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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا
التقرير ،ونشرت بعد ذلك في موقع
الجامعة اإلخباري ،ال تعكس
بالضرورة رأي جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية أو إدارتها،
وإنما هدفها إطالع القراء األعزاء
على أحدث ما يستجد من أخبار
حول التعليم العالي والجامعات
والمقاالت المختلفة ،وتلك األخبار
ذات الصلة بالقضايا االجتماعية
والوطنية األخرى".
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خبر رقم ()1

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة المهندسين الزراعيين
الراي  +بترا  +حمرين نيوز  +المدينة نيوز +
بحث رئيس جامعة العلوم
والتكنولوجيا الدكتور عمر الجراح
اليوم الخميس مع نقيب
المهندسين الزراعيين محمود أبو
غنيمة اوجه التنسيق والتعاون
بين الجانبين وسبل تعزيزها في
عدد من المجاالت المشتركة.
واكد الجراح ان الجامعة لن تتوانى
عن دعم برامج ونشاطات تشاركية
مع نقابة المهندسين الزراعيين
باإلضافة الى تبادل الخبرات بين
الجانبين ،مشيراً الى عمق العالقة
التي ترتبط بها الجامعة مع نقابة المهندسين الزراعيين.
وبين حرص الجامعة على التعاون بين كلية الزراعة والنقابة بهدف تطوير البحث العلمي في
المجال الزراعي واستعداد الجامعة لفتح المجال للمهندسين الزراعيين والباحثين االردنيين
الستخدام امكانات الكلية في البحث العلمي.
وقال أبو غنيمة ان النقابة تتطلع لتحقيق الشراكة الفاعلة مع الجامعة ومراكز البحث المختلفة
فيها ،مشيدا بدور الجامعة بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به في التخصصات كافة........
(المزيد)

خبر رقم ()2

اعتماد تخصصات الكليات المتوسطة  -قرارات التعليم العالي
الدستور
اعتمد مجلس التعليم العالي قائمة تخصصات الكليات الجامعية
المتوسطة والتخصصات المناظرة لها في الجامعات األردنية
الرسمية والخاصة للعام الجامعي  2017 /2016لغايات التجسير.
ووافق المجلس خالل جلسته رقم 19التي عقدت اليوم الخميس
برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس،
على عقد اتفاقيــة اإلدارة والتشغيل بين جامعــة )(Les-Roches
السويسرية واألكاديمية الملكية لفنون الطهي والعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها .كما وافق
على استحداث برنامج الماجستير بتخصص "الكيمياء-مسار تكنولوجيا" في جامعة الطفيلة
التقنية ،وبرنامج البكالوريوس بتخصص "التحاليل الطبية" في جامعة جدارا ،وبرنامج
البكالوريوس بتخصص "الموارد البشرية" في جامعة جدارا ،وإنشاء قسم العلوم الصيدالنية
وقسم الممارسة الصيدالنية بكلية الصيدلة في جامعة اليرموك( ...المزيد)

خبر رقم ()3

االتصاالت تسمح برسائل الحمالت االنتخابية خالل العيد
الراي
سمح مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع االتصاالت للشركات ال ُمصدِّ رة لرسائل الجملة بإرسال
الرسائل الدعائية الخاصة بالحمالت االنتخابية من خالل مشغلي خدمات االتصاالت الالسلكية
المتنقلة العامة خالل عطلة عيد األضحى المبارك ،والواقعة بين  18 -10ايلول الحالي.
وحسب بيان صحفي عن الهيئة اليوم الخميس ،اكد المجلس ضرورة االلتزام بالفترة الزمنية
المسموح بها بموجب تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة وذلك بعدم إرسال الرسائل الدعائية
مساء وحتى السابعة صباحا ً خالل أيام األسبوع.
في الفترة من الساعة التاسعة
ً
وب ّين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن قرار السماح بإرسال
الرسائل الدعائية الخاصة بالحمالت االنتخابية يأتي انطالقا ً من توجيهات الدولة األردنية
وحرصا ً من الهيئة في تعزيز النمط الديمقراطي وأهمية االنتخابات( .المزيد)

