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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".

 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم
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  (1خبر رقم )

 تشكيالت إدارية واسعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
أمد +  رم+  السوسنة+  المجهر+  طلبة نيوز+  الوقائع اإلخبارية+  الغد+  الراي+  بترا
 +  اليرموك نيوز+  السياسي+  جو

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدكتور عمر الجراح إجراء تشكيالت واسعة 

 .بين مدراء المراكز العلمية والوحدات والدوائر اإلدارية اعتبارا من اليوم األحد

 .تعيين الدكتور بشير نايف الدويري مديراً لمركز الحاسوب والمعلومات *

 طيفور مساعداً لرئيس الجامعةاألنسة ريم علي جروان  *

 المهندس عامر محمد عليوي االيوب مديراً لوحدة رئاسة الجامعة *

 المهندس بشار حمد الدويري مديراً لوحدة اللوازم المركزية *

 المهندس بالل محمد عمر نائباً لمدير وحدة خدمات البحوث والعمليات الزراعية *

 لدائرة المستودعات المركزية المهندس اسامه إبراهيم بالسمه مديراً  *

 السيد محمد محمود الشياب مديًر لمكتب عميد كلية الدراسات العليا*

 السيد عثمان محمود ملكاوي مديراً لدائرة الخدمات االلكترونية في وحدة المكتبة *

 .:وشملت القرارات الجديدة

غيل والصيانة باإلضافة تكليف المهندس جمال سامح البطاينة للقيام بأعمال مدير وحدة التش *

 .الى وظيفته مساعداً لرئيس الجامعة

تكليف السيد باسل الشوحة للقيام بأعمال دائرة التدبير المنزلي باإلضافة الى وظيفته مديراً *

 لدائرة التغذية

كما قرر الدكتور الجراح، ربط الدوائر التالية: دائرة النقل ودائرة االمن الجامعي ودائرة التدبير 

 يد(المز) .......زلي ودائرة التغذية بمساعد رئيس الجامعة المهندس رعد التلالمن

 

 

 

 

 (2م )قخبر ر

عويس :نحتاج لثورة بيضاء في التعليم العالي والوزارة جاهزة لتقديم الدعم الكامل للجامعة 
 لفنيةلتحقيق اهدافها التقنية وا

 الدستور
الوزارة بدأت بوضع  قال وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ان 

للسنوات العشر القادمة من حيث زيادة طلبة التعليم التقني خاصة في ظل زيادة   استراتيجية
لقاء جمعه بمندوبي وسائل   البطالة والتي هي مرشر تقتصادي خطير. وكشف عويس خالل

عن نّية  م المحلية في البلقاء وعدد من الكتا  واالعالميين في جامعة البلقاء التطبيقية االعال
مطلع العام  تطبيق برنامج الدبلوم الفني في عدد من كليات جامعة البلقاء التطبيقية  الوزارة 
والذي يعالج اوضاع الطلبة الذين لم يتسنى لهم النجاح في الثانوية  2016/2017الجامعي 

الى الحاق الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في  ان هذا البرنامج االبتكاري يهدف  مبينا  عامة ال
النجاح في الثانوية العامة ببرامج فنية تطبيقية تؤهلهم لدخول سوق العمل بحيث يتم التركيز 

عويس ا انه سيتم تشكيل لجنة لدراسة االمكانات  على المهارات الفنية والتقنية . واوضح 
لمتوفرة لتطبيق البرنامج في جامعة البلقاء وكلياتها المنتشرة في مختلف انحاء المملكة من ا

