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 "عبيدات" ينتدي حول تداعيات كورونا على القطاعين الصحي والتعليمي

 

ية مع ريجي الجامعات األمريكية ندوة حوارخنظمت جمعية  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

 ".يميالتعلصحي ورئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات بعنوان "كورونا وتداعياتها على القطاعين ال

  

 

 يميينوأكد عبيدات خالل الندوة، التي حضرها رئيس الجمعية الدكتور مروان كمال ونخبة من األكاد

ول ر من الدى كثيوالخبراء، أن تجربتنا مع جائحة كورونا كان فيها كثير من الدروس والعبر، فقد تفّوقنا عل

على مستوى العالم  42وشعبه، فقد كان ترتيبه  التي تتجاوز إمكانياتها أضعاف إمكانيات األردن الكبير بقيادته

 في القدرة على التعامل مع الجائحة.

  

 

ذلك ات، ووفي حديثه عن مدى نجاح األردن في هذا الملف، بين عبيدات وجود عوامل نجاح رغم كل التحدي

بفضل  سبوقةميعود إلى عدة أسباب، منها نجاح العالم في توفير لقاحات فعالة وآمنة في مدة قياسية غير 

 األموال الممخصصة لهذا الشأن تحديدا، فضال عن التقدم المهول في التكنولوجيا.

  

 

نذاك آلبدء اكما أفصح عبيدات عن أسباب أخرى تسببت في نجاح األردن في هذا الملف، تمثلت في استطاعته 

تطعيم، إذ في سرعة ال على العالم 42بالبرنامج الوطني للتطعيم المبكر، حيث جاءت األردن في المرتبة 

ي ج وطنوفرت المطاعيم لكل من يقيم على أرض المملكة بغض النظر عن جنسيته، وعملت على بناء برنام

شكل عطائها بإعلى  للتطعيم وتنظيم العملية وأتمتتها كليًّا، كما امتكلت وفرة في أنواع المطاعيم، مع حرصها

 ام مميّزة.منظم ومدروس إلى أن وصلت نسبة التطعيم إلى أرق

  

 

نين لمواطاوأشار إلى أن األردن كان مجبرا على اتخاذ قرار سريع للتخفيف من حالة الخوف والقلق عند 

 ائها إلىبإنش والحصول على ثقتهم إذا ما دعت الحاجة للعالج في المستشفيات الميدانية، التي كان القرار

من جهة  منها لمية بهدف تأديتها للغرض المنشودجانب المستشفيات الكبيرة مع تحقيقها لكل المعايير العا

 وضمان جودتها والحفاظ على مستوى عاٍل من الكفاءة في نوعية العالجات التي تقدمها.

  

 

غسيل لوعن جاهزية هذه المستشفيات، أّكد عبيدات أن كل مستشفى ضّم جهازي أشعة متحركين وجهازين 

لحثيثة، كما عّرج سريًرا مجّهزة للعناية ا 248ستيعابية كانت الكلى، ومختبًرا سريع العمل، وأن القدرة اال

يب طب ٢٠٠٠على مسألة نقص الكوادر التي عولجت سريعا، إذ ُوضعت خطة تدريبية شاملة مع توظيف 

 وممرض وفني ضمن قرار واحد.

  

 

وشدة المرض وقال عبيدات إن المطعوم يظّل من أدوات ووسائل الوقاية الناجحة للتقليل من عدد الحاالت 

والتخفيف من عدد حاالت الدخول إلى المستشفيات، والعبء االقتصادي الناتج عن اإلغالقات وغيرها من 

 أخبار األردنية / نبض / نبأ 
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توابع الجائحة، كاشفا عن بعض المبادئ المعتمدة وسبل التعامل فيها، والتي حتّمت التنويع في االتفاقيات مع 

 في عقد اتفاقيات ثنائية مع شركات مختلفة.عدم االعتماد على مصدر واحد واألخذ بالحسبان المغامرة 

  

 

كثر من أفتها وأشار عبيدات إلى أنه أُعيد النظر أيضا في عدد الجرعات المتعارف عليها ليُصار إلى مضاع

 مرة، الفتًا إلى أن ذلك القرار صاحبته مباحثات ومناقشات مضنية مع الشركات الُمصنّعة.

