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  (1خبر رقم )

 "محاضرة حول مصادر التعليم المفتوح في "التكنولوجيا
 +  المدينة نيوز+  طلبة نيوز+  بترا

أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

م دول العالم اليوم الدكتور عمر الجراح ان معظ

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 

املة في سلطنة ُعمان الدكتور وزارة القوى الع

خلف هاجم التل بعنوان "المصادر التعليمية 

 .المفتوحة

وتطرق الدكتور التل في محاضرته التي حضرها عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية في 

الجامعة للتعريف بالمصادر التعليمية المفتوحة وتأثيرها على جودة التعليم وتطوير الممارسات 

الفعالة وتطوير وادخال سياسات لتبني الموارد التعليمية المفتوحة في مؤسسات  التعليمية

التعليم باإلضافة الى بناء شبكة من مؤسسات التعليم تدعم وتعزز مبدأ المشاركة فيما بينها 

للممارسات التعليمية والموارد التعليمية المفتوحة والعمل على بناء مستودع رقمي مركزي 

وأبدى المحاضر إعجابه الكبير بمستوى التطور العلمي  ..عليمية المفتوحةوطني للموارد الت

الذي وصلت إليه الجامعة، واكد الدكتور التل بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا هي األقدر للقيام 

بدور القيادة في تطوير نظام لمصادر التعليم المفتوح على مستوى منطقة الشرق األوسط 

 المزيد() ......وشمال أفريقيا

 

 

 (2م )قخبر ر

 سبتامتحان تحصيلي وآخر قدرات للراغبين بمعادلة شهاداتهم ال
  الدستور

دعت إدارة االمتحانات بوزارة التربية والتعليم، الطلبة الذين تقدموا بطلب لمعادلة شهادتهم 
المتحان التحصيلي وامتحان القدرات في البلد في إدارة االمتحانات واالختبارات ولم يتقدموا ل

الصادرة عنها الشهادة، وألجل استكمال متطلبات الحصول على شهادة المعادلة، التقدم 
لالمتحان التحصيلي وامتحان القدرات. ودعت االدارة الطلبة الحضور غدا الخميس لمبنى 

( دينار عن كل امتحان 100)إدارة االمتحانات واالختبارات لدفع الرسوم المستحقة وقدرها 
يرغب الطالب التقدم به وذلك قبل الساعة الثانية والنصف ظهراً. واوضحت أن االمتحان 

التحصيلي وامتحان القدرات سيعقدان عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت المقبل 
بة في الجامعة األردنية/ البوا (STUDENT.COM) عند الساعة الثانية عشر في مبنى

الشمالية. واكدت االدارة اهمية حضور المتقدمين لالمتحان قبل موعد بدئه بساعة من أجل 
الترتيبات الخاصة باالمتحان، وإحضار إثبات الشخصية ووصل استيفاء الرسوم 

 )المزيد( ......المستحقة
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http://www.almadenahnews.com/article/506229-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://www.almadenahnews.com/article/506229-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=265105&CatID=15&Type=Home&GType=1
http://www.addustour.com/18041/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.addustour.com/18041/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html
http://www.addustour.com/18041/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html


 (3خبر رقم )

 مليون دينار لدعم مشاريع طاقة متجددة  50
 لرايا

كشف المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة، ان 
الصندوق ينفذ حاليا مبادرة جاللة الملك لتدفئة المدارس من خالل الطاقة المتجددة، بهدف 

 .توفير بيئة تعليمية وصفية مالئمة ألبنائنا الطلبة

مدرسة كمرحلة أولى ضمن  60ان الصندوق أختار « الرأي«وأوضح حمزة، في مقابلة لـ
المناطق األكثر برودة، بعد إعداد الصندوق خطة شاملة لكافة مدارس المملكة وبناء قاعدة 

 .معلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية األخرى

المواصفات الفنية للعطاء تدفئة المدارس تمهيداً لطرحه وبين ان الصندوق يعمل على تصميم 
 )المزيد( .....نهاية آب الجاري

 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 ال صحة لوقف تجديد تصاريح العمل الزراعية«: العمل»
 الدستور

أشار تقرير صادر عن مديرية االعالم واالتصال المجتمعي في وزارة العمل الى وجود اكثر من 

