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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 لصفحةا

   أخبار الجامعة 
  3  تشكیالت أكادیمیة وإداریة في الجامعة األردنیة

ودنا : "وكیف اذھل حابس المجالي البریطانیین بقولھ .. تفاصیل قصة بناء الجامعة االردنیة 
  "جامعة ألوالدنا 

5  

  6  انطالق خامس دفعة للدبلوم المھني بالقیادة التعلیمیة
    شؤون جامعیة ومحلیة 

  8  رات مجلس اعتماد مؤسسات التعلیم العاليقرا
  9  تقدیم طلبات االستفادة من المنح الخارجیة من االثنین إلى األربعاء: المعاني

  10  توقعات بقبول مجلس التعلیم العالي لطلبة في كلیة الطب فوق الطاقة االستیعابیة
  11  الــف طلـــب تسلمتھـــا وحـــدة القبــول الموحــد 54
  مقاالت                                                    

  اإلدارة السیاسیة عمل جماعي
  موسى شتیوي. د

12  

  14  حالة الطقس
  15  الوفیات

 المحتوى
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 تشكیالت أكادیمیة وإداریة في الجامعة األردنیة

  
المجلس الدكتور عدنان قرر مجلس أمناء الجامعة األردنیة خالل جلسة عقدھا الیوم برئاسة رئیس 

إجراء تشكیالت أكادیمیة  بدران وبناء على تنسیب رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة،
  .وإداریة

 
  

  :الكلیات 
  

 كلیة اآلداب
 الدكتور حسام البلبیسي نائب العمید لشؤون الجودة واالعتماد -

  
 كلیة األعمال

 سات العلیاالدكتور سامر الدحیات نائب العمید لشؤون الدرا -
 الدكتور عادل بینو نائب العمید للشؤون اإلداریة -

  
 كلیة الطب

 الدكتورة منار اللواما نائب العمید لشؤون الدراسات العلیا والبحث العلمي -
  

 كلیة العلوم التربویة
 الدكتور عبد السالم العوامرة نائب العمید للشؤون اإلداریة -
 الجودةالدكتور مھند الشبول نائب العمید لشؤون  -

  
 كلیة الھندسة

 الدكتور دیب أبو فارة نائب العمید للشؤون اإلداریة -
  

 كلیة الحقوق
 الدكتور سعد عبد الكریم أبو الغنم نائب العمید لشؤون الدراسات العلیا -
 الدكتور عمر العكور نائب العمید لشؤون التطویر والجودة -

  
 

 كلیة التربیة الریاضیة
  ب العمید لشؤون الجودة والتطویرالدكتورة عائدة العواملة نائ -

 أخبار الجامعة

  سرایا -أي االلكترونيالر -الدستور االلكتروني -المدینة نیوز -السوسنة -عمون -أخبار األردنیة
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 كلیة الفنون والتصمیم

 الدكتور نضال نصیرات نائب العمید لشؤون الدراسات العلیا -
 الدكتور مازن عصفور نائب العمید للشؤون اإلداریة واألكادیمیة -

  
 كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة

 میدالدكتور محمد عیادات نائب الع -
 

 كلیة اللغات األجنبیة
 الدكتورة ھالة أبو طالب نائب العمید للشؤون األكادیمیة -

 
 كلیة اآلثار والسیاحة

 الدكتور إسماعیل أبو عامود نائب العمید -
 

  كلیة الدراسات العلیا
 الدكتور أشرف العدوان نائب العمید لشؤون الكلیات اإلنسانیة -

  
  

 :قرر التالي فقد ت عمادة شؤون الطلبةوفیما یتعلق ب
 الدكتور إسماعیل مزایدة نائب العمید للشؤون اإلداریة والمالیة -
 الدكتورة جمانة الزعبي نائب العمید لشؤون الطلبة -

 
  

، لوحدة الرقابة والتدقیق الداخلي قرر مجلس األمناء تعیین الدكتور ولید القاضي مدیراإلى ذلك 
 .رضوان وشاح عمیدا للبحث العلمي تعیین الدكتورو
 
  

قرر المجلس تعیین الدكتور معاذ أبو فرج عمیدا لكلیة نظم فقد  العقبة/ كلیات فرع الجامعةوعن 
  .وتكنولوجیا المعلومات
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ودنا : "وكیف اذھل حابس المجالي البریطانیین بقولھ .. تفاصیل قصة بناء الجامعة االردنیة 
  "جامعة ألوالدنا 

