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 على روح زمیلھم قصي العدوان

 نشامى (األردنیة) یقیمون إفطارھم األول

إلیمانھا بأن  -فادیة العتیبي 

أساس العمل الطالبي ھو 

ة التطوع، عادت  قائم

النشامى الطالبیة في 

الجامعة األردنیة بنثر بذور 

الخیر من جدید ضمن 

سلسلة اإلفطارات 

الرمضانیة الخیریة التي 

  . تعكف على تنفیذھا طیلة الشھر الفضیل

) من األطفال 150حفل اإلفطار األول الذي أقامھ فریق نشامى الخیر في األمس واستھدف زھاء (

ة فقد خیم علیھ ھالة من الحزن واالشتیاق لغائب رحل دون سابق إنذار األیتام، جاء مختلفا ھذه المر

خطفھ الموت من بینھم، بعد أن قرر فریق نشامى الخیر احتساب ھذا العمل الخیري عن روح 

زمیلھم/ أمین سر مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة السابق الطالب قصي العدوان الذي انتقل إلى 

  .لشھر الفضیلرحمتھ تعالى أول أیام ا

ممثلون عن فریق نشامى الخیر، أكدوا في مداخالتھم أن الفریق لطالما حرص على تنفیذ الفعالیات 

التطوعیة الرامیة إلى تحقیق أھداف إنسانیة نبیلة تضمن تحقیق التكافل االجتماعي بین فئات المجتمع، 

  .أیتام، وفقراء ومحتاجین وتھیئة الظروف للنھوض بالفئات المھمشة واألقل حظا منھا من أطفال

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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وقال الطالب أحمد الطورة أحد ممثلي الفریق ، إن اإلفطار الذي أقیم بجھود طالبیة، جاء كعادتھ 

لرسم البسمة على وجوه األطفال األیتام الذین ھم أكثر الفئات المحتاجة إلى عنایة واھتمام ورعایة، 

لرمضانیة لألطفال األیتام تندرج ضمن أعمال وبث الفرح والبھجة في نفوسھم، مؤكدا أن اإلفطارات ا

الفریق التطوعیة إلى جانب توزیع طرود الخیر على األسر الفقیرة، وتوزیع الماء على اإلشارات 

   .الضوئیة

وأكد زمیلھ الطالب محمد الحنیطي، أن الطلبة القائمین على اإلفطار لم یتوانوا لحظة عن تقدیم جل 

احھ واحتسابھ صدقة على روح زمیلھم العدوان، فكان الحضور الفتا عطائھم المادي والمعنوي إلنج

  .من المتطوعین والمشاركین باإلضافة ألقربائھ وأصدقائھ ممن حضروا إكراما لروحھ وصدقة عنھ

واشتمل حفل االفطار على فقرات دینیة مختلفة قدمھا كل من المنشد والمشارك في مسابقة مقرئ 

ر خطیب في األردن الطفل عیسى الخطیب قبل موعد اإلفطار، األردن على أبو غزالة، وأصغ

وفقرات ترفیھیة وغنائیة قدمتھا فرقة خالد البوریني لألطفال بعد موعد اإلفطار األمر الذي أضفى 

  .مزیدا من الحب والدفء والتراحم على أجواء الحفل

اتحة على روح العدوان وتخلل الحفل تالوة آیات عطرة من القرآن الكریم، وقرأ الحضور سورة الف

  والدعاء لھ بالرحمة والمغفرة، وإیقاد الشموع حیث شكلت مجتمعة اسم (قصي العدوان).
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  ملیون دینار موازنة جامعة البلقاء التطبیقیة دون عجز 105نحو 
  

الزعبي: توجھات موازنة الجامعة تسعى لتحقیق أھداف االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد 
  ةالبشری

  
  

قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي، إن توجھات الجامعة نحو 
مھن المستقبل والذكاء االصطناعي وتحدیث البنى التحتیة والمختبرات وشراء أجھزة محاكیات 

رقام للتخصصات التقنیة، وصیانة مباٍن وإنشاء أخرى في كلیات الجامعة كافة، انعكس على أ
  الموازنة للعام الحالي. 

