الجامعـــــة األردنيــــة

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

التاريخ 2102/01/22:

اليوم :الثالثاء

1

المـــــــــــوضـــــوع

الصفحة

أخبار الجامعة
مستشفى «األردنية» يحتفل بعيده األربعين االثنين المقبل

2

نصف مليون مراجع لمستشفى الجامعة سنويا

4

مستشفى الجامعة االردنية يوثق محطات التميّز والريادة في يوم علمي احتفالي
ومعرض للصور
الجامعة األردنية توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية البتراء للسياحة و السفر بعقد دبلوم مشترك في
دورات منظمة الطيران العالمية IATA
حفل معايدة في االردنية تحت رعاية رئيس الجامعة

5

8

"اكتشاف األدوية باستخدام الحاسوب" ورشة عمل في "األردنية"

9

7

شؤون جامعية
شبكة «دفاع» تنشئ وحدة شكاوى خاصة بطلبة الجامعات
الخوالدة :المبادرات الملكية دفعت جامعة مؤتة إلى تعزيز إنجازاتها
إضافة تخصصات جديدة للطلبة المبتعثين على حساب "التربية"
«التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي» مؤتمر علمي بجامعة اليرموك
''الهاشمية'' تقرر تدريس فصلين صيفيين
مقاالت
خطة للعناية بالموهوبين والمبدعين /أحمد جميل شاكر

01

مستشفى الجامعة األردنية في عيد ميالده األربعين /أ.د.عبد الكريم القضاة

08

نادي الجامعة األردنية  /ابراهيم ارشيد النوايسة

09

01
00
02
04
05

حالة الطقس
21

طقس األردن
زوايا الصحف
عين الرأي

22

صنارة الدستور

22

زواريب الغد

24
أبرز عناوين الصحف اليومية

2

21-25

أخبار الجامعة

بترا -الدستور ص 4

الثالثاء

2113/11/22

مستشفى «األردنية» يحتفل بعيده األربعين االثنين المقبل
يرعى رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور اليوم العلمي االحتفالي بمناسبة العيد االربعين لمستشفى
الجامعة االردنية الذي يصادف يوم االثنين المقبل  22الحالي ،وذلك على مدرج مستشفى الجامعة.
ويستقبل المستشفى ما يزيد عن نصف مليون مراجع ،بما نسبته  9بالمئة من سكان األردن سنوياً ،على
مدى االربعة عقود الماضية.
ويقول مدير مستشفى الجامعة الدكتور احمد التميمي ،إن هذه المناسبة تعد فرصة لعرض االنجازات
المتوجة بالعراقة والتميّز في التعليم الطبي ،من خالل اقامة يوم علمي احتفالي يتضمن العديد من
الفعاليات ،وفي مقدمتها معرض توثيقي بالصور والفيديو بعنوان «مستشفى الجامعة االردنية ذاكرة
الزمان والمكان» باعتباره توثيقا ألبرز محطات ونقاط التميز في الحقول الطبية والصحيّة والتعليمية التي
واكبها المستشفى منذ تأسيسه.
ويضيف التميمي أن المستشفى يحوي على  745سريراً ،و 44تخصصا ً طبياً ،كما يجري نحو  27ألف
عملية جراحية سنويا ،مشيرا الى ان المستشفى قام بتدريب وتأهيل نحو  15259خريجا ً من جميع
الكليات الطبيّة من األردن ومختلف الدول العربية.
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الغد ص  -3عمون – اتحاد وكاالت األنباء العربية

الثالثاء

2113/11/22

نصف مليون مراجع لمستشفى الجامعة سنويا

يستقبل مستشفى الجامعة األردنية ما يزيد عن نصف
مليون مراجع ،بما نسبته  9بالمئة من سكان األردن
سنوياً ،على مدى االربعة عقود الماضية.
ويحتفل مستشفى الجامعة بالعيد األربعين الفتتاحه يوم
االثنين المقبل ،مستعرضا االنجازات التي قدمها على
مدى  41عاما في المجال الصحي والطبي ضمن
منجزات وخطوات كبيرة ،وإسهامات رفد خاللها
المنظومة الصحية في مجال العالج النوعي التخصصي
والتعليم الطبي والبحث العلمي.
ويعد مستشفى الجامعة مؤسسة أكاديمية علمية رائدة تحمل بشائر الشفاء واألمل لجميع مرتاديه من
المرضى ،متخطيا ً التحديات والعراقيل كمنجز طبي على الصعيد المحلي والمنطقة ،بما يحويه من خيرة
األطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بأعلى درجات الكفاءة والتميّز.
ويقول مدير مستشفى الجامعة الدكتور احمد التميمي ،إن هذه المناسبة تعد فرصة لعرض االنجازات
المتوجة بالعراقة والتميّز في التعليم الطبي ،من خالل اقامة يوم علمي احتفالي يتضمن العديد من
الفعاليات ،وفي مقدمتها معرض توثيقي بالصور والفيديو بعنوان "مستشفى الجامعة االردنية ذاكرة
الزمان والمكان" باعتباره توثيقا ألبرز محطات ونقاط التميز في الحقول الطبية والصحيّة والتعليمية التي
واكبها المستشفى منذ تأسيسه.
ويضيف التميمي أن المستشفى يحوي على  745سريراً ،و 44تخصصا ً طبياً ،كما يجرى نحو  27ألف
عملية جراحية سنويا ،مشيرا الى ان المستشفى قام بتدريب وتأهيل نحو  15259خريجا ً من جميع
الكليات الطبيّة من األردن ومختلف الدول العربية.
وتشتمل جلسات اليوم العلمي للمستشفى على محاضرات متخصصة في العلوم التمريضية ضمن
موضوعات :مرض السرطان وآالمه ،التدليك والعالج باللمس لألطفال حديثي الوالدة ،المستشفى الجاذب
وخصائصه ومميزاته ،الى جانب موضوع منع التقرحات السريرية عند المرضى ذوي الحاالت الحرجة.
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الثالثاء

