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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

وإنما هدفها إطالع القراء األعزاء 

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 )

 افتتاح الشرفة البيئية في جامعة التكنولوجيا
 +  شباب وجامعات+  طلبة نيوز + الدستور + الغد

رعى رئيس جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية الدكتور عمر 

الجراح حفل افتتاح الشرفة البيئية 

الخاصة بمركز الملكة رانيا 

العبدهللا لعلوم وتكنولوجيا البيئة 

والتي تهدف الى غرس مفهوم 

االستدامة البيئية لدى الطلبة، حيث 

ن نقطة التقاء الطلبة للنقاش ستكو

والحوار في مواضيع تتعلق في 

الجهد الوطني والدولي المبذول 

لتحقيق التنمية المستدامة 

للمحافظة على العناصر الرئيسية للبيئة وذلك في جو شبابي مرح مبني على أنشطة طالبية 

 .تفاعلية

الكيميائيين ضمن مبادرة وتم خالل االفتتاح إطالق أول مبادرة طالبية لنادي المهندسين 

 .مشروع إعادة التدوير الذي يقوم به المركز بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة

 .كما تم توزيع نشرات توعوية تتعلق بجمع النفايات وإعادة تدويرها

حضر حفل االفتتاح مدير البيئة في محافظة اربد الدكتور شحادة القرعان، ونواب ومساعدي 

امعة والعمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية والطلبة، وعدد من طلبة جامعة رئيس الج

 المزيد() ......واشنطن االمريكية المشاركين في برنامج إدارة المياه في المناطق الجافة

 

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 "التعليم العالي" توافق على برنامج الدبلوم الفني لراسبي "التوجيهي"
 الدستور

المتوسطة على طرح برنامج دبلوم فني قرر مجلس التعليم العالي الموافقة لكليات المجتمع 
للطلبة الذين لم يجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح كحد ادنى. وبحسب القرار، يتم منح 

تصدرها الكلية  Professional Certificate خريجي برنامج الدبلوم الفني شهادة مهنية
( التي عقدها اليوم 18قم )تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية. ووافق المجلس خالل جلسته ر

االثنين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، على استحداث 
برنامجي الماجستير بتخصصي "القانون العام"، و"القانون الخاص" وإنشاء قسم العلوم 

لس إعادة الطبية األساسية وقسم العلوم الطبية السريرية في جامعة اليرموك. كما قرر المج
تفعيل برنامج ماجستير )القوى( في قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في الجامعة 
االردنية، كما وافق على طلب جامعة العلوم اإلسالمية العالمية تجميد برنامج الماجستير 
بتخصص "الدراسات األدبية والنقدية" وتجميد برنامج بكالوريوس )التمويل( في جامعة 

 )المزيد( ..لتكنولوجياالعقبة ل

http://mobile.racj.com/ar/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7#.V7r3sE197IU
http://alghad.com/articles/1088302-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%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/18047/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%C2%BB.html
http://www.addustour.com/18047/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%C2%BB.html
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http://www.addustour.com/18046/%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+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A+%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A+%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%22.html
http://www.addustour.com/18046/%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+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A+%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A+%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%22.html
http://www.addustour.com/18046/%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+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A+%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A+%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A%22.html


 (3خبر رقم )

 مليون دينار المبلغ المصروف على سلف متقاعدي الضمان 9ر3الروابدة: 
 الدستور

سسة صرفت إن المؤ  قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ناديا الروابدة
 20متقاعداً، من أصل  3019مليون دينار كسلف للمتقاعدين لغاية اآلن استفاد منها  9ر267

مليون دينار تم تخصيصها لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية 
الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان. وأشارت الروابدة في بيان اليوم االثنين الى ان السلف 

األرامل المستحقات ألنصبة من أزواجهن المتوفين، مضيفة أن المؤسسة مستمرة تشمل 
باستقبال طلبات المتقاعدين الراغبين بالحصول على هذه السلف. وأوضحت أن السلفة تصل 

ل للبنك وبسقف أعلى  10إلى  آالف دينار للمتقاعد، بشرط  10أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّ
شهراً  60دينار، وبحيث تصل مدة تقسيط السلفة إلى  2000اعد أن ال يتجاوز راتب المتق

عاما، الفتة الى  70أقصى، وأن ال يتجاوز سن المتقاعد أو األرملة عند استكمال التسديد   كحد
 )المزيد( .......ان هذه السلف مخصصة فقط لمتقاعدي الضمان األردنيين

