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 د. مهند مبيضين  --البحث العلمي ووزارة التعليم العالي

تنظيم  تكون انشغاالت وزارات التعليم العالي متصلة بدوام الطلبة، او أن واألزمنةبداية، إن من أسوأ الظروف 
 االمتحانات او تغيير تقاليد امتحان الكفاءة ألي سبب كان، وهنا نسأل ماذا ترك وزراء التعليم العالي لرؤساء الجامعات؟.

وزيرا، منهم من كان مكلفا لمدة مؤقتة وهو  30لدينا اكثر من  1985حتى اآلن ومنذ تأسيس وزارة التعليم العالي عام 
شغلوا الوزارة ثالث مرات وهم المرحوم د محمد حمدان ود وليد المعاني والدكتور وجيه عويس،  وزراء 3في وزارة ثانية، ومنهم 

وممن تولوا مرتين د سعيد التل ود خالد طوقان، والمهم في سيرة الوزارة انها اهتمت عبر تاريخها باإلدارة وشؤون الجامعات 
 م الملفات العالقة.اكثر من االهتمام بالبحث العلمي وتقييم أداء الرؤساء او حس

البحث العلمي هو الوظيفة األهم لوزارة التعليم العالي، لكن الوضع الراهن ليس كذلك، وال يوجد سياسات واضحة 
 لتطوير مسار البحث العلمي وطنيًا، خاصة بعد الغاء صندوق البحث العلمي كجهة مسؤولة وتحويله لدائرة داخل الوزارة.

كانت كارثية احيانًا وال قيمة  اإلنسانياتالحاجات البحثية أيضا والتي كانت تتحدد كأولوية عبر الصندوق في قطاع 
كبيرة لها، وهنا اتحدث عن التاريخ مثاًل، واحيانا يتم التوجيه بالمناسبات مما يعني انعدام وجود استراتيجية علمية، والذهاب 

 من العلمي في موضوع البحث العلمي. للترضيات واالستجابة للسياسي أكثر
ومع ذلك نحن اليوم لسنا في ظرفية سيئة بل نحن أفضل مما كنا عليه قبل خمس سنوات، لكن الدول األكثر اسهاما 
وتأثيرًا في المنطقة هي تركيا وايران ودولة االحتالل الصهيوني، وينافس بجدية كل من باحثي السعودية ومصر وقطر، 

إمكانياته ليس في ظرفية سيئة بل يمكن ان يكون افضل، ونحن متقدمون في بحوث الهندسة والرياضيات واالردن قياسا ب
 والبيئة وفق بعض المؤشرات العالمية.

كان  2017- 2015حسب معطيات قاعدة البيانات نيتشر إندكس وتقرير البحث العالمي طومسن رويترز بين عامي 
صص، لم يحدث آنذاك ان تحركت وزارة التعليم العالي لتعديل الموقف، وفي ظل وجود األردن متأخرا في النشر العلمي المتخ

صندوق البحث العلمي، لم يتم مساءلة الوزارة وصندوق البحث العلمي الذي ذهب آنذاك إلى دعم مؤتمرات وندوات ال قيمة 
 لها ووضعت في األدراج احيانًا.

العلمي، وتقلل النفقات، هذا أمر يجب ان ينتهي، وبعيدا عن السوداوية  في المقابل، ما زالت الجامعات تقنن دعم البحث
باحثين اردنيين في الرياضيات من افضل  3في بحوث الرياضيات والهندسة والبيئة وحصل  2017هناك تقدم حدث في 

 الباحثين في العامل استشهادا، وفقًا لتصنيف مؤسسة كالريفت اناليتكس.
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 عبد الرحمن الطرزي

ص ١٠:٠٨، الساعة يونيو ٢٠  · 

طبيب 3500عدد الخريجين الطب سنويا حوالي .... الجيش األبيض ... الوجه االخر  

9٠٠برامج االختصاص المتوافرة حوالي   

 سمعت عن كلية طب سيتم انشائها في جامعة ال البيت

طبيب هاي السنة ٧9االردنية اخذ مثال م.الجامعة ... لم تحصل اي زيادة مجدية في المقاعد  

اخذ المزيد من االطباء بدليل فتح نظام ال بإمكانهاطبيب و هذه المستشفيات  9٦و الملك المؤسس اخذ  unpaid 

 فيها بعد القبوالت الرئيسية

و المعطيات السابقة نذير شؤم علينا جميعا و برقبة األرقام  

 كل واحد ساهم بهيك وضع امام هللا

خرج ... ج: الطبيب العام فرص عمله قليله جدا خصوصا حديث الت  و غيرهم؟ األطباءطب ما الفرق بين بطالة 
 معظم الوظائف تكون لالصحاب الخبرة

 كما ان الطب يتجه عالميا نحو االختصاص و شهادات البورد

اعد المدفوعة االجرالمق أعدادطب ما العمل ؟ : المجلس الطبي و الحكومة يجب أن يعمالن على زيادة   ! 

 اتفاقيات شراكة الخذ اطباء في المستشفيات العربية و االجنية
 و غيرها

 !هذه حقوق شباب من خيرة و اذكى شباب البلد

 مالحظة: الهجرة حل ممتاز لكنها صعبة على نسبة من الشباب

 بسبب التكلفة و غيرها من االسباب
راتبي_حقي#  

The Royal Hashemite Court 

 وزارة الصحة األردنية

Prime Ministry of Jordan  األردن -رئاسة الوزراء  

Dr-Saad Jaber 

 Ministry of Labour وزارة العمل

Jordan Medical Council المجلس الطبي األردني 

AlMamlaka TV - قناة المملكة 

The Hashemite University. 
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ما يرد لخاص الصفحة من أسئلة متكررة واستفسارات الطلبة وبعض التعليقات على ما تنشره الصفحة من 
 اخبار

 الدفع للصيفي على نظام األقساط ومتى يتم تفعيل القرار آليةسؤال متكرر عن  -1
 . )المستشار الثقافي(عمل الكفالة للقرض ماهي إجراءات -2

 متى فترة النقل الى الجامعة الهاشمية والتحويل من تخصص ألخر -3
 هل يوجد امتحان تكميلي المتحان الكفاءة -4

 هل يوجد مواصالت للجامعة الهاشمية -5
 بعض التعليقات على ما تنشره الصفحة من اخبار

 بوست التأمين الصحي

 
 

 لرسوم الجامعيةابوست دفع 



 

 
 

 .فقط دون فما 9 اندرويد مع متوافق التطبيق/ الهاشمية الجامعة لتطبيق المؤقت الحل

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iCY474uYL1I 

 
 

 
 

https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?cmi_mnuMain=2027b68c-
8d6a-e911-8115-000d3af41938&ws=153cd80c-9d9b-e011-969d-0030487d8897&vsro=8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iCY474uYL1I

