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خالل افتتاحه فعاليات اليوم العلﻤي الثاني لكلية الطب
"عبيدات" :كلية الطب في الجامعة األردنية حفرت حضورها في األوساط الطبية الدولية
أخبار الجامعة األردنيّة (أ ج أ) قصي الطّراونة  -رعى رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات
فعاليات اليوم العلمي الثاني لكلية الطب ،والذي يعرض فيه الطلبة الخريجون بحوثَهم على اللجان
المختصة ،األمر الذي أصبح شرطًا للتخرج منذ العام .3545
وقال عبيدات ّ
إن ما حققته كلية الطب خالل نصف قرن من عمرها من مكانة رفيعة ،جاءت بالجهد
والمثابرة والعمل الدؤوب ،وبتراكم الخبرة وتواصل العمل ،لتصبح كلية ريادية في البحث العملي ،ال
على الصعيد الوطني وحسب ،بل على الصعيد اإلقليمي األوسع أيضًا؛ فاستحداث برنامج البحث
العلمي لمشروع تخرج طلبة السنوات السريرية جاء نتيجة جهود ومتابعة ممتدة على مدار سنوات،
مؤ ّكدًا على ضرورة المراكمة على هذا اإلنجاز والتمسك بالريادة واالبتكار واإلبداع؛ فكلية طب
الجامعة األردنية حفرت حضورها في األوساط الطبية الدولية.
وأ ّكد عبيدات على ضرورة أن تحذو جميع كليات الجامعة حذو كلية الطب ،ومشاركة الطلبة أفكارهم
وأبحاثهم ،واالحتكاك مباشرة بذوي الخبرة في جميع مؤسسات الوطن ،وتأهيل مهارات الطلبة في
البحث العلمي بالتوازي مع مهارات اللغات ومهارات التواصل مع المجتمع المحلي والخارجي،
وصقل شخصية الطالب ،والتركيز على إكساب طلبة الجامعة المهارات الفائقة خالل المحاضرات،
وتطوير النهج القائم بالتدريس ،لمواصلة العطاء المسنود برؤى جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن
الحسين وولي عهده األمين حفظهما هللا.
بدوره ،قال عميد كلية الطب الدكتور ياسر الرّيان ّ
إن هذا اليوم العلمي المميز جاء إلظهار إبداعات
الطلبة مع أساتذتهم بهدف صقل المعرفة وتطوير ال ُمنتج ،فقد أصبح البحث العلمي وتوظيف التفكير
وسيلتين للبقاء في دائرة المعرفة والتنافس ضمن التصنيفات العالمية ،فالتقدم السريع في التكنولوجيا،
والذكاء الصناعي والنانوتكنولوجي وخاليا المنشأ ما كانت إال نتاجًا للبحث العلمي الرصين ،ولهذا
السبب اعتمدت ُكبرى الجامعات في العالم معايير البحث العلمي للطلبة ُمتطّلبًا أساسيًّا للقبول،
بالتوازي مع اجتياز امتحانات المعادلة المقررة.
وأضاف الريّان بأنّه لتحقيق هذه الغاية أُسّس مكتب للبحث العلمي في كليّة الطب بجهود أعضاء هيئة
التدريس من مختلف األقسام ،عملوا بك ّل اجتهاد ضمن الفريق الواحدُ ،م َمثّ ًال بمساعدة العميد لشؤون
الطلبة في المراحل السريرية الدكتورة فداء ذكر هللا ،ومساعد العميد لشؤون التطوير والتعليم الطبي
الدكتور رائد الطاهر ،والدكتورة ليلى التوتنجي ،والدكتور سيف الدين الرياالت الحاصل على جائزة
حمدي منكو للباحث المتميز.
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أ ّما نائب العميد لشؤون البحث العلمي الدكتور كميل فرام فقال ّ
إن سياسة إدارة الجامعة الحالية وكلية
الطبّ  ،اعتمدت البحث العلمي ليحت ّل مساحةً شاسعةً من التخصّص ،نظرًا ألهمية البحث العلمي في
كونه يُولّد لدى الباحث شعورًا بالحماس والرغبة الملحة في المعرفة واالكتشاف ،وإطالق العنان
لإلبداع والوصول لك ّل جديد ،ويفتح أمامه آفاقًا معرفيّة جديدة لتحسين مهاراته الفكرية والثقافية
واالجتماعية ،ويتيح الفرصة له للحصول على الدرجات العلمية إلى جانب تمكينه من العمل مع
مجموعة من األشخاص ذوي الخبرة لالستفادة من تجاربهم وآرائهم ،األمر الذي أ ّدى إلى وضع
طالب الطب في الجامعة األردنية تحت المجهر وفي مكانة مرموقة جعلته أنموذجًا في البحث والعلم
والتدريب السريري وجمالية األداء.
وقام عبيدات بتكريم القائمين على اليوم العلمي وإعطائهم دروعًا تقديريّةً لدعمهم ورعايتهم البحث
العلمي وتقديمهم العون والمتابعة للفرق البحثية وجهودهم العظيمة في تمهيد طريق طلبة الكلية
ً
وصوال إلى التميّز والتّط ّور.
وافتتح عبيدات صالة عرض األبحاث التي اشتملت على أكثر من مئة وعشرين بحثًا ،تناولت أبحاثًا
نظرية وأخرى تطبيقية تن ّوعت بين البحوث الطبية في العلوم األساسية والسريرية ،حيث قُيّمت هذه
البحوث من قبل مكتب البحث العلمي الذي بدوره أحالها إلى لجان مختلفة اشترك فيها أعضاء هيئة
التدريس كافّة.
