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الﻤـــــــــــوﺿـــــوع
أﺧﺒار الجامعة
السفير الصيني لدى األردن يزور مركز الدراسات االستراتيجية في
"األردنية"
مركز تنمية وخدمة المجتمع يقيم جلسة حوارية عانوان "الجرائم اإللكترونية"،
ضمن احتفاالته عايد االستقالل
تمريض "األردنية" تحتفي عانضمام  40عضوا لفرع "الساي كاعا"
عمناسبة عيد االستقالل وعرعاية رئيس الجاماة
حف ٌل موسيقي لكلية الفنون في الجاماة األردنية
الجاماة االردنية تستحدث نموذجا ً يتم تابئته والقبول عالقرعة ليتم حضور
الطلبة لمحاضرات عمر الرزاز
يوم مفتوح للطلبة األجانب الدارسين في مركز لغات "األردنية"
شؤون جامعية
هيئة االعتماد تبحث مع جاماة فولفاجراد التااون المشترك
عويس  :التاليم في االردن اصبح طبقيا
مؤتة تبحث سبل التااون األكاديمي مع الجاماات الكندية
البلقا التطبيقية تشارك في حفل "انتم سفرا االردن"
نص قانوني يحرم ذوي إعاقة من نفقة التاليم
“حالة البالد” يوصي عإعادة هيكلة التاليم الاالي جذريا وإنقاذه
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أخبار األردنية

السفير الصيني لدى األردن يزور مركز الدراسات االستراتيجية في "األردنية"
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) سهى الصبيحي – عحث نائب رئيس الجاماة األردنية للشؤون الدولية
والجودة واالعتماد ومدير مركز الدراسات االستراتيجية الدكتور زيد عيادات اليوم مع سفير
جمهورية الصين الشابية لدى األردن تشن تشوان دونغ سبل التااون المشترك عين المركز والسفارة
في المجاالت األكاديمية المختلفة.
ون ّوه عيادات خالل اللقا إلى عمل المركز وإنجازاته وعرامجه المستقبلية ودوره في محاولة جسر
الهوة عين مراكز الفكر ومؤسسات صنع القرار ،مشيرًا إلى احتالله المرتبة األولى ضمن فئة المراكز
ال ُمتميّزة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للسنوات (.)3534 – 3546
وأشاد عيادات عامق التااون القائم عين الجاماة والسفارة في مجال تاليم اللغة الصينية ،كما رحّب
عبنا جسور التااون مع الجاماات ومراكز الدراسات والفكر الصينية المرموقة.
عدوره ،عبّر السفير عن ساادته عالزيارة وإعجاعه عجهود المركز في إجرا الدراسات السياسية
واالستراتيجية والبحوث الالمية وإصدار األوراق السياسية في المجاالت التي ته ّم الشأن الاام ،مؤ ّكدًا
أهمية ودور مراكز الفكر في عملية صنع السياسة.
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أخبار األردنية
مركز تنﻤية وﺧدمة الﻤجتﻤع يقيم جلسة حوارية بعنوان "الجرائم اإللكترونية" ،ﺿﻤن احتفاالته
بعيد االستقالل
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) قصي الطراونة  -نظّم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجاماة
األردنية ،ضمن احتفاالته عايد االستقالل ،وعرعاية الدكتور رئيس الجاماة ،جلسة حوارية عانوان
"الجرائم اإللكترونية" حضرها نياعة عن رئيس الجاماة نائبه لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد
مجدوعة ،وذلك عالتااون مع مديرية األمن الاام/وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية في إدارة البحث
الجنائي.
وقالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي إن هذه الجلسة ،التي حضرها عدد
من أعضا هيئة التدريس والطلبة ،تأتي في إطار توعية طلبة الجاماة وتقديم اإلرشادات والتوجيه
الالزم لهم ،لتمكينهم من االستخدام اآلمن والسليم لشبكة اإلنترنت ،خا ّ
صةً في ظل انتشار الجرائم
اإللكترونية ،ولترسيخ الشراكات االستراتيجية مع الجهات المختصة ولتحقيق غايات الجاماة في أن
تكون منبرًا ثقافيًّا تساى لتحقيق التنمية المجتماية الفاعلة.
وقام عإدارة الجلسة أستاذ القانون عكلية الحقوق في الجاماة األردنية الدكتور حسن الطراونة ،والذي
قال إن هذه الجلسة جا ت للتاريف عقانون الجرائم اإللكترونية واإلشكاليات التي تاتريها أثنا
التطبيق الاملي من حيث الدخول غير المصرح فيه ،والبقا غير المصرح فيه ،واعتراض البيانات
المرسلة من نظام الى نظام آخر ،وإذا ما كان االعتراض مشروعًا أم ال ،وعالقة قانون الجرائم
اإللكترونية عقانون األمن السيبراني ،عل ًما عأن كل الجرائم التي تض ّمنها قانون الاقوعات و/أو القوانين
الخاصة وال ُمك ّملة لقانون الاقوعات ،تُاامل عداللة المادة ( )43من قانون الجرائم اإللكترونية.
