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لمواجھة رفع رسوم برنامج الموازي في " جامعات مش شركات"تطلق حملة " ذبحتونا"
 "األردنیة"

  
المرحلة الثالثة من خطواتھا عن إطالق " ذبحتونا"أعلنت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

سیاسة الحكومة بخصخصة "، لمواجھة ما أسمتھ "جامعات مش شركات"التصعیدیة بعنوان 
 ".الجامعات وقرار الجامعة األردنیة برفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العلیا

االحتجاجات جاء ذلك في بیان أصدرتھ الحملة أمس بینت فیھ ان ھذه المرحلة تتمثل بتوسیع رقعة 
الطالبیة ثم التحضیر لملتقى وطني طالبي، وتختتم بفعالیة وطنیة طالبیة في الحادي عشر من الشھر 

 .المقبل
الخلل في العملیة التعلیمیة، ووقف ھذه "وأشارت الى ان الحملة تھدف إلى تسلیط الضوء على حجم 
ان الھدف األصعب للحملة ھو  ، مبینة"السیاسات وعدم التمادي فیھا أو تمددھا ووقف استمرارھا

 .العمل على الغاء قرار الجامعة األردنیة برفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العلیا
ً على شبكات التواصل االجتماعي من خالل قیام "أن الحملة " ذبحتونا"وأوضحت  القت صدى واسعا

ة، كما شارك عدد كبیر من مئات الطلبة بنشر صورھم من كل الجامعات وھم یحملون شعارات الحمل
 ".أبناء الوطن المغتربین في الخارج بالترویج للحملة

ماذا یحدث في الجامعات من ارتفاع فلكي في رسوم الموازي والدراسات العلیا من "وتساءلت 
في الجامعة األردنیة وھو تمھید لرفع رسوم ھذین البرنامجین في بقیة الجامعات %  ١٨٠-%١٠٠

، )التنافسي(ى البدء في اتخاذ القرار االستراتیجي برفع الرسوم للبرنامج العادي الرسمیة إضافة إل
 ".وھذا موجود في االستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي التي وضعت قبل أشھر

الجامعة األعلى تكلفة "، یعني أنھا ستصبح "الموازي"وقالت إن رفع الجامعة األردنیة لرسوم 
والھندسة  ٢٠٠ألردنیة بما فیھ الجامعات الخاصة، حیث ساعة الطب دراسیة بین كل الجامعات ا

ً على حساب الفئات ١٠٠والتحالیل الطبیة  ١٢٠والصیدلة  ، وحصر التعلیم في الفئات األقدر مالیا
ً، ورفع الدولة یدھا عن دورھا وخفض الدعم الحكومي للجامعات، واالستعاضة عن  األكفأ دراسیا

على ) الموازي(الرسمیة بفتح تخصصات طبیة وبرسوم مرتفعة، وفتح باب الدعم بالسماح للجامعات 
مصراعیھ دون النظر إلى حاجة السوق أو وجود البنیة التحتیة القادرة على استیعاب ھذا العدد 

 ".الضخم من الطلبة
باب الموازي على مصراعیھ في الجامعات الرسمیة "وحذرت الحملة من أن ھذا التوجھ، سیفتح 

األردنیة والتكنولوجیا والیرموك ومؤتة والبلقاء، حیث تجاوزت نسبة طلبة الموازي في وبخاصة 
 %". ٨٠فیما تخطت في بعض التخصصات المطلوبة كالطب %  ٦٠بعض ھذه الجامعات 

أمام ھذا الواقع المریر وأمام مستقبل مجھول للتعلیم العالي ولسمعة جامعاتنا ومنذ صدور : "وقالت
ً برفع رسوم الدراسات العلیا والبرنامج الموازي، لم تأل حملة قرار الجامعة األ ردنیة رسمیا

ً في مواجھتھ بكل الوسائل القانونیة والسلمیة المتاحة وقمنا بربط ھذا القرار بسیاسة " ذبحتونا"ّ جھدا
  ".حكومیة تعمل على التدریج في خصخصة بعض الجامعات الرسمیة

 أخبار الجامعة 

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                          االثنین                                  ٣:الغد ص
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 الحرم الجامعي یومیاألف نسمة یدخلون  ٦٠: االردنیة 
 

ألف نسمة یدخلون الحرم ) ٦٠(قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة إن نحو 
 .الجامعي یومیا، فیما یستقبل مستشفى الجامعة زھاء نصف ملیون مراجع سنویا

 
ل وأضاف الطراونة خالل لقائھ الیوم أعضاء المجلس المحلي في صویلح أن إدارة الجامعة تبذ

قصارى جھدھا لتوفیر منظومة أمنیة شاملة بالرغم من أن البنیة التحتیة غیر مھیأة لھذه األعداد 
 .عاما فما فوق ) ١٨(الكبیرة التي تدخل الحرم الجامعي وغالبیتھم من الفئة العمریة 

 
اعداد  ولفت رئیس الجامعة الى أن من بین القضایا التي تواجھ الحرم الجامعي االرتفاع المستمر  في

المركبات التي تستخدم الطرق المحیطة بالجامعة نتیجة وجود مؤسسات تعلیمیة قریبة منھا األمر 
 .الذي یؤدي الى ازدحامات مروریة خانقة

 
وأشاد الطراونة بفكرة استحداث ھذا المجلس الذي سیكون عونا للجھاز األمني وأداة مھمة في نشر 

 .ت المجتمعیة الدخیلة على مجتمعنا األردنيالقیم واألخالق األصیلة ومحاربة اآلفا
 

وأكد الطراونة خالل اللقاء الذي حضره نائبا رئیس الجامعة الدكتور محمد ولید البطش والدكتور 
عماد صالح دعم الجامعة ومساندتھا للمھام الذي یضطلع بھ المجلس لخدمة اھالي منطقة صویلح 

 .تیة التي تھم سكان المنطقةخصوصا جھوده اإلصالحیة في جمیع األمور الحیا
 

بدوره عرض مدیر المركز األمني في صویلح المقدم معتز الذھني المبادرة التي انبثقت عن مدیریة 
األمن العام باستحداث مجالس محلیة تكون ردیفا للمراكز األمنیة ضمن استراتیجیة العملیة االمنیة 

 .ھمة لحفظ األمن والنظام في المجتمعات كافةالحدیثة التي تتطلب ترسیخ تشاركیة المواطن في المسا
 

وأشار الذھني إلى ان ھذا اللقاء یندرج ضمن أھداف المجلس بضرورة تعزیز التعاون مع المؤسسات 
 .الوطنیة النجاح ھذه الفكرة الریادیة خدمة للمواطن وجھود التنمیة الوطنیة الشاملة

 
یادات رسمیة وشعبیة حول آلیات عمل وتحدث أعضاء المجلس الذي یضم شخصیات وفعالیات وق

المجلس وأھمیة مشاركة الجامعة األردنیة في إنجاح ھذه الفكرة من خالل إقامة ندوات ومحاضرات 
وحوارات توعویة تستھدف تمتین الجبھة الداخلیة وتحصینھا من كل من یحاول اإلساءة لھا، وإتاحة 

  .یجابي في المجتمع األردنيالفرص لتقدیم المقترحات التي تساعد على التغییر اإل

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                       االثنین                                                    السوسنة   
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 أوراق وبحوث في أدب األردن وفلسطین
  

إبراھیم خلیل األستاذ في . عن دار فضاءات للنشر والتوزیع صدر كتاب جدید للناقد واألكادیمي د
ص من القطع الكبیر  ١٩٢الجامعة األردنیة بعنوان أوراق وبحوث في أدب األردن وفلسطین في 

األول منھا یسلط الضوء على أسئلة النكبة في األدب األردني الحدیث منبھا  تتقاسمھا سبعة فصول في
على الترابط العضوي بین الحركة الوطنیة األردنیة والمد الثوري في فلسطین منذ وعد بلفور مشیرا 
لما ورد في شعر عرار ومحمود الروسان وعبد المنعم الرفاعي وحسني زید الكیالني ویوسف العظم 

