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أخبار األردنية  /المدينة نيوز  /عمون

ورشات عﻤل في "األردنية" حول تدريس اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع جامعات أمريكية
أخبار الجامعة األردنية (أج أ) سهى الصبيحي – نظّمت الجامعة األردنية ورشات عمل تدريبية
وندوات في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية بعنوان "تطوير أساليب تدريس اللغات األجنبية" ،بالتعاون
مع جامعتي والية جورجيا وشمال جورجيا األمريكيتين ،وبدعم من السفارة األمريكية في األردن.
وتستهدف الورشات التي تستمر ثالثة أيام العاملين في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية في كلية العلوم
التربوية وكلية اللغات األجنبية ضمن مشروع "" ،English Education for Allوتستضيف
متحدثين ومدربين من الجامعات المذكورة ،وذلك بحضور أستاذ اللغويات ورئيس الجامعة الهاشمية
الدكتور فواز عبد الحق الزبون ،ومسؤولة التعليم في المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين زينة جدعان.
وأشار نائب رئيس الجامعة األردنية للشؤون الدولية وشؤون االعتماد والجودة الدكتور زيد عيادات
لدى افتتاحه أعمال الورشات إلى دور التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف بقاع العالم في
مواجهة التحديات التعليمية واألكاديمية الحالية والمستقبلية ،مؤكدا أهمية المشروع ومث ّمنًا التعاون
البناء بين األردنية وجامعتي والية جورجيا وشمال جورجيا األمريكيتين.
وتحدث الدكتور فواز عبد الحق خالل الجلسة االفتتاحية عن أهمية تأهيل مدرسي اللغة اإلنجليزية
على اعتبار أن تعلم اللغة ألجل تدريسها يتطلب مهارات خاصة تسهم في نجاح عملية التعلم ،فيما
تحدثت جدعان بدورها عن دور المفوضية والبرامج التي تقدمها في دعم حق الالجئين في كل مكان
في الحصول على التعليم.
من جهته ،أشاد نائب عميد كلية العلوم التربوية/منسق المشروع في الجامعة األردنية الدكتور مهند
أنور الشبول في بداية الورشة ،بالتعاون القائم بين الجامعة وكل من جامعة شمال جورجيا وجامعة
والية جورجيا ووزارة التربية والتعليم األردنية.
وتُناقش الورشات في جلساتها عددًا من المحاور الرئيسة أبرزها :دمج أساليب التدريس المستجيبة
ثقافيًا في مساقات اللغات األجنبية ،تعليم الالجئين ،بناء خطط دراسية تحسن من مستويات طالقة
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الطلبة لغويًّا ،إنشاء أنشطة طالبية تجريبية ،ودمج اإلبداع ومهارات حل المشكالت في فصول اللغة
اإلنجليزية وغيرها.
ويشهد الحفل الختامي في اليوم األخير توزيع شهادات تدريس اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة أجنبية
( )TEFLمن جامعة شمال جورجيا لمدرسي اللغة اإلنجليزية في المدارس الحكومية في المناطق
النائية واألقل حظًّا من مختلف محافظات المملكة ،والتي شاركت في المشروع الذي بدأ في .3534
ويُشار إلى أنه قد اختير  43معل ًما ضمن معايير محددة لزيارة الواليات المتحدة في األول من شهر
آب القادم ولمدة أسبوعين لالطالع على أساليب ومنهجيات المدارس األمريكية في تدريس اللغة
اإلنجليزية.
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أخبار األردنية  /الغد/اذاعة االمن العام/طلبة نيوز

مجلة ذا النسيت الﺒريطانية تتناول أستاذة الشرف نجوى ﺧوري رائدةً في مجال طب األطفال
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) سناء الصمادي -تناولت مجلة ذا النسيت البريطانية الدورية ،وهي
مجلة طبية عالمية مرموقة ،أستاذة الشرف في كلية الطب في الجامعة األردنية الدكتورة نجوى
خوري وريادتَها في طب األطفال باعتبارها واحدة من أوائل من دخلوا قسم طب األطفال في الجامعة
لجمع خوري ثالثة تخصّصات علمية نالت فيها مجتمعة البورد
األردنية حال تأسيسه ،متطرّقةً أيضًا
ِ
األميركي ،وهي طب األطفال واألمراض ال ُمع ِدية والسيطرة على العدوى.
واستذكرت المجلة التي تُع ّد من أقدم وأشهر المجالت الدورية الطبية في العالم ،وواحدة من أبرز
ً
وصوال إلى تأسيسها لبرنامج
وأكثر المجالت تميّ ًزا في مجالها ،حياةَ خوري وبداياتها وحبها للدراسة
اإلقامة في الطب في الجامعة ،والذي يتلو التخرج من كلية الطب ويؤدي لالختصاص العالي ،واضعًا
مسار الطب في األردن على طريق التميز.
