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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

إعالن قائمة المقبولين بالجامعات الرسمية غدا أو مطلع األسبوع
الغد
استبعدت مصادر مطلعة في وزارة التعليم والبحث العلمي إعالن قائمة القبول الموحد للطلبة
المقبولين بالجامعات الرسمية للعام الجامعي  2017 /2016اليوم ،مرجحة إعالنها غدا أو
مطلع األسبوع المقبل.
وتضم القائمة الطلبة المقبولين تنافسيا ،وكذلك المستفيدين من المكارم الملكية السامية ألبناء
العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة واألجهزة األمنية ،وأبناء المعلمين ،وطلبة
المخيمات ،والمكرمة الملكية السامية لطلبة العشائر األردنية في مدارس البادية ،والمدارس
ذات الظروف الخاصة ،والحاصلين على شهادات الثانوية العامة غير األردنية ،والحاصلين على
شهادات الثانوية األجنبية ،ومن اجتازوا امتحان التوجيهي في أعوام سابقة .
ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم تقديم الطلبات ممن اجتازوا امتحان شهادة الدراسة الثانوية
العامة "التوجيهي" للدورة الصيفية الحالية 27402 ،طالبا ،من الحاصلين على معدالت 65
بالمئة فأكثر ،فيما بلغ إجمالي عدد طلبات االلتحاق بالجامعات األردنية الرسمية لدرجة
البكالوريوس بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد 33675
طلبا.
يشار إلى ان أعداد الطلبة الذين تم التنسيب بهم من قبل الجامعات األردنية الرسمية للعام
الجامعي  2016/2017بلغ  36575طالبا وطالبة ،في حين نسبت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي بقبول  22ألف طالب وطالبة وفق الطاقة االستيعابية للجامعات( ......المزيد)

خبر رقم ()2

التعليم العالي تطالب بمادة لحقوق االنسان في الجامعات
الراي
دعا رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي الى
اشتراط وجود مكتب لحقوق االنسان في الجامعات االردنية ضمن المعايير االعتماد العام.
واكد الزعبي خالل لقائه اليوم الثالثاء المنسق الحكومي لحقوق االنسان باسل الطراونة،
اهمية ادخال مادة حقوق انسان كمتطلب اجباري في الجامعات للتوعية بحقوق االنسان
خصوصا ان الجامعات االردنية تحتضن نحو  300الف طالب وطالبة.
واشار خالل اللقاء الذي حضره الكادر الوظيفي في هيئة االعتماد ،الى ان بعض بنود الخطة
الوطنية لحقوق االنسان تنسجم مع معايير ضمان الجودة التي اقرتها الهيئة خاصة فيما يتعلق
بتوفير بيئة تعليمية مميزة للطلبة.
وبين الزعبي ان االردن كان في طليعة الدول التي تجاوبت مع مواثيق حقوق االنسان استنادا
الى ما جاء في الدستور االردني المتضمن المبادئ االساسية التي وردت في االعالن العالمي
لحقوق االنسان وما تاله من معاهدات واتفاقيات( ......المزيد)

خبر رقم ()3

446حالة إنتحار خالل خمس سنوات في األردن
الراي
بين التقرير اإلحصائي السنوي لعام  2015الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في األردن
وجود إرتفاع مستمر في حاالت اإلنتحار المرتكبة باألردن منذ عام  2011حتى عام ،2015
حيث تم إرتكاب  446حالة إنتحار خالل خمس سنوات .واشارت جمعية تضامن الى أن عدد
حاالت اإلنتحار المرتكبة عام  2011بلغت  39حالة ،وبدأت بعدها باإلرتفاع حيث أرتكبت 86
حالة عام  ،2012و  108حالة عام  ،2013وإنخفضت الى  100حالة عام  2014لتعود
وترتفع خالل عام  2015حيث بلغت  113حالة .وإستناداً الى التسجيل الحيوي الشامل لبيانات
على مدار خمس سنوات ،أشار تقرير يعد األول من نوعه حول اإلنتحار والذي أصدرته منظمة
الصحة العالمية خالل شهر أيلول  2014بعنوان "الوقاية من اإلنتحار :ضرورة عالمية" ،الى
أن  %52.7من حاالت اإلنتحار في األردن خالل عام  2012لذكور ( %.47.3المزيد)

