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عنف المبني على يبرز واقع الخدمات االجتماعية والصحية والقانونية لل" األردنية"مؤتمر في  

 النوع االجتماعي

تنطلق غد الثالثاء  -سناء الصمادي

في الجامعة األردنية أعمال 

العنف المبني "المؤتمر الدولي 

واقع : على النوع االجتماعي

الخدمات االجتماعية والصحية 

برعاية " والقانونية في األردن

وزير العدل الدكتور بسام 

 . التلهوني

نظمه مركز دراسات المرأة بالتعاون مع مؤسسة طوكيو الى إبراز واقع ويهدف المؤتمر الذي ي

 .الخدمات االجتماعية والصحية والقانونية المقدمة في هذا الشأن

ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء وأكايميون متخصصون من األردن وعدد من الدول العربية 

ات العنف االجتماعي في قطاعي العدالة واألجنبية، في أربع جلسات تتعلق األولى بواقع خدم

والشرطة، من حيث المالحقة القضائية، وخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي من منظور 

 .قانوني، ودور حماية األسرة في تعزيز خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي

والمجتمع المدني في تعزيز وتسلط الجلسة الثانية الضوء على دور المؤسسات الوطنية والدولية 

خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي، ودور صندوق األمم المتحدة للسكان في تعزيز خدمات 

 أخبار الجامعة

 السوسنة/أخبار األردنية



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ـــة يـــــالجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 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 

العنف المبني على النوع االجتماعي، ودور المجلس الوطني لشؤون األسرة، ودور اللجنة الوطنية 

 .لشؤون المرأة، ودور المجتمع المدني في ذلك

لثة فتتناول خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع الصحة ودور وزارة أما الجلسة الثا

 .الصحة، وخدمات التأهيل ودمج المسيئين من منظور النوع االجتماعي

وتركز الجلسة الرابعة على خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع التنمية االجتماعية 

ين والالجئين من منظور وزارة التنمية االجتماعية، ودور منظمات والحماية االجتماعية لألردني

المجتمع المدني في تعزيز الحماية االجتماعية، وآليات التدخل المهني مع حاالت العنف المبني على 

 .النوع االجتماعي



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ـــة يـــــالجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 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 

5 

األردنية"خالل حفل االنطالقة الثالثة لفرع الساي كابا األردني في  "  

بوابة دخول مهنة التمريض في األردن إلى العالمية الفرع يعد: النابلسي   

أكدت عميدة  –هبة الكايد 

كلية التمريض في الجامعة 

األردنية الدكتورة منار 

النابلسي أن فرع الساي كابا 

األردني المنبثق عن مؤسسة 

العالمية " سيجما ثيتا تاو"

للتمريض يعد بوابة لدخول 

مهنة التمريض في األردن 

 . ةإلى العالمي

وقالت خالل حفل نظمته الكلية بمناسبة انضمام أعضاء جدد للفرع إن احتضان فرع التمريض 

جاء تحقيقا لألهداف االستراتيجية للجامعة بتوفير فرص التطوير المهني " ساي كابا"الفخري 

اية المستمر، وعقد األنشطة الهادفة إلى تدريب العاملين في قطاع التمريض وتنمية قدراتهم في الرع

 .التمريضية

ورسالتها باالرتقاء بصحة  تهايرؤ قيلتحق ثةيكّرست جهودا حث ةيوأضافت في كلمتها أن الكل

 ذيالمجتمع، وسعت إلى مشاركة مؤسسات المجتمع في نشر الوعي الصحي لدى أفرادها من خالل تنف

 جيفي تخر سيئإضافة إلى دورها الر ة،يالمجان ةيالطب اميواأل ةيمن األنشطة الالمنهج ديالعد

 .ةيبجودة عال ةيالصح ةيالرعا ميوالكفاءة لتقد ليوممرضات على قدر كاف من التأه نيرضمم

 الحقيقة الدولية/الرأي الكتروني/ار األردنيةأخب
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النابلسي إلى موضوع حصول الكلية على المركز األول على مستوى الجامعة في األداء  وأشارت

ض في األكاديمي حسب مؤشر ضمان الجودة في الجامعة، إلى جانب أنها من أوائل كليات التمري

 ACEN األردن والعالم العربي الحاصلة على االعتماد الدولي لبرنامج البكالوريوس من مؤسسة

وللسنة الثانية  3545كما أنها أفضل كلية تمريض في العالم حسب تصنيف شنغهاي لعام  كية،األمري

تمنحها  التي 3545، وإقليمياً حاصلة على جائزة المؤسسة األكاديمية المتميزة لعام 3542لعام 

 .جمعية كليات التمريض العربية في اتحاد الجامعات العربية

جهتها أكدت رئيسة الفرع الدكتورة أماني خليل أن الفرع يعمل على تطوير القيادية والخبرة  من

العملية المبنية على الدليل العلمي وتعزيز البحث العلمي والمعرفة العلمية؛ األمر الذي سيعكس للعالم 

على  قرانهمشرقة عن ممرضي األردن ويعزز السمعة الطيبة التي يتمتعون بها بين أالصورة الم

المستوى اإلقليمي والعالمي، مبيّنة أن الممرضين قياديون في المهنة ويقع على عاتقهم مسؤولية 

 .إنجاح الفرع

خليل بانضمام األعضاء الجدد، وجددت الدعوة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بضرورة  ورحبت

االنضمام للفرع الذي من شأنه تشجيع الطلبة وتحفيزهم لالستفادة من خدمات الجمعية في تطوير 

 .مهاراتهم القيادية واالطالع على أبرز المستجدات العلمية في قطاع التمريض

تتمثل رؤية الساي كابا بالتأكيد على كل إنجاز ونجاح يخص المهنة سواء كان هذا اإلنجاز " وقالت

ؤسسيا؛ فهو في النهاية إنجاز تمريضي يدل على تقدم الممرضين والممرضات كل حسب فرديا أو م

؛ وطرحت مثاال على ذلك يتمثل بحصول كادر التمريض في مستشفى الحسين "موقعه ودوره

على التميز المهني والربط العالي بين البحث  -على حد تعبيرها-للسرطان على الماجنيت؛ ما يدل 

 .كلينيكي المنضبط حسب األدلة العلمية والقيادة الحكيمة الرصينةالعلمي واألداء اإل
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الحفل عرضا إلنجازات الفرع وفوائد االنضمام إليه، وخبرات سابقة وتجارب وأعمال  وتخلل 

تطوعية وميزات العضوية والجوائز التي يقدمها الفرع للمستحقين وغيرها من المعلومات المتعلقة 

 .دمها الفرع لألعضاءبالبرامج والخدمات التي يق

ذلك أدى أعضاء الفرع الجدد القسم أمام راعية الحفل نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية  إلى

الدكتورة كفاح الجمعاني ومستشارة صاحبة السمو الملكي األميرة منى الحسين للصحة وتنمية 

 العامةومجلس الفرع وهيئته  المجتمع الدكتورة رويدة المعايطة والعين الدكتورة سوسن المجالي

ونخبة من الممرضين واألساتذة واألكاديميين، وتم تكريم ضيفتي الشرف الدكتورة ياسمين نديم 