رم

2113/11/22

بمناسبة مرور أربعين عاما ً على افتتاحه

مستشفى الجامعة االردنية يوثق محطات التميّز والريادة في يوم علمي احتفالي
ومعرض للصور
يختصر مستشفى الجامعة األردنية الزمان والمكان ويضئ أربعين شمعة من عمره الذي أضاء سماء
األردن العزيز بما قدمه في المجال الصحي والطبي من منجزات وخطوات كبيرة وإسهامات راسخة في
المنظومة الصحية األردنية وفي مجال العالج النوعي التخصصي والتعليم الطبي والبحث العلمي فكان
مؤسسة أكاديمية علمية رائدة حملت بشائر الشفاء واألمل إلى ما يزيد عن نصف مليون مراجع بما نسبته
( )%9من سكان األردن سنويا ً على مدار اربعة عقود شهدت العمل والعطاء واالنجاز متخطيا ً التحديات
والعراقيل ليحفر اسمه منجزاً طبيا ً على مستوى األردن والمنطقة العربية يحوي خيرة الخيرة من األطباء
والممرضين والصيادلة والفنيين وبأعلى درجات الكفاءة والتميّز.
وبهذه المناسبة وبرعاية دولة رئيس الوزراء يحتفل مستشفى الجامعة بالعيد األربعين الفتتاحه وذلك يوم
االثنين  . 2113/11/22وقال مدير مستشفى الجامعة االستاذ الدكتور احمد التميمي :بأن مستشفى
الجامعة صاحب العراقة والتميّز في التعليم الطبي على مستوى الوطن والمنطقة سيحتفل بعيده االربعين
في الثامن والعشرين من الشهر الجاري من خالل اقامة يوم علمي احتفالي يتضمن العديد من الفعاليات
من ابرزها معرض توثيقي بالصور والفيديو "بعنوان مستشفى الجامعة االردنية ذاكرة الزمان والمكان"
وهو توثيق البرز محطات ونقاط التميز في الحقول الطبية وابرز االنجازات على الصعد الصحيّة
والتعليمية التي واكبها المستشفى .
وأضاف الدكتور التميمي بان الفعاليات ستشتمل على عرض لمسيرة المستشفى ومحطات مسيرته
المباركة وكلمة لألستاذ الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة األردنية وكلمة لدولة رئيس الوزراء
راعي الحفل و تكريم للمدراء السابقين في مستشفى الجامعة ممن قادوا المستشفى على مدار أربعين
عاماً ،كما سيتناول الجانب العلمي في جلسته األولى محاضرات علمية في ابرز المواضيع والحقول
الطبية حيث سيقدم األستاذ الدكتور وليد المعاني محاضرة حول التعليم العالي في األردن وسيقدم األستاذ
الدكتور محمود أبو خلف محاضرة حول البحث الطبي في األردن الواقع والمعوقات فيما سيحاضر
األستاذ الدكتور عبدهللا العبادي حول الخاليا الجذعية التوقعات المستقبلية ،وستقدم األستاذة الدكتورة
نجوى خوري محاضرة حول األمراض السارية في األردن إلى أين؟ .
كما وتشتمل الجلسة الثانية في اليوم العلمي على عدد من المحاضرات المتخصصة في العلوم التمريضية
حول موضوعات منها (مرض السرطان وآالمه ،التدليك والعالج باللمس لألطفال حديثي الوالدة،
المستشفى الجاذب وخصائصه ومميزاته ،وموضوع منع التقرحات السريرية عند المرضى ذوي الحاالت
الحرجة في مستشفى الجامعة األردنية ) يقدمها مجموعة من الممرضين القانونيين في المستشفى وهم
السادة (مالك النجار ،غادة مسّاد ،عز الدين بدير  ،هايل غنّام).
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تجدر اإلشارة إلى أن مستشفى الجامعة األردنية يحتوي ( )745سريراً ،و( )44تخصصا ً طبيا ً ويقوم
على ويجرى المستشفى خالل العام قرابة الخمس وعشرين ألف عملية جراحية ،وقد قام المستشفى
كمستشفى جامعي ريادي في التعليم الطبي في األردن ومن األوائل في المنطقة العربية على تدريب
وتأهيل ما يقارب من ( )15259خريجا ً من مختلف الكليات الطبيّة من األردنيين والدول العربية الشقيقة
.
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عمون  -فيالدلفيا

الثالثاء

2113/11/22

الجامعة األردنية توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية البتراء للسياحة و السفر بعقد دبلوم
 IATAمشترك في دورات منظمة الطيران العالمية

