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بحث قراري قطر والكويت حول تطلب اجتماعا مع الحكومة اليوم ل "التربية النيابية"
 الجامعات

طلبت لجنة التربية النيابية، االجتماع بوزيري الخارجية والتعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات 

التعليم العالي صباح اليوم االثنين، وذلك لبحث قراري قطر والكويت بعدم االعتراف بعدد من 

  .الجامعات األردنية

ور إبراهيم البدور صرح أمس االول السبت، أن االجتماع سيتناول جملة من وكان رئيس اللجنة الدكت

المعطيات واألسباب التي دفعت تلك الدول الشقيقة الى اتخاذ تلك القرارات وصوال إليجاد تصورات 

واضحة بهذا الشأن، وكذلك تحديد مواطن الخلل ليتسنى لها معهم وعبر تضافر الجهود الى إيجاد 

 .ةالحلول المناسب

 

 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية

 5/1/3542االثنين                                                                             3السبيل ص  – 41الدستور ص 
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 القرار الكويتي القطري بخصوص الجامعات ليس سياسيا: مختصون

جامعات اردنية من الجانب ( 7)اثار قرار وزارتي التعليم العالي في قطر والكويت حول الغاء اعتماد 

جامعة من الجانب الكويتي استغراب مسؤولين حكوميين في األردن معنين بقطاع ( 01)القطري و 

وكانت . ي واحدث جدال واسعا في ساحة خبراء ومراقبي قطاع التعليم العالي في االردنالتعليم العال

قطر اعلنت مؤخرا اعتماد الجامعة األردنية والهاشمية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا، واألميرة سمية 

عة في جام 01للتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية، بينما ألغت اعترافها بباقي الجامعات التي كانت 

جامعات فقط، بعد أن كان عدد الجامعات المعتمدة  1، في حين اكتفت الكويت باالعتراف بـ 8102

وهذه القرارات تعيدنا الى القنبلة التي فجرها وزير التربية والتعليم السابق الدكتور . جامعة 81لديها 

اهلل النسور والتي نقشت في محمد ذنيبات في إبان كان وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الدكتور عبد

من خريجي الجامعات االردنيين الذين % 64تاريخ المنظومة التعليمية باالردن، حيث قال ان حوالي 

اخفقوا بامتحان المستوى البسيط، موضحا انذاك ان االخفاق كان يتضمن سؤاال " معلم"تقدموا لوظيفة 

قرارات دولتا قطر والكويت جاءت في . ن الكريممباشرا عن الفرق بين السور المكية والمدنية في القرآ

وقت قصير جدا، وهذا مؤشر خطير يمثل ضربة قاسية للجامعات االردنية الحكومية والخاصة 

المنسق العام . لمنظومة التعليم الجامعي عامة وللجامعات االردنية الخاصة والحكومية بشكل خاص

ن الجامعات االردنية التي تم استثناؤها من فاخر دعاس قال ان عددا كبيرا م" ذبحتونا"لحملة 

االعتماد لدراسة الطلبة القطريين، ال يوجد بها طلبة قطريون وابرزهم جامعة الطفيلة التي ال يوجد بها 

وأكد على ان القرار القطري ال عالقة له بما برره وزير التربية والتعليم العالي من . اي طالب قطري

اما فيما يتعلق بخصوص . وزيع الطلبة القطريين على الجامعات االردنيةان القرار يهدف الى اعادة ت

القرار الكويتي قال دعاس ان وزارة التعليم الكويتيه اكدت على ان الهدف من قرارها هو ضمان جودة 

 5/1/3542االثنين                                                                                                    3األنباط ص 
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التعليم، وجاء القرار بعد زيارات وفود متكررة للجماعات االردنية، حيث لمس بعضها عدم تناسب 

. ة وجودتها مع المعايير التي وضعها الجهاز الوطني الكويتي لالعتماد االكاديمياساليب الدراس

واوضح دعاس ان قرارات تحديث القوائم المعتمدة للجامعات لم تقتصر فقط على جودة التعليم في 

هذه المؤسسات، بل استبعدت كذلك اي مؤسسة تعليمية كانت تمنح الطلبة الكويتين اي معاملة 

. الت اثناء الدراسة، وذلك وفق ما صرحت به مصادر كويتيه لصحف محلية هناكخاصة او تسهي

ونفى دعاس ان يكون توقيت اصدار القرارين القطري والكويتي سياسيا، وانه جاء بالتزامن مع 

مراقبون وخبراء اعتبروا ان . التحضيرات للعام الدراسي الجديد وهو االمر الذي يحدث كل عام دراسي

ثر على كافة القطاعات االردنية خاصة قطاع التعليم وسمعته المتميزة بين الدول القرارات ستؤ 

العربية، مشيرين الى ان غموض االسباب وعدم ايضاح مبررات القرارات من قبل الحكومة االردنية 

بدوره كشف الدكتور ابراهيم . سيقود دول اخرى عديد التخاذ قرارات مماثلة لقرارات قطر والكويت

رئيس لجنة التربية في مجلس النواب أن قرارات الكويت وقطر بما يتعلق بالغاء اعتماد البدور 

الجامعات االردنية ال يقتصر تأثيره على القطاع التربوي فقط، بل يشمل االقتصاد الوطني، الفتا إلى 

ا ألف طالب وافد باألردن ينعكس وجودهم على كافة القطاعات ما يشكلون رافد 13أن هناك قرابة 

ودعا البدور الخارجية األردنية إلى اتخاذ السبل الناجعة التي من . مؤثرا يتوجب رعايته واالهتمام به

يجاد الحلول وأضاف إن مجلس النواب سيعقد . شأنها بيان األسباب الحقيقية خلف تلك القرارات وا 

حث، لتناول جملة من اجتماعا حكوميا بحضور وزيري الخارجية والتعليم العالي وهيئة االعتماد للتبا

المعطيات واألسباب التي دفعت دولة قطر والكويت إلى اتخاذ هذه القرارات وصوال إليجاد تصورات 

العرب واألجانب الدارسين في   وفقا الحصائيات رسمية يتجاوز عدد الطلبة. واضحة بهذا الشأن

فلسطينية ثم السورية ثم الف طالب وطالبة في مختلف الجامعات معظمهم من الجنسية ال 68االردن 

آالف طالب  1العراقية، فيما يبلغ عدد الطلبة القطريين والكويتيين الذين يدرسون في األردن نحو 

في مقال له في صحيفة القبس " بدر خالد البحر"وفي نفس السياق قال الكاتب الكويتي . وطالبة

هاز الوطني لالعتماد األكاديمي من لقد حذرنا وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الج"الكويتيه 
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نورية العوضي . د. المساس بقائمة الجامعات األردنية األخيرة التي أقرها وفد متخصص برئاسة أ

، وعدم إضافة جامعة غير مطابقة للمعايير للقائمة، إال أن ما حذرنا منه أشد (رئيسة الجهاز السابقة)

ضافة الجامعة إلى  التحذير قد تحقق األسبوع الماضي بإصدار قرار الجامعات األردنية المعتمدة وا 

من الجدير ذكره ان الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك عبداهلل بن الحسين المعظم دعت ". القائمة

الى بناء قدرات بشرية وتطوير العملية التعليمية من خالل استخدام اساليب تعليميه تجمع بين العلم 

نية والجامعات إلى هد المهق، والتحليل والتخطيط، وتحويل المدارس والمعاوالعمل والنظرية والتطبي

رة، والطاقات المنتجة، وفق منظومة تعليمية حديثة، همصانع للعقول المفكرة، واأليدي العاملة الما

 .ة تحديات الحياةهم من مواجهم، بما يمكنهتوسع مدارك الطلبة، وتعمق فكر
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 متحان الكفاية في اللغة العربيةنظام معدل لنظام ا

لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة ( 003)صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل رقم 

8103. 

