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 تعاون بین (األردنیة) ومؤسسة أمریكیة في مجال التعلیم عبر شبكة اإلنترنت

أبرمت   -فادیة العتیبي

الجامعة األردنیة ومؤسسة 

العالي شركاء التعلیم 

األمریكیة مذكرة تفاھم 

تفضي لبحث فرص التعاون 

ي الوثیق بین الجانبین ف

مجال التعلیم عبر شبكة 

 . تاإلنترن

مذكرة التفاھم  التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن المؤسسة مدیرھا 

لجامعة األردنیة تصدرت أجندة السید راندي بست، جاءت امتدادا لزیارات مسبقة نفذتھا المؤسسة ل

أعمالھا مباحثات تناولت سبل وإمكانیة مد جسور التعاون مع المؤسسة واالستفادة من الخدمات التي 

تقدمھا في سبیل تطویر برامج أكادیمیة متمیزة بتخصصاتھا وجودتھا تدرسھا الجامعة عبر شبكة 

 .اإلنترنت، بعد الحصول على الموافقات الرسمیة  لذلك

صت المذكرة التي وقعت بحضور نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة، ون 

ومدیرة وحدة الشؤون الدولیة الدكتورة ھدیل الیاسین، على البحث في إمكانیة استفادة الجامعة 

نیة ذات األردنیة من المنصة االلكترونیة التابعة للمؤسسة األمریكیة في طرح برامج أكادیمیة الكترو

جودة عالیة للطلبة الراغبین في الحصول على  التعلم عن بعد ومن خارج الحرم الجامعي من خالل 

  .منصة الكترونیة متطورة

 أخبار الجامعة

  بترا/الرأي ص:/ار األردنیةأخب
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وقبیل توقیع المذكرة، قال القضاة :" إن الجامعة األردنیة ماضیة في تنفیذ رؤیتھا للتحول نحو جامعة 

الذكیة في البنیة التحتیة ألنظمتھا بھدف جعل العملیة  ذكیة ذات كفاءة وفعالیة عالیة، تستخدم التقنیة

التعلیمیة أكثر حیویة وفعالیة، وتوفیر بیئات تعلیمیة غنیة وتفاعلیة ومتغیرة باستمرار، مشیرا إلى 

جملة من اإلنجازات التي تحققت سواء على مستوى التعلیم واالنتقال من ثقافة التعلیم التقلیدي إلى 

واإللكتروني بمكونات وأدوات عصریة، والخدمات اإللكترونیة المتاحة للطلبة من  ثقافة التعلم المدمج

 .تسجیل ودفع إلكتروني، وغیرھا من الخدمات

وأضاف أنھ یلیق بالجامعة األردنیة بعد أن قطعت شوطا كبیرا في ھذا الشأن في التحول نحو حرم  

خدمات نوعیة تنسجم مع رؤیتھا، ذكي، أن تؤسس عالقات تعاون مع مؤسسات عالمیة عریقة تقدم 

موضحا أن ھذه المذكرة تندرج ضمن أھداف مبادرة (الحرم الذكي) وتسھم في ترجمتھا من خالل 

توسیع نطاق االستفادة من الخدمات التي تقدمھا المؤسسة األمریكیة في مجال تزوید الطلبة بالبرامج  

  .األكادیمیة عن طریق شبكة اإلنترنت

الوفد المرافق لھ بالسمعة الطیبة التي تتمتع بھا الجامعة األردنیة بین مثیالتھا في حین أشاد بست و

محلیا وإقلیما ودولیا، األمر الذي كان لھ كبیر األثر في أن تكون في مقدمة الجامعات التي أبرمت 

نفع على معھا ھذه المذكرة، مؤكدا أنھا بمثابة باكورة للتعاون الجاد والمثمر بین الجانبین، وتعود بال

  .الجامعة وطلبتھا

إلى ذلك التقى نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور مجدوبة بوفد المؤسسة  بحضور 

الدكتورة الیاسین، حیث جرى خالل اللقاء  بحث  تصور لسیناریو التعاون المتوقع في تنفیذ بنود 

ذا التعاون الجدید من نوعھ سیتطلب مجھودا وقال مجدوبة، إن ھ.االتفاقیة وتحقیق االستفادة القصوى

مضاعفا ویضفي مسؤولیة كبیرة على الجامعة، لتحقیقھ بالصورة المطلوبة بعد أن یتم الحصول على 

 .الموافقات الالزمة من قبل مجلس التعلیم العالي األردني



  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 
5 

  «ةیاألردن«في  ایشھر نارید 100المشمولون بمكافأة الـ 

 لموظفي ةیشھر ةیصرف "مكافأة" مال دیالقضاة تجد میالكر الدكتور عبد ةیالجامعة االردن سیقرر رئ

 عدم تقاضي أي عمل إضافي ، وفقا لما ذكرتھ طةیشر نار،ی( د 100( مةیدائرة األمن الجامعي بق

  . ةیالرأي المحل فةیحص

شعبتي األمن  سایالجامعي ومساعده ورئ األمن دائرة ریبالقرار ھم مد نیان المشمول فةیالصح نتیوب 

والبواب  راتیوشعبة الكام الجامعي ومراقبو وموظفو األمن ةیالمراقبة االلكترون وأنظمة الجامعي

  "الحارس".

  56الرأي ص:السوسنة/
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  السیرة الذاتیة لوزیر التربیة والتعلیم المعاني
  
  

صدرت اإلرادة الملكیة السامیة، الیوم الثالثاء، بالموافقة على إجراء تعدیل على حكومة الدكتور عمر 
  الرزاز.

  
الدكتور ولید سالم محمد المعاني وزیرا للتربیة والتعلیم ووزیرا للتعلیم العالي والبحث  وتم تعیین

  العلمي.
  

  السیرة الذاتیة للدكتور ولید المعاني:
  

  االسم : الدكتور ولید سالم محمد المعاني
  

  1946كانون ثاني  24 - مكان وتاریخ الوالدة : الكرك 
  

  الحالة االجتماعیة : متزوج
  

  الحالیة:الوظیفة 
  

   -المؤھالت العلمیة :
  مصر

  
  1969بكالوریوس الطب والجراحة (مرتبة الشرف الثانیة )، حزیران 

  
  1970دبلوم الجراحة العامة، تشرین أول 

  
  المملكة المتحدة

  
  1975زمالة كلیة الجراحین الملكیة (إدنبرة)، أیار 

  
  - اھم المناصب التي شغلھا :

  
  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 2010• 
  
  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 2009• 
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الیومأحداث 
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  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ووزیر التربیة والتعلیم  2009• 
  
