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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا
التقرير ،ونشرت بعد ذلك في موقع
المستشفى اإلخباري ،ال تعكس
بالضرورة رأي مستشفى الملك
المؤسس عبد هللا الجامعي أو
إدارتها ،وإنما هدفها إطالع القراء
األعزاء على أحدث ما يستجد من
أخبار حول التعليم العالي
والجامعات والمستشفيات والمقاالت
المختلفة ،وتلك األخبار ذات الصلة
بالقضايا االجتماعية والوطنية
األخرى".

موقع صاحب الجاللة الملك عبد هللا
الثاني المعظم

موقع صاحبة الجاللة الملكة رانيا
العبد هللا المعظمة

الرؤية
ان يكون مستشفى الملك
المؤسس عبدهللا الجامعي
المؤسسة الصحية الرائدة في
األردن والمكان المميز في تقديم
الخدمات الصحية ذات الجودة
العالية وخدمات التدريب ضمن
معايير الجودة الوطنية والدولية.

The materials included in this
report and published thereafter
on KAUH News Center; in no
way reflect the opinion of
King Abdullah University
Hospital or its administration.
It is solely intended to keep
readers up-to-date on current
issues and articles with higher
education, hospitals and
relevant social and national
news".

الرسالة
يلتزم مستشفى الملك المؤسس
عبدهللا الجامعي بتقديم خدمات
صحية شاملة آمنة ونوعية من
خالل كوادر مؤهلة تكون سهلة
الوصول ومعتدلة التكاليف لتلبية
احتياجات المجتمع في بيئية
يتكامل فيها تقديم الرعاية
الصحية مع التعليم والتدريب
والبحث العلمي.

خبر رقم ()1

الخدمة المدنية :تعيينات العام الحالي تشمل الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة
الدستور
أعلن ديوان الخدمة المدنية أن تعيينات العام الحالي في القطاع الحكومي تشمل الوزارات
والمؤسسات الرسمية كافة ولن تقتصر على وزارتي التربية والصحة كما جرت العادة في
سنوات سابقة ،إذ لم يبلغ بأي مذكرات حكومية بوقف التعيينات .وبحسب أمين عام ديوان
الخدمة المدنية سامح الناصر فإن الديوان يعمل على ملء شواغر المؤسسات الحكومية كافة
وفقا لجدول التشكيالت لعام  2017الجاري ،مؤكدا أن الديوان لم يستلم أي بالغات أو مذكرات
حكومية بوقف التعيينات أو اقتصارها على وزارة دون األخرى ،حيث يتم ملء الشواغر وفقا
لالحتياجات الوظيفية لها.
وأكد الناصر لـ»الدستور» أن اإلحداثات الوظيفية تتم حاليا في الحدود الدنيا ،ووفقا لألولويات
واالحتياجات الضرورية ،مشيرا إلى أن هذه اإلجراءات تتم حسب ما تم رصده واإلعداد له في
جدول التشكيالت للعام الحالي.
ولفت الناصر إلى أن وزارتي التربية والصحة هما األكثر طلبا لملء الشواغر كونهما من أكبر
الوزارات ،كاشفا بهذا الشأن أن هذا العام زوّ دهما ديوان الخدمة المدنية في وقت مب ّكر بكافة
احتياجاتهم من الموظفين وتحديدا وزارة التربية إليماننا بضرورة ملء شواغر التربية قبل بدء
العام الدراسي الجديد.
وفي الشأن ذاته ،كشف الناصر أنه تم بدء اإلعداد للكشف التنافسي للعام  2018المقبل ،والذي
سيتضمن احتياجات المؤسسات الحكومية من الوظائف ،وسيتم بموجيه تعيينات العام المقبل.
(المزيد)