 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 المستقلة لالنتخاب تحظر استخدام الصور الملكية في الدعاية االنتخابية
 الدستور

أصدرت الهيئة المستقلة لالنتخاب، تعميما بحظر رفع الصور الملكية لغايات الدعاية االنتخابية  

عليمات استخدام الصور الملكية لسنة في مقار المرشحين او على يافطاتهم، وذلك سندا الى ت

. وبحسب الناطق االعالمي للهيئة المستقلة لالنتخاب جهاد المومني، مساء اليوم 2014

االثنين، فان الهيئة قد عممت على رؤساء لجان االنتخاب بتكليف مسؤولي الدعاية في كافة 

ضمن الدائرة االنتخابية  الدوائر االنتخابية بزيارة جميع مقار االنتخاب للقوائم والمرشحين

 ()المزيد ..المخصصة له، والتأكد من عدم استخدام الصور الملكية لغايات الدعاية االنتخابية

 

 خبر رقم )5(

 الزراعة تنفي استخدام الهرمونات في تغذية الدواجن
 الغد

أكد تقرير صدر عن وزارة الزراعة اليوم االثنين، جودة وسالمة المنتج الزراعي االردني، 
المائدة في منطقة مشيرا إلى أن األردن يعتبر من الدول الرائدة بإنتاج لحوم الدواجن وبيض 

 .الشرق األوسط

وبين التقرير ان االردن خطى خطوات كبيرة في مجال تربية الدواجن حتى وصل الى تحقيق 
االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة منذ اكثر من عقد من الزمن، اضافة الى 

 1700ي االردن حوالي تصدير منتجاته الى عدد كبير من الدول، مشيرا إلى انه يوجد حاليا ف
مزرعة متخصصة بإنتاج لحوم الدواجن يستخدم معظمها احدث االساليب العلمية )النظام 

المغلق( واجود انواع االعالف المكونة من خلطات اعالف نباتية ومكونات البروتينات 
 )المزيد( ........االساسية ونادرا ما يتم استخدام مساحيق االسماك المجففة

http://www.addustour.com/18046/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A9%3A+3%D8%B19+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B3%D9%84%D9%81+%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18046/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A9%3A+3%D8%B19+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B3%D9%84%D9%81+%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18046/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A9%3A+3%D8%B19+%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%B3%D9%84%D9%81+%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18046/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18046/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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http://www.alghad.com/articles/1086532-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1086532-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86


  (6خبر رقم )

 "مركبات بسبب "التفحيط 3إربد: حجز 
 الغد

المرورية في شعبة إقليم الشمال، عددا من المركبات المخالفة، وفق رئيس ضبط قسم المباحث 

وقال الحراحشة لـ"الغد"، إن كوادر الشعبة ضبطت مركبة  القسم الرائد محمد الحراحشة.

خصوصي قام سائقها بتغيير لونها لتبدو "تاكسي" وعمل على نقل الركاب مقابل األجرة، حيث 

وأشار الحراحشة  القسم وتحويل سائقها إلى الحاكم اإلداري.يوما داخل  14تم حجز المركبة 

 )المزيد( ... مركبات مارس سائقوها أعمال تفحيط، وتحرير مخالفات بحقهم. 3إلى أنه تم حجز 

 

 

 (7خبر رقم )

 "آالف طالب من المدارس الخاصة لـ"الحكومية 10انتقال 
 الغد

طالبا وطالبة،  10171بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية 

 .حتى أول من أمس، بحسب مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم امين شديفات

الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الحكومية إلى مدارس  وقال شديفات، لـ"الغد" أمس، إن عدد

 ."طالب وطالبة 1120خاصة "بلغ 

وكانت "التربية" أعلنت في وقت سابق عن أسس قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين في 

المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة غوث وتشغيل 

"األونروا"، فضالً عن أسس انتقالهم ما بين هذه المدارس للعام الالجئين الفلسطينيين 

 )المزيد( ... 2017/2016الدراسي 

 

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 مليون باكيت سنويا 719االردنيون يدخنون 
 الراي

مليار  1ر143مليون باكيت بلغت قيمتها  719بلغ استهالك المملكة من التبغ العام الماضي 

 .دينار، وفق دراسة اعلن عنها في ورشة عقدت في عمان اليوم االثنين

موعة "المرشدون العرب" وشارك ووفق الدراسة التي عرضت خالل الورشة التي نظمتها مج

االردن(، بلغت العوائد الضريبية من قطاع  -فيها مسؤولون من شركة )جي تي انترناشيونال

