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ال مساومة على القدس وبجبهة صامدة سنتجاوز الضغوطات الطراونة  

 

قال رئيس مجلس النواب المهندس 
 عاطف الطراونة إن األردن برهن عند
كل منعطف، أنه راسخ وقوي، ال 
تنال من عزيمة أبنائه طوارئ 
األحداث، فما قدمته قيادتنا الحكيمة 
وجيشنا ومختلف أجهزتنا وشعبنا 
العظيم، من منجز متراكم، على 

 .الصعد كافة، يشكل إرثًا راسخا نستند إليه كلما اعترتنا خطوب أو ألمت بنا كروب

ليوم االثنين بكلية األمير الحسين بن عبد اهلل حديث الطراونة جاء في محاضرة له ا
" األردن واقع و تطلعات"الثاني للدراسات الدولية في الجامعة األردنية تحت عنوان 

ضمن سلسلة حوارات استراتيجية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة 
يئة التدريسية في وبحضور عميد الكلية الدكتور محمد القطاطشة، وجمع من أعضاء اله

الكلية والجامعة وطلبة الكلية، وأدارها الوزير األسبق عضو الهيئة التدريسية في الكلية 
 .الدكتور أمين المشاقبة

  5الغد ص  – 0الدستور ص  -5الرأي ص  -بترا
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وأضاف الطراونة أن المملكة وفي موقف متناغم رسميًا وشعبيًا كان صوتها يصدح في 
نازل عنها وال مساومة اإلرجاء واحدًا موحدًا، بأن فلسطين ستبقى قضيتنا األولى ال ت

عليها، وستبقى القدس ما بقي النبض فينا تحت وصاية آل هاشم األطهار، يحمل 
 .أمانتها جاللة الملك عبد اهلل الثاني ومن خلفه األردنيون كافة

وقال إن المنطقة باتت مسرحًا لحروب الوكالة بين القوى الدولية، ويزيد األمر تعقيدا 
ي صراعات داخلية، وتبدل األولويات لديها، حيث تتراجع انشغال األقطار العربية ف

فلسطين على أجندة القرار العربي، وباستثناء موقف األردن الذي يمثله جاللة الملك عبد 
اهلل الثاني، فإننا بالكاد نجد موقفا عربيا إسالميا يقدم الدفاع عن الحقوق الفلسطينية 

 .والسالم في منطقتنا كأولوية أساسية، ومدخال عمليا لصناعة األمن

وأشار إلى أن الدول تتكلم بلغة المصالح، ومنطق القوة يفرض نفسه هيمنة وسيطرة 
ونفوذا وتحكما بأقاليم بعينها، يصاحب ذلك واقع لنظام دولي تضبط إيقاعه الواليات 
المتحدة األمريكية منذ سنوات طوال، لكن هذا النظام يشهد مخاضا عسيرا، تُقرأ مالمحه 

 .باين المواقف ومؤشراِت الصعود لقوى أخرى، على أمل والدة نظام متعدد األقطابفي ت

واعتبر أن تحييد الواليات المتحدة األمريكية لنفسها كوسيط نزيه في أي تسوية قادمة 
ذا كان من المبكر التنبؤ بذلك، فالبد  للقضية الفلسطينية، حفز قوى دولية لملئ الفراغ، وا 

بحشد صفوفنا وتوحيد المواقف، وعلى جبهة فلسطين تبرز  من مواجهة أي مخططات
أولوية إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد جبهة األحزاب والفصائل من أجل مواجهة أي 
استحقاقات خطيرة مقبلة، وهنا نراهن دوما على إرادة الشعب الفلسطيني ونبضه الذي لن 

 .يتوقف عاجزًا عند أي خطة أو صفقة مزعومة
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أمامنا في األردن الكثير كي نقدمه على طريق مواجهة التحديات، فمتى ما وأكد أن 
استغنينا بذاتنا عن سوانا، نكون في مأمن عن األخطار، وننأى بأنفسنا ونسلم من أي 
ضغوطات، مشددًا على أن األردن تجاوز بالفعل خالل السنوات القليلة الماضية، 

نا وأجهزتنا األمنية وحافظنا على وحدتنا تحديات كبيرة، حيث وقفنا خلف قيادتنا وجيش
الوطنية، وبقي األردن صامدا خاللها على ثوابته فاستقبل الشقيق، ونأى عن التدخل في 
شؤونه، ورفض إقحامه بحرب كان مرادها اإلجهاز على عمق األمة، وبقي رغم الجراِح 

 .والخذالن، متمسكا بأولوية القضية الفلسطينية والقدس

ة في إجاباته على تساؤالت طلبة الكلية التي تمحورت حول النهوض بواقع وأكد الطراون
الشباب ورؤية المجلس النيابي للحياة السياسية والحزبية في المملكة، والدبلوماسية 
البرلمانية والهم الوطني االقتصادي، أنه من المهم دفع الشباب للمشاركة السياسية بتهيئة 

الخروج بقانون انتخاب عصري يلبي طموحاتهم، ما الظروف المناسبة لهم، وأهمية 
 .يتطلب منهم ضرورة السعي الكتساب المعرفة والخبرة الالزمة

وزاد أنه من الضرورة وجود تيارات شبابية متقاربة فكريا حيال العديد من الموضوعات 
ى سيما المشاركة السياسية عبر األحزاب السياسية ما يعود بالنفع على تلك األحزاب وعل

المشهد السياسي برمته في المملكة، مشيرًا إلى أن األحزاب السياسية أخذت بالتراجع ما 
 . يتطلب رؤية واضحة وحقيقية تجاه دعمها ورفدها بما يلزم للنهوض بواقعها

وفيما يتعلق بدور مجلس النواب تجاه القضايا الوطنية، أكد الطراونة أن المجلس حقق 
اركته في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية وقد عبّر العديد من االنجازات عبر مش

 . خاللها عن مواقفه العروبية واإلسالمية بخاصة تجاه القضية الفلسطينية
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وقال إن حضور البرلمان األردني كان ملموسا خصوصا في مواقفه البرلمانية العربية 
ديد من وعبر عضويته كشريك في مجلس أوروبا، مشيرًا أن ذلك أسهم بعقد الع

االتفاقيات الداعمة لالقتصاد الوطني بخاصة التي تم إبرامها مع العراق خالل زيارة الوفد 
 . البرلماني إلى بغداد

وكان الطراونة أعرب في بداية المحاضرة عن سعادته بتبادل الحديث والحوار مع طلبة 
سة والدبلوماسية الكلية، معتبرًا أنها أضحت واحدة من أهم روافد المعرفة في حقول السيا

والعالقات الدولية عبر ما تقدمه من برامج دراسية مختصة وحديثة تراعي تطور هذا 
العلم، وهيئة تدريسية كفؤة تطلعهم على كيفية صناعة القرار الدولي وتأثير المتغيرات 

 .والمحددات الداخلية والخارجية في شكل وبنية العالقات الدولية

محمد القطاطشة أعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلس وكان عميد الكلية الدكتور 
النواب تجاه العديد من القضايا الوطنية بخاصة تجاه القضية الفلسطينية وسعيه الدوؤب 
إليجاد حلول للواقع االقتصادي ، مشيرًا إلى أن المحاضرة جاءت ضمن سلسلة من 

ية واضحة تجاه أهم المستجدات الحوارات اإلستراتيجية التي أطلقتها الكلية وصوال لرؤ 
 على الساحتين الداخلية والخارجية، وما يسهم برفد المعرفة والثقافة السياسية لدى الطلبة

. 

فيما رحب الدكتور أمين المشاقبة بالمزيد من الحوارات الوطنية الفاعلة التي من شأنها 
تي تحيط به في العديد إيضاح الرؤية حيال واقع األردن والتحديات الداخلية والخارجية ال

 .من المجاالت المختلفة، مؤكدًا اهمية هكذا حوارات في تنمية قدرات الطلبة
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 " الزراعة المائية في األردن واقع وتحديات

نظمت كلية الزراعة في  -آيه العبادي 

" الجامعة األردنية ورشة عمل بعنوان 

" الزراعة المائية في األردن واقع وتحديات 

يد كلية الزراعة الدكتور هاني حضرها عم

صعوب وعدد من األكاديميين والمختصين 

 .بقطاع الزراعة

وتحدث الصعوب عن دور الكلية في  

بحث واقع الزراعة المائية في األردن وأبرز التحديات التي تعاني منها، مضيفًا أن  الورشة  تهدف  

متعلقة بالزراعة المائية  والخروج بتوصيات إلى بناء تبادل المعرفة بين المختصين، وبناء القدرات ال

 .لدعم وتطوير هذا القطاع

وأضاف إن الجامعة ممثلة بكلية الزراعة حريصة على إقامة عالقات معرفية مع كافة الجهات التي 

 . من شأنها خدمة مسيرتها التقنية والتطبيقية لالرتقاء بأداء وجودة الزراعة

ة الزراعة عن اآلفاق المستقبلية التي تتطلع الكلية لتحقيقها؛ وتحدث الدكتور حسام التيتي من كلي

حيث تتميز الكلية بوجود مقومات معرفية وكفاءات مؤهلة تستوعب المستجدات التكنولوجية ذات 

 . الصلة بالزراعة المائية

 

