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11-12

أخبار الجامعة
أخبار األردنية

2113/9/22

الثالثاء

أسرة "األردنية" تتبادل التهاني بعيد األضحى المبارك
تبادل أعضاء أسرة الجامعة األردنية اليوم التهاني
والتبريكات بعيد األضحى المبارك بحضور رئيس
الجامعة الدكتور اخليف الطراونة.
وجريا على سنة حميدة استنتها الجامعة بهذه المناسبة
المباركة سنويا وبمشاركة جموع من أعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية هنأ – الطراونة -منتسبي الجامعة
بالعيد المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه
المناسبة الكريمة على األمتين العربية واإلسالمية وقد
تحققت اآلمال والتطلعات نحو تحقيق المزيد من التقدم
واألمن واالستقرار.
إلى ذلك هنأ أعضاء أسرة الجامعة الطراونة بمناسبة
أدائه شعائر الحج العظيم لهذا العام وعودته سالما من
الديار المقدسة.
وتقبل التهاني إلى جانب رئيس الجامعة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية
والوحدات والدوائر اإلدارية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية

االثنين

2113/11/21

أسرة أردنية العقبة تتبادل التهاني بعيد األضحى المبارك
استقبل اليوم الدكتور حامد البدور مساعد رئيس
فرع الجامعة األردنية في العقبة  ,أعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية من أبناء أسرة الجامعة األردنية
في العقبة  ,وهنئهم بحلول عيد األضحى المبارك
أعاده هللا على األمة العربية واإلسالمية باليمن
والخير والبركة .
وقدم البدور التهاني للحضور نيابة عن رئيس
الجامعة الدكتور اخليف الطراونة ورئيس الفرع
الدكتور هاني الضمور  ,ونقل تحياتهم ومدى
واعتزازهم بالفرع والعاملين فيه كونهم جزء من
كيان وأسرة الجامعة األردنية الواحدة .
و تقبل التهاني إلى جانب البدور عمداء الكليات ومدراء الدوائر ورئسا الشعب في الفرع .
فيما عبر البدور عن مدى سعادته بمستوى التطور والتقدم الذي وصل إليه الفرع خالل المدة
الزمنية القصيرة ,ودعى إلى تعزيز روح المبادرة والقيم الحسنة وتنمية المهارات اإلدارية
والمثابرة للنهوض بالفرع إلى مصاف الجامعات الكبرى .
يشار إلى أن الجامعة األردنية استنت سنة حميدة بااللتقاء في األعياد المباركة لتعزيز
التواصل الذي ينعكس ايجابيا على مسيرة الجامعة وتطلعاتها على جميع األصعدة العلمية
والبحثية واإلدارية.
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أخبار األردنية

2113/11/21

االثنين

"األردنية" تسعى الى تحقيق المواصفات الدولية في تحليل المياه
قال رئيس مركز المياه والطاقة والبيئة في
الجامعة االردنية الدكتور احمد الساليمة" :إن
المركز يعمل على تحقيق المتطلبات العامة
للمواصفات القياسية الدولية ISO/IEC 17025
في مجال تحاليل المياه العادمة الصناعية,
الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
واللجنة الكهروتقنية الدولية ".
جاء ذلك خالل ورشة عمل عقدت ضمن مشروع
اعادة استخدام المياه المعالجة وحماية البيئة بدعم من وكالة االنماء االمريكية  USAIDتناولت اجراءات
رفع كفاءة الفحص والمعايرة في مختبرات المياه وتطبيق واجراءات التشغيل القياسية والتثبت من طرق
االختبار في القياس وضمان الجودة والمتطلبات الفنية االخرى للمواصفات الدولية.
وأشار الساليمة الى ان المشروع يهدف الى االمتثال لألنظمة البيئية التي تضبط معالجة واعادة استخدام
المياه العادمة بجودة عالية ومراقبة اداءها بدقة ,مرجعا اسباب انشاء المشروع نظرا لحاجة االردن الى
تطوير عمليات معالجة المياه عالية الجودة وبكلفة اقل من خالل ايجاد دورة كاملة من المياه الصناعية
واعادة استخدامها والتخلص منها وتقليل أثرها الصناعية على البيئة الى جانب خلق المزيد من فرص
العمل.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األنباط -عرب اندكس -أخبار األردنية

