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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 لصفحةا

   أخبار الجامعة 
  3  العالمي) QS(إنجاز تاریخي للجامعة األردنیة بحصولھا على خمس نجوم في تقییم كیو أس 

  5  القضاة یتفقد مرافق مستشفى الجامعة األردنیة
والمجلس األعلى للسكان لمناقشة التغییرات السكانیة " األردنیة"لقاء تشاركي یجمع 

  والتحدیات التي تواجھھا
6  

    شؤون جامعیة ومحلیة 
  8  توضح آلیة تقدیم طلب االستفادة من المكرمات الملكیة" التعلیم العالي"

  9  األحد“ القبول الموحد”بدء تقدیم طلبات 
  10  مجالس األمناء ترفع تقاریرھا التقییمیة ألداء الجامعات ورؤسائھا

  11  نتائج التوجیھي غًدا وتحدید موعد نشرھا إلكترونیًا
التعلیم «و» الجامعات«غالبیة النواب ورؤساء الجامعات تؤید تعدیالت : »ربیة النیابیةالت«

  »العالي
12  

  13  حالة الطقس
  14  الوفیات

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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) QS(إنجاز تاریخي للجامعة األردنیة بحصولھا على خمس نجوم في تقییم كیو أس 

 العالمي
 
 QS(ھا إلى فئة الخمــــس نجوم في تقییم حققت الجامعة األردنیة إنجازا تاریخیا بتقدم

STARS ( العالمي وفقا لمؤسسةQS  البریطانیة التي تعد إحدى أكبر ثالث جھات تعنى
وتعد ھذه الشھادة أرفع . بتصنیف الجامعات على مستوى العالم من حیث األھمیة والتأثیر

 .ا شھادة في مجال جودة التعلیم العالي تحصل علیھا الجامعة منذ نشأتھ
 

وحصلت الجامعة على خمس نجوم في ستة من أصل ثمانیة محاور اعتمد علیھا ھذا 
التقییم العالمي ھي محور التعلیم، والتوظیف، والعالمیة، والبیئة الجامعیة، واالبتكار، 

أما في محور تصنیف التخصصات فقد حصلت على تقییم أربع نجوم وفي . والشمولیة
 .ییمھا ثالث نجوممجال البحث العلمي فقد تم تق

 
وفي التفاصیل حصلت الجامعة على تقییم مرتفع في معیار السمعة التوظیفیة للخریجین 
ونسب التوظیف األمر الذي یؤشر لمدى كفاءة خریجیھا ویؤكد تفضیلھم من قبل أرباب 

وفي محور التعلیم تمیزت األردنیة بكوادرھا التعلیمیة المؤھلة خریجة أعرق . العمل
أما في محور العالمیة فقد تمیزت األردنیة بنسبة البحوث العلمیة التي . العالمیةالجامعات 

كما . تم إنجازھا بالتعاون مع باحثین في جامعات عالمیة وبنسبة وتنوع الطلبة األجانب
حققت التسھیالت التي توفرھا الجامعة لطلبتھا والتي تضم الجوانب الریاضیة والسكنیة 

طبیة والتقنیة والمجتمعات الطالبیة، والتسھیالت المقدمة للطلبة والخدمات المكتبیة وال
 .ذوي اإلعاقة نتائج تلبي المتطلبات الدولیة

 
كما ساھم في حصول الجامعة على ھذه النتیجة وجود عشرة من تخصصات الجامعة 

فمؤسسة . مصنفة ضمن أفضل التخصصات في العالم حسب جھات التصنیف العالمي
 450تخصص الطب في األردنیة ضمن أفضل  2019صنفت في العام كیو أس العالمیة 

برنامج في العالم، والزراعة ضمن  300برنامج في العالم، والصیدلة ضمن أفضل 
برنامج في  350برنامج في العالم، والھندسة المیكانیكیة ضمن أفضل  300أفضل 

علم الحاسوب وأنظمة برنامج في العالم، و 400العالم، والھندسة الكھربائیة ضمن أفضل 
 350برنامج في العالم، واألعمال واإلدارة ضمن أفضل 350المعلومات ضمن أفضل 

