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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "آثار زواج القاصرات"حول " األردنیة"جلسة توعویة لطلبة 

  ٥  "األردنیة"حملة تطوعیة لقطاف ثمار الزیتون في 
  ٦  (األردنیة(افتتاح بطولة خماسي كرة القدم للطلبة الوافدین في 

ادیة یتألقون بأفكار ری" األردنیة"طلبة التسویق السیاحي في 
  تدعم قطاع السیاحة

٨ 

في ختام " التربیة الریاضیة"على فریق " التمریض"فوز فریق 
  بطولة خماسي كرة القدم للطلبة الجدد

١١ 

   شؤون جامعیة
لحل المشاكل العلمیة » دكتور لكل مصنع«الدعوة لتفعیل برنامج 

  والفنیة
١٣ 

 ١٤  ’’قیرالطالب الف’’تحتضن بازارا لدعم صندوق ’’ بوابة إبداع’’
 ١٦  في فلسطین» العلوم اإلسالمیة«المـوافـقــة عـلـى فـتــح فــرع لـ 

اقتصادنا قادر على االعتماد على ..في محاضرة بمعھد االعالم 
  ذاتھ وموارده البشـریة

١٨ 

   مقاالت
ً  ١٨٠٠فائض ھائل من األطباء و  ٢٠  سھیل الصویص. د/خریج سنویا

 ٢٤  مھند مبیضین. د/عاتالتغییر المطلوب في ملف الجام

 ٢٦  وفیات
  ٢٩- ٢٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 لیوميا
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  "آثار زواج القاصرات"حول " األردنیة"جلسة توعویة لطلبة 

عقد مركز  - سناء الصمادي

دراسات المرأة في الجامعة 

األردنیة  واللجنة الوطنیة 

األردنیة لشؤون المرأة الیوم 

آثار "جلسة توعویة عن 

ضمن " زواج القاصرات

الحملة الدولیة السنویة 

لمناھضة العنف ضد المرأة 

  .یوم ١٦حملة 

وھدفت الجلسة إلى توعیة وتعریف الطلبة بمخاطر الزواج المبكر وآثاره الصحیة والنفسیة على الفتاة 

  .ومدى تأثیر ذلك على التنمیة المجتمعیة

یف بآثار زواج القاصرات من وناقشت الجلسة التي شارك فیھا نخبة من الخبراء والمختصین التعر

–الناحیة الدینیة قدمھا الدكتور حسان أبو عرقوب من دائرة اإلفتاء العام  مبینا أن الفتاة عندما تبلغ 

  .ال یعني أنھا أصبحت أھًال ألن تكون زوجة -شرًعا

وعرضت الدكتورة إیمان شحادة من وزارة الصحة آثار زواج القاصرات من الناحیة الطبیة من حیث 

انتقال األمراض المصاحبة لحمل القاصرات وظھور التشّوھات العظمیة في الحوض والعمود الفقري 

بسبب الحمل المبكر، فیما ركزت ایلین عمیش من منظمة فیدا على اثار الزواج المبكر على الفتیات 

 أخبار الجامعة

 ١٠:ي صالرأ/السوسنة/عمون/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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ّجان من الناحیة االجتماعیة، منوھة بأھمیة نشر الوعي بین أفراد المجتمع وأال یقتصر ذلك عل ى الل

  .والمؤسسات

وأكدت مدیرة مركز دراسات المرأة خالل الجلسة الدكتورة عبیر دبابنة ان الزواج لیس عالقة جنسیة 

فقط وإنما ھو تواصل فكري وروحي أكثر من أي أمر آخر، مشیرة إلى أن قانون األحوال الشخصیة 

وھناك إستثناءات قد یؤخذ للذكور واإلناث  ١٨ینص بوضوح على سن الزواج القانوني ھو سن ال 

  .١٨إلى  ١٥بھا للزواج من العمر 

  .واستعرضت دبابنھ آثار الزواج المبكر من الناحیة القانونیة ودور التشریع في ذلك
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 "األردنیة"حملة تطوعیة لقطاف ثمار الزیتون في 

 

نفذ مركز التنمیة  - سناء الصمادي

والتواصل مع المجتمع المحلي في 

نیة حملة تطوعیة الجامعة األرد

لقطاف ثمار " قطاف الخیر"بعنوان 

  .الزیتون داخل حرمھا

وشارك الطلبة من مختلف الكلیات 

) ٩٠٠(في الحملة التطوعیة  لجني ثمار األشجار المزروعة في حرم الجامعة والبالغ عددھا نحو 

  . شجرة من مختلف أنواعھ

ر الزیتون التي جاءت بالتعاون والتنسیق وأكد المشرف على الحملة عثمان قندس أن أعمال قطف ثما

مع دائرة الخدمات العامة، استغرق قرابة الشھر بھدف تعزیز روح االنتماء والمشاركة لدى الطلبة 

  .في حمل المسؤولیة مع المجتمع المحلي

تنكة زیت زیتون من ) ٨٥(وتوقعت رئیسة شعبة الحدائق المھندسة انعام السكر انھ سیتم  إنتاج نحو 

نتاج اإلجمالي لجني المحصول، مشیرة الى انھ سیتم عرض االنتاج للبیع لموظفي الجامعة اإل

 .األردنیة

 

 /أخبار األردنیة
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  )األردنیة(افتتاح بطولة خماسي كرة القدم للطلبة الوافدین في 

مندوبا عن رئیس  -محمد المبیضین

الجامعة األردنیة، افتتح نائب 

رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة 

فاوین بطولة الدكتور عمر الك

الطلبة الوافدین في خماسي كرة 

القدم التي ینظمھا مكتب شؤون 

الوافدین في الجامعة بالتعاون مع 

   .دائرة النشاط الریاضي

دولة عربیة وعالمیة، دخول الفرق ) ٢١(تضمن حفل افتتاح البطولة التي یشارك فیھا فرق تمثل 

    .المشاركة وأداء قسم البطولة وقسم الحكام

كفاوین إقامة ھذه البطولة التي تنسجم مع رسالة وأھداف الجامعة في تعزیز العالقات بین  وبارك

جمیع طلبتھا على اختالف جنسیاتھم، مؤكدا دعم الجامعة للطلبة الوافدین الذین ھم سفراء للجامعة 

  .واألردن في بلدانھم مستقبال

الریاضیة التي تجمع الشباب العربي  وأشار مدیر مكتب الوافدین لؤي قداح إلى أھمیة ھذه البطولة

واألجنبي وتشجعھم على التفاعل بینھم، وإبراز قدراتھم وطاقاتھم الریاضیة األمر الذي یسھم في خلق 

  .بیئة ومناخ جامعي فرید وتفاعلي مع الجسم الطالبي في الجامعة

ند بقوة األنشطة بدوره، أكد مدیر دائرة النشاط الریاضي الدكتور رائع خریسات أن الدائرة تسا

الریاضیة التي تكشف عن مھارات الطلبة الریاضیة وتنمي من قدراتھم، مشیرا إلى أن المنشآت 

 ٣٢:الدستور ص/طلبة نیوز/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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الریاضیة الموجودة في الجامعة مشرعة أبوابھا أمام مبادرات الطلبة ومنھم الطلبة الوافدون الذین 

  .یشكلون  جزءا ال یتجزأ من النسیج الطالبي

) ١٣/٢(ول من البطولة عن فوز فریق الكویت على فریق كازاخستان بـ وأسفرت مباریات الیوم األ

وتعادل فریق العراق مع فریق غانا بثالثة أھداف لكل منھما، وفوز السودان على قازاغستان بـ 

  .(٤/٣(وفوز فریق أندونیسیا على سنغافورة ) ٣/٠(وفوز فریق سوریا على مقدونیا بـ ) ٥/٤(

تي أقیمت في صالة النشاط الریاضي وتستمر حتى السادس عشر من حضر حفل افتتاح البطولة ال

الشھر المقبل، عدد من كبار المسؤولین وجمھور كبیر من طلبة الجالیات العربیة واألجنبیة وطلبة 

  .الجامعة
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  یتألقون بأفكار ریادیة تدعم قطاع السیاحة" األردنیة"طلبة التسویق السیاحي في 

لبة مادة التسویق السیاحي في كلیة األعمال في الجامعة األردنیة في طرح تألق ط - فادیة العتیبي 

مقترحات وأفكار ریادیة وخالقة من الممكن بلورتھا 

ضمن مشاریع تنمویة تعود بالنفع على المجتمع 

المحلي وتروج للقطاع السیاحي الذي بات یشكل 

  .ركیزة أساسیة لالقتصاد الوطني

یة التفاعلیة التي جاء ذلك خالل الجلسة الحوار 

عقدت في الجامعة الیوم وشارك فیھا مدیر عام ھیئة تنشیط السیاحة الدكتور عبد الرزاق عربیات 

ورئیس جمعیة الفنادق األردنیة واتحاد الجمعیات السیاحیة السید میشیل نزال، وأدارتھا مدرسة مادة 

یرتكز علیھا الطلبة في إعداد التسویق السیاحي الدكتورة دانا قاقیش، بھدف الوصول إلى أفكار 

مشاریعھم الفصلیة للمادة، والعمل على استثمارھا وترویجھا بما فیھ خدمة المجتمع ومستقبلھم 