  

 

متى سيوفر لفعال، والقاح يقية آنذاك، حيث إننا لم نعلم متى سيُوفَّر العالم الولفت إلى أنه كان لدينا تحديات حق

من  ي نوعاألردن اللقاح للمواطنين، وما كمية المطعوم الذي سنحتاجه ونسبة من سيتلقون المطعوم، وأ

 المطاعيم سيكون أكثر فعالية ومأمونية.

  

 

بحثي  للفيروس، إذ كان ال بد من وجود فريقوأوضح عبيدات أن العرب قّصروا في تطوير مطعوم واحد 

ذوي  علماءمتكامل لحاالت الطوارئ، مؤكدا أن تحقيقنا لذلك ممكن، حيث نمتلك المفكرين والباحثين وال

 العقول النيّرة القادرة على النجاح في أي تجربة.

  

 

ن ائجة، وأالج ه الفترة منوفيما يخص الجانب اآلخر من الندوة، أكد عبيدات أن التعليم تأثر بال شك في هذ

إعانة وولية على الجامعات االهتمام بتخريج طالب لديه مهارات تواصل مع اآلخرين، وقادر على حمل المسؤ

 أهله وأسرته إلى جانب إكسابه المعرفة في مجال تخصصه.

  

 

حلول ع الوضوشدد عبيدات على ضرورة االهتمام بالبحث العلمي الحقيقي، والتركيز على عنصر االبتكار و

محادثة، اءة والتي من شأنها أن تفرز طلبة وأساتذة متمكنين من اللغتين العربية واإلنجليزية كتابة وقر

 فموضوع اللغة مهم جدا وبات عليه تركيز كبير في سوق العمل.

  

 

ت الجامعاوتطرق كذلك إلى التحديات التي تقع على عاتق التعليم العالي والتربية والتعليم أيضا في 

ل رامج بشكوالب والمدارس، والحلول التي ال بد العمل عليها على المورد البشري تحديدا، من تغيير للمناهج

 .تميزاويضمن تأهيل طلبة مميزين، إذ كلما كانت المدخالت مميزة كانت المخرجات أكثر نفعا ونجاحا 

  

 

ن تور صفواالدك دنية وأمين سر الجمعيةوفي ختام الندوة، التي أدارها عميد كلية الزراعة في الجامعة األر

 الشياب، دار نقاش ثري وموسع، وأجاب عبيدات فيه عن أسئلة واستفسارات الجميع.
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 "آداب األردنية" تنظم يوًما توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي للسكري

 

الدكتور  برعاية نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

وًما يصصي، عي في كلية اآلداب، وبالتعاون مع المستشفى التخسالمة النعيمات، نّظم قسم العمل االجتما

 توعويًّا بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

  

رق ضه وطوفي كلمة له أكد النعيمات على أهمية التوعية بهذا المرض، والتثقيف المستمر لمعرفة أعرا

زم رض يالكري؛ حيث إن المالوقاية منه، وزيادة الوعي لدى األشخاص بأهمية الكشف المبكر عن داء الس

لتخصصي شفى االمريض مدى الحياة، ما يقتضي التعايش معه ومواكبته، ُمقدًّما شكره في هذا الّصدد للمست

ذا لكثيف لهجود اوقسم العمل االجتماعي في كليّة اآلداب والطلبة على إقامة هذا النشاط المهم في ظل التوا

 من الجميع اإللمام بتفاصيله. المرض في مجتمعاتنا، األمري الذي يستدعي

  

زمن من جانبه، قال المدير الطبي للمستشفى التخصصي الدكتور هاني الكردي إن مرض السكري مرض م

ة، الرياضي مارينويتطلب من المريض تغيير العديد من العادات اليوميّة مثل الحمية الغذائية، والقيام بالت

تخذ ييض، لكي المر متابعة المستمرة وإجراء التعديالت وفقًا لحالةوتناول العقاقير؛ لذا فإنّه يحتاج إلى ال

السكري  ن مرضمالمصاب القرارات الصحيحة عند التعامل والتعايش معه، واألهم من ذلك أنّه يُمكن الوقاية 

 يتداركه فية، ومن النوع الثاني باتباع أنماط الحياة الصحية، كما يمكن الكشف المبكر عنه بالفحوص الدور

 لحميةمرحلة ما قبل السكري، ومنع تطوره إلى اإلصابة بالمرض عبر خطة عالجية تعتمد على تعديل ا

 الغذائية وزيادة النشاط البدني في أغلب الحاالت.

