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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
ورشة عمل في " Rتحلیل البیانات باستخدام لغة البرمجة " 
  "األردنیة"

٣  

وزیر الخارجیة یعرض للسیاسات األردنیة في ظل األزمات 
  اإلقلیمیة

٥  

 ٧  طالبات أردنیات یطّورن تطبیق ھواتف ذكیة لمساعدة المكفوفین
األمانة تساھم باقامة مواقف سیارات لمراجعي مركز الحسین 

  للسرطان ومستشفى الجامعة
٨ 

   شؤون جامعیة
 ١٠  وقفة تضامنیة مع األقصى في جامعة التكنولوجیا

وأسس القبول .. سنة تحضیریة للتخصصات الطبیة: الطویسي
  الجامعي ثابتة

١١ 

 ١٢  مواد ٩تخفیض مواد امتحان التوجیھي للعلمي واألدبي إلى 
 ١٣  العالي والناطق االعالمي غائبمشاجرة داخل التعلیم 

اتحاد الجامعات العربیة یشارك باجتماعات المؤتمر العربي 
  االوروبي الخامس

١٤ 

 ١٥  استحداث ماجستیر تمریض صحة بالغین في آل البیت
   مقاالت

التخصصات الطبیة التشخیصیة، حجر الزاویة في خطط العالج 
  الدكتور محمد عبد الحمید القضاة/األمثل

١٦ 

 ١٧  اعالنات

 ١٨  وفیات
  ٢١- ١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  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 
3 

  
  

األردنیة"ورشة عمل في  "R تحلیل البیانات باستخدام لغة البرمجة " " 

بدأت الیوم في الجامعة  - سناء الصمادي

" بیة بعنوان األردنیة اعمال الورشة التدری

والتي  "R تحلیل البیانات باستخدام لغة البرمجة

تنظمھا كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا 

المعلومات بالتعاون مع مركزي الحسین 

للسرطان وبابراھم لالبحاث في كامبردج 

  .بریطانیا

ضاء الھیئة من اع) ٢٥(وتھدف الورشة التي تستمر ثالثة ایام الى تدریب المشاركین وعددھم 

التدریسیة والطلبة من مختلف كلیات الجامعة، الى جانب  اطباء من مركز الحسین للسرطان على 

وھي عبارة عن مجموعة  R تطبیق لغة البرمجة في مجال المعلوماتیة الحیویة باستخدام لغة الـ

ھار البیانات للقیام بعملیات حسابیة و اظ، متكاملة من البرمجیات التي تسمح بمعالجة البیانات

  .الرسومیة مما یتیح لمستخدمھا امكانیة االعتماد على نفسھ في تحلیل البیانات

ویدیر الورشة رئیس وحدة المعلوماتیة الحیویة في مركز بابراھم الدكتور سایمون اندروز، 

  .واخصائیة االحصاء البیولوجي الدكتورة آن بیشون

التي تمكن الباحث من اكتساب مھارات تحلیل  ""R وتركز مواضیع الورشة على  كیفیة استخدام لغة

   .البیانات ورسم المخططات

 لجامعةأخبار ا

 أخبار األردنیة
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وجاءت ھذه الورشة باشراف الدكتورة ھبة سعادة من قسم الحاسوب في كلیة الملك عبد هللا الثاني 

  .لتكنولوجیا المعلومات
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قلیمیةوزیر الخارجیة یعرض للسیاسات األردنیة في ظل األزمات اإل  

ند الى تحقیق المصلحة الوطنیة قال وزیر الخارجیة أیمن الصفدي أن معاییر الدبلوماسیة األردنیة تست

األردنیة وأن یكون األردن آمن مستقر یتمتع بعالقات اقتصادیة قویة وعالقات قویة مع دول الجوار 

  .وقیام دولة فلسطینیة ومحاربة اإلرھاب وتحقیق االتفاق وخفض التوتر في المنطقة

یجیة بالجامعة االردنیة استضافھ مركز الدراسات االسترات) مغلق(وأضاف الصفدي، خالل حوار 

حول السیاسات األردنیة والمعاییر التي تستند علیھا الدبلوماسیة األردنیة أن األردن یقوم بالتنسیق 

الدائم مع الجانب الفلسطیني في كل األمور التي تخص القضیة الفلسطینیة، وكان ومازال متمسك 

