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  املعاني الوزير الخامس والثالثون 
ي والبحث العلمي   لوزارة التعليم العا

وتلقى  1946ي مدينة الكرك عام االستاذ الدكتور وليد املعاني ولد 
ي عمان.   تعليمه الثانوي 

ي وتخرج  1963جامعة االسكندرية عام  التحق بكلية الطب والجراحة 
ا عام  ى دبلوم الجراحة  1969م مع مرتبة الشرف، ومن ثم حصل ع

ي عام    .1970العامة 

ي علم جراحة الدماغ واألعصاب  سافر للمملكة املتحدة للتخصص 
رة  1977، وبقي هناك لغاية عام 1971ي عام  حصل خالل هذه الف

ري ن ال ى زمالة كلية الجراح   .1975طانية عام ع

ي  1977عاد لألردن عام  ي كلية الطب  ن أستاذًا مساعدًا  حيث ع
ى ملرتبة األستاذية عام  ي جراحة 1987الجامعة األردنية وتر ، وهو الذي أنشأ برنامج الدراسات العليا 

ا ومنه، تخرج  ي األردن. 30األعصاب، وف ن  ي األعصاب العامل   من جرا

ن سنة،شغل الدكتور  ا رئيس قسم جراحة الدماغ واألعصاب لخمس وثالث  املعاني العديد من املناصب م
ي و  ي كلية الدراسات العليا ورئيس قسم الطوارئ  رئيس قسم الجراحة الخاصة ورئيس قسم العلوم الصحية 

. وشغل كذلك منصب مستشفى الجامعة األردنية. وكان نائبًا لعميد كلية الطب ومديرًا فنيًا ملستشفى الجامعة
ي الجامعة األردنية عام  ي عام 1992عميد كلية الدراسات العليا    .1993، ومنصب عميد البحث العلمي 

ن نائبا لرئيس الجامعة األردنية للشؤون املالية واإلدارية. وقد شغل منصب رئيس لجنة القبول  1993ي عام  ع
ي عام  أصبح رئيسًا للجامعة األردنية، حيث بقي فيه لغاية عام  1998املوحد للجامعات ملدة أربع سنوات. و

ن وزيرا  2002 ي أبو الراغب، ثم ع ي حكومة دولة املهندس ع ي والبحث العلمي  ن وزيرا للتعليم العا ن ع ح
ي عام  رة مؤسسة الغذاء والدواء األردنية. 2003للصحة  ي تلك الف   حيث أنشأ 

رة توليه رئاسة الجامعة األردنية إنشاء كلية التأهيل وكلية امللك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا  تم خالل ف
رة رئاسته تم إنشاء برنامج خدمة املجتمع، ووضعت خدمة املجتمع  ي ف املعلومات وكلية الفنون والتصميم. و

ن األسا ن الطلبة وبعضهم وب رابط ب   تذة.كمتطلب تخرج إجباري، وأنشئت كذلك األسر الجامعية لزيادة ال

ي عام  ي عهده إنشاء  2001و رامج. تم  ر األقمار وأنشأ مكتب العالقات الدولية وال ر لالتصاالت ع أنشأ مركز أث
ي عهده كذلك إنشاء مجمع القاعات العلمية وقاعة  برنامج دراسات املرأة، وبرنامج الدراسات األمريكية. وتم 

ي عام ستيودنت دوت كوم، وأقيمت حضانة الجامعة األردنية إنشاء سكن عمون وجرش والذي  2001. تم 
ا من  ي مستشفى الجامعة األردنية. 100يتكون كل م رة، وأنشأ كذلك املوقف متعدد الطبقات    شقة صغ
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ي شباط  ي مجاس األعيان  ، ويحمل وسام الكوكب األردني من 2008صدرت اإلرادة امللكية بتعيينه عضوا 
ى منذ عام    .2003الدرجة األو

ي عام  ي والبحث العلمي  ي وزارة دولة املهندس نادر الذه كوزير للتعليم العا ، 2009شارك الدكتور املعاني 
ي  ربية والتعليم. استمر الدكتور املعاني وزيرًا للتعليم العا ي نفس الوزارة أسندت له حقيبة وزارة ال والحقا و

ي  ر الرفا ي وزارة دولة السيد سم ي عام والبحث العلمي  ي وزارته الثانية ال استقالت  ى وكذلك    .2011األو

ن  الدكتور  ي العديد من املؤسسات والجمعيات األردنية والدولية، فقد كان من األعضاء املؤسس املعاني عضو 
ن للجمعية األردنية  لجمعية العلوم العصبية ورئيسها لدورة واحدة، وكان الرئيس األول وأحد األعضاء املؤسس

ي األعصاب ي الدماغ واألعصاب، وعضو مؤسس للجمعية العربية لجرا وأمينا لصندوقها. وعضو كذلك  لجرا
ريطانية واألمريكية لجراحة  ن ال ي الجمعيت ن، وهو عضو  ن األردني ي نقابة األطباء األردنية وجمعية الجراح
ن العام للجمعية األوروبية األسيوية  ي مجلس إدارة جمعية أبحاث الدماغ العاملية واألم األعصاب. وهو عضو 

ي هيئات  ألبحاث الدماغ، وكان نائباً  ي جمعية شرق املتوسط لناشري املجالت الطبية. وهو عضو  للرئيس 
ي لندن.   تحرير مجلة البصرة للعلوم الطبية ومجلة القدس للعلوم الطبية ال تصدر 

ي مجلس إدارة املعهد الوط للموسيقى ومجلس إدارة املركز الوط للفنون  الدكتور املعاني عضو سابق 
.األدائية، ومجل ي صندوق امللك عبد هللا الثاني للتم   س إدارة كلية طالل أبو غزالة و

ر من املؤتمرات الخاصة بجراحة  ي العديد من املؤتمرات األردنية والعربية والدولية، ونظم الكث شارك الدكتور 
  األعصاب.

ي املجالت الطبية العاملية، وكت ن بحثًا  ى ثالث ي الجراحة وعلوم اإلسعاف، نشر الدكتور املعاني ما يزيد ع با 
ي القرن العشرين من خالل مؤسسة شومان. وصدر له عام  كتاب عن  2014وكتابا عن اإلنجازات الطبية 

ن  ي العمل العام  2016وكذلك صدر له عام  2012و 1962الدعم الحكومي للجامعات ب كتابا عن اإلحباطات 
ي منتص ى املاء. وصدر له  ي العالم الذي  2017ف هذا العام تحت عنوان الراقم ع ي مجلد التعليم  فصل 

ي عام  ي اململكة األردنية الهاشمية. و ريطانية يوثق فيه حالة التعليم  صدر  2018تصدره مؤسسة بلومزبري ال
ي علوم  ية عن علم جراحة الدماغ واألعصاب، وصدر له هذا العام كتاب عن التصوير  ن باللغة اإلنجل له كتاب

ي.األ    عصاب وكتاب عن اإلسعاف األو

ي املجلس الط األردني  شارك الدكتور املعاني كمحكم لجوائز عبد الحميد شومان للشباب وكممتحن 
  واملجلس العربي للتخصصات الطبية.

