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 عبيدات: الجامعات تمثل حلقة مهمة في مقاومة الفكر التكفيري

 

ه ألردنية الدكتور نذير عبيدات، باسمادم رئيس الجامعة ق -الصمادي  أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء

هداء ة لذوي شمواساواسم أسرة الجامعة ممثلة بالهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة، أحر آيات التعازي وال

ام ألمن العاعة االواجب والوطن الذين قضوا دفاعا عن أمنه وسالمة مواطنيه وذلك خالل لقاء مباشر أجرته إذ

 اليوم.معه 

 

د هؤالء ستشهاوترّحم عبيدات على شهداء الواجب، مقدًّما تعازيه لمدير األمن العام وكوادر المديرية با

أمن  ه تقويض  ه نفسلاألبطال، داعيًا هللا أن يظّل جهاز األمن العام حاميًا ودرًعا منيعًا أمام كل من تسول 

 المواطن األردني وسالمته.

 

كار مّو األفنل إلى تمثّل حلقة مهمة في مقاومة الفكر التكفيري وكل ما يمكن أن يؤووقال عبيدات إن الجامعات 

جامعة اك الالمتطرفة، مشيًرا إلى أّن األمر ذاته ينطبق على األسرة والمدرسة، والفتًا كذلك إلى إدر

يري كر التكفالف ةلمسؤوليّتها، وتفّهمها لدورها القاضي بالعمل على معالجة هذه القضايا واإلسهام في محارب

ُر أي إيجابية له.  والمدمر للشعوب، الذي ال يُمكن تصوُّ

 

 شباب، معدى الوأضاف بأن الجامعة األردنية تقوم منذ فترة بدراسة البرامج التي تساهم في زيادة الوعي ل

أهله  ق وعنتركيزها على الطالب بوصفه إنسانًا، كي يتخرج وهو ممتلك لقدرات تخّوله من الدفاع عن الح

 وأسرته وحماية مجتمعه والتفكير بطريقة صحيحة.

 

ت القياولفت عبيدات إلى أن الجامعة تعتبر هذه البرامج مهمتها، حيث عمدت إلى مراجعة مادتي األخ

 لطلبةاوالتربية الوطنية، كي تواكب المتطلبات الجديدة وما حل من تغييرات اجتماعية ونفسية على 

ألخيرة، انوات لب جزء من هذا المجتمع، وتؤثر به التغيرات التي حدثت في السوالمواطنين بشكل عام؛ فالطا

اللذين  الفقرخاصة بعد جائحة كورونا وبسبب الضائقة االقتصادية والركود العالميين إلى جانب البطالة و

 أصابا شعوب العالم على مستوى كبير. 

 

مي بحث العلل الع والتغييرات الحاصلة فيه من خالوأشار أيًضا إلى أنّه يتعيّن علينا أن ندرس حالة المجتم

على  لتي طرأتسية اوتوجيه الباحثين في الجامعة األردنية ليرّكزوا على القضايا والتحوالت االجتماعية والنف

امج وجود بر ا، معالطلبة، موّضًحا أنّه ينبغي إعطاء البحث العلمي نوًعا من الحرية في التعرض لهذه القضاي

ّملوا يهم ليتحيز علة بها، مؤّكدًا أّن هذا ما نقوم به على أرض الواقع، لزيادة وعي الطلبة والتركومواد خاص

 المسؤولية ويتقبلوا اآلخر وينفروا من كل ما هو متطرف وبعيد عن أخالقنا وديننا الحنيف.

 

 

عام/ اذاعة االمن العمون / الحقيقة الدولية / مدار الساعة / بترا/ أخبار األردنية / 

  نبض/الوكيل/الرأي
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 بحضور أمين عام جامعة الدول العربية

 الجامعة األردنية تطلق كتبا توثيقية حول األردن

 

ام عضور أمين عة األردنية، اليوم الثالثاء، بحأطلقت الجام -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

ايلة، مجد العضسفير أأبو الغيط، ومندوب األردن الدائم لدى جامعة الدول العربية الجامعة الدول العربية أحمد 

 ة. الكتب التوثيقية الثالثة الصادرة عن جامعة الدول العربية حول المملكة األردنية الهاشمي

 

اقية وقعتها ا التفيج، تتووتأتي هذه الفعالية، التي تتزامن مع احتفاالت الجامعة األردنية بالعيد الستين لتأسيسها

ي شهر لترجمة، فومات والتوثيق واإدارة والمعل-الجامعة األردنية مع مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية

 عة الدولا جامشباط من هذا العام، أسست لتعاوٍن مشترك لطباعة وإعادة إطالق الكتب الثالثة التي أنتجته

 شمية فيها. العربية حول مسيرة المملكة األردنية الها

 

شيفية"؛ ذج أروتوزعت هذه الكتب على "المملكة األردنية الهاشمية وعالقتها بجامعة الدول العربية.. نما

ريدية ة البوكتاب "الهاشميون وجامعة الدول العربية... ألبوم أرشيفي مصّور"؛ وكتاب "األردن والذاكر

