
تسعى اجلامعة الهاشمية إلى حتقيق اجلودة الشاملة فيما تقوم به من تنفيذ برامج 
عجلة  دفع  في  مخرجاتها  مجمل  تصب  متعددة  وأنشطة  بحثية  ومشاريع  أكادميية 
الوطن  مؤسسات  لكافة  املنشودة  الغاية  تكون  أن  يفترض  التي  املستدامة  التنمية 
رؤى  من  أهدافها  من  كثيراً  وتستلهم  تشتق  بذلك  واجلامعة  الرسمية،  وغير  الرسمية 
لّ  وتطلعات وطموحات جاللة قائد الوطن ورائد نهضته ومسيرته العلمية حيث توظف جُ
إمكاناتها في االستثمار في رأس مال الوطن البشري، فئة الشباب الذين هم مادة التغير 

ورواده.

وملَّا كانت العوملة سمةًَ من سمات العصر احلديث 
كافة  في  نفسه  يفرض  إذ  ميكن جتنبه،  ال  ومتغيراً 
والعلمية  منها  االقتصادية  اليوم  عالم  أوجه 
الهاشمية تؤمن  والثقافية، فإن اجلامعة  والتقنية 
املراجعة  وضرورة  املستمر  الذاتي  التقومي  بحتمية 
وطرائق  وخططها  إلستراتيجياتها  املمنهجة 

حتقيق رؤيتها وأهدافها.

التعليم  أنظمة  بأن  ووعياً منها  ذلك   ففي ضوء 
تنافس  ميادين  أضحت  املتنوعة  ببرامجها  العالي 
د متطلبات سوق العمل  عاملية، نظراً الستمرارية جتدّ
لتطوير  جاهدةً  تسعى  اجلامعة  أي  فهي  العاملي، 
الدراسية  وخططها  األكادميية  برامجها  وحتديث 
األساسية  سواء  البحثية،  مشاريعها  إلى  إضافة 
منها أو التطبيقية لتدخل ميادين التنافس احمللية 
اجلامعة  تعمل  لذا  باقتدار،  والعاملية  واإلقليمية 
في الوقت احلاضر على رفع سوية قدرتها البحثية 
من  لتجعل  لذلك  الالزمة  واملصادر  الدعم  وتوفير  
كوادرها طاقة منتجةً للمعرفة واملعلومة، ال ناقلةً 

لهما فحسب.

واجلامعة في جهدها ومسعاها هذا، تنشد حتقيق جانب أساسي من مفهوم اقتصاد 
املعرفة، حيث تكون املعرفة هي احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي الذي يعتمد على املوارد 
العالية، باعتبارها أكثر األصول قيمةً في االقتصاد اجلديد  املهارة  املؤهلة وذات  البشرية 
املبني على املعرفة، ولتحقيق ذلك، وإمياناً من اجلامعة بأهمية البعد األفقي والتداخل بني 
احلقول املعرفية املتنوعة، فهي تعمل حالياً على املزيد من إدماج تكنولوجيات املعلومات 
عن  فضالً  املعلومات  وجتهيز  نشر  لتيسير  وذلك  التعليمية،  مناهجها  في  واالتصاالت 

تكييفها مع مختلف احلاجات احمللية.

تنفيذ  التدريس على  اجلامعة بحثّ وحتفيز أعضاء هيئة  تقوم  أيضاً،  السياق  وفي هذا 
اخملتلفة بشكل يحقق منفعةً عالية من  التخصصات  املشتركة بني  البحثية  املشاريع 
توظيف املعرفة واستثمار معطياتها في تقدمي منتجات وخدمات متميزة ميكن تسويقها، 
فتكون بذلك قد جعلت من املعرفة ثروة حقيقية تساهم بفعالية في رفع إنتاجية اجملتمع 

الذي تخدمه اجلامعة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الوطن املتميزة.

