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  توقعان مذكرة تفاھم» األردنیة«المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات و

ّع المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات أمس األحد مذكرة تفاھم مع  الجامعة األردنیة بھدف بناء وق

  .القدرات الوطنیّة وتبادل الخبرات وتنفیذ دورات مشتركة بین الجانبین

ّل المركز نائب سمو رئیس المركز، العمید الركن ولید قشحھ، في حین مثل الجامعة األردنیة  ومث

  .رئیسھا الدكتور عبدالكریم القضاة

نھا تأھیل وتطویر الكوادر البشریة ذات المعرفة وتھدف المذكرة الى تنفیذ المشاریع التي من شأ

والقدرة والكفاءة في مجال إدارة األزمات، واالستفادة من االمكانات البشریة واالستراتیجیات في 

  .تنفیذ البرامج لدى كال الطرفین

وقال القضاة إن االتفاقیة تأتي كجزء من خطط الجامعة لمواكبة المستجدات والتطورات الحدیثة، 

ً ان الجامعة تعمل على التنسیق مع مختلف المؤسسات الوطنیة العامة والخاصة بھدف بناء مؤك دا

  .قدرات وطنیة في مجال التعلیم والتدریب

ً فلسفة المركز ودوره في تعزیز القدرة على التنبؤ  وقدم قشحھ الشكر للجامعة األردنیة، مبینا

ً استعداد المركز وجاھزیت ھ للتعاون والتنسیق في ھذا اإلطار مع الجامعة باألزمات والوقایة، مبدیا

  ضمن عمل المركز القائم على أحدث التقنیات والمفاھیم الحدیثة في التعامل مع األزمات.

 أخبار الجامعة

  15ص:الدستور 
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  »صدى«تنظم الحفل الختامي لجائزة » األردنیة«

للفنون اإلبداعیة » صدى«یادة في الجامعة األردنیة الحفل الختامي لجائزة أقام مركز االبتكار والر

بحضور عدد من المھتمین والمشاركین في الجائزة، وأوضح مدیر المركز الدكتور أشرف بني 

محمد، في كلمة لھ أن فكرة الجائزة بدأت بإعالن المركز مسابقة تحدي التطرف العالمیة التي یشارك 

جامعة في العالم لیقوموا بتطویر حمالت  800طالب من أكثر من  5000فیھا أكثر من 

  .واستراتیجیات على أرض الواقع وعلى مواقع التواصل االجتماعي لمحاربة التطرف

إن مجموعة متمیزة من طلبة الكلیات المختلفة في الجامعة األردنیة قاموا بتشكیل فریقھم «وأضاف 

ً على المؤسس للجائزة، وأجروا دراسات وأبحا ً شاملة كانت نتائجھا أن فئة الشباب ھم األكثر تأثیرا ثا

أقرانھم ومحیطھم واألكثر عرضة للتطرف أو االلتحاق بالجماعات المتطرفة؛ وبناًء على تلك النتائج 

  .أطلقوا الجائزة لتكون صوت الشباب المؤثر

ن الھدف من الجائزة ھو تطویر من جھتھا قالت مدیرة الجائزة للموسم الثالث الدكتورة لینا الحیاري، إ

أفالم قصیرة وكتابة مقاالت ونصوص إبداعیة تتخذ منحى نشر ثقافة الوقایة من اإلرھاب والفكر 

المتطرف في المجتمع، وتشجیع اإلبداع الفني واالبتكار بین الشباب كوسیلة للتعبیر عن آرائھم حول 

عي في أوساط المجتمع وتصحیح مفاھیم مواضیع مكافحة اإلرھاب والتطرف، باإلضافة إلى نشر الو

  .حول التسامح والتعایش

وثمن فریق العمل دور الجائزة التي تسعى لدمج طاقات الشباب األردني في التصدي لألفكار 

الظالمیة ونشر آرائھم بطریقة إبداعیة شبابیة تعكس وعیھم، وتنمیة روح المبادرة لدیھم ذلك من 

س في المشاركة في جائزة صدى لألفالم القصیرة والمقاالت. وفي خالل دفع طلبة الجامعات والمدار

ختام الحفل، كرم بني محمد الطلبة الفائزین بالجائزة من مختلف الفئات إلى جانب لجنة التحكیم.

