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األحد

2113/11/11

لبث روح التفاؤل بين الطلبة

االردنية تطلق مبادرة "لويش مكشر" الطالبية

أعلن رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف
الطراونة عن انطالق مبادرة " لويش مكشر"
الطالبية التي نظمتها شعبة اإلرشاد النفسي
والصحة النفسية في عمادة شؤون الطلبة لبث
روح التفاؤل بين طلبة الجامعة.
وتهدف المبادرة التي جاءت بدعم من نادي ابناء
الثورة العربية الكبرى وشركة التفاني لبطاقات
الخصم ،الى بث روح التفاؤل بين الطلبة،
وتشجيع االبتسام بوجه الطرف االخر وإدخال
البهجة والسرور في النفوس سعيا إلى تبديل
الصورة النمطية في المجتمع األردني.
وقال الطراونة في كلمة ألقاها خالل حفل االنطالق ":إن حملة (لويش مكشر) تعيدنا إلى تراث عريق من
الدفع نحو االبتسامة والتسامح والعفو" ،مستدال بعدد من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة واآلبيات
الشعرية التي تحث على اإلبتسامة ،داعيا إلى التحلي بها لما فيها من شفاء لآلالم وتصد من ويالت الحياة.
وأكد الطراونة انحيازه المطلق وانحياز الجامعة إلى كل فكرة من شأنها التقدم بالجامعة والوطن ولو
خطوة واحدة نحو المستقبل ،ودعم كل ما يأتي به الطلبة من أفكار ومبادرات وخطط ،مشيرا في حديثه
إلى مكتب المبادرات الطالبية الذي أنشأته الجامعة مؤخرا الستيعاب أفكار الطلبة وتبنيها والعمل على
تعزيزها سعيا إلى تمكين الطلبة للتعبير عما يدور في خاطرهم.
وأشار الطراونة إلى أن ما اشيع عن المجتمع االردني باتسامه بـ"الكشرة" ليست من طبعه أو سمة فيه،
منوها إلى أن التعليقات التي تبعت مباراة المنتخب األردني مع خصمه منتخب األروغواي تكشف عن
مخزون هائل يمتلكه األردنيون من اإلبتسامة والضحك ،مقدرا في الوقت ذاته أداءهم الرفيع بصرف
النظر عن خسارتهم.
بدورها اشارت رئيسة شعبة االرشاد النفسي و عريفة الحفل الدكتورة مريم زيادات الى الدور الذي
تضطلع به الشعبة في تقديم الخدمات االرشادية واالستشارات النفسية وعقد الدورات التدريبية
4

المتخصصة في تنم ية المهارات ذات الصلة وتشجيع المبادرات الخالقة واالبداعية ودعم نجاحها داخل
وخارج الحرم الجامعي.
وشمل الحفل الذي حضره نواب الرئيس وجمع من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة ،على
"سكتشات" مسرحية وفقرات غنائية وشعرية ،قدمها طلبة من مختلف كليات الجامعة سلطت الضوء على
ظاهرة "الكشرة" المنتشرة في المجتمع األردني بأسلوب ناقد ال يخلو من الفكاهة.
وتخلل الحفل عرض تقرير مصور أجرته الزيادات بالتعاون مع وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
داخل الحرم الجامعي تناولت فيه آراء بعض أساتذة الجامعة والطلبة حول السبب الحقيقي وراء "انتشار
الكشرة " بينهم.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

2113/11/11

األحد

تنظمها كلية العلوم التربوية في "األردنية"

ندوة حول "السياسات والتخطيط التربوي في األردن"

نظم قسم اإلدارة التربوية واألصول في كلية
العلوم التربوية في الجامعة األردنية ندوة
بعنوان "السياسات والتخطيط التربوي في
األردن" بهدف إطالع طلبة الدراسات العليا
على آليات التخطيط االستراتيجي في وزارة
التربية والتعليم.
وقال رئيس القسم الدكتور خالد السرحان إن
الهدف من الندوة هو تكوين قيادات للتعليم
العالي والتعليم العام قادرين على فهم
المشكالت التربوية وتقديم الحلول لمواجهة
التحديات التي تواجه النظام التعليمي في األردن ،من خالل اإللتقاء بأصحاب الخبرة واإلختصاص في
مجال التخطيط التربوي.
وتحدث عضو هيئة التدريس في القسم الدكتور صالح عبابنة خالل الندوة عن التخطيط االستراتيجي
ومبرراته وأهميته وكيفية التحليل االستراتيجي للمؤسسة التربوية.
بدوره قدم مدير إدارة التخطيط في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد أبو غزلة إضاءات واقعية من
الميدان التربوي ،مشيرا إلى االنجازات التي تحققت في المجال التربوي في عهد جاللة الملك عبد هللا
الثاني ابن الحسين حفظه هللا ،باإلضافة إلى عرض موجز عن تجربة الوزارة في التخطيط االستراتيجي
للعديد من المؤسسات التربوية.
يشار إلى أن القسم يمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في أصول التربية واإلدارة التربوية ،وبرنامج
الدبلوم المهني في اإلدارة المدرسية ،وله حضوره في مسيرة الكلية والجامعة على مستوى التدريس
والبحث وخدمة المجتمع من خالل البرامج التي يقدمها ،فضالً عن خدماته االستشارية للحقل التربوي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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"تربوية األردنية" تؤبن فقيدها عبد الرحمن عدس

أبّنت كلية العلوم التربوية في الجامعة
األردنية ظهر الخميس فقيدها الراحل
الدكتور عبد الرحمن عدس الذي انتقل
إلى الرفيق األعلى بعد حياة حافلة
باإلنجاز.
وأمضى الفقيد الراحل (  ) 36عاما في
خدمة الجامعة األردنية خالل الفترة
الممتدة من  1665وحتى عام 2111
وكانت هذه الخدمة مثاالً في التضحية
واإليثار واإللتزام بقيم وقدسية مهنة
التعليم.
وتحد ث في الحفل التأبيني األساتذة محمد خير مامسر وأمين الكخن وحسين المومني وربحي عليان ومهند
أنور الشبول الذين تناولوا في كلماتهم صفات ومآثر الفقيد مربيا وأستاذا وعالما جليال كرس حياته في
سبيل االرتقاء بمهنة التدريس والبحث والتطوير التربوي.
واستذكر المتحدثون سيرة الراحل عدس وحضوره الوطني ودوره الكبير في إنارة دروب األجيال
الصاعدة ومن خالل عطائه ومساهمته الفاعلة في تطوير خطط وبرامج الكلية العلمية والبحثية ،مؤكدين
أن حياة الفقيد شكلت أنموذجا حيا ً في العطاء ،وكان بفقدانه خسارة جسيمة لتالميذه ولزمالئه أعضاء
هيئات التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية والباحثين في علم النفس والعلوم التربوية
المختلفة.
ولد الدكتور عدس عام  1631في بلدة عنبتا ،وأنهى دراسته الثانوية عام  1641في مدرسة طولكرم
الثانوية ،وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة درام البريطانية في الرياضيات عام  1651وعلى
شهادة الماجستير في علم النفس من جامعة كولومبيا بالواليات المتحدة األمريكية عام  1661وعلى درجة
الدكتوراة في علم النفس من الجامعة نفسها عام .1663
عمل في ميدان التدريس في المرحلة الثانوية وفي معاهد المعلمين في األردن ومديرا لقسم البحث
التربوي في وزارة التربية والتعليم ،والتحق الدكتور عدس بالعمل في الجامعة األردنية عام 1665
بوظيفة مدرس وشغل مناصب أكاديمية منها رئيس قسم علم النفس وعميد شؤون الطلبة وعميد كلية
التربية وعميد كلية الدراسات العليا.
1

ُرقّي الفقيد الراحل إلى رتبة أستاذ عام  1611وترك مؤلفات وكتب وأبحاث ودراسات منشورة في
مجاالت اإلحصاء التربوي ومبادئ علم النفس العام ومواضيع تربوية مختلفة ،وشارك الفقيد في
مؤتمرات علمية ولجان تربوية.
وأعربت لينا شنك حفيدة الفقيد عن تقدير وامتنان آل الفقيد على إقامة هذا الحفل التكريمي الذي يترجم
اهتمام الجامعة بتكريم كل من ساهم في تقدمها وتطورها ووصولها إلى المكانة الالئقة ،فيما قدمت نائبة
عميد الكلية الدكتورة ناديا السرور في ختام الحفل الذي حضره عدد من عمداء الكليات وكبار المسؤولين
في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ،وجمع من طلبة الجامعة درع الجامعة لحفيد الفقيد عالء عدس.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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بترا -طلبة نيوز -جراسا نيوز -المدينة نيوز
الدستور ص 2

الخميس
الجمعة

2113/11/14
2113/11/15

الجامعة العربية تشيد بقرار "االردنية" تدريس مادة عن القدس
اشادت االمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس عمداء الجامعة األردنية اعتماد مادة عن القدس
في مناهجها الدراسية.
وقالت االمانة في بيان له اليوم الخميس انها تثمن هذا القرار المهم بشدة وتقدم كل تقدير لمجلس عمداء
الجامعة إلقراره ،مشيرة الى ان هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الهجمة التهويدية لمدينة القدس وانتهاك
إسرائيل لحرمة مقدساته واستهداف المسجد األقصى المبارك ومواصلتها االستيطان ومصادرة األراضي
واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني ببناء جدار الفصل العنصري حولها والتهجير
القصري ألهلها المقدسيين.
ودعت االمانة في هذا الصدد الجامعات العربية واالسالمية الى االقتداء بالجامعة االردنية انطالقا ً من
دورها في خدمة قضايا األمة العربية ،إلدراج مادة عن القدس في مناهجها الجامعية تكون منارة تهدي
األجيال من الطلبة إلى التمسك بعروبة مدينة القدس وتساهم في إعدادهم للنضال بالعلم والتعليم من أجل
الحفاظ على مقدسات المدينة وتراثها وأرثها اإلنساني والحضاري والتاريخي.
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الدستور -أخبار األردنية

الخميس

2113/11/14

"االردنية" توقع مذكرة تفاهم لتعليم العربية والعلوم االسالمية للطلبة الماليزيين
وقعت الجامعة االردنية اليوم مذكرة تفاهم
الماليزية
مع مجموعة ُكليات IKIP
لتدريس العربية والعلوم االسالمية للطلبة
الماليزيين.
ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور
اخليف الطراونة وعن ( )IKIPرئيس
مجلس ادارتها الدكتور عبدهللا منير بن
يعقوب بحضور عدد من اعضاء الهيئة
التدريسية من كال الجانبين.
وتضمنت المذكرة تدريس الطلبة الماليزيين في مركز اللغات التابع للجامعة األردنية ،وتدريس العلوم
االسالمية اضافة الى تبادل اعضاء هيئة التدريس ،إلى جانب اقامة المشاريع والمؤتمرات والبحوث
العلمية المشتركة.
وتشمل المذكرة امكانية تدريس الطلبة الماليزيين بشكل مشترك في مختلف التخصصات الطبية والهندسية
والعلوم الصيدالنية والتمريضية بحيث يمضي الطالب سنوات دراسته االولى في ماليزيا و يستكملها في
"االردنية" شريطة ان يدرس مناهج الجامعة االردنية.
وأكد الطرفان رؤيتيهما المشتركة في تمتين أواصر التعاون بين الجامعتين لالرتقاء بالمسيرة التعليمية في
كال البلدين.
ودعا الطراونة الجانب الماليزي الى تدارس امكانية انشاء مركز مشترك بين الجامعة و( )IKIPلتعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها ويوطن في ماليزيا.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الخميس

أكاديمية من "األردنية" تفوز بـ "الزمالة العربية اإلقليمية"
فازت األستاذة المساعدة في كلية علوم التأهيل في الجامعة
األردنية الدكتورة نهاد المصري المتخصصة في العالج الطبيعي
لألطفال بجائزة "الزمالة العربية اإلقليمية" التي تمنحها شركة
لولاير الشرق األوسط بالتعاون مع منظمة اليونسكو تقديراً
لمساهمتها في التقدم العلمي بالمنطقة.
وجاء اإلعالن عن الفائزات العشرة في الجائزة البالغ قيمتها
 150111يورو ،ضمن حفل التكريم السنوي الرابع الذي أُقيم في
جامعة زايد في دبي تحت رعاية وزيرة الدولة ورئيسة الجامعة
الدكتورة ميثاء سالم الشامسي.
ص إلى دراسة
وتمثلت مشاركة المصري عن بحثها المتخصص في العالج الطبيعي لألطفال ،الذي خَ لُ َ
المعيقات التي تحول دون تقديم أفضل الخدمات التأهيلية لألطفال المصابين بالشلل الدماغي في األردن،
وذلك عن طريق تعريب واستخدام مقياس (تقييم مشاركة األطفال في الحياة اليومية والتمتع بها) الذي
سيساهم في الكشف عن أنماط مشاركة فريدة من نوعها لألطفال والشباب المصابين بالشلل الدماغي.
وتمكن الدراسة التي أجرتها المصري كذلك من توفير فهم أفضل لمقدمي الخدمة ،تركز على دعم
مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع ،باإلضافة إلى تعزيز دور الخدمات التأهيلية القائمة على
المشاركة ،وتحسين تنظيم وتنسيق الخدمات التأهيلية ،وضمان أن تكون الخدمات مجهزة بما يتناسب مع
األطفال ومستجيبة الحتياجات األسر ،وبالتالي تحسين جودة الحياة لهؤالء األطفال في مراحل مختلفة
من حياتهم.
يشار إلى أن المصري تخصصت في العالج الطبيعي لألطفال وهدفها هو أن تترك بصمة في مجال
العالج الطبيعي لهم في العالم العربي من خالل المساهمة في تقديم الخدمات والممارسات الطبية التأهيلية
القائمة على األدلة العلمية وآخر ما توصلت له األبحاث ،وتقديم االستشارات ألصحاب االختصاص الذين
يعملون مع األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم.
وعن برنامج الجائزة ففي عام  ،1661تضافرت جهود مؤسسة لولاير واليونسكو لتأسيس برنامج "لولاير
 يونسكو من أجل المرأة في العلم" ،ول ّما كان تحرّكهما قناعة مشتركة بأن العالم بحاجة إلى العلم ،وبأنالعلم يحتاج إلى المرأة ،تجسدت الشراكة بين لولاير واليونسكو في برنامج فريد وطموح يهدف إلى تعزيز
دور المرأة في البحث العلمي ،ومنذ إطالق البرنامج عام  ،2111لالحتفال باإلنجازات المتميزة للعالمات
في المنطقة العربية من سبعة عشر دولة عربية (الجزائر ،والبحرين ،ومصر ،والعراق ،واألردن،
والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،وسلطنة عمان ،وفلسطين ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية ،والسودان،
وسوريا ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن)ُ ،منحت الجائزة إلى  11فائزة وت ّم توفير 1611
منحة دراسية للعالمات الشابات من  111دولة ،ويشجع البرنامج كذلك من خالل تقديم دعم للمرأة في
جميع أنحاء العالم على تعزيز دورها في العلم على نطاق عالمي.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

2113/11/11

أردنية العقبة" تحتفي بالهجرة النبوية
نظم اتحاد الطلبة في الجامعة األردنية فرع
العقبة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الطالبية
ودائرة اإلفتاء العام في محافظة العقبة أمس
احتفاال دينيا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.
واشتمل الحفل الذي أقيم بحضور مساعد رئيس
فرع الجامعة الدكتور حامد البدور ،وعمداء
الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في
الفرع  ،وجمع من الطلبة على محاضرات
وعروض وأناشيد دينية ألقت بظاللها على
سيرة الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم
وأبرز الدروس المستفادة منها.
وقال البدورفي كلمة له خالل الحفل":إن ذكرى الهجرة النبوية تحمل في طياتها الكثير من العظات والعبر
التي ال بد أن نقتدي بها سائرين على درب الحبيب المصطفى مقتدين بأخالقه مطبقين لسنته" ،داعيا
الطلبة الى االجتهاد في التحلي بأخالق النبي عليه الصالة والسالم كونها حجر األساس في بناء الشخصية
البشرية السوية .
واستعرض البدور جملة من الصفات التي تحلى بها النبي الكريم منها حبه لوطنه ،وصدق الوعد
واإليمان باهلل ،مؤكدا على أهمية حب الوطن وإغاثة الملهوف وصدق الوعد والثقة واإليمان باهلل.
وتخلل الحفل محاضرة ألقاها سماحة المفتي العام لمحافظة العقبة الشيخ محمد الجهني بين فيها الدروس
المستفادة من أحداث الهجرة كالتحلي بالصبر ،واستشراف المستقبل  ،والثقة باهلل  ،والتأكيد على الصحبة
الصالحة ،والتفاني في افتداء الدعوة اإلسالمية و رسول هللا.
وأستذكر الجهني أبرزالمواقف التي بدرت عن رفيق رسول هللا عليه الصالة والسالم ابو بكر الصديق
خالل الهجرة الشريفة ،الفتا إلى أن اإلنتماء لرسول هللا واألمة اإلسالمية يكمن بالتحلي بأخالق
المصطفى عليه الصالة والسالم واتباع سنته.
وتخلل الحفل أطالق مبادرة بعنوان "سفير أخالق المصطفى" تقوم على اختيار عدد من الطلبة وفق
معيار التميز األكاديمي ،ومنحهم كل على حدة مجموعة من البطاقات ذات اللون األصفر واألحمر ،وفق
طبيعة الممارسات التي تصدر عنهم داخل الجامعة وخارجها ومدى صحتها.
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وفد من الملحقين الصحيين لخمس دول عربية شقيقة يزور مستشفى الجامعة األردنية

زار وفد من الملحقين الصحيين العرب يمثل خمس
دول عربية شقيقة مستشفى الجامعة األردنية اليوم
بهدف تعزيز أواصر التعاون القائمة منذ زمن ما
بين مستشفى الجامعة األردنية وهذه الملحقيات
الصحيّة التي تمثل سفارات الدول العربية الشقيقة
في األردن ،ودراسة آليات فتح قنوات اتصال جديدة
وبنّاءة لتسهيل استقبال ومعالجة المرضى الوافدين
من تلك الدول إلى المستشفى.
وقد التقى مدير مستشفى الجامعة األردنية األستاذ
الدكتور أحمد التميمي بالوفد الزائر الذي ترأسه
ً
المستشار الطبي في سفارة الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالوهاب العلفي وضم الوفد كال من رئيس
المكتب الصحي الكويتي الدكتور عبد العزيز العنزي والملحق الصحي العراقي الدكتور صباح فخر الدين
ومعاونه الدكتور عبد الوهاب عباس ،والملحق الصحي الليبي الدكتور أحمد القناني والملحق الطبي في
السفارة السودانية الدكتور خميس محمد التوم بحضور ممثلين عن الهيئة الطبيّة واإلدارية في المستشفى.
وقدم الدكتور التميمي في بداية اللقاء الترحيب بالوفد الزائر في بلدهم الثاني األردن الذي ال يتوانى عن
مشاركة أشقائه العرب كافة قضاياهم وتقديم كافة سبل التعاون لهم في مختلف المجاالت السيما الصحيّة
منها انطالقا ً من دوره العربي القومي األصيل ،مؤكداً عمق الروابط األخوية التي تجمعنا جميعاً ،مقدما ً
للوفد ّ
نبذة مفصلة حول تجربة مستشفى الجامعة في المجال الطبي في األردن خالل أربعين عاما ً من
مسيرته كأول مستشفى جامعي تعليمي وصاحب السبق والريادة في التعليم الطبي على مستوى الوطن
والمنطقة.
مستعرضا ً ابرز التخصصات الطبيّة التي يحويها المستشفى واإلجراءات العالجية المتميزة التي يقدمها
لمرضاه سوا ًء الرئيسية آو الفرعية والدقيقة ،وابرز المنجزات التي حققها المستشفى على الصعيد الطبي
والبحث العلمي ومجاالت التعليم والتأهيل والمجال اإلداري وتطوير أنظمة الحوسبة في كافة المجاالت
لخدمة المرضى.
وابدي الدكتور التميمي استعداد المستشفى لتقديم كافة الخدمات وإيجاد كافة التسهيالت الالزمة لألشقاء
العرب وبطرق مرنة تسهّل من تلقيهم للعالج والخدمة في المستشفى ،وتذليل كافة الصعوبات والعقبات
التي قد تعترض مسيرتهم العالجية ووفق إمكانات المستشفى ،فيما تم مناقشة عدد من الموضوعات
المتعلقة بالتعليم الطبي والخدمات الطبية المساندة.
13

من جانبه قدم الوفد الشكر إلدارة المستشفى مبدين رغبتهم بتعميق عرى التعاون من خالل جوانب تسهيل
تحويالت المرضى الى المستشفى لتلقي العالج في مختلف الحقول ،كذلك االستفادة من كفاءات ومقدرات
المستشفى في مجال إرسال كوادر طبية من تلك الدول بهدف التعليم والتدريب والتأهيل الطبي والمشاركة
في الدورات واالنضمام للبرامج التعليمية والطبية والمساندة التي يقدمها المستشفى في مختلف
التخصصات.
متمنين أن تتطور هذه الزيارة إلى شراكة حقيقية وفاعلة بما يخدم المرضى وتدريب الكوادر الطبية من
مختلف الدول العربية الشقيقة كما وأشار الوفد إلى ريادة المستشفى والرغبة الكبيرة في االستفادة من
تجربته العملية التي تعكس التطور الطبي والتعليمي على مختلف الصعد والتخصصات.
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السفارة الفرنسية تدعم مشاريع وأبحاثا علمية في فرع الجامعة األردنية بالعقبة

