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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا 

التقرير، ونشرت بعد ذلك في موقع 

الجامعة اإلخباري، ال تعكس 

بالضرورة رأي جامعة العلوم 

، أو إدارتها والتكنولوجيا األردنية

عزاء وإنما هدفها إطالع القراء األ

على أحدث ما يستجد من أخبار 

حول التعليم العالي والجامعات 

والمقاالت المختلفة، وتلك األخبار 

 االجتماعيةذات الصلة بالقضايا 

 والوطنية األخرى".
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  (1خبر رقم )

 التكنولوجيا العلوم جامعة تزور البحريني الثقافي الملحق
 +  حوران نيوز+  المدينة نيوز+  نيوز طلبة+  الراي+  بترا

استقبل رئيس جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية الدكتور 

عمر الجراح في مكتبه الملحق 

الثقافي البحريني لدى األردن 

األستاذة ندى الحربان وبحث 

الجانبان خالل اللقاء عدد من 

القضايا واألمور المتعلقة بالطلبة 

ين في الجامعة البحرينيين الدارس

وسبل تعزيز أواصر التعاون مع 

الملحقية الثقافية البحرينية في 

 االردن

واكد الدكتور الجراح عمق العالقة التي تربط جامعة العلوم والتكنولوجيا مع الملحقية الثقافية 

البحرينية، مبيناً أن الطلبة البحرينيين والذين يعكسون أثناء تواجدهم على مقاعد الدراسة 

رة لألخالق العالية والمهارات العلمية المتميزة، وأنهم كانوا وما يزالوا خير سفراء في صو

بلدهم الثاني األردن وانهم محط الرعاية واالهتمام من قبل إدارة الجامعة، مبديا استعداد 

 .الجامعة للتوسع في قبول الطلبة البحرينيين في مختلف التخصصات

تانة العالقات التي تجمع البحرين باألردن معبرة عن سعادتها واكدت األستاذة الحربان عمق وم

بهذا اللقاء وبالمستوى العالي الذي تتمتع به جامعة العلوم والتكنولوجيا والسمعة العلمية 

 المزيد() .......الطيبة التي تؤهلها لتكون الخيار األول للراغبين بالدراسة من الطلبة البحرينيين

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 طلبا للمنح والمقاعد الجامعية الخارجية 1170
 الغد

بلغ إجمالي عدد طلبات المنح والمقاعد الخارجية المقدمة إلكترونياً عبر موقع مديرية البعثات 
طلباً، وذلك مع االنتهاء من عملية استقبال  1170في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

البعثات وائل الصمادي بتصريح امس، أنه في مرحلة متقدمة وقال مدير  .الطلبات إلكترونياً 
سيتم استدعاء الطلبة للمقابالت من مختلف األلوية والمحافظات، وذلك بعد صدور قوائم 

القبول الموحد، تمهيداً لترشيح الذين يقع عليهم االختيار وفقاً لألسس والتعليمات المتبعة، 
طلوبة كاملة ومصدقة من وزارة الخارجية مؤكداً ضرورة تجهيز وإحضار الوثائق الم

   .(www.dsamohe.gov.jo) الموضحة على موقع المديرية

وتابع ان الحد األدنى لمعدل الترشح ألي بعثة خارجية وأي تخصص يعتمد على قرار مجلس 
 85التعليم العالي الخاص بقبول الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية، والمحددة كاآلتي، 

بالمئة لدراسة تخصص الهندسة  80لدراسة تخصصي الطب البشري وطب األسنان، و بالمئة
 )المزيد( .والصيدلة، فضالً عن مراعاة الشروط الخاصة بالدولة المانحة

http://alrai.com/article/1007084/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.aspx?Menu_ID=&Site_Id=2&lang=1&NewsID=265402&CatID=15
http://alrai.com/article/1007084/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://alrai.com/article/1007084/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7#.V7YWz0197IU
http://www.almadenahnews.com/article/506697-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.almadenahnews.com/article/506697-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://horanjo.com/univ/27965.html#.V7YWXU197IU
http://horanjo.com/univ/27965.html#.V7YWXU197IU
http://alrai.com/article/1007084/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1080392-1170-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1080392-1170-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1080392-1170-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9


