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اختتام أعمال المؤتمر الثاني ألنموذج "األردنية" في األمم المتحدة

اختتم في الجامعة األردنية أمس أعمال المؤتمر
الثاني"أنموذج الجامعة األردنية في هيئة االمم
المتحدة  ""JUMUNالذي نظمته كلية الدراسات
الدولية والعلوم السياسية ،مسدال الستار عن يومين
من النقاشات والحوارت في عدد من القضايا الدولية
واإلنسانية.
وخاض المشاركون جلسات المؤتمر الذي انبثق عن
مبادرة اطلقها طلبة الجامعة االردنية من مختلف
التخصصات ،نقاشات وحوارات معمقة في عدد من
القضايا السياسية العالقة في المنطقة العربية ،ومدى
شرعية التدخل الدولي في حل النزاعات الموجودة
فيها ،إلى جانب مناقشة قضايا حقوقية وإنسانية
متعلقة بحقوق السجناء وعمالة األطفال.
وهدف "أنموذج الجامعة األردنية في هيئة األمم المتحة" إلى توعية الطلبة سياسيا ،وتوسيع معارفهم
العلمية الدقيقة في القضايا السياسية الدولية ،وكيفية التفاوض مع هيئة االمم المتحدة والمؤسسات التي
تمثلها في القضايا السياسية المطروحة على الساحة الدولية.
وخلص المؤتمر في جلسته الختامية بجملة من التوصيات نادت باإللتزام بالقوانين والمواثيق الدولية،
واتخاذ كافة التدابير واإلجراءات التشريعية التي تكفل تطبيقها.
وطالب المؤتمرون بضرورة وقوف الشعوب من مختلف االطياف واالعراف وقفة واحدة في سبيل أن
يعم السالم بالمنطقة بشكل عام ،الفتين إلى ضرورة عدم انتهاك االعراف والمواثيق الدولية.
ودان المشاركون استغالل األطفال في سوق العمل ،واستخدامهم في أعمال ال تتناسب وإمكانياتهم
الجسدية والنفسية ،مؤكدين إلى أن هذا األستغالل بات قضية عالمية ،ومشيرين في الوقت ذاته إلى
ظروف العمل السيئة التي يعيشونها ،واألجور غير العادلة التي يحصلون عليها ،فضال عن ساعات العمل
التي يقضونها.
ودعا المؤتمر إلى عدم المساس بحقوق السجناء القانونية والنفسية والصحية واالجتماعية  ،ورفع كافة
أشكال االضطهاد والمعاناة التي قد يتعرضون لها .
3

وحث المشاركون في توصياتهم على ضرورة مشاركة الطلبة في مثل هذه المبادرات التي ترتكز على
أسلوب الحوار والنقاش ،وتوسع مداركهم ومعارفهم في الشؤون السياسية والدولية ،وتكسبهم مهارات
وخبرات تمكنهم من التطوير والتغيير نحو األفضل.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األربعاء

مؤتمر في "األردنية" يدعو لعدم انتهاك األعراف والمواثيق األممية
أوصى المؤتمر الثاني "أنموذج الجامعة األردنية في هيئة األمم المتحدة" ،في ختام أعماله أمس بااللتزام
بالقوانين والمواثيق الدولية ،واتخاذ مختلف التدابير واإلجراءات التشريعية التي تكفل تطبيقها.
وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمته كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة االردنية
بضرورة وقوف الشعوب من مختلف االطياف واالعراف وقفة واحدة في سبيل أن يعم السالم بالمنطقة
بشكل عام ،الفتين إلى ضرورة عدم انتهاك األعراف والمواثيق الدولية.
ودان المشاركون استغالل األطفال في سوق العمل ،واستخدامهم في أعمال ال تتناسب وإمكاناتهم الجسدية
والنفسية ،مؤكدين أن هذا االستغالل بات قضية عالمية.
ودعا المؤتمر إلى عدم المساس بحقوق السجناء القانونية والنفسية والصحية واالجتماعية ،ورفع مختلف
أشكال االضطهاد والمعاناة التي قد يتعرضون لها.
وحثوا على ضرورة مشاركة الطلبة في مثل هذه المبادرات التي ترتكز على أسلوب الحوار والنقاش،
وتوسيع مداركهم ومعارفهم في الشؤون السياسية والدولية ،وإكسابهم مهارات وخبرات تمكنهم من
التطوير والتغيير نحو األفضل.
وناقش المشاركون خالل جلساته التي انبثق عنها مبادرة اطلقها طلبة الجامعة االردنية من مختلف
التخصصات ،على مدى يومين عددا من القضايا السياسية في المنطقة العربية ،ومدى شرعية التدخل
الدولي في حل النزاعات الموجودة فيها ،إلى جانب مناقشة قضايا حقوقية وإنسانية متعلقة بحقوق السجناء
وعمالة األطفال.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األربعاء
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مؤتمر أنموذج «األردنية» في األمم المتحدة يدعو لاللتزام بالمواثيق الدولية
اوصى المؤتمر الثاني «أنموذج الجامعة األردنية في هيئة االمم المتحدة» ،في ختام اعماله أمس بااللتزام
بالقوانين والمواثيق الدولية ،واتخاذ مختلف التدابير واإلجراءات التشريعية التي تكفل تطبيقها.
وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمته كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة االردنية
بضرورة وقوف الشعوب من مختلف االطياف واالعراف وقفة واحدة في سبيل أن يعم السالم بالمنطقة
بشكل عام ،الفتين إلى ضرورة عدم انتهاك االعراف والمواثيق الدولية.
ودان المشاركون استغالل األطفال في سوق العمل ،واستخدامهم في أعمال ال تتناسب وإمكانياتهم
الجسدية والنفسية ،مؤكدين أن هذا االستغالل بات قضية عالمية.
ودعا المؤتمر إلى عدم المساس بحقوق السجناء القانونية والنفسية والصحية واالجتماعية ،ورفع مختلف
أشكال االضطهاد والمعاناة التي قد يتعرضون لها.
وحثوا على ضرورة مشاركة الطلبة في مثل هذه المبادرات التي ترتكز على أسلوب الحوار والنقاش،
وتوسيع مداركهم ومعارفهم في الشؤون السياسية والدولية ،وإكسابهم مهارات وخبرات تمكنهم من
التطوير والتغيير نحو األفضل.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األردنية"تعقد اتفاقية تعاون تدريب مع الشبكة القانونية للنساء العربيات
وقعت الجامعة االردنية ممثلة بمركز دراسات
المرأة اتفاقية تعاون تدريب مشترك مع الشبكة
القانونية للنساء العربيات.
ووقع االتفاقية نيابة عن الجامعة رئيسها الدكتور
اخليف الطراونة وعن الشبكة القانونية نائب رئيس
الهيئة اإلدارية القاضية كفاح الدروبي .
وقالت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة
الدكتورة عبير دبابنة ان االتفاقية جاءت تأكيدا
وانعكاسا لفلسفة المركز التي هي جزء ال يتجزأ من فلسفة الجامعة المتمثلة بإيمانها بضرورة تمكين
المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن كمتطلب أساسي والذي يعد من متطلبات التنمية المستدامة .
وأضافت دبابنة ان االتفاقية ستساهم بتفعيل الخبرات المتبادلة بين الطرفين إلنتاج أبحاث أكاديمية ونوعية
في المجاالت المتعلقة بشؤون المرأة والقانون ،والعمل على توعية المجتمع االهتمام بقضايا المراة
وخصوصا على الصعيد القانوني.
وتهدف االتفاقية الى تحقيق رؤية الجامعة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن من خالل
تعميق معرفتها القانونية وتوطيد سيادة القانون وحماية حقوق االنسان خاصة فيما يتعلق منها بحقوق
المراة ودعم المساواة بين الجنسين ،وتعميق الوعي القانوني بين النساء .
واشتملت بنود االتفاقية على تبادل المعارف والخبرات بين مستشاري واعضاء الشبكة القانونية للنساء
العربيات واعضاء مركز دراسات المراة ،وتعزيز البعد االقليمي لقضايا المراة في توفير الدورات
التدريبية العضاء الشبكة من مختلف الدول العربية ،وتطوير جوانب التخطيط االستراتيجي لها وتمكينها
في تعزيز ابعادها الوطنية واالقليمية والقيام بنشاطات مشتركة تحقق غايات الجانبين.
ويعد مركز دراسات المرأة الذي تأسس عام  2116وحدة أساسية من وحدات الجامعة األردنية ،يمنح
درجة الماجستير في دراسات المرأة بدعم واهتمام من صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل
حفظها هللا ورعاها.
يشار الى ان الشبكة القانونية للنساء العربيات جمعية قانونية غير ربحية تأسست عام  2115تهدف إلى
النهوض بالمرأة العربية العاملة في حقل القانون ،وتوفر منتدى لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية
المتخصصة وبرامج التطوير المهني.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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"األردنية" و"النساء العربيات" توقعان اتفاقية تدريب
وقع مركز دراسات المرأة في الجامعة االردنية أمس اتفاقية تعاون تدريب مشترك مع الشبكة القانونية
للنساء العربيات ،وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور اخليف الطراونة وعن الشبكة نائب رئيس الهيئة
اإلدارية القاضية كفاح الدروبي.
وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة ان االتفاقية جاءت تأكيدا من فلسفة الجامعة وإيمانها بضرورة
تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن .وأضافت دبابنة ان االتفاقية ستساهم بتفعيل الخبرات
المتبادلة بين الطرفين إلنتاج أبحاث أكاديمية ونوعية في المجاالت المتعلقة بشؤون المرأة والقانون،
والعمل والقانون.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

