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أكد رئيس املكتب الثقافي بسفارتنا في اململكة األردنية الهاشمية د.عطية الشمري ان املكاتب الثقافية تخدم اجلموع الطالبية الكويتية وتعمل على إرشادهم وتوجيههم ألفضل 

اجلامعات فضال عن تذليل الصعاب التي تواجههم. ولفت الشمري في حواره مع »األنباء« الى ان هناك 2600 طالب وطالبة كويتيني يدرسون في األردن منهم 450 طالبا في 
مرحلة الدراسات العليا، كما أعلن عن اجلامعات األردنية املسموح التسجيل بها للطلبة الكويتيني حاليا وفقا لقرار وزارة التعليم العالي بالكويت. وأكد اهمية زيادة املخصصات 
املالية لطلبة األردن كونها من الدول التي تعاني من الغالء املعيشي، مشيدا مبستوى الدراسة باجلامعات األردنية سواء احلكومية منها او اخلاصة. وطالب الشمري املسؤولني 

بوزارة التعليم العالي بإعادة النظر في قرار وقف القبول في 3 جامعات أردنية من خالل إرسال جلنة من وزارة التعليم العالي مع بداية العام اجلديد لزيارة تلك اجلامعات 
وتقييم مستواها التعليمي. وحتدث الشمري عن أبرز الصعوبات التي تواجه عمل املكتب خاصة اجلمود في آلية صرف امليزانية وايضا التفاوت الكبير في رواتب املرشدين 
األكادمييني، محذرا الطالب والطالبات من التسجيل باجلامعات عن طريق املكاتب التجارية حتى ال يقعوا في مشاكل اعتماد شهاداتهم بعد التخرج، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

كتبت: آالء خليفة

لفتح تخصصات جديدة أمام 
الطلبة الكويتيني الراغبني في 

الدراسة باألردن؟
٭ هن���اك توجه كبي���ر من قبل 
الطلبة للدراس���ة في اجلامعات 
اخلاصة وال توجد اي مشكلة في 
قبول الطلبة في اي تخصص كان 
سواء في اجلامعات احلكومية او 
اخلاصة ولكن اإلشكالية الوحيدة 
التي تواجهنا هي قرار حتديد 50 
مقعدا ب���كل كلية في اجلامعات 
اخلاصة و100 مقعد في كل كلية 
باجلامعات احلكومية الس���يما 
ان هناك حاليا اقباال كبيرا على 
الدراس���ة ب���األردن كونها دولة 
عربية ش���قيقة وتتمتع باألمان 
واالستقرار في الوقت احلالي من 

بعض الدول األخرى.

ما ابرز التحديات والصعوبات 
التي تواجه عمل املكتب وكيف 

تتغلب عليها؟
٭ م���ن ابرز الصعوب���ات التي 
تواجهنا صراحة ان آلية صرف 
امليزاني���ات للمكات���ب الثقافية 
تعتبر جامدة جدا ومن الصعوبة 
ان حتص���ل على اي مبلغ ان لم 
يكن له بند في امليزانية، وعلى 
س���بيل املث���ال الكويت حتتفل 
بأعيادها الوطنية سنويا ونرغب 
في املكتب الثقافي بتنظيم حفل 
وطني في األردن لالحتفال بتلك 
املناسبات الوطنية ولكن احلفل 
يحتاج للكثير من التحضيرات 
الى  الت���ي حتتاج  والتجهيزات 
مبالغ مالية، فيجب ان نفكر بآلية 
جديدة لتوفير نوع من احلرية 
واملرونة في توفير املبالغ املالية 
البسيطة لالحتفال بتلك املناسبة 

الكبيرة.
م���ن جانب آخر، هن���اك تفاوت 
بني رواتب املوظفني في املكاتب 
الثقافي���ة املختلفة، وفي األردن 
يتقاضى املرشدين األكادمييني 
رواتب متفاوتة بشكل كبير يصل 
للضعف احيانا نتيجة لتبعيتهم 
ألكثر من جهة فهناك موظفون 
يتبع���ون وزارة التعليم العالي 
وموظفون يتبعون الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
واخرنن تابعون لديوان اخلدمة 
املدنية مباشرة وبالتالي فهناك 
تفاوت كبير ف���ي رواتب هؤالء 

املوظفني.