  عضو مجلس األعیان• 
  
  استاذ جراحة الدماغ واألعصاب، كلیة الطب، الجامعة األردنیة• 
  
  عصاب، مستشفى إبن الھیثماستشاري جراحة الدماغ واأل• 
  
  رئیس قسم جراحة الدماغ واألعصاب، كلیة الطب، الجامعة األردنیة 1987-2008• 
  
  رئیس جمعیة جراحي الدماغ واألعصاب األردنیین 2005-2007• 
  
  وزیر الصحة 2002-2003• 
  
  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 2002• 
  
  رئیس الجامعة األردنیة 1998-2002• 
  
  نائب رئیس الجامعة األردنیة 1994-1998• 
  
  عمید البحث العلمي، الجامعة األردنیة 1994• 
  
  عمید كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة 1991-1994• 
  
  نائب عمید كلیة الطب، الجامعة األردنیة 1989-1991• 
  
  المدیر الفني لمستشفى الجامعة األردنیة 1989-1991• 
  
  جراحة الدماغ واألعصاب، كلیة الطب، الجامعة األردنیة استاذ -1987• 
  
  مدیر تدریب جراحة الدماغ واألعصاب، المؤسسة الطبیة العالجیة 1987-1990• 
  
  رئیس قسم الدراسات العلیا للشؤون الصحیة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة 1987-1989• 
  
  ة الطب ومستشفى الجامعة األردنیةرئیس قسم الجراحة الخاصة، كلی 1983-1987• 
  
  رئیس قسم الطوارىء والحوادث، مستشفى الجامعة األردنیة 1982-1987• 
  
  المدیر الفني لمستشفى الجامعة األردنیة 1982-1983• 
  
  استاذ مشارك جراحة الدماغ واألعصاب، كلیة الطب، الجامعة األردنیة 1982-1987• 
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  شریح، كلیة الطب، الجامعة األردنیةاستاذ مشارك قسم الت 1982-1983• 
  
  استاذ مساعد قسم التشریح، كلیة الطب، الجامعة األردنیة 1981-1982• 
  
  استاذ مساعد جراحة الدماغ واألعصاب، كلیة الطب، الجامعة األردنیة 1977-1982• 
  
  2011- 2010وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي• 
  

  -االوسمة:
  
  1965میدالیة التفوق، جامعة اإلسكندریة • 
  
  1967میدالیة التفوق، جامعة اإلسكندریة • 
  
  1969مرتبة الشرف الثانیة، جامعة اإلسكندریة • 
  
  1969جائزة عبد الواحد الوكیل للتمیز في الطب الوقائي، جامعة اإلسكندریة، • 
  
  2003وسام الكوكب األردني من الدرجة األولي، • 
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  تحویالت واغالقات في صویلح .... الجمعة المقبلة
  

الحدیدي في  تقوم أمانة عمان الكبرى بالتنسیق مع دائرة السیر المركزیة بإزالة وفك جسر المشاة 
إشارة ضوئیة جدیدة للمشاة  شارع الملكة رانیا العبداهللا الواقع ما بعد إشارة معروف ، وكذلك إنشاء

ً امام كلیة الزراعةعلى شارع الملك    . ، وذلك فجر یوم الجمعة المقبل ة رانیا العبداهللا تحدیدا
  
  

المشاة یتطلب  وبین مدیر االدارة المشتركة في أمانة عمان المھندس محمد الفاعوري ان فك جسر
العاشرة صباحا ، وھو ما یتطلب  دة فجر یوم الجمعة وحتىإجراء تحویالت مروریة من الساعة الواح

   إغالق كلي
  
عبر إشارة  واضاف سیتم تحویل السیر القادم من شارع یاجوز والقادم من إشارة مسجد الجامعة 

شارع شفاء عالونة ثم  الدوریات الخارجیة بإتجاه شارع عراق الرشدان ثم اإلنعطاف للیمین باتجاه
الى إشارة الباھاوس (  ض الخضر باتجاه شارع رفاعة االنصاري والوصولشارع عبداهللا الفیا

 واغالق جسر صویلح للقادم من السلط شارع االمیرة رایة وتحویلھ باتجاه إشارة الدفاع . ( الصناعة
  المدني عبر صویلح

  
باتجاه بالل ثم  وتحویل السیر القادم من دوار صویلح باتجاه اشارة مسجد الجامعة عبر شارع عوني

  لشارع الملكة رانیا العبداهللا شارع عبدالرحمن بن سمرة ثم شارع عبداهللا الفیاض الخضر ثم العودة
  
الجامعة  ) وبین المھندس الفاعوري أن إزالة الجسر یأتي بعد إجتماع إدارة مشروع الباص السریع 

  المروریة في الموقع سالمةاالردنیة ) ومندوب سیر عمان ، علما ان المقاول سیقوم بتأمین وسائل ال
  
ً  كما تجري األمانة فجر یوم الجمعة إغالق جرئي من الساعة الواحدة لیالً ولغایة الحادیة  عشرة ظھرا

كلیة الزراعة كبدیل عن  ، إلنشاء إشارة ضوئیة جدیدة للمشاة على شارع الملكة رانیا العبداهللا امام
م إدارة مشروع الباص السریع ( الجامعة االردنیة ) وستقو .جسر المشاة الذي تم إزالتھ من الموقع

المروریة في الموقع ، علما أن ھناك تعاون وتنسیق مع إدارة السیر المركزیة  بتأمین وسائل السالمة
  یةوان المرور لتنظیم الحركة المرورالع وتواجد

  الكترونيلرأي /ا7ص: الغد
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  للفصل الثاني (الف طالب طاقة الجامعات للقبول 17االعتماد: (
  
  

جودتھا خفضت  در مطلعة لـ"الرأي" ان ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمانكشفت مصا
الثاني من العام الجامعي الحالي من  اعداد الطلبة الذین سیتم قبولھم بالجامعات الرسمیة بدایة الفصل

   .الف طالب وطالبة فقط )17(الف تقریبا (اقرتھا مجالس االمناء) الى ل ( 23(
  

للجامعات، … إن إقرار العدد استند على معاییر االعتماد والطاقات االستیعابیةوبحسب المصادر، ف
البرنامج الموازي، لیرتفع  (االف طالب على 5الفتا الى أن الجامعات یمكن لھا ان تقبل ایضا زھاء (

(الف طالب وطالبة تقریبا،  22الى ( عدد اجمالي المقبولین بالجامعات الرسمیة على الفصل الثاني
  بھ الجامعات الرسمیة على البرنامج العادي وحده من وجھة نظر ھیئة االعتماد، وھو أقل مما نسبت

  
الجامعات  ،فإن صالحیة تحدید اعداد المقبولین في 2018وبحسب قانون الجامعات االردنیة لسنة  

وكانت  .التعلیم العالي ا ھیئة اعتماد مؤسساتلمجالس االمناء في ضوء معاییر االعتماد التي تقرھ
نسبت الجامعات الرسمیة  مصادر مطلعة كشفت الى "الرأي" ان اجمالي عدد المقاعد الشاغرة، التي

(مقعدا، في عد من  22993الجامعي الحالي بلغ ( القبول فیھا بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام
   .االسنان التخصصات باستثناءالطب وطب

  
ومؤتة  (في ال البیت 2450(في الیرموك و( 1003(مقعد بـ"االردنیة" و( 3100وتوزعت المقاعد: (

(والجامعة  2040والھاشمیة ( )5080(مقعدا والبلقاء التطبقیة ( 385(والعلوم والتكنولوجیا ( 2850(
  (مقعدا 3125الحسین بن طالل ( (وجامعة 1940(والطفیلة التقنیة ( 1020االردنیة ( -االلمانیة

  
اسباب، اولھا ان  وتشیر التوقعات الى "تنافس شدید" سیكون على القبول على الفصل الثاني لعدة 