یمان الموسى وعبد الحلیم عباس وعیسى الناعوري وحسني فریز وعبد الرحیم عمر وكتابات سل
وحیدر محمود وسلیمان عویس ومحمود الشلبي وتیسیر سبول وسلیمان قوابعة وفخري قعوار وھند 
أبوالشعر وأمین فارس ملحس من أمثلة شعریة وقصصیة وروائیة تؤكد حرص األدیب األردني على 

مشروع الصھیوني على أرض فلسطین ال على األردن وحده بل على العرب التحذیر من مخاطر ال
 .قاطبة، والمسلمین جمیعا، وفي شتى األماكن والبلدان

أما الفصل الثاني فیتناول المؤلف فیھ القصة األردنیة القصیرة في السبعینات بادئا بالتنبیھ على جھود 
الجدید، منتھیا بكتاب العقد السابع من القرن الرواد في كتابة القصة منتقال إلى جیل مجلة األفق 

الماضي، متناوال في ذلك أعمال فخري قعوار وغالب ھلسا وخلیل السواحري وجمال أبو حمدان 
 .ومحمود الریماوي وھند أبو الشعر وفایز محمود وبدر عبد الحق

ة نقرأ عن مسارات القصیدة لدى خمسة أصوات شعریة جدید: وفي الفصل الثالث الموسوم بعنوان
نضال برقان وخالد أبو حمدیة وصالح أبو الوي وأحمد أبو سلیم وعصام : التجربة الشعریة لكل من

ویخصص المؤلف  ٨٢ -٣٧وھي دراسة ضافیة تشغل مساحة كبیرة في الكتاب من ص . السعدي
د وقد الفصل الرابع من الكتب لیقدم لنا فیھ دراسة مستفیضة لدیوان أعالي القرنفل لیوسف المحمو

مؤكدا أن قصیدة یوسف المحمود تقوم « یوسف المحمود شاعر من ھذا الزمان « سمى ھذا الفصل 
 .على التوتر الذي تنشأ عنھ طاقة انفعالیة كبیرة تترك لدى القارئ أثرا نافًذا

وفي الفصل الخامس یقف المؤلف بنا إزاء مقاالت إحسان عباس المنشورة في الدوریات بین عامي 
في دراسةٍ جدیدة تسبر غور رؤاه النقدیة ومدى ما تعبرعنھ من تجاذب بین الحداثة  ٢٠٠٢و ١٩٥٢

إلى ص  ٩٧وھذا الفصل یشغل حیزا كبیرا في الكتاب إذ یمتد من ص . وتأصیل الخطاب النقدي
یلیھ الفصل السادس الذي یركز فیھ على دور یوسف سامي الیوسف النقدي سواء ما یتعلق منھ  ١٢٢

عري أو بغیره من األدب العربي والغربي الحدیث، الفتا النظر لما عبر عنھ الناقد الراحل بالتراث الش
أما الفصل . من آراء جدیدة في الشعر العذري، وفي مقدمة القصیدة الجاھلیة، ووحدة القصیدة العربیة

 .السابع واألخیر فقد دار الحدیث فیھ حول جھود الناعوري بوصفھ ناقًدا للشعر المھجري
ً أخرى حول األدب الحدیث في األردن وفلسطین منھایُ  فصول في األدب : ذكر أن للمؤلف كتبا

األردني ونقده ، و جبرا إبراھیم جبرا ، ونقاد األدب في األردن وفلسطین ، وتیسیر سبول من الشعر 
  .إلى الروایة، والروایة في األردن في ربع قرن، والقصة القصیرة في األردن وبحوث أخرى

 ١٣/١٠/٢٠١٤         االثنین                                                                                             الرأي  
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 حسین مجلي في ذمة هللا

  
  

 .توفي وزیر العدل االسبق ونقیب المحامین االسبق حسین مجلي الیوم اثر نوبة قلبیة مفاجئة
وقال المحامي سمیح خریس انھ یرافق مجلي في زیارة الحد االصدقاء المرضى في مستشفى عمان 

 .شرةالجراحي لیتعرض الزمة قلبیة حادة في مصعد المستشفى ویتوفى بعدھا مبا
 .وسیشیع جثمانھ غدا في مسقط راسھ في بلدة الكتھ في محافظة جرش

والمحامي حسین مجلي الرواشده ھو وزیر العدل األردني ، ونقیب المحامین األردنین الكثر من 
ومسقط راسھ  ١٩٣٧م عن محافظة جرش حیث ولد عام ١٩٨٩دورة، وقد فاز بمجلس النواب عام 

عضو سابق في مجلس كلیة الحقوق بالجامعة . ١٩٦٥المحامین عام  انتسب لنقابة. ھو بلدة الكتة
عضو بالمكتب الدائم التحاد المحامین .محاضر سابق في كلیة الحقوق بالجامعة األردنیة. األردنیة

عضو في مجلس المعھد . أول محام من األردن في نقابة المحامین الدولیة. العرب ألثني عشر عاما
یعرف بأبو شجاع، أب لخمسة أوالد شجاع رحمة هللا، وومیض، . العربيرئیس المنتدى . القضائي

 .وطارق، وحنین وھدیل
وتقدم  ٩/٢/٢٠١١وكان مجلي وزیرا للعدل في حكومة دولة الدكتور معروف البخیت یوم االربعاء 

ً على عدم جدیة الحكومة بالقیام بأصالحات ٢٠١١/  ٥/  ٢٦باستقالتھ یوم الخمیس   .احتجاجا
حسین مجلي بمواقفھ اتجاه الجندي أحمد الدقامسھ حیث طالب من خالل اعتصام حدث أمام ویعرف 

وزارة العدل بعد أربع أیام من تسلمھ حقیبة الوزارة باخالء سبیل الجندي أحمد الدقامسة ووصفھ 
ً وغیرھا من القضایا التي شغلت الرأي العام في  ً أصال بالبطل والذي ما كان یستحق أن یكون سجینا

  .األردن
  

 ١٣/١٠/٢٠١٤االثنین                                                                                        ١: الدستور ص  
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 مبادرة ومعوقات التعلیم العالي ھل تحالن مشاكل الجامعات؟"ورقة 

 
التي تشھدھا " االضطرابات"ما عاد الطلبة االردنیون في الخارج بحال افضل منھم في الداخل، خصوصا في ضوء 

 ".مقصدا للراغبین في الدراسة بالخارج"معظم مدن العالم التي كانت تعد 
، وحین طالب "طلبة أردنیین"ة الیوم، فما إن تنازع المتنازعون في الیمن، حتى ذھب ضحیتھم جھد الشواھد كثیر

االوكرانیون بانفصال واتصال ما كان إال أن ضاق الخناق على االردنیین من الطلبة أیضا، كذلك الحال في سوریة 
ّقد وغیرھا من البلدان، التي یلجأ إلیھا ابن ا الردن لیجد فیھا فرصتھ التعلیمیة التي ال توفرھا لھ المكلومة، والعراق المت

 .بالده
والتي یمكن ترجمتھا بطریقة عكسیة بارتفاع "اسباب عدم توفر الفرص باتت شبھ معروفة فھي إما لضیق ذات الید 

سھ في ، أو لعدم توافر التخصصات التي ینشدھا الطالب االردني وفقا لمعطیات الطالب نف"تكالیف التعلیم في البالد
 .محافظات المملكة

أن االردنیین ھنا وھناك، اصبحوا الضحیة، والنتشارھم حول " العرب الیوم"الواضح من عدد من الطلبة الذین التقتھم 
العالم، باتت وزارة الخارجیة االردنیة تتكبد عناء دفع اثمان باھظة العادتھم وتأمینھم كمواطنین تعنى بشؤونھم في 

بعد، فال التعلیم العالي في االردن وصل لمرحلة یستطیع امامھا " تماما"االنذار لم یقرع الخارج، كل ذلك وجرس 
التخفیف من العبء المادي على الطلبة، أو توفیر المستوى التعلیمي المنشود ببعض التخصصات، وال الطلبة امتنعوا 

