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 الزبون يوجه رسالة لطلبة الجامعة الهاشمية

 
بسم : طلبة الهاشمية جاء فيها إلىالدكتور فواز العبد الحق الزبون رسالة  األستاذ: وده رئيس الجامعة الهاشمية سواليف

 الهاشمي األمين وبعدهللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على رسول هللا محمد النبي العربي 

 بناتي وأبنائي طلبة الجامعة الهاشمية األعزاء

أن أتقدم إليكم بوافر عبارات التهنئة  ٢٠٢٠/ ٢٠١٩فيطيب لي وبمناسبة بدء الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

مة ن جد ومثابرة وعزيوالتبريك املقرونة بالتضرع للمولى جل وعال ان يجعله فصال دراسيا تواصلون فيه ما أنتم عليه م

ماضية في طلب العلم واستقصاء الحقيقة لتحققون مستقبال باهرا مشرقا يليق بكم وبجامعتكم وبذويكم الذين استودعوا 

فيكم أملهم ورجاؤهم بأن تكتحل عيونهم بنجاحكم وتميزكم وهم الذين يذللون أمامكم الصعاب ليضعوكم على الطريق 

اللواتي يرسلن بكم وبكن للجامعة لتعودوا اليهن مساء وقد اكتسبتم ما ترنو إليه كل منهن  أمهاتكمالصحيح مجللين بدعاء 

 علما ومعرفة وقيما أردنية وعربية أصيلة

 بناتي وأبنائي الطلبة

مهام عملي رئيسا للجامعة الهاشمية بالتزامن مع بداية فصلكم الدراس ي ألجد لزاما علي التأكيد لكم أنكم  أتسلموإذ  إنني

كلون محور وغاية وجودي واهتمامي وستجدون مني أقص ى دعم ورعاية وسأعمل مع زمالئي العمداء عموما وعمادة تش

وسنطلق لكم العنان لتحققوا ذاتكم فتكونوا على قدر الثقة  وإبداعاتكمشؤون الطلبة خصوصا على تبني مواهبكم 

دهللا الثاني ابن الحسين الذي يعول عليكم أخذ دوركم واملحبة والنظرة التي أوالكم إياها قائد الوطن جاللة امللك عب

وهو ما ال يتأتى إال إذا تقدمتم للعب دور رئيس ي في االنخراط بالحياة العامة  عمارهإاملأمول في بناء الوطن واملساهمة في 

 متاحة وإمكاناتوهذا ما ستعمل الجامعة على تحقيقه لكم ضمن أقص ى طاقات 

 الطلبة األعزاء

ذا وجميعنا في ه…تواصل معكم وسيكون ملالحظاتكم وآرائكم عندي آذانا صاغية ولن يقفل باب في وجه أي منكمنحن على 

 ..املسعى النبيل نقتفي خطى سيد البالد جاللة امللك الذي ما فتئ يوجه إليالئكم جل الدعم لتمكينكم وصقل شخصياتكم

العربية واإلسالمية والتي كان وما زال لألردن  وأمتيناواجه بلدنا ان أملي فيكم كبير بأن تكونوا على قدر التحديات التي ت

بقيادته الحكيمة دور بارز في التصدي لها والذود عن قضاياها املصيرية التي تشكل فيها فلسطين والقدس الشريف 

 ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية مبتدأ اهتمامات امللك وخبرها

 وهللا املوفق

 هللا وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة 

 األستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون   -والدكم

 رئيس الجامعة

https://sawaleif.com 

https://sawaleif.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4-531213/


 سرايا

 

 

 

https://www.sarayanews.com/article/594684 
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 جفرا نيوز 

 

 

lhttp://www.jfranews.com.jo/post.php?id=258201&fbclid=IwAR2jLDOqTuuqiIq5RaaWIfamtLOA_8wYPYHRhfWqhMx1tKKU

5ZrRuss6xw#.Xkf8Vv9IPFs.whatsapp 
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 أوالد. عليمات يكتب : رئاسة الجامعة الهاشمية والعدالة 

 د.خالد عياده عليمات * -القلعه نيوز 

ملجتمع ا مما يتابع مواقع التواصل االجتماعي واملواقع االلكترونية يالحظ بدون شك مدى االرتياح العام بين كافة مكونات

األردني بشكل عام ومن كافة أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعات األردنية وهم يرون أن مجلس التعليم العالي 

اتحدث عن سيرته الذاتية سواء كان العلمية  ماعا 38الرتبة األستاذية وعمره  قد نسب بإقامة علمية متميزة ملن يحصل على

او العملية فهي غنية عن التعريف وان هذا االهتمام العام ليس من أجل التعيين في منصب رئيس جامعة بقدر ما كان 

 باالهتمام بالعدالة واإلنصاف مما يؤشر إلى نتاج كم هي الشعوب تواقه إلى العدالة ووضع الرجل املناسب في املكان املناس

وأن يتبؤا املواقع القيادية في كافة مفاصل الدولة من هم أصحاب الخبرة والكفاءة ونظافة اليد وعفة اللسان بعيدا عن 

قام به مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بأسلوب علمي حصيف يحب أن يكون  واملحسوبية فماالجهويات والشللية 

ناء الشعب األردني الذين يحضون بأعلى نسبة تعليم وثقافة واسعة يميزون أنموذجا ونبراسا للجميع بأن يحتذي به ألن أب

من يستحق املنصب بجداره ويكون سجله الناصع في كافة املواقع التي خدم فيها. وأننا نتمنى على أستاذنا الدكتور فواز عبد 

طاء كل صاحب حق حقه وان تكون الحق بوضع معايير العدالة في الجامعة الهاشمية لتكون مرجعية لكافة الجامعات وإع

التعيينات والترقيات واستالم املناصب القيادية في الجامعة مبني على الرجل املناسب في املكان املناسب التي يتحلى بالكفاءة 

والخبرة والنظافة بعيدا عن اي اعتبار غير هذا املعيار وال تأخذه بالحق لومة الئم وستجد كل الشرفاء في هذا الوطن 

فون خلفك.هنينا لك بمحبة الناس لك وهنيئا للوطن بك وقد علمت اآلخرين بتعينك درسا بالصبر واألخالق بأن الحق سيق

سيعود ألصحابه وان طال الزمان واعانك هللا على حمل أمانة املسؤولية في ظل راعي املسيرة جاللة امللك عبدهللا ابن 

 الحسين املعظم.

http://www.alqalahnews.net/post.php?id=242648 

 

 هال أخبار
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 الدستور 

 

 
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-https://www.addustour.com/articles/808900

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9 
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