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خالدي لدعم ورش عمل ضمن برنامج ربط - یحصل على منحة نیوتن) األردنیة(الخصاونة في 

 الباحثین
 

حصل الطلب المقدم من قبل عضو ھیئة التدریس في كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة  -فادیة العتیبي
خالدي المعنیة بدعم ورش عمل ضمن برنامج ربط -الدكتور حسام خصاونھ على  منحة نیوتن

 .خالدي في األردن–ءا من صندوق منح نیوتن الباحثین الذي یعد جز
 

اإلنتقال إلى قطاع نقل قلیل أو عدیم "وتضمن الطلب المقدم من الخصاونھ تنظیم ورشة عمل بعنوان 
باالشتراك مع جامعة بیرمنجھام البریطانیة التي تعتبر من الجامعات الرائدة في ھذا " اإلنبعاثات

ا في حزیران المقبل مجموعھ من الباحثین األردنیین المجال، ویشارك في الورشة المنوي عقدھ
والبریطانیین المھتمین بمواضیع النقل المستدام و تكنولوجیا السیارات الكھربائیة و انتقال وتخزین 

 .الطاقة، باالضافة إلى تكنولوجیا خالیا الوقود الھیدروجینیة
  

جلس الثقافي البریطاني في شھر أیلول وكانت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي قد وقعت مع الم
خالدي في األردن، –الماضي اتفاقیة إلطالق برنامج ربط الباحثین كجزء من صندوق منح نیوتن 

- 2016(وذلك انطالقا من المحور الرابع من محاور االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
ردنیة من االطالع على أفضل الممارسات ، الذي یتضمن تمكین مؤسسات التعلیم العالي األ)2025

العالمیة في مجال التعلیم العالي حیث یتیح الصندوق الفرصة للباحثین المستجدین في كل من المملكة 
، وتركز "كمشاركین"األردنیة الھاشمیة والمملكة المتحدة للتقدیم والمشاركة في ورشات العمل 

ن في بدایة حیاتھم المھنیة، وإنشاء روابط بحثیة جدیدة على بناء قدرات الباحثی" ورش ربط الباحثین"
 . وتعزیز روابط البحث الموجودة

  
مشاركا من )  30(وقال الخصاونھ إن ورشة العمل التي ستقام في عمان سیشارك فیھا ما یقارب 

 .األردن والمملكة المتحدة وسیتم تغطیة كافة التكالیف لجمیع المشاركین
  

لبات الباحثین المھتمین من كال البلدین بالمشاركة سیفتح قریبا وستكون وأضاف أن باب قبول ط
فرصة للباحثین المشاركین للتعرف على أحدث األبحاث والمشاریع المتعلقة بالنقل النظیف وقلیل 
الكربون، باالضافة إلى منحھم فرصة للتعرف على سبل التعاون والتشبیك بین الباحثین والجامعات 

 .كیل فرق بحثیة للعمل على مشاریع واستدراج منح وتمویل ألعمال بحثیة مستقبلیةفي البلدین وتش
  

خالدي احتفاًء بعالم الكیمیاء -تجدر اإلشارة إلى أن صندوق نیوتن في األردن ُسِمَي صندوق نیوتن
الحیویة األردني الدكتور أسامة الخالدي الذي كرس حیاتھ لتدریس أجیال من العلماء وطالب 

ت الطبیة في األردن والمنطقة، وقام صندوق نیوتن ببناء شراكات في البحث واالبتكار مع التخصصا
سبع عشرة دولة شریكة لدعم التنمیة االقتصادیة والرفاه االجتماعي فیھا ولتطویر قدرتھا في مجالي 

 .البحث واالبتكار ولتحقیق النمو المستدام طویل األجل
  

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز -المدینة نیوز -األردنیةأخبار 
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حث العلمي والمجلس الثقافي البریطاني قد اقامتا إحتفاال إلعالن وكانت وزارة التعلیم العالي والب
أسماء المتقدمین الفائزین بالدعم بحضور أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عاھد الوھادنھ و السفیر البریطاني في عمان السید أدوارد أوكدن، والسید جویل بابرز مدیر المجلس 

اني حیث تم تكریم الفائزین األربعة من الجامعة األردنیة وجامعة مؤتة، وجامعة آل الثقافي البریط
 .البیت، وجامعة فیالدلفیا، وبحضور عدد من المعنیین بالبحث العلمي واالبتكار
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  2018المرشد التربوي المتمیز للعام /بعد فوزھم بجائزة الملكة رانیا العبد هللا للمعلم المتمیز

  ردنیة یواصلون تسطیر أسمائھم في سجالت التمیز واإلبداعخریجو األ
  

تكریمنا من قبل جاللة الملكة رانیا العبدهللا؛ ما ھو إال حافز لنا، للمزید من العمل " -سناء الصمادي 
  ."واالجتھاد، ومواصلة رحلة التمیز واإلبداع 

  
، بعد "إعالم الجامعة األردنیة"ھذا ما بدأن بھ حدیثھن خریجات متمیزات من الجامعة األردنیة لـ 

  . 2018المرشد التربوي المتمیز للعام /فوزھن بجائزة الملكة رانیا العبدهللا للمعلم المتمیز
  

وعبرن المعلمات المكرمات عن شعورھن بالفخر بھذا التكریم الملكي، وبھذه اللفتة الكریمة، في 
اذج مشرفة ومتمیزة في القطاع، لیكونن تسلیط الضوء على النقاط االیجابیة في المعلم، وعرض نم

ً لزمالئھن وزمیالتھن في تحسین العملیة التربویة والتعلیمیة على حد سواء ً وعونا   .سندا
  

وجاءت الجائزة كفكرة ورائدة، إلطالق األمل من جدید وتأكید العمل في میدان التعلیم للخروج 
  .إلبداع واإلنجاز بالمعلمین من واقعھم الصعب في مدارسھم إلى التنافس وا

  
منال اشتیوي، وأمل الصوفي، وھدى ھویمل، وسمر مبسلط، وعائشة : وانضمت كل من المعلمات

نسرین الشھوان، وفادیة الصالحات، إلى : الشنیكات، وإلھام عبد الكریم، والمرشدتان التربویتان
ي البیئة التربویة كوكبة خریجات الجامعة األردنیة المتمیزات لیسطرن رحلة التمیز واإلبداع ف

  .ولخدمة المسیرة التعلیمیة في األردن 
  

، التي )الجامعة األم(نھدي فوزنا ھذا إلى جامعتنا األردنیة  -قلن الفائزات - وبحصولھن على الجائزة
نھلن منھا خبراتنا وتعلیمنا على أیدي نخبة من عظماء الھیئة التدریسیة في الجامعة قدموا العلم 