بحث مساعد رئيس فرع الجامعة األردنية في العقبة الدكتور حامد البدور وسفيرة فرنسا في عمان
كارولين دوما أطر التعاون المشترك وإمكانية دعم السفارة للبرامج العلمية والثقافية والبحثية التي
تطرحها الجامعة.
واستمعت السفيرة الفرنسية إلى عرض مفصل قدمه البدور تناول خالله مسيرة فرع الجامعة األردنية في
العقبة واألهداف التي يتطلع إلى تحقيقها باعتبارها محركا يعزز مسيرة التنمية الشاملة وأحد أهم العناصر
الداعمة لمنظومة الجذب االستثماري والسياحي والثقافي التي تتمتع بها منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
وركز اللقاء بحسب البدور على الجوانب التي يمكن للسفارة الفرنسية اإلسهام بدعمها ككليات اللغات
والسياحة والفندقة وإدارة األعمال ،والتي من شأنها تطوير البرامج األكاديمية ،والتبادل الطالبي،
واالستفادة من الخبرات العلمية ،إلى جانب ابتعاث الطلبة األوائل من قسم اللغة الفرنسية الستكمال
الدراسات العليا واستعداد الجامعة الستقبال عدد من طلبة قسم اللغة الفرنسية ودور السفارة في دعم
المشاريع العلمية والبحثية وتقديم التسهيالت الالزمة ،وإمكانية إنشاء برامج دراسات عليا تخدم األهداف
التنموية إضافة الى تبادل أعضاء هيئة التدريس.
وثمن د.البدور مبادرة السفارة الفرنسية وتعاونها مع الفرع السيما في مجال تدريس اللغة الفرنسية مما
سيكون له األثر البالغ في زيادة أعداد الطلبة الدارسين للغة الفرنسية في الجامعة ،موضحا أن إدارة
الجامعة تتجه إلى استحداث تخصصات جديدة تجمع بين اللغة الفرنسية وعدد من التخصصات في كلية
السياحة والفندقة مطلع العام المقبل.
وأكدت السفيرة الفرنسية رغبة بالدها في تعزيز التعاون القائم مع الجامعة وتقديم كافة التسهيالت بما
يسهم في تطوير تدريس اللغة الفرنسية ويخدم العملية التعليمية.
وحضر اللقاء عمداء الكليات في الجامعة ورئيس قسم اللغة الفرنسية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية
في كلية اللغات.
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من مقتنيات دائرة المكتبة الوطنية

جاللة المغفور له الملك الحسين يتفقد احد المراكز
االجتماعية التي اقامتها الجامعة االردنية ويشاهد
في الصورة الدكتور عبدالسالم المجالي وتعود
الصورة الى اوائل الثمانينات
تنشر «ابواب – الرأي» مجموعة من المقتنيات
المهمة من الصور الفوتوغرافية التي تقوم على
دراستها وارشفتها دائرة المكتبة الوطنية ،وتشكل
مفردات مهمة من ذاكرتنا الوطنية.
جاللة المغفور له الملك الحسين يرعى احد نشاطات طلبة الجامعة االردنية ويشاهد في الصورة احمد
اللوزي – الدكتور عبدالسالم المجالي -الدكتور سري ناصر وتعود الصورة الى اوائل الثمانينات
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2113/11/16

معرض تشكيلي في «األردنية» للفنانين الكوفحي وبني عيسى

محمد نواف الدويري  -لوحات طبيعية
وأخرى تعبيرية في المعرض الذي احتضنته
الجامعة األردنية للفنانين التشكيليين خليل
الكوفحي وأحمد بني عيسى.
من بينها لوحة تحمل نوعين من المشاعر
المتضاربة والمتناقضة ،فاالولى حارة جياشة
مع وجود تعابير للتمزق والحيرة بين ما هو
عليه وبين ما يعتقد ان يكون ،تقابلها مشاعر
باردة إلنسان ال يتصرف استنادآ الى
وضوحه بل الى مرضه فتعابيره المتناقضة،
حيث تتوضح بالمرآة وهي صراع بين الطبقة
الواعية لما حولها والطبقة الالواعية
المريضة ،فذلك يجعلك تطرح على نفسك
سؤاال مهما (مشاعري ياكنزي الثمين كيف انت)؟
وفي لوحة أخرى يعبر فيها الفنانان عن مريض قديم محطم الى ابعد الحدود فلم يعد يرى مالمح وجهه
فهو الميت بلباس الحي والسؤال هنا كيف تنظر لنفسك؟ أما في لوحة ثالثة أسموها االنجاز الكامل فهي
تتطلب ظروفا نفسية وبدنية متكاملة فكل شئ مرتبط بغيره من االشياء متماسكة وليس فيها شئ منفصل
استعراضية راقية غير مجزأة فهي تطمح الى الكمال في كل شئ ،مع وجود مالمح حزينة بعض الشئ
فهي صفة مالزمة للمبدعين وهي التي تحمي فناننا من الوقوع بالغرور.
يقول الكوفحي أن اللوحات التي عرضت مثلّت لوحات متعددة من أعمالنا تتحدث عن المراة بشكل عام،
وأخرى انطباعية تعبيرية ،ومنها ما يجمع بين المراة والطبيعة والمرأة والحب ،إضافة إلى االمل
والعطاء.
يشيد الفنانان الكوفحي وبني عيسى بتجربتهما بإقامة المعارض في مختلف الجامعات األردنية ففيها
تعزيز للتواصل مع الطلبة واألساتذة لما فيه تعريفهم على أعمال الفنانين األردنيين التشكيليين وإبراز
لدور هذا الفن وجماليته في التعبير عن الكثير من المواقف والعواطف وغيرها.
ويضيف الكوفحي أن هذا المعرض يهدف أيضا ً الى صياغة الحروف العربية بتشكيالت فنية تتضمن
جماليات الحروف العربية ومختلف التقنيات الحديثة في الرسم ومستوحاة من قصائد شعرية لشعراء
أردنيين وعرب ومختلف العبارات والحكم المأثوره.
11

ويؤكد الكوفحي أن الوضع الحالي للعالم غير المستقر يفرض على الفنان بالبحث عن ايجاد ارضية
صلبة ألعادة بنائه  ،فالرجل العصري لم يعد يتحرك وفقآ لمنطقه الفكري الواعي بل استنادآ الى انفعاالته
المرضية وخير ما يوضح ذلك (المرآة) فهي ترى ما ال نراه نحن.
ويبين الكوفحي أن الحرف العربي أصبح من أهم الفنون العربية والذي ما زال فنا قائما بذاته يواكب
مذاهب الفن بل ويدخل في صياغة اإلبداع التشكيلي له أصوله وقواعده وبالغته يمتاز بخصوصياته
المنفردة وجمالياته.
يختم الكوفحي أن تجربته باستخدام الحروف العربيه تؤكد قدرة الحرف العربي على التطور والتجديد
والتحرر من الجمود ومستفيدين من طواعيته تعكس مدى ما توصلت اليه.
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اإلعالمية مسرة ياسين الجامعة األردنية أم الجامعات وجزء ال يتجزأ مني
غدير سالم  -قد تواجه في حياتك أشخاص
يجعلون للحياة معنى وجماال  ،و عند اللقاء
األول تشعر بصدقهم وشفافيتهم وطبيعتهم
الالمتناهية  ،وترغب لو انك عرفتهم منذ
أعوام لرغبتك القوية بمعرفة الكثير عنهم .
وقد تواجه أشخاصا يجعلونك متفائال
بالحياة وتحب اإلبتسام  ،بسبب تفاؤلهم
وشعورهم بأن الحياة جميلة وتستحق
المثابرة والعمل من اجلها .
فماذا إذا اجتمعت هذه الصفات في شخص
واحد ؟
 ..شخص متفائل ويحب الحياة وفي ذات
الوقت ترغب لو أنك عرفته منذ القدم  ..وال
تمل من الحديث معه مهما طال الوقت  ،فتشعر بأنك من أسعد الناس .
هذا ما شعرنا به « أبواب « عند حوارنا مع اإلعالمية صاحبة المحي الباسم الجميل « مسرة ياسين»
فكان للحوار وقع في نفوسنا لجماله  ،فبصدقها وعفويتها جعلت منه لحظات جميلة وممتعة .
جزء ال يتجزأ مني
في بداية الحوار تحدثت عن الجامعة األردنية وماذا تعني لها فقالت  »:في السابق كنت أذهب إلى الجامعة
األردنية كذهاب أي طالب لها من أجل الدراسة  ،و كنت أحبها ألني أدرس فيها  ،ولكن عقب عملي فيها
أصبحت اعلم انها ليست مجرد محاضرات ودراسة وكتب  ،وانما اصبحت بمثابة بيتي الثاني وجزءا ال
يتجزأ مني وأصبحت عالقتي بالموظفين والعاملين فيها كأسرة واحدة  ،وزمالئي في اإلذاعة أيضا ً هم
عائلتي  ،ومدير اإلذاعة « محمد واصف» اهتم بنا وجعل من اإلذاعة مكانا جميال وبيتا يحوينا جميعا
كأسرة «.
العلوم السياسية
عقب الكلمات الجميلة التي عبرت بها مسرة عن الجامعة األردنية تحدثت عن دراستها واالعمال التي
قامت بها تدريجيا ً فقالت  »:درست الصحافة واإلعالم في جامعة اليرموك  ،وتخصصت في اإلذاعة
واإلعالم  ،فأنا أحب الصحافة منذ الصغر وكنت اكتب الخواطر  ،وكانت لي مشاركات في إذاعة الجامعة
 ،ثم تخرجت بثالث سنوات ونصف  ،وأصبح لدي فضول أن أكمل دراستي فتوجهت إلى الجامعة
األردنية وقدمت ماجستير ( فض النزاعات الدولية ) ولكن لم نكن سوى  4طالب في هذا التخصص ،
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فرفضت الجامعة بسبب قلة العدد فال يستطيعون فتح تخصص جديد على هذا العدد  ،فاخترت العلوم
السياسية وتفرغت للدراسة «.
جريدة الرأي وبترا
وأضافت  »:عند انهائي دراسة البكالوريس تدربت في جريدة الرأي مدة شهرين وفي ذلك الوقت لم يكن
هناك فرصة للتعيين ولكن كان لدي فرصة للتعرف على اشخاص اصبحوا اصدقاء حقيقين  ،و قبل
الماجستير تدربت في التلفزيون األردني مدة  4شهور وكنت في فريق اإلعداد ليوم جديد واخذت منه
خبرات  ،وعند اكمالي ألول فصل في الماجستير التحقت في وكالة األنباء األردنية «بترا» في دورات
تدريبية وطلبوا مني ان اكون معهم وكانت مدة الدورة شهر واسبوع  ،وكل اسبوع في قسم من اقسام
المؤسسة وسعدت واستفدت كثيرا فهي مؤسسة كبيرة ال يستهان بها «.
الماجستير
وتابعت ياسين حديثها فيما يخص المجاالت التي عملت بها وأضافت إلى خبرتها قائلة  »:عملت أيضا في
راديو البلد كان اسمه قديما ( عمان  .نت ) لمدة عام واحد وكنت أقدم برنامجا اسبوعيا بعنوان ( زواج
اف ام ) من اعدادي وتقديمي  ،يتحدث عن عادات وتقاليد الزواج في كل مكان  ،حيث كنت استقبل
األشخاص الذين يعملون كراعي إعالني للمالبس والمكياج وغيرها  ،عدا عن إعدادي للتقارير المحلية ،
عقب ذلك تفرغت بشكل كامل للماجستير وتخرجت بامتياز  ،سنوات الماجستير كانت جميلة وتختلف عن
البكالوريس  ،فدفعتي كانت جميلة جدا تحوي سفير البحرين  ،وسكرتير اول قطر  ،وسكرتير اول لبنان ،
فكنت أشعر اننا لسنا بمحاضرة عند الحديث والحوار بقدر ما كان جميال  ،باإلضافة إلى إعتماد
الماجستير على القراءة والدورات البحثية  ،وكان تفرغا جميال وسنوات ال انساها في حياتي» .
العربية و مجلتنا Oc
وأضافت  »:عقب ذلك ذهبت إلى العربية مكتب عمان  ،كانت نقلة ثانية وتجربة جديدة بان تتعاملي مع
اخبار خارجية وليست محلية  ،فكان شيئا جميال  ،دخلتها وتعرفت على مراسليها كسعد السيالوي مثال
لديه كميات كب يرة من األشرطة لمقابالته فتعلمت منها وكنت اقوم بعمل تقارير اخبارية  ،واصور وارتب
مواعيد وافرغ المقابالت واقوم باعدادها للمذيع من اجل ان يقدمها وعملت معهم لمدة عام واحد  ،وعملي
في «مجلتنا  »Ocوهي مجلة شهرية ورقية  ،تابعة لمؤسسة الفريدة التي تصدر ليالينا وروتانا ،و كانت
بمثابة تجربة جديدة جدا حيث كنا نتعامل مع فئة الشباب من طالب الجامعات  ،يكتبون قضايا جامعية و
نتواصل معهم بكل ما يحصل داخل الجامعة  ،لكن لألسف اصبحت تصدر كل شهرين».
إذاعة الجامعة األردنية
ثم أخبرتنا عن كيفية دخولها إذاعة الجامعة األردنية والعمل بها فقالت واإلبتسامة على وجهها  »:عملت
كمنسقة اعالمية للمهرجانات والمبادرات  ،وفي وقت من االوقات دعيت من قبل « لبنى العالوين»
ألكون ضيفة معها في برنامجها «برج الساعة « في فقرة لقاء مع خريج  ،وعند ذهابي سمع مدير
اإلذاعة محمد واصف صوتي وأعجب به وطلب أن أقابله  ،ثم طلب مني القدوم لعمل بروفة وعملت في
يوم االنتخابات  2113-1-21تغطية كاملة لهذا اليوم  ،وكان بالنسبة لدي تحدي مدته  4ساعات على
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الهواء  ،حتى يرى قدرتي وتجاوبي مع هذا الحدث لمدة طويلة  ،فنجحت وفي  2-1تم تكليفي للعمل في
اإلذاعة  ،ثم شاركت بتقديم برنامج ضمة ورد الصباحي مع زميلتي خلود الحاج ذيب وهو برنامج
سياسي ولكن ليس خدماتي نطرح موضوع سياسي ونناقشه وقد يكون هناك حلقة عن الكرة وغيرها  ،هذا
البرنامج له معزة خاصة لدي  ،ففيه مواضيع عامة باإلضافة إلى القاء التحية الصباحية على الناس ،
فنحن نشعر بنشاط من خالل قيام الناس من الصباح بنشاط وتفاؤل «.

ألو عالعافية
ثم تابعت حديثها لتخبرنا عن برنامجها المسائي « ألو عالعافية « فقالت  »:برنامج الو عالعافية من
الساعة الخامسة الى السادسة اعدادي وتقديمي  ،ولكن الفرق بين البرنامج الصباحي والمسائي ان الصباح
فيه جدية ومحاورة مسؤول اما في المساء تكون ساعة للترفيه عن الناس  ،فهو شئ جميل بالنسبة لي» .
قاع المدينة
أخبرتنا عن مشاركتها في برنامج « قاع المدينة قائلة  »:في احد األيام قدمت فتاة تدعى « دالل فياض»
هي اآلن صديقتي وزميلتي إلى الجامعة األردنية للتدريب  ،ومن خالل حديثنا اخبرتني عن برنامج « قاع
المدينة « ،ثم قام المعد «محمد خضر» باالتصال وطلب مني العمل في البرنامج والذهاب لتصوير حلقة
في جبل القلعة  ،حيث كان التصوير في بيت امرأة وطلب مني مخرج البرنامج يوسف الخطيب ان اعمل
حوارا معها من البداية ثم بدأ يصور اشياء اخرى ويعطيني مالحظات  ،وقال لي بانها كانت تجربة فقط
 ،ثم صورت معهم  3حلقات وكانت تجربة جميلة ومختلفة تماما  ،وكان التصوير في البرنامج صعب
ومتعب بسبب ان لدي عمل اخر ولكنه جميل وممتع  ،فالتعامل مع اناس بسيطين وان تقدم مساعدة للناس
من األمور الرائعة  ،وما ميز العمل في البرنامج اننا كنا على طبيعتنا» .
صفات اإلعالمي الناجح
تحدثت مسرة عن صفات اإلعالمي الناجح فقالت  »:من صفات اإلعالمي الناجح  ،اإلنصات للناس ،
وان تسمع لجميع الناس من كافة الفئات والطبقات  ،والقدرة على الرد وسرعة البديهة «.
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األحد

2113/11/11

تقديم طلبات االستفادة من صناديق الدعم الجامعي اليوم
حاتم العبادي  -تبدأ اليوم عملية استقبال طلبات
منح وقروض صناديق الدعم الجامعي للطلبة
الملتحقين في الجامعات الرسمية على البرنامج
العادي لمستوى درجة البكالوريوس ،وتستمر
حتى نهاية دوام السادس عشر من شهر كانون
االول المقبل.
وأكدت الوزارة أن عملية تقديم طلبات االستفادة
ستكون الكترونيا من خالل موقع مديرية البعثات
واالتفاقيات
االلكتروني(. )www.dsamohe.gov.jo
وتشمل منح وقروض صناديق دعم الطالب الجامعي :صندوق دعم الطالب (منح وقروض) ومنح الديوان
الملكي الهاشمي العام ر ومنح صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية وصندوق االميرة منى لدعم التمريض
وبرنامج منح الملكية االردنية.
وتشمل منح صندوق دعم الطالب تخصيص الف منحة البناء اقليم الوسط والشمال الملتحقين بالدراسة في
جامعتي الحسين بن طالل و الطفيلة التقنية.
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2113/11/11

(التعليم العالي) يقر تشكيل مجالس أمناء  74جامعة خاصة

حاتم العبادي -شكل مجلس التعليم العالي في
جلسته امس مجالس امناء ( )14جامعة خاصة.
وبحسب قانون الجامعات ،يكون لكل جامعة
خاصة مجلس يسمى (مجلس األمناء) يتألف
من رئيس وأربعة عشر عضواً ممن يحملون
الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى.
ونص القانون على انه «يعين رئيس وأعضاء
مجلس األمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحد».
ويتشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة من
رئيس مجلس األمناء بتنسيب من هيئة مديري الجامعة و خمسة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة
األستاذية من خارج الجامعة يختارهم مجلس التعليم العالي و ثالثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة
بتنسيب من هيئة مديري الجامعة و  -عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي بتنسيب من هيئة مديري
الجامعة و ثالثة أعضاء تنسبهم هيئة مديري الجامعة ايضا من بين أعضائها ورئيس الجامعة.
ونص القانون على انه « يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقاالتهم ويعفون
من مناصبهم بقرار من المجلس».
وتاليا مجالس االمناء في التشكيلة الجديدة:
جامعة جدارا
الدكتور قاسم محمد ابو عين :رئيسا ً وعضوية :رئيس الجامعة والدكتور صالح شفيق ارشيدات
والدكتورعادل صالح كليب الشريدة و الدكتور المهندس محمد طالب عبيدات و محمد يوسف الملكاوي
ومنال علي عيسى ابراهيم والدكتور حابس محمد خليفة حتاملة والمهندس جمال نايف ابو عبيد و أسامة
شكري رفاعي المراشدة و الدكتور محمد محمود الدروبي والدكتور نعيم خضر والدكتور احمد فخري
العجلوني والدكتور هاشم حسن رفه المساعيد والدكتور هاني الربضي.
جامعة جرش
الدكتور صالح موسى ابراهيم درادكة :رئيسا ً ،وعضوية  :رئيس الجامعة و حمزة محمد محمود والدكتور
محمود محمد احمد والدكتور «عماد الدين» مصطفى محمود والدكتور عماد محمد احمد ربيع والدكتور
حسن محمود عبد الهادي الحوامدة ومحمد فالح زريقات و الدكتور عقاب محمود محمد ربيع والدكتور
سعود محمود عبد الجابر و الدكتور عدنان محمد خير الصمادي والدكتور محمد مقبل العليمات والدكتور
سالم عبدالعزيز الخوالده والدكتور مفيد العزام والدكتور تيسير سليم الخديوي.
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جامعة عجلون الوطنية
الدكتور حسين سعيد سعيفان :رئيسا ً وعضوية :رئيس الجامعة والمحامي فالح مفلح القضاة والمهندس
عبد هللا خالد عبيدات و فوزات محمد فوزات فريحات والدكتور محمد حسين القضاه و الدكتور محمد
والدكتور
حسن محمد الرحيل غرايبة والدكتور محمد احمد ربيع والمحامي سمير مصطفى خرفان
والدكتورة نبيلة
محمد نور الصمادي والدكتور محمد سميرات و الدكتور رياض عبدهللا المومني
صبحى كرم والدكتور رائف توفيق الحاج حسن والدكتور يوسف البكار.
جامعة الزيتونة
عيد زعل الفايز :رئيساً ،وعضوية :رئيس الجامعة والدكتورعبد هللا هارون الجازي وعبد العزيز احمد
حمدان والمهندس اياد علي القرم و الدكتور رشاد مصطفى الناطور والمهندس سليمان محمد الحجاوي
والمهندس عبد اللطيف امين مرعي والمهندس صالح محمود صالح والمهندس محمد حسين برهوش
والدكتور عباطة ضبعان التوايهة و الدكتور ابراهيم عيسى عثمان والدكتور سالم صالح درادكة
والدكتور غازي ابو عرابي والدكتور عاهد الوهادنه.
جامعة إربد األهلية
الدكتور عزت محمد جرادات :رئيسا ً
والدكتور خميس عربي عاشور و رائد
غرايبة والدكتور احمد موسى العتوم
الدكتور وليد عبد الحي و الدكتور زياد
الزغول و الدكتور بسام طشطوش.