    
ع التواصل االجتماعي ، تفاصیل بدایات انشاء الجامعة نشر الناشط سھم العبادي قصة على موق

  .االردنیة و كیف قامت القوات المسلحة االردنیة بحفر األساسات
  

زار وفد بریطاني األردن برئاسة عضو البرلمان  1961وبحسب المعلومات المنشوره انھ و في عام 
بریطانیة لألردن وإجتمع الوفد مع البریطاني الدكتور إیریك فلتشر لإلتفاق على تفاصیل المساعدة ال
  .رئیس ھیئة األركان المرحوم حابس باشا المجالي في القیادة العامة

  
وعند سؤال الوفد عن اإلحتیاجات التسلیحیة لقواتنا المسلحة أجابھم حابس باشا بعفویة وبطریقة 

لب فالمتحدث ، إستغرب الجمیع الط" ودنا تساعدونا نبني جامعة ألبنائنا " أذھلت الحاضرین 
عسكري ولمتوقع ھو طلب الحصول على مدافع ودبابات وتجھیزات عسكریة ، وأضاف رحمھ هللا 

ً حدیثھ لرئیس الوفد  فیمكننا الحصول ... لن أسألكم عن األسلحة وإنواعھا - یا دكتور فلتشر: موجھا
عرف كیف تستخدم علیھا من أي مصدر كان، لكننا بحاجة إلى جامعة لألجیال القادمة التي یجب أن ت

وھكذا أصر حابس أن یُحّول مخصصات المساعدة البریطانیة لذلك .... السالح الذي سنشتریھ منكم 
ً أللیات سالح الھندسة الملكي والقوات المسلحة  العام لبناء أم الجامعات األردنیة وتم اإلیعاز فورا

نبت الجبیھة الزراعي وھو موقعھا البدء في حفر أساسات وأعمال بناء الجامعة األردنیة في موقع مست
  .الحالي 

  
  ).أن أول من حفر أساسات الجامعة األردنیة ھم العسكر ( وھكذا یُسجل التاریخ 

 

  سرایا
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 انطالق خامس دفعة للدبلوم المھني بالقیادة التعلیمیة
  

ي في القیادة تستعد أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین الستقبال الدفعة الخامسة من الدبلوم المھن
التعلیمیة المتقدمة لمدیري المدارس الحكومیة ممن تقدموا بطلب لاللتحاق بالدبلوم من مختلف أقالیم 

، بالتنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم وبدعم من مؤسسة جاك ما 2020/ 2019المملكة للعام 
 .الصینیة

ام وزارة التربیة والتعلیم للشؤون وبھذا الصدد عقدت األكادیمیة اجتماًعا تعریفیًا بحضور أمین ع
اإلداریة والمالیة سامي السالیطة والرئیس التنفیذي لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة باسم سعد 
وسعادة النائب ھدى العتوم والرئیس التنفیذي ألكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین الدكتور أسامة 

كادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین الدكتور أسامة عبیدات إن وقال الرئیس التنفیذي أل.   عبیدات
الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة المتقدمة جاء لتطویر الكفایات المھنیة للقیادات المدرسیة، 
وتزویدھم باألدوات المناسبة لتقییم وتحلیل واقع مدارسھم، والكشف عن المشكالت في الممارسات 

 .الخطط اإلجرائیة لعالجھا ومتابعة تنفیذھاالتدریسیة، ووضع 
 

وأضاف عبیدات أن ھذه الدفعة ضمت عدًدا من المشرفین ومدیري المدارس الحكومیة من مختلف 
مدیًرا من إقلیم الشمال  35مدیر ومدیرة، بواقع  105أقالیم المملكة، إذ بلغ عدد المدیرین المقبولین 

 .مشرفین تربویین 5من إقلیم الجنوب، إضافة إلى مدیًرا  20مدیًرا من إقلیم الوسط و 50و
 

وأكد أمین عام وزارة التربیة والتعلیم سامي السالیطة أھمیة الشراكة مع أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب 
المعلمین  في الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة المتقدمة، مشیًرا إلى أن الوزارة تعقد آماًال كبیرة على 

