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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 )

  تشكيالت أكاديمية واسعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

 
+  السبيل+  عمون+  الكون نيوز+  الوقائع+  طلبة نيوز + الغد الرأي + الدستور+  بترا

 +  السوسنة+  الحقيقة الدولية + القلعة نيوز+  خبرني+  رم+  جفرا نيوز+  سواليف
جلسة عقدها اليوم برئاسة نائب قرر مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية خالل  

رئيس المجلس الدكتور عمر الرزاز بناء على تنسيب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عمر 

 .1/9/2016الجراح إجراء تشكيالت أكاديمية واسعة، يجري العمل بها اعتبارا من 

  وقرر المجلس تعيين األستاذ الدكتور خالد السالم نائباً للرئيس

تعيين األستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة مديراً عاماً لمستشفى الملك المؤسس  كما قرر المجلس

 .عبد هللا الجامعي

 :فيما قرر المجلس تعيين كل من

 

 الدكتور وائل هياجنه قائماً بأعمال عميد كلية الطب

 الدكتور علي الشطناوي قائماً بأعمال عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات

 الجراح قائماً بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقيةالدكتور محمد 

 األستاذ الدكتور برهان الدين البس عميداً لكلية الدراسات العليا

 األستاذ الدكتور سرحان حداد عميداً للبحث العلمي

 األستاذ الدكتور فالح شديفات عميداً لكلية الطب البيطري

 الزراعة األستاذ الدكتور كامل زهدي عميداً لكلية

 الدكتور نزار مهيدات قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة

 األستاذ الدكتور أحمد عطية عميداً لكلية العمارة والتصميم

 المزيد() .....الدكتور محمد الفندي قائماً بأعمال عميد معهد النانوتكنولوجي

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 بدء تنفيذ التعرفة الجديد لرسوم نقل ملكية المركبات
 الراي

بدأت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم السبت استيفاء الرسوم الجديدة لنقل ملكية  
 .المركبات الخصوصي

المالية عمر ملحس ، اكد في تصريحات لـ الراي قبل ايام أن ال رجعة عن قرار وكان وزير 
الحكومة تعديل رسوم نقل ملكية المركبات، وتخفيض نسب االستهالك للسيارات المستعملة، 
موضحا أن القرار تم اتخاذه بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزام االردن بتنفيذ 

، مشيرا الى ان تراجع الحكومة  2020-2016صالح المالي والهيكلي بنوده ضمن برنامج اال
 .عن تنفيذ هذا القرار يعني اخالال باالتفاقية وربما يتسبب في وقف البرنامج

وكانت الحكومة قد أعلنت في حزيران الماضي عن جملة من القرارات االقتصادية التي 
لة المستوردة لغايات تحديد قيمة تضمنت تخفيضا لنسب االستهالك على السيارات المستعم

 )المزيد( ...الضرائب والرسوم من أجل وضع االستهالك المحلي
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http://alrai.com/article/1009050/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7---%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1096502-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%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
http://alghad.com/articles/1096502-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%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
http://www.talabanews.net/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#.V8Gpn0197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9#.V8Gpn0197IU
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%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%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%A7-200546/
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 (3خبر رقم )

 العناني: مفاوضات حول االتفاقيات التجارية مع بريطانيا بعد عامين
 الغد

اني إن "األردن قال نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة والتموين جواد العن 
بعد مرور عامين على   وبريطانيا سوف يتفاوضان حول االتفاقيات التجارية بين البلدين لكن

 ."انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي الذي حصل قبل شهرين

وأضاف "من أهم اآلثار التي يمكن التنبؤ بها بعد انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد 
األعباء والتكاليف اإلدارية التي سوف تتكبدها بريطانيا جراء إعادة التفاوض األوروبي هي 

على شروط االتفاقيات التجارية التي كانت قد ُوّقعت مع بريطانيا بصفتها دولة عضو في 
 ."...االتحاد األوروبي، وبالتالي توقيع إتفاقيات مرة أخرى مع دول االتحاد األوروبي والعالم

 )المزيد(
 
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 الملقي: لن أقبل بامتالك أي شاغل لوظيفة عليا سيارة بمحرك كبير
 الغد

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة وقياداتها وموظفيها يقومون بشرف   