ي الجامعة األردنية. ي كلية الطب  ي شعبة جراحة األعصاب    مازال الدكتور املعاني يعمل 

وج ي الصحف اليومية  الدكتور املعاني م وى البستنة والتصوير وجمع الطوابع ويكتب  وله أربعة أبناء و
ي والصحة. ربية والتعليم العا ي مواضيع ال ي  ى مواقع التواصل االجتما   وع
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ي التعليم وزارة  إنجازاً  تحقق العلمي والبحث العا
ى وتحصل جديداً     االيزو  شهادة ع

)ISO 9001-2015(  
ي التعليم وزارة حصلت ى العلمي والبحث العا  شهادة ع

 أنه حيث ،)ISO 9001-2015( االيزو  العاملية املواصفة

ي السويسرية )SGS( شركة من املتخصص الفريق  إحدى و

 عملية الشهادة هذه ملنح دولياً  املعتمدة العاملية الشركات

 لشروط الوزارة تطبيق من والتحقق الوثائق ودراسة تدقيق

ى الحصول   ثالث ملدة للوزارة بمنحها موصياً  الشهادة هذه ع

  .واملتابعة التدقيق عملية خاللها تستمر سنوات

راتيجية الخطة أهداف من الخامس للهدف تنفيذاً  الوزارة حققته الذي الجديد االنجاز هذا ويأتي  ال االس

ا  يعمل املؤسس والتطوير للجودة نظام بناء يتضمن والذي ،)2019/2021( لألعوام حديثاً  الوزارة اعتمد

ى ن ع  حصولها يكون  أن الوزارة وتأمل الخدمة، متلقي رضا مستوى  وزيادة الوزارة أداء ي املستمر التحس

ى ى الشهادة هذه ع ى حصولها ي املتمثل السابق انجازها جانب إ  امللك جائزة ضمن انجاز أفضل جائزة ع

 قدماً  للم لها دافعاً  الثامنة، الدورة )2016/2017( للعام والشفافية الحكومي األداء لتم الثاني عبدهللا

رة ي ن ابن الثاني عبدهللا امللك لجاللة السامية امللكية الرؤى وتمثيل واالنجازات التم مس  ي املعظم الحس

ن الحكومي القطاع أداء تطوير ن املقدمة الخدمات مستوى  وتحس ى حقيقة للمواطن   .الواقع أرض ع
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ي التعليم مجلس  الرسمية األردنية الجامعات ي الطلبة لقبول  العامة السياسة قريُ  العا
ي للعام البكالوريوس ملرحلة والخاصة   2019/2020 الجام

  

ي التعليم مجلس أقر  يوم عقدها ال جلسته ي العا
 وليد الدكتور  برئاسة 25/4/2019 املوافق الخميس
ي التعليم وزير املعاني  رئيس العلمي والبحث العا
ي التعليم مجلس  الطلبة لقبول  العامة السياسة العا

 ملرحلة والخاصة الرسمية األردنية الجامعات ي
ي للعام البكالوريوس  قرر  كذلك ،2019/2020 الجام

ى املوافقة املجلس ن الطلبة لقبول  العامة السياسة ي الواردة املجسرين الطلبة نسبة تكون  أن ع  الحاصل
ى ر خالل من األردنية الجامعات ي املتوسطة الجامعية الشهادة ع ي للعام التجس  )2019/2020( الجام

 اإلطار" ي الواردة اإلجراءات بتنفيذ املتعلقة "الزمنية الخطة" بإقرار الوزراء مجلس قرار مع انسجاماً  ،%)5(
ي راتي ى "والتق والف امل والتدريب التعليم قطاع لتطوير االس ن ع ر املدي   .واملتوسط القص

ى لإلطالع  .إضغط هناة السياسهذه  ع

ي الجامعات األردنية ي يقر السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين   مجلس التعليم العا
ي    2019/2020للعام الجام

  

ي التعليم مجلس أقر  املعاني وليد الدكتور  برئاسة 2019- 5-1 املوافق  األربعاء يوم عقدها ال جلسته ي العا
ي التعليم وزير ي التعليم مجلس رئيس العلمي والبحث العا  ي الوافدين الطلبة لقبول  العامة السياسة العا

ي للعام األردنية الجامعات    .2020-2019 الجام

ى املعاني الدكتور  أكد من جانبه ي التعليم وزارة حرص ع ى العلمي والبحث العا  العرب الطلبة استقطاب ع
ى والعمل واألجانب ي التعليم مؤسسات ي التحاقهم عملية وتسهيل تواجههم ال العقبات كل تذليل ع  العا
  األردنية.

ي التعليم مجلسقرار  أن املعاني الدكتور  وقال  الوافدين الطلبة بقبول  خاصة عامة سياسة بإقرار العا
ن الطلبة لقبول  العامة السياسة عن وفصلها  مرتبطة الوافدين الطلبة جاء نتيجة لكون عملية قبول  األردني

رة بمجموعة  لقبول  العامة السياسة ي تجميعها البعض، وال تم بعضها عن املنفصلة القرارات من كب
ا والرجوع تطبيقها ُيسهل عملية مما الوافدين الطلبة ى إضافةً  إل ى تفاصيلها عرض إ  الوافد الطالب ع
  .العلمية الدرجات من درجة أي ي األردنية الجامعات ي بااللتحاق الراغب

ى هذه السياسة    .إضغط هنالإلطالع ع
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ن تفاهم مذكرة توقيع ي التعليم وزارتي ب ية األردنية العا   واملال

  
ي التعليم وزارة وقعت ية التعليم وزارة مع العلمي والبحث العا  مجال ي التعاون  لتشجيع تفاهم مذكرة املال

ي التعليم ن العا ن ب   .الطرف

ي التعليم وزير املذكرة ووقع ية التعليم وزارة وعن املعاني وليد الدكتور  العلمي والبحث العا  وزيرها املال

ي الدكتور  نأ بحضور  مالك بن ماز ر الوهادنة عاهد الدكتور  الوزارة عام م ي  والسف  جيليدكو بعمان املال

  .ميندين

دف ن كاديميةاأل الكوادر تبادل ىإ املذكرة و راء واملعلم  التعليم ي املتطورة التكنولوجيا ونظم والطلبة والخ

ى يجاباً إ سينعكس مما ي التعليم منظومة تطوير ع   .البلدين ي العا

ى املذكرة ونصت ركة وبحثية علمية مشاريع تنفيذ ع  واملعلومات التعليم ووسائل الدراسية املواد وتبادل مش

ن واملؤتمرات العلمية املعارض وتنظيم التوضيحية والعروض ن ب   .طرف

ى املعاني الدكتور  أشار املذكرة توقيع وعقب ي التعاون  عالقات عمق إ يا مع والعلمي الثقا  نأ مؤكداً  مال

ى تعمل الوزارة ي التعليم مجال ي العاملية التطورات مواكبة ع  وامل التق التعليم تطوير خالل من العا

  .اململكة ي االقتصادي النمو تحف ي للمساهمة الوزارة خطة ي كأولوية والف

راف ضرورة املعاني كدوأ ن املتبادل االع ى داعياً  البلدين جامعات ب رك إ ى املقبلة املرحلة ي ال  تبادل ع

ن والطلبة التدريس هيئة عضاءأ ن البلدين ب   .الشقيق
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ي  الوزير وصف جانبه من راً  بالتاريخية التفاهم مذكرة توقيع البيت لآ جامعة من تخرج الذي املال  ىإ مش

ي التعليم مؤسسات تشهده الذي املطرد التطور    .األردنية العا

ى بالده حرص كدوأ  الطلبة أعداد وزيادة املقبلة املرحلة خالل اململكة مع الثنائي التعاون  وتشجيع دفع ع

ن ي ركة اللجنة جتماعإ سيتم نهأ موضحاً  األردنية بالجامعات للدراسة املال  التعاون  لتعزيز الحق وقت ي املش

ي ن الثقا ن البلدين ب   الشقيق

ن ن الطلبة تواجه مشكلة يأ يوجد ال نهأ وب ي ن املال ي التعليم مؤسسات ي الدارس ام بسبب ردنيةاأل  العا  ال

