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االثنين

2113/12/2

الطراونة نائبا لرئيس اتحاد جامعات العالم االسالمي
انتخب رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف
الطراونة نائبا لرئيس اتحاد جامعات العالم
االسالمي.
وانتخب الطراونة لهذا الموقع االكاديمي الرفيع
خالل مشاركته في اعمال المؤتمر السادس لالتحاد
الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدهللا بن عبد العزيز واستضافته جامعة االمام
محمد بن سعود االسالمية في العاصمة السعودية
الرياض.
وقال الطراونة في تصريحات صحفية اليوم ان المؤتمر وافق على استضافة جامعة االزهر وجامعة
المنصورة والجامعة التكنولوجية الماليزية لمركز شبكة تطوير التعاون االكاديمي وسوق العمل وتكليف
االمانة العامة لالتحاد باتخاذ الخطوات واالجراءات التنفيذية النشاء الشبكة بالتعاون مع الجهات المهتمة
والمعنية في العالم االسالمي .
واضاف ان المؤتمر صادق على اعتماد مشروع الجامعة االفتراضية االسالمية والتشكيل المقترح
لمجلس امنائها ولمدة ستة اعوام اضافة الى اعتماد المؤتمرون مشروع انشاء روابط الكليات المتناظرة
في جامعات العالم االسالمي بالتنسيق والتعاون مع جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية في الرياض.
ووفقا -للطراونة -فان المؤتمر اعتمد مشروع انشاء شبكة خبراء التخطيط االستراتيجي في الجامعات
االعضاء واعتماد مشروع انشاء مركز اخالقيات التعليم الجامعي والبحث العلمي واعتماد مشروع انشاء
ادارة وتبادل البرامج والطالب وهيئة التدريس بين جامعات االعضاء في االتحاد.
وعلى صعيد ذي صلة التقى الطراونة بعدد من رؤساء جامعات العالمين العربي واالسالمي وعدد من
اعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر .
وتم خالل هذه اللقاءات بحث ومناقشة سبل تعزيز الروابط والتعاون العلمي واالكاديمي بين الجامعة
االردنية والجامعات االسالمية والخطط االستراتيجية لتطوير عمل اتحاد جامعات العالم االسالمي ليواكب
التحوالت والمتغيرات العالمية.
واعرب الطراونة عن تقديره وامتننانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبد العزيز
ولجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية على الدعم والتسهيالت التي قدمت النجاح المؤتمر مؤكدا دعم
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الجامعة االردنية لمسيرة االتحاد الذي يعمل على تهيئة الفرص واالمكانات الرساء وبناء التكامل
االكاديمي بين الجامعات االعضاء في االتحاد .
يشار الى ان المؤتمر انتخب مدير جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية الدكتور سليمان بن عبدهللا ابا
الخيل رئيسا تنفيذيا لالتحاد التابع للمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة – ايسيسكو -الذي تأسس عام
 1881في المملكة المغربية –الرباط.
وشارك في اعمال المؤتمر الذي عقد خالل الفترة ما بين  28-22تشرين ثاني الماضي رؤساء وممثلين
عن ( )141جامعة تابعة لالتحاد.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص  -1أخبار األردنية -طلبة نيوز

االثنين

2113/12/2

اختتام فعاليات ملتقى سياسات اصالح التعليم العام في االردن
• ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية
في السياسات التعليمية
• المطالبة زيادة االنفاق على التعليم العام من
 %6إلى %22
• الدعوة لعدم االكتفاء بـ"التوجيهي" أداة
وحيدة للقبول في الجامعات
• مقترح اطالق مشروع وطني لتوسيع التعليم
المبكر وادماجه في "النظامي"
• ضرورة االنتقال في المناهج من فلسفة نقل
المعرفة ،إلى توليد المعرفة
• وجوب إنشاء جامعة للتخصصات المهنية
طالب المشاركون في ملتقى سياسات اصالح التعليم العام في االردن بإنشاء مجلس وطني للموارد
البشرية ،يتولى مهام التخطيط والسياسات العامة في التعليم العام والتعليم العالي ،والتدريب والعمل لتالفي
التغير ،وعدم االستقرار في السياسات التعليمية
ودعوا الى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في السياسات التعليمية ،باالنفتاح على أطراف
مؤثرة ومتأثرة بهذه السياسات ،مثل البرلمان ،واألسر ،والمنظمات األهلية ،ومؤسسات القطاع الخاص،
والسماح لها بالمشاركة في صياغة هذه السياسات ،وتطويرها ،ومراقبة تنفيذها.
وشدد المشاركون في البيان الختامي للملتقى على ضرورة وضع خطة وطنية لجودة إدارة الموارد
التعليمية تخضع لمراقبة مجتمعية وبرلمانية ،ونظام مساءلة صارم ،مع األخذ في االعتبار خطط التطوير
التربوي ،ومراعاة كافة مدخالتها ،واالبتعاد عن االزدواجية ،والتداخل ،وتعدد الجهات.
وبينوا إن تحقيق األهداف اإلصالحية الكبرى ضمن آليات تنفيذية مرنة ومؤشرات أداء واضحة يتطلب
زيادة االنفاق على التعليم العام من  %2إلى  %12خالل السنوات الخمسة القادمة ،والحفاظ على هذه
النسبة خالل السنوات التالية.
وأطلق المشاركون في الملتقى مجموعة من السياسات إلصالح التعليم تمثلت بثمان سياسات مركزية
سيصار الى تقديمها للحكومة لعرضها على مجلس الوزراء العتمادها وتطبيقها ،جاءت كاآلتي:
إصالح سياسات التعليم المبكر من خالل إعداد وإطالق مشروع وطني للتعليم المبكر يهدف إلى التوسع
واالنتشار في التعليم العام ومن ثم ادماجه في التعليم النظامي عبر إضافة سنة واحدة في رياض األطفال
إلى التعليم اإللزامي ،وتطوير فلسفته بحيث تجمع بين التغذية والصحة والتربية والتنمية المعرفية لألطفال
ورفاهيتهم االجتماعية والعاطفية.
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إصالح سياسات المناهج المدرسية من خالل االنتقال في المناهج من فلسفة نقل المعرفة ،إلى توليد
المعرفة ،ومن التعليم بذاته ،إلى كيفية التعلم ومأسسة عملية تطوير المناهج ،وإصالحها على أسس علمية
ومهنية وإلغاء فرق اإلشراف على التأليف ،واالستعاضة عنها بآلية تحكيم المناهج اضافة الى تطوير آلية
اختيار مؤلفي المناهج.
إصالح سياسات برامج تدريب وتأهيل المعلمين من خالل إنشاء مركز وطني لتدريب وتأهيل المعلمين
والمطالبة بفرض ضريبة على شركات القطاع الخاص تخصص لدعم تأهيل المعلمين ودعوة الجهات
المانحة أن تستثمر جزء من نفقات برامجها التدريبية في إنشاء وتهيئة قاعات تدريب في المحافظات
اضافة الى وضع اطار تشريعي للمسار الوظيفي للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين.
إصالح سياسات االمتحانات والتقويم وتتمثل بإنشاء مركز وطني لالختبارات يتبع للمجلس األعلى
للموارد البشرية (المقترح) مهمته تطوير معايير االختبارات وتطوير نظام مراقبة ومساءلة وطنية لحالة
االختبارات وتقويم العملية التعليمية بمختلف مراحلها وتطبيق نظام للمساءلة داخل المدرسة للتأكد من
إجراءات االختبارات لدى المعلمين.
إصالح سياسات امتحان التوجيهي من خالل تطويره واعادة هيكلته باحتساب  11في المائة من العالمة
المستحقة على امتحان التوجيهي ،و الـ 11في المائة األخرى على الصفين العاشر واألول الثانوية،و
وإلغاء اعتماد امتحان التوجيهي أداة وحيدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي واستحداث معايير أخرى
تقيس جوانب أداء الطالب التي لم يتمكن االمتحان من قياسها.
إصالح سياسات مسارات التعليم الثانوي والمهني من خالل دمج مساري اإلدارة المعلوماتية واألدبي
بمسار واحد و انشاء مجلس أعلى للتعليم المهني ورفع معايير االلتحاق به واعداد خطة وطنية للترويج له
واإلعالء من قيمته ومكانته االجتماعية وإنشاء جامعة مهنية اردنية تستقبل مخرجات التعليم المهني العام
وتقدم برامج تعليم مهني متوسط وعالي.
إصالح البيئة المدرسية من خالل التنسيق بين الجهات الفنية المسؤولة عن تصميم البناء المدرسي
والجهات المسؤولة عن المباني والمجتمع المحلي ،للوصول إلى تصاميم معمارية تلبي متطلبات المناهج،
وتالئم حاجات المجتمع المحلي.
إصالح سياسات اإلدارة التربوية من خالل العمل على االستقرار في مواقع القيادات التعليمية العليا وعلى
رأسها وزير التربية والتعليم ووضع معايير وطنية واضحة ومحددة وصارمة الختيار القيادات تطوير
نظام لمساءلتهم ومراجعة برامجهم اضافة الى توسيع هامش الديمقراطية والالمركزية في إدارة العملية
التربوية
وكان الملتقى الذي اختتمت اعماله يوم امس واستمر ليومين جاء بتنظيم من "مجموعة المبادرة النيابية"
والجامعة االردنية وصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية وبمشاركة واسعة من اكاديميين ومختصين
وخبراء في العلوم التربوية ،ولجنة التربية في مجلس النواب التي تضم  24نائبا .
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وتبنت "المبادرة النيابية" والجامعة األردنية تقديم سياسات إصالحية وطنية في عدة مفاصل تستهدف
تحديث الدولة األردنية من بينها األزمة التي يشهدها نظام التعليم ،ومن المزمع عقد ملتقى اخر يناقش
التعليم العالي في االردن خالل الفترة  21 -18من كانون االول الحالي.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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توصية بإعادة هيكلة «التوجيهي» وإلغاء اعتماده وحيدا للقبول الجامعي
امان السائح  -رسمت توصيات ملتقى اصالح التعليم
العام باالردن مالمح طريق توضيحية لتنفيذ مجموعة
من االمور على ارض الواقع وصوال الى تعليم اكثر
جدية واقرب للتطور بالعالم ،حيث دعا المشاركون الى
إصالح سياسات امتحان التوجيهي من خالل تطويره
واعادة هيكلته باحتساب  11في المائة من العالمة
المستحقة على امتحان التوجيهي ،والـ 11في المائة
األخرى على الصفين العاشر واألول الثانوي ،وإلغاء
اعتماد امتحان التوجيهي أداة وحيدة للقبول في مؤسسات
التعليم العالي واستحداث معايير أخرى تقيس جوانب
أداء الطالب التي لم يتمكن االمتحان من قياسها.
كما دعت توصيات المؤتمر في البيان الختامي امس الذي نظمته «مجموعة المبادرة النيابية» والجامعة
االردنية وصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية وبمشاركة اكاديميين ومختصين وخبراء ،الى ضرورة
إصالح سياسات مسارات التعليم الثانوي والمهني من خالل دمج مساري اإلدارة المعلوماتية واألدبي
بمسار واحد وانشاء مجلس أعلى للتعليم المهني ورفع معايير االلتحاق به واعداد خطة وطنية للترويج له
واإلعالء من قيمته ومكانته االجتماعية وإنشاء جامعة مهنية اردنية تستقبل مخرجات التعليم المهني العام
وتقدم برامج تعليم مهني عال ومتوسط.
وفي توصيات المؤتمر تم اطالق مبادرة من «المبادرة النيابية» والجامعة األردنية تؤسس لتقديم سياسات
إصالحية وطنية في عدة مفاصل تستهدف تحديث الدولة األردنية من بينها األزمة التي يشهدها نظام
التعليم ،حيث سيتم عقد ملتقى اخر يناقش التعليم العالي في االردن خالل الفترة  21 -18كانون االول
الحالي.
ودعت التوصيات الى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية ،يتولى مهام التخطيط والسياسات العامة في
التعليم العام والتعليم العالي ،والتدريب والعمل لتالفي التغيير ،وعدم االستقرار في السياسات التعليمية
وضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في السياسات التعليمية ،باالنفتاح على أطراف مؤثرة
ومتأثرة بهذه السياسات ،مثل البرلمان ،واألسر ،والمنظمات األهلية ،ومؤسسات القطاع الخاص،
والسماح لها بالمشاركة في صياغة هذه السياسات ،وتطويرها ،ومراقبة تنفيذها.
وشدد المشاركون في البيان الختامي للملتقى على ضرورة وضع خطة وطنية لجودة إدارة الموارد
التعليمية تخضع لمراقبة مجتمعية وبرلمانية ،ونظام مساءلة صارم ،مع األخذ في االعتبار خطط التطوير
التربوي ،ومراعاة كافة مدخالتها ،واالبتعاد عن االزدواجية ،والتداخل ،وتعدد الجهات.
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ودعا المشاركون الى ضرورة تحقيق األهداف اإلصالحية الكبرى ضمن آليات تنفيذية مرنة ومؤشرات
أداء واضحة يتطلب زيادة االنفاق على التعليم العام من  %2إلى  %12خالل السنوات الخمس القادمة،
والحفاظ على هذه النسبة خالل السنوات التالية.
وأطلق المشاركون في الملتقى مجموعة من السياسات إلصالح التعليم تمثلت بثماني سياسات مركزية
سيصار الى تقديمها للحكومة لعرضها على مجلس الوزراء العتمادها وتطبيقها.
وتمثلت السياسات بضرورة إصالح سياسات التعليم المبكر من خالل إعداد وإطالق مشروع وطني
للتعليم المبكر يهدف إلى التوسع واالنتشار في التعليم العام ومن ثم ادماجه في التعليم النظامي عبر إضافة
سنة واحدة في رياض األطفال إلى التعليم اإللزامي ،وتطوير فلسفته بحيث تجمع بين التغذية والصحة
والتربية والتنمية المعرفية لألطفال ورفاهيتهم االجتماعية والعاطفية.
ودعت التوصيات الى إصالح سياسات االمتحانات والتقويم وتتمثل بإنشاء مركز وطني لالختبارات يتبع
للمجلس األعلى للموارد البشرية «المقترح» مهمته تطوير معايير االختبارات وتطوير نظام مراقبة
ومساءلة وطنية لحالة االختبارات وتقويم العملية التعليمية بمختلف مراحلها وتطبيق نظام للمساءلة داخل
المدرسة للتأكد من إجراءات االختبارات لدى المعلمين.
وركزت التوصيات على ضرورة إصالح سياسات اإلدارة التربوية من خالل العمل على االستقرار في
مواقع القيادات التعليمية العليا وعلى رأسها وزير التربية والتعليم ووضع معايير وطنية واضحة ومحددة
وصارمة الختيار القيادات تطوير نظام لمساءلتهم ومراجعة برامجهم اضافة الى توسيع هامش
الديمقراطية والالمركزية في إدارة العملية التربوية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الملتقى يدعو إلضافة سنة واحدة من رياض األطفال للتعليم اإللزامي
"إصالح التعليم" يوصي باحتساب  % 01من عالمة "التوجيهي" للصفين العاشر
واألول الثانوي

