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 ـــوضـــــوعالمــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تحقیق جودة البحث في الحدیث الشریف من أوجب : ملیباري

  الواجبات
٣  

  ٤  دورتان لتمكین األكادیمیات األردنیات
 ٦  ندوة حواریة حول معاییر التصنیف األردني

   شؤون جامعیة
 ٧  اتحاد الجامعات العربیة یشارك في مؤتمر اللغة العربیة الدولي

 ٨  فوضى العالج بالخالیا الجذعیة تجتاح الوسط الطبي
ھل ترضخ للضغوط أم تنحاز إلى سیادة ).. البلقاء التطبیقیة(

  القانون؟
١٤ 

لن نتوانى من تقدیم كـل ما یلـزم لدعـم الطلبـة : »التعلیم العالي«
  السورییــن

١٦ 

في » المصادر اإللكترونیة للعلوم الشرعیة«افتتاح مؤتمر 
  »یرموكال«

١٧ 

تشارك في مؤتمر دولي حول مستقبل التعلیم العالي » التكنولوجیا 
  بدبي

١٨ 

افتتاح مركز اإلرشاد النفسي والتمكین الطالبي في الجامعة 
  األلمانیة األردنیة

١٩ 

   مقاالت
 ٢١  محمد القضاة. د/الجامعة االردنیة تقود ثورة التغییر من جدید

 ٢٣  وفیات
  ٢٥- ٢٤  زوایا الصحف

ات التقریر الصحفي محتوی

 الیومي
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  تحقیق جودة البحث في الحدیث الشریف من أوجب الواجبات: ملیباري
  

قال األمین العام للندوة الدولیة للسنة  -زكریا الغول 
إن تحقیق جودة : "النبویة الدكتور حمزة الملیباري

  ".البحث في الحدیث الشریف من أوجب الواجبات
  

األردنیة وأضاف خالل محاضرة ألقاھا في الجامعة 
الیوم انھ إذا ما نظرنا بإمعان وتجرد إلى نوعیة 
مخرجات التعلیم الجامعي في مختلف دول العالم في 
الحدیث الشریف وتأملنا نوعیة إنتاج الخریجین 
لوجدنا الحاجة ملحة إلعادة النظر في العملیة 

  .التعلیمیة برمتھا
  

ریعة وجمعیة الحدیث الشریف وإحیاء وناقشت المحاضرة التي جاءت بالتعاون ما بین كلیة الش
التراث آفاق البحث العلمي في السنة النبویة بحضور حشد من اعضاء ھیئة التدریس والباحثین وعدد 

  .من الطلبة والمھتمین
  

وشدد ملیباري على ضرورة تحصین األجیال من الغزو الفكري للدین اإلسالمي من خالل إنتاج 
  .خرجات والخالصات المفیدةالبحوث العلمیة الرصینة ذات الم

  
وأكد أن الھدف من الجامعات والمؤسسات التعلیمیة لیس فقط تكوین المعرفة وإنما تنمیة مھارات 

  .الطلبة، وتطویر قدراتھم على استخدام المعرفة
  

فلو استقامت علیھ الستقام لھا كل : "وأوضح ملیباري أن المنھج ھو جوھر مشكلة األمة، قائال
  . الطلبة أصول المقارنة والتحلیل یفتح آفاق االستدراك ویعزز شمولیة النظر، فتعلیم "شيء

  
  

وفي ختام المحاضرة دعا ملیباري الباحثین والطلبة إلى ضرورة تعزیز المكتبة العالمیة بالبحوث 
  .المتعلقة بالحدیث الشریف وسد الفراغ الذي یحاول اعداء االسالم استغاللھ

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  ت األردنیاتدورتان لتمكین األكادیمیا
  

عقدت رابطة األكادیمیات  -محمد المبیضین
األردنیات الیوم دورتین تدریبیتین األولى تتعلق 

بحقوق المرأة  في منظومتي التشریعات الوطنیة "
األكادیمیات "في حین تناولت الثانیة " والدولیة

  ".األردنیات والبحث العلمي
   

امعة وتكمن أھمیة الدورتین اللتین عقدتا في الج
األردنیة وفي إطار مشروع تمكین األكادیمیات 
األردنیات الذي تنفذه الرابطة بدعم من الوكالة 

في ضرورة الوصول    M E P Iاألمریكیة 
باألكادیمیات لمستوى مھني مرموق یمكنھن من إحداث التغییر والتطویر بما یخدم قضایا مجتمعھن 

  .ویرقى بالبحث العلمي
   
   

ابطة الدكتورة لبنى عكروش في افتتاح الدورتین إلى جھود الرابطة الساعیة  وأشارت رئیسة الر
الستثمار طاقات وقدرات األكادیمیات األردنیات وتوظیفھا لخدمة البحث العلمي وخدمة المجتمع 
المحلي وقضایاه، عبر إحداث التغییر المؤسسي الذي یكفل العدالة وتكافؤ الفرص ودمج النوع 

  .ؤسسات األكادیمیةاالجتماعي في الم
   
   

خصوصا تفعیل دور  ٢٠١٤وعرضت عكروش أھداف الرابطة وإنجازاتھا التي تأسست العام 
وتعزیز التقدم الوظیفي ، األكادیمیات في رفع الوعي المجتمعي وتغییر الصورة النمطیة للمرأة

، بیانات خاصة لھنوبناء قواعد ، وتفعیل الشراكة بین األكادیمیات ومؤسسات المجتمع، لألكادیمیات
  .ودعم وتطویر حقول دراسات المرأة في المؤسسسات التعلیمیة

   
   

أكادیمیة یمثلن جامعات أردنیة  ١٠٠ووفقا لعكروش فإن عدد المنتسبات للرابطة بلغ العام الحالي 
  .رسمیة وخاصة ومن مختلف الرتب األكادیمیة

   
   

نیة الدكتورة عبیر دبابنة محاضرة تناولت فیھا وألقت مدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة األرد
أشارت فیھا إلى الجھود األردنیة والدولیة ، حقوق المرأة في منظومتي التشریعات الوطنیة والدولیة

وتعزیز مكانتھا في المساواة ، التي تكرس للقضاء على كافة أشكال التمیز الذي یمارس ضد المرأة
  .والعدالة والكرامة اإلنسانیة

   
   

وتطرقت مدیر عام صندوق البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب إلى تأثیر األكادیمیات األردنیات في 
حقول البحث العلمي، الذي یقع في سلم أولویات وأھداف الجامعات بھدف وصول األردن إلى مراكز 

  .متقدمة في تطور حقولھ التنمویة

  /أخبار األردنیة
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العلمي لبناء قدراتھن، مبینة الدعم الذي یقدمھ  وأكدت البواب أھمیة مساھمة األكادیمیات بالبحث
  .صندوق البحث العلمي في مجاالت الطاقة والبیئة والمیاه والتكنولوجیا وتنمیة الموارد البشریة

   
   

وتمیزت الدورتان اللتان شارك في فعالیاتھما عدد من األكادیمیات العامالت في جامعات أردنیة 
یمیات األردنیات، وأھمیة حشد الدعم لتنمیة طاقاتھن بھدف بحوارات معمقة حول مسیرة األكاد

  .توسیع قاعدة مساھمتھن في استكمال بناء األردن الحدیث والقوي والمزدھر
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  بدران یؤكد أھمیة تطبیق معاییر التصنیف األردني للجامعات

   
ي تطبیق معاییر أكد رئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة، الدكتور عدنان بدران، أھمیة المضي ف

التصنیف األردني للجامعات وخلق بیئة محفزة في مؤسسات التعلیم العالي للوصول إلى تطبیق 
  .المعاییر على مستوى عالمي

  
التغذیة الراجعة لرؤساء الجامعات حول : "واكد بدران، خالل ندوة حواریة ندوة حواریة بعنوان

الردنیة الیوم الثالثاء، ضرورة استقاللیة الھیئة في الجامعة ا" مؤشرات التصنیف األردني للجامعات
ً ودعمھا كجھة رقابیة محایدة كما ھو معمول في الدول المتقدمة   .استقالال تاما

  
وتھدف الندوة الحواریة، التي نظمتھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا لمناقشة 

ھائیة بخصوص مؤشرات التصنیف األردني الردود الواردة من الجامعات وووضع التوصیات الن
  .للجامعات

  
وعرض رئیس الھیئة، الدكتور بشیر الزعبي، التغذیة الراجعة من رؤساء الجامعات حول مؤشرات 
التصنیف األردني للجامعات متضمنة ما تم ارسالھ من الجامعات من مالحظات وردود لجنة 

  .التصنیف علیھا
  

ل من مھام مجلس الھیئة وضع معاییر التصنیف األردني لمواكبة وأوضح أن قانون ھیئة االعتماد جع
ً من تطبیق معاییر  التطور في منظومة التعلیم العالي على المستوى المحلي واالقلیمي والدولي، بدءا

ً الى معاییر التصنیف االردني   .االعتماد وضمان الجودة ووصوال
  

خالل المشاركین في الندوة، وأوصت  واستمعت لجنة التصنیف الخاصة الى ردود الجامعات من
اللجنة بضرورة األخذ بجمیع المالحظات الواردة لدیھا لدراستھا وتحدید المؤشرات االفضل التي 

  .ستطبق على مؤسسات التعلیم العالي األردنیة
  

وشارك في الندوة رئیس لجنة التربیة والتعلیم في مجلس االعیان الدكتور محمد حمدان ورئیس لجنة 
بیة والثقافة والشباب في مجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة، وعدد من أعضاء مجلس التعلیم التر

العالي وعدد من ورؤساء مجالس األمناء ورؤساء الجامعات األردنیة ونوابھم ومدراء االعتماد 
  .وضمان الجودة

  عمون/بترا/طلبة نیوز
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.  
  