خبر رقم ()4

األحد وقفة عرفة ..واالثنين أول أيام عيد األضحى المبارك
الراي
أعلن سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل ان يوم غ ٍد الجمعة هو
المتمم لشهر ذي القعدة وان يوم السبت الموافق  2016 / 9 /3هو األول من شهر ذي الحجة
المبارك وان وقفة عرفات ستكون يوم األحد التاسع من شهر ذي الحجة الموافق / 9 /11
 2016وعليه فإن يوم اإلثنين العاشر من ذي الحجة الموافق  2016/ 9 /12هو أول ايام عيد
األضحى المبارك( ....المزيد)

خبر رقم ()5

حظر استيراد السيارات "الغارقة"
الراي
قرر مجلس الوزراء وقف استيراد السيارات المعروفة بـ (سالفج) أو التي تعرضت للغرق التي
كان يتم استيرادها من الواليات المتجدة وكندا ،باعتبارها مشطوبة وغير صالحة في بلدها
االصلي ،وذلك اعتبارا من مطلع العام القادم . 2017ورغم أنه ال توجد إحصاءات محددة عن
عدد السيارات التي تعرضت للغرق وتم استيرادها ،اال أنه من المعلوم أن هناك مئات اآلالف
من السيارات التي غرقت في األعاصير والفيضانات التي ضربت عددا من الواليات األمريكية،
ومنها إعصار كاترينا الذي ضرب الواليات المتحدة قبل عامين وأدى إلى تدمير حوالي 400
ألف سيارة.وغالبا ما يتم عرض تلك السيارات للبيع على أنها سيارات مستعملة فقط دون
اإلشارة إلى أنها تعرضت لحادث استثنائي هو الغرق في إعصار أو فيضان وهو ما يعني خداع
المشتري( . ...المزيد)

خبر رقم ()6

57.38 %نسبة النجاح في الشامل
الراي
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا المتحان الشهادة الجامعية المتوسطة
الدكتور عبدهللا سرور الزعبي نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة
الصيفية . 2016وقال الدكتور الزعبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم االربعاء في مركز الجامعة
بالسلط ،ان نسبة النجاح بلغت 38ر 57بالمئة ،حيث نجح  4733طالبا وطالبة من اصل 8248
تقدموا لالمتحان موزعين على  47كلية جامعية "حكومية وخاصة وعسكرية" في 111
تخصصا دراسيا .واضاف ،ان عدد الطلبة( .....المزيد)

خبر رقم ()7

تعديل ''الجلوة'' ليقتصر على الجاني وابنائه ووالده فقط
الدستور
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل
لقانون منع الجرائم لسنة ( )2016بخصوص العادات
العشائرية والجلوة والدية وصالحيات الحكام االداريين،
ليصار بعد ذلك الى تحويله الى مجلس النواب القادم
والسير به حسب االجراءات الدستورية المتبعة .وكان
وزير الداخلية سالمة حماد قد عقد عدة اجتماعات خالل
الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ
العشائر ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة ،للوصول الى صيغة توافقية
تنظم العادات واالعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام
قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه( ....المزيد)
خبر رقم ()8

"أمن الدولة" تستمع لشهود النيابة بقضية "خلية اربد االرهابية"
الدستور
استمعت محكمة أمن الدولة الى عدد من
شهود النيابة العامة بقضية "خلية اربد
االرهابية " خالل جلسة عقدتها اليوم
الخميس ،وقررت في نهاية الجلسة رفعها
الى منتصف االسبوع المقبل الستكمال
سماع شهود النيابة العامة ( .المزيد)

خبر رقم ()9

عالمات أمنية لمنع تزوير كتيب االقتراع
الغد
تباشر الهيئة المستقلة لالنتخاب ،بعد انتهاء الفترة المحددة أمام الناخبين للطعن بقوائم
المرشحين ،والتي تنتهي بعد غد األحد ،بطباعة كتيب االقتراع الذي يحوي عالمات أمنية
يصعب تزويرها ،وفقا ً للناطق اإلعالمي باسم الهيئة جهاد المومني .وأوضح المومني ،لـ"الغد"
امس ،أن الهيئة وفور انتهاء الفترة المحددة ،ستبدأ بطباعة الكتيب الذي سيكون بديال عن
ورقة االقتراع في االنتخابات المقبلة للمجلس النيابي الثامن عشر .وقال إن عملية طباعة
الكتيب ستتم خالل األيام العشرة التي تسبق يوم االقتراع( ....المزيد)

