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  (1خبر رقم )

 األردنية شرط لمعادلة الشهادة الجامعية معادلة الثانوية غير
 بترا

 امان السائح اكد مدير االعتراف ومعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.

ان الوزارة لن تعادل الشهادة الجامعية الي طالب اردني حاصل على ثانوية   محمد الزبون ،

عامة غير اردنية اال بعد حصوله على وثيقة معادلة شهادته رسميا من وزارة التربية والتعليم ، 

 شريطة ان يقوم بذلك قبل التحاقه بالجامعة المنوي الدراسة فيها ، حيث ستعتمد هذه الشهادة

المعادلة كاساس لقبوله بالجامعة من حيث الفرع والمعدل . واوضح د. الزبون في تصريحات 

ان هؤالء الطلبة يجب ان يعادلوا شهادتهم ضمانا لعدم قبول معادلة « الدستور»خاصة لـ 

شهاداتهم الجامعية عند االنتهاء من دراستهم ، وهذه الفئة من الطلبة تشمل االردنيين 

دن بالبرامج االجنبية . وناشد الزبون الطلبة وحرصا من الوزارة على عدم الدارسين باالر

ضياع سنوات دراستهم هباء ، وضمانا لحصولهم على معادلة فعلية ان يلتزموا بالحدود الدنيا 

 %75للطب واالسنان و %80للدراسة خارج االردن والتي حددها مجلس التعليم العالي بـ 

هندسة وحقوق وتمريض . وحذر الزبون الطلبة من مغبة  %70صيدلة ودكتور صيدلة ،و 

وقوعهم فريسة لالعالنات التجارية االكاديمية التي تنشر عبر مواقع التواصل االجتماعي والتي 

ال تعتمد اي اسس بل تسعى فقط للربح المادي دون النظر الى مصلحة الطالب او مستقبله 

تحقق من اسم الجامعة المراد االلتحاق بها ضمانا ،مناشدا الطلبة الدخول للموقع االلكتروني لل

. ونبه الزبون الطلبة من التقاعس تجاه االلتزام   لورودها ضمن قائمة الجامعات المعترف بها

بفترة االقامة ببلد الدراسة والتي قد يؤدي االخالل بها الى رفض الشهادة من اساسها ، حيث 

 8طيلة المدة الدراسية دون انقطاع ، والماجستير  حددت التعليمات ان تكون فترة البكالوريوس

اشهر وهي الفترة المحددة بسنة دراسية كاملة ، اما درجة الدكتوراه فقد حددتها التعليمات بـ 

 المزيد() .....شهرا اي سنتين دراسيتين كاملتين للتخصصات العلمية 18

 

 

 (2م )قخبر ر

  «التكنولوجيا» تشكيالت بين مدراء المراكز والوحدات في 
 )اليوم( الدستور

قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدكتور عمر الجراح إجراء تشكيالت واسعة 
تعيين  بين مدراء المراكز العلمية والوحدات والدوائر اإلدارية اعتبارا من امس حيث قرر

الدكتور بشير نايف الدويري مديراً لمركز الحاسوب والمعلومات، وريم علي جروان طيفور 
مساعداً لرئيس الجامعة، المهندس عامر محمد عليوي االيوب مديراً لوحدة رئاسة الجامعة، 
المهندس بشار حمد الدويري مديراً لوحدة اللوازم المركزية، المهندس بالل محمد عمر نائباً 

دير وحدة خدمات البحوث والعمليات الزراعية، المهندس اسامة إبراهيم بالسمه مديراً لم
لدائرة المستودعات المركزية، محمد محمود الشياب مديراً لمكتب عميد كلية الدراسات العليا، 
عثمان محمود ملكاوي مديراً لدائرة الخدمات االلكترونية في وحدة المكتبة. وشملت القرارات 

