
ــة  ــة وقاي ــوري رئيــس جمعي ــم الجب ــور إبراهي  القــى األســتاذ الدكت
النبــات الســابق وعضــو الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة ورئيــس تحريــر 
ــى  ــرق االدن ــة والش ــدان العربي ــة للبل ــات العربي ــة النب ــرة وقاي نش
ــا  ــرة عنوانه ــارس/آذار 2023 محاض ــهر م ــن ش ــن م ــخ الثام بتاري
ــن  ــة أو عاطلي ــاة كريم ــل بحي ــن االم ــات بي ــة النب »خريجــوا وقاي
عــن العمــل« حضــر المحاضــرة التــي أدارهــا األســتاذ الدكتــور 
ــب  ــم ونائ ــي بالقس ــاد الوظيف ــن االرش ــؤول ع ــة المس ــد كاتب احم
رئيــس الجمعيــة العربيــة لوقايــة النبــات وكل مــن الدكتــورة خلــود 
ــور  ــة والدكت ــة الكرابلي ــورة نهاي ــم والدكت ــة القس ــه رئيس العنانب
وســام عبيــدات والمهندســة وفــاء نصــر وأكثــر مــن 50 طالبــة 

ــًا. وطالب

 لقــد اعطــى الجبــوري المحاضــرة للمــرة الثالثــة خــال ثــاث 
ســنوات متواليــة كل مــره يضــاف لهــا تحديث بحســب المســتجدات 
ــن اهــم  ــار ع ــذه الســنة باختص ــلط الضــوء ه ــث س ــة حي المتاح
ــة  اآلفــات التــي تقلــق العامليــن بوقايــة النبــات كمقدمــة للمداخل
وبعدهــا وبحســب خبرتــه وتجربتــه التــي تجــاوزت االربعــون ســنة 
فــي العمــل الزراعــي والوظيفــي قــدم للطلبــة مجموعــة مــن األفــكار 
والفــرص الثمينــة المتاحــة بــاألردن والــدول العربيــة األخــرى للعمــل الميدانــي وكذلــك دفــع العديــد منهــم 

ــق. ــا لتوســيع مداركهــم والدخــول فــي مجــال التخصــص الدقي لانخــراط فــي الدراســات العلي

لقــد رأي الجبــوري ان الطلبــة لديهــم الرغبــة لتطويــر قدراتهــم المعرفيــة والمنهجيــة بنــاًء علــى مــا تعلمــوه 
فــي الجامعــة

كما شعر بان هناك منافسة للتفوق واكمال التعليم او الدخول في مجال العمل الزراعي.

بدعــوة كريمــة مــن رئاســة قســم وقايــة النبــات وضمــن نشــاطات االرشــاد 
الوظيفــي لطلبــة القســم فــي كليــة الزراعة-الجامعــة األردنيــة



ــد للمســاعدة  ــدًا بي ــا مــع بعــض نقــف معهــم ي ــد كلن ــة التفــوق والنجــاح بعملهــم واكي تمنياتــي للطلب
والتنويــر إذا احتاجــوا لذلــك وانــا بــدوري اشــكر القســم بإدارتــه علــى فســح المجــال للطلبــة باالســتماع 
لمــن خــدم فــي الوظيفــة والعمــل الحقلــي وبــكل المشــاريع ان يقــدم الخبــرة والتجربــة لهــم مــع خالــص 

تقديــري.                                                


