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  بالشراكة ما بین جامعتي األردنیة والقدس المفتوحة وبلدیة الخلیل

  انطالق فعالیات مؤتمر "االتجاھات الحدیثة في إدارة البلدیات" في مدینة الخلیل الثالثاء

تنطلق في  -سناء الصمادي

مدینة الخلیل بعد یوم غد 

الثالثاء فعالیات المؤتمر 

الدولي العلمي التاسع 

"االتجاھات الحدیثة في 

إدارة البلدیات وتحسین 

   . جودة أدائھا" الذي تنظمھ الجامعة األردنیة بالشراكة مع بلدیة الخلیل وجامعة القدس المفتوحة

ویَھدف المؤتمر الذي یستمر یومین إلى مواكبة االتجاھات الحدیثة في إدارة البلدیات في ضوء 

التطورات المختلفة المتعلقة بدور البلدیات ووسائل االتصاالت الحدیثة في ظل ما تواجھھ البلدیات من 

علمیة ودفع عجلتھا تحدیات داخلیة، خاصة أن ھذه المؤتمرات العلمیة من شأنھا رفع مكانة الخلیل ال

االقتصادیة من خالل استقطاب الباحثین من كافة محافظات الوطن والدول العربیة واألجنبیة 

  .للمشاركة في أعمالھ

وتدور محاور المؤتمر حول العالقة اإلداریة بین البلدیات ووزارة الحكم المحلي ودور البلدیات في 

لى أعمال البلدیات في ظل التطور في وسائل صنع السیاسات العامة ورقابة المجتمع المحلي ع

 أخبار الجامعة

  /الحقیقة الدولیة/المدینة نیوز17/الدستور ص:4األردنیة/الرأي ص:أخبار 
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االتصال والتواصل إضافة إلى المحاور اإلداریة والمالیة والمجتمعیة واالقتصادیة وفق خطة 

  .المؤتمر

وتكمن أھمیة المؤتمر، في تمكین الھیئات المحلیة الفلسطینیة وتنمیة مواردھا وتحسین أداء دورھا في 

عالقات التشاركیة بین القطاعین العام والخاص، من خالل خدمة المجتمعات إضافة لتعزیز ال

استقطاب الباحثین من كافة الدول العربیة واألجنبیة للمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي سیشكل 

منصة مھمة لالطالع على تجارب البلدیات في المجاالت التنمویة ومجاالت تقدیم الخدمات، 

ة للبلدیات في تحقیق وتعزیز التنمیة المحلیة، واالستفادة والتعرف على األدوار والوظائف اإلضافی

من تجارب البلدیات العربیة واألجنبیة في تعزیز أداء البلدیات في فلسطین، وتمكین ھذه البلدیات من 

االستفادة من التطورات اإلداریة المختلفة من خالل رفدھا واطالعھا على الموضوعات اإلداریة 

  .تالحدیثة بإدارة البلدیا

یشار إلى أن بلدیة الخلیل تسعى من خالل المؤتمر إلى استنھاض كل مقوماتھا المادیة والمعنویة 

لمجابھة تحدیاتھا في العمل البلدي، واالستفادة من تجارب البلدیات في الوطن العربي واإلسالمي 

وأن لھا رؤیة والعالمي، خاصة وأن البلدیة تجمعھا مع الكثیر من تلك البلدیات اتفاقیات توأمة، 

  .لتحویل الخلیل إلى مدینة عصریة
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  قراءة في تاریخ وحاضر اإلقتصاد األردني "للدكتور محمد العدینات "

ً كتاب مھم عن مؤسسة دار وائل للنشر والتوزیع للمؤلف الدكتور محمد خلیل صدر حدیث   ا

في تاریخ وحاضر اإلقتصاد  العدینات ، استاذ اإلقتصاد في الجامعة األردنیة بعنوان " قراءة

  .ياألردن

ي ویعتبر ھذا الكتاب من اھم المراجع بل ولربما المرجع الوحید الذي وثق لمسیرة اإلقتصاد األردن

، كما وشخص المؤلف واقع  1971-2018وتناولھا بتحلیل معمق وتقییم دقیق وذلك خالل الفترة 