  .العملي

، أوضح "تفعیل االسترارتیجیات التسویقیة في القطاع السیاحي"وفي بدایة الجلسة التي جاءت بعنوان 

" السوشیال میدیا"ي كما ھو حاصل في عربیات أھمیة مواكبة وتوظیف التطور التكنولوج

واستثمارھا في تطویر األفكار الریادیة التي تشجع وتروج للسیاحة لتصبح مشاریع قائمة بحد ذاتھا 

تحقق الھدف في تنامي المورد السیاحي في ظل التناقص الحاصل لباقي الموارد، وتعود بمردود 

  .مادي على صاحب المشروع

ط السیاحة التي تشكل الذراع الترویجي لتسویق األردن عالمیا، أفكار وأكد عربیات دعم ھیئة تنشی

الطلبة  وتبني مقترحاتھم والعمل على استقطابھا وبلورتھا ضمن مشاریع مستقبلیة تعود بالنفع على 

 /أخبار األردنیة
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الطالب ومجتمعھ، مستعرضا عددا من المشاریع التي بدأت بفكرة من قبل أفراد في المجتمع، 

  .یشار إلیھا بالفخر والبنان وأصبحت مشاریع متمیزة

بدوره تناول نزال في حدیثھ الوضع االقتصادي القائم في األردن والذي یعتمد بشكل رئیسي على 

الخدمات وعلى رأسھا قطاع السیاحة األردني مع ضرورة وجود مبادرات نوعیة وتبني الفكرة والبدء 

كان بل بات یفضل ان یعیش تلك بتنفیذھا حیث ان السائح لم یعد یرغب فقط في ان یشاھد الم

  .التفاصیل المتعلقة بالمكان والزمان

وأشار إلى الدور الكبیر والمسؤولیة التي تترتب على فئة الشباب في الترویج لوطنھم ومقتنیاتھ 

األثریة والحضاریة، من خالل ابتكار أفكار جدیدة  وخالقة ومتطورة تواكب العصر،  وتوظیفھا 

أھمیة استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة واالستفادة منھا لدعمھا وتسویقھا، ما  لخدمة المجتمع، مبینا

یسھم في ازدیاد أعداد السیاح من جھة، وارتفاع عائدات السیاحة التي ستنعكس إیجابا على االقتصاد 

  .الوطني من جھة أخرى

التعاون مع ھیئة تنشیط وأثنى نزال على ما قدمھ عربیات من استعداد جمعیة الفنادق األردنیة على 

السیاحة لمد ید العون للطلبة أصحاب األفكار الخالقة، لتطویر أفكارھم وتقدیم كافة أنواع الدعم لھم؛ 

  .وإسداء النصیحة والمشورة حتى تصبح مشاریع ریادیة قائمة بحد ذاتھا

بد الرزاق إلى ذلك، بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة خالل لقائھ الدكتور ع

عربیات ومیشیل نزال بحضور مدیر وحدة المغامرة في ھیئة تنشیط السیاحة حكیم التمیمي، ومدیر 

دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات والدكتورة دانا قاقیش، أوجھ التعاون 

  .المشترك ما بین الجامعة وھیئة تنشیط السیاحة
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فادة من طلبة الجامعة األردنیة في مختلف الكلیات في نشر ثقافة السیاحة وتناول اللقاء إمكانیة االست

بمختلف أنواعھا وعلى رأسھا سیاحة المغامرات، تخللھ االتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات مع 

  .الطلبة في كلیات الجامعة للترویج لسیاحة المغامرة والبدء بلقاء أول لطلبة كلیة اآلثار والسیاحة
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في ختام بطولة خماسي كرة القدم للطلبة " التربیة الریاضیة"على فریق " التمریض"ریق فوز ف

  الجدد

اختتمت في الجامعة  -محمد المبیضین 

األردنیة الیوم بطولة خماسي كرة القدم للطلبة 

الجدد والتي نظمتھا دائرة النشاط الریاضي 

  .التابعة لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة

اة النھائیة للبطولة عن فوز وأسفرت المبار

فریق كلیة التمریض على كلیة التربیة 

الریاضیة بھدف مقابل ال شيء في الضربات الترجیحیة بعد أن تعادل الفریقان  بھدفین لكل منھما 

  .خالل شوطي المباراة

عبي وسلم نائب رئیس الجامعة الدكتور عمر الكفاوین الكأس للفریق الفائز ووزع المیدالیات على ال

  .الفریقین

وقال مدیر دائرة النشاط الریاضي في الجامعة الدكتور رائع خریسات إن البطولة استھدفت اكتشاف 

المھارات الریاضیة لدى الطلبة الجدد، لیتم في مرحلة الحقة ضم الالعبین المتمیزین ممن لدیھم 

عریف الطلبة قدرات ریاضیة ومستویات عالیة لفریق منتخب الجامعة األردنیة فضال عن ت

المستجدین بدائرة النشاط الریاضي وتشجیعھم على ممارسة النشاطات الریاضیة التي تنظمھا على 

  .مدار العام

 /أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
12 

فریقا یمثلون عددا من كلیات الجامعة المختلفة، مشیرا ) ١٣(وأضاف خریسات أنھ شارك في البطولة 

  .ت العالیةإلى أن عمادة شؤون الطلبة تدعم وبقوة الریاضیین ذوي الكفاءا

  

وعلى صعید ذي صلة، تفتتح یوم األحد المقبل برعایة رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة بطولة 

  .دولة بحسب ما أفاد بھ خریسات) ٢١(خماسي كرة القدم للطلبة الوافدین بمشاركة فرق تمثل 

ابور عرض وأشار إلى أن حفل افتتاح البطولة التي ستقام في صالة النشاط الریاضي سیتضمن ط

  .الفرق المشاركة وأداء قسم الالعبین وقسم حكام البطولة
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.  

  
  

  
  

  
 

  لحل المشاكل العلمیة والفنیة» دكتور لكل مصنع«الدعوة لتفعیل برنامج 
  

التوجھات «أوصى المشاركون في فعالیات مؤتمر كلیة الصیدلة األول في جامعة الیرموك بعنوان 
حیث أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إقامة شراكة » لصناعةالحدیثة للصیدلة ما بین العلم وا

» دكتور لكل مصنع«حقیقیة بین قطاعي األكادیمیا والصناعة الدوائیة، ودعوا إلى تفعیل برنامج 
للمساھمة في حل المشاكل العلمیة والفنیة من قبل اساتذة كلیات الصیدلة والباحثین في الجامعات 

  .األردنیة
شاركون بضرورة مراجعة التشریعات من قبل الجھات ذات العالقة المعنیة بالدواء، كما أوصى الم 

بما یسھم في دعم مستقبل الصناعة الدوائیة في المملكة، السیما مع ازدیادالتحدیات التي تواجھ ھذا 
القطاع في ظل التنافس الكبیر في المنطقة، إضافة إلى إنشاء وحدات بحثیة في الجامعات،وتكوین 

التطبیقیة التي تساعد على االبتكار وتبني االفكار  بحثیة من قبل الطلبة للقیام بإجراء األبحاث فرق
  .االبداعیة من خالل حاضنات علمیة

وأوصى المشاركون بضرورة إحداث حركة تغییر وتطویر شاملة في مجال التعلیم والممارسة  
یدلة عالمیا، تتمثل في تقدیم النصائح الصیدالنیة، نظرا لظھور مھام جدیدة للمختصین في علم الص

والمعلومات للخبراء في المجال الطبي والرعایة الصحیة بما یمكنھم من تجاوز المخاطر والتفاعالت 
السلبیة المحتملة للعالجات الدوائیة المقدمة، داعین إلى التواصل المستمر والتنسیق بین كافة 

التدریب والتأھیل والتعلیم المستمر لتطویر المھنة  القطاعات المتعددة المعنیة بالدواء فیما یخص
  .ومواكبة كافة المستجدات

  ً وفي الجلسة الختامیة شكر عمید الكلیة رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر  الدكتور عدنان مساعدة
  .كافة المشاركین ورؤساء الجلسات العلمیة والمحاضرین 

، والتي «مستقبل وتحدیات ...مھنة الصیدلة «وان وضمن فعالیات المؤتمر عقدت ندوة حواریة بعن 
أدارھا عمید كلیة الصیدلة األستاذ الدكتور عدنان مساعدة، و شارك فیھا األستاذ الدكتور نزار 
مھیدات مدیر دائرة الشراء الموحد وادكتورة وصال الھقیش مدیرة مدیریة الدواء في المؤسسة العامة 

عریان مدیر مؤسسة فارمسي ون، واألستاذ الدكتور خالد اعیدة من للغذاء والدواء، والدكتور امجد ال
. كلیة الصیدلة في الجامعة األردنیة، والدكتور عید أبو دلبوح مدیر مصنع ریتاج للصناعات الدوائیة

ونظمت كلیة الصیدلة في جامعة الیرموك الیوم الوظیفي األول، وذلك على ھامش مؤتمر كلیة 
في فعالیات الیوم العدید من شركات األدویة وھیشركة الحیاة للصناعات وشارك . «الصیدلة األول 