الف عامل حاصلون على  300الف عامل وافد يعملون في السوق المحلي، منهم فقط  800

من العمالة الوافدة هي من الجنسية المصرية.  %65تصاريح عمل سارية المفعول، مبينا ان 

الف عامل وافد حاصلين على  100المي بالوزارة محمد الخطيب ان هناك وقال الناطق االع

ويعملون في مختلف  %70تصريح عمل زراعي تسرب منهم الى السوق المحلي اكثر من 

 ()المزيد القطاعات ويزاحمون العمالة االردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة لالردنيين

 

 

 خبر رقم )5(

 الجامعات األميركية ما تزال األفضل
 الراي

استمرت الجامعات االميركية في الهيمنة على تصنيف شانغهاي الفضل الجامعات في العالم 

 .الذي نشر امس

في صدارة تصنيف افضل  2016فللسنة الرابعة عشرة على التوالي تربعت جامعة هارفرد العام 

 .«شانغهاي رانكينغ كونسالتنسي»جامعة في العالم الذي تعده الشركة المستقلة  500

من المراتب العشر االولى في القائمة. فقد  8واحتلت جامعات اميركية المراكز الثالثة االولى و

 .اتت جامعة ستانفورد ثانية كما في العام الماضي، تلتها بيركلي التي تقدمت مرتبة واحدة

معة كامبريدج البريطانية المرتبة الرابعة اي بتحسن مركز واحد مقارنة بتصنيف واحتلت جا

 )المزيد( .العام الماضي

 

http://alrai.com/article/1006751/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://alrai.com/article/1006751/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://alrai.com/article/1006751/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://www.addustour.com/18041/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB%3A+%D9%84%D8%A7+%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18041/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB%3A+%D9%84%D8%A7+%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18041/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB%3A+%D9%84%D8%A7+%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.html
http://alrai.com/article/1006475/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84
http://alrai.com/article/1006475/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84
http://alrai.com/article/1006475/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84


  (6خبر رقم )

 ألفا يعملون بأعمال خطرة 44ألف طفل عامل بينهم  69
 الراي

بالمئة من األطفال  1.89أن  2016أظهرت نتائج المسح الوطني لعمل األطفال في االردن للعام 

بالمئة واإلناث  3.24الذكور ( عاما عاملون، فيما بلغت نسبة األطفال 17 – 5للفئة العمرية )

 .2007. المئة فقط، لتماثل النسبة العامة لألطفال العاملين نتائج الدراسة التي اجريت عام 45

ووفق نتائج الدراسة، التي أعلنها اليوم الثالثاء مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة 

 )المزيد( ...األردنية الدكتور موسى شتيوي خالل حفل أقيم بالجامعة

 

 (7خبر رقم )

 عالمياً على مؤشر االبتكار العالمي 82المملكة بالمرتبة 
 الراي

دولة ومقاطعة في  128عالميا على مؤشر االبتكار العالمي من أصل  82حّل األردن بالمرتبة 

 .العالم

مليار دوالر، وحصة الفرد من  37.6مالي األردني بـ وقّدر التقرير حجم الناتج المحلي اإلج

 .ألف دوالر سنويا 12.1الناتج المحلي اإلجمالي بـ 

 77ورتب المؤشر البنية التحتية في األردن بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمرتبة 

 .عالميا لكافة القطاعات 79عالميا، و

بلداً واقتصاداً في  128، بنسخته لهذا العام أداء ويقيس مؤشر االبتكار العالمي الذي صدر أمس

مجال االبتكار، تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية والناتج المحلي اإلجمالي العالمي، 

مؤشراً فرعياً، بما يسهم في تحسين طريقة قياس االبتكار وفهمه بوصفه  82وذلك استناداً إلى 

 )المزيد( .. االقتصادي محركاً للنمو واالزدهار في الميدان

 

 

 (8خبر رقم ) 

 مليار دينار 2.9ترتفع إلى  سندات الخزينة
 الغد

قفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي األردني لصالح الحكومة منذ 

مليار دينار مقارنة مع  1.625أو ما مقداره  % 128بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 

الحكومية واألذونات التي تقوم  وبلغ مجموع إجمالي السندات .الفترة نفسها من العام الماضي

وحتى السادس عشر من الشهر الحالي  2016الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 

 .2015مليار دينار في الفترة نفسها من العام  1.275مليار دينار، مقارنة مع  2.9

دينار في حين مليار  2.55وفي التفصيل بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 