ً العقبات والتحدیات واألفاق    . اإلقتصاد األردني في الوقت الحاضر مبینا

وسیتیح ھذا الكتاب الفرصة لإلستفادة من األخطاء السابقة لعدم تكرار الوقوع بھا ثانیة. وان ھذا 

ً من قبل المختصین واألكادیمیین والحكومة والبرلمانیین والقطاع الكتاب سیل ً وواسعا ً كبیرا قى اھتماما

ً. وقد قام الكاتب  ً واسعا الخاص واألحزاب واألعالمیین ورجال الفكر والسیاسة ، وقد یثیر نقاشا

داء برصد األحداث والوقائع اإلقتصادیة خالل الفترة بإسلوب جمع ما بین الرؤیة الشمولیة أل

اإلقتصاد األردني والعوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة فیھ وبین التحلیل العلمي الدقیق والمعمق لھذه 

  . اإلحداث ، وبأسلوب سلس وشیق ساعده على استخالص النتائج التي توصل الیھا

تخطیط ومن بین اھم مواضیع اإلقتصاد األردني التي ناقشھا المؤلف وقام بتقییمھا كل من : دور ال

وخطط التنمیة اإلقتصادیة ومدى تحقیقھا للتنمیة المستدامھ ، والتخاصیة ومدى تحقیقھا لألھداف 

المرجوة منھا ، واألسباب التي ادت الى اإلنتعاش اإلقتصادي وتلك ادت الى اإلنكماش اإلقتصادي ، 

كومة في ادارة والتعرف على الفرص الضائعة ، واإلخفقات في تنفیذ البرامج ، ومدى فاعلیة الح

الدین العام ، وتشخیص مواطن الضعف في إدارة القطاع العام ، وتقییم السیاسات اإلقتصادیة مثل : 

، والسیاسات الضریبیة ، والسیاسات اإلحترازیة للبنك المركزي  fiscal policy السیاسة المالیة

  طلبة نیوزعمون/
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دن : خصائصھا ، اسبابھا ، وتقییم وعالقتھا باإلستقرار المالي ، والسیاسة النقدیة ، والبطالة في األر

  . سیاسات معالجتھا

وقد قام المؤلف بتعزیز وجھة نظره من خالل الرجوع للبیانات الحكومیة ، واألستشھاد بتجارب 

الدول األخرى ، والرجوع الى أھم اإلستنتاجات التي توصل الیھا المختصون في حقل التنمیة 

  اإلقتصادیة
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  % نسبة المقبولین على التنافس في كلیات الطب للسنوات السابقة10ذبحتونا: 

  
ذبحتونا: أي زیادة في أعداد المقبولین في الكلیات الطبیة یجب أن تكون على حساب الموازي 

  للجامعاتوالدولي ولیس على حساب الطاقة االستیعابیة 
  
  

الطلبة "ذبحتونا" أمام ما یتم تداولھ حول نیة مجلس التعلیم  توقفت الحملة الوطنیة من أجل حقوق 
العالي، زیادة أعداد المقبولین في كلیات الطب على البرنامج التنافسي في الجامعات الرسمیة، لیصبح 

ت الحملة انھ یوجد لدینا ست جامعات أردنیة طالب وطالبة. واكد 1800-1600عدد المقبولین ما بین 
رسمیة تقوم بتدریس الطب، وھي األردنیة والعلوم والتكنولوجیا، والھاشمیة ومؤتة والیموك والبلقاء 

دینار للساعة في  36التطبیقیة. وتتفاوت رسوم الساعة للطب بین ھذه الجامعات، فال تتجاوز الـ
دینار في  80للساعة في الجامعة األردنیة، فیما تصل إلى دینار  45جامعةالعلوم والتكنولوجیا، و

دینار في كل من الیرموك والبلقاء  100دینار في الجامعة الھاشمیة، وتقفز إلى  85جامعة مؤتة 
ھذه الكلفة الكبیرة لدراسة الطب في معظم الجامعات الرسمیة (أربع جامعات من أصل  التطبیقیة. 