 قها. نذ انطالربية مالدول المؤسسة لجامعة الدول العالعربية"، التي توثّق جميعها لمسيرة ودور األردن، إحدى 

 

معة لعام لجاامين وقد استهّل رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات كلمته في الفعالية بالترحيب باأل

 لمهمة. فعالية اذه الهالدول العربية والوفد المرافق له، مثمنا حرصه على تلبية دعوة الجامعة األردنية لتشريف 

 

ونهدي  توثيقية،تب الوقال عبيدات، إننا في الجامعة األردنية فخورون إذ نقوم بهذا العمل الكبير في طباعة الك

 وثيقا. تصاقاهذا الجهد إلى لألردن قيادة وشعبا، مضيفا أن اسم األردن طالما التصق باألمة العربية ال

 

رجعا روع مإلنجاز، ودوره المهم بوصف المشولفت إلى أن أثر هذه المبادرة من جامعة الدول العربية وا

 للباحثين في الجامعات األردنية إلحياء ذاكرة غنية بالمعلومات الموثقة عن األردن. 

 

عربية، األمة التها بوبين عبيدات أهمية هذه الوثائق التى تجسد العمل المشترك إلحياء الذاكرة األردنية وعالق

 همة.ق المون قاعدة للباحثين ومن يريد االطالع على هذه الوثائلتستفيد منها األجيال القادمة، ولتك

 

ا ي مستهلهعرب فوألقى أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط كلمة خالل فعالية اإلطالق، أ

 عربية معول العن تعازيه الشديدة باستشهاد عدد من رجال األمن العام األردنيين، مؤكدا تضامن جامعة الد

 ديات. التح ألردن في مختلف ظروفه، والثقة بقدرته وحكمة قيادته الهاشمية وتماسك شعبه على تجاوز كلا

ن عاما ر ستيوأضاف "بأننا نجتمع اليوم في رحاب هذا الصرح العلمي الشامخ لنشهد االحتفال بمناسبة مرو

 قيادتها لرؤية في األردن تحقيقاعلى تأسيس الجامعة األردنية؛ الجامعة األم، إذ إنّها أول جامعة تُنشأ 

ن ته لألردتهنئ باالستثمار في اإلنسان أعظم استثمار" كما قال إن بناء المعرفة هو ما يبقى ويدوم، موجها

لمؤسسات رية اوشعبه وكافة أبناء الجامعة وطاقم أساتذتها وقيادتها، في هذه المناسبة التي تعكس استمرا

 نحو المستقبل. العلمية وتطورها في مسيرة واثقة 

 

أخبار األردنية / عمون / الحقيقة الدولية / مدار الساعة / 

 هال اخبار/الوكيل/24الدستور/الرأي/الوقائع/جو/الدستور/بترا/المملكة

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 عالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم وال                                
 األردن 11942( عمأن  962-6) 5300426( فاكس: 962-6) 5355028 – 5355000هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

5 | P a g e 

 

ألعلى  إلى الوصول 1962ديسمبر  19ولفت أبو الغيط إلى أن الجامعة األردنية سعت منذ تأسيسها في 

اديمي لها األكةً عممراتب التميز العلمي واألكاديمي، مواِكبةً في ذلك لغة العصر والمعلومات والمعرفة، محكم

ا من خالل اعتماد  كلية في  25قدمها برنامجا أكاديميا، ت 250ما يقارب من والفني والمعلوماتي إحكاما تامًّ

ر من ى كثيمختلف التخصصات اإلنسانية والتطبيقية، لذا، حسب قوله، لم يكن غريبا أن تحصل الجامعة عل

ات على جامع 10االعتمادات الدولية في مختلف برامجها، واستحقت عن جدارة أن تصبح واحدة من أفضل 

واصل، المت مثاال يُحتذى به ونموذجا رائعا لما يمكن أن يحققه العمل المؤسسي المستوى العربي، لتصير

 والتطلع إلى اإلجادة واالمتياز في تقديم خدمة تعليمية بمعايير دولية.

 

ظة ك منذ لحلمشتروزاد قائال "لقد لعبت المملكة األرنية دورا مهما وفاعال في إطار منظومة العمل العربي ا

الثورة  ربية منذة العجاء إسهامها، كما نعلم جميعا، امتدادا لدورها البارز في الحركة القوميتأسيس الجامعة، و

لذي عرب االعربية الكبرى، مرورا بمشاورات الوحدة العربية التي أسهمت في النهاية في تأسيس بيت ال

 يضمنا تحت سقفه حتى اليوم".

 

 وب العملبر درل مسيرة المملكة األردنية الهامشية عوأشار كذلك إلى إسهام جامعة الدول العربية في تسجي

امعة ألردن وجان "االعربي المشترك، معلّقًا بالقول إّن عنوان المجموعة الوثائقية، لهذه األسباب وغيرها، ك

 بمناسبة لجليلالدول العربية"؛ وهي المجموعة التي نحن بصدد إطالقها اليوم في رحاب هذا الصرح العلمي ا

قاة من  منتعاما على تأسيسه، لتحملنا في رحلٍة توثيقية تروي المسيرة األردنية عبر محطاتٍ  مرور ستين

امعة ألردن بجقة االوثائق الرسمية، والصور الفوتوغرافية، والمواد البريدية التي تعكس الطبيعة الخاصة لعال

 الدول العربية.