 )المزيد( ......حيث البنى التحتية وتطوير المناهج التقنية وتدري  المدربين

http://www.alwakaai.com/post/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-...%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-198718/
http://www.petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.aspx?Menu_ID=&Site_Id=2&lang=1&NewsID=264780&CatID=17
http://alrai.com/article/1006122/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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---%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1006122/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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---%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1069772-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%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-(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1)
http://alghad.com/articles/1069772-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%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-(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1)
http://www.alwakaai.com/post/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-...%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-198718/
http://www.alwakaai.com/post/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-...%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-198718/
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9#.V7BrAU197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9#.V7BrAU197IU
http://www.almejharnews.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/287828-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1.html
http://www.almejharnews.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/287828-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1.html
https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=274300
https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=274300
http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=279303
http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=279303
http://amad.jo/permalink/11469.html
http://amad.jo/permalink/11469.html
http://amad.jo/permalink/11469.html
http://alsiasi.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%852/291104-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1.html
http://alsiasi.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%852/291104-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1.html
http://www.yarmouknews.com/horaniat/48216.html#.V7DahE197IU
http://www.yarmouknews.com/horaniat/48216.html#.V7DahE197IU
http://www.alwakaai.com/post/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-...%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%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-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-198718/
http://www.addustour.com/18038/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3+%3A%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18038/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3+%3A%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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 (3خبر رقم )

 من أزمات السير سببها المواطن % 70األمانة : 
 الراي

وضواحي عّمان ازدحاماً مرورياً، بسب  عدم توفر مواقف للسيارات، فأصبح تشهد أحياء 
 .المواطن يعاني من ظاهرة تهدر وقته، وتعرضه لمخالفات من قبل رجال السير

ومن اراد االصطفاف داخل كراجات األبنية التجارية، المخصصة للمواطن يكتشف أنها اصبحت 
 .مستودعات، ال يمكن دخولها

ساعد مدير المدينة للتخطيط المهندس عماد الحياري إن سلوكيات المواطن من جهته قال م
 .من األزمات المرورية % 70تتسب  بـ 

وأكد الحياري لـ الرأي اإللكتروني أن المواطن يبحث عن موقف قري  بالنسبة له، فيعطل 
 )المزيد( ....حركة السير

 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 الحكومة تخفض أسعار المأكوالت بالمطاعم الشعبية
 الغد

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم االحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني 

بالمائة للماكوالت التي  15الملقي تخفيض اسعار الماكوالت في المطاعم الشعبية بنسبة 

ويأتي القرار استناداً إلى أحكام  .بالمائة لمادتي الحمص والفول 7تتضمن اللحوم والشاورما و

قانون الصناعة والتجارة الذي يعطي الحّق لمجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير أن يحدد 

وأّكد رئيس الوزراء أّن هذا  .أسعار أي من المواد األساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية

القرار يأتي التزاماً من الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من اإلجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات 

 ()المزيد االقتصادية، والتخفيف من حّدة الظروف الصعبة للمواطنين

 

 خبر رقم )5(

 األمانة ترفع نسبتها من مخالفات السير.. والبلديات تحتج
 الراي

سير والتي كانت تحصل من قبل بدأت لجان مشتركة باعادة النظر باليات تحصيل مخالفات ال

امانة عمان الكبرى وفق اتفاقيات ثنائية بين البلديات واالمانة. ووفقا لنتائح اجتماعات جرت 

االسبوع الماضي بين مسؤولي وزارة الشؤون البلدية وامانة عمان واالمن العام فقد اقترحت 

ام تحصيل مستقل عن االمانة البلديات نقل تجربة االمانة في تحصيل المخالفات مباشرة عبر نظ

 .يطبق بالتعاون مع ادارة السير دون المرور بحلقة التحصيل بنظام التحصيل المستخدم باالمانة

 

ووفقا لمخاطبات رسمية فان خالف حدث بين بلديات ابرمت اتفاقيات مع االمانة لتحصيل 

 )المزيد( ...بالمائة من القيمة 10المخالفات مقابل نسبة 
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  (6خبر رقم )

 المستهلك": المدراس الخاصة لم تعد استثمارا تعليميا بل تجارة عامة"
 الدستور

تضم حماية المستهلك في طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتشكيل لجنة محايدة 

عضويتها لدراسة رسوم الطلبة في المدارس الخاصة والتي باتت تشكل ارقا للمواطنين 

وارتفاعات غير مبررة اضافة الى مطالبتها بضرورة تصنيف هذه المدارس الى فئات حسب 

لقى معايير ومواصفات يتم االتفاق عليها . وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تت

 )المزيد( ..كل عام شكاوى من قبل المواطنين حول هذا الموضوع

 

 (7خبر رقم )

لغير الناجحين في الثانوية العام الجامعي « الدبلوم الفني»عويس: تطبيق برنامج 

«2016/2017» 
 الدستور

قال وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ان الوزارة بدأت بوضع 

دة استراتيجية للسنوات العشر القادمة من حيث زيادة طلبة التعليم التقني خاصة في ظل زيا