وق ّدم مدير وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية في إدارة البحث الجنائي الرائد محمود المغايرة
كبير؛ حيث تهدد
محاضرة استارض خاللها أنواع الجرائم اإللكترونية وتاريفها وما تُمثّله من تح ٍّد
ٍ
المجتمع عشكل ال يقل خطورة عن الجرائم األخرى في الظروف الواقاية ،مؤكدًا خطورة أن يكون
الشخص مرتكبًا لجريمة إلكترونية دون أن ياي ذلك.
وعرض المغايرة أيضًا أنواع التطبيقات األكثر استخدا ًما ،والمشاكل التي يمكن أن يقع فيها المستخدم،
وخطورتها إن لم تستخدم عشكل صحيح ،كما ق ّدم شرحًا مفص ًّال للقوانين الناظمة في هذا الخصوص.
وفي نهاية الجلسة ،دار نقاش ُموسّع حول عدد من االستفسارات المتالقة عالتوعية من الجرائم
اإللكترونية ،أجاب خاللها المغايره عن أسئلة الطلبة حول أهم الجرائم اإللكترونية التي تحدث في
المجتمع
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أخبار األردنية

تﻤريض "األردنية" تحتفي بانضﻤام  41عضوا لفرع "الساي كابا"
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) سنا الصمادي – احتفلت كلية التمريض في الجاماة األردنية
عانضمام  40عض ًوا جديدًا لفرع الساي كاعا الفخري األردني المنبثق عن جماية "سيجما ثيتا تاو"
الاالمية للتمريض.
وقالت مندوعة رئيس الجاماة الدكتورة إناام خلف خالل افتتاحها فااليات الحفل "إن لوجود فرع
الساي كاعا في الجاماة دور في تشجيع الطلبة وتحفيزهم على االستفادة من خدمات الجماية في
ً
فضال عن
تطوير مهاراتهم القيادية واالطّالع على أعرز المستج ّدات الالمية في قطاع التمريض،
االستفادة من البرامج التاليمية والمنح األكاديمية والجوائز التي تق ّدمها الجماية".
وأضافت ان الفرع األردني الساي كاعا وضع اهدافا ساهمت في االرتقا عمهنة التمريض من مختلف
النواحي التاليمية والبحثية والممارسات الاملية واالهتمام عالمتميزين من الممرضين والممرضات
ودعمهم ودعم انجازاتهم المهنية.
ونوهت إلى أن فكرة إنشا الفرع جا ت انسجاما مع إيمان كلية التمريض عالتميز والتشبيك مع
المؤسسات الدولية والاالمية وتوسيع نطاق التااون والاالقات مع الجهات الخارجية واستثمار
الفرص التي تمكنها من الولوج نحو الاالمية واالنفتاح على الاالم الخارجي.
عدورها ،أكدت عميدة الكلية الدكتورة فريال الهياجنة أن احتضان فرع التمريض الفخري لفرع "ساي
كاعا" جا تحقيقا لألهداف االستراتيجية للجاماة عتوفير فرص للتطوير المهني المستمر ،وعحث عن
ذوي التميز واإلنجازات المهنية ،واالرتقا عمهنة التمريض و تازيز المارفة الالمية وتطوير
الممارسة المهنية وإجرا البحوث الالمية.
وعرضت رئيسة الفرع الدكتورة أماني خليل أهميّةَ فرع الساي كاعا الفخري األردني الذي تحتضنه
في الكلية منذ الاام  ٧١٠٢الذي يُا ّد امتدادًا للمؤسسة الفخرية الاالمية للتمريض سيجما ،وأهدافه التي
تامل على تطوير القيادية والخبرة الاملية المبنية على الدليل الالمي وتازيز البحث الالمي والمارفة
الالمية ،ما ياكس للاالم الصورة المشرقة عن ممرضي األردن ويازز من سماتهم الطيبة التي
يتمتاون عها عين أقرانهم على المستوى اإلقليمي والاالمي.
وتخلّل االحتفال عرضًا ق ّدمته الرئيسة الفخرية لمنطقة الشرق األوسط لفوائد االنضمام للفرع،
وخبرات ساعقة وتجارب وأعمال تطوعية وميزات الاضوية والجوائز التي يقدمها الفرع للمستحقين
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وغيرها من المالومات المتالقة عاالنتساب ،كما ق ّدمت نائبة رئيس الفرع الدكتورة ميسون عبد الرحيم
عرضًا لموازنة الفرع ورسوم االنتساب إلى عضوية الجماية.
يشار إلى ّ
أن جمايّة سيجما ثيتا تاو التي تض ُّم فرع ساي كاعا/الجاماة األردنية ،تُاتب ُر أكبر تجمع
علمي يُانى عتطوير خدمات التمريض في الاالم ،وتض ُّم نصف مليون عضو .فيما أُنشئت الجمايّة
أ ّول مرّة في والية إنديانا األمريكيّة عام .4233
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أخبار األردنية /األنباط /الدستور ص /46 :هال جو /أمن إف إم/نبأ األردن /عمون /السوسنة
بﻤناسﺒة عيد االستقالل وبرعاية رئيس الجامعة
حف ٌل موسيقي لكلية الفنون في الجامعة األردنية
أخبار الجاماة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – عرعاية رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات،
نظّمت كلية الفنون والتصميم في الجاماة اليوم ً
حفال عمناسبة الذكرى السادسة والسباين الستقالل
المملكة األردنية الهاشمية ،ق ّدمه نخبة من أستاذة وطلبة وخريجي قسم الفنون الموسيقية في مرحلتي
البكالوريوس والماجستير.
