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وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
 رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لبعض التخصصات االكادٌمٌةاجل مجلس هٌئة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً برئاسة الدكتور بشٌر الزعبً البت فً االعتماد
الخاص لتخصص (اللغة اإلنجلٌزٌة التطبٌقٌة /برنامج البكالورٌوس) فً الجامعة األردنٌة /فرع العقبة.
ووافق المجلس وفق بٌان صحفً صدر الٌوم عن المجلس على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة
لتخصص (هندسة أمن وشبكات الحاسوب /برنامج البكالورٌوس) وتأجٌل البت فً رفع الطاقة
االستٌعابٌة لتخصص (العمارة /برنامج البكالورٌوس) فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا.
واجل المجلس البت فً االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة /برنامج الماجستٌر) فً جامعة مؤتة
لحٌن توفٌر العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص (المحاسبة)
واالستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص (اللغات السامٌة والشرقٌة -لغة عبرٌة /برنامج
البكالورٌوس) فً جامعة الٌرموك وتأجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص (الترجمة /ألمانً-
إنجلٌزي -عربً /برنامج البكالورٌوس) فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة.
ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص (التحرٌك والوسائط المتعددة /برنامج البكالورٌوس)
فً جامعة البترا وتأجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص (الهندسة المدنٌة /برنامج
البكالورٌوس) فً جامعة فٌالدلفٌا .
وقرر المجلس االعتماد الخاص لتخصص (اللغة األلمانٌة واإلنجلٌزٌة لألعمال والتواصل /برنامج
البكالورٌوس) فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة واالعتماد الخاص لتخصص (الصحافة واإلعالم /مساري
الصحافة اإللكترونٌة والعالقات العامة  /برنامج البكالورٌوس) فً الجامعة العربٌة المفتوحة /فرع
األردن.
كما قرر تشكٌل لجان لدراسة طلبات االعتماد الخاص لتخصص (الرٌاضٌات  /برنامج البكالورٌوس)
فً جامعة البترا ،ورفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص (الصٌدلة /برنامج البكالورٌوس) فً جامعة عمان
األهلٌة.

ووافق المجلس على تعٌٌن الدكتور زٌاد مسلم محمد عمٌداًا لكلٌة الملكة نور الفنٌة للطٌران المدنً،
حسب األصول.

جرٌدة الـــغد:
 الزعبً :جامعات خاصة لم تنفق فلسا على اإلٌفاد فً  3أعوامفٌما أحجمت بعض الجامعات الخاصة عن إنفاق أي فلس على اإلٌفاد ألعضاء هٌئة تدرٌس للدراسة
فً الخارج بٌن العامٌن  ،2012 - 2010واكتفت أخرى بإنفاق  ،% 50حققت الجامعات الرسمٌة
نسبة  % 100للفترة نفسها ،وفق ما كشفه لـ"الغد" مدٌر عام صندوق دعم البحث العلمً الدكتور
عبدهللا الزعبً.
وقال الزعبً لـ"الغد" إن جامعتً األمٌرة سمٌة وفٌالدلفٌا الخاصتٌن فقط حققتا نسبة اإلٌفاد كاملة.
وتنص الفقرة أ من المادة  26من قانون الجامعات على أن تخصص كل جامعة من موازناتها ما نسبته
 % 3ألغراض البحث العلمً ،و % 2لإلٌفاد.
وأكد أن صندوق دعم البحث العلمً "ال ٌطمح لجمع األموال بل لدفع الجامعات إلى إنفاق مخصصات
اإلٌفاد الواردة فً القانون ،لالرتقاء بالموارد البشرٌة تحقٌقا للرؤى السامٌة السامٌة فً هذا
الخصوص".
ودعا الجامعات الوطنٌة الرسمٌة والخاصة إلى زٌادة اإلنفاق على البحث العلمً واإلٌفاد واالبتعاث،
لما فٌه من فائدة فً استثمار القوى البشرٌة وتحقٌق التنمٌة المستدامة فً البالد ،والوصول إلى
االقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار الزعبً إلى أن هٌئة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً توقف قبول طلبة جدد فً بعض
التخصصات ،لعدم وجود عدد كاف من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً هذه التخصصات.
وبٌن أن قٌام الجامعات باإلٌفاد ٌجعلها تحقق شروط االعتماد ،وتضخ دماء جدٌدة وكفاءات تتسلح
بأحدث أنواع المعرفة والعلوم ،ما ٌشكل إضافة نوعٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً هذه الجامعات.
وكان صندوق دعم البحث العلمً تسلم قبل نحو شهر الدفعة األولى من فوائض مخصصات البحث
العلمً للجامعات للعام  ،2010والذي حولته وزارة التعلٌم العالً عن جامعات الٌرموك والعلوم
والتكنولوجٌا ومؤتة.