 .عن السفر لغایة الدراسة
ھي المصدر االكبر لتمویل الجامعات " االقساط الجامعیة"تخفیض تكالیف الدراسة، ال یمكن ان یكون، طالما 

مع وزارة التعلیم العالي سابقا وخلص " مجموعة مبادرة النیابیة"االردنیة، االمر الذي حاولت الوثیقة، التي ناقشتھا 
 .الطرفان لتوافق على أھمیتھا، معالجتھ

ویع في مصادر التمویل الخارجیة والذاتیة تحدثت عن تن" العرب الیوم"الورقة، التي اطلعت على تفصیالتھا 
زیادة االستقرار المادي "للجامعات، إلى جانب تلك المخصصة من الجھات الحكومیة، لیأتي ذلك ضمن اطار 

، األمر الذي یُؤمل منھ ان ینعكس مباشرة على استقاللیة الجامعات وبالتالي على رسوم الجامعات بطبیعة "للجامعات
 .الحال

فع سویة التعلیم ومواءمة المخرجات مع سوق العمل مطروح ایضـا في الورقة، االمر الذي وضعت لھ الحدیث عن ر
 .الحالي وحتى مدة ال منتھیة على اعتبار اھمیة اعادة التقویم والتعدیل ٢٠١٤اسقف زمنیة مستمرة من عام 

جانب دراسة وضع الكثیر من تحفیز الطلبة على االلتحاق بالكلیات والتعلیم المھني جاء ضمن الورقة، إلى 
اعداد خطة "التخصصات الموجودة حالیا، االمر الذي اندرجت تحتھ خطوات عدیدة محددة باطار زمني، مثل 

مبرمجة الیقاف التخصصات االنسانیة على مستوى الدبلوم في كافة الكلیات الرسمیة والخاصة، والبكالوریوس في 
والبدء باستبدالھا بتخصصات جدیدة على مستوى  ٢٠١٥/ ٢٠١٤الجامعي  جامعة البلقاء التطبیقیة مع نھایة العام

، وذلك بربط التخصصات الجدیدة مع متطلبات واحتیاجات القطاع الصناعي )٢٠١٦/ ٢٠١٣العام الجامعي (الدبلوم 
 .المحلي واالقلیمي

لمقبلة، لتحسن وضع التعلیم الذي كل ما سبق، وإلى جانبھ الكثیر من التعدیالت من المفترض ان ترى النور في الفترة ا
في التطور " حجر الزاویة"یراه رئیس مجموعة مبادرة الشراكة البرلمانیة مع الحكومة المھندس سعد ھایل السرور 

 .المنشود لالردن
االستراتیجیة المذكورة من المفترض ان تفكفك مشاكل التعلیم العالي وترفع من سویتھ، االمر الذي تطرح امامھ 

فھل سیتم تطبیق االستراتیجیة حق؟ وھل ستعود ثقة االردنیین والمؤسسات االردنیة : ت من وزن مختلفتساؤال
  .من المفترض ان تجیب االیام المقبلة على ھذه التساؤالت.. بمخرجات الجامعات االردنیة؟ 

  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                                االثنین                            ٣:العرب الیوم ص- عمان نیوز
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 اعتصام للطلبة العائدین من الجامعات الیمنیة أمام رئاسة الوزراء

من الطلبة العائدین من الجامعات الیمنیة، األحد، أمام رئاسة الوزراء مطالبین  اعتصم العشرات
الحكومة بالتدخل لقبولھم على البرنامج العادي، ولیس على البرنامج الموازي كما قرر مجلس التعلیم 

 .العالي
 .لبھمواستقبلت رئاسة الوزراء وفدا من الطلبة وأولیاء أمورھم، لمقابلة المسؤولین لسماع مطا

، "یا أردن یا أمي وهللا تاجروا بدمي"، و"ال إلھ إال هللا ھیو الطالب بصرخ آه: "وھتف المعتصمون
وارفع النسبة المئویة وعبي جیوب " ، و"ھاي جامعات حكومیة مش شركات استثماریة"و

 ".الحرامیة
سنة / البشريالطالب محمود قندیل یدرس في جامعة العلوم والتكنولوجیا في صنعاء، تخصص الطب 

أتمنى أن نقبل على نظام التنافس، أسوة بالزمالء الذي غادروا الیمن إبان ": "السبیل"ثانیة، قال لـ
 ".٢٠١١األحداث األولى عام 

ًرا أن  وأكد أن كلفة الدراسة على البرنامج الموازي مكلفة جدا، بالمقارنة مع كلفة الدراسة بالیمن، مقدِّ
 .آالف دینار ٥الواحد بـكلفة المالیة لدراسة الفصل 

إن المؤسسات استقبلتنا ورحبت ) سنة رابعة/ تخصص طب بشري(فیما قال الطالب أسامة الربابعة 
ُتفھم مطالبھم  .بنا واستمعت لنا، وآخرھا الدیوان الملكي، والیوم نحن أمام رئاسة الوزراء، متمنیا أن ت

خصوص عودة الدراسة من البدایة لطلبة السنة وعبر الربابعة عن استیائھ من قرارات التعلیم العالي ب
 .األولى والثانیة والثالثة، وعودة الطلبة الذین على أبواب التخرج أن یبدؤوا دراستھم من سنة رابعة

وأشار الطالب یحیى الصرایرة إلى أن كلفة الدراسة مرتفعة جدا على البرنامج الموازي، حیث قدرھا 
 .الدراسة من مأكل ومسكن ومشرب ومواصالت ألفا سنویا، عدا عن مصروفات ١٢بـ

وأكد الربابعة والصرایرة أن عددا من الطلبة رجع إلى الیمن الستكمال دراستھ؛ ھروبا من إكمال 
 .الدراسة على البرنامج الموازي

منھم یدرسون  ٤٤٨طالبا وطالبة،  ٦٤٧وتقدر أعداد الطلبة األردنیین الدارسین بالجامعات الیمنیة 
تخصصات أخرى، حیث ھنالك ثالثة طالب  ١٣٧طب األسنان، و ٦٢البشري، و تخصص الطب

 .فقط مبتعثون من وزارة التعلیم العالي، والباقي یدرسون على نفقتھم الخاصة
 ٢٠٨وتشیر اإلحصائیات إلى أن عدد طلبة تخصص الطب الملتحقین بجامعات یمنیة خاصة یبلغ 

في جامعات خاصة،  ٣٣طلبة طب األسنان منھم في جامعات حكومیة، بینما  ٢٤٠طالب، مقابل 
 .في جامعات حكومیة ٢٩و

وكان مجلس التعلیم العالي وافق على قبول الطلبة األردنیین الملتحقین في برامج البكالوریوس في 
في الجامعات األردنیة  ٢٠١٤/٢٠١٥الجامعات الیمنیة الحكومیة والخاصة، المسجلین قبل بدایة العام 

الموازي، واستثناء شرط الحد األدنى من معدل الثانویة العامة، وقبولھم في على البرنامج 
  . التخصصات المناظرة لتخصصاتھم في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة

 ١٣/١٠/٢٠١٤    االثنین                                                                 ٢:االنباط ص-١:عمان السبیل ص
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  األطباء» امتیاز«نسبة النجاح في %  ٣٦٫٤
  

امتحان  قال رئیس المجلس الطبي األردني وزیر الصحة الدكتور علي حیاصات ان نسبة النجاج في
  .بالمئة لدورة شھر ایلول ٣٦ر٤لجمیع المواد بلغت ) االمتیاز(الفحص اإلجمالي للطب البشري 

طبیبا طبیبة تقدموا المتحان الطب البشري  ٦٧٠متقدما نجح من اصل  ٢٤٤امس ان ) بترا(وقال ل
الفترة من  في جمیع المواد، وھي األطفال والباطنیة والجراحة والنسائیة، والذي عقده المجلس في

  .ایلول من خریجي دول العالم المختلفة ٣٠- ٢٨
بالمئة  ٥٦ر٦طبیبا بنسبة بلغت  ١٨٠طبیبا تقدموا لالمتحان الول مرة، نجح منھم  ٣١٨واضاف ان 