المكاتب التجارية

ما رأيك في تسجيل الطلبة عن 
طريق املكاتب التجارية خاصة 
ان الكثير منها مكاتب وهمية 

تسجل الطلبة في جامعات دون 
املستوى وغير معترف بها؟

٭ أحذر ابنائي الطالب والطالبات 
الراغبني في الدراس����ة باألردن 
من التعامل مع اي مكتب خارج 
املكت����ب الثقاف����ي، فاإلجراءات 
واضحة ومحددة والطالب الذي 
يرغب في الدراسة باألردن يجب 
ان يتقدم ألي جامعة من خالل 
الثقافي واال فسيواجه  املكتب 
مشاكل كثيرة جدا في معادلة 

شهادته بعد التخرج.

لقد أعلنتم منذ فترة انه سيكون 
للمكتب سياسة جديدة جتاه 

الدارسني باألردن فما اهم مالمح 
تلك السياسة؟

٭ نق����وم بعم����ل تغييرات في 
التي تصدر  التعليم����ات  اطار 
م����ن وزارة التعليم العالي في 
الكويت وحالي����ا هناك توجه 
حس����ب تصريحات املسؤولني 
في وزارة التعليم العالي وعلى 
رأسهم وزير التربية والتعليم 
العالي احمد املليفي بنقل الكثير 
من الصالحيات من الوزارة الى 

املكاتب الثقافية.
وف����ي ختام احل����وار متنى 
الشمري ألبنائه الطالب والطالبات 
ان يكونوا جادين في الدراسة 
الى بلدهم  والتعلم ليع����ودوا 
ويخدموه في جميع قطاعاته، 
معربا عن فخره بالطلبة خريجي 
اجلامعات األردنية الذين عادوا 
الكويت وتبوءوا مناصب  الى 
كبيرة في البل����د كما متنى ان 
ترقى مخرجات التعليم بطموح 
هذا البلد املعطاء للمساهمة في 
تطويره وتقدمه ولن يتأتى ذلك 
اال باحلصول على أرقى درجات 

التعليم اجلامعي.

البحرية باالضافة الى السياحة 
والفندقة وايضا يوجد في معهد 
لدراسة السينما في العقبة وهو 
معهد حكومي مستقل ونأمل فتح 
باب التسجيل للطلبة الكويتيني 
في تلك اجلامع���ات في القريب 

العاجل.

ما حتركاتكم بعدما مت وقف قبول 
الطلبة بتخصصات الهندسة 

وبعض كليات احلقوق باجلامعات 
اخلاصة األردنية؟

٭ لقد تواصلت مع املسؤولني في 
العالي وحتديدا  التعليم  وزارة 
مع وكيل الوزارة د.خالد السعد 
والوكيل املساعد لشؤون البعثات 
راشد النويهض وامني سر جلنة 
االعتماد األكادميي عايض املري، 
ووضحت له���م ان القرار اتخذ 
بوقف تل���ك التخصصات في 3 
جامعات مما ضيق املساحة على 
الطلبة الكويتيني للدراس���ة في 
تلك اجلامعات وفي احلقيقة ال 
توجد مبررات وأسباب مقنعة لهذا 
الوقف نظرا الن جميع اجلامعات 
األردني���ة س���واء احلكومية او 
اخلاصة تخضع لنفس املعايير 
األكادميية ولكن اتخذت اللجنة 
ذل���ك الق���رار واقترح���ت على 
التعليم  املس���ؤولني في وزارة 
العالي بالكويت ارس���ال جلنة 
لزيارة اجلامع���ات األردنية في 
بداية العام اجلديد 2012 لالطالع 
على تلك اجلامعات واملقررات التي 
تقوم بتدريسها والتخصصات 
التي مت ايقافها ورمبا يعاد فتح 

القبول بها.