وتناولت المجلة تدرُّ َجها في دراسة الطب في أميريكا ،والتحاقها بعدة جامعات لالختصاص وإتمامها
للدراسات العليا ،حيث تخرّجت من جامعات جونزهوبكنز وييل وكولورادو ،لتح ّل أخيرًا في ع ّمان
عام  ،4273وتُعي َّن في الجامعة األردنية أواخر سنوات السبعين إلى أن أصبحت رئيسة قسم طب
األطفال في الجامعة.
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أخبار األردنية  /المدينة نيوز

اجتﻤاع للجنة التوجيهية واإلدارية لﻤشروع ( )NAWAMEDفي الجامعة األردنية
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – ُعقد اليوم في الجامعة األردنية اجتماع للجنة التوجيهية
واإلدارية لمشروع حلول قائمة على الطبيعة إلعادة استخدام المياه المنزلية في دول حوض المتوسط
() ،NAWAMEDالمدعوم من االتحاد األوروبي ،بحضور شركاء المشروع من األردن ولبنان
وتونس وأوروبا.
وق ّدم بداية االجتماع كل من منسق المشروع في األردن الدكتور أحمد الساليمة ونائب عميد البحث
العلمي الدكتور أحمد الجمرا ومساعد مدير وحدة الشؤون الدولية الدكتور سامح الزبيدي نبذة عن
الجامعة والمشاريع ال ُمشاركة فيها ودورها الريادي في تلك المشاريع ،إضافة إلى نبذة عن الجامعة
وتصنيفاتها وخططها وبرامجها وطلبتها وخريجيها.
وفي الجلسة األولى تحدث كل من شركاء المشروع :الدكتور أحمد الساليمة من الجامعة األردنية،
والدكتور باولو كارلوسي من بلدية التينا اإليطالية ،والدكتورة إليريا برينسيبي من الشركة اإليطالية
المصممة للمشروع ،والدكتورة باربارا سارناري من جزيرة صقلية اإليطالية ،والدكتورة لطيفة
بوسليمي من تونس ،والدكتور مانويل سابيانو من مالطا ،والدكتور ياسر أبو نصر من الجامعة
األمريكية في لبنان ،عن األنشطة والفعاليات التي نفّذتها كل دولة مشاركة على مدار عام كامل،
والميزانية الخاصة بها.
وناقش المجتمعون في الجلسة الثانية ُحزَم العمل المتعلقة بالمشروع وإدارته ،ومواضيع أخرى تتعلق
بالتواصل مع الشركات المعنية بإعادة تدوير المياه والترويج ل ُمخرجات المشروع وبناء المحطة
التجريبية في كل دولة وبناء القدرات وتنظيم ورش تدريبية للطالب لتدريبهم على إعادة تدوير المياه
ً
وصوال إلى الخروج بتوصيات ألصحاب القرار تهدف إلى ضمان نجاح هذا المشروع
الرمادية،
على المدى البعيد.
هذا وأشار الساليمة إلى أن الهدف من المشروع يتر ّكز حول تغيير ممارسة إدارة المياه في المناطق
الحضرية من خالل تقنيات المعالجة ال ُمبتكرة والمستدامة والمنخفضة التكلفة ،والتي يمكن تطبيقها
بطريقة ال مركزية ،الستبدال استخدام مياه الشرب بنوعية جيدة من المياه غير التقليدية.
واشتمل جدول االجتماع في يومه األول ،إضافة إلى الجلسات النقاشية ،على زيارة الشركاء لموقع
المحطة التجريبية في سكن الزهراء في الجامعة األردنية.
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الغد

 066ألف سنويا ..مستشفى الجامعة يكشف لـ”الغد” ﺧطته لحل مشكلة ﺿغط الﻤراجعين
يعاني العديد من مرتادي مستشفى الجامعة األردنية من صعوبة إيجاد مصف للسيارة داخل الحرم
الجامعي ،وطول المسافة بين المستشفى ومكان اصطفاف السيارة خارج أسوار الجامعة ،ما يزيد
العبء على المرضى ومرافقيهم.
ولعل ما يفاقم حجم المعضلة ،الموقع الجغرافي للمستشفى في قلب العاصمة ع ّمان ،وإحاطته
بمؤسسات رئيسية يقصدها عدد كبير من الزوار ،األمر الذي يزيد حدة االكتظاظ واالزدحام
المروري.
بدوره ،قال مدير عام مستشفى الجامعة األردنية األستاذ الدكتور جمال ملحم إن عدد رواد المستشفى
سنويا يزيد على  655ألف مراجع ،بمعدل ( )5555 – 4355مراجع ومريض وزائر يوميا ألقسام
الطوارئ والعيادات الخارجية ،باإلضافة إلى الدخوالت.
وأكد ملحم لـ”الغد” ،أن المستشفى يرزح تحت ضغط واكتظاظ خارج عن إرادته؛ لطبيعة موقعه
الجغرافي الذي يقع في أكثر مناطق العاصمة حيويّة وحساسيّة ،نظرا إلحاطته من الجانبين بمركز
الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري ،األمر الذي يُشكل عائقا كبيرا أمام إدارته فيما يخص
زيادة المساحة ال ُمخصّصة لالصطفاف.
وشدد على السعي الجاد إلدارة المستشفى لحل أزمة االكتظاظ وقلة مواقف السيارات بالتعاون مع
مفاصل الدولة ذات العالقة.