االثنين

2113/11/21

"اكتشاف األدوية باستخدام الحاسوب" ورشة عمل في "األردنية"
بدأت اليوم في مركز حمدي منكو للبحوث العملية
في الجامعة األردنية أعمال الورشة التدريبية
العلمية المتخصصة بعنوان " اكتشاف األدوية
باستخدام الحاسوب" في مجال األبحاث
الصيدالنية.
وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير البواب إن
الورشة التي تستمر يوما ً واحداً تهدف إلى تعريف
المشاركين وعددهم ( )25بهذا المجال علميا ً
وعملياً ,وتدريبهم على استخدام برامج الحاسوب
في تصميم واكتشاف األدوية.
ويقدم خالل الورشة المحاضر من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية الدكتور رائد كاهشان
مواضيع تركز على مراحل اكتشاف األدوية ,وأصناف البرامج المستخدمة في الحاسوب الكتشافها,
وقصص نجاحات في تصميمها ,ومستقبل تصميمها في األردن ,وكيفية التعاون بين مصانع األدوية
والجامعات في هذا المجال.
فيما يتناول الدكتور معتصم طه من كلية الصيدلة في الجامعة األردنية جهود الجامعة في مجال اكتشاف
األدوية باستخدام الحاسوب وكيفية تطبيقها على ارض الواقع من خالل األبحاث العلمية .
وسيتم في ختام الورشة تقييم المشاركين للمواضيع التي طُرحت فيها ,وسيقوم المركز بمنحهم شهادات
المشاركة بواقع ست ساعات تدريبية معتمدة.
ويشارك في الورشة :جامعة الزيتونة ,وشركة أدوية الحكمة باإلضافة إلى أعضاء هيئة تدريس من كليتي
العلوم والصيدلة في الجامعة األردنية ومجموعة من طلبة الدراسات العليا.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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السبيل ص 2

االثنين

2113/11/21

باحث أردني يطور فكرة جديدة في الهندسة المدنية

قدم الباحث إبراهيم أحمد محمود الذويب فكرة مبتكرة ورائدة
في مجال الهندسة المدنية وذلك في رسالة الماجستير التي قدمها
في الجامعة االردنية ,وأشرف على الرسالة مدير مركز
االستشارات في الجامعة االردنية الدكتور عبدالقادر سعيد
النجمي ,حيث كان هو صاحب فكرة البحث.
ويقوم البحث على فكرة زيادة قوة البالطة (العقدة) او
االساسات في اي نوع من المنشآت الخرسانية مع تقليل في
سماكة الخرسانة ويمكن من خالل هذه الدراسة االستغناء عن
تيجان االعمدة ,وهذه النتائج كلها تؤدي الى التوفير ماديا ً على جيب كل من المهندس والمقاول وصاحب
المنشأة.
بعد مناقشة رسالة الماجستير في الجامعة االردنية تم نشر البحث في ثالث مجالت علمية عالمية ,إحداها
أمريكية واثنتان هنديتان ,وبعد ذلك نشرت رسالة الماجستير ككتاب بأكثر من  71لغة على مستوى العالم
والذي تبنى هذا الكتاب دار نشر ألمانية.
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شؤون جامعية
الدستور ص 3

