
اأ�صب��ح التلفاز ج��زء ال يتجزاأ من حي��اة الطفل 
وعادت��ه اليومي��ة اذ يق�ص��ي االطف��ال معظ��م 
يومه��م يف متابع��ة التلفاز تارك��ن واجباتهم 
املدر�صية وغارقن يف برامج الر�صوم املتحركة 
الت��ي اأ�صبح��ت ت�صتهلك من وق��ت االأطفال اأكرث 
من اأي ن�ص��اط اآخر، با�صتثن��اء النوم، وال عجب 
اأن يطلق عليه بع�صهم ا�صم جلي�س االأطفال، وال 
نع��دو احلقيق��ة اإذا قلن��ا اإن اأطف��ااًل عديدين يف 
جمتمعاتن��ا اليوم يجل�صون مع التلفاز اأكرث مما 
يجل�صون مع والديهم. فقد اأ�صبح بع�س االأطفال 
من�صغل��ن بالتلف��از ال��ذي طغ��ى عل��ى عاملهم 
احلقيق��ي، وكذلك ي�صكل ق��وة يف ال�صيطرة على 
عق��ول االطف��ال، وخا�ص��ة اأولئ��ك الذي��ن لي�س 
لديه��م املقدرة عل��ى حتليل كل م��ا ي�صاهدونه 
، وتكم��ن خط��ورة التلف��از يف ت�صوي��ه الواق��ع 

بتب�صيط��ه، اأو ت�صخيم��ه، اأو جتاه��ل الق�صاي��ا 
املث��رة للج��دل ح��ول التغ��ر االجتماعي، كما 
تلع��ب دوراً حمافظ��ًا بخ�صو���س االجتاه��ات، 
والقي��م، واملعتقدات، وبطريقة �صطحية، ا�صافة 
اىل تزوي��د االطف��ال بعامل خي��ايل حيث ت�صبح 
اأح��ام امل��رء كاأنها حقيقي��ة واحيانا قد تكون 
اال�رض �صببا يف ت�رضر االطفال على امل�صتويات 
كافة فكث��را ما تلجاأ بع���س االمهات اىل دفع 
اطفاله��ن ق�رضا مل�صاهدة التلف��از للتخل�س مما 
يثرونه من م�صاكل، فيما بينهم داخل البيت او 
الإتاحة الوقت الكايف لها لق�صاء بع�س االعمال 
املنزلي��ة يف هدوء او للتفرغ لاأعمال اخلا�صة، 
وهذه احل��االت حتدث عند العديد م��ن العوائل، 
مبختل��ف امل�صتوي��ات العلمي��ة والثقافي��ة الن 
الطف��ل قد ي�صبح احيان��ا م�صدر ازعاج لاأ�رضة 

اال ان ه��ذه الطريق��ة تلح��ق ال�رضر به��م الأنهم 
م��ن دون دراية او معرف��ة م�صبقة، و ال يعرفون 
كيف يفرق��ون بن ما هو خيال وما هو حقيقة 
وواق��ع ، فالعنف الذي يظه��ر يف بع�س االفام 
وامل�صل�ص��ات التلفازي��ة، تك��ون ل��ه نكهة ولذة 
حقيقي��ة خا�ص��ة عن��د الطفل ال��ذي يتفاعل مع 
املادة ب�ص��كل �رضيع ويحاول تقليدها فيما بعد 
االنته��اء من امل�صاهدة مع اخيه او يف الرو�صة 
او املدر�صة او يف املحيط الذي يعي�س فيه وهذا 
دليل على م��دى التاأثر وال�رضر الذي يلحق به 

وتبداأ اثاره يف وقت متاأخر من احلياة.

 ويرى الباحث االجتماعي )ق�صي احمد( ان من 
ال�رضوري ان نوؤكد على اخذ احليطة واحلذر يف 
اختي��ار مواد الربامج التي تعر�س على ال�صا�صة 
التلفازي��ة وانتق��اء الربامج امل�صلي��ة والثقافية 
التي تت��اءم مع الواق��ع الذي يعي�ص��ه االأطفال 
مع مراعاة االلت��زام بالتقاليد والعادات والقيم 

