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  تدرس إنشاء مستشفى خاص ومجمعین تجاریین وكلیة طب وتمریض في العقبة) األردنیة(
  

جملة مشاریع استثماریة كشف رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة عن  -  حاتم العبادي
 .تدرس الجامعة إنشاءھا لتحقیق ایرادات اضافیة نوعیة، مبینا المباشرة بإتخاذ االجراءات التنفیذیة لھا

ان الجامعة تدرس إعادة إحیاء إنشاء مستشفى خاص، إما » الرأي«وقال المحافظة في تصریح الى 
ة، مبینا ان الجامعة ستستثمر خبرة بالشراكة مع القطاع الخاص او على نظام الصكوك االسالمی

   .اعضاء ھیئة التدریس في كلیة الطب لتشغیل المستشفى المنوي إنشاؤه
  

مكان (واضاف ان من بین المشاریع ، إنشاء مجمعین تجاریین احدھم في المنطقة الشمالیة الشرقیة 
اما االخر . وظیفیا، بحیث یتم إنشاء مجمع تجاري یتضمن ایضا سكنا طالبیا وآخر )السكن الوظیفي

ولفت الى أنھ تم تأسیس شركة ذات اھداف محددة على نظام . یتوقع إنشاؤه خلف مركز الحاسوب
الصكوك، الدارة تلك المشاریع من حیث التصمیم واالنشاء واالدارة، مقدرا ان یتم االنتھاء من تنفیذ 

   .ارض الواقع اربع سنوات تقریبا، بحیث تصبح عاملة على( 4-3(تلك المشاریع خالل 
  

وعلى صعید متصل، لفت محافظة الى ان الجامعة بصدد اعداد لدراسة إلنشاء كلیة تمریض في 
فرعھا في العقبة، باالضافة الى تقدیم اجابات على مبررات رفض مجلس التعلیم العالي إلنشاء كلیة 

إنما مرتبط بمبررات  طب، مبینا ان قرار مجلس التعلیم العالي برفض إنشاء كلیة طب لم یكن قطعیا،
وأكد أن الموافقة على إنشاء كلیة تمریض او كلیة  .وتسعى الجامعة حالیا على تقدیم اجابات حولھا

طب لفرع العقبة، من شأنھ جعل فرع العقبة جاذبا للطلبة ، بإعتبارا ان ھذین التخصصین یعدان 
الى ان منطقة العقبة بحاجة الى  ولفت .جاذبین، باالضافة الى ان اسم الجامعة االردنیة سیعزز ذلك

 كوادر تمریضیة، خصوصا ان المنطقة تعتبر غیر جاذبة لمثل ھذه الكوادر من خارج المنطقة، التي
   .یتوفر فیھا مستشفیات

  
ولفت المحافظة الى أن الجامعة في حال موافقة مجلس التعلیم العالي ستعرض شراكة على الخدمات 

وبین ان الجامعة ستقدم  .شفى تابع للخدمات الطبیة الملكیة ھنالكالطبیة الملكیة، حیث یوجد مست
وأوضح المحافظة ان ملف  .حوافز لكوادرھا التدریسیة في حال الموافقة على العمل في تلك الكلیات

إنشاء الكلیتین منظور امام مجلس االمناء، وفي حال الموافقة وإقرارھما سیتم رفعھما الى مجلس 
ى صعید آخر، كشف المحافظة عن تعلیمات جدیدة تسمح للطالب بدراسة عل .التعلیم العالي

طالب منذ االعالن ( 200(بكالوریوس ثان، حیث تم االعالن عن ذلك، مبینا أنھ تم تسجیل أكثر ن 
   .عن ذلك

  
ساعة معتمدة وان یحقق ( 30(واشار الى أن من ابرز الشروط ان یكون الطالب قد انھي دراسة 

نافسي، الفتا الى ان المسار جاء بدیال لما كانت تطرحھ الجامعة للطالب الراغب معدل القبول الت
ساعة ویحقق ) 24)بتغییر تخصصھ استنادا إلى آخر واعلى معدل قبول تنافسي، على ان یدرس 

معدال محددا فیھا لیصار الى نقلھ الى تخصص اخر، إال انھ بعد تطبیقھ لوحظ ان ھنالك الكثیر من 
   .ن في تحقیق تلك الشروطالطلبة یخفقو

  

 أخبار الجامعة

 4: تفاصیل ص 1: الرأي ص
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وبین ان التعلیمات المعمول فیھا تتیح ایضا للطالب دراسة التخصص الرئیسي واخر فرعي، وان 
ساعة كحد ادنى في التخصص ( 27(الكلیات تعمل على تعدیل خططھا، بحیث تشترط تحدید دراسة 

