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نئة بمناسبة عيد ميالد جاللة امللك املعظم

يتشرف وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق وأسرة موظفي الوزارة برفع أسم آيات
ال اني والت ﺮيك إ ى مقام حضرة صاحب الجاللة امللك عبدﷲ الثاني ابن الحس ن املعظم بمناسبة عيد ميالد
جاللته الثامن والخمس ن سائل ن ﷲ الع ي القدير أن يحفظ جاللته ويمدﻩ بموفور الصحة والعافية.
كما نغتنم هذﻩ الفرصة للتأكيد ع ى وقوفنا خلف قيادته الهاشمية الحكيمة ومواقفها الثابتة واملشرفة.
ً
ً
حفظ ﷲ األردن الغا ي وطنا وقيادة وشعبا وكل عام والجميع بألف خ ﺮ.
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الدكتور م ي الدين توق
الوزير السادس والثالث ن لوزارة التعليم العا ي والبحث العلمي

ولد الدكتور م ّي الدين توق ي ّ
عمان سنة  1944وحصل ع ى شهادة الدكتوراﻩ
ّ
ّ
األمريكية
املتحدة
ي علم النفس ال ﺮبوي سنة  1972من جامعة ب ﺮدو ي الواليات
ّ
االستاذية ي علم النفس سنة .1982
وحاز ع ى درجة

ً
املهنية ي مجاالت ال ّ
وأم قرابة ربع قرن من خدمته ّ
ﺮبية وعلم النفس أستاذا
ً
ً
ًّ
ّ
ّ
االمريكية واإلمارات
املتحدة
جامعيا وباحثا وإدارّيا ي كل من األردن والواليات
ّ
ّ
ّ
الخاصة ي االردن،
املتحدة بما ي ذلك العمل كرئيس إلحدى الجامعات
العربية
ً
ً
وعميدا لكلية ال ﺮبية ي جامعة االمارات العربية املتحدة ،وعميدا لشؤون الطلبة
ً
ي الجامعة االردنية ومستشارا لرئيسها ،كما ان ﺊ ثالثة كليات تربية تابعة لألونروا.
ّ
ّ
ّ
والدبلوماسية والحوكمة .و ي هذا
السياسة،
كرس الدكتور توق جهودﻩ ي العشرين سنة األخ ﺮة ملجاالت
ّ ً
دنية ملرت ن ،وعمل سف ًﺮا ي عدد من ّ
ّ
الدول االور ّ
السياق عمل وزي ًرا ي الحكومة األر ّ
وبية وكذلك ممثال لألردن
ّ
ّ
ّ
ّ
املخصصة
الدولية .وقد رأس الدكتور توق اللجنة
واملنظمات
املتحدة
ي عدد من منظمات وهيئات األمم
ّ
ّ
للتفاوض بشأن اتفاقية األمم
املتحدة من أجل املصادقة ع ى
املتحدة ملكافحة الفساد وقاد جهود األمم
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
املتحدة
العمومية لألمم
الجمعية
ودوليا بما ي ذلك عرض االتفاقية ع ى
وإقليميا
وطنيا
االتفاقية وترويجها
الدولية ال وضعت الدليل التشري ي لالتفاقية والقواعد الحاكمة ملؤتمر ّ
ّ
الدول
وإقرارها .كما رأس اللجنة
ّ
ّ
ّ
املتحدة ملكافحة الفساد.
اتفاقية األمم
األطراف .ونظم كذلك املؤتمر األول للدول األطراف ي
الدو ي االستشاري لدى البنك ّ
كما أس الدكتور توق الفريق ّ
ّ
املسربة نتيجة
الدو ي املع باستعادة املوجودات
ر
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
األكاديمية ال ّ
ّ
دولية
املعنية بإنشاء
التأسيسية
األصلية  ،STARوعمل عضوا ي اللجنة
أفعال فساد إ ى بلدا ا
ً
ً
ملكافحة الفساد ي ّ
النمسا وعضوا ي مجلس ّ
ّ
لألكاديمية ب ن األعوام  .2021-2015وتقديرا لجهودﻩ
املفوض ن
ّ
ي مكافحة الفساد ع ى املستوى ّ
املتحدة صورته ع ى طابع تذكاري عام  .2013و ي عام
الدو ي وضعت األمم
 2017منح الدكتور توق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ملكافحة الفساد لفئة إنجاز العمر.
ّ ً
عام ًا لحقوق اإلنسان ّ
كما عمل ّ
ضا ّ
ملدة ثالث سنوات حيث ّ
كرس جهدﻩ لحماية وتعزيز
الدكتور توق مفو
ًّ
ً
ًّ
ًّ
ّ
ّ
ودوليا ،و ي هذﻩ األثناء عمل رئيسا للمنتدى اآلسيوي
وإقليميا
وطنيا
األساسية
والحريات
حقوق اإلنسان
ّ
ً
ّ
ّ
الوطنية لحقوق اإلنسان
الدولية للتنسيق للمنظمات
الباسيفيكي لحقوق اإلنسان وعضوا ي مجلس اللجنة
ً
ّ
ملدة سنت ن ،كما عمل جاهدا إلدماج مفاهيم حقوق اإلنسان وال اهة ومكافحة الفساد ي مناهج التعليم
ّ
ّ
ّ
والدولية.
واإلقليمية
الوطنية
وأنظمة الحوكمة ع ى املستويات
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بمناسبة احتفاالت اململكة بالذكرى العشرين لتو ي
ً
جاللة امللك املعظم سلطاته الدستورية وزارة التعليم العا ي تنظم معرضا
لالبتكارات واالخ ﺮاعات واألعمال الريادية

تحت رعاية وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق ،وبمناسبة احتفاالت اململكة
بالذكرى العشرين لتو ي حضرة صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدﷲ الثاني ابن الحس ن املعظم حفظه
ً
ﷲ سلطاته الدستورية نظمت وزارة التعليم العا ي والبحث العلم بالتعاون مع الجامعة األردنية معرضا
لالبتكارات واالخ ﺮاعات واألعمال الريادية ألعضاء الهيئة التدريسية ،والطلبة ي الجامعات األردنية ،وذلك
بحضور عدد من رؤساء مجالس األمناء ورؤساء الجامعات األردنية الرسمية والخاصة.
وقد اس ل رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبدالكريم القضاة كلمته بال ﺮحيب بالحضور واملشارك ن ي
ً
املعرض ،مؤكدا ع ى أن الجامعة األردنية وكغ ﺮها من الجامعات الرسمية والخاصة تستلهم من فكر جاللة
امللك املعظم ي العمل ع ى توف ﺮ فضاءات محفزة ع ى التعلم وداعمة له بحيث تغدو هذﻩ الجامعات حاضنة
لإلبداع واملبدع ن ،وذلك ح يتمكن طلبتنا من االلتحاق بمجتمع املعرفة واإلسهام الفاعل ي تقدم املجتمع
واملشاركة ي رسم مستقبل الوطن.
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بدورﻩ قال الوزير توق إن توج ات جاللة امللك املعظم كانت واضحة بضرورة دعم االبتكار وال ﺮك ع ى تطوير
ً
ً
الجامعات والكليات لتكون مصنعا للعقول املبادرة ،واأليدي العاملة املاهرة ،والطاقات املنتجة ،مش ﺮا إ ى أنه
ال يكاد يمر أسبوع إال ويتم اإلعالن ي وسائل اإلعالم املختلفة املرئية م ا واملسموعة واملقروءة عن فوز عضو
هيئة تدريس أو طالب ،أو صاحب مشروع ريادي ،أو فريق علم أردني بجائزة عاملية أو إقليمية أو محلية،
ً
داعيا أصحاب رؤوس األموال من األردني ن الشرفاء إضافة إ ى القائم ن ع ى القطاع الصنا ي والزرا ي
وغ ﺮها من القطاعات للتواصل مع الجامعات األردنية والتشبيك معها لالطالع ع ى هذﻩ األفكار واملشاريع
ً
واالبتكارات وال تعت ﺮ ي غالبي ا قصص نجاح رائعة يمكن تحويلها إ ى قصص استثمار ناجحة أيضا ت ض
باقتصادنا الوط ي مجاالت مختلفة.
وتجدر اإلشارة إ ى أن الوزارة كانت قد شكلت ثالث لجان ي اللجنة العليا برئاسة وزير التعليم العا ي والبحث
العلم وتكون مهم ا اإلشراف الكامل ع ى املعرض وتضم ي عضوي ا كل من أم ن عام الوزارة ،ورئيس
ً
الجامعة األردنية ،واللجنة املنظمة برئاسة نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات االنسانية ،وأخ ﺮا
ً
اللجنة العلمية برئاسة نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات العلمية وتضم ي عضوي ا عددا من
أصحاب الخ ﺮة ي هذا املجال ي الوزارة ،و أعضاء هيئة التدريس ي الجامعات األردنية ومؤسسات املجتمع
املدني وشركات القطاع الخاص وكانت مهمة هذﻩ اللجنة العلمية وضع أسس محكمة للمفاضلة ب ن
االبتكارات واالخ ﺮاعات واألعمال الريادية ال تتقدم ا كل جامعة واختيار مشروع واحد فقط لكل جامعة
لعرضه ي املعرض.
وقد تم خالل الحفل عرض فيديو يعرض االبتكارات واالخ ﺮاعات واألعمال الريادية املشاركة ،كما قام
الدكتور م ي الدين توق بتوزيع الشهادات التقديرية ع ى أعضاء هيئة التدريس والطلبة املشارك ن ي
الجامعة ،ثم قام بالتجول ع ى املعرض والتعرف ع ى جميع املشاريع املشاركة فيه و ي:
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 .1مشروع تحلية ومعالجة املياﻩ باستخدام التقط ﺮ الغشائي ع ﺮ أغشية نانونية مركبة مبتكرة /
الدكتور محمد رسول قطيشات  /الجامعة األردنية.
 .2مشروع  / SMART BLIND STICKالدكتور عبدالرؤوف بصول  /جامعة ال ﺮموك.
 .3مشروع عالجنا بالطبيعة  /األستاذ رامي الرواشدة  /جامعة مؤتة.
 .4مشروع / MOBILE-ENABLED BLOODLESS GLUCOSE MEASURING DEVICE AND METHOD
الدكتور مشهور ب عامر  /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
 .5مشروع سيارة كهربائية تعمل ع ى الطاقة الشمسية  /الدكتور محمد الهياجنة  /الجامعة الهاشمية
 .6مشروع  / BRAILLEXالطالبت ن فاديا الدسو ي ودينا عبدالهادي  /جامعة البلقاء التطبيقية
 .7مشروع  / SEMI-HELICAL VERTICAL AXIS WIND TURBINEالدكتور محمد أبوكشك  /والطالب ن
عالء ب ملحم وجمانة الضابط  /جامعة الحس ن بن طالل.
 .8مشروع  / ANALOG OPTICAL FIBERES ROTARY ENCODERالدكتور مراد األقطش  /جامعة
الطفيلة التقنية.
 .9مشروع  / LESSGOالطالب أحمد أبوالفيالت  /الجامعة األملانية األردنية.
 .10مشروع عالج قرحة الساق الوريدية  /الطالب عطاس الكاف  /جامعة العلوم االسالمية العاملية.
 .11مشروع تطوير تطبيق انتخابات إلك ﺮوني المركزي باستخدام تقنية البلوكتش ن  /الطالب مع
أبوالرب  /جامعة األم ﺮة سمية.
 .12مشروع AN OFF ROAD RUBBER TRACKED GROUND VEHICL(TGY) FOR RUGGED
 / CONDITIONSمجموعة منفذين  /جامعة فيالدلفيا.
 .13مشروع  / FORMULATIONS FOR BABY ANIMALSالدكتور عبدالخالق دردس  /جامعة الزرقاء.
 .14مشروع تطبيقات تكنولوجيا الطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات ي أنظمة الزراعة العامودية /
الدكتور ياس ن الحسبان  /جامعة اإلسراء.
 .15مشروع تكلم  /املدرس عبدالكريم البنا  /جامعة الب ﺮا.
 .16مشروع تطوير جهاز جديد مصمم لقياس وزن املر طري ي الفراش  /الدكتورة سه ﺮ الغبيش /
جامعة الزيتونة األردنية.
 .17مشروع استخدام املطاط املدور كجزء من الركام الناعم ي الخلطة االسفلتية  /الدكتور فراس
العداي والطالب عطا ﷲ الحورات  /جامعة الشرق األوسط.
 .18مشروع تحديد موعد نضوج الزيتون الخاص بإنتاج الزيت باستعمال معالج وصور والشبكات
العصبية  /معتصم الخصاونة  /جامعة عجلون الوطنية.
 .19مشروع  / DU 3الدكتور ع ي املقابلة  /كلية لومينوس الجامعية.
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وزير التعليم العا ي توق يزور سبع جامعات أردنية رسمية