تكليف المهندس جمال سامح البطاينة للقيام بأعمال مدير وحدة التشغيل والصيانة  الجديدة
باإلضافة الى وظيفته مساعداً لرئيس الجامعة، وتكليف باسل الشوحة للقيام بأعمال دائرة 
التدبير المنزلي باإلضافة الى وظيفته مديراً لدائرة التغذية، كما قرر الدكتور الجراح، ربط 

لية: دائرة النقل ودائرة االمن الجامعي ودائرة التدبير المنزلي ودائرة التغذية الدوائر التا
 )المزيد( ......بمساعد رئيس الجامعة المهندس رعد التل

http://www.addustour.com/18040/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9++%D8%B4%D8%B1%D8%B7+%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18040/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9++%D8%B4%D8%B1%D8%B7+%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18040/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2++%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%C2%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%C2%BB.html
http://www.addustour.com/18040/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2++%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%C2%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%C2%BB.html
http://www.addustour.com/18040/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2++%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%C2%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%C2%BB.html


 (3خبر رقم )

 تعزز قنوات اتصالها مع الطلبة والمراجعين« التعليم العالي»
 الراي

عززت وزارة التعاليم العالي والبحث العلمي قنوات اتصالها مع الطلبة وذويهم والمراجعين، 
وذلك من خالل فتح قناة اتصال جديدة وتوفير خدمة االتصال المباشرة بأرقام هواتف مديري 

مديريات الوزارة. وقال أمين عام الوزارة الدكتور هاني الضمور، لوكالة األنباء األردنية 
، امس األثنين، إن الوزارة خصصت أرقام هواتف لمديري مديرياتها خاصة للرد على )بترا(

استفسارات المواطنين حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك إيماناً من الوزارة 
وحرصها بتقديم معلومة دقيقة وخدمة مميزة وسريعة للمواطن. وأوضح أنه يمكن للطالب أو 

يات االستفسار أو التأكد عن أي معلومة أو موعد خالل أوقات الدوام أي مراجع االتصال لغا
 )المزيد( ....الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً 

 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 ‘‘الضمان‘‘من ذوي اإلعاقة غير مسجلين بـ %66
 لغدا

سجلت دراسة صادرة عن وزارة العمل، عزوفا واسعا من قبل ذوي االعاقة عن التسجيل في 

سجالت المجلس األعلى لألشخاص المعوقين، وارتفاعا كبيرا في عدد غير المسجلين منهم في 

الضمان االجتماعي، ما يعكس ارتفاع نسبة البطالة بين هذه الشريحة من المواطنين. بينما 

لة اخرى، عن "ضعف" التزام اصحاب العمل بالنصوص القانونية، التي كشفت دراسة مستق

دراسة وزارة العمل، التي لفتت الى ان تعداد السكان للعام  .تؤكد ضرورة تشغيل ذوي االعاقة

(، حيث يقدر % 11، اظهر بأن نسبة ذوي االعاقة من عدد السكان بلغت حوالي )2015

 ()المزيد .( الف شخص900عددهم بنحو )

 

 خبر رقم )5(

 بلتاجي: براءة الذمة قبل بدء الدعاية االنتخابية
 الغد

أكد أمين عمان عقل بلتاجي اليوم االثنين، أن أمانة عمان الكبرى حريصة على تحصيل حقوقها 

المالية المترتبة في ذمة المواطنين ومن بينهم المترشحون المفترضون في جميع القوائم 

 .نتخابية لخو  االنتخابات النيابية المقررة في العشرين من الشهر الحالياال

وقال بلتاجي، في رد على استفسار "الغد"، حول شكاوى مرشحين مفترضين رغبوا بدفع مبلغ 

ألفي دينار كتأمينات لحسن تنفيذ الدعاية االنتخابية "إن األصل في الجميع أن تكون ذمتهم 

.. من يريد أن يستخدم فضاء عمان لحملته االنتخابية عليه أن يبادر بريئة من أموال األمانة