  
%) لغایات 9.1وأوضح رئیس الجامعة في بیان للجامعة ، أن الجامعة خصصت من موازنتھا نسبة (

  االبتعاث والبحث العلمي، وھي من أعلى النسب بین الجامعات األردنیة. 
  

ي دون عجز، )  ملیون دینار، وھ105.057وأشار إلى أن حجم موازنة الجامعة للعام الحالي بلغ (
) 21.371) ملیون دینار إلى (21.641فما دون انخفض من ( 2016بینما العجز المتراكم لسنوات 

  ملیون دینار. 
  

) 80.305وقال إن تقدیرات الموازنة تشیر إلى أن النفقات مساویة لإلیرادات المتوقعة، والبالغة (
ً إلى ارتفاع حجم النفقات عن العام الما   ) مالیین دینار. 6ضي بأكثر من (ملیون دینار، الفتا

  
) مباٍن جدیدة في كلیات 3وعن أبرز المشاریع التي تعمل الجامعة على تنفیذھا، أشار إلى انشاء (

  إربد الجامعیة وعالیة والھندسة التكنولوجیة. 
  

وأشار الزعبي، إلى أن أرقام الموازنة تعبر عن توجھات الجامعة في ترجمة وتنفیذ االستراتیجة 
) والھادفة إلى رفع نسبة االقبال على برامج التعلیم 2025-2016طنیة لتنمیة الموارد البشریة(الو

  التقني والمھني.
  

ُعني بتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة، وأن 2021- 2017وأكد أن الخطة االستراتیجیة للجامعة ( ) ت
ي في الكلیات كافة وبما  الجامعة تسیر على الطریق الصحیح بتأھیل مختبرات ومشاغل التعلیم التقن

  یتواءم مع االرتفاع التدریجي في زیادة االقبال على برامج التعلیم المھني والتقني. 
  

) 100ونوه إلى أن الجامعة قامت بإعادة ھیكلة خططھا الدراسیة وبرامجھا، إذ تم ایقاف القبول في  (
تخصص على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة تصنف بأنھا راكدة ومشبعة، الى جانب التوسع في 

  استحداث تخصصات مھن المستقبل.  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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لدرجة الجامعیة األولى نتیجة لعدم وكشف النقاب عن ایقاف ودمج خمس تخصصات على مستوى ا
  وجود فرص في سوق العمل لھذه التخصصات. 

  
) عضو ھیئة تدریس نتیجة لبلوغھم السن القانونیة أو االستقالة أو عدم تجدید 71وأشار الى خروج (

  عقودھم، 
  

ً من إداریي الجامعة.166باالضافة إلى استقالة وتقاعد (   ) موظفا
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ق مبادرة "نافذة على المسؤول" عبر موقع التواصل االجتماعي "فیس المعاني یعلن عن إطال
  بوك" للطلبة األردنیین

  
  
  

اعلن وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني بأنھ سیتم اطالق مبادرة نافذة على 
زارتي التربیة المسؤول عبر موقع التواصل االجتماعي "فیس بوك" یتم فیھا التواصل مع مسؤولي و

والتعلیم والتعلیم العالي المعنیین بطلبة الثانویة العامة والقبول بالجامعات وھم مدیر إدارة االمتحانات 
واالختبارات في وزارة التربیة والتعلیم د. نواف العجارمة و رئیس قسم معادلة الشھادات األجنبیة في 

تنسیق الموحد خولة عوض في وزارة التعلیم وزارة التربیة والتعلیم وضحة موسى، ومدیرة وحدة ال
  العالي والبحث العلمي.