  15ص:الدستور 
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ًا بتخصـص الطـب 1600   طالـب یتـوقـع قبولھم تـنـافـسی
  

ي بصدد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق برفع اعداد اكدت مصادر مطلعة ان مجلس التعلیم العال
المقبولین بالجامعات االردنیة سیما التخصصات االكثر طلبا والتي تحمل حدودا دنیا للمعدالت تفوق 

٪ ، حیث تمت مخاطبة بعض الجامعات االردنیة التي یقبل علیھا الطلبة بشكل مكثف لدراسة  95الـ 
ستقبال اعداد اكبر من خریجي الثانویة العامة من اصحاب الطب وطب االسنان ، لترتیب امورھم ال

٪، في ظل توقعات بأن یكون الحد االدنى للقبول في تخصص  97المعدالت العالیة ،والتي تفوق الـ 
  ٪ ویزید قلیال . 97.6الطب البشري ما ال یقل عن 

  
الستقبال اعداد اكبر واشارت ذات المصادر الى ان مجلس التعلیم العالي خاطب الجامعات للتحضیر 

من الطلبة في تخصصات الطب بشكل محدد ، حیث من المتوقع ان تقبل الجامعة االردنیة ما ال یقل 
طالب في مختلف البرامج ومنھا الموازي والدولي ، والتكنولوجیا برقم لم یحدد بعد  800عن 

او یزید ،  1600الى حوالي ،والتوقعات تؤكد انھ قد یصل اعداد المقبولین تنافسیا بالجامعات الست 
  دون احتساب الموازي والدولي بعد .

  
وطلب من الجامعات تلك تحدید االعداد المتوقع تخرجھا على الفصل االول لتعویض قبولھا الفصل 
الحالي ، فیما تتجھ المخاوف حتى من قبل رؤساء الجامعات من االخالل بجودة مخرجات العملیة 

اد اضافیة ، ال یمكن اال استیعابھا في ظل معدالت ثانویة عامة عالیة التعلیمیة ، في ظل وجود اعد
  جدا ، على الدولة ان تتحمل مسؤولیاتھا تجاھھم .

وبینت المصادر ان الجامعات ، ستواجھ مشاكل االعداد االضافیة الصحاب المعدالت العالیة ، سیما 
لى ان ھنالك توجھا جادا في تخصص الطب البشري وطب االسنان ، فیما تشیر ذات المصادرا
٪ على  30٪ بدال من  20لتخفیض نسب الموازي للقبول بالطب بعد اقرار الزیادة على االعداد الى 

عدد المقبولین في كل تخصص ، حیث ستتم زیادة اعداد المقبولین في تخصص الطب مثال الى 
  حوالي الضعف او یزید مقارنة مع االعوام السابقة .

  
ى ان الجامعات بدأت بالبحث عن حلول فیما یتعلق بالمساحة الجغرافیة للقاعات ، وتشیر المصادر ال

وامكانیة االستعانة بقاعات اضافیة ، وتوزیع امور المختبرات الطبیة وتوزیع االعداد على 
المستشفیات التعلیمیة التابعة للجامعات ، لتستوعب االعداد االضافیة في محاولة منھا للحد من 

  عملیة التعلیمیة ومخرجات التخصصات الطبیة والھندسیة بشكل كبیر .االخالل بال
  

واوضحت المصادر ان ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي تدرس امكانیة الزیادة لالعداد ، التي 
ستزود بھا المجلس خالل الفترة القلیلة المقبلة ، فیما تدرس اعداد الخریجین المتوقعین على الفصل 

ویضھم االن على القبول الموحد الحالي ، مع العلم ان نظام الدراسة بالطب سنوي وال االول لیتم تع
یوجد ھنالك خریجون على الفصل االول ، في ظل توقعات صادمة ، بأن تواجھ الجامعات ازدحاما 
لیس بشریا فقط ، بل ازدحاما یعیق العملیة التدریسیة ، ویضع االساتذة في موقف صعب تجاه 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  4الدستور ص:عمون/
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بتھم وحرصھم بعدم االضرار بمصلحة طلبتھم ، والولوج الى عملیة تعلیمیة مدروسة كفاءتھم ورغ
  بعنایة .