الدوائیة، وشركة أدویة الحكمة،والشركة األردنیة السویدیة، وشركة التقدم، ومجموعة أدویة الحكیم، 
  .ومستودع أدویة اللیلیوم، ومؤسسة فارمسي ون

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١:الدستور ص
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  ’’الطالب الفقیر’’تحتضن بازارا لدعم صندوق ’’ بوابة إبداع’’
  

الذي افتتح أول من أمس، أكثر من " صندوق الطالب الفقیر"الثاني لدعم " بوابة إبداع"احتضن بازار 
  .مشاركا ومشاركة من األردن والعراق ومصر والمغرب وكندا ٨٠

في فندق البریستول أفكارا ومشاریع ومنتوجات مختلفة " إبداع"وتضمن البازار الذي أقامتھ جمعیة 
سسوارات والمالبس والعطور والشموع واألعمال الخشبیة واللوحات ومتنوعة مثل اإلك

  .والمجوھرات، والحلویات، ورسم الحناء والرسم على الوجوه
ویشمل البازار الذي افتتح برعایة سمو األمیرة رجوة بنت علي، العدید من المنتجات الفنیة واالنتیك 

یة لمبدعین أردنیین من مختلف والرسم والمطرزات ومجموعة من الحرف الیدویة والتصنیع
  .محافظات المملكة

وكان لمصممة المجوھرات روابي أبو غزالة، مشاركة قویة من خالل طاولة خصصت ألعمالھا 
ومجوھراتھا التي تتسم بعبق األحجار الكریمة والطاقة المشعة بألوانھا الفیروزیة وأحمر العقیق، 

" أثواب بالتطریز الفالحي"وط تراثیة من وتراث المصنوعات، وصممت بعض المجوھرات من خی
  .حیكت قبل ثالثة قرون

أنا حالیا أعیش في كندا، وبمجرد سماعي بھذا البازار "وعن مشاركتھا في ھذا البازار الخیري، تقول 
أحببت أن أشارك فیھ، فھو داعم للعلم وللطالب المبدع الذي یحتاج للدعم الستمراره في اإلبداع 

  ".ره للبلد والوطنوالعطاء، ویكون خی
أما رانیا حتاحت فكانت لھا مشاركة من خالل مصنوعات الكروشیھ التي تحیكھا؛ إذ تشجعت 
للمشاركة في أول عرض لھا لمنتجاتھا ألن فكرة البازار، برأیھا، ممیزة وتخدم مجموعة تبحث عن 

  .مستقبل منیر لھا
اني الذي تقوم بھ الجمعیة لجمع التبرعات ، مھا درویش، تبین أن البازار ھو الث"إبداع"رئیسة جمعیة 

طالبا في التحصیل العلمي، وتقدیم الدعم المالي لما یحتاجونھ خالل دراستھم كورشات  ١٥٠لمساعدة 
  .العمل وكورسات التقویة وحتى المصروف

ویأتي دعم الجمعیة للشباب المبدعین واألقل حظا؛ إذ یتم اختیار الطالب حسب شروط معینة أولھا 
علم لما یعود على البلد بمنفعة، واالھتمام كثیرا بأن یكون طالبا مبدعا متفوقا في مجالھ، مستذكرة الت

أن أحد طالبھم كان یدرس الطب، وبمجرد تخرجھ وانتقالھ لحیاة العمل، قام بالتبرع بتكالیف الدراسة 
  .ألحد الطالب اآلخرین في الجمعیة

طالب نجحوا في الكثیر من المجاالت وحصلوا على جوائز وتؤكد أن الجمعیة قامت بتقدیم المساعدة ل
  .عالمیة وعربیة في مجال االختراع التكنولوجي والطبي

ھم طالب مبدعون أقل حظا، "وتضیف درویش أنھم یھتمون كثیرا بطالب الجنوب، موضحة 
بھم ومراعاتھم  یحتاجون لدعم وإلى لفت االنتباه إلیھم، لذلك تم إنشاء مراكز تابعة بالجمعیة لالھتمام

  ".ومتابعتھم
 ١٥٠وتلفت إلى أن البازار ھو أحد األنشطة لجمع التبرعات التي تقوم بھا الجمعیة؛ إذ یقومون بدعم 

طالب تقدم لھم الجمعیة الدعم  ٥٠٠طالبا وطالبة التحقوا مؤخرا في الجامعات األردنیة من أصل 
  .المالي والمنح الدراسیة الكاملة

أن البازار یجمع العدید من الفئات "قات العامة في الجمعیة، لینا شخشیر وتضیف مسؤولة العال
والطبقات االجتماعیة المتنوعة، فبعض الطاوالت ھي لمجموعة من المصممین للمجوھرات 
والمالبس المعروفین، والبعض اآلخر لمبدعین وفنانین من العالم العربي كالمغرب والعراق ومصر، 

من زیتون ولبنة معظمھم جاؤوا من " مونة المنازل"الشعبیة ووطاوالت تعرض المأكوالت 
المحافظات لعرض المنتجات، وطاوالت خصصت لذوي اإلعاقة لعرض منتاجاتھم وعرض 

  ".إبداعاتھم

  الكترونيالغد 
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وتبین شخشیر، أن ھذا البازار رغم أن ریعھ لدعم صندوق الطالب، إال أنھ كان مساعدة أیضا للبعض 
  .البازاربتوفیر فرص تسویقیة مجانیة في 

وتؤكد أن صندوق الطالب ھو أحد المشاریع الخیریة التي تقوم بھا الجمعیة، فأعمال الخیر التي تقوم 
  .بھا الجمعیة كثیرة وموجھة للطبقة األقل حظا من ترمیم البیوت وتوزیع الحرامات والمؤن الغذائیة

ن ھدایا ممیزة مصنعة وتبین أن البازار حظي بحضور كثیف من قبل الزوار الذین جاؤوا بحثا ع
  .یدویا ولیشتروا تصمیما وقطعا تنتج ألول مرة

وتؤكد رئیسة الجمعیة درویش، أن أغلب المشاركین ھم أفراد شاركوا من أجل البحث عن فرصة 
لتسویق أنفسھم، كما أن البازار یھدف إلى تشجیع األیدي العاملة من النساء اللواتي یعملن بجد في 

  .منازلھن
لب المشاركین في البازار كانوا من طالبات الجامعات والمدارس اللواتي یحتجن لمثل وتوضح أن أغ

ھذه الفرص للتوسع أكثر وفتح المجال أمامھن لتسویق منتجاتھن، موضحة أن ریع البازار یذھب 
  .لدعم طالب الجامعات واألیتام لیكون نوعا من المساعدة لھم

لتساعد المجتمع على التحول من مجتمع اقتصادي  ٢٠٠٨تأسست في العام " إبداع"ویذكر أن جمعیة 
تقلیدي إلى مجتمع اقتصادي معرفي متكامل قادر على أن یخوض المنافسة العالمیة في ظل العولمة 
لتبني الموھوبین ورعایتھم وتھیئة البیئة العلمیة لھم بأفضل الوسائل التي تساعد المجتمع على التحول 

  .نتجمن مجتمع مستھلك إلى مجتمع م
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  في فلسطین» العلوم اإلسالمیة«المـوافـقــة عـلـى فـتــح فــرع لـ 
  

سلمان البدور ان مھمة الجامعة وفقا لقانونھا الخاص السعي . اكد رئیس جامعة العلوم االسالمیة د
البراز صورة االسالم المشرقة وقبول اآلخر، والسعي لنشر الوعي الدیني الوسطي من خالل 

  .عة االجباریة التي تعرج على كل تلك التفاصیلمتطلبات الجام
واكد في مؤتمر صحفي عقده ظھر امس في مبنى الجامعة، انھ من احد اھداف الجامعة الرئیسة ایضا 
التواصل مع الوعاظ وائئمة المساجد بالمملكة وخارجھا الیصال رسالة االسالم الحقیقیة، وایقافھم 

واطنین بصورتھا الفعلیة والتي تعزز وسطیة االسالم، على سبل الوعظ واالرشاد التي تصل للم
  .والحث على التسامح

واكد ان وجود الجامعة االسالمیة للمرة االولى في قائمة القبول الموحد، جاء بھدف الترویج  
االیجابي للجامعة وتعریف المجتمع الطالبي عن تفاصیلھا بمزید من المعرفة، مثلما اكد انھا ستبقى 

قبول الموحد تنافسیا لتحظى بمزید من االھتمام وانضواء من الطلبة تحت مظلتھا تحت مظلة ال
واشار الى انھ بعد دخول الجامعة الى القبول الموحد اتخذت قرارا بتخفیض رسومھا في . المعرفیة

  %.٥٠كل من برنامج البكالوریوس والدراسات العلیا بنسبة 
ي على فتح فرع للجامعة في فلسطین بالتعاون مع وكشف في حدیثھ عن موافقة مجلس التعلیم العال

قلقیلیة لمنح درجة الماجستیر والدكتوراة في تخصص الشریعة اإلسالمیة، كما /كلیة الدعوة اإلسالمیة
تحدث عن مشاریع الجامعة المستقبلیة التي تتعلق بانشاء معھد الملك عبدهللا الثاني لتدریب وتأھیل 