على أولیاء األمور، ویجعل التعلیم لألقدر مالیًا على حساب األكفأ ست)، یزید من الضغوط المالیة 
دراسیًا. علًما بأن المقبولین في كلیات الطب ھم الطلبة األكثر تمیًزا وأصحاب المعدالت األعلى في 
التوجیھي، ما یستوجب رعایتھم من قبل الدولة. یبلغ متوسط عدد المقبولین على القبول الموحد في 

، بلغ عدد المقبولین في كلیات الطب 2015طالب وطالبة. ففي عام  550-400سنویًا كلیات الطب 
طالب  526طالب وطالبة، لیرتفع إلى  424طالب وطالبة، انخفض في العام الذي یلیھ إلى  444

. ویعتبر القبول في العام الماضي استثنائیًا، حیث ارتفعت فیھ أعداد المقبولین 2017وطالبة في العام 
طالب وطالبة، بسبب اعتماد السنة التحضیریة للكلیات الطبیة في كل من الجامعة  978إلى  لتصل

األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا، ودمج قبول كلیتي الطب وطي األسنان مًعا وتم إضافة نسبة 
نا ضمن أي أن % إضافیة. وقد أثبتت التجربة فشلھا وتم إلغاؤھا، ومن ثم التراجع عنھا نھائیًا. 20

طالب  550السیاق الطبیعي، فإن أعداد المقبولین في كلیات الطلب على القبول الموحد ال تتجاوز الـ
قصى. یبلغ متوسط المقبولین على التنافس في كلیات الطب في الجامعات الرسمیة  ٌ وطالبة بحدھا األ

وطالبة، وتراجع  طالب 282، بلغ عدد المقبولین على التنافس 2015طالب وطالبة. ففي عام  300
 2018استثناًء في عام  633، لیصل إلى 2017في عام  367، ثم ارتفع إلى 2016في عام  237إلى 

ا لھذه األرقام، وبمقارنتھا بنتائج التوجیھي لھذا العام،  نتیجة السنة التحضیریة كما ذكرنا أعاله.  ً ووفق
%، إذا ما بقیت 99العام سیكون فوق الـفإن أقل معدل سیتم قبولھ على التنافس في كلیات الطب لھذا 

أرقام المقبولین على التنافس كما كانت في السنوات السابقة. (مجموع الطلبة الحاصلین على معدل 
طالب وطالبة). یبلغ متوسط إجمالي أعداد المقبولین في كلیات  299% فما فوق لھذا العام یبلغ 99

، 1963بلغ عدد المقبولین  2015بة. ففي عام طالب وطال 2000الطب في الجامعات الرسمیة الـ
طالب وطالبة. وال تتوفر على موقع الوزارة اإللكتروني معلومات  2216لیصل في العام الذي یلیھ 

. واعتبرت الحملة انھ من المفارقات الصادمة جًدا أن نسبة طلبة التنافس 2018، و2017عن عامي
% من إجمالي المقبولین. أي أن االستثناءات 10اوز الـإلى إجمالي المقبولین في كلیات الطب ال تتج

% من مجموع المقبولین، حیث یحظى البرنامجین الموازي والدولي على نصیب 90تشكل بمجملھا 
وبلغت نسبة الطلبة المقبولین على التنافس إلى مجموع الطلبة المقبولین  األسد من ھذه االستثناءات. 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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، وذلك وفق أرقام 2016% في عام 10.7، لتنخفض إلى 2015% في عام 14.4في كلیات الطب 
آخر إحصائیة منشورة صادرة عن وزارة التعلیم العالي. فیما بلغت نسبة المقبولین على القبول 

. ووفقا للبیان 2016% لعام 19.1، لتنخفض إلى 2015% لعام 22.6الموحد إلى مجموع المقبولین 
 للشك، أننا أمام سیاسة حكومیة كارثیة، تقوم على تدمیر فان ھذه األرقام تؤكد بما ال یدع مجاًال 