وقال عميد الكلية الدكتور محمد نصّار إن تخليد ذكرى االستقالل يُا ّد مناسبة وطنية الستلهام ما
تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة خدمة للوطن وإعال لمكانته والمحافظة على هويته
ومقوماته والدفاع عنه وتازيز نهضته ،مضيفًا ّ
أن هذا الحفل جا انسجا ًما مع احتفاالت الجاماة عهذه
الذكرى الازيزة على قلوب األردنيين ،داعيًا في ختام كلمة قدمها عأن يحفظ هللا األردن في ظل قيادته
الهاشمية الحكيمة.
عدوره ،أكد رئيس قسم الفنون الموسيقية الدكتور نضال النصيراتّ ،
أن الفااليات الخاصّة عالحفل
اشتملت على عديد من الفقرات الغنائية والمازوفات الموسيقية اآللية الارعية والغرعية ،إلى جانب
أغان وطنية أ ّداها المطرب يزن الصباغ يرافقه كورال القسم عإشراف الدكتورة تسونكا البكري
ٍ
والمدرّسة نور الابّيني من قسم الفنون الموسيقية.
وحضر الحفل عد ٌد من ن ّواب الرئيس وعمدا الكليات وأعضا من الهيئتين التدريسية واإلدارية في
الجاماة والكلية وجمع من الطلبة والضيوف.
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مدار الساعة
الجامعة االردنية تستحدث نﻤوذجا ً يتم تعﺒئته والقﺒول بالقرعة ليتم حضور الطلﺒة لﻤحاﺿرات عﻤر
الرزاز
نشرت عمادة شؤون الطلبة في الجاماة االردنية عبر صفحتها الفيسبوكية منشوراً يتحدث عن اليه
الحضور لسلسة محاضرات دولة الدكتور عمر الرزاز والمنوي اقامتها في الجاماة عانوان
"اإلصالح المؤسسي دروس من واقع التجرعة"
ويشترط على الحضور تابئة نموذج وراعط ليتم اعالغ المسجل عه لقبول طلبه ام ال.
واشترط االعالن من قبل عمادة شؤون الطلبة المسجلين فقط وذلك ياني أن من سيغطي المحاضرات
من قبل وسائل االعالم لن يسمح له عالحضور ،نظراً لادم امكانية تابئة النموذج المخصص عذلك
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أخبار االردنية

يوم مفتوح للطلﺒة األجانب الدارسين في مركز لغات "األردنية"
أخبار الجاماة األردنية ( أ ج أ ) هبة الكايد  -أقام مركز اللغات في الجاماة األردنية يوما ثقافيا
مفتوحا للطلبة األجانب الملتحقين عبرنامج تاليم اللغة الارعية للناطقين عغيرها تضمن "الطبق الشابي
الاالمي".
وعرض الطلبة خالل الفاالية أطباقا ً من المأكوالت والحلوى والمشروعات الشابية المشهورة في
علدانهم؛ خصوصا ً تلك التي تقدم في المناسبات االجتماعية ،كما قدم الطلبة األردنيون األطباق األشهر
واألعرز.
وقال مدير المركز الدكتور سامي عباعنة إن هذه الفاالية تاتبر ضمن سلسلة من عرامج وأنشطة
المركز التي تتضمن نشاطات وفااليات فكرية وثقافية واجتماعية متنوعة وقيّمة لتمكين الطلبة
األجانب من التارف على تراث األردن ،وكذلك فهي تشكل فرصة مهمة للتواصل ولتبادل الثقافات
عين طلبة من جنسيات عالمية مختلفة ،السيما المتالقة عالحياة االجتماعية في علدانهم.
من جهتها أكدت رئيسة شابة اللغة الارعية للناطقين عغيرها ختام الوزان أن هذا اليوم المفتوح لم
يقتص ر على فقرة الطبق الشابي فحسب ،عل تنوعت فاالياته لتشمل عرضا لفيلم اجتماعي للثقافة
الارعية ،وفقرات غنائية من التراث األردني ،إلى جانب مساعقات لكافة مستويات الطلبة الدراسية
عرعاية جماية أعجد المانية عالمساعقات اللغوية.
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عترا  /الدستور  /األنباط  /السبيل

هيئة االعتﻤاد تﺒحث مع جامعة فولفاجراد التعاون الﻤشترك
عحثت هيئة اعتماد مؤسسات التاليم الاالي وضمان جودتها مع جاماة فولفاجراد الطبية الحكومية
الروسية ،سبل التااون المشترك في المجاالت الطبية عين مؤسسات التاليم الاالي في البلدين.
جا ذلك خالل استقبال رئيس الهيئة ،الدكتور ظافر الصرايرة في مقر الهيئة ،أخيرا وفدا من جاماة
فولفاجراد عرئاسة نائبة رئيس الجاماة الدكتورة نتاليا إيمليانوف ،وحضور عميد الطلبة في الجاماة
ومساعد محافظ فولفاجراد لشؤون التاليم.