  

ض، هذا المربالقه عبدوره، قال عميد كلية اآلداب الدكتور مهند مبيضين، إنّه لدى كل بيت في األردن تقريبًا 

 ئل الصحةن مساملمي للسكري" يتيح لنا الفرصة من أجل التوعية بداء السكري بوصفه مسألة وإّن "اليوم العا

دبير والت العامة العالمية، وما يجب القيام به بشكل جماعي أو فردي من أجل تحسين الوقاية والتشخيص

همة ل المسان خالي مالعالجي للحالة المرضية، الفتًا إلى أّن دور قسم العمل االجتماعي في كلية اآلداب يأت

 في زيادة التوعية عن مخاطر المرض وإبعاده، فالتوعية تُعدّ الحل األمثل لمنع انتشاره.

  

ط ذا النشاهقامة وقالت رئيس قسم العمل االجتماعي في كلية اآلداب الدكتورة منال العنبتاوي إن الهدف من إ

 الجتماعيالعمل االمي للسكري، وإيمانًا من قسم هو التوعية بالمرض وطرق التعايش معه احتفااًل باليوم الع

 بضرورة العمل على نشر المعلومات التي ستساهم في الحد من أعراضه.

  

خصصي واشتمل النشاط على محاضرات ألقاها كل من استشاري الغدد الصماء والسكري في المستشفى الت

ئية التعايش معه، تلته األخصاالدكتور نديم الجراح حيث تحدث عن طرق الوقاية من مرض السكري و

، لسكريااالجتماعية في المستشفى التخصصي سالي كتانة متحدّثة عن دور األخصائي االجتماعي مع مرض 

رندة  ستشفىكما قدم حمزة السبوع شرًحا عن مضخات األنسولين، ثم تحدثت رئيسة أخصائيي التغذية في الم

يدالنية ة الصض السكري، واختُتم النشاط بمحاضرة للدكتورالعز عن األساليب الصحية في التغذية لتجنب مر

 أسماء شطناوي بعنوان "السكري تعايش وأمل".

  

 رفان .الطّ  وفي ِختام اليوم، تبادل النّعيمات والكردي دروًعا تذكاريّة تقديًرا للجهود التي يبذلها

 / الرأي / أمن اف ام /  عمون / أخبار األردنية
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 14في  يُقامولتوعية بمرض السكري، ويُذكر أّن اليوم العالمي للسكري يُمثّل الحملة العالمية األولى ل

لفكرة يست ابنوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ويوافق عيد ميالد فريدريك بانتينغ الذي وضع مع تشارلز 

 .1922األولى التي أدت إلى اكتشاف األنسولين عام 

  

الصحة العالمية،  منظمةمن قبل االتحاد الدولي للسكري و 1991وقد اعتُمد اليوم العالمي للسكري رسميًّا عام 

 استجابة للقلق المتزايد من مرض السكري في جميع أنحاء العالم.
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ألمن مركز تنمية وخدمة المجتمع في "األردنية" يعقد فعاليات األسبوع التوعوي بعدد من قضايا ا

 المجتمعي

 

يع مج األسابنمية وخدمة المجتمع في الجامعة األردنية برناأطلق مركز ت -ألردنيّة )أ ج أ( أخبار الجامعة ا

 التوعوية التثقيفية لعدد من المجاالت التي تُهّم مجتمع الجامعة من عاملين وطلبة. 

 

ة فايخ ثقإلى ترس ويهدف المركز من إطالق برنامج األسابيع التوعوية، وفقا لمديرته الدكتورة جمانة الزعبي،

اهمة في المس المسؤولية المجتمعية والتطوع، وتعزيز معرفة األشخاص بقضايا المجتمع المحلية، وحثهم على

سهم ة أنفحلها والمشاركة في نشر المعلومات الصحيحة عنها، ما يعمل على خلق أفراد قادرين على حماي

 ومجتمعاتهم في مختلف المجاالت األمنية والصحية والبيئة. 

 

ية ضمن تنم جامعةأشارت الزعبي إلى إن فعاليات األسابيع التوعوية التثقيفية تهدف الى تحقيق غايات ال كما

هم يز معارفل تعزمجتمعية فاعلة، إليجاد بيئة آمنة للطلبة، وخلق ثقافة المسؤولية المجتمعية لديهم من خال

 ومهاراتهم عن هذه المجاالت. 