 2/7/3542الثالثاء                                                                                                  أخبار األردنية 
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من جهته تحدث  الدكتور حمود الدبعي في عرض له عن أبرز المستجدات في الزراعة بدون تربة، 

 . جانب التطوير في القطاع الزراعي األردني والعقبات التي تواجه المزارع األردني إلى

وعرف الدبعي مفهوم الزراعة بدون تربة وأهم ميزاتها ومعيقاتها واألنظمة المستخدمة فيها سواء نظام 

 . الري بالتنقيط أو الزراعة باستخدام األوساط الزراعية

ن واقع الزراعة في األردن والثروات والموارد المائية، إضافًة إلى وقدم المهندس ليث الواكد  عرضًا ع

التحديات التي تواجه هدا القطاع الحيوي والمهام والحلول الممكنة لالرتقاء به بشكل يوفر موارد 

 .اقتصادية أفضل

 . فيما تحدث المهندس زياد عطاهلل والمهندس أحمد خريسات عن االستزراع السمكي واألنتاج النباتي

واستعرض الدكتور يحيى عثمان من كلية الزراعة كيفية استخدام الزراعة المائية في تنسيق الواجهات 

نتاج األزهار   .والحدائق الداخلية وا 

وشملت الورشة مشاركات تتعلق بتفعيل إمكانيات القطاع الزراعي األردني وعرض استراتيجيات 

 . التسويق ومستجدات في الزراعة المائية
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 يوم علمي يعرض للتقنيات الحديثة في عمليات التخدير والتحديات التي تواجه األطباء

نظمت الجمعية  -فادية العتيبي

األردنية ألطباء التخدير والعناية 

المركزة ومعالجة األلم بالتعاون مع 

قسم التخدير والعناية الحثيثه في كلية 

الطب في الجامعه األردنيه يومًا علميًا 

ت فيه التقنيات الحديثة في استعرض

يات التي تواجه عمليات التخدير والتحد

 .األطباء في التخدير والعناية الحثيثة

اليوم العلمي الذي حضره  وافتتحه رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة جاء استكمااًل 

لريادي في مواكبة أبرز التطورات لسلسلة الندوات واأليام العلمية التي أقامتها الجمعية ضمن دورها ا

الحديثة التي طرأت على تخصص طب التخدير، الذي يعد واحدًا من  التخصصات الطبية 

الضرورية فى مجال المهن الطبية، ومناقشة األبحاث العلمية المنشورة في التخصص داخل األردن 

ها األطباء في عمليات وخارجه، والوقوف على أبرز الممارسات والتقنيات الجديدة التي توصل ل

جراءاتها  المتعددة   .التخدير وا 

وقال القضاة إن إقامة مثل هذه األيام والندوات الطبية وما تسلطه في مناقشاتها على كل ما يطرأ 

على علوم الطب يبعث في القلب الطمأنينة على مسيرة مهنة الطب، ومسيرة كلية الطب أيضا التي 

قليميا وعالميا، لحرص القائمين على إقامتها لمحاكاة كل ما تبوأت مكانة متميزة بين نظيرا تها محليا وا 
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هو جديد طرأ عليها، مشيدا بجهود الجمعية في تنظيم أيامها العلمية باستمرار فهي خير مثال 

 .للمخلصين لها

قد وأشار إلى أن مهنة الطب يعصف بها الكثير من التحديات أبرزها ازدياد أعداد الطلبة الدارسين، و 

آالف طالب وطالبة، وهو أمر مقلق، وال ُبد من ( 01)بلغ عددهم على مقاعد الدراسة أكثر من 

السيطرة على تلك الزيادة، مؤكدا أنه في حال لم يتم السيطرة على ذلك فال بد من السيطرة بالمقابل 

من على النوعية، وعلى كليات الطب العمل وضمن منهجيات واضحة وثابتة على تخريج كوادر 

 .األطباء وفق إمكانيات وقدرات عالية المستوى لتقديم خدمات صحية أكثر أمانًا وجودة

في حين قال رئيس الجمعية الدكتور عبد الكريم العويدي العبادي إن إقامة األيام العلمية تأتي كجزء 

 من أهداف ونشاطات الجمعية في سبيل زيادة المعرفة بعلم التخدير الذي هو في تطور مستمر

واالطالع على كل ما هو جديد حياله ، خصوصا أنه قد تم استحداث أدوية وعقاقير جديدة أسهمت 

في تنوع طرق التخدير، وأجهزة حديثة مساعدة سواًء كانت في المراقبة أو في اإلجراءات التخديرية، 

عن حصول  حيث إن جميع  هذه التطورات أدت إلى أن يكون  إجراء التخدير أكثر أمنًا،  واالبتعاد

 .المضاعفات

وأوضح أن تخصص طب التخدير يلعب دورا حيويا وأساسيًا في تخفيف آالم المريض ونجاح وتطور 

العمليات الجراحية، ألن طبيعة المهنة تعتبر من المهن الصعبة، فطبيب التخدير يمضي وقته كله 

عملية تخديره ويمثل خط  في غرف العمليات، ومسؤولية مباشرة عن العالمات الحيوية للمريض  أثناء

ويكون عمله مبنيا على دقة كبيرة  تخضع لعمليات . الدفاع األول في تصحيح أي خلل يحصل  فيها

 .حسابية، تتعلق بعمر المريض، ووضعه الصحي والمدة التي تستغرقها العملية

االت وأكد العبادي أن هناك صعوبات تواجه طبيب التخدير خالل عمله أبرزها التعامل مع الح

المرضية المعقدة ومدى توافر اإلمكانيات اللوجستية لضمان إجراء تخدير آمن وخال من أي 



 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 

11 

وتطرق العبادي الى قسم التخدير في كلية الطب ومستشفى الجامعة األردنية،  وبين أنه . مضاعفات

يضم كفاءات مميزة ومدربة ويتدرب فيه الكثير من المقيمين ضمن برنامج االختصاص العالي  

 . ونفخر  بخريجينا وبتميزهم داخل األردن وفي العالم العربي واألجنبي

عميد كلية الطب في الجامعة الدكتور إسالم مساد، كانت له مداخلة قيمة تطرق فيها لعدد من 

الموضوعات منها ما يتعلق بتخصص طب التخدير الذي لم يكن مقبوال واقعه في السابق، لكنه 

لوه من جهود جبارة لتطوره عكس صورة مشرقة دفع إلى إقبال الكثير وبفضل أعضاء القسم وما بذ

من الطلبة خريجي الجامعات االردنية  على دراسته، وأكد أن الطريق مفتوحة أمامنا للتطور أكثر 

دخال طرائق تعليمية حديثة في  فأكثر  في دعوة منه ألصحاب القرار للنظر في هذا االختصاص وا 

كساب طلبته أخالقيات المهنة في تدريسه والتدريب عليه م ن خالل إدخال أنظمة التعلم الحديثة، وا 

 .ظل قانون المساءلة الطبية الذي يعيشونه

ودعا مساد أصحاب القرار إلى ضرورة عقد اللقاءات ودمج المؤسسات المختصة بالصحة مثل 

المهنة التي استحدث المجلس الصحي العالي ونقابة األطباء للنظر في هذا األمر، والتفكر بمستقبل 

 .فيها عدد من التخصصات الفرعية وباتت تنمو بسرعة فائقة

اليوم العلمي على امتداد جلساته ناقش أوراق عمل مختلفة ومتنوعة في الطرح، تناولت موضوعات 

حول مدى تحقق الجودة في عمليات التخدير، مثل اإلقرار الطبي المستنير  والمبني على المعلومات 

جراء التخدير بطرق تستثني أدوية و . للمرضى استخدامات المضادات الحيوية في البكتيريا المقاومة، وا 

عالج األلم األفيونية، ومدى خطورة عمليات التخدير على المرضى في حالة الطوارىء، واإلفاقة 

 أثناء عمليات التخدير، كما تخلل اليوم العلمي، ورشة عمل حول صعوبات أنببة المجاري التنفسية

 .لألطباء الجدد
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أزمة االعتماد تفتح آفاق حتمية البحث عن عالج لمداوة .. الجامعات األردنية 
 جروحنا

ما، هما عدد الجامعات األردنية المعتمدة لدیهيفتح قرارا الكويت وقطر، تقليص  -تيسير النعيمات 

وح التعليمية التي تزخر ا الصر هالباب أمام حتمية البحث عن عالج لمداوة الجروح التي تعاني من

وفيما سارع األردنيون إلى جلد  .ر وأخطاء ترتكب لدى جامعات أردنيةها المملكة نتيجة خلل ظاهب

مجلس  همن حال، يتج ها ما وصلت إلیها والقائمين علیهذه الجامعات محملينهالذات وانتقاد أداء 

م بمعدالت في هبتعثين، مثل قبولالتعليم العالي؛ إلعادة النظر في استثناءات تمنح للطلبة الم

يتوقع أن يحظر مجلس النواب في  هكما أن .للطلبة األردنيين ها الدنيا، وبأقل مما يتاح قبولهحدود

االستثنائية، عن طريق مشروع قانون معدل لقانون الجامعات، عقد أي محاضرات خارج  هدورت