قامت الجامعة االردنية وأكاديمية البتراء للسياحة والسفر
بتوقيع اتفاقية تعاون وتدريب حيث قام بتوقيع االتفاقية كل
من السيد محمد المعاقبة مدير مركز االستشارات /
الجامعة االردنية والسيد وائل ناصر قعوار رئيس مجلس
االدارة ممثالً ألكاديمية البتراء للسياحة والسفر .
وتهدف هذه االتفاقية الى ايجاد شراكة حقيقية مع مركز
االستشارات في الجامعة لعقد الدورات المتخصصة في
دبلوماياتا في اساسيات السياحة و السفر و دبلوم اياتا في
إعداد وتأهيل المضيفين و المضيفات الجويين و دبلوم اياتا
في الشحن الجوي و دبلوم اياتا في حساب األسعار المتقدم
و التسويق في الشحن الجوي و دبلوم اياتا في شحن المواد الخطرة .
وتأتي هذه االتفاقية لرفع المستوى الفني والتقني والمهني وإكساب الطلبة الخبرات العملية المطلوبة
لسوق العمل ،لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية  ،وايضا ً تمكين الطلبة من الحصول على شهادات دولية
معترف بها عالميا ً من (منظمة الطيران العالمية ( )IATAوهي منظمة طيران دولية تعمل على تطوير
النقل الجوي األمن والمنظم واالقتصادي لصالح الشعوب لتحقيق زيادة في معدالت نمو التجارة وتقديم
وسائل التعاون بين الشركات والمؤسسات للنقل الجوي بطريقة مباشرة وغير مباشرة وتتولى أيضا ً مهمة
تنسيق العمليات المختل فة لشركات الطيران في العالم ،وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية
المتخصصة مثلنظامالحجزالعالمي (. )AMADEUS
وكذلك دعم التوجه الرسمي للحكومةاألردنية في دعمها للتعليم المهني والتقني والفني وإليمان الطرفين
بأهمية مخرجات التعليم للسوق المحلي حيث أن أكاديمية البتراء للسياحة والسفر هي أكاديمية أردنية
مرخصة لدى وزارة التربية والتعليم األردنية ومركز تدريب معتمد لدى منظمة الطيران العالمية
( )IATAونظام الحجز الدولي الخاص بمكاتب السياحة والسفر والطيران والمطارات.
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الثالثاء

سواليف نيوز

2113/11/22

حفل معايدة في االردنية تحت رعاية رئيس الجامعة
رعى الدكتور اخليف الطراونة رئيس الجامعة االردنية امس حفل معايدة في مطعم الجامعة شارك فيه
اعضاء الهيئة التدريسية واالدارية في الجامعة وحشد كبير من الطلبة
كل عام والجميع بالف خير
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السبيل ص 7

الثالثاء

2113/11/22

"اكتشاف األدوية باستخدام الحاسوب" ورشة عمل في "األردنية"

بدأت في مركز حمدي منكو للبحوث العملية في
الجامعة األردنية أعمال الورشة التدريبية العلمية
المتخصصة بعنوان " اكتشاف األدوية باستخدام
الحاسوب" في مجال األبحاث الصيدالنية .
وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير البواب إن
الورشة التي تستمر يوما ً واحداً تهدف إلى تعريف
المشاركين وعددهم ( )27بهذا المجال علميا ً
وعملياً ،وتدريبهم على استخدام برامج الحاسوب
في تصميم واكتشاف األدوية.
ويقدم خالل الورشة المحاضر من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية الدكتور رائد كاهشان
مواضيع تركز على مراحل اكتشاف األدوية ،وأصناف البرامج المستخدمة في الحاسوب الكتشافها،
وقصص نجاحات في تصميمها ،ومستقبل تصميمها في األردن ،وكيفية التعاون بين مصانع األدوية
والجامعات في هذا المجال.
فيما يتناول الدكتور معتصم طه من كلية الصيدلة في الجامعة األردنية جهود الجامعة في مجال اكتشاف
األدوية باستخدام الحاسوب وكيفية تطبيقها على ارض الواقع من خالل األبحاث العلمية .
وسيتم في ختام الورشة تقييم المشاركين للمواضيع التي طُرحت فيها ،وسيقوم المركز بمنحهم شهادات
المشاركة بواقع ست ساعات تدريبية معتمدة.
ويشارك في الورشة:ج امعة الزيتونة ،وشركة أدوية الحكمة باإلضافة إلى أعضاء هيئة تدريس من كليتي
العلوم والصيدلة في الجامعة األردنية ومجموعة من طلبة الدراسات العليا.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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شؤون جامعية
بترا -الرأي ص  – 2الدستور ص  -11الغد ص 2

الثالثاء

2113/11/22

شبكة «دفاع» تنشئ وحدة شكاوى خاصة بطلبة الجامعات
أنشأت شبكة الشباب األردنيين المدافعين عن حقوق االنسان في الجامعات األردنية (دفاع) وحدة خاصة
الستقبال شكاوى طلبة الجامعات حول أي انتهاكات يتعرضون لها في حقوقهم داخل الجامعات.
وقالت الشبكة المنبثقة عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ان قانونيين مختصين في مجال حقوق
اإلنسان يقومون على هذه الوحدة يدافعون عن حقوق الطلبة بشكل مجاني.
وتستقبل هذه الوحدة الشكاوى عبر الرقم .1597424552
وقالت الشبكة أنها ستبدأ اليوم الثالثاء أولى الجلسات التوعوية التي ستعقدها الساعة الحادية عشرة ظهرا
في محافظة الطفيلة في نادي الطفيلة االجتماعي الثقافي،حول أهمية المدافعين عن حقوق اإلنسان
والناشطين سياسيا ً ودورهم تجاه مجتمعاتهم ومدى تأثيرهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
وتعد هذه الجلسة األولى ضمن سلسلة مكونة من  12جلسة ستعقد في جميع محافظات المملكة.
وستكون الجلسة الثانية بعد غد الخميس في مركز موسى الساكت في مدينة السلط الساعة الحادية عشرة
ظهرا.
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الرأي ص 2