  

  
  

  اتحاد الجامعات العربیة یشارك في مؤتمر اللغة العربیة الدولي
  

رك األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان في مؤتمر اللغة شا
العربیة الدولي السادس الذي عقد في دبي تحت رعایة نائب رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد 

  .بن راشد آل مكتوم وبمشاركة أردنیة وعربیة
  

ه العین الدكتور محمد حمدان ورئیس مجمع اللغة وقال الدكتور ابو عرابي ان المؤتمر الذي حضر
العربیة االردني الدكتور خالد الكركي وعدد من صروساء وعمداء الجامعات االردنیة والعربیة ناقش 
القضایا ذات الصلة بشكل مباشر بدراسات اللغة العربیة وآدابھا، ومن ذلك دراسات المعاجم واأللفاظ 

، والمشكالت التي تواجھ اللغة مع العلوم ذات العالقة بھا،وواقع والتحدیث، ودراسات األدب والنقد
اللغة العربیة في مجتمعاتنا ومؤسساتنا التعلیمیة واألكادیمیة، اضافة إلى التحدیات وسبل المواجھة 
لتشخیص الحالة اللغویة من تداعیات تتطلب الحلول العلمیة والعملیة القابلة للتطبیق على أرض الواقع 

  .ي المؤسسات التربویة والتعلیمیة والشبابیة والثقافیة والبحثیة واالعالمیةالعربي ف
  

واشار ابو عرابي إلى ان مشاركة االتحاد بالمؤتمر الذي نظمھ مجلس اللغة العربیة بالتعاون مع 
المنظمات والموسسات العربیة ھي األولى من خالل األمناء العامین للجمعیات المتناظرة وعمداء 

باحثا من أقطار الوطن  ١٥٠٠داب ورؤساء األقسام في الجامعات العربیة وبمشاركة كلیأت اآل
  .العربي والدولي

  
ولفت إلى توقیع اتفاقیة بین االتحاد والمجلس الدولي للغة العربیة بھدف التعاون إلیجاد أبحاث 

  .ومؤتمرات مشتركة خدمة للغة العربیة التي ھي لغة القرآن
   

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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  وآخرون یستبشرون بالنتائج.. ظار التجارب العالمیةأطباء یطالبون بانت
  فوضى العالج بالخالیا الجذعیة تجتاح الوسط الطبي

  
حضرت العراقیة نور جاسم وزوجھا إلى األردن من السوید، على وعد من أحد مراكز الخالیا 

غیر أن ألف دوالر للمركز،  ٤٠، وجازفا بدفع "العقم"الجذعیة غیر المرخصة، لعالج الزوج من 
  .آمالھما تبّددت أدراج الریاح، واكتشفا بعد عودتھما إلى السوید، بأن العقم لم یغادر الزوج

ووسط فوضى تنظیمیة، وضعف آلیات الرقابة الرسمیة، تجرى تجارب عالجیة بالخالیا الجذعیة 
على مرضى أردنیین وعرب في مستشفیات وعیادات خاصة ومراكز بحثیة أردنیة، توھم المرضى 

، على الرغم من أن ھذه األمراض ما تزال طور البحوث "مرخصة لعالج أمراض مستعصیة"بأنھا 
  .  العلمیة، ولم تثبت نجاعتھا حتى اآلن على المستوى العالمي

، عن مخالفات منافیة ألخالقیات التجارب السریریة، أبطالھا "الغد"ویكشف تحقیق استقصائي أعدتھ 
یعة أو شھرة بحثیة عالمیة، ومنھم من یحاول أن یحافظ على مصدر یسعون لتحقیق مكاسب مادیة سر

تمویلھ الخارجي ألبحاثھ وعالجاتھ، في وقت تنتظر فیھ الجھات الرسمیة والنقابیة شكوى أو إخباریة 
تغرق المحطات الفضائیة " المخالفة"للتحرك، رغم أن اإلعالنات عن خدمات تلك المراكز والعیادات 

  .    جتماعيوشبكات التواصل اال
، وأغلبھا یتم في جنج اللیل "غیر قانونیة وبال سند علمي"والغریب أن العملیات العالجیة البحثیة 

، حسب وثائق رسمیة حصلت "العالج المعجزة"لمرضى یتشبثون بخیط دخان وأوھام، باعتبارھا 
أضحوكة في الطب،  إیقاف ھذه المھازل التي ستحول األردن إلى"على نسخ منھا، وطالبت بـ " الغد"

رغم تمیزه بعالج الخالیا المستند إلى البراھین العلمیة، كاألورام السرطانیة وبعض األمراض 
  ". الوراثیة

إلى أن أطباء في القطاع الخاص، لم یكتفوا بإجراء عالجاتھم بالخالیا الجذعیة " الغد"كما توصلت 
قبل نشرھا في مجلة علمیة "باإلعالن عنھا ألمراض لم تثبت األبحاث العالمیة نجاعتھا، بل تسرعوا 

وھذا ما أكده خبراء في .. ، وذھبوا إلى إعطائھا مصداقیة، بدعوة أطباء أجانب للمشاركھ بھا"محكمة
  . مجال الخالیا الجذعیة

، لتعظیم الفائدة من السیاحة العالجیة "فوضى الخالیا الجذعیة"لكن لیس من الصعوبة بمكان ضبط 
، وتعلیماتھ ٢٠١٤لسنة ) ١٠(الخالیا الجذعیة رقم "، وعنوانھ "التنظیمي"قانون في حال تطبیق ال

وجود ضرورة طبیة أو عالجیة حقیقیة مبررة، أو حاجة "، الذي ركز على "٢٠١٦لسنة ) ٩(رقم 
  ".بحثیة، مع عدم جواز الحصول على خالیا جذعیة أو التصرف فیھا بمقابل مادي

  جریمة بحّق المرضى
األطباء ذلك، استنادا إلى أّن أبحاث الخالیا الجذعیة الخاصة بتلك األمراض في أمیركا  یعود استھجان

وأوروبا ما تزال في طور التجربة، ولم تثبت نجاعتھا، باستثناء بعض األمراض المحدودة المثبتة 
مخالفة ترتكب بمثابة جریمة بحّق المرضى یحاسب علیھا "علمیا، حسب أطباء اعتبروا أن أي 

  ".نون األردني، وقد تصل عقوبتھا إلى الحبس وغرامات مالیة ضخمةالقا
كامل العجلوني، خاطب رسمیا وزیر . وكان رئیس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة د

الصحة السابق الدكتور علي حیاصات، ونقیب األطباء السابق العین الدكتور ھاشم أبو حسان،  
، معتبرا "ء الذین یزعمون شفاء عالج مرضى السكري بالخالیا الجذعیةإیقاف عمل األطبا"مطالبا بـ

استمرار ادعاءاتھم ھو مھازل تلحق الضرر بالسمعة الطبیة في األردن، وتخلق بلبلة بین أھالي "أن 
  ".المرضى

زج أسماء أجنبیة لدعم ادعاءات بعض األطباء الواھنة في عالج "وأعرب العجلوني عن استیائھ من 
وقف إعالناتھم في الصحف والتلفزیونات، والتأكد من صحتھا "، مطالبا الحكومة بـ"كريمرض الس

  ".قبل نقل ھذه األخبار الواھنة

  ٧- ١:الغد ص
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یستوجب تصریحا من لجنة علمیة متخصصة موافق علیھا من وزارة الصحة، "ورأى أن ھذا العمل 
ضعة لبروتوكول علمي والتأكد من أن التجارب على المرضى ممنوعة منعا تاما، إال إذا كانت خا

  ".مقر علمیا وال یتعارض مع األصول الطبیة والضوابط القانونیة والشرعیة
عملیات عالج أطفال السكري بالخالیا الجذعیة التي أجریت مؤخرا، ال تستند إلى "، إن "الغد"وقال لـ

