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وزير التعليم العالي األردني أكد تخفيض معدالت قبول الطلبة العرب في اجلامعات األردنية بواقع عشر درجات

وجيه عويس: نرحب بانضمام األردن إلى مجلس التعاون 
وندرس زيادة مقاعد البعثات للطلبة الكويتيني في جامعاتنا

أعرب وزير التعليم 
والبحث  العال���ي 
األردني  العلم���ي 
د.وجيه عويس عن 
سعادته بلقاء الوفد 
الكويتي.  اإلعالمي 
وقال: »نحن سعداء 
بحضوركم كما نرحب من خاللكم 
بانضم���ام أي طال���ب كويت���ي 
اململكة  الستكمال دراس���ته في 
الدارسني في  األردنية وبالطلبة 
بعض الدول العربية التي تشهد 
توترات«، مش���يرا الى ان وزارة 
التعلي���م العالي األردنية تتبنى 
سياسة واضحة لتشجيع الطلبة 
العرب على استكمال دراستهم في 
اململكة.  وتابع »ان وزارة التعليم 
العالي عملت خالل العام احلالي 
على دعم هذه السياسة وتخفيض 
معدالت قبول الطلبة العرب في 
اجلامعات األردنية بواقع عشر 
درجات«، مس���تدركا ان اإلقدام 
عل���ى هذه اخلط���وة ال يعني ان 
اجلامعات األردنية تس���تقطب 
مخرج���ات الثانوية من أصحاب 
املعدالت املنخفضة، وإمنا جاءت 
إلميان الوزارة ان العشر درجات 
ال ميكن لها إعاقة طموح أي طالب 
وطالبة. وضرب د.عويس أمثلة 
على تشجيع التعليم في اململكة 
من خالل خف���ض معدل القبول 
في اجلامعات ومنها كلية الطب 
التي أصب���ح ادى معدل للقبول 
فيه���ا هو 75% بدال من 85%، كما 
ان الدراسات العليا لم يعد القبول 
فيها مش���روطا باجتياز اختبار 
»التوفل« مبعنى أن أي طالب ال 
يستطيع اجتياز االختبار بإمكانه 
اخذ مواد بديلة من اجلامعة التي 
يرغب في استكمال دراسته العليا 
فيها كما أصبح متطلب »التوفل« 
في اآلداب يحتاج لتجاوزه حصول 
الطالب على 400 درجة في حني 
أصبح في العلوم بحاجة إلى 500 

درجة.
وأش����ار د.عويس الى إمكانية 
استفادة الدول العربية بشكل عام 
والدول اخلليجية بش����كل خاص 
من التخصصات التعليمية التي 
تقدمها اململكة األردنية الهاشمية 
الطبية  العلوم  السيما في مجال 
والتقنية والتكنولوجيا احليوية 
التي حتتاج الى مهارات ومتطلبات 
خاصة ال يسهل احلصول عليها 
ف����ي أي جامعة، الفتا الى ان هذه 
اليوم في  التخصصات أصبحت 
متناول الطالب العربي في اململكة 
األردنية والتي يستطيع من خاللها 
حتصيل تعليمه ومن ثم ينطلق 
العليا في  الدراس����ات  الستكمال 
ف����ي أوروب����ا والواليات  مجالها 
املتحدة األميركية مشددا على ان 
التعليم العالي في اململكة األردنية 

يحظى مبستوى جيد. 
وأوضح عويس ان اململكة لها 
التعلي����م »احلكومي  نوعان من 
واخل����اص« ولديه����ا 30 جامعة 
متفاوت����ة من ناحية املس����توى 
التعليم����ي كم����ا هو احل����ال في 
اجلامع����ات األميركي����ة وهن����اك 
جامعات سجلت تقدما ملحوظا من 

الكويت، أشار الى استعداد بالده 
الكويت منهم،  إليفاد ما تري����ده 
ألن االردن لديها فائضا كبيرا من 
اخلريجني، وقال: نأمل من االشقاء 
الكويتي����ني ان يس����توعبوا هذه 
الى وجود  الكبيرة، الفتا  االعداد 
كوادر محلي����ة كويتية في مجال 

