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  وفد أكادیمي وتجاري فلسطیني یزور الجامعة األردنیة في العقبة

  
بحث عمید كلیة اإلدارة والتمویل في الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور رائد بني یاسین، خالل 
استقبالھ وفدا أكادیمیا من جامعة الخلیل وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخلیل ونقابة المحاسبین 
الفلسطینیین، سبل تعزیز التبادل المعرفي والعلمي بین الطرفین، من خالل االطالع على البرامج 

  لیل. والمساقات التي تطرحھا الكلیة واالستفادة منھا وتطویر الخطط الدراسیة في جامعة الخ
  

وبیّن بني یاسین، أن كلیة اإلدارة والتمویل تركز على البعد الدولي في مجاالت األبحاث العلمیة 
ً مسیرة  والتبادل المعرفي من خالل ابرام اتفاقیات دولیة على المستوى االقلیمي والدولي، مستعرضا

ا لتلبي احتیاجات المنطقة كلیة اإلدارة والتمویل وأبرز انجازاتھا، وبرامجھا الممیزة التي تم طرحھ
  ومحافظة العقبة خصوصا، وما حققتھ من انجازات متمیزة منذ تشكیلھا. 

  
من جھتھ، اوضح رئیس قسم إدارة المخاطر والتأمین في الجامعة الدكتور محمد صالح، أھمیة 

نبثقة من برنامج إدارة المخاطر والتأمین في علم المال واألعمال والمجاالت المعرفیة المختلفة والم
البرنامج وخاصة الدراسات االكتواریة وكذلك الفرص الوظیفیة المتوقعة لخریجي قسم المخاطر 
والتأمین، مؤكدا أھمیة قسم المخاطر والتأمین لرفد األسواق والمؤسسات الحكومیة والخاصة 

  بالكفاءات العلمیة المتدربة. 
  

ً عن جامعة الخلیل والبرامج التي تطرحھا وكیفیة التعاون مع نقابة  وقدم الوفد الزائر، موجزا
المحاسبین الفلسطینیین وطرق التنسیق بینھا وبین غرفة تجارة الخلیل ومعرفة المجاالت المعرفیة 
التي یحتاجھا السوق المحلي في محافظة الخلیل، الفتا الى اھمیة أن یكون ھناك تعاون مستقبلي بین 

  بة متمثال في كلیة اإلدارة والتمویل في مختلف المجاالت.جامعة الخلیل والجامعة األردنیة فرع العق
  
وفي نھایة الزیارة التي حضرھا مساعد رئیس فرع الجامعة األردنیة في العقبة ورؤساء األقسام  

وعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة جال الوفد الزائر واطلع على مرافق الجامعة المختلفة 
  اعات التدریسیة وجرى تبادل الدروع والصور التذكاریة.والمختبرات الحدیثة والق

 امعةأخبار الج

  األردنیةأخبار 
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  ملتزمة بدراسة المطالب» الجامعة«النقابة تدعو للتوقف عن العمل و».. األردنیة«ممرضو 
  

فیما دعت نقابة الممرضین، اعضاءھا العاملین في مستشفى الجامعة االردنیة للتوقف عن العمل 
دت إدارة مستشفى الجامعة أنھا شكلت لجنة لدراسة المطالب، إعتبارا من یوم الثالثاء المقبل، أك

داعیة كوادرھا التمریضیة اإللتزام التام بواجباتھا تجاه المرضى في جمیع االوقات مع التزام 
  .المستشفى بحفظ كامل حقوقھا ومتابعة مالحظاتھا و مطالبھا المشروعة وفق االمكانیات المتاحة

  
وأوضحت نقابة  .كل جھة، تناولھا كل واحدة منھما وجھة نظرھا جاء ذلك في بیانین اصدرتھما

الممرضین في بیانھا أن التوقف سیكون كامال وغیر محدد المدة، حتى تحقیق مطالب الممرضین في 
المستشفى وان مجلس النقابة سیصدر آلیة التوقف عن العمل وكیفیة التعامل مع الحاالت الطارئة 

   .المناسبوالعنایة المركزة في الوقت 
  

وقالت النقابة انھ لم یتم التوصل ألي حل حول مطالب التمریض في المستشفى، وتبین للنقابة من 
خالل سعیھا لتحقیق تلك المطالب، أن الجھات ذات العالقة ال تدرك أھمیة دور الممرض في الرعایة 

ة المسؤولیة عن أي وّحمل البیان إدارة المستشفى ورئیس الجامع .الصحیة وتقدیم الخدمة للمریض
   .خلل ینتج عن توقف الخدمات التمریضیة طیلة التوقف عن العمل

  
وحذر مجلس النقابة إدارة المستشفى واي مسؤول عن تھدید الكوادر التمریضیة، وأكد أنھ سیتخذ 

وبین المجلس أن حوافز بعض المدیرین والعمداء في كلیة الطب  .بحقھ اإلجراءات المناسبة
ألف دینار سنویا للشخص الواحد، في حین أن  360ل الى في بعض االحیان والمستشفى تص

   .الممرض یتقاضى حوافز بما ال یزید عن ألف دینار سنویا
  

واشار البیان ان مجلس النقابة سیصدر آلیة التوقف عن العمل وكیفیة التعامل مع الحاالت الطارئة 
   .والعنایة المركزة في الوقت المناسب

  
عة بین أن إدارتي الجامعة والمستشفى ابقیتا الباب مفتوحا للنقاش دون التعّرض لحق بیان الجام

الكوادر التمریضیة في ابداء الرأي بالطرق الحضاریة و على طاولة مستدیرة یحكمھا النقاش والحق 
   .العادل الذي یراعي المصلحة العامة و مصلحة المریض التي ھي في صلب دورھا المنوط بھا

  
لبیان أن المجموع الكلي للرواتب والمنافع واألمتیازات التي تقدمھا الجامعة االردنیة وذكر ا

ومستشفاھا لمنتسبیھا بما في ذلك الجھاز التمریضي ھي األعلى اذا ما قورنت مع الجھات الصحیة 
   .المختلفة في المملكة

  
لیمات المعمول بھا في ونص البیان على أن مستشفى الجامعة تحت مظلة القوانین واألنظمة والتع

الجامعة األردنیة ، بما في ذلك الكوادر التمریضیة بمختلف فئاتھا الوظیفیة وھم جزء ال یتجزأ من 
   .أسرة المستشفى

  
وبین أن إدارة المستشفى شكلت لجنة لدراسة مطالب كوادرھا التمریضیة وأبقت إدارة الجامعة و 

الصدد دون التعّرض لحق الكوادر التمریضیة في ابداء  إدارة المستشفى الباب مفتوحا للنقاش في ھذا

  1الرأي / الجمعة ص: 
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ووصف بیان ادارة المستشفى ما ذكره بیان نقابة الممرضین عن حوافز بعض المدیرین والعمداء في 
  .رقم فلكي مضخم وغیر صحیح على االطالق«بیان النقابة بأنھ 

 
ریعات النافذة تجاه المرضى في ودعت كوادر التمریض لإللتزام التام بواجباتھم اإلنسانیة حسب التش

جمیع االوقات مع التزام المستشفى بحفظ كامل حقوقھا ومتابعة مالحظاتھا و مطالبھا المشروعة وفق 
   .امكانیات المستشفى المتاحة

  
إضافة  %)،100(%الى ( 35وعلمت الرأي ان من بین المطالب رفع عالوة المھنة للممرضین من (

ة التي حصل علیھا الممرضون العاملون في المستشفى بعد تعیینھم على الى اعتماد الدرجات العلمی
   .درجات علمیة أقل

  
،(%وتتزاید مع استمراریة  35وأكدت مصادر بالجامعة ان عالوة الممرضین لیست ثابتة على (

الخدمة، الى جانب ان إدارة الجامعة شكلت لجنة الحصاء عدد الفنیین، إذ تبین ان نسبة الممرضین 
(%من جمیع الموظفین في الجامعة والمستشفى وفرع العقبة، وان ھنالك موظفین من  12ل (تشك

مختلف المھن، وان اي تغییر مباشر على الممرضین سینسحب على باقي المھن والمقدر عددھم 
   .(موظف تقریبا 6000بـ(
  

لمصادر، إنھا وحول اعتماد الشھادات العلمیة التي حصل علیھا الموظفون بعد تعیینھم أوضحت ا
لیست مقتصرة على الممرضین، وأنما جمیع المھن من مھندسین وصیادلة واطباء وفنیین واداریین، 
وھنالك أیضا اعضاء ھیئة تدریس عینوا على الماجستیر ومن ثم حصلوا على الدكتوراة وان التغییر 

على الجامعة تكلفھا المطلوب سینحسب على باقي المھن بما فیھم المدرسون، ما یرتب اعباء مالیة 
   .مالیین الدنانیر، في وقت ان الجامعة تعاني من صعوبة مالیة، بما فیھا توفیر رواتب للعاملین فیھا

  
وبینت ان من ضمن الذین حصلوا على درجات علمیة أعلى من تلك التي عینوا فیھا، حصلوا علیھا 

مصادر الى اقتراح انھ في حال اعلن دون موافقة مسبقة من الجامعة وھي تشكل مخالفة، الفتة تلك ال
   .عن شواغر في المستشفى عن طریق دیوان الخدمة المدنیة یتم التقدم لھا

  
ولفتت الى ان خطاب وصل الى الجامعة یطلب تحقیق المطالب خالل اسبوع، معتبرا انھ من 

والتعلیمات  الصعویة تحقیق ذلك خالل تلك الفترة المطلوبة، نظرا لما یتطلبھ من تعدیل لالنظمة
المعمول بھا من وقت و دراسة الجوانب التشریعیة والمالیة، خصوصا وان االنظمة والتعلیمات 

  .معمول بھا منذ فترة
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  بیان صادر عن مستشفى الجامعة األردنیة

  
ً عبر عدد من المواقع اإلخباریة ومنصات التواصل االجتماعي حول  ً إلى ما تم تداولھ مؤخرا إشارة

نقابة الممرضین بخصوص توقف ممرضي مستشفى الجامعة األردنیة عن العمل یوم بیان مجلس 
، فإن إدارة مستشفى الجامعة األردنیة ترغب بتوضیح النقاط 2019تموز  23الثالثاء القادم الموافق 

  التالیة:
  

الصحیّة مستشفى الجامعة األردنیة ھو مؤسسة طبیة تعلیمیة أكادیمیة وطنیة مشھود لھا بتقدیم الرعایة 
النوعیّة لمرضى الوطن و المنطقة العربیة، و كافة العاملین فیھا من مختلف التخصصات ھم تحت 
مظلة القوانین واألنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الجامعة األردنیة األم. و ھذا یشمل جمیع الكوادر 

ر وھم جزء ال یتجزأ من أسرة التمریضیة بمختلف فئاتھا الوظیفیة التي نكن لھا كل اإلحترام و التقدی
  المستشفى الواحدة التي ھي دائما على قلب رجل واحد.