وعضوية :رئيس الجامعة والدكتور محمد محمود الصقور
فتحي سمارة وصقر نعيم التل والمهندس غازي يوسف محمود
والدكتور علي محمود محافظة وعبد الرحيم محمد شتات و
الكردي والدكتور أنور بركات البطاينه والدكتور تركي راجي
جامعة عمان األهلية

عبد الكريم الكباريتي :رئيساً ،وعضوية :رئيس الجامعة وعوني الساكت وفتحي البطاينة وروحي
الكيالني و مجحم حمد الصقور ومصطفى رمضان ياغي والدكتور احمد مفلح الحوراني و عمر احمد
الحوراني وريم احمد الحوراني والدكتور خالد محمد خليفات والدكتور احمد التميمي و الدكتور مروان
سليمان الموسى والدكتور سلمان البدور والدكتور جعفر محمود المغربي.
جامعة العلوم التطبيقية
المحامي فاروق عبد الكريم البلبيسي :رئيسا ً،وعضوية :رئيس الجامعة والمهندس عدنان عبد الكريم
سليمان البلبيسي و رامي محمد حسين برهوش وكامل عبدربه محمود ابو معيلش والدكتور مؤمن
سليمان الحديدي والمهندس محمد خالد محمد نصر هللا والدكتور هيثم عبد هللا عبد الحليم ابو خديجة
ومحمد عبد هللا عبد الحليم ابو خديجة وابراهيم عبد هللا عبد الحليم ابو خديجة والدكتور يوسف غازي
والدكتور سري ناصر والدكتور سليمان احمد اللوزي والدكتورة منار خالد فياض والدكتور
الجعافرة
هاني ابوقديس.
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جامعة البترا األهلية
علي محمد عطوي السحيمات :رئيساً ،وعضوية :رئيس الجامعة والمهندس أمين احمد عبد الرحمن
شجراوي والمهندس «محمد نبيل» صالح علي زكي والمهندس خالد عبد الكريم احمد الدحلة والدكتور
فكتور يعقوب بله وفاروق عبد الحليم عايش بدران والمهندس «محمد مازن» شفيق رضا االنصاري
وموسى عبد العزيز محمد شحادة والمهندس عوني زكي شاكر األسير والدكتور كامل ابو جابر
والدكتورة لميس درويش رجب
والدكتور طالل العكشة والدكتور عبد هللا الفواز
والدكتورعمرالريماوي.
كلية العلوم التربوية واآلداب/األنروا
الدكتور احمد محمد هليل رئيساً ،وعضوية :عميد الكلية والدكتور محسن عبد السالم ابو عوض
والدكتور علي عادل احمد الوزني ونبيل حسن عبد هللا حسن ويوسف خليل محمد المرعي ود عبد
الستار نمر سليمان ابو حسان والدكتور جهاد محمد حمدان والدكتور اشتيوي سلمان عواد ابو زيد ونضال
جميل محمود احمد والدكتور جهاد المجالي والدكتور نظام محمود بركات والدكتور حازم نوري النهار
والدكتور هاني عبدالرحمن والدكتور احمد نوفل.
جامعة فيالدلفيا
ليلى عبد الحميد شرف:رئيسا ً وعضوية :رئيس الجامعة والمهندس ربحي داود صبح وإياد مروان كمال
وعمر سفيان سرطاوي والدكتور ليلى حمدان ابو حسان وبسام محمد الخليفة وحسان عبد الحليم بدران
والمهندس ياسين إبراهيم سرطاوي والدكتور نصري قاسم أبو ليل و الدكتورة عبلة البصول والدكتور
محي الدين توق والدكتور محمد برهوم والدكتور علي القيسي والدكتور ابراهيم السعافين.
جامعة اإلسراء
المهندس سعد هايل السرور :رئيسا ً وعضوية :رئيس الجامعة والمهندس ماجد عالوي الساعدي
والمهندس باسل عزت مرجي ومحمد عبد الرزاق الداود وتامر ملوح الفايز وخلف علي النوايسة
والمهندس ماه ر فتحي الغالييني ورائد رئيس الداود وعدنان بهجت التلهوني والدكتور امجد مدانات
والدكتور اسماعيل عبد الرحمن والدكتور زيد بقاعين والدكتور منيب الساكت والدكتور حسين ذياب
المجالي.
جامعة الشرق األوسط
يعقوب عادل عبد المنعم ناصر الدين :رئيسا ً وعضوية :رئيس الجامعة والدكتور جواد احمد العناني
والمهندس خليل حسين عطية وخالد زهير عسيلة والدكتور صالح الدين محمد البشير والدكتور نايف
هايل الفايز والمهندس شحادة عبد هللا ابو هديب والدكتورة سناء علي شقوارة والدكتور جهاد عبد الكريم
والدكتور
البرغوثي والدكتور صائب خريسات والدكتور فايز احمد عبد هللا والدكتور نهاد الموسى
نزار ابوجابر والدكتور محمد سالم الطراونة.
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جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
األميرة سمية بنت الحسن:رئيساً ،وعضوية :رئيس الجامعة والدكتور عصام سليم االيوبي وسامي عيسى
سميرات والمهندس عبد الرحمن الشمالوي وجواد حديد ومروان جمعة والدكتور نبيل ابراهيم الفيومي
والدكتور محمد صيدم والدكتور عمر ميشيل حمارنة و الدكتور شاهر المومني و الدكتور نجيب محمود
ابو كركي والدكتور نائل حرز هللا و الدكتور فاروق العمري و الدكتور نهاد عبد الرؤوف اليوسف.
جامعة الزرقاء
الدكتور راتب السعود :رئيساً ،وعضوية :رئيس الجامعة والدكتور محمد احمد محمود الحاج والدكتور
حسين محمد حسين برهوش والمهندس تركي عوض ابو جسار والمهندس خالد محمود عبد الرزاق
محمود والدكتور موسى طه عودة والدكتور عمر وفيق صابر والدكتور محمد احمد الرشيد وأسامة
محمود أبو شعيرة والدكتور محمود عبد الرحيم رشيدات والدكتور محمد نايف العمايره والدكتور
محمد عباس النوافلة والدكتور حلمي ساري والدكتور حسن الشلبي.
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 77864طالبا ً يتقدمون المتحان الكفاءة الجامعية الثالثاء
قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ان عدد الطلبة الذين سيتقدمون
المتحان الكفاءة الجامعية على المستويين العام والمتوسط ،يبلغ  11146طالبا وطالبة من مختلف
الجامعات العامة والخاصة.
واضاف الزعبي في تصريح لـــــ(بترا) ،ان امتحان المستوى العام سيجرى يوم الثالثاء المقبل ،اما
امتحان المستوى المتوسط فسيجرى يوم الثالثاء  26الشهر الحالي.
وبين ان امتحان المستوى العام سيركز على اختبار مهارات البحث والتحليل والتفكير الناقد واالبداعي
والمعالجة المنطقية والرياضية واللفظية والتواصل المكتوب والتعامل مع المعلومات والحصول عليها
ومعالجتها وحل المشكالت.
وسيركز االمتحان على المعرفة بالحقوق المدنية في المجتمع المحلي واالقليمي لبيئة التخصص ،ومدى
قدرة الطالب على العمل ضمن الفريق الواحد ،والمعرفة بالقواعد االخالقية ،وما يتفق معها من افعال
وقياس مهارات التعلم مدى الحياة.
اما امتحا ن المستوى المتوسط فيركز على الكفايات ونتاجات التعلم التي يتوقع من عائلة التخصص «على
مستوى الكلية» ان تعمل على تنميتها لدى الطلبة الخريجين وتتمثل بالكفايات ونتاجات التعلم المشتركة
لعائلة التخصصات التي تقع ضمن الحقل المعرفي والالزمة لممارسة االدوار المهنية المناطة بخريجي
تلك الكلية.
واوضح الزعبي ان امتحان الكفاءة الجامعية يركز بشكل عام على الكفايات اكثر من كونه اختبارا
تحصيليا يقيس معارف وحقائق ونظريات تم تعلمها من قبل الطالب واختبر بها واجتازها.
كما يركز على نتاجات التعلم العامة والخاصة التي يتوقع من الطالب اكتسابها بعد االنتهاء من دراسة
البرنامج االكاديمي الملتحق به ،والتي من شأنها حمله على لعب االدوار المهنية المتوقعة في اطار
التخصص الذي درسه بفاعلية.
وعن اجراءات االمتحان ،اكد الزعبي ان االمتحان سينفذه المركز الوطني لالختبارات التابع لهيئة
االعتماد بالتع اون مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وسيتم االستفادة مما
يتوفر لهذه الجهات من بنى تحتية وكوادر بشرية في المساهمة في االشراف على تطبيق االوراق
االختبارية.
وقال ان االمتحان سيكون محوسبا وله نماذج متعددة متكافئة للمساهمة في تسهيل مهمة تطبيقه ومرونتها
والتغلب على محاوالت الغش ،مشيرا الى ان االمتحان سيطبق على عينة مسحوبة عشوائيا من بين
مجموع الطلبة الملتحقين بكل تخصص وممن هم في الفصل الذي يسبق تخرجهم.
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إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي
حاتم العبادي -أعلن مديرعام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدهللا سرور الزعبي عن إعادة تشكيلة
مجلس إدارة الصندوق.
وبحسب نظام الصندوق ،يتشكل مجلس االدارة من ( )11عضوا منهم خمسة اعضاء بحكم وظيفتهم،
والباقي يتم تعيينهم.
وشملت التشكيلة المعينة العضاء مجلس االدارة ،التي اقرها مجلس التعليم العالي ،بناء على تنسيب مدير
الصندوق :الدكتور عبدالرحيم الحنيطي من الجامعة االردنية والدكتور أمين العضايلة من جامعة مؤتة
والدكتور أحمد الكوفحي من جامعة العلوم والتكنولوجيا والدكتور مصطفى ناصر الدين من مؤسسة طالل
ابو غزالة والدكتور خلدون قطيشات من مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير والمهندس عمر ابو
وشاح رئيس مجلس إدارة «بترا» للصناعات الهندسية.
اما اعضاء المجلس بحكم وظيفتهم :وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ،رئيسا
للمجلس وعضوية مدير عام الصندوق الدكتور عبدهللا الزعبي وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي الدكتور مصطفى العدوان وأمين عام المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الشريدة
وامين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي.
ويباشر المجلس الجديد اعماله اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ،ولمدة سنتين ،قابلة
للتجديد مرة واحدة.
وعلى صعيد متصل ،عين مجلس ادارة الصندوق الدكتور نضال يونس من الجامعة االردنية رئيسا للجنة
قطاع العلوم الطبية والصيدالنية ،بدال من الدكتور أحمد الكوفحي الذي اختير عضوا في مجلس االدارة
الجديد.
كما تم تعيين الدكتور منيب الساكت من الجامعة االلمانية -االردنية عضوا في لجنة قطاع العلوم الطبية
والصيدالنية والدكتور محمد علوان من جامعة البترا الخاصة ،عضوا في اللجنة العلمية لصندوق دعم
البحث العلمي.
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محمود :دور الجامعات قيادة المجتمع ونريد خريجين يخلقون الوظيفة