  .باململكة املتوفرة مانواأل  مناأل  جواءأ ىإ ضافةً إ العاملية الجامعات ي املتبعة نظمةواأل  بالتعليمات الجامعات

  
ي  التعليم وزير ووجه ي التعليم لوزير دعوة املال ى لالطالع بالده لزيارة املعاني وليد الدكتور  العا  املستوى  ع

ي التعليم مؤسسات ليهإ وصلت ال ية العا   .كاديميةواأل العلمية املجاالت مختلف ي املال

ياً  وطالبة طالباً  )850( نحو ردنيةاأل  الجامعات ي ويدرس ية الجامعات ي يدرس بينما مال  طالباً  )2300( املال

ي التعليم وزارة ألرقام وفقاً  أردنياً  وطالبة   .العا
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ربوي  للتعاون  عمل خطة توقيع ن والعلمي ال   وهنغاريا األردن ب

  
ي التعليم وزارة وقعت  عمل خطة الشعبية هنغاريا جمهورية ي البشرية املوارد وزارة مع العلمي والبحث العا

ربوي  للتعاون  ي التعاون  التفاقية تنفيذاً  والعلمي ال ن املوقعة الثقا   .البلدين ب

ي التعليم وزير الخطة ووقع  جمهورية ي البشرية املوارد وزارة وعن املعاني وليد الدكتور  العلمي والبحث العا

نأ بحضور  بوديز جوزيف الدكتور  التعليم وزير الشعبية هنغاريا  الوهادنة عاهد الدكتور  الوزارة عام م

ر ره تشابا بعمان الهنغاري  والسف   .تسيب

م الخطة وبموجب ن للطلبة سنوياً  منحة )400( بتقديم الهنغارية الحكومة تل  الدرجات مختلف ي األردني

م بينما العلمية ن للطلبة سنوياً  منحة )100( بتقديم ردناأل  يل   .الهنغاري

ى الخطة ونصت ركة العلمية البحوث عدادإ مجال ي التعاون  تشجيع ع رات وتبادل املش ن الخ  ثاراآل علماء ب

رك االهتمام ذات العلمية املؤتمرات وتنظيم ثريةاأل الحفريات مجال ي التعاون  وتعزيز   .املش

ى املعاني الدكتور  وأشار ي التعاون  عالقات عمق إ ن والعلمي الثقا  بمستوى  مشيداً  وهنغاريا األردن ب

  .العلمي البحث مجال ي خصوصاً  الهنغارية الجامعات

ى األردن حرص وأكد ي التعليم مجال ي العاملية التطورات مواكبة ع رامج املناهج تطوير خالل من العا  وال

 النمو تحف ي للمساهمة الوزارة خطة ي ولويةكأ والف وامل التق بالتعليم واالهتمام كاديميةاأل

  .اململكة ي االقتصادي
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ى املعاني الوزير وشدد ي التعليم مؤسسات به تسهم أن يمكن الذي الدور  ع  خطط دعم ي ردنيةاأل  العا

ى الجامعات داعياً  اململكة ي التنمية  حلول  ايجاد ي سيسهم الذي التطبيقي العلمي بالبحث االهتمام إ

  .واملياه والبيئة والطاقة الصحة قطاعات توجه ال للمشاكل

ى بالده حرص الهنغاري  الوزير أكد بدوره  املقبلة املرحلة خالل األردن مع الثنائي التعاون  وتشجيع دفع ع

نال الطلبة أعداد وزيادة   .األردنية الجامعات ي للدراسة هنغاري

ي التعليم مؤسسات إليه وصلت ال باملستوى  الوزير وأشاد ا زيادة خالل من األردنية العا  ي التنافسية قدرا

  .العلمي البحث مجال

ي التعليم مؤسسات ي يدرس بينما أردني وطالبة طالب )800( الهنغارية الجامعات ي ويدرس  نحو ردنيةاأل  العا

ي التعليم وزارة ألرقام وفقاً  هنغارياً  وطالبة طالباً  )15(   .العا

  

  

  

  



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2019 أيار – السادسالعدد  - المجلة اإللكترونية 

ى الفائزين   توزيع جوائز صندوق البحث العلمي ع
ن العام الدكتور عاهد الوهادنة ي والبحث العلمي الدكتور وليد املعاني قام األم  مندوبًا عن وزير التعليم العا

ى جوائز صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار للبحث املم والباحث املتم لعام  ن ع   .)2017(بتكريم الحاصل
ي أن الصندوق  رموك الدكتور زيدان كفا وقال الدكتور الوهادنه خالل الحفل الذي حضره رئيس جامعة ال

ي دعم البحث العلمي وتطوير آلياته.   أسهم 
ي مرحلة ما بعد  ودعا الدكتور الوهادنة ة خصوصًا  ي إعداد الدراسات العلمية املم ى االستمرار  الفائزين إ

ي اململكة. رسيخ ثقافة البحث العلمي  ى الجائزة ل   الحصول ع
ي قطاع  ى جائزة البحث املم  ى" حتمل من الجامعة الهاشمية ع وحصل الباحث الدكتور مأمون "محمد ع

  العلوم الطبية.

  
ي قطاع العلوم االنسانية  رموك بجائزة البحث املم  وفازت الباحثة الدكتورة رنا الجوارنة من جامعة ال

   .واألمن القومي واالجتماعية
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ي قطاع و  ى جائزة الباحث املتم  فاز الباحث الدكتور يوسف النجار من جامعة العلوم والتكنولوجيا ع
  والبيئة. واملياهالطاقة 

  
ي مجال العلوم الهندسية واملعمارية والتكنولوجيا النانوية  )2017(ندوق جائزة البحث املم لعام ومنح الص

مناصفة لكل من الباحث الدكتور محمد ارشيدات من جامعة العلوم والتكنولوجيا والباحث الدكتور بشار 
  حماد من الجامعة الهاشمية.
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راتيجية اخط تعتمد وزارةال ي التخطيط لجنة  )2019/2021( لألعوام االس

 

راتيجية الخطة وزارةال ي التخطيط لجنة أقرت  أساس بشكل إعدادها تم وال )،2019/2021( لألعوام االس

ى باالعتماد ن ابن الثاني عبدهللا امللك لجاللة النقاشية األوراق ع رك مع هللا حفظة املعظم الحس ى ال  ع

ى ركزت وال ،السابعة النقاشية الورقة ي التعليم قانوني مراجعة تم كما التعليم ع  األردنية والجامعات العا

راتيجية أهداف ثمانية الخطة تضمنت وقد )،2018( عام الصادرين  ي والتكافؤ العدالة ضمان ي للوزارة اس

ر ن للطلبة، التعليمية الفرص توف ا، وتبسيطها اإلجراءات هندسة وإعادة الوزارة خدمات مستوى  تحس  وأتمت

 الوزارة عمل ي القانون  سيادة مبدأ تجذير للوزارة، التابعة والوحدات املديريات عمل وفعالية كفاءة رفع

ى الرشيدة الحكومة وتطبيق ، والتطوير للجودة نظام بناء املستويات، كافة ع  الثقافة تجذير املؤسس

ى املبنية املؤسسية ، واالبداع واالبتكار العلمي البحث دعم العمل، وأخالقيات الخدمة مفهوم ع  تعزيز والتم

   والشراكات. املجتمع وخدمة االجتماعية املسؤولية

راتيجية تضمنت كما ن، محور  ي محاور  أربعة االس ي، واملحور  الداخلية، العمليات ومحور  املتعامل  ومحور  املا

ى إضافةً  (االبداع)، والنمو التعليم  والفرص القوة، ونقاط والخارجية، الداخلية املحددات تعريف إ