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أخبار األردنية  /أمن اف ام  /النبأ

بالتعاون بين منظﻤة الصحة العالﻤية والﻤؤسسة العامة للغذاء والدواء ومكتب اليقظة الدوائية
مستشفى الجامعة األردنية يستضيف ورشة عﻤل "اليقطة الدوائية"
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -رعى رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم فعاليات
ورشة عمل بعنوان "اليقظة الدوائية" ،نظّمها مستشفى الجامعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
ومؤسسة الغذاء والدواء ومكتب اليقظة الداوئية باعتبارها جز ًءا من برنامج بناء القدرات الوطنيّة في
مجال اليقظة الدوائيّة.
وقال عبيدات خالل كلمته ّ
ّص سريري وعلمي
إن سالمة األدوية واليقظة الدوائية تبرز كتخص ٍ
وديناميكي مه ٍّم لتوفير المعلومات الكافية وتحليلها ،األمر الذي يُساهم في توفير السالمة الصحية من
خالل التفاعل ال ُمشترك بين األطباء ومرضاهم واختيار طريقة العالج واألدوية المناسبة لكل
لتقييم ومراقب ِة سالم ِة األدوي ِة أثنا َء
ت جديد ٍة وفاعل ٍة
مريض ،منوها هنا بضرورة تطوي ُر وممارسةُ آليّا ٍ
ِ
االستخدام السريريِّ لها.
ِ
كثير
اآلثار الجانبيّ ِة لألدوي ِة في
ب
غم من إمكانيّ ِة تجنُّ ِ
وأضاف عبيدات أن األدلّةُ تشير إلى أنَّهُ على ال ّر ِ
ٍ
ِ
تّ ،إال َّ
البشر،
المخاطر على حيا ِة
أكبر
الفعل ال ّدوائيّ ِة ال تزا ُل تش ِّك ُل واحدةً من
أن ردو َد
من الحاال ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ،وحتّى المتقد ّم ِة ِمنها ،قاد ْ
خول إلى
َت ردو ُد
وفي
الفعل تلكَ الى نسب ٍة عالي ٍة من خطَ ِر ال ّد ِ
ِ
بعض ال ُّد ِ
ِ
ُستهان به ،وتسب ْ
ُ
صنِّفَت في
ت ال ي
ف ماليَّ ٍة عاليَ ٍة وقد ُ
َّبت في ُكلَ ٍ
ت ،وبالتّالي إلى مع َّد ِل وفيا ٍ
ال ُمستشفيا ِ
ُ
ت ،ولهذا فقَ ْد تط َّو َر مفهو ُم سالمة األدوي ِة
بعض الدول واحدةً من
أكثر عشر ِة أسبا ٍ
ب رئيسيّ ٍة للوفيا ِ
ِ
ّرر الذي يلح ُ
وتحسين ال ّ
ص ّح ِة العا ّم ِة.
ق بالمرضى،
نع أو
ِ
واليَقَظَ ِة من ِ
ِ
تقليل الض ِ
أجل م ِ
وأ ّكد عبيدات كذلك أهمية وضع التشريعات الناظمة للدوائر الطبية والصحية وتأسيس مراكز تُعنى
باليقظة الدوائية في جميع المستشفيات بغرض توعية مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة
وممرضين ،إضافة إلى التبليغ عن تفاعالت األدوية الجانبية بكل حرية وشفافيّةُ ،مبيّنًا ضرورة إجراء
البحوث العلمية الرصينة لتحديد ومعرفة موقعنا من دول العالم األخرى في هذا المجال ،وذلك
القتراح حلول ناجعة ألصحاب القرار في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأعرب مدير عام مستشفى الجامعة األردنيّة الدكتور جمال ملحم عن فخر المستشفى باستضافة نخبة
من الخبراء وأصحاب االختصاص لبحث آخر المستجدات حول اليقظة الدوائية وتدريب الكوادر ذات
العالقة في هذا المجال ،مؤ ّكدًا بأن هذه الورشة ما هي إال تجسيد واضح للدور الريادي الذي يضطلع
به المستشفى سعيًا منه للوصول إلى أعلى مستويات الحماية المطلوبة للمرضى والسالمة الدوائيّة.
ولفت ملحم إلى ّ
در ُج في المناهج
أن اليقظة الدوائية أصبحت ما ّدة أساسيّة في العلوم الصيدالنيّة تُ َ
التعليميّة ،كما باتت اليقظة ال ّدوائيّة من النواحي العلميّة عبارة عن نظام ُمتكامل تض ُّمه سياسة موحّدة
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إلتاحة الفُرصة للكوادر الصحيّة والمرضى وذويهم بتدوين أيّة أعراض جانبيّة لها عالقة في الدواء
الموصوف ،وذلك لتطّلع عليه الجهات المعنيّة بمستوياتها كافّة ،مع التأكيد على التعاون الجا ّد مع باقي
الدول والمؤسّسات والمنظّمات ذات العالقة ،مش ّددًا على أن الدور الفاعل للكوادر الصحية والمرضى
وذويهم من أهم أسباب النجاح في هذا الموضوع.

وبيّن ملحم ،بأن دائرة الصيدلة في المستشفى ،وبالتعاون مع الجهات المعنيّة ذات العالقة ،ومنذ عام
 ،3546تعمل بشكل مستمر على عقد الورشات التعليميّة للكودار الطبيّة والصيدالنيّة والتمريضيّة
المتعلقة باليقظة الدوائية ،بهدف تسليط الضوء والتركيز على أهميّة هذا الموضوع ،واستخدام أسلوب
البحث العلمي ونشر األوراق العلميّة في المجالت العالميّة ال ُمح ّكمة لغايات التطوير والتحسين في هذا
المجال.