ضمن جوالته امليدانية ع ى الجامعات األردنية وال تنسجم مع الرؤى امللكية السامية ال تتب منهجية
العمل امليداني قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق بزيارة سبعة جامعات أردنية
رسمية ي جامعة البلقاء التطبيقية ،وجامعة الطفيلة التقنية ،وجامعة الحس ن بن طالل ،وجامعة آل
البيت ،وجامعة مؤتة ،وجامعة ال ﺮموك ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
وقد التقى الوزير توق خالل هذﻩ الزيارات بمجالس العمداء ي هذﻩ الجامعات ي جلسات نقاش مفتوحة
تطرقت لحل مشكل الفقر والبطالة من خالل تحقيق انعطاف حقيقي ي التعليم العا ي عن طريق تنفيذ
الرؤى امللكية والتوجهات الحكومية ي نقل التعليم العا ي إ ى التنافسية العاملية وزيادة نسبة االلتحاق
ً
بالتعليم التق مما سيساهم ي حل مشكل الفقر والبطالة ال تؤثر سلبا ع ى النمو االقتصادي من خالل
التوجه نحو التعليم التق املب ع ى احتياجات سوق العمل الحقيقية.
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كما أعرب الدكتور م ي الدين توق عن فخرﻩ واع ازﻩ باملستوى العلم الرفيع الذي حققته الجامعات
األردنية الرسمية ،وأضاف أن الحكومة قامت بزيادة الدعم الحكومي املقدم للجامعات ي م انية العام
 ،٢٠٢٠وأن هناك توجه لتوزيع هذا الدعم وفق معاي ﺮ تعتمد ع ى تحقيق الجامعة ألع ى مستوى من
الحوكمة اإلدارية واملالية وتحقيق التم العلم إضافة إ ى الوصول ما أمكن إ ى النسبة العاملية لإلداري ن إ ى
ً
أعضاء هيئة التدريس داعيا الجامعات إ ى تنويع وتطوير مصادر دخلها من خالل تطوير طرق االستثمار
واالستفادة من الخصائص املتم ة للمحافظات ال تقع ف ا هذﻩ الجامعات.
كما دعا الدكتور توق الجامعات إ ى استغالل العقول الن ﺮة والخ ﺮات املتم ة املوجودة لدى أعضاء هيئة
التدريس ي الجامعات والبحث عن أفكار ابداعية جديدة إليجاد فرص استثمار تحسن من إيرادات الجامعة،
ً
ً
والعمل ع ى زيادة التعاون مع القطاع الخاص مش ﺮا إ ى أن مجلس الوزراء كان قد أقر مؤخرا قانون الشراكة
ب ن القطاع العام والخاص والذي يشكل فرصة للجامعات ع ى حد سواء لعقد شراكات مع القطاع الخاص.
كما قام الوزير توق خالل زياراته امليدانية للجامعات بعقد لقاءات حوارية مع الطلبة والرد ع ى استفسارا م
وأسئل م ،حيث أكد توق ع ى أهمية البحث عن حلول جماعية ناجعة ترتقي للمستوى اإلجرائي وتكون قادرة
ع ى حل املشكالت ال يواجهها الطلبة خالل دراس م الجامعية ،وذلك من خالل ضبط الحوكمة اإلدارية
واملالية ي الجامعات ،وضبط النفقات وإدار ا ،والتشاركية ي إيجاد الحلول اإلبداعية واالبتعاد عن الحلول
التقليدية ال ال تصل بنا نحو النتائج املرجوة.
و ي ختام كل زيارة قام الوزير توق بتفقد عدد من الكليات واملعاهد واملخت ﺮات ومنصات ريادة األعمال
ً
إضافة إ ى املشاريع املم ة ي كل جامعة.
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أهم قرارات مجلس التعليم العا ي ال أعل ا وزير التعليم العا ي الدكتور
م ي الدين توق ي املؤتمر الصحفي ي املركز الوط إلدارة األمن واألزمات
للتعامل مع أزمة فايروس كورونا

َعقـد مجلس التعليم العا ي جلســته الخامسة للعام  2020يوم االثن ن املوافق  ،2020/3/23ع ﺮ تقنية
االتصال املرئي برئاسـة األستاذ الدكتور م ي الدين توق  /وزير التعليم العا ي والبحث العلم  /رئيس
املجلس ،وقد استعرض املجلس اإلجراءات ال تمت من قبل الوزارة للتعامل مع ف ﺮوس كورونا املستجد
كما استعرض الخطط املستقبلية للدراسة ي الجامعات والكليات واملعاهد ي إطار تطورات الوضع الحا ي
النتشار الف ﺮوس ،وضرورة اتخاذ التداب ﺮ الالزمة ملنع انتشار املرض ي ضوء قرار الحكومة بتعطيل الدراسة
ملدة أسبوع ن ،كما ثمن املجلس قرارات الحكومة املتخذة وجميع الجهود ال تبذلها وزارات وقطاعات الدولة
املختلفة وال أكد عل ا جاللة امللك عبد ﷲ الثاني ابن الحس ن املعظم للحفاظ ع ى صحة املواطن ن
وسالم م.
كما ناشد مجلس التعليم العا ي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعامل ن ي الجامعات والكليات واملعاهد
بضرورة االل ام بما صدر من قرارات من الحكومة للحد من انتشار العدوى ،كما تقدم بالشكر لجميع أعضاء
هيئة التدريس وجميع العامل ن بالجامعات والكليات واملعاهد ع ى دعمهم السريع واملتم ملنظومة التعليم
عن بعد ،كما وجه تحية تقدير واجالل لقواتنا املسلحة الباسلة ولكافة األجهزة األمنية ولجميع مقدمي
الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفني ن واداري ن عامل ن ي املستشفيات ع ى الدور البطو ي الذي
يقومون به خالل هذﻩ الف ﺮة الدقيقة من حياة الدولة.
وقد قرر املجلس ما ي ي:
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التأكيد ع ى انجاز خطة الطوارئ املعلنة ملواجهة ف ﺮوس كورونا املستجد داخل منشآت ومرافق
الجامعات والكليات واملعاهد بما ي ذلك االهتمام بالتعقيم والتطه ﺮ املستمر واالل ام الكامل بالبقاء
ي املنازل ومراعاة تعليمات وزارة الصحة واألجهزة األمنية بشكل تام.
االستمرار ي تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال ف ﺮة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن
استمرار العملية التعليمية للفصل الثاني بكل فاعلية وجودة للمحتوى النظري لكافة الكليات ع ى
أن ُيرحل التطبيق العم ي للكليات العلمية ملا بعد استئناف الدراسة أو اإلجازة الصيفية بحسب ما
تقررﻩ كل مؤسسة تعليمية.
الطلب من الجامعات والكليات واملعاهد استخدام بعض التطبيقات العاملية مثل تطبيق
 Google Class-roomوال تتيح ألعضاء هيئة التدريس التواصل والتشارك مع الطلبة ي املحتوى
الدراﺳ الذي يعطى لهم.
استمرار التنسيق مع وزارة االقتصاد الرقم والريادة ومزودي الخدمات االلك ﺮونية لتوف ﺮ الدخول
واالستخدام املجاني للمنصات التعليمية االلك ﺮونية.
إلغاء جميع االمتحانات املنوي عقدها ي الجامعات خالل ف ﺮة حظر التجول بما ف ا امتحانات
منتصف الفصل ،وي ﺮك للجامعات اختيار أنسب طريقة لتقييم الطلبة بعد استئناف الدراسة
بشكل كامل.
سينظر املجلس ي إمكانية تمديد الفصل الدراﺳ الثاني الحا ي ي الجامعات لف ﺮة تتالئم مع مدة
تعليق الدراسة الناجم عن قرارات الحكومة ذا الخصوص ،وذلك ي ضوء تطورات الوضع العام.
أما بخصوص الفصل الصيفي القادم فيؤجل البت فيه ،وذلك لح ن اتضاح الصورة ع ى ضوء
املستجدات ال ستطرأ فيما يتعلق بتمديد الفصل الدراﺳ الثاني.
بالنسبة لطلبة الدراسات العليا ي ﺮك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحانات الشامل لهم
ً
ً
ومواعيد مناقشة الرسائل واالطروحات وآلية املناقشة وفقا ملا تراﻩ مناسبا ع ى أن تحسب مدة
تعليق الدراسة ضمن مدة الدراسة الالزمة للحصول ع ى الدرجة العلمية.
أما بخصوص طلبة الدراسات العليا األردني ن الدارس ن ي الجامعات خارج اململكة فقد قرر املجلس
تخفيض املدد املطلوبة لهم املتعلقة باإلقامة ي الجامعات الخارجية لغايات معادلة شهادا م بما
يتناسب مع مدة منع السفر واالنتقال ،ع ى أن يتم تعديل التشريعات النافذة ي هذا املجال بما
يتوافق مع هذا القرار.
التوصية إ ى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العا ي وضمان جود ا تعديل معاي ﺮ االعتماد املتعلقة
بالتعليم اإللك ﺮوني  E-Learningي ضوء الظروف االستثنائية ال تمر ا اململكة.
قرر املجلس أنه ي حالة انعقاد دائم ملتابعة جميع املستجدات واتخاذ اإلجراءات الالزمة ي حينه
ً
ال اما بخطة الدولة للحفاظ ع ى صحة املواطن ن ومنع االنتشار الوبائي لف ﺮوس كورونا املستجد.
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ً
ؤ
وزارة التعليم العا ي تعقد اجتماعا لر ساء الجامعات الرسمية لبحث آليات
مواجهة ف ﺮوس كورونا

ً
ترأس وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق اجتماعا طارئا لرؤساء الجامعات األردنية
ً
الرسمية إضافة إ ى جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،وبحضور مدراء مراكز الحاسوب وتكنولوجيا
املعلومات ،ومراكز التعليم اإللك ﺮوني ،وذلك ملناقشة جميع اإلجراءات الكفيلة باستمرار العملية التعليمية ي
الجامعات األردنية ي ضوء قرار مجلس الوزراء القا بتعليق الدراسة ي املؤسسات التعليمية بما ف ا
ً
الجامعات والكليات اعتبارا من صباح يوم األحد املوافق  2020/3/15وملدة أسبوع ن ،واستعرض االجتماع
ً
سواء ما يتعلق باملحتوى التعليم  ،أو املنصات اإللك ﺮونية ،أو
جاهزية الجامعات ي مجال التعليم عن بعد
تدريب أعضاء هيئة التدريس ،وقد اتفق جميع الحضور ع ى قيام جميع الجامعات بتطبيق نظام التعليم
اإللك ﺮوني ،والتعلم عن بعد واستخدام جميع الوسائل املتاحة لتحقيق ذلك ،والبدء بالعمل ع ى تدريب
جميع أعضاء الهيئة التدريسية ع ى استخدام الوسائل اإللك ﺮونية املتاحة ،مع ضرورة العمل وبالسرعة
ً
املمكنة ع ى التأكد من قدرة وجاهزية البنية التكنولوجية لكل جامعة ،وتطويرها ،إضافة إ ى البدء الفوري
بتجه املحتوى اإللك ﺮوني الالزم لجميع املساقات الدراسية وبما يتوافق مع معاي ﺮ تطبيق نظام التعلم
اإللك ﺮوني ،والتعلم عن بعد.
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ً
ؤ
وزارة التعليم العا ي تعقد اجتماعا لر ساء الجامعات الخاصة باستخدام
تقنيات االتصال عن بعد لبحث آليات مواجهة ف ﺮوس كورونا

ً
ً
عقد وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق اجتماعا موسعا باستخدام تقنيات االتصال عن
ً
بعد شارك فيه رؤساء الجامعات والكليات الجامعية األردنية الخاصة إضافة إ ى مدراء مراكز تكنولوجيا التعليم
ومراكز التعليم عن بعد ي هذﻩ الجامعات.
وقد أكد الوزير توق خالل االجتماع ع ى أهمية انجاز خطة الطوارئ املعلنة ملواجهة ف ﺮوس كورونا املستجد داخل
منشآت ومرافق الجامعات والكليات بما ي ذلك االهتمام بالتعقيم والتطه ﺮ املستمر واالل ام الكامل بالبقاء ي
املنازل ومراعاة تعليمات وزارة الصحة واألجهزة األمنية بشكل تام.
كما تم خالل االجتماع البحث ي آليات تطوير نظام التعليم اإللك ﺮوني إضافة إ ى معالجة اإلشكاليات الفنية ال
واجهت تطبيق النظام ي الف ﺮة املاضية ،مع ضرورة االستمرار ي تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال ف ﺮة تعليق
الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الثاني بكل فاعلية وجودة للمحتوى النظري لكافة
الكليات ع ى أن ُيرحل التطبيق العم ي للكليات العلمية ملا بعد استئناف الدراسة أو االجازة الصيفية بحسب ما
تقررﻩ كل مؤسسة تعليمية.
كما تم خالل االجتماع مناقشة قيام الجامعات والكليات باستخدام بعض التطبيقات العاملية مثل تطبيق
) (Google Class-roomو) (Zoomوال تتيح ألعضاء هيئة التدريس التواصل والتشارك مع الطلبة ي املحتوى
ً
الدراﺳ الذي يعطى لهم ،إضافة إ ى ضرورة استمرار الجامعات بالتنسيق مع وزارة االقتصاد الرقم والريادة
ومزودي الخدمات االلك ﺮونية لتوف ﺮ الدخول واالستخدام املجاني للمنصات التعليمية االلك ﺮونية .وال تتيح
ً
ألعضاء هيئة التدريس التواصل والتشارك مع الطلبة ي املحتوى الدراﺳ الذي يعطى لهم ،إضافة إ ى ضرورة
استمرار الجامعات بالتنسيق مع وزارة االقتصاد الرقم والريادة ومزودي الخدمات االلك ﺮونية لتوف ﺮ الدخول
واالستخدام املجاني للمنصات التعليمية االلك ﺮونية.
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صندوق دعم البحث العلمي يستقبل البحوث املوجهة للتعامل مع فايروس
كورونا ي األردن "اآلثار والحلول"

ففي إطار حرص وزارة التعليم العا ي والبحث العلم ع ى املساهمة ي مواجهة فايروس كورونا ،واالستفادة
من األفكار القيمة لدى الباحث ن األردني ن املتم ين ،فقد قررت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلم
واالبتكار ي وزارة التعليم العا ي والبحث العلم  ،ي جلس ا رقم ) (2020/3تاريخ  ،2020/03/30فتح باب
التقدم الستقبال طلبات البحوث املق ﺮحة تحت عنوان خاص هو:
"فايروس كورونا ي األردن :اآلثار والحلول"
""Corona Virus in Jordan: Effects and Solutions
وضمن مجاالت البحوث التالية ذات األولوية ملواجهة أزمة فايروس الكورونا:
 الصحة والطب )الوقائي والعال ي(.
 اآلثار االقتصادية واملالية )الفقر ،البطالة.(... ،
 اآلثار القانونية )املحاكم ،التقادم ،أوامر الدفاع.(... ،
 اآلثار االجتماعية )الرعاية االجتماعية ،الدعم النفﺴ واالجتما ي.(... ،
 الصناعات الطبية )األجهزة ،األدوات ،الوسائل.(... ،
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 اآلثار ال ﺮبوية )التعليم االلك ﺮوني ،التعليم امل امن ،التعليم املدمج.(... ،
 إدارة األزمات )املوارد ،املصادر.(... ،
 إدارة ما بعد األزمة )التعا ي ،التبعات بعيدة املدى.(... ،
 توظيف وسائل االتصال ي زمن األزمات.
ً
وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق  2020/3/31ولغاية اية دوام يوم االثن ن املوافق  ،2020/4/13فع ى
الباحث ن الراغب ن ي التقدم وضمن فريق بح يرا ي التشاركية ما ب ن الجامعات )يجب أن يكون البحث
ً
مقدما من فريق يمثل عدة جامعات( تعبئة نموذج الطلب التفصي ي من خالل الرابط املوجود ع ى املوقع
االلك ﺮوني للصندوق ) (www.srf.gov.joوإرساله إ ى ال ﺮيد اإللك ﺮوني ) (srisf.projects@mohe.gov.joي
الف ﺮة املشار إل ا أعالﻩ ،حيث سيقوم الصندوق بتقييم هذﻩ البحوث بشكل سريع )ضمن املسار السريع(
واختيار األنسب م ا لتقديم الدعم الالزم لها.
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مجلس التعليم العا ي يصدر قرارات جديدة الحقة لتنظيم العملية التعليمية
ي الجامعات األردنية خالل أزمة فايروس الكورونا

