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UJ museum aims to preserve Jordan’s cultural heritage 

 
Museum specialises on cultural aspects of country’s rural population 
By Muath Freij - Mar 03,2019 - Last updated at Mar 03,2019 
 
 
In this undated photo, an exhibit inside the University of Jordan’s National 
Heritage Museum can be seen (Photo courtesy of the National Heritage 
Museum( 
 
AMMAN — Tucked inside the University of Jordan, a 33-year-old museum 
aims to preserve different aspects of local heritage for the Jordanian public 
and college students for “generations to come “ .  
 
The National Heritage Museum is open to both students and the public, and 
its collection, which has been on display since 1986, reflects the lifestyle of 
Jordanians in villages throughout the 19th and early 20th centuries, 
according to the University of Jordan’s website. 
 
”Various elements of Jordanian heritage is being highlighted here; including 
the life of Badians, their traditional tents, traditional dishes as well 
traditional dresses,” said Tariq Mihairat, the museum’s secretary. 
 
He noted that there is a special focus on Jordan’s rural lifestyles. For 
example, the museum showcases a traditional mud house built by students, 
as well as agricultural equipment. 
 
Mihairat added that each items displayed at the museum symbolises 
different Jordanian customs and traditions. The secretary pointed to Arabic 
coffee and the ceremonial part it played in Jordanian culture. 
 

 أخبار الجامعة

Jordan Times p: 2 
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Mihairat explained that traditionally “there are three cups of coffee served to 
the guest. The guest has to drink the first cup because it is part of the 
hospitality of the host, while the second cup is to enjoy the taste of the 
coffee, and the third coffee is called the sword coffee, which means that if 
the guest has this cup he is tasked to protect his host from any attack in the 
future “ .  
 
He also noted that Jordan is renowned for its wide range of traditional 
dresses . 
 
”Each city has a specific dress, so each dress is different in terms of design, 
colours and the way people wear it,” the museum official said. 
 
He added that the museum is open to both university students and the public. 
“Students from the tourism and heritage college rely on the museum during 
their studies. Many students also rely on the museum for their research . “  
 
Ahmad Hamdan, a university student, said the museum gives insight into the 
traditional social life and architectural style of Jordan . 
 
”Heritage is gradually about to vanish and this preserves it,” Hamdan added . 
 
Marwan Masaadah, 20-year-old student from the University of Jordan, said 
that before visiting the museum he was not aware that each city in Jordan 
had its own dress . 
 
”What I really liked was the traditional games people used to enjoy in their 
leisure time and the agricultural equipment they used,” Masaadah added. 

 
  

  
  
 

 

  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــــامعــــة األردنــالجـــ       
  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 
5 

  
  
  
  

  منطقة الجامعة األردنیة تسجل أعلى مجموع مطري یلیھا السلط
  

سم صرح مدیر عام دائرة االرصاد الجویة المھندس حسین المومني بأن التحلیل االحصائي للمو
المطري یشیر الى ان كمیات االمطار خالل شھر شباط لھذا العام كانت حول معدالتھا العامة 

  . الشھریة واعلى لشھر شباط في اغلب مناطق المملكة
  

من المعدل الشھري العام % 188 -%87وقال إن نسب الكمیات تراوحت خالل شھر شباط ما بین 
غربیة مثل الربة الطفیلة الشوبك ووادي موسى حیث كانت لشھر شباط ، باستثناء المناطق الجنوبیة ال

، باالضافة % 67 -%49امطارھا دون المعدل المطري الشھري العام محققة نسب تراوحت ما بین 
واضاف . من معدلھا المطري الشھري العام% 43الى محطة رصد الرویشد والتي لم تحقق سوى 

لھذا العام كان في منطقة الجامعة االردنیة حیث المومني بان اعلى مجموع مطري شھده شھر شباط 
ً ما نسبتھ  134.8بلغ مجموع االمطار الشھري  من معدلھا المطري الموسمي العام ، % 26ملم محققا

من المعدل المطري % 25ملم وبنسبة بلغت  130یلیھ محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ 
المتراكمة منذ بدایة الموسم المطري وحتى و بلغ معدل مجموع كمیات االمطار . الموسمي العام

من معدلھا الموسمي العام فیما % 104ملم محققة ما نسبتھ  442.3تاریخھ في المناطق الشمالیة 
  . من معدلھا الموسمي العام% 107ملم في االغوار الشمالیة محققة ما نسبتھ  374.5بلغت 

  
من % 106ملم محققة ما نسبتھ  441.3وقد حققت المناطق الوسطى الغربیة مجموع مطري بلغ 

بمجموع مطري بلغ % 90معدلھا الموسمي العام، فیما حققت المناطق الوسطى الشرقیة ما نسبتھ 
ملم  341.8،االغوار الوسطى % 67ملم محققة ما نسبتھ  59.8ملم ، والمناطق الشرقیة  112.1

من % 35ملم بنسبة  25.5بیة من المعدل الموسمي العام، االغوار الجنو% 123محققة ما نسبتھ 
من معدلھا الموسمي % 47فیما حققت المناطق الجنوبیة الغربیة ما نسبتھ . المعدل الموسمي العام

 58.3ملم، المناطق الجنوبیة بما فیھا العقبة بمجموع مطري بلغ  110.4العام بمجموع مطري بلغ 
  .من معدلھا الموسمي العام% 123ملم محققة ما نسبتھ 

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  األنباط 
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  ء الجولة التعریفیة لفریق جائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم في األردنبد

  
نظمت جائزة الشیخ حمد للترجمة والتفاھم الدولي الیوم األحد في العاصمة األردنیة عمان جولة 

،التي تبلغ قیمتھا ملیوني دوالر أمریكي  2019تعریفیة خاصة بإطالق الموسم الخامس للجائزة للعام 
   .ثالث التي تتوزع فیھاللفئات ال

  
واشتملت الجولة التي قامت بھا الناطق اإلعالمي باسم الجائزة الدكتورة حنان الفیاض، واستاذة األدب 
الحدیث والمعاصر في جامعة قطر الدكتورة امتنان الصمادي على المشاركة في حلقة نقاشیة حملت 

، ولقاء نائب رئیس الوزراء األردني "الجوائز الدولیة ودورھا في النھوض بعلم الترجمة"عنوان 
، ولقاء رئیس األسبق، ورئیس مجمع اللغة العربیة األردني حالیا االستاذ الدكتور خالد الكركي

، وتوقیع مذكرة تفاھم مع منتدى الفكر العربي الجامعة األردنیة االستاذ الدكتور عبد الكریم القضاة
   .الذي یرعاه سمو األمیر الحسن بن طالل

  
ي كلیة اللغات األجنبیة في الجامعة األردنیة، قدمت الدكتورة الفیاض مداخلة حول أھمیة الجائزة فف

وأھدافھا التي تسعى الیھا من خالل تكریم المترجمین وتقدیر دورھم في تمتین أواصر الصداقة 
أنھا تطمح  والتعاون بین أمم العالم وشعوبھ، ومكافأة التمیز بھذا المجال، وتشجیع اإلبداع، مضیفة

إلى تأصیل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربیة واإلسالمیة، وتنمیة التفاھم الدولي بین 
اللغة العربیة وبقیة لغات في السیاق ذاتھ، أشارت الدكتورة الصمادي إلى ما یمیز جائزة الشیخ 

أنھا تفتح الباب على كل حمد للترجمة في أنھا تركز على حضور اللغة األم في ذھن المترجم، كما 
بدوره، اشاد الدكتور  .اللغات األخرى لتظھر الفكر االنساني على السطح، وتنفتح على العام االخر

الكركي بالجھود المبذولة من القائمین على جائزة الشیخ حمد للترجمة، وأھدافھا ورؤیتھا، إضافة 
لعالم، مباركا اھتمام الدوحة باللغة إلى انفتاح الجائزة على المترجمین العرب في كافة انحاء ا

   .الترجمةن والذي أنعكس مؤخرا بتطبیق قانون لحمایة اللغة العربیة في قطر
  

وأوضح الدكتور الكركي ان المجمع الذي یضم بین جنباتھ العقول التي تقدر الترجمة یرحب بالتعاون 
ضمن الرؤیة العربیة بالتالي یجب  مع الجائزة، وكافة نشاطاتھا التي تقوم بھا الن ھذا المجمع یعمل

   .ان یكون لھ دور بارز في ھذا المجال
  

ان ھذه الزیارة من فریق جائزة الشیخ حمد "أما رئیس الجامعة األردنیة الدكتور القضاة فقال 
للترجمة تشكل بادرة تعاون بین الجامعة األردنیة من جھة، وجامعة قطر من جھة أخرى في ھذا 

  .بالطیب والخیر"  المشروع الذي وصفھ
  
أما رئیس منتدى الفكر العربي، الوزیر األسبق الدكتور محمد أبو حمور فاشار الى ان الجائزة  "

محفز مادي مھم في ظل وجود ثقافة موجھة من قبل البعض، مؤكدا على الدور الذي تقوم بھ 
ین علیھا من أجل نشر وأعرب عن شكره وتقدیره لفریق للجائزة والقائم .المؤسسات نحو قضایا األمة

ھذا، وتتواصل  .المعارف االنسانیة، والتشجیع على الترجمة من اللغة العربیة وإلیھا بأكثر من لغة
جوالت الفریق التي تستمر حتى األربعاء المقبل للتعریف بفلسفة الجائزة، حیث تبدأ یوم غدا الثالثاء 