خبر رقم ()4

السعودية تتحرى هالل ذي الحجة الخميس المقبل
الدستور
الرياض  -دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين
في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هالل شهر ذي
الحجة 1437هـ مساء بعد غد الخميس .وقالت المحكمة
في بيان لها اليوم الثالثاء إنها "ترغب ممن يرى الهالل
بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبالغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو االتصال
بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة( ....المزيد)

خبر رقم ()5

بلدية إربد تشتري  2000حاوية
الغد
أنهت بلدية إربد الكبرى إجراءات شراء  2000حاوية نفايات سيتم توزيعها بأماكن مختلفة
من المدينة ومناطقها ،وذلك ضمن سعي البلدية لتقديم افضل الخدمات البيئية للمواطنين ،وفق
رئيسها المهندس حسين بني هاني.
وبرر بني هاني شراء الحاويات رغم امتالك البلدية مصنعا ً خاصا ً بأن البلدية تشهد الفترة
الحالية عملية ترحيل للعديد من الدوائر ،ومنها دائرة المشاغل ومصنع الحاويات ،وبالتالي
توقف العمل في المصنع لفترة من الزمن لحين االنتهاء من تجهيز الموقع الجديد الكائن في
منطقة شارع فوعرا ،والذي سيتم تزويده بأفضل المعدات الخاصة بتصنيع الحاويات وتجديد
بعض الموجود منها( . .المزيد)

خبر رقم ()6

667ر 2مليار دوالر اجمالي المنح والمساعدات لألردن خالل 2015
الراي
قالت بيانات رسمية أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثالثاء ،ان اجمالي
حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها لألردن "منح وقروض ميسرة" من مختلف الدول
والجهات المانحة والتمويلية والتي تم توقيع اتفاقياتها من خالل الوزارة خالل عام  2015بلغ
667ر 2مليار دوالر.
ووفق البيانات ،توزعت المساعدات الخارجية بواقع 384ر 1مليار دوالر على شكل منح
و283ر 1مليار دوالر قروض ميسرة متعاقد عليها( ....المزيد)

خبر رقم ()7

الذنيبات :ملتزمون باإلنجاز النوعي والنجاح المميز في العملية التعليمية
الدستور
قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ،اننا
في الوزارة ملتزمون باإلنجاز النوعي والنجاح المميز في العملية التعليمية ،والسعي ألن يكون
األردن قصة نجاح في مجال اصالح التعليم ،ال سيما وقد خطت الوزارة خطوات جادة ومدروسة
في هذا اإلطار ،مؤكدا أن انفتاح الوزارة في التعامل مع كافة المؤسسات الدولية والدول
المانحة أسهم في االستفادة من تجاربها ودعمها .جاء ذلك خالل رعاية الدكتور الذنيبات اليوم
الثالثاء ،حفل إطالق نظام ادارة المعلومات التربوية" ، "Open EMISالذي جاء استجابة
لطلب الوزير الذنيبات من مدير عام منظمة اليونسكو ارينا بوكوفا خالل مشاركته في فعاليات
مؤتمر لليونسكو الذي عقد في باريس قبل عامين لتمكين وزارة التربية والتعليم من تطبيق
نظام ادارة معلومات تربوية( ....المزيد)

