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  "كلیة الفنون والتصمیم تقیم معرضًا للصور بعنوان " أبیض وأسود

أفتتح   -آیه العبادي 

عمید كلیة الفنون 

صمیم الدكتور رامي والت

حداد  في الجامعة األردنیة  

معرضًا للصور بعنوان ( 

أبیض وأسود ) یحاكي 

قصص إبداع ونجاح األشخاص من ذوي اإلعاقة، بحضور  رئیسة جمعیة أنا أنسان أسیا یاغي 

  . وأعضاء من الجمعیة وعدد من أعضاء الهیئة التدریسیة واإلداریة وجمع غفیر من الطلبة

إن المعرض الذي أقیم بجهود الطلبة یأتي   تعزیزًا لرسالة الجامعة األردنیة و دور الكلیة وقال حداد 

في دعم ودمج األشخاص من ذوي اإلعاقة وتعزیزًا لألنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع الطالبي 

وتزید من وعیه، مضیفًا أن  الفكرة جاءت أنموذجًا یحتذى به من قصص نجاح لألشخاص من ذوي 

  .إلعاقةا

وأضاف بأهمیة االهتمام  بإبداعات ومواهب فئة ذوي اإلعاقة ، ودمجهم في المجتمع  من خالل 

ظهار مواهبهم وقدراتهم المختلفة   .األنشطة والفعالیات الثقافیة والفنیة واالجتماعیة، وتمكینهم وإ

  11/7/2019س                                                  أخبار األردنیة                                                       الخمی  
  

 أخبار الجامعة
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وتذلیل العقبات وثمن حداد دور الجامعة بتوفیر كافة السبل واإلمكانات التي تدعم هذه الفئة، 

والتحدیات التي تواجهها، وتأمین كل ما من شأنه تحقیق الدمج الشامل لها في المجتمع الجامعي، 

  .وتمكینها من أخذ دورها وممارسة حیاتها بصورة طبیعیة

وبحسب  ابراهیم الخطیب من قسم الفنون البصریة أن  المعرض یهدف إلى أبراز مواهب وقوة فئة 

مضیفًا  ا،ھعابذه الفئة واستیھالتعامل مع  ةیفیجانب رفع الوعي لدى المجتمع بكذوي اإلعاقة، إلى 

   .مھاتم ومتابعة حیھمع إصابت فیأنهم  قادرون على األبداع في كافة مجاالت الحیاة والتك

الخطیب بأهمیة  االرتقاء بمفهوم الدمج  لألشخاص من ذوي اإلعاقة في المؤسسات أو  وشدد

  . بشتى اإلبداعات والمواهب الریاضیة والفنیة وغیرها المجتمع  التي تعنى

الطالبتان المشاركتان في تنظیم المعرض من قسم الفنون البصریة مها شنیكات و حنین نزار  وقالت

إن إقامة المعرض هو  تعبیرًا عن اإلرادة والعزیمة التي یمتلكها األشخاص من ذوي اإلعاقة، وكیف 

المسبقة  كاملجسدي بكمال اإلرادة وقوة التحدي، تاركین وراءهم األحاستطاعوا التغلب على النقص ا

  ونظرة المجتمع السلبیة، ماضین بثقة نحو أهدافهم: النجاح واإللهام وترك بصمة جمیلة في الحیاة.
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 كلیة علوم التأهیل تقیم احتفاًال بمناسبة عید الجلوس الملكي العشرین واألعیاد الوطنیة

ت كلیة علوم أقام - آیة العبادي

التأهیل في الجامعة األردنیة احتفاًال 

بمناسبة عید الجلوس الملكي العشرین 

واألعیاد الوطنیة برعایة عمید الكلیة 

الدكتور زیاد حوامدة وبحضور عدد 

من أعضاء الهیئة اإلداریة  والتدریسیة 

    . و الطلبة

وقال الحوامدة إن االحتفال یأتي تثمینًا 

عبداهللا الثاني بن الحسین  وحرصه على رسالة الثورة العربیة الكبرى بانتماء لدور جاللة الملك 

األردن  ألمته العربیة واألسالمیة والحفاظ على قضایاها وعلى رأسها القضیة الفلسطینیة رغم 

  . الضغوطات والظروف االقتصادیة والدولیة

دعم الشباب وتطلعاتهم ودعم  وأضاف الحوامدة أن جاللته عمل منذ تولیه سلطاته الدستوریة على

تاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في عملیة  ابداعاتهم من خالل اللقاءات المتواصلة معهم وإ

  . التنمیة المستدامة وتنفیذ الخطط الداعمة لقطاع ریادة األعمال واإلبداع الشبابي

من خالل األوراق النقاشیة وثمن الحوامدة رؤیة جاللته لإلصالح الشامل في كافة مجاالت الحیاة 

السبعة؛ والتي تناولت محاور مختلفة لتحفیز حوار وطني وتعزیز المسیرة الدیمقراطیة والمواطنة 

  .  الفاعلة وسیادة القانون، إضافة لبناء القدرات البشریة وتطویر العملیة العلمیة والتعلیمیة

  11/7/2019أخبار األردنیة                                                       الخمیس                                                    
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
7 

ة حقیقیة لجهود جاللته في تطویر التعلیم وبین الحوامدة أن إنشاء كلیة علوم التأهیل ما هي إال ثمر 

وفوجها السابع عشر من  2003وخرجت فوجها األول عام   1999العالي حیث تم تأسیسها في عام 

  . هذا العام

وأوضح الحوامدة اهتمام جاللته باألشخاص ذوي اإلعاقة ذلك بوضع اسراتیجیة وطنیة خاصة لهم 

، إلى جانب اهتمامه  بمجاالت 2017لمعدل في عام وقانونه ا 2007لسنة  31بصدور قانون رقم 

  . الصحة والتعلیم وتطویر القطاعات المختلفة

وتضمن الحفل مقطوعات موسیقیة للقوات المسلحة األردنیة ومشاركات طالبیة مختلفة من أشعار 

ت على المملكة األردنیة وعروض موسیقیة  ومعرًض للصور یبین الحقب والمراحل التي مر 

  .ةالهاشمی



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
8 

   لعامین  مدرسا من األردنیة)  146وقف الزیادة السنویة لـ (

  علمیا  لعدم نشرھم انتاجا 

(عضوا ھیئة تدریس من مختلف كلیات  146أوقف مجلس عمداء الجامعة االردنیة الزیادة السنویة لـ(

تاریخ  الجامعة والرتب التدریسیة، بسبب عدم نشرھم انتاجا علمیا، خالل السنتین الماضیتین من

   .القرار، وفقا لما ینص علیھ نظام الھیئة التدریسیة المعمول بھ بالجامعة

وینص النظام على ایقاف الزیادة السنویة عند استحقاقھا إلعضاء ھیئة التدریس بسبب عدم تقدیم 

وبحسب المعلومات، فإن مجلس العمداء سیصدر قوائم  .انتاجا علمیا منشورا او مقبوال للترقیة

بوقف الزیادة السنویة، لكل من ینطبق علیھ النص القانوني، بھدف تحفیز البحث العلمي في شھریة، 

وینص نظام ھیئة التدریس، ایضا، على فصل كل عضو ھیئة تدریس لم ینشر انتاجا علمیا،  .الجامعة

   .خالل خمس سنوات

ن العام الحالي الى وارتفعت نسبة انتاج البحث العلمي في الجامعة، خالل االشھر الستة االولى م

.كما زادت انتاجیة اعضاء ھیئة التدریس من  2017الضعف، مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام 

   .2019- 2018االعمال البحثیة الى الضعف، خالل العام 

واقر مجلس العمداء، بدایة العام الحالي، تعلیمات جدیدة للترقیة لزیادة انتاجیة البحث العلمي كما 

(عضو من مختلف الرتب  1600لغ عدد اعضاء ھیئة التدریس في الجامعة االردنیة (ویب .ونوعا

(یحملون رتبة  468ویتوزع اعضاء ھیئة التدریس بحسب الرتب االكادیمیة بواقع ( .االكادیمیة

ً و( 431االستاذیة واستاذ زائر واحد و( ً مشاركا ً و( 368(أستاذا ً مساعدا (محاضر متفرغ  98(استاذا

(مدرس من حملة  116(محاضرین متفرغین من حملة الماجستیر و( 105لدكتوراه و(من حملة ا

  .(مساعدي تدریس من حملة الماجستیر 7الماجتسیر و(

  14/7/2019الرأي الكتروني                                                       األحد                                                    
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  الملك: كنت كابتن لفریق المدرسة في ألعاب القوى

، مساء السبت، یتضمن مقطعا من “فیسبوك”نشرت الجامعة األردنیة فیدیو على صفحتھا الرسمیة 

  لجاللة الملك عبدهللا الثاني مع طالبات من جامعتي الیرموك واألردنیة والذي سیبث قریبامقابلة 

كنت كابتن ”؟ “ لیش ما شاركت في األولمبیاد”وقال جاللتھ في الفیدیو المنشور ردا على سؤال:  

آخر متر ، وكنت بحب أمثل األردن في األولمبیاد، لكن  100لفریق المدرسة في ألعاب القوى وسباق 

  .“... سنة صار معي

  14/7/2019                                               الغد الكتروني                                                        األحد     
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  یطالب بتقییم رؤساء الجامعات األردنیة خالل أسبوعین‘ التعلیم العالي’

عمم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني على رؤساء مجالس أمناء الجامعات 

التعلیم  الرسمیة بضرورة تزویده بتقریر عن أداء رئیس كل جامعة، بناء على طلب من مجلس

  .العالي، الذي یرأسه

  .واستند المجلس في قراره الى نص الفقرد (د) من المادة العاشرة لقانون الجامعات المعمول به حالیا

  .«تزوید مجلس التعلیم العالي بتقریر عن أداء رئیس جامعتكم«وجاء في التعمیم 

تقدیم «بمهام مجالس االمناء: وتنص الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الجامعات، المعنیة 

تقریر سنوي عن أداء الجامعة ورئیسها الى مجلس التعلیم العالي، وفقا لمعاییر یضعها مجلس التعلیم 

  .«العالي لهذه الغایة

وبحسب التعمیم على مجالس االمناء تزوید المجلس بالتقاریر خالل اسبوعین من تاریخ الحادي 

  .التعمیمعشر من تموز الحالي، تاریخ صدور 

وقالت مصادر أن التعمیم لم یرفق بالمعاییر، التي نصت علیها الفقرة (د) من المادة العاشرة، والتي 

  .تشیر الى أن التقییم وفقا لمعاییر یضعها مجلس التعلیم العالي

ومن المعلوم أن هنالك رؤساء جامعات لم یكملوا مدة السنة لتولیهم منصب رئاسة الجامعة، في ضوء 

  .قانون ینص على تقاریر سنویةان ال
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وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته التي عقدها في العاشر من تموز الحالي على مشروع قانون 

  .2019معدل لقانون التعلیم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات االردنیة لسنة 

تعلق بالحوكمة الجامعیة وضبط العملیة وتعالج التعدیالت المقترحة على مشروعي القانونین، قضایا ت

  .التدریسیة وتیسیر أعمال مجالس األمناء والتعلیم العالي

ومن التعدیالت المقترحة، إلغاء التدریس خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب االرتباط ووضع آلیات 