من جهته ،قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء األستاذ الدكتور نزار مهيدات في كلمته ،إنذ
هذه الورشة تهدف إلى االرتقاء بالخدمات الصحية ال ُمق ّدمة وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على
مفهوم اليقظة الدوائية وآليات اإلبالغ التي توفرها المؤسسة وإعادة تفعيل مراكز اليقظة الدوائية
والتوس ع في إنشاء مراكز جديدة ،ما يسهم في رفد قاعدة البيانات الوطنية الخاصة برصد اآلثار
الجانبية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي تُتّخذ بناء عليها اإلجراءات التنظيمية المناسبة بعد
أن تجري دراستها وتحليلها.
وأشار مهيدات إلى ال ّدور الها ّم الذي تمتلكه اليقظة الدوائية في متابعة مأمونية األدوية خالل جميع
مراحل تطويرها بد ًءا من مرحلة الدراسات الدوائية ومرورًا بتقييمها أثناء طلب تسجيلها أصوليًّا
ً
وصوال إلى تسويقها ومتابعتها ،الفتًا إلى ّ
أن األردن كانت من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى
برنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة األدوية من خالل المؤسسة العامة للغذاء والدواء "مركز
اليقظة الدوائي األردني" ،ما أتاح للمؤسسة االشتراك في قاعدة البيانات العالمية الخاصة برصد
اآلثار الجانبية حول العالم.
وأضاف ّ
أن اآلثار الجانبية لألدوية متنوعة من حيث الخطورة ،منها ما هو معروف وموثق في
النشرة الداخلية ومنها غير المعروف والمكتشف بعد تسويقها من خالل اإلبالغ عن اآلثار الجانبية ،ما
يُساعد في احتساب تكرار حدوث اآلثار الجانبية المعروفة والتعرف على آثار جانبية جديدة ،بالتالي
اتّخاذ اإلجراءات التنظيمية المناسبة من قبل المؤسسة والتي تساهم في التقليل أو حتى منع حدوث هذه
اآلثار وتعزيز استخدام الدواء بشكل صحيح ليحقق الفائدة المر ُج ّوة منه ،مؤ ّكدًا على حرص وسعي
المؤسسة من خالل برنامج اليقظة الدوائي الوطني إلى تعزيز الشراكة مع جميع القطاعات الصحية
في األردن ،ال سيما الجامعات والمستشفيات الجامعية ،بما ينعكس إيجابيًّا على مخرجات هذا
البرنامج.
وأ ّكدت ممثّلة منظمة الصحة العالمية في األردن الدكتورة جميلة الراعبي خالل كلمتها ،بأن برنامج
بناء القدرات الوطنية في مجال اليقظة الدوائية ومنذ انطالقه يحقق أهدافه الموضوعة ،والتي كان
أولها إعادة تفعيل مركز اليقظة الدوائي في مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي واعتماده مرك ًزا
فرعيًّا يخدم إقليم الشمال بجميع قطاعاته الصحية ،إضافة إلى إعادة تفعيل مركز اليقظة الدوائي في
مستشفى الكرك الحكومي واعتماده مرك ًزا فرعيًّا يخدم إقليم الجنوب بجميع قطاعاته الصحية أيضًا،
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مضيفةً بأن ورشة هذا اليوم تُع ُّد انطالقةً إلعادة تفعيل مركز اليقظة الدوائي في الجامعة األردنية،
والذي سوف يخدم جميع القطاعات الصحية سواء العامة أم الخاصة في إقليم الوسط ،وذلك بالشراكة
مع مراكز اليقظة الدوائيّة في اقليم الوسط.
وأوضحت الراعبي بأنه قد وقعت الموافقة على مشاركة األردن في دراسة عالمية من قبل المنظمة،
تهدف إلى مراقبة سالمة دواء "مولنوبيرافير" ،وهو عالج اعتُمد في آذار الماضي لعالج حاالت
كوفيد 42-المعتدلة والمتوسطة .

وبيّنت الراعبي ّ
أن األردن يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين النضمامه إلى مركز أوبساال
لمراقبة األدوية ،وهو مركز تابع لمنظمة الصحة العالمية متخصص في مراقبة ورصد اآلثار الجانبية
لألدوية ،ويحتوي على قاعدة بيانات ومنصّة عالميّة يستفيد منها جميع األعضاء ،ومنها األردن.
من جانبه ،قال مدير مكتب اليقظة الدوائية الدكتور سامح الزبيدي ،بأن نشر وتعزيز مفهوم وثقافة
اليقظة الدوائية وأهمية رصد اآلثار الجانبية لألدوية يع ُّد العمود األساسي لنظام يقظة دوائية وطنية
رصين ،وذا أثر إيجابي في زيادة قاعدة البيانات الوطنية وزيادة مستوى وتوعية الرعاية الصحية
المقدمة للمواطنين ،األمر الذي ينعكس على تقليل قيمة الفاتورة العالجية ،مشيرًا أيضًا إلى اختيار
مأمونية الدواء موضوعًا لليوم العالمي لسالمة المرضى للعام  3533تحت شعار "دواء دون
أضرار".
هذا وشارك في الورشة عدد من مقدمي الرعاية الصحية من مستشفى الجامعة األردنيىة وكلية
الصيدلة في الجامعة األردنية ،والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان.