أما في تصنیف . برنامج في العالم 500برنامج في العالم، والكیمیاء ضمن أفضل 

 أخبار الجامعة

قیقة الح -ھال جو -عمون –خبرني  –طلبة نیوز –بترا  -المدینة نیوز -السوسنة-6: الرأي ص - الحدث نیوز - األردنیةأخبار 
  مواقع أخرى+ الوقائع اإلخباریة  - الجزیرة نت -القلعة نیوز -رم لألنباء -صحافة نت - 24جو –الدولیة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
4 

برنامج في العالم  200فقد صنف التمریض ضمن أفضل  2019الشانغھاي العالمي للعام 
 .برنامج في العالم 300ل وطب األسنان ضمن أفض

 
،  2019أما على مستوى المجاالت المعرفیة، وحسب تصنیف كیو أس العالمي للعام 

عالمیا في مجال العلوم اإلنسانیة  398فالجامعة مصنفة األولى محلیا وفي المرتبة 
عالمیا في مجال علوم الھندسة والتكنولوجیا، واألولى  373واألولى محلیا وفي المرتبة 

 .عالمیا في مجال العلوم االجتماعیة وعلوم اإلدارة 343یا وفي المرتبة محل
 

وبین رئیس الجامعة األستاذ الدكتور عبد الكریم القضاة إن حصول الجامعة على ھذه 
الشھادة وتحقیقھا لھذا اإلنجاز جاء بجھود العاملین من أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین 

اد لجھود سابقة عملت كلھا بید واحدة من أجل وتمیز طلبتھا وخریجیھا وھو امتد
الوصول بأم الجامعات إلى مصاف نظیراتھا العالمیة المتقدمة، مضیفا أن ھذا النجاح ھو 
رسالة ألسرة الجامعة لتكثیف الجھود من أجل استمرار التقدم وتحقیق مزید من 

 .اإلنجازات التي تلیق بھا 
 

ودة أن أھمیة ھذه الشھادة تنبع من كونھا من جانبھ بین مركز االعتماد وضمان الج
اعتمدت على نتائج ما یزید عن الثالثین مؤشرا تعطي نظرة شمولیة ومعمقة عن كفاءة 
الجامعة وأنھ، باإلضافة للجامعة األردنیة، یوجد حالیا ثالث جامعات عربیة فقط مصنفة 

ھة التصنیف وحسب ج. من قبل مؤسسة التصنیف العالمي كیو أس في فئة الخمس نجوم
كیو أس فإن جامعات الخمس نجوم، بشكل عام، تعتبر ذات مستوى عالمي وتتمتع بسمعة 

  .أربع نجوم 2017یذكر أن تقییم الجامعة كان في العام . عالیة
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 القضاة یتفقد مرافق مستشفى الجامعة األردنیة

 
ً بإدارتھا  أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة حرص الجامعة ومستشفاھا ممثلة

ُضلى الالزمة لمرتادي المستشفى في  على ضرورة االلتزام التام بتقدیم الخدمة الطبیة والتمریضیة الف
 .جمیع األوقات والظروف

 
جاء ذلك خالل جولة تفقدیة صباح الیوم رافقھ فیھا مدیر عام المستشفى الدكتور عبد العزیز الزیادات 

اإلداریة وعمداء كلیات الطب وطب التأھیل والتمریض شملت مرافق واقسام ونائب الرئیس للشؤون 
 .المستشفى والعیادات اطمئنوا من خاللھا على سیر العمل وصحة المرضى

  
واطلع الدكتور القضاة خالل جولتھ على سیر العمل في المستشفى وأكد على حرص ادارة الجامعة 

الرعایة الطبیة الالزمة للمرضى وعدم االنقطاع في تقدیم ومستشفاھا للعمل على توفیر كافة متطلبات 
الخدمات التمریضیة وان مھنة التمریض مھنة انسانیة داعیا الكوادر التمریضیة لتغلیب المصلحة 

  .العامة على المصلحة الخاصة 
  

واكد القضاة أن كافة الخدمات مستمرة ودون انقطاع للمرضى المدخلین ومراجعي العیادات 
 .ى المقررلھم اجراء عملیات جراحیة مثلھا مثل باقي ایام العمل الرسمي وعلى مدار العاموالمرض