  .بالمئة ١٨ر٢بنسبة بلغت  ٦٤من المعیدین من دورات سابقة، نجح منھم  ٣٥٢و
 ١١٦دة ممن اكملوا في دورات سابقة بلغ واوضح الدكتور حیاصات ان عدد المتقدمین لمادة واح

 ٢١٢بالمئة، فیما بلغ عدد المكملین لھذه الدوره بمادة واحدة  ٧٢بنسبة  ٨٤طبیبا وطبیبة نجح منھم 
  .طبیبا

  .بالمئة ٦٣ر٩وبلغت نسبة النجاح العامة في طب االسنان لمن اجتاز الجزئین الكتابي والشفوي 
 ٨٣طبیبا وطبیبة منھم  ٨٧ین المتحان طب االسنان بلغ وقال الدكتور حیاصات ان عدد المتقدم

وبذلك اصبح عدد المتقدمین للجزء الشفوي من االمتحان من الناجحین  ٥٣للفحص الكتابي نجح منھم 
  .٥٥نجح منھم  ٥٧في الجزء الكتابي من ھذه الدورة والدورات السابقة 

ضع لھا خریجو دول العالم من ویعقد المجلس الطبي اربع دورات للفحص اإلجمالي سنویا، یخ
  .األطباء األردنیین او غیر األردنیین الذین ینوون ممارسة الطب في المملكة

ولفت حیاصات الى ان الھدف من اجراء االمتحان ھو االطمئنان على ان یكون أي طبیب یرغب 
تویات التعلیمیھ بممارسة الطب في األردن على سویة ممیزة من الكفاءة والعلم بالنظر الى تفاوت المس

للجامعات والقدرات الفردیة لألطباء الخریجین مما یجعل ھذا االمتحان معیارا موحدا یجب ان یجتازه 
  .جمیعھم

وحول شكاوى بعض األطباء من صعوبة االمتحان وتدني نسبة النجاح في الدورات األخیرة اكد 
وتحدیث العمالھ وانظمتھ واعمال الوزیر ان المجلس یعمل منذ عدة اشھر على إعادة تقییم وتطویر 

لجانھ العلمیة وامتحاناتھ لالرتقاء بمستوى امتحاناتھ بما یتناسب مع سمعة األردن الطبیة والمحافظة 
  .على ھیبة االمتحانات

واشار الى ان ھذا التطویر على االنظمة واعمال اللجان سینعكس ایجابا على المریض وعلى الطبیب 
لخدمة الطبیة المقدمة او خفض نسبة األخطاء الطبیة، بما یعزز السیاحة سواء من حیث رفع مستوى ا

العالجیة التي اصبحت رافدا مھما لالقتصاد الوطني وتشجیع الدول العربیة على استقطاب األطباء 
  .األردنیین، نظرا لما اكتسبتھ ھذه االمتحانات من االحترام والثقة

ھو امر نسبي، كما انھ یجري تقییم لنتائج كل دورة وبین الدكتور الحیاصات ان صعوبة االسئلة 
امتحانیة ودراسة تحلیلیة إحصائیة لالسئلة قبل إقرار النتائج بھدف الغاء أي سؤال غیر مالئم في 
مستواه او دقتھ، مضیفا ان سیاسة الوزارة ان تكون االمتحانات جدیة ومنطقیة ومتناسبة مع مستوى 

  .المسؤولیة التي سیحملھا الطبیب

 ١٣/١٠/٢٠١٤                       االثنین                              ٨:الدستور ص- ٥ :العرب الیوم ص- ٦:الرأي ص
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  باحثون یناقشون التشبیك العلمي بین جامعات المتوسط والمراكز األوروبیة

  
ناقش باحثون عرب وأوروبیون امس االحد في مؤتمر التشبیك العلمي األول للمشروع االوروبي 
لدول حوض المتوسط سبل تعزیر الحوار العلمي بین الجامعات والمراكز البحثیة األوروبیة 

  .دولونظیراتھا في ھذه ال
وأكد رئیس جامعة االمیرة سمیة الدكتور مشھور الرفاعي أھمیة توحید الجھود بھدف تعزیز مشاركة 
الجامعات والمراكز البحثیة في ھذا المشروع مشیرا الى ان جامعة األمیرة سمیة تلتزم بالمشاركة في 

  .الجھود الدولیة الرامیة إلعادة توجیھ البحوث واالبتكار والتعاون الدولي
قال ان رؤیة سمو األمیرة سمیة بنت الحسن رئیس مجلس امناء الجامعة تلتزم بضمان جیل جدید و

من الطالب یتخرجون بخبرات ومھارات تعزز قدراتھم الریادیة واإلبداعیة وتساھم في عالم یشھد 
  .تطورات غیر مسبوقة

یا المعلومات عدة ویضم فریق المشروع األوروبي باإلضافة الى جامعة األمیرة سمیة لتكنولوج
جامعات ومؤسسات من األردن وفلسطین ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب وفرنسا وألمانیا 

  .والیونان
و یھدف المشروع الى التعریف بالبرنامج األوروبي الجدید لدعم البحث العلمي واالبتكار 

  .ملیار یورو والتي تصل المیزانیة المخصصة لھ ما یقارب الثمانین) ٢٠٢٠ھورایزون (
وتكمن أھمیة المشروع في أنشطتھ التي تھدف الى تحدید أولویات البحث العلمي في مجال تكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت للدول المشاركة باستخدام منھجیة علمیة مثبتة لتمثل أساسا للحوار والتواصل 

الجامعات والمراكز البحثیة في  مع القائمین على البرنامج في االتحاد األوروبي بھدف تعزیز مشاركة
ویھدف المشروع الى مساعدة الباحثین في كتابة المقترحات . دول حوض المتوسط في البرنامج

  .العلمیة للتقدم لھذا البرنامج وایجاد الشركاء من الجامعات والمراكز البحثیة األوروبیة والعربیة
ة ناقشوا الموضوعات التي سیتم دولة أوروبیة وعربی ١٦خبیرا من  ١٢٠وشارك في المؤتمر 

واألفكار البحثیة ذات العالقة وشروط ) ٢٠٢٠ھورایزون (طرحھا العام المقبل من خالل برنامج 
  .المشاركة بھذا البرنامج

وعبر مدیر المشروع الدكتور ثایس فیتیغ عن شكره لجامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا الستضافة 
للمشروع لتعزیر الحوار العلمي بین الجامعات والمراكز  المؤتمر واستعرض األنشطة المختلفة

وتحدث رئیس قسم علم الرسم . البحثیة األوروبیة ونظیراتھا في دول حوض البحر األبیض المتوسط
الحاسوبي والمدیر التقني للمشروع في الجامعة الدكتور إدوارد جاسر عن أھمیة المؤتمر لمناقشة 

كین وفرص تحویلھا الى مشروعات یمكن دعمھا مالیا من برامج دعم األفكار البحثیة للخبراء المشار
  .البحث العلمي األوروبیة من خالل تشكیل شراكات علمیة ومعرفة متطلبات التقدیم لھذه البرامج

 ١٣/١٠/٢٠١٤االثنین                                                                    ٧:الدستور ص- ٥ :الرأي ص -بترا
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 نریدھا جامعات خاصة بدون رقابة حكومیة.. مروان كمال. د
  

بغیر الذي یؤمن بھ أغلب األردنیین في مروان كمال الجرأة ألن یقول . لدى وزیر الزراعة األسبق د
 .موضوع التعلیم الجامعي

آخرون من ذوي االختصاص تسابقوا في الفترات األخیرة إلصدار شھادات النعي أو الموت 
ولو سألت عشرة أشخاص . السریري الذي یمّر بھ التعلیم العالي، تحدیًدا، والتعلیم عموًما، لدینا

 –أغلب الظن  –اوتة عن مشكلة التعلیم في األردن فإن تسعة منھم أردنیین من شرائح اجتماعیة متف
 ً سیرددون المقوالت . سیقولون أن الجامعات الخاصة بنزعتھا التجاریة الربحیة الجامحة أساءت كثیرا

