وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الطويسي والرزاز يعقدان مؤتمرا صحفيا حول نظام الثانوية العامة الجديد

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ الدكتور عادل الطويسي ووزير التربية والتعليم

الدكتور عمر الرزاز مؤتمـرا صحفيا مشتركا بتاريخ  ،2017-10-22حول اعتماد وزارة التربية مجموع ال
( )1400لطلبة الثانوية العامة وعملية قبولهم في الجامعات االردنية الرسمية بناء عليه اعتبارا من
العام الجامعي .2019-2018

واكد الوزيران ان عملية تطوير المنظومة التعليمية تتم في اطار من التشاركية المسؤولة ،وبما يتوائم
مع توصيات االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ،باعتبار مخرجات التعليم العام هي ابرز

مدخالت التعليم العالي.

من جانبه اكد وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي ان الهدف االستراتيجي للتعليم العالي

ضمن االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  ،2025-2016ينص على توفير فرص عادلة للطلبة
المؤهلين مبنية على المساواة والجدارة والقدرات الخاصة بهم.

واكد الطويسي ان االسس تشترط على الطالب الذي يرغب بالتقدم للقبول في الجامعات االردنية

الرسمية للعام الدراسي  2019-2018ان يحقق حد ادنى مقداره  50بالمئة في كل مبحث دراسي

متقدم له ما عدا التعليم التقني فالحد األدنى مقداره  40بالمئة في كل مبحث دراسي.
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القبول الموحد 2018-2017

قرر مجلس التعليم العالي قبول ( )30941طالباً وطالبة من الطلبة األردنيين في الجامعات الحكومية

الرسمية ،يضاف إلى هذا العدد ما تقبله الجامعات من الطلبة العرب واألجانب ضمن االتفاقيات
الثقافية الموقعة بين المملكة االردنية الهاشمية وهذه الدول والطلبة الوافدين الذين يدرسون على

حسابهم الخاص في هذه الجامعات .إضافة الى تخصيص ( )3094مقعدا للطلبة المستفيدين من
المكرمة الملكية السامية ألبناء العشائر في مدارس البادية األردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة،

وقبول ( )1036طالبا وطالبة قبوال مباشرا ،وقبول ( )706طالب وطالبة من حملة دبلوم كليات المجتمع

ضمن أسس التجسير ،ليصبح العدد المقرر ( )35777طالبا وطالبة.

وقد اظهرت النتائج بعد انتهاء عملية القبول الموحد وفق جميع التخصصيات التي وردت في أسس
القبول بأن العدد اإلجمالي للطلبة المرشحين للقبول بلغ ( )32683طالباً وطالبة موزعين على الجامعات
األردنية الرسمية ،باإلضافة إلى جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،ويتضمن هذا العدد من المقبولين
الفئات االتية:

 .1الطلبة المقبولين تنافسيا والحاصلين على الثانوية العامة االردنية للسنة الحالية والسنوات
السابقة وكذلك الطلبة االردنيين المقبولين تنافسيا والحاصلين على شهادة الثانوية العامة
من الدول العربية الشقيقة والدول االجنبية الصديقة للسنة الحالية والسنوات السابقة حيث بلغ

عددهم ( )18997طالبا وطالبة.

 .2الطلبة المقبولين ضمن المكرمة الملكية السامية ألبناء العاملين في القوات المسلحة
االردنية واألجهزة األمنية حيث بلغ عددهم ( )7591طالب وطالبة.

 .3الطلبة المقبولين ضمن المكرمة الملكية السامية ألبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم
حيث بلغ عددهم ( )3250طالبا وطالبة.
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 .4الطلبة المقبولين ضمن المكرمة الملكية السامية ألبناء العشائر في مدارس البادية
والمدارس ذات الظروف الخاصة وبلغ عددهم ( )2466طالبا وطالبة.

 .5الطلبة المقبولين ضمن المكرمة الملكية السامية ألبناء المخيمات وبلغ عددهم ( )288طالبا
وطالبة.

 .6أبناء الشهداء حيث تم قبول ( )4طالب.
 .7الطلبة المقبولين ضمن المقاعد المخصصة للطلبة ذوي الحاجات الخاصة والمكفوفين حيث تم
قبول ( )87طالبا وطالبة.

