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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
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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 )

 الملقي: جادون في الوعود وحاسبـونا عـلــى التـنـفـيـذ
 الدستور

قام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بزيارة ميدانية الى محافظة عجلون، امس السبت، 

ير العمل رافقه فيها فريق وزاري، التقى خاللها بممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية وتفقد س

بفرع انتاجي لشركة لصناعة االلبسة يوظف المئات من فتيات المنطقة ومشروع القامة تليفريك 

وقصر للمؤتمرات اضافة الى زيارة االكاديمية الملكية لحماية الطبيعة. وتاتي هذه الزيارة، في 

مية من قبل جاللة اطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السا

الملك عبدهللا الثاني لتلمس احتياجات وهموم المواطنين على ارض الواقع في كافة محافظات 

المملكة. ونقل رئيس الوزراء خالل لقائه الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة عجلون، 

ان عجلون هي تحيات وتمنيات جاللة الملك عبدهللا الثاني الى اهالي محافظة عجلون الفتا الى 

المحافظة الرابعة التي يزورها بناء على التوجيهات الملكية بعد زيارة محافظات الكرك والطفيلة 

نحن هنا »والبلقاء مؤكدا ان الحكومة التزمت ونفذت كل ما وعدت به خالل هذه الزيارات. وقال 

المحافظة ومستقبل لنستمع الى المواطنين مباشرة ولنتفق معا على ما هو اهم بالنسبة لمستقبل 

، مشيرا الى انه سبق هذه الزيارات زيارات لوفد وزاري برئاسة وزير التخطيط «الوطن

والتعاون الدولي الى المحافظات، حيث التقى بالمواطنين وقدم بكل شفافية ومهنية برنامج 

الحكومة التنموي وتال هذه الزيارات تقديم شرح مفصل لمجلس الوزراء عن االنجازات 

حتياجات لكل محافظة، مؤكدا انه ال يمكن الي برنامج ان يكتب له النجاح اال بالتشاركية مع واال

المواطنين ابناء المنطقة المعنية. واكد الملقي خالل لقائه، امس، ابناء محافظة عجلون ومدراء 

الدوائر الحكومية والمجلسين التنفيذي واالستشاري ورؤساء لبلديات والجمعيات الخيرية 

تعاونية والوجهاء بحضور عدد من الوزراء واالمناء والمدراء العامين ونواب واعيان وال

سابقين في القاعة الهاشمية التابعة لبلدية عجلون الكبرى، ان الحكومة تولي اهمية لتلبية 

 المزيد() ......مطالب واحتياجات المواطنين من خالل تنفيذ الزيارات الميدانية

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 اليومإعالن قائمة المقبولين بالجامعات الرسمية 
 الغد

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس قائمة القبول الموحد للطلبة  

، عند الساعة الثانية عشرة من 2017/ 2016المقبولين بالجامعات الرسمية للعام الجامعي 

وتضم القائمة الطلبة المقبولين  .األحد خالل مؤتمر صحفي يعقده في مبنى الوزارةظهر 

تنافسيا، وكذلك المستفيدين من المكارم الملكية السامية ألبناء العاملين والمتقاعدين من 

القوات المسلحة واألجهزة األمنية، وأبناء المعلمين، وطلبة المخيمات، والمكرمة الملكية 

العشائر األردنية في مدارس البادية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، السامية لطلبة 

والحاصلين على شهادات الثانوية العامة غير األردنية، والحاصلين على شهادات الثانوية 

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم   .األجنبية، ومن اجتازوا امتحان التوجيهي في أعوام سابقة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة تقديم الطلبات ممن اجتازوا 

 )المزيد( بالمئة فأكثر 65طالبا، من الحاصلين على معدالت  27402الصيفية الحالية، 

http://www.addustour.com/18059/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A%3A+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%80%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D9%86%D9%80%D9%81%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B0.html
http://www.addustour.com/18059/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A%3A+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%80%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%B9%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D9%86%D9%80%D9%81%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B0.html
http://www.alghad.com/articles/1111432-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%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-%D8%BA%D8%AF%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1111432-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%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-%D8%BA%D8%AF%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1111432-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%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-%D8%BA%D8%AF%D8%A7


 (3خبر رقم )

 عربيات : بعض الحجاج لم يكشفوا عن األمراض التي يعانون منها
 الراي

ور وائل اكد رئيس بعثات الحج االردنية وزير االوقاف و الشؤون و المقدسات االسالمية الدكت
عربيات الدور االشرافي للوزارة لالطمئنان على راحة وسالمة الحجاج االردنيين و عرب 