والمعنى المخصص له الوارد في المادة الثانية من ( اللجنة الفنية)وتضمن التعديل إلغاء تعريف 

لغاء نص الفقرة  ة الرابعة واالستعاضة عنه باعتماد الصياغات من الماد( ج)النظام األصلي، وا 

لغاء المادتين الخامسة والسادسة المتضمنتين تشكيل لجنة فنية  النهائية ألسئلة االمتحان وأجوبتها، وا 

وتحديد مهامها وصالحيتها، وعليه تلغى اللجنة الفنية في النظام المعدل، التي كانت تتولى إعداد 

باعة الصياغة النهائية لها، واإلشراف على نسخها ووضعها في األسئلة وأجوبتها النموذجية وط

 .  مغلفات مختومة، وتصحيح أوراق االمتحان وتدوين النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 5/1/3542األمم ص أولى                          االثنين                                            / صدى الشعب ص أولى
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 إجراءات تنظيمية تتعلق بالتعليم الجامعي قريًبا: المعاني

 68، إن نحو قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني

جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات األردنية، ما يؤكد أن التعليم  011ألف طالب ينتمون إلى 

 .الجامعي األردني بخير وال يشوبه أي شائبة

وأضاف الدكتور المعاني، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتطلع وفق خطة االستقطاب إلى 

 .البألف ط 71زيادة هذا الرقم إلى 

جامعة  011جامعة من بين أفضل  06لدى األردن ( بترا)وقال في حديث لوكالة االنباء االردنية 

عربية، مبينًا أن الجامعة األردنية تأتي في المرتبة التاسعة بين أفضل الجامعات العربية، فيما تأتي 

 .06جامعة العلوم والتكنولوجيا في المرتبة 

دد من اإلجراءات التنظيمية تتعلق بالتعليم الجامعي، مبينا في هذا وأوضح أن الوزارة بصدد اتخاذ ع

اإلطار انه سيتم مناقشة هذه اإلجراءات من خالل قانوني التعليم العالي والجامعات، وذلك في الدورة 

 .االستثنائية لمجلس االمة

ي هذا المجال وقال ان الوزارة ستعمل على ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي، مشيرًا ف

لقرار الوزارة إيقاف الفصل الصيفي المكثف في الجامعات، وبما ينظم العملية الدراسية في هذا 

 .الفصل

وأكد الدكتور المعاني ضرورة أن تتحمل القيادات الجامعية ومجالس االمناء أدوارها في رؤيتها 

ت وقياداتها في مراقبة العملية للعملية التدريسية في الجامعات، مشيرًا كذلك لدور إدارات الجامعا

 .التعليمية فيها، ورفع سوية خريجيها ومنتجها التعليمي

 5/1/3542االثنين                                                                                                 1الدستور ص  -بترا
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 .وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على وضع السياسات، وال تتدخل في شؤون الجامعات

وحول األسس المتبعة في اعتماد الجامعات األردنية، بين الدكتور المعاني أن هذه العملية تتم من 

من الخطوات، منها إرسال الوفود لهذه الجامعات بهدف االطالع على أوضاعها  خالل مجموعة

ومرافقها ومستوى خريجيها ومدة الدراسة، وعدد األفواج التي خرجتها، فيما تعمد بعض الجهات 

 .لالعتراف على سمعة الجامعة، والتقييمات والتصنيفات العالمية

ريح إلحدى اإلذاعات المحلية بشأن مدد الدراسة وفيما يتعلق بما تدوالته بعض المواقع حول تص

بالجامعات، أكد الدكتور المعاني، أن هذا األمر غير صحيح واستنتج من جواب ال عالقة له 

 .بالموضوع

وحول القرار القطري األخير بخصوص اعتماد بعض الجامعات األردنية، أكد الدكتور المعاني أن 

أي من هذه الجامعات، وان هذا القرار ليس له عالقة بارتفاع هذا القرار، ال يتضمن عدم االعتراف ب

وقال إن المحلق الثقافي القطري في عمان ، أكد في . أو تدني مستوى أو قوة أي من هذه الجامعات

وقت سابق، أن القرار القطري يتمحور حول إعادة توزيع الطلبة في الجامعات األردنية نتيجة 

 .لتكدسهم في جامعات معينة

ن الدكتور المعاني، أن ثلث الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات األردنية والبالغ عددهم نحو وبي

آالف طالب يتواجدون في جامعة واحدة، فيما تتواجد أعداد قليلة ومحدودة منهم في الجامعات  1

 .األخرى، ما دعا األشقاء في قطر إلعادة النظر في توزيع طلبتهم على الجامعات األردنية

وأوضح أن الملحق الثقافي القطري، أكد أن القرار القطري يهدف أيضا إلى ضمان اختالط الطلبة 

القطريين بنظرائهم من الطلبة األردنيين في الوسط والجنوب والشمال، وتوجيههم نحو جامعات فيها 

قطري طلبة قطريون أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة، في الوقت الذي تضمن القرار ال
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توجها إلغالق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم اإلدارية والقانون وتوجيه الطلبة نحو 

 .تخصصات أخرى

ونقل الدكتور المعاني، عن المحلق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص 

إذا كان هذا  أو أي جامعة أردنية، شريطة تقدمه بطلب للجهات المسؤولة في قطر لتحديد فيما

التخصص يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في ظل رغبة الجانب القطري لتحديد الجامعات لغايات 

 .الدراسات العليا فقط وجامعتين لكافة مستويات الدراسة

 .وقال إن الجهات المعنية في دولة قطر الشقيقة ستصدر توضيحًا بهذا الشأن في وقت قريب

يين، أشار الدكتور المعاني إلى قرار سابق لوزارة التربية والتعليم الكويتية وفيما يتعلق بالطلبة الكويت

لتوزيع الطلبة الكويتيين في الجامعات األردنية استنادا إلى رؤية تنظيمية، تشمل توزيعهم على 

الجامعات األردنية تحقيقا للمصلحة العامة الوطنية الكويتية وضمان تنوع التخصصات وفقا لرؤية 

 .الوطني لالعتماد االكاديمي وانسجاما كذلك مع مخرجات التعليم واستيعاب سوق العملالجهاز 

وكان الجانب الكويتي قد وجه طلبته لبعض الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية 

والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه بهذه التخصصات الالزمة لسوق العمل المحلي 

وبين ان القرار الكويتي، تضمن أيضا التأكيد على التعليم التقليدي، بحيث يجلس الطالب  .الكويتي

في حصة او محاضرة دراسية حقيقية داخل الحرم الجامعي وليس في مكاتب االرتباط، وعدم 

 .اختصار ذلك على يوم او يومين في نهاية او بداية األسبوع
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بعة والراكدة والمطلوبة في مراحل إعدادها دراسة التخصصات المش "الخدمة المدنية
 "األخيرة

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية باإلنابة سامح الناصر أن دراسة التخصصات المشبعة والراكدة 

والمطلوبة في مراحل إعدادها األخيرة من قبل كوادر الديوان، مؤكدا أن اإلعالن عن تفاصيلها 

 .امة ليتم الحاقها على موقع القبول الموّحد الجامعيسيتزامن مع ظهور نتائج الثانوية الع

وأشار الناصر إلى أن وجود تعاون وتنسيق مستمر مع وحدة القبول الموحد، وسيتم الحاق الدراسة 

بطلبات القبول بالجامعات، ليكون اإلطالع عليها شرطا لدخول موقع القبول الجامعي، حيث يظهر 

سجيل فيه، وفيما اذا كان مشبعا أو مطلوبا، ويظهر له عدد للطالب حالة التخصص الذي يرغب بالت

الطلبة على مقاعد الدراسة الدارسين لهذا التخصص، مشددا على أنه سيتم ادراجها على موقع 

 .الديوان ووحدة القبول، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

عن التخصصات المشبعة والراكدة للعام  ونفى الناصر أن يكون ديوان الخدمة المدنية قد أعلن

الحالي، مبينا أن ما أوردته بعض الجهات بموضوع التخصصات، وما نشرته بعض المواقع غير 

صحيح، حيث استندوا على معلومات صادرة عن الديوان من سنوات سابقة بهذا الخصوص، فالديوان 

والطلب لمختلف المؤهالت، ونحن يقوم سنويا بتحديث البيانات، على ضوء مخرجات عملية العرض 