وحول خطط إدارة المستشفى لتخفيف الضغط واالزدحام الذي يعاني منه ،بين ملحم أنه جرى العمل
على إيجاد بعض الحلول التي قد تُساعد في تخفيف االزدحامات؛ أهمها تحديث البنية التحتية وتعبيد
الشوارع الداخلية لحرم المستشفى لتسهيل انسيابية السيارات وحركتها.
وأشار إلى التنسيق بين المستشفى وإدارة السير واالستعانة بعدد من شرطة السير لمساعدة موظفي
األمن في المستشفى بتنظيم السير ،وهذا التعاون مستمر للحد من مشكلة االزدحامات قدر اإلمكان.
وأضاف لتلك الحلول ،إبرام اتفاقيّة مع شركة “أرامكس” لتوصيل العالجات واألدوية للمرضى بدال
من قدومهم للمستشفى ،األمر الذي سيسهم في تخفيف أعداد المراجعين.
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ولفت مدير المستشفى إلى السير بإجراءات التعاقد مع إحدى الشركات ذات العالقة بتنظيم أمور
الدور ،بحيث يسهل على المراجع حجز دور في عيادة معينة وهو في منزله وقبل أن يصل.

وأكد ا ستمرار التواصل والتنسيق بين المستشفى والجامعة األردنية لتوفير مصفات للموظفين داخل
حرم الجامعة ،إلعطاء األولوية في االصطفاف داخل المستشفى للمرضى والمراجعين.
وتابع :عملنا على تأهيل المواقف و”الكراجات” الموجودة داخل المستشفى ،من حيث التعبيد واإلنارة
والمراقبة ،علما أن هناك “كراج” يتسع لـ( )555سيارة تقريبا ،وعلى الرغم من قلة المساحة ،إال أن
المستشفى لم يغفل عن توفير مواقف مخصصة لمرضى غسيل الكلى ومرضى العالج الطبيعي
وألصحاب الهمم.
وأشار إلى استحداث مواقف على الشارع الرئيسي مقابل المستشفى ،من قبل أمانة عمان ،تتسع
لحوالي ( )435سيارة.
وفيما يتعلق بمسألة طول المسافة بين المستشفى ومكان اصطفاف المركبات خارج أسوارها ،قال إن
المستشفى يوفر خدمة نقل المراجعين من الباب الرئيس للمستشفى إلى العيادات الخارجية على مدار
اليوم ،من الساعة  7صباحا وحتى الساعة  0مساء ،والمستشفى حاليا بصدد تأمين حافلة ثانية لهذه
الغاية.
ودعا ملحم مرتادي المستشفى إلى التعاون مع اإلدارة ،بحيث يحرصون على القدوم بواسطة سيارات
أجرة ،األمر الذي يُسهم في التخفيف من الضغط على المصفات المتوفرة في المستشفى.
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الغد

“التعليم العالي” :ﺧدمة تصديق وثائق الطلﺒة متوفرة بالجامعات الرسﻤية وعدد من الجامعات
الخاصة
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة وذويهم الراغبين بتصديق وثائقهم الجامعية
إلى مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة ،والموزعة في جميع الجامعات الرسمية،
إضافةً إلى عدد من الجامعات الخاصة ،وذلك وفقا ً لما يلي:
 )4طلبة إقليم الشمال يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة اليرموك ،وجامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية ،وجامعة آل البيت ،وجامعة جرش األهلية ،وجامعة البلقاء
التطبيقية/كلية عجلون الجامعية.
 )3طلبة إقليم الوسط يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعة األردنية ،جامعة العلوم
التطبيقية ،جامعة البترا ،الجامعة الهاشمية ،جامعة البلقاء التطبيقية/المركز /السلط ،الجامعة األلمانية
األردنية.
 )5طلبة إقليم الجنوب يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة مؤتة ،جامعة الطفيلة
التقنية ،جامعة الحسين بن طالل ،الجامعة األردنية/فرع العقبة.
ويأتي هذا اإلعالن حرصا ً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التسهيل على أبنائها وبناتها
الطلبة في سرعة الوصول إلى أقرب مكتب للمستشاريين الثقافيين لتصديق وثائقهم وتجنيبهم عناء
الوصول إلى مركز الوزارة في العاصمة عمان ،ويخفف تكلفة الوقت والجهد والمال عليهم.
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الدستور

 42دولة تشارك بالﻤؤتﻤر الدولي لنادي الهـﻤﺒـولت فــي «األلـﻤانية األردنية»
رعت سمو األميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ،حفل افتتاح المؤتمر الدولي
«كيف تغير العالم عن طريق العلم»
والذي نظمه النادي األردني للحائزين على منحة الهمبولت األلمانية بالتعاون مع الجامعة األلمانية
األردنية وبمشاركة جامعات مؤتة ،آل البيت والعلوم والتكنولوجيا األردنية.
وفي كلمتها أشارت سموها إلى أهمية موضوع المؤتمر باعتباره الوسيلة األمثل في تغيير عالمنا
لألفضل ،وبث األمل وضمان سالم متسا ٍو لجميع مواطنينا واالستفادة من المواهب واإلبداع من خالل
العلم.
