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تنظم يوما علميا وعددا من الفعاليات حول التغير المناخي وأثره على " األردنية"كلية الزراعة في 

 ائياألمن الغذ

 

رعى  دولة الدكتور عبد الرؤوف الّروابدة بحضور  –سناء الصمادي ( أج أ) أخبار الجامعة األردنية 

صاحبة الّسمو الملكي األميرة بسمة بنت علي بن نايف، ورئيس الجامعة االردنية الدكتور نذير 

الذي نظمته " المناخي على األمن الغذائي األردني أثر التغير"عبيدات، فعاليّات اليوم العلمي بعنوان 

 .كلية الزراعة في الجامعة األردنيّة

 

وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات في كلمٍة له، إّن الجامعة وكلّيّاتها المختلفة تدرك 

س حاجات المجتمع؛ لذا أّن واجباتها تتعّدى جدرانها، وكما تهتّم بطلبتها وخّريجيها، فهي معنيّةٌ بتلم  

 .جاء هذا اليوم العلمّي ويوم الخّريج ليحمال عنوانًا كبيًرا، أال وهو التغيّر المناخّي واألمن الغذائيّ 

 

وأضاف أّن اليوم العلمّي يتصدى إلى آثار هذا التغيّر المناخّي، وكيف يؤثّر على بلدنا ومزارعنا 

إلى أنّه من العبث الخوض في أسباب تغيّر المناخ،  وعلى اقتصادنا ولقمة عيش األردنيّين، مشيًرا

ومن هم المسوؤلون عنه، بل إنّنا مطالبون بالبحث في كيفيّة التّقليل من آثاره، خاّصةً فيما يتعلّق 

 .باألمن الغذائيّ 

 

وشدد عبيدات على أّن المطلوب من عمداء الجامعة وأعضاء هيئة التّدريس والمحاضرين فيها أن 

ات المجتمع وأصحاب األعمال، وحاجات النّاس بشكٍل واضٍح وخاّلٍق، من خالل البحث يلتمسوا حاج

 .في طرق التّقليل من آثار التّغيّر المناخّي على العالم

 

ودعا كذلك إلى ضرورة أاّل تظّل األبحاث حبيسة األدراج والمكاتب، إذ ال بّد أن يعمل الجميع 

نجاعةً للتقليل من حاجته للمياه في رّي المزارع، والعمل  بالشراكة مع المزارع للبحث في طرٍق أكثر

على التّقليل من أثر اآلفات الّزراعيّة، والبحث عن حاجات الُمزارع إليجاد الّسالالت والبذور األكثر 

 .إنتاًجا واألقّل حاجةً للمياه، واألقّل تأثًّرا في ارتفاع درجات الحرارة

 

ها إيفاد األوائل من الطلبة الخريجين إلى أحسن مراكز العالم، وأكد على أن الجامعة أخذت على عاتق

لترفد كلّيّاتها بدماء جديدة قادرة ومطّلعة على منجزات العالم وجامعاته، كما إّن الجامعة تقوم بإعادة 

تأهيل غرف الّصّف لتكون قادرةً على االتّصال بالعالم ومنح الفرصة للطلبة بتلقّي محاضراٍت من 

 .ارجها بطريقٍة أكثر كفاءةً الجامعة وخ

 

وتمنى عبيدات لخّريجي الكلّيّة أن يوفّقهم هللا وهم يخوضون غمار العمل واإلنتاج، وأن يكونوا مّمن 

يملكون أدوات ومهارات العمل المنتج، وأن يكونوا قادرين على تحّمل مسؤوليّاتهم أمام عائالتهم 

مع اآلخرين وقبولهم والتّسامح معهم والتّفريق  وأمام أصحاب العمل، وقادرين على التّعامل بحنكةٍ 

 .بين الخطأ والّصواب

 

 

   األردنيةأخبار 
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بدوره أكد عميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب أن الكلية ارتأت أن يكون موضوع اليوم 

العلمي هو التغير المناخي واألمن الغذائي الرتباطهما بحياة المواطن، فهما من المواضيع الهامة في 

 .عالم والساسة وصانعي القرارأحاديث اإل

 

وبيّن الشيّاب أن اليوم العلمي يشكل فرصة لتبادل اآلراء والخبرات مع الجهات المشاركة بغية تطوير 

منظومة األمن الغذائي من جهة وسعيا إلى بناء شراكات حقيقية مع الشركاء لتحقيق التنمية الزراعية 

 .المستدامة من جهة ثانية

 

الزراعة تسعى دائما إلى تطوير القطاع الزراعي الوطني من خالل األبحاث العلمية  ونّوه إلى أن كلية

التطبيقية، وتقديم أساتذتها المتميزين لالستشارات المتخصصة والدراسات الوافية في مختلف 

التخصصات، حيث يقع على عاتق المدرسين والباحثين المساهمة في تطوير القطاع الزراعي والعمل 

مهندس زراعي قادر على مواكبة التطورات العلمية والعملية من أجل خدمة المجتمع على تأهيل 