یادودة، وإنشاء كلیة الفقھ المالكي، اضافة الى موافقة مجلس األمناء األئمة في مبنى الجامعة في ال
الجزائر على مستوى البكالوریوس والماجستر /على استحداث برنامج مشترك مع معھد انسیم

والدكتوراة في مجال التمویل اإلسالمي، واعتماد مركز االستشارات والتدریب وخدمة المجتمع في 
  .ئة الجراء دراسات تقییم األثر البیئيالجامعة من قبل وزارة البی

كما  وافق مجلس األمناء على إستضافة شبكة التمیز الدولیة لمراكز المیاه، كما تم طرح عطاء  
وتحدث البدور عن رسالة ورؤیة الجامعة .   دینار) ٦٤٤٤٠٠(استخدام الطاقة البدیلة بقیمة إجمالیة 

فضیلة المرتكزة على اإلیمان والحكمة، بحیث تكون قائال انھا تسعى إلى الجمع بین المعرفة وال
جامعة إسالمیة عصریة شاملة ورائدة في منھجیتھا وخططھا الدراسیة لتتمیز كواحدة من أرقى 
الجامعات على المستویات العربیة واإلقلیمیة واإلسالمیة والعالمیة، وذلك من خالل كونھا منارة 

ي، ولتخریج كوادر وعلماء مجتھدین في مختلف لبحوث الحضارة اإلسالمیة والفكر اإلسالم
تخصصات العلوم الشرعیة واإلنسانیة والطبیعیة، متسلحین بالعلم واإلیمان وبأخالقیات مھنیة عالیة 

  .وفق تعالیم الشریعة اإلسالمیة السمحة
اسیة وقال البدور انھ قامت الجامعة مع دخولھا إلى قائمة القبول الموحد بتخفیض رسوم الساعات الدر

، كما قامت بتخفیض رسوم ساعات الدراسات العلیا %)٥٠(لكافة تخصصات البكالوریوس بنسبة 
ففي مرحلة الماجستیر تم تخفیض رسم الساعة .. لتعادل مثیالتھا أو أقل من الجامعات األخرى

 القانون والمصارف اإلسالمیة، والتربیة الخاصة، والمناھج والتدریس واالشاد النفسي(لتخصصات 
ً إلى ) ١٥٠(من ) والتربوي ً، وكذلك ماجستیر ادارة األعمال من ) ٧٥(دینارا ً ) ١٨٠(دینارا دینارا

دینار، أما باقي تخصصات الماجستیر أقل من مثیالتھا في الجامعات األخرى فرسم ) ١٠٠(إلى 
ً ) ٧٠(الساعة    . دینارا

ً لتخصصات) ٩٠(أما بالنسبة لمرحلة الدكتوراة فرسم الساعة القضاء الشرعي، التفسیر ( دینارا
الدراسات األدبیة والنقدیة، (دینار لتخصصي ) ١٠٠(، و)والعقیدة والفلسفة اإلسالمیة، وعلوم القرآن

دینار ) ٣٠٠(إلى ) ٢٠٠(أما باقي التخصصات وھي قلیلة فرسم الساعة من ) والدراسات اللغویة
باستقطاب الرتب األكادیمة العالیة  والسبب في ذلك أن نفقات ھذه التخصصات عالیة ورغبة الجامعة

  ٣-١:الدستور ص
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ً عن ذلك فإن الجامعة تتحمل  لتحقیق متطلبات ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي األردنیة، فضال
  .نفقات االشراف واألبحاث والمناقشة والمختبرات وغیرھا
ً وطالبة بمختلف الم) ٤٦٨٦(وقال البدور انھ بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة  راحل طالبا

والتخصصات، مشیرا الى ان عدد الطلبة المتخرجین من الجامعة بمختلف التخصصات من نشأة 
  . طالبا)  ١١٨٥٣( بلغ  ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعة حتى نھایة الفصل الدراسي الصیفي 

ً وطالبة أي بنسبة ) ٨٤٤(جنسیة بعدد بلغ ) ٥١(ویدرس في الجامعة طلبة أجانب من  من % ١٨طالبا
  .معة الكليعدد طلبة الجا
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  اقتصادنا قادر على االعتماد على ذاتھ وموارده البشـریة..في محاضرة بمعھد االعالم 
  

أكد وزیر الخارجیة األسبق عبد اإللھ الخطیب، ان الدولة األردنیة الیوم بحاجة لتجدید نخبھا 
صالح السیاسیة، السیاسیة، فالنخب السیاسیة في دول العالم الثالث تخلط بین المصالح الشخصیة والم

وال بد للنخب أن تفصل بین مصلحتھا والمصلحة الوطنیة، وھذا الفصل نص علیھ الدستور األردني 
  .بشكل واضح

، أن »األردن واإلقلیم»وأوضح الخطیب في محاضرة ألقاھا في معھد اإلعالم األردني، بعنوان
ً یبدو ال دور بالنسبة لألردن ضرورة األردن ال یبحث عن دور إقلیمي في المنطقة، ولكن أحیانا

  .وحتمیة لحمایة المصالح الوطنیة، وأن الدول ال تبحث عن الدور بل عن المصالح
وأضاف الخطیب أن على األردن أن یحافظ على مصالحھ الوطنیة وحمایة أمنھ واستقراره، والدولة  

كیف اإلیجابي مع ما األردنیة كانت من ضمن االستثناءات القلیلة التي استطاعت أن تحقق معجزة الت
یحدث في المنطقة، وتمكنت بفضل دولة المؤسسات أن تحافظ على أمن واستقرار البالد رغم وجود 

  .بعض السلبیات أو التقصیر في عدد محدود من المؤسسات
وحول اإلصالح السیاسي في المملكة توقف الخطیب عند تجربة الھیئة المستقلة لالنتخاب التي كان 

بأنھا تمكنت من إجراء انتخابات نزیھة بنسبة عالیة، وأن التجاوزات التي حدثت لم أول رئیس لھا، 
تكن من مؤسسات الدولة بقدر ما كانت ممارسة من قبل بعض المواطنین، مشیرا إلى أن أمامنا مسافة 
طویلة لیكون ھناك مشاركة حقیقیة في الحیاة السیاسیة، وال بد من تطویر األحزاب السیاسیة، وأن 

ً إلى جنب مع إصالح اقتصاديیس   .یر ذلك اإلصالح جنبا
أما من الناحیة االقتصادیة فاعتبر الخطیب أن اقتصادا مثل االقتصاد األردني یفوق فیھ الناتج المحلي 

ً، فیما المساعدات الخارجیة تبلغ نحو  ٣٠اإلجمالي  ملیار، قادر على االعتماد  ٢ملیار دوالر سنویا
ً بدول مثل لوكسبورغ أو سنغافورة التي تمكنت من على ذاتھ وعلى موارده ا لبشریة الكبیرة، مستدال

تحقیق تقدم اقتصادي رغم قلة مواردھا، فعلینا توطین وتعزیز قیم العمل من أجل اإلنتاج والقیم 
  .المدنیة وبناء مجتمع مدني منتج

ثة في المنطقة باستثناء وفیما یتعلق باألوضاع اإلقلیمیة قال الخطیب إن الدولة الوطنیة دولة حدی 
ً من  المغرب ومصر، وال یمكن القول إن الدولة العربیة فشلت ألنھا متنوعة، فھناك دول أكثر تنوعا
الدول العربیة لكنھا تمكنت من بناء دولة وطنیة قائمة على القانون وعلى االندماج بین كافة أطیاف 

  .الشعب، وھذا لم یحدث في الدول العربیة
إلى ان األنظمة العربیة لم تتمكن من بناء شبكة أمان للدولة الوطنیة وھذا ال یمكن أن  وأشار الخطیب 

ً والثقة بالدول المحیطة، وھو ما لم تنجح فیھ الدول العربیة ولم تتمكن  یحدث إال بالثقة بالنفس أوال
ً في منع التدخل في شؤونھا الداخلیة اإلقلیمي  ، مضیفا أن ضعف الدول الوطنیة وضعف النظام»أیضا

حال دون القدرة على التعاون الجماعي حیال كل القضایا المھمة في المنطقة مثل فلسطین أو العراق 
  .أو سوریا أو حتى إیران

» خمسة زائد واحد«ودل الخطیب على ذلك الضعف بأن الدول العربیة لم تكن ممثلة في مجموعة  
نیة أكثر من غیرھا بالعالقات مع إیران للتفاوض مع إیران حول برنامجھا النووي، رغم أنھا مع

والبرنامج النووي اإلیراني، مشیرا إلى أن الدول األوروبیة تمكنت من تقدیم شبكة أمان لدول أوروبا 
  .الشرقیة واالنتقال بھا من نظام إلى آخر دون السقوط في الفوضى

وفي الصراع العربي اإلسرائیلي بیّن الخطیب أن إسرائیل ممثلة بحزب اللیكود الحاكم لیس لدیھا  
إرادة سیاسیة باالنسحاب من الضفة الغربیة المحتلة وھناك سیاسة واضحة في إسرائیل بھذا الشأن 

