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 الجامعة األردنية تؤجل قروض العاملين كافة

 

ة س الجامعر رئيأخبار الجامعة األردنية ) أ ج أ( بمناسبة احتفاالت الجامعة األردنية بعيدها الستين؛ قر

 فى للشهرالمستشوتأجيل جميع أنواع القروض المترتبة على العاملين في الجامعة الدكتور نذير عبيدات اليوم 

 الحالي )كانون األول( دون احتساب أية عموالت أو فوائد.

  

 أخرى وتشمل هذه التأجيالت قروض صندوق االدخار وصندوق اإلسكان ونادي العاملين، وأية اقتطاعات

 على العاملين.
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 الجامعة األردنية تنعى شهيد الواجب العقيد عبد الرزاق الدالبيح

 

ره، نعى اعر الحزن واألسى وبقلوب راضية بقضاء هللا وقدبفيض من مش  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

دريس تنية الدكتور نذير عبيدات أمس باسمه وأسرة "األردنية" من أعضاء هيئة رئيس الجامعة األرد

ه اء تأديتة أثنوإداريين وطلبة، شهيد الواجب الوطني العقيد عبد الرزاق الدالبيح الذي ضحى بروحه الطاهر

 واجبه  ليلتحق بكوكبة الشهداء الذين قضوا في سبيل أمن األردن واستقراره.

 

 ق السالحورفا نا نسأل هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويهوقال عبيدات "إن 

 وإنا هللن، وإنا األماالصبر والسلوان، وأن يحفظ هللا األردن قيادة وشعبا، وأن يديم علينا جميعا نعمة األمن و

 إليه راجعون".
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 " تكرم منتخبات الجامعة الرياضية"األردنية

 

طلبتها والجامعة  احتفلت الجامعة األردنية اليوم بتكريم منتخبات –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 اية رئيسك برعالرياضيين ممن تألقوا في عدد من البطوالت الرياضية على المستويين المحلي والعالمي، وذل

 .نعام خلفورة إعبيدات الذي انتدب عنه نائب الرئيس لشؤون الجودة واالعتماد الدكت الجامعة الدكتور نذير

  

لمية العا ونقلت خلف فخر رئيس الجامعة واعتزازه بتميز الطلبة الذين رفعوا اسم جامعتهم ووطنهم نحو

كونهم لالشباب  ى دعمالرياضية، مؤكدة، في كلمة ألقتها، على توجيهات جاللة الملك عبد هللا الثاني الدافعة إل

لطلبة ريب اقادة المستقبل وفرسان التغيير، وهو ما سارت عليه الجامعة في محاولتها إفساح المجال وتد

 ودعمهم في كافة المجاالت.

  

من  لطلبةامن جهته، عبّر مدير دائرة النشاطات الرياضية الدكتور علي أبو داري عن سعادته بما حققه 

ة حاضن لهم وللجامعة هذه النجاحات المتواصلة، ومؤكدا أن جامعتهم ستبقى إنجازات رياضية، مباركا

 وداعمة لطلبتها الرياضيين، وستظل مجددة العهد بهم وبإنجازاتهم.

  

 3*3لة ة السهذا وقد ضم التكريم الطالب والطالبات الحاصلين على المراكز األولى في ألعاب القوى، وكر

ن ني لكل مالثا والتايكواندو )طالبات(، وكرة القدم، والشطرنج، والمركز طالب، والكراتيه، وكرة الطائرة،

لوا لى من مثافة إفريق الريشة الطائرة، والتايكواندو )طالب(، وكرة السلة )طالبات(، وكرة اليد )طالب(، إض

 يه )قتالتلكرااالجامعة واالتحاد الرياضي للجامعات األردنية وحصلوا على المركز األول عالميا في بطولة 

 جماعي(، والطالبة الحاصلة على المركز الثاني في القتال الفردي.
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 كلية األعمال في "األردنية" تستضيف الخبير االقتصادي الدكتور أوسكار كوش

 

 ة األردنية اليوم أستاذستضافت كلية األعمال في الجامعا –جامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أخبار ال

ستهدفت مية ااالقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة كراكوف البولندية الدكتور أوسكار كوش، ضمن ندوة عل

 أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الكلية.