سطینیة ھي المحوریة في المنطقة بالطرحا لذي تمسك بھ على مدار سنوات وھو أن القضیة الفل

  .وأنھا القادرة على تحقیق حشد رأي عربي

وعن أزمة الخلیج قال الصفدي أن األردن یتمتع بعالقة ممیزة مع جمیع الدول ویأمل بأن الحل سیأتي 

  .من داخل البیت الخلیجي واألردن یدعم جھود المصالحة

األردن رفض اإلجراءات والمحاوالت  وفیما یتعلق بقضیة األقصى قال الوزیر الصفدي إن

ً وأبلغ إسرائیل بذلك وبأن ما تقوم بھ سیؤدي إلى اشعال  االستفزازیة التي قامت بھا إسرائیل مؤخرا

  .المنطقة برمتھا وأن األردن یرفض ذلك

أما فیما یتعلق باألزمة السوریة فقد أكد الصفدي أن مھمة األردن منع دخول االرھابیین من الجنوب 

السوري وأنھ یؤید التوصل التفاق لحل األزمة ونجح األردن في سیاستھ عبر انجاز األتفاق الثالثي 

  .األردني الروسي األمریكي المتعلق بجنوب سوریا

عن المركز، سیاسیون ومفكرون وأكادیمیون، بحضور رئیس وشارك بالحوار، حسب بیان صادر 

  .الجامعة الدكتور عزمي محافظة

 ٦:الغد ص/٣:صالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  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 
6 

وأكد مدیر المركز الدكتور موسى شتیوي أن صنع إقلیم ال یعاني من أزمات متكررة في الصراع 

السیاسي والعسكري، ھو أمر بالغ الصعوبة ، وذلك لتعدد األطراف وتشابك المصالح وتناقضھا 

 ً لكن وبالرغم من ذلك استطاعت السیاسة الخارجیة للمملكة بقیادة جاللة الملك، أن تعبر «وزاد . أحیانا

ّب األردن  باألردن وأھلھ إلى بّر األمان في إقلیم وجوار مشتعل بالحروب والفتن والصراعات ، ما جن

بھ األردن  شرور العنف والتطرف استناداإلى وضوح الرؤیة، و بُعد النظر االستراتیجي الذي یتمتع

 ً   .«والعالقات الطیبة مع أطراف الصراع المتعددة والمتناقضة أحیانا

اتفاق عمان حول خفض التوتر في : وأشار شتیوي إلى ثالث قضایا رئیسیة تواجھ األردن، وھي

منطقة جنوب سوریة، والتي شكلت ركیزة أساسیة للسیاسة الخارجیة األردنیة منذ اندالع األزمة 

ً » الحّد األدنى األردني«انیة األزمة الخلیجیة وموقف السوریة، والث   .قضیة األقصى: منھا، وثالثا

من جھتھ أكد محافظة أن الھدف من ھذه الجلسة ھو محاولة الستقراء المشھد في ظل ما یدور في 

  .المنطقة من صراعات من خالل وجود الخبراء في الشأن السیاسي والدبلوماسي
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  طالبات أردنیات یطّورن تطبیق ھواتف ذكیة لمساعدة المكفوفین

  
قامت مجموعة من خریجات كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة االردنیة 
باشراف الدكتور بشار الشبول بتطویر تطبیق یھدف لتوفیر الدعم الالزم لضعاف البصر والمكفوفین 

م من أجل تمكینھم من الوصول إلى وجھاتھم دون الحاجة للمساعدة عن طریق تطویر تطبیق یت
  .تحمیلھ على الھاتف المحمول

  
وتروي الطالبات عائشة الخطیب وسوسن الزعبي ورغد عید وبتول القوص مبدأ عمل التطبیق، وقلن 

یقوم على استخدام كامیرا الھاتف لتحدید العوائق ثم إعطاء أوامر صوتیة تمكن الكفیف من تجاوز "
  ".ھذا العائق

  
تم تطویر ھذا التطبیق باستخدام الجافا كلغة برمجة باإلضافة إلى مكتبة إلكترونیة لمعالجة : وتابعن

الصور مما یسمح للتطبیق بتحدید العوائق بناء على البث الحي الذي تلتقطھ كامیرا الھاتف یتم بعدھا 
  .إجراء الحسابات ثم إعطاء المكفوف أوامر صوتیة