بالمئة من اجمالي التحصيل الضريبي في  19مليون دينار بنسبة  815حوالي  2015التبغ لعام 

 حضرها التي الدراسة وأشارت .مليار دينار تقريبا 4ر370المملكة لنفس الفترة والذي بلغ 

 كمية ان إلى معنية ومؤسسات والمبيعات الدخل ضريبة ودائرة المالية وزارة من متخصصون

 )المزيد(  حوالي بلغت 2015 عام خالل االستهالك اجمالي من المهرب التبغ

http://alghad.com/articles/1086572-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-3-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%8A%D8%B7
http://alghad.com/articles/1086572-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-3-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%8A%D8%B7
http://alghad.com/articles/1086572-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%B2-3-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AD%D9%8A%D8%B7
http://alghad.com/articles/1088712-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://alghad.com/articles/1088712-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://alghad.com/articles/1088712-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1007910/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%88%D9%86-719-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7
http://alrai.com/article/1007910/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%88%D9%86-719-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7
http://alrai.com/article/1007910/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%88%D9%86-719-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7


 (9خبر رقم ) 

 14ر7ارتفاع نسبة البطالة الى  العمل:وزير 
 الراي

قال وزير العمل علي الغزاوي، ان نسبة البطالة في االردن ارتفعت خالل النصف االول من العام 

التجارية واشار خالل لقائه القطاعات . 2ر8مقابل نسبة نمو اقتصادي بلغت  14ر7الحالي الى 

الف عامل وافد من الجنسية  800في غرفة تجارة اربد ، الى انه يوازي ذلك وجود اكثر من 

وبين الغزاوي ان الوزارة تعمل على تنظيم  .المصري تحديدا واكثر من مليون تاجر سوري

 ()المزيد ...سوق العمل والمساهة في التشغيل وتقليل نسبة البطالة باطالق عدة برامج

 

 (10خبر رقم )

Mimix تطبيق اردني يتيح للصم استخدام الهواتف 
 الراي

اصبح اليوم بمقدور االشخاص الصم استخدام الهاتف والتواصل مع االخرين، وسيصبح   

المختلفة وفهمها دون الحاجة لقراءة الترجمة بمقدورهم قريبا مشاهدة االفالم والفيديوهات 

 .المكتوبة التي ال تتوفر دائما

هذه االمكانية اصبحت واقعا االن، بفضل تطبيق اردني على الهواتف الذكية، يقوم بترجمة 

، طورته Mimix) - التطبيق الذي يدعى )ميميكس .االصوات والنصوص الى لغة االشارة

وابتكارتها االخرى، تأهلت مايند  Mimix) - وبفضل )ميميكس .شركة مايند روكيتس االردنية

التي تنظم في سويسرا الفضل الشركات  SeedStars روكيتس للمشاركة في المسابقة العالمية

 ()المزيد .الريادية في العالم

 

 (11) خبر رقم

 عامل وافد خالل الشهرين الماضيين 4500تسفير 
 الدستور

أكد وزير العمل علي الغزاوي أن هدف الوزارة التشغيل وتقييم سوق العمل من خالل 

لتشغيل هٌم وطني تتشارك به جميع المؤسسات في القطاعي العام التنظيمات والتشريعات وان ا

والخاص وليس هم الوزارة وحدها وان المرحلة الحالية مرحلة تشغيل وليس توظيفا بعد أن 

تم إشباع مؤسسات القطاع العام بالموظفين وان التعيينات التي تتم في هذا القطاع محصورة 

ب الحاجة. وأضاف الغزاوي خالل جولته أمس على في وزارتي الصحة والتربية والتعليم حس

مدينة الحسن الصناعية في اربد وسيبر ستي رافقه خاللها محافظ اربد   عدد من مصانع

الدكتور سعد الشهاب ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وعدد من كبار موظفي الوزارة 

الزراعية في غرفة تجارة إربد ولقائه القطاعات االقتصادية المختلفة التجارية والصناعية و

في إيجاد   أمس لبحث هموم وقضايا كل قطاع والتشاور مع أصحاب العمل والنقابات العمالية