واطلع الوفد الزائر على انجازات وأعمال الهيئة على المستوى المحلي والدولي ،من حيث االطار
الوطني األردني للمؤهالت واالعتماد المؤسسي والبرامجي وضمان الجودة والتصنيف وامتحان
الكفا ة والبرامج األكاديمية المشتركة والمستضافة مع الجاماات الاالمية.
كما اطلع على تجرعة الهيئة في اعتمادها من قبل المنظمة الفدرالية الاالمية للتاليم الطبي ()WFME
كجهة ماتمدة لديها العتماد الكليات الطبية األردنية واإلقليمية.
من جانبها ،ثمنت نائبة رئيس الجاماة جهود الهيئة ودورها الريادي في دعم البرامج األكاديمية
الطبية ،وتازيز السماة الدولية لمؤسسات التاليم الاالي في األردن ،ورفع كفا ة خريجيها والنهوض
عالتاليم الاالي وجودته.
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الحقيقة الدولية  /جو / 30المدينة نيوز  /رؤيا  /زاد األردن

عويس  :التعليم في االردن اصﺒح طﺒقيا
قال وزير الترعية والتاليم والتاليم الاالي وجيه عويس ان االجازة عدون راتب ال تاتبر خدمة فالية،
مضيفا ان هناك فرق عين االجازة عدون راتب واالعارة في الخارج.
وقال عويس خالل اجتماعه مع لجنة التاليم والشباب النياعية  -وردا على مالحظات اللجنة عمناقشة
موضوع عدم صرف عالوة التنقالت للمكلفين عاإلشراف في وزارة الترعية والتاليم انه سيتم صرف
تلك التنقالت عاد مرور عام على تثبيتهم في اماكن عملهم.
ولفت الى ان التاليم في االردن اصبح طبقيا واننا مانيين عتحسين جودة التاليم الحكومي من خالل
تدريب وتأهيل المالم واخضاعه لدورات تدريبية وسد جميع حاجة المدارس من الشواغر والتخلص
من المستأجرة منها وتحسين البنية التحتية فيها.
وكشف عويس عن تغييرات لتقييم المالم وزيادة راتبه من خالل زيارات يقوم عها المشرفين في
وزارة الترعية للمدارس وتقييم االدا  ،والتي ستتم من خالل انتقا عينة طالعية لالطالع على مدى
فهمهم للمادة التاليمية.
وعين انه تم تشكيل لجنة لدراسة ملفات موظفي جاماة البلقا التطبيقية كل على حدة ،مؤكدا ضرورة
تزويد تلك اللجنة عجميع االثباتات التي تثبت تارضهم للظلم.
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عترا  /عمون  /السبيل  /المدينة نيوز /

مؤتة تﺒحث سﺒل التعاون األكاديﻤي مع الجامعات الكندية
عحث رئيس جاماة مؤتة الدكتور عرفات عوجان خالل لقائه ،اليوم الثالثا  ،السفيرة الكنديّة في
عمان دونيكا عوتي ،سبل تازيز التااون البحث ّي واألكاديمي عين الجاماة والجاماات الكنديّة.
وأشار عوجان ،خالل اللقا  ،إلى ضرورة تاميق التواصل مع المؤسسات الالمية الكندية؛ إليجاد
فرص تااون في المجاالت البحثية كافة وعما ياود عالفائدة على مسيرة الجاماة المارفية ،مؤكدا أن
البحث الالمي هو المؤشر الحقيقي على تطوير الواقع األكاديمي للجاماات وهو وسيلة فضلى لرفع
سويتها واالرتقا عتصنيفها ضمن ماايير الجودة.
وعينت عوتي ،من جهتها ،أنه في المستقبل القريب سيكون هناك مشاريع تتالق عمراكز لتسهيل
عنواح استثمارية في مجال ّي الثقافة والتاليم التي تفيد الجاماة والمنطقة في
االتصال والتواصل تتالق
ٍ
التنمية وتخطيط البرامج وتوفير الخبرات المختلفة ،وسيجري دراسةتوقيع اتفاقيات للدراسات الاليا
في الجاماات الكنديّة؛ العتااث طلبة من جاماة مؤتة إلى جاماات اوتوا وتورنتو؛ إليجاد فرص عمل
لطلبة الجاماة في كندا في مختلف التخصصات السيّما طلبة كلية الطب.
وأضافت أن هناك وظائف شاغرة يمكن التقدم إليها من خالل القنوات الرسمية لمن يرغب ،وأعدت
استاداد السفارة الكنديّة المساهمة ودعم المشاريع األكاديمية واالستثمارية الناجحة عاد الدراسة
والبحث.
وخالل الزيارة ،التقت السفيرة ،مجموعة من طالب الريادة في الجاماة ،حيث دار نقاش حول
الصاوعات التي كان لها تأثير في مسيرة الطالب والخريجين؛ عسبب جائحة كورونا ،األمر الذي
يتطلب مزيداً من التااون عين الجاماات األردنية والكندية في مجال التاليم واكتساب الخبرات.