خصص الفرعي ھي التي وأوضح ان الكلیة التي تطرح الت .الفرعي باالضافة الى التخصص الرئیسي
ساعة، فیما تحدد كلیة التخصص الرئیسي باقي عدد ( 27(تحدد مواد التخصص الفرعي بواقع 

  . الساعات المطلوبة
  

  .وأكد أن الطالب مخیر بین ان یدرس تخصصا واحدا رئیسیا او یختار تخصصا رئیسیا واخر فرعیا
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الموظفین والطلبة بدل الحصول على وثائق الجامعة االردنیة تفرض رسوم مالیة على ...بالوثائق
 رسمیة

 
التي عقدت برئاسة  22/1/2018تاریخ  1/2018وافق مجلس امناء الجامعة االردنیة في جلستھ رقم 

الموافقة على اقرار رسوم بدل خدمات عن الوثائق الرسمیة . رئیس المجلس الدكتور عدنان بدران 
لشؤون المالیة ،على ان یعمل بھذا القرار اعتبارا من تاریخ التي یطلبھا الموظفین والطلبة من وحدة ا

 :ھذا وتشمل رسوم الوثائق على النحو التالي . صدوره 
 
 
 
 

 الوقائع االخباریة
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 ندوة في مركز الدراسات االستراتیجیة في ذكرى رحیل الملك حسین
 
 

طالل یعقد مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة ندوة في ذكرى رحیل الحسین بن 
 "شھادات شخصیة: الحسین وفن الحكم: "بعنوان

 :یُشارك فیھا كل من
 دولة الدكتور فایز الطراونة

 معالي الدكتور كامل ابو جابر
 معالي الدكتور جواد العناني

 
 مبنى رئاسة الجامعة األردنیة - وذلك في مدرج محمد علي بدیر

  2018یر فبرا/شباط 6من ظھر یوم الثالثاء الموافق  12:00الساعة 

 طلبة نیوز
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  لحكومة لجاللة الملك في التعلیمتقریر إنجازات ا
ونسبھا إلى االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة دون .. أخرى ألغیتو...بنود غیر متحققة 

 وجھ حق
 
 

وسائل اإلعالم المحلیة جمیعھا نشرت التقریر الذي تسلمھ جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظھ هللا 
 ... ٢٠١٧متضمن إنجازات الحكومة خالل العام الماضي وال

اآلغا في التقریر ھو ما یتعلق بالجانب التعلیمي والموارد البشریة والتعلیم الجامعي فعلى مستوى 
التعلیم العام اعتبرت الحكومة أن تعدیل نظام العالمات في الثانویة العامة من المعدل إلى المجموع 

لالسترتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في تطویر امتحان الثانویة  إنجازا ویتفق مع ١٤٠٠من 
العامة وحقیقة األمر أن ما تم ال یعدو اجراء سطحي وغیر عمیق وال یقترب ال من بعید وال من 
قریب لتطویر امتحان التوجیھي فاالستراتیجیة الوطنیة الموارد البشریة تحدثت عن تطویر نوعي 

ة بحیث یتم االنتقال من االعتماد على الحفظ والتلقین إلى التحلیل واالستنتاج وتطویر المتحان الثانوی
مھارات الطلبة بحیث ینتھي زمن األسئلة القائمة على الحفظ الحرفي لمحتویات المناھج وما تم من 

ام عدم تعدیل نظام العالمات واحتساب النتیجة ال یتجاوز ان یكون تعدیل شكلي وقد یثبت في قابل االی
 ..جدواه 

 
فیما ان بناء مدارس و ریاض اطفال في المدارس ھي خطط مستمرة من الحكومات السابقة وستتعدى 

 .الحكومة الحالیة الي الحكومة القادمة 
 

اما ما یتعلق بالتعلیم الجامعي فقد افرده التقریر تحت بند تكافؤ الفرص في التعلیم و ھذا أمر یتعارض 
تیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي اعتبرت أن البرنامج الموازي یجب بشكل كلي مع ااالستر

سنوات فیما ان الحكومة توسعت في  ١٠إلى  ٨أن ینتھي من الجامعات تدریجیا وفق خطة لمدة 
 ...التعلیم الموازي و اعتباره األصل

تخصصات الطبیة واستحداث اما فیما یتعلق بما تحدث عنھ التقریر من تطویر الخطط الدراسیة في ال
سنة تخضریة وقبول مباشر للطلبة في ھذه التخصصات فھو أمر تم اتخاذ قرار بخصوصھ من قبل 
التعلیم العالي ومن ثم التراجع عنھ فیما الكلیات المعنیة في الجامعات الرسمیة ال علم لھا حتى اآلن 

 .ن في وزارة التعلیم العاليبھذا التطویر والذي من الممكن انھ مازال في مكاتب المسؤولی
 