كاراتشي الباكستانية منظمة فرع السيجما في جامعتها، والدكتورة ماجدة  -باربيو من جامعة أغا خان

 لماجنيت،در التمريض فيه على اعفيفي من مستشفى الحسين للسرطان نظير جهودها في حصول كا

 .وتسليم الشهادات لألعضاء الجدد
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 شطارة يحاضر حول العنف الفلسفي

 

عامر شطارة العديد من األسئلة التي تدور حول . طرح رئيس قسم الفلسفة في الجامعة االردنية د

 ة والمعاصرةمفهوم العنف الفلسفي معجميا وفلسفياً، باالستعانة بتاريخ الفلسفة الحديث

حسب التعريف : وقال شطارة في محاضرته التي القاها مؤخرا في مقر الجمعية الفلسفية االردنية 

المعجمي، فإن العنف الفلسفي يعبر عن التعبير عن القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس أو أي شيء 

ادي والجسدي ورأى شطارة ان التعريف اإلصطالحي مرتبط باالكراه الم .آخر بصورة متعمدة

 الواقع على شخص ما الجباره على فعل شيء ما، وبالتالي العنف مرادف لالنتهاك واالغتصاب

واكد شطارة ان عملية التعريف المعجمي واالصطالحي ال تغني بغرض اإلحاطة الفلسفية لموضوع  

  .العنف، وال بد من الغوص عميقا في المفهوم ذاته، على أمل الحصول على بعض األجوبة

ونوه ان الموضوع شائك وبحاجة إلى االستعانة بدراسات مختلفة من باقي العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية، لذلك يجب أن يبقى الموضوع مطرحاً للنقاش بين المختصين بالشأن الفلسفي لكي يتم 

راز وأشار شطارة إلى تشكيل المفهوم الفلسفي في العصر الحديث، مع إب .التوصل إلى صيغة مقبولة

ممثلي الفلسفة السياسية مثل توماس ميكيافلي ومن ثم االنتقال إلى الفترة المعاصرة، مع إبراز ممثلي 

الفكر لهذه الحقبة مثل حنه ارتدت وبورديو ينكر

 الرأي الكتروني
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 قرار الكويت وقطر بحصر اعتماد الجامعات األردنية أكاديمي بحت: بدران

 

دران، أن قرار دولتي الكويت وقطر الشقيقتين بحصر قال رئيس الوزراء األسبق الدكتور عدنان ب

اعتماد الجامعات االردنية ليس سياسيا وإنما اكاديمي بحت، وأنه تم إعادة توزيع الطلبة الموفدين على 

 . نفقة حكوماتهم وعدم تركيزها على جامعة واحدة

اقع التعليم العالي وأضاف بدران خالل ندوة حوارية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل حول و

للموفدين الكويتيين البالغ  43جامعات بدالً من  3في االردن، ان هناك ردود فعل أمام حصر اعتماد 

طالب في الجامعات األردنية، إضافة إلى اتخاذ قطر وُعمان خطوات مماثلة،  0555عددهم حوالي 

ي والقطري يتكلم عن اعتماد طالب، موضحا ان القرار الكويت 5555إذ يبلغ عدد الطلبة القطريين 

 . لجامعات معينة للموفدين الكويتيين والقطريين وليس عدم اعتراف في الجامعات األردنية

بدران إن تنظيم إيفاد الطلبة من الكويت هي لجامعات مختارة عربية وأجنبية، حيث تم . وأضاف د

جامعات مصرية فقط،  1اد أمريكية أخرى، واعتم 55جامعة أمريكية واالستغناء عن  435اعتماد 

وتجديد اعتماد جامعات بريطانية وفرنسية، وذلك وفق تصريح وزير التعليم الكويتي الدكتور حامد 

العالمي للجامعات للوصول إلى هذه القرارات، مبينا ان هذه  QSالعازمي وتم استخدام تصنيف 

اصة بعد ترخيص عدد كبير من الخطوات تسعى إلى توطين التعليم الجامعي في األقطار الخليجية وخ

 . الجامعات الخاصة فيها

وبين ان استثناءات الطلبة الخليجيين من معدالت القبول والمواظبة وتسهيل الدراسة لهم على نهاية 

األسبوع وإعادة اإلكمال في الصيف لمن يرسب في بعض المواد، يأتي على حساب الجودة وكفايات 

 .التعلم

ت حول المعايير التي استخدمتها أجهزة التعليم العالي في كل من قطر وأشار الى ان هناك تساؤال

جامعات أردنية لالطالع على الدراسة فيها، ولم يقم  3والكويت، مبينا بأن وفداً كويتياً قام بزيارة 

وخاصةً أن هناك جامعات قد حصلت على اعتمادات عالمية في . جامعة أخرى 43بزيارة 

( ACPE)االمريكية، والصيدلة ( ABET)نولوجيا المعلومات تخصصات مثل الهندسة وتك

البريطانية، والطب البشري ( ASIC)االلمانية، واللغة اإلنجليزية ( ASIIN)األمريكية، الكيمياء 

وطب االسنان، واأليزو في اإلدارة وغيرها، وان سياسات ارتباط دراسة الطلبة بسوق العمل 

 . وفق التخصصات المشبعة والراكدة واألخرى المتحركةالخليجي والتوجه إلى تخصصات معينة 

بدران إلى إيقاف االستثناءات للطلبة الوافدين للجامعات األردنية، من أسس القبول بمعدالت . ودعا د

أدنى من نظرائهم الطلبة األردنيين، ودراسات نهاية األسبوع في الدراسات العليا، ومعاملتهم على حد 

 . نسواء بالطلبة األردنيي

وطالب بضرورة اإللتزام بنظام الساعات المعتمدة من حيث مدة الدراسة وانتظامها وقضاء الطالب 

المنتقل للجامعات األردنية سنتين على األقل مواظباً مقيماً فيها ألخذ شهاداتها، وعدم السماح بنقل ما 

 . من مواد درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات أخرى% 35يزيد على 

وأكد على ضرورة إعطاء المزيد من االهتمام ببرنامج متطلبات الجامعة من برامج مكثفة مدمجة 

تفاعلية للغات وخاصةً برامج اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والمهارات الحاسوبية، والحضارة 

 .والفكر، بما في ذلك الفلسفة والمنطق

 شؤون جامعية ومحلية

 5:الرأي ص/2:الدستور ص
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لبشرية باستهداف رفع الطلبة الوافدين إلى األردن ولفت إلى أنه ورد في استراتيجية تنمية الموارد ا

، لبناء التعليم الجامعي األردني 3535ألفاً مع عام  15إلى ( دول مختلفة 453من )ألفاً  05من 

 . كواحة سياحية تعليمية، علماً بأن معظم الطلبة الوافدين هم من فلسطين وسوريا والعراق

سة القبول لوزارة التعليم العالي، بما فيها من كوتات وأكد الدكتور بدران على أهمية تعديل سيا

واستثناءات، والعودة إلى ما كان سارياً ومعموالً به في الستينات والسبعينات قبل تأسيس وزارة 

. التعليم العالي، إذ كانت سياسة القبول تعتمد الجدارة والكفاءة فقط عند تأسيس الجامعة األردنية