   
وفي نھایة الجولة والتي تأتي إثر البیان الذي اصدرتھ نقابة الممرضین ودعت من خاللھ الكوادر 

كتور التمریضیة في المستشفى للبدء باضراب عن العمل اعتبارا من صباح الیوم الثالثاء التقى الد
من اجمالي الكادر التمریضي في % 2القضاة الكوادر التمریضیة الُمضربة وھم ال یزیدو عن 

ً على االلتزام التام بحفظ كامل حقوقھم ومتابعة مالحظاتھم ومطالبھم المشروعة وفق  المستشفى مؤكدا
  .إمكانیات المستشفى

   لدولیةالحقیقة ا -طلبة نیوز – 24جو  -المدینة نیوز -السونسة - 5: الغد ص -5: الرأي  ص –بترا  -أخبار األردنیة
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اقشة التغییرات السكانیة والتحدیات والمجلس األعلى للسكان لمن" األردنیة"لقاء تشاركي یجمع 
  التي تواجھھا

 
عقدت الجامعة األردنیة بالشراكة مع المجلس األعلى للسكان أمس لقاء تشاركیا  - سناء الصمادي

  ".الحاضر والمستقبل..التغیرات السكانیة "بعنوان 
 

ي تخص القطاعات وھدف اللقاء إلى عرض ألھم اإلنجازات الوطنیة المتعلقة بالمؤشرات السكانیة الت
المختلفة وتساھم في تحقیق التنمیة المستدامة، باإلضافة إلى ربط القضایا التنمویة واالجتماعیة 

  . بالسكان
 

وقال نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة إن موضوع 
ات عدیدة نواجھھا وال بد من التعامل التغیرات السكانیة حاضرا ومستقبال یعد موضوع الساعة، تحدی

معھا، وإیجاد الحلول المناسبة لھا حتى یتمكن المجتمع من إحداث التطور والتقدم المرجو من ناحیة، 
  .ومن استغالل الفرص بما في ذلك الفرصة السكانیة ونعمة الموارد البشریة من ناحیة أخرى

 
یویة المطروحة على جدول فعالیة الیوم وھنالك وأضاف أن األردن حقق الكثیر في مجال القضایا الح

  .الكثیر الذي سیتم تحقیقھ بفعل تضافر الجھود
 

وبین مجدوبة أن ھناك العدید من التحدیات التي ما زالت بحاجة لمزید من الدراسة والتحلیل والفھم، 
راسات لوضع الحلول الناجعة لھا، والجامعة األردنیة من المؤسسات التي أسست أول برنامج د

  .سكانیة في الوطن، لتكون حاضنة وداعمة لألفكار التي تصب في معالجة التحدیات السكانیة
 

إن الجامعة تمد أیدیھا لكافة المؤسسات ذات الشأن، سواء على مستوى البحث العلمي، " وتابع قائال 
  ".أو مشاریع التعاون أو على المستوى األكادیمي لمعالجة التحدیات السكانیة

 
مجدوبة أن الجامعة منذ عامین غیرت في المتطلبات اإلجباریة، فحولت مادة التربیة الوطنیة  ونوه

التي یدرسھا الطلبة الملتحقون بالجامعة إلى الثقافة الوطنیة، بھدف تنمیة ثقافتھم في العدید من 
علومة المجاالت ومنھا البعد السكاني في األردن، بحیث تؤسس معارف الطلبة ومھاراتھم على الم

 .الدقیقة خاصة فیما یتعلق باإلنجازات والمكتسبات، وإنما بكل ما یتصل بالمشاكل والتحدیات السكانیة
 
  
 

وأكد مدیر وحدة الدراسات والسیاسات في المجلس األعلى للسكان علي المطلق أھمیة أخذ التغیرات 
في أي تخطیط اقتصادي أو والدینامیكیات السكانیة وأبعاد الھجرات القسریة واللجوء باالعتبار 

اجتماعي على المستویین الوطني والمحلي نظرا الرتباطھا الوثیق بالسیاسات الوطنیة بمختلف 
المجاالت، مبینا  أن ھذه التغیرات واألبعاد تؤثر على األمن الوطني بما في ذلك تحقیق التوازن بین 