 .وتحقيق التطور والوصول إلى التقدم والنماء

 

بدوره ألقى ممثل خريجي الفوج الثامن عشر وأحد خريجي الكلية المهندس أحمد طه كلمة أشاد فيها 

لبتهم العطاء العلمي والمعرفي، ونهلوا منهم بأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الذين رّسخوا في ط

كل ما هو جديد لمواكبة المستجدات والتطور في القطاع الزراعي بقيامهم بربط العلم والعمل معا 

حتى يرفدوا القطاع الزراعي بسواعد وعقول تحب األرض وتؤمن بالمهنة، محولين التحديات إلى 

 . والممارسات على كافة الصعد فرص ليصنعوا الفرق في السياسات واالستثمارات

 

وعرض المؤسس والرئيس التنفيذي لطقس العرب محمد الشاكر أسباب التغير المناخي، وأثره على 

األمن القومي للدول، داعيا إلى الحفاظ على البيئة من خالل التسلح بالعلم والمعرفة والريادة، واسثمار 

 .العقول

 

ها خبراء ومختّصون في مجال التغير المناخي وأثره على واشتمل اليوم العلمي على محاضرات ألقا

األمن الغذائي، إضافة إلى يوم الخريج واليوم الوظيفي وذلك بتواجد عّدة شركات ومؤسسات محلّيّة 

للقيام بإرشاد وظيفي لخريجي الكلية ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل، والمعرض الزراعي 

كبيًرا من شركات المجتمع المحلي الزراعية العاملة في السنوي لكلية الزراعة الذي ضّم عدًدا 

 .مختلف المجاالت لبيع منتجاتها خالل اليوم

 

كما تضّمن اليوم العلمي عدًدا من الفعاليات المختلفة، منها تكريم كلية الزراعة لراعي الحفل دولة 

لكلية والجهات الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وخريجي الدفعة الثامنة عشرة من قبل عمادة ا

والمؤسسات الداعمة لها، وكذلك قصيدة شعرية القتها الشاعرة منال الشروف ومسرحية قدمها طلبة 

عرضوا فيها صراع األجيال من الخريجين بالحصول على وظيفة من " ز.م"كلية الزراعة بعنوان 

 .العصور القديمة وحتى عصرنا الذكي
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 زور أردنية العقبةوزير االقتصاد الرقمي والريادة ي

 

أكد وزير االقتصاد الرقمي والرياده احمد الهناندة حرص الحكومة على ريادة األعمال في األردن 

وذلك من خالل تنفيذ محاور تهدف إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة تعزز قدرة المملكة على المنافسة 

ادة األعمال ونشر الوعي والترويج لها كخيار مهني بين على الصعيد اإلقليمي والدولي في مجال ري

 .الشباب

 

وأشار الهنانده خالل لقائه اليوم رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة الدكتور عامر السلمان، بحضور 

سفيرة االتحاد االوروبي في االردن ماريا هادجيثيو والنائب عبيد ياسين والرئيس التنفيذي لشركة 

تيري مارين إلى أهمية حاضنات ومسرعات األعمال في األردن، ودعم الحكومة  اورانج األردن

لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تديره وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بتمويل من 

مليون دوالر، الرامي إلى دعم نمو الشركات الرقمية  355البنك الدولي والدول المانحة بقيمة 

الحر في األردن ومساعدتها على النجاح وفتح فرص عمل جديدة للشباب، ضمن ومنصات العمل 

 .3533 - 3534ممكنات نجاح االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 

 

وأوضح الهناندة، أن الوزارة معنية بتوفير كافة أوجه الدعم والخدمات التي من شأنها تذليل العقبات 

طن لالستفادة من التقنيات الحديثة وإمكانات البنية التحتية أمام القطاع التعليمي على امتداد الو

واعرب عن . الموجودة لتقديم أفضل الخدمات المتطورة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

اعتزازه، بما وصلت اليه اردنية العقبة من تطور الفت في العملية التعليمية والبحثية وسمعة مرموقة 

عمرها مما جعلها نموذجاً يحتذى به وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت خالل فترة وجيزة من 

 .على مدى الفترة الماضية 

 

وعرض، رئيس الجامعة الدكتور سلمان إيجازاً حول أوضاع الجامعة األكاديمية، وخططها 

المراحل المستقبلية الخاصة بأعمال التطوير من خالل برامج تعليمية هادفة ونوعية لخدمة المجتمع، و

وذلك بعد ( كليات 7)و ( طالب 5555) التي مرت بها منذ نشأتها، مبيناً أن الجامعة تضم اليوم 

كلية التمريض، كلية )موافقة مجلس التعليم العالي قبل أيام إلستحداث كلية الحقوق لتنظم إلى شقيقاتها 

 (.ولوجيا المعلومات، كلية األعمالالسياحة والفندقة، كلية العلوم البحرية، كلية اللغات، كلية نظم وتكن

 

وأشار إلى أن الجامعة تمثل بيئة نموذجية لتوفير موارد المعرفة والدعم الفني للرياديين من طلبتها 