یل على ، ولیس لإلدارة األمریكیة ممثلة بالرئیس ترامب القدرة على إجبار إسرائ١٩٩٦منذ عام 
االنسحاب، وعلیھ فإن الحدیث عن إتمام صفقة كبرى خالل فترة إدارة ترامب غیر متوفر وغیر 

  .مكتمل العناصر

  ٨:الدستور ص
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وفي سیاق حدیثھ عن الربیع العربي، أشار الخطیب إلى أن انھیار النظام العربي بدأ منذ دخول  
رة على العراق عام ، وتعزز االنھیار بحرب غیر مبر١٩٩٠القوات العراقیة إلى الكویت عام 

ً في حالة الفوضى التي وصلت إلیھا ٢٠٠٣ ً رئیسیا ، كما أن بعض الزعامات العربیة كانت سببا
  .دولھم
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ً  ١٨٠٠فائض ھائل من األطباء و   خریج سنویا

  سھیل الصویص. د
  

ً بحاجة لھذه األساطیل من األطباء الجدد؟ في غیاب أي توجیھ وإرشاد ونصائح لخری جي ھل نحن حقا
التوجیھي، ھا ھم المئات بل األلوف من الشباب األردنیین قد غزوا مقاعد كلیات الطب األردنیة 

ثالثون  .والعالمیة لمصارعة سنوات طویلة من السھر والمحاضرات والمراجع والتدریب واألحالم
ً مرت على تأسیس كلیة الطب في الجامعة األردنیة عام  ي قبل أن ترى كلیة الطب ف ١٩٧١عاما

،وبین األردنیة ومؤتة أنشأت جامعة العلوم والتكنولوجیا بدورھا كلیة  ٢٠٠١جامعة مؤتة النور عام 
أربع كلیات للطب في بلد بحجم . ١٩٩٥وتبعتھا الجامعة الھاشمیة عام ١٩٨٣للطب البشري عام 

ً بنظر المحللین والمعنیین خاصة وأن ھناك األلوف من الط ً كافیا لبة یطرقون األردن كان یبدو عددا
 ٢٠١٣/٣/١٠عندما یصّرح وزیر التعلیم العالي في  .بصورة عشوائیة أبواب الغربة لدراسة الطب

َالف طالب أردني یدرسون الطب في الخارج، ووزیرنا الفاضل نفسھ كان قد ألقى  بأن ھناك عشرة ا
ً خریجي كلیات الطب بالبطالة فما الذي جرى بین ھاتین السنتین  بقنبلة مدویة قبل أقل من عام متوعدا

؟ ھل (٢٠١٥والبلقاء التطبیقیة  ٢٠١٣الیرموك (لنتفاجأ بكلیتین جدیدتین تلدان بفارق سنتین فقط 
ھناك دراسات أثبتت وجود نقص في األطباء وأوجبت ترخیص كلیتین جدیدتین؟ وأین تبخرت أفواج 

ً مقع ٧٧زیادة  ٢٠١٧/٨/١٧لیقرر المجلس في  ٢٠١٣البطالة الموعودة عام  وأضعافھا في (دا
ً بأنھ «على المقاعد الحالیة كون ھذا التخصص ) الدراسة الموازیة ً ومصنفا ً مجتمعیا یشھد إقباال

ویا ریت لو یفسر لنا المجلس الكریم ما یقصده باإلقبال المجتمعي على !! » مطلوب في سوق العمل
ً للم .دراسة الطب ً حافزا جلس لفتح أبواب الجامعات لھ وھل تشكل رغبة والد بأن یصبح ابنھ طبیبا

ولغیره أم أن من المفترض أن ننطلق من خطة وطنیة متوسطة وبعیدة األمد تحدد احتیاجاتنا للسنوات 
العشرة المقبلة ونتخذ قراراتنا بعلمیة وواقعیة ومھنیة حسب الدراسات؟ ھنالك في المتوسط العالمي 

 ٢ملیون نسمة، وفي أمیركا كلیة لكل  ٩.٢حسب تحلیل للدكتور عبدالكریم القضاة كلیة طب لكل 
طالب لكل  ١٠٩ملیون نسمة، بینما عدد الخریجین یعادل  ٥.١ملیون، وفي غرب أوروبا كلیة لكل 

ً و ً  ١٦٠طالبا في غرب أوروبا والمتوسط العالمي  ١٤٨كلیة أمیركیة سنویا حسب  .طالبا سنویا
لكن حسب المتوسط األوروبي فنحن ضمن  المتوسط العالمي إذن لدینا فائض من ثالث كلیات للطب،

المعدل ولكن إذا اتفقنا على العدد فذلك یتطلب ثالثة شروط إلزامیة لتكون ھذه الكلیات بالفعل 
أن تلتزم كل كلیة بالمتوسط العالمي من - 1 :مؤسسات تھیئة وتدریب ألطباء المستقبل، وھي

سیكون  ٢٠١٦/٢٠١٥تعلیم العالي للعام الخریجین، لكن حسب قائمة القبول التي نشرتھا وزارة ال
) موازیا ٨٤٥تنافسیا و  ٤٤٤(خریجا سنویا  ١٢٨٩) إضافة للخریجین من الخارج(لدى جامعاتنا 

خریجاعلى األقل لكل كلیة، أي  ٢١٥أي بحسبة بسیطة ) باإلضافة لطلبة الدولي مجھولي العدد
كل كلیة كادرا أكادیمیا كافیا وكفؤا أن تمتلك - 2 .ضعف تعداد الخریجین من أعرق جامعة أمیركیة

كفیال بتأسیس جیل مؤھل من أطباء الغد، فكیف أصبح لدینا على األقل في السنوات الخمس األخیرة 
ھذه الكفاءات الھائلة من أساتذة مؤھلین للتدریس ومن أي قبعة سحریة أخرجناھم، وھل یستطیع أي 

الحوافز المتواضعة التي تقدمھا جامعاتنا كفیلة  طبیب أن یصبح مربي أجیال بھذه البساطة أم ھل أن
أن یكون ھنالك مستشفى - 3باستقطاب األردنیین والعرب المخضرمین العاملین في جامعات الكون؟ 

فدراسة الطب تعتمد على التدریب السریري واكتساب . جامعي أكادیمي بالمعاییر المتعارف علیھا
قة أساتذة مؤھلین وفي مؤسسات لدیھا أسّرة كافیة للطلبة الخبرة العملیة على الحاالت المرضیة برف

  ١٥:الرأي ص

 مقاالت
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ً أن الخریج األردني من الجامعة الھاشمیة على سبیل المثال یعفى من تقدیم  المتدربین، وخصوصا
وعندما یصبح عدد . فحص االمتیاز بینما خریجو دبلن وھیوستن یتوجب علیھم تقدیم امتحان كفاءة

فإن كانت أّسرة . لمرضى واألسرة، فھنالك أزمة خطیرة بل وكارثةالطالب المتدربین أكثر من عدد ا
كفیلة بمتدربي  ٥٣٨كافیة لطلبة كلیتھا وأّسرة الملك المؤسس ال  ٥٩٠مستشفى الجامعة األردنیة ال 

-27-10:17تاریخالنشر : االثنین -2017-11-27-11:05التكنولوجیا والیرموك، فماذا عن الكلیات 
سھیل الصویص المتبقیة؟ وإذا حسبنا أن لدینا في سنوات . د  120عدیل آخر ت: االثنین  -11-2017

طالب متدرب، فھل یكفي مستشفى الكرك الحكومي بأسّرتھ  ٦٠٠الدراسة الثالثة األخیرة لكلیة مؤتة 
لتدریب ھذه األعداد وھل لدیھ اإلمكانیات األكادیمیة ) بمعدل مریض لكل أربعة طلبة) ١٦٥ال 

؟ أم ھل علینا االعتماد على بضعة مستشفیات خاصة تم منحھا صفة مستشفیات تدریبیة والتقنیة لذلك
للقیام بھذه المھمة تفتقر غالبیتھا ألدنى الكفاءات األكادیمیة حتى على المستوى المحلي وغالبیة 

ت أطبائھا ال یملكون من المعلومات ما یسمح لھم بتصدیرھا للغیر وعندما یذھب متدرب لغرفة العملیا
 ٢٠١٤- ٢٠٠٧ما بین أعوام  .نتصرف تجاھھ دون اكتراث ویمضي وقتھ وكـأنھ امام فیلم غیر مدبلج

آالف نسمة،  ١٠طبیب لكل  ٤.٢٩و  ٧.٢٦تراوحت نسبة األطباء في األردن لعدد السكان ما بین 
 من% ٤٤فحسب منظمة الصحة العالمیة، تعادل النسبة في . وھي نسبة تفوق بكثیرالمتوسط العالمي

وأصبحت  ٢٠٠٧عام  ٠٢.١٠في تونس كانت النسبة . بلدان العالم طبیبا واحدا لكل ألف نسمة
َالف نسمة عام  ١٠طبیب لكل  ٢٢.١٠ من  ٢٠١٤- ٢٠٠٧وفي تركیا ارتفعت النسبة ما بین . ٢٠١٠ا
- ٢٥.٣٠(لكن في لبنان تبقى النسبة أكثر من المعدل . آالف نسمة ١٠لكل  ٨٠.١٠إلى  ٤٤.١٠
وإذا أخذنا أرقى ثالث دول في العالم في استقطاب المرضى . ٢٠١٠- ٢٠٠٦ما بین ) طبیب ٢٠.٣٠