شفى أو سند علمي وقانوني، ویجب أن ال یتحمل المرضى أي تكلفة مالیة، وإن ثبت تقاضي المست
  ". الطبیب أي مبلغ من المرضى فیجب محاسبة مرتكبیھا وتحویلھم إلى القضاء

  "الجذعیة"الرقابة تنتظر شكاوى ضحایا 
، "الغد"حكمت أبو الفول، أقر في حدیثھ لـ. مدیر الترخیص والمھن الصحیة في وزارة الصحة د

لعیادات الخاصة، ومع ذلك تجرى في عدد من المستشفیات وا" سریة"بوجود عملیات خالیا جذعیة 
  ".لم تتمكن الوزارة من ضبط أي مخالفات عالجیة، رغم جوالتھا التفتیشیة الفجائیة"

بعض المخالفین من األطباء في المستشفیات، لكن عند استجوابھم ال "وكشف أبو الفول عن وجود 
یل تتعلق بطبیعة ، فضال عن أن أغلب المرضى ال یذكرون أي تفاص)خالیا(یرد ما یشیر إلى كلمة 
  ".العملیة أو حتى أسعارھا

الوزارة لم تتسلم أي شكوى ضد مستشفیات أو عیادات خاصة حتى اآلن، بید أنھا جادة "وقال إن 
  ".عدم منح أي ترخیص لمراكز متخصصة لھذه الغایة"، مؤكدا "بتنظیم عمل الخالیا الجذعیة

العالج بالخالیا الجذعیة التي ما تزال في طور  ضد"أما نقابة األطباء فكانت أعلنت عن موقفھا بأنھا 
ھشام الفتیاني، الذي قال  . ، حسب ما جاء على لسان رئیس ضبط المھنة د"األبحاث التجریبیة

ال تحملوا نقابتنا ملف العالج بالخالیا بأكملھ، فھو مسؤولیة مشتركة بین عدة جھات طبیة ": "الغد"لـ
  ". بین كافة الجھاتورقابیة، وبحاجة إلى تنظیم وتعاون 

عدم تلقي أي "فوزي الحموري مع أبو الفول من حیث . ویتفق رئیس جمعیة المستشفیات الخاصة د
شكوى من مرضى ضد أي مستشفیات خاصة، وعدم وضوح طبیعة العملیة الجراحیة التي أجراھا 

  ".الطبیب
 ٤٩اصة، البالغ عددھا ومع ذلك، شدد الحموري خالل لقاءاتھ الدوریة مع مدیري المستشفیات الخ

مراقبة العملیات التي تجرى في مستشفیاتھم، وااللتزام بأخالقیات المھنة، "مسشفى، على ضرورة 
حرص األردن على األعراف الطبیة "، معتبرا أن "واحترام حقوق المریض وسمعة الطبیب وبلده

  ".یجب أن ال یشكل عائقا أمام البحث العلمي المبني على أسس واضحة
اطلعت على بعض التقاریر من بلد عربي، تفید بوجود عملیات مخالفة في عدد من "إن الجمعیة  وقال

عیادات أطباء القطاع الخاص، األمر الذي دفع بوزارة الصحة، إلى تشكیل لجنة لدراسة الشكاوى، 
  ".وحتى اآلن ننتظر النتائج

  تجارب على مرضى بدون موافقتھم  
محمود السرحان، یتفق . عیة، مدیر مركز الحسین للسرطان السابق دالخبیر في زراعة الخالیا الجذ

وقف العملیات العالجیة غیر المثبتة علمیا، حتى ال یتحول "العجلوني، من حیث ضرورة . برأیھ مع د
  ".األردن إلى أضحوكة في الطب

اب، الشھر حسني الشی. وإلى حین ظھور النتائج الرسمیة للجنة الوطنیة التي شكلھا وزیر الصحة د
وجود تجاوزات لبعض األطباء قاموا بإجراء "الماضي، ألمح سرحان بصفتھ عضوا فیھا، إلى 

منافیا "، معتبرا ھذا الفعل "تجارب على مرضى أردنیین وعرب دون موافقتھم الخطیة المستنیرة
  ".ألخالقیات الدراسات السریریة ومواثیقھا العالمیة

إلعالن عن نجاحاتھم العلمیة قبل نشرھا في مجالت علمیة بعض األطباء یتسرعون با"وأضاف أن 
نشر تحذیرات "، مطالبا بـ"طبیة محكمة عالمیة، وقد یعود ذلك لمحاولة تحقیق مكاسب مالیة سریعة

  ".رسمیة عن ھذه التجارب عبر المواقع اإللكترونیة، حتى ال یتضرر المرضى نفسیا ومالیا
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تتولى النقابة تشكیل لجان مستقلة "ذعیة في األردن، بأن واقترح حلوال لضبط تجارب الخالیا الج
تضم في عضویتھا خبراء من كل تخصص حسب المرض ونوعھ، على أن تتولى مھمة التوصیة إلى 

  ". وزیر الصحة بوقف أو استمرار التجارب، وتكون قراراتھا نافذة
سرطان الدم "ة علمیا، منھا وأضاف أّن عملیات الخالیا الجذعیة تنجح لمصابین بأمراض معینة، مثبت

، وبعض األمراض الوراثیة، مثل الثالسیمیا واضطرابات التمثیل الغذائي، وبعض )اللوكیمیا(
السرطانات الصلبة، مثل سرطان الدماغ، واألورام العصبیة وأورام الخصیة الراجعة، وإعادة النخاع 

  ".العظمي بعد العالج الكیمیائي أو اإلشعاعي
ما تزال "عالمي لوزارة الصحة حاتم األزرعي أكد أن اللجنة التي شكلتھا الوزارة وكان الناطق اإل

تدرس ملف الخالیا الجذعیة، لوضع توصیات علمیة ومعاییر واضحة في استعمال تلك الخالیا من 
  ". ناحیة عالجیة ولیس بحثیة

والتي تعمل حالیا مع  بدورھا لفتت الباحثة المتخصصة بالخالیا الجذعیة من الیابان شھد الصرایرة،
المفوضیة األوروبیة للخالیا الجذعیة، إلى ضرورة إصدار قائمة بالفحوصات المھمة الواجب 
إجراؤھا من قبل مختبرات معتمدة على أي عینة خالیا جذعیة قبل إعطائھا للمریض، وھي 

  .المیكروبات، والفطریات، والفیروسات، وأیضا فحص الكروموسومات الوراثیة
من خلو الخالیا من أي تلوث أو من أي خالیا متحولة إلى سرطانیة، شددت الصرایرة على  وللتأكد

التدقیق على المواصفات "، مطالبة بـ"إجراء فحوصات دوریة للخالیا التي تتم زراعتھا لفترة طویلة"
  ".الواجب توافرھا في المواد المستخدمة والمضافة إلى الخالیا المزروعة

مباح "الحصول على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا بھدف العالج من مصدر وبحسب أطباء، یجوز 
 ً ، إما من البالغین أو األطفال، إضافة إلى المشیمة أو الحبل السري بموافقة الوالدین، أو الجنین "شرعا

ً، شریطة الموافقة الخطیة للمریض   .الساقط تلقائیا
  توقف طبیبا عن العمل " األطباء"

استغالل مالي "طباء الحالي، في أربع شكاوى مقدمة من مرضى تعرضوا إلى ینظر مجلس نقابة األ
، بانتظار قرارات اللجان التأدیبیة، حسب الفتیاني، الذي أشار إلى أن "وتدن في جودة الخدمة الطبیة

أوقفت مؤخرا أحد األطباء عن عملھ بالخالیا الجذعیة، كون طریقتھ العالجیة في المفاصل ما "النقابة 
  ".طور البحث تزال

لم تعط رخصة ألي طبیب أجنبي إلجراء عملیات في الخالیا الجذعیة في "وأوضح الفتیاني أن النقابة 
  ".طور األبحاث، وأن أي مؤسسة سمحت بذلك تتحمل المسؤولیة كاملة

، أنھا وزوجھا "الغد"غیر أن العراقیة جاسم، المقیمة حالیا في السوید، أدعت في اتصال ھاتفي مع 
ألف دوالر، تم دفعھا مباشرة في أحد مراكز الخالیا  ٤٠رضا لعملیة نصب واحتیال بقیمھ تع"

  ". الجذعیة األردنیة غیر المرخصة
وأضافت جاسم التي قالت انھا اقترضت مبلغا بنكیا إلجراء عملیة عالج زوجھا من العقم، بعد أن 

تائج بعد ثالثة أشھر من حقن الخالیا العملیة ناجحة ومضمونة، وستظھر الن"أوھمھا المركز ذاتھ بأن 
  ".البالغة المأخوذة من نخاع عظم زوجھا