علما بان نتائج عملية القبول في الجامعات الرسمية للعام  2018-2017قد ُأعلنت من خالل مؤتمر

صحفي عقدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ .2017/9/17

تخصيص مقاعد ألبناء االردنيات المتزوجات من اجانب

تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي والمتضمن تخصيص ( )150مقعداً في الجامعات الرسمية االردنية

على البرنامج التنافسي ألبناء األردنيات والمتزوجات من االجانب غير الحاصلين على الجنسية االردنية،

حيث تم قبول ( )115طالبا وطالبة ،وقد تم توزيع المقاعد حسب قرار مجلس التعليم العالي وفقا لالتي:
 .1ثالثة مقاعد في تخصص الطب في أي من الجامعات الرسمية االردنية.

 .2مقعد طب أسنان في الجامعة األردنية ،ومقعد طب أسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية.

 .3مقعدان في تخصص دكتور الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية.
 .4مقعدان في تخصص الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية.

 .5مقعدان في تخصص الهندسة المدنية في أي من الجامعات الرسمية.
 .6مقعد واحد في كل تخصص موجود في الجامعات الرسمية.
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نظام الدور اآللي في قاعة التصديق وقاعة القبول الموحد

تنفيذا للرؤى الملكية السامية ،بضرورة توفير اقصى درجات الرعاية للمواطن والتسهيل عليه عند
حصوله على الخدمة المطلوبة ،وإليمان الوزارة بأهمية االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن،
ارتأت الوزارة تطبيق نظام الدور االلي في قاعة التصديق ووحدة تنسيق القبول الموحد لما لهذا
النظام من فوائد تتلخص في تخفيف ظاهرة االزمة الى درجة اختفاءها وتحديد ترتيب ودور متلقي
الخدمة مما يشعره بالراحة والرضا ويساهم في عملية االنضباط ويوفر لمتلقي الخدمة وقتا لالسترخاء
ومشاهدة المواد الفلمية المعروضة على شاشة العرض لالستفادة من المعلومات المذكورة فيها
باإلضافة الى تخفيف الضغط على موظفي التصديق والقبول الموحد مما ينعكس ايجابا على
سلوكهم وتعاملهم مع متلقي الخدمة.
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ترخيص عدد من الكليات التقنية

تنفيذا للخطة االستراتيجية لتنمية الموارد البشرية  2025-2016وخطة تحفيز النمو االقتصادي األردني

 2022-2018اقر مجلس التعليم العالي والبحث العلمي وبصورة مبدئية على انشاء خمس كليات
جامعية متوسطة تعنى بالتعليم التقني وهي.
-

كلية المفرق للتكنولوجيا في محافظة المفرق .وتعنى في العلوم الصحية والتغذية

والتطبيقات الزراعية ،وستضم تخصصات في العلوم البصرية والصحية والتطبيقية المساندة،
وتغذية وحميات وتقنيات زراعية ،وفني اشعة.

-

كلية البحر االحمر التقنية في منطقة ابوعلندا بعمان .وتعنى في مجاالت الطاقة وانتاجها

وتقنيات الهندسة التطبيقية وستضم تخصصات صيانة محطات الطاقة والطاقة الشمسية
الحرارية والوقود الحيوي وصيانة محركات االحتراق وهندسة محطات الصخر الزيتي.

-

الكلية األردنية الكندية المتوسطة التقنية في عمان .وتعنى في مجاالت الفندقة والسياحة

والحرف والخزف واألعمال االدارية وستضم تخصصات ادارة فنادق وادارة الطعام وسياحة

وصياغة الذهب والنقش والسحب وتشكيل معادن الزينة.
-

الكلية الجامعية البريطانية األردنية في محافضة مادبا .وتعنى في مجاالت تقنيات المعلومات
وادارة االعمال االلكترونية .وستضم تخصصات علم القانون اللغوي والرقمي والترجمة التقنية

المتخصصة والترجمة الفورية وتطبيقات حاسوبية حديثة في ادارة المعلومات.

-

الكلية الجامعية التقنية داخل الحرم الجامعي في جامعة الزرقاء الخاصة .وتعنى بالمجاالت
التقنية/البرامج الهندسية(هندسة تقنيات سيارات الهايبرد ،هندسة تقنيات الطاقة البديلة).

