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   أخبار الجامعة
  ٤  غدا الخمیس" األردنیة "صرف رواتب العاملین في : صالح

  ٥  یشارك في برنامج تعزیز القدرات الشبابیة" األردنیة " طالب من 
العتوم تنتقد تدخل مجلس التعلیم العالي في تعیین رئیس الجامعة 

  .األردنیة 
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 ٨  لیفمستشفى الجامعة االردنیة یرد على سوا
 ١٠  شوائب وتدخالت تعتري اختیار رئیس الجامعة االردنیة

 ٣بتحدید المعاییر قبل ترشیح " أمناء األردنیة"الطراونة یطالب 
  أسماء لرئاسة الجامعة

١٢ 

 ١٣  نكسة مجلس أمناء االردنیة
   شؤون جامعیة

 ١٤  اجتھادات بقصد التطویر.. الجامعات األردنیة
 ٢٢  شروط في رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة ٧

مفتاح التحرك » لتنمیة الموارد البشریة الوطنیة«: الزعبي 
  اإلیجابي في مؤسسات التعلیم العالي
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ً لالردن ویجب " : الضمور والفقیر" ً حصینا كلیات الشریعة درعا
  ...إعادة النظر في قرار رفع معدل القبول

٣٢ 

 ٣٤  اعتماد بعض التخصصات الجامعیة وتأجیل اعتماد البعض اآلخر
 ٣٦  للجامعات" القبول الموحد"ألف طلب تتلقاھا  ٢٠: عوض

اشتراط استحداث أي تخصص جامعي بموافقة النقابة : الطویسي
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٣٧ 

 ٣٨  نسبة النجاح في امتحان الشامل ٦١.٢%
 ٣٩  تأجیل امتحان الكفایة في اللغة العربیة لعدم توفر قاعات

   مقاالت
 ٤٠  محمد أبو رمان/قرار صائب

الدكتور عمر علي /ب؟ما ھو دور الجامعات في محاربة اإلرھا
  الخشمان
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فوضى التعلیم الجامعي واعادة ھندسة التعلیم 
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 ٤٧  د مصطفى عیروط/رؤیا مستقبلیھ لتطویر التعلیم العالي
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 غدا الخمیس" األردنیة "صرف رواتب العاملین في : صالح

 

محمد المبیضین ــ أوعز رئیس الجامعة األردنیة بالوكالة الدكتور عماد صالح لوحدة الشؤون المالیة  

  . الجامعة بعد ظھر غد الخمیس قبل حلول عید األضحى المبارك بصرف رواتب العاملین في

   

ً ـ لصالح ـ لتلبیة احتیاجات العاملین المالیة بھذه المناسبة المباركة   .ویأتي ھذا القرار وفقا

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة 
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  یشارك في برنامج تعزیز القدرات الشبابیة" األردنیة " طالب من 

محمد المبیضین ـــ شارك رئیس اتحاد 

األمیر الحسین بن عبد هللا طلبة كلیة 

مؤسس / الثاني للدراسات الدولیة 

في الجامعة ) ھمنا وطنا (مبادرة 

األردنیة الطالب المنتصر با القرالة 

تعزیز قدرات " في فعالیات برنامج

الشباب أعضاء األحزاب الشبابیة 

والناشطین في مؤسسات المجتمع 

  . والبرلمانیة الذي نظمتھ وزارة الشؤون السیاسیة" المدني 

والبرنامج الذي نظمتھ الوزارة بالشراكة مع مشروع دعم االتحاد األوروبي لمؤسسات الدیمقراطیة 

یھدف إلى تمكین األعضاء ،  األردنیة والتنمیة بمناسبة احتفاالت دول العالم بالیوم العالمي للشباب

م بالحیاة السیاسیة والحزبیة في الشباب في األحزاب السیاسیة من خالل تشجیع أقرانھم على االھتما

  . األردن

وقال القرالة إن البرنامج تضمن ورش عمل ولقاءات شبابیة حول موضوعات تتعلق بدعم أعضاء 

الشباب من منتسبي األحزاب السیاسیة والفاعلین من مؤسسات المجتمع المدني للتعرف على مفھوم 

مھاراتھم خصوصا في التأثیر على الرأي  المشاركة السیاسیة ومساعدة الناشطین منھم في تطویر

  . العام وتعریفھم بأسالیب التكنولوجیا الحدیثة المرتبطة بالتواصل مع المجتمعات المحلیة

 :الرأي ص/أخبار األردنیة 
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وأضاف أن الملتقى ینسجم مع تطلعات ورؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني الرامیة إلى مساندة مجتمع 

ألردنیة، باعتبارھم عماد المستقبل األردني المشرق الشباب للمشاركة الفاعلة في الحیاة السیاسیة ا

  .والواعد باإلنجاز والرفعة واالزدھار

وعرض القرالة الجھود التي تبذلھا الجامعة األردنیة لصقل شخصیة طلبتھا، وتشجیعھم على 

االنخراط في العملیة السیاسیة في سبیل تنمیة أفكارھم وفتح اآلفاق أمامھم لخدمة متطلبات وطنھم 

  . لى الوجھ األكملع

وفي ختام البرنامج سلم األمین العام لوزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة المھندس بكر العبادي درع 

ً لمشاركتھ الفاعلة في إنجاح أعمال البرنامج    .البرنامج للقرالة تقدیرا
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  ..العتوم تنتقد تدخل مجلس التعلیم العالي في تعیین رئیس الجامعة األردنیة 

  

نتقدت النائب ھدى العتوم تدخالت مجلس التعلیم العالي حیث أنھ قام بالعدید من االجراءات ا

بشكل عام  -والتدخالت المعلنھ وغیر المعلنھ في تنسیبات مجلس امناء االردنیة مؤكدة أن الجامعات 

  .. ھي مؤسسات مستقلة وال ینبغي التدخل في عملھا -

لس التعلیم العالي أال یتدخل في صالحیات وعمل وتنسیبات قالت العتوم إنھ من المفترض على مج

مجلس االمناء في الجامعة األردنیة لتكون مغایرة للمتعارف علیھ ولتكون في اطار بعید عن تقدیم 

   ... األكفأ واألقدر

وأكدت العتوم أن األخطاء المتكررة والتجاوزات التي یقع فیھا مجلس التعلیم العالي والتي كان آخرھا 

إختیار رئیس الجامعة األردنیة ال تجعل منھ مجلسا للسیاسات التعلیمیھ ، بل لفرض االمالءات بعیدا 

  ..عن الحیادیھ و الشفافیھ وھو ما یعتبر سابقة خطیرة ال یمكن القبول بھا 

 سرایا
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  مستشفى الجامعة االردنیة یرد على سوالیف

ونداء استغاثة وضعناھا على مكتب مدیر  بعد ان نشر موقع سوالیف مساء امس الثالثاء حالة انسانیة

مستشفى الجامعة االردنیة ، لحالة مریض تواجد لساعات في غرفة الطوارئ في المستشفى في حالة 

غیبوبة ، وكان المریض یحتاج الى الدخول في غرفة العنایة المركزة ، إال ان عدم وجود اسّرة بقي 

  . المریض في الطوارئ رغم حالتھ الحرجة

ن تم تداول الخبر على مواقع التواصل االجتماعي والمواقع االخباریة ، وصل سوالیف الرد وبعد ا

  . التالي من مستشفى الجامعة

  وعمال بحریة الرد وحق المستشفى بالرد سوالیف ینشر الرد كما وصلنا

ً للمنشور الذي تم تداولھ عبر عدد من المواقع اإلخباریّة اإللكترونیة یوم الثالثاء الموافق  إشارة

فإنھ  ”ICU رفض مستشفى الجامعة األردنیة إدخال مریض سبعیني إلى”، حول ١٤/٨/٢٠١٨

ً بحق الرد یُرجى نشر التوضیح التالي   :وعمال

ُضلى  ً إلى تقدیم خدمات طبیة عالجیة ف ً فإن كوادر ُمستشفى الجامعة األردنیة تسعى جاھدة بدایة

ن ھذا الُمنطلق فإّن إدارة المستشفى ترّحب بأیة للمرضى الذین یشّكلون جوھر عمل المستشفى وم

ّاءة بقصد معالجة أوجھ القصور إن وجدت   .مالحظات بن

وحول فحوى الخبر موضوع الرد فإّن إدارة المستشفى توضح بأّن المریض یحمل تأمین وزارة 

الصحة وصل طوارئ المستشفى في تمام الساعة العاشرة من مساء یوم اإلثنین الموافق 

، وقد تم (ICU) وھو یعاني من التھاب رئوي وبحاجة إلدخالھ إلى العنایة المركزة ١٣/٨/٢٠١٨

ّر أسرة ً لعدم توف ، قامت مكتب (ICU) إسعافھ في الطوارئ وتقدیم العنایة والرعایة الالزمة لھ ونظرا

 التنسیق التابع لوزارة الصحة في المستشفى بتحویل المریض إلى مستشفى المقاصد، إال أن ذوي

 ٣:السبیل ص/سوالیف
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المریض رفضوا وبشكل قاطع نقلھ وأصروا على إبقائھ في مستشفى الجامعة وعلى مسؤولیتھم 

ً بأن حالتھ كانت تسمح بنقلھ، وھو الیزال حتى اللحظة في طوارئ المستشفى یتلقى  الخاصة علما

ّر سریر في قسم العنایة المركزة أو تحویلھ إلى مستشفى آخر حال موافق ة العنایة الالزمة لحین توف

  .األھل

 ً إن مستشفى الجامعة األردنیة حریص كل الحرص على تقدیم الرعایة الالزمة للمراجعین، وإیمانا

 منھ بأھمیة توفیر أفضل سبل الرعایة فإن المستشفى بصدد افتتاح وحدة جدیدة للعنایة المركزة

(ICU)  مجھزة بأحدث المعدات واألجھزة المتطورة) ٣٤(بسعة ً   .سریرا

ً، فإن إدارة المستشفى لترجو من كافة وسائل اإلعالم على اختالف أنواعھا ضرورة تحري  وأخیرا

الدقة وااللتزام بالحیادیّة في كل ما یُنشر حول مستشفى الجامعة األردنیة الذي یتخذ من الموضوعیّة 

 ً ً ممارسا ً لھ وواقعا   .والتمیّز شعارا

  

 

  إدارة مستشفى الجامعة األردنیة
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  اختیار رئیس الجامعة االردنیة شوائب وتدخالت تعتري

  

تشیر المتابعات الختیار رئیس للجامعة االردنیة إلى وجود شوائب تعتري عملیة االختیار، وكذلك 

  .تدخالت تحاول منع اختیار أحد المرشحین حمایة لمصالح شخصیة

جامعة من وبعد أن رفع مجلس امناء الجامعة األردنیة قائمة باسماء ثالثة مرشحین لمنصب رئیس ال

اصل عشرة اسماء، الى مجلس التعلیم العالي، دون المرور بمراحل اختیار رئیس الجامعة بحسب 

الدكتور عالء البكري : التعلیمات الخاصة لشغل المنصب، واالسماء التي رفعھم مجلس االمناء ھم

د الدكتور والدكتور مروان عبیدات والدكتور عبدالكریم القضاة، تحاول جھات لھا مصلحة إستبعا

  .القضاة من فرصة الحصول على رئاسة الجامعة

وتشید جھات أكادیمیة وعلمیة على الصفات الحسنة التي یتمتع بھا الدكتور القضاة، إضافة إلى 

  .السیرة المھنیة المتمیزة

ویدخل المركز الوطني للسكري الذي یرأسھ الدكتور كامل العجلوني على خط اختیار رئیس الجامعة 

المركز یقع في اراضي الجامعة االردنیة ویتبع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا، وتحاول  باعتبار

  .ادارتھ االستقاللیة في القرار، وھذا یطرح تساؤالت غیر بریئة لھذا الموقف

وكان احد اصحاب االختصاص في الجامعة األردنیة صرح بأن ما یجري في الجامعة األردنیة حول 

  .یوصف بالفوضى اختیار رئیس لھا

یشار إلى أن آلیة اختیار رئیس الجامعة تجري عبر تقدیم مجلس أمناء الجامعة قائمة تضم عشرة 

اسماء، وذلك بعد إجراءه المقابالت الشخصیة مع أصحابھا، فیما یجري بعد ذلك اختیار خمسة 

الثة اشخاص من أسماء، لیجري التصویت االلكتروني من قبل اساتذة الجامعة االردنیة الختیار ث

 األول نیوز
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االسماء الخمسة قبل ان یجري التنسیب بھا الى مجلس التعلیم العالي الذي یقوم بدوره باختیار احد من 

  .ھذه االسماء الثالثة للتنسیب الى جاللة الملك

وانتقدت النائب ھدى العتوم تدخالت مجلس التعلیم العالي حیث أنھ قام بالعدید من االجراءات 

بشكل عام  –وغیر المعلنھ في تنسیبات مجلس امناء االردنیة مؤكدة أن الجامعات  والتدخالت المعلنھ

  . ھي مؤسسات مستقلة وال ینبغي التدخل في عملھا –

وقالت العتوم إنھ من المفترض على مجلس التعلیم العالي أال یتدخل في صالحیات وعمل وتنسیبات 

متعارف علیھ ولتكون في اطار بعید عن تقدیم مجلس االمناء في الجامعة األردنیة لتكون مغایرة لل

  . األكفأ واألقدر

وأكد رئیس لجنة التربیة النیابیة، الدكتور مصلح الطراونة، أن اللجنة ستخضع تعیین رئیس الجامعة 

  .األردنیة للرقابة وبما یضمن تحقیق أعلى درجات الشفافیة في تعیین رؤساء الجامعات

في كافة االجراءات التي اتخذھا مجلس أمناء الجامعة األردنیة في  وقال الطراونة إن اللجنة ستحقق

ترشیح األسماء والشروط التي جرى تحدیدھا واآللیة التي اتبعھا المجلس لترشیح األسماء، وما إذا 

  .كانت قد انطبقت على كافة المرشحین، وكیفیة اختیار األسماء المرشحة إلى مجلس التعلیم العالي

إن اللجنة معنیة بأن تكون االجراءات سلیمة وأن ال یكون ھناك أي خلل أثناء وأضاف الطراونة 

من رمزیة، “ أم الجامعات”عملیة االختیار، وذلك نظرا لما یمثلھ موقع رئیس الجامعة األردنیة 

  .مشیرا إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة لمن یرغب باالعتراض أو تقدیم شكوى في حال وجدت

لس االمناء السابقین آلیة إختیار رؤساء الجامعات واصفا اآللیة بانھا تشبھ وانتقد أحد اعضاء مج

  .، بعیدا عن الجوانب المھنیة واالكادیمیة واالداریة والكفاءة“زعیم عشیرة”اختیار 
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أسماء لرئاسة الجامعة ٣بتحدید المعاییر قبل ترشیح " أمناء األردنیة"الطراونة یطالب   

لنیابیة، الدكتور مصلح الطراونة، مجلس أمناء الجامعة األردنیة لوضع دعا رئیس لجنة التربیة ا

  .معاییر واضحة وأكثر شفافیة قبل ترشیح ثالث أسماء لمرشحي رئاسة الجامعة األردنیة

إن مجلس التعلیم العالي ھو صاحب صالحیة التعیین بموجب القانون  ٢٤قال الطراونة ل االردنو

  .وھو غیر ملزم بأخذ ترشیحات مجلس األمناء كما ھي، وھذا ماحصل في رد الترشیحات

مجلس التعلیم العالي ونشید بھ، ونعتقد أنھ یعزز لدینا الثقة باختیار  نحن نرحب بقرار: "وأضاف

رؤساء الجامعات، وفي ذات الوقت یدعونا أن نطلب من جمیع مجالس األمناء في الجامعات بوضع 

  ".أسس سلیمة الختیار الرؤساء سیما وان ھذه التجربة األولى بعد اقرار القانون الجدید

 ٢٤جو
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  ةنكسة مجلس أمناء االردنی
 
  
  

اصیب مجلس أمناء الجامعة االردنیة بنكسة بعد أن تلقاھا برد مجلس التعلیم العالي لتوصیة المتضمنة 
  اسماء المرشحین لشغل منصب رئیس الجامعة االردنیة

  
  ٩/٨/٢٠١٨تاریخ ) ٣٠٧(كشفت مصادر مجلس التعلیم العالى أن التقریر الذي یحمل الرقم 

  
  تنسیب االسماء الثالثة المرشحة لرئاسة الجامعة حیث جاء فیھوالذي اصدرتھ اللجنة المعنیة ب

  
  عدم وجود اتساق فى بعض االجراءات التشكیلیة او الموضوعیة مع قرارات مجلس االمناء ذاتھ

  
  وكان الدكتور البكرى أحد المرشحین الثالثة لمنصب رئاسة  الجامعة االردنیة قد فجر وبقوة

  
  النسحاب من قائمة المرشحین دون ذكر اسباب ذلكما حدث خلف الكوالیس بأعالنة ا

  
 ً   وبحسب ما رشح وتسرب من معلومات فان تداعیات انسحاب البكري قد احدث ارباكا

  
  داخل مجلس امناء الجامعة االردنیة  وكذلك كان لھا مفعولھا عند مجلس التعلیم العالى

  
  اللجنة وأعضائھا المعنیةالقصة لم تنتھى بعد ومن المرجح أن یتم اعادة النظر بتشكیلة 

  
مباشرة باختیار المرشحین والمفاضلة بینھم للوصول الى مرشح یحظى بالمفاضلة غلى المرشحین 

  ودون ان یكون ھناك محسوبیة او ضغوط غلى اعضاء اللجنة او اي احد فیھا
  

  املیناالوساط االكادیمیة ترى ان ھذه الواقعة شكلت نكسة كبیرة لدى الدكاترة واالساتذه الع
  

  فى الجامعات وربما ستأتى مفاجأة من اصحاب القرار بكف ید اعضاء اللجنة بمن فیھم رئیسھا
  

  وتشكیل لجنة جدیدة لشغل منصب رئیس الجامعة االردنیة بأسرع وقت ممكن 

 القلعة نیوز
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  اجتھادات بقصد التطویر.. الجامعات األردنیة
  

  ورقة للدكتور سعید التل لتطویر الجامعات األردنیة
 

د الدكتور سعید التل، نائب رئیس الوزراء وزیر التربیة والتعلیم االسبق، ورقة تحت عنوان أع
  .أھداھا الى أعضاء ھیئات التدریس في الجامعات األردنیة» اجتھادات بقصد التطویر«

ومھد التل لورقتھ، بان الجامعة تلعب في عالمنا المعاصر دورا مھما وخطیرا في تطور الدول 
ا، وفي تقّدمھا ورفاھھا ومنعتھا، وذلك من خالل الرسالة التي تؤدیھا، والوظائف التي تقوم  ومجتمعاتھ

بھا، واألھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، مشیرا الى ان كفایة الجامعات األردنیة في أداء رسالتھا 
ویجب أن والقیام بوظائفھا وتحقیق أھدافھا جید، لكن الطموح في تطویر ھذا الدور، یظل مستمرا، 