حیث یلتقي الفریق اإلعالمي رئیس  ،)جنوب غرب العاصمة عمان(جولة أخرى إلى محافظة مادبا 
الجامعة االلمانیة، كما ینظم حوارا مع طلبة واساتذة الجامعة، إضافة إلى لقاءات وحواریة مع وسائل 

  .اإلعالم األردنیة

  الرأي االلكتروني
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 ملیون دوالر من استثمارات المغتربین 50تھدف لتوطین “ وطني أولى”مبادرة : المجالي
  

إن ”ورجال األعمال األردنیین المغتربین فادي المجالي  قال رئیس مجلس إدارة جمعیة سیدات
تھدف خالل المرحلة األولى إلعادة توطین “ وطني أولى”الجمعیة تعمل حالیا على إطالق مبادرة 

  .“من استثمارات المغتربین) ملیون دینار 35(ملیون دوالر أمیركي  50
 

لتي تمتد لخمس سنوات على مراحل عدة، ، أن ھذه المبادرة، ا“الغد”وأكد المجالي، في مقابلة مع 
تحتاج لتكاتف جھود جمیع مؤسسات الدولة بما یضمن نجاحھا وتحقیقھا الھدف المنشود، مبینا أنھا 

 .على سلم أولویات الجمعیة
وتعتمد المبادرة، بحسب المجالي، على أدوات تنفیذیة متعددة منھا إقامة منتدى توطین رأس المال 

الحكومة لتقدیم حوافز وامتیازات خاصة تشجع المغتربین على االستثمار في  المھاجر والتنسیق مع
الوطن، باإلضافة لعقد لقاءات دوریة تخدم كل قطاع على حدة بعد أن تكون الجمعیة قد حددت 

  .القطاعات التي یستثمر فیھا المغتربون، وذلك لتحدید توجھاتھم ورغباتھم االستثماریة
 

مدت في وضع استراتجیة المبادرة على دراسة نشرھا البنك الدولي سابقا ولفت إلى أن الجمعیة اعت
  .من المغتربین في العالم یرغبون بالعودة لالستثمار في أوطانھم%  86تقول إن 

 
یشار إلى أن جمعیة سیدات ورجال األعمال المغتربین األردنیین انطلقت في عمان منذ سنة ونصف 

ة بین سیدات ورجال األعمال األردنیین المغتربین في مختلف دول تقریبا وتھدف لبناء قاعدة مترابط
العالم وبحث كل السبل الممكنة لدعمھم لالقتصاد الوطني سواء من خالل تعزیز استثماراتھم في 

 .الوطن أو من خالل الترویج للفرص االستثماریة في األردن لدى نظرائھم في مختلف دول العالم
في تدفق االستثمار األجنبي المباشر تعني %  2.6أن كل زیادة مقدارھا  إلى ذلك، أشار المجالي إلى

، وھو ما یؤكد ویعزز األھمیة المطلقة لالستثمارات % 1زیادة في الناتج المحلي اإلجمالي مقدارھا 
  .األجنبیة ودورھا المحوري في تحقیق نمو اقتصادي

 
ملیار دوالر أمیركي، وذلك وفقا  7.2وتبلغ استثمارات األردنیین المغتربین في الخارج حوالي 

لدراسة غیر نھائیة أجرتھا الجمعیة سابقا، وتتنوع االستثمارات في قطاعات عدة أھمھا العقار، 
األوراق المالیة واألسھم، السیاحة والفنادق، الصناعة والخدمات وتكنولوجیا المعلومات باإلضافة 

 .الستثمارات فردیة صغیرة
دولة اغتراب استحوذت اإلمارات العربیة المتحدة على الحصة  42حوالي  وتوزعت االستثمارات في

%  11ثم اندونیسیا بنسبة %  16.5تلتھا المملكة العربیة السعودیة بنسبة %  21.5الكبرى بنسبة 
وأوروبا بنسبة %  6.5 ثم مصر بنسبة%  7وتركیا بنسبة %  8تبعتھا العراق %  9وأمیركا بنسبة 

 %. 12واستثمارات توزعت على دول أخرى بنسبة %  3ثم السودان %  5.5
دولة، بحسب اإلحصاءات  70ویتجاوز عدد المغتربین األردنیین ملیونا موزعین على حوالي 

  .الصادرة عن وزارة الخارجیة
 

في أمیركا وكندا، %  11منھم متواجدون في دول الخلیج العربي، و%  79.5وأظھرت البیانات أن 
  .في باقي الدول العربیة%  3و في أوروبا،%  3.4و
 

  الغد االلكتروني 
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وحول إدارة الحكومات السابقة لملف المغتربین، رأى المجالي أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في 
إدارة ھذا الملف رغم أھمیتھ الكبرى لدعم االقتصاد الوطني؛ إذ یعد األردنیون المغتربون أحد 

تربین إیجابا على الناتج المحلي األصول المھمة لالقتصاد الوطني، ویؤثر حجم حواالت المغ
اإلجمالي ویرفع نسبة الودائع في البنوك ویزید حجم اإلقراض للقطاع الخاص ویرفع حجم الودائع 

 .بالعمالت األجنبیة ویخفض ضغوطات البطالة وارتفاع نسبھا
مل وأكد المجالي ضرورة أن تتعامل الحكومة الحالیة بجدیة أكبر مع ملف المغتربین من خالل الع

على وضع سیاسات تحفز استثمار التحویالت المالیة لھم وإطالعھم على الفرص االستثماریة 
المتاحة، ال سیما في المحافظات وضرورة توفیر معلومات كافیة عن السوق ونظام العمل بشكل عام 

  .ومنحھم حوافز وتسھیالت مناسبة لتشجیعھم على االستثمار في األردن
 

رصة كبیرة لعودة جزء من استثمارت المغتربین األردنیین في الخلیج للوطن أعتقد أن ھناك ف”وقال 
إذا ما أحسنت الحكومة التعامل معھا، وأعتقد أن السبب الرئیسي في ذلك ھو سلسة اإلجراءات 

  .“الضریبیة التي بدأت دول الخلیج بتطبیقھا
 

مر الرزاز مرتین ھذا العام، كما یشار إلى أن مجلس إدارة الجمعیة قد التقى رئیس الوزراء الدكتور ع
التقى مجموعة من الوزراء وأصحاب االختصاص لبحث سبل تعزیز دور المغتربین في دعم اقتصاد 

 .الوطن من جھة والوقوف على حاجاتھم وتطلعاتھم من جھة أخرى
یة، إلى ذلك، لفت المجالي إلى أن السنوات الثالث األخیرة شھدت ھجرات متتالیة لرؤوس أموال أردن

السیما في مجال العقارات والصناعة وأن تركیا ودبي قد استحوذتا على النصیب األكبر من رؤوس 
 .األموال تلك

وحول ھذا الملف المھم، بین المجالي أنھ ال بد من اإلشارة إلى أن األردن نجح خالل ستة أعوام 
مباشر بلغت حوالي ، في المحافظة على نسب استثمار أجنبي 2016وحتى نھایة  2010مضت، منذ 

  .من إجمالي الناتج المحلي%  5.2ملیار دوالر سنویا وشكل ما نسبتھ  1.7
 

وأضاف أنھ عند مقارنة التجربة األردنیة مع دول لدیھا تجارب ناجحة في تدفق االستثمارات األجنبیة 
مشار الیھا مثل اإلمارات والبحرین وقطر، نجد أن األردن قد تفوق على ھذه الدول خالل السنوات ال

رغم الظروف الجیوسیاسیة الصعبة والمتمثلة في ذروة الربیع العربي والمشكلة السوریة والحرب 
 .الیمینیة وانسداد كامل في العالقات مع دول جوار كانت تشكل رافدا مھما لالقتصاد األردني

د انخفضت في من المؤسف والمحبط أن نجد أن نسبة االستثمار األجنبي المباشر ق”وبین المجالي 
عن العام %  54اذا تجاوزت ما نسبتھ  2018العامین األخیرین، وبلغت ذروة االنخفاض في العام 

ً أن الرقم األخیر لم یصدر عن البنك المركزي؛ إذ مثلت النسبة السابقة األشھر التسعة 2017 ، علما
فاض الحقیقي في تدفقات وما نزال بانتظار الرقم النھائي الذي یعكس االنخ 2018األولى من العام 

 .“االستثمار األجنبي المباشر وھو مرشح لالزدیاد
یؤكد متانة وتنافسیة  2016-2010ال شك أن النظر لحجم االستثمارات األجنبیة في األعوام ”وقال 

المنتج االستثماري في األردن وبالقطاعات كافة، وھذا یدفعنا للوقوف على األسباب الحقیقیة 
بھذا القدر؛ حیث أعتقد أن المسؤولیة المباشرة تقع على ھیئة االستثمار، وھي الجھة النخفاض النسبة 

  .“المنوط بھا إدارة الملف االستثماري ولربما لدیھا التفسیر الواضح النخفاض النسبة بھذا الشكل
 

ورأى المجالي أن الحل الوحید واألسرع واألمثل لخروج األردن من أزماتھ المتعددة والمتنوعة 
على اختالف أشكالھا ھو جذب مزید من االستثمارات، لذلك ال بد من العمل على إدارة ملف و

االستثمار بطرق غیر تقلیدیة استنادا الى منظومة متكاملة ومتسقة یكون أساسھا الشفافیة واستقرار 
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تقبل التشریعات االقتصادیة واالستثماریة وسرعة الفصل في قضایا المستثمرین بما یطمئنھم على مس
 .استثماراتھم