طبیب ما بین  ٩٥.١٠- ٦٧.١٠ففي األولى ازدادت النسبة من ) الھند-تایالند -سنغافورة(األجانب 
عام  ١٠.٦وفي الھند نجد نسبة  ٢٠١٠- ٢٠٠٦فقط ما بین  ٩٠.٣- ٩٠.٢وفي الثانیة  ٢٠١٣-٢٠٠٧
 ٢٠٠٣عام ٢.٢٠أّما في الدول العریقة فقد كانت النسبة في انجلترا . ٢٠١٤عام  ٠٠.٧و  ٢٠٠٦

 ٨.٢٠وأصبحت  ٢٠٠٤عام  ٨٢.١٠وفي كندا كانت النسبة  ٢٠١٤طبیب عام  ٨٠.٢٠وأصبحت 
 ٣٠.٣٠وأصبحت  ٢٠٠٦عام  ٤١.٣٠أما في فرنسا ذات المعدل العالي فكانت النسبة . ٢٠١٤عام 
ً  ٢٠١٢عام  ٤٠.٢٠وأصبحت  ٢٠٠٦عام  ١٧.٢٠ة وفي الیابان كانت النسب ٢٠١٤عام  وأخیرا

وغدت  ٢٠٠٦طبیب عام  ٤٠.٢٠نصل إلى الوالیات المتحدة األمیركیة فنجد نسبة صادمة كانت 
َالف نسمة، أي أقل بكثیر مما ھو الحال في مملكتنا الصغیرة ٢٠١٤طبیب عام  ٦٠.٢٠  .لكل عشرة ا

الي زیادة أعداد المقاعد وتحت أي ذریعة وحسب أیة السؤال المطروح كیف تقرر وزارة التعلیم الع
 ٩٠٠٠معطیات علمیة میدانیة ؟ تقول دراسة نشرت في شھر تموز أن عدد طالب الطب في األردن 

طالب، ونستنتج بأن عدد الخریجین داخل وخارج المملكة  ١٢٠٠٠طالب وفي الخارج یتجاوز 
ً  ١٨٠٠یتجاوز  َب  ١٤طباء جدد نتحدث؟ في فعن أي طلب في السوق أل. طبیب سنویا كشف  ٢٠١٢ا

وزیر التعلیم العالي عن زیادة عدد مقاعد الطب بواقع عشرة مقاعد لكل جامعة عن العدد الذي نسب 
ً في الدراسة العادیة ٣١٠بھ لیصل عدد المقاعد إلى  تم نشر عدد المقاعد  ٢٠١٥في تموز  .مقعدا
ً لكن تم تخف ٤٢٥لكلیات الطب الستة بواقع   ٦٢إلى  ١٢٠یض عدد مقاعد جامعة البلقاء من مقعدا

ً لیصل العدد اإلجمالي إلى  ً، إضافة لمئات المقاعد في الدراسة الموازیة والدولیة  ٣٨٧مقعدا مقعدا
التي غدت بدعة أردنیة بامتیاز ولیس فقط في كلیات الطب ناھیك عن مقاعد المكرمات التي تعادل 

وفیما یخص العام الدراسي  .اإلحصائیات الرسمیة من المقاعد التنافسیة حسب% ٥٠أكثر من 
فقد توزعت مقاعد الطب على  ٢٠١٧/٨/١٧وحسب ما نشرتھ المواقع بتاریخ  ٢٠١٨/٢٠١٧

في العلوم والتكنولوجیا  ٦٠في مؤتة و ١٢٠في الیرموك و ٦٠في االردنیة و ٦٠الجامعات بواقع 
دینار  ٤٥بكلفة ) في األردنیة(وذلك  مقعدا( ٤٥٠(في البلقاء، بإجمالي  ١٠٠في الھاشمیة و ٥٠و

ً للموازي لألردنیین و ١٧٥للساعة الواحدة في الدراسة التنافسیة و دوالر لغیر األردنیین  ٥٠٠دینارا
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ھل ھنالك تنسیق بین وزارة التعلیم العالي والسلطات الصحیة  .ساعة على ست سنوات ٢٥٦بواقع 
د ونقصد وزارة الصحة ونقابة األطباء؟ نقابة األطباء التي تجني نتائج بذخ الوزارة في تكدیس المقاع

یطلب من وزارة التعلیم العالي التوقف عن تفریخ طلبة طب جدد  ٢٠١٥بعثت بتقریر مھم عام 
وھذا ما تضمنھ تحقیق من الحملة . لوجود فائض ھائل وبطالة في صفوف األطباء وصلت لحد مقلق

َب  ول البطالة والزیادة الكبیرة في أعداد األطباء، فعلى ح ٢٠١٥الوطنیة من أجل حقوق الطلبة في ا
أي رف مھمل یملؤه الغبار یرقد ھذان التقریران؟ واألمر الخطیر للغایة إضافة لوجود ترسانة فائقة 
من األطباء الجدد یتمثل بوجود أزمة مقلقة في مستوى الخریجین تدل علیھ نتائج امتحانات التقییم 

ً عما قریب على كافة أطباء األردن الذین یرغبون في التخصص أو واالختصاص مما سیرتد سلبی ا
 ٨٠٦تقدم  ٢٠١٧ففي بدایة شھر أیلول  .العمل في الجامعات العالمیة التي كانت تستقبلھم بافتخار

طبیبا المتحان الجزء الثاني  ٦٦٩بینما تقدم % ٦.٣٨طالب المتحان الطب البشري نجح منھم 
طبیبا بنسبة  ٤٣١ّما الجزء السریري والشفوي فكان عدد المتقدمین أ%، ٤٢الكتابي بنسبة نجاح 

أي بحساب بسیط ھل یمكن تخیل مئات األطباء الذین لم یحالفھم الحظ وكتب علیھم .% ٥.٦٧نجاح 
أن یصارعوا البطالة بانتظار الفحص المقبل بعد شھور أو سنوات؟ قبل بضعة سنوات، رسب جمیع 

ي جراحة األعصاب والدماغ فھل من المعقول انتظار االمتحان النھائي المتقدمین المتحان البورد ف
ً أن من امتحنوھم ھم من دربوھم؟  بعد خمس أو ست سنوات من التدریب لنقیم المستوى، وخصوصا

فإن نسبة رسوب الفصل األول ) إذا صحت المعلومات (2014وفي تقریر نشرتھ طلبة نیوز في أیار 
التكنولوجیا %-50الیرموك %- ٦٠األردنیة ) %٦٠ات الطب وصلت إلى من طلبة السنة األولى لكلی

ویعود ذلك للتوسع في القبول على البرامج الموازیة والدولیة مما أنھك الكلیات واستوجب دق (%،٣٠
علینا النظر بواقعیة لما یجري الیوم في  .ناقوس الخطر حول ما سیؤول إلیھ التعلیم الطبي في األردن

البدایة یجب أن تكون دوافع ابتكارھذه الدراسات الموازیة والدولیة في الجامعات  جامعاتنا ونقطة
األردنیة الرسمیة وھل ھذه االستراتیجیة التي تمیز جامعاتنا اختیاریة أم إلزامیة وحیویة لھذه 
 ً  الجامعات لتمكینھا من االستمراریة؟ یدفع الطالب في الدراسة الموازیة في الجامعة األردنیة قسطا

أكثر من الطالب العادي  %٨٠٠ما یدفعھ طالب التنافسي ویدفع طالب الدولي قرابة % ٤٥٠یفوق ب 
دینارا ساعة العادي حسب أرقام  ٤٥دوالر ساعة الدولي و ٥٠٠دینار ساعة الموازي و ٢٠٠(

دینار بینما یدفع  ١١٥٢٠بحیث تكلف دراسة الطب للطالب العادي في األردنیة  .(الجامعة نفسھا
من الناحیة العملیة  .ألفا بالمدرس نفسھ على المقاعد ذاتھا ٩٠ألف دینار والدولي  ٥١ب الموازي طال

ً كافة النتائج واالتھامات لكن ھل لجوؤھا إلى قبول  إدارة الجامعات تقف في الواجھة وتتحمل نظریا
یجة عدم رفع الحكومة تلك األعداد ینبع من ناحیة ربحیة فقط أم لمعالجة مشاكلھا المالیة المستعصیة نت

لنسبة الدعم حیث یفترض أن كلیاتنا تتمتع بدعم رسمي لتتمكن من االستمرار، فھل ھذا ما یحصل 
صرح وزیر التعلیم العالي بأن ) لم یتم تفنیدھا) ٢٠١٣آذار  ١٠بالفعل؟ في دراسة قیمة نشرت في 

بینما . بفعل تدني الرواتب ٢٠١٢من خبرة الكفاءات التدریسیة عام % ١٦الجامعات الرسمیة خسرت 
، ٢٠١٣مالیین دینار في رواتب عام  ٨یصرح رئیس الجامعة األردنیة بأن لدى مؤسستھ عجزا ب