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الدستور

الﺒلقاء التطﺒيقية تشارك في حفل "انتم سفراء االردن"
مندوعا عن رئيس الجاماة االستاذ الدكتور احمد فخري الاجلوني  ،شارك عميد شؤون الطلبة
الدكتور عزيز الرحامنة ودائرة شؤون الطلبة الوافدين في الحفل الذي نظمته وزارة التاليم الاالي
والبحث الالمي عالتااون مع وزارة السياحة واآلثار ،ووزارة الشباب ،وهيئة تنشيط السياحة للسفرا
والملحقين الثقافيين الارب المقيمين في المملكة األردنية الهاشمية إضافةً إلى الطلبة الارب الدارسين
في مؤسسات التاليم الاالي األردنية تحت عنوان " أنتم سفرا األردن".
وقد نقل وزير التاليم الاالي والبحث الالمي الدكتور وجيه عويس للحاضرين تحيات دولة رئيس
الوزرا الدكتور عشر الخصاونه ،وتمنياته لهم عموفور الصحة والاافية ،مضيفا ً عأن اختيار المنظمين
لانوان " أنتم سفرا األردن" جا لما يحمله في طياته من الرسائل اإلنسانية السامية عن خريجي
مؤسسات التاليم الاالي األردنية الذين ناتبرهم عحق سفرا لنا في أوطانهم يحملون ماهم الالم
والفكر ،إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن الاروعة والنخوة وعين أهله النشامى ليكونوا
عحق سفرا لنا.
وأضاف أنه ومع قرب انطالق احتفاالت المملكة األردنية الهاشمية عايد االستقالل السادس والسباين
ودخوله للمئوية الثانية من عمر الدولة األردنية الاتيدة ،فإن وزارة التاليم الاالي والبحث الالمي تؤكد
على حرصها وإصرارها على المحافظة على سماة قطاع التاليم الاالي األردني وتميز خريجيه
الذين ينتشرون في كافة دول الاالم ،كما أنها تامل جاهدةً من خالل التواصل مع الجاماات والكليات
األردنية ،إضافةً إلى التواصل مع أصحاب الساادة السفرا الارب والملحقين الثقافيين على تذليل
كافة الصاوعات التي تواجه أيا ً من الطلبة الارب الدارسين حاليا ً في مختلف الجاماات والكليات
األردنية حتى ياود الطالب منهم مسلحا ً عالالم والمهارات التي يحتاجها سوق الامل.
وأعلن الوزير عويس خالل الحفل عأن وزارة التاليم الاالي والبحث الالمي تاكف حاليا ً عالتنسيق
والتااون مع شركائها في وزارة السياحة واآلثار ،ووزارة الشباب ،وهيئة تنشيط السياحة األردنية
على تنفيذ حزمة من اإلجرا ات والترتيبات الموجه للطلبة الارب الدارسين في مؤسسات التاليم
الاالي األردنية وعلى رأسها تنظيم هذا الحفل الذي ستحرص الوزارة مستقبالً على جاله لقا اً دوريا ً
لاللتقا عالطلبة ،إضافةً إلى تنظيم دوري خماسي لكرة القدم على مالعب الجاماة األردنية لفرق
الجاليات الارعية وذلك لزيادة األلفة والتاارف عين الطلبة الارب المتواجدين على أرض األردن
الحبيب ،إضافةً إلى ترتيبات أخرى سيتم اإلعالن عنها تباعاً ،والتي تخدم الطلبة الارب وتحقق
مصلحتهم.
وقد تضمن الحفل فقرة فنية ألهازيج وطنية عمناسبة االحتفال عايد االستقالل السادس والسباين قدمته
فرقة كورال طلبة جاماة اليرموك.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ووفقا ً إلحصائيات الوزارة للاام الجاماي  3533/3534فقد علغ عدد الطلبة
الارب واألجانب الدارسين في مؤسسات التاليم الاالي األردنية الرسمية والخاصة ( )55ثمانية
وثالثين ألف طالب وطالبة من ( )456دولة.
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الغــد

نص قانوني يحرم ذوي إعاقة من نفقة التعليم
“ليسا أهال للتاليم عسبب إصاعتهم عالتوحد الشديد” ..كان هذا الحكم الذي حصلت عليه سنا في
قضية نفقة تاليمية رفاتها على طليقها .حكم يستند على قانون األحوال الشخصية الذي يحصر الحق
في نفقة التاليم ،عأن يكون “الولد ذا أهلية للتالم”.
ويلزم القانون في المادة ( )425منه “األب الموسر عنفقة تاليم أوالده في جميع المراحل التاليمية ،عما
في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف األول األساسي ،وإلى أن ينال الولد أول شهادة جاماية ،على أن
يكون الولد ذا اهلية للتالم.
تروي سنا لـ”الغد” ،ما مرت عه من تحديات تتالق عضمان حق اعنيها عالتاليم والتدريب والتأهيل،
قائلة “يبلغ اعني األكبر  35عاما ،اما شقيقه فيبلغ  40عاما .عاد انفصالي عن والدهما حصلت على
نفقة مسكن ورعاية لهما دون نفقة تاليم ،ما دفاني لرفع نفقة تاليم لتغطية تكلفة مركز نهاري للترعية
الخاصة الذي كان يلتحق عه ولداي”.
