
 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أن( عم263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 الجامعـــــة األردنيــــة

 

 
 

 
 اإلعالم والعالقات العامة  دائرة

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 42/9/4027التاريخ :                                                    األحداليوم :   

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أن( عم263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

2 

 
 

                

 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

 

 الصفحة

  أخبار الجامعة

 0 )أمناء األردنية( يقر نسبة رسوم أبناء العاملين

 3 "األردنية" تستكمل تشكيالتها األكاديمية

ً توارثها الكادر 55وحدة القبول والتسجيل خبرة أكثر من ) ( عاما

 لخدمة الطلبة

2 

)األردنية( تبحث انشاء برنامج دكتوراه مشترك مع )هامبورغ( 

 لتقنية األلمانيةا

44 

 43 "المومني" عالماً متميزاً على موقع جامعة أبريستويث

"Orange عروض اتصاالت بمزايا استثنائية مصممة:"

ً لطلبة "األردنية"  خصيصا

40 

 46 آالف طالب مستجد 9)األردنية( تستقبل 

  شؤون جامعية

الحريات داخل الجامعات: طالب يشكون انتهاكها وحقوقيون 

 عون إلطالقهايد

41 

 35 المقبولين في الجامعات الرسمية‘‘ أبناء األردنيات‘‘إعالن قائمة 

مشاريع بحثية متعلقة بتداعيات اللجوء « 3»تفوز بـ« اليرموك»

 السوري

34 

 33 الحالي 42المؤتمر الدولي السابع ألمراض الدماغ واألعصاب 

 35 ات خالل أيامالطويسي: استالم تقارير تقييم أداء رؤساء الجامع

 4025ألف طلب وظيفة "صحية" لـ"الخدمة المدنية عام  42

 % لإلناث 70منها 

30 

 31 الطراونة : الحكومة وعدت بتأجيل فتح كليات طب أسنان

%.. قرار متسرع جاءت  00إلى « الشريعة»رفع معدل قبول 

 نتائجه عكس المتوقع

35 

.. ومطلوب انقاذهم  % من األطفال ذوي اإلعاقة خارج التعليم79

 من مخاطر األمية

55 

% والجامعة تضطر إلى إغالق  70تراجع الطلبة الجدد بنسبة 

 تخصصات

54 

مجلس الوزراء يقر مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات 

 االردنية

55 

تستثني خمس جامعات من القبول « التعليم العالي»
 الموحد

 

محتويات التقرير الصحفي 

 اليومي

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أن( عم263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

3 

 
 

 
 

 
 

 
 

عة لمناقشة قرار رفع معدل الطويسي يلتقي عمداء كليات الشري

 القبول فيها

 75رفع سن تقاعد عضو هيئة التدريس الجامعي إلى 
 عاما

51 

  مقاالت

 52 د. جمال أبو زايد/الشريعة أولى بالجامعيين

 04 نزيه القسوس/طالب كليات الحقوق

 03 د. عايدة النجار/المبادرات الشبابية والتعلم !

 05 حسين العموش د./التخصص يختاره الكمبيوتر

 00 وفيات

 01-03 زوايا الصحف

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أن( عم263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

4 

 
 

 أمناء األردنية( يقر نسبة رسوم أبناء العاملين)

قرر مجلس أمناء الجامعة األردنية بناء على تنسيب رئيس الجامعة الموافقة على تحديد أسس دفع 

% من الرسوم المقررة 35الرسوم ألبناء العاملين في الجامعة  والموافقة على دفع ما نسبته 

 .3545 -3541للبرنامجين العادي والموازي وذلك اعتبارا من العام الجامعي 

وسيصار الحقا إلى إصدار هذه األسس لدفع الرسوم ألبناء العاملين في الجامعة األردنية للبرنامجين 

 العادي والموازي ونشرها على موقع الجامعة االلكتروني.

 أخبار الجامعة

 35/2/3541األربعاء                                                                                             أخبار األردنية
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" التها األكاديميةاألردنية" تستكمل تشكي  

أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قرر مجلس أمناء الجامعة األردنية بتنسيب من رئيس الجامعة 

الموافقة على أسماء أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم نوابا لعمداء الكليات للعام الجامعي 

3541/3545: 

 

 كلية اآلداب 

 لية والتطويرالدكتور نزار قبيالت نائبا لشؤون الك -

 كلية األعمال 

 الدكتور سامر الدحيات نائبا للشؤون األكاديمية والدراسات العليا -

 الدكتورة ديانا أبو غنمي نائبا للشؤون اإلدارية -

 كلية الشريعة 

 الدكتور عماد الزيادات نائبا للشؤون األكاديمية -

 الدكتور باسل الشاعر نائبا للشؤون اإلدارية -

 كلية الطب 

 الدكتور فيصل الخطيب نائبا لشؤون الكلية واالمتحانات -
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 كلية التمريض

 الدكتور محمد نصار صالح نائبا لعميد كلية التمريض -

 كلية العلوم التربوية 

 الدكتور عادل طنوس نائبا للشؤون اإلدارية -

 الدكتور محمد الزيود نائبا لشؤون الجودة -

 كلية الهندسة 

 ارة نائبا للشؤون اإلداريةالدكتور ديب أبو ف -

 كلية الحقوق 

  الدكتور خلدون قطيشات نائبا لشؤون التطوير والجودة -

 كلية التربية الرياضة 

 الدكتورة عائدة العواملة نائبا لشؤون الجودة والتطوير

  

 كلية طب األسنان

 الدكتور أشرف أبو كركي نائبا للشؤون األكاديمية واإلدارية -
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 أهيلكلية علوم الت

  الدكتورة ميسون صالح نائبا للعميد -

 كلية الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات 

 الدكتور محمد أبو شريعة نائبا للعميد -

  كلية الفنون والتصميم 

 الدكتور هيثم سكرية نائبا للدراسات العليا والشؤون األكاديمية -

 الدكتور مازن عصفور نائبا للشؤون اإلدارية -

 كلية اللغات األجنبية 

 الدكتورة نرجس الناصر نائبا للعميد -

 كلية اآلثار والسياحة  

 الدكتور إسماعيل أبو عامود نائبا للعميد -

 كلية الدراسات العليا

 الدكتور بشار الخالدي نائبا للكليات العلمية -

  الدكتور أشرف العدوان نائبا للكليات اإلنسانية -
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 عمادة شؤون الطلبة

 الدكتور عمر العدوان نائبا لعميد شؤون الطلبة -
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( عاماً توارثها الكادر لخدمة الطلبة55وحدة القبول والتسجيل خبرة أكثر من )  

 3آالف طالب وطالبة منهم  2تستقبل وحدة القبول والتسجيل في الجامعة األردنية نحو  -زكريا الغول

لى ع  40355آالف تقريبا على البرنامج التنافسي و 

البرنامجين الموازي والدولي على مستوى 

آالف على مستوى الدراسات  30355البكالوريوس  و 

 .العليا

( موظفا 63تسعة آالف طالب وطالبة يستقبلهم حوالي )

يواصلون الليل مع النهار ولمدة أسابيع على هذا المنوال ليتموا إجراءات قبولهم ومن ثم تسجيلهم 

 .الجامعية ليبدأوا أولى خطوات حياتهم

( عاماً توارثها الكادر لخدمة الطلبة( 33يرفع موظفو القبول والتسجيل شعار )خبرة أكثر من )

فيحرصون كل الحرص أن يعكسوا أبهى صور الجامعة المشرقة للطلبة المستجدين للحفاظ على 

معها الطالب  رمزية الجامعة وترسيخها في نفوس أبنائها الجدد باعتبارهم  أولى الجهات التي يتعامل

  .عند حصوله على مقعده الجامعي

وال يألوا العاملون جهدا في تسهيل اإلجراءات وتذليل العقبات أمام الطلبة الجدد وتجهيز معامالتهم 

تباعا من الدخول عبر بوابات الجامعة وقبابها مرورا بسروها انتهاء بالحصول على الجدول الدراسي 

 .عة وأروقتهاوأخذ جولة تعريفية بمرافق الجام

وعلى مستوى آخر من الخدمات ينشر العاملون في الوحدة آخر المستجدات واإلعالنات عبر صفحة  

الوحدة على موقع الجامعة الرئيسي وعلى صفحات مواقع التواصل االجتماعي يوضحون فيها آليات 

 .العمل وإجراءات التسجيل والمتابعة والرد على استفسارات الطلبة وذويهم

 35/2/3541األربعاء                                                                                             األردنية أخبار
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الجانب اآلخر أقام اتحاد طلبة الجامعة األردنية خيمة بمحاذاة مبنى وحدة القبول والتسجيل  وفي

الستقبال زمالئهم من الطلبة الجدد يشرحون لهم فيها عن الحياة الجامعية ويجيبون عن استفساراتهم 

 .ويقدمون تعريفا عن كل تخصص

م نحو المسار الصحيح ويتكبدون عناء وبكل مسؤولية وانضباط يحاول اتحاد الطلبة توجيه زمالئه

العمل ساعات طوال سعيا إلى مساعدة زمالئهم الجدد ليعكسوا أنموذجا حقيقيا مشرقا عن الجامعة 

 .وطلبتها

محمود مجالي طالب جديد في كلية األعمال أعرب عن إعجابه الشديد في آلية االستقبال فيقول: 

وني إلى التسجيل ألخذ الرقم الجامعي، وبعدها وجدت استقبلني اتحاد الطلبة على البوابة، ثم صحب

مسارا محددا لعمادة شؤون الطلبة وكان لدي العديد من االستفسارات التي أجابوني عنها بكل رحابة 

 .صدر

وثمنت الطالبة هبة سالمة المقبولة في كلية طب األسنان عاليا سرعة إجراءات التسجيل حيث لم 

التسجيل عن مساعدتها في المضي بإجراءات تسجيلها على غير ما يتوان أي من الطلبة أو كادر 

 .كانت تتوقع

وعبر ذوي الطالب الكفيف جسار شاهين، عن سعادتهم بوجود تسهيالت بيئية وتعليمية فريدة في 

الجامعة؛ إذ تمت إجراءات القبول بسرعة، وقامت دائرة اإلرشاد الطالبي في عمادة شؤون الطلبة 

 .هم للحصول على الرعاية الالزمة من الجهات ذات االختصاصبمتابعة أمور ابن

فيما أعدت وحدة القبول والتسجيل بالتعاون مع اتحاد الطلبة خريطة توضح خطوات التسجيل للتسهيل 

 على الطلبة قاموا بتوزيعها عند البوابات وفي خيمة االستقبال تسهيال وتيسيرا على الطلبة الجدد.
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( برنامج دكتوراه مشترك مع )هامبورغ( التقنية األلمانية األردنية( تبحث انشاء  

بحث نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتور زيد بقاعين خالل  -فادية العتيبي 

لقائه ممثال عن جامعة هامبورغ التقنية ومقرها ألمانيا 

الدكتور مارتن كالتشميت الخطوات المتعلقة بإنشاء 

 .كتوراه مشترك في قسم الهندسة الميكانيكيةبرنامج د

وناقش الجانبان خالل اللقاء األمور الواجب تحقيقها 

إلنشاء البرنامج من  حيث الخطة الدراسية والمواد التي 

 .ستطرح، والمدة الزمنية، وآلية استكمال البرنامج ما بين الجامعتين األردنية واأللمانية

كل من عميد كلية الهندسة الدكتور غالب عباسي، وعميد كليات  كما تم خالل االجتماع الذي حضره

الدراسات العليا الدكتور محمد الشريدة، ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي العلي واألستاذ 

في قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور أحمد الساليمة، تدارس أهمية طرح مثل هذا البرنامج الذي يأتي 

 .بات السوق المحلي والعالمي، ومدى الفائدة التي ستتحقق للطالب في حال االلتحاق بهتلبية  لمتطل

وأفضى المجتمعون في نهاية اللقاء إلى ضرورة بذل مزيد من العمل والتواصل مع جامعة هامبورغ 

 .التقنية، وصوال إلى الصيغة النهائية للبرنامج المأمول طرحه في العام األكاديمي القادم

اعين على هامش اللقاء رغبة الجامعة األردنية في التعاون مع جامعة هامبورغ األلمانية  من وأكد بق

خالل طرح مشاريع جديدة متميزة  من شأنها خدمة العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية، وتعود 

 بالنفع على الطالب في المقام األول وعلى الجامعة والمجتمع في المقام الثاني.