  . یظّل مستمرا، وھذا منھج تلتزم بھ جمیع الجامعات المرموقة في العالم
واكد ان متطلبات العصر تفرض االھتمام بالبحث العلمي، كما یفرض ھذا االھتمام حاجة الدولة 
األردنیة إلى جھة متخصصة في البحث العلمي لتطویر مؤسساتھا ومرافقھا والتصدي لمشاكلھا 

صادیة واالجتماعیة والسیاسیة وغیرھا، بما یجعل التوجھ نحو تخصیص بعض وقضایاھا االقت
الجامعات األردنیة لتكون جامعات بحث، دون اإلخالل بالوظیفتین األخرتین لھا، توجھا مطلوبا، ال 

  . بل یمكن القول إن ھذا التوجھ أصبح توجھا ضروریا
في جامعات بعض دول العالم، بحیث یتم إعداد  وقال ان واقعا جدیدا في إعداد المھنیین بدأ یأخذ مكانھ

المھنیین في ھذا الواقع الجدید على مستوى الدرجة الجامعیة الثانیة، القائمة على الدرجة الجامعیة 
األولى في اآلداب والعلوم، مشیرا الى عدة أمور ساھمت في ذلك منھا ان المعرفة اإلنسانیة في 

جدا، وان كفایة استخدام المھني لمعرفتھ المھنیة تتعّمق إذا ما  عالمنا المعاصر، تتطّور بتسارع كبیر
مت بمعرفة أكادیمیة ترتبط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بھا وان الطالب بعد حصولھ على . ُدعِّ

الدرجة الجامعیة األولى یكون أكثر نضجا ووعیا، ومعرفة في قدراتھ واستعداداتھ واتجاھاتھ في 
الذي یرغب في دراستھ، وبالتالي أكثر كفایة ومھارة في أداء مھنتھ بكفایة  اختیار المجال المھني

  .واقتدار بعد تخرجھ
من ھذا المنطلق تطرح ھذه الورقة بعض االجتھادات التي تتعلق بتطویر الجامعات األردنیة العامة 

  :وتالیا نص الورقة. والخاصة، فعسى أن تساھم في ذلك
  
  داد المھنیین الجامعات األردنیة وإع    -  ٧

بصورة عامة یمكن القول وكما ذكر سابقا، إن إعداد الحرفیین في ھرم القوى العاملة یتم على مستوى 
الشھادة الثانویة، وإعداد الفنیین والتقنیین یتم على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة، وإعداد 

ن یتم على مستوى الدرجة المھنیین یتم على مستوى الدرجة الجامعیة األولى، وإعداد المختصی
  .الجامعیة الثانیة، وإعداد األخصائیین یتم على مستوى الدرجة الجامعیة الثالثة

من جھة أخرى، إن إعداد المھنیین واالختصاصیین واألخصائیین ظل یتم خارج الجامعة في معاھد 
م في كلیات ھذا وعندما انتقل ھذا اإلعداد إلى الجامعة صار یت. متخصصة وإلى عھد غیر بعید

متخصصة في حرم الجامعة، فانتقل معھد الطب من معھد تابع في أغلب األحیان إلى وزارة الصحة، 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  /٧:الدستور ص
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لیصبح كلیة طب تشكل إحدى كلیات الجامعة وكان إعداد الطب في أغلب األحیان یتم على مستوى 
  .الدرجة الجامعیة األولى

ة األولى ھو السائد في أغلب جامعات دول ومع أن واقع إعداد المھنیین على مستوى الدرجة الجامعی
العالم، إال أن واقعا جدیدا في إعداد المھنیین بدأ یأخذ مكانھ في إعدادھم في جامعات بعض دول 

یتم إعداد المھنیین في ھذا الواقع الجدید على مستوى الدرجة الجامعیة الثانیة، القائمة على . العالم
فعلى سبیل المثال یلتحق الطالب الذي یحمل الدرجة . العلومالدرجة الجامعیة األولى في اآلداب و

الجامعیة األولى بكلیة الطب للحصول على درجة الماجستیر في الطب التي تؤھلھ لممارسة مھنة 
  .كذلك األمر بالنسبة لممارسة مھنة المحاماة أو التعلیم أو المحاسبة أو غیرھا. الطب

  :عداد المھني عدة أمور لعل من أھمھا أربعةولقد ساھم في تطویر ھذا الواقع في اإل
فعلى سبیل المثال، یقال . أن المعرفة اإلنسانیة في عالمنا المعاصر، تتطّور بتسارع كبیر جدا: األولى

إن اإلعداد األكادیمي على مستوى الدرجة الجامعیة . إن ھنالك معرفة طبیة جدیدة تتطّور كل یوم
على مستوى الدرجة الجامعیة الثانیة یؤّھل المھني وبدرجة  األولى والذي یسبق اإلعداد المھني

إن المھني الذي ال یطّور وال یجدد معرفتھ . متقدمة لمتابعة ما یستجّد من معرفة في مجال مھنتھ
  .المھنیة یصبح بعد وقت قصیر عاجزا عن ممارسة مھنتھ بكفایة واقتدار

تتعّمق إذا ما ُدعِّمت بمعرفة أكادیمیة ترتبط بطریقة إن كفایة استخدام المھني لمعرفتھ المھنیة : الثاني
فعلى سبیل المثال إن معرفة المحامي المھنیة تتعمق إذا ما كان ھذا . مباشرة أو غیر مباشرة بھا

كذلك ینطبق . المحامي على معرفة أكادیمیة بعلم النفس وعلم االجتماع وغیرھما من العلوم األكادیمیة
  . لمعلم ورجل الدین وغیرھمھذا المثل على الطبیب وا

یكون الطالب بعد حصولھ على الدرجة الجامعیة األولى األكادیمیة، أكثر نضجا ووعیا، : الثالث
وأكثر معرفة في قدراتھ واستعداداتھ واتجاھاتھ في اختیار المجال المھني الذي یرغب في دراستھ، 

  .بعد تخرجھ وبالتالي أكثر كفایة ومھارة في أداء مھنتھ بكفایة واقتدار
إن الدرجة الجامعیة  األولى في اآلداب والعلوم، إذا ما سبقت الدرجة الجامعیة الثانیة المھنیة، : الرابع

تساھم وبدرجة كبیرة في تطویر قدرة الطالب على التفكیر واإلبداع في مھنتھ، وبالتالي في قدرتھ 
في تزویده بالمھارات الالزمة لمتابعة ما  وكفایتھ على أداء ھذا الطالب لمھنتھ في المستقبل كما تساھم

  .یستجد من في ھذه المھنة من معرفة جدیدة
إن المنطلق الذي یقوم علیھ إعداد المھنیین على مستوى الدرجة الجامعیة الثانیة والتي بدورھا تقوم 

ین تابعوا على الدرجة الجامعیة األولى في اآلداب والعلوم، وبالكفایة التي یتمیّز بھا المھنیون الذ
من جھة أخرى فإن . دراساتھم وفق ھذا التوّجھ، یدعو إلى دراسة إمكانیة األخذ بھ في الدولة األردنیة

ھذا وإذا ما أخذ بھذا التوجھ فسوف تصبح كلیة التربیة وكلیة الشریعة . الجامعات األردنیة مؤھلة لذلك
وسوف تكون الدرجة الجامعیة . علیا وكلیة الطب وكلیة إدارة األعمال وكلیة القانون كلیات دراسات

من جھة أخرى، فسوف تكون الجامعات األردنیة . األولى ھي الدرجة التي یقبل على أساسھا طلبتھا
  .جامعات رائدة في ھذا التوّجھ في الوطن العربي

  الجامعات األردنیة الخاصة    -  ٨
دف إلى الربح من إنشائھا، حینما أعطي أول ترخیص إلنشاء جامعة خاصة تملكھا شركة خاصة وتھ

فالتعجب مصدره أنھ لیس ھنالك في العالم . تملكني مشاعر فیھا الكثیر من التعجب والقلق واالستنكار
إن األغلبیة الساحقة من جامعات . جامعة محترمة مرموقة تملكھا شركة تسعى إلى تحقیق الربح

تھا وتشرف علیھا الدولة، أو مؤسسات العالم، وباستثناءات قلیلة جدا ونادرة، تملكھا وتضع سیاسا
غیر ربحیة، ھدفھا تقدیم الخدمة الصادقة المخلصة للمجتمع، ویقوم باإلشراف على ھذه الجامعات 
الخاصة غیر الربحیة أشخاص من ذوي المكانة المحترمة عقال وخلقا وسلوكا ھدفھم خدمة الدولة 

  .والمجتمع والمعرفة
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التي تطلق على نفسھا اسم جامعات تمنح ) الدكاكین(في عدد قلیل من أما االستثناءات القلیلة فتتمثل 
ومن المناسب أن یذكر . درجات علمیة، وبصورة خاصة درجة الدكتوراه، مقابل مبالغ مالیة باھظة

  .في عمارة ضخمة في إحدى المدن الكبیرة) شقة(أن حرم ھذه الجامعات الدكاكین قد ال یتعدى 
فكان سببھ أن امتالك شركة تھدف الربح من الجامعة، فقد تغلب علیھ نزعة أما القلق الذي شعرت بھ، 

تحقیق الربح على حساب أداء الجامعة لرسالتھا بأمانة والقیام بوظائفھا بكفایة وتحقیق أھدافھا 
  . بإخالص بصورة عامة، وعلى نوعیة التعلم وجودتھ بصورة خاصة

ھا بأمانة وقیامھا بوظائفھا بكفایة وتحقیق أھدافھا وھنا تجب اإلشارة إلى أن أداء الجامعة لرسالت
بإخالص یعتمد وبدرجة كبیرة على األموال المتوافرة لھا، ذلك أنھ كلما توفر للجامعة من المال فإنھا 
تطلب المزید منھ، فعلى سبیل المثال إن نوعیة التعلیم تزداد جودة كلما ازدادت موارد الجامعة 

ما یتعلق بنوعیة البحوث التي تجریھا، وبمستوى خدمة المجتمع التي تقوم المالیة، كذلك ھو األمر فی
  .بھا

أما االستنكار فیعود مبعثھ إلى أن اإلسالم، كما ذكر لي أحد المفكرین اإلسالمیین، یعتبر أن الربح من 
 التعلیم إذا لم یكن محّرما فھو مكروه جدا، وذلك من منطلق أن طلب العلم في اإلسالم فریضة، فال

بالمقابل، ومن منطلق عدم قدرة الجامعات . یجوز استغالل ھذه الفریضة لتحقیق الربح المادي
األردنیة العامة على قبول جمیع الطلبة الذین یتقدمون لاللتحاق بھا، وخشیة من األضرار التي قد 

س القاعدة یتعرض لھا الطلبة األردنیون إذا ما التحقوا في جامعات بعض الدول األجنبیة، وعلى أسا
الشرعیة التي تقول إن الضرورات تبیح المحظورات، فقد تجاوزت بعض الشيء، أمر إنشاء 
جامعات خاصة تملكھا شركات تھدف إلى الربح، وأرجأت الحكم النھائي على ھذا النوع من 
الجامعات حتى تتوافر معلومات دقیقة عن مدى قدرة ھذه الجامعات الخاصة الربحیة على تأدیة 

ھذا ویمكن القول، ومن . الجامعة بأمانة والقیام بوظائفھا بكفایة وتحقیق أھدافھا بإخالص رسالة
المعلومات القلیلة المتوفرة لدي عن الجامعات األردنیة الخاصة الربحیة، إن بعض الجامعات الربحیة 

ال بل إن . الصالخاصة تقوم، بأداء رسالة الجامعة بأمانة، وتؤدي وظائفھا بكفایة، وتحقق أھدافھا بإخ
بعض ھذا البعض ال تقّل كفایة  في أداء رسالة الجامعة والقیام بوظائفھا وتحقیق أھدافھا بل قد تتمیز 

إن المطلوب من بعضھا اآلخر من . في بعض األحیان على بعض الجامعات األردنیة العامة
ر قدرة مما ھي علیھ الجامعات األردنیة الخاصة الربحیة أن تعمل على تطویر ذاتھا لكي تصبح أكث

  .اآلن، في أداء رسالة الجامعة، والقیام بوظائفھا وتحقیق أھدافھا
أعتقد، وأرجو أن یكون ھذا االعتقاد صائبا، أن تكون القاعدة الشرعیة التي تقول إن الضرورات تبیح 

لربح من ھذا المنطلق فإن ا. المحظورات، قاعدة مؤقتة واستمرارھا مرتبط باستمرار ھذه الضرورات
ّر لھذه الجامعات طریقة لتكون جامعات  الذي یتحقق من التعلیم في الجامعات الخاصة حرام إذا ما توف

  .خاصة غیر ربحیة
ولعل االقتراح التالي، والذي یمكن ألصحاب الجامعات األردنیة الخاصة الربحیة أن یدرسوه، یسھم 

  .في أن یحّولوا جامعاتھم الربحیة إلى جامعات غیر ربحیة
تتحول الشركة التي تملك الجامعة الخاصة الربحیة إلى شركة عقاریة تملك العقار الذي تشغلھ     -  ١

  .ھذه الجامعات
یشكل أصحاب الشركة التي تملك الجامعة الربحیة أو من یرغب منھم، وحسب األصول أي     -  ٢

  .جمعیة خیریة تعنى بالتعلیم الجامعي
ملك الجامعة الربحیة عن رخصة الجامعة إلى الجمعیة الخیریة یتنازل أصحاب الشركة التي ت    - ٣

  .وكذلك تصبح الجامعة جامعة خاصة غیر ربحیة
تستأجر الجمعیة الخیریة، والتي أصبحت تملك رخصة العقار اآلنف الذكر، وحسب القواعد     - ٤

ا المختلفة التي تستأجر بھا الحكومة األردنیة بعض العقارات، الخاصة التي تستخدم ألغراضھ
  .كاستئجار وزارة التربیة والتعلیم بعض العقارات لتكون مدارس عامة
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ھذا الترتیب یحول الجامعة الخاصة الربحیة إلى جامعة خاصة غیر ربحیة، كما یحافظ ھذا الترتیب 
على حقوق المساھمین الذین سوف یتقاضون ریع مساھمتھم من أجرة العقار، وھذا حالل ولیس من 

  .التعلیم وھذا حرام خالل أرباح
ولعل أھم ما یحققھ ھذا الترتیب حق ھذه الجامعات بقبول الھبات والتبرعات، وھذه بالنسبة للجامعات 

  .رافد مھم جدا في تمویلھا
إن : وأخیرا، ولیس آخرا، أرجو أن یسمح لي أصحاب الجامعات الخاصة الربحیة أن أقول لھم

بة، والتي منھا تحققون أرباحكم، ھذه األرباح التي یعتقد الرسوم الدراسیة التي تتقاضونھا من الطل
البعض أنھا مال حرام، ال تغطي في جامعات العالم المتقدم أكثر من خمسین بالمئة من كلفة ھؤالء 
الطلبة، ال بل ال تغطي أكثر من عشرین بالمئة من ھذه الكلفة في الجامعات المرموقة منھا، وذلك من 

أما بقیة كلفة ھؤالء الطلبة متوفر من خالل الھبات . حقیقي لطلبتھا أجل توفیر تعلیم جامعي
  .والتبرعات والمساعدات والخدمات التي تقدمھا الجامعة في المجتمع

  استقالل الجامعات األردنیة    -  ٩
الجامعة، أي جامعة، ال یمكن أن تؤدي رسالة الجامعة بأمانة وتقوم بوظائفھا بكفایة وتحقق أھدافھا 

ص، إال إذا حظیت باالستقالل المتعارف علیھ في جامعات العالم المرموقة، والذي یقوم على بإخال
إن االستقالل الذي تحظى بھ جامعات العالم المرموقة مكنھا في . أساس العقل والخلق والمسؤولیة

كبیرة مجال التعلیم من إعداد قیادات متمیزة، كما مكنھا في مجال البحث العلمي من تحقیق إنجازات 
إن ُجّل ما ینعم بھ اإلنسان في حیاتھ . جدا في جمیع حقول المعرفة اإلنسانیة وفي جمیع مجاالت الحیاة

المعاصرة وكما ذكر ھو نتیجة االختراعات واالكتشافات التي ساھمت بھا، وبدرجة كبیرة، ھذه 
ة للدولة سلطات وفي مجال خدمة المجتمع تلعب ھذه الجامعات كقیادات فكری. الجامعات المستقلة

ومؤسسات ومرافق وتقدم لھا ما تحتاجھ من معرفة ورأي، یساعدھا في اتخاذ القرارات الصحیحة 
إن ھذه األمور، وغیرھا تفرض أن تكون جمیع الجامعات األردنیة مستقلة في أمورھا . والسلیمة

ة لیست في حاجة إلى من وھنا ال بد من التذكیر أن الجامعات األردنی. األكادیمیة واإلداریة والمالیة
یتخذ القرار لھا، ذلك أن الكفایات األكادیمیة التي تعمل في أي جامعة من الجامعات األردنیة مؤھلة، 
لیس فقط التخاذ القرار المتعلق بجامعتھا، بل مؤھلة التخاذ القرارات األفضل، ولتقدیم الرأي 

تكون أھم خطوة في استقالل الجامعات  وبناء على ذلك فقد. والمشورة ألي مؤسسة في اتخاذ قرارھا
ّى الجامعات األردنیة بنفسھا،  . األردنیة إلغاء وزارة التعلیم العالي إن ھذا یعني فیما یعني أن تتول

ومن خالل مجالسھا ولجانھا، اتخاذ القرارات المتعلقة بأداء رسالتھا، والقیام بوظائفھا وتحقیق 
  .ل التأھیلوھي، وكما ذكر، مؤھلة لذلك ك. أھدافھا

إن بعض وزراء التعلیم العالي، وقد أكون أحدھم، قد اتخذ قرارات غیر سلیمة أو تدخل تدخال غیر 
من جھة أخرى  فإن . مالئم في شؤون الجامعات األردنیة، وانعكس ذلك سلبا على ھذه الجامعات

لیا، ذلك أن تبعیتھا في استقالل الجامعة ال یمكن أن یتحقق إذا لم تكن ھذه الجامعة مستقلة اسقالال ما
ھذا وإن تحقیق . األمور المالیة ألي جھة، ال یعني إال رضوخھا لھذه الجھة بصورة من الصور

االستقالل المالي للجامعات األردنیة العامة ال یمكن أن یتحقق إال من خالل ضرائب مخصصة تجنى 
ا الترتیب كان معموال بھ لتمویل وھنا یجب أن یذكر أن ھذ. لمصلحة تمویل الجامعات األردنیة العامة

إن التمویل المناسب الذي یجب أن یتوفر للجامعات األردنیة العامة . الجامعة األردنیة عند تأسیسھا
  :یمكن أن یتحقق من خالل المصادر التالیة

محصلة ضرائب تخصص للجامعات األردنیة العامة، وھذا یضمن فیما یضمن استقالل     -  ١
إن ھذا الترتیب وكما ذكر  كان معموال بھ في الدولة األردنیة عندما أنشئت . ةالجامعات األردنی
  .الجامعة األردنیة