الثالثاء

2113/11/22

الخوالدة :المبادرات الملكية دفعت جامعة مؤتة إلى تعزيز إنجازاتها
ليالي ايوب -اكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالده ،ان المبادرات
الملكية السامية التي طالت ثمارها الخيرة كافة القطاعات والمجاالت
التنموية الوطنية ،خطت بالوطن ومؤسساته ومجتمعاته على سلم التقدم
واالنجاز ،الفتا ان جامعة مؤتة حظيت وبقية الجامعات الوطنية بدعم
ورعاية جاللة الملك وحرصه الموصول على المضي بالصروح التعليمية
الوطنية نحو غاياتها التعليمة والتنموية والحضارية المنشودة.
وثمن الخوالده خالل لقائه الهيئتين االكاديمية واالدارية في الجامعة امس،
المبادرة الملكية السامية التي لمس من خاللها جاللة الملك احتياجات
وتطلعات ابناء محافظة الكرك بشكل عام والقطاعات الشبابية بصورة خاصة بانشاء ملعب رياضي بكلفة
تقدر بمليون و 711الف دينار في كلية العلوم الرياضية في جامعة مؤتة ،مؤكدا ان تلك المكرمة السامية
التي سيتم افتتاحها خالل االيام القليلة القادمة ستقدم بدورها نقلة نوعية للقطاع الرياضي وفعالياته في
المحافظة ،اضافة الى تغذيتها لدور جامعة مؤتة وحضورها على خارطة تنمية المجتمع المحلي.
وقال الخوالده « ان الجامعة وابناء محافظة الكرك يثمنون مكرمة جاللة الملك بدعمه الجامعة « ،مؤكدا
على روح االنتماء والوالء للوطن ولقيادته الهاشمية التي رسمت مستقبل الوطن ومؤسساته.
وشدد الخوالده ،على ضرورة الحفاظ على المنجز الوطني الممثل بـ « جامعة مؤتة « والسير بها نحو
تحقيق رسال تها الوطنية التي قدمت من خاللها للوطن ومؤسساته قادة حملوا على عاتقهم المضي قدما
بمسيرة التقدم والبناء الوطني في كافة المجاالت ،منوها ان كافة التحديات التي واجهتها الجامعة لم تعقها
من اخذ دورها التنموي حيال مستقبل تعليمها وتنميتها ومساهمتها في دعم المجتمعات المحلية ،معتبرا ان
تلك التحديات باتت الحافز لدى الجامعة نحو اتخاذ خطوات وصفها بالجرئية من خالل القبوالت الجامعية
خاصة لبرنامج الموازي واستحداث التخصصات الجديدة المطلوبة واجراء تعديالت وتغييرات في بعض
المواقع االدارية الجامعية بما يصب في مصلحة الجامعة ومسيرة عطائها.
وأشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون االدارية الدكتور محمد سالم الطراونة ،بالنقلة النوعية التي شهدتها
الجامعة في اطار الجهود المبذولة في سبيل السير بالجامعة ومستقبلها التنموي والحضاري نحو التقدم
المنشود ،منوها ان روح المنافسة بين المؤسسات والمرافق والكليات الجامعية في تعظيم منجزاتها يمثل
المحرك والمغذي لمسيرة االنجاز والعطاء الجامعي.
واعتبر نائب الرئيس لشؤون الطلبة والمجتمع الدكتور عبدالحميد المجالي ،ان مكرمة جاللة الملك
المتعلقة بالملعب الرياضي الذي سيخدم ابناء محافظة الكرك ،يمثل تعميقا وتعزيزا وتغذية لدور جامعة
مؤتة في خدمة المجتمع المحلي.
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وثمن مجلس عشائر محافظة الكرك ،مبادرة جاللة الملك السامية التي وصفها رئيس المجلس سليمان
الضمور بالبصمة االنسانية والحضارية التي يرسم من خاللها جاللة الملك تطلعه الهاشمي نحو االرتقاء
بمؤسسات الوطن وقطاعاته وتنميتها ،بما يخدم مسيرة عطائها التي تشكل جزءا ال يتجزأ من مسيرة
الوطن الشاملة.
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بترا -الرأي ص  -2الدستور ص  -5الغد-

الثالثاء

2113/11/22

إضافة تخصصات جديدة للطلبة المبتعثين على حساب "التربية"
قررت وزارة التربية والتعليم إضافة بعض التخصصات إلى قائمة التخصصات المطلوبة لغايات
االبتعاث إلى الجامعات األردنية الرسمية للطلبة للذكور فقط وذلك اعتباراً من الفصل األول من العام
الدراسي  2113/2114إلقليمي الوسط والجنوب.
وقالت ،في بيان أمس ،إن التخصصات التي تم إضافتها للطلبة في إقليم الوسط الذي يضم محافظات
العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا تشمل تخصصات الكيمياء ،وعلوم األرض والبيئة ،وعلوم األرض
والبيئة التطبيقية ،والجيولوجيا والبيئة ،والجيولوجيا والبيئة التطبيقية وتكنولوجيا الكيمياء.
واضافت إن التخصصات التي تم إضافتها للطلبة إقليم الجنوب الذي يضم محافظات الكرك والطفيلة
ومعان والعقبة تشمل تخصصات الكيمياء ،وتكنولوجيا الكيمياء ،والعلوم الحياتية وعلم االحياء الدقيقة.
وبينت الوزارة أن برنامج االبتعاث يستهدف ايفاد عدد من الطلبة المتفوقين من حملة شهادة الدراسة
الثانوية العامة ،والطلبة الحاصلين على شهادة دبلوم كليات المجتمع ،االمتحان الشامل ،المقبولين وفق
نظام التجسير ،والطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة من مستوى سنة ثانية ،وثالثة ،ورابعة وفق الشروط
واألسس الرئيسة المعتمدة لإليفاد.
ودعت الطلبة الراغبين باالستفادة من هذه البعثات إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في مناطقهم
لتقديم طلبات الترشيح والوثائق المطلوبة حسب االصول ،وذلك اعتبارا من امس ولغاية الـ 14من شهر
تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وذكرت الوزارة ان بإمكان الطلبة الراغبين باالستفادة من هذه البعثات زيارة موقع “التربية” اإللكتروني
للحصول على مزيد من المعلومات حولها.
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الغد ص  -11السبيل ص 7