راتيجية والتوجهات والتحديات   محور. لكل االس

رفق
ُ
راتيجية وأ راتيجية األهداف ارتباط توضح مصفوفات كذلك باالس  ضمن الواردة الوطنية باألهداف االس

راتيجي باألهداف الفرعية األهداف ترابط وكذلك الوطنية الخطط رك ال التنظيمية والوحدات ة،االس  ي تش

ا. لكل األداء ومؤشرات هدف، كل تحقيق  م
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  ) مليون دينار108.6مديونية الجامعات (
ى ( لوزيادة الدعم الحكومي للجامعات ليص   ) مليون دينار العام القادم90إ

  
ي وزير أعلن  مجلس قبل من تشكيلها تم ال اللجنة أن املعاني وليد الدكتور  العلمي والبحث التعليم العا

ي التعليم وزير من بتنسيب الوزراء ي الرسمية األردنية الجامعات واقع بدراسة واملعنية العا  ستقدم املا
  للمجلس. تقريرها
ى الوقوف أجل من عملت اللجنة أن املعاني وأضاف  بما لها، حلول  إيجاد وسبل الجامعات مديونية واقع ع
ا م أن دون  جيد أكاديمي واقع تقديم من يمك ي الواقع عنه يثن م وعدم املا ى قدر ن األساتذة إيفاء ع  والعامل
ي حقهم   .املا
ن عام وزارة من كالً  اللجنة وتضم ي والبحث العلمي، التعليم أم  املركزي، والبنك املالية، ومندوب وزارة العا
ي، التعليم المجلس من وعضو  العامة، املوازنة ودائرة ى  الجامعات إحدى ورئيسعا األردنية، وتجدر اإلشارة إ

ي التعليم وزير من بتنسيب جاء اللجنة تشكيل أن قرار  وذلك لغايات املعاني، وليد. د العلمي والبحث العا
ى ودفعها الجامعات كاهل أثقل الذي األمر وهو، الجامعات ملديونية حلول  إيجاد  من العديد تعطيل إ

رها التعليم، لواقع وااللتفات اإلنتاجية مشاريعها ن رواتب بدفع وتقص ا العامل ن من ف   .وأساتذة إداري
ي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة من جانبه  ن عام وزارة التعليم العا الدراسة بينت أن  أنكشف أم

  شارت دراسات سابقة.أ، كما ) مليوناً 190) مليون دينار، وليس (108.6حجم مديونية الجامعات الحقيقية (
ن النفقات وااليرادات18وقال إن زيادة الدعم الحكومي للجامعات بواقع ( ، كما ) مليون دينار، يشكل العجز ب

ي،  زيادة الدعم جاء بناءً  أن ى توصيات اللجنة ال شكلها مجلس الوزراء، وال درست واقع الجامعات املا ع
ن االيرادات واإوتوصلت  ن بن طالل وآل البيت ومؤتة والطفيلة ى وجود عجز ب ي جامعات :الحس لنفقات 

رموك   .التقنية وال
ي، ليصبح ( ن 90وأكد أن زيادة الدعم الجام ا لتحس ي سع وضاعها أ) مليون دينار، سيساعد الجامعات 

رها.مليون دينار) تغطي النفقات املتكررة من رواتب وبدل مياه وك 18ن الزيادة (أ املالية، خصوصاً    هرباء وغ
ن أن اللجنة درست واقع الجامعات الرسمية العشر، موضحاً  ي سيدخل ضمن الدعم  وب أن الدعم االضا

ى الجامعات، ولن يكون محدد الصرف بتغطية الفرق.اإل  ي ليصار توزيعه ع   جما
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 البحث ملشروعات األولية الطلبات يستقبل واالبتكار العلمي البحث دعم صندوق 
ى البحثية للدورة الرياديةو  االبتكارية واملشروعات العلمي،   )2019( لعام األو

  
 األولية الطلبات باستقبال البدء عن وزارةال ي واالبتكار العلمي البحث دعم صندوق  إدارة لجنة أعلنت

ى البحثية للدورة الرياديةو  االبتكارية واملشروعات العلمي، البحث ملشروعات  بأن علماً  ،)2019( لعام األو

رونية كانت تقديمال عملية ي الرابط خالل من إلك  http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp :التا

ى االطالع أعاله إليه املشار الرابط خالل من للمتقدم يمكن كانو   واالبتكار العلمي البحث دعم تعليمات ع

ى إضافةً  ،)2018( لعام ى االطالع إ  العلمي البحث دعم لصندوق  البحثية للمشروعات الوطنية األولويات ع

ى البحثية للدورة واالبتكار   ).2019( لعام األو

ى اإلشارة وتجدر ن الدعم تقديم ي مستمر واالبتكار العلمي البحث دعم صندوق  أن إ  براءات بتسجيل للراغب

راع ن تاريخ تحديد دون  الصندوق  قبل من دعمها سبق وال املشروعات أصحاب من االخ   .لذلك مع

ر التواصل للمتقدم يمكن االستفسارات من وملزيد ريد ع روني ال ي العنوان خالل من االلك   :التا

SRISF.Projects@mohe.gov.jo    
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ي التعليم وزارة   واالبتكار للريادة عمل ورشة تعقد العلمي والبحث العا

  
ي التعليم وزارة ي واالبتكار والعلمي البحث دعم صندوق  مديرية تعقد  قاعة ي العلمي والبحث العا

 ودعم ومتابعة إلستقبال الصندوق  عمل بآلية التعريف دف جديدة عمل ورشة الصندوق  إجتماعات

 نشر ي للمساهمة الصندوق  يبذلها ال الجهود ضمن الورشة هذه وتأتي والريادية، االبتكارية املشروعات

 لضمان األردن ي التطبيقي العلمي البحث بمستوى  واإلرتقاء املجتمع لدى وترسيخها والريادة االبتكار ثقافة

 األردنية الجامعات ي والريادة االبتكار مراكز مديري  من عدد الورشة حضر وقد مخرجاته، وفعالية جودة

ى إضافةً  والخاصة، الرسمية ي إ  االبتكار بمجال املعنية والوزارات والهيئات الخاص القطاع شركات ممث

 )Innovation 360( ومؤسسة )GIMI( االبتكار إلدارة العاملية املؤسسة عن ممثل حضرها كما والريادة،

  .العاملية
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ن ي التعليم وزارة عام أم رصية للجمهورية زيارته يختتم العلمي والبحث العا   الق

  
ن اختتم ي التعليم وزارة عام أم  للجمهورية زيارته الوهادنه عاهد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا

رصية، ن من لدعوة تلبيةً  وذلك الق ربية وزارة عام أم رصية، والثقافة والتعليم ال  الدكتور  أجرى  وقد الق

ر والثقافة التعليم وزير مع مباحثات زيارته خالل الوهادنه  بحضور  هامبايروس كوستاس الدكتور  الق

ر سعادة رص ي األردني السف  تربط ال الودية العالقات استعراض خاللها تم الفايز شراري  محمد السيد ق

ن ي، التعليم مجال ي خاصةً  تطويرها وُسبل البلدين ب ن مع لقاءات عدة أجرى  كما العا  التعليم وزارة عام أم

رصية، والثقافة  الجامعات رؤساء من ثمانية ومع الدولية، العالقات مديرة بابا نيكي الدكتورة ومع الق

رصية ي التعليمي التعاون  وبرامج التفاهم ومذكرات اتفاقيات تفعيل آلية ي البحث خاللها تم الق  والثقا

، ى إضافةً  والبح  من الطلبة وتشجيع الستقطاب البلدين كال ي للجامعات معارض إقامة إمكانية دراسة إ

ن ر الجانب قدم حيث الجانب ن، للطلبة البعثات من عدد الق  ملخصاً  الوهادنة الدكتور  قدم وقد األردني