  
قامت إدارة المستشفى بتشكیل لجنة لدراسة مطالب كوادرھا التمریضیة و أبقت إدارة الجامعة 
األردنیة و إدارة المستشفى الباب مفتوحا للنقاش في ھذا الصدد دون التعّرض لحق الكوادر 

ابداء الرأي بالطرق الحضاریة و على طاولة مستدیرة یحكمھا النقاش الحق و العادل  التمریضیة في
و الشریف و الذي یراعي المصلحة العامة و مصلحة المریض التي ھي في صلب دورھا المنوط 
ً بأن المجموع الكلي للرواتب والمنافع واألمتیازات التي تقدمھا الجامعة االردنیة ومستشفاھا  بھا، علما

نتسبیھا بما في ذلك الجھاز التمریضي ھي األعلى اذا ما قورنت مع الجھات الصحیة المختلفة في لم
  الوطن .

  
 ً ً فلكیا وحول ما ذكره بیان مجلس النقابة عن حوافز بعض المدراء والعمداء فان البیان ذكر رقما

ً وغیر صحیح على االطالق .   مضخما
  

افة منتسبیھا بما في ذلك كوادر التمریض التي تحترمھا وإذ تؤكد إدارة المستشفى على اعتزازھا بك
وتقدرھا على دورھا المحوري في تقدیم الخدمات الطبیة المقدمة لجمیع مرضاھا، فانھا تدعو ابنائھا 
من كوادر التمریض لإللتزام التام بواجباتھم اإلنسانیة حسب التشریعات النافذه  تجاه مرضاھم في 

المستشفى بحفظ كامل حقوقھم ومتابعة مالحظاتھم و مطالبھم المشروعة  جمیع االوقات مع االلتزام
  وفق امكانیات المستشفى المتاحة .

  
كما و تدعو ادارة مستشفى الجامعة االردنیة وسائل اإلعالم المختلفة التي تجلھا وتحترمھا لعدم  

و تقصي الحقائق من  اإلنجرار وراء المغالطات و المبالغات في نقل األخبار المتعلقة بالمستشفى
  مصادرھا.

  

  أخبار األردنیة
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 الالتي أجرین لقاًء مع الملك» األردنیة والیرموك«تلتقي طالبات » الدستور « 

 
أكدت الطالبات اللواتي أجرین مقابلة مع جاللة الملك عبدهللا الثاني، والالتي یدرسن بجامعتي 

معھ مؤخرا، واصفاٍت المقابلة  األردنیة والیرموك عن فخرھن بشرف لقاء جاللة الملك وإجراء مقابلة
  بالعفویة جدا والمسن فیھا جوانب عن شخصیة جاللتھ لم تظھر سابقا لإلعالم بھذه الطریقة.

 
وأضافت الطالبات اسیل الرواشدة ولمى الحموري وأروى السرحان، أن اسماءھن رشحت من قبل 

دات بأن تواضع جاللة الملك الجامعتین للدیوان الملكي العامر والذي بدوره قام باختیارنا، مؤك
  وبساطتھ خالل اللقاء أزالت أي توتر كان ینتابنا.

 
التقت بالطالبات الرواشدة والحموري والسرحان اللواتي حظین بلقاء جاللة الملك عبدهللا » الدستور«

  الثاني مؤخرا.. 
 
 أسیل الرواشدة 

لجامعة األردنیة، تم ترشیح تقول الطالبة الرواشدة والتي تخرجت حدیثا بتخصص القانون من ا
أسمائنا من قبل جامعتي األردنیة والیرموك للدیوان الملكي والذي قام بدوره قام باختیار ثالث طالبات 

  من جامعتّي الیرموك واألردنیة.
 

وبینت ان جاللة الملك أزال بتواضعھ وبساطتھ أي توتر انتابنا قبل إجراء المقابلة، حیث أصر على 
التحدث معنا قلیال ثم توجھ إلى اجتماعھ قبل إجراء المقابلة، وبھذا الوقت تحول أي السالم علینا و

توتر لدینا إلى توق إلجراء المقابلة حتى حان الوقت، وجرت على أتم ما یرام كما توبعت من قبل 
  مختلف وسائل اإلعالم.

 
إلدارة الدولة األردنیة،  وتقول الرواشدة خالل المقابلة لمسنا حكمة جاللة الملك وإنسانیتھ كطریقة

وعلینا كشباب الیوم استقبال ھذه الرسائل التي یبعث بھا جاللتھ إلینا والمضي بھا بثقة نحو مستقبلنا 
ومستقبل األردن، فھذه الرسائل تقوینا على كل جھة أو صوت یحاول خنق صوت الشباب أو تعطیل 

حقوقنا الدستوریة التي بدونھا تكون  دوره، وبالصوت العالي والعمل المنظم نستطیع الحصول على
  كل من انسانیتنا ومواطنتنا منقوصة.

 
وأكدت على اھتمام جاللة الملك بمستقبل األردن وھو اھتمام مباشر بالشباب كونھم المستقبل وِعماده، 

نا فال إنجاز یُحتسب إال ذلك الذي یخدم الحاضر والمستقبل وال انتقاد یُسمع إال ذلك الذي یحاول حمایت
  حاضرا ومستقبال.

 
 لمى الحموري 

وعبرت الحموري عن فخرھا وسعادتھا باختیارھا إلجراء مقابلة غیر رسمیة مع جاللة الملك عبدهللا 
المسنا فیھا جانبا لم یظھر سابقا لإلعالم بھذه الطریقة كما «الثاني، واصفة المقابلة بالعفویة جدا، 

  ».تابعتم بفیدیو المقابلة
 

المقابلة احتوت على جانب من حیاة جاللة الملك الشخصیة والذكریات التي عاشھا،  وأشارت إلى أن
 ،ً ً ذكریات تخص األردن ومشاعر جاللتھ األبویة ولحظات وأحداث مھمة مّر بھا األردن سابقا وأیضا

  19والتفاصیل ص:  1ص: الدستور 



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

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

QF-DMPR-02.01 
8 

مضیفة، جاءت المقابلة أیضا إیمانا ودعما من جاللتھ للشباب، حیث أننا قادرون على التغییر وصنع 
ر بھذا المجتمع، وإذا الحظتم خالل المقابلة ذكر جاللتھ خالل اجابة لھ أن الشباب بالذات ھم مصدر أث

  طاقتھ وعطائھ.
 

وقالت على الرغم من المشاعر الكثیرة ومنھا الفرحة والسعادة والحماس والتوتر اال أن تواضع جاللة 
من المقابلة ونحن نحمل أجمل الملك وشخصیتھ القریبة من القلب جعلتنا ھادئات أكثر وخرجنا 

  الذكریات التي ستبقى محفورة بذاكرتنا.
 

  أروى السرحان 
تقول السرحان تم ترشیحنا من قبل الجامعة وأجریت لنا مقابلة في الدیوان الملكي، وتم اختیارنا من 

أننا بین مئات الطالب والطالبات ولم نكن نعلم ما ھو سبب مقابلتنا اال بعد اختیارنا واخبرونا ب
  سنجري مقابلة مع جاللة الملك.

 
وتابعت كانت مفاجأة سعیدة جعلتني أشعر بالتوتر والمسؤولیة ثم جلسنا أنا وزمیالتي واتفقنا ان تكون 
المقابلة غیر تقلیدیة ونخوض في خصوصیات جاللة الملك وذكریاتھ ویوم المقابلة كنا متوترات، 

  لینا شعرنا بالطمأنینة والھدوء وكان لقاء أب بأبنائھ .ولكن عندما رأینا جاللة الملك وبدأ یتعرف ع
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  نشر التوعیة من آفة المخدرات ندوة لطلبة "األردنیة"
  

نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع الجمعیة العربیة  - سناء الصمادي
ة بین طلبة الجامعة حول آفة للتوعیة من العقاقیر الخطرة ومكافحة المخدرات ندوة لنشر التوعی

  المخدرات.
  

وتحدث في الندوة التي رعاھا رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة، المقدم فواز المساعید من 
إدارة مكافحة المخدرات عن األضرار الناجمة عن ھذه اآلفة على صحة الفرد والمجتمع من النواحي 

  الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة.
  

لمساعید أنواع المخدرات التي تشمل المثبطة والمنشطة والمدمرة للجھاز العصبي وتقتلھا، وعرض ا
وتتلف الخالیا الدماغیة، وأشار إلى أن ضعف الوازع الدیني، ورفاق السوء، والتجربة والفضول، 

  وأوقات الفراغ، وأعراض االدمان من أسباب التعاطي.
  

