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  (1خبر رقم )

ستة برامج هندسية في جامعة التكنو تحقق انجازاً عالمياً كبيراً بحصولها على 

  ABETاالعتماد من قبل مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا األمريكي
حمرين +  الوقائع اإلخبارية+  طلبة نيوز+  Petra English+  الدستور+  الراي+  بترا

+  صحح خبرك نيوز+  رم+  القلعة نيوز+  نيوز
 +  المدينة نيوز

حصلت ستة أقسام في كلية الهندسة في جامعة 

جيا األردنية وهي الهندسة المدنية العلوم والتكنولو

وهندسة الطيران والهندسة الكهربائية والهندسة 

الكيميائية، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة 

الصناعية من قبل مجلس االعتماد للهندسة 

، 2022حتى العام  (ABET) والتكنولوجيا األمريكي

لوم والتكنولوجيا من أوائل البرامج في وبهذا االنجاز تكون برامج كلية الهندسة في جامعة الع

العالم التي تحصل على هذا االعتماد خارج الواليات المتحدة األمريكية، وتُعامل شهادات 

خريجي هذه األقسام مثل أي شهادة في جامعة أمريكية معتمدة. واعتبر رئيس جامعة العلوم 

كيداً واضحاً على حرص الجامعة والتكنولوجيا األردنية الدكتور عمر الجراح هذا االعتماد تأ

لضمان تطبيق معايير الجودة عالمياً ومحلياً والذي يؤهلها بدوره للرقي إلى مستوى عال من 

الجودة في التعليم العالي على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد الجراح بدور كلية الهندسة الهام 

عتبر ثمرة تصميم وجهد كبيرين والذي ي ABET واألقسام الستة فيها للحصول على اعتماد الـ

من األقسام المذكورة نتيجة إتباعهم لخطة استراتيجية فعالة مكنت الجامعة من أن تكون أولى 

الجامعات األردنية في هذا السياق، وأضاف أن الجامعة مستمرة في استراتيجية االعتماد 

الدكتور يحيى القواسمي العالمي لكافة أقسامها وتخصصاتها. من جهته قال عميد كلية الهندسة 

 المزيد() ......يتضمن تقديم تقرير مفصل من قبل البرنامج  (ABET)أن التقدم العتماد الـ

 

 

 (2م )قخبر ر

 الجراح: العالم يواجه معضلة توفير التعليم ذي الجودة العالية
 الدستور

أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدكتور عمر الجراح ان معظم دول العالم اليوم 
تواجه معضلة توفير التعليم ذي الجودة العالية، والذي يؤدي إلى تطوير االقتصاد وبناء 

الموارد البشرية القادرة على خدمته وتيسير حياة الفرد في ظل المتغيرات العصرية، جاء ذلك 
خالل رعايته للمحاضرة التي القاها خبير التعليم التقني في وزارة القوى العاملة في سلطنة 

وتطرق الدكتور التل في «. المصادر التعليمية المفتوحة»التل بعنوان   الدكتور خلف ُعمان
محاضرته التي حضرها عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة للتعريف 

بالمصادر التعليمية المفتوحة وتأثيرها على جودة التعليم وتطوير الممارسات التعليمية الفعالة 
سياسات لتبني الموارد التعليمية المفتوحة في مؤسسات التعليم باإلضافة الى  وتطوير وادخال

بناء شبكة من مؤسسات التعليم تدعم وتعزز مبدأ المشاركة فيما بينها للممارسات التعليمية 
والموارد التعليمية المفتوحة والعمل على بناء مستودع رقمي مركزي وطني للموارد التعليمية 

 )المزيد(المحاضر إعجابه الكبير بمستوى التطور العلمي  المفتوحة. وأبدى
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 (3خبر رقم )

 جائزة الوافي للتميز العلميطلبة التكنولوجيا يحصدون المراكز االولى ل
 المدينة نيوز+  بترا+  الراي

حقق فريق كلية الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
المراكز االولى في جائزة الوافي للتميز العلمي في مجاالت 

 .علوم الصيدلة والتي نظمتها الجامعة األردنية

وفازت الطالبة سحر حوامدة بالمركز االول والطالبة ميس 
الطبية وفازت العقلة بالمركز الثالث عن قطاع الكيمياء 