 .ملیون دینار نتیجة عدم دفع الحكومة المستحقات ٢٢بینما بلغ العجز في الجامعة الھاشمیة للعام ذاتھ 
المھنیة العلمیة المفترضة التي یتوجب إذن ما الحل غیر إیجاد مصادر دخل أخرى بعیدة عن األھداف 

ألف طالب بینما  ٢٨أن تسیّر أیة مؤسسة أكادیمیة؟ فعندما یصرح رئیس الجامعة الھاشمیة بأن لدیھ 
آالف طالب ورئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي یصّرح بأن  ٥جامعتھ مصممة الستیعاب 

ألف طالب فھل یعقل أن ال  ٤٠ة تبلغ ویا للھول الزیادة على الطاقة االستیعابیة للجامعات الرسمی
نصحو من كبوتنا ونتخوف على المستقبل المقلق ونواصل المسیرة الحالیة حیث ، إن صح ما ینشر ، 
ً بینما ال تصل نسبة الدعم الحكومي  تدر رسوم الدراسة الموازیة للجامعات نصف ملیار دینار سنویا

أصبحنا الیوم أمام جامعات دولة تحولت لجامعات خاصة  من كلفة تشغیل الجامعات بحیث% ١٠الى 
عندما تتحول قاعات  .رغم أنفھا بأقساط خیالیة لتحافظ على وجودھا بفضل شح الدعم الرسمي
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المحاضرات إلى مالعب كرة سلة یتكدس بھا ثالثمائة طالب ھل یمكن لمدرس واحد إیصال رسالتھ؟ 
واولئك الذین یدفعون أضعاف الكلفة حتى یتمكنوا من  عندما یكون ھنالك تمییز بین طلبة المكارم

إیجاد كرسي یجلسون علیھ تتولد حساسیة بین الطلبة وانطباع بان ھنالك تفرقة وكأن المنافس أفضل 
ً من الموازي لكن بالمقابل وببراءة تامة ھل باستطاعة إدارة كلیة ترسیب طالب یدفع   ٥٠٠علمیا

ً دوالر للساعة الواحدة أم ان كل م ً؟ أولیس ذلك كافیا ً (ن بوسعھ الدفع یصبح طبیبا لتعلیل ) جزئیا
أسباب انحدار المستوى للخریجین یضاف إلیھ عدم تقدیم الدعم العلمي النظري والتطبیقي الكافي؟ 

حتى االَن  ١٩٥٤حسب األرقام الرسمیة، فقد سجل في نقابة األطباء األردنیة منذ تأسیسھا عام 
طبیب أردني عاملین  ١٧٠٠طبیب مزاول للمھنة وھنالك  ١٨٠٠٠م طبیب ولدینا الیو ٣١٨٠٠

 ١١٠٠خارج المملكة ویبلغ متوسط المسجلین الجدد في النقابة في السنوات الخمسة األخیرة ما بین 
ً أخرى  ١٤٠٠و ً، فإلى أین نحن ذاھبون یا سادة التخطیط المعدوم ویا من تریدون ألوفا طبیب سنویا

أمام محنة بل وكارثة بدأت ریاحھا تعصف بالمستوى الرفیع المشھود من األطباء؟ الیوم نحن 
لخریجي جامعاتنا وتلقي بغالبیتھم في أحضان البطالة والیأس وقد حان الوقت للنظر بواقعیة 
الحتیاجاتنا من أطباء للمستقبل القریب قبل البعید واالرتكاز على األرقام والدراسات واالبتعاد عن 

طالبا وفي عام  ٤٤بدأت الجامعة األردنیة ب  ١٩٧١عام  .م في عالم المجھولتكدیس الطلبة وقذفھ
مقعدا، فھل كان ذلك صدفة أم أن القائمین على الجامعة كانوا واعین  ٥٢وصل العدد ل  ١٩٧٥

ً في  لقدراتھم وحریصین على سمعة جامعتھم ومستقبلھا؟ ھل یعرف األھل والطلبة بأن لدینا تشبعا
د نسبة ال بأس بھا منھم یصارعون البطالة وبأن جامعات الغرب لم تعد تقبل بھم عدد األطباء وبوجو

للتخصص كسابق عھدھم وأن ابنھم سیبدأ حیاتھ المھنیة براتب بضعة مئات من الدنانیر وبأن سعر 
دینار واألھم واألكثر خطورة أن عماد النجاح في القطاع  ٢٥٠٠المتر الواحد للعیادات وصل ل 

مع بعض المستشفیات » غیر النزیھة»أي عالقة بالكفاءة والشھادات بل بالعالقات الخاص لیس لھ
الخاصة وعلى الدھاء والعموالت؟ لدینا الیوم فائض من األطباء ومستوى أطباء الغد لم یعد كسابق 
ً لسیاسة دفن رؤوسنا في الرمال  عھده فلتتوقفوا عن تفریخ وتكدیس أفواج جدیدة، وضعوا حدا

م النظر للواقع المریر الموثق باألرقام، لنستیقظ قبل فوات األوان إلنقاذ سمعة مھنة والتعنت وعد
ولتكن نقطة االنطالق تأسیس مؤسسة وطنیة للتوجیھ واإلرشاد والتخطیط . الطب األردنیة العریقة

لكافة الدراسات الجامعیة لكي ال یقع الطالب في مغامرة أكبر من قدراتھ ورغباتھ وفي مصیدة 
ً یا »ءات تسھیل القبول الجامعي وإشباع أحالم األردنیین من ذوي شعار إغرا ستصبح طبیبا
 .بدل أن نحدد ما نحتاجھ للمستقبل من أطباء حسب دراسات ووقائع»ولدي
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  التغییر المطلوب في ملف الجامعات
  مھند مبیضین. د

  
ذریة، وتجربة الوزیر في عادل الطویسي القیام بخطوات إصالحیة ج. یحاول وزیر التعلیم العالي د

العمل العام، ترسم لھ صورة إیجابیة، في قدرتھ على خلق واقع جدید، وبناء مشاریع جدیدة وتوخي 
الدقة باألحكام والتراجع عن الخطأ إن حدث، والتطویر ھاجس مستمر لدیھ، ومنھ العمل على تقییم 

  .ییم ونتائجھرؤساء الجامعات الذي أنجز فھو أمر مھم، لكن األھم مصیر التق
رؤساء مجالس األمناء كان علیھم أن یقوموا بھذا الفعل، وھو جزء من مھامھم، وال ینتظروا 
الوزارة، وبعض رؤساء وأعضاء مجالس األمناء ھدفھم تثبیت حصة منطقتھم أو اصحابھم من نواب 

ات بشكل مؤسسي الرئیس أو العمداء،وال یسألون عن أداء أحد، كذلك یكاد ینعدم تقییم رؤساء الجامع
لنوابھم أو عمدائھم، لذلك العمداء مطمئنون للصیف عادة حیث موعد التشكیالت، وقبلھ بأشھر 

ً منھم بعد التعیین بشھر وأعتقد أنھ .ینشطون،وھذا واقع سیستمر ما دام الرؤساء ال یطلبون خططا
یس الجامعة صار ھدف بعضھم التحضیر لمؤتمر واالعالن عنھ وقص الشریط والحظوة برعایة رئ

  .وحسب
ً، ماذا طور آخر   قلة منھم یفكرون بتطویر البنى التحتیة المھترئة، وأسأل عن الجامعة األردنیة مثال

خمسة عمداء لكلیة اآلداب في األردنیة من بنیة تحتیة؟ من خارج نفقات الصیانة المخصصة 
ً العمید الحالي كونھ لم یمض علیھ ثالثة  بالموازنة، وماذا جلبوا من تبرعات لتطویر القاعات؟ مستثنیا

أشھر بعد، ولإلنصاف یشار بأن عمداء الكلیات العلمیة وبخاصة الصیدلة الطب والتكنولوجیا أكثر 
ً في ھذا البند وھناك انجازات على األرض   .نجاحا

ھناك غیاب للتقییم وقیاس األداء، وال بّد من انشاء وحدة لتقییم الفاعلیة المؤسسیة في كل جامعة، 
أشھر، وفي النھایة یصدر تقییم  ٣ترصد الخطط لكل عمید أو مدیر مركز، وتتم مراجعتھا معھ كل 

ً من نواب رئیس الجامعة بحق العمداء  ً كبیرا ً، وھذا األمر یتطلب جھدا لما انجز أو تبخر وما كان كذبا
في شغل دائم ومدراء الوحدات والدوائر والمراكز التابعة لھم وحسب اختصاصھم، وإذا كان ھؤالء 

ً إلى جھاز الرقابة والتدقیق الداخلي إلى حین ایجاد وحدة أو مكتب  واجتماعات، فلیحال األمر مبدئیا
ویلزم ھذا عدم بقاء أعضاء ھیئة التدریس في إدارة . قیاس األداء والفاعلیة المؤسسیة في كل جامعة

  .المراكز البحثیة أو الخدمیة او التعلیمیة ألكثر من ثالث سنوات
یتبع ھذا أخذ قرار قطعي جازم للجامعات الحكومیة بعدم التجدید ألي موظف یبلغ سن التقاعد، فال 
یجب التمییز بین أحد مدعوم وغیر مدعوم، ویكفي قتل واحباط الناس، وبموازاة ذلك یجب التخطیط 