ین وحسب اإلحصائیات العالمیة نسبة عالجھم ال %من األشخاص المتعاط90وأكد المساعید أن 
  % وھذا یعد مرضا مزمنا متعدد االنتكاسات.15تتجاوز 

  
وطرح رئیس الجمعیة العربیة للتوعیة من العقاقیر الخطرة الدكتور عبدهللا عویدات جملة من 

لى المزید من المؤشرات واإلحصائیات تدل على انتشار ھذه اآلفة في اآلونة االخیرة، داعیا الشباب إ
  الوعي ألن المخدرات "ال تجربة والفضول" ألنھا تقود إلى طریق مسدود.

  
وبین الدكتور نزیھ حمدي من جمعیة األبعاد النفسیة لإلدمان فالتي تؤدي إلى إحداث توتر  كبیر 

ن وإعاقة قدرة الفرد على األداء الوظیفي المالئم، وقد تظھر أضرار المخدرات النفسیة، لیس فقط بی
المدمنین أثناء تعاطیھم المواد المخدرة، ولكن أیضا فیمن یمرون بمرحلة العالج، وفي بعض الحاالت 
یمكن أن یؤدي التعاطي إلى وقوع  أضرار نفسیة  دائمة، ولكن یمكن التغلب على ھذه اآلثار لدى 

  الكثیر من األشخاص عن طریق العالج، والدعم.
  

المخدرات الدكتور جمال العناني أن مراكز اإلدمان التابعة  وأكد مدیر المركز الوطني للعالج من
لوزارة الصحة واألمن العام والقطاع الخاص تقوم بالتعامل مع المدمن على أنھ مریض یحتاج إلى 
عالج وأنھا تتعامل أیضا بسریة تامة مع الحاالت التي تتقدم للعالج طوعا أو عن طریق األقارب 

  دون ي مالحقة قانونیة لھا.
  

وعلى ھامش الندوة قدم عرض تعریفي ألنواع المخدرات وشرح مفصل من قبل إدارة مكافحة 
المخدرات عن األضرار الصحیة الناجمة عنھا، باإلضافة إلى توزیع برشورات للطلبة تتعلق بالشأن.

  أخبار األردنیة 
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  ةفي البلقاء التطبیقیة بجائزة أفضل فرع طالبي على مستوى الجامعات االردنی IEEEفوز فرع 
  

) في جامعة البلقاء التطبیقیة كلیة الھندسة التكنولوجیة (منظمة IEEE-فاز الفرع الطالبي ( بلولیتكنك
) بجائزة أفضل فرع طالبي على مستوى الجامعات  IEEEالمھندسین الكھربائیین وااللكترونیین 

  األردنیة .
  

فضل مشرف فرع طالبي على كما فاز الدكتور أوس القیسي من جامعة البلقاء التطبیقیة بجائزة أ
  مستوى مشرفي الفروع الطالبیة في االردن.

  
یین  و قد تم تكریم الفرع في الحفل السنوي الذي اقامھ فرع األردن لمجمع المھندسین الكھربأی

) من قبل المنظمة بحضور مندوب Le Grandفي فندق (  IEEE Jordan Sectionواإللكترونیین 
قیة االستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي نائب رئیس الجامعة لشؤون رئیس جامعة البلقاء التطبی

المراكز العلمیة االستاذ الدكتور نضال یونس، حیث تقدم مشرف الفرع الدكتور اوس القیسي و 
الطالب بجزیل الشكر والعرفان لعطوفة االستاذ الدكتور عبد هللا الزعبي األكرم على دعمھ المستمر 

شاء ناد للطلبة في ھذا المجال وأخذ الموافقات الالزمة إلنشاء النادي، كما قدم للفرع وتوجیھھ بإن
الشكر لالستاذ الدكتور فیصل الغثیان عمید كلیة الھندسة التكنولوجیة على تقدیمھ كافة التسھیالت 

  الالزمة للفرع و الطالب.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  سوالیف
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  بدء االمتحانات العملیة للشامل
 

ة رئیس اللجنة العلیا لالمتحانات األستاذ الدكتور عبدهللا سرور قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقی
الزعبي أن جامعة البلقاء التطبیقیة شرعت الیوم السبت بعقد االمتحانات العملیة المتحانات الشھادة 

حیث بدأت االمتحانات العملیة صباح الیوم  ٢٠١٩الجامعیة المتوسطة " الشامل " للدورة الصیفیة 
 م،27/7/2019وتستمر لغایة یوم السبت الموافق  20/7/2019السبت الموافق 

 
م و 3/8/2019أما االمتحانات النظریة فستكون على النحو اآلتي: الورقة األولى یوم السبت الموافق 

م أما الثالثة واألخیرة فستكون یوم الخمیس الموافق 5/8/2019الثانیة یوم االثنین الموافق 
) كلیة جامعیة 45) طالب وطالبة من (4811یتقدم الى االمتحان (م، ومن المتوقع أن 8/8/2019

) تخصص ضمن الخطط الدراسیة القدیمة 95) طالب موزعین على (2081متوسطة من بینھم (
) طالب وطالبة والثالثة 1524) طالب وطالبة ، والثانیة (1232حیث سیتقدم إلى الورقة األولى (

) 57) طالب وطالبة موزعین على (2730)، و (1098) () طالب وطالبة والرابعة (العملي1686(
) طالب وطالبة، 2730تخصص ضمن الخطط الدراسیة الجدیدة حیث سیتقدم إلى الورقة األولى (

) طالب 2490) طالب وطالبة والرابعة (العملي) (2730) طالب وطالبة والثالثة (2730والثانیة (
) من الطلبة المنتظمین الذین یتقدمون 3673االمتحان (وطالبة، ومن بین الطلبة الذین سیتقدمون إلى 

) معیدون سبق لھم وأن تقدموا لالمتحان ولم یحققوا متطلبات النجاح 987لالمتحان ألول مرة، و(
) طالب وطالبة یتقدمون لالمتحان لغایات رفع معدالتھم لیتمكنوا من التجسیر إلى الجامعات 151و(

  األردنیة.
 

ً لالمتحان العملي الذي تشارك فیھ () م31وقد تم تجھیز ( ً 850) لجنة مكونة من (240ركزا ) عضوا
یمثلون المدرسین في جامعة البلقاء التطبیقیة والكلیات الجامعیة المتوسطة التي تشرف علیھا الجامعة 

) 12وأصحاب الخبرة واالختصاص من القطاع الخاص؛ أما بالنسبة لالمتحان النظري فیعقد في (
) مراكز في كلیات جامعة البلقاء 8ن موزعة على جمیع محافظات المملكة، من بینھا (مركز امتحا

التطبیقیة، ومركزان في الكلیات الخاصة التي تشرف علیھا الجامعة، ومركز للكلیات العسكریة، 
  ) مراقب وفني.700ومركز في الكلیة التقنیة/ الطفیلة، ویشرف على االمتحان النظري حوالي (

 
تاذ الدكتور عبد هللا سرور الزعبي بأن امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة للخطط الدراسیة ونوه األس

ً عما ھو متعارف علیھ، حیث سیتقدم الطلبة وألول مرة الى االمتحان  الجدیدة سیكون مختلفا تماما
ً لمصفوفة مخرجات التعلم التي یحتاجھا سوق العمل لكل تخصص، ولن یكون امتحانا تحصی ً وفقا لیا

في المواد التي درسھا الطالب، بل سیقیس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمھارات والمعارف العلمیة 
والتخصصیة والتشغیلیة والعملیة التطبیقیة التي اكتسبھا خالل دراستھ في كلیتھ، وستكون جمیع 

عامة في جامعة األسئلة من ضمن المھارات المعلنة للطلبة على موقع وحدة التقییم واالمتحانات ال
البلقاء التطبیقیة، وقد وضعت الجامعة على موقعھا ارشادات وتعلیمات للطلبة تتعلق باالمتحان 
النظري والعملي للخطط الجدیدة وبإمكان الطلبة االطالع علیھا واالستفادة منھا عند التحضیر 

 لالمتحان.
 

ولغایة  20/7فني، فسیعقد خالل الفترة من أما بالنسبة المتحان الكفاءة العملي لطلبة برنامج الدبلوم ال
) 16) طالب یتوزعون على (106م، ومن المتوقع أن یتقدم إلى ھذا االمتحان (27/7/2019

  المدینة نیوز
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ً من ( ً مھنیا ً إلجراء االمتحان 14) كلیات جامعیة متوسطة، وقد تم تجھیز (10تخصصا ) مركزا
ً تم اختیار150) لجنة فاحصة یشارك فیھا (40وتشكیل ( ھم من المدرسین في الكلیات ) عضوا

  الجامعیة المتوسطة وذوي الخبرة واالختصاص من القطاع الخاص.
 

ھذا وذكر الدكتور الزعبي بأنھ بإمكان الطلبة المعنیین االطالع على برنامج ومواعید ومراكز 
لقاء االمتحانات العملیة من خالل دخولھم إلى موقع وحدة التقییم واالمحانات العامة في جامعة الب

التطبیقیة، كما أنھ بإمكان كل طالب معرفة رقم جلوسھ ومركز االمتحان والقاعة التي سیتقدم فیھا إلى 
ً من یوم االمتحان من خالل الدخول إلى موقع وحدة التقییم واالمتحانات ال   م23/7/2019عامة اعتبارا
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  والت "المعاني في مواجھة قوى الشد العكسي ..." للباطل جولة و للحق ج
  
  

خالل األیام القلیلة الماضیة بدأ عدد من األصوات بالظھور على المنابر االعالمیة المختلفة رافعین 
النبرة بالنقد الذي یستھدف النیل من بعض القامات الوطنیة ولیس نقدا بناء لتصویب المسیرة او البناء 

  و قائم ...على ما تقدم من إنجازات او لطرح وجھات نظر جدیدة للنھوض بما ھ
  

ھذه األصوات التي استھدفت وبشكل مباشر وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي 
الدكتور ولید المعاني لتثبیط خطواتھ الواثقھ والطموحة من أجل إحداث ثورة بیضاء في قطاع التعلیم 

احدة تحوي قطاع التربیة العالي والجامعات ضمن خطة شمولیة تشمل العمل المتكامل ضمن بوتقة و
والتعلیم ألحداث التغییر المطلوب والنھوض بالعملیة التربویة والتعلیمیة و تخریج كفاءات وطنیة في 

  جمیع التخصصات التي یتطلبھا سوق العمل الوطني والعربي ....
  