الثالثاء

2113/11/22

«التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي» مؤتمر علمي بجامعة اليرموك
محمود خيري -عقد يوم غد الثالثاء مؤتمر "التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي" الذي
تنظمه كلية التربية ومركز النطق والسمع في جامعة اليرموك ،بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية الذي
يستمر يومين.
وبحسب قسم اإلعالم لـ"السبيل" فإن المؤتمر يناقش خمسة محاور رئيسة تتناول برامج ومناهج ذوي
االحتياجات الخاصة ،وسيكولوجية التعلم لذوي االحتياجات الخاصة واإلدارة المدرسية وتربية ذوي
االحتياجات الخاصة ،ومعايير معلم ذوي االحتياجات ،باإلضافة إلى محور المؤسسات االجتماعية،
وتربية ذوي االحتياجات الخاصة.
ويشارك في المؤتمر العديد من الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات العربية والمؤسسات
المتخصصة من دول :السودان والسعودية واإلمارات والعراق ولبنان وسلطنة عمان ومصر وفلسطين،
باإلضافة إلى العديد من الجامعات األردنية الرسمية والخاصة الذي يهدف إلى توجيه اهتمام الباحثين
والخبراء في مجال العلوم النفسية والتربوية إلى الدور الفعال الذي يلعبه المتفوقون والموهوبون على
مستوى الوطن العربي للنهوض بمجتمعاتهم واالهتمام بهذه الفئة في مختلف المجاالت األكاديمية ومتابعة
المستجدات ،فيما ي تعلق بالبرامج والمناهج ودور التكنولوجيا في تذليل صعوبات التعلم وإثراء معرفة
الموهوبين والمبدعين .كما يهدف المؤتمر إلى دعم البحث العلمي في مجال التربية الخاصة واستثماره في
مجاالت التعلم والتعليم واإلبداع.
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الرأي ص  -7الدستور ص  -4السبيل ص 7

الثالثاء

2113/11/22

''الهاشمية'' تقرر تدريس فصلين صيفيين
قرر مجلس عمداء الجامعة الهاشمية الموافقة على عقد فصلين صيفيين؛ بحيث يدرس الطالب فصالً
صيفيا ً أوالً ،وفصالً صيفيا ً ثانياً ،اعتبارا من العام الجامعي الحالي 2114/2113؛ مما يتيح للطالب
فرصة التخرج مبكرا.
وقال رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني لـ"السبيل"" :إن هذه المبادة تعود بفوائد على الشركاء
الثالث –الطالب والهيئة التدريسية والجامعة -وتتيح هذه الخطوة للطالب التخرج مبكرا عن طريق
االستفادة من العطلة الصيفية ،واستثمار وقتها بالدراسة ،وللهيئة التدريسية بالعمل والعائد المادي،
وللجامعة باستثمار مرافق الجامعة ومبانيها التي كلفت الدولة ماليين الدنانير طيلة فترة السنة".
وحسب بني هاني فإن هذه المبادرة جاءت ضمن رؤية الجامعة وخطتها االستراتيجية للتميز بين
الجامعات األردنية.
وتعكف حاليا لجنة مكونة من مجموعة من عمداء الكليات واألساتذة في الجامعة على وضع األسس
الالزمة لتسجيل الطلبة في الفصل الصيفي األول والثاني ،كما تعمل على التنسيب بالتعديالت المطلوبة
على التعليمات والتقويم الجامعي بهذا الشأن.
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مقاالت
الدستور ص 11

الثالثاء

2113/11/22

خطة للعناية بالموهوبين والمبدعين
أحمد جميل شاكر
حتى اآلن لم نسمع عن أية إجراءات عملية من شأنها رعاية الموهوبين
والمبدعين في المدارس ،أو حتى الجامعات واألخذ بيدهم منذ نعومة أظفارهم.
وزارة التربية والتعليم ،وحتى الجامعات في األردن والدول العربية يقع على
عاتقها مسؤولية العناية بهذه الفئات بخاصة في هذه الظروف الصعبة والتحديات
التي تواجه المجتمع العربي ،وأن عقد األزمات الذي نعيشه ال يختلف عن عقد
الالمعقول الذي انقضى ولعله يكون كما يقول د .فتحي جروان رئيس المجلس
العربي للموهوبين والمتفوقين بداية لمضاعفة جهود الخيرين والمخلصين
والمهتمين من أجل توفير برامج وخدمات أفضل ألطفالنا وشبابنا الموهوبين
والمبدعين في كل المجاالت.
كم أتمنى أن يتم تشجيع األطفال على ممارسة األنشطة المتنوعة غير التقليدية في البيت أو الروضة،
والبدء بعملية الكشف المبكر عن الموهوبين من المرحة االبتدائية وما قبلها ،كون الموهبة تبدأ منذ
الصغر ،واستمرار الرعاية حتى المرحلة الجامعية كون الموهبة ال تتوقف.
في بعض الدول المتقدمة يتم اكتشاف وتأهيل وتدريب الرياضيين وهم في رياض األطفال ويخرج بعد
ذلك إلى المالعب والمباريات الدولية عمالقة وقامات عالية في كل أنواع الرياضات.
معظم الكفاءات اليابانية التي سجلت عشرات االختراعات تم اكتشافها في مرحلة مبكرة بخاصة في
الصفوف االبتدائية.
المبدعون بالرسم وأنواع الفنون تمت رعايتهم في دول كثيرة منذ نعومة أظفارهم ،وكانوا بعد ذلك
أصحاب مدارس في هذه الفنون.
المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ،والذي اتخذ من عمان مقراً له ،مطالب بتوسيع جهوده ونشاطاته
ليقوم بهذا الدور الذي عجزت عنه الحكومات ،أو تقاعست عن ممارسته ،وأن يعمل على وضع
استراتيجية عربية لرعاية األطفال الموهوبين والمتفوقين بمختلف مراحلهم العمرية والدراسية تتضمن
آليات عمل محددة وقابلة للتنفيذ بمساعدة األجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يتالءم مع تطلعات األمة
العربية في مواكبة متغيرات العصر ،ودفع عملية التنمية في مواجهة التحديات المستقبلية ،وتكون هناك
مؤسسات ومراكز منبثقة عن هذا المجلس في كل دولة لتكون النموذج الحي لآلخرين وليجني الوطن
العربي كله ثمارها.
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لقد أثبت اإلنسان العربي كفاءة وقدرة ،وتفوقاً ،حتى أن أعداد األطباء العرب الموهوبين في الواليات
المتحدة األميركية وحدها يأتي في المرحلة الثانية بعد األطباء األميركيين ،وأن عمدة نيويورك يفاخر
حتى اآلن بما حققه أحد المهندسين العراقيين في إقامة جسر للسيارات يربط بين نيويورك ونيوجيرسي
دون أية أعمدة في األرض وأن ذلك تم في العام 1934م.
إننا مطالبون ،وبكل الجدية أن تكون هناك وحدات متخصصة في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي
وبإشراف فني من هذا المجلس الذي يعد هيئة عربية تربوية أكاديمية مهنية خيرية مستعجلة لالهتمام
بأبنائنا ومتابعة الموهوبين والمتفوقين ودراسة ما قد يتعرضون له من مشكالت سواء في المجال العلمي
أو األسري ،أو االجتماعي أو المادي واألخذ بيدهم ،فهم الذين سيشكلون المستقبل الواعد ،ويحققون
النقلة النوعية ،في مجتمعاتهم.
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عمون -النشامى االخباري

