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 وعالمـــــــــــوضـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
استكمال انشاء كلیة " طب األردنیة" تبحث مع " جامعة الخلیل"

  للطب
٣  

األمریكیة في كلیة " دیال ماي"عرض موسیقي تفاعلي لفرقة 
  )األردنیة(الفنون والتصمیم في 

٥  

" األردنیة"مؤتمر دور اإلعالم في تجسیر الفجوة الجندریة في 
  االثنین

٧ 

عملیات قسطرة الشرایین الدماغیة وإعادة ترویة  الجدید في
  الدماغ

٩ 

تخریج المشاركین في برامج الدبلوم االتدریبي المھني في 
  "األردنیة"

١١ 

Korean culture celebrated at Jordan University  ١٣ 
المكافئ لطلبة  ةاردنیة العقبة تعلن موعد امتحان اللغة االنجلیزی

  الدراسات العلیا
١٨ 

   ؤون جامعیةش
واقع التعلیم العالي في األردن مقبول لكنھ لیس متمیًزا كما : سلیم

  في السابق
١٩ 

%  ٢٠لجنة تدرس تحمیل المحولین من المستشفیات الجامعیة 
  من كلفة العالج

٢٤ 

ً بخریجي الجامعات : المھندس ناصر صالح النجاح لیس مرتبطا
  األجنبیة

٢٥ 

معات لتزویدھا بالمقاعد الشاغرة تخاطب الجا) التعلیم العالي(
  للفصل الثاني

٢٦ 

 ٢٧  أبو غوش في قرعة بطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو
 ٢٨  بحث انشاء برامج مشتركة بین الجامعات االردنیة والبریطانیة

Top Jordanian students compete in local 
finance challenge 

٢٩ 

 ٣١  الثالثاء» الطفیلة التقنیة«بدء استقبال طلبات الترشح لرئاسة 
 ٣٣  أبو غوش یبدأ مشواره أمام التایواني جوانج الیوم

   مقاالت
 ً  ٣٤  صالح جرار.د/حتّى یكون الوطن جمیالً وآمنا

 ٣٥  عصام قضماني/األخطاء الطبیة والمساءلة والتوثیق

 ٣٦  وفیات
    ٣٩- ٣٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" استكمال انشاء كلیة للطب" طب األردنیة" ع تبحث م" جامعة الخلیل  

بحث عمید كلیة الطب في  -زكریا الغول  

الجامعة األردنیة الدكتور نذیر عبیدات في 

مكتبھ الیوم مع وفد جامعة الخلیل إجراءات 

   .استكمال مشروع إنشاء كلیة للطب

وناقش الجانبان سبل وآلیات االستفادة من 

األكادیمیة والعملیة، في الخطط الدراسیة والتقسیمات األكادیمیة " ةاألردنی"خبرة كلیة الطب في 

  .واإلداریة وآلیات اإلیفاد

وقدم عبیدات إیجازا حول الكلیة ورؤیتھا وما تحویھ من أقسام ومختبرات، والتخصصات التي 

في تطرحھا معربا عن دعم إدارة الجامعة ومساندتھا إلنجاح أي برامج مشتركة دعما لصمود األھل 

  .فلسطین عبر تمكینھم علمیا وعملیا، في مواجھة الكیان الصھیوني

وجال الوفد الضیف في أقسام ومختبرات الكلیة، والقاعات التدریسیة ومستشفى الجامعة لالطالع 

   على تجربة الجامعة االردنیة، ومحاولة نقلھا للكلیة المزمع إنشاؤھا

أسھمت بشكل أساسي في تطور المنظومة " األردنیة"وقال رئیس الوفد الدكتور عادل التكروري إن 

األكادیمیة في كافة الجامعات العربیة وخصوصا الجامعات الفلسطینیة على كل المستویات، األمر 

  .الذي كان لھ األثر الكبیر في تقدم عجلة البحث العلمي

 أخبار الجامعة

 ٢٩/١١/٢٠١٧أخبار األردنیة                                                        األربعاء                                        
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طب تكون ردیفة  وأشار إلى أن جامعة الخلیل تتطلع لنقل تجربة الجامعة األردنیة في إنشاء كلیة

  .للقطاعین األكادیمي والصحي في الخلیل لسد االحتیاجات التعلیمیة والصحیة
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  )األردنیة(األمریكیة في كلیة الفنون والتصمیم في " دیال ماي"عرض موسیقي تفاعلي لفرقة 

لم یكن عرضا موسیقیا  -فادیة العتیبي 

دیال "وغنائیا فقط ذلك الذي قدمتھ فرقة 

یكیة خالل الحفل الذي األمر" ماي

استضافھا فیھ قسم الفنون الموسیقیة في 

كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة 

أمس بالتعاون مع السفارة األمریكیة في 

  .عمان

كان العرض الذي جاء بحضور عمید الكلیة الدكتور رامي حداد أشبھ بالورشة العملیة والتوعویة 

التي تتمیز فیھ " البلوغراس"والكلیة تدریبات عملیة لعزف موسیقى التي تلقى خاللھا طلبة القسم 

الفرقة التي ال تضم في عضویتھا سوى خمس فتیات، وھي عبارة عن موسیقى فولكلوریة متأثرة 

  .ببعض عناصر موسیقى الجاز وموسیقى الكنتري من الوالیات المتحدة األمریكیة

ذلك األداء المرھف الحس والعفوي الذي تنتھجھ  ھو) غرامي(وما یمیز الفرقة المرشحة لجائزة  

الفتیات الخمس خالل عزفھن على أدوات موسیقیة قدیمة وحدیثة غیر كھربائیة، وغنائھن أغاني من 

تألفیھن وألحانھن، األمر الذي أسھم في خلق حالة من الدفء والتواصل مع الحضور الذي أبدى  

  .لكلوریةتفاعلھ دون افتقادھا جمالیات الموسیقى الف

رئیس قسم الفنون الموسیقیة الدكتور نضال نصیرات أكد أھمیة تنظیم ھذا اللقاء الفني الذي جمع ما  

بین فرقة أمریكیة ذات طابع فني خاص وطلبة القسم ما یسھم في  تنمیة التذوق الموسیقي لدیھم 

ات الفنیة والموسیقیة والقدرة على تكوینھ، وارتفاع مستوى الوعي الفني لدیھم ما یعزز من المھار

  .التي یتلقونھا خالل دراستھم

 ٢٩/١١/٢٠١٧الرأي الكتروني                                  األربعاء                                        
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وأضاف نصیرات إن الحفل الذي جاء أشبھ بورشة توعویة بالنسبة لھم، لما تخللھ من انخراط ما بین 

الطلبة وأعضاء الفرقة، واحتكاك مباشر معھم أسھم في تعریفھم بأحد أنواع الفن التراثي األمریكي 

أن القسم استضاف في وقت سابق إحدى الفرق الیابانیة التي قدمت بعضا  وتعلم موسیقاه، مشیرا إلى

  .من مقطوعاتھا الفنیة التي حاكت تراثھا وثقافتھا الیابانیة

بدورھا أشادت نائب الملحق الثقافي في السفارة األمریكیة كیال عازر بالتعاون القائم ما بین السفارة 

ن خالل تنظیم فعالیات مشتركة للتعریف بثقافة وحضارة والجامعة األردنیة والجامعات األردنیة، م

أمریكا، مشیرة إلى اھتمام السفارة بإقامة لقاءات تستھدف فئة الشباب وتتیح الفرصة أمامھم لاللتقاء 

  .بالخبراء والفنانین بھدف إطالعھم على تجاربھم  واالستفادة من خبراتھم العملیة

لطلبة الكلیة جاء ضمن سلسلة من ) دیال ماي(فرقة وأشارت عازر إلى أن العرض الذي قدمتھ 

الحفالت التي ستقدمھا الفرقة خالل زیارتھا األولى لألردن، وتستمر في عدد من المحافظات مثل 

  .الكرك وجرش والسلط

من الجدیر ذكره أن مؤسسات الفرقة الخمسة قد اجتمعن بوصفھن مندوبات للسالم من خالل نشر 

سنة الماضیة  ٤٢ر وتمثیل الموسیقى األمریكیة في الخارج، وعلى مدى الـ الموسیقى ومن أجل السف

للتواصل بین الثقافات " الموسیقى األمریكیة في الخارج"عزز برنامج وزارة الخارجیة األمریكیة 

  .وبین الشعوب من خالل توفیر منصة لتقالید أمریكا الموسیقیة الغنیة للوصول إلى الجماھیر العالمیة
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االثنین" األردنیة"ور اإلعالم في تجسیر الفجوة الجندریة في مؤتمر د  

یعقد مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنیة ومركز اإلعالمیات العربیات مؤتمرا  -ھبة الكاید 

دولیا برعایةصاحبة السمو الملكي األمیرة بسمة بنت طالل المعظمة، بمشاركة عدد من الخبراء 

  .في قطاع المرأة واألكادیمیین المتخصصین

صباح یوم بعد غد االثنین ' دور اإلعالم في تجسیر الفجوة الجندریة'والمؤتمر الذي یقام بعنوان 

الوطنیة یعد نقطة انطالق لفعالیات أنا ھنا وتوأمة للجھود ' أنا ھنا'ویستمر یومین بالتعاون مع مبادرة 

یتعلق بالتمكین االقتصادي للمرأة والدور  المبذولة بین القطاعات األكادیمیة والمجتمع المدني فیما

  .األساسي للمؤسسة اإلعالمیة في إبراز ھذا الدور في شتى المجاالت

ویشارك في المؤتمر عشرون إعالمیة عربیة من دول العراق والبحرین والكویت والجزائر وتونس 

  .إلى األردنومصر و سوریا ولبنان وفلسطین والسودان والسعودیة وسلطنة عمان وقطر إضافة 

ویبحث المؤتمر على مدار یومین جملة من المحاور المتعلقة بالتمكین االقتصادي للمرأة في االعالم 

  والبطالة والھجرة بین االعالمیات ودور اإلعالمیات في صنع القرار بالمؤسسة االعالمیة

فة إلى دورھن في ودور المؤسسة اإلعالمیة بتعزیز التمكین االقتصادي للمرأة في سوق العمل، إضا

مواجھة الصورة النمطیة للمرأة في اإلعالم والتأطیر النظري لدور االعالم في إعادة إنتاج مفاھیم 

  .النوع االجتماعي

ویتطرق المؤتمر إلى دور اإلعالم في مواجھة الصورة النمطیة للمرأة في الدراما العربیة واستخدام 

علیم التفاعلي، وبناء قدرات االعالمیات والتوجیھ المھني المنتجات االعالمیة لمبادرة أنا ھنا في الت

لإلعالمیات اإلناث، ویتناول عروضا لخبرات بین جیلین من اإلعالمیات، واإلعالم واألھداف 

 ٣/١٢/٢٠١٧عمون                                             األحد                                          /أخبار األردنیة 
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التنمویھ واإلعالم والتنمیة في العالم العربي، وأخیرا یعرض واقع اإلعالمیة العربیة والمرأة واالعالم 

  .من منظور أكادیمي
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  ایة الجمعیة األردنیة لجراحة الدماغ واألعصاببرع