1
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"التعليم العالي" :لم نتلق مخاطبات لتحويل طلبة قطريين
أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور
مصطفى العدوان أن األردن يرحب باألشقاء من الطلبة
العرب للدراسة في الجامعات األردنية ،ويحرص على
توفير كل ما يلزم لهم بهذا الشأن.
وبين أن المسؤولين في الوزارة يبدون دوما خالل
لقاءاتهم مع نظرائهم العرب كل ترحيب بالطلبة األشقاء
للدراسة في المملكة.
جاء ذلك ردا على سؤال لـ"الغد" أمس بشأن أنباء مفادها "أن هيئة التعليم العالي القطرية أعدت خطة
لتحويل الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات المصرية ،نظرا لألوضاع األمنية هناك ،إلى الجامعات
األردنية والمغربية ،في حال استمرار األوضاع األمنية المضطربة وعدم حدوث استقرار".
وأوضح العدوان أن الوزارة " لم تتلق لغاية اآلن أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن ،إال أننا على استعداد
لدراسة أي طلب" ،مجددا التأكيد أن الطلبة العرب الذين يرغبون بالدراسة في جامعات المملكة مكان
ترحيب في بلدهم الثاني".
ويبلغ عدد القطريين الدارسين في مصر نحو  3آالف طالب وطالبة ما بين مبتعث على نفقة األعلى
للتعليم والذين يدرسون على حسابهم الخاص للحصول على درجة البكالوريوس او الدراسات العليا.
إلى ذلك ،أكد العدوان أن الوزارة ،ومن خالل السفارة األردنية لدى القاهرة ،تتابع أوضاع الطلبة
األردنيين هناك ،مشيراً إلى "أن العديد منهم التحق بالجامعات المصرية ،واألمور هناك مطمئنة وغير
مقلقة لآلن" .وقال "إن الطلبة األردنيين يحظون بمتابعة الوزارة من خالل الملحق الثقافي في سفارتنا
بالقاهرة".
وقامت "التعليم العالي" بتأجيل امتحانات الطلبة من  1أيلول (سبتمبر) الحالي إلى األول من تشرين الثاني
(نوفمبر) المقبل" ،بحسب العدوان الذي أشار إلى أن الوزارة نجحت أكثر من مرة في عملية تقديم
وتأجيل االمتحانات لألردنيين الدارسين بالجامعات المصرية ،والذين يقدر عددهم بحوالي  5آالف طالب
وطالبة.
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طلبة نيوز