الطالبتان ريما هديب وليلى الجبريني بالمركز االول والطالبة 
ماريا طشطوش بالمركز الثالث في قطاع علوم الصيدالنيات 

وتتمحور جائزة  .والطالب محمود أبو السمن بالمركز الثالث في قطاع الصيدلة السريرية
يات الصيدلة على مستوى المملكة الوافي للتميز العلمي في الصيدلة حول منافسة بين طلبة كل

 )المزيد( ......في مهارات الكتابة العلمية في مجاالت العلوم الصيدالنية
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 عبوة مكمــالت غذائيــة مجهولة التركيب في إربد 45ضبط 
 الدستور

ضبطت األجهزة الرقابية والتفتيشية في مؤسسة الغذاء والدواء امس بالتعاون مع جمرك بريد 

مرخصة اذ تحتوي كل عبوة على عبوة مكمالت غذائية مخالفة للشروط الصحية وغير  45اربد 

انه تم ضبط « للدستور»حبة مجهولة التركيب ومنتهية الصالحية. ووفق مصدر مسؤول  300

هذه الكميات وفحصها وتبين انه ال يوجد عليها تواريخ انتهاء صالحية للمنتج والنشرات 

خالفة للشروط االرشادية داخلها تظهر ان محتوياتها مجهولة التركيب والمصدر وبذلك فانها م

 ()المزيد الصحية المعمول بها الفتا الى انه تم اتالفها فورا

 

 

 خبر رقم )5(

 الهميسات: ال عالقة للوزارة باحالة موظفي البلديات على التقاعد
 الراي

عباس الهميسات ان الوزارة ال عالقة لها اكد الناطق االعالمي في وزارة الشؤون البلدية 
 .بالتقاعدات للعاملين في بلديات المملكة وال تصادق على قراراتها بتاتا

وبحسب توضيح الهميسات فان احالة موظف البلدية الخاضع لنظام التقاعد )المصنف( الى 
 .التقاعد هي من صالحيات المجلس البلدي ورئيس المجلس فقط

الحيات مجلس البلدية بهذا الشأن تماثل صالحيات مجلس الوزراء وبين الهميسات ان ص
 )المزيد( .....والوزراء المعنيين بوزاراتهم
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  (6خبر رقم )

 قطع اإلشارة الحمراء والتجاوز الخاطئ ال يجوز االفتاء:
 الراي

وبما أن قانون السير يمنع قطع اإلشارة الحمراء والتجاوز الخاطئ ويرتب العقوبة عليها، وهذا 

ادم مع نصوص الشريعة، بل يتوافق مع مقاصد الشريعة ويساهم في المحافظة القانون ال يتص

على النفوس والمال؛ ألن هذه المخالفات يترتب عليها أضرار جسيمة في المال واألبدان قد 

تنتهي بالوفاة، فيكون العمل بهذا القانون واجب شرعي؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو 

 )المزيد( ...فس واألموال ال تكتمل إال بإصدار مثل هذه القوانينواجب، والمحافظة على األن

 

 (7خبر رقم )

 2015االحصاءات العامة تعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 
 الدستور

 2015كن قال مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة والمدير الوطني للتعداد العام للسكان والمسا

الذي عقد  2015الدكتور قاسم الزعبي خالل مؤتمر إطالق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 

في لواء البترا اليوم األربعاء، إن نتائج التعداد وفرت بيانات إحصائية تفصيلية شاملة عن 

ادل مختلف المجاالت والقطاعات واألفراد وأنها ستكون مرجعا أساسيا لضمان التوزيع الع

للثروات والخدمات الحكومية وللتخطيط التنموي. وخالل المؤتمر الذي نظمته دائرة اإلحصاءات 

العامة بالتعاون مع محافظة معان بحضور محافظها الدكتور غالب الشمايلة، ورئيس مجلس 

مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور محمد النوافلة، ورئيس جامعة الحسين 

ل الدكتور علي القيسي، عر  خبراء من الدائرة منهجية التعداد، ومؤشرات بن طال

المحافظات، ونتائج الهجرة، وعر  نتائج التعليم. وأشار الزعبي إلى أن الدائرة نفذت التعداد 

 )المزيد( .. كانون أول من 10تشرين الثاني إلى  30العام للسكان والمساكن خالل الفترة 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 لرسوم الماجستير« الهاشمية »تنظم وقفة احتجاجية اليوم على رفع « ذبحتونا»
 الدستور

