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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 )

 امتحان تفاضلي لحملة التوجيهي غير األردني االثنين
 الدستور

طالبا وطالبة من  318امان السائح اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد عن تساوي معدالت 

الدارسين بالدول العربية والذين يحملون الجنسية االردنية بفئات مختلفة من المعدالت، وال احد 

ان هؤالء الطلبة سيعقدون « الدستور«مصادر لـ.واكدت  %100من تلك الفئات يحمل معدل 

امتحانا للمفاضلة بين ترتيبهم حسب التخصص المنوي دراسته وفقا لطلب القبول الموحد وهم 

االردنيين حاملي الثانوية العامة غير   الذين يتنافسون على مقاعد %5اصحاب نسبة الـ 

متحان بعد غد االثنين في الجامعة االردنية . واوضحت المصادر ان هؤالء الطلبة سيعقدون اال

إحضار هوية أحوال مدنية سارية المفعول،   االردنية بين الساعة الثالثة والخامسة وعليهم

وصورة عن شهادة المعادلة للثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم األردنية. 

ة الذي يعزز من فرص وشددت الوحدة على الطلبة ضرورة الحضور لعقد امتحان المفاضل

العدالة بالتنافس بينهم وفقا لترتيبهم باالمتحان ، وعدم عقدهم لالمتحان ال يعني اال االبقاء على 

معدلهم كما هو لكن االمتحان سيميز بين ترتيباتهم االول فالثاني وهكذا .. وسيعقد االمتحان 

بمواد الفيزياء،   لميلفئة هؤالء الطلبة وهم الحاصلون على ثانوية عامة بالتخصص الع

الكيمياء، االحياء، والرياضيات. وبعد اعالن نتائج االمتحان ستتمكن الوحدة من المفاضلة بين 

هؤالء الطلبة وتوزيعهم على مقاعد التخصصات التي تتناسب ومعدالتهم وفقا لالول فالثاني ، 

العلمي . وسترد  حسب نتيجتهم باالمتحان الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث

اسماء هؤالء الطلبة ضمن قائمة القبول الموحد عند اعالن القائمة بعد االنتهاء من معالجة 

 المزيد() ..... .البيانات واستكمال اوراق الطلبة كاملة

 

 

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 مليار دوالر اإلنفاق العالمي على أمن المعلومات العام الحالي 81.6دراسة: 
 الراي

الدراسات واألبحاث العالمية جارتنر في أحدث دراساتها أن اإلنفاق على أشارت مؤسسة 
، أي بزيادة 2016مليار دوالر خالل العام  81.6منتجات وخدمات أمن المعلومات سيصل إلى 

 .2015مقارنة بالعام  %7.9قدرها 

 وبحسب الدارسة، تحتلّ الخدمات االستشارية وتعهيد األعمال التقنية إلى جهات خارجية
فئات أكبر  3الحصة األكبر من اإلنفاق على أمن المعلومات، في حين من المتوقع أن تشهد 

نسبة نمّو في مجال أمن المعلومات، وهي االختبارات التقنية وتعهيد األعمال التقنية إلى 
 .جهات خارجية وحلول حماية البيانات من الضياع

، السيما وأن الكثير من المتخصصين في أمن وستواصل التقنيات األمنية الوقائية نمّوها القويّ 
المعلومات لديهم تفضيالت خاصة في الشراء التخاذ تدابير وقائية، ومع ذلك تشهد حلوال 

تحسينات « بوابات عبور الويب اآلمنة»و « إدارة المعلومات األمنية واألحداث»أخرى مثل 
 )المزيد( .....لتدعم نهج الكشف عن التهديدات واالستجابة لها.