االثنين

2113/11/21

بدء استقبال طلبات االستفادة من صناديق دعم الطالب الجامعي بداية الشهر المقبل
امان السائح -تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الستقبال طلبات االستفادة من صناديق دعم
الطالب الجامعي االسبوع االول من الشهر المقبل في اقصى التوقعات ,حيث سيتم التقديم وفقا لذات
االسس التي كان معموال بها العام الماضي ووفقا لذات التوزيعات التي تعتمد العدالة والشفافية ,في ظل
توقعات ان تشمل الصناديق ما يصل الى  21الف طالب وطالب بكلفة تتجاوز الـ  25مليون دينار تمهيدا
العالن اسماء الطلبة بداية الفصل الجامعي الثاني للعام المقبل « شباط « المقبل.
وتتوزع الصناديق على منح الديوان الملكي الهاشمي الذي استفاد منه العام الماضي  1529طالبا وطالبة,
ومنح صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية الذي استفاد منه العام الماضي  ,312ومنح صندوق االميرة
منى لدعم التمريض لإلناث الذي بلغ مستفيدوه العام الماضي  31طالبة ,ومن منح صندوق شركة زين
التعليمية الذي وصل عدد مستفيديه العام الماضي الى .27
وحول منح الديوان الملكي والكيفية التي يمكن التقدم بها فإنه بموجب قرار رسمي من قبل الديوان الملكي
العام الماضي تم إلغاء تخصيص أية مقاعد دراسية نهائيا ,حيث ستركز المكرمة الملكية على تقديم المنح
الدراسية فقط في الجامعات الحكومية وللطلبة المقبولين من خالل قائمة القبول الموحد ,مستندة إلى عدة
معايير أهمها التحصيل األكاديمي للطالب أو الطالبة والجدارة والتميز ,والظروف االقتصادية
واالجتماعية للطلبة.
وبحسب االسس فلن يكون للديوان الملكي الهاشمي دور في عملية استالم وفرز الطلبات ,وفقا السس
تنافسية عادلة وواضحة.
وبحسب التعليمات المعمول بها فإن المنافسة على المنح والقروض تعتمد على عدة معايير تنافسية تشمل:
دخل الفرد الشهري وجيوب الفقر والمعونة الوطنية وعدد اإلخوة في الجامعات والكليات الجامعية
المتوسطة والتفوق األكاديمي ومكان اإلقامة ,بحيث اصبحت النقاط من ألف نقطة بدال من مئة.
وفي المعايير لمنح طلبة محافظات الوسط والشمال في جامعتي الحسين بن طالل والطفيلة التقنية ,تم
حذف معيار اإلقامة ,وإضافة نقاطه الى عدد اإلخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة.
ووفقا للتعليمات ,فقد خصصت مئة نقطة لكل معيار للحصول على منحة او قرض من الصندوق.
وتنص التعليمات ايضا التي تبعث على مزيد من العدالة تخصيص ألف منحة سنويا للطلبة الملتحقين في
برنامج البكالوريس بجامعتي الطفيلة التقنية والحسين بن طالل بالتساوي للطلبة المقبولين في اي منهما
من ابناء اقليمي الشمال والوسط طيلة فترة دراستهم ,وتخصيص الف منحة سنويا للطلبة الملتحقين في
برنامج الدبلوم في التخصصات التطبيقية والمهنية وتوزع على االلوية بحسب نسبة المتقدمين.
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الرأي ص – 5الدستور ص 12

االثنين

2113/11/21

تشكيالت اكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

وافق مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خالل
جلسته التي عقدها اليوم االحد في كلية عجلون
الجامعية برئاسة الدكتور محمد عدنان البخيت
على التجديد للدكتور زيد عضيبات عميدا لكلية
العلوم في الجامعة.
كما وافق في الجلسة التي حضرها اعضاء
المجلس ورئيس الجامعة الدكتور نبيل الشواقفه
على تعيين الدكتور محمود عواد نائبا لعميد كلية
الهندسة التكنولوجية للشؤون االدارية والمالية
للشؤون
والدكتور سليمان ابو عين نائبا
االكاديمية والدكتور حسين صبيح نائبا لشؤون
التعليم التقني ,وتعيين الدكتور معن الرشدان نائبا
لعميد كلية الحصن للشؤون االكاديمية .
كما وافق على تعيين الدكتور جاسر الرفاعي نائبا لعميد كلية اربد الجامعية والدكتور حامد الدعوم نائبا
لعميد كلية عجلون الجامعية والدكتور محمد الرقاد نائبا لعميد كلية عمان الجامعية للشؤون االكاديمية
والدكتور محمد المعايطة نائبا لشؤون الدراسات العليا والدكتور نضال الشمالي نائبا لعميد كلية االميرة
عالية للشؤون االكاديمية والدكتور ناجي السعايدة نائبا لشؤون الدراسات العليا ,والدكتور رائد الفقير نائبا
لعميد كلية الزرقاء للشؤون االدارية والمالية ,والدكتور ايهاب الغبيش نائبا لعميد كلية السلط للعلوم
االنسانية .
مثلما وافق على تعيين الدكتور عمر الفي نائبا لعميد كلية العلوم  ,والدكتور حسن السرحان نائبا لعميد
كلية االمير عبدهللا بن غازي لتكنولوجيا المعلومات والدكتور عبد السالم عربيات نائبا لشؤون الدراسات
العليا ,والدكتور احمد الشدايده نائبا لعميد كلية الزراعة التكنولوجية ,والدكتور محمد الزيادات نائبا لعميد
كلية االعمال لشؤون الدراسات العليا والدكتور بندر ابو تايه نائبا للشؤون االكاديمية ,والدكتور عمر
الدباس نائبا لعميد كلية الهندسة ,والدكتور عمر حياصات نائبا لعميد كلية الدراسات العليا لشؤون
الدراسات والدكتور ناصر المناصير نائبا لعميد البحث العلمي ,والدكتور عزيز الرحامنة نائبا لعميد
شؤون الطلبة والدكتور ابراهيم الرفوع نائبا لعميد كلية معان الجامعية.
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كما اطلع المجلس على اعداد الطلبة المقبولين على الفصل االول من العام الجامعي  2112/2113في
كافة البرامج ( الشهادة الجامعية المتوسطة  ,البكالوريوس ,والماجستير ) و الكليات التابعة للجامعة وفي
كافة التخصصات.
كما اطلع المجلس على ملخص إلنجازات المشاريع البحثية لعمادة البحث العلمي المدعومة من جهات
وطنية والمدعومة دوليا في االعوام (.)2111,2112,2113
واطلع المجلس على واقع كلية عجلون الجامعية والتخصصات الني تدرسها في عرض قدمه عميد الكلية
الدكتور علي القضاة مقدما الشكر لمجلس االمناء ورئيس الجامعة لدعمه المتواصل والجهود المخلصة
التي يبذلها في تطوير جامعة البلقاء وكلياتها وخاصة كلية عجلون الجامعية من خالل فتح التخصصات
ا لجديدة والمطلوبة من ابناء المجتمع المحلي وسوق العمل ,حيث اصبحت الكلية تدرس احد عشر
تخصصا كان اخرها تخصص االدارة السياحية والفندقية .
كما قدم الدكتور القضاة الشكر للمجلس ورئيس الجامعة بالنيابة عن اهل عجلون بقرارهم السابق
بالسماح للطلبة الذكور التسجيل في الكلية األمر الذي ساهم في تخفيف االعباء االقتصادية عن االهالي ,
والتعب والمشقة النفسية التي كان يتحملها الطلبة في االنتقال الى الجامعات في المحافظات االخرى.
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الغد ص 8