هناك مطلب طالبي بفتح املجال 
لدراسة البكالوريوس في 

تخصص ادارة األعمال فهل 
سيتم ذلك قريبا وهل هناك نية 

االعتماد األكادميي بجدية على 
جميع اجلامعات وبش���كل اكبر 
على اجلامع���ات اخلاصة نظرا 
النه تواكب انشاؤها مع انشاء 

اجلامعات اخلاصة.
واجلهة الثانية هي وزارة التعليم 
العالي وتض���م مجلس التعليم 
التعليم  العالي برئاس���ة وزير 
العالي االردني ويضع ضوابط 
مختلف���ة للقبول واحتس���اب 
الوح���دات احملولة م���ن جامعة 
ألخرى لضب���ط عملية التعليم 

في اجلامعات األردنية.
العلم  ان  الى ذل���ك  باالضاف���ة 
له قيمة كبي���رة في املجتمعات 
العربي���ة واملجتمع االردني من 
تلك اجلامعات التي تقدر املعرفة 
والعلم واجلمي���ع يحصل على 

التعليم اجلامعي.

جامعات جنوب األردن

سمعنا ان فتح القبول بجامعات 
جنوب األردن سيكون قريبا 

فمتى سيتم وما التخصصات 
التي سيتم قبول الطلبة بها؟

٭ لقد قمت بزيارة جلنوب األردن 
في نهاية الصيف املاضي والذي 
ميتد من منطقة الكرك وتوجد بها 
جامعة مؤتة والى اجلنوب منها 
توجد جامعة الطفيلة التطبيقي 
والى اجلن���وب منها يوجد فرع 
اجلامع���ة االردنية ف���ي العقبة 
وش���ماال في اجتاه عمان توجد 
جامعة احلسني بن طالل في مدينة 
معان وتلك اجلامعات تنحى منحى 
التطبيقي وتضم عدة تخصصات 
منها االرشاد السياحي نظرا النها 
مناطق اثرية تضم منطقة البتراء 
ووادي موسى التي يرتادها العديد 
من السياح باالضافة الى ان هناك 
كليات في فرع اجلامعة االردنية 
بالعقبة تهتم بالبيئة والكائنات 

األردن وقمن���ا بدورن���ا برفعها 
لوزارة التعلي���م العالي لزيادة 
مخصصاتهم الش���هرية وقامت 
العال���ي برفع  التعلي���م  وزارة 
املخصصات املالية بنسبة %20 
جلمي���ع الدول دون اس���تثناء، 
واألردن تعتب���ر من الدول التي 
يرتفع بها املستوى املعيشي وبها 
غالء معيشي في السكن واخلدمات 

األخرى.

ما ابرز األنشطة والتحركات التي 
قمتم بها منذ توليكم مهام رئاسة 

املكتب؟
٭ انا من اشد املؤمنني بأن العمل 
بناء، ف���ال ميكن ان نأتي ونهدم 
ما قام به السابقون لذا حرصت 
على استكمال ما قام به زميلي 
رئيس املكتب الثقافي السابق، وقد 
استحدثت حفال سنويا لتكرمي 
الطلبة املتميزي���ن واملتفوقني 
احلاصلني على جيد جدا فأعلى 
حتى نح���ث جميع الطلبة على 
التحصي���ل العلمي والتميز في 

الدراسة.

مستوى الدراسة

ما تقييمك للجامعات األردنية 
ومستوى الدراسة بها؟

٭ ان التعليم العالي في األردن 
يخضع لع���دة جه���ات، اجلهة 
األول���ى ه���ي هيئ���ة االعتماد 
األكادميي املتخصصة مبتابعة 
كل صغيرة وكبيرة فيما يخص 
العلمية األكادميية في  الناحية 
اجلامعات سواء املقررات الدراسية 
او محتوياتها وايضا صحائف 
تخرج الطلبة ومتتد بعد ذلك الى 
اعضاء هيئة التدريس ونسبتهم 
الى عدد الطلبة ومساحة اجلامعة 
واملساحات اخلضراء واملختبرات 
وتل���ك األم���ور تطبقه���ا هيئة 

الهاشمية، ومن هذا املنطلق طالبنا 
برفع عدد الطلبة املسموح لهم 
بالتسجيل في اجلامعات اخلاصة 
األردنية، ولكن مما الش���ك فيه 
ان وزارة التعلي���م العالي لديها 
رؤى متعددة فيما يخص تسجيل 
الطلبة الكويتيني في اجلامعات 
اخلاص���ة الس���يما ان في عاملنا 
العرب���ي هناك ربط بني التعليم 
وامل���ادة ولكن م���ن جهة اخرى 
اذا نظرنا الى التعليم العام في 
الكويت جند ان التعليم باملدارس 
املدارس  اخلاص���ة افضل م���ن 
احلكومية وهو االعتقاد السائد 

لدى الكثيرين.