 

http://www.addustour.com/18037/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A+%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18037/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A+%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86.html
http://alrai.com/article/1005594/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-816-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://alrai.com/article/1005594/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-816-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://alrai.com/article/1005594/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-816-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A


 (3خبر رقم )

 نشر احد الكتاب مادة تمس الذات االلهية الملقي يوعز لوزير الداخلية بالتحقق من
 الراي

أوعز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى وزير الداخلية سالمة حماد بالتحقق بما نسب  
 .الى احد الكتاب حول نشره مادة عبر وسائل التواصل االجتماعي تمس الذات االلهية

المذكور من خالل الحاكم االداري وطلب رئيس الوزراء من وزير الداخلية استدعاء الكاتب 
 .واتخاذ المقتضى القانوني بحقه

وشدد الملقي على ان القوانين ستطبق بحزم على كل من يقوم بمثل هذه الممارسات الطارئة 
على مجتمعنا، علما بان حرية التعبير مصانة للجميع لكن ضمن المحددات الدستورية 

 )المزيد( ...والقانونية
 
 
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 مباحثات أردنية إسرائيلية إلسالة المزيد من المياه النقية بنهر األردن
 الغد

احثات بين الجانبين أكد أمين عام سلطة وادي األردن سعد أبو حمور استمرارية عقد المب

األردني واإلسرائيلي حيال التزام األخير بـ"عدم إسالة أي مياه خارج مواصفة مياه الري في 

وقال أبو حمور، في تصريح لـ"الغد"، إن المباحثات جارية حاليا بين  ."حوض نهر األردن

النهر، للحفاظ  الطرفين لتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بإسالة مزيد من المياه خالل أشهر الصيف في

مليون متر مكعب سنويا بحلول العام  30على بيئته وإعادة إحيائه، وصوال إلى ضخ ما كميته 

وأوضح أنه "بموجب التفاهم بين الجانبين والمتضمن إعادة تأهيل نهر األردن، تتم  .2017

 ()المزيدماليين متر مكعب سنويا من المياه النظيفة  10إسالة حوالي 

 

 خبر رقم )5(

 عطل يوقف ضخ المياه عن مناطق باربد
 لغدا

أوقفت شركة مياه اليرموك الضخ بسبب عطل في احدى خطوط الضخ الخارجة من خزان زبدا 

مساء الخميس وال تزال اعمال الصيانة قائمة منذ مساء الخميس، وفق الناطق االعالمي 

 .لشركة مياه اليرموك معتز عبيدات

-الغفران مسجد-مركز البقاعي-ويين عبيدات تاثر مناطق حديقة الورود و بين اربد مول

من  -منطقة بقالة عاشور  -اسكان العاملين في جامعة اليرموك -مدينة الحسن-المخابرات

منطقة  -الصريح / جزء من منطقة الماصية  -مستشفى الراهبات وحتى المستشفى التخصصي 

مجمع عمان الجديد ( والتي كان دور توزيع المياه فيها  -دوار صحارى  -النائب حسني الشياب 

 )المزيد( ..الخميس والجمعةايام 

http://alrai.com/article/1005754/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1005754/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1005754/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1067142-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1067142-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alrai.com/article/1005767/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alrai.com/article/1005767/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alrai.com/article/1005767/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF


  (6خبر رقم )

 الشهر المقبل %15 -7ترجيح تخفيض أسعار المطاعم الشعبية من 
 لرايا

أكد مصدر مطلع، وجود توجه لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخفيض أسعار أصناف 

 .اعتبارا من مطلع الشهر المقبل %15-7المطاعم الشعبية بنسب متفاوتة ما بين 

أن اللجنة انتهت قبل أيام من انهاء المراجعة الشاملة « الرأي»وبين المصدر في تصريح ل 

عم الشعبية ومدى ارتفاعها او انخفاضها وأوصت بعدد من التوصيات لمدخالت االنتاج للمطا

 )المزيد( ..التي تشير الى ان هناك انخفاضا على أسعار الكلف التشغيلية لتلك المطاعم

 

 (7خبر رقم )

مبادرة للحد من ظاهرة االصطفاف 

  المزدوج في اربد
 الدستور

مندوبا عن مدير شرطة محافظة إربد 

اطلق العقيد خالد الطورة نائب مدير 

الشرطة مبادرة لتوزيع البروشورات للحد 

من ظاهرة االصطفاف المزدوج في 

المحافظة. وتهدف المبادرة لحث المصلين 

على الحد من ظاهرة االصطفاف المزدوج 

ساجد في محافظة اربد . ووزعت وإغالق الطريق أثناء صالة الجمعة من كل أسبوع أمام الم

البروشورات بمشاركة وتنسيق من قبل فرع العالقات العامة والشرطة المجتمعية لمديرية 

 )المزيد( .... .شرطة إربد

 

 

 (8خبر رقم ) 

