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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

قائمة القبول الموحد  ..األسبوع المقبل
الراي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ان إعالن قائمة القبول الموحد
بداية االسبوع المقبل.
وقال في تصريح الى «الرأي» ان وحدة تنسيق القبول الموحد ستتمكن من تحديد الموعد بعد
االنتهاء من عمليات التدقيق النهائية والمفترض السبت المقبل ،ليصار بعدها تحديد موعد
االعالن.
واضاف الوزير عويس ان الوزارة رفدت الوحدة بستة موظفين للمساعدة في عملية التدقيق
لضمان ان تكون القائمة صحيحة .ولفت الى أن قائمة القبول الموحد ستتضمن المقبولين على
المكرمة الملكية البناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة ،والتي
تخصص لها اسس القبول ( )%10من اجمالي عدد المقاعد المتاح القبول فيها بالجامعات
يضافون الى العدد المقرر قبوله .وتقدم ( )33675طالبا وطالبة لاللتحاق بالجامعات الرسمية
للعام  ،2017-2016في حين نسبت الجامعات الرسمية بقبول ( )36575طالبا وطالبة ،بينما
اوصت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بقبول ( )22000طالب وطالبة فقط وفق الطاقة
االستيعابية للجامعات.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للقبول في تخصصات الطب وطب االسنان والصيدلة ودكتور
الصيدلة للعام الجامعي المقبل ( )1170مقعدا في مختلف الجامعات التي تطرح هذه
التخصصات( .......المزيد)

خبر رقم ()2

9ر 1مليون طالب وطالبة يتوجهون للمدارس الخميس
الراي
يتوجه الخميس ما يزيد عن 9ر 1مليون طالب وطالبة لاللتحاق بمدارس المملكة الحكومية
والخاصة ،والثقافة العسكرية ،ووكالة الغوث إيذانا ببدء العام الدراسي .2017 / 2016
وتواصل وزارة التربية والتعليم متابعة مستوى الجاهزية واالستعدادات اإلدارية والفنية
الالزمة للعام الدراسي الجديد ،والتي بدأتها مبكرا من خالل خطة عمل حددت فيها المهام
واألدوار بشكل واضح سواء في المركز أو الميدان التربوي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة وليد الجالد ،إن الوزارة أنهت استعداداتها للعام الدراسي
الجديد ،حيث شكلت خالل العطلة الصيفية غرفة عمليات تابعت ميدانيا اجراءات الصيانة
للمدارس واستالم المدارس الجديدة وتسليم األثاث المدرس ،والكتب المدرسية واالحتياجات
من الكوادر التعليمية واإلدارية وتوزيع المنقولين خارجيا ً والمعينين الجدد اضافة إلى اجراء
التنقالت الداخلية في مديريات التربية والتعليم( .......المزيد)

خبر رقم ()3

راصد يؤكد صحة إصدار هويات شخصية للمدنيين باألجهزة األمنية
الدستور
أكد التحالف المدني لمراقبة العملية االنتخابية "راصد" صحة اإلجراءات التي تقوم بها دائرة
األحوال المدنية والجوازات بإصدار هويات أحوال شخصية للمستخدمين المدنيين في االجهزة
األمنية لممارسة حقهم في االقتراع في االنتخابات النيابية التي تجري في العشرين من أيلول
المقبل .وقال "راصد" انه ورد إليه مجموعة من الصور التي تبين وجود أفراد من القوات
المسلحة بلباس عسكري في دائرتي االحوال المدنية والجوازات في كل من المفرق والكرك
وانه تتبع بالتواصل المباشر مع الدائرتين وبالتحقق بالتفاصيل الكاملة لتواجد هؤالء األفراد
تبين له من خالل الراصدين الميدانيين بأن هؤالء العسكريين يقومون بإجراءات تختص
بإصدار هويات أحوال شخصية للمستخدمين المدنيين في االجهزة األمنية (المزيد)

خبر رقم ()4

االمانة تزيل  3500يافطة انتخابية مخالفة
الدستور
أزالت أمانة عمان الكبرى منذ بداية الحملة االنتخابية ولغاية االن  3500يافطة من الشوارع
واالرصفة بحسب نائب مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المهندس باسل الطراونة .وأوضح
الطراونة ان هذا اإلجراء تم لعدم التقيد بالشروط والتعليمات الخاصة بتنظيم الحمالت الدعائية
لمرشحي مجلس النواب للعام  .2016وقال أن االمانة قامت مؤخرا بإزالة يافطة بواسطة رافعة
في شارع في المدينة المنورة كانت معلقة على شجرة طولها  6متر .وبين انه يتم خصم %25
من رسوم تأمينات حسن تنفيذ الحملة الدعائية لغايات إزالة اليافطات المخالفة( ..المزيد)