األربعاء
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أكاديميون  :عراقيل أمام بدء التدريس في الجامعة الملكية للعلوم الطبية
حسام البيدر -قال أساتذة متعاقدون مع الجامعة الملكية للعلوم الطبية بأنهم تعرضوا خالل اليومين
الماضيين ألسئلة غربية من قبل لجان قائمة على إعداد تقارير بخصوص منح الجامعة االعتماد العام.
وأكد األساتذة أن األسئلة لم تقتصر على عن صحة العقود المبرمة مع الجامعة بل تعدى األمر إلى تساؤل
البعض عن موافقة األساتذة على الرواتب المبينة في تلك العقود حيث أن أشخاص في تلك اللجان طلبوا
من أولئك األساتذة ترك العمل مع الجامعة الملكية للعلوم الطبية والعمل في جامعات أخرى برواتب أعلى
حيث تساءل هؤالء األساتذة هل مهمة هيئة االعتماد التأكد من وجود العقود وصحتها أم تحريض األساتذة
المتعاقدين .
وتأتي هذه الشهادات في ظل تقدم الجامعة بطلب من هيئة االعتماد إلعادة الكشف على الجامعة بعد قيام
الجامعة بتزويد الهيئة بخطاب رسمي يبين انتهائها من النواقص التي أدرجت في تقرير اللجنة قبل ثالثة
أسابيع تقريبا.
وبحسب معلومات أولية فإن الجامعة استكملت كافة المباني المطلوبة وبمساحات تزيد عن متطلبات
االعتماد حيث أنه تم بناء مباني بمساحة ال تقل  25ألف متر مربع متضمنة المكتبة المختبرات التعليمية
والعيادات الطبية حيث لم يسجل أي مالحظة على المختبرات العلمية والتي بحسب أشخاص في لجان
االعتماد تضاهي ما هو موجود في الجامعات األوروبية .
وتشير بعض المصادر بأن هناك ضغوطا تمارس من قبل متنفذين في دوائر القرار لعرقلة بدء التدريس
في الجامعة بذرائع غير مبررة حيث أن الواقع الذي عليه الجامعة يسبق ما عليه الواقع في جامعات
معتمدة اعتمادا عاما وخاصا منذ سنوات ويدرس فيها آالف الطلبة وحصلت على زيادات في الطاقة
االستيعابية بالرغم من عدم تحقيق تلك الجامعات ألدنى متطلبات االعتماد من مساحة األرض والتي هي
متطلب أساسي .
وأستهجن مراقبون بعض المالحظات التي أوردتها لجان االعتماد والطلب من إدارة الجامعة فواتير
المواد التي هي موجودة أصال في الجامعة بالرغم من أن اللجان عاينتها في مواقعها معتبرين أن طلب
مثل هذه الفواتير ليس من شؤون لجان االعتماد .
وتعتبر بعض المالحظات في مكانها حيث أن هناك بعض المتطلبات الواجب توافرها في الجامعة والتي
تم التأكيد عليها في قرار الترخيص من قبل مجلس التعليم العالي بيد أن هناك قوى خفية على ما يبدو تقود
حملة ضد افتتاح الجامعة على مطلع الجامعي الحالي علما بأن أي جامعة ال تعمد اعتماد خاصا إال بعد أن
يتم دراسة طلبات خاصة من قبل من مجلس التعليم العالي بهذا الشأن .
والجدير بالذكر بأن الجامعة هي مشروع مشترك مع القوات المسلحة ممثلة بالخدمات الطبية الملكية وهذا
المشروع تم اإلنفاق عليه حتى اآلن أكثر من  51مليون دينار قبل استكمال كافة المراحل المنصوص
عليها بقرار مجلس التعليم العالي والتي ستتوج ببناء مستشفى تعليمي بعد خمس سنوات من بدء العملية
التدريسية بسعة  211سرير في حال توافر الشروط الالزمة لذلك .
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مؤتمر دولي بين الجامعات العربية والصينية
شارك األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية الدكتور محمد رأفت محمود في منتدى رؤساء
الجامعات الصينية والعربية الذي عقد في جمهورية الصين الشعبية .
وأكد محمود في تصريح صحفي أمس أهمية تعزيز العالقات بين الجامعات العربية والصينية لالستفادة
من الخبرات في التعليم العالي والتقدم التكنولوجي الواسع في الصين الذي بات يشهد تطوراً مطرداً في
السنوات األخيرة.
واقترح على الجانب الصيني عقد مؤتمر عام للجامعات العربية والصينية في التعليم العالي أسوة
بالمؤتمرات الدولية التي عقدها اتحاد الجامعات العربية مع الجامعات اآلسيوية واألوروبية ،حيث تمت
الموافقة المبدئية على عقد المؤتمر ودعوة ممثلي الجامعات الصينية الجتماع مع األمانة العامة التحاد
الجامعات العربية لبحث التفاصيل.
وقال ان المنتدى أوصى بضرورة تعزيز العالقة والتعاون العلمي بين الجامعات العربية والصينية في
مختلف المجاالت العلمية ،التكنولوجية ،اإلنسانية والدراسات اإلسالمية ،إضافة إلى تعزيز تبادل الطلبة
واألساتذة بين الجامعات العربية والصينية ،والعمل على عقد المؤتمر الصيني – العربي األول ،وإنشاء
درجات علمية مشتركة بين الجامعات العربية والصينية.
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تشكيالت اكاديمية في اليرموك
قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدهللا الموسى إجراء عدد من التشكيالت األكاديمية في الكليات
التالية:
كلية العلوم:
تعيين كل من الدكتور احمد السلمان نائبا ً للعميد ،وتجديد تعيين كل من الدكتور عبدهللا قطيش نائبا لعميد
الكلية ،والدكتور محمد الحاج إبراهيم نائبا لعميد الكلية ،تكليف الدكتور صفوان عبيدات القيام بأعمال
مساعد عميد الكلية ،وتجديد تعيين كل من الدكتور قاسم جرادات رئيسا لقسم الكيمياء ،والدكتور عبدهللا
الصمادي رئيسا ً لقسم اإلحصاء ،والدكتور طالل الحوري رئيسا لقسم الرياضيات ،والدكتور زيد عبابنه
رئيسا لقسم الفيزياء بالنيابة ،والدكتور خلدون القضاة رئيسا لقسم علوم األرض والبيئة بالنيابة ،وتعيين
الدكتور عماد حسين رئيسا لقسم العلوم الحياتية بالنيابة.
كلية اآلداب :
تعيين الدكتور محمود العلي نائبا لعميد الكلية ،وتجديد تعيين كل من لطفي أبو الهيجاء رئيسا لقسم اللغة
االنجليزية وآدابها بالنيابة ،والدكتورة مي يوسف رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها  ،والدكتور محمد
القرعان رئيسا لقسم الترجمة بالنيابة ،والدكتور نور القضاة رئيسا لقسم اللغات السامية والشرقية بالنيابة،
وتعيين الدكتور عبدهللا الشناق مديرا لمركز اللغات.
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية :
تجديد تكليف الدكتور إبراهيم عباده القيام بأعمال مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة ،وتعيين الدكتور احمد
الحسن رئيسا لقسم الدراسات اإلسالمية النيابة ،وتجديد تعيين الدكتور عامر العتوم رئيسا لقسم االقتصاد
والمصارف اإلسالمية بالنيابة ،والدكتور يحيى شطناوي رئيسا لقسم أصول الدين بالنيابة  ،والدكتور
فخري ابو صفية رئيسا لقسم الفقه وأصوله بالنيابة  ،وتجديد تكليف مأمون الشمالي اإلشراف على برنامج
القران الكريم في الكلية.
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية:
تعيين الدكتور قاسم الحموري نائبا لعميد الكلية ،تكليف الدكتور زياد زريقات القيام بأعمال مساعد عميد
الكلية ،وتعيين كل من الدكتور محمد الغرايبة رئيسا لقسم العلوم المالية والمصرفية بالنيابة ،والدكتور
نوح الشياب رئيسا لقسم االقتصاد بالنيابة ،وتجديد تعيين الدكتور محمود الكيالني رئيسا لقسم التسويق
بالنيابة ،والدكتور حسن العيسى رئيسا لقسم إدارة األعمال بالنيابة ،والدكتور علي مستريحي رئيسا لقسم
اإلدارة العامة بالنيابة ،والدكتور ميشيل سويدان رئيسا لقسم المحاسبة.
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"أمناء مؤتة " يقـر تعيينات بكليات الجامعة
قرر مجلس أمناء جامعة مؤتة الموافقة على تعيين د .عبدهللا موسى الخمايسة نائبا للقائم بأعمال عميد كلية
التمريض واالستاذ د .سليم محيي الدين نائبا لعميد كلية الطب للمرحلة االساسية واالستاذ د .آمال مشالي
رئيسا لقسم الطب الباطني والطب الشرعي.
وقرر تعيين االستاذ د .ناثر سعيد حوا رئيسا لقسم النسائية والتوليد واألستاذ د .فاخر العاني رئيسا لقسم
علم وظائف االعضاء واالمراض ود .سميح الصرايرة مساعدا لعميد كلية الطب للتعليم الطبي
واالمتحانات ،وتكليف د .يوسف الصرايرة القيام بأعمال رئيس قسم علم االدوية ،ود .ايمن قطيطات القيام
بأعمال رئيس قسم التشريح واالنسجة،ود .نضال النوايسة القيام بأعمال رئيس قسم الصحة العامة.
كما قرر المجلس تكليف د .جهاد سنيقات القيام بأعمال رئيس قسم الكيمياء الحيوية واالحياء الجزيئية ،و
د .حامد الزعبي القيام بأعمال رئيس قسم األحياء الدقيقة والمناعة ،ود .جميل سواقد القيام بأعمال رئيس
قسم الجراحة العامة والتخدير ،ود .سلمى العجارمة القيام بأعمال رئيس قسم االطفال ،ود .عبد الرحمن
الحرازنة القيام بأعمال رئيس قسم الجراحة الخاصة في كلية الطب اعتبارا من االول من ايلول الجاري.
وقرر رئيس الجامعة د .رضا الخوالدة تعيين د .سيف المصاروة من كلية الحقوق مساعدا للقائم بأعمال
عميد شؤون الطلبة  ،وتكليف نسرين البحري من كلية العلوم االجتماعية القيام بأعمال مساعد القائم
بأعمال عميد شؤون الطلبة لشؤون الطالبات ،وتكليف محمد خير بني هاني من عمادة شؤون الطلبة القيام
بأع مال مساعد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة للشؤون اإلدارية والمالية اعتبارا من االول من ايلول
الجاري.
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الشهادة الجامعية ..ليست جواز مرور للعمل
حنين الجعفري  -يرفض العشريني «انس مقدادي» العمل
دون تخصصه الجامعي ،بتأكيده أن الهدف من العمل «اإلنتاجية
والمردود المادي والمعنوي» والذي ال يستطيع تحصيله بعيداً
عن مجال دراسته الجامعية لذلك فإنه يفضل االنتظار عن العمل
في أي مجال آخر «ال يناسبني».
عبدهللا محسن ،الموظف في إحدى الشركات ،يرى أن صعوبات
الحياة تفرض «علينا القبول بأي عمل حتى لو انه ال يتوافق مع
الدراسة أو اآلمال المطلوبة» ،مع اعترافه بـ»أننا قد نكون عبئا ً
على المؤسسات أو الشركات ولكننا غير مسؤولين».
الخبير الشبابي الدكتور محمود السرحان يرى أن الشهادة الجامعية ليست جواز مرور للعمل ،مؤكداً أنه
إذا أراد الشباب العمل وفقا لدراستهم فقط حتى لو لم تتوافر وظائف عليهم االلتزام بالتخطيط المركزي
األردني في التخصصات المطلوبة لألعوام المقبلة.
وشدد على أن البطالة المقنعة مسؤولية جماعية وتشاركية يتحملها كل العاملين مع الشباب بدءا من األسرة
ومرورا بالمؤسسة التربوية ومؤسسات المجتمع المدني.
ويقول السرحان إن أسباب هذه البطالة مرتبطة بثقافة العيب فال يقبل الشباب على أي وظائف حتى لو انها
متوافرة في سوق العمل فيرى اغلب الشباب انها ال توافق آمالهم وطموحاتهم أو أنها غير مناسبة لبيئتهم.
ويؤكد السرحان أن هذه البطالة تمثل عبئا ً كبيراً على الشركات والمؤسسات الن تتحمل أكثر من حاجتها
من الموظفين.
ومن وجهة نظر اقتصادية يرى الخبير االقتصادي حسام عايش ان البطالة المقنعة شكل من أشكال البطالة
التي انتشرت في العقدين األخيرين ويكون فيها العامل «حمالً زائداً» في المؤسسة الن األعداد تكون اكبر
من حاجة الجهة التي وظفته وبالتالي يتحولون إلى بطالة مقنعة.
وحول نتائج هذه البطالة يقول عايش ان هذا النوع من البطالة يؤدي إلى زيادة النفقات الجارية وعجز في
الموازنة مما يؤدي إلى زيادة المديونية وبالتالي ينتج مشكالت في االقتصاد واإلنتاجية.
ويبين عايش ان نسبه البطالة في األردن تدور حول  %12وهذه النسبة ال تتغير تقريبا ال مع معدالت
النمو وتزداد مع معدالت النمو المنخفضة وبالنتيجة البطالة تبدو بشكل عام كنسبة محايدة ويضيف ان
االقتصاد بشكل عام والموازنة بشكل خاص يدفعان ثمن البطالة المقنعة.
14