أدار الحوار :رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد
حسن التل -شارك في الحوار الزمالء :رشاد ابو
داود ،حمدان الحاج ،أمان السائح ،كمال زكارنة،
عمر محارمة ،عمر كالب ،د .مهند مبيضين ،فارس
الحباشنة ،غادة ابو يوسف ،ليلى الكركي ،انس
صويلح وجعفر الدقس.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين
محمود إن التعليم العالي في األردن ال يزال يتمتع
بسمعة جيدة على مستوى العالم العربي ،مشيرا إلى
أن ضبط الجودة في الجامعات ليس غرضه التشهير
بل «اإلصالح».
واضاف الدكتور محمود في حوار شامل في «منتدى الدستور للفكر والحوار» ،ان دور الجامعات قيادة
المجتمع وليس أن تُقاد من المجتمع كما هو حاصل ،مضيفا اننا نريد أن نخرّج شبابا ً وصبايا وفتيات من
الجامعات تكون الوظيفة تبحث عنهم وليسوا هم من يبحث عن الوظيفة ،بمعنى ،شباب خريجون يخلقون
الوظيفة وال يبحثون عنها.
وأكد أن المدارس تلعب دورا كبيرا جداً في التعليم الجامعي ،موضحا ان طلبتنا يفتقرون الى التعلم الذاتي
وآن األوان أن نُخفف من المركزية.
وبالنسبة للحديث عن وجود تالعب في البعثات الجامعية ،قال الدكتور محمود ،لم أجد أن هناك تالعبا في
«البعثات» وقد تكون هناك بعض األخطاء لكن لألمانة هناك معايير موضوعية في هذا األمر.
واشار الدكتور محمود الى اننا نريد خلق بيئة جامعية صحية بعيدة عن العنف ،مؤكدا أن حل مشكلة
مخرجات التعليم ال يأتي برفع المعدالت أو خفضها ..وتاليا ً نص الحوار..
ترحيب رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل:
نرحب بالدكتور أمين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي في «منتدى الدستور للفكر والحوار»،
للحديث حول ملف هام وساخن هو «ملف التعليم العالي» بما يحويه من ايجابيات وسلبيات ،ولالنصاف
فإننا في االردن باستطاعتنا اعتبار انفسنا مميزين في هذا المجال رغم بعض االنتقادات ،وأقول انتقادات
وليس تشوهات.
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وال حقيقة ان هذه االنتقادات ربما تأتي نتيجة التوسع الكبير الذي طرأ على هذا الميدان ،إذ بلغ عدد
الجامعات الرسمية والخاصة  ،26وترث هذه الجامعات جزءا كبيرا من الخلل الذي وقع على التعليم العام
بشكل الفت .ومع كل هذا ما زلنا نصر أننا نملك تعليما عاليا نعتز به ونفخر ،وما زلنا ننظر الى الجزء
المآلن من الكأس وليس الجزء الفارغ منه.
معالي الضيف ،وانت تقف اليوم على رأس مؤسسة التعليم العالي في االردن ،كوزير ورئيس لمجلس
التعليم العالي ،أين نقف في االردن في هذا المجال؟.
محمود :أشكر األستاذ محمد التل على هذه المقدمة الدافئة في هذا الصباح الجميل ..يشرفني أن أكون في
جريدة الدستور ،وأنا من قراء الدستور منذ بداياتها ،وهي تعني لي الكثير ،وأتمنى أن تتجاوز أي مشكلة
وتحافظ على رونقها وتتقدم أكثر وأكثر.
في هذا المكان أحب أن أتحدث وأستمع ،أنتم مجموعة من اإلعالميين المتميزين ،وأنتم على صلة في
الميدان مع الجامعات والطلبة واألساتذة ،فأحب االستماع إلى المالحظات والمداخالت ،فمسيرة التعليم
العالي في بلدنا تهمنا جميعاً ،والمسيرة مستمرة ،أنا أؤمن بقضية الحوار ،في الثاني من الشهر المقبل لدي
لقاء مع مجموعة من خريجي الجامعات الذين حققوا قصص نجاح في الحياة العملية ،بحيث سنجمع
أعضاء من مجلس التعليم العالي لنستمع إليهم ،ونستمع إلى الميدان ،آراء جيل آخر ،جيل في الثالثينات
واألربعينات ،نستمع إليهم وإلى تجربتهم ،وما هي األفكار الجديدة ،حتى اتحادات الطلبة في الجامعات،
والمؤسسات الطالبية نستمع إليهم ،دائما ً نحن نتجه إلى التنظير والوعظ ،فآن األوان أن نستمع إلى
التجربة ،ألن هذا جيل جديد ،لديه أفكار ورؤية يشكلون غالبية أفراد المجتمع فيجب االستماع إليهم.
فأتمنى أن أسمع مداخالت في هذا اللقاء.
لدي مقوالت أرددها ،مثالً :أعطني تعليما ً جيداً أعطيك أمة صالحة ..مقولة أخرى أؤمن بها :الثابت
الوحيد في الكون هو التغير والتطور ..هنالك شعار وهو أن هدفنا في الجامعات أن نخرّج شبابا ً وصبايا
وفتيات بأن تكون الوظيفة تبحث عنهم وليسوا هم من يبحث عن الوظيفة ،بمعنى ،شباب خريجون يخلقون
الوظيفة وال يبحثون عنها عن طريق المبادرات وغير ذلك ،فهذه بحاجة إلى تدريب ،إلى مهارات.
ناحية أخرى أحب التركيز عليها ،أن التعليم العالي وإصالح مسيرة التعليم العالي ال يمكن أن تتم بمعزل
عن منظومة التعليم بشكل عام ،ليس فقط التعليم العام والتعليم األساسي ،حتى التعليم ما قبل المدرسة،
أخطر مرحلة في عمر اإلنسان وأخطر مرحلة في التعليم ،سنوات التكوين في عمر اإلنسان ،البحث
العلمي يبدأ في هذه المرحلة ،التفكير النقدي التحليلي في هذه المرحلة ،فهي مرحلة التأسيس في عمر
اإلنسان ،فهذا هو أساس البناء التعليمي في هذه المرحلة ..مهارات التعايش مع وسائل التقنية الحديثة،
مها رة التعلم الذاتي ،فآن األوان أن نركز على التعلم والتعلم الذاتي ،فهذا ما يفتقر إليه طلبتنا ،حتى في
مرحلة التعليم العام ،آن األوان أن نخفف من المركزية ،ألن التقييد في رأيي كلما زاد التقييد زاد التخلف،
فلماذا ال تكون كل مدرسة لها مساهمة ورأي في الموازنة مثالً ،تضع احتياجاتها في اختيار المعلمين
بحيث يكون لها دور ،فال يجب أن يكون الطالب متلقيا بل أيضا ً يجب أن يكون مشاركا ً في اتخاذ القرار،
حتى الكتاب المدرسي نحن على مستوى التعليم نضع المنهاج ،هذا هو المنهاج المسؤول عنه والذي يجب
فلنعط مجاال لوضع الكتب ويكون هناك تنافس بين واضعي الكتب ،التنافس يولد اإلبداع،
أن تمتحن فيه،
ِ
أنا مسؤول عن تطبيق هذا المنهاج ،فهذا يجعل التنافس موجودا ،حتى على مستوى الجامعات.
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التعليم الجامعي ،المدارس تلعب دورا كبيرا جداً ،فعندما نتحدث عن التعليم التقني إعداده سيكون في
المدارس ،كثير من مشاكلنا في التعليم العالي «المنتج من المدارس» ،فهذا العام فوجئنا باألعداد الضخمة،
أكثر من ثالثة آالف طالب حصلوا على معدل  %65فما فوق ،أي زيادة كبيرة عن العام الذي سبقه.
التعليم العالي في بلدنا ال يزال يتمتع بسمعة جيدة على مستوى العالم العربي ،عملية المقارنة في
السبعينات ليست عادلة ،ألنه في السبعينات كان هناك جامعة واحدة ،وأصبح هناك جامعة ثانية ،فالعدد
محدود ،اآلن لدينا ما يزيد عن  21جامعة ،حتى مع الكليات المتخصصة تصل إلى  ،31فاألعداد ضخمة،
زادت ،والطلبة زادوا ،أيضا ً ليس من العدالة أن ال نأخذ هذه األمور بعين االعتبار ..أيضا ً مشكلتنا ليست
في المسار العلمي ،المجاالت العلمية في الطب والهندسة والعلوم مهما بالغت في أعداد الطلبة تبقى هناك
محددات ألن هناك كلفة في الزيادة ،لكن الطامة الكبرى في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،فاألعداد هائلة
تصل إلى ما يقارب ثلثي الجسم الطالبي في هذه الدراسات ،الدراسات النظرية ،أنا ال أقلل من أهميتها،
فهذه من أهم الدراسات ،فهذه ضمير األمة الدراسات اإلنسانية واالجتماعية ،لكن طريقة تعاملنا معها
ليست بالطريق السليم.
لدينا عقدة الشهادة مع األسف ،فالمسار األكاديمي يصل إلى حوالي  %11من يريدون أن يأخذوا دراسات
أكاديمية ،فلدينا عقدة الشهادة ،أولياء األمور يريدون أن يحصل أبناؤهم على الشهادة ،فيتم ضخهم في هذه
الدراسات ،فتكون النسبة أعدادا ضخمة ،والبطالة تصل بينهم من  15إلى  ،%21وهذه تصبح بؤر التوتر
الجامعي ،ولذلك من األمور التي نفكر فيها ونعمل عليها العام القادم ،وبدأنا الخطوات العملية ،أن على
األقل أن نبدأ العام القادم بتوجيه  %11منهم إلى الدراسات التقنية ،ألن هناك نظرة مجتمعية دونية مع
األسف لهذا التعليم..
ماذا سنفعل؟ اآلن فكرنا ،إذا حققنا حوالي  %11للدراسات التقنية ،فآن األوان أن نتعلم من تجربة
اآلخرين الذين نجحوا في العالم ،كما فعلنا في الجامعة األلمانية األردنية ،التجربة األلمانية ،بحيث يقوم
الطلبة في الجامعة بالذهاب لمدة عام في ألمانيا ،ال يوجد بطالة بينهم ،السوق المحلي والسوق اإلقليمي
وحتى السوق األلماني يستوعبهم ،اآلن يجب أن نستفيد ،وسيكون يوم  2أو  3الشهر القادم وفد من
الجامعات الصينية قادم إلينا ،جاللة الملك حينما زار الصين أثار موضوع االستفادة من التجربة العلمية
في الصين ،فنريد أن نتعاون مع الصينيين في هذا المجال ،نستفيد المعرفة ،قد يكون طموحنا يصل في
مرحلة إلى إنشاء جامعة صينية أردنية ،بحيث يمضي طالبنا مثالً سنة أو ستة أشهر في الصين ،فمسار
التعليم التقني يجب أن نركز عليه ،ونفكر في أمور أخرى ،الثابت الوحيد في الكون هو التغير ،حتى
بالنسبة للمشكلة التي نعانيها أن كثيرا من طالبنا ال يزال يريد دراسة الطب والهندسة وما إلى ذلك،
ومجال الدراسات النظرية نحاول ضخهم في هذا المسار.
المشكلة من التحديات التي نعانيها ،فالتصور على مستوى العالم العربي في مطلع الخمسينات كان عدد
الجامعات في العالم العربي  11جامعات ،اآلن يصل إلى حوالي  ،611أي التزايد بمعدل كل سنة تزيد
حوالي  ،%11فإذا أخذنا مثالً األردن ،في السبعينات والثمانينات لدينا ثالث جامعات ،اآلن في العقود
الثالثة األخيرة ونتيجة تزايد أعداد الطلبة وصل عدد الجامعات لدينا إلى عدد كبير ،نحن نحتاج إلى هذه
الجامعات ،لكن كانت المشكلة أن الجامعة تحتاج إلى مدة طويلة لكي ترسي تقاليد ،لكن هذا العدد ليس
لدينا في األردن فقط ،بل أيضا ً في العالم العربي خالل العقود الثالثة األخيرة أصبح هذا التزايد الكبير.
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النقاط األساسية التي نركز عليها ،اإلدارة والحاكمية وكيف نطورها ،والتشريعات ،أيضا ً تنمية الموارد
البشرية وتنمية الموارد المالية ،وسياسة القبول ،ضبط الجودة التي يجب أن يخضع لها كل الجامعات،
وضبط الجودة ليس بغرض التشهير بل بغرض اإلصالح ،فيهمني جداً أن نمرر الرؤية اإلصالحية
ونتائج التقييم إلى هذه الجامعات لكي تصلح ،أيضا ً البيئة الجامعية ،والتي مع األسف يشوبها العنف
الجامعي ،فيجب خلق البيئة الجامعية الصحية ،فهذه أهم المحاور التي نفكر فيها في مسيرة التعليم العالي.
عال ليقول ماذا نريد في التعليم العالي
 الدستور :جميعنا نعلم ما ال نريد ،لكن لآلن لم يأت وزير تعليم ٍويبدأ بتطبيق هذه اإلرادة الجمعية المجتمعية ،فنحن نمارس أسلوبا تعليميا يخاطب أضعف «الملكات»
البشرية والذي هو التلقين والذاكرة ،ونسعى إلى تنميتها عبر التعليم التلقيني ،ولكن لغاية اآلن لم يأت أحد
ليقول لنا كيف سنتخلص من هذه اآللية وكيف سنجعل الطالب يتحرك نحو التعليم اإلبداعي في الجامعات
تحديداً الذي لم نصل له لغاية اآلن ..ثانياً ،غالبية الكليات اإلنسانية والكليات االجتماعية بدالً من أن تفرز
علماء أفرزت عنفا ..ثالثاً ،نتحدث عن المدارس المستقلة ،وقبل فترة قرأنا تجربة المدارس المستقلة في
احدى الدول العربية ،والتي فشلت فشالً ذريعاً ،صحيح أن هناك استقالال يمنح للمدرسة ،ولكن هناك إطار
عال بينها
الربط العام ،كيف سنقوم بعمل تجربة مستقلة في ظل وجود وزارة تربية وتعليم في حجم جفاء ٍ
وبين وزارة التعليم العالي ،وحجم جفاء بينها وبين الحضانات والتي قلتم بأنها أخطر مرحلة ،بأنها غير
تابعة إال لوزارة التنمية االجتماعية ،فالحضانات ترخص من وزارة التنمية االجتماعية والمدارس وزارة
التعليم ،والتعليم العالي لوزارة التعليم العالي وهذه الوزارات الثالثة ال يوجد تعاون بينها.
محمود :ال أزعم بأنني أستطيع أن أغير ،عملية التغيير ممكن أن أسير بخطوة على الطريق الطويل ،لكن
تحتاج إلى عمل جماعي ،ولذلك في بداية الحديث قلت بأنني ال أريد أن يقتصر وجودي على أن أتحدث
فقط ،بل أريد االستماع ،جهد جماعي ،ال يستطيع فرد وحده أن يعمل ،نحن لدينا رؤية ،وبدأنا عمال جديا
لموضوع التعليم التقني ،موضوع المشاركة ،اآلن نحن نسعى للطالب ونستمع إليهم ،مشكلتنا التي نعاني
منها أننا نقرأ ما هو مطبق في أميركا أو فرنسا فعلى الفور نريد تطبيقه ،وهذا ال يجوز ،أتمنى أن يكون
المجتمع المدني لدينا ناضج إلى الحد الذي يتولى هو عمل وزارة الثقافة ،يتولى عمال مثالً بالنسبة لعملية
التعليم ويشارك فيها ،لكن هذه ال تأتي بين يوم وليلة ،فتحتاج إلى إعداد ،وأخذ بعين االعتبار ظروفنا.
الدراسات النظرية والخريجون ،والتي قمت بتسميتها بؤر التوتر المجتمعي ،في طريقة تعاملنا مع هذه
الدراسات يجب أن نفكر في حلول ..أتمنى أن يكون هناك مساقات في الشريعة وغيرها ،والتفكير
المستنير أن نعطي مساقا أو اثنين بالنسبة للطلبة ،ألنه على مستوى البكالوريا فالطالب غير متخصص
بالمعنى الدقيق ،بل ُملم ،ويخرج بثقافة ..لكن أؤكد لكم أن هذه الدراسات ،لدينا واحات تميز وال زلنا
محافظين عليها ،كليات الطب لدينا متميزة ،وكليات الهندسة كذلك ،فال يجب التقليل ،لدينا مشكلة في
الدراسات النظرية ،ولدينا مشكلة في تزايد أعداد الطلبة الذي يجب معالجته ،لكن لدينا واحات تميز،
فيجب التخفيف من جلد الذات ،ألننا أحيانا ً نكتفي بالنقد وال نقدم الحل.
بالنسبة للتنسيق بين الوزارات ،فوزارة التربية والتعليم أصبحت تشرف على الحضانات وتؤسس ،وهناك
تناغم بيننا وبينها ،ونأمل أن نصل إلى حل ،لدينا مقترح اآلن لمجلس التعليم العالي بأن يكون نائب
الرئيس هو وزير التربية والتعليم ،هناك رؤية معينة لمجلس التعليم العالي ما هو دوره ومجالس األمناء..
الدستور :عمليا ً هل هناك أي توجه لرفع معدل القبول لتكون مخرجات التعليم أكثر نوعية؟ ..ثانياً ،سبق
وكان هناك توجه أو دراسة للتخصصات ،المفاضلة ما بين التخصصات الختيار األجود فاألقل جودة ،هل
تمت هذه الدراسة؟.
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** محمود :بالنسبة لحل مشكلتنا ال يأتي برفع المعدالت ،فكنت كرئيس جامعة ،في يوم من األيام وجدت
أن هناك استثناءات لمن هم تحت الستين ،األول أعلى معدل في الجامعات حصل على معدل ،%56
فالمشكلة في العملية التعليمية نفسها ،في مناهجنا وخططنا المدرسية أسهل الحلول رفع أو خفض المعدل.
بالنسبة للتخصصات لدي حساسية تجاه كل ما نقوم به ،بأن يكون لدينا بنك معلومات بأن هذه
التخصصات المطلوبة وهذه التخصصات المطلوبة في الدول المجاورة ،الهند كانت تدرس احتياجات
سوق اإلمارات لمدة  11-5سنوات ،ويقومون بالتخريج لهذا السوق ،ونحن أيضا ً بالنسبة لالختصاصات
نأخذ ونوجه ما الذي نحتاج له ،وصاحب القرار في هذا الشأن هم مجالس األمناء ،لكن هيئة االعتماد
تعطي «إذن االشغال».
 رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل :لكن متى سنصل إلى حد الجرأة بأن نقول بأننا هذاالعام ال نحتاج مثالً إلى تخصص اللغة العربية أو التاريخ؟.
عال بأن
** محمود :أنا أؤمن باستقاللية الجامعات واستقاللية القرار الجامعي ،وأنا أوجه كمجلس تعليم ٍ
يأتي هذا القرار من مجلس األمناء في كل جامعة ،تدرس ما نحتاج إليه وتكون هي المسؤولة ،ولذلك من
أول يوم إلى اآلن ال أتدخل في القرار الجامعي إطالقاً ،لكن إذا أردت التدخل فأتدخل بصفة األخوة
والصداقة..
 الدستور :استثناءات القبول ،ماذا برأيك االستثناءات التي يجب أن تبقى واالستثناءات التي يجب أنتلغى من أجل العدالة ..ثانياً ،موضوع الموازي ،إلى أي حد تعتقد أنه يزيد الفجوة بين الطالب الذي يدخل
بشكل عادي والطالب الذي يدخل على الموازي ،وهذا الموازي هل هو جزء من أجزاء إثارة مزيد من
العنف في الجامعات؟ وهل سيبقى الموازي هو الحل لرفد موازنة الجامعات سيما وأنها تعاني من عجز..
ثالثاً ،موضوع تعيين مجالس األمناء ،أال تعتقد أن صالحيات مجالس األمناء صالحيات مق ّزمة وليس لها
الدور القوي ..رابعاً ،موضوع صندوق دعم الطالب الجامعي غداً يبدأ تقديم الطلبة له ،هل هناك نية لرفع
مظلة وأعداد الطلبة المستفيدين منه ..أخيراً ،الحديث الذي يثير الكثير من التوترات موضوع تعيين
رؤساء الجامعات ،ألن يكون لهذا األمر أسس واضحة؟.
** محمود :الكل يتحدث في موضوع االستثناءات ،أنا شخصيا ً أؤمن بالعدالة والشفافية وأتمنى أن نصل
إلى هذه المرحلة ،والقبول التنافسي.
لكن أريد التحدث على أرض الواقع ،على سبيل المثال نتحدث عن استثناءات القوات المسلحة ،%21
حوالي  %15دخلوا ضمن التنافس الخاص ،و %5ضمن الكوتا ،أبناء المعلمين ،يأخذون  ،%5هؤالء
دخلوا جميعهم «تنافس حر» ،و %1استثناء .عمليا ً على أرض الواقع هذا ما رأيته ،فمن يدخلون ضمن
التنافس الحر نسبة قليلة جداً في االستثناءات ..القضية هي بالنسبة ألبناء المناطق النائية ،%11 ،أبناء
المناطق النائية ال شك أن هناك مبررات ألن يتم إعطاؤهم وضعا خاصا ،اآلن هناك حديث في لقاءاتنا
بأن يكون هناك تنسيق أكثر ما بين وزارة التعليم العالي والمسؤولين عنها ،بأن يكون لنا دور تنسيقي،
اآلن اقترحنا بالنسبة ألبناء المناطق النائية ،وهذه األمور ندرسها اآلن ،أنه بعد امتحان التوجيهي نقوم
بتطبيق في بعض التخصصات امتحان قبول ،في ضوء هذا االمتحان نقيّم هؤالء ونعطيهم برامج
استدراكية لرفع المعدل .يبقى مبدأ االستثناءات حتى في كل العالم هناك استثناءات مبررة ،هذا األمر ليس
بتلك المبالغات ،لكن سنحاول تقنينها جاهدين.
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بالنسبة للموازي ،أنا شخصيا ً أتمنى أن يذهب الموازي وينتهي ،فكلفة الطالب في الجامعات األردنية أكثر
من ثالثة آالف دوالر ،أي بحدود  2511دينار كلفة الطالب ،لدينا في الجامعات الرسمية حوالي 211
آالف طالب وطالبة ،حوالي نصف مليار دينار ،الحكومة تدفع  13مليونا ،الرسوم تغطي بحدود ،%41
تأتي مساعدات ومنح ودعم من االتحاد األوروبي تصل إلى  311ماليين ،لدينا عجز يبقى في الجامعات،
اجتهدوا ،وكانت جامعة العلوم والتكنولوجيا هي المبادرة أيام الدكتور سعد حجازي ،اجتهد بأن هذه تلبي
وتسد جزءا من العجز المالي ،البديل بأن يزيد الدعم ونجد مصادر تمويل أخرى للجامعات ،أعتقد أن
الجامعات مقصرة في ناحية بأن البحث عن مصادر تمويل ومشاريع استثمارية ووقفيات ،فسمعة
الجامعات األردنية حققت شأنا ً عاليا ً جداً في مرحلة من المراحل ،وهلل الحمد ما زلنا في مرحلة جيدة،
فيجب أن نتواصل ،ونحصل على منح أكثر ،اآلن نخطط لزيارة مثالً لتركيا ،فوزير التعليم العالي التركي
قام بزيارتنا ،وهناك مجال بأن نأتي بمنح ،لكن هذا بحاجة للتواصل معهم ،المشكلة أننا في كثير من
األحيان ننتظر اآلخرين ألن يفتشوا علينا ،فأتمنى إذا وجدت مصادر تمويل وغطت العجز في الجامعات
بأن ننتهي من الموازي.
بالنسبة لمجالس األمناء ،مجلس التعليم العالي ودائما ً هذا ما نتحدث عنه ،أن الرؤية وهذا ما قدمناه في
القانون المعدل ،قُصر دور مجلس التعليم العالي على وضع السياسات واالستراتيجيات ،وبالمناسبة بدأت
بتطبيقها من اآلن ،فمجالس األمناء يجب أن يأخذوا صالحيات أكثر ،ويتحملوا مسؤولية ،عمليات التمويل
يستطيعون أن يأتوا بها ليس من جيوبهم الخاصة ،فباستطاعة مجالس األمناء وهم الذين سيمارسون
صالحيات أكثر يمارسها اآلن مجلس التعليم العالي.
بالنسبة لتعيين رؤساء الجامعات ،حيث حصل لغط وحديث ،نحن لغاية اآلن قمنا بتعيين رئيس لجامعة
مؤتة ورئيس للجامعة األلمانية ،الجامعة األلمانية لها خصوصية ألن األلمان لهم مشاركة ،أنا أؤمن
باحترام هيبة رئاسة الجامعة ،هؤالء زمالؤنا ،لكن رئيس الجامعة يتغير حينما تنتهي مدته أو حينما هو
يقدم استقالته ،فيجب أن نحترم هيبة رئاسة الجامعة ،هؤالء زمالؤنا.
بالنسبة لصندوق دعم الطالب ،طالبنا ونطالب ،حتى بالنسبة للدعم اآلن في الموازنة الجديدة طلبنا مزيدا
من دعم الحكومة للصندوق .اآلن نحصل على  51مليونا للدعم و 11ماليين للصندوق و 6ماليين للبنية
التحتية..
 الدستور :تحدثت عن رؤساء الجامعات والتعيين ،كلنا نعرف ظروف تعيين احد رؤساء الجامعات..فمراقبة األداء مهمة إن كانت المدة يجب أن تحترم ..ثانياً ،التقيت برئيس ديوان الجمهورية التونسية ،وهو
مؤرخ ،حيث قال بأنهم أتوا لألردن لالطالع على تجربة الجامعة األلمانية لعمل تجربة في تونس بنفس
السياق ،وهذا جانب مشرق ،الجانب المشرق اآلخر سمعنا أن لدينا  5آالف طالب كويتي ،وهذا أمر جيد،
وأيضا ً طلبة سعوديون حوالي  21ألف طالب سعودي ،لكن ما زالوا ينتظرون زيارة رؤساء جامعات
أردنيين ،كان يمكن العمل على هذا األمر ..في موضوع دعم البحث العلمي ،صندوق البحث العلمي يدعم
مؤتمرات ولقاءات وجامعات ،لكن ال يدعم الوصول إلى مفردات البحث العلمي وهي قواعد البيانات..
أرجو أن تراقبوا األداء جيداً في الجامعات ،وأن تطلبوا ماذا تفعل الجامعات من أجل مراجعة خططها
الدراسية..
** محمود :بالنسبة للطلبة الوافدين ،لدينا اآلن  35ألف طالب وافد ،الطلبة السعوديون لدينا حوالي 1-1
آالف ،هؤالء يأتون بدخل للبلد حوالي  211مليون دينار ،ما نحصل عليه من الطلبة الوافدين في هذا
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الحجم ،الـ 35ألفا حوالي نصف مليار دينار ،هذا الرقم إذا عملنا عليه وزدنا ،ونستطيع ذلك ،فإذا زدناه
إلى مثالً  51ألفا فسنصل إلى  111-111مليون دينار ،وهذا نحن بأمس الحاجة له ،لكن هناك نقطة ،فما
أروع النقد البناء ،صحيح أن هناك أزمة في التعليم العالي ،لكن يجب أن ال نستعمل تعليما عاليا غير جيد،
ألنه ليس لمصلحتنا أمام اآلخرين ،فجاءني من سفيرنا في استراليا بأن هناك أعدادا ضخمة من الطلبة
السعود يين تأتي للدراسة في استراليا ،فما أقوله بأن إصالح التعليم شيء والتشهير به شيء آخر ،ولذلك
أنا ضد عملية التشهير..
تم إثارة نقطة بأننا نريد استقاللية الجامعة لكن المساءلة وضبط الجودة ،ولذلك يجب على جميع الجامعات
ضبط الجودة ،كل الجامعات خاصة ورسمية بأن تدرس وتخرج بنتائج وبرؤية إصالحية وتخبر
الجامعات دون التشهير بها ،فهذا أمر مهم جداً وهو مراقبة األداء .عندما يتولى زمالؤنا المناصب ،فال
شك أن هناك تباينا ،هذا مبدع وهذا أقل إبداعا ً لكن هؤالء أساتذة الجامعات األردنية ،عندما يرون عمليات
ضبط الجودة ومراقبة األداء فهذا يشجعهم على بذل جهود أكثر.
 الدستور :التعليم بشكل عام ،الجامعي وكل مراحل التعليم ،فنرى أن الوضع ليس بخير ،فهناك أزمة،هذا ما نسمعه من المسؤولين في مختلف مواقعهم ،في وزارة التربية أو التعليم العالي أو مستويات أعلى..
من هذه المظاهر أن المدارس والجامعات أكثر بؤرة تظهر فيها سلبيات المجتمع ،مثال على ذلك العنف
الجامعي والناحية اإلقليمية والتفرقة بمجملها ..التعليم في الستينات والسبعينات كان أفضل ،أقترح تشكيل
مجموعة من المهتمين ويتم وضع أرقام أمامهم ولماذا كان التعليم أفضل في تلك الفترات ،مع أن الوضع
االقتصادي لم يكن أفضل من اآلن ،ولماذا تغير وتراجع التعليم ..االقتراح الثاني هو تفعيل العالقة بين
مؤسسات التعليم ،وأقصد هنا المدارس وبالدرجة األولى المدارس االبتدائية ،تفعيل العالقة بينها وبين
األهل ،العالقة اآلن أصبحت عالقة عدائية بين األهل والتعليم ،فنرى إذا كان هناك لجنة وتدرس جيداً
الوضع فيمكن أن تعيد ترميم العالقة بين األهل والتعليم.
** محمود :ال شك أن دور األسرة مهم ،إذا أخذنا الشريحة العمرية بين  22-15فهي تشكل حوالي -21
 %22من المجتمع ،اآلن نحن كجيل يجب أن ننظر إلى أن هناك جيال ظهر ،وليس نحن من أوجده ،لديهم
فكر ال يجب التقليل من أهميته ،فلديهم التعلم الذاتي ووسائل تعلم كنا نحن الجيل السابق محرومين منها،
فهذه الفجوة ألننا ال نستمع ألبنائنا ،فهناك جيل يجب أن ال نستهين به يظهر.
 الدستور :تحدثت عن مجالس األمناء وأنك تخجل من الطلب منهم أن يقوموا بعمل أمر ما ،ورؤساءالجامعات يتحدثون عن عدم وجود داع لوزارة التعليم العالي ،فهل تعتقد أن هناك داع لوزارة التعليم
العالي؟ ..ثانياً ،شواغر المستشارين الثقافيين أين وصلت؟ ..ثالثا ً كان هناك حديث عن الجامعة الطبية،
لماذا لم تقبل هذه الجامعة أي طالب لغاية اآلن؟.
** محمود :بالنسبة لوزارة التعليم العالي وإلغائها ،فكما قلت في مقدمة الحديث ،المجتمع المدني في
فرنسا هو الذي ينفق على الثقافة والمؤسسات ،لكن هل نضج مجتمعنا للحد الذي يتولى هذه العملية،
فنتمنى أن نصل ،فهناك أمور تحدث في دول متقدمة نحن نسعى للوصول إليها ،لكن لم نصل لها بعد،
ا آلن إذا أردنا إلغاء وزارة التعليم العالي في هذه المرحلة ،وتم طرح هذه الفكرة وتم تجربتها ،وفي النهاية
تعثرت العملية ألننا لم نكن مهيأين لها ،فهذه بحاجة لوقت.
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أيضا ً وزارة التعليم العالي لها دور آخر ،فهناك خدمات معينة للطلبة ومنح وبعثات وأمور أخرى ،فليس
من ال سهل إلغاؤها ،أتمنى أن نصل في وزارات كثيرة بأن تكون مؤسسات المجتمع المدني قادرة على
إدارتها.
بالنسبة للمستشارين الثقافيين ،قمنا بعمل امتحانات لـ 21شخصا ،ويوم االثنين القادم أمين عام الخارجية
وأنا وأمين عام التعليم العالي سنقوم بعمل مقابلة نهائية لهم حتى نختار منهم ،فمن الممكن أن نختار 4
ونهيئهم ألماكن شاغرة ،فهناك مصر والسودان والباكستان ،مشكلة المستشار الثقافي بأنه يذهب المستشار
للتصديق والمتابعة ،فنحن بأمس الحاجة من هؤالء المستشارين أن يقيموا عالقات مع هذه الدول ويأتوا لنا
بعدد من األمور.
بالنسبة للجامعة الطبية تم ترخيصها وتم اختيار رئيس لها« ،هيئة االعتماد» تقول بأن هناك معايير
وشروطا ،عندما تستوفي هذه المعايير سيتم السماح ،وأعتقد أن هذا الموضوع عادل ،فيجب أن نتأكد،
خاصة أن هذه تتعلق بحياة اإلنسان وصحته ،فيجب أن نكون دقيقين بحيث نتأكد مائة بالمائة.
وبالم ناسبة وعلى ذكر الكليات كالجامعة الطبية ،نتمنى أن نصل في يوم من األيام ان تساهم صناديق
استثمار الكليات الطبية للمساهمة مع القطاع الخاص وعمل مشاريع تنموية مشتركة ،ويتم اختيار مشاريع
في الجنوب وليس فقط في العاصمة ،فهذه المشاريع تساعد في إحياء المنطقة.
 الدستور :شكلتم مؤخراً عدة لجان في الوزارة ،نريد أن نسأل عن اللجنة التي يرأسها الدكتور عدنانبدران والمعنية برسم خارطة الطريق للتعليم العالي ،والثانية لجنة متابعة الجامعات الصينية التي يرأسها
الدكتور أمين المشاقبة ،والثالثة متابعة لجنة التحقيق في التالعب بالبعثات ،ما هي أهم النتائج؟.
** محمود :اجتمعنا كل رؤساء مجالس األمناء ورؤساء الجامعات واعضاء مجلس التعليم العالي ،وكان
في االجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية ،وكان اقتراحي ،حيث كنت مصرا على وجود وزير المالية
حتى يسمع عن الوضع المالي للجامعات ،فتم تكليف لجنة لوضع تصور ورؤية حول مسيرة التعليم
عال جديد.
العالي ،وتكون بمثابة أرضية لمشروع قانون تعليم ٍ
بالنسبة لمشاريع قوانين التعليم العالي هناك عمالقة كانوا في التعليم والتعليم العالي من أساتذتنا الكبار نحن
نبني على ما قاموا به ،فانتهى وتم توزيعه على أعضاء مجلس التعليم العالي ،ولدينا جلسة يوم الثالثاء
لمناقشتها ،حيث تم توزيعها على عدد من رؤساء الجامعات ،وسيتم عمل حوار وسيحضر رئيس الوزراء
في حوار ونستمع إلى خالصة اآلراء ،فهذه ستكون كورقة عمل.
اما بالنسبة لـ»الصين» كانت مشكلة ،فعندما أتيت للوزارة رأيت الطلبة ،هناك عدد التحق ببرنامج طب
في جامعة معترف بها في الصين ،لكن هذا البرنامج يدرس باللغة اإلنجليزية غير معترف به من
حكومته ،فكيف سنعترف نحن به ،فذهب الطالب واكتشفوا هذا األمر وحصل هناك ضجة ،كان هناك
جهد جبار ووقف الكثير إلى جانبي واستطعنا حل المشكلة عن طريق السفارة الصينية هنا ،واستطعنا
الوصول إلى نتيجة بأن يحول هؤالء الطلبة إلى جامعات معترف بها وبرامج معترف بها ،وكل طالب
كان يقدم االمتحان ،إذا نجح فيه ينتقل للسنة الثانية ،وإذا لم ينجح سيعيد السنة األولى .هناك عوامل كثيرة
أوصلتنا إلى هذا األمر ،عدم توفر المعلومة الدقيقة للطالب من مكاتب الخدمات وغيرها ،فيجب أن تتوفر
المعلومة ألن هناك اندفاعا عند الطالب ألن يدرس.
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بالنسبة لتالعب البعثات لم أسمع بها ،فقصة البعثات كنت حريصا جداً عليها ،وبالمناسبة قمنا بإجراء
تغييرات داخل الوزارة ،لكن لألمانة هناك معايير موضوعة في هذا األمر ،قد تكون هناك بعض
األخطاء ،لكن لم أجد أن هناك تالعبا بمعنى التالعب.
 الدستور :نتائج ا متحان الكفاءة الجامعية والتي جاءت صادمة ،أال تعتقدون أن هذه النتائج تجعلكمتتعاملون مع هذا الملف بحذر؟ ..بالنسبة لصندوق دعم الطالب ،فهذا الصندوق للجامعات الرسمية فقط،
فلماذا يفترض أن الطالب الذي يدرس في الجامعة الخاصة لديه كفاية مالية ،لكن في «حقيقة الحال» هناك
من ال يملك هذه الكفاية المالية ويدرس في الجامعات الخاصة؟.
** محمود :بالنسبة للجامعات الخاصة ،من يحل محل الدولة في االنفاق هم أصحاب هيئات المديرين،
وأنا مطلع على كثير من الجامعات تدعم طالبها من أصحاب الجامعات ،وهذه مسؤوليتهم وبمقدورهم،
فهي توفر لهم عائد هذه الجامعات ،فعادة يضعوا للبعثات نسبة مثالً  %2من الدخل للبعثات في الخارج،
باإلضافة للخصومات ومساعدة الطلبة المحتاجين.
بالنسبة المتحان الكفاءة ،فهذا في غاية األهمية ،هو بحاجة إلعادة النظر والتطوير ،لكن الهدف من
امتحان الكفاءة تقييم األداء ،وليس الهدف منه نتيجة الطالب ،لكن بالنسبة للمؤسسة نفسها ما هو مستوى
أدائها ،فهناك طلبة متميزون وطلبة أقل تميزاً ،فيتم أخذ هذه النسبة وتلك النسبة ويتم تقييم أداء هذه
المؤسسة.
 الدستور :نريد رأيك كخبير وليس كوزير بهذا العدد من الجامعات الرسمية الموجودة ،تقريبا ً هناكجامعة أو أكثر في كل محافظة ،ومعظم هذه الجامعات فشلت في أن تكرر تجربة جامعة اليرموك في
اربد ،بأن تندمج مع المجتمع المحيط بها والمجتمع المحلي ،فأصبحت الجامعات بدل أن تكون جامعة
أصبحت مكانا للتفرقة ،فما رأيك في هذا الموضوع كخبير؟.
** محمود :هذا دور على اإلعالم أن يشارك فيه ،يجب أن تخرج أمور نقدية ،في الجامعة دورك بأن
تقود المجتمع وليس أن تقاد من المجتمع كما هو حاصل ..أنا لست ضد جامعة في منطقة ،لكن ضد توزيع
الطلبة على أساس في مناطقهم ،فيجب توزيع الطلبة على جامعات بعيدة عن مكان سكنه..
أشرتم إلى نقطة مهمة ،فلدينا عشر جامعات رسمية ،مفروض أن تكون هذه الجامعات لخدمة المجتمع،
وتكون على تواصل بالمجتمع المحلي.
 الدستور :لماذا ال تمنح وزارة التعليم العالي تراخيص إلنشاء كليات طبية في بعض الجامعات الخاصةالمتميزة ..ثانياً ،متى ستعترف وزارة التعليم العالي األردنية بجامعة القدس المفتوحة في فلسطين؟.
** محمود :بالنسبة للكليات الطبية ،أتمنى أن يكون هناك عمل مشترك مع إحدى الجامعات الرسمية التي
ليس بها كلية طب ،فالموضوع مفتوح ،لكن هذا األمر حساس يجب التعامل معه بحذر ،فكليات الطب
لدينا محدودة ومتميزة ،فال نريد أن يدخل قطاع خاص يبدأ بأخذ هذه الكفاءات ،نريد من هذا القطاع
الخاص أن يتعهد ويلتزم بإرسال بعثات إلى جامعات مرموقة في الخارج .نريد أن نحاول إليجاد طرق
بأن هؤالء الذين يخرجون للخارج ،أو أساتذتنا المرموقين في الجامعات الغربية ،بأن يتم التواصل معهم
ويأتوا فترات معينة لتدريس فصل ويتم عمل شبكات بحثية وبحوث مشتركة مع بعض ،لنستفيد من هذه
الطاقات في الخارج ،فلدينا طاقات متميزة وهائلة في الخارج نحن غير مستفيدين منها.
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بالنسبة لجامعة القدس ،راجعوني في هذا األمر ،وكلفنا بدراسة هذا الموضوع وسأرى التقرير حوله ،فإذا
كان مقنعا فسيتم تلبية االحتياجات ،لكن إذا لم يكن مقنعا فلن يكون ،ألن سحب االعتراف وإعطاء
االعتراف يكون بشكل مستمر ،فممكن دراسته.
 رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل :مالحظة أخيرة ،اآلن يتسرب إلى جامعاتنا أساتذةجامعات من جيبوتي والصومال والنيلين والبحرين ،بالمقابل تخرج كفاءات ،فعندما يتم تصفية هذه
الجامعات من الكفاءات وندع فيها جيبوتي والصومال والنيلين ،أال يوجد حالة صد لهذا األمر؟.
** محمود :بالنسبة للجامعات فهي جامعات مستقلة ،لدي توجه ألن أقنع اإلخوة بأنه لماذا ندخل في
معادالت ،خاصة الجامعات الحكومية في العالم العربي تأتي الشهادة مصدقة ،لكن التعيين والتوظيف
يكون للجامعات ،ويأتي هنا دور هيئة االعتماد وضبط الجودة ،أما كمشكلة ال نستطيع أن نتدخل بها،
فهيئة االعتماد تراقب بمنتهى الشدة بحيث ال تجرؤ هذه الجامعة ان تستخدم أحدا دون المستوى.
وأريد هنا أن أتحدث عن سوق عربية مشتركة للترجمة ،فاتقان الطالب للغة اإلنجليزية مهم جداً ،وبالطبع
اللغة العربية ،أيضا ً يجب أن تكون مصادر التعلم متوفرة ،عندما تترجم ليس بالضرورة أن أتقعّر في
اللغة ،فالمهم هو الفكرة وخالصة العلم ..بالنسبة للبحث العلمي ،نسبة ما يصرف على البحث العلمي لدينا
وفي العالم العربي أقل من نصف بالمائة من الناتج االجمالي ،أي بحدود  4أعشار في المائة ،في إسرائيل
تجاوزوا  ،%3المعدل العالمي حوالي  .106هناك جامعة أميركية ما تأخذه من حكومة كاليفورنيا مقابل
ما تقدمه من خدمات بحثية يعادل  6أضعاف ما ينفق على التعليم العالي في الوطن العربي ،فيجب أن
نعرف أين نقف ونعترف بها فهنا سيسهل علينا أن نضع خارطة الطريق.
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عمون نيوز