االثنين

2113/11/21

أمين عام اتحاد الجامعات العربية يزور عددا من جامعات كردستان العراق
قا م األمين العام التحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان ,واألمين العام المساعد
الدكتور محمد رأفت محمود ,بجولة أخيرا شملت عددا من جامعات إقليم كردستان العراق ,أجريا خاللها
لقاءات أكاديمية مع معظم رؤساء جامعات اإلقليم ,والسيما جامعة صالح الدين.
وحسب تصريح صحفي لألمانة العامة لالتحاد ,فقد التقى أبو عرابي ومحمود برئيس المؤتمر العام
لالتحاد رئيس جامعة صالح الدين الدكتور أحمد دزه يي ,وتم تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن
انضمام مزيد من الجامعات العراقية لعضوية االتحاد وبحث عدد من األمور األكاديمية المشتركة.
وتضمنت الجولة زيارة الجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل ,وجامعة النوروز في دهوك ,بهدف إجراء
تقييم ميداني من قبل لجان فحص العضوية للجامعتين ,واالطالع على اإلمكانات المتوفرة في كلتيهما ,من
حيث أعداد الطلبة ومؤهالت أعضاء الهيئات التدريسية ,إضافة الى المساحات المتوفرة من المباني
والقاعات التدريسية والمختبرات والساحات الرياضية باإلضافة الى المستلزمات اللوجستية الالزمة لدوام
وضمان أداء الجامعة بشكل نموذجي ومتناسب مع المتطلبات األساسية للعضوية.
وفي سياق متصل ,التقى وفد االتحاد برئيس جامعة البوليتكنيك في محافظة دهوك واستمع الى إيجاز عن
الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلبة ,والتي بينها الدكتور عدنان عبدالعزيز رئيس الجامعة والتقى الوفد
أيضا ً الدكتور مصلح رئيس جامعة دهوك والدكتور لزقيني رئيس جامعة زاخو.
وأشاد أبو عرابي بالجامعات العراقية والعالقة المتميزة لهذه الجامعات مع اتحاد الجامعات العربية ,وذلك
خالل رعايته حفل تخريج جامعة جيهان ,وأكد أن الجامعات العراقية جزء مهم وحيوي من اتحاد
الجامعات العربية ,وأنها تشهد تطوراً ملموسا ً في المستوى األكاديمي وازدياد أعدادها.
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التوفيق بين الدراسة الجامعية والعمل مشكلة تؤرق الطلبة