 .مليون دينار 350بلغت قيمة األذونات 

وباعت الحكومة سندات خزينة حكومية في مزاد مفتوح أمام البنوك في الحادي عشر من 

.  .%.3.18مليون دينار ألجل ثالثة أعوام وبسعر فائدة بلغ  50)أغسطس( الحالي؛ بقيمة 

 )المزيد(

http://alrai.com/article/1006650/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/69-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-44-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://alrai.com/article/1006650/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/69-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-44-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://alrai.com/article/1006650/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/69-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-44-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://alrai.com/article/1006755/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://alrai.com/article/1006755/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://alrai.com/article/1006755/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://www.alghad.com/articles/1075032-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1075032-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1


 (9ر رقم )خب 

 وجود أول بنك لتكنولوجيا الخاليا الجذعية باألردن يخفف من معاناة المرضى
 الدستور

في االردن فرصة كبيرة لعالج  BabyCord وجود اول بنك لتكنولوجيا الخاليا الجذعيةاتاح 

العديد من االمراض وخاصة السرطانية واجراء االبحاث والدراسات العلمية لتخفيف معاناة 

المرضى وتقليل التكلفة المرتفعة في هذا المجال. وقال رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور ماهر 

االنباء االردنية )بترا( اليوم الثالثاء إن وظيفة البنك، هي استخالص الخاليا  الصراف لوكالة

 ()المزيد ....درجة مئوية 196-الجذعية بعد الوالدة مباشرة، ثم تجميدها إلى 

 

 (10خبر رقم )

 األمن يطيح بعصابة إلكترونية
 الغد

مني في مديرية األمن العام أن شكوى وردت إلى ادارة البحث الجنائي / قالت إدراة اإلعالم األ

وحدة الجرائم االلكترونية من إحدى شركات الدفع اإللكتروني المتخصصة حول قيام مجهولين 

باستخدام بطاقات الكترونية مسروقة من خارج المملكة والقيام بواسطتها بعمليات دفع 

ة على أشخاص وشركات ومؤسسات لجهات خدمية مختلفة إلكتروني لتسديد ذمم مالية مستحق

واضافت ادارة االعالم االمني ان فريقا من وحدة الجرائم االلكترونية تتبع  .ألف دينار 30بقيمة 

عمليات الدفع ومصادرها وجمع البيانات الالزمة حولها من مختلف الشركات والمؤسسات، 

والعلمية تم تحديد سبعة اشخاص مشتبه بهم باجراء وبتحليل كل ما تم جمعه بالطرق الفنية 

 ()المزيد ...الدفوعات الغير قانونية بواسطة البطاقات المسروقة

 

 (11) خبر رقم

 أسباب فقدان السمع
 لغدا
 :"WebMD" تتعدد األسباب المؤدية لفقدان السمع، منها ما يلي، بحسب موقع 

التعرض طويل األمد للصوت العالي والمستمر: قد يسبب فقدانا طويل األمد للسمع. ومن  -

اء أخرى، منها صوت األمور المتهمة بذلك هي أصوات اآلالت في أماكن العمل. كما أن أشي

الدراجات النارية، قد يسبب ذلك أيضا مع الوقت. لذلك، فينصح بتجنب هذه األصوات أو أخذ 

استراحات منها بين الحين واآلخر. كما وينصح باستخدام سدادات األذنين أثناء التعرض لهذه 

 .األصوات

ا قد يؤدي إلى تلف التعرض لصدمة في الرأس: قد يؤدي إلى خلخلة عظام األذن الوسطى، م -

في األعصاب، وذلك يفضي بدوره إلى فقدان السمع. كما أن التعرض المفاجئ لتغيرات في 

الضغط، عند الطيران أو الغوص، على سبيل المثال، قد يفضي إلى تلف طبلة األذن أو األذن 

 ()المزيد ......الوسطى كاملة أو األذن الداخلية، وذلك قد يسبب فقدان السمع أيضا

http://www.addustour.com/18040/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D9%84+%D8%A8%D9%86%D9%83+%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%81+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89.html
http://www.addustour.com/18040/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D9%84+%D8%A8%D9%86%D9%83+%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%81+%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89.html
http://www.alghad.com/articles/1074302-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1074302-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://alghad.com/articles/1075272-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9
http://alghad.com/articles/1075272-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9
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 مروان المعشر –المحسوبة؟  غير النتائج قانون

