AMMAN — HRH Princess Dana Firas, president of the Petra National Trust (PNT) and president of the
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS-Jordan), on Tuesday attended the opening

ceremony of the first Hashemite University Tourism Festival titled “Zarqa in the Eyes of the Hashemites”,
.the Jordan News Agency, Petra, reported
In her speech, the princess, who is also the UNESCO Goodwill Ambassador for Cultural Heritage, said
.that Zarqa has a historical, cultural and heritage importance

She noted that discoveries documented the establishment of a civilisation dating back more than 4,000
.in the city, which constituted a home of many civilisations
Historically, Zarqa also served as a link between the cities of the Kingdom, allowing the flow of
.pilgrimage caravans and trade, she added

Zarqa, with its diverse and distinct social fabric, is a source of Jordanian, Arab and international heritage
and civilisation, she noted, calling for the preservation of cultural heritage, which is the basis for tourist
The princess .attractions, as well as the preservation of a sustainable environment and natural heritage
also urged implementing local and international legislation related to heritage and environment
.preservation to achieve sustainable tourism

من بين جامعات عربية عدة أدرجها أحدث تصنيف للبرامج الهندسية ،من شركة «تصنيفات شنغهاي لالستشارات»
( ،)ShanghaiRanking Consultancyحققت جامعتا الملك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا ،والملك عبد العزيز،

السعوديتان ،األداء األفضل .وأبرز التصنيف ثمانية برامج للجامعتين ضمن قوائم أفضل  100برنامج في جميع أنحاء

نجاحا بالمنطقة .وحققت
ثانيا في أكثر الجامعات
العالم ،في  22فرًعا
ً
هندسيا مصنفًا .وحلت الجامعات المصرية ً
ً
جيدا في تصنيفات برامج العلوم الطبية ،حيث جاءت الجامعة األمريكية في بيروت
أداء ً
مؤسسات التعليم العالي العربية ً
ضمن قائمة أفضل  100جامعة في مجال التمريض.

والعلوم الهندسية ،والطبية مجاالن من خمس مجاالت يتضمنها التصنيف العالمي السنوي للموضوعات األكاديمية التابع

لشركة «تصنيفات شنغهاي لالستشارات» .المجاالت الثالث األخرى هي :علوم الحياة ،والعلوم الطبيعية ،والعلوم

أيضا باسم تصنيف
االجتماعية .تشتهر الشركة االستشارية بإصدارها لتصنيف أكاديمي للجامعات العالمية ،والمعروف ً
عالميا للجامعات يتم نشرها كل عام ،من أبرزها تصنيف «كيو إس
شنغهاي ،وهو واحد من أكثر من  20تصنيفًا
ً

العالمي للجامعات» وتصنيفات «تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية».

تقييما
ويقدم التصنيف الصادر في التاسع عشر من الشهر الجاري ،من تصنيفات «شنغهاي» للموضوعات األكاديميةً ،

نامجا
للبرامج في 54
موضوعا بأكثر من  1،800جامعة حول العالم .وتضمنت قوائم العلوم الهندسية ،والطبية  197بر ً
ً
في  49جامعة في  12دولة عربية.
تعتمد منهجية التصنيف على مجموعة من المؤشرات األكاديمية ،وبيانات الجهات الخارجية لقياس أداء البرامج .وتشمل

المؤشرات :مخرجات وتأثير البحوث ،والتعاون الدولي ،وجودة البحث ،والجوائز األكاديمية الدولية .وتستند بعض هذه
المقاييس إلى استطالع شارك فيه أكثر من  1،000أستاذ.

