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الرسالة
الرؤية
نحو صرح أكاديمي ريادي متميز
في تقديم الرعاية الصحية

تقديم خدمات صحية شاملة،
آمنة ونوعية ،سهلة الوصول
ومعتدلة التكاليف ،من خالل
كوادر مؤهلة؛ لتلبية احتياجات
المجتمع في بيئة تتكامل فيها
الرعاية الصحية مع التعليم
والتدريب والبحث العلمي
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وزير الصناعة يفتتح معرض " صنع في االردن " بمدينة اربد
الحقيقة الدولية
مندوبا عن رئيس الوزراء افتتح وزير الصناعة
والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري امس
معرض الصناعات االردنية "صنع في االردن"
بمدينة الحسن الرياضية بمدينة اربد بالتعاون ما
بين غرف صناعة عمان و اربد والزرقاء
وجامعة العلوم والتكنولجيا وبدعم من مشروع
مبادرة تطوير المنشات االقتصادية وبتمويل من
االتحاد االوروبي.
وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولجيا االردنية
الدكتور صائب خريسات إن الجامعة أخذت على عاتقها الوصول الى مصاف الجامعات العالمية
وفقا ً ألفضل مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة في العالم ،والتي تتطلب بالضرورة
تحقيق معايير حسن األداء والفعالية ،حيث تم تضمين هذه المعايير ضمن خطة الجامعة
االستراتيجية والتي كان أحدها "محور الربط مع الصناعة".
واضاف ان عدد من المختصين في الجامعة ،وبالتنسيق مع شركائنا قاموا على دراسة هذا
المحور وأبعاده الفاعلة بهدف وضع األهداف التي تحقق محور الربط مع الصناعة ،ابتدا ًء
بتعزيز التواصل بين الجامعة والقطاعات الصناعية ،وكذلك العمل على تحسين مخرجات
التدريب الهندسي بما في ذلك اشراك الشركات والمصانع في متابعة وتقييم مخرجات البرامج
التدريبية ،مع التأكيد على توجيه مشاريع تخرج الطلبة نحو دراسة األفكار العملية التطبيقية التي
تقدم حلوالً لمشاكل الصناعة( .المزيد)
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بالتفاصيل ..آلية احتساب المعدل المئوي لطلبة التوجيهي
الدستور
أعلنت وزارة التربية والتعليم أسس احتساب المعدل المئوي لخطة عام  2018لطلبة الثانوية
العامة وشروط التقدم بطلب االلتحاق في مؤسسات التعليم العالي ،خالل نتائج " التوجيهي" التي
ستعلن يوم الجمعة المقبل.
وقال مدير إدارة االمتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة ،ان مجموع العالمات لطلبة
الفروع األكاديمية والمهنية/مسار الجامعات سيكون من  ،1400بحيث يحسب المعدل المئوي
بقسمة المجموع العام الذي حصل عليه الطالب على .14
وبين الدكتور العجارمة أن الطالب يستطيع التقدم بطلب لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي
الحكومية  ،إذا حصل على مجموع  910فأكثر شريطة حصوله على  50بالمئة على األقل من
النهاية العظمى لعالمة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها ،وحصل على معدل  65بالمئة فما
فوق ،وذلك بحسب شروط وزارة التعليم العالي( ...المزيد)
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وزير التربية يعلن اسماء أوائل التوجيهي  -اسماء
الراي
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ،الجمعة ،نتائج الثانوية العامة للدورة
الصيفية  2018وذلك خالل مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة عقب إعالن النتائج .وأعلن
الوزير محافظة أسماء األوائل على المملكة ومعدالتهم وهم :بتول صبح -اربد 1391من 1400
عالمة األولى على المملكة في الفرع العلمي محمد الريموني  -اليوبيل  ١٣٨٥نبأ الصرايرة -
المزار  ١٣٨٤نبأ ابو حية  -عمان ١٣٨٣عمر بني عطا  -الجامعة ١٣٨٣نبأ عمر عبداهللا
األولى على المملكة من الفرع األدبي  -القويسمة %73.8نسبة النجاح في العلمي و 59.6
%نسبة النجاح في األدبي نسبة النجاح للطلبة النظاميون  ٪66.1نسبة النجاح للمسار الثانوي
الشامل المهني ٪32.4
نسبة النجاح لطلبة الدراسة الخاصة المسار الثانوي الشامل االكاديمي  ٪42.4نسبة النجاح في
المسار المهني الشامل المهني  ٪48.8وسيتم تسليم الكشوفات للمدارس يوم الثالثاء المقبل...
(المزيد)
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خطوات من رحلة الحج!
الراي
ْ
ً
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
وك ِر َجاال َو َعلى ك ِّل
اس ِبال َح ِّج َيأت َ
) َوأَ ِّذن فِي الن ِ
ِيق) سورة الحج .ذات
ضام ٍِر َيأْت َ
َ
ِين مِن ُك ِّل َف ٍّج َعم ٍ
المؤمن المسلم تحنو لشعائر ومسير الحج تلبية
لنداء االيمان والسالم والتآخي ..وهي شعائر ينتبه
لها الحاج ويبدأ يخطط وقتا ً طويال ،وصوال الى
ما يلزم الحاج في رحلته االيمانية من أمور الدين
والدنيا . ..وتشهد اسواق عمان ومدن االردن
وحتى في الدول العربية واالسالمية حركة
اقتصادية لشراء وتجهيز ما يحتاجة الحاج في سفره وما تحتويه حقيبة سفره من مستلزمات
ضرورية :مالبس اإلحرام ،واألدوات الخاصة بها ،األدوية ،واإلسعافات األولية  ،الوثائق
ْك ،إِنَّ ْال َحمْدَ،
يك لَ َك لَ َّبي َ
ْك الَ َش ِر َ
ك ..لَ َّبي َ
ْك اللَّ ُه َّم لَ َّب ْي َ
والمستلزمات الشخصية االخرى ! ..لَ َّبي َ
يك لَك (المزيد)
ك َو ْالم ُْل َك ،الَ َش ِر َ
َوال ِّنعْ َم َة ،لَ َ
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رصاص التوجيهي "يثقب" التحذيرات األمنية
الغد
لم يلتزم مواطنون بالتحذيرات األمنية
التي أطلقتها مديرية األمن العام ،خالل
األيام الماضية بعدم إطالق العيارات
النارية خصوصا ً مع إعالن نتائج
التوجيهي.
وسمعت رشقات من الرصاص ،فور
إعالن نتائج التوجيهي ،صباح الجمعة،
في أغلب المناطق ،وهو ما أكدته
"شكاوى" وردت إلى "الغد" بهذا
الخصوص.
وكانت مديرية األمن العام حذرت من إطالق العيارات النارية تحت طائلة المسؤولية. .....
(المزيد)
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فاتورة التقاعد ترتفع إلى  656مليون دينار
الغد
ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية في الموازنة العامة خالل النصف األول من
العام الحالي بنسبة  % 6أو ما مقداره  36.4مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام
الماضي.
وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية حزيران (يونيو) الماضي  656.9مليون دينار مقارنة مع
 620.5مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة بدون
إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البالد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين ،في الوقت الذي قررت
فيه الحكومة األخيرة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني للعام الحالي
والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها د.عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون
التقاعد المدني ،خصوصا تقاعد الوزراء( ...المزيد)