سنوات رحلتنا التعلیمیة فیھا، وكنا یوما ما على مقاعد الدراسة فیھا استلھمنا منھا والمعرفة على مدى 
  .روح التمیز والریادة من كوادرھا االكادیمیة المعطاءة

  
كانت وال زالت منارة للعلم ترفد المجتمع بالكفاءات " الجامعة األردنیة"وأضفن أن جامعتنا 

ر أسماءھا في العدید من المحافل األكادیمیة محلیا والمواھب األكادیمیة التي استطاعت أن تسط
  .وعربیا ودولیا

  
المعلمة والمرشدة التربویة نسرین الشھوان خریجة الجامعة والحاصلة على درجتي البكالوریوس 

عبرت عن شكرھا للجامعة التي لم تتوان عن تقدیم الدعم لھا  2002والماجستیر في علم النفس عام 
حھا خالل مسیرتھا التعلیمیة في الجامعة، وحتى حصولھا على درجة في تطویر ذاتھا وطمو
  .الماجستیر في علم النفس

  
وأضافت أن للجامعة وللكلیة دور كبیر في صقل شخصیتھا وخبراتھا ومعارفھا التي نھلتھا على أیدي 

  .أعالم وأساتذة كلیة اآلداب وصوال الى التمیز
  

  طلبة نیوز -المدینة نیوز -أخبار األردنیة
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هللا للمعلم والمرشد التربوي المتمیز أھمیة كبیرة في ترسیخ إن لجائزة الملكة رانیا العبد : وتابعت
ً في تفكیر األجیال لتخریج طلبة منتجین ومفكرین ومنتمین  مبادىء التمیز واإلبداع، والتأثیر إیجابا

  .لمجتمعھم
  

وزادت أن اشتراكھا بالجائزة كان للجامعة األردنیة الفضل األول في ذلك، من خالل الخبرات التي 
ا خالل دراستھا إلى جانب احتضانھا كمساعد بحث وتدریس في ذات الوقت، ما عزز من استقتھ

تطابق معاییر الجائزة لدیھا، معربة عن امنیتھا في مواصلة دراستھا العلیا في المستقبل القریب في 
  .الجامعة االردنیة

  
ي التربیة عام المعلمة أمل الصوفي الحاصلة على دبلوم عال في تخصص تكنولوجیا المعلومات ف

، لفتت إلى أن دراستھا في الجامعة األردنیة كان لھا دور مھم لما وصلت إلیھ الیوم من خالل 2013
دعمھا لإلبداع والمبدعین وتطویر الذات، وأشارت إلى أن الجائزة شكلت بالنسبة لھا  فرصة ثمینة 

  .لتنمیة الذات مھنیا والوصول إلى اإلبداع والتمیز
  

التربویة فادیة الصالحات الحاصلة على درجة البكالوریوس في علم النفس في عام وبینت المرشدة 
أن الجامعة قدمت لھا الكثیر حیث أتاحت لھا الحصول دورات في مھارات الحیاة عن طریق  2002

  .مؤسسة إنجاز، كما أن التدریب المیداني كان سببا في التعلم والعطاء المتواصل والحماس في العمل
  

لھا على جائزة التمیز قالت الصالحات إن الجائزة أضفت لھا خبرة وتجربة مھنیة عالیة، وعن حصو
األمر الذي زاد اصرارھا على النجاح في كل شيء، لتختم حدیثھا قائلة إن حصولھا على الجائزة 
رسخ في نفسھا ما مفاده بأن تمیز اآلخرین ال یلغي تمیزھا وفوز اآلخرین أیضا ال یؤخر فوزھا وأن 

  .ساحة وثقافة التمیز واالبداع مشرعة للجمیع
  

وتعد جائزة الملكة رانیا للمعلم المتمیز والمرشد التربوي المتمیز لفتة كریمة من لدن فكر جاللة الملك 
عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم وجاللة الملكة رانیا العبدهللا المعظمة، تجسد مدى اھتمامھما 

د علیھ اآلمال؛ فالمعلم قائد التغییر للنھوض بالمستوى الذي یطمح ورعایتھما للمعلم الذي تعق
ً یحتذى بما  جاللتیھما للوصول من خاللھ إلى أردن العلم والمعرفة، بإیجاد معلم أردني سیبقى نموذجا
یمتلكھ من قدرات تعلیمیة متمیزة، تمكنھ من تسلیح أبناءنا یتمتعون بالعلم ممارسة وسلوكا، مزودین 

  .اقعیة لطرق التعامل من أسالیب الحیاةبخبرات  و
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 أمین عمان یلتقي عدداً من طلبة الجامعة األردنیة
  

قال أمین عمان الدكتور یوسف الشواربة أن األمانة تتجھ نحو إنتاج الطاقة الكھربائیة من النفایات في 
ھرباء التي تقوم وشركة الك)EBRD(مكب الغباوي بالتعاون مع البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر 

 .بأعمال الربط 
 

وأكد خالل لقائة الیوم مجموعة من شباب كتلة النشامى الشبابیة من طلبة الجامعة األردنیة أن 
ً لتخفیف كمیة النفایات التي یجري طمرھا  ً وطنیا  .مشروع تحویل النفایات إلى طاقة أصبح مشروعا

 
التابعة لھا للحدیث عن " أمام الرئیس"ومبادرة  وجاء لقاء الشواربة لمجموعة كتلة النشامى الوطنیة

أھم مطالب واحتیاجات طالب الجامعة األردنیة ضمن محاور النقل وتصریف میاه األمطار وخطط 
 .األمانة الھندسیة 

 
وبین الشواربة مھام مجلس أمانة عمان الكبرى والقطاعات التي تدیر عملھا، والمشاریع الحیویة التي 

تنفیذھا؛ أھمھا مشروع الباص سریع التردد، وأتمتة الخدمات التي تقدمھا األمانة،  تعكف األمانة على
 .وتطویر التشریعات بما یتناسب مع حداثة المدینة واإلنسان 

 
ونوه الطالب إلى مشاكل قطاع النقل في الجامعة األردنیة التي تتنوع بین عدم توفر خطوط وحافالت 

 .ت انتظار، وعدم انتظام مواعید الحافالت نقل كافیة، وعدم توفر مقاعد ومظال
 

ووعد الشواربة بتوفیر مقاعد ومظالت مؤقتة للطالب أمام بوابة الجامعة األردنیة لحین االنتھاء من 
ً إلى التعاون مع دائرة عملیات النقل العام وإدارة السیر من  أعمال البنیة التحتیة للباص السریع، الفتا