ریس الذین النتهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس األمناء وتحدید آلیة للتعامل مع أعضاء هیئة التد

  تجاوزوا سبعین سنة من العمر.
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  )اختتام دورة (صحافة الموبایل) في الرأي للتدریب وانطالق (الفنون والمھارات

اختتمت یوم الخمیس دورة صحافة الموبایل التي نظمھا مركز الرأي للتدریب اإلعالمي، واستمرت 

ة محاضرات نظریة وتطبیقات عملیة وتلقى المشاركون في الدور .ساعة تدریبیة 30خمسة أیام بواقع 

حول استخدام الموبایل فقط في إنتاج مادة صحفیة متكاملة، تحتوي على نصوص وفیدیوھات وصور 

   .وانفوغراف

وأسھمت المعارف التي قدمھا المدربون نادر داود وندیم الظواھرة ونادیا الشیاب للمشاركین من 

 ة الثقافة ومجلس النواب وأمانة عمان، واتحاد كرةالجامعة األردنیة ووزارة المیاه والري ووزار

القدم، في المزج بین التقنیات المتعلقة بالتصویر الثابت والمتحرك وفنیات تسجیل الصوت، إضافة 

الى الصور والفیدیوھات واالنفوغراف في إنتاج تقاریر مصورة تعادل في جودتھا التقاریر 

تفتتح الیوم األحد دورة الفنون الصحفیة ومھارات الكتابة، و .التلفزیونیة المنتجة بالطرق التقلیدیة

المستھدفة للصحفیین وطلبة اإلعالم والعاملین في مجاالت االتصال بالجمھور من مختلف المؤسسات 

 30أیام بواقع  5في القطاعین العام والخاص والمھتمین بتطویر مھاراتھم بھذا المجال، وتستمر 

 . لمدرب عبد الكریم الوحشساعة تدریبیة ویحاضر فیھا ا
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  تراجع دور الدولة في االرتقاء بالتعلیم العالي هل یعیده إلى أولویاتها؟

تقوم أي دولة تعاني من التراجع في مختلف قطاعاتھا أول ما تقوم بھ؛ بمراجعة  -تیسیر النعیمات

النھوض االقتصادي  سیاساتھا التعلیمیة ومناھجھا وخططھا الدراسیة، كدلیل على أھمیة التعلیم في

فالتعلیم الجید؛ یعني تقدما وحلوال ألي مشاكل تواجھھا أي دولة، والتعلیم  .واالجتماعي والسیاسي

تراجعا في مختلف قطاعات أي بلد في العالم، فسنغافوره وكوریا الجنوبیة ومالیزیا  السیئ یعني حكما

وشكلت ھذه المراجعة مقدمة لتطورھا مثال، بدأت كل منھا نھضتھا، بمراجعة سیاساتھا التعلیمیة، 

في األردن؛ یشتكي أكادیمیون من أن التعلیم لم یعد أولویة لدى الحكومات المتعاقبة، مدللین  .الكبیر

على ذلك بتراجع الدعم الحكومي المالي للجامعات، وعدم االلتزام باالستراتیجیات والخطط، ومنھا 

طاء في اختیار القیادات األكادیمیة كما یقول وزیر التعلیم استراتیجیة تنمویة الموارد البشریة، واالخ

  العالي األسبق الدكتور وجیھ عویس

؛ توجھت بسؤال إلى الرجل األول في قیادة التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید “الغد” .

ویات الدولة، مشیرا الى المعاني: ھل التعلیم أولویة للدولة؟. لیؤكد المعاني ان التعلیم عاد لیتصدر أول

ان جاللة الملك عبد هللا الثاني، وجھ رسائل للحكومات في ھذا الشأن، كما أن كتب التكلیف السامي 

وخطب العرش، تؤكد على ضرورة مراجعة السیاسات التعلیمیة والنھوض بھا نحو تعلیم جید، 

خراط في سوق العمل یواكب أحدث متطلبات العصر، وینتج خریجین مؤھلین وقادرین على االن

   .بكفاءة

ویشیر المعاني بھذا الخصوص؛ الى ان الحكومة تدرس امكانیة توفیر تعلیم عال مجاني، فضال عن 

أنھا سبق وأن شكلت لجنة لدراسة مدیونیة الجامعات الیجاد حلول لھا، ومجموعة قرارات وتعدیالت 

یقر المعاني؛ بوجود خلل یبدأ باختیار  .على التشریعات، للنھوض بالتعلیم العالي ومعالجة اختالالتھ

غیر الكفؤین للتدریس في الجامعة، وبوجود خلل في آلیة اختیار القیادات األكادیمیة التي تتعامل مع 

موقع رئیس الجامعة كأي وظیفة، وتنظر للسیرة البحثیة ال للقدرات القیادیة والنزاھة، والقدرة على 
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فوفق اآللیات واألسس والشروط الختیار  .ولي ھذا المنصباتخاذ القرار بمن یجري اختیارھم لت

رؤساء الجامعات المعمول بھا؛ لن یتمكن قیادي ورجل دولة وأبرز رؤساء الجامعة االردنیة 

السابقین، والذي یشار لھ بالبنان بإحداثھ نھضة كبیرة في ھذه الجامعة الدكتور عبد السالم المجالي، 

في ھذا السیاق؛ كتب الوزیر السابق  .!معة أو أي جامعة أخرىمن الوصول الى سدة رئاسة الجا

أشد على ”واألكادیمي المعروف الدكتور بسام العموش، مقالة وجھ فیھا حدیثھ للمعاني یقول لھ فیھا 

  یدیك إلجراء عملیة جراحیة في التعلیم كلھ، وبخاصة أنك تجمع وزارتي التعلیم في آن واحد

تحقون الرئاسة وعمداء ال یستحقون العمادة، وأساتذة ال یستحقون رؤساء ال یس”ویضیف العموش  

دخول الجامعات، وطلبة دراسات علیا یجب إیقافھم. وبعض طالب البكالوریوس خارج الزمن، 

ووطن یحتاج الى ثلة أكادیمیة والى أغلبیة مھنیة، وأنت قادر على إجراء ھذه ُ العملیة. طلبة معدالتھم 

في الخارج، فیخرجون مال األردن للخارج، ویعودون بشھادات یصادق  بالسبعین یدرسون الطب

علیھا التعلیم العالي، ویلتحقون بالمؤسسات الرسمیة المدنیة والعسكریة، فإلى متى نبقى نسیر في 

اخیرا نؤكد ھنا.. في  .“درب االنحدار؟ ننتظر إجراءات معالیك، فالوطن أھم من فرد ھنا وھناك

خیارات، وال بد من تعلیم جید وخدمات صحیة جیدة، وال یجوز ان یكون ھناك الصحة والتعلیم؛ ال 

خیارات ننتقي منھا بین رديء ومتوسط وجید، فالتعلیم والصحة؛ ال یجوز التعامل معھما كقطعة اثاث 

او مالبس، نخیر الزبون بین رخیص رديء ومتوسط وجید، فال خیار اال ان نقدم ما ھو جید، فصحة 

   .قبلھ ومستقبل الدولة في تعلیم وصحة جیدان وال خیار آخرالمواطن ومست

وما یجعلنا متفائلین؛ توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني، وقرار سیاسي بأن التعلیم یجب أن یكون 

على رأس أولویات الدولة، ومعرفة الوزیر المعاني بمواطن الخلل، وإدراكھ للحلول، تنبیھات تراجع 

وعزمھ على تصحیح المسار، وأال  تقاء بالتعلیم العالي ھل یعیده إلى أولویاتھا؟دور الدولة في االر

نستسلم لروح التشاؤم، فاألمور لیست بالسوء الذي یصوره بعضھم، واألردن یضم كفاءات وقدرات 

  .ومخلصین من ابنائھ، یستطعون إعادة قطار التعلیم إلى سكتھ
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 المتاحة في الجامعاتاالعتماد" تدرس التخصصات وأعداد المقاعد "

علمت سرایا من مصادر متطابقة ان هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتها، تحصر 

  .2020-2019التخصصات المعتمدة والمتاح القبول بها بالجامعات الرسمیة للعام الجامعي 

افقها مع الطاقات كما تدرس الهیئة أعداد المقاعد التي نسبت بها مجالس أمناء الجامعات ومدى تو 

  .االستیعابیة، التي تحددها معاییر االعتماد

وتوقعت مصادر رسمیة في الهیئة ان تنتهي اللجان المختصة من عملیة حصر التخصصات وتحدید 

  .االعداد، خالل االسبوع الحالي

العالي وكانت الجامعة االردنیة قد رفعت الى وحدة تنسیق القبول الموحد المنبثقة عن مجلس التعلیم 

بالتخصصات المتاح القبول بها وكذلك اعداد المقاعد الشاغرة فیها، والتي بدروها احالتها الى هیئة 

   .االعتماد لدراستها

وستنشر الوحدة حال اعتماد التخصصات قوائم باسماء التخصصات المتاح القبول فیها وجمیع 

ت المسموح لكل فرع من فروع التفاصیل المتعلقة بها من حیث الحد االدنى للقبول والتخصصا

  .الثانویة العامة التقدم لها وكذلك الرسوم الجامعیة لكل تخصص

وبحسب نص المادة العاشرة من قانون الجامعات االردنیة فإن البند (ط) منها ینص على أن من 

تحدید أسس القبول وأعداد المقبولین في حقول التخصصات المختلفة «مهام مجالس أمناء الجامعات 

او وقف القبول فیها وفقا لمعاییر االعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصیة من مجلس العمداء ضمن 

  ».السیاسة العامة التي یقرها المجلس

  

  13/7/2019السبت                                                                                           2/الرأي ص:سرایا 
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ــة والعلـوم والتكنولوجیـا والطفیله  ٣توقیع  ـــرة سمیــ مذكرات تفاهم بین 'كادبي' وجامعات االمیـ

  التقنیه

ت أردنیة الیوم الخمیس مركـز الملـك عبـداهللا الثانـي للتصمیـم زار وفد أكادیمي یضم رؤساء جامعا

  .والتطویـر ضمـن برنامـج التعـاون مـع الجامعـات األردنیـة

ـــة العلـوم والتكنولوجیـا واالستاذ  ـــب خریسـات رئیـس جامعـــ وضم الوفد األكادیمي االستـاذ الدكتــــور صائـ

ـــور كمـال بنـــى هانــ ـــس الدكتــ ـــور مشهـــور الرفاعــــي رئیـ ــاذ الدكتـــ ــــة واالستـــ ــــة الهاشمیــ ـي رئیـس الجامعـ

ــاذ  ــة واالستاذ الدكتور محمد خیر الحوراني رئیس جامعة الطفیلة التقنیه واالستــــ جامعـــة االمیــــرة سمیــ

ـــو قدیــــس نائـب رئیـس جا ــد ابـــ ـــور سعــ معـة البلقـاء التطبیقیـة، باإلضافة الى عـدد مـن األساتذة الدكتــ

  .في الجامعات

ـــــة العلـوم والتكنولوجیـا  ـــة وجامعـ ــرة سمیـ وخالل الزیارة تم توقیع ثالث مذكرات تفاهم مع جامعـــــة االمیــ