اشتراطات القبول منھا ان یحقق الطالب  عدد المتقدمین للثانویة العامة بدورتھا التكمیلة الى جانب
تقدم لھا، اضافة الى الفصل االول للتخصص الذي یرغب ال الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي على

 التخصصات لن یكون فیھا قبول بسبب عدم قدرتھا االستیعابیة واخرى یكون عدد ان ھنالك عدد من
وبحسب االرقام للقبول  .المقاعد قلیل، خصوصا في التخصصات المطلوبة مجتمعیا، ما یزید التنافس

ھم في امتحان الثانویة العامة في معدالت على الفصل الثاني من العام الماضي، فإن اجمالي الذین كانت
االدنى للتقدم بطلب التحاق بالجامعات الرسمیة)  (%فما فوق (الحد 65دورتھ الشتویة االخیرة (

  .(الف طالب فقط، وتم قبولھم جمیعا انذاك 13بطلبات التحاق ( (الف طالب، تقدموا منھم 22بحدود (
  

  3ص:الرأي 
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المعاني وزیرا للتعلیم العالي (بعد سنوات عجاف ) إلجراء جراحات ضروریة وملحة ....الرجل 
  المناسب في الوقت المناسب

  
  
  

التھ تعیین الدكتور ولید المعاني وزیرا للتعلیم العالي و وزیرا للتربیة والتعلیم في ھذه المرحلة لھ دال
بالدكتور المعاني كل مرة عین فیھا وزیرا للتعلیم العالي كان التعیین وفقا العتبارات وملفات مھمة 

جاء بعد عودة الوزارة واستفحال ملف الدراسة  ٢٠٠٢باي تعیینھ وزیرا للتعلیم العالي في العام 
ت العلیا في الخارج باالنتساب وطغیان تجارة التعلیم وملفات فساد كبیرة بموضوع شھادات الدراسا

راحة طقس ة واستئصالھ من جذوره لذلك ٠فجاء الرجل الذي یؤمن بأن الورم ال ید من اجتثاثھ ب
كان أول من نظم ملف االنتساب ووضع ضوابط لإلقامة في الدراسة برامج الدراسات العلیا في 

ن تصبح ھیئة مستقلة الخارج وأول من أسس وحدة خاصة في التعلیم العالي لالعتماد والجودة قبل أ
وفي تلك الفترة تم التوسع بالوزارة لتشمل البحث العلمي وكان أول من وضع اللبنة لمشروع 

  المجالت األردنیة المتخصصة ...
  

فكانت بعد أن مرت الوزارة بواحدة من  ٢٠٠٩اما في المرة الثانیة التي عاد فیھا للوزارة في العام 
ھد الوزیر األسبق عمر شدیفات المتخصص في اللغة االنجلیزیة أكثر الفترات ارتباكا وفوضى في ع

(بالمناسبة ھو خریج نفس دفعة الوزیر األسبق عادل الطویسي) حیث إن الفوضى كانت في أسس 
% في الجامعات الخاصة إضافة إلى الكارثة والبدعة التي ٥٥القبول ونزول معدالت القبول إلى 

في إجراء مناقالت بین رؤساء الجامعات الرسمیة األمر الذي ابتدعھا آنذاك الدكتور عمر شدیفات 
أقام الدنیا واقعدھا وكان بمثابة الخازووق الذي عمر الحاكمیة في قطاع التعلیم العالي فكان أن استعان 
بھ نادر الذھبي رئیس الوزراء في تلك الفترة لمعالجة الدمار الذي خلفھ الشدیفات آنذاك كونھ 

ان أن قام لتھدئة األوضاع المتوترة آنذاك بذكاء وقام بإعادة األمور إلى نصابھا النطاسي البارع فك
وذلك بعد أن اعطیت لمجالس أمناء الجامعات صالحیات جعلت اإلدارات الجامعیة ھزیلة وضعیفة 
أمام وأعضاء مجالس األمناء وقام رؤساء بعض الجامعات بأحداث أخطاء فادحة في اداراتھم 

قام بھا رؤساء جامعات في المضاربة في األسواق العالمیة وخسارة مئات اآلالف  والمغامرات التي
  من الدنانیر من صنادیق الجامعات وادخارات العاملین فیھا....

  
كان المعاني الوحید الذي طلب من الجامعة األردنیة التمھل في  ٢٠١١وحتى  ٢٠٠٩في الفترة من 

عد انھ أحد أسباب افالس الجامعة األردنیة وخسارتھا وفر التوسع وفتح فرع العقبة الذي ثبت فیما ب
ملیون دینار أردني حتى اضحت األردنیة تقترض رواتب موظفیھا من  ٩٠مالي آنذاك كان یزید على 

  البنوك في نھایة كل شھر ....
  

ین اما تحالف رئیس الوزراء األسبق عبدهللا النسور و الوزیر األسبق نضال القطامین حیث كانا نائب
في البرلمان فقد أنھى طموحات وطنیة بدأھا المعاني آنذاك واستحداث ھیئة وطنیة مستقلة للتعلیم 
التقني في مشروع وطني رائد تم وأده في مھده وتم محاربتھ حتى تأخرنا عن غیرنا من دول عربیة 

  كانت خلفنا في التصنیفات الدولیة للتعلیم ....
  

لفین في قطاع التعلیم التقني وأننا فقدنا مسارا مھما في التعلیم كان وقد ثبت بعد ذلك أننا أصبحنا متخ
  من الممكن أن یرقد القطاعات اإلنتاجیة بأیدي عاملة مھارة وكفؤة ....

  

  نیوزطلبة 
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المعاني بعد ذلك واحدا من أعمدة االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي رأت النور في 
ة من أھم محاورھا ھذه االستراتیجیة التي بنیت وفقا بواحدة من حیث كان رئیسا بواحد ٢٠١٦العام 

  أھم األوراق النقاشیة لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین
  

واالن وبعد ثالثة سنوات عجاف كان فیھا وزیر تعلیم عالي متخصص باللغة االنجلیزیة وزیرا 
أبسط أسس العدالة والمھنیة كذلك  وضعت فیھا تعلیمات السنة التحضیریة لكلیات الطب في غیاب

ة ٩ملف تعیینات مجالس أمناء الجامعات الرسمیة التي أحدثت جدال واسعا بسبب األخطاء الفاد
والخطیرة التي ارتكبت من قبل الوزیر إضافة لقبوالت ومقاعد الطب التي وزعت بعقلیة یا غالم 

خاصة وملف الجامعات الطبیة ناھیك عن تجاوز وعدم تحصل أموال ورسم تراخیص الجامعات ال
التي كانت ستمنح بطرق ما انزل هللا بھا من سلطان یضاف إلى كل ذلك ملف إعفاء رؤساء جامعات 
من مناصبھم في واحدة من الكوارث التي حلت بالقطاع وادخلتھ في دوامات لن تنتھي كان أریاس فیھ 

  تصفیة الحسابات ....
  