منھم بناء على  ٣كما وان التقریر تحدث عن تشكیل لجنة خبراء لتقییم رؤساء الجامعات وتم إعفاء 
نتائج التقییم وھذا أمر اوال یخالف لالسترتیجیة الوطنیة التي نصت على إجراء تقییم لرؤساء 

شمل جمیع الرؤساء والذین لم تتعد خدمة سنوات فیما ان التقییم  ٣الجامعات الذین تتجاوز خدمتھم 
بعضھم سنة واحدة كما وان مجلس التعلیم العالي لم یستند في إعفاء رؤساء الجامعات على تقریر 
لجنة الخبراء بل على لجنة أخرى شكلت من أعضاءه لھذه الغایة وان اإلعفاءات في األصل كانت 

م ما یعني أن التقریر الحكومي لم یكن دقیقا في لبعض الرؤساء ممن أشاد تقریر لجنة الخبراء باداءھ
 ...ھذه المسألة 

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  طلبة نیوز
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اما عن التصنیف األردني للجامعات األردنیة والذي اطلقتھ ھیئة االعتماد فان الھیئة تراجعت عن ھذا 
التصنیف بعد اسبوع من إطالقھ والتصنیف الذي تم إطالقھ ال یتوافق مع توصیات االستراتیجیة 

لموارد البشریة والتي نصت على أن یكون ھناك تصنیف للبرامج األكادیمیة لتعزیز الوطنیة لتنمیة ا
التنافسیة ولیس تصنیف الجامعات بالطریقة التي أعلن فیھا من قبل ھیئة االعتماد والتي تم انتقادھا 

ھ من من قبل الوزیر نفسھ فكیف تقوم الحكومة تقدم لجاللة الملك إنجازا تم الغاؤه وتم توجیھ النقد ل
 ....قبل وزیر التعلیم العالي والذي ھو جزء من الحكومة صاخبة التقریر

 
 ٢٠٠٤اما اسس وشروط انشاء الجامعات الطبیة الخاصة فھي موضوعة بشكل أساسي منذ العام 

والمجلس الحالي قام لتوضیح بعضھا او زیادة بعض الشروط فیما ان األساس الموضوع اصال لم یتم 
 ریاتغییره تغییرا جوھ

 
وھناك بنود أخرى في التقریر تتحدث عن التعلیم التقني وعن زیادة دعم الطلبة وھي أمور تسیر ھذه 

 ..الحكومة فیھا على ما اختطتھ الحكومات السابقة وأنھ ال جدید في ھذه الجوانب 
 

 فیما یلي نص التقریر الحكومي في جانب التعلیم الجامعي
 

 تمعمحور التعلیم الجامعي وكلیات المج
 
 تكافؤ فرص التعلیم*
 

ً خارج إطار وحدة  ً مباشرا زیادة نسبة القبول في جامعات األطراف والسماح لھا بقبول الطلبة قبوال
 .تنسیق القبول الموحد

إقرار خطط دراسیة معدلة لبعض التخصصات بحیث تمثل السنة األولى سنة تحضیریة تدرس فیھا 
ً أسا ً علمیا ً من تخصصي الطب وطب المساقات التي تتطلب تفوقا ً وقدرات دراسیة ممیزة بدءا سیا

 .2018/2019األسنان ابتداًء من العام الجامعي 
 .تخصیص مقاعد إضافیة للمحافظات واأللویة لتخصصي الطب وطب األسنان في السنة التحضیریة

 دعم الطلبة غیر المقتدرین*
 

بعثة ) 40(ات الجنوب، وتخصیص تخصیص منح ألبناء إقلیمي الوسط والشمال الدارسین في جامع
ً لكل لواء للطلبة الملتحقین في برنامج البكالوریوس و ً للطلبة ) 40(جزئیة سنویا بعثة جزئیة سنویا

 .الملتحقین في برنامج الدبلوم في التخصصات التطبیقیة والمھنیة
ین بھ في من رسوم برنامج الدبلوم الفني لجمیع الملتحق%) 50(الموافقة على تغطیة ما نسبتھ 

 .الجامعات األردنیة
 .باإلضافة إلى خدمات صندوق الطالب المحتاج وزیادة مخصصاتھ

 :المساءلة وتعزیز حاكمیة الجامعات*
 

 .2017إقرار مشروعي قانون التعلیم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات األردنیة لسنة 
 .إعداد مسودة نظام اختیار وتعیین رؤساء الجامعات