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أخبار األردنية  /نبض  /بترا  /الرأي  /النبأ

"األردنية" تبحث تعزيز التعاون مع السفارة الﻤكسيكية وجامعة ""El Colegio de Mexico
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ ) سهى الصبيحي – بحثت نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون
الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف مع السفير المكسيكي لدى األردن روبيرتو رودريغيز هيرنانديز
والوفد األكاديمي المرافق من المؤسسة التعليمية " "El Colegio de Mexicoفرص التعاون بين
الطرفين في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وض ّم الوفد رئيسة الجامعة الدكتورة سيليفيا جيورجولي ،ونائبها الدكتورة آنا كوفاروبياس ،ومدير
مركز الدراسات اآلسيوية واألفريقية الدكتور أماوري غارسيا ،وعددًا من طلبة برنامج الماجسيتر في
الدراسات الشرق األوسطية في المركز.
وأ ّكدت خلف خالل اللقاء اهتمام الجامعة ببناء جسور تعاون مشترك مع مؤسسات التعليم العالي في
المكسيك ،مشيرةً ّ
أن لدى الجامعة العديد من االتفاقيات الدولية ،وتسعى لمد جسور التعاون الدولي
والتشبيك بين الباحثين في الجامعة والجامعات المختلفة بهدف تعزيز السمعة البحثية للجامعة على
الصعيد الدولي.
من جهتها ،رحّبت مديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين بتفعيل التعاون مع El
 Colegio de Mexicoالتي تربطها بالجامعة مذكرة تفاهم مشترك ،في مجاالت تبادل الطلبة
واألساتذة الزائرين في تخصصات اللغة اإلسبانية واللغة العربية لغير الناطقين بها ،إضافة إلى
المراكز البحثية التسع التي تضمها الجامعة.
من جانبه أعرب السفير المكسيكي عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا إلى أن " El Colegio de
"Mexicoمن الجامعات المكسيكية التي أبدت اهتما ًما جا ًّدا في التعاون مع الجامعة األردنية؛ ومن
هنا جاء هذا اللقاء.
بدورها ،قالت جيورجولي ّ
إن " "El Colegio de Mexicoمؤسسة تعليمية بحثية حكومية أُنشئت
في  ،4205تختصُّ في التدريس والبحث في مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية ،ومهتمة بالتعاون
مع "األردنيّة" في مجاالت الدراسات الدولية واللغة والبحوث المقارنة في العلوم االجتماعية
والتاريخية ودراسات الهجرة والمناخ.
وخالل زيارة لمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة ،استعرض مدير دائرة استطالعات الرأي
العام والمسوحات الدكتور وليد الخطيب تاريخ إنشاء المركز والتطورات التي طرأت عليه ،مشيرًا
إلى أهم الدراسات والبحوث التي يجريها المركز في مجال النزاعات اإلقليمية والعالقات الدولية،
والنواحي السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية للقضايا التي ته ُّم األردن والوطن العربي،
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ً
فضال عن برنامج التدريب الذي يق ّدمه للطلبة والخريجين األردنيين واألجانب واستطالعات الرأي
التي تزود الباحثين وصانعي القرار بالبيانات وال ُمعطيات المطلوبة.
كما قام الوفد بزيارة لمركز اللغات األجنبية اطّلعوا خاللها على خبرات المركز التعليمية في مجال
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،حيث ق ّدم مدير المركز الدكتور سامي عبابنة شرحا للوفد عن
المركز ونشأته والبرامج التي يطرحها والدورات والخدمات والبيئة التعليمية التفاعلية التي يقدمها
للطلبةُ ،مستعرضًا أساليب التدريس والمناهج التي يعتمدها والتي ترتكز على إدماج الطلبة بالبيئة
الجامعية وإكسابهم العديد من المهارات اللغوية والثقافية.
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أخبار األردنية  /الدستور  /الوقائع  /نبض  /الرأي

انطالق الﻤؤتﻤر الدولي الخامس لقسم الﻤصارف اإلسالمية في "األردنية" الثالثاء القادم
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – تنطلق في الجامعة األردنية صباح يوم الثالثاء القادم
فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم المصارف اإلسالمية الذي ينظمه قسم المصارف اإلسالمية في
كلية الشريعة بالتشارك مع الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية بعنوان "االقتصاد السلوكي :ماهيته
ومجاالت تطبيقه" ،وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات.
وتأتي أهمية المؤتمر الذي يستمر يومين ،حسب مقررة اللجنة الدكتورة هيام الزيدانيين ،من المكانة
العلمية التي يشغلها "علم االقتصاد السلوكي" من جهة ،وافتقار المكتبة العربية للمراجع والبحوث
ذات الصلة بهذا الموضوع من جهة أخرى.
هذا ويهدف المؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية واسعة وفقا لرئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عبد
المجيد الرحامنة إلى التعريف باالقتصاد السلوكي ومنهجيته وبيان أهمية االستفادة من تطبيقاته في
مختلف القطاعات العامة والخاصة ،إلى جانب إثراء المكتبة العربية بالبحوث والمراجع التي تبحث
في موضوعات االقتصاد السلوكي وتطبيقاته ،وكذلك المواءمة بين الفكر االقتصادي اإلسالمي
واالقتصاد السلوكي.
وسيُناقش المؤتمر الذي يُقام برعاية رسمية من البنك اإلسالمي األردني خالل جلساته خمسة محاور
تتعلق بمفهوم االقتصاد السلوكي ووجوده ضمن إطار التحليل االقتصادي وعالقته بالعلوم االجتماعية
ً
وصوال إلى تطبيقاته ال ُمعاصرة في مختلف المؤسسات والقطاعات.