 (3خبر رقم )

 المقبلة أعلى من معدالتها 3الحرارة في األشهر الـ 
  الراي

توقع مدير عام دائرة االرصاد الجوية المهندس محمد سماوي أن تسجل درجات الحرارة 
رين الثاني( لتكون أعلى من ارتفاعا خالل االشهر الثالث المقبلة )أيلول، تشرين األول، تش

 .معدالتها العامة خالل هذا الوقت من العام

 

وبين سماوي في تصريح لوكالة االنباء االردنية )بترا( اليوم الخميس أن النماذج الرياضية 
المناخية الصادرة عن المراكز االقليمية للتوقعات الشهرية والفصلية تشير إلى ارتفاع درجات 

درجة مئوية وأن تتجاوز معدلها  0ر7أيلول المقبل عن معدلها العام بنحو الحرارة خالل شهر 
درجة مئوية وأن تتجاوز معدالتها العامة خالل شهر  0ر5العام خالل شهر تشرين األول بنحو 

 )المزيد( .......درجة مئوية 0ر2تشرين الثاني بحوالي 
 
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 تداوم ايام السبت« االحوال»
 لدستورا

مليون دينار من  14كشفت دائرة األحوال المدنية أنها رفدت خزينة الدولة خالل العام الحالي بـ

خالل المعامالت التي انجزتها، حيث أنجزت خالل األشهر السبعة االولى من العام الجاري ما 

لشخصية. وبحسب مدير ( ألف معاملة توزعت على جميع الوثائق ا500يقارب مليون و)

العالقات العامة واإلعالم في دائرة األحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونـه فإن الدائرة 

وتسهيال على المواطنين قررت اعتبار يوم السبت من كل أسبوع دواماً رسمياً في كل من 

 ()المزيدالمكاتب الرئيسية في المحافظات ومديرية أحوال وجوازات العاصمة 

 

 خبر رقم )5(

 مقعداً  130مرشحا ومرشحة يتنافسون على  1293
 الراي

أعلنت الهيئة المستقلة لالنتخاب عند الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم الخميس عن اغالق 
 .باب الترشح لالنتخابات النيابية المقبلة، المقرر اجراؤها في العشرين من شهر أيلول القادم

وقال الناطق االعالمي للهيئة جهاد المومني ان عدد القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح خالل 
( قائمة وبلغ عدد طالبي الترشح  230االيام الثالثة الماضية في كافة الدوائر االنتخابية بلغ )

 . ( إناث258( ذكور و) 1035( منهم ) 1293في تلك القوائم ) 

رقام تعكس حيوية وحجم االقبال على المشاركة الديمقراطية، واشار المومني الى ان هذه اال
على عكس ما توقع البعض من المشككين ودعاة المقاطعة واصحاب فكرة ان االنتخابات 

 ..... ستواجه أزمة تشكيل القوائم ولذلك تكهنوا بتأجيلها بسبب استعصاء تشكيل القوائم،
 )المزيد(

http://alrai.com/article/1007122/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84-3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://alrai.com/article/1007122/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84-3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://alrai.com/article/1007122/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84-3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.addustour.com/18043/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%C2%BB+%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.addustour.com/18043/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%C2%BB+%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://alrai.com/article/1007142/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/1293-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-130-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7
http://alrai.com/article/1007142/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/1293-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-130-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A7


  (6خبر رقم )

 الماجستير رسوم« الهاشمية»تنفذ اعتصاًما احتجاًجا على رفع « ذبحتونا»
 الدستور

نظمت حملة ذبحتونا وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس الخميس 

احتجاجاً على قرار الجامعة الهاشمية رفع رسوم الماجستير لكافة التخصصات وصلت في 

جامعة . وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج الحملة التصعيدي لمواجهة قرار ال%100بعضها إلى 

وكباكورة فعالياتها التصعيدية في مواجهة القرار. ورفع المشاركون في الوقفة االحتجاجية 

 )المزيد( .شعارات تطالب بإلغاء القرار ووقف سياسات خصخصة الجامعات الرسمية.