ويرى ان البطالة في القطاع الخاص موجودة لكنها في حدودها الدنيا الن الكلفة تختلف عن المؤسسات
الحكومية.
وللحد من هذه المشكلة يؤكد عايش ان على المؤسسات الحكومية إصالح الجهاز الحكومي وإنشاء أقسام
للتوظيف ليس للخدمات أو هيكلة المؤسسات ألنها تحولت إلى عبء بحكم الوظائف التي فيها.
أستاذ علم االجتماع في جامعة مؤته وجامعة البلقاء د .حسين محادين يقول ان مفهوم البطالة ليس ثابتا ً
وهو بحاجة إلى وضع مؤشرات علمية لنتمكن من إسقاطه على ارض الواقع في المعنى العلمي للوصول
إلى النتائج المطلوبة.
ويضيف ان تفضيالت الشباب للعمل من خالل الشروط أو الصفات التي يضعونها اللتحاقهم بسوق العمل
تختلف وتتفاوت من منطقة إلى أخرى ومن شاب إلى آخر والدليل ان لدينا فرص عمل في بعض المهن
التي تشغلها العمالة ومستوى دخلها جيد ومع ذلك نجد ان الشباب وبتحريض من ذويهم غالبا ال يميلون
إلى االلتحاق في مثل هذه األعمال.
ويبين محادين ان مؤشرات البطالة المقنعة هي اغلب هؤالء ممن لم ينالوا قسطا ً من التعليم الذي يؤهلهم
للمنافسة في سوق العمل أو حتى يمنحهم أحقية المفاضلة بين األعمال المتاحة.
ويضيف ان القطاع العام يتصف بهذا النوع والصفة من البطالة الن أعداد الموظفين فيه أكثر من
المطلوب وهذا ينقلنا إلى ادوار الرعا ية الحكومية للمواطنين إذ ان التنمية ال تعامل وفقا ألرقام محددة
وإنما تقاس بمعدالت مساهمة الدولة في التخفيف من ضغوطات الحياة على المواطنين.
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"التكنولوجيا" تحتل المرتبة  263عالميا والسادسة عربيا في الهندسة
احتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا المرتبة  362من أصل  3111جامعة عالمية وعربية في التصنيف
العالمي  Symond Quacqarelliللعام  2113وذلك في المحور الخاص بالهندسة والتكنولوجيا.
وسجلت الجامعة المرتبة السادسة على مستوى الجامعات العربية ،التي جاءت  9منها ضمن أول 411
جامعة عالمية في التصنيف.
و حسب التصنيف ،جاء ترتيب جامعة العلوم والتكنولوجيا في باقي المجاالت مثل العلوم الطبيعية والطب
والعلوم الطبية ( ،)411+حسب التصنيف المذكور .وكانت الجامعة حصلت ضمن معيار الطلبة األجانب
( )International Studentsورأي أصحاب العمل ( )Employer Reputationعلى المرتبة 115
عالميا ً بالنسبة للطلبة األجانب والمرتبة  313وفق رأي أصحاب العمل ،إذ تبلغ نسبة الطلبة األجانب في
الجامعة .% 25
وأوضح التصنيف الكلي في العام  2112أن جامعة العلوم والتكنولوجيا صنفت في المرتبة (،)611+
وبمعيار رقمي  1779درجة ،حيث شهد ذلك العام منافسة ألكثر من  2511جامعة مشهورة عالميا ً وتم
تصنيف  711جامعة منها فقط ،إذ سجلت الجامعات مستويات استجابة عالمية من خالل التقييم العلمي
للمستوى األكاديمي والمهني.
وفي العام  2113تم تصنيف  111جامعة عالميا ً ضمن  3111جامعة تقدمت لهذا التصنيف وكان ترتيب
الجامعة  664بزيادة المعيار الرقمي إلى  2173درجة .من جهته ،أوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدهللا
ملكاوي أن التميز المستحق للجامعة ،والذي جعلها ضمن أفضل  % 5من الجامعات العالمية جاء من
خالل مراحل تطوير برامج واستراتيجيات الجامعة المواكبة للمتغيرات البحثية والعلمية المتالحقة في
العالم.
وقال ملكاوي إن هذا يعتبر دليالً بارزاً ومؤشراً آخر على نوعية البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة
اعتماداً على الخبرات التراكمية ،مشيراً إلى أن الجامعة استقطبت أكثر من  5511طالب من أكثر من
 51جنسية مختلفة عربية وأجنبية في السنوات األخيرة.
من جانبه ،أوضح مدير مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة الدكتور سمير العاشة أن مثل هذا
التصنيف من قبل المراكز العالمية المتخصصة بتصنيف الجامعات العالمية يبرز تميز وقدرة وكفاءة
المنافسة مع نظيراتها العالمية خصوصا ً في مجال البحوث العلمية وفقا ً لسياسات مرتبطة بالحاجات
الوطنية.
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معرض للجامعات األميركية
تنطلق فعاليات المعرض السنوي الخامس للمنح التعليمية التابع لمعرض التعليم األمريكي في عمان في
 24الحالي ،الذي تنظمه شبكة الطالب الدوليين.
ويناقش ممثلو الجامعات والكليات األمريكية القبوالت الجامعية في مرحلة البكالوريوس وفي الدراسات
العليا ،كما يناقشون فرص اعطاء منح تعليمية.يذكر أن شبكة الطالب الدوليين ،وهي شريكة لوزارة
التجارة األمريكية ،تقوم بتنظيم معرض التعليم األمريكي.
ويشارك في المؤتمر جامعات  :رايدر ،كلية غوشن  ،الجامعة الوطنية  ،جامعة مدينة أوكالهوما ،جامعة
القديس يوسف ،الجامعة األمريكية في روما ،جامعة فل سيل ،جامعة وسكنسن -ميلواكي ،وجامعة أدلفي،
و معهد إلينوي للتكنولوجيا ،كلية الفنون الحية ،جامعة وسط ميسوري ،جامعة دروري و جامعة
دريكسيل.
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خبراء ألمان يختارون الطلبة األردنيين في جامعة أردنية حكومية
ميس رمضان  : -كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي ان الجامعة األردنية األلمانية ال تخضع لنظام
القبول الموحد في االردن الذي تعتمده الجامعات الرسمية .
وقال المصدر لـ " المدينة نيوز " ان اختيار الطلبة يشارك به كادر ألماني وهو شرط سبق تأسيس
الجامعة األردنية األلمانية .
ويقول المصدر ان من ضمن الشروط األلمانية ألي طالب أردني ان يعتمد اللغة األلمانية في عشرات
الساعات الدراسية  ،ولعل هذا هو السبب الذي جعل الجامعة األردنية األلمانية خارج اطار نظام القبول
الموحد في االردن .
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جامعتان تعينان عميداً لكلية الصيدلة دون شهادة تخصص
قامت جامعة خاصة مؤخرا بتعيين عميد لكلية الصيدلة لديها ال يحمل مؤهال علميا ً في هذا التخصص.
المصادر ذاتها أكدتأن نقابة الصيادلة تعمل على التأكد من صحة المعلومات التي وردتها من خالل
شكاوى واتصالت هاتفية.
وكانت اوساط اكاديمية صيدالنية ونقابية انتقدمت إقدام إحدى الجامعات الكبرى (حكومية) على تعيين
عميد لكلية الصيدلة يحمل شهادة جامعية في الكيمياء ،متجاهلة العديد من الكوادر العلمية واألساتذة
الحاصلين على متطلبات جامعية علمية متخصصة في الصيدلة وحملة (.)b.h.d
وحذرت هذه االوساط مما اسمته "مغبة تمادي هذه الجامعة في تجاهل اسس االعتماد في التعيين
الجامعي"  ،مؤكدة انه سيؤدي الى تدهور في مستوى التعليم الصيدالني والى تراجع علمي وأكاديمي لكلية
الصيدلة.
نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة اكدأن النقابة تلقت عدداً هائالً من االتصاالت والشكاوى من مختلف
مناطق المملكة ،ولكنه لم يتسن للنقابة استيفاء كافة المعلومات حول هذا االمر من الجهات المعنية.
عبابنة الذي فضل عدم ذكر اسم الجامعة قال إنه في حال ثبوت صحة هذه المعلومات ،فإنه ينوي متابعة
الموضوع مع رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي ورئيس هيئة االعتماد ،مؤكداً انه على استعداد لطرح
الموضوع امام رئاسة الوزراء إذا تطلب األمر ذلك.
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إقبال غير ممنهج على فرع اإلدارة المعلوماتية
خالد الخواجا  -يشهد فرع االدارة المعلوماتية اقباال
متزايدا لدى طلبة العاشر وبدعم من اولياء امورهم حيث
وصل عدد طلبة هذا الفرع المتقدمين المتحان الثانوية
العامة الى زهاء  41الف طالب وطالبة.
االرقام تكشف عن خلل كبير في توزيعة الطلبة حيث
يشهد فرعا العلمي واالدبي تراجعا كبيرا في اعداد طلبته
والتي اصبح عدد طلبة الفرعين ال يزيد كثيرا عن عدد
طلبة فرع االدارة المعلوماتية.
احد اولياء االمور الذي يقطن قرية الكمالية في مدينة صويلح طالب بمحاسبة مدير المدرسة اثر معرفته
ان ابنه التحق بالفرع العلمي ومعدله  %57فقط بينما في الماضي كان الطالب يحلم بدخول هذا الفرع
وبهذا المعدل المنخفض.
أي ان االمور انقبلت راسا على عقب فبعد ان كان الطلبة يتوسطون للدخول للفرع العلمي واالدبي اصبح
الحال مختلفا لتنصب كل الضغوط والواسطات على الفروع التي فيها المناهج سهلة وخيارات الجامعة
متاحة في العديد من التخصصات.
الخطة العامة للوزارة تقضي بتوزيع الطلبة بعدالة بين مختلف التخصصات ال ان يتم اخذ حقوق فرع
على حساب فرع اخر حيث يوجد في احد المدارس  12طالبا في الفرع االدبي مقابل  56طالب في فرع
االدارة المعلوماتية.
مدراء المدارس ومدراء االدارات يتعرضون لضغوط شديدة من مختلف العيارات والواسطات من اجل
نقل طلبة من فروع االدبي والعلمي وحتى الفروع المهنية حيث وقعت العديد من الحوادث والمصادمات
واالتهامات بين مدراء تربية ومدراء مدارس رفضوا قبول طلبة لديهم.
احد مدراء المدارس قال  (:ان مدير التربية جاء شخصيا للتوسط الحد الطلبة حيث قال لي ان والد
الطالب يعنيني وهو شخص واصل أي ولي االمر وارجوك قبوله من اجل خاطري).
المعلم رفض بادب طلب مدير ادارته بحجة ان الشعبة فيها اكثر من  55طالبا ليفاجأ في اليوم الثالث من
رفضه قبول الطالب نقله الى مدرسة بعيدة ونائية جزاء له.
21