ال بد من وجود فریق عمل محترف غیر بیروقراطي تشرف علیھ إدارة ناجحة وتُسأل كل ربع ”وقال 
عام عن تحقیق أھدافھا المرجوة في جذب االستثمارات المطلوبة في كل قطاع على حدة وفي حال 

  .“فشلھا في تحقیق الھدف المطلوب منھا فیكون خیار مغادرتھا أمرا واقعا
 
ّي”حول خطط ومبادرات الجمعیة، تطرق المجالي إلى مبادرة و التي تنظمھا الجمعیة لتمكین “ َمكن

الجامعة األردنیة وجامعة مؤتة وجامعة الطفیلة (طالب كلیات األعمال في أربع جامعات عریقة 
صة للمساھمة في تمكین الطالب الراغبین بالبدء بمشاریعھم الخا) التقنیة وجامعة عجلون الوطنیة

كرواد أعمال من تحدید االختیارات الصحیحة بصقل مھاراتھم الذاتیة وتوجھاتھم، وذلك لضمان 
 .أعلى نسب نجاح؛ حیث إن المبادرة مدتھا عام كامل وممولة بالكامل من الجمعیة

ولفت المجالي إلى أن الجمعیة ستمول مجموعة من خریجي المبادرة للبدء بأعمالھم لتمكین وتشجیع 
ً، وذلك من خالل برنامج ریادة الطالب ا لمقبلین على خوض تجربة إدارة عملھم الخاص مستقبال

 .األعمال الخاص بالجمعیة
باإلضافة الى مشاركتھم بعض قصص نجاح أبرز كبار رجال األعمال األردنیین المغتربین في 

أحد أھداف  محاولة للوصول الى روح التشاركیة مع المجتمع األردني، والتي أتت فكرتھا لتحقیق
الجمعیة في االستفادة من تجربة الكفاءات األردنیة في الخارج وإمكانیة تعزیز انعكاساتھا على 

 .مجتمعنا وتجاربنا
ولفت المجالي إلى أن الجمعیة بصدد إطالق صندوق لدعم ریادة األعمال وسیعلن عن حجمھ في 

 .حینھ
ي أنھ قدم مؤخرا تصورا للحكومة أوضح وحول الدور السیاسي للمغتربین األردنیین، أوضح المجال

فیھ أن المغتربین األردنیین قد یلعبون دورا سیاسیا كبیرا سیشكل إضافة نوعیة لمسیرة الوطن 
وإنجازاتھ كونھ أوال یندرج في إطار تمكینھم من مباشرة أحد حقوقھم األساسیة التي نص علیھا 

 .المتعاقبةالدستور ولم تسع الى تحقیقھا أي حكومة من الحكومات 
وأضاف أن مباشرة المغتربین حقھم الدستوري باالنتخاب سیعود بفائدتین رئیسیتین ھما؛ أن التجارب 
التي عاشھا المغترب األردني على امتداد عقود من الزمن واطالعھ على تجارب دول مختلفة 

بعض النظر عن واختالطھ بثقافات مختلفة قد عززت لدیھ ثقافة اإلنتاج واختیار األفضل واألنسب 
 .األسماء وصالت القربى، وھذا ما سیدفعھ بالغالب لالنتخاب على أساس الكفاءة والبرامج

وتطرق المجالي إلى أن السماح للمغتربین األردنیین باالنتخاب سیحد من تفاقم مشكلة انخفاض نسب 
مغترب، وعند قیاس التصویت، إذا ما نظرنا الى أعداد المغتربین الذین تجاوزوا ملیون ومائتي ألف 

من %  10ھذا العدد بمجموع أعداد من یحق لھم االنتخاب، فإننا سنحصل على نتیجة تزید على 
 .التغیر في مخرجات العملیة االنتخابیة، وھي نسبة جیدة

واقترح المجالي أنھ اذا تعذر على الحكومة السیر بھذا االتجاه نظرا لصعوبات فنیة أو أخرى تتعلق 
الزمة إلجراء االنتخاب في الخارج مثال، فإن أقل ما یمكن أن نوصي بھ في ھذا االتجاه بالموازنات ال

ھو إجراء العملیة االنتخابیة في فصل الصیف ضمن اإلطار الزمني المتوقع إلجازات المغتربین 
  .وعودتھم لدیارھم، وتوجیھ حمالت إعالمیة مباشرة لحثھم على المشاركة في العملیة االنتخابیة

 
ا على ھذا التصور، بحسب المجالي، قام رئیس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالتھ الى الھیئة ورد

المستقلة لالنتخابات، إال أن ردھا جاء مخالفا لتوقعات المغتربین وأوردت بعض األسباب التي تمنع 
 .المغتربین من حقھم في االقتراع
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دولة، بینما یوجد سفارات  130فیما یزید على ومن األسباب، بحسب الھیئة، أن األردنیین ینتشرون 
دولة فیھا أردنیون ولیس فیھا  70دولة فقط؛ أي أن ھناك ما یزید على  59وممثلیات لألردن في 

من المغتربین یتواجدن في دول تحظى %  95سفارات أو قنصلیات أو مكاتب تمثیل، والحقیقیة أن 
 .بتمثیل دبلوماسي أردني
ردتھ الھیئة ھو أن تواجد األردنیین بمئات اآلالف في بعض الدول ومن دوائر والسبب اآلخر الذي أو

بحسب القانون، یفرض على الھیئة إتاحة الفرصة للمرشحین كافة لعمل ) دائرة 32(انتخابیة مختلفة 
  .دعایة انتخابیة قبل االنتخابات، األمر الذي یتعذر ألسباب عدیدة على غالبیة المرشحین

 
إن اختالفات التوقیت الزمنیة بین الدول تجعل من الصعب إجراء االقتراع ”لت الھیئة إضافة لذلك، قا

 .“والفرز في الیوم نفسھ كما یتطلب القانون، األمر الذي یحتاج لتعدیل في القانون
أن أھم أھداف العملیة االنتخابیة كاملة ھي استعادة ثقة المواطن في نتائج االقتراع ”وأضافت الھیئة 

ً على إمكانیة تصویت المغتربین؛ حیث إن المواطن  والفرز، لذلك نعتقد أن الوقت ما یزال مبكرا
  .“یرغب في اإلشراف على عملیة االقتراع والفرز تحت ناظریھ

 
وبینت أن ھناك دوال قد ال تحبذ إجراء انتخابات للجالیات ذات العدد الكبیر لھا في دولھا، وألسباب 

 .عدیدة
  
  
  
 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــــامعــــة األردنــالجـــ       
  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 
11 

  
 

 أعجبت الملك.. ھذه المشاریع الطالبیة الممیزة 

زار جاللة الملك عبدهللا الثاني یرافقھ ولي العھد سمو االمیر الحسین بن عبدهللا الشھر الماضي 
دروب «.جامعة الطفیلة التقنیة واطلع جاللتھ خالل الزیارة على عدد من المشاریع الطالبیة الممیزة 

 . تسلط الضوء على ھذه المشاریع واصحابھا من الطلبة في التقریر التالي» الدستور

 »نظام تتبع وتنظیف  للخالیا الشمسیة عن طریق االنترنت«مشروع 

یقول الطالب معتصم سلمان احد القائمین على المشروع یھدف المشروع لتحقیق اكبر انتاجیة من 
مدار الیوم عن طریق نظام  تتبع یعمل على الحفاظ على زاویة  الطاقة المستفادة من الشمس على

سقوط ثابتة مع الشمس ونظام تحكم الكتروني في عملیة تنظیف اسطح الخالیا الشمسیة  وازالة الغبار 
 .واألتربة المتراكمة على سطوح الخالیا عن طریق االنترنت مما یوفر وقت وجھد كبیرین

شروع قال سلمان ان النظام یحتاج الى اتصال مباشر ومستمر مع وحول  التحدیات التي تواجھ الم
 .االنترنت اي انقطاعھ یؤدي الى توقف عمل النظام

ولفت الى ان الخطط المستقبلیة تھدف الى  تطبیق  نظام آلي یعمل تلقائیا في عملیة التنظیف في حالة 
الشمسیة ومقدار انتاجیتھا  انقطاع اإلنترنت ونظام مراقبة مركزي یعرض الوضع الحالي لأللواح

 للطاقة 

معتصم سلمان ومحمد ابو یحیى ومالك طھ وصبحي الصراوي «وضم فریق عمل المشروع الطلبة 
 .بإشراف كال من الدكتور ایمن منصور والدكتور جعفر ابو خیط« 

 محمود العطیوي. د

ور محمود العطیوي تعتبر یقول عمید كلیة الھندسة عمید الكلیة التقنیة المتوسطة في الجامعة الدكت
كلیة الھندسة الكلیة المركزیة في الجامعة وھي من أكبر الكلیات على مستوى الجامعات األردنیة 

 .تخصص ھندسي على مستوى البكالوریوس11وتضم خمس أقسام ھندسیھ تدرس 

مشاریع نحاول مع النخبة من أعضاء الھیئة التدریسیة التركیز على الجانب التطبیقي في  -:وتابع 
تخرج الطلبة والمشاركة في المسابقات العلمیة والتطبیقیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة فضال عن تقدیم 
اشكال متعددة من الدعم للطلبة كاستخدام مختبرات ومشاغل الكلیة إضافة للدعم المادي المباشر ھذا 