سوسن مكحل  -في الوقت الذي استطاع فيه يزن
( 22عاما) أن يحصل على وظيفة "كاشير" في
أحد الموالت حتى يدفع أقساطه الجامعية ويخفف
العبء عن عائلته ,إذا به يصطدم بصعوبة
التنسيق بين العمل والدراسة.
تفضيل يزن العمل على الدراسة لم يكن خياره؛
لقد اكتشف أن إدراة الجامعة قامت بفصله نتيجة
التغيب المتكرر ,خاصة وأن قبوله تم وفق أسس
تفوقه الرياضي ,والذي يتطلب منه الحضور
لتدريبات الجامعة بال انقطاع ,باإلضافة إلى
الدراسة.
حالة يزن في صعوبة التنسيق بين الدراسة والعمل تنطبق على كثير من الطلبة الذين ال يجدون حال في
دفع نفقات الجامعة وأقساط الدراسة إال من خالل البحث عن وظيفة تتناسب مع أوضاعهم ,وغالبا ما
تكون تلك الوظيفة "كاشير" لكونها تعتمد نظام "الورديات" أي العمل ضمن فترات محددة تتناسب
وأوقاتهم.
وتختلف آراء الطلبة أنفسهم حيال فكرة الجمع بين العمل والدراسة ,بحسب أوضاعهم االجتماعية
وظروفهم المادية ,فقد يعمل أحدهم للحصول على خبرة إضافية ,بينما يعمل معظمهم لسداد أقساطهم
والحصول على شهادة جامعية.
الطالب يوسف الذي يدرس في مجال الحاسوب يقول إنه يرى الجمع بين العمل والدراسة أمرا ممتازا
ويساعد في تطوير الشخصية ,لكن بشرط أن تتم عملية التنسيق بينهما ,الفتا إلى أن هنالك ظروفا ً وأسبابا ً
تجعل الطالب يعمل أثناء دراسته ,ومنها المطالب المادية التي تجبره على العمل ,مؤكدا أن العمل ينمي
قدرات الطالب ويجعله يخوض عراك سوق العمل مبكرا ,ألن العمل يكسبه معلومات مفيدة ,ويضيف إلى
حياته خبرة جديدة ,على الرغم من صغر سنّه.
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بينما يعتقد الطالب خالد الذي اختار الدراسة في مجال المحاسبة أن صعوبة الدراسة الجامعية ومناهجها
حاليا تصعّب على الطالب العمل ,إلى جانب الدراسة ,مؤكدا أن صديقه يضطر لتأجيل فصول دراسية
ألنه ال يستطيع التنسيق بينها والدراسة.
ويضيف خالد أنه على مشارف التخرج حاليا ,إلى أن صديقه وبسبب ظروف عمله كمندوب لشركة أدوية
ما يزال بحاجة إلى سنة وأكثر حتى يُنهي متطلباته الجامعية.
وهناك عدد كبير من طالب الجامعات يتجهون للعمل خالل الدراسة ,ليحصلوا من خاللها على دخل
يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة الجامعية والنفقات التي باتت تؤرق عددا كبيرا من األسر األردنية,
وفق الخبير االقتصادي واالجتماعي حسام عايش.
ويضيف عايش أن على المؤسسات التعليمية (الجامعات) أن توفر ظروفا مناسبة للطالب الذي يعمل ,ألن
الطالب الذي لديه احتكاك بسوق العمل يكون عائده التعليمي أفضل إذا أتيحت له الظروف الموائمة
للدراسة.
وعلى الرغم من أن العائد سيكون إيجابيا على الطالب مستقبال لدخوله سوق العمل في وقت مبكر ,إال أن
حضوره للدراسة يكون متذبذبا بسبب ظروف العمل ,فهو إما يؤجل سنة كاملة وإما تراجع معدله ,هذا ان
لم يتم فصله بسبب التغيب أو تدني معدله التراكم ّي.
الطال بة فرح التي تعمل منذ سنتين ,تقول إن العمل والدراسة أسهما في صقل شخصيتها ,مبينة أن العمل
لم يؤثر على تحصيلها الدراسي لكونها حصلت على تقدير امتياز ,إال انه أجل تخرجها لفصل إضاف ّي.
فرح التي تعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة تؤكد أنها لو لم تضطر للعمل بسبب ظروف عائلتها
االقتصادية لكانت تخرجت في الموعد مع فوجها.
وتعتقد فرح أن السبب في صعوبة التنسيق بين الدراسة والعمل يعود من ناحية إلى الظروف المرتبطة
بالعمل ,والتي قد ال يقدر فيها مدير العمل ,مثال ,ظروف الطالب ,ومن ناحية ثانية إلى عدم قبول األستاذ
الجامعي ألي عذر من الطالب بسبب تغيبه عن المحاضرات.