خبر رقم ()8

عمان  1.5 ..مليون ناخب ومعضلة رفع نسبة المشاركة باالنتخابات
الغد
من أصل حوالي  4.1مليون مواطن مدعوون لالقتراع في العشرين من الشهر المقبل ،يفترض
أن يتوجه أكثر من  1.5مليون ناخب عماني إلى صناديق االقتراع ،النتخاب  29نائبا ،من بينهم
سيدة تحصل على مقعد مخصص للعاصمة لـ"الكوتا النسائية".
ويتنافس على مقاعد عمان ،التي تقدر مساحتها بنحو  13287كيلومترا مربعا أي ما يعادل
 % 13.7من مساحة المملكة 60 ،قائمة انتخابية ،بينهم  42نائبا سابقا ،منهم  25نائبا كانوا
أعضاء بمجلس النواب السابع عشر.
ويشكل ناخبو عمان ،التي تم تقسيمها لخمس دوائر انتخابية بعدد مقاعد مختلف من دائرة
ألخرى ،ما يزيد على  % 35من مجموع الناخبين في المملكة( ...المزيد)

خبر رقم ()9

إنقاذ أكثر من  7آالف شخص من البحر األبيض المتوسط خالل  48ساعة
الدستور
قالت المنظمة الدولية للهجرة ،انها انقذت خالل اليومين الماضين  7االف و 27شخصا قبالة
السواحل الليبية حيث تم إيصالهم إلى بر األمان بعد أن كانوا يبحرون معا في أسطول صغير من
السفن غير الصالحة لإلبحار في أعالي البحار .وأوضح المتحدث باسم المنظمة في جنيف،
جويل ميلمان ،أن األسطول شمل  44قاربا مطاطيا ،وثماني سفن خشبية صغيرة واثنين من
قوارب الصيد الكبيرة ،مشيرا الى مقتل اثنين خالل عملية االنقاذ يوم االثنين .وأضاف ميلمان
للصحفيين "لقد شاهدنا صورا ،كان كثير من الناس يرتدون سترات النجاة( ....المزيد)

خبر رقم ()10

طبيب أردني يبتكر عالجا لخشونة المفاصل بالخاليا الجذعية
الغد
بتكر طبيب أردني طريقة جديدة لعالج خشونة المفاصل وبعض حاالت اإلصابات الرياضية
تعتمد على حقن خاليا جذعية مأخوذة من نفس المريض ،في مقاربة أكثر أمانا من العالجات
التقليدية الحالية .ويقول مبتكر الطريقة العالجية الجديدة اختصاصي جراحة العظام والمفاصل
الدكتور نزار الصالحات إنها تعتمد على فكرة إعادة ترميم الجسم لذاته ،وذلك من خالل قدرة
الخاليا الجذعية الذاتية على إعادة ترميم األنسجة بشكل عام .وهذه الطريقة تتكون من قسمين،
األول إجراء عملية تنظير المفصل بتقنية خاصة تهدف إلى الحفاظ على أكبر كم ممكن من
النسيج الطبيعي داخل المفصل ،أما الثاني فبحقن الخاليا الجذعية الذاتية المشتقة من النسيج
الدهني( ......المزيد)

خبر رقم ()11

األردن :عروسان يتبرعان بقيمة هدايا زواجهما لدعم أسر فقيرة
الغد
تبرع عروسان بقيمة جميع الهدايا التي ترد لهما في حفل زفافهما
للجمعية العربية لحماية الطبيعة.واوضح رئيس الجمعية رامي
برهوش ان التبرع جزء من مشروع يستهدف عددا من المناطق
في األردن (البيوضة وغور الحديثة ودير عال) سيتم توزيع 12
رأسا من الغنم و 20خلية نحل وإنشاء معرش عنب وزراعة 2500
شجرة مثمرة ،باإلضافة إلى زراعة ستة االف شجرة مثمرة في منطقة سلفيت .واشار في
تصريح صحفي اليوم الى ان الجمعية تأمل ان تصبح مبادرة العروسين سنة حميدة للشباب
للمساهمة في دعم المزارعين الصغار للوصول إلى اكتفائهم( ...........المزيد)