 

  

ية اث العلماألبح والتي تشمل جمعوتناولت الندوة موضوع تطبيق القياسات الببليومترية في البحوث اإلدارية، 

ي قواعد بيانات سنة ف 25ومتغيرات الدراسة للمواضيع االقتصادية واإلدارية المختارة والمنشورة على مدار 

عامل ودرجة م علميةعلمية عالمية موثوقة، من ثم اختيار األبحاث األكثر تأثيًرا من خالل عدد االستشهادات ال

رة عبر ُمختاالت العلمية المرموقة، ليُصار بعد ذلك إلى تحليل األبحاث الالتأثير الخاص بالنشر كالمج

 الُمثلى ارساتاختبارات الصالحية والموثوقية واالتساق باستخدام أدوات الذكاء االصطناعي، للخروج بالمم

 ية. للمواضيع البحثية المدروسة ونشرها للباحثين وأصحاب القرار في القطاعات المالية واإلدار

  

متخصصين ء والوأكد عميد كلية األعمال الدكتور رائد مساعدة بني ياسين أن الكلية تسعى الستضافة الخبرا

الخبرات رفة وفي العلوم االقتصادية واإلدارية والتكنولوجية من مختلف جامعات العالم، بهدف تبادل المع

ليّة امعات دوجة مع وعقد شراكات أكاديميّ البحثية، والتعاون الدولي في المشاريع البحثية المشتركة والهادفة، 

 مرموقة.

  

زيز ة إلى تعلساعياوقال إن هذه الندوات العلمية تأتي انسجاًما مع الخطة االستراتيجية والتنفيذية للجامعة 

دور نشر الت واالستثمار في قدرات ومعارف األكاديميين، وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم، وتشجيع النشر في مج

ة لداعماستوى، وتعزيز االستشهاد العلمي للبحوث، وتطوير العالقات مع الجهات الخارجية عالمية الم

 للبحوث العلمية، وتبادل الخبرات والمعارف عالميًّا مع ذوي االختصاص والخبرة.

  

لدراسات اطلبة ووفي نهاية الندوة، أجاب المحاضر على أسئلة ومداخالت أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين 

 لعليا من الحضور، كما سلم بني ياسين المحاضر شهادة شكر وتقدير باسم الكلية والجامعة.ا
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 "تمريض األردنية" تنتدي حول صحة المرأة في ظل جائحة كورونا

 

ة ي الجامعض فاستكماال للمسيرة التشاركية بين كلية التمري –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

وة لكلية ندظمت ااألردنية ومبادرة "المرأة والصحة" في كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد األمريكية، ن

ؤون علمية بعنوان "صحة المرأة في ظل جائحة كورونا: مؤشرات وتطلعات"، حضرها نائبا الرئيس لش

 وعميدة كلية اليا،ركي والدكتورة إنعام خلف توالكليات العلمية وشؤون الجودة واالعتماد الدكتور أشرف أبو ك

 التمريض الدكتورة أريج عثمان.

  

ن سيما وأ مرأة؛وسلطت الندوة الضوء على األدلة العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا وتأثيرها على صحة ال

سلبية  نها آثارنتج عهناك تقاطعًا بين صحتها واألدوار الجندرية المتعارف عليها في المجتمعات، تلك التي قد ي

 ية.تؤثر على توزيع األدوار المجتمعية بين الرجال والنساء بصرف النظر عن الفروقات البيولوج

  

علمي لدليل الاإلى  وبيّن الدكتور أشرف أبو كركي، في مداخلة له خالل الندوة، أّن كل دول العالم، بعد النظر

ئح، إذ ال اء الجواه أثنلنية الهاشمية، شديدة الشبه فيما تتعّرض الُمستقى من األبحاث الُمجراة في المملكة األرد

كذلك،  ُمتقاربةبة الفروق كبيرة في التأثيرات الحاصلة، مشيًرا إلى أّن األمر ذاته ينطبق على آليّات االستجا

 رغم اختالف الظروف االجتماعيّة.

