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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".
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  (1خبر رقم )

 والتكنولوجيا"رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يلتقي رئيس "العلوم 
 +  طلبة نيوز+  الوقائع اإلخبارية+  المدينة نيوز+  الغد + ستورالد + بترا+  الراي

حث رئيس جامعة العلوم 

والتكنولوجيا الدكتور عمر 

الجراح مع رئيس هيئة اعتماد 

مؤسسات  التعليم العالي 

وضمان جودتها الدكتور بشير 

الزعبي، عددا من القضايا 

المتعلقة في التعليم العالي في 

المملكة و كيفية الوصول 

بمؤسسات التعليم العالي إلى 

مستوى عال من الجودة 

والتنافسية العالمية، تضمن 

استمرارية جودتها 

 .وتـنافـسـيتهــا

ج الجامعة معتمدة وقال الجراح خالل اللقاء الذي عقد اليوم الثالثاء في الجامعة، ان جميع برام

من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي حيث تسعى الجامعة في االستمرار في اعتماد عدد 

 .من البرامج عالمياً، لتتوافق مع المعايير العالمية بما يخدم سوق العمل المحلي والعالمي

عتماد يذكر ان ستة اقسام في الجامعة حصلت على االعتماد المطلوب من قبل مجلس اال

، حيث ستُعامل شهادات خريجي 2022حتى العام  (ABET) للهندسة والتكنولوجيا األميركي

 المزيد() .......هذه األقسام مثل أي شهادة في جامعة أميركية معتمدة

 

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 ورشة عمل حول اخالقيات البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
 +  طلبة نيوز+  المدينة نيوز+  بترا+  الغد

نظمت كلية التمريض وكلية العلوم الطبية 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  التطبيقية

 ورشة عمل مشتركة حول اخالقيات البحث العلمي.

واكدت عميدة كلية التمريض الدكتورة رائده ابو 
الرب التي افتتحت الورشة على أهمية مثل هذه 

أعضاء الهيئة الورش لزيادة الوعي عند 
التدريسية عن اخالقيات البحث العلمي والمحاور 
التي تتعلق بقضايا البحوث األخالقية في مواضيع 

 سوء السلوك البحثي وتأليف وكتابة ونشر االبحاث وإدارة البيانات.
وقالت الدكتور نهاية الشياب من كلية التمريض ان الهدف من هذه الورشة هو تعزيز الوعي 

 )المزيد( رفة فيما يتعلق بقضايا البحوث األخالقية وزيادة المع
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 (3خبر رقم )

  ": سنحصد غداً ما نزرع اليومعمر الرزاز يكتب "مجلس النواب
 الغد

لمجلس النواب دور رئيسي في السياسة االقتصادية للبالد، ومع 
أن لجانه االقتصادية والقانونية وبعض كتله الفاعلة قد أبلت بالء 

حسنا سعيا الى تفعيل دور المجلس، إال أن أثره االيجابي الكلي 
كان ضعيفا على فيما يعنى بالشأن االقتصادي وبأحسن األحوال 

مّر السنين وسلبيا في حاالت التدخالت الفردية التي تدفعها 
الواسطة والمصالح الضيقة بدال من المصلحة الوطنية. واعترت 

العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صبغة المناكفة المصاحبة لتبادل المنافع بدال من 
   .مصالحالندية المصاحبة لفصل السلطات ومنع تضارب ال

ولكي نتجاوز هذا الواقع، ولكي ال نتحاور بالعموميات يصبح من المهم االجابة على األسئلة 
 )المزيد( .التالية: ما هي األولويات االقتصادية المقبلة؟

 
 

  

 (4خبر رقم )

 

  %90غراما من الكعكة الصفراء بنقاوة  25استخالص 
 الراي

أستخلص فريق عمل متخصص من مديرية مختبرات البحوث والمعلومات في هيئة الطاقة  

الذرية األردنية، " اليورانيوم" من خامات وسط األردن، إلنتاج الكعكة الصفراء والذي يعتبر 

وبحسب الهيئة تم استخالص  .يزة األساسية لمشروع استغالل واستثمار اليورانيوم األردنيالرك