مشاكل الدارسين

ما ابرز مشاكل الطلبة الدارسني 
باألردن سواء على املستوى 
األكادميي او املعيشي ودور 
املكتب في حل تلك املشاكل؟

٭ نحمد اهلل انه خالل فترة العام 
ونصف العام الذي توليت فيها 
مهام رئاسة املكتب الثقافي في 
األردن لم تصلنا مشاكل تذكر، 
ولك���ن الطالب يواج���ه احيانا 
بعض الصعوبة في الدراسة او 
ش���عوره بالغربة عن بلده مبا 
اكبر في  يجعله يتواجد بشكل 
الكويت ويتعرض لزيادة نسبة 
الغياب املسموح بها عن اجلامعة، 
وفي املقاب���ل جند ان اجلامعات 
ترغب في رفع مستوى التعليم 
بها والذي ال يتأتى اال بااللتزام 

باحلضور.

آلية التواصل

ما آلية تواصلكم مع الطلبة هل 
من خالل زيارتهم للمكتب ام عن 

طريق احتاد الطلبة؟
٭ هن���اك الكثي���ر م���ن الطلبة 
الثقاف���ي  املكت���ب  يراجع���ون 
مباش���رة كما ان وزارة التعليم 
العالي اعطتنا موافقة على شراء 
التي  القصيرة  حزم للرس���ائل 
نستخدمها إلبالغ الطلبة بجميع 
األمور العاجلة وبالتالي نتواصل 
معهم بكل الطرق املتاحة، كما اننا 
كمكتب ثقافي نزور كل جامعة من 
اجلامعات التي يدرس بها الطلبة 
الكويتيون في االردن مرتني على 
األقل سنويا ونبلغ مسبقا اننا 
س���نزور اجلامعة حتى نلتقي 
الطلبة ف���ي اجلامعة،  بأبنائنا 
والتواصل مع الطلبة من األمور 

التي نحرص عليها دائما.

المخصصات المالية

هل ترى اهمية زيادة 
املخصصات املالية لطلبة األردن 
خاصة انها من الدول التي تعاني 

من الغالء املعيشي؟
٭ هن���اك مجموع���ة كبيرة من 
الطلبة تقدموا لنا بطلبات مكتوبة 
لرفع املخصصات املالية لطلبة 

نود تسليط الضوء على اهم 
مهام املكتب الثقافي واخلدمات 

الطالبية التي يقدمها للطلبة 
الكويتيني الدارسني باألردن سواء 

املستجدون او املستمرون؟
٭ املكت���ب الثقافي يتبع وزارة 
اداريا  العالي بالكويت  التعليم 
وفنيا ويتم انتداب اعضاء هيئة 
الكويت  تدريس م���ن جامع���ة 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ليتولوا مهامه الوظيفية 
واملتمثل���ة في رئاس���ة املكتب 
الثقافي، وهدف���ه خدمة الطلبة 
في اي دولة به���ا جتمع طالبي 
كويتي ويعمل على اس���تقبال 
وارشاد وتوجيه ومتابعة أوضاع 
الكويتيني وكذلك يعنى  الطلبة 
بتوجيههم فيما يخص اختيار 
اجلامعات بالتنسيق مع وزارة 
التعليم العالي التي لديها معايير 
معين���ة تس���تخدمها لتصنيف 
اجلامعات، وهناك مجموعة من 
القرارات الت���ي تصدرها وزارة 
التعليم العالي ونسترش���د بها 
كرؤس���اء للمكاتب الثقافية مع 
زمالئنا امللحقني الثقافيني لتوجيه 
الطلبة ألفضل اجلامعات باالضافة 
الى ذلك فإنن���ا كمكاتب ثقافية 
نس���عى إليجاد فرص تعليمية 
ألبنائن���ا الطالب والطالبات في 
ال���دول التي منث���ل الكويت بها 
وكذلك نركز على طلبة البعثات 
خاصة في مجاالت الطب وطب 
األسنان وبعض الفروع املعرفية 

التي يحتاجها البلد.