ً وبوسائلھ الم  .تعددةعداك عن تسلیط الضوء على المشاریع الممیزة إعالمیا

 جعفر ابو خیط. د

ان المشروع صمم بإشرافي من  قسم « بدوره یقول المشرف على المشروع الدكتور جعفر ابو خیط 
ھندسة االتصاالت والحاسوب في كلیھ الھندسة بالتعاون مع مدیر مركز أبحاث الطاقة والمیاه والبیئة  

 .الدكتور ایمن محمد منصور في الجامعة

  24: الدستور ص
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لقطع االلكترونیة الالزمة لھذا المشروع من قبل مركز الطاقة فضال عن توفیر واضاف انھ تم توفیر ا
المختبرات الضروریة للطلبة في كلیة الھندسة لعمل النموذج األولي للمشروع كمرحلة أولیة وسیتم 
إنجاز المرحلة الثانیة بعد توفیر الدعم المالي الالزم حیث یمكن استخدام ھذا المشروع لتنظیف 

 .الشمسیة الموجودة في الجامعة لزیادة كفاءة الطاقة المنتجة من األلواح الشمسیةاأللواح 

 »تأثیر نظام اعادة توزیع الحرارة سلبي التحكم على الخرسانة الكتلیة« مشروع 

یقول الطالب سالمة قاسم النوافلة القائم على المشروع انھ یھدف لتقدیم حل لمشكلة التوزیع الغیر 
رارة داخل جسم الخرسانة الكتلیة والحد من ظاھرة ارتفاع درجات الحرارة التي منتظم لدرجات الح

تسبب تغییرات حجمیة تؤدي الى تطور الشقوق وتقلل من قوة تحمل الخرسانة مما یؤدي الى رفضھا 
 . من الجھات المشرفة على الجودة

م و نسبة  1ھ اكبر من تعرف الخرسانة الكتلیة بانھا اي مقطع خرساني طول اصغر بعد فی -:وتابع 
متر مكعب تكلف ھذه المشكلة الحكومات والشركات من حیث زیادة /كغ 350االسمنت تزید عن 

تكلفة المراقبة وتركیب اجھزة التحكم تجھیز المواد قبل اداخلھا الخلط واحتمالیة فشل الجسم 
ً لناقلیتھا ا لجیدة للحرارة وتم الخرساني عند تعریضھ لألحمال تم استخدام مواد مختارة خصیصا

تغلیفھا بطبقة من جزئیات نانو ذات قدرة على حمایة المواد داخل البیئة االولیة الضارة للخرسانة 
وزیادة فعالیة المواد في نقل الحرارة مما یلغي الحاجة الى استخدام كمیات كبیرة من تلك المواد مما 

دون اي تدخل او الحاجة الى نظام تحكم فعال یقل من الوزن الكلي والتكلفة النھائیة وتم حل المشكلة ب
مما قل من تكالیف المراقبة بحیث اظھرت النتائج انخفاض كبیر في درجات حرارة المركز 

ً عدم . وانخفاض مماثل في الفرق بین درجات الحرارة بین ابعد النقاط في جسم الخرسانة لوحظ ایضا
 . اھة وبعد تعریض الخرسانة للعوامل الجویةتطور الشقوق التي تضعف الخرسانة اثناء تفاعل االم

وحول التحدیات التي واجھت المشروع لفت النوافلة الى عدم توافر قطاع صناعي شامل یوفر 
احتیاجات الباحث من حیث المواد واالدوات والخدمات مما یجبر الباحث على القبول بعروض مكلفة 

اتیرھا ووصوالتھا المالیة غیر معترفة من قبل وغیر مالئمة وقد یلجأ الى محال الخردوات والتي فو
الجھات الرسمیة فضال عن جمود القوانین المالیة خاصة من دیوان المحاسبة والمالیة بحیث یجعل 

ویكمن الحل بتوافر بوابة الكترونیة یستطیع الباحث تقدیم جمیع تفاصیلھ . العملیة اصعب على الباحث
الى المواصالت المكثفة والرتابة المتعلقة بالمعامالت الحكومیة؛ ما المالیة والفواتیر مما یلغي الحاجة 

یمكن النظر على االسالیب . یوفر المزید من الوقت على الباحث للتركیز على النشاطات البحثیة
 . المتبعة من قبل الجھات المانحة الخاصة التي تعد اسھل وتحوي ذات الدرجة من المصداقیة واالمان

یھدف المشروع الى اعادة توزیع « شرفة على المشروع المھندسة وفاء الطراونة بدورھا تقول الم
الحرارة الناتجة عن تفاعل اإلماھة داخل الخرسانة الكتلیة لتجنب ارتفاع درجات الحرارة فوق الحد 

 . المسموح و تنظیم توزیعھا داخل جسم الخرسانة

بطبقة جزئیات نانو تعمل على نقل الحرارة تم استخدام نظام مواد ناقلة للحرارة مغلفة « واضافت 
بحیث ینتج عن العملیة جسم خرسانة اقوى و خالي من ) تحكم ذكي(بدون الحاجة الى تحكم خارجي 

مشاكل التغییرات الحجمیة الناتجة عن الحرارة كما یمكن استخدام كمیات اقل من الخرسانة، ما یقلل 
  .فیف البصمة الكربونیة للمنشآت الخرسانیةمن تكالیف االنتاج والمتابعة ویساعد على تخ
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 المعاني یبحث التعاون مع االتحاد االوروبي

بحث وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني لدى لقائھ الیوم سفیر 
 .والعلمي بین الطرفین ورئیس بعثة االتحاد االوروبي بعمان اندریا ماتیوفوتلنا زیادة التعاون البحثي 

وناقش الجانبان امكانیة زیادة اعداد الطلبة القادمین من دول االتحاد االوروبي للدراسة في مؤسسات 
 ".ایرسموس بلس"التعلیم العالي االردنیة ضمن برنامج الحراك االكادیمي التابع لبرنامج 

جامعات االردنیة ومؤسسات التعلیم واكد الدكتور المعاني خالل اللقاء أھمیة زیادة التعاون بین ال
العالي االوروبیة من خالل تنفیذ مشروعات علمیة مشتركة تسھم في تحفیز عجلة النمو االقتصادي 
بالمملكة، معربا عن تقدیره لدعم االتحاد االوروبي لوزارة التربیة والتعلیم في التصدي لتبعات 

 .االزمة السوریة

المعلمین واالداریین في مدارس المخیمات السوریة المتواجدة وأشار الى ان االتحاد یمول رواتب 
على اراضي المملكة، ویسھم ضمن منحة قطاعیة تشمل عدة وزارات في دعم التعلیم والتدریب 

 .المھني والتقني والفني من خالل تطویر المناھج الحدیثة وتدریب المعلمین وتجھیز المشاغل 

استمرار التعاون بین المملكة واالتحاد في تنفیذ المشروعات من جھتھ أكد سفیر االتحاد االوروبي 
العلمیة والبحثیة المشتركة، مشیدا بالمستوى العلمي الذي وصلت الیھ الجامعات االردنیة خصوصا 

  .في مجال التنافسیة وجودة مخرجاتھا 

  9: الدستور ص
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 بحث إطالق حملة ترویجیة لقطاع التعلیم العالي
  

لعالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة لدى لقائھ الیوم األحد، بحث أمین عام وزارة التعلیم ا
أمین عام ھیئة تنشیط السیاحة الدكتور عبدالرزاق عربیات، إمكانیة إطالق حملة ترویجیة لقطاع 

  .التعلیم العالي
 

جیة ویأتي ھذا التوجھ تنفیذا لمذكرة التفاھم بین الوزارة والھیئة التي تنص على إطالق حملة تروی
للسیاحة التعلیمیة في المملكة للترویج لقطاع التعلیم العالي وللبرامج التي تطرحھا الجامعات األردنیة، 

  .ال سیما في تخصصات اللغة العربیة والشریعة والسیاحة واآلثار
 

وناقش الجانبان، وفق بیان صحفي صدر عن الوزارة الیوم األحد، خطة العمل للعام الحالي التي 
د لقاءات رسمیة مع المسؤولین المعنیین في دول مختلفة، وإقامة مجموعة من المعارض تتضمن عق

  .فیھا، خاصة الدول التي تتواجد فیھا أعداد كبیرة من الجالیات ذات األصول العربیة
 

وتم خالل االجتماع مناقشة فكرة االستعانة بعدد من الشخصیات العربیة واألجنبیة المؤثرة في عالم 
  .الجتماعي للترویج للدراسة بالمملكةالتواصل ا

 
وتقدم ھیئة تنشیط السیاحة خدمات سیاحیة للطلبة الوافدین في المملكة، تتضمن رحالت داخلیة تحت 

بھدف تعریفھ باألماكن السیاحیة لیكون خیر سفیر في بالده للتعریف ) وافد في األردن(عنوان 
  .باألردن والسیاحة المتعددة فیھ

  بترا
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  إلغاء تدریس القضیة الفلسطینیة في المدارس جریمة كبرى:  ةزید حمز.د
  

» الرابع«أقرب للعدالة النقابات لجأت لــ » التصاعدیة«الضریبة بالطریقة الحالیة لیست منصفة و
وھي ذات وزن في الشارع مشروع المؤسسة الطبیة كاد أن یدمر النظام الصحي األردني .. مرغمة

لحرمان فقراء األردن من العالج ففشلت » الدولي«نت محاولة من المؤسسة الطبیة العالجیة كا
مؤسف ومضحك حصول مستشفیات على االعتمادیة من شركة خاصة في غیاب األحزاب، وفي 