طالب المشاركون في ملتقى سياسات إصالح
التعليم العام في األردن ،بإصالح سياسات
امتحان "التوجيهي" عبر احتساب  % 11من
العالمة المستحقة على االمتحان ،والباقي على
الصفين العاشر واألول الثانوي.
كما طالبوا في البيان الختامي للملتقى الذي
صدر أمس ،بإلغاء اعتماد امتحان التوجيهي
أداة وحيدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي،
واستحداث معايير أخرى تقيس جوانب أداء
الطالب التي لم يتمكن االمتحان من قياسها.
ودعا المشاركون إلى إنشاء مجلس وطني للموارد البشرية ،يتولى مهمات التخطيط والسياسات العامة في
التعليم العام والتعليم العالي ،والتدريب والعمل لتالفي التغير ،وعدم االستقرار في السياسات التعليمية.
ودعوا الى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في السياسات التعليمية ،باالنفتاح على أطراف
مؤثرة ومتأثرة بهذه السياسات ،مثل البرلمان ،واألسر ،والمنظمات األهلية ،ومؤسسات القطاع الخاص،
والسماح لها بالمشاركة في صياغة هذه السياسات ،وتطويرها ،ومراقبة تنفيذها.
وشدد المشاركون على ضرورة وضع خطة وطنية لجودة إدارة الموارد التعليمية تخضع لمراقبة
مجتمعية وبرلمانية ،ونظام مساءلة صارم ،مع األخذ في االعتبار خطط التطوير التربوي ،ومراعاة كافة
مدخالتها ،واالبتعاد عن االزدواجية ،والتداخل ،وتعدد الجهات.
وبينوا أن تحقيق األهداف اإلصالحية الكبرى ضمن آليات تنفيذية مرنة ومؤشرات أداء واضحة ،يتطلب
زيادة االنفاق على التعليم العام من  2إلى  12بالمئة خالل األعوام الخمسة المقبلة ،والحفاظ على هذه
النسبة خالل األعوام التالية.
وناقش المشاركون في الملتقى مجموعة من السياسات إلصالح التعليم بحيث يصار الى تقديمها للحكومة
لعرضها على مجلس الوزراء العتمادها وتطبيقها.
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ودعوا الى إصالح سياسات التعليم المبكر ،من خالل إعداد وإطالق مشروع وطني يهدف إلى التوسع
واالنتشار في التعليم العام ومن ثم ادماجه في التعليم النظامي عبر إضافة سنة واحدة في رياض األطفال
إلى التعليم اإللزامي ،وتطوير فلسفته بحيث تجمع بين التغذية والصحة والتربية والتنمية المعرفية لألطفال
ورفاهيتهم االجتماعية والعاطفية.
واكد المشاركون ضرورة إصالح سياسات المناهج المدرسية ،من خالل االنتقال في المناهج من فلسفة
نقل المعرفة ،إلى توليدها ،ومن التعليم بذاته ،إلى كيفية التعلم ومأسسة عملية تطوير المناهج ،وإصالحها
على أسس علمية ومهنية ،وإلغاء فرق اإلشراف على التأليف ،واالستعاضة عنها بآلية تحكيم المناهج
اضافة الى تطوير آلية اختيار مؤلفي المناهج.
ودعوا الى إصالح سياسات برامج تدريب وتأهيل المعلمين ،من خالل إنشاء مركز وطني للتدريب
والتأهيل ،والمطالبة بفرض ضريبة على شركات القطاع الخاص تخصص لدعم تأهيل المعلمين ،ودعوة
الجهات المان حة أن تستثمر جزءا من نفقات برامجها التدريبية في إنشاء وتهيئة قاعات تدريب في
المحافظات ،اضافة الى وضع اطار تشريعي للمسار الوظيفي للمعلمين ومديري المدارس والمشرفين.
وطالبوا بإصالح سياسات االمتحانات والتقويم ،وتتمثل بإنشاء مركز وطني لالختبارات يتبع للمجلس
األعلى للموارد البشرية (المقترح) مهمته تطوير معايير االختبارات وتطوير نظام مراقبة ومساءلة وطنية
لحالة االختبارات ،وتقويم العملية التعليمية بمختلف مراحلها ،وتطبيق نظام للمساءلة داخل المدرسة للتأكد
من إجراءات االختبارات لدى المعلمين.
واشاروا الى ضرورة إصالح سياسات مسارات التعليم الثانوي والمهني ،من خالل دمج مساري اإلدارة
المعلوماتية واألدبي بمسار واحد ،وإنشاء مجلس أعلى للتعليم المهني ورفع معايير االلتحاق به ،واعداد
خطة وطنية للترويج له واإلعالء من قيمته ومكانته االجتماعية ،وإنشاء جامعة مهنية اردنية تستقبل
مخرجات التعليم المهني العام وتقدم برامج تعليم مهني متوسط وعال.
وطالبوا بإصالح البيئة المدرسية ،من خالل التنسيق بين الجهات الفنية المسؤولة عن تصميم البناء
المدرسي والجهات المسؤولة عن المباني والمجتمع المحلي ،للوصول إلى تصاميم معمارية تلبي متطلبات
المناهج ،وتالئم حاجات المجتمع المحلي.
كما دعوا الى إصالح سياسات اإلدارة التربوية ،من خالل العمل على االستقرار في مواقع القيادات
التعليمية العليا ،وعلى رأسها وزير التربية والتعليم ،ووضع معايير وطنية واضحة ومحددة وصارمة
الختيار القيادات وتطوير نظام لمساءلتهم ومراجعة برامجهم ،اضافة الى توسيع هامش الديمقراطية
والالمركزية في إدارة العملية التربوية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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االثنين
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"جغلونين البولندية" تبحث توسيع افاق التعاون مع "االردنية"
بحث رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة
في مكتبه اليوم مع رئيس جامعة جغلونين البولندية
الدكتور فويتتشخ نوفاك توسيع افاق التعاون العملي بين
الجانبين بحضور السفير البولندي في عمان الدكتور
كريزتوف بويكو.
وناقش الجانبان امكانية تمديد اتفاقية التعاون العلمي
المبرمة بين الجامعتين منذ العام  2111وفتح افاق
اخرى من التعاون في المجالت الطبية والصحية وتعليم
اللغة العربية للطلبة البولندين والتوسع في برامج
الزيارات العلمية ألعضاء هيئة التدريس ودعم جهود
التبادل الطالبي.
وأعرب الطراونة خالل اللقاء عن تقديره واعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز للعالقات التي تجمع
الجامعة االردنية بنظيراتها البولندية ،مؤكدا اهمية تمتين هذه العالقات وتعزيزها مستعرضا سبل التعاون
الممكنة من خالل اقامة المشاريع والمؤتمرات والبرامج العلمية البحثية.
بدوره اشاد رئيس جامعة جغلونين البولندية فويتتشخ نوفاك بالعالقات المتينة التي تربط بالده بالمملكة في
مختلف المجاالت ،مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.
والقى نوفاك محاضرة تعريفية بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات ومساعديهم لشؤون الجودة
والتطوير ورؤساء األقسام ،استعرض خاللها البرامج التي تطرحها الجامعة على مستويي البكالوريوس
والدراسات العليا وخططها الدراسية وبرامج البحث العلمي فيها.
وجال الوفد الضيف والذي ضم الى جانب رئيس الجامعة نائبه الدكتور بطرس ليدر ومديرة معهد
االستشراق الدكتورة بربارا بيكولسكا على مرافق الجامعة ومراكزها العلمية والتقى عددا من عمداء
الكليات الصحية واإلنسانية لإلطالع على آليات التدريس والبرامج التي تطرحها الجامعة ضمن الجهود
المبذولة لتعزيز التعاون المشترك.
ويشار ان جامعة جغلونين البولندية تحتفل بعامها الـ( )211حيث اسست عام  1324وتعد من افضل
الجامعات االوربية في مستوى البحوث العلمية والعلوم الطبية
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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لقاء للتعريف باالستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ( )2122-2122في "األردنية"
استضاف مركز دراسات المرأة في الجامعة
األردنية األمينة العامة المساعدة ومستشارة
التخطيط االستراتيجي للجنة الوطنية لشؤون
المراة الدكتورة منى مؤتمن للتعريف
باالستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية لألعوام
( )2111-2113التي أعدتها اللجنة وتم
إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وقالت الدكتورة مؤتمن في بداية حديثها":إن من جملة المهام التي أنيطت باللجنة إعداد االستراتيجية
الوطنية للمرأة األردنية ،والعمل على تحديثها وتطويرها ،ومتابعة تنفيذها وتقويمها ،وتحليل التقارير
الدورية المقدمة إل يها باستخدام منظورالنوع االجتماعي ،ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ
االستراتيجية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع المؤسسات المعنية".
وأشارت المؤتمن إلى الرؤية المستقبلية للجنة باعتبارها لجنة فاعلة ذات نهج تشاركي ،تسعى لضمان
حقوق المرأة ،وتشكل مرجعية للمعنيين بقضاياها ،سعيا ً لالرتقاء بواقع المرأة والوصول إلى مجتمع
تسوده العدالة النوعية وتكافؤ الفرص والشراكة في التنمية المستدامة.
واستعرضت المؤتمن خالل اللقاء منهجية العمل المتبعة في إعداد االستراتيجية ،والفئات المستهدفة
ومحاور االستراتيجية المتمثلة في تمكينها باألردن اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ،والمجاالت الرئيسة
لالستراتيجية ،واألهداف العامة والفرعية للمحاور ،واألهداف الفرعية وفقا ً للفئات المستهدفة ،فضال عن
آليّات تطبيق االستراتيجية و إدارتها ومتابعة تنفيذها.
وكانت مديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة قد أكدت في بداية اللقاء على أهمية تسليط الضوء على
االستراتيجية التي من شأنها تمكين طلبة دراسات المرأة في المركز اإلستناد إليها كمرجع ألبحاثهم
ودراساتهم وأيضا في مجال االستشارات.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األردنية تبحث التعاون األكاديمي مع نظيرتها "بازماني بيتر" الهنغارية
بحث نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون
الكليات اإلنسانية الدكتور هاني الضمور خالل
استقباله اليوم وفدا من جامعة بازماني بيتر
الكاثوليكية الهنغارية سبل تطوير العالقات
األكاديمية بين الجامعتين.
وناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس ،باإلضافة إلى عقد المؤتمرات
والندوات العلمية المشتركة في مختلف المجاالت
األكاديمية التي من شأنها تبادل خبرات أصحاب
اإلختصاص في الجامعتين.
وتبادل الطرفان الحديث حول دراسة عدد من المواضيع تمثلت بإقامة مشاريع تنقيب أثرية مشتركة بين
كليتي اآلثار والسياحة في الجامعتين ،إلى جانب إمكانية إيفاد طلبة "بازماني بيتر" لدراسة اللغة العربية
في مركز لغات "األردنية" وفقا لما يتمتع به من سمعة متميزة على مستوى المراكز العلمية المنتشرة في
مختلف الجامعات.
وقدم الضمور للوفد الذي مثله رئيس جامعة بازماني بيتر الدكتور فورد جورج ،نبذة حول مسيرة
الجامعة العلمية والتعليمية وأبرز محطات تطورها منذ نشأتها ،والخطط الدراسية التي تعتمدها ،ووسائل
التعليم الحديثة التي أدخلتها لضمان مواكبة سير العملية التدريسية للتطورات التقنية.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان رؤيتيهما المشتركة في تمتين أواصر التعاون بين الجامعتين لالرتقاء
بالمسيرة التعليمية في كال البلدين ،واتفقا على توقيع مذكرة تفاهم بينهما تحدد بنودها الحقا.
يشار إلى أن "بازماني بيتر الكاثوليكية" هي واحدة من أقدم وأعرق مؤسسات التعليم العالي عمرها 311
سنة ،حيث تأسست عام  ،1231وتضم العديد من المراكز البحثية والمعاهد العلمية ،تجمعها شراكات
قوية مع العديد من الجامعات العالمية.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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االثنين

وفد من الجامعة االردنية يزور ضريح الشهيد وصفي التل
زار وفد من الجامعة األردنية برئاسة نائب
الرئيس للتدريب وخدمة المجتمع الدكتور
موسى اللوزي ضريح الشهيد وصفي التل
في منزله في منطقة الكمالية في صويلح.
وضم الوفد الى جانب الدكتور اللوزي عميد
شؤون الطلبة الدكتور نايل الشرعة ،
ومدير مركز االستشارات والتدريب محمد
المعاقبة واثنين وعشرين طالبا وطالبة
يمثلون مختلف كليات الجامعة  ،والمشرف
من دائرة النشاط الطالبي عمر عبيدات.
تأتي الزيارة لتعريف الشباب الجامعي الناشئ بأحد رجاالت األردن المخلصين ،الذي امضى عمره في
سبيل الوطن وقضاياه العادلة ،ليصبح مثاال يحتذى في العمل للوطن واالخالص له ،حيث قرأ الوفد
الفاتحة على روح الشهيد التل ووضعوا اكليال من الزهور على ضريحه.
والقى الدكتور اللوزي كلمة بهذه المناسبة أمام جمع من الزائرين للضريح قال فيها " :معركة وصفي التل
في البناء الوطني الداخلي كانت ضد قوى الرجعية والظالمية واالنتهازية ،معركة تأسيس للهوية االردنية
في كينونة الدولة ،فالزعيم الوطني (التل) المفعم بحس العدالة والكرامة والحرية قاد مشروعا ثوريا ً في
االدارة والتنمية الوطنية المستدامة".
وأضاف اللوزي في ختام كلمته  " :في هذا اليوم نقول لوصفي التل نم في مثواك مرتاحا فسنظل نذكرك
ما دام عرق ينبض فسالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت وسالم على كل الرجال الذين تركوا بصمات
واضحة وخالدة على صفحات الوطن".
يذكر أن الشهيد وصفي التل أحد أبرز الشخصيات السياسية االردنية حيث تولى منصب رئيس الوزراء
في االعوام  1822و  1821و  ،1811واغتيل في  28تشرين الثاني عام  1811في القاهرة اثناء
مشاركته في اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