كما بينت سعي الجمعية العلمية الملكية على مدار خمسة عقود إلى إحداث تغيير إيجابي من خالل
تطبيق العلم وتسخيره لوضع السياسات ،وأن تكون بمثابة مؤسسة نموذجية مع التركيز بشكل خاص
على التقنيات المتجددة ،وبناء القدرات ،والتنمية االجتماعية ،وحماية البيئة.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس الى أهمية العلوم في إحداث
التغيي رات اإليجابية في حياة البشرية والتي ال يمكن إغفالها بسبب التطورات في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا ،إضافة الى أهمية الموارد الطبيعية في األردن وضرورة معالجة تحديات الطاقة والمياه
وتكاليفها.
من جهته أكد رئيس الجامعة األلمانية األردنية الدكتور عالء الدين الحلحولي أهمية بناء الشراكات
والتشبيك بين الباحثين عبر الحدود لخدمة المجتمعات ،وتزويدهم بالمهارات الضرورية للمنافسة
دوليا في عصر العولمة ،مبينا أن رؤية الجامعة واستراتيجيتها لألعوام  3533وما بعدها تستند الى
أن تكون جامعة دولية تطبيقية رائدة في التعليم والبحث واالبتكار وريادة األعمال ونموذجا يحتذى في
االستدامة وتعزيز الجسور بين األردن وألمانيا.
فيما بين نائب السفير األلماني الدكتور فلوريان ريندي ،أن المؤتمر يأتي بعد جائحه كورونا األمر
الذي يؤكد أهمية العلم والعلماء في إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه البشرية ،مشيدا بدور النادي
األردني للهمبولت في بناء شراكة علمية متينة بين الباحثين األردنيين واأللمان ودور مؤسسة
الهمبولت األلمانية في هذه المؤتمرات العلمية الرصينة .بدوره أشار رئيس المؤتمر الدكتور مروان
سليمان الموسى الى أن الجامعات األردنية تبذل جهود كبيرة لتحقيق تعليم نوعي ينعكس على تطوير
البحث العلمي في األردن ،مبينا أن نادي الهمبولت األردني يسعى الى فتح قنوات علمية للتعاون في
مختلف حقول البحث العلمي بين األردن والعالم.
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وناقش المشاركون في المؤتمر الذين يمثلون  30دولة من مختلف دول العالم عدة محاور في مقدمتها
تكنولوجيا النانو والتقنيات الحيوية واالبتكارات العلمية والحماية المستدامة للبيئة ،وعلوم اآلثار
واللغويات وغيرها ،فيما أدار عميد كلية العلوم والبحث العلمي األسبق في جامعة آل البيت الدكتور
ياسين أحمد السعود جلسة االفتتاح.
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زاد األردن

الدبعي :قﺒول طلﺒات الطلﺒة العائدين من أوكرانيا
اكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي أن وزير التعليم العالي
خاطب الجامعات الرسمية بقبول طلبات الطلبة األردنيين العائدين من اوكرانيا.
وقال الدكتور الدبعي عبر برنامج "وسط البلد" مع الدكتور هاني البدري ،إن وزير التعليم العالي وقع
أمس كتاب سيوجه اليوم إلى جميع الجامعات الرسمية يقضي بإستقبال جميع طلبات الطلبة العائدين
من اوكرانيا سوء كانوا حققوا الحدود الدنيا في التخصصات التي سيقبلون بها الحقا ً أو وجود أوراق
أو اثباتات حول المستوى الدراسي للطالب.
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الغد

ﺿعف الﺒحث العلﻤي واالبتكار يراوح مكانه ..فكيف يُحفّز؟

بينما تراجع اإلنفاق على البحث العلمي في االردن خالل السنوات الماضية ،فإن معدل اإلنتاج العلمي
لألبحاث ال يتجاوز بحثا واحدا سنويا لكل عضو هيئة تدريس ،بحسب تقرير حالة البالد ،3534،في
حين تراجع مؤشر االبتكار إلى المرتبة  54عالميا للعام نفسه ،بعد أن كان في المرتبة  03سنة
.3544
ويرى التقرير الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في محور البحث العلمي واالبتكار ،أن
ثمة عدم وضوح في تحديد األولويات الوطنية للبحث العلمي ،بسبب المبالغة في الطموحات عند
وضع تلك األولويات.
ويشير إلى ضعف اإلمكانات وعدم جدية الجهات المعنية في القيام بدورها ،مؤكدا أنه ال بد من تحديد
الغاية من تنفيذ البحث العلمي في األردن ،ورسم استراتيجية وخطة تنفيذية واضحة ،مع توفير البيئة
المناسبة له ضمن اإلطار الواقعي“ ،إذ ال تتوافر حاليا خطة استراتيجية وطنية معلنة للبحث العلمي
على سبيل المثال لألعوام  3533-3535أو .”3555-3535
واعتبر أن الخلل الحاصل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،ابتداء من تهميش دور مجالس
األمناء ،مرورا بآلية اختيار القيادات االكاديمية في الجامعات ،إضافة إلى عدم توافر الدعم المالي
والبيئة الجامعية المحفزة على االبداع والبحث العلمي واالبتكار ،أدت إلى حالة من االحباط لدى
أعضاء الهيئة التدريسية نتج عنه العزوف عن األبحاث العلمية التطبيقية واالبتكارية والريادية ذات
المردود العلمي أو االقتصادي لحل مشاكل المجتمع الصناعية واالقتصادية واالجتماعية.