  الجدید في عملیات قسطرة الشرایین الدماغیة وإعادة ترویة الدماغ

أقامت الجامعة األردنیة بالتعاون مع جامعة 

فیینا الطبیة وبرعایة الجمعیة األردنیة 

لجراحة الدماغ واألعصاب یوما علمیا 

حول جراحة وقسطرة شرایین الدماغ 

  .افة من مجمع فرح الطبيباستض

وشارك في الیوم العلمي جراحو أعصاب 

من ألمانیا والنمسا والیونان باإلضافة إلى جراحي أعصاب واختصاصیي أمراض األعصاب 

واألشعة التداخلیة من األردن من مختلف المؤسسات الطبیة الجامعیة والعامة والخاصة وكذلك أطباء 

   .عة األردنیةمقیمون  وطالب كلیة الطب في الجام

وقد قدمت ورقات عمل ومحاضرات على مستوى متمیز ناقش فیھا المشاركون آخر المستجدات في 

عملیات قسطرة الشرایین الدماغیة وعملیات إعادة ترویة الدماغ للمرضى المصابین بالجلطات 

ض الحاالت الدماغیة وغیرھا من األمراض المعقدة المتعلقة باألوعیة الدمویة للدماغ، ونوقشت بع

  .المرضیة المعقدة وكیفیة عالجھا بالجراحة التحویلیة الدقیقة للشرایین

وعلى ھامش الیوم العلمي كرمت الجامعة األردنیة الدكتور زید الكیالني تقدیرا إلنجازاتھ على مدى  

خمسین عاما في مجال الرعایة الصحیة وبالذات في مجال اإلخصاب وأطفال األنابیب، وقد قام 

تور ولید المعاني بتسلیم درع الجامعة للدكتور زید الكیالني متمنیا لھ تمام الصحة ودوام التقدم الدك

  .والعطاء

 ٢٩/١١/٢٠١٧أخبار األردنیة                                                        األربعاء                                        



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
10 

   

تبع الیوم العلمي ورشة عمل في مختبر التشریح المجھري في جامعة العلوم التطبیقیة أشرف علیھا 

مقیمین على الجراحة قسم جراحة األعصاب في الجامعة وجامعة فیینا الطبیة لتدریب األطباء ال

المجھریة لألوعیة الدمویة الدماغیة، ویعد مختبر التشریح المجھري مركزا فریدا من نوعھ في العالم 

ویخدم كافة الجامعات والمؤسسات الطبیة الراغبة بإقامة ورشات تدریبیة متخصصة لألطباء في كافة 

  . المجاالت
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  "األردنیة"لمھني في تخریج المشاركین في برامج الدبلوم االتدریبي ا

احتفل في الجامعة األردنیة الیوم بتخریج مجوعة من الطلبة المشاركین في برامج   -محمد المبیضین 

الدبلوم التدریبي المھني التي عقدت بالتعاون ما بین 

مركز االستشارات والتدریب في الجامعة 

  .وأكادیمیة السباقون في عمان

ــ لمدیر المركز وتكمن أھمیة ھذه البرامج وفقا

الدكتور مازن عرفة ــ إلى إعداد وتأھیل شبان في 

  .مھن تحتاجھا قطاعات إنتاجیة في السوقین المحلي واإلقلیمي

وأشار عرفة إلى نجاح المركز في تنفیذ مشاریع وبرامج تدریبیة بالتعاون مع القطاع الخاص، 

وتمكینھم من اإلسھام في جھود التنمیة وتستھدف فئات من الشباب من كال الجنسین  لتأھیلھم مھنیا 

  .الوطنیة الشاملة

وأعرب عرفة عن تقدیره وامتنانھ للمشرفین والمدربین العاملین في المركز على جھودھم المتواصلة 

إلنجاح ھذه البرامج مؤكدا أن المركز سیظل نافذة تطل منھا الجامعة على سائر القطاعات في 

  .المجتمعات المحلیة

دیر أكادیمیة السباقون محمد العفوري التسھیالت التي قدمتھا الجامعة لتنفیذ ھذه البرامج دوره ثمن م 

دوره ثمن مدیر أكادیمیة السباقون محمد العفوري .والدورات التي تخدم قطاعات مجتمعیة مختلفة

   .لفةالتسھیالت التي قدمتھا الجامعة لتنفیذ ھذه البرامج والدورات التي تخدم قطاعات مجتمعیة مخت
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متدربا ومتدربة محاضرات علمیة وتدریبات ) ٤٠(وتلقى المشاركون في ھذه البرامج والبالغ عددھم 

عملیة في برامج شملت صیانة سیارات الھایبرد وھندسة الشبكات والطاقة المتجددة واللغة 

  .اإلنجلیزیة

  .ت للمشاركینوسلم عرفة في ختام الحفل الذي حضره عدد من المسؤولین في الجامعة الشھادا
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Korean culture celebrated at Jordan University 

More than 1,000 students from Jordan University (UJ) on Wednesday 

attended the third edition of the “Korea in a day” festival, aimed at 

acquainting Jordanians with Korean culture.  

 

Organised by students from the UJ English-Korean programme, the event 

was supported by the Korea International Cooperation Agency (KOICA) and 

displayed dances, traditional clothes and melodies performed by Jordanian 

students.  

 

“Korea in a day” also included the presentation of four Korean fairytales and 

a cooking book translated into Arabic by the students from the university’s 

Korean department.  

 

A wide variety of Korean dishes were also offered for the attendees to get to 

know the culture through their taste buds.  

 

 ٣٠/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                       الجوردان تایمز                    
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“Learning the Korean language opens a lot of doors,” said Ward Ahmed 

Dawleh, a student who graduated from a double Major in English and 

Korean last year and is now working with KOICA, adding “the Korean 

culture gets more interesting as soon as you start learning about it.” 

 

Currently, there are more than 187 students enrolled in the UJ Korean-

English programme.  

 

“I want to open a Korean cultural centre in Jordan to provide locals with 

more knowledge about the culture,” Malak Izraqi told The Jordan Times.  

 

The third-year student is planning to do her Masters in America or Korea to 

improve her language skills.  

 

“I have to confess that, when I started my degree, I was so interested in 

Korean that my English skills diminished,” she recalled. 
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 “What I like most about Koreans is their commitment,” Dawleh told The 

Jordan Times, adding “their strength and ability to build a country like South 

Korea in just 50 years is impressive to me”. 

 

The Korean language professors are volunteers from KOICA’s programme, 

titled “World Friend Korea”, who share their interest and passion for the 

Korean culture to the students.  Since 2006, 15 professors have been 

teaching the language at UJ.  

 

Professor Kim Mi-ae was alarmed by the lack of Korean literature available 

in Arabic and decided to create a Book Club to address the issue.  

 

“My students don’t read Korean books even if that’s what they are studying 

because they aren’t available. So I decided to use the students’ passion and 

enthusiasm to solve this issue,” Mi-ae said. 
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The students from the Book Club translated the books from Korean to 

English, and then to Arabic. They also handled the translation of the four 

Korean fairytales and the cooking book showcased at the event.  

 

“This will be a great opportunity for our students once they finish their 

education: having their names in a book will help them get a good job once 

they graduate,” said Byun Sook-jin, the country director of KOICA Jordan.  

 

 “What I like most about the Korean culture is how polite they are and how 

they value people,” said second-year student Ameera Zorba.  

 

She said learning Korean is “not that difficult” and, after two years of study, 

she considers herself 60 to 70 per cent fluent.  

 

Sook-jin stated that people interested in learning the language do not have to 

be UJ students, stressing that anyone can contact the Foreign Languages 

Department and start learning.   
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”Culture is a bridge that connects people,” concluded the dean of the Faculty 

of Foreign Languages Mahmoud Al Shetawi. 
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  المكافئ لطلبة الدراسات العلیا  ةاردنیة العقبة تعلن موعد امتحان اللغة االنجلیزی

اعلنت الجامعة االردنیة فرع العقبة موعد عقد امتحان اللغة االنجلیزیة المكافئ لالمتحانات العالمیة 

ھا بدایة والمؤھل للطلبة الرغبین بالتسجیل في برامج الدراسات العلیا والتي قررت الجامعة افتتاح

وذلك في مختبر اللغات االجنبیة بمبنى الجامعة في العقبة  ٢٠١٨-٢٠١٧الفصل الدراسي القادم 

وعلى جلستین االولى من الساعة الثانیة لغایة الرابعة والجلسة الثانیة من الرابعة والنصف ولغایة 

لطلبة المتقدمین واكدت الجامعة انھ على ا. ٦/١٢/٢٠١٧السادسة والنصف من مساء یوم االربعاء 

لمن جنسیتھم االردنیة واظھار  لالمتحان ابراز ھویة األحوال المدنیة أو جواز السفر الخاص بھم 

ً بأنھ لن یتم اعتماد غیر ھذه الوثائق لدخول قاعة  جواز السفر لمن یحمل الجنسیة غیر األردنیة، علما

وكان مجلس عمداء   .ة المالمحاالمتحان وعلى ان تكون الوثیقة المبرزة ساریة المفعول وواضح

عن قراره بطرح عدد من برامج الماجستیر   الجامعة االردنیة في العقبة قد اعلن الشھر الماضي 

والدبلوم الجدیدة في مختلف التخصصات مع بدایة الفصل الدراسي الجدید وذلك لمواكبة احتیاجات 

الطلبة الراغبین بمتابعة دراساتھم  سوق العمل محلیا وإقلیمیا وعالمیا، وبما یلبي طموح ورغبات

اصول التربیة، المحاسبة، علم الحاسوب، (العلیا، حیث تمت طرح خمس برامج للماجستیر ھي

كما وافق المجلس على طرح دبلوم االدارة  ). مناھج عامة/ الترجمة انجلیزي عربي، مناھج تدریس

تربیة والتعلیم، وذلك استجابة للتحدیات المدرسیة الموجھ الى المدارء والمعلمین في مدارس وزارة ال

التي تواجھ اإلدارة المدرسیة في العصر الحدیث، وبھدف تطویر كفاءات مدراء المدارس والمعلمین، 

لیكونوا مستعدین لتبني األدوار الجدیدة في مدارسھم حیث تم بناء البرنامج وفقا لمعاییر الجودة 

ئص البیئة التعلیمیة، حیث سیطبق وفق آلیات عمل تربط العالمیة، وبناء على حاجات المعلمین وخصا

ما بین الجانب النظري والعملي لخلق رؤیة مستقبلیة رائدة للقیادة المدرسیة، لیكون المعلمون فرسان 

  .تغییر وقادة ملھمین في مدارسھم

 ٣٠/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                                           ٧:االنباط ص
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  واقع التعلیم العالي في األردن مقبول لكنھ لیس متمیًزا كما في السابق: سلیم

  
تغیر جامعة عمان العربیة ھویتھا كما یقول القائمون علیھا، بعد ان تأسست بدایة لتكون جامعة لم 

متخصصة بالدراسات العلیا، بل توسعت لیكون البكالوریوس المظلة والماجستیر مكمال للطلبة، الن 
  ..الدراسات العلیا وحدھا ال تكفي لفتح جامعة وال یمكنھا ان تكتمل