 35/2/3541األربعاء                                                                                             أخبار األردنية

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أن( عم263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

12 

" ني" عالماً متميزاً على موقع جامعة أبريستويثالموم  

نشر الموقع اإللكتروني لجامعة أبريستويث ضمن زاوية علماء متميزين مادة علمية عن الدكتور 

شاهر المومني عميد البحث العلمي وضمان الجودة 

في الجامعة األردنية، جاء ذلك إثر زيارته للجامعة 

سيمون كوكس،  ولقائه بالبروفسور والترز واألستاذ

، IMPACS الرئيس الحالي لقسم الرياضيات في

بهدف إقامة تعاون علمي وبحثي وأكاديمي بين 

 .الجامعتين

وأشار الموقع إلى انضمام المومني إلى المجموعة البحثية في الريولوجي في قسم الرياضيات في 

رز. ويظهر في ، وعمل هناك بإشراف البروفيسور كين والت4251جامعة أبريستويث في عام 

الصورة أحد االجتماعات األسبوعية للمجموعة البحثية في ذلك الوقت )المومني يجلس على طاولة 

ثم عاد إلى  4224يرتدي سرة مميزة(. وقد حصل الدكتور المومني على درجة الدكتوراه في عام 

 .جامعة مؤتة في موطنه األردن

ة مؤتة، وتدرج في الرتب األكاديمية قبل عمل المومني في بداية مشواره األكاديمي في جامع

انضمامه إلى الجامعة األردنية، حيث يشغل حاليا منصب عميد البحث األكاديمي. على مر السنين، 

أصبح المومني باحثاً عالميا رائدا في مجال التفاضل والتكامل الكسري حيث الف وشارك بتأليف 

 .ورقة محكمة في هذا الموضوع 335

 

خيرة، تلقى المومني العديد من الجوائز التقديرية، وأبرزها وسام الملك عبدهللا الثاني في السنوات األ

ابن الحسين من الدرجة الثانية، تقديراً لعطائه األكاديمي المتميز وإسهاماته النوعية في ميادين البحث 

 35/2/3541األربعاء                                                                                             ردنيةأخبار األ
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ة نوبل في العلمي في مجال الرياضيات والفيزياء؛ ولترشيحه من قبل نَُخب أكاديمية لنيل جائز

الفيزياء النظرية، وحصوله على أعلى التصنيفات العلمية العالمية للباحثين في األردن والعالم 

 العربي.
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"Orange"عروض اتصاالت بمزايا استثنائية مصممة خصيصاً لطلبة "األردنية:" 

 جددت الجامعة األردنية وشركة -زكريا الغول 

Orange م اتفاقية األردن تعاونهما من خالل إبرا

لتلبية احتياجات الكوادر التدريسية واإلدارية 

 .والطالبية

ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور عزمي 

األردن، رئيسها التنفيذي جيروم هاينك، في حفل توقيع مهيب، بحضور  Orange محافظة وعن

 .مسؤولي كال الطرفين

لتقديم جملة من  Orange ض ثابت خاص بـوبموجب االتفاقية، يقام داخل الحرم الجامعي معر

خدمات االتصاالت، توفر إمكانية دفع الفواتير داخل المعرض، تسهيالً على موظفي وطالب 

الجامعة، ولضمان وصولهم لهذه الخدمات على وجه السرعة والسهولة، ولتكامل خدماتها مع خدمات 

 .يا استثنائية مصممة خصيصاً لهممكتب البريد هناك، باإلضافة إلى منحهم عروض اتصاالت بمزا

األردن في الجامعة األردنية، وإسهاماتها المتميزة  Orange وثمن محافظة عاليا الجهود التي تبذلها

 .في دعم مسيرة العلم، لتشكل أنموذجا خاصا في الشراكة ما بين القطاعين األكاديمي والخاص

 هيالت لطلبتها، وتأتي الشراكة معوقال إن الجامعة تحرص على توفير كافة الخدمات والتس

Orange  األردن واحدة من مجموعة كبيرة من الشراكات مع القطاع الخاص سعيا إلى تطوير مفهوم

تالحم القطاعين األكاديمي والخاص لضمان تناغم مستمر ما بينهما سواء على مستوى البحث العلمي 

 .أو الخدمات المقدمة أو مواءمة المخرجات مع سوق العمل

 35/2/3541          األربعاء                                                               42/الدستور ص: أخبار األردنية

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أن( عم263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

15 

األردن: "نفتخر بتجديد شراكتنا مع الجامعة األردنية ،  Orange من جانبه قال الرئيس التنفيذي لدى

األردن تقديم  Orange التي تجمعنا معها شراكة طويلة األمد، وفي إطار هذه الشراكة، ستواصل

ة، حيث خدمات متعددة ومتنوعة لتسهيل حياة الطالب، من خالل المعرض المتواجد في حرم الجامع

األردن للتركيز بشكل كبير على الفئة الشبابية في المجتمع من خالل تقديم الدعم  Orange تسعى

 ".الذي يحتاجونه ألننا نؤمن بأنهم صناع المستقبل

، الهادفة لمواصلة المساهمة في Essentials 2020األردن الخمسية  Orangeوتأتي استراتيجية 

لمعلومات المحلي ورفده بالكفاءات التي تعمل الشركة على رقي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ا

 المشاركة في تأسيسها أكاديمياً وعملياً وبأعلى المستويات.
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 آالف طالب مستجد 9األردنية( تستقبل )

تشهد وحدة القبول والتسجيل )إقباال شديدا( من قبل الطلبة الستكمال اجراءات تسجيلهم، خصوصا مع 

طلبة قدامى مع زمالئهم )المستجدين( من مختلف الفئات سواء على مستوى  تزامن إجراءات تسجيل

وتستقبل  .المقبولون على مستوى الدراسات العليا البكالوريوس التنافسي او العادي او الدولي، وكذلك 

على البرنامجين  500.1آالف تقريبا على البرنامج التنافسي و  3آالف طالب وطالبة منهم  2الوحدة نحو 

 .على مستوى الدراسات العليا )355،3موازي والدولي على مستوى البكالوريوس و ألفين وخمسمئة)ال

 63وشكلت الجامعة فرقا بالتعاون مع إتحاد الطلبة الرشاد الطلبة في عملية التسجيل، إذ كلفت زهاء )

تجدات ومن الخدمات التي تقدمها الوحدة نشرة آخر المس .)موظفا الستكمال اجراءات التسجيل

واإلعالنات عبر صفحة الوحدة على موقع الجامعة الرئيسي وعلى صفحات مواقع التواصل االجتماعي، 

باالضافة الى التواصل عبر الرسائل القصيرة يوضحون فيها آليات العمل وإجراءات التسجيل والمتابعة 

اة مبنى وحدة القبول وأقام اتحاد طلبة الجامعة خيمة بمحاذ .والرد على استفسارات الطلبة وذويهم

والتسجيل الستقبال زمالئهم من الطلبة الجدد يشرحون لهم فيها عن الحياة الجامعية ويجيبون عن 

وأعدت وحدة القبول والتسجيل بالتعاون مع اتحاد الطلبة  .استفساراتهم ويقدمون تعريفا عن كل تخصص

ا عند البوابات وفي خيمة االستقبال خريطة توضح خطوات التسجيل للتسهيل على الطلبة قاموا بتوزيعه

 .تسهيال وتيسيرا على الطلبة الجدد

 

 33/2/3541الجمعة                                                                                             5الرأي ص:
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. 

 

 
 

 
 الحريات داخل الجامعات: طالب يشكون انتهاكها وحقوقيون يدعون إلطالقها

 
 

 
لم يكن يدرك الطالب شادي قطيش وزمالؤه أنهم سيكونون على موعد مع التضييق على حرياتهم، 

جامعتهم في الفصل الدراسي الماضي )الصيفي(، حيث تم تحويلهم على خلفية اعتصام نفذوه في 
عدم تنفيذ أي نشاط داخل ”للجنة تحقيق في عمادة شؤون الطلبة، ومن ثم توقيعهم على تعهد يقضي بـ

 ”.حرم الجامعة دون أخذ موافقة من الجامعة
على  وعبر قطيش عن احتجاجه على هذا القرار عبر كتابته منشورا على صفحته الخاصة

، روى من خالله التجربة التي مر بها، وتبعتها نقاشات مطّولة عبر التعليقات على ”فيسبوك“

 المنشور.
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي “من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه  42تنص المادة 

ألنباء واألفكار والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس ا
 ”.وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

، وتقييد لحقهم في حرية الرأي والتعبير، األمر ”تكميم أفواه“ويصف الطالب ما حصل معه بسياسة 
، وقررت ”يسيء لسمعة الجامعة“عقب منشوره، إذ اعتبرت أنه ” تالحقه“الذي جعل إدارة الجامعة، 

 ”.ويله إلى مجلس تأديب الطلبة، فخضع للجنة تحقيق نسبت الحقا بفصله من الجامعةتح“
من قبل المجلس التأديبي، فيما ” إنذار أولي“غير أن قطيش قدم استرحاما، فتم تحويل الفصل إلى 

 ”.حالة حرية الرأي والتعبير في الجامعات شبه معدومة“يعتبر قطيش أن 
نشاطه داخل “على خلفية  3546تم فصله من جامعته الحكومية العام أما الطالب إبراهيم عبيدات، ف

 ”.الجامعة
كنت أطالب بحقوق الطلبة، حيث قمت بتنفيذ عدة وقفات احتجاجية ضد “ويسرد ما حدث معه بقوله: 

المواصالت والرسوم، وكان آخرها تنفيذ اعتصامين ومبيت في الجامعة أدت إلى إلغاء بعض 

 ”.القرارات
تعرضت خالل تلك “ات سابقا رئيسا للجنة قضايا الطلبة في مجلس الطلبة، حيث يقول وعمل عبيد

 ”.الفترة لعدة لجان تحقيق وضغط من عمادة شؤون الطلبة
تمارس تكميما ألفواه الطلبة، من خالل الضغط على “، أن عمادات شؤون الطلبة، ”الغد”ويتابع لـ

تعد عن الهدف األساسي لها لتصبح مقرا رئيسيا للجان أعضاء المجالس الطالبية المنتخبة أحيانا، وتب
التحقيق، حيث يتم تحويل أي طالب يعترض على قرارات الجامعة أو يعبر عن رأيه على )فيسبوك( 

 ”.أو في أي مكان ال يتعارض مع الدستور إليها للتحقيق
ا ألجلي عند أذكر جيدا كيف قامت الجامعة بتحويل العديد من الطلبة الذين اعتصمو“ويضيف: 

 ”. صدور قرار الفصل بحقي، وكيف قامت بتوقيعهم على تعهدات بعدم التواجد في وقفات احتجاجية
أما محمود مخلوف، وهو طالب في إحدى الجامعات الخاصة، والذي كان أحد الناشطين في العمل 

 الطالبي، فتعرض هو اآلخر للفصل العام الماضي، وهو في مرحلة التخرج. 

 شؤون جامعية ومحلية

 30/2/3541األحد                                                                                                            1الغد ص:
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، وتمت مراقبته ”غاز العدو احتالل“مكتوب عليه ” تي شيرت“ل، كما قال، عقب ارتدائه وجاء الفص
 عن طريق الكاميرات، وعليه تم استدعاؤه إلى عمادة شؤون الطلبة وأجبر على تسليمهم ما يرتدي.

التي “لم تجد أي خطأ في ارتدائي “، والتي يؤكد أنها ”تحويلي إلى لجنة تحقيق“ويضيف أنه تم 
، لكن بعد يومين تم تبليغه بمراجعته لعمادة ”واعتبروا أنه يعبر عن رأيي الشخصي ال أكثر ”شيرت

ألنه على حد قولهم ” فصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين“شؤون الطلبة، وهناك بلغ بكتاب 
 ”.ارتدى )تي شيرت( يحمل عبارات مسيئة لألمن الجامعي“

معه “اعتبرت الجامعة أن الطالب محمود مخلوف كان وقدم طلب استرحام باعتباره خريجا، فيما 
، وفق الطالب ذاته، الذي أوضح أنه ”إنذار نهائي من قبل، ألن مسلكه في الجامعة )غير مهذب(

بالفعل كان قد حصل على إنذار نهائي مسبق على خلفية مشاركته في االعتصام المفتوح المطالب “
 أردنية، وكان أحد الفاعلين في هذه القضية.بإسقاط قرار زيادة رفع الرسوم في جامعات 

الحريات العامة في الجامعات األردنية ليست “من جهته، يعتبر الخبير الحقوقي فادي القاضي أن 
 ”. ال توجد ضمانة للحريات داخل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة“، مؤكدا أنه ”مصانة

مقبول لحرية التعبير في هذه المؤسسات،  يبرز على نحو خاص اإلهدار على نحو غير“ويضيف: 
 ”.وهذا يشمل كال من الطلبة والعاملين في هذه المؤسسات، واألساتذة منهم على وجه الخصوص

يجب أن تضمن هذه المؤسسات من خالل لوائحها وقوانينها وتعليماتها الداخلية المكتوبة، “ويقول إنه 
لنقاش المفتوح، وغير المحدود بين الطلبة أنفسهم وممارساتها حرية الرأي، وإشاعة جو من تشجيع ا

وبين المدرسين، وأن تُقيم منابر وتسمح بأنشطة تسمح وتشجع أوجه التعبير، بما يُثري ويُغني البيئة 

التعليمية األكاديمية القائمة أصال، في جوهرها، على تشجيع التفكير النقدي الحر والمستقل، والتعبير 
 ”.وط حمراءعنه من دون رقابة أو خط

المتعلق بحق التنظيم وحق التجمع “كما أن أحد أوجه تقييد الحريات، بحسب القاضي، هو ذلك 
السلمي، وإن كانت بعض أشكالهما تُمارس من خالل انتخابات المجالس الطالبية؛ إال أنهما يظالن 

لحريات منقوصين وخاضعين لسيطرة إدارات المؤسسات التعليمية، كما أن أبرز أوجه ضمانة ا
األكاديمية، هو ضمان حرية األبحاث األكاديمية التي يقوم بها الطلبة واألساتذة على حد سواء، وهو 

 ”.ما ليس ُمصانا في هذه المؤسسات
تقييدا على حرية الرأي والتعبير في “أما بالنسبة للناشط الحقوقي، كمال المشرقي، فإن ثمة 

االنفتاح والتعاون “وهو يدعو الجامعات إلى ”. الجامعة الجامعات، ويبدأ منذ لحظة دخول الطالب إلى
مع مؤسسات المجتمع المدني، لتساهم بتعزيز حرية الرأي والتعبير لدى الطالب وانخراطهم في 

 ”.البيئة المحيطة بهم
بدوره، يؤكد عضو مجلس األمناء بالمركز الوطني لحقوق اإلنسان، والدكتور في جامعة الحسين بن 

القوانين واألنظمة في الجامعات األردنية ال تقيد حرية الرأي والتعبير، “و تايه، أن طالل خالد أب

