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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 )

 ملحق التعاون الجامعي الفرنسي يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا
 +  طلبة نيوز+  الراي

التقى رئيس جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية الدكتور 

عمر الجراح ملحق التعاون 

الجامعي في السفارة الفرنسية 

لدى االردن الدكتورة سلوى 

ناكوزي يرافقها الدكتورة 

فانيسا غينو من المعهد 

للشرق االدنى، الفرنسي 

وجرى خالل اللقاء تعزيز 

عالقات التعاون األكاديمي 

والتواصل العلمي بين جامعة 

التكنولوجيا والجامعات 

 .والمعاهد الفرنسية

وقدم الجراح شرحا عن مسيرة الجامعة والتطورات التي شهدتها منذ نشأتها، مرحباً بمزيد من 

ل إيجاد فرص وشراكات مع المؤسسات التعاون بين الجامعة والسفارة الفرنسية من اج

 .االكاديمية والبحثية الفرنسية في عدد من المجاالت المشتركة

وأعربت ناكوزي عن أعجابها بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به جامعة العلوم والتكنولوجيا 

ان  وعالقات الصداقة الطيبة التي تربط األردن وفرنسا والمبنية على االحترام المتبادل، مؤكدا

الحكومة الفرنسية مستمرة بدعمها لألردن وللمشاريع التنموية فيه وخاصة القطاع 

 المزيد() .....التعليمي

 

 

 

 (2م )قخبر ر

التكنولوجيا :ورشة إقليمية حول المياه الجوفية 
 في األزرق
 الغد + طلبة نيوز

مندوباً عن وزير المياه والري الدكتور حازم 
الناصر رعى المهندس علي صبح مساعد أمين 
عام وزارة المياه والري أعمال ورشة مشروع 

حوكمة المياه الجوفية في حوض األزرق والذي 
تقوم بتنفيذه جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

 . )وبدعم من منظمة األغذية والزراعة )الفاو

وقال المهندس صبح أن األردن يعتبر نموذجا 
فريدا في مواجهة تحديات المياه كواحدة من أفقر 

دول العالم وذلك بسبب الجفاف وتدفق موجات الالجئين الناجم عن الصراعات في المنطقة 
 )المزيد( ..وآخرها اللجوء السوري

http://alrai.com/article/1007662/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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
http://alrai.com/article/1007662/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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
http://mobile.racj.com/ar/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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#.V7oJfE197IU
http://mobile.racj.com/ar/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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#.V7oJfE197IU
http://alrai.com/article/1007662/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82#.V7oI8k197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82#.V7oI8k197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82#.V7oI8k197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82#.V7oKr0197IU
http://www.alghad.com/articles/1085832-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1085832-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-100-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82#.V7oI8k197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82#.V7oI8k197IU


 (3خبر رقم )

  ارادات ملكية بالموافقة على تشكيالت سفراء
 الراي

صدرت االرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين الدكتورة سيما سامي بحوث سفيرا في 
ريخ مباشرتها العمل، ونقلها من مالك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتبارا من تا

المركز الى البعثة االردنية الدائمة لدى االمم المتحدة كمندوب دائم في نيويورك اعتبارا من 
 .مباشرتها العمل

وصدرت االرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل تاريخ نقل السفير االردني في مملكة 
في االول من شهر تشرين اول المقبل بدال من البحرين محمد على سراج الى المركز ليصبح 

 .الخامس من الشهر الجاري

كما صدرت االرادة الملكية السامية بالموافقة على تسمية السفير محمد شراري الفايز سفيرا 
 )المزيد(  .......فوق العادة ومفوضا لمملكة لدى جمهورية قبرص

 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 من األردنيين سيشاركون باالنتخابات % 38,9
 لرايا
أن  2016أظهر استطالع للرأي حول اتجاهات المواطنين نحو المشاركة في االنتخابات النيابية  

ألردنيين ممن هم في سن االقتراع ومقيمين في األردن يوم االقتراع، ( من ا38.9%)

في حين بلغت نسبة الذين لن يشاركوا في االنتخابات وفق  .سيشاركون في االنتخابات

(، فيما لم %42.1االستطالع الذي أجراه مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية، )

وطُبق االستطالع  .عدمها حتى لحظة إجراء االستطالع ( منهم أمر المشاركة من%19يحسم )

 ()المزيد ..موزعين على مختلف محافظات( مواطناً، 1200على عينة وطنية مكونة من )

 