واعتبرت المصادر على اختالف مناصبھا ان الجامعات مجبرة على التوسع باستیعاب االعداد من 
الطلبة تنافسیا بسبب قرار قادم من مجلس التعلیم العلي بزیادة االعداد ، وھو االمر الذي لن یحرك 

لي ارباحا موازنتھا ، وانھم اي الجامعات تعول على البرنامج الموازي الذي یدر علیھم اضافة للدو
  مجزیة ویحرك عجلة استفادة اعضاء الھیئة التدریسیة من النسب المعطاة لھم جراء الموازي .

كما ستواجھ الجامعات ، ازمة من قبل اعضاء الھیئة التدریسیة الذین سیواجھون زخم طلبة واعداد ، 
اعطاء محاضرات  وعلیھم ان یقوموا بترتیب امورھم المالیة في حال احتاجوا للعمل االضافي ، او

  متفرقة وتوزیع االعداد على حصص وصفوف مختلفة .
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  زیادة في الكلیات الطبیة یجب أن تكون على حساب الموازي والدوليذبحتونا: ال
  

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

یوجد لدینا ست _ 1 :وھنا نود التأكید على اآلتي .طالب وطالبة 1800- 1600عدد المقبولین ما بین 
والھاشمیة ومؤتة  علوم والتكنولوجیا،جامعات أردنیة رسمیة تقوم بتدریس الطب، وھي األردنیة وال

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

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

الضغوط المالیة على أولیاء األمور، ویجعل التعلیم لألقدر مالی ً ا  جامعات من أصل ست)، یزید من
  . ااألكفأ دراسیعلى حساب 

  
المقبولین في كلیات الطب ھم الطلبة األكثر تمیزا وأصحاب المعدالت األعلى في التوجیھي،  علما بأن

 یبلغ متوسط عدد المقبولین على القبول الموحد في كلیات  ً _ 2 .رعایتھم من قبل الدولة ما یستوجب
  طالب وطالبة.  550- 400الطب سنویا 

  
طالب وطالبة، انخفض في العام الذي یلیھ  444المقبولین في كلیات الطب  ،بلغ عدد 2015عام  ففي
. ً ویعتبر القبول في العام  2017طالب وطالبة في العام  526طالب وطالبة، لیرتفع إلى  424إلى 

طالب وطالبة، بسبب اعتماد  978حیث ارتفعت فیھ أعداد المقبولین لتصل إلى  الماضي استثنائیا،
الطبیة في كل من الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا، ودمج  یة للكلیاتالسنة التحضیر

  % ً إضافیة. 20ً◌معا وتم إضافة نسبة  قبول كلیتي الطب وطي األسنان
  
أي أننا ضمن السیاق الطبیعي،  .وقد أثبتت التجربة فشلھا وتم إلغاؤھا، ومن ثم التراجع عنھا نھائیا 

طالب وطالبة بحدھا  550الـ كلیات الطلب على القبول الموحد ال تتجاوزفإن أعداد المقبولین في 
قصى ٌ طالب  300یبلغ متوسط المقبولین على التنافس في كلیات الطب في الجامعات الرسمیة _ 3 .األ

في  237طالب وطالبة، وتراجع إلى  282،بلغ عدد المقبولین على التنافس  2015عام  وطالبة. ففي
نتیجة السنة  2018 استثناء في عام  633ً،لیصل إلى  2017في عام  367فع إلى ارت ،ثم 2016عام 

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

  السنوات السابقة. لمقبولین على التنافس كما كانت فيا
  
یبلغ _ 4 .(وطالبة طالب 299%فما فوق لھذا العام یبلغ  99(مجموع الطلبة الحاصلین على معدل  