حيات مجالس األمناء المعمول بها سابقاً لتستطيع أن تعمل بكفاءة وكذلك على أهمية إعادة صال

 .كمظلة جامعة تنفيذية لتأمين جودة التدريس والبحث العلمي

كما دعا الى الغاء التمييز في سياسات التعيين واإليفاد والترقية في الجامعات األردنية لتكون فقط 

 . طرائق التعلموفق الجدارة والكفاءة العلمية في البحث العلمي و

وطالب بضرورة اقتصار تعيين أعضاء هيئة التدريس وااليفاد لجامعات مرموقة حاصلة على مراتب 

( المؤسسات التعليمية)والجامعات ( البرامج األكاديمية)عالية في التصنيف العالمي للتخصصات 

 . وعدم التساهل في هذا الجانب

الزيود ان المؤسسات التربوية االردنية حققت  من جهته قال عضو الجماعة الدكتور محمد صايل

إنجازات كبيرة سواء في التربية والتعليم أو التعليم العالي على الصعيد المحلي، كما انها رفدت 

 .السوق العربي والعالمي بكفاءات العلمية في مختلف التخصصات

سها المجال التعليمي وقال اننا نمر اليوم بظروف صعبة ادت الى تراجع جميع المجاالت وعلى رأ

وهو ما يتطلب اعادة النظر بشكل كامل بالوضع التعليمي بكل مستوياته لننهض مجددا بالتعليم الذي 

 .سيساهم في بناء االجيال بشكل سليم
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 شهور بالجامعات األردنية 8الكشف عن حقيقة حصول الطلبة القطريون على بكالوريوس بـــ  

 

بمنح تسهيالت للطلبة القطريين الدارسين في الجامعات األردنية  نفى مصدر مطلع صدور أي قرار

 .شهور  5الرسمية للحصول على درجة البكالوريوس خالل 

 

وبين المصدر انه ما بعث على التندر في هذه المسألة أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور 

لم ينفي حقيقة وجوده ، األمر الذي جعل  وليد المعاني نفى انه قد صرح عن مثل هذا القرار ، ولكن

الكرة تتدحرج في مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع دون أي 

 . تعليق من المسؤولين في وزارة التعليم العالي 

رئيس  وبعيداً عما يتم تداوله من قيام احد الوزراء السابقين باستغالل التفويض الممنوح له بصفته

يوم دراسي فصل ( 35)مجلس التعليم العالي بإصدار قرار مكتوم وغير معلن يقضي باحتساب كل 

دراسي كامل، و تطبيق هذا القرار في احدى الجامعات األردنية الخاصة لبعض الطلبة 

 !!!!!! الخليجيين

قانونياً ال يشوبه أي  لكن ومع كل ذلك فقد تم تداول وثيقة تشير إلى اتخاذ مجلس التعليم العالي قراراً 

الموافقة على معادلة المواد التي درسها الطلبة " شائبه موجهاً للجامعات األردنية الرسمية تضمن

من %  65القطريون في جامعات عربية والراغبين باالنتقال إلى الجامعات األردنية بحد أعلى 

إلى حين  3541/3545راسي الخطة الدراسية للتخصص الذي يرغب االلتحاق فيه وذلك للعام الد

انتهاء الظرف الحالي الذين يمرون به في الجامعات التي يدرسون فيها ، شريطة أن يقضي الطالب 

 " .على األقل سنة دراسية في الجامعة المنتقل اليها 

 

وال زلنا بانتظار توضيح من التعليم العالي وبشكل جدي ومن مبدأ االعتراف بالمسؤولية للحديث عن 

 ات هذا الموضوع مالبس

 زاد االردن
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 (اسماء .. خارطة انطالق الحملة ) االمن يطلق االثنين حملة وطنية لظاهرة إطالق النار 

 

 

 

تطلق مديرية االمن العام في يوم غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا حملة وطنية للتصدي لظاهرة 

 .بالتزامن وفي ذات الوقت  في كافة محافظات المملكة( كفى لنزيف الفرح)اطالق العيارات النارية 

 

 :ونشرت المديرية خارطة انطالق الحملة بحسب التالي 

 

 (.قاعة البتراء)فندق الريجنسي / دوار الداخلية : وسط عمان  -: محافظة العاصمة -

 ساحة وقاعة الهالل األحمر األردني منطقة الوحدات طلوع: شرق عمان  -

 (.البرجساحة )الجامعة األردنية : شمال عمان  -

 (المقابلين)مسرح مدرسة أم قصير الثانوية للبنات : جنوب عمان  -

 

 .محافظة اربد مركز عالم البقاعي للرعاية والتاهيل  -

 .غرب اربد مدرسة خولة بنت االزور االساسية -

 .محافظة الزرقاء مركز الملك عبد هللا الثاني الثقافي  -

 .لواء الرصيفة لجنة تحسين مخيم حطين  -

 .محافظة البلقاء مؤسسة اعمار السلط  -

 غرب البلقاء جمعية وادي الخصيب -

 .محافظة الكرك مركز الحسين الثقافي  -

 .محافظة الطفيلة قاعة موسسة اعمار الطفيلة  -

 .محافظة معان مركز سمو االمير الحسين بن عبدهللا الثقافي  -

 .بتراء غرب معان قاعة متصرفية الشوبك ، قاعة متصرفية ال -

 .محافظة العقبة غرفة تجارة العقبة  -

 .محافظة جرش قاعة بلدبة جرش الكبرى  -

 .عبين / محافظة عجلون صالة درة الجبل  -

 .محافظة المفرق قاعة بلدية المفرق الكبرى  -

 .محافظة مادبا ساحة السالم  -

 .البادية الشمالية قاعة بلدية ام الجمال  -

 .قاعة الشيخ حديثة الخريشا / بلدية الموقر البادية الوسطى صالة  -

 .البادية الجنوبية القاعة الهاشمية لبلدية الجفر  -

 الكون نيوز/المدينة نيوز
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توجه يتناقض مع أمنيات : وذبحتونا.. آل البيت ترفع رسوم الموازي وتستعد لرفع رسوم التنافس

 !المعاني

 

معة آل البيت رفع رسوم بأن قرار إدارة جا" ذبحتونا"أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 

التسجيل للتنافس، ورفع رسوم التسجيل والرسوم الجامعية للبرنامج الموازي لن يسهم في حل جذري 

 .لمعضلة مديونية الجامعة

 

، األحد، إلى أن كافة القرارات المالية التي تم اتخاذها 30ولفتت الحملة في بيان صحفي وصل االردن

البيت، وبتسهيل أو ضوء أخضر من قبل مجلس التعليم العالي، لم تؤّد سابقًا من قبل إدارة جامعة آل 

 .إلى وقف العجز في ميزانية الجامعة أو تقليص المديونية

 

ووفقًا للموقع اإللكتروني الرسمي للجامعة، فإن رفع رسوم الموازي سيطال السواد األعظم من 

جامعة برفع رسوم التسجيل كما قامت ال%. 455-%4323التخصصات، وبنسبة تتراوح ما بين 

 .دينار 455دينار لتصبح  10للموازي من 

 

إلى أن جامعة آل البيت لم تكتف بهذا الرفع للموازي، فها هي تمهد لرفع رسوم " ذبحتونا"وأشارت 