وأبناء المجتمع المحلي، من خالل احتضان األفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع شركات ناشئة، 

 .ل أحد المحاور الرئيسية في رسالة الجامعةوربطها ما أمكن مع مسرعات األعمال وهذا يشك

 

 (بترا)نقال عن وكالة األنباء األردنية 

 

 

 

 

  أخبار األردنية 
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تحصُل على تصنيف عالمّي جديد من " األردنيّة"المجلّة األردنيّة للتّاريخ واآلثار الّصادرة في 

 SJRمؤسسة 

 

  Jordan Journal for)دنية للتاريخ واآلثار حصلت المجلة األر -( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنيّة 

History and Archeology ) على تقييمQ2 (الفئة الثانية ) من مؤسسةSJR  التي تُعنى بقياس

 .تأثير المجالت العالمية

 

وتصُدُر المجلة األردنية للتاريخ واآلثار عن عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنية، بدعٍم من 

 . ث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلميصندوق دعم البح

 

وتعد  المجلةُ مجلةً علميةً عالميةً ُمحّكمةً ومتخّصصةً، وتُصدُر ثالثة أعداد سنويًّا، وتتلقّى بحوثها مَن 

 الباحثين سواًء أكانوا مقيمين داخل األردن أم خارجها، ُمتّبعةً إجراءات التحكيم الُمقنّنة، وتنشُر بحوثَها

باللغتين العربيّة واإلنجليزيّة، ويرأس تحريرها الدكتورة ميسون عبد الغني النهار، كما تُضم  هيئة 

 .تحريرها نخبة من األكاديميين الذين يمثّلون عدًدا من الجامعات األردنية

 

لعلمي، وقالت النّهار في هذا الّصدد إن المجلة أخذت على عاتقها االلتزام بالمعايير العالمية للنشر ا

ضمن مواصفات علمية دقيقة، موضحةً أن البحوث المقدمة للمجلة تخضع للتقييم الدقيق من قبل 

متخصصين متميزين في مجالّي التاريخ واآلثار في حقول اختصاصهم، وتهتم بالموضوعات 

 . األصيلة ذات القيمة العلمية والعملية التي تعود بالفائدة على المهتمين بهذا الشأن

 

النّهار عن عظيم امتنانها إلدارة الجامعة األردنية وعمادة البحث العلمي في الجامعة  وأعربت

وصندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي لدعمها المتواصل للمجلة، ورفدها بجميع اإلمكانات 

 . لبلوغ التميز الذي وصلت إليه

 

وهيئة استشارية وسكرتارية تحرير  ورفعت ُشكرها كذلك إلى أسرة المجلة من أعضاء هيئة تحرير

ومحررين، وإلى مسؤول الفهرسة والتصنيف والقائمين على الموقع اإللكتروني والُمحّكمين، وذلك 

على جهودهم المتواصلة التي أفضت إلى نتائج مثمرة، أسهمت في وصول المجلة إلى هذه الدرجة 

 . المتقدمة بين المجالت العلمية والعالمية المتخصصة

 

( SCOPUS" )سكوبس"ذكر أّن المجلة األردنية للتاريخ واآلثار ُمدرجة في قاعدة البيانات العالمية يُ 

فتُعتبُر أكبر قاعدة " سكوبس"أّما . 3542ويتوفّر محتواها على قاعدة البيانات سكوبس منذ عام 

 33555ةً بيانات تضم  ملّخصات ومراجع من مقاالت منشورة في مجالت أكاديمية ُمحّكمة، مغطّي

مجلة منها تُقيَُّم بواسطة خبراء من مختلف دول  35555ناشر تقريبًا،  7555عنوان من أكثر من 

 .العالم لضمان جودة البحوث، ومدى توافقها مع المجال المعرفي وحجم االستشهادات

 

 

 

 

 أخبار األردنية 
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بعيد  ، ضمن احتفاالته"الجرائم اإللكترونية"مركز تنمية وخدمة المجتمع يقيم محاضرة بعنوان 

 االستقالل

 

نظّم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة  -قصي الطراونة ( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

، بالتعاون مع "الجرائم اإللكترونية"األردنية، ضمن احتفاالته بعيد االستقالل، محاضرة بعنوان 

رونية في إدارة البحث الجنائي بحضور نائب الرئيس وحدة مكافحة الجرائم اإللكت/مديرية األمن العام

 .لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف

  

وقالت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي إن هذه المحاضرة ، التي حضرها 

التوجيه طالب وطالبة، تأتي في إطار توعية طلبة الجامعة وتقديم اإلرشادات و 4355ما يقارب 

الالزم لهم، لتمكينهم من االستخدام اآلمن والسليم لشبكة اإلنترنت، خاّصةً في ظل انتشار الجرائم 

 .اإللكترونية

  

وقّدم مدير وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية في إدارة البحث الجنائي الرائد محمود المغايرة 

ها وما تُمثّله من تحدٍّ كبيٍر؛ حيث تهدد محاضرة استعرض خاللها أنواع الجرائم اإللكترونية وتعريف