نا من األسباب التي رجحت في قراري ذان األمران كاهالحرم الجامعي، او في نطاق فصول مكثفة، و

ذه المعطيات، يمكننا النظر الى االردن كما الكويت وقطر ودول عديدة في هأمام  .الكويت وقطر

ا، بل ان وزارة التعليم هم المعتمدة والمعترف بهالعالم؛ يعتمدون سنويا على دراسة واقع جامعات

إطار صفوف مجمعة للطلبة االردنيين، العالي االردنية، رفضت االعتراف بجامعات، تدرس في 

ويعترف المعنيون بالتعليم العالي، أن من حق اي دولة تحديد  .م على الصفوفهمطالبة بتوزيع

كما نمنح الحق ألنفسنا باعتماد جامعات معينة، فعلينا احترام حق  ها المعتمدة، بمعنى، أنهجامعات

من مالحظات على قراري البلدين، اذ  هتسجيل معنا ومع غيرنا، برغم مما يمكن هاآلخرين باستخدام

،اذ  22ما المرسلة من وزارتي التعليم الكويتية والقطرية، بزيارة الجامعات االردنية الـهلم تقم وفود

يفاجأ العارف بغياب جامعة ذات سوية رفيعة كالجامعة االلمانية االردنية، والمعروفة بنوعية 

قطر التي خفضت عدد الجامعات  .ت المعتمدة لدى البلدينا العالية، عن قائمتي الجامعاهخريجی

 شؤون جامعية ومحلية

 2/7/3542الثالثاء                                                                                                       6الغد ص  
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ا الثقافي في االردن ه؛ وفق تصريحات صحفية لملحق6جامعات الى  7ا من هاالردنية المعتمدة لدی

ا، بررت ها المبتعثون فیهحمد بن عبد اهلل الشريف؛ مستثنية جامعة مؤتة فقط، التي يتكدس طلبت

ا من الطلبة على عدد اكبر من الجامعات، وفتحت الباب لمن ها تريد توزيع مبتعثیها بأنهقرار

على موافقة مسبقة من وزارة التعليم  هم لاللتحاق بأي جامعة خارج القائمة، شرط حصولهيرغب من

؛ وفقا للتخصصات التي يرغبون 5الى  21بينما خفضت الكويت؛ الجامعات المعتمدة من  .العالي

الجامعات االردنية التي يجلس على  .التي تعتمد التعليم التقليديا، والجامعات هم الیهطلبت هبتوجی

ا ان تعلم بان المنافسة تزداد؛ فمعظم دول هدول؛ علی 015الف طالب من  22ا نحو همقاعد

ا تعاني ايضا من تخصصات مشبعة وراكدة هالخليج العربي، توسعت بإنشاء الجامعات، كما ان

، أمام حقيقة أن هم العالي من خبراء وعاملين في القطاع نفسنا، يضعنا المعنيون بالتعليه .مثلنا

، من حقنا معرفة اسباب ها، وفي الوقت نفسهللدول حق اختيار الجامعات الخارجية المعتمدة لدی

ذا أن علينا ايجاد حلول أيضا، لكي ال هذه الدول، وبالتالي؛ يعني هوقف اعتماد جامعات لنا لدى 

ا، ومن ثم على هل الجامعات نفسهذه المسؤولية، تقع على كاه .ا خارجيايتفاقم وقف اعتماد جامعاتن

مجلس التعليم العالي الذي يختار رؤساء الجامعات، ويضع األسس والسياسات العامة، بانتظار 

يجب أن ال ننسى  هيرى الخبراء أن .اهتعديل آلية االختيار للقيادات األكاديمية ونظام المساءلة فی

ذا التميز على مستوى همة من همستوى التعليم العالي في المنطقة، بل ولنا حصة م أننا األميز على

علينا عند  هنا؛ نتوقف لنقول؛ إنه .ندسيةهالعالم بالنسبة لخريجينا في التخصصات الطبية وال

و مطلوب للسوق في دول الجوار، بخاصة في ظل المنافسة هاستحداث اي تخصصات، معرفة ما 

وزير التربية  .ا، الذي يتطور باستمرارهلتعليم العالي في جامعات الخليج نفسالشديدة ومستوى ا

ناك مدرسين في الجامعات لم يكن من هإن “ الغد“والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني؛ قال لـ

سبق للسلطات الكويتية، وان اصدرت قرارات ” هولفت المعاني الى ان .اهم لبواباتهالمناسب دخول

المعاني بين أن الكويت اتخذت  .“ذا النطاقهة في اعوام سابقة تخص دوال غير االردن في همشاب

م في ها، جلس مندوبوها وفدهجامعة، مشيرا إلى أن الجامعات التي زار 22قرارا غيابيا دون زيارة الـ
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وع اية األسبها فقط، مضيفا أن الكويتيين يرفضون التدريس المكثف وتدريس نهمكاتب رؤسائ

ناك فرقا كبيرا بين االعتراف واالعتماد، مؤكدا أن هوقال إن  .والتدريس خارج الحرم الجامعي

م إشباع بخريجين هم في جامعات معينة، ولدیهالقطريين والكويتيين ال يريدون تكديس طلبت

رج، في المقابل؛ اكد المعاني ان التعليم العالي في االردن جاذب للطلبة من الخا .بتخصصات معينة

العالية، ومنافس في دول العالم، ال سيما في تخصصات الطب وطب  هالرتفاع مستواه، ولسويت

ندسة والصيدلة، الى جانب وجود جامعات خاصة اردنية متميزة في مختلف هاألسنان وال

التخصصات، كل ذلك مقرون بالبيئة اآلمنة في االردن، والطبيعة االجتماعية الموائمة للطلبة 

يقدر عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي االردنية بنحو  .مهوغير. .الخليجين

آالف، مؤكدا المعاني أن األشقاء القطريين ال  3آالف بينما يقدر عدد الطلبة القطريين بنحو  2

النائب وبين في اجتماع لجنة التربية النيابية امس، برئاسة  .م في جامعة واحدةهيريدون تكدس طلبت

وأشار  .يدرسون في جامعة واحدة 711م هآالف، بين 3م هيم البدور؛ أن الطلبة القطريين وعددهإبرا

ا هاية األسبوع، منوهم مشكلة في الدراسة المكثفة، وتدريس نهالبدور إلى أن القطريين ليست لدی

يوم انخفض إلى جامعات، وال 7إلى  07م للجامعات األردنية من هإلى أن القطريين خفضوا اعتماد

 .جامعات 6
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خبر تقليص إعتماد بعض الجامعات األردنية تم تضخيمه إعالمًيا: ابو كركي  

أّكد األستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طالل، أن خبر تقليص إعتماد بعض 

المًيا بشكل كبير، جاء الجامعات األردنية من قبل التعليم العالي القطري والكويتي قد تم تضخيمه إع

ذلك في برنامج صوت المملكة على قناة المملكة الفضائية، والذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، 

وضم اللقاء الملحق الثقافي القطري حمد بن عبداهلل الشريف، ورئيس مجلس أمناء جامعة الشرق 

ورئيس جامعة الحسين  األوسط يعقوب ناصر الدين، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور ضافر الصرايرة،

 .بن طالل األستاذ الدكتور نجيب أبو كركي

بّين رئيس جامعة الحسين بن طالل األستاذ الدكتور نجيب أبو كركي أن جامعة الحسين بن طالل 

طالًبا قطرًيا، ولم يزر الجامعة أي  71اليوجد بها طلبة من دولة الكويت الشقيقة، كما يوجد بها فقط 

تي، ولم يطلع األشقاء هناك على مميزات جامعة الحسين بن طالل، األمر وفد من الطرف الكوي

الذي يعتبر ظلًما لمميزات جامعة الحسين بن طالل الحاصلة على مراتب أولى في كثير من 

 .التخصصات في إمتحانات الكفاءة لطلبتها على مستوى الجامعات األردنية

العالي الكويتية والقطرية، يبين مدى السوداوية في كما أضاف أن التضخيم اإلعالمي لقرارات التعليم 

خبر إيجابي اليلقى اإلهتمام  011تلقي األخبار عند بعض الناس وتضخيمها بشكل كبير، وكيف أن 

مثل خبر واحد سيء يتم التركيز عليه، وأضاف أن التفسيرات الظالمة لهذه القرارات ال عالقة لها 

 .بالواقع

هذه القرارات يجب أن ينظر لها بالجدية الالزمة من قبل المعنيين،  كما أّكد أبو كركي أن مثل

والمسؤولين عن ذلك، والمختصين به، ال أن تترك حديث للشارع كله، بحيث يؤثر بالتالي على سمعة 

 .التعليم ويضر به

 2/7/3542الثالثاء                                                                                                       طلبة نيوز 
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ن وبّين الدكتور أبو كركي، أنه على الرغم من شح اإلمكانيات والمديونية الكبيرة للجامعة، إال أ

جامعة الحسين بن طالل تسعى لرفع جودة التعليم فيها، حيث لم يتم رفض أي طلب لعضو هيئة 

تدريس بالمشاركة في مؤتمر ويقدم به بحث وحسب األصول، وتم صرف خالل عام واحد فقط ما تم 

 .عام على البحث العلمي 21صرفه خالل 

ة أكبر، يجب أن تنال الجامعات مزيد من وقال أبو كركي، اذا أردنا للتعليم العالي أن يكون له جود