ُنّمى من خالل برامج إعالمیة مخصصة لذلك، من جھة     -  ٢ التبرعات والھبات، وھذه یمكن أن ت
  .أخرى فإن تبرعات وھبات خّرجي ھذه الجامعات یمكن أن تلعب دورا مھما في تمویلھا
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ریع ممتلكاتھا، وھي تشكل بندا مھما من بنود تمویل الجامعة، وھذه یمكن أن تنّمى أیضا من     - ٣
  .خالل التبرعات والھبات

  .ریع خدماتھا كالخدمة الطبیة التي تقدمھا مستشفیاتھا ومكاتبھا االستشاریة المختلفة    -  ٤
  .ریع البحوث والدراسات العلمیة التي تقوم بھا    -  ٥
وھي رمزیة في جمیع جامعات العالم . رسوم الطلبة وھذه یجب أن تكون رمزیة وبقدر اإلمكان    -  ٦

  .المرموقة
  الجامعات األردنیة والفصل الصیفي     - ١٠

تطور الفصل الصیفي في الجامعات األمریكیة، نتیجة عوامل محددة في المجتمع األمریكي، لعل من 
إن . طلبة غیر المتفرغین الذین یدرسون في ھذه الجامعاتأھمھا كما تدل بعض الدراسات متعلق بال

نسبة ھؤالء الطلبة غیر المتفرغین الذین یدرسون في الجامعات األمریكیة عالیة جدا، وتقدر بأكثر 
من جھة أخرى تشترط الجامعات األمریكیة في َمنح درجاتھا . من أربعین بالمئة من عدد طلبتھا

لمتفرغ تفرغا كامال عددا من الفصول الدراسیة یتناسب مع الدرجة العلمیة أن یلتزم الطالب غیر ا
ویحقق الطالب غیر المتفرغ ھذا االلتزام من خالل . العلمیة التي یسعى الطالب للحصول علیھا

  . الدراسة  في الفصل الصیفي والذي یعادل في أغلب الجامعات األمریكیة نصف فصل دراسي عادي
دخول الفصل الصیفي الجامعات األردنیة، كان ذلك مع مع تطبیق ما  یمكن القول وبصورة عامة، إن

ومع أن ھذه البدایة كانت من ناحیة أكادیمیة جیدة، . یعرف بنظام الساعات المعتمدة في ھذه الجامعات
األول أن نسبة غیر قلیلة من الطلبة وجدت في . إال أنھا ومع الزمن لم تعد كذلك لسببین رئیسین

رصة لرفع معدالتھم التراكمیة، ذلك أنھا وجدت أن بعض أعضاء ھیئة التدریس، الفصل الصیفي ف
، كرماء جدا في العالمات التي یعطونھا للطلبة في ھذا الفصل . وھذا البعض قلیل جدا، والحمد 

والثاني إن بعض أعضاء ھیئة التدریس یدرسون في الفصل الصیفي بسبب حاجتھم المالیة، وذلك 
وھنا تبرز أھمیة التأكید على . احوا في ھذا الفصل ویستعدوا للفصل الدراسي القادمبدال من أن یرت

توفیر رواتب مجزیة جدا ألعضاء ھیئات التدریس في الجامعات األردنیة بحیث ال یحتاجون إلى 
  .عمل خالل إجازتھم الصیفیة

ھیئة التدریس من جھة أخرى، یمكن أن تستغل اإلجازة الصیفیة في نشاطات أكثر فائدة لعضو 
وبالنسبة لعضو ھیئة التدریس، وعالوة على استغالل جانب من اإلجازة  في . وللطالب على السواء

الراحة واالستجمام، وھو في حاجة لھما، فإنھ یمكن، أن یستغل الجانب اآلخر منھا في نشاطات 
الوالیات المتحدة  خالل دراستي في. أكادیمیة مختلفة لم یستطع أن یقوم بھا خالل العام الدراسي

یھتم ھذا األستاذ في . األمریكیة تعرفت على أستاذ في العلوم السیاسیة في الجامعة التي أدرس فیھا
ولتعمیق معرفتھ بإیران ثقافیا وسیاسیا . المواضیع التي یدّرسھا، وفي األبحاث التي یقوم بھا بإیران

وقد . في إیران، وتغطي الجامعة نفقات ذلكواجتماعیا، فإنھ یقضي جانبا من إجازتھ الصیفیة كل عام 
  .علمت منھ أنھ مرجع استشاري لإلدارة األمریكیة في الشأن اإلیراني

بالنسبة للطلبة فیمكن أن تساھم اإلجازات الصیفیة بدور لھ أھمیتھ في بناء شخصیاتھم وإعدادھم 
یر مباشرة من خالل العمل ویتحقق ذلك بطریقة مباشرة أو غ. لمتطلبات الحیاة الواقعیة بعد تخرجھم

في اإلجازة الصیفیة، أو من خالل االشتراك في نشاطات تنظمھا الجامعة مع مؤسسات الدولة 
األخرى، فعلى سبیل المثال یمكن للطالب أن یعمل في مجال تخصصھ في اإلجازة الصیفیة أو في أي 

زة الصیفیة في شركة وأذكر أنني عملت، عندما كنت طالبا في الجامعة، في اإلجا. مجال آخر
الفوسفات في الرصیفة، وبأجر یومي قدره ستون قرشا، وأستطیع أن أقول إنھ باإلضافة إلى الفائدة 

  .المادیة التي حصلت علیھا فأنني استفدت خبرة عملیة حیاتیة قیّمة
كذلك یمكن أن تنظم الجامعات مع بعض مؤسسات الدولة، ما یعرف بمعسكرات تدریب وعمل، 

، وعلى سبیل المثال، قد تنظم مع وزارة الصحة معسكرا للرعایة الصحیة في منطقة معینة، فالجامعة
كذلك قد تنظم مع القوات المسلحة معسكر عمل للتدریب العسكري، ومع وزارة التربیة والتعلیم قد 
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تنظم معسكر عمل لصیانة المدارس خالل اإلجازة الصیفیة، ومع دائرة اآلثار وبالتعاون مع قسم 
  .آلثار في الجامعة قد تنظم معسكرا لترمیم اآلثار، وھكذاا

  الجامعات األردنیة وھیئة االعتماد    - ١١
عندما كنت أتابع دراساتي العلیا، في إحدى الجامعات في الوالیات المتحدة األمریكیة، وصلتني رسالة 

الطلبة، وإلى جمیع من رئیس الجامعة، موجھ مثلھا، إلى جمیع أعضاء ھیئة التدریس، وإلى جمیع 
في ھذه الرسالة، یعلمنا رئیس الجامعة أنھ یزور الجامعة، بدعوة منھا، فریق . اإلداریین في الجامعة

وإذا لم تخني الذاكرة، فالجامعة األمریكیة في بیروت، وھي جامعة (من ھیئة اعتماد معینة ومعروفة 
الرسالة، أن نقدم ألعضاء ھذا الفریق كّل  ، ویطلب منا الرئیس في ھذه)متمیّزة معتمدة من ھذه الھیئة

ھذه الرسالة، . ما یطلبونھ من معلومات، وأن نجیب عن كل سؤال یطرحونھ بأمانة وصدق ومسؤولیة
والجو الذي أوجدتھ زیارة ھذا الفریق للجامعة، واألحادیث والنقاشات بین الطلبة ومع أعضاء ھیئة 

للطلبة بصورة خاصة، طّور اھتمامي بموضوع التدریس حول االعتماد وضرورتھ، للجامعة، و
وعلى ھذا األساس أكتب باختصار شدید عن ھیئة االعتماد في ھذه . االعتماد، كما طّور متابعتي لھ

الورقة، وعن دورھا في المساھمة القیّمة في تطویر الجامعات األردنیة ألداء رسالتھا والقیام بوظائفھا 
  .وتحقیق أھدافھا

تماد، أو ما یقوم مقامھا،  وفي كثیر من دول العالم بدور كبیر جدا في تقییم تقوم ھیئات االع 
الجامعات بالنسبة ألداء رسالتھا بأمانة والقیام بوظائفھا بكفایة وتحقیق أھدافھا بإخالص، من جھة 

  : أخرى، إن لعملیة االعتماد الذي تتواله ھیئتھ بعدان رئیسیان یكّمل أحدھما اآلخر
من أن الجامعة وكلیاتھا وأقسامھا وبرامجھا مستوفیة كل االستیفاء، جمیع متطلباتھا التأكد : األول

ویأتي على رأس ھذه المتطلبات، وأھمھا على . المتعلقة بالقیام بوظائفھا وبدرجة كافیة وكاملة
اإلطالق، وجود ھیئة تدریس مؤھلة تتوافق تخصصاتھا مع البرامج التي تقدمھا كلیات الجامعة، 

  .فالجامعة أوال، وكما ھو معروف، ھیئتھا التدریسیة. ب عددھا مع عدد طلبة ھذه التخصصاتویتناس
ولھذا البعد جوانب ثالثة . كفایة استخدام متطلبات االعتماد في عملیات ونشاطات الجامعة: الثاني

لوظیفة وبالنسبة . التعلیم التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع: تتعلق  بوظائف الجامعة الثالث
التعلیم التأكد من جمیع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة مؤھلون، ویقومون بعمل على درجة من 

. الكفایة، وأنھم یقدمون للطلبة التوجیھ واإلرشاد، الذي یساعدھم على التطّور وبناء شخصیاتھم
دریس في الجامعة، وبالنسبة لوظیفة البحث العلمي، التعرف على البحوث التي قام بھا أعضاء ھیئة الت

وبالنسبة لوظیفة خدمة المجتمع التعرف على . وعلى البحوث التي یخطط ھؤالء األعضاء للقیام بھا
نشاطات الجامعة، إدارة وأعضاء ھیئة التدریس  فیما قاموا بھ من نشاطات وخدمات، وما عالجوه من 

  .أو مشورة مشاكل وقضایا، وما قّدموه، كقیادة فكریة، للدولة والمجتمع من رأي
تقوم ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھ األردنیة، بكفایة واقتدار فیما یتعلق بالجانب 
األول من عملیة االعتماد، وھو الجانب المتعلق باستیفاء الجامعة لجمیع المتطلبات المتعلقة بالقیام 

  .بوظائفھا وبدرجة جیدة وكافیة وكاملة
عملیة االعتماد، والمتعلق بكفایة الجامعة من استخدام متطلبات االعتماد في  أما الجانب الثاني من

ھذا ومع أن . عملیات االعتماد ونشاطات الجامعة فما تزال متابعة ھیئة االعتماد لھ محدود  
الجامعات األردنیة جیدة جدا بالنسبة لھذا الجانب، إال أن تطویر جودتھ متطلب مستمر تفرضھ طبیعة 

إن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھ األردنیة مؤھلة لذلك ومطلوب منھا  .الجامعة
  .المزید من االھتمام بھ

یتعلق باالعتماد، وبصورة خاصة، بالجانب المرتبط بكفایة الجامعة في القیام بوظیفتھا األولى وھي 
وقبل ذكر أھمیة ھذا االمتحان في ھذا وقد یكون من المناسب . »امتحان الكفایة الجامعیة«: التعلیم

عملیة االعتماد، أن یذكر، وباختصار نشأة االمتحان الشامل لكلیات المجتمع، وبالتالي ذكر دوره في 
  .تطویر العملیة التعلیمیة التعلمیة في ھذه الكلیات، ورفع سویة كفایات خریجیھا الفنیة والتقنیة
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الحظت، فیما الحظت، أن العملیة التعلیمیة التعلمیة في فعندما تشرفت بتولي وزارة التربیة والتعلیم 
كما علمت، فیما علمت، أن خریجي ھذه الكلیات من الفنیین . كلیات المجتمع ال تتم بالكفایة المطلوبة

ھذا الواقع جعلني أفكر بأن أخِضع خریجي ھذه الكلیات المتحان . والتقنیین، لیسوا بالكفایة المطلوبة
وقد أیّد فكرتي . ة التعلیمیة التعلمیة وبالتالي، برفع سویة كفایات ھؤالء الخریجینشامل لیضبط العملی

ھذه زمالئي في وزارة التربیة والتعلیم، عندما شاورتھم بذلك، وأخص بالذكر منھم صدیقي األستاذ 
راء فاروق بدران، الذي كان مدیرا لالمتحانات في الوزارة آنذاك، ال بل تعھد بأنھ على استعداد إلج

وبناء على ذلك، اتخذت قرارا كوزیر بإجراء امتحان شامل . ھذا االمتحان في نھایة العام الدراسي
ُجري ھذا االمتحان في العام الدراسي نفسھ الذي اتخذ فیھ ھذا القرار . لخریجي كلیات المجتمع، وقد أ

جة كبیرة جدا في كلیات ویمكن القول إن االمتحان الشامل قد ضبط العملیة التعلیمیة التعلمیة، وبدر
المجتمع، ویمكن القول إن ھذا االمتحان قد رفع من درجة كفایات خریجي ھذه الكلیات وبدرجة كبیرة 

  .أیضا
وبناء على ذلك یمكن القول إن النجاح الباھر الذي حققھ االمتحان الشامل لكلیات المجتمع األردنیة 

فھذا االمتحان، وعالوة على أن . الجامعیة مؤشر متوقع لنجاح باھر سوف یحققھ امتحان الكفایة
ّر لھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھ، مؤشرات موضوعیة وجیدة  نتائجھ سوف توف

  :عن مدى كفایة الجامعة في القیان بوظیفتھا التعلیمیة، فإن لھ أیضا مردودات أخرى منھا
دراسة واالجتھاد، من أجل الحصول على تقدیر یحفز ھذا االمتحان الطالب على المزید من ال    -  ١

  .جید بفیده في الحصول على عمل أفضل
یدفع ھذا االمتحان عضو ھیئة التدریس الجامعي على تجدید وتطویر معرفتھ، وعلى تجدید     -  ٢

  .طریقة تدریسھ وأسالیب تقویمھ
ام إلى مواقع القوة والضعف ینبّھ ھذا االمتحان رئیس الجامعة وعمداء الكلیات ورؤساء األقس    - ٣

  . في كفایة قیام الجامعة بوظیفتھا التعلیمیة
یوفر ھذا االمتحان للمواطنین بصورة عامة، معلومات ذات أھمیة بالغة تتعلق بمدى كفایة     - ٤

  .جامعاتھ في القیام بوظائفھا، وبصورة خاصة، وظیفتھا التعلیمیة
ر المستمر الدائم صفة الزمة، لكل ما لھ عالقة بالتعلیم، من جھة أخرى یجب التذكر أن التطوی    -  ٥

من ھذا المنطلق فال بّد من إخضاع امتحان الكفایة الجامعیة للتقییم المستمر لیكون أكثر موضوعیة 
  :وأكثر داللة وأكثر مصداقیة، ومما یساعد على ذلك

ات األردنیة في وضعھ االستفادة من األساتذة المختصین بالقیاس والتقویم في الجامع    - ١
  .وتصحیحھ وإخراج نتائجھ

  .االستفادة من المعرفة المتجددة في مجال القیاس والتقویم    -  ٢
  الجامعات األردنیة جامعات العرب - ١٢

وأخیرا ولیس آخرا، فعلى جامعاتنا األردنیة أن تعطي اھتماما خاصا ومتزایدا لبعد مھم جدا من أبعاد 
فاألردن مؤھل . »األردن جامعة العرب«ي یحمل مضمونھ قلبا وقالبا شعار رسالتھا، وھو البعد الذ

فالدولة األردنیة دولة . وطنیا وقومیا وجامعیا ألن یحمل مسؤولیة ھذا البعد من رسالتھ بجدارة واقتدار
عربیة، یؤمن شعبھا بانتمائھ إلى أمتھ العربیة المجیدة، ویؤمن بوحدة ھذه األمة ووحدة مصیرھا 

والجامعات األردنیة مؤھلة ألن تكون قبلة للطلبة العرب، الذین یرغبون في متابعة . لھاومستقب
فالجامعات األردنیة من حیث المستوى، جیدة وجیدة جدا وبعضھا . دراساتھم الجامعیة خارج أقطارھم

  . متمیزة، في أداء رسالة الجامعة بأمانة، والقیام بوظائفھا بكفایة، وتحقیق أھدافھا بإخالص
ّر لطلبتھا العرب ،  ولكي یلعب األردن دوره كجامعة للعرب، فعلى جمیع الجامعات األردنیة أن توف
وعالوة على البرامج األكادیمیة، نشاطات وفعالیات ثقافیة واجتماعیة وریاضیة تساھم، فیما تساھم 

مون إلى أقطار بھ، تعمیق االنتماء القومي العربي لھؤالء الطلبة وبالتالي شعورھم، ومع أنھم ینت
وعالوة على ذلك، . وشعوب عربیة عدة، إال أنھم ینتمون إلى وطن عربي واحد وأمة عربیة واحدة
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فعلى الجامعات األردنیة أن تعمل لیعود ھؤالء الطلبة إلى أقطارھم ال یحملون فقط الدرجات العلمیة 
الثاني األردن، ومحبة  اعتزازا قویا بوطنھم: التي حّصلوا علیھا بجدارة بل سحملون معھم أیضا

  . صادقة إلخوتھم األردنیین، وتقدیرا خاصا لجامعاتھم األردنیة
، ترجمة وظیفیة وحقیقیة وفعالة فقد یكون »األردن جامعة العرب«من جھة أخرى ولترجمة شعار 

استحداث منصب نائب رئیس الجامعة لشؤون الطلبة العرب، في كل جامعة أردنیة، ھو اآللیة 
وكما یقوم نائب رئیس الجامعة للؤون األكادیمیة باإلشراف على البرامج . ھذه الترجمةالمناسبة ل

األكادیمیة في الجامعة، یقوم نائب رئیس الجامعة لشؤون الطلبة العرب باإلشراف على النشاطات 
  .الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة لھؤالء الطلبة

  الخاتمة    - ١٣
أنھا تصنع التطویر، وبالتالي التقدم واالزدھار والقوة، فإنھا  من المعروف، أن الجامعات، ومع

من ھذا المنطلق، تطرح ھذه الورقة مجموعة من األفكار واآلراء من أجل . تخضع باستمرار للتطویر
تطویر الجامعات األردنیة لتكون باستمرار، أكثر قدرة وفعالیة في أداء رسالة الجامعة بأمانة والقیام 

من جھة أخرى، إن ھذه األفكار واآلراء ما ھي إال . یة وتحقیق أھدافھا بإخالصبوظائفھا بكفا
اجتھادات واضعھا، وبالتالي فإنھا تخضع، للتعدیل واإلثراء من أصحاب الفكر والرأي، األردنیین 

وعالوة على ذلك، فإنني أدعو إخواني وزمالئي وأعضاء ھیئات . والمعنیین والمھتمین بالجامعات
ِكّن لھم كل التقدیر واالحترام، أن یعطوا ھذه الورقة بعض  التدریس في ُ جامعاتنا األردنیة، والذین أ