  
یره بناء على نصائح وإرشادات المستخدم النھائي للمشروع أال وھو ونوھن بان التطبیق تم تطو

  .المكفوف
  

وأشرن إلى ان المشروع ما زال بحاجة إلى تعدیالت وإضافات لیصبح أكثر دقة وفعالیة وانھن 
یسعین إلى إكمال المشروع حتى یصبح باستطاعة المكفوف استخدامھ مما یمكنھ من االعتماد على 

  .ن العصا البیضاءنفسھ واالستغناء ع
  

ولفتن إلى طموحھن باضافة الخصائص والتعدیالت التي تزید من فعالیة التطبیق بما یخدم مصلحة 
المستخدم النھائي وفي المستقبل سیكون ھناك میزات إضافیة على التطبیق مثل أن یتوفر مكتب 

  .لخدمة العمالء وخاصیة اتصال الفیدیو بین المكفوف وأصدقائھ أو معارفھ
  

یذكر ان التطبیق شارك في مسابقة على مستوى الجامعة األردنیة تحت إشراف مركز الریادة 
واالبتكار برعایة اورانج حیث ساعد مركز الریادة واالبتكار على إشھار التطبیق أكثر بعد فوزه 

  .بالمركز االول لمسابقة مشروعي ثروتي 
  

من المستثمرین ألطالق النسخة االولى  ومن خاللھا سیتم االتفاق بین مطوري المشروع ومجموعة
  .من التطبیق لمساعدة المكفوفین في االردن والعالم

  الكترونيالرأي 
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ومستشفى الجامعة للسرطان كز الحسیناجعي مرمواقف سیارات لمر تساھم باقامةاألمانة   

وم برئاسة الدكتور یوسف الشواربة ،على وافقت لجنة أمانة عمان في جلستھا التي عقدت الی

الف دینار إلقامة مواقف لخدمة مراجعي مركز الحسین للسرطان والجامعة  ١٢٦المساھمة بمبلغ 

  . األردنیة وكذلك المساھمة بإعادة تأھیل المدخل الخلفي وساحة المواقف لمبنى محافظة العاصمة

سیر المركزیة ، كدعم من األمانة للمؤسسات كما وافقت على طالء مبنى وأسوار مدیریة إدارة ال

  .الحكومیة في تطویر وتحسین مبانیھا ومرافقھا لتقدیم الخدمة

الخاص بتصمیم وبناء نظام  ٢٣/١/٢٠١٠للعطاء رقم )  ٦( كما صادقت على األمر التغییري رقم 

الثانیة وذلك لحاجة  المرحلة الثانیة بھدف رفع منسوب آبار الغاز في الخلیة/ إستخراج الغاز الحیوي 

  .األمانة للبدء بوضع النفایات في المنطقة الواقعة بین الخلیة الثانیة والرابعة

من البند الخامس من اإلتفاقیة المبرمة بین أمانة عمان ولجنة (أ )كما وافقت اللجنة على تعدیل الفقرة 

التنفیذیة للجنة عمان  بإضافة رئیس غرفة تجارة عمان إلى عضویة اللجنة)  ٢٠٢٠(عمان خضراء 

خضراء ، وتعدیل مسمى عضو اللجنة التنفیذیة نائب مدیر المدینة للشؤون الزراعیة لیصبح نائب 

  . مدیر المدینة للشؤون الصحیة والزراعة

وصادقت اللجنة على أن یكون نفاذ تعدیل بدل استقبال ونقل النفایات ومعالجتھا من القطاع الحكومي 

ً من مطلع الشھر المقبل والقطاع الخاص إعتب لیطبق على كمیات النفایات الواردة لشھر ) آب  ١( ارا

 ً   . تموز لیصبح اإلستیفاء قانونیا

وعلى المساھمة في دعم مھرجان اإلبداع الطفولي الثاني ، وعلى قیام أمانة عمان بتقدیم دعم مالي 

مانة عمان بالمساھمة في تغطیة للجمعیة األردنیة لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة ، وعلى قیام أ

  ٢:الجوردان تایمز ص/٤:صالدستور 
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تكالیف إقامة مؤتمر إدارة مكافحة آفات الصحة العامة والمخازن وتأثیرھا على سالمة الغذاء 

  . والمستھلك

ووافقت اللجنة على توقیع مذكرة تفاھم مع وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحرجیة وتنظیم 