اإلستقاللية األكاديمية، فالجامعات حالًيا ليست مستقلة بما يكفي أن تتخذ قرارات من شأنها التقدم بها 

وتطويرها، فيجب أن تنال حريتها لتسيير أمورها حتى في مجال اإلستثمار، فهي في كثير من 

. اقضة والمتالطمة والمتضاربة، مما يسبب لها إرباًكا شديًدااألحيان تعرقلها األنظمة والتعليمات المتن

وأضاف أبو كركي أن المديونية الكبيرة لجامعة الحسين بن طالل ووضعها المالي يحد كثيًرا من 

 .الطموحات، ويقف حائاًل أمام تنفيذ ما يمكن تنفيذه، والذي بالتالي يحد من الطموح والتقدم
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ر والكويت يتعلقان باالعتماد وليس عدم اعترافقرارا قط: المعاني  

قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إبراهيم البدور، إن جامعاتنا بخير رغم حاجتها 

ن التعليم العالي في األردن يعد واحدًا من أجود أنظمة التعليم  لمراجعة بعض سياساتها التعليمية وا 

 .في بلدان العالم

الل ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته امس االثنين لبحث قرار دولتي الكويت وقطر الشقيقتين جاء ذلك خ

بسحب اعتماد جامعات أردنية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 

لدائرة وليد المعاني، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، ومدير ا

« الخارجية»القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عاهد سويدات، والناطق الرسمي باسم 

 .السفير سفيان القضاة

وقال البدور إن هدفنا هو النهوض بالتعليم العالي واالرتقاء بمخرجاته عبر تشخيص واقع الجامعات 

هذا القطاع شأنه شأن أي قطاع آخر فهو والوقوف على مواطن الخلل والعمل على معالجتها، ف

بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتطوير إدائه فرغم التطورات واإلنجازات التي شهدها إال أنه بحاجة إلى 

إعادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية إلزالة العقبات من أمامه وتعظيم اإليجابيات وتفادي السلبيات 

 .التي تعيق تقدمه

ين الحضور خرجت اللجنة بجملة من التوصيات والمقترحات لتطوير وأضاف أنه وبعد نقاش ب

لغاء الدراسة : مخرجات التعليم والتي من أبرزها ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي وا 

عادة النظر بمنح االستثناءات للجامعات من مجلس التعليم ( ويكند)المكثفة في نهاية األسبوع  وا 

لبة، والعمل على تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العالقة بالتعليم العالي بهدف استقطاب الط
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العالي لتوحيد الجهود والتواصل مع الدول األخرى لبلورة تصور شامل بهذا الشأن باإلضافة إلى 

 .اتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية التي قد تعيق الطلبة كعملية اإلدخال المؤقت لسياراتهم

بحسب البدور، بضرورة عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة يكون شرطا  كما اقترحت اللجنة،

 .للتخرج وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم

من جهتهم، أعرب النواب محمد العياصرة ومحمود النعيمات وحسن السعود وعليا أبوهليل وصباح  

م النوافلة وصفاء الموني وعبدالقادر االزايدة، عن اعتزازهم بمسيرة التعليم الشعار واندري حواري وابتسا

العالي والتي اثبتت جدارتها عبر خريجيها الذين يعتبرون ثروتنا الوطنية كونهم ساهموا في بناء 

نهضة العديد من البلدان، داعين الى دعم الجامعات من خالل إجراء مراجعة صادقة وشاملة 

 .يمية وبما يحقق مصلحتنا الوطنيةللمنظومة التعل

وأكدوا ضرورة تكاتف جميع جهود مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها اإلعالم لدعم جامعاتنا وتسليط 

الضوء على النجاحات واإلنجازات التي حققتها واالبتعاد عن تضخيم األحداث بشكل قد يسيء 

 .لسمعة مسيرة التعليم العالي

العتراف واالعتماد أمران مختلفان ويجب التفريق بينهما، مؤكدًا أن ما بدوره، أشار المعاني إلى أن ا

تم هو اعتماد وليس عدم االعتراف، والكتب الصادرة عن قطر والكويت لم تتطرق إلى كلمة عدم 

 .االعتراف إطالقا ولو قرروا سحب االعتراف لقاموا بنقل طلبتهم إلى جامعات أخرى

جامعات األردنية، بين المعاني أن هذه العملية تتم من خالل وحول األسس المتبعة في اعتماد ال

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

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

 .التصنيفات العالميةسمعة الجامعة، والتقييمات و 
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وأشار إلى أن القرار جاء لغايات تنظيم وتوجيه الطلبة وتوزيعهم على الجامعات المنتشرة في المملكة 

 .ولمنع تكديسهم في جامعة واحدة

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

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

فيها طلبة قطريون أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة، في الوقت الذي تضمن القرار 

القطري توجها إلغالق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم اإلدارية والقانون وتوجيه الطلبة 

 .نحو تخصصات أخرى

معاني، عن الملحق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص أو أي ونقل ال

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

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

 .وجامعتين لكافة مستويات الدراسة العليا فقط

وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، أشار المعاني إلى أن الجانب الكويتي كان قد وجه طلبته لبعض 

الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه 

 .كويتيةبهذه التخصصات الالزمة لسوق العمل المحلية ال

وقال إن الوفد الكويتي الذي جاء الى األردن في آذار الماضي لم يزر كل الجامعات بل اكتفى بزيارة 

جامعة لم يدخلها أحد اطالقا، الفتًا الى ان القرار لربما ُاتخذ بناًء  22البعض منها فقط كما ان هناك 

 .على تصنيفات اكاديمية

ب معظمهم تقلد مناصب عليا داخل األردن وخارجه ولدينا واضاف اننا في األردن خّرجنا مليون طال

جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات األردنية، ما يؤكد أن  015ألف طالب ينتمون إلى  21نحو 

 .التعليم الجامعي األردني بخير وال يشوبه أي شائبة
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باستثناءات تجاوزت  وحول سياسة استقطاب الطلبة، بين المعاني انه ومنذ بداية تلك السياسة سمحنا

الطاقات االستيعابية وأن يدرس الطالب المواد االستدراكية بعد برنامجه واجتياز امتحان اإلنجليزي 

بعد التخرج كما سمحنا بالتدريس خارج الحرم الجامعي وكذلك ان يقوم بالتدريس اشخاص من حملة 

 .الماجستير االمر الذي تسبب بحدوث مشاكل بهذا الخصوص

سمحنا كذلك لتحويل كليات متوسطة لجامعات وبدأنا أيضا بتخفيض معدالت القبول في و »وتابع 

 05برنامج الموازي في الجامعات الحكومية كما خفضنا معدل القبول في الجامعات الخاصة بواقع 

 .، الفتًا الى ان كل هذا كان بحجة جذب واستقطاب الطلبة«عالمة

يع هذه المشاكل قبل مجيء الوفود الى األردن ولمعالجة ذلك وقال المعاني اننا في الوزارة ندرك جم

قمنا بجملة من الخطوات حيث اوقفنا الفصل الصيفي المقسم الى فصلين وعدد الساعات التي تعطى 

برنامجا منها مكررة  51برنامجا موازيا الن  62في الفصل الصيفي كما اصدرنا عدم الموافقة على 

 .رع ونبتكرجامعات واألولى ان نخت 01في 

وأشار إلى أن بعض األمور ال نستطيع إصالحها ألن قانون التعليم العالي لم يمّكنها من ذلك االمر 

الذي يحتاج الى تعديل قانون فضاًل عن التمويل والظروف المالية التي تمر بها الجامعات، معربًا 

 .بهذا الصدد عن تمنياته بأن يكون التعليم الجامعي مجانيًا في األردن

من جهته، أكد الزعبي أن التعليم العالي في األردن من أفضل التعليم في المنطقة والكوادر األردنية 

لها دور كبير، حيث قامت ببناء التعليم في المنطقة العربية، مضيفًا أن سوق التعليم في األردن 

 .برامج االكاديميةمنافسة وحاضرة وأفضل استراتيجية لتسويق التعليم هو الذهاب نحو التنوع في ال

وأشار إلى أن قرار دولتي قطر والكويت هو شأن داخلي وتنظيمي وبما يتوافق مع متطلبات سوق 

األردنية من ضمن قائمة الجامعات  -العمل لديهم ودليل ذلك أن القرار استثنى الجامعة األلمانية

لذين يتخرجون منها نظرًا المعتمدة على الرغم من تميزها، حيث ان المانيا تقوم بتشغيل الطلبة ا
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وقال الزعبي إن قطر تقول ان هناك تكدسًا في الطلبة في جامعة واحدة، حيث ان نحو .لكفاءتهم

في األردنية  05طالبًا في الـجامعات الحكومية بواقع  23طالبًا قطريًا في جامعة خاصة و 0252

الذي يؤكد تكدس الطلبة في جامعة في البلقاء األمر  0في العلوم والتكنولوجيا و 2في اليرموك و 5و

 0311وأضاف كما أن هناك اربعة آالف طالب كويتي في الجامعات األردنية منهم حوالي . واحدة