لكافة التخصصات، وهو الرفع األكبر وغير المسبوق في تاريخ الجامعات % 455التنافس وبنسبة 

خبر عبر صحيفة رسمية، عن توجه لرفع " تسريب"حيث جرى . الثين عاًماالرسمية منذ أكثر من ث

، في محاولة لجس نبض الشارع بشكل عام، وحملة %455رسوم التنافس لكافة التخصصات بنسبة 

 .بشكل خاص، لتبني على الشيء مقتضاه" ذبحتونا"

 

ي رفع للرسوم الجامعية، في بيانها على أن أ" ذبحتونا"وأكد الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة 

وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها المواطن األردني، جراء الضرائب والرسوم المتتالية 

هو إجراء ينم عن عقلية جباية بامتياز ال تنظر إلى الجامعات "التي فرضتها الحكومة على الشعب، 

ذلك على حساب الطالب والعملية  إال كشركات عليها أن ترفد خزينة الدولة باألموال ولو كان

 ".التعليمية

 

ورأت الحملة أن قرار رفع رسوم الموازي في جامعة آل البيت ما هو إال محاولة أخرى لبدء سلسلة 

رفوعات في باقي الجامعات الرسمية، بعدما أوقفت الحركة الطالبية محاوالت الرفع السابقة وخاصة 

، وذلك على خلفية رفع رسوم الموازي في الجامعة 3546بعد االعتصام الطالبي المفتوح في عام 

 .األردنية

 

وقالت إن ادعاء جامعة آل البيت بأن رسومها منخفضة جًدا، وأنها تعاني من المديونية، وأنها تبحث 

عن زيادة إيراداتها من خالل هذه القرارات، ما هو إال إسطوانة مشروخة رددتها قل ذلك كافة 

من المعيب أن نتحدث "ي كانت تنوي رفع رسومها الجامعية، مشددة على أنه الجامعات الرسمية الت

عن مبدأ الربح والخسارة ونحن نشير إلى صرح علمي وأكاديمي، فما بالك إذا كان هذا الصرح هو 

 !".صرح حكومي؟

 

 دينار عن 4533: متوسط الرسوم الجامعية التي تحصلها إدارة جامعة آل البيت بلغت"ولفتت إلى أن 

إال ". وهو رقم قادر على سداد النفقات التشغيلية ألية جامعة. ساعة/ دينار  55كل طالب، بمتوسط 

 :أن المشكلة في جامعة آل البيت، تكمن في نقطتين

 30جو
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حيث تراجعت . ضعف الدعم الحكومي للجامعات بشكل عام وجامعة آل البيت بشكل خاص: أوال-

لعام % 42، لتصبح 3543لعام % 33لجامعة من نسبة الدعم الحكومي إلى إجمالي إيرادات ا

من % 61فيما تشكل الرسوم الجامعية الجزء األكبر من اإليرادات، حيث تصل إلى نسبة . 3546

أي أن الطالب هو من يتحمل العبء األكبر في توفير اإليرادات لجامعة آل . إجمالي إيرادات الجامعة

 (".الحكومية)البيت الرسمية 

أي أن . أكاديميين 051إداريا، في مقابل  556الضخم من اإلداريين، والذي يصل إلى العدد : ثانيا -

إداري، يبلغ معدل رواتبهم السنوية ما  055جامعة آل البيت لديها فائض من اإلداريين يتجاوز الـ

 .يقارب الثالثة ماليين دينار أردني

 

اإلدارايين ناتجة عن تعيينات بهدف  وتساءلت الحملة فيما إذا كانت هذه الزيادة الضخمة في أعداد

 .تنفيعات لجهات معينة سواء بضغط حكومي أو نيابي أو من المجتمع المحلي

 

وقالت الحملة إن قراءة ميزانيات جامعة آل البيت، تثبت أن أي زيادة في اإليرادات لن تؤدي إلى 

 55، لتصل إلى 3543مليون عام  42نتائج حقيقية وملموسة؛ فقد ارتفعت إيرادات الجامعة من 

مليون دينار، إال أن هذا لم يمنع من زيادة العجز في  44، أي بزيادة مقدارها 3546مليون عام 

مليون دينار  526، ليصل إلى 3543مليون دينار عام  326ميزانية الجامعة، حيث ارتفع العجز من 

 .3546عام 

 

مليون دينار لعام  3021ع النفقات من ويعود سبب استمرار العجز رغم زيادة اإليرادات إلى ارتفا

رواتب وفواتير )حيث حازت النفقات التشغيلية . 3546مليون دينار لعام  5024، لتصبح 3543

، 3543مليون دينار عام  4523على نصيب األسد من هذه االرتفاعات، وبلغت ( الخ.. كهرباء ومياه 

 .3546مليون دينار لعام  3622لترتفع إلى 

 

من الزيادة في النفقات كانت منصبة على النفقات التشغيلية، وليس % 55ة إلى أن نحو ولفتت الحمل

 .الرأسمالية أو اإلنفاق على البحث العلمي

 

األرقام تؤكد بأن أي زيادة في اإليرادات، لن تؤدي إال إلى تشجيع الحكومة "وأشارت الحملة إلى أن 

أي أن الطالب سيظل يدفع ثمن . نات والتنفيعاتوالجامعة على المزيد من النفقات في خانة التعيي

 ".الفساد اإلداري العابر للجامعات الرسمية، دون رقيب وال حسيب

 

كنا نتمنى من إدارة جامعة آل البيت، أن تنشغل بآليات تطوير ذاتها واالرتقاء : "وقالت الحملة

ا في مقابل النقص الكبير في بمستوى التعليم لديها، خاصة في ظل هذا االكتظاظ الكبير للطلبة لديه

داخل القاعات " مراوح"البنية التحتية، والتي وصلت حد إقامة الطلبة لالعتصامات للمطالبة ب

حيث تبلغ نسبة الطلبة إلى . إضافة إلى النقص الحاد في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية. التدريسية

امعات األردنية، وتتعدى النسب المسموح وهي النسبة األكبر بين الج 4:34أعضاء الهيئة التدريسية 

 ".فيها بأكثر من الضعف

 

إدارة جامعة آل البيت بالتراجع الفوري عن " ذبحتونا"وطالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة 

قرار رفع رسوم الموازي، لما سيلحقه من ضرر على الطلبة والعملية التعليمية، كون السواد األعظم 

في جامعة آل البيت هم من الطبقة الفقيرة التي تبحث عن العلم على حساب قوت  من طلبة الموازي

 .كما أن غالبية طلبة الجامعة يعملون لتحصيل رسوم دراستهم. يومها
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وشددت على أن قرار رفع رسوم الموازي هو سابقة خطيرة وبداية لرفوعات ستطال كافة 

الجامعات، مشيرة في ذات السياق إلى ما التسريب الذي نشرته الصحيفة اليومية حول نية جامعة آل 

 %.455البيت رفع رسوم التنافس بنسبة 

 

حل المشاكل المالية للحكومة بشكل " استسهال"وجددت الحملة التأكيد على رفضها المطلق الستمرار 

 .عام والجامعات بشكل خاص من جيوب الطلبة، محذرة من تبعات هذه القرارات غير المسؤولة

 