حدائق / الى أمانة عمان ) أثاث ( لطفل االردنیة للوازم أعمال نقلھا ، وعلى قبول إھداء جمعیة إنقاذ ا

  الملكة رانیا العبدهللا

كما تم المصادقة على إنجازات دوائر ومناطق االمانة واالجراءات المتخذة من قبل اللجان المحلیة 

  . في المناطق واللجان االخرى المنبثقة عن لجنة االمانة خالل الربع الثاني من العام الجاري

قررت اللجنة تشكیل لجنة مصغرة للتسمیة والترقیم تمھیدا إلطالق أسماء عدد من رجاالت الوطن و

  . وشھداء الجیش العربي واألجھزة األمنیة على عدد من الشوارع الرئیسیة والفرعیة في العاصمة

جراء ن رئیس لجنة أمانة عمان الدكتور یوسف الشواربة خالل الجلسة التي تعد األخیرة قبل إوثم

إنتخابات مجلس أمانة عمان في الخامس عشر من الشھر المقبل جھود أعضاء اللجنة وعملھم 

الدؤوب للمصادقة على القرارات التي تخدم المدینة ومواطنیھا ، وتعاونھم بصورة تشاركیة مثمرة 

  . زة وبناءة مع الفریق التنفیذي لعمل األمانة ، مما أنجز العدید من المشاریع والخدمات الممی
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.  

  
  

  
  

  
  وقفة تضامنیة مع األقصى في جامعة التكنولوجیا

  
  
   

نظم طالب جامعة العلوم والتكنولوجیا الیوم االثنین وقفة احتجاجیة ضد اإلجراءات الصھیونیة التي 
الحرم القدسي الشریف بمشارك رئیس / تمس المقدسات االسالمیة وبخاصة المسجد األقصى المبارك

  .الجامعة الدكتور عمر الجراح وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة
  
   

بر المشاركون عن سخطھم وغضبھم وإدانتھم لإلجراءات الصھیونیة في منع المصلین من دخول وع
  .األقصى أولى القبلتین والصالة فیھ ومسرى سیدنا ورسولنا محمد صلى هللا علیھ وسلم

   
وقال الجراح إن ما یجري على األرض الفلسطینیة یشكل غطرسة وتحدیا إسرائیلیا سافرا لكل 

واثیق الدولیة، واضاف ان األردن حرص دائما بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني على القوانین والم
االھتمام بالمقدسات اإلسالمیة في فلسطین إیمانا من جاللتھ بالدور التاریخي والدیني للرعایة 

  .الھاشمیة للمقدسات الذي یستند الى شرعیة العقیدة والتاریخ
   

رائم التي یتعرض لھا أھلنا في مدینة القدس وسائر المدن الفلسطینیة وعبر الطلبة عن استیائھم من الج
من بطش وقمع واعتقال وقتل من قبل االحتالل اإلسرائیلي، مطالبین الحكومات العربیة بالوقوف 
على مسؤولیاتھا تجاه المسجد االقصى، الذي اعتبروه خطا أحمر ال یمكن السكوت عن انتھاك 

 .حرماتھ

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٩:صالدستور 
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  وأسس القبول الجامعي ثابتة.. سنة تحضیریة للتخصصات الطبیة: الطویسي

  
كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي عن سنة تحضیریة للطلبة الذین 

  .٢٠١٨-٢٠١٧اعتبارا من العام الجامعي ) طب وطب االسنان(سیقبلون في التخصصات الطبیة 
  

أن مجلس التعلیم العالي، الذي یرأسھ، اتخذ قرارا بذلك » الرأي«یح إلى وقال الطویسي في تصر
وخاطب الجامعات بھ، الفتا الى إجتماع سیعقد الخمیس المقبل مع رؤساء الجامعات الرسمیة، حیث 

  .سیتم تأكید الموضوع
  

، منوھا الى ان وأوضح أن القرار جاء تنفیذا لما ورد في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
جامعتین اشارتا الى صعوبات في تنفیذ القرار، إال ان مجلس التعلیم العالي اعتبر أن ما أشارت إلیھ 

، ٢٠١٨- ٢٠١٧وأكد الطویسي انھ ال تغییر على أسس القبول الجامعي للعام . »غیر مقنع«الجامعتین 
، موضحا ان »التوجیھي«ة خصوصا وان لم یطرأ اي تغییر على تعلیمات امتحان الثانویة العام