 .لحافالت أجل مراقبة وتصویب أوضاع ا
 

وأشار الشواربة في رده على مطالب الطلبة بأن العمل جاٍر على تطویر شبكة تصریف میاه األمطار 
 .ضمن البنیة التحتیة لمشروع الباص سریع التردد 

 
یذكر أن كتلة النشامى الطالبیة تأسست منذ ست سنوات وتعنى بقضایا وخدمات واحتیاجات طلبة 

ل اللقاء زیارة للطلبة لمعرض شوف عمان إطلعوا خاللھا على مجسم فیما تخل. الجامعة األردنیة
 .لكافة معالم المدینة 

  الغد االلكتروني -المدینة نیوز
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Meet the UJ student striving to ‘break stereotypes’ about disabilities 
 
 
In this undated photo, Hasan Tayem (centre) poses for a photo after a race in 
Dubai (Photo courtesy of Facebook( 
 
AMMAN — For Hasan Tayem, the first time he ran long-distance remains a 
vivid memory. One afternoon, whilst he was in the seventh grade, his PE 
teacher took his class to a running track. Though nervous at first, he said it 
would be the start of a life-long love affair . 
 
”I was so tired afterwards.  I ran 1km; I had never run this far before. When I 
went home after school I told my family about it. They were so proud of me 
they told me to ‘keep going ‘.“  
 
He would take his family’s encouragement to heart, eventually competing in 
— and winning — a number of marathons, both in Jordan and abroad. As 
his medal count grew, so too did his ability to beat his “personal best” (PB) 
times. Last year, he recorded a new PB of 36 minutes in a Beirut marathon . 
 
These achievements are made all the more remarkable given that Tayem is 
one of around 25,000 Jordanians who are visually impaired. 
 
In Tayem’s case, he is “fully blind” — his iPhone, for example, is equipped 
with a screen reader, and when he runs, a guide leads him . 
 
For the 21-year-old undergraduate at the University of Jordan, however, 
crossing the finish line in record time is only one of his goals. In breaking 
records, Tayem also hopes to break stereotypes about disability, raise 
awareness of the problems facing visually-impaired people in Jordan and 
encourage greater participation by people with disabled in society. 
 
According to Tayem, “I’m trying to reach the best for our culture .“  
 
’We have a voice‘ 
 
Achieving this dream, however, requires overcoming a number of barriers 
— not least of which is a culture of stigmatisation surrounding disability in 
Jordan . 

JORDAN TIMES P: 2 
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According to a 2016 report by the Higher Council for Persons with 
Disabilities (HCD), 13 per cent of the entire Jordanian population were 
found to be “disabled”, and roughly 16 per cent of those disabled people 
suffered from some form of visual impairment . 
 
Despite this, “we live in a culture where people are shamed and feel shame 
for being disabled”, according to Aya Aghabi, founder of Accessible Jordan, 
a charity dedicated to improving accessibility throughout Jordan . 
 
Part of the problem, according to Tayem, is the attitude of disabled people’s 
families, who keep their children “hidden” due to cultural shame — a 
practice criticised by HRH Prince Mired during a recent interview with The 
Jordan Times. 
 
Tayem, however, was one of the lucky ones. 
 
After being diagnosed as visually impaired at four months old, his parents 
remained determined that their son would grow up to live as normal a life as 
possible. 
 
His mother, according to Tayem, “was focused on raising me in a ‘normal’ 
way “.  
 
Recognising this privilege, Tayem would later try to change the attitudes of 
those parents and family members who “hid” their children indoors. He 
would go door-to-door trying to convince these parents that it was possible 
for their children to live an active life in Jordan, just as Tayem himself was 
doing. 
 
According to Tayem, his intention was to keep saying “that we [people with 
disabilities] are here, and we have a voice “ .  
 
But worries from the parents over the lack of infrastructure in Jordan, the 
safety of their children and the financial cost tied to supporting a child with a 
disability led to Tayem usually being shown the door. 
 
Unaddressed challenges  
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Tayem was no stranger to those same funding and infrastructure problems 
— most notably at school, where Tayem’s love for long-distance running 
blossomed. 
 
He ran as often as he could whilst still in school, “I would train three times a 
week at the Paralympic Committee, every week . “  
 
But one day, his teacher informed him that all sports classes were cancelled 
because his school for visually-impaired students had run out of funding, 
and the cost of taking pupils to the running track was too high . 
 
It would become the start of three years of not being able to run . 
 
According to the Friendship Association of the Blind, the lack of 
opportunities presented by failing infrastructure and insufficient funding is 
all too common for Jordanians with a disability:  “Persons living with 
disabilities in Jordan still face several challenges which have remained 
unaddressed... which include a lack of universal accessibility for people with 
disabilities .“  
 
For Tayem and his friends, this means that everything from potholes to 
exposed electrical wires poses a potential hazard. 
 
Despite legislation, such as the Rights of People with Disabilities Law 
passed by the Lower House in May 2017, which reaffirms the rights of 
disabled people to education and work, criticism remains over the failure of 
local governments to properly enforce the law. 
 
When asked whether the municipalities are doing enough to improve 
accessibility for Jordanians with a disability, Aghabi questioned whether 
they had an incentive to do so: “Why should the government bother to do 
anything if the people aren’t going to say anything ?“  
 
’I can do the same things‘ 
 
Tayem said that studying at the University of Jordan was life-changing for 
him . 
 
It gave him both the chance to run again, and the realisation that more had to 
be done to challenge stereotypes and misinformation about visually-
impaired people — especially on campus. 
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With each new class, Tayem would take the opportunity to better inform his 
peers and his teachers about visually-impaired people, beginning by asking 
them about some of the stereotypes associated with people with disabilities. 
 
”Some people said things like: ‘Visually impaired people can’t eat by 
themselves’ and ‘Visually impaired people can’t walk down the street 
alone ‘.“  
 
”I wanted to show them that just because I am disabled, it doesn’t mean that 
I can’t do the same things they do — I can do the same things .“  
 
In Tayem’s opinion, however, “Jordanian people have beautiful intentions 
— they want to help, but they just don’t know how .“  
 
He recalled one incident he had while walking down some stairs where a 
person passing by grabbed Tayem’s arm without asking, and led him off the 
stairs . 
 
For charities like Accessible Jordan, the need to improve awareness is 
paramount. Aghabi said, “social media campaigns help [to spread 
awareness], because we need to normalise disability in Jordan. We need to 
show disabled people in a positive light and we need to show that disabled 
people can contribute fully to Jordanian society “.  
 