 بالمائة من فئة الشباب االردني منخرطون بسوق العمل 20
 الدستور

 6بالمائة , و  35بالمائة , وبلغت للذكور  21ر7بلغت نسبة المشتغلين بين الشباب االردني 

معظم الشباب ال يزالون على بالمائة لالناث، بحسب تقرير االحصاءات العامة الذي أشار الى ان 

مقاعد الدراسة. وقال تقرير اصدرته الدائرة بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم 

الجمعة، ان األمم المتحدة عرفت الفئة التي يشملها الشباب على أنهم السكان في الفئة العمرية 

العمرية. واشار التقرير الى  سنة, وان خمس سكان العالم ينتمون الى هذه الفئة 24 -15من 

الف نسمة أي ما يعادل حوالي  890بلغ مليونا و  24-15مجموع الشباب في الفئة العمرية   ان

 19بالمائة وبين االناث  20من المجموع الكلي للسكان وكانت النسبة بين الذكور   بالمائة  20

 43أن  2015لعام للسكان والمساكن بالمائة . كما اظهر التقرير وباالستناد الى نتائج التعداد ا

 )المزيد(. .بالمائة من فئة الشباب ملتحقين حالياً بمؤسسات تعليمية مختلفة

http://alrai.com/article/1005765/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-7--15-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://alrai.com/article/1005765/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-7--15-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://alrai.com/article/1005765/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-7--15-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.addustour.com/18037/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF.html
http://www.addustour.com/18037/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF.html
http://www.addustour.com/18037/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF.html
http://www.addustour.com/18037/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF.html
http://www.addustour.com/18037/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF.html
http://www.addustour.com/18036/20+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%81%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
http://www.addustour.com/18036/20+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%81%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
http://www.addustour.com/18036/20+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D9%81%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D9%85%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html


 (9خبر رقم ) 

 الهاشمية" ترفع رسوم الدراسات العليا وموازنتها بال عجز أو ديون"
 لغدا

يش"بحبوحة مالية" بال ديون وال عجز في موازنتها، دون أن رغم أن الجامعة الهاشمية تع

تتلق أي دعم مالي مباشر من الحكومة منذ سبع أعوام، إال أن مجلس األمناء لم يكتف برفض 

مقترح لرئيسها الدكتور كمال الدين بني هاني منذ شهرين بخفض رسوم البرنامج الموازي 

 % 13عليا للبرنامج العادي بنسب تراوحت بين بنسب متفاوتة، بل قرر رفع رسوم الدراسات ال

 ()المزيد  .%.100و

 

 (10خبر رقم )

 وثيقة لتنظيم بيوت العزاء: ال مباهاة وال إسراف
 الراي

أطلق في محافظة المفرق وثيقة شعبية لتنظيم شؤون العزاء في المحافظة بعيدا عن المباهاة  

 .االعباء وتهذيب العادات التي تؤرق المجبورين واالسراف للمساهمة في التخفيف من

وأكد المنسق العام للوثيقة ومدير مديرية اوقاف البادية الشمالية الدكتور رضوان العظامات، 

أهمية هذه الوثيقة التي تأتي لتنظيم شؤون العزاء بما ينفع الناس ويحقق االجر دون مغالة أو 

فرق احد المدن االردنية التي تحتضن جميع االصول تبذير او اسراف الفتا الى ان محافظة الم

والقيم والتعاون والمواساة محبين للخير للناس وتبذل المال والوقت المناسبين لذلك وتكره 

 ()المزيد  ....االسراف والبذخ في االموال واالوقات فيما ال ينفع

 

 

 (11) خبر رقم

  Galaxy Note 7سامسونج تطلق هاتفها الذكي
 الغد
أطلقت سامسونج أخيرا أحدث إصداراتها من  -دبي

سامسونج الهواتف الذكية في دبي لهذا العام وهو 

 3امتاز الجهاز عن اإلصدارات السابقة منه بـ .7نوت 

مزايا رئيسية، أوال ميزة جديدة تقدم ألول مرة في 

 irisالهواتف الذكية، وهو ماسح قزحية العين أو

scanner بحيث تمكن المستخدم من فتح هاتفه عن ،

طريق بصمة قزحية عينه أو حتى تأمين ملفات وبرامج معينة من خاللها كتشغيل حسابين 

 )المزيد( .....واتساب لرقمين مختلفين على نفس الجهاز مثالا لل

 

http://alghad.com/articles/1067062-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
http://alghad.com/articles/1067062-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%88-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
http://alrai.com/article/1005694/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://alrai.com/article/1005694/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://alghad.com/articles/1066512-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-Galaxy-Note-7
http://alghad.com/articles/1066512-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-Galaxy-Note-7
http://alghad.com/articles/1066512-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-Galaxy-Note-7
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 جمال العلوي – الناس مع
 الدستور