 

 جرائمتص بقضايا األمن والسلم المجتمعي بعقد ورشة عمل عن الوقد أُطلق األسبوع األول والذي اخ

براهيم األول إ مالزماإللكترونية واألمن السيبراني قدّمها من مركز السلم المجتمعي النقيب محمد الربيحات وال

ع مواصل الزريقات، تحدثا خاللها عن فوائد ومضار مواقع التواصل االجتماعي، وضرورة الحذر عند الت

 ين في العالم االفتراضي تجنبا للوقوع ضحية من قبل جهات وجماعات متطرفة. اآلخر

 

اقع المو كما ُعرض فيلم تمثيلي قصير عن حالة مشابهة، وكيفية اصطياد األشخاص من خالل استخدام أحد

 . لعاماألمن اإللكترونية لمعرفة الظروف المحيطة بهم، وكيف جرت حمايتهم من قبل المتخصصين في إدارة ا

 

ل لرسائوتحدث المحاضران عن مكافحة التجنيد اإللكتروني وخطورة األلعاب اإللكترونية وأهمية بث ا

تحصين ونية، المضادة في مواجهة الفكر الذي تتبناه الجماعات المتطرفة عبر المنابر والمواقع اإللكترو

كونات افة مفريق الواحد مع كالمجتمع من الفكر المتطرف، وتحقيق األمن الفكري من خالل العمل بروح ال

 المجتمع للمحافظة على بيئة مجتمعية سليمة فكريًّا وسلوكيًّا.

 

 ، تناولتريقاتكما عقد المركز محاضرة بعنوان السلم والعنف المجتمعي، قدمها المالزم األول إبراهيم الز

نفسهم، أاية ألفراد في حممظاهر العنف المجتمعي وأنواعه وخطورته على استقرار المجتمع االردني، ودور ا

طالب ور الدوأوضح فيها أن سالمة المجتمع وأمنه تبدأ من األسرة ثم إلى المدرسة فالجامعة، ونوه إلى 

أسرته مله واإليجابي في توعية مجتمعه سواء في أسرته أم في الشارع أم في الجامعة، ومن ثم في بيئة ع

 لى المجتمعات.  مستقبال، مع عرض فيلم قصير عن العنف وعواقبه ع

 

ا ة، تعرفولجامعوإلى جانب الورشة، نّظم المركز زيارة إلدارة المختبرات واألدلة الجرمية لعدد من طلبة ا

ة ضلّلمُ فيها على طرق وكيفية اكتشاف الجريمة من خالل البصمات، وعن تزوير العمالت ونشر محتويات 

ى توعية لبة علمع التأكيد على أهمية أن يعمل الطّ على وسائل التواصل وكيفيّة اكتشافها ومكمن خطورتها، 

 أسرهم وأصدقائهم ومجتمعهم. 

   أخبار األردنية
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لتطوعي الفرص اودعت الّزعبي الطلبة للتسجيل والتطوع في فريق السلم المجتمعي لدى المركز، ما يتيح لهم 

ل عمخدمة لوطنهم وتعزيًزا لدورهم في المجتمع، مشدّدةً على أهمية حضور المحاضرات وورشات ال

ويساهم في  طلبة،التوعوية المتنوعة في مجال قضايا األمن الوطني، األمر الذي يمكنهم من توعية زمالئهم ال

 لكترونيةم اإلبناء طالب قادر على حماية نفسه ومحيطه من األفكار المتطرفة سواء تلك المتعلّقة بالجرائ

 والتجنيد اإللكتروني أم بمكافحة المخدرات.
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 انطالق فعاليات أسبوع النزاهة في الجامعة األردنية

 

كلية انطلقت اليوم في قسم نظم المعلومات اإلدارية التابع ل –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

اهة النز فعاليات أسبوع النزاهة تحت شعار "الرقمنة ودورها في تعزيز األعمال في الجامعة األردنية

 .حة الفساداألردن(، وهيئة النزاهة ومكاف –ومكافحة الفساد"، بالتعاون مع منظمة رشيد )الشفافية الدولية 

 

  

 

ال يجب  تتاح أنهاالف وأّكد عميد كلية األعمال الدكتور رائد مساعدة بني ياسين في كلمة ألقاها لدى رعايته حفل

اء، مدة البنا كأعالحديث عن الديمقراطية ومكافحة الفساد والشفافية والعدل والمساواة بشكل منفصل، فهي كله

 ال يصلُح قيامه إال بوجودها جنبًا إلى جنب، قويّة صلبة متماسكة.