ي ضوء قرار مجلس التعليم العا ي الذي اتخذﻩ ي جلسته السابقة املنعقدة بتاريخ  2020/3/23بأنه ي حالة
ً
انعقاد دائم ملتابعة جميع املستجدات واتخاذ اإلجراءات الالزمة ي حينه ال اما بخطة الدولة للحفاظ ع ى
صحة املواطن ن ومنع االنتشار الوبائي لف ﺮوس كورونا املستجد وضمان استمرارية العملية التعليمية ي
مؤسسات التعليم العا ي ،فقد عقد مجلس التعليم العا ي جلسة ع ﺮ تقنية االتصال املرئي بتاريخ
 ،2020/4/1واتخذ قرارﻩ رقم ) (2020/87املتضمن اآلتي:
"توجيه الجامعات األردنية التخاذ اإلجراءات اآلتية املتعلقة بس ﺮ العملية التدريسية ي الجامعات ،والطلب
من مجالس العمداء واملجالس املختصة ي كل جامعة اتخاذ القرارات املناسبة لتنفيذها:
أ .املرحلة املمتدة لغاية الف ﺮة 4/15
 .1االستمرار ي عملية التعليم عن بعد وبأفضل الوسائل والطرق املتاحة وال ﺮك ع ى تطوير
املحتوى االلك ﺮوني للمحاضرات والدروس ،وع ى تدريب أعضاء هيئة التدريس ،وإيجاد
آليات مناسبة لزيادة تفاعل الطلبة مع مدرس م.
 .2ادماج بعض االمتحانات القص ﺮة والتمارين والتقارير واملناقشات التفاعلية والواجبات
امل لية ي املحتوى االلك ﺮوني ،والنظر ي إمكانية تخصيص نسبة من العالمة ال ائية لها.
 .3البدء بوضع خطة وآليات تنفيذ التدريب امليداني )العم ي( وحسب طبيعة التخصص ليصار
ا ى التنفيذ بعد العودة للدراسة االعتيادية مباشرة.
ب .مرحلة ما بعد العودة ا ى التدريس املباشر ي القاعات الصفية:
 .1توجيه الجامعات إلجراء تقييم لعملية التعليم عن بعد ي األقسام االكاديمية ً
وبناء عليه يتم
إجراء ما يلزم الستكمال أي نقص ي املقررات وسد أي ثغرة ظهرت خالل عملية التطبيق ي ف ﺮة
توقف التدريس أو خالل التدريس عن بعد.
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 .2يتم تقييم الطلبة بامتحان واحد ع ى األقل ويمكن االخذ بع ن االعتبار املشاركة ي التعليم
االلك ﺮوني أو عالمات ما قبل توقف التدريس االعتيادي أو أية وسائل تقييم أخرى".
كما ناقش مجلس التعليم العا ي ي نفس الجلسة توصيات عمداء كليات الهندسة والعمارة والفنون ي
الجامعات األردنية الرسمية بخصوص مشاريع التخرج للطلبة امللتحق ن ي هذﻩ الكليات ،وبعد املناقشة اتخذ
قرارﻩ رقم ) (2020/88املتضمن اآلتي:
"توجيه الجامعات األردنية التخاذ اإلجراءات اآلتية املتعلقة بس ﺮ العملية التدريسية ي كليات الهندسة
والعمارة والفنون ً
بناء ع ى توصيات عمداء هذﻩ الكليات وال جاء ف ا ما ي ي:
أ .التوصيات العامة
 .1حيث أن مشروع التخرج يتكون من )مشروع  (1و)مشروع  ،(2ويبدأ )املشروع  (1ي الفصل
ً
األول وعليه يكون الطالب ي الفصل الثاني قد قطع شوطا ي انجاز الجانب النظري من املشروع
ً
اضافة ا ى جزء من الجانب العم ي )إذا كان ذلك من متطلبات املشروع( ،ويكون الطالب خالل
ً
ف ﺮة ما قبل توقف التدريس االعتيادي من الفصل الثاني قد نفذ ً
جزء من )املشروع  (2خاصة
الجزء املتعلق بالجوانب العلمية واملخ ﺮية .وخالل الف ﺮة االستثنائية من توقف الدراسة بالشكل
ً
االعتيادي ،يستكمل الطالب انجاز ما تبقى من املشروع الك ﺮونيا بمتابعة املشرف ع ى املشروع،
ً
ويقوم الطالب عند ا اء املشروع بتسليم تقرير املشروع الك ﺮونيا ا ى املشرف.
 .2يتم تحديد نسبة ما أنجزﻩ الطالب من املشروع قبل توقف التدريس االعتيادي من قبل املشرف
ع ى املشروع ورئيس القسم املع .
 .3يتم تفويض مشرف املشروع ورئيس القسم املع بتحديد عالمة الطالب بمشروع التخرج ع ى
النحو اآلتي:
 %60 ع ى االنجاز والتقرير ويتم تحديدها بالتوافق ما ب ن مشرف املشروع ورئيس القسم.
 %40 ع ى املناقشة اإللك ﺮونية بالتساوي ما ب ن مشرف املشروع ورئيس القسم.
ب .التوصية الخاصة فيما يتعلق بطلبة كليات الفنون:
تفويض عميد الكلية ورئيس القسم املع باتخاذ ما يلزم إلتمام اإلشراف ع ى مشاريع التخرج
ومناقش ا وذلك لخصوصية هذﻩ الكليات.
ً
كما ناقش املجلس أيضا توصيات عمداء كليات الطب البشري وطب األسنان بخصوص طلبة هذﻩ الكليات،
وبعد املناقشة اتخذ قرارﻩ رقم ) (2020/89املتضمن اآلتي:
ً
أوال :توجيه الجامعات األردنية التخاذ اإلجراءات اآلتية املتعلقة بس ﺮ العملية التدريسية ي كليات الطب
وطب األسنان ً
بناء ع ى توصيات عمداء هذﻩ الكليات وال جاء ف ا ما ي ي:
أ .طلبة السنة السادسة ي كليات الطب البشري:
 .1االستمرار ي تعليم الطلبة ي كافة املساقات السريرية وحسب برامجهم عن طريق التعليم
االلك ﺮوني.
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 .2إمكانية استكمال التدريب السريري ي كليات الطب ال لم تنه برنامجها بحيث يكون تعويض
الطلبة للمهارات السريرية ال فات م وال ال يمكن تعويضها عن طريق التعليم اإللك ﺮوني-
الذي لم يتوقف -بشكل مكثف ي حال سمحت الظروف بذلك.
 .3ضرورة إجراء امتحان ائي لطلبة كليات الطب ي كافة الجامعات ي حال اقرار استئناف الدوام
االعتيادي ،ع ى أن تقوم مجالس الكليات املعنية بتحديد كيفية وتوقيت إجراء هذا االمتحان.
ب .طلبة السنة الخامسة ي كليات طب األسنان:
 .1مراجعة الكفايات واملتطلبات السريرية بما يتالءم مع الظروف االستثنائية وبما ال يتعارض مع
جودة مخرجات التعلم.
 .2وضع برامج تدريبية مكثفة بعد استئناف الدوام االعتيادي الستكمال عالج املر واستكمال
الكفايات السريرية.
 .3إلغاء امتحان منتصف الفصل للمواد الفصلية واالمتحان الثاني للمواد املمتدة )السنوية(
واالستعاضة ع ما بامتحان ائي.
ج .طلبة السنة الرابعة والخامسة ي كليات الطب البشري وطلبة السنة الرابعة ي كلي طب األسنان:
 .1إعادة تقييم وجدولة دوام الطلبة حال انفراج األزمة وعود م للدوام ،بحيث يتم استكمال
الدوام بطريقة مكثفة تعتمد ع ى تاريخ العودة وبدء الدوام.
ً
 .2يتم إجراء االمتحانات ال ائية بكامل جزئيا ا واعتمادا ع ى إعادة الجدولة أعالﻩ.
ُ .3يعمل ع ى إعادة جدولة التقويم الجام ي للسنة الدراسية القادمة لتتوافق مع تعديالت السنة
الحالية.
ً
ُ .4يلحق ذا البند أيضا طلبة الطب وطب األسنان الذين ي ون عامهم الجام ي الثالث ويلتحقون
ي مادة "املقدمة ي العلوم السريرية" وال تبدأ عادة ي شهر تموز من كل عام دراﺳ لدي بعض
كليات الطب وطب األسنان ويبقى التعامل معهم ً
بناء ع ى قرارات تعديل التقويم الجام ي.
 .5تأكيد التوصية باستمرار عملية التدريس عن بعد واستخدام وسائل التعلم االلك ﺮوني املختلفة
املتاحة.

ً
ثانيا :يؤيد املجلس ما ورد ي تقرير اللجنة من حيث "إدراكها وتفهمها ملا تمر به البالد من وقع نفﺴ ع ى
ً
جميع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واطالعها ع ى ما يجري ي بعض كليات الطب ي العالم وخاصة تلك
ً
ً
ال تتبع اسلوبا مختلفا ي التعليم الط  ،وقناع ا املطلقة بأن تحقيق الكفايات التعليمية للطلبة تستوجب
التأني ي اتخاذ أي قرار ال ينسجم مع تحقيق هذﻩ الكفايات وال ي ي مجملها هامة لصقل معرفة ومهارة
هؤالء الطلبة لتأهيلهم للحصول ع ى الدرجة العلمية األو ى ي الطب البشري وطب األسنان.
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ي ظل أزمة الكورونا العاملية وزارة التعليم العا ي والبحث العلمي توجه
رسالة للطلبة األردني ن الدارس ن ي الخارج

 .1إن وزارة التعليم العا ي والبحث العلم تتفهم حالة القلق والخوف ال تعيشو ا ي الخارج ي ظل
هذﻩ الظروف الصعبة ،وهذﻩ الجائحة الكونية ال تجتاح جميع دول العالم.
 .2إن عدد الطلبة األردني ن الدارس ن ي الخارج يتجاوز أك ﺮ من ) (40ألف طالب وطالبة مما يستلزم
وجود جهود كب ﺮة ومضاعفة للتعامل مع هذا العدد الكب ﺮ ع ى مستوى الدولة وليس ع ى مستوى
الوزارة فقط.
 .3إن وزارة التعليم العا ي والبحث العلم تقوم بالتنسيق املستمر مع وزارة الخارجية وشؤون املغ ﺮب ن
وتبذل كل ما بوسعها للعمل ع ى مساعدتكم ضمن اإلمكانات املتاحة خاصة ما يتعلق بضرورة
التنسيق والتعاون الثنائي ب ن األردن والدول املختلفة وال أعلن معظمها عن إغالق معابرﻩ الجوية
والبحرية وال ﺮية.
ً
 .4إن هناك عددا من الدول ال تقيمون ف ا يوجد ا مستشارين ثقافي ن يقومون بدورهم ع ى أكمل
وجه ويتواصلون مع الطلبة بشكل دائم ،أما الدول ال ال يوجد ف ا مستشارين ثقافي ن فإن
السفارات األردنية تقوم ذا الدور وتتواصل بشكل دائم مع الطلبة.
ً
 .5نتم منكم جميعا االل ام بالتعليمات والقرارات ال تصدر من السلطات الرسمية ي الدول ال
تقيمون ف ا وإتباع إجراءات الوقاية الصحية السليمة ،والتح ي بالص ﺮ وعكس صورة مشرفة عن
األردن وأهله ي تلك الدول.
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ً
 .6نثمن عاليا جميع الجهود ال تقوم ا سلطات الدول الشقيقة والصديقة ،وال تتضم ا الخطط
ً
الوطنية ملساعدة مواطن ا ،و دف أيضا من خاللها ملساعدة الطلبة األردني ن املقيم ن ي تلك الدول.
 .7بالنسبة لطلبة الدراسات العليا الذين علقت جامعا م الدراسة ف ا ألجل غ ﺮ معلوم فقد قرر
مجلس التعليم العا ي احتساب هذﻩ املدة الزمنية لتعليق الدراسة ضمن مدة اإلقامة الالزمة ألغراض
معادلة شهادا م.