  %).١٠٠(المعدل سیبقى من 
  

ان وزارة التعلیم العالي تعمل على احداث تطویر في منظومة القبول الموحد، بما » الرأي«وعلمت 
  .یسھل على الطلبة

  
وقال الطویسي أن الحدود الدنیا لمعدالت القبول ستبقى كما ھي، باالضافة الى توزیع التخصصات 

  .لثانویة العامةعلى قروع طلبة ا
  

، وفي الھندسة %)٨٥(وبحسب االسس، فإن الحد االدنى للقبول في تخصصي الطب وطب االسنان 
، وفي التمریض وكلیة العلوم الطبیة المساندة %)٨٠(وھندسة الحاسوب والصیدلة والطب البیطري 

  %).٦٥(وباقي التخصص %) ٧٠(وعلوم التأھیل 

  ١:صالرأي 
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  مواد ٩ تخفیض مواد امتحان التوجیھي للعلمي واألدبي إلى

  
  
  

أقر مجلس التربیة والتعلیم في جلستھ األخیرة الخطط الدراسیة للفروع األكادیمیة للعام الدراسي 
  .٢٠١٨/ ٢٠١٧المقبل 

وخفضت ھذه الخطة عدد المواد التي سیتقدم فیھا الطلبة المتحان الثانویة العامة للفرعین العلمي 
واألدبي من عشر مواد إلى تسع مواد، وزادت من فرص خیاراتھم في اختیار المواد التي سیتقدمون 

  .فیھا المتحان الثانویة العامة
نیة، لطلبة الفرع العلمي اختیار مادة واحدة من واتاحت الخطة، التي حصلت علیھا وكالة األنباء األرد

  .مادتي علوم األرض أو الحاسوب لدراستھا وتحسب عالمتھا في المجموع العام
العلوم اإلسالمیة، اللغة : كما مكنت الخطة طلبة الفرع األدبي من اختیار مادة واحدة من مواد

  .عالمتھا في المجموع العام الفرنسیة، علوم الحاسوب، الثقافة المالیة، لدراستھا وتحسب
اللغة العربیة، والتربیة اإلسالمیة، وتاریخ : وبینت أن مباحث الثقافة العامة المشتركة للفروع كافة ھي

ً في المجموع العام   .األردن، واللغة اإلنجلیزیة، وھي مباحث إجباریة وتدخل عالمتھا جمیعا
یزیاء، والكیمیاء، والعلوم الحیاتیة، ھي مباحث الریاضیات، والف: وبالنسبة للفرع العلمي فإن مباحث

  .تخصصیة إجباریة وتدخل عالمتھا جمیعا في المجموع العام
تخصص، وتاریخ العرب والعالم، والجغرافیا، / اللغة العربیة: وفیما یتعلق بالفرع األدبي فإن مباحث

  .العام والریاضیات، ھي مباحث تخصصیة إجباریة وتدخل عالمتھا جمیعا في المجموع
وجاء اقرار الخطة بعد مناقشتھا من قبل اللجنة المشكلة لتطویر امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 
والتي ضمت خبراء ومختصین من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وأساتذة الجامعات ولجنتي 

  .التربیة في مجلسي النواب واألعیان ونقابة المعلمین
بیة والتعلیم على إعداد مقترح وتصور شمولي تفصیلي لكافة الفروع لتطویر وتعمل وزارة التر

  . ٢٠١٩/ ٢٠١٨الخطط الدراسیة، وبما یتوافق مع متطلبات القبول في الجامعات للعام الدراسي 

  ١:صالرأي 
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  مشاجرة داخل التعلیم العالي والناطق االعالمي غائب
  
  
  
أن  مشاجرة وقعت ظھر أمس االثنین في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  " االنباط"لمت ع

وقالت . خالل وجود وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي في مھمة رسمیة خارج الوزارة
مصادر  أن المشاجرة وقعت بین مراجعین للوزارة وسط  تواجد كبیر للمواطنین والوافدین بغیة 

مع الناطق االعالمي للوزارة والذي " االنباط "بدورھا تواصلت . صدیق الشھادات ومتابعة معاملتھمت
تھرب من اعطاء تفاصیل الحادثة ، واكتفى بطلب مھلة نصف ساعة وبعدھا لم یعد یجیب على ھاتفھ 