 خبر رقم )5(

 2016السوار اإللكتروني.. تقنية جديدة في حج 
 لغدا

شرعت وزارة الحج والعمرة في السعودية، ضمن  -الرياض
( في تطبيق 2016-1437) استعداداتها لموسم الحج الحالي

برنامج "اإلسورة اإللكترونية " على الحجاج، وذلك ضمن 
مشروع النظام الموحد لحجاج الخارج اعتباًرا من موسم حج 

وألزمت الوزارة مكاتب شؤون الحج في مختلف دول  .هذا العام
م التي يفد منها الحجاج، بتوفير بيانات الحجيج قبيل العال

وصولهم إلى منفذ الدخول في المملكة، وفق ما ذكرت وكالة 
وتشتمل بيانات اإلسورة اإللكترونية  ."األنباء السعودية "واس

على الرقم الحدودي ورقم التأشيرة ورقم جواز السفر والبيانات 
 )المزيد( .......األساسية الخاصة بالحاج وصورته

http://alrai.com/article/1007706/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1---%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1007706/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1---%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1007706/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1---%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1007644/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/389--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://alrai.com/article/1007644/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/389--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://alghad.com/articles/1084822-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AC-2016
http://alghad.com/articles/1084822-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AC-2016
http://alghad.com/articles/1084822-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AC-2016


  (6خبر رقم )

 السماح باستقدام عمال زراعة بشروط
 الراي

أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي حرص الوزارة على دعم القطاع الزراعي واتخاذ 

وبين في بيان صحافي اليوم  .االجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع

باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل  االحد ان الوزارة قررت السماح لصاحب العمل )المزارع(

لديه بموجب تصريح عمل ساري المفعول بمهنة عامل زراعي من العمل في المزارع التي تعود 

ملكيتها له او المستأجرة من قبله شريطة ان تكون االراضي مزروعة وبموجب مخاطبات 

 )المزيد( ...صادرة عن وزارة الزراعة في اي منطقة في المملكة وحسب التعليمات

 

 (7خبر رقم )

 اجراءات صارمة بحق من يشغل عاملة منزل مخالفة للقانون
 الدستور

بحث وزير العمل علي الغزاوي اليوم االحد مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام 

يمكن اتباعها للمباشرة بضبط مكاتب  العاملين في المنازل خالد الحسينات، أفضل اآلليات التي

االستقدام غير المرخصة والمعتمدة من الوزارة والنقابة واتخاذ االجراءات القانونية في حقها 

من اجل حماية اصحاب العمل والعامالت في المنازل على حد سواء. وأكد ان الوزارة تعتز 

ايا العمالة الوافدة، مضيفا "اننا بشراكتها مع كل النقابات لتحقيق المخرجات النموذجية في قض

المواضيع   متفقون مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل حول

المشتركة، ولدينا رؤية واضحة وموحدة حيال جميع المعطيات والضوابط الواجب اتباعها، 

 )المزيد( .. للضمان االرتقاء بالخدمات التي تقدمها مكاتب االستقدام ألصحاب المناز

 

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 التعليم العالي": إجراءاتنا فاعلة ودقيقة لضبط الشهادات المزورة"
 الدستور

أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور، فاعلية آليات 

وإجراءاتها وضوابطها ، لضمان عدم تزوير الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم   الوزارة

العالي األردنية وغير األردنية. وأوضح في تصريح لوكالة األنباء األردنية )بترا(، اليوم األحد، 

اخيرا عدداً من حاملي الشهادات المزورة من دول عديدة للمدعي العام   ن الوزارة أحالتأ

وضبطت بعض الشهادات المزورة من خالل دقة اآلليات واإلجراءات التي تطبقها بهذا الشأن. 

والصادر يوم أمس السبت،  3143وفيما يتعلق بما نشرته صحيفة كويتية في عددها رقم 

لي، حول "الترويج لبيع شهادات عليا أردنية مزورة" من خالل نشر آب الحا 20بتاريخ 

إعالنات على موقع التواصل االجتماعي "توتير"، أوضح الضمور أن وزارة التعليم العالي 

 )المزيد( 3144والبحث العلمي الكويتية نشرت رداً في ذات الصحيفة بعددها رقم 

http://alrai.com/article/1007704/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://alrai.com/article/1007704/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://alrai.com/article/1007704/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://www.addustour.com/18045/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA++%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D9%82+%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%B4%D8%BA%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.html
http://www.addustour.com/18045/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA++%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D9%82+%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%B4%D8%BA%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.html
http://www.addustour.com/18045/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA++%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D9%82+%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%B4%D8%BA%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9+%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.html
http://www.addustour.com/18045/%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%3A+%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18045/%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%3A+%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18045/%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%3A+%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9.html