ارات وتطویر وجامعة الطفیله التقنیه بهدف ایجاد وفتح تعاون مشترك في مجاالت البحوث واالستش

  .إمكانات وفرص إلجراء البحوث العلمیة التقنیة والتصنیع الهندسي بكافة مجاالته

وتمّكن المذكرات الجامعات والمركز من بناء جسور التعاون في مجاالت التدریس والتأهیل البشري 

  .لكوادرهما لتعزیز المیزه التقنیة العالیة لكال الطرفین

محمد فرغل خالل استقباله الوفد األكادیمي على اهمیـة فتـح افـاق  واكد مدیر عام المركز اللواء

التعـاون بیـن المركـز والجامعـات علـى اوسـع نطاق، وذلـك لبنـاء قاعـدة مـن البحـوث العلمیـة التطبیقیة 

علـوم ترتبـط بالعلـوم النظریـة والسیمـا أن مؤسسـات التعلیـم ال تملك المختبـرات الالزمـة لتطبیـق ال

  .النظریـة نظـرًا لكلفتـها العالیـة
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وأضاف ان مركز 'كادبي' یوفـر فرصـة حقیقیة للمتـدرب لالنخـراط بالعملیـات التصنیعیـة جنبـًا إلـى 

جنـب مـع موظفـي المركـز، منوها الى ان المركز اطلق موخرًا 'مبادرة علماء المستقبل' التي تهدف 

ّكونوا راس الى ایجاد جیل من العلماء على ا لمدى البعید یتمتعون بالمهارات والكفاءات الممیزة لكي یُ

المال البشري في مجال تكنولوجیا الدفاع وان یكونوا قادرین على مواكبة التطورات والتعامل مع 

مستحدثات العلوم والتكنولوجیا وهذا جزء من التزام المركز ورسالته النابعة من رؤیة جاللة الملك 

  .ني ابن الحسینعبداهللا الثا

وعلى ذات الصعید، استمع الحضور إلیجاز تضمن شرحـًا تفصیـالً عـن طبیعـة عمـل المركـز 

والشركـات التابعـة لـه، من حیث دور المركـز بتنمیـة البحـوث العلمیـة ودعـم مراكـز البحـث العلمـي، 

ن خـالل مكتب البحـث العلمـي باإلضافة للعالقة الوطیـدة التـي تربـط المركـز مـع الجامعـات مـ

المـوجـود فـي الجامعـة األردنیـة والـذي یعتبـر مرجعیـة لكافـة طـالب الجامعـات باإلضافـة إلـى االستـاذة 

  .الجامعییـن فـي تخصصـات الهندسـة المختلفـة

ـات المتوفـرة لـدى ودار نقـاش موسع حـول الـدور الریـادي الذي یقـوم بهـا المركـز خصـوصــًا ان االمكانی

المركـز غیـر متوفـرة لـدى الجامعـات بحكـم العملیـات اإلنتاجیـة التـي تتـم علـى خطـوط االنتـاج والتـي 

  .تنقـل المتـدرب او الـدارس إلـى عـالـم الصناعـة الحقیقـي

كات وتمّكن الوفد األكادیمي من االطالع عن كثب من خالل جولة میدانیة على امكانیات الشر 

المصنعة لألنظمة األرضیة واآللیات والمعدات الثقیلة باالضافة إلى الشركات المصنعة لتجهیزات 

  .الجندي في المیدان من الخوذ والستر الواقیة من الرصاص

) ملم 9واطلع الزوار على قدرة المركز في مجال تصنیع األسلحة، حیث شاهدوا مسدس عیار (

والحراب العسكریة على اختالف أنواعها باالضافة إلى مشاریع  )5,56والبندقیة الهجومیة عیار (



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
18 

 الجیش العربي كما اطلع الزوار على ماكنات - تعدیل األسلحة العاملة في القوات المسلحة االردنیة 

CNC الحدیثة التي تعمل على تشكیل المعادن المختلفة.  

ي الذي شاهدوه في المركز وشركاته وفي نهایة الزیارة عبر الحضور عن إعجابهم بالمستوى التكنولوج

من خالل عرض المنتجات المختلفة والتزامهم الكامل بالتعاون مع المركز خدمة لرسالة التعلیم ولبلدنا 

  الغالي .
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.. اشتراطات الدراسة في الجامعات األردنیة الـ    5رسمیًا

  

ریا بشأن القائمة أصدر وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي د.حامد العازمي قرارا وزا
المستحدثة لمؤسسات التعلیم العالي التي یسمح بااللتحاق بها لدراسة برامج البكالوریوس 
والدراسات العلیا في المملكة األردنیة الهاشمیة. وجاء في المادة األولى من القرار: یسمح 

لیات) في للطلبة الراغبین بالدراسة في برامج البكالوریوس والدراسات العلیا (جمیع الك
  :المملكة االردنیة الهاشمیة بااللتحاق بمؤسسات التعلیم العالي التالیة فقط

  .ـ الجامعة االردنیة 1

  .ـ جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة 2

  .ـ جامعة الیرموك 3

  .ـ الجامعة الهاشمیة 4

  .ـ جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا 5

لدراسي الذي سیلتحق به الطلبة نظام التعلیم ٭ مادة ثانیة: یجب ان یتبع البرنامج ا
  .التقلیدي، وان تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خالل االسبوع الدراسي

٭ مادة ثالثة: یجب ان یكون البرنامج الدراسي الذي سیلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة 
من الكلیة التي تطرح الدراسیة المحددة لمنح الدرجة العلمیة، وذلك بتخریج الدفعة االولى 

  .هذا البرنامج

  14/7/2019جریدة القبس الكویتیة                                              األحد                                               
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  .٭ مادة رابعة: یجب أال یكون برنامج الماجستیر تنفیذیا

٭ مادة خامسة: یجب مراعاة القرارات المنظمة لاللتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات 
  .التعلیم العالي خارج الكویت

  :٭ مادة سادسة: ال ینطبق هذا القرار على

ول معتمد من المكتب الثقافي والملتحقین فعلیا والمستمرین ـ الطلبة الحاصلین على قب 1
بالدراسة في مؤسسات التعلیم العالي الصادر بها قرارات تسمح بااللتحاق بها قبل صدور 

  .هذا القرار

ـ الطلبة الحاصلین على قبول معتمد من المكتب الثقافي ـ االردن للدراسة قبل صدور  2
  .هذا القرار

  هذا القرار اعتبارا من تاریخه. ٭ مادة سابعة: یسري
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  حملة شهادة الدكتوراة یلوحون بمزید من التصعید االثنین.. ومسیرة من أمام الرئاسة

أعلن معطلون عن العمل من حملة شهادة الدكتوراة عن تصعید جدید عقب احراق شهاداتهم العلمیة 

مبنى رئاسة الوزراء إلى المركز أثناء اعتصامهم المفتوح، االثنین الماضي، بعد مسیرة من أمام 

  .الوطني لحقوق االنسان یوم االثنین المقبل

وقال الدكتور سالم المومني إن الهدف من المسیرة ایصال رسالة واضحة إلى الحكومة بأنها تناقض 

  .التعهدات التي وقعت علیها أمام المجتمع الدولي وتحرم المواطنین من حقوقهم وأحدها حق العمل

إن الحكومة تقوم بالتعیین في الجامعات دون معاییر شفافة والكفاءة  24ومني لـ االردنوأضاف الم

والمنافسة الشریفة بین المتقدمین وتقوم بالتمییز بین المواطنین من خالل عدم االعتراف بالشهادات 

  .الصادرة من الجامعات األردنیة

  نسان رسالة بهذا الخصوص.وقال إن المعتصمین سیسلمون مدیر المركز الوطني لحقوق اال

  13/7/2019السبت                                                                                                                24جو
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 «% 100«تعتمد معدل طالب الثانویة العامة من » القبول الموحد»

  «تخصصین اختیاریین«% للثقافة المشتركة وأعلى  40لمبحث التخصص اإلجباري و  60 %

أعلنت مصادر مطلعة أن وحدة تنسیق القبول الموحد اإللكتروني، ستتعامل مع معدل الثانویة العامة 

، »المئة« وسیتم ادخال شهادة الثانویة العامة اإللكترونیة ویكون تنافس الطلبة بمعدالت » ئةم«من 

  .1400وسیتم احتساب المعدل الذي اقرته وزارة التربیة من 

بالمئة من مباحث الثقافة  40بالمئة، ویتكون من  100وبموجب الخطة، یكون المعدل العام من 

خصصي اإلجباري، وأعلى مبحثین تخصصین اختیاریین، وبواقع بالمئة للمبحث الت 60المشتركة، و

  .مواد فقط 7

ووفقا للخطة فإن الطالب یستطیع التقدم بطلب لإللتحاق بمؤسسات التعلیم العالي الحكومیة من خالل 

بالمئة على  50فأكثر شریطة حصوله على  910وحدة تنسیق القبول الموحد إذا حصل على مجموع 

 65العظمى لعالمة كل مبحث من المباحث التي تقدم إلیها، وحصل على معدل األقل من النهایة 

  .بالمئة فما فوق، وذلك بحسب شروط وزارة التعلیم العالي

كما یمكن للطالب التقدم بطلب التحاق للجامعات الخاصة وكلیات المجتمع إذا حصل على مجموع 

هایة العظمى لعالمة كل مبحث من بالمئة على األقل من الن 50فأكثر شریطة حصوله على  840

بالمئة فما فوق بحسب شروط وزارة التعلیم العالي.  60المباحث التي تقدم إلیها، وحصل على معدل 

بالمئة من النهایة  50كما یمكن للطالب اإللتحاق بهذه الكلیات إذا حصل على عالمة أقل من 

ة أال تقل عالمته في أي من المباحث العظمى لعالمة أي مبحث من المباحث التي تقدم إلیها شریط

  .بالمئة من النهایة العظمى للمبحث 40عن 

  13/7/2019      السبت                                                                                         3/الدستور ص:طلبة نیوز
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ووفقا للخطة فإنه ال یحق للطالب اإللتحاق بأي مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي سواء الجامعات 

بالمئة من النهایة  40الحكومیة، أو الخاصة، أو كلیات المجتمع، إذا حصل على عالمة أقل من 

  أي مبحث من المباحث التي تقدم إلیها. العظمى في
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  توجه إلعادة النظر بالحدود الدنیا لمعدالت قبول الوافدین

یعتزم مجلس التعلیم العالي قریبا إعادة النظر في الحدود الدنیا لمعدالت القبول للطلبة الوافدین حسب 

وتقل الحدود الدنیا  .لمعانيوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید ا“ الغد”ما صرح لـ 

   .عالمة في معظم التخصصات 15لمعدالت القبول للطلبة الوافدین عن الطلبة األردنیین بـ 

إن كان المجلس سیساوي الحدود الدنیا لمعدالت قبول الوافدین “ الغد”وأكد المعاني ردا عن سؤال لـ 

طروحا قریبا على المجلس صاحب قرار إعادة النظر بالحدود الدنیا سیكون م”باألردنیین، أن 

وثار لغط في وسائل اإلعالم حول قرار دولة الكویت تخفیض عدد  .“الصالحیة في تحدیدھا

جامعات أردنیة بعد أن  6الجامعات األردنیة لدیھا من جامعة الى خمس جامعات، واعتماد دولة قطر 