األحد

2113/11/11

السعودية :أعلنَّا إلغاء األردن من قائمة دول االبتعاث
قامت وزارة التعليم العالي السعودية بإيقاف األردن وإلغائها من قائمة الدول المعتمدة الدراسة فيها من
موقعها اإللكتروني.
وقال الملحق الثقافي السعودي لدى األردن الدكتور محمد بن مفرح القحطاني إن الملحقية أعلنت قبل بدء
الدراسة ولفترة طويلة على موقعها اإللكتروني إلغاء نظام الدراسة بالتردد.
ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن القحطاني "أوضحنا ولفترة طويلة على الموقع وفي الصحف أن على
أي شخص يرغب في الدراسة في األردن أن يحصل على الموافقة من الوزارة قبل بدء الدراسة مثل ما
يحصل في الدول األخرى ،ولكن بعض الدارسين ال يهتمون.
وأضاف القحطاني :أن الموضوع لم يعد يخص الملحقية وأن الجهة المسؤولة في وزارة التعليم العالي هي
وكالة الوزارة لشؤون البعثات ،وعلى الرغم من هذا فقد رفعنا األسبوع الماضي خطابا ً للوزارة نطلب
النظر في وضع الطالب الذين دفعوا رسوما ً وانتظموا في الدراسة.
وبرر القحطاني ما قام به مسؤول الشؤون الدراسية في الملحقية راشد بأن هناك إلحاحا من الطالب في
مواضيع ال يستطيع عمل شيء فيها.
دون سابق إنذار
وكان عدد من الطلبة والطالبات الدارسين على حسابهم الخاص أبدوا امتعاضهم مما وصفوه بإلغاء
األردن من قائمة الدول المعتمدة الدراسة فيها من موقعها اإللكتروني دون سابق إنذار لهم .ما يعني عدم
معادلة شهادات من لم يقوموا بفتح ملف إلكتروني عن طريق الموقع ،على الرغم من أنهم التحقوا
بالدراسة في وقت سابق للقرار بسنوات في جامعات وتخصصات معتمدة لدى وزارة التعليم العالي
وبموافقة من الملحقية ،وأمضوا عدة سنوات في الدراسة ومنهم من يتوقع تخرجه هذا العام.
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أكاديميون يدعون إلى إنشاء صندوق لتشجيع الترجمة وإدامتها في األردن
عمر أبوالهيجاء -لعبت الترجمة دوراً بالغ
األهمية في نقل المعارف والثقافات بين
الشعوب ،كما تلعب دوراً هاما ً في إغناء اللغة
وتطويرها ،من خالل نقل ثقافات اآلخر
والتعرف عليها.
أما بالنسبة لألردن ،فإننا نلحظ ،في مجال
الترجمة ،عدم اهتمام ،سواء من المؤسسات
الرسمية أو األهلية .هذا يضعنا أمام عدة
تساؤالت حول أهمية الترجمة وإغناؤها
للمشهد الثقافي األردني والعربي معرفيا
وثقافيا وفكريا.
«الدستور» ،حاورت بعض المشتغلين في حقل الترجمة ،وسألتهم عن أهمية الترجمة ،وإلى أين وصلت
في األردن؟ فكانت هذه الرؤى..
د .صالح ابو اصبع:
الترجمة هي أساس النهضة والسبيل الى التقدم ،باالضافة الى فوائدها العلمية والمعرفية فإنها أداة مثلى
لتفاعل الشعوب وفهم اآلخر ونظرة الى واقعنا العربي وما تحققه من انجازات علمية ومخترعات
وابداعات ،فإننا نجد أن العرب في ذيل شعوب األرض ،إنها محنة علمية وفكرية وثقافية ال يمكن
تجاوزها إال بنشاط علمي مخطط له من خالل الترجمة.
وفي األردن نكاد نرى أن موضوع الترجمة ليس ضمن اهتمامات المؤسسات ،سواء كان ذلك في وزارة
الثقافة أو وزارة التعليم العالي أو الجامعات أو مجمع اللغة العربية ،ومن خالل تجربتنا في جامعة
فيالدلفيا أدركنا أهمية الترجمة وتم تخصيص جائزة سنوية تشجيع المترجمين االردنيين ضمن جوائز
عديدة في مجاالت أخرى ،ولألسف اننا نجد ان جائزة الترجمة تم حجبها أكثر من مرة وخصوصا جائزة
الترجمة في المجال العلمي ،والواقع أن األردن فيه مجموعة من المترجمين الناشطين ولكن اسهاماتهم تتم
خارج حدود األردن وذلك بسبب بسيط إذ ال يوجد هناك مؤسسات تدعم نشاط الترجمة وتقدم حوافز
مجزية للمترجمين.
وأرى أنه آن اآلوان إلنشاء صندوق للترجمة ترعاه مؤسسة خاصة بالترجمة تساهم الدولة فيه والجامعات
والمؤسسات الكبرى كالبنوك وشركات التأمين ،وأقترح أن يتم إضافة دينار واحد على رسوم الطلبة
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الجامعيين في الجامعات األهلية والحكومية في كل فصل دراسي ،وهذا سيوفر ما يقرب من ربع مليون
دينار سنويا تكون كافية بالسير قدما في إنشاء صندوق للترجمة وإدامة عملية الترجمة في األردن.
علي عودة:
السؤال الذي يطرح نفسه بداية ،هل هناك حركة ترجمة في األردن حتى نتساءل عن واقعها وحالها،
ومتى كان اهتمام بموضوع الترجمة كي نجزم ّ
أن هذا االهتمام شهد تراجعا ً أو تهميشاً ،فالترجمة كقطاع
من قطاعات الثقافة لم تحظ يوما ً باالهتمام ولم يتم تناول موضوعها بالجدية الالزمة أكان هذا من قبل
األفراد أو المؤسسة الرسمية أو الخاصة ،وذلك ألسباب ال نعرفها ،أهو لجهل بأهمية الترجمة ودورها؟
مع ذلك فكل متابع ومهتم بأمر الترجمة تنهشه الحسرة على واقعها المؤلم وعلى البؤس والتراجع
واالنحسار الذي يعيشه واقعها .فالترجمة يتيمة ال يسأ ُل عنها أحد غابت أم حضرت ،نهضت أم تراجعت،
تقدمت أو تأخرت ،وأعتقد أن لهذا عالقة وثيقة بالوعي بأهمية الترجمة وما يمكن أن تُقدمه لحاضرنا
الثقافي ومستقبله.
جملة القول ّ
أن دور الترجمة يتعاظم اليوم ونحن نعيش ثورة معرفية وتكنولوجية هائلة ال ترحم ُمتَخلفا ً أو
غَافالً عن أهميتها في عالم متغير ومتجدد.
صالح القاسم:
بداية يجب أن نسال :ما المقصود بالترجمة ،وهل نحن بحاجة الى الترجمة؟ أنا اعتقد أن الترجمة هي
النافذة التي نطل من خاللها على اآلخر وهي مفتاح الحوار مع اآلخر ،فالمعرفة أساس كل شيء ،وال
يمكن أن يكون حوارنا مع اآلخر فيه مصلحة لنا اال اذا عرفناه ،وهذه المعرفة ال تتم إال اذا عرفنا كيف
يفكر ،والترجمة من ادوات معرفة طريقة تفكير االخر من خالل ترجمة افكاره الموجودة على شكل كتب
واختراعات ودراسات في مختلف العلوم.
والحقيقة أن مشكلة الترجمة مشكلة قديمة ومتجددة ،ال الجهات الرسمية قادرة على حلها ،وال حتى
التخفبف منها ،وال القطاع الخاص أيضا ،ومن يشعر بالمشكلة على نحو عميق هم المترجمون طبعا ،فال
يجدون من يدعم جهودهم في الترجمة ال على مستوى النشر وال على مستوى التوزيع.
واألدهى واألمر ،فيما يبدو أن الجهات الرسمية ال تفكر بموضوع الترجمة ،وكان األمر ال يعنيها ،وهو
ما يضع مسيرتنا نحو األمام؛ أمام طريق مظلم ،فبدون الترجمة نحن نسير في طريق مظلم فعال ،ال
نعرف الى أين يقودنا.
ومن غير المعقول أن نظل نتعذر بعدم وجود األمكانات ،واال كيف تتوفر االمكانات للحفالت الرسمية
مثال التي تكلف الدولة ماليين الدنانير ،وعند طباعة كتب مترجمة نخلق اعاذير عدم توفر االمكانات؟
لقد آن األوان أن تقوم هيئة مستقلة للترجمة يقوم عليها اشخاص مؤهلون وخلص ،تترجم ابداعات
األردنيين ،وتترجم ابداعات اآلخرين ،وان من شأن مثل هذه الهيئة أن تقدم صورة مشرقة عن األردن،
وأن تكون مصدر دخل اقتصادي أيضا.

