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الشرق األوسط من بين أفضل 111 جامعة عربية

اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة اإلعتماد وكيو أس

مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات تتعلق بقبول الطلبة في جامعات وكليات

4 بدائل إللغاء برنامج الموازي من الجامعات 
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2021 /10 /17   األحد

الشرق األوسط من بين أفضل 111 جامعة عربية

األربعاء  اليوم  مساء  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  دبي  إمارة  في  أعلنت 
نتائج تصنيف QS للجامعات العربية للعام 2022 والذي تنافست فيه أكثر 

من 600 جامعة عربية.

على  الثاني  للعام  فيه  متقدمة  مرتبة  على  األوسط  الشرق  جامعة  حصلت 
التوالي حيث اعتبرت من بين أفضل 111-120 جامعة عربية ويمثل تصنيف QS للجامعات العربية 
والذي يستند الى عدد من المعايير الدولية المهمة منها السمعة األكاديمية و سمعة أرباب العمل و نسبة 
أعضاء الهيئة التدريسية للطلبة ونسبة التشاركية البحثية الدولية و عدد االستشهادات و االنتاج البحثي 

ألعضاء الهيئة التدريسية مقياسا مهما لما حققته الجامعة في جميع هذه المعايير.

وجاء هذا اإلنجاز الكبير ليضاف الى سلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة في السنوات األخيرة بعد 
المحلية  الذهبية  الجودة  شهادات  من  عدد  على  والحصول  النوعية  التخصصات  من  العديد  استحداث 
المشتركة  الدولية  البرامج  الى زيادة عدد  الدولية إضافة  الكليات و عدد من االعتمادات  على مستوي 
والمستضافة مع شريكاتها من الجامعات البريطانية مما انعكس بشكل كبير على جودة العملية التعليمية 

التي تستخدم أحدث األساليب الحديثة لتخريج طالب متمير يحقق احتياجات سوق العمل.

وشاركت جامعة الشرق األوسط في االحتفال الكبير الذي أقيم في دبي لتوزيع الدروع على الجامعات 
المتميزة إضافة الى المشاركة في مؤتمر »تعزيز التميز العربي: رؤيا جديدة للتعليم العالي في المنطقة« 

الذي عقد على هامش إعالن تصنيف الجامعات العربية.
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2021 /10 /17 عمون األحد

اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة اإلعتماد وكيو أس

التعليم  مؤسسات  إعتماد  هيئة  رئيس  الصرايرة  ظافر  الدكتور  األستاذ  وقع 
إتفاقية   2021 أكتوبر   14 الموافق  الخميس  يوم  جودتها  وضمان  العالي 
تعاون مشترك مع مؤسسة الكيو أس العالمية لتصنيف الجامعات، ووقع السيد 
فيرنانديز  آشوين  الدكتور  بحضور  أس  كيو  في  التقييم  مدير  كامولينز  لي 

المدير اإلقليمي.

حيث تهدف هذه االتفاقية للتعاون ما بين المؤسستين في مجال توكيد البيانات والتحقق منها عند مشاركة 
الجامعات األردنية في تصنيف كيو أس للجامعات العالمية وتصنيف كيو أس لجامعات المنطقة العربية.

وقد وقعت االتفاقية في مدينة دبي على هامش قمة كيو أس لجامعات المنطقة العربية والتي أعلنت خاللها 
عن تصنيف الجامعات العربية للعام 2022.

يذكر أن الهيئة تعمل على بناء وتقوية العالقة ما بين الجامعات األردنية ومنظمات التصنيف المختلفة، 
التايمز  مؤسسة  مع  القادم  اإلثنين  يوم  أخرى  إتفاقية  بتوقيع  الصرايرة  الدكتور  األستاذ  سيقوم  حيث 

لتصنيف الجامعات العالمية.

وبذلك تكون الهيئة قد قامت بدور يتناسب مع نظامها الخاص والذي يتعلق بالتصنيفات.



5

2021 /10 /17 عموناألحد

مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات تتعلق بقبول الطلبة في جامعات وكليات

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح لجامعة الحسين بن طالل 
المتوسطة قبوالً  الجامعية  الشهادة  الحاصلين على  الطلبة األردنيين  قبول 
مباشراً من خالل التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي األول من 
العام الجامعي )2021 / 2022 ( شريطة التقيد بالحدود الدنيا لمعدالت 
الشهادة  الحاصلين على  الطلبة  لقبول  العامة  السياسة  الواردة في  القبول 

الجامعية المتوسطة في الجامعات األردنية من خالل التجسير للعام الجامعي )2021 / 2022(، واألعداد 
المقررة للقبول.

وسمح المجلس لجامعة الطفيلة التقنية قبول الطلبة األردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة 
قبوالً مباشراً من خالل التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي األول من العام الجامعي )2021 / 
2022 ( شريطة التقيد بالحدود الدنيا لمعدالت القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين 
 / الجامعي )2021  للعام  التجسير  األردنية من خالل  الجامعات  المتوسطة في  الجامعية  الشهادة  على 

2022 (، واألعداد المقررة للقبول.

كما سمح للجامعة الهاشمية قبول الطلبة األردنيين الحاصلين على الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها 
لدرجة  العادي  البرنامج  على  السابقة  للسنوات  أو  الحالي  للعام  واألجنبية(  العربية  الشهادات  )من 
البكالوريوس، شريطة التقيد بالحدود الدنيا للمعدالت التنافسية لكل فئة للعام الجامعي 2021 / 2022 
وحسب الشواغر المتوفرة في تخصصات الجامعة وعلى الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 2021 / 

.2022

العامة  الثانوية  على  الحاصلين  األردنيين  الطلبة  قبول  اآلتية  التطبيقية  البلقاء  جامعة  لكليات  ووافق 
األردنية للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبوالً مباشراً على البرنامج العادي للفصل الدراسي األول من 
العام الجامعي )2021 / 2022( شريطة التقيد بالحدود الدنيا لمعدالت القبول الواردة في السياسة العامة 
واألعداد   ،2022  / الجامعي 2021  للعام  البكالوريوس  لمرحلة  األردنية  الجامعات  في  الطلبة  لقبول 

المقررة للقبول:
• كلية األميرة رحمة الجامعية.

• كلية الشوبك الجامعية.
• كلية العقبة الجامعية.

• كلية عجلون الجامعية.
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4 بدائل إللغاء برنامج الموازي من الجامعات وتحتاج قرار مجلس الوزراء

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجية عويس، الجمعة، إنّه يوجد 
من  الموازي  برنامج  إللغاء  الوطنية  االستراتيجية  في  وضعت  بدائل   4
الجامعات، ولكن تحتاج لقرار مجلس الوزراء وليس مجلس التعليم العالي.

وأضاف عويس، لـ »المملكة«، أن »البدائل التي وضعت لم تُطرح حاليا 
على مجلس الوزراء، حيث إّن »برنامج الموازي في الجامعات الرسمية لن يُلغى قبل إيجاد بديل مالي 

لتعويضها عن الموازي«.

»برنامج الموازي غير دستوري، ووزارة التعليم العالي بصدد إيجاد بدائل مالية في المستقبل في حال 
قررنا إلغاء الموازي«، وفقا لعويس.

وأشار عويس، إلى أن »مقترح إللغاء الموازي بعد إيجاد البديل المالي للجامعات«.