م الذي یعنى بمدیري المدارس إلحداث تغییرات جوھریة في الممارسات القیادیة من خالل ھذا الدبلو
 .تناول أفضل الممارسات العملیة العالمیة في القیادة التعلیمیة

 
وفي السیاق، أطلقت أكادیمیّة الملكة رانیا لتدریب المعلمین الدبلوم المھنّي في القیادة التعلیمیّة 

بالتعاون مع الجامعة األردنیّة وبدعم من وزارة الشؤون الدولیّة  2016عام المتقّدمة في أیار من 
، وبلغ عدد المشاركین في الدبلوم »تعزیز برامج التنمیة المھنیّة للمعلمین«في كندا، ضمن مشروع 

 . مدیًرا ومدیرة 325منذ انطالقھ 
 

لتنمیة المھنیة المطّور من جامعة ویستند الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة المتقدمة إلى منھاج ا
ساعة  24كونیكتیكت األمریكیة والذي تنفذه األكادیمیة بالتعاون معھا، ویھدف الدبلوم المكّون من 

معتمدة إلى تطویر وتنمیة الكفایات المھنیة للقیادات المدرسیة وتمكینھم من تنظیم عملیّة اتخاذ 
م القرارات المستندة إلى األدلة لضمان فاعلیة ا ّ ألفراد والمؤّسسة بما ینعكس ایجابیًا على تحسین تعل

 . الطلبة
 

ویشمل الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة المتقدمة على أربعة مجمعات تدریبیة، المنھاج والتدریس 
م المھني، وبناء مناخ وثقافة مدرسیة إیجابیة، والمدرسة كمؤسسة  ّ والتقویم، واإلشراف والتقییم والتعل

 . فاعلة
 

  خبرني
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ومن الجدیر بالذكر، أن أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین انطلقت رسمیًا كمؤسسة وطنیة في 
ّعلیم في  2009حزیران  برعایة جاللة الملكة رانیا العبدهللا، وتتبنى رؤیة جاللتھا لالرتقاء بنوعیة الت

ّمین بالمھارات الالزمة ، وتقدیر دورھم، وتقدیم الّدعم األردن والمنطقة العربیة من خالل تمكین المعل
الالزم لھم للتمیّز في الغرفة الصفیة وتعمل بالّشراكة مع وزارة التربیة والتعلیم على تطویر برامج 
ّعلیمیة في األردن بشكل خاص  مین والقیادات المدرسیّة استجابة لالحتیاجات الت ّ التنمیة المھنیة للمعل

  .والعالم العربي بشكل عام
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 قرارات مجلس اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على االعتماد الخاص لتخصص 
 .ماجستیر نظم المعلومات الصحیة في جامعة العلوم والتكنولوجیا

 
برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على االعتماد الخاص  ووافق المجلس خالل جلسة عقدھا الیوم االربعاء

لتخصص ماجستیر تكنولوجیا الحكومة اإللكترونیة في جامعة مؤتة، واجل البت في االعتماد الخاص 
 .لتخصص ماجستیر القانون الجزائي في جامعة عمان االھلیة

 
اقة المتجددة في ووافق المجلس على االعتماد الخاص االولي لتخصص بكالوریوس تكنولوجیا الط

جامعة العلوم التطبیقیة، ورفع الطاقة االستیعابیة لتخصص بكالوریوس اللغة االنجلیزیة وآدابھا 
الترجمة في جامعة البترا، ورفع الطاقة االستیعابیة لتخصص  - وبكالوریوس اللغة االنجلیزیة 

تخصص ماجستیر تحلیل بكالوریوس الھندسة المیكانیكیة في جامعة الزیتونة، واالعتماد الخاص ل
 .االعمال في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا

 
كما وافق المجلس على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس وماجستیر اللغة 
االنجلیزیة، وعلى االعتماد الخاص االولي لتخصص بكالوریوس التسویق اإللكتروني والتواصل 

 .االجتماعي في جامعة الشرق األوسط
 

ووافق على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس التربیة في التعلیم االبتدائي، 
واستمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر ادارة االعمال، وتخصص بكالوریوس تقنیات 