أن الداللة األھم في عودة المعاني إلى التعلیم العالي ھو انھ جاء بعد متخصص في اللغة االنجلیزیة 
إلجراء جراحة ضروریة لما ھذا الدمار الذي حدث كما وانھ أفضل من ینفذ  ٢٠٠٩كما كان في 

نیة لتنمیة الموارد الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین واالستراتیجیة الوط
  البشریة كما وانھ سیقوم التعدى األمور إلى نصابھا في السنة التحضیریة

  
المعاني وزیرا للتعلیم العالي و وزیرا للتربیة والتعلیم في ھذا الوقت داللة صریحة أن المطبخ 

التصنیفات  السیاسي یدرك ما آلت إلیھ أوضاع التعلیم والتعلیم العالي من فشل وضع األردن في أسوأ
  الدولیة
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  شباط المقبل 14استقبال طلبات مشروعات البحوث العلمیة لغایة 
  
 

واالبتكار في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  أعلنت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي
  .2019األولویات الوطنیة للمشروعات البحثیة المقدمة لنیل دعم الصندوق لعام 

  
كما أعلنت اللجنة البدء باستقبال الطلبات األولیة لمشروعات البحوث العلمیة للدورة البحثیة األولى 

  شباط المقبل. 14ابتداء من منتصف الشھر الحالي وتستمر لغایة  2019لعام 
  

وقسمت اللجنة وفق ما تم نشره على الموقع اإللكتروني للصندوق، األولویات الوطنیة للمشروعات 
اعات ھي العلوم األساسیة والعلوم الھندسیة والتكنولوجیا النانویة والحیویة والعلوم الطبیة إلى قط

والصیدالنیة والعلوم الزراعیة والبیطریة وعلوم الطاقة وعلوم المیاه والبیئة والعلوم اإلنسانیة 
  واالقتصادیة واالجتماعیة.

  
بتكار والریادة، والبحوث المتداخلة وتضمنت القطاعات، االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات واال

  التخصصات إضافة إلى المشروعات البحثیة ذات الصبغة الوطنیة.
  

وفیما یتعلق بالدراسات التي یسمح التقدم بھا في قطاع العلوم األساسیة ھي األبحاث المتعلقة بالمواد 
ات المعدنیة الوطنیة ذات التطبیقات التكنولوجیة والصناعیة والبیئیة واألبحاث المرتبطة بالثرو

الواعدة والدراسات المتعلقة بالتطبیقات النوویة وآثارھا البیئیة إضافة إلى األبحاث الجینیة والجزیئیة 
  ذات الطابع البیئي والوراثي.

  
وبخصوص الدراسات التي یسمح التقدم بھا في قطاع العلوم الھندسیة والتكنولوجیا النانویة والحیویة 

قیة النانویة والحیویة وإنتاج وتطویر مواد جدیدة قابلة لالستخدام في مختلف ھي األبحاث التطبی
التطبیقات الھندسیة والدراسات الھندسیة التطبیقیة المتعلقة بإنتاج األجھزة والمواد الطبیة واألبحاث 

  التطبیقیة في التكنولوجیا الخضراء وتطبیقاتھا.
یة في القطاعات الصناعیة (اإلنتاجیة واإلداریة) كما یسمح بالتقدم باألبحاث الھندسیة والتطبیق

والدراسات التطبیقیة المتعلقة بتكنولوجیا الدفاع واألبحاث الھندسیة التطبیقیة المرتبطة بالبنیة التحتیة 
  والسالمة العامة والكوارث (الزالزل والفیضانات والحروب) للمدن األردنیة.

  
قطاع العلوم الطبیة والصیدالنیة فھي، الدراسات في مجال وبشأن الدراسات التي یسمح التقدم بھا في 

التطبیقات التقنیة والسریریة والممارسة الصیدالنیة واألبحاث في مجال صحة الفم واألسنان 
وأمراض (األعصاب، الكلى، الكبد، والجھاز التنفسي) والتأھیل الوظیفي ومشاكل اإلدمان وصحة 

  متقدمة في التأھیل الطبي.الطفل ونموه وتطوره والتكنولوجیا ال
  

وبحسب اللجنة یسمح أیضا بتقدیم دراسات في مجال المداخالت التمریضیة لألمراض المزمنة 
وأثرھا على الرعایة الصحیة واألبحاث المتعلقة بالتعلیم ومناھج التدریس للتمریض وأثرھا على 

ختلفة والدراسات المتعلقة تقدیم الرعایة التمریضیة الصحیة وتشاركیتھا ضمن المھن الصحیة الم
بالتمریض السریري التطبیقي لمختلف األعمار واألبحاث المرتبطة بكفاءة الرعایة التمریضیة في 

  تقدیم الرعایة الصحیة.

  نیوزطلبة 
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وفي قطاع العلوم الزراعیة والبیطریة، ما یتعلق بصحة وإنتاجیة الحیوان واألبحاث المرتبطة بصحة 
الدراسات المتعلقة بتأقلم النبات والحیوان للتغیر المناخي والجفاف وسالمة الغذاء والتصنیع الغذائي و

واألبحاث المرتبطة باستخدام والمحافظة على النباتات الطبیة األردنیة والدراسات المتعلقة باألمن 
  الغذائي واإلرشاد وتسویق المنتجات الزراعیة األردنیة.

  
تعلقة بأنظمة الشبكات الكھربائیة والذكیة وفي قطاع علوم الطاقة، یسمح بالتقدم باألبحاث الم

واستقراریتھا والدراسات التطبیقیة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتخزینھا واألبحاث المرتبطة 
بالمحركات وأنواع الوقود المختلفة والدراسات المتعلقة بتكنولوجیا خالیا الوقود والنظم الھجینة 

قة إضافة إلى الدراسات المتعلقة باقتصادیات الطاقة واألبحاث المتعلقة برفع كفاءة أنظمة الطا
  وسیاساتھا.

  
وبخصوص قطاع علوم المیاه والبیئة، فتكون أبحاث تطبیقیة في مجال معالجة المیاه والدراسات 
التطبیقیة في مجال تلوث الھواء واألبحاث التطبیقیة المرتبطة بتطویر مواد صدیقة للبیئة واألبحاث 

مبتكرة في تدویر النفایات والدراسات المبتكرة المتعلقة بإدارة واقتصادیات الموارد المتعلقة بالطرق ال
  المائیة والبیئیة.

وبشأن األبحاث التي یسمح بالتقدم بھا في قطاع العلوم اإلنسانیة واالقتصادیة واالجتماعیة ھي 
لھجرات القسریة الدراسات في مجال حقوق اإلنسان (الممارسات والتشریعات) واألبحاث في مجال ا

وآثارھا االجتماعیة واالقتصادیة والتربویة لحالة عدم االستقرار السیاسي في المنطقة والدراسات في 
مجال االقتصاد والسیاحة واالستثمار واألبحاث في مجال إدارة األعمال: الریادیة، الحاكمیة، 

  المسؤولیة االجتماعیة، التنافسیة، التسویق.
  