االخاقية.
الذي��ن  ال�صغ��ار  اأن  حديث��ة  درا�ص��ة  ووج��دت 
يق�صون كثرا من الوق��ت يحدقون يف �صا�صات 
التلف��از اأو الكمبيوت��ر رمبا ي�صع��رون بقدر اأكرب 
م��ن االكتئاب مقارنة مع من ميتنعون عن ذلك 
نهائي��ا لكن االأطفال الذين ي�صاهدون التلفاز اأو 
ي�صتخدم��ون الكمبيوتر باعت��دال رمبا يكونون 
االأ�صعد، وخال الدرا�صة حلل الباحثون بيانات 
درا�صات �صابقة ت�صم اأكرث من 125 األف م�صارك 
ووجدوا اأدلة على اأن تقلي�س وقت التحديق يف 
�صا�صة التلفاز اأو الكمبيوتر اأو الهاتف املحمول 
يعود بالفائدة على االأطفال واملراهقن. وكان 
ال�صغ��ار الذي��ن يق�ص��ون خم���س �صاع��ات على 
االأقل يوميا يحملقون يف ال�صا�صات اأكرث عر�صة 
بن�صبة 80 يف املئة لاكتئاب من اأقرانهم الذين 

ال ي�صاهدون التلفاز اأو ي�صتخدمون الكمبيوتر.
فيم��ا تق��ول الدكت��ورة النف�صي��ة  االء ح�صن ان  
الر�ص��وم املتحرك��ة املخ�ص�ص��ة لاأطف��ال تعد 
اأكرث عنف��ا من اأفام البالغ��ن ويو�صك اأبطالها 
باملقارن��ة، عل��ى اأن يقتل��وا اكرث بث��اث مرات 
تقريب��ا، بح�صب درا�ص��ة، ويرتفع خطر التعر�س 
للموت عن��د ال�صخ�صيات الرئي�صي��ة يف الر�صوم 
املتحرك��ة مبع��دل اأكرب ب 2،5 م��رة من اأبطال 
اأف��ام البالغن، كم��ا اأن خطر قتله��م هو اأعلى 
بث��اث مرات، ولفتت اإىل اأن »الر�صوم املتحركة 
املخ�ص�ص��ة لاأطفال هي اإنتاج��ات عن اأعمال 
قت��ل وفو�صى، بدال من اأن تكون بديا غر موؤذ 
واأقل عنفا عن اأف��ام الرعب والدراما«، .واكدت 
االء على �رضورة حتديد اوقات معينة لاأطفال 

ملتابع��ة الر�ص��وم املتحركة حت��ى ال توؤثر �صلبًا 
عليهم وعلى درا�صتهم.

 وا�ص��ارت االء، م�صاه��دة االطف��ال للتلفزي��ون 
جتع��ل ه��ذه الع��ادة تتمك��ن منه��م فيم��ا بع��د 
حيث ان��ه كلما طالت ف��رات م�صاهدة االأطفال 
للتلفزي��ون يف �ص��ن �صغرة كلم��ا متكنت منهم 
ه��ذه الع��ادة وهم يف �ص��ن ال�صباب فيم��ا اأكدت 
اىل ���رضورة التدخ��ل يف وقت مبك��ر الإقناعهم 

باالإقاع عن هذه العادة.
واكمل��ت االء، على مدار 32 �صنة ر�صد باحثون 
م��ن كلي��ة لن��دن اجلامعي��ة ع��ادات م�صاه��دة 
التلفاز ل��دى 9842 �صخ�صا ولدوا عام 1970 
يف اجنل��را وا�صكتلن��دا وويلز من��ذ ان كانوا يف 
�صن العا�رضة وحتى بلغوا �صن 42، ويف م�صتهل 
الدرا�صة ي�صجل االآباء ما اإذا كان اأطفالهم الذين 

يبلغ��ون م��ن العمر ع���رض �صن��وات ال ي�صاهدون 
التلفاز مطلقا او احيانا او كثرا.

وتابع��ت، اإن من بن 1546 من امل�صاركن يف 
الدرا�صة ممن قالوا اإنهم كانوا ي�صاهدون التلفاز 
اأكرث من ثاث �صاع��ات يوميا وهم يف �صن 42 
عام��ا كان م��ا يق��رب م��ن 83 يف املئ��ة منهم 
ي�صاه��د التلف��از كثرا عندم��ا كان يف العا�رضة 
من عم��ره، وتو�صلت الدرا�ص��ة اي�صا اىل اأن من 
املرج��ح ان يك��ون التلفاز ي�رض بق��درات الطفل 
االجتماعية وي�صيبهم بالعزلة عن حميطهم يف 