 .المعلومات والحوسبة في الجامعة العربیة المفتوحة فرع االردن
 

تكنولوجیا ھندسة  -خصص بكالوریوس ھندسة میكانیك كما وافق على االعتماد الخاص االولي لت
السیارات، واالعتماد الخاص االولي لتخصص بكالوریوس الواقع االفتراضي والواقع المعزز في 

 .كلیة لومینوس الجامعیة
 

ووافق المجلس على تعدیل وإعادة تشكیل مجلس امناء معھد موسیقات القوات المسلحة األردنیة الكلیة 
 .متوسطة العسكریةالجامعیة ال

كما وافق المجلس على تثبیت الطاقة االستیعابیة العامة، وتشكیل مجلس أمناء كلیة رفیدة األسلمیة 
 .للتمریض والقبالة والمھن الطبیة المساندة الجامعیة المتوسطة التابعة لوزارة الصحة

 
اقع المعزز، وأقر المجلس المجاالت المعرفیة لتخصص بكالوریوس الواقع االفتراضي والو

 .تكنولوجیا ھندسة السیارات -والمجاالت المعرفیة لتخصص بكالوریوس ھندسة میكانیك
  .وقرر المجلس استمراریة االعتماد العام في كلیة عمون الجامعیة التطبیقیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  بترا
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 تقدیم طلبات االستفادة من المنح الخارجیة من االثنین إلى األربعاء: المعاني
 
 

التعلیم وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ولید المعاني، إن تقدیم طلبات االستفادة قال وزیر التربیة و
/  9/  9سیكون اعتبارا من صباح یوم اإلثنین  2020/ 2019من المنح الخارجیة للعام الجامعي 

  .2019/  9/  11من مساء یوم األربعاء الموافق  12و حتى الساعة  2019
 

، أن "تویتر"لھ عبر صفحتھ الرسمیة على موقع التواصل االجتماعي وأشار المعاني في تغریدة 
  .مدیریة البعثات في الوزارة ستعلن التفاصیل یوم غد الخمیس

  طلبة نیوز
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 توقعات بقبول مجلس التعلیم العالي لطلبة في كلیة الطب فوق الطاقة االستیعابیة
 

ل اعداد من الطلبة في التخصصات توقع خبراء في القبول والتسجیل؛ لجوء مجلس التعلیم العالي لقبو
الطبیة؛ تزید على الطاقة االستیعابیة للجامعات لتخفیض الحدود الدنیا لمعدالت القبول بتخصص 

، بسبب االعداد الكبیرة من الطلبة الذین نالوا معدالت % 98الطب، ضمن قائمة القبول الموحد دون 
فما فوق في االمتحان العام والتكمیلي %  95مرتفعة، اذ بلغ عدد الطلبة الحاصلین على معدل 

فما فوق في الفرع نفسھ %  90، بینما بلغ عدد الحاصلین على معدالت 5315وحده ) علمي(
16232.  

 
 .ألف طالب 49ونسبت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الى المجلس بقبول نحو 

ویتوقع الخبراء؛ بان تكون زیادة اعداد المقبولین في التخصصات الطبیة، ضمن قائمة القبول الموحد 
على حساب اعداد المقبولین ضمن البرنامج الموازي، ما سیؤثر سلبا على ایرادات الجامعات التي 

  .تضم تخصصات طبیة ورسوم الساعات الدراسیة فیھا ضمن البرنامج العادي منخفضة
 

یؤدي الكتظاظ في اعداد طلبة الطب وطب االسنان، ما یخالف معاییر الطاقة االستیعابیة كما س
  .ویؤدي الى مشاكل في تدریب الطلبة

 
وعانت جامعتا االردنیة والعلوم والتكنولوجیا من قرار اعادة النظر في تعلیمات السنة التحضیریة، ما 

طب االسنان، إذ سیشكل ذلك ضغطا جراء أدى الختیار معظم طلبة ھذه السنة، لتخصص الطب دون 
 .االعداد الكبیرة لطلبة السنة الثانیة في تخصص الطب على اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعتین

وبلغ عدد طلبات االلتحاق االلكترونیة للطلبة الناجحین بالدورة التكمیلیة في امتحان شھادة الثانویة 
طلب، بینما بلغ مجموع الطلبات  18800قدمة حتى امس ، الم2019/2020العامة األردنیة للعام 