وقال عربيات في حديث لوكالة االنباء االردنية "بترا" ان توفير الخدمات الالزمة . 48الـ
اثناء للحجاج سواء ما يتعلق بالحافالت الناقلة واالقامة في المساكن او عملية االرشاد الديني 

 .تأديتهم لمناسك الحج يعد من اولويات ومسؤوليات الوزارة في توفير هذه الخدمة

وبين الوزير اجراءات وزارة االوقاف المتبعة مع الشركات التي تتعاقد مع الحجاج، مؤكدا 
حرص الوزارة على تنفيذ بنود العقود والزام جميع الشركات بتطبيق بنود العقود كونها 

اطن والشركة والزام الشكات بتحمل المسؤولية في حال االخالل بما تضمنته الفيصل بين المو
 )المزيد( ...العقود المبرمة

 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 من المرشحين لم ينهوا الثانوية العامة %5.8راصد: 
 الغد

من  2016نفّذ فريق راصد لمراقبة االنتخابات تحليالً تفصيلياً لمرشحي االنتخابات النيابية لعام  

حيث األسس التي استندوا عليها لتكوين قوائمهم وخلفياتهم العلمية والعملية وطبيعة النفوذ 

يستندون عليها خالل حمالتهم االنتخابية، وذلك وفق منهجية البحث الكمي والتي التي 

مرشح ومرشحة لالنتخابات، حيث تم الوصول إلى هذه الفئة من خالل  1100استهدفت 

االتصال المباشر معهم والمعلومات الخاصة التي جمعها الراصدون الميدانيون عن كل مرشح 

 ()المزيد ...جتماعيكما نشرت على وسائل التواصل اال

 

 خبر رقم )5(

 باحثون يبتكرون "روبوت" لمعالجة االكتئاب والصرع
 الغد
قام فريق من الباحثين في جامعة "بار إيالن" العبرية، بصناعة روبوتات صغيرة  -لندن

باستخدام نموذج ألوريغامي الحمض النووي، من أجل إنشاء هياكل جوفاء تشبه القواقع، 
روبوتات صغيرة بداخلها، تحمل دواء سيستطيع العقل في المستقبل التحكم بإطالق يمكن زرع 

 .جرعاته، وذلك بهدف عالج عدة أمراض مثل االكتئاب

ونّفذ العلماء الفكرة للمرة األولى حين أطلقت الروبوتات الصغيرة الدواء داخل جسم 
لعالج اضطرابات الدماغ مثل الصراصير. ويقول العلماء إن هذه التقنية يمكن أن ُتستخدم 

 .مرض الفصام واالكتئاب واضطراب نقص االنتباه

والمعروف أن تكنولوجيا النانو والروبوتات الصغيرة شوهدت في مسلسالت الخيال العلمي 
، حيث اسُتخدمت أسراب من الروبوتات المجهرية، إلصالح Red Dwarfو Star Trek مثل

 )المزيد( . ....األنسجة التالفة

http://alrai.com/article/1010728/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://alrai.com/article/1010728/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://alrai.com/article/1010728/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1111402-%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-5-8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1111402-%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-5-8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://alghad.com/articles/1111332-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%B9
http://alghad.com/articles/1111332-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%B9
http://alghad.com/articles/1111332-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%B9


  (6خبر رقم )

 دراسة تنتقد إجراءات ديوان الخدمة بتعيين الموظفين في وزارة الصحة
 الغد

نتقد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ما وصفه "إجراءات ديوان الخدمة المدنية التي 

أيام من تاريخ الطلب للتعيين، إلى تاريخ االلتحاق بالوظيفة"، فضال عن توجيهه  108تستغرق 

 ."انتقادات أخرى حول "عدم وجود تدريب أو دورات للموظفين وغيرها

الشياب إلى الحكومة، مؤخرا، واستعرض فيها أوضاع وزارة جاء ذلك في دراسة رفعها الوزير 

الصحة ومواقع القوة والضعف وحاجتها إلى الموارد البشرية من أطباء وممرضين في 

كما استعرض الشياب في دراسته، واقع األطباء والممرضين .تخصصات غير متوفرة فيها

 )المزيد( .....والنقص الحاد الحاصل في المناطق النائية

 

 (7خبر رقم )

 أطبـاء يحـّذرون من تحديـد عـدد عمليات الُسمنة على السياحة العالجية
 الدستور

حذر مختصون من تعرض السياحة العالجية في المملكة النتكاسة في حال تم تحديد عدد 

عمليات يوميا كحد  5-3منة التي يحق لطبيب وجراح السمنة إجراؤها ما بين عمليات الس

اقصى. وكانت لجنة طبية قد تقدمت بهذا المقترح لوزارة الصحة؛ ما قوبل بالرفض من قبل 

عملية يوميا وخاصة  60األطباء الذين يجرون عمليات السمنة، والتي يقدر عددها بأكثر من 