العامل.
 واك��د مراقب��ون اأن ق�ص��اء �صاعات طويل��ة اأمام 
التلف��از قد ت��وؤدي اإىل تبل��د ق��درات االأطفال يف 
قبول االآخرين واالن�صجام معهم، وتقول نظريات 
علمية اإن اأدمغة االطفال تبداأ بالتطور يف الفرة 

التي ت�صتبق الدخ��ول اإىل دور احل�صانة، وحينها 
تبداأ مرحلة حتفيز املخ لا�صتيعاب، وهي مرحلة 
ي�ص��دد عليها املراقب��ون واخلرباء عل��ى اأهميتها 
من حيث تنمية القدرات االجتماعية وفهم اأ�ص�س 
االأخ��اق، ودونه��ا �صينح�رض تفك��ره يف الذات 
دون الغ��ر، ولفهم تاأثر التلف��از على تنمية تلك 
الق��درات الذهني��ة والفج��وات الت��ي ق��د يخلفها 
التلف��از، وق��ام املراقب��ون مبراجع��ة 107 م��ن 
اأولياء اأمور اأطف��ال تراوحت اأعمارهم بن ثاث 
اإىل �صت �صنوات وع��دد ال�صاعات التي يرك فيها 
التلف��از مفتوحا �صواء اأن كان هناك من ي�صاهده 
اأم ال، خ��ال ث��اث ف��رات م��ن اأي��ام االأ�صب��وع 
باملتو�صط وخال عطل��ة نهاية االأ�صبوع، وقالوا 
ان اك��رث م��ن 20 يف املائ��ة م��ن امل�صاركن اإن 

الأطفالهم جهاز تلفزيون داخل غرفهم.

 ال �صيما اأن الكثر منها ال يتمتع مب�صتوى اأكادميي 
اجلامع��ات  بع���س  ال�صه��ادات يف  ان  كم��ا  جي��د، 
بالر�ص��اوى  خ�صو�ص��ا  املن��ال  �صهل��ة  اخلا�ص��ة 

واملح�صوبية.
وبات��ت رحل��ة الدرا�ص��ة اإىل اخل��ارج وفق��ا خلرباء، 
عملي��ة جتاري��ة بحت��ة تق��وم به��ا مكات��ب تق��دم 
العرو���س املختلف��ة، وغالبا ما يك��ون الزبائن من 

طاب تتدنى معدالتهم الدرا�صية.
وتعترب دول مث��ل اوكرانيا ورو�صي��ا ودول جنوبي 
�رضق ا�صيا من اهم البلدان التي تتعاقد املكاتب مع 

جامعاتها ومعاهداتها للدرا�صة.
وتخ�ص��ع ال�صه��ادة الت��ي يح�ص��ل عليه��ا الطال��ب 
العراق��ي يف دول اخ��رى للتقيي��م العلم��ي ال�صامل 
��ال اإىل اللجان  م��ن قب��ل وزارة التعليم العايل، وحتحُ

العلمية لتقرر االعراف بال�صهادة اأو رف�صها.
وا�صط��ر مهن��د عب��د الوه��اب املي��زان اىل اكم��ال 
البح��وث  مبعه��د  القاه��رة  يف  العلي��ا  درا�صت��ه 
والدرا�صات العربية التابع للمنظمة العربية للربية 

والثقافة والعلوم يف جامعة الدول العربية.
مهن��د روى ق�صت��ه قائ��ا ،اكملت درا�صت��ي يف هذا 
املعه��د والذي كان مع��رف به ر�صمي��ًا بكل العامل 
وم��ن �صمنهم العراق ولك��ن بعد عام 2011 قررت 
وزارة التعلي��م الع��ايل الغ��اء االع��راف ب��ه، مم��ا 
يرت��ب علي��ه ع��دم اعرافه��ا ب�صه��ادات الدكتوراه 
واملاج�صتر ال�صادرة منه، ويرى ان عدم االعراف 
ب�صه��ادات م��ن جامع��ات عاملية يع��ود اىل ا�صباب 

�صيا�صية.
واملعهد مت تاأ�صي�صه عام 1952 يف القاهرة، وكان 
الدكتور طه ح�صن اأول عميد له، وتخرج منه العديد 
م��ن ال�صخ�صي��ات البارزة، ث��م نقل اىل بغ��داد عام 
1981، واعيد للقاهرة عام 1991، واأ�صدر مئات 
الكت��ب العلمي��ة املعتم��دة يف اجلامع��ات العربي��ة 
والت��ي تعت��رب م��ن اأغن��ى اال�ص��دارات يف حق��ول 
التاري��خ والقان��ون والعلوم ال�صيا�صي��ة واالجتماع 