41

الرأي ص 6

األحد

2113/11/11

(أبناء الشهداء)  ..قافلة لنبذ العنف
توفيق أبوسماقة -تنطلق خالل األيام القليلة المقبلة قافلة لنبذ العنف المجتمعي والطالبي والعشائري والتي
أطلق عليها أسم «قافلة أبناء الشهداء» .
وهذه القافلة مبادرة يقوم عليها فريق وطني من جميع محافظات المملكة ،والتي كانت محافظة المفرق
نواة تشكلها وبالتالي ستشهد بداية انطالقتها بحيث يكون الديوان الملكي نقطة االلتقاء لجميع المشاركين
فيها من محافظات المملكة اإلثني عشر.
والجديد في هذه المبادرة هو أنها ترتكز على أفالم قصيرة تشكل ملحمة سينمائية عن العنف ،وما يمكن
أن يؤدي اليه اذا ما تكاتف الجميع في بوتقة الوطن وانصهروا في وحدته لمجابهة التحديات بكافة
أشكالها.
ويأتي تنظيم هذه المبادرة بحسب ما قاله الى «الرأي» المخرج السينمائي سامح شويطر وهو صاحب
الفكرة وأحد منظميها ،انطالقا من الحرص على الوحدة الوطنية الناظمة للحياة العامة و الداعمة للدولة
خاصة وأن األردن يقع في محيط ملتهب.
وقال شويطر إن «قافلة أبناء الشهداء» هي ليست مجرد مبادرة بل هي ثقافة يجب التأسيس عليها هدفها
أن الجميع في األردن متساوون أمام القانون وهو األساس الذي يتمحور حوله العنف بكل أشكاله ،مشيرا
الى أنها مبادرة تأكيدية على البيعة ألل البيت.
وبين شويطر أن وزارة الداخلية أخطرت جميع محافظي المملكة بضرورة تسيير كافة اإلجراءات أمام
القافلة كي تتمكن من الوصول الى الديوان الملكي العامر.
واوضح شويطر أن األفالم السينمائية القصيرة تصور ملحمة العنف من خالل مشاهد مؤثرة في الجميع،
موضحا أن هذه األفالم سيتم عرضها في جميع جامعات المملكة قبل االنطالق الى الديوان الملكي وتسليم
جاللة الملك نسخة منها.
وأشار محمد النميري أحد المنظمين للمبادرة الى أنه تم الترتيب والتنسيق مع كافة الشركاء والمشاركين
في القافلة ،تمهيدا لالنطالق قريبا بحيث تكون هذه المبادرة هي األكبر في تاريخ الدولة األردنية دعما الل
البيت األطهار.
وأكد على أنه تم تخصيص ز ّ
ي موحد لكافة المشاركين في القافلة في جميع محافظات المملكة ،مشيرا الى
أن الجميع مدعوون للمشاركة فيها دون االلتفات الى الجنس أو العمر.
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ونّوه النميري الى أن االعداد للمبادرة بدأ من محافظة المفرق ليس ألنها تختلف وال ًء للعرش عن غيرها
من محافظات المملكة ،بل ألنها تعاني من توفر معطيات العنف المختلف في مجتمعاتها خاصة وأنها
تشهد أكبر عدد من الالجئين السوريين بأراضيها.
وعاد شويطر ليؤكد على أنه سيكون هنالك مؤتمرا صحفيا خالل الفترة المقبلة يعقد في محافظة المفرق
لجميع الوسائل االعالمية،للكشف عن تفاصيل تخص المبادرة ومسيرة االعداد لها والعقبات التي واجهتها
باالضافة الى متطلباتها،مشيرا الى أنه سيقام حفل كبير في هذه المناسبة في الوقت القريب.
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شبكة طلبة الجامعات األردنية
أطلقت هيئة شباب كلنا األردن محافظة مادبا
المرحلة األولى من مبادرة «شبكة طالب
الجامعات األردنية» ،في جامعة الشرق األوسط
بالتعاون مع مختلف الجامعات والكليات
الحكومية والخاصة.
وقال د.سليم الشريف عميد شؤون الطلبة في
جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا إن هذه
المبادرة تفتح الباب على مصراعيه امام طالب
الجامعات لتوفر لهم منبراً طالبيا ً حراً ،وإليجاد
فرص إبداعية جديدة يستفيد منها المجتمع بشكل
عام.
واع من قبل هيئة
كما أكد أن أهمية التواصل ما بين مختلف الجامعات من خالل مبادرة مؤسسية وبفكر ٍ
شباب كلنا األردن يُعد أمراً رياداً ،كما يُحسب للهيئة بأنها اول من طرقت األبواب في الجامعات الحتواء
هذه الخامات الوطنية والعمل معها ،ومشيدا بالتعاون البارز ما بين الهيئة والمجتمع المحلي.
وقال منسق الهيئة في محافظة مادبا حازم يوسف الفقهاء إن هذه المبادرة جاءت ضمن نهج وسياسة الهيئة
بضرورة التواصل مع كافة شرائح المجتمع لتحقيق مزيد من العمل والعطاء لخدمة المجتمع.
وبين أن هذه المبادرة تم إطالقها لخلق حالة من التفاعل اإليجابي بين طالب الجامعات وإليجاد بنك فكري
شبابي يساهم في الح ّد من المشكالت المجتمعيّة التي يعاني منها المجتمع بشكل عام ،وبناء أرضية ثقافية
وسياسية للطالب الجامعي األردني من خالل البرامج التي سيُعدها الشباب أنفسهم.
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الشباب األردني ..التحدي والتطلعات

فتحي األغوات  -أكد شباب ومعنيون أن المشاركة
الشبابية في صنع القرار تأتي في مقدمة أولويات
معالجة التحديات التي تواجه الشباب األردني من
خالل إدماجهم في مواقع متقدمة وقريبة من القرار.
وشددوا في أحاديثهم لـ»الرأي» على أهمية عملية
اإلصالح االقتصادي ودوره التنموي في رفد ومأسسة
فكر إبداعي متقدم في األردن مطالبين بدور أكبر
للمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية لالرتقاء
بدورها في رعاية وتحفيز اإلبداع الشبابي.
وأشاروا إلى أهمية االنطالق للتنمية الشاملة بحيث ال
تقتصر التنمية بأبعادها المختلفة على العاصمة فقط ،مشددين على أهمية أن تلتقط الحكومة الرسائل
الملكية وان تعمل على توفير مصادر دعم مادية إضافية وأن تستفيد أيضا ً من التجارب الدولية الناجحة
في هذا المجال.
ونوهوا إلى عدد من المبادرات في إحداث تنمية شاملة تشارك فيها المجتمعات المحلية بما يتناسب مع
احتياجاتها التنموية المختلفة ،معتبرينها خطوة مهمة في توزيع عوائد التنمية والنهوض بالواقع الشبابي.
عميد شؤون الطلبة في الجامعة األردنية الدكتور نايل الشرعة أكد الدور الكبير الذي تضطلع به الجامعات
في الوقوف على جملة من التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي قد تواجه طلبة
الجامعات.
وأشار الى ظاهرة العنف المجتمعي الذي تشهده بعض الجامعات ،مرجعا اسبابه الى التراجع في منظومة
القيم والعادات في المجتمع.
وقال إن ابرز التحديات التي تواجه الشباب هو تحدي البطالة والفقر ،ودعا الدولة الى مضاعفة جهودها
في دعم المناطق المهمشة واالقل حظا بما ينعكس على ابناء هذه المناطق في كافة المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
وأكد الشرعة ضرورة تطوير مناهج التربية الوطنية في الجامعات االردنية وتفعيل اهدافها في تحقيق
منتم ،مشيرا الى تعاون
الفائدة المرجوة منها وتمكين الشباب ديمقراطيا ً من خالل بلورة فكر شبابي وطني ٍ
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الج امعة االردنية وصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية من خالل مكتب الصندوق في الجامعة في عقد
الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم اللقاءات للطلبة واعضاء الهيئة التدريسة في الجامعة وفي تحقيق
االهداف التي تسهم في تمكين الطلبة سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
توازن
فيما أشار الطالب الجامعي رامي خمايسة إلى أهمية المشاريع التنموية التي أطلقها جاللة الملك عبدهللا
الثاني في دفع عجلة التنمية في المناطق التي تعاني من التهميش وفي توفير فرص أفضل للشباب من
خالل مشاريع تنموية حقيقية.
ولفت إلى أهمية أن تكون المحافظات جاذبة للشباب ال أن تكون طاردة بما يحقق نوعا ً من التوازن
واالستقرار ،مضيفا أن صندوق تنمية المحافظات هو خطوة مهمة من شأنه أن يسهم في ترجمة مطالب
الشباب إلى مشاريع فعلية على األرض.
طالب الحقوق محمد المجالي اعتبر أن التحدي الرئيس امام الشباب هو الوضع االقتصادي الذي يؤثر
على الجميع فهو األساس في عملية اإلصالح السياسي ،مشيرا إلى جهود جاللة الملك في جلب
االستثمارات وتأثيرها االيجابي للخروج من المأزق المالي للمملكة.
ودعا إلى استغالل الفرص ووضع األمور في نصابها السليم ،الفتا إلى أن على الحكومة واجب أن تتالءم
توجهاتها مع اإلصال حات القائمة وتنتقل إلى المشاريع اإلنتاجية في القضاء على البطالة وبخاصة بين
شباب المحافظات االقل حظا وأن تراعي التوزيع العادل لمكاسب التنمية.
ولفت إلى دور البنية التحتية والمواد الطبيعة المتوافرة في األردن وأهميتها في جذب االستثمارات
والمشاريع الحيوية في ظل وجود نوعية جيدة من الخريجين الشباب من أصحاب الكفاءة العالية.
الظروف االقتصادية
ورأى رامي عودة أن البطالة من أبرز التحديات التي يواجهها الشباب ،وشدد على أهمية إيجاد برامج
لتغيير الصورة المأخوذة عن العمل المهني وعمل البرامج الهادفة لمواجهة الظروف االقتصادية.
ولفت إلى انه ال وجود لفكرة ثقافة العيب لدى الشباب وان السبب في عدم إقبال الشباب على بعض المهن
يعود إلى األجر القليل من هذه المهن وعدم توافر األمن الوظيفي لهم ،الفتا إلى قدرة ابناء الوطن على
اإلبداع والتميز.
ودعا الحكومة إلى التركيز في جهودها على دعم الشباب والتركيز على الموارد البشرية في المجاالت
كافة ،منوها بضرورة تأهيل وتدريب الخريجين الجامعيين لسوق العمل بما يساعدهم على إيجاد فرص
العمل ضمن ما هو متاح.
فجوة تنموية فارقة
في السياق علل شباب أسباب تركهم محافظاتهم والسيما البعيدة منها للعمل في عمان إلى الطموح
والرغبة في االستقرار فيها باعتبارها األفضل للعيش في ظروف حياتية هي األنسب وفي ظل فجوة
تنموية فارقة بين مدنهم والعاصمة.
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المحامي محمد الجعافرة قال إن قلة المشاريع التنموية والخدمية وصعوبة إمكانية تحقيق اإلبداع والدخل
المعقول في بلدته دفعته كلها إلى أن يتوجه إلى العاصمة.
وأكد خلدون الصرايرة أحد أبناء الكرك والذي يعمل في قطاع التعليم في المحافظة أنه يحاول جاهدا نقل
مركز عمله إلى العاصمة مقارنا ً بين وضعه الوظيفي ووضع زمالء له يعملون هناك ،مؤكدا أنهم حققوا
تقدما ً مهنيا ً ووظيفيا ً أكثر.
ورأى أن فرص إكمال دراسته العليا ضمن تخصصات ال تتوافر سوى في العاصمة متاحة أكثر فيما
اعتبر خالد عبدالقادر من الطفيلة أن الشباب يشعرون بالكثير من المعاناة بسبب ظروف الحياة العامة في
محافظات األطراف التي تفتقر إلى جهود تنموية مجدية.
الباحث االقتصادي بالل سليم أشار إلى عدد من األفكار الرائدة التي يمكن من خاللها خلق تنمية مستدامة
محفزة تسهم في مساعدة الشباب وفي مواجهة التحديات المستقبلية ،الفتا ً إلى أن كثيرا من المحافظات
تدفع بأبنائها إلى التوجه نحو العاصمة بحثا عن عمل نتيجة ضعف المشاريع التنموية فيها.
صندوق تنمية المحافظات
ولفت سليم إلى أهمية صندوق تنمية المحافظات في كونه نقطة االنطالق للتنمية الشاملة بحيث ال تقتصر
التنمية على العاصمة عمان فقط ،مبينا ً أهمية وزارات التخطيط والمالية والصناعة في استثمار االتفاقيات
والمؤتمرات الدولية ،داعيا إلى بناء شراكة جادة مع القطاع الخاص وان تسخرها الحكومة لالستفادة منها
بما يؤدي إلى توفير مصادر تمويل إضافية تنعكس إيجابا على المشاريع التنموية وتمكين الشاب.
وع ّول على أن البرامج والمشاريع التنموية التي سيوفرها الصندوق من شأنها أن تحقق حالة من التوازن
االقتصادي في المناطق المستهدفة.
وشدد على أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته االجتماعية وان يكون له دور مؤثر في عمل الصندوق
وذلك من خالل المساهمة بتوفير تمويل له باإلضافة إلى دراسة المشاريع المطروحة واالستفادة منها في
عملية التنمية الشاملة.
إلى ذلك أشارت دراسة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن التحديات التي تواجه تشغيل الشباب في
األردن تأتي باألساس من خلل في سياسات التنمية واإلعالم والتشغيل والتربية والتعليم والتنشئة
االجتماعية والسياسية.
وقالت الدراسة إن زيادة السكان تشكل أكبر التحديات التي تواجه الدول العربية في مواجهة البطالة
خاصة صغار السن والشباب منهم حيث أن ثلث سكان المنطقة تقريبا بين سن الخامسة عشرة والتاسعة
والعشرين.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الشباب في األردن بحدود الثلثين من مجمل السكان وتقدر نسبة المتعطلين
عن العمل منهم خالل الربع الثاني من العام الماضي نحو ( ،)%1106حيث ان هذا العدد الكبير يتطلب
دراسة التحديات والصعوبات التي يواجهها الشباب في إيجاد فرص عمل باعتبارهم المصدر
االستراتيجي والثروة الحقيقية.
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ولفتت الدراسة ان معدالت البطالة في الربع األول من العام الماضي بلغت نحو  ،%1104فيما بلغت في
الربع الثاني من العام نفسه نحو .%1106
وأشارت الدراسة إلى ان االقتصاد األردني شهد خالل السنوات القليلة الماضية جملة من التغييرات
الهيكلية في قطاعات معينة ولعبت هذه التغييرات دورا كبيرا في إعادة رسم السياسيات االقتصادية في
قطاعات أخرى وباعتبار سوق العمل األردني احد أركان هذا االقتصاد فقد واجه العديد من التحديات
ومن أبرزها ضعف مواءمة مخرجات النظام التعليمي والتدريبي مع احتياجات سوق العمل الفعلية ،ما
أدى إلى زيادة معدالت البطالة.
وبينت الدراسة ان المنافسة بين الشباب األردنيين وخاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية
والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة المهاجرة والناجمة عن ضعف إدارة سوق العمل وتنظيمه
اغرق سوق العمل األردني بمئات اآلالف من العاملين الوافدين المهاجرين دون حصولهم على تصاريح
عمل رسمية.
وذكرت الدراسة ان سوق العمل في األردن خضع لضغظ شديد ناشئ عن التضخم النسبي في عدد
الشباب قياسا على مجموع السكان في هذه المرحلة من النمو السكاني كما ينشأ أيضا عن ازدياد دخول
المرأة الى سوق العمل مما يولد تحديا ً جديداً أمام الحكومات في توفير فرص العمل.
وأشارت الدراسة الى ان قلة المشاريع في المناطق النائية تحد من عمالة الشباب ،الفتة الى ان من
التحديات األخرى التي تعوق تشغيل الشباب قلة الموارد االقتصادية الداعمة للمشاريع الصغيرة حيث إن
الظروف االقتصادية الصعبة وعدم وجود جهات داعمة سبب يعوق إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم
إضافة إلى الترتيب التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.
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الدستور ص 3

السبت

2113/11/16

نشاط تطوعي لمبادرة «بكره أحلى» في العلوم والتكنولوجيا
صهيب التل -شارك رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدكتور عبدهللا ملكاوي مجموعة من
طلبة مبادرة» بكره أحلى» في جامعة العلوم والتكنولوجيا نشاطهم التطوعي « وقف ونظف» والتي
شارك فيها عدد من طلبة الجامعة.
وقال رئيس مبادرة «بكره أحلى» في الجامعة الطالب يوسف الحسن أن هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات
األسبوع الوطني (عشت يا اردن فينا) الذي ينظمه اتحاد طلبة الجامعة لبيان مفاهيم االنتماء الحقيقي
للوطن عن طريق العمل التطوعي الجاد ،ودعما ً لعمال الوطن في خدمة مجتمعهم ووطنهم.
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السبت

2113/11/16

"األردني إلعداد القادة" يحارب العنف بالمسرح في جامعة الطفيلة
فيصل القطامين  -نظم الملتقى األردني إلعداد القادة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني عرضا
لمسرحية "طول بالك" ضمن مشروع "األردن في عيوننا" ،بهدف نشر الوعي لنبذ العنف المجتمعي
والجامعي.
وسلطت المسرحية التي قدمتها فرقة "مسرح الشارع" على خشبة مسرح جامعة الطفيلة التقنية ،الضوء
على مشكالت العنف المجتمعي وأسبابه ودوافعه وسبل تفاديه.
وجسد المسرحية ممثال الفرقة أحمد سرور وأحمد كعوش ،صورا لسلوكيات العنف في الجامعات بأسلوب
فك اهي ،مؤكدين فيها على أن عدم التروي في التعامل ودعم مبدأ الفزعة الذي يقدمه المجتمع ألطراف
النزاع ،يشكالن أسبابا في اتساع ظاهرة العنف السلبية في مجتمعنا وجامعاتنا.
وأشار مدير المشروع مأمون الرفوع إلى أن الهدف من هذا المشروع هو الحد من ظاهرة العنف
المجتمعي ،والذي تقوم فكرته على تقديم عروض مسرحية في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني،
مبينا أن هذا النشاط القى استحسان الطلبة ،ألن فكرته تحاكي الواقع الطالبي.
وحضر المسرحية حشد من طلبة الجامعة ،فيما وزعت في نهايتها ورقة استبانة لتقييم فكرة وأسلوب
عرض المسرحية ومحتواها.
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السبت

2113/11/16

"شباب بكرة أحلى" في ملكا تطلق مبادرة "إيدي بإيدك"
أحمد التميمي  -نفذت مجموعة من شباب لجنة "بكرة أحلى" في بلدة ملكا بمحافظة إربد ،وبالتعاون مع
جامعة العلوم والتكنولوجيا ،مبادرة تطوعية تحت عنوان "إيدي بايدك بيئة أحلى" ،شارك فيها عدد كبير
من المتطوعين في البلدة وطلبة من قسم العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدا للبرنامج البيئي الذي اطلقته مبادرة لجنة شباب بكرة احلى مؤخراً ،بهدف
ترسيخ الوعي البيئي بين ابناء المجتمع ،والحد من مظاهر التلوث البصري النفسي في ملكا ،التي تشكل
ممراً للوفود السياحية الذاهبة الى منطقتي الحمة االردنية وأم قيس األثرية.
كما تسعى المبادرة إلى نشر مفاهيم االنتماء الحقيقي للوطن عن طريق العمل التطوعي الجاد ،ودعما ً
لعمال الوطن في خدمة مجتمعهم ووطنهم.
وقام المشاركون خالل فعاليتهم ،بطالء األعمدة الكهربائية وزراعة االشتال في الجزيرة الوسطية لشارع
البلدة الرئيس ،وطالء الحجارة في منطقة تقاطع بلد الشيخ وحتى تقاطع أم الخير (مدرسة فاطمة الزهراء)
ومن ثم إلى مدرسة ملكا الثانوية ،والقيام بتنفيذ حفر متوسطة ألشجار الزينة والورود في الجزيرة
الوسطية على امتداد المسافة مع المنطقة المحيطة بالصرح (حديقة لجنة شباب بكرة أحلى).
كذلك قام فريق المبادرة بتشييك منطقة الصرح بعد زرعها من قبل المختصين ،وتنفيذ حملة تنظيف
واسعة من إشارة مثلث ملكا إلى تقاطع بلد الشيخ.
وشارك طلبة قسم العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإشراف رئيس القسم الدكتور رائد التل ،بتنفيذ
رسومات متخصصة على جدار مدرسة المنصورة الثانوية للذكور ،وإبداع لوحات تعبر عن البيئة
والحفاظ عليها وتجميلها.
وبدعم من شركة المناصير للزيوت والمحروقات ومكتب النائب باسل الملكاوي ،أنشأت اللجنة حدائق
مثلثية في البلدة ،وفق رئيس اللجنة بملكا محمود الملكاوي.
وقال الملكاوي إن "الهدف من هذه المبادرة ،رفع مستوى الوعي البيئي في كافة مناطق المحافظة ،وإتاحة
فرص تبني افكار تطوعية مستمرة للجميع من أجل التمكين والتنمية".
وأضاف أن "المبادرة ركزت على دعم جهود الشباب وأفكارهم لتطوير آليات وموارد نوعية إلحداث
وعي عام بنسبة عالية وبتغطية ميدانية اوسع ،وذلك عن طريق دعم قدرات الشباب للتحول النوعي ،نحو
مفهوم موسع يربط التعلم والتعليم والتوعية والتنمية والنهوض بالمجتمعات المحلية في كافة الميادين.