موجز حول أداء الجامعات العربية ،وبرامجها المتنوعة ،بحسب ما انتهى إليه
ًا
وفيما يلي ،يقدم «الفنار لإلعالم»
التصنيف.
صنفت فيه جامعة بالمنطقة العربية من بين
التمريض :في قوائم العلوم الطبية ،كان التمريض المجال الوحيد الذي ُ
أفضل  ،100وهي الجامعة األمريكية في بيروت ،والتي حلت في المرتبة  .100-76واحتلت كل من الجامعة األردنية،
وجامعة السلطان قابوس ،المرتبة  .200-151وجاءت جامعة الملك سعود ،وثالث مؤسسات أردنية (جامعة آل البيت،
والجامعة الهاشمية ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية) في المرتبة التالية بترتيب .300-201

https://www.al-fanarmedia.org/ar/2022/07/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-

%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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مؤسسات التعليم العالي إلى أين؟
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بدأت مسيرة التعليم العالي في األردن بإنشاء الجامعة األردنية في الستينيات ،ومن ثم جامعة اليرموك في السبعينات

ومن ثم مؤته بجناحيها العسكري والمدني وختامها مسك جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عام  1986تلتها فيما بعد آل

البيت والهاشمية والحبل على الجرار.

تشرفت بأن أُبتُعثت من جامعة اليرموك عام  1980في عهد الدكتور عدنان بدران المؤسس -أي يرموكي النشأة -وقد
عدت من االبتعاث أللتحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا (التي ُولِ َدت من رحم اليرموك) في عهد الدكتور كامل العجلوني

المؤسس(أي تكناوي االنتماء).

تخرجت من جامعة الينوي في اوربانا  -شامبين (أحد أفضل جامعات األمريكية األولى في الهندسة في تلك الحقبة)

وقد رفضت اإلغراءات الكثيرة للبقاء في بالد العم سام وعدت للتكنو عام  1989وال زلت بها وال زال انتمائي وعشقي

للتكنو -كما يحلو للجميع تسميتها -يكبر وينمو رغماً عن السنوات وقد تخرج منها أوالدي جميعاً طب وهندسة وعلوم

حاسوب.
ِ
حض َي التعليم العالي في الفترة األولى بشخصيات وطنية لها ثقل سياسي وعشائري واجتماعي وتحمل سيرة ذاتية متميزة
أكاديمياً واجتماعياً وعملياً ويحسب لها ألف حساب في المواقف والمجالس وصاحبة قرار حكيم رزين واضح من عيار
تميز هذا العهد باستقاللية
عبدالسالم المجالي وعدنان بدران وكامل العجلوني مع حفظ األلقاب (عهد البلدوزرز) وقد ّ
الجامعات استقاللية كاملة كمؤسسات وطنية ال تستطيع أي جهة مهما كانت أن تفرض عليها رأياً أو اتجاهاً بالرغم من

قلة اإلمكانيات المادية والميزانيات المحدودة.

كانت طريقة إختيار رئيس الجامعة تتم بإرادة ملكية تستند إلى الثقة والمعرفة الوطيدة باألشخاص وقدراتهم وقد يقول

البعض أنها طريقة غير ديمقراطية ولكنها حكيمة وعادلة وتخلو من األهواء الشخصية ولذا فإن جاللة الملك عندما
يصدر اإلرادة الملكية السامية يدعمها بالثقة الملكية والدعم الملكي.

كان رئيس الجامعة في تلك الحقبة رئيساً حقيقياً بل وأنه في جامعته والمجتمع يكاد يكون رئيساً للوزراء مع فارق أن

فترة رئاسته للجامعة تكاد تكون عشرة أضعاف فترة رؤساء الو ازرات المعتادة والتي ال تتجاوز السنة الواحدة او اثنتين
على أحسن تقدير.

كان رئيس الجامعة الحاصل على الثقة ال يخشى الوزراء وال الدوائر السياسية أو األمنية وال يأخذ أوامر من أية جهة وال

من نواب األمة وأعيانها .كان هذا هو العهد الذهبي لمؤسسات التعليم العالي ولم يكن هنالك و ازرة للتعليم العالي وكانت

الجامعات مستقلة تماماً وقد رد الدكتور العجلوني قائمة قبوالت الديوان الملكي لتعديلها أكثر من مرة.

وقد استمر ت هذه الحقبة فترة طويلة دخلت فيها السوق األردني جامعات حكومية أُخرى مثل الهاشمية

والبلقاء……..أما الرؤساء األشاوس والذين ال يخشون في الحق لومة الئم وال يجاملون على حساب المصلحة العامة وال
ينامون فاتحي األعين (قلقاً) فأعد منهم كامل العجلوني وعدنان بدران وناصر الدين األسد وعبدالسالم المجالي وفوزي
غرايبة وعلي محافظة(مع حفظ األلقاب) وآخرين ال اذكرهم اآلن.

