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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

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا يلتقي وفد وجهاء الرمثا
الراي  +الرمثا نت  +صوت الرمثا +
التقى رئيس جامعة العلوم
والتكنولوجيا االردنية الدكتور
عمر الجراح وفدا من وجهاء
المجتمع المحلي في الرمثا وعدد
من أعضاء الجمعية العربية للفكر
والثقافة ومؤسسة اعمار الرمثا،
وجرى خالل اللقاء الذي اداره
رئيس الجمعية د .محمد نصار
ابرز القضايا التي تعاني منها
مدينة الرمثا.
واكد الدكتور الجراح أهمية التواصل والتفاعل بين الجامعة وابناء المجتمع المحلي في مختلف
المجاالت وفتح اسوارها للتفاعل مع المواطنين وقال ان الجامعة صرح أكاديمي تعليمي بحثي
متميز نسعى جميعا للمحافظة على تميزها.
وبين ان جامعة العلوم والتكنولوجيا سيكون لها بصمة واضحة في خدمة المجتمع المحلي في
المرحلة القادمة خاصة لواء الرمثا واحداث التغير اإليجابي المطلوب الذي يصب في مصلحة
الجانبين( .........المزيد)

خبر رقم ()2

موعــد إعــالن قائـمــة القبول الموحد يحدد اليوم
الدستور
امان السائح تحدد وحدة القبول الموحد اإللكتروني اليوم السبت موعدا نهائيا العالن قائمة
القبول الموحد «اسماء الطلبة المقبولين بالجامعات االردنية من حملة الثانوية العامة االردنية
« حيث تنهي الوحدة االحرف النهائية بصياغة القائمة والتعامل مع اخر المدخالت االلكترونية
لتخرج القائمة بشكلها الكامل امام الطلبة  .وتوقعت مصادر مطلعة ان الوحدة ستحدد يوم
االحد او الثالثاء موعدا العالن القائمة ،مؤكدة المصادر ذاتها انه ال زال امام الطلبة متسع من
الوقت للتسجيل بالجامعات االردنية ،حيث ان الوحدة تعلن القائمة في الوقت ذاته من كل عام .
وتعاملت الوحدة العام الحالي مع حالة جديدة من الطلبة حيث ادخلت قائمة المدارس والمناطق
االقل حظا تحت مظلتها االمر الذي اضاف للوحدة عمال جديدا ،حيث تمت الول مرة ان تكون
تلك االسماء مع قائمة القبول الموحد االلكتروني  ،ضمانا للعدالة والمسؤولية والتوزيع االمثل
للطلبة وفقا لتخصصاتهم ومعدالتهم  .ووفقا للمصادر فان الحدود الدنيا للقبول ستكون كما
اعلن عنها سابقا حيث سيصل الحد االدنى للطب في جامعات اردنية الى ما يقل عن %94
بقليل  ،وان انخفاضا في كافة الحدود الدنيا عن االعوام الماضية( ...المزيد)

خبر رقم ()3

وباء زيكا يهدد ثلث البشر
الراي
اظهرت دراسة نشرت الجمعة ان ثلث البشر اي  2,6مليار نسمة يعيشون في مناطق يمكن ان
يتفشى فيها وباء زيكا ،وال سيما الصين والهند والعديد من دول جنوب شرق آسيا وافريقيا.
والدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية المتخصصة "ذي النست لالمراض المعدية"
هي االولى من نوعها التي تتناول مخاطر تفشي فيروس زيكا الذي اصاب حتى اليوم 1,5
مليون نسمة في البرازيل .ومع ان فيروس زيكا ال يتسبب بأية مضاعفات خطرة لدى غالبية
البشر ،فان هناك خطرا في ان تؤدي اصابة امرأة حامل بالفيروس الى والدة جنينها مصابا
بداء الصعل ،وهو تشوه خلقي يصيب الجنين ويتجلى في صغر الجمجمة وتأخر في نمو
دماغه ،كما يمكن ان تنجم عن التقاط البالغين للفيروس اصابتهم بأمراض عصبية مثل
متالزمة غيالن باريه التي تصيب الجهاز العصبي الطرفي وقد تسبب شلال تدريجيا( ..المزيد)