 .المجتمع بشكل ال يقل خطورة عن الجرائم األخرى في الظروف الواقعية

  

وعرض المغايرة أيًضا أنواع التطبيقات األكثر استخداًما، والمشاكل التي يمكن أن يقع فيها المستخدم،  

 . للقوانين الناظمة في هذا الخصوصوخطورتها إن لم تستخدم بشكل صحيح، كما قّدم شرًحا مفّصاًل 

  

وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش ُموّسع حول عدد من االستفسارات المتعلقة بالتوعية من الجرائم 

اإللكترونية، أجاب خاللها الُمحاضر عن أسئلة الطلبة حول أهم الجرائم اإللكترونية التي تحدث في 

 .المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار األردنية
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ة األردنية تستضيف الفنان رسمي الجراح في ندوة حول الثقافة التشكيلية ودور الفن في الجامع

 المجتمع

 

اعتبر الفنان التشكيلي رسمي الجراح ان ابداع الرسام يعد تحديا كبيرا؛ النه هو صاحب الفكرة 

االخرى، من والمنتج والمنفذ والمخرج، وانه هو من يتصدى للعملية االبداعية برمتها بخالف الفنون 

هنا يعد ما ينجزه ذا قيمة فنية كبيرة، ولهذا لم تفقد اللوحات قيمتها الفنية وال السوقية على مدى 

 .سنوات طويلة

 

جامعة االردنية قبل وأضاف الجراح في اللقاء الفني مع طلبة المرسم الجامعي بعمادة شؤن الطلبة بال

أيام، والذي ادارته مشرفة المرسم الفنان زيزيت ابو خضرا، بان االرث الفني العالمي واللوحات 

الفنية التي انجزها اتباع المدارس الفنية العالمية من الكالسيكية وحتى ما بعد الحداثة شكلت الخريطة 

 .الجمالية العالمية وارتقت بالذوق الفني لدى الجمهور

 

اشار الى ان المنجز الفني العالمي كان عبارة عن بحث فني متكامل ومتنوع من كل فنان استغرق و

منهم الجهد والبحث والتنقيب واالكتشاف ليقدموا للعالم االبداع ولم يلتفتوا الى المصلحة المادية وال 

 .الشخصية بقدر التفاتهم الى االرتقاء االبداعي

 

للوحة في العالم وتسويقها يخضع لكثير من االعتبارات، وان مسالة وكشف الفنان الجراح بان سوق ا

االقتناء تتأثر بعوامل كثيرة ابرزها الحالة االقتصادية؛ اذ ان توافر بحبوحة اقتصادية سيشجع جمهور 

 .ومحبي الفنون على االقتناء، فضال عن اهمية الفنان ومنجزه االبداعي

 

د الى رفع سعر لوحات بعض الفنانين الغراء المقتنين ونوه الجراح بان بعض صاالت العرض تعم

لحصد االرباح، مع العلم ان اسعار لوحاتهم ليست بتلك القيمة وان االلة االعالمية احيانا تلعب دورا 

واستعرض الجراح تاريخ الحركة الفنية االردنية ومحطات تطورها وروادها واجيالها، . في ذلك

 انها من من الساحات الفنية المؤثرة في الوطن العربي والعالم، وقال بالرغم من حداثة عهدها اال

وللفنان االردني حضور الفت، وان جهد الفنان الشخصي هو الذي ترك بصماته الفنية في مختلف 

 .الساحات الفنية في ظل غياب المؤسسات

 

وترصد لها  وكشف الجراح بان وزارة الثقافة تنظم مهرجانات مسرحية وسينمائية وادبية سنوية،

ميزانيات مالية كبيرة، في حين ال تلتفت لفن الرسم وال تقيم اي ملتقيات للرسم؛ اذ كان اخر ملتقى فني 

 .3555في العام 

 

واضاف بان المطبوعات الفنية التي تعنى بفن الرسم تكاد تكون غائبة باستثناء مجلة فصلية واحدة 

االت الفنون كافة، في حين تشرف عليها هي مجلة فنون، والتي تضم موضوعات متنوعة في مج

 .هيئات تحرير غير متخصصة؛ ما ينعكس سلبا على المحتوى الفني

 

 دستورال
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ودعا الفنان الجراح الطلبة الى امتالك المهارة في الرسم؛ اذ اعتبرها سبيلهم في تحقيق الحضور 

يتوصل الممارس الفني والنجاح، منوها باهمية التجريب بمختلف الخامات وتناول كافة المواضيع ل

 .الى شخصيته الفنية

 

واوضح ان من يخوض غمار الرسم ال بد له من المغامرة والتجريب والمواصلة في البحث والتنويع 

في المصادر الفنية ومتابعة الساحات الفنية والمشاركة واالطالع على التجارب المختلفة، وان 

 .التأثير لدى المتلقي مصداقية الفنان تكمن في عمق فكرته وطرحه الفني ليحقق
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 التعليم العالي تنظم حفال للسفراء والطلبة العرب الدارسين في األردن

 