 

 (7خبر رقم )

  أبوغوش الى نصف نهائي التايكواندو
 الراي

أصبح أحمد أبو غوش "الظاهرة" على 

اعتاب احراز أول ميدالية أولمبية أردنية 

بلوغه الدور قبل النهائي لوزن بالتاريخ بعد 

كغم في أولمبياد ريو دي جانيرو في  68ت 

 .البرازيل

تالق ممثل التايكواندو األردنية أحمد أبو 

غوش "الظاهرة" في أول لقاءاته في دور الـ 

كغم بعد تفوقه على  68لمنافسات وزن ت  16

 ... 1-9منافسه المصري غفران زكي 

 )المزيد(

 

 

 (8خبر رقم ) 

 بألف حساب تروج لالرها 235تويتر يوقف 
 الغد

أعلن موقع تويتر االميركي  -سان فرانسيسكو

الف  250للتواصل االجتماعي الخميس وقف 

حساب خالل االشهر الستة الماضية كجزء من 

وتضاف .حربه ضد نشر كل ما يشجع االرهاب

عملية وقف الحسابات هذه الى االرقام التي 

كانت ادارة تويتر اعلنتها للمرة االولى في 

وبذلك يرتفع اجمالي الحسابات  .شباط/فبراير

المغلقة ذات المحتوى االرهابي منذ منتصف 

 )المزيد(  .الفا 360الى نحو  2015العام 

http://www.addustour.com/18043/%C2%AB%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB+%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1.html
http://www.addustour.com/18043/%C2%AB%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB+%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1.html
http://www.addustour.com/18043/%C2%AB%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB+%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8B%D8%A7+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1.html
http://alrai.com/article/1007167/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
http://alrai.com/article/1007167/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88-(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
http://alghad.com/articles/1079722-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-235-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://alghad.com/articles/1079722-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-235-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://alghad.com/articles/1079722-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-235-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8


 (9خبر رقم ) 

 النفط يرتفع مع استمرار التركيز على احتمال خفض اإلنتاج
 الغد

دوالرا للبرميل  50ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وتجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت 

حديث التجار عن احتمال التوصل التفاق على خفض للمرة األولى في ستة أسابيع مع استمرار 

اإلنتاج خالل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( والمنتجين خارجها الشهر 

دوالر للبرميل بحلول الساعة  49.93وجرى تداول برنت في العقود اآلجلة بسعر  .المقبل

 ()المزيد ..بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره ثمانية سنتات 0750

 

 (10خبر رقم )

 تقرير: قهر الفساد وتعديل القوانين االستثمارية ينقذان االقتصاد األردني
 الغد

دولي األردن بضرورة قهر الفساد والمحسوبية إلى جانب تعديل أوصى تقرير اقتصادي 

القوانين االستثمارية والضريبية كحلول من شأنها أن تنقذ االقتصاد األردني المتأثر باألوضاع 

 .الدائرة العالمية واإلقليمية المتوترة

وحلل آخر تقرير صدر عن "بي أم أي لألبحاث"، التابعة لمؤسسة "فيتش للتصنيف 

ئتماني"، بعنوان: "مخاطر األردن التشغيلية"، بمساعدة خبراء مختصين، المواطن اال

  .المختلفة للمخاطر االستثمارية واالقتصادية التي تعانيها المملكة في الوقت الراهن

وفي هذا الخصوص، ترى "بي أم آي لألبحاث" أن االقتصاد األردني المنفتح ومخاطره 

 ()المزيد .....السياسية المنخفضة

 