  

ة على لعلميّ اب ذلك، أوضحت خلف تأثيَر الجائحة على الباحثات األكاديميات بالعودة إلى األدلة إلى جان

احثون ا البمستوى العالم؛ حيث تبيّن وجود شّح في أبحاث األكاديميات اإلناث مقارنة بتلك التي ينشره

 ب النساءولع ترة الجائحةالرجال، األمر الذي أكدت عليه المشاركات اللواتي رأين أّن واقع الحال خالل ف

ر ادة النظعي إعألدوار اجتماعية ُمضاعفة ساهم في هذا الفارق الملموس في مجال النشر األكاديمي، ما يستد

 والتدخل إليجاد سياسات تأخذ باالعتبار الفروقات الجندرية داخل المجتمعات.

  

الل ردن خلقة بصحة المرأة في األوقدمت الدكتورة أريج عثمان عرضا تقديميا حول واقع األبحاث المتع

 صحةَ  جائحة كورونا وفق األبحاث المنشورة عن هذا السياق، لتخرج بمراجعة سريعة حصرت غالبيتُها

 رية.الشه المرأة في نطاق الصحة اإلنجابية خالل فترة الحمل، وأمور تنظيم األسرة واضطرابات الدورة

  

ائح الجو ي والصحة النفسية التي تتعمق مضاعفاتها خاللكما تطرقت للعنف المبني على النوع االجتماع

 ن هذاوالكوارث، والتي ال تظهر خطورتها بوضوح نظًرا لبعض العوامل االجتماعية، كحجم اإلبالغ ع

 الشكل من العنف، ما انعكس على عدم القدرة على الوصول إلى هذه الفئات من المجتمع.

  

م ل، بينما نجابلى الفئة العمرية المتمثّلة في السيدات في عمر اإلولفتت عثمان كذلك إلى تركيز األبحاث ع

التي  ن الفئاتكّن مييكن للنساء األكبر عمًرا أو اليافعات والمراهقات نصيٌب من هذه األبحاث، رغم أنّهن قدّ 

 تتعرض إلى تهميش وعنف مضاعف في أوقات الجوائح واألزمات.

  

لكّن أزمة  ديثة،عيان الدكتورة ميسون العتوم إّن هذه النتائج ليست حوفي مداخلة لها، قالت عضوة مجلس األ

كثر لها أجائحة كورونا على وجه الخصوص أدّت إلى تعميق بعض الظواهر وإظهارها ال استحداثها بعد جع

 قابلية للتمييز.

  

 أخبار األردنية
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علمية ج اللنتائمن جهتها، تحدثت رئيسة مبادرة المرأة والصحة في جامعة هارفارد آنا النغر حول بعض ا

جود ك بسبب و، وذلالُمستوحاة من مؤشرات عالمية والمتعلّقة بفروقات االستجابة للجائحة بين الذكور واإلناث

ة جتمعياختالفات بيولوجية أو جّراء رصد المالحظات المتعلقة بتطور المرض وحدوثه، والفروقات الم

 المتعلقة بتأثير الجائحة على السيدات من منظور جندري.

  

مل العواوهذا وأشارت الدكتورة جويل غوسمان من جامعة هارفارد أيضا إلى التقاطعات بين صحة المرأة 

تها اسم زميلوسمها المجتمعية المتمثلة بتوزيع األدوار في المجتمع ومدى تأثيرها على صحة المرأة، معبرة، با

ي لتمريض فلية ارار العمل والشراكة مع كالنغر، عن سعادتهما بهذه الندوة العلمية، مؤكدتَْين ضرورة استم

 كثير من المجاالت، وصوال إلى األهداف المرجوة بشأن األبحاث المتعلقة بصحة المرأة.