واالقت�صاد.
وقال طيف املدر�س اأحد خريجي املعهد، بداأ املعهد 
يف نهاية ال�صتيني��ات مبنح �صهادة املاج�صتر قبل 
1992 مت  ان متنحه��ا جامع��ة بغ��داد ويف ع��ام 
ا�صتح��داث درا�ص��ة الدكتوراه الأق�ص��ام املعهد كافة، 
و�صهادات��ه كان��ت مع��رف به��ا م��ن قب��ل جامعة 
القاهرة ومعادلة ل�صهاداتها ح�صب قرارات املجل�س 

االأعلى للجامعات يف م�رض.
واأ�ص��اف، كم��ا ان املعه��د مع��رف ب��ه م��ن قب��ل 
وزارة التعلي��م الع��ايل يف دول��ة االم��ارات واأغل��ب 

دول اخللي��ج العربي، واأي�ص��ا معرف ب�صهاداته يف 
موؤ�ص�ص��ة )ICAS( الكندي��ة، وهي م��ن املوؤ�ص�صات 
ال�صه��ادات، حي��ث مت معادل��ة  املعادل��ة  الدولي��ة 
�صه��ادة الدبل��وم واملاج�صتر ال�ص��ادرة من املعهد 
بدرج��ة املاج�صتر يف مقاطع��ة اونتاريو الكندية، 
كم��ا ان��ه معه��د ر�ص��ن علمي��ًا ومهنيًا م��ن حيث 

املناهج املعتمدة وكفاءة اال�صاتذة.
وا�صتط��رد بالق��ول، بعد الق��رار املفاج��ئ والغريب 
لوزارة التعليم العراقية بعدم االعراف باملعهد، ما 

هو ذنب من در�س فيه وتخرج منه؟.
واك��د بنربة فيه��ا الكثر م��ن االمل واحل���رضة، وقع 
علينا ظلم كبر، واالعذار املقدمة من طرف الوزارة 
غ��ر مقبول��ة او منطقي��ة، اذ ال يعقل لطال��ب العلم 
ال��ذي تعب حت��ى يح�صل على ه��ذه ال�صهادة وب�صق 
االنف�س باالإ�صافة اىل معاناته من الغربة وكانه مل 

يح�صل على �صهادة.
وق��ال بلهج��ة واثق��ة ،اجلامع��ات غ��ر املع��رف 
به��ا ت�رضع االب��واب امام م�صتقب��ل �صبابي ومظلم 

للطاب العراقين.
وت�ص��ع وزارة التعلي��م الع��ايل يف الع��راق �رضوطا 

الواف��دة م��ن  ال�صه��ادات  لقب��ول  دقيق��ة و�صفاف��ة 
جامع��ات اجنبي��ة، الدكت��ور اأو���س البيات��ي مدي��ر 
ق�ص��م يف وزارة التعليم قال يف حديث، الدرا�صة يف 
اجلامع��ات االأجنبي��ة خ��ارج البلد ه��ي ق�صية بحد 
ذاتها، هنالك الكثر من امل�صائل التي يجب للطالب 
معرفته��ا مث��ل اختي��اره للدول��ة او اجلامع��ة التي 
�صيدر���س فيها، واال�صكال ان هذه املعلومات لي�صت 
متوف��رة دائما، وكل من يخو���س التجربة عليه ان 

يتحمل تبعات قراره.
واأ�صاف مدي��ر ق�صم يف وزارة التعليم، انه ال يخفى 
عل��ى اأحد اأهمية الدرا�صة خ��ارج العراق، باالإ�صافة 
اإىل ال�صه��ادة العاملي��ة الت��ي �صوف يح�ص��ل عليها 
الطال��ب، فان��ه �صيتعل��م لغ��ة جدي��دة ويطل��ع على 
ثقاف��ة وح�صارة مغايرة، ويوؤك��د، بالن�صبة للطالب 
ال��ذي اأكمل درا�صات��ه باخلارج ويرغ��ب يف العودة 
واال�صتف��ادة من �صهادته يف العراق، فاإنه �صيحتاج 
اإىل اع��راف وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي 
العراقية بهذه ال�صه��ادة، وهذه م�صاألة مهمة للغاية 
لكيا تكون �صهادته ح��ربا على ورق داخل العراق، 

وهذا يتطلب منه فتح ملف درا�صي للغر�س.