واالقتصاد اإلسالمي،
كما سيُعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل تتخلّلها تجارب عربية منتقاة في تأسيس وحدات الوكز
وكيفية االستفادة منها في مختلف المجاالت.
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الحقيقة الدولية

ُمستشفى الجامعة األردنية يُقيم يوما ً طبيا ً تطوعيّا ً في بلدة راجب في محافظة عجلون
ضمن نشاطات مستشفى الجامعة األردنية الدورية لخدمة المجتمعات المحلية على امتداد خارطة
الوطن أقام المستشفى اليوم السبت الموافق  ،3533/7/35يوما ً طبيا ً تطوعيا ً مجّانيّا ً في بلدة راجب
في محافظة عجلون بالتعاون مع جمعيّة بوابة راجب الخيرية ،شارك فيه ( )03طبيبا ً وممرضا ً
وصيادلة وإداريين و ُمساندين.
وأشرف على سير فعاليات اليوم الطبي ميدانيا ً مندوبا ً عن مدير عام مستشفى الجامعة األردنية
األستاذ الدكتور جمال ملحم نائبه للشؤون الطبية األستاذ الدكتور نادر البصول ،يُرافقه عدد من
وجهاء المنطقة وعلى رأسهم مدير مستشفى األميرة إيمان الدكتور محمد فريحات ومدير القرى
الصحية السيد محمود فريحات والمختار عبد الرؤوف الطروفي والمختار محمد فريحات ورئيسة
الجمعية مجدولين فريحات ،ونائب مديرة مدرسة راجب الثانوية للبنين السيدة رويدة فريحات وعدد
من المتطوعين من فريق قرية الخير.
وقال البصول ،بأن هذا اليوم الطبي التطوعي الذي نفّذه فريق مستشفى الجامعة ما هو إال ترجمة
عمليّة لنهج المستشفى في التواصل مع أبناء المجتمع األردني وإيصال الخدمات العالجية لهم أينما
كانوا على اختالف جغرافية الوطن لينطلق المستشفى خارج أسواره ُمتوجّها ً نحو خدمة المجتمع
األردني بأكمله وهذا نهجُه على الدوام مستلهما ً في ذلك التوجيهات الملكية السامية في تقديم كافة
الخدمات الطبية والصحية وتأمين الرعاية النوعيّة والمتخصصة للمواطن األردني.
وبيّن البصول بأنه قد تم تقديم العالج الالزم لحوالي ( )555مريضا ً من أبناء المنطقة فضالً عن تقديم
عدد من ال ُمحاضرات التوعوية في السيطرة على العدوى واألنظمة الغذائية السليمة.
ولفت البصول إلى أن الفريق المشارك من المستشفى ض ّم تخصّصات طبية شاملة ومتنوعة مثل:
طب الباطنية تخصص أمراض الكلى وأمراض الروماتيزم ،طب األطفال ،الجراحة العامة ،النسائية
والتوليد ،العظام والمفاصل ،األنف واألذن والحنجرة ،طب العيون وطب األسنان باإلضافة إلى
ُممرضات وممرضين متخصصين وصيادلة ومتطوعين ومساندين وخبراء في العدوى والتغذية
باإلضافة إلى مختبر مبسط لفحص قوة الدم والسكري والضغط.
وق ّدم البصول الشكر للقائمين على جمعيّة بوابة الخير ومدرسة راجب الثانوية للبنين موقع تنفيذ
الفعالية ،وأهالي بلدة راجب على حُسن ترتيبات اليوم الطبي والدعم اللوجستي وعلى ما أبدوه من
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تعاون أسهم في إنجاح اليوم الطبي ُمتمنيا ً استمرارية التعاون لتنفيذ أيام طبية جديدة في مختلف
المناطق النائية وجيوب الفقر.
وقد وف ّر مستشفى الجامعة مجموعة من العالجات األساسية والمتخصصة الشاملة بشكل مجاني،
وأشاد البصول بمشاركة شركات ومستودعات أدوية وطنية ذات شراكة مع المستشفى في المسؤولية
المجتمعية وفي مقدمتها شركة أوركيدا للصناعات الدوائية ممثلةً بمديرها اإلقليمي السيد محمد
محمودُ ،مق ّدما ً لها الشكر على تبرّعها الكريم مما يدل على ُعمق التشاركيّة بين القطاعين الحكومي
والخاص وحس االنتماء للوطن ومؤسساته.
من جانبها قالت رئيسة الجمعية السيدة مجدولين فريحات ّ
بأن هذه المبادرة ليست بالغريبة على
ّ
مستشفى الجامعة األردنية الذي ع ّود أبناء مجتمعه على تبني وتولي المسؤوليّات الكبيرة ومن أبرزها
الخدمة المجتمعية التي تمثل التكامل االجتماعي بين المواطن والمؤسسات الوطنية في أردننا العزيز،
شاكرةً باسمها وباسم كافة أعضاء الجمعيّة إدارة المستشفى والفريق الطبي ال ُمشارك على تجاوبهم في
تنفيذ هذا اليوم الطبي وعلى ما ق ّدموه من خدمات طبيّة متميّزة ،إضافةً إلى المحاضرات التوعويّة
والتثقيفيّة لألطفال واألمهات في المنطقة مما يساهم في رفع مستوى التثقيف الوقائي نحو األمراض
السارية وقضايا األوبئة والعدوى وطرق الحد منها.