حالیة من من علت أصواتھم خالل األیام الماضیة ھم ممن حققوا مكاسب لم تكن لتتحقق لوال البیئة ال
تردي الحاكمیة في قطاع التعلیم العالي والجامعات فتم تعیینھم في مواقع اداریة متقدمة او تم إسناد 
مھام أكادیمیة لھم ال تتناسب مع محدودیة المھارات التي یملكونھا او ضآلة شأنھم األكادیمي أن كان 

على صعید القدرات اإلداریة  من جوانب البحث العلمي او ما یتقنون من مھارات إتصال وتواصل او
المتمیزة ...لذلك فقد شرعت تلك الفئة في محاولة یائسة لوضع العراقیل و العصي في الدوالیب لوقف 
تیار إصالحي یستھدف إزالة التشوھات التي لصقت بالمسیرة األكادیمیة فأضرت بسمعة الجامعات 

رات لدول خفضت من اعتماد أعداد من والتعلیم والتعلیم العالي في األردن فكان ما كان من قرا
  الجامعات األردنیة....

  
ان تلك الفئة ھي الفئة ذاتھا التي كانت مرتبطة ببعض القیادات في مواقع متقدمة في بعض األجھزة 
والذین انتقدھم الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین مؤخرا في عدد من المناسبات وامتعض بشدة من 

قبل فترة إلى مدیر المخابرات العامة اللواء أحمد حسني... حیث أن تلك اداءھم في رسالة وجھھا 
القیادات ضغطت عل مواقع القرار الستقطاب بعض تلك األصوات او الضغط على صناع القرار 

  بتعیینھم في مواقع متقدمة فحدث ما ال یحمد عقباه من تردي ووھن في المؤسسات الوطنیة ...
  

ش القائم على عدم الدرایة والنقد المستند لتحقیق مصالح شخصیة على ان التشكیك و اسلوب التھوی
حساب المصالح الوطنیة العامة وذلك في محاولة إلنقاذ بعض القیادات األكادیمیة التي ثبت عدم 
كفایتھا في إدارة المؤسسات التعلیمیة لیس إال للمحافظة على مكتسباتھم الخاصة ووقف اإلصالح 

لرفع جودة التعلیم وتفعیل المجالس الحاكمة للعملیة التعلیمیة لتكون مؤثرة في التشریعي الذي یسعى 
  القرار الجامعي ...

  
ھذه الفترة المھمة والتي تتطلب جھودا كبیرة العادة الثقة بالنظام التعلیمي واألكادیمي األردني محلیا 

ة البوصلة إلى الوراء ...ھؤالء واقلیمیا ودولیا لیس فیھا مكان لمن یحاولون الشد باتجاه الخلف وإعاد
الضعاف أكادیمیا وإداریا ال ید أن یخرجوا من المواقع المتقدمة ویخلوا الطریق القیادات الكفوءة التي 

  ستكون قادرة على تحقیق األھداف والطموحات.
  

  طلبة نیوز
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  »التكمیلیة«الحالي وإعـالن النتائج بعد  28طلبات القبول الموحـد 
  

دء تقدیم طلبات القبول الموحد لاللتحاق بالجامعات الرسمیة سیكون في ذكرت مصادر مطلعة ان ب
الثامن والعشرین من الشھر الحالي ولكافة الطلبة خریجي الثانویة العامة التي ستعلن نتائجھا في 
الخامس والعشرین من الشھر الحالي، وكذلك لطلبة الثانویة العامة من سنوات سابقة، وحملة 

  ».العربیة واالجنبیة«نیة الشھادات غیر االرد
  

واشارت المصادر الى عدم اعالن نتائج القبول الموحد اال بعد االنتھاء من الدورة التكمیلیة واعالن 
نتائجھا، حیث سیتم فتح باب تقدیم طلبات القبول الموحد لمدة یومین او ثالثة بعد اعالن نتائج الدورة 

یم طلبات التحاق عبر القبول الموحد، ویمكن لمن تقدم التكمیلیة، بحیث یمكن للطلبة التكمیلیین تقد
اساسا للقبول الموحد تغییر تخصصاتھ التي دونھا في طلبھ سابقا، والعودة لطلبھ بعد ادخال رقمھ 
السري وتغییر ترتیب تخصصاتھ وفقا لمعدلھ الجدید الذي حصل علیھ، حیث اكدت ذات المصادر ان 

  لى.المعدل الذي سیتم احتسابھ ھو االع
  

واوضحت ذات المصادر ان حملة الثانویة العامة غیر االردنیة لن یكون بمقدورھم االستفادة من تقدیم 
، لیتم اجراء »االول«الطلبات بعد الدورة التكمیلیة، حیث یمكنھم ادخال كافة بیاناتھم بالقبول الموحد 

تكمیلیة، كما ان الثانویة العامة امتحان مفاضلة الصحاب المعدالت المتساویة، لیحسم امرھم قبل بدء ال
غیر االردنیة یمكن لطلبتھا ادخال معدلھم المتوقع بالقبول االول، وبعد ظھور نتائجھم رسمیا یتم 
طلبھم عبر الوزارة لیعدلوا ترتیب تخصصاتھم ان رغبوا في حال كان معدلھم اقل او اعلى من 

، بحیث انھ وبناء على المعدل النھائي تلغى المتوقع، حیث ان نظام تحمیل االوراق مفتوح عبر الموقع
الذي سیقوم » التكمیلیة» خیاراتھم ویمكنھم تعدیلھا بناء على الوضع. واكدت المصادر ان طالب

بادخال طلب جدید او یقوم باجراء اي تعدیل على طلبھ لن یستفید من التخصیصات، المتعلقة باوائل 
اما مكرمة ابناء العاملین بالتربیة وابناء القوات المسلحة  االلویة والمحافظات ومكرمة ابناء العشائر,

والمخیمات وذوي االعاقة وكافة التخصیصات المشمولة بسیاسة القبول، فانھا تشمل كافة الطلبة 
  ضمن الدورة العادیة او التكمیلیة.

  
رأ من ناحیة ثانیة، اكدت المصادر ان موقع القبول الموحد یشترط دخول الطالب علیھ ان یق

التخصصات المشبعة والراكدة، كما ان كل تخصص یسجلھ الطالب حسب الجندر والتخصص یظھر 
  لھ ترتیبھ في حال كان مشبعا او راكدا في منطقتھ ومحافظتھ.

  
ودعت الوحدة الطلبة التقید بما ورد بشأن التخصصات المشبعة والراكدة لغایات تنظیم سوق العمل 

  رج.وامكانیة ایجاد وظیفة بعد التخ

  طلبة نیوز
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  التعلیم العالي : منح أبناء إقلیمي الوسط والشمال في جامعات الجنوب مازالت مستمرة
  
  

  صرح الناطق اإلعالمي  لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بما یلي:
  

تؤكد وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتطمئن جمیع أبنائھا الطلبة وأولیاء أمورھم بأن المنح 
ألبناء إقلیمي الشمال والوسط الدارسین في جامعات الجنوب ما زالت مستمرة ولم یتم المخصصة 

، وستقوم الوزارة بتأكید ذلك ٢٠١٩إیقافھا بما في ذلك المنح المخصصة لطلبة الدورة الشتویة لعام 
باصدار قوائم شاملة تتضمن أسماء جمیع الطلبة  المشمولین بالمنح سواء كانوا من طلبة السنوات 

  السابقة أم من طلبة الدورة الشتویة.
  

  طلبة نیوز
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  بدء استقبال طلبات االلتحاق بمعاھد التدریب المھني صباح الغد
  

أعلنت مؤسسة التدریب المھني عن بدء استقبال طلبات االلتحاق بالمؤسسة االحد بعد اتخاذھا 
  خامس من ایلول المقبل. االستعدادات الفنیة واإلداریة والتنظیمیة الالزمة لبدء العام الدراسي في ال

  اقرأ أیضا:
  

  تفاصیل ساخنة لمقتل ' ثمانینیة ' .. القاتلة على معرفة بالمغدورة
  

وقال مدیر المؤسسة المھندس زیاد عبیدات: إن مدیریات التدریب المھني في االقالیم والمعاھد التابعة 
لمھني اعتبارا من یوم غد االحد لھا استعدت الستقبال طلبات الراغبین بااللتحاق في برامج التدریب ا

  من ایلول المقبل.  5وحتى 
  

وبین أن من تنطبق علیھ شروط االلتحاق من الذكور أو اإلناث سیقبل ضمن مستویات العامل 
لمھني، والماھر، ومحدد المھارات في اطار برامج المؤسسة، باالضافة إلى برامج المستوى االول ا

  وبرامج الدبلوم وبرامج المشروع السیاحي والتدریب لذوي اإلعاقة وتعزیز مشاركة اإلناث, 
  

تتعامل آالف متدرب ومتدربة إال انھا  10واكد انھ بالرغم من ان الطاقة االستیعابیة للمؤسسة تبلغ 
ً مع  الف متدرب ومتدربة كطاقة تشغیلیة، مشیرا إلى ان المؤسسة تستخدم نمطا تدریبیا  20سنویا

  بالمئة من البرنامج المقرر في معاھدھا، والجزء المتبقي في مواقع العمل. 50یعتمد على تنفیذ 

  الوكیل االخباري
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  ماذا فعلت بشھادتك الجامعیة؟
  

لجامعیة ودورھا وأھمیتھا والغایة منھا.. فقلة قلیلة جدا تختلف النظرة حیال الشھادة ا-جوان الكردي 
تذھب إلى أن الھدف من الدراسة الجامعیة ھو تكوین شخصیة الطالب وتھیئتھ وتسلیحھ بالخبرات 
والمھارات وباألدوات الالزمة لخوض غمار حیاتھ بعد التخرج، وعلى رأسھا التفكیر العقالني 