 .طالب في الجامعات الرسمية التي طلبوا اعتمادها والباقي موزعين في جامعات أخرى

بدالت اعتماد التخصصات الجديدة والبالغة خمسة االف وعن استفسار النائب صفاء المومني حول 

دينار، تعهد الزعبي بالرجوع الى مجلس الهيئة ودراسة الموضوع العادة النظر بهذه البدالت لتطبق 

من جانبه قال سويدات اننا ننظر إلى الجامعات كصروح علمية ويجب المحافظة .2121بداية العام 

 .الستثمار بها سواء كانت جامعات حكومية او خاصةعليها ونسعى جاهدين في الوزارة ل

واضاف أن قرار االشقاء القطريين والكويتيين ليس له أي بعد سياسي فهو أكاديمي وفني بحت 

ويجب إبقاؤه ضمن هذا اإلطار، مؤكدًا عمق العالقات المتميزة القائمة ومواقف تلك الدول الداعمة 

يع الجهود الدبلوماسية بهذا الشأن وكان آخرها التواصل صباح فيما قال القضاة إننا قمنا بجم .لألردن

امس مع القائم باألعمال في السفارة القطرية بعمان والذي أكد اعتزازه وفخره بالتعليم العالي في 

األردن، الفتًا إلى أن القرار تنظيمي ولغايات سوق العمل وال يشمل الطلبة الحاليين وال يؤثر كذلك 

 .ريجي الجامعات األردنية الذين يرغبون في العمل بقطرعلى األردنيين خ
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 معايير االعتماد والجودة العالمية شماعة مهترئة للجامعات العربية

 الدكتور علي منعم القضاة

يكثر اللغط في هذه األيام حول معايير االعتماد، ومدى جدية الجهات الناظمة للتعليم العالي في 

 .ايير، بنزاهة وشفافية، وحزم على الجميع دون محاباة، أو استثناءاتاألردن، في تطبيق المع

تقتضي منا األمانة والحقيقة أن ننظر إلى الموضوع نظرة محايدة في الممارسات الواقعية، والطموح 

قرار معايير اعتماد في األردن، توازي وتضاهي معايير  الذي يجب أن نصل إليه في إيجاد وا 

 .االعتماد العالمية

نما عملية متكاملة، تتكون من عديد العناصر، والمحاور، نورد أبرزها ه ذه النظرة ال تكون مجتزأة، وا 

وربما تكون لهم نظرة . في هذه المقالة، دون أدنى شك أن هناك أخوة ضليعين في عمل االعتماد

 :ورأعمق، أو يلتفتون إلى بعض النقاط التي قد تكون مقالتي أغفلتها، ومن أبرز هذه المحا

نما  .1 أن هيئات االعتماد في الواليات المتحدة هي هيئات مستقلة، وليست تابعة للدولة، وا 

 .تحكمها معايير عالمية

ُيعُد االعتماد األكاديمي للجامعات، والبرامج األكاديمية في أميركا، اعتمادًا اختياريًا، وليس  .2

 .ناظمة للتعليم العالي في العالممفروضًا على الجامعات، وهو أمر معروف لدى كل الجهات ال

اال إذا التحقوا بجامعات معتمدة من احدى ( بعثات)ال تقدم الدولة أي دعم مادي للطلبة  .3

 .هيئات االعتماد المستقلة

 مقاالت

 2/7/3542                                            الثالثاء                                                               طلبة نيوز

 



 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 

23 

هناك هيئات اعتماد أحيانًا للتخصصات الهندسية، أو في إدارة األعمال، أو التخصصات  .4

 .تخصصات وغير معتمدة في تخصصات أخرى الطبية، وقد تكون الجامعة معتمدة في

بدأت كثير من الجامعات العالمية تلجأ إلى الحصول على اعتمادات دولية للجامعة،  .5

 .وللبرامج العلمية فيها، مما يعطيها مصداقية، وعالمية، وليس فقط ثقة محلية

كم فيها قانون إن تصنيف الجامعات عالميًا تقوم به بعض الشركات الربحية، وبالتالي يتح .6

السوق، ولذلك نرى أن بعض الجامعات الخليجية صعدت بسرعة الصاروخ إلى أعلى قمة الهرم في 

 .سلم التصنيفات

أغلب جامعات الوطن العربي هي جامعات تدريس فقط، وليست جامعات بحث علمي  .7

 .كالجامعات الغربية، ولذلك فإن أي مقارنة بينهما ستكون مجحفة

هيئة التدريس في معظم الجامعات العربية مكانته االجتماعية، لضعف ما  لقد فقد عضو .8

دينار ( 711)، وخاصة عندنا في األردن بعضهم يتقاضى (راتب)يدفع له من مخصصات مالية 

 .في المنطقة الصناعية يزيد عن ذلك( المؤهل)فقط، علمًا أن راتب معلم دهان السيارات المحترف 

نما أن عملية اختيار رؤسا .9 ء الجامعات الخاصة في األردن، ال تقوم على أساس الخبرة، وا 

على مدى عالقة الرئيس القادم مع مالك الجامعة، إضافة إلى بعض الضغوطات األخرى، والتاريخ 

 .يعرف أن بعضهم يوقع على االستقالة قبل التوقيع على العقد

 Money) رار رئيس الجامعةال تخفى على أحد أن سيطرة مالك الجامعات الخاصة على ق .10

talks) ًسيطرة واضحة تمامًا، حتى لو كان المالك غير مؤهل علميًا، وهو فقط مليء ماليا ،. 

تتم حاليًا عملية تقييم الجامعات في األردن والذي تقوم به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  .11

 .أساتذة متخصصينالعالي األردنية وضمان جودتها، من خالل لجان تشكلها الهيئة، من 



 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 

24 

سيكون حتمًا من يقوم بعملية تقييم التخصصات في الجامعات، زمياًل، أو صديق جاء من  .12

 .جامعة أخرى، من التخصص نفسه

مع أن هيئة االعتماد  -يساور الشك بعض الجامعات أن التقييم غير نزيه، وال عملي  .13

 .كونه صديق، أو لكونه منافسًا للتخصصفي عملية التقييم ، إما ل -تتحرى الدقة قدر اإلمكان 

إذا أردنا النزاهة نستطيع أن نكاشف أنفسنا مباشرة، من خالل إحصائية أعداد الطلبة في  .14

الجامعات وفي جميع التخصصات، ومعرفة التجاوزات في أعداد الطلبة والنقص الحاصل في 

امعات الرسمية والخاصة أنفسهم، أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، فليقم بهذه العملية رؤساء الج

 .وألنفسهم قبل أن ينظروا علينا بالجودة، ومعايير االعتماد

يجب مراعاة نسب عضو هيئة تدريس إلى الطلبة، وعدم تجاوزها ألي شخص أو سبب كان؛  .15

طلبة كليات ( 25-0. )طلبة الدراسات العليا( 21-0: )والنسب المسموح بها عالميًا، وأردنيًا هي

طلبة كليات الدراسات اإلنسانية، أن ال تزيد نسبة من يباشرون التدريس ( 35-0)راسات العلمية، الد

إذا عرفنا نسب أعضاء هيئة التدريس الموجودة حاليًا في . فقط%( 5)من حملة الماجستير عن 

ية بعض الجامعات الرسمية ستحل بنا صاعقة، وسنجد نسبًا صادمة، فاضحة، ماحقة لكل القيم التربو 

التي نسعى إليها، وخاصة في الجامعات الرسمية، حيث تتجاوز األعداد في بعض كلياتها حتى نسب 

الكتاتيب في قرانا النائية، أواسط القرن العشرين، حيث كان يجتمع للشيخ كل أبناء القرية على نظام 

 .العينة المتاحة

ة أكبر؛ يجب أن يكون الفريق من إذا أردنا أن يكون فريق التقييم حياديُا، ويتمتع بمصداقي .16

 .خارج األردن

07 
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 فرصة للتقدم إلی األمام.. التعليم العالي

 محمد سويدان 

ت خالل الفترة األخيرة بعد قرار دولتي الكويت وقطر بوقف اعتماد هامات التي وجهبعيدا، عن االت

ة وموضوعية لوضع عدد من الجامعات األردنية، فإن ماحدث يشكل فرصة حقيقية لمراجعة حقيقي

إلى ماوصل  همن الشوائب التي أوصلت هالتعليم العالي في بلدنا والعمل على رفع مستواه، وتخليص

ا لسوق ه، وعدم تلبيتهواساليب التعليم وبالتالي ضعف مخرجات هجهاآلن، من ضعف بمنا هالی

حث العلمي وليد يجب مطالبة وزير التعليم العالي و الب هلذلك، فإن .العمل المحلي والخارجي

ذا الخصوص، فالوزير قال إن قرار دولتي الكويت وقطر، يجب هب هالمعاني االلتزام بما صرح ب

لنراجع ونكشف ماذا جرى؟ وأين مواطن الخلل؟ وما الذي اوصل منتجنا التعليمي “أن يكون فرصة،

ات هلجنعم، إن قرار الكويت وقطر، يجب، أن يدفع ا .“هونرقى ب هذا الوضع حتى نصححهل

ا لمراجعة شاملة لوضع هالمسؤولة عن التعليم العالي في بلدنا لدق ناقوس الخطر، ويجب أن يدفع