خبر رقم ()7

دراسة :التدريبات الرياضية ترتبط بتحسن الحالة النفسية
الغد
لندن -وجدت دراسة أمريكية أن من يمارسون التدريبات الرياضية عدة مرات في األسبوع
يقولون إنهم يتمتعون بحالة نفسية أفضل ممن ال يمارسون الرياضة على اإلطالق ويتمتع من
يشاركون في الرياضات الجماعية بأكبر التأثيرات اإليجابية.
كما وجد البحث أن اإلكثار من التمارين ال يعود بالنفع دائما على الحالة النفسية إذ أبلغ أشخاص
يمارسون الرياضة يوميا عن مستويات منخفضة من الصحة النفسية.
ووفقا للنتائج التي نشرت في دورية (النسيت للطب النفسي) فإن ممارسة التدريبات  45دقيقة
تقريبا من ثالث إلى خمس مرات أسبوعيا ترتبط بأكبر الفوائد.
وشملت الدراسة كل أنواع النشاط البدني من رعاية األطفال وأعمال المنزل إلى جز العشب
والصيد وركوب الدراجات والذهاب لصالة األلعاب الرياضية( ...المزيد)
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دراسة :ضوء األجهزة اإللكترونية األزرق سم ف ّتاك بالعيون
الراي
نبهت دراسة طبية حديثة إلى
المخاطر الكبيرة للضوء األزرق
الصادر عن األجهزة اإللكترونية،
ونصحت مدمني التقنية بتفادي
استخدام األجهزة الذكية في الظالم
الدامس ،نظرا للتبعات الخطيرة
المترتبة لهذه العادة على صحة
العيون ..وأشارت الدراسة التي
أجراها باحثون من جامعة توليدو
األميركية ،إلى أن الناس صاروا
يتعرضون بكثرة للضوء األزرق
سواء عند مشاهدة التلفزيون أو عند استخدام الهواتف الذكية واأللواح الرقمية .وأوضح الباحث
أجيث كاروناراثن ،وهو أحد المشاركين في الدراسة ،أن عدسة وقرنية العين ال تستطيعان
حمايتها من الضوء األزرق الصادر عن تلك األجهزة .ويعتمد اإلنسان في عملية الرؤية بشكل
أساسي على الشبكية في استشعار الضوء ،لكن الضوء األزرق يربك هذه العملية ويدمر الخاليا
المستقبلة للضوء من جراء حصول تفاعل كيميائي( ...المزيد)