ب�صه��ادة  الع��ايل  التعلي��م  وزارة  تع��رف  ولك��ي 
الطال��ب الذي در�س باخلارج، يج��ب علية اأن يتقيد 
ب�رضوطه��ا وقوانينه��ا ولوائحه��ا وقرارته��ا، مث��ل 
اختي��ار اجلامعة يف �صجاته��ا، وفتح ملف درا�صي 
قب��ل املبا�رضة بالدرا�ص��ة، واإال فاإنه �صيغامر بوقته 
وجهده وماله وعندما يعود ويحاول نيل االعراف 
ب�صهادت��ه، فاإن��ه ق��د يفاج��ئ اإن��ه ق��د خال��ف اأحد 
ال�رضوط املهمة التي و�صعتها وزارة التعليم العايل 
فيجعل م��ن االعراف بال�صهادة ام��را متعذرا، ولن 

ي�صتفيد منها يف القطاع العام يف العراق.
ويختت��م البيات��ي الق��ول، ت�صم��ى ال�صه��ادات عن��د 
معادلته��ا باأ�صمائها االأ�صلي��ة امل�صتعملة يف البلد 
املان��ح لها كما ي�صرط ملعادلة ال�صهادة اجلامعية 
االأولية ان تكون م�صبوقة ب�صهادة الدرا�صة الثانوية 
او م��ا يعادله��ا، وان ال تق��ل املدة املق��ررة لها عن 
ثاث �صنوات بعد �صهادة الدرا�صة الثانوية، وي�صرط 
ملعادلة ال�صه��ادات التي تلي االأولي��ة اجلامعية ان 
تك��ون م�صبوقة ب�صه��ادة جامعية اولي��ة على ان ال 
تق��ل م��دة الدرا�صة للح�ص��ول عليها ع��ن �صتة ا�صهر 
للدبلوم العايل او �صنة درا�صية واحدة للماج�صتر او 
�صنتن درا�صيتن للدكتوراه بعد املاج�صتر، واالهم 
م��ن ذلك يج��ب ان ال تقل االإقام��ة املت�صلة للطالب 
لغر���س الدرا�صة يف بلد اجلامع��ة املانحة عن �صنة 

درا�صية واحدة للماج�صتر او للدكتوراه.
م��ن  ال�ص��ادرة  بال�صه��ادات  ال��وزارة  تع��رف  وال 
جامع��ات او معاه��د غ��ر ر�صينة مث��ل اجلامعات 
املان��ح،  البل��د  به��ا  يع��رف  ال  الت��ي  واملعاه��د 
واجلامع��ات واملعاه��د املخ�ص�ص��ة ا�ص��ًا لتعليم 
االأجان��ب، واجلامعات واملعاهد الت��ي يثبت باأنها 
غر ر�صينة وال ت�صعر بامل�صوؤولية العلمية عند منح 
ال�صه��ادات ولي�ص��ت مدرجة �صمن دلي��ل اليون�صكو، 
وال�صه��ادات ال�ص��ادرة مبوجب الدرا�ص��ة باملرا�صلة 

او االنت�صاب.
م��ن جانب��ه ب��ن الطال��ب م�صطفى حمم��د ، انه مت 
اجلامع��ات  اح��دى  يف   2015 الع��ام  يف  قبول��ه 
فت��ح ملف��ه  اج��راءات  واكم��ل جمي��ع  االوكراني��ة 
مو�صحا مب��ا فيها اع��راف وزارة التعليم العراقية 
باجلامع��ة االوكراني��ة، كم��ا انه اكم��ل درا�صته يف 

املاج�صتر.
واف��اد حمم��د ان��ه ا�صتغ��رب عن��د عودت��ه اىل بلده 
اال�صل��ي م��ن رف���س ال��وزارة االع��راف ب�صهادته 
تلق��اه  مل��ا  تقومي��ي  امتح��ان  اج��راء  وا�صرط��ت 
م��ن معلوم��ات، ا�صافة اىل اج��راء مناق�ص��ة ثانية 

الأطروحته داخل العراق.
وا�ص��اف ،ل��وال املظاه��رات الت��ي قمن��ا به��ا مل��ا 
اعتم��دت وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي 

ب�صه��ادات زمائ��ي  اج��راءات جدي��دة لاع��راف 
الطاب خارج الباد.