كم عدد طلبتنا الدارسني 
بجامعات األردن حاليا على 

مستوى البكالوريوس وعلى 
مستوى الدراسات العليا؟

٭ عدد الطلبة الدارسني في األردن 
يبل���غ حوالي 2600 طالب منهم 
حوالي 450 طالبا في الدراسات 
العلي���ا والبقي���ة ف���ي مرحلة 

البكالوريوس.

الجامعات المسموح بالتسجيل 
فيها

ما اجلامعات األردنية املسموح 
للطلبة التسجيل بها حاليا من 

قبل وزارة التعليم العالي؟
٭ لقد صدر قرار عام 2010 بتحديد 
مجموعة من اجلامعات األردنية، 
ومسموح للطلبة بناء على هذا 
القرار بالتس���جيل ف���ي جميع 
اجلامعات األردنية احلكومية التي 
خرجت دفعتها األولى، وبالنسبة 
للجامعات اخلاصة فإن اجلامعات 
املسموح للطلبة بالتسجيل فيها 
هي جامعة اربد األهلية، جامعة 
فيالدلفيا، جامعة جرش، جامعة 
العلوم التطبيقية، جامعة عمان 
األهلية، جامعة اإلسراء وجامعة 
البتراء وذلك  الزيتون وجامعة 
على مستوى البكالوريوس، اما 
على مس���توى الدراسات العليا 
فاجلامعات املس���موح بها هما 
جامعتي الشرق األوسط وجامعة 
عم���ان العربي���ة وحتديدا على 

مستوى املاجستير.

يشكو الطلبة من قرار التعليم 
العالي بتحديد 50 مقعدا بكل كلية 

فما حتركاتكم حيال ذلك األمر؟
٭ وزارة التعليم العالي استجابت 
ملطالب كثيرة منها ذلك املطلب 
ورفعوا عدد الطلبة الدارس���ني 
في اجلامعات احلكومية بالدول 
العربية ال���ى 100 طالب، اما في 
اجلامعات اخلاصة فمازال العدد 
50 طالبا، وكنا نتمنى في االردن 
حتدي���دا ان يغطي ه���ذا القرار 
اجلامع���ات اخلاصة الن كال من 
اجلامعات احلكومية واخلاصة 
تخضع لنفس معايير االعتماد 
األكادميي ف���ي اململكة األردنية 

)حسن حسيني( د.عطية الشمري متحدثا للزميلة آالء خليفة 

د.عطية الشمري

رئيس املكتب الثقافي في األردن حدد اجلامعات املسموح للطلبة بالتسجيل فيها

عطية الشمري لـ »األنباء«: جمود آلية صرف امليزانية
والتفاوت بني رواتب املوظفني أهم العقبات أمام عمل املكتب الثقافي

»التعليم العالي«
رفعت عدد الطلبة 

الدارسني في 
اجلامعات احلكومية 

بالدول العربية 
إلى 100 طالب 

ونأمل تعميمه على 
اجلامعات اخلاصة

جلنة من »التعليم 
العالي« ستزور األردن 

بداية العام إلعادة 
النظر في قرار وقف 

القبول بتخصصات 
الهندسة وبعض 
كليات احلقوق 

باجلامعات اخلاصة 
األردنية

التعليم العالي 
في األردن يخضع 

لعدة جهات تقّيمه 
ونتواصل مع الطلبة 

بجميع الطرق 
املتاحة ونبلغهم 

باألمور العاجلة عن 
.»SMS «طريق الـ

نأمل فتح باب 
التسجيل لطلبتنا 

في جامعات جنوب 
األردن في القريب 

العاجل

أحذر الطلبة من 
التسجيل عبر 

املكاتب التجارية 
حتى ال يواجهوا 

مشاكل في معادلة 
شهاداتهم عقب 

التخرج

اأطباء ق�شم الأطفال مب�شت�شفى الفروانية
يتقدمون باأحر التعازي القلبية من

د/اإميان حمـمد اأحمد عمـر
لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل والــــــدها

تغمده اهلل بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