 

لتعاون ابمكانة  يماناية السفير أمجد العضايلة إنه "إبدوره، قال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العرب

عت التي جم لخطوةالثقافي باعتباره قاعدة حقيقية يتسند إليها بنيان التنسيق والتضامن العربي، جاءت هذه ا

دنية لكة األرالمم الجامعتين في إطالق الكتب التوثيقية الثالثة الصادرة عن جامعة الدول العربية حول مسيرة

ة ل العربيالدو مية فيها، وهي مسيرة ممتدة وراسخة، جّسدها األردن بوصفه أحد الدول المؤسسة لجامعةالهاش

 وعضوا فاعال وحاضرا في مسيرتها ومحافلها". 

 

ل والتفاع تعاونوأضاف إن المندوبية الدائمة للمملكة لدى جامعة الدول العربية شاهد حاضر ومنسق رئيسي لل

ا أّن وّضحً معة الدول العربية والمؤسسات األردنية في مختلف أوجه التشاركية، بين إدارات ومنظمات جام

ن شهد هذا ن، بعد ألتعاواالتعاون الثقافي بين الجامعة العربية والجامعة األردنية مثّل نموذجا حيا وُمنتجا لهذا 

وم جتمع اليلتي ناالوثائق العام ثمرته بتوقيع اتفاقيتين بين الجامعتين، األولى في شباط الماضي أنتجت هذه 

 ل شهرين".عربية قبقة المحتفلين بإعادة إطالقها والثانية اتفاقية تفاهم مشتركة جرى التوقيع عليها في يوم الوثي

 

وثيق أرشفة وتوجمع  وختم العضايلة بتأكيد التقدير الكبير للجهود التي بذلتها كوادر جامعة الدول العربية في

، والتي جامعةصور والطوابع التي توثق لمسيرة المملكة األردنية الهاشمية في الالمعلومات واألحداث وال

ة ة الدائمندوبيستُثري المكتبة واألرشيف األردني والمصري ومسيرة األردن ومؤسساته، مشدّدا على تطلع الم

يع ربية وجمالع لللمملكة األردنية الهاشمية إلى مزيد من الشراكة البناءة والتنسيق بين إدارة جامعة الدو

قافية دية والثقتصاالمؤسسات األردنية، الرسمية واألهلية، وبما يخدم أوجه التعاون بكل أبعاده السياسية واال

 واالجتماعية. 
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ها قام بعد ، كماوسلم الدكتور عبيدات ألمين عام جامعة الدول العربية، في نهاية الفعالية، نسخة من الكتب

لسفير لعربية ادول اام لجامعة الدول العربية، ومندوب األردن الدائم لدى جامعة البتكريم كّلٍ من األمين الع

 أمجد العضايلة بمناسبة العيد الستين للجامعة األردنية. 

 

اعد عام المسين الوحضر الفعالية الوفد المرافق لالمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي األم

ي فإلعالمي شار ارة هالة جاد، ومدير إدارة المعلومات والتوثيق الترجمة، والمستللجامعة العربية، والدكتو

امعة ي الجفالسفارة األردنية في القاهرة عالء الزيودي، ونواب رئيس الجامعة األردنية وأستاذ الشرف 

ات والعالق معالاألردنية الدكتور علي محافظة، وعميد كلية اآلداب الدكتور مهند المبيضين، ومدير وحدة اإل

ماعيل ور إسالعامة واإلذاعة الدكتور محمد واصف، ومدير المنتدى  الثقافي في الجامعة األردنية الدكت

 السعودي.

ور سه الدكتي يرأيشار إلى أن هذه االحتفالية بتنظيم وتنسيق من المنتدى الثقافي في الجامعة األردنية الذ

 إسماعيل السعودي.
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 بيدات" يفتتح مصلى كلية الطب بصالة الغائب على أرواح شهداء الوطن"ع

 

 

ى بيدات مصلافتتح رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير ع –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

ة، زكيهم الكلية الطب بصالة الغائب على أرواح شهداء الوطن الذين قضوا دفاعا عن الوطن وضحوا بأرواح

سيا ا ونفمؤكدا على أن كلية الطب ُوجدت لرفد األردن بعناصر الجيش األبيض الذي يحمي األرواح جسدي

 وروحيا، مقدما شكره لكل من ساهم بإنجاز هذا المصلى.

  

لجامعة وية اهوقال عميد كلية الشريعة الدكتور عبد الرحمن الكيالني في كلمته إن هذا اإلنجاز يعبر عن 

ذ إن لكريم، إاتابه كيمة التي يرعاها رئيس الجامعة، وقد أثنى هللا تعالى على عمار المساجد في ورسالتها العظ

صليات قامة المإعلى  عمارة المساجد تتمثّل ماديا بالبناء ومعنويا بالصالة وإحياء العبادات، داعيا إلى الحرص

 في الكليات لتكون منارة للعلم والعبادة.