 .مشروع نظام مساءلة وتقییم أداء القیادات األكادیمیة في الجامعاتإعداد 
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من قبل مجلس التعلیم العالي بتحلیل وتقییم التقاریر الواردة من ) لجنة الخبراء(تكلیف لجنة مختصة 
ُعفي ثالثة رؤساء  مجالس األمناء لتقییم رؤساء الجامعات الرسمیة ولجنة توصیات من المجلس، وأ

 .اًء على نتائج التقییممن مناصبھم بن
 تشدید الرقابة على أداء الجامعات*
 

من الدعم الحكومي المخصص %) 5(وضع مجلس التعلیم العالي مؤشرات األداء لما نسبتھ 
ووفقا لمساھمتھا في تنفیذ السیاسات العامة  2021ولغایة  2018للجامعات الرسمیة ابتداًء من العام 

 .االقتصادیة واالجتماعیة
 وتطویر الجودة تحسین*
 

تم إطالق التصنیف الوطني للجامعات األردنیة من قبل ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان 
 .جودتھا

 .وضع أسس وشروط ترخیص جامعات طبیة خاصة في المملكة
 .البدء بتنفیذ توصیات لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة

 .اد مشروع النظام المعدل لنظام ممارسة العمل األكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیةإعد
 التعلیم التقني*
 

زیادة نسبة المقبولین على أساس المكرمتین الملكیتین ألبناء القوات المسلحة والعاملین في التربیة 
مدة خمس سنوات لمكرمة ل%) 1(لمدة خمس سنوات لمكرمة الجیش، وبنسبة %) 2(والتعلیم، بنسبة 

 .في التعلیم التقني فقط%) 5% + 10(المعلمین، بحیث یتم قبول أعداد الطلبة الناتجة عن الزیادتین 
كلیات تقنیة جدیدة للقطاع الخاص في محافظة العاصمة والزرقاء ومأدبا ) 5(الموافقة على ترخیص 

 .والمفرق
تدریس برنامج البكالوریوس في مجال التقني كلیات مجتمع متوسط ب) 3(الموافقة على السماح لـ 

 ).كلیة الخوارزمي، كلیة المجتمع العربي، كلیة القدس(والتطبیقي 
، 2017/2018مؤسسة ولي العھد بالتدریس مع بدایة العام )/ HTU(بدأت جامعة الحسین التقنیة 

ة والریاضیات، وتقوم بمنح والتي تعتبر داعما حقیقیا للتعلیم المبني على العلوم والتكنولوجیا والھندس
الدرجة الجامعیة المتوسطة والدرجة الجامعیة األولى في مجاالت الھندسة التطبیقیة، والتي أنشأت 
بموجب قانون خاص وتتفق مع أحد أھداف االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة الذي یرمي 

ني في المملكة، باإلضافة إلى إقرار نظام إلى زیادة نسبة الطلبة الذین یتوجھون إلى التعلیم التق
 ً  .البرامج الجامعیة المتوسطة الخاص بالجامعة مؤخرا

 التشجیع على االبتكار*
 

المتضمن إنشاء صندوق البحث  2017إقرار مشروع قانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 
 .واالبتكار في التعلیم العالي

  ".ي للتعلم اإللكتروني والمصادر التعلیمیة المفتوحةالمركز الوطن"بدأ العمل على تأسیس 
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  األردن مؤھل لقیادة المنطقة في مجال السیاحة التعلیمیة
  

  ابراھیم بظاظو.د
  
ً لقیادة المنطقة؛ لما   یتمتع األردن بعدد كبیر من مقومات صناعة السیاحة التعلیمیة والتي تؤھلھ فعلیا

وسط بین دول المنطقة، ونقطة اتصال وتواصل بین األقالیم، وتمتعھ یتمتع بھ من موقع جغرافي مت
باألمن واالستقرار، وتوسع آفاق صناعة تكنولوجیا المعلومات في األردن، والبنیة التحتیة 
ً للعدید من الشركات والمؤسسات الدولیة في صناعة التعلیم  لالتصاالت،إضافة إلى كون األردن مقرا

  .على مستوى الشرق األوسط
  
مما یتوجب تحویل استراتیجیات الجامعات األردنیة لالستثمار في مجال السیاحة التعلیمیة في  

ً في مجال السیاحة  المنطقة، لذا یجب العمل على جعل الجامعات األردنیة مركزا إقلیمیا ودولیا
ً  التعلیمیة، وذلك من خالل المیزة النسبیة للموارد البشریة المؤھلة في األردن، كما أن للحكومة دورا

ً في إنجاح ھذا القطاع من خالل خلق البیئة المناسبة، مما یستوجب الشراكة الفاعلة بین  ً وحیویا قویا
ً لترویج خدمات السیاحة التعلیمیة في  الجامعات الحكومیة والخاصة كجامعات وطنیة للعمل سویا