خبر رقم ()5

تثبيت أسعار المحروقات للشهر المقبل
الغد
ثبتت الحكومة اليوم األربعاء ،أسعار المشتقات
النفطية األساسية األربعة البنزين بصنفيه  90و 95
والكاز والسوالر وسعر اسطوانة الغاز لشهر أيلول
(سبتمبر) المقبل ،وفق تسعيرة الشهر الماضي .وبقي
سعر ليتر البنزين  90كما هو  11.1( 555دينار
للصفيحة) وليتر البنزين  720 95فلسا لليتر(14.4
دينار للصفيحة) ومادتي الكاز والسوالر  425فلسا
لليتر( 8.5دينار للصفيحة) وسعر اسطوانة الغاز
المنزلي عندها سعرها البالغ  7دنانير( . ..المزيد)

خبر رقم ()6

عشرون ديناراً لكل طالب أردني في مدارس التربية والثقافة العسكرية
الراي
بتوجيهات من جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين ،ق ّرر مجلس الوزراء في جلسته التي
عقدها األربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة ،نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم
الدكتور مح ّمد الذنيبات ،صرف مبلغ عشرين ديناراً لك ّل طالب أردني من طلبة المدارس
الحكوميّة ومدارس الثقافة العسكريّة ،وبح ٍّد أعلى مئة دينار لألسرة الواحدة .وستبدأ وزارة
التربية والتعليم باإلعداد لتوزيع هذا المبلغ على جميع الطلبة من خالل أحد البنوك التي سيُعلَن
عنها حال االنتهاء من إعداد قوائم الطلبة( .....المزيد)

خبر رقم ()7

محافظ إربد يؤكد ضـرورة عدم وضع زرائب األغنام أمام محال اللحوم
الدستور
ترأس محافظ اربد الدكتور سعد شهاب جلسة للمجلس التنفيذي
ناقش خاللها عددا من القضايا الخدماتية التي تهم المواطنين
واستعدادات الجهات المعنية باستقبال عيد األضحى المبارك وبدء
العام الدراسي الجديد .وشدد شهاب على الجهات الرقابية في
البلديات ولجان الصحية والسالمة العامة ومؤسسة الغذاء
والدواء بضرورة تكثيف جوالتها التفتيشية ومراقبة التزام
أصحاب محالت بيع اللحوم بعدم وضع زرائب األغنام أمام محالهم وااللتزام باتفاقاتهم مع بلدية
اربد الكبرى تجنبا للمسائلة القانونية والتأكد من مدى التزام محالت بيع المواد الغذائية
باألنظمة والقوانين الخاصة بها ومطابقة كافة المواد الغذائية على اختالف أنواعها وإشكالها
وتعليبها وتغليفها للقوانين وصالحية هذه المواد لالستهالك البشري( .....المزيد)
خبر رقم ()8

مطلوب سـرعة اقرار تشـريع المساءلة االكاديمية لوقف التفرد بتعيينات قيادات
الجامعات
الدستور
كتبت :امان السائح يبدو ان تطبيق نظام المساءلة لعضو هيئة التدريس وخاصة الذين
يتقلدون مناصب االدارات األكاديمية اصبح حاجة ليست ملحة فحسب ،بل امر ضروري وطارئ
يجب ان يحظى باهتمام وسرعة بالتطبيق والتنفيذ درءا لمخاطر تحدث في مؤسساتنا التعليمية،
اطاحت بقادة اكاديميين كبار واسماء وموظفين الرتباط ذلك بامزجة شخصية وقرارات منفردة،
اصبحت تثير ردود فعل غاضبة من االوساط االكاديمية نفسها ،دون ان يلقي احد من
المسؤولين شباك التدخل واالنقاذ ،تحت شعار ومبرر «استقاللية الجامعات» .اعادة تطبيق نظام
المساءلة الذي بقي حبيس االدراج دون تطبيق السباب مختلفة وحماية العديد من االسماء حتى
ال تقع فريسة المحاسبة والمتابعة ،اصبح امرا ضروريا( .المزيد)

