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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".

 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم
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  (1خبر رقم )

 سفير جنوب إفريقيا في األردن يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا
 +  شباب وجامعات+  طلبة نيوز+  الراي + الغد + الدستور

بحث رئيس جامعة العلوم  

والتكنولوجيا األردنية الدكتور 

عمر الجراح لدى لقائه سفير 

جنوب إفريقيا جون ديفيس سبل 

العلمي تعزيز التعاون 

واألكاديمي مع جامعات جنوب 

 .إفريقيا

وناقش الطرفان إمكانية تبادل 

الخبرات العلمية وأعضاء هيئة 

التدريس والتبادل الطالبي 

خصوصا في مجال تدريس اللغة 

العربية، وإقامة المشاريع 

 .العلمية المشتركة والبرامج األكاديمية وتنظيم المؤتمرات الدولية في العالقات البينية

وأكد الجانبان رؤيتهما المشتركة في تعزيز التعاون وتمتين العالقات العلمية والثقافية وتوثيق 

 .عراها وترسيخها األمر الذي يصب في مصلحة الجانبين

ورحب الجراح باستقبال طلبة جنوب إفريقيا مؤكدا استعداد الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم 

العالقات وبناء جسور المعرفة وتبادل الخبرات واإلفادة والتسهيالت الالزمة من اجل تعزيز 

 المزيد() ......منها

 

 

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 دراسة: إصالح التعليم العالي يقتضي هيكلة رسوم الجامعات الرسمية وتوحيدها
 الغد

التعليم العالي والبحث العلمي د.وجيه عويس، أن الحل الجذري إلصالح قطاع اعتبر وزير   
التعليم العالي يتمثل في تطوير نظام تمويلي متوازن ومستقر للجامعات الرسمية، بديالً عن 

وأشار في دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء حول التعليم العالي وتحدياته   .اآللية المتبعة حالياً 
رحة للنهوض به، إلى أن اآللية المقترحة، تتركز على إعادة هيكلة الرسوم والحلول المقت

 .الجامعية وتوحيدها في جميع الجامعات الرسمية لكافة البرامج باستثناء البرامج الدولية

ولفت إلى أنه تم تكليف لجنة متخصصة لدراسة التبعات المالية لهذا المقترح، حيث تم التوصل 
وتتمثل اآللية، في أن يتم في السنة األولى  ."لية هو "أفضل الحلولإلى أن تطبيق هذه اآل

توحيد الرسوم للبرنامجين العادي والموازي، في تخصصات الطب وطب األسنان ودكتور 
صيدلة والصيدلة، للطلبة األردنيين من حملة الشهادات األردنية، إلى جانب تحديد السعر 

لموازي، وتعديل رسوم البرنامج العادي لمعدل الموحد على أساس تخفيض رسوم البرنامج ا
 )المزيد( ....من التكلفة الفعلية لكل تخصص % 60مناسب يغطي على األقل 

http://alrai.com/article/1009228/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%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.addustour.com/18053/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7+%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%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+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83.html
http://www.alghad.com/articles/1099722-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1099722-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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/1009228/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%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/1009228/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%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/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%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#.V8KnQk197IU
http://mobile.racj.com/ar/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%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#.V8KnQk197IU
http://www.shababwajameat.com/index.php?p=DisplayNewsB&id=13787&Cat=News
http://www.shababwajameat.com/index.php?p=DisplayNewsB&id=13787&Cat=News
http://alrai.com/article/1009228/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%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.alghad.com/articles/1100102-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%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-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1100102-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%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-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1100102-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%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-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7


 (3خبر رقم )

 مواقع إلكترونية تبتز منشآت غذائية ودوائية للحصول على مال
 الراي

حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواطنين من "اخبار تنشر الكترونيا تحمل إدعاءات 
الغذائية او الدوائية باالردن او غالبا ما تكون مفتعلة وكيدية، تهدف لتشويه صورة المنشآت 

 ."ابتزاز أصحابها للحصول على مبالغ مالية

وقالت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم االحد، "ان هذه المسلكيات تؤدي الى زعزة الثقة 
بالمنشآت االردنية ويؤدي الى ارباك وتعطيل قيام المؤسسة بواجباتها الرقابية للحفاظ على 

 ."اطنينصحة وسالمة غذاء المو

واهابت المؤسسة بالمواطنين لمتابعة االخبار المتعلقة بسالمة الغذاء والدواء من خالل وسائل 
 )المزيد( .االعالم الرسمية والمواقع االلكترونية الموضوعية التي اثبتت مصداقيتها