 الغد
األسابيع الماضية حركة واسعة على صعيد ملف االنتخابات النيابية التي ستجرى الشهر المقبل. إذ شهدت 

فجأة، ومن دون مقدمات، سرت إشاعات عدة عن إمكانية تأجيل االنتخابات كالنار في الهشيم، ما استدعى 

تلق هذه اإلشاعات رواجا من الهيئة المستقلة لالنتخاب نفي هذه اإلشاعات بقوة. إال أن السؤال يبقى: لم 

 بين أوساط الناس؛ وما الذي يجري في أروقة الدولة؟

بداية، ومن باب التحليل وليس المعلومات، ال أعتقد أن الدولة معنية بتأجيل االنتخابات، لعدم وجود أي 

ا، سبب منطقي لذلك، بعد أن حشدت )الدولة( كل ما تملك من إمكانات لتمرير القانون الذي وضعته وحده

 -خاصة في الخارج-ومن دون تعديالت تذكر في مجلس األمة، وأيضا بعد أن استخدمت إجراء االنتخابات 

 .للتدليل على قوة الدولة، فيما تعاني كثير من الدول المجاورة حروبا واضطرابات

سها تتوقعها. لكن هذا ال ينفي أن القانون الجديد خلق حالة إرباك داخل الدولة والمجتمع، لم تكن الدولة نف

ففي حين كانت الدالئل األولية تشير إلى أن القانون يضمن عدم إمكانية أي قوى منظمة، وبخاصة حزب 

 )المزيد(جبهة العمل االسالمي 

 

 

 احمد حسن الزعبي – ..البالوي سبب المواطن
 :الراي

المسؤول من إيجاد حلول حقيقية للمشكلة التي بين يديه، وعندما يعجز أن يخرج رأسه من عندما يفلس 
الصندوق، فإن أسهل خطوة يقوم بها أن يرمى المشكلة على ظهر غيره ويمضي..المواطن أكثر 

الذي يتحّمل كل أوزار « سبب المصايب«و« أبو الحروف«و« جمل المحامل«الشماعات مجانية ، و
 ..من المديونية إلى غطاء المنهل المخلوع ضرسه في وسط شارع رئيس الدولة بدءاً 

استغربت جداً تصريح ألمانة عّمان يعزي فيه أزمات عّمان الخانقة إلى المواطن ، بعد أن تم تحميله 
من هذه األزمات حسب مدير المدينة للتخطيط في تصريح للرأي االلكتروني..والحجة أن المواطن  70%

ن موقف قريب لسيارته وال يريد أن يبذل جهداً في االصطفاف اآلمن، طبعاً تم اختصار كل يبحث دائماً ع
شيء من سوء التخطيط، واختناق المدينة ، وضيق الشوارع، وإعطاء تصاريح البناء بالواسطة بسوء 

 .أخالق المواطن ودالله المفرط
ب األصول ويفصل بين حارات السير، فقط أرجو من أمانة عّمان أن تريني شارعاً واحداً تم تخطيطه حس

أروني شارعاً واحداً تم العناية به برسم المسارب وخطوط المشاة ، أعطوني شارعاً واحداً تم معالجة 
 )المزيد( ..المناهل البارزة كما يجب وكما تفعل المدن الكبرى في العالم

 
 
 
 

 

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

 -  :See more atتناولن طعامهن وكان طعاما عاديا جداالمطاعم لتناول طعام العشاء وبالفعل 

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

dpufkcuQRJj. .......)المزيد( 

 -  :See more atحرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة 

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

5+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9%D9%8

%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

5YC.dpuf .....)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.

 رشاد أبو داود –  نهوض وخريطة رؤيا وضوح.. الملك حديث
 الدستور

ان اردت ان تعرف اين تقف، والى اين تأخذك األحداث في المنطقة، فعليك أن تستمع بعقلك الى ما يقوله 

عبد هللا بن الحسين. وان اردت ان تفهم ما يجري وتحاول حل لغز الوضع الذي تشهده االمة العربية من 

ل ومن بعد، فعليك ان تقرأ محيطها الى خليجها، ومن سورياها الى عراقها، وطبعاً فلسطين والقدس من قب

الذي نشرته الصحيفة « الدستور«بعمق حديث الملك للزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول لـ