تتيح لك الحمالت االنتخابية لمجلس النواب والحراك المتواصل القدرة على االقتراب أكثر من الناس وتلمس 

همومهم ومعرفة أوجاعهم عن قرب، بعيدا عن االعتبارات والمظاهر التي ال تقدم لك الحقائق بوضوح 

لغالء والطقوس االجتماعية شعبنا الطيب بكل تالوينه، يعيش ظروفا صعبة بفعل العوامل االقتصادية وا . 

التي تفرض على الناس، اشتراطات هم بغنى عنها؛ لذا يصبح من الحتمي النظر الى العمل الميداني 

صحيح أن  والتجارب اليومية كوسيلة مالئمة، لمعرفة ضنك الحياة الذي يلقي بظالله على أبناء مجتمعنا . 

ة التي تسود المنطقة ،واختار االمساك شعبنا، لم يخرج عن طوره، ولم يجنح للمظاهر الدموي

االهلي والتمسك بتالبيب الوطن، على كل الخيارات المتاحة، اال أنه من الظلم التعامل مع وعي   بالسلم

نعم شعبنا طوال سنوات ربيع الموت كان  أنه خيار ال يملك المواطن اال القبول به .   الناس وصبرهم على

تمسك بخياراته وتقدم   كنه يحتاج الى تقديم حلول ناجعة ومقاربات وطنيةيتسم بالوعي والصبر والحكمة، ل

له الحلول الممكنة، وتسهم في تقديم إجابات مقنعة ،قادرة على اخراج بلدنا من عنق الزجاجة، 

 )المزيد(  .حالة عدم الثقة بالمؤسسات وصوال الى بناء إطار وطني جامع يضم الجميع  وتجاوز

 د. باسم الطويسي – العامة الثقة واستعادة النزاهة
 :الغد

في لقاء جاللة الملك مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة اإلنجاز لتعزيز منظومة 
النزاهة الوطنية، يوم األربعاء الماضي، برز بوضوح حجم اإلرادة السياسية الدافعة نحو تحقق إنجازات 

ثقة العامة. عالوة على فعلية في هذا الملف، وإدراك جاللته لحجم ارتباط ميزان النزاهة بميزان ال
التشخيص الدقيق لُكنه األزمات المحلية، وحجم صراع األجندات المحلية، وتنازع الصالحيات بين 

 .المؤسسات واإلدارات في تأزيم األحداث أحيانا
لم يشهد األردن زخما وطنيا وإرادة سياسية عليا دافعة للتقدم في ملف النزاهة واجتثاث الفساد، كما حدث 

لسنوات الخمس الماضية. إذ حصد هذا الزخم تشكيل لجنتين ملكيتين؛ األولى، كانت مهمتها وضع خالل ا
الميثاق الوطني للنزاهة، واألخرى لمتابعة وتقييم إنجازات اإلدارة العامة للخطة التنفيذية، ما جعل حراسة 

أبرزها تراجع الكثير من  النزاهة خالل هذه الفترة مهمة ملكية. وقد أثمرت هذه المرحلة إنجازات مهمة،
مظاهر الفساد العام، إذ لم تسجل قضايا كبرى في هذه المرحلة، فيما تحسنت مكانة األردن على مقاييس 

 )المزيد( ......النزاهة ومؤشرات الفساد الدولية. كما أفرزت عمليات تطبيق الخطة التنفيذية
 
 
 
 

 

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
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 د. صالح جرار – !والتشكيك الشـك  

 الراي
المعرفة والحقيقة، وقد اتبعه العلماء المسلمون وغيرهم قديماً الشكُّ منهج مهم  من مناهج الوصول إلى 

ة، ثم  جاء الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت  وحديثاً إلثبات الحقائق، وجعلوا الت باعه أصوالً وقواعد مهم 