الساعة الواحدة من ظهر اليوم « ذبحتونا» الوطنية من أجل حقوق الطلبة  تنظم الحملة

الخميس، وقفة احتجاجية امام وزارة التعليم العالي على قرار الجامعة الهاشمية برفع رسوم 

. %100و  %13وبنسب تراوحت ما بين الـ   الماجستير لكافة التخصصات باستثناء ثالثة

شمية ال تعاني أية ضائقة مالية، بل تحقق فائضا سنوياً، حيث وقالت الحملة ان الجامعة الها

مليون دينار أردني فيما التتجاوز النفقات التشغيلية  29تبلغ ايراداتها من الرسوم الجامعية 

مليونا . كما تعتبر رسوم التنافس في الجامعة هي من أعلى الرسوم مقارنة  26للجامعة الـ 

فة الى انها تقبل أعدادا كبيرة من الطلبة على البرنامج بالجامعات الرسمية االخرى، اضا

 )المزيد(  .الموازي والدولي ما يوفر لها فائضاً مالياً كبيراً 

 

http://alrai.com/article/1006877/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1---%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2
http://alrai.com/article/1006877/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1---%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2
http://alrai.com/article/1006877/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1---%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2
http://www.addustour.com/18041/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86+2015.html
http://www.addustour.com/18041/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86+2015.html
http://www.addustour.com/18041/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86+2015.html
http://www.addustour.com/18042/%C2%AB%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%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+%D9%84%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/18042/%C2%AB%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%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+%D9%84%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/18042/%C2%AB%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9++%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%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+%D9%84%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


 (9خبر رقم ) 

 منحة شريعة للسنوات الخمس المقبلة 500التعليم العالي" تعلن عن تخصيص "
 الدستور

 100ور هاني الضمور، عن توفير أعلن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكت

منحة دراسية سنوياً لتخصصات كليات الشريعة للطلبة الحاصلين على أعلى المعدالت والذين 

سيقبلون تنافسياً "على النظام العادي" في الجامعات األردنية الرسمية للعام الدراسي الحالي. 

المنح التي ستستمر الوزارة بتوفيرها وأوضح لوكالة األنباء األردنية )بترا(، اليوم األربعاء، أن 

 ()المزيد ....خالل الخمس سنوات المقبلة، تقسم بالتساوي بين الطلبة، لتكون

 

 (10خبر رقم )

 منح تراخيص العمل للسوريين يبدأ بجني ثماره
 الغد

في حقل تخبزه الشمس، يقع تماماً خارج مدينة الرمثا، يشق عدد من الرجال والنساء 

 .السوريين طريقهم يمنةً ويساراً بين صفوف الفلفل األخضر

سلة الخضراوات وتتوسط العاملين منال، التي قالت بخصوص هذا األمر بينما كانت تفرغ 

خاصتها في كيس يحمله أخوها األصغر سناً: "أنا أقوم بزراعة البذور والتخلص من األعشاب 

الضارة، باإلضافة إلى الحصاد، في هذه المزرعة. وهو العمل نفسه الذي كنا نزاوله في أرضنا 

ة وبواقع الحال، بقي الالجئون السوريون يعملون في المزارع األردني ."هناك في حمص

بصورة غير مشروعة لوقت طويل، لكنهم في الوقت نفسه كانوا قلقين من أن يعاد ترحيلهم إلى 

 ()المزيد ....سورية في حال تم القبض عليهم وهم يفعلون ذلك

 

 (11) خبر رقم

الجلوس لفترات طويلة يتسبب بأمراض شرايين 
 القلب

 الغد
قالت مراجعة جديدة ألبحاث سابقة، إن من غير  -لندن

المحتمل أن يؤدي الجلوس بال نشاط بشكل معتدل على 

 .األقل لإلصابة بأمراض القلب

 وخلص الباحثون بناء على تحليلهم إلى أن الجلوس بال

نشاط لفترات طويلة جدا؛ أي أكثر من عشر ساعات يوميا، هو وحده المرتبط بزيادة خطر 

 .اإلصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية أو الوفاة نتيجة أمراض متصلة بالقلب

وبالمقارنة بالجلوس ألقل من ثالث ساعات يوميا خالل الفترة التي يكون فيها اإلنسان 

ك ألكثر من عشر ساعات هو الذي يتم ربطه بزيادة ثمانية في مستيقظا، فإن الجلوس بال حرا