Tayem said that sports are one way of normalising attitudes towards people 
with disabilities, and that his love for athletics stems from its “suitability” 
for everyone. “It allows everyone to show their ability, capability and full 
potential, no matter who they are .“  
 
Tayem said that as graduation looms, he still has one ambition: the desire to 
run for Jordan at the Paralympic Games in Tokyo next year. He trains three 
times a week, alongside studying for his exams and working freelance as a 
translator . 
 
When asked how he would like people to view him, he replied: “When I tell 
my classmates about me, and my achievements, I don’t want them to focus 
on ‘Tayem’ — I want them to focus on the fact this is a ‘visually-impaired’ 
person doing these things... I’m not Superman; I’m visually-impaired and we 
can all do whatever we want to .“  
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 منح الملك جائزة مصباح السالم لجھوده في استضافة الالجئین
  

أعلنت الرھبنة الفرنسیسكانیة الكاثولیكیة امس األربعاء عن منح جاللة الملك عبدهللا الثاني جائزة 
ً لسعیھ الدؤوب في تعزیز حقوق اإلنسان والتآخي والسالم في تق 2019مصباح السالم لعام  دیرا

  .الشرق األوسط والعالم، باإلضافة إلى جھود األردن، بقیادة جاللتھ، في استضافة الالجئین
 

وجاء اإلعالن في جمعیة الصحفیین األجانب في العاصمة اإلیطالیة روما، بحضور السفیر األردني 
لسفیر اإلیطالي لدى الكرسي الرسولي بیترو سیباستیاني، والمتحدث باسم في إیطالیا فایز خوري، وا

السفارة األلمانیة في روما فابریزیو میكالیزي، ومدیر غرفة الصحافة في الدیر المقدس في أسیزي 
وأعلن القائمون على الجائزة عن تنظیم فعالیة في مدینة أسیزي اإلیطالیة . األب إنزو فورتوناتو

زة لجاللتھ نھایة الشھر الحالي، بحضور المستشارة األلمانیة أنجیال میركل التي منحت لتسلیم الجائ
  .الجائزة العام الماضي، ورئیس الوزراء اإلیطالي جوزیبي كونتي

 
ً لجھودھم في تعزیز  ُمنح جائزة مصباح السالم، بحسب القائمین علیھا، لشخصیات عالمیة تقدیرا وت

، العدید من القادة السیاسیین 1981ال الجائزة، التي تأسست عام وقد ن. السالم والعیش المشترك
والدینیین، كان أبرزھم الرئیس البولندي السابق لیخ فاونسا، والرئیس الفلسطیني محمود عباس، 
ورئیس كولومبیا السابق والحائز على جائزة نوبل للسالم خوان مانویل سانتوس، والبابا فرانسیس، 

  .لثاني، والداالي الما، واألم تیریزاوالبابا یوحنا بولص ا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1: الرأي ص
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 ھل یوقف القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة؟
 

كشف مصدر مطلع عن توجھ حكومي لدراسة ایقاف القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة 
 .إعتبارا من العام الجامعي المقبل

 
لقطاع الحكومي، إنما ایضا في وبحسب المعلومات، فإن الدراسة ستشمل فرص العمل، لیس فقط في ا

 .القطاع الخاص وكذلك السوق االقلیمي
 

وبحسب مصادر، فإن مجلس التعلیم العالي ال یوافق على استحداث اي تخصص راكد او مشبع تتقدم 
بھ الجامعة، إذ یشترط عند التقدم الستحداث اي تخصص ارفاقھ بدراسة سوق حقیقیة، في حین ومنذ 

سنویا، %) 10(أ المجلس بتخفیض نسبة القبول في تلك التخصصات بواقع ثالث سنوات تقریبا بد
 .ولمدة خمس سنوات

 
 .ولفتت المصادر الى أن بعض الجامعات جمدت القبول في العدید من التخصصات الراكدة والمشبعة

 
ویرى مراقبون ان دراسة ھذا التوجھ بدقة، سیساعد في توجیھ الطلبة نحو التخصصات المطلوبة 

العمل سواء الحكومي او الخاص او االقلیمي، في ظل ارتفاع نسبة البطالة، خصوصا بین  لسوق
 .حملة درجة البكالوریوس، في التخصصات الراكدة والمطلوبة، والتي ما زالت تطرحھا الجامعات

 
وتحرص وزارة التعلیم العالي، من خالل وحدة تنسیق القبول الموحد الى توجیھ الطلبة نحو 

المطلوبة، إذ تنشر سنویا تقریرا محدثا حول طبیعة التخصص فیما إذا كن مطلوبا او التخصصات 
 .راكد او مشبعا، ویعتمد تصنیف التخصصات على نسبة التوظیف فیھ

 
ویدعو مختصون ومراقبون الجامعات الى العمل على تطو یر التخصصات التي تطرحھا بما یتوافق 

أھیل أعضاء ھیئة التدریس في التخصصات الراكدة مع سوق العمل والعمل ایضا على إعادة ت
 .والمشبعة لیصبحوا قادرین على التدریس في التخصصات المحدثة

 
التخصصات الراكدة » أختر تخصصك«وتنشر وزارة التعلیم العالي العالي، على موقعھا ضمن نافذة 

 .والمشبعة والمطلوبة في القطاع العام
 

خصصات الراكدة في ضمن التخصصات الھندسیة، فإن ال یوجد اي ووفقا لما تنشره الوزارة فإن الت
تخصص مطلوب في القطاع العام، بینما في التخصصات الطبیة ال یوجد تخصص راكد، إنما ھنالك 
ثمانیة تخصصات مشبعة، بینما في تخصصات العلوم االداریة ال یوجد اي تخصص مطلوب، وكذلك 

 .الحال في التخصصات السیاحیة
 

  طلبة نیوز
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مشبعا و اربعة تخصصات ) 13(صات اللغات، یوجد تخصص واحد مطلوب، بینما ھنالك اما تخص
اما التخصصات . تخصصات مشبعة وتخصصان راكدان) 6(راكدة، وفي تخصصات العلوم ھنالك 

 .الزراعیة فجمیعھا راكدة، وال یوجد مشبع وال مطلوب
 

) 7(تخصصا راكدا و) 27(لك بینما توزعت تخصصات العلوم االنسانیة على أكثر من فئة، فھنا
اما تخصصات علم . اما تخصصات الشریعة فجمیعھا مطلوبة. موقوف للذكور) 3(مشبعة و 