 
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 زيادة اإلقبال على الدينار
 الراي

جمعية الصرافين عالء ديرانية إن الطلب على العمالت العربية واالجنبية ما يزال قال رئيس 

وأضاف  .ضعيفا مقابل ارتفاع الطلب على العملة الوطنية )الدينار( في سوق الصرافة المحلي

في تصريح لوكالة األنباء األردنية )بترا( اليوم السبت، ان الطلب على الريال السعودي بدأ ينمو 

وأكد أن الطلب يتزايد على  .يزال ضعيفا، مع بدء التحضيرات لموسم الحج المقبللكنه ما 

الدينار األردني بشكل كبير وأن الطلب على الجنيه االسترليني بدأ يتنامى لتلبية مصروفات 

 ()المزيد .....تتعلق في الطالب وتسديد التزامات تجارية وغيرها من النشاطات االقتصادية

 

 خبر رقم )5(

 والمتضرر المواطن اللجان الطبية .. روتين وقرارات متسـرعة وتقارير مفقودة
 الدستور

ذمر ومماطلة، روتين ممل وقرارات مجحفة قصص اللجان الطبية متشعبة، شكاوى كثيرة وت
تستحق االستئناف وال تستأنف وتذهب الى االدراج وتختفي والمتضرر الشاكي والمشتكى 

عليه . في شكاوى المواطنين وتذمرهم الشيء الكثير واي المصطلحات قد تصلح لوصف عمل 
ال بد من السير به في  اللجان الطبية ومنظومة عملها نابعة من نظام بعض اللجان وطريقتها . 

مقتضى الحال وفقا لبنوده والتي تعتبر قانونا للعمل حسب المواد المنصوص عليها ووفقا اوال 
اللجان الطبية ال تعمل منفردة، فقراراتها تستند اليها جهات  واخيرا للعلم والخبرة والتقارير . 

وتعمر ،عمل يشرف عليه اخرى اعلى واكثر سلطة ، قرارات اللجان الطبية تهدم بها بيوت 
مختصون العطاء كل ذي حق حقه فيما يخص مواقعهم وتخصصاتهم العلمية ، فتحديد العجز 

من عدمه الي مصاب مرحلة مهمة جدا ومفصلية البد ان تبنى على العلم ال على المصالح 
 )المزيد(والمعارف وفي النهاية الحكم سيكون للقضاء وعدالته 

http://alrai.com/article/1009237/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84
http://alrai.com/article/1009237/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84
http://alrai.com/article/1009237/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84
http://alrai.com/article/1009231/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://alrai.com/article/1009231/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+..+%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%80%D8%B1%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+..+%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%80%D8%B1%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+..+%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86+%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%80%D8%B1%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86.html


  (6خبر رقم )

 قطر تفرض ضريبة مطار على المسافرين
 الراي

أفاد تعميم لوكالء السفر أن حكومة قطر ستفرض ضريبة مطار على المسافرين بدءا من يوم 

 .الثالثاء مع بحث الدولة الخليجية عن مصادر جديدة للدخل وسط تراجع أسعار النفط

اطلعت عليه رويترز أن كل  وأخطرت الخطوط الجوية القطرية وكالء السفر المحليين في تعميم

مسافر يغادر قطر من مطار حمد الدولي في الدوحة بمن فيهم مسافرو رحالت الطيران العارض 

 .دوالر( نظير استخدام مرافق المطار 9.61رياال ) 35سيدفع 

 )المزيد( ..أغسطس آب 30وقال التعميم إن الرسم سيفرض على التذاكر الصادرة بعد 

 

 (7خبر رقم )

 السماح باإلصطفاف في وسط البلد بأوقات محددة
 الغد

أكد أمين عمان عقل بلتاجي حرص األمانة على 

تنشيط الحركة التجارية وسط المدينة والتسهيل على 

التجار والمواطنين في عملية البيع والتسوق واعادة 

احياء وسط البلد وتفهم األمانة الى وضع الحركة 

  .رية ونشاطها قبل موسم عيد األضحى المباركالتجا

وقال بلتاجي ان األمانة ارتأت بالتنسيق مع ادارة 

السير وغرفة تجارة عمان بتنظيم اإلصطفاف وتحديد 

اوقات السماح بالوقوف خالل فترات زمنية محدده بما يخدم الحركة التجارية ويحقق المصلحة 

 )المزيد( ......العامة

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 )ثورة بيضاء( في منظومة التعليم توافق مجتمعي إلحداث
 الراي
في جلستين، عقدتا خالل اسبوع لمناقشة واقع التعليم في االردن )العام  - حاتم العبادي -كتب 