شكل االلتحاق عالمركز النهاري ،أمرا أساسيا لضمان السير وفق خطة أعدها اختصاصيون ،تشمل
التأهيل الوظيفي والسلوكي والنطق للولدين في الفترة عين عامي  3546و ،3535إذ كانت تتكلف األم
عدفع نفقات تاليمهما وقدرها  555دينار لكليهما.
وأوضحت “لم أعد قادرة على دفع النفقات وترتب ديون علي للمركز .في الاام  3535عتت محكمة
االستئناف عقرار عدم أحقية اعنائي عنفقة التاليم كونهما غير قاعلين للتالم ،فاضطررت الخراجهما
منه”.
تتسا ل سنا  :هل تاريف التاليم يقتصر على التاليم األكاديمي والشهادات؟ أليست مصلحة الولدين
تتطلب استمرار تسجيلهما في مراكز متخصصة ،لضمان عدم حدوث انتكاسات أو تراجع في
سلوكهما ،خصوصا أن والدهما مقتدر”.
تاكس حالة اعنا سنا  ،التضارب عين قانوني األحوال الشخصية وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
ففي وقت ينص فيه قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على الحق عالتاليم دون تمييز لذوي
اإلعاقة ،فإن قانون األحوال الشخصية حصر حق النفقة التاليمية عمن وصفهم “عذا أهلية التالم”.
وتنص المادة ( )47من قانون حقوق األشخاص على حظر استبااد الشخص من أي مؤسسة تاليمية
على أساس اإلعاقة أو عسببها ،وإذا تاذر التحاق الشخص ذي اإلعاقة عالمؤسسة التاليمية لادم توافر
الترتيبات التيسيرية الماقولة ،أو األشكال الميسرة أو إمكانية الوصول ،فالى وزارة الترعية والتاليم،
إيجاد البدائل المناسبة عما في ذلك ضمان التحاق الشخص عمؤسسة تاليمية أخرى.
كما تنص المادة ( )45من القانون ذاته ،على ضرورة “تضمين السياسات الاامة واالستراتيجيات
والخطط والبرامج التاليمية متطلبات التاليم لألشخاص ذوي اإلعاقة ،عما يحقق تمتاهم الكامل عحقهم
في التاليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التاليمية”.
وفي هذا السياق ،يدعو مختصون الى ضرورة تاديل قانون األحوال الشخصية ،عحيث يضمن الحق
في النفقة التاليمية دون تمييز عنا على اإلعاقة ،في مقاعل ذلك فإن مصدرا قضائيا ،رد على استفسار
“الغد” عإمكانية أن تتوجه األم عرفع قضية أخرى على أن تتالق القضية عمسألة التدريب والتأهيل
وليس التاليم.
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لكن مختصين يرون عأن وجود نص واضح ،قد يجنب األسر هذا النوع من االشكاليات ،الفتين إلى ان
الحاجة تطال أيضا تاديل قانون حقوق االشخاص ذوي االعاقة ،ليتضمن نصا واضحا عتحديد النفقة
التاليمية لذوي اإلعاقة ،فضال عن وضع تاريف اشمل للتاليم ،عحيث ال يقتصر على التاليم
األكاديمي ،عل يمتد لتاليم المهارات الحياتية والتأهيل والتدريب.
وفي هذا السياق ،تقول ميسر أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق االنسان الدكتورة
نهال المومني ،إن “هذه الحالة تفرض ضرورة مراجاة قانون األحوال الشخصية ،خصوصا ما
يتالق عمفهوم نفقة التاليم ليأخذ عاالعتبار موضوع تاليم األطفال من ذوي التوحد ،وحتى غيرهم من
األطفال ذوي اإلعاقة.
وترى أن هناك “ثغرة في القانون” ،الفتة إلى أن الثغرات تظهر خالل التطبيقات الاملية للقانون،
التي تبرز وتكشف عن االختالالت في القانون.
وتؤكد المومني ،انه وان كانت النصوص القانونية ال تساف ،فهناك مبدأ سام وجوهري ،وهو
مصلحة الطفل الفضلى والذي نص عليه قانون األحوال الشخصية ،وأيضا اتفاقية حقوق الطفل التي
صادق عليها االردن.
وتشدد المومني على ضرورة تغليب مصلحة الطفل الفضلى والحكم له ،فاذا لم يساف النص القانوني
اللجو عاي قرار الى مصلحة الطفل الفضلى ،والتوسع في مفهوم التاليم ويشمل جميع فئات األطفال
احتراما لحقهم في النمو والبقا والتاليم.
من ناحيته ،يوضح األمين عام للمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الدكتور مهند الازة،
أن المشكلة مركبة ويجب تداركها عتاديالت على قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،عحيث يدخل
في مفهوم نفقة التاليم ،كل ما يتالق عالتأهيل السلوكي والوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية
واضطراب طيف التوحد.
ويقر الازة ،عوجود اشكالية في ظل عدم وجود نص واضح يبقى األمر خاضاا لتقدير شخصي من
القضاة الذين عاضهم قد يكون ملما عهذه القضايا ،وعاضهم اآلخر ،قد ال يكون ملما عمختلف الجوانب.