وبلغت فوائض الجامعات الرسمٌة من مخصصات البحث العلمً لألعوام  2012 – 2010نحو 9
مالٌٌن دٌنار ،فٌما التزم مجلس التعلٌم العالً بتقسٌط المبالغ عن هذه األعوام ،من خالل الدعم
الحكومً المقدم إلى تلك الجامعات وتحوٌله مباشرة لصندوق دعم البحث العلمً ،وفق الزعبً.
وأشار الزعبً إلى أن الفوائض لدى الجامعات الخاصة للعام  2010بلغت نحو  2.640ملٌون دٌنار،
فٌما تم تحصٌل نحو  2.665ملٌونا من فوائض الجامعات الخاصة للعامٌن  2010و.2011
وبٌن أن للصندوق مطالبات مالٌة من الفوائض لدى الجامعات الخاصة بقٌمة  2.740ملٌون دٌنار
منظورة من قبل القضاء ،وذلك عن جامعات اإلسراء والعلوم التطبٌقٌة وإربد األهلٌة والزرقاء األهلٌة.
  % 50نسبة تراجع الطلبة المتسربٌن فً مخٌم الزعتريتراجعت نسبة الطلبة المتسربٌن من مدارس مخٌم الزعتري لالجٌئن السورٌٌن فً المفرق ألكثر من
 %50بعد أن تم التوسع بإنشاء المدارس بالمخٌم ،وفق مدٌر التربٌة والتعلٌم فً لواء البادٌة الشمالٌة
الغربٌة أحمد بنً خالد.
وكان عدد الطلبة من الالجئٌن السورٌٌن فً مخٌم الزعتري والمتخلفٌن عن االلتحاق بمدارسهم قرابة
 3آالف طالب ،فٌما تراجع العدد إلى قرابة ألف طالب.
وأوضح بنً خالد أن عملٌة التعلٌم والتحاق الطلبة بمخٌم الزعتري بالمدارس باتت تتمٌز باالنتظام
أكثر من ذي قبل ،عازٌا ذلك إلى حالة التوسع فً بناء المدارس وتوزٌعها جغرافٌا بمختلف أرجاء
قواطع المخٌم وبما ٌدفع بانتفاء الذارئع السابقة لدى الطلبة وذوٌهم من حٌث بعد المدارس عن أماكن
السكن وقلتها بما ٌخلق حالة من غٌاب البٌئة التعلٌمٌة واكتظاظ الغرف الصفٌة.
وقال بنً خالد إنه ٌتوفر فً مخٌم الزعتري الذي ٌضم  18ألف طالب وطالبة حالٌا  9مجمعات
تعلٌمٌة كبٌرة تمثل  24مدرسة موزعة بٌن الجنسٌن بواقع  12مدرسة صباحٌة لإلناث و 12مدرسة
مسائٌة للذكور ،معتبرا أن حالة التوسع فً البناء المدرسً بمخٌم الزعتري خلقت نوعا من تحسٌن
الواقع التعلٌمً وتشجٌع الطلبة وذوٌهم على التخلً عن التغٌب عن التعلٌم المدرسً للطلبة باعتباره
حقا لهم ،خصوصا فً ظل االنتشار الجٌد للمدارس فً بقاع المخٌم المختلفة .
وأكد أن العمل انتهى قرٌبا من بناء مجمع مدرسً جدٌد بتبرع من دولة الكوٌت ٌمثل  4مدارس
صباحٌة ومسائٌة إضافٌة فً المخٌم ،سٌتم العمل فٌها مطلع العام الدراسً المقبل والتً ستشكل نقلة
نوعٌة وتوسعٌة فً بناء المدارس وزٌادة استٌعاب الطلبة فً المخٌم.

ودعا بنً خالد الجهات المانحة والمتبرعة لصالح الالجئٌن السورٌٌن إلى بذل المزٌد لغاٌات بناء
مدارس إضافٌة جدٌدة بمخٌم الزعتري بهدف التخلص من بقاٌا االكتظاظ الطالبً الذي تشهده مدارس
ٌزٌد عدد طلبتها على  1000طالب.
وبٌن أن هناك مدارس ما زالت تواجه اكتظاظا بغرفها الصفٌة رغم اتساع مساحتها ،اذ تضم قرابة
 50طالبا فً الغرفة الصفٌة ،فٌما هناك سعً حثٌث للوصول إلى غرف صفٌة تضم بحدود  35طالبا
.
وأشار إلى أن هناك  750معلما ومعلمة ٌقومون على العملٌة التعلٌمٌة بمدارس مخٌم الزعتري ،فٌما
ٌساندهم عدد من المعلمٌن السورٌٌن ،موضحا أن تعٌٌن المعلمٌن ٌتم على حساب التعلٌم اإلضافً.
وكان مدٌر اإلعالم واالتصال فً منظمة األمم المتحدة للطفولة الٌونٌسف سمٌر بدران قال إن عدد
الطلبة من الالجئٌن السورٌٌن الذٌن ٌلتحقون فً مدارس مخٌمات الزعتري واألزرق ومرٌجٌب الفهود
ٌبلغ أكثر من  26ألف طالب وطلبة ،فٌما الحظت المنظمة حالة اكتظاظ طالبً فً بعض الغرف
الصفٌة لدى المرحلة األساسٌة بمخٌم الزعتري فً الوقت السابق الذي كانت المدارس بحدود 3
مدارس وكانت القاعة تضم  100طالب وتراجعت إلى قرابة  40طالبا فً الغرفة بعد إنشاء 9
مجمعات تعلٌمٌة .
وقال المعلم السوري فً مخٌم الزعتري بهٌج اسماعٌل إن التوسع ببناء المدارس كانت خطوة إٌجابٌة
وشجعت بقربها من مختلف قاطنً المخٌم على إلحاق أبنائهم بالدراسة ،مشٌرا إلى الدور الذي لعبته
حالة االستقرار فً المخٌم من حٌث توفر مختلف الخدمات وتحسنها وبالتالً ضرورة إلحاق الطلبة
بالمدارس.
ولفت اسماعٌل إلى أن عدم إٌصال التٌار الكهربائً صباحا فً مخٌم الزعتري من قبل مفوضٌة
الالجئٌن ٌؤثر سلبا فً تحسٌن البٌئة التعلٌمٌة النعدام توفر مراوح تحد من أثر موجات الحر ،فضال
عن انتشار الظالم باكرا خالل فصل الشتاء ما ٌتطلب توفٌر إنارة للطلبة.
وٌقطن مخٌم الزعتري لالجئٌن السورٌٌن فً محافظة المفرق زهاء  80ألف الجئ موزعٌن على
قواطع المخٌم المختلفة.