واختتمت ذبحتونا بيانها بالقول إنها ستسعى إلى إطالق حملة واسعة للتصدي لسياسات رفع الرسوم 

زير التعليم العالي الدكتور وليد التي تأتي بضوء أخضر حكومي، وبشكل يتناقض مع تصريحات و

 .بأن يكون التعليم الجامعي مجاني" أمنيته"المعاني الذي تحدث قبل أيام عن 
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 قمنا بإعادة النظر بتعليمات الدراسات العليا: رئيس جامعة آل البيت
 

كان لم اقم بتعيين اي موظف اداري منذ تسلم مهامي ولن يتم تعيين اي عضو هيئة التدريس اال اذا  

 مستحقا

يوسف  -االنباط  -المواصالت وتكديس الطلبة والعمل االضافي في طريقها الى الحل المفرق  

المشاقبة نفى رئيس جامعة ال البيت االستاذ الدكتور عدنان العتوم، وجود اي توجه لرفع الرسوم 

ر مطروح الجامعية على البرنامج العادي، موضحا ان هذا الموضوع لم يبحث على االطالق وغي

واضاف خالل حديث لبرنامج خطوط عريضة والذي بث على شاشة . امام مجلس أمناء الجامعة 

التلفزيون االردني، بانه ال صحة لألخبار التي كانت تتداوله بعض الصحف ومواقع التواصل 

ى واشار العتوم ال. االجتماعي، موضحا بانه ليس من المتحمسين لرفع الرسوم في البرنامج العالي 

ان الجامعة تعاني فرقا كبيرا بين االيرادات والرسوم المتدنية والنفقات، وال تستطيع الحكومة ان تقدم 

مليون دينار ولكن بعد ان قامت الحكومة مشكورة   46مخصصات هذا الفارق، منوها ان الفارق بلغ 

ادي تعتبر من اقل وبين ان رسوم البرنامج الع. مليون 44مليون اصبح يصل الى  3بدعم الجامعة بـ

دينارا بمعنى ان الطالب ال يدفع  44- 45الرسوم في االردن ، وما زالت الساعة تتراوح ما بين 

دنانير من اصل  45التكلفة الحقيقية بين الثلث والربع متساءال من يتحمل ذلك ؟ حيث يدفع الطالب 

واشار العتوم الى ان جميع . رق للساعة ورغم ما تقدمه الحكومة من دعم اال ان ذلك ال يغطي الفا 05

البرامج في الجامعة تخضع لمعايير االعتماد ولدينا برامج في البكالوريوس والدبلوم العالي 

، موضحا ان الجامعة رغم االزمة 55-4والماجستير والدكتوراه، ونسبة البرنامج عالميا قد تصل الى 

دريس، وقمنا ايضا قبل فترة بإعالن طلب المالية الصعبة قامت بتعيين مجموعة من أعضاء هيئة الت

وخالل السنوات القادمة ممكن ان  05-53هيئة التدريس وقد يكون ذلك لتصل النسبة في الجامعة 

واوضح ان مشكلة آل البيت بانه وفي السنوات القادمة عدد اعضاء هيئة التدريس لم . تنخفض النسبة 

طالب  3555الف طالبة و 35ة، وان وجود يتطور او يزيد بشكل يتناسب مع زيادة عدد الطلب

الف ليس بالعدد الكبير، مشيرا الى ان هيئة االعتماد وضمان الجودة تقوم  35ماجستير من اصل 

بمعالجة كل برنامج لوحده وهناك شروط العتماد تخصصات البكالوريوس، والهيئة تقوم بإغالق اي 

برامج مغلقة وعندما يتم اعتماد الهيئة لها  1-6برنامج ال يحقق شروط االعتماد، حيث يوجد لدينا من 

وبين رئيس الجامعة بانه لدينا مشكلة في االردن بشأن جودة الرسائل الجامعية ولهذا . سيتم فتحها 

قمنا باتخاذ اجراءات خالل الشهرين الماضيين منها اعادة النظر بتعليمات الدراسات العليا لضمان 

باب وحدة خاصة للتحليل االحصائي للرسائل الجامعية وهذا من جودة ونوعية افضل ، حيث تم فتح 

شأنه ان يحسن من جودتها وذلك بإشراف اساتذة مختصين في التحليل، معتبرا ذلك بالخطوة االيجابية 

واكد ان قرار تعيين اإلداريين متوقف بناء على قرار . نحو تحسن مخرجات الرسائل الجامعية 

دوري اي موظف اداري ولن يتم تعيين على االطالق لوجود تضخم مجلس الوزراء ولم يعين على 

في الوظائف، منوها بانه لن يتم تعيين اي استاذ اال ان يكون مستحقا، وقد يزعج البعض ذلك، لهذا 

فان اختيار اعضاء الهيئة التدريسية الفضلى واختيار الكفاءة سيعود بالخير على الجامعة وطلبتها 

ان ال البيت تأسست بإرادة ملكية سامية من المغفور له "وتابع حديثه قائال  .والمجتمعات المحلية 

الملك الحسين بن طالل وكان يريد لهذه الجامعة بان تكون عالمية وتعمل المؤامة بين المعاصرة 

واالصول، حيث كانت بداية الجامعة موفقة والتي عملت فيها منذ هذه البداية وكانت تسير بهذا االتجاه 

يح وبدليل اعداد الوافدين واعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الجنسيات مما اعطت سمعة الصح

طيبة للجامعة، وخالل السنوات الماضية تراجعت عن الهدف ولكن نحاول بهمة الجميع اعادة البريق 

واعلن العتوم ان الجامعة وضعت خطة من خالل إعادة النظر " وااللق الى جامعة كما كانت سابقا 

ببعض البرامج األكاديمية والتي تعكس رؤية ورسالة الجامعة التي أنشئت من اجلها من خالل 

االعتماد على اساليب جديدة في بناء المناهج وطرق التدريس والبرامج الجديدة بالعمل على تطويرها 

 6-4:األنباط ص
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مج ، منوها بانه تم استحداث برنامج الجغرافية التطبيقية وهو نوعي على مستوى االردن وبرنا

وبشأن االستثمار . ماجستير في صحة المجتمع ولدينا اكثر من سبع برامج سيتم االعالن عنها الحقا 

بين انه تم وضع خطة استثمارية والتي قد تحسن جزء من الوضع المالي للجامعة منها تنفيذ مشروع 

رة داخل المجمع التجاري بشراكة مع بلدية المفرق الكبرى، إضافة إلى مشروع المصانع الصغي

الحرم الجامعي والذي سيكون بداية أول مصنع في أيلول القادم من خالل اشراك  الطلبة وبإشراف 

واضاف ان وجود كلية طب وكلية زراعة ضرورة ملحة لحاجة المحافظة . مختصين من الجامعة

راكز بحثية اليها وكون المحافظة تعتبر السلة الغذائية الثانية في المملكة ال بد من وجود كليات وم

وفيما يتعلق بمشكلة المواصالت في الجامعة اوضح ان الجامعة حريصة على متابعة هذه . متخصصة

الموضوع للتخفيف على الطلبة من خالل توفير حافالت نقل داخلية داخل الحرم الجامعة، مشيرا الى 