 )المزيد(. ...الحلول المناسبة لمشكالت كل قطاع

http://alrai.com/article/1007907/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-7%D8%B114
http://alrai.com/article/1007907/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84--%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-7%D8%B114
http://alrai.com/article/1007904/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/Mimix-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://alrai.com/article/1007904/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/Mimix-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://www.addustour.com/18047/%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+4500+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF++%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18047/%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+4500+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF++%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.addustour.com/18047/%D8%AA%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+4500+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF++%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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 احمد حسن الزعبي – ..االنتقال موسم
 :الراي

على غرار موسم انتقال الالعبين بين األندية مع قرب انطالق الدوري، وارتفاع بورصة األسماء، وإجراء 
مفاوضات سرية ، وأحياناً التخفي لحضور تدريبات ، وإرسال وسطاء لفتح الموضوع .. تقوم األمهات 

قة انتقال الفتاة بنفس الطريقة واألسلوب في البحث عن عروس لولدها وفلذة كبدها علها تنجح في صف
إلى صفوف زوجات األبناء . . وعلى طريقة المدربين ورؤساء األندية تبحث األم عن فتاة بمواصفات 

وتصفيات الطبخ بغية الوصول إلى « الجلي»عالية وبقدرات خارقة والتزام منقطع النظير في تدريبات 
لي عن صفقة كاملة ، لذلك وقبل كل شيء وقبل الحديث األ« أمم العائلة» نهائي  إلى بيت « االنتقال»ول

البشرة ، ولم تجر أي « مبيضات»الزوجية، يجب أن تخضع لفحوصات روتينية لتتأكد أنها ال تتعاطى 
أو « الرابط الصليبي»أو تقوم بتركيب أسنان مستعارة ، وان تكون خالية من إصابات « بوتيكس»عملية 

 .وغيرها من الفحوصات الالزمة»  الشفة السفلى»،التواء في « السيليكون«انتفاخات
الصيف هو موسم الزواج األول .. تحضر فيه موجات العرسان أكثر من موجات الحرل ، وتدق األمهات 

 )المزيد( ... ...األبواب آناء الليل وأطراف النهار حتى في وقت القيلولة
 
 
 
 

 

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

 -  :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

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

kcuQRJj.dpuf .......)المزيد( 

 -  :See more atإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاةحرية صحافة و 

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

%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9

%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
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 جمانه غنيمات – األمل حواف على شباب
 الغد

تؤكد المعطيات أن العالم العربي، عموماً، لن يقدر على استثمار فرصته السكانية. بل ووفق الظاهر، فإن 

 .هذه الفرصة ستُهدر تماماً، كما أهدر العرب كثيراً غيرها

هذه النتيجة تستند إلى الوقائع السياسية واألمنية، السيما الحروب والنزاعات الدائرة في المنطقة، كما 

االقتصادية العامة، إضافة إلى ما يرتبط بكل ذلك من معطيات عالمية وإقليمية. إذ طالما أننا األحوال 

مشغولون بالحروب، فلن يكون لدينا وقت للعمل وإنشاء االستثمارات بالقدر الالزم لتوظيف طاقات الشباب 

  .وتشغيلهم بالشكل األمثل، ضمن رؤية واضحة لتنمية مستدامة

مليون نسمة، أي نحو  385الم العربي، حسب صندوق األمم المتحدة للسكان، بحوالي يُقدر عدد سكان الع

. فيما يشكل الشباب 2030مليونا بحلول العام  488من سكان العالم. ويتوقع أن يصل العدد إلى  % 5.3

 .عاما حوالي ُخمس السكان 24-15العرب من الفئة العمرية 

شباب ضمن هذه الفئة، وهم الذين يمثلون وقود اإلنتاج والعمل في ووفقا للمصدر ذاته، فقد ارتفعت نسبة ال

 )المزيد(. .2015مليونا في العام  70إلى  1995مليون شاب في العام  49وطننا العربي، من 

 )المزيد( ..