االثنين الماضي . وان كنت، كأردني تريد ان تشعر باألمان على حياتك ووطنك ومستقبل ابنائك، فعليك ان 

تضمنه حديثه وبخاصة ما يتعلق بالحدود واطماع  تستمد الثقة من كالم جاللته والقوة من الحزم الذي

أن التهديد األمني ليس »واستقراره .فالملك اكد بوضوح   االرهابيين، الفاشيست الجدد، باالردن أمنه

بجديد، إذ تسعى العصابات اإلرهابية منذ زمن الستهداف األردن، لكن قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية 

األعمال اإلرهابية لن تثنينا عن مواصلة حربنا على اإلرهاب وخوارج  ووعي شعبنا لها بالمرصاد.

فلوال تضحيات قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية لما حظي األردن باالستقرار وسط منطقة تموج «.العصر

 )المزيد( بالمخاطر

http://www.addustour.com/18040/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1+

%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3+%D8%A7%

D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+....html#sthash.EWhSFN3u.

dpuf )المزيد( 
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 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الصالة
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 زواريب الغد

 لالنتخابات المرشحين تسجيل مركز شهد

 أمس عمان في األولى الدائرة في النيابية

 إحدى تقديم عن نشأت حادة، مالسنات

 ،"عمان" قائمة اسم تحت طلبها القوائم

 الحاصلة األخرى، القوائم إحدى بأن علماً 

 نوت قد القرعة، في الحق ترتيب على

 .االسم بذات الترشح

 

 الثالثاء، أمس فجر األمنية األجهزة عثرت

 المطار، طريق على تكسي سائق جثة على

 الرأس، منطقة في لرصاصة تعرضت وقد

 تم أنه إلى أشار والذي أمني، مصدر وفق

 وتم. بجانبه" مسدس" السالح على العثور

 للوقوف الشرعي الطب مركز إلى الجثة نقل

 التحقيقات أن موضحا الوفاة، أسباب على

 أقدم سيالتك سائق أن إلى تشير األولية

 .االنتحار على

 

. 

 

 صنارة الدستور

 على لالنتخاب المستقلة الهيئة نشرت

 جاللة حوار من مقتطفات الرسمي موقعها

 ، «الدستور» جريدة مع الخاص الملك

 وكتبت كاملة، االنتخابي بالشأن المتعلقة

 الملك جاللة حوار من مقتطفات يلي فيما)

 باالنتخابات يتعلق فيما الدستور جريدة مع

  –(. القادمة النيابية

 واقتصادية سياسية شخصيات راجعت

 االيام خالل الوزراء رئاسة في ومستشارون

 المدنية االحوال دائرة الماضية القليلة

 الذكية الهويات الستصدار والجوازات

 القادمة النيابية االنتخابات في الستعمالها

. القادم الشهر من العشرين في ستجرى التي

 دائرة مدير الشخصيات هذه بين ومن

 عادل الوزراء رئاسة في الرسمية الجريدة

 موظفي اقدم من يعتبر الذي الشرمان

 -. الرئاسة

http://www.addustour.com/loca

l_news/#sthash.E3Wn1UWT.dp

ufاأليام 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

 17/8/2016 االربعاء
 

 اليوم نهار الحرارة درجات تبقى

 لهذا نسبةً  العامة معدالتها دون

 4-3 بحدود العام من الوقت

 .مئوية درجات

 يكون العرب، طقس موقع وبحسي

 عموم في ُمعتدالً  صيفياً  الطقس

 الُسحب بعض ظهور مع المناطق

 في نسبياً  وحاراً  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 

 دائرة األحوال المدنية والجوازات 

 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 

 د الغرف التجارية االردنيةاتحا 

 غرفة صناعة عمان 

  بورصة عمان -السوق المالي 

 مركز ابداع االوراق المالية 

 المركزي االردني البنك 

 المديرية العامة لقوات الدرك 

  

 مواقع اعالمية

  صحيفة الرأي 

 صحيفة الدستور   

 صحيفة العرب اليوم 

  جريدة الغد 

 صحيفة الجوردان تايمز 

  االذاعة والتلفزيون مؤسسة  

 الديار صحيفة 

 صحيفة االنباط 

 

 الجامعات

 جامعة الحسين بن طالل 

  االردنيةالجامعة 

 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 

 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 
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