  

مله عنوات سدارة مستشفيات تالع العلي الدكتور يوسف الخصاونة، إنه شهد خالل بدوره، قال رئيس مجلس إ

ن المخلصي دنيينعلى كفاءة خريجي كلية الطب في الجامعة األردنية، وكفاءة التأسيس الذي انبنى بطموح األر

 وسواعدهم، وُمّول بتضحياتهم في تعبير عن الحياة في عقول أفراده وقلوبهم.

  

صيل اشوا تفاها، وعإيناس الخصاونة إن هذا المصلى يُعدّ ثمرة عمل ساب ق  الطالب األيام لجنيوقالت الطالبة 

ة، امة الصاللى إقالمواصفات بطولها وعرضها، في بنائه وتصميمه، وما افتتاحه اليوم إال إشارة إلى نشأتهم ع

 فبذلك ينالون الفالح والنعيم في الدنيا واآلخرة.

  

ة اء الكليي أرجم عبيدات الجهات الداعمة التي ساهمت في إنشاء هذا المصلى، وتجول فوفي نهاية الحفل، كرّ 

 وشارك الطلبة في التقاط صور تذكارية.
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 زراعة "األردنية" ومؤسسة النبأ تبرمان مذكرة تفاهم

 

 

ة عة األردنية اليوم ممثلة بكلية الزراعة مذكرمت الجامأبر –أ( سهى الصبيحي  جأخبار الجامعة األردنية )أ 

مة نظيم إقاتدمات تفاهم مع مؤسسة النبأ األردنية إلدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية بهدف تقديم خ

 مؤتمر علمي دولي لكلية الزراعة في دولة ألمانيا.

  

لدكتور لعام اوعن المؤسسة مديرها اووقع المذكرة عن الجامعة عميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب 

كيف مع والت مأمون عياصرة، ومن خاللها، سيُصار إلى تنظيم مؤتمر دولي للكلية بعنوان "الزراعة الذكية

 التغير المناخي الستدامة األمن الغذائي العالمي".

  

ية لمية دولنة عالل لجوبموجب المذكرة، تقوم مؤسسة النبأ بإدارة جلسات المؤتمر التي تعقدها الجامعة من خ

 لكترونيقع اإلُشّكلت لهذا الغرض، التنظيم والتسويق للمؤتمر عبر وسائل اإلعالم المختلفة، وتصميم المو

 تاحة،للمؤتمر وتشغيله وتسويقه، وتنظيم وإجراء عمليات تسجيل المشاركين عبر وسائل االتصال الم

 عائية.د الدات، وتوفير مستلزمات المؤتمر والمواوالتواصل مع الجمهور ومساعدتهم والرد على االستفسار

  

 

 ا يصب فيية بموأشار الشياب قُبيل توقيع المذكرة إلى دعم الجامعة لكافة سبل التعاون مع الشركات الوطن

و تطوير ية وهمنفعة الجامعة والكلية، األمر الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه ضمن أحد أهدافها االستراتج

 جية فاعلة محلية وعربية ودولية.شراكات استراتي

  

ة ية وعلميكاديمأمن جانبه، أعرب العياصرة عن سعادته بهذا التعاون مع "الجامعة األم"، التي تتمتع بسمعة 

 مرموقة بين نظيراتها على المستوى المحلي والعربي والدولي.

 

 أخبار األردنية 
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 يتك بتهمنا... الصحة النفسية للجميع""تمريض" األردنية يعقد نشاطا صحيا بعنوان "نفس

 

 

 

 ن "نفسيتكعقدت كلية التمريض نشاطا صحيا تثقيفيا بعنوا –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

 يدات.نذير عب دكتوربتهمنا... الصحة النفسية للجميع" في بهو الكلية، وذلك برعاية رئيس الجامعة األردنية ال

  

عميدة وركي، مندوبا عن رئيس الجامعة نائبه لشؤون الكيات العلمية الدكتور أشرف أبو ك وقد حضر النشاط

 وعدد كلية التمريض الدكتورة أريج عثمان، ورئيس قسم تمريض صحة المجتمع الدكتور ممدوح الحنيطي

لف كليات مختن ممن أعضاء الهيئة األكاديمية و اإلدارية في كلية التمريض، إلى جانب جمع كبير من الطلبة 

 الجامعة. 

  

 ن الصحة،جزأ مويهدف النشاط إلى زيادة الوعي عن أهمية العناية بالصحة النفسية، حيث تُعدّ جزًءا ال يت

ادية، حياة العوط الوتُعّرف بوصفها "حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواكبة ضغ

 لمثمر، وييصير بإمكانه اإلسهام في مجتمعه".ويكون قادرا على العمل اإليجابي وا

  

واشتمل النشاط على تعليم تقنيات االسترخاء للتعامل مع الضغوطات النفسية والتركيز أيضا على ممارسة 

الرياضة وأخذ قسط مناسب من الراحة وتنظيم الوقت، كما جرى التعريف بأعراض المرض النفسي 

تفكير اإليجابي وتعليم تقنيات االسترخاء لحياة أفضل، وأعراض واألمراض النفسية، ومناقشة مواضيع ال

المرض النفسي، والتنمر عبر وسائل التواصل االجتماعي، ووسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها على 

صورة الجسد، وأعراض اضطراب الصدمة وكيفية عالجه، واالنتحار من حيث دوافعه وكيفية التعامل معه، 

واضطرابات األكل.