خبر رقم ()4

االكتظاظ يربك المدارس  ..والحاجة ملحة لخطط تنفيذية فورية تنقذ التعليم
الحكومي
الدستور
رغم ما اعلنته وزارة التربية والتعليم عن بدء العام الدراسي  2016ـ  2017ـ بكامل جاهزيته
اال ان ارض الواقع قد كشفت في مناطق عمان الشرقية والمحافظات عن الكثير من الخلل بين
عدم انتظام للدوام وبين عودة الطالب الى بيوتهم بعد اخبارهم انه ال يوجد دوام اليوم ومعاناة
العديد من االكتظاظ الواضح بين الطالب يؤشر على وجود خلل ما مع بداية العام الدراسي ،
حيث تم اعادة  250طالبا الى المنازل من مدرسة االمام البخاري بجبل النصر( ..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

مؤتمر للمانحين لـ"قناة البحرين" في كانون األول باألردن
الغد
قالت تقارير إسرائيلية صادرة حديثا عن مؤتمر قمة دولي للدول المانحة ،أن مشروع ناقل
البحرين (األحمر-الميت) ،سيعقد في األردن خالل كانون األول (ديسمبر) المقبل ،فيما ستوقع
إسرائيل اتفاقية تأمين  30مليون متر مكعب من المياه للسلطة الفلسطينية قبيل المؤتمر.
وذكر نائب وزير التعاون اإلقليمي عضو الكنيست اإلسرائيلي أيوب قرا ،وفق مضمون
التقارير ،أن إسرائيل ستوقع على االتفاقية المذكورة باعتبارها "جزءا من تنفيذ اتفاقية
مشروع قناة البحرين (قناة ستربط البحر األحمر بالبحر الميت)" خالل تشرين الثاني (نوفمبر)
المقبل( ......المزيد)

خبر رقم ()7

لعبة  iPadتكشف عن إصابة األطفال بالتوحد بدقة تبلغ %93
الغد
ٌ
أجريت تجربة على مجموع ٍة من األطفال المصابين بالتوحد وآخرين غير مصابين ،عبر
إعطائهم أجهزة آيباد  iPadليلعبوا لعبةً تم برمجتها لتعقب حركات األصابع وإيماءات الجسد،
وذلك في إطار أبحاث للكشف عن إمكانية معرفة إصابة األطفال بمرض التوحد.
وبحسب هافينغتون بوست نقال عن صحيفة  Daily Mailالبريطانية ،فإن باحثين أجروا
تجربةً على  37طفالً مصابين بالتوحد تترواح أعمارهم ما بين الثالثة والسادسة من العمر،
و 45آخرين غير مصابين به ،تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة والسابعة من العمر ،وعقب
تحليل بيانات اللعبة لمجموعتي األطفال ،وجد الباحثون أن األطفال المصابين بالتوحد قد
ضغط أكبر من اآلخرين.
أظهروا قوة
ٍ
( ....المزيد)

خبر رقم ()8

حريق يلتهم مقر انتخابي ألحد المرشحين في اربد
الدستور
ندلع حريق فجر اليوم السبت،
بمقر انتخابي ألحد مرشحي
االنتخابات النيابية في بلدة كفر
أسد بمحافظة إربد .وصرح
مصدر امني أن االجهزة األمنية
فتحت تحقيقا ً في الحادثة لكشف
مالبساتها ( .المزيد)

خبر رقم ()9

إغالق مدرسة في لواء بني كنانة لقلة عدد طلبتها
الدستور
قال مدير التربية والتعليم في لواء بني كنانة الدكتور محمد راشد بني عامر بأنه تم إغالق
مدرسة العشة األساسية المختلطة نظرا لعدم إكتمال الشروط الالزمة إلعادة فتحها ألن عدد
الطلبة الدارسين فيها سبعة عشر طالبا وطالبة فقط .وأشار الدكتور بني عامر الى أنه وضمن
سياسة الوزارة في مجال ترشيد النفقات العامة ،فقد تم إغالق هذه المدرسة للعام الدراسي
الحالي لقلة عدد الطلبة الدارسين فيها ،منوها إلى أن عملية فتح المدرسة بهذا العدد من الطلبة
القليل ،سيؤدي الى تكبيد موازنة الدولة مبالغ كبيرة سواء من حيث األموال والكواد( ...المزيد)

خبر رقم ()10

رفض تجزئة الوحدات الزراعية بوادي األردن
الغد
يطالب عدد من مالكي االراضي في مناطق وادي األردن من الحكومة السماح لهم بافراز
الوحدات الزراعية ،مشيرين إلى أن بقاء االراضي كما هي عليه اآلن خلق مشاكل عديدة خاصة
فيما يتعلق بالورثة .واضافوا أن غالبية هذه االراضي انتقلت ملكيتها إلى الورثة بعد وفاة
مالكها االصلي ،األمر الذي جعل من تفتت الملكية امرا ال بد منه ،الفتين إلى أن بعض الوحدات
الزراعية يزيد عدد الشركاء فيها على  10أو أكثر من افراد العائلة الواحدة وبعضها يزيد عن
ذلك بعد وفاة أحد الشركاء وانتقال الملكية إلى ابنائه .ويؤكد عارف العدوان أن المشكلة كبيرة
ويجب على الحكومة العمل على تعديل قانون سلطة وادي األردن للسماح بافراز هذه االراضي،
موضحا أن غالبية هذه االراضي التي ملكيتها لورثة المالك االصلي( ....المزيد)

