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 في سبیل إیصال صوت الشباب وتمكینھم في المشاركة المدنیة

 )األردنیة(جلسة حواریة تعرض لمبادرات شبابیة خالقة في 
 
في )) Search for Common Groundنظمت منظمة البحث عن أرضیة مشتركة  - فادیة العتیبي 

عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة جلسة حواریة شبابیة تضمنت عرض حلقات مصورة 
عرضت على قناة رؤیا الفضائیة تناولت عددا من المبادرات الشبابیة التي تھدف إلى التغییر اإلیجابي 

 .في المجتمعات المحلیة
 

، جاءت )NDI( ضائیة والمعھد الدیمقراطي الوطني الجلسة التي عقدت بالتعاون مع قناة رؤیا الف
الذي تنفذه المنظمة بھدف تمكین الشباب في المشاركة المدنیة من خالل ) لمجتمعي(ضمن مشروع 

اإلعالم وتعزیز دورھم في الحیاة السیاسیة والمجتمعیة من خالل مبادرات شبابیة تحدث األثر 
 .اإلیجابي في المجتمع

  
األردن التابع  للمنظمة رشا سلیم أكدت في تصریحات صحفیة لھا إن اللقاء الذي مدیرة برامج مكتب  

شارك فیھ مجموعة من طلبة الجامعة جاء حواریا بكل ما للكلمة من معنى، اشتمل على عصف ذھني 
الذي  ) كرفان(ونقاش متنوع تبادلھ الطلبة خالل عرض لحلقات مصورة بثت أسبوعیا ضمن برنامج 

رؤیا الفضائیة، تناولت في مضمونھا مبادرات شبابیة مجتمعیة خالقة جاءت بدعم  یعرض على قناة
 .إعالمي من قبل المنظمة وبالتعاون مع قناة رؤیا

  
وقالت إن المبادرات عرضت أفكارا جدیدة وملھمة طرحھا الشباب في مبادراتھم جاءت بنتائج  

اث التغییر للمجتمع ولصناع القرار، ملموسة وأحدثت أثرا في إیصال صوت الشباب ودورھم في إحد
وانعكست إیجابا في تحفیز أبناء جیلھم للمضي في مبادرات جدیدة، وغرست في نفوسھم الثقة والقوة 

 .في قدرتھم ومدى تمكنھم من إحداث التغییر في المجتمع
  
ذ مبادراتھم، وأضافت أن الجلسة تطرقت في مناقشاتھا إلى االستراتیجیة التي اتبعھا الشباب في تنفی 

وأبرز التحدیات التي واجھوھا والحلول التي أتیحت لھم للتغلب علیھا، مشیرة إلى أن أصحاب 
المبادرات من الشباب قد تلقوا تدریبات مكثفة من قبل المنظمة عززت من قدراتھم في تنفیذ مبادراتھم 

ھ المبادرة لیتم تفادیھ بطریقة صحیحة تحدث األثر اإلیجابي، وتتحسس مسبقا أي أثر سلبي قد تؤدی
 .والتعامل معھ

  
  

وأكدت سلیم أن فئة الشباب واالھتمام بھم وبتطلعاتھم تندرج ضمن أولویات عمل المنظمة، فھم عماد 
المجتمع وأساس تنمیتھ وتطوره، وھم منبع لألفكار اإلبداعیة الھادفة التي قد تحدث التغییر في 

م أبناءه إذا ما تم احتضان تلك األفكار وإعادة ترتیبھا وفق المجتمع وتعالج الكثیر من مشكالتھ وتخد
 .أسس وقواعد وأھداف واضحة قابلة للتنفیذ

 أخبار الجامعة

  المدینة نیوز –الرأي االلكتروني  –بترا  -األردنیةأخبار 
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 عرض مسرحي یناقش مدى وعي الشباب بالصحة اإلنجابیة"..مش عیب"

 
الذي نظمھ مركز تنمیة وخدمة المجتمع في " مش عیب"ناقش العرض المسرحي   -ھبة الكــاید 

 .یة الصعوبات والعقبات التي تعترض الصحة اإلنجابیة للشباب في األردنالجامعة األردن
  
  

وتطرق العرض الذي أقیم ضمن فعالیات مشروع الصحة اإلنجابیة الذي ینفذه المركز الوطني للثقافة 
والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسین إلى المخاطر النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والصحیة التي 