 أخبار األردنية 
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 الجامعة األردنية تلغي احتفالها بعيدها الستين حداًدا على أرواح شهداء األمن العام

 

يدها لجامعة بعاخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات الغاء حفل أ

 ين حدادًا على أرواح شهداء األمن العام.الست

 

 نين.االث ونعى عبيدات باسمه واسم أسرة الجامعة استشهاد ثالثة من مرتبات األمن العام، صباح اليوم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 يقول هللا تعالى

 

 وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

 

 صدق هللا العظيم

 

 بقلوب مكلومة ونفوس ملتاعة

 

 بنعى األستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة األردنية وأسرة الجامعة كافة

 

 إخوتنا وأبناءنا منسوبي جهاز األمن العام

 

 صعدت إلى بارئهم أرواحهم زكية مضمخة بالمسك وحنوطهم النشرالذين اعتلوا صهوات الشهادة و

 

 وهم على أمننا ساهرون

 

 وتشارك الجامعة األردنية األردنيين أحزانهم بهؤالء الشهداء

 

ا آالءه علين وترجو من هللا تعالى أن يرادف سابغ مرحمته عليهم وأن يجبر كسرنا جميعا بفقدهم وأن يديم

 باألمن والطمأنينة

 

 هلل وإنا إليه راجعون وإنا
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 التعليم العالي تسحب االعتراف بعدد من الجامعات غير األردنية

 

ة ت العربيلجامعاأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم االثنين، عن سحب االعتراف بعدد من ا

 واألجنبية اعتبارا من العام الحالي.

 

ية من ة دوراطق اإلعالمي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن القرار جاء بموجب مراجعوقال المستشار والن

ً لنص المادة سنوات، وذلك وفق 3قبل لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية تقوم بها كل  ا

( الصادرة 2018( لسنة )2( من تعليمات االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية رقم )5)السادسة/

ألردنية ومعادلة ( من نظام االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير ا10بموجب أحكام الفقرة )أ( من المادة )

 (.2010( لسنة )25شهاداتها وتعديالته رقم )

 

جيه وأوضح الخطيب أن هذا القرار يأتي بهدف ضمان جودة مخرجات التعليم العالي، والحرص على تو

 في مؤسسات تعليمية معترف بها عالميا.الطلبة للدراسة 

 

ح درجات ي تمنوأشار إلى أن تعليمات وأسس ومعايير االعتراف بمؤسسات التعليم غير األردنية وفروعها الت

ؤسسة بالم علمية ال تقل عن الدرجة الجامعية األولى، شملت اعتراف الجهة الرسمية المختصة في الدولة

ة من المعتمد الميةتي تمنحها، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن التصنيفات العالتعليمية وبالدرجات العلمية ال

 ةبوأن تكون نس قبل الوزارة، وأن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ضمن النسب المعتمدة عالميا،

ستاذية ألبة احملة الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، وأعضاء هيئة التدريس الذين يحملون رت

 في برامج الدراسات العليا ضمن النسب المعتمدة عالميا.

 

المرافق اني وكما تنص التعليمات أن يتوفر في المؤسسة التعليمية البنية التحتية المناسبة من حيث المب

س تأسي والمختبرات والتجهيزات واألجهزة والمكتبة وقاعات التدريس، وغيرها، وأن يكون قد مضى على

، مع األخذ ( خمس سنوات، وأن تكون قد خرجت فوجا واحدا على األقل5التعليمية ما ال يقل عن )المؤسسة 

 (Scopus بعين االعتبار أيضا عدد البحوث العلمية المنشورة على محركات البحث العالمية مثل )سكوبس

 وذلك لغايات االعتراف ببرامج الدراسات العليا.

 

عتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية بدراسة ومراجعة قوائم ولفت إلى أنه وخالل قيام لجنة اال

الجامعات غير األردنية المعترف بها لدى الوزارة، تبين أن بعض هذه الجامعات قد أخلت بأسس ومعايير 

االعتماد، ومن أهمها أنها غير مصنفة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث 

 Academic Ranking of World Universities (ARWU) ،Timesلعلمي األردنية وهي: ا

Higher Education Word University Rankings ،QS World University Rankings، 

 

تحديثها ودنية وأكد الخطيب أن اللجنة ما زالت مستمرة في عملية دراسة ومراجعة قائمة الجامعات غير األر

 إللكتروني للوزارة بما يتوافق مع القرارات الجديدة الصادرة عن اللجنة.على الموقع ا

 

إلى ذلك، نوهت الوزارة أنه وفي حال اتخاذ لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية قرارا 

 بسحب االعتراف من جامعة ما فإن هذا القرار يسري مفعوله من تاريخ صدوره بحيث تعتمد وتعادل شهادة

 عمون
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الطالب الملتحق بالجامعة قبل هذا التاريخ، في حين ال تعتمد وال تعادل شهادة الطالب الملتحق بالجامعة بعد 

 تاريخ سحب االعتراف منها.