ود شركة نقل ان الحل االمثل لمشكلة الموصالت للطلبة الذين يأتون من محافظات اخرى هو وج

واكد العتوم ان مشكلة التعليم االضافي في طريقها الى الحل بعد ان يتم . واحدة تتحمل هذه المسؤولية

بالمئة  13تعيين اعضاء هيئة تدريسية جدد، ومن المتوقع ان تنخفض النسبة في الفصل القادم إلى 

ان مشكلة تكدس الطلبة داخل  وهناك خطة على مدار العامين القادمين بإنهاء هذه المشكلة ، منوها

وتطرق . الشعبة الواحدة ايضا ستحل بعد ان يتم االنتهاء من تجهيز المباني الجديدة لبعض الكليات

العتوم الى جهود الجامعة في استثمار الطاقة الشمسية والتي كانت الجامعة الثانية على مستوى 

واضاف اننا بصدد وضع . ذ عامين صفرالمملكة في هذا المجال والتي أصبحت فاتورة الكهرباء من

برنامج تسويقي الستقطاب الطلبة الوافدين ولهذا تم فتح مكتب خاص يقدم لهم الخدمات المطلوبة وبما 

اننا مع وضع نظام مزاولة مهنة ألعضاء هيئة التدريس " وقال العتوم . يوفر عليهم الوقت والجهد

ل إخفاقه بإمكانه الذهاب الى مكان اخر، وهذا اعتقد بحيث يوضع االستاذ فترة تجريبية معينة وفي حا

خطة جيدة يساعد في تحسين مدخالت أعضاء هيئة التدريس ، معلال بذلك في التوسع في مؤسسات 

التعليم العالي مما سبب في زيادة اعداد الطلبة والذي ساهم بان قامت الجامعات بتغيير معايير اختيار 

استطيع بشفافية "وقال . من ذلك فان التعليم لدينا بخير والى االمامأعضاء هيئة التدريس ، وبالرغم 

القول اننا حققنا تشبيك غير مسبوق مع المجتمع المحلي خالل الشهور الماضية من خالل التواصل 

واللقاءات مع النواب واالعيان وابناء المحافظة من اجل خدمة الجامعة والتي وجدنا خاللها و منذ ان 

 في الجامعة كل تفهم ودعم لمسيرة الجامعة لتحقيق المزيد من االنجاز والتميز تسلمت مهامي 
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 "فاي"مراكز شبابية بالجامعات لتشبيك الطلبة بمؤسسة : أبو رمان

 

إن الوزارة بصدد تدشين مراكز للشباب في الجامعات ستعمل : قال وزير الشباب محمد أبو رمان

" فاي"الت العلوم واالبتكار، بهدف التشبيك مع مؤسسة كحاضنة لمشاريع الطلبة البحثية في مجا

 .للعلوم، ضمن برنامج هيئة المعرفة الشبابية في الوزارة

 

وأضاف أبو رمان خالل مؤتمر صحفي عقد اليوم األحد في الجمعية العلمية الملكية لإلعالن عن 

تكامال لهيئة المعرفة فعاليات مؤتمر فاي للبحث العلمي واالبتكار، أن الوزارة وضعت برنامجا م

يعنى بدعم الشباب في مجاالت البحث العلمي واالبتكار واستقطاب طاقاتهم، مشيرا إلى مشاركة 

شابا وشابة من محافظات المملكة في المؤتمر بنسخته الرابعة الذي تنطلق أعماله في البحر  435

 .من آب المقبل 6و 3الميت يومي 

 

سسة فاي، مشيرا إلى أن المؤسسة تكتسب أهمية كبيرة توازيها وأكد أهمية المؤتمر الذي تنظمه مؤ

شراكة الوزارة معها للوصول إلى تصور مشترك لدعم البحث العلمي واالبتكار، وان المؤسسة تعتبر 

 .حالة متقدمة في األردن على صعيد العلوم المختلفة

 

للعديد من المشكالت التي تواجه  إننا نتطلع ألن يساهم المؤتمر في إيجاد حلول ناجعة: وقال أبو رمان

 .، داعيا القطاع الخاص لدعم هذا النوع من المؤتمرات"شبابنا

 

إن المؤتمر يعد تجمعا سنويا للشباب األردني : أحمد جادهللا" فاي"من جهته، قال الرئيس المؤسسة لـ 

العلوم، والعربي الذين يتحدون بشغف إليجاد ثورة علمية عربية في عصر النهضة في ميادين 

 .وتطبيق أبحاث ابتكارية

 

شخص شغوف بالعلم والعلوم التطبيقية  4355وبين أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستجمع أكثر من 

عالم من مختلف العلوم من جميع  455من مختلف عشر دول عربية، إضافة إلى أنه سيجمع أكثر من 

 .أنحاء العالم

 

من تحدي فاي للبحث العلمي واالبتكار التي تتيح لنخبة من  إن المؤتمر يتضمن النسخة الثالثة: وقال

المتسابقين إلكمال أبحاثهم ودراساتهم وتطبيقها إليجاد ثورة علمية حقيقية في مجال االبتكار واإلبداع 

في مجاالت البحوث العلمية التطبيقية، وإن التحدي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات العربية 

حلول واقعية لها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، الفتا إلى أن تلك التحديات يمكن أن  والعالمية وإيجاد

.تكون شركات ناشئة من خالل الحلول االبداعية التي نطمح للوصول إليها بالعمل مع الشباب

 1:الدستور ص
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 دور الدولة في مؤسسات التعليم

 

 خليل عمرو المشاقبة. د

 

خالل ، ى ظهور إصالحات الحاكمية في مؤسسات التعليم العاليتتمثل مصفوفة الدوافع التي ادت ال

العقود األخيرة في تزايد الطلب على التعليم العالي في الكثير من دول العالم مما شكل ضغطاً كبيراً 

على الموازنات العامة المخصصة لهذا القطاع بالغ األهمية، وهي الظاهرة التي لم تسلم منها جميع 

أدى ذلك إلى ضرورة البحث عن طرق جديدة ومبتكرة إلدارة ، المتقدمة أو الناميةدول العالم سواًء 

، هذا القطاع في سبيل تعزيز وزيادة مساهمته في مجهودات وخطط التنمية على مستوى الدولة

مترافقاً مع مسألة البحث المتواصل في إشكالية التخصيص األمثل للموارد من خالل االنشغال 

 .ر الطرق المناسبة للحصول على التمويل الثابت والمستدام لهذه الجامعاتالمتواصل في ابتكا

 

لقد رّكزت عمليات اإلصالح في العالم فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي في العقود األخيرة على تحديد 

 :وقد أكدت على ثالثة خيارات هي، ماهية الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات

 

لحكومة المركزية بتفويض الصالحية التي تملكها فيما يتعلق بملف إدارة الجامعات أْن تقوم ا: أوالً 

وهو الخيار الذي يتمثل ، الوطنية إلى مؤسسة حكومية أو وزارة تنتسب إلى الهيكل العام للحكومة

 .على سبيل المثال( وزارة التعليم العالي)بدور 

 

الحكومة إلى هيئة أو وكالة أو مؤسسة عامة التركيز على مبدأ تفويض الصالحية من قبل : ثانياً 

مستقلة ومتخصصة تعمل ككيان عازل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة في قطاع 