خطة اصالح التعليم التي اقرتها رئاسة الوزراء ضمن االطار العام تقضي بتقليص عدد الفروع التسعة
في المسار االكاديمي والمهني وهي العلمي واالدبي واالدارة المعلوماتية والتعليم الصحي والشرعي في
مسار التعليم االكاديمي والفرع الصناعي والفندقي السياحي واالقتصاد المنزلي والفرع الزراعي في
المسار المهني.
وتقضي خطة االصالح بتخفيض هذه الفروع الى خمسة فروع فقط وهي فروع العلوم الطبيعية
والرياضيات والعلوم االنسانية واالجتماعية والصناعي بفرعية الميكانيك والكهرباء والفرع الفندقي
والبدء بتوجيه بعض الطلبة من مرحلة الصف العاشر للتعليم الحرفي وتدريبهم على الحرف التي ال تدخل
ضمن التعليم التقني والتي يحتاجها سوق العمل ويعمل بها مئات االلوف من غير االردنيين.
وعود الوزراء السابقين بتنفيذ خطة االصالح ومن ثم مغادرتهم لمناصبهم دون تنفيذها فاقم المشكلة وترك
الميدان مكشوفا لوقوع اختالالت كبيرة في الفروع الطاردة والجاذبة بحسب اراء الطلبة.
لم يعد االمر يحتمل التاجيل فالفروع المهنية ومنها الفرع الصناعي تحديد ا يشهد اختالال عبر السنين
الماضية ليصبح معبر لنيل الشهادات الهندسية وليس رافدا للسوق المهني.
واذا عدنا لالرقام التي نشرتها وزارة التعليم العالي نشاهد ان هناك اكثر من  111طالب وطالبة يدرسون
ادارة االعمال ومثل هذا العدد يدرسون في التخصصات الجامعية التي يسمح لطالب االدارة المعلواتية
بدراستها حيث يطرح العديد من المسؤولين في التعليم العالي هذا التسائل وهو «اين سيذهب هذا العدد
الهائل من الطلبة واي سوق عمل سيستوعبهم».
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اختتام فعاليات المعسكر الكشفي لجوالة الجامعات في عجلون
اختتمت على ارض معسكر الحسين للشباب في عجلون
السبت فعاليات المعسكر الكشفي لجوالة الجامعات االردنية
الذي نظمته مديرية التوجيه الوطني في المجلس االعلى
للشباب بعنوان دور جوالة الجامعات في صياغة رسائل
االعالم الشبابي بمشاركة  54مشاركا.
وقال مدير التوجيه الوطني في المجلس االعلى للشباب
رئيس هيئة االشراف احمد نواف العبادي الذي رعى
فعاليات حفل االختتام ان هذا المعسكر ينظم الول مرة على
مستوى المجلس ويأتي ضمن البرامج التي يسعى المجلس
من خاللها الى تحفيز الشباب لممارسة دورهم القيادي
وتشجيعهم على التعامل مع مختلف المواقف ما يعكس
قدراتهم وامكاناتهم على مواجهة االزمات والمشكالت ،كما
يسهم في خلق اتجاهات قيادية لدى الشباب.
واضاف العبادي ان الشباب لهم دور كبير في تعزيز رسالة االعالم من خالل اإلسهام في تطوير األداء
اإلعالمي وخصوصا االهتمام بالقضايا المحلية ألن اإلعالم ال يتعامل مع شريحة معينة في المجتمع وإنما
يخاطب كافة الشرائح ،مبينا دور مواقع التواصل االجتماعي والمواقع االلكترونية في نقل المعرفة بين
أفراد المجتمع ومنافستها للصحافة المكتوبة في سرعة نقل الخبر وانتشاره.
وثمن مدير شباب عجلون جبر عريقات دور المجلس االعلى للشباب في اتاحة الفرصة للشباب على تنمية
مواهبهم من خالل اتاحة الفرصة لهم لالنخراط بالمعسكرات الشبابية التي تنمي لديهم روح العمل
الجماعي المنظم والمغامرة واالكتشاف.
واشار عريقات ان الشباب هم الشريحة االكبر في المجتمع االردني ويجب ان تنطلق منهم المبادرات
الرامية الى تأصيل القيم والسلوكات االيجابية وتعزيز ثقافة الحوار واحترام االخر مع مراعاة التقاليد
واالعراف الجامعية التي تكسب الشاب مفاهيم تربوية واخالقية من خالل الممارسة والعمل التشاركي.
واشار امين سر نقابة الصحفيين االردنيين الزميل علي فريحات ان اإلعالم في المجتمع يلعب دورا مهما
في كل الدول والمجتمعات العالمية ،من حيث تعبئة الرأي العام العالمي باألخبار والمعلومات واالفكار
التي يتبعها اتخاذ القرار ومن ثم التنفيذ باالضافة الى الية اتخاذ السبل والوسائل في كيفية نقل المعلومة.
وبين مدير التجمع خالد ابو زيد ان المعسكر يهدف الى تعزيز الوالء واالنتماء والحفاظ على البيئة وبناء
المفاهيم الكشفية وتبادل الخبرات والتعرف على المناطق السياحية.
22