. تسیطرعلیھ مجامیع ذات نفوذ ألغت رقابة الدولة علیھ) ومنھ الجامعي(الشائعة من أن التعلیم الخاص 
ب المدرسین وقلة اإلنفاق على البحث العلمي ومالحظات أخرى سلبیة عدیدة، ومع ضعف روات

 !!تضافرت جمیعھا فأدخلت التعلیم الجامعي غرفة اإلنعاش
. یرفضھا د... ھذه اإلنطباعات النمطیة التي یوردھا ذوو اختصاص ویضیفون علیھا ما ھو أقسى

العالي عندنا أرخص منھ في بلدان عدیدة، مروان كمال، ویعطي أرقاًما مضادة تذھب إلى أن التعلیم 
بل ویدعو إلى كّف ید الدولة عن التدخل بالرقابة على الجامعات الخاصة ألن الرقابة المركزیة نقیض 

 .الرسالة الجامعیة الحدیثة
ھو محافظ، مقّل بالكالم ویتجنب الخوض في القضایا الخالفیة التي تشكل حدیث الصالونات 

سبق وصدر بتوصیات من اللجنة » التوجیھي«لدیھ حّل للمعضلة السنویة المتجددة المسماة . السیاسیة
الثانویة أما لماذا لم تأخذ بھ الحكومة ھذه السنة عندما قررت أن تفعل الذي فعلتھ بنتائج . الملكیة

 .العامة، فتلك مسألة أخرى
 
 
 
 
الترویج الرسمي یعتبر النتائج انجازا .. دعنا نبدأ من عند ما حصل في نتائج التوجیھي ھذه السنة 

جریئا وعبقریا بقدر ما ھو اتھام لنتائج العام الماضي والسنوات السابقة وكأنھا كانت عملیا نوعا من 
.. بانھ استعراض سیاسي من قبیل التصرفات الرسمیة العشوائیة  وفي المقابل یراه البعض.. التزویر 

 أنتم كیف تفھمون ما حصل وجدواه؟
 

مسألة التوجیھي على قدر كبیر من األھمیة لسببین؛ األول إن االمتحان ھو مقیاس لدرجة تحصیل 
یلة الطالب والثاني أن التوجیھي األردني یتمتع بسمعة جیدة اكتسبھا على مدى السنوات الطو

تزاید األعداد وتعدد المراكز وضعف الطلبة قبل الوصول إلى التوجیھي والتنافس الشدید . الماضیة
. على مقاعد الجامعات وطول فترة االمتحان كل ذلك حول المرحلة إلى الصورة التي نراھا اآلن

قع من اجل یضاف إلى ذلك االنفالت والغش بالوسائل الحدیثة والقدیمة وھنا البد من مواجھة الوا
ً لمشكلة الثانویة العامة بالنقاط التالیة . اإلصالح  :وقد اقترحت اللجنة الملكیة االستشاریة للتعلیم حال

 .االھتمام بالصفوف ما قبل التوجیھي وإلغاء الترفیع التلقائي وتأھیل المعلمین•    
 .اختیاري) ٣(إجباري ) ٣(مواد ) ٦(تخفیض عدد مواد االمتحان إلى •    

 لنتائج االمتحانات المدرسیة في السنتین األخیرة وما قبلھا %) ٣٠(إعطاء عالمة     •
 .للمقابلة عند دخول الجامعة%) ٢٠(إعطاء عالمة •    
 .تأھیل المعلمین•    

 

 ١٣/١٠/٢٠١٤            االثنین                                                                          ٧:ابواب ص/الرأي
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بل اجتھاده . وبذلك تصبح عالمة امتحان الثانویة العامة لیست المقیاس التي ترسم مستقبل الطالب
 .السابقةعلى مدى السنوات 

 
 ھل تفضلون عمل نقابة ألساتذة الجامعات على غرار نقابة المعلمین؟

 
من المفید عمل نقابة أو جمعیة ألساتذة الجامعة یكون التركیز فیھا على المفھوم المھني ولیس 

بمعنى أن . المطلبي لتزید من التواصل بین األكادیمیین ال لتكون أداة ضغط على ھذه المؤسسة أو تلك
م أساتذة الجامعة یجب أن یتمیز بالنشاط الفكري الثقافي العلمي ولیس النشاط السیاسي أو تنظی

فأساتذة الجامعة یتمتعون عادة بھامش كبیر من حریة االختیار ال تستوجب التأكید على . المطلبي
 . المطلبیة

 
قلھا التمییز كیف تفسرون ضعف مستوى أساتذة الجامعات وما یشیع بینھم من ظواھر سلبیة لیس أ 

 ضد األساتذة غیر األردنیین؟
 

ال یوجد تمییز ضد األساتذة غیر األردنیین بل إنھم یلقون كل االحترام والتقدیر ودلیل ذلك وجود ھذه 
وحقیقة األمر أن األردن بحاجة . في كثیر من الجامعات% ٢٠األعداد الكبیرة منھم والتي تزید عن 

ت حتى یصل معدل الطالب إلى األساتذة النسبة المقبولة وھي كبیرة إلى مزید من أساتذة الجامعا
إضافة إلى أن ). ٣٧:١(في حین أن النسبة لدینا في الجامعات الرسمیة ھي . أستاذ لكل عشرین طالب

أساتذة الجامعات ھم جزء ھام من رأس . تكوین أستاذ الجامعة یتطلب الكثیر من استثمار المال والجھد
كما أن وجود أساتذة لیسوا أردنیین یحقق مبدأ . ب تنمیتھ والمحافظة علیھالمال البشري الذي یج

ً على الطلبة  .التنوع والذي یعمل على إثراء الھیئة األكادیمیة وینعكس إیجابیا
ومن جھة أخرى فإن تمییز أساتذة الجامعات بحاجة إلى تنمیة مھاراتھم التعلیمیة والتربویة وخاصة  

حاجة إلى برامج اثرائیة متواصلة وعلینا أن ال ننسى بأن التعلیم مھنة لھا حدیثي التخرج وكذلك ھم ب
ً . أصولھا ومھاراتھا وفي نفس الوقت ھو رسالة ً أو نفسیا ولیس كل من یحمل شھادة علیا مؤھل تلقائیا

 ً ً جامعیا  .لیصبح أستاذا
 
شئ عادي؟ .. للزراعةدرستم دكتوراة كیمیا وعملتم رئیسا لثالث أو أربع جامعات ومنھا إلى وزیر  

 أم ان ھناك خطأ ما في اختیار المكان المناسب؟
 

ال شك ان تنوع المواقع التي یتسلمھا المرء في مسیرة حیاتھ ھو شيء صحي ومن شان التنوع أن 
إن إدارة الجامعة فیھا شيء كثیر من العلم . یمنح الخبرة والقدرة على اإلفادة من كل تجربة سابقة

ة اإلداریة والتواصل مع البحث العلمي والباحثین وآخر المستجدات العلمیة والمعرفة والمھار
والتكنولوجیة بالضبط ھذا ما تحتاجھ وزارة مثل وزارة الزراعة حتى یمكن إحداث نقلة نوعیة في 

 .إضافة إلى أني كنت في یوم ما عمیدا لكلیة الزراعة في الجامعة األردنیة. القطاع
 
ورأستم اتحاد ..ورأستم في األردن جامعات فیالدلفیا والیرموك .. بحرینأسستم ورأستم جامعة ال 

ھل تشاركون رأي بعض ذوي االختصاص من ان الجامعات الخاصة : الجامعات العربیة األوروبیة
 عندنا سممت الصناعة التعلیمیة العلیا بتغلیب الربحیة على المھنیة؟

 
 ً وجودة في جمیع أنحاء العالم وھي ال تسمم التعلیم كما أن الجامعات الخاصة م. ھذه مفاھیم خاطئة جدا

ھناك جامعات خاصة .. من قال أن الجامعات الخاصة تغلب الربحیة على المھنیة؟ . یتوھم البعض
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متمیزة وعلى أفضل مستوى في العالم وفي بلدنا العزیز المسألة تعتمد على الجامعة وإدارتھا ولیس 
 .على ملكیتھا