ي التعليم وزارة تتبعها ال اإلجراءات عن راف األردنية العا ر بالجامعات لالع ى إضافةً  األردنية، غ  آلية إ

ر الشهادات معادلة وشروط ى األردنية، غ ن الدوائر مدراء لقاء تم الزيارة هامش وع  العام بالتعليم املعنيي

ي والتعليم   .والثقافة العا
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رص، جامعة ي والتم واالبتكار لألبحاث )KIOS( مركز زيارة الزيارة جدول  تضمن كما ر يمتلك والذي ق  من أك

ي مستوى  ذات تطبيقية بأبحاث يقومون  باحث مئة  للتعاون، التام استعداده عن املركز مدير أعرب حيث عا

رص جامعة بأن علماً  ن التدريس هيئة أعضاء أحد حصل وقد شنجهاي، تصنيف ي مصنفة ق ا العامل ى ف  ع

 وتم الكليات وعمداء الرئيس نائب للجامعة زيارته خالل الوهادنه الدكتور  التقى وقد االقتصاد، ي نوبل جائزة

ن الشراكة عالقات تفعيل بحث رصية األردنية الجامعات ب   .والق

ى اإلشارة وتجدر رات قبيل كانت الزيارة هذه أن إ ن )الثانية( الثالثية للقمة التحض رص وجمهورية األردن ب  ق

ن ابن الثاني عبدهللا امللك الهاشمية الجاللة صاحب حضرة من كالً  جمعت وال الهيلينية والجمهورية  الحس

ر الرئيس وفخامة - ورعاه هللا حفظه- املعظم  اليوناني الوزراء ورئيس أناستاسيادس، نيكوس السيد الق

راس، أليكس السيد   .الثالثية االتفاقيات من عدد توقيع خاللها تمو  عمان ي عقدها تم وال تسي

  
ر قد هذا و  ي 105للجانب األردني (قدم الجانب الق مختلف التخصصات والدرجات ) بعثات جزئية وكلية 

ي ثمانية جامعات  رصيةالعلمية    .ق
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ي التعليم وزارة  البحث دعم صندوق  انجازات ألهم عرضاً  تقدم العلمي والبحث العا
  اإلعالم وسائل مندوبي من عدد أمام واالبتكار العلمي

  
ي التعليم وزارة قدمت  واالبتكار العلمي البحث دعم صندوق  مديرية انجازات ألهم عرضاً  العلمي والبحث العا

ل حيث اإلعالم وسائل مندوبي من عدد أمام ن اللقاء اس  الوهادنه عاهد الدكتور  األستاذ الوزارة عام أم

ى ومؤكداً  بالحضور  مرحباً  ى الضوء تسليط ي اإلعالم دور  أهمية ع  ترتكز ال ورسالته ورؤيته الصندوق  ع

ى  وتوجيه ومتابعة واستقبال األردن ي والريادة االبتكار ثقافة بنشر ومتخصصة متطورة منصة إطالق ع

ا، نجاح ضمان دف الصندوق  قبل من املدعومة والريادية االبتكارية املشاريع ى إضافةً  مخرجا ن إ  تمك

ن املبتكرين ن والريادي م تحقيق من األردني ا خالل من ابداعا  إنتاجية مشاريع لتصبح ودعمها احتضا

  .وعاملياً  وإقليمياً  محلياً  تسويقها يمكن بمخرجات ناجحة نموذجية

 التنظيمي الهيكل عن إيجازاً  غيث محمد الدكتور  واالبتكار العلمي البحث دعم صندوق  مديرية مدير قدم ثم 

ي التعليم وزارة مع دمجه بعد للصندوق  الجديد  ي الصندوق  انجازات أهم استعرض كما العلمي والبحث العا

رة العشر السنوات ى الصندوق  من املدعومة املشاريع لتوزيع ملخصاً  االنجاز تضمن حيث األخ  القاطاعات، ع

ى إضافةً  ن وللطلبة الوطنية، للمشروعات املقدم الدعم حجم إ  العلمي النشر ودعم وبحثيًا، أكاديمياً  املتفوق

 مديرية ي والريادة االبتكار قسم رئيس عالوي  يزن  الدكتور  قدم ثم عامليًا، واملصنفة واملحكمة العلمية للمجالت

ى ال املهام ألهم ملخصاً  الصندوق   التطبيقي، العلمي البحث ودعم وتطوير كتفعيل لتنفيذها الصندوق  يس

وض ن الفعال والربط والريادية، االبتكارية باملشاريع وال ي ب ى إضافةً  والتعليم، الصناعة قطا  حلول  إيجاد إ
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ى ومنافس حيوي  أردن وبناء املعرفة، إنتاج ي واملساهمة مشكالت من يستجد ملا وريادية ابتكارية  املستوى  ع

ى معتمداً  العاملي ن لدى اإلبداعية الطاقات ع ن الباحث رع  الوطن أنحاء كافة ي والريادين واملبتكرين واملخ

راً  ى مش رة ي الصندوق  ا قام ال واللقاءات العمل ورش أهم إ ر عدد مع املاضية الف ن من كب  املهتم

ن ر مخطط مصطفى خليل املهندس استعرض كما األردن، ي والريادة االبتكار بمجال واملعني  دعم عمليات س

ا تم وال الصندوق  ي العلمي البحث مشاريع  من ابتداءً  الوزارة موظفي من ذاتي وبجهد كامل بشكل حوسب

ا بعملية مروراً  األولية الطلبات استقبال  التفصيلية الطلبات استقبال ثم ومن املختصة، اللجان من دراس

ا راح املختصة اللجان من ودراس ن وإق ى وصوالً  مقيم  من اللجان توصيات دراسة بعد الدعم اتفاقية توقيع إ

ائي القرار التخاذ الصندوق  إدارة قبل   .ال
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ي التعليم وزارة  الوط بلس ايراسموس مكتب مع وبالتعاون  تعقد العلمي والبحث العا
راء وفريق ي التعليم تطوير خ   البشرية املوارد وإدارة لتنمية عمل ورشة األردن ي العا

  
ي التعليم وزارة عقدت راء وفريق الوط بلس ايراسموس مكتب مع وبالتعاون  العلمي والبحث العا  تطوير خ
ي التعليم ى األردن، ي العا ن مدى وع  التعليم مؤسسات ي البشرية املوارد وإدارة لتنمية عمل ورشة يوم
ي، ي التعليم وزارة مب ي وذلك العا رة وبحضور  العا  اإلسبانية برشلونة جامعة من البشرية املوارد خب
  .نوال سيلفيا السيدة

 عن تحدث الذي الوط بلس ايراسموس مكتب مدير الهيجاء أبو أحمد الدكتور  األستاذ الورشة افتتح وقد
ي التعليم مؤسسات ي البشرية املوارد إدارة تطوير أهمية وض العا ي جميع من ا لل  ذلك أهمية وأن النوا

ا الدراسية والخطط املناهج تطوير أهمية عن تقل ال   .ف
راء فريق عضو التميمي فداء الدكتور  أشار وبدوره ي التعليم تطوير خ ن مساعد/األردن ي العا  ي العام األم
ي التعليم مؤسسات ي البشرية املوارد وإدارة تنمية ي األوروبية التجربة من االستفادة بضرورة الوزارة  ملا العا

ن ي واضح دور  من له   .املؤسسات لهذه العام املستوى  تحس
ر وقد ن مايقارب عددهم والبالغ الورشة ي املشاركون  ع  العالقة ذات واملؤسسات الجامعات جميع من الثمان
ن أساتذة من م عن وإداري م تم حيث الورشة، هذه ي للمشاركة سعاد ى تدري  الالزمة املهارات من العديد ع