البطالة والتي هي مؤشر اقتصادي خطير. وكشف عويس خالل لقاء بمندوبي وسائل االعالم 

المحلية في البلقاء وعدد من الكتاب واالعالميين في جامعة البلقاء التطبيقية عن نيّة الوزارة 

تطبيق برنامج الدبلوم الفني في عدد من كليات جامعة البلقاء التطبيقية مطلع العام الجامعي 

والذي يعالج اوضاع الطلبة الذين لم يتسنى لهم النجاح في الثانوية العامة، مبينا  2016/2017

ان هذا البرنامج االبتكاري يهدف الى الحاق الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في 

الثانوية العامة ببرامج فنية تطبيقية تؤهلهم لدخول سوق العمل بحيث يتم التركيز على 

 )المزيد( .. .ات الفنية والتقنيةالمهار

 

 

 (8خبر رقم ) 

 الممنوعات البنكية» لقـوائـم الترشــح .. بين فهم االجراءات و« ســاب البنكيالح»
 الدستور

ما تزال عدد من أساسيات العملية اإلنتخابية تقف في المساحة الرمادية، نظرا لعدم فهم آلية 

تطبيقها ودخولها مساحة التنفيذ العملي والخطوات الالزم اتباعها، ويتركز هذا الجانب في 

ه التنفيذية، التي لم تكن متبعة في أي انتخابات الغالب على جديد قانون اإلنتخاب وتعليمات

سابقة، األمر الذي يبقيها تتأرجح بين ضرورة التنفيذ وعدم الدراية بآليات ذلك . وبطبيعة الحال 

تضمن قانون اإلنتخاب عددا من المواد الجديدة التي تطلبت الكثير من خطط التوعية والتثقيف 

دراية، من خالل برامج متعددة نفذتها الهيئة المستقلة  وصوال إلزالة أي لُبس بشأنها، أو عدم

لإلنتخاب، جعلت من الالممكن ممكننا في جزء كبير من مراحل العملية اإلنتخابية، ولكن ما تزال 

 مزيد()ال. هناك جزئيات باقية في تلك المساحة الرمادية، إّما لعدم فهم آليات تطبيقها
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http://www.addustour.com/18038/%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%22%3A++%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D9%84%D9%85+%D8%AA%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9.html
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http://www.addustour.com/18039/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3%3A+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%C2%BB+%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A+%C2%AB2016/2017%C2%BB.html
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http://www.addustour.com/18039/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3%3A+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%C2%BB+%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A+%C2%AB2016/2017%C2%BB.html
http://www.addustour.com/18039/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3%3A+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%C2%BB+%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A+%C2%AB2016/2017%C2%BB.html
http://www.addustour.com/18039/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%C2%BB+%D9%84%D9%82%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%AD+..+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D9%88%C2%AB+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9+%C2%BB.html
http://www.addustour.com/18039/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%C2%BB+%D9%84%D9%82%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%80%D9%80%D8%AD+..+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D9%88%C2%AB+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9+%C2%BB.html


 (9خبر رقم ) 

 إعفاء بكالوريوس االنتساب ودبلوم االنتظام من التأهيل للماجستير
 الراي

مجلس التعليم العالي إعفاء الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس باالنتساب والدبلوم  قرر

ساعة لاللتحاق ببرنامج الماجستير في  30العالي باالنتظام من دراسة البرنامج التأهيلي 

واشترط المجلس خالل جلسته، األحد، برئاسة وزير التعليم الدكتور وجيه  .الجامعات األردنية

تطابق مسمى تخصص الدبلوم العالي مع مسمى تخصص البكالوريوس، واالّ تقل عويس، 

 ()المزيد ....ساعة معتمدة 30ساعات الدبلوم العالي عن 

 

 (10خبر رقم )

 إعفاء المسنين من اشتراكات التأمين الصحي
 الغد

ينتظر أن يصدر مجلس الوزراء في جلسة قريبة له قرارا، بالموافقة على تعديل تعليمات شمول 

عاما  80األفراد من المواطنين، بالتأمين الصحي، بما يعفي المشتركين من الشريحة العمرية 