ّاب المقالة یأخذون مساحتھم الشرعیة كضمیر  فترات ضعف السلطات الرقابیة، ومنھا اإلعالم، فإن ُكت
  .اجتماعي عام

  
ً، باإلضافة إلى النزاھة، بمھارات التفكیر المنھجي وبالقدرة اللغویة، فإنھ وعندما یكون الكاتب  متمتعا

ً، ثم یتحول الرمز إلى ذاكرة وطنیة مشتعلة باللون األخضر الخصب زید حمزة الذي . د .یغدو رمزا
ال یعرف كثیرون أنھ صمادي من قریة لوبیا الفلسطینیة قبل أن یھدمھا جیش االحتالل ویرحل أھلھا 

ّھ واحد من أحد أعضاء ھذا الناديإ الذي یسمیھ البعض حراس بوابة الضمیر ... لى عجلون، لعل
 ...فھو من رواد الطب الذین حجزوا ألنفسھم مساحة واسعة في تنویر الرأي العام .االجتماعي

یقول عن نفسھ انھ ال یملك قنابل  .السیاسي منھ واالجتماعي، لعدة عقود حتى أضحى عنوانا لھا
   .یة متفجرة، كالتي یبرع فیھا الشعبویونصوت

  
وھو ما .. ویضیف أنھ یرى في المذكرات والذكریات اصغاء لمن عاش معھم أو عاشوا حولھ

یضاعف مغریات ارتیاد ھذه الذاكرة وھي تستحضر عناصر الھویة األردنیة وقدرتھا على االستجابة 
ً بدون مبرر،  لإلصالح السیاسي واالجتماعي، وكذلك موجبات الفشل المحتوم لمشاریع كانت أصال

قانون ضریبة الدخل األخیر فیھ ما یخالف قناعتك القدیمة بوجوب اعتماد  .الطاقة النوویة كمشروع
الضریبة التصاعدیة التي تأخذ من الغني لتعطي الفقیر، على غرار روبن ھود الذي كنت تعشق 

ة، ضریبة الدخل نشأت في دول أوروبیة دیمقراطیة فیھا نوع من العدالة االجتماعی :أدواره السینمائیة
شروط الضریبة، أوال، أن یكون  .ومن ثم انتقلت إلى الدول األخرى كظاھرة من ظواھر المشاركة

المواطن معتزا بأن دولتھ لیس ھي من تنفق علیھ، وإنما ھو الذي ینفق علیھا، فضریبة الدخل مساھمة 
   .منھ في بناء دولتھ، وھذا حق للدولة وواجب على المواطن

  
ھناك أنماط من العدالة  .لضریبة حسب الدخل ھو أقرب ما یكون إلى العدالةوثانیا أن التصاعد في ا

لكننا قمنا نحن قبل بضع سنوات بإیعاز من صندوق النقد . االجتماعیة ال نصل فیھا إلى االشتراكیة
 ً  .الدولي وكل بنوك العالم بترك الطریقة القدیمة واعتماد طرق أخرى، وحصل ما حصل مؤخرا

  
عفاءات یجب اعتماد ضریبة تصاعدیة، مع اإل. الضریبة ال یمكن أن تكون منصفة بالطریقة الحالیة

ّف بعد طول التجربة الحیّة  .أما التفاصیل فلست مھتما بھا.. التي من المفروض أن یحصل علیھا المكل
 ً مع النقابات، ھل ما زلت تؤید طموحاتھا في قیادة الحراك السیاسي وھو الذي یراه البعض مخالفا

 ً ً متخرجا ومع انغماسھا في العمل . لقوانینھا األساسیة؟ أنا ابن النقابات منذ أن جئت إلیھا طبیبا
السیاسي وھي مضطرة لذلك بسبب عدم وجود أحزاب كونھا كانت مقموعة وتعمل تحت األرض 

 ً   . سرا

  الرأي االلكتروني
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ھذا الدور الذي أخذ محل  .لذلك الناس كانت تنفس عن طریق الھیئات النقابیة والدولة تعرف ذلك

كن أن یخرب النقابات إذا رفعت یم... األحزاب السیاسیة لھ ثمن یمكن ان یطغى على العمل النقابي
لكن هللا الحمد لم تضرب وال مرة، بل كانت تعتقل النقابیین الذین . الدولة عصاھا وترید الضرب

ً بحل النقابات وإن كان ھناك في قوانیننا حتى االن أن للسلطة  ً، لكنھا لم تقم یوما ینشطون سیاسیا
  . وانینھا، وھو قانون قمعيالتنفیذیة حقا في إغالق النقابات إذا تعارضت مع ق

  
من  1991-1990وبعد أن ُسمح لألحزاب في عام  .فمن یعمل في النقابات عقالء ویعرفون حدودھم

ً أن تأخذ األحزاب دورھا، وأخذتھ، وبقیت آثارھا، لكن فتح واإلخوان  القرن الماضي أصبح واجبا
لف بین اإلخوان المسلمین في فترة المسلمین كانا یتحكمان في انتخابات النقابات، حیث كان ھناك ح

كانوا ھم من یقررون من سیصبح نقیبا ویشكلون  .ما مع حركات وطنیة أخرى من قومیین وغیرھم
اآلن النقابات اضطرت في اآلونة األخیرة أن تلجأ إلى . النقابات وینجحونھا ألن لدیھم زخما جماھیریا

ما جرى في الدوار الرابع  .ستطاعت قیادة الشارعالدوار الرابع مرغمة ألنھا مسیسة، ولھا وزنھا، وا
ً حیث فرضت النقابات تغییر الوزارة، فخرج  28في  حزیران العام الماضي قلب المعادلة، تقریبا

لكم في معارضة  .النقابیون لھم وزن وال یزال لھم دور... ھاني الملقي وجیئ بالدكتور عمر الرزاز
ھي محاولة  :العالجیة تاریخ قد ال یعرفھ الجیل الجدیدخصخصة العالج ومشروع المؤسسة الطبیة 

كادت أن تدمر النظام الصحي المعمول بھ في األردن الذي یكفل للمرضى والمواطنین جمیعھم حق 
اآلن أي مواطن یرزق بطفل یسجل ابنھ ویحصل  .ھذا مكفول و لیس مكتوبا في الدستور. أن یعالج

ً، ناھیكم عن المؤمنین من  على بطاقة صحة یتعالج بھا ابنھ بأجور رمزیة تكاد تكون زھیدة جدا
نحن في األردن نتمتع  .موظفي الدولة ومن وزارة التنمیة االجتماعیة للفقراء وكبار السن واألطفال

بنظام غیر واضح المعالم، بأنظمة تأمین صحي غیر متوفرة حتى في الدول الغنیة في وطننا العربي، 
   .أن تخلخلھ عندما ارادت أن تفصل المستشفیات عن المراكز الصحیةفھذا النظام كادت المؤسسة 

  
ال یجوز الفصل، فھؤالء حلقة واحدة ، المریض . ألول مرة یحصل ھذا في تاریخ وزارات الصحة

یذھب للمركز الصحي بدایة للمعالجة، وھذا النظام كان خاطئا، فنحن وهللا الحمد استطعنا بطریقة 
وع، وقد حاربتھ عندما كنت وزیرا للصحة، وحاربتھ بعد أن خرجت من دیموقراطیة الغاء المشر

الوزارة عن طریق النواب والبرلمان والصحافة، وألغي بقرار من مجلس األمة الحادي عشر 
ً لكم موقف یرى في خصخصة الطب بأنھ مؤامرة دولیة  .بالتصویت وأخذ أغلبیة األصوات أیضا

البنك الدولي یسعى إلى تطبیق  .«الیو أس أید«غو من خالل شارك فیھا البنك الدولي وصبیان شیكا
ھي أنتجتھ، . سیاسة مدرسة شیكاغو، وھي مدرسة أخطر ما صدر في العالم الرأسمالي من فكر

وصاحب ھذه المدرسة میلتون فریدمان وھو عالم اقتصادي وأستاذ في جامعة شیكاغو وقد خّرجت 
من أبرزھا تشیلي، وھیأوا النقالب على الدیكتاتور أوغستو ھذه المدرسة تالمیذ عملوا في دول عدیدة 

بینوشیھ أحد أشھر جنراالت الوالیات المتحدة في أمیركا الالتینیة والمسؤول األول عن مقتل الرئیس 
التشیلي سلفادور اللیندي الذي جاء لتطبیق اشتراكیة معینة، عدالة اجتماعیة، وھذا ال یناسب 

ما أرید قولھ انھ أینما وجد البنك  .سة البنوك التي ترید أخذ أرباح فقطالرأسمالیة وال یناسب سیا
ً للفقراء، یجب أن یدفع الفقیر اآلن . الدولي ولھ أذرع عدیدة، فانھ ال یرید أن یكون حق العالج مجانا

في األردن ال یموت لدینا في .. أسوأ نظام صحي موجود في أمیركا والتي ھي أغنى بلد في العالم
  .ھذا التكافل االجتماعي غیر موجود في أمیركا. شخص غیر مؤمن، بل یتم نقلھ ومعالجتھ الشارع

  
صلب النظام شركات التأمین األجنبیة التي تحاول أن تطبقھ بأشكال مختلفة عن طریق البنك الدولي 
أو صندوق النقد الدولي على األردن وغیر األردن، وأزعم بأن المؤسسة الطبیة العالجیة كانت 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــــامعــــة األردنــالجـــ       
  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 
17 