 .الحاسوب فجمیعھا مشبع بإستثناء تخصص واحد راكد
 

اما . مشبعا للذكور) 30(تخصصا راكدا و ) 14: (وتوزعت التخصصات الراكدة حسب الجنس،فھي
 .تخصصا مشبعا) 22(كدا وتخصصا را) 44(االناث فھنالك 

 
 المطلوبة للقطاع الخاص المحلي

 
ً، فھي في المجاالت الطبیة : بینما التخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاع الخاص محلیا

صیدلي، صیدلي ادویة عام، طبیب عام، اختصاصي تصویر شعاعي، اختصاصي تغذیة و تصنیع 
ة سینیة، فني مختبرات تعلیمیة، فني مختبرات طبیة غذائي، فني ادویة، فني تخدیر، فني تصویر اشع

، مساعد تمریض عام، مساعد صیدلي، معاون تمریض، معاون )تعقیم(عام، مساعد تمریض 
، ممرض )صحة عامة(، ممرض اختصاصي، ممرض اختصاصي )اسعاف اولي(تمریض 

 ).قابلة قانونیة(اختصاصي 
 

ومھندس الكتروني ) بث و ارسال(الكتروني مھندس اتصاالت، مھندس : اما المجاالت الھندسیة
ومھندس انتاج ومھندس ) صیانة عامة(ومھندس الكتروني ) حاسوب(و مھندس الكتروني ) تحكم(

ومھندس زراعي و مھندس سالمة و صحة مھنیة ) حفر ابار(تخطیط مدن ومھندس جیولوجي 
كھربائي قوى  ومھندس) عام(ومھندس كھربائي ) صیانة(ومھندس صناعي ومھندس كھربائي

ومھندس مراقبة جودة ومھندس ) عام(ومھندس مدني ) عام(ومھندس كیمیائي ) مراقبة و تحكم(
ومھندس معماري ومھندس میكاترونكس ومھندس ) مھندس موقع(مساحة ومھندس مشروع 

 ).عام(ومھندس میكانیكي ) صیانة مركبات(ومھندس میكانیكي ) تكییف و تبرید( میكانیكي 
 

تربیة خاصة عام ومدرس تاریخ ومدرس تربیة دینیة ) مدرسة(مدرس : التعلیم اما تخصصات
إسالمیة ومدرس تربیة ریاضیة ومدرس جغرافیا ومدرس حاسوب ومدرس ریاضیات ومدرس 

 فیزیاء ومدرس كیمیاء ومدرس لغات أجنبیة
 

ومعلم  )تربیة ابتدائیة(مدرس لغة عربیة ومدرس ومدرسة مھني تجاري ومدیر مدرسة ومعلم صف 
مجال اجتماعیات ومعلم مجال تربیة ریاضیة ومعلم مجال تربیة فنیة ومعلم مجال ریاضیات ومعلم 

 .مجال علوم ومعلم مجال علوم منزلیة ومعلم مجال لغة اجنبیة ومعلم مجال لغة عربیة
 

اختصاصي تسویق واختصاصي مبیعات واداري عام وأمین صندوق وسكرتیر : اما العلوم االداریة
وسكرتیر طابع وصراف مصرف وكاتب استقبال فندقي وكاتب حجوزات سفر ) تنفیذي(ري ادا

وكاتب خدمات شحن و نقلیات وكاتب دیوان وكاتب شؤون موظفین وكاتب وأمین مستودع ومحاسب 
تكالیف ومحاسب عام ومحاسب مصرفي ومخلص جمركي ومدقق حسابات ومدیر اداري ومدیر 
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نقل و شحن / ومدیر دائرة االستقبال الفندقي ومدیر دائرة العملیات ائتمانات ومدیر ترویج مبیعات 
 ومدیر شؤون موظفین ومدیر عملیات ومدیر مالي ومدیر مبیعات ومدیر مركز تدریب

 
ومسؤول شؤون ) كاتب حسابات(مدیر مشتریات ومدیر معرض ومراقب اداري ومساعد محاسب 

 .اناتموظفین ومندوب مبیعات تجاریة و تقنیة ومدخل بی
 

اختصاصي اعالمي واختصاصي مونتاج واختصاصي مؤثرات صوتیة : اما التخصصات االعالمیة
وفني تسجیل صورة ومحرر اخبار ومحرر صحفي ومخرج تلفزیوني ومخرج سینمائي ومراسل 

 ).اذاعة و تلفزیون(ومنسق برامج ) اذاعة و تلفزیون(صحفي ومقدم برامج 
 

وفني ) قوالب(اتصاالت سلكیة و السلكیة ورسام میكانیكي الكتروني : اما التخصصات االخرى
وفني ) اجھزة طبیة(وفني الكتروني ) اجھزة بث و ارسال تلفزیوني(اتصاالت عام وفني الكتروني 

) االت تشغیل(وفني میكانیكي ) عام(وفني كھربائي ) تحكم(وفني كھربائي ) حاسوب(الكتروني 
وكھربائي صیانة االت صناعیة ومدیر دائرة ) عام(یائیة وفني ھندسة كیم) لحام(وفني میكانیكي 

ومنسق تدریب مھني ) تكنولوجیا معلومات(ومدرب مھني ) اتصاالت سلكیة و السلكیة(العملیات 
برید (ومصمم جرافیكي ومصور فوتوغرافي وفني ضبط جودة منتجات وكاتب ادخال بیانات

اعد حداد فاصون ومفتش سالمة مھنیة وفني ومدیر دائرة انتاج الطعام و الشراب ومس) الكتروني
تقنیة شبكات االنترنت التعلیمیة وفني معلوماتیة عام ومحلل مستودعات البیانات ومساعد دعم فني 

 .ومرافق حافلة ریاض اطفال وطیار تجاري وطیار تدریب
 

التخصصات المطلوبة في خمس » اختر تخصصك«كما یتضمن الموقع االلكتروني ضمن نافذة 
المملكة العربیة السعویة واالمارات والكویت وسلطنة عمان والبحرین، موزعة : اق عربیة تشملاسو

  .حسب الحقول وكذلك التخصصات المنفردة
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 اھم القرارات الصادرة عن جلسة مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
  

) 10/2019(جلستھ رقم قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في 
 6/3/2019التي عقدھا برئاسة االستاذ الدكتور بشیر الزعبي رئیس المجلس الیوم االربعاء الموافق 

 : على النحو التالي 
 
 .الموافقة على اقرار معاییر التصنیف االردني للبرامج االكادیمیة . 1
في جامعة ) نامج البكالوریوسبر/البصریات(الموافقة على تثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص . 2