 .دسھم في جامعات دون اخرىالعام الماضي بھدف توزیع طلبتھم على الجامعات وتخفیف تك 7كانت 

وكان مجلس الوزراء قرر في جلستھ التي عقدھا األربعاء الماضي، الموافقة على مشروع قانون 

   2019.معدل لقانون التعلیم والبحث العلمي ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات االردنیة لسنة 

ق بالحوكمة الجامعیة وضبط العملیة وتعالج التعدیالت المقترحة على مشروعي القانونین، قضایا تتعل

إلغاء التدریس ”ومن التعدیالت المقترحة،  .التدریسیة وتیسیر أعمال مجالس األمناء والتعلیم العالي

خارج الحرم الجامعي وفي مكاتب االرتباط، ووضع آلیات النتھاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس 

 .“ریس الذین تجاوزوا سبعین سنة من عمرھماألمناء، وتحدید آلیة للتعامل مع أعضاء ھیئة التد

  

  

  

  

  13/7/2019السبت                                                                                                               2الغد ص:
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  معضلة للطلبة تربك قرارات رسم المستقبل”: التخصص الجامعي“

رغم أننا على أبواب الدخول إلى العشرینیة الثانیة من القرن الحادي والعشرین، إال أن عملیة اختیار 

ھادة الدراسة الثانویة العامة تواجھ الكثیر من طلبة ش“ مشكلة”التخصص الجامعي المناسب، ما تزال 

الطلبة للخبرة والمعرفة الكاملة بنوعیة “ افتقار”(التوجیھي)، وفق خبراء تربویین عزوا سبب ذلك إلى 

وأوضح ھؤالء الخبراء، في أحادیث منفصلة  .التخصصات الجامعیة ومدى مالءمتھا لمیولھم ورغباتھم

ساھم في تفاقم ھذه ”ل مراحل مبكرة في التعلیم ، أن غیاب التوجیھ واإلرشاد التربوي خال“الغد“لـ

طلبة داخل حرم الجامعة األردنیة واألصدقاء تأثیر كبیر على  المشكلة، ال سیما حین یكون لألسرة 

وقالوا إن عملیة إعداد مواطن قادر على اتخاذ القرار لرسم  .“الطالب في تحدید مستقبلھ العلمي والمھني

إرشاد وتوجیھ الطلبة حسب میولھم وقدراتھم ومھاراتھم التي نمت معھم، مستقبلھ، تتطلب البدء في 

واختیار صنوف المعرفة التي تتوافق مع میولھم واھتماماتھم وحاجاتھم، وكذلك في أسلوب التعلم الذي 

   .یناسبھ

وأكدوا أن الجامعات یقع على عاتقھا مسؤولیة أن تضع الطلبة في الصورة المستقبلیة للتخصصات 

احة في الكلیات المحلیة والدولیة، والشروط المطلوبة لكل تخصص، ومدة الدراسة، وتعممھا على المت

الطلبة في نھایة المراحل األساسیة العلیا أو بدایة المرحلة الثانویة، داعین الجامعات إلى ضرورة تزوید 

ارة التخطیط التربوي في المدیر السابق إلد .الخریجین بمھارات صناعة العمل ال المطالبة بتوفیر العمل

وزارة التربیة والتعلیم الدكتور محمد أبو غزلة قال إن االختیار األنسب للتخصص الدراسي لھ األثر 

الكبیر في رسم معالم المستقبل الوظیفي للطلبة بعد تخرجھم من الجامعة، خصوصا إذا بني ھذا االختیار 

  مالمسة الحتیاجات المتعلمین وإمكاناتھمعلى معاییر علمیة صحیحة تجعلھ أقرب للصواب وأكثر 

وأضاف أن غیاب األجواء العلمیة والمعلومات الدقیقة، وتتداخل عدة عوامل في اختیار التخصص 

الدراسي منھا: األسرة واألصدقاء والجامعة والعادات واألعراف، وسیادة بعض ً المفاھیم الخاطئة، 

ا، یترك الطالب في حیرة بین میولھ، ورغبات جعلت من االختیار الصحیح للتخصص أمر ً ا شائك

  14/7/2019األحد                                                                                                              9الغد ص:
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وشدد أبو غزلة على أھمیة إعادة النظر ببنیة السلم التعلیمي للنظام  .أسرتھ، واإلمكانات المتاحة أمامھ

التربوي، واعتماد نظام الشجرة التعلیمیة إذا ما أردنا أن نحل مشكلة االختیار غیر المناسب أو 

ا إلى أنھ یمكن أیضا تحدید سن معینة للتوجیھ حسب المیول بطالة، مشیر ًوبالتالي الالتخصصات الراكدة، 

والقدرات والمھارات، ولیكن سن الثانیة عشرة، ألنھ یتیح فرصا تعلیمیة متنوعة ومرنة ومستمرة أمام 

ًا لقدراتھم وإمكاناتھم، كما تفعل بعض الدو ل، الطلبة، ویحقق لھم فرص التعلم لتأھیلھم وإعادة تأھیلھم وفق

وتنطوي فكرة الشجرة التعلیمیة، بحسب أبو غزلة، على  .وبما یمكنھم من اختیار تخصصاتھم المستقبلیة

جذع أساسي واحد یمر بھ كل الطلبة في مراحل تكوینھم األولى، وفیھا یتعلم الطالب وسائل التعلیم 

امین األساسیة للتعلم، األساسیة، كالقراءة والكتابة والتعبیر الشفھي، وحل المشكالت والحساب والمض

  .كالمعرفة والمھارات والقیم

ثم بعد الجذع تأتي الفروع واألغصان، وھي تمثل أنماطا من المعارف المتنوعة، فكل طالب داخل  

النظام التعلیمي، وفق ھذا المفھوم غیر مجبر على دراسة معرفة معینة، بل إن لدیھ الحریة في اختیار 

  میولھ واھتماماتھ، على ما أضاف أبو غزلة صنوف المعرفة التي تتوافق مع

وأوضح أبو غزلة أنھ من أجل إعداد مواطن قادر على اتخاذ القرار لرسم مستقبلھ، ال بد من البدء في  

إرشاد وتوجیھ الطلبة حسب میولھم وقدراتھم ومھاراتھم التي نمت معھم، واختیار صنوف المعرفة التي 

وذكر أنھ في حال  .جاتھم، وكذلك في أسلوب التعلم الذي یناسبھتتوافق مع میولھم واھتماماتھم وحا

إصرار الوزارة على االلتزام بالسلم التعلیمي الحالي، فإنھ یمكن أن تبدأ مرحلة توجیھ الطلبة من المرحلة 

األساسیة العلیا، وبما تتناسب صنوف المعرفة في ھذه المرحلة مع اھتمامات وقدرات ومھارات ومیول 

ت الطلبة، وما یحتاجھ سوق العمل، وتوجھاتھ المستقبلیة لیتمكنوا من االختیار السلیم في نھایة واستعدادا

   .المرحلة الثانویة

وفیما یتعلق بدور الجامعات، أكد أبو غزلة ضرورة أن تضع الطلبة في الصورة المستقبلیة للتخصصات 

تخصص، ومدة الدراسة والجھات المتاحة في الكلیات المحلیة والدولیة، والشروط المطلوبة لكل 
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الحكومیة أو األھلیة التي تستقطب كل تخصص وتعممھا على الطلبة في نھایة المراحل األساسیة العلیا أو 

بدایة المرحلة الثانویة على األقل، وأن تتبنى اختبارات المھارات تنبیھات والقدرات والمیول لتوجیھ 

كما أكد أھمیة قیام الوزارات والمؤسسات،  .ألكادیمیینالطلبة حسب التخصصات وتفعل دور المرشدین ا

مثل المؤسسات المعنیة بالتعلیم المھني والفني والتقني المعنیة بالموارد البشریة، بإجراء الدراسات 

المستقبلیة في احتیاجات السوق المحلي والدولي للوظائف، وتحدید فرص العمل المستقبلیة بالتعاون مع 

  ر سیاسات للموارد البشریة ووضع الخطط وتعممھا بوسائلھا المختلفة على الطلبةالقطاع الخاص وتطوی

ولفت أبو غزلة إلى أنھ یمكن للطلبة اعتماد األسس التالیة في اختیار التخصص المناسب لھم، والمتمثلة  

التي في المیول واالھتمام والرغبة للطالب في التخصص، والقدرات واإلمكانات المتوفرة لدى الطالب و

تتناسب مع التخصص، والتعرف على فرص العمل المستقبلیة من التخصصات واحتیاجات سوق العمل 

من التخصصات وتصورات الطالب عن تخصص ما وطموحھ المستقبلي، ومعرفة إمكانات الدخل 

 توفیر”بدوره، قال الخبیر التربوي ذوقان عبیدات إن مسؤولیة الدولة  .الوظیفي للتخصص في المستقبل

، “جامعات وتخصصات مرتبطة بسوق العمل، وعندھا سیتوجھ الطلبة تلقائیا إلى التخصصات المطلوبة

ًا  أنھ في ظل غیاب االھتمام بمستقبل الطلبة امتألت الجامعات برؤساء ومجالس أمناء لم یقدم ”مبین

  “معظمھم أي إضافة للتعلیم والمجتمع

سي في تراجع تام، لدرجة أنھ لم یستطع تحقیق ً أبسط كلنا نعرف بأن التعلیم العالي والمدر”وأضاف  

األھداف، حیث ركزت الجامعات والمدارس في األردن على ھدف سطحي جدا وھو تلقین ً الطلبة 

وتساءل عبیدات عن كیفة النجاح في  .أیضا“ فشلت”، مؤكد ً ا أنھا في ذلك “مجموعة حقائق ومعلومات

بالتنمیة، وحول كیفیة تزوید المجتمع بالكفاءات بدال ً من  تحقیق أھداف تنمویة، مثل ربط التعلیم

أن الجامعات ال یتوفر فیھا الخطط واالستراتیجیات والدورات، إذ أنھ من غیر ”الشھادات، موضحا 

كما  .“الممكن أن تربط نفسھا بسوق العمل، خصوصا وأن الجامعات لم تقم بدراسة متطلبات سوق العمل

ًا جدیدا یتمثل بتزوید الخریجین بمھارات صناعة العمل، ال أكد ضرورة ان تطبق الجا معات منطق
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% من األعمال ستتغیر خالل  70المطالبة بتوفیر العمل، خاصة إذا كان سوق العمل متغیرا، حیث أن 

ھل یجب أن نعده للعمل أم “ساعات فقط خالل الیوم الواحد، فـ 8 عاما، وإن اإلنسان یقضي بالعمل  15ً

، “نرید خریج ً ا ینتج العمل بنفسھ، بدال ً من انتظار األعمال والوظائف”ً◌ وأوضح عبیدات  .“الحیاة؟

من جانبھ، أكد االستشاري النفسي  .داعیا الجامعات إلى ضرورة أن تبني خططھا وفقا لھذا األمر

أن  والتربوي الدكتور موسى مطارنة ضرورة تغییر ثقافة المجتمع، والتي تتمحور حول أن االبن یجب