 (11) خبر رقم

 ى البطء في القراءةجفاف العين" يؤدي إل"
 الغد

قال تقرير جديد إن األشخاص الذين يعانون من جفاف العين يقرأون بشكل أبطأ  -نيويورك

 .حتى إذا كان حدة أبصارهم عادية

ويقول معدو التقرير إنه ربما أصبحت سرعة القراءة وسيلة لقياس اإلعاقة الوظيفية التي 

 .يسببها جفاف العين

ه.أكبيك مديرة مستشفى أمراض العيون وجفاف العين في معهد ويلمر وقالت الدكتورة إيسن كي

للعيون في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بوالية ماريالند األميركية "حتى على الرغم من 

دقيقة قرأ المرضى المصابون  30أن حدة إبصارهم عادية، ففي خالل اختبار قراءة استغرق 

 ."سواء جهرا أو صمتابجفاف العين بشكل أبطأ من العادي 

وأردفت قائلة "يتم االستخفاف بجفاف العين وعدم عالجه مع أنه يسبب عدم راحة ويؤثر على 

 )المزيد(الرؤية وبشكل أكثر شيوعا خالل قيادة السيارات والعمل أمام الكمبيوتر والقراءة. 

http://alghad.com/articles/1079092-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://alghad.com/articles/1079092-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
http://alghad.com/articles/1079842-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://alghad.com/articles/1079842-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://alghad.com/articles/1077732-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://alghad.com/articles/1077732-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
http://alghad.com/articles/1077732-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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 احمد حسن الزعبي – ..خالد زمن
 :الراي

في الثمانينات كان للحياة طعم مختلف..األعراس ُتوقد الليل أسبوعاً من الفرح، حبل المصابيح الذي يتدلي 
عمودي إنارة وسياج يتوّهج كطوق ذهب يزين عنق العتمة، الدّبيكة يحضرون من غير دعوة بين 

الذي يراقص الدوالي وينظم أقدام المحتفلين على « دّقيق الشّبابة»ويصطفون بحماس ومحّبة، 
ب أنغامه..األمهات الفتّيات الخاليات من األدوية المزمنة ينثرن على رأس الحياة حفنة زغاريد..والقلو

 ..العامرة بالبساطة والرضا كانت تخشاها الشبكات والجلطات وضعف العضلة
 

على يديها في « الشورت والفانيال»يشجعن الرياضة أيضا، تغسل األم « العجايز«في الثمانينات كانت
وتدعو لولدها أو حفيدها أن يتألق في الملعب، كانت تساهم ما استطاعت في صناعة « لقن الغسيل»

 تعرف قواعد كرة القدم لكنها تعرف قواعد السعادة والنجاح ..وعندما تسمع األغاني والزوامير الحياة، ال
بدأت تتعالى أصواتها من أول البلد، تخرج إلى الشرفة، تحضر علبة التوفي وترمي الحلوى على رؤوس 

 )المزيد(  ...الشباب ابتهاجاً 
 
 
 
 

 

قبل عدة أيام وصلتني رسالة على بريدي اإللكتروني من فتاة تقول فيها، إنها ذهبت مع صديقتيها الى أحد 

 -  :See more atالمطاعم لتناول طعام العشاء وبالفعل تناولن طعامهن وكان طعاما عاديا جدا

http://www.addustour.com/17739/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B

A%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8

%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7

%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W

kcuQRJj.dpuf .......)المزيد( 

 -  :See more atحرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة 

http://www.addustour.com/17738/%D9%84%D8%A7+%D9%86%D8%B

7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D

9%88%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%87.html#st

hash.MdikrOvQ.dpuf )المزيد( 

w.addustour.com/17737/%D9%84%D9%90%D9%85+%D9%84http://ww

%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9

%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A

%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9

%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%9F.html#sthash.CYXHE

5YC.dpuf .....مزيد()ال 

http://www.addustour.com/17734/%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D>>>>