وبعد عملیة حقن الخالیا، عادت الصیدالنیة جاسم وزوجھا إلى السوید، وھما یحلمان بنتائج مبشرة 
إلنجاب طفل یؤنس وحدتھما، غیر أنھا فوجئت بعد إجراء التحالیل المخبریة في السوید، بأن نسبة 

  ". ضحیة تجارب تتاجر بأحالم البشر"، وأنھا "صفر"عملیة نجاح ال
فریقا طبیا أردنیا "وتناقلت وسائل إعالم أردنیة وعربیة، قبل عدة سنوات مضت، خبرا مفاده، أن 

نجح بتطویر طریقة حدیثة لعالج عقم الرجال ألول مرة في العالم باستخدام الخالیا الجذعیة الذاتیة 
وزراعتھا في خصیتیھ، لتقوم بتصنیع الحیوانات المنویة بطریقة  المسحوبة من نخاع المریض

  ".طبیعیة، ما یعطي أمال بحل مشكلة العقم
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بدورھا، تقدمت جاسم بشكوى خطیة قبل أعوام مضت إلى نقابة األطباء األردنیة، وأثبتت 
لم تتخذ أي "بالتسجیالت الصوتیة سلسلة اإلجراءات المتبعة واالتفاقیات المالیة، غیر أن النقابة 

  .، وفقھا"إجراء بحق المخالفین
، فلم یكن یتوقع أن یكون أحد ضحایا أطباء أردنیین )اسم مستعار(أما المریض الثالثیني سامر 

  .وعرب أقنعوه بنجاعة زراعة الخالیا الجذعیة لعالجھ من الفشل الكلوي عالجا تاما
  أطباء أجانب ونفي نقابي 

ألربعة في األردن بالخالیا الجذعیة التي أجریت قبل عامین رجوعا إلى عالج أمراض السكري ا
تقریبا، فإن ھذه القضیة ما تزال تشغل الرأي العام، بسبب ما خلفتھ من فوضى بین أھالي المرضى 

نتائج  طبیة مبھرة أردنیة أمیركیة، تضمن تخلص "في األردن والخارج، منذ أن تم اإلعالن عن 
  ".ن ومضاعفات المرضأطفال السكري من إبر األنسولی

، ال سیما بعد عودة الطفلة األردنیة "غیر ناجحة"وبعد أن أكد خبراء الخالیا الجذعیة أن العملیة 
  . دارین السواعیر الى استخدام إبر األنسولین، فقد تسلل اإلحباط إلى أھالي المرضى من جدید

بأطفال السكري الدكتورة ندیمة  ، ومنھم رئیسة الجمعیة األردنیة للعنایة"السكریین"وحاول أطباء 
شقم، ودانا حیاصات، استشاریة السكري والغدد من المركز الوطني للسكري في لقائھما مع األھالي، 

، "الخالیا الجذعیة لعالج أطفال السكري ما تزال طور البحث"في مقر الجمعیة مؤخرا، التأكید بأن 
  . عاناة أطفالھمإال أن األمل ما یزال یساورھم بمعجزة طبیة تنھي م

الخلل المناعي "الحموري بقولھ، إن .وھذا ما أكده استشاري طب األطفال والغدد الصم والسكري د
  ".في جسم طفل السكري یقتل الخالیا الجذعیة

  "الغد"طبیب أمیركي یرد على استفسارات 
كاغو أشھر الستالم رد من رئیس قسم األطفال في جامعة شی ٣ما یزید على " الغد"انتظرت 

مارك ھولترمان، الذي شارك في عملیات زراعة خالیا جذعیة لسكریین في األردن، . األمیركیة د
  ". قید التجارب عالمیا"لمعرفة أسباب مشاركتھ في ھذه العملیات 

مرضى السكري الذین عولجوا بالخالیا الجذعیة تعافوا وأصبحوا غیر "، إن "الغد"وقال ھولترمان لـ
، مضیفا أن "ولین، ومن المتوقع أن تنشر نتائج التجربة األردنیة وتعمم عالمیامعتمدین على اإلنس

  ". نتائج إحدى المریضات العام الماضي كانت جیدة"
توقفت عن استخدام حقن األنسولین في ذاك الوقت، وبعدھا عادت "غیر أن والد المریضة أخبرنا أنھا 

  ".إلى استخدام الحقن
لیات زراعة الخالیا الجذعیة في األردن وھي ما تزال طور البحث وحول مشاركة ھولترمان في عم

عاما، وما زلت أعمل على ھذه الدراسة  ٢٠أنا أحد المؤسسین لھذه الدراسة التي ابتدأت منذ : "قال
جنبا إلى جنب مع زمالئي في جامعة إلینوي في شیكاغو، أمثال البروفیسور بیللر براباكار، والدكتور 

  ". األردنأدیب الزعبي من 
دراسة مسجلة لدى الحكومة األمیركیة، الستخدام الخالیا الجذعیة  ١٥٥أكثر من "وأضاف أن ھناك 

مأخوذة من (في عالج السكري من النوع األول، لكن ما یمیز الطریقة األردنیة استخدام خالیا ذاتیة 
  ".لمفرزة لإلنسولینلوقف الھجوم المناعي على البنكریاس، ولتجدید خالیا بیتا ا) المریض نفسھ

بدوره، اعتبر مدیر عام الشبكة العربیة المعلوماتیة للخالیا الجذعیة أدیب الزعبي، وھي شركة 
عملیة السكري األردنیة ھي أكبر نجاح علمي "مستقلة مرخصة من وزارة الصناعة والتجاره، أن 

  ". من حیث خفض عدد جرعات األنسولین الیومیة، وتحسن صحتھم بشكل عام
ربیعا إلى إبر األنسولین، بعد أن تمت زراعة الخالیا  ١٤غم عودة الطفلة السواعیر ذات الـور

ناجحة، بدلیل تحسن صحة الطفلة عندما انقطعت عن "الجذعیة لھا، اعتبر الزعبي أن العملیة 
  ". األنسولین، حیث زاد طولھا ووزنھا وتحسنت صحتھا عموما
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أصرت أن تصوم شھر رمضان المبارك، ما أدى إلى لكن ما حدث مع الطفلة، أنھا : "وأضاف
، حسب الزعبي، الذي قال "إصابتھا بجفاف وعودتھا مرة أخرى إلبر األنسولین إلنقاذ حیاتھا

، بل اعتبر "ال أتفق مع ما یثار حول فشل عملیة السكري بین األوساط الطبیة في األردن": "الغد"لـ
  ".ھجمة غیر مبررة"ذلك 

عن كل مریض سكري عربي شارك ) ألف دوالر ٤٢(ألف دینار  ٢٨قاضي مبلغ یشار إلى أنھ تم ت
تكلفة معقولة إذا "في العملیة، باستثناء الطفلة األردنیة التي عولجت مجانا، حیث اعتبر الزعبي أنھا 

  ".  ما قورنت بمثیالتھا في الوالیات المتحدة
  "الجذعیة"كف ید الحكومة عن األبحاث 

ا الجذعیة التابع للجامعة األردنیة افتتح رسمیا العام الماضي، كمركز شمولي مركز العالج بالخالی
  .  عبدهللا العبادي. متطور یعنى باألبحاث التي ستنھض باألردن طبیا، حسب مدیره د

التي تجرى " اإلكلینیكیة"وأكد العبادي، رئیس اللجنة الوطنیة للخالیا الجذعیة، أن التجارب السریریة 
وتتم بعد الحصول على موافقة مستنیرة موقعة منھم، وتحت إشراف لجان " تطوعیة"على المرضى 

  . البحث العلمي المؤسسیة وتوثق نتائج الدراسة، سواء كانت إیجابیة أم سلبیة
وتطوع العام الماضي الشاب العشریني زید محمد السید، في بحوث زراعة الخالیا لعالج الشلل 

ادث منعھ من السیر على قدمیھ، إال أن حلمھ بالعودة لحیاتھ النصفي السفلي، بعد أن تعرض لح
  .السابقة تبدد على صخرة أحالم الخالیا الجذعیة

الشاب زید كان من مرضى مصابین بالحبل الشوكي، ممن تطوعوا في دراسة المركز، لكنھ لم 
  . یتحسن بالرغم من أخذه للخالیا الجذعیة في األردن

دن، وقعت أسرة زید ضحیة مركز عالجي في اوكرانیا، بقیادة طبیب وقبل إجراء عملیتھ في األر 
أن الخالیا "عربي منحھم أمال بعالج شاف، لیكتشفوا بعد أن تكلفوا قرابة عشرة آالف دینار بـ

  .، حسبما أضاف"الجذعیة مجرد أوھام
اقھا على ونصح  والد زید أھالي المرضى بإنفاق أموالھم على تحسین حیاة أوالدھم، بدال من إنف