 الذين األشخاص ي توافرها الواجب واملهارات املختلفة األقسام دمج كيفية مثل البشرية، املوارد إلدارة
ن األفراد تقييم وكيفية اإلدارية املناصب سيشغلون   كما املؤسسات، هذه ي املتعددة الوظائف لشغل املتقدم

ي التعليم ووزارة الوط بلس ايراسموس ومكتب بلس ايراسموس برنامج بدور  املشاركون  أشاد  والبحث العا
ن العالقات وتوطيد التعاون  زيادة ي العلمي ا الكفاءات ورفع واملؤسسات الجامعات مختلف ب  خالل من ف
  .التدريبية الورش وإقامة املشاريع دعم
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   األكاديمي التطوير وحدات تطوير مشروع من الثانية املرحلة اختتام
  األردنية الجامعات ي

  
ا ال العمل ورشة اختتمت ي التعليم وزارة نظم ي املجلس مع بالتعاون  العلمي والبحث العا ريطاني، الثقا  ال

ريطانية، بليموث وجامعة ا ال ن ملدة استمرت ال الورشة وهدفت األردنية، الزيتونة جامعة واستضاف  يوم

ا وشارك ى األردنية الجامعات ي الجودة وضمان األكاديمي التطوير مراكز وأعضاء مدراء من عدد ف  تطوير إ

ى هدفت كما الجودة وضمان األكاديمي التطوير وحدات ن إطالع إ ن الباحث  الجودة ضمان بعملية واملختص

ى ي، التعليم ومجال العلمي البحث مجال ي األساليب وأحدث أبرز  ع ى إضافةً  التفاع  للتعريف جلسات إ

ي، التعليم مؤسسات ي واالبتكار البحث خدمات بمفاهيم  عملية لدعم واالبتكار للبحث نظام وتصميم العا

رتب األثر وتقييم ورصد قياس عملية أهمية توضيح مع العلمي البحث مجال ي التنافس ى امل  خدمات نظام ع

  .واالبتكار البحث

ن قام وقد  الدكتور  األستاذ من كل وبحضور  الورشة، ختام ي الوهادنه عاهد الدكتور  األستاذ الوزارة عام أم

ي املجلس مدير نائب حمدية أبو مي والسيدة األردنية، الزيتونة جامعة رئيس عبيدات تركي ريطاني الثقا  ال

ن الشهادات بتسليم   .الورش ي للمشارك
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ى اإلشارة وتجدر  ي األكاديمي التطوير وحدات تطوير مشروع ورشات سلسلة ضمن تأتي الورشة هذه أن إ

ى نفذ والذي األردنية، الجامعات ن ع ما كل ي عقد مرحلت ى نفذت عمل ورش ثالث م  ي العام مدار ع

ي التعليم تدويل( برنامج خالل من الورشات هذه وأقيمت .األردنية الجامعات  املجلس برامج أحد وهو )العا

ي ريطاني، الثقا ى دف والذي ال ي التعليم وتطوير دعم ا راتيجية مع يتما بما االردن ي العا  الوطنية االس

ن ي الوزارة ورؤية البشرية املوارد لتنمية ي التعليم مخرجات تحس   .العا

ن وتعاون  تفاهم مذكرة لتوقيع كنتاج الورشات هذه تأتي كما ي املجلس ب ريطاني الثقا ي التعليم ووزارة ال  العا

رامج تصميم تطوير أجل من ،2017 أكتوبر 11 ي العلمي والبحث ي للتعليم والتعليمية العملية ال  ي العا

  .األردن
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  2018 لعام خالدي – نيوتن منح صندوق  من بالدعم الفائزين أسماء بإعالن االحتفال

  
ن بحضور  ي التعليم وزارة عام أم ر وسعادة الوهادنه عاهد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا  السف

ريطاني ي املجلس مدير بابرز  جويل والسيد أوكدن، أدوارد السيد عمان ي ال ريطاني، الثقا  أبو مي والسيدة ال

ي املجلس مدير نائب حمدية ريطاني الثقا ن أسماء إلعالن إحتفال عمان حياة جراند فندق ي أقيم ال  املتقدم

ن ربط ورشات" ي بالدعم الفائزين  خالل تم وقد ،2018 لعام خالدي نيوتن صندوق  منح من كجزء "الباحث

 فيالدلفيا، وجامعة البيت، آل وجامعة مؤتة، وجامعة األردنية الجامعة من فائزين أربع تكريم االحتفال

ن من عدد وبحضور    .واالبتكار العلمي بالبحث املعني

ي التعليم وزارة وكانت ي املجلس مع وقعت قد العلمي والبحث العا ريطاني الثقا  2018 عام من 9 شهر ي ال

ن ربط برنامج إلطالق اتفاقية  من نطالقاً إ وذلك األردن، ي خالدي– نيوتن منح صندوق  من كجزء الباحث

راتيجية محاور  من الرابع املحور  ن يتضمن والذي ،)2016/2025( البشرية املوارد لتنمية الوطنية االس  تمك

ي التعليم مؤسسات ى االطالع األردنيةمن العا ي التعليم مجال ي العاملية املمارسات أفضل ع  يتيح حيث العا

ن الفرصة الصندوق  ن للباحث  واملشاركة للتقديم املتحدة واململكة الهاشمية األردنية اململكة من كل ي املبتدئ

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

  .املوجودة البحث روابط وتعزيز جديدة بحثية روابط وإنشاء املهنية،
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ى خالدي -نيوتن منح صندوق  يركز كما ى تحديدها تم رئيسية مجاالت خمس ع ا ع  للتنمية أولويات أ

ى األردن ي املستدامة ي الطويل املدى ع  الغذائي واإلنتاج املتجددة، والطاقة للمياه، املستدامة اإلدارة :و

  .النانو وتكنولوجيا الحيوي، واألمن الحيوية التكنولوجيا املستدام،

  
ى اإلشارة وتجدر  الحيوية الكيمياء بعالم احتفاءً  خالدي-نيوتن صندوق  ُسِمَي  األردن ي نيوتن صندوق  أن إ

 ي الطبية التخصصات وطالب العلماء من أجيال لتدريس حياته كرس الذي الخالدي أسامة الدكتور  األردني

 تحقيق من تتمكن لن العربية املنطقة دول  بأنَّ  يعتقد الخالدي أسامة الدكتور  كان وقد العربية، الدول 

  .والتكنولوجيا العلوم تطوير طريق عن إال املستدامة التنمية

 التنمية لدعم شريكة دولة عشرة سبع مع واالبتكار البحث ي شراكات ببناء قام نيوتن صندوق  أن كما

ي والرفاه االقتصادية ا االجتما ا ولتطوير ف ي ي قدر  طويل املستدام النمو ولتحقيق واالبتكار البحث مجا

  .األجل
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ي التعليم وزارة ي تستضيف العلمي والبحث العا   اإلعالم لشؤون الدولة وزير معا

  
ي التعليم وزارة استضافت ي العلمي والبحث العا  جلسة ي غنيمات جمانة اإلعالم لشؤون الدولة وزير معا

ا وأهمية وخطرها الشائعة عن للحديث توعوية ى إضافةً  مكافح  الحكومية املنصة عمل آللية شرح إ
رونية ن بحضور  وذلك )تعرف حقك( اإللك  الجلسة أدار الذي الوهادنه عاهد الدكتور  األستاذ الوزارة عام أم

ى إضافة  واإلعالم العامة العالقات مديريات ومدراء الطلبة شؤون عمداء دعوة تم حيث املنصة عمل فريق ا
ي والخاصة، الرسمية األردنية الجامعات ي الطلبة مجالس ورؤساء  الحاضرين أمام املجال فتح اللقاء ختام و