الف  54المقدمة ممن اجتازوا االمتحان العام والتكمیلي قبیل اغالق عملیة استقبال الطلبات نحو 
  .طلب

 
لیالً من لیلة امس،  12.00وانتھت عملیة تقدیم الطلبات لمن اجتازوا االمتحان التكمیلي الساعة الـ

ویتوقع اعالن قائمة القبول  www.admhec.gov.jo: تروني للوحدة، وھووذلك عبر الموقع االلك
  .الموحد منتصف الشھر الحالي

 

  6: الغد ص
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 الــف طلـــب تسلمتھـــا وحـــدة القبــول الموحــد 54
  

اعلنت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد خولة ِعَوض ان عدد الطلبات التي تسلمھا الموقع حتى مساء 
  .الفا من الذین تقدموا للدورة التكمیلیة  18الف طلب من ضمنھم حوالي  54لي امس وصل الى حوا

 
واشارت ِعَوض الى انھ لن یتم تمدید فترة التقدیم التي انتھت مساء امس وسیتم فورا ادخال البیانات 
 والبدء بمعالجتھا وسیتم خالل الیومین القادمین التحضیر للتقریر الذي طلبھ مجلس التعلیم العالي
َي  للتحضیر لالعداد والتخصصات األكثر طلبا وتوزیع اصحاب المعدالت العالیة وتوجھھم الى ا

  .تخصصات طبیة منھا او ھندسیة او غیرھا 
 

ومن المتوقع ان یتم عقد جلسة لمجلس التعلیم العالي بدایة االسبوع المقبل لتحدید اإلعداد المرشح 
ل الوحدة عملھا تمھیدا إلعالن القائمة منتصف أیلول قبولھا عبر وحدة تنسیق القبول الموحد لتكم

 .المقبل

 

  
  
  

  7: الدستور ص
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 اإلدارة السیاسیة عمل جماعي
  موسى شتیوي. د

 
إن نجاح الدول والمؤسسات تاریخیا واآلن یعتمد على العمل الجماعي الذي تقوم بھ المؤسسات المعدة 

یاب العمل الجماعي والضعف المؤسسي ھو السبب الرئیس لفشل الدول لذلك، والنتیجة الحتمیة لغ
  .والمؤسسات

 
التجربة التاریخیة تعلمنا بوجود ثالثة شروط أو خطوط عریضة، التي تمكن أو تؤدي لنجاح الدول أو 

  .المؤسسات إذا كانت موجودة، أو فشلھا في حالة غیابھا
 

 :ؤسسي تتطلب توفر التالياإلدارة الناجحة على المستوى السیاسي أو الم
 ً توفر رؤیة واضحة لما تسعى لتحقیقھ الدول والمؤسسات، التي تتطلب وضع أھداف قابلة : أوال

. الرؤیة یجب أن ال تكون تمنیات فقط ، بل من األفضل أن تكون طموحة، ولكن واقعیة. للتحقیق
ً للمؤسسات لتحقیقھا  .الرؤیا لیس لھا معنى إذا لم تصبح ھدفا

 ً الرؤیة وحدھا ال تكفي، بل یجب ترجمتھا إلى أھداف محددة ومرتبطة بفترة زمنیة یتم اإللتزام : ثانیا
  .بھا
 

األھم من ذلك، ھو القدرة على نقل ھذه الرؤیة لكافة مستویات اإلدارة المعنیة، سواء كنا نتكلم عن 
تحقیقھا الحكومة أو فعلى سبیل المثال، إذا كان ھناك رؤیة تسعى ل. الحكومة، أو ایة مؤسسة أخرى

الدولة، فال یكفي أن یتم اإلعالن من الجھة المعنیة، بل یجب أن تكون أو تصبح برنامج عمل لكافة 
  .المؤسسات، وتنعكس على عملھا وبرامجھا

 
 ً السیاسیة؛ واالقتصادیة؛ والعملیة : العمل الجماعي ھو السر في اإلنجاح على كافة المستویات: ثالثا

بالتأكید لیس القصد من ذلك التقلیل من شأن األفراد في القیادة . في النجاحات الفردیةواألكادیمیة، أو 
. واإلنجاز، ولكن حتى النجاح الفردي المبني على قرارات شخص أو قائد فذ في مجالھ، یزول بزوالھ