ة والسیاسیة واإلداریة، وتحقیق االنسجام النمو السكاني والنمو االقتصادي، وتعزیز التنمیة االقتصادی
 .المجتمعي، والمحافظة على االستقرار واألمن للمواطن األردني

  أخبار األردنیة 
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وأشار المطلق إلى ضرورة توحید الجھود الوطنیة لمواجھة التحدیات والقضایا السكانیة في المجتمع 

مستوى الصحي لھم، األردني، وذلك من خالل النھوض بالمستوى التعلیمي للسكان، واالرتقاء بال
وتوفیر بیئة مالئمة لالستثمار تساھم في إیجاد فرص عمل للشباب، إلى جانب ضرورة تعزیز تمكین 

  .المرأة بمختلف المجاالت لما لھا من دور فاعل ومھم في تقدم وازدھار المجتمع
 

تاح وناقش اللقاء من خالل جلسات  علمیة متخصصة الوضع السكاني في األردن قدمھا عبد الف
جرادات من المجلس األعلى للسكان، والمؤشرات التعلیمیة الواقع والتطلعات المستقبیلة قدمھا 

 .الدكتور كرم جمیل من وزارة التربیة والتعلیم
 

وتحدث الدكتور معین أبو الشعر من المجلس الصحي العالي عن مؤشرات االنفاق الصحي الواقع 
مجدي ابو السعن من وزارة العمل على مؤشرات سوق  والتطلعات المستقبلیة، فیما ركز الدكتور

 .العمل الواقع والتطلعات المستقبیلة
 

وتناول الدكتور معتصم الكیالني من وزارة التخطیط والتعاون الدولي مؤشرات التنمیة المستدامة 
  .الواقع والتطلعات المستقبلیة

 
سنة من المؤتمر الدولي  25"شعار یشار إلى أن اللقاء جاء بمناسبة الیوم العالمي للسكان تحت 

الذي یصادف في الحادي عشر من شھر تموز من كل عام، ویھدف " تسریع الوعد: للسكان والتنمیة
إلى زیادة الوعي بالقضایا المتعلقة بالسكان، وتعبئة الدعم السیاسي لما بعد انعقاد المؤتمر الدولي 

 .1994للسكان والتنمیة للعام 
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  توضح آلیة تقدیم طلب االستفادة من المكرمات الملكیة" التعلیم العالي"
  

اوضحت وزارة التعلیم العالي آلیة تقدیم طلب االستفادة من كل مكرمة من المكرمات الملكیة السامیة 
 .األربع التي تتضمنھا السیاسة العامة لقبول الطلبة

 
حتھا على الفیسبوك حرصا على تحقیق مصلحة أبنائھا الطلبة وإیصال وقالت الوزارة من خالل صف

 المعلومة الدقیقة والصحیحة لھم وفي الوقت المناسب مما یضمن عدم ضیاع الفرص علیھم
فإن الوزارة توضح آلیة تقدیم طلب االستفادة من كل مكرمة من المكرمات الملكیة السامیة األربع 

  :لقبول الطلبة وھنا تؤكد الوزارة على ما یلي التي تتضمنھا السیاسة العامة 
 
لكي یستفید الطالب من أي مكرمة من ھذه المكرمات فعلیھ تقدیم طلب قبول موحد إلكتروني ) ١

  .وبخالف ذلك فإنھ ال یحق لھ االستفادة من أي منھا
 
كل واحدة في حال كان الطالب مستفیدا من أكثر من مكرمة ملكیة سامیة فیمكنھ التقدم بطلب ل) ٢

 .منھا
یحق لطلبة الدورة التكمیلیة االستفادة من جمیع أنواع المكرمات الملكیة السامیة باستثناء مكرمة ) ٣

.العشائر

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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 األحد“ القبول الموحد”بدء تقدیم طلبات 
  

تبدأ صباح األحد المقبل، عملیة تقدیم الطلبات إلكترونیا لوحدة تنسیق القبول الموحد التابعة لمجلس التعلیم العالي، 
للحصول على مقعد في برنامج البكالوریوس بإحدى الجامعات الرسمیة، فیما تنتھي عملیة تقدیم الطلبات منتصف لیلة 