وبین أن  .یحمل نفس تخصص والده، فالطبیب یرید أن ً یصبح ابنھ طبیبا والمھندس كذلك، وھكذا

إسقاطات أولیاء األمور على أبنائھم في توجیھھم نحو تخصصات معینة كالطب والصیدلة والھندسة، 

ة األولى، یجب أن تلغى من خالل تكوین ثقافة جدیدة في المجتمع تراعي میول ورغبات الطالب بالدرج

ثم ضرورة أن تكون مالئمة لمتطلبات سوق العمل، حتى ال یشعر الطالب أن األعوام التي أمضاھا بین 

المحاضرات واالمتحانات ومشاریع التخرج ضاعت سدى عندما ال یجد عمال أو وظیفة في مجال 

  تخصصھ

لتخصصات سواء كانت وشدد مطارنة على أھمیة دور المدرسة بتوعیة وتوجیھ الطلبة فیما یتعلق با 

وأشار إلى أن االستثمار في التعلیم من أجل تحقیق تنمیة في كل القطاعات یتطلب  .أكادیمیة أو مھنیة

تعاون المؤسسات التعلیمیة مع الجھات المعنیة لمعرفة متطلبات سوق العمل وتعزیز توجھ الطلبة إلیھا 

 من خالل بیان مستقبل ھذه المھن أو الوظائف الجدیدة وأھمیتھا لسوق العمل، فضال عن تنبیھات 

اطالعھم وھم على مقاعد الدراسة خالل المرحلة الثانویة على التخصصات الراكدة والمشبعة لكي یتم 

  .تجنبھا

ًا   لمیولھم ورغباتھم، مع كما أكد مطارنة أھمیة قیام األسرة بترك الخیار في التخصص ألبنائھم وفق

ضرورة توجیھھم وإرشادھم وبیان مستقبل التخصص الذي یرغب في دراستھ، في الوقت نفسھ، داعیا 

إلى ضرورة وجود برامج وخطط تثقیفیة تساعد على تشجیع اإلقبال على التعلیم المھني، السیما وأن 

  العالم یتجھ اآلن نحو التعلیم المھني والتقن



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
29 

  

  

  قوس الخطر وأیقَظ وزارة التعلیم العالي وهیئة اعتماد الجامعات األردنیةشكرا لمن دق نا

 د.محمد عبیدات

منذ أیام أعلنت دولة الكویت عدم اعتماد عدد من الجامعات الحكومیة وكل الجامعات الخاصة,، 

تلتها دولة قطر بعد عدة ایام بقرار مشابه، ومن یعرف فقد تحذو دول أخرى حذو الكویت وقطر في 

ادم األیام , ولكن ما مبررات مثل هذا القرار وفي هذا الوقت الحساس الذي تستعد فیه الجامعات ق

  .األردنیة الستقبال عام دراسي جدید وطلبة جدد

ومن المؤكد أن إتخاذ هذا القرار یستند الى تسجیل مالحظات وانتهاكات سجلتها الدوائر المختصة 

الذي یطرح نفسه، هو أین وزارة التعلیم العالي وهیئة اعتماد في هاتین الدولتین الشقیقتین. السؤال 

  ا كان یجري في الجامعات األردنیةالجامعات مم

ما أود االشارة الیه هنا أن مؤسسات التعلیم العالي األردنیة إعادة بحاجة إلى مراجعة لكافة القوانین 

’ ق ناقوس الخطر من خارج الحدود واألنظمة والتعلیمات الناظمة للتعلیم العالي في األردن , نعم د

  .ولم تقدم وزارة التعلیم العالي ما ال یبرر تلك القرارا

ومن واقع المعرفة والخبرة المتواضعة في بعض مؤسسات التعلیم العالي األردنیة ؛ فاني ارى أن 

  .المؤشرات التالیة تعتبر مؤشرات على تراجع مؤسسات التعلیم العالي األردنیة

خفضت الدعم بشكل ملحوظ للجامعات الحكومیة بعد  –على األقل  –قفت الحكومة، او أوال: لقد او 

ان ازداد عدد هذه الجامعات، وهذا ما وضع إدارات تلك الجامعات أمام خیارین ال ثالث لهما، إما 

 مقاالت

  14/7/2019كنانة نیوز                                                        األحد                                                   
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رفع الرسوم الدراسیة لكل التخصصات أو قبول أقصى عدد من الطالب في التخصصات المختلفة 

ون زیادة. وكان زیادة عدد الطالب المقبولین هو القرار المفضل ألن الجامعات \الرسوم  واإلبقاء على

  ..ال ترغب في زیادة األعباء المالیة لذوي الطلبة

وبناء على ذلك اكتظت القاعات والمدرجات بالطلبة، وهذا كان سبب في تراجع التعلیم العالي باألردن 

تهدف الى زیادة االیرادات من الرسوم الجامعیة دون زیادة  , وقد ال تالم الجامعات الحكومیة، فهي

مماثلة بمصروف الرواتب الناتج عن زیادة عدد أعضاء هیئاتها التدریسیة، ألن الجامعات یجب أن 

  .تكون قادرة على تغطیة مصروف الرواتب

هیئة وما زاد من وطأة األمر أن الجامعات أصبحت تكافح كي تكون قادرة على تغطیة رواتب ال

التدریسیة التي أصبحت مرتفعة في الجامعات الحكومیة، لذا توسعت الجامعات الحكومیة بالقبول ولم 

یواكب هذا التوسع زیادة في أعداد أعضاء الهیئة التدریسیة، كي تحافظ على مصروف الرواتب في 

  .حدود مقدرتها على الدفع

الخاصة لمعاییر اعتماد شدیدة بینما لم ثانیا: هناك أمر غایة في الخطورة وهو إخضاع الجامعات 

یتم اخضاع الجامعات الحكومیة لمثل هذه التعلیمات، فوجدت ادارات الجامعات الحكومیة نفسها حرة 

  .طلیقة في اختیار أكبر عدد ممكن من الطلبة كي تزید ایراد الرسوم الجامعیة

و جامعات غیر ربحیة لنفس لذا ال بد من اخضاع كافة الجامعات سواء كانت حكومیة ام خاصة ا

معاییر االعتماد ، بحیث یوقف القبول في التخصصات التي لم الجامعات من تلبیة الشروط الخاصة 

  .بتلك الجامعات

ثالثا: ال بد من أن تقوم أسس القبول في الجامعات على أساس المنافسة حسب معدل الثانویة العامة، 

، فال لقوائم المناطق النائیة وال لقوائم العشائر وال لغیرها، وان یتم تخفیض االستثناءات الى أبعد حدود

  .حتى تحافظ الجامعات الحكومیة على كفاءة المدخالت
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رابعا: ال بد من اعادة النظر بالبعثات الدراسیة وأسس اإلبتعاث وبشكل یضمن ابتعاث الطلبة األكفأ , 

لمنطقة في الجامعات التي تمنح هذا وفي هذا المجال ال بد من الغاء النقاط االضافیة ألبناء ا

االمتیاز في المفاضلة بین المبتعثین. أن هذه وجود مثل هذه النقاط ال تقود ابتعاث النخبة األكفأ من 

  .بین المنافسین على االبتعاث

خامسا: یتصرف عضو هیئة التدریس سواء كان من حملة درجة الماجستیر او الدكتوراة دون رقابة 

عاییر تضبط عمله، سوى ما یملیه علیه ضمیره. فال رقابة على تقییم األساتذة على عمله ودون م

بامئة لالمتحان األول ومثله لالمتحان  20للطلبة وال توجد معاییر جیدة للتقییم. هو نظام تقلیدي 

بالمیة غالبا مشاركة. لم ترتقي الجامعات األردنیة بنظام تقییم  10% لالمتحان النهائي و50الثاني و

لطلبة ولم تستفد من التطور التقني سواء في رصد الحضور والغیاب او في التقییم األولي وادخال ا

العالمات للنظام المحوسب اول باول كما هو الحال بالجامعات األوروبیة والخلیجیة. ومما ال شك 

بها عضو  فیه أن هذه نقطة ایجابیة وسلبیة بنفس الوقت، فهي إیجابیة من حیث المرونة التي یتمتع

  .هیئة التدریس، ولكنها سلبیة من حیث الغائها للرقابة على عضو هیئة التدریس

غیر مستخدم او محدود االستخدام رغم أهمیته في  ”Data Show“ سادسا: ال یزال جهاز العرض

الشرح والتوضیح، فقلیل من القاعات التي تحتوي على اجهزة عرض، وغالبا ما تكون هذه القاعات 

تحت اشراف جهة تتحكم بها , و للعلم أصبحت هذه األجهزة منخفضة التكلفة وأستغرب عدم مغلقة و 

تبني الجامعات لها. قد تكون بعض الجامعات قد تبنت هذه التقنیة منذ زمن، ولكن ما زال استخدامها 

  .محدودا في بعض الجامعات األردنیة

ألعضاء هیئة التدریس واصبحت  سابعا: ال یوجد سلم رواتب عادل وكفؤ في الجامعات الخاصة

المسألة قائمة على التفاوض بین الراغب بالتعیین وادارة الجامعة، وحتى ان وجد سلم الواتب فال یتبع 

  .بالنسبة للبعض ویتبع بالنسبة للبعض األخر
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، ثامنا: قیام فریق االعتماد بزیارة واحدة بالسنة او بالفصل غیر كافیة للرقابة على الجامعات الخاصة

وال بد من تكثیف الرقابة على الجامعات من جانب الهیئات المعینة وتشدید العقوبة على الجامعات 

  .التي تخالف التعیمات والمعاییر

تاسعا: قرار كارثي اتخذ منذ فترة تحت ضغط وتأثیر اصحاب الجامعات الخاصة، وهو ان یتم 

احد وهو قسم المتطلبات العامة. یكون تجمیع المواد العامة في كافة األقسام والكلیات في قسم و 

العاملین في هذا القسم من حملة الماجستیر الذین یتقاضون اجور متدنیة، ولكن القرار لم یحدد ما 

هي المساقات التي تصنف عامة، فاستغلت الجامعات الخاصة هذا الوضع وادرجت كل المواد 

بهذا حققت تخفیض في مصروف التاسیسیة من متطلبات الكلیة والتخصص ضمن هذا القسم، و 

  .الرواتب، ال بل رافق ذلك تخفیض رواتب اعضاء الهیئة التدریسیة في بعض الجامعات

عاشرا: منذ فترة تم منع اصحاب الجامعات الخاصة او رؤساء هیئات المدیرین من فتح مكاتب لهم 

ذوا یتدخلون في كل بالجامعة، اال انهم ومنذ ثالث سنین عادوا وفتحوا مكاتبهم في الجامعة واخ

صغیرة وكبیرة سواء كانت امور اكادیمیة او اداریة او غیر ذلك. وألن رؤساء الجامعات یختارهم 

رئیس هیئة المدیرین او ینسبونهم، فسرعان ما یتغولوا على القرارت ویحصروها بأیدیهم فال یوافقوا 

  .على تعیین اال من یرونهم انهم سینفذون توجهاتهم على اكمل وجه

حادي عشر: التجاوزات متوافرة وموجودة في الجامعات العامة والخاصة , وان كانت أكثر في 