مندوب عن دولة رئيس الوزراء، رعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس 

مته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار ووزارة الحفل الذي نظ

الشباب وهيئة تنشيط السياحة، للسفراء والملحقين الثقافيين العرب المقيمين في المملكة األردنية 

أنتم " ن الهاشمية، إضافةً إلى الطلبة العرب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي األردنية تحت عنوا

، وذلك بحضور كل من وزير السياحة واآلثار نايف الفايز، ووزير الشباب محمد "سفراء األردن

سالمة النابلسي ، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس 

ير عام هيئة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ومد

تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومساعد أمين عام وزارة الشباب للشؤون الفنية 

األمين العام بالوكالة الدكتور ياسين هليل، وعدد كبير من رؤساء الجامعات األردنية /واالستراتيجية

الوافدين في مختلف  الرسمية والخاصة، وعمداء الكليات الجامعية، ومسؤولي متابعة شؤون الطلبة

 .مؤسسات التعليم العالي

 

ونقل الدكتور عويس للحاضرين تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وتمنياته لهم 

جاء لما يحمله في " أنتم سفراء األردن" بموفور الصحة والعافية، مضيفاً أن اختيار المنظمين لعنوان 

ة عن خريجي مؤسسات التعليم العالي األردنية الذين نعتبرهم بحق طياته من الرسائل اإلنسانية السامي

سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن 

 .العروبة والنخوة وبين أهله النشامى ليكونوا بحق سفراء لنا

 

الهاشمية بعيد االستقالل السادس والسبعين وأضاف، أنه ومع قرب إنطالق احتفاالت المملكة األردنية 

ودخوله للمئوية الثانية من عمر الدولة األردنية العتيدة، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد 

على حرصها وإصرارها على المحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي األردني وتميز خريجيه 

ما أنها تعمل جاهدةً من خالل التواصل مع الجامعات والكليات الذين ينتشرون في كافة دول العالم، ك

األردنية، إضافةً إلى التواصل مع أصحاب السعادة السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل 

كافة الصعوبات التي تواجه أياً من الطلبة العرب الدارسين حالياً في مختلف الجامعات والكليات 

 .طالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العملاألردنية حتى يعود ال

 

وأعلن الوزير عويس خالل الحفل، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكف حالياً بالتنسيق 

والتعاون مع شركائها في وزارة السياحة واآلثار، ووزارة الشباب، وهيئة تنشيط السياحة األردنية 

اإلجراءات والترتيبات الموجه للطلبة العرب الدارسين في مؤسسات التعليم على تنفيذ حزمة من 

العالي األردنية وعلى رأسها تنظيم هذا الحفل الذي ستحرص الوزراة مستقبالً على جعله لقاءاً دورياً 

لإللتقاء بالطلبة، إضافةً إلى تنظيم دوري خماسي لكرة القدم على مالعب الجامعة األردنية لفرق 

يات العربية، وذلك لزيادة األلفة والتعارف بين الطلبة العرب المتواجدين على أرض األردن الجال

الحبيب، إضافةً إلى ترتيبات أخرى سيتم اإلعالن عنها تباعاً، والتي من شانها أن تخدم الطلبة العرب 

 .وتحقق مصلحتهم

 

 

 األنباط/ رؤيا/  زاد األردن/ عمون 
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ستقالل السادس والسبعين قدمته وتضمن الحفل فقرة فنية ألهازيج وطنية بمناسبة االحتفال بعيد اال

 .فرقة كورال طلبة جامعة اليرموك

 

فقد بلغ عدد الطلبة  3533/  3534وتجدر اإلشارة إلى أنه ووفقاً إلحصائيات الوزارة للعام الجامعي 

ثمانية ( 55)العرب واألجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي األردنية الرسمية والخاصة 

 .دولة( 456)وطالبة من وثالثين ألف طالب 
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 لدرجة الجامعية لم تعد كافية لدخول سوق العملا: مختصون

 

 

 

قال متخصصون، إن هناك تفاوتا في سوق العمل المحلي والخارجي في الطلب على التخصصات 

 .الجامعية اال أنها جميعها تحتاج الى مهارات اضافية يجب امتالكها

 

ا كافيا لحصول اصحابها على وظائف، مشددين على وأكدوا أن نيل الدرجة العلمية لم يعد لوحده

ضرورة أن تسعى الجامعات إلى تطوير برامجها لتزويد الطلبة بمهارات يحتاجونها لدخول سوق 

 .العمل

 

إن الحصول على درجة جامعية لم يعد كافيا : رئيس جامعة عمان العربية الدكتور محمد الوديان قال

ع الخاص الذي أصبح يركز على مهارات وقدرات كثيرة لدخول سوق العمل، السيما في القطا

ويبحث عن الكفاءات، دون ان يعتبر التخصص الجامعي او التميز االكاديمي معياره الوحيد الختيار 

 .الموظفين

 

وأكد الوديان أنه بات لزاما على الجهات المعنية كافة، التفكير بتغيير نمط التعليم السائد في 