ً
ً
 .8إن جل اهتمام الوزارة حاليا ينصب ع ى سالمتكم بالدرجة األو ى ،ومن املبكر حاليا الحديث عن أي
ً
قرارات يمكن اتخاذها ملعالجة أوضاعكم األكاديمية حيث نتم جميعا من ﷲ تعا ى زوال هذﻩ
الظروف العصيبة ع ى الجميع وعودة األمور إ ى طبيع ا ي القريب العاجل بإذن ﷲ.
ً
ً
ً
حم ﷲ األردن وطنا وقيادة وشعبا
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وزارة التعليم العا ي تشكر شركات االتصاالت ع ى دعمها للتعليم اإللك ﺮوني

ثمن وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق جهود شركات االتصاالت )زين ،أورانج،
ً
ً
أمنية( الداعمة لطلبة الجامعات األردنية حيث قدمت هذﻩ الشركات عرضا خاصا لطلبة الجامعات تمثل ي
توف ﺮ حزم اإلن ﺮنت املستخدمة من قبل الطلبة ألغراض التعليم اإللك ﺮوني بأسعار تفضيلية حيث قامت
الجامعات املختلفة ب ويد شركات االتصاالت بملفات تتضمن بيانات طلب ا الراغب ن باالستفادة من هذا
العرض.
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ً
ؤ
وزارة التعليم العا ي تعقد اجتماعا لر ساء مجالس أمناء
الجامعات األردنية الرسمية

التقى وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق أصحاب الدولة ،واملعا ي ،والعطوفة،
والسعادة رؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنية الرسمية.
وقد اس ل الدكتور توق اللقاء بال ﺮحيب بالحاضرين والتأكيد ع ى ضرورة مأسسة اجتماعات دورية لرؤساء
مجالس أمناء الجامعات األردنية الرسمية ووزارة التعليم العا ي والبحث العلم  ،وذلك لبحث القضايا
املش ﺮكة ب ن جميع األطراف املعنية بقطاع التعليم العا ي ي األردن ،والعمل بتشاركية لتحقيق التطلعات
امللكية السامية لجاللة امللك عبدﷲ الثاني ابن الحس ن املعظم لل وض بالجامعات األردنية الرسمية لتؤدي
ً
رسال ا ع ى الوجه املأمول م ا مش ﺮا إ ى أنه سيلتقي خالل األسبوع القادم باللجنة املمثلة ملجالس أمناء
الجامعات األردنية الخاصة برئاسة دولة السيد طاهر املصري.
وقال الدكتور توق إن هموم الجامعات الرسمية ي هموم وطن وال بد من تكاتف جهود الجميع للتعامل مع
ً
هذﻩ الهموم ،والس ي لتحقيق الطموحات ال يتطلع لها الجميع مؤكدا ع ى أن مجالس أمناء الجامعات
ً
ً
الرسمية ي صمام أمان هذﻩ الجامعات نظرا للصالحيات ال أناطها ا كال من قانون التعليم العا ي األردني،
وقانون الجامعات األردنية ،مع ضرورة أن يكون دورها الرئيﺴ توجيه جميع مجالس الجامعات ،واألخذ
بيدها لوضع اس ﺮاتيجيات تساعد ع ى تجاوز جميع العقبات ال تواجهها املادية م ا أو اإلدارية ،وذلك
ً
لتحقيق األهداف املنشودة والس ﺮ قدما ي تطوير وتحديث الجامعات من خالل العمل بروح الفريق الواحد
واالبتعاد ما أمكن عن االختالف ي وجهات النظر واالحتكام إ ى نصوص القوان ن والتشريعات النافذة.
ً
ً
وقد قدم الدكتور توق خالل اللقاء عرضا مفصال عن واقع الجامعات األردنية الرسمية تحت عنوان "حقائق
وأرقام" ،والذي تضمن معلومات هامة ذات عالقة مباشرة بصالحيات مجالس األمناء إضافة إ ى رسم خارطة
طريق تتضمن املس دفات واملؤشرات النوعية واملالية ال يجب أن تعمل كل جامعة عل ا ،وقد تضمن
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العرض أعداد الطلبة ع ى مقاعد الدارسة مقارنة بالطاقة االستيعابية لكل جامعة والتجاوزات الحاصلة ي
كل م ا ،نسبة أعضاء هيئة التدريس إ ى الطلبة ي كل جامعة مع اإلشارة إ ى الجامعات ال يجب أن تعمل
ع ى تعي ن أعضاء هيئة تدريس ُجدد ،أو خفض عدد الطلبة لتصل إ ى النسبة الفض ى ،كما تم استعراض
نسبة أعداد الهيئة اإلدارية إ ى أعضاء هيئة التدريس مع اإلشارة إ ى الجامعات ال تحتاج إ ى تطبيق حوكمة
إدارية دف للوصول إ ى نسبة ) ،(1:1العجز النقدي امل ﺮاكم وحجم املديونية ي كل جامعة مع مناقشة
اآلليات املق ﺮحة لزيادة دخل الجامعات وتقليل النفقات املالية ما أمكن ذلك ،تصنيف الجامعات األردنية
الرسمية حسب التصنيفات العاملية والعربية حيث تطرق الوزير توق إ ى ضرورة س ي الجامعات إ ى تطبيق
معاي ﺮ التم العاملية وتحس ن ترتي ا ضمن هذﻩ التصنيفات ،الدعم الحكومي املقدم للجامعات من عام
) (2001وح العام ) ،(2019والذي يتوزع ما ب ن دعم حكومي مباشر ،و دعم ما ي من صندوق املنحة
الخليجية ،ودعم ع ى شكل تسديد رسوم جامعية للطلبة كقروض ومنح ،وقد أشار الوزير توق إ ى أن إجما ي
الدعم الحكومي املباشر الذي تلقته الجامعات الرسمية من العام ) (2001وح العام ) (2019بلغ أك ﺮ من
مليار دينار أردني ،كما تم استعراض اإلنتاجية العلمية لكل جامعة واإلشارة إ ى ضرورة زياد عدد األبحاث
العلمية املنشورة ي  ،Scopusكما دعا الوزير توق إ ى العمل ع ى زيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارس ن ي
ً
الجامعات الرسمية ،والذي يعت ﺮ واحدا من أهم املؤشرات النوعية حيث تم مناقشة أهم العوامل ال تعمل
ع ى زيادة استقطا م للدراسة ي الجامعات الرسمية مثل العمل ع ى استحداث تخصصات جديدة يحتاج
إل ا سوق العمل العالم واإلقليم .
و ي ختام اللقاء قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية الشكر للوزير توق ع ى هذا اللقاء الذي تم
بشفافية الطرح واألفكار كما أشادوا بالعرض الذي تم تقديمه وما تضمنه من معلومات وبيانات تعكس
مؤشرات هامة جدا ويساهم إطالع رؤساء مجالس األمناء عل ا ي رسم خطوط عريضة لخطة العمل
املستقبلية ي جامعا م ،كما أشاد عدد م م بقرار مجلس التعليم العا ي املتعلق بطريقة اختيار املرشح ن
لشغل موقع رئيس الجامعة الهاشمية حيث أن هذﻩ الخطوة تعت ﺮ تطبيق عم ي ملبدأ التشاركية ي اتخاذ
القرار ب ن مجلس التعليم العا ي ووزارة التعليم العا ي والبحث العلم ومجالس األمناء.
كما تم مناقشة عدد من القضايا ذات االهتمام املش ﺮك والتحديات ال تواجه الجامعات الرسمية ومجالس
أمنا ا واق ﺮاح اآلليات الكفيلة بتذليل أي صعوبات للوصول إ ى املس دفات ال تم التطرق إل ا ي العرض
الذي تم تقديمه كما تم التأكيد ع ى ضرورة استمرار هذﻩ اللقاءات ومأسس ا بشكل دوري.
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ي عيد الكرامة وعيد األم تحية فخر نوجهها للبواسل املرابط ن ي شوارعنا
واألمهات املرابطات ي منازلنا

ً
تحتفل األسرة األردنية الواحدة بتاريخ  21آذار من كل عام بمناسبت ن عزيزت ن ع ى قلوب األردني ن جميعا
األو ى الذكرى الثانية والخمس ن مللحمة الكرامة الخالدة ،ال سطر ف ا جنودنا البواسل أسم صور
التضحية ي الدفاع عن تراب األردن املقدس فوقف األردنيون يرفعون أكفهم تحية إجالل وإكبار لصنيع
ً
الجيش األردني املصطفوي ولشهدائه األبرار الذين نزفت دما م الطاهرة ع ى تراب الوطن دفاعا عنه وعن
أهله.
واليوم و ي الذكرى الثانية والخمس ن لنصر جيشنا األردني ي معركة الكرامة ،يخوض جيشنا ومعه جميع
األردنيون وع ى رأسهم القيادة الهاشمية معركة أخرى ضد الوباء العالم ف ﺮوس كورونا اليوم بمغزل الص ﺮ
والضبط ينسج جيشنا األردني راية نصر أخرى ع ى عدونا املستجد ،وينشر ع ى ذرى أردننا شماغ العز،
ويحوطه بزندﻩ إ ى قلبه ،ليكون هذا الوطن وأبناؤﻩ نبضه ودقاته فما أجمل شوارعنا وقد تزينت بقواتنا
املسلحة األبية.
أما املناسبة الثانية فﻬ عيد األم أيقونة الوطن ومربية األجيال وبستان ال ﺮبية والعلم نسجل فخرنا واع ازنا
باألم األردنية ال أنشأت وربت الضابط والطبيب واملهندس واملعلم واملزارع وامل وزرعت بداخلهم حب
الوطن واالنتماء إليه ونوجه تحية لكل األمهات األردنيات النشميات ع ى امتداد الوطن الغا ي ونخص
العامالت ي وزارة التعليم العا ي والبحث العلم و ي قطاع التعليم العا ي األردني من أعضاء مجالس أمناء
الجامعات األردنية الرسمية والخاصة ،وأعضاء املجالس املختلفة والعامالت ضمن كوادر الهيئت ن التدريسية
ً
واإلدارية ي الجامعات و ي مختلف مؤسسات التعليم العا ي األردنية إضافة إ ى الطالبات ع ى مقاعد الدراسة
مؤكدين أن دورهن كأمهات ي البيوت ي معركتنا ضد فايروس كورونا ال يقل أهمية عن األدوار األخرى فهن
حلقة الدفاع األو ى عن أطفالنا وأسرنا.
كل عام وجاللة القائد األع ى للوطن والجيش وجيشنا العربي املصطفوي وأمهاتنا بألف خ ﺮ.
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وزير التعليم العا ي والبحث العلمي يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العا ي وضمان جود ا

قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق بزيارة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العا ي
وضمان جود ا ،حيث التقى خالل زيارته برئيس الهيئة الدكتور بش ﺮ الزع  ،وذلك بحضور كل من الدكتور
محمد عثمان نائب رئيس الهيئة والدكتور زيد البشايرة مساعد الرئيس للجودة والدكتور زيد العن ﺮ مساعد
الرئيس لالعتماد.
وقد استعرض الدكتور الزع خالل اللقاء آليات عمل الهيئة لالعتماد العام واالعتماد الخاص وضمان
جودة املؤسسات التعليمية وال ﺮامج األكاديمية ،والتصنيف األردني للجامعات ،وامتحان الكفاءة الجامعية،
واإلطار الوط للمؤهالت باإلضافة إ ى قيام الهيئة بالتعاون مع الجهات املعنية ي وزارة ال ﺮبية والتعليم
والقطاع الخاص بوضع معاي ﺮ ضمان جودة وتصنيف املدارس.
وقد اطلع الدكتور توق ع ى الجهود ال تبذلها الهيئة ي تطوير التعليم العا ي وتحس ن مخرجاته ورفع
كفائته ،وبعد مناقشة العديد من القضايا ال تخص قطاع التعليم العا ي ي األردن ،أكد الوزير توق ع ى
دعمه لتعزيز استقاللية عمل الهيئة وتوسيع صالحيا ا بما يتوافق مع اإلطار الوط للمؤهالت ال بدأت
الهيئة بالعمل ع ى إنجازﻩ والس ﺮ قدما ي إجراءات تطبيقه.
وتجدر اإلشارة إ ى أن هذﻩ الزيارة تجسد الرؤى امللكية السامية ال تتب منهجية العمل امليداني كما أ ا
تأتي ضمن سلسلة من الزيارات واللقاءات ال ينوي وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين
توق القيام ا لعدد من الجهات ذات العالقة بقطاع التعليم العا ي ي األردن دف االستماع إ ى وجهات
النظر املختلفة والعمل بتشاركية لتحقيق األهداف املرجوة.
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ورشة عمل حول التصميم التعليمي للتعلم اإللك ﺮوني ي مؤسسات التعليم
العا ي ي األردن

ً
استكماال للورش التعريفية والتدريبية ي مجال التعلم اإللك ﺮوني وإعداد املساقات املحوسبة ،نظمت وزارة
التعليم العا ي والبحث العلم واملفوضية السامية لشؤون الالجئ ن ) (UNHCRورشة عمل حول التصميم
التعليم للتعلم االلك ﺮوني ي مؤسسات التعليم العا ي ي األردن وذلك ع ى مدى خمسة أيام من يوم األحد
املوافق  ،2019/12/1وح يوم الخميس املوافق  2019/12/5ي فندق الرويال – عمان حيث تم استضافة
متخصص ن وخ ﺮاء من الواليات املتحدة األمريكية ي هذا املجال و مشارك ن من جامعات حكومية وخاصة
ً
متخصص ن ي مجال بناء املساقات اإللك ﺮونية إضافة إ ى عدد من أعضاء هيئة التدريس من ذوي العالقة.
و دف هذﻩ الورشة إ ى تدريب األساتذة املحلي ن ع ى كيفية تصميم دورات تعليمية مختلطة من أجل أن
ً
يتم تقديمها ع ى نطاق واسع ومستدام ي جميع الجامعات األردنية ،استجابة إلحدى التوصيات الرئيسية ي
االجتماع الذي تم إجراءﻩ العام املا  ،والذي دف إ ى زيادة قدرة كليات الجامعات األردنية ع ى تعزيز
نظام التعليم العا ي األردني بأكمله لجميع الطالب ،من خالل شرح و تقديم أدوات ومناهج مختلفة لتصميم
وتقديم وتقييم مساقات التعليم اإللك ﺮوني املختلفة ع ى مستوى متقدم ،وكذلك وصف كيفية استخدام
هذﻩ األدوات لضمان أفضل املمارسات والنتائج.
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وتجدر اإلشارة إ ى أن عقد هذﻩ الورشة يأتي ي سياق عمل الوزارة دف وضع ومناقشة أفضل السياسات
لزيادة إمكانية الوصول إ ى برامج تعليمية إلك ﺮونية متصلة ومدمجة ع ﺮ اإلن ﺮنت ،ودعم قدرة الجامعات
األردنية ع ى تصميم وتنفيذ واعتماد ومراقبة هذﻩ ال ﺮامج من خالل الجمع ب ن الجهات الفاعلة ي التعلم ع ﺮ
اإلن ﺮنت.
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وزير التعليم العا ي يزور الطالب الكوي مطلق امليموني ي مستشفى
االستقالل

قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق وبحضور سعادة السف ﺮ الكوي ي عمان
السيد عزيز الديحاني بزيارة الطالب الكوي مطلق امليموني والذي يرقد ع ى سرير الشفاء ي مستشفى
االستقالل أثر حادث س ﺮ تعرض له قبل عدة أيام.
الوزير توق الذي اطمﺌن ع ى صحة الطالب امليموني من خالل الطبيب املشرف ع ى حالته أكد أن وزارة
التعليم العا ي والبحث العلم وانطالقا من إيما ا بواج ا اتجاﻩ أبنا ا من الطلبة العرب الدارس ن ي
الجامعات األردنية فإ ا ع ى أتم االستعداد لتقديم كل ما يلزم للطالب وعائلته متمنيا له الشفاء التام
والعاجل والعودة إ ى مقاعد الدارسة قريبا ي جامعة األم ﺮة سمية.
كما قدم الوزير توق أحر التعازي وأصدق املواساة لألشقاء الكويتي ن ي وفاة الطالب عبدﷲ السه ي وهو من
طلبة جامعة آل البيت والذي انتقل ا ى رحمة ﷲ تعا ى مساء أمس األربعاء ي مدينة الحس ن الطبية متأثرا
بإصابته ي نفس الحادث.
بدورﻩ ثمن السف ﺮ الديحاني زيارة الوزير توق مؤكدا أن هذﻩ الزيارة ليست غريبة ع ى نشامى الشعب األردني
وأخالقه وشهامته ومؤكدا ع ى عمق العالقات األخوية ال تربط ب ن الشعب ن الشقيق ن كما قدم الشكر
للوزير توق ع ى هذﻩ اللفتة الكريمة ال تعكس حرصه ع ى الطلبة الكويتي ن الدارس ن ي الجامعات األردنية.
كما قدم الوزير توق والسف ﺮ الديحاني الشكر إلدارة مستشفى االستقالل وكادرﻩ الط واإلداري ع ى العناية
الحثيثة والرعاية الطبية املتقدمة ال قدمها للطالب املصاب متمن ن له مزيدا من التقدم واالزدهار
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توقيع مذكرة تفاهم ب ن جامعة البلقاء التطبيقية وشركة املدن الصناعية
األردنية وافتتاح املعرض اإلنتا ي لطلبة كلية اربد

قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق بزيارة لكلية اربد التابعة لجامعة البلقاء
التطبيقية ر ى خاللها حفل توقيع مذكرة تفاهم ب ن جامعة البلقاء التطبيقية وشركة املدن الصناعية
األردنية ي مجال التدريب املش ﺮك وقد وقع مذكرة التفاهم عن جامعة البلقاء التطبيقية رئيسها الدكتور
عبدﷲ سرور الزع وعن شركة املدن الصناعية مديرها العام عمر جويعد وذلك بحضور الدكتور غاندي
انفوقة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية وعميد كلية اربد الجامعية الدكتور مصطفى ع ﺮوط وعدد من
املدعوين من املجتمع املح ي وممث ي الشركات املشاركة ي املعرض.
وبموجب مذكرة التفاهم هذﻩ تقوم شركة املدن الصناعية األردنية بتدريب طلبة جامعة البلقاء التطبيقية
وخاصة الطلبة ي التخصصات التقنية ي الشركات الصناعية داخل املدن الصناعية األردنية وتأهيلهم
وصقل مهارا م من خالل تنفيذ برامج تدريب بالشراكة مع الجامعة تمك م من دخول سوق العمل من خالل
قضاء طلبة الجامعة ساعات التدريب املخصصة لهم حسب الخطة الدراسية ي الشركات واملصانع ي شركة
املدن الصناعية كما تمكن هذﻩ املذكرة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من إمكانية استخدام مخت ﺮات
الشركات الصناعية إلجراء التجارب ألغراض البحث العلم ومشاريع التخرج.
وقد أشاد الوزير توق عقب توقيع املذكرة بالدور الذي تقوم به جامعة البلقاء التطبيقية وخاصة ي مجال
التعليم التق كو ا املعنية ذا النوع من التعليم ،خاصة أن هذا التعليم يحظى باهتمام ومتابعة من جاللة
امللك والحكومة األردنية من خالل االس ﺮاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية.
مش ﺮا ا ى أهمية التعليم التق والذي يساهم ي إعداد الطلبة فنيا وتقنيا وإكسا م املهارات العملية
والعلمية والحياتية ال تؤهلهم لدخول سوق العمل املح ي واإلقليم والدو ي وهو ما تقوم به جامعة البلقاء
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التطبيقية من خالل التشاركية ال تنفذها مع القطاع الخاص وسع ا الجاد ي تنفيذ االس ﺮاتيجية الوطنية
لتنمية املوارد البشرية.
وقال الدكتور عبدﷲ سرور الزع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أن املذكرة املوقعة تسمح باالستفادة من
خ ﺮات الشركات الصناعية ي تطوير الخطط الدراسية لل ﺮامج ال تطرحها الجامعة وهو ما عكفت الجامعة
ع ى تنفيذﻩ ي خططها الدراسية للتخصصات التقنية ملواكبة أية مستجدات ي سوق العمل وفتح مجاالت
ً
التطبيق العم ي لطلبة الجامعة من كافة الكليات ي شركة املدن الصناعية األردنية خاصة أن هذﻩ املدن
تنتشر ع ى مساحة أرض الوطن.

وأشار الدكتور الزع ا ى بعض بنود هذﻩ املذكرة وم ا التعاون ي تطوير وإنشاء مخت ﺮات حديثة ي جامعة
البلقاء التطبيقية وكليا ا ،والتعاون ع ى إقامة أيام وظيفية تساهم ي تشغيل طلبة الجامعة لدى الشركات
الصناعية داخل املدن الصناعية للحد من مشكلة البطالة وإحالل العمالة املحلية محل العمالة الوافدة
ً
ً
باألخص ي املهن ال تحتاج ا ى الكوادر املؤهلة فنيا وتقنيا ،واالستفادة من خ ﺮاء الشركات الصناعية داخل
الشركات الصناعية إلعطاء محاضرات للطلبة ،كما تمكن مذكرة التفاهم الشركات الصناعية من االستفادة
من املراكز التابعة للجامعة ي مجال عقد الدورات التدريبية وصقل املهارة ورفع كفاءة وإعداد املتدرب ن ع ى
مستوى عال من الكفاءة.
وبدورﻩ ثمن املدير العام لشركة املدن الصناعية عمر جويعد هذا التعاون الكب ﺮ ب ن الجامعة والشركة والذي
أسفر عن توقيع هذﻩ املذكرة مشيدا بالجهود الكب ﺮة ال تبذلها إدارة الجامعة ي االنفتاح ع ى القطاع
الخاص والشراكة الحقيقية ال مثل ا الجامعة ذا الصدد.
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وأضاف إننا نطمح من خالل هذﻩ املذكرة إلحالل الطلبة خاصة ي التخصصات التقنية محل العمالة
الوافدة املوجودة ي سوق العمل وخاصة تلك ال تحتاج ا ى كوادر ومؤهالت علمية وتقنية ،مش ﺮا ا ى وجود
أك ﺮ من  400ألف وافد يشغلون هذا النوع من الوظائف.
كما قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور توق خالل زيارته بافتتاح املعرض اإلنتا ي الذي نظمته
الكلية لعدد من الشركات ي املدينة باإلضافة ا ى عدد من املشاريع اإلنتاجية الخاصة ال قام بإنشا ا طلبة
تخرجوا سابقا من الكلية حيث تنوعت هذﻩ املنتجات ب ن االزياء واملالبس والصناعات الحرفية والغذائية
حيث جال الوزير توق ي املعرض وحاور الطلبة عن كيفية توظيفهم لدراس م ي الكلية ي فتح مشاريعهم
الخاصة والبدء باإلنتاج والتسويق ملنتجا م.
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وزارة التعليم العا ي تكرم اثن ن من األردني ن الحاصل ن ع ى
جوائز عربية أو عاملية

ً
كرم وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق كال من الدكتور شاهر املوم  ،والدكتور
مراد الضامن ،وذلك خالل استقباله لهما ي مكتبه ي حرم الوزارة.
ً
ويأتي هذا التكريم تنفيذا للرؤى امللكية السامية ي دعم املبدع ن األردني ن وتحف هم لتحقيق مزيد من
ً
العطاء والتقدم حيث حصل مؤخرا الدكتور شاهر املوم ع ى جائزة عبدالحميد شومان للباحث ن العرب
بالدورة ) (37لعام ) ،(2019وجاء فوز املوم بجائزة العلوم األساسية "النمذجة الرياضية" حيث تعت ﺮ
ً
الطرق ال استخدمها ي النمذجة الرياضية األفضل واألك ﺮ كفاءة ع ى املستوى العالم بحسب املؤسسات
ً
العلمية العاملية ،وكذلك فقد حققت األبحاث ال قدمها للجائزة أرقاما قياسية عالية ي عدد االستشهادات
ا ،باإلضافة إ ى أن املوم يعد من الباحث ن العاملي ن ي مجال التفاضل والتكامل الكسري لعقدين من
الزمن.
كما منحت أكاديمية العلوم العاملية )تواس( ) (TWASالدكتور مراد الضامن جائزة "تطوير املواد التعليمية
العلمية" ع ى مستوى العالم العربي لعام ) ،(2019حيث كان حصوله ع ى هذﻩ الجائزة بسبب االنجازات ال
ً
حققها ي مجال البحث والتطوير العلم النو ي ي تعليم العلوم باملنطقة العربية ،علما بأن الدكتور الضامن
ً
حصل ع ى جائزة الباحث املم ي الجامعة األردنية عام ) (2011حيث نشر ما يزيد عن ) (50بحثا ي مجالت
عاملية ذات معامل تأث ﺮ عا ي ،وتم االستشهاد بأبحاثه بشكل ملحوظ ع ى مستوى تخصص الكيمياء بالنسبة
لألردن.
ً
بدورﻩ ثمن الوزير توق االنجازات ال حققها الدكتور املوم والدكتور الضامن مسجال فخرﻩ واع ازﻩ بجميع
ً
سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة والذين يحصلون ع ى جوائز عربية أو عاملية أو
الكفاءات األردنية
ً
ً
ً
يحققون مراكز متقدمة ي مسابقات إقليمية أو دولية متمنيا لهم جميعا مزيدا من التقدم والر ي ي ظل
القيادة الهاشمية املظفرة.
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ً
ق
ز
مندوبا عن سمو األم ﺮة م الحس ن املعظمة الو ير تو ير ى يوم التم
لكلية التمريض ي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

ً
مندوبا عن صاحبة السمو امللكي األم ﺮة م الحس ن املعظمة افتتح وزير التعليم العا ي والبحث العلم
الدكتور م ي الدين توق فعاليات يوم التم لكلية التمريض ي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،بحضور
الدكتور صائب خريسات رئيس الجامعة وبمشاركة من الخدمات الطبية امللكية ،ووزارة الصحة ،ونقابة
املمرض ن واملمرضات والقابالت القانونيات ،واملجلس التمري األردني والقطاع الخاص.
ً
وقال الدكتور صائب خريسات ي كلمته االفتتاحية ليوم التم إن هذا اليوم جاء استكماال للدور الكب ﺮ
الذي تبذله الجامعة لتحقيق رؤية جاللة امللك عبد ﷲ الثاني ابن الحس ن املعظم ي بناء شراكات حقيقية
ب ن الجامعة والقطاع الص ي والقطاع الخاص لتحقيق أهداف برامج الصحة العاملية الشاملة والتنمية
ً
املستدامة واملساهمة ي تعزيز معاي ﺮ الجودة وتقديم املمارسة املبنية ع ى األدلة وال ﺮاه ن العلمية ،الفتا إ ى
أن الجامعة وبالتعاون مع سائر الجامعات األردنية تس ى لتعزيز البحث العلم وإدخال التقنيات الحديثة ملا
يخدم عملية التنمية الشاملة.
وأضاف أن كلية التمريض حصلت ع ى االعتماد الدو ي كغ ﺮها من الكليات ي الجامعة ،وأن هذا اإلنجاز
سيفتح األبواب أمام خري ي الكلية ويسهل عل م االلتحاق السريع بال ﺮامج العاملية املناظرة ي مختلف أنحاء
ً
العالم ،مؤكدا حرص الجامعة ع ى تعزيز دور مهنة التمريض املختص وسع ا إ ى طرح ما يرفع من شأن مهنة
التمريض ويخدمها.
وأشار خريسات إ ى أن حصول الكلية ع ى االعتماد سيسهم ي تيس ﺮ تبادل الخ ﺮات التدريسية ي الجامعات
ال لد ا االعتماد نفسه ،كما سيوفر فرصة لضمان جودة التعليم وضبط إدارته ي الكلية ،وأث ع ى جهود
أسرة الكلية بكادر ا التدريﺴ واإلداري ملا بذلوﻩ من مجهود لتحقيق أرفع املراتب.
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ً
َ َ
ُ
يشكل فرصة
اليوم
بدورها قالت عميد كلية التمريض ي الجامعة الدكتورة هدى غرايبة إن لقاءنا ي هذا ِ
خالل زيادة
إلطالق املرحلة الثالثة من حملة )التمريض اآلن( ،وال دف إ ى تحس ن الصحة من
مناسبة
ِ
ِ
ً
صنع السياسات الصحية
مكانة التمريض ي جميع أنحاء العالم والحصو ِل ع ى صوت أك ﺮ وضوحا ي ِ
وتوظيف املزيد من املمرض ن واملمرضات والقابالت القانونيات ي مناصب قيادية ،وتبادل أفضل املمارسات
التمريضية ،و ي هذا اليوم سيتم مراجعة وإعداد املعاي ﺮ األخالقية ومدونة السلوك ملهنة التمريض بالتعاو ِن
مع نقابة املمرض ن واملمرضات والقابالت القانونيات واملجلس التمري األردني مما يعزز الشراكة والتعاون
ب ن املؤسسات األكاديمية والجهات التشريعية للتوصل إ ى أطر وقنوات يتم من خاللها مراجعة معاي ﺮ
َ
أخالقيات املهنة وتقييمها وإعدادها ي بيئة مهنية وتوف ﺮ آلية لنشر أفضل املمارسات ي الرعاية التمريضية.