وعخصوص قرار المحكمة الخاص عالشقيقين ،يشير الازة الى أن القرار استند على تقرير طبي موقع
من اختصاصيين نفسيين ،ويدعم أن صاحب الحالة ،ال يمكن أو ال يستفيد من التاليم ،وحصر ما
يحتاجه عالمأكل والمشرب.
ويرى الازة في هذا األمر اشكالية ،فكما هو مالوم أن اإلعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد
ومتالزمة داون ،وكل هذه اإلعاقات تحديد البرامج األكثر مال مة ونفاا وآثارا لهم ،ياتمد على
تخصصات في أساسها غير طبي ،كالتخصصات الترعوية وعلم االجتماع والسلوك والترتيبات
التيسرية والتاليم الدامج.
وعين أن األطبا يجب اال يتجاوزوا دورهم وصف اإلعاقة ،عمانى تحديد نوعها ودرجتها وفيما ورا
ذلك ،فهذا ليس شأن طبي على االطالق ،مضيفا إن “ماظم االطبا حاليا عوزارة الصحة مع هذا
التوجه ،ما سيناكس قريبا في تاديالت جوهرية على نظام اللجان الطبية”.
ويلفت الى أن المجلس وقع اتفاقية مع دائرة قاضي القضاة ،وكانت الدائرة اكثر من منفتحة ،وحتى
قبل فتح القانون هذا الموضوع ،عندما يطرح على المستوى االعلى في دائرة قاضي القضاة ،فأنا
على ثقة كاملة عأنه سيلقى تجاوعا وسنشهد تغيرا.
من جانبه ،يرى مستشار حقوق االنسان الدكتور رياض الصبح ،الموضوع من شقين شق يتالق
عالحق في التاليم ونص عليه قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عالحق في التاليم والصحة عدون
تمييز مع اآلخرين من غير ذوي اإلعاقة ومن دون تمييز ،فيما عين االشخاص ذوي االعاقة حسب
الجنس او نوع االعاقة.

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة
هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
6) 5300426 Amman 11942 Jordan- 5355028 Fax: (962-6) 5355000 -Tel: (962
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

| P a g e 43

اما الشق اآلخر ،فيتالق عتوفير الترتيبات التيسرية والتصميم الاام ،عحيث تكون كافة مؤسسات الدولة
قادرة على تقديم هذه الخدمات ،وأن تقدم لكل االشخاص ذوي االعاقة دون تمييز عشكل عام ال يجوز
ان اقول انهم خارج الخدمة ،ما هو البديل.
ويشير الى دراسة للمجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االعاقة ،عينت أن  % 72.3من االطفال
في عمر الدراسة من ذوي االعاقة لم يلتحقوا عالمدرسة ،موضحا أن ذلك مرده غالبا ان البنية التحتية
غير مواتية ما يدفع االسر للتوجه للقطاع الخاص ،وعالتالي تواجه األسر مشكلة الكلفة.
ويبين أنه في حالة النزاع مع القانون عين األزواج ،فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان جال
المسؤولية المشتركة لالعوين ،وعليهم تحمل المسؤولية دون تنصل أو تحميلها لطرف دون طرف
آخر.
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الغــد
“حالة الﺒالد” يوصي بإعادة هيكلة التعليم العالي جذريا وإنقاذه
قال تقرير حالة البالد  ،3534إن قطاع التاليم الاالي عانى مؤخرا من عدم القدرة على مجاراة
تسارع التطور لهذا القطاع ،ما أوقاه في عراثن الترهل االداري الذي لاب دورا كبيرا في اتخاذ
سياسات واستراتيجيات غير قادرة على توجيهه على نحو سليم.
واعتبر التقرير الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي ،انه كان لهذه السياسات دور في تخبط
محاور القطاع الرئيسة وتراجاها ،ما شكل عبئا كبيرا على الجاماات ،وعالتالي حدوث خلل في
الحوكمة وزيادة الاجز والديون على الجاماات الرسمية ،وتراجع جودة المخرجات الجاماية.
وقال “أصبح لزاما إعادة هيكلة هذا القطاع جذريا وإنقاذه من وضاه الحالي” ،موصيا عتاظيم دور
مجالس األمنا في الجاماات الاامة والخاصة ،عبنا عالقة تكاملية مع المجلس ليكون دوره اإلشراف
والمراقبة والتوجيه.
كما أوصى ،عتاظيم دور مجالس الحاكمية الثالثة (االمنا والامدا والجاماات) في مؤسسات التاليم
الاالي ،ووضع التشرياات التي تحد من تغول مالكي عاض الجاماات الخاصة ،مؤكدا االلتزام
عالشفافية والمؤسسية عند تايين أعضا مجلس التاليم الاالي ومجالس األمنا والقيادات الجاماية،
ومن يمثل المجتمع المحلي في مجالس الحاكمية ،واستقرار التشرياات الناظمة للامل األكاديمي
واستدامتها على مستوى الجاماة والقطاع.
وأوصى عالتخفيف من عدد أعضا الهيئة االدارية الفائض في الجاماات ،وتحويلهم إلى الوزارات
االخرى التي تحتاج لموظفين ،لتحقيق نسبة األكاديمي إلى االداري ( )4:4وذلك عوضع خطة أو
استراتيجية عديلة ،لمهام هؤال .