 (9خبر رقم ) 

 ميغاواط 3000توقعات بارتفاع الحمل الكهربائي إلى 
 الراي

 3000ميغاواط وسط توقعات بان يرتفع الى نحو  2905بلغ الحمل الكهربائي اليوم االحد 

الكهرباء الوطنية وتوقع مدير إدارة تخطيط اإلنتاج في شركة  .ميغاواط خالل اليوم المقبلين

المهندس امين الزغل في تصريح لـ )بترا( ان يواصل الحمل الكهربائي االرتفاع خالل اليومين 

وكان يوم االول من اب الحالي سجل اعلى حمل  .المقبلين بفعل االرتفاع على درجات الحرارة

 ()المزيد ..ميغاواط 3130كهربائي خالل الصيف الحالي، وبلغ 

 

 (10خبر رقم )

 األردن التعليـم الكويتية: مزاعم واهمـة عن بيع شهادات مزورة في
 الدستور

أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هاني الضمور، فاعلية آليات  

ا، لضمان عدم تزوير الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الوزارة وإجراءاتها وضوابطه

العالي األردنية وغير األردنية. وأوضح في تصريح لوكالة األنباء األردنية )بترا(، امس، أن 

الوزارة أحالت اخيرا عدداً من حاملي الشهادات المزورة من دول عديدة للمدعي العام وضبطت 

اآلليات واإلجراءات التي تطبقها بهذا الشأن. وفيما  بعض الشهادات المزورة من خالل دقة

 20والصادر يوم أمس االول، بتاريخ  3143يتعلق بما نشرته صحيفة كويتية في عددها رقم 

من خالل نشر إعالنات على « الترويج لبيع شهادات عليا أردنية مزورة»آب الحالي، حول 

 ()المزيد تويتر»موقع التواصل االجتماعي 

 

 (11) خبر رقم

الشياب يدعو لالستفادة من تجرية "مستشفى الملك المؤسس" بآليات صرف 
 الدواء

 لغدا
دعا وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ادارة مستشفى االمير حمزة الحكومي اليجاد آليات   

لصرف الدواء تختصر الوقت على المرضى وتبسيط اإلجراءات في جميع مراحل حصول 

وقرر الشياب في هذا السياق ارسال فريق يضم صيادلة  .المرضى على الخدمة الطبية

معنية الى مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي للوقوف ومحاسبين وغيرهم من الكوادر ال

على آليات واجراءات صرف الدواء واالفادة من تجربته الناجحة ومحاكاتها بمستشفى االمير 

جاء ذلك خالل زيارته أمس الى مستشفى االمير حمزة بتوجيهات من رئيس الوزراء  .حمزة

المقدمة في المستشفى وآليات العمل  الدكتور هاني الملقي لالطالع على واقع الخدمة

واالجراءات المتبعة في جميع مراحل تقديم الخدمة والعمل على تبسيطها وتسهيل الحصول 

 )المزيد(. ..عليها بأقصر وقت ممكن

http://alrai.com/article/1007703/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%89-3000-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://alrai.com/article/1007703/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%89-3000-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://www.addustour.com/18046/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9%3A+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%80%D8%A9++%D8%B9%D9%86++%D8%A8%D9%8A%D8%B9++%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://www.addustour.com/18046/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9%3A+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%80%D8%A9++%D8%B9%D9%86++%D8%A8%D9%8A%D8%B9++%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.html
http://alghad.com/articles/1086102-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1086102-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1086102-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1086102-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
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 احمد حسن الزعبي – ..الذهب ينحني عندما
 :الراي

مجهوالً، يمارس تدريباته في لعبة مظلومة أصالَ ،امكانياته لم يحظ بنجومية األبطال من قبل، كان رياضياً 
متواضعة ، ومنتهى طموحه ان يحصل على اجازة من المناوبة الستكمال التدريب، ربما كان يقتطع ثمن 

بدلة المبارزة من الراتب ويؤجل واقي الصدر والقفازات الى اشعار آخر ، لكنه ظل يدافع عن هوايته 
وف بقبضتين من األمل وساق منفرجة نحو الصعود، كأي ناجح أجزم أنه تعّرض بمزيج من النبل والخ

إلحباطات كثيرة جعلت نفسه تراوده على هجر اللعبة الى األبد واالنضمام الى االف المضطجعين امام 
 ..شاشات التلفاز ومجالس النميمة...لكنه حلم كثيراً وروى الحلم الجميل بعرق االصرار والصمت