العملیة التعلیمیة، عبر رفع الرسوم الجامعیة (ارتفاع رسوم التنافس لكلیات الطب) مروًرا بفتح 
% من المقبولین ھم استثناءات السواد 90المجال للموازي والدولي على مصراعیھ (ما یقارب 

اًء باالنخفاض الكبیر في أعداد طلبة التنافس (ال یتجاوز طلبة األعظم منھم موازي ودولي)، وانتھ
% من مجموع المقبولین)، إضافة إلى أن القبوالت على البرنامج الموزاي والدولي 10التنافس ال

إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"،  تأتي فوق الطاقة االستیعابیة للجامعات). 
العالي، بأن ال یكون أي حل لمشكلة المعدالت المرتفعة على حساب الجامعة  نطالب مجلس التعلیم

والطاقة االستیعابیة لھا. ومن ھنا فإن أي زیادة في أعداد المقبولین على التنافس یجب أن تكون على 
حساب المقبولین على البرنامج الموازي والدولي، على أن تقوم ا لحكومة بزیادة الدعم الحكومي 

ت الناتجة عن تراجع دخلھا من ھذا القرار. ووفقا للبیان فان نتائج التوجیھي الكارثیة ال للجامعا
یجوزأن تتحملھا إدارات الجامعات الرسمیة، وعلى وزارة التربیة ومجلس التعلیم العالي تحمل 
 مسؤولیة ھذه النتائج، عبر تخفیض أعداد المقبولین على الموازي والدولي والتي وصلت إلى أرقام

  فلكیة.
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  تجارة التعلیم ما قبل الجامعي
  

  جمیل النمري
  

بعد أسبوع تفتح المدارس أبوابھا وسیشتكي أولیاء امور طلبة المدارس الخاّصة من أسعار كاویة 
زارة وتبیعھا مكتبات بعینھا باالتفاق مع المدارس ناھیك عن لكتب ال تدخل في مقررات الو

مستلزمات أخرى تثقل كاھل األھل فوق الرسوم السنویة الشاھقة وھي في العدید من المدارس تفوق 
  أضعافا مضاعفة رسوم الجامعات الخاصة! 

  
ن كیف یمكن تفسیر أن رسوم جامعات خاّصة ربحیة تقل كثیرا عن رسوم مدارس خاّصة؟! م

الواضح أن تجارة المدارس الخاّصة أكثر ربحیة من اي تجارة وتستثمر في نقطة ضعف المواطنین 
  واالرتقاء الطبقي واالجتماعي. ” البرستیج“الذین یریدون افضل تربیة وتدریس أو حتى مالقاة عقد 

  
ثلث مجموع لكن التعلیم الخاص لیس شأن أقلیة محدودة فنسبة الملتحقین بالتعلیم الخاص تزید عن 

الطلبة في المملكة ولنتذكر أن ھذا یحدث في بلد ینص دستوره على إلزامیة التعلیم للمراحل األولى، 
أي أن الدولة ملزمة بتوفیر التعلیم للجمیع. وإذ نصل إلى ھذه النسبة للتعلیم الخاص فھذا یعني أن 

میزة عن الحكومیة غیر أنھا قریبة  الدولة ال تفي بالتزاماتھا فالعدید من المدارس الخاصة ال توفر أي
من مكان السكان أو توفر المواصالت واقل اكتظاظا فیصبح لزاما مفروضا على األھل تسجیل 

  األبناء بھا.
الدولة األردنیة التزمت التزاما قویا بالتعلیم منذ والدتھا ومن زمن الملك المؤسس وحتى الیوم كان 

بقي كذلك في الثقافة العاّمة وقبل نشوء الجامعات األردنیة لم التعلیم على رأس أولویات القیادة وھو 
یكن ھناك بیت أردني إال ولھ أبناء یدرسون في الخارج ووفرت مصر والعراق والشام عشرات آالف 
الفرص ألبناء الفقراء. وما یزال التعلیم في ثقافة المجتمع ھو االستثمار األغلى عند جمیع طبقات 

ر التعلیم الحكومي عن التغطیة الكاملة والفعالة أخذ القطاع الخاص بالتوسع المجتمع ولذلك مع قصو
ونحن، ال نعترض على التعلیم الخاص وال نحاربھ لكن ال یجوز ان یكون تجاریا بھذه الطریقة 

  الفاقعة.
  