ة من شراكة عربیة بالفعل لمستثمرین عرب وشركة كویتیة واردنیین، فھي بذلك عربیة الجامعة نابع
وتعتمد وفقا الجنداتھا لتشكل جامعة عصریة شاملة ورائدة في منھجیتھا « العربیة « حملت مظلة 

وخططھا الدراسیة على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي، وتعزز االنفتاح الفكرّي والوعي 
ع الثقافي وتنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف والتعصب واحترام الرأي الحضاري والتنو

  .والرأي اآلخر
ماھر سلیم والذي عرج على رئاسة مؤسسات تعلیم عالي . جامعة عمان العربیة ومن خالل رئیسھا د

ل خاصة، كانت الثالثة ھي عمان العربیة، یؤمن ان تعیینھ كان وفقا السس عادلة وشفافة ال تحتم
  .التأویل ومضت تفاصیل التعیین بال تدخالت، واالوراق والمقابالت كانت الحسم

بعد تعیینھ بحوالي الشھرین، بدا متحمسا لیؤسس لمرحلة « مع الدستور « ماھر سلیم وخالل لقاء . د
مختلفة تكتمل بھا صورة الجامعة المشرقة لجذب مزید من الطلبة بعد ان كشف والول مرة عن 

كلیة للطیران بالمملكة تعتمد اساسا على التدریب العملي وصیانة الطائرات من خالل تأسیس اول 
  ..شراكة حقیقیة مع كلیة الملكة نور للطیران

ماھر سلیم وعبر تقییمھ للعدید من قضایا التعلیم العالي وھو صاحب الخبرة التي فاقت السنوات 
ضد وجود صاحب راس المال  العشر في مجال رئاسة جامعات خاصة یقر ویعترف انھ لیس

بالجامعات الخاصة و ممارسة تدخلھ الذي قد یكون ایجابیا وربما سلبیا، بما ال یتعارض مع استقاللیة 
الرئیس الن االثنین مصلحتھما نجاح الجامعة، معلنا ان عمان العربیة ھي اول جامعة خاصة تتمتع 

  .باستقالل مالي واكادیمي كامل
لكفاءة ھو صمام االمان لعمل الجامعات، والبد من تطویره دوما وقد خلق سلیم اعتبر ان امتحان ا

تنافسیة ایجابیة بین الجامعات، مؤكدا ان احدى نتائجھ غیرت من صمیم تخصص الصیدلة بعمان 
  .العربیة وتغیر على اثرھا اساتذة، ضبطا للمخرج الطالبي ونتائج العمل االكادیمي

كارا عبر تطویر التعلیم العالي في جامعتھ، حیث فرض على اساتذتھ سلیم بدا متفائال وھو یطرح اف. د
  .ان یكون بحثھ مرتبطا بفكرة ریادیة تخدم المجتمع

، التالي نصھ، على قضایا مختلفة طالب فیھا بتمثیل لرؤساء »الدستور« وعرج سلیم في حواره مع 
اسس عادلة ومتخصصة وكفؤة  الجامعات داخل مجلس التعلیم العالي، وان تشكل مجالس االمناء وفق

  ..لیستطیعوا بجدارة تقییم رؤساء جامعاتھم دون تدخل احد
  ..تعییني كان عادال بال تدخالت 

قال الدكتور سلیم، ان اجراءات تعیین الرئیس في جامعة عمان العربیة تمر بمراحل معینة تعتمد 
الوظیفة ویتم تحدید القائمة االصغر الحاكمیة والشفافیة وتبدأ بقبول طلبات الراغبین بالعمل في ھذه 

واجراء مقابالت مع ھذه الفئة ثم یرفع مجلس امناء الجامعة تنسیبھ الى مجلس التعلیم العالي ویختار 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣/١٢/٢٠١٧األحد                                                                                                       ٤: الدستور ص
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رئیسا للجامعة وھي طریقة مھنیة سلیمة، وقد قابلت الجھات المعنیة من الشركة وھیئة المدیرین وتم 
  .التنسیب من مجلس االمناء

معة بوضعھا الحالي اول جامعة خاصة تتمتع باالستقاللیة الكاملة وتطبیق مبادئ اعتقد ان الجا
الحاكیمة باالدارة الجامعیة، والرئیس ھو امر الصرف المالي واالداري واالكادیمي، ویحاسب من 
مجلس االمناء، ومسؤول امام ھیئة المدیرین للشركة المالكة وال یوجد اي تدخل من قبل المالكین او 

لمال بشكل اخر باالدارة الجامعیة الیومیة، وھذا مرده الى ان الجامعة مملوكة من شركة رأس ا
كویتیة والشركة ال تتدخل بادارة الجامعة ومن البدایة ھنالك رؤیة متفق علیھا وخطط عمل یعمل 

  .الرئیس من خاللھا والتفاصبیل الكاملة للجامعة من صالحیات الرئیس وحده
  ؟ .. ھاھل فقدت الجامعة ھویت

سلیم ان جامعة عمان العربیة ھي جامعة غیر ربحیة بالتالي ال یعني ذلك ان ال یكون ھنالك . وقال د
ربح سنوي، والفائض بین الربح والمصروف وتوسع الجامعة بحاجة الى مال وھذا یستثمر لتطویر 

مفھوم الربح الجامعة، تبدأ براس مال صغیر وتتوسع من خالل الفائض السنوي، ولكن لیس ھنالك 
الذي یوزع على المساھمین فالجامعة الربحیة توزع الربح على المساھمین اما لدینا فالفائض یذھب 
جزء منھ الجرة البنیة التحتیة وحق الجھة المالكة ان تحصل على ربح محدود والفائض یذھب الى 

  ...تطویر وبناء مرافق للجامعة وتكلفة خطط وبرامج دراسیة
بدات الجامعة كانت فكرتھا رائدة واالولى بھذا المجال فقامت بطرح برامج دراسات  اعتقد انھ عندما

قرر مجلس التعلیم العالي االردني وبناء على دراسات مشتركة بین المجلس وتلك  ٢٠٠٧علیا وعام 
الجامعات المثیلة ترخیص بكالوریوس ویمنع برنامج الدكتوراه على كافة تلك الجامعات، ووجوده 

مرحلة كانت الدراسات العلیا غیر كافیة الدارة الجامعات، لم یكن تضییع لھویتھا بل محافظة بتلك ال
على الجامعة من الزوال النھ بدون جدوى اقتصادیة سیتم اغالق الجامعة، وبالقطاع الخاص 
فالبرنامج یجب ان یكون عنده اكتفاء ذاتي وعندما یكون مقدار الرسوم والتكلفة للبرامج ال تكفي 

تغطیة النفقات السنویة والجاریة تكون الجامعة بمأزق مالي، والدراسات العلیا لوحدھا ال تحقق ما ل
یكفي لدیمومة الجامعة، الن فیھا نفقات ھائلة بالبحث العلمي، وال یوجد دعم فعلي لھ من القطاع 

  .الخاص والصناعي
  !!البحث العلمي ضعیف واألسباب واضحة 

ي الموجود بالجامعات ككل ال یحقق رؤیتنا المنشودة على االطالق وھو واشار الى ان البحث العلم
ضعیف وھذا یعود الى اسباب ثقافة البحث العلمي وتمویلھ والقطاع المتلقي لخدمة البحث العلمي وھو 
القطاع التجاري والصناعي ال یقوم بدوره في دعم البحث العلمي، والتكلفة التي یتطلبھا البحث ال 

ھا مقارنة مع الدول الخارجیة، والبد ان یؤطر بشكل مختلف بما یتالئم مع حاجة یمكن مجارات
السوق، وقد عممت ان تكون رسائل الماجستیر تؤدي الى حل لمشكلة فعلیة على ارض الواقع، 
وبالتالي یجب ان نتطرق الى مشكالت المجتمع وعلینا نشر ھذه الدراسات لنتأكد من عمقھا وجدواھا 

  .بمجالت علمیة راقیة ومحكمةویجب ان تنشر 
ونحن االن ومنذ العام الماضي لیس لدینا مشكلة بالصرف على االیفاد والبحث العلمي، لكن بالسابق 

  .ترتب على الجامعة مبالغ وتدفعھا الجامعة بالتقسیط لصندوق دعم البحث العلمي
  ..ھندسة طیران األولى بالمملكة

وافقة المبدئیة النشاء كلیة طیران بتكنولوجیا صیانة سلیم عن حصول الجامعة على الم. وكشف د
الطائرات وسنقوم باالعالن عن قبول الطلبة باقرب وقت ممكن وھي اول كلیة طیران بجامعة اردنیة 
سواء اكانت رسمیة ام خاصة، وطلبنا ان یكون ھنالك تخصص بكالوریوس طیران تجاري، وقد 

لیة الملكة نور للطیران بحیث یكون تعلیم الطلبة نظریا انشئت باالتفاق وتعزیز مبدأ الشراكة مع ك
بالجامعة والتعلیم الفني التطبیقي بالكلیة بمطار ماركا، حیث سیتدرب الطلبة على الطائرات فعلیا وقد 

  .وزعنا المواد الدراسیة الخاصة بالتدریب بشكل دقیق ومرتب
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  !!االعتماد صمام األمان
سات التعلیم العالي ومنذ بدایة عملھا كانت صمام االمان لبناء سلیم ان ھیئة اعتماد مؤس. ویرى د

جامعات وطنیة خاصة باالردن على سویة عالیة تنافس الكثیر من الجامعات بالوطن وخارج الوطن 
وكافة المعاییر كانت لصالح المؤسسة والبرنامج المطروح داخل المؤسسة وبالتالي لصالح المجتمع، 

دیا للعدید من الدول بالمنطقة، مؤكدا ان المعاییر التي وضعت على واالردن كان مبادرا وریا
  . الجامعات االردنیة لیست صعبة والحوار بین الجامعة والھیئة سھل العدید من القضایا

  قانونا التعلیم العالي والجامعات 
  األردنیة ال بد أن یحققا االستقاللیة

سیة وھي ضروریة للغایة وكل التشریعات التي واكد رئیس الجامعة ان تطویر التشریعات قضیة اسا
ستصدر الھدف منھا استقاللیة الجامعات للحصول على جامعة قادرة على العمل بشكل ایجابي 
وتجلب خریجین متمیزین وعدم االستقالیة تؤزم البیئة االكادیمیة، واي تشریع بتعدیالتھ القادمة البد 

عدم المسؤولیة او الرقابة، وقضیة الشفافیة مرتبطة بكلمة ان یحقق استقاللیة الجامعات وال یعني ذلك 
االستقاللیة، فالرئیس یجب ان یكون عنده متابعة ومسؤولیة فالحریة ال بد ان ترتبط بضوابط محددة 

  .ومدروسة
سلیم ان راس المال یجب ان یكون حاضرا بالجامعة بما ال یتعارض مع استقاللیة رئیس . وقال د