 ”.وكون أن سياقها ال يتعارض مع القانون فإنها مكفولة
ما يخرج عن المألوف هو ما يتم المحاسبة عليه، مع التأكيد أن تكون ممارسة الحق في “ويضيف: 

 ”.حرية الرأي والتعبير تحت سيادة القانون
من جانبها، تؤكد عضو مجلس األمناء في المركز الوطني لحقوق اإلنسان واألكاديمية في الجامعة 

تعليمات وأنظمة الجامعات منسجمة مع القيمة الدستورية التي “األردنية، الدكتورة عبير دبابنة، أن 
 ”.تكفل حرية الرأي والتعبير

الحق في حرية الرأي والتعبير في الجامعات  ال تنكر أن هناك انتهاكات تمارس على“بيد أن دبابنة 
األردنية، لكنها تعود لممارسات غير مدروسة وفردية ال تنسجم مع روح أنظمة وتعليمات 

 ”.الجامعات
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حرية الرأي في “بدوره، يرى رئيس مركز الدراسات في الجامعة األردنية د. موسى اشتيوي، أن 
يمية، وال توجد دراسة عن حالة هذه الحريات في الجامعات تندرج تحت الحرية الفكرية واألكاد

 ”.الجامعات
متاحة مؤسسيا، اذ ال توجد عليها تحديدات كمؤسسات “ويعتبر اشتيوي أن هذه الحرية 

العدول عن هذه الحرية بالنسبة للطالب يعود إلى تخوفهم من تقييم “، مرجحا أن ”وكممارسات
 ”.وضعهم األكاديمي من قبل أساتذتهم

ناك أساتذة ال يتيحون الفرصة لممارسة هذا الحق، األمر الذي يجعل من الطالب متخوفا ه“وقال: 
 ”.على وضعه األكاديمي ويتجنب ممارسة حريته الفكرية

للدفاع عن حقوق طلبة الجامعات د.فاخر دعاس، أن حرية ” ذبحتونا“من جهته، يرى منسق حملة 
وال تشريعات من أنظمة وتعليمات تأديب وتعليمات تحكمها مسألتان: أ“الرأي والتعبير في الجامعات 

االنتخابات الطالبية، والثانية هي المزاج العام في األردن، حيث يرتفع سقف الحرية في الشارع 
 ”.الطالبي بالتوازي مع ارتفاع منسوب الحريات العامة، والعكس صحيح

معات طالبية، وبالتالي تمنع إقامة ما تزال أنظمة التأديب تمنع الطلبة من تشكيل كتل أو تج“ويقول: 
أي نشاط أو أي إصدار باسم الكتل الطالبية، كما تمنع قيام الطلبة بتوزيع النشرات أو إصدار جرائد 

الحائط أو جمع التواقيع، وتعتبر هذه التصرفات مخالفة تستحق العقوبة عليها، وتصل أحيانا لدرجة 
 ”.الفصل النهائي
الطالبي في الجامعات الخاصة، أما في الحكومية، فما تزال صالحيات  غياب التمثيل“وينتقد دعاس 

 ”.اتحادات الطلبة محدودة ومقيدة، وأخرى ال توجد فيها انتخابات طالبية
بإعادة النظر في أنظمة التأديب المعمول “، طالب 3540العام ” ذبحتونا“وكان آخر تقرير صدر عن 

البي، وإشراك الطلبة ومنظمات حقوقية في صياغتها من بها في الجامعات، وتعزيز حرية العمل الط
أجل االرتقاء بالعمل الطالبي، وإعطاء حريات طالبية حقيقية، فضال عن السماح للعمل الحزبي، لما 

 ”.لألحزاب من دور في االرتقاء بالوعي الطالبي، وبالتالي الحد من ظاهرة العنف
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 ين في الجامعات الرسميةالمقبول‘‘ أبناء األردنيات‘‘إعالن قائمة 
 

 
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد مساء اليوم السبت قائمة الطلبة الحاصلين على مقاعد في الجامعات 

 الرسمية من أبناء االردنيات عبر موقعها اإللكتروني.
 ولمعرفة النتائج هنا

ة أعلن البدء بتنفيذ قرار وكان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادن
مقعداً على البرنامج العادي لقبول أبناء  435مجلس التعليم العالي المتضمن الموافقة على تخصيص 

 األردنيات المتزوجات من غير األردنيين زيادة على العدد المقرر في القبول الموحد.
يكون الطالب حاصالً على  ووضع القرار شروطا يجب ان تتوفر بالمتقدم لهذه المقاعد وتتمثل بأن

بطاقة أبناء األردنيات والصادرة عن دائرة األحوال المدنية وأن يقتصر القبول على أبناء األردنيات 
 المقيمين في المملكة.

ووفقا للشروط يستثنى من قبول أبناء األردنيات الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة المكرمة الملكية 
أو المرشحين لالستفادة من أي استثناء اخر وحصر عملية القبول بالطلبة السامية ألبناء المخيمات، 

)الدورتين  3541/3545الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية فقط للعام الجامعي 

 الصيفية والشتوية(.
لمعدالت القبول وطبقا للشروط يتم قبول هؤالء الطلبة زيادة على األعداد المقررة وفقاً للحدود الدنيا 

التنافسية للطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية في العام الحالي على 
 ان تتولى وحدة تنسيق القبول الموحد توزيع المقاعد على الجامعات والتخصصات.

مقاعد في  ووفقا لشروط توزيع المقاعد على الجامعات والتخصصات فانه سيتم تخصيص ثالثة
تخصص الطب في أي من الجامعات الرسمية ومقعد طب أسنان في الجامعة األردنية، ومقعد طب 

أسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومقعدين في تخصص دكتور الصيدلة في أي من الجامعات 
 الرسمية.

المدنية  ومقعدان في تخصص الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية ومقعدين في تخصص الهندسة
في أي من الجامعات الرسمية و مقعد واحد في كل تخصص في كل جامعة رسمية لبقية المقاعد 

 المخصصة.

 35/2/3541السبت                                                                                           5الكتروني/الرأي ص: الغد
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 مشاريع بحثية متعلقة بتداعيات اللجوء السوري« 3»تفوز بـ« اليرموك»

 
 

فازت جامعة اليرموك بدعم لثالثة مشاريع بحثية من أصل خمسة مشاريع فازت بها الجامعات 
الممول من االتحاد األوروبي، والخاص بالتعامل مع « HOPES»ة لهذا العام، ضمن برنامج األردني

 المشاريع المتعلقة بتداعيات اللجوء السوري.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية الدكتور زياد السعد إن الفوز نتاج الجراءات الجامعة 

 يادة والتميز للوصول الى العالمية.لتنفيذ خطتها االستراتيجية التي تركز على الر
قدمه الفريق المكون من الدكتور عبدالكريم « PFISR»وأوضح أن المشروع األول المعنون بـ

التميمي، والدكتور محمد الجراح، والدكتور أمين الجراح من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي 
 للهندسة التكنولوجية.

مفاهيم ومهارات تكنولوجيا المعلومات لالجئين السوريين  ويقوم المشروع على تقديم أساسيات
، كما ينظم المشروع مجموعة من «الف يورو 35»والمجتمع المحلي بكلفة إجمالية تصل إلى 

الدورات التدريبية المكثفة في مجاالت تصميم وتطوير المواقع االلكترونية، وأساسيات شبكات 
 وب.الحاسوب وإدارتها، وأساسيات صيانة الحاس

المقدم من الفريق المكون من الدكتور عبدالكريم التميمي « TEFSR»أما المشروع الثاني المعنون بـ

من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور أنس الصبح من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
ين والمجتمع الحاسوب، فيبحث أساسيات مفاهيم ومهارات التجارة االلكترونية لالجئين السوري

، حيث يقدم المشروع مجموعة من الدورات «الف يورو 52»المحلي بكلفة إجمالية تصل إلى 
 التدريبية المكثفة في مجاالت تصميم وتطوير المواقع االلكترونية، وخاصة التجارية وإدارتها.

اجستير تمكين السوريين من االلتحاق ببرانج الم»وقال السعد ان المشروع الثالث كان بعنوان 
، والمقدم من الدكتور احمد العرود من كلية تكنولوجيا «المصغرة في أمن المعلومات وعلم البيانات

المعلومات وعلوم الحاسوب، مساعد مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية 
منح من  بالجامعة، ويتضمن تطوير مهارات الطلبة في التخصصات المذكورة تمهيدا لحصولهم على

 جامعات عالمية تمنح درجة الماجستير في هذه التخصصات التي يزداد الطلب عليها.

 30/2/3541األحد                                                                                                           الكترونيالدستور 
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 الحالي 42المؤتمر الدولي السابع ألمراض الدماغ واألعصاب 
 

تعقد الجمعية األردنية ألطباء أمراض الدماغ واألعصاب في نقابة األطباء مؤتمرها الدولي السابع 
 دني لمساندة مرضى الصرع والمؤتمر الخامس للفرع االر

أيلول الجاري   35– 36بالتعاون مع االتحاد العربي لجمعيات طب األعصاب وذلك خالل الفترة من 
 في فندق الرويال تحت رعاية المهندس ناصر اللوزي.

وقال رئيس الجمعية والمؤتمر د.عبدهللا يونس ان المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات في عالج 
 ألعصاب والعالجات الحديثة التي ستدخل الى المملكة او دخلت مؤخرا.أمراض الدماغ وا

واضاف د.يونس خالل مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيس الفرع االردني لمساندة مرضى الصرع 
محاضرة  43محاضرة ألطباء أجانب و 45محاضرة منها  55د.محمد شهاب، ان المؤتمر سيناقش 

 ورش عمل. 1ألطباء أردنيين إضافة إلى 
واشار ان المحاضرات وورش العمل ستتناول األشعة التشخيصية في أمراض الخرف، وحاالت 

سريريه صعبة في طب األعصاب، وعالج أعراض التصلب اللويحي المتعددة ورشة عمل متقدمة 
عن أمراض العضالت واألعصاب والمحاضرة في الشلل الرعاشي والتهاب األعصاب المناعي، 

طات، والتهاب الدماغ الفيروسي بأشكاله المختلفة، وعالج الحركات الالإرادية وكيفية منع حدوث الجل
 جراحيا، واعتالل النخاع الشوكي وإصابة الجهاز العصبي الناتج عن أمراض المفاصل والروماتيزم.

شخصا لكل مئة الف،  55وبين ان الدراسات االردنية تشير إلى ان التصلب اللويحي المتعدد يصيب 

مراض التي تصيب الفئة المنتجة، وأن هناك دواء حديث سيتم عرضه خالل المؤتمر، وهو من األ
 % من المرضى.35_43يستهدف بعض الحاالت المستعصية والتي تصيب 

%( من الوفيات 43وأوضح ان المؤتمر سيتعرض للسكتات الدماغية التي تعد السبب الثالث للوفاة )
 ة للوقاية من الجلطات الدماغية.في المملكة، وسيتم التطرق األدوية حديث

من المواطنين، والصداع التوتري الذي  33_5ويتطرق المؤتمر للصداع النصفي الذي يصيب 
 % من المواطنين.50يصيب 

% في 4وقال د.محمد شهاب ان المؤتمر سيتناول األدوية الحديثة لمرض الصرع والذي يصيب 
 % في الشرق األوسط.5_4أوروبا و

 % من المرضى.55_33الصرع المعاند والضعب تصل إلى  واضاف ان نسبة
واشار د.شهاب انه إلى جانب العالجات الحديثة فإن هناك بطاريات يتم زراعتها للتخفيف من 

 أعراض الصرع.
 ساعة لغايات التعليم الطبي المستمر. 43ويذكر ان المؤتمر معتمد من المجلس الطبي االردني بواقع 

دولة عربية واجنبية( مصر، السودان، تونس ، لبنان، فلسطين، البحرين،  40وتشارك في المؤتمر )

المملكة العربية السعودية، العراق، االمارات العربية المتحدة، الواليات المتحدة االمريكية، فرنسا، 
 بريطانيا، المانيا، روسيا.

والتجهيزات  شركة عارضة تشمل المعدات 55ويعقد على هامش المؤتمر معرضا طبيا تشارك به 
 الطبية واالدوية المتعلقة  بأمراض الدماغ واالعصاب.

 30/2/3541الدستور ص:                                                              األحد                                               
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 الطويسي: استالم تقارير تقييم أداء رؤساء الجامعات خالل أيام
 

قال رئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي إن من 
لة، تقارير لجنة الخبراء لتقييم التقارير الواردة من مجالس المنتظر أن يتسلم خالل األيام القليلة المقب

 أمناء الجامعات الرسمية بشأن تقييم أداء رؤساء الجامعات.
وأوضح، في تصريح صحفي لـ"الغد"، أنه سيعرض هذه التقارير على المجلس التخاذ اإلجراءات 

ات، وإنما جاءت تنفيذا المناسبة بشأنها، مؤكدا ان عملية التقييم ال تستهدف رؤساء الجامع
 لالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وكان مجلس التعليم العالي شكل في تموز )يوليو( الماضي لجنة خبراء لتقييم التقارير الواردة من 
مجالس أمناء الجامعات األردنية بشأن تقييم رؤساء الجامعات الرسمية برئاسة الدكتور أمين محمود 

 من الدكاترة: رويدة المعايطة ومحمد ابو قديس وفيكتور بله وطه خميس. وعضوية كل  
ووفقا لقرار المجلس تكون مهمة اللجنة التحقق من التقارير الواردة من مجلس أمناء الجامعات 

الواردة في التقييم السنوي لرؤساء الجامعات  40الرسمية واستكمال مؤشرات األداء لمعيار التقييم 
، على أن تقدم تقريراً منفصال عن كِل رئيس جامعة وفقاً لمؤشرات األداء في موعد  3541الرسمية 

 اقصاه ثالثة اسابيع من تاريخ استالمهم التقارير. 
على صعيد آخر، يلتقي الطويسي بعد غد الثالثاء عمداء كليات الشريعة بالجامعات األردنية لبحث 

 %. 55اً لرفع الحدود الدنيا للقبول فيها إلى وتقييم قرار مجلس التعليم العالي المتخذ سابق

ويأتي هذا اللقاء لتقييم القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي لرفع سوية خريجي الشريعة وتداعيات 
 القرار والمدى الملموس النخفاض أعداد المقبولين بهذا التخصص جراء رفع المعدل.