ألبحاث المتعلقة باآلثار والتاریخ ومصادره والدراسات المرتبطة بالدیانات كما یسمح بالتقدم با
السماویة: أصولھا والقواسم المشتركة وأبحاث اللغة العربیة: آفاق وتحدیات وحلول والدراسات حول 
التعصب والفكر المتطرف واألبحاث في مجال الدراسات التربویة في مراحل التعلیم المختلفة 

مجال االتجاھات المعاصرة في الدراسات االنسانیة واالجتماعیة وتشریعاتھا، والدراسات في 
باالضافة الى مجال تفعیل منظومات القیم في المجتمع األردني والدراسات في مجال اإلعالم والثقافة 
واألبحاث في مجال الدراسات القانونیة والدراسات في مجال التحدیات السیاسیة في المنطقة واثرھا 

  األردن واألبحاث في مجال الجغرافیا البشریة والدراسات السكانیة.على 
وبالنسبة لقطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، فاألبحاث تكون حول أمن المعلومات والبیانات 
والشبكات والدراسات حول تطویر الشبكات الوطنیة واأللیاف الضوئیة وتطبیقاتھا الذكیة واألبحاث 

والتنقیب في البیانات الكبیرة والدراسات حول تطبیقات تكنولوجیا المعلومات  حول علم البیانات
  واالتصاالت في مجاالت مختلفة مثل الصحة والطاقة والتعلیم والزراعة وإدارة المخاطر.

ویسمح التقدم بالدراسات حول معالجة اللغات الطبیعیة (اللغة العربیة) وتطبیقاتھا الرقمیة واالبحاث 
االشارات الرقمیة وتطبیقاتھا والدراسات حول الذكاء االصطناعي وتطبیقاتھ واالبحاث  حول معالجة

حول تأثیر األمواج الكھرومغناطیسیة على الصحة العامة واألبحاث حول إنترنت األشیاء وتطبیقاتھا 
  والمدن الذكیة.

ة تغییر ثقافة المجتمع تجاه وفیما یتعلق بالدراسات بقطاع االبتكار والریادة فھي األبحاث المتعلقة بكیفی
االبتكار والریادة وتفعیلھا خاصة في المراحل الدراسیة المبكرة والدراسات الھندسیة التطبیقیة 
والتكنولوجیا المتعلقة بأنظمة اإلنذار المبكر من الكوارث (الزالزل والفیضانات والحروب) للمدن 

األدویة ومستحضرات التجمیل الحالل وآلیة  األردنیة والمنشآت الحساسة واألبحاث المرتبطة بإنتاج
  تسویقھا للخارج .
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ویسمح بالتقدم باألبحاث المتخصصة بزیادة المنتجات الزراعیة األردنیة الحالل وآلیة تسویقھا 
للخارج والدراسات حول تطبیقات تكنولوجیا الواقع االفتراضي والمعزز باعتماد الذكاء االصطناعي 

حوسبة السحابیة وحوسبة الحواف في تطویر البنیة التحتیة لالتصاالت، واألبحاث حول تطبیقات ال
والتقدم ایضا باألبحاث حول تطبیقات الجیل الخامس ألنظمة الموبایل إلیجاد حلول لمشكالت محلیة 
قائمة أو مستقبلیة والدراسات حول نظم الطاقة المتجددة والمستدامة والمیاه والبیئة واألبحاث حول 

الذكیة وتقنیات النقل البدیلة الصدیقة للبیئة ودراسات المعدات الطبیة الذكیة والمجسات  أنظمة النقل
  الطبیة الحیویة واألنظمة الطبیة القابلة لالرتداء.

واكدت اللجنة، انھ یجوز لمجلس اإلدارة دعم مشروعات بحثیة ذات صبغة وطنیة في أي وقت، 
مول بھا، إذا كان بطلب مباشر من قبل مجلس وبدون السیر بإجراءات دعم البحث العلمي المع

  الوزراء.
َِرق وطنیة للقیام بمشاریع بحثیة لحل مشكلة وطنیة یراھا مجلس  واضافت، یجوز للمجلس تشكیل ف
ُقدم الدراسة للصندوق من خالل نموذج الطلب التفصیلي  الوزراء ذات أھمیة، على أن ت

  مباشرة ًوتخضع آللیة التقییم المعتمدة في الصندوق.
تكار ذات مردود اقتصادي أو ذات قیمة علمیة كما یجوز لمجلس اإلدارة دعم مشروعات تطویر واب

تؤدي إلى تسجیل براءة اختراع لباحثین بالمشاركة مع شركات القطاعین العام والخاص في أي وقت 
  وبدون السیر بالمراحل األولیة لطلب دعم المشروع.

وقالت انھ یمكن دعم بحوث تؤدي إلى زیادة ملحوظة في االستثمار في المجاالت الصناعیة 
  الزراعیة واالقتصادیة بعد دراستھا من اللجنة القطاعیة وتوصیة اللجنة العلمیة بھا.و
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  األولى بامتحان الكفاءة أردنیا» صیدلة مؤتة»
  

الحكومیة في امتحان  حصدت كلیة الصیدلة في جامعة مؤتة المركز االول من بین الجامعات االردنیة
اتي ولفت الصرایره في، حدیث اعالمي، إلى أن ھذا االنجاز ی .الكفاءة الجامعیة وفقا لرئیس الجامعة

حققتھا كلیة الصیدلة والكلیات الجامعیة االخرى في جامعة مؤتة خاصة  من بین حزمة انجازات عدة
ة تدریس الكلیة وكوادرھا وطلبتھا على الصعید ھذا  االكادیمي، ومثمنا في الوقت ذاتھ ألعضاء ھی

الذي حقق  لميالتفوق الذي اعتبره ثمرة ارادة غایتھا التمیز واالبداع والنھوض بھذا الصرح الع
   .حضورا محلیا واقلیمیا ودولیا

  
السامیة المتطلعة  وأضاف أن جامعة مؤتة ستواصل مسیرتھا بتمیز وریادة محققة بذلك الرؤى الملكیة

التقدم واالرتقاء الوطنیة في كافة  لبناء جیل سالحھ العلم والمعرفة وقادر على مواصلة مسیرة
 .المجاالت

  18ص:الرأي 
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  ملفات بارزة أمام المعاني» أعداد المقبولین«ومدیونیة الجامعات واستقاللیتھا و» التحضیریة«

  
أمام مجلس التعلیم العالي في جلستھ المقبلة، التي سیترأسھا الوزیر القدیم الجدید  -أمان السائح

لوزارتي التربیة والتعلیم العالي د. ولید المعاني، اولى المحكات التي یتم التشاور بشأنھا كل عام 
الطاقة  واعداد المقبولین بالجامعات االردنیة، فعندما تقول ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي ان

الف طالب وطالبة، وتنسب  17االستیعابیة بالجامعات االردنیة الرسمیة ال یمكن ان تتجاوز الـ
الف طالب، فتلك ھي اعادة الحلقة الى طریقھا االول، بین سبعة االلف طالب  24الجامعات بحوالي 

  معاییرا..یمكن للجامعات ان تستوعبھ وبین ارقام ھیئة االعتماد التي تحتسب القضیة رقما و
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د. المعاني لیس على محك بالطبع فتلك قضیة لیست بالشائكة التي 
یمكن ان یقاس بھا اي مسؤول، فاالصل باالمور االلتزام باالعداد التي تنسبھا الھیئات الخاصة بتحدید 

عنھ صعبا، في موضوع الحفاظ على اعداد المقبولین والحفاظ على رقم یمكن باقل التسمیات ان یقال 
النوعیة والجودة وتحدید االعداد وفقا لحاجة الجامعات ووفقا للحفاظ على نسبة وجود عدد الطلبة مع 
اعداد االساتذة وقدرتھم على ایفاء كل طالب حقھ بالتدریس وااللتزام بشكل من اشكال الجودة، یبحث 