(من الكعكة الصفراء مخبرياً بنجاح باستخدام موارد ومواد محلية %90( غراماً بنقاوة )25)

وأكدت الهيئة ان األعمال المستقبلية للهيئة في مشروع استخالص  .وبتكلفة اقتصادية

 ()المزيد ...إنشاء وحدة ريادية إلنتاج الكعكة الصفراء محلياً من الخامات اليورانيوم تشمل

 

 خبر رقم )5(

 شكوى لمخالفات مهنية مختلفة على مراكز تجميل واطباء 40العبادي: 
 الدستور

شكوى بخصوص  40رفعت جمعية اطباء الجلدية في نقابة االطباء لمجلس النقابة نحو 
مهنية مختلفة على مراكز تجميل واطباء. وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد مخالفات 

العبادي، ان الشكاوى التي تم رفعها، جاءت بعد التعديالت التي طرأت على نظام العناية 
بالبشرة الجديد الذي يمنع ممارسة االجراءات الطبية التي تدخل في اختصاص اطباء الجلدية 

عض اجهزة اختصاص الجلدية في مراكز التجميل والعناية بالبشرة. واستخدام اجهزة الليزر وب
واشارالعبادي في تصريح صحفي اليوم الثالثاء إلى ان اقرار النظام الذي جاء بعد جهد كبير 

من الجمعية، يصب في صالح المواطن والحفاظ على سالمته بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها 
ه يصب في صالح اطباء الجلدية ويمنع التعدي على اللجنة على تلك المراكز، كما ان

 )المزيد( ..اختصاصهم

http://www.alghad.com/articles/1088132-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.alghad.com/articles/1088132-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.alghad.com/articles/1088132-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://alrai.com/article/1008161/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-25-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%A9-90-
http://alrai.com/article/1008161/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-25-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%A9-90-
http://www.addustour.com/18047/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%3A+40+%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89+%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1.html
http://www.addustour.com/18047/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%3A+40+%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89+%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1.html
http://www.addustour.com/18047/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%3A+40+%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89+%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84+%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1.html


  (6خبر رقم )

  %3.6ارتفاع اإليرادات الضريبية 
 الراي

 2300ر3بالمئة إلى  3ر6اظهرت بيانات وزارة المالية أن اإليرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 

مليون دينار للفترة ذاتها  2162ر7مليون دينار في النصف األول من العام الحالي مقارنة مع 

بالمئة من اإليرادات الضريبية  50وتمثل االيرادات الضريبية المتحققة حوالي .2015من 

وشكلت االيرادات من الضريبة .مليون دينار 4597والبالغة  2016لمتوقع تحصيلها في عام ا

مليون  1423ر4العامة على السلع والخدمات أكثر من نصف اإليرادات الضريبية، إذ بلغت 

 )المزيد( ....بالمئة 5ر6مليون دينار بارتفاع نسبته  1346ر9دينار مقارنة مع 

 

 (7خبر رقم )

 حالة تزوير لشهادات جامعية وإحالتها إلى القضاء 11عويس: ضبط 
 الغد

شهادة مزورة العام الحالي، واحالت حامليها  11اكتشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 .ما صرح به لـ"الغد" الوزير الدكتور وجيه عويس الى الجهات القضائية، بحسب

واكد عويس، ردا على ما نشرته بعض وسائل التواصل االجتماعي حول وجود اعالنات لبيع 

شهادات جامعية اردنية مزورة، إن وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات المختصة، 

للمدعي العام، وضبطت بعض "أحالت عددا من حاملي الشهادات المزورة من دول عديدة 

 ."الشهادات المزورة من خالل دقة اآلليات واإلجراءات التي تطبقها بهذا الشأن

وكان عويس التقى امس رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى األردن د. محمد الظفيري، للوقوف 

اردنية على ما أثير في بعض وسائل التواصل االجتماعي من وجود اعالنات لبيع شهادات عليا 

 )المزيد( .... مزورة، حسب وكالة االنباء الكويتية

 

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 ألف سكرتيرة بالضمان 15حملة للتأكد من شمول 
 الدستور