 

واصل وحذرت الوزارة أبناءها الطلبة من قيام بعض األشخاص والجهات بالترويج من خالل مواقع الت

ية أو لتقليدغير معترف بها من قبل الوزارة سواء للدراسة ااالجتماعي للدراسة في جامعات وهمية وأخرى 

 .(On Lineللدراسة غير التقليدية )اون الين 

 

تي يرغب عة الودعت الوزارة جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج األردن إلى ضرورة التأكد من أن الجام

 حظة التحاقه بها.الطالب بااللتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي األردني ل

 

ويمكن لكل طالب اإلطالع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خالل الدخول إلى 

 https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities.الرابط: 
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 جامعة عربية وأجنبية؟ 50االعتراف بـ” التعليم العالي“بت لماذا سح

 

 

ي، يم العالوالتعل في وزارة التربية والتعليم” لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية“سحبت  

أن تكون  جامعة عربية وأجنبية، لمخالفتها التعليمات بهذا الخصوص، ومن أبرزها 50االعتراف من نحو 

مي ر اإلعالمستشاة التعليمية، ضمن التصنيفات العالمية الثالثة المعتمدة من الوزارة، وفق تصريح الالمؤسس

 ”.الغد”للوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب لـ

لجامعات اوائم وتبين خالل قيام لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية، بدراسة ومراجعة ق

ا غير ا أنهردنية، المعترف بها لدى الوزارة، أن بعضها أخل بأسس ومعايير االعتماد، ومن أهمهغير األ

 .QSو Timesو (ARWUمصنفة ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة وهي: )

م ليت التعمؤسساوتقوم لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية في الوزارة، بمراجعة دورية ل

ت االعتراف ( من تعليما6/5العالي غير األردنية المعترف بها مرة كل ثالث سنوات، وفقاً لنص المادة )

أ( من المادة ، الصادرة بموجب أحكام الفقرة )2018( لسنة 2بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية رقم )

 .2010( لسنة 25ه رقم )( من نظام االعتراف بهذه المؤسسات، ومعادلة شهاداتها وتعديالت10)

ومراجعة قوائم هذه  ( من التعليمات، فإن اللجنة قامت بدراسة3وقالت الوزارة، أنه واستناداً إلى نص المادة )

جيه لى توعالمؤسسات غير األردنية المعترف بها سابقاً، لضمان جودة مخرجات التعليم العالي، والحرص 

 بها عالمياً.الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية معترف 

 لتي تمنحاوعها وتتضمن التعليمات أسسا ومعايير مجتمعة لالعتراف بالمؤسسات التعليمية غير األردنية، وفر

لرسمية الجهة ادرجات علمية، ال تقل عن الدرجة الجامعية األولى، ومن أهم هذه األسس والمعايير: اعتراف 

ضمن  سسات،لعلمية التي تمنحها، وتصنيف تلك المؤالمختصة في الدولة بالمؤسسة التعليمية وبالدرجات ا

سب ن النالتصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة، وأن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة، ضم

ي ستاذية فة األالمعتمدة عالمياً، وأن تكون نسبة حملة الدكتوراة من أعضاء الهيئة المتفرغين وحاملي رتب

ناسبة من حتية المة التضمن النسب المعتمدة عالمياً، وأن توفر المؤسسة التعليمية البني برامج الدراسات العليا،

 حيث المباني والمرافق والمختبرات والتجهيزات واألجهزة والمكتبة، وقاعات التدريس.. الخ.

ن قد وتنص على أن يكون قد مضى على تأسيس المؤسسة التعليمية ما ال يقل عن خمس سنوات، وأن تكو

حث ركات البلى محرجت فوجاً واحداً على األقل، مع األخذ باالعتبار أيضاً عدد البحوث العلمية المنشورة عخ

 ، لغايات االعتراف ببرامج الدراسات العليا.(Scopusالعالمية مثل )

 رات الجامعاتللتعليمات، سحبت اللجنة االعتراف من عش 50وقال الخطيب، انه نتيجة لمخالفة الجامعات الـ

امعات ائمة الجقاجعة العربية واألجنبية منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن اللجنة ما تزال مستمرة بدراسة ومر

 للجنة.درة عن االصا غير األردنية وتحديثها على الموقع اإللكتروني للوزارة، بما يتوافق مع القرارات الجديدة

 عتراف منب االليم العالي غير األردنية قراراً بسحوبين أنه وفي حال اتخاذ لجنة االعتراف بمؤسسات التع

 ملتحقجامعة ما، فإن قرارها يسري مفعوله منذ تاريخ صدوره، بحيث تعتمد وتعادل شهادة الطالب ال

ريخ سحب عد تابالجامعة قبل هذا التاريخ، في حين ال تعتمد وال تعادل شهادة الطالب الملتحق بالجامعة ب

 االعتراف منها.