  

د حضروا حلي قوتجدر اإلشارة إلى أن نخبة من األكاديميات واألكاديميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع الم

لس مركز سة مجني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني ورئيهذه الندوة، من ضمنهم مديرة البرنامج األرد

يد في التولوالمرأة والصحة التابع لجامعة عمان األهلية الدكتورة منتهى غرايبة، ورئيس قسم النسائية 

 مستشفى الجامعة األردنية.
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 تفل بيوم التطوع العالميقسم العمل االجتماعي في "األردنية" يح

 

تماعي لعمل االجامعة األردنية اليوم، ممثلة بقسم احتفلت الجا -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

اليوم ين، بوبالتعاون مع مؤسسة سمو لتعزيز القيم المجتمعية وجمعية األخصائيين االجتماعيين األردني

 من كانون األول من كل عام.العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس 

  

ردنيّة امعة األي الجوقالت نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الجودة واالعتماد الدكتورة إنعام خلف "إنّنا ف

 ن بالعمللتضامنحتفل رفقة مؤسسات الوطن باليوم العالمي للتطوع الذي أقّرته األمم المتحدة تحت شعار "ا

 بر العملابي علّط الضوء على القوة الجمعية إلنسانيتنا في صنع تغيير إيجالتطوعي"؛ االحتفالية التي تس

 التطوعي، والتي تهدف إلى التعريف بالعمل التطوعي الدؤوب وتعزيزه".

  

ال الحتفاوأضافت خلف أن قسم العمل االجتماعي في الجامعة ارتأى في هذه المناسبة الهامة أن يتضمن 

ارب تطوعية من قبل متطوعيين مبدعيين، وتقديم قرص مختلفة مفهوم التضامن من خالل عرض لتج

 للخريجين والطلبة تشمل التدريب وفرص التوظيف فيما بعد.

  

 

دافعية س والوأّكدت على أن الشباب يُعتبر األساس للعمل واإلنجاز؛ فهم عماد المجتمع الذي يملك الحما

دة ت عديجمها الشباب ألعمال تطوعية ومنجزاوالتفكير اإلبداعي والريادي والطاقة التي نأمل أن يتر

 ومتنوعة تخدم المجتمع بكافة فئاته.

  

 

ي ت التوأشارت إلى أن خدمة المجتمع والعمل التطوعي تساهم في بناء المجتمعات وسد بعض االحتياجا

 ل بعضحتعجز بعض المؤسسات عن سدها، كرعاية الفئات المهمشة والفقيرة واألقل حظا، والمساعدة في 

 المشكالت المستعصية.

  

 

سبهم ب ويكبدوره، أكد مدير مؤسسة سمو المهندس فراس أبو قطام أن العمل االجتماعي يعزز شخصية الشبا

 المهارات الحياتية المختلفة من خالل التعرف على المجتمعات التي ينتمون إليها.

  

 

ي، إذ ألردنت القيمية في المجتمع اواستعرض أبو قطام دور مؤسسة سمو بوصفها الحاضنة األولى للمبادرا

 جتمع.تعمل على غرس القيم الحضارية وتوطيد الشراكات مساهـمةً في حّل التحديات التي تواجه الم

  

 

وبيّنت رئيسة جمعية األخصائيين االجتماعيين الدكتورة لبنى عكروش أن التطوع يُعدّ وسيلة للوصول إلى 

، وُسّجلت رسميا في وزارة التنمية االجتماعية، وتهدف 2015م الهدف، مشيرة إلى أن الجمعية تأسست عا

إلى تطوير مهنة الخدمة االجتماعية في المجتمع األردني واستثمار طاقات وقدرات األخصائيين االجتماعيين 

 أخبار األردنية
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وتوظيفها لالرتقاء بمهنة الخدمة االجتماعية وإحداث تغيير على مستوى مؤسسات المجتمع من خالل تقديم 

 للفرد والجماعة. المساعدة

  

 

 للتدريب مواد وقالت رئيسة قسم العمل االجتماعي الدكتورة منال عنبتاوي إن الخطة الدراسية للقسم تتضمن

رية لمعارف النظساعة تدريبية للطلبة في مرحلة البكالوريوس، تسعى إلى تعزيز وتمكين ا 15الميداني بواقع 

 صقل مهاراتهم ورفع كفاءاتهم.للطلبة وربطها بالجانب التطبيقي الميداني ل

  

 

لمنظمات الل اخوأضافت أن هذه المواد تتضمن قيام طلبة التدريب بالتنسيق والتشبيك وتنفيذ المبادرات من 

الطلبة  جموعة منمظمها التي يتلقون التدريب فيها، وهذه االحتفالية تُمثّل واحدة من المبادرات الطالبية التي ن

 بالتشارك مع عديد من المنظمات العاملة في الميدان.المتدربين في مؤسسة سمو 

  

 

فرًصا  تقدم وعرضت الدكتورة آن النجداوي دور التطوع وأهميته لدى الشباب، مع التعريف بالمؤسسات التي

 تطوعية وتدريبية وتشغيلية مستقبلية لطلبة العمل االجتماعي وخريجيه.