  

تلك التي  حسين، هيبن الوقال "إّن الديمقراطيّة التي نطمح لها، مشيًا وراء رؤية جاللة الملك عبد هللا الثاني ا

مله بأن أا عن تسّمي األشياء بُمسّماها، واضعةً النزاهة نصب عين، والمجتمع نصب العين األخرى"، معبّرً 

لة التي ة، المرحلقادمة، الالزمتين لقيادة المرحلة ايمدّ هذا األسبوع الطلبة بالمعرفتين: النظرية والتطبيقيّ 

سنا ألنف ستُعلي من شأن اإلنسان وكرامته، وتضع حقوقه أولويّة كي نصل إلى مجتمع العدل الذي نرضاه

 ولغيرنا".

  

سبوع ية ألمن جهتها، أوضحت رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية الدكتورة هزار الحمود أن احتضان الكل

عملية رفة التحت إطار "الرقمنة" جاء انعكاسا لتوجهات الجامعة والكلية نحو رفد طلبتنا بالمعالنزاهة 

تماعي شهد االجي الموالرقمية بشكل خاص؛ حيث يشهد العالم تحّواًل رقميًّا في الحياة بشكل عام غيّر الكثير ف

ا؛ ا وتعميمنتشارزيد هذا المشهد اوالثقافي واالقتصادي الحديث، وجاءت التحوالت الرقمية بتطّور متسارع لت

ات ة النظريحبيس لذا دعت الحاجة ألن تكون الثقافة الرقمية محور االهتمام وضمن أولويات الكلية كي ال تظل

كل طهم بمشاإخرا والكتب، وذلك تعزيزا لمهارات الطلبة وتنمية للتفكير الناقد واإلبداعي لديهم، ودفعا نحو

 بما يحققوسان، ك المتعلقة بقضايا النزاهة والفساد والديمقراطية وحقوق اإلنالمجتمع المحلي، ال سيما تل

 أهداف الجامعة والكلية.

  

عية م اإلبدافكارهوأضافت الحمود أن الهدف الذي تصبو له الكلية في هذا األسبوع هو نجاح الطلبة في تقديم أ

ي بها تناد اية التغيير الحقيقي التيوالخروج بأفضل الحلول للقضايا محط النقاش؛ فهم خير من سيحمل ر

 جامعتهم ليظلوا ذلك النموذج الذي يحتذي به طلبة الجامعات األخرى.

  

اء باالرتق معنيةبدورها، استعرضت المديرة التنفيذية لمنظمة رشيد المهندسة عبير مدانات أهداف المنظمة ال

 ت بأهميةقطاعاعزيز وعي األفراد من شتى البمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وت

ة ة النزاهمنظومالشفافية والمساءلة واإلبالغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز األطر القانونية والتنفيذية ل

 لمعنية.االوطنية مية والوطنية، وتوسيع دائرة البيانات المتاحة للمواطن بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقلي

  

ات إلى مشروع مدرسة وأكاديمية النزاهة الذي تنفذه "رشيد" ؛ والهادف إلى غرس وعيٍ أفضل وأشارت مدان

لمفاهيم حقوق اإلنسان والديمقراطية وإدارة النزاعات وحلها ومهارات كسب التأييد الفعالة بين الشباب، إلى 

 األنباط / أمن اف ام  // عمون  الدستور / أخبار األردنية
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قدراتهم حول المساءلة جانب تأهيلهم لالنخراط في المجتمع على النحو الذي يستحقه الوطن، وكذلك بناء 

 المجتمعية وأشكالها.