 .العلوم والتكنولوجیا االردنیة
في جامعة )برنامج الماجستیر/تمریض الحاالت المزمنھ(الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص . 3

 .االسراء
في جامعة عمان )برنامج البكالوریوس/الصیدلة(الموافقة على تثبیت الطاقة االستیعابیة لتخصص . 4

 .العربیة
في جامعة ) برنامج البكالوریوس/الصیدلة(الموافقة على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص. 5

 . جرش
في ) برنامج البكالوریوس/الصیدلة (الموافقة على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص . 6

 .جامعة الشرق االوسط
في جامعة ) برنامج البكالوریوس/بیةاللغة العر(الموافقة على رفع الطاقة االستیعابیة لتخصص . 7

 .عجلون الوطنیة
في معھد )برنامج الماجستیر/الصحافة واالعالم الحدیث(تأجیل البت باالعتماد الخاص لتخصص. 8

 .االعالم االردني

  بترا
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 تدعو الجامعات لتشكیل لجان تعنى بالقضیة الفلسطینیة" فلسطین النیابیة"
  

 ل لجان طالبیة في الجامعات األردنیة، الرسمیة والخاصة، تحتعت لجنة فلسطین النیابیة إلى تشكی
، یكون من مھامھا توعیة وتثقیف الطلبة بالقضیة الفلسطینیة وغرسھا في "لجنة فلسطین"مسمى 

 .عقول الشباب ألنھم عنوان نصر األمة وقلبھا النابض
 

حامي یحیى السعود وحضور جاء ذلك خالل اجتماع عقدتھ اللجنة الیوم األربعاء برئاسة النائب الم
عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمیة لمناقشة دور الجامعات في إبراز القضیة الفلسطینیة 

 .للطلبة
 

وقال السعود إن عمادات شؤون الطلبة تقع علیھا مسؤولیة كبیرة في إبراز القضیة الفلسطینیة وتوعیة 
 .واإلسالمیة الطلبة بھا ألنھا القضیة المركزیة لألمة العربیة

 
وأكد أھمیة الوصایة التاریخیة الھاشمیة على المقدسات االسالمیة والمسیحیة في القدس الشریف، 

 .مستعرًضا دور جاللة الملك عبدهللا الثاني والدبلوماسیة الخارجیة في إعادة الزخم لقضیة الفلسطینیة
 

لھاشمیة على المقدسات، موضحین أن من جانبھم، أكد عمداء شؤون الطلبة أھمیة الوصایة التاریخیة ا
الجامعات لدیھا مساقات تتعلق بتسلیط الضوء على القضیة الفلسطینیة والقدس، فضال عن تنفیذ 

  .نشاطات واقامة ندوات ومحاضرات ومعارض تسلط الضوء على معاناة األشقاء الفلطسینیین
  
  
 

  7: الدستور ص
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 جرائم اإللكترونیةحملـة شبابیـة تسعـى لتعدیـــل قانون ال» رأیـك مش تھمة«

 
بعد إحالة الحكومة لمشروع قانون الجرائم اإللكترونیة الى » رأیك مش تھمة«انطلقت الحملة الشبابیة 

ً منھم الى ان القانون لم یوضح خطاب الكراھیة بشكل دقیق، انما تم تركھ  مجلس النواب، نظرا
ً قابال للتأویل والتفسیر ً منھم بأن حریة التع. مفتوحا بیر والرأي حق مشروع لكل أردني بدأوا وایمانا

  . بالعمل على حملتھم
 

یرى أعضاء الحملة بأن حریة التعبیر ھي حق دستوري ُمقدس وتوجھ واضح للملك عبدهللا الثاني، 
أصبحت الحاجة ُملحة الیوم لتطویر التشریعات الوطنیة »وجاء ھذا التوجھ من قولھ في مقالھ األخیر

من الدستور االردني )  15(مشیرین الى ان المادة  .»حریة التعبیر بما یؤكد على صون وحمایة
الدولة تكفل حریة التعبیر، ولكل أردني الحق بأن یُعبر بحریة عن رأیھ بالقول «تنص على ان 

  .»والكتابة بشرط ان ال یتجاوز حدود القانون
 

الجرائم اإللكترونیة  وبینت الحملة بأنھا تھدف الى ضبط مفھوم خطاب الكراھیة في مشروع قانون
األردني، من خالل إعادة تعریف خطاب الكراھیة بشكل ال یحمل اكثر من تأویل أو تفسیر، وزیادة 

  . الوعي المجتمعي بماھیة خطاب الكراھیة والعقوبات المرتبطة علیھ
 

وأكدوا على نشر الوعي بین المواطنین واشراك مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ القرار ضمن 
لیة وخطوات واضحة ومحددة، الفتین الى ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي والمسؤولیة آ

االجتماعیة لدى افراد الشعب االردني، الذین باتت مواقع التواصل االجتماعي جزءا ال یتجزأ من 
حیث لم یرد في المسودة الُمقترحة اي نص یدل على وجوب التوعیة بخصائص . حیاتھم الیومیة

  . كراھیة وخطورتھ قبل تجریمھخطاب ال
 

ً ُمقارنة بعدد المستخدمین لمواقع  ُعد ُمنخفضة جدا وتابعوا بأن نسبة الجرائم اإللكترونیة في االردن ت
% 90العالمیة  PRCالتواصل االجتماعي، حیث بلغت نسبة المستخدمین لھذه المواقع حسب دراسة 

ضایا اإللكترونیة الُمسجلة العام الماضي لدى بینما بلغ عدد الق. مالیین مستخدم 8أي ما یُقارب 
جریمة، وبحسب رأیھم بأن ھذه النسبة ال تستوجب كل ھذه القوانین  2038مدیریة االمن العام 

  . والعقوبات الغلیظة
 

وانھى أعضاء رأیك مش تھمة بدعوتھم الى تكثیف جھود التوعیة لرفع مستوى المسؤولیة االجتماعیة 
  .والدینیة واألخالقیة

 

 

  
 
  
  

  30: الدستور ص
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  نب في الجامعات األردنیّةاستقطاب الطلبة األجا
  صالح جرار.د

  
ً لطالب العلم من أنحاء العالم كما كانت حواضر   ّى أن تبقى جامعاتنا األردنیّة العزیزة مقصدا أتمن

 ً   . أمتنا العربیّة مثل بغداد ودمشق والقاھرة وقرطبة وبیت المقدس قدیما
  

ن الطلبة األجانب في مختلف وأتمنى على جامعاتنا أن تجعل من سیاساتھا استقطاب المزید م
ّق جملة من النتائج المھّمة منھا أن یسھم ذلك في االرتقاء بھذه الجامعات  التخّصصات، ألّن ذلك یحق
ً أن وجود  إلى مستوى العالمیة، وھو ھدٌف تسعى لھ كثیر من الجامعات في أنحاء العالم، ومنھا أیضا