خبر رقم ()11

"محمد" يتصدر قائمة أسماء حديثي الوالدة في إنكلترا شعبيا
الغد
لندن -محمد هو أكثر األسماء شعبية بالنسبة لألوالد في إنكلترا  -لكنه ال يتصدر القائمة
الرسمية ألن هناك العديد من الطرق المختلفة لكتابته باللغة اإلنكليزية .ووفقا لمكتب اإلحصاء
الوطني ُولد  7361طفال العام الماضي بأسماء Mohammed, Muhammed,
Mohammadو ،Mohamedوهو ما من شأنه أن يجعله رقم واحد في قائمة األوالد إذا
تم أخذ تلك الفروق في الحسبان .وبدال من ذلك اعتلى اسم أوليفر قائمة األوالد ،بينما ُتسيطر
إميليا على الفتيات بأعداد وصلت  6941و 5158على التوالي .وكان هناك الكثير من األسماء
الغريبة كالعادة ،بإلهام من شخصيات من "لعبة العروش" و"سيد الخواتم" ،بينما ُيمكن أن
يكون زعيم حزب العمال جيرمي كوربين قد أثر في بعض اآلباء لوجود  15ولدا يحملون لقبه
كاسم أول( ......المزيد)

مقاالت
السياحة وقصة لورنس – فهد الخيطان
الغد:
تحول المناسبات التاريخية والذكريات إلى موارد تنتفع بها ،وهو األمر الذي نفتقر
الكثير من المجتمعات ّ
إليه بامتياز .تمضي مئوية الثورة العربية الكبرى إلى نهايتها من دون أي إنجاز بشكل عام في هذا
االتجاه .ورغم الظروف اإلقليمية ،وما يلفها من حساسيات وحسابات ،إال أن ثمة عشرات األفكار التي كان
يمكن أن ينتفع بها المجتمع والدولة بهذه المناسبة ،إلى جانب كل ما نردده من شعارات وكالم سياسي؛
بعضه مفيد ومهم ،وبعضه ال يزيد عن إنشاء سطحي .من بين تلك األفكار ،لماذا لم تستثمر هذه المناسبة
بإعادة استخدام شخصية الضابط اإلنجليزي لورنس ،وفق مفهوم جديد للترويج لألردن سياحيا ،في الوقت
أمس الحاجة إلى إنقاذ هذا القطاع الذي شهد تراجعا كبيرا؟ بالفعل ،هناك تحفظات على
الذي نحن في
ّ
السردية التاريخية بشأن دور لورنس ومكانته في أحداث الثورة ،وما انطوى عليه األمر من تضخيم
ومبالغة ومغالطات .ومن المفترض أننا تجاوزنا هذا األمر ،ومكان هذا النقاش البحوث األكاديمية وما
ُيكشف من وثائق .لكن الماثل في ذكريات عشرات الماليين من الغربيين هو قصة ذلك الشاب الطموح
المغامر الذي مزج بين فتنة الشرق وسحره ،وبين إقدام الغرب ورغبته في التغيير المستمر .تلك القصة،
بكل ما فيها من صدق وأوهام ،تعد واحدة من أكثر قصص ونماذج القرن العشرين( .المزيد)