 .«كل ما شككت ازددُت تفكيراً فازددت يقيناً بوجودي»( الذي نسب إليه منهج الشك  وقال 1596-1650)

تقادي أن الشك  شرطٌ أساسي في البحث العلمي، إذ ال يجوز للباحث أن يأخذ كل  ما يقرأه أو يسمعه وفي اع

مسل مات يبني عليها أحكاماً ونتائج، بل ال بد  له أن يزن تلك المعلومات ويقلبها قبل أن يسل م بصدقها. وفي 

 .ملهرأيي أن الباحث الذي ال يشك  في أدبي ات بحثه هو باحٌث مشكوك في ع

، فال مفر  من  وكذلك يقال عن جوانب الحياة المختلفة، فما دام يوجد بين الناس صدٌق وكذب، وأمانة وغش 

الشك  في األشياء قبل تصديقها أو البناء عليها حت ى ال يقع المرء ضحي ة غشٍّ وخداع وكذب، ومن حق  كل  

 )المزيد( .إزالة شك هإنسان أن يشك  في أي  شيء ويتبع السبل التي يمكن من خاللها 
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 عين الراي

 السبتال يوجد لهذا اليوم 

 السبت اليوم لهذا يوجد ال

 السبت اليوم لهذا يوجد ال

 

 صنارة الدستور

 حسابها على صورة الملكة جاللة نشرت

 في الحرف لحي زيارتها خالل االنستجرام

 العربية باللغتين تعليقا وكتبت رغدان مجمع

 اليوم ظهر بعد أمضيت) واالنجليزية

 الحرف حي في الجاري العمل على باالطالع

 أسبوع إلطالق تمهيدا رغدان مجمع في

 منه األولى للنسخة متشوقة للتصميم، عمان

 (.2016 أيلول 9-1 بين

 تحمل أن الحسين األمير سمو العهد ولي أكد

 على تعليقا وكتب شبابنا قيم من المسؤولية

 رامي الشباب بوزير تجمعه صورة

 معسكرات شباب من وعدد الوريكات

 نشرها واالنجليزية العربية باللغتين الحسين

 التواصل وسائل عبر حساباته على

 العمل وروح المسؤولية تحمل) االجتماعي

  أردننا،# شبابنا قيم من والتطوع الجماعي

 وكتب الوطني التدريب برنامج تخريج حفل

 الفوج تخريج حفل خالل) عليها تعليقا

 لطلبة الوطني التدريب برنامج من الثاني

 (.المدارس

 السبت اليوم لهذا يوجد ال

 حالة الطقس

 13/8/2016 السبت
 

 اليوم نهار الحرارة درجات ترتفع

 ُمعدالتها لتتجاوز إضافي بشكل

 مئوية، درجات 4-3 بنحو السنوية

 العرب طقس موقع وفق

 .اإللكتروني

 في نسبياً  حاراً  الطقس ويبقى

 الفت بشكل وحاراً  المناطق، عموم

 الميت والبحر األغوار مناطق في

 البادية، إلى إضافة والعقبة،

 غربية، شمالية الرياح وتكون

 وفي السرعة، ُمعتدلة إلى خفيفة

 إلى ُمعتدلة شمالية العقبة خليج

 .هادئا والبحر السرعة، نشطة



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

 دائرة األحوال المدنية والجوازات 

 هيئة تنشيط السياحة 

  االجتماعيالمؤسسة العامة للضمان 

 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 

 المديرية العامة لقوات الدرك 

  

 مواقع اعالمية

  صحيفة الرأي 

  الدستورصحيفة   

 صحيفة العرب اليوم 

  جريدة الغد 

 صحيفة الجوردان تايمز 

  مؤسسة االذاعة والتلفزيون  

 الديار صحيفة 

 صحيفة االنباط 

 

 الجامعات

 جامعة الحسين بن طالل 

 الجامعة االردنية 

 جامعة الطفيلة التقنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 جامعة عمان االهلية 

 جامعة الزرقاء 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 جامعة اليرموك 

 جامعة آل البيت 

  التطبيقيةجامعة العلوم 

 الجامعة الهاشمية 

 وكاالت االنباء

 )وكالة األنباء األردنية )بترا 

  العربيةاتحاد وكاالت االنباء 
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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