التعليم.
وبسؤاله عن مدى حجم التعاون 
بني جامع����ة الكويت واجلامعات 
االردنية أجاب عويس »ان التعاون 
العربي����ة ليس  بني اجلامع����ات 
باملستوى املطلوب مؤكدا عراقة 
جامعة الكوي����ت التي درس فيها 
فصال كامال ع����ام 1990 في كلية 
الطب، مشيدا مبستواها العالي«. 
متمنيا ان تش����هد الفترة املقبلة 
تعاونا مثمرا بني الدولتني، خاصة 
في حال انضمام اململكة االردنية 

للمنظومة اخلليجية.
وعن مشاكل الطلبة الكويتيني 
باألردن أش����اد عويس الى ان ما 
ينسحب على الطلبة الكويتيني من 
مشاكل هي بنوعها مشاكل تواجه 
جميع الطلبة الدارسني في اململكة 
مبا فيها مواطنيها وهي في الغالب 
مشاكل شخصية، الفتا الى ان هناك 
اهتماما شخصيا من قبل القيادة 
األردني����ة واحلكوم����ة واجلهات 
املعنية بحل مثل هذه املش����اكل، 
خاصة أنها تأخذ الطابع الفردي 
وبعيدا عن األمور السياسية، مؤكدا 

ان اململكة بلد األمن واألمان.

الضعيفة التي يستس����هل بعض 
الطلب����ة احلص����ول عليها ورغم 
ذلك نحن حريصون كل احلرص 
على حصول جميع الطلبة سواء 
ارقى  او غيرهم على  الكويتيون 
وأفضل تعليم وتخصص ال أنهم هم 
سفراؤنا باخلارج ومتى ما تخرجوا 
ضعفاء فسيتسببون في اال ساءة 

إلى مستوى التعليم لدينا.
واس����تطرد عويس »صحيح 
لدينا نسبة جناح عالية للطلبة 
الكويتيني في العلوم االنس����انية 
وان كان البعض قد انس����حب في 
تخصصات اخ����رى نتيجة قوة 
برامجنا العلمية في مجال العلوم 
كما اننا ال نتواني في معاقبة أي 
جامعة تخالف نظ����م التعليم او 
تتس����بب في التراخي في مسألة 

التحصيل العلمي للطلبة«. 
وبس����ؤاله ع����ن ني����ة بعض 
اجلامعات اخلاصة األردنية فتح 
أفرع لها في الكويت الس����تقطاب 
الطلبة الكويتيني واملقيمني فيها، 
خاصة انه سبق ان مت االعالن عن 
هذه النية، وما أبرز معوقات هذه 
القطاع  التي سيش����رع  اخلطوة 
التعليم����ي األردن����ي باتخاذه����ا 
مستقبال، قال عويس »إننا نشجع 
على افتتاح أفرع للجامعات األردنية 
الناجحة في مختلف الدول، ونحن 
مع هذا التوجه خاصة أننا نالحظ 
افتتاح عدد م����ن أفرع اجلامعات 
األجنبي����ة في الكثي����ر من الدول 
العربية«. وبس����ؤاله عن كيفية 
معاملة الطالب الكويتي واخلليجي 
في حال انضمام اململكة األردنية الى 
منظومة مجلس التعاون اخلليجي، 
قال عويس: نحن نرحب باالنضمام 
ال����ى منظومة مجل����س التعاون 
اخلليجي، ألنه عبارة عن انضمام 
دولة مع دول أخرى شقيقة، الفتا 
الى ان الدستور األردني يؤكد على 
عروبة األردن وحتى جيشنا يطلق 
عليه اسم اجليش العربي وليس 