  یة.ومعالجة المشاكل التي تواجھھ بمنطق
  

وتذھب غالبیة اآلراء، حتى في أروقة الحكومة وإدارات التعلیم العالي والجامعات، إلى ربط الشھادة 
(أو ما اصطلح على تسمیتھ بمخرجات التعلیم) بمتطلبات سوق العمل. ونتیجة تركیبة الدولة (الدولة 

صارت الوظیفة في القطاع الریعیة) في فترات سابقة منذ إنشائھا، والعقلیات التي قادتھا وسیّرتھا، 
العام ھي المطلب األول والمفضل لدى الكثیر من خریجي الجامعات، حتى عند خریجي التخصصات 
المھنیة كالطب والصیدلة والھندسة والقانون.. وبسبب توجھ األھالي واآلباء واألمھات وإصرارھم 

رواب التخرج یحملون شھاداتھم على توفیر أفضل تعلیم ألبنائھم، وتوقِھم الشدید لرؤیتھم وھم في أ
(سالحھم لدخول معترك الحیاة وعّدتھم لبناء مستقبلھم)، ومع تزاید أعداد الجامعات في الداخل، 
وصلنا إلى حال، تكدست فیھ عشرات اآلالف من الشھادات الجامعیة على رفوف دیوان الخدمة 

ف. فیما یتواجد اآلن على مقاعد المدنیة، دونما شواغر تكفي ھذا الَكّم الھائل من طالبي الوظائ
ألف طالب. ورافق ذلك ضیق أفق في االنفتاح على القطاع الخاص  265الدراسة الجامعیة نحو 

وتفعیلھ وإطالق قدراتھ الكامنة في توفیر الوظائف، وجذب االستثمارات وتشجیعھا لتوفیر فرص 
دة متزوجة طلبت عدم نشر ، وھو اسم مستعار لسی»أم أحمد» «لیتني لم أدرس«عمل للخریجین. 

أم أحمد ». ھذا الموضوع أعاد فتح جروحي ونّزل دموعي.. أقسم باهللا«اسمھا الصریح، تقول: 
وفعالً ». حتى ال أحتاج أحدا«تیتمت وھي ابنة عشر سنوات، وكان حلمھا أن تدرس في الجامعة 

 ٢٠٠٠یھي) عام في امتحان الثانویة العامة (التوج ٨٠اجتھدت في دراستھا ونجحت بمعدل 
ال أحد من إخوتي قبل أن یساعدني في تكالیف «،وحصلت على قبول في الجامعة تنافسیا. غیر أن 

دینار بالفصل الدراسي. تتابع: كنت مستعدة ألن  ٣٠٠الدراسة الجامعیة، مع أن القسط لم یكن یتجاوز 
  أعمل في أي عمل حتى أحقق حلمي بأن أدرس في الجامعة،

  
ن متزوجا وعرض علي أن أتنازل لھ عن حصتي في البیت وأرٍض ورثتھا عن وأخي الكبیر كا

الشھادة عندي كانت «المرحوم والدي مقابل أن یتكفل بدفع األقساط. وھي قبلت وفرحت كثیرا ألن 
وفعال أكملت دراستھا الجامعیة وتخرجت وحصلت على البكالوریوس من جامعة ». أھم من كل شيء

ّق في  ١٦لكنھا لآلن ومنذ أن تخرجت قبل ». یة إسالمیةمعلم مجال ترب«الیرموك  عاما لم توف
الحصول على وظیفة. لم یلحقھا الدور في دیوان الخدمة المدنیة، وعملت في بعض المدارس 
الخاصة، غیر أن الراتب لم یكن یكفي للمواصالت ولوضع أبنائھا في الحضانة. وتقول وھي تندب 

. وھي اآلن فقط ربة منزل، ولدیھا ثالث بنات وولد. وھي تختم »لیتني ما درست وال بعت«حظھا: 
ً الثالثینیة یمامة إبراھیم ». عاما، راح العمر واحنا نستنى بالوظیفة 39بالقول: عمري اآلن  كانت حلما

وثیقة رسمیة تثبت أنك أتممت متطلباتھا ولكنھا ال تثبت أنك بحق تعمل «ترى في الشھادة الجامعیة 
كانت حلما وریشة لرسم المستقبل الذي كنا نحلم بھ.. ولكن، «لكنھا تستدرك بالقول: ». بمتطلباتھا

لألسف، في ظل السیاسات غیر المدروسة وافتقار الكثیر منا للداعمین أو (فیتامین واو) الذین نھبوا 
. »الكثیر من الفرص التي كانت من حقنا؛ ثقلت أحالمنا حتى باتت ذكریات ال یستحب النظر الیھا..

  14الرأي ص: 
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شھاداتي الجامعیة، ولیست شھادتي فقط، تعلوھا «وتستطرد یمامة، وكأن الزفرة تخرج مع حدیثھا،: 
غبرة التعب والسھر الذي طالني من أجل الحصول علیھا ألزین بھن مجلدي الخاص بحفظ األوراق 

یزال ولكن على الصعید المھني والعملي ما «وھي ال تنكر أھمیتھا على الصعید العلمي ». المھمة
  ».اسمي مجردا من مسماه الوظیفي..

  
سنة، وأكملت علیھ دراسات علیا، ولم توفق بالحصول  16یمامة خریجة تخصص معلم صف منذ 

حالي كحال كثیر من الخریجین، رغم أننا تقدمنا لكثیر من الوظائف «على وظیفة في أي مجال؛ 
وتتساءل باستنكار: ». لم تستوِف الشروط..«ونجحنا في االمتحانات والمقابالت. لكن دائما یأتینا الرد 

مرارة ». ما ھي الشروط؟! لم یكتب على طلب تقدیمك للوظیفة (الراعي الرسمي) لطلبك..«
ً)، تخصص فني جیولوجي، یقول انھ لم یعمل بشھادتھ إلى یومنا  48االغتراب خلدون أبو كرم ( عاما

األردن بشھادتي، وبحثت عن عمل لمدة أربع ھذا. یقول خلدون لـ$: بعد أن فقدت األمل بالعمل في 
سنوات بال طائل، فاغتربت، وأعمل في مجال آخر في بلدي الثاني اإلمارات العربیة المتحدة. وھو 

ولم تعمل بتخصصھا (أدب  ١٩٩٦یعمل مدیر مبیعات في مصنع مطابخ، وزوجتھ خریجة منذ عام 
الحمد اهللا أنا مغترب «لذي درسھ، یقول: عربي). وعن شعوره وھو یعمل في الغربة في مجال غیر ا

یتابع، بشيء من الحزن،: ». عاما، وثمن الحیاة وتأمین سبل المعیشة والمستقبل ھو الغربة ٢٦منذ 
ال طعم لحیاتك خارج الوطن، كیف یكون طعم الحیاة عند سماعك أن أباك أو عمك أو صدیقا لك أو «

ً یعز علیك قد فارق الحیاة ولم یعد موج ودا وأنت في الغربة ال تملك إال قول ال حول وال قوة إال جارا
وبالنسبة لخلدون، بغّض النظر عن التخصص، السؤال أو التحدي األكبر ھو ». باهللا العلي العظیم

كیف تكون ناجحا أكان في تخصصك أو خارج تخصصك؟ ویفصل بالقول: عملت مندوب مبیعات «
نصب إلى أن ابتسم لي الحظ؛ إذ كنت أفضل من یسّوق في بدایة األمر، وبعد ذلك تدرجت في الم

منتجات المصنع، ولذلك نُقلت من مندوب إلى مدیر مبیعات في حال إثبات وجودي بتحقیق الھدف 
  المطلوب من المبیعات

  
فمن أراد النجاح علیھ أن یصادق الوقت وأن یكون ملتزما جدا بھ، «واألمر كان سھال جدا علیھ؛ 

ال العشریني ». إلى تلك المرحلة تصبح األمور المتبقیة تحصیل حاصل ومن یستطیع الوصول ّ بق
أحببت ھذا التخصص وحلمت بھ منذ الصغر، «محمد الحمدان، تخصص ھندسة مدنیة، یقول: 

تخرجت منذ شھر، وبحثت عن عمل أو وظیفة، ولم أجد لغایة اآلن، مع أنني اجتھدت والتحقت 
یتابع، حالیا ». صل فعال ولغة إنجلیزیة ومھارات حاسوببدورات لتطویر ذاتي ومنھا دورة توا

أعمل في بقالة وأتمنى من الحكومة خلق وظائف حكومیة في شركات ممولة من الحكومة. مؤھل 
عاما) تخصص بكالوریوس ھندسة مدنیة، تخرج منذ أربع سنوات، 29ولكن.. محمود حب الرمان (

ى خبرات ممتازة والتحق بعدة دورات وتدرب في أكثر من شركة وعمل في تخصصھ وحصل عل
تدریبیة، كان لھا الفائدة في العمل وتحسین أدائھ ومستواه المھني. غیر أنھ حتى اآلن لم یجد وظیفة 

ولم یكن یوما طموحي أو أن «ثابتة وال راتبا. وھو حالیا یعمل في مجال اكسسوارات السیارات 
مل متاحة في ھذا المجال ویقترح العمل على ویلفت إلى أنھ ال یوجد فرص ع». خططت لھذا العمل

مللت نفسي أم بادي، تخرجت ». إیجاد فرص عمل و/أو التخفیف من عدد الخریجین بھذا المجال«
وتقول إنھا في كل فترة تصور  2007وحصلت على البكالوریوس في تخصص تربیة الطفل منذ عام 

وكل سنة على ھذا «وتخبئ النسخة األصلیة، شھادتھا الجامعیة عدة نسخ وتوزعھا عند تقدیم الطلبات 
  ».الحال حتى ملیت من نفسي

  
،وھي حتى اللحظة لم  2004عاما)، حاصلة على بكالوریوس جغرافیا منذ عام  37ندم نداء فریوان (