رة بحجم النقال، مما یطرح تساؤالت عدیدة حول دور الدائرة االعالمیة والناطق االعالمي في وزا
  .التعلیم العالي ،ویذكر ان ھذه المرة لیست االولى التي ال یجیب فیھا الناطق االعالمي على ھاتفھ

  
  

  ٥:صاالنباط 
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  اتحاد الجامعات العربیة یشارك باجتماعات المؤتمر العربي االوروبي الخامس
  
  

ساھم االمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان في االجتماعات 
التحضیریة للمؤتمر العربي االوروبي الخامس المقرر عقده في جامعة مورسیا االسبانیة حزیران 

  .القادم
عات التي عقدت في بروكسل الى التحضیر والمناقشة لآللیات التعاون العربي وتھدف االجتما

االوروبي في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي وضمان الجودة وتنقل الطالب واالساتذة بین 
  .الطرفین 

  
َـْوم ان اتحاد ا" العرب نیوز"واضاف الدكتور ابو عرابي العدوان لوكالة االنباء االردنیة  ـی لجامعات الْ

جنبا الى جنب مع اتحاد الجامعات االوربیة في عقد المؤتمرات التي  ٢٠١٢العربیة یعمل منذ عام 
تجمع روساء الجامعات العربیة ورؤساء الجامعات االوربیة والمنظمات والموسسات العربیة 

  .العلمي واالوربیة التعاون والتنسیق وتبادل البرامج الجامعیة في حقل التعلیم العالي والبحث
  

والمؤتمر الثاني  ٢٠١٣یشار الى أن المؤتمر العربي االوربي االول عقد في جامعة برشلونھ عام 
والمؤتمر  ٢٠١٥والمؤتمر الثالث في جامعة برشلونھ عام  ٢٠١٤عقد في جامعة االمیرة سمیة عام 

ر عقده في والمؤتمر الخامس من المقر ٢٠١٧الرابع عقد في جامعة محمد الخامس بالرباط عام 
  .جامعة مورسیا بحضور مائتي رئیس جامعة عربیة واوربیة وممثلي منظمات دولیة مختلفة

  
  
  

  ٦:صاالنباط 
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  استحداث ماجستیر تمریض صحة بالغین في آل البیت
  
  
   

العنایة / وافق مجلس التعلیم العالي على استحداث برنامج ماجستیر تمریض صحة بالغین  -السوسنة  
  .الحثیثة في كلیة األمیرة سلمى للتمریض بجامعة آل البیت

  
   

وبین عمید الكلیة الدكتور مھند البشتاوي أن ھذا البرنامج یھدف إلعداد ممرضین متخصصین 
قادرین على القیام بأدوار ومھارات متقدمة مثل تقدیم العنایة الحثیثة لمرضى القلب والرئتین و

والجھاز العصبي في أقسام العنایة الحثیثة المختلفة وإجراء البحوث التمریضیة وتقدیم االستشارة 
الفئات مثل  المتقدمة لمختلف الجھات األكادیمیة والصحیة والقیام بالتثقیف الصحي المتمیز لمختلف

  .المرضى والكوادر الطبیة والمجتمع المحلي
   

واضاف ان ھذا البرنامج یعتمد على عدة منھجیات حدیثة في تقدیم المعلومات والمھارات للطلبة مثل 
طریقة حل المشكلة والممارسة المبنیة على الدلیل العلمي والتفكیر االبداعي وذلك الكتساب المھارات 

  .العملیة لتطویر مھنة التمریض والرعایة التمریضیة في أقسام العنایة الحثیثةوالكفاءات العلمیة و

  ٦:صاالنباط 
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  جر الزاویة في خطط العالج األمثلالتخصصات الطبیة التشخیصیة، ح

  
  

  الدكتور محمد عبد الحمید القضاة
  
  

 تعتبر المختبرات الطبیة جزءا من التخصصات الطبیة التشخیصیة، وھي تتكون من عدة فروع
ً . تتعامل مع كل انواع انسجة وخالیا الجسم وسوائلھ ً رئیسیا وتعتبر الخدمات الطبیة المخبریة ركنا

ً وأساسیا في تطویر خطط  لیس فقط في الوصول الى تشخیص دقیق، بل إنھا ایضا تلعب دورا مھما
ً في االلتفات الى اھمیة تط. المعالجة للمرضى ویر الخدمات كانت المؤسسات الصحیة المتقدمة سبّاقة