كما عرض نقيب املمرض ن واملمرضات والقابالت القانونيات خالد ربابعة محاضرة حول النظرة التاريخية
مليثاق أخالقيات مهنة التمريض األردني الذي يحدد طبيعة عالقة املمرض القانوني بزمالئه املمرض ن
واملسؤول ن عنه ي مكان عمله واملر وأهال م ،كما أنه يتحدث عن مسؤولية أصحاب القرار الص ي ي
الوزارات واملؤسسات ذات العالقة بعمل املمرض ومكان عمله فيما يتعلق بتوف ﺮ البيئة املالئمة والدعم
اللوجس املطلوب للممرض كي يقوم بممارسة كل ما هو مطلوب منه نحو املريض.
ُ
كما عرض أم ن عام املجلس التمري األردني الدكتور هاني النوافلة تطبيق املثل األخالقية ي املمارسات
الطبية املتقدمة ومزاولة املهنة من منظور املجلس التمري األردني.
و ى اية الحفل قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق ورئيس الجامعة الدكتور
صائب خريسات وعميد كلية التمريض الدكتورة هدى غرايبة بتكريم نخبة من أساتذة كلية التمريض ي
الجامعة ممن حصلوا ع ى درجة األستاذية.
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وزير التعليم العا ي توق يشارك ي قمة الجامعات اليوراسيوية )(2020
ي إسطنبول

شارك وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق وبحضور امللحق الثقا ي األردني ي تركيا
الدكتورة ساجدة النداف ي القمة العاملية السنوية للتعليم العا ي اليوراسيوي الخامسة وال عقدت خالل
الف ﺮة  2020/2/21- 19ي إسطنبول  /تركيا ،وتعت ﺮ هذﻩ القمة ثالث أك ﺮ قمة للتعليم العا ي الدو ي ع ى
مستوى العالم .كما أ ا تعت ﺮ نقطة التقاء للتعليم العا ي الدو ي ،وفرصة لربط أجزاء مختلفة من العالم
ً
باإلمكانات الكب ﺮة للمنطقة اليوراسيوية إضافة إ ى تبادل األفكار والخ ﺮات وأفضل املمارسات لتدويل التعليم
العا ي ،وتوليد فرص شراكة للتعاون األكاديم وتبادل الطالب/املوظف ن ،ومناقشة التحديات ال تواجه
ً
التعليم العا ي ي الوقت الراهن ،واكتشاف حلول مبتكرة ،إضافة إ ى العديد من املشاريع املش ﺮكة األخرى،
ً
ً
وقد تضمنت هذﻩ القمة معرضا ومؤتمرا لتوسيع املعرفة والشبكات وفرص التعاون ب ن املشارك ن.
وقد حضر افتتاح القمة عدد من رؤساء الهيئات ال ﺮكية ورؤساء الجامعات ومنظمات املجتمع املدني
باإلضافة إ ى مشارك ن من أك ﺮ من ) (60دولة.
وقد قام الدكتور توق بتقديم عرض تقديم ي حفل االفتتاح تحت عنوان "التعليم العا ي ي األردن؛
الهيكلة ،الفرص والتحديات" تحدث فيه عن واقع حال التعليم العا ي ي األردن ،وهيكلة التعليم العا ي
الحالية والخطط املستقبلية ،وكيفية معالجة التحديات لتقديم خدمات تعليم عا ي وبحث علم متم ة ذات
جودة عالية بنتائج موجهة .كما تحدث الدكتور توق عن هيكلة الجامعات األردنية وأهدافها املستقبلية.
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وع ى هامش القمة التقى الوزير توق بكل من :معا ي وزير الصناعة والتكنولوجيا ال ﺮكي السيد مصطفى
فارناك ،كما التقى برئيس اتحاد الجامعات اليوراسيوية الدكتور مصطفى آيدين ،والسيد رئيس جامعة
ً
كارابوك الدكتور رفيق بوالت إضافة إ ى رؤساء ونواب رؤساء عدد من الجامعات العاملية.
كما التقى الوزير توق بالدكتور رحم إير نائب رئيس مجلس التعليم العا ي ال ﺮكي حيث تم االتفاق ع ى ابرام
اتفاقية ثقافية ب ن الجانب ن األردني وال ﺮكي مع التأكيد ع ى ضرورة االستمرار ي تعزيز التعاون ب ن البلدين
الشقيق ن.
ً
وخالل فعاليات االفتتاح قام الوزير توق بلقاء وفود الجامعات األردنية املشاركة ي القمة إضافة إ ى عدد من
ً
الطلبة األردني ن الدارس ن ي تركيا مؤكدا ع ى أهمية مشاركة الجامعات األردنية ي املحافل التعليمية
الدولية ،وبذل الجهود الالزمة لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة ي الجامعات األردنية.
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وزارة التعليم العا ي والبحث العلمي تكرم أم ن عام الوزارة

قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق بتكريم أم ن عام الوزارة الدكتور عاهد
الوهادنه بمناسبة ان اء عمله كأم ن عام للوزارة ،وذلك بحضور أعضاء مجلس التعليم العا ي ومدراء
املديريات والوحدات املختلفة ي الوزارة.
ً
وقال توق بأن الوزارة تثمن عاليا الجهود ال بذلها الدكتور الوهادنه خالل األعوام الثالث املاضية حيث كان
له دور كب ﺮ وأثر ملموس ي قيادة جهود الوزارة ال أدت للحصول ع ى جائزة أفضل إنجاز ضمن جائزة امللك
عبدﷲ الثاني لتم األداء الحكومي والشفافية للعام ) (2018-2017إضافة إ ى عمليات حوسبة الخدمات
ال تقدمها الوزارة ملتلقي الخدمة لتصبح وزارة إلك ﺮونية متطورة ع ى أرض الواقع.
ً
ً
وكان الوهادنه قد قدم استقالته من منصبه نظرا الن اء مدة عقدﻩ مع الوزارة ورغبة منه ي العودة لجامعته
مع بدء الفصل الدراﺳ الثاني.
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ً
ً
ؤ
وزارة التعليم العا ي تعقد اجتماعا حواريا لر ساء مجالس الطلبة وممثل م
ي مجالس الجامعات الرسمية

التقى وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق ي قاعة مجلس التعليم العا ي ي حرم
الوزارة الطلبة رؤساء مجالس الطلبة وممثل م ي مجالس الجامعات األردنية الرسمية وذلك بحضور مدير
وحدة تنسيق القبول املوحد الناطق اإلعالمي للوزارة السيد مهند الخطيب ،حيث رحب الوزير توق بالطلبة
ً
ً
مؤكدا حرصه ع ى النهج امللكي السامي ي محاورة الشباب واالستماع إل م ،ومسجال فخرﻩ واع ازﻩ بالشباب
األردني وبطلبة الجامعات األردنية الذين التقاهم وحاورهم أثناء جوالته امليدانية ع ى الجامعات وبما طرحوﻩ
ً
من أفكار ومبادرات ،مؤكدا بأن الطلبة هم عيون الحقيقة ال يمكن من خاللها تسليط الضوء وتحديد
املشاكل والهموم ال يعاني م ا طلبة الجامعات األردنية الرسمية.
َ
ً
وقد قدم الدكتور توق خالل اللقاء عرضا سريعا ألهم ما حققته الحكومة من انجازات بشكل عام ي العام
 ،2019وما حققته وزارة التعليم العا ي والبحث العلم بشكل خاص ،وأضاف توق بأن نسبة  %76من
الطلبة الدارس ن ي ال ﺮنامج العادي ي الكليات والجامعات األردنية الرسمية يدرسون ع ى نفقة الدولة
األردنية ي ح ن بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من صندوق دعم الطالب من تاريخ تأسيسه عام 2004
ً
وح العام  2020أك ﺮ من ) (391ألف طالب وبكلفة تقديرية بلغت ) (335مليون دينار مؤكدا ع ى حرص
الوزارة ع ى استمرار عمل الصندوق.
وفيما يتعلق بالخيارات املتاحة لزيادة أعداد الطلبة املستفيدين من املنح والقروض فقد ذكر توق بأن أحد
هذﻩ الخيارات هو تحويل الفائض ي أعداد املنح ال خصصها مجلس الوزراء للطلبة أبناء إقليم الشمال
ً
والوسط الدارس ن ي جامعات الجنوب إ ى قروض يتم توزيعها ع ى الطلبة حسب نقاطهم ،إضافة إ ى دراسة
توجيه جزء من الدعم اإلضا ي للجامعات الذي أقرته الحكومة ي موازنة العام  2020لصالح دعم م انية
صندوق دعم الطالب ،وكذلك دراسة إجراء مناقالت ي املبالغ املخصصة لدعم الجامعات لتوجيه جزء من
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ً
هذﻩ املبالغ لدعم م انية صندوق دعم الطالب علما بأن الصندوق يعاني هذا العام من عجز إجما ي بلغ
قرابة ) (20مليون دينار أردني.
ع ى صعيد آخر أكد الوزير توق ثقته العالية باإلجراءات الدقيقة والشفافة ال نفذت من خاللها عملية
ترشيح الطلبة املستفيدين من البعثات واملنح والقروض الداخلية للعام الحا ي حيث تم احتساب نقاط
ً
الطلبة وترشيحهم لالستفادة وفقا للتشريعات النافذة ي الوزارة ،كما أن هيئة ال اهة ومكافحة الفساد
ً
وبناء ع ى طلب رسم من الوزارة باملراجعة واالطالع ع ى جميع اإلجراءات ال قامت ا
مشكورة قامت
ً ً
الوزارة لتنفيذ البعثات واملنح والقروض الداخلية ،وهو ما أعت ﺮﻩ توق مؤشرا هاما ع ى تطبيق الوزارة ألع ى
معاي ﺮ الشفافية ي تطبيق التشريعات والحفاظ ع ى حقوق أبنا ا الطلبة.
وأضاف توق بأنه وبعد اجتماعه مع لجنة فلسط ن النيابية فإنه سيخاطب رؤساء الجامعات األردنية
ملطالب م بدعم الحملة الوطنية الرافضة لصفقة القرن ،وال سيتم إطالقها تحت عنوان " حقي وقراري"
ً
مطالبا ممث ي الطلبة بحث طلبة الجامعات ع ى املشاركة ف ا للوصول إ ى مليون توقيع رافض للصفقة.
بدورهم أشاد الطلبة الحاضرون بعقد هذا اللقاء وبسياسة االنفتاح ال تنتهجها وزارة التعليم العا ي
ً
والبحث العلم مع طلبة الجامعات كما قدم كل م م عددا من القضايا ال م طلبة جامعته وال يتعلق
ً
بعضها باالرتقاء باملؤشرات النوعية والجودة للجامعات ،إضافة إ ى عدد من األفكار واملبادرات املتم ة ،وال
وعد الدكتور توق بدراس ا واتخاذ اإلجراء املناسب الذي من شأنه أن يكفل بقا ا واستمراري ا ،كما طالب
الطلبة بأن يتم عقد مثل هذﻩ االجتماعات بشكل دوري ملا سيكون له من أثر إيجابي ع ى س ﺮ العملية
التعليمية ي الجامعات األردنية.
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وزير التعليم العا ي توق يزور الطلبة الجر ى ي مستشفى الزرقاء الحكومي

قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق بزيارة طلبة الجامعة الهاشمية الذي يرقدون
ع ى سرير الشفاء ي مستشفى الزرقاء الحكومي نتيجة إصاب م ي حادث انقالب باص ع ى طريق اوتوس ﺮاد
الزرقاء املفرق حيث اطمﺌن ع ى الطلبة املصاب ن واإلجراءات ال تمت ملعالج م.
وقد رافق الدكتور توق ي زيارته رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبدالحق ونائب رئيس الجامعة
الدكتور كايد ابوصفية وعميد شؤون الطلبة ي الجامعة الدكتور صادق الشديفات حيث وجه الدكتور توق
رئيس الجامعة بضرورة متابعة أوضاع الطلبة املصاب ن ،وتقديم كل ما يمكن للطلبة وذو م ملساعد م ع ى
تجاوز آثار هذا الحادث املؤسف خاصة ما يتعلق باستكمال دراس م ي الفصل الحا ي.
كما ثمن الدكتور توق جهود األجهزة األمنية من مرتبات األمن العام والدفاع املدني ع ى جهودهم الجبارة
واستجاب م السريعة ي التعامل مع الحادث والقيام باإلسعافات األولية ،ونقل املصاب ن من مكان وقوع
ً
الحادث إ ى املستشفى ،كما ثمن أيضا جهود مدير مستشفى الزرقاء الحكومي والطاقم الط واإلداري ،وال
كان لها األثر األك ﺮ ي التخفيف ع ى الطلبة املصاب ن ،كما تضرع الوزير توق هلل تعا ى أن يشمل الطالبة ي
الجامعة الهاشمية ال توفيت خالل الحادث بالرحمة واملغفرة وأن يلهم أهلها جميل الص ﺮ والسلوان.
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مجلس التعليم العا ي ُيعزز استقاللية الجامعات ويفوض مجالس عمدا ا
بعدد من القضايا

ً
فحرصا من مجلس التعليم العا ي ع ى تعزيز استقاللية الجامعات األردنية ،وال ينص عل ا قانوني التعليم
ً
العا ي األردني ،والجامعات األردنية ،إضافة إ ى ضرورة تكريس وقت املجلس للقيام باملهام املطلوبة منه وال
ً
ً
ترتكز ع ى رسم السياسات العامة لقطاع التعليم العا ي ي األردن ،وتسهيال ع ى الطلبة وتوف ﺮا للوقت والجهد
عل م ،فقد قرر مجلس التعليم العا ي ما ي ي:
ً
أوال :املوافقة ع ى تفويض مجالس العمداء ي الجامعات األردنية باآلتي:
ّ
 .1منح الطالب سنة دراسية إل اء متطلبات الدرجة العلمية زيادة عن املدة القصوى املحددة ملنح
الدرجة العلمية املعمول ا شريطة أن تؤدي هذﻩ السنة إ ى تخرجه.
.2

معالجة حاالت الطلبة املنقطع ن عن الدراسة أو املفصول ن.

.3

معالجة جميع القضايا الخاصة بمعادلة املواد ملختلف الدرجات العلمية مع التأكيد ع ى أن
يكون الحد األع ى ملعادلة املواد ي مختلف الدرجات العلمية للطالب املنتقل ) (%50من عدد
ساعات ال ﺮنامج املراد االلتحاق به.

.4

معالجة موضوع العبء الدراﺳ الفص ي للطلبة ملختلف الدرجات.