واك��د ان ال��وزارة ابلغ��ت الداخلية ب��اأن اية جامعة 
او كلي��ة مل يرد ا�صمه��ا يف دليل الطال��ب او املوقع 

االلكروين لوزارة التعليم تعد غر معرف بها.
ولف��ت ك��رمي اىل ان الكث��ر م��ن اجلامع��ات ومنها 
جامع��ة "�صان��ت كليمن��ث" تتقا�صى مبال��غ مالية 
تق��در باأربعة االف دوالر عن كل طالب يلتحق بها، 
مما جعلها جتني امواال طائلة وتتحول من منارات 

علمية اىل م�صاريع جتارية.
ومل ي�صتبع��د املتح��دث قي��ام العديد م��ن اال�صاتذة 
ه��ذه  يف  باالنخ��راط  وال�صيا�صي��ن  وامل�صوؤول��ن 
اجلامع��ات امل�صك��وك يف امره��ا للح�ص��ول عل��ى 
�صه��ادات علي��ا رغم علمه��م امل�صبق بع��دم اعراف 

الوزارة ب�صهاداتها.
وا�ص��ار رئي���س جه��از اال���رضاف يف وزارة التعلي��م 
بال�صه��ادات  تع��رف  مل  ال��وزارة  ان  اىل  الع��ايل 
الت��ي متنحها اجلامع��ات التي تعتمد مب��داأ التعليم 

املفتوح، وقدمت خماطبات ب�صاأن اغاقها.
واعت��رب ان ق��رار الوزارة بعدم االع��راف ب�صهادات 
ه��ذه اجلامعات ياأت��ي لكونها تتعار���س مع ا�ص�س 
تع��ادل ال�صه��ادات والدرج��ات العلمي��ة والعربي��ة 
واالجنبي��ة والت��ي ا�ص��ارت اليه��ا )الفق��رة ثاني��ا( 
م��ن م/ 7 والفق��رة )ج( م��ن م/ 6 م��ن التعليمات 
ال�صادرة عن جمل�س التعليم العايل والبحث العلمي.
وق��ال امل�ص��وؤول ال��وزاري اإن ال��وزارة تعرف فقط 
باجلامعات الر�صمية والكليات املن�صورة على موقع 
ال��وزارة يف ال�صبكة الدولية على االنرنت، كما انها 
خاطبت احتاد اجلامع��ات العربية ب�صاأن االعراف 
بها كونها م�صجلة يف االحتاد، وكانت االجابة بان 
الت�صجيل ال يعني االعراف بها، وان هذا املو�صوع 
يع��ود ل��وزارات التعليم العايل يف البل��دان العربية. 
وبذل��ك تك��ون خمالف��ة �رضيحة لواق��ع التعليم يف 

العراق الذي يعتمد تعليمات وقوانن وا�صحة.
واو�ص��ح رئي�س جهاز اال�رضاف والتقومي العلمي ان 
الهدف م��ن اجراءات جديدة اتخذتها الوزارة تقنن 

الواقع العلمي للطلبة الدار�صن خارج الباد.
واأ�ص��اف ال��وزارة ق��ررت اج��راء امتح��ان للطلب��ة 
احلا�صل��ن عل��ى �صهادات علي��ا من خ��ارج الباد 
خا�ص��ة بعد اكت�ص��اف ان بع�صها غ��ر موؤهل ملنح 
�صهادات ا�صا، واأن الطلبة فتحوا ملفات لاعراف 

باجلامعات خارج الباد.
وب��ن ان ال��وزارة و�صعت �صواب��ط ت�صمح خلريجي 
املجموعة الطبية من الطلبة الدار�صن خارج الباد 
والذين يروم��ون معادلة �صهاداته��م باأجراء اربعة 

امتحانات ملنحهم ال�صهادة.

تضخم ارصدتهم في البنوك

خوفا من تأثيره في سلوكياتهم

األطفال والتلفاز.. معادلة  بحاجة الى تدخل عائلي لتحقيق التوازن بين طرفيها

خريجو الجامعات األهلية.. شهادات "منبوذة " وأخرى على رفوف النسيان  
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�أعباء كثرية تثقل كاهل 
�لتعليم �لعايل يف 

�لعر�ق، منها م�شاكل 
�ل�شهاد�ت غري �ملعرتف 

بها وه�شا�شة �لإطار 
�لقانوين و�لتنظيمي 
للتعليم �ملفتوح �و ما 

يطلق عليه بالتعليم عن 
بعد.

وكانت وز�رة �لتعليم 
�لعايل �لعر�قية حّددت 

هذ� �لعام �جلامعات 
�ملعرتف بها، يف خطوة 

للق�شاء على فو�شى 
�لبتعاث �إىل �جلامعات 

�ملختلفة.
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