اآلن في المراحل األخيرة من إخراج الدراسة، بحيث تكون الدراسة جاهزة مع انتهاء امتحانات الثانوية 

 .العامة، وقبل توجه الطلبة الختيار تخصصات على المستوى الجامعي
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 الوطنيالتخصصات الراكدة والمشبعة تنعكس سلبا على الخريجين واالقتصاد : الناصر

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية باالنابة سامح الناصر ان المعضلة التي يطول امدها على الشباب 

واالقتصاد الوطني تتمثل بازدياد عشرات آالف الخريجين من الجامعات وكليات المجتمع سنويا في 

ين العام التخصصات الراكدة والمشبعة مشيرا الى ان الحالة هذه تتطلب تضافر جهود القطاع

والخاص لتالفيها من خالل المبادرات الشبابية لتوعية المجتمع وتغيير ثقافته المتصلة بالوظيفة 

ودعا الناصر خالل افتتاح مكتب ديوان الخدمة المدنية في المفرق بحضور محافظها ياسر  . العامة

ب وفعاليات رسمية العدوان ورئيس اللجنة االدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة ونوا

وشعبية الى توجيه الشباب الى التخصصات المهنية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل وتوسيع آفاق 

المجمتع نحو استحداث المشاريع الخاصة والريادية فضال عن دعم مشاريع التشغيل الذاتي واعادة 

 .تأهيل وتدريب الشباب في كافة المجاالت التي يحتاجها سوق العمل

كجهاز مركزي يعنى بتنظيم وتطوير  0311، ان ديوان الخدمة المدنية ومنذ نشأته في عام فت الىول

شؤون الوظيفة العامة وتنمية الموارد البشرية في الخدمة المدنية ؛ ويعمل باستمرار على تطوير آلية 

ماضية تمكن وقال ان الديوان تمكن خالل السنوات الخمس ال . ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

من الحصول على اعلى مراتب متقدمة في جودة الخدمات ورضا المواطنين ؛وفقا لنتائج مسح 

الخدمات الحكومية الذي تجريه ادارة تطوير االداء المؤسسي في رئاسة الوزراء سنويا ، كما تمكن 

وبين  . والشفافية لتميز االداء. الديوان العام الماضي بجهود موظفيه من الفوز بجائزة الملك المعظم

ان انشاء مكتب لديوان الخدمة المدنية في محافظة المفرق يأتي تباعا لإلنجازات التي حققها الديوان 

فرع الجنوب )في التخفيف َعلى المواطنين والمتمثلة في انشاء فروع له على مستوى األقاليم المملكة 

الناصر ان ديوان الخدمة المدنية وأضاف  .( في محافظة الكرك وفرع في الشمال بمحافظة اربد

شريك أساسي وهام ويقوم سنويا بإعداد ونشر دراسة حول التخصصات العلمية الراكدة والمشبعة 
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 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة 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 

14 

والمطلوبة في الخدمة المدنية الفتا الى ان الديوان يعمل حاليا على إنجاز هذه الدراسة لهذا العام 

الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمهيدا لنشرها على موقعه االلكتروني وموقع القبول 

 . ؛والتي تعد مؤشراتها وتوصياتها مرشدا للطلبة خريجي المرحلة الثانوية العامة والنوع االجتماعي

تزامنا مع اعالن نتائج (  8181-8103) وبين ان الديوان يستعد إلطالق الدراسة محدثة لألعوام 

سي الحالي منوها الى ان المجال لم يعد مغلقا امام من يخفق من ابنائنا في الثانوية العامة للعام الدرا

امتحان الثانوية العامة ؛ حيث يستطيعون االلتحاق ببرنامج الدبلوم الفني لمتابعة تأهيلهم المهني في 

وقال ان العام الحالي سيصار الى  . مهن واعمال مطلوبة في سوق العمل االردني وبرواتب مرتفعة

داث مكتبين للديوان في مادبا ومعان على ان يتم شمول كافة المحافظات بخدمات الخدمة استح

المدنية من خالل مكاتب فيها خالل ثالث سنوات تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبد ااهلل الثاني 

اكن للتسهيل على المواطنين وتوفير الجهد والوقت والتكاليف عليهم وتقديم الخدمات المثلى لهم في ام

. تواجدهم  التخصصات الراكدة والمشبعة تنعكس سلبا على الخريجين واالقتصاد الوطني : الناصر

وتم خالل االفتتاح تقديم فيلم تلفزيوني حول ديوان الخدمة المدنية ومراحل التطور واالنجازات منذ 

 .نشأته لغاية اليوم
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 لمهنيمراجعة شاملة لمنظومة مؤسسة التدريب ا: البطاينة

بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، خالل  

اجتماعه اليوم االحد، مع مدير عام مؤسسة التدريب المهني ومدراء المعاهد التدريبية وعدد كبير من 

أهمية تنفيذ  وأكد البطاينة .المدربين واقع وتطلعات والتحديات التي تواجهها مؤسسة التدريب المهني

يالء قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني  مخرجات االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وا 

أولوية في ظل توجيهات جاللة الملك عبدااهلل الثاني للحكومة بضرورة االهتمام برفع مستوى وكفاءة 

ب النوعي وليس الكمي المنتهي الشباب األردني بالمسار المهني والتقني والتركيز على التدري

بالتشغيل؛ وتشبيك الخريجين بفرص العمل المتاحة في السوق المحلي، وبما يسهم في حل مشكلتي 

وأشار البطاينة الى اهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل  .الفقر والبطالة

ات التي تتعلق بقدرات االتصال والتفكير استفادة من الموارد المتاحة، باإلضافة إلى أهمية المهار 

واالبتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكالت والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطالق طاقاتهم 

وأكد البطاينة ان مؤسسة  .وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر

دورا كبير على مدى اكثر من اربعة  ولعبت، التدريب المهني من المؤسسات الراسخة في األردن

مما يتطلب األن سرعة تقديم التوصيات ، عقود في تدريب وتأهيل الشباب األردني في المجال المهني

للجنة التي تم تشكيلها برئاسة مدير عام مؤسسة التدريب المهني وعضوية ممثلين عن جامعة 

مية والتشغيل وعدد من المساعدين الحسين التقنية ومؤسسة ولي العهد ومدير عام صندوق التن

المتعلقة بوضع استراتيجية لمؤسسة ، والمدراء في كل من وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني

جراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات  التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر، وا 

وان تسهم البرامج  .ى احتياجات السوقوالمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون االستراتيجية مبنية عل
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التدريبية التي تقدمها المؤسسة في خلق التوازن المطلوب في سوق العمل الذي يعاني من نقص في 

ووجه البطاينة بتسريع وتيرة عمل الدائرة القانونية في مؤسسة التدريب  .العديد من المهن الحرفية

مؤسسة بما ينسجم مع االستراتيجية الوطنية لتنمية المهني المكلفة بإعداد مسودة لمشروع قانون ال

وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وقانون تنظيم  8181-8104الموارد البشرية لألعوام 

ستمع البطاينة لمالحظات ومقترحات مدراء المعاهد والمدربين . العمل المهني الجديد ووعد ، وا 

بما يضمن ، اصة ما يتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعالواتخ، بدراستها وتنفيذ الممكن منها

 .تحقيق العدالة للجميع
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 جامعة فتية في العالم 011تدخل نادي أفضل “ التکنولوجيا”

على مستوى العالم وفق تصنيف  30حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية على الترتيب  

والذي   2019عاما عن العام  11ا عن هعات الشابة التي يقل عمرالتايمز المرموق عالميا للجام

جامعة فتية في العالم ولتحقق  011ر الماضي ولتنظم الجامعة لنادي أفضل هاية الشهأعلن ن

سابقة تاريخية على مستوى التعليم العالي األردني ومتقدمة على جامعات عالمية مرموقة في ألمانيا 

يرلندا وغير ا في ذات هما مقارنة بموقعهوتكون الجامعة قد حققت بذلك تقدما م .اهوأستراليا وا 

جامعة فتية  011- 010حيث كانت الجامعة ضمن فئة أفضل  2018التصنيف للعام الماضي 

 هوعبر رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات عن اعتزازه وسعادت .على مستوى العالم( شابة)