ً
ثانيا :التأكيد ع ى قرار مجلس التعليم العا ي بتفويض مجالس العمداء ي الجامعات األردنية الرسمية
بمعالجة القضايا الخاصة بعملية نقل الطلبة ب ن الجامعات الرسمية ع ى ال ﺮنامج العادي ،شريطة ما ي ي:
ً
 .1أن يكون الطالب مقبوال ضمن القوائم الصادرة عن وحدة تنسيق القبول املوحد ي الوزارة.
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.2
.3

.4

ً
أن تتضمن هذﻩ األسس شروطا استثنائية محددة للنقل تشمل:
األمراض املزمنة كالسرطان وغسيل الك ى وغ ﺮها :يقدم الطالب ف ا م ﺮرات مقنعة تستد ي
ً
وجودﻩ قريبا من الجامعة املراد االنتقال إل ا ،ويرفق تقارير ثبوتية من أطباء االختصاص ي وزارة
الصحة واللجان اللوائية ي املحافظة مصدقة حسب األصول.
ً
القضايا العشائرية :يكون النقل ف ا مؤقتا ملدة فصل دراﺳ واحد قابل للتجديد ،ع ى أن يقدم
ً
الطالب كتابا من الحاكم اإلداري ي اللواء ي حال استمرار القضية العشائرية ،ويستفيد م ا

فقط الطلبة املشمولون بقانون العشائر باالتفاق مع الجامعة ال ينتقل م ا الطالب لح ن ان اء
القضية العشائرية ،و ي حال استمرار القضية واجتياز الطالب أك ﺮ من ) (%50من الخطة
الدراسية ي الجامعة ال انتقل إل ا أو وصل إ ى فصل التخرج يكون مجلس عمداء الجامعة
ال اجتاز ف ا أك ﺮ من ) (%50من الخطة هو الجهة املخولة بمنحه الدرجة العلمية ال
يستحقها وحسب التعليمات النافذة".
هذا ويؤكد مجلس التعليم العا ي ،ووزارة التعليم العا ي والبحث العلم ع ى جميع أبنائنا الطلبة بعدم
ً
مراجعة الوزارة ي أي من هذﻩ القضايا والتوجه مباشرة للجامعات املعنية وتقديم طلب رسم لها التخاذ
القرار املناسب ي ضوء قرارات مجلس التعليم العا ي املشار إل ا أعالﻩ.
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وزارة التعليم العا ي تكرم املتقاعدين العسكري ن العامل ن ي الوزارة

ً
استجابة للتوج ات امللكية السامية لالحتفاء باليوم الوط للمتقاعدين العسكري ن واملحارب ن القدامى،
ً
والذي خصصه جاللة امللك املعظم حفظه ﷲ ي الخامس عشر من شهر شباط من كل عام ،وتقديرا
ً
وعرفانا لهؤالء النشامى من أبناء األردن الغا ي قام اليوم وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي
الدين توق ،وبحضور أم ن عام الوزارة بالوكالة السيد محمود القيﺴ بتكريم عدد من املتقاعدين
العسكري ن العامل ن ي الوزارة.
وقال توق خالل لقاء التكريم إننا نسجل فخرنا واع ازنا بكل ما قدمه النشامى من املتقاعدين العسكري ن
ً
واملحارب ن القدامى من تضحيات جليلة خدمة لألردن الغا ي ودفاعا عن ترابه الطاهر فلهم الفضل بعد ﷲ
ً
ً
ً
ً
تعا ى أوال ثم لقيادتنا الهاشمية الحكيمة ثانيا بما نتمتع به من أمن وأمان وعز ورخاء متمنيا لهم مزيدا من
التقدم والرفعة ي ظل قيادة جاللة امللك عبدﷲ الثاني ابن الحس ن املعظم وأن يبقوا كما عهدناهم دائما
ً
ً
سياجا منيعا لألردن وأهله.
بدورهم ع ﺮ املتقاعدون العسكريون عن شكرهم وتقديرهم للوزير توق وأسرة الوزارة مؤكدين أ م كانوا وما
ً
زالوا وسيبقون جنودا أوفياء ي خدمة وط م الحبيب وقيادته الهاشمية.
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ً
وزارة التعليم العا ي تعقد اجتماعا ملجلس املستشارين وامللحق ن الثقافي ن
العرب ي األردن

أكد وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق حرص الوزارة ع ى متابعة جميع شؤون
الطلبة العرب الدارس ن ي الجامعات األردنية ،باعتبارهم سفراء لبالدهم ي األردن وسفراء لألردن بعد
تخرجهم.
وأشار توق ،ي لقائه مع مجلس املستشارين وامللحق ن الثقافي ن العرب ،إ ى اهتمام جاللة امللك عبد ﷲ
ً
الثاني والحكومة بالطلبة العرب الدارس ن ي األردن ،مبينا س ي الوزارة ملتابعة جميع قضاياهم ي الجامعات
األردنية ،والعمل ع ى زيادة أعدادهم من خالل تطوير السياسات العامة لقبول الطلبة الوافدين إضافة إ ى
تعزيز املمارسات الجيدة ي السنوات السابقة والعمل ع ى تذليل كل الصعوبات ال تواجههم أثناء دراس م
ي الجامعات األردنية ،وأضاف بأن الجامعات األردنية تس ى للتم من خالل طرح تخصصات مطلوبة ي
ً
سوق العمل اإلقليم والعالم  ،إضافة إ ى تطبيق املعاي ﺮ العاملية الالزمة لتحس ن جودة مخرجات التعليم
العا ي األردني.
وقد ضم اللقاء أصحاب السعادة كل من :امللحق الثقا ي ُ
العماني إسماعيل البلو  ،والقائم بأعمال امللحقية

الثقافية السعودية إبراهيم السعدان ،واملستشار الثقا ي العرا ي الدكتور حيدر السعدي ،وامللحق الثقا ي
البحري ندى الحربان ،وامللحق الثقا ي اليم الدكتورة قبلة سعيد ،وامللحق الثقا ي الفلسطي جمال
الخالدي واملستشار الثقا ي املغربي محمد برادة ،واملستشار ي السفارة املصرية ش ﺮين شاه ن ،واملستشار ي
السفارة اللبنانية رامي بشارات.
وع ّ ﺮ رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العا ي وضمان جود ا الدكتور بش ﺮ الزع عن سعادته ذا
ً
اللقاء ،مؤكدا تواصل الهيئة الدائم فيما بي ا وب ن امللحق ن الثقافي ن العرب والتواصل مع الجهات ذات
الصلة لحل املشكالت والعقبات ال تواجههم.
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وألقى امللحق الثقا ي ُ
العماني كلمة ،نيابة عن رئيس مجلس املستشارين وامللحق ن الثقافي ن العرب امللحق
الثقا ي الكوي الدكتور بدر املط ﺮي ،أث ف ا ع ى جهود وزارة التعليم العا ي والبحث العلم وجميع كادر
الوزارة ممثلة بالوزير ،وحرصها الدائم ع ى تقديم أفضل الخدمات للطلبة العرب كما استعرض أعضاء
مجلس املستشارين وامللحق ن الثقافي ن العرب العديد من القضايا ال م طلب م وشؤو م الدراسية
وجميع العقبات واملصاعب ال تواجههم خالل ف ﺮة دراس م وإقام م ي األردن ،واملتعلقة بالشؤون
الدراسية واألكاديمية ومعاي ﺮ وأسس االمتحانات واإلقامة لطلبة بعض الدول ،والعديد من القضايا ال م
الطلبة العرب الدارس ن ي الجامعات األردنية ،و ي ختام اللقاء أكد الوزير توق أن املعني ن ي الوزارة
سيعملون ع ى متابعة جميع القضايا ال تم طرحها ي اللقاء بما يسهم ي تحقيق مصلحة الطلبة العرب
ويساهم ي زيادة أعداد امللتحق ن م م بالجامعات األردنية.
ً
وقد حضر اللقاء السيد محمود القيﺴ أم ن عام الوزارة بالوكالة إضافة إ ى عدد من مدراء املديريات
والوحدات أصحاب العالقة.
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وزير التعليم العا ي والبحث العلمي يزور جامعة الحس ن التقنية
ويلتقي طلب ا

قام وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق بزيارة لجامعة الحس ن التقنية  HTUو ي
إحدى مبادرات مؤسسة و ي العهد ،وذلك لالطالع ع ى نموذجها التعليم وخططها الدراسية ،حيث التقى
رئيس الجامعة معا ي الدكتور لبيب الخضرا ،بحضور الدكتور بش ﺮ الزع رئيس هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العا ي وضمان جود ا ،وعمداء الكليات وعدد من كادر الهيئة التدريسية واإلدارية.
وقد أشاد الدكتور توق بالنموذج التعليم املعتمد ي الجامعة وخاصة الجانب التطبيقي والعم ي منه ،والذي
يرتكز ع ى ضرورة إكساب الطالب املهارات الالزمة والضرورية وال تمكنه من االلتحاق بسوق العمل املح ي
والعالم  ،كما اطلع الوزير توق ع ى شرح تفصي ي للخطط الدراسية ي مختلف التخصصات والكليات ي
الجامعة ،إضافة إ ى تسليط الضوء ع ى دور الجامعة ي خدمة املجتمع املح ي خاصة ما يتعلق بتدريب طلبة
الجامعات األردنية وإكسا م املهارات العملية والتطبيقية الالزمة لاللتحاق بسوق العمل.
بدورﻩ رحب رئيس الجامعة معا ي األستاذ الدكتور لبيب الخضرا بزيارة وزير التعليم العا ي والبحث العلم
للجامعة وقال إننا نس ى ي جامعة الحس ن التقنية إ ى تنفيذ توج ات ورؤية سمو و ى العهد ي خدمة
الشباب األردني من خالل نموذج تعليم تق متطور ومواكب ملستجدات التكنولوجيا العاملية ،ونركز من
خالل هذا النموذج ملوائمة مخرجات التعليم العا ي مع املتطلبات الحقيقية لألسواق العمل ورفع كفاءة
الطلبة وتأهيل م للمنافسة العاملية.
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وب ن الخضرا أن الجامعة وبالرغم من حداثة تأسيسها استطاعت التشبيك مع غرف الصناعة واملؤسسات
والشركات من القطاع الخاص حيث وقعت الجامعة أك ﺮ من ) (30اتفاقية تعاون تصب ي مصلحة الطلبة
ُ
ُ
وتس ى لتدري م تدريبا عمليا يرفدهم باملهارة والخ ﺮات الالزمة.
وفيما يتعلق بالخدمة املجتمعية والتطوير الوظيفي ،أوضحت املهندسة زين حبجوقة ،مديرة مركز التدريب
واالتصال مع الصناعة أن الجامعة أسست مركز لتدريب ورفع مستوى طلبة الجامعات األردنية حدي
التخرج والباحث ن عن فرص عمل ي مجال التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب ،وقد أشرف املركز ع ى
عدة دورات تأهيلية منذ تأسيس الجامعة.
ً
وذكرت أن املركز حاليا يتو ى اإلشراف ع ى ثالثة برامج تدريبية هامة وقعت اتفاقيا ا العام املا  ،و ي
برنامج التعاون مع وزارة االقتصاد الرقم والريادة الهادف لتأهيل ألف خريج من الجامعات األردنية الباحث ن
عن العمل ي مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وبرنامج تدريب املهندس ن ي "مركز تطوير الحوسبة
ً
ً
املتقدمة الهندي" حيث دف ال ﺮنامج والذي يستمر خمس سنوات ابتعاث ) (250مهندسا أردنيا لتعلم
ال ﺮمجة واألمن السي ﺮاني ي الهند ،واتفاقية التدريب مع وزارة العمل ضمن برنامج "خدمة وطن" الذي دف
إ ى الجمع ب ن التدريب امل والتق املرتبط باحتياجات سوق العمل واملنتﻬ بالتشغيل ويشمل تدريب
ً
وتشغيل ) (250شابا وفتاة والباحث ن عن فرص عمل من خري ي ) (ITوالهندسة ،باإلضافة ا ى اتفاقية ثالثية
ً
األطراف ب ن وزارة العمل والجامعة وشركة املحمودية وكالء سيارات جاكوار والند روفر لتدريب ) (60شابا
ً
وفتاة لف ﺮة تمتد إ ى ) (18شهرا ي مركز الشركة للتلمذة املهنية.
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وقد قام الوزير توق بزيارة مركز التم للريادة واالبتكار ي الجامعة حيث قال الدكتور يزن حجازي مدير املركز
أن الجامعة أسست املركز عام  2018لتعزيز الو ي لدى الشباب ولتحف هم ع ى املشاركة ي املشاريع الريادية
والستغالل مهارا م وقدرا م العلمية وترجم ا إ ى أعمال إبداعية من خالل الخدمات ال يقدمها املركز
كحاضنة أعمال توفر استخدام منشآت الجامعة وخ ﺮا ا واالستشارات املتاحة من أعضاء هيئة التدريس
والكوادر الفنية ،كما ويقوم املركز بتنفيذ برامج تدريبية لطلبة الجامعة ضمن مساقات ريادة األعمال ي
ً
ً
الخطط الدراسية ،وقد تمكن املركز خالل السنة األو ى من عمرﻩ باحتضان ) (25مشروعا رياديا ) (9م ا تدر
إيرادات مالية.
ً
و ي اية الزيارة التقى الدكتور توق عددا من طلبة الجامعة وحاورهم واستمع إ ى وجهات نظرهم وآرا م
الشخصية ي الجامعة والنموذج التعليم الذي تطبقه كما استمع إ ى اق ﺮاحا م ال تصب ي مجال تطوير
النموذج التعليم ي الجامعة ،وخططهم املستقبلية ،كما اطلع الوزير توق ع ى عدد من املشاريع الريادية
ً
املنفذة ي املركز ،وال تضمنت أفكارا ريادية ترتكز ع ى املهارات الخاصة ألصحاب هذﻩ املشاريع حيث
استقبل املركز ع ى سبيل املثال طالبة أردنية ي الصف الثامن قامت بعمل مشروع ريادي يعتمد ع ى تصميم
ألعاب إلك ﺮونية لألطفال تمك م وتساعدهم ع ى التعلم.
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وزير التعليم العا ي توق يزور كلية لومينوس الجامعية التقنية