ً  تنعكس  .على حیاتھم مستقبال
  
  

فت  ّ وتشابكت أحداث المسرحیة التي ُعرضت على خشبة مسرح مدرج سمیر الرفاعي عبر لوحات ُغل
ببعض الكومیدیا، لتشكل لوحة فنیة المست وجدان جمھور طلبة الجامعة الذي تفاعل معھا وتأثر 

ھمال الصحة اإلنجابیة وعدم بالقضیة المطروحة، سیّما أنھا ركزت في إحدى  فصولھا على معاناة إ
 .إدراك قیمة ذلك اإلھمال

  
  

وترتكز المسرحیة في استراتیجیاتھا على وضع أسس تتعلق بتطویر الصحة اإلنجابیة  من خالل 
 .الدعوة إلى أحقیة الجمیع في الحصول على الرعایة الصحیة الالزمة للشباب

  
  

ى أھمیة تكثیف التوعیة وابتكار وسائل وفي الختام ناقش الحضور العرض المسرحي، ودعوا إل
توعویة وتثقیفیة، إضافة إلى  ضرورة تكثیف حمالت التوعیة واالجتھاد في تقدیم خدمات الرعایة 

 .الصحیة اإلنجابیة المتكاملة

  أخبار األردنیة
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 الرزاز یشارك الجامعات االحتفال بعشرینیة الجلوس الملكي

یوم الثاني من االحتفال بالذكرى العشرین لعید حضر رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، فعالیات ال
الجلوس الملكي، والذي أقامتھ الجامعات الحكومیة، امس األربعاء، في قصر الثقافة بمدینة الحسین 

  .للشباب
 

وبدأ االحتفال بالسالم الملكي الذي ردده الحضور جلھم من طلبة المدارس والجامعات والمراكز 
ه مشھد تمثیلي یحاكي قصص البناء واإلنجاز من خالل حوار بین جد الشبابیة والعمل التطوعي، تال

وحفیده وحفیدتھ، روى فیھ الجد مراحل مھمة في تأسیس الدولة، وإرساء مؤسساتھا التعلیمیة 
  .والعسكریة والصحیة، وكیف كان دور المواطن في عملیة البناء وتحقیق الرؤى الملكیة

  
 

معة األردنیة، والنصر في معركة الكرامة الخالدة، وتأسیس وشملت ھذه المراحل قصة إنشاء الجا
الخدمات الطبیة الملكیة، وغیرھا من مؤسسات الوطن، مختتما حواره بالحدیث عندما بشر جاللة 
الملك الحسین بن طالل، طیب هللا ثراه، األردنیین بمولد جاللة الملك عبدهللا الثاني، حیث تم استعادة 

  .فیدیو الخطاب وعرضھ عبر مشھد
 

وتبع صوت الملك الحسین رحمھ هللا، رسالة تلفزیونیة مصورة لسمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني 
حملت … أبي وملیكي”ولي العھد، وجھھا لوالده جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل االحتفال، قال فیھا 

قائدا معطاء صابرا : نتفكما كان جدي الحسین، رحمھ هللا، كنت أ… إرث أبیك، وسرت على خطاه
 .مستبشرا، ومحبا ألمتھ، تحمل على كتفیك واجبا كرست حیاتك ألجلھ

تعلمت منك أن الشكر یزید في النعمة، وأن محبة الناس مفتاح لقلوبھم، وأن القائد المخلص ھو الذي 
، سبحانھ یتفانى في عملھ بكل عزیمة وإصرار؛ فكنت لنا قدوة للخلق الھاشمي المستند إلى تقوى هللا

  .وتعالى
 

فبإذن هللا، سأبقى وشعبك . لقد نذرتني، كما نذركم جدي الحسین، رحمھ هللا، لخدمة ھذا البلد العظیم
  .”الوفي سندا لكم وعونا، نخدم أرض األردن، أرض المجد والكرامة

 
وتخلل االحتفال عرضا لقصص نجاح حققھا أبناء وبنات الوطن ومؤسساتھ في عھد جاللة الملك 

دهللا الثاني، إذ تم استحضار قصص النجاح، في مشھد تفاعلي بین الشاشة وأصحاب اإلنجازات عب
  .المتواجدین بین الحضور

  
 