 )المزيد( .......المائة في خطر اإلصابة بأمراض القلب

http://www.addustour.com/18041/%22%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%22+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D8%B9%D9%86+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5+500+%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18041/%22%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%22+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D8%B9%D9%86+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5+500+%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9+%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9.html
http://www.alghad.com/articles/1078142-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.alghad.com/articles/1078142-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://alghad.com/articles/1077712-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://alghad.com/articles/1077712-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://alghad.com/articles/1077712-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://alghad.com/articles/1077712-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
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 عبد الهادي راجي المجالي – .. الخبز رغيف
 :الراي

  ..؟ بالربطة أم بالكيلو أم بالعدد كيف يباع الخبز في بالدنا
 

كل شيء له وحدة , فالخضار تباع عبر الوزن , واللحوم هي األخرى تباع عبر الوزن , والمعلبات لها 
  ...سعر محدد وواضح , وتباع عبر الكم

 
في أوروبا مثال تستطيع شراء رغيف خبز واحد , وتستطيع شراء حبة موز واحدة وتستطيع أن تشتري 

 ..طيخة ...وهذا األمر يساعد في تحديد اإلستهالك , ويساعد أيضا في حساب حجم الربحربع ب
 

في بالدنا ال تستطيع شراء رغيف خبز واحد , ألنه ال يوجد سعر محدد للرغيف , وتم حساب اإلستهالك 
.بمعنى آخر على مستوى العائلة ولم يتم حسابه على مستوى الفرد ...لهذا يتم البيع بالكيلو أو بالربطة .

 )المزيد(  ...من يحدد شكل البيع هو التاجر وليس المواطن
 
 
 
 

 

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

 -  :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

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

%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

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

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
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 د. مهند مبيضين – األبوية السلطة وتخطي والمشاركة بابالش
 الدستور

في الحديث عن الشباب، والمشاركة السياسية، الكثير من التعميم واالستخدام غير المبرر أحياناً، وفيه من 

عدم القبول والخضوع ألي معايير عملية تحدد المفهوم، وتؤطر الشكل الممهنج لالستخدام، وعليه ال بد من 

قات من السلطة األبوية الحاكمة لها، إعادة التفكير بمعيقات المشاركة الشبابية والتي تواجه أكثر المعي

فكيف تشكل مفهوم الشباب وما هي حدوده العمرية. لم ينشأ التفكيُر في الشباب من العدم، بل كانت البداية، 

الذي فتح المجال لإلسهام في تاريخ التمثاّلت حول األعمال )السن، الفئات العمرية( والتي « فليب أريي»مع 

أهّم مالمحها، ليلخَص إلى أن تعريف األعمال ما يزال بعد غيَر واضح، لعدم وجود حاول الباحُث التذكيَر ب

حدود جلية، قاطعة، بين سّن وآخر، واختالف هذه الحدود باختالف الباحثين والسياقات التي اشتغلوا 

اعي داخلها. غير أن الحدود التي منحت للشباب من خالل تعريف أعمار الحياة، هي انعكاس للواقع االجتم

  )المزيد(سّن االنتظار والتبعية والتردد »الذي يجعل من الشباب اليوم 

 جمانه غنيمات – نزيهة تكون أن المهم

 الغد
نتيجة صعوبة في فهم قانون االنتخاب الجديد، كما استعصاء التفاهمات والتوافقات لدى البعض على تشكيل 

القوائم االنتخابية، بدأنا نسمع، منذ مدة، نغمة جديدة في الحديث عن سوء هذا القانون، ولدرجة ذهاب فئة 

 .أفضل منهإلى القول بأن سابقه "الصوت الواحد"، 

هل من المعقول أن نسمع مثل هذا الرأي، بعد كل سيئات "الصوت الواحد" و"الدوائر الوهمية"، إذ حملت 

 !نتائج كارثية على المجتمع؛ تقسيما وتمزيقا وتفتيتا، بحيث يقول قائل ليتنا أبقينا على ذاك القانون؟

ات مصلحية صغيرة، في دوائر بصراحة، ولألسف، فإن هكذا رأي ال يؤشر فقط إلى حرص على جزئي