 .اشتراكاتهم من النفقات العامةفأكبر من رسوم االشتراك بالتأمين، وتغطية 

 30، والصادرة بموجب المادة 2007لسنة  9، والمعدلة للتعليمات رقم 3ووفقا للتعديالت رقم 

، تعدل الفقرة الثالثة من النص االصلي، 2004لسنة  83من نظام التأمين الصحي المدني، رقم 

الصحي حسب التصنيفات  والتي تنص على "يحدد مقدار االشتراك السنوي في صندوق التأمين

سنوات إلى أقل من  6العمرية التالية، والتي تحدد الفئة العمرية وقيمة االشتراك السنوي: من 

 ()المزيد ... دينارا. 75سنة  45سنة إلى أقل من  19دينارا. من  50سنة  19

 

 (11) خبر رقم

 علماء يوصون بتناول حبو  الفيتامين يوميا
 الغد
تمكن علماء من تحديد الفيتامينات التي يتوج  على اإلنسان تناولها وتعزيزها في  -لندن

جسمه من أجل التمتع بصحة أفضل، ومن أجل الشعور بالسعادة، وذلك على الرغم من الجدل 

ات لألشخاص األصحاء، بينما يؤيد بين األطباء الذين يعارض بعضهم وصف حبو  الفيتامين

 .البعض اآلخر ذلك

ووجد خبراء بريطانيون في إدارة الصحة العامة بإنجلترا بأنه ُيفضل أن يتناول كل الناس 

بشكل يومي، وخاصة خالل فصل الشتاء، مشيرين الى أن عدم تعرض  (D) حبو  فيتامين

ول الى مستويات صحية جيدة الناس الى أشعة الشمس في الشتاء يجعل من المستحيل الوص

 ....باالعتماد على النظام الغذائي وحده بدون تعزيز الفيتامينات عبر حبو  وأقراص خاصة

 )المزيد(

http://alrai.com/article/1006160/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://alrai.com/article/1006160/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://alghad.com/articles/1071492-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://alghad.com/articles/1071492-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://alghad.com/articles/1070572-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://alghad.com/articles/1070572-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
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 فهد الخيطان – الناس ارحموا

 الغد
توقفوا عن تعريض هذه األجساد الضعيفة لمزيد من االختبارات القاسية، فهي ال تحتمل. هذه المجتمعات 

عاشت الدهر طويال تتنفس هواء  .هشة، وفي صراعها المديد من أجل البقاء، فقدت معظم مناعتهامن طينة 

الحرية من نوافذ بحجم خرم إبرة. مرة واحدة وجدت نفسها أمام أبواب مشرعة لتيارات وعواصف من كل 

الزمن  صوب. الكالم عن زمن جميل مضى مجرد هراء. الواقع أن الجمهور العريض لم يتعرض طوال ذلك

 ."الختبارات كالتي يتعرض لها في زمن االنفتاح؛ زمن "السوشال ميديا

أحيانا نلقي بالالئمة على موجات التغيير. ليس صحيحا أن "الربيع العربي" هو مصدر العلة؛ الثورات هي 

على  باختصار، نحن لسنا جاهزين بعد لهذا القدر من الحرية. رياح التغيير التي هبت .التي كشفت عالتنا

 .مجتمعاتنا كانت أقوى من قدرتنا على مسايرتها. لم نحتملها فأعيتنا فوق ما نعاني

استغرقنا في األوهام، وصدقنا القول أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن روابط "الميديا" أقوى من الروابط 

ارق الثقافية االجتماعية والثقافية. ليس صحيحا؛ التكنولوجيا لن تصنع التغيير أبدا، وستظل الفو

 )المزيد( ..والحضارية هي العامل الحاسم في تقرير مكانة المجتمعات على الخريطة العالمية

 

 

 احمد حسن الزعبي – ..بتعرفه اللي الوجه
 :الراي

تنحدر، واألسماء يزاح عنها ورق قصدير التغليف ، ال « مّية الرأس«تتشكل وونحن نشاهد القوائم 
أستطيع أن أرفع سقف توقعاتي من اختيارات شعبنا الحبي  في انتقاء نوا  السنوات األربع القادمة، 