 ."لسداد ما بذمته لها كي تقوم األمانة بخدماتها للمواطنين على أكمل وجه

وكانت "األمانة" وضعت تعليمات وشروطا خاصة بتنظيم الحمالت االنتخابية في العاصمة، 

 )المزيد( تمنع أيا من مظاهر الحمالت االنتخابية ألي قائمة قبل بدء الترشح المقرر 

http://www.addustour.com/18040/%C2%AB%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%C2%BB+%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2+%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18040/%C2%AB%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%C2%BB+%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2+%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18040/%C2%AB%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%C2%BB+%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2+%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D9%86.html
http://alghad.com/articles/1073832-66-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%E2%80%98%E2%80%98%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%98%E2%80%98
http://alghad.com/articles/1073832-66-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%E2%80%98%E2%80%98%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%98%E2%80%98
http://www.alghad.com/articles/1071902-%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1071902-%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1071902-%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


  (6خبر رقم )

 مليون دينار كلفة برنامج جديد لتشغيل االردنيين 25فاخوري: : 
 الراي

قال وزير التخطيط و التعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان الحكومة ستقوم بتمكين 

 .العمالة المحلية وزيادة فرص العمل لها وإحاللها بدال من العمالة الوافدة

واضاف ان هذه الخطوة ستتم من خالل التركيز على قطاعات الزراعة واإلنشاءات بهدف 

بالمائة على األقل من  25المكنكة وزيادة نسبة العاملين األردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 

 )المزيد( ...2018ه القطاعات في العام مجموع العاملين في هذ

 

 (7خبر رقم )

 انخفا  التضخم باألشهر السبعة األولى من العام
 الدستور

انخفض معدل التضخم في المملكة خالل األشهر السبعة االولى 

مقارنة مع ذات الفترة من العام   %1.3من العام الحالي بمعدل 

.بحسب تقرير صدر عن دائرة االحصاءات  2015الماضي 

وحسب التقرير فإن من أبرز    .   إلثنينالعامة اليوم ا

المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا االنخفا  مجموعة 

بنسبة ” الوقود واإلناره“، %8.3بنسبة ” اللحوم والدواجن“، %7.1  بنسبة” النقل“

بنسبة ” الفواكه والمكسرات“، %3.8بنسبة ” الخضروات والبقول الجافه والمعلبه“، 7.4%

كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة  . في حين3.7%

بنسبة ” التبغ والسجائر“، %4.7بنسبة ” الثقافه والترفيه“، %2.9بنسبة ” االيجارات“

 )المزيد( . .3.2بنسبة ” المالبس”، و2.1%

 

 

 (8خبر رقم ) 

 مدارس خاصة : قرار تصويب األوضاع غير منصف
 الراي

طالب اصحاب المدارس الخاصة بالسلط اجراء حوار مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد 

ذنيبات للوقوف على تداعيات قرار تصويب اوضاع المدارس الخاصة واثره السلبي عليهم 

 .لى حد سواءوعلى االمن االجتماعي ع

واكدوا في تصريحات لـ الرأي ان قرار تصويب االوضاع من خالل استيفاء رسوم الطلبة الذين 

يزيدون عن الطاقة االستيعابية للمدارس غير منصف وغير قانوني خاصة انه طبق فيه بنود 

نظام تأسيسي جديد على نظام تأسيسي قديم وبأثر رجعي، ما ادى الى حصول فروقات في الية 

احتساب مساحات المدارس واعداد الطلبة، موضحين انه تم منح تراخيص للمدارس في العام 

وتم اعتماد جداول الطلبة بعد انتهاء العام الدراسي، فاذا كان هنالك  ٢٠١٦-٢٠١٥الدراسي 

اي خلل فلما اعطت التراخيص من االساس، مؤكدين ان ال اعداد زائدة عن الطاقة االستيعابية 