كما ووافق المجلس لشركة كلية المجتمع العربي المساهمة المحدودة ولشركة القدس للتعليم

والتدريب واالستشارات ولشركة المستشارون العرب لالستشارات واالستثمار .بالسماح لها بالتقدم
الستحداث تخصصات على مستوى درجة البكالوريوس مناظرة لتخصصات الدبلوم التقني التي تطرحها

كلياتهم.
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مباحثات بين وزارة التعليم العالي وعدد من الدول الشقيقة والصديقة الستقطاب
طلبة للدراسة في االردن

تم التواصل مع البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول العربية الشقيقة واالجنبية الصديقة لبحث الية
استقطاب طلبة من دولهم للدراسة في االردن ،فقد تم التواصل مع البعثات الدبلوماسية لكل من
المملكة العربية السعودية ،ومملكة البحرين ،وسلطنة عمان ،ودولة الكويت ودولة قطر ،ونيجيريا،
وكازخستان ،والواليات المتحدة االمريكية .وسلطنة بروناي ،وجمهورية كوريا الشعبية كما وتم
مخاطبة كافة البعثات الدبلوماسية المتواجدة في المملكة بهدف تعريفهم بمهام وواجبات مديرية
شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة .باإلضافة الى ذلك ،فقد قامت المديرية بتقديم شرح مفصل عن
الية عملها في مجال االستقطاب من خالل لقاءاتها بكل من سفراء دولة ماالوي ،وجمهورية
قيرغيزستان ،وجمهورية هنغاريا ،ودولة واالمارات العربية المتحدة ،وأرمينيا ،والملحق الثقافي
الصيني .كما عملت مديرية شؤون الطلبة الوافدين على تعميم خبر انشائها على كافة مؤسسات
التعليم العالي في االردن وتم الطلب منهم تسمية ضابط ارتباط من كل مؤسسة تعليمية لغايات
التواصل وانجاز المهام بأقصى سرعة وبجودة عالية .كما تم الطلب من هذه المؤسسات ارسال
منشورات ومطبوعات ألجل عرضها عند المشاركة في معارض التعليم العالي العالمية لغاية الترويج
للتعليم العالي في االردن.
ومن أبرز نشاطات مديرية شؤون الطلبة الوافدين الحالية هو البدء بتطوير موقع الكتروني (نافذة
الخدمات الموحدة للطلبة الوافدين) لخدمة الطلبة الراغبين بالدراسة في األردن .ومن ابرز اهداف
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الموقع تسهيل عملية جمع البيانات العامة عن الدراسة في األردن وتسهيل عملية القبول والتسجيل
والهدف األهم هو تمكين الطالب الوفد من التسجيل مباشرة ألي تخصص أو جامعة أو كلية من خالل
النافذة وخلق منصة للتواصل المباشر والمفتوح (سواء عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو محطات
التواصل االجتماعي) مع الطلبة الوافدين بحيث يتم االجابة على جميع استفساراتهم ومتابعة جميع
توصياتهم والقدرة على مساعدتهم في حل كافة قضاياهم األكاديمية وغير األكاديمية .حيث أنه من
أهم أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حث وتشجيع جميع مؤسسات التعليم العالي على
بذل طاقة أكبر في عملية استقطاب الطلبة الوافدين وخدمتهم وتكثيف الجهود في عملية الترويج
لقطاع التعليم العالي خارج األردن.

قبول الطلبة العرب واألجانب في الجامعات األردنية على حساب التبادل الثقافي
تابع قسم الدارسين في الخارج واإلتفاقيات الثقافية في مديرية البعثات اجراءات قبول الطلبة
الوافدين الذين قبلوا في الجامعات األردنية الرسمية إستناداً الى االتفاقيات الثقافية ومذكرات
التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة بين المملكة األردنية الهاشمية والدول العربية الشقيقة
واألجنبية الصديقة ،وللقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي فيما يخص أبناء المسلمين من دول
غير العربية والراغبين بدراسة اللغة العربية والشريعة اإلسالمية ،حيث تم ترشيح ما يقارب ( )1200طالب
وافد لل دراسة في الجامعات بمختلف التخصصات الطبية والعلمية واإلنسانية وبالدرجات العلمية الثالث
(البكالوريوس ،الماجستير والدكتوراة) للعام الدراسي الحالي  2018/2017وبما يتناسب مع أسس
القبول المعمول بها بالجامعات الرسمية.
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ابتعاث الطلبة االردنيين للدراسة في الخارج حسب االتفاقيات الثقافية
قامت الوزارة ممثلة بمديرية البعثات بترشيح عدد من الطلبة االردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية
العامة من داخل االردن وخارجه لهذا العام والمتقدمين الكترونيا لإلستفادة من المنح المقدمة من
الدول العربية الشقيقة واالجنبية الصديقة ،وقد تم ترشيح ( )193طالبا وطالبة على النحو االتي:
الدولة