والعالي(، توافقت اراء المشاركين الى حد التماهي، رغم إختالف فئاتهم، ففي الجلسة االولى، 

علمين والفنيين واالداريين العاملين في كانوا من الشباب وفي المرة الثانية كانوا من فئة الم

ولم يقتصر التشابه على مضامين هاتين الجلستين، إنما وسبق ذلك العديد من الجلسات  .القطاع

الحوارية التي تناولت واقع التعليم تشخيصا وتحليال وما تتطلبه من حلول جذرية، فكانت متفقة 

الى ان عمليات التشخيص واقعية، من حيث ويقود هذا االستنتاج  .في الطرح تشخيصا وحلوال

ثورة »التأشير على نقاط الضعف وتحديد التحديات، الى جانب اقتراح الحلول، التي تدفع بإتجاه 

 )المزيد( .لتطوير منظومة التعليم بدء من الطفولة المبكرة وانتهاء بالتعليم العالي« بيضاء

http://alrai.com/article/1009322/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/1009322/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://alrai.com/article/1009322/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1098652-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1098652-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1098652-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1098652-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://alrai.com/article/1009418/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-(%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1)-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://alrai.com/article/1009418/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-(%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1)-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://alrai.com/article/1009418/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-(%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1)-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85


 (9خبر رقم ) 

 أيام 3المعايطة: اإلعالن الرسمي لنتائج االنتخابات يحتاج 
 الغد

قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة إن االعالن الرسمي  

الثامن عشر يحتاج الى يومين أو ثالثة، اال ان بإمكان  لنتائج انتخابات مجلس النواب

المرشحين معرفة نتائج الفرز من خالل مندوبيهم في كل صندوق انتخاب فور االنتهاء من 

وأضاف المعايطة خالل لقائه االئمة والوعاظ في محافظة اربد لشرح  .عملية فرز االصوات

االصوات في القانون الحالي بعكس القانون  "قانون االنتخاب" بغرفة تجارة اربد أمس، ان فرز

 ()المزيد ...السابق يحتاج الى وقت من ناحية فرز القوائم اوال والمرشحين

 

 (10خبر رقم )

 إيران تدشن "إنترنت" خاصا بها
 الدستور

األولى من "الشبكة الوطنية للبيانات"، ضمن مسعاها لتكوين افتتحت إيران المرحلة  -أبوظبي 

 .شبكة إنترنت وطنية منفصلة خاصة بها، وذلك وفقا لوكالة األنباء الرسمية )إرنا(، األحد

وذكرت الوكالة أن الشبكة تهدف إلى "الترويج لمحتوى إسالمي إلكترونيا، وتشجيع االعتماد 

 ."ماية أكبر للبيانات وضد الهجمات اإللكترونيةبدرجة أقل على الشبكة العالمية، مع ح

سنوات سيجري تشغيلها  10وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع المطروح للشبكة منذ 

 .، على أن تستكمل في أغسطس من العام ذاته2017في فبراير 

ن، إال ويقول منتقدون إن الشبكة ستؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من القيود على المستخدمي

 ()المزيد ....أن المسؤولين ينفون ذلك

 

 (11) خبر رقم

 هل تنقل النقود األمراض؟
 الغد

يسود اعتقاد بين البعض بأن النقود قد تكون 

لعديد من األمراض. فما مدى سببا في نقل ا

وردا على هذا  .صحة هذا االعتقاد؟

االستفسار، أكدت البروفيسورة األلمانية بيترا 

غاستماير، مديرة معهد الصحة والطب البيئي 

بمستشفى شاريتيه بالعاصمة األلمانية برلين، 

مختلفة، أثبتت وأوضحت أن العديد من الدراسات، التي أجريت في بلدان  .صحة هذا االعتقاد

وجود بعض أنواع البكتيريا والفطريات على العمالت النقدية؛ حيث ظهرت على العمالت في 

 )المزيد(. ........الهند مثال مسببات أمراض متعددة المقاومة

http://www.alghad.com/articles/1099862-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://www.alghad.com/articles/1099862-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://alghad.com/articles/1100572-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7
http://alghad.com/articles/1100572-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7
http://alghad.com/articles/1098382-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%9F
http://alghad.com/articles/1098382-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%9F
http://alghad.com/articles/1098382-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%9F
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 احمد حسن الزعبي – ..«العبدلي سرفيس»
 :الراي