ا أجابت ال واملداخالت واألسئلة بالرأي للمشاركة ي عل   .غنيمات جمانة معا
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ي التعليم وزارة ا تدريبية عمل ورشة تعقد العلمي والبحث العا وير لكشف ملوظف   ال

  
ي التعليم وزارة حرص إطار ضمن ى العلمي والبحث العا ن املعرفة نقل ع ن، ب م املوظف رات وإكسا  الخ

م للقيام تؤهلهم ال العملية ى بواجبا  عمل ورشة حرمها داخل الوزارة عقدت فقد وجه، وأدق أكمل ع

ن من لعدد تدريبية م املوظف ى لتدري وير كشف ع   .األردن خارج من أو داخل من كانت سواءً  الشهادات ي ال

راف ديريةمل السابق ديرامل عفانة عطاهللا السيد قام وقد ن بتدريب الشهادات ومعادلة االع  الورشة ي املشارك

ى ى والتعرف واملقارنة صحيحة وأخرى  مزورة لشهادات حقيقية أمثلة ع ما االختالف ع ى إضافةً  بي  شرح إ

  .املزورة واألختام التواقيع عن الكشف آلية وتوضيح
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ي والبحث العلمي تعقد  بالتعاون مع إدارة مكافحة املخدرات   وزارة التعليم العا
 "دورة أعوان مكافحة املخدرات"

ي التعليم وزارة عقدت  مكافحة أعوان دورة" املخدرات مكافحة إدارة مع بالتعاون  العلمي البحثو  العا
راتيجية الوطنية ملكافحة  الوزارة، ويأتي عقد موظفي من لعدد" املخدرات هذه الدورة تنفيذًا ملصفوفة االس

  ).2018/2022املخدرات لألعوام (

ى رفع ي الوزارة كفاءة وهدفت الدورة إ ن  رة وزيادة العامل م الخ  ي مشكلة املخدرات بواقع يتعلق فيما لد
ا الحد طرق و  األردن ن ي املساهمةو  م مو  الشباب تحص   .اآلفة هذه خطر من حماي

ن عام الوزارة الدكتور  ى الوهادنه عاهد من جانبه أكد أم ن التشاركي الدور  ع  األمن مديريةو  الوزارة ب
ا وسبل املخدرات بمشكلة يتعلق خاصًة ما املجاالت من العديد ي املخدرات مكافحة إدارة/العام  منعو  مكافح

ى وصولها   الجامعات. لطلبة خاصةً  توعوية برامج وضع ي الشباب، واملساهمة أيدي إ

ي الوزارة. ي    وقد أدار الحوار خالل عقد الدورة السيد عوني طبيشات مدير مديرية مؤسسات التعليم العا

م،  ي هذه الدورة تم خالله توزيع الشهادات عل ن  كما أقامت إدارة مكافحة املخدرات حفاًل لتخريج املشارك
  العجرمي. خالد الدكتور  الجنائي العميد لألمن العام األمن مدير مساعد بحضور  وذلك
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روني والتحول  املعلومات تكنولوجيا مديرية  مرحلة إنجاز عن تعلن الوزارة ي اإللك
روني التحول  خطة من جديدة   اإللك

  
ن بحضور  ي التعليم وزارة عام أم  مديرية مدير أعلن الوهادنه عاهد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا

روني والتحول  املعلومات تكنولوجيا  مساعد بحضور  الوزارة مدرج ي عقد لقاء ي الهنداوي  نوح الدكتور  اإللك

ن  حوسبة عن الوزارة ي األقسام ورؤساء والوحدات املديريات ومدراءالدكتور فداء التميمي  العام األم

  .بالوزارة الخاصة األنظمة من جديدة مجموعة

ي ل و ن عطوفة رحب اللقاء مس  إتمام ي املديرية كوادر بذلته الذي بالجهد مشيدا بالحضور  العام األم

ى مؤكداً  األنظمة، هذه حوسبة عملية  عمليات إلتمام مكثف بعمل املاضية األشهر خالل قامت الوزارة أن ع

  .تذكر مالية تكلفة أي ودون  الوزارة موظفي من ذاتي بجهد الحوسبة

ا قام ال األنظمة املديرية موظفي من موظف كل استعرض ثم   :من كل شملت وال بحوسب

ي التعليم معلومات إدارة نظام  -  بشكل البيانات وقراءة الجامعات بيانات قواعد مع وربطه )EMIS( العا

ى باإلضافة ومباشر ي  املختلفة. واملؤشرات اإلحصائية التقارير وعرض استخراج إ

ى دف والذي )OBIEE( األعمال ذكاء نظام -  الوزارة ي القرار متخذي تدعم بيانات قواعد بناء إ

م  األهداف. تحقق مدى وقياس املختلفة ودوائرها الجامعات لبيانات املستمرة املتابعة من وتمك

ا والوثائق امللفات أرشفة يتيح والذي )TERA( األرشفة نظام - ا وفهرس ا. والبحث وإدار  ع
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رونية املوظف بوابة نظام -  الصيانة وطلبات واملغادرات اإلجازات مثل طلبات للموظف توفر وال اإللك

 الراتب. وكشف واللوازم والحركة

ن الطلبة متابعة نظام - ى الحاصل  والقروض. املنح ع

 التخصصات. استحداث نظام -

ن. املستشارين مكاتب ي الكفاالت أرشفة نظام -  الثقافي

ن الطلبة متابعة نظام -  الخارج. ي للدراسة املبتعث

 الشهادات. معدل تقدير نظام -

 .بالجامعات الخاصة التدريبية الدورات طلبات نظام -

  .الرواتب نظام -
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ي التعليم وزارة  الوط املركز مع بالتعاون  تدريبية ورشة تعقد العلمي والبحث العا
  واألزمات األمن إلدارة

  
ي التعليم وزارة عقدت  واألزمات، األمن إلدارة الوط املركز مع بالتعاون  تدريبية ورشة العلمي والبحث العا

ن وبإشراف ن مدرب  الجامعات ارتباط ضباط دعوة تم ال الورشة هذه واستمرت املركز، من متخصص

ن ملدة لها والخاصة الرسمية األردنية   .يوم

ى اإلشارة وتجدر  هللا قدر ال طبيعية كارثة أو أزمة أي إلدارة مجهزة عمليات غرفة بإنشاء قامت الوزارة أن إ

ى إضافةً  واألزمات، األمن إلدارة الوط باملركز وربطها  الجامعات جميع ي املجهزة العمليات غرف مع ربطها إ

ى الجامعات جاهزية مدى تقييم الورشة هذه خالل تم حيث والخاصة، الرسمية األردنية  أي مع التعامل ع

ا كل ي املتاحة واالمكانيات االحتياجات تحديد خالل من أزمة  والعوامل الجغرافية املنطقة مراعاة مع م

ى إضافةً  املختلفة، ى االرتباط ضباط تدريب إ ا واملركز الوزارة مع التواصل آلية ع   .إلدار

 بعض ي األردنية الجامعات طلبة من االستفادة خاللها من يمكن ال اآلليات مناقشة الورشة خالل تم كما

ا الطلب يزيد ال التخصصات  السالمة وتخصصات الطبية، التخصصات مثل األزمات حدوث حال ي عل

 وتجاوزها األزمة مع التعامل جهود دعم ي األردني الشباب طاقات وتوظيف األزمات وإدارة سعاف،واإل  العامة،

  .املمكنة الخسائر بأقل
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ى املسؤولإطالق مبادرة نافذة    ع