مقاالت
"لغز" مخالفات السير! – محمد أبو رمان
الغد:
س ِّجل بحقي العديد من مخالفات السير ،بدعوى الوقوف الخاطئ ،أكثرها كان
خالل األسابيع الماضية فقطُ ،
من أمام مكتبة "الدار األهلية" في وسط البلد ،عندما ُ
كنت أركنُ سيارتي بجانبها؛ حيث ال يوجد أي مكان
آخر لالصطفاف ،أو مساحات قريبة لالصطفاف القانوني!
في واقعة أخرىُ ،
كنت أجلس في سيارتي إلى جانب الطريق ،أقرأ في هاتفي الشخصي استعداداً لمشاركة
ُ
فاستفسرت منه عن السبب؛ وأنا موجود داخل السيارة ،وأقف
تلفزيونية ،ألفاجأ بشرطي السير يخالفني.
علي المغادرة
حجته أنه لم يرني ،ألنّ أشعة الشمس ساطعة ،وأ ّنه كان يتوجب
ّ
بجوار الشارع .فكانت ّ
ُ
وقلت له :هل أنا أقوم بالسرقة كي
بالسيارة عندما رأيته يخالف المركبات األخرى .فتفاجأت بهذا المنطق،
أهرب منك!
أي حال ،هذه أمثلة قليلة من مالحظات كثيرة بدأت تتدفق على مواقع التواصل االجتماعي عن التشدد
على ّ
المفاجئ لدى إدارة السير في موضوع المخالفات ،بخاصة ما يتعلق بالوقوف الخاطئ ،حتى بدا األمر
وكأ ّنه "لغز" بالنسبة لكثير من الناس( ...المزيد)

حواضن لإلبداع – زياد الرباعي
الدستور
امام منجزات كبيرة  ،وابداع اردني يقوده افراد غالبا ومؤسسات احيانا  ،ال بد من التفكير بحواضن حقيقية
لصقل المواهب لتكون عونا للمبدعين في شتى المجاالت.
الكثيرأحد
وانفقوا الى
بجد ،صديقتيها
ذهبت مع
إنها
فيها،
تقول
فتاة
اإللكتروني من
الثناءعلى
تستحقرسالة
وصلتني
امام أيام
نحنعدة
قبل
تحاكي العالمية  ،عمل اصحابها
بريدي ،ومنجزات
والتكريم
حاالت
العشاء وبالفعل تناولن طعامهن وكان طعاما عاديا جدا - See more at:
طعام
لتناول
عالميا.
االبداع
المطاعمالى
ليصلوا
http://www.addustour.com/17739/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%Bأو
وبعد قطف الثمار نتذكرهم  ،حتى ان البعض ممن كان عثرة امام االنجاز  ،أراد أن ينسب الفضل لنفسه ،
يتبناه فيما بعد.
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
االيام الفائته كانت حافلة فاحمد ابو غوش حفر اسم الوطن بذهبية في االولمبياد  ،وكان وراءه مدرب قدير
وفرق طالبية تحوز على مراتب عالمية في المسابقات  ،واطباء ومهندسون وفنانون وغيرهم على قوائم
%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W
مبدعي العالم( .المزيد)
( .......kcuQRJj.dpufالمزيد)
حرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة - See more at:
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
شعب خجول جدا – ..احمد حسن الزعبي
9%88%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%87.html#st
الراي
(المزيد)عتيّا ،أنه أثناء النظرة األولى للفتاة التي قدم لخطبتها (أصبحت
من العمر
قال لي أحد األصدقاء وقد بلغ
hash.MdikrOvQ.dpuf
زوجته الحقا) والحديث الطفيف المتبادل بينهما لم يجد عنصر كيمياء واحد بين دماغه ودماغها فقرر
http://www.addustour.com/17737/%D9%84%D9%90%D9%85+%D9%84
الخروج من المأزق في أقل الخسائر  ،وأثناء انتظار السيدة الوالدة رد ابنها الفوري حول رأيه بالعروس ،
%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9
تردد ،تلعثم ،لم يستطع ان يشبك حرفين معا..فاعتبروا أن السكوت عالمة الرضا وأن الخجل وحده منعه من
%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A
التعبير عن إعجابه ال أكثر ،فقرأ الحضور الفاتحة وقرروا إحضار جاهة موسعة بعد يومين ..يقول الصديق
%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9
الكهل  ،أنه قد أخبر أمه في نفس المساء بعدم الموافقة ،وأبدى رغبته وهو في كامل قواه العقلية التراجع
%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%9F.html#sthash.CYXHE
الحجة بعبارة–أعتقد نصف الشعب يدفع ثمنها
عن خطبة الفتاة ،ألنه لم يعط رأيا بالموافقة أصال ..فقرعته
ّ
(المزيد)
.....5YC.dpu
صلة بعد عشرين
مختلفة–«
fاآلن بمواقف
مش عيب عليك ...انت زلمة ؟؟ عيب الزلمة يرجع بحكيه»..المح ّ
الثانية ألن
سنة من الزواج؛ أربعة أوالد وثالث بنات وضرة وطليقة  ،فقد قرر بعد عشرين سنة أن يتزوج
>>>>
http://www.addustour.com/17734/%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D
األولى زوجة المجتمع–وقد تركها لهم–أما الثانية فهي زوجته التي هي من اختياره الواعي دون
9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%B3
مؤثرات( ........المزيد)
%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7.html#sthash.1LGD00U6.
( ....dpufالمزيد)