اًء ألطباء القطاع ند  وّجهت مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ناديا الروابدة 

الخاص والمحامين وأطباء األسنان وأصحاب المكاتب الهندسية والمنشآت الصغرى ناشدتهم 

فيها المبادرة لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعامالت لديهم بالضمان؛ بما يعكس امتثالهم 

ت لديهم، للقانون والتزامهم بمسؤوليتهم الوطنية واالجتماعية، واهتمامهم بالعاملين والعامال

مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى استقرار هؤالء العاملين والعامالت، ورفع مستوى انتمائهم 

ووالئهم لهم، وإخالصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم، وبالتالي؛ ستكون الفائدة مشتركة 

ودعت الروابدة خالل جلسة عصف ذهني عقدتها مؤسسة  للجميع من أصحاب عمل وعاملين. 

 )المزيد(كة كافة األطراف المعنية الضمان بمشار

http://alrai.com/article/1008203/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-36-
http://alrai.com/article/1008203/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-36-
http://alrai.com/article/1008203/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-36-
http://alghad.com/articles/1090912-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-11-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1090912-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-11-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1090912-%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-11-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.addustour.com/18048/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84+15+%D8%A3%D9%84%D9%81+%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18048/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84+15+%D8%A3%D9%84%D9%81+%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18048/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84+15+%D8%A3%D9%84%D9%81+%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86.html


 (9خبر رقم ) 

 جمعية خيرية بشبهة التدخل باالنتخابات النيابية 30التحقيق مع 
 الغد

جمعية خيرية، يشتبه بقيامها بمخالفات لقانون  30تحقق وزارة التنمية االجتماعية مع 

بحسب مصدر في الوزارة، فيما احيل الى الجمعيات، لجهة دعم مرشحين لالنتخابات النيابية، 

وقال المصدر لـ"الغد" أمس أنه "لغاية  .القضاء من هذه الجمعيات حتى اآلن ثالث جمعيات

جمعيات في مخالفات جسيمة لقانون الجمعيات، لجهة تسخير مبانيها  3اآلن ثبت تورط 

 ()المزيد كمقرات انتخابية لمرشحين

 

 (10خبر رقم )

 من إجمالي التسهيالت في النصف األول %99البنوك تمنح 
 الراي

من إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة بنهاية النصف  %99استحوذت البنوك على نحو 

بيانات نشرها البنك المركزي على ووفق .األول من العام الحالي، من بين عدة جهات مقرضة

موقعه اإللكتروني، ارتفعت التسهيالت االئتمانية التي منحتها البنوك المرخصة ومؤسسة 

مليار دينار بنهاية  21.17اإلقراض الزراعي وبنك تنمية المدن والقرى والبنك األردني، من 

 .%1.25يادة بلغت نحو ، وبنسبة ز2016مليار دينار بنهاية حزيران  22.44، إلى 2016أيار 

مليار  22.16وحسب البيانات، بلغ حجم التسهيالت التي قدمتها البنوك بنهاية حزيران حوالي 

مليار  21.88وبلغت تسهيالت البنوك .من إجمالي التسهيالت الممنوحة %98.7دينار، شّكلت 

 ()المزيد ..2015دينار بنهاية حزيران 

 

 (11) خبر رقم

  ..تعيينات بالتحايل في مؤسسات حكومية
 الراي

يطلبون من ديوان الخدمة المدنية تعيين اشخاص  حكومية مسؤولون في وزارات ومؤسسات

م عدم حاجة هذه المحافظات للتعيين. وقالت من محافظات معينة لملء شواغر وظيفية رغ

مصادر مطلعة انه في حال رفض الديوان يكرر المسؤولون الطلب حتى تتم االستجابة لهم 

ويعين االشخاص في مركز الوزارة او المؤسسة الحكومية وليس في المحافظة التي طلب 

 .منها

 

ة ان طريقة التعيين هذه فيها المصادر ذاتها تساءلت عن قانونية مثل هذه االجراءات معتبر

تحايل على ديوان الخدمة مطالبة بان يتم طلب التعيين على مستوى المملكة وليس المحافظة 