سوف یسھم في التأسیس لصوٍر مختلفة من التفاعل  عدٍد كبیر من الطلبة غیر األردنیّین في جامعاتنا
الثقافي والبحث في الجوامع المشتركة وخدمة مشاریع التعاون بین األردّن والدول األخرى، فضالً 

  . عن تیسیر سبل تبادل الخبرات بین األردّن والشعوب التي ینتمي إلیھا ھؤالء الطلبة
  

األردنیّة یجعل من ھؤالء الطلبة عند تخّرجھم أشبھ ما كما أن استقطاب الطلبة األجانب في الجامعات 
ً من الطلبة األجانب الذین تخّرجوا من  یكونون بالسفراء لألردّن في بلدانھم، فقد الحظت أن كثیرا
ً إلى األردّن وأھلھ ویتحّدثون عن السنوات  الجامعات األردنیّة ما زالوا یحملون في قلوبھم حنینا

ً في تقدیم الوجھ المشرق الجمیلة التي قضوھا في ا ً كبیرا ً إیجابیا ألردّن، وال شّك في أّن لذلك تأثیرا
   .لألردّن وأھلھ بین شعوب تلك البلدان

  
لقد دّرست خالل سنوات عملي الطویلة في الجامعات األردنیّة، وفي الجامعة األردنیّة على وجھ 

ً من الطلبة غیر األردنیین من الدول العربیّة  وغیرھا، من مالیزیا والصین وكوریا الخصوص، كثیرا
وتركیا وروسیا وتشاد وجزر القمر باإلضافة إلى الكویت والمملكة العربیّة السعودیة وسلطنة ُعمان 
وقطر واإلمارات العربیّة المتحدة ولیبیا والجزائر والعراق وسوریا، وقد أدركت أھمیّة التحاق ھؤالء 

ّھم ناقلون للثقافة األردنیّة إلى بلدانھم وناقلون إلى األردّن الطلبة بالجامعات األردنیّة، وقد تبیّن  لي أن
ثقافات بلدانھم، وأنھم یحبّون األردّن مثل حبّھم لبلدانھم التي ینتمون إلیھا، وھم یشّجعون غیرھم من 

ّھ مع كّل ذلك ما زالت جامعاتنا مقّصرة في است .طلبة بلدانھم لاللتحاق بالجامعات األردنیّة ّ أن قطاب إال
، وما زلت »سارحة والرّب راعیھا«المزید من الطلبة وتعّمد سیاساتھا في ھذا الجانب على قاعدة 

أذكر ما كان علیھ عدد الطلبة المالیزیین في جامعاتنا في عقد التسعینات من القرن الماضي وكیف 
ً في السنوات الالحقة اتنا على توفیر ولذلك، فإنني أقترح أن تعمل جامع .تراجع ھذه العدد كثیرا

ّر لھم مساكن إّما داخل الجامعة  ظروف أفضل للطلبة األجانب لضمان استقطاب المزید منھم، كأن توف
ً للمتفوقین منھم من خالل تعیینھم مساعدي بحث أو  ّر منحا ً منھا وبأجوٍر رمزیة، وأن توف أو قریبا

ً أ. مساعدي تدریس وال سیّما في تعلیم لغات بلدانھم ّغة وأقترح أیضا ن یعامل الطلبة الذین یدرسون الل
العربیّة والشریعة اإلسالمیة معاملة الطلبة األردنیّین من حیث مقدار الرسوم الجامعیّة، وذلك أّن 

ّغة العربیّة والمحافظة علیھا ً في نشر الثقافة العربیّة و الل  .لجامعاتنا رسالة

  11: الرأي ص

 مقاالت 
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  الشباب الیائس والشباب الزاحف

 مھند مبیضین.د
  

خلل كبیر في البلد، خلل ھیكلي عنوانھ مخرجات التعلیم وتراكم البطالة، وفشل سیاسات التنمیة  ھناك
ُحدث فرص عمل، وھناك انعدام لكیفیة تولید جیل من القیادات وإحالل الجیل الثاني في  التي لم ت

 .المؤسسات، وعلى أسس الكفاءة
  

والدور، وحكومات تعین للمحاسیب، فمن  جاللة الملك یقول بالتعیین على أسس الكفاءة والقانون
 سیصدق الشباب؟ ومن ھو المسؤول عن تجاوز القانون ومقوالت الملك التحدیثیة؟

 
ھذه الحالة من المحسوبیات والواسطة انتجت خطاب یأس، وانتجت حالة احباط، جعلت الزبائنیة 

إلى عمان أو التظاھر تنتصر، وجعلت الكفاءة تھرب، وجعلت من ال یستطیع الھرب یفكر بالزحف 
  .بشعارات سقوفھا مرتفعة

 
الشباب الذین اكتشفوا أن الحل في عمان، وعلى أبواب الدیوان الملكي، ربما خانتھم الذاكرة بأن لھم 
نوابًا، ومجالس المركزیة وحكومة، لكن القطع مع كل ھذه الھیئات المنتخبة والحكومة، معناه إما أنھا 

 .انھم ال یجدونھا قادرة على الحل غیر موجودة في اعتبارھم أو
  

في المشھد الكلي، ثمة مشكلة عنوانھا البطالة، وسوء التخطیط للتعلیم، وعدم القدرة على احداث 
وھنا فإن النوع االحتجاجي الناتج عن . تنمییة جادة بمشاریع عمل صغیرة تستوعب الشباب المتعلم

 . ا ومتعدد الوجوهاالحساس في الغبن والظلم والتھمیش سوف یكون منوع
 

أن تعین الحكومة او تنسب بتعیین مسؤول تواصل اجتماعي براتب یعادل راتب رئیس جامعة او 
 .استاذا جامعیا، فھذا كارثة، حتى ولو كان الراتب مموال من منحة خارجیة، او مشروع دعم أوربي

  
ودة لبیوتھم وانتظار الدور المھم الیوم البحث عن ردود مقنعة، لكي نقنع الناس وبخاصة الشباب بالع

 .او الفرصة في العمل
  

ً أن الحكومة قدمت مشروع نھضة، عنوانھ التشغیل ولیس التوظیف، لكن الشباب  ولنتذكر أیضا
 .یریدون وظائف، والناس حین یزورھم سید البالد یطلبون تعیین أبنائھم في المؤسسات األمنیة