ألف دینار لحقن  ٣٠أحد المراكز المحلیة الخاصة طلب منھ "، مؤكدا أن "خزعبالت الجذعیة"
  ". العمود الفقري بالخالیا الجذعیة، والنتائج غیر مضمونة

العبادي، إن الشاب مھران، الذي كان أصیب بحادث سیر أدى إلى شلل نصفي . في المقابل، یقول د
ھو اآلن "، و"وقد تحسن بشكل ممتاز نتیجة أخذه للخالیا الجذعیة"ة سفلي، تطوع في نفس الدراس

یستطیع المشي بمساعدة طفیفة وعاد إلى عملھ وأصبح یسیطر بالكامل على التبول والتبرز وعاد 
  .، بحسب ما ذكر العبادي"اإلحساس إلیھ بشكل كامل

ات القدم السكریة غیر االنتھاء من عالج تقرح"، منھا "ناجحة"كما یتحدث العبادي عن أبحاث 
نتائج جدیدة في الكشف "، الفتا الى أن "الملتئمة، بمشتق لدیھ خاصیة تسریع التئام الجروح المزمنة

لموروث والتي ھي قید التحلیل لمعرفة من سیستفید مستقبال من عن الطفرات المسببة للعشى اللیلي ا
  ".عالج التصحیح الجیني الذي ینوي المركز تطویره وإتاحتھ للمرضى المختارین

وحول رفض وزارة الصحة ترخیص المركز كمركز عالجي، وقصره على الدراسات البحثیة، 
اللجنة الوطنیة للخالیا "ال العبادي إن ، ق"فوضى الخالیا الجذعیة"وتشكیل لجنة استشاریة لدراسة 

الجذعیة نسبت لوزیر الصحة بترخیص المركز كعالجي كونھ متماشیا مع تعلیمات ترخیص مراكز 
والمنشورة بالجریدة الرسمیة، وذلك بعد الكشف علیھ من  ٢٠١٦لعام  ٩العالج بالخالیا الجذعیة رقم 

  ".یزال المركز بانتظار قرار الوزیر وما. اللجنة الفنیة المنبثقة عن اللجنة الوطنیة
تشدید الرقابة على استخدام المشتقات الحیوانیة في عالج " إلى ذلك، طالب العبادي الجھات الرقابیة بـ

، مفسرا أن ھذه المشتقات المستوردة من العجول حدیثة الوالدة أو األغنام واألرانب، "أمراض بشریة
  ".لبیة على المدى البعید، مثل مرض جنون البقرجمیعھا غیر مضمونة، وتظھر نتائجھا س"
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نجاعة "وتغرق إعالنات أطباء أردنیین فضاء شبكات التواصل االجتماعي ومحطات تلفزیونیة، عن 
أیضا أثناء جوالتھا " الغد"، وھذا ما رصدتھ "الخالیا الجذعیة من المشتقات الحیوانیة المستوردة

  .لدیة وتناسلیة ومفاصلعلى عدد من عیادات أطباء ج" المیدانیة"
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  ھل ترضخ للضغوط أم تنحاز إلى سیادة القانون؟).. البلقاء التطبیقیة(
  

في العشرین من الشھر الماضي، جرت انتخابات الجمعیة العلمیة الطالبیة للكلیة، والتي انتھت دون 
  .وجود مخالفات تذكر

  
مقاعد، بینما التكتل االخر حصل على  وعند إعالن النتائج، التي افرزت فوز تكتل طالبي بواقع تسعة

مقعدین، حرصت عمادة الكلیة على اتخاذ اجراءات احترازیة لمنع وقوع احتكاكات بین الطلبة، 
بحیث حرصت على ان یكون خروج احد االطراف من بوابة رقم واحد، على ان یكون خروج 

  .الطرف الثاني من بوابة اخرى
  

عد، اصر على ان یتجمھر ویسیر باتجاه البوابة التي سیخرج منھا إال ان الطرف الفائز بغالبیة المقا
زمالؤھم اآلخرون وسط ھتافات استعراضیة وصلت حد االستفزاز الذي ادى الى حالة احتكاك مع 
الطلبة وتعرض على اثرھا رجال االمن الجامعي للضرب وتكسیر زجاج سیارات، حیث تم التعامل 

  .من قبل عمادة الكلیة ورجال االمن الجامعي فیھامع الموقف والحیلولة دون تفاقمھ 
  

وانتھى یوم االنتخابات، وبدات عمادة الكلیة بالتحقیق في االحداث التي شھدتھا الكلیة، ومن خالل 
التقاریر والشھود، تم حصر المتسببین والمحرضین والمشاركین في تلك االعمال، من خالل لجان 

  .التحقیق
  

درت الكلیة عقوبات تدرجت من االنذار النھائي الى الفصل المؤقت وفي ضوء تلك النتائج، اص
واقصاھا عقوبة الفصل النھائي، حیث اعلنت العقوبات في السابع والعشرین، مع التأكید ان عقوبة 

  .الفصل النھائي من صالحیة المجلس التأدیبي
  

إال ان الطلبة احتجوا على ورغم استناد لجان التحقیق الى شھادات الشھود وتقاریر االمن الجامعي، 
وبإعتبار ان االحتجاج حق للطلبة، في حال . تلك العقوبات، باعتبارھا غیر عادلة، من وجھة نظرھم

كان ضمن اطره القانونیة، التي تحددھا التشریعات من انظمة وتعلیمات، من خالل تقدم الطالب 
قوبات الفصل النھائي الى بطلب اعتراض او استرحام، وھو ما تم وعلى اثر ذلك تم تخفیض ع

  .الفصل المؤقت لمدة فصلین وثالثة فصول دراسیة
  

إال ان الطرف المتسبب في المشاجرة اصال، وغالبیتھم اعضاء منتخبون في جمعیة طلبة الكلیة، نحا 
باالحتجاج الى تظاھرات غیر قانونیة من اعتصام مفتوح، ورغم حرص عمادة الكلیة على ابقاء 

مع ھؤالء الطلبة، إال انھم اصروا على موقفھم والتصعید بھ ومحاولة جر الطرف القنوات مفتوحة 
  .االخر الیھم، تحت شرط الغاء العقوبات تماما

  
تحت اي بند قانوني یمكن للكلیة وعماداتھا الغاء العقوبات بحق من ارتكبوا : نحن امام اسئلة

یستند » سابقة«اعتبار تلك الواقعة مخالفات؟ وفي حال ان الكلیة رضخت لشروط الطلبة، ھل یمكن 
الیھا كل من یرتكب مخالفة في المستقبل لیعفى من العقوبة؟ وھل یتسق ذلك مع دولة المؤسسات 

  وسیادة القانون، الذي یعد مطلبا شعبیا ورسمیا لتحقیق العدالة؟
  

  ٢:الرأي ص
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 أن الكلیة اصرت في االثناء تدخل نواب في القضیة الطالبیة، للتوسط العفاء الطلبة من العقوبات، إال
على ضرورة اتباع االجراءات القانونیة في ھذا الصدد، وھو موقف رئاسة الجامعة باعتباره اجراء 

  .یطبق على جمیع الطلبة في مختلف الكلیات
  

واصدرت الكلیة والجامعة التابعة لھا عدة بیانات لتوضیح مجریات ما حدث للرأي العام، وما ھو 
لبة، بحیث یتقدم الطلبة باسترحام مرفق ببینات وادلة العادة دراسة مطلوب لالستماع لموقف الط

والتحقیق في المستجدات، إال انھا لم تنجح في اقناع الطلبة بالعدول عن التصعید غیر القانوني 
  .واالحتكام الى االجراءات التي تنص علیھا التشریعات

  
بدهللا سرور الزعبي ،امس االول، بناء في ضوء ذلك، علق رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور ع

على تنسیب مجلس عمداء الجامعة، تنفیذ العمل في العقوبات الصادرة بحق الطلبة من كلیة الھندسة 
  .التكنولوجیة على خلفیة األحداث

  
ً بإحكام  ً لمبدأ سیادة القانون وعمال وبحسب بیان، فإن ھذا القرار جاء لتحقیًق العدالة والشفافیة وفقا

من التعلیمات التنفیذیة لنظام تأدیب الطلبة المعمول بھ في الجامعة ؛ إذ تضمن إعادة ) ٣٤(مادة ال
ً حسب  ملف التحقیق إلى عمید كلیة الھندسة التكنولوجیة ورئیس المجلس التأدیبي الطالبي كال

عقوبة المتخذة اختصاصھ ، للنظر فیما استجد من بینات وأدلة لدى الطلبة من شأنھا التأثیر في تقدیر ال
  .بحقھم

  
  .وأكد الدكتور الزعبي أن منظومة التشریعات ھي التي تطبق على الجمیع في الجامعة دون استثناء

  
ھذا االجراء القانوني یستند الى مبدأ سیادة القانون واحقاق الحق لصاحبھ الرتباطھ ببینات وادلة 