وذلك بسب  خبرات متراكمة وتجار  متكررة معروفة عنه ، تشي أننا من الشعو  التي ال تح  المغامرة 
 ..ديد والتغيير على اإلطالقوالتج

 
من محمص )...( هناك، « مكسرات ومخلوطة»خذوا مثالً األردني إذا ذه  إلى العقبة ال بد أن يحضر 

، عشرات بل « بهارات برياني»تركية ، ومن اإلمارات « راحة»وإذا ذه  إلى تركيا ال بد أن يحضر 
م وأهديتهم ، فإن خياراتنا ال تقفز عن هذه واستقبلت هدايا منه« مالحتهم«مئات األردنيين رأيتهم و

رغم ان العقبة مليئة في الشوكالته الطيبة ، وتركيا أم «...بهارات«و« راحة«و« مخلوطة«الخيارات..
عندما يزور هذه  -وأنا أولهم –الهدايا والحلويات ،واإلمارات سوق عالمي مفتوح..اال أن األردني 

 «.......الوجه اللي بتعرفه»في هذه األشياء من منطلق  المناطق ينسى كل شيء وتنحصر خياراته
 )المزيد(

 
 
 
 

 

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

 -  :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

%88%D8A%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9

%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 تتناس  مع حجم الديمقراطية المدعاة 

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

%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D7

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

hash.MdikrOvQ.dpuf )المزيد( 

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

%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

f5YC.dpu .....)المزيد( 

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.

 جمال العلوي – المحامين نقي  تحذيرات
 الدستور

مقلقة تلك التحذيرات التي اطلقها نقيب المحامين االستاذ سمير خرفان والداعية الى عدم االقبال على 

بما تحمله من مخاوف حقيقية تتطلب الوقوف عندها جيدا . من حق التقابة أن تصدر مثل دراسة الحقوق،

هذه التحذيرات خاصة أننا نمر في مرحلة االلتحاق بالجامعات وهاجس الطلبة يقوم على ضمان مقعد 

تم جامعي خالل المرحلة المقبلة. وجاءت تحذيرات نقابة المحامين انطالقا من االعداد الهائلة التي ي

تخريجها سنويا من كليات الحقوق في الجامعات االردنية والتي تصل الى قرابة الف طالب خريج، الى جانب 

ارقام إخرى تدرس في الجامعات العربية واالجنبية. وللداللة على حجم المشكلة يكشف النقيب أن لدى 

االف متدرب  3ين الى جانب الف محام ممارس مسجل في سجل المحامين المزاول 13النقابة ما يناهز الـ 

في سجالت محامي التدريب . هذه االرقام التي تكشف عنها النقابة تشكل صدمة لالسر التي تتطلع نحو 

تأمين أبنائها بفرص االلتحاق في الجامعات ، وهي ترى ارقاما صادمة قد تدفع الراغبين في دراسة الحقوق 

   )المزيد( ةالى العدول عن متابعة الطريق نحو مهنة المحاما

http://www.alghad.com/articles/1071002-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.alghad.com/articles/1071002-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://www.alghad.com/articles/1071002-%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://alrai.com/article/1006004/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
http://alrai.com/article/1006004/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
http://www.addustour.com/18039/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18039/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86.html


 متفرقات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الةالص

 م 08:51 م 07:21 م 04:21 م 12:41 ص 06:00 ص 04:29 الوقت

 زواريب الغد

 مذكرة مؤخرا رفعوا المهندسين عشرات

 فيها طالبوا المهندسين، نقابة مجلس إلى

 وصناديقها النقابة أموال من التبرع بوقف

 المسؤولية صندوق فيها بما المختلفة،

 التي المذكرة. كانت جهة الية االجتماعية

 األشغال لوزارة أيضا نسخة منها رفعت

 طالبت ،"الغد" عليها واطلعت العامة

 تقاعد صندوق إلى األموال هذه مثل بتحويل

 تقاعد دعم أن حيث" لدعمه، النقابة

 ".األموال بهذه أولى المهندسين

 

 غد بعد العامة اإلحصاءات دائرة تطلق

 للسكان العام التعداد نتائج األربعاء

 وتناقش تعرض الدائرة. 2015 والمساكن

 الغاية لهذه تعقده علمي مؤتمر وعبر أيضا،

 العلمية األوراق بعض الماريوت، فندق في

 .بالتعداد الخاصة

. 