متفرقات:
عين الراي

صنارة الدستور

امانة عمان دعت التجار المعنيين بالحصول
على الحظائر لبيع االضاحي داخل حدودها
الى مراجعة مناطقها لتقديم ودفع الرسوم
والتأمينات اعتبارا من الرابع من ايلول
ولغاية السادس من ذات الشهر.
البنك المركزي ينوي التعاقد مع احدى
الشركات المتخصصة بعمل دراسات سوق
وذلك لعمل دراسة سوق حول المؤسسات
المالية غير المصرفية للوقوف على حجم
هذا القطاع وعدد المتعاملين معه ونوعية
الخدمات المالية المقدمة من قبله.
دائرة االفتاء تجري مسابقة الختيار عدد من
«المفتين» على ان يكون المتقدم من حملة
الشهادة الجامعية االولى في العلوم
الشرعية وان ال يقل تقديره عن جيد ومضى
على حصوله عليها مدة ال تقل عن خمس
سنوات ..االفتاء حددت السابع عشر من
كانون االول موعدا الجراء االمتحان الذي
سيكون في ورقتين االولى عن الفقه
واالحوال الشخصية واالخرى عن كتاب
تفسير الجاللين.

يشارك إعالميون وممثلون عن مؤسسات
مجتمع مدني في أعمال اللقاء التدريبي
الثالث "وسائل التواصل االجتماعي
كمساحة للحوار" الذي ينظمه مركز الملك
عبدهللا بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين
أتباع األديان والثقافات في اربيل خالل
الفترة ما بين  1و 4ايلول (سبتمبر) المقبل،
ضمن برنامج تدريبي اقليمي لمناهضة
العنف المرتكب باسم الدين.
مجلس نقابة المهندسين يعقد عند الواحدة
والنصف من ظهر اليوم ،لقاء مع
اإلعالميين لبحث مختلف األمور المتعلقة
بالنقابة ومهنة الهندسة.
.

حالة الطقس
االربعاء 2016/8/31
تنخفض درجات الحرارة قليال
نهار اليوم مع بقائها حول
معدالتها العامة نسبة لهذا الوقت
من العام إلى أقل بقليل ،بحسب
موقع طقس العرب.
واوضح الموقع ان الطقس يكون
صيفيا اعتياديا في عموم المناطق،
و ُمعتدال في الجبال ،ويستمر حارا
في مناطق األغوار والبحر الميت
والعقبة ،وتكون الرياح شمالية
غربيةُ ،معتدلة إلى نشطة
السرعةُ ،مثيرة للغبار واألتربة في
المناطق والطرق الصحراوية،
وفي خليج العقبة شماليةُ ،معتدلة
إلى نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار
واألتربة فيها.

مواعيد و أوقات الصالة في اربد
األربعاء  2016/8/31الموافق 1437/11/28
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اذان الصالة يرفع في الموقع عندما يحين وقتها
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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