حاولة منھم وفشلت، تالھا محاوالت عدیدة منھا المستشفیات الخاصة وجمعیات المستشفیات م
الخاصة التي تطالب الحكومة باستمرار أن یؤمنوا عندھم كل مرضى الدرجة الثانیة والثالثة كما 

مطلب یظھر أمام الناس، لكنھ یخرب النظام الصحي، فالبنك الدولي  .قاموا بتأمین الوزراء وغیرھم
ً للسیاحة العالجیة، والسؤال ما عالقة الحكومة أما االعتمادیة فھي شيء مضحك  .یروج كثیرا

شركة قام بھا أشخاص أغنیاء في البلد، تعطي شھادات حسن سلوك، مثل األیزو، وھي .. ومؤسف
منظمة مقرھا في جنیف تعمل على وضع المعاییر، وتضم ممثلین من عدة منظمات قومیة للمعاییر 

عن معاییر تجاریة وصناعیة عالمیة، وتعرف عن نفسھا كمنظمة غیر حكومیة، ولكن وتصرح 
إما عن طریق المعاھدات أو المعاییر (قدرتھا على وضع المعاییر التي تتحول عادة إلى قوانین 

ویتفاخر فیھا صاحب المستشفى، وتأخذ . تجعلھا أكثر قوة من معظم المنظمات غیر الحكومیة) القومیة
   .ورعلیھا أج

  
ھذا عمل خاص، وأصبح غیر كاف لھا ویجب أن تدخل على القطاع العام، وھنا دور الخصخصة، 

ً، مثل الـ ً وإداریا ً  65حیث دخلت وتسربت وعملت لوحدھا ھیئة مستقلة مالیا مؤسسة المستقلة مالیا
ً والتي أكلت مال الدولة عندما قامت بعمل مؤسسة عن طری ً والتي نحاربھا دائما ق نظام غیر وإداریا

لو عرض الموضوع على المحكمة الدستوریة . دستوري خرج من قانون المجلس الصحي العالمي
ً فانھا ستقوم بالغائھ ألنھ غیر دستوري ً حقیقیا قامت بعمل نظام لوحدھا بأن ھذه االعتمادیة , عرضا

یحصل علیھا، شھادة ملزمة ومجبرة كل شخص لدیھ عیادة أو مستشفى أو صیدلیة أو مختبر علیھ أن 
ً ھي ھیئة مستقلة تعین من ترید وتعطي الرواتب التي ترید، صحیح أن  .وأجورھا بمئات األلوف أیضا

رئیس مجلس إدارتھا ھو وزیر الصحة ومعھ عشرة أعضاء، إلزامیة االعتمادیة ممكنة لكن تكون 
آخر  .خرىبنظام حكومي فھذا خاطئ، أما كشركة خاصة فال یوجد مشكلة ولتتنافس مع شركات أ

ھاني الملقي رئیس . المحاوالت إللغاء ھذه االعتمادیة كنت وراءھا ومعھا وأساندھا، وقابلنا د
باألمس بشرني نقیب األطباء بأنھ  .الوزراء السابق واقتنع، ولألسف لم یتم فعل أي شيء لغایة الیوم

بة المستشفیات واجب في اجتماع في المجلس الصحي العالي حیث قرروا ما أرید قولھ أیضا أن مراق
من المعارك  .وزارة الصحة، وزارة الصحة ھي المسؤولة عن كل الشؤون الصحیة في الدولة

التنویریة التي خضتموھا مواضع ھیئات االعتماد، موضوع التفرغ الطبي اإلجباري، لماذا فشلت في 
ً أن أقول  ً؟ أین انتھت ھذه القضایا؟ ال أخجل أبدا أنني فشلت أن أغیره عندما تغییره عندما كنت وزیرا

التفرغ اسم جمیل، في كل العالم األطباء لھم وضع لیس متمیزا، یكون . كنت في موقع المسؤولیة 
یعمل في مؤسسة عامة أو قطاع عام، وفي ساعات فراغھ أو في إجازتھ أو وقت راحتھ یعمل في 

ً  .عیادتھ الخاصة والمستشفیات الخاصة ً عندنا، طبعا كان ھناك عیوب، لكن أھم فائدة كان ذلك سائدا
الطبیب یبقى في وزارة الصحة حتى یتقاعد، ألن راتبھ في وزارة . في ھذا النظام أن نحتفظ بالكفاءات

دینارا، وعندما جاء النظام وقال على الطبیب  60 -50دینارا ویخرج من عیادتھ الخاصة  50الصحة 
 50النظام ضد األطباء، رغم رفع العالوة من  أن یعمل إما في الحكومة أو في عیادتھ الخاصة، جاء

دینارا في الحكومة، فاستقال أغلب االختصاصیین وكانوا معدودین على األصابع في ذاك  60إلى 
الوقت، فبدأ تدمیر القطاع العام من ذلك التاریخ، والخاسر كان المریض الذي أصبح یذھب إلى ھؤالء 

ولنا أن نقاوم ذلك لكننا لم نستطع، وفرض علینا إلى أن حا .األطباء في عیاداتھم الخاصة لیتعالج
أصبحت وزیرا فتعاونا مع النقابة بأن نجعل نظام التفرغ اختیاریا ولیس اجباریا، ومن ال یرید یخرج 

ھذا األمر حاولت عملھ لكن بكل أسف جاءت محاولتي في فترة كان فیھا النقیب یمسك  .ویفتح عیادة
لت ھناك أسئلة عالقة ومفتوحة في موضوع التربیة والتعلیم؟ یكفي ھل ما زا .العصا من الوسط

ً عن  اإلشارة إلى جریمة إلغاء تدریس الفلسفة في الجامعات والقضیة الفلسطینیة في المدارس فضال
   .إدخال الدین بطریقة غیر سلسة وغیر منظمة
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ة، لكن إلغاء القضیة عزمي محافظة للجامعة األردنیة عادت لتدریس الفلسف. مؤخرا في رئاسة د
  .الفلسطینیة جریمة كبرى

  
ما سرٌّ إعجابكم الالمتناھي بـ أم كلثوم ووصفكم لھا بأنھا معجزة ال تتكرر في التاریخ؟ ... استراحة

نشأ جیلنا على مطربین كبیرین في العالم العربي وھما عبد الوھاب وأم كلثوم، وبقیا معنا فترة طویلة 
مع . تمتع بأغاني أم كلثوم وعبدالوھاب كأنني أسمعھا كما في الماضياآلن اس .من الزمن كأحیاء

االحترام لكل المطربین اآلخرین، لكن بال شك في القرن العشرین وحتى الیوم لم یأت صوت مطرب 
عبدالحلیم حافظ نستمتع بصوتھ لكنھ ال . قادر على االداء بشكل حقیقي مثل أم كلثوم وعبدالوھاب

یبدو أن لدیك قناعات مبكرة جعلتكم تستقیلون من وزارة الصحة  .وھابیرقى إلى صوت عبد ال
ً بعدم جدوى الوظیفة .. وتدخلون القطاع الخاص ھل ھي نظریتكم التي نصحتم بھا أبناءكم الحقا

الحكومیة ؟ ھي لیست نصیحة عامة، فال یجوز أن أقول لجمیع المواطنین بأن ال یصبحوا موظفین، 
في الماضي .. لكن في جیلنا فإن الشرق أردنیین كان ھمنا الوظیفة, عام فھذا واجب اجتماعي وعمل

لم یكن القطاع الخاص قویا، والدي كان موظفا، فكبرت العائلة بالضنى والفقر عندما لم یزد راتبھ 
إمكانیات تحسین العمل .. قال لنا یرحمھ اهللا إن ال یریدنا أن نصبح موظفین... فیما نحن زدنا كعائلة

  أفضل، لكن الوظیفة ال، ھذا ھو التوجیھالحر 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــــامعــــة األردنــالجـــ       
  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 
19 

  
  
  
  

  ما ھي التحدیات التي تواجھ الشباب؟
  

یصطدم كثیر من الشباب بتحدیات وعوائق تحول بینھم وبین تحقیق آمالھم وما یطمحون إلیھ وما 
  .یأملون

  
ظیفة راوحت ھذه التحدیات، بین القلق من المستقبل، والخوف من عدم تحقیق الذات، فیما كانت الو

ً ألغلب الشباب    .والحصول علیھا ھاجسا
  

خلینا نحكي في البطالة «وتبرز التحدیات بتقدیر العشریني مالك بني ھاني، في البطالة والفقر، وقال 
 ً عندما یتخرج الشاب االردني من الجامعة ویتجھ الى سوق العمل وتحدیدا القطاع الخاص یجد تحدیا

ً اال وھو الواسطة فاذا لم ت ً جدا على عكس اصدقائھ وزمالئھ الذین كبیرا كن معھ سیكون أمره صعبا
  معھم واسطات

  
بسبب » بعضھم الذین یعملون في وظائف جیدة«وأشار إلى أن الفقر اجتاح جیوب الشباب حتى «

محرك تغییر ایجابي الباحث والناشط الشبابي أمجد  .المتطلبات المادیة الكبیرة وارتفاع األسعار
من خالل متابعتھ لواقع محافظة الطفیلة، ان ھنالك العدید من التحدیات والفرص، الكریمین رأى، 

حال الطفیلة كباقي محافظات المملكة لكن البد من االشارة للفرص التي ان أحسن استخدامھا ستكون 
وفي الوقت ذاتھ اكد الكریمین ضرورة تنوع الفرص التمویلیة في  .محرك تغییر ایجابي في المحافظة