أما الطلبة الذين هم محور عملية التعليم وأبرز مدخالتها، فتقوم اجلامعة بوضع كل 
البرامج ومحتواها  نتجاً من خالل نوعية  إمكاناتها خدمة للطالب في إعداده مواطناً مُ
التي ال تقوم على أخذ اجلاهز من املعلومات دون بذل جهد في احلصول  التعليم  وطرائق 
عليها أو متحيصها وحتليلها، بل طرائق إعداد وتدريب تساعدهم على بناء فكر جديد ورأي 
مستقل مرتبط باإلبداع الشخصي ومتأثر باملستجدات اجملتمعية والعاملية، فكر يؤهلهم 
للوصول إلى األحكام باجلهد الذاتي اخلالق بعيداً عن التلقينية وتوارث األفكار كما هي دون 

فهم واستيعاب بانتقاء حر وواضح.

البشري  املال  رأس  لدور  عمقاً  واألكثر  اجلديد  الفهم  هذا  تتبنى  إذ  واجلامعة  ختاماً،   
واملعرفة في تقدم اجملتمع ومنوه االقتصادي، إضافةً إلى التوظيف األمثل للثورة املعلوماتية 
االنتاج،  وربطه مبؤسسات  العلمي  البحث  والتركيز على  التطورات احلديثة  أفرزتها  التي 
احلسني  بن  الثاني  عبداهللا  امللك  جاللة  طموحات  مبستوى  الدوام  على  تظل  أن  لتتطلع 
األردني  رفد اجملتمع  الهاشمية على  حفظه اهللا وعند حسن ظن جاللته بقدرة اجلامعة 

بطاقات شبابية مدربة ومؤهلة تتعامل مبهارة مع كافة حتديات العصرنة واحلداثة.
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 أكثر من عشرين ألف طالب 
بالدراسة  يلتحقون  وطالبة 

في الجامعة  هذا العام

·ƒ»æa@Ô„br€a@!aáj«@Ÿ‹æa@Ú€˝u@fiaÏ”c@Âfl

مبناسبة صدور اإلرادة امللكية السامية بتعيني األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة للجامعة 
رئيسة  من  والطلبة  واإلدارية  األكادميية  الهيئتني  بأعضاء  ممثلة  اجلامعة  أسرة  تتقدم  الهاشمية،  
اخلير  فيه  ملا  ويوفقها  يحفظها  أن  وجل  عزّ  املولى  داعني  واملباركة،  التهنئة  آيات  بأسمى  اجلامعة 
ملسيرة اجلامعة نحو املزيد من التميز واإلبداع لوطننا العزيز حتت ظل قائد املسيرة حضرة صاحب 

اجلاللة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني حفظه اهللا ورعاه.

وقد صدرت اإلرادة امللكية السامية بتشكيل مجلس أمناء اجلامعة الهاشمية من التالية أسماؤهم: 
معالي الدكتور خالد طوقان رئيسا مللجلس وعضوية كالً من :

سعادة الدكتور أمني سالمة العضايله، سعادة الدكتور محمود أبوخلف، سعادة الدكتور سليمان 
طعمة الريحاني، سعادة الدكتور سالمة نعيمات، سعادة السيد سمير مذيب حداد، سعادة السيدة 
حنان السبول، سعادة السيد موسى شحادة، سعادة الدكتور موسى شتيوي، سعادة الدكتور محمد 
رئيس  الدكتور غسان حنا هلسة،  البسطامي، سعادة  الدكتور فرج محمد  موسى حامد، سعادة 
اجلامعة، عضواً ، واذ تتقدم أسرةاجلامعة متمثلة بأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية والطلبة من 
مجلس األمناء  بأسمى آيات التهنئة واملباركة لتدعو املولى عز وجل أن يوفقهم ملا فيه اخلير ملسيرة 

اجلامعة ولوطننا العزيز حتت ظل القيادة الهاشمية احلكيمة.

واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  أعضاء  إلى  اجلامعة  رئيسة  املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذة  تزجي 
والطلبة،  أعطر التحيات واملباركات مبناسبة عيد األضحى املبارك وحلول العام الهجري اجلديد ، مؤملة 

ألسرة اجلامعة التوفيق والرشاد.