عدد المنح/طب بشري

المجموع

عدد المنح/طب أسنان

الجزائر

120

-

120

تونس

-

9

9

رومانيا

5

-

5

ارمينيا

10

5

15

مصر

30

-

30

المغرب

12

2

14

المجموع

177

16

193

وقد تم ورود قبوالت للطلبة المرشحين وتم إبالغهم عبر الرسائل القصيرة واالتصال الهاتفي لترتيب
إجراءات استكمال قرارات اإليفاد وااللتحاق بالجامعات.

منح دراسية مقدمة من دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة للطلبة االردنيين
المقيمين في االمارات

تابع قسم الدارسين بالخارج واإلتفاقيات الثقافية في مديرية البعثات اجراءات قبول ( )6طلبة من

المتقدمين الكترونياً من خالل الموقع االلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحسب اعلى
المعدالت من ابناء الجالية األردنية المقيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للدراسة في جامعة
اإلمارات العربية المتحدة  /أبو ظبي بتخصصات (الهندسة واالدارة واالقتصاد والقانون والعلوم والتربية

والزراعة).
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خطة تدريبية تشمل كافة المجاالت المعرفية لموظفي الوزارة
انطالقا من حرص الوزارة على تطوير كوادرها الوظيفية وايمانا منها بأهمية التدريب كونه اصبح علما

مستقال بنفسه وله طرقه الخاصة في جمع المعلومات واالفكار وكتابتها بطرق منهجية يسهل على

المتدرب تعلمها مما يؤدي الى بناء موظفين قادرين على االستجابة السريعة للمتغيرات والقدرة على

مواكبة التطورات في بيئة العمل ،عملت الوزارة على وضع خطة تدريبية لموظفيها تشمل محاور

رئيسية عدة تأمل الوزارة الوصول الى االهداف المنشودة من وتتلخص هذه الدورات في:

 دورات تدريبية في اللغة االنجليزية (محادثة/كتابة) في المعهد البريطاني ويقدر عدد الملتحقينوالمرشحين لاللتحاق في هذا المسار التدريبي ( )84موظفا ،وقد وقعت الوزارة اتفاقية مع المعهد
البريطاني إليفاد الموظفين في الدورات التي يعقدها المعهد.

 دورات تدريبية تعمل على تعزيز المهارات القيادية واإلشراقية للموظفين ممن يشغلون هذهالمواقع او المتوقع شغورهم لها.

 دورات تدريبية متخصصة في مجال عمل الموظف المباشر مثل دورات تدريبية في العمل الرقابيودورات في مجال العمل المالي والعمل االداري.

 -دورات تدريبية تعمل على رفع كفاءة وفعالية الموظف على كافة المستويات االدارية مثل دورات

في المقارنات المعيارية ودورات مقيم معتمد لجائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز ودورات في

اعداد التقارير الفنية.

 الحاق الموظفين الجدد والذين تم تعيينهم حديثا ببرامج تدريبية لتأهيلهم بالتعاون مع معهداالدارة العامة.
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استعدادات الوزارة للمشاركة في جائزة الملك عبدهللا الثاني
لتميز األداء الحكومي والشفافية

معالي الوزير يترأس اجتماعا لفرق جائزة الملك عبدهللا لتميز األداء الحكومي والشفافية

تسعى الوزارة ومن خالل مشاركتها في جائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

في دورتها الثامنة ( )2017-2016تعزيز ثقافة التميز لكافة موظفي الوزارة وخلق الوعي واالدراك
السليم والفهم المشترك الخالق لرؤية الوزارة ورسالتها واهدافها االستراتيجية .مما ينعكس ذلك

على جودة الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة.

ومن هذا المنطلق بدأ العمل الفعلي لتحقيق الهدف المنشود اعاله من خالل مجموعة اجراءات تم

العمل بها بدءاً من تشكيل لجنة للجائزة بهدف مأسسة العمل لتحقيق متطلبات معايير جائزة الملك

عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية وتكون موكلة بمتابعة وإعداد المصفوفة وكافة

الوثائق والمعززات الخاصة بالجائزة.