اجليش األردني.
اعتقد ان العنصر املشترك بني 
تفكير الشعوب العربية هو البحث 
عن آلية التعاون العربي والوحدة، 
وهي ليس����ت بالضرورة وحدة 
سياسية، ولكن من املمكن ان نعمل 
من خاللها على التكامل االقتصادي، 
الفتا الى ان دول اخلليج العربي 
تتمتع بث����روات نفطية، في حني 
تتمتع دول أخرى مبوارد بشرية 
وهذا التكامل سيحقق االستفادة 

اجلماعية على املدى البعيد.
وبالتالي عند انضمام االردن 
ال����ى منظومة مجل����س التعاون 
فس����يكون للطالب اخلليجي ما 
للطالب االردني، مش����يرا الى ان 
بالده تنتظر االجراءات الرسمية 
لالنضمام حت����ى ميكن البدء في 

خطوات عملية في هذا الشأن.
وبسؤاله عن امكانية زيادة عدد 
مقاعد البعثات الدراسية الكويتية 
في اجلماعات االردنية قال عويس: 
نحن على اس����تعداد لزيادة عدد 
مقاعد الطلبة الكويتيني والعرب 

ونرحب بهم في جامعاتنا.
 وفي رده على س����ؤال يتعلق 
بزيادة عدد املدرسني األردنيني في 

خالل برامجها الناجحة في مجاالت 
الصيدلة وطب األسنان والهندسة، 
مبينا ان هذه اجلامعات موزعة ما 

بني اخلاص واحلكومي. 
وكشف عويس عن ان معدالت 
التخرج ف����ي اجلامعات االردنية 
تشهد منوا ملحوظا عاما بعد عام 
بفارق 10000 طالب سنويا وهذه 
الزيادة جاءت نتيجة اهتمام اململكة 
التقني الذي  بالتعليم في املجال 
يعاني العال����م العربي من نقص 
اجلامعات والكليات التي تقدم هذا 
املجال من التعليم، مشيرا الى ان 
هناك توجها لدى األردن لتعزيز 
التعاون املشترك مع املجتمعات 
املتقدمة في هذا املجال من خالل 
التدريبات امليدانية للطلبة في هذه 
الدول املتقدمة في مجال التعليم 

التقني.
وبس����ؤاله عن حج����م الطلبة 
الكويتيني املنتس����بني للجامعات 
األردني����ة ف����ي مجال����ي التعليم 
اجلامعي والدراسات العليا سواء 
كان هذا االنتس����اب ع����ن طريق 
البعثات الدراسية او على نفقاتهم 
اخلاصة ذك����ر عويس ان عددهم 
جتاوز ال� 1900 طالب في مرحلة 
البكالوريوس منه����م 100 طالب 
فقط ملتحق للدراسات العليا وفق 
إحصائيات 2008-2009 »مشيرا 
إلى أن انخفاض هذه النسبة مقارنة 
بنسبة عدد طلبة اململكة العربية 
السعودية الدارسني في اجلامعات 
األردنية يعود إلى معدل نس����بة 

سكان كل دولة منهما«.
التي  وبسؤاله عن اإلجراءات 
العالي  التعليم  اتخذته����ا وزارة 
األردنية إزاء قرار وزارة التعليم 
العالي الكويتية بوقف االعتراف 
ببعض اجلامعات األردنية اخلاصة 
وكي����ف ينظرون له����ذه اخلطوة 
الكويتي����ة واملب����ررات التي على 
ضوئها اتخذ مثل هذا القرار قال 
عوي����س »حدثت ف����ي فترة قبل 
تولي حقيبة وزارة التعليم العالي 
في اململكة مش����كلة على ضوئها 
سحبت الكويت االعتراف بجامعتني 
أردنيتني للدراس����ات العليا وفي 
أثناء ذلك أوقفنا نحن الدارسات 

العليا فيهما.
واعتقد انه ال يوجد أي جامعة 
أردنية غير معترف بها في وزارة 
التعليم العال����ي الكويتية حاليا 
مشيرا الى ان عدم االعتراف يقتصر 
على بعض التخصصات في بعض 
اجلامعات الس����يما التخصصات 

الرسوم حتدد من 
مجلس أمناء اجلامعات
أكد د.وجيه عويس في رده على 
سؤال عن وجود رقابة حكومية 

على الرسوم التي تفرضها 
اجلامعات اخلاصة على الطلبة 

الكويتيني »ان هذه الرسوم حتدد 
من قبل مجلس امناء اجلامعة 

فضال عن وجود رقابة حتى ال 
تزداد باستمرار«.