 
قیادات القطاع التعلیمي التي تفھم ھذا القطاع بانھ صناعة معقدة ربحیة خدمیة لھا  أنتم محسوبون على

ما ھي المعادلة الصناعیة التي تضمن أن یكون . مواصفات في خدماتھا االجتماعیة ومسؤولیتھا
 للجامعات الخاصة والحكومیة أدوار متكاملة؟

 
التعلیم العالي الوطني ھذه تأخذ رسوم  الجامعات الخاصة والحكومیة كلھا جسم وطني واحد ھو قطاع

ّ في مستوى التعلیم ونوعیتھ الجامعة الرسمیة . وتلك تأخذ رسوم وال یجوز التفریق بین ھذه وتلك إال
تنفق علیھا الحكومة والجامعة الخاصة تنفق من عائدات رسومھا وما لم تكن المعادلة االقتصادیة 

في النھایة أردنیون سیعملون في المواقع المختلفة  و الخریجون ھم. صحیحة فال یمكن االستمرار
أما تكامل األدوار فھذه . والمطلوب أن تتركز الجھود لتحسین األداء في جمیع الجامعات بدون استثناء

ولكن تستطیع وزارة التعلیم العالي أن تساھم بذلك حین تعامل الجامعات وفق نفس . مسألة طبیعیة
 .مل على أساس التعاون والمشاركة ولیس التدخل والسیطرة واإلدارةاألسس والمعاییر ویقوم التعا

 
المجالس والمؤسسات االشرافیة على التعلیم العالي متھمة انھا مشلولة غیر فعالة أو مجیّرة لصالح 

 مسؤولین كبار أي انھ ال رقابة حقیقیة على الجامعات؟
 

وبالتالي فالمطلوب عدم إخضاعھا  الجامعات في دول العالم ال تقع تحت الرقابة أو اإلشراف
ال یعقل أن تنشغل الحكومة بتفاصیل اإلدارة لمؤسسات أساس نجاحھا االستقالل . لإلشراف والرقابة

الحكومة دورھا أن تكون لدیھا الرؤیة الواضحة لما ترید أن یكون علیھ . المالي واإلداري واألكادیمي
أما كیف تتم ذلك فھذه مسؤولیة الجامعات . تصاد الوطنيالتعلیم العالي والدور الذي یقوم في دعم االق

والمطلوب تعزیز التشبیك بین مؤسسات التعلیم والقطاعات . والتي تضم أھل العلم والفكر في المجتمع
األخرى وتعزیز التعاون في تطویر التعلیم ووضع البرامج المشتركة والوصول إلى نقاط تدفع 

شراف والرقابة غیر موجود في الدول في تعاملھا مع الجامعات ألنھ ومفھوم اإل. بالتعلیم إلى األمام
وتنمیطھا في حین أن » مدرستھا»یتعارض مع حریة الجامعات وألنھ یؤدي إلى قولبة الجامعات و

 .وعلى الحكومة أن تعمل بمساعدة ھذا االتجاه. المطلوب التنوع واإلبداع والتكامل والتجدید
 
ي لماذا فقدنا جزًءا أساسیا من الخصوصیة التي كنت تعمل من أجلھا وھي وبنفس مجال التعلیم العال 

 استقطاب الطالب الخلیجیین؟ 
 

ّرعلى . ال، لم نفقد الجاذبیة الخاصة وال زال لدینا طلبة خلیجیون ومن جنسیات مختلفة لكن الذي أث
ھا فروع في جامعات أعداد الطلبة الخریجین وجود الجامعات الجدیدة التي قامت في دول الخلیج ومن

 .أوروبیة وأمریكیة فأصبحت أكثر جاذبیة للطلبة الخلیجیین
 

لماذا لم تستطع أي جامعة عربیة أن تقترب من قوائم أفضل خمسین أو مائة جامعة في العالم؟ وما * 
 مدى دقة القول أن الجامعة األردنیة تراجع مستواھا خالل آخر أربعة عقود؟

 
جامعة لھ متطلبات كثیرة تبدأ بالطالب واألستاذ وتمر بالبحث  ١٠٠أو  ٥٠الوصول إلى أفضل 

 .العلمي والتطویر التكنولوجي وتنتھي بالعالقة مع القطاعات االقتصادیة
 واإلنفاق لدینا متواضع 
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 .دوالر ٥٠٠٠: رسم التعلیم في األردن •    
 .دوالر ٢٠ ٠٠٠: رسوم التعلیم في المملكة المتحدة •    
 .دوالر ٣٠ ٠٠٠: تعلیم في الوالیات المتحدة األمریكیة رسوم ال•    

 .ھذا إضافة إلى األعباء التدریسیة الكبیرة على أعضاء ھیئة التدریس وتواضع البحث العلمي
 

موضوع طالب كوتا المناطق األقل حظا، تتفاوت فیھ االجتھادات والمصالح واتھاماتھ بانھ سبب 
 تراجع التعلیم الجامعي؟

 
ً وإذا كان ھناك مناطق األساس أن  یكون التعلیم في مختلف مناطق المملكة بنفس النوعیة تقریبا

ضعف التعلیم فیھا ألي سبب فینبغي التصدي لھذا الضعف ومعالجتھ خالل فترة زمنیة محددة وفق 
 ً ً یتم رفع مستوى التعلیم فیھا حتى ال تعود اقل حظا أما . برنامج واضح وھكذا فالمناطق األقل حظا

اء المقاعد في الجامعات لفترة غیر محددة وعدم رفع مستوى التعلیم في تلك المناطق فإنھ ضرر إعط
كبیر على التعلیم وعلى المجتمع وحتى على األفراد انفسھم ألن فرص التفوق والتمیز والمنافسة 

ً بل یعني تخریج خ. ستكون أمامھم محدودة للغایة ریجین إن استمرار الحال على حالھ ال یحقق شیئا
 ھل ھذا یصب في المصلحة الوطنیة ؟ ... غیر مؤھلین 

 
 
 

 استراحة 
 

خبرتھ العملیة طویلة، فھو الیوم رئیس جامعة  ١٩٣٣ولد الدكتور مروان راسم كمال في عنبتا عام 
فیالدلفیا، ورئیس اللجنة الملكیة االستشاریة لتطویر التعلیم، وعین سابقا في مجلس االعیان بین عامي 

٢٠٠٩ -  ٢٠٠٧ ، 
 -  ١٩٨٦(في الجامعة األردنیة تقدم مواقع إداریة علیا كنائب رئیس الجامعة األردنیة للكلیات العلمیة 

، ١٩٨٦- ١٩٨٤وعمیدا لكلیتي الزراعة والعلوم، وعمل نائبا لرئیس جامعة الیرموك ) ١٩٨٧
ي شغل بھا مواقع وأواسط السبعینیات أستاذا للكیمیاء بجامعة البترول والمعادن في الظھران، والت

إسحق الفرحان . وفي یوم ما زار د. متقدمة عند التأسیس عمیدا للشؤون اإلداریة ولكلیة العلوم
قبل . الجامعة في الظھران وعرض علیھ المجئ لألردن وااللتحاق بالجامعة األردنیة التي كان یرأسھا

  .ذلك عمل أبو إیاد بالجامعات العربیة
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  ط
  

  
 !!!ما ھكذا تورد اإلبل ...التنمیة السیاسیة

 
 

 عمر الحضرمي. د
منذ أكثر من شھرین، وأنا على اتصال مباشر مع وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة، وذلك طلباً 
لمساندتھا الستكمال مكّونات دراستي المدعومة من عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنیة، 

ي الجامعات األردنیة عن المشاركة واالنخراط في عزوف طلبة العلوم السیاسیة ف"والموسومة بـ 
لت من األثقال من تنوء ". األسباب والدوافع: العمل الحزبي وقد لفت انتباھي أن ھذه الوزارة قد ُحمِّ