طباء الدكتور على العبو،، انه ال يوجد في العالم تحديد لعدد في فصل الصيف. وقال نقيب اال

عمليات السمنة او غيرها نظرا الختالف قدرات االطباء من طبيب الخر االمر الذي يصعب معه 

تحديد العدد. وأكد اطباء ان هذا المقترح سيؤدي إلى هروب المرضى العرب واألجانب الذين 

ات إلى دول خليجية وتركيا التي تحاول مزاحمة المستوى يقصدون المملكة إلجراء تلك العملي

الذي وصلت إليه المملكة في تخصص معالجة السمنة، وحرمان المملكة من ماليين الدنانير من 

 )المزيد( ....عوائد ضريبية وتشغيل المرافق التي يقصدها المرضى وعائالتهم.

 

 

 (8خبر رقم ) 

 ات اليافطات المخالفة في إربدإزالة عشر
 الغد

ازالت بلدية اربد الكبرى في ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة عشرات اليافطات المخالفة  

لشروط الدعاية االنتخابية في دائرة اربد االولى "القصبة والوسطية"، خالل حملة طالت 

في المنطقة ومجمع عمان  منطقة جامعة اليرموك ومدينة الحسن للشباب والميادين المتواجدة

وقال مدير الدائرة االعالمية في البلدية اسماعيل الحوري "رغم التعاميم  .للسفريات وغيرها

التي تصدر للمرشحين وانصارهم والقائمين على حمالتهم اال ان المخالفات مستمرة بهذا 

زالة اليافطات الشأن"، مشيرا الى ان البلدية نسقت مع الهيئة المستقلة لالنتخابات حول إ

وبحسب الحوري ستستمر حملة اإلزالة طيلة  .والصور الدعائية في االماكن غير المسموح فيها

 )المزيد(استمرار الدعاية االنتخابية 

http://www.alghad.com/articles/1112642-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1112642-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1112642-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.addustour.com/18059/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%A1+%D9%8A%D8%AD%D9%80%D8%B0%D9%91%D8%B1%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%AF+%D8%B9%D9%80%D8%AF%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%85%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18059/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%A1+%D9%8A%D8%AD%D9%80%D8%B0%D9%91%D8%B1%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%AF+%D8%B9%D9%80%D8%AF%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%85%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18059/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%A1+%D9%8A%D8%AD%D9%80%D8%B0%D9%91%D8%B1%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%86+%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%80%D8%AF+%D8%B9%D9%80%D8%AF%D8%AF+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%85%D9%86%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://alghad.com/articles/1111192-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alghad.com/articles/1111192-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alghad.com/articles/1111192-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF


 (9خبر رقم ) 

 اسم محمد األكثر رواجاً في بريطانيا
 الراي

كشفت بيانات بريطانية أن اسم محمد هو األكثر رواجا واألوسع انتشارا بين المواليد الجدد في 

 .بريطانيا

طفال  7361ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني ان 

 .المتحدة وسموا باسم محمدولدوا العام الماضي في المملكة 

وقالت الصحيفة أن اسم محمد تصدر مواليد لندن ووست ميدالندز وألول مرة يفوق عدد 

 ()المزيد ....المواليد المسميين باسم أوليفر

 

 (10خبر رقم )

 القبض على منتحلي صفة موظفين لسرقة الوافدين
 الدستور

ألقى العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة القبض على 

متورطين في قضايا انتحال صفة موظفين رسمية لسرقة 

وافدين في عمان. وفي التفاصيل قال بيان صادر عن إدارة 

إن عدة شكاوي وردت اإلعالم األمني في مديرية األمن العام 

مؤخرا من وافدين لشعبة بحث جنائي العاصمة مفادها قيام 

مجهولين بايقافهم بالطريق العام وانتحال صفة موظفين 

رسميين وتفتيشهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية. وأضاف أنه تم تشكيل فريق تحقيقي 

 ()المزيد ....مرتكبيها خاص لمتابعة تلك القضايا والوقوف على مالبساتها والقبض على

 