وعملت اللجنة على القيام ببعض االجراءات المتعلقة بالتحضير واإلعداد للجائزة وضمن المعايير الخاصة
بها ،حيث تم إعداد خطة عمل لفريق الجائزة ودراسة التقارير السابقة الخاصة بالتقييم لتكون نقطة

االنطالق لها حيث قامت بمراجعة نقاط الضعف ودراسة فرص التحسين الواردة بالتقارير السابقة ،كما

تم العمل على تشكيل فرق للمعايير وفقا لمتطلبات الجائزة ،والبدء بمراجعة كافة المنهجيات

والعمليات الخاصة بالوزارة ،كما تم تعيين مستشار للجائزة عمل على عقد دورات وورش عمل لموظفي

الوزارة ركزت على الجانب التوعوي من حيث التعريف بالجائزة ومعاييرها المعتمدة ،كم تم عقد ورش
عمل ركزت على ثقافة فن التعامل مع الجمهور للمديريات الفنية والتي يتطلب عملها تقديم خدمات

مباشرة لمتلقي الخدمة كما تم إلحاق فريق الجائزة ورؤساء فرق المعايير بدورات عقدها مركز الملك

عبدهللا الثاني للتميز متعلقة بمعايير الجائزة ومصفوفة الممكنات والنتائج باإلضافة الى المشاركة

في ورش عمل خاصة بقصص النجاح لبعض الدول الشقيقة.
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كما تم إطالق ونشر كافة االستبانات بشكل محوسب عبر الموقع االلكتروني للوزارة والخاصة بقياس

(الرضا الوظيفي ،قياس رضا الشركاء ،رضا متلقي الخدمة عن الموقع االلكتروني ،رضا متلقي الخدمة،
استطالع رأي المجتمع).

كما تم انجاز العديد من األمور المتعلقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة من خالل إضافة بعض

الخدمات اإللكترونية والتحسين والتطوير على الخدمات األخرى ،والعمل على إنجاز العديد من النشاطات

التي تساهم في تحقيق المسؤولية المجتمعية ،كما يجري العمل على تطوير خدمات تفاعلية مع

المواطن بشكل يساهم في زيادة الرضا عن الخدمات المقدمة.

كما تم ترشيح ثالثة موظفين لجائزة الموظف الحكومي المتميز وإلحاقهم بدورات متخصصة بالجائزة.

في سبيل المشاركة بفاعلية وضمان تحقيق النتائج المرجوة.

ان المشاركة في الجائزة من اجل المشاركة ليست من ادبيات واهداف الوزارة وانما الحصول على
الجائزة هو الهدف والغاية المرجو تحقيقها وسوف تسخر الوزارة كل امكانياتها سعيا للحصول على

الجائزة وذلك بتضافر جهود كافة العاملين فيها على جميع مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية.

حوسبة طلب معادلة الشهادات غير األردنية
سيتم اطالق خدمة معادلة الشهادات غير االردنية الكترونياً  ،من خالل نظام طلب المعادلة االلكتروني.

حيث يتيح هذا النظام ألي شخص التقدم بطلب معادلة لشهادته في اي مكان يقيم فيه ،وتحميل

وثائقه وارسالها الى الوزارة .والذي سيكون متاحاً على موقع الوزارة االلكتروني في بداية العام
القادم .2018

اضافة الى ان الوزارة ستوفر خدمة الدفع االلكتروني ،وفي المرحلة الثاني سيستطيع متلقي الخدمة

من دفع الرسوم المطلوبة منه الكترونيا ،وسيقوم موظفي مديرية االعتراف ومعادلة
الشهادات/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدقيق الطلب واعالم مقدمه بأي نواقص في الطلب

برسالة نصيه  ،SMSوفي حال كانت الوثائق كاملة سيطلب من مقدم الطلب ارسال وثائقه األصلية عبر

البريد او الوسيلة التي يراها مناسبة .ليتم عرضها على لجنة المعادلة التخاذ القرار المناسب حسب

االنظمة واالسس والتعليمات النافذة ،علماً بان مقدم الطلب سوف يكون على اطالع مباشر بكل اجراء

يتم على طلبه من خالل رسائل نصية  SMSعلى رقم هاتفه النقال الذي سيضمنه الطلب ومن خالل

متابعة تدرج المعاملة على الموقع اإللكتروني من خالل اسم مستخدم وكلمة مرور.