 .بھ العصبة ذوو القوة
 

ُقّر جْمع ھاتین الوزارتین على صعید واحد، بالرغم أن كلَّ واحدة منھا تحتاج إل ً، كیف لنا أن ن ى فأوال
عمل على مدى الیوم وعلى طول السنة، وتحتاج إلى الكثیر من ُحزم البرامج والخطط والمؤسسات 
الداخلیة، وتحتاُج إلى كوادر بشریة ھي، على األقل، ضعفان أو ثالثة أضعاف ما ھي علیھ الوزارة 

ُعاني ُعاني ما ت  .المولودة على قیاسات التواءم السیامیة الملتصقة، والتي تظُل ت
 

یھ یجب العودة إلى فصل وزارة التنمیة السیاسیة عن وزارة الشؤون البرلمانیة، ھذا إذا أردنا أن وعل
ً، حیث أن المنتظر من كلیھما، بالرغم من التقائھما،  ً ومعقوال ً وراشدا ً وسلیما یكون نَتاج عملنا صحیحا

ة والبناء الكلي في مطارح ھي واقعة قبل منتصف الشوط، الشيء الكثیر في سیاق اإلدارة العام
 .للدولة

 
ً یصّب  ً ناجعا ُنشئ عمال ً، فإن كلَّ وزارة منھما تحتاج إلى میزانیة مقنعة، حتى تستطیع أن ت أما ثانیا
في صیانة المؤسسات العامة، ویستجیب لإلرادة العامة للناس، خاصة وأّن وزارة التنمیة السیاسیة، 

 .رات المركزیة في الدولة الحدیثةوكما ھي وزارة الشؤون البرلمانیة، ھما من الوزا
 

في جوھر عالقاتي، التي ذكرت، مع وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة، وجدتُّ أن معالي الدكتور 
خالد الكاللدة، یعمل حسب رؤیة جدیرة باالحترام والتقدیر، فرغم أنھ طبیب إال أنھ مملوء بالفھم 

فما أن تدخل معھ في . ما ورثھ من زمالئھ السابقین السیاسي، ویعمل بكلِّ وعي لمواصلة البناء على
ٍ كبیر، ھو أوسع مما ھُّيء لھ من إمكانات . نقاش أو حوار أو ُمطارحة، حتى تجد نفسك أمام طموح

یُسانده في ذلك أمین عام شاب ونشیط، ُمتالقي معھ على جمیع خطوط الفكر والقرارات واإلرادة 
ً، الُمقّدرات المالیة واللوجستیةوالتخطیط القائمة على رؤیا واضحة تن ولتخطي ذلك . قصھا، فعال

 .تراھما یعمالن بكلِّ اجتھاد لإلفادة القصوى من كل الكوادر واإلمكانات المتحققة لھما
فعلى صعید االتصال بمؤسسات المجتمع المحلي، تشعر أّن ھناك خلیة نحل، تغدو وتروح لتجمع 

والتفھُّم والتفھیم، یُطرح كلُّ ذلك على بساط من البحث العلمي  الرحیق، تحیط بھا قدرة عالیة من الفھم
ُصیُغ جوانبھ وحواشیھ وأواسطھ سھولة واقتراب غیر مسبوقین  .الدقیق، ت

 
لذا نرى أن . وزارة التنمیة السیاسیة في جوھرھا ُمنخرطة في دواخل كّل مفاصل الدولة الحدیثة

ً، ما ترصد لھا میز ال "أو " تملك"انیات كبیرة، بغض النظر إْن كانت الدولة الكیانات السیاسیة، غالبا
ویكفي أن نورد للمقارنة، القول بأنَّ النسب في البلدان المتقدمة المرصودة لتوطین العلم ". تملك

 مقاالت

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                          االثنین                                 عمون                          
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ً عالیة، فبینما ھي في الدول العربیة، بمجموعھا، ال تتجاوز  ُسجل أرقاما ، %٠،٢والتنمیة السیاسیة ت
، أما في ألمانیا وفرنسا %٣،١والیابان والسوید تصل في كل منھما إلى نرى أنھا في أمریكا 

 % .٢،٤وبریطانیا وأسترالیا وكندا فإنھا تصل إلى 
 

وتضیف الدراسات أن التقدم الھائل والسریع الذي یشھده العالم، یقف على مقدمة االھتمام الشدید 
بینما نرى أّن . خصوص التنمیة السیاسیةبالبحث العلمي واستطالع دوافع التطویر، ومنھا على وجھ ال

المشروعات العربیّة تتجمع عند عتبات الدعایة البعیدة عن جدیّة اإلنجاز، أو عند أبواب الترف 
ً منھ، یُنفق حوالي . األكادیمي من مجمل دخلھ % ٢،١فالعالم المتحضر، الذي نّدعي أننا أصبحنا جزءا

ً، ویعمل في مؤسساتھ العلمیة ما  ٥٣٦الوطني على البحث والتنمیة، أي ما یساوي  بلیون دوالر سنویا
ُھا أكثر من .. ملیون باحث ٣،٤یُقارب  بلیون دوالر، لیس  ١١٦أما باقي دول العالم فال یتجاوز إنفاق

مة العرب فیھ سوى  ُ أما األردن . من الدخل القومي% ٠،٠١١ملیون دوالر، أي ما یُساوي ٥٣٥أل
 .من دخلھ القومي% ٠،٣فإنھ ال یُنفق أكثر من 

 
. ألف باحث١٦أما عدد العاملین في البحث العلمي والتنمیة السیاسیة في العالم العربي فھو أقل من 

ً، حوالي  ٢٠٠٨وإذا ما قارنا ھذا اإلنفاق مع إسرائیل، فإننا نجد أنھا أنفقت عام  ملیار دوالر  ٩مثال
ُنفق الدول العربیة مُ )من ناتجھا القومي% ٤،٧( جتمعة نصف ھذا الرقم، بالرغم من أّن ، في حین ت

ً مقارنة بالناتج القومي اإلسرائیلي ١١الناتج القومي العربي یبلغ  ویعزو الكثیرون ھذا االفتقار . ضعفا
العربي إلى غیاب السیاسة العلمیة والتقنیة، وضعف ما یُسمى بصناعة المعلومات، وعدم وجود قاعدة 

 .بیانات ناجزة
 

اسیة عندنا تقوم على جھود فردیة یقودھا الیوم الوزیر وأمینھ العام ورفاقھما، وزارة التنمیة السی
ً منزوع الدسم  .یتلقون دعما

 
وزارة التنمیة السیاسیة مكون رئیس في الدولة، وإْن نحن أردناھا فاعلة، یجب أن ال یوردھا سعٌد 

 .ألنھ ما ھكذا تورد اإلبل.. وسعٌد مشتمل
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 ١٣/١٠/٢٠١٤                                           ثنیناال                                          ١٤:الدستور ص- ٣١: الرأي ص
 

 إعالنات 
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   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس )٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

21 

 ١٣/١٠/٢٠١٤االثنین                                                                                                              ١٢:الغد ص
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  ان رئیس نقابة أصحاب محالت البصریات محمود الشامي رفض » عین الرأي«علمت
قرار الشامي جاء بعد معارضة بعض .. الترشح النتخابات النقابة التي ستجرى بعد أسبوعین

أصحاب محالت نظارات وقف بیع النظارات غیر األصلیة ورفضھم وجود فاحصین 
  .مرخصین للعیون في محالتھم

  
 اءات وتحركات شبابیة تجرى لتأسیس تیار شبابي حزبي إصالحي وفق رؤى جاللة الملك لق

أخر اللقاءات جرت أمس بین مؤسسین للحزب .. وأوراقھ النقاشیة یقوده نشطاء شباب
  .وداعمین من مختلف محافظات المملكة

  
  المخیمكوادر مخیم الزعتري أحبطت محاولة تھریب كمیات كبیرة من الطحین المدعوم الى.  