ناك مشكلة أحیانا فھ. الجراء خطة انقاذیة لتكوین قیادات شبابیة إلدارة الدوائر الخدمیة بأكفاء وقادة
في البحث عن رئیس دیوان یستطیع صیاغة كتاب بسیط بلغة سلیمة، وبعض مدراء وحدات ال 
یعرفون ذلك وال یدرون عن تطورات البلد السیاسیة، أذكر كیف اتصل بي مرة مدیر دائرة بجامعة 

ً ما من مخصصات المنحة الخلی جیة، الكتشف ما؛ الرسال كتاب شكر لوزیر التخطیط الذي دعم مرفقا
أن كتاب الشكر أعّد باسم وزیر كان آخر مرة موجود بالمنصب قبل خمس سنوات، وھو خارج 

  .األردن منذ سنوات طویلة
ً ذات مرة اطلعت على كتاب ألحد العمداء ردد كلمة العرس الجامعي في  الضعف یشمل عمداء، أیضا

علیھ، وأذكر أني اعترضت على مرة، واألمر كلھ ال یستحق حبره وورقھ الذي ُصرف  ٢٥كتابھ 
اللغة المكسرة،والخطاب الُمستخدم كیف یصدر وكیف یقبلھ منھ نائب الرئیس المعني،ثّم یعممھ على 

  .الوحدات ومجتمع الجامعة للعلم بمضمونھ
وفي المسار العام للتعلیم الجامعي الخاص ھنا فجوة بین الجامعات الخاصة والجامعات الحكومیة، 

ل حقیقة أن ھیئة اعتماد التعلیم ال تقوم بواجبھا على الجامعات الحكومیة كما تقوم بھا ھناك شعور ال ب
على الجامعات الخاصة، ھناك تجاوزات في الحكومیة، وھو أمر ال یُسمح بھ في الجامعات الخاصة، 

  ٣٦:الدستور ص
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وثمة شعور بأن مالكي الجامعات الخاصة یبحثون عن رؤساء مجالس أمناء من رجال الدولة 
لمعالي لكي یحلوا لھم مشاكلھم ویمثلوا شیئا من الحصانة والھیبة والقیمة للجامعات أمام واصحاب ا

فالن یشتغل : وبعض مالكي الجامعات الخاصة یفاخر ویقول. المجتمع والجھاز التنفیذي للدولة
  !!عندي

بحث وزیر التعلیم العالي جاد في اإلصالح ولدیھ حدس ووعي بذلك، ومن توجھاتھ الغاء صندوق ال
العلمي، والحاقھ بالوزارة، وھذا اجراء سلیم فالوزارة أصال نشأت ألجل البحث العلمي ووجود 
صندوق مستقل ھو أشبھ بالھیئات المستقلة التي أوجد لھا میزانیة خاصة على حساب الوزارات 
ً لھ، دون اإلضرار بحقوق  المختصة، ویجب الحاق الصندوق بالوزارة وجعل األمین العام رئیسا

  . العاملین بھ من الموظفین والتي باتت مكتسبة
ً نأمل من الوزیر التحقق مما یجري بجامعة الیرموك في بعض الملفات، فدوما ھناك إثارة  ایضا
لملفات وشكاوى، قد تكون كلھا مغرضة، وقد یكون ببعضھا صحة، لكن كل یوم یخرج اإلعالم بقصة 

  جدیدة، فما حقیقة ولماذا كل ھذا التوتر؟
لة كثیرة مطروحة أمام وزیر التعلیم العالي، وھو كفؤ ویتوخى العدل، وخبراتھ جامعة الحسین أسئ

ً للثقافة والمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا یشھد بذلك، واألمل كذلك في التعلیم  وتأسیسھا،  ووزیرا
  .العالي
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  الزرقاء الجدیدة - عائشة كامل حسن اللبدي  -
  
  تالع العلي -حمن درویش احمد عدنان عبد الر -
  
  طریق المطار - راندي اسعد حنا فلیفل  -
  
  الشمیساني –حسان عبدالكریم الطیبي  -
  
  الشمیساني –سالمة توفیق الكیالي  -
  
  الدوار الثامن - سمیر عبد الحمید ملحس  -
  
  الدوار السابع -ھیا قصي تحسین المرعي  -
  
  ضاحیة الرشي - رسمیة یوسف صبري  -
  
  الكرك –ى میخائیل خلیل الحدادین من -
  
  جبل الحسین -نعیم عبدالرحمن حمودة  -
  
  جمعیة خلیل الرحمن - نادر شاكر عبدالفتاح عمران  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الحكومة اعادت موظفا احیل الى التقاعد من دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بعد ان تبین انھ لم یكمل 
الموظف كان اسمھ مدرجا في قائمة االحاالت الى التقاعد من .. ميمدة خدمتھ في السلك الحكو

  ضریبة الدخل
  

بلدیة في المفرق تعرقل إنشاء مركز ثقافي للمحافظة رغم موافقتھا السابقة على منح قطعة أرض لھذه 
  . مشروع المركز الثقافي ما زال معلقا بین وزارة الثقافة ووزارة البلدیات حتى اآلن.. الغایة

  
یعیق ) مقابل جبري المركزي( ب رجال السیر عن االشارة الضوئیة في شارع وصفي التل غیا

حركة المرور ویسبب ازمة خانقة تمتد الى شارع المدینة المنورة لالستخدام الخاطئ الشارة 
  .«للدوران«القادمون من دوار الواحة یصطفون بثالثة مسارب .. اتجاه دوار الواحة» االلتفاف«

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا صورة تجمعھ بالمستشارة األلمانیة انجیال میركل نشر ول
مع (على حساباتھ عبر وسائل التواصل االجتماعي وكتب تعلیقا علیھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).المستشارة أنجیال میركل خالل زیارتي أللمانیا مؤخرا
  

ّاب تنظم جمعیة درب األردن الحفل الختامي لفعالیة تحت رعایة وزیرة السیاحة واآلث ار لینا عن
، وذلك في تمام الساعة الثانیة من عصر یوم الجمعة األول من كانون أول »ركض درب األردن«

وكانت ھذه الفعالیة قد انطلقت یوم ). الشاطئ الجنوبي لمدینة العقبة(المقبل، في موقع نقطة الختام 
محمد السویطي من : شرین الثاني الجاري من أم قیس، بمشاركة العداءینالجمعة السابع عشر من ت

ً وحتى  ً من أم قیس شماال األردن، وألفي ھیجینز من المملكة المتحدة، لركض درب األردن كامال
  .العقبة جنوبا

  
م معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع الیونسیف ندوة بعنوان  ّ فال كیفیة حمایة األط: حقوق الحمایة«ینظ

وذلك عند الساعة الثانیة عشرة والنصف من ظھر یوم غد » من العنف؟ تأثیرات اتفاقیة حقوق الطفل
األربعاء في مبنى المعھد، وتھدف الندوة لزیادة الوعي بشأن اتفاقیة حقوق الطفل وحمایتھ، فضال عن 

  .توفیر منبر للتبادل والحوار بھذا الشأن
  
  

 صنارة الدستور
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عنوان ندوة علمیة ینظمھا مركز دراسات الشرق " الواقع واآلفاق.. ةالعالقات العربیة االقلیمی"

االوسط في عمان یومي السبت واالحد المقبلین، بمشاركة شخصیات سیاسیة وباحثین وخبراء 
  . أردنیین وعرب

  
ِْكِر العربي مساء األحد المقبل " تاریخ وحضارة: غزة ھاشم"   عنوان محاضرة یستضیفھا منتدى الف

  .  عمان، یتحدث فیھا المحامي سفیان الشــوابمقره في 
  

تعلن سمو األمیرة غیداء طالل، رئیسة ھیئة أمناء مؤسسة ومركز الحسین للسرطان عبر مؤتمر 
بالتعاون " من أخفض بقعة إلى أعلى بقعة"صحفي مساء غد االربعاء عن إطالق بعثة جدیدة لمبادرة 

من أجل ) قمة جبل البروس(أعلى قمة في أوروبا  مع المتسلق األردني مصطفى سالمة، وذلك لتسلق
  .وتستھدف الحملة جمع ملیون دوالر لصالح مرضى مركز الحسین للسرطان. الكفاح ضد السرطان

  
تقیم وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة صباح غد األربعاء احتفاال بذكرى المولد النبوي 

لكیة في المركز الثقافي اإلسالمي بمسجد الشھید الملك االحتفال یقام تحت الرعایة الم. الشریف
  .المؤسس في العبدلي

  
أولم رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي أول من أمس في منزلھ على شرف عدد من الشخصیات  

ً سابقا للوزراء ١٢فقد حضر ولیمة عشاء الرئیس " زواریب"وبحسب معلومات . السیاسیة . رئیسا
ة جاءت بعد سلسلة من الدعوات السابقة، كانت بدایتھا في منزل النائب عبد الكریم دعوة الملقي للولیم

  .الدغمي
  
رئیسة وزراء بریطانیا تیریزا ماي تبدأ بعد غد الخمیس زیارة رسمیة للمملكة، تبحث خاللھا مع  

 .كبار المسؤولین األردنیین تطویر العالقات بین البلدین وقضایا المنطقة

 زواریب الغد
  