ھ، ضمن القنوات التشریعیة، ولیس انحیازا سیتقدم بھا الطلبة، بحیث یكون مخرجا قد یستفید الطلبة من
او رضوخا لتدخالت او واسطات، إذ حرصت الجامعة خالل الفترة الماضیة على ترسیخ تطبیق 

  .القانون بعدالة على الجمیع
  

الخالصة، ھذا الطرح لیس انحیازا ألي طرف على حساب آخر، بل تشخیص لواقع حالة یفترض أن 
، الذي قد یؤسس لعرف جامعي تكون »الصوت العالي«ل ولیس یكون القانون صاحب كلمة الفص

  .آثاره وخیمة على الطلبة والمنظومة التعلیمیة
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  لن نتوانى من تقدیم كـل ما یلـزم لدعـم الطلبـة السورییــن: »التعلیم العالي«
  

دم لالجئین قال أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة ان االردن یق
السورین تعلیما مكنھم من مواصلة دراستھم وحصولھم على فرص عمل في السوق األردني، مؤكدا 
بان الوزارة لم تتوان في تقدیم كل مایلزم من دعم للطلبة السوریین، وأن الوزارة ممثلة بمجلس 

استھم الجامعیة وان التعلیم العالي اتخذت العدید من القرارات التي اسھمت في تمكینھم من متابعة در
ً من  الجامعات األردنیة ماضیة بمساعدة الالجئین السوریین لتحقیق طموحم التعلیمي انسجاما

  .التوجیھات الملكیة السامیة بھذا الخصوص
وثمن الدكتور الوھادنة الدعم الذي تقدمھ الحكومة األلمانیة لألردن في شتى المجاالت، ال سیما التعلیم 

ً أن حجم الدعم المقدم للجامعة األلمانیة األردنیة منذ عام والمیاه، وتحمل أع باء اللجوء السوري، مبینا
  .ملیون دینار ٢٢٫٥قد بلغ  ٢٠١٠

جاء ذلك خالل استقبال الوھادنة امس  وفد لجنة التعلیم والبحوث وتقییم التكنولوجیا في مجلس النواب 
لسفیر األلماني في عمان ومدیر صندوق دعم اإلتحادي األلماني، الذي یقوم بزیارة للمملكة بحضور ا

ً في التعاون بین البلدین  ً ان الجامعة األلمانیة األردنیة تمثل القصة األكثر نجاحا البحث العلمي، مؤكدا
 ً ً للنموذج األلماني الناجح في تقریب الحضارات والشعوب معا   . الصدیقین كونھا تمثل انعكاسا

ً حول مسیرة ال تعلیم االعالي األردني وتطوره وأھم المساعدات التي تقدمھا وقدم الوھادنة شرحا
،كذلك قدم ) DAAD(مختلف الجھات األلمانیة لھذا القطاع وأھمھا الھئیة األلمانیة للتبادل الثقافي 

ً عن اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  والتـي رسمت رؤیة  ٢٠٢٥ - ٢٠١٦الوھادنة شرحا
  .ة مراحلھوطنیة للتعلیم بكاف

من جانبھ عبر رئیس الوفد الدكتور ستیفان كوفمان عضو مجلس النواب االتحادي االلماني عن 
ً على ان  جزیل شكره وامتنانھ للجھود التي تبذلھا المملكة في تحقیق اإلستقرار في المنطقة، مؤكدا

الظروف اإلقلیمیة  اختیار الوفد لزیارة األردن جاء بسبب اإلستقرار واألمن الذي یتمتع بھ في ظل
المحیطة، باإلضافة الى صبغة العالقات المتمیزة بین البلدین السیما بالمجال التعلیمي وتبادل 
ً یقتدى، ویرسخ حرص  ً الى أن الجامعة األلمانیة األردنیة تعتبر نموذجا ً منوھا الخبرات والطلبة معا

ً على ضر ورة زیادة حجم التبادل الطالبي الجمھوریة االلماني االتحادیة على دعم األردن مؤكدا
  .السیما في التخصصات التقنیة التي یطلبھا سوق العمل

وفي نھایة اللقاء قدم الوفد الزائر شكره وتقدیره على الدعم الذي تقدمھ الحكومة األردنیة للجامعة 
ً على الدور االیجابي الذي یلعبھ االر دن في االلمانیة والذي یسھم في تطویرھا وازدھارھا مؤكدا

  .المنطقة مما یستدعي تقدیم المزید من الدعم والمساعدات لألردن

  ٢:الدستور ص
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  »الیرموك«في » المصادر اإللكترونیة للعلوم الشرعیة«افتتاح مؤتمر 
  

رعى رئیس جامعة الیرموك الدكتور رفعت الفاعوري افتتاح فعالیات المؤتمر العلمي الدولي الثامن 
الذي تنظمھ كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة في » م الشرعیةالمصادر االلكترونیة للعلو«بعنوان 

الجامعة، بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي، وبمشاركة عدد من الخبراء واألكادیمیین من 
المملكة العربیة السعودیة، وتركیا، والسودان، والكویت، واإلمارات العربیة المتحدة، والعراق، 

  .النمسا، باإلضافة إلى األردن، ویستمر یومینوالمغرب، وتونس، وُعمان، 
وأكد الفاعوري في كلمة ألقاھا في االفتتاح أن المسلمین في كافة مناطق األرض یقفون على مفترق 
طرق، فجل الفقراء والالجئون والمعذبون في العالم من المسلمین، وقد التصق اإلرھاب والتطرف 

الحنیف، القائم على الوسطیة والحوار، وتقبل اآلخر،  والعنف في عصرنا الحاضر بدیننا اإلسالمي
والرحمة والتسامح، األمر الذي یفرض علینا مراجعة الخطاب الدیني في أركانھ السبعة، أولھا 
مراجعة األسلوب ولیس المضمون، فالمضمون في جلھ ال یُمس، فعلینا أن نراجع المناھج والخطابة 

، والثاني توضیح بعض المفاھیم الدینیة وتشذیبھا، وترتیبھا، التي ننتھجھا في غرفة الصف والمساجد
  .حتى ال نصل إلى مفاھیم تقترب من التطرف والغلو

وأشار عمید الكلیة الدكتور محمد العمري إلى أن أھم ما یمیز عالمنا المعاصر ھو ثورة المعلومات 
ً إلى أن التعلیم االلكتروني فیھ، وقدرتھ على االستجابة للمتغیرات التي فرضھا عالم العولمة، ال فتا

وبالنظر إلى ما یملكھ من آلیات االتصال الحدیثة، بات من أھم وسائل التعلیم، األمر الذي یحتم على 
الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي االعتماد على التعلیم االلكتروني في إعداد المحتوى للمواد 

ذة والطلبة، وفي كل اإلجراءات التي من شأنھا رفع العلمیة، وأسالیب تدریسھا، وتقویم أداء األسات
  .سویة العلم والتعلیم

وألقى عمید الدراسات العلیا في جامعة القصیم السعودیة الدكتور عبدالعزیز الربیش كلمة المشاركین، 
ً لقیمة وأھمیة تكنولوجیا المعلومات  حیث أشاد فیھا بأھمیة وقیمة ھذا المؤتمر الدولي النوعي، نظرا

تطور البحث العلمي وجودتھ وتمیزه، في ظل ما یشھده العصر من تحوالت سریعة ومتالحقة في  في
 ً ھذا المجال، السیما وان االقتصاد العالمي یتجھ نحو اقتصاد المعرفة، وعلوم الشریعة ال تقل شأنا

 ً من  وأھمیة في ھذا المجال، وھي أول من استفاد من المصادر االلكترونیة وتطبیقاتھا، إیمانا
وتضمن برنامج .المختصین في الشریعة بالقیمة العلمیة المضافة الھائلة للبحث العلمي الشرعي

  .المؤتمر في یومھ األول عقد ثالث جلسات عمل

  ٦:الدستور ص
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  تشارك في مؤتمر دولي حول مستقبل التعلیم العالي بدبي» التكنولوجیا 
  
  

لدولي السابع الذي عقد في اإلمارات شاركت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة في المؤتمر ا
للتصنیفات العالمیة بالتعاون مع ) QS(دبي ، أخیرا والمنظم من قبل مؤسسة ال /العربیة المتحدة

مستقبل التعلیم العالي في الشرق «والكلیات التقنیة العلیا  بعنوان » AMITY/Dubai«جامعتي 
  .«األوسط وأفریقیا 

مؤتمر ومعرض جذاب یلبي طموحات العاملین في التعلیم العالي حیث وقد اتسمت ھذه الفعالیة بأنھا  
ضم أكادیمیین دولیین عازمین على خوض غمار االرتقاء ومواجھة التحدیات الحالیة والمستقبلیة 
التي تواجھ قطاع التعلیم العالي من خالل تبادل المعرفة واآلراء حول العوامل والتحدیات الرئیسة 