خبر رقم ()9

إلغاء الموازي في برنامج الدراسات العليا بالهاشمية
الراي
قَ َّر َر مجلس أُمناء الجامعة الهاشمية في جلسته التي عقدها اليوم األربعاء إلغاء الموازي في
برامج الماجستير (الدراسات العليا) ،لتوسيع شريحة القبول للطلبة األردنيين في البرنامج
العادي .وقرر المجلس اإلبقاء على البرنامج الدولي للطلبة غير األردنيين كما كان سابقا.
ويأتي هذا اإلجراء في ضوء سعي الجامعة لتزويد السوق المحلية والعربية بالكفاءات العلمية
المتميزة على مستوى الدراسات العليا لتكون مزودة باإلمكانات البحثية ،والتأهيل الوظيفي
العالي بما يرفد القطاعات اإلنتاجية في الوطن وفي المنطقة( ....المزيد)

خبر رقم ()10

72 %من األردنيين يؤيدون البرنامج النووي
الراي
بلغ حجم المتوسط الحسابي لمدى موافقة األردنيين على اقامة البرنامج النووي  72بالمئة
للعينة الوطنية و 71بالمئة لقادة الرأي للدراسة التي أجراها مركز الدراسات االستراتيجية في
الجامعة األردنية لواقع ومعرفة المجتمع األردني حول الطاقة النووية .وبلغ حجم العينة
الوطنية  2505 :أشخاص ممن أعمارهم  18عاما ً فأكثر منها  500شخص من مناطق جنوب
عمان ومناطق محادية لجامعة العلوم والتكنولوجيا ،وبنسبة  % 50ذكوراً و % 50إناثا ً تم
اختيارهم بشكل عشوائي من  209مواقع تغطي مناطق المملكة.
فيما حجم عينة قادة الرأي  700 :شخص من سبع فئات بواقع  100شخص من كل فئة،
بنسبة استجابة ( ...%.96.6المزيد)

خبر رقم ()11

1.275مليار دوالر مساعدات أميركية لألردن
الغد
تقدم الواليات المتحدة األميركية مساعدات غير مسبوقة
للمملكة هذا العام تبلغ  1.275مليار دوالر ،تشكل المساعدات
االقتصادية منها  % 64بقيمة إجمالية تبلغ  812مليون
دوالر ،و  100مليون دوالر لدعم مشروع البحر األحمر-البحر
الميت ،فيما يخصص مبلغ  463مليون دوالر كمساعدات
عسكرية ،بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري.
وكان فاخوري التقى أمس مساعد وزير الخارجية األميركي للشؤون السياسية السفير ثوماس
شانون ،والنائب األول لمساعد وزير الخارجية األميركي لمكتب السكان والالجئين والهجرة
سايمون هنشو كال على حدة بحضور السفيرة األميركية في عمان اليس ويلز( ....المزيد)

مقاالت
ماذا جرى؟! – جمانه غنيمات
الغد:
أكثر ما يشغل األردنيين ،على المستويات كافة؛ الرسمية والشعبية ،هو االقتصاد .فعلى المستوى العام ،ما
انفك الناس يفكرون في مآالت الوضع االقتصادي ومصيره ،حتى صار طبيعيا ً اليوم سماعهم يرددون
ويتداولون أخباراً كانت نخبوية حتى الماضي القريب ،من قبيل المديونية ،والعجز ،وتأرجح أو تراجع
المنح الخارجية .
وال يوجد سؤال أكثر انتشاراً بينهم من" :أين نحن ذاهبون؟"؛ فما الحل للمعضلة االقتصادية التي تعقدّ
المشهد ،وتمس بعمق حياتهم في أدق تفاصيلها؟
عند هذا الحد يتوقف النقاش ،وسط قناعة بأن السياسات الحكومية المتبعة ،والوضع اإلقليمي ،ال
يساعدان ،ككل ،في التخفيف من حدة األزمة .وتظل الشكوى من أنّ كل ما قامت به الحكومات خالل الفترة
يطبق فعليا ً فكرة سيادة الدولة وهيبتها على صعيد تحصيل األموال األميرية من ذمم مواطنين،
الماضية لم ِ
كما استرداد جزء مما ُنهب من هذه األموال ،أو محاسبة الفاسدين على أقل تقدير( ....المزيد)