االثنين

2113/12/2

مستشفى الجامعة األردنية يعالج ( )011مريضا ً في يوم طبي تطوعي في بلدة نحلة في
محافظة جرش
بمناسبة احتفاالت مستشفى الجامعة األردنية بعيده
االربعين وضمن سياسة خدمة المجتمع المحلي وخدمة
مناطق جيوب الفقر والمناطق النائية أقام مستشفى
الجامعة يوما ً طبيا ً تطوعيا ً في بلدة نحلة بمحافظة
جرش بالتنسيق مع جمعية نحلة الخيرية ومدرسة نحلة
الثانوية للبنات.
شارك مدير مستشفى الجامعة األردنية األستاذ الدكتور
أحمد التميمي ميدانيا ً في اليوم الطبي التطوعي
وتجّول في العيادات التي أقيمت في مدرسة البلدة يرافقه مدير صحة جرش الدكتور علي السعد بني نصر
وعدد من مسؤولي المحافظة مستمعا ً إلى مطالب المرضى الصحيّة ومالحظاتهم واطلّع على واقع
وطبيعة الخدمات واالستشارات التي ق ّدمت للمرضى ،وقال الدكتور التميمي بهذه المناسبة :أن احد أهم
أهداف مستشفى الجامعة األردنية هو االنطالق إلى خارج أسواره متوجها ً نحو خدمة المجتمع األردني
بأكمله وهذه ُسنّته على الدوام فمستشفى الجامعة األردنية غير مرتبط بجغرافيا ثابتة وإنما هو مستشفى
وطن يسعى إلى ت ّمثل توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في مساعدة وتقديم الواجب للمرضى في كافة
بقاع الوطن من شماله الى جنوبه السيّما المناطق ذات االحتياجات الخاصة ،وقد طبّق المستشفى هذه
التوجهّات مترجما ً مهامه العالجية والتعليمية من خالل تل ّمس احتياجات هذه المناطق ومنها بلدة نحلة
ومساندتها بفريق طبي متخصص لخدمة مرضاها .
وقال الدكتور التميمي لقد نفّذ المستشفى هذا اليوم الطبي التطوعي بمشاركة طاقم طبي متكامل ضم
( )31مشاركا ً بينهم ( )13طبيبا ً في ع ّدة تخصصات منها طب األطفال والنسائية والتوليد والباطنية
والعظام والمفاصل وطب التأهيل واألنف واألذن والحنجرة والعيون والمسالك البولية والجراحة العامة
وطب األسنان  ،وتخصص التغذية ومنع العدوى ،وممرضين وصيادلة وإداريين ومساندين ،وقد تم
معالجة حوالي ( )111مريضا ً من أهالي المنطقة ومحيطها ،كما اشتملت الفعاليات على تقديم محاضرات
توعوية وتثقيفية في مواضيع منع العدوى واألمراض السارية والتغذية والحميات وصحة األم والطفل،
وطرق المحافظة على األسنان.
وأضاف الدكتور التميمي بان المستشفى ز ّود اليوم الطبي باألدوية والعالجات والمستلزمات األساسية
التي غطّت معظم التخصصات ،باإلضافة إلى تقديم المشورة والنصائح الطبية لالمهات واالطفال وتقديم
الثثقيف الصحي الالزم ألهالي المنطقة حول األمراض السارية والمعدية وسبل الوقاية والعالج من بعض
األمراض كما وزعت النشرات التثقيفية والمجالت التي تصدر عن المستشفى والتي تتناول مواضيع
الحميات الغذائية والسمنة وطرق منع العدوى.
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من جانبه أشاد مدير صحة محافظة جرش الدكتور علي السعد بني نصر بمجهود الفريق الطبي من
مستشفى الجامعة االردنية تجاه بلدة نحلة وس ّكانها مؤكداً أن للمستشفى بصمات واضحة على كافة
محافظات الوطن في مجاالت خدمة المرضى بكافة شرائحهم وخدمة المجتمع األردني.
من جانبه قدم مدير جمعية نحلة الخيرية السيد منصور الزعبي شكره وتقديره إلدارة مستشفى الجامعة
التي أشرفت على إنجاح اليوم الطبي ،مثمنا ً جهود الفريق بكافة تخصصاته على عملهم الدؤوب والجاد
لخدمة اهالي المنطقة متمنيا ً المزيد من التعاون لخدمة المشاريع التنموية والصحية للمحافظة.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا اليوم الطبي قد شاركت فيه بعض شركات األدوية األردنية مشكورة كشركة
دار الدواء ومؤسسة الراية للتجهيزات الطبيّة.
حضر اليوم الطبي عدد كبير من وجهاء ومسئولي المنطقة وأبناء المجتمع المحلي في المحافظة ،علما ً
بأنه سوف يكون النشاط الطبي التطوعي المقبل في منطقة الهاشمية في محافظة معان .2113/12/31
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االثنين

اإلفراج عن موقوفي (البلقاء التطبيقية)
اصدرت محكمة امن الدولة بكفالة مالية امس ،قرارا
باالفراج عن بقية موقوفي احداث الشغب التي جرت
في جامعة البلقاء التطبيقية.
وكانت االجهزة االمنية قد حولت  12مشاركا باحداث
الشغب التي جرت في جامعة البلقاء التطبيقية واصيب
خاللها خمسة افراد بينهم طالبة باعيرة نارية الى
محكمة امن الدولة ،واسندت اليهم تهمة القيام باعمال
ارهابية ضمن المادة .3/148
وتزامن االفراج عن الموقوفين ال  12مع دوام طلبة
الجامعة بعد تعليق للدراسة لمدة تسعة ايام.
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االثنين

2113/12/2

استئناف الدراسة في جامعة البلقاء التطبيقية

إسالم النسور  -أستأنفت أمس الدراسة في جامعة البلقاء التطبيقية وكلية األميرة رحمة بعد أن علقت
الدراسة فيها لمدة أسبوع إثر مشاجرة بين طلبتها أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص.
وشهدت مداخل الجامعة إكتظاظ للطلبة والموظفين منذ الصباح الباكر وتشديد أمني للتأكد من بطاقات
الطلبة الجامعية وتفتيش المركبات كإحتياطات أمنية.
وكان نواب ووجهاء مدينة السلط وأبناء محافظة البلقاء قد تواجدوا منذ الصباح الباكر في حرم الجامعة
بدعوة من الناشط اإلجتماعي الشاب عوني الهباشين العواملة لمحاولة تهيئة األجواء األكاديمية المناسبة
لبدء العملية التدريسية في الجامعة كالمعتاد.
وجال النواب والحضورعلى القاعات التدريسية وإلتقوا بالطلبة واإلستماع إلى مقترحات الطلبة حول
األحداث األخيرة وكيفية نبذ العنف.
وقدم النائب نضال الحياري الشكر لكل من ساهم بهذه الوقفة الصباحية وتقديم بعض النصائح للطلبة
مقترحا ً تشكيل لجنة من داخل الجامعة للتواصل مع الطلبة وبحث أسباب العنف وآلية نبذه .ودعا النائب
محمد فالح العبادي إلى تغليظ العقوبة على الطلبة الذين يثبت تورطهم في إحداث شغب داخل حرم
الجامعة ،مشيراً إلى أنه كان على تواصل دائم مع األجهزة األمنية والجهات المعنية لمعرفة تفاصيل
وحيثيات المشاجرة وكيفية تهدئة النفوس وضمان عدم إمتداد المشاجرة.
كما طالب النائب مصطفى الرواشدة بتشديد الرقابة ووضع خطة أمنية شاملة ومحاسبة كل من تسول له
نفسه للعبث بأمن وأمان المواطنين بغض النظر عن هويته.
وقال رئيس جامعة ال بلقاء التطبيقية الدكتور نبيل الشواقفة بأن قرار تعليق الدوام والذي صدر عن إدارة
الجامعة جاء بهدف تهدئة النفوس وضمان لعدم تطور المشاجرة بين أبنائنا الطلبة وإمتدادها للمجتمع
المحلي.
وأكد الدكتور الشواقفة بأنه لن يسمح بتدخل أي نائب أو مسؤول أو وجهاء للتراجع عن أي قرار يؤخذ
بحق أي طالب ثبت تورطه في المشاجرة أومحاولة إقناع إدارة الجامعة لتخفيف العقوبة عن الطلبة
المتورطين في المشاجرات.
وأوضح بأن جامعة البلقاء هي منارة للعلم وستبقى كذلك وليس مكان لتصفية الحسابات ،مشيراً إلى أنه
تم إعداد خطة أمنية شاملة لضبط األمور داخل الجامعة.
وقدم النائب نضال الحياري الشكر لكل من ساهم بهذه الوقفة الصباحية وتقديم بعض النصائح للطلبة
مقترحا ً تشكيل لجنة من داخل الجامعة للتواصل مع الطلبة وبحث أسباب العنف وآلية نبذه.
21

وشارك في جهود االصالح جمع من الوجهاء منهم فواز البقور  ،احمد العبودي الهباشين ،فالح الرحامنة
،هشام قطيشات وعبدالحليم العالوين.
ودعا عميد شؤون الطلبة الدكتور إبراهيم العدوان الطلبة للرجوع الى عمادة شؤون الطلبة في حال
حدوث أية اشكالية ،مؤكدا أن أبواب العمادة مفتوحة لجميع الطلبة بدون استثناء.
واقترح الناشط عوني الهباشين العواملة ان تولي الجامعة العمل التطوعي العناية الكافية الشغال وقت
الطلبة من خالل تخصيص  21عالمة للطالب المشارك بالعمل التطوعي ،داعيا وسائل االعالم لالبتعاد
عن التهويل اإلعالمي.
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تركيب  22كاميرا في "البلقاء التطبيقية"

طالل غنيمات  -أعلن رئيس جامعة البلقاء
التطبيقية الدكتور نبيل الشواقفة ،عن خطة متكاملة
للحدد من العنف داخل الجامعة تتضمن خمسة
محاور؛ أبرزها تركيب  32كاميرا لمراقبة وحفظ
االمن داخل الحرم الجامعي.
وأوضح الشواقفة ان المحور االول يتعلق بالجانب
األكاديمي بحيث يتم تخصيص جزء من وقت
المحاضرة في التحاور مع الطلبة عن مساوئ
العنف واحتياجات الطلبة والمشكالت التي
تواجههم في الجامعة.
فيما المحور الثاني إداري ،حيث يقع على عاتق الموظفين اإلداريين حول طريقة تعاملهم مع الطلبة
وتقديم الخدمة الالزمة والنصح لهم.
أما المحور الثالث بحسب الشواقفة ،فيتعلق بالمنظومة األمنية بحيث يتم مراقبة كامل الحرم الجامعي من
خالل تركيب  32كاميرا ،ألن الجامعة ملزمة باألمن الجامعي الموجود بموجب قرار التلزيم الصادر من
مجلس الوزراء بلتزيم كافة أعمال األمن والحماية للمؤسسة العامة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين
القدامى ،مما يحول دون أن يكون هناك منافسة بينها وبين الشركات االخرى.
وأشار إلى المحور الرابع ،الذي يتعلق بالطلبة ،بحيث يتم اشراكهم في أنشطة المنهجية تساهم في تفريغ
طاقاتهم واستشمار أوقات فراغهم بنشاطات وأعمال تعود بالنفع عليهم.
وبين الش واقفة ان المحور الخامس فهو المجتمع بحيث تكون العالقة بين الجامعة والمجتمع عالقة
تشاركية تعاونية في سبيل تحقيق الفائدة للطلبة والمجتمع ،رافضا ان تكون العالقة تغول احدها على
االخرى ،بحيث يساند المجتمع الجامعة في الحد من ظاهرة العنف الجامعي ،وكذلك تكون الجامعة داعم
للمجتمع بالكفاءات واالنشطة والفاعليات.
وأكد على عدم التهاون مع أي طالب يثبت تورطه باإلحداث التي شهدتها الجامعة ،مشيرا الى أن كل من
يثبت تورطه سوف يعاقب وفق األحكام والتعليمات المنصوص عليها في أنظمة الجامعة.
وقال الدكتور الشواقفة في لقاء مع "الغد" ،بعد استئناف الدراسة في الجامعة وتعليق الدوام لمدة سبعة
أيام ،إن األحداث المؤسفة التي حدثت كانت معظمها خارج محيط الجامعة ،وبالتحديد إطالق األعيرة
22

النارية ،لكن اإلصابات الستة وقعت داخل الجامعة وهم اثنان من موظفي الجامعة وأربعة طالب ،مبينا أن
عملية تعليق الدوام جاءت للحفاظ على سالمة الطلبة.
وبين الدكتور الشواقفة انه شكل لجانا للتحقيق في األحداث ،بحيث تتم بكل حيادية لمعرفة المتسببين،
مؤكدا أنه لن يكون هناك باب للواسطة من أي شخص كان من أجل تخفيف العقوبة على من يثبت
تورطه.
وأكد أنه في حال ثبت أن هناك موظفين في الجامعة كان لهم دور في أعمال العنف فسيتم معاقبتهم وفق
أحكام القانون.
وأشار الدكتور الشواقفة إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الجامعة أهمها موقعها ألن المساحة ضيقة ،مبينا
أن هناك فكرة للتوسع إلى مناطق أخرى ،ولكن هذا التوسع يحتاج الى دعم مبالغ مالية كبيرة.
وأ ضاف انه سيتم نقل بعض الكليات اإلنسانية الى مواقع أخرى ألن المباني والبنية التحتية للجامعة لم تعد
تحتمل األعداد المتزايدة للطلبة ،الذين بلغ عددهم عشرة االف طالب تقريبا.
وأشار إلى أن الكادر االداري الكبير "الموظفين" في الجامعة يشكل تحديا كبيرا ،حيث يزيد عن حاجة
الجامعة كما يشكل عبئا كبيرا على موازنتها.
وفيما يتعلق بالوضع المالي كشف الشواقفة أن الجامعة تعاني من عجز مالي ،مبينا ان كوادر الجامعة
تستنزف الجزء األكبر من موازنتها ،الفتا إلى مخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل دعم
الجامعة حتى تتمكن من تأمين رواتب الموظفين في الجامعة.
وكشف الشواقفة أن الجامعة في طور إعداد اتفاقية مع وزارة الصحة إلنشاء كلية طبية ،مبينا ان الوزارة
ابدت استعدادها للتعاون الكامل مع الجامعة من خالل تأمين مستشفى تعليمي والكوادر.
وبين الدكتور الشواقفة أن هناك عملية تحديث لكافة المختبرات في الجامعة على حساب المنحة الخليجية.
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أكاديميون :توزيع طلبة المدينة الواحدة على عدة جامعات غير عملي