قام الدكتور م ي الدين توق وزير التعليم العا ي والبحث العلم بزيارة كلية لومينوس الجامعية التقنية،
حيث كان ي استقباله معا ي الدكتور ممدوح العبادي رئيس مجلس أمناء الكلية ،والدكتور أيمن مقابلة
عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية.
واس ل توق زيارته بعمل جولة ي املشاغل الهندسية ومخت ﺮات الكلية الحديثة واملتطورة ،كما زار قسم
ً
عبدالعزيز الغرير للحوسبة املتقدمة ،والذي سيتم افتتاحه رسميا قبل اية الشهر الحا ي ،وتم تجه ﻩ بأع ى
املستويات واألجهزة املتقدمة لتقديم أحدث الدورات التدريبية ي تطوير ال ﺮمجيات العاملية ،حيث يوفر هذا
القسم أك ﺮ من  1300منحة دراسية من ية بالتشغيل للشباب والشابات ي مادة ال ﺮمجة.
كما زار الوزير توق قسم الفندقة والسياحة ،والذي تم تجه ﻩ ع ى شكل فندق  5نجوم يضم  5مطابخ
ً
تعليمية حديثه باإلضافة إ ى مطعم وغرف نوم لتعليم التدب ﺮ امل ي ،وقسم استقبال وحجوزات ،وحاليا
يصل عدد الطلبة ي القسم الفند ي إ ى  1700طالب وطالبة.
كما زار قسم تكنولوجيا السيارات والذي تم افتتاحه قبل عدة أشهر بالشراكة مع شركة بوش العاملية
لتكنولوجيا املركبات ،والذي يقدم برنامج بكالوريوس ودبلوم دو ي ي هندسة تكنولوجيا السيارات ،ويعد
األول من نوعه ع ى مستوى املنطقة .واختتم جولته بزيارة لقسم وسائل اإلعالم اإلبداعية –  ،SAEوالذي
ً
يعد أحد أك ﺮ الفروع من ب ن  54كلية  SAEمنتشرة ي  28بلدا حول العالم ،ويضم قسم وسائل اإلعالم
ً
اإلبداعية أستوديوهات ومعدات متطورة جدا.
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وقد التقى الوزير توق خالل زيارته عدد من الطلبة وتحاور معهم حول التعليم التق وفرص العمل ال
توفرها الكلية لهم ،حيث أشاد بال ﺮامج ال تقدمها الكلية.
وتجدر اإلشارة إ ى أن كلية لومينوس ي كلية جامعية تقنية تقدم برامج بكالوريوس فريدة ،وبرامج دبلوم
مح ي ودو ي باإلضافة إ ى دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة ي مختلف املجاالت.
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ً
ً
القيﺴ أمينا عاما بالوكالة

قرر وزير التعليم العا ي والبحث العلم الدكتور م ي الدين توق تعي ن السيد "محمود محمد أم ن القيﺴ "
بوظيفة مساعد األم ن العام للشؤون املالية واإلدارية ،وتكليفه القيام بأعمال األم ن العام بالوكالة.
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وزارة التعليم العا ي والبحث العلمي تحصل ع ى استمرارية االعتماد ملعاي ﺮ
شهادة )(ISO 9001:2015

تمكنت وزارة التعليم العا ي والبحث العلم من املحافظة ع ى استمرارية االعتماد ملعاي ﺮ شهادة االيزو
) ،(ISO 9001:2015وذلك بعد عملية تدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة
الجودة حسب معاي ﺮ املواصفة خالل شهر شباط لهذا العام ،والذي تم تنفيذﻩ من قبل الشركة املانحة SGS
 JORDANو ي إحدى فروع شركة  SGSالسويسرية ،وال تعت ﺮ من الشركات العاملية املتخصصة ي منح
وتدقيق معاي ﺮ الحصول شهادات االيزو.
وتجدر اإلشارة إ ى أن بناء نظام للجودة والتطوير املؤسﺴ يأتي كأحد أبرز األهداف ال تس ى وزارة التعليم
العا ي والبحث العلم لتحقيقها ضمن خط ا االس ﺮاتيجية لألعوام  ،2021/2019وكانت الوزارة قد حصلت
ً
ع ى هذﻩ الشهادة ي بداية عام  2019سعيا م ا لتطبيق أفضل املمارسات ووفق أع ى املواصفات الدولية
لنظام إدارة الجودة حسب معاي ﺮ املواصفة ) ،(ISO 9001:2015وذلك من أجل التطوير وتحس ن األداء
املستمر وتحقيق متطلبات رضا متلقي الخدمة.
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وزارة التعليم العا ي تعلن النتائج ال ائية للطلبة املرشح ن لالستفادة من
املنح والقروض الداخلية للعام الجام ي 2020/2019
أعلنت وزارة التعليم العا ي والبحث العلم بتاريخ  2020/3/2القوائم ال ائية ألسماء املرشح ن لالستفادة من املنح
والقروض الداخلية للطلبة الدارس ن ي الجامعات والكليات األردنية الرسمية ملستويي البكالوريوس والدبلوم
املتوسط واملنفذة للعام الجام ي الحا ي .2020/2019
ً
حيث بلغ العدد اإلجما ي للطلبة املرشح ن لالستفادة للعام الحا ي ) (43862طالبا وطالبة موزع ن بواقع )(40569
ً
ً
طالبا وطالبة ملرحلة البكالوريوس ،و) (3293طالبا وطالبة ملرحلة الدبلوم ي ح ن بلغ العدد اإلجما ي للطلبة الذين
ً
قاموا فعليا باستكمال إجراءات االستفادة من املنح والقروض الداخلية ي العام املا قرابة ) (37ألف طالب
وطالبة.
ويأتي هذا اإلعالن بعد أن قامت وزارة التعليم العا ي والبحث العلم بدراسة ومعالجة جميع االع ﺮاضات اإللك ﺮونية
املقدمة من الطلبة بعناية واهتمام شديدين ،حيث بلغ العدد اإلجما ي لهذﻩ االع ﺮاضات ) (24491اع ﺮاض ،ي ح ن
كان عدد االع ﺮاضات الحقيقية املعززة بوثائق رسمية استدعت التعديل ع ى بيانات الطالب مما انعكس ع ى نقاطه
ً
املحتسبة ) (4228اع ﺮاض ،وبنسبة بلغت ) (%17من إجما ي االع ﺮاضات علما بأنه يدخل ضمن هذﻩ االع ﺮاضات
إضافة نقاط صندوق املعونة الوطنية لـ ) (1397طالب حصلوا ع ى دعم تكمي ي من صندوق املعونة الوطنية بعد
إعالن النتائج األولية ،إضافة إ ى ) (590طالب قاموا بإضافة أشقاء لهم )ع ى مقاعد الدراسة الجامعية( ع ى
طلبا م لم يكونوا قد أضافوهم خالل مرحلة تقديم الطلبات.
ويمكن للطلبة الدخول ا ى املوقع االلك ﺮوني الخاص بمديرية البعثات لالطالع ع ى النتائج من خالل الرابط التا ي:
) ،(www.dsamohe.gov.joوع ى جميع الطلبة املرشح ن لالستفادة استكمال الكفاالت العدلية واتفاقيات القروض
ً
وسندات التعهد والوثائق املطلوبة م م حسب نوع االستفادة واملوجودة إلك ﺮونيا ع ى املوقع وتعبئ ا وختمها حسب
ً
األصول وتسل ما إ ى مكتب املستشار الثقا ي ي الجامعة ال يدرس ف ا الطالب ،علما بأن الوزارة ستعلن عن آخر
موعد لتسليم هذﻩ الكفاالت العدلية واالتفاقيات وسندات التعهد بعد وقف تعليق الدراسة ي الجامعات وعود ا
ً
بشكل طبي ي ،وكل من لم يستكمل إجراءات املنحة أو القرض ي الوقت املحدد يعت ﺮ مستنكفا ويفقد حقة ي
ال ﺮشيح.
ً
وحرصا من الوزارة ع ى تطبيق أع ى معاي ﺮ الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع ع ى بياناته ومعلوماته،
ً
والنقاط ال تم احتسا ا له إضافة إ ى أسماء ونقاط الطلبة املرشح ن لالستفادة من هذﻩ البعثات واملنح والقروض
ي اللواء الذي ينافس فيه الطالب.
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صندوق دعم البحث العلمي ي وزارة التعليم العا ي يدعم مشاريع إطار
ً
صندوق نيوتن  -خالدي بربع مليون دينار سنويا

قررت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلم واالبتكار ي جلس ا رقم ) (2020/2تاريخ  ،2020/2/13املوافقة ع ى
ً
رصد مبلغ ) (250,000مائتان وخمسون ألف دينار أردني سنويا وملدة أربعة سنوات من موازنة البحث العلم ي
األردن لتغطية املساهمات املالية للمؤسسات األردنية ال تشارك ي مشاريع بحثية مع مؤسسات بريطانية ضمن
ً
اطار صندوق نيوتن -خالدي ،إضافة إ ى دعم برنامج منحة ما بعد الدكتوراﻩ للباحث ن من الجامعات واملراكز
البحثية األردنية ) ،(post doctorate fellowshipع ى أن تكون الجامعة أو املركز العلم )ال ﺮيطاني( مصنف وفق
التصنيف العالم )شنغهاي( .والواردة ي املادة ) (21الفقرة )أ( من تعليمات دعم البحث العلم واالبتكار رقم )(1
لسنة  2018الصادرة بمقت املادة رقم ) (12من نظام صندوق دعم البحث العلم واالبتكار رقم ) (107لسنة
 ،2018بعد أن يتم توقيع مذكرة تفاهم ب ن الطرف ن ،وأن تكون الدعوة مش ﺮكة وغ ﺮ م امنة مع دعوة املشاريع
البحثية للصندوق.
وتجدر اإلشارة إ ى أن وزارة التعليم العا ي والبحث العلم واملجلس الثقا ي ال ﺮيطاني كانا قد وقعا ي شهر أيلول من
عام  2018اتفاقية تعاون ملنح صندوق نيوتن -خالدي ،وهو برنامج دف لربط الباحث ن الذين هم ي بداية حيا م
املهنية من األردن واململكة املتحدة لبناء عالقات دولية يمكن أن تحسن من جودة أبحا م ،كما يوفر ال ﺮنامج فرصة
ً
لتطوير شراكات معرفية جديدة ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،علما بأن املجاالت ال حددت بأ ا ذات
ً
أولوية ي األردن شملت كال من :الطاقة ،وإدارة املياﻩ ،والتكنولوجيا  /الزراعة واألمن الغذائي ،وال ﺮاث الثقا ي،
ً
والتكنولوجيا الحيوية واألمن الحيوي ،وأخ ﺮا تكنولوجيا النانو.
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ن ي فاضل/معا ي أ.د محمد حمدان ي ذمة ﷲ

ببالغ الحزن وعظيم األﺳ مع التسليم بقضاء ﷲ تعا ى وقدرﻩ ين ى وزير التعليم العا ي والبحث العلم
الدكتور م ي الدين توق وأسرة الوزارة وفاة األستاذ الدكتور محمد حمدان وزير التعليم العا ي والبحث
العلم األسبق مستذكرين مناقب الفقيد واسهاماته الكب ﺮة ،والخدمات الجليلة ال

قدمها للوطن ي

مختلف امليادين ال عمل ف ا.
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لقاءات معا ي الوزير

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور
م ي الدين توق يلتقي سعادة السف ﺮ الكازاخستاني
السيد إيدرابيك توماتوف.

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور
م ي الدين توق يلتقي سعادة السف ﺮ الهنغاري ي
عمان السيد تشابا شيب ﺮي.

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور
م ي الدين توق يلتقي سعادة السف ﺮ التونﺴ ي
عمان السيد خالد السهي ي بحضور سعادة امللحق
الثقا ي التونﺴ ي السفارة التونسية ي عمان السيد
حسام الدين دخيل.

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور
م ي الدين توق يلتقي سعادة القائم باألعمال
األوكراني ي عمان السيد دمي ﺮو بلييف.

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور
م ي الدين توق يلتقي سعادة السف ﺮ الجزائري ي
عمان السيد محمد بوروبة.

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور
ً
م ي الدين توق يلتقي وفدا برئاسة رئيس مجلس
إدارة جامعة الدراسات األجنبية ي بك ن السيد وانغ
دينغ هوا ،وذلك بحضور كل من سعادة السف ﺮ
الصي ي عمان السيد بان ويفان ،وسعادة املستشار
الثقا ي ي السفارة الصينية ي عمان السيد يانغ
رونغهاو.
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وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور م ي
الدين توق يلتقي السيدة ماري رويس مساعدة وزير
م ي الدين توق يلتقي معا ي وزير التعليم العا ي
اليم الدكتور حس ن عبدالرحمن باسالمة ،وذلك الخارجية األمريكية للشؤون التعليمية والثقافية ،وذلك
بحضور كل من سعادة السف ﺮ اليم ي عمان السيد بحضور السيدة مك ي لوو امللحق الثقا ي ي السفارة
األمريكية ي عمان.
ع ي العمراني ،وسعادة املستشار الثقا ي ي السفارة

اليمنية ي عمان الدكتورة قبله محمد سعيد.

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور م ي وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور م ي
الدين توق يلتقي سعادة السف ﺮ العرا ي الجديد ي عمان الدين توق يلتقي سعادة السف ﺮ السنغافوري ي عمان
السيد شمش ﺮ زمان.
السيد حيدر العذاري.

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور م ي وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور م ي
ً
الدين توق يلتقي سمو الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الدين توق يلتقي وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة
سف ﺮ دولة قطر الشقيقة ي األردن ،وذلك بحضور
سمو الشيخة حصة آل ثاني  /مبعوث األم ن العام
لشؤون اإلغاثة اإلنسانية ،ودعاء خليفة  /وزير مفوض /
سعادة السيد حمد بن عبدﷲ آل محمود الشريف
مدير إدارة ال ﺮبية والتعليم والبحث العلم  ،والسيد عبد
امللحق الثقا ي القطري ي عمان.
املنعم الحكيم  /عضو إدارة الصحة واملساعدات
ً
اإلنسانية إضافة إ ى الفريق الف املرافق للوفد.
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺈﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  -اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ – ﻧﻴﺴﺎن 2020

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور م ي وزير التعليم العا ي والبحث العلم األستاذ الدكتور م ي
الدين توق يلتقي مندوبي الصحف اليومية كل من:
الدين توق يلتقي أسرة موظفي وموظفات الوزارة الذين
السيدة أمان السائح/جريدة الدستور ،والسيد طارق
قدموا له ال اني والت ﺮيكات بمناسبة صدور اإلرادة
الحميدي  /جريدة الرأي ،والسيد تيس ﺮ النعيمات/
امللكية السامية بتعيينه وزيرا للتعليم العا ي والبحث
جريدة الغد املكلف ن بتغطية أخبار ونشاطات وزارة
العلم .
التعليم العا ي والبحث العلم والجامعات األردنية.
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