بطرق محددة وجمیلة وعلیھ یجب ان یتناغم مع ھیئة المدیرین او صاحب الملك  الجامعة واداراتھا،
وغایتھما الحقیقیة نجاح الجامعة والرئیس ایضا یھدف لذلك والنتیجة الموجوه نوعیة البرامج 

  .والطالب والتخصصات
وان  وتحدث عن تفاصیل عمل مجالس االمناء الذین یجب ان یتمتعوا بنوعیة مختلفة وكفاءة مدروسة

یكونوا قادرین على ادارة شؤون الجامعة وھم البد ان یكونوا قادرین على اتخاذ قرارات بشأن تقییم 
رؤساء جامعاتھم، واشار الى انھ ان كان ھذا المجلس غیر قادر فاالولى ان الیكون ھناك مجلس امناء 

ھم، وقال اقترح ان عادي والبد ان یكونوا قادرین على تقییم الرئیس وان ینجزوا اي عمل مناط ب
تتضمن القوانین تشكیل مجالس االمناء من الخبراء الذین عملوا بالجامعات، ولیس لھم اي مصلحة 

  .مع اي جامعة
وقال اذا اعتمدنا مبدأ الكفاءة والعدالة بالتعیینات لمجالس االمناء تنتھي الكثیر من االشكالیات وتعزز 

ن اعضاء مجالس االمناء متناغمین مع اجواء جامعاتھم االستقاللیة بشكل كبیر،مؤكدا ضرورة ان یكو
من حیث ان الجامعة التقنیة یجب ان یكون معظم اعضائھا من التقنیین او القریبین من ھذا 
التخصص، مشیرا الى انھ ال فرق بین الجامعات الرسمیة والخاصة فالقانون جمھما تحت مظلة 

  .واحدة
  تقییم رؤساء الجامعات ضرورة 

  ..عبر اإلعالم مسیئة ومناقشتھ
سلیم ان مبدأ تقییم اي رئیس جامعة البد ان یكون بانجازاتھ وقیمھ وعملھ وما قدمھ للجامعة،  . وقال د

فكل الرؤساء یجب ان یخضعوا لتقییم دائم كما غیرھم من اصحاب المناصب، مؤكدا انھ مع تقییم 
الك امور یقاس علیھا االداء من الجامعة بمناحي واركان واضحة غیر متغیره بمعنى ان تكون ھن

برامج دراسیة وجوائز وانجازات اكادیمیة، وابحاث وتراجع العنف الجامعي وھي البد ان تكون 
  .معروفة لدى اي رئیس جامعة

واعتبر ان الكثیر من االمور تأخذ منحى سلبیا من خالل تناول الموضوع بشكل غیر الئق ما یعرض 
رغم عدم علمي « یربكھ، ومن الطبیعي ان یحصل ذلك الرؤساء للشخصنة ویعطل العمل و

، لكن ما یتم تداولھ في االعالم من سلبیات وایجابیات یؤثر على اداء الرئیس والعمادات »بالتفاصیل
  . واالدارة بكل اشكالھا، مؤكدا ان االولى ان یقیم الرئیس مجلس امناء الجامعة

  تمثیل رؤساء جامعات بمجلس التعلیم
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ان الجامعات الخاصة جامعات وطنیة تقوم بتقدیم التعلیم بالدرجة االولى وتشارك  سلیم.وقال د
الجامعات الھم العام وھنالك اھمیة كبیرة لتمثیل الجامعات الرسمیة والخاصة بكل مجالس التعلیم 
العالي، وجودھم یتمتع باھمیة كبیرة للمشاركة بكل تفاصیل العمل الجامعي فھم اصحاب حق بالتمثیل 

  .جودھم یجلب مزیدا من االیجابیةوو
واعتبر ان امتحان الكفاءة بفكرتھ غایة باالھمیة وھو یعالج ویتطرق الى كافة القضایا المطروحة 
بالجامعات و یقیس كفاءة الخریجین، ویحتاج الى تطویر دائم ومن اجل مواكبة التطورات التي 

ي یعالجھا الطالب خالل سنوات تخضع على البرامج ونوعیة الخریجین ومجاالت المعرفة الت
دراستھ، معتبرا ان اھدافھ واضحة ومعلنة وتحمل بعدا تنافسیا رائدا ومقبوال ومدروسا، یؤول 

ویجعلھا تقیم برامجھا وطلبتھا بشكل دوري « الجامعة « بالنتیجة على االیجابیة للمؤسسة االكادیمیة 
  .بما یحسن منھا ویدفعھا الى التطور

امعة اعتمدت على نتائج الكفاءة باحدى دوراتھا التي اثبتت ان ضعفا حاصال بمجال واشار الى ان الج
تخصص الصیدلة بحالة معینة، ونتیجة لذلك فقد قامت الجامعة باجراء تغییرات على بعض اساتذة 
القسم، وعلى اثر ذلك وبعد دورة جدیدة من االمتحان تم اثبات ان ما حصل كان لصالح الجامعة 

  .وھذا یرجع الى مدى اھمیة وفائدة ذلك االمتحانبشكل كبیر، 
وبین ان المجاالت المعرفیة التي یقیسھا االمتحان ھي االضعف لدى الطلبة ومؤشر ذلك ان تدریسنا 
تقلیدي دون االھتمام بالنشاطات الالمنھجیة التي تزید وعي وثقافة الطالب، حیث البد من االھتمام 

ى والواجبات والمشاریع وركزنا ان یسعى االستاذ الى مھارات بالكتاب الجامعي والقراءات االخر
البحث و التواصل عند الطالب وھي اھم بدایات التغییر وستظھر نتائجھا بالمراحل القادمة،حیث ان 
التحصیل الذاتي اكثر من التلقین، لن نقوم بتغییر الواقع مرة واحدة وقد بدأنا باالھتمام بالعملیة 

  . ت االخرىالتعلیمیة والقراءا
  ..تطبیق التشریعات غیر العادل یثیر عنًفا

سلیم ان العنف جزء من البیئة والمجتمع االردني وھو مرتبط بالعنف االسري والمجتمعي .وقال د
واحمل ادارات الجامعات مسؤولیة عدم تطبیق التشریعات الناظمة المعمول بھا باي جامعة، واعتقد 

لبة بعدالة یخفف من العنف الجامعي ویخلق عند الطالب ان تطبیق التشریعات على جمیع الط
مسؤولیة بان اي سلوك غیر سوي سیحملھ خسارة مستقبلھ واالضرار بواقعھ االكادیمي وخروجھ من 

  .الجامعة ربما
  .ال نخشاه.. تصنیف الجامعات 

نخشى التصنیف وقال  اننا في جامعة عمان العربیة نعلم حجمنا وما لدینا وموقعنا بین الجامعات وال 
بتاتا، وجودنا بالمقدمة او اقل لن یثنینا عن تنفیذ البرامج المعدة او التي یجب فعلھا لتطویر الجامعة، 
والتصنیف لن یمس الجامعات الرسمیة النھ لیس ھنالك خیارات للطالب الن ھناك قائمة تنسیق 

ا للقبول المباشر في حال موحد، وسیكون لھ اثر ملموس عندما یختار الطالب تخصصھ وجامعتھ وفق
طبق ونتائجھ ستعكس الواقع بشكل اكبر، وذلك كما كان معمول بھ سابقا بالجامعات من خالل القبول 

  .المباشر
اما الجامعات الخاصة فستتأثر الجامعات التي لن تحصل على تصنیف متقدم، وستعمل كافة 

  .الجامعات الخاصة على رفع سویتھا للوصول الى مراتب علیا
  ..اقع التعلیم مقبول لكنھ تراجعو

سلیم ان واقع التعلیم العالي باالردن مقبول مقارنة بالدول المجاورة ولیس كما كان بالسابق . وقال د
متمیزا، وھذا یعود الى ظروف عدیدة منھا كلفة التعلیم وتمویل التعلیم العالي، وزیادة عدد الجامعات 

ع اعضاء ھیئة التدریس على الجامعات وغیب مراكز الحكومیة والخاصة وھو الذي ادى الى توز
التمیز، اضافة الى منافسة الجامعات العربیة بمنطقة الخلیج وصرفھا على االساتذة والبحث العلمي، 
في االردن التعلیم النظري ینافس العدید من الجامعات والفارق بین الجامعات االردنیة واالكثر تطورا 
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لي وسبب نجاح بعض الجامعات باالردن ھو التدریب العملي وھذا ھو وتمیزا ینقصنا التدریب العم
  ..الفارق

الطب عندنا متمیز للغایة ویعكس نجاحا باھرا داخل وخارج االردن،وال طموح لدینا النشاء كلیة طب 
وسنھتم بالتخصصات الموجودة وتطبیقاتھا والتخصصات العلمیة والتقنیة، والتفكیر بالطب سیكون 

  .ةبمرحلة الحق
  .. عمان العربیة في سطور

م كجامعة خاصة غیر ربحیة تختص بالدراسات العلیا تحت ١٩٩٩أنشئت جامعة عمان العربیة عام  
مسمى جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، وكانت بذلك أول جامعة أردنیة مختصة في برامج 

ً الدراسات العلیا تطرح برنامجي الماجستیر والدكتوراه، وھي جامعة  ً وخاصا ً عاما معتمدة اعتمادا
ً في اتحاد الجامعات العربیة والعالمیة واإلسالمیة   .وعضوا

تسعى الجامعة إلى التمیز وتجسید روح الریادة واإلبداع في جودة التعلیم واصالة البحث العلمي 
ى وخدمة المجتمع، وإلى إعداد كوادر مؤھلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، وتعمل عل

تحفیز المواھب الریادیة واألفكار اإلبداعیة لدى الطلبة وإطالقھا من خالل توفیر البیئة المناسبة لبعث 
الطاقات الكامنة لدیھم وتحفیزھم على المبادرة والتصمیم من اجل أن یتحول اإلبداع والتمیز إلى حالة 

ُُدرات وتنمیِة مھارات دائمة وثقافة راسخة متأصلة، وتسعى ألن تكون فریدة من نوعھا في تطو یر الق
التفكیر العلمي واإلبداعي والناقد للوصول إلى التمیز من خالل توظیف التعلیم المبني على التجربة 
والتطبیق العملي والریادة المھنیة الموجھة نحو السوق واحتیاجاتھ لتشكل جامعة عصریة شاملة 

حلي واإلقلیمي والعالمي، وتعزز االنفتاِح ورائدة في منھجیتھا وخططھا الدراسیة على المستوى الم
الفكرّي والوعي الحضاري والتنوع الثقافي وتنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف والتعصب 

  .واحترام الرأي والرأي اآلخر
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  من كلفة العالج%  ٢٠لجنة تدرس تحمیل المحولین من المستشفیات الجامعیة 
  

ات الطبیة بوحدة شؤون المرضى التابعة للدیوان الملكي الھاشمي فیما تعتزم الحكومة حصر اإلعفاء
وفق مصدر مطلع أن اللجنة المختصة " الغد"وسحبھا من رئاسة الوزراء، كشفت معلومات مھمة لـ

تحصرھا بالمستشفیات الجامعیة وھي مستشفى الجامعة األردنیة ومستشفى الملك "باإلعفاءات سـ
ھما الى مستشفیات القطاع الخاص في حال عدم توفر وجود شاغر المؤسس، وسیتم التحویل من خالل