  .وهللا من وراء القصد. اھتمامھم، ویسھموا في تطویر ما جاء بھا من أفكار وآراء، وھم أھل لذلك
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  شروط في رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة ٧
  

یین رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة، على موقع نشر دیوان التشریع والراي مشروع نظام تع
  .اإللكتروني

  
ونص القانون على شروط في رئیس الجامعة وھي أن یكون أردني الجنسیة، و أن یكون ممن 
یحملون رتبة األستاذیة، و أن یكون قد أمضى في رتبة األستاذیة مدة ال تقل عن خمس سنوات، و أن 

ب رئیس جامعة أو عمید كلیة لمدة ال تقل عن سنتین، وأن ال یكون قد سبق لھ أن شغل منصب نائ
 ً ً، وأن یكون الئقا صحیا   .یكون قد شغل منصب رئیس الجامعة المعنیة سابقا

  
  

  :وتالیا نص المشروع
  

  مشروع نظام تعیین رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة
  

  ٢٠١٨لسنة ( ) رقم 
  

ً ألحكام المادة  من قانون التعلیم العالي والبحث العلمي ) ١٣(والمادة ) ١٣/أ(البند ) ٦(الصادر إستنادا
لسنة ) ١٨(من قانون الجامعات األردنیة رقم ) ب(البند ) ٣٥(، والمادة رقم ٢٠١٨لسنة ) ١٧(رقم 

٢٠١٨  
  

  :المادة األولى
  

 ویُعَمل بھ من تاریخ نشره في) نظام تعیین رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة(یُسّمى ھذا النظام 
  .الجریدة الرسمیة

  
  :المادة الثانیة

  
یكون للكلمات والعبارات اآلتیة المعاني المخّصصة لھا إزاء كل منھا، ما لم تدّل القرینة على غیر 

  :ذلك
  

  .مجلس التعلیم العالي: المجلس
  

  .رئیس المجلس: الرئیس
  

  .الجامعة المعنیة: الجامعة
  

  .مجلس أمناء الجامعة: مجلس األمناء
  

  .رئیس الجامعة المعنیة: امعةرئیس الج
  

  السوسنة/سوالیف
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  :المادة الثالثة
  

  .یكون لكل جامعة رئیس متفرغ إلدارتھا یعین لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط
  

  :المادة الرابعة
  
  :یجب أن یتوفر في رئیس الجامعة الشروط العامة اآلتیة)  أ

  
  .أن یكون أردني الجنسیة -١
  
  .تبة األستاذیةأن یكون ممن یحملون ر -٢
  
  .أن یكون قد أمضى في رتبة األستاذیة مدة ال تقل عن خمس سنوات -٣
  
  .أن یكون قد سبق لھ أن شغل منصب نائب رئیس جامعة أو عمید كلیة لمدة ال تقل عن سنتین -٤
  
٥-  ً   .أن ال یكون قد شغل منصب رئیس الجامعة المعنیة سابقا
  
٦-  ً   .أن یكون الئقا صحیا
  
  .ون قد أدین بجنایٍة أو بجنحٍة مخلٍة بالشرفأن ال یك -٧
  
  .یصدر المجلس تعلیمات تتضمن معاییر المفاضلة الخاصة بإختیار رئیس الجامعة)  ب
  

  :المادة الخامسة
  

ً لإلجراءات اآلتیة   :یتم تعیین رئیس الجامعة وفقا
  

  :یُشكل مجلس األمناء، من بین أعضائھ، لجنتین: أوالً 
  
مھمتھا البحث عن أشخاص تنطبق علیھم الشروط العامة لرئیس الجامعة  لجنة البحث، وتكون -١

من المادة الرابعة من ھذا النظام، والتنسیب بعشرة أسماء إلى لجنة االختیار، ) أ(الواردة في الفقرة 
  .على أن یكون من بینھم إثنان على األقل ممن یعملون في الجامعة

  
  :مجلس األمناء االكادیمیین وتكون مھمتھا ما یليلجنة االختیار، وتشكل من فئة أعضاء  -٢
  
  .دراسة السیر الذاتیة واإلنجاز األكادیمي واإلداري لكل من المرشحین العشرة) أ

  
إجراء تقییم شامل لھم بناًء على معاییر المفاضلة الخاصة الختیار رئیس الجامعة الواردة في ) ب

ً حسب مجموع من المادة الرابعة من ھذا النظام إ) ب(الفقرة  ما باإلعالن أو بغیره، وترتیبھم تنازلیا
  %٦٠النقاط ویكون الحد األعلى للعالمة 
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  .التنسیب بأعلى خمسة أسماء إلى مجلس األمناء) ج
  

 ً یُعلن مجلس األمناء أسماء المرشحین الخمسة للكادر األكادیمي في الجامعة للتصویت علیھم : ثانیا
من قبل أعضاء الھیئة التدریسیة والمحاضرین المتفرغین في  تحت اشرافھ، وتتم عملیة التصویت

ً حسب %) ١٠(الجامعة، ویكون للتصویت عالمة مقدارھا  لیتم بعدھا ترتیب المرشحین تنازلیا
مجموع العالمات التي حصلوا علیھا في المرحلتین المشار الیھما، ثم یقوم مجلس األمناء بالتنسیب 

  .بأعلى ثالثة أسماء إلى المجلس
  

 ً وبعد أن یقدم كل مرشح ، یقوم المجلس بدراسة السیر الذاتیة وملفات اإلنجاز للمرشحین الثالثة: ثالثا
ُبین إنجازاتھ الشخصیة و رؤیتھ إلدارة الجامعة، یقوم أعضاء  محاضرة أمام أعضاء المجلس ت

  .سريوبشكل %) ٣٠(المجلس بتقییم المرشحین الثالثة ومنح كل مرشح نقاط في حدھا األعلى 
  

 ً یُنسب المجلس باسم المرشح الذي یحصل على أعلى مجموع نقاط في المراحل الثالث مجتمعة : رابعا
ً للجامعة   .لیكون رئیسا

  
  :المادة السادسة

  
  .یُصدر المجلس التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا النظام
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  ي مؤسسات التعلیم العاليمفتاح التحرك اإلیجابي ف» الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة«: الزعبي 
  

ً، ومتمیزة في التدریس «تعد جامعة البلقاء التطبیقیة،  ً، ومنافسة عالمیا جامعة تطبیقیة رائدة علمیا
، حیث اعتبرھا »والبحث العلمي التطبیقي واإلبداع واالبتكار والریادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة

لمعرفة والتطبیق، وھو یرى ایضا ان االستراتیجیة عبدهللا سرور الزعبي بوابة ل. رئیس الجامعة د
الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة مفتاح التحرك االیجابي في مؤسسات التعلیم العالي وان تطبیقھا 
بحذافیرھا ھو حالة من التصالح مع الذات وانتاج المعرفة، والبحث عن مخرجات ملموسة في ھذا 

  .القطاع االكثر حیویة بالمملكة
ان الجامعة استطاعت تخفیض مدیونیتھا والتزاماتھا » الدستور«الزعبي في حوار مع اسرة وقال 

ملیونا ونصف الملیون، باستثناء الصنادیق  ٣٨ملیونا إلى حوالي  ٦٦المالیة خالل عامین من مبلغ 
  .التي ما زالت فارغة

  
تخصص  ١٠٠ق تخصصا، تم اغال ١٧٣وفیما یتعلق بتخصصات الجامعة بین الزعبي انھا كانت 

الھایبرد، ومیكانیكي الكھرباء لیصبح االجمالي : تخصصات منھا ٦تخصصا، اضیف لھا  ٧٣وبقي 
وقال انھ تم االتفاق مع الیابانیین على تدریب فریق من جامعة البلقاء في الیابان على .. تخصصا ٧٩

  .میكانیك سیارات الكھرباء
لفني فشل،، فنحن اآلن فتحنا برنامج الدبلوم الفني وكان وقال انھ من السابق الوانھ القول ان الدبلوم ا

بصفة االستعجال حیث اشتغلت فرق على مدار شھرین بعمل متواصل، وعندما نتحدث عن الدبلوم 
الفني فال نتحدث عن جامعة البلقاء التطبیقیة؛ ألننا نتحدث عن كل الكلیات الوطنیة حیث إننا نشرف 

ة وبالتالي األعداد قد تكون قلیلة في جامعة البلقاء؛ ألنني ملزم كلیة وطنیة خاصة وعسكری ٢٩على 
بھیئة االعتماد، لكن الكلیات الوطنیة الخاصة األخرى لدیھا المساحة الكافیة بأن تقبل الطالب، فأتوقع 

  .أن یكون ھناك ثالثة آالف طالب ملتحق بالدبلوم الفني في مختلف الكلیات
  :س جامعة البلقاء التطبیقیةوفیما یلي تفاصیل الحوار مع رئی

ما ھي رؤیة جامعة البلقاء التطبیقیة؟ وما مدى التزامكم بتنفیذ بنود االستراتیجیة الوطنیة : الدستور
  . لتنمیة الموارد البشریة المتعلقة بالتعلیم العالي والجامعات؟

ً وكنا روادا في قطاع التعلی: الزعبي م العالي على مستوى قطعنا في التعلیم العالي شوطا كبیرا جدا
المنطقة والوطن العربي، واإلنجازات في ھذا القطاع یشار لھا بالبنان، وبالتالي نجد ھذا الكم الھائل 
من الجامعات الوطنیة والكلیات، إال أن مسیرة التعلیم العالي رغم كل النجاحات التي حققتھا شابھا 

ً، فدورنا نحن ھنا أن نتوقف عند ھذه االخفاقات لمعالجتھا  بعض االخفاقات، وھذا شيء طبیعي جدا
ً منافسین، ألن  وتعظیم اإلنجازات بحیث یكون ابناؤنا الطلبة وشبابنا والذین ھم ثروتنا الوطنیة فعال
الشھادات اآلن لم تعد تعني أي شيء،، فنحن نعیش اآلن في عصر السرعة وخاصة في عصر الثورة 

  . الصناعیة الرابعة
اآلن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي أقرت من قبل  بنفس الوقت، نحن لدینا

الحكومة، وأطلقت تحت رعایة ملكیة سامیة، فأرى أن كل قیادي أكادیمي في موقع مسؤولیتھ یجب 
أن یلتزم بھذه االستراتیجیة الوطنیة ویسعى إلى تحقیق أھدافھا، والقیادي األكادیمي یبدأ برئیس القسم 

عة حتى رئیس مجلس التعلیم العالي، الكل یجب ان یسعى لتحقیق أھداف االستراتیجیة في الجام
الوطنیة؛ ألن ھناك الكثیر من االستراتیجیات التي وضعت في العقود الماضیة، إال أنھ لم ینفذ وال 
 واحدة منھا بشكل حقیقي، لكن ھذه االستراتیجیة أعطیت زخما كبیرا، وبالتالي على الجمیع أن یعمل

ً لتحقیق أھداف ھذه االستراتیجیة   . جاھدا
ً، ومتمیزة في التدریس والبحث «: رؤیة الجامعة أصبحت ً، ومنافسة عالمیا جامعة تطبیقیة رائدة علمیا

، وبإذن هللا خالل الخطة »العلمي التطبیقي واإلبداع واالبتكار والریادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة

  ٨:الدستور ص
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نفیذیة منھا أن تكون خطة استراتیجیة للجامعة، ألن كل واحدة التي وضعت، ھي أقرب إلى خطة ت
منھا لھا مراحل للتنفیذ، ویجب أن تنفذ، ورسالة الجامعة أصبحت تقدیم تعلیم تطبیقي وتقني عالي 
الجودة، وتوفیر بیئة منافسة حاضنة ومحفزة لإلبداع واالبتكار والبحث والتطویر والریادة، 

المستدامة واالقتصاد القائم على المعرفة، ھذه اآلن أصبحت رؤیة  والمساھمة في تحقیق التنمیة
الجامعة ورسالة الجامعة وأنا وزمالئي ومجالس الحاكمیة فیھا مسؤولون عن تنفیذھا، وحتى أكون 

ً أكثر، إذا أخفقنا في تحقیق ھذه األھداف والرؤیة والرسالة یجب أن نحاسب   .شفافا
عدد التخصصات لوقف الھدر المالي واالبقاء على التخصصات وماذا عن قراركم بتخفیض : الدستور

  .. التي یحتاجھا سوق العمل؟
عندما نتحدث عن الحریة األكادیمیة ال نتحدث عن االنفالت، بل نبحث عن العدالة والنزاھة : الزعبي

یز وسیادة القانون، وتكافؤ الفرص والحیادیة وخدمة المجتمع، ومثلما قلت إن جامعة البلقاء تتم
بانتشارھا على مستوى المملكة األردنیة الھاشمیة، فمجتمع جامعة البلقاء ھو كافة المجتمع األردني 
من شمال المملكة إلى جنوبھا، وبالتالي وضعنا ثالث قواعد رئیسة في العمل بالجامعة، ننطلق منھا 

  . ولن نحید عنھا، على األقل وأنا رئیس لھذه الجامعة
یزیة قرار قطعي بالنسبة لنا بعد أن مر بكل مجالس الحاكمیة؛ ألن المھارات ان تدریس اللغة االنجل

اللغویة یجب أن یتم تحسینھا لدى أبنائنا الطلبة، بإالضافة الى المھارات الحیاتیة، لنفاجأ ان نسبة قد 
بالمائة من خریجي الجامعات ال یعرفون كتابة السیرة الذاتیة، ولیس لدیھم أسالیب  ٩٠تصل إلى 

تواصل، وبالتالي بدأنا بھذه العملیة، وأدخلناھا في الخطط الدراسیة، بعدھا جئنا إلى المھارات ال
التشغیلیة، فأدخلناھا بعد أن سمعنا من القطاع الخاص ما ھي المھارات التشغیلیة التي یریدونھا، 

ع اتفاقیات وذھبنا إلى المھارات التخصصیة، وجئنا إلى مھارات التدریب العملي، حیث قمنا بتوقی
لتدریب الطلبة، ومنھا الطالب یرى على الواقع ما التدریب الذي سیقوده وبنفس الوقت ھم سیعرفون 

  . قدرات الطلبة وبالتالي یسھل علیھم عملیة التشغیل
ً بعملیة مسح میداني كامل الحتیاجات سوق العمل، تخیلوا قبل عامین كان لدینا   ١٧٣بدأنا أیضا

درجة الجامعیة المتوسطة، ھل یعقل أن نستمر بھذا العدد من البرامج وندرس برنامجا على مستوى ال
 ١٧٣بالتأكید ال، وھذا كان قرارا صعبا عندما تعمل جامعة على .! ونخرج وال یجدون فرص عمل؟

برنامجا، فھذا ھدر لموارد الدولة وھدر لموارد الجامعة وھدر لموارد االھل واستنزاف لطاقات 
برنامجا دراسیا  ٧٩برامج جدیدة، فاآلن نتحدث عن  ٦برنامجا، وأضفنا لھا  ٧٣أصبحت . الشباب

في مستوى التعلیم التقني، والتي یحتاجھا سوق العمل، أما مواضیع البرامج على مستوى الدرجة 
  . الجامعیة المتوسطة األخرى التي ال یحتاجھا سوق العمل فقد أوقفت بالكامل

لتقنیة كونھا كلیة ناشئة، ستكون أول كلیة تقنیة بولیتكنیك، والدراسة ألول مرة سأقول ان كلیة السلط ا
ستكون لمدة ثالث سنوات ولیس سنتین، وضعنا خطة بأن نقوم بتدریس القواعد األساسیة، وبعدھا 
المھارات، وبعد ذلك عملیات التدریب، ومن حیث التدریب بدأنا بتوقیع اتفاقیات دولیة وألول مرة 

لقاء التطبیقیة طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة یتدربون في مصانع بتركیا واسبانیا بتاریخ جامعة الب
وألمانیا، وطلبة الھندسة التكنولوجیة الثالثة ذھبوا إلى أمریكا، وبالتالي نحن نفتح لھم آفاقا عالمیة 

  . حتى یروا ما الموجود في العالم
قیة، كانت دیون الجامعة والتزاماتھا والمبالغ كنا نمر بأزمة مالیة خانقة في جامعة البلقاء التطبی«

ألف دینار، یضاف إلى ذلك ان الصنادیق  ٧٠٠ملیونا و ٦٦حوالي  ٣٠/٦/٢٠١٦المطلوبة منھا في 
كانت فارغة بالكامل، صندوق مكافأة نھایة الخدمة وصندوق االدخار، وبالتالي إما أن نجلس ونتفرج 

یة، قرارات قد تكون جراحیة إال أنھا صبت في النھایة أو أن نأخذ قرارات من خالل مجالس الحاكم
ً، وجدنا أن التأمین الصحي كان یشكل خسائر واستنزافا لموارد  في مصلحة الجامعة،، منھا أوال
الجامعة وبالتالي أصلحنا نظام التأمین الصحي في الجامعة بحیث وجدنا أن ھناك مجموعة كبیرة 

مین الصحي المعمول؛ فھؤالء طبق علیھم النظام بالكامل مؤمنة في الجامعة مخالفة لنظام التأ
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ً من  وعالجنا ھذا الموقف، وبالتالي التأمین الصحي لدینا في جامعة  ١/١/٢٠١٧بحذافیره اعتبارا
البلقاء التطبیقیة من أفضل التأمینات الصحیة في المملكة في كل المؤسسات، واآلن خرجنا من أزمة 

  .التأمین الصحي
ً ھیكلنا التعلیم التقني والتطبیقي، واآلن نعمل على ھیكلة الخطط الدراسیة على مستوى درجة  أیضا

ملیونا إلى  ٦٦البكالوریوس بشكل رئیس، وانخفضت خالل عامین الدیون وااللتزامات المالیة من 
  .ملیونا، باستثناء الصنادیق التي ما زالت فارغة ٣٨حوالي 

لدعم األفكار االبتكاریة واإلبداعیة  ٢٠١٨ر في عام والجامعة أیضا خصصت مبلغ مائة ألف دینا
والریادیة لدى طلبتھا، كما أننا رفعنا مخصصات البحث العلمي واالبتعاث لدى الجامعة بنسبة وصلت 

في البحث  ٣بالمائة،  ٥من موازنة الجامعة والمطلوب في كل الجامعات ھو %  ٧.٣إلى حوالي 
  . ، لم تحد جامعة البلقاء التطبیقیة عن مسیرتھا%٧.٣االبتعاث، نحن وصلنا إلى  ٢العلمي و
كل األحادیث واألصوات تقول إن جامعة البلقاء التطبیقیة غیر مختلفة عن باقي الجامعات : الدستور

األردنیة، وبصمة وھویة جامعة البلقاء التطبیقیة لم تحافظ علیھا كما أرید لھا أن تكون، رغم أن 
فما ھي ھویة الجامعة وكیف یمكن أن نقنع الناس بأن جامعة البلقاء . .كالمكم یعاكس ھذه المقوالت