الهجرة الطوعية واللجوء القسري – ماهر أبو طير
الدستور
تقول احصائيات االمم المتحدة ان عدد الالجئين الذين شردتهم الصراعات وصل تقريبا الى خمسة وستين
مليون الجئ ،ونصف هذا الرقم من دول اسالمية ،وتحديدا سوريا وافغانستان والصومال .الرقم على مايبدو
غير دقيق ،تماما ،اذ ان عدد الالجئين يفوق هذا الرقم بكثير ،لكنه رقم يعتمد على سجالت مفوضية
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سجالت
http://www.addustour.com/17739/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B
اقتصادية او سياسية ،او جراء صراعات ،او انتهاكات فردية لحقوق االنسان ،وكل هؤالء تدفقوا الى
اوروبا واميركا بتأشيرات سياحة او زيارة ،ولم يعودوا الى بالدهم ،ويقيمون بشكل غير شرعي في تلك
A%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8
الدول ،من الفلسطينيين والعراقيين والسوريين واليمنيين وغيرهم من دول اخرى ،وهؤالء التحسبهم االمم
%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7
الملتبسة ،باتوا خارج التعداد اساسا،
المتحدة ،برغم انهم يعدوا فعليا الجئين ،لكن بسبب ظروف اقامتهم
%D9%84%D9%85%D8
%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W
وهناك عرب ومسلمون ،يعيشون في دول هربا من قمع اجهزة امنية او جراء اضطهادات ،منذ عشرين
.......بال(المزيد)
اقامات رسمية ،ولم يتم حصرهم اساسا ( .المزيد)
kcuQRJj.dpufاليوم
عاما ،ومازالوا حتى
حرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة - See more at:
http://www.addustour.com/17738/%D9%84%D8%A7+%D9%86%D8%B
السياحة وقصة لورنس – فهد الخيطان
7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D
الغد
9%88%D9%84%D8%A7+%D8%B
A%D8%B7%D8%A7%D9%87.html#st
والذكريات إلى موارد تنتفع بها ،وهو األمر الذي نفتقر
الكثير من المجتمعات تح ّول المناسبات التاريخية
إليه بامتياز.
( hash.MdikrOvQ.dpufالمزيد)
تمضي مئوية الثورة العربية الكبرى إلى نهايتها من دون أي إنجاز بشكل عام في هذا االتجاه .ورغم
http://www.addustour.com/17737/%D9%84%D9%90%D9%85+%D9%84
ينتفع
الظروف اإلقليمية ،وما يلفها من حساسيات وحسابات ،إال أن ثمة عشرات األفكار التي كان يمكن أن
%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9
بها المجتمع والدولة بهذه المناسبة ،إلى جانب كل ما نردده من شعارات وكالم سياسي؛ بعضه مفيد ومهم،
%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A
وبعضه ال يزيد عن إنشاء سطحي.
%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9
من بين تلك األفكار ،لماذا لم تستثمر هذه المناسبة بإعادة استخدام شخصية الضابط اإلنجليزي لورنس،
%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%9F.html#sthash.CYXHE
أمس الحاجة إلى إنقاذ هذا القطاع
وفق مفهوم جديد للترويج لألردن سياحيا ،في الوقت الذي نحن في
ّ
(المزيد)
5YC.dpu
بالفعل ،هناك تحفظات على السردية التاريخية بشأن دور لورنس ومكانته في
.....كبيرا؟
تراجعا
fالذي شهد
أحداث الثورة( .،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.

متفرقات:
زواريب الغد

صنارة الدستور

.

كتبت جاللة الملكة رانيا العبد هللا تعليقا على
صورة نشرتها على حسابها االنستجرام
أثناء جولتها في «حي الحرف» احدى
مساحات «أسبوع عمان للتصميم» أمس
األول في مجمع رغدان السياحي أثناء
تناول جاللتها الحلوى في المعرض (تحالية
سريعة من منتجات محلية قدمتها لنا
مجموعة من السيدات األردنيات المشاركات
في أسبوع ع ّمان للتصميم).

.
.

وفي تعليق آخر لجاللتها على صفحاتها عبر
وسائل اإلعالم شكرت كل من تقدّم لجاللتها
بالتهاني بمناسبة عيد ميالدها الذي صادف
الحادي والثالثين من آب الماضي ،وكتتب
جاللتها باللغتين العربية اإلنجليزية
(رسائلكم وتهانيكم اليوم تعني لي الكثير،
شكرا لكم جميعا).

حالة الطقس
السبت 2016/9/3
تبقى درجات الحرارة دون
معدالتها العامة نهار اليوم في مثل
هذا الوقت من العام بقليل ،وفق
موقع "طقس العرب".
وقال الموقع يكون الطقس صيفيا ً
ُمعتدالً في عموم المناطق مع
سحب منخفضة ،بخاصة
ظهور ُ
في المناطق الشمالية ،وحاراً
نسبيا ً في مناطق األغوار والبحر
الميت والعقبة ،وتكون الرياح
شمالية غربيةُ ،معتدلة إلى نشطة
السرعةُ .مثيرة للغبار واألتربة
عصراً في المناطق والطرق
الصحراوية

.

مواعيد و أوقات الصالة في اربد
اليوم السبت  2016/9/3الموافق 1437/12/1

4:45

الفجر

6:12

الشروق

12:35

الظهر

4:11

العصر

6:59

المغرب

8:29

العشاء

الظهر 12:35
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