مقاالت
هل للفساد ظهر يحميه؟ – د .صبري الربيحات
الغد:
في األسبوع الماضي ،أضاف جاللة الملك جملة جديدة الى األدبيات التي اعتاد الناس تداولها في الحديث
عن الفساد .فإلى جانب "محاربة الفساد" و"مكافحة الفساد" و"القضاء على الفساد" ،استخدم جاللته مفردة
"كسر ظهر الفساد" ،ودعا الحكومة الى العمل على كسر ظهر الفساد ،األمر الذي أثار بعض األسئلة حول
المقصود بهذه العبارة وكيف يمكن ترجمة معناها الى مضامين وإجراءات.
في الثقافة الشعبية األردنية يوجد اعتقاد بأن األفراد يخالفون القواعد والمعايير عندما يتوفر لهم الدعم
والتأييد من قبل من يحيطون بهم أو يرتبطون معهم بمصالح أو يستفيدون من هذه المخالفات .الكثير ممن
يحققون مكاسب ويتنمرون على اآلخرين وعلى المال العام يقومون بذلك بفضل الدعم الذي يتلقونه.
الداعمون للفساد والميسرون له والذين يوفرون التشجيع والتغطية والحماية لمن يخرج على القانون هم السند
والعزوة للفاسدين( ...المزيد)

وقعنا في خطأ « االدلجة» – حسين الرواشدة
الدستور
في القرآن الكريم عشرات اآليات التي تشير الى قيمة العربية ،كثقافة وحرف شريف ،والى التصاقها بالدين
االسالمي «كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون»« ،وهذا لسان مصدق لسانا عربيا لينذر الذين
ظلموا وبشرى للمحسنين»  ..الخ ،وفي السياقات التاريخية ايضا حقائق تشير الى هذا التماهي :فالعرب
مثلوا مادة االسالم وقوته البشرية والروحية فانتصر بهم وانتشر ،واالسالم ساهم بتغيير الواقع العربي
وافرز قيما ونظما غيرت هذا المجتمع ،كما عزز االسالم مفهوم االمة العربية وراعى غيرهم من االجناس
وحولهم الى امة واحدة بمفهوم انساني قل نظيره ،وعليه فالفصل بين العروبة واالسالم يتنافى مع ابسط
قوانين تطور المجتمع العربي ونهضته.
اذا ،ال يوجد بين االسالم والعروبة تضاد او تناقض ،فقد نشأ االسالم في قلب العروبة وافصح عن عبقريتها
احسن افصاح ،ونزل على العرب اوال وبلسانهم ،وانتشر في العالمين بعزمهم ،كما جاءت في العربية آيات
محكمات تذكرها بالذات ،وتشيد بها باالسم( ......المزيد)

سؤال المليون في "خلوة الحكومة"– جميل النمري
الغد
حسب األخبار ،يفترض أن تعقد الحكومة غدا السبت "خلوة" تقر فيها برنامجها أو خطة عملها .وقد يكون
على الوزراء التقدم ببرناج أو خطة عمل أو األهداف لكل قطاع تحقق اإلصالح المنشود.
"نهكل" ه ّم الحكومة في الحقيقة ألن المطلوب هو إنجازات يلمسها المواطن خالل الفترة المقبلة في كل
المجاالت وخصوصا في مجال الخدمات ،ولو أخذنا الصحة وحدها فهي تحد تنوء به الجبال .وال أتخيل أن
وزير الصحة يستطيع أن يقدم برنامجا لإلنجازات التي سيحققها خالل عام غير التمنيات والنوايا العامة مثل
"تحسين الخدمة" و"رفع" الكفاءة و"تقليص الهدر" و"س ّد النقص" .لكن هل يستطيع أن يضع هدفا يلتزم به
مثل تحويل المستشفيات الحكومية الى وحدات مستقلة ذاتيا كفؤة وفعالة؟! أو تغيير نظام الحوافز ورواتب
األطباء لرفع اإلنتاجية ووقف النزيف في الكفاءات؟! أو إنجاز التأمين الصحي الشامل خالل  6أشهر؟!...
(المزيد)
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حركة الطائرات القادمة إلى مطار
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حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(السبت )2018/8/11

(السبت )2018/8/11

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

تستمر درجات الحرارة حول معدالتها
ال ُمعتادة إلى أعلى بقليل في مثل هذا
الوقت من العام.
وتكون األجواء صيفية اعتيادية في
أغلب المناطق ،وتكون حارة في
مناطق االغوار والبحر الميت
والعقبة.
وتكون الرياح شمالية غربية ،معتدلة
السرعة.
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