الحالي، والذي دفع دوال عربية  هالتعليم العالي، وتحديد األسباب بكل موضوعية التي أدت إلى واقع

تقدم علينا، بعد أن ذا فقط، بل الهوخصوصا خليجية لالبتعاد عن جامعاتنا، وتعليمنا العالي، وليس 

اية القرن هالجامعات األردنية، باعتراف الجميع، كانت متقدمة بدرجات حتى ن .ا طويالهتفوقنا علی

وكان خريج الجامعات األردنية، مضرب مثل . الماضي عن الكثير من الجامعات في منطقتنا واألقليم

العديد من الشركات واالسواق العربية نية العالية، بحيث كان مطلب هللمستوى المرتفع بالتعليم، وبالم

لقد . يبدو، أن القرارات في السنوات األخيرة السبب وراء تراجع التعليم العالي في األردن .والخارجية

ات المعنية، بالحفاظ على المستوى الممتاز للتعليم العالي في بالدنا، ولم تستطع البناء هفشلت الج

، بدال من الدفاع هام، فحدث تراجع واضح، يجب أن نقر بعلى ما كان موجودا، للتقدم إلى األم

علينا عدم دفن رؤوسنا بالرمال، بل أن نكون جريئين باالعتراف بالخطأ وبتراجع . غير المنطقي
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التعليم العالي، والعمل ضمن خطة واضحة وشفافة إلعادة األلق لتعليمنا العالي، ونحن قادرون على 

لدينا كل االمكانيات لوضع تعليمنا العالي على سكة  .خصنة األمورذلك، ولكن علينا االبتعاد عن ش

التقدم والتطور والتفوق، لكننا بحاجة إلى قرارات واجراءات صحيحة ، مستندة إلى دراسة حقيقية 

ناك الكثير من االيجابيات في تعليمنا العالي، هما تزال  .وواقعية وموضوعية لواقع التعليم في بالدنا

ات، والقرارات الخاطئة، ومعالجة الخلل بكل شجاعة ها، وبالمقابل علينا إزالة التشوهعلی علينا البناء

ي االعتراف بوجود خلل، اتخذت، فوزير التعليم العالي يقر بذلك، ويدعو هالخطوة األولى، و .وجرأة

تعليمنا المطلوب تكاتف الجميع لتحقيق ذلك، ليعود .. للمراجعة والدراسة والعمل على معالجة الخلل

م فعال برفعة هو الذي يساهاالستثمار الحقيقي في التعليم،  .المتقدم في المنطقة والعالم هالعالي لموقع

 .ذا الصعيد، ونحتاج إلى قرارات شجاعة ومنطقية وموضوعيةهالدول، ولدينا الكثير على 
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 تخبط وتبريرات غير مقنعة.. التعليم العالي

 محمود الخطاطبة

و هدف الرئيس من قراري الكويت وقطر، سحب اعتماد بعض الجامعات األردنية، هو كان الحتى ل

ن كنا نشك في ذلك، إال أننا يجب أن نقر “ماهتوطين التعليم في جامعات“اتين الدولتين لـه هتوج ، وا 

مم هضعف واضح، األمر الذي يتطلب إلى شحذ ال هبأن التعليم العالي في المملكة أصبح فی

يئة هرئيس  هوما يؤكد وجود مشكلة ما كشف .رائط طرق للحفاظ على جودة التعليم األردنيووضع خ

من طلبة الجامعات ال يتقنون %  22اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي عن أن 

ادات الدراسات العليا من ماجستير هيك ما يتسرب من معلومات حول شهارات األساسية، ناهالم

إذا ما أردنا أن نعالج المشكلة، يتوجب  .ا البعض بطرق غير مشروعةهاة، والتي يتحصل علیودكتور 

م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هعلى المسؤولين عن التعليم العالي في المملكة، وعلى رأس

دن ا كل من قطر والكويت، وخصوصا أن األر هتقر وبصوت عال بخطورة الخطوة التي أقدمتً  علی

نصيب األسد في تعليم أبناء الكثير إن لم يكن أغلبية دول الخليج  هقبل عقد أو عقدين كان ألبنائ

توطين ”ا هدفهويرى وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني بأن خطوتي الكويت وقطر  .العربي

يرات، لطالما ا لتحذهولألسف لم يستمع أو يعر انتبا هلكن.. “ذين البلدينهالتعليم في جامعات 

خطورة انعكاسات السياسات الرسمية على مخرجات التعليم ”ا مراقبون وخبراء تربويون، حول هأطلق

يقاف أي استثناءات أو  عادة النظر في شروط القبول وا  العالي وسمعة الجامعات األردنية، وا 

ذا هن ولو كان توطي”ذه الخطوة؟، ويعمل على هُُ ا، فلماذا ال يقدم األردن على مثل  .“يالتهتس

ألف طالب  51يوجد ما يقرب من الـ هفي جامعات المملكة، وباألخص أن“ الكالم دقيًق التعليم

ذه المشكلة هوكان التخبط سيد الموقف بالنسبة للوزير المعاني، في  .وطالبة يدرسون خارج البالد

ا وجود همهالقرار، أ ذاهاتين الدولتين لمثل هوجود أخطاء تسببت بوصول “بالتحديد، فتارة يقر بـ
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 هاستثناءات في شروطُ  القبول للطلبة الوافدين من ناحية المعدالت والتخصص الذي قبل ب

ل هاتين الدولتين الدارسين في األردن، وأخرى يجهمية أرقام طلبة ه، وتارة أخرى يقلل من أ“الطالب

بة، وثانية يؤكد بأن أعداد آالف طالب وطال 5اتين الدولتين هم فمرة يقول بأن أعداد طلبة هأعداد

كما أن تبريرات المعاني  .آالف 3آالف وثالثة يشير إلى أن عدد القطريين  2الطلبة الكويتيين فقط 

دف من القرار القطري حول إعادة توزيع الطلبة في الجامعات األردنية نتيجة هبخصوص أن ال

األمر يقرره القطريون مع  ذاهف.. اهم في جامعات معينة، غير صائبة أو في غير محلهلتكدس

 هذا التوجهكما أن مثل  ...م لو تجمعوا في جامعة واحدة فقطهال يضير هم، مع أننا نرى أنهطلبت

ولو كانت تلك التبريرات صائبة، لما  .ال يجعل القطريين يقدمون على سحب اعتماد جامعات أردنية

 .والحسين، والطفيلة، آل البيتمؤتة، : يهسحبت الكويت وقطر االعتماد من جامعات األطراف و

،غير منطقي،ً   01ألف طالب وطالبة غير أردنيين في جامعات المملكة الـ 22ي بوجود هإن التبا

و هوكما .. م يحمل الجنسية الفلسطينيةهيؤكد بأن أكثر هوخصوصا أن وزير التعليم العالي نفس

ذا العدد من هكما أن  .في جسد واحد معلوم بأن األردن وفلسطين يعتبران بلدا واحدا أو رئة واحدة

و رقم أقلً  من عادي، وخاصة أننا هجنسيات،  015الطلبة الوافدين في األردن، الذين ينتمون إلى 

ذا الرقم على هعند قسمة  هكنا نصدر كفاءات علمية وأكاديمية إلى كثير من الدول، فضال عن أن

، فإن نصيب كل جامعة (ت حكوميةجامعا 01جامعة خاصة و 01)عدد الجامعات في األردن 

مرة ثانية، إذا ما أردنا عالج المشكلة، فعلينا أن نقر بوجود سلبيات  .طالب فقط 2201يكون نحو 

عض ”ا هإلى درجة ال ينفع وقت هن قد نصل معهو هفي سياسات التعليم العالي، الذي أصاب

ي جامعات األردن، سواء أكانوا يالت واستثناءات في قبول الطلبة فهلماذا يتم منح تس .“األصابع

مواطنين أم وافدين؟، ولماذا ال تتم زيادة الدعم الحكومي للجامعات؟، إذا ما أردنا أن نتقدم بتعليمنا 

 قبل أعوام هإلى ما كان علی هالعالي أو على األقل العودة ب
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 !اساتذة ما كان يجب ان يمروا امام بوابة جامعات

 أمان السائح

 

لدولتي الكويت وقطر الشقيقتين على قراريهما، اللذين فتحا باب التصريحات  هل نقول شكرا

واالعترافات مشرعا؟، وهل نقول ايضا شكرا لما تمت اثارته مع حالة تصالح مع الذات من خالل 

. مسؤولي التعليم العالي، والقائمين عليه خالل االيام الماضية؟، وكان اخرها يوم امس عندما قال د

ان هنالك اساتذة يدرسون بالجامعات االردنية، : اني في اجتماع لجنة التربية بمجلس النوابوليد المع

 .«ما كان لهم ان يمروا امام بوابات تلك الجامعات»

وقال ايضا ان اهمال تراكم مديونية الجامعات من خالل تعاقب الحكومات، ادى الى قرارات مختلفة 

موازي، على حساب التنافس، وان االجراءات التي اخذتها بجمع اعداد من الطلبة ضمن البرنامج ال

 !! والفصلين الصيفيين غير مرضية« الويك اند»بعض الجامعات الرضاء الوافدين من تدريس 

تصريحات هامة وخطيرة ادلى بها الدكتور المعاني، امام العلن وقرر ان ال يختبئ وراء اصبعه، واقفا 