  

اهة يئة النزهي في واشتملت فعاليات اليوم األول على محاضرة تدريبية للطلبة قدمها مدير مديرية الدعم الرقم

 ".ومكافحة الفساد محمد الصوالحة بعنوان "الرقمنة ودورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

  

  

ر مركز لق بدوالُمقبلة من هذا األسبوع على محاضرات تدريبية متعددة للطلبة تتعوتشتمل فعاليات األيام 

اء ن أجل بنلها مالدعم الرقمي في الهيئة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وقضية رقمنة إدارة النزاعات وح

 الكشفية لحركةاالسلم المجتمعي وحمالت كسب التأييد الرقمي وأهميتها على المجتمع، إضافة إلى أهمية دور 

 ة الفسادمكافحوفي مكافحة الفساد، يتحدث فيها على التوالي: مدير مديرية الدعم الرقمي في هيئة النزاهة 

لرقمي اأييد محمد الصوالحة، ومدير برنامج التماسك االجتماعي مراد القاضي، والخبير في حمالت كسب الت

 معتصم محادين، والقائد الكشفي راكان فاخوري.
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 "حقوق األردنية" تستضيف نقيب المحامين األردنيين

 

ين يب المحامة الحقوق في الجامعة األردنية نقاستضافت كلي -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سناء الصمادي 

واقعها والتها مهنة المحاماة؛ رساألردنيين المحامي يحيى أبو عبود للقاء طلبة الكلية والحديث معهم عن 

 وأخالقها.

 

دف إلى ية يهوقال عميد كلية الحقوق الدكتور "محمد أمين" الناصر إن لقاء نقيب المحامين مع طلبة الكل

 تعريفهم بالجوانب العملية للمهنة، مع التركيز على آدابها واألخالقيات المترتبة عليها.

 

ابة به النق تقوم اماة ونشأة نقابة المحامين في األردن، والدور الذيوعرض أبو عبود تاريخ وتطور مهنة المح

 سواء وطنيًّا أم مهنيًّا أم قانونيًّا.

 

هنة، ه الموأشار أبو عبود إلى حقوق المحامي وواجباته والحصانة التي يتمتع به، وشخصية من يمارس هذ

 لي لطلبةالعم وعّرج على أهمية التدريب وأهمية استقاللية المحاماة ودورها في تعزيز استقاللية القضاء،

 كليات الحقوق في الجامعات األردنية الكتساب المعارف والخبرات عند مزاولة المهنة.

 

ب لوك وآداد السوفي ختام اللقاء، دار نقاش ُموّسع بين أساتذة الكلية والطلبة من جهة، والنقيب حول قواع

 بة لدى مزاولة المهنة.المهنة وواجبات المحامي وأهم حقوقه الُمكتس
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 تمريض األردنية تطلق مبادرة "بصمة خريج"

 

 

تابعة مةً بمكتب لتمريض في الجامعة األردنية ُممثّلاأطلقت كلية  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

ساندة ت الملمجتمع وشعبة الحدائق في دائرة الخدماخريجي كلية التمريض وبالتعاون مع لجنة الجامعة وا

 ضاء هيئةنب أعاليوم مبادرة بعنوان "بصمة خريج"، شاركت فيها عميدة الكلية الدكتورة أريج عثمان إلى جا

 التدريس والطلبة الُمتوقّع تخرجهم.

 

رض لصادق لألالبة اء الطّ وأّكدت عثمان أن هذه المبادرة تنطلق من بعد بيئي وجمالي، لكنّها تعكس أيًضا انتم

 نباتاتهااية بوحرصهم على المحافظة على البيئة جميلة ونقية، واهتمامهم بكليتهم وجامعتهم من خالل العن

 طوال تواجدهم في الجامعة.

 

 لُمتوقّعاطلبة وأشارت مساعد العميد لشؤون الخريجين دعاء المحارمة إلى أن المبادرة، التي شارك فيها ال

يئة لطلبة بباناية الفصلين األول والثاني من العام الدراسي الحالي، تهدف إلى تعزيز اهتمام وع تخّرجهم على

 الكلية.

 

أمام  اخليةدوقد اشتملت المبادرة، حسب مقررة لجنة الجامعة والمجتمع تغريد شواشي، على زراعة نباتات 

ادرة أن المب رة إلىبشكل متواصل، مع اإلشاالمدخل الرئيسي للكلية وتزيين مرافق الكلية بها، مع العناية بها 

 ستقام دوريا في كل عام.

 أخبار األردنية 
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 الروائية التشيلية لينا مرواني تحاضر في "األردنية"

 

ة في حاضرت الروائية التشيلية وأستاذة أدب أمريكا الالتيني –خبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي أ

ل لكلية حواطلبة بجامعة نيويورك لينا مرواني اليوم الخميس في كلية اللغات األجنبية في الجامعة األردنية 

 كتابها "أن أصبح فلسطين".