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عمون (مقال)

يوم في رحاب ام الجامعات االردنية  /فيصل تايه
الجامعة االردنية  ،هذا الصرح األردني الوطني التعليمي الشامخ  ،تقف اليوم كمنار ٍة للتميُّز
األكاديمي والبحث العلمي  ،فما حققته من إنجازات خالل مسيرة عطائها في ظل قيادة من تولوا زمام
إدارتها تصب في صالح تحقيق رسالتها وترجمة أهدافها  ،لتبقى صرحا شامخا للتميز والعطاء
واإلبداع  ،وما زالت على ذات النهج تسعى الى تحسين جودة التعليم الجامعي وهي تقدم تعليما ً عالي
الجودة في مختلف المجاالت العلمية ذات األولوية الوطنية  ،ففي إطار تحقيق هذ االلتزام  ،فإن
الجامعة االردنية برئاستها الحالية الفذة تهدف إلى تطبيق أحدث المعايير العالمية وتنفيذ أفضل
الممارسات األكاديمية في البرامج والكليات  ،ونتيجة لهذا فقد نجحت في مبادراتها الستكمال نيل
االعتمادات األكاديمية من قبل مختلف الهيئات العالمية الرائدة في االعتماد األكاديمي  ،وهي تقدم
خيارات واسعة من البرامج األكاديمية  ،لتأتي كافَّة هذه البرامج بما يلبي احتياجات المجتمع االردني
 ،باإلضافة إلى تطوير ثقافة البحث العلمي  ،وضمان توفير بيئة ثريّة في الحرم الجامعي تشجِّع
التميز األكاديمي  ،ومن المؤكد أنها تسعى باستمرار الى المحافظة على سمعتها الطيبة بين الجامعات
العربية اضافة الى إعادة هيكلة وتفعيل عدد من البرامج التعليمية وإنشاء برامج جديدة .
ما اثار دافعيتي للكتابه عن هذا الصرح الوطني العلمي  ،ما وجدته وزمالئي اصحاب الذوات
والقامات الوطنية اعضاء "ملتقى النخبةelite" -من حسن استقبال وترحاب حين تشرفنا بزيارة حرم
الجامعة تلبية لدعوة كريمة من معالي البروفسور االستاذ الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة
للتعرف عن كثب على اهم االنجازات ومجمل التحديات التي تواجهها هذه المؤسسة التعليمية الوطنية
 ،وما اسعدنا واثلج صدورنا  ،ان هذا الصرح ما زال محافظا على القه وحضورة  ،وما زال منارة
للعلم والمعرفة بالداخل والخارج  ،فتجدها الجامعة المتميزه على كثير من الجامعات  ،فهي صرحنا
التي نجل ونفخر  ،ونعتبرها "ام جامعاتنا" وهي وكما وصفها الصديق الكاتب واالعالمي العميد
المتقاعد هاشم المجالي بأنها اهزوجة وطن وتغريدة شعب .
لقد مكنتنا هذه الزيارة من االطالع على ما حققته الجامعة االردنية مؤخراً من انجازات في وقت
قياسي  ،ذلك بفضل من هللا وجهود طاقم رئاستها الحريص على المحافظة على هذا االرث التاريخي
شامخا  ،حيث َسرّنا جملة من اإليجابيات التي لمسناها  ،والتي تضمنت سلسلة من اإلجراءات خاصة
المتعلق منها بالوضع المادي للجامعة التي عانت من ضائقة مادية على مدى سنوات  ،فقد سعت إدارة
الجامعة اليجاد استراتيجية عملية فاعلة لخفض مديونية الجامعة التي كانت تثقل كاهلها بشكل واضح
يعيق عملها واداءها ويحقق اهدافها  ،ذلك بأن اتخذت قراراً بان تكون موازنة هذا العام مختلفة عن
السنوات السابقة من خالل رفع النفقات الرأسمالية إلى ما يقارب عشرة ماليين ونصف  ،نظرا
للحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية التقنية في القاعات التدريسية ومختلف مرافق الجامعة  ،اضافة
الى تحويل عدد من المدرجات والقاعات الى قاعات ذكية كخطوة اولى لتجديد معظم قاعات الجامعة
الدراسية  ،وما تتطلبه من معايير مالئمة تماشيا مع متطلبات التعلم الحديث  ،بتحويلها الى قاعات
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ذكية مع وجود المادة الدراسية االلكترونية الواضحة ،وتمكين اعضاء هيئة التدريس على التعامل مع
الجانب التقني باتقان وحرفية.