لشريعة على مجلس التعليم العالي لدراسة القرار ويعرض الطويسي نتائج لقائه مع عمداء كليات ا
واتخاذ حلول وخطوات لجذب أعداد من الطلبة لدراسة الشريعة مع ضرورة الحفاظ على نوعية 

 وكفاءة الخريج بهذا التخصص.
 واشار قرار مجلس التعليم العالي المتخذ بهذا الخصوص إلى ضرورة دراسته وتقييمه بعد تنفيذه. 

علنت وحدة تنسيق القبول الموحد، على موقعها اإللكتروني مساء أمس، قائمة من جهة ثانية، أ
طالبا تقدموا بطلبات لهذه الغاية. وقال  5453المناقالت بين الجامعات والتخصصات والتي تضمنت 

 الطويسي إنه تم قبول جميع طلبات المناقالت وفق أحد الخيارات التي تضمنها طلب المناقلة.

 30/2/3541            األحد                                                                                                   5الغد ص:
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 % لإلناث 70منها  4025فة "صحية" لـ"الخدمة المدنية عام ألف طلب وظي 42
 ‘‘التخصصات الطبية‘‘ألف عاطل عن العمل في  27

 
لم يشك مهند، خريج الطب، لحظة واحدة أنه لن يجد عمال بعد تخرجه من الجامعة، لكنه اليوم وبعد 

على فرصة عمل  مرور ثالثة أعوام على تخرجه، ما يزال يحاول طرق األبواب من أجل الحصول
 في مجال تخصصه.

يقول مهند لـ"الغد": "لم يخطر ببالي أبدا أثناء اختياري لتخصصي، أن أسأل عن مدى اكتفاء السوق 
منه أم ال، والدي وأعمامي وأبناؤهم كلهم خريجو طب، فكان من البديهي، والمرسوم لي منذ كنت 

 طفال، أن أكون طبيبا".
حث عن عمل، وبعد ستة أشهر التحق بالعمل في عيادة خاصة، أمال وفور تخرجه، بدأ مهند مهمة الب

في الحصول على خبرة تدعم مسيرته المهنية، لكنه فوجئ بأن الطبيب صاحب العيادة يقول له إنه 
"ستعمل بال مقابل في الفترة األولى"، والتي كان من المفترض أن تستمر ستة أشهر. لكن مهند لم 

 ددا يبحث عن مكان آخر للعمل فيه.يقبل بهذا الوضع، وعاد مج
أما التجربة الثانية لمهند فكانت أيضا في عيادة، بعد أن بقي في المنزل بال عمل لمدة عام وأربعة 

دينار، مقابل الدوام لمدة أربع  555أشهر، وهنا قرر القبول بالعمل رغم الراتب الضئيل الذي لم يتعد 
ا ضمن عمله كطبيب، ليقرر ترك العمل بعد أقل من عشرة ساعة يوميا، وبمهام ال تندرج جميعه

 شهر، ولم يجد عمال حتى اليوم.

وال تنحصر البطالة في المهن الصحية على األطباء فقط، بل تشمل كافة مجاالت القطاع الصحي، 
حيث تشير دراسة جديدة لم تنشر بعد، أعدها رئيس بيت العمال األمين العام السابق لوزارة العمل 

و نجمة وحملت عنوان "فرص العمل في القطاع الصحي"، إلى أن عدد المتعطلين عن العمل حمادة أب
 (.46،555تقدر بحوالي ) 3543في القطاع الصحي عام 

وأشارت الدراسة إلى أن نتائج ديوان الخدمة المدنية تؤكد أن "عدد المتقدمين لوظائف القطاع 
 ( إناث".45،050( ذكور، و)1،333منهم ) (،33،236الصحي في نهاية العام نفسه بلغ حوالي )

% في القطاع الخاص، حيث اعتبر هذا  65، منهم 650640وبلغ عدد العاملين في المهن الصحية، 
%، فيما  35القطاع من القطاعات التي تشغل نسبة عالية نسبيا من اإلناث اللواتي تبلغ نسبتهن 

% صيادلة، والبقية  41% ممرضون، و 42% أطباء، و55تتوزع مهن العاملين في القطاع على 
 قابالت قانونيات ومساعدو ممرض وعامالت تمريض وممرض مشارك.

( آالف )مستشفيات وعيادات، وعيادات طب أسنان، ومؤسسات 3ويبلغ عدد منشآت القطاع الصحي )
 %. 6006رعاية ذوي اإلعاقة وأنشطة صحية أخرى(، معظمها في عمان وبنسبة 

، وصل عدد المتقدمين بطلبات 460555د المتعطلين في التخصصات الصحية وفي وقت بلغ فيه عد

% إناث، وجزء منهم مشترك  14ألفا منهم  36لديوان الخدمة المدنية من هذه التخصصات حوالي 
في الضمان االجتماعي، أي أنهم يطمحون بوظائف حكومية رغم أنهم يعملون في القطاع الخاص، 

 ر استقرارا وأفضل دخال مما يوفره القطاع الخاص.سعيا للحصول على وظائف أكث
وعزت الدراسة ارتفاع نسبة طلبات اإلناث، إلى "ارتفاع أعداد المنتظمات بالمؤسسات التعليمية 

 والخريجات منها، في هذا القطاع، مقارنة بالذكور".
تحقات ببرامج إلى أن نسبة اإلناث المل 3543/ 3540وأشارت نتائج وزارة التعليم العالي للعام  

 %( مقارنة 6006التعليم الصحي في الجامعات بلغ )
%(  6503%( للذكور فقط، كما أشارت إلى أن نسبة الخريجات في هذا القطاع بلغت ) 5300بـ)

 %( للذكور. 5403مقارنة بـ)

 30/2/3541األحد                                                                                                              الكترونيالغد 
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وفيما يخص اإلناث، تروي الصيدالنية لينا تجربتها في الحصول على فرصة عمل، حيث تقول إنها 
سنتين بال عمل، ثم لتعمل أخيرا في مستودع أدوية براتب جيد نوعا ما، بعد أن بقيت لمدة ثمانية  بقيت

 دينارا، بحجة أنها "خاضعة لفترة تجربة". 355أشهر تتقاضى راتبا ال يزيد على 
وبعد عامين من العمل، تزوجت لينا ورزقت بطفلة، لتقرر بعد ستة أشهر من اإلنجاب ترك العمل، 

تها له، مبررة ذلك بـ"طول ساعاته التي تبدأ من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، وال رغم حاج
توجد حضانة في مكان العمل"، ناهيك عن ضغط العمل الشديد الذي اعتبرته ال يتوافق مع 

 مسؤولياتها االجتماعية.
طلوبة في القطاع عن وأشارت دراسة أبو نجمة إلى أنه "في الوقت الذي بلغت فيه تقديرات العمالة الم

آالف فرصة عمل، إال أن أعداد الخريجين في التخصصات  45أقل من  3541 – 3543األعوام 
إلى أكثر  3541الصحية ما تزال في تزايد، حيث وصلت الفجوة المقدرة بين العرض والطلب عام 

 ألف خريج يمثلون العدد التراكمي للخريجين بال فرص عمل". 05من 
لـ"الغد" عدم وجود توافق بين مخرجات التعليم في القطاع الصحي وحاجات سوق وفسر أبو نجمة 

العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، بـ"طغيان سياسة التوسع في إنشاء كليات الطب وطب 
األسنان والصيدلة في الجامعات األردنية، التي تخرج أعدادا تفوق كثيرا حاجات سوق العمل، في 

فيها نسبة البطالة، وخصوصاً لإلناث، وهي تخصصات الصيدلة ظل وجود تخصصات ترتفع 
والمختبرات والتمريض، بينما تزداد الحاجة أكثر إلى أطباء االختصاص في عدد من التخصصات، 

 والقابالت القانونيات، والمهن الفنية الصحية المساندة".

ة واألشعة والمختبرات، وبين أن "انخفاض األجور في المهن الطبية المساندة كالتمريض والصيدل
خصوصاً في القطاع الخاص، يعد سببا رئيسيا إلحجام الخريجين عن العمل في هذه التخصصات 

وارتفاع نسبة المتعطلين والمتعطالت عن العمل فيها، يضاف إلى ذلك أيضا وجود فجوة في األجور 
متعطالت مقارنة في هذه التخصصات بين الجنسين لنفس العمل، مما يزيد في نسبة اإلناث ال

 بالذكور".
كما يعتبر عدم التوافق بين أماكن توفر فرص العمل ومناطق إقامة القوى العاملة، وخصوصاً في 

إقليمي الجنوب والشمال، عائقا حقيقيا أمام الخريجين من أبناء وبنات هذه المناطق، خاصة في ظل 
 اع تكاليف المواصالت"."عدم كفاءة نظام النقل بين المحافظات والنقل الداخلي وارتف

وكان عدد من األطباء العاطلين عن العمل اعتصموا العام الماضي أمام مجمع النقابات المهنية، 
وسلموا مذكرة لنقابة األطباء طالبوا فيها بأن "يتم تعيين الطبيب من خالل حفظ نقاطه في ديوان 

، وأن يتم التعيين على مبدأ األقدمية الخدمة المدنية، وأن ال يتنافس إال مع الخريجين من نفس دفعته
 من تاريخ التخرج".

وفي تصريح سابق لـ"الغد"، أكد نقيب األطباء السابق الدكتور أحمد العرموطي أن "بطالة األطباء 

هي بطالة ظاهرة ومقنعة" مبينا أن البطالة الظاهرة، هي التي يشكو منها االطباء الذين "ال يجدون 
ابت، وبعضهم مضى على تخرجه أكثر من ثالثة أعوام، أما البطالة فرصة عمل ثابتة وبدخل ث

المقنعة فتنتشر بين األطباء الذين يعملون في عيادات خاصة بهم، أو لدى مراكز طبية، ولكن 
 مداخيلهم الشهرية ال تكاد تكفي متطلبات حياتهم اليومية ومصاريف عياداتهم".

طالة هو "سوء توزيع األطباء بين القطاعات الطبية، ولفت العرموطي إلى أن من أهم أسباب هذه الب
 وزيادة اإلقبال على دراسة الطب في كل بقاع األرض، ورغبة الجميع منهم بالعمل داخل وطنهم".

وشدد على أن "تنظيم القطاع الصحي وإعادة هيكلته من قبل الوزارة، انتهاء بالجامعات والخدمات 
 ط على الحروف، وإزالة كل التشوهات التي لحقت به".الطبية، أصبح ضرورة ملحة لوضع النقا

من جهته قال مدير مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن "رغبة 
العاملين في المهن الصحية تتجه للعمل في القطاع العام، بسبب توفر شروط أفضل من القطاع 
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شفيات والعيادات والمراكز الطبية، ما يعني ضرورة الخاص، خاصة بالنسبة  للعاملين بأجر في المست
 فرض المزيد من الرقابة والتفتيش على القطاع الخاص لتحسين ظروف عمل العاملين فيه".

ويرجع عوض، في حديثه لـ"الغد"، تفشي البطالة في قطاع المهن الطبية، إلى "وجود بطالة بنسب 
خريجين الجدد"، مبينا أنه "وعلى غرار المهن مرتفعة في كل القطاعات في األردن، خاصة بين ال

األخرى، ال يوجد في قطاع المهن الصحية إرشاد، سواء قبل اختيار التخصص أو بعد التخرج، عن 
حاجات السوق التي تضعهم أمام صورة حقيقية تمكنهم من اختيار التخصص األنسب لهم من ناحية 

 إيجاد فرص عمل".
تحسين أوضاع سوق العمل في القطاع الصحي، "العمل بجد على وتقترح دراسة أبو نجمة لغايات 

مستويات مخرجات التعليم والتدريب، وتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاع الصحي، والتأمينات 
االجتماعية والمواصالت، على أن تتولى المؤسسات الرسمية )وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة 

مدنية( رسم سياسات فاعلة للقطاع الصحي ترتكز على بيانات العرض التعليم العالي، ديوان الخدمة ال
والطلب، ووضع خطط تشغيلية سنوية تستهدف نسبا محددة لتشغيل المتعطلين عن العمل في هذا 

القطاع، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب على هذا 
 ر نسب المرأة في التشغيل".القطاع، مع األخذ بعين اإلعتبا

وأكدت "ضرورة مراجعة وتطوير المناهج التدريبية في القطاع الصحي، بما يتناسب مع احتياجات 
المنشآت الصحية، والتركيز على التدريب العملي في هذه الجوانب أكثر من الجانب النظري، وإلغاء 

 صحي".البرامج التدريبية غير المطلوبة في سوق العمل في القطاع ال

وطالبت بتوسيع مظلة الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة، 
لتشتمل على أطباء عامين وممرضين قانونيين في المدارس والمصانع، وتوسيع مظلة خدمات طب 

 األسنان في المنشآت والمراكز المناسبة.
يات الطب وطب األسنان والصيدلة في وأكدت ضرورة "التوقف عن سياسة التوسع في إنشاء كل

الجامعات األردنية، وتركيز وزارتي العمل والصحة، على توفير بيئة عمل داعمة للمرأة في القطاع 
الصحي، كتوفير منظومة حضانات متكاملة بتكلفة منطقية، على أن تكون خدمة هذه الحضانات على 

 ئم على المناوبات".ساعة في المنشآت التي تكون طبيعة دوامها قا 30مدار 
وشددت على "ضرورة تفعيل مكاتب الشكاوى في وزارتي العمل والصحة، لتلقي شكاوى العمال، 

والعمل على الحل الفوري لها، وإصالح أنظمة الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية، بهدف 
ممكن، وضمان المساواة في تشجيع المرأة على العمل والبقاء فيه، وتقنين التقاعد المبكر إلى أدنى حد 

الرواتب التقاعدية بين الجنسين، واعتبار فترة األمومة جزءاً من خدمة األم كما لو أنها على رأس 
 عملها".