خبر رقم ()2

فصل المحكومين عن الموقوفين بدور األحداث
الغد
باشرت وزارة التنمية االجتماعية ووزيرتها هالة بسيسو لطوف بتنفيذ آلية جديدة العتماد دور
تربية وتأهيل األحداث ،تقوم على الفصل بين األحداث الموقوفين والمحكومين ،وفق الناطق
باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط.
وقال الرطروط لـ"الغد" إنه "بناء على قرار الوزيرة الذي اتخذ نهاية االسبوع الماضي ،ستقسم
الدور على النحو اآلتي :تربية أحداث عمان للفئة العمرية بين  15-12عاما لألحداث الذكور
الموقوفين للمحافظات كافة ،تربية أحداث الرصيفة بين  18-16للذكور الموقوفين في إقليمي
الوسط والجنوب.
كما خصصت وفق الرطروط دور تربية أحداث :اربد لمن هم بين  18-16من االحداث
لمحافظات إقليم الشمال ،وتأهيل احداث الرصيفة بين  15-12للمحافظات كافة ،وتأهيل أحداث
إربد للفئة العمرية  18-16لمختلف المحافظات ،وتأهيل فتيات عمان لمن هن بين 18-12
لمختلف المحافظات( ..المزيد)

خبر رقم ()3

وزير العدل :توحيد اإلجراءات في المحاكم لتكون منظومة واحدة
الدستور
اكد وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة ان وزارة العدل تسعى ومن خالل رسالتها
الى توفير بيئة قضائية شفافة قادرة على تحقيق رسالتها المتمثلة بالعدل والوصول الى اقصى
درجات خدمة المواطن والسير باإلجراءات الكاملة لتطوير الجهاز االداري.
واضاف ابو جراد خالل زيارة تفقدية له امس لقصر العدل في السلط « ان الزيارة هدفت الى
االطمئنان على اجراءات الجهاز االداري لتمكين القضاة من القيام بواجبهم على اكمل وجه
وتوفير الوقت والجهد.
وبين الوزير انه قد تم وضع خطط لتطوير االجراءات االدارية والعمل المشترك مع رؤساء
المحاكم للنهوض بالجهاز االداري ,مشيرا الى العمل على توحيد االجراءات في محاكم المملكة
لتكون منظومة واحدة لتكوين عمل مؤسسي وتكون هناك رقابة  ,مؤكدا ان الوزارة على
جاهزية تامة لتهيئة وايجاد ما يلزم القاضي في عمله الن المصلحة في النهاية تصب في صالح
المواطن وهذا ما نريده مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا في التسريع باالجراءات
االدارية( .المزيد)

خبر رقم ()4

أوروبا تقر نظام اإلنترنت المجاني في األماكن العامة
الغد
وافق البرلمان األوروبي،
اليوم الثالثاء ،على مشروع
قرار يقضي بنشر نظام
السلكى لإلنترنت (واي
فاي) بشكل مجاني في
األماكن العامة.
جاء ذلك خالل اجتماع
أعضاء البرلمان في مدينة
ستراسبورغ الفرنسية ،حيث
صوّ ت لصالح المشروع
المقترح من قِبل النائب
البرتغالي كارلوس زورينهو 582 ،نائبًا ،فيما عارضه  98آخرين حسب وكالة األناضول.
وفي كلمة له عقب التصويت قال زورينهو ،إنّ "المشروع سيتم تعميمه على كافة المدن
األوروبية خالل المرحلة القادمة ،وأن هذه الخدمة ستتيح لكافة الطبقات االجتماعية في أوروبا،
االستفادة من خدمة اإلنترنت( "..المزيد)

خبر رقم ()5

نظام موحد الدارة الموارد البشرية للوزارات والدوائر
الراي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي
عقدها اليوم االربعاء برئاسة رئيس
الوزراء الدكتور هاني الملقي
الموافقة على استكمال اعمال تنفيذ
مشروع تقديم خدمات نظام معلومات
للموارد البشرية الحكومية الموحد
لديوان الخدمة المدنية  .ويهدف
المشروع الى ربط الوزارات
والدوائر الحكومية في نظام موحد إلدارة مواردها البشرية وبما يوفر سرعة وسهوله تراسل
البيانات بين الدوائر الحكومية وتوفير المؤشرات الالزمة لترشيد اتخاذ القرار .ويتضمن
المشروع مجموعة من االنظمة هي انظمة التوظيف  ،القوى البشرية  ،البعثات والدورات
والتدريب  ،الرواتب  ،وصف وتصنيف الوظائف ،تخطيط الموارد البشرية ونظام تقييم االداء
( .....المزيد)