9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%B3

%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7.html#sthash.1LGD00U6.

dpuf ....)المزيد( 

 عيسى الشعيبي –سعيد  كحدث االنتخابات

 الغد
للناظر إليها من خلف الزجاج، تبدو االنتخابات العامة حدثاً عاماً سعيداً، تترقبه أكثرية الناس باهتمام 

متفاوت الدرجات، ومنطلقات متباينة بين فئة اجتماعية وأخرى، بمن في ذلك الزاهدون باالنخراط في 

المشاركة ألسباب تخصهم؛ إذ ال يستطيع المخاطب بهذا التقليد الحضاري الشأن العام، والعازفون عن 

 .الباذخ أن يدير ظهره لحدث مشترك، تتواصل فعالياته لنحو مائة يوم على األقل

إذ من يوم اإلعالن عن موعد إجراء االنتخابات النيابية، وحتى ليلة الذهاب إلى صندوق االقتراع، تتشكل 

انورامية" عريضة، تتداخل فيها الخطوط واأللوان، وتتمظهر على سطحها على نحو تدريجي لوحة "ب

الظالل والتموجات التكوينية، إلى أن تصبح في نهاية المطاف أقرب ما تكون إلى رسم تعبيري مجرد، 

يفهمه كل ناظر إليه عن قرب، بصورة ذهنية تختلف باختالف المرجعية المعرفية، والذائقة الفنية، وتباين 

 )المزيد( .الرؤية الشخصيةزاوية 

 

 

 

 

 عصام قضماني – الدبابير عش
 الراي

دخل وزير العمل علي الغزاوي الى عش الدبابير , وها هي ذي تنتفض دفاعا عن مكاسب لم تكن يوما ما 

في مصلحة سوق العمل , وما التصاريح المزورة التي ضبطت وكانت تصرف بال رقيب وال حسيب لعمال 

 «يض من فيضغ»مزارع غير موجودة إال 

 

اشتروا تصريح  100الف عامل وافد من  70المتاجرة في تصاريح العمل تتركز في قطاع الزراعة وهناك 

عمل زراعي ذهبوا الى قطاعات أخرى وبصراحة أكثر كانت إجراءات معالجة التسرب تحيد عن القطاع 

م لعّمال وافدين بقطاع الزراعة ، الزراعي ولو لم تكن هناك فائدة لتجار الرقيق لما تركزت طلبات االستقدا

وتصاريحهم تشكل ثلث أذون العمل وبينما يتم إغالق أبواب القطاعات األخرى جزئيا أو كلياً تتسرب العمالة 

الزراعة ( وكل ما “ألف يدخلون من بوابة  100عبر قطاع الزراعة الى اإلنشاءات وقطاعات أخرى ) الـ

  )المزيد(  .شرعية االنتقالتفعله مهل التصويب هي منح هذا 

http://alrai.com/article/1006953/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://alrai.com/article/1006953/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://alrai.com/article/1006953/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
http://www.alghad.com/articles/1080672-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.alghad.com/articles/1080672-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://www.alghad.com/articles/1080672-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://alrai.com/article/1006985/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://alrai.com/article/1006985/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://alrai.com/article/1006985/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 عين الراي

 موظفة(  48)  احال الوزراء مجلس

 االراضي)  المالية وزارة مالك من وموظفا

 االول من اعتبارا التقاعد الى( والمساحة

 .الحالي اب من

 

 نقل تاريخ تعديل قرر الوزراء مجلس

 سراج محمد البحرين في االردني السفير

 تشرين من االول في ليصبح المركز الى

 من عشر الخامس من بدال المقبل االول

 الماضي االثنين صادف الذي الحالي الشهر

. 