یم العالي االردنیة.. المعاني صاحب المقولة الشھیرة عنھ الجمیع لیس من اجلھ بل من اجل سمعة التعل
بأن تعلیمنا ما ال یزال في غرف االنعاش، وھو الوزیر صاحب الرؤیة والكاریزما المختلفة، الذي لم 
یسكت قلمھ وال فكره طیلة السنوات الماضیة حتى لو كان بعیدا عن مواقع صنع القرار، فھو یعبر 

عل مصلحة التعلیم بامتیاز، وكان كعادتھ حازما صارما وحادا دوما عن ذلك الشخص الذي یغار 
بعض الشيء في تقییمھ للعدید من القرارات التي اتخذھا وزراء سابقون، واتخذت في مجلس التعلیم 

  العالي، وكان دوما واضحا وصریحا..
ؤكد انھ ما المعاني، یعتقد الجمیع ومن خالل كتاباتھ ومنشوراتھ على مواقع التواصل االجتماعي، ت

یزال یرى التعلیم ھكذا وانھ یحمل في جعبتھ وفكره ملفات عدیدة جدا وھو احد االشخاص 
والمسؤولین الذین شاركوا في رسم االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وھو یعلم كثیرا، ال 

بقة وزیر للوزارتین بل جید جدا وبامتیاز كل تفاصیل التعلیم والتعلیم العالي، وكان في سنوات سا
  اللتان تعتبران الھم االكبر للمواطن االردني فسیاستھ وافكاره وقراراتھ ستدخل بیت كل االردنیین.

المعاني ینتظر قراره ربما االالف من المواطنین، ومنھم االكثر اصحاب قرار السنة التحضیریة 
لتي تشوبھا العدید من لتخصصي الطب وطب االسنان في جامعات االردنیة والتكنولوجیا، وا

المخاوف وردود الفعل، والجمیع یرى ان بیده حلول للعدید من القضایا واھمھا السنة التحضیریة 
وقضایا المدیونیة الخاصة بالجامعات، وااللتزام الكبیر باستقاللیة الجامعات االردنیة وھو احد رموز 

  یة..الدعوة لالستقاللیة بشكلھا الكامل وصالحیاتھا غیر المنتھ
المعاني، وھو دوما صاحب الدعوة النشاء بنك اقراض الطلبة، والذي یرى انھ تم افشالھ لسنوات 
متعاقبة، ویرى ایضا ان قبول اي طالب خارج تعلیمات القبول الموحد مرفوض، وان تخفیض 

ابقا % في الثانویة العامة ببرامج الكلیات الجامعیة المتوسطة امر اعتبره س40معدالت القبول الى 
غیر معقول وھو الداعي ایضا لمجانیة التعلیم معتبرا ایاه حق استرشادا ببعض جامعات العالم، وقال 
ایضا انھ غیر راض عن مستوى الجامعات االردنیة والعملیة التعلیمیة، وھو ایضا صاحب مقوالت 

  رین..ال تقبل التفاوض وھو الذي اصبح یراھن على وجوده الیوم جھات ومؤسسات واحالم كثی
وزیر التعلیم العالي والتربیة والتعلیم د. المعاني، یشعر انھ امام مھمة صعبة ومسؤولیات جمة، لكنھ 
بالوقت ذاتھ واثق من طاقتھ االیجابیة المتجددة دوما، ھذه الطاقة العظیمة الن یؤدي الدور المؤمن بھ 

یة تصریحات، رغم انھ یعلم بكل اقتدار، وھو ایضا یقول الوقت بالطبع ما یزال مبكرا الطالق ا
ویتابع كل التفاصیل، لكن االدالء بایة تصریحات سریعة امر ال ینسجم مع شخصیتھ ودقتھ وتعاطیھ 

  الحاسم والشفاف مع العدید من القضایا.

  5ص:الدستور 
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د. المعاني، رسالة من الجمیع یضعھا كل غیور على الوطن امامك االن.. فلتربیة قصص كثیرة ولكن 
صص الكبیرة والھامة عند عشرات االاللف، ملفات لیست عالقة، بل ھي بحاجة للتعلیم العالي الح

ربما الى اعادة نظر واعادة صیاغة وبحث عن مرفىء آمن لھا، في حالة اصبحت االن حرجة، 
  فالجمیع یقول ویتفق ان جامعاتنا تعاني وتعلیمنا بخیر لكنھ لیس بكل الخیر. 

النعاش؟؟ وھل سیعید النظر بالسنة التحضیریة، وھل فھل یرى د. المعاني انھ خرج من غرفة ا
سیلتزم مجلس التعلیم العالي الذي سیرأسھ بعد ایام بتخفیض اعداد المقبولین بالجامعات لصالح 
الجودة، وھل سیعید قراءة االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة الذي كان رئیسا الھم لجنة 

ارض الواقع ویسیر الى الغاء الموازي وانشاء بنك اقراض  وھي سیاسات القبول لیطبقھا على
للطلبة، وغیرھا من االمور التي ال بد ان تعید االلق لجامعتنا، وتذكرنا بخریجي الزمن الجمیل، وماذا 
حول افكاره باعادة الھیبة للتعلیم التقني واعادة الھرم المقلوب بالتعلیم الى عھده الذي ینادي بھ كل 

م العالي ویحفر منافذ للتعلیم التقني على حساب التخصات البائدة الراكدة، وھل سیحمي باحث بالتعلی
  الطلبة من اشاعة رفع رسوم بعض الجامعات؟؟.

عبء كبیر ومسؤولیة عظیمة امام الوزیر القدیم الجدید االن، والذي یحتاج الى حمل ملفات من 
  صنع االنجاز..الوزارتین للسیارة والبیت لیتمكن من استغالل الوقت ل
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  للجامعات الھاشمیة) تتقدم بتصنیف التایمز العالمي(

  
  

َّت الجامعة الھا الصاعدة في  (بین جامعات الدول ذات االقتصادات 351شمیة في المرتبة (+َحل
ویعتمد ھذا التصنیف  .2019للعام ) Education Higher Times THE) تصنیف التایمز العالمي

اإلشارات إلى النشرات العلمیة، باإلضافة  العالمي الشھیر على عدة محاور منھا البحث العلمي، وعدد
العالمیة، والبیئة الجامعیة، وعدد الطلبة األجانب، كما  دخل من الصناعة، والسمعةإلى التدریس، وال

  البیانات والمعلومات المرجعیة لمؤسسة تومسون رویترز. یعتمد ھذا التصنیف على قاعدة
  
(دولة من أبرزھا روسیا والصین وتركیا ومالیزیا والبرازیل  43لصاعدة (ا وتضم دول االقتصادات 

 والھند واإلمارات العربیة المتحدة واألرجنتین والكویت والمغرب ونیجیریا وباكستان واندونیسیا
   ..ومصر والمكسیك

  
التایمز  وقالت الدكتور سكینة الزیود عمیدة التطویر األكادیمي والتواصل الدولي إن تصنیف

ً على مستوى العالم، ویتما ً لتحدید أفضل  لبریطاني یعد أحد أكثر التصنیفات موضوعیة سنویا
التقدم المستمر لتحسین مخرجات  الجامعات على مستوى العالم، وأكدت بأن الجامعة تسعى إلى