خبر رقم ()6

األطفال يرثون األرق عن أمهاتهم
الراي
توصلت دراسة بريطانية من جامعة «
وارويك « إلى أن أبناء االمهات اللواتي
يعانين من األرق هم األكثر عرضة
لإلصابة باضطرابات النوم .فقد توصل
الباحثون لهذه النتيجة بعد دراسة ما يقارب
ألفين طفل تتراوح أعمارهم بين 12-7
حيث تم تحليل أنماط النوم لهم بين الليل
ً
والنهار عن طريق التخطيط الكهربائي للدماغ  ،مع دراسة أنماط النوم عند آبائهم أيضا .وبعد
انتهاء مدة الدراسة وجد الباحثون أن أبناء األمهات الالتي يعانين األرق ليال قد كانت جودة النوم
عندهم أقل كذلك مرحلة النوم العميق  ،باإلضافة لساعات أقل مقارنة بغيرهم من أبناء األمهات
اللواتي ال يشتكين أي اضطرابات في النوم .تأثير محدود لألب ويبدو أن اآلباء غير مسؤولين
عن هذه المشكلة عند األبناء وأن المتهمة الوحيدة هي األم  ،حيث أن هناك ارتباطا كبيرا بين
مشاكل النوم عند األمهات وأبنائهم وهو ما لم يتم رصده عند اآلباء( .المزيد)

خبر رقم ()7

ضبط  876حدثا متسوال منذ بداية العام
الراي
قال الناطق باسم وزارة التنمية االجتماعية
فواز الرطروط ان الوزارة بدات بتشغيل
مركز دار رعاية الفتيات بالضليل اعتبارا
من مطلع االسبوع الجاري والذي يستقبل
الفتيات من سن  18- 7عاما اللواتي
يضبطن متسوالت ويحتجن للرعاية
والحماية .واضاف الرطروط « للرأي «
انه تم نقل جميع الفتيات في دار رعاية
مادبا والبالغ عددهن  28فتاة في خطوة
قامت بها الوزارة لتخصيص الدار
الجديدة بالضليل للفتيات المتسوالت بعد ان كان يتم الحاقهن بدار مادبا لرعاية المتسولين في
قسم منفصل عن الذكور .واشار الى ان عدد األحداث الذكور في دار مادبا حاليا  30حدثا
تتراوح اعمارهم من -7الى أقل من  18عاما في حين تخلو الدار من وجود اي متسول بالغ....
(المزيد)

خبر رقم ()8

دراسة جديدة تربط بين التدخين وسرطان الرئة
الغد
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن دخان السجائر
يتسبب في طفرات جينية في خاليا الرئة قد تقود
إلى اإلصابة بسرطان الرئة.
الدراسة أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة
جونز هوبكنز األمريكية ،ونشروا نتائجها الثالثاء
في دورية ) (Cancer Cellالعلمية حسب وكالة
االناضول.
وللتوصل إلى نتائج الدراسة ،عرض الباحثون
خاليا رئة لدى فئران لدخان السجائر لمدة  10إلى
 15شهرا ،أي ما يعادل  20إلى  30عاما من تدخين السجائر لدى اإلنسان.
ووجدوا أن دخان السجائر تسبب في طفرات جينية وتشوهات غير طبيعية في خاليا الرئة،
ساهمت بشكل كبير في تطور اإلصابة بسرطان الرئة( .المزيد)

مقاالت
مظلة مشروع إصالح القطاع الصحي – د .محمد بشير شريم
الراي:
المظلة ضخمة ،واسعة مترامية االطراف تتصاعد بشكل مستمر وسريع .وهي غير ملحوقة اذا غفلت العين
مقدار غمضة .ضبط وتجاوز هذه الغمضة ال يتحقق اال بالتخطيط العلمي المجتمعي على مستوى الدولة .
ومن مؤشراته الجميلة الباعثة على االمل ..خبر ( قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية ...بهدف دراسة
وحصر كافة البيانات والموجودات ...والخروج بتوصيات تنفيذية إلصالح القطاع الصحي( ...االثنين
.( 7/8/17ما ارجعني لهذه المظلة الورافة الظالل خبر قرأته يوم الخميس  7/9/7يتحدث عن قصة اعتداء
جديدة في السناريو واالخراج .وهي قطعا من المحاور البارزة في مشروع االصالح هذا وبين مدير...
المستشفى ان شخصين مرافقين لمريض تهجما على ممرض اثناء قيامه بمعالجة مريض اخر ال يعنيهم
وتدخال بفنيات العمل - ...وكالعادة جرت ..مشادة كالمية ثم ضرب على الرأس ..والجسم دخول المستشفى
بقية القصة .انه (الممرض تم تقييده ووضعه بصفة موقوف في المستشفى؟ الجديد في هذه القصة .التدخل
في تقنيات المهنة .يعني انتحال شخصية طبيب او ممرض!! .والجديد الثاني تقييد الممرض المضروب.
التقييد يعني استعمال قيد اال ان الخبر – والحق يقال -لم يذكر نوع القيد اليدين او الرجلين( ...المزيد)