  

يلية ارة التشالسف ، التي نظمتها شعبة اللغة اإلسبانية في الكلية بالتعاون معوتحدثت مرواني خالل المحاضرة

رة اصدةً سيلية رومعهد ثِربانتِس في عّمان وأدارتها الدكتورة رناد المومني، عن فلسطين في الرواية التشي

نجليزية ا اإلحياة أجدادها وما تعنيه فلسطين بالنسبة لهم ولها، وعن كتابها الذي تُرجم لعدة لغات منه

 واإليطالية والفرنسية.

  

ين فلسط واستعرضت الكاتبة تجربتها الخاصة بوصفها حفيدة لمهاجرين فلسطينيين، وتأثرها عندما زارت

سطينية ضية الفلبالق أول مرة، مشيرة إلى أن الكتاب يُعدُّ تعبيًرا عن هويتها الفلسطينية، ويهدف إلى التعريف

 ورفع الوعي حولها.

  

سبانية غة اإلتها، قالت المومني إن تنظيم المحاضرة جاء انطالقًا من كون الجامعة بؤرة ثقافية للمن جه

عي إلثراء دن، في ساألر وشريًكا ثقافيًّا لمعهد ثِربانتِس والسفارة اإلسبانية وسفارات دول أمريكا الالتينية في

 ينية.ب اإلسباني وأمريكا الالتمعارف الطلبة وتوسيع مداركهم حول جوانب اللغة اإلسبانية واألد

  

الية، حاصلة ، وهي من أصول فلسطينية وإيط1970وُولدت لينا مرواني في العاصمة التشيلية سانتياغو عام 

ك في ة نيويورجامع على عدد من الجوائز األدبية الرفيعة، وتُدّرس حاليًّا أدب وثقافات أمريكا الالتينية في

 الواليات المتحدة األمريكية.
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 الكرك.. يوم طبي مجاني لمستشفى الجامعة األردنية في الربة

 

ون ء بالتعالزرقارعى العين جمال الصرايره اليوم الطبي المجاني الذي اقامه ملتقى ابناء الكرك في عمان وا

ز الحسن ومرك مع مستشفى الجامعة األردنية وبمشاركه محلية للمركز الوطني للتأهيل المجتمعي جامعة مؤته

 خيص المبكر.للتش

 

 ذا اليومهن من وشارك في اليوم الطبي أطباء من كافة التخصصات الطبية فيما بلغ عدد المواطنين المستفيدي

 جميع.مراجع للعيادات حيث تم الكشف الطبي عليهم وصرف العالجات المجانية لل ٤٠٠الطبي اكثر من 

 

منة المز انت اغلبية المراجعات لألمراضوتنوعت االختصاصات الطبية المشاركة في اليوم الطبي فيما ك

 طباء.ن األوالنسائية واالنف واالذن والحنجرة والعيون اضافه الى محاضرات طبية تثقيفية قدمها عدد م

 

الطبية  الياماالدكتور المهندس اسامه عمارين رئيس ملتقى أبناء الكرك في عمان والزرقاء أكد على اهمية 

سر خاصة في ظل غياب بعض أطباء االختصاص، اضافة الى مساعدة اال والتي يحتاجها أبناء المنطقة

 الفقيرة التي ال تستطيع الوصول لألطباء فهذا العمل خيري لجميع أبناء الوطن.

 

فة ك لكاوشكر الدكتور العمارين مستشفى الجامعة األردنية على هذه النخبة الطبية من االطباء وكذل

 .المشاركين من أبناء محافظة الكرك

 

بناء ألكذلك نائب رئيس مستشفى الجامعة األردنية الدكتور محمود المصيفي قدم الشكر لكافة المشاركين و

 محافظة الكرك على ما قدم من حفاوة وترحيب.

 

 من أيام و يومالدكتور انس الضالعين مدير المركز الوطني للتأهيل المجتمعي قال ان هذا اليوم التطوعي ه

ة الوطن ي خاصه كوكبه من أبناء الوطن لتقديم الخدمة الطبية والعالجية لجزء مهم فالوطن والذي شارك في

مبكر مقدما شكره للجميع وخاصة رئيس جامعة مؤته د. عرفات عوجان ولرئيس مركز الحسن للتشخيص ال

 العميد المتقاعد الدكتور فايز الكركي.