تحقیق الفوائد االقتصادیة المستدامة األردن على غرار الدول المتقدمة في ھذا المجال، من أجل 
 6تتمثل القیمة المضافة في السیاحة التعلیمیة بمعدل إنفاق عال للطالب الوافد  .لإلقتصاد األردني

أضعاف نصیب الفرد األردني من الناتج المحلي اإلجمالي، فمجمل العائدات المترتبة على كل طالب 
ً  15وافد فتصل بالمتوسط الى  لتشمل الرسوم والمعیشة األمر الذي یجعل من  ألف دوالر سنویا

 60االستثمار الوطني في ھذا االتجاه استثمارا ناجحا، أما القیمة المضافة للسیاحة التعلیمیة تصل إلى 
حسب الجنسیة ومنھا، الجنسیة  2016بالمئة، وقد بلغ عدد الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة لعام 

طالبا،  1496طالبا والسعودیة  5641طالبا، والسوریة  5834والعراقیة طالبا،  8281الفلسطینیة 
طالبا ،اما الوافدون من األجانب  1229طالبا، والیمنیة  786طالبا، والمصریة  1186والعمانیة 

طالبا  279طالبا، والصینیة  366والتایلندیة  2461المالیزیة : فكانت أكثر الجنسیات على التوالي ھي
   .طالب 169، والتركیة 193طالب، والنیجیریة  240واألمریكیة 

  
على الرغم من كون الجامعات األردنیة من أھم الجامعات على المستوى اإلقلیمي، لما تمتلكھ من 
قدرات ھائلة مكنتھا من متابعة التطور الھائل في شتى میادین الحیاة المعرفیة والعلمیة، إال أن األرقام 

واضعة، ویرجع ذلك إلى عدد من األسباب والتي تتمثل بضعف بأعداد الطلبة الوافدین مت
استراتیجیات توجھ الجامعات األردنیة نحو التعلیم الدولي والسیاحة التعلیمیة ویتضح دلك من مراجعة 
استراتیجیات وخطط الجامعات، إضافة إلى ضعف التوجھ التسویقي نحو استقطاب الطلبة األجانب، 

الوحدات االداریة التي تستند الیھا مھام ادارة الطلبة الوافدین في بعض  ویتبین من خالل قلة فاعلیة
الجامعات األردنیة، وعدم وجود خطة استراتیجیة تسویقیة تستھدف استقطاب الطلبة الدولیین في 
معظم الجامعات األردنیة، وعدم وجود متابعة وتحلیل أوضاع الخریجین الوافدین والتواصل معھم، 

ام التنسیق بین الجامعات ووزارة السیاحة وھیئة تنشیط السیاحة لترویج السیاحة إضافة إلى انعد
   .التعلیمیة على غرار الدول المتطورة في ھدا النمط من السیاحة

  
  

  الرأي االلكتروني

 مقاالت
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وبناء على ما سبق یجب تفعیل المواقع االلكترونیة للجامعات لتسویق خدمات السیاحة التعلیمیة 
غبین بالدراسة في األردن بعدة لغات حسب األقالیم المستھدفة وتوفیر كافة المعلومات للطلبة الرا

بعملیة التسویق، والعمل في بوتقة واحدة بین الجامعات الحكومیة والخاصة بالتعاون مع ھیئة تنشیط 
السیاحة لتخصیص مخصصات مالیة وبشریة لغایات الحمالت الترویجیة والسفر الستقطاب طلبة من 

مع شركات متخصصة لخدمات الطالب الدولیین، ویجب أن تقوم ھیئة جنسیات مختلفة، والتعاقد 
تنشیط السیاحة بدورھا في اشراك الجامعات في المعارض المخصصة في مجال التعلیم العالي التي 

یعتمد تطور السیاحة التعلیمیة  .تقام في بعض الدول العربیة واألجنبیة والعمل بروح الفریق الواحد
لتعاون والعمل بروح الفریق الواحد بین وحدة شؤون الطلبة الوافدین في وزارة على تعمیق الترابط وا

التعلیم العالي ووزارة السیاحة ووزارة الداخلیة والجامعات؛ بھدف إبراز الجانب التعلیمي على كافة 
المستویات، الستقطاب أكبر قدر ممكن من الطلبة العرب واألجانب إلى األردن بھدف تحصیل العلم 

معي، أو في مجال التدریب في المجاالت المختلفة، مما یشكل قوة دفع ھامة في تفعیل االقتصاد الجا
ُقلیل اعتماد الجامعات الرسمیة على الدعم المالي، إضافة إلى أن الطلبة األجانب سیكونون سفراء  وت