 
ً؛ ألن اصرار  الناس على الوظیفة معناه البقاء في خانة الریع، ولن نكون بھذا الحال نحن لن نتقدم أبدا

وھو ما ال یتجھ لھ الشباب األردني بشكل . منتجین، مع أن السوق یحتاج للكثیر من المھن والصناعات
  .جدي أو عبر طرق مؤسسیة تؤمن المشاغل والمراكز التعلیمیة والتدریبیة

  
، التفكیر بالشباب الیائس والزاحفین،  ً یجب ان یكون دقیقا، وال یتجاھل الظروف المنتجة أخیرا

  .للظاھرة قبیل عرض الوظائف علیھم

  40: ور صالدست
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 تطویر التعلیم بین الدولة والمجتمع
  موفق ملكاوي

  
منذ أكثر من عقد، ونحن نسمع عن تشكیل لجان، وعن اجتماعات ومؤتمرات، كلھا تشرح الحالة 

دون أن نلمس على أرض الواقع أي تقدم إلى األمام، المتردیة التي وصل إلیھا التعلیم في األردن، من 
  .ولو حتى بخطوة واحدة

 
خبراء أممیون استقدمناھم من شتى بقاع العالم، أفادونا حول تجاربھم في نقل التعلیم في بلدانھم لیكون 

م، مواكبا للقرن الجدید وتحدیات الثورة الصناعیة الرابعة، غیر أننا اكتفینا بالجانب االحتفالي منھ
  .ونسینا نصائحھم

 
فعلى الجانب الرسمي، تحتاج . مشكلة تدني جودة التعلیم في األردن ذات شقین؛ رسمي واجتماعي

العملیة إلى ثورة حقیقیة، وھذه الثورة تتأتى من قرار صارم بتغییر المناھج والبرامج التعلیمیة 
  .السائدة، ومواجھة معارضي القرار وفرض تطبیقھ

 
تعاقبة ظلت تقدم خطوة وتؤخر أخرى، وتحسب حساب مكونات بعینھا دخلت معھا لكن الحكومات الم

، والتي مررت من “الشراكة المثمرة”سیاسیة على مدى عقود، ولم تكن ترغب بفض “ مداھنات”في 
  .“شركائھا”خاللھا كثیرا من القوانین والتغییرات التي أرادتھا، وتم التوافق علیھا مع 

 
من أي تغییر یطال عملیة التعلیم، وتحركھ العواطف تجاه الشكل الجدید  المجتمع، بدوره، یتخوف

التي تفید “ نظریة المؤامرة”الذي یتوجب أن تكون علیھ المناھج على وجھ الخصوص، منطلقا من 
أن الخارج، بما یمثلھ من تحدیات وضغوطات ومراكز قوى، یحاول فرض نوعیة تعلیم معینة على 

  .أبنائنا
 

بالتحصیل األكادیمي، وقد تعززت لدیھ مفاھیم معینة تعلي من شأن الشھادة وحملة  المجتمع معني
، أو مواكبة التطورات العلمیة “التحصیل العلمي”الشھادات، وقد ال یكون معنیا بما یمثلھ مفھوم 

والثورات التي حدثت في عملیة التعلیم، وما رافق الثورة الصناعیة الرابعة من إمكانیات ھائلة لم 
 .ستطع حتى الیوم أن نؤسس إلى وجودھا في حیاة أبنائنا التعلیمیةن

المجتمع، لألسف الشدید، یعمد باستمرار إلى اجترار الماضي والتغني بھ، ولكنھ غیر معني بإجراء 
مقارنات بینھ وبین المجتمعات الحدیثة التي طورت تعلیمھا بعیدا عن العواطف، وأیضا لم تخسر 

  .حضاريثقافتھا وال إرثھا ال
 

تطویر التعلیم ال یعني أن نبیع أنفسنا للشیطان، وال أن نخسر ھویتنا الوطنیة والقومیة والدینیة، بل ھو 
بالضرورة تكریس لھذه الھویة، وامتالك القوة والحق لترسیخھا إن استطعنا اللحاق بركب الشعوب 

  .الحیة وتجذیر وجودنا بعیدا عن االرتھان ألي عامل
 

تقوم بھ الدولة بواسطة قرارات تفرض تطبیقھا بصرامة، وال یمكن تركھ للمجتمع الذي تطویر التعلیم 
 .بعیدا عن الجوھر“ البراویز“یبحث عن الشكلیات و

  10: الغد ص
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 إعالنات

  5: الرأي ص
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 طقس بارد وأمطار متفرفة في شمال المملكة..الخمیس 
 

قت من العام بحسب موقع تبقى درجات الحرارة الیوم الخمیس دون ُمعدالتھا العاّمة لمثل ھذا الو
  .طقس العرب

 
ُھور كمیات من الُسُحب الُمنخفضة ً مع ظ   .ویكون الطقس باردا

 
ومع ساعات العصر والمساء، یتوقع ھطول زخات متفرقة وخفیفة من المطر خاصة في شمال 

ً لبعض المناطق الوسطى وبعض المرتفعات الجبلیة الجنوبیة  .المملكة، قد تمتد أحیانا
  .اح غربیة إلى شمالیةغربیة ُمعتدلة إلى خفیفة الُسرعةوتكون الری

 
: حالة البحر وارتفاع األمواج -. شمالیة غربیة معتدلة الى نشطة السرعة: الریاح -: وفي خلیج العقبة

 درجة مئویة 22: درجة حرارة سطح میاه البحر - ). سم20- 10(خفیف ارتفاع الموج 
 

 ً  لیال
ً غائم ً وغالبا   .في أغلب المناطق یكون الطقس باردا

 
ویتوقع استمرار فرصة ھطول زخات خفیفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وبعض 

 .وذلك خالل ساعات المساء األولى. المناطق الوسطى وبعض المرتفعات الجبلیة الجنوبیة
 .كما ویتشكل الضباب وتعبر الغیوم المالمسة لسطح األرض في المرتفعات الجبلیة

 
  .تكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة الُسرعةو

  طلبة نیوز

 حالة الطقس
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  خلدا –جمال عبده الكاید العدوان  -
  
  الزرقاء –عارف قاسم الھنانده  -
  
  اربد –محمود حامد صالح الردایدة  -
  
  اربد –نھیل عرسان شتیوي حداد  -
  
  دیوان آل الجنیدي –عمر اسماعیل البو  -
  
  عرجان –جھینة زكریا وھبة  -
  

  رحمھم هللا

 وفیات

  بترا
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  زواریب الغد 

 زوایا الصحف