 
د أبو غوش بّدد غيوم المرّشحين وسطعت صورته مكانهم كشمس جادة، بّدل زفير التأفف، البطل أحم

بزفير االنجاز ،وصار رمزاً وعّزاً لكل من يعشقون األرض أكثر.. األردني بطبعه متعّطش لالنتصار ، 
« صيت»يفتخر فيه ، عن « نوماس»يعشق الفرح القليل الذي يرشح له من قّطارة العمر، يبحث عن 

 ... ...قيقي يرفع رأسه عالياً ، عن وجه يشبهه ،يتقاطع مع تقاسيمه، ال كرتوني الصناعة وال الدوبالجح
 )المزيد(

 
 
 
 

 

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

 -  :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

%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W%D9

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

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( 

6+%D8%A7%Dhttp://www.addustour.com/17734/%D8%B9%D9%8>>>>

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.

 فهد الخيطان – المقبل؟ الوزراء رئيس هو من
 الغد

بينما تنهمك النخب السياسية في مقاربة هوية المجلس النيابي الجديد في ضوء الخريطة االنتخابية، ال 

يغيب السؤال عن مصير حكومة د. هاني الملقي بعد االنتخابات؛ هل ترحل الحكومة، أم يعود الملقي بتكليف 

ابات النيابية، شرط التقدم ليس ثمة عائق دستوري يحول دون استمرار حكومة الملقي بعد االنتخ جديد؟

ببيان وزاري لنيل ثقة النواب. لكن في العرف السائد والمستقر في المملكة، تستقيل الحكومة بعد ظهور 

نتائج االنتخابات بأيام، وتكلف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة، أو يعاد تكليف رئيس الوزراء 

ى إشارة قوية عند تكليفه بتشكيل الحكومة، تفيد الرئيس الملقي كان تلق .المستقيل بتشكيل الحكومة

باستمراره رئيسا للوزراء لمرحلة ما بعد االنتخابات. وتمسك الملقي بقوة بما ورد في كتاب التكليف، من أن 

وعلى هذا األساس صاغ برنامج عمل شامال، يتطلب تنفيذه أربع سنوات  .حكومته ليست مؤقتة، بل دائمة

هر القليلة الماضية، حرص على إظهار ديمومة حكومته، عبر حزمة من المشاريع على األقل. وخالل األش

حتى اللحظة، لم تظهر على السطح أسماء تنافس الملقي على  .والخطط التي تبنتها وشرعت في تنفيذها

 )المزيد(رئاسة الحكومة الجديدة. 

 )المزيد( ..

 حمد الحسباناحمد  –  يحاسبها؟ من.. قانونها تطبّق ال وزارات

 الدستور
ال ادري ان كان سوء فهم، ام سوء تصرف، ذلك الذي تمارسه بعض الوزارات، ويؤدي الى فقدان الخزينة 

مبالغ مالية كبيرة من حقوقها، والتي هي باالصل حقوق للمواطن، ففي كال الحالتين هناك جريمة ترتكب 

ن الذي ينظم شؤون بحق الدولة وبحق المواطن ال يمكن تبريرها. فبعض الممارسات تتم خالفا للقانو

الوزارة، واعمالها، واألنظمة الصادرة بمقتضاها ،وصوال الى المالية العامة للدولة ، وتتمثل بعدم تطبيق 

القانون في أمور األصل فيها انها أمور وقضايا تخضع لمحددات عامة ال يجوز التهاون فيها بحجة 

فع من منسوب الفوضى التي تعاني منها بعض تسييسها، او توليد مبررات ال تسمن وال تغني من جوع، وتر

القطاعات . ففي كلمته التي القاها في افتتاح معرض للتوظيف في محافظة اربد، كشف وزير العمل الدكتور 

علي الغزاوي عن كم كبير من المعلومات المهمة، والتي تؤشر على خلل في مسألة تنظيم العمالة الوافدة، 

الوزارة، وتمتد الى بعض الجهات المساعدة بحكم تخصصها. تلك المعلومات وهي المهمة المناطة قانونا ب

تكشف عن فوضى كبيرة في سوق العمل تمس مبررات وجود الوزارة التي قال وزيرها قبل ذلك ان مهمتها 

 )المزيد(والتي يبدو انها ال عالقة لها ال بالتشغيل « تشغيل» وليس » تنظيم » 

بالتنظيم

D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D

http://alrai.com/article/1007487/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://alrai.com/article/1007487/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://www.alghad.com/articles/1085892-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
http://www.alghad.com/articles/1085892-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
http://www.alghad.com/articles/1085892-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F
http://www.addustour.com/18046/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%91%D9%82+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7..+%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F.html
http://www.addustour.com/18046/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%91%D9%82+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7..+%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F.html
http://www.addustour.com/18046/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%91%D9%82+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7..+%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F.html
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 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الصالة