ي محل فخرنا هنجاز يشكل وبكل المعايير قفزة نوعية كبيرة ذا اإلهذا االنجاز المتقدم وقال إن هب

واضاف الدكتور خريسات  .و دليل دامغ على أننا نسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيحهجميعا و

ود تراكمية مدروسة وموصولة من القائمين على الجامعة يسجل لكافة هذا اإلنجاز ثمرة لجهأن 

مة لالرتقاء بالجامعة من خالل االنفتاح هسية واالدارية وأداة ميئتين التدريها من أعضاء الهمنتسبی

والتواصل مع الجامعات المرموقة وتنفيذ المشاريع البحثية الرصينة وتسويق الجامعة وتعزيز 

ا الى مصاف الجامعات ذات ها والوصول بها في المحافل الدولية بغية تحقيق استراتيجيتهحضور

د والعطاء لتحقيق المزيد من التقدم وصوال لرؤى هلبذل مزيد من الجودعا الجميع  .السمعة الدولية

 .جاللة الملك عبداهلل الثاني في تعليم عالي أردني ريادي ومتميز على كافة المستويات والصعد

 

 

 

 5/1/3542االثنين                                                الغد االلكتروني                               – 40الرأي ص 
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 العملية التعليمية ودوافع الطلب

 هيثم أبو كركي. د

تشكل عبئًا عليه ولم اتفاجأ إذ جاءت  طرحت يومًا على طالبي سؤاًل يتعلق بمن يعتقد أن الدراسة

معظم اإلجابات باإليجاب فالطالب يشعر أنه مجبر على أداء واجب ثقيل على نفسه ومن هنا تبدأ 

معادلة المعاناة التي تخلق الشعور بالضيق والتبرم لدى الطالب والتي يمكن أن تنتج أثارًا تبدأ من 

من  .متحانات وصواًل إلى جميع أشكال العنف الجامعيتمزيق الكتب والمقررات بعد االنتهاء من اال

الطبيعي أن ال نتوقع أي ابداع من مجبر أو كاره، ولذا فمسؤولية المعلم مسؤولية مزدوجة ال تقتصر 

على تلقين المعلومات فقط بل يضاف إليها مهمة تربوية مقدسة تتمثل في أن يحبب ما يدرسه 

لقي المتبرم ويضعه في مرحلة الشغوف الباحث فمن هنا للطالب وأن يخرج الطالب من موقف المت

ويمكن البدء بتوضيح أهمية الدراسة كسبيل لتحقيق المراد والمرام فمن اراد التفوق  .يبدأ اإلبداع

العلمي والبحثي فعليه بالكتب والمختبرات، فبعد غرس هذة الفكرة في ذهن الطالب ستصبح الدراسة 

موح يصبو اليه، وأكاد أجزم ان النتائج ستكون مختلفة تمام وسيلة البد منها للوصول الى ط

االختالف ما بين طالب يرى أن الدراسة عبء ثقيل وضريبة البد أن يؤديها وبين من يرى أنها 

إن هذه  .وسيلة لتحقيق طموح يرنو إليه ليل نهار وطريق البد من عبوره للوصول إلى ما يروم

المعلم وهي تكملة لرسالته التربوية المقدسة فبدونها لن ننجح المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق 

في إيجاد وتشجيع المزيد من المبدعين، فهذا الوطن مليء بالعقول النيرة والطاقات الخالقة والبد لنا 

 .من توجيهها التوجيه الصحيح فلعل هذه العقول تكون صاحبة السبق في نهضة نسعى إليها جميعاً 

 

 

 مقاالت

 5/1/3542                 االثنين                                                                                     43 الرأي ص 
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المعركة مستمرة؟ التعليم العالي  

مهند مبيضين. د  

باهتمام كبير تلقى األردنيون قرارين من دولتين شقيقتين بخصوص اعتماد الجامعات األردنية لغايات 

االبتعاث في االردن، وهي قرارات سيادية تخص تلك الدول الشقيقة، وتنظيم سوق العمل فيها، 

 .معتمدة بهاوالحفاظ على جودة الدراسة لطالبها وفقا للمعايير ال

دعونا نتذكر أن األردن كان يشترط اإلقامة لسنة كاملة وألكثر الجل معادلة الشهادات العلمية في 

الدراسات العليا، وهو منطق مماثل لمنطق الدول الشقيقة بطلب االقامة او الدراسة الكاملة غير 

 .ردنيا ثقيال غالبا على األردنيينالمكثفة، بالنسبة لطالبها، وكانت مشكلة االقامة ببلد الدراسة مطلبا ا

وايضا نتذكر بأن األردن حين ُيقرر اعتماد جامعات عربية او غير عربية لغايات المعادلة، فإنه 

يرسل لجنة من وزارة التعليم العالي لفحص امكانيات تلك الجامعات وقدراتها، وقد ُأرسلت وفود اردنية 

إذا كان االردن يقبل اعتمادها ام ال، مع ان تلك لجامعات في الخليج العربي ليقرر األردن ما 

الجامعات قليلة العدد وفيها كل التجهيزات والمباني العمالقة التي تفوق تجيهزات جامعاتنا، ولم يقل 

  .قطري او بحريني او كويتي ان هناك مسًّا بالسيادة من طرف األردن

ازالت ولكل دولة حقها في اختيار األفضل، معنى هذا أن المسألة ليست خضوعا الحد، وال قبواًل بالتن

وقد ذهبت لجان اردنية إلى الصين وبلغاريا واوكرانيا وتركيا العتماد الجامعات فيها، ويحدث في كل 

بلد ان يتكدس طالب دولة ما، في جامعة معينة السباب عديدة، والمسألة ليست شراء شحنة سيارات 

 .او اجهزة كهربائية انها علم وتعليم

 5/1/3542              االثنين                                                                                     05الدستور ص 
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شكلة أن األردنيين اطلقوا العنان للخيال، والتفكير بان هناك ضغوطًا سياسة والبعض ربطها في الم

صفقة القرن، وهذا غير معقول من دول عالقتنا بها ممتازة، واالهم ان نتذكر بأن التعليم العالي 

عالي االردنية األردني اجرى العديد من التقييمات وأن هناك ملحقيين ثقافيين زاروا وزارة التعليم ال

وقدموا مالحظاتهم واخذوا بالمقابل مالحظات أردنية من وزارة التعليم العالي التي قامت بعملها باكمل 

 .وجه

ليس االردن بلدا سيئ السمعة علميًا، فلدينا جامعات متميزة، وليس الخريج االردني ضعيفا بل هو 

ناك اخطاء وتحديات، لكن لسنا منافس في دول الخليج، وليست جامعاتنا دكاكين، صحيح ان ه

بالسوداوية التي يجري تصوير الوضع بها، ولو أن مجالس االمناء تراقب عمل الرؤساء بشكل فّعال، 

ولو ان تلك المجالس اصال فاعلة لكان الوضع افضل، وكانت الحاكمية منتجة وليست مجرد كالم 

 .مصفوف داخل مكاتب الجودة

ج آالف الخريجين، من خيرة أبنائه، نعم لدينا ضعف في االنسانيات، االردن قوي بجامعاته، التي ُتخر 

لكننا اقوياء في العلوم والطب والهندسة والحاسوب، نعم لدينا مشكلة قيادات لكن ليس لدينا أيضا نهج 

 .لبناء صف ثاٍن في المؤسسات، واخطر مشاكلنا ضعف الدراسات االنسانية

الردن في الخارج كما حال للبعض ان يشط في تفسير اسباب ليس االمر متعلقا بوفد سافر لتسويق ا

تعترف بعدد محدود من جامعتنا ورفعته  8107القرار الكويتي، ولم يقل أحد بأن قطر كانت العام 

لمواجهة تحدي ازمتها السياسية، واليوم الطلبة الذين شكلوا آنذاك مشكلة بترحيلهم من  8102عام 

تأمينهم في االردن، وجرى اعادة النظر بالقرار السابق وقلصت  مصر وغيرها من دول الخليج، تم