اننا ورغم اطالعنا على كل هذه التفاصيل من االنجازات  ،لكننا وفي نفس الوقت "تألمنا" لعدم تمكن
الجامعة من استكمال خطها الطموحة المرجوة  ،في حين شعرنا ان الجامعة و"كأنها" تطلق نداء
استغاثة بسبب ضيق حالها المادي  ،فالتحدي الكبير الذي تواجهه يكمن في التمويل المالي لدعم
مشروعاتها التحديثية  ،هذا التمويل  ،الذي هو أقل من الطموح  ،حيث إيرادات الجامعة والتي يبلغ
عدد طلبتها  30ألف طالب وطالبة  ،تبلغ  453مليون دينار فقط  ،واإليراد من البرنامج الدولي يصل
إلى  54مليون  ،أ ّما اإليراد من البرنامج الموازي فيصل الى  36مليون دينار  ،وكل ذلك لن يفي
باقل احتياجاتها ومصروفاتها بسبب ارتفاع حجم النفقات  ،والتي من أهمها الحاجة ال ُملحّة إلعادة
تأهيل بعض المباني والتي عمرها من عمر تأسيس الجامعة  ،اذ بات ذلك امراً ضروريا بسبب ان
البنية التحتية لتلك المباني في اغلب الكليات باتت بحاجة ماسة الى اعادة ترميم وتاهيل بسبب
التصدعات والتشققات وقدم الرحالت والمقاعد فيها  ،وفق ما تحدث به معالي الدكتور نذير عبيدات
اثناء لقائنا الصريح معه  ،اضافة الى التخوفات من من ان يكون التعليم ليس في "أفضل حاالته"
بسبب مجمل التحديات االي تواجهه العمليه التعليمية الجامعية بمختلف مراحلها  ،والضرورة
لإلسراع لتجديد البرامج الدراسية  ،لمواكبة التغيرات التي حصلت في العالم منذ عشرين عا ًما ،
وكذلك فيما يتعلق بضرورة تغيير وتطوير أساليب التدريس والتعليم والتقييم واالمتحانات  ،والحاجة
الى تطوير عدد من برامج الدراسات العليا  ،والعوز لتعيين اعضاء هيئات تدريسية وادارية جدد في
مختلف كليات الجامعة.
اما بعد  ،فقد خلصنا الى قناعة تامة ان من الضرورة بمكان التركيز على حمل االفكار التطويرية
التي يحملها معالي الدكتور عبيدات في جعبته خاصة المتعلقة منها بالجانب االكاديمي  ،وتحديداً
ضرورة التركيز على تفكير الطلبة وإبداعاتهم أكثر من مجرد تلقينهم المعرفة  ،والسعي لتقليل الفجوة
بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس  ،اضافة للعودة للوقوف عند ابرز التحديات وخاصة المالية منها
والتي تعاني منها جامعاتنا األردنية بالمجمل  ،ومن ضمنها الجامعة االردنية  ،حيث علمنا ان معالي
الدكتور عبيدات كان قد قدم مجموعة من الحلول يمكن ان تعالج العجز المالي في الجامعات  ،والتي
تتمثل بضرورة تحديد الرسوم من قبل الجامعات  ،وتعديل بعض التشريعات الضريبية  ،وتقليل الكلفة
 ،وزيادة الواردات الذاتية للجامعات  ،وكذلك تصفير مديونيتها.
اننا واثناء نقاشاتنا في حوار مفتوح تم من خالله تالقح االفكار على مائدة رئاسة الجامعة بحضور
عدد من االساتذة المختصين واستعراض عالقة الجامعة بمؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة ،
فكان ال بد من االلتفات الى الفجوة الكبيرة الموجودة بين القطاع األكاديمي والصناعات وأصحاب
العمل  ،اذ أن هناك دورًا كبيرًا على القطاع الخاص يجب أن يقوم به تجاه مسيرة تطوير البحث
العلمي من خالل دعم الكوادر والكفاءات العلمية من جهة ،واالستفادة من نتائج األبحاث العلمية في
مختلف القطاعات  ،اضافة الى توضيح الفجوة الواسعة القائمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات
سوق العمل  ،والتغير الكبير والمتسارع في المجتمع  ،ما يتطلب ضرورة مواكبة التغيرات
المتسارعة في التعليم في ظل ما يسمى بنظرية التعلم والتوسع في اتساع نظريات متعلقة بطرق
التعليم  ،والتعامل مع العالم الرقمي في التعليم .
اعتقد "وان اطلت" ان من أهم الحلول التي يمكن الحديث عنها في مواجهة التحديات التي تواجه
التعليم في الجامعات  ،هو االلتفات الى تحسين إدارة الموارد البشرية واالقتصادية  ،وإعادة بناء
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استقاللية الجامعات  ،اضافة الى ضرورة استمرار الجامعات بالقيام بدورها في أن تعلم وتدرب
وتبحث بحرية وبشكل ذاتي  ،كما ويمكن للجامعات أن تحقق المطلوب منها عن طريق تعزيز قدرتها
على جعل رحلة التعلم أكثر مرونة وسهولة  ،وأن توظف التكنولوجيا بسكل كامل لمعالجة الصعوبات
 ،وأن توجد آلية للمراقبة والمحاسبة لطرق التعليم مما يساهم في تقليل كلف التعليم  ،إضافة إلى
التركيز أكثر على البحث العلمي ليكون مربوطا بالصناعة و ُمس ّوقًا لها في آن معا.
بقي ان اقول ان على مؤسسات المجتمع المدني ان تبادر الى مساعدة "ام الجامعات" الجامعة
االردنية  ،والوقوف الى جانبها في هذا الوقت التي تحتاج بها الى ابناء الوطن الشرفاء  ،ذلك
بالمساهمة في ا عادة تأهيل القاعات الدراسية وأعمال تجهيزها وإعادة تهيئتها  ،وتزويدهما باألثاث
واألجهزة الالزمة  ،لتساعدها في الديمومة العصرية المتسارعة التي تشهدها في اداء مهماتها  ،ذلك
هو الطريق القويم لتجسيد التكاملية والشراكة الحقيقية وهو النموذج للتعاون المثمر بين مختلف
المؤسسات الوطنية والجامعات  ،ما يعبر عن مدى أهمية المسؤولية االجتماعية في تحقيق التنمية
المستدامة  ،اضافة الى أهمية تكامل األدوار بين جميع القطاعات  ،انطالقًا من المسؤولية الوطنية
والتي يأتي ضمن الواجب تجاه بلدنا  ،وهو انسجام مع دعوات جاللة الملك عبدهللا الثاني للشراكة
الحقيقية والتعاون  ،واعتقد ان باالمكان تسمية كل قاعة يتم اعادة تأهيلها باسم المؤسسة التي تقوم
على ذلك ليبقى اسمها راسخا ً في مخيلة األجيال .