المجال األكادیمي واالطالع على أحدث التطورات في التعلیم العالي كونھ منتدى المحددة للتنمیة في 
یعزز تطویر التعلیم العالي في الشرق األوسط وأفریقیا في سیاق عالمي یحفز الشراكة الدولیة ویوفر 

ً لعملیات التقییم المؤسسي واالرتقاء، التي من شأنھا أن تؤدي إلى اعتراف أكبر في جمیع أنحا ء دعما
وناقش المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل التدریس والمناھج الدراسیة . العالم 

  .والتخطیط االستراتیجي والبحوث والتدویل واالبتكار، فضال عن ضمان الجودة واالعتماد
وتجدر اإلشارة الى أن جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة قد شاركت بوفد مكون من ست جامعات 

األردنیة،  الیرموك الھاشمیة،  البلقاء التطبیقیة، وجامعة :  مشاركا من  الجامعات ) ١٣(ضمت 
التي من خاللھا تم إعفاء الجامعات األردنیة )  QS(الزیتونة،  وفق االتفاقیة الموقعة مع منظمة الـ

  .دوالرا) ١٨٫٨٥٠(المشاركة من مبلغ مقداره 

  ٧:الدستور ص
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  لطالبي في الجامعة األلمانیة األردنیةافتتاح مركز اإلرشاد النفسي والتمكین ا

  
  افتتاح مركز اإلرشاد النفسي والتمكین الطالبي في الجامعة األلمانیة األردنیة

افتتحت الجامعة األلمانیة األردنیة في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع المجلس  - :المدینة نیوز 
بي الذي یھدف الى إرشاد الطلبة الوطني لشؤون األسرة مركز اإلرشاد النفسي والتمكین الطال

  .وتوعیتھم ومساعدتھم في ایجاد حلول للتحدیات التي تواجھھم خالل حیاتھم الدراسیة 
  

ویأتي المركز تجسیدا لتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین في ورقتھ النقاشیة السابعة بأن 
والطاقات المنتجھ والمختبرات التي تكشف  تكون الجامعات مصانع للعقول المفكرة واألیدي العاملة

  .میول الطلبة وتصقل مواھبھم وتنمي قدراتھم
وقال رئیس الجامعة األستاذ الدكتور نظیر أبو عبید خالل الحفل أن المركز یعكس إحدى الصور 
اإلنسانیة التي ترغب الجامعة في تعزیزھا والتأكید علیھا، حیث أن الطالب الجامعي مواطن من 

  .ة األولى لھ حقوق وعلیھ واجباتالدرج
ولفت ان للجامعة الحق في محاسبة الطالب في حال ارتكابھ اي مخالفة مع التأكید على أن الھدف من 
المحاسبة ھو تعلیم روح المواطنة واحترام سیادة القانون، ولیس االقتصاص، بل تقدیم اإلصالح وفھم 

  .األسباب التي أدت بالطالب للوقوع بالخطأ
ً لنھج العمل التشاركي  ولفت أمین عام المجلس فاضل الحمود أن ھذه المبادرة الریادیة جاءت ترسیخا

  .بین الجامعة والمجلس ، وثمرة لمذكرة التفاھم التي تم توقیعھا خالل العام الماضي
 وبین أھمیة اإلرشاد النفسي والتوعیة والدعم للطلبة في مواجھة المشاكل وتعدیل السلوك في المجتمع

  .واإلسھام في بناء جیل یستطیع الوقوف في وجھ التحدیات وتحفیزه على العطاء واإلنتاج
وأضاف أن المجلس قام ومنذ تأسیسھ وبتوجیھات من صاحبة الجاللة الملكة رانیا العبدهللا رئیس 
مجلس األمناء ، بالعمل على تعزیز مفھوم االرشاد األسري في المجتمع، وتعزیز الوعي بدوره 

ائي والعالجي، وتقدیم خدمات ارشادیة متكاملة تعنى بالمحافظة على كینونھ األسرة وضمان الوق
  .استقرارھا

من جھتھ بین عمید شؤون الطلبة الدكتور عمر الشبیالت ان الجامعة تتمیز بإنفتاحھا على العالم 
سیعمل المركز الخارجي من خالل برنامجھا الدراسي الذي یتطلب قضاء عام دراسي في ألمانیا لذلك 

على صقل تجارب الطلبة وخبراتھم متبعین أسالیب األرشاد والتوجیھ والعمل وفق افضل منھجیات 
  .حدیثھ لإلستفادة من ھذه التجربة

وأضاف ان المركز سیعمل مع المجلس على إدخال النظام الممنھج في إتباع القوانین المعمول بھا 
سیة وحمایة الفرد واألسرة إضافة الى العمل على داخل المملكة بالنسبة لمواضیع الصحة النف

  .العقوبات البدیلة
بدورھا بینت الدكتورة اخالص احمد من الجامعة االردنیة والتي ستتولى مھمة اإلشراف على المركز 
انھ سیعمل على تقدیم الدعم وتحسین الصحة النفسیة للطلبة وتطویر شخصیاتھم ومساعدتھم على 

یومیة التي تواجھھم مثل القلق، االكتئاب، عدم الثقة بالنفس ، التعرض لتجارب تخطي مشاكل الحیاة ال
فاشلة ، صعوبات التكیف االجتماعي وغیرھا ومعالجتھا بأسالیب علمیة تحترم حالة الطالب 

  .وخصوصیھ 
وقد حضر اإلفتتاح ممثلین عن مجموعة من المؤسسات المحلیة والوطنیة التي تعنى باإلرشاد النفسي 

وزارة الصحة، وزارة التنمیة االجتماعیة، معھد العنایة بصحة األسرة، وزارة التخطیط  مثل
والتعاون الدولي، المركز الوطني لحقوق اإلنسان، مؤسسة نھر األردن، المجلس األعلى لشؤون 

  .المعاقین،إدارة حمایة األسرة والكلیات التربویة في الجامعات

  ٩:الدستور ص
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المركز إلى التشبیك مع المؤسسات المتخصصة والمختلفة  یٌشار الى أن الجامعة تسعى من خالل
لتلقي المساعدة والخدمات الفنیة والمؤسسیة، من خالل عقد إتفاقیات مع تلك المؤسسات مثل وزارة 
الصحة، وزارة التنمیة االجتماعیة، معھد العنایة بصحة األسرة، وزارة التخطیط والتعاون الدولي، 

ن، مؤسسة نھر األردن، المجلس األعلى لشؤون المعاقین، والكلیات المركز الوطني لحقوق اإلنسا
  .التربویة في الجامعات
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  الجامعة االردنیة تقود ثورة التغییر من جدید
  محمد القضاة. د

  
ھي الجامعة االردنیة كما عھدتموھا تقود كل جدید في التعلیم العالي، وھي أساسھ في االردن، 

غییر والتحدیث والتمیّز، ال تتوقف حركة البناء فیھا طیلة عقودھا الخمسة، وھا والمبادرة دوما نحو الت
نحن الیوم نشھد ثورة علمیة جدیدة داخل الجامعة في مناھجھا ووسائل تعلیمھا وتعلمھا، یقودھا اساتذة 
الجامعة بدعم ومشاركة حقیقیة من قبل رئیس الجامعة عزمي محافظة ونائبھ أحمد مجذوبة بعزیمة 

مة جادة وبتخطیط علمي یومي وعلى مدار األسبوع، والحُق أن ما استمعت الیھ في الندوة وھ
حول التعلیم المدمج كان مفیدا وطموحا، وقد ادار الندوة  ٢٠١٧/ ٥/ ٦التعریفیة التي عقدت السبت 

الدكتور مجذوبة بھمة ورغبة أكادیمیة جادة من قبل المشاركین؛ خاصة من قدموا أوراقھم ومن 
قشوھا باستفاضة وعلمیة ورؤیة دقیقة تھدف كلھا النطالقة علمیة مع بدء العام الجامعي الجدید الذي نا

سیكون عاما مختلفا في طبیعة محاضراتھ ونوعیة تعلیمھ ووسائلھ وجودتھ؛ سیما ان اساتذة الجامعة 
یمیة طموحة تقودھا الشباب یمتلكون رغبة جامحة في تقدیم الجدید المختلف بدافعیة ذاتیة وبرغبة أكاد

  .الجامعة
  

اقول الجامعة االردنیة تحتاج كل دعم، وھذا الدعم ال ینتظر، بل یجب ان یبادر الجمیع لتنفیذ الخطة 
االستراتیجیة المعدلة لولوج السنوات القادمة بادوات معرفیة منافسة؛ إذ ال ینفع فیھا التلقین او التلقیم، 