  ".بھما
تحول الحاالت المتعلقة بمرض السرطان الى مركز "وأضاف المصدر، أن وحدة شؤون المرضى سـ

الحسین للسرطان، وفي حال عدم توفر الخدمة لدیھ سیقوم المركز بشراء الخدمة من مستشفیات 
یتم "، مشیرا الى أنھ سـ"لتعامل مع المركز فیما یتعلق بالكلف المالیةالقطاع الخاص، وتتولى الوحدة ا

من المرضى المحولین اسوة بالتأمین المدني في الحاالت المحولة من %  ٢٠اقتطاع نسبة 
  ".المستشفیات الجامعیة

واعتبر المصدر ان ھذه التفصیالت ما تزال في طور الدراسة ریثما یتم دراسة اإلعفاءات التي من 
  .ملیون دینار ١٠٠لمتوقع ان یبدأ العمل بھا مطلع العام المقبل والتي رصد لھا نحو ا

وكانت الحكومة شكلت لجنة برئاسة أمین عام الدیوان یوسف العیسوي، وعضویة مدیر إدارة التأمین 
لحصر اإلعفاءات بالدیوان الملكي، "الصحي وممثلین عن وزارة الصحة وجھات حكومیة، في توجھ 

من رئاسة الوزراء وتوجیھ الخدمة للمواطنین الذین تنطبق علیھم أسس اإلعفاء من خالل  وسحبھا
  ".وحدة شؤون المرضى في الدیوان

ووفقا للمصدر ستدرس الحاالت المعفاة والتي تحمل تأمینا صحیا آخر، ویرجح ان تكون اإلعفاءات 
  .وفق أسس شفافة تم إعدادھا لھذه الغایة

، وھم % ٦٩صحي العالي، أن نسبة المؤمنین صحیا من األردنیین تبلغ نحو وتفید أرقام المجلس ال
  .المشمولون بمظالت تأمین مختلفة

وتعمل الحكومة ووزارة الصحة على حصر ما تبقى من المواطنین لشمولھم بالتأمین الصحي لتصبح 
  %. ١٠٠نسبة المشمولین 

ة العام المقبل یحمل الرقم الوطني وغیر یمكن ألي مواطن اعتبارا من بدای" الغد"وحسب ما رشح لـ 
الحصول على إعفاء من وحدة شؤون المرضى غیر المؤمنین التابعة للدیوان الملكي "مؤمن صحیا، 

  ".الھاشمي، التي تغطي نفقات عالجھ في جمیع القطاعات الطبیة العاملة في المملكة
ارتفاعا كبیرا خالل األعوام  وسجلت تكلفة المرضى الحاصلین على إعفاءات من الدیوان الملكي

ملیون دینار العام  ١٨٥ملیون دینار ووصلت إلى  ١٢٦األربعة الماضیة، فیما بلغت العام الماضي 
، حسب مؤشرات الحسابات في ٢٠١٣ملیونا العام  ١٦٩، و٢٠١٤مالیین العام  ٢٠٨، و٢٠١٥

  .وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي
المقدمة للمواطنین عبر مكاتب النواب، تسببت بضغوط كبیرة على  وكانت طلبات العالج واإلعفاءات

الحكومة، فیما یراجع عشرات النواب الرئاسة بشكل یومي للحصول على طلبات إعفاء ألبناء 
  .دوائرھم االنتخابیة

  ٣/١٢/٢٠١٧األحد                                                                                                          ٣-١: الغد ص
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  النجاح لیس مرتبطاً بخریجي الجامعات األجنبیة: المھندس ناصر صالح
  
شرقیة، وأھلي لم یكونوا أغنیاء مادیا لكن طبعا أغنیاء نفس عشت طفولتي ودراستي في عمان ال«

، ھذا ما بدأ بھ المھندس ناصر صالح حدیثھ »وحب للعلم، ولم أدرس في مدارس الغرب وجامعاتھ
لطالب الصف الحادي عشر بمدرسة أحمد طوقان في منطقة االستقالل بالعاصمة عمان خالل جلسة 

سة إنجاز للسنة العاشرة على التوالي بالتعاون مع وزارة التربیة حملة قادة األعمال التي تنفذھا مؤسّ 
المھندس ناصر، ھو مؤّسس  .والتعلیم والقطاع الخاص األردني وبشراكة إعالمیة مع جریدة الرأي

لخدمات الدفع االلكتروني التي سھلت على المواطنین تسدید التزاماتھم » مدفوعاتكم«شركة 
وفواتیرھم من خالل شبكة االنترنت والموبایل، ولد في لواء ماركا الشمالیة وعاش فیھ مراحل 

لتعلیم حیث بدأ دراستھ وخالل الجلسة تحدث المھندس ناصر عن بدایاتھ في مجال ا .طفولتھ وشبابھ
 ١٩٩٥في مدرسة الشریف حسین، ثم انتقل إلى كلیة الحسین، وتخرج من الجامعة األردنیة عام 

،ودخل عالم البرمجة بعد أن اشترك بدورة نظمتھا الجامعة األردنیة، وعمل منھا مشروع تخرجھ، 
وثم انتقل إلى الخلیج في لیعمل في ھذا المجال بعد تخرجھ في األردن مع شركة أمیركیة في عمان، 

المجال نفسھ، إلى أن عاد إلى األردن بعد عدة أعوام وفتح مشروعھ في مجال البرمجة والدفع 
ویقول، إنھ فكر بھذه الخدمة، بھدف حل مشكلة دفع الفواتیر في األردن، والتي وجدھا  .االلكتروني

كھرباء، وبعد الوقوف في الطابور ،إذ حاول دفع فاتورة  ٢٠٠٨بعد عودتھ من العمل في الخلیج عام 
طویال، وجد أن النظام ال یقبل غیر الدفع النقدي وال یقبل البطاقات أو الدفع االلكتروني ووجد نفس 

،بدعم من  ٢٠١١وأضاف خالل الجلسة أن الشركة تأسست عام  .المشكلة عند معظم شركات الفواتیر
الملك حسین لألعمال، وبعض وھي حاضنة ومسرعة أعمال في مجمع  ٥٠٠شركة أویسیس 

المستثمرین الذین آمنوا بالفكرة ودعموه إلى أقصى حد، ومن خالل الجھد الكبیر اقتنع بھذه الخدمة 
بعد ذلك تواصلت مع البنك المركزي، وبدأ ذلك بـفاكس تم تحویلھ إلى دائرة  بنكان فقط خالل عامین

الجتماعات توجھ وفد منھم إلى السعودیة المدفوعات، وكان فیھا بعض الدراسات واألفكار، وبعد ا
واسترالیا لالطالع على تجارب ھذه الدول في ھذه الخدمات، وطرحوا بعدھا عطاء عاما لتقدیم 

إي  –نظام عرض وتحصیل الفواتیر الكترونیا (الخدمات االلكترونیة عند مزودي الخدمات 
ع شركة أردنیة اخرى متخصصة ویبین أن ضخامة العطاء جعلتھم یشكلون ائتالفا م .(فواتیركم

بالدفع االلكتروني في مجال البطاقات وشبكة الصراف األلي، وحازوا على العطاء وتم دفع أول 
وأشاد المھندس ناصر في حدیثھ مع الطالب  .یوم عید العمال ٢٠١٤أیار  ١فاتورة الكترونیا بتاریخ 

لتوفیر الكلف من تداول » رقمي« بدعم البنك المركزي للفكرة، وذلك بھدف تحویل االقتصاد إلى
النقد، إضافة إلى تنشیط االقتصاد، حیث تصل األموال بین المستفید من الخدمة ومقدمھا بسرعة 

ویقول إن اإللھام بالنسبة لھ .ومباشرة، ومن دون فترة انتظار كما یحدث من خالل بطاقات االئتمان
ً، بل ھو عدة تجارب وحوافز ممن حو ً أو موقفا لھ من أھلھ وأصدقائھ، فأي قصة نجاح لیس شخصا

ً للعمل والتمیز یذكر بأن حملة قادة األعمال ھي احدى برامج مؤّسسة إنجاز، التي تنفذھا  .تمنحھ حافزا
وقد بدأت . المؤّسسة للسنة العاشرة على التوالي واطلقت لھذا العام بشراكة إعالمیّة مع جریدة الرأي

  .،لتصبح الیوم مؤّسسة مستقلة غیر ربحیّة ١٩٩٩عام  مؤّسسة إنجاز أعمالھا كبرنامج وطني

  ٣/١٢/٢٠١٧ الرأي الكتروني                                                          األحد                                                
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  تخاطب الجامعات لتزویدھا بالمقاعد الشاغرة للفصل الثاني) التعلیم العالي(
  

خاطب مجلس التعلیم العالي الجامعات الرسمیة لتزویده بأعداد المقاعد الشاغرة فیھا  - حاتم العبادي
وبحسب مصادر، فإن الجامعات لم تزود . ورة الشتویةبدایة الفصل الثاني، لغایات القبول على الد

حتى االن المجلس بأعداد المقاعد الشاغرة، نظرا الن المقاعد الشاغر تحدد في ضوء عدد الخریجین 
، اخر دورة )الفصل الثاني(ویعتبر القبول الجامعي على الدورة الشتویة . على الفصل االول الحالي

یا، إذ سیتم تغییر النظام على القبول الجامعي بدایة العام الجامعي ضمن نظام القبول المعمول بھ حال
، »التوجیھي«، بما یتواكب مع التطویرات على نظام امتحان الثانویة العامة )القبول الصیفي(المقبل 

وتشمل التغییرات على نظام  %).١٠٠(بدال من النسبة المئویة ( ١٤٠٠(التي تعتمد على مجموع 
 ١٤٠٠(اعتماد مجموع عالمات : ٢٠١٨-٢٠١٧تطبق اعتبارا من العام المدرسي التوجیھي، التي س

منھا لمواد االختصاص في الفرعین االدبي والعلمي وإعتماد ( ٩٠٠(مخصص  %)١٠٠(بدال من (
للطلبة المسیحیین وإجراء امتحان الثانویة العامة بتسع مواد ( ٨(مواد و( ١٠(تسع مواد بدال من 

وبحسب  .من مجموع كل مادة كحد ادنى الجتیاز التوجیھي(% ٤٠(نسبة  وعلى دورتین واعتماد
بالمفھوم التقلیدي، إنما غیر مستكمل لمتطلبات االجتیاز » راسب«التغییرات، فإنھ لن یوجد نتیجة 

والسماح بعدد غیر محدود من الدورات من الناجحین اوالراغبین برفع المعدل وإحتساب عالمة 
ویقابل ھذه التغییرات  .سابیة تحدد مستوى الطالب مقارنة مع باقي الطلبةمعیاریة وفقا لعملیة ح

كحد ادنى في % ٥٠اعتماد : تشمل( ٢٠١٩- ٢٠١٨( تطویرات على اسس القبول الجامعي المقبل 
كل مادة للقبول بالجامعات وإعتماد الحدود الدنیا لمعدالت القبول في الجامعات الرسمیة والخاصة 