  .األربعاء المقبل
 

المقبل، وعلى الطالب أن یقوم بشراء قسیمة ) سبتمبر(القبول الموحد منتصف شھر أیلول ومن المتوقع إعالن قائمة 
  .دینارا 15والبالغة قیمتھا “ إي فواتیركم”الطلب من خالل خدمة 

 
وتشتمل قائمة القبول الموحد على الطلبة المقبولین ضمن التنافس والمكارم الملكیة السامیة ألبناء العاملین والمتقاعدین 

القوات المسلحة واألجھزة االمنیة وأبناء المعلمین وطلبة المخیمات ومكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف من 
  .الخاصة والطلبة المغتربین والحاصلین على الثانویة العامة األردنیة في السنوات السابقة

 
خاصة في السابع من الشھر المقبل، وتبدأ عملیة تقدیم طلبات االستفادة من مكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف ال

وتنتھي في الثامن منھ، فیما تبدأ عملیة تقدیم طلبات التجسیر في الثامن عشر من الشھر المقبل وتنتھي في العشرین 
  .منھ

 
  .المقبل، وتنتھي في السادس منھ) سبتمبر(أما فترة تقدیم طلبات الدورة التكمیلیة، فتبدأ في الرابع من أیلول 

 
عالمات، على أن ال تقل  910ألي طالب التقدم بطلب إال إذا كان مجموع عالماتھ في الثانویة العامة أقل من وال یحق 

  .من الحد األعلى لعالمة المادة%  50عن “ التوجیھي”عالمة الطالب في كل مادة من مواد امتحان 
 

خصصات الصیدلة والھندسة ، وفي ت% 85ویبلغ الحد األدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب األسنان 
، وفي تخصصات التمریض والعلوم الطبیة المساندة % 75، وفي تخصص الشریعة % 80والعمارة والطب البیطري 

  %. 65، ولباقي التخصصات % 70وعلوم التأھیل 

  3: الرأي ص
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 مجالس األمناء ترفع تقاریرها التقییمیة ألداء الجامعات ورؤسائها
  

سمیة لمجلس التعلیم العالي خالل االیام القلیلة المقبلة تقریرا تقییمیا تقدم مجالس امناء الجامعات الر 
  . الدارة رؤساء الجامعات واالنجازات التي تحققت

 
، فإن مجلس التعلیم العالي وجه مجالس امناء الجامعات »الدستور«ووفقا لمعلومات حصلت علیها 

الجامعة وانجازاتها واداء الرئیس یتم  العداد تقاریر مفصلة وفقا لبنود منصوص علیها لتقییم اداء
  .اعداه خالل اسبوعین

  
  
  
 

  5: الدستور ص
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 نتائج التوجیھي غًدا وتحدید موعد نشرھا إلكترونیًا

  
انتھت وزارة التربیة والتعلیم من اإلجراءات النھائیة العالن موعد نتائج الثانویة العامة المقررة یوم 

  .غد الخمیس
 

ھي وتحدید موعد نشرھا الكترونیًا حیث سیكون عند الساعة وتم تفعیل موقع إعالن نتائج التوجی
  .األسماء والنتائج على موقعھا اإللكتروني» الدستور«وتنشر . .الحادیة عشرة صباحا

  5: الدستور ص
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 »التعلیم العالي«و» الجامعات«غالبیة النواب ورؤساء الجامعات تؤید تعدیالت : »التربیة النیابیة«
  

م والثقافة النیابیة الدكتور إبراھیم البدور انھ على الرغم من تباین آراء قال رئیس لجنة التربیة والتعلی
نواب ورؤساء جامعات حول تعدیالت مشروعي قانوني معدل قانون الجامعات األردنیة لسنة 

، اإل أن الغالبیة العظمى تؤید تلك 2019، ومعدل قانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 2019
  .التعدیالت

 
ذلك خالل اجتماع خصصتھ اللجنة أمس، لإلستماع إلى وجھات نظر رؤساء جامعات رسمیة جاء 

حول مشروعي القانونین، بحضور وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید 
 .المعاني