 

 صنارة الدستور

 مفوضي مجلس رئيس رعاية تحت■ 

 خالد الدكتور لالنتخاب المستقلة الهيئة

 مدونة» األردني اإلعالم معهد يطلق الكاللده

 اإلعالمية للتغطية وأخالقي مهني سلوك

 عند وذلك «األردنية النيابية لالنتخابات

 في اليوم ظهر من عشرة الثانية الساعة

 التغطية رصد مشروع ضمن المعهد، مقر

 2016 النيابية لالنتخابات اإلعالمية

 للتنمية الدولية الوكالة من والممول

 مشروع ضمن وهو USAIDالدولية

USAID  المدني المجتمع مبادرات لدعم 

 .FHI 360 تنفذه الذي

أن الهيئة « الدستور»علمت صنارة  ■

المستقلة لالنتخاب ستقوم بتوزيع نماذج من 

كتيب االقتراع على المرشحين لالنتخابات 

لغايات عرضها على  2016النيابية 

ناخبيهم، وتدريبهم على آلية اإلقتراع 

والتعامل معها، رافضة على لسان رئيس 

مجلس مفوضيها خالد الكاللده اعتبار هذه 

ة عدم احتفاظ بسرية االجراءات الخطو

االنتخابية، إذ ال بد من اطالع الناخبين على 

الكتيّب كونها المرة األولى التي سيتم 

 .استخدامه فيها

. 

 حالة الطقس

 15/8/2016 االثنين
 اليوم نهار الحرارة درجات توالي

 معدالتها دون لتصبح انخفاضها

 العام من الوقت لهذا نسبةً  العامة

 بحسب مئوية، درجات 3-2 بحدود

 .العرب طقس موقع

 يتحول الطقس أن الموقع وأوضح

 مع الجبال في ُمعتدل صيفي إلى

 المنخفضة، الُسحب بعض ظهور

 بقية في اعتيادياً  صيفياً  ويستمر

 مناطق في حاراً  ويكون المناطق،

 والعقبة، الميت والبحر األغوار

 غربية، شمالية الرياح وتكون

 وتثير السرعة، نشطة إلى ُمعتدلة

 المناطق في واألتربة الغبار

 خليج وفي الصحراوية والطرق

 نشطة إلى ُمعتدلة شمالية، العقبة

 .هادئا والبحر السرعة،

 



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

  األحوال المدنية والجوازاتدائرة 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 رة الداخليةوزا 

 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 

  التطبيقيةجامعة البلقاء 

 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 

http://www.pm.gov.jo/
http://www.tourism.jo/
http://www.cspd.gov.jo/
http://www.visitjordan.com/
http://www.ssc.gov.jo/
http://www.mfa.gov.jo/
http://www.moi.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
http://www.customs.gov.jo/
http://www.youth.gov.jo/
http://www.mohe.gov.jo/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.jsc.gov.jo/
http://www.jocc.org.jo/
http://www.aci.org.jo/
http://www.ase.com.jo/
http://www.sdc.com.jo/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.jdf.gov.jo/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alghad.jo/
http://www.alghad.jo/
http://www.jordantimes.com/
http://www.alghad.jo/
http://www.alghad.jo/
http://www.jrtv.jo/
http://www.jrtv.jo/
http://www.alanbat.net/
http://www.ahu.edu.jo/
http://www.ju.edu.jo/
http://www.ttu.edu.jo/
http://www.bau.edu.jo/
http://www.amman.edu/
http://www.zpu.edu.jo/
http://www.just.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.aabu.edu.jo/
http://www.asu.edu.jo/
http://www.hu.edu.jo/
http://www.petra.gov.jo/Public/Main_arabic.aspx?lang=1&site_id=2
http://www.fananews.com/


 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 

 نباء اليمنيةوكالة األ 

 وكالة أنباء السودان 

 وكالة األنباء العمانية 

 وكالة األنباء الفلسطينية 

 يونهاب لالنباء /كوريا الجنوبية وكالة 

 

 مؤسسات ومنظمات

  المجلس االعلى للسكان 

 المؤسسة االستهالكية المدنية 

  االردنيالمجلس التمريضي 

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