وتضيف فرح التي تدرس تخصص "معلم صف" أنها تعمد إلى التنسيق بين العمل والدراسة من خالل
الجدول الجامعي الذي تختاره على مدار ثالثة أيام في األسبوع فقط ,مما يعني أن لديها يومين إجازة
خالل األسبوع تعمل على قضائهما في الدراسة .فرح التي ستتأخر فصال إضافي عن موعد التخرج تقول
إنها ستحاول أن تحافظ على مستوى االمتياز الذي حققته من قبل ,وأن تعطي الدراسة حقها من االهتمام
الذي قد يفتح لها آفاقا مستقبلية واعدة.
يفترض من الجامعات ,وفق عايش ,أن تكون على اطالع على ما ظروف سوق العمل ,علما بأن جزءا
كبيرا من الطلبة يعملون ,ولذلك عليها إيجاد منافذ تسهل عليهم الدراسة والعمل من دون أن تتعارض هذه
مع ذاك.
ويبيّن عايش أن جميع الجامعات في دول العالم المتقدم تعمل على التنسيق بين الجامعة وبين طلبتها
العاملين ,وغالبا ما تبادر بدعم توجهات الطلبة العاملين ,وتتيح لهم مساحة أكثر ,بما تقتضيه الظروف.
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على الجامعات أن تعمل على إعادة تفعيل قوانين جديدة تالئم التغييرات االقتصادية واالجتماعية ,كي ال
تظل وظيفتها امتدادا لوظيفة الثانوية التي تقتصر على الدراسة فقط ,وحتى تهيئ كل األسباب التي تلبي
حاجة طلبتها إلى الدراسة وإلى المال معا حتى يسددوا أقساطهم الجامعية.
ويكون العالج ,وفق عايش ,من خالل استقصاء تقوم به الجامعة لمعرفة احتياجات الطلبة وظروفهم,
حتى تضمن دعما مباشرا للطلبة العاملين ,داخل أسوار الجامعة وخارجها ,مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى
إعادة النبض والحيوية لدور الجامعة التي ستكون على وفاق وتماس مباشر مع المجتمع.
من جانبه يبيّن اختصاصي علم النفس ,الدكتور أنس أبو زناد ,أن الدراسة والعمل شيء يعود بشكل
إيجابي على الطالب ,إال أن المشكلة تكمن في مدى استعداد الفرد لتلك الخطوة.
البعض ,وفق أبو زناد ,قد ال يكون مستعدا لتلك الخطوة فيُهمل جانبا ويتفوق في آخر ,وأحيانا قد يخفق
في الجانبين معا بسبب جهله للضغوط التي قد يتعرض لها خالل الدراسة والعمل معا.
وينصح أبو زناد أن يكون الشخص مؤهال نفسيا وجسديا للعمل والدراسة معا ,مما يؤدي مع الوقت إلى
تخطيه العقبات التي قد تواجهه من ضيق الوقت ,ومن عدم التفرغ التام للدراسة.
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اإلثنين  -12تشرين أول1122-
نهارا:
تميل درجات الحرارة إلى اإلرتفاع قليالً مع بقائها دون ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام بحوالي 2-3
درجات مئوية .ويكون الطقس ُمغبراً ومائالً للبرودة بشكل عام في العديد من المناطق وخاصة الجبلية
منها .وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة ُمعظم األحيان ,مع هبات قوية أحيانا ً في المرتفعات الجبلية
العالية وخاصة الجنوبية ومناطق السهول .وستعمل على إثارة الغبار واألتربة في العديد من المناطق.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ,تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من -1 :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الطرقات الخارجية ,نتيجة
الغبار واالتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
 -2خطر حدوث ُمضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون.
ليال :يتح ّول الطقس ُمجدداً ليصبح بارداً نسبيا ً في العديد من المناطق ,وبشكل الفت في البادية والسهول
الشرقية وجبال الشراه .وتكون الرياح شرقية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ,تعمل على زيادة اإلحساس
بالبرودة بشكل إضافي.