وثمن المشاركون دور المجلس االعلى للشباب في رفع اداء العمل الشبابي على اختالف مواقعهم وتعزيز
مفاهيم المواطنة السليمة وبناء الشخصية الشبابية األردنية والتي يجب أن يتمتع بها الشباب بحيث تكون
قابلة للتطبيق لتعزز عندهم المثل والقيم العليا والتي يمكن اكتسابها وتدريبها وممارستها وتقييمها عمليا ً
وفقا ً لمعايير واضحة وشفافة.
واشتملت فعاليات التجمع والذي استمر الربعة ايام على التركيز على اربعة محاور وهي مضمون
الرسالة االعالمية وطريقة تقديمها للمساهمة في تعزيز وتعديل الرأي العام تجاه القضايا الشبابية
ومضامين الرسالة االعالمية للشباب واليات تقديمها باالضافة الى مناقشة دور الحركة الكشفية في
التفاعل مع الرسائل االعالمية والمسؤولية االتصالية االيجابية للحركة الكشفية ومناقشة االثار العامة
لالعالم والمجتمع االردني ودور الحركة الكشفية في تحليل الرسالة االعالمية باالضافة الى رحالت
استكشافية للمشاركين في مناطق مختلفة من محافظة عجلون.
كما اشتملت فعاليات المعسكر الكشفي الذي اشرف عليه القادة اسامه الهرش ورائد المومني وجهاد
الصعوب على تنظيم حمالت تطوعية وحمالت نظافة لخدمة المعسكر والمجتمع المحلي.
وفي نهاية حفل االختتام وزع مدير شباب المحافظة الشهادات التقديرية على المشاركين.
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اقتراح عملي الستئصال عنف الجامعات
حلمي األسمر
كتب لي أحد القراء األكارم يقترح حال لعنف الجامعات ،بعد أن كثر
الحديث هذه األيام عن العنف الجامعي في بلدنا ،واالقتراح كما يقول :يجب
ان تكون بداية دخول اي طالب  /طالبة الى الجامعة هي دورة عسكرية
تدريبية على غرار خدمة العلم السابقة ،وان تكون هذه الدورة داخل الحرم
الجامعي وليس خارجه ولمدة شهر واحد فقط لما فيها من ضبط وربط
ولياقة تهذب النفس وتلزمها بالنظام واألخالق ،وان يكون التدريب من
مسؤولية القوات المسلحة األردنية الباسلة حيث انها الجهة الوحيدة التي
تستطيع ان تقوم بهذا الواجب الوطني لما يتمتع به افراد جيشنا العربي
وبسبب وجود مدربين محترفين فيه ،وبهذا العمل يكون لدينا شباب وشابات
ملتزمون وواعون ومدركون ومنضبطون تجاه بعضهم البعض ومدرسيهم
ومديريهم داخل الجامعة وخارجها.
ويختم صديقنا اقتراحه بالتأكيد أن من خدم في القوات المسلحة سابقا أو خدم خدمة العلم فهو يختلف كليا
عن الذي لم يخدم فيها ،فنحن نعتز ونقدر كل من تخرج من مدرسة القوات المسلحة.
وال حقيقة أن هذا االقتراح بناء ويجدر بنا أخذه على محمل الجد ،بل إنني أعتقد أن على صاحب القرار أن
يعيد خدمة العلم برمتها ،ولو بشكل مختصر ،أي أن يخدم الشباب والشابات أيضا لمدة شهر واحد على
األقل ،سواء كانوا من طلبة الجامعات أم من غيرها ،كي نعيد االعتبار لقيم الرجولة والضبط والربط ،ألن
هذه الخدمة تربية ال بد منها ،ليس للقضاء على عنف الجامعات ،بل على العنف المجتمعي برمته ،ناهيك
عن أنها تقضي على الميوعة واالنفالت ،وتشيع قيم وطنية تسهم في تدعيم مشاعر المواطنة ،وتذيب أي
فروقات أو أحاسيس جهوية أو مناطقية ،وتسهم في بناء الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية ،وقد يبرز هنا
سؤال :من اين نأتي بالمخصصات المالية لعمل كهذا؟ واقول إن هذه ليست مشكلة إن حصلت القناعة
بجدوى عمل كهذا ،حيث يمكن «تدبيره» بأي صورة كانت ،حتى ولو بفرض دينار على الفواتير أو
المعامالت الحكومية ،ولن يضير المواطن دينار جديد يضاف إلى الدنانير الكثيرة التي تتعلق بفواتيرنا
ومعامالتنا الحكومية الكثيرة ،ابتداء بدينار التلفزيون ،وانتهاء بفلس الريف ،مرورا بعشرات الذرائع
والحجج التي تبتدعها الحكومات لفرض الضرائب والمكوس على الناس ،وأعتقد أن أي مبالغ ندفعها لذلك
الهدف النبيل ستكون في ميزان حسناتنا في اآلخر ،وهنائنا واستقرارنا في الدنيا!
أشكر صديقي القارىء على اقتراحه البناء ،واتمنى أن يحظى بما يستحق من انتباه ،بعد أن أصبح العنف
المجتمعي والجامعي بخاصة ،سمة تهدد استقرار مجتمعنا ،وتبعث على قلق اآلباء خاصة ونحن اليوم في
بداية سنة جامعية جديدة ،نترقب بخوف ماذا ستحمل لنا من «هوشات» وإطالق نار ،وقنوات!
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"بير زيت" ..أزمة مرحلة
د .احمد العزام
هذا هو األسبوع الثالث إلغالق رائدة الجامعات الفلسطينية؛ بيرزيت .يُغلقها طلبة ينتمون إلى ثالث كتل
طالبية ،تمثل بدرجة أو أخرى ثالثة فصائل أساسية ،احتجاجا ً على إجراءات إدارتها التي أدت إلى رفع
تكلفة القسط الجامعي .اإلغالق تعبير عن حالة عجز شاملة ،وعن فشل اجتماعي سياسي واقتصادي
وتعليمي ،يعبّر عن إخفاقات المرحلة الفلسطينية الراهنة.كانت الجامعة يوما ً عنوانا ً للمشروع الوطني
ال فلسطيني ،سعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية ،لتكون حاضنة لجيل وطني ،يحمل أعباء المشروع
الوطني داخل فلسطين بكل جوانبه؛ مكانا ً حاضنا ً لجيل ثوري ،تتابعه وترعاه قيادة كانت في مطلع
السبعينيات في لبنان؛ ومكانا ً للمقاومة بالتنمية والعلم والصمود والثورة .ولذلك" ،أمر" اإلسرائيليون
بإغالق الجامعة في اليوم الثاني الفتتاحها ،وأبعدوا رئيسها سنوات طويلة؛ ومنها خرجت القيادات
الميدانية للمقاومة في الثمانينيات .وعلى سبيل المثال ال ُم ِخل الظالم الذي يستثني عدداً هائال من األبطال،
فقد خرج منها مروان البرغوثي ،ويحيى عيّاش .أغلقها اإلسرائيليون خمس عشرة مرة ،وكان طلبتها
وأساتذتها يلتفون حولها .والمقصود بااللتفاف حولها ليس المعنى المجازي ،ولكن المعنى الحرفي؛ إذ كان
األساتذة يلتفون ويخترقون ما تيسّر من القرى المحيطة ،ويق ّدمون دروسهم على الحواجز وفي الشوارع.
وتخبرني طالبة دراسات عليا فيها اآلن" :أكثر ما أذكره ..معاناتنا اليومية التي استمرت حوالي العامين
على طريق سردا ..أيام كنت أعتبرها رحلة التعريف بالبلد؛ إذ كنت أضطر مكرهة-راغبة ،إلى المرور
بقرى لم أكن قد سمعت باسمها يوما ،وإذا بي أمر بشوارعها ،وأطالع أهلها .كانت بحق السنون العجاف،
ولكن أدركت خاللها وبعدها كم استطعنا ،طلبةً وأساتذة وعاملين ،تجاوز كل شيء ،من أجل شيء واحد؛
مواصلة العملية التعليمية .ما أزال أذكر أستاذي يقدم إحدى محاضراته على طريق سردا ،وكأن ما كان
وقتها لم يكن بالشيء الكبير الذي يمكن أن يوقف عمله ،ويحد من حلمه ،وبالتالي أحالم جميع الطلبة
معه".هذه جامعة كانت ،وربما ما تزال رافعة للعمل الوطني .جاءها أساتذة فلسطينيون وغير فلسطينيين
من أهم وأرقى جامعات العالم ،ليكونوا جزءا منها ومن رسالتها .فهي إرث وثمرة للنضال الفلسطيني
المجتمعي والسياسي ،وثمرة تكامل الرسمي مع الشعبي .الجامعة التي كانت منظمة التحرير الفلسطينية
تتحمل األعباء المالية ألغلب أو جميع طلبتها في مراحل معينة ،وغالبية مبانيها ومختبراتها ومكتباتها
تبرع بها فلسطينيون أفراد ،يقطن بعضهم أميركا الالتينية ،وبعضهم في دول الخليج العربية ،وفي كل
بأن إغالق الجامعة هو شهادة فشل مطلق لهم.لقد قيل ّ
مكان .من هنا ،على الجميع االعتراف ّ
إن ما بعد
"أوسلو" مرحلة لنوع جديد من المقاومة والبناء والعمل الوطني ،تقوم على بناء الدولة والتنمية .فهل يُعقل
لمن يرفع هذه الشعارات أن يعجز عن ضمان ديمومة مؤسسة مثل هذه؟! أن ال يق ّدم معادلة جديدة خطّها
األحمر إغالق البوابات؟!القوى السياسية التي تزعم أنّها تقود الشارع الفلسطيني ،يجب أن تعترف ّ
أن
واجبها طرح حلول وأفكار وتوفير سبل لديمومة هذه المؤسسات وتطويرها .يجب أن تواجه هذه القوى
نفسها ّ
بأن ديمومة التعليم العالي هي أحد أوجه اإلشكاليات الناجمة عن تبني سياسات وأدوات معينة
للمرحلة .وبالتالي ،ال بد من حلول خالقة بعيدا عن استسهال تقزيم القضية لجامعة تضطر إلجراءات
مالية معينة في ظل واقع شح مالي شديد ،وأقساط ال تُغطي أكثر من  % 61من تكاليف التعليم ،فيكون
الرد إغالق البوابات ،بدال من طرح استراتيجية حل شاملة.طريقة اإلغالق هي قيام نشطاء الكتل بإقفال
البوابات بالجنازير ،أو بالوقوف ومراقبة األبواب ليقرروا من يُسمح له بالدخول والخروج ،فيما نحو
عشرة آالف طالب وطالبة يجلسون في بيوتهم أو ينتشرون في المقاهي ،أو يقومون بعمل ما يدر دخال
لحين استئناف الحياة الجامعية .وتفشل الدعوات لالعتصام والمؤازرة التي تطلقها الكتل الطالبية في
اجتذاب أكثر
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كيف يمكن لجامعاتنا أن تؤسس لبناء مجتمع المستقبل؟
د.نضال يونس
ما قيمة التعليم الجامعي في بالدنا وغالبية جامعاتنا العربية في موقع متأخر
عالميا وفق تصانيف الجامعات المختلفة؟ وإذا استثنينا بعض الجامعات
السعودية التي صرفت الكثير من الجهد واألموال في استمالة العلماء والباحثين
األجانب  ،فان المتمعن بمعظم تصانيف الجامعات العالمية ال يجد أيا من
الجامعات العربية ضمن المستوى األكاديمي ألول  511جامعة على مستوى
العالم.
الجامعات العريقة والمرموقة في العالم قامت بدور كبير في حركة الحياة اإلنسانية وإحداث التقدم
التكنولوجي ،بعالقات متوالية التقدم والتطور ،بينما ما زلنا في العالم العربي ال نجيد وضع السياسات
التعليمية المتوازنة أو المؤثرة في إطالق عجلة التنمية،على الرغم من الطلب الشديد على التعليم في
مجتمعاتنا ،فما تزال جامعاتنا العربية تفتقد تعليما يفرز نجاحا تكنولوجيا ،أو نهضة فكرية سياسية تمهد
الطريق لإلصالح والتحول الديمقراطي ،وما يزال التعليم الجامعي في جله ال يجسن التعامل مع
المتغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية ،أو تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية ،أو
حتى عن تعظيم االستفادة من الموارد المتاحة والمساهمة في رفع الكفاءة االقتصادية ومستوى اإلنتاج في
معظم البالد العربية.
غالبية الدول العربية تعاني من ضعف التنمية السياسية ،وغياب الديمقراطية ،وتعاني من البطالة وارتفاع
نسبة األمية في بعض الدول إلى ما يقارب  ، %51ناهيك عن األمية الرقمية التي يعاني منها الكثيرون
في العالم العربي ،وما من شك أن غياب التعليم االيجابي في مستوياته المختلفة ،قد افرز هوة كبيرة بين
اإلنتاج واالستهالك ،فباستثناء النفط الذي يتربع على عرش الصادرات العربية ،فان هناك مؤشرات
واضحة عن تراجع اإلنتاج الزراعي والصناعي في معظم الدول العربية،بينما ترتفع المعدالت
االستهالكية إلى نسب عالية حتى أصبحت معظم الدول العربية مدينة لصناديق النقد العالمية بمليارات
الدوالرات .وهنا يبدر التساؤل المنطقي ما هو دور الجامعات العربية في مسيرة التنمية واإلصالح
 ،ونهضة االمة ؟ و لماذا ال يكون لدينا النموذج العربي من هارفرد وستنافورد وكامبردج ؟أم أننا كعرب
اقل ذكاء واقل كفاءة من غيرنا من شعوب العالم؟
قطعا اإلجابة ال  ،ولكن الفرق يكمن في قدرتنا على التخطيط والتنسيق الستخدام الكفاءات العربية و
توجي هها بالشكل الصحيح  ،خذ على سبيل المثال نتائج الثانوية العامة لهذا العام في األردن،فهناك أكثر
من  411طالب ذكى ومتفوق ممن معدالتهم أعلى من  %91و مثلهم كثيرون في كل الدول العربية ،أين
يذهب هؤالء؟وما مقدار مساهماتهم في الحياة العامة مستقبال؟
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تعليمنا الجامعي يفتقد إلى بناء مجتمع المستقبل ،والدليل على ذلك إقبال الموهوبين واألذكياء على التعليم
الطبي ودراسة الحقوق وعلوم المحاسبة و غيرها من التخصصات التي تضمن للطالب فرص العيش
المضمونة بعيدا عن اإلبداع واالبتكار و االستثمار في مجاالت التطوير واالختراع ،والتساؤل الذي يدور
هنا أال ينبغي أن تتطور مناهج التعليم و البرامج التعليمية لتصبح أكثر تجاوبا مع احتياجات التنمية
والمجتمع ،وتواكب التطورات التي تحدث في الدول المتقدمة من حيث التركيز على علوم الهندسة
والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات بإبعادها التطبيقية وليس النظرية ؟
تعليمنا الجامعي بحاجة ماسة لتنمية روح اإلقدام و المثابرة واقتراح األفكار من اجل إحداث التطور،
فالتعليم الصحيح ينبغي أن يركز على اآلليات التي من شانها إعداد الطلبة ليصبحوا على قدر كبير من
الدراية و المهارة واإلتقان في التخصصات التي يدرسونها أو يتقنونها و يميلون إليها  ،بدال من االستمرار
في حشو ذهن الطالب بالمعلومات بهدف الحصول على الشهادة لاللتحاق بإحدى الوظائف ال أكثر ،
بمعنى التحول من مجرد التركيز على المنتج النهائي إلى التركيز على آليات إيصال المعلومات و
الخبرات و المهارات التى تطلق العنان لقدرات الطلبة و مواهبهم.
الدول المتقدمة تسارع في إحداث التغيير في األنظمة التعليمية على المدى القصير والطويل لرفع وتطوير
مناهج العلوم الهندسية والرياضيات (  ،)Science and Mathوفي تحفيز وتشجيع الطلبة األذكياء
والموهيين على اخذ زمام المبادرة في مجال البحث و التطوير و النهوض باألمة ،ألنها عنوان لقاعدة
التقدم التكنولوجي الذي يغذي اقتصاد المعرفة والتقدم الحضاري !
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طقس األردن