ففي  .طالب وطالبة 2000متوسط إجمالي أعداد المقبولین في كلیات الطب في الجامعات الرسمیة الـ
على  طالب وطالبة. وال تتوفر 2216،لیصل في العام الذي یلیھ  1963بلغ عدد المقبولین  2015عام 

 من المفارقات الصادمة جدا أن  ً_ 5 .2018،و 2017موقع الوزارة اإللكتروني معلومات عن عامي
%من إجمالي المقبولین.  10الـ نسبة طلبة التنافس إلى إجمالي المقبولین في كلیات الطب ال تتجاوز

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

%في عام  7.10،لتنخفض إلى  2015عام  %في 4.14مجموع الطلبة المقبولین في كلیات الطب 
وزارة التعلیم العالي. فیما بلغت نسبة  ائیة منشورة صادرة عن،وذلك وفق أرقام آخر إحص 2016

  4ص:السبیل 
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إلى  19.1لعام%  2016. %لعام 6.22المقبولین على القبول الموحد إلى مجموع المقبولین 
إن ھذه األرقام تؤكد بما ال یدع مجاال للشك، أننا أمام سیاسة حكومیة كارثیة، تقوم  2015لتنخفض، 

لیمیة، عبر رفع الرسوم الجامعیة (ارتفاع رسوم التنافس لكلیات الطب) مرورا التع على تدمیر العملیة
%من المقبولین ھم استثناءات السواد  90والدولي على مصراعیھ (ما یقارب  بفتح المجال للموازي
ودولي)، وانتھاء باالنخفاض الكبیر في أعداد طلبة التنافس (ال یتجاوز طلبة  األعظم منھم موازي

المقبولین)، إضافة إلى أن القبوالت على البرنامج الموزاي والدولي  %من مجموع 10ال التنافس
إننا في  .((وھذا ملف سنقوم بطرحھ بالتفاصل واألرقام قریبا تأتي فوق الطاقة االستیعابیة للجامعات

حل  ن أيالحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، نطالب مجلس التعلیم العالي، بأن ال یكو
 لمشكلة المعدالت المرتفعة على حساب الجامعة والطاقة االستیعابیة لھا. ومن ھنا فإن أي زیادة في
أعداد المقبولین على التنافس یجب أن تكون على حساب المقبولین على البرنامج الموازي والدولي، 

إن  .دخلھا من ھذا القرارأن تقوم ا لحكومة بزیادة الدعم الحكومي للجامعات الناتجة عن تراجع  على
نتائج التوجیھي الكارثیة ال یجوز أن تتحملھا إدارات الجامعات الرسمیة، وعلى وزارة التربیة 

التعلیم العالي تحمل مسؤولیة ھذه النتائج، عبر تخفیض أعداد المقبولین على الموازي  ومجلس
لوطنیة من أجل حقوق الطلبة الحملة ا .وصلت إلى أرقام فلكیة كما ذكرنا أعاله والدولي والتي

  ""ذبحتونا
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ّم أن تكون صاحب مھنة   تعل
  

  د.مھند مبیضین
  

التعلیم في األردن على المحك، والبطالة ترتفع بشكل كبیر فیما الشھادات الجامعیة تتكدس، ویصر 
األھل على تعلیم مبني على المفاخرة، كي یقال ابني مھندس أو ابني دكتور، وكل ذلك ال یصنع 

  المستقبل بل یحدث االزمات.
  

ما زال الناس ال یسمعون الكالم، البطالة یا سادة تغزو خریجي كلیات الطب والھندسة، ولألسف 
  ویفرضون على ابنائھم أن یكونوا في دراستھم عنوان تفاخر في المجتمع.

  
یقلُّ عدد الطالب الدارسین في المھن، ویزداد عدد الراغبین في دارسة الطب والھندسة، وفي ھذین 

 17ة واكثر من ألف طالب ھندس 40التخصصین آالف الطلبة على مقاعد الدراسة، فھناك اكثر من 
  ألف طالب طب داخل األردن و خارجھ، وھناك وعد بالمزید في ضوء نتائج الثانویة العامة!.