  

 

ء طوع وبنام التية اآلداب الدكتور علي عنبر، إلى تعزيز مفهووتهدف االحتفالية، التي حضرها نائب عميد كل

 شراكات واسعة للتدريب وفتح فرص التوظيف للطلبة الذين مّمن هم على أبواب التخرج.

  

 

ا وتضمنت االحتفالية عرًضا لتجارب تطوعية ناجحة ألشخاص وخريجي وطلبة العمل االجتماعي، كم

لك تبدور  العاملة في مجال العمل االجتماعي بغية تعريف الطلبةاستُضيف عدد من المنظمات والجمعيات 

 المؤسسات في العمل التطوعي.
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 لجامعات الرسمية تواجه شبح العجز الماليا
 

ات لجامعن ورؤساء جامعات، الحكومة لتصفير مديونية ادعا وزراء تعليم عال سابقون وخبراء أكاديميو

 الرسمية، وتنفيذ قرارات لحكومات سابقة لم تنفذ بهذا الجانب.

علمية قافية الة الثجاء ذلك خالل حلقة نقاشية، نظمها امس المنتدى الثقافي بمؤسسة عبد الحميد شومان والجمعي

 ، بحضور”جامعاتاألردن: السنة التحضيرية ومديونية ال آفاق التعليم العالي في“ألساتذة الجامعات بعنوان 

 ومشاركة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

لغ لكلفة تباليها إواشاروا الى ان المبالغ المستحقة على الوزارات والمؤسسات الرسمية للجامعات، اذا اضيفت 

ا قد مضعف، امعات الرسمية حلقة ضعيفة ورؤساؤها الحلقة األضعف مديونية الجامعات، الفتين الى ان الج

 يجعل بعضهم في حال استمرار أوضاعها المالية، يسلمون مفاتيحها.

 لطلبة.االة بين العد واتفقوا على اال ضرورة للسنة التحضيرية، التي اثبتت التجربة عدم نجاحها، ألنها ال تحقق

بلغ نصف يم، ين الناتج المحلي االجمالي او من الميزانية للتعلمحافظة، أشار الى ان ما يخصصه االردن م

ي. وقال بان حل ، لم تعكس رؤية التحديث االقتصاد2023النسبة عالميا، معتبرا بأن الموازنة العامة للعام 

 المشاكل المالية للجامعات، يأتي عبر الدعم الحكومي او اعادة هيكلة الرسوم.

 رية فيالسنة التحضي“س الجمعية الدكتور عبد الرحمن شديفات بعنوان وشارك في الجلسة األولى، رئي

ني يد المعاور ول، الى جانب وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي االسبق الدكت”الجامعات األردنية

 ورئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات.

ما كمصر، دول كأميركا وبريطانيا وألمانيا و المعاني استعرض محاور أنظمة القبول في كليات الطب في

ة، والتقوي عداداستعرض تجربة الجامعة األردنية عند انشاء كلية الطب فيها، ليؤكد أن السنة التحضيرية لإل

 اليلم يؤهل تأه فإن كان الطالب متمكنا عند خروجه من الثانوية العامة، فال داعي لها، أما إن كان ضعيفا،

 ا.مناسبا فمرحبا به

ا تجربة ثانيهولفت الى أربعة محاور في هذه العملية، أولها: أنظمة القبول في كليات الطب في العالم، و

ية ستراتيجثها االعند انشاء كلية الطب فيها، ونظام القبول الذي اتبعته ولماذا عادت عنه، وثال” األردنية“

يم لس التعلاها مجكيف فهمت وطبقت، ولماذا ألغالوطنية لتنمية الموارد البشرية، ورابعها السنة التحضيرية، 

 العالي حين كان وزيرا للتعليم العالي.