ً جامعة تطبیقیة، وتختلف عن الجامعات األخرى؟   ..التطبیقیة ھي فعلیا
المشاریع التي تتحدث عنھا واألموال التي تدفعونھا أال تتعارض مع الحدیث عن مدیونیة في : ثانیا

ھي فكرة االستثمار الذي یضخ في الجامعة لتقلیص  الجامعة وعن أزمة مالیة تحدثت عنھا؟ وما
  المدیونیة؟ 

ونرید التحدث عن الدبلوم الفني، رغم أن الكل یقول ان الدبلوم الفني فشل لغیر الناجحین في الثانویة 
  ..العامة، فنرید أن تضعنا في صورة ھذه األمور

نھا عندما ورثت الكلیات من الصعب القول ان جامعة البلقاء حادت عن مسیرتھا؛ أل: الزعبي
ارة التعلیم العالي، ترتب علیھا نوع من االلتزام، ھناك مجموعة من الجامعیة التي كانت تتبع لوز

أعضاء الھیئة التدریسیة الموجودین في الجامعة وھناك كلیات متخصصة في العلوم التربویة ال 
نستطیع أن نأتي بین لیلة وضحاھا ونطلب إیقاف أو إغالق كلیة األمیرة عالیة وكلیة اربد وكلیة 

ً، جامعة البلقاء التطبیقیة عجلون وكلیة الكرك، أل ن علینا التزاما اجتماعیا، ولدینا أعداد ھائلة جدا
موظف إداري  ٢٩٠٠عضو ھیئة تدریس بمختلف الرتب األكادیمیة، وبھا ما یقارب  ١٤٩٨تضم 

یعملون في ھذه الكلیات، إنما التخصصات القائمة موجودة، ألننا في نفس الوقت ال نستطیع إیقاف 
التدریسیة مباشرة، إنما دورنا اآلن أن نتمیز في الخطة الدراسیة التي نعمل علیھا أعضاء الھیئة 

  .ونقدمھا ألبنائنا الطلبة لتختلف عن الخطط الدراسیة في بعض الجامعات
أقول إنھ من الممكن أن تلمسوا التغییر عندما تتخرج أول دفعة بناًء على الخطط الدراسیة الجدیدة 

  . وق العمل، وبعدھا بعام أو عامین یمكن أن یتم مقابلتھم وسؤالھمالتي أقرت، ویلتحقوا بس
فال نستطیع الحكم اآلن على أنھ ال یوجد تغییر، ألن التغییر بدأنا بھ، وأي تغییر یحتاج إلى وقت، 
ً على أرض الواقع، وبالتالي التغییر سیكون في نوعیة الخریجین، وخاصة عندما  فنحن بدأنا فعلیا

ا الشراكات، ال بل أن نقابة أصحاب المھن المیكانیكیة، بعد أن قمنا بعمل مذكرة تفاھم نقول اننا وقعن
معھم، وجدنا أن األردن واإلقلیم بحاجة إلى فرص عمل، حیث تبین أن ھناك حوالي ثالثة آالف 

، ألن ھناك ثالثة ٩فرصة عمل في الھیدرولیك وھي اآللیات الثقیلة، وسیستقبل الطلبة بدایة شھر 
بالتالي . ف فرصة عمل، ونحن لم نقبل بأن نسیر بھذه الخطوة إال بعد أن أرسلوا لنا كتاب التزامآال

  .التغییر بدأ، ونتائجھ سنلمسھا فیما بعد
ً، في البكالوریوس عندما  نحن لسنا كبقیة الجامعات، الخطط الدراسیة التي نتحدث عنھا مختلفة كلیا

والخطط التدریسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة ستكون  ٢٠٢٠أو  ٢٠١٩من العام  ٩تكتمل في شھر 
ً مختلفة عما یدرس في السابق، وأكبر دلیل على ذلك أن امتحان الدرجة الجامعیة المتوسطة  كلیا
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ً عما ھو علیھ اآلن، بحیث سیكون عبارة عن امتحان  ٢٠١٩الشامل في عام  سیكون مختلفا كلیا
  . مھارات باستثناء ورقة واحدة أكادیمیة،

.. أتوقع أن یكون االقبال على التعلیم التقني والتطبیقي على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة أكبر
في الدورة الشتویة قبلنا عدد طالب ھائال على مستوى التعلیم التقني والتطبیقي، وھذه سابقة، حیث 

بحاجة فقط إلى  ، فالطالب اآلن لم یعودوا٢٠١٧-٢٠١٦بالمائة عما كان علیھ في عام  ٣٠٠كان 
ً إلى فرصة عمل، ونحن سبقنا وأخذنا، وھنا أتوجھ بالشكر إلى مجلس التعلیم العالي  شھادة، بل أیضا
أنھ أعطانا الفرصة بأن الطالب الموجودین على مقاعد الدراسة في مرحلة البكالوریوس بنفس الوقت 

على البكالوریوس وبنفس یسجلون على برنامج الدرجة الجامعیة المتوسطة، وھنا یحصل الطالب 
الوقت یتعلم وھو على مقاعد الدراسة لمدة عامین في تخصص مھني تطبیقي تقني ویحصل على 
درجة جامعیة متوسطة بحیث یخرج بشھادتین، واحدة لھ والثانیة لیجد فرصة عمل،، وھذه خطوة 

جامعة البلقاء التطبیقیة،  طالبا یحملون درجة البكالوریوس التحقوا بالتعلیم التقني في ٧٠أولى، لدینا 
  .. فھناك تغییر في عقلیة الناس، صحیح أن ھناك مقاومة لكننا نسیر بھ

نستطیع أن نقول بفخر، رغم الزیادة في اإلنفاق على التجھیزات والمختبرات والبنیة التحتیة التي 
یكون لدینا عجز أن ال  ٢٠١٧تضاعفت عما كانت علیھ في السنوات السابقة إال أننا استطعنا في عام 

مالي، وبقي العجز التراكمي خالل السنوات الماضیة، اآلن نتحدث عن مدیونیة وصندوق ادخار ما 
ملیونا، لكن لدینا العجز عندما استلمت الجامعة في  ٣٨عدا صندوق مكافأة الخدمة، حوالي 

یون وأنھینا ملیونا ونصف المل ٢٢ملیونا ونصف الملیون أوقفناه عند  ٢٧كان ھناك  ٣٠/٦/٢٠١٦
ً لخطتنا أجزم  ٢٠١٨وھذا الرقم ثابت، وآمل في عام  ٢٠١٧الـ أن نغطي أنفسنا، وبالتالي أعتقد وفقا

بأننا نسیر باالتجاه الصحیح، ألن القرارات لم تعد فردیة، فّعلنا مجالس الحاكمیة بدقة، فال یوجد أي 
ة أتحدث عن تفعیل دور شيء ال یمر على مجالس الحاكمیة، وعندما أتحدث عن مجالس حاكمی

  . مجالس األقسام، مجالس الكلیات، مجلس العمداء، مجلس الجامعة ومجلس األمناء
ً تأتي حلولنا متأخرة في كثیر من القضایا، وأنت تتحدث عما ھو آت ولیس ما ھو : الدستور دائما

طلب  ألف ٣٠٠موجود لدینا، نحن نتحدث عن مشكلة بطالة وتراكم في التخصصات، ونتحدث عن 
بالمائة منھم إناث، ما ھي مساحة اإلناث في برامجكم، خاصة أن  ٧٠في دیوان الخدمة المدنیة، 

التخصصات التي أدخلتموھا مثل الھایبرد وغیرھا ال تالئم خصوصیة األنثى في العمل بمثل ھكذا 
  .تخصصات

ً أفردتم مساحة جیدة لالستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة، التي أفرد ً أیضا ت مساحة واسعة جدا
  ..لتربیة الطفل،، في المقابل أنتم ألغیتم تربیة الطفل من كافة كلیات المجتمع

نرید أن تحدثنا عن كلیات المجتمع المتوسطة والكلیات الجامعیة، نشعر بأن الكلیات الجامعیة 
ً المتوسطة تتجھ نحو كلیة المجتمع الجامعیة ولیس المتوسطة، فالمتوسطة یقل عددھا بش كل كبیر جدا

  أو حتى في طریقھا للزوال، فھل ھذا من ضمن خطتكم؟
ً تحدثت عن مناھج كامبردج، ھل یعني ھذا أن ھناك تعاونا بینكم وبین أكادیمیة الملكة رانیا  أیضا

  حیث إنھا تستخدم ھذه المناھج وتدرسھا؟
لدینا خطط وجاھزة الیوم  موضوع البطالة تراكمي، وبالتالي نحن في جامعة البلقاء التطبیقیة: الزعبي

للتنفیذ من خالل مركز تدریب المدربین، ومن خالل مركز االستشارات إلعادة تأھیل الكثیر من 
الخریجین في الجامعات في التخصصات التقنیة والتطبیقیة، ھناك حدیث أننا بدأنا متأخرین، لكن أن 

  . نبدأ متأخرین أفضل من أن ال نبدأ
ندما نتحدث عن مساعد تربیة طفل أو أي تخصص على مستوى درجة بالنسبة لتربیة الطفل، ع

الدبلوم، ألم تمنع وزارة التربیة والتعلیم خریجي الدبلوم بأن یلتحقوا ویدرسوا في المدارس؟ إذا أین 
لماذا نبقي على الدرجة الجامعیة المتوسطة في تربیة الطفل ولدینا مجموعة من ! سنذھب بھم؟

الجامعات األردنیة األخرى تربیة طفل، بالتالي ال یوجد تشغیل لھم، فبما  تخصصات البكالوریوس في
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أنھم في الخطة االستراتیجیة الوطنیة علیھم أن یشغلوا حملة درجة البكالوریوس في تخصص تربیة 
  .الطفل

من طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة إناث، وھل تعلمون أن % ٥٤بالنسبة لدور اإلناث، ھل تعلمون بأن 
یجات الجامعة اإلناث یعملن؛ ألنھن یدرسن القبالة والتمریض وتخصصات االقتصاد المنزلي خر

والفنون والتجمیل، واألزیاء، وتخصص المعاقین، بالتالي ھذا ھو ھدفنا في اإلناث على مستوى 
الدرجة الجامعیة المتوسطة بأن ندرسھا ونجد لھا فرصة عمل، وبالتالي عندما نتحدث عن اإلناث 

بالمائة من طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة، واآلن أي طالب یحصل على درجة  ٥٤ث عن نتحد
بكالوریوس یرید ان یتخصص أو یدرس على مستوى التعلیم التقني والتطبیقي فنحن جاھزون بأن 
نعادل لھ كل متطلبات الجامعة وبعض متطلبات الكلیة بحیث یتجھ باتجاه المھارات التي تساعده ألن 

  . بأسرع ما یمكن ویلتحق بسوق العملیتخرج 
  . ما المقصود بالدبلوم التقني؟: الدستور
عندما نتحدث عن الدبلوم التقني فنحن نتحدث عن التخصصات التقنیة الھندسیة، والتي كانت : الزعبي

مبعثرة في السابق، فنحن اشتغلنا علیھا فترة طویلة حتى وضعناھا في أربعة حقول، حقل تخصصات 
التقني والذي یشمل التخصصات الھندسیة، حقل التعلیم التطبیقي والذي یشمل التمریض  التعلیم

والقبالة والتجمیل والزخرفة وغیرھا من التخصصات، حقل العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والذي 
یشمل خدمة المجتمع واللغات وبعض التخصصات األخرى، وحقل العلوم الدینیة الذي أبقینا علیھ 

  .. نا علوم الشریعة حقال مستقالحیث وضع
بالمائة من الطلبة الملتحقین بالدبلوم التقني والتطبیقي ال یدفعون أیة رسوم، فھم عن طریق  ٨٨

المكرمة الملكیة السامیة ألبناء القوات المسلحة، أو أبناء المعلمین وكل المكارم المختلفة، والنسبة 
لفقیر من وزارة التعلیم العالي، وھؤالء دبلوم األخرى تحصل على دعم من صندوق دعم الطالب ا

  .اآلن أول تجربة سنبدأ فیھا ثالث سنوات في كلیة السلط التقنیة.السنتین
وبالنسبة لسؤال أن كلیات المجتمع تصبح كلیات جامعیة، برأیي كأكادیمي أنھ یجب أن نبقي علیھا 

وع لیس أن انشئ كلیة جامعیة تمنح كلیات جامعیة تقنیة وتطبیقیة، ھكذا یرید سوق العمل، فالموض
جامعة في ھذا المجال، أنا مشكلتي في األردن في  ٣٢درجة بكالوریوس في تخصص، فلدینا 

ألف طالب على مقاعد الدراسة في مستوى  ٢٠٠التخصصات التقنیة والتطبیقیة، اآلن لدینا حوالي 
مستوى التعلیم التقني  ألف طالب فقط على ١٩البكالوریوس في الجامعات األردنیة، مقابل 

ألف طالب، ال أتحدث عن البلقاء بل كل  ٢٥والتطبیقي،، وامل أن یصل ھذا الرقم في ھذا العام إلى 
ألف طالب على  ٢٣الكلیات الجامعیة المتوسطة، فإذا نجحنا في ھذا العام وصلنا إلى رقم ال یقل عن 

ً نحن حینھا نكون   . بدأنا نغیر في فكر وعقلیة أبنائنا الطلبة مقاعد الدراسة في الكلیات الوطنیة، إذا
ھذا یقود إلى سؤال بخصوص جودة التعلیم الجامعي في األردن، كم أثر التوسع في فتح : الدستور

  الجامعات سواء في التعلیم الخاص أو الحكومي على جودة التعلیم؟
فتي أكادیمي فإن التوسع ھذا السؤال كان یجب أن یوجھ لھیئة االعتماد، لكن مع ذلك بص: الزعبي. د

ً، ونحن ال نتحدث فقط  األفقي في االنتشار للجامعات بشكل عام أثر على جودة مخرجات التعلیم سلبا
ً والتي ھي مدخالت  عن مخرجات التعلیم العالي، بل نتحدث عن مخرجات التربیة والتعلیم أیضا

م العام والتعلیم العالي، ولمعالجة ھذا التعلیم العالي، وبالتالي كان ھناك خلل في مخرجات قطاع التعلی
الخلل جاءت االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، ولذلك مطلوب منا كقیادات أكادیمیة أن 
نلتزم بتحقیق أھداف االستراتیجیة الوطنیة حتى نضمن مخرجات تلیق بقطاع التعلیم في األردن الذي 

ً خالل السنوات الما   .ضیة، وحتى یكون منافسا في السوقین اإلقلیمي والعالميبنى سمعة طیبة جدا
نحن مقبلون على تطبیق نظام التوجیھي الجدید، ما مدى تأثیر ھذا النظام على التعلیم : الدستور

ً بحیث یبدأ بتخصص جدید ومحدود   . العالي، ھل الطالب سیكون مجھزا أكادیمیا
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ً بالنسبة للغة اإلنجلیزیة، وتطبیق جامعة كا مبردج، ھل سیكون ھناك زیادة بالخطة نفسھا؟ وھل أیضا
  .سیكون في نطاق موسم للغة اإلنجلیزیة حتى یخرج الطالب مؤھال للحیاة المھنیة؟

نحن نقدم لھم البرنامج، والذي ھو برنامج للتدریس في اللغة اإلنجلیزیة في المنھاج الحدیث، : الزعبي
بحضور المحاضرات مباشر، ویبدأ یجرب أن یدخل العبء األكبر یقع على عاتق الطالب، بأن یبدأ 

على بنك األسئلة ویقوم بعمل امتحان لنفسھ، حتى عندما یتخرج من الجامعة یكون مؤھل االجتیاز 
االمتحان البریطاني أو التوفل األمریكي، وبالتالي العملیة تشاركیة وال تقع على عاتق الجامعة 

  . لطالب ماذا یریدلوحدھا، بنفس الوقت نحن نقدم للطالب، وا
أما المھارات فأصبحنا نحن ندرسھا لھم، اآلن في خططنا التي نعمل علیھا بأن ال یدخل الطالب فقط 

  .ویحضر محاضرة، بل یجب أن یدخل في ساعة محاضرة وساعتین عملي
  . في النھایة ما یھمنا ھو المخرج لدینا، فیجب أن یكون المخرج لدینا منافسا

إذا ضمنا العملیة األكادیمیة خالل المدرسة حتى یصل للثانویة العامة ال ضیر أن بالنسبة للتوجیھي، 
  . یقدم فصل أول أو فصل ثاني، فھذا ال یھمنا، ما یھمني أن یكون المخرج كفوء لیلتحق بالجامعة

نعتقد أن األمر المھم كیف سنغیر العقلیة، حیث كل دراسات العالم تقول اننا نحتاج إلى : الدستور
  . علیم اآلخر والذي ھو التقني، فما ھو دوركم كأكادیمیین وتربیة وتعلیم عالي في ھذا اإلطار؟الت
أنا مع أن یكون لدینا قیاس قدرات للطالب في كل مرحلة من مراحل الدراسة، وإذا بدأنا : الزعبي. د

في عملیة التصحیح بشكل صحیح منذ الصفوف األولى في المدرسة فسنصل بعد سنوات إلى 
خرجات صحیحة في قطاع التعلیم العام، وبالتالي حینما نتحدث عن قدرات للصف الثالث فیجب أن م

  .یكون ھناك قدرات للصف السادس وقدرات على الصف السابع قبل أن نصل إلى التوجیھي
ً في موضوع التربیة، وخاصة التعلیم المھني، فھناك فرق بین التعلیم المھني، وھو من مھام  ثانیا

التربیة والتعلیم،، والتعلیم التقني والتطبیقي ھو درجة جامعیة متوسطة، فھناك فرق بین وزارة 
  .الشھادة والدرجة الجامعیة المتوسطة، ھناك شھادات وھنا نحن نمنح درجة جامعیة متوسطة

صحیح أن لدینا رواسب اجتماعیة، لكننا تعاونا مع دیوان الخدمة المدنیة، وأشكرھم على تجاوبھم، 
ً یعامل خریجو التعلیم التقني والتطبیقي معاملة أفضل مما كانوا یعاملوا في نظام الخدمة المدنیة ففعل یا

السابق، وھذه النقطة وھي من النقاط التي آخذھا، أن اإلطار الوطني للمؤھالت المھنیة والذي نقل إلى 
في وزارة العمل، ألننا ھیئة االعتماد، لكن ھذا ال یجب أن یكون في ھیئة االعتماد، یجب أن یكون 

نتحدث عن درجات مھنیة تبدأ من الصفر وتنتھي بعشرة، فیجب على ھیئة االعتماد أن تركز على 
  .جودة التعلیم العالي الحقیقي، فھذا اإلطار یجب أن یعود إلى أصحاب العمل

انني لست نحن نعمل على برنامج، ونأمل أن ننجح فیھ، إذا وافقتنا الحكومة علیھ، البرنامج یقول 
بحاجة بعد أن أحصل على الدرجة الجامعیة المتوسطة وأكون خریج كلیة جامعیة متوسطة، وأحصل 
على امتحان الشامل، لست بحاجة ألقوم بعمل بكالوریوس وتجسیر، أنا بحاجة أن أذھب إلى سوق 