سیاحة والتجارة لألردن بعد تخرجھم، ولھذا األمر آثار ایجابیة ممتدة على المدى البعید على قطاع ال
ً وذلك لقیام ھذا السائح  مع األردن واالستثمار فیھ، كما أن العائد االقتصادي على الدولة كبیر جدا
بعملیة صرف دائم للعمالت الصعبة مما یؤدي إلى دخول العمالت الصعبة بشكل مستمر لخزینة 

ا یسھم في ارتفاع التصنیف الدولة، ویستفید الطلبة األردنیون من التنوع المتزاید في الجامعة، مم
  .الدولي للجامعات األردنیة على المقاییس العالمیة
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  خطط تطویر التعلیم الجامعي
  

  محمد الرصاعي. د
  
ال شك أن تطویر التعلیم الجامعي وتعزیز مساھمة الجامعات في تنمیة المجتمع عملیة تحتاج رؤیة  

لتنافس على إنتاج المعرفة وتطبیقاتھا المتعددة، إبداعیة واستراتیجیات فاعلة في وقت یحتدم فیھ ا
وبالتالي تحول دور الجامعات من مجرد منح الشھادات لغایات الوظائف إلى قیادة عملیة التنمیة 
بُرمتھا في الدولة، حیث تتحول المجتمعات المستھلكة للمعرفة وتطبیقاتھا إلى مجتمعات منتجة 

   .ناعة وقطاعات اإلنتاج المتعددةللمعرفة، وبالتالي تحفیز االقتصاد والص
  

ً جاءت بنتائج  ً بھدف تطویر الجامعات وإصالح التعلیم الجامعي محلیا الخطوات التي تم تنفیذھا أخیرا
ً سواًء فیما یخص تقییم رؤساء الجامعات وإعفاء بعضھم بطریقة ال تلیق بالشخصیة  عكسیة تماما

الجامعة والذي حافظ طوال تاریخ التعلیم الجامعي في  االعتباریة األكادیمیة واالجتماعیة لموقع رئیس
األردن على قدر عاٍل من التقدیر واالحترام والھیبة التي انتجت طاقة استحضرتھا جمیع كوادر 
الجامعات والعاملین فیھا للعمل بسویة عالیة وتفاٍن كبیر، كما كانت طریقة إخراج نتائج عملیة 

   .غایة رغم قناعاتنا بأھمیة التصنیف وتعزیز التنافسیةتصنیف الجامعات األردنیة سلبیة لل
  

 ً نتائج التقییم أھداف لرؤساء الجامعات أو للجامعات وكذلك نتائج اختبار الكفاءة الجامعیة كانت مؤشرا
على عدم الذھاب صوب أھداف إصالح التعلیم الجامعي، فعلى سبیل المثال حاز أحد األقسام 

ً في تصنیف األكادیمیة في اختبار الكفا ءة في إحدى الجامعات التي حصلت على مرتبة متأخرة جدا
الجامعات على المرتبة األولى بین األقسام المماثلة في الجامعات األردنیة، واألمثلة متعددة في ھذا 

إجراءات وخطط تطویر التعلیم الجامعي لم تلتفت للظروف المالیة الخانقة لبعض الجامعات  .السیاق
ع المحلي، في الوقت الذي لم تستھدف فیھ ھذه الجامعات بدعم الحكومة من خالل وضغوط المجتم

توزیع الطلبة على الجامعات، ووضع تدابیر للقبول الموحد توجھ عدد كبیر من الطلبة لھا، وكذلك 
تخصیص فرص استثماریة تساعد في تخلص ھذه الجامعات من مدیونیتھا الكبیرة، التي تحول دون 

لكافي للبحث العلمي وخطط اإلیفاد وتطویر القدرات، وتسببت بانشغال إدارات توفیر الدعم ا
   .الجامعات بالتعامل مع ضغوط األزمة المالیة على حساب التطویر والتحدیث

  
خطط تطویر الجامعات یجب أن تتم من خالل رؤیة شمولیة تساھم بھا جمیع مؤسسات التعلیم العالي 

لة، وأدوار تكاملیة لوزارة التعلیم العالي وأذرعھا المتمثلة بمجلس وبشراكة وتنسیق مع قطاعات الدو
التعلیم العالي، والقبول الموحد، وصندوق دعم البحث العلمي، إلى جانب ھیئة اعتماد مؤسسات 
التعلیم العالي، ومجالس أمناء الجامعات، بحیث ترتكز خطط التطویر إلى مبدأین أساسین ھما تحقیق 

المالي واإلداري، والتقییم بھدف التطویر ولیس بھدف الرقابة والسلطة ومركزیة  متطلبات االستقالل
   .اإلدارة

  
الجامعات ھي بیوت الخبرة وحاضنة علماء األمة ونخب المجتمع وھي األقدر على االرتقاء بأدوارھا 