شكرا معالي الدكتور النبيل نذير عبيدات  ..شكرا قيادات الجامعة االردنية وكافة العاملين بها على
حسن ا الستقبال والترحاب  ،ونأمل ان تأتي زياراتنا القادمة وقد تحققت االمنيات  ،وتبلورت
الطموحات وتوسدت االهداف .
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عمون (مقال)

التعليم العالي ومعضلة الﻤستقبل
د.مهند مبيضين
عمليّا ً يواجه التعليم العالي مسألة تضخم اعداد المقبولين في الجامعات وقضايا التعليم ،وذراع الجودة
في التعليم موكول لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،التي تعمل بطموح كبير لتجويد المسار العام
للجامعات.
االعداد المقبولة سنويا تتحكم بها وحدة القبول الموحد في التعليم العالي ،والتي تواجه زخم طلبة
الثانوية العامة الراغبين في االلتحاق في الجامعات ،وهي قصة تتكرر كل عام ،وعنوانها الزج بآالف
من الطلبة لمقاعد الجامعات ،في مقابل العزوف الكبير عن االقبال على التعليم التقني والمهني ،وهو
اقبال خجول مرده لثقافة المجتمع وسعي الناس للمكانة وقلقلها عبر تعليم أبنائهم في جامعات محليّة أو
إرسالهم للخارج ،مع ما يرافق ذلك من ازمات في االنفاق وتضرر دخل األسرة ،والحقا شبح البطالة
بعد التخرج ،أي ّ
أن األسرة تنفق ما لها وما عليها وتبيع مقدراتها وتقترض من البنوك لكي تخرج
طالبا بال فرصة عمل.
في الثانوية والتعليم الخاص والدروس الخصوصية ،وفي ظل قناعات مشوهة يتم ارسال طالب
لتركيا او دول أخرى لتخطي عقبة الثانوية ،وهذا امر مكلف ،ويزيد من اعباء األسر .وبالنتيجة لدينا
اسر مرهونة للبنوك وقلقة وغير مستقرة بسبب التعليم والثقافة المشوهة.
ال مناص هنا من االعترف بالفشل في توجيه او خلق ثقافة جدية عند الناس ،واللوم هنا ليس على
التعليم العالي ،بل على سياسات التوظيف والفرص في التعليم التي تعتبر معدل التوجيهي او معدل
التخرج من الجامعة معياراً للتعيين .وهذا امر يحتاج لحل.
يجب في هذه الحالة التفكير خارج الصندوق ،وبعيدا عن ضغط الناس والنواب والتنظير المفرط حول
حقوق الطلبة في الحصول على مقاعد جامعية ،ويجب اإلقرار بضرورة وضع حدود نهائية العداد
المقبولين في الجامعات ،وهذا يصطدم بتمويل الجامعات وتوفير مداخيل ماليّة لها لتمكينها من القيام
باعمالها.
لدينا خطة ووثيقة وطنية للموارد البشرية ،ووزير التعليم العالي د وجيه عويس ادرى بها وقادها
ودافع عنها ،لكنها خطة تواجه ضغط واقع مليء بالتحديات .ولكن ال ب ّد من اإلقرار بحتمية تطبيقها
ودفع طالب الثانوية بنسبة ال تقل عن  %35للتعليم التقني والمهني ووقف تصدير البطالة.
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اليوم بات حلم العائلة الحصول على مقعد البنها في الجامعة ،لكنه حلم يموت بعد التخرج ،والدولة ال
تستطيع توفير أكثر من  5555فرصة عمل سنويا والقطاع العام برقم مماثل او يزيد ،بمعنى أن لدينا
اكثر من  53ألف خريج سنويا يتم رفعهم إلى مقاعد البطالة بعد التخرج.
في مق ابل فوضى االقبال على الجامعات والتخصصات الراكدة وغير الراكدة ،اخذت الجامعات
التفكير بفتح تخصصات جديدة ،ولألسف البرامج المفتوحة تشابه بعضها ،واليوم لدينا فرصة لفتح
جامعات طبية أو كليات طب ،تقلل سفر الطلبة للخارج ،وهناك تقييد كبير على فتح كليات طب ال
معنى له  ،مع ان وزارة التعليم العالي تدرك وتعرف أن طالبنا يذهبون لجامعات عربية واجنبية أقل
كفاءة من جامعاتنا الخاصة ويعودون منها كاطباء ،ونموذج طالب أوكرانيا حاضر اليوم.
هناك ترخيص حاليا لجامعة طبية في العقبة وأخرى في عمان كما علمنا ،لكن هناك فرص لجامعات
خاصة اخر ى لديها المالءة والقدرة المالية على فتح كليات طب وطب اسنان ،مقابل توفير مستشفيات
تعليمية وهذا أمر يحل باتفاقيات تدريب وتعليم ،مع ضمان االبتعاث لجامعات عليمة طبية عالمية
لتوفير مدرسين مستقبالً ،لكن الشروط تظل صعبة والتمترس وراء مخاوف ال معنى لها يزيد األمر
تعقيداً ،وبالنهاية مزيد من تحويالت االردنيين بالعملة الصعبة لطالبنا في دول قلقة وفيها أزمات
داخلية ،وتعليم ضعيف طبيا ً.
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