  
من  23/5/2019و  21/5/2019و 19/5/2019وبیّن المعاني أن ذلك سیكون لمدة ساعتین أیام 

الساعة الثانیة والنصف بعد الظھر وحتى الساعة الرابعة والنصف. من خالل استخدام خاصیة البث 
  /).https://www.facebook.com/mohejordanرسمیة (المباشر على صفحة الوزارة ال

  
ھذا وسیتاح للطلبة وذویھم من خالل النافذة التواصل المباشر مع ھؤالء المسؤولیین لالجابة عن كافة 
تسؤالتھم واستفساراتھم المتعلقة بالثانویة العامة ومعادلة الشھادات للطلبة ممن یحملون شھادات 

  لجامعات األردنیة.ثانویة اجنبیة والقبول في ا

  7الرأي ص:
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  جامعة البترا تحصد كأس السلة التحاد الجامعات

  
تصدرت جامعة البترا بطولة كرة السلة التحاد الجامعات األردنیة وحصل فریق البترا على المیدالیة 

  الذھبیة وكأس البطولة بعد فوزھا على الجامعة األردنیة بواحد وعشرین نقطة مقابل خمسة عشر.
  

جامعة البترا للمباراة النھائیة بعد فوزه على فریق جامعة الزیتونة في النصف نھائي  وتأھل فریق
  وعلى جامعة العلوم والتكنولوجیا في الربع النھائي.

  
وبدأت مشاركة جامعة البترا في بطولة كرة السلة لالتحاد الریاضي للجامعات األردنیة والتي أقیمت 

مع فرق الجامعة الھاشمیة وجامعة عمان األھلیة والجامعة في جامعة الزیتونة من خالل المنافسة 
األلمانیة.

  عمون
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  دیوان عبدالھادي –اكرام علي عارف عبدالھادي  -
  
  خلدا –أوفى فواز صالح ابو قیاص الزبیدي  -
  
  خلدا –نجاة نعمة ریحاني  -
  
  طریق المطار –منیرة سھام ابو الحاج  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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دخل في التعدیل الوزاري األخیر على حكومة الدكتور عمر الرزاز استھل عملھ وزیر جدید 
بالوزارة بالطلب من المسؤولین والموظفین الرئیسیین في وزارتھ التقدم لھ بسیرھم الذاتیة وخبراتھم 

)c.vو ) خالل أیام قلیلة، تمھیدا لمقابلتھم من قبلھ واالنطالق بالعمل بالمرحلة الجدیدة. طبعا مسؤول
كما تقول أوساط  - الوزارة وموظفوھا اختلفوا في تقییم خطوة الوزیر رغم أن االغلبیة رأت 

أن الوزیر یرغب بمعرفة قدرات وإمكانیات الجمیع قبل أن یشرع بتنفیذ سیاساتھ. وهللا  - الموظفین
  اعلم.

  
  

العامة في قضیة  تستكمل محكمة أمن الدولة الیوم االربعاء االستماع لعدد من شھود إثبات النیابة
، فیما 15الدخان، بعد أن استمعت أمس لواحد من الشھود، لیرتفع عدد شھود اإلثبات حتى اآلن الى 

شاھدا. المحكمة عقدت أمس جلسة علنیة برئاسة رئیسھا العقید القاضي العسكري  141یمثل القضیة 
شركة،  24عدالة، وفارون من وجھ ال 6متھما، منھم  29د. محمد العفیف. ویمثل في القضیة 

  وشركتان مسجلتان باسم اثنین من شھود إثبات النیابة العامة.
  
  
  
  

مركز دراسات الشرق األوسط یقیم مساء السبت المقبل ندوة سیاسیة وحفل إفطار في قاعة مؤتمرات 
المركز بعمان. ندوة المركز ستكون تحت عنوان: "التضامن العربي لمواجھة صفقة القرن"، 

  عدد من المختصین. ویتحدث فیھا
  

السفیرة العراقیة في عمان صفیة طالب السھیل كانت ضیفة الشرف بحفل افطار نقابة مقاولي 
اإلنشاءات األردنیة الذي أقیم في مقر النقابة بعمان األحد الماضي، وحضره عدد كبیر من المقاولین 

 وعدد من المدعوین.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