 
أكبر قدر من وقال البدور اننا ندرك حالة الجدل السائدة حول التعدیالت ونسعى بكل جھد لتحقیق  

 ً ً على ) الیوم(التوافق من خالل االستماع إلى كل اآلراء والمالحظات، فیما نقوم غدا باالستماع أیضا
آراء مجالس األمناء للجامعات التي لم تشارك في االجتماع وذلك للخروج برؤیة شاملة عن جمیع 

ً اللجنة على معالجة الثغرات التي تعیق تقدم ً حرصا   .الجامعات األردنیة التعدیالت، مؤكدا
 

وأوضح أنھ تم بحث جمیع التعدیالت مع الحضور والغایات التي جاءت من أجلھا ومبررات كل 
تعدیل ال سیما المتعلقة بتعیین رؤساء الجامعات الرسمیة، حیث دار جدل واسع حولھا وكیفیة وضع 

  .آلیة تضبط ھذا األمر وتمنع ھیمنة أي جھة على رئیس الجامعة
 

الحضور بحسب البدور التعدیل المتعلق بمنع الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لھا  كما ناقش
والسماح لھا بإنشاء مراكز للتعلیم والتدریب واالستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج 
خاصة في موقع الجامعة فقط إلى جانب التعدیل الذي حصر مكان عقد مجلس األمناء اجتماعاتھ 

  .لحرم الجامعي بدال من في الحرم الجامعيداخل ا
 

ً إلى أن السبب واالستعجال بتقدیم ھذه  من جھتھ، أجاب الوزیر المعاني على استفسارات اللجنة، الفتا
التعدیالت ھو إدراكنا أن بعض األمور تحتاج إلى إصالح سریع ألن بعضھا كان لھ انعكاسات سلبیة 

ً عن أملھ بأن یقر قب ل العام الدراسي الجدید لیتسنى لھم إعداد التجھیزات الالزمة التي بالتطبیق، معربا
من جھتھم أبدى رؤساء الجامعات البلقاء الدكتور عبد هللا . تمكنھم من النھوض بالعملیة التعلیمیة

الزعبي والھاشمیة كمال بني ھاني واأللمانیة األردنیة الدكتورة منار فیاض والعلوم والتكنولوجیا 
كما ناقشت اللجنة في نھایة االجتماع أبرز . ب خریسات مالحظاتھم حول التعدیالتالدكتور صائ

والتي  2019التعدیالت الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 
 جاءت لتنظیم شؤون فروع الجامعات االجنبیة غیر التابعة لمؤسسات التعلیم العالي ومكاتب ارتباطھا

وتوضیح مھامھا بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة، ولتمكین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي من 
وضع سیاسات لتوفیر التمویل للملتحقین بالتعلیم الجامعي عن طریق المنح والقروض بدال من 

 .تخصیص منح وقروض، باإلضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونیة في مجلس التعلیم العالي
 

  

  7: الدستور ص
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 أجواء صیفیة اعتیادیة في عموم المناطق.. األربعاء 
   

  . تبقى درجات الحرارة حول معدالتها لمثل هذا الوقت من العام
ویكون الطقس صیفي إعتیادي في العدید من المناطق بینما یكون حارًا في العقبة واألغوار والبحر 

  . المیت
  .غربیة معتدلة السرعةوتكون الریاح شمالیة 

 :وفي خلیج العقبة
 .شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ).سم 10-5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
  .درجة مئویة 26: درجة حرارة سطح میاه البحر -

 لیالً 
عتدًال إلى لطیف في أغلب المناطق   . یكون الطقس مُ

 .ة خفیفة إلى معتدلة الُسرعةوتكون الریاح شمالیة غربی
  

  عمون

 حالة الطقس
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  خلدا -نعیمة یوسف كلبونة  -
  طریق السلط - باسم فایز موسى شحاتیت  -
  حي الجندویل - أمنة أحمد البواردي الریان  -
  الشمیساني - وائل عودة حنا المصري  -
  الصویفیة - داوود ابراھیم داوود غندور  -
  دي السیربیادر وا - سھام مصطفى عبداهللا ابو راشد  -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