الجامعات لغاية ست جامعات، لكن من ُقبل وبدأ الدراسة سيستمر بقية اعوام دراسته، ومعنى هذا ان 

العمل يجب ان يكون على تجويد التدريس لهؤالء المبتعثين وادخالهم اصعب االختبارات واساليب 

 .راء لجامعاتنا ال ان يعطوا معامالت خاصةالتعليم ليكونوا خير سف
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الحديث عن قراري قطر والكويت اليوم أثار الكثير من األسئلة، لكن االجوبة يجب ان تكون بالمزيد 

من الرقابة على الجامعات والخطط الدراسية وتفعيل الرقابة الداخلية ومحاسبة المخطئين لكي نكون 

 .بخير وحال أفضل

٪ من اعضاء هيئة  61و . جامعة من افضل جامعات العالم العربي 06خالصة المشهد لدينا اليوم 

ونتيجة . جنسيات عالمية 011الف طالب وافد من  68ولدينا . التدريس خريجو جامعات عالمية

 لعمل

 8102وعام . بجهودها في التواصل 01الى  4الوزارة فقد رفع عدد جامعاتنا المعتمدة في قطر من 

استشعرت الوزارة توجه الكويت فأخبرت الجامعات االردنية بذلك وكان ثمة جهد ما مع الوزير 

 .الكويتي بأن يرسل لجنة تقييم جديدة

وهذا كله ادعى . ولدى دول الخليج جامعات خاصة تريد حصتها من االبتعاث الوطني فهناك منافسة

 .الن نراجع سياساتنا

يم العالي ال تقل عن التعليم العام الذي كانت وما زالت مناهجه تحتاج في النهاية معركة اصالح التعل

لنفل وتحديث في العصب المغذي الدمغة المؤلفين، والنتيجة سؤال في الثانوية العامة يثير القلق عن 

، هل هذا المطلوب؟ وهل ضاقت النصوص والمناهج  إال عن مثل هذا «مزية»أو « ميزة»كلمة 

 .أما التاريخ ومناهجه فلها قصة قادمة ومقام آخرالنوع من األسئلة؟ 
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ما وراء االكمة: اعتماد الجامعات األردنية في الكويت وقطر  

علي العزام. د  

تتفاعل وبشكل واسع قضية اعتماد الجامعات األردنية في دولتي الكويت و قطر وربما بعد ايام دول 

 . صواب و منها غير ذلكجدل كبير وتأويالت منها ما هو ..عربية أخرى

يعتقد الكثيرون بأن هذه القرارات هي وليدة لحظتها فيما يربطها آخرون بقضايا سياسية مبرر منها 

صفقة القرن و ضغوطات أمريكية وغربية تمارس على األشقاء من أجل التضييق على األردن ليقبل 

ى قد تطال العمالة األردنية في دول اتباع هذا الرأي إلى أن هناك قرارات أخر .لهذه الصفقة حيث يزيد

 . الخليج العربي تأتي ضمن هذا السياق و في الواقع فإن هذا راي موجود وله مبرراته

ومن زاوية أكاديمية بحتة فإن هناك جملة من الوقائع واألحداث تمت خالل الفترة الماضية جاءت 

 مكن إسناد ما حدث إليهاصمت سلسة من اإلجراءات التي قد تكون بعضا من األسباب التي ي

قبل سنتين اتخذ مجلس التعليم العالي قرارا جدليا بمنح استثناءات للطلبة القطريين الذين لم ينهوا 

دراستهم الجامعية في الجامعات المصرية القرار تم تبريره على أنه تسهيل على األشقاء القطريين في 

 . ظل خالفاتهم والحصار مع دول عربية أخرى

مجلس التعليم العالي وبتوجيه من رئيسه آنذاك الدكتور عادل الطويسي أن قام بمنح فكان من 

تسهيالت واسعة لهوالء الطلبة وصلت إلى أن الطلبة الذين انهوا اربع سنوات في الجامعات المصرية 

أن تم الطلب منهم دراسة سنة واحدة في األردن ومعادلة كافة المتطلبات التي درسها ومنحهم 

بكالوريوس و يعني ذلك أن الطالب كان مطلوب منه دراسة فصليين دراسيين اي ما يعادل  شهادات

 5/1/3542طلبة نيوز                                                           االثنين                                            
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شهور كانت كافية بحسب تلك االستثناءات أن تمنح طالب من تلك الفئة الدرجة  3إلى  2من 

 . (البكالوريوس)الجامعية األولى 

رفة ألسباب تخصيص تلك وقد استفاد من تلك االستثناءات جامعة خاصة واحدة او اكثر دون أي مع

االستثناءات لتلك الحامعة علما بأن تعليمات وأنظمة منح الدرجات العلمية في الجامعات األردنية 

كافة واضحة بأنه يجب على اي طالب في حال تطابق مسمى التخصص وتوافق الخطة الدراسية 

تزيد أحيانا عن ذلك من متطلبات الخطة قد % 11ووصف المساقات أن يتم معادلة ما ال يزيد عن 

بقليل بحيث يدرس الطالب ما يقارب نصف المدة الزمنية المتوقعة في الدرجة وهي في معظم برامج 

 ....سنوات 6البكالوريوس 

و بالنظر إلى بقية الوقائع نجد أن دولة الكويت ارسلت وعبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ن ثاني الماضي تم ابالغهم بأنه سيتم إرسال لجان مختصة خطابا إلى الجامعات األردنية في كانو 

إلى إلى األردن من أجل تقييم واقع الجامعات وتم تحديد معايير تم ارسالها مع تلك الخطابات تبين 

آلية االعتماد واالعتراف بالجامعات وفعال فقد تم زيارة الجامعات كافة من قبل تلك اللجنة التي قامت 

يم العالي زيارة برتوكولية ال اكثر ما يعني أن الوزارة كانت خارج كل تلك اإلجراءات بزيارة وزارة التعل

 .وأنها كانت إجراءات أكاديمية بحتة لم يتدخل بها أحد سلبا او إيجابا

) و ما يدلل على ذلك أن جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا مثال لم يلتحق بها اي طالب من الدولتين 

يوجد حاليا على مقاعد الدراسة فيها اي طالب من هاتين الدولتين و مع ذلك  وال( قطر و الكويت 

 ... فإن الجامعة من ضمن قائمة الجامعات التي تم االعتراف بها

ولكن هل تم االعتراف بجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا بدون وفقا الهواء او اعتبارات غير أكاديمية 

 ال...الجواب
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معة ملف كامل عن كافة االعتمادات الدولية من دول غربية مثل امريكا فقد تم الطلب من الجا

والتي تم تزويد ..وأوروبا منها االعتمادات في تخصصات الهندسة و تكنولوجيا المعلومات وغيرها 

ما يشير إلى أن القرار جاء بعد دراسة ولم يأتي كما يروج البعض ...الجهات المعنية بالكويت بها 

ل على السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين التي أصدرها مجلس التعليم العالي على أنه ردة فع

 .. مؤخرا

يضاف الى ذلك كله إلى أن الجامعات التي تم اعتمادها هي الجامعات األردنية التي تظهر في 

العالمية والتي تضع معايير خاصة  QS جامعة عربية في آخر تصنيف لمنظمة 11قائمة او 

ان تم االعالن عن .جامعات العربية ما يؤكد أن العملية لم تكن ارتجالية وجاءت بعدلتصنيف ال

 . 8181األخير  QS تصنيف

اما عن إجراءات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني في معالجة هذه القضية فقد كانت تتناسب 

تها الثقافية وتم الطلب إليهم مع الموقف بحيث انه قام بالتواصل من سفراء الدول المعنية وملحقيا

االستفسار من جهات صنع القرار في دولهم عن ماهية القرار والذين أكدوا أن من أهم أسباب تلك 

القرارات ما اعتقدنا أنه وسائل جذب للطلبة الوافدين من خالل تسهيالت كبيرة و تبتعد أحيانا كثيرة 

 ....ع األنظمة والتعليماتعن الجودة و تطبيق المعايير واألسس التي تتوافق م

ان االستثناءات التي تمنح دون أي أسس أكاديمية معتبرة تأتي بعواقب وخيمة وتكون عبارة عن 