االقتصاد بدرجة مقبول – د .فهد الفانك
الراي
في محاضرة ألقاها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في (الدفاع الوطني) أن االقتصاد األردني في وضع
اإللكتروني من فتاة تقول فيها ،إنها ذهبت مع صديقتيها الى أحد
وصلتني
عدة أيام
قبل
بريديّعي البعض.
علىكما يد
رسالةسيئة
في حالة
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حكومته See
ألنmore
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الضعف
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يحرجه أن
جديدة ال
المطاعمحكومة
كرئيس
http://www.addustour.com/17739/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B
عنها  ،ولكن ال يناسبه أن يركز على نقاط الضعف كي ال يؤثر على الروح المعنوية.
درجة مقبول كما هي مستعملة في الشهادات الجامعية تعني أنه ليس ممتازاً  ،وليس جيداً جداً  ،وليس
A%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8
جيداً ،ولكنه ليس راسبا ً.
%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7
هذا التوصيف منطقي  ،وهو يصف الواقع كما هو  ،فاالقتصاد األردني صامد بدرجة (ناجح) ولكنه ليس
%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W
منطلقا ً في مجاالت النمو بدرجة جيد.
(المزيد)
kcuQRJj.dpuf
وجدها الرئيس الجديد أمامه عند دخول الدوار الرابع ليست مقبولة ،
 .......التي
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مع ،حجم
اإلنتاجتتناسب
صحافةفيوإعالم
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
مئات الماليين تكلفة االزدحامات المرورية – خالد الزبيدي
9%88%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%87.html#st
الدستور
( hash.MdikrOvQ.dpufالمزيد)
تقدر تكلفة ( خسائر ) االزدحامات المرورية بمئات الماليين من الدنانير سنويا ،وهذه الخسائر تتوزع على
http://www.addustour.com/17737/%D9%84%D9%90%D9%85+%D9%84
هدر المحروقات ( بنزين وديزل ) وحوادث مرورية والتي يقع ضحيتها عدة االف من القتلى والجرحي،
%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9
وتبعاتها المادية واالدبية كبيرة ،والوقت المهدور لمئات اآلالف ممن ينتظرون ساعات اكثر يوميا في
%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A
الشوارع النجاز اعمالهم او  /والوصول الى اعمالهم والعودة الى منازلهم ،وبلغة االرقام المباشرة وغير
%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9
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متفرقات:
زواريب الغد

صنارة الدستور

أعضاء في جلسة مجلس أمانة عمان
الكبرى التي انعقدت أمس تعرضوا بالشتم
والقدح بحق زميل لهم على خلفية دفاعه
عن مدير المدينة وقوله إنه يقوم بواجباته
الوظيفية على أكمل وجه.

■ نشرت جاللة الملكة رانيا شريط فيديو
على حسابها اإلنستجرام لجولة جاللتها
مساء أمس األول بمعرض أسبوع ع ّمان
للتصميم وكتبت تعليقا باللغتين العربية
واإلنجليزية (جولة في معرض أسبوع
عمان للتصميم والذي يقام ألول مرة في
العاصمة في جاليري رأس العين)  .كما
نشرت جاللتها صورة على حسابها
اإلنستجرام تجمعها بعدد من المصممين
بالمعرض وعلّقت (سعيدة بمشاركة
مجموعة كبيرة من المصممين من األردن
وبلدان مختلفة في أسبوع عمان للتصميم).

منع موظفو أمانة عمان الكبرى أمس،
مراجع dاألمانة من االصطفاف في
الكراجات المحاذية لمبناها الرئيس برأس
العين ،وأبلغوا المواطنين بأن هذه المواقف
مخصصة للموظفين ،وعليهم االصطفاف
في المواقف المقابلة ،لكن المواطنين
أخبروا "الغد" بأن المواقف المقابلة،
مكتظة بسيارات الموظفين على الدوام،
وبالتالي فإن سياراتهم ستكون عرضة
للمخالفات في حاله ركنها في الشوارع.

■ هنأ ولي العهد سمو األمير الحسين جاللة
الملكة بعيد ميالدها الذي صادف يوم أمس
وكتب تعليقا على صورة نشرها على
صفحاته الخاصة عبر وسائل التواصل
االجتماعي (أمي الغالية ،كل عام وانت
بخير ،حفظك هللا وأدام عليك الصحة
والعافية).

.

حالة الطقس
الخميس 2016/9/1
توالي درجات الحرارة انخفاضها
نهار اليوم لتتدنى عن معدالتها
العامة نسبةً لهذا الوقت من العام
بقليل ،وفق موقع طقس العرب.
وأوضح الموقع ،في بيان صحفي
أمس ،أن الطقس يكون صيفياً
ُمعتدالً في عموم المناطق مع
سحب المنخفضة،
ظهور بعض ال ُ
وحاراً نسبيا ً في مناطق األغوار
والبحر الميت والعقبة .وتكون
الرياح شمالية غربيةُ ،معتدلة إلى
نشطة السرعةُ ،مثيرة للغبار
واألتربة عصراً في المناطق
والطرق الصحراوية ،وفي خليج
العقبة شماليةُ ،معتدلة إلى نشطة
السرعة.

.
مواعيد و أوقات الصالة في اربد
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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