وعوضا عن ذلك آثر أعضاء الهيئات التدريسية التوجه إلى األبحاث النظرية لغايات الترقيات
األكاديمية التي تركز على النشر العلمي في مجالت ذات تصنيفات تحقق شروط الترقية.
وأدى هذا الخلل إلى عدم القدرة على استقطاب أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة والكفاءات
العلمية ،إضافة إلى هجرة عدد من تلك الكفاءات التي لم تجد لطموحاتها مكانا في جامعاتها.
وعلى الرغم من تخصيص قانون الجامعات ما ال يقل عن  % 3من ميزانية الجامعة لدعم البحث
العلمي ،وما ال يقل عن  % 4لإليفاد ،وبمجموع  % 3من ميزانية الجامعة سنويا ،إال أن كثيرا من
الجامعات االردنية لم تنفق كامل هذه النسب في السنوات الخمس االولى من صدور القانون ،إلى أن
قام صندوق البحث العلمي واالبتكار ،بحسب النظام ،بالمطالبة وتحصيل المبالغ التي لم تنفقها
الجامعات على البحث العلمي وااليفاد ضمن هذه النسب المقررة.
ولذلك اضطرت الجامعات الحقا إلى التعامل بجدية أكثر في االنفاق على دعم البحث العلمي ،بحيث
تم إنفاق كامل هذه النسب بحد أدنى.
ولم يظهر للعيا ن أي تأثير أو انعكاس ملموس لهذا الدعم على مستوى البحث العلمي محليا وعالميا،
األمر الذي يثير التساؤل حول آلية صرف هذه المخصصات وأوجهها من أجل االستثمار األمثل في
البحث العلمي ،حسب التقرير.
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وبلغ مجموع ما أنفقته الجامعات األردنية على البحث العلمي وااليفاد  04مليون دينار خالل العام
 ،3535بمعدل  05مليون دينار سنويا آلخر عشر سنوات ،وأخذت هذه األرقام بالتناقص في آخر
أربع سنوات.
وفي هذا اإلطار ،وصل مجموع األبحاث المنشورة للفترة  3534-3545بحسب قاعدة البيانات
 Scopusإلى  06503بحثا ،وعدد االقتباسات العلمية إلى  075245للفترة نفسها ،بينما كان عدد
األبحاث المنشورة بحسب ( web of science) 36600بحث.
ويعود السبب في هذا الفارق إلى ارتفاع مستوى المجالت العلمية المصنفة ،بحسب Science of
 ،Webوإلى إقبال الباحثين األردنيين على النشر في المجالت المعتمدة لدى  ،Scopusألن عددا من
المجالت العلمية ضمن تصنيفها يسهل نسبيا النشر فيها ،وأيضا ألنها تحقق شروط الترقيات ،أي إن
معدل االنتاج العلمي لألبحاث يصل إلى أقل من بحث واحد سنويا لكل عضو هيئة تدريس.
ويعتبر عدد االبحاث العلمية وعدد االقتباسات أحد المؤشرات للداللة على مستوى البحث العلمي،
والذي غالبا ما تأخذ به الجامعات االردنية مع وجود مؤشرات أخرى.
ويالحظ أن النشر ما زال دون المطلوب ،ويتزايد بمعدل بطيء مقارنة مع عدد الباحثين الموجودين
في الجامعات االردنية ،إذ عند مقارنة حجم النشر العلمي في الفترة  3534 -3545مع الدول
العربية ،فإن هذا العدد متدن ،ويقع األردن في مرتبة متوسطة في مجموع األبحاث المنشورة.
وعند تحليل النشر العلمي في األردن بحسب  Science of Webلألعوام الخمسة من  3546إلى
 ،3535يالحظ أن أكثر القطاعات العلمية نشرا هو قطاع الهندسة ،ثم الكيمياء والعلوم الطبية،
ويالحظ أيضا أن أبحاث قطاع العلوم الطبية األعلى اقتباسا ،ثم الهندسة والبيئة ،وهذا يشير ،إلى حد
ما ،إلى جودة ما نشر في القطاع الطبي.
كما يتميز الباحثون االردنيون خالل هذه الفترة بالمشاركة بالنشر مع باحثين من الواليات المتحدة،
بواقع  3735بحثا ،ثم مع السعوديين بواقع  4755بحثا ،ثم مع البريطانيين بواقع  4567بحثا.