51

مقاالت
الدستور ص  -14طلبة نيوز

األحد

2113/11/11

التعليم العالي مجددا
عمر كالب
ال يقف حديث وزير التعليم العالي في دار الدستور عند التفاصيل
اليومية والسلوك الداخلي لتفاصيل التعليم العالي  ،بقدر ما كان
يرسل اشارات واضحة العادة نبش المسكوت عنه في ملف
التعليم برمته وليس التعليم العالي فقط  ،بحيث يبني االردن على
رياديته االكاديمية  ،ويعيد ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق
العمل  ،بعد ان اتسّع الشرخ بينهما وبات التعليم العالي جزءا من
تفاخر اجتماعي بدل متطلب معاشي ومستقبلي .
العالم امين محمود تحدث بأكثر مما تحدث به الوزير امين محمود
 ،وهو يقرأ االختالل االولي في التشخيص العام لواقع التعليم
العالي الذي انحاز فجأة الى المكرمات واالستثناءات كسبب
للعنف والنحدار مستوى الخريجين  ،كاشفا بأن االستثناءات لم تشكل اكثر من  %11من عدد المقبولين
بواقع  %11لالقل حظا وهذا معتمد ومتعارف عليه في ارقى الجامعات العالمية مثل هارفارد  ،و%5
فرق نسبة المقبولين على التنافس من اصل  %21مكرمة ابناء المعلمين حيث نال  % 15من ابناء
المعلمين مقاعدهم بالتنافس  ،و %2من من ابناء القوات المسلحة استفادوا من االستثناء في حين حصل
الباقون على مقاعدهم بالتنافس .
االختالل اذن ليس في انخفاض العالمة المتحصلة في الثانوية العامة  ،التي هي اخر معيار للقبول في
الجامعات اذا اردنا تطوير التعليم العالي  ،بل في السلوك التعليمي منذ الحضانة الى اخر سلم درجات
التعليم  ،فقد انحاز التعليم في االردن الى الحافظة وهي اضعف مهارات الفرد البشري والغى التعليم
التفاعلي والفكر النقدي في التعليم والتعلم وكذلك الغاء التنافس في المناهج وعدم فرد مساحة للمدارس كي
تفرز منهاجها الخاص او برامجها الخاصة في التعليم المهني واالجتماعي والثقافي وحشوها تحت جلدة
الكتاب الوزاري  ،الذي الغى الفروقات الفردية وترك التنافس لالكثر حفظا وليس لالكثر فهما .
ثمة مجاالت حيوية اكثر اتساعا خاضها الوزير مع اسرة الدستور تتعلق بلمف االساتذة الجامعيين الذين
انداحوا في االمصار بحثا عن تطوير معاشهم وابحاثهم ايضا في بلد يفرد اقل من نصف بالمئة للبحث
العلمي مما افرغ الجامعات من خبراء وعلماء دون تحقيق ادنى تواصل معهم على غرار تجارب الدول
المتقدمة بحيث يُستفاد منهم في الفصول الصيفية او في اجازات التفرغ العلمي  ،مما فتح المجال لولوج
شهادات اقل كفاءة للتدريس في جامعاتنا  ،ناهيك عن توزيع الجامعات العشوائي في المحافظات دون
توفير بيئة آمنة لتأخذ الجامعة رياديتها وتكرار نموذج جامعة اليرموك التي احيت اقليم الشمال بمجمله .
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التعليم العام ملف يجب ان يدخل دائرة الملفات السيادية بحيث يعود وزير التربية والتعليم الرجل الثاني
في كل الحكومات  ،وتتشكل لجنة وزارية من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية العادة
ترتيب البيت التعليمي من الحضانة الى الجامعة وكسر نفوذ المناهج الجامدة لصالح العمل البحثي
واالكاديمي واالهم ما طرحه الوزير عن تعريب المعرفة مع تفعيل تعلّم اللغة الثانية “ االنجليزية “ عبر
سوق عربية للترجمة تقدم الكتاب خالل اسبوع على االكثر الى المكتبات العربية .
هواجس التعليم العالي والتعليم المدرسي ال تنتهي بمقال او مقابلة وزير  ،وسوف نُعيد تكرار االزمة او
احترارها اذا لم نتخط حاجز كسر التابوهات المعلبة التي نتفرد بها منذ عقود طويلة  ،وندخل باب التعليم
الحيوي والتفاعلي دون وجل او تردد .
القراءة السهلة للواقع هي اكثر االخطار التي تعيق التطور والتي تفرز تشخيصا ُمضلال وبالتالي تخرج
النتائج معاكسة مع اعراض انتكاسية بسبب الدواء الفاسد او غير المالئم  ،وهذا ما يحدث في واقع التعليم
الذي يستسهل كثيرون تشخيص امراضه بالمكرمات واالستثناءات دون الغوص في تفاصيل االزمة ،
التي لم تأكل رصيدنا االكاديمي وسمعتنا حتى اآلن ولكن صمتنا سيمكنها من ذلك .
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األحد

المحور التنموي للتعليم العالي مرتبط بالتميز واإلبداع
أ.د .عدنان مساعده
إن غالبية الملتحقين في جامعاتنا األردنية وممن هم على مقاعد
الدرس هم من فئة الشباب الذي يمتلكون طاقات شابة يدفعهم
طموحهم لتحقيق النجاح والتميّز .فماذا يعني وما أهمية التميز
لطلبة الجامعة؟ وكيف يستطيع الطلبة تحقيق ذلك؟
لتدركوا أوال أبنائي الطلبة إن التعليم الجامعي هو تحد وبحاجة
الى إعداد وجهد دراسي ليتحقق الهدف مما يتطلب إتخاذ قرار
حازم وواضح بشأن العمل الذي تهدفون للحصول عليه ،فالطلبة
المتميزون يظهرون ميوال إلى نوع من التخصص ويكثرون من
قراءة المراجع العلمية التي تدعمهم في تخصصهم وتوسع
معلوماتهم في هدا المجال ويطلعون على ما هو جديد في عالم
المعرفة ،ويط ّوعون المنهاج بطريقة سهلة واضحة ويجيدون إدارة الوقت بفاعلية وانتظام.
إن الطاقات الشابّة المفعمة حيويّة ونشاطا التي يمتلكها طلبة الجامعات يجب أن توجه ضمن منظور
وطني شمولي مدروس وضمن إستراتيجية قابلة للتطبيق تراعي البعد التنموي والتكنولوجي والتربوي
والقيمي والثقافي لتنعكس آثارها اإليجابية على مسارات التنمية الشاملة في أردننا الغالي ،خصوصا وان
جامعاتنا تضم أعدادا كبيرة في شتى التخصصات المهنية في مجاالت العلوم األساسية والطبية والهندسية
وغيرها.
فالجامعات هي التي تحتضن قدرات الشباب وتن ّميها وتوظفها ومن واجباتها إعداد القيادات القادرة على
تحمل المسؤوليات في كافة المجاالت ضمن إطار قيمي صادق يتميز بالرأي الموضوعي الذي يعتمد
المنهجية العلمية والرؤية الواعية في التفكير كأساس للنهوض بالمجتمع كي تكون قادرة على مواجهة
مواقف الحياة بتحدياتها وإرهاصاتها المختلفة بمهنية عالية وثقة كبيرة ،لتكون هذه الصروح قادرة على
ترجمة طموح جاللة سيد البالد وموضع ثقته في تنمية القدرات البشرية وتأهيلها علميا وإنتماء صادقا
وأن تكون قادرة على ترجمة نظرة تفاؤل بمستقبل هذا الوطن وقدرة أبنائه ونضوج تجربتهم لتجاوز
الصعاب والعقبات ولتتابع مسيرتها للنهوض بالوطن ومقدراته بأس ولترفد مسيرة مجتمعنا تقدما ونهضة.
وبسبب التدا خالت الكبيرة التي يتشابك فيها محور التعليم العالي مع الجوانب األقتصادية والتكنولوجية
والعلمية والثقافية ،فمن األهمية بمكان النظر بحكمة وعقالنية الى مستقبل التعليم والتعليم العالي بما يخدم
خطط التنمية لشاملة في بلدنا ضمن أسس تحفظ اإلنجازات التي تحققت وتبني عليها إعتمادا على
معاييرالجودة لتبقى قادرة على تخريج كفاءات تتمتع بسمعة علمية جيدة ،ال أن تخرج عن أهدافها سعيا
وراء الربح المادي وال يكون كذلك على حساب مخرجات التعليم التي ترتبط ارتباطا مباشر بمستقبل
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الوطن .لذا ،فان توجية مسيرة الجامعات نحو اإلهتمام بالمحور النوعي في التعليم والبحث العلمي
 Quality in Education and Scientific Researchوالتوجه نحو التوسع العمودي في التعليم
 Vertical Expansion in Educationوضبط اإلمتداد األفقيHorizontal Expansion Control
له أهمية كبيرة كي تخرج الجامعات من قوالب التعليم الجاهزة والتقليدية والمتكررة إلى قوالب جديدة
أكثر إستيعابا لمتطلبات العصر ورفع سوية التعليم والبحث والتطوير في مؤسساتنا التعليمية مع إدخال
أساليب التحليل المنهجي والعلمي بحثا وتعليما ،مما يثري ويز ّود الطلبة بمخزون معرفي واسع
والحصول على المعلومة الحديثة لإلرتقاء بالمستوى المعرفي لديهم األمر الذي سينعكس إيجابيا على
التنمية.
ومن األهمية كبعد تنموي أيضا وإقتصادي ،ضرورة ترسيخ ثقافة اإلنتاج في عقول الشباب وإقصاء ثقافة
اإلستهالك والسلوكيات غير المبررة لينعكس ذلك على تطوير مستويات المعيشة وتحسين نمط الحياة.
ومما يجدر ذكره هنا ،أن التنمية والثقافة توأمان حيث ترتبط الثقافة بالوعي ،فضرورة إضفاء المسحة
الثقافية على الطلبة وتشكيل الوعاء الثقافي الشمولي والتأثير في سلوكهم وطرق تفكيرهم لتكسبهم النافع
وتبعد عنهم الضار وتقومهم فكرا وسلوكا ألن كل ذلك من القنوات التي تصب في رفد التنمية ونشر
السلوك الحضاري الذي نتطلع إليه ونسعى إلى تحقيقه.
إن صياغة مرحلة جديدة من مراحل البناء والتنمية الشاملة يبدأ من التعليم بمختلف مراحله ووضع
إستراتيجية وطنية لتطويرالتعليم والتعليم العالي وضمان جودته بما يؤدي في النهاية إلى مخرجات
تعليمية متميزة ويتطلب ذلك صياغة األهداف التعليمية وفلسفة التعليم القابلة للتطبيق التي تواكب عصر
المعلومات وثورة التكنولوجيا التي تسير بتسارع كبير حيث يستدعي ذلك من أصحاب القرار Decision
 Makersفي مؤسسات التعليم العالي ومنها الجامعات أن ينتبهوا جيدا ودون تسويف أو تأجيل الى تلك
التحديات المستقبلية.
هذا باإلضافة إلى القيام بدراسة شاملة ودقيقة لواقع الدراسات العليا ومراكز البحث العلمي إلى أين
وصلت بوصلتها؟ وعلى ماذا تقف؟ وهو بحاجة إلى وقفة موضوعية وإجابات جريئة من أصحاب القرار
الذين يرسمون سياسة التعليم العالي ومن األكاديمين العاملين في المجال ألن ذلك يشكل إنطالقة صادقة
وجديدة للنهوض بمسيرة البناء والتنمية ،وأن تركز الجامعات على النهوض بالبحث العلمي والتطوير
واإلحتكاك بمؤسسات البحث العلمي في الدول المتقدمة واإلفادة من تجاربها لنضمن لمجتمعنا األردني
إستمرار النجاح ولنحافظ على هذا المرفق الحيوي والهام قويا ال يعتريه وهن أو تراجع.
وخالصة القول ،فإن محور التعليم العالي والبحث العلمي المرتبط بالتميز واإلبداع يعتبر المعيار األكثر
دقة وصدقا لتحقيق التنمية ،حيث يرتكز ذلك على بناء القدرة العلمية التكنولوجية ورفع كفاءتها في
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مما يقود إلى اإلبداع الذي تقوم به نخبة واعية قادرة على حمل قناديل
المعرفة والتقدم ألنها القادرة على صنع الحضارة والنهوض بالمجتمع وهي الثروة الحقيقية للوطن
واألمة.
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نجوم كرة برواتب زهيدة
نضال منصور
لم نكن نتوقع أن يفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على منتخب األوروغواي في المباراة التي جرت على
ستاد عمان األسبوع الماضي ،ولكن الهزيمة الساحقة التي منينا بها كانت ثقيلة وقاسية ،وفتحت جرح
المواجع ،وفجّرت بركانا ً من السخرية والنكت على مواقع التواصل االجتماعي تكشف بشكل أو بآخر
مدى ألمهم.سيل النكت الساخرة على المنتخب الوطني مقبولة ،وربما نتعلم منها ،وقد تنفّس عن غضب
الناس ،على أن ال تصبح استخفافا ً وإهانة لكرامة الالعبين ومدربهم!.تبخر حلم التأهل لمونديال البرازيل،
وأطلق مستخدمو التويتر والفيسبوك شعاراً بديالً لشعار يال على البرازيل ،يال على الدار ،في إشارة
واضحة أننا ال يمكن أن نهزم منتخب األوروغواي بستة أهداف في عقر دارهم ،وهم الذين ذهبوا إلى
البحر الميت لالستجمام والراحة وال يشعرون أبداً بالقلق.لن نذهب إلى البرازيل ،وربما أيضا ً لن نتأهل
إلى موسكو ،وقد يتغير حالنا إذا ما أصبحت الرياضة وكل اإلبداعات جزءا من استراتيجية الدولة نرعاها
ونهتم بها ،وال ننساها ،ونتذكرها في آخر لحظة.سمعت تقريراً للزميل لطفي الزعبي من قناة العربية
مضحكا مبكيا ،وهو يلخص جزءا من جوانب المأساة ،فأحسن نجم أردني يتقاضى " "111دينار من
ناديه ،وال ضمانات للمستقبل ،وحارس المرمى عامر شفيع الذي نتغنّى به "عاطل عن العمل اآلن" ،وكما
وصفهم الزعبي في تقريره "نجوم برواتب زهيدة" ،ولذلك شكراً لهم ألنهم وصلوا باألردن لهذه
المرحلة.إذا كنا نطمح أن نشارك في كأس العالم في الدوحة عام  ،2122فيجب أن نعتني بطالب
وطالبات المدارس منذ نعومة أظفارهم ،فتصبح حصة الرياضة المدرسية مقدسة ،وكذلك الفن
والموسيقى ،ال أن يطلب من الطلبة أثناء هذه الحصص تنظيف المدرسة ،أو تعطى لمدرس الرياضيات
والفيزياء ليعطيهم شيئا ً أكثر أهمية ،أو أن ال يكون بالمدرسة ملعبا أو قاعة موسيقى ومرسما ،ويستغلها
الطلبة للفرار والعودة لمنازلهم.ما لم يتغير هذا الواقع فلن يكون لنا أمل باكتشاف المبدعين ،وهذا يتطلب
إعطاء األولوية لمنتخبات الناشئين ،وليس فقط االنتباه إلى العبي الدرجة الممتازة واألولى وإهمال
البقية.المشكلة ال تتوقف عند حدود المدارس ،بل تمتد إلى الجامعات ،فالتفوق الرياضي أصبح فقط وسيلة
لل تالعب والتحايل في القبول الجامعي ،ولم يعد طريقة لتعزيز المبدعين وتحفيزهم ليكونوا عماد
المستقبل .اإلنجاز والبناء حلقات متكاملة ،والتأسيس ال يقل أهمية عن توفير الموارد ،وهذه معضلة في بلد
يعاني مشكالت اقتصادية ،فكيف تحل هذه اإلشكالية المزمنة؟!.أعتقد أن فكرة التليثون التي جمعت مليوني
دينار في يوم ،يمكن تطويرها ومأسستها في إنشاء صندوق للرياضة ،وخلق حوافز للشركات للتبرع،
وإنشاء "وقفيات"  ،على أن يرتبط ذلك بقانون ونظام إعفاءات ضريبية ،ولنا في تجربة مؤسسة شومان
المنارة الثقافية مثال ال يستهان به ،ويمكن التعلم منه ،ونتذكر في هذا المجال نادي شركة زين لكرة السلة
الذي حقق نتائج مذهلة محليا ً وعربياً ،وال أعرف لماذا لم تستمر هذه التجربة الريادية؟!.نتحدث عن
الرياضة وكرة القدم ،وال نتجاهل أزمة الدولة في رعاية كل المبدعين ،فالفن في بالدنا يحتضر بعد أن
حقق نجاحات ،واإلعالم في بالدنا أيضا ً يحتضر بعد أن رفد كل اإلعالم العربي بأفضل كفاءاته.وأتساءل؛
كيف يمكن لبلد أن تنهض ،وتتميز ،وتستقطب حتى السياح ،إذا لم يكن لديها رسامون ،وفنانون وكتاب،
والعبون؟ .وهل يكفي أن نتغنى باألردن باعتباره أكبر حاضن لشركات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج
المحتوى على اإلنترنت ،وحتى في هذا السياق نحن اآلن نتراجع ونتهاوى؟!.مرة أخرى الفزعة ال تكفي
وال تصنع أبطاالً ومبدعين ،فهل نتعلم ونتغير؟
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هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بين ظلمها وفهمها ودعمها
د مصطفى عيروط
تطبق الهيئة قانون رقم  21لعام  2111من اجل كما نصت المادة4
من القانون على(تهدف الهيئه الى تحسين نوعية التعليم العالي في
المملكة وضمان جودته وتحفيز مؤسسات التعليم العالي على االنفتاح
والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات االعتماد
وضبط الجودة الدوليه وتطوير التعليم العالي باستخدام معايير قياس
تتماشىى مع المعايير الدوليه)وبناء عليه
اوال ) في مقاالت سابقه انتقدت بعض قراراتها ومنها نشرها بطريقه
قد تستغل لالنقضاض على الجامعه او الكليه من منافسين او لضرب
سمعة التعليم العالي وضرورة التدرج في العقوبه
ثانيا) ال بد ان نعترف بان رئيس ومجلس ادارة الهيئه حاليا ال يملكون اي سهم او عالقه مباشرة او غير
مباشره مع احد والمراقب يدرك ان عمل الهيئه حاليا يتميز بالحياديه والنزاهه المطلقه ولم ولن يسمحون
الي موظف اال ان يكون حياديا ومهنيا
ثالثا) ثبت ان قرارات الهيئه حاليا بعيده عن المصالح الشخصيه او االنتخابيه وانعكس ذلك على اختيارها
للجان االعتماد العام والخاص ومتابعة معايير االعتماد وثبت ان قرارات الهيئه مدروسه وبناء على لجان
تحترم عملها وتوقيعها وحياديتها والمتابع يدرك ان ما حدث لجامعه خاصة في الشمال مؤخرا ثبت صحة
قرار الهيئه المعتمد على المتابعه والحياديه للجنة التي اتخذت قرارات بجراة وهمها المصلحه العامه
وتطبيق القانون
رابعا) يتضايق البعض من بعض القرارات وتبدا الضغوط والواسطات او محاولة التشويه او
تصويرالهيئه بانها جحيم يجب التخلص منه ولكن من يقترب من عملها ويفهمه يدرك ان الهيئه بحاجة الى
دعم وفهم واعالم ويبدوا ان اعالمها مقصر بحق نفسها رغم وجود موقع اليكتروني للهيئه وال يوجد في
قاموس الهيئه ذبح او انتقام من احد وفي قاموسها خطا يحتاج الى عالج ومجرد ان يذهب الخطا ان وجد
تعود عن قراراتها وهذا ينطبق على قراراها اتجاه جامعه انشئت حديثا وهي طبيه (الجامعة الملكية
الطبيه) وبشراكه نعتز بها مع قواتنا المسلحه (الخدمات الطبيه الملكيه) ونعتز بوجود الجامعه التي انشئت
بزمن قياسي وخالل ستة اشهر وكان عليها مالحظات وطلب من الجامعة تصحيحها وفي طريقها
لتصحيحها او اصلحت والمعروف انه نحن بلد مفتوح ونعرف بعضنا البعض والطريقه الصح هو
الوضوح
خامسا) القطاع الخاص خاصة عليه برايي ان ال يتحسس من الهيئه فهي ليست ضده بل هي تعمل
لصالحه فالجامعه التي تطبق معاييراالعتماد العام والخاص وتطلب المتابعه وتثق بعملها لسمعتها وسمعة
التعليم العالي وال يوجد انسان ال يحب ان ال تربح ولكن عليها كمشروع استثماري ان تعكس جزءا من
ارباحها (هذا موجه للبعض وليس كل الجامعات) للتطوير كتطوير وشراء منظومة حواسيب متطوره
ومقاعد وكراسي للحواسيب مريحه وداتا شو مريحه للطلبه؟ وان تعمل على تعيين اعضاء هيئه تدريسيه
من جامعات اردنيه حصلوا على الدكتوراه منها ولهم اولويه وهي جامعات نعتزبها رغم تشويه البعض
لخريجيها وهو غير صحيح وال يعقل ان تلجا الىى تعيين خريجي جامعات غير اردنيه من دول شرقيه او
عربيه ويتم معادلتها وبعضها يعادل بطريقه قريبه للتخصص المطلوب في الجامعه الخاصة؟ وان تعمل
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على ادخار وسكن وتامين صحي راقي العضائها وتفرغ ايضا كما في الجامعات الحكوميه؟ وان تعمل
علىى اعطاء رواتب مريحه العضاء الهيئه التدريسيه واالداريه ومشرفي المختبرات مثال؟ وان تكون
منظومة الرواتب موحده واقتطاع الضمان موحدا وكل شىء واضح على نظام حاسوبي متطور ومعلن؟
وان تعمل علىى تحويل الجامعه الىى متنزه مشرق ونظافه ومياه ال مكان كئيب همه الحصول على رسوم
وتوزيع ارباح وخصومات كاننا في سوبرماركت تعرض البضائع فيه للتنزيالت؟ ونامل من بعض
المالكين او المسيطرين على الشركات النها اصال شركات يمكن متابعتها من مراقبة الشركات ومن
واجب المساهمين المساءلة والمتابعه (ان يعرفوا ان الناس تعرف ويحترمون عقولنا فكيف لشخص ال
يحمل ابتدائيه ان يسمي نفسه دكتور ؟ وهنا دور وزارة التعليم العالي بمالحقة هؤالء واتخاذ االجراءات
بحقهم؟ وال بد من المتابعه للجامعات العامه والخاصه وضبط المخرجات؟ وضبط القبول وال ننسىى ان
جامعه خاصهفي مصر فيها االف الطلبه االردنيين وال ننسى ان رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني كمثل
جاءني االربعاء الماضي لالستديو وهو في حالة نفسيه سيئه وقال وعدت ابني معدله  64ذهب الى
اوكرانيا لدراسة الطب ولم يخل هنا وحتى في الموازي؟ ومن يزور جامعات ويجد خريجين من دول
شرقيه واسالميه وعربيه معهم دكتوراه معادله فاين من دعم جامعةالعلوم العالميه االسالميه التي يدرس
الدكتوراه فيها طلبه دكتوراه وكذلك جامعة عمان العربيه التي خرجت دكتوراه وكان يدرسهم اساتذه
متفرغين او مستقيلين اوشركاء اوغير متفرغين او اجازة التفرغ من جامعات رسميه وبعضهم يعود
ويشاغب عليها؟ وهيئة االعتماد مطلوب منها ايضا ان تطلب معادلة الشهادات لكل الخريجين من
الجامعات الغربيه والشرقيه بغض النظر عن سنة التخرج والذي يدرس مثال الدكتوراه في جامعة العلوم
العالميه االسالميه او جامعة عمان العربيه او الجامعة االردنيه او جامعة اليرموك او جامعة مؤته او
جامعة ال البيت في بعض التخصصات يقضي سنوات هنا ويصرف هنا اما خريجي بعض الجامعات
غير االردنيه بحاجة ال متابعه؟ ولالسف الجامعات الرسميه تتشدد بال مبرر على تعيين خريجي
الجامعات االردنيه الخاصة بال مبرر ؟
سادسا) القطاع الخاص عليه ان ال يتحسس من النقد الموضوعي فكل الجامعات نعتز بها بغض النظر عن
السلبيات ولكن ال يعني االنتقاص من االيجابيات الكثيره وهدف الهيئه هو تصحيح الخطا ويجب ان نترحم
ايام زمان عندما كانت الهيئه في عام واحد تصدرقرارات لصالح جامعه فاليوم اختلفت االمورفي ظل
المتابعه والراي العام وقناعة الجامعات ان الهيئه تعمل لمصلحتهم وهم اي الجامعات يرفدون الهيئه
بموازنتها عبر ما يدفع سنويا من كل جامعه
سابعا) اعتقد ان الهيئه يجب ان تعود مرتبطه مع الوزير وتكون لها هيئة ادارة برئاسة الوزير كما هو
صندوق البحث العلمي وفك ارتباطها برئيس الوزراء حتى تعمل بتناغم داخل الوزارة ايضا واعتقد ان
الموظفين يجب ان يعطون مكفاءات لدقه عملهم واهميته وامتيازات لرئيس واعضاء الهيئه ماديا ومعنويا
ال يقل عن دوائر اخرى مهمه في الدوله فدعم الهيئه ضروري النه يراقب التعليم كما هي المؤسسه العامه
للغذاء والدواء التي تراقب الغذاء والدواء(مقال قادم عن الغذاء والدواء بمعلومات جديده)؟ وال يقل دورها
ايضا عن هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبه النها تراقب وتقاوم الخطا
ثامنا) قد ال يعجب البعض كالمي (ومن حقهم لكن انا عملي معلن وواضح واكتب اسمي ورايي معلن)
ولكن اقول وبدافع وطني باهمية دعم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي حتى نبقى نفتخر بتعليمنا العالي
والذي ال بد من وقف قنبلته التي ستتفجر ال سمح هللا النه ال يعقل بقاء  65الف خريج سنويا فين
سيذهبون؟وال بد من اعادة الخطط وال يعقل بقاء نفتح تخصصات غير مهنيه ( 311تخصص مكرر)
وهل يعقل قبول  2111الفي طالب في الطب؟ وهل يعقل كل الجامعات تفتح صيدله؟ وهل يعقل % 51
من طلبة التوجيهي ادارة معلوماتيه؟وهكذا فانا عامل في الميدان انصح دولتي االنتباه قبل وقوع مشكله ال
سمح هللا ونتندم؟ فلم يعد فقط االستماع الى النحب يكفي؟
51