والتعلیم الخاص موجود حتى قبل التعلیم الحكومي وعلى سویة عالیة جدا ولم یكن تجاریا بل عاما 
سسات دینیة وخیریة، لكن ما یحدث الیوم یرتقي الى مستوى التحول نحو الخصخصة التجاریة لمؤ

للتعلیم. ونضع برسم االنتباه قرار أكثر الدول تقدما في العالم في مجال التعلیم وھي فنلندا التي اعلنت 
ام فرصة قبل اشھر توجھا إللغاء التعلیم الخاص كلیا من اجل ان یكون المجتمع بكل طبقاتھ ام

  متساویة للحصول على تعلیم بنفس المستوى والسویة.
  

لقد ثار جدل واسع حول التعلیم الخاص وضرورة وضع معاییر لالعتماد ورقابة دائمة على االلتزام 
وتقیید للرسوم ضمن سقوف والرقابة على التوظیف، حیث یتم تعیین معلمات دون الحد االدنى 

ھرب من قانون العمل والضمان االجتماعي. ال نعرف اذا كان لألجور ولثالثة اشھر متكررة للت

  23ص:الغد 

 مقاالت
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الملف على طاولة الوزیر وھل لدى الوزارة والحكومة اي افكار او رؤیة او وجھة نظر حول 
  الموضوع؟ نأمل ذلك ومعھ یجب النظر فورا في القضایا العاجلة التي أثرناھا في مقدمة المقال.
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  مشاكل وتحدیات :جامعاتناالتجارة اإللكترونیة كتخصص یُدرس في 
  

  رایة عبد الحمید الرواشدة
  

الكثیر من المجاالت المختلفة  َكثر الحدیث عن أھمیة التجارة اإللكترونیة وتأثیرھا الفعلي على
التكنولوجیة  تطبیق خدمات التجارة اإللكترونیة ومواكبة التطورات واتجھت الكثیر من الشركات الى

ذوي كفاءة عالیة بمواضیع التجارة اإللكترونیة  متسارعة، األمر الذي یترتب علیھ توظیف أشخاصال
ً الى التعاقد مع أشخاص أو شركات للقیام بحمالت تسویق الكتروني  فالكثیر من الشركات تتجھ حالیا

  .االجتماعي أو تطویر نظام الدفع اإللكتروني على مواقع التواصل
  

والمساقات  في األردن» بكالوریوس التجارة اإللكترونیة«طبیعة تخصص  تكمن المشكلة في أن
تمسھا التجارة اإللكترونیة  الدراسیة الخاصة بھ أنھا متنوعة ومطاطیة أي بمعنى أن المجاالت التي

ً وال یمكن اإللمام بھا في تخصص بكالوریوس واحد لمدة أربع سنوات! حیث أن كل مادة  كبیرة جدا
بذاتھ تبنى علیھا شركات وتقوم بھا وظائف  ھذا التخصص عبارة عن علم قائم یتم تدریسھا في

ساعات  3الدفع اإللكتروني والتي تدرس كمواد مشكلة من  كشركات التسویق اإللكتروني وشركات
  في الخطة الدراسیة

  
لطالب ا أقترح تخصیص مسارات تخصص التجارة اإللكترونیة في الجامعات الى قسمین وترك

اإللكترونیة  كأن یتضمن القسم األول نظرة شاملة عن التجارة حریة اختیار المسار الذي یریده،
إلكتروني، تعلیم إلكتروني  والقسم الثاني صلب المسار... كاختیار مسار تسویق إلكتروني أو دفع

مبكرة یوفر الكثیر على الطالب بعد  وغیرھا الكثیر.. إن عملیة اختیار المسار الوظیفي في مراحل
تمكینھ من اختیار الوظائف والشھادات المھنیة  مساره المھني وبالتالي التخرج في عملیة اختیار