وعرض خالل االحتفال فقرات فلكلوریة وتراثیة أردنیة قدمتھا فرق تمثل جمیع محافظات المملكة، 
برز المعالم األثریة في كل وتعكس التنوع الثقافي والفني فیھا، رافق ھذه العروض فیدیوھات أل

  .محافظة
 

واختتم االحتفال بوصالت كورالیة قدمتھا جمیع الفرق التي وقفت على المسرح بمشاركة الفنانین 

  6: الغد ص – 10: الرأي ص – 3: األنباط ص - 4: الدستور ص –المدینة نیوز  -بترا
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محمد رمضان، ویحیى صویص، وأمل إبراھیم، ومارتینا مجدي، حیث رسموا لوحة فنیة تفاعل معھا 
  .الحضور، ورفعت فیھا األعالم األردنیة

  
 

الداخلیة، السیاحة واآلثار، الدولة لتطویر األداء المؤسسي، األشغال العامة : ال وزراءوحضر االحتف
واألسكان، التنمیة االجتماعیة، الزراعة والبیئة، الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، إضافة إلى مدراء 

  .األجھزة األمنیة، ورؤساء الجامعات الحكومیة
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 حملة الماجستیر في الجامعات االردنیةتخفیض نسب اعضاء ھیئة التدریس من 

 
خفض مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا نسبة أعضاء ھیئة التدریس من  

 10بالمئة الى  20بالمئة في التخصصات االنسانیة ومن  5بالمئة الى  20حملة درجة الماجستیر من 
ً من بدایة الفصل الدراسي  بالمئة في التخصصات العلمیة، لغایات حساب الطاقة االستیعابیة، اعتبارا

  . 2019/2020األول من العام الجامعي 
واقر المجلس خالل جلسة الیوم االربعاء برئاسة الدكتور بشیر الزعبي، منھجیة قیاس معاییر 

، كما اقر طلب االشتراك الخاص  2019ومؤشرات التصنیف األردني للبرامج األكادیمیة لعام 
 .2019األردني للبرامج األكادیمیة للعام بالتصنیف 

 
ووافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس العمل االجتماعي، واجل  

 .البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر العمل االجتماعي في الجامعة األردنیة
  

س ھندسة المعلومات الطبیة الحیویة في ووافق على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریو
جامعة الیرموك، واعتماد تخصص الدبلوم العالي في الدبلوم العام بالتربیة، وتخفیض الطاقة 
االستیعابیة الخاصة لتخصص ماجستیر التربیة الخاصة وتخصص ماجستیر اإلدارة التربویة، 

 .الخاصة في جامعة مؤتة وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص بكالوریوس التربیة
كما وافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس الھندسة المدنیة والبیئیة في الجامعة  

األلمانیة األردنیة، واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا، 
مة، واستمراریة االعتماد وتأجیل البت باستمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس ترج

الخاص لتخصص بكالوریوس إدارة األعمال، واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس 
التسویق، وتخصص بكالوریوس إدارة المخاطر، وتخصص بكالوریوس المالیة والمصرفیة، 

ي واستمراریة االعتماد الخاص وتخفیض الطاقة االستیعابیة لتخصص بكالوریوس المحاسبة ف
 .الجامعة األمیركیة في مأدبا

  
وقرر المجلس عدم االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط قیاس وتشخیص اضطرابات التوحد، 
واجل البت في االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط، كما وافق على االعتماد الخاص لتخصص 

م الشریعة في كلیة دبلوم متوسط محاسبة، وقرر عدم االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط علو
 .المجتمع اإلسالمي بكلیة جامعیة متوسطة

 
ووافق المجلس على االعتماد الخاص وتثبیت الطاقة لتخصص دبلوم متوسط تصمیم األزیاء وإنتاج  

المالبس، وعدم االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط الخدمة االجتماعیة، واعتماد وتثبیت الطاقة 
، واالعتماد الخاص وتثبیت الطاقة لتخصص دبلوم متوسط إدارة لتخصص دبلوم متوسط التجمیل

األعمال، وعدم االعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط الترجمة، وتأجیل البت في االعتماد الخاص 
وتثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص دبلوم متوسط التصمیم الجرافیكي في كلیة المجتمع اإلسالمي 

 .بكلیة جامعیة متوسطة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  6: الدستور ص
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 طالبا زائدا عن الطاقة االستیعابیة للجامعات 538ألف و 26
   