الثالثاء

2113/11/22

مستشفى الجامعة األردنية في عيد ميالده األربعين
أ.د .عبدالكريم القضاة
مستشفى الجامعة االردنية جزء من منظومة الصحة في الوطن شارك كعضو فعال في مسيرة الوطن
الخيرة منذ افتتاحه برعاية ملكيه قبل  41عاما.بدأ تحت اسم مستشفى عمان الكبير تابعا لوزارة الصحة
ليتحول الى مستشفى الجامعة االردنية بقانون عام  1954وأصبح منذ ذلك الحين وحدة من وحدات
الجامعة االردنية وباستقالل مالي.
مايميز مستشفى الجامعة االردنية هو ما يلي:
 .1أول مستشفى جامعي وتعليمي في الوطن حمل اسم الجامعة االردنيه سرت في عروقه اهدافها وقيمها
في خدمة المجتمع والتعليم والبحث العلمي.
 .2يعتبر مكونا أساسيا من أمن الوطن من حيث موقعه الجغرافي االستراتيجي في العاصمة ومن حيث
ارسائ ه لقواعد عامة للممارسة الطبية الصحيحة وفق التقاليد الجامعية وكذلك ضبطه لألجور الطبية
ومرجعيته في التعليم الطبي والبحث العلمي واالمتحانات لألطباء وباقي المهن ذات العالقة بعمله.
 .3التميز والتجانس في مستوى اطباء االختصاص اعضاء هيئة التدريس عند التعيين به وهذا محكوم
بنظام جامعي حازم .فليس كل من حمل شهادة االختصاص في الطب مؤهل ألن يكون عضو هيئة تدريس
جامعي.هذا يتبعه تلقائيا تميزا في الكوادر التمريضية واالدارية والفنية االخرى.
 .4حصل على عدد كبير من شهادات االعتماد والجودة الدولية والوطنية وضعته على القائمة العالمية في
االداء وتم حوسبة مفاصله الرئيسية وعمل له نظام قبل عدة سنوات ( )2112طور اليات عمله وحدد
عالقاته بالكليات الطبية والصحية والقطاعات الصحية االخرى في الوطن.
 .7تطوره المستمر في ادخال اخر ماتوصل له العلم من خدمات وكذلك نموه المتنامي في االبنية والمراكز
المتخصصة المساندة له اهمها مبنى الطوارئ ومركز الخاليا الجذعية ومبنى التوليد والمواليد الجدد
ومبنى ضخم للعيادات يساوي في مساحته مبنى المستشفى االصلي.
يواجه المستشفى العديد من التحديات أهمها الجانب المالي واالعداد المتزايدة من المتدربين به من طلبة
الكليات الصحية والطبية وغيرها وضيق مجاله الجغرافي من حيث احاطته بمباني الجامعة من جهة
وبمراكز طبية التتبع له من جهات اخرى وزيادة الطلب على خدماته نوعا وكما من قبل االعداد المتزايدة
لمراجعيه من المرضى وغيرهم.
التطلعات المستقبلية للمستشفى ليس لها حدود مبنية على حسن االداء والتنافسية االيجابية والتطوير والنمو
المدروس .فرح الوطن لهذا المولود قبل  41عاما وهاهو االن في سن الحكمة الدائم يشارك القطاعات
الصحية األخرى في حماية مسيرة الوطن الموفقة المباركة من هللا وتعمل به كوادر مؤهلة واعية واعدة
وترعاه عين قائد الوطن.
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زاد األردن