 .ورأینا من التجربة مؤسسات تنھار، او حتى دول بعینھا، عندما یغیب الزعیم او القائد
. الجماعي ثقافة عامة وثقافة مؤسسیة نعاني منھا بشكل كبیر في بالدنا وعلى المستویات كافةالعمل 

األمثلة على ذلك كثیرة ، فنالحظ ضعف أو غیاب العمل الجماعي أحیانا بالحكومة، وعندما نقیم نركز 
اعیة متفق على األفراد، أو الوزیر أو الرئیس، وننسى ان نسأل إذا كان ھذا الوزیر ینفذ سیاسة جم

األرجح أن الثانیة ھي األصح ، وھذا إن دل على شيء، . علیھا، أم أنھ یعمل حسب رؤیتھ أو قناعاتھ
فإنھ یدل على غیاب الرؤیة الجماعیة الواضحة لعمل كل جزء من الحكومة، وأیضا غیاب العمل 

  .الجماعي عن ادائھا
 

ا كمثال على العمل المؤسسي ، ولكن لیس المقصود تقییم الحكومة ھنا، ولكن ال بد من استخدامھ
 .التشخیص ینطبق على أغلب المؤسسات كالبرلمان والجامعات وغیرھا

لذا ، عندما نشعر بأن رئیس وزراء أو وزیرا أو رئیس مؤسسة یفشل في اإلدارة، الكل ینتظر تغییر 
ً وكأن المشكلة تكمن بھ ومعھ، ولیس المؤسسة نفسھا  .الشخص والمضي قدما

  9: الغد ص

 مقاالت 
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عنصر أساسي في نجاح الدول والمؤسسات ، ولكن یجب أن ال نعتقد بأن الثقافة المؤسسیة الثقافة 
یجب أن تكون موجودة بالفطرة لدى الناس أو ھي مسؤولیتھم، بل على العكس فإن الثقافة العامة ھي 

ً بكل المؤسسات ً من المدرسة، مرورا  .عملیة صناعة مجتمعیة تقوم بھا المؤسسات المعنیة ، بدءا
ا نالحظھ الیوم وبحاجة لعالجھ ھو نوع من عدم الوضوح في الرؤیة، وغیاب أو تراجع بالعمل م

  .المؤسسي، وضعف بالروح الجماعیة في األداء والعمل
 

. عندما نتحدث عن العمل الجماعي وروح الفریق استذكر األوركسترا أو فرق الریاضة الجماعیة
ویوفرون عناصر مھمة للنجاح، ولكن ال یمكن ان تنجح  بالطبع في تلك الحالتین ھناك أفراد مبدعون

األوكسترا أو الفریق بشكل مستدام بدون عمل الفریق، وشعور كل فرد بأن نجاح الفریق أو المؤسسة 
ھو نجاح شخصي لھ، وعلى عكس ما یتوقع الناس، فإن عمل الفریق ھو أحد اسرار النجاح والتمیز 

  .الفردي ولیس العكس
 

  .أن نسعى لتطویر ھذه القیم في مؤسساتنا لتحقیق ما نصبو إلیھلذا ال بد من 
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 اجواء معتدلة في مختلف المناطق.. الخمیس 
   

  .تكون درجات الحرارة أقل من معدالتھا العامة بحدود درجتین مئویتین
ً في مناطق االغوار وا ً نسبیا ً في ُمختلف المناطق، ویبقى حارا لبحر المیت ویكون الطقس ُمعتدال

 .والعقبة والمناطق الصحراویة
 

ً في بعض  ً صباحا وتظھر كمیات من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة، ویكون الجو غائما
 ً  .المناطق الشمالیة، مع فرصة ضعیفة للرذاذ أقصى الشمال صباحا

 
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

 :وفي خلیج العقبة
 .عتدلة السرعةشمالیة م: الریاح -
 ).سم 10- 5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 28: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 ً  لیال
ً بوجھ عام، یمیل للبرودة فوق المرتفعات الجبلیة والسھول الشرقیة بعد  ً ورطبا یكون الطقس لطیفا

  .منتصف اللیل
 .وتظھر كمیات من السحب المنخفضة

  .وتكون الریاح شمالیة غربیة ُمعتدلة السرعة

  عمون

 حالة الطقس
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  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