حيث يعمد هذا الخيار إلى إسناد ملف اإلشراف على الجامعات إلى هذه ، التعليم العالي وبين الجامعات

ويماثلها في ، تنظيم وإدارة ملف حوكمة الجامعاتعلى أْن تتحمل المسؤولية فيما يتعلق ب، الهيئة

ونالحظ هنا ، أو مجلس التعليم العالي/ األردن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية و

ومدى استقاللية القرار ، ضرورة االلتفات الى أهمية مسألة االرتباط الهيكلي العلوي لهذه الهيئات

 .لة الرقابة على هذا القطاعوصالحياتها فيما يتعلق بمسأ، فيها

 

قيام الحكومة المركزية بتفويض الصالحيات فيما يتعلق بإدارة شؤون الجامعات إلدارة الجامعة : ثالثاً 

، وفي سبيل إصالح وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في القارة األوروبية، في ذات السياق. ذاتها

إلى إعادة ( جامعات قوية من أجل أوروبا قوية)فقد دعا إعالن قالسكو والذي جاء تحت عنوان 

فقد أشار هذا اإلعالن إلى وجوب أْن تقوم الحكومات ، صياغة دور الدولة في عالقتها مع الجامعات

بتأكيد الثقة بهذه الجامعات، والعمل على تمكينها، وتوفير نظم الحوافز الالزمة من أجل دعم وتوجيه 

حصر دور الدولة في التركيز على الرقابة الناجزة بدالً من الدور إضافة إلى ، قطاع التعليم العالي

 . التقليدي والمتعلق بالتنظيم واإلدارة الحكومية المباشرة لهذه المؤسسات

 

 عمون

 مقاالت
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بأنه سيكون من الضرورة بمكان اإلشارة إلى أهمية ، ونرى انه وقدر تعلق األمر بالخيار األخير

فيما يتعلق بنتائج األداء مترافقاً مع منح االستقاللية لهذه  األخذ في االعتبار تطبيق مبدأ المساءلة

وهو الخيار الذي نرى فيه أنّه يضع الدور المنوط بالدولة فيما يتعلق بإدارة الجامعات في ، المؤسسات

حيث الفلسفة التي تقتضي أْن تقوم الدولة بموازنة العالقة القائمة بين االلتزام ، أدنى مستوياته تدخالً 

وبين االمتثال لمبدأ المساءلة عن األداء لمن ( University Autonomy)استقاللية الجامعة  بمبدأ

كل ذلك من شأنه أن يصب في إنجاز أهداف ملموسة ، (Accountability)يتولى مسؤولية اإلدارة 

 في، (وخدمة المجتمع، البحث العلمي، مستوى التعليم) تسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية 

ظل نظام جامعي يعنى باالستثمار في المخرجات الناتجة عن الفلسفة الكامنة من وراء إنجاز التوازن 

 .المطلوب فيما يتعلق بثنائية السلطة والمسؤولية

 

فقد أجمعت الكثير من المؤسسات ، أما فيما يتعلق بأهداف تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي

أهداف تطبيق الحاكمية المؤسسية في الجامعات تقع تحت عدة عناصر يمكن  الدولية والباحثين إلى أنّ 

 : تلخيصها فيما يلي

 

 .تكفل مبادئ الحاكمية الجامعية مساعدة الجامعات في تحقيق استراتيجياتها وأهدافها .4

 

 .تطبيق الحاكمية الجامعية يكفل تحديد أوجه القصور واالنحراف في مؤشرات األداء .3

 

 . لحاكمية الجامعية الهيكل التنظيمي الذي يكفل االستقاللية في اتخاذ القراراتتوفر ا .5

 

 .تُسهم الحاكمية الجامعية في القضاء على مظاهر الفساد المالي واإلداري .0

 

 .من شان تطبيق معايير الحاكمية الجامعية أْن تعزز القدرة التنافسية للجامعات .3

 

 .صيص األمثل للموارد الجامعية بكافة أشكالهاتضمن الحاكمية الجامعية التخ .6

 

تعمل الحاكمية الجامعية على صنع التوازن بين المسؤوليات االستراتيجية بعيدة المدى،  .1

 .والمسؤوليات التشغيلية قصيرة المدى

 

 .تضمن الحاكمية الجامعية سالمة التطبيق للتشريعات واألنظمة على مستوى الدولة .5

 

ية نظام رقابة ذاتي تطبقه الجامعات في سبيل اإلشراف والرقابة على عملياتها تعتبر الحاكم .2

 .وتقييمها ذاتياً وتحقيق مبدأ المساءلة

 

 .تحافظ مبادئ الحاكمية على ضمان حقوق أصحاب المصالح ذوي العالقة في الجامعة .45

 

 .عةتضمن مبادئ الحاكمية تطبيق الشفافية، واإلفصاح عن جميع شؤون الجام .44

 

 .تحرص الحاكمية الجامعية على إشراك أصحاب المصالح في عمليات صنع القرار .43
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، تحرص الحاكمية الجامعية من خالل نظم التعليم العالي إلى أخذ أولويات المجتمع باالعتبار .45

وهو ، وخاصة فيما يتعلق بالفئات األقل حظاً، واألقل تمثيالً في المجتمع من الطبقات الفقيرة وغيرها

ما نرى فيه الدور المهم الذي يجب أْن تتبناه الدول في سبيل توزيع مكتسبات التنمية على جميع فئات 

 .في سبيل حماية األمن االجتماعي واالقتصادي لمواطنيها وللدولة ككل، المجتمع

 

يث أّن ح، يتحدث الباحثون عن شيوع ظاهرة المنافسة الشديدة التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي

المنافسة لم تعد خياراً تملكه الجامعات وتتحكم في إطاره؛ ولكنها ظاهرة عالمية باتت تستدعي من 

وبهذا ، خاصة وأّن الموارد في المنظمات تتسم بالندرة والمحدودية حيث أنّها، الجميع التعامل معها

 .عات المنافسةفي ظل وجود هذا الكم الهائل من الجام، تحتاج إلى لتخصيص األمثل، الوصف

 

لقد ظهرت في السنوات األخيرة العديد من الضغوط الداخلية والخارجية؛ والتي شكلت مجموعة من 

وهي ما تتمثل في ، المحركات والدوافع وراء حركة اإلصالحات في الحاكمية في مجال التعليم العالي

 :مجموعة العناصر التالية

 

 .نوني لتأسيس الجامعات ككيانات مستقلةمجموعة التشريعات التي تضع اإلطار القا .4

 

تغير دور الدولة والمتمثل بانسحابها من بعض عناصر السيطرة على الجوانب اإلدارية ونقل  .3

 .هذه المسؤولية إلى الجامعات نفسها

 

 .إنشاء هيئات متخصصة لتنفيذ بعض وظائف الرقابة المالية في قطاع التعليم العالي .5

 

ج التمويل الجامعي التي تعطي المؤسسات المزيد من االستقاللية والحرية، اعتماد بعض نماذ .0

 .والتي تشجعهم على البحث عن مصادر جديدة للدخل لتمويل عمليات الجامعة

 

 .إنشاء مؤسسات خارجية أُوكلت إليها مهمة مراقبة نوعية التعليم العالي ومخرجاته .3

 