وقال ان على .المواطنين وهم موجودون لهذه الغاية التي ال يعلو عليها اي شرفخدمة 

موظفي الحكومة بمختلف مستوياتهم القيام بخدمة المواطنين بكل امانة وشرف ومصداقية 

جاء حديث الملقي هذا خالل رعايته اليوم السبت .وكفاءة وتقديم افضل خدمة يستحقها المواطن

ى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع في مدينة للقاء الرابع عشر لمنتد

 ()المزيد ....الحسين للشباب تمهيداً لربط برامج عمل الحكومة بخطط تنفيذية

 

 خبر رقم )5(

 شهور« 3»تدفق المياه العادمة من ثالثة مناهل رئيسة في بارحة اربد منذ 
 الدستور

بالبارحة باربد بسبب تدفق المياه العادمة « أبان»تضررت مئات المنازل والعائالت بمنطقة 
بيئية من ثالثة مناهل رئيسة للصرف الصحي منذ حوالي ثالثة أشهر؛ ما تسبب بكارثة 

وصحية في المنطقة اثر انتشار القوارض والجرذان والبعوض والحشرات والروائح الكريهة. 
وتحول وادي البارحة المالصق لمنازل المواطنين الى منطقة موبوءة على مختلف الصعد 

بسبب تحوله لمجرى للمياه العادمة التي تسيل على طول امتداده الذي يزيد عن تسعة كيلو 
مئات المنازل والعائالت التي تقطن بجانب مجرى الوادي تحولت حياتهم  مترات حيث ان

  .لكابوس مظلم بفعل االضرار الصحية والبيئة الناجمة عن عدم معالجة المشكلة
 )المزيد(
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  (6خبر رقم )

 تظار نتائج القبـول الموحد وليس كل ما يتمناه المرء يدركهقلق وتوتر بان
 الدستور

ة قلقا وتوترا وترقبا بانتظار نتائج القبول الموحد التي سوف تعيش الكثير من االسر االردني

تعلن خالل االيام القليلة المقبلة، حيث ينتظر الطلبة الدخول الى الجامعات والحصول على 

التخصص الذي يرغبونه وفي البال طموح نحو المستقبل وامل بان يحظى الطالب بمقعد يبحث 

 . له الى اروقة الجامعة واريجها وعبيرها األخاذعنه بعد ثمانية عشر عاما ليدخل من خال

ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فالمقاعد رغم اتساعها تضيق بعدد المقبولين وتصبح 

 )المزيد( ..اضيق بالنسبة لطموحاتهم وامالهم وتطلعاتهم

 

 (7خبر رقم )

 يوما 42طبيب يكتشف عصيرا يقضي على السرطان خالل 
 الغد
ينصح الطبيب النمساوي برويس رودولف الذي قضى معظم حياته في البحث عن أفضل  -فيينا

أدوية طبيعية لعالج السرطان، وتحقق حلمه مؤخرا باكتشافه لعصير يقضي على السرطان 

 .واألمراض المستعصية األخرى

ألف شخص كانوا يعانون  45لتوصل إلى هذا االكتشاف أجرى برويس تجارب على أكثر من ول

 .من أمراض السرطان واألمراض المستعصية األخرى

يوماً خالله يقوم المريض بشرب  42ونصح الطبيب النمساوي اعتماد نظام غذائي خاص مدته 

 .(من"البنجر" )الشمندرالشاي فقط وعصير الخضار الذي اخترعه ويتشكل من نسبة عالية 

يوما، كما سيساعد هذا العصير  42وذكر برويس أن الخاليا السرطانية ستجوع وتموت بعد 

 )المزيد( .....على تحسين صحة المريض بشكل إجمالي

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 مليون دينار تكلفة الخدمات التعليمية للسوريين 250الذنيبات : 
 الدستور

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، أن  

التربية والتعليم رفعت شعار ) ال أطفال خارج المدارس ( هذا العام ، وستبذل كل وزارة 

 . جهودها لتحقيقه ، إيماناً منها بأن التعليم حق أساسي لكل طفل على األراضي األردنية

وكالة األسوشيتيد برس، اذ قال الدكتور   لقاء تلفزيوني أجرته معه اليوم،  جاء ذلك خالل

وزارة فتحت مدارسها أمام األطفال السوريين وغيرهم ممن هم على األراضي ان ال  الذنيبات،