 )المزيد(. ....لتحقيق العدالة

http://alghad.com/articles/1090842-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-30-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://alghad.com/articles/1090842-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-30-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1008280/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-99-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://alrai.com/article/1008280/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-99-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://alrai.com/article/1008341/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
http://alrai.com/article/1008341/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
http://alrai.com/article/1008341/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
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 عصام قضماني –العمل  سوق خيارات تنويع
 :الراي

من العمالة الوافدة , رغم  %70بالعمالة المصرية ألنهم الغالبية ويشكلون نحو تنظيم سوق العمل يختص 
 .جنسيات أخرى في األردن 108أن هناك 

 
« االتفاقيات الدولية»كلما فتحت الحكومة هذا الملف , كان هناك دائما من يتصدى لإلجراءات برفع كروت 

نظيم فيه مصلحة للعامل قبل صاحب العمل , وفي مقدمتها حقوق اإلنسان واإلتجار بالبشر , مع أن الت
 .وتصريح العمل الصحيح هو فقط ما يحفظ حقوق العامل المادية والمعنوية

األسبوع المقبل ستبدأ إجتماعات اللجنة العليا األردنية المصرية , وألن اإلجراءات األخيرة تمس بحكم 
ا , لكن الكفة الراجحة بيد المفاوض األغلبية العمالة المصرية في األردن فسيكون هذا الملف حاضر

األردني إذا ما استخدمها يجب أن تركز على أن التنظيم هو مصلحة للعامل ولصاحب العمل ولحقوق 
الخزينة في كم المال المستنزف بواسطة عمالة سائبة هي أضعاف تلك المصرح بها , وحواالتها المالية 

 .... ...خرى تعكس الدعم المباشر للخزانة المصريةمؤشر على حجم مشكلة التسرب لكنها في اليد األ
 )المزيد(

 
 
 
 

 

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

 -  :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

A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8A%D9%84%D8%A7%D9%84+%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 atحرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة 

8%A7+%D9%86%D8%Bhttp://www.addustour.com/17738/%D9%84%D

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

f5YC.dpu .....)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.

 خالد الزبيدي – .. المركبات لسوق وتعطيل ارباك

 الدستور
قرارا رفع الضرائب ) الجمارك( على المركبات المستعملة بنسبة تزيد عن النصف، ومضاعفة رسوم بيع 

وشراء السيارات ادى الى تعطيل التخليص على المركبات في )حرة( الزرقاء والمرافق االخرى، وبقينا ان 

شكلة ان مسؤوال رفيع ايرادات الخزينة خسرت مبالغ يفترض ان ال تخسرها في ظل الظروف الراهنة، والم

تؤكد ان الحكومة لن تتراجع عن القرارين مهما كان الثمن، وهنا يتساءل   المستوى يطلق تصريحات

 .المراقب اين مصلحة االقتصاد الوطني والمالية العامة والمواطنين من تجار ووسطاء في سوق المركبات

ونتيجتها كانت وخيمة على االقتصاد واالستثمار قرارات مالية كثيرة اتخذت سابقا تنفيذا الشتراطات دولية، 

وعلى قدرة المستهلكين في تلبية احتياجاتهم االساسية وغير االساسية، علما بأن القرارات المالية 

والضريبية يفترض ان تتخذ وفق احكام الدستور وتعديالته، وان تحصل على موافقة مجلسي النواب 

 .ذت بمعزل عن المسار الطبيعي لهاواالعيان، اال ان عشرات القوانين اتخ

البعض يعتقد ان قطاع تجارة المركبات الموازي ) المركبات المستعملة( تضررت كثيرا، وان السوق 

 )المزيد( اليحتاج اليها في ظل االزدحام المروري الخانق

(

http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%

 مروان المعشر – الدولة مصلحة من السلطات تقاسم
 الغد

اتبعت الدولة األردنية، ولعقود، سياسة تقوم على تحجيم السلطتين التشريعية والقضائية، وتعظيم نفوذ 

السلطة التنفيذية؛ معتبرة أن ذلك يصّب في مصلحة البلد، ألن الديمقراطية قد تجلب عواقب وخيمة في مناخ 