معاول هدم فالظاهر من القرارات األخيرة أن دول شقيقة تعاقبنا على حسن تعاملنا مع أبناءهم ولكن 

لدارسين في الخارج مثل هذه التسهيالت في الواقع وفي العمق فإننا ال نرضى نحن بأن يمنح طلبتنا ا

وقد سبق لنا أن تم اتخاذ قرارات مشابهه من قبل مجلس التعليم العالي بوقف االعتراف ببعض 

الجامعات في بعض الدول العربية ودول أخرى لنفس األسباب التي اوقفت قطر والكويت االعتراف 

 ....بجامعاتنا
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لتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد اما على صعيد ما تم طرحه من قبل وزير ا

المعاني حول أن هناك سياسات جديدة في تلك الدول العادة توزيع طلبتها فإن األمر وارد بقوة 

خاصة اذا ما علمنا بأنه على سبيل المثال أن هناك حرم جامعي جديد تم تشييده لجامعة الكويت 

ر اي أنه هناك نية لتوجيه طلبة الدولة نحو جامعاتهم الوطنية في ظل مليار دوال 8كلف ما يقارب 

 .... إنفاق متزايد من قبل تلك الدول على التعليم والجامعات

 هل عاقبنا األشقاء على لين الجانب المفرط في معاييرنا األكاديمية؟ ويبقى السؤال األهم

 نعم  الجواب
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 شهادات جامعية بثمن بخس

  الطراونة مکرم 

 

كل من الكويت وقطر، والذي يقضي بتخفيض عدد الجامعات المعتمدة  هقرار مؤلم ذلك الذي اتخذت

ذا هألم يكن : على أنفسنا هولكنْ  السؤال الذي ينبغي أنَ  نطرح. ماهلدى البلدين لدراسة طالب

 هوات ماضية، نبّّ خالل سن .األمر متوقعا في ظل انحدار جودة التعليم في الجامعات األردنية؟

، وشددوا هأكاديميون وخبراء تعليم من أننا نسير في طريق غير واضحة المعلمّ  بالنسبة للتعليم برمت

ذا الكالم، وصوال ها عن كل هلكن المؤسسةَ ذنی. ذا السياقهعلى أننا نحتاج لثورة تصحيحية في 

شاشة هرجات، وأيضا من اليوم، من ضعف الرسمية صمت أ برامج ومخ هإلى الحال الذي نحن علی

ذا المضمار، هالبنية المالية للجامعات الرسمية، والتي لم تستطع أن تبني أي نوع من االستدامة في 

بحتا في التعامل مع “ تجاريا”جا ها خالية، أو تعاني العجوزات، وبالتالي لتعتمد نهلتبقى موازنات

سلبيتُنا وتخاُذلنا، وتغاضينا عن  هسبب التعليم في بلدنا، هالحال المزري الذي وصل إلی .الطلبة

، ولواله هوشموخ هورفعت هوية وطن وعنوان تقدمهقصد أو بغير قصد عن قضايا كانت بالنسبة لنا 

م العلمية قبل هم للعمل في الخارج نتيجة إمكانياتهلما وجدت مئات آالف األردنيين يتم استقطاب

اوى بلمحة بصر، ويتم كشف عيوبنا على المأل هتتالتعليم العالي، وصروح تعليمية تكاد  .العملية

م آالف الدنانير آملة هم للدراسة في األردن، وقد أنفقت علیها وأرسلتهمن دولْ  أمنتنا على أبنائ

لوا ها خريجين وقد نهم يجرون إلیها، بدال من العودة وها ويمكن استثمارهأن يعودوا يستفاد من

السياسات التعليمية غير الحصيفة  .ات جامعية بثمن بخسادهل بعد أن حصلوا على شهمعرفًة الج
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، كانت واضحة للعيان، ومع ذلك ها كثيرون، واإلدارة السيئة لملف التعليم برمتهالتي لم يتوقف عند

ا، ونمنا في العسل ونحن هفی ها والسماح لغير الكفوئين أن يتسلموا دفة التوجیهتم التغاضي عن

ليم األردني، وبأننا منارة العلم في المنطقة، غافلين عن تقدم اآلخرين، نتغنى باألمجاد القديمة للتع

 . لهالذين تخطونا بعد أن أصابنا الخمولُ  والتر

ا، تتحدث هلكويت التي سارعت إلى استبعاد جامعات أردنية من قائمة الجامعات التي تعترف با

ا هإلى أن وقع ذلك بالنسبة ل ا الطلبة، وتشيرهصراحة وتلميحا عن امتيازات كانت تمنح ألبنائ

ا إلى تعليم هي تريد أن يخضعُ  طلبتها محقة، فهإن. طالما تميز بالجودة أردنٍي خطير

 .“بهجرة الذ”ا إلى هم نظرتهواالنضباطية وااللتزام والمعرفة، فيما كانت بعض جامعاتنا تنظر إلی

م، امتيازات كانت ُت هلبة أنفسد، وبأوقات تنسق مسبقا مع الطهقدم للطلبة العرب، دراسة بأقل ج

ا ه، إلى جانب استثناءات منح“ويك إند“م بالجامعات من خالل الدوام المكثف والـهيل دوامهوتس

يا . التعليم العالي لتلك الجامعات من حيث شروط القبول للوافدين من ناحية المعدالت والتخصصات

أجل التحصيل المالي لجامعات تعاني من  نظام التعليم الموازي الذي أوجدناه من .!!لنا من كرماء

ا اإليرادات التي تحصل هأوضاع مالية مزمنة وديون مرتفعة جراء نفقات عالية ال تقوى على توفير

حتى اآلن،  هھلم يحرك البوصلة تجا هورغم أن الوزير الحالي كان يعتبره غير دستوري، لكن .اهعلی

ن حكرا على األكاديميين، بعيدا عن المجاملة مرورا بنوعية مجالس األمناء التي يجب أن تكو 

م من يستطيعون التخطيط لتنظيم هم وحدهوالمحاباة، فاألكاديميون، وبعض الخبرات القليلة األخرى، 

ألمزجة وأطماع من  هوسمعتُ  هالتعليم األردني ليس سلعة، وال تخضع جودتُ  .التعليم وتطويره

، لذا يجب أن ال يمر همغامرٌة بوطن بأكمل همرُة بيستمتع عند سماع صوت رنين األموال، والمغا

ا بأسرع وقت، بدال من همتهالموقفان؛ الكويتي والقطري مرور الكرام، وال بد من لجنة تحقيق تنجز م

فالذين اختبروا تعليمنا .. المحلي“ الكهاالست”ا إال في باب هرستهاإلدالء بتصريحات ال يمكن ف

 .وتجارة.. افتٍ  وضعفٍ  همن ت هملٍ  علیَّ فضحوا جميعُ  ما يشت “الجديد”
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 ومعضلة البحث العلمي".. كادبي"

 بالل حسن التل

خاصة « كادبي»اإلنجازات التي حققها مركز الملك عبدااهلل الثاني ابن الحسين للتصميم والتطوير 

ة في في مجال تحويل المعرفة النظرية إلى منتج مادي ملموس، تقودنا إلى الحديث عن قضية وطني

ففي الوقت الذي نتغنى فيه بوجود عشرات . غاية األهمية هي قضية البحث العلمي وواقعة في بلدنا

الجامعات الحكومية والخاصة، وبوجود عشرات اآلالف من حملة درجة الدكتوراة في مختلف حقول 

سد حاجته العلم، فإننا نشكو من غياب البحث العلمي ونتائجه ومن غياب دوره في تطوير مجتمعنا و 

إن هناك مايشبه  .إلى الكثير من الحلول لقضاياه في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية

اإلجماع على تدهور أوضاع البحث العلمي في بلدنا،ألسباب كثيرة، منها عدم استغالل أساتذة 

لتحسين أوضاعهم  الجامعات لسنوات التفرغ العلمي في الدراسة والبحث، واعتبار هذه السنوات فرصة

ومنها عدم . المالية، من خالل العمل في جامعة أخرى غير جامعته التي تمنحه سنة التفرغ العلمي