 
ي التعليم وزير أعلن ى نافذة مبادرة إطالق عن املعاني وليد و البحث العلمي الدكتور  العا ر املسؤول ع  ع
ي التواصل موقع ا يتم" بوك فيس" االجتما ي مع التواصل ف ربية وزارتي مسؤو ي والتعليم والتعليم ال  العا

ن ربية وزارة ي واالختبارات االمتحانات إدارة مدير وهم بالجامعات والقبول  العامة الثانوية بطلبة املعني  ال
ربية وزارة ي األجنبية الشهادات معادلة قسم ورئيس العجارمة نواف. د والتعليم ، وضحة والتعليم ال  موس
ي التعليم وزارة ي عوض خولة املوحد التنسيق وحدة ومديرة   .العلمي والبحث العا
ّن ن ملدة سيكون  ذلك أن املعاني وب  الثانية الساعة من 23/5/2019و 21/5/2019و 19/5/2019 أيام ساعت

ى املباشر البث خاصية استخدام خالل من. والنصف الرابعة الساعة وح الظهر بعد والنصف  صفحة ع
  ).https://www.facebook.com/mohejordan( الرسمية الوزارة

م للطلبة وسيتاح هذا ن هؤالء مع املباشر التواصل النافذة خالل من وذو م كافة عن لإلجابة املسؤول  تساؤال
م  أجنبية ثانوية شهادات يحملون  ممن للطلبة الشهادات ومعادلة العامة بالثانوية املتعلقة واستفسارا

  .األردنية الجامعات ي والقبول 
ى  ى أن إطالق هذه املبادرة يأتي للعام الثاني ع ي فقد حققت املبادرة  نجاحاً وتجدر اإلشارة إ راً  التوا  خالل كب

ي مشاهدي عدد بلغ حيث )2018( العام ى املبادرة هذه فيديوهات ومتاب ى الرسمية الوزارة صفحة ع  موقع ع
ي التواصل ر بوك فيس االجتما  ومتابع. مشاهد ألف ثالثمائة من أك
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ي لقاءات    الوزير معا

  
ي التعليم وزير  وليد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا

رة سعادة يلتقي املعاني  اإلقليمية التفيا جمهورية سف
  سولكا ايفيتا السيدة

  

  
ي التعليم وزير  وليد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا

ن املعاني  الدكتور  العربية الجامعات اتحاد عام يلتقي أم
  سالمة عمرو 

  

  
ي التعليم وزير  وليد األستاذ الدكتور  العلمي والبحث العا
ر يلتقي سعادة املعاني  السيد خالد عمان ي التونس السف

ي   السهي

  

  
ي التعليم وزير  وليد الدكتور  العلمي األستاذ والبحث العا

ي يلتقي سعادة امللحق املعاني ي عمان  الثقا القطري 
  هللا عبد بن حمد السيد

  

  
ي التعليم وزير  وليد األستاذ الدكتور  العلمي والبحث العا

ر يلتقي سعادة املعاني عمان  ي والهرسك البوسنة سف
  زيكو السيد ماتو

  

  
ي التعليم وزير  وليد األستاذ الدكتور  العلمي والبحث العا

ر املعاني السيد  ي عمان الهنغاري  يلتقي سعادة السف
ره تشابا    تسيب
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ي التعليم وزير  وليد األستاذ الدكتور  العلمي والبحث العا

 املخدرات ملكافحة العامة اإلدارة عام مدير يلتقي املعاني
  الكواري  القطرية السيد أحمد

  

  
ي وزير التعليم  وليد الدكتور  العلمي األستاذ والبحث العا

ر املعاني ر الكندي يلتقي سعادة السف  ي عمان السيد بي
  وغال ماكد

  

ي التعليم وزير  وليد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا
ر سعادة يلتقي املعاني  ي األوروبي االتحاد بعثة ورئيس سف

  ماتيوفوتلنا اندريا السيد عمان

  

  

ي التعليم وزير  وليد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا
ر سعادة يلتقي املعاني  الدكتور  عمان ي األوكراني السف

ي ر   باسكو س

  

  

  

  
ي وزير التعليم  وليد والبحث العلمي األستاذ الدكتور  العا

رملان رئيس سعادة يلتقي املعاني  لجمهورية االتحادي ال
ن عبده الدكتور  القمر جزر  رملاني والوفد حس   ال

  

  
ي التعليم وزير  وليد الدكتور  العلمي األستاذ والبحث العا

ر املعاني ي  يلتقي سعادة السف  ي عمان السيد املال
  كومندنج بن جيليد داتوك

  

  
ي التعليم وزير  وليد األستاذ الدكتور  العلمي والبحث العا

ر املعاني  عزيز ي عمان السيد الكوي يلتقي سعادة السف
  الديحاني رحيم
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ي التعليم وزير  وليد العلمي األستاذ الدكتور  والبحث العا

ر يلتقي سعادة املعاني  املعتمد سنغافورة جمهورية سف
ر ر ي عمان السيد املقيم وغ   زامان شامس

  

  
ي والبحث العلمي األستاذ الدكتور وليد وزير التعليم  العا

رة املعاني يلتقي سعادة  باريرة ي عمان الهولندية السف
  يوزياس

  

  
ي التعليم وزير  وليد العلمي األستاذ الدكتور  والبحث العا

ر يلتقي سعادة املعاني ي السف را السيد  ي عمان االس
  ارميتاج مايلز

  

ي التعليم وزير  وليد األستاذ الدكتور  العلمي والبحث العا
 أيوب فؤاد الدكتور  اللبنانية الجامعة يلتقي رئيس املعاني

رة بحضور سعادة   شمعون  تريس بعمان اللبنانية السف

 
ي التعليم وزير  وليد الدكتور  األستاذ العلمي والبحث العا

ربية وزير يلتقي املعاني  الدكتور  الفلسطي والتعليم ال
 عورتاني مروان

 

 

ي والبحث العلمي الدكتور وليد  األستاذ وزير التعليم العا
ي عمان  الدكتور فنسنت أونيل ر ايرلندا   املعاني يلتقي سف
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ن عطوفة لقاءات   العام األم

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

 األمريكية الوكالة وفد يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور 
 بيجن كريستينا السيدة برئاسة )USAID( الدولية للتنمية

 الوكالة ي التعليم مديرة

 

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

ر سعادة يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور   الجمهورية سف
رصية   كوزوبيس أندرياس الدكتور  عمان ي الق

  

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

 دوزيس جامعة رئيس يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور 
ركية  والوفد كاكار ديمرسان نيجر الدكتور  األستاذ ال

  له املرافق

  

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

 اليابانية الوكالة وفد يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور 
ي للتعاون   تاتسويا ياناكي السيد برئاسة )JICA(جايكا الدو

  الوكالة ي األوسط الشرق  قسم رئيس نائب

  

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

ن يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور   تنشيط هيئة عام أم
 عربيات عبدالرزاق الدكتور  السياحة

 

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

ر سعادة يلتقي الوهادنة عاهد الدكتور  ي  السف  ي املال
  كومندنج بن جيليد داتوك السيد عمان
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ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

رغهوف مؤسسة وفد يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور   ب
روفيسور  برئاسة األملانية ي ال   املؤسسة مدير باجر أو

  

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

 السامية املفوضية وفد يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور 
ن لشؤون  كروكر مارين السيدة برئاسة )UNHCR( الالجئ

اجن ي املفوضية ي التعليم مسؤولة  كوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ن ي التعليم وزارة عام أم  األستاذ العلمي والبحث العا

 مديرة كمال رشا الدكتورة يلتقي الوهادنه عاهد الدكتور 
 التعليم وزارة ي الوافدين الطلبة لشؤون املركزية اإلدارة

ي  .املصرية العا