 ٤٠(و(% ١٠٠(بدال من ( ١٤٠٠(كما ھي، باستثناء محاكاتھا لمجموع الـومعدالت المعادلة، 
من (% ٥٠(في كل مبحث دراسي واعتماد ) التعلیم التقني والمھني( للقبول في كلیات المجتمع (%

وبحسب ھذا النموذج الجدید، تكون الحدود الدنیا  ).١٤٠٠من اصل  ٧٠٠(المجموع العام أي 
- 12:00من ( ١١٩٠(الرسمیة في تخصصي الطب وطب االسنان  لمعدالت القبول في الجامعات

ً مجموع  وفي الھندسة والصیدلة ودكتور (، ١٤٠٠(وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إقرأ أیضا
وفي التمریض والعلوم الطبیة المساندة وعلوم التأھیل والشریعة ( ١١٢٠(الصیدلة والطب البیطري 

اما في الجامعات الخاصة، ستكون في الھندسة والصیدلة  ).٩١٠(ولباقي التخصصات ( ٩٨٠(
وفي الحقوق ) 980)وفي التمریض والعلوم الطبیة المساندة وعلوم التأھیل والشریعة ( ١١٢٠(

وفیما یتعلق بالحدود الدنیا لمعدالت معادلة الشھادات  ).٨٤٠(ولباقي التخصصات ( ٩١٠(والزراعة 
 ٩٨٠(و) 1050)والصیدلة ودكتور الصیدلة ( ١١٢٠(نان غیر االردنیة لتخصصي الطب وطب االس

وتتطلب عملیة قبول الطلبة في كلیات  .لباقي التخصصات( ٨٤٠(في الھندسة والحقوق والمریض و(
من مجموع كل مبحث دراسي (% ٤٠(،ان یحققق الطالب  ٢٠١٩- ٢٠١٨المجتمع للعام الجامعي 

إنسجاما (، ١٤٠٠(عالمة من أصل ( ٧٠٠(ي ا(%، ٥٠(وان یكون الحد االدنى لمجموع العالمات 
مع الخطة التنفیذیة إلصالح قطاع التعلیم والتدریب المھني والفني والتقني، الذي ینص في محوره 

  .سنویا%) 3)الكمي على زیادة الملتحقین ببرامج التدریب والتعلیم المھني والفني والتقني بنسبة 

  ٣/١٢/٢٠١٧األحد                                                                                                          ٢: الرأي ص
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  للتایكواندو أبو غوش في قرعة بطولة الجائزة الكبرى
  

تجرى الیوم الخمیس قرعة نزاالت بطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو التي تقام في عاصمة ساحل 
المقبل، والتي یشارك فیھا العب المنتخب ) دیسمبر(كانون األول  ٣-١العاج ابیدجان خالل الفترة 

  . كغم ٦٨الوطني للتایكواندو احمد أبو غوش بوزن تحت 
نقاط فقط عن البطل الروسي  ٣مركز الرابع على الصعید األولمبي وبفارق ویحتل أبو غوش ال

صاحب المركز الثالث ألیكسي دینیسینكو، بینما یحتل المركز الثاني في التصنیف العالمي خلف 
  .الكوري الجنوبي لي دایھون

یة وكان أحمد أبو غوش قد شارك في الجولة األولى التي أقیمت في روسیا وحصل على المیدال
البرونزیة وھي أول میدالیة أردنیة في البطولة، ثم غاب عن الجولة الثانیة التي أقیمت في المغرب، 
لیعود ویشارك في الجولة الثالثة التي أقیمت في مدینة مانشیستر االنجلیزیة وحصد فیھا المیدالیة 

  . الذھبیة وھي الذھبیة األولى لألردن وللعرب في البطولة
، ویشرف على ٢٠١٦صاحب المیدالیة الذھبیة في أولمبیاد ریو دي جانییرو  وأحمد أبو غوش ھو

  .تدریب أبو غوش المدرب فارس العساف

  ٣٠/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                                                          ٣:الغد ص
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  بحث انشاء برامج مشتركة بین الجامعات االردنیة والبریطانیة
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي و السفیر البریطاني في عمان 
 .كیدن أمس امكانیة انشاء برامج مشتركة ومستضافة بین الجامعات االردنیة والبریطانیةادوارد او

وتطرق الطرفان خالل اللقاء الذي حضره االمین العام الدكتور عاھد الوھادنة ورئیس ھیئة اعتماد 
مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي الى امكانیة انشاء برامج مستضافة 
بین جامعتي الشرق االوسط وبیدفورد شیرفي في تخصصات ننسجم مع حاجات سوق العمل المحلي 

وناقش الجانبان المعوقات التي قد تعترض انشاء ھذا البرامج خاصة فیما یتعلق بشروط  .واالقلیمي
البرامج المستضافة مثل االختالف بین النظامین البریطاني واالمریكي المعتمد لدى الجامعات 

ووعد الطرفان بتذلیل أي معوقات قد تعترض اقامة البرامج  .الردنیة وعدد من معاییر االعتمادا
المستضافة شریطة ان ال تؤثر على عامل جودة في المحتوى والتعلیم التي تركز علیھا المؤسسات 

یة لتنمیة وقال الطویسي ان الوزارة تولي اھمیة كبیرة لالستراتیجیة الوطن .التعلیم العالي االردنیة
الموارد البشریة في تحسین مستوى مؤسسات التعلیم العالي داعیا الجامعات االردنیة الى االھتمام في 
التعامل مع الجامعات العالمیة المرموقة ومنھا الجامعات البریطانیة بما بذلك انشاء البرامج 

لتي اصبحت تنافس على واشاد الوفد البریطاني بمستوى التعلیم العالي في المملكة ا .المشتركة
وضم الوفد بیل رامیل نائب  .المستوى االقلیمي والدولي خصوصا في مجال التصنیف والجودة

المستشار لجامعة بیدفورد شیر، والبروفسور ھیلین بیلي العمید التنفیذي للشراكة األكادیمیة لجامعة 
ً بیدفورد شیر، واللورد جون توملینسون رئیس كلی ة لندن للتجارة، وجون فیلیبس الطویسي إقرأ أیضا

  .من كلیة لندن للتجارة، ومي ابو حمدیة نائب مدیر المجلس الثقافي البریطاني
  

  ٣٠/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                                                         ٨:الرأي ص
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Top Jordanian students compete in local finance challenge 
 
 “I want to see the results of my effort of years of studying at university,” 
said Amira Hanandeh, a finance and banking student at Yarmouk 
University, commenting on the Chartered Financial Analyst (CFA) Society 
Jordan’s Institute Research Challenge. 
 
The CFA society recently launched its 6th edition of the CFA Institute 
Research Challenge, an annual global education competition, which saw the 
attendance of students and representatives from six Jordanian universities, as 
well as industry specialist, mentors, and CFA Society Jordan board 
members. 
 
The six universities selected to participate in the challenge are the Yarmouk 
University, the Applied Science University, the Hashemite University, Petra 
University, the University of Jordan and the Princess Sumaya University for 
Technology, which is represented for the first time in this year’s 
competition, according to Jameel Anz, president of the CFA Society Jordan. 
 
”The CFA is a global institution, which has about 150 societies around the 
world, and is responsible for the CFA Certificate, the highest rated 
certificate in the financial analysis field,” Anz said. 
 
”This research challenge is a competition for finance, banking and 
accounting university students who are required to conduct a comprehensive 
research report about a public company in Jordan. Each team consists of 
three to five students, an advisor from their university, and an industry 
mentor,” he explained. 
 
He said that in the first stage, students are required to produce a report, 
which will account for 50 per cent of the final mark. 
 
In March of the next year, the teams will make a 10-minute presentation of 
their work in front of a panel of judges, followed by a Q&A session. 
 
”The winning team will represent Jordan in the regional competition in 
Dublin in April, 2018. Afterwards, the regional winner will proceed to the 
global competition,” Anz told The Jordan Times over the phone. 
 
He noted that the global challenge involves more than 5,250 students 
representing over 1,000 universities from 80 countries. 

  ٣٠/١١/٢٠١٧الجوردان تایمز                                                       الخمیس                                                 
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Hanandeh said that their university professors chose the top students, and 
interviewed them to form the teams. 
 
”CFA is very popular, that is why I have accepted to be part of the 
university’s team,” she stressed. 
 

Sulieman Al Masri, a Masters student in finance and banking, echoed the 
same sentiments, noting that he is “very excited” to take part in the initiative, 

voicing hopes of reaching the global competition in Tokyo, Japan .
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الثالثاء» الطفیلة التقنیة«بدء استقبال طلبات الترشح لرئاسة   
  

یبدا مجلس التعلیم العالي اعتبارا من الثالثاء المقبل باستقبال طلبات الترشح لمنصب  رئیس جامعة 
ة في ضوء انتھاء فترة رئاسة  الدكتور اشتیوي العبدهللا للجامعة  ، وسیتم استقبال طلبات الطفیلة التقنی

وحتى نھایة دوام  ٥/١٢/٢٠١٧من تنطبق علیھم الشروط لمدة أسبوع اعتبارا من صباح یوم الثالثاء 
حیث  Tariq.almasri@MOHE.gov.jo : على اإلیمیل االلكتروني ١٢/١٢/٢٠١٧الثالثاء 

  .الن عن شروط التقدم لشغر المنصب عند نشر االعالنسیتم االع
. كما قرر المجلس في جلستھ التي عقدھا مساء امس برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

عادل الطویسي تشكیل لجنة برئاسة  الدكتور ھشام غرایبة وعضویة كل من  الدكتور خالد االصفر و 
التقدم للشاغر بما یراعي طبیعة الجامعة التقنیة وتكلیف اللجنة  الدكتورة لیلى ابو حسان لوضع شروط

ً لمعاییر شفافة تضعھا اللجنة ومقابلة المرشحین ضمن  باختیار قائمة قصیرة من بین المتقدمین وفقا
القائمة والتنسیب لمجلس التعلیم العالي بثالثة مرشحین لتعبئة الشاغر، على أن یتم ذلك قبل بدایة 

  .٢٠١٧/٢٠١٨ الفصل الثاني
وقرر المجلس الموافقة على تشكیل مجلس ادارة صندوق البحث العلمي لمدة سنتین اعتبارا من 

من   الدكتور محمد إسالم محمد مّساد، و الدكتور حسن محمد الشلبي، و الدكتورة   ٢٦/١١/٢٠١٧
   . محاسن محمد الجاغوب عن االساتذة العاملین في الجامعات االردنیة

جلس تعیین  الدكتور محمد احمد الحالیقة و الدكتور نائل فھد الحسامي والسیدة حنان كما قرر الم
  .جودت السبول عن الجھات المختلفة التي تسھم في ایرادات الصندوق

من الدعم الحكومي %) ٥(و قرر المجلس اعتماد مؤشرات أداء تستخدم لغایة تخصیص نسبة 
من الخطة التنفیذیة ) ٣(دف االستراتیجي المخصص للجامعات الرسمیة وذلك لتحقیق الھ