توفر المخصصات المالية الكافية للبحث العلمي في جامعاتنا، وفي سائر مؤسساتنا التي تحتاج إلى 

رة بتخصيص الموازنات فإذا كانت الحكومة مقص. نتائج هذا البحث في القطاعين العام والخاص

الالزمة للبحث العلمي، فإن شركات ومصانع القطاع الخاص ليست أفضل حااًل من الحكومة في 

هذا  .مجال تخصيص األموال الالزمة لدعم البحث العلمي، ناهيك عن المختبرات واألجهزة والمعدات

عبدااهلل الثاني ابن الحسين الواقع المتردي للبحث العلمي في بلدنا، يبرز أهمية تجربة مركز الملك 

، فمن خالل الحرص على توفير أجواء البحث العلمي ومستلزماته، «كادبي»للتصميم والتطوير 

استطاع المركز أن يحقق نتائج مبهرة، وأن يكون منافسًا قويًا في العديد من األسواق، التي صارت 
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كل إنجازاته من خالل البحث « بيكاد»لقد حقق مركز  .تتكالب على منتجاته من األجهزة والمعدات

العلمي، بعقول وأياد أردنية صرفة استطاعت عندما توفرت لها الظروف واإلمكانيات المادية أن 

توطن العلم والمعرفة، وأن تحولهما إلى منتج مادي يحمل الجنسية األردنية، ليكون سفيرًا مشرفًا 

العنصر البشري األردني، بل في الظروف  مما يؤكد أن الخلل في كثيرمن األحيان ليس في. لبلدنا

واإلمكانيات التي يعمل في ظلها هذا العنصر البشري، والدليل القاطع على ذلك تقدمه تجربة 

الظروف واإلمكانيات تحولوا إلى نبع من « كادبي»فعندما توفرت لشبابنا العاملين في « كادبي»

ن إلى النظر إلى الجزء الممتلئ من كأس الوطن االبتكار والعطاء العلمي الذي يدفعنا دفعًا كأردنيي

هي أن تجربة : خالصة القول في هذه القضية .لنسعى بعد ذلك لملء الجزء الفارغ من هذه الكأس

تصلح كنموذج نقدمه لشعبنا لزراعة الفرح في قلبه، ولندربه على المزيد من الفرح من خالل « كادبي»

اء الروح اإليجابية لمواجهة حالة اإلحباط التي نعيشها، وهذا المزيد من اإلنجاز، الذي هو سالحنا لبن

 «اإلنجاز في مواجهة اإلحباط»هو هدفنا في جماعة عمان لحوارات المستقبل من إطالقنا لمبادرة 

 ".كادبي"التي اطلعنا في إطارها على تجربة 
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 التحديات والحلول.. االعتراف بجامعاتنا

 طارق لويس مقطش. د

لما كان األردن مركزًا علميًا وتعليميًا متميزًا يأتي إليه طالبو العلم من معظم الدول المحيطة لطا 

قضية عدم اعتراف دولتي الكويت وقطر بعدد . للدراسة لما يميز جامعاته من مستوى أكاديمي متميز

لقرار لن يؤثر كبير من جامعاتنا الحكومية والخاصة يتطلب منا وقفة جادة ومراجعة للذات ألن هذا ا

فقط على قدوم الطلبة الكويتيين والقطريين إلى الجامعات األردنية، يل سيؤثر على فرص خريجي 

القضية المطروحة قضية وطنية وتحتاج إلى  .الجامعات الفاقدة لالعتماد في العمل في تلك الدول

. ة وصديقة اخرىعمل سريع ومباشر للبحث عن أسباب هذه المشكلة، ولمنع تكرارها مع دول شقيق

من المؤسف أن جامعات حكومية وعريقة فقدت اعتمادها،ما هي األسباب الفعلية التي أدت إلى هذا 

القضية  .القرار وماذا تفعل الجامعات القلة المتبقية حتى حافظت على اعتمادها في تلك الدول

. ألمد ورؤية ثاقبةمتشعبة وتطوير الجامعات يحتاج إلى استقرار إداري واقتصادي وخطط طويلة ا

واللوم هنا ال يلقى فقط على الجامعات بل على منظومة التعليم العالي كلها، والتي أدت إلى تأسيس 

كما يشهد . عدد من المؤسسات األكاديمية المتعثرة ماليًا والتي تكافح شهريًا لدفع رواتب أساتذتها

انين تارة والغائها تارة اخرى ويغيب عن قطاع التعليم العالي في كثير من األحيان تخبطا في سن القو 

كثير من جامعاتنا االستقرار فتجد بعض الجامعات نفسها تحت إدارة جديدة كل بضعة أشهر مما 

يعرقل مسيرة التنمية المؤسسية ويفقد إدارات الجامعات هيبتها وقدرتها على وضع خطط طويلة األمد 

ناهيك . حقيقية وناتجا عن حكم موضوعي ومنهجي التغيير يجب أن يكون مدفوعًا بأسباب. وتنفيذها

عن كثير من األمور المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص تحتاج مدونة كاملة لنقاشها تبدأ باألمان 
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الوظيفي ألساتذة الجامعات وتنتهي بأفضلية الطالب على عضو هيئة التدريس مما يعرقل العملية 

لوطنية لتنمية الموارد البشرية والمبنية على الرؤية الملكية جاءت االستراتيجية ا .التعليمية بأكملها

السامية في الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك لتحدد اإلطار العام ألسس التعليم العالي في 

المملكة والتي يجب أن تكون خارطة طريق تعتمدها جميع مؤسسات التعليم العالي للعودة إلى 

وال بد لسياسة التعليم العالي الوطنية . لق المفقود لعدد كبير من جامعاتناالمسار الصحيح والختزال األ

أن توظف مصادر التعلم المفتوح على نطاق واسع وأن تنتقل إلى التدريس المبني على البحث 

في الماضي كانت جامعاتنا جاذبة للطالب  .العلمي واالستنتاجي، ال التلقين وأساليب التعليم التقليدية

ول العالم العربي واإلسالمي في زمن لم يكن لدى كثير من الدول الشقيقة والصديقة عدد من كل د

أما اليوم وقد نجح االشقاء مدعومين بفائض اقتصادي من تأسيس . من الجامعات الستقطاب طلبتها

عدد كبير من الجامعات، ال بد لجامعاتنا من إيجاد القيمة المضافة في تعليمنا كي نحافظ على 

 .وللحديث بقية... تنا االكاديميةمكان

 

 نائب عميد البحث العلمي جامعة العلوم والتكنولوجيا 
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 صندوق وطني لدعم الدراما

 رمضان الرواشدة

مرت الدراما االردنية بفترة ذهبية خالل السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن 

لفنانين العرب الذين شاركوا في الدراما االردنية، االن ان الماضي، وكان االردن محطة لكثير من ا

ظروف حرب الخليج االولى ومقاطعة االعمال الدرامية االردنية اثرت بشكل كبير على الدراما 

لم يبق  .االردنية اضافة في ما بعد الى بيع الشركة االردنية لالنتاج بثمن بخس وتلك لها قصة اخرى

اكثر من عشرين عاما اال القطاع الخاص وخاصة المركز العربي بادارة في الساحة االنتاجية منذ 

عدنان وطالل عواملة الذي انتج عشرات االعمال ومنها مسلسل االجتياح الفائز بجائزة ايمي العالمية 

قبل عدة  .وكذلك مؤسسة عصام الحجاوي وبعض االعمال االخرى التي انتجتها شركات خاصة

ين االردنيين وبالذات من االخ عصام الحجاوي باقتراح لوزارة الثقافة لتأسيس اعوام تقدم اتحاد المنتج

اجتمعنا وقتها بالوزيرة النا مامكغ بوجود  .مجلس اعلى للدراما ياخذ على عاتقه انتاج اعمال درامية

ق نقيب الفنانين ساري االسعد وحجاوي وانا كمدير عام لالذاعة والتلفزيون، وناقشنا فكرة إنشاء صندو 

ماليين دينار وتتالت االجتماعات ااّل ان النهاية انتهت بترويح الوزيرة  1وطني لدعم الدراما بقيمة 