تحصل على وظیفة. تقول نداء: نظرتي للحیاة باتت سوداویة إلى حد بعید.. ال أكذب حین أقول إنني 
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على كل لیلة سھرت فیھا أثناء دراستي الجامعیة وعلى كل لحظة بكیت فیھا بسبب ندمت أشد الندم 
عالمة متدنیة أو بسبب إحراج المدرسین.. وھي تندم أشد الندم على كل یوم تأخرت فیھ بسبب 

ما تزال صورتھا (رحمھا اهللا) حاضرة وكأنھا اآلن، حین «المواصالت وأقلقت أمھا علیھا؛ التي 
الشرفة (البرندة) تنتظرني أیام الشتاء عندما كنت أنھي محاضرتي في الرابعة مساء تضع كرسیھا في 

أي وقت المغرب تقریبا.. وتتابع: أندم ألنني لم أجد من ینصفني.. أندم ألنني لم أحصل على عمل 
د بكل صراحة لم أستفد منھا شیئا، وهللا الحم«یشغلني عن الماضي.. أقولھا.. وتنھي بتنھیدة ُمِمّضة: 

سنوات وحصلت على البكالوریوس في  7على الدور أماني مریّان تخرجت منذ ». على كل حال
ترتیب دوري في دیوان «إدارة األعمال وبحثت عن عمل، لكنھا لم تجد. ومع أن تقدیرھا جید؛ إال أن 

د، وّصلت الخمسین حسن خال». الخدمة المدنیة باآلالف، وأنا عاطلة عن العمل وأسدد قرضا جامعیا
وھو یبحث عن عمل ولم یجد حتى اآلن  1993بكالوریوس كومبیوتر، یقول أنھ منذ تخرج عام 

یقول حسن: في كل مكان عملت بھ إما الراتب متدنٍّ أو ال یوجد راتب كاف، مع ». وظیفة محترمة«
ساعات طویلة من العمل، وأحیانا عدة وظائف إداریة مع وظیفتي، أو تغلق الشركة أبوابھا لقلة 

  ».األعمال والتنافس الحاد في السوق
  

عاما وما زلت أبحث عن عمل ولغایة الیوم لم أعمل بشھادتي ولم  50یتابع حسن: أصبح عمري اآلن 
أرتْح في عمل أو أجد نفسي فیھ.. ولم یظھر لي اسم بدیوان الخدمة مع أنني طورت من قدراتي 

ھو » الواو«مة في الكمبیوتر، ولكن لألسف بااللتحاق بدورات لغة انجلیزیة، ومھارات ودورات متقد
لیست مجرد كرتونة ». واو«المسیطر ال الشھادة وال التقدیر وال الدورات وال الشخصیة.. المطلوب 

وتقول ».. كرتونة ھدفھا الوظیفة«أما نھیل قعدان، فال تنظر إلى الشھادة الجامعیة على أنھا مجرد 
ً ماذا فعل«لكل من یسألھا (بھذا المنطق)  أما «وتستدرك بالقول: ». ِت بشھادتك.. فأنا لم أفعل بھا شیئا

وترى في ». اذا كانت الشھادة خبرة في التعلیم والتعامل مع اآلخر نظرة مختلفة لألمور.. علم ینتفع بھ
فن التعامل مع األزمات.. صداقة جمیلة تدوم العمر كلھ.. فن الذوق «فترة الدراسة الجامعیة كذلك 

وتؤمن نھیل بأن من ». علماء.. خبرة البحث عن المعلومة.. فائدة ألوالدي بالمستقبلواألدب مع ال
  ».فلألسف نظرتھ محدودة وسطحیة«ینظر إلى الشھادة بوصفھا وظیفة.. 
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  تباین یؤرجح القانون بین مؤید ومعارض”: معدل الجامعات“
  

امعات األردنیة، والذي اقره مجلس تباینت آراء أكادیمیین بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الج
الوزراء مؤخرا؛ بین مؤید یعتبر أن التعدیالت أعادت األمور إلى نصابھا ومن یرى انھا تشكل 
نكوصا عن التوجھ لمنح الجامعات؛ مزیدا من االستقاللیة، أو انھا شكلیة، وان النھوض بالتعلیم 

  العالي یحتاج إلجراءات جذریة.
على أھمیة وقف التدریس في مكاتب االرتباط، ” الغد“میون تحدثت إلیھم وفیما اتفق خبراء أكادی

وضرورة إعادة النظر في آلیة تعیین رؤساء الجامعات، اال انھم اختلفوا على اغالقھا، أو جعل تعیین 
  رؤساء الجامعات والتجدید لھم، بعیدا عن مجالس األمناء.

لوجیا االسبق والذي تولى رئاسة اللجنة الوطنیة وزیر التعلیم العالي ورئیس جامعة العلوم والتكنو
لتنمیة الموارد البشریة الدكتور وجیھ عویس، رأى ان القانون یحتاج إلى تعدیالت جذریة، متسائال 

حصول إصالح “ھل یمكن لتركیبة مجلسي النواب واالعیان، السماح بمثل ھذه التعدیالت؟ مستبعدا 
  ”.ور مثل ھذه اإلصالحاتجذري في التعلیم العالي، وامكانیة مر

وقال عویس إن ما قامت بھ التعدیالت، كانت مجرد سحب لصالحیات من مجالس األمناء وإعادتھا 
  إلى مجلس التعلیم العالي.

وبین أن التعدیالت ال تمس جوھر االستقالل المالي واالداري للجامعات، فما نحتاجھ ھو حل لمشكلة 
ات، وعدالة في التعیینات، ووضع اسس قبول عادلة، والغاء وضعھا المالي من مدیونیة وعجز موازن

  الموازي واالتجاه نحو التعلیم التقني، وانشاء كلیات بولیتكنیك، وتحسین التعلیم العالي ورفع سویتھ.
ویعتقد عویس بان آلیة تعیین رؤساء الجامعات الحالیة غیر مقنعة، مشددا على اختیار رؤساء 

قویة، یحظون بدعم سیاسي ویعینون بقرار من مجلس الوزراء،  جامعات أصحاب رؤیة وشخصیة
  بدال من الطریقة الحالیة التي جعلت من رئیس الجامعة مجرد موظف.

رئیس الجامعة العربیة المفتوحة والرئیس االسبق لجامعة الیرموك الدكتور محمد أبو قدیس، أید ما 
دیمة لتعیین رؤساء الجامعات بقرار من ورد في مشروع القانون المعدل، وأكد أن اإلجراءات الق

  مجلس الوزراء، أفضل من اآللیة المعمول بھا حالیا.
ودعا أبو قدیس إلى لجنة من شخصیات اكادیمیة معروفین بخبرتھم ونزاھتھم وسیرتھم في قیادة 
مؤسسات التعلیم العالي، یشكلھا مجلس الوزراء؛ مھمتھا استكشاف من یستطیعون تولي رئاسة 

  ؛ واختیار رؤساء للجامعات من بینھم.”ومن السھل معرفتھم“ة الجامع
وأشاد بالتعدیالت المرتبطة بكیفیة انتھاء خدمات رؤساء مجالس األمناء واعضائھا، متسائال عن 

  منتقدا آلیة اختیار رؤساء وأعضاء مجالس األمناء.” الدور الذي قامت بھ مجالس األمناء الحالیة؟“
ضرورة وجود مكاتب ارتباط؛ إذ انھا تقوم بأعمال إداریة وقت التأسیس وال ویتفق أبو قدیس مع عدم 

  یعود لھا أھمیة بعدھا.
وزیر تعلیم عال ورئیس جامعة سابق فضل عدم ذكر اسمھ؛ اعتبر أن مشروع القانون المعدل لقانون 

یزیل ما ورد الجامعات، یشكل نكوصا عما ورد في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وس
في القانون الحالي من نصوص بھذا السیاق، ومنھا ما یمنح مزیدا من االستقاللیة للجامعات، ومنھا 

  ازالة النص الذي یتضمن وضع نظام لتعیین رؤساء الجامعات.
ویرى الخبیر األكادیمي ان القانون المعدل، أضعف مجالس أمناء الجامعات لصالح رؤساء 

ینسب مجلس أمناء الجامعة الخاصة، بانھاء خدمات رئیسھ أو أحد  الجامعات، متسائال كیف
  أعضائھ؟.

  1الغــد / السبت ص: 
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وقال إن مشروع القانون انتزع من صالحیات مجالس األمناء؛ واعطاھا لمجلس التعلیم العالي، 
كالتنسیب بثالثة اسماء لمجلس التعلیم العالي، لیختار من بینھا رئیسا للجامعة وصالحیة التمدید 

وصالحیة تحدید أسس القبول، وھذا یتعارض مع التوجھ نحو منح مزید من  لرئیس الجامعة،
  االستقاللیة للجامعات.

وخالف التعدیل المتعلق بإغالق مكاتب االرتباط؛ مؤكدا وجود ضرورة إداریة لھا مع تأییده لمنع 
  قرار التدریس فیھا.