بعد التخرج من الجامعة والبحث عن وظيفة ، كانت خبرتي في عّمان ومواصالتها مثل خبرتي بمدينة 
كنت أنوي فيها أخذ شهاداتي والتقدم إلى وظيفة هناك  نيويورك وضواحيها تماماً..لذلك في كل مرة

غير « الهتورة«وبمجرد جلوسي في باص الرمثا تصيبني أعراض كثيرة مثل نشفان الريق والتعّرق و
المبررة ،حتى مجامالتي للركاب المجاورين كانت أقرب إلى الشتيمة منها إلى المجاملة فتختلط عبارة : 

يسعدلي »أو » يطول شواربك »فتصبح هللا «..يطولي عمرك: »وعبارة « هللا يسعد شواربك»
طبعاً كل هذا الخوف الذي كان ينتابني فقط بمجرد التفكير في الذهاب إلى عمان ، ألنني لم أكن «..طولك

ينزلني باص الرمثا على دوار «..سرفيس العبدلي»أعرف وسيلة مواصالت في العاصمة غير 
سرفيس »ٍالذي يأخذنا إلى وسط البلد..وأقف على طابور « العبدلي سرفيس»الداخلية..فأقف في طابور 

في وسط البلد ليأخذني إلى باص الرمثا..هذا كل ما أعرفه من عمان التي أرخت جدائلها فوق « العبدلي
كّون لدي بعض الخبرات في التقدير وقراءة النتائج، «..سرفيس العبدلي»الوقوف على طابور .. الكتفين

قص؟...وكم سيارة نحتاج ليلحقني  200رف من من الرّكاب سيكون شريكي في سيارة الــمثالً صرت أع
 )المزيد( . الدور ؟

 
 
 
 

 

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

 -  :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

%84%D9%85%D9%88%D8A%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9

%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

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( 

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.

 جمال العلوي – تتحقق ال وأمنيات... العام العفو
 الدستور

رغم الحديث المتواصل عن قانون العفو العام مرات عديدة، ورغم أن العديد من كتاب االعمدة اليومية قد 

كتبوا عن العفو العام مرات عديدة ونحن منهم اال أن ردة الفعل الرسمية ال تزال في عدم االستجابة لهذه 

االكتراث بالرأي العام أو  المطالب، دون أي ايضاح رسمي . ال مبرر الستمرار هذه الحالة، من عدم

الدعوات الصدار قرارات ذات صبغة شعبوية تساهم في تمتين الجبهة الداخلية او على االقل في خلق 

مناخات ايجابية في المزاج العام . نعلم جيدا أن الدستور بموجب التعديالت التي جرت عليه قيد امكانية 

، لذا قد ال يكون من الممكن في هذه المرحلة اصدار قانون اصدار القوانين المؤقتة، اال في حاالت الطوارئ 

للعفو العام في غياب مجلس االمة، وبالتالي يحتاج أمر العفو العام الى االنتظار الى حين انتهاء االستحقاق 

االنتخابي في شهر ايلول المقبل، حتى يصبح من الممكن تحويل االمال باصدار العفو العام من امنيات الى 

ملموس. لكن يمكن أن تصدر ايحاءات رسمية تكشف عن امكانية االستجابة لهذا المطلب في القريب واقع 

العاجل بما يتيح المجال لفتح نوافذ االمل امام االسر التي تنتظر أي بارقة امل تلوح في االفق بشمول ابنائها 

 )المزيد( بقرار العفو العام

 

 
 فريهان سطعان الحسن – !أطفال حضانات في يحدث

 الغد
أستمع لقريبة لي تحدثني عما تشاهده من شرفة بيتها ال يمكن إال أن تعتريك الصدمة، كما حصل معي وأن 

المطلة على إحدى رياض األطفال. إذ لم يكن ما حصل، وال بد أنه ما يزال يحصل هناك وفي حضانات 

 .أخرى، سوى إساءة مكتملة األركان بحق أطفال، وفي مكان يفترض أن يكون آمنا وحاميا لهم

يتجاوز كبيرهم، غالباً، الرابعة من عمره. لكنهم يتعرضون على يد في تلك الحضانة أطفال بعمر الزهور، ال 

يتم وصفهم بها. ” بذيئة“ألبشع أنواع اإلساءة اللفظية، ومن ضمنها كلمات ” الحاضنات!“المشرفات 

 .يقوم على تجنب ترك أثر على جسد الطفل” وعي الإنساني“ويصل األمر أحياناً حد اإلساءة الجسدية، مع 

بحق أطفال ال ذنب ” ما خفي أعظم“جعلت قريبتي تشاهد ما حصل، ليكون مبرراً القول إن  الصدفة وحدها