األربعاء
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األربعاء -81أيلول3182-
نهاراً:
تبقى درجات الحرارة دون ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود  3-2درجات مئوية .وتتكاثر تدريجيا ً
السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،مع إحتمالية لهطول زخات محلية من المطر في شمال البالد بإذن هللا ،قد
يصحبها الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة
باألخص في المناطق والطرق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وقد تكون ُمثيرة للغبار على فترات.
ويبقى البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية مع ساعات العصر نتيجة
الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
تتح ّول األجواء لتصبح لطيفة ورطبة في أغلب المناطق ،ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول
الشرقية .وتظهر السُحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة ،بحيث تصبح األجواء غائمة جزئيا ً على
فترات .وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة.

الخميس -89أيلول3182-
نهاراً:
ال تزال درجات الحرارة دون ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود  3-2درجات مئوية .وتظهر
ُمجدداً السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،مع إحتمالية لهطول زخات محلية من المطر بإذن هللا في شمال
البالد .وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً .وتكون ُمثيرة للغبار
واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية.
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وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وقد تكون ُمثيرة للغبار على فترات.
ويبقى البحر هادئا ً.
ليالً:
تتح ّول األجواء ُمجدداً لتصبح لطيفة في أغلب المناطق ،ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية
الجنوبية والسهول الشرقية .وتكون الرياح غربية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.

الجمعة -31أيلول3182-
نهاراً:
ترتفع قليالً درجات الحرارة بحيث تصبح حول ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام .وتكون األجواء ُمعتدلة
في أغلب المناطق مع ظهور بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وتبقى حارة نسبيا ً في األغوار والبحر
الميت والعقبة .وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً .وتكون ُمثيرة
للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وقد تكون ُمثيرة للغبار على فترات.
ويبقى البحر هادئا ً.