األردنية بغض النظر عن جنسياتهم أو دينهم أو عرقهم ، رغم حجم التحديات التي يواجهها 

األردن نتيجة استضافته الالجئين، ما يتطلب تقديم المزيد من الدعم لتمكينه من مواجهة 

غطا كبيراً على بنيته التحتية وموارده وإمكاناته المحدودة االعباء الكبيرة التي شكلت ض

 )المزيد( وتسبب كذلك بضغط هائل على القطاع الخدماتي وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة
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 (9خبر رقم ) 

 مواصفة الديزل الجديدة تدخل حيز التنفيذ
 الغد

دخلت المواصفة الخاصة بوقود المركبات )الديزل( اخيرا حيز التنفيذ بعد صدورها بالجريدة 

الرسمية الشهر الماضي وفق ما اعلن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر 

الخاصة بمركبات الديزل تحمي المواطنين   الزبن لـ"الغد" ان المواصفة الجديدة  وأكد .الزبن

على   نبعاثات الضارة التي تخرج من المركبات نتجة عمليات االحتراق اضافة إلى الحفاظمن اال

وتتضمن المواصفة الجديدة العديد من االشتراطات اهمها خلو مادة الديزل  .البيئة من التلوث

 ()المزيد ..ميلليغرام في كل لتر 10من محتوى الكبريت، بحيث يكون الحد األعلى المسموح به 

 

 (10خبر رقم )

 وصفة رئيس الوزراء إلصالح القطاع العام« .. أنا المسؤول»
 الدستور

هاني  نيفين عبد الهادي بلغة بيضاء وحاسمة وواضحة حدد رئيس الوزراء الدكتور -كتبت 

الملقي تفاصيل اإلصالح والتطوير االداري في أجهزة الدولة كافة، عندما شدد أمام العشرات 

من القيادات الحكومية على البدء بالنفس في اإلصالح وسلوكيات الحكومة ومن ثم نبدأ بتوجيه 

 النظر للمواطن والمؤسسات الخاصة، فال بد من أن تتحمل الحكومة مسؤولية الخطوات األولى

بهذا الشأن. ووضع رئيس الوزراء أمس خالل اللقاء الرابع عشر لمنتدى القيادات الحكومية 

الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام، وضع كافة المسؤولين في أجهزة الدولة أمام 

مسؤولياتهم، مؤكدا أن السير في الطريق الصحيح يحيّر الباحثين عن الخطأ، بالتالي المخرج 

 ()المزيد ...ترّهل أو زيادة في اإلنفاق أو تجاوزات لن يكون الوحيد من أي

 

 (11) خبر رقم

 %10اإلقبال على عمليات الُسمنة في األردن يرتفع 
 الغد

بالمائة،  10ارتفعت نسبة اإلقبال على إجراء عمليات السمنة خالل الصيف الحالي بنسبة 

 .مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقديرات أطباء عالج السمنة

العبوس، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن النقابة شكلت  وقال نقيب األطباء، الدكتور علي

لجنة من ستة أطباء من هذا االختصاص يمثلون مختلف القطاعات الطبية في المملكة لدراسة 

مسألتي عدد الحاالت التي يمكن للطبيب إجراؤها في اليوم الواحد، ومن هو الطبيب المؤهل 

ية التي تحكم تلك العمليات جيدة وتحتاج فقط إلى إلجرائها، مشيرا إلى أن البروتوكوالت الطب

 .تعديالت محددة

وأكد أن دور األطباء في دعم السياحة العالجية في المملكة يكون من خالل رفع قدراتهم 

 )المزيد(. .......ول على األطباءوضبط المهنة ومنع ما يسيء لسمعة المملكة الطبية أو التغ

http://www.alghad.com/articles/1097072-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
http://www.alghad.com/articles/1097072-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
http://www.addustour.com/18052/%C2%AB%D8%A3%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%C2%BB+..+%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9+%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
http://www.addustour.com/18052/%C2%AB%D8%A3%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%C2%BB+..+%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9+%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
http://www.alghad.com/articles/1096222-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-10
http://www.alghad.com/articles/1096222-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-10
http://www.alghad.com/articles/1096222-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-10
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 د. فهد الفانك –مثاالً  «تايمز نيويورك» الورقية الصحف أزمة
 :الراي