 .مراقبة وتقييم األداء والنتائج تطوير أشكال جديدة من المساءلة عن طريق .6

 

التأكيد على دور مجالس الجامعة والمتعلق في تحمل المسؤولية الشاملة أمام الحكومة ممثلة  .1

 .بوزارة التعليم العالي أو المؤسسات المختصة األخرى

 

 .االنسحاب التدريجي للدولة فيما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات، ومجالس الجامعة .5

 

 .يق شرط توفر الكفاءة اإلدارية فيما يتعلق بمجلس الجامعة إضافة إلى رئيس الجامعةتطب .2

 

وأخيرا فان أهم فوائد هذه اإلصالحات في مؤسسات التعليم العالي تكمن في أنّها سوف تعمل على 

خل إطالق وتشجيع روح المبادرة واالبتكار من خالل تحفيز المواهب األكاديمية واإلدارية المميّزة دا

إضافة إلى ، هذه المؤسسات، وتشجيعهم على تطوير عالقات عمل أوثق مع جميع أصحاب المصالح

الجهود المؤدية إلى تكثيف التركيز على إنشاء البرامج والخدمات ذات الصلة التي تلبي حاجات 

عتبار مع أخذ اال، وبما يتضمنه ذلك من تحسين نوعية التعليم العالي، المجتمع وتصغي إلى اهتماماته

تلك المتعلقة بالموازنة واالستثمار في ثنائية الكلف والمنافع وبما يكفل ، لمسألة غاية في األهمية
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وهو ما عكسته تجربة ، وخاصة في الجامعات العامة الحكومية، تحقيق كفاءة هذه النظم وفعاليتها

 .القارة األوروبية الجديرة بالقراءة والتمّعن

 

 /  EFQMائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز والشفافية الكاتب مقيم معتمد في ج •

 وأكاديمي وباحث في الحاكمية الجامعية الرشيدة وتميز األداء المؤسسي في الجامعات
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 التعليم أساس نهضة األوطان

 

يُؤمن جاللة الملك عبد هللا الثاني أن التعليم أهم ركائز اإلصالح والبناء والتنمية، وقد شغل هذا 

جل اهتمام جاللته منذ توليه سلطاته الدستورية، حيث حظيت المسيرة التعليمية بدعم كبير من  القطاع

جاللته، وهو ما شكل أيضاً مصدر اهتمام ورعاية من جاللة الملكة رانيا العبد هللا عبر عديد 

 .المبادرات التي هدفت إلى تطوير البنية العلمية التربوية بشكل متكامل

ه أن التعليم محرك أساسي للنمو االقتصادي، وتصب آثاره مباشرة في التنمية ولطالما أكد جاللت

االجتماعية واالقتصادية المستدامة، وقد أفرد جاللته في ورقته النقاشية السابعة حيزاً كبيراً للحديث 

 عن تطوير العملية التربوية بتأكيده أن األمم لن تنهض بغير التعليم، وقد بات من البديهيات أن ال

شيء يعدل التعليم في مسيرة بناء الدول، وتغيير وجه العالم، إلى األجمل واألكمل واألفضل، وال 

 .سيما في مرحلة باتت تتسابق فيها األمم في اقتصاد المعرفة، واستثمار الطاقات البشرية

وة الحكومة وامتثاالً للتوجيهات الملكية السامية في ابتكار أحدث أساليب تنمية هذا القطاع، تأتي خط

التي كشف عنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالتوجه لجعل تعليم رياض االطفال إلزاميا 

سنوات ما سيسهم في زيادة  3، لتبدأ مرحلة التعليم االلزامي من عمر 3535اعتبارا من مطلع أيلول 

بالصف االول فرص حصول الطلبة على تعليم نوعي في مرحلة الطفولة المبكرة قبل االلتحاق 

 .االساسي

الخطوة الحكومية كما يشير الدكتور الرزاز تأتي كواحدة من أهداف االستراتيجية الوطنية لتنمية 

الموارد البشرية، حيث إن افتتاح رياض اطفال في المئات من المدارس سيسهم في توفير فرص 

رياض االطفال لتأمين اطفالها تشغيل للمرأة، وفي نفس الوقت اتاحة المجال أمام المرأة العاملة في 

 .برياض االطفال والحضانات المدرسية

هي خطوة في االتجاه الصحيح، وعلى النحو الذي أكده جاللة الملك في ورقته النقاشية السابعة، 

ولنذهب ألبعد من ذلك  فإن المأمول أن نرى مدارسنا ومعاهدنا المهنية وجامعاتنا مصانع للعقول 

عاملة الماهرة، والطاقات المنتجة، وأن نرى مدارسنا مختبرات تُكتشف فيها ميول المفكرة، واأليدي ال

 .الطلبة، وتُصقل مواهبهم، وتُنمى قدراتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41:الدستور ص
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 46:الرأي ص/0:الدستور ص

 اعالنات
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. 

 

 

 

 ديوان آل عياش –عبدالمجيد محمود دغيش المصري 

 

 

 اربد –محمود عبدالعزيز البركات الزعبي  -

 

 

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي 
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أدبة غداء غير رسمية أقيمت في مطعم بعمان، حضرها دبلوماسي عربي يعمل في إحدى م

السفارات، خرج عن بروتوكول الدبلوماسية المعهودة، بعد أن وجه كيال من االتهامات لموظفي 

الجمارك على الحدود، األمر الذي أزعج الحضور، وعلى إثر ذلك انبرى بعضهم للدفاع عن رجال 

 .تكذيب الدبلوماسي الجمارك إلى حد

 

تيار سياسي وطني ما يزال قيد التأسيس يدعو له رجاالت دولة سابقون وبعض النواب، انضم تحت 

المعلومات الواردة . لوائه المئات من رجال األعمال وكبار موظفي الدولة ونقابيون وحزبيون

ظات وسكان المناطق تقول إن التيار سيسعى لضم كل شرائح المجتمع وتحديدا المحاف" زواريب"لـ

 .المهمشة وفئة الشباب، تمهيدا لتحويله لحزب سياسي

 

ذوو طفل في إحدى محافظات الشمال يعتزمون مقاضاة بلدية منطقتهم بسبب تعرض طفلهما إلصابة 

" زواريب"مصادر قالت لـ. ربما تؤدي إلى بتر إصبعه بينما كان يلعب في مدينة ألعاب تابعة للبلدية

لمدينة تفتقر لشروط السالمة العامة، مرجحة تسجيل المزيد من اإلصابات في حال إن بعض ألعاب ا

 .لم تتم صيانتها

 

مستشارة في رئاسة الوزراء بصدد تولي منصب أمين عام ديوان الخدمة المدنية الذي أصبح شاغرا 

أن " اريبزو"مصادر أكدت لـ. بعد تعيين أمينه السابق سامح الناصر رئيسا لديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية سيحظى قريبا بقرارات من مجلس الوزراء توسع صالحياته، إضافة إلى 

تحويل ملف هيكلة القطاع العام الذي كان تابعا لوزارة تطوير القطاع العام قبل إلغائها، ليصبح من 

 .اختصاص ديوان الخدمة

 زواريب الغد

 

 

 

 زوايا الصحف 