مواربة، لكنه كشف بالوقت ذاته عن قضايا هامة جدا وحساسة  على الحقيقة، ومعترفا بالواقع دون

تتعلق، بعدم اهلية بعض اساتذة الجامعات للتدريس بها، وتجاوز بعض الجامعات المور جوهرية 

لغايات جمع طلبة من هنا وهناك، وكل ذلك مجتمعا اضافة الى واقع الجامعات المالي، ادى الى 

 .اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي قرارات اتخذتها بعض الدول الى وقف
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التصريحات المعلنة والواضحة تقول ان هنالك خلال، لكن بالطرف االخر والوجه االخر هنالك اعتداد 

بواقعنا التعليمي باالردن، وانه ان اخطأت جامعة فال يتم اطالق التعميم على كل الجامعات، وان 

ن االردن ايضا تتعامل بتلك الطريقة مع العديد من هو من حقها ومشروع أل» اي دولة »قرار الدولة 

 .مؤسسات التعليم العالي خارج الوطن

ابراهيم البدور رئيس لجنة التربية النيابية بحضور رئيس هيئة اعتماد . تصريحات المعاني ود

بما بشير الزعبي فيها الكثير من الصراحة والشفافية، واالعتراف باخطاء ر . مؤسسات التعليم العالي د

االخير جعل من تلك التصريحات ربما تخرج عن منطق الصمت « اي الحدث»متراكمة، وهي 

وتتعدى ذلك الى اعتراف من المعاني، بأن بعض اعضاء الهيئة التدريسية ال يجوز ان يدخلوا بوابة 

ن الجامعات، او يكونوا قد مروا من امامها، وهي قضية جوهرية وهامة، على الوزارة ان تتداركها م

خالل تطبيق نظام مزاولة العمل االكاديمي الذي لم يطبق اي من بنوده، منذ إقراره قبل عشر 

هذا النظام يرسم خريطة طريق واضحة لمن يمارس العمل االكاديمي في مؤسسات التعليم .سنوات

نظام العالي االردنية، ويمنع بالضرورة كل من ال تنطبق عليه التفاصيل ان يكون استاذا جامعيا، وال

يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في »

الجامعات والكليات الجامعية والمبتعثين للتعيين فيها قبل سريان أحكام هذا النظام مجازين لممارسة 

لخاصة بهم عند العمل االكاديمي وفق احكامه ويتم قيد اسمائهم في السجل وتصدر لهم االجازات ا

المطلوب ليس اعترافات او تصريحات، او اجتماعات واعالم، بل المنتظر ان يجتث الخطأ .الطلب

مرة اخرى شكرا للخطابات الرقيقة لكل من قطر والكويت، اليصال رسائل لجامعاتنا،  .من جذوره

الجامعات االردنية لم تكن  وشكرا لمسؤولينا الذين لم يجافوا الحقيقة ، عندما قالوا ان الوفود التي زارت

على قدر المهنية الكافية والعلمية، بأن تتخذ قرارات بحق مجموعة من الجامعات، ألن العلمية 

، بحسب تعبير وزير التعليم «رب ضارة نافعة«و .والشفافية باتخاذ القرار وابداء االسباب هو االساس

ن ننهي جذريا العثرات واالخطاء التي العالي، وعلينا االستعداد لعام جامعي جديد مختلف بعد ا

 .اعترفنا بها رسميا
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 االعتماد وارتداداته“ زلزال”

  حنان کامل الشيخ 

االعتمادات العربية للجامعات األردنية وما حصل “ أزمة”ا حين نطرح هثالث قضايا علينا أال نغفل

من الطلبة األردنيين،  هان بهناك عددا ال يستهي أن هأولى تلك القضايا . ا من جدل ولغطهحول

 .المقيمين في الدول التي سحبت االعتماد من الجامعات األردنية، ما عدا الخمس أو الست المعتمدة

م األكاديمية في هم من الطلبة الخليجيين، والذين يمكن تعديل أوضاعهؤالء الطلبة بالنسبة لنا أه

م بشكل أو هالتي من المؤكد سوف تنصفاالعتماد والمعادلة، بسبب التحركات القانونية والتنظيمية 

! لكن بالنسبة للمنتسبين األردنيين من حاملي اإلقامة في تلك الدول، فإن األمر يختلف تماما .بآخر

م من هم سارية المفعول، لحين تخرجهم إلى جانب الصعوبات اللوجستية لإلبقاء على إقاماتهف

م هاالستمرار في البقاء واإلقامة مع أسرناك، و هالجامعات، على أمل االلتحاق في سوق العمل 

م هاداتهم سوف يعانون األمرين اليوم العتماد شهالموجودة أصال منذ عشرات السنين، ف

م أعداد كبيرة جدا من المغتربين غير القادرين أو باألحرى غير هو .ا فيما بعدها ومعادلتهوتصديق

م هوبطبيعة الحال يأتون إلى بالد. اإلقامة م الجامعية والعليا في دولهم بإكمال دراستهالمسموح ل

ذا هؤالء الطلبة بعد هماذا سيحل ب. م للتحصيل العلمي في جامعات حكومية وخاصةهوجامعات

. ي عنوان القضية الثانيةهذه األخيرة هات المسؤولة المختصة؟ وهالقرار غير المدروس من قبل الج

جراءات هتلك، بدون أن تسبق فكيف يستوي أن تصدر دول معينة قرارات قاطعة مثل ا مشاورات وا 

مفاجأة للمتلقين في وزارة  همشتركة بين الطرفين؛ األردني والخليجي، بحيث ال يخرج األمر وكأن

ذا القرار بأسلوب الخبر العاجل والطارئ، مسببا حالة من الصدمة هلماذا مر  !التعليم العالي؟

 هيكم عن اإلحراج الذي تسبب فیهكومة عموما؟ ناشة للمسؤولين األردنيين في الوزارة والحهوالد

ر على السطح هل من المعقول أن يظه .القرار للبعثات الثقافية والدبلوماسية التابعة لتك الدول
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أركان السياسة التعليمية والوطنية في البلد مثل االنفصال من طرف  هتز لهوبشكل مباغت خبر ت

وما سوف . ستلحق بسمعة التعليم العالي، داخليا وخارجيا واحد، مع االعتبار للنتائج الوخيمة التي

القضية الثالثة تعد جدلية  .ال وال سريعاها سهمن فواتير مادية ومعنوية لن يكون تسديد هيترتب علی

ا ترتبط ارتباطا مباشرا بالموظفين والعمالة الوافدة لتك الدول تحديدا، والتي من هوحساسة، ذلك أن

ت سوق العمل مؤخرا آلالف فرص التوظيف لألردنيين الذين استبشروا خيرا ا قد فتحهالمفترض أن

ا هبمنصات التوظيف ووعود العمل في دولتي الكويت وقطر، بعد صوالت وجوالت مكوكية قامت ب

ؤالء ه .نية واألكاديمية والعمليةهالحكومتان الحالية والسابقة، إلعادة الثقة بالخبرات األردنية الم

م هم، هرا بوظائف دول الخليج، للخروج من حلقة البطالة المحلية الضيقة على أحالمالمستبشرون خي

ادات العلمية والعليا، في مختلف هم خريجو الجامعات األردنية من حملة الشهفي غالبيت

ماذا سيكون مصير الشابات والشباب الموعودين في العمل، أو حتى . التخصصات العلمية واإلنسانية

م هموا بعد لتلك الفرص، بعد أن صدر قرار مفاجئ مثل ذاك يمكن أن يمحو أحالمالذين لم يتقد

ا تستوجب وقفة جادة حادة جازمة هنعلم أن سحب االعتماد قضية بحد ذات !البسيطة بجرة قلم؟

ن ظهف. حازمة، تجاه كل متعلقات مخرجات التعليم العالي في البلد ا ال تتناسب هرت وكأنهي وا 

دد معاييرنا الداخلية في هی هإنما من األولى أن ننظر لألمر بأن. الخارجيةومعايير االعتماد 

ا قريبا جدا، لو هذا العنوان الكبير، سيسمع صداهلكن القضايا األخرى المتعلقة والتابعة ل. األساس

 .لم تحل المشكلة فورا
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 !التعليم العالي بحاجة لثورة بيضاء

مفضي المومني. د  

قبل كل شيء القضية ليست جلد للذات بقدر الوقوف (! وقع الفاس بالراس)اال اذا كالعادة ال نتحرك 

على السلبيات واجتثاثها بهدف تطوير التعليم العالي نحو جامعات عالمية وخريج يواكب متطلبات 

 …العصر

كالمك عن ذاتك ال يصنع النجاح ، فالنجاح ممارسة مستمرة تصنع سمعة تشنف … العالم يراقبك

اما التغني الكاذب واالعتماد على مؤشرات نجاح خنفشاريه لن يجعلنا نتقدم ، .… ن ال يسمعآذان م

 :وساختصر عالتنا في التعليم العالي بما يلي

مديونية الجامعات وضعف الدعم الحكومي وعدم توجيه كامل دينار الجامعات لمصلحة  -1

قديم والرمزي، جعل الجامعات ترزح الجامعات واستمرار الكثير من الجامعات باسعار الساعات ال