قالل وبناء قدرات كوادرھا واستدامة دورھا في خدمة المجتمع، بشرط مساندتھا ودعم خططھا، واست
   .قرارتھا االداریة والمالیة

  13: الرأي ص
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  !وجھ الحقیقة
  

  یعقوب ناصر الدین .د
  

المتأمل في الحوار الذي جرى بین جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسین وطلبة كلیة األمیر الحسین 
ئق بن عبد اهللا الثاني للدراسات الدولیة في الجامعة األردنیة، سیجد نفسھ أمام مجموعة من الحقا

الجدیدة التي تدعونا إلى إعادة التفكیر في طریقة فھمنا ونظرتنا تجاه شؤوننا الداخلیة التي نتعامل 
معھا في سیاق تقلیدي، متناسین أحیانا التغیرات التي طرأت على مقومات وركائز ومعاییر الدول منذ 

   .بدایة عھد العولمة بخیره وشره
  

لث كلھ غیر جاللة الملك یمكن أن یتحدث بھذه المصداقیة عن وال أظن أنھ یوجد زعیم في العالم الثا
نظریة الضغط من القواعد الشعبیة على صناع القرار، ففي العالم الثالث، ونحن منھ شئنا أم أبینا، 
یجري التثبیت بقوة لمبدأ السلطة العلیا التي تقرر الصالح العام، وتفرضھ على الشعوب، وكأنھا تقول 

جاللة الملك یقول  !كما ھي» الحقائق«ر بالنیابة عنكم، وما علیكم إال أن تقبلوا لمواطنیھا نحن نفك
لھؤالء الطلبة یجب ممارسة الضغط من أسفل إلى أعلى، وھو ھنا ال یتحدث عن األدنى واألرفع، 
ولكن عن ھرم الحكم المتعارف علیھ، والذي حاول جاللتھ إجراء تعدیل على النظرة إلیھ، إیمانا منھ 

تظل نصا جمیال في الدستور، ولكنھا لیست » الشعب مصدر السلطات«الصیغة الدستوریة بأن 
حقیقیة، ما لم تصبح لھا دالالت عملیة، ومن ھنا یحاول جاللة الملك من خالل األوراق النقاشیة التي 

خصیا تحتاج لجھد أكبر وأعمق بكثیر مما قمنا بھ جمیعا لفھم معانیھا وأبعادھا أن یتعامل ویتفاعل ش
   .وبصفتھ الملك أیضا مع مصدر السلطات أي الشعب

  
یقول للطلبة أنتم تحدثون التغییر لما تعتقدون أنھ لیس صحیحا أو ملبیا لطموحاتكم، أنتم الذین یتوجب 
علیكم الضغط على ممثلیكم في البرلمان، وھم یضغطون بالتالي على السلطة التنفیذیة لتحسین األداء، 

یق األھداف، ثم یؤكد من جدید على ضرورة تشكیل األحزاب السیاسیة القادرة وحل المشكالت، وتحق
على وضع البرامج، والوصول إلى البرلمان، ومنھا یتم تشكیل الحكومات، أما إذا بقینا ندور في 

   .الدائرة نفسھا فسألتقي بكم بعد خمس سنوات لنكرر الكالم نفسھ
  

ن وحسب، ولكنھ حدیث بمناسبة الحوار معھم إلى وبالطبع الحدیث لیس موجھا للطلبة الحاضری
الشعب، ودعوة قویة إلى التعمق في فھم دور البلدیات ومجالس المحافظات من أجل توسیع قاعدة 
المشاركة الشعبیة في اتخاذ القرار، وإلى المسؤولیة الوطنیة في اختیار الممثلین والنواب ومراقبة 

ن االنتقاد من بعید ال یغیر شیئا، وأن شعور النائب بأنھ متابع أدائھم ومساءلتھم، والقصد من ذلك ھو أ
نقاط كثیرة في حدیث جاللة الملك  .من قاعدتھ االنتخابیة سیفرض علیھ القیام بواجبھ على أفضل وجھ

لطلبة الدراسات العلیا، تحتاج كلھا إلى نوع من التدقیق في معانیھا وأبعادھا، ولكن إشارتھ إلى 
  !ة سیاسیة منظمة ومنسجمة وفاعلة یضعنا وجھا لوجھ أمام الحقیقةضرورة إیجاد حال

  
  
  
  

  ي االلكترونيالرأ
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  كفرخل/آمنة سالمة علي المحاسنة -
  
  أم أذینة/شیرین علي سیدو الكردي -
  
  الشمیساني/عدنان حسین المدلل -
  
  دابوق/ھالة مصباح عبدالرحیم باكیر -
  
  دابوق/حسن محمد مصطفى سّریھ -
  
  ضاحیة الرشید/ان غنیمأم كلثوم محمد رمض -
  

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 أجواء مستقرة ودافئة
 

 
 9- 7تبقى درجات الحرارة نھار الیوم أعلى من معدالتھا المعتادة في مثل ھذا الوقت من العام بحدود 