لس الوزراء االسبوع وسحبت التعدیالت المقترحة على مشروع قانون الجامعات الذي اقره مج
  أسماء، لتعیینھم رؤساء للجامعات. 3الماضي، صالحیة مجالس األمناء بالترشح والتوصیة بـ

وشطبت التعدیالت المقترحة الصالحیة التي كانت ممنوحة لمجالس األمناء، برفع قائمة لمجلس 
  مرشحین یوصي بھا مجلس أمنائھا. 3التعلیم العالي مكونة من 

؛ تعود عملیة تعیین رؤساء الجامعات بتنسیب من مجلس التعلیم العالي، وبعد صدور وبھذه التعدیالت
ً یمنح مجلس التعلیم العالي صالحیة التجدید  اإلرادة الملكیة السامیة، كما أقر مشروع القانون نصا

  لرئیس الجامعة.
ً النتھاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس األمناء في الجامع ات الرسمیة ووضعت التعدیالت أحكاما

والخاصة، فقد أقر مشروع القانون انھاء خدمات رئیس مجلس األمناء، وأي عضو فیھ عند انتھاء مدة 
تعیین أو قبول استقالتھ من المجلس، أو عند إعفائھ من منصبھ بقرار من مجلس التعلیم العالي في 

  الجامعات الخاصة. الجامعات الرسمیة، وبقرار منھ بناء على تنسیب مبرر من مجلس األمناء في
) في القانون المعمول بھ؛ بأن یصدر مجلس الوزراء 35وألغت التعدیالت ما نصت علیھ المادة (

نظاما لتعیین رؤساء الجامعات، كما منعت التعدیالت الجامعات، فتح مراكز ومكاتب ارتباط لھا، 
ء مدارس واي برامج وكذلك منع إنشاء مراكز للتعلیم والتدریب واالستشارات والخدمات، وإنشا

  خاصة خارج الجامعة، وسمحت بأن تكون في موقع الجامعة.
كما ألغت التعدیالت المقترحة، صالحیة مجلس االمناء بتحدید اسس القبول، واالبقاء على صالحیة 
تحدید أعداد المقبولین في حقول التخصصات المختلفة، وفقا لمعاییر االعتماد وضبط الجودة، وذلك 

  مجلس العمداء ضمن السیاسة العامة التي یقرھا مجلس التعلیم العالي.بتوصیة من 
 ً وألزمت التعدیالت مجلس أمناء الجامعة بتشكیل لجنة قانونیة، باإلضافة للجان التي كان منصوصا
علیھا في السابق وھي (األكادیمیة واإلداریة والمالیة)، ویجوز للمجلس تشكیل أي لجنة یراھا الزمة 

  اضیع التي یحیلھا إلیھا، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.لدراسة المو
في الحرم “واستبدلت التعدیالت مكان عقد مجلس االمناء اجتماعاتھ داخل الحرم الجامعي، بدال من 

  ”.الجامعي
ووفق االسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجامعات األردنیة، فإن التعدیالت جاءت 

اء مراكز للتعلیم والتدریب واالستشارات والخدمات، وإنشاء مدارس وأي للسماح للجامعات بإنش
برامج خاصة في موقع الجامعة فقط، وعدم فتح مراكز ومكاتب ارتباط لھا خارج حرم الجامعة، 
ولتحدید طریقة إنھاء خدمات رؤساء مجالس أمناء الجامعات وأعضائھا، وتحدید الجھة صاحبة 

یس الجامعة، ولتمكین الجامعة من تمدید خدمات أعضاء الھیئة الصالحیة في تجدید تعیین رئ
التدریسیة فیھا مّمن بلغوا السبعین من العمر سنة فسنة لمدة ال تزید على خمس سنوات وفقا لضوابط 

  محددة.
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  دعوة للشباب باإلیمان بقدراتھم” األردنیة”و” الیرموك“سیاسیون: لقاء الملك بطالبات 
  

لة الملك، قدم صورة مثالیة للقائد القریب من شعبھ، وللراعي الذي یھتم بشؤون أكد سیاسیون أن جال
  رعیتھ.

طالبات من جامعتي الیرموك واألردنیة،  3، أن اللقاء الملكي مع ”الغد”وأوضحوا في أحادیثھم لـ
  المس قلوب وأنفس األردنیین جمیعا، ألنھ جاء غیر تقلیدي، وأشبھ بحدیث رب األسرة ألسرتھ.

تبروا بأن اللقاء دعوة للشباب، كي یتحدوا الصعاب التي قد تواجھ حیاتھم، واإلیمان بقدراتھم وأنھ واع
  یمكنھم أن یكونوا قادة في المستقبل.

وسلط اللقاء الضوء على جوانب شخصیة لجاللتھ وأسرتھ، إذ تحدث جاللة الملك عن مشاعره خالل 
فات التي یحبھا ویكرھھا، باإلضافة إلى تناولھ أحداث مھمة في حیاتھ، وعما یسعده ویغضبھ، والص

عاما، أي منذ تسلمھ لسلطاتھ الدستوریة، ووصف مشاعره األبویة  20موجزا سریعا عن حیاتھ خالل 
عند والدة نجلھ ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، كما تحدث جاللتھ في أمور أخرى 

  حول حیاتھ الخاصة.
العین الدكتور طاھر الشخشیر، أكد أن لقاء جاللة الملك بطالبات جامعة  عضو مجلس األعیان

  الیرموك، اتسم بالعفویة، والشفافیة التي یتحلى بھا جاللتھ في مختلف لقاءاتھ المحلیة والخارجیة.
وأوضح الشخشیر، أن اللقاء كان بمنزلة حوار بین أب وبناتھ، إذ أبدى فیھ جاللة الملك حسا عمیقا 

  لیة تجاه وطنھ وشعبھ.بالمسؤو
ولفت إلى أن جاللة الملك، أجاب على األسئلة التي وجھت إلیھ في اللقاء بشكل واضح، وبدت علیھ 

  السعادة والثقة، بأن الشباب األردني یتحلى بثقة عالیة بالنفس.
ر على وأشار الشخشیر إلى أن لقاء جاللتھ غیر التقلیدي، جاء لیجدد التذكیر بأنھ قریب من شعبھ ویسی

خط واحد مع األردنیین، وأنھ داعم لقدرات الشباب، وأن المستقبل أمامھم، على الرغم من الصعاب 
  التي تمر باإلنسان في مراحل حیاتھ.

وزیر اإلعالم األسبق سمیح المعایطة، قال إن أول مالحظة لفتت انتباھھ في اللقاء، تجلت في ابتسامة 
، وھو دلیل على أن جاللتھ لم یكن متطلعا على األسئلة بشكل جاللة الملك وإشادتھ بأسئلة الطالبات

  تفصیلي.
وبین المعایطة، أن أسلوب الطالبات في طرح األسئلة، جاء عفویا برغم استعدادھن الجید للقاء في 
وقت مسبق، مؤكدا أن محاور األسئلة جاءت بشكل مغایر للمقابالت التي یقوم بھا ملوك وقادة 

أسئلتھا عادة یكونون قد أطلعوا علیھا بشكل مسبق، لكن ھذا اللقاء تفرد بانھ  ورؤساء الدول؛ اذ ان
  ابتعد عن ھذه الشكلیات، وكان عفویا طبیعیا.

وأوضح أن جاللتھ، بقبولھ لقاء الطالبات، عمل على تحفیزھن، وھي رسالة موجھة للشباب األردني 
  المجتمع. ككل، مبینا أن الملك یعد أكبر داعم لھذه الفئة المھمة من

ولفت المعایطة، إلى أن میزة اللقاء، ھي أنھا مشوقة للجمھور، ألنھا مبتعدة عن الشؤون السیاسیة 
  البحتة، أو األحداث التي تمر بھا الدول.

جاللة الملك منح اللقاء لطالبات من ھواة اإلعالم، وھن لسن محترفات في العمل “وأضاف إن 
  ”.على تشجیعھن بأعلى مستوىاإلعالمي، وبالتالي فإن جاللتھ عمل 

وأكد المعایطة أن جاللة الملك؛ ال یعطي مقابالت شخصیة سوى لصحفیین محترفین، وأن منحھ 
الفرصة لطالبات من جامعتي الیرموك واألردنیة، إن دل فإنما یدل على أنھ ال یمانع من تقدیم نفسھ 

  بطریقة جدیدة لشعبھ وللعالم.

  3الغد /السبت ص: 
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ختلف مجتمعات العالم؛ ومنھا المجتمع األردني، وجاللتھ عبر وأوضح أن ھناك حالة إحباط في م
اللقاء األخیر، حرص على زراعة األمل لدى الشباب، مؤكدا أن في الحیاة ما یستحق العمل بكد من 

  أجلھ، برغم الصعوبات.
النائب قیس زیادین، قال إن جاللة الملك قریب دوما من األردنیین، بخاصة الشباب منھم، ویعمل 

  نصحھم ومد ید العون لھم.على 
وأشار زیادین إلى أن جاللتھ، تحدث كثیرا عن ضرورة منح الشباب الفرصة المناسبة لیثبتوا أنفسھم 

  بأنھم قادة المستقبل، داعیا الحكومة إلى ضرورة ترجمة األوراق الملكیة النقاشیة الخامسة والسادسة.
لقاء، إلى أھمیة دور الشباب وإشراكھم في وشدد زیادین على ان جاللتھ، دعا األردنیین خالل ال

  تطویر األردن، وسماع صوتھم، ألنھ یؤمن بقدرتھم على أن یكونوا قادة ملھمین في المستقبل.
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  التنافسیة في التعلیم
  عزت جرادات

  
* حاولت جادا في التمعن في عناوین نتائج مؤشر التعلیم (انفوغراف) العربیة، أبراز تصنیف الدول 

ربیة عالمیا وعربیا ، فالدول تتنافس فیما بینھا لتحقیق أعلى جودة تعلیمیة على أرض الواقع أكثر الع
مما  ھو على قوائم التنافسیة، ففي ھذا العصر أصبح السباق بین األمم في مجال التعلیم ال في میدان 

  السالح.
ً ، تمیل في معظم2019* اعتمد مؤشر جودة التعلیم ( ھا لصالح الدول التي ) اثني عشر معیارا

تحرص على توفیر البیئة التحتیة والكفاءة االقتصادیة، والنشاط التجاري باإلضافة إلى مستوى حزمة 
ً، التكنولوجیا واالبتكار .   الخدمات االجتماعیة متمثلة بالتعلیم والرعایة الصحیة والتدریب وأخیرا

یا، لتتصدر الدول العشر األولى على * كان من البدیھي إن تأتي(سویسرا) في طلیعة الدول عالم
الترتیب: سویسرا،سنغافورة، فنلندا، ھولندا، أمریكا، قطر، كندا، نیوزیاللند، اإلمارات، والدنمارك 
وكنا في معظم منتدیاتنا، محلیا وعربیا ، نشید بالتجربة الدنماركیة والفنلندیة زالسنغافوریة 

ا من التجارب أو األنظمة التربویة ، ربما ألوجھ تشابھ والھواللندیة على وجھ التحدید أكثر من غیرھ
عدیدة بین ھذه الدول وبعض الدول العربیة سكانیا وبیئیا وموارد بشریة وطبیعیة فھي اعتمدت 

  االستثمار في التعلیم واإلنسان من اجل المستقبل.
في التعلیم، التي تبدأ  * ومن أھم ما أدركتھ تلك الدول في نظمھا التربویة فعالیة المنظومة الرباعیة

بجودة التعلیم على ارض الواقع، أي في مختبر إعداد اإلنسان، وھو المدرسة وأدوارھا في جعل 
التعلیم ( رحلة ممتعة للطلبة) فیؤدي ذلك إلى اإلبداع التعلیمي الذي یقوم على تفاعل تبادلي بین المعلم 

م والتعلیم ؛ فیتجھ الطلبة إل ّ ى مجال االبتكار في األفكار والمشاریع، لیكونوا وطلبتھ في عملیة التعل
  مؤھلین وقادرین على ( التنافسیة) محلیا وعالمیا، فتكون المنظومة الرباعیة:
  جودة في التعلیم، فإبداع في فعالیتھ، فابتكار لدى طلبتھ، فتنافسیھ لدى الطلبة.