 )المزيد(. .في مدارسهم

http://alrai.com/article/1006379/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A--25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/1006379/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A--25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/1006379/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A--25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.addustour.com/18039/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
http://www.addustour.com/18039/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
http://www.addustour.com/18039/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html
http://alrai.com/article/1006363/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81
http://alrai.com/article/1006363/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81
http://alrai.com/article/1006363/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81


 (9خبر رقم ) 

 "مليون دينار ديون موردي األدوية على "الصحة  158
 الغد

مليون دينار، ما  158الديون المتراكمة على وزارة الصحة لموردي األدوية   فيما بلغ مجموع

تزال تتكرر أزمة نقص األدوية في وزارة الصحة سنويا، بسبب تأخر الحكومة في دفع 

 .مستحقات الموردين الذين يصرون على تسديد جزء من ديونهم قبل التوريد

وتحديدا في منطقة الشمال، إلى "سوء التوزيع"، الذي قالت أما الوزارة فترجع نقص األدوية، 

 ()المزيد ......إنها تعمل من أجل التغلب عليه

 

 (10خبر رقم )

مليون دوالر مساعدات اقتصادية أميركية   812

 لألردن
 لغدا

أكد مصدر حكومي مطلع أمس أّن حجم المساعدات 

 % 65تصادية للعام الحالي سوف تشكل األميركية االق

 .من إجمالي المساعدات األميركية المخصصة للمملكة

وبين المصدر أن المساعدات االميركية االقتصادية سوف 

وتوقع  .مليار 1.250  مليون دوالر للعام الحالي من أصل إجمالي المساعدات البالغ 812تبلغ 

ألميركية االقتصادية المخصصة للعام الحالي نهاية المصدر أن يتم توقيع اتفاقيات المساعدات ا

 ()المزيد ... ..أيلول )سبتمبر( المقبل

 

 (11) خبر رقم

 طريقة غريبة جداً لسرقة بيانات الحاسوب
 لغدا

اكتشف باحثون في مجال األمن وسيلة جديدة وغريبة جداً يمكن من خاللها للقراصنة  -دبي

 .سرقة بيانات المستخدمين الموجودة على حواسيبهم الشخصية

وتم نشر ورقة بحثية على موقع مكتبة جامعة كورنيل توضح إمكانية قيام القراصنة بسرقة 

 .البيانات من القرص الصلب الخاص بالحاسب من خالل االستماع إلى األصوات التي يصدرها

ويمكن لتلك األصوات، على حد ما ذكرته الورقة البحثية، أن تنقل المعلومات دون معرفة 

 .ان هذه الطريقة ال تحتاج إلى أن يكون الحاسب متصالً بشبكة اإلنترنتالمستخدمين، كما 

، وتعمل عن DiskFiltration "وتدعى طريقة االختراق الجديدة باسم "ترشيح القرص

طريق السيطرة على محرك القرص الصلب، وهي الذراع التي تتحرك ذهاباً وإياباً عبر 

 )المزيد( .....االسطوانات عند قراءة وكتابة البيانات

http://alghad.com/articles/1073842-158-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://alghad.com/articles/1073842-158-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://alghad.com/articles/1073412-812-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alghad.com/articles/1073412-812-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alghad.com/articles/1073412-812-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alghad.com/articles/1072312-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://alghad.com/articles/1072312-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://alghad.com/articles/1072312-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 فهد الخيطان – برسائله يبعث الملك

 الغد
أمس، تأكد الجميع أن قرار إغالق الحدود مع سورية، واعتبار المناطق الشمالية والشمالية الشرقية 

مناطق عسكرية مغلقة، هو قرار استراتيجي للدولة األردنية، تم اتخاذه على أعلى مستوى، وال نية أبدا 

 .للمساومة عليه، أو مراجعته

 باإلشارات والرسائل الصريحة والواضحة حيال هذا حديث جاللة الملك للزميلة "الدستور" كان محّمال

الموضوع، الذي يمس بشكل مباشر األمن الوطني األردني. وفي رسالة واضحة لألطراف الخارجية، قال 