تاسعا) ال بد ان نعترف ان التشديد على الجامعات الخاصة لم يالحقه تشديد لالن على الجامعات
الحكوميه؟ ولو كان تشديد عليها لن تحصل بعض الكليات او التخصصات على االعتماد فال بد من تطبيق
القانون رغم ان الجامعات الحكوميه تقوم بدور اجتماعي كبير جدا وهي مملوكه للدوله في حين بعض
الجامعات الشخاص او عئالت او اصدقاء او مساهمين ويهمها الربح وكل ما يحقق لها ذلك رغم ما تقوم
به ايضا من تشغيل ودفع ضرائب واستثمار وهناك اصوات من مالكي الجامعات قالت لي(لماذاال تتدخل
الولة في البنوك وتتخل في الجامعات واالصل عدم التدخل في القطاع الخاص)
عاشرا) اصبح العصر هو عصر المال والقطاع الخاص واصبح قوه يدعم او يوصل نوابا الى البرلمان
وهؤالء ايضا يدافعون عن مصالحهم او من يعيقها وهذا يتم حله بتطبيق القانون بعداله وشفافيه ووضوح
بوجود مساءله ومهنيه واعتقد ان الهيئه حاليا تقوم بهذا الدور والتي يجب ان يعرف كل طامح ان عملها
مهني ومراقب والمجامله في عملها؟ وشعبنا مثقف ومسيس ومتعلم ويحب االردن الوطن االحلى والقيادة
الهاشميه التاريخيه
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طلبة نيوز

األحد
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هيئة االعتماد....الجامعات االردنية الرسمية ...ال يمكن االتصال

د.انمار ابو عبيد
راجعت قبل فتره وجيزه هيئة االعتماد محاوله مني البالغ االخوه المعنين ان هناك تجاوزا في اسس
االعتماد و مخالفات جدا صريحه البسط قواعد االعتماد العام والخاص لكثير من التخصصات في احدى
الجامعات االردنيه سواء من الناحيه الشكليه او من حيث المضمون اوالقصد والهدف من االعتماد وكان
ابسط واسهل جواب حصلت عليه متمثل ...الجامعات الحكوميه خارج التغطيه
وكان سؤالي لمحدثي كيف ذلك والجامعات االردنيه الرسميه ترتكب هذا الكم من المخالفات ..بل اصدق
من ذلك واقولها بصراحه انها ترتكب جرائم بحق الطلبه والمجتمع واهداف التعليم العالي وفلسفته والتي
وبعد خدمه تزيد عن  16عاما في التعليم العالي لم افهم مضمون او الهدف لهذه الفلسفه صراحة وتطبيقا
فالجامعات االردنيه تفتح باب القبول في تخصصات علميه وانسانيه جديده وهي ال تملك ابسط البني
التحتيه لهذه التخصصات سواء من المدخالت الحسية او البشريه وتكتفي فقط بتحديد رسوم عاليه من
خالل دمج عنوانين لتخصصين قديمين رسومهما  15-11دينار باسم جديد رسومه  55-45دينار وكأن
القصد من التخصص الجديد التحايل على المواطن االردني برفع رسوم هذا التخصص الجديد  3اضعاف
الرسوم العاديه للتخصصات القديمه والتي تمتلك بعض االمكانات التحتيه و بعض الكوادر البشريه
لتدريسها اما بالمسمى الجديد واسماء المواد الجديده فال بنى تحتيه تخدم هذا المسمى الجديد جدا جدا وال
كوادر بشريه تستطيع تدريسها
كم كنت اتمنى ان تراجع هيئة االعتماد الجامعات الحكوميه بزيارات خاطفه ومباغته لتطلع عى تطبيق
االسس التي افترضت عند حصول الجامعات الحكوميه على االعتماد العام او الخاص لترى مدى التزام
هذه الجامعات بالمعاير التي كانت السبب في وجود هذه الهيئه وحصول االعتماد اوال ومدى مخالفتها لهذه
المعاير اسوة بالمعاير الصارمه الموجوده والمطبقه والتي تفرض على الجامعات الخاصه ،للحصول على
الترخيص او االعتماد العام او الخاص للتملص من الجزاءات الماليه التي تفرض عليها من هيئة االعتماد
وكأنني ارى ان هيئة االعتماد قد تحولت الى جابي غرامات من الجامعات الخاصه ومانحه لصكوك
الغفران للجامعات الحكوميه
ففي الجامعات الحكوميه الطلبه في الشعب يزيدون عن المائه قليال، ،واعضاء هيئة التدريس يدرسون
(كل شيء والغاز وحساب)تكمله للنصاب او للحصول على ساعات اضافيه دون االلتفات للتخصص او
االهتمام ،وقبول الطالب بمعدل مقبول في الدراسات العليا والبني التحتيه من مختبرات او قاعات
وتجهيزاتها من تدفئه او تهويه تكون شبه معدومه وان وجدت اصال فال صيانه وال تطوير والطلبه تدفع
رسوم انشطه يستفيد منها %1من الطلبه والندوات كما يراها اصحاب القرار وليس كما يتمنى الطلبه
61

واتحادات الطلبه تركزعلى غير المطلوب منها واسعار الكتب والدوسيهات في العاللي ومن اماكن محدده
واالهم مفهوم الساعه المعتمده غير معلوم وال احد يطبقه كما يجب ان يكون
االصل ان يكون في كل جامعه حكوميه او خاصه ظابط ارتباط لهيئة االعتماد للتدخل مباشره واعالم
الهيئه باي تجاوز او اختالل في تطبيق اسس االعتماد....................او اعتماد الزيارات التفتيشيه مع
االعتذار والموده
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الرأي ص  -14الغد ص 16

األحد
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حالة الطقس

األحد

طقس األردن

2113/11/11

األحد -71تشرين الثاني3172-
تتأثر المملكة تدريجيا ً بحالة من عدم اإلستقرار الجوي ..يزداد تأثيرها مسا ًء وليالً
نهاراً :تكون درجات الحرارة دون ُمعدالتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحدود  3-2درجات مئوية.
وتتكاثر السُحب على إرتفاعات ُمختلفة بشكل تدريجي ،وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية رعدية من
المطر بمشيئة هللا خاصة في جنوب وشرق المملكة .وتكون الرياح ُمتقلبة اإلتجاهات إلى شمالية غربية
خفيفة السرعة ،في حين تكون شرقية ُمعتدلة السرعة في شرق البالد.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة .وقد تكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويكون البحر هادئا ً.
ليالً :يتح ّول الطقس ليصبح بارداً نسبيا ً إلى بارد في أغلب المناطق ،وبارداً في البادية الجنوبية وجبال
الشراه .وتسود المملكة أحوا ٌل جوية غير ُمستقرة بحيث تظهر كميات من السُحب على إرتفاعات
ُمختلفة ويُتوقع هطول زخات رعدية من المطر بمشيئة هللا في العديد من المناطق ،وتكون غزيرة أحيانا ً
البرد في جنوب شرق وشرق المملكة .وتستمر الرياح ُمتقلبة اإلتجاهات ،تنشط
ومصحوبة بزخات َ
أحيانا ً أثناء حدوث العواصف الرعدية.

اإلثنين -78تشرين الثاني3172-
تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم اإلستقرار الجوي
نهاراً :يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون ُمعدالتها بالنسبة لهذا الوقت من العام
بحدود  6-3درجات مئوية وتسود المملكة أحوال جوية غير ُمستقرة بحيث تغطي السماء كميات كبيرة
من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ويُتوقع هطول زخات رعدية من المطر بمشيئة هللا في العديد من
بالبرد في مناطق محدودة باألخص في شرق المملكة .وتكون
المناطق ،تكون غزيرة أحيانا ً ومصحوبة
َ
الرياح شمالية شرقيةُ ،معتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وقد تكون ُمثيرة للغبار واألتربة في بعض المناطق.
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وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويكون البحر هادئا ً.

ليالً :يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق ،وبشكل الفت في البادية الجنوبية وجبال الشراه .وتكون
األجواء غالبا ً غائمة بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة ويُتوقع هطول زخات رعدية من المطر بمشيئة هللا في
البرد في مناطق محدودة .ويُتوقع تشكل
العديد من المناطق ،تكون غزيرة أحيانا ً ومصحوبة بزخات َ
الضباب بشكل تدريجي في السهول الشرقية والبادية .وتكون الرياح شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة ،مع
هبات نشطة أحيانا ً.

الثالثاء -79تشرين الثاني3172-
تراجع تأثير حالة عدم اإلستقرار الجوي بشكل تدريجي
نهاراً :تبقى درجات الحرارة دون ُمعدالتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحدود  6-4درجات مئوية
وتسود المملكة أحوال جوية غير ُمستقرة بحيث تغطي السماء كميات ُمتفاوتة من السُحب على إرتفاعات
ُمختلفة ويُحتمل هطول زخات رعدية من المطر بمشيئة هللا في مناطق ُمختلفة ،قد تكون غزيرة أحيانا ً
بالبرد في شرق المملكة .وتكون الرياح شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
ومصحوبة
َ
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويستمر البحر هادئا ً.
ليالً :يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق ،وبشكل الفت في البادية والسهول الشرقية وجبال الشراه.
وتكون األجواء غائمة جزئيا ً بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة وال تزال الفرصة ُمهيأة لهطول زخات محلية
رعدية من المطر بإذن هللا في بعض المناطق خاصة الشرقية منها .ويُتوقع تشكل الضباب بشكل تدريجي
في السهول الشرقية والبادية .وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
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زوايا الصحف
عين الرأي

األحد
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 علمت « عين الرأي» ان وزارة العدل تقوم بإجراءات أرشفة القضايا «المفصولة وقيد النظر »
لدى المحاكم كافة بهدف الحفاظ على امن الملفات وسهولة الرجوع الى الوثائق ..األرشفة تشمل
ما يزيد عن (  ) 11مليون وثيقة وتجرى من قبل كوادر الوزارة دون أي كلفة مالية على خزينتها
.
 وزير المالية د .أمية طوقان شكل لجنة توجيهية لوحدة السجل الوطني للدعم الحكومي برئاسة
مدير عام ضريبة الدخل وعضوية عدد من الخبراء ..الوحدة سيكون لها دور مهم في بناء قاعدة
« معلومات وطنية «عن جميع المواطنين األردنيين.
 صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين حسن الجوارنه سفيرا لالردن لدى الهند.
 مصادر مطلعة أكدت الى «عين الرأي» أن الجهات المعنية تضبط ما ال يقل عن ( )41زائرا من
جنسيات مختلفة كل شهر يحاولون التسلل إلى مدينة البترا األثرية بطرق غير قانونية للتهرب من
دفع رسوم تذكرة الدخول.
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صنارة الدستور

األحد
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 ذكرت مصادر أمنية مطلعة ان عدد الالجئين السوريين الذين اختاروا العودة الطوعية لبالدهم
منذ بداية األزمة السورية بلغ  111ألف الجئ.
 يضم الوفد االردني المشارك في اعمال «مؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام  »2113الذي
يعقد حاليا في بيروت برئاسة وزير المالية الدكتور امية طوقان محافظ البنك المركزي االردني
الدكتور زياد فريز ومدراء وممثلو عدة مصارف اردنية ،ويشارك في المؤتمر اكثر من 511
مشارك من قادة المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية.
 قامت امانة عمان الكبرى مؤخرا بازالة عدد من االكشاك المخالفة وغير المرخصة في شارع
فيصل بوسط البلد تزامنا مع توجيه انذارات لعدد من محال بيع الحلويات والكنافة في ذات
الشارع بسبب مخالفات متعددة.
 بلغ إجمالي معامالت بيع العقار في المملكة خالل العشرة أشهر األولى من العام الحالي
 13،116معاملة :توزعت على  32،116معاملة في محافظة العاصمة بنسبة ،%36
و 51،111معاملة لباقي المحافظات بنسبة  ،%61كما توزعت معامالت البيع في محافظة
العاصمة على  11،552معاملة للشقق ،و 14،561معاملة لألراضي ،في حين توزعت
معامالت البيع في باقي محافظات المملكة على  1،115معاملة للشقق و 43،125معاملة
لألراضي.
 يقام في الفترة ما بين  31-21الشهر الجاري معرض منتجات المرأة الريفية الخاصة بانتاج
الزيتون في حدائق الحسين.
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 ناقشت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أمس ،نظام المعامالت االلكترونية الحكومي ،بينما لم
تناقش أي قوانين على جدول أعمالها ،وفقا لمصدر حكومي مطلع.
 ارتفع عدد المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة ممن شملتهم حملة التطعيم الحكومية للشلل
والحصبة إلى  201مليون ،وفقا للناطق باسم وزارة الصحة حاتم األزرعي الذي أكد لـ"زواريب"
أن معدل العمل اليومي يتراوح بين  111إلى  151ألف شخص قبيل انتهاء الحملة بأسبوع.
 بحث وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية هايل داود خالل لقائه أمس الهيئه اإلدارية
لنقابة األئمة والوعاظ ترتيب لقاء يجمعهم مع رئيس مجلس األعيان لبحث مشروع النقابة .اللقاء
تناول أيضا ً بحث موضوع تثبيت العاملين على المادة ( )315وأحوال المساجد والترهل اإلداري
في الوزارة.
 تنطلق صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي "حركات اإلسالم السياسي في الوطن العربي..
التحديات واآلفاق" ،بمشاركة طيف واسع من القيادات السياسية الممثلة للحركات اإلسالمية في
المنطقة .يعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز دراسات الشرق األوسط بفندق ريجنسي.
 تنظم الهيئة الشعبية للدفاع عن موقوفي الحراك مؤتمرا صحفيا عند الثالثة من مساء اليوم بمجمع
النقابات المهنية بعنوان "الحرية لألحرار" .يتناول المؤتمر الذي يشارك فيه نشطاء الحراك
المفرج عنهم مؤخرا ،حديثا عن ظروف االعتقال والتأكيد على مطلب إسقاط التهم الموجهة
للموقوفين ،والمطالبة باإلفراج الفوري عن موقوفي "رابعة" بحسب الهيئة.
 ينظم مجلس الطلبة في هندسة كلية "البولتكنيك" بماركا في الواحدة من بعد ظهر اليوم وقفة
احتجاجية في مقر الكلية ضد رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية ،احتجاجا على ما وصفوه بـ"مركزية
القرار في الجامعة ،وعدم تقديم التمويل الالزم لمجلس الطلبة ،لتنفيذ نشاطاته على نحو جيد".
 يعقد تحالف إنسان بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم مؤتمرا صحفيا الطالع
وسائل اإلعالم على تفاصيل زيارتهم إلى مجلس حقوق اإلنسان بجنيف.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية








االملك يستمع لردي «األعيان» و«النواب» على خطاب العرش
النسور يدعو لتسريع إنجاز المشاريع الممولة خليجيا ً
بينو« :مكافحة الفساد» تنظر بالقضايا وفقا ً ألولويتها
تغييرات منتظرة على تشكيلة النشامى بحكم الغيابات والتكتيك
 12شركة أمام النائب العام وهيئة مكافحة الفساد
المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار جوي








المـلك يستمـع إلى رد مجلـس األمة على خطاب العرش اليوم
النسور  :تنمية المحافظات تحتل مكانا متقدما في اهتمامات الملك
محمود :دور الجامعات قيادة المجتمع ونريد خريجين يخلقون الوظيفة
نشر النسخة االولية لميثاق النزاهة الوطنية
شورى العمل اإلسالمي يخفض عدد أعضائه إلى 11
جهود متواصلة لجعل االردن مـركزا اقليميا متميزا في صناعة األلعاب اإللكتـرونية
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رفع المحروقات  6مرات وتخفيضها  4خالل عام
ال توجه إلقامة مدينة صناعية مع إسرائيل
مسؤولة أميركية تدعو لالستثمار باألردن
"الزعتري" ..آخر مخيمات الالجئين

 اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة تنشر النسخة األولية لميثاق النزاهة
 توفر فرص عمل للمعلمين في اإلمارات
 حسام حسن مجدداً :مهمتنا مستحيلة
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