ودعا لتاديل أسس القبول الموحد ،ليشمل الادالة ويشجع على االلتحاق عالتاليم التقني حسب
االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية ( ،)3533 –3546ووقف القبول في التخصصات التي ال
تحقق ماايير االعتماد ،عخاصة من حيث نسبة الطالب إلى المدرس.
وعخصوص صندوق دعم البحث الالمي واالعتكار ،أوصى المجلس عإعادة استيفا  % 4من صافي
األرعاح السنوية للشركات المساهمة ،عاعتبارها مصدرا لتمويل صندوق البحث الالمي واالعتكار،
وتوفير دعم اجرا البحوث الالمية أكان من الجاماة أو الدولة أو القطاع الخاص للمدرسين والطلبة،
ودراسة جدوى صندوق دعم البحث الالمي واالعتكار للمرحلة المقبلة ،لتحديد مصيره ووضع خطة
مناسبة لوضاه على المسار الصحيح.
وطالب عدعم طلبة الدراسات الاليا من الجاماة وصندوق دعم البحث الالمي واالعتكار ،للتفرغ وتنفيذ
أعحاثهم ،موصيا عتاديل تاليمات الجودة االكاديمية ،للتشجيع على التحول من التاليم إلى التالم القائم
على المشروعات ،وجال الطالب محور عملية التالم.
واوصى مجلس التاليم الاالي عرعط استحداث التخصصات الجديدة من مجلس التاليم الاالي ،مع
حاجة السوق للخمس أو عشر سنوات المقبلة ،وإلجرا دراسة حقيقية لواقع التخصصات التي
استحدثت في آخر عشر سنوات ،والوقوف على حاجة السوق إليها عاالستاانة عالجهات المانية ،مثل
ديوان الخدمة والمركز الوطني للموارد البشرية ومؤسسة الضمان االجتماعي.
كما أوصى لقياس أدا الجاماات والكليات اإلداري واألكاديمي ،عبر تطبيق ماايير عالتدريج لضمان
مخرجات التاليم وإتاحة الفرصة لكثير من الخريجين ،للحصول على عمل يناسب مؤهالتهم في
السوق المحلي واإلقليمي والاالمي ،مركزا على نتاجات التالم عند تصميم الخطط الدراسية والتأكد
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من تحقيقها عند تدريس المواد ،وزيادة الجانب التطبيقي في التخصصات في الكليات الالمية وتازيز
مخرجاته.
وقال التقرير ،مع تزايد تحديات قطاع التاليم الاالي عاستمرار ،لكن القطاع لم يتراجع عن الساي نحو
التطوير واالرتقا عالمنظومة التاليمية نحو األفضل ،واستاادة المكانة المرموقة التي اشتهر عها قطاع
التاليم في األردن طوال سنوات مضت.
واشار الى ان التاليم الاالي في االردن ،يتمتع عسماة طيبة ،وكان رافدا مهما لسوق الامل المحلي
واالقليمي ،عالكفا ات المؤهلة والمنافسة على مدى الاقود الساعقة.
وقال ان كثيرا من الخريجين ،يتبوأون وظائف مهمة في سوق الامل الخليجي والاالمي ،اذ جا في
التقرير “ يتضح جليا عدم تقدم قطاع التاليم الاالي والبحث الالمي إلى المستوى المطلوب ،حتى مع
توافر الموارد البشرية المؤهلة من أعضا هيئة تدريسية وعاحثين وطلبة دراسات عليا”.
وأشار الى تهميش مجالس الحاكمية الثالثة ودورها في تايين رؤسا للجاماات ،وما يزال البحث
الالمي عدون استراتيجية للخمس أو عشر سنوات القادمة“ ،وثمة تدن في نسبة النشر الالمي لدى
أعضا الهيئة التدريسية ،عدا عن ضاف ثقافة البحث الالمي لدى الطلبة ،وضاف الشراكة عين
القطاع الخاص ومؤسسات التاليم الاالي في مجال البحث الالمي التطبيقي ،عاإلضافة إلى صاوعة
تطبيق ماايير االعتماد الخاص على الجاماات الرسمية ،المتصلة عنسب أعداد الطلبة للمدرسين،
وتراكم الديون والاجز المالي ،وعدم التركيز على صقل شخصية الطالب وسلوكه ،ما يستدعي
ضرورة تكاتف الجهات المانية عالتاليم الاالي والبحث الالمي”.
وعين التقرير انه جرى تشخيص واقع قطاع التاليم الاالي والبحث الالمي ،والتطرق للماوقات وسبل
التغلب على كثير منها ومراجاة ما أنجز من توصياته في  3535والخطة االستراتيجية للوزارة
( ،)3534 –3542واالستراتيجية الوطنية للموارد البشرية ( )3533 -3546التي عدا واضحا عاد
خمس سنوات من عمرها ،القصور في تنفيذ عنودها الرئيسة ،والالفت للنظر أيضا أن ماظم توصيات
التقرير  3535لم تنفذ أو حتى يبدأ عتنفيذها.
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