الطبیة التشخیصیة، حیث انھ أصبح من الواضح اآلن ان الطب یتجھ الى توقع االمراض وتشخیصھا 
وفي خضم ھذه الحقبة من التقدم . مبكرا جدا، بدال من االنتظار لحین حصول المرض او مضاعفاتھ

قیقھ لألمراض العلمي والتقني، اصبحت المختبرات الطبیة أكثر قدرة على الوصول الى تشخیصات د
لذلك فإن االستثمار في تطویر اداء المختبرات . حتى بأبسط الفحوصات واإلجراءات الطبیة

ال یقتصر . وكوادرھا ھو أھم استثمار للمؤسسات التي تبحث عن رفع سویة اداءھا الطبي وجودتھ
ُجري فحوص ات أكثر دور المختبرات الطبیة على اجراء الفحوصات الروتینیة البسیطة، بل انھا ت

تعقیدا وأھمیة، منھا فحوصات التدفق الخلیوي، االنسجة والخالیا المرضیة، فحوصات الدم 
واالمصال، وفحوصات االحیاء الدقیقة والعدوى، فحوصات كیمیاء الدم والھرمونات، باإلضافة الى 

وخالل العام الحالي، ستتم اضافة فحوصات االمراض . خدمات بنك الدم وزراعة نخاع العظم
كل ھذه . الجزیئیة الى قائمة الفحوصات التي یقدمھا مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي

الفحوصات واالجراءات المخبریة تخضع لرقابة داخلیة دقیقة في المختبرات، وخارجیة عن طریق 
تبرات كما اننا بدأنا تطبیق معاییر اعلى وذلك للخضوع لتقییم اآلیزو المعتمد للمخ. بعض االختبارات

إن مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي یسیر في طریق اعتماد القرارات الطبیة . الطبیة عالمیا
الجماعیة كمصدر لخطط العالج للمرضى، بحیث یتم رسم خطة عالج متخصصة لكل مریض 

ً على تشخیصھ الطبي وحالتھ الصحیة العامة  وسیكون لطبیب المختبرات الطبیة دور فاعل. اعتمادا
في ھذه القرارات العالجیة بحكم التخصص والقدرة على المساھمة في تشكیل تشخیص نھائي ودقیق 

وھذا سیستدعي عقد اجتماعات دوریة ویومیة لمناقشة حاالت . مع كافة التخصصات الطبیة االخرى
ق اننا على یقین ان تطبی. المرضى اوال بأول، بما سیكفل تقدیم أفضل الخطط العالجیة لكل مریض

ھذا النظام سیقلل من االثار الجانبیة ومن مضاعفات العالج، وسیساھم في تخفیض النفقات الطبیة، 
  .دون تقلیل مستوى ونوعیة الرعایة الطبیة المقدمة الى المرضى

  نیوزطلبة 

 مقاالت
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رسالة نصیة من الحكومة االلكترونیة اربكت مستقبلیھا بعد االعتقاد ان لھم مستحقات مالیة لدى دائرة 
ثم فراغ ثم الرقم  ٥١ارسل .. الك مصاري بالضربیة « الرسالة نصت .. ضربیة الدخل والمبیعات

ة وصیغت بطریقة غیر صحیحة تعطي انطباعا ان الرسالة ارسلت دون علم من الضریب. »الوطني
  .لدى المواطنین ردیات في الضریبة

  
لوزراء االسبق عبد الرؤوف یستضیف الیوم في مقره رئیس ا» زمزم«حزب المؤتمر الوطني 

  .الروابدة للحدیث عن المشھد السیاسي المحلي واالقلیمي
  
  

المزارعون في الكرك یشكون حالة من التوھان بین مدیریات الزراعة واالشغال العامة في موضوع 
تأھیل او فتح طرق زراعیة جدیدة لخدمة مناطقھم وبعضھم تقدم بطلب لذلك منذ ما یزید على خمس 

  .سنوات دون جدوى
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أن وزیر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة دكتور وائل عربیات  » الدستور«علمت صنارة 
سیلتقي عند الساعة الثانیة عشرة من ظھر الیوم نقیب الصحفیین راكان السعایده لغایات بحث قرار 