ضيقة، بل هو رأي يكشف كذلك أن االنقسام وتمزيق المجتمع باتا مطلبا، فقط ألنهما يخدمان أجندات 

البعض، كون قانون االنتخاب الجديد يقوم على توسيع الدوائر االنتخابية، بما ال يناسب إمكانات هؤالء، وال 

رر جزء من المدافعين عن العودة إلى "الصوت الواحد" موقفهم طبعاً، يب .يسمح لهم بالفوز في االنتخابات

باستعصاء فهم القانون الحالي. وقد يكون ذلك صحيحاً في بعض تفاصيله. لكن هذا األمر كان ينطبق أيضاً 

 )المزيد( .على القانون السابق، فلم يفهمه الناس تماماً إال بعد أن ذهبوا إلى صناديق االقتراع
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 زواريب الغد

 فايز الدكتور الملكي الديوان رئيس

 خارج خاصة إجازة حاليا يقضي الطراونة

 .أيام عدة منذ متواصلة اإلجازة. البالد

 

 الثالثاء مساء العربيّ  الفِْكرِ  منتدى ينظم

 مواقع أثر" بعنوان فكريا لقاء المقبل

 التضامن على االجتماعي التواصل

 عميد المنتدى بمقر فيه يتحدث ،"المجتمعي

 باسم الدكتور األردني اإلعالم معهد

 بريهان واإلعالمية والكاتبة الطويسي،

 .قمق

 

 الثالثاء مساء الحموري محمد الدكتور يلقي

 داعش" بعنوان محاضرة المقبل

 النهج شذوذ.. التكفيرية والمنظمات

 المنتدى مقر في وذلك" الشرعي واألساس

 .العربي

 صنارة الدستور

 حسابها على رانيا الملكة جاللة نشرت■  

 مشاركتها خالل لجاللتها صورة انستجرام

 اللجنة نظمتها التي النقاشية بالجلسة أمس

 وكتبت البشرية، الموارد لتنمية الوطنية

 واإلنجليزية العربية باللغتين عليها تعليقا

 رفاهية، أو خيارا يعد لم التعليمي اإلصالح)

 وتطوير أمننا مستقبل سيشكل واقع هو بل

 شبابية نقاشية جلسة خالل -مجتمعاتنا

 الموارد لتنمية الوطنية اللجنة نظمتها

 تحديات حول األردن ومتطوعو البشرية

  -(. التعليم

 كافة لالنتخاب المستقلة الهيئة زّودت■  

 النيابية لالنتخابات للترشح المتقدمين

 منشورات تشمل توعوية بمواد 2016

 االقتراع وآلية النزاهة ضمانات توضح

 باالضافة الناخبين، على لتوزيعها والفرز

 المواد كافة على يحتوي مدمج قرص الى

 وبحسب النتائج احتساب وآلية التوعوية

 :See more at -. خابيةاالنت دوائرهم

http://www.addustour.com/gov

ernorates/#sthash.NSKt62I0.dp

uf 

 حالة الطقس

 18/8/2016 الخميس
 

 اليوم نهار الحرارة درجات ترتفع

 معدالتها دون بقائها مع قليالً 

 العام من الوقت لهذا نسبةً  العامة

 .العرب طقس موقع بحسب بقليل،

 الطقس يكون ان الموقع واوضح

 الجبال في ُمعتدالً  صيفياً  يكون

 مع المناطق باقي في واعتيادياً 

 المنخفضة، الُسحب بعض ظهور

 األغوار مناطق في نسبياً  وحاراً 

 وتكون. والعقبة الميت والبحر

 ُمعتدلة غربية شمالية الرياح

 العقبة خليج وفي السرعة،

 نشطة إلى ُمعتدلة شمالية،

 .هادئا والبحر السرعة،



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

 ال المدنية والجوازاتدائرة األحو 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 داخليةوزارة ال 

 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 

 دركالمديرية العامة لقوات ال 

  

 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 
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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 

 نباءالوكالة الموريتانية لال 

 وكالة األنباء اليمنية 

 وكالة أنباء السودان 

 وكالة األنباء العمانية 

 يةوكالة األنباء الفلسطين 

 وكالة يونهاب لالنباء /كوريا الجنوبية 

 

 مؤسسات ومنظمات

  المجلس االعلى للسكان 

 المؤسسة االستهالكية المدنية 

 المجلس التمريضي االردني 
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