ليالً:
تتح ّول األجواء ُمجدداً لتصبح لطيفة ورطبة في أغلب المناطق ،ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية
والسهول الشرقية .وتظهر السُحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة باإلضافة للمرتفعات الجبلية
الجنوبية .وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربيةُ ،معتدلة السرعة.
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األربعاء

2113/9/11

 رئيس الوزراء د .عبد هللا النسور يلتقي اليوم اللجنة النيابية المشتركة (المالية والعمل) في مبنى
مجلس النواب لبحث القضايا الخالفية بين النواب واألعيان حول القانون المؤقت للضمان
االجتماعي وخصوصا المادة التي تنص على ربط التقاعد المبكر بالتضخم ورفضت من األعيان.
 مصدر مأذون في وزارة الخارجية نفى تعرض وزير الزراعة عاكف الزعبي والوفد المرافق له
الى محاولة طرد من المسجد األقصى من قبل مصلين .وأكد المصدر الى عين الرأي « ان
المصل ين رحبوا بالوزير الموجود حاليا في األراضي الفلسطينية وأنهى زيارته الى األقصى دون
أي عوائق .
 علمت « عين الرأي» ان رئيسا تنفيذيا لشركة كبرى عين « مساعد» له براتب يقدر بـ ( ) 3
االف دينار لكن سرعان ما تم فصله بعد ان تبين ان شهاداته العلمية مزورة.
 تغييرات ستجرى على عضوية لجان مجلس أمانة عمان بعد اعتراضات وصلت الى مكتب أمين
عمان ونائبه تفيد ان أعضاء حصلوا على عضوية أكثر من لجنة ..األمانة ستقوم بتوافق على
توزيع عضوية هذه اللجان بعدالة مع مراعاة الخبرة واالختصاص .
 وزارة العمل دعت المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون أو يتسترون على عامالت المنازل
بشكل يخالف احكام قانون العمل الى ضرورة اإلسراع في تصويب أوضاعهن القانونية لتجنب
الغرامات والمالحقات التي فرضها القانون واالستفادة من اإلعفاء من دفع رسوم تصاريح العمل
عن السنوات السابقة أو غرامات اإلقامة ..الوزارة ستقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
المخالفين وتسفير العامالت المخالفات الى بالدهن على نفقة صاحب المنزل.
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 تعقد لجنة المتابعة للمدارس الخاصة اجتماعا ً في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر
اليوم األربعاء في مجمع النقابات لبحث سبل مواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة على
أولياء األمور والصمت الحكومي على هذه القضية.
 بدأ عدد من الصناعيين والتجار التحضير النتخابات الغرف التي من المرجح اجراؤها خالل
الشهر االخير من العام الحالي ،وسط توقعات بإبقاء المجالس الحالية إلدارة شؤون الغرف لحين
اجراء االنتخابات.
 ا نتخبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع نقيب األطباء السابق د .أحمد
العرموطي نائبا لرئيس اللجنة.
 نقابة المهندسين عممت على منتسبيها ضرورة إحضار كشوفات انتسابهم للضمان االجتماعي
حيث اكتشفت أن عددا كبيرا من المكاتب الهندسية ال تقوم بإشراك العاملين لديها من المهندسين
في الضمان.
 أعلن البنك المركزي امس عن طرح المزاد الثالث واالربعين لعام  2113التفاقيات اعادة الشراء
ألجل اسبوع بقيمة ( )51مليون دينار وبسعر فائدة ( )%4وقد تم عقد المزاد والتسوية يوم امس..
كما اعلن «المركزي» امس عن طرح اإلصدار الحادي والخمسين لعام  2113من سندات
الخزينة األردنية ألجل ثالث سنوات بقيمة ( )51مليون دينار ليصدر بتاريخ اليوم
.2113/9/11
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زواريب الغد

األربعاء

2113/9/11

 قالت مصادر مقربة من جماعة اإلخوان المسلمين ،إن جهات رسمية ،لم تسمها ،طلبت لقاء مع
قيادات في الجماعة ،وأن الطلب لديها قيد البحث .وأشارت لـ"الغد" أن اللقاء لم يتحدد موعد له،
وأن الجماعة تتدارس الموافقة على اللقاء .هذه التسريبات ،التي لم تؤكدها مصادر في الحكومة،
تأتي في الوقت الذي كانت أعربت فيه قيادات في الحركة اإلسالمية لـ"الغد" عن أملها بإطالق
حوار وطني عام برعاية ملكية.
 يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور مجددا ظهر اليوم باللجنة النيابية المشتركة (لجنتي
العمل والمالية) في مجلس النواب ،وذلك لمواصلة النقاش حول مشروع قانون الضمان
االجتماعي المعدل ،بعد ان رده مجلس األعيان للتعديل الذي أقره النواب مؤخرا ،خاصة فيما
يتعلق برفض األعيان لربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم
 يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عادية ،بعد أن انتهى أمس من ماراثون جلساته الخاصة بإقرار
النظام الداخلي للمجلس .الجلسة اليوم تواصل البحث في قضايا تشريعية مدرجة على جدول
أعمال الدورة االستثنائية للمجلس.
 أعلنت شركة البوتاس العربية أنها قررت تشغيل مصانعها بنسبة  % 21من طاقتها االنتاجية،
وذلك على المدى المنظور .وأرجعت الشركة ذلك ،بحسب بيان نشرته على موقع بورصة عمان
أمس ،إلى أنه يأتي استجابة لحالة عدم االستقرار في أسواق البوتاس العالمية.
 عينت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع نقيب األطباء السابق الدكتور أحمد
العرموطي نائبا لرئيس اللجنة .العرموطي قال إنه سيعمل بالتعاون مع كافة القوى الشعبية
ومؤسسات المجتمع المدني على تفعيل عمل اللجنة ،انطالقا من إيمان راسخ بضرورة محاربة
العدو الصهيوني بكافة الوسائل الممكنة.
 تعقد لجنة المتابعة للمدارس الخاصة اجتماعا ً ظهر اليوم في مجمع النقابات المهنية ،لبحث سبل
مواجهة ،ما وصفته اللجنة بـ"تغول" أصحاب المدارس الخاصة على أولياء األمور ،والصمت
الحكومي على هذه القضية.
 ينظم القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل اإلسالمي وقفة تضامنية عند الخامسة من مساء
اليوم ،وذلك في مسار (الباص السريع) بالقرب من صحيفة الدستور ،للمطالبة باإلفراج الفوري
عن جميع معتقلي الرأي والموقوفين السياسيين .اللجنة دعت جميع الفاعليات والحراكات الشبابية
والشعبية للوقوف مع موقوفي الرأي ومساندتهم.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية










دعم الخبز  ..يتأرجح بين (البطاقة الذكية) و (النقدي المباشر)
جهود ملكية متواصلة لخدمة المصالح الوطنية والقومية
الموافقة على استكمال إجراءات التعيين للمرشحين قبل قرارالتأجيل
رسوم جمركية جديدة على األلبسة يرفع أسعارها إلى %15
احتجاج أردني على مصادرة إسرائيل أسطح األسواق بالقدس
قوى سياسية تؤكد أهمية الشروع بحوار وطني يتناول الملفات كافة
إقبال غير ممنهج على فرع اإلدارة المعلوماتية
المعابرة  7 :ماليين دينار تكلفة توليد الكهرباء يوميا ً







«النواب» يقر نظامه الداخلي باتجاه االنتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية
النسور يطالب بحوسبة القطاع الصحي لتجنب الهدر الدوائي ويشيد بـ «المستقلة»
رفع الرسوم الجمركية على المالبس  4أضعاف
االحتالل ينتشر في األقصى لتأمين حرية دخول اليهود
الملك  :اإلصالح في األردن متدرج ومتوازن
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أولياء أمور يطالبون العودة إلى التوقيت الشتوي
 2677مليار دينار ودائع البنوك
"التعليم العالي" :لم نتلق مخاطبات لتحويل طلبة قطريين
 % 1ارتفاع أسعار االسمنت في السوق المحلية
وزير التموين السابق محمد السقاف في ذمة هللا
اإليرادات الضريبية ترتفع % 3
الناصر :مياه الديسي تصل الطفيلة مطلع أيار
الملك :اإلصالح في األردن متدرج ومتوازن وشامل
"النواب" يقر نظامه الداخلي ويتراجع عن منع المواطنين من حضور جلسات الثقة
"تنسيقية المعارضة" :حادثة مجلس النواب تقف وراءها مراكز قوى متصارعة
 11إصابات بحادث تصادم في إربد
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