” ةاألردني“، تشكلت لجنة عمداء للكليات األربع )طب وطب أسنان 2018واشار الى انه في العام 

وا ي. وكتبمان تقيلدراسة السنة التحضيرية وقبول الطلبة اشتراكا، ثم فرزهم بعد سنة بامتح”( التكنولوجيا”و

 تقريرا عارضوا فيه المشروع، مستدركا انه لم يستمع لهم أحد ونفذ المشروع.

اعتماد وقبول وقال إن مجلس التعليم العالي، أصدر تعليمات السنة التحضيرية بعدها، وحدد مسار تنفيذ ال

إلعادة ر باألخيأسسه، مستغربا أن هذه التعليمات ميزت بين طلبة البرنامجين العادي والموازي، فسمحت ل

 وحرمت األول.

منه  عدل نموذج القبول الموحد، فألغي 2019/2018واضاف انه وعند بدء القبول في العام الدراسي 

قي ا، وبتخصص طب وطب أسنان األردنية والتكنولوجيا واستبدال بالتحضيرية في األردنية والتكنولوجي

رية، درسوا طالب في السنة التحضي 1200هو، وقبل القبول في كليات الطب األخرى )الهاشمية ومؤتة( كما 

معات ال طالبا في الفصل األول، مع أن انظمة الجا 65مساقات صيغت على عجل باالنجليزية، وفصل نحو 

 تسمح بفصل الطالب في فصله األول.

 الغد
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لى ع اصلونال أدري حتى اليوم، لماذا جرى ضم األسنان مع الطب في برنامج واحد، بحيث يمنح الح“وقال 

وبعضهم  أعلى العالمات مقاعد طب، وبعضهم كان يريد دراسة طب األسنان، ومن يليهم مقاعد طب أسنان،

، مع أن سنانكان يريد دراسة الطب، ويرسل الباقون ليبحثوا عن كليات أخرى، وال أدري لماذا طبق على األ

 ”.النص واضح في االستراتيجية بتطبيقه على الهندسة

 

 

روجه من عند خ السنة التحضيرية لإلعداد والتقوية، فإن كان الطالب معدا وقويا ومتمكناواكد المعاني أن 

ا أو كان ال مناسبتأهي الثانوية العامة، فال داعي لسنوات تحضيرية، أما إن كان ضعيفا لم تؤهله الثانوية العامة

 طالبا لم نؤهله، نحن فمرحبا بالسنة التحضيرية.

اد نتين لموده لسمله وزير التربية والتعليم لتطوير امتحان الثانوية العامة ومواعتبر أن المشروع الذي يح

لنجاح، سيغنينا ، وإن كتب له ا2009محددة في حقول مختلفة والغاء الفروع، ناديت به وكتبت عنه منذ العام 

موارد تنمية اللنية طعن السنة التحضيرية لألردنيين، مبينا أنه حان الوقت لتقييم ما نفذ من االستراتيجية الو

 سنوات عليها. 6البشرية بعد مرور 

ل هي(، عاملتوجيعبيدات تساءل عن أسباب الذهاب للسنة التحضيرية، مشيرا إلى أن عالمة الثانوية العامة )ا

، تبين ”يةاالردن“ طب فيإيجابي في النتائج، مبينا ان تحليل النتائج التي يحققها الطلبة حاليا بدخولهم لكلية ال

االولى  السنة ، اي ان هناك عالقة ايجابية بينها وبين ما يحرزه الطلبة، ففي”التوجيهي“ن أهمية عالمة ا

لسنة اشى بعد ق يتالواحيانا الثانية، حاز طلبة البرامج االجنبية على نتائج افضل من التوجيهي، لكن هذا الفر

 الثالثة.

، نجليزيةد باالبالعربية مع الطالب الذي درس الموا ورأى ان وضع طالب التوجيهي الذي درس المواد العلمية

مي الذي م التعليالنظاال يحقق العدالة، فحال دراستهم للمواد معا باالنجليزية، حتما سيتأثر جزء من عالماتهم ب

ية الثانو ة لمصلحةلثانيانهوا فيه الثانوية، مؤكدا ان اداءهم في البرنامجين يختلف في السنوات التي تلي السنة ا

 العامة.