كما اقترحت "تشجيع قنوات العمل غير التقليدي في القطاع الصحي للنساء، كالعمل بدوام جزئي مع 

لقطاع، والعمل على صياغة تشريع أو مبادرات وضع التشريعات الناظمة له ونشر التوعية به في ا
 تهدف إلى تأمين وسائل النقل للعاملين، وخاصة للنساء العامالت".
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 الطراونة : الحكومة وعدت بتأجيل فتح كليات طب أسنان
 

 
قال نقيب اطباء االسنان د.ابراهيم الطراونة ان النقابة تلقت وعدا من الحكومة ممثلة بوزارة التعليم 

 ي بتأجيل فتح كليات طب اسنان بناء على موقف النقابة المعارض للتوسع في فتح كليات جديدة.العال
واضاف ان الحكومة وعدت بدراسة موضوع كليات طب االسنان بشكل اشمل بالتعاون مع النقابة، 

واكد انه يجب ان يكون للنقابة دور في تنظيم المهنة وخاصة فيما يتعلق بمخرجات كليات طب 
 ان وعدد الخريجين.االسن

واشار د.الطراونة الى ان البطالة في صفوف اطباء االسنان في حدودها الدنيا، وان على الحكومة ان 
 تتحمل مسؤولياتها في ايجاد فرص عمل الطباء االسنان الجدد.

وقال ان النقابة تأمل ان يكون هناك تامين صحي سني لجميع المواطنين دون وجود شبكات طبية 
 ون لدى المواطن الخيار في الذهاب الى طبيب االسنان الذي يريد.بحيث يك

ودعا المواطنين الى عدم التعامل مع البطاقات السنية المدفوعة مسبقا، داعيا الحكومة ومراقبة 
الشركات الى وضع حد للشركات التي تروج تلك البطاقات بشكل مخالف لقانون النقابة وقانون 

 الشركات.
تسعى الجراء تعديل على الئحة اجور اطباء االسنان بحيث تغطي االجراءات  واضاف ان النقابة

 الطبية الحديثة دون ان تؤدي الى زيادة في االسعار مع االخذ بالحد االدنى والحد االعلى لالجور.

 .4222ولفت الى ان الئحة اجور اطباء االسنان المعمول بها حاليا تعود للعام 

 30/2/3541                                األحد                                                                              5الدستور ص:
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 %.. قرار متسرع جاءت نتائجه عكس المتوقع 00إلى « الشريعة»رفع معدل قبول 
 

لم يكن في اي حال من االحوال قرار رفع معدالت القبول بكليات الشريعة بالجامعات االردنية الى 
% امر يدخل باطار الفرض او عدم اخضاعه للتغيير او اجراء اية تعديالت عليه، لكن التجربة 55

بل كان متسرعا لكن ربطه بقرار واضح من مجلس التعليم افضت الى ان القرار لم يكن حكيما ال
العالي بانه سيخضع في اول سنة من تطبيقه الى المراجعة واعادة التقييم، كان درءا للمخاطر وادخال 

 المجلس اي مجلس التعليم العالي بحالة مرنة من التصرف وهذا ما حصل..
كانت خطيرة وال تنسجم مع الواقع وال تحقق االرقام التي لحقت بقبوالت الشريعة للعام الحالي  

الهدف المرجو منها بطبيعة الحال والتي افضى اليها مجلس الوزراء واوعز الى مجلس التعليم العالي 
التخاذ القرار المناسب تنفيذا للخطة الوطنية لمواجهة التطرف، وكان القرار المباشر رفع معدالت 

ءة الخريجين وانتقائهم بشكل ايجابي بناء على معدالتهم % حفاظا على نوعية وكفا55القبول الى 
 العالية.

فجامعة ال البيت مثال قبلت بكلياتها ما » كارثية » نتائج القبوالت بكليات الشريعة للعام الحالي كانت  
طلبة، وجامعة العلوم االسالمية لم يقبل فيها اي طالب باي من تخصصات الشريعة  6ال يزيد عن 

وغيره من التخصصات المطروحة، وجامعات اخرى انخفض فيها عدد المقبولين الى  وعلوم الفقه
وعليه فقد » غير طبيعي » ارقام ملموسة، وهو امر اعتبره وزير التعليم العالي د. عادل الطويسي 

دعا الى اجتماع عاجل لعمداء كليات الشريعة بالجامعات االردنية يوم الثالثاء لمناقشة االمر ورفع 

 ات االجتماع الى مجلس التعليم العالي.توصي
قال ان القرار باالساس جاء من مجلس الوزراء « الدستور»الوزير من جهته وفي تصريحات لــ  

الى مجلس التعليم العالي لرفع الحدود الدنيا للقبول بكليات الشريعة، وتم اتخاذ القرار وتطبيقه وجاءت 
 نتائجه على عكس المتوقع.

واشار الطويسي الى ان اللقاء المزمع يوم بعد غد الثالثاء سيكون تدارسيا للواقع الذي الت اليه نتيجة 
رفع الحدود الدنيا للمعدالت والحلول التي ستطال المعدالت العام المقبل من اجل رفع تقرير االجتماع 

 يفرغها من طلبتها.. ونتائجه الى مجلس التعليم العالي التخاذ قرار يحمي كليات الشريعة وال
وقال الطويسي ان االساس جاء من اجل الحفاظ على نوعية وكفاءة خريجي ودارسي كليات الشريعة 

بالجامعات االردنية النهم جزء رئيس من المجتمع فهم اساتذة دين وخطباء مساجد وواعظين وهم 
هم لجلب نماذج ايجابية اشخاص بيدهم ادوات تغيير في عقول المجتمع، وعلينا ان نتأنى باختيارات

 للمجتمع، وحتى ال تكون الشريعة تخصص من ال تخصص له.
القرار واعادة دراسته جاء بمبادرة من وزير التعليم العالي، وهو الذي اعلن عن اللقاء وطلب االلتقاء  

ر بعمداء الشريعة من اجل اللحاق بتداعيات القرار، وعدم تركه هكذا مساحه للعشوائية، فكان القرا

%، 55واضحا وحاسما وسيؤول بال شك الى تغيير بالحدود الدنيا للمعدالت وتخفيضها الى اقل من 
وهذا امر طبيعي يعيد العجلة الى مسارها الصحيح، مع التركيز على منتج طالبي مختلف، واليات 

تدريس اكثر عناية ودقة، ومناهج تمنح بطرق مختلفة تنسجم مع الواقع وتخاب العقول وتدعو 
للوسطية والفكر المرن، واالهم استاذ جامعي يعي المسؤولية وينقل طلبته الى واقع يراه الجميع 

منسجما مع تعاليم الدين االسالمي ومطلعا على تفاصيل الواقع بمرونة وحضارة تحت اطار الدين 
 االسالمي الحنيف والوسطي.

اءة الواقع بشكل مختلف، والتعاطي مع قرار رفع المعدل ليس نهاية العالم، بل هو بداية للتغيير وقر
القرار بمرونة امر ايجابي ومطلوب لكن االساس يجب ان يدخل باطار اكثر عناية حتى ال نقع فريسة 

العشوائية وادخال تجارب على طلبتنا، وحرمان بعضهم ممن يستحق من دراسة هذا التخصص الهام 
ة والشخصية الصحيحة التي تتعامل مع تعاليم بسبب ربما عالمة او اثنتين، فاالساس الرغبة والقدر

 الدين.
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وكما نعلم فان وزارة االوقاف تركز ايضا على خطباء المساجد وتنتقيهم بعناية، وتفتقر ايضا الى 
خطباء ووعاظ من خريجين جدد يحملون الفكر النير والثقافة المطلوبة، واالن عزوف الشباب عن 

لبحث عن بدائل، والحكومة باالساس تتحمل وزر قرارها، التخصص سيدخل وزارة االوقاف بخانة ا
 لكن التراجع عنه ال يمكننا االنكار بانه امر محمود.

اللقاء المرتقب مع عمداء الشريعة البد ان يخرج بصيغة توافقية حضارية، ويحمل وزير التعليم 
ي ليتخذ قرارا بتخفيض العالي الملف الذي سيخرج من االجتماع ليضعه على مائدة مجلس التعليم العال

%، وان يكون هنالك ربما امتحان قبول لداخل الشريعة والراغب بااللتحاق 55المعدالت الى اقل من 
بها، قبل ان يبدأ الدراسة لمعرفة شخصيته وقدرته، وان يتم توجيه الطالب داخل الكلية من خالل 

ان يكون مدرسا للدين او يمتلك  اساتذته المتخصصين لتحويل نظره الى الفرع االقرب لشخصيته بين
الخطابة والفكر ليكون خطيب مسجد او واعظا يتمتع بشخصية مقربة وصاحب رؤية وخطابة 

مرغوبة لدى الناس والجمهور المخاطب، كما ان يكون هنالك دورات تدريبية على ارض الواقع من 
، لتندمج النظريات مع ارض خالل وزارة االوقاف الختيار االنسب وتبنيه وتحضيره للمرحلة المقبلة

 الواقع.
% والبدء بتقييمه، البد ان يندرج على كافة التخصصات 55قراررفع معدل القبول للشريعة الى 

والقرارات التي تتعلق بالتعليم فالتقييم هو اساس الحضارة والتطور والنماء، فسلوك الفرد اليومي 
لبيات، فاالجدى ان يعاد تقييم العديد من محطات بحاجة الى تقييم من اجل التغيير االيجابي ودرء الس

القرارات، وربما الخوض في رفع معدالت القبول ربما في كليات االعالم التي ال تقل خطورة واهمية 

عن تخصص الشريعة البل هي اشمل واعم، حتى ال يكون االعالم ولالسف هو االن كذلك لغة من ال 
المر خطير وعلى مجلس التعليم العالي التنبه لتلك الخطورة لغة له ودستور حياة لمن ال عمل له، فا

 العادة صياغة تلك التخصصات الهامة والتي تمس المجتمع والفكر وتغير وجه العالم بافكارها..
بانتظار قرار مجلس التعليم العالي ونتائج اجتماع الوزير مع عمداء كليات الشريعة، وتلك الخطوة 

حق فرصتهم البداء الرأي واعطاء جل خبراتهم للتغيير هو ايضا نمط التشاركية واعطاء اصحاب ال
 يجب ترسيخه وتكريس تفاصيله، للبدء دوما بالتغيير الذي يستند باالصل الى تقييم كل قرار..
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 % من األطفال ذوي اإلعاقة خارج التعليم .. ومطلوب انقاذهم من مخاطر األمية79
 

% 12لحقوق االشخاص ذوي االعاقة الدكتور مهند العزة بأن  عندما يعلن امين عام المجلس االعلى
من االطفال ذوي االعاقة خارج التعليم فان هذا يتطلب وقفة جادة للبحث عن حلول حقيقية النقاذ هذة 

الفئة من المجتمع من مخاطر االمية والحرمان من الحقوق االساسية لجميع المواطنين وفي مقدمتها 
و اجباري ومجاني في المملكة االردنية الهاشمية المتفوقة في هذا المجال على وطليعتها التعليم ، وه

جميع دول المنطقة تقريبا ومن اوائل الدول على مستوى العالم ،وال يجوز في اي حال من االحوال او 
الي سبب من االسباب ازاحة هذة الفئة عن التعليم االساسي خاصة ،  اذ ان الحديث عن هذه النسبة 

الطفال تؤشر الى ان فئة االطفال ذوي االعاقة تواجه حالة من الحرمان االجباري من التعليم من ا
 وهي نقيض مباشر الجبارية التعليم االساسي على االقل.

يتميز المجتمع االردني بظاهرة فريدة من التعاون والتعاضد والتكاتف والوقوف الى جانب المحتاجين 
نا فئة االطفال ذوي االعاقة معهم ، لكن نود االشارة الى ان مجتمعنا والفقراء والمعوزين وال ندرج ه

يرفض التمييز بطبعه وفي مثل هذا الظرف الذي يواجهه هؤالء االطفال يجب التوقف مليا عند 
مشكلتهم والتعرف على سبب ارتفاع هذه النسبة منهم خارج التعليم ، هل هوعدم قبول المدارس 

هم اليها؟ ام عدم تقبل الطلبة والكادر التعليمي لهم في صفوفهم ورفض الخاصة والحكومية النضمام
االندماج والتعامل معهم ؟ ..ال بد من معرفة السبب حتى تكون المعالجة ناجحة تماما والخروج من 
هذا المأزق وتوفير فرص التعليم والتعلم لهذه الفئة العزيزة علينا جميعا وتمكينها من االندماج 

سلك التعليم والدفع بها الى المدارس وعدم اشعارها بوصمة االعاقة او اظهارها بأنها  واالنخراط في
 اقل شأنا من الفئات االخرى الصحية التي ال تعاني مما تعاني هي منه.