الثالثاء -11تشرين أول1122-
نهارا :توالي درجات الحرارة إرتفاعها الطفيف مع بقائها دون ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام
بحوالي  3-1درجات مئوية .ويكون الطقس ُمغبراً حتى ساعات العصر في العديد من المناطق ,و ُمعتدالً
في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة وتبقى ُمثيرة
للغبار واألتربة في العديد من المناطق ,وتتراجع سُرعتها بشكل كبير مع ساعات العصر والمساء.
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وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ,تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من -1 :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الطرقات الخارجية حتى
ساعات العصر ,نتيجة الغبار واالتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
 -2خطر حدوث ُمضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون.
ليال :يتح ّول الطقس ليصبح بارداً نسبيا ً في العديد من المناطق ,وبارداً في البادية والسهول الشرقية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة.

األربعاء -12تشرين أول1122-
نهارا :تستمر درجات الحرارة باإلرتفاع لتصبح حول ُمعدالتها بالنسبة لهذه الفترة من العام .ويكون
الطقس ُمشمسا ً وخريفيا ً لطيفا ً في ال ُمرتفعات الجبلية ,و ُمعتدالً في بقية المناطق .وتكون الرياح جنوبية
شرقية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة ,تتحول عصراً لتصبح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ,تنشط على فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال :يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح مائالً للبرودة بشكل عام ,وبارداً نسبيا ً في السهول الشرقية .وتكون
الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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 شركة إماراتية اتفقت مع رجل أعمال عربي يملك فندقا ً كبيراً على شراء األخير بقيمة  28مليون
دينار ..الفندق يقع على هضبة على طريق المطار.
 مبادرة زمزم تعقد األربعاء المقبل اجتماعها األسبوعي لمناقشة استراتيجية عملها في المرحلة
المقبلة.
 أمين عمان عقل بلتاجي يلتقي اليوم أهالي منطقة اليرموك في حي أم تينة ..بلتاجي سيستمع الى
احتياجات والمطالب الخدمية لسكان المنطقة.
 هيئة المكاتب الهندسية تنظم يوم غد وقفة احتجاجية على قرار مجلس التنظيم األعلى في وزارة
البلديات بالسماح بـ«كروكيات» هندسية ..الهيئة تعتبر هذا القرار مخالفا ً لقانون البناء الوطني
ويلغي دور المكاتب الهندسية في المحافظات.
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 وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة على اشراك القطاع
الخاص المعني باتخاذ القرارات المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية.
 أفضى تقييم أجرته وزارة العمل مؤخرا الداء المستشارين العماليين في سفاراتنا في دول عربية
الى ابالغ  3منهم بالعودة السريعة الى البالد وااللتحاق بمركز الوزارة.
 علمت «صنارة الدستور» أن إحاالت واسعة على التقاعد سيجريها وزير العمل الدكتور نضال
قطامين من المتوقع أن تطال  15موظفا تجاوزت أعمارهم سن التقاعد.
 من المرجح أن يعاد تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي مطلع الشهر المقبل ,بعد إجراء
انتخابات الغرف التجارية والصناعية في المملكة ,وبحسب مصادر فان التغييرات المرتقبة على
تشكيلة المجلس لن تطال رئيسه الحالي الدكتور جواد العناني.
 تقيم جماعة االخوان المسلمين مهرجانا تحت عنوان صرخة االقصى عصر الجمعة المقبل في
الساحة المقابلة لمؤسسة النقل العام ..حيث يأتي المهرجان نصرة للمسجد األقصى في محنته
الراهنة.
 بدأت مؤسسة االقراض الزراعي بتحريك قضايا في المحاكم ضد عدد من المقترضين الذين
تخلفوا منذ فترات طويلة عن سداد االقساط المستحقة عليهم.
 يحتفل يوم الخميس المقبل بافتتاح فرع البنك االوروبي العادة االنشاء والتنمية ( )EBRDفي
االردن بحضور نائب رئيس البنك السيدة بتسي نيلسون ,ومدير عام شرق وغرب المتوسط
السيدة هيلدجارد جاسك ,ومديرة مكتب االردن السيدة هيك هارمجارت ,وبحضور وزير
التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف.
 المدارس العصرية تستضيف الساعة السادسة من مساء بعد غد االربعاء المتخصصة بالفلكلور
الفلسطيني نائلة عزام للحديث عن الفلكلور الشعبي الفلسطيني :االبن واالبنة والحماة والكنة.
 بحسب آخر االرقام واالحصاءات فقد بلغ عدد العمالة الوافدة في محافظة العاصمة حوالي135
الف عامل يشكلون ما نسبته  %26من اجمالي عدد المشتغلين بالمحافظة وما نسبته حوالي
 %29من عدد العمالة الوافدة في المملكة.
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 عدد من كبار المسؤولين قضوا إجازة عيد األضحى في العقبة ,عرف من أبرزهم رئيس الديوان
الملكي الدكتور فايز الطراونة .رئيس مكتب جاللة الملك عماد فاخوري قضى إجازة العيد في
لندن .طبعا رئيس الوزراء عبدهللا النسور قضاها في الديار المقدسة حاجا لبيت هللا.
 رئيس مجلس األعيان طاهر المصري لم يغادر عمان في عطلة العيد ,لكنه غادرها أمس في
رحلة خارجية تستمر يومين.
 في سياق عطلة العيد أيضا ,رئيس المجلس القضائي هشام التل ووزير الشؤون السياسية
والبرلمانية خالد كاللدة قضيا اإلجازة في شرم الشيخ .أما وزيرا المالية امية طوقان والتخطيط
جعفر حسان فعادا إلى عمان خالل عطلة العيد بعد أن شاركا في اجتماعات واشنطن مع صندوق
النقد والبنك الدوليين.
 وزير الخارجية ناصر جودة وفريق الخارجية المرافق غادر واشنطن في عطلة العيد ,بعد
المشاركة في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وأعضاء كونجرس ,إلى لندن مباشرة للمشاركة
في اجتماعات أصدقاء سورية ,تحضيرا لمؤتمر جنيف ,2الذي من المزمع أن يجمع النظام
والمعارضة السورية في محادثات سالم لتسوية األزمة السورية ,برعاية أميركية روسية.
 تعرض النائب خالد بكار قبل أيام لحادث سير في بيروت ,أثناء اجازة خاصة ,أصيب خالله
بكسر في الحوض ,حيث يرقد حاليا على سرير الشفاء في عمان.
 قامت مديرية أوقاف عجلون أخيرا باستدعاء أحد خطباء المساجد في محافظة عجلون,
ومساءلته ,وذلك بعد ورود شكاوى من مصلين في المنطقة ,تتهمه باإلفتاء بإجازة قطع األشجار
من أجل التدفئة ,األمر الذي اثار حفيظة مصلين.
 يلتقي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د.خالد الكاللدة صباح اليوم مع نقباء النقابات المهنية.
اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الحوارية التي تعقدها الوزارة مع الفاعليات السياسية والحزبية
والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني.
 يدشن وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي بعد غد افتتاح موسم عصر الزيتون للعام الحالي,
وذلك عبر رعايته لحفل يقام في لواء بني كنانة في محافظة إربد ,في المعصرة الذهبية ,ويشمل
برنامج االحت فال كلمة عن الواقع الزراعي وموسم الزيتون في لواء بني كنانة ,وكذلك تكريم عدد
من المزارعين المتميزين في مجال زراعة الزيتون ,وإفساح المجال أمام المواطنين الراغبين
باالطالع على عمليات مراحل عصر الزيتون.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية










موقع استراتيجي فريد وبيئة استثمارية متميزة
ضبط ( )15811عامل وافد مخالف وتسفير ( )2138
استقرار أسعار الخضروات بعد موجة من االرتفاع
طوقان  :تخصيص  258مليون دينار لألردن من صندوق النقد خالل أسابيع
«الصحة»  :تمت السيطرة على «الركتيسيا»
الحلواني :اهتمام بريطاني لالستثمار في المملكة في عدة مجاالت
حركة سياحية نشطة في البترا خالل العيد
لجنة لتعديل دوام حراس المدارس الحكومية











النسور :منتدى األعمال األردني البريطاني يـعـكـس الـثـقـة بـمـنـاخ
شـرطة االحتالل تنتـزع «ساعة» من زمن «األقصى» لصالة اليهود
«الــوطـنـيـة لألسـرى» تـقـيـم مـهـرجــان «كسـر القيد» إحياء لـذكـرى
ضبط  15811عامل وافد مخالف منذ مطلع العام الحالي
فاتورة المياه االخيرة تظهر زيادة في القيمة الرتفاع االستهالك
جرثومة «الريكستيا» تتسبب بوفاتين و 8اصابات بالمفرق
تحديد سقف أعلى ألسعار  2أصناف من الخضار
بروز ممارسات في المشهد الوطني تستغل أجواء الديمقراطية لإلخالل بالنظام واإلساءة
ائتالف الوسط اإلسالمي ووطن والعمل الوطني النيابية يعلن أهدافه ومبادئه األساسية
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العقبة :القبض على موظف فندق يشتبه بسرقته غرف نزالء
الحمل الكهربائي يرتفع % 8.5
شكاوى عديدة من إشارات "مكة" و"األمانة" تعيد التقييم
الملك يزور المملكة العربية السعودية اليوم
إسرائيل تعرقل منهجيا الدراسة الجامعية لفلسطينيي 28
رياح شرقية نشطة السرعة تهب على المملكة اليوم
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