افظات، وایجاد برامج جادة لجذب االستثمارات الخارجیة، وھو األمر الذي أكد أن مجلس المح
ولم یغفل الكریمین عن تحد  .المحافظة باشر بھ من خالل تطویر الیات الشراكة مع القطاع الخاص
   .آخر یكمن في عدم دیمومة المشاریع الصغیرة والمتوسطة ذات التنافسیة

  
ة النظر بكفایة المواءمة بین نظام العرض والطلب في سوق العمل، ودعا إلى العمل على اعاد

وشدد على ضرورة أن تركز  .واالھتمام بتحسین األجور والتأمینات االجتماعیة في سوق العمل
الحكومة على الصنادیق الریادیة ودعم الشباب في بیئة عملھم، مشیرا إلى اھمیة اتاحة الفرصة 

حیة، سیما وأن دولة االنتاج تركز على اھمیة الموارد البشریة وفق للشباب لقیادة العملیة االصال
   .برنامج عمل الحكومة المستند الى محاور دولة االنتاج ودولة التكافل ودولة القانون

  
أھمھا «المحسوبیة والواسطة الجامعي محمد رأى الكثیر من التحدیات التي تواجھ الشباب، لكن 

لتخرج؛ عدم امكانیة تأمین الرسوم الجامعیة، وعدم إیجاد وظیفة في بالنسبة لي وانا على أبواب ا
مجال التخصص إن وجدت الوظیفة، المحسوبیة والواسطة للتعیین، عدم توافر المال من أجل 

ً من الشباب في واقع صعب وسھل االنقیاد الى امور «وقال  .«الزواج ھذه النقاط وحدھا تجعل كثیرا
مو عارفین نتزوج واذا اشترینا سیارة «قال » الثالثیني إیاد محمد «مو عارفین نتزوج» .«خطیرة

  بدنا عشر سنین نسد فیھا وبتكون قدیمة، واهللا قربت أخلص الثالثین ال وظیفة وال زواج واهللا انخنقنا
  
  
  

  22: الرأي ص
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استثمار طاقات الشباب وتحویلھا الى «ویقترح الثالثیني لمواجھة التحدیات التي تعترض الشباب 
وقال إن  .«شرق یضمن لھم حیاة مستقرة بعیدة عن الجرائم والعنف والسرقة والمخدراتمستقبل م

الشباب یواجھ تحدیات كثیرة تبدأ من لحظة التخرج من الجامعة والبحث عن وظیفة تناسب الدراسة 
ً بالزواج والمھور العالیة والمتطلبات الكثیرة وكان وزیر العمل سمر مراد،  «خدمة وطن» .مرورا

خالل مؤتمر صحفي أمس، أن أولویات عمل الحكومة ھي إیجاد فرص عمل جدیدة في كافة أكد 
بقطاع العمل، ضمن خطط وجھود تھدف الى ان یلمس  2020-2019القطاعات االقتصادیة لعام 
واضاف أن الخطط والبرامج تستند الى محور سیادة القانون والحاكمیة  .المواطن نظاما عادال وفعاال

محاور إصالح منظومة التعلیم والتدریب المھني والفني والتقني، وإقرار اإلطار العام  الرشیدة ضمن
   2016-2025.لخطة إصالح ھذا القطاع بما ینسجم مع االستراتیجیّة الوطنیّة لتنمیة الموارد البشریّة 

  
  

 30یر نحو لتوف «اإلطار الوطني للتمكین والتشغیل«واشار الوزیر الى البرامج التشغیلیة المحلیة 
ألف فرصة عمل العام الحالي، حسب متطلبات السوق بالتنسیق الكامل مع القطاع الخاص، في عدد 

ولف  .(من القطاعات السیاحیة، الخدماتیة، الصناعیة، التشیید والبناء، الصحیة، االتصاالت والزراعة
باط الماضي، من باحثا عن عمل من بدایة العام حتى منتصف ش 3534مراد الى تشغیل ما یقارب 

   .الف فرصة عمل معلنة، ضمن اإلطار الوطني للتمكین والتشغیل 30أصل 
  

، الذي بدأ أمس بتدریب الشباب، یشمل تدریبا وطنیا »خدمة وطن«واوضح أن إطالق برنامج 
  .ألف شاب وشابة مسلحین بقیم االنضباط والجدیّة ومھارات العمل 20وعسكریا ومھنیا لــ
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  !لم ال؟.. تعلیم جامعي مجاني
 ماجد توبة

  
ولید المعاني في لقاء صحفي لھ األسبوع الماضي، طرح . جدد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي د

اقتراح سابق لھ، بالوصول الى مجانیة التعلیم العالي والدراسة في الجامعات األردنیة الرسمیة 
من خالل فرض رسوم على مادة البنزین او السجائر تخصص ضمن صندوق خاص  لألردنیین،

  . یوفر تعلیما مجانیا لكل من یحصل على مقعد جامعي ضمن قائمة القبول الموحد
 

قد تبدو الفكرة كبیرة نوعا ما، ودونھا بال شك جبل من عدم الثقة الشعبیة بحسن ادارة الحكومات لمثل 
لتفافھا مستقبال على موجوداتھ وتخصیصھا لجوانب انفاق عامة أخرى، ھذا الصندوق والخشیة من ا

لكن بعد أن تكون قد ألبست المواطن ضریبة أو رسما جدیدا، وھو الذي طفح كیلھ من حجم الضرائب 
  . والرسوم التي أكلت األخضر والیابس

 
كرة مھمة تستحق مع ذلك؛ فإن الفكرة او المقترح الذي یعید طرحھ الوزیر المعاني مرة أخرى، ف

الدراسة، بل والسیر سریعا في بحثھا من جمیع الجوانب، مع االلتفات طبعا للتحفظات والتحسبات 
التي ورد ذكرھا والعمل على مواجھتھا باجراءات محكمة وشفافة تضمن استمرار الصندوق ودوام 

امعي المجاني، لمرحلة المشروع بل وتعزیزه من كل الجوانب، لتأمین الطلبة األردنیین بالتعلیم الج
  .البكالوریوس أساسا، ووفق أسس من العدالة واالستحقاق

 
لم یعد خافیا أن التعلیم والدراسة الجامعیة باتت حمال ثقیال على العائالت األردنیة من أغلب الشرائح 

ى االجتماعیة، خاصة في ظل تزاید األعباء المعیشیة وتآكل الدخول، وفي سبیلھا یضطر الكثیرون إل
االستدانة واالقتراض وأحیانا بیع األموال غیر المنقولة إن توفرت، ما یعني أن توفیر التعلیم المجاني 
بالجامعات الرسمیة لعشرات آالف األردنیین سنویا، مشروع وطني مجد ومھم ویستحق حشد الرأي 

  .جودالعام خلفھ، بل وسیعد انجازا الي حكومة یمكن ان تقدم علیھ وتخرجھ الى حیز الو
 

فكرة فرض رسم على البنزین او السجائر، رغم أنھا ترفع العبء الضریبي على المواطن 
بالمحصلة، إال أنھا في ھذا السیاق تضحیة بسیطة وتكاد ال تذكر مقابل تأمین الطلبة األردنیین من 

ة شرائح الفقراء ومحدودي الدخل ومتوسطیھ بتعلیم جامعي مجاني، ال یثقل على موازنة العائل
  . األردنیة التي تعتبر التعلیم الجامعي لألبناء أحد أولویاتھا الرئیسیة

 
وفیما یتعلق ببعض التحسبات والخشیة من تراجع حكومات الحقة عن المشروع واالستحواذ على ما 
یجمع من ضرائب ورسوم لھذا الصندوق، فان الوزیر المعاني ذاتھ، اقترح مبدئیا أن یُؤسس صندوق 

نائب المحافظ المركزي، وعضویة نواب رؤساء الجامعات  - مثال–لغایة، وان یرأسھ مستقل لھذه ا

  16: الغد ص

 مقاالت 
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الرسمیة وان یتم النص بقانونھ على اال ینفق أي مبلغ من ھذا الصندوق إال على الجامعات والتعلیم 
 . المجاني

دیین تقدیم طبعا؛ ھذه أفكار أولیة أو ھي مداخل للبحث والدراسة، ویمكن للخبراء والمعنیین واالقتصا
رؤیة متكاملة ومدروسة الیجاد ھذا الصندوق والتأسیس للتعلیم المجاني بالجامعات، ھذا إن توفرت 

اإلرادة والرغبة لدى المسؤول السیاسي لتقدیم ما ینفع الناس ویمكث باألرض، وھي بال شك ستكون 
فكرة وطنیة وعامة خطوة كبیرة تحسب للمسؤول الذي یقدم علیھا ویعمل على إنجاحھا، وھي أیضا 

  . قابلة لحشد الرأي العام ودعمھ لھا
 

أخیرا؛ فإن ھذا المشروع الطموح والقابل للتطبیق، ال ینفصل، طبعا، عن باقي ملفات وأوجھ 
اإلصالح األخرى بقطاع التعلیم العالي والمدرسي، وضرورة تجوید مخرجات العملیة التعلیمیة 

ى التخصصات التي یطلبھا السوق وتطوره، ونوعیة التعلیم بشقیھا المدرسیة والعلیا، والتركیز عل
 .وضبطھا
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 محور التعلیم العام...اصالح التعلیم
  األستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات

 
یعتبر إصالح التعلیم العام مطلبا رئیسیا إلصالح منظومة التعلیم بشكل عام، ألن العالقة بینھ وبین 

فمخرجات ھذا النوع من التعلیم تعتبر مدخالت للتعلیم العالي ومخرجات  التعلیم العالي عالقة تكاملیة،
  .التعلیم العالي بدورھا مدخالت لھ، واإلصالح یجب أن یتم بشكل متزامن وعلى جمیع األصعدة

  
 

نبدأ بمرحلة ریاض األطفال والتي حضت بعنایة فائقة ودعم من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، 
على تأسیس شعب ریاض األطفال متزامنا مع تھیئة الكوادر البشریة للتعامل مع ھذا  حیث كان العمل

. النوع التطبیقي الخاص من التعلیم، والذي یعتمد على التعلم من خالل األنشطة العملیة واللعب
طفال، ولكن  25وحسب شروط الجھة المانحة یجب أن ال یتجاوز عدد األطفال في الشعبھ الواحدة 

مغایر للمطلوب، فتجد أن أعدادھم تتجاوز ھذا الرقم بالعشرات والسبب إقبال األھالي الكبیر  التطبیق
  . على تدریس أطفالھم في ریاض األطفال الحكومي نظرا لصعوبة الظروف االقتصادیة لألسر

  
 

الحل یكمن بفتح المزید من ھذه الشعب في جمیع مدارس المملكة وخصوصا في المدن الفقیرة 
ف، وتزویدھا بالوسائل التعلیمیة المختلفة والضروریة لتنفیذ النشاطات العملیة والتي تفتقر لھا واألریا

  .معظم شعب ریاض األطفال حالیا
 

ننتقل الى المرحلة األساسیة والتي تعاني أیضا من اكتظاظ األطفال في الصفوف، حیث یتجاوز 
سھم للمقومات األساسیة كالتدفئة طفال، ناھیك عن افتقار مدار 40عددھم في معظم الشعب ال 

والتبرید باإلضافة الى المالعب والمسارح والمراسم الضروریة لتنمیة فكر وجسم الطفل بشكل 
  .متزامن مع تحصیلھ العلمي

 
تعاني المرحلة الثانویة أیضا من كثرة أعداد الطلبھ في الشعب وعدم توفر الساحات الخارجیة 

ال یوجد في معظم مدارسنا سوى ساحة واحدة تستخدم للطابور  المجھزة والمالعب والمسارح، حیث
الصباحي ومن ثم الصطفاف سیارات المعلمین فیھا مباشرة بعد االنتھاء من الطابور الصباحي 
ودخول الطلبھ الى صفوفھم، ناھیك عن المعاناة األخرى جراء اللجوء السوري واضطرار معظم 

ة والمسائیة والتي تحمل الكثیر من السیئات وأھمھا اختزال مدارسنا للعمل بنظام الفترتین الصباحی
  .الوقت المخصص لكل حصة

 
وھنا ال بد من العمل على تأسیس المدارس الحكومیة النموذجیة الجدیدة في معظم مدن وقرى المملكة 

ى والعمل على رفع دخل المعلم ومحاربة التعلیم الخاص في البیوت والمراكز لما لھ من أثر سلبي عل
  .العملیة التعلیمیة برمتھا

 
وأخیرا نصل إلى أھم مرحلة في التعلیم العام وھي مرحلة التوجیھي والتي تعاني من كثرة 
االجتھادات غیر المبررة، من تصعید إلجراءات االمتحان الى تسھیلھا وحسب شخصیة الوزیر، 

غم تجربتھا سابقا وفشلھا وصوال الى القرار األخیر وھو جعل اإلمتحان على دورة صیفیة واحدة، ر

  طلبة نیوز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــــامعــــة األردنــالجـــ       
  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 
24 

والعدول عنھا في حینھ، وھذا یعكس المزاجیة في إتخاذ القرارات والتي معظمھا مرتبطة باجتھادات 
  .الوزیر وعدم وجود دراسات إستراتیجیة من قبل المختصین

  
 

إن عقد اإلمتحان من خالل دورة صیفیة واحدة یھدف الى االلتفاف على ھذا اإلمتحان الوطني والذي 
یحضى بثقة الجمیع، تمھیدا للتقلیل من أثره على القبول الجامعي ومتزامنا مع إقرار السنة التحضیریة 
في معظم جامعاتنا للعام القادم، وصوال الى إلغاءه وجعلھ إمتحانا مدرسیا عادیا، علما بأنھ یعتبر 

  .كبیرین بمثابة عالمة الجودة للخریج األردني ویتمتع باعتراف وتقدیر إقلیمي وعالمي
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 إعالنات

  14: الغد ص – 4: الرأي ص
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 وتحذر المواطنین.. األرصاد تنشر تفاصیل الحالة الجویة لألیام المقبلة 
 

صرح مدیر عام دائرة االرصاد الجویة المھندس حسین المومني بأن المملكة ستتأثر بمشیئة هللا یوم 
میات من الغیوم م ،بحالة من عدم االستقرار الجوي، حیث تظھر ك 5/03/2019الثالثاء الموافق 

على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، تكون غزیرة على 
فترات ویصحبھا الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق مما یؤدي الى تشكل السیول في االودیة 

الى شمالیة غربیة  والمناطق المنخفضة بما فیھا مدینة العقبة، ، الریاح جنوبیة شرقیة تتحول مساءً 
 .وتكون معتدلة السرعة تنشط على فترات مثیرة للغبار

 
واضاف المومني بان یوم االربعاء ستكون االجواء باردة في أغلب المناطق، ولطیفة الحرارة في 
األغوار والعقبة، مع ظھور بعض الغیوم على ارتفاعات منخفضة، الریاح شمالیة غربیة معتدلة 

 .االسرعة تنشط احیان
 

واوضح المومني بان التحلیل االحصائي للموسم المطري یشیر الى ان كمیات االمطار خالل شھر 
شباط لھذا العام كانت حول معدالتھا العامة الشھریة واعلى لشھر شباط في اغلب مناطق المملكة 

من المعدل % 188 -%87حیث تراوحت نسب ما حققتھ ھذه االمطار خالل شھر شباط ما بین 
ري العام لشھر شباط ، باستثناء المناطق الجنوبیة الغربیة مثل الربة الطفیلة الشوبك ووادي الشھ

 - %49موسى حیث كانت امطارھا دون المعدل المطري الشھري العام محققة نسب تراوحت ما بین 
من معدلھا المطري الشھري % 43، باالضافة الى محطة رصد الرویشد والتي لم تحقق سوى % 67

 .العام
 

واضاف المومني بان اعلى مجموع مطري شھده شھر شباط لھذا العام كان في منطقة الجامعة 
ً ما نسبتھ  134.8االردنیة حیث بلغ مجموع االمطار الشھري  من معدلھا المطري % 26ملم محققا

من % 25ملم وبنسبة بلغت  130الموسمي العام ، یلیھ محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ 
 .طري الموسمي العامالمعدل الم

 
و بلغ معدل مجموع كمیات االمطار المتراكمة منذ بدایة الموسم المطري وحتى تاریخھ في المناطق 

ملم في  374.5من معدلھا الموسمي العام فیما بلغت % 104ملم محققة ما نسبتھ  442.3الشمالیة 
وقد حققت المناطق الوسطى  من معدلھا الموسمي العام ،% 107االغوار الشمالیة محققة ما نسبتھ 

من معدلھا الموسمي العام، فیما % 106ملم محققة ما نسبتھ  441.3الغربیة مجموع مطري بلغ 
ملم ، والمناطق  112.1بمجموع مطري بلغ % 90حققت المناطق الوسطى الشرقیة ما نسبتھ 

من % 123نسبتھ  ملم محققة ما 341.8،االغوار الوسطى % 67ملم محققة ما نسبتھ  59.8الشرقیة 
من المعدل الموسمي العام ،فیما % 35ملم بنسبة  25.5المعدل الموسمي العام، االغوار الجنوبیة 

من معدلھا الموسمي العام بمجموع مطري بلغ % 47حققت المناطق الجنوبیة الغربیة ما نسبتھ 

  جفرا نیوز

 حالة الطقس
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% 123حققة ما نسبتھ ملم م 58.3ملم، المناطق الجنوبیة بما فیھا العقبة بمجموع مطري بلغ  110.4
 .من معدلھا الموسمي العام

 
واھاب المومني باالخوة المواطنین اخذ الحیطة والحذر وعدم االقتراب من المناطق المنخفضة 
واماكن تشكل السیول واماكن تجمع المیاه وان یتابعو التحدیثات عن الحالة الجویة على موقع دائرة 

أو األتصال مدیریة التنبؤات الجویة على  www.jmd.gov.joاألرصاد الجویة على شبكة األنترنت 
،  FACEBOOKأو على موقع التواصل االجتماعي  4916191وأیضا على رقم  4916190رقم 

 JMDWEATHERاو عبر تطبیق تطبیق الھواتف الذكیة 
 

 :لذا تحذر دائرة األرصاد الجویة طیلة تأثیر حالة عدم االستقرار من 
 

 .دیة والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المیاهتشكل السیول في األو
 

 .خطر تدني مدى الرؤیة االفقیة بسبب الغبار في شرق المملكة
 

 .خطر االنزالق على الطرقات
 

  خطر تدني مدى الرؤیة االفقیة بسبب الضباب والغیوم المالمسة لسطح االرض
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 الصحفزوایا 

  زواریب الغد 