 الغد
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وزارة الطلبة من قيام أشخاص وجهات ترويج عبر مواقع التواصل االجتماعي، للدراسة في وحذرت ال

 Onجامعات وهمية وأخرى غير معترف بها من الوزارة، سواء للدراسة التقليدية أو للدراسة غير التقليدية )

Line). 

اللتحاق االب تي يرغب الطودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالدراسة خارج األردن للتأكد من أن الجامعة ال

عات مة الجامى قائبها معترف بها من التعليم العالي األردني لحظة التحاقه بها، ويمكن لكل طالب االطالع عل

المعترف بها، والمصنفة حسب الدول عبر الدخول إلى الرابط: 

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities 

من ضمنها  7جامعات غير أردنية،  9( الماضي، سحب االعتراف بـوكانت اللجنة قررت في آب )اغسطس

 سحبت دول آسيوية، وواحدة في دولة إفريقية، مع مخاطبتها بإعادة تقديم طلب اعتراف أصولي، فيما

 االعتراف من جامعة في دول من شرق آسيا دون مخاطبتها بإعادة تقديم طلب اعتراف أصولي.

ب، ن تبين للجنة بأن خريجي هذه الجامعات دون المستوى المطلووجاء قرار سحب االعتراف، بعد أ

 ا مصدرحينه” الغد”ووصول شكاوى ومالحظات عليها، خصوصا خالل فترة جائحة كورونا، وفق ما أكده لـ

 رسمي في الوزارة.

عليم ؤسسات الت( من تعليمات االعتراف بم5/6استنادا ألحكام المادة )“وجاء في قرارات اللجنة حينها أنه 

رورية ، وفي ضوء عدم وضوح و/ أو عدم كفاية المعلومات الض2018لسنة  2العالي غير االردنية رقم 

ن الجامعة لم تقم إمن التعليمات، وحيث  3لغايات االستمرار باالعتراف بالجامعة المعنية الواردة في المادة 

من التعليمات  4جنة، كما تشترط المادة بتعبئة المعلومات المطلوبة منها على النموذج المعتمد من قبل الل

 ط الخاصومخاطبتها، بأن تقوم بإعادة تقديم طلب اعتراف أصولي على الراب)…( سحب االعتراف بجامعة 

 ”.باالعتراف بالجامعات

د مية، وعدكاديوطلبت اللجنة، أن يتضمن الطلب المعلومات اآلتية: عدد أعضاء الهيئة التدريسية ورتبهم األ

يئة هعضاء كتوراه منهم في كل كلية، وعدد المتفرغين للعمل فيها، ونسبة اعداد الطلبة الى احملة الد

ليات ي الكالتدريس، كذلك طلبت أن يتضمن قائمة بأعداد الطلبة األردنيين الملتحقين بالدراسة فيها ف

ورة ألعضاء المنش ، وعدد البحوث العلمية2022/  8 /22والدرجات العلمية وسنواتهم الدراسية حتى تاريخ 

 هيئة التدريس على محرك سكوبس.

 ق العامةلمرافكما اشترطت أن يشتمل على معلومات أساسية عن البنية التحتية للجامعة، من حيث المباني وا

ئة أعضاء هيبة، ووالمختبرات والتجهيزات واألجهزة والمكتبة وقاعات التدريس وقواعد البيانات المتاحة للطل

ي لطب فاألنشطة الطالبية، وان يوضح الطلب عدد السنوات التي يقضيها طلبة كلية ا التدريس وأماكن

راستهم، دنوات سالدراسة بالجامعة، وما اذا كانوا ينتقلون للدراسة الى جامعات اخرى في مراحل مختلفة من 

 واالتفاقيات المبرمة مع الجامعات االخرى لدراسة طلبة الطب فيها ان وجدت.

يب لتدر تضمن صورة عن االتفاقيات المبرمة بين الجامعة والمستشفيات والمراكز الطبيةواشترطت أن ي

ة العالمي نيفاتطلبة الطب، والهيئات المحلية والدولية التي تعتمد هذه الجامعة وتصنيف الجامعة ضمن التص

 ”.الكيو اس”و” التاميز”و” األرويو“المعترف بها وهي 

ا قديمهتالطب من بعض المالحظات الواردة ضمن المعلومات التي يجب  واستثنت الجامعات التي ال تدرس

 في طلب اعادة االعتراف وعددها جامعتان.

ألردني لدى إحدى ( من التعليمات، وبناء على رد السفير ا7الى ذلك قررت اللجنة، واستنادا ألحكام المادة )

عة، لشكاوى الواردة بخصوص الجامدول شرق آسيا على مخاطبات الوزارة، وتوصيات لجنة التحقيق با

تراف لب اعطسحب االعتراف بها للتخصصات األكاديمية والدرجات العلمية، دون الطلب منها بإعادة تقديم 

 أصولي.