 حلمي االسمر – !فالفل قرص

 الدستور
هم مراقبة شروق الشمس، ويطربون لغناء العشاق الصغار، ومن يكفيهم قرص فالفل للعشاء، ومن يسر

سنونو عابث، هم من يشعرون بالسعادة، وهم من يدركون سر الحياة، أما أولئك المشغولون بأحقادهم 

والسيطرة على الضعفاء واالستحواذ على القوة الغاشمة، وإدارة أموالهم الطائلة، التي ال يهمهم كيف 

اس، فهم أشبه بالجيف النتنة، التي يهيأ لها أنها على قيد الحياة! يزيدونها، وال من أين أتت، فهم أشقى الن

لست زاهدا بالحياة، بل أحبها كثيرا، وأعتقد أن هناك جنة على األرض، تقود إلى جنة السماء، وكما أن 

 هناك حياة بعد الموت، ثمة حياة أيضا قبل الموت، تستحق أن تُعاش بكامل نصابها، وال اكره الرفاهية وال

المال، ولكنني حين انظر إلى تكالب الناس على المنافع والمكاسب بشتى أنواعها، اشعر أن ثمة نوعا من 

 !- في سلوك الكثيرين، يخرجهم من دائرة البشر، ويفقدهم معنى الحياة واالستقرار والهدوء« الحيونة»

  )المزيد(
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 عين الراي

 حذرت المساحة مكاتب اصحاب نقابة

 على العاملة والمحالت المطابع اصحاب

 أو استصدار من كافة االختام صناعة

 للمساحين اختام تصنيع أو استنساخ

 تحت النقابة وشعار اسم تحمل المرخصين

 ان بينت النقابة.. القانونية المسؤولية طائلة

 فقط يعود للزمالء الختم هذا مثل اصدار

 .رسمي خطاب بموجب للنقابة

 األئمة من تخلو البترا لواء في عدة مساجد

 األحياء أهالي يعمل فيما والموظفين

 واالمامة خدمتها على والمتطوعون

 .بالمصلين

 طالب الملقي هاني. د الوزراء رئيس

 والمؤسسات الرسمية والدوائر الوزارات

 شهادة اشتراط بعدم العامة والهيئات

 لغايات «راسب» العامة الثانوية الدراسة

 الثالثة الفئة وظائف في التعيين أو التجنيد

 بطلب واالكتفاء المختلفة الدولة أجهزة في

 التي األساسية للمرحلة المدرسية الشهادة

  الصف تحديد أو العاشر بالصف تنتهي

 صنارة الدستور

 قائمة لالنتخاب المستقلة الهيئة نشرت

 حسابات مدقق( 359) وعناوين بأسماء

 جمعية لدى اعتمادهم تم والذين مزاول،

 تدقيق لغايات القانونيين، المحاسبين

 الهيئة وتزويد االنتخابية القوائم حسابات

 .  الشأن بهذا خاصة بتقارير

 العالي التعليم وزارة اتصال لقنوات تعزيزا

 وذويهم الطلبة مع العلمي والبحث

 قناة باستحداث الوزارة قامت والمراجعين،

 االتصال خدمة وتوفير جديدة اتصال

 وتم الوزارة، مديريات مديري مع المباشر

 على للرد خاصة لهم هواتف أرقام تخصيص

 الخدمات جميع حول المواطنين استفسارات

 وسائل عبر نشرها تم الوزارة، تقدمها التي

 الوزارة وفق الخطوة هذه وتأتي. مختلفة

 تتبعها، التي المفتوح الباب سياسة ضمن

 .االختصاص ألصحاب األمور وإيالء

 

 حالة الطقس

 23/8/2016 الثالثاء
 

 نهار قليالً  الحرارة درجات ترتفع

 العامة معدالتها لتتجاوز اليوم

 بحدود العام من الوقت لهذا نسبةً 

 موقع بحسب مئوية، درجات 2-4

 .العرب طقس

 يكون الطقس ان الموقع وأوضح

 وحاراً  الجبال في اعتيادياً  صيفياً 

 ظهور مع المناطق بقية في نسبياً 

 االرتفاع، متوسطة الُسحب بعض

 األغوار مناطق في حاراً  ويستمر

 وتكون. والعقبة الميت والبحر

 إلى خفيفة غربية، شمالية الرياح

 عصراً  تنشط السرعة ُمعتدلة

 خليج وفي البادية، في ومساءً 

 نشطة إلى ُمعتدلة شمالية، العقبة

 .هادئا والبحر السرعة،



 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 

  بورصة عمان -السوق المالي 

  ابداع االوراق الماليةمركز 

 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

  طاللجامعة الحسين بن 

 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 

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 

  القطريةوكالة األنباء 

 وكالة األنباء الكويتية 

 وكالة المغرب العربي لالنباء 

 وكالة أنباء االمارات 

  التركيةوكالة انباء جيهان 

 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 
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http://www.mauritania.mr/
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http://www.omannews.com/
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http://arabic.yonhapnews.co.kr/
http://www.hpc.org.jo/
http://www.jcscc.gov.jo/
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