ويرى التقرير أن هذا يدل على قدرة الباحثين على التعاون العلمي مع باحثين من بالد متطورة بحثيا،
وأنه إذا تم االهتمام بتوفير البيئة المناسبة للبحث ،فيمكن التركيز على المجاالت التي يتميز بها
الباحثون االردنيون ،والعمل على االستثمار بها ،كما أنهم مميزون في مجال التعليم العالي والبحث
العلمي ،بدليل تميز كثير منهم في دول الخليج وأوروبا والواليات المتحدة.
وأشار إلى حصول عدد من أساتذة الجامعات االردنية الباحثين على أعلى  % 3من الباحثين في
العالم خالل السنوات االخيرة ،بحسب دراسة أجرتها جامعة ستانفورد ،ما يعكس مدى التميز الذي
يمتلكه الباحثون االردنيون.
ويهدف صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار التابع لوزارة التعليم العالي ،إلى خلق بيئة جامعية
مشجعة على االبداع واالبتكار والريادة ،وتعزيز دور الجامعات في دعم القطاعات الصناعية محليا،
وحل الصعوبات التي تواجهها لتحقيق العائد االقتصادي على المستوى الوطني ،إذ أنفق الصندوق
 4652007دينارا على المشاريع البحثية خالل العام  ،3534بمعدل  4733333دينارا سنويا آلخر
عشر سنوات.
ويعد مصير الصندوق غير واضح إلى االن ،وخاصة أنه يفترض به أن يؤدي دورا مهما في توجيه
قطاع البحث العلمي وإدارته ،في حين أنه ليس واضحا إذا ما ستعاد هيكلته أو إنشاء مراكز أبحاث
في أقاليم الشمال والوسط والجنوب ،كما ورد في توصيات تقرير حالة البالد .3535
وقال التقرير إن ربط الجامعات مع الصناعة ما زال هاجسا لم ينضج على مستوى األردن ،ويحتاج
إلى االهتمام الالزم لتحقيقه ،وذلك لضعف العالقة بين الجامعات والقطاع الصناعي واإلنتاجي،
بسبب عدم وج ود ثقة متبادلة بين الطرفين ،وعدم وجود إيمان حقيقي بالبحث العلمي من معظم
المؤسسات ذات العالقة ،فما زال مؤشر االبتكار في تراجع إلى ان وصل المرتبة  54عالميا عام
 3534بعد أن كان في المرتبة  03عام .3544
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وأضاف :ومع توافر االهتمام والمبادرات للتشجيع على االبتكار والريادة ،يالحظ أن ثمة صعوبة في
تحقيقهما ،إذ إن جل المشاريع االبتكارية الريادية الحالية تعتمد أساسا على التطبيقات الذكية الرقمية.
وزاد “ :وبالرغم من إدراج مواد لالبتكار واالبداع لتدرس ضمن خطط البرامج الجامعية ،إال أنها ال
تدرس بالمستوى المطلوب في عدد من الجامعات ،والمدرسون غير مؤهلين بالدرجة الالزمة في
مجال االبداع واالبتكار والريادة ،بل إن جميع المواد التي تدرس في الجامعات يغلب عليها الطابع
التقليدي ،وال يوجد فيها تشجيع على تطوير أساليب التدريس لتشمل الجانب التطبيقي من خالل –
مثال -التعلم القائم على المشاريع  ،Learning Based Projectوالتعلم والتقييم القائم على
المخرجات.
وأشار إلى أن بعض مالمح البحث العلمي تحتاج إلى مراجعة ،لألخذ بعين االعتبار ضعف اإلنفاق
على البحوث العلمية بالوتيرة العالمية نفسها ،سواء كان من الجامعة أو الدولة أو القطاع الخاص.
وعدم مالءمة تعل يمات الجامعة بخصوص البحث العلمي ،فتارة تشجع التعليمات على البحث العلمي
الجماعي ،وتارة على البحث العلمي الفردي.
كما اشار الى التغيير المستمر في تعليمات الترقية وتركيزها على النشر العلمي تركيزا كبيرا ،دون
التشجيع على االبداع واالبتكار والجانب التطبيقي واإلنتاجي وحل مشكالت المجتمع المحلي ،فضال
عن البيروقراطية عند التقدم وأثناء الحصول على دعم مالي من مراكز الدعم مثل صندوق البحث
العلمي واالبتكار والجامعات وغيرها.
وقال إنه على الرغم من جهود وزارة التعليم العالي في جمع المعلومات والبيانات المتصلة بقطاع
التعليم العالي اال أن ثمة حاجة إلى إيجاد شبكة معلوماتية شاملة لكل تفاصيل القطاع ،إضافة إلى
بيانات البحث العلمي التي يمكن من خاللها تحديد نقاط القوة والضعف لرسم السياسات واالستثمار
فيها.
وأضاف أن توجهات الجامعات نجحت في تحفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث ،من خالل
إعطاء حوافز مالية للناشرين في مجالت  Q1و ،Q2األمر الذي أدى إلى زيادة النشر ،ورفع
تصنيفات هذه الجامعات ،لكنها لم تشجع تشجيعا كافيا على استقطاب المشاريع البحثية المدعومة.