مادة، رس الوقال ان القبول، سيكون مبنيا على عالمات يحرزها الطالب من نظام امتحانات، يعتمد على مد

سئلة اكتب  وتوحيد االمتحان يعتمد ايضا على الذي اعطي من مادة االمتحان، وكيف تعطى هذه المادة ومن

 االمتحان.

رية في لتحضيسنة السابقة، بحيث ستوحد رسوم السنة اوبشأن الجانب المالي الذي جرى التركيز عليه في ال

بهذه  تمرارالجامعات، فان استطعنا تطبيق ذلك، ستستفيد جامعتان من هذا االجراء، لكن هل يمكننا االس

قط على فالعتماد ما باالرسوم في السنوات التالية، مبينا أن انتقاء الطلبة في نهاية السنة التحضيرية، سيكون إ

لداعي اا، فما جزئي” التوجيهي“ة التحضيرية او ستكون النتائج مختلطة، واذا كنا سنعيد عالمة عالمة السن

 للسنة التحضيرية.

اك بح هنوقال ان حصل وطبقت السنة التحضيرية سيضطر وزير التعليم العالي لقبول الطلبة كافة، وسيص

لنظر في عادة اداعيا لتجويد القبول بإمضاعفة في اعدادهم، ما سيؤدي لنتائج سلبية وصعبة على الجامعات، 

تحدده  ام ما، عبر إيجاد مسارات جديدة تأخذ باالعتبار توجهات الطلبة بعد التوجيهي، واحتر”التوجيهي“

ج ب البرامر بنسمجالس االمناء من اعداد القبول الموحد، وااللتزام بالنسب المحددة للكوتات، وإعادة النظ

أو حتى  موازيوحل مشكلة التمويل بالجامعات لتتمكن من التقليل من نسب ال الدولية لمن يقبلون في الطب،

 الغائه.

 ات، فمثاللجامعاوللمساهمة بحل مشكلة التمويل، تؤخذ باالعتبار في القبول الموحد، قيمة رسوم الساعات في 

 الموازي نسبةوادي الجامعات ذات الرسوم العالية في البرنامج العادي، يقبل معظم طلبتها في البرنامج الع

ج، البرنام ي هذااقل، بينما الجامعات ذات الرسوم المنخفضة للبرنامج العادي، فيجري تقليل اعداد الطلبة ف

 ويسمح باعداد اكبر في الموازي، اما الدولي فيبقى للجامعات الحرية بذلك.
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ت الرسمية، طب في الجامعاكليات  6كلية طب اسنان الى جانب  11وفي تعقيب له قال محافظة، اصبح لدينا 

ع الكبير كليات، فضال عن التوس 3ومنح تراخيص لجامعات طبية، معتبرا بان االردن ال يحتاج اكثر من 

 ز وبرامجمتيابقبول اعداد كبيرة في البرنامجين الموازي الدولي، مع عدم توافر امكانيات واسرة لسنة اال

ي ظل طني في الطب وطب االسنان، يلحق ضررا على صعيد واإلقامة، معتبرا بأن األعداد الكبيرة من خريج

 البطالة بين الخريجين.

لواقع ية.. امديونية الجامعات األردن“وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور رعد التل بعنوان 

والدعم  جامعيةمصادر لاليرادات، اهمها ايرادات الرسوم ال 5، اشار الى اعتماد الجامعات على ”والتحديات

 الحكومي.

الصالح دخل لموقالت رئيسة لجنة التربية والتعليم بمجلس األعيان الدكتورة محاسن الجاغوب، ان التعليم 

 ة، تطرقتلبشرياوالنهوض في الدولة، وان رؤية التحديث االقتصادي واالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد 

 التحديث رؤية ووضعت الحلول، متساءلة حول ما اذا كانت لمحاور التعليم والتعليم العالي، وحددت المشاكل

 االقتصادي قد انعكست على الموازنة العامة، بما يتعلق بمحوري التعليم والتعليم العالي.