خبر رقم ()10

مخزون القمح يغطي استهالك  13شهرا
الغد
أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ،أن مخزون
الشعير والقمح في المملكة يغطي االستهالك المحلي بين  9و 13شهرا على التوالي.
وبين البرماوي ،في تصريح لـ"الغد" ،أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تبلغ 1.044
مليون طن تغطي استهالك المملكة لمدة تصل الى  390يوما في ظل استهالك شهري يبلغ 80
الف طن؛ أي ما يعادل  960ألف طن سنويا.
وأوضح البرماوي أن إجمالي كميات القمح التي تمتلكها الوزارة تتوزع بين  494ألف طن
متوفرة في مستودعات الوزارة و 550ألف طن متعاقد عليها وفي الطريق الى المملكة....
(المزيد)

خبر رقم ()11

وبائيات االلتهاب الكبدي الفيروسي
الغد
الكبد هو أكبر أعضاء الجسم حجما؛ حيث يزن عند البالغين  1400-1200غم عند اإلناث
و 1600-1400غم عند الذكور ،يقع في الجهة اليمنى العليا من البطن وله وظائف حيوية
جمة أهمها أنه مخزن للجلوكوز الالزم للطاقة ،مصنع البروتينات (االلبومين وعوامل التخثر
التي تمنع تميع الدم الزائد) ،عدا عن أهميته في تنقية الدم من السموم.
يطلق تعبير االلتهاب الكبدي على مجموعة واسعة من الحاالت السريرية التي تترافق مع
حدوث تغيرات مرضية تصيب الكبد ناجمة عن تعرضه للعديد من العوامل الممرضة والتي
تمثل الفيروسات الجزء األعظم منها.
ويتم تقسيم التهاب الكبد تبعا لمعايير سريرية وكيميائية وتشريحية مرضية إلى نمطين؛ حاد
ومزمن( .....المزيد)

مقاالت
هل يبتسم "وجه الزمان" لألردنيين؟ – جمانه غنيمات
الغد:
ّ
ً
"أشعلت حريقا أضاء النفوس ودفأ الضمائر".
"كل مجتمع يرتكب األخطاء أثناء مسيرته ...وقبل أن ينتبه إلى أخطائه ،ويفوق من غفلته ،يكون آخرون
قد دفعوا الثمن ...إ ّنهم كبش الفداء لهذه األخطاء ،إنهم المشاعر التي تضيء تاريخه...".
لم أكن قد ّ
اطلعت على رواية "وجه الزمان" لطاهر العدوان ،اإلعالمي المرموق ووزير اإلعالم السابق،
إلى أن تحدثنا معا ً عن مقال سابق لي (كتبته عن كتاب عبدهللا التل لمؤرخ إسرائيلي) عن "معركة ك ّفار
عصيون" في العام  ،1948والتي استطاع الجيش األردني فيها قتل وأسر مئات اإلسرائيليين .فأخبرني
العدوان أنّ والده قد استشهد في تلك المعركة ،وأ ّنه دُفن في القدس بجوار المسجد األقصى ،وأنّ روايته
ُ
طلبت منه الرواية ،والتي أنهيتها خالل
"وجه الزمان" تناولت تلك المعركة ودور الجيش األردني فيها.
ُ
ُ
ّ
ُ
شعرت بالخجل أل ّنني لم أقرأها قبل ذلك ،برغم أ ّنها ألفت في العام  ،1987وأنتجت كعمل
أسبوع .وكم
درامي تلفزيوني ،و ُعرضت على العديد من الشاشات العربية .لكن القيمة الكبرى للرواية لم تكن فقط في
تناولها لمعركة ك ّفار عصيون ،بل ما هو أبعد وأعمق من ذلك بكثير؛ فهي تكاد تكون من الروايات النادرة
مبسط وممتع( .....المزيد)
التي ُكتبت بأسلوب
سردي ّ
ّ