الى تعلیم مدمج ومعكوس والكتروني وتعلیم مبني على مشاریع  ال بد من نقلة نوعیة تتجاوز المألوف
یشترك فیھا الطلبة كي یتعلموا ذاتیا ویعتمدون على أنفسھم ویقدمون ذواتھم بأنفسھم مباشرة دون 
تدخل احد، ولكي نفتح لھم مغالیق الحیاة مباشرة بالعودة الى مصادر المعرفة والخروج من القاعة 

م مباشرة وإلى المكتبة والمؤسسات العلمیة والعملیة التي تؤھلھم تأھیال الصفیة الى مصادر التعل
میدانیا وعلمیا بالتوازي كي ال نبقى نسمع شكوى المشغلین الذین یتذرعون من ان الخریجین ال 
یملكون مھارات عملیة في مجاالت تخصصاتھم، وأنھم بالكاد یملكون فكرا ناقدا، وھذا ما تقوم علیھ 

لعلمیة والتي ستكون نواة عمل في كلیات الجامعة وأقسامھا االكادیمیة كلھا، وھذا یقتضي ھذه الندوة ا
من الجمیع اساتذة وطلبة ان یشمروا عن سواعد الجد للعمل، ومن یعارض ویتأفف ویبحث عن 
السلبیات علیھ ان یقرأ رسالة العلم الحدیث الذي یرفض افكار الماضي، ویبحث عما ھو جدید، نحن 

ورة تعلیمیة عالمیة جدیدة، والجامعة االردنیة تستوعب المطلوب منھا، وعلى الجمیع ان یشارك امام ث
فیھا لالنتقال الى المنافسة العالمیة والوصول الى مخرجات علمیة یتحدث عنھا المجتمع، ومن ال 

من جدید یستطیع المشاركة نتمنى علیھ ان یتریث ویقرأ بتمعن رسالة الجامعة وخطتھا االستراتیجیة 
  .كي یدرك أن كل شيء یتغیر، فنحن في ألفیة ثالثة ال تقبل السكون واالستنامة

  
اقول ال . ال نرید ان نقرأ مقاالت تغرد في السراب والخراب والسلبیات، ال تغني وال تسمن من جوع

ھذه مجال للتقاعس ودفن الرؤوس ومن ال یعجبھ التغییر والتجدید والتطویر علیھ ان یقدم البدیل، 
جامعة االردن االولى وفیھا كفایات علمیة ھائلة متحمسة وجمیعھا تھدف ان تبقى جامعتھم طلیعة 
التفرد والتعلیم العالي في االردن، وان تصل الى احسن المستویات، وان تتجاوز الصعوبات المالیة 

مداخالتھ،  بشتى الوسائل والطرق لكي تبدأ التغییر المطلوب، ومن استمع لرئیس الجامعة في كل
فضال عن ُحسن استماعھ وأدبھ الجم یدرك جدیتھ ورغبتھ في التحول الذي تؤسس لھ الجامعة في 

  ١٧:الرأي ص

 مقاالت
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العام الدراسي القادم، سیما أن المبادرات االكادیمیة موجودة في معظم الكلیات ومن یعتقد ان التغییر 
احداث التغییر العلمي  قد ال یناسب تخصصات بعینھا نقول لھ بفیھ ملیان كل التخصصات قادرة على

سواء أفي المناھج أم في الوسائل أم في التقییم أم في االنتقال إلى وسائل أخرى جدیدة، تأخذ في 
الحسبان ان التعلم والتعلیم ال ینتظران؛ الن األوروبیین بدأوا ھذه الخطة منذ مؤتمر لشبونة قبل 

روبیة حاسمة في ھذا االتجاه، ونحن نملك عقدین تقریبا، وكانت قرارات وزارات التعلیم العالي األو
القدرة والكفاءة والرؤیة والطالب الجاد لالنطالق الى االمام، ولعل ھذا التغییر یسرق فراغ الطلبة 
للعمل والبحث عن المعلومة في كل مكان حتى نتجاوز ظواھر العنف السلبیة التي تشغل وقت 

.  مجال للتأخیر في تحدیثھ وتطویره والتقاعس فیھنعم التعلیم والتعلم ال. الجامعات بین حین وآخر
كفى انتظار ویجب االنطالق بھمة ورغبة لكي نحقق ما جاء في الورقة النقاشیة السابعة التي ركز 
فیھا جاللة الملك على نوعیة علمیة جدیدة، والجامعة االردنیة لن تخیب أحدا في ھذا المجال، بھمة 

لجمیع من شاركوا في ھذه الندوة واخص بالذكر ابن الجامعة رئیسھا أساتذتھا وطلبتھا، وتحیة صادقة 
الذي كان یتحدث وكأنھ یتحدث عن قطعة من نفسھ والدكتور مجذوبة وجمیع الزمالء الحضور الذین 

  .قدموا أطروحاتھم بحریة واكادیمیة عالیة
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فیھا الحكومة تزید مدة تمثیلھم او تعیینھم عن رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء شركات تساھم 
  .عشرات السنوات

  
من خالل دفع مبلغ مالي للمواطن » الوكالة«الجئون سوریون یعمدون الى فتح محالت تجاریة بـ

قضیة الوكاالت بدأت من محافظة في .. االردني للحصول على رخص مھن من البلدیات باسم االخیر
  .ویطلق على ھذه المحالت اسماء مدن سوریة . ت االخرىالشمال وانتشرت الى المحافظا

  
ألف  ١٤٢ألف دینار ظھرت في بند التنقالت والمكافآت في نقابة المھندسین إضافة إلى )  ٢٣٧(

. مساعدین للنقیب ٥ألف دینار رواتب سنویة لـ )  ٣٠٠( و ٢٠١٦ـ  ٢٠١٥دینار بدل ضیافة عام 
  !.اء في النقابة؟سؤال یطرحھ مھندسون أعض.. على حساب من

  
نقص الكادر الوظیفي لدى مكتب عمل البترا دفع أصحاب العمل في اللواء إلى اللجوء لمدیریة معان 
إلصدار التصاریح وسط مطالب بضرورة توفیر كادر كامل لمكتب اللواء من أجل القیام بدوره على 

  .أكمل وجھ
  

مل في اللواء إلى اللجوء لمدیریة معان نقص الكادر الوظیفي لدى مكتب عمل البترا دفع أصحاب الع
إلصدار التصاریح وسط مطالب بضرورة توفیر كادر كامل لمكتب اللواء من أجل القیام بدوره على 

  .أكمل وجھ
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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قدم مدیر األمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقیھ، والمنسق الحكومي لحقوق اإلنسان باسل 
من العام أمس، واجب العزاء لذوي الشاب رعد أعمر، الذي قضى الطراونة وعدد من كبار ضباط األ

وكانت ھیئة تحقیق رسمیة في قضیة وفاة أعمر قررت . أثناء توقیفھ في مركز أمن بادیة الجیزة
  ".توقیف ثمانیة ضباط وضباط صف إثر توجیھ عدد من التھم إلیھم

  
میة االجتماعیة إلى القضاء للتحقیق أحالت وزارة المالیة ملف شبھات مالیة لموظفین بوزارة التن

وزارة التنمیة اكتفت في تصریح مقتضب لھا أمس بالقول إن لجنة تحقیق في . والفصل في القضیة
  .بسجالت مالیة وإداریة، دفعت وزارة المالیة إلى إحالة الملف للقضاء" شبھة خلل"
  
ح مھرجان نباتات الزینة وأزھار یرعى وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات یوم غد الخمیس افتتا 

المھرجان یستمر بفعالیاتھ لمدة . القطف، الذي تنظمھ مدیریة زراعة عین الباشا في حدائق الحسین
  .أربعة أیام

  
في أم ) الخیمة(الدكتور ذوقان عبیدات یحاضر مساء السبت المقبل في المركز المجتمعي المسكوني  

یدیر ". دراسة الورقة النقاشیة الملكیة السابعة: التفكیر واالبداعالتعلیم من التلقین إلى "السماق حول 
  .عبلة أبو علبة" حشد"الندوة أمین عام حزب الشعب الدیمقراطي 

  
توقع السفارة اإلیطالیة في عمان ومجموعة طالل أبوغزالة األحد المقبل بروتوكول تعاون بین  

وفي سیاق قریب یتحدث السفیر االیطالي . نالطرفین، ولنشر اللغة والثقافة اإلیطالیة في األرد
جیوفاني براوزي والدكتور طالل أبو غزالة بمؤتمر صحفي على ھامش توقیع البروتوكول، للحدیث 
عن الحفل الموسیقي الذي تنظمھ جمعیة األوركسترا الوطنیة األردنیة بقیادة المایسترو اإلیطالي 

 .حسین الثقافيفرانشیسكو أتاردي، اإلثنین المقبل في مركز ال

 زواریب الغد
  