 م 08:44 م 07:14 م 04:18 م 12:40 ص 06:04 ص 04:34 الوقت

 زواريب الغد

 السورية للقضية الخاص الصيني المبعوث

 سيزور الذي يان، شياو شيه السفير

 غد ظهر بعد صحفيا مؤتمرا يعقد المملكة،

 .الثالثاء

 

 النتخاباتا لمراقبة روبيوألا االتحاد بعثة

 مؤتمرا ألربعاءا غد بعد صباح تعقد النيابية

 لعمل لرسميةا النطالقةا إلعالن صحفيا

 .البعثة

 

 تنظم االجتماعي للضمان العامة المؤسسة

 عصف جلسة اإلدارة مبنى في غد صباح

 في والعامالت العاملين واقع لدراسة ذهني

 ومكاتب الطبية والعيادات السكرتاريا مجال

 وعدم وغيرهم، والمهندسين المحامين

 ".الضمان"بـ منهم واسعة قطاعات شمول

 الحمضيات مزارعي دعت الزراعة وزارة

 وقطفها النضج اكتمال قبل الثمار قطف بعدم

 داع هناك وليس المناسب، الوقت في

 .المحصول قطف عملية في للتسرع

 صنارة الدستور

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة في توقع

 من عدد مع منح اتفاقيات االثنين  اليوم

 االمريكية المتحدة الواليات منها الدول

 وذلك والنرويج وسويسرا المتحدة والمملكة

 .  لندن في المانحين مؤتمر مخرجات ضمن

 من رسميا واآلثار السياحة وزار طلبت

 تنظيم على يعملون الذين السياحة مكاتب

 كهف» بإدراج والداخلية الوافدة السياحة

 ضمن اليادودة في الكائن األثري «جابر أبو

 حوالي يضم كونه السياحية برامجهم

 الى تاريخها يعود أثرية قطعة( 2000)

 كهوف وجود على عالوة العصور، مختلف

 الى تاريخها يعود األرض تحت أخرى

 مساحتها تبلغ المتأخرة الرومانية الحقبة

 إمكانية لوجود مشيرة مربع، متر( 2000)

 للموقع الخارجية الساحة في فعاليات تنظيم

 طاوالت وضع أو شخص( 300) لـ تتسع

 .شخص( 200) الى تتسع

 شغلت والسياسية البرلمانية الشؤون وزارة

 ومالحظات شكاوى الستقبال ساخنا خطا

 قانون حول المواطنين واستفسارات

 ال عددا استقبل الساخن الخط ، االنتخاب

  -.  االتصاالت من به بأس

 حالة الطقس

 22/8/2016 االثنين
 

 من أعلى الحرارة درجات تبقى

 هذا في اليوم نهار العامة معدالتها

 لموقع وفقا بقليل، العام من الوقت

 ان الى اشار الذي العرب، طقس

 في اعتيادياً  صيفياً  يكون الطقس

 مناطق في وحاراً  المناطق، عموم

 .والعقبة الميت والبحر األغوار

 تكون الرياح أن الموقع وبين

 نشطة إلى ُمعتدلة غربية، شمالية

 واألتربة للغبار وُمثيرة السرعة

 الصحراوية والطرق المناطق في

 العقبة خليج وفي ومساًء، عصراً 

 نشطة إلى ُمعتدلة شمالية،

 .هادئا والبحر السرعة،



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

 دائرة األحوال المدنية والجوازات 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 وزارة الداخلية 

 يةديوان الخدمة المدن 

 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 

 المديرية العامة لقوات الدرك 

  

 مواقع اعالمية

  صحيفة الرأي 

 صحيفة الدستور   

 صحيفة العرب اليوم 

  جريدة الغد 

 صحيفة الجوردان تايمز 

  مؤسسة االذاعة والتلفزيون  

 الديار صحيفة 

 صحيفة االنباط 

 

 الجامعات

 طالل جامعة الحسين بن 

 الجامعة االردنية 

 جامعة الطفيلة التقنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 جامعة عمان االهلية 

 جامعة الزرقاء 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 جامعة اليرموك 

 جامعة آل البيت 

 العلوم التطبيقية جامعة 

 الجامعة الهاشمية 

 وكاالت االنباء

 )وكالة األنباء األردنية )بترا 

  االنباء العربيةاتحاد وكاالت 

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 

 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