ابعاد فئة االطفال ذوي االعاقة عن التعليم يعني بشكل مباشر اخراجها من سوق العمل واغالق 
كر في البحث عن فرص العمل واالنتاج وطلب الرزق النها ليست االبواب في وجهها قبل ان تف

مؤهلة وفي حال توجهها للتعليم المهني والحرفي والتقني ال يمكنها ذلك دون حصولها على التعليم 
االساسي على االقل حتى تتمكن من القراءة والكتابة كحد ادنى للحصول على المعرفة ومن غير ذلك 

 كيف يمكنها ان تتعلم .
منت القوانين لهذه الفئة من المواطنين التي تضم االذكياء والموهوبين والقادرين على تحقيق ض

مختلف االنجازات العلمية والمهنية ضمنت لهم حق التعليم والتعلم والعمل في مختلف المهن 
والمؤسسات والمواقع لكن حتى االن لم يتم تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح وما يزال اعداد 

الطلبة الملتحقين بالتعليم في المدارس الحكومية والخاصة والعاملين في سوق العمل محدود جدا ليس 
بسبب عزوف هذه الفئة عن التعليم والعمل وانما السباب ليس بمقدورها مواجهتها ومعالجتها والتغلب 

 عليها .

اقرانهم االصحاء وممارسة لدى هؤالء االطفال رغبة جامحة في التعليم والذهاب الى المدارس اسوة ب
هواياتهم المختلفة والتعبير عن احالمهم وطوحاتهم ورسم مستقبلهم وبناء العالقات مع زمالئهم 

واستخدام قدراتهم بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب في كل مرحلة عمرية يعيشونها والطفولة 
 اساسها الذي تبنى عليه الشخصية وتصقل.

تتصدى لسبل ووسائل الدمج االجتماعي والتعليمي والعملي لذوي االعاقة  ليس مقبوال من اي جهة ان
اطفاال كانوا ام كبارا فهم من انتاج مجتمعنا وليسوا دخالء عليه ويجب ان يحظوا بالمكانة التي تليق 

بهم وباالهمية واالهتمام الذي يستحقونه،  واوال وقبل كل شيء الغاء جميع الفروقات الوهمية بينهم 
غيرهم من الناس،والزام المدارس بقبولهم وتقبلهم ودمجهم في الصفوف المدرسية دون خجل او  وبين

 وجل او ضيق.   
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 % والجامعة تضطر إلى إغالق تخصصات 70تراجع الطلبة الجدد بنسبة 
 % بالجامعات الحكومية 25تدق ناقوس الخطر بعد قبول معدل ‘‘ جرش األهلية‘‘

 
 

ناقوس الخطر بخصوص مستقبل الجامعات الخاصة بعد أن أعلنت عن دقت جامعة جرش األهلية 
%، واضطرارها إلى  15انخفاض عدد الطلبة الجدد المسجلين لديها للعام الدراسي الحالي بنسبة 

إلغاء تخصصات لم يسجل فيها أحد، وهو ما أرجعته إلى قبول الجامعات الحكومية لمعظم من قدم 
 % فما فوق، وهو الحد األدنى للقبول في هذه الجامعات. 63طلب قبول لها، وحصل على معدل 

وقالت الجامعة إنها اضطرت إلى إغالق بعض التخصصات الحيوية لعدم تسجيل أي طالب بها، 
ومنها هندسة االتصاالت والفيزياء والمحاسبة األميركية، بسبب عدم تسجيل أي طالب لها، فيما 

ديرة العالقات العامة في الجامعة كوثر الحوامدة، تدرس إغالق تخصص الشريعة قريبا، وفق م
 %. 55بسبب رفع معدل القبول فيه إلى 

وبينت أن التخصصات التي تم إغالقها باتت عديمة الجدوى ماديا، وتتحمل الجامعة أعباء مالية 
 لتشغيلها، مما يترتب عليه االستغناء عن الطاقم التدريسي ومختلف العاملين في هذه التخصصات من

 فنيي مخبرات ومشرفين وإداريين.
 65واكدت الحوامدة على ضرورة العمل على تخفيض معدالت القبول في الجامعات الخاصة وهي  

% فما فوق، وتشجيع الطالب من مختلف دول العالم على االلتحاق بالدراسة في الجامعات األردنية 

 صاتها.وتسويق الجامعات عبر مختلف الوسائل للتعرف عليها وعلى تخص
وتعاني جامعة جرش حالها كحال معظم الجامعات الخاصة في المملكة من أوضاع صعبة جراء 

 % تقريبا خالل العامين األخيرين. 15تراجع أعداد الطلبة بنسبة 
طالب لغاية اآلن، وهذا العدد منخفض حيث   355وقالت الحوامدة إن عدد الطلبة الجدد لم يتجاوز 

بداية كل عام دراسي، مؤكدة بانه مهما ارتفع العدد  4355م السابقة تتجاوز كانت األعداد في االعوا
طالب في أفضل الظروف، سيما  055العام الحالي، خاصة وأن التسجيل ما زال ممكنا فلن يتجاوز

وأن جامعة جرش من أكبر الجامعات الخاصة في الشمال وتتحمل تكاليف  تشغيلية باهظة وتمتاز 
 والخدمات الشاملة التي تقدم للطلبة. بالتخصصات المتنوعة

وأكدت أن الجامعة تسعى بمختلف الطرق لزيادة أعداد الطلبة من داخل المملكة ومن خارجها عن 
هذا العام، وفتح تخصصات جديدة   55طريق برامج تشجيعية متعددة وخصومات تصل لغاية %

التسويق والمعارض والبرامج التثقيفية وتنفيذ برامج إعالنية وإعالمية غير تقليدية ومتنوعة من حيث 
 والتعاون المتواصل مع مختلف الدول بالتعاون مع كافة السفارات لجذب أكبر عدد من الطالب.
وقالت الحوامدة إن انخفاض أعداد الطلبة بشكل كبير جدا سيؤثر على سير العملية التعليمية في 

ة في مختلف التخصصات وال يغطي تكاليف الجامعة، خاصة وأن هذا العدد ال يغطي تكاليف الدراس
الهيئة اإلدارية والتدريسية والبرامج والمؤتمرات الدولية في الجامعة، مما اجبر الجامعة على الغاء 

بعض التخصصات المهمة ومنها تخصص الفيزياء وهندسة االتصاالت وتحمل تكاليف مالية باهظة 
 التدريسية ومختلف العاملين فيها. جراء إغالق  هذه التخصصات بمختبراتها وهيئاتها

طالب في كل بداية عام دراسي جديد في أسوأ  255وقالت الحوامدة إن عدد المقبولين كان ال يقل عن 
الظروف، وكان العدد يتناسب مع عدد الخريجين في كل عام، غير أن عدد الخريجين اآلن ال يتناسب 

التكاليف والهبوط المفاجئ في عدد الطلبة المقبولين  مع عدد الطلبة الجدد وبأعداد غير كافية لتغطية 
للعام الماضي، وهذا العام سيؤثر سلبا على جامعة جرش  حالها كحال العديد من الجامعات الخاصة 

 في المملكة.
وكانت الجامعة اضطرت العام الماضي إلى اتخاذ حزمة من اإلجراءات التي تتناسب مع عدد الطلبة 

موظفا من الهيئة اإلدارية والتدريسية في الجامعة، فضال عن  15نهاء عقود المتناقص من أهمها إ
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تخفيض رواتب الموظفين ووقف الزيادة السنوية  نهائيا مما سينعكس سلبا على رواتب موظفيها بعد 
الوصول إلى سن التقاعد، فيما ارتأت إدارة الجامعة  وضع خصومات كبيرة على مختلف 

لكل تخصص تشجيعا على االلتحاق بالجامعة ووضع برامج تسويقية  % 55التخصصات ال تقل عن 
 شاملة وجديدة، بحسب الحوامدة.

وأوضحت أن الجامعة قامت كذلك بعمل خصومات على جميع أسعار الساعات وتخفيض الرسوم،  
فضال عن فتح تخصصات جديدة ومنها تخصص محاسبة أميركية، غير أن هذا التخصص لم يتم 

صول عدد الطلبة المسجلين فيه إلى الحد األدنى وارتفاع تكاليف الدراسة فيه، فضال عن تفعيله لعدم و
 زيادة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة على كل المستويات.

وتعتقد الحوامدة أن انخفاض العدد بشكل كبير سيرتب عليه إجراءات خطيرة على الجامعة في 
لتخصصات واالستغناء عن أكبر عدد ممكن من أعضاء السنوات القادمة، وأهمها إلغاء بعض ا

 الهيئتين اإلدارية والتدريسية.
طالب وطالبة في جميع  5155وأضافت الحوامدة أن عدد الطالب اإلجمالي في الجامعة يقدر 

مليون دينار، ويتم جدولة  3التخصصات ونسبة منهم تتراكم عليهم ذمم مالية للجامعة ال تقل عن 
على مسار دراستهم، ومعظم الطالب درسوا وأنهوا كافة متطلبات دراستهم ولم رسومهم للحفاظ 

يقوموا بالحصول على شهاداتهم منذ عشرات السنين، على الرغم من قيام الجامعة بوضع تسهيالت 
 وتخفيضات متعددة لتسهيل دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم والحصول على شهاداتهم.

تميز عن باقي جامعات المملكة الخاصة بموقعها اإلستراتيجي وتخصصاتها  وقالت إن جامعة جرش ت

المتنوعة على المستوى اإلقليمي، فضال عن البرامج والنشاطات العالمية التي تستضيفها الجامعة 
على مستوى المملكة وتتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها الطالب طيلة فترة دراسته، 

فر أسطول من حافالت النقل ليؤمن المواصالت لكافة الطالب من كل المحافظات اضافة الى تو
وطبيعة العالقة التي تربط الجامعة بالطالب وخاصة ذوي الدخل المحدود والتسهيالت والخصومات 

 التي تقدمها الجامعة للطالب.
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 مجلس الوزراء يقر مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات االردنية

 
  

رر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم االربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني ق
الملقي الموافقة على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع قانون الجامعات االردنية 

 .3541لسنة 
سنوات من التطبيق  واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي انه وخالل

للقانونين الساريين حاليا ظهرت ثغرات في كل منهما تم تالفيها في مشروعي القانونين اللذين اقرهما 
مجلس الوزراء اليوم ومنها موضوع التعامل مع رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية ولم تنته 

تمر رئيس الجامعة الذي يبلغ فترة رئاسته حيث نص مشروع قانون الجامعات الجديد على ان يس
 السن القانونية للتقاعد في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه .

ولفت الدكتور الطويسي الى ان مشروع قانون الجامعات حدد المدة القصوى لشغور رئاسة الجامعة 
خاذ االجراء الخاصة بأربعة شهور وفي حال عدم تعيين رئيس لها يقوم مجلس التعليم العالي بات

 الالزم.
ويهدف مشروع قانون الجامعات االردنية الى تعزيز استقاللية مؤسسات التعليم العالي ومجالسها 
المختلفة وتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي وللنهوض 

 بنوعية التعليم العالي ومخرجاته .
لس االمناء الصالحيات الكفيلة بتدبير الموارد المالية للجامعة التي كما يعطي مشروع القانون مجا

تتألف من الرسوم الدراسية وريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وما يتحصل من انشطة تدريسية 
 واستشارية وبحثية وما يتحصل من المشاريع االنتاجية والمرافق الجامعية .

المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف  كما تتألف موارد الجامعة المالية من
شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني ويضاف للموارد المالية للجامعة 

 الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة .
ليب التدريس والتقويم ويهدف مشروع القانون الى تنظيم شؤون استثمارها وتطوير اهدافها واسا

 وتنمية التنافسية ورفع مستوى اداء الجامعات وتمكينها من تقييم اداء القيادات الجامعية .
بالمائة من موازنتها السنوية من  3وبموجب مشروع القانون تخصص الجامعة ما ال تقل نسبته عن 

العلمية وااليفاد لمرحلتي مواردها المالية ألغراض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات 
 الماجستير والدكتوراه .

بالمائة على االقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها إلعادة  3كما تخصص الجامعة ما نسبته 

 تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها .
الجامعات الرسمية مع االحتفاظ  ويسمح مشروع القانون باالنتقال بين اعضاء هيئة التدريس في

 بحقوقهم المالية واالكاديمية كما سمح ألعضاء هيئة التدريس الجمع بين رواتبهم ورواتبهم التقاعدية .
 13كما نص مشروع قانون الجامعات على جوازية رفع السن التقاعدية لعضو هيئة التدريس الى 

 عاما ضمن شروط محددة . 15عاما بدال من 
ف مشروع قانون التعليم العالي الى تعزيز استقاللية الجامعات من خالل حصر مهمة في حين يهد

مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس امناء 
 الجامعات لتنفيذ هذه السياسة .

حث العلمي يسمى " صندوق وينص مشروع القانون على انشاء صندوق في وزارة التعليم العالي والب
دعم البحث العلمي واالبتكار " يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي واالبتكار في المملكة 

 ودعمهما .
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وتتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث 
التي لم تصرفها الجامعات االردنية اذا العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات وااليفاد واالبتعاث 

 مضى على عدم صرفها ثالث سنوات .
كما تتكون الموارد المالية للصندوق من الريع المتأتي من براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية 

واالستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه 
 مجلس الوزراء سواء كانت من مصدر اردني او غير اردني . شريطة موافقة

بالمائة من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة على  4كما تتألف موارد الصندوق ايضا مما نسبة 
 ان ينص على ذلك في قانون ضريبة الدخل .

 وتخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة .
العلمي واالبتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي  ويعتبر صندوق دعم البحث

وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه كما يتحمل 
 االلتزامات المترتبة عليه .