وعلى صعيد آخر وضمن خطة التحول اإللكتروني ،تم حوسبة كل ما يتعلق بتشكيل مجالس األمناء من
حيث األسماء والمدد الزمنية بما يتناسب مع القانون النافذ ،كذلك تم حوسبة كشوف الرواتب والعمل

جار على حوسبة اإلجازات والمغادرات.

11

المجلة اإللكترونية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لقاءات وزير التعليم العالي

2017/11/13

معالي الوزير يلتقي سفير جمهورية ارمينيا غير

2017/11/12

معالي الوزير يلتقي وزير االتصاالت والمعلومات

المقيم

والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين واألمن

2017/11/12

2017/10/31

اإللكتروني في جمهورية سنغافورة

معالي الوزير يلتقي وزير العلوم والتكنولوجيا في
جمهورية جنوب أفريقيا

معالي الوزير يلتقي سفير جمهورية سنغافورة
المعتمد وغير المقيم في عمان

2017/10/19

2017/10/10

معالي الوزير واألمين العام يلتقيا بعثة الدعم الفني
في اليونيسكو
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2017/10/9

معالي الوزير يلتقي رئيس المعهد الكوري ألبحاث
الطاقة الذرية بحضور معالي الدكتور خالد طوقان،
رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية

2017/10/3

2017/10/9

معالي الوزير يلتقي سفير االتحاد األوروبي ومدير
المديرية العامة للتربية والثقافة (إيك) ،بروكسل
ومدير مكتب إيراسموس الوطني األردني

2017/10/3

معالي الوزير يلتقي سفير جمهورية هنغاريا في

معالي الوزير يلتقي سفير دولة اإلمارات العربية

2017/10/2

2017/9/24

عمان

معالي الوزير يلتقي القنصل العام لجمهورية
سلوفينيا في عمان السيد علي حيدر مراد

المتحدة في عمان

معالي الوزير يلتقي سفير جمهورية قيرغيزستان
المعتمد في الكويت غير المقيم في عمان

2017/9/19

معالي الوزير يلتقي وزير التعليم العالي في جمهورية
تشاد
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لقاءات األمين العام

2017/11/23

2017/11/13

عطوفة األمين العام يلتقي سفير جمهورية رومانيا

عطوفة األمين العام يلتقي السفير االيطالي في

2017/11/9

2017/11/1

بعمان

عطوفة األمين العام يلتقي بممثلي إدارة

عمان

عطوفة األمين العام يلتقي بعثة التخطيط والتقييم

استراتيجيات األعمال والطاقة والصناعة ( )BEISفي

التابعة للوكالة االلمانية للتعاون الدولي GIZ

2017/10/30

2017/10/11

بريطانيا

عطوفة األمين العام يلتقي المديرة اإلقليمية للشرق
األوسط للجنة األمريكية للتبادل التعليمي (فولبرايت)
في وزارة الخارجية األمريكية ومدير الفولبرايت في

توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والمجلس
الثقافي البريطاني

األردن
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2017/10/9

عطوفة األمين العام يلتقي المدير اإلقليمي

عطوفة األمين العام يلتقي سفيرة جمهورية ماالوي

2017/9/7

2017/8/28

لمؤسسة كيواس العالمية للشرق األوسط

عطوفة األمين العام يلتقي مديرة الوكالة الكورية
للتعاون الدولي

2017/8/27

عطوفة األمين العام يلتقي نقيب الممرضين األردنيين
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2017/9/14
في عمان

عطوفة األمين العام يلتقي المستشار الثقافي
األمريكي في عمان

2017/08/23

عطوفة األمين العام يستقبل الملحق الثقافي
الصيني
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لقاء معالي الوزير وعطوفة االمين العام مع الوفد اإلعالمي الكويتي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عادل الطويسي بحضور أمين عام الوزارة
االستاذ الدكتور عاهد الوهادنة وفدا إعالميا كويتيا برئاسة مدير عام وزارة اإلعالم الكويتية سعد

العجمي الذي قام بزيارة للمملكة لالطالع على المشاريع الممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية ضمن برنامج بعنوان (عطاء بال حدود).