 رئاسة في المستشار احال الوزراء مجلس

 .التقاعد الى كريم محمد الوزراء

 صنارة الدستور

 الجمعةال يوجد لهذا اليوم 

 الجمعة اليوم لهذا يوجد ال

 ال يوجد لهذا اليوم الجمعة

 

 حالة الطقس

 19/8/2016 الجمعة
 

 اليوم نهار الحرارة درجات توالي

 العامة معدالتها لتتجاوز ارتفاعها

 .بقليل العام من الوقت لهذا نسبةً 

" العرب طقس" موقع وبحسب

 في اعتيادياً  صيفياً  الطقس يكون

 مناطق في وحاراً  المناطق، عموم

. والعقبة الميت والبحر األغوار

 غربية، شمالية الرياح وتكون

 تنشط السرعة ُمعتدلة إلى خفيفة

 وفي البادية، مناطق في مساءً 

 إلى ُمعتدلة شمالية، العقبة خليج

 .هادئا والبحر السرعة، نشطة



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

  األحوال المدنية والجوازاتدائرة 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 وزارة الداخلية 

 ديوان الخدمة المدنية 

 دائرة الجمارك 

 المجلس االعلى للشباب 

 وزارة التعليم العالي 

 وزارة التربية والتعليم 

 هيئة االوراق المالية 

 اتحاد الغرف التجارية االردنية 

 غرفة صناعة عمان 

  بورصة عمان -السوق المالي 

 مركز ابداع االوراق المالية 

 البنك المركزي االردني 

  الدركالمديرية العامة لقوات 

  

 مواقع اعالمية

  صحيفة الرأي 

 صحيفة الدستور   

 صحيفة العرب اليوم 

  جريدة الغد 

 صحيفة الجوردان تايمز 

  مؤسسة االذاعة والتلفزيون  

 الديار صحيفة 

 االنباط صحيفة 

 

 الجامعات

 جامعة الحسين بن طالل 

 الجامعة االردنية 

 جامعة الطفيلة التقنية 

 ةجامعة البلقاء التطبيقي 

 جامعة عمان االهلية 

 جامعة الزرقاء 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 جامعة اليرموك 

 جامعة آل البيت 

 جامعة العلوم التطبيقية 

 الجامعة الهاشمية 

 وكاالت االنباء

 )وكالة األنباء األردنية )بترا 

 اتحاد وكاالت االنباء العربية 
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 وكالة أنباء البحرين 

 وكالة األنباء السعودية 

 وكالة األنباء السورية 

 وكالة األنباء القطرية 

 وكالة األنباء الكويتية 

 وكالة المغرب العربي لالنباء 

 وكالة أنباء االمارات 

 وكالة انباء جيهان التركية 

 وكالة تونس 

 افريقيا لالنباء 

 وكالة األنباء الجزائرية 

 وكالة أنباء الشرق االوسط 

 الوكالة الموريتانية لالنباء 

 وكالة األنباء اليمنية 

 وكالة أنباء السودان 

 وكالة األنباء العمانية 

 وكالة األنباء الفلسطينية 

 وكالة يونهاب لالنباء /كوريا الجنوبية 

 

 مؤسسات ومنظمات

  المجلس االعلى للسكان 

 المؤسسة االستهالكية المدنية 

 المجلس التمريضي االردني 

http://www.bna.bh/
http://www.spa.gov.sa/
http://www.sana.sy/
http://www.qnaol.net/
http://www.kuna.net.kw/
http://www.map.ma/ar
http://www.wam.org.ae/
http://www.cihan.com.tr/
http://www.tap.info.tn/
http://www.tap.info.tn/
http://www.aps.dz/ar/welcome.asp
http://www.mena.org.eg/
http://www.mauritania.mr/
http://www.sabanews.net/
http://www.suna-sd.net/
http://www.omannews.com/
http://www.wafa.pna.net/
http://arabic.yonhapnews.co.kr/
http://www.hpc.org.jo/
http://www.jcscc.gov.jo/
http://www.jnc.gov.jo/jncconfweb%202/home.htm