 وتنشر وكالة األنباء األردنية )بترا( نصي مشروعي القانونين على موقعها االلكتروني.
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 تستثني خمس جامعات من القبول الموحد« التعليم العالي»
 

 
  

عهود محسن  قرر مجلس التعليم العالي منح رؤساء الجامعات األردنية الرسمية صالحية قبول 
الطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها قبوالً مباشراً وخارج قوائم القبول 

، وضمن الحدود الدنيا لمعدالت االلتحاق الواردة في 3545-3541لعام الجامعي الموحد؛ وذلك ل
وفي حدود الطاقة  3545 - 3541أسس القبول للطلبة في الجامعات األردنية الرسمية للعام الجامعي 

 االستيعابية لكل جامعة.
ية عجلون، كلية األميرة والجامعات المعنية بالقرار هي جامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، كل

رحمة، كلية الشوبك، كلية الكرك، كلية العقبة، وجامعة الحسين بن طالل، وجامعة الطفيلة التقنية، 
 والجامعة األردنية فرع العقبة فقط.

وقال المجلس إن أي طالب حاصل على الثانوية العامة االردنية أو ما يعادلها من السنة الحالية او من 
اء ثانوية أردنية أو غير أردنية سنة حالية أو سنوات سابقة يستطيع أن يتوجه إلى سنوات سابقة سو

هذه الجامعات مباشرة ) دون مراجعة الوزارة أو القبول الموحد( للقبول في الشواغر الموجودة في 
تخصصاتها ضمن البرنامج العادي )التنافسي(، وبدون االلتزام بالحدود الدنيا لمعدالت القبول 

 فسية التي أعلنتها وحدة تنسيق القبول الموحد مع قائمة القبول الموحد يوم االحد الماضي. التنا

مقعدا  435وانتهت مهلة تقديم الطلبات لالستفادة من المقاعد المخصصة ألبناء األردنيات وعددها 
 3545 – 3541على البرنامج العادي زيادة على العدد المقرر في القبول الموحد للعام الجامعي 

 أمس األربعاء.
واشترطت التعليمات بأن يتم حصر عملية القبول بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية 

 )الدورتين الصيفية والشتوية(. 3541/3545العامة األردنية فقط للعام الجامعي 
دنية، وأن وأن يكون الطالب حاصالً على بطاقة أبناء األردنيات والصادرة عن دائرة األحوال الم

يقتصر القبول على أبناء األردنيات المقيمين في المملكة، ويستثنى من قبول أبناء األردنيات الطلبة 
المرشحون للقبول ضمن قائمة المكرمة الملكية ألبناء المخيمات، أو المرشحون لالستفادة من أي 

 استثناء اخر.
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 عدل القبول فيهاالطويسي يلتقي عمداء كليات الشريعة لمناقشة قرار رفع م
 

يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي عمداء كليات الشريعة بالجامعات 
األردنية يوم الثالثاء المقبل لتقييم قرار مجلس التعليم العالي المتخذ سابقاً لرفع الحدود الدنيا للقبول 

زارة التعليم العالي والبحث العلمي محمود الخاليلة، وقال الناطق اإلعالمي في و .بالمائة 55فيها إلى 
إن اللقاء يأتي لغايات تقييم القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي لرفع سوية خريجي الشريعة 

وسيناقش خالل اللقاء تداعيات القرار والمدى الملموس النخفاض أعداد المقبولين بهذا التخصص 
ر الطويسي بحسب الخاليلة نتائج لقائه مع عمداء كليات الشريعة وسيعرض الدكتو .جراء رفع المعدل

على مجلس التعليم العالي لدراسة القرار واتخاذ حلول وخطوات لجذب أعداد من الطلبة لدراسة 
يشار الى أن قرار مجلس  .الشريعة مع ضرورة الحفاظ على نوعية وكفاءة الخريج بهذا التخصص

 .خصوص أشار إلى ضرورة دراسته وتقييمه بعد تنفيذهالتعليم العالي المتخذ بهذا ال
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 عاما 75رفع سن تقاعد عضو هيئة التدريس الجامعي إلى 
 

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم امس االربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني 
قانون الجامعات االردنية  الملقي الموافقة على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع

 . 3541لسنة 
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي انه وخالل سنوات من التطبيق 

للقانونين الساريين حاليا ظهرت ثغرات في كل منهما تم تالفيها في مشروعي القانونين اللذين اقرهما 
مع رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية ولم تنته مجلس الوزراء اليوم ومنها موضوع التعامل 

فترة رئاسته حيث نص مشروع قانون الجامعات الجديد على ان يستمر رئيس الجامعة الذي يبلغ 
السن القانونية للتقاعد في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه .ولفت الدكتور الطويسي الى ان 

مدة القصوى لشغور رئاسة الجامعة الخاصة باربعة شهور وفي حال مشروع قانون الجامعات حدد ال
 عدم تعيين رئيس لها يقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ االجراء الالزم.

 
ويهدف مشروع قانون الجامعات االردنية الى تعزيز استقاللية مؤسسات التعليم العالي ومجالسها  

ياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي وللنهوض المختلفة وتمكينها من القيام بمهامها ومسؤول
 بنوعية التعليم العالي ومخرجاته.

كما يعطي مشروع القانون مجالس االمناء الصالحيات الكفيلة بتدبير الموارد المالية للجامعة التي 

ية تتالف من الرسوم الدراسية وريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وما يتحصل من انشطة تدريس
 واستشارية وبحثية وما يتحصل من المشاريع االنتاجية والمرافق الجامعية.

كما تتالف موارد الجامعة المالية من المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف 
شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني ويضاف للموارد المالية للجامعة 

 لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.الرسمية ما يخصص 
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم شؤون استثمارها وتطوير اهدافها واساليب التدريس والتقويم 

 وتنمية التنافسية ورفع مستوى اداء الجامعات وتمكينها من تقييم اداء القيادات الجامعية.
بالمائة من موازنتها السنوية من  3ته عن وبموجب مشروع القانون تخصص الجامعة ما ال تقل نسب

مواردها المالية الغراض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية وااليفاد لمرحلتي 
 الماجستير والدكتوراة.

بالمائة على االقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها العادة  3كما تخصص الجامعة ما نسبته 
 يانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.تاهيل مبانيها وص

ويسمح مشروع القانون باالنتقال بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية مع االحتفاظ 

 بحقوقهم المالية واالكاديمية كما سمح العضاء هيئة التدريس الجمع بين رواتبهم ورواتبهم التقاعدية.
 13جوازية رفع السن التقاعدية لعضو هيئة التدريس الى  كما نص مشروع قانون الجامعات على

 عاما ضمن شروط محددة. 15عاما بدال من 
في حين يهدف مشروع قانون التعليم العالي الى تعزيز استقاللية الجامعات من خالل حصر مهمة 

امناء مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس 
 الجامعات لتنفيذ هذه السياسة.

» وينص مشروع القانون على انشاء صندوق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسمى 
يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي واالبتكار في » صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار 

 المملكة ودعمهما.
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ص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث وتتكون الموارد المالية للصندوق مما يخص 
العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات وااليفاد واالبتعاث التي لم تصرفها الجامعات االردنية اذا 

 مضى على عدم صرفها ثالث سنوات.
ة كما تتكون الموارد المالية للصندوق من الريع المتاتي من براءات االختراع وحقوق الملكية الفكري 

واالستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه 
 شريطة موافقة مجلس الوزراء سواء كانت من مصدر اردني او غير اردني.

بالمائة من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة على  4كما تتالف موارد الصندوق ايضا مما نسبة 
 ي قانون ضريبة الدخل.ان ينص على ذلك ف

 وتخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
ويعتبر صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي 

وتؤول اليه جميع موجودات هذا الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه كما يتحمل 
 المترتبة عليه.االلتزامات 

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم اطارية بين الحكومة االردنية واالتحاد 
 السويسري للتعاون في مجاالت المياه والصرف الصحي.

وتهدف االتفاقية الى تعميق التعاون بين وزارة المياه والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في 
مياه وادارتها وتعزيز وتشجيع التخطيط  واالدارة المتكاملة للموارد المائية وايجاد مجاالت حاكمية ال

مستقبل مستدام لهذه الموارد خالل العقود القادمة خاصة ضمن التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة 

 ازمة اللجوء السوري.
يع االنظمة الخاصة على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على االسباب الموجبة لعدد من مشار

 بجامعة العلوم االسالمية وارسالها الى ديوان التشريع والراي القرارها حسب االصول.
وشملت االنظمة مشروع نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات، مشروع نظام 

ع نظام اللوازم الدراسات العليا، مشروع نظام التامين الصحي، مشروع نظام البعثات العلمية، مشرو
 واالشغال ومشروع نظام المخالفات التاديبية للطلبة.

وجاءت مشاريع االنظمة لغايات معالجة كيفية منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات والبرامج 
 التي تطرحها الجامعة في درجتي الماجستير والدكتوراة ومعالجة تقديم الخدمات الطبية للموظفين.

جة ايفاد العاملين في الجامعة او غيرهم للحصول على درجة علمية او شهادة مهنية كما جاءت لمعال
او تخصصية وما يتعلق باالموال المنقولة وغير المنقولة وتوفير اللوازم وتنظيم االشغال والمشاريع 

 الهندسية اضافة الى تحديد المخالفات التاديبية التي تعرض الطالب للعقوبة.
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 ى بالجامعيينالشريعة أول
 

 د. جمال أبو زايد
 

 
  

األردن بلد إسالمي عريق، يحمل أهله هم األمة اإلسالمية ونشر الدين العظيم بأساليب حضارية  
 وعلمية مشرفة، والزالت جامعاته تمثل قبلة لطلبة العلم الشرعي من جميع أنحاء العالم. 

 
ة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، لكن ومنذ اتخاذ القرار الخاص برفع معدالت القبول لطلب

اهتزت هذه الصورة المشرقة وتمخضت عن هذا القرار مجموعة من المخاطر التي تهدد سالمة 
 المجتمع األردني العقدية واألمنية واألخالقية. 

  

 وبعيدا عن المقدمات اإلنشائية نوجز هنا أهم هذه المخاطر في اآلتي:
  

ت األردنية كانت وال زالت منابر للوسطية واالعتدال، وإخراج طلبة أوال: نشر التطرف، فالجامعا
العلم الشرعي من حوزتها إلى حوزات تفتقر لالنضباط والوسطية، مما يجعلهم فريسة سهلة 

للتطرف، فالضمآن يقبل أي شيء ليسد ضمأه، واألجدى أن نفكر في تحسين مستوى من يرغب 
استدراكية تعوض تدني معدلهم بدال من إغالق األبواب أمام بدراسة الشريعة بسنة تحضيرية أو مواد 

 طموحاتهم. 
  

ثانيا: االفتقار ألصول تلقي العلم الشرعي ونشره، ألن المساقات الشرعية التي تدرس في الجامعات 
األردنية توفر منظومة ال بأس بها من األصول واآلداب واإلرشادات المنهجية التي تنظم أفكار طلبة 

لوكياتهم، وتبني فيهم أصول الفتوى واالجتهاد، وإفراغ الجامعات من طلبة العلم الشرعي العلم وس
يهوي بهم نحو الغوغائية في تلقي العلوم وإصدار الفتاوى، والبناء على الجهل، والتغول في تصنيف 

 الناس. 

  
بر لغير أهلها، ثالثا: تفاقم مشكلة نقص األئمة الجامعيين في المساجد، مما جعل المحاريب والمنا

وكثيرا ما يتصدى لإلمامة من ال يحسن قراءة الفاتحة، ويخطب فيهم من يعذب اللغة العربية ويمزقها 
 كل ممزق، وإذا كانت مساجدنا تعاني من نقص األئمة قبل صدور هذا القرار، فما القول بعد صدوره. 

  
نقص بإساليب غير حضارية أو رابعا: نقص عدد مدرسي التربية اإلسالمية واالضطرار لتعويض ال

استراتيجية كتكليف غير المتخصصين بتدريسها أو اللجوء إلى مدرسين غير أردنيين او جعلها ضمن 
 المواد االختيارية، وربما نضطر إللغائها في نهاية الطريق. 
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ياجات وإذا كنا نسعى للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، فهنا يأتي الحديث عن سد احت
السوق من خالل توفيرها والجامعات قادرة على ذلك من خالل إصالح مكامن الضعف ومعالجة 

 الخلل.  
  

وختاما هذا غيض من فيض لمجموعة كبيرة من المخاطر التي تحيط بالمجتمع األردني نتيجة لرفع 
عن حلول واقعية،  معدالت القبول في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وإذا كنا جادين في البحث

لنوجه بوصلتنا نحو فلذة األكباد بعد دخول الجامعة، فالقدرة على اإلصالح واالرتقاء أكبر ألنهم 
 أصبحوا أكثر نضجا وتقبال. 
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 طالب كليات الحقوق
 

 نزيه القسوس
 

لدينا في جامعاتنا عدد غير قليل من كليات الحقوق وهذه الكليات تخرج كل عام المئات من الطالب 
والطالبات ومعظم هؤالء ال يجد عمال في سوق العمل لكثرة الخريجين فيلجأ إلى مهنة المحاماة حتى 

 أن هذه المهنة بدأت تعاني كثيرا من كثرة الذين يمارسونها .
في كليات  الحقوق يتخرج الطالب منها وهم ال يعرفون شيئا سوى الدراسة النظرية التي درسوها 

إما أنها متطلبات أو تتحدث عن تاريخ الحقوق ....الخ من هذه المواد  وبعض المواد التي درسوها
التي ليس لها أدنى عالقة بدراسة الحقوق وهذا بالطبع ينعكس على هؤالء الطالب ، فالطالب يتخرج 

من هذه الكلية وهو ال يعرف كيف تكتب اإلستدعاءات بل ال يعرف كيف تجري المحاكمات ألنه لم 
ة إلحدى المحاكم في قصر العدل ألن أساتذته  لم يأخذوه ولو مرة واحدة لكي يحضر في حياته جلس

 يرى كيف تجري المحاكمات .
طالب الحقوق بعد أن يتخرجوا من الجامعة إما أن يذهب عدد كبير منهم إلى مهنة المحاماة أو يذهب 

ا أميا ألنه ال توجد لديه إلى المعهد القضائي ليصبح مدعيا عاما أو قاضيا لكنه سيكون في البداية طالب
 أي فكرة عن هذا العمل الذي سيمارسه في المستقبل.