من المتعارف عليه أن صحيفة نيويورك تايمز تمثل قمة الصحافة المطبوعة ، ويعتبرها كثيرون أفضل 
 .مستواها المهني وموثوقية محتوياتها ، وقوة تأثيرهاوأرقى صحيفة يومية في العالم من حيث 

نيويورك تايمز هذه تتعرض اآلن ألزمة مصيرية ، فالتوزيع في تراجع وكذلك إيرادات اإلعالنات. ثم 
 .جاءت األزمة االقتصادية لتزيد الطين بله ، وتسّرع في ذبول الصحيفة مالياً واحتمال اختفائها قريباً 

تتعرض لهذه األزمة بسبب تقصير من جانبها ، أو هبوط في مستواها ، بل كجزء الصحيفة المحترمة لم 
من حركة عامة لتراجع الصحافة المطبوعة لحساب الصحافة الرقمية التي تقدم مجاناً على شبكة 

 .اإلنترنت
تشتري نيويورك تايمز الوقت اعتماداً على الديون ، وعليها اآلن مليار دوالر، وقد رهنت عمارتها 

لدائنين ، وهي بانتظار مشكلة كبرى عندما تستحق عليها ديون ال تستطيع دفعها ، فهل سيعطيها ل
 )المزيد( .. .الدائنون مهلة إضافية أم يصرون على التصفية؟

 
 
 
 

 

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 atإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاةحرية صحافة و 

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( 

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.

dpuf ....)المزيد( 

 -  :See more atوالتغريدات وأفالم الفيديو 

 خالد الزبيدي – !!متفاوتة تقارير
 الدستور

قال صندوق النقد الدولي إن أداء االقتصاد األردني كان مواتيا رغم صعوبة البيئة الخارجية، بما في ذلك 

استضافته عددا كبيرا من الالجئين السوريين، وقد تم الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي بفضل 

القتصاد ظل دون المستوى اإلصالحات والتعديالت الكبيرة التي أُْدِخلَت على السياسات، غير أن أداء ا

، فقد انخفض «األونكتاد»الممكن، وفي تقرير آخر صدر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

في المئة بنهاية العام، وبيّن األونكتاد في تقريره الذي  73االستثمار األجنبي المباشر في المملكة بنسبة 

مليون  474لذي دخل األردن بنهاية العام الماضي بلغ أصدره حديثا، حجم االستثمار األجنبي المباشر ا

مليار دوالر في العام الذي سبقه، ورتب التقرير المملكة، بالمرتبة الرابعة من حيث  1.7دوالر، مقارنة مع 

أدنى االستثمارات التي تلقتها العام الماضي بين دول المنطقة، وهناك تقارير دولية اخرى تقدم نتائج 

االقتصاد االردني. هذه التقارير المتفاوته تؤخر وال تقدم شيئا واالغلب ان كل تقرير يستند متفاوتة الداء 

 )المزيد( - الى عينة منتقاة في اعداد تقريره لتسويق سياساته ويقنع المسؤولين بما يطلبه من البالد

 

 

 د. أسامه الفاعوري – ..!األردنية الدولة في العالي التعليم وجودة نوعية

 الراي
مما أرى وأسمع واقرأ الكثير حول المطالبة بتحسين نوعية وجودة التعليم العالي في األردن، وجب أن ننظر 

نواجهها في هذ القرن، حتى نصل الى نوعية وجودة عالية في التعليم العالي أوالً الى التحديات التي 

لمجتمعنا األردني، وهذا بالطبع لن يتم بالسهولة التي يتصورها البعض، وخصوصاً أن الدول المتقدمة التي 

سبقتنا في ذلك، قد وصلت اليه بعد مدة من الزمن ليست بالقصيرة، وقد صادفت في طريقها العديد من 

المصاعب والتحديات، ولكن باإلصرار والعزم واإلرادة قد تغلبت عليها، ووصلت الى ما وصلت اليه اليوم، 

ولكن ما يّسهل وينجح تجربتنا هو أخذ ما يناسبنا مما نجحت به هذه الدول، وذلك سوف يقّصر من المدة 

 .الزمنية لنصل لتلك النوعية والجودة التي نطمح اليها في التعليم العالي

ال أحد ينكر بأن هذا العصر هو عصر المعرفة، والذي ال بد من خالله أن يحصل المرء على التعليم، وهذا ...