ء سنوات، بعدھا یجب أن یكون ھناك امتحان من قبل جامعة البلقا ٥-٤العمل، وألتحق لمدة 
ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات المختصة لكل حقل من ھذه الحقول أو من ھذه التخصصات، 

» بكالوریوس«وإذا اجتاز ھذا الشخص االمتحان یمنح شھادة تعادل البكالوریوس، ولكن لیس 
بكالوریوس مھنیا أو تقنیا أو أي اسم آخر، ینتقل في اإلطار الوطني للمھن المؤھالت «أكادیمیا، بل 

، وبعد خمس سنوات أخرى نعود ونخضعھ المتحان »المھنیة من مستوى إلى مستوى بكالوریوس
آخر، وإذا اجتازه نجعلھ في اإلطار الوطني المھني وفي دیوان الخدمة المدنیة ینتقل إلى مستوى 
مھني في مستوى الماجستیر، وتسمى درجة مھنیة، لكن ال نسمح لھ بأن یدرس في الجامعات بل في 

  . فھذا ما نفكر فیھ حتى ننتھي من عقدة الشھادات. یات في التخصصالكل
ھذا العام ستطبق في الجامعة األردنیة السنة التحضیریة للقبول في كلیة الطب، ویمكن أن : الدستور

كیف تنظر الى ھذه التجربة الجدیدة .. تكون نتائج ھذه التجربة مقدمة للتطبیق في جامعات اخرى
  . قھا في البلقاء التطبیقیة؟وكیف تفكرون بتطبی
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ال نفكر في الوقت الحاضر بتطبیق التجربة إال بعد أن نرى نتائجھا في الجامعة األردنیة : الزعبي
  وجامعة العلوم والتكنولوجیا

  . كیف ترون واقع الطب بالجامعات االردنیة، واالعداد التي یتم قبولھا؟: الدستور
الطب، مھما كانت الظروف، اآلن اإلقبال كان علینا أكبر  طالب في ٢٠٠لن نأخذ أكثر من : الزعبي

بكثیر، لكننا ملتزمون بخطتنا، حیث إذا أخذنا الطالب فیجب أن نؤمن لھ موقع تدریب وتدریبھ سیكون 
ً یشعر الجمیع بأن مخرجات كلیة  بشكل ممتاز، بالتالي لن نسمح بأن نتجاوزھذا العدد، حتى فعلیا

  . رجات منافسةالطب في جامعة البلقاء مخ
وفي موضوع تخصص الشریعة ھل یشمل، . ھل ھناك قرار أو نیة إلغالق كلیات مجتمع؟: الدستور

بالمائة، ثم ھل تشعرون باستقاللیة  ٧٥قرار مجلس التعلیم العالي برفع معدل تخصص الشریعة إلى 
  .الجامعات أم ما زال مجلس التعلیم العالي یفرض سلطة وسیطرة علیكم؟

أعتقد أنھ یجب أن ال یكون ھناك أي جھة تفرض رأیھا بإغالق أي كلیة، فھذا سوق، بالتالي : الزعبي
إذا لم تستطع استقطاب طلبة في تخصصات منافسة فسیخرج بنفسھ من السوق، وبالتالي خرجت 
مجموعة كبیرة من الكلیات الجامعیة المتوسطة من سوق المنافسة بدون قرار، وقد تعود ھذه لعدة 

نھا التوسع في التعلیم األكادیمي في الجامعات الوطنیة بشكل كبیر، وبالتالي أصبحت أسباب م
الجامعات تقبل مستوى بكالوریوس وبالتالي الطلبة لم یعودوا یقبلون على مستوى التعلیم التقني مع 

 طالبا كانوا محققین معدالت القبول في ٢٢٨٣لم نعاني منھا،  ٢أننا في الدورة الشتویة في شھر 
الجامعات الوطنیة على مستوى البكالوریوس والتحقوا في كلیات التعلیم التقني والتطبیقي، وھذه 

  .أعتبرھا نجاحا لجامعة البلقاء التطبیقیة
بالنسبة للشریعة فال یوجد لدینا حتى نھیكل خططنا، وبالتالي عندما تحدثنا عن الشریعة تحدثنا على 

م ولیس بكالوریوس، وھناك التزام لوزارة األوقاف وھم أئمة مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة دبلو
مساجد سیذھبون لوزارة األوقاف، ولكن الخطة الدراسیة التي ندرسھا لھم شاركتنا وزارة األوقاف 

  .في وضعھا بحیث یخدم سیاسة الدولة األردنیة التي تنفذھا وزارة األوقاف
ً ما بالنسبة الستقاللیة الجامعات، إلى حد ما ال أست طیع أن أجیب إال عن جامعة البلقاء التطبیقیة، نوعا

ً حینھا  ً نشعر بأننا مستقلون إلى حد ما، لكن االستقالل الكامل المتكامل عندما تكتفي مادیا نحن فعال
یصبح قرارھا مستقال، أقول على الحكومة أن تقدم دعما مالیا للجامعات، فإذا قلنا جامعة كجامعة 

، ٢٠١٨ملیون دینار في عام  ٣.٥نتشر على مساحة المملكة لم تتلق دعما مالیا إال البلقاء التطبیقیة ت
جامعة، فإذا أرادت أن تعاملنا كذلك فیجب أن تقدم لنا دعما  ١٤في المقابل ھیئة االعتماد تتعامل مع 

مالیا محترما، ألننا منتشرون ولدینا كلیات كثیرة، فنحن نتحدث عن خدمة نقدمھا كجامعة بلقاء 
  . بالتالي أعتقد یجب أن یكون ھناك دعم مالي، بما أن جامعة البلقاء مسؤولة عن التعلیم التقني. تطبیقیة

كلیة الطب في جامعة البلقاء، متى ستبدأ مرحلة التطبیق في المستشفیات، المستشفى القدیم : الدستور
  .طلبة من التطبیق؟ال یفي بالحاجة، والمستشفى الجدید أمامھ عقبات كبیرة، فكیف سیتمكن ال

بالنسبة لكلیة الطب،، مستشفى السلط المشكلة تم حلھا تقریبا، إال أن طالب الطب اآلن بدأوا : الزعبي
في التدریب الحقیقي، وعندنا مستشفى السلط ومستشفى عین الباشا ومستشفیات الخدمات الطبیة 

خذ طلبة أكثر من العدد الذي نستطیع الملكیة، ولدینا اتفاقیات معھم وكل طالبنا یتدربون، لذلك لن نأ
  . تدریبھم
  .ھل ھناك ھیكلة للرسوم؟: الدستور

لن نقوم بالھیكلة، ولو كنت مستقال في قراري الكامل، سألغي الموازي بالكامل وأھیكل : الزعبي. د
  .الرسوم بحیث تصبح الفرص متاحة للجمیع بسواسیة على رسوم موحدة
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لشریعة درعاً حصیناً لالردن ویجب إعادة النظر في قرار رفع معدل كلیات ا" : الضمور والفقیر"
  ...القبول

  
ً، أمام انتشار الفكر التكفیري  مشیرین إلى أنھا  ً حصینا أكد مختصون أن كلیات الشریعة تمثل درعا

  . مراكز تدعو للوسیطة واالعتدال والسلوك السوي
  

أسامة الفقیر، وھاني الضمور أمین عام وزارة  وانتقد كل من عمید كلیة الشریعة في جامعة الیرموك
ً، عبر برنامج  ، االتھامات التي تكال لكلیات الشرعیة والتي تّدعي "واجھ الحقیقة"التعلیم العالي سابقا

نشرھا لإلرھاب والتطرف، معتبرین أن ھذا الحدیث لھو تحریض واضح على دین الدولة، الفتین 
طریقة علمیة رصینة، ومحكمة من قبل علماء وخبراء في إلى أن مناھج كلیات الشریعة معدة ب

  .الشریعة اإلسالمیة، وال تدعو لإلرھاب كما یدعي البعض
  

وأشارا إلى أن جمیع العملیات اإلرھابیة التي نفذت في األردن، لم یكن أي من المشاركین فیھا من 
  .كلیات الشریعة باألردن طالب الشریعة، وھذا دلیل واضح على سالمة المنھج الذي یتم تدرسیھ في

  
ولفتا إلى إن مخاطر قرار رفع معدالت القبول بتخصص الشریعة، یتمثل بذھاب الطلبة األردنیین 
ً عن مناھج وأفكار األردنیین المعتدلة، ومن  لدراسة الشریعة في الخارج بمناھج وأفكار مختلفة تماما

  .والوقوع بالمحظورثم تسرب ثقافة جدیدة عبر المنابر والمساجد للمواطنین، 
  

وأوضحا أن من اتخذ قرار رفع معدالت القبول في كلیات الشرعیة لم یدرس اآلثار األمنیة والفكریة 
  .واالقتصادیة المترتبة علیھ مستقبالً 

  
ً، وھي  ١.٨وبیَّن الفقیر أن كلیة الشریعة في جامعة الیرموك تدخل على الجامعة مبلغ  ملیون سنویا

  .لیة للجامعةمن أھم الروافد الما
  

 َ ً لمشكلة رفع كفاءة الخریجین، وإنما یفاقم المشكلة، مطالبا وأضاف أن رفع معدل القبول لیس حال
  .بضرورة تشكیل ھیئة وطنیة من أصحاب الكفاءة والخبرة لبحث ھذا القرار

  
ً لدى وزارة األوقاف، بینھا  ٧٤٠٠وأفاد بوجود  ً مسجال ً ال یتوفر فیھا إما ٣٥٠٠مسجدا م، مسجدا

  .األمر الذي یفتح الباب لغیر االختصاصین بتعبئة ھذه الشواغر
  

ولفت إلى أن دیوان الخدمة المدنیة قال في تقریره األخیر بأن تخصص الشریعة ھو التخصص األكثر 
ً لذلك ً علمیا ً للتوظیف المطلوب، ومع ذلك یرفعون معدل القبول ولن نجد تفسیرا   .طلبا

  
معدل القبول أثر بشكل كبیر على كلیات الشریعة في الجامعات  من جانبھ قال الضمور إن رفع

ً في جمیع كلیات الشرعیة بالجامعات خالل العام الماضي ٢٥٠األردنیة، بحیث تم قبول    .طالبا
  

وطالب بضرورة إعادة النظر في قرار رفع معدل القبول، وعدم اللجوء الى استقدام العاملین في 
ً بالمجتمع األردنيالشرعیة من الدول الخارجیة ا   .ألمر الذي قد یضر أمنیا

  الحقیقة الدولیة
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وتحدث عن وجود بدائل كثیرة لرفع جودة وكفاءة طالب الشریعة الذي یلتحقون بالتخصص دون رفع 

  .معدل القبول، وأھمھا إیجاد الحوافز لیزید إقبال أصحاب المعدالت المرتفعة على التخصص
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  لبعض اآلخراعتماد بعض التخصصات الجامعیة وتأجیل اعتماد ا
  
  

منح مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي كلیة 
  ).المستوى الفضي(األعمال في جامعة الزیتونة شھادة ضمان الجودة 

  
ووافق المجلس وفق بیان صحفي صدر عنھ الیوم االربعاء على االستمرار باالعتماد الخاص 

االقتصاد ( واالستمرار باالعتماد الخاص لتخصص ) برنامج البكالوریوس/ تصاداالق( لتخصص 
  .في الجامعة الھاشمیة) برنامج البكالوریوس/ المالي

  
برنامج / ادارة المالیة والمصرفیة( كما وافق المجلس على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

في ) برنامج البكالوریوس/ محاسبةال( واالستمرار باالعتماد الخاص لتخصص ) البكالوریوس
  .الجامعة الھاشمیة

  
برنامج /ادارة المخاطر والتأمین( واجل المجلس البت باالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

  .في الجامعة الھاشمیة) البكالوریوس
  

برنامج / المحاسبة والقانون التجاري(ووافق المجلس على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
) برنامج البكالوریوس/ ادارة االعمال(واالستمرار باالعتماد الخاص لتخصص ) كالوریوسالب

في ) برنامج البكالوریوس/ نظم المعلومات االداریة(واالستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
  .الجامعة الھاشمیة

  
) بكالوریوسبرنامج ال/ ادارة الفنادق(واجل المجلس البت باالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

  .في الجامعة الھاشمیة
  

وكذلك ) برنامج الماجستیر/ الجیولوجیا التطبیقیة (كما اجل البت باالعتماد الخاص لتخصص 
  .في جامعة آل البیت) برنامج الماجستیر/ موارد المیاه والبیئة(تخصص 

  
علوم (صص ووافق المجلس على االستمراریة باالعتماد الخاص وتثبیت الطاقة االستیعابیة لتخ

  .في جامعة آل البیت) برنامج البكالوریوس/ األرض والبیئة
  

) برنامج البكالوریوس/ الفقھ وأصولھ(كما وافق على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 
  .في جامعة الزرقاء) برنامج البكالوریوس/ أصول الدین (واالستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

  
التسویق اإللكتروني والتواصل (ستیعابیة الخاصة لتخصص واجل البت في رفع الطاقة اال

  .في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا) برنامج البكالوریوس/ االجتماعي
  

التغیر المناخي والزراعة المستدامة واألمن (ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص 
برنامج / الصیدلة(خاصة لتخصص وعلى رفع الطاقة االستیعابیة ال) برنامج الماجستیر/ الغذائي

  .في جامعة جرش) البكالوریوس
  

  ٨:الرأي ص
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علم ( وقرر المجلس فتح باب قبول طلبة جدد وتخفیض الطاقة االستیعابیة لتخصص 
  .في كلیة تكنولوجیا األعمال في جامعة اإلسراء) شبكات الحاسوب/الحاسوب

  
النظم /علم الحاسوب( ص كما قرر فتح باب قبول طلبة جدد وتخفیض الطاقة االستیعابیة لتخص

  .في كلیة تكنولوجیا األعمال في جامعة اإلسراء) الحاسوبیة للوسائط المتعددة
  

) برنامج البكالوریوس/الھندسة المدنیة (ووافق المجلس على االعتماد الخاص األولي لتخصص 
الخوارزمي  في كلیة) برنامج البكالوریوس/الھندسة المیكانیكیة (واالعتماد الخاص األولي لتخصص 

  .الجامعیة التقنیة
  

واالعتماد ) برنامج البكالوریوس/ھندسة العمارة (كما وافق على االعتماد الخاص األولي لتخصص 
في كلیة الخوارزمي الجامعیة ) برنامج البكالوریوس/التصمیم الداخلي (الخاص األولي لتخصص 

  .التقنیة
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  عاتللجام" القبول الموحد"ألف طلب تتلقاھا  ٢٠: عوض
  
  

بلغ عدد الطلبات المقدمة لوحدة تنسیق القبول الموحد للحصول على مقعد لدرجة البكالوریوس في 
طلب، فیما بلغ عدد الطلبة الذین دفعوا  ١٩٧٠٠الجامعات الرسمیة حتى السادسة من مساء أمس 

  .طالب، وفق ما صرحت بھ مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد خولھ عوض ٣٦٩٠٠رسوم الطلب 
  

  .ورجحت عوض إعالن قائمة القبول الموحد في الثلث األخیر من الشھر المقبل
  

وكان مجلس التعلیم العالي قرر أول من أمس أن یكون عدد الطلبة الذین سیتم قبولھم بالجامعات 
  .طالبا وطالبة) ٣٢٤٨٢(لبرنامج البكالوریوس  ٢٠١٨/٢٠١٩الرسمیة للعام الجامعي 

  
ً على بدایة الفصل الدراسي األول ) ٣٩٢٨١(بقبول  ونسبت الجامعات الرسمیة ، ٢٠١٨/٢٠١٩طالبا

  .طالبا) ٣١٦٨٣(فیما اوصت ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم العالي بتخفیض األعداد لتصبح 
  

الى ذلك، رجحت عوض البدء بتقدیم طلبات التجسیر عقب عطلة عید االضحى المبارك، فیما 
مقعدا مخصصا لھم في الجامعات  ١٥٠یات للتتنافس على سیشرع باستقبال طلبات ابناء األردن

  .الرسمیة ضمن البرنامج العادي عقب إعالن قائمة القبول الموحد
  

وبدأت وحدة تنسیق القبول الموحد التابعة لمجلس التعلیم العالي في وزارة التعلیم العالي اإلثنین 
  .ردنیة الرسمیةالماضي استقبال طلبات االلتحاق اإللكترونیة بالجامعات األ

  
ً من یوم االثنین    .الحالي ٢٧وتستمر عملیة تقدیم الطلبات حتى الساعة الثانیة عشرة لیال

  
وتوقعت عوض ارتفاع الحدود الدنیا لمعدالت القبول ھذا العام مقارنة بالعام الماضي الرتفاع نسبة 

  .النجاح وارتفاع اعداد الطلبة الحاصلین على معدالت مرتفعة بشكل كبیر

  ٦:الغد ص/سرایا
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  اشتراط استحداث أي تخصص جامعي بموافقة النقابة المعنیة: الطویسي
  
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ان الوزارة اشترطت على الجامعات 
التي ترید استحداث اي تخصص أن تأتي برأي النقابة المعنیة بھذا التخصص ورأي دیوان الخدمة 

ذا االجراء یأتي في اطار محاولة الوزارة ضبط التخصصات، بما یتناسب وسوق المدنیة، وان ھ
  .العمل

جاء ذلك خالل استقبال الوزیر الطویسي بحضور رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور 
بشیر الزعبي لوفد من نقابة المھندسین برئاسة نقیبھم احمد سمارة الزعبي واعضاء من المجلس 

  .عام النقابة ظھر االربعاء في مقر الوزارةوامین 
وأشار الطویسي الى ان الوزارة تحرص على بیان التخصصات الراكدة والمشبعة والتي علیھا طلب 
في سوق العمل للطلبة من خالل عرضھا قائمة بذلك على صفحة القبول الموحد للجامعات، مبینا أن 

اساسھا معادلة شھادات الھندسة الصادرة من جامعات ھناك امكانیة لتعدیل التعلیمات التي یتم على 
خارج االردن بما یتناسب وقانون نقابة المھندسین فیما یتعلق بفرع الطالب في الثانویة العامة 

  ).التوجیھي(
واكد نقیب المھندسین اھمیة التشاركیة بین كافة االطراف ذات العالقة للعمل على ضبط التخصصات 

.الجامعات وضرورة زیادة ساعات التدریب العملي فیھا الھندسیة التي تدرس في

  ٦-١:االنباط ص/٣:الدستور ص
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  نسبة النجاح في امتحان الشامل ٦١.٢%
  
  

 ٦١.٢للدورة الصیفیة ) الشامل( بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة
عیة المتوسطة ، بحسب رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة رئیس اللجنة العلیا المتحان الشھادة الجام%

السلط / الشامل الدكتور عبدهللا سرور الزعبي،  وذلك خالل مؤتمر صحفي عقد في مركز الجامعة
  .أمس