 

وب ائية وجيق النجنوب ليستفيد منها أهالي المناطفيما اكد رئيس الرابطة على ايام طبيه قادمة في إقليم ال

 الفقر.

 

عمان  عاصمةالعميد المتقاعد هاشم المجالي شكر كافة المشاركين وعلى هذا اليوم المميز وحضورهم من ال

 الى أهلهم واخوتهم في محافظة الكرك.

 

 

 

 

 

 

 

 الحقيقة الدولية 
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ضي بأكثر من طالب بزيادة عن العام الما 89094التعليم العالي : عدد المتقدمين لطلبات المنح والقروض 

 ألف طالب 11

 

 لبة في أنحاء المملكة ألف قرض للط 18000منح جزئية و  11280التعليم العالي : 

 

 11ضي بأكثر من طالب بزيادة عن العام الما 89094التعليم العالي : عدد المتقدمين لطلبات المنح والقروض 

 ألف طالب

 

 يةعشائرالتعليم العالي : الحاالت اإلنسانية المعتمدة لدى الوزارة هي خمس حاالت منها الجلوة ال

 

 منح 6األلوية ويخصص لكل لواء التعليم العالي : هناك منح ألوائل 

 

لمي مهند حدة القبول الموحد الناطق اإلعالمي باسم وزراة التعليم العالي والبحث العاوضح مدير و -عمان 

لطالب كاملة، أقسام وهي المنح الكاملة التي تشمل فترة دراسة ا 3الخطيب بإن المنح والقروض تنقسم إلى 

ي تشمل ساعة هي الت 45عة معتمدة ولمدة ثالثة فصول، وقروض السا 45والمنح الجزئية هي التي تشمل 

 فصول دراسية. 3ساعة معتمدة ولمدة  45

 

اية ديدة، بدعقسام واضاف الخطيب لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء االحد أن أنواع المنح الكاملة تنقسم إلى أ

في الجنوب  الشمال والوسط الدارسين، إضافة إلى منح أبناء 750بمنح الديوان الملكي التي يبلغ عددها 

 150و منحة لجامعة الطفيلة، 1000منحة لجامعة الحسين بن طالل، و 1000منحة، موزعة  2300وعددها 

 منحة للبلقاء التطبيقية في كليتي الكرك والشوبك،  150لعقبة، وا -للجامعة األردنية 

 

حسب األهمية  توزع على فروع الثانوية العامة منحة 60وقال أن هناك منحة أوائل المملكة المقدر عددها  

مدرسة  ول فيالنسبية لكل فرع، وهناك منج لمدارس جيوب الفقر تعطى للطالب األعلى نقاطاً أو كل طالب أ

 مدارس، 410من مدار س جيوب الفقر؛ وعادة ما يكون عددها 

 

ندوق األردني الكاملة هي منح الص منح، وآخر أنواع المنح 6" هناك منح ألوائل األلوية ويخصص لكل لواء 

ً أن هناك منحة، مب 3882منحة، وبذلك يقدر العدد اإلجمالي للمنح الكاملة ب 50الهاشمي يقدر عددها ب ينا

ً ان عدد المتقد 18000إضافة إلى  11280منح جزئية بعدد  مين ألف قرض في أنحاء المملكة، موضحا

 طيب.ألف طالب وفق الخ 11العام الماضي بأكثر من  طالب بزيادة عن 89094لطلبات المنح والقروض 

 

حضانة  لديهاووبين أن الحاالت اإلنسانية المعتمدة لدى الوزارة هي خمس حاالت: أن تكون الطالبة مطلقة 

ن يكون أ% فأكثر، 60أطفالها، وفاة كال الوالدين للطالب، أن يكون الطالب أو ولي أمره مصاب بعجر 

 كون هناكأن ي اني من األمراض المزمنة المعلنة في موقع مديرية البعثات، وأخيراً الطالب أو ولي أمره يع

حصرت وجلوة عشائرية، مؤكداً أن لجنة إدارة صندوق دعم الطالب؛ وتم دراسة كل الحاالت النسانية 

 الحاالت األكثر حاجة.
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 ي جميعفالمنح الكاملة وأوضح أنه تم إعادة الرسوم الجامعية المدفوعة من قبل الطالب الحاصل على 

 معية.مان الجاعكلية والجامعات؛ باستثناء الجامعة األردنية، والهاشمية، وجامعة البقاء التطبيقية في المركز، 
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