تيسير النعيمات  -اعتبر أكاديميون وخبراء
تعليم عال أن التوجه المزمع تنفيذه لتوزيع
الطلبة المتقدمين للقبول الموحد بالجامعات من
أبناء المدينة الواحدة إلى جامعات عدة ،بحيث
ال يكون زمالء الدراسة أنفسهم معا في جامعة
واحدة ،غير عملي ،ويصعب تحقيقه.
وأشاروا إلى انه ال يوجد ما يثبت ان بقاء
زمالء المدرسة في الجامعة ،يتسبب بالعنف
الجامعي.
وجاء ذلك ردا على تصريحات لوزير التعليم
العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود لـ"الغد" ،عقب احداث عنف جماعي شهدتها جامعة البلقاء
التطبيقية مؤخرا.
وكان محمود اشار الى أن هذا التوجه سينفذ في األعوام المقبلة ،إذ سيؤدي لصقل شخصية الطالب
وتمكينه من إقامة عالقات جديدة.
وأكد الخبراء لـ"الغد" ان حل مشكلة العنف الجامعي ،تحتاج الى وقت وحلول "خالقة" ،بعيدا عن توجه
الوزارة األخير ،لما له من كلف اقتصادية واجتماعية ،وخشية تعارضه مع الحق الدستوري بحق اختيار
التخصص والجامعة لمن يحقق شرط المعدل.
الوزير محمود قال "إنني متيقن من أن كل المبادئ التربوية في كل دول العالم ،متفقة على أن اختيار
الجامعة ،أمر يعود للطالب نفسه ،ما دام يحقق شروط االلتحاق ،وال يجوز بأي حال تقييد هذا الحق وألي
سبب".
وتساءل محمود "هل هذا يعني مثال أن الـ 411طالب ممن ينجحون في مدينة ما ويقطنون في مناطق
األطراف من المملكة سنويا سيوزعون على  11جامعات ،ونظريا سيوزع  41في كل جامعة ،فماذا لو
أن معدالت  311منهم ال تسمح بدخول  1جامعات؟.
كما تساءل " هل فكر أحد في ميكانيكيات التطبيق ،والكلفة االقتصادية لبعثرة الطلبة بعيدا عن ذويهم؟
وأين الحق الدستوري في حرية االختيار؟ وهل هناك ما يثبت أن بقاء زمالء الدراسة مع بعضهم في
الجامعة أمر سيئ؟.
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ولفت الى أن مثل هذا التوجه مكلف اقتصاديا واجتماعيا وله ابعاد دستورية ،و"غير عملي".
رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة ،دعا لالبتعاد عن الحلول "االعتباطية " لحل مشكلة
العنف الجامعي ،مقترحا التوجه نحو انشاء جامعات متخصصة ،طبية وهندسية وعلوم انسانية او
اقتصادية وادارية ،او لغات ،ما يشكل حال لتوزيع ابناء المحافظة الواحدة ،وهم بالتأكيد اصحاب رغبات
مختلفة ،كما يرفع سوية التعليم العالي في البالد وتنمية المحافظة التي تقع فيها هذه الجامعات ،واقبال
الطلبة العرب واالجانب على الجامعات المتخصصة.
كما اقترح الطراونة ،تشجيع الطلبة على الدراسة بالجامعات التي تقع خارج محافظاتهم ،عبر دفع الرسوم
الجامعية لهؤالء الطلبة من صندوق دعم الطالب الجامعي.
خبير في التعليم العالي ،اعتبر ان التوجه صعب التطبيق ،اذ يتطلب تعديل  4تشريعات تقترن باالرادة
الملكية ،وتحكم عملية قبول الطلبة في الجامعات الرسمية ،مبينا أن ما يحكم عمليات القبول حاليا ،تتبلور
في تسلسل العالمات وثانيا في رغبة الطالب.
واشار الى اكالف قبول الطالب في جامعة خارج محافظته ،فضال عن صعوبة تطبيقه ،مؤكدا ان وجود
زمالء الدراسة في الجامعة ،ربما يكون أحد اسباب العنف الجامعي لكنه يعد سببا هامشيا.
وعقدت لجنة الخبراء التي شكلها مجلس التعليم العالي الثالثاء الماضي ،اجتماعها األول برئاسة الوزير
االسبق ورئيس مجلس امناء ورئيس جامعة اليرموك السابق الدكتور فايز الخصاونة ،لدراسة ظاهرة
العنف الجامعي ،بما فيها االحداث التي وقعت في جامعة البلقاء.
وتضم اللجنة الى جانب الخصاونة ،حكاما إداريين وخبراء اجتماعيين وإكاديميين ،لتقدم في نهاية
اجتماعاتها ،تقريرا لمجلس التعليم العالي حول اسباب ظاهرة العنف ،وتوصيات تتضمن الحلول للحد
منها.
وشهدت جامعة البلقاء االسبوع قبل الماضي أكثر من مشاجرة جماعية ،ادت الصابة  2طلبة ،وتعليق
الدوام فيها منذ الثالثاء وحتى أمس.
على صعيد آخر ،تجتمع االسبوع الحالي لجنة إعادة النظر بأسس القبول الجامعي ،وهي اللجنة االكاديمية
لمجلس التعليم العالي ،لدراسة امكانية اجراء تعديالت على اسس القبول تسهم برفع سوية التعليم العالي
في البالد.
وستقدم اللجنة في ختام اجتماعاتها توصيات بالتعديالت على اسس القبول لعرضها على مجلس التعليم
العالي ودراستها واعتماد الممكن منها للعام الدراسي المقبل.
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السبيل ص 3

االثنين

2113/12/2

الخرابشة يستجوب النسور بتورط متنفذين في "شغب البلقاء التطبيقية"
أيمن فضيالت -وجه النائب المحامي محمود الخرابشة استجوابا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا
النسور ،طالب خالله النسور بإيضاح جملة من االستفسارات المتعلقة بأحداث العنف الجامعي في جامعة
البلقاء التطبيقية.
وتضمن االستجواب جملة من االستفسارات ،منها :ما هي أسباب العنف الجامعي في جامعة البلقاء
التطبيقية ،ومن هي الجهة التي تقف خلفه وتطلق العيارات النارية ،وما هي اإلجراءات التي اتخذتها
وزارة الداخلية للسيطرة على أعمال العنف ومنع إطالق العيارات النارية في مدينة السلط.
وتساءل النائب الخرابشة :هل تم إلقاء القبض على أشخاص من الذين أطلقوا العيارات النارية ،وما هي
اإلجراءات التي تم اتخاذها بخصوصهم ،وهل قامت وزارة الداخلية باالتصال مع بعض القيادات
االجتماعية والسياسية في مدينة السلط للسيطرة على العنف في جامعة البلقاء.
وتابع" :هل يوجد عالقة لبعض المتنفذين سياسيا ً وبرلمانيا ً في أحداث جامعة البلقاء ،وهل تم ضبط أسلحة
فردية أو غيرها مع أشخاص من الذين ألقي عليهم القبض ،وكم عدد األشخاص الذين تم إرسالهم للقضاء
على خلفية إطالق العيارات النارية في جامعة البلقاء".
وسأل الخرابشة" :هل يوجد طالب من جامعة البلقاء أو من الطالب في الجامعات األخرى ممن شاركوا
في أعمال العنف ،لتزويدي بجميع التفصيالت المتعلقة بذلك ،وكم عدد الذين أصيبوا في جامعة البلقاء من
خالل إطالق العيارات النارية ،وأين تم عالجهم ومن تحمل تكاليف المعالجة ،وكم يوما ً علقت الدراسة في
جامعة البلقاء ،وهل قوات األمن غير قادرة على السيطرة على الوضع األمني ،وما هي إجراءات
األجهزة األمنية في البلقاء بخصوص أحداث العنف في جامعة البلقاء".
ووجه الخرابشة استجوابا ً آخر الى الدكتور النسور ،طالب خالله من النسور بإيضاح جملة من التساؤالت
المتعلقة بشأن الدعم النقدي المقدم للمواطنين عن المحروقات ،منها :ما هي أسباب صرف الدعم النقدي
للمواطنين ،وأسباب رفع الدعم عن المحروقات ،وكم عدد األسر التي تستحق الدعم ،وكم عدد األسر التي
تتقاضاه فعلياً ،وما هي األسس والمعايير المعتمدة في صرف الدعم النقدي لألسر المستحقة ،وهل توجد
دراسات علمية تم االعت ماد عليها في صرف الدعم وأين هي لتزويدي بها كاملة ،وكم قيمة المبالغ التي تم
توفيرها للخزينة من قرار رفع الدعم وكم قيمة المبالغ النقدية التي تقدمها الحكومة كدعم نقدي للمواطنين،
وما هو األثر المباشر وغير المباشر في المواطنين بقرار رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية ،وكيف
تم التوصل ألرقام المبالغ التي قررت الحكومة صرفها للمواطنين ،وكيف يتم التعامل مع االعتراضات
التي تقدم على عدم صرف الدعم من المواطنين المستحقين ،وكيف يتم حساب دخل األسرة خاصة إذا كان
هناك شباب يريدون الزواج في األسرة ،وما هو تأثير قرار رفع الدعم في أسعار المواد األساسية
للمواطنين وخاصة الغذائية منها.
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زاد األردن -خبرني

االثنين

2113/12/2

''دفاع'' تنفذ وقفات احتجاج ضد العنف في الجامعات
تنفذ شبكة الشباب األردنيين المدافعين عن حقوق اإلنسان
"دفاع" الثالثاء المقبل سلسلة وقفات احتجاجية في عدد
من الجامعات الرسمية؛ لتأكيد رفضها العنف الطالبي
واالنتهاكات المترتبة على حقوق الطلبة في التعليم
والتنقل ،والعيش في بيئة آمنة.
وتقام الوقفات في جامعات" :األردنية ،ومؤتة،
والهاشمية ،وآل البيت ،واليرموك ،والطفيلة التقنية،
والبلقاء التطبيقية  -السلط".
ويأتي تنفيذ هذه الفعالية؛ لالحتجاج على تصرفات بعض
الطلبة جراء العنف الطالبي ،وايقاعهم انتهاكات بحقوق
باقي طلبة الجامعات ،فضالً عن انتقاد تراخي إدارات الجامعات في تطبيق سيادة القانون على المتورطين
في أعمال العنف.
وتهدف كذلك إلى إدانة الضغوط التي تقوم بها بعض الجهات؛ إلفالت مرتكبي العنف واالنتهاكات من
العقاب.
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طلبة نيوز

االثنين

2113/12/2

محاوالت تشويش على رئيس احدى الجامعات من نوابه امام وزير التعليم العالي

علم المحرر المتجول بأنه خالل االسبوع المنصرم وفي غمرة ما
حدث في احدى الجامعات الرسمية من عنف طالبي فقد قام اثنين
من نواب الرئيس في تلك الجامعة باالجتماع مع وزير التعليم
العالي وذلك للتحريض من قبل احد رؤساء الجامعات الرسمية في
محاولة للتشويش على رئيس تلك الجامعة وتزامن ذلك مع
ترتيبات مع بعض نواب المحافظة وصحفيين من اجل تصوير ان
السبب فيما حدث هو ادارة تلك الجامعة.
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الدستور ص  - 18طلبة نيوز

االثنين

2113/12/2

نواب ووجهاء يدعون لالبتعاد عن العنف في « البلقاء التطبيقية»
ابتسام العطيات -أكد النواب محمد فالح العبادي
ونضال الحياري ونقيب المعلمين النائب مصطفى
الرواشدة ووجهاء محافظة البلقاء وعدد من ابناء
المجتمع المحلي على اهمية التآلف والوحدة
واالبتعاد عن كل ما من شأنه ان يتسبب بأية اعمال
عنف جديدة في جامعة البلقاء التطبيقية.
جاء ذلك خالل جولة قاموا بها بمرافقة رئيس
الجامعة الدكتور نبيل شواقفة وعميد شؤون الطلبة
الدكتور ابراهيم العدوان على عدد من القاعات
التدريسية في جامعة البلقاء مع بدء اليوم االول
الستئناف الدوام الجامعي المتوقف منذ حوالي 11
ايام بسبب احداث العنف االخيرة التي جرت في
الجامعة وبمبادرة من الناشط عوني الهباشين
العواملة .
وطالب المشاركون في الجولة الطلبة باالبتعاد عن النزعة العشائرية واالهتمام بدراستهم والمحافظة على
هذا الصرح العلمي الكبير الذي هو لجميع ابناء الوطن بدون استثناء .
وقال رئيس الجامعة الدكتور نبيل الشواقفة أن قرار تعليق الدوام والذي صدر عن إدارة الجامعة جاء
بهدف تهدئة النفوس وضمان عدم تطور المشاجرة بين أبنائنا الطلبة وإمتدادها للمجتمع المحلي  .وأكد
الدكتور الشواقفة بأنه لن يسمح بتدخل أي نائب أو مسؤول أو وجهاء للتراجع عن أي قرار يؤخذ بحق أي
طالب ثبت تورطه في المشاجرة أومحاولة إقناع إدارة الجامعة لتخفيف العقوبة عن الطلبة المتورطين في
المشاجرات  .وأوضح أنه تم إعداد خطة أمنية شاملة لضبط األمور داخل الجامعة .
عميد شؤون الطلبة الدكتور ابراهيم العدوان دعا الطلبة للرجوع الى عمادة شؤون الطلبة في حال حدوث
اية اشكالية  ،مؤكدا ان ابواب العمادة مفتوحة لجميع الطلبة بدون استناء.
واقترح الناشط عوني الهباشين العواملة ان تولي الجامعة العمل التطوعي العناية الكافية الشغال وقت
الطلبة من خالل تخصيص  21عالمة للطالب المشارك بالعمل التطوعي .
وكانت بوابات الجامعة قد شهدت ازمة سير خانقة مع استئناف الدراسة اضافة الى ان تلك البوابات
شهدت عمليات تفتيش مركزة من االمن الجامعي للطلبة والموظفين والسيارات الداخلة الى حرم الجامعة
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اضافة الى تواجد عدد من قوات الشرطة والدرك لحفظ االمن الخارجي للجامعة .من جهة ثانية اطلق
المنتدى االردني لنبذ العنف المجتمعي والجامعي امس في جامعة البلقاء التطبيقية بحضور النائب
مصطفى الرواشده والنائب محمد فالح العبادي والنائب نضال الحياري وعدد من وجهاء وشيوخ محافظة
البلقاء ورئيس المنتدى الدكتور خالد الزعبي مبادرة « جامعتي عشيرتي «  .وأضاف الزعبي اننا بصدد
التحضير لمؤتمر وطني يضم نخبى من التربويين واالكاديميين والخبراء لمناقشة ظاهرة العنف الجامعي
اسبابها ومسبباتها والمقترحات والحلول لهذه الظاهرة الطارئة على جامعاتنا ومجتمعنا االردني االصيل ،
الذي يعد مثاال للتسامح والتعايش والحوار وكرم االخالق العربية في المنطقة .ونوه الدكتور الزعبي الى
مبادرة اعضاء الهيئة االكاديمية واالدارية في الجامعة التي اكدت في مضمونها على قدرة الجامعة
وحرصها على تهيئة االجواء االكاديمية للدراسة بعد االحداث االخيرة وتوجيه الطلبة وتوعيتهم ازاء
دورهم في توجيه المجتمع المحلي ونبذ الخالفات فيما بينهم  ،وقدرة الجامعة على قيادة بوصلة المجتمع
المحلي الشاعة ثقافة الحوار  .هذا واصدر المنتدى بيانا قام بتوزيعه على طلبة الجامعة ناشد فيه األهل
واالحبة في بلقاء الشموخ واالصالة والكرم العربي االصيل  ،بلقاء الكرامة  ،تغليب العقل وتفويت
الفرصة على المتربصين بهذا الوطن  ،وتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الوطن  ،الذين يذكون نار
الفتنة بين االهل واالحبة الذين تختلط الدماء في عروقهم كأنهم جسد واحد .
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الغد ص 1