الموازنة العامة  – 2017د .فهد الفانك
الراي
ورد ذكر الموازنة العامة لسنة  2017ألول مرة على لسان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ،وهي أول
إشارة باتجاه إعداد الموازنة المقبلة .بحيث يمكن أن تقدم إلى مجلس النواب الجديد في الموعد الدستوري
أي قبل شهر من بداية السنة المالية الجديدة.
قبل عدة أيام وصلتني رسالة على بريدي اإللكتروني من فتاة تقول فيها ،إنها ذهبت مع صديقتيها الى أحد
من See
more
عاديا جدا
ماليينطعاما
 907وكان
طعامهن
تناولن
وبالفعل
لتناولفيطعام
عجزاً
الناتج -المحلي
at:ر%3
بمعدل 2
دينار ،أي
بمقدار
العشاءسيكون
الموازنة
المطاعماألخير
السطر
http://www.addustour.com/17739/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B
اإلجمالي .والمفروض أن الميزانية الجديدة سوف تشمل موازنات الوحدات الحكومية المستقلة ،أي أنها
ستكون موازنة الحكومة بمعناها الشامل.
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
لكي يستفاد من الفورمات السابقة المعمول بها في تنظيم الموازنات ،فإن من المناسب أن تنظم موازنة
%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W
 2017في ثالثة أعمدة :األيسر يمثل أرقام موازنة الحكومة المركزية ،واألوسـط يمثل أرقام موازنة
المستقلة(،المزيد)
.......kcuQRJj.dpuf
واأليمن يمثل المجموع أو الموازنة العامة الشاملة( ...المزيد)
الوحدات الحكومية
حرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة - See more at:
http://www.addustour.com/17738/%D9%84%D8%A7+%D9%86%D8%B
ممنوع دخول النساء – صبري اربيحات
7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D
الدستور
9%88%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%87.html#st
قبل ما يزيد على أربعة عقود ،نالت المرأة األردنية حقها في المشاركة بالعملية االنتخابية .وقد كان ذلك
ومكانتها ،وبداية لحملة إزالة العوائق والعقبات التي تعترض
ألدوارها
تحوال في النظرة المجتمعية
(المزيد)
hash.MdikrOvQ.dpuf
مشاركتها في الحياة العامة وصناعة المستقبل .باستثناء ثالث نساء عُين في المجلس االستشاري،
http://www.addustour.com/17737/%D9%84%D9%90%D9%85+%D9%84
والسيدتين إنعام المفتي وليلى شرف اللتين دخلتا حكومتي عبدالحميد شرف وأحمد عبيدات ،ظلت
%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9
المجالس التشريعية والحكومات خالية من العناصر النسائية حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي،
%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A
حين فازت السيدة توجان فيصل بمقعد نيابي عن الدائرة الثالثة في العاصمة كأول امرأة تدخل المجالس
%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9
التشريعية األردنية باالنتخاب المباشر.
%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%9F.html#sthash.CYXHE
عبر العقود الثالثة األولى من تاريخ حصول المرأة على حق الترشح واالقتراع ،وبرغم تفوق أعداد النساء
حق(المزيد)
يمتلكن.....
5YC.dpu
التصويت على نظرائهن الرجال ،فإن مشاركة المرأة الفعلية في الترشح والفوز بقيت
fاللواتي
الديمقراطية
محدودة وخجولة .فقد ترشح لملء مقاعد المجلس الحادي عشر الذي مثل بداية عودة الحياة
>>>>
http://www.addustour.com/17734/%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D
لألردن العام  ،1989عدد من النساء في بعض دوائر العاصمة والزرقاء وإربد( .المزيد)
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.

متفرقات:
زواريب الغد

صنارة الدستور
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حالة الطقس
الجمعة 2016/9/2
توالي درجات الحرارة انخفاضها
نهار اليوم لتتدنى عن معدالتها
العامة نسبةً لهذا الوقت من العام
بقليل ،وفق موقع طقس العرب.
وأوضح الموقع ،في بيان صحفي
أمس ،أن الطقس يكون صيفياً
ُمعتدالً في عموم المناطق مع
سحب المنخفضة،
ظهور بعض ال ُ
وحاراً نسبيا ً في مناطق األغوار
والبحر الميت والعقبة .وتكون
الرياح شمالية غربيةُ ،معتدلة إلى
نشطة السرعةُ ،مثيرة للغبار
واألتربة عصراً في المناطق
والطرق الصحراوية ،وفي خليج
العقبة شماليةُ ،معتدلة إلى نشطة
السرعة.

مواعيد و أوقات الصالة في اربد
الجمعة  2016/9/2الموافق 1437/11/30
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الفجر 4:45
اذان الصالة يرفع في الموقع عندما يحين وقتها

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
اتحاد الغرف التجارية االردنية
غرفة صناعة عمان
السوق المالي  -بورصة عمان
مركز ابداع االوراق المالية
البنك المركزي االردني
المديرية العامة لقوات الدرك

مواقع اعالمية









صحيفة الرأي
صحيفة الدستور
صحيفة العرب اليوم
جريدة الغد
صحيفة الجوردان تايمز
مؤسسة االذاعة والتلفزيون
صحيفة الديار
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




















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