اب ة لغيوأشارت الجاغوب إلى أن هذه الرؤية، تضمنت طرحا لتصفير مديونية الجامعات الرسمية، متطرق

فيد بأن لتي تاكون هناك فرص تعليم واحدة، مشيرة الى اسباب المديونية، العدالة في التعليم، ووجوب أن ي

 جتماعيا.يا وارسوم الجامعات لم تتغير منذ سنوات طويلة، فكلفة الطالب أعلى منها، وهي تشكل تحديا وماد

 ناديقوقالت إن الحل ببرنامج جديد اسمه جاذب ومحتواه منفر، وخلق برامج جديدة، مشيرة الى ان ص

ن ضعف ضال عستثمار ال تدر دخال على الجامعات، وهناك توسع في الكادر االداري دون الحاجة اليه، فاال

تعاني  رسميةالتبرعات والوقفيات، متسائلة: لماذا تربح المدارس والجامعات الخاصة، بينما الجامعات ال

 العجز والمديونية؟

ة هيكلة اعاد ودة التعليم، مؤكدة أنه ال بد منوبينت الجاغوب، أن مديونية الجامعات تؤثر على نوعية وج

 الستقاللزيز االرسوم وتوحيدها، وعلى الحكومة تسديد التزاماتها لها، موضحة ان رؤية التحديث تطرقت لتع

 .افدينالمالي واالداري للجامعات، وربط البحث العلمي بحاجات االقتصاد وزيادة اعداد الطلبة الو

 ؤكدا انهية، ملدكتور إسالم مساد، انه لم يستشر رؤساء الجامعات في هذه الرؤوبين رئيس جامعة اليرموك ا

 .يجب ان تكون الجامعات مستقلة فعال، فهي ورؤساؤها االضعف، ومديونيتها خطرة والقادم أصعب

مع كل  تعاملوأشار مساد إلى أن أرقام المديونية غير معروفة بدقة، وان لكل جامعة خصوصية، والحكومة ت

ى ضرورة دا علالجامعات بالطريقة نفسها، أما التعليم التقني، فال نملك االمكانيات له، النه مكلف، مشد

 الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيقه.

%  5لـجاوز ا، يدفعون رسوما متدنية، وعوائد الموازي من الطب ال تت”اليرموك“وقال ان معظم الطلبة في 

لة ن هيكوالدولي دخل غير ثابت وحسب العالقات السياسية، داعيا لتحديث برامج الجامعات، معتبرا با

 لبرامج.ية واالرسوم ليست سهلة، ووجوب تصفير مديونية الجامعات لتتمكن من النهوض وتحديث البنية التحت

 3.6ردن هو % من الناتج االجمالي يخصص للتعليم وفق المعدل العالمي، وفي اال 6حافظة بقوله إن وعقب م

تعليم % فقط، مشيرا لتراجع مخصصات ال 10% من الموازنات في العالم تخصص للتعليم وعندنا  20% و

لطالب عم ادصندوق في الموازنة وتراجع الميزانة، فالدفعة االخيرة من الدعم الحكومي للجامعات ستحول ل

 الجامعي.

ة لمة بدايكر في وكان مدير المنتدى الثقافي والجوائز األدبية في مؤسسة عبدالحميد شومان موفق ملكاوي أشا

ر تفاق كبيناك اهالحلقة النقاشية، إلى أنه في وقت ما يزال هناك عدم توافق يكتنف السنة التحضيرية، لكْن 

مليون  192م جامعات رسمية بلغت اليو 8مؤسسات التعليمية، فمديونية على أنها أصبحت عبئا كبيرا على ال

 دينار، ما أثر على أدائها، وأجبرها على تبني سياسات قبول غير صحية في بعض البرامج.

ا لجميع د يدهوأكد أن مؤسسة شومان التي تضع التعليم بجميع مستوياته، على سلم أولوياتها وبرامجها، تم

زيد من تبني مالنهوض بواقعه، خصوصا الوزارة صاحبة الوالية، وهي على استعداد دائم لالجهات التي تريد 

 البرامج لعملية إصالح شاملة، تؤدي في النهاية إلى تخصصات فاعلة، وتعليم مؤِهل وممِكن.
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