أو اإلقلیمي، إذا ما أرید للتنافسیة أن * فثمة مفھوم جدید للتنافسیة بتمثل بالبعد العالمي ولیس بالمحلي 
ً لمستقبل الطلبة الخریجین، ولذا فأن التنافسیة في المجال العربي، وفي ھذا الزمن  تكون عنوانا
ً، لیست بذات المعنى. فقد أبرزت وسائط التواصل االجتماعي ترتیب الدول العربیة  فیما بینھما  تحدیدا

  )ن فھو تنافس غیر مطلوب:2019على ذلك التصنیف التعلیمي لعام (
  إذ أن التنافسیة تكون نحو التقدم العالمي، وتحقیق مكانة على السلم العالمي للتصنیف. -
ً توأمھ المھارات الفكریة والتكنولوجیة واإلبداعیة وھذا ال یتحقق  - إن اإلنسان العربي یواجھ مستقبال

  في مجال تنافس عربي فحسب.
جانسة في البیئات والبیئات التحتیة واإلمكانات االقتصادیة والتقنیة، إن المجموعة العربیة غیر مت -

فثمة مجموعة خارج التصنیفات العالمیة لظروف الدمار واإلرھاب واالستبداد ومجموعة تسمى 
ً ما تكون في أدنى مستویاتھا ومجموعة اإلمكانات  ّم وغالبا مجموعات الوفرة وتحدي الدافعیة لتعل

  نافس العربي ال معنى لھ.المحددة.. فیصبح الت
*ومع ذلك ، البد من اإلشادة بالدول الخمس التي حققت مواقع عالمیة في ذلك المقیاس، فدولة 

) والمملكة األردنیة 33) ومملكة البحرین (23) وجمھوریة لبنان (9) ودولة اإلمارات (6قطر(
  ).45الھاشمیة (

  16الدستور ص: 

  مقاالت
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  نحو تأسیس مرصد للتعلیم العالي
  حسن البراري

 
صر وزیر التعلیم العالي الدكتور ولید المعاني بأنھ جاد في مسألة إصالح التعلیم العالي، فالمسألة لم ی

تعد تحتمل غض الطرف بعد أن أثیرت حول ھذا الملف زوبعة من االنتقادات. كانت لي فرصة 
جامعة األردنیة، االطالع على أداء الدكتور المعاني عندما كان نائبا لرئیس الجامعة وبعد ذلك رئیسا لل

وھو من دون شك من فئة الرؤساء األقویاء الذین حاولوا جاھدین تغلیب المصلحة العامة على الرغم 
من الضغوطات التقلیدیة على كل ما یتعلق بالجامعة. لكن السؤال ھل یمكن اعتبار وزیر التعلیم 

؟ الجواب بالنفي طبعا. فال بد العالي الشخص الوحید الذي یمكن أن یصنع فرقا في ملف التعلیم العالي
  من تضافر عوامل أخرى.

  
في الجامعة األردنیة، جاء رئیس الجامعة الحالي الدكتور عبدالكریم القضاة لیدیر جامعة مثقلة بتركة 
وتحدیات أبرزھا التحدیات المالیة، والحق أن الرجل یحاول ابتكار طرق جدیدة غیر تقلیدیة لتحسین 

لیتسنى لھا االستمرار في القیام بما تقوم بھ. أتفق مع الرئیس القضاة على الوضع المالي للجامعة 
تسببت بھ اإلدارات الجامعیة السابقة التي  –برأیي  –ضرورة معالجة الخلل المالي التراكمي الذي 

  خضعت للضغوطات المختلفة ولم یمتلك بعضھا الشجاعة الكافیة للوقوف في وجھ الضغوطات.
  

تدریسیة في الجامعات مالحظات كثیرة لكن لألسف ال أحد یستمع إلیھم ویكمن ألعضاء الھیئة ال
السبب في تجاھلھم وكأنھم غیر موجودین في أنھم لم یشكلوا نقابة تدافع عن حقوقھم وتنظم العملیة 
األكادیمیة وترفع الكلفة على التجاوزات التي تجري على قدم وساق، ومؤخرا تواصل معي الكثیرون 

بون أن أطرح فكرة تشكیل مرصد یراقب الجامعات وما یجري داخلھا من تجاوزات منھم یطال
وتعیینات الواسطة والمحسوبیة والمحاصصة. فھناك عدد كبیر من أعضاء الھیئة التدریسیة یشعرون 
بأن تعیین البعض في مواقع أكادیمیة ال یخضع لمعاییر موضوعیة ویأتي في كثیر من األحیان 

مراكز قوى أو العتبارات الجغرافیا الخ. ویصر ھؤالء بأن معیار الكفاءة ھو استجابة لضغط من 
آخر معیار یتم التفكیر فیھ في تعیین رؤساء األقسام والعمداء في كثیر من الكلیات في كثیر من 
الجامعات. وھذا بدوره یخلق احتقانا وینسف مبدأ المساواة بین األردنیین، والحق أن أغلب الحدیث 

  ي بین أعضاء ھیئة التدریس یتعلق بھذه النقاط.الذي یجر
  

طبعا ھناك مالحظات كثیرة مرتبطة بازدحام الجامعات ومعاییر القبول والعالقة المرتبكة بین الدولة 
والجامعات ما یفقر ھذه الجامعات، لكنني آثرت في ھذه المقالة أن أتناول االحباط الذي یسود بین عدد 

ریسیة الذین یشعرون بأن آلیات تعیین العمداء ورؤساء األقسام ال تخضع كبیر من أعضاء الھیئة التد
للجدارة. فال یعقل مثال أن یتولى موقعا أكادیمیا من ال ینشر بحثا واحدا في آخر ثماني سنوات! كیف 
یمكن تفسیر مكافأتھم بھذه المواقع وھم غیر قادرین على نشر بحث واحد في مجالت عالمیة من الفئة 

شخصیا اعجبني بعض من أفكار رئیس الجامعة األردنیة المتعلقة بتقدیم حوافز للنشر في  األولى.
مجالت الفئة األولى عالمیا، فالرجل یحاول جاھدا رفع تصنیف الجامعة األردنیة، وھذا ال یتم إال من 

فھل یمكن خالل النشر. لكن ھذا التوجھ الجاد ال ینبغي أن یستند إلى أمنیات بل أیضا إلى إجراءات، 
  فھم تعیین عمداء لم ینشروا في حیاتھم ولو بحثا واحدا في مجالت عالمیة من الفئة األولى؟

  7الغد / السبت ص: 
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االقتراحات التي وصلتني من بعض أساتذة الجامعات لتشكیل مرصد لمراقبة مثل ھذه األمور 
أنھا ونشرھا بكل شفافیة حتى یطلع الرأي العام األردني على حقیقة إن كانت الجامعات جادة أم 

  تتحدث عن إصالح في حین تستمر في إدارة ھذه الجامعات بنفس الطریقة التي انتجت ھذه األزمات.
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  ارتفاع الحرارة االحد واالثنین
  

یطرأ الیوم االحد ارتفاع قلیل على درجات الحرارة ، مع بقائھا أقل من معدالتھا بقلیل، ویسود طقس 
یة، ویكون حارا في مناطق األغوار والبحر المیت والعقبة، فیما صیفي اعتیادي فوق المرتفعات الجبل

  تكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة.
  

ً بوجھ عام ، وتظھر السحب المنخفضة مع ساعات اللیل  وخالل ساعات اللیل یكون الطقس معتدال
  ة إلى معتدلة الُسرعة.المتأخرة والصباح الباكر على شمال المملكة، وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیف

  
ً في  وبالنسبة لیوم االثنین یطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة  لتصبح األجواء حارة نسبیا
ً بعض الغیوم على ارتفاعات عالیة،  المرتفعات الجبلیة وحارة في باقي المناطق، وتظھر تدریجیا

  الریاح شمالیة شرقیة إلى شمالیة غربیة معتدلة السرعة.
  

درجة وفي المناطق الشمالیة  19إلى  31وح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من وتترا
إلى  41درجة وفي خلیج العقبة من  20إلى  31درجة وفي المناطق الجنوبیة من   20إلى  31من 
  درجة. 29

  طلبة نیوز

 حالة الطقس
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  دابوق –عواطف سمیح سكري  -
  
  شارع المدینة المنورة –ماھر یعقوب سالم  -
  
  ایدون –علي عقلھ المومني حنان  -
  
  منزل الفقید –عبدالمحسن حسني مصطفى الصعیدي  -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  خبرني