  
وقال الزعبي لقد حرصنا في جامعة البلقاء التطبیقیة على نقل ھذا االمتحان نقلة نوعیة وكبیرة من 

فیما یخص االمتحان العملي فقد تم حیث حوسبة كافة أوراق االمتحان وانشاء بنك أسئلة لھذه الغایة، و
اعتماد مركز تصحیح محوسب لتصحیح إجابات الطلبة من قبل لجان فنیة متخصصة من كافة 
الكلیات في المملكة مما ساھم في رفع سویة االمتحان العملي، وبالتالي انعكس ھذا األمر على جودة 

  .قییماالمتحان بشكل كامل وتحقیق العدالة والمساواة في عملیة الت
  

لقد عملنا ومنذ تولینا ألمانة المسؤولیة في جامعة البلقاء التطبیقیة إلى عمل دراسة شاملة "وأضاف 
لكافة الكلیات والتخصصات التي تدرسھا، وبدأنا منذ ذلك الحین بالرجوع إلى روح رسالة الجامعة 

والتطبیقیة ووقف  في اإلشراف على الكلیات وتطویرھا من خالل التركیز على التخصصات التقنیة
القبول تدریجیا في التخصصات اإلنسانیة حتى أصبحت التخصصات التقنیة والتطبیقیة تشكل ما 

  .مما تطرحھ الكلیات من تخصصات%)  ٩٢(نسبتھ 
  

قمنا بھیكلة الخطط الدراسیة لتخصصات الدبلوم التقني والتطبیقي " وألجل ھذه الغایة قال الزعبي
والتي تواكب التطورات  ٢٠١٧/٢٠١٨یدة اعتبارا من العام الجامعي وبدء التدریس بالخطط الجد

  ".العلمیة والعملیة
  

قمنا بتزوید الكلیات بأحدث المختبرات والمشاغل والبرمجیات والعدد واألدوات التي تناسب ھذه "كما 
ان آخرھا التخصصات، رغم الكلفة العالیة التي تتحملھا الجامعة في دعم التعلیم التقني في األردن، ك
  ".افتتاح مبنى المختبرات في كلیة عجلون الجامعیة ومختبرات طبیة في كلیة الزرقاء الجامعیة

  
وبین الزعبي ان عدد الطلبِة المتقدمین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة في دورتھ الصیفیة بلغ  

ً وطالبة، توزعوا على )  ٥٠٦٥(  صة، وعسكریة، في كلیة جامعیة، وحكومیة، وخا) ٤٨(طالبا
طالب وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت ) ٣١٠٠(تخصصات دراسیة، نجَح منھم ما مجموعھ) ١٠٩(

، معید  % ٧١.١٥منتظم  :أما بالنسبة لنسب النجاح بحسب صفة التقدم فكانت كما یلي %).  ٦١.٢( 
  %. ٦١.٢بة لتكون اجمالي النس%  ٧٢.٢٨، ناجح لرفع المعدل % ٢٤.٦٩، مستنفذ حقھ % ٣٩.٣٢

  ٣:الرأي ص/٦:الغد ص
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  تأجیل امتحان الكفایة في اللغة العربیة لعدم توفر قاعات
  
  

قرر دیوان الخدمة المدنیة، تأجیل امتحان الكفایة في اللغة العربیة، حتى إشعار آخر، نظرا لعدم توفر 
  .٢٧/٨/٢٠١٨قاعات إلجراء االمتحان الذي كان مقرر عقده اعتبارا من یوم أمس وحتى یوم 

  
خلف الھمیسات، إلى أن قاعات االمتحانات التنافسیة للدیوان .دیوان الخدمة المدنیة دوأشار رئیس 

مشغولة حالیا بإجراء امتحانات تنافسیة للدوائر الحكومیة، مبینا أن دور دیوان الخدمة المدنیة في 
وأن مجمع  ،)القاعات واألجھزة(امتحان الكفایة في اللغة العربیة یتمثل في تقدیم الدعم اللوجستي فقط 

  .اللغة العربیة ھو الجھة المعنیة باالمتحان
  

ً للمادة  من قانون حمایة اللغة ) ١٠(وأضاف أن اجتیاز امتحان الكفایة في اللغة العربیة جاء استنادا
ال یعین معلم في التعلیم العام أو عضو ھیئة تدریس في (والتي تنص  ٢٠١٥لسنة ) ٣٥(العربیة رقم 

یع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعالمیة إال إذا اجتاز امتحان الكفایة في اللغة التعلیم العالي أو مذ
العربیة ویستثنى من اجتیاز ھذا االمتحان المعلمون من غیر الناطقین باللغة العربیة أو الذین یدرسون 

العالي  بلغة أجنبیة وتستقدمھم أي مؤسسة تعلیمیة بموافقة وزارة التربیة والتعلیم أووزارة التعلیم
والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدریس بلغة أجنبیة والعاملون في األقسام األجنبیة في وسائل 

".اإلعالم

  ٨:الرأي ص
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  قرار صائب

  
  محمد أبو رمان
قام مجلس التعلیم العالي برّد الترشیحات التي وصل إلیھا مجلس أمناء الجامعة األردنیة، بدعوى عدم 

  .ع تلك النظریة التي وضعھا مجلس األمناء نفسھاتساق اإلجراءات العملیة م
  

اآلن ذلك یعني العودة إلى مجلس األمناء لیقوم بإعادة فرز واختیار رئیس الجامعة األردنیة من جدید، 
ً جیّدة وتفي بالغرض؛ أي أن یتم فتح باب المنافسة أمام الجمیع وأن یتم  لكن ھل اآللیة المعتمدة حالیا

ناًء على السیرة الذاتیة، التي تتضمن سنوات الخبرة العملیة والمرتبة اختیار رئیس الجامعة ب
ّھا ال تعني  األكادیمیة، وغیرھا من معطیات قد تكون على درجة عالیة من التمیّز على الورق، لكن

ً لموقع قیادي على مستوى عاٍل وكبیر من األھمیة ً بالفعل مناسبا   .بالضرورة أن یكون الشخص عملیا
  

الجامعة الیوم في األردن یتطلب صفات قد تتجاوز الجوانب األكادیمیة البحتة، فاألھم موقع رئیس 
ّنا نتحدث عن تركة كبیرة من التداخالت واألخطاء  ھي الجوانب القیادیة، وكذلك اإلداریة، ألن

، وھو ما ینطبق على الجامعات المختلفة، ألّن "رجل إنقاذ"والمسارات غیر المنضبطة، تستدعي 
  .امعاتنا تعاني الیوم من مشكالت مالیة وإداریة وتداخالت من الجھات المختلفةأغلب ج

  
ً؟ األمر سیُرّد إلى مجلس أمناء الجامعة األردنیة، وھو الذي سیعید النظر في الترشیحات  ما الحل إذا

ّھ سیراجع األسما ء والخطوات، وال نعرف فیما إذا كان سیتمّسك بقراره وباألسماء الموجودة، أم أن
ّھا ضمن المعطیات  والخطوات، لكن األفضل على اإلطالق ھو إعادة النظر في اآللیة نفسھا، ألن

  .الحالیة غیر مجدیة وال واقعیة
  

ّھا أنسب وأفضل أن یقوم مجلس أمناء الجامعة األردنیة بتشكیل لجنة لترشیح  اآللیة البدیلة التي أظن أن
ّھا مناسبة ومف یدة لشغل ھذا الموقع، وتقوم بمقابلتھم، على أن یكون العدد األسماء التي تعتقد اللجنة أن

ً وفیھ الصفات القیادیة واإلداریة المطلوبة، وأن یتم مقابلتھم والمفاضلة بینھم، وإرسال النتائج  محدودا
  .إلى مجلس التعلیم العالي

  
ً لخبرتھ الممتدة والناجحة . أقترح أن یكون على رأس اللجنة د في إدارة عدنان البخیت، نظرا

ً، ویقوموا  الجامعات، وأن یكون معھ قامات أكادیمیة وعلمیة، ال یتجاوز عددھم خمسة أشخاص مثال
ھم بعملیة التنخیل واالتصال بالمرّشحین والمقابلة واالختیار، والتنسیب لمجلس األمناء، فھذه الطریقة 

ً من معاییر قد  ً أطول، فھي أكثر مصداقیة وأمانا ً حتى وإن أخذت وقتا ّھا واقعیا ً، لكن تكون جیدة نظریا
  .غیر ذلك

  
یدرك مجلس أمناء الجامعة األردنیة نفسھ أّن ھنالك أسماء مھمة ووازنة ویمكن أن تكون مرّشحة 
ّھا تستنكف عن تقدیم طلبات الترشح لھذا الموقع، باآللیة الحالیة، لعدم قناعتھم  بحق للموقع، لكن

شخص تنطبق علیھ الشروط الشكلیة بأن یقدم طلبھ، ما أدى إلى بجدواھا وفاعلیتھا، ویفتح الباب ألي 

  ٢٤:الغد ص

 مقاالت
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وجود عشرات الطلبات والمرّشحین، وھو أمر غیر منطقي عندما نفّكر برئیس الجامعة األّم، وھو 
ّھ أكثر أھمیة وخطورة   !موقع ال یقل أھمیة عن موقع وزیر أو أي مسؤول كبیر في الدولة، بل أزعم أن

  
ً للرد ربما ھذا القرار الصائب ، الذي نشكر علیھ الوزیر ومجلس التعلیم العالي، یعیدني شخصیا

الغاضب للوزیر على مقالة سابقة لي طالبت فیھا رئیس الوزراء بأن یعطي موضوع اختیار رئیس 
ّھ من االھتمام، وشّككت فیھ باآللیة الحالیة، ألّن ھذا لیس موقفي، بل رأي أغلب  الجامعة األردنیة حق

  .میزین الذین تواصلُت معھمالخبراء المت
  

المشكلة في اآللیة، یا معالي الوزیر، واألمر نفسھ ینطبق على اختیار مجالس األمناء؛ إذ لم یكن 
المقال یھدف إلى نقد الوزیر، بل الوقوف إلى جانبھ في وجھ التدخالت التي تحدث عادة والضغوط 

  .المختلفة، سواء كانت اجتماعیة وجھویة أو مؤسساتیة
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  ھو دور الجامعات في محاربة اإلرھاب؟ ما
  

  الدكتور عمر علي الخشمان
  

سجلت األجھزة األمنیة وبكل مھنیة وكفاءة عالیة كعادتھا دوما إنجازا متمیزا نفتخر بھ ونعتز بمداھمة 
منفذي العمل االرھابي في الفحیص والسلط والقبض علیھم برغم األلم والجرح الذي أدمى األردنیین 

ك بارتقاء شھداء أبرار، عزیزین علینا، جمیعا إلى الرفیق االعلى، نترحم علیھا إلى جنات جمیعا وذل
 الخلد شھدائنا االبرار األخیار

 
لكن ھذا االنجاز والتمیز والكفاءة في المؤسسة االمنیة یدعونا الى التوقف مجددا والتساؤل بكل  

على االرھاب واجتثاث منابعھ  صراحة ووضوح ھل االجھزة االمنیة وحدھا المعنیة بالقضاء
ِن للجھات  .والضرب بید من حدید على كل من تسّول لھ نفسھ العبث بأمن واستقرار الوطن ْ ألم یأ

الرسمیة األخرى أن تضطلع بدورھا الوطني المناط بھا في محاربة ومعالجة ھذه الظاھرة الدخیلة 
  ى الورق دون فائدة؟ على مجتمعنا الطیب، بعیدا عن التنظیر والخطط المطبوعة عل

  
لذلك البد من تكاتف الجمیع لوضع االصبع على الجرح وإعادة التذكیر بما ھو من شأنھ أن یوفر 

ولعل أھم ھذه العوامل العامل  .البیئة المناسبة المشجعة لألفكار المتطرفة التي یزودھا اإلرھاب
 ..ابیة وارتفاع االسعار والضرائباالقتصادي وسیاسات التعامل معھ من فقر وبطالة بین الفئات الشب

نسبة كبیرة من الشباب ممن یتم تجنیدھم وإدخالھم في ھذه األفكار المتطرفة ویجري استغاللھم من 
أصحاب الفكر التكفیري ھم من العاطلین عن العمل وذوي الدخل المحدود الذین وصلوا بفعل ھذه 

على المجتمع ،ویمدونھم بالمال واألفكار  الظروف القاسیة الى مرحلة الكراھیة والسلبیة والنقمة
المسمومة، ویتزامن ذلك مع تقصیر من الجھات الرسمیة في توفیر فرص عمل وعمل خطط لتوفیر 

 فرص للعاطلین عن العمل
 
الجانب التعلیمي التربوي ال یقل أھمیة عن الجانب االقتصادي الذي یتمثل في خلل في المناھج  

براز قیم االسالم السمحة واالسالیب التربویة الحدیثة الجاذبة التي تھدف الى الدراسیة التي تفتقر الى إ
غرس قیم الدین الحقیقي وقیم االخالق الحمیدة وتشجیع الطلبة على االستفادة من الوقت لتنمیة 

   .مواھبھم واستغالل وقت الفراغ لھم لیكونوا عونا للوطن ال علیھ
  

فكر التكفیري للتنظیمات االرھابیة المتطرفة التي اتخذت من الجامعات لھا دور كبیر في مواجھة ال
الدین االسالمي، دین المحبة والسالم، مظلة وشعارا لھا بھدف نشر المعتقدات واألفكار التكفیریة بین 

لم تعد الجامعات مكانا لمنح الشھادات العلمیة فقط في ظل ما یجتاح العالم من موجات  .الشباب
أصبح الجمیع یطالبھا أن تكون مكان لبناء اإلنسان المنتمي الواعي والمؤمن التطرف واالرھاب بل 

بقضایا وطنھ وأمتھ المتسلح بالعلم والثقافة والمعرفة لكي یستطیع أن یصد بھا كل ما من شانھ النیل 
   .من مقدرات الوطن والمكتسبات التي حققھا خالل العقود الماضیة

  
والذي : الدور الوقائي :االرھاب والتطرف یتمثل في ما یليتحصین الطلبة من الفكر التكفیري و

یتمثل في محاربة ھذه االفكار التكفیریة والسموم الدخیلة على مجتمعنا الذي ال یمس الدین اإلسالمي 
بأي صلة وایضاح الصورة المشرقة لإلسالم دین التسامح والمحبة ویجري ذلك من خالل عقد 

یة االمن العام لتعریف الشباب الجامعي باالفكار التكفیریة ورشات وندوات بالتعاون مع مدیر
توعیة الطلبة باستعراض الخطابات الملكیة التي تنبذ ظاھرة  .للتنظیمات اإلرھابیة وكیفیة مواجھتھا

  الرأي الكتروني
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االرھاب والتطرف والتركیز على التعریف برسالة عمان وكذلك خطاب األمیر الحسین ولي العھد 
على المدرسین في الجامعات إعطاء  .تي تحدث فیھا للشباب عن اإلرھابفي ھیئة االمم المتحدة ال

الطلبة في جزء من المحاضرة للتوعیة حول ھذه الجماعات التكفیریة وعمل منشورات ونشرھا 
تنفیذ الخطط االستراتیجیة للجامعات التي تركز على  .بالجامعات لزیادة الوعي لدى طلبة الجامعات

رام الرأي والرأي اآلخر وعمل برامج تغذي عقول الشباب لمحاربة ھذه الوسطیة واالعتدال واحت
 االفة والسموم التي تعتبر دخیلة على مجتمعنا

 
تفعیل دور المرأة التي تعتبر عنصرا مھما في محاربة ومعالجة الفكر التكفیري باإلضافة إلى دور  

 ھوم الدین االسالمي الصحیحالرقابة األسریة واستغالل الوازع الدیني والروحي للشباب من مف
 
ویتمثل بمعالجة الشباب الذین انضموا الى ھذه الجماعات عن طریق احتضانھم : الدور العالجي 

وتحسین وضعھم المعیشي والفكري وتوضیح الفكر التكفیري لھم وبیان مفھوم الدین االسالمي 
یا شباب الوطن  .ة واالعتدالوالتدین الصحیح لھم من خالل دور علماء الدین الذین یدركون الوسطی

یا فرسان التغیر كما تفضل جاللة القائد المفدى بتسمیتكم أنتم زینة الحاضر وبناة المستقبل، باإلیمان 
فالشباب المتسلح باإلیمان باهللا ) فاألردن أقوى من اإلرھاب(واالنتماء نستطیع أن نكافح اإلرھاب 

إرھابیة وان لكم الدور الحقیقي في دحر وفضح ثقافة والوطن والملیك یستطیع أن یفشل أیة مخططات 
اإلرھاب وإشاعة ثقافة علمیة عقالنیة مستمدة من عقیدتنا اإلسالمیة السمحة ومن حضارتنا العربیة 

وسیبقى األردن بقیادتھ الھاشمیة الحكیمة واحة آمن واستقرار  .التي احتضنت التعددیة الفكریة
ا المسلحة والمخابرات العامة واألجھزة األمنیة وقدرتھا على وبالمستوى المتمیز الرائع لقواتن

الى جنات .. رحم اهللا شھداءنا األبرار .التصدي لكل من تسول لھ نفسھ العبث بأمن األردن واستقراره
أستاذ في * .الخلد في الفردوس االعلى والدعاء الى اهللا بالشفاء العاجل والسالمة لجمیع المصابین

  معان –ن طالل جامعة الحسین ب
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  فوضى التعلیم الجامعي واعادة ھندسة التعلیم العالي
  

  فیصل تایھ
  

أن طلبتنا األعزاء خریجي الثانویة العامة مقبلون على اختیار تخصصاتھم التعلیمیة الجامعیة في ظل 
آمن التزاحم في اختیار بعضھا ، والبعیدة عن حاجاتنا والتي ال تلبي طموحاتھم نحو مستقبل واعد و

یضمن العیش الكریم ، فنرى في كثیر من األحیان سوًء واضحا في اختیار بعض التخصصات ، ھذا 
ما یستدعي وجود مرجعیة واضحة لألھل والطلبة إلرشادھم إلى ضرورة مراجعھ الكثیر من المفاھیم 

ضوء الخاطئة التي سادت وتسود مجتمعنا ، والتي تحتاج إلى إعالم إرشادي توعوي موجھ یلقي ال
على احتیاجاتنا المستقبلیة من الكوادر البشریة العاملة لتتمشى مع سوق العمل ولتجد فرصتھا في 

  .إیجاد طریق المستقبل 
  

إن ھذه الدراسة التحلیلیھ المقتضبھ ذات المعاني الھادفة اردت من خاللھا لفت نظر المسؤولین 
تعلیم العالي بما تتطلبھ الضرورات ، فمن والقائمین على التعلیم العالي الى ضروره اعاده ھندسة ال

یطلع على أجندة وسجالت وتقاریر دیوان الخدمة المدنیة والتي تكشف عن أعداد الخریجین المتوقع 
تخرجھم في السنوات القلیلة القادمة وعن خیاراتھم وتخصصاتھم غیر المنسجمة مع حاجاتنا سیصاب 

إلى جیوش الخریجین الذین وما زالوا یعانون من سوء  بالذھول ، الن الكثیر منھم سینضم وبكل تأكید
اختیارھم ، لیضافوا بذلك إلى صفوف العاطلین عن العمل ، مما یعني تفاقم في البطالة الھیكلیة المقننة 

.  
  