لهم إال أنهم وقعوا في أيد غير أمينة على نفسياتهم قبل أجسادهم، يستغل أصحابها حداثة أعمارهم، وعدم 

 )المزيد( .....قدرتهم على التعبير عن أنفسهم ليعاملوهم بشكل الإنساني

 

 

 

 

http://alrai.com/article/1009099/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://alrai.com/article/1009099/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://alrai.com/article/1009099/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85...++%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85...++%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85...++%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D8%A7+%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82.html
http://www.alghad.com/articles/1099252-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84!
http://www.alghad.com/articles/1099252-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84!
http://www.alghad.com/articles/1099252-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84!


 متفرقات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مواعيد و أوقات الصالة في اربد
  26/11/1437الموافق  29/8/2016االثنين 

 

4:41الفجر   
رفع في اذان الصالة ي

الموقع عندما يحين 
 وقتها

 4:41 الفجر 

 6:09 الشروق

 12:37 الظهر 

 4:14 العصر 

 7:05 المغرب 

 8:35 العشاء 

 

 زواريب الغد

 أمس الخوالدة رضا الزراعة وزير تقبل

 الزراعة وزراء من عدد من التعازي،

 سليمان خلف محمد سائقه بوفاه السابقين،

 الحركة قسم في سائقا عمل الذي العبادي،

 ليعمل وانتدب ،1982 العام منذ الوزارة في

 عهد في 1985 منذ الزراعة لوزير سائقا

 المرحوم. كمال مروان األسبق الوزير

 من 7و للزراعة وزيرا 16 مع خدم العبادي

 .هللا يتوفاه أن قبل للوزارة، العامين األمناء

 

 صباح أبوغزالة طالل مجموعة تطلق

 حول متخصصة دراسة نتائج المقبل االثنين

 على السورية لألزمة المباشرة غير اآلثار"

 أعدتها والتي ،"األردني االقتصاد

 التخطيط وزارة مع بالتعاون المجموعة

 إشهار. اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج

 جامعة مقر في يقام حفل في يتم الدراسة

 .أبوغزالة طالل

 

. 

 صنارة الدستور

 صورة على تعليقا رانيا الملكة جاللة كتبت

 خالل اإلنستجرام حسابها على أمس نشرتها

 تطوير حول حوارية لجلسة جاللتها مشاركة

 اإلصالح عملية حول مستمر حوار) التعليم

 من مجموعة مع األردن في التعليمي

 األساس المحور يشكلون الذين التربويين

 لتنمية الوطنية اللجنة نظمته المرحلة لهذه

 أكاديمية مع بالتعاون البشرية الموارد

 (.المعلمين لتدريب رانيا الملكة

 لشؤون الوزراء رئيس نائب رعاية تحت

 الدكتور والتعليم التربية وزير الخدمات

 والتعليم التربية وزارة تطلق ذنيبات محمد

 اليونسكو ومكتب األوروبي االتحاد وبعثة

 من عشرة الحادية الساعة عند عمان في

 رانيا الملكة مركز في االثنين اليوم صباح

 ادارة نظام مشروع التعليم لتكنولوجيا

 .التربوي المعلومات

 الوزراء رئيس أن الشباب وزارة أكدت

 مقترح على وافق الملقي هاني الدكتور

 مقر بنقل الوريكات رامي الشباب وزير

 داخل مبنى الى المستأجر الحالي الوزارة

 كأس انتهاء بعد للشباب الحسين مدينة

 .  عاما 17 سن تحت للسيدات العالم

 

 حالة الطقس

 29/8/2016 االثنين
 

 من أعلى الحرارة درجات تستمر

 نسبةً  االثنين اليوم العامة معدالتها

 3-2 بحدود العام من الوقت لهذا

 تدريجياً  وتسود مئوية، درجات

 مع الفت، بشكل رطبة أجواء

 على الُسحب بعض ظهور

 موقع بحسب ُمختلفة، ارتفاعات

 ".العرب طقس"

 هطل" العرب طقس" وتوقع

 المطر، من محلية رعدية زخات

 من كميات تشكل مع بالتزامن

 في ُمختلفة ارتفاعات على الُسحب

 شمالية الرياح وتكون البادية،

 غربية



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

  األحوال المدنية والجوازاتدائرة 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 رة الداخليةوزا 

 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 

 لقوات الدرك المديرية العامة 

  

 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 

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 

  لالنباءافريقيا 

 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 

 التمريضي االردني المجلس 

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