الى نمط يعتمد على تنمية مهارات الطالب، وتحفيزهم على االبتكار واإلبداع الجامعات، واالنتقال 

 .والتميز وصقل شخصياتهم

 

من المهم جدا أن يتميز الطالب دراسيا، لكن أيضا عليه امتالك مهارات أخرى يحتاجها "وأضاف 

تب أو سوق العمل سواء المحلي او الخارجي، قد تكون هذه المهارات غير موجودة في بطون الك

، مبينا أنها تأتي ذاتية من الطالب للتطور والتميز فيشارك في دورات وورش تزوده "قاعة التدريس

 ".بمهارات محددة في مجاالت معينة

 

وبين الوديان أن درجة البكالوريوس لم تعد تكفي لشغر وظائف تتطلب اتقان لغات أجنبية، وامتالك 

تسويق والعمل تحت الضغوطات ومهارات أخرى أصبح مهارات الحوار واالقناع وكسب التأييد وال

 .امتالكها موازيا للشهادة الجامعية

 

بدوره، أكد عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية الدكتور محمد الزبون، أن تفعيل مراكز 

د التدريب داخل الجامعات الرسمية والخاصة بات ضرورة لتدريب الطلبة وتأهيلهم، وهم على مقاع

الدراسة، خالفا لما هو حاصل حاليا من لجوء الطلبة الى التدريب بعد تخرجهم، معتبرا ذلك إثقاال 

عليهم وعلى أسرهم ال سيما وان الكثير منهم ال يمتلك قدرات مالية لتغطية تكاليف الدورات والبرامج 

 .التدريبية

 

 عمون
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وأوضح أن ازدياد عدد خريجي الجامعات والمعاهد سواء من داخل االردن وخارجه، نتج عنه تكدس 

كبير في عدد من التخصصات، وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه األعداد، داعيا إلى التفكير 

 .بكيفية اختيار مسارات اخرى توفر فرص عمل دون االعتماد على التخصص الجامعي

 

، قالت الخريجة الجامعية ديما محمود، إنها تخرجت بتقدير جيد جدا في تخصص اللغة من ناحيتها

العربية وحاولت جاهدة الحصول على وظيفة في مجال تخصصها لكن مساعيها لم تنجح، نتيجة 

 .ركود التخصص وقلة فرص العمل المتاحة والتي تطلب خبرات لسنوات عدة

 

االردن لتطوير مهارات وقدراتها من خالل دورات مجانية  وأضافت أنها استعانت بهيئة شباب كلنا

توفرها الهيئة في مجاالت مهارات الحياة االساسية، والتواصل والتربية االعالمية، وتطوير الذات 

 .الى جانب حضورها ورشات عن التأهيل لسوق العمل وادارة المخاطر

 

المهارات المطلوبة في هذا القطاع وزادت انها وجدت نفسها في مجال التسويق فاستطاعت اتقان 

والحصول على وظيفة ذات مردود مادي جيد ومستقر، مؤكدة أنها لم تتوقف عند هذا الحد بل تسعى 

حاليا لتحقيق مراتب وظيفية اعلى بعد ان استطاعت خالل وقبل العمل من تطوير نفسها في مهارات 

 .الى مؤسسات اخرى اصبحت موجودة اللغة االنجليزية ومهارات اخرى ايضا وان فرص االنتقال

 

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن سوق العمل أصبح أمامه خيارات 

عديدة في ضوء تدفق الخريجين من الجامعات بجميع التخصصات، وإن الشركات والمؤسسات 

 .كز على زيادة االنتاجية والربحأضحى لديها معايير تضعها وفقا لسياستها واهدافها التي غالبا ما تر

 

وأكد أن الخريج اذا اراد الحصول على فرصة عمل، فال بد له من تطوير مهاراته وقدارته بما يتوافق 

مع المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأن الدرجة العلمية لوحدها كافية للحصول على عمل، ال 

 .ثير من تخصصاتهاسيما أن الجامعات تركز على الجوانب النظرية في ك

 

وبين أن هناك كثيرا من خريجي الجامعات تنقصهم مهارات أساسية يحتاجها سوق العمل، وأن 

بعضهم يفقدون حقهم في الحصول على وظائف لعدم قدرتهم على اعداد سيرة ذاتية، أو لضعفهم في 

 .ل على العملمهارات التواصل واالتصال خالل المقابالت التي تعد من ابجديات متطلبات الحصو

 

واكد الحاج توفيق، أهمية تفعيل دور التدريب المهني، وتغيير الصورة الذهنية والنمطية عن األعمال 

اليدوية والمهنية، وتطوير مراكز التدريب لتصبح شهاداتها توازي الشهادات العلمية بهدف استقطاب 

زال يستوعب العديد من المهن في أكبر عدد من الطلبة واعدادهم وفقا لمتطلبات سوق العمل الذي ما 

 .قطاع التجزئة والتجارة والخدمات العامة والسياحة والسيارات الهجينة والكهربائية

 

وبين ان زيادة نسبة المستوى المهاري في مجاالت محددة ال يوفر للخريج فرصة الحصول على 