كشفت احصائیة رسمیة عن مخالفة ثالث جامعات رسمیة من أصل عشرة جامعات للطاقة 
 .االستیعابیة المقررة من قبل ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا

 
ھا، ان حجم العدد المخالف في الجامعات ونقلت صحیفة الرأي عن احصائیات قالت إنھا اطلعت علی

طالبا وطالبة، وفقا الحصائیة الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي، بینما یصل ) 25866(الثالث 
 .طالبا وطالبة) 8326(العدد في الجامعات الرسمیة والخاصة 

 
ي الملتحق وبحسب االحصائیة، التي حصلت الرأي على نسخة منھا ان إجمالي عدد الطلبة الكل

االف طالب وطالبة، في حین ان الطاقة االستیعابیة لتلك ) 210.4(بالجامعات في مختلف الكلیات 
 .الف طالب وطالبة) 202.7(الجامعات، وفقا لمعاییر االعتماد، تبلغ 

 
: االردنیة والیرموك وآل البیت، وان حجم الزیادة بلغت: وأوضحت ان المخالفات كانت في الجامعات

وتنشر . في جامعة ال البیت) 13555(طالبا في الیرموك و) 10593(طالبا باالردنیة و )1718(
في الیرموك ) 31808(في االردنیة و) 45022: (الرأي عدد الطلبة في الجامعات الرسمیة

في ) 22317(في الھاشمیة و) 24950(في العلوم والتكنولوجیا و) 25151(في مؤتة و) 14647(و
في جامعة ) 6730(في الطفیلة التقنیة و) 4372(في البلقاء التطبیقیة و) 31190(جامعة ال البیت و

 .االردنیة - في االلمانیة) 4217(الحسین بن طالل و
 

، بینما الطاقة )66161(جامعة ) 22(وبینت االحصائیة ان عدد طلبة الجامعات الخاصة البالغ عددھا 
الف طالب، موضحة ان الفرق ) 88769(االعتماد االستیعابیة المقررة لتلك الجامعات، وفقا لمعاییر 
 .مقاعد شاغرة) 22608(بین العدد المسموح بھ والعدد المشغول یصل الى 

 
في حین أن عدد الطلبة في الجامعات الصادرة بقوانین خاصة والتي تشمل جامعة العلوم االسالمیة 

، بینما المتاح القبول )11625(یبلغ العالمیة وجامعة الحسین التقنیة وفرع الجامعة العربیة الفتوحة 
طالب، إذ ان الحسین التقنیة والعربیة المفتوحة عدد الطلبة اقل ) 267(طالب بفارق ) 11892(لھم 

 .طالبا) 672(من الطاقة االستیعابیة، بینما ھنالك تجاوز في جامعة العلوم االسالمیة بواقع 
 

طالبا، ) 3364(طالبا، بینما طاقتھا ) 3226(حة ویبلغ عدد الطلبة في فرع الجامعة العربیة المفتو
طالبا وفي جامعة الحسین ) 7528(طالب بینما الطاقة االستیعابیة ) 8200(وطلبة العلوم االسالمیة 

  .طالب) 1000(بینما الطاقة االستیعابیة ) 199(التقنیة 
  
  

  عمون 
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 الحكومة تدعم األونروا بتحمل كلفة الكتب المدرسیة: المعاني 
 

 وزارة التربیة والتعلیم دعم مدارس االونروا العاملة في المملكة بتحمل كلفة الكتب المدرسیةقررت 
وقال وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني إن نظرا للصعوبات المالیة التي 

ة الكتب المدرسیة تعاني منھا األونروا، ستقوم الحكومة من خالل وزارة التربیة والتعلیم بتحمل كلف
  .2020/2019ملیون دینار للسنة الدراسیة  1.3في مدارس األونروا في المملكة بقیمة 

  
  
  
  
 

  طلبة نیوز
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تُعلن التواریخ المتوقعة لتنفیذ عملیة القبول الموحد للعام  
  2020 -  2019الجامعي 

 
ث العلمي على ترسیخ مبدأ الشفافیة، والحرص على ففي إطار عمل وزارة التعلیم العالي والبح

ً لالستفسارات  مصلحة أبنائھا الطلبة بحیث یكونوا على علم مسبق بالمواعید التي تھمھم، ونظرا
العدیدة التي وردت للوزارة، فإن الوزارة تعلن التواریخ المتوقعة لتنفیذ عملیة القبول الموحد للعام 