لم تعد السلطة التنفيذية مهيمنة على صنع القرار فحسب، بل بات أيضا وبمرور الوقت،  .إقليمي مضطرب

لألجهزة األمنية دور أكبر في صناعة القرار من دور باقي األجهزة داخل السلطة التنفيذية نفسها، بما في 

 .ذلك الحكومة. واعتبر ذلك، بدوره، ضمانة ألمن واستقرار البلد

ماعي غير مكتوب، يقول إن على السلطة التنفيذية تأمين الخدمات وباتت إدارة البلد تعمل وفقا لعقد اجت

األساسية، من وظائف وتعليم وصحة ودعم للمواد األساسية، مقابل غياب صوت فاعل للمواطن في عملية 

صنع القرار عبر تشريعات تضمن تمثيال عادال ونزيها له، كما تضمن نظاما من الفصل والتوازن والمراقبة 

بدأت هذه المعادلة باالختالل عندما سمن جهاز السلطة التنفيذية حد التخمة،  .حقيقيينوالمساءلة ال

فأصبحت مواردها بالكاد تصرف على نفسها. وتبعا لذلك، بدأت نوعية الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة 

 ()المزيد. .باالنخفاض التدريجي

 )المزيد( ..

http://alrai.com/article/1008050/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://alrai.com/article/1008050/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84+%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA+...html
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84+%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA+...html
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84+%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA+...html
http://www.alghad.com/articles/1090382-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1090382-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الصالة

 م 08:41 م 07:11 م 04:17 م 12:39 ص 06:06 ص 04:37 الوقت

 زواريب الغد

 الملقي هاني الدكتور الوزراء رئيس يرعى

 تعزيز دراسة إلطالق حفال اليوم صباح

 يقام الحفل. أفريقيا إلى األردنية الصادرات

 .الميريديان فندق في

 

 المقبل السبت للدراسات نيسان مركز ينظم

 القدس، فندق في العلمانية حول ندوة

 ذوقان الدكتور التربوي الخبير فيها يتحدث

 قاخون نارت الكاتبان والزميالن عبيدات

 .عامر بني ومعاذ

 

( البوندستاغ) األلماني البرلمان رئيس نائب

 األسبوع نهاية عمان يزور بولمان ادلغارد

 في بولمان أعمال جدول على. الحالي

 الفوج تخريج حفل رعاية للمملكة زيارته

 األردنية، األلمانية الجامعة طلبة من السابع

 قصر في المقبل السبت مساء سيقام الذي

 .للشباب الحسين بمدينة الثقافة

 صنارة الدستور

 من بعدد تجمعها صورة الملكة جاللة شرتن

 تحت» القدم لكرة الوطني المنتخب فتيات

 وكتبت اإلنستجرام حسابها على «عاما 17

 في) واإلنجليزية العربية باللغتين تعليقا

 المنتخب فتيات مع الدولي عّمان ستاد

 عاما 17 تحت للسيدات القدم لكرة الوطني

 العالم كأس بطولة في سيشاركن ممن

 ستقام والتي العمرية الفئة هذه عن للسيدات

 (.للصبايا التوفيق كل. مرة ألول األردن في

 بتوثيق Facebook شركة ادارة قامت

 على الوزراء لرئاسة الرسمية الصفحة

 . الفيسبوك موقع

 حالة الطقس

 24/8/2016 االربعاء
 

 اليوم نهار الحرارة درجات تستمر

 نسبةً  العامة معدالتها من أعلى

 4-3 بحدود العام من الوقت لهذا

 موقع بحسب مئوية، درجات

 ".العرب طقس"

 في نسبياً  حاراً  الطقس ويكون

 بعض ظهور مع المناطق عموم

 وحاراً  االرتفاع، متوسطة الُسحب

 األغوار مناطق في الفت بشكل

 وتظهر والعقبة، الميت والبحر

 في المتوسطة الُسحب من كميات

 مع تترافق قد البالد شرق أقصى

 المثيرة السطحية للرياح نشاط

 .والغبار لألتربة



 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 

  الدركالمديرية العامة لقوات 

  

 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 

 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 

 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 

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