االثنين

2113/12/2

لجنة العنف الجامعي ترفع توصياتها لـ"التعليم العالي" اليوم

تيسير النعيمات – ترفع لجنة الخبراء المنوط بها
دراسة ظاهرة العنف الجامعي ،بما فيها األحداث
التي وقعت في جامعة البلقاء مؤخرا ،توصياتها إلى
مجلس التعليم العالي غدا الثالثاء ،بحسب مصادر
في اللجنة.
وتتضمن التوصيات محورين ،االول اجراءات
عاجلة وقصيرة المدى ،والثاني اجراءات متوسطة
وبعيدة المدى.
ويرأس اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي عقب احداث العنف التي ضربت جامعة البلقاء التطبيقة
مؤخرا ،الدكتور فايز الخصاونة ،وتضم في عضويتها المحافظ خالد ابو زيد والدكتور سلمان البدور
وا لدكتور رشاد السيد والدكتور ابراهيم عثمان والدكتور حمود عليمات ،وعقدت اجتماعين احدهما
االربعاء الماضي والثاني امس االحد.
وأوكل مجلس التعليم العالي إلى اللجنة دراسة ظاهرة العنف الجامعي والبناء على ما سبق ،وتقديم
التوصيات ليصار الى تبنيها وإصدار القرارات في ضوئها.
من جهتها عقدت اللجنة المنوط بها دراسة أسس القبول ،أول اجتماعاتها أمس ،برئاسة الدكتور حكم
الحديدي ،رئيس اللجنة األكاديمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي ،والتي أوكل إليها تقديم دراسة حول
إعادة النظر في أسس القبول.
وأشارت مصادر الى أن اللجنة ستدرس التخصصات الراكدة التي تتضمنها اسس القبول ،وكذلك تخفيض
اعداد الطلبة في التخصصات االنسانية والراكدة ،وإعادة النظر بمعايير معادلة الشهادات الصادرة من
جامعات اجنبية لجهة رفع المعدالت ،خصوصا في التخصصات الطبية ،وتأكيد طرح تخصصات تقنية،
ودراسة ومناقشة الخطط الدراسية والمتطلبات االجبارية واالختيارية.
وترفع اللجنة توصياتها الى مجلس التعليم العالي عقب اجتماع تعقده الخميس المقبل.
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االثنين

2113/12/2

مجلس الوزراء يقر نظاما للمكاتب الجامعية وامتحانات الترقية للوظائف اإلشرافية
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور االهمية التي توليها الحكومة لزيارة رئيس الوزراء الليبي علي
زيدان والوفد المرافق الى المملكة اليوم.
وقال النسور خالل جلسة مجلس الوزراء ،صباح اليوم االحد" ،اننا نتطلع باهتمام لهذه الزيارة لتضيف
لبنة جديدة للعالقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجاالت كافة".
على صعيد آخر ،اقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2113
والذي جاء بهدف التأكد من تقيد هذه المكاتب بالشروط الواجب توافرها عند ترخيصها ،ولتحديد بدل
خدمات دراسة طلبات ترخيص المكاتب وأي فروع لها وتجديد هذا الترخيص.
وعدل النظام قيمة الكفاالت العدلية والبنكية المقدمة للوزارة من هذه المكاتب ،وذلك في ضوء االشكاليات
الواقعة بينها وبين طلبة التعليم العالي الذين يتعاقدون مع هذه المكاتب لتأمين مقاعد دراسية لهم.
الى ذلك ،وافق المجلس على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون االجتماعية المتعلقة بتطوير
العمل االداري في الحكومة.
ومن بين هذه التوصيات اعتماد االمتحانات التنافسية كأساس في الترقية للوظائف اإلشرافية بسوية
رؤساء االقسام من قبل لجان شؤون الموظفين ،وبإشراف مباشر من قبل ديوان الخدمة المدنية ،على ان
يتم تضمين نظامه الجديد لعام  2114النصوص القانونية الالزمة لذلك ،وكذلك اعطاء الوزارات
صالحية اجراء اختبارات للترفيع من درجة الى اخرى في وظائف الفئة االولى.
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رفع الحد االدنى للقبول بالجامعات بين  21 - 0عالمات

حاتم العبادي  -نسبت اللجنة االكاديمية المنبثقة
عن مجلس التعليم العالي والمكلفة بإعادة النظر في
اسس القبول الجامعي برفع الحد االدنى لمعدالت
القبول بنسبة تتراوح ما بين ( )11-1عالمات في
الجامعات الرسمية والخاصة ،اعتبارا من العام
الجامعي المقبل.
جاء ذلك في اول اجتماع لها بعد تكليفها بإعادة
النظر في اسس القبول من قبل مجلس التعليم
العالي ،والذي عقد برئاسة الدكتور حكم الحديدي.
وبحسب تنسيبات اللجنة الى مجلس التعليم العالي ،والتي سيناقشها المجلس على االرجح في جلسته
الخميس المقبل ،فإن االرتفاع في الحدود الدنيا لمعدالت القبول ،ستختلف بين التخصصات ،إال أن الحد
االدنى سيكون بواقع ارتفاع خمس عالمات عما هو مقرر حاليا ،واالعلى عشر عالمات.
وبحسب اسس القبول المعمول بها حاليا ،فإن الحد االدنى للقبول في غالبية التخصصات في الجامعات
الرسمية ( )%21وفي الجامعات الخاصة ( ،)%21وبعضها ( )%11وأخرى ( )%11وتخصصات
( )%81وأعالها ( ،)%81إال ان ذلك قد يطرأ عليه ارتفاع في حال اقرت التنسيبات بنسب تتفاوت بين
( )11-1عالمات حسب التخصصات.
ووفقا لالسس الحالية ،فإن الحد االدنى للقبول في الطب وطب االسنان ( )%81وفي الهندسة والصيدلة
والطب البيطري ( )%81وفي العلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل ( ،)%11وفي الشريعة والتمريض
والحقوق والقانون والزراعة والصحافة واالعالم ( ،)%11إال أن الصحافة واالعالم بالجامعات الخاصة
( ،)%21اما باقي التخصيصات في الرسمية باستثناء هندسة الحاسوب ( )%21وفي الخاصة (.)%21
ونسبت اللجنة في اجتماعها امس ان يعاد النظر في تخصيصات القبول ،التي تتضمنها اسس القبول
الحالي ،لجهة إخضاعها لمبدأ المنافسة في الجامعة الواحدة ضمن الحصة المخصصة لهذه التخصيصات،
اعتبارا من العام الجامعي المقبل ايضا.
وبينت المصادر ان التخصيصات المقصودة في هذا البند ،تتعلق بحصص ابناء واحفاد مجالس االمناء
ومجلس التعليم العالي ومثيالتها.
33