 :في التصمیم أدناه، كما تؤكد الوزارة على ما یليكما تظھر  2020 - 2019الجامعي 
 
ً لاللتزام بھا) 1  .إن ھذه التواریخ ھي تواریخ متوقعة وستسعى الوزارة جاھدة
 
إن عملیة معالجة طلبات القبول الموحد ستتم مرة واحدة بعد إنتھاء تقدیم طلبات الدورة التكمیلیة، ) 2

 .حیث ستعلن نتائج القبول الموحد بعد ذلك
 
یحق لطلبة الدورة التكمیلیة االستفادة من المكرمات الملكیة السامیة ألبناء العاملین في القوات ) 3

المسلحة وأبناء المعلمین  ومكرمة المخیمات ، والتخصیصات الواردة في السیاسة العامة لقبول 
 ئرالطلبة باستثناء المقاعد المخصصة لطلبة أوائل األلویة والمحافظات، ومكرمة العشا

 
ً وخالل أسابیع إعالن تفصیلي لطلبات القبول الموحد للطلبة ذوي اإلعاقة ) 4 سیكون ھناك قریبا

للقبول في مرحلتي البكالوریوس والتجسیر، وذلك بعد أن تقوم الوزارة بتشكیل اللجنة الطبیة التي 
ً للسیاسة العامة لقبول الطلبة بمراجعة واعتماد التقاریر الطبیة الخ اصة بھم، وذلك ستعمل وفقا

 .بالتنسیق مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  
سیتم اإلعالن عن موعد تقدیم طلبات القبول الموحد ألبناء األردنیات بعد إعالن نتائج القبول ) 5

  الموحد

  طلبة نیوز
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 من عزائمكم استمد العزیمة أنتم عماد الوطن ومعكم وبكم تستمر نھضتھ: لملك مخاطبًا الشباب ا
  

عبر جاللة الملك عبد هللا الثاني عن فخره بالشباب األردني وھمتھم الصادقة وحبھم الكبیر وھم 
  .یحتفلون باألردن ومنجزاتھ

 
وقال جاللتھ في تغریدة على تویتر صباح امس األربعاء، إن الشباب عماد الوطن وبھم تستمر نھضتھ 

  .ویتحقق اإلنجاز
 

كم كنت .كم استمد العزیمة، وبفرحكم وسعادتكم تدوم سعادتيمن عزائم«وقال جاللتھ في التغریدة 
فخورا وأنا محاط بالشباب والشابات من مختلف مناطق الوطن وبما شھدت من ھمتھم الصادقة 

  .وحبھم الكبیر وھم یحتفلون بأردننا ومنجزاتھ
 

  .»أنتم عماد وطننا، ومعكم وبكم تستمر نھضتھ، ویتحقق اإلنجاز
 

س االول احتفال الجامعات األردنیة بالذكرى العشرین لعید الجلوس الملكي وكان جاللتھ حضر ام
الذي تخللھ عرض لقصص نجاح حققھا أبناء الوطن وبناتھ في عھد جاللتھ، عكست مراحل مھمة في 

  .بناء الدولة وتطورھا
 

  
  
  
  
  
  
  

  3: الدستور ص
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 قرارات ھیئة االعتماد تسیر بخطى حثیثة نحو إحقاق الحق
 م القضاةالدكتور علي منع

 
كل معاني الشكر والتقدیر واالحترام،  قرارات ھیئة االعتماد تسیر بخطى حثیثة نحو إحقاق الحق

أرفعھا إلى عطوفة األستاذ الدكتور بشیر الزعبي رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان 
  .جودتھا، ومجلس الھیئة وجمیع العاملین فیھا بمختلف مستویاتھم اإلداریة

 
أصالة عن نفسي، ونیابة عن كل الحریصین على الرفع من جودة التعلیم العالي، في مؤسساتنا 
التعلیمة العتیدة، التي یشار إلیھا بالبنان بین جمیع دول المنطقة، على القرار الحكیم الذي اتخذتھ الیوم 

جامعات ؛ بتخفیض نسب أعضاء ھیئة التدریس من حملة الماجستیر في ال26/6/2019األربعاء 
في %) 10(إلى %) 20(فقط، ومن %) 5(إلى %) 20(األردنیة، في الكلیات اإلنسانیة من 