وأعرب الدكتور الطويسي عن تقدير األردن للمواقف الكويتية ودعمها للملكة من خالل عدة مشاريع

منها رفد صندوق دعم الطالب األردني بمبالغ مالية وصلت الى  41مليون دينار خالل األربع سنوات
الماضية مما ساهم في رفع نسبة الطلبة األردنيين المستفيدين من الصندوق ،حيث ارتفعت لتصل

الى %38علما با ن الصندوق يقدم الدعم للطلبة الدارسين في الجامعات االردنية الرسمية من خالل منح
كاملة او جزئية او قروض دراسية من خالل معايير تطبق على الطلبة المتقدمين لالستفادة منها .كما
عمل الصندوق الكويتي على تمويل حاضنات االعمال وتحسين الشبكات الحاسوبية في الجامعات

الرسمية.

ومن ناحيته قدم السيد العجمي الشكر الجزيل للملكة االردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التعليم العالي

والبحث العلمي الهتمامها ورعايتها للطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات األردنية

يذكر أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات األردنية يصل إلى  3780طالبا في مختلف

التخصصات والدرجات العلمية.
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يوم تعريفي لموظفي الوزارة الجدد

تحت رعاية عطوفة األمين العام للوزارة األستاذ الدكتور عاهد الوهادنه ،نظمت اللجنة االجتماعية في
الوزارة وبالتعاون مع مديرية الموارد البشرية وتطوير األداء المؤسسي اللقاء الوظيفي التعريفي

بالزمالء الجدد الذين تم تعيينهم في الوزارة خالل هذا العام.

وتوجه عطوفة األمين العام بكلمه الى الزمالء الجدد حيث بارك لهم تعيينهم في الوزارة منوها الى

ان تعيينهم يعتبر بداية الطريق لهم في رسم مسارهم الوظيفي والذي يتطلب منهم االلتزام بمدونة

السلوك الوظيفي وبذل الجهد إلنجاز االعمال الموكلة اليهم.

كما اكد عطوفته على ان الوزارة تسعى من خالل مشاركتها في جائزة الملك عبدهللا الثاني على
المنافسة للحصول عليها وهذا يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في الوزارة وبذلهم ألقصى ما

عندهم من جهد وتميز في العمل.

وقدم مدراء المديريات والوحدات شرحاً
مفصال عن مديرياتهم ومهامها والخدمات التي يقدمونها.
ً
كما قامت اللجنة االجتماعية باستعراض االنجازات والمشاريع التي قامت بها وخاصة نشاط فريق
المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خارج الوزارة والتي تعكس صورة

مشرفة عن وزارتنا وموظفيها.
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معالي الوزير يطلق حملة "وزارة أجمل في وطن أجمل"

أطلق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عادل الطويسي وبحضور عطوفة
األمين العام األستاذ الدكتور عاهد الوهادنه ،حملة لتشجير باحات الوزارة تحت عنوان "وزارة أجمل في

وطن أجمل".

حيث قام معالي الوزير وعطوفة األمين العام بغرس أول شجرتين في هذه الحملة والتي تأتي ضمن

إطار دعم المحور البيئي للمسؤولية المجتمعية للوزارة والعمل على تخفيف التلوث الحاصل في

ً
إضافة إلى تجميل منظر الوزارة ،وتجذير مبدأ االنتماء للوطن والمؤسسة لدى الموظفين،
البيئة،

وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد.
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انشاء مواقف لسيارات الموظفين والمراجعين

تحرص الوزارة على توفير سبل الراحة لموظفيها ولمراجعيها إذ عملت على انشاء ساحة الستخدامها

مواقف سيارات لموظفيها وللمراجعين وبكلفة اجمالية تقدر ب ( )30000دينار اردني.

حيث يتسع هذا الموقف الى ( ) 55سيارة وقد تمت انارته بلمبات توفير الطاقة وتم زراعة ( )37شجرة
حرجية حولها.

وقد ساهم هذا العمل في حل مشكلة االصطفاف وتخفيف ازمة المرور في محيط الوزارة وسيتم

العمل في االشهر القادمة على تركيب مظالت في هذه الموقف لالستفادة منها في تركيب الواح

وخاليا الطاقة الشمسية.

البدء بإجراءات إنشاء حضانة ألطفال الموظفين
حرصا من الوزارة على تحسين بيئة العمل الداخلية وتلبية احتياجات الموظفين ورفع مستوى الرضا
الوظيفي ،فقد تم البدء في إجراءات تأسيس حضانة ألطفال الموظفين داخل حرم الوزارة وذلك
بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة ،حيث ستستفيد الوزارة من مشروع إنشاء وتفعيل
الحضانات في القطاعين العام والخاص والذي يتبناه المجلس بالتعاون مع وزارة العمل.
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