 .الملك إن األردن لن يقبل المزايدة والضغوط من أحد

فتح حدوده أمام عشرات وليس سرا أن جهات دولية؛ حكومية وأممية، ال تمل من تكرار دعواتها لألردن ل

اآلالف من الالجئين المحتشدين على الجانب السوري من الحدود األردنية، وجلهم قدموا من مناطق 

خاضعة لحكم تنظيم "داعش" اإلرهابي. وقد استغل اإلرهابيون خط اإلمداد اإلنساني الذي أقامه األردن 

 )المزيد( ...ق جنود حرس الحدودلمساعدة هؤالء، للتسلل من خالله وتنفيذ عملية إرهابية بح

 

 

 

 عصام قضماني – والعالي العام التعليم عن
 :الراي

ال يمكن أن يقاد الشباب الى العمل المهني بالسالسل بل بالحوافز , والحوافز هي قيمة إجتماعية ودخل 
لتشجيع الطلبة نحو التخصصات المهنية , إختارت وزارة التربية والتعليم عتبة إمتحان الثانوية  .جيد

العامة , فحددت الوزارة سقفا لنسبة النجاح العامة دون أن تالحظ أن اإلتجاه الى التعليم والتدريب المهني 
رات ضخمة تركت بال طلبة ال زال ضعيفا ودون أن تالحظ أيضا أن أكثر من عشرين جامعة أهلية بإستثما

وغياب التخطيط اإلستراتيجي هنا يتضح جليا بآمال أن تجد هذه المعضلة حال في النصف الثاني من السنة 
  .الدراسية وأن يصحح الخطأ نفسه بنفسه عل وعسى أن تتمكن هذه الجامعات من جذب طلبة من الخارج

قعات وهذا ما جعل الخالف بين وزارتي التربية المسألة إذا تترك للصدفة في الحلول واآلمال في التو
عتبة التوجيهي بالنسبة لوزارة التربية   .«...والتعليم والتعليم العالي يخرج الى السطح وعبر اإلعالم

والتعليم هي المعيار وبالنسبة للتعليم العالي مقاعد الجامعات الفارغة التي ال تجد طلبة يشغلونها ومجلس 
 )المزيد(  .....بدوره في التخطيط تعليم تشبيكي ال يقوم

 
 
 
 

 

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

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

%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

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

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
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 جمال العلوي – ... الواقع يعكس ال مؤشر
 الدستور

دوالرا في نهاية العام  4940ذكر البنك الدولي ان حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي األردني بلغ 

فرد من الناتج عن أقل مستوى سجله في السنوات التسع األخيرة، وحصة ال %66، بزيادة بلغت 2015

المحلي اإلجمالي مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية االقتصادية في بلد ما وأثرها االجتماعي، من خالل 

قسمة قيمة الناتج المحلي اإلجمالي المعّدلة بالتضخم على عدد السكان، وهو مقياس لمستوى الرفاه 

ونوعية حياة االردنيين والوافدين بشكل  االجتماعي لمواطني الدولة. هذه االرقام ال تعكس مستوى الرفاه

عام، فالسياسات المالية كانت وال زالت شديدة الوطأة على جمهور المستهلكين بشكل خاص خالل السنوات 

الخمس الماضية، فالضرائب المتزايدة، ورفع اسعار سلع وخدمات تعتبر ارتكازية في االقتصاد اطلقت 

بالمواطنين وحد من قدراتهم على تلبية   ذي اضر بشكل مباشرموجات متالحقة من الغالء المتراكم ال

احتياجاتهم، كما ادى الى تعميق الركود في االسواق التجارية وعرقل خطط تعافي االقتصاد، لذلك ارتفعت 

عاما، واخفقت الخطط الرسمية في معالجة الفقر  15ارقام البطالة الى مستويات عالية وهي االعلى منذ 