ً من بدایة الفصل الدراسي األول من  التخصصات العلمیة، لغایات حساب الطاقة االستیعابیة، اعتبارا
  . 2019/2020العام الجامعي 

 
بشیر الزعبي، منھجیة قیاس معاییر  كما أقر المجلس خالل جلسة الیوم األربعاء برئاسة الدكتور

، وأقر طلب االشتراك الخاص 2019ومؤشرات التصنیف األردني للبرامج األكادیمیة لعام 
واتخذ المجلس العدید من القرارات الخاصة . 2019بالتصنیف األردني للبرامج األكادیمیة للعام 

  .عات الرسمیة والخاصةباعتماد، أو تأجیل البت باعتماد العدید من التخصصات في الجام
 

 ً إن ھذا القرار یؤدي إلى رفع الظلم عن حملة الماجستیر الذین یقومون بالعبء : ونقول أیضا
ساعة، غیر األعمال البحثیة واإلداریة الموكلة إلیھم، ومن حقھم  ١٥التدریسي الحقیقي، ألن نصابھم 

ً ابتعاثھم لدراسة الدكتوراه؛ ألن االبتعاث ھو غایة تعیی   .نھم في الجامعاتأیضا
 

ً آخر عن كلیة اإلعالم في جامعة الیرموك، في ضوء المعطیات  عموما سوف أكتب بحول هللا مقاال
الجدیدة، ألنھا الكلیة الوحیدة التي فیھا تخصصي من بین الجامعات الرسمیة، وبحكم خبرتي السابقة 

ئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي لمدة ناھزت ربع قرن في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وھی
  .إن شاء هللا) عادٌل صادقٌ (وضمان جودتھا، وسوف أكون في طرحي 

 
ً بالنجاح، وأن یبارك هللا خطاھم، وأن یتواصل تفعیل  راجین أن تتكلل جھود ھیئة االعتماد دائما

  .القرار إلنجاحھ، والحزم في تطبیقھ

  
  
  

  طلبة نیوز

 مقاالت 
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 ة وعودة األجواء الصیفیة االعتیادیةانحسار للموجة الحار.. الخمیس 
   

 .یطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائھا أعلى من معدالتھا العامة بقلیل
 

ً في مناطق األغوار والبحر  ً فوق المرتفعات الجبلیة ، في حین یكون حارا ً نسبیا ویكون الطقس حارا
 .المیت وخلیج العقبة والمناطق الصحراویة

 
ً خاصة مع ساعات المساءوتعتدل األ  .جواء تدریجیا

 
ً مع ساعات العصر والمساء  .وتكون الریاح شمالیة غربیة ُمعتدلة السرعة تنشط أحیانا

 
 

 :وفي خلیج العقبة
 
 .شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -
 
 ).سم 15-10(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 
 .درجة مئویة 26: البحر درجة حرارة سطح میاه -
 

 التوصیات
عدم التعرض المباشر والطویل ألشعة الشمس خالل ساعات الظھیرة والعصر في مناطق األغوار -

 . والبحر المیت وخلیج العقبة باالضافة الى المناطق الصحراویة
 

 ً  لیال
ً إلى لطیف بشكل عام، مع ظھور السحب المنخفضة خاصة في شمال  .المملكة یكون الطقس ُمعتدال

 
  .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة

  عمون

 الطقس حالة
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  دیوان أخو عمیرة -محمد ھارون الصنات آل خطاب  -
  بیادر وادي السیر - كاید جمعة درویش الزین  -
  الجندویل -نبیلة أدھم سلیمان المؤقت  -
  المدینة الریاضیة - سالم شفیق مھاوش العبدالالت  -
  الصویفیة - حلبي جون عجیب توفیق حنا  -
  خلدا -جورج فھد فارس شامیة  -
  الصویفیة -بطرس سابا ابراھیم الفقس  -
  مادبا - سمیرة ودیع الفرح  -
  عرجان  - ثائر مجدي عمر ابو حسن  -
  دیوان آل ملحس - نعیم سلیمان محمد ملحس  -
  قاعة آل النبر - محي الدین محمد ابراھیم السمھوري  -
  الصویفیة - ي جون عجیب توفیق حنا حلب -
  الرابیة -زھیر عبدالغفور یونس الخانجي  -
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