في كليات الطب يدرس الطالب في السنوات الثالث األولى دراسة نظرية لكن بعد ذلك يبدأون العمل 

في المستشفيات  حيث تكون معظم دراستهم عملية وتحت  اشراف مدرسيهم في الكلية وعندما يتخرج 
ن لديهم فكرة كاملة عن المرضى وكيف يجب أن يتعاملوا معهم وعن كيفية تشخيص الطالب تكو

 األمراض ....الخ .
وهنا نسأل عن الفرق بين طالب الطب وطالب الحقوق ولماذا يمارس طالب الطب نصف سنوات 

دراسته في المستشفيات بينما ال يذهب طالب الحقوق إلى أي محكمة ليرى كيف تتم المحاكمات 
يمارس النائب العام صالحياته أثناء المحاكمة وكذلك الدفاع عن المتهم وكيف تصدر األحكام وكيف 

 في نهاية المحاكمة.
مع األسف الشديد فإن طالب كليات الحقوق يعانون من ظلم كبير جدا ألنهم ال يعرفون شيئا عن 

رة  فالمدرسون ال الجانب العملي من دراستهم وحتى لو بشكل مشاهد تمثيلية داخل قاعة المحاض
يقومون بعمل محكمة وهمية على سبيل المثال بحيث يمارس أحد الطالب دور القاضي وطالب آخر 

دور النائب العام وطالب ثالث دور الدفاع وطالب يأخذ دور المتهم بل تحشى أدمغتهم بمعلومات قد 
 يكون بعضها بعيدا جدا عن الممارسة العملية لهذه المادة .

د النظر باألسلوب الذي تدرس فيه مواد القانون في كليات الحقوق وأن يكون جانب من نتمنى أن يعا

 هذه الدراسة خاضعا للتدريب العملي.
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 المبادرات الشبابية والتعلم !
 

 د. عايدة النجار
 

انتهت العطلة الصيفية وانتهت معها للكثيرين وبشكل خاص لطالب المدارس والشباب حياة من نوع 
بالحرية الشخصية، بعيدة عن االلتزام بنمط الحياة المعروف في الحياة المدرسية خالل خاص، تتسم 

العام الدراسي . الكثيرون عادة ينتسبون الى المبادرات الشبابية، واألندية الثقافية والرياضية 
ن واالنسانية التطوعية بدل المدرسة والمناهج التعليمية غير المنهجية في الصيف. لوحظ في السني

األخيرة االقبال على تأسيس المبادرات المتنوعة الربحية، وغير الربحية، ينخرط فيها الشباب من 
مع وجوه جديدة من زمالء ومعلمين باإلضافة “ العلم والتعلم ” الجنسين وهم يشعرون بسعادة لتلقي

 لمكان التدريس والبرامج.
تعزيز ما لديه من علم ومعلومات أو  في مثل هذه النشاطات يقبل الشباب على تعلم الجديد، أو 

هوايات، وكما نعرف فهناك انتقادات كثيرة سلبية حول التعميم في المدارس منها نقص في كثير من 
األساسيات، ومنها ما طال اللغة العربية األهم في المناهج، باإلضافة الى العلوم والتكنولوجيا، التي 

رة التكنولوجية وملحقاتها في عالم سريع التغير. ولعل اصبحت اليوم هاجس الجميع، ونحن نعيش الثو
هذه السرعة هي ما يخلق هذا االنفجار المعرفي دون االستفادة المثلى منه، أوالستعماله بشكل غير 
مالئم للتطورات في وسائل االتصال الجديدة . تتقابل في كثير من االحيان مع الكثيرين من الشباب او 

لمعرفة، ولكنهم غير قادرين على ترجمتها الى فائدة تحقق االهداف للمشاركة الشيوخ الذين اكتسبوا ا
في صنع اليوم والمستقبل .ولعل مناقشة هذا الموضوع المستمر لدينا منذ عقدين من الزمن، ليحفز 

 المهتمين اليوم من وضع أسس لكيفية تنمية هذا القطاع الهام.
السس الضرورية، في بيئة تسمح بحرية القول والتعبير، إن التعليم المستمر ومدى الحياة، من أهم ا 

ليس فقط في المدرسة، بل بربط التعليم أي تعليم في الحياة االجتماعية واالقتصادية، وبأساليب تأخذ 
الذي رفعته المنطمات “التعليم للجميع “ على عاتقها بناء وتعزيز القدرات الشخصية وبفلسفة الشعار 

للجميع . مثال، لماذا ال تقام دورات تدريبة أو ورش عمل لالمهات في الدولية من أجل فائدة 
التكنولوجيا الحديثة، وكيفية استعمال ادواتها من أجل قدرات افضل في هذا المجال الذي ما زالت 

الطريق فيه طويلة . . فأطفال اليوم الذين يتعلمون التكنولوجيا،هم أقدر على استعمالها من الكبار وإن 
 أكثره عبثاً ومضيعة للوقت، مم يزيد في خلق الهوة بين االجيال. كان في 

هناك حاجة لمبادرات شبابية وغير شبابية، بشكل دائم ومستمر، لتصبح جزءا من المنظومة   
التعليمية الحرة والثقافة المجتمعية ولكي تعزز عمل المؤسسات التعليمية الرسمية أو لتطوير 

لسياق، من المفيد إجراء الدراسات لتقويم مثل هذه التجارب، للطالب المهارات الذاتية. وفي هذا ا

الذين عادوا لمقاعد الدراسة المنتظمة والذين شاركوا في المخيمات الصيفية لالستفادة من نتائج 
الدراسات في التخطيط لمساعدة المدربين والميسرين، ولتكون كنشاط مكمل للمناهج النظرية. إن 

ليوم في عصر وسائل االتصال الحديثة سواء أكان منهجية داخل الصفوف المدرسية الثقافة المعرفية ا
أو حرة وملتزمة في آن واحد تدعو لتشجيع المبادرات، التي أجدها مفيدة وضرورية للشباب في 

العطل الصيفية من أجل الكشف عن األبداع والقدرات الذاتية التي نحتاجها العداد الجيل الجديد لثقافة 
 م مع روح العصر، مع حفظ الهوية. تتالء
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 التخصص يختاره الكمبيوتر
 د. حسين العموش

 
 

لو قدر لي ان عمل دراسة عن مدى رضى الطلبة المقبولين في التخصصات الجامعية التي يدرسونها 
، وسألتهم سؤاال واحدا : هل دخلت الى هذا التخصص راغبا به ، ام مرغما عليه ؟ الجواب بال شك 

ن غالبية طلبتنا الذين يدرسون في الجامعات الحكومية تحديدا يدرسون تخصصات ال سيكون ا
يرغبونها ، وان نصيبهم في القبول كان بيد لجنة القبول الموحد التي وضعت ثالثين خيارا ليختارها 

 الطالب .
الماضي قدر لي ان احضر المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي يوم االحد 

 ، وهو المؤتمر الذي اعلن تفاصيل وحساب وارقام القبول الموحد .
ال شك ان هنالك جهودا جبارة وكبيرة تقوم بها الوزارة في هذا الجانب، غير ان الوزير يرى ان 

وجود ثالثين خيارا لدى الطالب تجعل منه اسيرا لرغبة غيرة في اختيار التخصص ، مما ينعكس 
علمي في الجامعة ، فال يلتفت لدراسته ، ويهملها ، ويتعامل مع الجامعة بانها سلبا على تحصيله ال

 جزء من منظومة الظلم الذي وقع عليه .
وزير التعليم العالي ، يعرف الداء ويعرف الدواء ، ولذلك قال في المؤتمر الصحفي ، ان هنالك حلوال 

عدد ممكن ، فضال عن منظومة  قادمة في الطريق ، بأتجاه تخفيض الخيارات وحصرها الى اقل

االصالح التي تقوم بها وزارة التربية واجراء قبوالت مباشرة للتخصصات في االعوام القادمة ، 
 تعتمد على التحصيل العلمي في مسارات التخصص .

نراهن على وعي وقدرة الوزير الطويسي الحداث نقلة نوعية في هذا الجانب ، ونراهن كذلك على 
ربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز لنقل التوجيهي من مادة تساهم في ادخال الطالب الى قدرة وزير الت

تخصصات ال يرغبها ، الى مادة تجعل من الطالب يختار التخصص وفق قدراته الخاصة ، ليبدع في 
 هذا التخصص ، النه دخله عن حب ، وابداع ، واقتناع .

تخصص الطالب وفق معدله بعيدا عن رغبته ، فاالنسان لم يعد مقبوال بالمرة ان يختار الكمبيوتر 
 الطموح وصاحب العقل الراجح ال يقبل ان تتحكم الة بمستقبله .

ننتظر ان نرى في السنوات القادمة اسلوبا وطريقة جديدة للقبوالت تراعي خيارات الطالب الحقيقية ، 
 وميوله وحبه لهذا الخصص، بدون اية تدخالت .
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 مأدبا –محمد سالم ابو الغنم  محمود -

 
 

 الصويفية –عدنان واصف قرمان  -
 

 دابوق –عمر محمد ابو غيدا  -
 

 ضاحية الرشيد –باسم احمد أسعد يعقوب  -
 

 عبدون –غسان رفيق عادل عويضة  -
 
 الحصن –كميل ذيب طعمة غنما  -

 
 الصويفية –فريد جبرا عوض عوض  -

 
 

 
«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي 
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 دينارا 501عامة للصناعات االنشائية معرضة للحجز على اموالها في حال عدم دفع النقابة ال

 ذمما مترتبة عليها لخزينة سلطة المياه.. النقابة رفضت في السابق تسديد هذا المبلغ رغم

 اشعارها بذلك من قبل سلطة المياه.
 

االردن للعمل في  ان جهات خليجية استقطبت خبراء ضريبة القيمة المضافة من« الرأي»علمت 
 .القطاعين العام والخاص بعد ان بدأت دولها بتطبيق هذه الضريبة على سلع مختارة

 
دينارا متحققة عليهم لخزينة سلطة المياه منذ الثامن  556نائب رئيس وزراء اسبق واشقاؤه سددوا 

.نائب الرئيس . 4252عشر من نيسان الماضي رغم بيع العقار الذي ترتب عليه هذا المبلغ منذ عام

فاتورة »الذي يتولى موقعا قياديا حزبيا تفاجأ بمطالبة سلطة المياه هذا المبلغ على الرغم من دفعه بـ 
 .في نيسان الماضي« رسمية

 زوايا الصحف 

 عين الرأي 
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نشر ولي العهد سمو األمير الحسين بن عبد هللا على صفحاته عبر وسائل التواصل االجتماعي مقاطع 
 ( للجمعية العامة لألمم المتحدة.13فيديو لكلمته أمام االجتماع )

 
الدستور أن دائرة األحوال المدنية والجوازات ستقوم قريبا بافتتاح مكتب لها في « صنارة»علمت 

مطار الملكة علياء الدولي لغايات توفير خدمات سهلة وسريعة لمن يحتاج خدماتها من القادمين أو 
 المغادرين.

 
دون اسباب مبررة على سحب حقائب مدرسية من طالب أقدمت مدرسة حكومية  في عين الباشا 

 صفين اساسيين وزعتها عليهم مبادرة تعليمية زارت المدرسة االسبوع الماضي . 
الالفت في األمر أن تقريرا اعالميا سيبث تلفزيونيا يظهر طالب المدرسة يتلقون الحقائب المدرسية 

 من مدير التدربية والقائمين على المبادرة .
 

 

 صنارة الدستور
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وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي يغادر نيويورك متوجها الى بكين في زيارة رسمية، 

يلتقي خاللها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث يبحث الجانبان تعزيز العالقات الثنائية وقضايا 
جاللة الملك عبد المنطقة. الصفدي يغادر نيويورك بعد ان شارك بالوفد االردني الرسمي الذي ترأسه 

 هللا الثاني الجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.
 

يشارك وزير المالية د. عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي د. زياد فريز في االجتماعات السنوية 
 تشرين الثاني )اكتوبر( القادم. 43 - 2لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن في الفترة من 

 
الصناعة والتجارة يعرب القضاة وفدا اردنيا بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص،  يترأس وزير

يزور تركيا نهاية الشهر الحالي، ضمن اجتماعات اللجنة االردنية التركية للتعاون االقتصادي. 
 الزيارة التي تستغرق يومين يتخللها إقامة منتدى األعمال األردني التركي في العاصمة التركية.

 
رصاصة حياة ثالثيني في منزله في جبل الحديد بعمان أول من أمس، بعدما حاول إطالقها  أنهت 

ابتهاجا بفوز فريق الوحدات في مباراته مع الفيصلي. مصدر أمني بين أن المتوفى أصاب رأسه 

بعيار ناري خالل متابعته للمباراة برفقة أصدقائه في منزله، بعد أن حاول إطالق النار من بندقية 
مباكشن من الشباك ابتهاجا بهدف الوحدات، إال أن رصاصة خرجت من السالح وأصابته برأسه ب

 وتوفي على إثرها.

 ب الغدزواري
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