یة وأضافت أن رؤ .وزیادة النشر العالمي وتحسین نوعیتھ التصنیفات العملیة التعلیمیة والبحثیة فیھا
البیئة الجامعیة، وتخریج الكفاءات  الجامعة تقوم على المراجعة المستمرة للعملیة التدریسیة، وتحسین

البحث العلمي والنشر بالمجالت العالمیة؛ مما یفتح  العملیة المنافسة، وتطویر المناھج الدراسیة، ودعم
  .والدوليللمنافسة في سوق العمل المحلي والعربي  الفرص الواسعة أمام طلبتھا

  18ص:الرأي 
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  نقل طلبة الجامعات الحكومیةمشروع دعم 

  
  

  أ.د. أحمد التلھوني
  

ومن المتوقع أن یستمر  2010في عام  بدأ المشروع بدعم نقل طلبة الجامعات األردنیة الحكومیة 
تنظیم النقل البري  مالیین دینار أردني سنویًا، من خالل ھیئة 6تقدیریة حوال  ،بكلفة 2025لغایة 

الحكومة  لطلبة الجامعیین حیث تقوملتخفیف العبء المادي عن ا ووزارة النقل، ویھدف المشروع
الطالب بتحمل النصف اآلخر فقط، إضافة إلى دعم  بدفع نصف ثمن تذكرة الطالب الجامعي ویقوم

النقل العام واالئتالفات المكونة من عدة شركات مًعا ضمن خطوط  المشغلین الوطنیین لشركات
 الحكومیة (الجامعة األردنیة والتكنولوجیا والیرموك وآل البیت والھاشمیة وجامعة للجامعات األردنیة

ألف طالب  130 الحسین بن طالل في محافظة معان وجامعة مؤتة وجامعة الطفیلة)، بما یخدم حوالي
   :المعیقات .جامعي

  
المراقبین  عدم وجود رقابة فعلیة على الترددات لحافالت المشغلین في المجمعات وقلة أعداد:1

  المعینین من ھیئة تنظیم النقل البري
  

محسوبة ال تعكس  إیقاف العمل بنظام الدفع اإللكتروني مما یخلق مساحة لوجود ترددات عشوائیة 2 .
نظام الدفع اإللكتروني السابق ) 3 .أعداد الطلبة الحقیقیین المستفیدین من برنامج الدعم الحكومي

  التي یعطیھا المشغل غیر حقیقیة تماًما مر رقابة التردداتمربوط مع المشغل مما یجعل من أ
  

المراقبین على  %في كل تردد ذھابًا وإیابًا وعدم قدرة 100افتراض المشغلین بتحمیل سعة مقعدیة 
  ) .صباًحا )30:8- 30:6تحدید أعداد الطلبة الحقیقي في فترات الذروة من الساعة (

  
باإلعالم ومن  ید من الطلبة عن استخدام برنامج الدعم الحكومي نظًرا لقلة الترویج لھعزوف العد

   .خالل الجامعات
  
محاضراتھم  عدم وجود احصائیات دقیقة من الجامعات حول أعداد الطلبة مربوطة بمواعید وأیام 

  حلول المقترحةال .الحكومي للنقل وسجلھم الدراسي واماكن إقامتھم واستفادتھم من برنامج الدعم
  
العدد الحقیقي  إعادة العمل بنظام الدفع اإللكتروني ووضعھ في ید جھة رقابیة تتولى احتساب 

   .الحافالت المشغلة لبرنامج الدعم للترددات للحافالت وإعداد الطلبة الحقیقیین الذین یستخدمون
  

نظًرا الرتفاع  اإللكترونيفي حالة عدم مقدرة الحكومة على توفیر مخصصات إلنشاء نظام الدفع 
احصائیات من الجامعات  تكالیف تنفیذه، من الممكن توجیھ الدعم المباشر للطلبة من خالل توفیر

ببطاقة إلكترونیة كالتي كانت تصدر عن البنك  بأعداد الطلبة وأماكن إقامتھم وربط الطالب المستفید
التقویم الجامعي وعدد أیام دوام الطالب محددة من الدعم مربوطة ب المركزي في وقت سابق بھا قیمة

  10الرأي ص:

 مقاالت
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الدراسي والمحاضرات، إال أن ھذا التطبیق أیًضا سیخلق مخاطرة أیًضا وھو مثار  حسب الجدول
ببطاقتھ  كل المتخصصین في اقتصادیات وتخطیط النقل بوجود ثغرة إمكانیة تصرف الطالب جدل

  للمشغلین یعھا مثًال والمبلغ المتوفر بھا بطرق أخرى غیر استخدامھا للنقل كب
  

لطلبة الجامعات  ومن الممكن لتالفي المخاطرة فیما سبق إذا أرادت الحكومة توجیھ الدعم المباشر
وربطھا بالجامعات الحكومیة  الحكومیة من خالل بطاقات ممغنطة صادرة عن البنك المركزي مثًال 

مع البحث في آلیة لضمان أن المحاضرات  وجداول الطلبة الدراسیة ومواعید محاضراتھم وأیام
للدعم بالضبط وضبط الترددات لحافالت المشغلین حسب  الطالب استفاد من قیمة المبلغ المقدم

مشروع دعم نقل طلبة  .الحصول علیھا فیما بعد من خالل البطاقات الممغنطة المعلومات التي یتم
اعتماد عدد حافالت معین للمشغلین واللجوء لتصاریح النقل في الحالت ) 4 3/5الجامعات الحكومیة 

 وعدم اعتماد حافالت التصاریح أو الحافالت التي تعمل ضمن المشروع دون تصریح الضروریة
الھیئة، وربط الترددات  من ھیئة تنظیم النقل البري، كما ورد في عقود المشغلین مع ومراقبتھا بدقة

لوضع حد أعلى من الترددات  من خالل أعداد الرحالت وزمن الرحلة وفترات التحمیل للطلبة
أكادیمي وأخصائي نقل  * .بتزوید الھیئة بھا وحموالت الطلبة ال تتجاوزه األرقام التي یقوم المشغلین

  .اصالتومو
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  التربیة والتعلیم العالي بحاجة الى جراح أعصاب
  
  

  الدكتور عارف بني حمد
على ضوء المشاكل والتحدیات الكبیرة التي واجھت قطاعي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي خالل 
السنوات األخیرة وكثرة الطباخین والرؤى وحاجة ھذین القطاعین لعملیة جراحیة عاجلة للنھوض 

ألعصاب بالقطاعین ، فقد لجأ صانع القرار السیاسي إلسناد عملیة قیادة وإصالح القطاعین لجراح ا
  والدماغ معالي الدكتور ولید المعاني صاحب القرار وقوة الشخصیة ولدیھ الخبرة والتجربة .

  
وتترقب األوساط األكادیمیة والتربویة قیادة الوزیر المعاني لثورة بیضاء إلصالح قطاعي التربیة 

  علیم العالي.والتعلیم العالي المكمالن لبعضھما البعض ، إذ تشكل مخرجات التربیة مدخالت للت
  

وحول وضع التعلیم العالي ، فقد عانى خالل السنوات األخیرة من تحدیات كبیرة وتراجع ملموس ، 
على الرغم من محاوالت إنقاذ ھذا القطاع من خالل كثرة اإلستراتیجیات وعقد المؤتمرات 

عة داعیا للقیام المتخصصة . مما دفع جاللة الملك للتطرق لھذا الموضوع في الورقة النقاشیة الساب
  بعملیة إصالح شاملة للتعلیم العالي وتطویر العملیة التعلیمیة وصناعة المعرفة .