 (11) خبر رقم

اإلندبندنت: مليارا شخص معرضون لإلصابة 
 بفيروس زيكا

 الدستور
قالت صحيفة االندبندنت أن أكثر من ملياري شخص في 

العالم معرضون لإلصابة بفيروس زيكا. وأضافت 

الصحيفة البريطانية نقال عن علماء وأطباء مختصين، ان 

ناس الذين يعيشون في الهند وإندونيسيا ونيجيريا هم ال

األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى كما كشفت االبحاث العلمية، نظرا لمحدودية الخدمات الصحية 

في هذه البلدان ومعدالت الفقر المرتفعة وضعف البنية التحتية. وأضافت أنه ُيعتقد أن المخاطر 

كثر عرضة للسفر، وخصوصا لمسافات طويلة وبالد تزيد في فصل الصيف ألن الناس يكونوا أ

 )المزيد(أخرى ما يسهم في 

http://alrai.com/article/1010753/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://alrai.com/article/1010753/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.addustour.com/18058/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A+%D8%B5%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18058/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A+%D8%B5%D9%81%D8%A9+%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18058/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA%3A+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%B2%D9%8A%D9%83%D8%A7.html
http://www.addustour.com/18058/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA%3A+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%B2%D9%8A%D9%83%D8%A7.html
http://www.addustour.com/18058/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA%3A+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%B2%D9%8A%D9%83%D8%A7.html
http://www.addustour.com/18058/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA%3A+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%B2%D9%8A%D9%83%D8%A7.html
http://www.addustour.com/18058/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA%3A+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%B2%D9%8A%D9%83%D8%A7.html
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 فهد الخيطان –للمرشحات  عزاء ال

 الغد
فقد يحمل النظام االنتخابي الجديد أشخاصا  المفاجآت غير مستبعدة في نتائج االنتخابات النيابية المقبلة؛

إلى قبة البرلمان ال يتوقع أحد فوزهم، وقد يخرج من السباق آخرون يظن النا، أنهم أكثر حظاً في 

لكن مهما بلغ نطاق المفاجآت، فإنها لن تحمل الكثير للنساء المرشحات، وستقتصر في الغالب  .النجاح

 .على الذكور المتنافسين

سيدة السباق االنتخابي. وللنساء، كما  252قائمة، تخوض  227مرشحا يتوزعون على  1269من بين 

 .130مقعدا من بين  15هو معروف، حصة ثابتة "كوتا" في مجلس النواب، خصص لها 

والمفارقة أن جماعات اإلسالم السياسي، وحزب جبهة العمل اإلسالمي تحديدا، هي األكثر ترشيحا للنساء، 

 !رات اليسارية والقومية لم ترشح سوى سيدتينفيما التيا

عدد النساء المرشحات يتناسب، بقدر معقول، مع حصتهن المقررة في البرلمان، لكنها أقل بكثير من 

مقعدا، لزاد عدد المرشحات عن الرقم  15نسبتهن كناخبات. ولو كانت حصة "الكوتا" النسائية أكثر من 

 )المزيد( .الحالي

 

 

 د. فهد الفانك – أميركا في المسلمين حالة
 :الراي

في أميركا ليسوا عرباً ، وقد جاء معظمهم من أفريقيا السوداء وجنوب وشرق آسيا ،  معظم المسلمين
ومعظم العرب في أميركا ليسوا مسلمين ، وقد جاء معظمهم من مصر ودول الهالل الخصيب. هذه هي 

 .الصورة العامة
من إجمالي  %1ل مليون ، أي ما يعاد 3ر3وتشير تقديرات )بيو( إلى أن عدد المسلمين في أميركا يناهز 

 .السكان ، مما يضع اإلسالم في الموقع الثالث في أميركا بعد المسيحية واليهودية
ذكوراً  -من البالغين %40المسلمون والعرب في أميركا أكثر تعليماً من المتوسط األميركي العام ، ذلك أن 

 .بين األميركيين اآلخرين %29يحملون شهادات جامعية ، مقابل –وإناثاً 
من أطباء أميركا هم من  %10من السكان ، إال أن  %1ع أن نسبة المسلمين في أميركا ال تزيد عن وم

المسلمين والعرب. وهناك شخصيات إسالمية بارزة ومعروفة على المستوى السياسي والثقافي 
 )المزيد( ..واإلعالمي

 
 
 
 

 

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

 -  :See more atالعشاء وبالفعل تناولن طعامهن وكان طعاما عاديا جداالمطاعم لتناول طعام 

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

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

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.

dpuf ....)المزيد( 

 -  :See more atوالتغريدات وأفالم الفيديو 

 حلمي االسمر – !لحل بحاجة مشكلة السفر منع
 الدستور

لم تزل قضية التبليغات القضائية تشكل مشكلة كبيرة لكثير من المواطنين، حيث يُفاجأوا في اللحظات 