ومؤسسة ) رابت(الوزارة بالتغییرات على بعثة الحج اإلعالمیة واقتصارھا على وكالة األنباء األردنیة 
  .اإلذاعة والتلفزیون

  
طني لشؤون األسرة عند الساعة التاسعة من صباح الیوم بمشاركة وزیري التربیة ینظم المجلس الو

والتعلیم والصحة  ندوة حواریة حول تعرض األطفال للعنف وسبل حمایتھم من داخل األسرة 
  .  والمجتمع، وذلك في فندق االنتركونتننتال

  
تقریر تقییم األداء الحكومي في خطة منظومة «راصد  –یطلق مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني 

وذلك یوم غد األربعاء عند الساعة العاشرة  ٢٠١٦خالل النصف الثاني من العام  »النزاھة الوطنیة
صباحا في فندق جنیفا، حیث سیتم خالل الجلسة عرض ومناقشة نتائج التقریر وفتح المجال للتعلیق 
علیھ من قبل ممثلین عن الجھات الحكومیة المسؤولة عن تنفیذ االلتزامات في منظومة النزاھة 

ّق منھا في الوطنیة وم جموعة من مؤسسات المجتمع المدني، وسیتم تضمین التعلیقات بعد التحق
  .التقریر قبل نشره بصورتھ النھائیة

  
  

م حزب الوسط اإلسالمي عند الساعة السادسة من مساء یوم غد األربعاء ندوة بعنوان  ّ قانون (ینظ
و المكتب السیاسي في الحزب الدكتور مصطفى ، یتحدث خاللھا عض)االنتخابات البلدیة والالمركزیة

العماوي، ومستشار وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة الدكتور علي الخوالده، وذلك في مقر 
  .الحزب

  
دعت النقابات المھنیة منتسبیھا والعاملین لدیھا الى التوقف عن العمل لمدة خمس دقائق اعتبارا من 

ً على الساعة الثانیة عشرة من ظھر الیوم للتعبیر عن تضامنھم مع المسجد االقصى و احتجاجا
  .اجراءات الكیان الصھیوني بحقھ وبحق المصلین

  
قرر بیت الثقافة والفنون، في عمان، الذي ترأسھ الشاعرة الدكتورة ھناء البواب، إصدار مجلة ثقافیة 

، یرأس تحریرھا الشاعر الدكتور راشد عیسى، على أن یصدر »بیت الثقافة والفنون«فنیة، باسم 
  .العدد األول منھا قبل نھایة العام الحالي

  
  

 صنارة الدستور
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بدا واضحا أمس أن األجھزة األمنیة شددت من انتشارھا في محیط السفارة اإلسرائیلیة بعمان، التي 
 مساحة االنتشار واالغالقات. شھدت أول من أمس حادثة قتل حارس بالسفارة لمواطنین أردنیین

  .لبعض الطرق اتسعت أمس عنھا في اللیلة السابقة، بصورة واضحة
  

تنظم النقابات المھنیة عند الثانیة عشرة من ظھر الیوم توقفا عن العمل للنقابیین جمیعا في مختلف 
ىاحتجاجا على إجراءات الكیان الصھیوني في المسجد األ"مواقع عملھم  وقفة "وتأتي ". قص

النقابیة في خضم األحداث المتالحقة التي یقوم بھا الكیان اإلسرائیلي ضد المقدسات " الصمت
  .اإلسالمیة في القدس، بحسب النقابات

  
جنة فلسطین رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة یرعى یوم غد األربعاء الندوة التي تنظمھا ل

  .، والتي تقام في قاعة المرحوم عاكف الفایز في مبنى المجلس"األقصى في خطر"النیابیة، بعنوان 
  

) الشامل(یعلن رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة رئیس اللجنة العلیا المتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 
عبدهللا سرور الزعبي یوم غد األربعاء نتائج الدورة الصیفیة المتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة . د
ة البلقاء التطبیقیة في ، ویعقد لھذه الغایة مؤتمرا صحفیا صباح غد في مركز جامع٢٠١٧) الشامل(

  .السلط
  

مكتبة الجامعة األردنیة تنظم صباح الیوم المؤتمر الدولي الثالث حول النشر اإللكتروني بعنوان 
، المؤتمر یقام في مدرج محمد علي بدیر في مبنى "الجودة واالعتمادیة: نحو مكتبات حدیثة"

 .معةرئاسة الجا

 زواریب الغد
  