لسنة  2( من تعليمات االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير االردنية وتعديالتها رقم 3وتنص المادة )

بهدف ضمان “التي أكدت أن يتضمنها طلب إعادة االعتراف أنه  ، فضال عن المعلومات والشروط2018

جودة مخرجات التعليم العالي، ولتوجيه الطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية معترف بها عالميا، فإن اللجنة 
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تعتمد األسس والمعايير أدناه مجتمعة، لالعتراف بالمؤسسة التعليمية وفروعها، التي تمنح درجات علمية ال 

 ”.عن الدرجة الجامعية األولىتقل 

مية ة الرسمية المختصة في الدولة بالمؤسسة التعليمية وبالدرجات العلاعتراف الجه -1” وتتضمن األسس

ي تقع ؤسسة التعليمية معتمدة من قبل هيئات االعتماد ان وجدت في الدولة التأن تكون الم -2التي تمنحها، 

جود ال عدم وفي ح يئات االعتماد االقليمية أو الدولية المعترف بهافيها، أو أن تكون معتمدة من قبل إحدى ه

 ”.هيئة اعتماد محلية

ن تكون قد سنوات، وأ 5أن يكون قد مضى على تأسيس المؤسسة التعليمية ما ال يقل عن “ومن األسس أيضا 

 ”.خرجت فوجا على األقل
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 ة اعتماد مؤسسات التعليم العاليقرارات مجلس هيئ

   

ية لمعرفأقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم األربعاء، المجاالت ا

 لتخصص بكالوريوس هندسة الروبوتات والذكاء االصطناعي.

خاص د الووافق المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، على االعتما

معة لتخصص ماجستير القانون الخاص، واستمرارية االعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الحقوق في جا

 البلقاء /المركز.

توراه ر ودككما أقر استمرارية االعتماد الخاص لتحصص دكتوراه القيادة التربوية، وبكالوريوس وماجستي

للغة الخاص لتخصص بكالوريوس الصيدلة وا الرياضيات في الجامعة األردنية، واستمرارية االعتماد

 دارا.جاإلنجليزية/الترجمة، وماجستير الترجمة، وبكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها في جامعة 

هلية، ن األووافق المجلس على االعتماد الخاص األولي لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا مالية في جامعة عما

نية، الوريوس وماجستير العمل االجتماعي في الجامعة األردواستمرارية االعتماد الخاص لتخصص بك

واالعتماد  وبكالوريوس الرياضيات في جامعة عمان العربية، وبكالوريوس رياضيات في الجامعة الهاشمية،

تخصص الخاص األولي لتخصص ماجستير رياضيات في الجامعة الهاشمية، واستمرارية االعتماد الخاص ل

عة ي جامصناعية في الجامعة األلمانية األردنية، وبكالوريوس العالج طبيعي فبكالوريوس الهندسة ال

 اإلسراء.

معة وأقر المجلس الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ماجستير التصميم والتواصل البصري في جا

 د الخاصاالعتمجدارا، واستمرارية االعتماد العام لكلية عجلون الجامعية / جامعة البلقاء، واستمرارية ا

بدنية ية اللتخصصات الدبلوم المتوسط في إدارة السياحة والضيافة، والمحاسبة، وعلوم الشريعة، والترب

 والصحية، والقياس والتشخيص اضطرابات التوحد في كليه عجلون الجامعية / جامعة البلقاء.

، ال، والصيدلةووافق على استمرارية االعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في ذكاء األعم

ة لوطنيوالتمريض المشارك، وبكالوريوس التسويق الرقمي والتواصل االجتماعي في الكلية الجامعية ا

 للتكنولوجيا.

ديكور، ي والوأقر المجلس استمرارية االعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في فنون التصميم الداخل

والتمريض  دسة العمارة والتصميم الداخلي، والصيدلة،وإدارة السياحة والضيافة، وإدارة الفنادق، وهن

 لوماتالمشارك، ومساحة الطرق وحساب الكميات، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، وأمن المع

 طاقة،والشبكات، واالتصاالت وشبكات الحاسوب، وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، وتكنولوجيا ال

ارة قية، وإدلتطبياينما والتلفزيون، والمحاسبة التقنية، واللغة اإلنجليزية والتصميم الجرافيكي، وفنون الس

 األعمال اإللكترونية، في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.

 اد الخاصالعتماووافق على استمرارية االعتماد العام لكلية الكرك/جامعة البلقاء التطبيقية، واستمرارية 

، لضيافةالطرق وحساب الكميات، وإدارة األعمال، وإدارة السياحة والتخصصات دبلوم متوسط في مساحة 

ومات والمحاسبة، وقياس وتشخيص اضطرابات التوحد، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وأمن المعل

 االعتمادعة، ووالشبكات، وإدارة التزويد، واالعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط في القبالة، وعلوم الشري

 صص دبلوم الصيدلة في كلية الكرك الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية .الخاص لتخ

وأقر المجلس استمرارية االعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في المختبرات الطبية، واالعتماد 

الخاص لتخصص الدبلوم المتوسط في التربية البدنية والصحية، والتمريض المشارك، واستمرارية االعتماد 

خاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، وتكنولوجيا اإللكترونيات، ال

 بترا
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وتكنولوجيا اللحام والسباكة، وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، والسجل الطبي في كلية الكرك الجامعية / 

 الوطني األردني للمؤهالت.جامعة البلقاء التطبيقية، وادارج جامعة العلوم اإلسالمية في اإلطار 
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