تحت وطأة المديونية وصارت كل الجهود موجهه نحو تحصيل المال كل شهر لدفع الرواتب، على 

 .حساب العملية االكاديمية احيانا ان لم نقل غالبا

االدارات الجامعية، ازعم ومن خبرتي ان اهم معضلة تواجه جامعاتنا ونظامنا التعليمي هي  -2

رات، اإلداري الضعيف الذي وصل بالواسطة او بطرق اخرى ال تتضمن معايير الكفاءة ضعف االدا

لن يصنع نجاحا، ال بل انه وصفة سحرية لقتل النجاح وهذا يبدأ من رئاسة القسم االكاديمي وينتهي 

اء ويتداول العارفون بالتعليم العالي اسم....ووزراء التعليم العالي وهيئة االعتماد… برئيس الجامعة

وزيرين كانا من اسوء من مر بوزارة التعليم العالي وهم من يتحمل الكثير من المالحظات 
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واالشكاليات والهنات التي اقتحمت جامعاتنا ، واالمثلة كثيرة إلدارات ورؤساء جامعات وعمداء اعادوا 

 .مؤسساتهم عشرات السنين الى الوراء

االموال من خالل البرنامج الموازي والذي غلب  التوجه العام في الجامعات نحو اولوية تحصيل -3

جانب المال على النوعية، واحدث خلال في نظامنا التعليمي، وسادت قضية من يدفع ينجح لدى 

 .البعض، والتهاون في ضبط العملية االكاديمية والتركيز على الكم مقابل النوع

ر المناهج بما يتناسب مع حاجة كالسيكية وقدم بعض البرامج وبقائها على حالها وعدم تطوي -4

 .سوق العمل وعصر التطور والتكنولوجيا

ضعف مدخالت التعليم العالي اي مخرجات التعليم العام او المدرسي، ونالحظ ذلك جليا من  -5

 .خالل افتقار نسبة من الطلبة المقبولين الساسيات التعلم التي تدخلهم المستوى الجامعي

معات تخص تدريب اعضاء هيئة التدريس لتطوير ادائهم او ضعف عدم وجود برامج في الجا -6

التطبيق ان وجدت ، وال يكفي ان تحمل الدكتوراه وتمارس التدريس دون تأهيل تربوي مسلكي وتدريب 

 .لتطوير المدارك بكل ما هو حديث وجديد

وتعقيداتها البحث العلمي واشكالياته صحيح ان بعض التمويل موجود ، ولكن كثرة اإلجراءات  -7

والموافقات تجعل الكثيرين يحجمون عن االنخراط في البحث العلمي الرصين، واقتصار البحث 

العلمي لغايات الترقية، ايضا التركيز على الشكليات وليس المضمون في اجراءات الترقية، وعدم 

 .تشجيع الجامعات للمجموعات البحثية

لة، ينشط من خاللها البحث واالنتاج والتميز، وينخرط جامعاتنا بحاجة لمراكز ريادة وابتكار مفع -8

 .فيها المدرس والطالب، وتوضع لها تشريعات تنظمها
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وجود نظام رقابي صارم على اداء الجامعات واإلدارات الجامعية حكومية وخاصة، للحد من اي  -9

 .مخالفات او اخطاء تؤثر على العملية االكاديمية

من المستوى السياسي واألمني وغيرهم في شؤون الجامعات، وقف التدخالت والواسطات  -10

الجامعات وجدت مستقلة ويجب ان تبقى مستقلة، اما ان يتم تعيين اعضاء مجالس االمناء واإلدارات 

الجامعية بضغوط من الجهات التي اسلفت فهذا هو سبب ما وصلنا اليه، والقادم اسوء ان بقينا ندفن 

 .رؤوسنا في الرمال

دة الرقابة على الجامعات الخاصة وادائها االكاديمي، وسن التشريعات للحد من تدخل زيا -11

المالكين برؤساء الجامعات والعملية االكاديمية، والتأكد من تطبيق القوانين واالنظمة وحسن سير 

 .العملية التدريسية

لجامعات شركات عدم التهاون في العملية االكاديمية وتمييعها من خالل تسهيالت، وكان ا -12

 .وهذا ينطبق على الجميع جامعات عامة وخاصة! ترفيهية وسياحية

 .مراجعة اسس القبول وعدم اعطاء استثناءات تخل في العملية االكاديمية الي جامعة -13

امتثال تجارب عالمية ناجحة في التعليم الجامعي وفتح باب التعاون المثمر مع المؤسسات  -14

 .والجامعات العالمية

 .تفعيل الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص، سواء في اعداد المناهج او التمويل او التدريب -15

 .ثبات التشريعات ووضوحها عامل مهم في رفع سوية التعليم -16

تفعيل التعاون بين الجامعات وفتح باب التفرغ العلمي بين الجامعات وعدم تركه للمزاجية ونحن  -17

 !جالس عمداء لمنع استقبال طلبات تفرغ علمينرى قرارات مؤسفة لم
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 .المكرمات حق مكتسب ولكن يجب توجيهها بشكل صحيح -19

هذا ما اسعفتني فيه الذاكرة بعجالة، وهنالك قضايا اخرى، صحيح انه من المفترض ان الجامعات 

عليم عالي تطبق مضامين االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وصحيح ان لدينا قانون ت

وقانون جامعات رسمية وهي قيد التعديل كما نسمع، لكن مخرجاتنا ليست على ما يرام، ورب ضارة 

نافعة ، فاعتماد بعض الجامعات من قبل الكويت وقطر ، واستثناء الغالبية العظمى من الجامعات 

ء من اجل تعليم يدق ناقوس الخطر ويجعلنا نتفق اننا لسنا في احسن احوالنا ويجب ان نفعل كل شي

وليد المعاني وزير التعليم العالي ال . عالي متقدم ويشار اليه بالبنان مثلما كان، واعتقد ان معالي د

، فالداء معروف والدواء ممكن (شدشدة براغي التعليم العالي كما صرح)تعوزه الخبرة والقدرة والحزم في

تضع االمور في نصابها لتعليمنا العالي الذي بهمة الخيرين في بلدي، واجزم اننا بحاجة لثورة بيضاء 

حمى اهلل .… وغير ذلك سنبقى نراوح في مكاننا ونسير بخطوات ثابتة للوراء ال سمح اهلل.… نريد

 .األردن
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 اعالنات

 2/7/3542             الثالثاء                                                                                              7ص الرأي 

 



 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 

38 

 

 

 الدوار السابع -أحمد حسن محمود زابطية  -

 حي نزال -محمود محمد راغب ملحم  - 

 حي الصحابة -ج حمد الكيالني صالح نصر الحا - 

 جمعية الفيحاء -بهيجــة عثمـــان البرنــــي  - 

 الصويفية –الكسندرا عبدااهلل الصايغ  - 

 الصـــويفـيـــــــــــة -رأفت محمد عبدالكريم بركات أبوالفيالت  - 

 الصويفية –ديانا أسعد جورج جبرائيل  - 

 خلدا -زها اسعد فرح عماري  -  

 

 

 

 

 «هم هللارحم»

 

 

 

 

 

 وفيات

 الرأي 
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 العالمي للتجارة والتسويق اإللكتروني “ أمازون”أن موقع “ زواريب“كشفت مصادر اقتصادية لـ
مبنى في منطقة الدوار  هوالبيع بالتجزئة، بصدد إنشاء فرع للشركة في األردن، بعد شرائ

 المصادر قالت؛ إن العمل جار لتسجيل. لبنك أردني هالخامس بعمان، تعود ملكيت
ن وجوده في عمان، سيوفر فرص عمل ألردنيين، كما  “أمازون” بوزارة الصناعة والتجارة، وا 

 .سينشط حركة التجارة اإللكترونية على مستوى المنطقة
 

 ا رئاسة جامعة رسمية مؤخرا بحق رسالة دكتوراة لمدير عالقات هلجنة تقصي حقائق؛ شكلت
منقولة من رسالة  هثبت بأن رسالتبارتكاب سرقة علمية، بعد الت همها، تتهعامة فی

تقرير اللجنة؛ أرسل إلى مكتب رئيس . دكتوراة تعود ألستاذ جامعي من جنسية عربية
 .هالى مجلس عمداء الجامعة للمصادقة علی هالجامعة، ليحيل

 
 على ملعب الكرامة بمدينة  هالمنتخب الوطني لكرة القدم؛ تأخر أمس في تنفيذ تدريبات

تعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، بسبب إغالق بوابة الملعب امام الحسين للشباب، اس
“ زواريب“مصادر لـ. مفتاح البوابة هالالعبين، في ظل عدم وجود الموظف الذي بحوزت

از هم وغضب الجهأكدت أن العبي المنتخب، توقفوا عند البوابة لربع ساعة، ما أثار غضب
 .اإلداري

 
  مؤخرا . ، سيكون أحدث حزب على الساحة األردنية(أسيستحت الت)حزب اإلحياء العربي

تقدم حزبيون سابقون ممن كانوا أعضاء في حزب البعث العربي االشتراكي، بطلب تأسيس 
في أربعينيات القرن  هقبل انطالقت هذا الحزب الذي سبق وأن حمل حزب البعث اسمه

 .الماضي
 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