 .وظيفة فقط، وانما يزيد من مستوى دخله

 

النظر في التخصصات الجامعية، واغالق التخصصات الراكدة ال سيما  ودعا الحاج توفيق، إلى اعادة

أنه ال جدوى من دراستها اذا كان سوق العمل مشبع منها لسنوات طويلة، مؤكدا أهمية أن تبني 

الجامعات شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لتدريب طلبتها اثناء دراستهم الجامعية وزيادة نسبة 

 .لي من الخطة الجامعيةعدد ساعات التدريب العم
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 الدكتور إبراهيم بدران/  النوعية أوال ثم الشهادة .. التعليم العالي

 (مقال)لغد ا
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يسجل باإلعجاب والتقدير حب األردنيين للتعليم، وحرص كل عائلة أردنية أن تتيح ألبنائها وبناتها 

الجامعات، حتى لو كان ذلك على حساب دخل األسرة، وربما موجوداتها الفرصة للتعليم العالي في 

ومع أن هذا التعلق بالتعليم الجامعي له أسبابه النفسية والمجتمعية . من مدخرات أو أمالك

واالقتصادية، وتوسع على حساب األشكال األخرى من التعليم وخاصة التعليم التكنولوجي والمهني 

 .إال أنها ميزة إيجابية

 

كما يسجل التقدير والثناء للقرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم 

العالي بوضع ضوابط تأهيلية للدراسة في الجامعات األجنبية، حفاظاً على نوعية رأس المال البشري 

جتماعية االدارية ممثالً بالخريج الذي سيعود الى الوطن ويصبح جزءا من المنظومة االقتصادية اال

 .للدولة

 

ويقضي القرار الذي تم إعالنه قبل أيام، بأن الطلبة األردنيين الذين سيدرسون في الخارج لدرجة  

عليهم أن يحصلوا عالمات في الثانوية  3530\3535البكالوريوس، اعتباراً من العام الدراسي 

ليالً من العالمات التي يدخل الطالب في كل تخصص يرغبون فيه، تعادل أو أقل ق( التوجيهي)العامة 

 . فيها ذات التخصص في الجامعات االردنية

 

يضاف إلى ذلك أن طالب الدراسات العليا في الجامعات االجنبية عليه أن يقضي في جامعته مدة ال 

 . ”شهراً للدكتوراه 35أشهر للماجستير و 5تقل عن 

 

واعتبروه إجحافاً بحق الطلبة، كل ألسبابه وقد القى القرار على أهميته اعتراضات من البعض 

 .ولذا من الضروري والمفيد تبيان بعض الحقائق التي توضح ضرورات هذا القرار. الخاصة

 

 

خالل العقود الثالثة الماضية، توسع التعليم الجامعي لدينا ووصلت أعداد الطلبة الجامعيين اليوم إلى 

 .من مجمل السكان%  5من المواطنين األردنيين و%  0أكثر من 

 

%  5.7وفي كوريا %  3.5حيث نجد النسبة في اليابان . وهي نسبة مرتفعة تماماً بالمقاييس العالمية 

 %. 0وفي قبرص %  3.0وفي الصين 

 

جامعات لكل مليون من السكان  5وتوفرت أعداد كافية من الجامعات الرسمية والخاصة حيث لدينا  

في سنغافورة  6.5في الصين و 3.3في اليابان و 3.3بريطانيا وجامعة لكل مليون في  3.3مقابل 

 .جامعات لكل مليون من السكان 5في قبرص، في حين أن المتوسط األوروبي  7و

 

وتدل جميع المؤشرات على أنه مع هذا التوسع في التعليم الجامعي أخذ مستوى التعليم العالي في  

 .إصالح الخلل الناشئ عنهاالتراجع ألسباب كثيرة، ال بد من مواجهتها و

 

: وسوف لن نستعرض جميع األسباب وراء هذا التراجع وإنما سيكون التركيز على أسباب ثالثة 

منوال : األول عقدة الشهادة، والثاني التخبط الحكومي في تمويل التعليم الجامعي الرسمي والثالث

 .القبول في الجامعات
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هم التعليم الجامعي وهم على حق بذلك، فإن التسابق على وألن األردنيين يريدون ألبنائهم وبنات

المقاعد المتاحة في الجامعات الرسمية أخذ يتصاعد بدرجة كبيرة، الن رسوم التعليم في الجامعات 

وذهبت اإلدارات الرسمية لتعزيز . الرسمية ضئيلة تماما، مما يخفف على أولياء األمور نفقات التعليم

قبول الطلبة في الجامعات الرسمية إلى درجة االزدحام وسيلة للتمويل  الموقف فأصبح التوسع في

 .ونوعاً من االسترضاء الشعبوي

 

وإن )وهذا جعل المقاعد المتاحة في الجامعات الرسمية وفي التخصصات التي لها رواج عند الطلبة  

 . غير كافية لمواجهة الطلب( لم تكن كذلك في سوق العمل

 

م القبول الموحد في الجامعات والذي يعتمد، حتى اليوم، على عالمة التوجيهي من جانب آخر فإن نظا