الثالثاء

2113/11/22

أسرة نادي الجامعة األردنية
ابراهيم ارشيد النوايسة
أعتقد بأن اإلعتذار هو فعل نبيل وكريم ويعـطي األمــل بتـجديــد العالقة وتعزيزها وهو إلتزام ألنه يحثنا
على العمل وعلى تحسين العالقة وعلى تطوير ذاتنا كما يعتبر اإلعتذار فن ولــه قواعـــد و مهارات
إجتماعية ،نستطيع أن نتعلمها وهو ليس مجرد لطافة بل هو أسلوب في التصرف والسلوك نحو تحقيق
األهداف الصحيحة والتأكد من سالمة المعلومات.
ُ
ُك ُ
أثرت موضوع نادي الجامعة األردنية على أكثر من أربعة حلقات في بعض المواقع الكترونية
نت قد
معتمداً على مصادر من جهات خارجــية دون التــوضيح مــن أعضاء النادي أو رئيسها وعندما بدأت في
كتابة حلقة جديدة عن النـــــادي توصلت إلى أمور دعتني الحاجة للرجوع واألسفسار عن صحتها
لنــشرها للـــرأي العام  ،فلجأت إلى بعض السادة أعضاء النادي ورئيس النادي لإلستيضاح عن بعض
األمور الحساسة نوعا ً ما  ،فقابلني بعض أعضاء الهيئة اإلدارية ورئيسها بكل وجه بشــوش ورحـــبوا
بي وكنت أظــن بأن تسير األمور عكس ذلك تماما َ  ،وقــد أخبرني رئيس الــنادي بــأنه يتابع مـــا أكتبه
عن النادي وعن إعجابه بأفــكاري اإليــجابية نــحو تطوير النــادي وأمــور أخرى إال أنه طلب مني
مس ألة واحدة وهي االستيضاح من أعضاء الهيــئة اإلدارية لنـادي الجامعة أو منه عن بعض األمور قبل
الشـروع بالكـــتابة لكي ال تكون مقالتي غالبا ً ما تحمل طابع السلبية.
أعتقد بأنني بعد الخوض في بعض التفاصيل المفصلية و الجوهرية عن بعض الحقائـــق التي قد أشرت
لها في مقالتي السابقة المستقاة من مصادري ،ثبت لي بعد التأكد بأنها غير موثوقة وكانت لألسف الشديد
غير صحيحة  ،وقد ثبت ذلك بالحــجة والبرهان وبــدون أي ترتيب أو تنسيق مسبق .مما دعاني أن
أقتضي التنويه واألعتذار بكل ما تحمل الكلمة من معنى و عن كل كلمة صدرت مني بحق أعضاء أو
رئيس الهيئة االدارية لنادي الجامعة األردنية .
ُ
ولست في هذا
اما من اخطأت بحقهم فأعتقد انني طلبت منهم ان يسامحوني  ،وتأكدت انهم قبلوا اعتذاري،
معرض للصواب والخطأ ولكنني أعتقد بأن
المجال أدعي الكمال فإن الكمال هلل فقط  ،ولعل كل فر ٍد فينا َ
ً
اإلنسان الكيس الفطن هو من يتعلم من تجاربه وال يتسرع دوما في الحكم على شخص أو مجموعة
أشخاص إال بعد التيقن لكي ال يقع في األخطاء السابقة  ،كما أعتقد بأن الفشل هو نجاح إذا كان لنا أن
نتعلم منه وأن من اليعمل اليخطئ ...وبأن من يعمل يخطئ' .هذا وهللا ولي التوفيق والنجاح'
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حالة الطقس
طقس األردن

الثالثاء

2113/11/22

الثالثاء -22تشرين أول2102-
نهارا :توالي درجات الحرارة إرتفاعها الطفيف مع بقائها دون ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام ب
ويكون الطقس ُمغبراً حتى ساعات العصر في العديد من المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت
والعقبة .وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة وتبقى ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد
من المناطق ،وتتراجع سُرعتها بشكل كبير مع ساعات العصر والمساء.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من -1 :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الطرقات الخارجية حتى
ساعات العصر ،نتيجة الغبار واالتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
 -2خطر حدوث ُمضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون.
ليال :يتح ّول الطقس ليصبح مائالً للبرودة في العديد من المناطق ،وبارداً نسبيا ً في البادية والسهول
الشرقية .وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة.

األربعاء -22تشرين أول2102-
نهارا :تستمر درجات الحرارة باإلرتفاع لتصبح حول ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام .ويكون
الطقس ُمشمسا ً وخريفيا ً لطيفا ً في ال ُمرتفعات الجبلية ،و ُمعتدالً في بقية المناطق .وتكون الرياح جنوبية
شرقية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة ،تتحول عصراً لتصبح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال :يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح مائالً للبرودة بشكل عام ،وبارداً نسبيا ً في السهول الشرقية .وتكون
الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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الخميس -24تشرين أول2102-
نهارا :تستمر درجات الحرارة حول ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام .ويكون الطقس خريفيا ً لطيفا ً
في ال ُمرتفعات الجبلية ،و ُمعتدالً في بقية المناطق .مع ظهور بعض السُحب المتوسطة والعالية .وتكون
الرياح شمالية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال :يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح مائالً للبرودة في أغلب المناطق ،وبارداً نسبيا ً في البادية والسهول
الشرقية .وتتحول الرياح تدريجيا ً لتصبح شمالية شرقية ُمعتدلة السرعة.
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زوايا الصحف
عين الرأي

الثالثاء

2113/11/22

 رئيس الوزراء د .عبد هللا النسور يلتقي ظهر اليوم رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتابا ً للحديث
في الشأن االقتصادي.
 علمت « عين الرأي» ان شخصيات حزبية وسياسية زارت في عطلة العيد رؤساء وزراء
ومسؤولين سابقين بهدف االستماع آلرائهم عن أدائها خالل المرحلة.
 دائرة اإلفتاء أعلنت عن وقوع (  ) 257حالة طالق في أول يوم بعد عطلة العيد منها ( )115
حالة طالق واقع و (  ) 172غير واقع .
 د .محمود سرحان المدير العام السابق لمركز الحسين للسرطان عين مديرا للمركز العربي
للقلب ..السرحان يتولى حاليا رئاسة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
 الدفاع المدني في البقعة أنقذ ثاني أيام عيد األضحى «قطا ً» علق في الطابق الثالث بعمارة مقابلة
لعيادة الدكتور جورج حداد في شارع العيادات.
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صنارة الدستور