بما یضمن توجیھ البحث العلمي لخدمة )٢٠٢٥-٢٠١٦(لالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
مشاریع االستثمار والمصالح الوطنیة وتعزیز الشراكات المحلیة والدولیة والشراكة مع القطاع 

  .الخاص وخدمة المجتمع
- ٢٠١٦االجراءات الخاصة باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  كما ناقش المجلس  تنفیذ

المتضمن مراجعة البرامج ): ٢:٢(من مشروع ) ٢-١(، )١-١(المتعلقة باإلجراء  ٢٠٢٥
المتضمن ) ١:٢(للمشروع ) ٣-١(والتخصصات المطروحة في الجامعات الرسمیة، واالجراء 

األسنان والھندسة ،وتطویر كلیات التربیة إلعداد خریجین  اعتماد جمیع البرامج المھنیة  ،طب وطب
مؤھلین قادرین على النھوض بمستوى العملیة التربویة في المدارس ذات الظروف الخاصة واألقل 
حظا والتقید بمعاییر نظام الجودة المتعلقة بالھدف االستراتیجي وذلك لغایات  رفع معاییر مخرجات 

ستوى التدریس والتعلم في أنظمة التعلیم العالي بما یتوافق ویتماشى مع األبحاث العلمیة وجودتھا وم
أفضل األسالیب والمعاییر في الجامعات المتطورة، وقرر المجلس تكلیف اللجنة األكادیمیة وھیئة 

وقرر المجلس عقد .  اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا لتشكیل لجنتین لتحقیق االھداف 
مناقشة مطالب رؤساء الھیئات المالكة للجامعات الخاصة بعد اجتماعھم مع الوزیر جلسة خاصة ل

بحضور رئیس  ھیئة  اعتماد مؤسسات التعلیم العالي  كذلك وافق المجلس على طلب جامعة العلوم 
االسالمیة العالمیة استحداث برنامجي الماجستیر في تخصص االفتاء وعلم الكالم شریطة تحقیق 

  .تماد للتخصصینمعاییر االع
كما قرر المجلس ترك موضوع توطین تخصصات المصارف االسالمیة في الكلیات الى مجلس 
عمداء الجامعات بحیث یراعى مكونات الخطة الدراسیة وطبیعة المساقات التي تدرس بما في ذلك 

س في إمكانیة التوطین المشترك، ووافق المجلس على طلب جامعة مؤتة تجمید برنامج البكالوریو
تخصص العلوم السیاسیة في كلیة العلوم االجتماعیة حتى بدایة الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  ٣٠/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                           ٤:االنباط ص/٦-١:الدستور ص
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، و طلب جامعة فیالدلفیا الخاصة تجمید تخصص ادارة نظم شبكات األعمال الذي  ٢٠١٨/٢٠١٩
  .تطرحھ كلیة العلوم االداریة والمالیة في الجامعة

من نظام الرواتب ) ١١(لس الوزراء بتعدیل نص المادة كما وافق المجلس على التنسیب لمج
من . والعالوات للعاملین في جامعة مؤتة، الستكمال االجراءات التشریعیة واصداره حسب االصول 

 ً ناحیة أخرى وافق المجلس على إنشاء مركز المصادر التعلیمیة المفتوحة في الجامعة األردنیة استنادا
وتعدیالتھ، ونظام معدل ) ٢٠٠٩(من قانون الجامعات االردنیة لسنة ) ھـ(الفقرة ) ١١(الى المادة 

 .لنظام الرواتب والعالوات لجامعة جدارا
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  أبو غوش یبدأ مشواره أمام التایواني جوانج الیوم
  
  

یظھر الیوم العب المنتخب الوطني للتایكواندو أحمد أبو غوش في ختام نھائي الجائزة الكبرى 
والتي تستضیفھا مدینة ) G8) نجوم ٨سلسلة الجائزة الكبرى والمصنفة من عیار والجولة الرابعة من 

ویبدأ أبو غوش مشواره في وزن ت  .العبا والعبة ١٢٢أبیدجان العاجیة وانطلقت أمس بمشاركة 
العبا امام التایواني الشاب یو جین جوانج المصنف الرابع عشر على الوزن  ١٦كغم الى جانب  ٦٨

وھو الذي احرز فضیة الجائزة  ١٦لث عشر في البطولة من الدور األول دور الـ األولمبي والثا
الكبرى في سلسلتھا الثانیة التي اقیمت في الرباط والتي غاب عنھا أبو غوش بسبب االصابة فیما 
سبق ان التقى مع ابو غوش في الدور قبل النھائي لبطولة العالم التي اقیمت في كوریا الجنوبیة صیف 

ولم تحسب بعد نقاط بطوالت الیونان، كرواتیا  .٩-٤لعام وتعرض خاللھا لخسارة امام التایواني ھذا ا
وفرنسا وعلیھ ال یزال ابو غوش یحتل المركز الرابع العالمي على الوزن األولمبي بتواجد المصنف 

ونجح  األول الكوري الجنوبي لي داي ھون الذي غاب عن الجولة األخیرة التي اقیمت في مانشستر
خاللھا أبو غوش من احراز المیدالیة الذھبیة ھي األولى بتاریخ المشاركة االردنیة بعدما حقق في 
الجولة األولى التي اقیمت في روسیا أول میدالیة األولى بتاریخ المشاركات االردنیة ومن معدن 

ً امام الكوري الجنوبي لي ویمتلك لي  .١٩-٧ البرونز وكانت خسارتھ في الدور قبل النھائي تحدیدا
مرات منھا مرتین خالل  ٦مشاركة سابقة في الجائزة الكبرى وحققھا خاللھا المیدالیة الذھبیة  ١١

مشاركتھ ھذا العام في روسیا والرباط باالضافة الى فضیة وبرونزیتین، ومن المرشح اذا واصل أبو 
ً في غوش والكوري الجنوبي لي تحقیق الفوز في الدورین األول والثاني أ في ) ابیدجان(ن یلتقیا مجدا

كما یتواجد البلجیكي جواد أشعب المصنف الثاني على الوزن والروسي الیكسي  .الدور قبل النھائي
دینیسكو المصنف الثالث ولن یواجھما أبو غوش اال اذا في الدور النھائي، كما یتواجد المكسیكي سول 

-12-03-12:05الدور ربع (ي الدور الثاني جوتیریز المصنف الخامس الذي قد یواجھ ابو غوش ف
) یمین(أبو غوش   240تعدیل آخر : السبت  -2017-12-02-09:45تاریخالنشر : األحد -2017

ً النھائي واالسباني جویل ) مع منافسھ التایواني جوانج في قبل نھائي بطولة العالم إقرأ أیضا
ادي المصنف السابع الذي یتواجد في جونزالیس بونیال المصنف السادس، االذري اكھان تاجھیز

الشق الثاني من القرعة، االیراني المصنف الثامن ابو الفضل یعقوب الذي تواجد في الشق الثاني من 
الذي فضل االعتزال ) صاحب الثالث رئات(القرعة، فیما یتواصل غیاب التركي سیرفیت توجول 

ني شوي زھاو المصنف التاسع على الوزن وتراجع ترتیبھ األولمبي للمركز التاسع، ویتواجد الصی
والذي یتواجد في الشق الثاني من القرعة، ویحتل الكرواتي لوفري بریسیش المركز العاشر وھو 
سیتواجد ایضا في الشق الثاني من القرعة، ویحتل البریطاني بیتر لونجوباردي المركز الحادي 

ركز الثاني عشر، فیما االذري محمد عشر، كما یتواجد الكوري الجنوبي سیوك باي كیم في الم
مامادوف بالمركز الرابع عشر ثم االسباني جافیر بیریز بولو یحتل المركز الخامس عشر وبالمركز 

ً على  ١٥٤السادس عشر واالخیر یأتي العب الدولة المنظمة بیكین لوجبو وھو المصنف  عالمیا
وستشھد ساحل العاج باالضافة لنھائي  .الوزن االولمبي وسیبدأ مشواره امام الكوري الجنوبي لي

الحالي باالضافة  ٦و٥الجائزة الكبرى التي تختتم الیوم بطولة كأس العالم للفرق التي تقام یومي 
العالن أفضل العب وأفضل العبة وأفضل مدرب وأفضل حكم وكان ابو غوش نال لقب أفضل 

.العب العام الماضي

  ٣/١٢/٢٠١٧األحد                                                                                                    ٣٠:الرأي ص
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 ً   حتّى یكون الوطن جمیالً وآمنا

  
  صالح جرار.د

  
ً على قناة األولى المغربیة عن صناعات الصوف في مدینة وجدة، وكانت سیّدة  كنت أتابع برنامجا
عجوز تعمل بجّد في صناعة السّجاد وتنظیفھ وزخرفتھ وتزیینھ، حین سألھا الصحفّي الذي كان یعّد 

ً عن تلك الصناعة ّى یأتي عملي : ة وسعادةلماذا تقومین بكّل ھذا الجھد؟ فأجابت بتلقائی: تقریرا حت
 ً ً أیضا ً ویكون الوطن جمیال أدھشتني إجابة ھذه السیّدة العجوز الكادحة المخلصة في عملھا،  .جمیال

ألّن إجابتھا كانت تعّبر عن عمق انتمائھا لوطنھا وتنطوي على فكرة جمیلة عمیقة مفادھا أّن 
دتھ، وأّن جودتھ تعني جمالھ، وأّن جمال اإلخالص في العمل یؤدي إلى إتقانھ، وأّن إتقانھ یعني جو

لكّن ھذه السیّدة المنتمیة لوطنھا بصدٍق وعفویّة عبّرت عن ھذه الفكرة . اإلنتاج یعكس جمال الوطن
إّن الصدق في العمل والتفاني فیھ واإلخالص لھ والسعي إلى  .باختصار شدید وكلمات قلیلة وسھلة

ً للثقة إتقانھ إلى أقصى درجات اإلتقان من المؤك ً كان مجالھ، موضعا د أنھ یجعل من المنتج الوطني أیّا
واالحترام ویزداد علیھ الطلب في الداخل والخارج، وأّما عدم اإلخالص في العمل وعدم السعي إلى 
ّسم بالرداءة و الضعف وعدم الرواج،  ّھ یؤّدي إلى منتج وطني یت إتقانھ وتجویده واالرتقاء بھ، فإن

ورة سلبیّة عنوانھا الغّش والتقصیر وضعف الھّمة وغیاب الوفاء ویعطي عن المجتمع ص
ّرة وطاردة إّن تفّشي الغّش في أّي مجتمع ھو  .واإلخالص، وتظھر صورة الوطن بشعة ومشّوھة ومنف

مؤّشر على عدم االنتماء، وھو لیس إساءة للمواطنین الذین یتعامل معھم الشخص الغّشاش فقط، بل 
ً إساءة إلى ال ّھ وتشویھ لصورتھ في الداخل والخارج، وعامٌل ھو أیضا وطن وصورتھ وتقصیر في حق

إّن أقصر طریق  .من عوامل فقدان الثقة بین الناس وإشاعة روح التذّمر والشكوى والتبّرم والعنف
ً بالحدیث النبوي  لتحسین صورة الوطن والمجتمع في الخارج ھي اإلخالص في العمل وإتقانھ عمال