بدأ حال الجامعات يسوء واستقالليتها تهتز عندما بدأت الدوائر األمنيه تدخل اللعبة وتتدخل في التعيينات وغيرها وقد

أطلق رصاصة الرحمة على مكانة رؤساء الجامعات أحد وزراء التعليم العالي (الغير طيب الذكر) والذي أقال أو نحى
كحش) سبعة رؤساء -في ليلة ما فيها ضو قمر -وقام بتعيين أو تكليف أو إحضار سبعة
رو َح أو
أو اعفى (
بالعامية ََٓ
َ
ّ
أشخاص كرؤساء جامعات في اليوم التالي قبل نشرة أخبار السابعة صباحاً.
روحهم وليش هدول جابهم!!) ولم نجد جواباً شافياً على أي من هذين السؤالين حتى
أذكر أننا تسائلنا( :ليش هدول ّ
االن.
أصبحت هذه الممارسة سنة حميدة وأصبحت ترويحة رئيس الجامعة مثل السالم عليكم.

منذ ذلك الحين أصبح وزير التعليم العالي والذي غالباً ما يكون رئيساً لجامعة قبل أيام أو ساعات ينقلب لمدير عام

يتحكم بمدراء مراكز تعليمية (رؤساء الجامعات) وما عليه إال أن يوعز بما يريد أو يرغب فيجيب مدير المركز (الرئيس)
أحالمك أوامر يا سعادة البيه.

التغول ليس فقط من وزير التعليم العالي بل أيضاً من الدوائر األمنية والنواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس األمناء…

لمجالس االمناء أيضا قصص لطيفة (منها قصة رئيس مجلس أمناء اليرموك السابق مع رئيس الجامعة السابق)

ساسردها في حلقةً قادمه.

تعاني الجامعات حالياً من مشاكل مختلفة ال يجرؤ أحد على ذكرها وغالباً ما يشار إلى نقص الموارد المالية والحاجة

ألموال البحث العلمي ونقص…….ولكن ال يجرؤ أحد على تسمية األشياء بأسمائها حتى ال يفقد منصبه وخصوصاً

أنهم يخضعون لتقييم سنوي اعتبا اًر من السنه األولى وقد عزل وزير التعليم العالي األسبق ستة رؤساء جامعات وأبلغ
بعضهم بالعزل وهو في طريقه الى عمان دون أن يمكنه من العودة لمكتبه ألحد حاجاته الشخصية.

من الطريف أن الوزير البطل كان يريد أن يعزل رئيس جامعة بعينه فأًرفق معه خمسة رؤساء بحجة التغيير الشامل

تد ُخل في آخر لحظة حال دون إقالة الرئيس السوبر وذهب برؤساء ال ذنب لهم وبدون إنذار فسبحان اهلل القادر
ولكن َ
الواحد االحد.
ال أقصد من موضوعي اإلساءة ألحد ولكني أريد لجامعاتنا أن تعود لسابق عهدها.

أعتقد جازماً بأن الجامعات لن تعود لتتبوأ مكانتها إال إذا قامت أوالً بحل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها جامعاتنا و

التي ال تخفى على أي أكاديمي و ال يجرؤ أحد على طرحها في العلن حتى ال يفقد المنصب أو الوظيفة ولك اهلل يا
تعليمنا العالي.

فيما يلي سرد المشاكل دون شرح وسأقوم بعرضها بشكل مفصل نقطه كل حلقه حسب التغذيه الراجعة.
اوالً :إختيار مجلس االمناء
ثانيا :استقاللية الجامعات

ثالثاً :إختيار رئيس الجامعة

رابعاً :تسلط وسيطرة وزير التعليم العالي على الجامعات.

خامساً :السماح للدوائر الرسمية و األمنية التدخل في أمور الجامعات وخصوصاً الدائره.

سادساً :إعادة دراسة نظام جسيم وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً.

سابعاً :إختيار تخصص أو اثنين لتصبح كل جامعة مركز تميز.
###