وتنص اسس القبول في الجامعات الرسمية االردنية للعام الحالي في مادتها الثالث في الفقرة (هـ) في
البندين االول والثاني على ما يلي -1:يُقبل في واحدة من الجامعات األردنية أحد أبناء أعضاء مجلس
التعليم العالي العاملين ،أو السابقين ،وحفيد واحد من الدرجة األولى.
-2يقبل في الجامعة أحد أبناء أعضاء مجالس أمنائها العاملين ،أو السابقين ،أو أحد أحفادهم من الدرجة
األولى.
اما باقي التخصيصات ،من غير المكارم الملكية المخصصة البناء العاملين في القوات المسلحة االردنية
والمعلمين ،أعتبر اللجنة انها تقع خارج صالحيات اسس القبول الجامعي ،التي يقرها مجلس التعليم
العالي ،وانه «البد من إعادة النظر فيها مع الجهات المعنية».
وتضمنت مقترحات اللجنة ،توصيات سيتم تطبيقها ابتداء من العام  ،2112تخفيض اعداد التخصصات
المتاح القبول فيها لمسارات طلبة الثانوية العامة ،بحيث يتم تخفيض التخصصات المتاح القبول فيها لطلبة
الفرع العلمي واالدبي وغيرها من المسارات ،بحيث يتم تقليص المنافسة على التخصصات بين طلبة
مسارات الثانوية العامة المختلفة.
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أبو غنيمة :الضرورة ملحة إلعادة "خدمة العلم"
قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود ابو عنيمة إن مجلس النواب تأخر كثيرا في تصحيح
خطأ الغاء خدمة العلم ،ونحن اليوم ندفع ثمن هذا الخطأ من دماء ابنائنا ولحمة النسيج االردني.
واضاف ابو غنيمة معقبا على نقاش مجلس النواب لقانون خدمة العلم" :إن الحاجة باتت ملحة وضرورية
إلعادة خدمة العلم؛ لتعليم النشء الجديد المعنى الحقيقي لالنتماء لثرى هذا الوطن ،وغرس قيم الوطنية
الحقيقية ،بعيدا عن مظاهر العنصرية المقيتة ،او االنتماءات الضيقة التي باتت ظاهرة مقلقة تهدد لحمة
النسيج االجتماعي االردني؛ بحيث يصبح الوطن أكبر من القبيلة والعشيرة واالنتماء الضيق للعصبية التي
باتت تهدم بنايان الوطن ال تبنيه كما كانت سابقا".
وأشار ابو غنيمة إلى أن قضية العنف الجامعي تقدم حاجة اضافية إلى ضرورة اعادة خدمة العلم بأسلوب
يقوم على الخدمة والتدريب العسكري لفترة محدودة ،ثم التحول الى اعمال الخدمة المدنية تحت االدارة
واالنضباط العسكري ،وال سيما في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة .وبهذه الكيفية تراعى
جميع التخوفات التي يطرحها الكثير في هذا الوطن حول تأجيل الدراسة الجامعية والكلفة المادية المترتبة
على خدمة العلم.
وشدد ابو غنيمة على أن إشراك الشباب وانخراطهم في قطاعات الخدمة المدنية ،وخاصة القطاع
الزراعي لبناء هذا الوطن هو الترجمة الحقيقية لمعنى االنتماء لهذا الوطن ،وامتزاج جهده وعرق الشباب
بثرى وحبات تراب هذا الوطن هو ما سيعلمهم اننا جميعا شركاء في هذا التراب ،ودماؤنا معًا هي فقط
من ستحميه ،وسواعدنا جميعا في القرية والبادية والمدينة في شرقه وغربه وجنوبه وشماله هي فقط من
ستبني حاضره وتستشرف مستقبله.
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 22استاذا يتقدمون بطلبات لشغل رئاسة "الطفيلة التقنية"
علم المحرر المتجول بان عدد االكاديميين الذين تقدموا بطلبات لشغل موقع رئيس جامعة الطفيلة التقنية
 31استاذا من كافة الجامعات االردنية وبحسب مصادر فقد تقدم وزير سابق بطلب وهو من اهالي
المحافظة كما وتقدم عدد كبير ممن يشغلون موقع نواب رئيس في جامعات  :االردنية والبلقاء والحسين
وال البيت ومؤتة والطفيلة .
ويذكر ان مجلس التعليم العالي قد شكل لجنة برئاسة محمود الشياب وعضوية بشير الزعبي وضياء الدي
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بطولة الجامعات العربية الثالثة بكرة السلة تنطلق من الجامعة االردنية
برعاية رئيس االتحاد الرياضي الجامعي ،رئيس جامعة العلوم
االسالمية الدكتور صالح جرار ،افتتح اليوم في مدرج الحسن
في الجامعة االردنية ،منافسات البطولة العربية الثالثة بكرة
السلة للطالل والطالبات والتي ينظمها االتحاد الرياضي
الجامعي وباشراف من نظيره العربي ،بمشاركة منتخبات
االمارات و ُعمان والعراق واالردن للطالب ،ومصر واالردن
والعراق للطالبات.
حفل االفتتاح بدأ بدخول عرض الفرق المشاركة ،ثم السالم
الملكي ،وآي من الذكر الحكيم ،والقى رئيس االتحاد الدكتور
جرار كلمة رحب من خاللها بالحضور العربي ،واضاف انه
من فخرنا واعتزازنا ان تكون ع ّمان وفي ظل قيادة الملك عبد
هللا الثاني ابن الحسين ،حاضنة وراعية الرياضة العربية ،متمنيا
للوفود العربية طيب االقامة ،وتقديم مستوى مشرق عن
الرياضة الجامعية.
والقى امين سر االتحاد العربي الجامعي الدكتور عمر الحاي كلمة قدم من خاللها الشرك الى االتحاد
االردني الجامعي لتصديه الستضافة البطولة للمرة الثالثة على التوالي الي تقام في االردن ،حيث حظي
االتحاد االردني بتنظيمها بعد ان نجح بكل اقتدار في تنظيم البطولتين السابقتين.
واضاف الحاي ان االتحاد العربي يعمل حسب نظره شمولية لتوسيع اللقاءات الرياضية العربية ،ويبحث
ما من شأنه تقدم الرياضة الجامعية التي ترفع من التنافس الرياضي الشريف الذي يخدم الجامعات العربية
ويخدم تطلعاتها نحو بناء جيل رياضي متكامل.
والقى احد الطالب قسم المشاريكين ،والتقى احد الحكام قسم الحكام ،وقدمت فرقة جامعة اليرموك فقرة
فنية.
االردن  24العراق 02
لم يجد المنتخب صعوبة تذكر في التقدم سريعا مع نهاية الفترة االول  ،1-21بعد تناغم اداء الخماسي
مرح بركات فرح الشياب رقية الغانم تاال عويس ياسمين صنوبر ،وفي الفترة الثانية واصل المنتخب
افضليته الواضحة مع الزج بالالعبات آية المصري وعانود العاصي والنا الصناع وفرح نافع وحياة
الحديدي وجود ابو الغنم لتنتهي احداث الشوط االول  ،21-41ولم يتبدل الحال كثيرا في الفترة الثالثة
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الذي انتهى اردنيا  ،38-23وانهالت التصويبات الثالثية من قبل العبات المنتخب ليوسع الفارق مه نهاية
اللقاء الى  33نقطة .11-84
األردن  24عُمان 42
فرض خماسي المنتخب محمود عابدين واحمد حمارشة واحمد الدويري وفيصل العبادي ومؤمن امين
افضلية واضحة وتمكنوا من انهاء الفترة االولى  ،13-18وفرض حضوره الواضح في الفترة الثانية
وواصل سيطرته منها الشوط االول  ،24-43وفي الشو الثاني واصل المنتخب افضليته ونوع من اوارق
المنتخب تحضيرا للمواجهات المقبلة ،لتنتهي المباراة لمصلحة المنتخب .42-14
مباريات الغد
يلتقي في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد في صالة جامعة العلوم التطبيقية منتخب الجامعات مع نظيره
االماراتي ،وفي الساعة الواحدة والنصف يلتقي ُعمان مع العراق في ذات الصالة ،فيما يلتقي في الساعة
الرابعة ولحساب منافسات الطالبات منتخبي األردن مع مصر.
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الطفيلة التقنية والهندسة التكنولوجية لنهائي خماسي كرة قدم الكليات الجامعية
تأهل فريقا الطفيلة التقنية والهندسة التكنولوجية لنهائي خماسي قدم الكليات الجامعية والتي ستقام بمدينة
العقبة خالل الفترة من  21-18كانون الثاني الجاري .وقد جاء تأهل فريق الطفيلة التقنية اثر فوزه على
فريق كلية االمير فيصل الفنية بنتيجة  3/1فيما جاء تأهل فريق الهندسة التكنولوجية على حساب فريق
كلية معان الجامعية بنتيجة . 1/1
وشارك في البطولة  22كلية عامة وخاصة وعسكرية وجرت منافسات الدور األول على ملعب الهندسة
التكنولوجية جاءت النتائج الفنية:
فوز كلية الهندسة التكنولوجية على فريق كلية غرناطة بفارق الضربات الترجيحية  1/2وكلية الطفيلة
التقنية على فريق مركز الجامعة  3/4و فريق كلية معان على فريق كلية الزرقاء  3/4وكلية الهندسة
التكنولوجية على فريق كلية معان 1/1و فريق كلية الطفيلة التقنية على فريق كلية االمير فيصل . 3/1
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خدمة العلم ..نعم لعودتها
عمر عياصرة
ربما ال يختلف اثنان في البلد ممن جاوزت أعمارهم الثالثين على قبول فكرة
إعادة خدمة العلم لحاضرة التفعيل كطريق إلنقاذ بعض من قيم الشباب
المعاصر.
خدمة العلم في السابق كان يتعلم منها الشاب الروح االنضباطية بمعنى انه
يعيش في حالة نظام تحترم الوقت واالمر والنهي وتقدر عواقب االشياء.
بزة العسكري كانت مدرسة في تعليم احترام الكبير وتوقيره ،فالضابط كبير يتعلم منه المكلف –في حينه-
ان ينصاع ألمر اآلمر الذي يعرف عواقب القرار.
في مدرسة الجيش تعلمنا الخشونة التي ال تنفك عن مفاهيم الرجولة ،وهنا اذا ما خرج الشاب لحياته
المدنية لم يكن تافها او سفيها او غير جاد.
أما المعسكرات فهي المدرسة الوطنية التي يتعلم منها الفرد انه اردني وان الوطن ارحب واوسع من
جغرافية ضيقة وعشيرة وعائلة وحي.
هناك في العسكرية وتحت عنوان خدمة العلم –غير االنتقائي– يلتقي الحضري بالبدوي ويرحبان بابن
الريف ويتسامرون مع ابن المخيم فتتسع الدنيا بعد ان كانت ضيقة هناك في «حواري» الجامعات.
نعم وألف نعم لعودة خدمة العلم للتفعيل ومرحى ومليون مرحى ان يتعرف الشباب على مفهوم «الغفارة»
والوقوف لحراسة الحدود وارتداء البوريه.
نعلم ان أمر تمويل خدمة العلم يفوق طاقة الموازنة ،لكن االمر يستحق التفكير وعقلية المحاسب الذي
يدير البلد يجب ان تنظر للجامعات ومعاركها كي تقدر ان االمر جلل.
العلم يستحق التضحية لكن العلم في حالتنا هذه هو الطريق لضبط ايقاع انفالت اخالق الشباب من عقالها،
وهنا يجب ان نقول نعم لخدمة العلم وبالصورة التي تحقق اهدافها.
صندوق النقد سيعترض أو ليست خدمة العلم على معياره ،لكن البلد اهم ومزاج الشباب اجدى ولعلي اشد
على ايدي من يطالب باعادة الخدمة واتمنى ان نراه قريبا.
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التعليم العالي أمام فرصة أخيرة
فهد الخيطان
على مدار سنوات مضت ،ابتُلي التعليم العالي في األردن
بمسؤولين جهلة ،غامروا بمكتسباته وفرطوا بإنجازاته .قلة فقط
كان لديهم تصورات وخطط جدية إلصالح حال واحدة من أعرق
مؤسسات الدولة األردنية ،لكنهم غادروا مواقعهم محبطين؛ يكفي
أن تسمع الرواية من الدكتور وجيه عويس الذي تسلم وزارة
التعليم العالي ووزارة التربية أيضا ،لتعرف المصير الذي آلت إليه
جهود اإلصالح ،وغياب اإلرادة ،ومدى التدهور والفساد اللذين
ضربا هذا القطاع.اآلن ،ومع كل "البالوي" التي تحدث في
الجامعات ،واالنهيار المريع في المعايير األكاديمية والقيمية ،ما
تزال عملية اإلصالح تزحف على بطنها؛ بطيئة ومرتبكة ،وتفتقر للجدية والحزم الالزمين ،في مواجهة
ظروف بالغة الخطورة.ثمة خطوات كنا نعتقد أن المؤسسات المعنية سارت بتنفيذها منذ العام الماضي
الذي شهد أحداثا مأساوية في عديد الجامعات ،لكننا نكتشف اليوم أنها ما تزال مطروحة على جدول
األعمال للمرحلة المقبلة .ألم يكن مفترضا أن نعتمد أسس القبول الجامعي العام الماضي؟ ألم تقل الحكومة
إنها ستخفض أعداد المقبولين اعتبارا من الدورة الماضية؟ ولماذا لم تطبق القاعدة التي التزمت بها فيما
يخص قبول طلبة في جامعات خارج محافظاتهم؟ألم تكفهم المصائب التي حدثت العام الماضي لكي
يستخلصوا العبر؟ ولماذا الكذب على الناس؟الخراب كبير في التعليم العالي ،لكن الوقت لم يفت على
إنقاذه .وفي األفق بارقة أمل جديدة ،الحت بوادرها في ملتقى سياسات إصالح التعليم الذي نظمته
"المبادرة النيابية" على مدار يومين.مناقشات اليوم األول ،والتي نقل فحواها تقرير الزميل حابس العدوان
في "الغد" ،حفلت بنقد شجاع للوضع الحالي ،تبارى في قوله وزير التربية والتعليم د .محمد ذنيبات،
ورئيس الجامعة األردنية د .خليف الطراونة .وتحدث في الموضوع أيضا النائب حسن عبيدات ،عارضا
ما يرى أنها مخارج من الورطة التي نعيشها.الذنيبات والطراونة مسؤوالن كل في موقعه ،وال يكفي أن
نسمع منهما تشخيصا لألزمة ،وال قرع المزيد من أجراس اإلنذار .هما وغيرهما من وزراء ورؤساء
جامعات ،مطالبون بتبني حلول ممكنة وقابلة للتطبيق ،والشروع في التنفيذ؛ وإال ما معنى أن تكون وزيرا
صاحب والية أو رئيس جامعة يطالب باستقاللية الجامعات!منسق المبادرة النيابية الدكتور مصطفى
حمارنة ،يأخذ الموضوع على محمل الجد .وهو أكاديمي يعاين المأساة في الجامعات عن قرب ،ويسعى
عبر اللوبي النيابي الذي عمل على تشكيله منذ أشهر ،على خلق قوة برلمانية ضاغطة للسير في عملية
اإلصالح على جميع المستويات ،عبر آلية تشاركية مع الحكومة ،تقوم على تقديم برامج وتصورات
عملية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الصراخ تحت القبة.والمفترض أن يخرج الملتقى بخطة عملية إلصالح
التعليم العالي مدعومة من  24نائبا ،مما ال يترك عذرا أمام الحكومة للتردد في تنفيذها.إننا أما محاولة
جديدة مخلصة لمشاركة الدولة همها ،وقد تكون المحاولة األخيرة؛ فإذا لم نشرع في تصويب الحال
المتردية ،فإننا قد ال نجد فرصة لإلصالح في المستقبل ،وسنخسر إلى األبد .خسارة المؤسسة التعليمية
تعني فشل اإلصالح كله.
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نحو ثورة بيضاء في تصويب سياسات التعليم العالي
أ.د.محمد القضاة
**ال يمكن الوثوق بمن يخربون سمعة التعليم العالي مهما
كان وزنهم وشكلهم.
** مللنا كثر الدراسات واالستراتيجيات والمؤتمرات
واإلعالم الكاذب لإلنجازات.
**ماذا تفيد خلوات التعليم العالي المختصرة على أشخاص
ال تأثير لهم.
يعيش التعليم العالي في بلدنا أمام ك ّم هائل من االستراتيجيات
واألفكار واآلراء والمفارقات واللجان والمؤتمرات والورش
الكثيرة واألسئلة التي تبدو أنها بال نهاية والندوات االستعراضية التي تنتهي بانتهائها ،ولنا ان نتوقف عند
عشرات اللجان التي شكلت وأجرت دراسات كثيرة لم تغفل فيها شاردة أو واردة حول ظاهرة المشاحنات
الطالبية في الجامعات ،وخرجت كل لجنة بالعديد من التوصيات ،ولألسف ال أحد يقرأ هذه التوصيات،
وتبقى حبرا على ورق؟! وحين تدب الفوضى من جديد وتزداد وتيرة المشاحنات يتذكر المسؤول انه
يجب ان تدرس المسألة من جديد؛ وكأنه هو االول الذي وقعت المشكلة في عهده ،مما يعني ان المسؤولين
عن ملف التعليم العالي ال يبنون سياساتهم تراكميا على ما قام به من سبقهم ،وهذا داللة فشل سياسات
التعليم العالي التي تتعامل مع المشاحنات الطالبية وكأنها في جزر متنافرة .ومما يؤسف له ان التعليم
العالي في كل مرة يشكل لجان جديدة لدراسة العنف الجامعي من جديد ،وال يتذكروا ان دولة رئيس
الوزراء الحالي كان قد أوعز لهيئة االعتماد قبل عدة أشهر بتشكيل لجنة لهذه الغاية ،وقد انتهت قبل ايام
عدة من دراستها ،وخرجت بتوصيات مهمة في هذا الشأن ،والسؤال هل هناك تواصل بين اإلدارات
المعنية والهيئات والجامعات بهذا الخصوص؟ ام انها هبات موسمية كل يحاول ان يثبت انه موجود! أو
يرمي القرص على غيره.
قامت وزارة التعليم العالي أكثر من مرة ودرست هذه الظاهرة ،وكلها دراسات وضعت يدها على الخلل
الحقيقي الذي يتسبب بهذه المشاحنات؛ لكن من يجروء على كشف الحقيقة امام المجتمع؟ من يقول ان
األعداد الخرافية التي تقبلها الجامعات هي السبب المباشر للعنف؟ من يقول ان أسس القبول واالستمرار
فيها الى ما ال نهاية هي السبب؟ لماذا هذا التزاحم الشديد داخل غرف المحاضرات دون أدنى جدوى
للتحصيل؟ وغالبا ما يبحث الطلبة عن أنموذجهم المثالي في الجامعة؛ ولكن مع األسف ال يجدون نماذج
ضابطة ،وال يوجد فكر طالبي حقيقي يؤشر على حراك فكري نظيف يخلصهم من االحتقانات اليومية
التي يعيشونها في المجتمع بسب البلبة التي تخلفها الهجرات القسرية من الدول المجاورة وما تشكله من
تراكمات مباشرة وغير مباشرة على المجتمع الذي بات يفقد توازنه أمام هذا الكم الهائل من الضغوط
النفسية واالجتماعية والمادية وكلها تصب في الجسم الطالبي الذي يأتي فاقدا القدرة على التفكير
بالمستقبل ،أما قصة توزيع الطلبة واالقران في جامعات الوطن فال أظن أن هذا حال منطقيا بسبب
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الظروف المالية التي إن تمت ستشكل آلية جديدة لرحيل هؤالء الطلبة إلى القطاع الخاص مما يعني زيادة
األعباء األسرية وتضخيم الجامعات الخاصة وكأن الجامعات الخاصة بمنأى عن المشاحنات الطالبية؟؟
التعليم العالي يجب ان يخرج من التخبط إلى رؤية شمولية كاملة ،الى الصراحة والبناء على أسس
تراكمية صحيحة ،ويجب اال يكون عمله موسميا ،ال بد من االعتراف بجهود األوفياء لرسالة التعليم
العالي ،وال بد من انتهاج سياسة المساءلة لكل من يخطىء ،وال بد من اختيار قيادات أكاديمية جادة في
خدمة العملية التعليمية بعيدا عن التنظير والهرطقة والكالم الفارغ ،قيادات ال تعرف الوساطات وال تؤمن
بها ،قيادات تخاف هللا على هذه األجيال ،قيادات تتابع بدقة وشفافية أطراف المعادلة األكاديمية ،قيادت
تؤمن بروح الحوار وثقافته وتعتمد على المخلصين واألوفياء لبيتهم الجامعي ،ال ان تشغل وقتها بتأمين
فرص وظيفية لمن ال يستحقونها ،قيادات تخفف من اجتماعاتها وتنظر بوعي لمؤسساتها وجامعاتها وتقف
من الجميع على مسافة واحدة؟!
مللنا كثر الدراسات واالستراتيجيات والمؤتمرات واإلعالم الكاذب لإلنجازات ،مللنا التدليس والنخر في
جسد التعليم العالي ،مللنا التغييرات التي تنتهي كل مرة الى كوارث على التعليم العالي ،مللنا الكذب الناعم
واالنتجلنسيا الفارغة والخطط التي تنتهي بذهاب رئيس وقدوم جديد ،مللنا الصور الفاقعة اللماعة التي ال
يوجد خلفها غير الخراب والتدمير ،مللنا أشياء ان ذكرناها تزيد اوجاعنا . ...
التعليم العالي ال يمكن ان يبقى حقل تجارب لكل من هل ودب ،وال يمكن الوثوق بمن يخربون سمعة
التعليم العالي مهما كان وزنهم وشكلهم ،التعليم العالي يجب ان يتجاوز األفكار الى الميدان ،التعليم ال
يجب أن يبقى مجرد اجتماعات مارثونية منفصلة عن جسم التعليم في الميدان ،فماذا تفيد خلوات التعليم
العالي المختصرة على أشخاص ال تأثير لهم ،أشخاص ال يقنعون أنفسهم ،أشخاص ال احد يحب سيرهم؛
ألنهم ال يملكون من الذكاء شيئا .والتعليم العالي ممثل ببعض جامعاته التي تعيش حالة من اإلرباك
والضعف والعنجهية؛ إرباك في االختيارات واإلدارات وضعف في التواصل واالستمرار والجودة،
وعنجهيات في التعيينات والواسطة والتوابع والزوابع التي تلحقها وهي ال تعد وال تحصى ،نحن أمام كرة
ثلج تكبر وتتداعى امام اعيننا إذا لم تتدارك الجهات المعنية أهمية القيام بثورة تصحيحية بيضاء في كل
مفاصل التعليم العالي.
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من هو مرشح مجلس التعليم العالي لجامعة الطفيلة التقنية؟
أ.د نضال يونسأيام معدودة وتقوم اللجنة المشكلة من مجلس التعليم العالي بالتنسيب
برئيس جديد لجامعة الطفيلة التقنية لفترة رئاسية جديدة عمرها أربع
سنوات مقبلة ،يفترض معها أن تكون اللجنة المكلفة قد وضعت تصوراتها
"لالسس والمعايير" التى سيتم بناء عليها تحديد هوية الرئيس القادم من
بين مجموعةكبيرة من الطلبات ،خصوصا ً وأنها المعنية باختيار أهم
عنصر فى نجاح الجامعة او فشلها.
الواقع يقول عكس ذلك تماماً ،فاللجان السابقة التى شكلت لهذا الغرض،لم
تقم بعملها على الوجه الصحيح ،وأتحدى أن تقول عكس ذلك ،ألن نظام
تشكيل اللجان ببساطة شديدة ،يخالف أبجديات العمل االكاديمي،ويعاكس مبادئ " تضارب المصالح"،
حيث إن العملية برمتها تدار بسياسة "الريموت كنترول" ،وبالتالي فال مكان للتفاؤل بمرحلة أفضل بهكذا
تنسيبات وتغيرات ،إال ْ
إن كنا نريد أن نكذب على أنفسنا ،ومن ثم نصدق أكاذيبنا فذلك شأن آخر.
ال طريقة التي تتم بها عملية تشكيل لجان اختيار رؤساء الجامعات تكشف تلك الحقيقة؛ إذ تقوم اللجان على
إجراء مفاضلة بين عدد من المرشحين،ومن ثم ترتيبهم حسب معايير"غير مفهومة" ثم يقوم المجلس
بالتوصية برئيس قد ال يكون اصال من ضمن قائمة المرشحين! وبذلك فإن معظم االشخاص المتأهلين
لمنصب الرئيس يدخلون عن طريق "الريموت كنترول"،يكفي فقط أن المتأهلين لمنصب الرئيس  ،ومنهم
الكثير من االشخاص ذوى الكفاءة والقدرة والعالية باعتبارهم قد شغلوا مناصب قيادية متعددة ،ال يعرفون
حتى لحظة اعالن الرئيس ،عن االسس التى ميزت فالن عنهم حتى استحق هذا المنصب الرفيع  ،وغالبا
ما تأتي هذه التنسيبات وبعيداً عن المتمثلين فيها ومدى استحقاقهم وكفاءتهم من عدمها،لتكون بمثابة
قيادات تصريف أعمال ال أكثر؛ فهي ستكتفي بسد الفراغ الذي نتج عن عدم وجود قيادات متقدمة من
ذوى الكفاءة والخبرة والنظرة الثاقبة.
بعض ال جامعات ال نكاد نشعرباداراتها اال فى مواسم العنف الجامعي أو االفالس وعدم توفراالموال
الالزمة لدفع رواتب الموظفين واعضاء هيئات التدريس،ومع ذلك يتم التغاضى عن رؤسائها رغم ادائهم
الضعيف والذي ال يخفى على القريب والبعيد.
ما يضحك في األمر ،أن مجلس التعليم العالي هو األخر يساهم مع اللجنة المشكلة الختيار الرئيس في
التنسيب باشخاص "محددين" ،وذلك من خالل منع المترشحين من االطالع على االسس والمعايير التى
تم بناء عليها عملية االختيار،وكأنهم بذلك يريدون اشخاص "بذاتهم" ،وهو ما يجعل اختيار الرئيس يقوم
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على ما يملكه من عالقات خاصة ،أو جينات "الحظوة" العشائرية،ال على البرنامج الذي يقدمه،والخبرات
البحثية واالكاديمية التى يمتلكها،وفاقد الشيء ال يعطيه!.
حقيقة هذا الواقع كشفته الدورة االخيرة التى تم من خاللها اختيار رئيس الجامعة االلمانية والتى مرت فى
مراحل متباينة من الشد والضغط والتمرير والتدخالت الخارجية ،وإال فليكشف المجلس عن "االسس
والمعايير" التى تم بناء عليها تزكية الرئيس عن غيره من المرشحين!!
أفهم جيداً أن المخصصات المالية للجامعات من الدولة فى تراجع مستمر ،بحيث تؤثر على مسيرة التعليم
العالي وقدرته على مواكبة التطورات العالمية ،وهو ما يتذرع به معظم رؤساء الجامعات عند إخفاقاتهم،
رغم أنهم يقولون كالما ً آخر مغايراً تماما ً مع أي إنجاز عابر حيث يدبجون عبارات المديح والثناء؛ لكن
قبل ذلك هناك أزمات أخرى تعانيها الجامعات تسبق األزمة المادية ،وهو ما يضاعف حجم المشكلة.
جامعاتنا االردنية في أغلبها تعاني من أزمة "قيادة"،وأزمة "تأهيل" ،وأزمة "تخطيط" ،وأزمة "ثقة"
وأزمة " عنف" ،والتي ما كانت لتكون لو كانت عملية اختيار "الرجل االول" فى كل جامعة تتم بشكل
سليم ،كما هو الحال في كل العالم ،ولذلك ستبقى األمور كما هي بمزيد من التخبطات ،ومزيد من الفشل،
طالما بقيت جامعاتنا تدار بنظام "الريموت كنترول"
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التشغيل والتعليم
*جميل النمري
تصل البطالة عندنا إلى  ،% 1221وفق الرقم الذي أعلنه رئيس
الوزراء .وهو الرقم الرسمي المكرر ،بزيادة أو نقصان نقطة واحدة ،منذ
أكثر من عقد ونيف من السنين ،ومهما كان وضع االقتصاد.
فالنسبة كانت نفسها في سنوات االنتفاخ االقتصادي وربيع السوق المالي؛
حين كانت األسهم تصعد رأسيا إلى أضعاف قيمتها اإلسمية .وقد
بقيتهي النسبة نفسها مع سنوات الجفاف والكفاف األخيرة. ،ابتداء من
األزمة المالية العام  2118واالنكماش االقتصادي ،والتي شهدت (في
آخر  3سنوات على األقل) وقف التوظيف في المؤسسات الحكومية
والعامة ،وتباطؤ التوظيف في القطاع الخاص
ليس لدي تفسير لهذه الظاهرة سوى أن االنتفاخ االقتصادي لم يكن تنمويا بصورة فعلية ،وأن االنتعاش
العقاري جرى على مجسمات المشاريع المبهرة للنظر على موائد المؤتمرات أو شاشات العرض ،أكثر
مما هي على األرض؛ وأن استثمار المال كان يذهب لشركات قابضة غالبا ،تعمل على امتصاص أموال
المدخرين وتحويلها لجيوب شطار السوق المالي والعقاري ،بتوليد شركات .ورقية يتم شراؤها من
الشركات القابضة بأموال المدخرين ،أكثر مما هي منشآت اقتصادية فعلية ذات ديمومة توسع السوق
وتشغل الناس وتحقق النمو
طبعا ،يمكننا أيضا افتراض أن منهجية احتساب أرقام البطالة وإحصائها هي قضية خالفية .ويشاركني
كثيرون عدم الثقة في األرقام المعلنة ،واالعتقاد أنها في الحقيقة أعلى مما يُعلن بكثير .وليس بينيدي
معطيات رقمية وعلمية لهذا االدعاء ،سوى ما ألمسه بفعل عملي النيابي من حجم الطلب على الوظيفة،
وليس بين الخريجين فقط ،بل أيضا بين غير المتعلمين .ويكفي أن نرى حجم المتقدمين ألي
.وظيفة أو مؤسسة
وكنت أسأل مسؤوال في بنك عن مصير طلب وظيفة لشاب ،فأجابني أن عدد الطلبات المتراكمة عندهم
ناهز الخمسين ألف طلب .ولعله يبالغ ،لكني شاهد عدة مرات على تقدم المئات في ضوء إعالنعن شاغر
لوظيفة واحدة .ومنذ  11سنوات ،كانت المصادر الحكومية تعلن أن قدرة سوق العمل على استيعاب
الخريجين تقل عن نصف العدد الذي تقذفه الجامعات من الخريجين .أما في سوق العمالة .غير الماهرة،
فنحن لم نشهد تراجعا ،بل تزايدا للعمالة الوافدة لقطاعات عدة ،على رأسها اإلنشاءات .واآلن أيضا هناك
العمالة السورية بأعداد هائلة
أياً يكن الرقم ،فالواقع أننا ال نشهد تقدما في التوظيف .والرئيس يتحدث عن وضع مالي جيد ،وأن الدينار
في أوج قوته ،فماذا بعد؟ سيتحسن الوضع المالي أو سيتراجع ،فقد ال يعني هذا شيئا لالقتصاد الفعلي على
األرض ،على األقل بالنسبة لتشغيل األردنيين وخلق الوظائف .وكنت في آخر مقال قد لفت االنتباه إلى أن
اإلنفاق بمئات الماليين من المنحة الخليجية يجب أن يتركز على مشاريع تدعم .التنمية والتشغيل .ونحن
بالفعل ال نتوقع أن تكون وظائف الدولة هي الحل ،ولكننا نريد خطة جيدة للتوسع في القطاع الخاص
لالستثمار فيما يدعم التشغيل
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طلبة نيوز