فقط دون األخذ في االعتبار تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية، وال مدى مالءمة قدراته للتخصص 

الذي يريد، خلق تسابقاً غير مبرر، وتوزيعاً للطلبة في تخصصات ال يرغبونها، وبالتالي ال 

 .بداع والتميز في المستقبليستطيعون اإل

 

وقد نشأت خالل الثالثين سنة الماضية جامعات خارجية كثيرة، تتساهل مع الطلبة األجانب وتقبل  

 .التحاقهم بالتخصص الذي يطلبون بغض النظر عن قدراتهم وتحصيلهم في الثانوية العامة

 

لجامعي، سواء للبكالوريوس أو لقد أصبحت الدراسة في الخارج الطريق األسهل الستكمال التعليم ا 

 . الماجستير أو الدكتوراه

 

 . ليرجع الخريج يطالب بالوظيفة كالمعتاد” الحصول على الشهادة“فالمهم في عقول البعض 

 

 

 

إتاحة الفرصة لمن لديه المال لكي يتخصص : وقد نجم عن ذلك العديد من المشكالت في مقدمتها أوالً 

ه، في حين أن نظيره المتفوق الذي ال يملك المال محروم من هذه فيما يريد بغض النظر عن قدرات

 . الفرصة

 

تراكم اعداد كبيرة من خريجي الجامعات االجنبية في شتى التخصصات ال يتمتعون بالمستوى : ثانياً 

وضعف ( في كثير من األحيان)العلمي والمهني التخصصي المطلوب نظراً لتواضع نوعية التعليم 

 . ي أحيان أخرىأهلية الطالب ف

 

، % 35األمر الذي انعكس سلبياً على الخريجين أنفسهم وارتفعت بطالة الجامعيين حتى تجاوزت 

ومن هنا جاء قرار . وانعكس سلبياً على المجتمع وعلى التعليم الجامعي نفسه بسبب ضعف األداء

 :التعليم العالي ليحقق هدفين اثنين

 

من الجامعات االردنية أو االجنبية هو التحصيل العلمي  أن يكون األساس للدخول في أي: األول

 .، وليس القدرة المالية فقط(وتطويراته مستقبال)المتكافئ لجميع الطلبة، حسب التوجيهي اليوم 

 

أن يكون القرار دافعا لجميع الطلبة الى االجتهاد والدراسة وحسن التحصيل، سواء كانوا : الثاني

 .يملكون المال أو ال يملكون
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وال أحد يمكن أن ينكر أهمية تحقيق هذين الهدفين من منظور النهوض بنوعية التعليم والعدالة 

 .االجتماعية والجانب التربوي

 

تحويل الطالب الذي “أما التعليم العالي بعد البكالوريوس فاألساس فيه ليس الشهادة أو اللقب، وإنما 

لعلم والمعرفة، الى شخص قادر على التفكير في اجتاز الدرجة الجامعية األولى من متعرف ومتلق ل

ذات العلم والمعرفة وقادر على استخراج االفكار الجديدة والحلول المبتكرة وإضافة شيء جديد للعلم 

 . أو التكنولوجيا

 

 . ”دكتوراه فلسفة في التخصص أو ماجستير فلسفة في التخصص PH.Dولذلك سميت الدرجة 

 

اجستير أو الدكتوراه في قلب المحيط الجامعي الذي يدرس فيه، أمر ومن هنا فإن وجود طالب الم

ضروري لغايات التواصل واالحتكاك العلمي مع اآلخرين من أساتذة وباحثين ومطورين وطلبة، 

 . اضافة الى مصادر العلوم والمعلومات من مراكز أبحاث وصناعة ومكتبات ومتاحف وسواها

 

 . يقضيه في إطار التفكير والبحث العلمي واإلبداع والتجديدوبالتالي فهو بحاجة إلى وقت كاٍف 

 

ومع انتشار اإلنترنت وتنامي تجارة التعليم لألسف لدى جامعات وبلدان عديدة، فقد أصبح من السهل 

نقل المعلومات والنصوص ووضعها في رسالة من قبل الطالب نفسه أو اي شخص أو مكتب، دون 

 .ته في األردنأن يغادر الطالب منزله أو وظيف

 

 

 . وهذا ما يحصل في أحيان كثيرة 

ومن هنا فإن بقاء الطالب في محيطه الجامعي الفعلي لفترة كافية من شأنه أن يتيح له الفرصة لكي 

 .يتحرك في الدراسات العليا بشكل أفضل

 

 . يهأن يكون هناك حرص من الطالب وذويه على الحصول على الدرجة العلمية، فهذا حق ال غبار عل

 

ولكن من حق الوطن أيضاً على أبنائه وبناته أن يكون الخريجون بالمستوى العلمي والمهني الصحيح 

والجيد، والذي يمكنهم من العمل بثقة وإبداع ويجعلهم ليس عبئاً على الوطن بل قيمة مضافة عالية 

 .قادرين على التفاعل مع المستقبل

 

 

 

 

 

 