الجامعات الخاصة , بسبب شدة المعاییر التي تخضع لها تلك الجامعات ، وبسبب العالقة بین 

  . یةاالیرادات والتكلفة، وأن هذه التجاوزات تنعكس بصورة سلبیة على األداء األكادیمي للهیئة التدریس

جراءات یكون من  وأخیرا ؛ نتوقع من الجهات المسؤولة عن التعلیم العالي األردني اتخاذ قرارت وإ

شأنها أن تعید هذا القطاع إلى سابق عهده في قوته ومتانته ؛ بعیدا عن حسابات العائد والتكلفة، ألن 
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ي یعتمد علیها في اتخاذ القطاع لن یستقیم ما دامت اعتبارات العائد والتكلغة هي احد العناصر الت

  .القرار

ونتمنى على اصحاب القرار أیضا اخضاع كافة الجامعات سواء كانت حكومیة او 
خاصة لنفس الحزمة من معاییر االعتماد وبحبث تطبق بشكل متساو بغض النظر عن 

  صفة الجامعة والمكان الجغرافي الذي تقدم خدماتها فیه.
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 كالم هادئ في قضیة ساخنة

 

زت جراداتد. ع  

  ...األردن یعتمد أول عشرین جامعة بریطانیة مقیاس (لندن تایمز) إلبقاء طلبته -

األردن ... یعتمد الجامعات العربیة الواردة في قائمة الخمسمایة جامعة األفضل عالمیًا اللتحاق  -

  .مبعوثیه في الجامعات العربیة

ا عن خمسین عامًا في دول شرق آسیا األردن یعتمد الجامعات الرسمیة التي ال یقل تاریخه -

  ...والیابان الیفاد طلبته للدراسات العلیا

  ...النتیجة*

لم تحتج بریطانیا... أو الجامعات األخرى فیها على القرار... ولم یتهم المجتمع البریطاني  -

  .الجامعات غیر المشمولة بالقصور... أو تدني المستوى

.. ولم یعتبر ذلك سببًا مباشرًا إلعادة النظر في سیاسات لم یحتج أي بلد عربي على القرار. -

  .جامعاتها

  .(لم تكترث دول شرق آسیا والیابان باألمر باعتباره (سیاسة أردنیة محضة -

  ماذا حصل؟*

أعادت دولتان عربیتان شقیقتان النظر في سیاسات اإلیفاد لدیها إلى الدول العربیة، وربما غیر -

  ...خاصة بها، قد تكون تنظیمیة أو إداریة أو أكادیمیة... أو غیر ذلكالعربیة... وفق معطیات 

  14/7/2019       عمون                                                            األحد                                            
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فتحركت القوى، األكادیمیة واالستثماریة والثقافیة والفكریة وغیرها... لتغیر القرارین: الكویتي *

غات  والقطري، مؤشرًا على تدني مستوى التعلیم العالي في األردن، وخرجت التفسیرات والمسوّ

  تقییمات غیر الموضوعیة لمسیرة تعلیم جامعي أردني بدأ قبل نصف قرن أو یزید؟واالنتقادات وال

لقد اهتزت هذه الجامعات العریقة... لتدافع عن نفسها وكأنها أصبحت متهمة، ولم یتحرك الجسم -

األكادیمي الجامعي لتعزیز الثقة في هذه المؤسسات، ذلك أن منجزاتهم، وجهودهم وأعمالهم البحثیة 

سهاما   ....(تهم التنمویة أصبحت (هدفًا مشروعاً وإ

وأصبحت المطالبة بإعادة النظر في بیئة التعلیم العالي وتشریعاته، وممارساته، ومخرجاته (مسألة -

  ....(وطنیة

القطري) إلثارة االهتمام المجتمعي بالتعلیم  -هل كان التعلیم العالي بحاجة لهذین القرارین (الكویتي*

ألردنیة، والدعوة إلى التطویر والتشخیص واكتشاف مواطن (القوة والضعف العالي وبالجامعات ا

والفرص والمخاطر) التي تواجه التعلیم العالي... فثمة استراتیجیات وخطط ومشاریع تتعلق بتطویر 

  ...التعلیم العالي، والجامعات بشكل خاص، نوقشت... وثمّ اعتمادها... والعمل على تطبیقها

مؤتمرات ولقاءات، رسمیة وغیر رسمیة، تناولت (التعلیم الجامعي)، بین الواقع لقد عقدت ندوات و *

والطموحات، شارك في معظمها قیادات تربویة / جامعیة تاریخیة، ومع االعتراف بوجود مواطن 

ضعف تستدعي المعالجات الجادة، فكانت هناك مواطن قوة تعزز توجهات التطویر نحو األفضل، 

، وبال وعندما صدر مشروع تص نیف الجامعات األردنیة، كانت ردة الفعل لرفضه قویة، مجتمعیًا

  .مسوّغ

  ...الخالصة*

  .أن الجامعات هي المعنیة بتطویر ذاتها، قبل إي جهة رسمیة أو غیر رسمیة، داخلیة أو خارجیة -
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ات أن تطویر التعلیم العالي، وبخاصة الجامعات، هو من مزایا هذه المرحلة الزمنیة، والجامع -

  .مدعوة لتأهیل نفسها لتدخل ضمن المنافسات أو المقاییس العالمیة المتعددة لتصنیف الجامعات

أن الجامعات التي تكتفي بالتقییم الداخلي والوطني، ال یمكن لها أن تحقق أي مكانة عربیة أو  -

  .إقلیمیة أو دولیة

ن أن تشّكل صورة حقیقیة عن أن الممارسات السلبیة التي قد تكتشف في بعض الجامعات، ال یمك -

  .الجامعات األردنیة، منجزات وتاریخیاً 

  :وأخیراً *

: أتذكر دراسة تقییمیه للجامعات األمریكیة، قامت بها مؤسسة (كارنجي) أواخر القرن الماضي،  أوًال

  :وخرجت أربع مزایا

  .نظام قبول عادل-

  .تدریس فعال یقوم على المشاركة والحوار-

  .متمیز بحث أكادیمي/ علمي-

  .برامج وطنیة لخدمة المجتمع-

  .فهل لهذه المزایا مكانة في جامعاتنا، نأمل أن یتحقق ذلك

: أن القرار (الكویتي القطري) مشكور، إْذ أحدث هذه الضجة الكبرى، أكثر مما أحدثته  -وثانیًا

ذات -عیة أكادیمیةالندوات والمؤتمرات التربویة السابقة، في إبراز التعلیم الجامعي، قضیة وطنیة مجتم

  بعد اقتصادي استثماري أیضا.
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  نحو مؤتمر وطني لتطویر التعلیم العالي

  د. محمد ناجي العمایرة

التصریحات والقرارات األخیرة التي صدرت عن دولتي الكویت وقطر بخصوص اعتماد بعض 

وما أصدرتھ  ..إلیھا جامعاتنا األردنیة او استثناء بعضھا من قائمة الجامعات المعتمدة إلیفاد طالبھا

الجھات الحكومیة األردنیة من توضیحات أو تبریرات لتلك الخطوات، یعید إلى األذھان الحدیث 

المتصل عن ازمة في التعلیم العالي عندنا، وعن مستوى التعلیم ومخرجاتھ، على الرغم من أن مسألة 

لمستوى التعلیم العالي االردني وال  ھذا االعتماد أو عدمھ لدى الدولتین الشقیقتین لیست معیارا كافیا

   ..جودتھ

لقد ظل الحدیث یتكرر ومنذ سنوات، عن تراجع في مستوى التعلیم العالي وبعض الجامعات 

األردنیة، وتوالت المطالبات بإعادة تقییم واقع التعلیم العام والتعلیم الجامعي بما یحقق نھوضا وتغیرا 

ك ھذا القطاع نھبا للمصالح التجاریة الخاصة أو یجعل الجانب مطلوبا وبالحاح في ھذا الصدد، ال یتر

الحكومي من جامعاتنا أسیرا لقدرات الدولة المادیة وضعف الموازنة العامة أو تقلیص حصة التعلیم 

وسواء أكانت قرارات الدولتین الشقیقتین تؤشر على ضعف مستوى بعض الجامعات  .العالي منھا

األطراف ام انھا تخص توزیع طالب الدولتین، كما قیل، فإن الحاجة  الخاصة أو جامعات حكومیة في

   .إلى تطویر جذري واسع في التعلیم الجامعي االردني تبقى ملحة وال تحتمل تأخیرا

كما أن المالحظات التي كشف عنھا وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي في باب نقد األداء واإلشارة 

- لتطویر- وطني- مؤتمر-جدا بسمعة جامعاتنا، من مثل تقلیص نحو إلى ممارسات خاطئة ضارة

العالي فترة دراسة البكالوریوس إلى ثمانیة أشھر لطلبة إحدى الدول، ومثل االستثناءات غیر - التعلیم

العادلة في القبول الجامعي التي تشكل ضعفا في مدخالت التعلیم ینعكس سلبیا في النھایة على 

  المخرجات.. 

  14/7/2019األحد                                                                                                              24الرأي ص:
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یجعل التعلیم العالي في حاجة إلى المراجعة الجادة المسؤولة انطالقا من الحرص على وذلك كلھ 

المصلحة الوطنیة، وبنقد ذاتي موضوعي یحترم كفاءة مئات اآلالف من خریجي جامعاتنا األردنیة 

  الذین یعملون في وطنھم أو في بلدان أخرى، ویعكسون مستوى متقدما لجامعاتنا التي تخرجوا منھا

النقد الذاتي المسؤول والمطلوب یرقى إلى معالجة شاملة واسعة، وعلى المستوى الوطني ال على ان  

وھنا ندعو إلى عقد مؤتمر وطني للتعلیم العالي یناقش سائر  .المستوى الوزاري أو المؤسسي وحده

لى المستوى المشكالت والتحدیات التي یواجھھا التعلیم العالي االردني ویقدم الحلول المناسبة لھا ع

ثمة الكثیر مما یمكن قولھ عن واقع بعض الجامعات الخاصة أو  ..القریب والمتوسط والبعید المدى

الحكومیة، ولكنھ من األفضل أن یطرح في مؤتمر علمي وإطار أكادیمي، ومن منطلق التصحیح ال 

كبیر نحرص جمیعا  التجریح والمعالجة السلیمة ال التشویھ وال التشھیر أو اإلساءة إلى منجز وطني

  على تطویره باستمرار، في إطار مكونات نھضة شاملة بمشروعنا الوطني
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  رأي حول اعتماد الجامعات

  د.محمود الحبیس

منذ أواخر ثمانینات القرن الماضي وضعت وزارة التعلیم العالي أسس اختیار الجامعات األجنبیة 

اد الوطني االمریكیة وغیر ذلك من دول العالم، باالسترشاد ببعض المعاییر المنقولة من هیئة االعتم

ضمن برمجیة وطنیة اردنیة، مع أجراء تعدیالت ووضعت قوائم الجامعات األجنبیة الملزمة التطبیق، 

وتحدیث مستمر لها، وعدم االعتراف بأخرى ولطالما برزت احتجاجات محلیة على ذلك. وتجاوز 

، وبرزت فكرة  جامعة، اضافة لفروع جامعات 30عدد الجامعات  اجنبیة باألردن.. فكان التطور كمیّا