  
  طفولة غزة «لجنة فلسطین النقابیة تقیم الیوم في مجمع النقابات المھنیة فعالیة تحت عنوان

تكرم خاللھا سفراء البرازیل وكوبا وفنزویال في المملكة على مواقف دولھم » تقاوم وتنتصر
  .من العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                                  االثنین                          عین الرأي                                   
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 فعالیات مھرجان ال ً رمان السابع في محافظة اربد، تحت رعایة وزیر الزراعة تبدأ غدا
  .الدكتور عاكف الزعبي

  أنھت وزارة تطویر القطاع العام ودیوان الخدمة المدنیة ودائرة الموازنة العامة والدوائر
والمؤسسات ذات العالقة اعداد مسودة مجموعة من التعلیمات األساسیة ذات الصلة بإدارة 

لجھاز الحكومي وسیتم خالل االسبوع الحالي رفع تعلیمات وصف الموارد البشریة في ا
وتصنیف الوظائف الحكومیة وادارة االداء وتقییمھ، وتخطیط الموارد البشریة الى مجلس 

ً بشأنھا   .الخدمة المدنیة التخاذ القرار الذي یراه مناسبا

 یاب الجالد مستشارا قرر وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات تعیین  ولید محمد ذ
وناطقا إعالمیا رسمیا للوزارة اعتبارا من امس ) مدیر إدارة ( إعالمیا للوزیر برتبة 

١٢/١٠/٢٠١٤.  

  ان ابن احد رؤساء البلدیات تقدم بطلب لشغل شاغر في البلدیة » صنارة الدستور«علمت
راء االمتحان التنافسي التي یرأسھا والده لوظائف الفئة الثالثة، ولم یحالفھ الحظ بعدما تم اج

  .كما لم تنطبق علیھ التعلیمات وبالتالي لم یتم تعیینھ

  بدأت االمانة العامة لجائزة الصحافة العربیة  في دبي حملتھا الترویجیة  لفتح باب الترشح
للدورة الرابعة عشرة داعیة كافة الصحفیین العرب  للتقدم بأعمالھم المنشورة في العام 

  . ٢٠١٤كانون االول من العام الحالي  ٣١ز بإحدى فئات الجائزة قبل للترشح للفو ٢٠١٤

  الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة وبدعم من شركة أدویة الحكمة تنظم یوم السبت الثامن عشر
  .في محمیة غابات دبین ٢٠١٤من شھر تشرین اول الحالي حملة نظفوا العالم للعام 

 مقره بدءا من الیوم ورشة تدریبیة العضاء وموظفي  یقیم المركز الوطني لحقوق االنسان في
  .مفوضیة حقوق االنسان العراقیة

  أظھرت بیانات دائرة اإلحصاءات العامة للعام الماضي ان محافظة الطفیلة تصدرت قائمة
، علما بان معدل البطالة العام للعام %١٧٫١المحافظات من حیث معدالت البطالة بنسبة 

، الكرك بنسبة %١٦٫٢فظة الطفیلة محافظات مأدبا بنسبة وتال محا%.١٢٫٦الماضي 
  %.١٥٫١٢والعقبة % ١٥٫٨

  كآخر  موعد للترشح  ١٦/١٠/٢٠١٤حددت جمعیة مھندسي المساحة  الخمیس المقبل
لمنصب رئیس جمعیة مھندسي المساحة  وأعضائھا  شریطة أن یكون المرشح مسددا  

 .لرسوم االشتراكات السنویة لنقابة المھندسین 

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                                 ناالثنی                        صنارة الدستور                               
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  رئیس قسم الكلى والمسالك البولیة في مستشفى األمیر حمزة الدكتور جمال الشلول، قدم
نموذجا مھما للعمل التطوعي، الذي یتحدث عنھ سكان في مادبا، حیث خصص الشلول 

للدوام في مستشفى الندیم الحكومي في مادبا، الستقبال ) یوم السبت(عطلتھ األسبوعیة 
ت لمرضى المستشفى، تطوعا منھ في تقدیم الخدمة الطبیة لمراجعي مراجعین وإجراء عملیا

 .مستشفى الندیم

  مساء الیوم، فعالیة )عودة(تنظم لجنة فلسطین النقابیة، بالتعاون مع ائتالف أبناء الشتات ،
یتخلل الفعالیة، التي تقام في مجمع النقابات ". طفولة غزة تقاوم وتنتصر"وطنیة تحت عنوان 

خالل العدوان " المشرفة"ریم عدد من سفراء أمیركا الالتینیة، على مواقف دولھم المھنیة، تك
 .على قطاع غزة

  غدا الثالثاء وزیر المالیة األسبق الدكتور محمد " زمزم"تستضیف المبادرة األردنیة للبناء
تقام الندوة في مقر ". االقتصاد األردني بین الواقع والتحدیات"أبو حمور، للحدیث حول 

 .مبادرة في عمانال

  حزب جبھة العمل اإلسالمي عین عضو المكتب التنفیذي مراد العضایلة ناطقا إعالمیا باسم
 .وكان الحزب عین سابقا الدكتورة دیمة طھبوب ناطقا إعالمیا باللغة اإلنجلیزیة. الحزب

 میا تقرر تعیین الناطق اإلعالمي باسم وزارة التربیة والتعلیم ولید الجالد مستشارا إعال
 .، وناطقا إعالمیا رسمیا للوزارة اعتبارا من یوم أمس"مدیر إدارة"لوزیر التربیة، برتبة 

  ٥٠٠(أن وزارة التربیة والتعلیم ستقوم بتزوید دیوان الخدمة المدنیة بـ" زواریب"علمت (
شخص ) ٣٠٠٠(جھاز حاسوب، لقاعات االمتحانات التنافسیة، في الدیوان، الستیعاب نحو 

  .الواحد، وذلك لتطویر أسالیب وأدوات االمتحانات التنافسیة في الدیوان في الیوم

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                                االثنین                             زواریب الغد                               
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  د رسالة خاصة من اربع صفحات تلقاھا مؤخرا رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور من أح

دأ  ى مب رة عل دیالت الدستوریة األخی الوزراء السابقین تركزت حول التحذیر من مخاطر التع
 .الوالیة العامة

  
  ي تطوع العمدة عقل بلتاجي عصر األحد للجلوس في مقعد كان مخصصا لطاھر المصري ف

ام  اجي القی ن بلت ب م بالد وطل العودة لل أخر ب ري وت ب المص ث تغی زواج حی ة لل ار جاھ إط
 .بالمھمة بدال عنھ وھو ما حصل

  
  

  ى المنصة ن الحضور ال س األول ع رة أم ي اللحظات األخی تغیب األب الدكتور نبیل حداد ف
دس ال ي الق ھ ف لت مع ة حص روف خاص بب ظ طي بس ي المتوس دى الخلیج ي المنت یة ف رئیس

 .حسب المنظمین بعدما كان من ابرز المتحدثین في الجلسة االفتتاحیة
  

  واب وسط تسارعت حمى التحضیر لتسجیل شراكات جدیدة على مستوى الكتل في مجلس الن
م  واب وھ ض الن ھ بع امض یمارس ا دالل غ راع یرافقھ ة ص اوالت حال ع مح املون م یتع

 .االستقطاب
  
  

  د مروان ى ترشیح القائ ة تعمل عل الیم الضفة الغربی ض أق ي بع تح ف لجنة من شباب حركة ف
ك تكریسھ  ى ان یسبق ذل البرغوثي في حال االقتراب من االستحقاق االنتخابي الرئاسي، عل

 .كزعیم حركي من خالل المؤتمر العام للحركة
  

 ال قائمة أمریكیة وصلت للمس د خمسة اسماء لرجال أعم توى االمني األردني، تتضمن تحدی
ى  دا بسبب إصرارھم عل ار تحدی ي محافظة االنب ة مكافحة اإلرھاب ف عراقیین یعوقون حمل

 .تشكیل ودعم مجموعات مسلحة بصفة مستقلة 
  

  
  ة ا عالق داقیة لھ ز بالمص ات تتمی دیم معلوم ي تق اھمة ف ت المس یط اقترح ر وس ران وعب طھ

  .ات تخص مواقع تابعة لتنظیم داعش في العراق بعد عملیات قصف لم تكن منتجةبإحداثی
  

  ص.س
 
 
  
  
  
 

 ١٣/١٠/٢٠١٤                                                االثنین                       كوالیس العرب الیوم                                
  