األخيرة أنهم ممنوعون من السفر، بسبب وجود قيود حقوقية عليهم، وهم ال يدرون عنها، أو قصروا في 

د قيود تحول دون تحري البحث عنها، رغم تأكيدات جهاز األمن العام على أهمية التأكد من عدم وجو

السفر، قبل حزم الحقائب! وبين هذا وذاك تقع بعض األحداث، تتشارك جميع األطراف في المسؤولية عنها، 

أو عبر ثغرة زمنية معينة، أن تنفذ بعض القضايا، وبتدبير محكم، كي « الوقت الضائع»حيث يمكن في 

ض، وربما االنتقام بين المتخاصمين! تؤدي دورها ليس في تحصيل الحقوق، بل بتعكير صفو بعضنا البع

ولعل هذا ما حدث مع ابن المهند، جمال قنديل، الذي هاتفني باألمس، باعتبار أن سقف الكون انهار على 

رأسه وعلى رأ، ابنه المغترب، الذي أعيد من المطار هو وزوجته وأطفاله، في مشهد درامي مؤلم، بسبب 

البحت، الذي « القانوني»يد من تشويش حياته، مستخدمة األسلوب تدبير ذكي من طليقته، التي نفذت ما تر

 )المزيد(  !يفترض أن يتعامل مع الحاالت اإلنسانية بشيء من التعاطف

 

http://alghad.com/articles/1110472-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://alghad.com/articles/1110472-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://alghad.com/articles/1110472-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://alrai.com/article/1010631/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://alrai.com/article/1010631/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://alrai.com/article/1010631/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://www.addustour.com/18059/%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%84%21.html
http://www.addustour.com/18059/%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%84%21.html
http://www.addustour.com/18059/%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%84%21.html
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 مواعيد و أوقات الصالة في اربد
  2/12/1437الموافق  4/9/2016األحد 

 

4:46الفجر   
في الموقع عندما يحين وقتهااذان الصالة يرفع   

 4:46 الفجر 

 6:13 الشروق

 12:35 الظهر 

 4:10 العصر 

 6:57 المغرب 

 8:27 العشاء 

 

 زواريب الغد

 الجمعة ليل حياتها ،(عاما 30) شابة أنهت

 في االنتحار على اقدامها عبر السبت،

 أبلغ ما وفق بعمان، النزهة جبل منطقة

 أن إلى اشار والذي أمني، مصدر" الغد"

 على الشابة إقدام أظهرت األولية التحقيقات

 قامت ،"ستاليات كيبل" باستخدام االنتحار

 تزال وما. نفسها وشنق عنقها حول بلفه

 تفاصيل على للوقوف متواصلة التحقيقات

 .الحادثة ومالبسات

 

 -المستقبل وتحديات العربيّ  اإلعالم واقع

 محاضرة عنوان سيكون" نموذجا األردن

 غد بعد مساء العربي، الفكر منتدى في تقام

 لهيئة العام المدير فيها يتحدث الثالثاء،

 عام أمين ويديرها القاضي، أمجد. د االعالم

 .أبوحّمور محمد. د المنتدى

 

. 

 صنارة الدستور

 رؤساء كافة يلتئم االردن في مرة ألول■ 

 تاريخي لقاء في األوسط الشرق كنائس

 األوسط الشرق كنائس مجلس سيعقد ،حيث

 عمان في عشرة الحادية العامة جمعيته

 المدينة بطريرك  المجلس رئيس بدعوة

 واألردن فلسطين اعمال وسائر المقدسة

 االجتماع وسيحضر. الثالث ثيوفيلو،

 بابا الثاني تواضرو، البابا قداسة

 المرقسية الكرازة وبطريرك االسكندرية

 الى له زيارة اول في األرثوذكس لألقباط

 . المملكة

 وزعت رسائل خالل من تربويون أكد■ 

 المناهج بعض تغيير أن على مؤخرا

 على اقتصر مؤخرا جرى الذي المدرسية

 لها الكتب بعض من جملة أو كلمة حذف

 .فقط والديني االجتماعي بالشأن عالقة

. 

 

 حالة الطقس

 4/9/2016 االحد
 ودةللبر ومائل نهارا معتدل طقس

 ليال



 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 

 نباء االماراتوكالة أ 

 وكالة انباء جيهان التركية 

 وكالة تونس 

 افريقيا لالنباء 

  الجزائريةوكالة األنباء 

 وكالة أنباء الشرق االوسط 

 الوكالة الموريتانية لالنباء 

 وكالة األنباء اليمنية 

  أنباء السودانوكالة 

 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