 )المزيد( قه وطال كافة محافظات المملكةالذي اتسع نطا
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 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الصالة

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

 زواريب الغد

 لنشر المرأة لشؤون الوطنية اللجنة تعد

 لمكافحة الذكية الهواتف عبر تطبيق

. حاالته عن للتبليغ الباب فتح عبر التحرش،

 عطاء أخيرا الغاية لهذه طرحت اللجنة

 يشمل بحيث التطبيق، هذا وتفعيل لتصميم

 أنواعه مختلف التحرش عن التبليغ

 أو العمل أو األسرة في سواء وأماكنه،

 .العامة األماكن

 

 خدمة بتشغيل والمركبات السير إدارة بدأت

 بتحرير السائقين لتبليغ اإللكترونية الرسائل

 عبر وذلك مركباتهم، بحق سير مخالفات

 أرقام على قصيرة نصية رسائل إرسال

 الجديدة الخدمة. المخالفين السائقين هواتف

 تعمل إلكترونية خدمات حزمة ضمن تندرج

 .السير دائرة تنفيذها على

 

. 

 

 صنارة الدستور

 الثاني عبدهللا الملك جاللة مقابلة تصدرت

 األول أمس «الدستور» جريدة مع الخاصة

 المسؤول التحرير رئيس أجراها والتي

 التواصل وسائل كافة التل حسن محمد

 للمقابلة واسع بتبادل أمس االجتماعي

 .وعربيا محليا منها، وفقرات

 الهيئة أن «الدستور» صنارة علمت

 ألف( 100) ستوزع لالنتخاب المستقلة

 ومن الصحف مع توزع تعريفي بروشور

 في خاصة الميدان في مندوبيها خالل

 والوثائق وشروطه وآلياته الترشح

 .المرحلة هذه في المطلوبة

 األيام خالل األردني اإلعالم معهد يقوم

 من عددا تشمل بجوالت القادمة القليلة

 لغايات واإلعالمية، الصحفية المؤسسات

 السلوك مدونة على منها تواقيع جمع

 االعالمية التغطية في واالخالقي المهني

 اطالقها عن أعلن التي النيابية، لالنتخابات

 .أمس يوم

 

 حالة الطقس

 16/8/2016 الثالثاء
 اليوم نهار الحرارة درجات تستمر

 لهذا نسبة العامة معدالتها دون

 4-3 بحدود العام من الوقت

 طقس لموقع وفقا مئوية، درجات

 .العرب

 الطقس أن إلى الموقع واشار

 عموم في ُمعتدال صيفيا   يكون

 الُسحب بعض ظهور مع المناطق

 في نسبيا وحارا المنخفضة،

 الميت والبحر األغوار مناطق

 شمالية الرياح وتكون. والعقبة

 نشطة إلى ُمعتدلة غربية،

 في واألتربة الغبار وتثير السرعة،

 الصحراوية، والطرق المناطق

 ُمعتدلة شمالية، العقبة خليج وفي

 .هادئا والبحر السرعة، نشطة إلى



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

  األحوال المدنية والجوازاتدائرة 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 وزارة الداخلية 

 ديوان الخدمة المدنية 

 دائرة الجمارك 

 المجلس االعلى للشباب 

 وزارة التعليم العالي 

 وزارة التربية والتعليم 

 هيئة االوراق المالية 

 اتحاد الغرف التجارية االردنية 

 غرفة صناعة عمان 

  بورصة عمان -السوق المالي 

 مركز ابداع االوراق المالية 

 البنك المركزي االردني 

 لدركالمديرية العامة لقوات ا 

  

 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 

  البلقاء التطبيقيةجامعة 

 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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http://www.amman.edu/
http://www.zpu.edu.jo/
http://www.just.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.aabu.edu.jo/
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http://www.hu.edu.jo/
http://www.petra.gov.jo/Public/Main_arabic.aspx?lang=1&site_id=2
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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