ينطبق على جميع المواطنين في الدولة، وكلنا يعي أهمية األفكار اليوم، والتي تعتبر أموال هذا العصر، وأن 

في حياتهم، أما المجتمعات فهي بحاجة الى المواطنين بحاجة الى الحصول على التعليم إذا أرادوا النجاح 

 )المزيد( ....مواطنين متعلمين تعليماً جيداً إذا أرادوا التقدم

 

 

http://alrai.com/article/1008920/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://alrai.com/article/1008920/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://alrai.com/article/1008920/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.addustour.com/18052/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A9%21%21.html
http://www.addustour.com/18052/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A9%21%21.html
http://www.addustour.com/18052/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A9%21%21.html
http://alrai.com/article/1008890/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9!
http://alrai.com/article/1008890/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9!
http://alrai.com/article/1008890/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%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%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9!


 متفرقات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مواعيد و أوقات الصالة في اربد
  24/11/1437الموافق  27/8/2016السبت 

11:44:06 الساعة اآلن  (بالتوقيت الصيفي) م

4:39الفجر   
هااذان الصالة يرفع في الموقع عندما يحين وقت  

 4:39 الفجر 

 6:08 الشروق

 12:37 الظهر 

 4:15 العصر 

 7:07 المغرب 

 8:37 العشاء 

 

 زواريب الغد

 الملقي هاني الدكتور الوزراء رئيس يزور

 رسمية، زيارة في القاهرة الثالثاء غد بعد

 باجتماعات األردني الوفد فيها يترأس

 اللجنة. العليا المصرية األردنية اللجنة

 البلدين بين التعاون اوجه من عددا تبحث

 .الشقيقين

 

 إطالق المقبل بعد االثنين يوم يتم

 الموارد لتنمية الوطنية االستراتيجية

 المسرح في يقام احتفال في وذلك البشرية،

. لألعمال الحسين الملك لمجمع الرئيسي

 ملكية، لجنة قبل من االستراتيجية واعدت

 استكملت قطاعية، لجان عدة الى تفرعت

 .تقريبا عام مدى على أعمالها

 

 لقاء عنوان".. أين إلى... العالي التعليم"

 عصام. د االسبق العالي التعليم لوزير فكري

 العربيّ  الفِْكرِ  منتدى ينظمه زعبالوي،

 اللقاء يدير. الثالثاء غد بعد مساء بعمان

 .أبوحّمور محمد. د المنتدى عام امين

 صنارة الدستور

 الملقي هاني الدكتور الوزراء رئيس هنأ

 القيادات منتدى في والمشاركات المشاركين

 الجديد، الدراسي العام ببدء أمس الحكومية

 بعيد هنأ كما موفقا، عاما للطلبة متمنيا

 .المبارك األضحى

 الملقي هاني الدكتور الوزراء رئيس أصرّ 

 الحكومية القيادات منتدى أعمال انتهاء بعد

 المدراء كافة على السالم على أمس

 ممن الحكومية للمؤسسات العامين واألمناء

 عددهم تجاوز والذين المنتدى، في شاركوا

 الحسين مدينة مبنى مغادرته قبل ،(100)الـ

 .المنتدى عقد حيث للشباب

 الوزراء رئيس أن الشباب وزارة أكدت

 مقترح على وافق الملقي هاني الدكتور

 مقر بنقل الوريكات رامي الشباب وزير

 داخل مبنى الى المستأجر الحالي الوزارة

 كأس انتهاء بعد للشباب الحسين مدينة

 .  عاما 17 سن تحت للسيدات العالم

 

 حالة الطقس

 28/8/2016 االحد
 

 اليوم نهار الحرارة درجات تبقى

 العامة معدالتها من أعلى األحد

 بحدود العام من الوقت لهذا نسبة

 موقع وفق مئوية، درجات 2-3

 .العرب طقس

 يكون الطقس بأن الموقع وأفاد

 مع المناطق عموم في نسبياً  حاراً 

 فترات، على الُسحب بعض ظهور

 األغوار بمناطق حاراً  يكون فيما

 .والعقبة الميت والبحر



 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 

 لقوات الدرك المديرية العامة 

  

 مواقع اعالمية

  صحيفة الرأي 

 صحيفة الدستور   

 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 

 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 

 عربي لالنباءوكالة المغرب ال 

 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