الثالثاء

2113/11/22

 علمت «صنارة الدستور» أن قضية تتعلق بتعيينات في بلدية الكرك الكبرى في طريقها الى
مكافحة الفساد للتحقيق في بياناتها.
 بعض الموالت التجارية تلجأ لتتبيل اللحوم والدجاج بعد تقطيعها وعرضها بأطباق جديدة للبيع
بعد ان تكون قد انتهت صالحيتها اصال.
 تعقد المؤسسة العامة للضمان االجتماعي اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن بدئها بتطبيق تعليمات
ومعايير السالمة والصحة المهنية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات اصابات العمل على
المنشآت المخالفة لشروط ومعايير السالمة والصحة المهنية وادواتها في مواقع العمل.
 تعقد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية صباح اليوم الثالثاء لقاء بين األمناء العامين لألحزاب
السياسية ولجنة الخدمات والبنية التحتية والشؤون االجتماعية في الحكومة ضمن سلسلة لقاءات
تبناها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د .خالد الكاللدة مع القوى السياسية واألحزاب
والنقابات.
 اعلن البنك المركزي امس عن طرح االصدار التاسع والخمسين لعام  2113من سندات الخزينة
االردنية ألجل سنتين بقيمة ( )71مليون دينار ليصدر اليوم بتاريخ .2113/11/22
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زواريب الغد

الثالثاء

2113/11/22

 يلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور صباح اليوم فريقا من الباحثين والخبراء السياسيين
العرب والدوليين ،يلتقون حاليا في عمان في اجتماع مغلق ينظمه مركز كارنيغي حول األزمة
السورية وتطوراتها.
 يتحدث رئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور ظهر اليوم ،خالل لقائه برؤساء تحرير الصحف
وعدد من كتابها في مكتبه بدار الرئاسة ،حول عدد من القضايا المحلية واإلقليمية وموقف
الحكومة منها.
 دعت تنسيقية المواقع اإللكترونية إلى اعتصام تنفذه عند الثانية عشرة من ظهر اليوم أمام رئاسة
الوزراء ،احتجاجا على توقيف الصحفيين ورفضا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
االعتصام يأتي أيضا تضامنا مع الزميلين ناشر موقع "جفرا نيوز" نضال الفراعنة ورئيس
تحريره أمجد معال ،الموقوفين في سجن الهاشمية منذ  15الشهر الماضي ،بعد إحالتهما إلى
محكمة أمن الدولة.
 نفت وزارة العمل أمس ،وعلى لسان مصدر مسؤول فيها ،أن تكون قد "استدعت" أيا من
المستشارين العماليين في الخارج ،إلى مركز الوزارة .معتبرة أن أي أحاديث بهذا الشأن "عارية
عن الصحة".
 تنفذ وزارة العمل اعتبارا من صباح اليوم حمالت تفتيشية وأمنية مكثفة على مختلف مناطق
المملكة ،وخاصة بحق عمال الميادين و"الدواوير" والساحات العامة ،فيما ستركز فرق التفتيش
على مناطق شمال المملكة ،مثل المفرق والرمثا وإربد والزرقاء ،من خالل فرق تفتيش ،يتم
إرسالها من مركز الوزارة والمديريات القريبة.
 القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي بثت أمس تقريرا لمراسل لها ،زعمت أنه أجراه في مخيم
الزعتري لالجئين السوريين ،وتناول ما وصفه التقرير بـ"زواج المتعة" ،ألثرياء عرب من
الجئات سوريات قصّر مقابل مبلغ من المال .القناة زعمت أن التقرير تم تصويره في مخيم
الزعتري من قبل الصحفي اإلسرائيلي هنريكا ،الذي ادعى أنه "دخل إلى األردن بجواز سفر
أجنبي ،ليعد تقريرا حول زواج قاصرات سوريات من أثرياء أعمارهم بين الستين والسبعين،
مقابل  3111دوالر.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية









تسفير أي عامل غير مصرح له اعتباراً من 11/11
 2.3مليار دوالر عوائد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 2112
(المفوضية) :أكثر من  749ألف الجىء سوري في األردن
وزير الداخلية :األردن وتركيا األكثر تأثراً باألزمة السورية
المصري :بلديات تعجز عن تقديم الخدمات بسبب الالجئين السوريين
أيا ٍد خفية تؤجج إضراب المعلمين بالعقبة
(الضمان) يصرف مدخرات المؤ َّمن عليهم في صندوق التعطل











األمير فيصل يستقبل قائد القوة الدولية في الجوالن
الكاللدة :الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع وهدفنا الحوار المثمـر
طواقم «غزة  »24توزع كراسي متحركة وأجهزة مساعدة على ذوي االعاقات
 71ألف عامل أردني ال يتقاضون الحد االدنى لألجور
«التـربية» تعلن تخصصات جديدة لغايات االبتعاث للجامعات إلقليمي الوسط والجنوب
قاضي المطبوعات يستمع إلى شاهد جديد في قضية فيلم بـراءة المسلمين
«المهندسين» تعد مبادرة لحل مشكلة تراخيص االبنية القديمة في البلديات
اإلعالن عن تشكيل كتلة «التوافق» وتوقع انضمامها الئتالف التجمع والنهضة
«الوطني لحقوق االنسان» يوصي باصدار قانون خاص بالقضاء االداري
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"المتكاملة" تعمل بنصف حافالتها
خدمات "فيسبوك" تعود لوضعها الطبيعي بعد عطل فني
ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مغبرة
مخطط إسرائيلي جديد لتقسيم األقصى
تراجع إيرادات " تكنولوجيا المعلومات" % 14
األمانة :مشروع استثماري بقيمة  71مليون دينار

24