زارت مجموعة من طالب وطالبات الكلية 
االسترالية في الكويت � قسم الهندسة املدنية 
مشروع مستشفى جابر األحمد وذلك بهدف 
دعم التعلم القائم على املشروعات من خالل 
التعرف على امله���ارات التطبيقية واملهنية 
املطلوبة ملثل هذه املشروعات وهو ما مييز 

الدراسة في الكلية.
والتقت مجموعة الطلب���ة الزائرة مدير 
املش���روع م.ع�لي ندوم حي���ث قام بتقدمي 
شرح واف لهم بش���أن أهم التطورات التي 
تواكب صناعة البناء والتشييد املستخدمة 
في تنفيذ مشروع مستشفى جابر الذي يعد 
أكبر املستشفيات في الشرق األوسط، واملتوقع 

االنتهاء من بنائه في نهاية العام 2013.
وفي إطار استعراضه لتفاصيل مشروع 
املستش���فى ألقى م.علي ندوم الضوء على 
أهم اجلوانب األساسية واملتطلبات الالزمة 
لتصميم وبناء املبان���ي منخفضة االرتفاع 
باإلضافة إلى التعرف على مواد البناء الالزمة 
واملس���تخدمة خصيصا في تنفيذ مشروع 

مستشفى جابر األحمد.
وكذلك الهيكل االنشائي للمشروع واملعايير 
الهندسية املعتمدة عامليا واملعتمدة من قبل 
وزارة االشغال العامة والالزمة إلقامة مثل 

هذا املشروع الكبير.

في اطار الجهود المبذولة لدعم مس���يرة 
مكتب االستشارات والدورات التدريبية بمركز 
اللغات � جامعة الكويت صرح القائم باعمال 
مدير مركز اللغات ابراهيم نصير بأنه تقرر 
عق���د دورات التوفل وافاد بأن دورة التوفل 
تنقسم الى: دورة توفل محلي � تخدم شريحة 
طلبة الدراسات العليا الراغبين في استكمال 
دراستهم الماجستير في الكويت، دورة توفل 
دولي � تخدم شريحة طلبة الثانوية العامة 
وطلبة الدراسات العليا الحاصلين على بعثات 

دراسية خارج الكويت.

واكد كذلك أن ما يميز دورات التوفل التي 
يعقده���ا المكتب اقتصارها على مس���توى 
تعليمي واحد فقط حيث يؤهل الطالب الجتياز 
اختبار التوف���ل على اكمل وجه وفي اقصر 
وقت دون حاجته الى اجتياز مستويات عدة 

حفاظا على وقت الطالب وجهده.
فيما ذكر أن دورة التوفل المحلي ستبدأ 
األح���د 2011/6/5، وان المكتب حريص جدا 
على اختيار نخبة من مدرسي اللغات ذوي 
الخبرات العالية والمتخصصين في برامج 

تدريس التوفل.

طلبة األسترالية خالل زيارة املشروع

لتعزيز مفهوم االطالع على املشاريع الكبرى

طلبة »االسترالية« زاروا مشروع
مستشفى جابر األحمد

بدء دورة التوفل احمللي 5 يونيو

نشجع افتتاح أفرع 
للجامعات األردنية

في مختلف
الدول العربية

اجلامعات األردنية 
معترف بها في 

الكويت وحريصون 
على حصول الطلبة 
على أرقى وأفضل 

تعليم

معدالت التخرج
في اجلامعات األردنية 

تشهد منواً ملحوظًا 
عامًا بعد عام

بفارق 1000 طالب 
سنويًا

د.وجيه عويس خالل لقائه الوفد اإلعالمي الزائر

عّمان
موسى أبوطفرة