االثنين
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العنف الجامعي أسباب ومبررات وحلول !!!
*المهندس ناجح شنيكات
ان الحديث بكل صراحة عن اسباب العنف الجامعي هذه االيام هو
مطلب وطني بعيدا عن مجاملة فئة على حساب اخرى  ،ففي العقد
الماضي كانت جامعاتنا الرسمية وبدون استثناء تنعم بشيء مقبول من
الحس االمني المبني على االهتمام بالنواحي االمنية لحرم الجامعات
وما تحويها من مكونات من طالب وطالبات  ،ولكن ما يحدث اليوم
وعلى مرئى الجميع من تجاوزات تقوم بها بعض الفئات لجعل البيئة
التعليمية بيئة غير مستقرة وبالتالي يقود ذلك لخلق حالة من عدم
االستقرار في المجتمع لتحقيق مصالح واطماع سوقية  ،وبكل صراحة
فان ما نشهده هذه االيام من عنف جامعي يعود لالسباب التالية :
اوال :تدني المستوى التربوي للطالب وغياب الدور الفعال لالسرة عن واجبها تجاه ابنائها وتجاه المجتمع
 :ونقولها بكل موضوعية ان االسلوب التربوي لالبناء من مرحلة المدرسة حتى مرحلة الدراسة الجامعية
ودخول االبناء للجامعات اخذ يسير بمنحنى تنازلي منذ اكثر من عشر سنوات مقارنة بما كان من قبل ،
وهذا الشي ظهر واضحا من خالل بروز دور الفرد على حساب دور االسرة والجماعة  ،وبالتالي فأن
الرقابة التي كانت تمارسها االسرة في الماضي على ابنائها في الجامعات بطرقهم الخاصة ومتابعتهم
الحثيثة اصبحت اليوم مجرد اخبار تسمعها عن ابنائها هنا وهناك  ،مما جعل الطالب بمنئى عن االتصال
المباشر باالسرة والعشيرة وعن الرقابة المؤثرة  ،وهذا ادى لخلق مجتمع جديد يؤسسه الطالب مع بيئته
الجديدة بالجامعات مبنيا باغلب االوقات على الطموحات الفردية بعيدا عن طموح االسرة واهتماماتها ،
وبالتالي تم خلق تجمعات وتحزبات مبنية على الرغبات اكثر من االنسياق وراء العادات والتقاليد الحميدة
لمجتمعاتنا كما كانت في الماضي .
ثانيا :ظهور جيل جديد من قادة العملية التعليمية بالجامعات سواءا الرؤساء او المدرسين والتي تغيب
عنهم القدرة االدارية الحقيقية التي تؤهلهم للتعامل مع المجتمعات الطالبية وبالتالي يتم تغييب التفاعل
الحقيقي بين مجتمع الطلبة والبيئة المحلية من حيث التداخل والتفاعل االيجابي  ،وهذا يؤدي لتنامي
النزعة الفردية لدى الطالب مع غياب روح العمل الجماعي الصحيح والفعال ،ولذلك يجب ان تكون هناك
اسس ومرتكزات نابعة من روح التنافس الحقيقي والخبرات العلمية والعملية عند تعيين رؤساء الجامعات
ومسؤلين االقسام بعيدة عن المحسوبية والشللية لما لها من اثر سيء بتنمية االجيال الطالبية المتعاقبة
بالجامعات  ،فالخبرات التي يمتلكها المسؤول التعليمي تخلق نوع مميزا من التفاعل الحقيقي والبناء بين
الطلبة من جهة وبين المجتمعات المحلية من جهة اخرى وبالتالي تتولد لدى الطالب الروح الحقيقية
لتحمل المسؤوليات ناحية الوطن والمجتمع .
ثالثا :ان عدم التركيز بشكل تام على اسس القبول بالجامعات من خالل التنافس فقط يؤدي لبروز اطياف
ط البية ضعيفة تعليميا وقوية عنجهيا وبالتالي تزداد حالة االحتقان والالمباالة لدى ذالك الطيف من
الطالب مما ينعكس سلبيا على الخريج مستقال وعلى مسار العملية التعليمية بالجامعات  ،وهذا بدوره
يؤسس لقواعد انفالت اخالقي وتربوي بالصروح والمعاهد العلمية  ،لذلك يجب ان يكون العامل المشترك
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للقبول الموحد بجامعاتنا هو المعدل فقط بدون اي اعتبارات اخرى للبيئة او العشيرة او اي حاالت اخرى
اذا ما اردنا بناء جيل قوي علميا ملتزم اخالقيا منتمي للوطن والمواطن .
رابعا :غياب االسلوب التربوي الفعال بالمدارس الحكومية والخاصة يخلق جيال ضعيفا اخالقيا على
حساب التنافس العلمي فقط  ،لذلك يجب ان تعاد هيبة المعلم التربوية واعطائها مساحات اكبر كما كانت
بالماضي حتى يشعر الطالب والطالبة بمدارسنا بمسؤلية المدرسة اكثر من اهتمامهم المباشر بالتعليم فقط
 ،فالتربية والتعليم مساران متوازيان اليجب الفصل بينهما باي شكل كان  ،اما ما نالحظه هذه االيام
ونتيجة اليمان المعلم بمحدودية مساحته التربوية لهو من االسباب الكبرى التي تؤدي للعنف المستقبلي
وخاصة بجامعاتنا الحكومية بالتحديد .
خامسا :ان التغني باساليب العيش والتربية الغربية وما نقلته حكوماتنا على مر السنين من تجارب الدول
االخرى بتنمية وتربية االجيال اليتفق مع تاريخنا ومعتقداتنا المبنية على التعاليم الدينية السمحة ولذلك
يجب االسراع باعادة هيكلة االسلوب التربوي الذي يتناسب مع مجتمعاتنا لينعكس ايجابيا على االبناء
مستقبال وهذا واقع على مسؤولية الدولة بشكل رئيسي ،فاسلوب التربية الذي يسير حياة جون بالغرب
الينطبق على اسلوب التربية الذي يجب ان يسير حياة احمد في الشرق  .فبالرجوع لفترة ليست بطويلة
وخاصة باخر التسعينات نالحظ ان مقياس العنف الجامعي لم يسجل اي حاالت مؤثرة بل كانت مجرد
خالفات بسيطة سرعان ما تنتهي بالجامعه او االسرة.
سادسا :الفقر وضبابية الرؤيا المستقبلية للخريجين من الجامعات وغياب الوازع الديني لدى االكثرية يمهد
الطريق نحو االنفالت االخالقي لدى الطالب مما يتسبب بحالة عدم استقرار فكري لدى االغلبية ،
وبالتالي ونتيجة لحالة الفقر التي تسود البالد وعدم امكانية الطالب مع التكيف مع الظروف االقتصادية
الراهنة ينتج كحصيلة لتلك الظروف نموذج هزيل تتجسد من خالله صور العنف وتصبح طابع مميز
لبعض الطالب  ،من هنا يجب على اصحاب القرار بالجامعات خلق فرص متواصلة القحام الطالب
بالعمل االجتماعي واشراكه بمنهجية حلول قضايا المجتمع  ،وهذا بدوره يؤدي لزيادة الثقة والمسؤولية
لدى الطالب وتنامي الحس الوطني لديهم .
سابعا  :ظهور شخصيات معينة تحاول ان تلعب في الماء العكر وتحقق مكاسب على حساب مستقبل
ابنائنا الطالب من خالل اذكاء روح الفتنة والعنصرية وخلق االضطرابات  ،وذلك من خالل عدم قيامهم
بت طويق اي نوع من الخالفات بوقتها والعمل على التخلي من مسؤولياتهم االجتماعية والوطنية نحو جيل
مهم من مكونات المجتمع وهو الطالب  ،ولالسف ممارساتهم تلك تؤدي لتأزيم االوضاع وتصاعدها
 ،فنأمل من النواب والمسؤولين ومن يعتقد انه صاحب مكانة بمحافظته او مدينته ان يكون احدى محاضر
الخير وليس الشر فمجتمعنا ووطننا وترابه هو امانة باعناق الجميع واستقراره هو هدفنا السامي .
واخيرا :يجب على الدولة وعلى العشيرة واالسرة ان تعيد صياغة اسلوب التعامل الفعال مع المجتمع
الطالبي بالجامعات من خالل االرشاد والتوجيه وتنامي دور الحرس الجامعي المؤهل والتعيينات البعيدة
عن المحسوبية والواسطة او اي اعتبارات اخرى (وهذا من واجب الدولة فقط)  ،اما االسرة فيجب عليها
ان تهتم بابنائها وبنهج حياتهم التعليمية والتربوية للحد من االثار السلبية على طبيعة حياة ابنائهم الجامعية
.....والسالم
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عمر حمدي عبدالمهدي الرماضين الحباشنة  -خلدا
حسنة دفاش الهروط – بلدة لب  -مادبا
عبدالعزيز خليل ريان الشراونة  -السرو
الحاج عطاهللا مسّلم البطوش  -الكرك
جوزيف نجيب عايد حداد – تالع العلي
نبيل جميل عيسى مصلح  -العبدلي
نشمية سليمان النسعة – ماركا الشمالية
الحاج نعيم جميل ذيب ابوعامر – السل
الحاج امين احمد يوسف العمري  -الزرقاء
الحاج علي عبد الحاج صالح – جبل الحسين
زهرة محمد عبدهللا عايش  -السلط
الحاج نعيم حمدي ابوصالح  -الصويفية
الدكتورة وفاء جواد قاسم كمال  -دابوق
حليمة حمود خليل عيسى الطيراوي – ربوة الزهور
الحاجة نعمة خليفة حمود العنيزات – جبل القصور
نعيمة سليم بيترو – ام السماق
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حالة الطقس
طقس األردن