واشار الى منح الجامعات الرسمية وبعض الجامعات الخاصة سنة للتفرغ العلمي ،والتي يفترض أنها
تساعد عضو هيئة التدريس في مواكبة آخر المستجدات العلمية وإجراء البحوث ،إال أن كثيرا من
أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمونها لغايات التدريس في الجامعات لتحسين الدخل ،وخاصة في ظل
تدني رواتبهم ،وتغض إدارة الجامعات الطرف عن ذلك.
على صعيد آخر ،فإن كثيرا من المشاريع المحلية والدولية التي نفذت من خالل الحكومة ووزارة
التعليم العالي ،تهدف إلى إصالح منظومة التعليم العالي وتطويرها ،اال أن كثيرا منها تنتهي بانتهاء
تنفيذ المشروع ،وال توجد متابعة واستمرارية لتحقيق الهدف من هذه المشاريع .كما ال توجد مساءلة
عن هذه المشاريع ،حسب التقرير.
واشار إلى أن عددا من المشاريع المدعومة من جهات دولية ،والتي يشترك فيها باحثون من االردن
مع باحثين من أوروبا ،هدفها تطوير التعليم والبحث العلمي ،من خالل التشبيك مع باحثين أردنيين،
فبعض هذه المشاريع تكون بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية ،وبعضها من خالل الجامعات
مباشرة ،والتي تكتفي بتوفير االجهزة والمعدات الموجودة في الجامعات بوصفها دعما مقابال للدعم
الخارجي ،اال أن نسبة كبيرة من ميزانية المشروع تنفق على مصاريف السفر ،واالقامة والمكافآت
للمشاركين ،وفي النهاية يحسب على االردن أنه تلقى دعما دوليا لمشاريع مشتركة.
واكد أهمية متابعة نتاجات هذه المشاريع واستراتيجياتها ،ال سيما أن عددا منها لم يوثق له أي نتاجات
أو استدامة بعد انتهاء هذه المشاريع ،أو وقوف على مدى انعكاس هذه المشاريع على تطور البحث
العلمي ،أو النتاجات العلمية ،أو البنية التعليمية والبحثية في الجامعات مع ارتفاع مستوى الدعم
المالي ،ما يستلزم أن تكون هذه المشاريع بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعتها.
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الدستور

ﺧطة تنفيذية وأﺧرى تسويقية الستقطاب طلﺒة للجامعات من الخارج
كشف وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د  .وجيه عويس عن قرار مجلس التعليم العالي
وبعد التشاور مع الجامعات الرسمية بتكليف وحدة تنسيق القبول الموحد ومديرية شؤون الطلبة
الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحوسبة نظام الكتروني متكامل لقبول الطلبة
الوافدين ،والمتوقع اطالقه مطلع العام الجامعي المقبل  3535 /3533وتطبيقه بداية الفصل
الدراسي الثاني .3535
ووفقا لتفاصيل حصلت عليها «الدستور» سيكون طلب االلتحاق باللغتين العربية واالنجليزية
ويتضمن قيام الطالب بدفع رسم تقديم طلب لوزارة التعليم العالي من خالل وسائل الدفع العالمية.
ويطبق النظام في المرحلة األولى على الجامعات الرسمية ولمرحلة البكالوريوس فقط على أن يتم
شمول مرحلتي الدبلوم والدراسات العليا في الحقا في حال نجاحه.
ويتضمن النظام بوابات إلكترونية للجهات ذات العالقة مثل وزارة الداخلية لتدقيق الوضع األمني
للطالب ،ووزارة التربية والتعليم لتدقيق وثائق الثانوية العامة ،وأي جهة أخرى ضرورية وبعد
حصوله على قبول يقوم بدفع كامل مبلغ الرسوم الجامعية المطلوبة في حساب الجامعة المعنية
وعندها يتم إرسال رسالة قبول لمن يهمه األمر تسمح له بالدخول الى المملكة قبيل بدء عملية
التدريس.
وسيختصر النظام الكثير من الوقت والجهد والمال على الطالب الوافد كما سيمكن الوزارة من إجراء
اإلحصاءات الالزمة التي تعكس مدى اإلقبال على الدراسة في مؤسسات التعليم العالي األردنية،
وتحديد الجامعات ،والتخصصات التي يُقبل فيها الطلبة العرب واألجانب ،إضافةً إلى معرفة الدول
األكثر إقباال وبالتالي استهدافها أكثر بعملية التسويق.
واعلن عويس في تصريحات خاصة لـ « الدستور « انه وحسب قرار مجلس الوزراء وبناء على
توصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون االجتماعية فقد تمت» الموافقة على قرار مجلس
التعليم العالي والذي نصت المادة األولى منه على :إنشاء حساب أمانات في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي باسم استقطاب الطلبة الوافدين بغرض إقامة المعارض والفعاليات للجامعات األردنية
في الدول العربية واألجنبية لزيادة أعدادالطلبة الوافدين بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وحرصا ً
على تعظيم المصلحة المبتغاة من إقامة هذه المعارض ،ومنعا لتكرار إقامتها في نفس الدول ،وحرصا ً
على توحيد الجهود بحيت تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي صاحبة االختصاص في
تنظيم وإقامة هذه المعارض .