ً من حاجات و متطلبات الطالب  ً أساسیا وال شك في أن حاجات و متطلبات سوق العمل تشكل جزءا
امعیة لیكتشف أن رحلتھ األصعب قد بدأت بعد تخّرجھ ، فھي رحلة الذي یحصل على شھادتھ الج

الحیاة وتأمین لقمة العیش في ظل أسواق عمل تتمیز بمنافسة شدیدة ال یجد فیھا ما یناسبھ إال من 
ً أن حاجات و  أعدتھ جامعتھ لفھم احتیاجات ومتطلبات وآلیات عمل تلك األسواق ، وال شك أیضا

ً من متطلبات تنمیة مجتمعنا األردني الذي یسعى  متطلبات سوق العمل تشكل ً وحاسما ً أساسیا جزءا
  . باستمرار للتفاعل مع عالم یتغیر وتتبدل متطلباتھ وحاجاتھ وأدواتھ وأسالیبھ وآلیاتھ بسرعة مذھلة

  
من ھنا وجب علینا أن نعي دور التعلیم العالي وإسھاماتھ في رفد أسواق العمل وفي المجتمع ككل ، 

ً لیس ف ً لوطنھ بالشكل األمثل ، بل لیكون أیضا ً خادما قط بإعداد الطالب اإلعداد السلیم لیكون مواطنا
 ً ً في أسواق العمل ، ذلك سیكون أحد أھم مدخالت تنمیة المجتمع اقتصادیا وتربویا ً رابحا منافسا

مكینھا من واجتماعیا ، باإلضافة إلى تنشیط اآللیات النوعیة الضروریة ألسواق العمل من أجل ت
  .تحدیث بُناھا االقتصادیة والتكنولوجیة والعلمیة وغیرھا

  
إن ھذا الواقع یحتم علینا تغییر األسس التقلیدیة التي یرتكز علیھا التعلیم العالي ، فیتطلب من 
مؤسسات التعلیم العالي أن تكون أكثر مرونة وقدرة على االستجابة للمتغیرات والحاجات المستجدة 

عمل ، ویمكن في ھذا الصدد اإلبقاء على البرامج والمناھج الثابتة ، واستحداث برامج في أسواق ال
ً للظروف االقتصادیة  أخرى جدیدة ومرنة تلبي متطلبات تطویر مھارات الموارد البشریة وفقا
واالجتماعیة والمتغیرات في سوق العمل ، وبذلك یجب أن نسعى جاھدین إلى جعل التعلیم العالي 

ً ع .. وتكوین المعرفة بذلك .. لى التأثیر الجدي في مجتمعنا عبر تمكینھ من تطویر ذاتھ مھنیا قادرا
ثم نقلھا ضمن قنوات مناسبة إلى خالیا المجتمع لكي تصب في خدمة إنساننا ووطننا .. وإنتاجھا 

  .وأمتنا

  عمون
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ح أي مشروع إن إعادة ھندسة التعلیم العالي وضمان ترابطھ العضوي مع سوق العمل ھو معیار نجا

یھدف إلى إعادة تنظیم التعلیم العالي ، فنحن ال نرید ألوالدنا أن یتعلموا وینالوا الشھادات الجامعیة 
من أجل االنضمام إلى قوافل العاطلین عن العمل ، كما سبق وتحدثت ، والتي تشكل السبب الرئیسي 

  . في تأجج بعض اآلفات التي تعاني منھا مجتمعاتنا كافة
  

ه األفكار ال بد من بحث رؤى تفاعلیة ثاقبة ، وذلك بتحمل الجمیع لمسؤولیاتھم ، فال بد من ووفق ھذ
إشراك الجمیع في التخطیط لمستقبل األجیال ، ولن نغفل عن ضرورة اعتماد تشاركیھ في التخطیط 

ً سسیولو ً بین القطاعین العام والخاص من أجل وضع الخطط الدراسیة المستقبلیة التي تؤمن بعدا جیا
لمجتمعنا ، فالمدخالت األساسیة التي یحتاجھا سوق العمل تكمن في مخرجات التعلیم العالي ، 
وكضرورة حتمیة ال بد من شراكة حقیقیة وراسخة بین ھذین القطاعین ، ذلك یتطلب ضرورة وضع 

كل أولویات وآلیات عمل إجرائیة مع زیادة صلة المناھج األكادیمیة بسوق العمل لكي تتماشى بش
أفضل مع متطلبات ذلك السوق ، وھنا یجب التنسیق إلى حد كبیر فیما بین القطاع المھني والقطاع 
ً ، للعمل على أن إنتاج منتج مھیأ لتلبیة الحاجات  الخاص والعام وغرف الصناعة والتجارة أیضا

قتضي التركیز والمتطلبات األساسیة ألسواق العمل ، مع التركیز على جودة النظام التعلیمي والذي ی
ً ، فتكون ھناك حدود دنیا ومھارات معینة یجب أن  لیس فقط على المدخالت بل والمخرجات أیضا

  . یتمتع بھا الخریجون 
  

إن ضرورة بناء الكوادر البشریة بما یتناسب مع متطلبات سوق العمل ، وضرورة ربط التخطیط 
واستخدام التدریب وإعادة التأھیل  التعلیمي بالتخطیط االقتصادي في إطار خطة تنمیة شاملة ،

بالتعاون مع األطراف ذات العالقة وخاصة القطاع الخاص ، ودعم التعلیم الجامعي ، وربط 
التخصصات باالحتیاجات من القوى العاملة على المدى المتوسط والطویل ، وإنشاء قاعدة بیانات 

سیاسات االستخدام وتخطیط القوى مربوطة بشبكة معلومات تستفید منھا األجھزة المناط بھا وضع 
العاملة وتخطیط التعلیم ، مع استمرار تحدیث المناھج والطرق التدریسیة لمواكبة التطور السریع في 
البیئة الداخلیة والخارجیة ، وإنشاء مراكز تدریب مھني ضمن الجامعة یساھم فیھا القطاع الخاص 

ب الذین على وشك التخرج لینخرطوا مباشرة في بخبرتھ العملیة وأساتذة الجامعة یتدرب فیھا الطال
سوق العمل ، سیضمن معالجة جذریة للخروج حتما من ھذا الكابوس مع اعتماد استمراریة سیاسة 

  . التوجیھ المھني عبر القنوات اإلرشادیة المعروفة 
  

العالقة  انھ لمن الضروري بحث ھذا الموضوع بكل ھمة ومسؤولیة ، ومتابعة كافة االقتراحات لذوي
لعل أبرزھا العمل على التوسع في إنشاء الكلیات التطبیقیة وضرورة ربط التخطیط التعلیمي 
بالتخطیط االقتصادي في إطار خطة التنمیة لتفادي تخریج قوى عاملة غیر مرغوب فیھا ، وبذلك 

  . نرقى إلى الحاجات والضرورات الملحة
  

ابنا نحو التعلیم والعمل المھني كونھما من عناصر و كذلك ال بد من إیجاد برامج تعنى بتوجیھ شب
التنمیة االقتصادیة ، ومجاالتھ مربحة للعاملین فیھ إذا أجادوا المھن المختلفة وأقدموا علیھا طواعیة ، 
فالعمل في المھن الحرفیة لھا المردود المادي الذي یمكن العاملین فیھا من مواجھة أعباء الحیاة ، ذلك 

على تغییر بعض المفاھیم المترسخة في مجتمعنا بل إن المجتمع األردني بحاجة إلى  یتطلب منا العمل
ثقافة تضرب بقوة في عمقھ ، تلك الثقافة الذي تقوم بعض جوانبھا على كثیر من القیود والحواجز ، 
ولعل توارث القیم والعادات في المجتمع تعمل على تأصیلھا واإلبقاء علیھا وتقویتھا لإلبقاء على 
الحیاة كما ھي أمام الكثیر من التغیرات الحضاریة واالجتماعیة ، بل إن اختیار المھنة لیس ما 
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یتعارض مع عادات المجتمع وتقالیده التي ال تقوم على أساس علمي أو شرعي ، بل أصبح ھذا 
ر المفھوم یقوم على خرافات وتقالید بالیة عفى علیھا الزمن ، ولم تعد تتماشى مع متطلبات العص

الحاضر ، بل یجب أن ننظر إلى ھذا الموضوع بجدیدة ، ونبتعد عن المفاھیم الخاطئة وننمي ثقافة 
مغایرة لثقافة العیب ، التي نتذرع بھا ویتمسك بھا كثیر من أفراد مجتمعنا ، فھذه المھن ال تتعارض 

ام الذي تقوم علیھ بالمطلق مع القیم أو مصلحة الوطن العامة ، وفي النھایة ھو ما یتعارض مع النظ
  . سیاسة الوطن باعتبارنا مواطنین فیھ وننتمي إلیھ

  
واخیرا وان اطلت كثیرا تمنیاتي أن تكون ھذه الرؤى قاعده لالنطالق نحو اعادة ھندسھ تعلیمنا العالي 
ونبراسا لطلبتنا األعزاء الذین ما زالوا مصریین على انتھاج تقلید أعمى في اختیار تخصصاتھم ، 

المولى عز وجل أن یعینھم على تحدید خیارھم الصحیح والذي سیضمن مستقبل مشرق واعد  سائالً 
  یضمن لھم سبل العیش الكریم
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  رؤیا مستقبلیھ لتطویر التعلیم العالي
  
  

  د مصطفى عیروط
طلب مني معالي أد امین محمود عندما كان وزیرا للتعلیم العالي والبحث العلمي أن أكتب عن رؤیا 

رؤیا لتطویر التعلیم العالي د (تعلیم العالي فكتبت عن ذلك ویمكن الرجوع إلى االنترنتلتطویر ال
واعتز بان معظم ما كتبتھ تم األخذ بھ  وما دعاني للكتابھ ھو ما یدور حول ذلك )مصطفى عیروط 

  وبناء علیھ
  
  

ه والتأھیل ولیس الجامعات بحاجھ الى ھندره أي تغییر جذري اداري قائم على الكفاءه والخبر) اوال 
الرئیس لوحده بل منظومة االداره داخل كل جامعھ بدءا من القسم ومحاربة أي نوع من في االداره 

  من النظر إلى المناطقیھ واالصل والجھویھ واالرضاءات لمتنفذین
  
  

الجامعات كما سمعت من البعض انا وغیري تعاني من التدخل من جھات اخرى خارج أسوار )ثانیا
وھذا یعود إلى نوع االداره فبعضھا یقبل والبعض اآلخر ال یقبل وعندما یسمع صاحب الجامعھ 

  القرار في الموقع الذي یتم التدخل الشخصي سیتصرف ویتخذ قرارات مھمھ
  
  

ما یسود من تصرفات فردیھ في بعض الجامعات یحتاج إلى تطبیق ھیبة الدولھ وما یتصرف بھ ) ثالثا
  حھ النقیھ للجامعاتالبعض خطیر ویؤثر على الصف

  
لن یحدث تقدم دون إصالح إداري في كافة اجھزة الدولھ وقوامھ اختیار الكفاءه بغض النظر )رابعا

عن األصل والمنبت فمن العیب ویخالف الدستور أن یحدد مستقبلك معیار األصل أو شھادة المیالد 
ذین لتعیین رئیس قسم أو عمید أو والذي یمارسھ البعض في أي تعیینات اداریھ أو تدخالت بالو المتنف

نوابھ أو عمداء أو رؤساء أقسام فھذه النظره الضیقھ التي تمارسھا إدارات ال تجلب اال الدمار 
والخراب والفتن فكل الدول مثل سنغافورة أو الیابان لم یتقدمان اال من خالل التعلیم المبني على 

  الكفاءه والعدالھ االجتماعیھ
  
  

ألف  ١٢ھ قطاع الجامعات وجود قطاع كبیر یصل فیھ اعضاء ھیئة التدریس إلى مما یعانی) خامسا
بعكس ما ) غرف مغلقھ(فیتحدث البعض في ) فوبیا الخوف(عضو ھیئة تدریس ولكن لدى البعض 

یتحدث بھ علنا وقد یعود سبب ذلك لعدة أسباب في حین بان ھذا القطاع یمكن أن یكون العمود الفقري 
وتطویر فھناك قصص نجاح نعتز بھا ولن یحدث تقدم دون تطویر جذري في  للدولھ والي تقدم

كان التقدم بھما من بوابة ) نتغزل بھما(التعلیم العام والعالي ولعل نموذج سنغافورةومالیزیا اللذین
التعلیم ووجود قیادات اداریھ قویھ وارادة سیاسیھ ولعل عندنا یوجد إرادة سیاسیھ ومشكلتنا بان بعض 

  رات التنفیذیھ في الجامعات وغیرھا عندما توكل لھا مھمھ اداریھ تبحث عن إدارات تابعھاإلدا
  

وھنا الطامھ الكبرى فلعل دولة الدكتور عبد السالم المجالي الذي یضرب بھ المثل في )yesman(اي
الشخصیھ االداریھ القویھ كان یبحث عن إدارات معھ تعمل وقویھ ولیس لھا مصلحھ وفوق النظرات 

  سرایا
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الجغرافیا الضیقھ فھل في أمریكا ومعظم اإلدارات الجامعیھ منھا تسأل عن أصل 
؟ومن یدعمھ ام تبحث عن الكفاءه ؟ولعل ما یسود في عقول البعض بانھم یبحثون )الشخص؟ومنطقتھ

عن رؤساء أقسام أو عمداء أو نواب رؤساء أو نواب عمداء ممن لھم اقارب أو أشقاء أوانسباء أو 
لو لمتنفذین لیقومون بارضاءاتھم؟فھل یعقل ذلك وكیف سیحدث تقدم وإصالح أن لم تكن مناطقیھ أو ا

  الكفاءه والعدالھ اوال اوال اوال اوال
  
  

المفروض في مجالس األمناء وحسب القانون أن تقوم بدور فاعل ولیس فقط اجتماعات ) سادسا
أو عمید أو نائب رئیس التدقیق  وتمریر أي شئ فعندما یتقدم السیرة الذاتیھ ألي شخص لشاغر رئیس

في كل حرف من سیرتھ الذاتیھ فبعضھم كما سمعت مؤخرا تقدم لشاعر رئیس جامعھ شعر حدیثا 
صفحھ ولعل في مقابلتھ كما علمت بین بأنھ یستطیع سد مدیونیة الجامعھ في  ١٧٢بسیرة ذاتیھ تعادل 

  سنھ بجذب تمویل من الخارج فھذا جمیل
  
  

األمناء سجل ذلك صوتا وصوره وإقرار خطي بشھود واحتفظ بھا وفي حالة والمفروض بان مجلس 
فوزه برئاسة الجامعھ العوده لھا وبعد سنھ فإذا لم ینفذ ذلك فالمفروض تحویلھ إلى القضاء ونشر 
اقراره وإنھاء خدماتھ ولذلك فالمطلوب من مجالس األمناء العمل والتدقیق والمتابعھ ولعل كلھم 

واحده اذا كانوا كفاءه ؟وھذا ینطبق على الرؤساء ونواب الرؤساء والعمداء  یخرجون من منطقھ
ورؤساء األقسام ونواب العمداء ولعل تنفیذ األوراق النقاشیھ لجاللة الملك عبد هللا الثاني تبین 
بوضوح التوجیھ الختیار الكفاءه والعدالھ ولم توجھ إلى اختیار بناء على األصل والمنطقھ وااللو 

یتطلب ثورة بیضاء في الجامعات ونشر السیر الذاتیھ والرؤیا للعمل لكل من یعمل إداري وھذا 
جامعي فالثورة البیضاء تعني تغییرات جذریھ في التعلیم والتعلیم العالي وفي كل اجھزة الدولھ وكفى 

لعدالھ النظر إلى األصل وشھادة المیالد ویجب تنفیذ توجیھات جاللة الملك بالنظر إلى الكفاءه وا
  وسیادة القانون وھي أساس الدولھ المدنیھ 

  حمى هللا األردن وشعبھ بقیادة جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم
  
  

  وللحدیث بقیھ
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 اعالنات

 ٥:الغد ص/١٢:الدستور ص/٧:الرأي ص
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  دیر ابي سعید –شریف كلیب الشریدة  -
  
  الجاردنز –عبدالفتاح العقاد » محمد فوزي« -
  
  دضاحیة االمیر راش –انجي مصطفى كناریا  -
  
  مرج الحمام –نعیم زواد عساف حداد  -
  
  خلدا –دالل جمیل قطامي  -
  
  الحصن –صالح یوسف رزق اهللا الناصر  -
  
  اربد –حسن سالمة الدرویش الغوانمة » محمد طاھر« -
  
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ي ملیونا ونصف بلغ عدد المعامالت الحكومیة المنجزة إلكترونیا عبر الحكومة اإللكترونیة العام الحال
  .الحكومة تعمل حالیا على التوسع بمشروع الحكومة اإللكترونیة. الملیون معاملة

  
الملتقى الوطني لألحزاب والنقابات والقوى والشخصیات الوطنیة ینظم مساء االحد المقبل مھرجانا 

الوطني نعم للمشروع "وتحت شعار " إكراما ألرواح الشھداء األبرار"بمجمع النقابات المھنیة 
  ".الدیمقراطي في مواجھة اإلرھاب

  
من مصادر حكومیة مطلعة أن اللجنة القانونیة التابعة لمجلس الوزراء اقرت مسودة " الغد"علمت  

مشروع نظام المدارس الخاصة، ونسبت لمجلس الوزراء باقراره رسمیا لیسري العمل بھ بأسرع 
فاع الرسوم واالقساط المدرسیة الخاصة النظام الجدید یھدف لوضع ضوابط على ارت. وقت ممكن

وایجاد تصنیف وطني للمدارس الخاصة وحمایة حقوق المعلمین من خالل الدفع اإللكتروني 
  .للرواتب

  
ضبطت إحدى دوریات السیر في مطار الملكة علیاء الدولي أمس سائق مركبة خصوصي، یعمل  

األرقام لھذه المركبة، بحسب مصدر علیھا مقابل األجر، حیث تبین الحقا وجود تالعب بلوحات 
أمني، والذي أضاف أن ھنالك طلبین بحق سائقھا وعند محاولة ضبطھ ابدى مقاومة حیث تمت 

  .السیطرة علیھ وجرى تحویلھ للمركز األمني المختص
  
تعد وزارة الشباب لعقد لقاء حواري موسع مع الشباب من أعضاء المراكز الشبابیة في المحافظات  

ویقام اللقاء مطلع الشھر المقبل بمدینة الحسین ". خدرات والعنف المجتمعي والجریمةالم"حول 
 .  للشباب، ویأتي ضمن جھود الحكومة للتوعیة بخطر المخدرات بین الشباب

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