  
  فیما یلي أبرز التحدیات التي تواجھ قطاع التعلیم العالي وبحاجة الى حلول سریعة :

  
. التوسع الجامعي األفقي على حساب النوعیة وتشابھ التخصصات في كل الجامعات، وتراجع 1

یة مخرجات الجامعات وتخریج أعداد كبیرة في تخصصات ال تتواءم مع متطلبات وإحتیاجات نوع
  سوق العمل ، وضعف إقبال الطلبة على التعلیم التقني .

. المشكلة المالیة والمدیونیة العالیة للجامعات وقلة الدعم الحكومي ، مما دفعھا لإلعتماد على برامج 2
لحصول على األموال ، وھو ما ساھم في زیادة أعداد الطلبة في الموازي وإستحداث كلیات طبیة ل

الجامعات فوق طاقاتھا اإلستیعابیة . لكن ھناك تجارب ناجحة لعدد من الجامعات تعتمد على تمویلھا 
الذاتي : الجامعة األردنیة ، الجامعة الھاشمیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا . وھناك مشاریع الطاقة 

ة في الجامعة الھاشمیة والتي وفرت على الجامعة فاتورة الكھرباء بالمالیین ، كما أن الشمسیة الناجح
الجامعة األردنیة والتكنولوجیا لدیھا مشاریع طاقة شمسیة تحت التنفیذ ستوفر مالیین الدنانیر ، مما 

  یعزز الوضع المالي لھذه الجامعات .
ل التعیینات في الجسم األكادیمي واإلداري . الترھل اإلداري وتفشي الواسطة والمحسوبیة من خال3

  وزیادة الكادر اإلداري بالنسبة لألكادیمیین .
. عدم مواكبة التطور التكنولوجي والتغییر في میدان التدریس الجامعي ، وإستمرار اإلسلوب 4

  التقلیدي القائم على التلقین والحفظ واإلسترجاع .
س سلبا على حجم ونوعیة األبحاث العلمیة ، وبالتالي . ضعف التمویل للبحث العلمي ، مما إنعك5

  الوضع التنافسي للجامعات على المستوى اإلقلیمي والعالمي .
  . ظاھرة العنف الجامعي وتدخل المجتمع المحلي بالشؤون الداخلیة للجامعات وإداراتھا .6
  . إشكالیة إختیار رؤوساء الجامعات .7
  

  في مھمتھ ونجاح العملیة الجراحیة للتعلیم والتعلیم العالي . وأمنیاتنا للوزیر المعاني التوفیق

  نیوزطلبة 
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.  
  

  
  
  
  الدكتور فواز سالم ابو الغنم / مادبا -
  
  كمال فرید میخائیل حداد / ام السماق -
  
  عواد ایوب نمر الطوال / الحصن -
  
  معاذ درویش یوسف شقیر / جبل عمان -
  
  لفاروقعبدالمجید األقطش / ضاحیة ا» محمد بشیر« -
  
  غسان فوزي داود عبده / دابوق -
  
  محمد حسین حجرات / النادي االھلي -
  
  سمیرة ابراھیم ادیب الدرة / طبربور -
  
  مھا ارسالن عارف الطباع / اتوتستراد الزرقاء -
 
  ولیم یعقوب ذیاب الخوري / خلدا -
  
  سلمى ھاشم الجیوسي / الصویفیة -
  
  زھا رزق اهللا حداد / الحصن -
  
  ة عبداهللا مصطفى التایھ / الشمیسانيالدكتور اسام -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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بقیمة  رئیس الجامعة االردنیة جدد صرف "مكافأة" مالیة شھریة لموظفي دائرة االمن الجامعي
دائرة االمن  ( دینار شریطة عدم تقاضي اي عمل اضافي.. المشمولون بالقرار ھم مدیر 100(

االلكترونیة ومراقبو وموظفو  اعده ورئیسا شعبتي االمن الجامعي وانظمة المراقبةالجامعي ومس
   ."االمن الجامعي وشعبة الكامیرات والبواب "الحارس

  
  
  

واسناد مھمة  ي" ان الحكومة تدرس الغاء منصب المنسق الحكومي لحقوق االنسانعلمت "عین الرأ
الوزراء.. ویرى مراقبون ان  التنسیق بـ "وحدة" في وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة بدل رئاسة

التي تعتبر استحداث  اإلنسان الدولیة تقلیص الملف قد یؤثر على صورة األردن أمام منظمات حقوق
   .االردنیة نسق حكومي دلیال على منح الملف أھمیة لدى الدولةمنصب م

  
شباط المقبل خلفا  السفیر الروسي الجدید الیق دیسیاتنیكوف سیتولى مھام عملھ في الثاني عشر من

في المملكة.. السفیر الجدید سبق ان  لبوریس بولوتین الذي انتھت مھامھ الدبلوماسیة كسفیر لبالده
  فارة بالده في عمانعمل دبلوماسیا في س

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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حالة من االستیاء تسود أوساط المعلمین والمشرفین الذین تم اختیارھم لتصحیح أوراق امتحانات 
الثانویة العامة للدورة الشتویة. حسب عدد منھم فإن االستیاء یعود لالنخفاض الكبیر بأعداد الطالب 

ب النظامیین، واقتصارھا على المعیدین، حیث تعتمد المستحقات المالیة لخلو ھذه الدورة من الطال
  للمصححین على عدد دفاتر اإلجابة، بعكس المراقبة ورئاسة القاعات واللجان لالمتحان.

  
  

تطلق الحكومة ونظیرتھا اإلماراتیة األحد المقبل أول برنامج تدریبي للخدمات الحكومیة في األردن، 
والذي یستمر حتى الخمیس المقبل. وتنظم إدارة تطویر األداء المؤسسي والسیاسات بالتعاون مع 

بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل باإلمارات العربیة حفال مكتب رئاسة مجلس الوزراء 
  إلطالق البرنامج بحضور مسؤولین إماراتیین في فندق الفیرمونت بعمان".

  
  

یعلن مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة ظھر الیوم االربعاء نتائج استطالع الرأي 
العام حول مرور مائتي یوم على تشكیل حكومة الدكتور عمر الرزاز. یأتي ذلك عبر مؤتمر صحفي 

الفترة من لمدیر المركز الدكتور موسى شتیوي یعقد بمبنى المركز، فیما تم إجراء االستطالع خالل 
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دعوة من نقابة المحامین  یصل إلى عمان غدا الخمیس وفد من نقابة المحامین السوریین، الذي یلبي
األردنیین، ومن المقرر أن یتم استقبال الوفد الضیف في معبر جابر من قبل مجلس نقابة المحامین. 
النقابتان تعقدان السبت مباحثات بین الطرفین، تنتھي بعقد مؤتمر صحفي مشترك للحدیث حول نتائج 

 الزیارة والعالقات بین البلدین الشقیقین.

 زواریب الغد
  