ووفقا لقرار مجلس الوزراء ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المعنيين في هيئة تنشيط
السياحة بوضع خطة زمنية متكاملة إلقامة معارض للجامعات األردنية خالل العام  3535في الدول
التي تعتبر أسواقها فرصة الستقطاب طلبة منها للدراسة في الجامعات األردنية ودعوة جميع
مؤسسات التعليم العالي األردنية للمشاركة في هذه المعارض.
واضاف عويس ان مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على
تخصيص مبلغ ( )35ألف دينار أردني سنويا ً من الدعم الحكومي المخصص للجامعات الرسمية
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لرفد حساب وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة لالستمرار في عقد الفعاليات والمعارض التي
تعمل على زيادة استقطاب الطلبة العرب واألجانب.
وقال عويس ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة ستقومان بعد إجازة عيد
األضحى المبارك وألول مرة بتنظيم رحلة للملحقين  /المستشارين الثقافيين في عدد من السفارات
العربية واألجنبية المقيمين في عمان لزيارة معالم سياحية في إقليم الجنوب ،إضافةً إلى زيارة أربع
جامعات أردنية رسمية هي جامعة مؤتة ،وجامعة الطفيلة التقنية ،وجامعة الحسين بن طالل،
والجامعة األردنية/فرع العقبة ،وذلك للتعرف على هذه الجامعات ومرافقها والتخصصات التي تتميز
بطرحها .
ووفقا للمعلومات فقد تم الطلب من رؤساء الجامعات المعنية تجهيز قائمة (برشورات) بالتخصصات
التي يتم تدريسها في الجامعة ،والرسوم الجامعية المطلوبة من الطلبة غير األردنيين  ،وتجهيز قائمة
(بروشرات) بجميع التسهيالت والخدمات التي يمكن لجامعتكم أن تقدمها للطلبة العرب واألجانب
الراغبين بالدراسة فيها ،والطلب من الجامعات تجهيز برنامج لزيارة الجامعة لمدة ساعتين فقط
يتضمن إطالع الزائرين على أهم المعالم التي تتميز بها الجامعة خاصة  .وبين عويس ان الوزارة
تحرص على تطبيق الخطة التسويقية والتنفيذية الستقطاب الطلبة العرب واألجانب لاللتحاق بالدراسة
في مؤسسات التعليم العالي األردنية ،ومأسسة ودعم جهود استقطاب مزيد من الطلبة العرب
واألجانب ،وتنظيم الخدمات المقدمة لهم وتحسينها من خالل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في
هذا المجال خاصةً في الدول التي نجحت في استقطاب عدد كبير من الطلبة للدراسة في جامعاتها.
كما انها مرحلة جديدة لتكاتف جهود عدد من مؤسسات الدولة األردنية للعمل على زيادة استقطاب
الطلبة العرب واألجانب للدارسة في مؤسسات التعليم العالي األردنية وتشمل وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،ووزارة السياحة واآلثار ،ووزارة الشباب ،وهيئة تنشيط السياحة .
ومن الجدير بالذكر انه هناك  55ألف طالب وطالبة عرب وأجانب يدرسون في الجامعات والكليات
األردنية من ( )456دول .
وسيتم العمل على خطة تنفيذية جديدة واخرى تسويقية الستقطاب الطلبة العرب واالجانب لالعوام
(.)3535-3535
الوزارات الثالث والهيئة تطلق مجموعة من النشاطات التي تهدف إلى تفعيل مشاركة الطلبة العرب
واألجانب في النشاطات المختلفة في المملكة وتعكس صورة مشرفة عن األردن واهله تحت عنوان «
انتم سفراء األردن» منها حفل دعي له السفراء العرب والملحقين الثقافيين العرب وطلبة من جميع
الجاليات العربية ،وتنظيم دوري كرة قدم خماسي للجاليات العربية في شهر اب القادم تحت عنوان «
دوري أنتم سفراء األردن» ،والعمل مع احدى كبريات شركات االتصاالت في المملكة إلطالق بطاقة
خاصة بالطلبة العرب واألجانب تتضمن عروضا واسعاراً تفضيلية لعدد من األماكن السياحية
والمطاعم وخدمات اخرى تخدم الطالب الوافد .
وتحدث الوزير عن جهد جبار لهيئة تنشيط السياحة سيما وأنها قرأت المشهد بشكل دقيق
واستحدثت قسما للسياحة التعليمية ،االمر الذي يعزز من جهد الوزارة وخطة االستقطاب للطلبة التي
تقوم بها منذ سنوات طويلة ،لما يتمتع به االردن من سمعة تعليمية عالية بكافة التخصصات الجامعية
.
وبين عويس ان من المالحظات واالقتراحات التي تم تداولها مع سفراء الدول العربية ،والملحقين
الث قافيين التحديات التي تواجه الطلبة العرب الراغبين بالدراسة في الجامعات األردنية ومن أهمها
عدم وجود جهة مركزية واحدة تنظم وتسهل عملية قبول الطلبة الوافدين في الجامعات مما يجبرهم
شخصيا ً
القبول.
عملية
التمام
المملكة
إلى
الحضور
على
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