ما نطالب به االن مع وجود وزير ثقافة متحمس العودة الى  .ووقف المال عقبة امام تنفيذ الفكرة

ثم  .نتجين ونقابة الفنانينالفكرة وتأسيس المجلس االعلى للدراما ما بين الوزارة والتلفزيون واتحاد الم

وبعد ذلك يتم بيعها عن . مسلسالت 6ماليين دينار يتم فيها عمل  1ان الفكرة تقوم على تخصيص 

طريق شركة خاصة بالتسويق الدرامي للدول العربية وما ينتج عن البيع يتم وضعه بالصندوق للقيام 

الوطني للدراما االردنية وخاصة المدنية بانتاج اعمال اخرى وهكذا سنة بعد سنة وبحيث يعود االنتاج 

والحديثة الن االردن ليس فقط متخصصا باالعمال البدوية فلدينا نصوص روايات لمؤلفين اردنيين 

هنالك تجربتان مهمتان في هذا االطار وهما تجربة كوريا الجنوبية  .تتحدث عن االردن الجديد
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ا والغناء في بداية االمر حتى استطاعت االعمال ففي كوريا دعمت الدولة الدرام .والتجربة التركية

الدرامية الكورية المدبلجة ان تغزو العالم ومنها دول عربية بثت مثل هذه المسلسالت والمردود المالي 

التجربة الثانية هي دعم الدولة التركية االعمال الدرامية  .اآلن كبير جدا في كوريا جراء انتاج الدراما

باالعمال المدبلجة وكل االردنيين والعرب شاهدوا مهند ونور ومسلسالت حتى غزت كل العالم 

وتقول االحصاءات ان السياحة في تركيا ارتفعت ثالثين بالمئة نتيجة حب الجماهير لالعمال . غيرها

ما نحتاجه االن هو قرار سياسي بامتياز  .الدرامية التركية وشوقهم لزيارة االماكن التي جرت فيها

الى االنتاج الدرامي التلفزيوني رغم بعض المحاوالت للتلفزيون االردني النتاج اعمال  يعيد االلق

هذا القرار اذا تم مع تخصيص  .درامية في السنوات العشر االخيرة اال انها بقيت اقل من المطلوب

 المبلغ المطلوب، وهو ليس بالكثير، فسنكون قد خطونا خطوة كبيرة في االنتاج وتشغيل الفنانين

 االردنيين
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 ! بعد قرار الكويت وقطر

 محمد حسين بريك. د

اتخذت دولة الكويت الشقيقة قبل أيام قرارا يسمح لطلبتها الجدد بالدراسة في مراحل الدراسة المختلفة 

في خمس جامعات وطنية هي االردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك والهاشمية واالميرة سمية 

م جاء بعد ذلك قرار من دولة قطر الشقيقة يسمح بموجبه للطلبة القطريين الدراسة في للتكنولوجيا، ث

 .ست جامعات أردنية هي ذات الجامعات المجازة من دولة الكويت باالضافة الى البلقاء التطبيقية

راسة يحق للدول الشقيقة والصديقة واألجنبية التي ترسل طلبتها للدراسة في األردن أن توجه طلبتها للد

في جامعات دون غيرها، قرار دولتي الكويت وقطر ليس قرارا سياسيًا بل قرار مهني يهدف إلى 

الجامعات التي اعتمدتها دولتا الكويت وقطر هي جامعات وطنية  .اكساب طلبتهم مهاراة متميزة

حكومية وبدون ادنى شك هي االفضل بين الجامعات الوطنية حسب معايير التصنيف العالمية 

من المالحظ أن جامعات وطنية حكومية استثنيت من قائمة الجامعات المجازة من قبل . لمحليةوا

وهنا وعلى الرغم من أنني أؤيد  .الدول الشقيقة وهي الجامعات البعيدة عن المركز وجامعات األطراف

اءل عن وادعم القرارات الحكومية التي أدت إلى إنشاء جامعة مؤتة وجامعة آل البيت، إال أني أتس

الجدوى من إنشاء جامعة الحسين بن طالل وجامعة الطفيلة التقنية، فإذا كانت هذه الجامعات غير 

الجامعات الوطنية الخاصة مستثناة  .جاذبة للطلبة األردنيين فكيف لها أن تجذب الطلبة الوافدين

ه الجامعات تقع في بالكامل من قائمة الجامعات المجازة من الدول الشقيقة على الرغم من ان كل هذ

القرارات الكويتية والقطرية توجب على صناع القرار في  .(العاصمة، إربد،الزرقاء)مركز االردن 

قطاع التعليم العالي بدءًا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 

تفكير في آليات العمل من أجل الوصول وصواًل إلى مجالس االمناء ورئاسات الجامعات أن تعيد ال

آليات عمل  .وبالتالي نحو العالمية( تحقيق شروط االعتماد لم يعد كافيا)نحو الجودة وليس االعتماد 
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الجامعات الوطنية من أجل تحقيق معايير الجودة مختلفة، فالجامعات الوطنية الحكومية مقيدة باليات 

عات الوطنية الخاصة هي األقدر واالسرع في اتخاذ القرارات الجام .عمل القطاع العام وبيروقراطيته

بعيدًا عن البيروقراطية والتي هي سمة القطاع العام ليس في األردن فحسب، بل في الكثير من دول 

الجامعات الخاصة ومن أجل العودة إلى قائمة الجامعات المعتمدة من قبل دولتي الكويت  .العالم

ل أن تصبح مستثناة من قبل دول اخرى في تطوير بنيتها التحتية وقطر يجب عليها أن تسرع قب

وتطوير خططها الدراسية كي تستجيب لمتطلبات السوق الحالية وتواكب متطلبات العصر، عصر 

تطوير البنية التحتية والخطط . الثورة الصناعية الرابعة والجيل الخامس من تقانات االتصاالت

المتميزين للهيئتين االدارية والتدريسية، هذا باإلضافة إلى ضرورة  الدراسية يجب أن يرافقه استقطاب

 .المختلفة االهتمام بالبحث العلمي والريادة واالبتكار كي تكون جامعاتنا منبع حلول لمشاكلنا
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 ومكافحة الفساد، ما تزال تنتظر قرار مجلس  هةيئة النزاه، أن “زواريب“أكد مسؤول رقابي لـ
ات هم في قضايا شبهالنواب برفع الحصانة عن ثالثة وزراء سابقين، لغايات التحقيق مع

داري المسؤول الرقابي أوضح أن جدول أعمال الدورة االستثنائية التي ستعقد . فساد مالي وا 
 .يئة برفع الحصانةهر الحالي، خال من مناقشة طلب الهدي والعشرين من الشفي الحا

 
  يعقد الخميس المقبل تحت قبة البرلمان، وبمشاركة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة

ورؤساء اللجان النيابية، وبحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ جلسة غير رسمية لمناقشة 
 .مةهت الحكومة المقضايا متعلقة باللجان وبعض قرارا

 
  على إثر قرار دولتي قطر والكويت، بتخفيض اعتماد جامعات أردنية، طالبت شخصيات

يئة التدريسية في ھأكاديمية من مجلس التعليم العالي، وضع تعليمات لنظام تعيين ال
الجامعات والكليات الرسمية، الذي نشر بالجريدة الرسمية وأقر العام الماضي، دون وضع 

م، وذلك حتى يتسنى لبعض رؤساء ھ، حتى ال يطبق بحسبھوتعليمات ل معايير
 .يئات تدريسية ليس على قدر من الكفاءة العلمية وتخالف النظامھالجامعات، تعيين 

 
 ألف كتاب مجانا، في احتفالية  61ألف مطالع للكتب، حصلوا على أكثر من  81اء هز

اني، بمشاركة وزارة الثقافة أول من أمس، التي أقيمت في المدرج الروم“ حضارتنا ..كتابنا”
ذه المبادرة أثبتت أن المواطن ه. ا التي تحدث في المملكةهفي مبادرة تعتبر األولى من نوع

 .حق شراء الكتب والمطالعة همحب للقراءة، لكن الضغوطات االقتصادية حرمت
 
 
 
 
 

 الصحف زوايا 

 زواريب الغد

 

 

 