االثنين
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اإلثنين -2كانون أول2122-
نهاراً :ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام
بحدود  2-4درجات مئوية .ويكون الطقس بارداً صباحا ً في العديد من المناطق ،ثم يتح ّول ليصبح خريفيا ً
لطيفا ً إلى ُمعتدل .ويكون دافئا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتُغطي السماء صباحا ً كميات من
السُحب المتوسطة والعالية ،ثم تتحول األجواء خالل ساعات النهار لتصبح غالبا ً صافية .وتكون الرياح
جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تخف سُرعتها بشكل واضح مع ساعات النهار وتتح ّول لتصبح جنوبية
غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة .ويكون البحر خفيف إرتفاع
الموج.
ليالً :ترتفع درجات الحرارة ُمقارنة بالليالي الماضية ،وتسود اجوا ٌء غائمة جزئيا ً بسُحب متوسطة عالية
وتكون مائلة للبرودة عموما ً .الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.

الثالثاء -2كانون أول2122-
نهاراً :تبقى درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود  1-4درجات مئوية.
ويكون الطقس خريفيا ً ُمعتدالً في أغلب المناطق ،ودافئا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتُغطي
السماء تدريجيا ً كميات كبيرة من السُحب متوسطة اإلرتفاع عموما ً لتصبح األجواء غالبا ً غائمة .ويُحتمل
هطول زخات محلية من المطر بمشيئة هللا في مناطق ُمتفرقة من البالد .وتكون الرياح جنوبية غربية
ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة .ويكون البحر خفيف إرتفاع
الموج.
ليالً :يكون الطقس غالبا ً غائم بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ومائالً للبرودة بشكل عام .ويُتوقع هطول
زخات محلية من المطر بمشيئة هللا في العديد من المناطق ،قد يصحبها الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح ُمتقلبة
اإلتجاهات ،تتحول إلى جنوبية غربية ُمعتدلة السرعة.
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األربعاء -4كانون أول2122-
نهاراً :يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام
بقليل .ويكون الطقس بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام ،وغائما ً جزئيا ً بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة .ويُتوقع هطول
زخات رعدية من المطر بمشيئة هللا في العديد من المناطق ،قد تكون غزيرة أحيانا ً وخاصة في شمال
وشرق المملكة .وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة .ويكون البحر خفيف إرتفاع الموج.
ليالً :يكون الطقس غالبا ً غائم بسُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،وبارداً بوج ٍه عام .ويُتوقع هطول زخات
رعدية من المطر بمشيئة هللا في العديد من المناطق .كما ويُتوقع تشكل الضباب تدريجيا ً في أجزاء من
البادية والسهول الشرقية .وتكون الرياح ُمتقلبة اإلتجاهات ،تتحول إلى جنوبية غربية ُمعتدلة السرعة.
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زوايا الصحف
عين الرأي

االثنين

2113/12/2

 علمت «عين الرأي » ان مجلس الوزراء كلف وزارة المالية اعداد نظام لتقييم ممثلي الحكومة
في مجالس إدارة الشركات.
 مجلس الوزراء قرر منع الجهات الحكومية كافة من تقديم أي تبرع عيني أو نقدي أو أي اعطيات
مهما كان نوعها ألي جهة كانت إال بقرار من رئيس الوزراء وموافقة مسبقة منه.
 رئاسة الوزراء طالبت في بالغ رسمي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية كافة بااللتزام
بتعليمات تقييم األداء للموظفين في الخدمة المدنية وتحديث بيانات البطاقة االلكتروني (البيانات
الخاصة بالموظفين
 األمانة العامة في مجلس النواب الحقت ( )31موظفا خدماتيا في المجلس بدورات تأهيلية في
مركز التدريب المهني.
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صنارة الدستور

االثنين

2113/12/2

 وزير الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني يعقد صباح
اليوم االثنين في دار رئاسة الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا والسكرتير التنفيذي لمنظمة الحظر
الشامل للتجارب النووية الدكتور لالسينا زيربو لإلعالن عن استضافة األردن تمرين التفتيش
الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية نهاية العام المقبل ويشارك في المؤتمر مدير
عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود.
 يلتقي امين عمان عقل بلتاجي في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم االثنين اهالي منطقة تالع
العلي وام السماق وخلدا لالستماع إلى مطالبهم الخدمية واحتياجات المنطقة .
 ويقام اللقاء في مدارس المونتيسوري  /شارع سعيد الشوبكي متفرع من شارع االعيان خلف
مسجد التقوى بحضور كل من رئيس وأعضاء اللجنة المحلية للمنطقة.
 تنظم لجنة أهالي األسرى األردنيين في الساعة الرابعة والنصف عصرا اليوم االثنين أمام رئاسة
الوزراء اعتصاما تضامنيا مع األسير األردني عالء حماد المضرب عن الطعام منذ
.2113/1/2
 يرعى المهندس سمير الحباشنة في التاسعة من صباح اليوم االثنين مؤتمر الحوار الشبابي
الوطني العاشر بعنوان «عمان تتألق بشبابها» بحضور  121طالبا من طلبة المرحلة الثانوية من
مختلف المدارس الخاصة وذلك في قاعة المدرسة المعمدانية ..ويدير الحباشنة حوارا مع الطلبة
حول عمان االردن انموذج للعيش المشترك.
 الوزيرة السويدية هيلفي انغستروم تلتقي عددا من الصحفيين ظهر يوم غد الثالثاء في دار سفارة
بالدها لوضع النقاط على الحروف حول عدد من القضايا التي تهتم بها السويد وخاصة ما يتعلق
بالالجئين السوريين.
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زواريب الغد

االثنين

2113/12/2

 يصطحب وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة رؤساء تحرير الصحف اليومية،
ضمن وفد الخارجية ،الذي يشارك الجمعة باجتماعات األمم المتحدة في نيويورك ،ويتم خاللها
التصويت على عضوية األردن في مجلس األمن الدولي.
 تنظم مجموعة "شبكة دفاع" صباح غد الثالثاء وقفات احتجاجية أمام سبع جامعات حكومية
وخاصة ،رفضا للعنف الجامعي ،وما يوقعه من انتهاكات على حقوق الطلبة .الوقفات ستكون
صامتة ،ويتم تنظيمها أمام جامعات األردنية واليرموك والهاشمية وآل البيت والطفيلة التقنية
ومؤتة والبلقاء التطبيقية .وتحتج الشبكة على ما يحدثه بعض الطلبة من انتهاكات لحقوق باقي
الطلبة ،في التنقل والتعليم وفي بيئة جامعية آمنة وخالية من العنف ،إضافة لالحتجاج على
"تراخي" إدارات الجامعات في تطبيق القانون ،وفقا لمنسق الحملة راغب شريم.
 وفد من مركز دراسات منتدى التعاون الصيني العربي يلتقي صباح اليوم مجلس نقابة الصحفيين
في مقر النقابة .الوفد الضيف بدأ أمس زيارة الى المملكة تستمر عدة أيام.
 وزير الداخلية األسبق المهندس سمير الحباشنة يرعى صباح اليوم افتتاح مؤتمر الحوار الشبابي
الوطني العاشر ،تحت عنوان "عمان تتألق بشبابها" .ويشارك في المؤتمر الذي يقام في المدرسة
المعمدانية ،نحو  121طالبا من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف المدارس الخاصة في عمان،
حيث يدير الحباشنة حوارا بين الطلبة حول "عمان األردن ..أنموذج للعيش المشترك".
 يلتقي أمين عمان عقل بلتاجي بعد عصر اليوم أهالي منطقة تالع العلي وأم السماق وخلدا،
لالستماع إلى مطالبهم الخدمية واحتياجات المنطقة .اللقاء يعقد في مدارس المونتسيوري
وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة المحلية للمنطقة ،وضمن سلسلة لقاءات يجريها بلتاجي مع
أهالي المناطق المختلفة.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية










(قانونية النواب) تقر المعدل لمحكمة أمن الدولة
الحكومة تقر نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي
جلسة مشتركة بين األعيان والنواب لحسم قانون الضمان
اإلفراج عن موقوفي (البلقاء التطبيقية)
هبوط طائرات لـ (الملكية) في ماركا والعقبة نتيجة الغبار
القبض على مجموعتين أميركيتين تمتهنان السرقة
 24قتيالً في غارة على حلب
(مالية النواب) :السياسات المالية لن تأخذ األردن إلى االصالح لكن











اقرار نظام معدل لـ«المكاتب الجامعية»
الطراونة :المسيرة اإلصالحية الشاملة بقيادة الملك تسير بخطى ثابتة
اإلمارات العربية المتحدة تشيد عهدا من اإلنجازات النوعية الشاملة
وقفات احتجاجية غدا أمام  1جامعات رفضا للعنف الجامعي
«قانونية النواب» تقر «المعدل لقانون محكمة أمن الدولة»
القبض على ثمانية لصوص من أميركا الجنوبية امتهنوا سـرقة منازل ومحالت صاغة
تخفيض أسعار مياه الشـرب المنقولة بالصهاريج بنسبة %12
«الخدمة المدنية» يضع أسسا المتحانات الترقية للوظائف االشـرافية
توقيع  2اتفاقيات بقيمة 3ر 3مليون دينار لتنفيذ مشاريع مائية في شمال المملكة
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جودة يرأس وفد جلسة التصويت على مقعد مجلس األمن
لجنة العنف الجامعي ترفع توصياتها لـ"التعليم العالي" اليوم
"التربية" تعين  2188معلما العام الحالي
ارتفاع على الحرارة اليوم وتوقع زخات مطر غدا
تسليم المستشفى الفرنسي في "الزعتري" لألردن
 111مليون دينار مخصصات البلديات من "المحروقات"











ضابط متقاعد :مرسي يتعرض للقتل البطيء بـ''اإلشعاع''
إصابة جديدة بـ''كورونا'' لطفل أردني باإلمارات
كازينو الضمان االجتماعي
الغبار يضطر طائرات ''الملكية'' إلى الهبوط
تشكيالت محدودة في ''التربية والتعليم''
تفاصيل تأجيل طرح الثقة بالحكومة إلى إشعار آخر
الشركة المدعية بشراء أسهم اإلسكان مجهولة وال سجالت لها في قطر
القبض على عصابتي سرقة من دول امريكا الجنوبية
الخطيب :سأطلب شهادة السفير المصري بقضية موقوفي ''رابعة''
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