  .منتقاة حسب المسار الذي عمل على اختیاره بسھولة ألن الخیارات التي ستكون لدیھ
  

لتصل إلى  إن سوق العمل األردني خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في الربع األول من العام الحالي
الى مشاریع ریادیة  رون دورھم في دیوان الخدمة المدنیة بل یسعون%بحاجة خریجین ال ینتظ 19

واستغالل التطورات  تجاریة كون طبیعة التخصص تفرض علیھم التفكیر خارج الموجود
المستجدات العالمیة بشكل یومي واإللمام  التكنولوجیة التي نعایشھا اآلن فإنھ یتحتم علیھم مواكبة

بالمؤتمرات والندوات التي تختص بمواضیع التجارة  والمشاركةبالخدمات التكنولوجیة الجدیدة 
  اإللكترونیة والتحول الرقمي

  
والتي  2009 نشیر بالذكر أن التجارة اإللكترونیة تم تدریسھا في الجامعات األردنیة أول مرة في عام

عمان األھلیة،  بدأت بھ جامعة البترا بجانب الجامعات الخاصة األخرى كجامعة فیالدلفیا وجامعة
ً قرابة طالب ھذا وقد  500 وبلغ عدد طالب تخصص التجارة اإللكترونیة على مقاعد الدراسة حالیا

التعلیم العالي في األردن على  أوضح جدول توزیع التخصصات الذي نشرتھ ھیئة اعتماد مؤسسات
  غیر راكدتخصص مطلوب غیر مشبع و موقعھا اإللكتروني بأن تخصص األعمال االلكترونیة ھو

  
ً إن تخصص التجارة اإللكترونیة ھو تخصص عصري یمكن تشكیلھ لیساعد في ردم  الفجوة  وأخیرا

ً ما دام في طلب » .ومواءمة مخرجات التعلیم مع متطلبات سوق العمل األردني ال یزال المرء عالما
 .«العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل

  الكترونيالرأي 
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 اعالنات

  7/الدستور ص:15ص: الرأي
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  بیادر وادي السیر –توفیق موسى عفانة  -
  
  جبل الزھور –ف رشید الفتیاني احمد عار -
  
  الجبیھة –جمان الشیخ فارس محمد عورتاني  -
  
  دابوق –فاروق عبدالحلیم عایش بدران  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ة في نقابة المھندسین الزراعیین، حلقة نقاشیة حول "مخرجات التعلیم الجامعي تعقد اللجنة العلمی
الزراعي ومتطلبات سوق العمل" تحت رعایة وزیر التربیة والتعلیم ووزیر التعلیم العالي والبحث 
 العلمي الدكتور ولید المعاني. وتأتي الحلقة النقاشیة التي ستقام عند التاسعة صباحا في مجمع النقابات
المھنیة، بعد أن أظھرت دراسات دیوان الخدمة المدنیة، األخیرة، حالة من اإلشباع والركود في معظم 

  تخصصات الھندسة الزراعیة.
  

عدد من نجوم كرة القدم األردنیة بدأوا بالشكوى من مطالبتھم بتسدید أقساط ومستحقات مترتبة بذمتھم 
بسبب عدم قدرتھم على السداد جراء الضائقة المالیة التي یرزحون تحت وطأتھا بسبب تأجیل 

  منافسات دوري المناصیر إلى شباط (فبرایر) المقبل.
  

عاما  30تحیل أمانة عمان الكبرى منتصف الشھر المقبل عددا من موظفیھا إلى التقاعد ممن أمضوا 
مصادر "زواریب" اعتزام أمین عمان یوسف الشواربة إجراء رزمة من في الخدمة. في وقت أبلغت 

التغییرات في المناصب القیادیة والتي من المتوقع أن تشمل تغییرات في مناصب نواب مدیر المدینة 
  ومدراء تنفیذیین.

  
تعرض طفل عمره عام تقریبا بمنطقة المقابلین بعمان أمس للنھش من قوارض خرجت من منازل 
مجاورة لمنزلھ تستخدم لـ "تنشیف وبیع الخبز الیابس"، ما دفع مسؤولي األمانة للتحرك الفوري إلى 

 مكان الحادثة للوقوف على أسبابھا واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنھا.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