  .درجات مئویة، وفقا لموقع طقس العرب
 

ظھور كمیات كبیرة من  وأوضح الموقع، ان الطقس یبقى ادفأ من المعتاد في جمیع المناطق، مع
السحب المتوسطة والعالیة، مع فرصة لھطل زخات خفیفة من المطر باألخص في شمال المملكة، 
وتكون الریاح متغیرة االتجاھات، خفیفة السرعة، وفي خلیج العقبة شمالیة، خفیفة إلى معتدلة 

دالتھا المعتادة في ، أن تبقى درجات الحرارة نھار غد أعلى من مع"طقس العرب"وتوقع . السرعة
درجات مئویة، ویبقى الطقس ادفأ من المعتاد في جمیع المناطق،  9-8مثل ھذا الوقت من العام بحدود 

مع ظھور السحب العالیة، وتكون الریاح متغیرة االتجاھات، خفیفة السرعة، وفي خلیج العقبة 
  .شمالیة، معتدلة إلى نشطة السرعة

  طلبة نیوز
  

 حالة الطقس
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 د هللا الثاني أمس المدیر العام للمؤسسة االقتصادیة واالجتماعیة استقبل جاللة الملك عب
 .للمتقاعدین العسكریین والمحاربین القدامى اللواء الركن المتقاعد أحمد العجارمة

  
  یعقد مجلس النواب صباح الیوم جلسة یواصل فیھا مناقشة مشروع قانون الجامعات األردنیة

مادة فانھم  35ھاء من مشروع القانون المكون من ، وإذا قدر للنواب االنت22من المادة 
 .سیواصلون جدول أعمالھم المدرج علیھ أیضا مشروع قانون المصادر الطبیعیة

  
  شھدت أسواق القرطاسیة خالل الیومین الماضیین اقباال ضعیفا من قبل المواطنین على شراء

تجار أرجعوا .األربعاء مستلزمات المدارس، التي من المقرر أن یلتحق بھا الطلبة یوم غد
  .حالة الركود التي تعیشھا ھذه األسواق إلى الوضع االقتصادي الذي یعیشھ المواطن

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
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  التداول اإللكتروني باستخدام البطاقات للنقود في األردن ال یتجاوز ملیاري دوالر من إجمالي
لي اإلنفاق، ٪ من إجما6حیث تمثل نحو  - بحسب خبراء اختصاصیین -التعامالت النقدیة 

  .٪ وفي العالم أعلى من ذلك بكثیر25بینما ھي في المنطقة المحیطة بنا حوالي 
  
  

  حازت محافظة العاصمة على المرتبة األولى من حیث إجمالي مساحة األبنیة المرخصة
، تلتھا محافظة إربد %44.9بنسبة بلغت  2017خالل األشھر األحد عشر األولى من عام 

، ومحافظة %7.3، ومحافظة البلقاء بنسبة %12.3ظة الزرقاء بنسبة ، ومحاف%17.5بنسبة 
  .لكل منھما% 3.2، ومحافظتا جرش والعقبة بنسبة %3.7المفرق بنسبة 

  
  م وكالة التعاون اإلعالمي الفرنسیة دورة في الصحافة السیاسیة سیتم عقدھا في األردن ّ تنظ

م المؤسسات الدیمقراطیة األردنیة ألول مرة، وذلك في إطار مشروع االتحاد األوروبي لدع
والتنمیة، حیث ستقوم الوكالة بعقد ثمانیة تدریبات، تغطي مواضیع القیم المھنیة، ودور 

الصحفي في نقل األخبار، وطرق التغطیة اإلعالمیة، ومھارات مقابلة السیاسیین، ومھارات 
  .نقل األخبار الحرجة

  
  

 ند الساعة الرابعة عصرا اجتماعا موسعا لبحث تعقد لجنة المرأة النقابیة غدا األربعاء ع
  .منجزات اللجنة وخطة عملھا خالل العام الحالي، وذلك في مقر مجمع النقابات

  
  

  نفت دائرة األحوال المدنیة والجوازات عزمھا افتتاح مكتب لھا في القدس إلصدار الجوازات
م فلسطینیة تحدثت عن عزم األردنیة للمقدسیین، خالفا لألنباء التي تناقلتھا وسائل اعال

األحوال المدنیة والجوازات األردنیة افتتاح مكتب لھا في القدس إلصدار جوازات سفر 
  .اردنیة للمقدسیین

  
  
  

  ارة الدستورصن
  