إیجاد مؤسسة االعتماد التي أصبحت هیئة مستقلة لتطبیق وضبط اإلجراءات مع محاوالت االیقاع 

بها.. ووصفت بأنها عقبة في مراقبة عمل المؤسسات وطالب البعض الغاء او مراجعة لها، وهل 

  االعتماد؟ نسینا الحمالت اإلعالمیة ضد الوزارة وهیئة

من حق دولة قطر والكویت ان تحدد وتختار وتعتمد الجامعات التي تراها مناسبة لها، وهذا تستفید 

منه الجامعات التي خرجت من عملیة االعتماد، وتزیل اللبس، وأن المنافسة خطیرة والبقاء بتردد 

ت خاطئة ندفع ثمنها في قطاع انشودة اننا تمیزنا بتعلیمنا قد ولى، فقد كنا ولكن تراجعنا بفعل ممارسا

   ...حیوي أساسي

حدث تزاید بأعداد الجامعات في دول الخلیج سواء اكانت المحلیة او الدولیة المنافسة للجامعات  

األردنیة التي تملك بنیة تحتیة متطورة، بینما الهاجس المادي یسیطر على إدارة الجامعات وهو حق 

ابط الرئیس في العملیة التعلیمیة هو السلوكیات التي یتحدث لها.. مع االخذ بعین االعتبار ان الض

بها الوسط األكادیمي وانعكست سلبا على سمعة الجامعات.. ماذا عن جودة ومهارات الخریجین؟ 

ماذا یجري في بعض الجامعات؟ ماذا عن كفاءة التدریس واإلدارات ...الحدیث عن وجود ضعاف 

  14/7/2019األحد                                                                                                              17الدستور ص:
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و كتابة رسائلهم او تقدیم تسهیالت هم قلة وخطرا مقابل وجود النفوس من المدرسین بقبولهم هدایا ا

  كفاءات للمدرسین.؟؟ الخ من األسئلة المطروحة

من الطبیعي ان تبرز قضیة المنافسة في استقطاب الطلبة بین الجامعات المحلیة وفي دول اإلقلیم 

ته أطلقت الوزارة والدول المختلفة، ومن حق أي دولة ان تنظم مسارها كما تشاء، في الوقت ذا

استقطاب اعداد كبیرة للدراسة بجامعات األردن الرسمیة والخاصة اذ نشطت جامعات وقدمت 

تسهیالت خاصة ولربما اثرت سلبا على سمعة تلك الجامعات.. وكان الهاجس المادي والمنافع امام 

  ..مبالغة وتهویل ضمن تخبط وابتعاد عن البیئة االكادیمیة

ان یشكل مجلس التعلیم العالي لجنة من الخبراء في شؤن االعتراف والمعادلة  أرى الخطوة األولى:

واهل الخبرة التي تملك المعلومات الدقیقة والواقعیة لما له عالقة بتحدید نقاط القوة والضعف في 

  :المسار األكادیمي لرسم رؤیة مستقبلیة ثابتة اهمها

عتماد وقرارات مجلس التعلیم العالي الضابطة نسبة القبول للطلبة الوافدین بما یتفق وشروط اال

  ..وغیرها

كیفیة التعامل مع البعثات الدبلوماسیة في األردن. وهنا ندرك ان هناك جنسیات مختلفة فكیف نفسر  

طلب بعثات دبلوماسیة بالتدخل إلیجاد مرونة او تسهیل لطلبتها ...والیة جدیدة في التعامل مع 

   ..التعلیم العالي. ودور المكاتب الثقافیةالمكاتب الجامعیة في تسویق 

مراجعة لمهام مدیریة الوافدین بحیث تتابع مسار الطلبة الوافدین بالتشارك مع هیئة االعتماد لضمان 

عدم االنحراف والتساهل امام خطة طموحة في فكرة االستقطاب الطالبي ولكن مع نجاعة اكادیمیة 

  ..وهنا السلوك العقالني الرشید
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جراء حلقات عصف ذهني تجریه الوزارة وهیئة االعتماد لمدة أسبوع مع ذوي الخبرة والراي، انصح ا

الجدل والنقاش حول ما یجري في الخفاء.االمر یتطلب إجابة على  مواطن الخلل واالجابة عن أسئلة 

یجاد الحلول لتصحیح األخطاء لیتمیز  أثیرت  في مسیرة التعلیم العالي. بوضعها في مصفوفة وإ

  .األردن بمكانته بالتعلیم العالي

التعلیم العالي مسیرة مرتبط بتاریخ األردن الحدیث.. یستحق الوقوف عنده بكل جدیة وبخاصة ما 

طرح واشغل الشارع باألیام الراهنة.. نعتز بالتعلیم العالي ویجب اإلقرار بتقبل الخلل ومعالجته واجراء 

  لیمة؟عملیة جراحیة.. وهل التعلیم العالي بصحة س
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  التعلیم الجامعي .. أسئلة مشروعة

 الدكتور ابو سلیم

منذ سنوات عدة ونحن نحذر في عدید من المقاالت من ملف التعلیم الجامعي في األردن، ویبدو أن 

صانع القرار األكادیمي قد قطع عهدا على نفسه بان ال یستمع إلى أي جهة كانت واضعا رأسه في 

  .ین والعجینالرمال، مغلقا أذنیه بالط

حسنا فعلت الشقیقتین الكویت وقطر عندما فجرت قنبلتیهما تباعا في حضن المسئول األردني، 

واللتان اعتمدنا جامعات محددة بعینها لدراسة أبنائهم فیها بعد أن استشعرتا ولمستا على ارض الواقع 

ارة رائدة في منح المستوى المتدني لمعظم الجامعات الخاصة في األردن، والتي تحولت إلى تج

  .الشهادات الجامعیة مقابل بضعة آالف من الدنانیر

ثارت ثائرة المعنیین في األردن، وقاموا بنفي كل ما قیل في ذلك، ثم ما لبثوا أن اعترفوا به الحقا، ثم 

عادوا مرة أخرى لسحب اعترافاتهم مختلقین أكاذیب ال تنطلي على كل ذي عقل لبیب، ومارسوا 

شاشات الفضائیات والقنوات اإلعالمیة دون خجل أو وجل، ثم تبع ذلك قرارات هزیلة  أكاذیبهم على

  .لمجلس الوزراء لتعدیل قانون الجامعات في محاولة منهم لتدارك األمر قبل استفحاله

في هذه العجالة، ال بد أن أشیر إلى أن التعلیم الجامعي في األردن كان وما زال في مقدمة التعلیم 

لعربي بالرغم من العوار الذي شاب مسیرته في العشرین سنة الماضیة تحدیدا، وال احد في الوطن ا

یمكنه إنكار فضل جامعاتنا الحكومیة وعلى رأسها جامعتنا األردنیة أم الجامعات في رفد الوطن 

  .العربي بالكفاءات والخبرات األكادیمیة المشهود لها في الوطن العربي خاصة والدول المتقدمة عامة

  14/7/2019األحد                                                     عربي نیوز                                                         
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لكن هذا ال یعني مطلقا أن ال خلل لدینا في مسیرة التعلیم األكادیمي التي بدأت تطفو على السطح 

  .بفعل فاعل، ویكاد یكون ممنهجا من بعض المتنفذین تحت شعار جذب االستثمار المزعوم

  

وأیضا ال بد أن أشیر أن الدول التي سحبت اعترافها ببعض الجامعات، هي أیضا ساهمت بشكل 

في تدني المستوى األكادیمي لدینا عندما وافقت على إرسال أبنائها للدراسة بموجب اتفاقیات  كبیر

  .خاصة وبمباركة من وزارة التعلیم العالي ذلك الوقت

وهنا تبرز عدید األسئلة في هذا الشأن، من الذي وافق على التدریس في نهایة األسبوع، أو ما یعرف 

فتح شعب خاصة للطالب القطریین والكویتیین في جامعات  ؟ من الذي توسع في Weekend بالـ

محددة بعینها؟ من الذي وافق على التدریس في مكاتب االرتباط؟ هل تعلم الوزارة أن بعض األساتذة 

لم یزوروا جامعتهم األم منذ سنوات عدة واقتصر تدریسهم في مكاتب االرتباط؟ هل تعلم الوزارة أن 

ین وتحدیدا قطر ال یحضرون للمحاضرات نهائیا وال یقدمون االختبارات جزءا كبیرا من طالب الدولت

ویحصلون على العالمات الكاملة؟ هل تعلم الوزارة أن سیاسة بعض الجامعات تنفذ بموجب تعلیمات 

شفهیة بعدم ترسیب أي طالب عربي؟ وهل تعلم الوزارة أن األساتذة في تلك الجامعات ال یجرؤون 

ربي تحت طائلة عدم تجدید العقد؟ وهل تعلم الوزارة أن هناك أساتذة بحد على ترسیب أي طالب ع

ذاتهم تسند إلیهم مهمة تدریس الطالب العرب بموجب اتفاقیة شفهیة بینهم وبین عمداء الكلیات؟ وهل 

تعلم الوزارة أن عالمات الطالب القطریین غیر متاحة للمشاهدة لكافة األساتذة في تلك الجامعات؟ 

الوزارة أیضا أن هناك بعض من األساتذة أصبحوا مقاولین لكتابة رسائل الماجستیر  وهل تعلم

والدكتوراه؟ وهل تعلم الوزارة أن مجلس األمناء في تلك الجامعات مسیطر علیه من قبل مالكي 

الجامعة؟ وهل تعلم الوزارة أن بعض مالكي الجامعات یحملون شهادة السادس االبتدائي ویمارسون 

ن خالل استثماراتهم؟ ثم من الذي یوافق على تعیین أعضاء مجلس األمناء؟ ألیست هي سطوتهم م

الوزارة؟ وهل أعضاء مجلس األمناء فعال مؤتمنین ومؤهلین لوضع االستراتیجیات التعلیمیة لتلك 
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التي  -وهي معروفة بالمناسبة –الجامعات؟ ثم لماذا تخجل الوزارة من التأشیر على تلك الجامعات 

  ت وصمة عار في جبین التعلیم في األردن؟أصبح

  

أسئلة كبیرة وكثیرة، وعالمات استفهام أكثر وأكبر، وبدل أن نضع رأسنا في الرمال، لنجعلها فرصة 

مواتیة إلعادة النظر في كل ما یتعلق بالتعلیم الجامعي، ولنبدأ بتصحیح األخطاء وتولیة األكفاء لذلك 

معة التعلیم في األردن، هذا إذا أردنا أن نعید الهیبة والمكانة الملف المعقد والخطیر والذي یمس س

  .للتعلیم في األردن

  

بقي أن أشیر إلى أمرین اثنین، األول ورد على لسان وزیر التعلیم العالي خالل مقابلته على شاشة 

م أشهر؟ حیث نفى الوزیر انه قال ذلك رغ 8األردن الیوم عند سؤاله عن كیف یتخرج الطالب خالل 

انه مثبت، وهذا أمر ال یعنیني أبدا، فلعلها زلة لسان لم یقصدها الوزیر، لكن في معرض تبریره 

للتخرج خالل فترة قصیرة، قال حرفیا أن الطالب یدرس ثالث سنوات في جامعة معینة، ثم ینتقل في 