  
لن یكون ھناك أي فرصة لتدارك الواقع ما لم نعالج الواقع كأسر وأھاٍل یجب علیھا ان توجھ أبناءھا 

لة ان تتخذ سیاسات لدراسة المھن، والحرف والتعلیم التقني، وفي ذات المسار یتوجب على الدو
  واضحة الرسال نسبة معقولة للمھن والتعلیم التقني.

  
الیوم نحن بأمّس الحاجة لتطویر خیارات الدراسة ما بعد الثانویة، وقبل ذلك علینا التخلص من 

مقوالت المجمتع والنظرة إلى التفاخر والبھرجة العلمیة، التي ألقت الیوم بآالف الخریجین على مقاعد 
  البطالة.

لم یكن تعلیم الطب عبئا كما ھو الیوم، وربما األمر أقل تكلفة مع الھندسة، والبلد لیست بحاجة الطباء 
  بل بحاجة الخصائیین، وبحاجة لمھن طبیة مساندة.

  
الوضع القائم في سوق العمل یبین أننا بحاجة لعاملین مؤھلین في قطاع الفندقة والتمریض وصیانة 

ة واعمال الدیكور وصیانة اآلالت ومیكانیك السیارات، وھي مھن وحرف السیارات والمھن االنشائی
  ال یمكن االستغناء عنھا، والناس بحاجة لھا باستمرار.

  
الحدیث الیوم عن الریادة والتعلیم یجب ان یتجھ نحو تعمیق وتعزیز اتجاھات الشباب األردني لقیم 

قى الطالب في بطالة مقنعة على مقاعد العمل الحر، ولتطویر اتجاھات العمل والدراسة كي ال یب
  الدراسة.

  
ھذه البطالة مرعبة وتسبب مشاكل اجتماعیة، وتخلق أزمات مجتمعیة، وھي لألسف تتركز في نسبة 

  عریضة منھا في فتیات محافظات األطراف لألسف.

  32الدستور ص:عمون/

 مقاالت
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  وادي عبدون - وح سعید یونس بسام ممد -
  
  الحصن –سلیمة فایز حنا مرجي  -
  
  جمعیة آل قعوار - فریال زمخشري محمد موال  -
  
  طبربور –فدوى حسني أبوعلي  -
  
  دابوق –ساطع إبراھیم سلمان الشرایحة  -
  
  الكرك -حمده عبدالقادر الحجران  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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علن أربعة أعضاء بینھم سیدة عن عزمھم خوض انتخابات رئاسة مجلس الالمركزیة لمحافظة أ

العاصمة والمقررة في الشھر المقبل. المرشحون للمنصب لغایة اآلن ھم: عم الرئیس الحالي أحمد 
  العبدالالت، ونائبھ مھند النعیمات، والعضوان مانع الھقیش، وسھام شدیفات

  
تكثف وزارة الصناعة والتجارة والتموین، الرقابة على صھاریج بیع المیاه، للتأكد من بیع المیاه 
باألسعار المعلنة، وذلك مع ازدیاد الطلب علیھا بعد االعتداء الكبیر على خط میاه الدیسي وتوقف 

  الضخ منھ إلى مناطق عدة.
  

من المفترض أن یعین أمین عمان، یوسف الشواربة، خالل األیام القلیلة المقبلة ممثال لمدینة عمان في 
  تھى عقدھا مع األمانة مؤخرا.منظمة المدن المرنة خلفا للمستشارة نسرین األعرج التي ان

  
  

وكالة بعد عدد من الزمالء الصحفیین في وكالة األنباء األردنیة تقدموا لشغل وظیفة مدیر عام ال
إعالن الحكومة في الصحف الیومیة مؤخرا عن تلك الوظیفة، كما تقدم زمالء في كل من مؤسسة 

 اإلذاعة والتلفزیون وھیئة اإلعالم لشغل وظیفتي المدیر في كل من المؤسستین الحكومیتین.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