ً أن یتقنھ، واالبتعاد عن التقصیر في العمل أو اإلھمال إّن اهللا: الشریف  یحّب إذا عمل أحدكم عمال
كما أن أقصر طریق لضمان األمن االجتماعي ونشر المحبة واأللفة والطمأنینة بین الناس ھي  .فیھ

االبتعاد عن الغّش بكل صوره وأشكالھ وإتقان العمل وإجادتھ والسعي إلى االرتقاء بھ إلى أقصى 
  .رجة من الكمال والدقةد
   

  ٣٠/١١/٢٠١٧الخمیس                                                                                                ٩:لرأي صا

 مقاالت
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  األخطاء الطبیة والمساءلة والتوثیق
  

  عصام قضماني
خطوات حوسبة القطاع  .قبل قانون المساءلة الطبیة یجب أن یتم حوسبة القطاع الصحي في األردن

 .الصحي العام تسیر بخطى حثیثة وقد إكتملت لكن القطاع الطبي الخاص ال زال یقاوم ھذه الخطوة
قم محدد لمعدالت األخطاء الطبیة لكنھا تقع یومیا وبینما ال تثبت وقائعھا تضیع الحقوق لیس ھناك ر

أول سؤال یدھمك بھ الطبیب قبل حقنك بمطعوم ما، ھل تعاني حساسیة من  .والسبب غیاب التوثیق
البنسلین؟ معظم المرضى یجیبون بالنفي لكن معظمھم أیضا ال یعرفون، ومن ھنا تبدأ المشكلة 

لو أن لكل مواطن ملف طبي  .ر فلیس ھناك ملف محدد یوثق حالة المریض بشكل علمياألخط
بتقاریره اإلجرائیة والجراحیة الشاملة، واألدویة الحالیة والسابقة والتجاوب معھا أو الحساسیة منھا 
والتاریخ الطبي والجراحي باإلضافة الى المالحظات المدونة عند زیارة المریض للمستشفى أو 

ادة للمعالجة وللطبیب مرجعیة توثق كافة اإلجراءات التي اجراھا للمریض لكان حصر األخطاء العی
إعتمدت مستشفیات وزارة الصحة برنامج  .ممكنا ولتوفرت الحمایة لكل األطراف والحقوق كذلك

المبادرة الوطنیة األولى لحوسبة القطاع الصحي في األردن وكان لھ دور في رفع كفاءة « حكیم «
خدمات المقدمة للمراجعین والحد من األخطاء الطبیة وتوثیق كافة اإلجراءات عبر ملف إلكتروني ال

یحتوي جمیع اإلجراءات والمالحظات الخاصة بالمریض ال یمكن تغییر أو إزالة أي معلومة مدخلة، 
اجھ قانون المساءلة الطبیة یو .وھو وسیلة لحمایة المریض والطاقم الطبي ویحفظ حقوق الطرفین

عاما وبینما كان ینتقل من درج حكومة الى أخرى كان  ١٣مقاومة شدیدة بدلیل أنھ معد منذ أكثر من 
أھمیة قانون المساءلة الطبیة لرفع قدرة األردن على إجتذاب سیاحة  .یدفن كلما كاد أن یطل برأسھ

ن القانون صحیح أ .عالجیة كبیرة وأن عدم وجود مثل ھذا القانون ھو عامل طرد وضعف للثقة
تحقیقا لالستقرار والعدل لكنھ متطلب ) المواطن(ومتلقیھا ) الطبیب(یضبط العالقة بین مقدم الخدمة 

تضعھ الدول أساسا للتعاقدات العالجیة ووجوده یضع االردن في قائمة االختیار االول للدول 
فیھا قوانین تضبط  المجاورة للمعالجة الطبیة، فالشركات الطبیة تشترط معالجة المؤمنین في دول

تأخذ نقابة األطباء على مواد القانون أنھا نسخة مكررة من قانون  .العالقة بین الطبیب والمریض
العقوبات، وقوانین النقابات وھي ال تریده أن یكون مبررا ومدخال لطرف ثالث وھو شركات التأمین 

على السیاحة العالجیة وتطالب تأسیس ما سیؤدي إلى ارتفاع التكلفة والفاتورة العالجیة، وتأثیر سلبي 
محكمة تختص في القضایا الطبیة وقضاة متخصصین فیھا ولجان تحكیم وسرعة البت بما یمنح كل 

ال یكاد یمر یوم ال نسمع فیھ عن خطأ طبي وقع وبینما یتحاشى األطباء إدانة زمالء  .األطراف الثقة
ن لكن األسوأ ھو إعتماد وثیقة غیر لھم في حال طلب الخبرة تضیع حقوق المرضى المتضرری

قانونیة یوقع علیھا المریض أو أي من أفراد العائلة تعفي الطبیب مسبقا من مسؤولیتھ عن أي خطأ 
.التوثیق اإللكتروني ھو الحل.. طبي یقع

  ٢/٢١/٢٠١٧                                     السبت                                                          ١٢:الرأي ص
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  المدینة الریاضیة –فیصل محمد احمد الخماش  -
  
  ضاحیة الحسین –یسرى محمد أمین جرار  -
  
  ایدون –ن محمد محمود الناصر مروا -
  
  شارع االردن –عبدالرؤوف روحي العقاد  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مرشحون لالنتخابات اتحاد الجمعیات الخیریة المنوي إجراؤھا منتصف نیسان المقبل في محافظة في 
ایات من خالل دفع رسوم اشتراكات جمعیات خیریة لغ» المال األسود«الشمال یقومون باستعمال 

  .التصویت لھم في االنتخابات المقبلة
  

ان جمعیة وكالء السیاحة والسفر رفضت تسجیل شركة الحج والعمرة التابعة » عین الرأي«علمت 
  .لوزارة االوقاف بدعوى انھا منافسة للقطاع الخاص

  
أن مؤسسات رسمیة وأھلیة جھزت مكاتبھا في مركز حدود جابر وأعادت » عین الرأي«علمت 
  .مع سوریا في أي وقت ھا استعدادا إلعادة تدشین الحدودصیانت

  
رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز یرعى األحد المقبل االحتفال بالیوم الدولي لمكافحة الفساد الذي 

االحتفال یقام الساعة .. »الواسطة ضیاع للحقوق«تنظمھ ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد تحت شعار 
ً في مدینة    .الحسین للشبابالعاشرة صباحا

 لصحف زوایا ا

 عین الرأي 
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قال السفیر األردني في موسكو أمجد العضایلھ إنھ التقى أمس في مبنى وزارة الخارجیة الروسیة 
مدیر دائرة الشرق األوسط وشمال افریقیا السفیر سیرغي فرشینین في الوزارة، مشیرا في تغریدة 

ات المتمیزة وروح التعاون بین على حسابھ تویتر إلى أن اللقاء كان مثمرا وحیویا جسد مستوى العالق
  .البلدین الصدیقین

  
صحیفة الیوم السابع المصریة نشرت تصریحا منسوبا لوزیرة العمل المصریة نبیلة مكرم  تشكر 
وزیر العمل االردني علي الغزاوي لفتحھ ابواب وزارتھ خالل االجازة، وذلك لتسھیل اجراءات 

  .اداریة خدمة  لعامل مصري
  

قاء الشرطة عند الساعة السابعة من مساء یوم الثالثاء الخامس من كانون أول تنظم جمعیة أصد
المشاركة المجتمعیة في التنمیة السیاسیة وذلك في مقر الجمعیة، یتحدث «الجاري، محاضرة بعنوان 

  خاللھا الوزیر األسبق الدكتور صبري ربیحات
  

ن استقبال طلبات التوظیف ألول مرة یتوقف دیوان الخدمة المدنیة مع نھایة دوام الیوم األحد ع
 ٢٠١٨لخریجي الجامعات وكلیات المجتمع، ولن یتم بعد ھذا التاریخ قبول أي طلب لتعیینات عام 

  .القادم
  

قامت مؤسسة نھر األردن بعرض كافة منتجات السیدات الالتي یعملن تحت مظلتھا بمحافظات 
  %.٧٠تصل نسبة التخفیضات علیھا الى  المملكة كافة، وقدمت ھذه المعروضات مع أسعار مخفضة

  
ما بقبل فكة وال أقل من «متسول على اشارة ضوئیة  بعمان  یردد على المسامع عبارة غریبة والفتة 

  .»دینار
  

مدارس  خاصة  اقدمت االربعاء الماضي على تعطیل الدراسة دون مبررات موضوعیة، االمر الذي 
ى لوزارة التربیة والتعلیم، حیث سارعت االخیرة باستقصاء أدى الى تقدیم مئات اولیاء االمور شكاو

  .الشكاوى ومتابعتھا بشكل حثیث التخاذ اجراءات قانونیة رادعة بحق المخالفین
  

صویلح «ھذا ما یحصل في مدیریة عمان الثانیة .. دون انتظار على طوابیر الدور ولو دقیقة واحدة 
انجاز اداري « الدور صفر «نجاز معامالت المراجعین، ، انسیابیة وشفافیة ورشاقة غیر مسبوقة با«

  .یسجل الدارة المدیریة التي حققت قفزة ملموسة في الخدمات االداریة للمراجعین
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دیر غبار في عمان كانت مساء أمس على موعد مع إقدام عاملة منزل فلبینیة على طعن مخدومتھا 
ت بسكین بوجھھا ورقبتھا داخل منزلھا، قبل أن تلقي ، وھي من جنسیة عربیة، عدة طعنا)عاما ٣٧(

الخادمة والمخدومة . مصدر أمني" الغد"بنفسھا من شرفة المنزل في الطابق الثالث، بحسب ما أفاد 
  .أسعفتا إلى المستشفى وحالتھما العامة سیئة

  
قع التواصل كانت من أكثر األسماء ترددا في منشورات المعلقین األردنیین على موا" كیا سیفیا"

عمر ملحس المقارنة بین سیارتي . االجتماعي نھایة األسبوع الماضي، وذلك لعقد وزیر المالیة د
والمرسیدس عند حدیثھ عن عدم شمول المواطن بالدعم الحكومي المباشر إن كان لدى " كیا سیفیا"

نة والشبھ بین الكثیر من المعلقین رفضوا عقد المقار! األسرة سیارتان بغض النظر عن نوعیھما
  .السیارتین من ناحیة اإلنفاق، وعكس قدرة صاحب كل منھما اقتصادیا

  
قراءة في "مروان المعشر یقدم في الجمعیة األردنیة للعلوم السیاسیة . وزیر الخارجیة األسبق د

  .وذلك مساء الخمیس المقبل" الرؤى والطروحات الجدیدة للصراع العربي اإلسرائیلي
  

یوم ) ایفرا-وان(، بالتعاون مع المنظمة العالمیة للصحف وناشري األنباء "ار للتغییرحو"تنظم مبادرة 
في مجمع النقابات " تجریم خطاب الكراھیة في مشروع قانون الجرائم االلكترونیة"غد ندوة بعنوان 

 .یشارك في الندوة عدد من اإلعالمیین والخبراء القانونیین. المھنیة

 زواریب الغد
  