أن الطالب  السنة األخیرة إلى جامعة أخرى ویتخرج منها خالل السنة الرابعة!!! فهل یعلم الوزیر

ساعة معتمدة، وفي أفضل األحوال یعادل له  45المنتقل من جامعة إلى أخرى ال یعادل له أكثر من 

ساعة؟ وهذا یعني أن على الطالب دراسة نصف أو ثلثي المقررات للتخرج، وهذا یستغرق سنوات  60

التي ال تعي تلك  عدة، وهنا أرجو أن ال یقوم الوزیر بنفي ذلك أیضا من باب االستخفاف بعقولنا

  .العبقریات
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أما األمر اآلخر، فهو مضحك مبكي في آن معا، إحدى الجامعات التي تدور حولها تلك الشبهات 

وتلك األسئلة المطروحة آنفا، تجهز نفسها خالل أیام قلیلة الستقبال لجنة للجودة من قبل هیئة 

دة!!! وسلملي على الجودة..... اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بهدف الحصول على شهادة الجو 

  وللحدیث بقیة.
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  مجانیة التعلیم العالي حلم كل أردني

  د. مفضي المومني

دراكنا جمیعا ومن باب الحرص على القاعدة  في خضم المراجعة لوضع التعلیم العالي في بلدنا، وإ

و االفضل ولیس من الكبیرة والنوعیة التي نمتلكها في مجال التعلیم العالي وطموحنا بالرقي به نح

باب جلد الذات او االنتقاص من قدراتنا، ولیس من الحكمة ایضا ان ندفن رؤوسنا في الرمال وننتظر 

العاصفة، لدینا محددات ومشاكل وهنات وتراجع یجب ان نتحسسها ونعالجها وكل دول العالم لدیها 

لى من یدعي الكمال الفارغ من ذلك وبدرجات متفاوتة، وقدیما قالوا الجبر قبل الكسر! وال نلتفت ا

المضمون، معاییر التقییم العالمیة للجامعات متاحة لمن یرید، والتقدم یأتي بالعمل الدؤوب وبمعاییر 

عالمیة اصبحت متاحة ومعروفة لمن ینشد التقدم والتطور، ولنا ببعض التجارب المحلیة واالقلیمیة 

ین وكوادرنا عملت وتعمل لدیهم، سبقونا النهم عملوا خیر دلیل، فقد تقدمنا البعض مع اننا كنا السباق

  !ومولوا وجندوا المختصین لما یجب عمله، ولم یستندوا الى نجاحات كرتونیة

والحدیث عن مجانیة التعلیم یقودنا الى ما یسمى رأي االقتصادي والتربوي واقتصادیات التعلیم، 

وهذا یحتاج میزانیة كبیرة جدا، اما األقتصادي فالتربوي یأخذ الراي المثالي بأن التعلیم حق للجمیع 

فیقول ان التعلیم یجب ربطه بحاجات سوق العمل ویؤمن بمفهوم رأس المال البشري، ومبدأ الربح 

والخسارة في التعلیم، حیث یعتبر بطالة المتعلم خسارة مادیة على الدولة، ویؤمن بالمردود الذي یحققه 

قابل ما انفق علیه، وهو في البلدان الصناعیة قصیر المدة واما المتعلم بعد تخرجه بصیغة مالیة م

  .في بلداننا فالوضع مختلف

وبعد وقبل تصریح وزیر التربیة والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني انه "ال رفع للرسوم الجامعیة، بل 

ي جاء خالل جلسة هناك توجه لزیادة المنح الى جانب مشروع طموح لجعل التعلیم العالي مجانیا"والذ

غیر رسمیة لمجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رؤساء لجان وكتل نیابیة 

  13/7/2019   طلبة نیوز                                                               السبت                                                
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وعدد من الوزراء، وفعالیات شبابیة (التحدیات التي تواجه الشباب وسبل دعمهم وتمكینهم). ونشرته 

قبل البعض الى حد  (بترا)، قبل تصریح الوزیر وفي خضم الوضع االقتصادي واإلتجار بالتعلیم من

دراك قطاعات المجتمع واالهالي لكلفة التعلیم الجامعي  تجاوز كل المحددات االكادیمیة المقبولة، وإ

ثقاله كاهل االردنیین، ونحن نعرف ثقافة شعبنا وحبه للتعلیم، وبیع االهالي آلخر ما یملكون في  وإ

عي على استحیاء من قبل البعض، حتى ان سبیل تعلیم ابنائهم، كانت المناداة بمجانیة التعلیم الجام

الجهر بذلك كان من باب الترف الفكري!، اما وقد صرح به معالي الوزیر فنشد على یده ونتأمل ان 

ینفذ هذا المشروع الطموح باسرع ما یمكن، لعدة اسباب منها: تخلیص اإلدارات الجامعیة من 

وتركیز الجهود نحو العملیة األكادیمیة والتطور  اإلنشغال بالتمویل واألمور المالیة والرواتب وغیرها

والبحث العلمي، وایضا التخفیف عن كاهل المواطنین وخاصة غیر المقتدرین والغاء التمییز في 

الحصول على التعلیم الجامعي وحصره بالقدرات ولیس بالفئات المختلفة او من یستطیع الدفع، نعم 

هنالك بلدان عدیدة تطبق ذلك من خالل مشروع حكومي یمكن الوصول لمجانیة التعلیم الجامعي و 

اجتماعي یحقق التكافل بتمویل التعلیم الجامعي من الحكومة والشعب والمؤسسات والقطاع الخاص، 

بحیث یتم دفع كلفة التعلیم من خالل اقتطاع من الضرائب القائمة او وضع ضریبة محددة على 

ي، واعتقد ان ضریبة دینار الجامعات موجودة وریعها الجمیع یخصص ریعها لتمویل التعلیم الجامع

ملیون دینار اذا كانت تسعفني الذاكرة بما قرات سابقا، المهم ان یصبح تمویل التعلیم  480یصل الى 

الجامعي تكافلي اجتماعي لكل فعالیات المجتمع العامة والخاصة اضافة للدعم الخارجي من الدول 

نشاء محفظة وطنیة او صندوق وطني للتعلیم یتم رفده بالمال والمؤسسات الدولیة، بحیث یتم ا

بالطرق التي اسلفت وغیرها، وكذلك إستثمار موجوداته، لیصبح صندوق تعلیم وطني لألجیال، 

  .ویكون قادرا على الصرف على التعلیم في وطننا

جیع االنخراط في وهذه المجانیة للتعلیم العالي یجب ان یتفق علیها من خالل استراتیجیة وطنیة لتش

  التعلیم التقني والمهني وكذلك التخصصات الجامعیة التي یطلبها سوق العمل المحلي والعالمي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
48 

وضمن ضوابط للمحافظة على التمیز للطالب، الننا نعرف ان فتح التعلیم الجامعي للجمیع وجعله 

  المنافسة،مجانیا كلیا دون ضوابط، قد ینتج طلبة كسالى غیر مهتمین! یعوزهم الطموح و 

نعم لمجانیة التعلیم الجامعي ضمن ضوابط تحقق المصالح الوطنیة، ونعم لتوجهات وزیر التعلیم 

العالي، ویجب ان یعمل الجمیع بكل قوتهم لدعم هذا التوجه وتحقیق حلم كل اردني بمجانیة التعلیم 

نتأمل … ك وبوقت قیاسيالجامعي، فإذا وجدت اإلرادة الصادقة والطموح واإلدارة الفاعلة فسیتحقق ذل

  حمى اهللا األردن.… ذلك
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  دیوان آل عیاش –عبدالمجید محمود دغیش المصري  -
  
  اربد -محمود عبدالعزیز البركات الزعبي  -
  

  »رحمھم هللا«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

 الرأي 
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ألف مریض، كما  50مالیین و 3راجع مستشفى البشیر الحكومي خالل العام الماضي، ما یزید على 

سریرا، ونسبة اإلشغال تصل إلى  1270عملیة جراحیة، فیما یصل عدد األسرة إلى  28720أجریت 
% في العنایة  100%، مثل الخداج واألطفال، و 140%، وفي بعض األقسام تصل إلى  92

لبشیر" یتلقى الحثیثة، علما أن "البشیر" ال توجد فیه وحدة قسطرة قلبیة. وعلمت "زواریب" أیضا، أن ا
 1200أكثر تحویالت من بین مستشفیات وزارة الصحة األخرى، رغم أن عدد األطباء فیه ال یتجاوز 

  طبیب ما بین أخصائي ومقیم ومؤهل اختصاص.
  

لجنة تقصي حقائق رسمیة زارت إحدى البلدیات الكبرى في الشمال لالستیضاح عن مصادر مولت 
ئالتهم مع المبیت ولوازمه. اللجنة استندت على مسألة أن رحلة مجانیة جماعیة شملت موظفین وعا

الرحالت ممولة من جهة لم یعلن عنها، إضافة إلى أن قرارات مجلس الوزراء تحظر على أي جهة 
  حكومیة تلقي الهبات والتبرعات دون موافقة.

  
ام، شكلت بلدیة جرش مجموعة من اللجان التي ستشارك في اإلشراف على مهرجان جرش هذا الع

ألف دینار تتقاضاها من إدارة المهرجان كل عام كبدل تشكیل لجان. مصادر  76وذلك لقاء مبلغ 
قالت لـ"زواریب" إن أعضاء اللجان یتكررون كل عام تقریبا، لكن بمسمیات وظیفیة مختلفة، ناهیك 
عن أن أعضاء اللجنة اإلعالمیة معظمهم من خارج محافظة جرش، باستثناء مندوبي الصحف 

  لیومیة.ا
  
  

تقیم كتلة الوحدة العمالیة في حزب الشعب الدیمقراطي األردني (حشد) في السادسة من مساء الیوم ، 
ندوة حواریة حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان االجتماعي، والذي أرسلته الحكومة إلى 

لي. الندوة التي تقام في مقر الشهر الحا 21مجلس النواب لیناقشه في الدورة االستثنائیة والتي تعقد بـ
  الحزب یتحدث فیها كل من محمد الزعبي وجمال التمیمي.

  
  

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
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وزیر التنمیة السیاسیة والشؤون البرلمانیة موسى المعایطة التقى مؤخرا عضوین من مجلس محافظة 
العاصمة، واستمع لمالحظاتهما لغایات كتابة مذكرة إلى رئیس الوزراء، عمر الرزاز، بشأن ما 

تاجه مجالس المحافظات. أهم المالحظات تمحورت حول توفیر مقر وأدوات لمجالس المحافظات، تح
وعدم التعامل مع مسؤول في وزارة األشغال، كونه یماطل في طرح عطاءات لغایات استرداد موازنة 

  المحافظة لوزارة المالیة بعد انتهاء المهلة المحددة.
  

ات الرسمیة، قبل أن یصبح وزیرا في الحكومة الحالیة، یبدي وزیر حالي كان أستاذا في إحدى الجامع
ه" على رئیس الجامعة، بعدم نقل  تمسكا شدیدا بالسكرتیرة العاملة بمكتبه في تلك الجامعة. الوزیر "نبّ

  السكرتیرة أو تكلیفها بأي مهام وظیفیة، كونه سیعود لعمله بعد خروجه الحقا من الحكومة.
 