وسائل الغباء االجتماعي ! – رشاد أبو داود
الدستور
في الدول التي اخترعت وانتجت الهواتف الذكية نادرا ما تجد احدا – ذكرا او انثى -يقطع الشارع او يقود
سيارته او يقوم بعمله ،أي عمل ،وهو يثرثر في الموبايل او يكتب رسالة على الواتساب او الفيسبوك
واالنستغرام.عندنا يحدث كل هذا ،نعم يحدث واكثر!
ال يكاد يمر يوم دون ان اكاد ادهس شابا او فتاة تقطع الشارع العريض الذي اسلكه ،تفاجأ به أمامك وبيده
الموبايل .ان يقطع الشارع من غير المكان المخصص لعبور المشاة فهذه سامحناه بها ،وان يعتقد ان الشارع
ملكا خاصا له و البيه،ايضا نسامحه ،وان يكون الحق على السائق في حالة الدهس حتى لو كان المخطىء هو
المدهوس فهذه تحتاج الى معالجة في قانون السير ،أما ان يكون الموبايل ظال له ال يفارقه لحظة ربما تكون
لحظة وفاته دهسا فهذه وهللا قمة المأساة ،مأساة الغباء في استخدام الذكاء المستورد.
ثمة مظاهر بشعة تراها في كل مكان مرتبطة بالموبايل ،او بمعنى ادق سوء استخدام الموبايل .انظر حولك
فانك ال تكاد تجد سائق سيارة ال يتحدث بالموبايل( ..المزيد)

عقلية ّ
الرزاز – محمد أبو رمان
الغد:
ميزة وزير التربية والتعليم د .عمر الرزاز ،تكمن في عقليته المنهجية وقدرته على التشخيص وترسيم
المفاهيم الكلية والفرعية ،التي من الضروري أن يتأسس عليها المنظور االستراتيجي المطلوب ،وهو ما
يمكن مالحظته في تحليالته االقتصادية سابقاً ،وفي موقعه الحالي كوزير للتربية والتعليم ،بل بعبارة ّ
أدق
كمخطط استراتيجي إلحداث ثورة كبيرة في مجال التربية والتعليم.
ال أريد في هذا المقال الولوج إلى تفاصيل المحاضرة أو موضوع التعليم ،إ ّنما أحببت بالفعل أن أقف عند
المفهوم؛ أي القدرة على تشخيص وتحليل المشكلة ،وتعريف األخطاء ،من ثم بناء تصوّ ر الحل أو المستقبل.
فمثل هذه العقليات المفاهيمية ،المنهجية التحليلية ،نحتاجها ليس فقط في التعليم ،بل في مختلف السياسات،
ً
صدفة إذاً أنّ عنوان
والتطورات ،لنفهم أين نقف اليوم اجتماعيا ً وسياسيا ً وثقافيا ً وإلى أين نسير ،وليس
ّ
الرزاز – أول من أمس -في منتدى عبد الحميد شومان ،هو "التعليم :أين أخفقنا؟ وأين نجحنا
محاضرة د.
ّ
المنظم( ...المزيد)
وإلى أين نتجه؟" ،ألنّ عقليته مؤسسة على هذا النحو

متفرقات:
حالة الطقس
حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(الخميس )2017/9/14

(الخميس )2017/9/14

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

(الخميس )2017/9/14
يبقى الطقس حارً ا في ُمختلف
المناطق ،وشديد الحرارة في األغوار
والبحر الميت والعقبة والمناطق
الصحراوية ،وتبقى درجات الحرارة
أعلى من معدالتها العامة بحدود 7-5
درجات مئوية.
وتظهر بعض ال ُسحُب المتوسطة
خاصة في جنوب وشرق المملكة.
وتكون الرياح خفيفة متغيرة
االتجاهات ،تتحول بعد العصر إلى
شمالية غربية معتدلة السرعة.
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