مبناسبة صدور اإلرادة امللكية السامية بتعيني األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة للجامعة 
رئيسة  من  والطلبة  واإلدارية  األكادميية  الهيئتني  بأعضاء  ممثلة  اجلامعة  أسرة  تتقدم  الهاشمية،  

تهنئة ومباركة

واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  أعضاء  إلى  اجلامعة  رئيسة  املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذة  تزجي 
والطلبة،  أعطر التحيات واملباركات مبناسبة عيد األضحى املبارك وحلول العام الهجري اجلديد ، مؤملة 
واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  أعضاء  إلى  اجلامعة  رئيسة  املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذة  تزجي 
والطلبة،  أعطر التحيات واملباركات مبناسبة عيد األضحى املبارك وحلول العام الهجري اجلديد ، مؤملة 
واإلدارية  التدريسية  الهيئتني  أعضاء  إلى  اجلامعة  رئيسة  املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذة  تزجي 

تهنئة ومباركة

المفـتتـح
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لت بني   في بادرة عفوية ولفتة كرمية من األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة اجلامعة الهاشمية جتوّ
اإلنسانية،  بادرتها  الطلبة مع  وتبادلت معهم أطراف احلديث واستمعت ملطالبهم، وتفاعل  الطلبة  صفوف 
وأضفت تلك املبادرة على أجواء اللقاء صراحة وشفافية كبيرة، الدكتورة املعايطة في لقائها األول مع الطلبة 
املستجدين في اجلامعة أكدت حرص إدارة اجلامعة على تسخير كافة اإلمكانات ليتمكن الطلبة من حتقيق 
الوطن مبا  تنمية  القادرين على  التغيير  باعتبارهم فرسان  والالمنهجية  املنهجية  اجملاالت  واإلبداع في  التميز 
تصبو إليه الرؤى امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني املعظم حفظه اهللا ورعاه.                                                                                     

من  املزيد  بذل  إلى  دعتهم  وأفكارهم،  الطلبة  وجدان  من  وقريبة  وبسيطة  ومعبرة  شفافة  كلمات  وفي 
اجلد واالجتهاد في كل مناحي احلياة وخاصة العلمية منها، مشيرة إلى أن اجلامعة هي جامعتهم وحاضنة 
إلبداعاتهم وطموحاتهم، وأضافت أن الطالب اجملتهد واملثابر هو املميز بسلوكه وأخالقه واحترام ذاته وزمالئه 

وزميالته، واحترام وتقدير أساتذته. 

  وأكدت املعايطة أهمية مشاركة الطلبة في النشاطات الالمنهجية التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة، 
وتنمي  وتصقل من شخصيتهم  الدراسة،  على  اإلقبال  على  وتشجعهم  الذهنية،  قدراتهم  من  تعزز  والتي 
مواهبهم اإلبداعية، مؤكدة أن هذه األنشطة توسع من آفاق الطلبة املعرفية وتطور قدراتهم التي متكنهم 

من املنافسة في سوق العمل بعد التخرج.                                                             

د أفق احملبة والنضج والتوجيه ألبناء اجلامعة ليكونوا على قدر  وقال عميد شؤون الطلبة: إن هذا اللقاء يجسّ
ً إلى أن الشباب هم احلاملون للفكر الهاشمي وهم  ً في الثقافة واملعرفة، مشيرا ا إبداعيا حرا أهل العزم ومنوذجً
املؤهلة،  واملرافق  والبشرية  املادية  توفير اإلمكانيات  الطلبة في  دور عمادة شؤون  إلى   ً التغيير، مؤكدا فرسان 

وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها. 

 وألقت رئيسة مجلس الطلبة الثاني عشر الطالبة راية املعجل كلمة خالل اللقاء دعت فيها الطلبة إلى 
االجتهاد والتحلي بروح املواطنة الصادقة حلب الوطن، واالعتزاز بجامعتنا الشامخة شموخ جبال األردن حتقيقاً 
للرؤى امللكية السامية، مؤكدة دور مجلس الطلبة في مساعدة الطلبة وتقدمي التوعية واإلرشاد وتوجيههم 

إلى الطريق الصحيح. 

 واشتمل برنامج اللقاء على العديد من الفعاليات والعروض واألنشطة، ومن أهمها تقدمي العروض الرياضية، 
نالت  التي  الفنية  الفقرات  من  وغيرها  اجلامعة  فلكلور  لفرقة  الشعبية  والدبكات  الوطنية،  الغنائية  والفقرات 

استحسان اجلمهور .

وجرى خالل اللقاء الذي حضره عدد من نواب رئيس اجلامعة، والعمداء، واملدراء، وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية 
نقاشاً حول القضايا املتعلقة باخلدمات املقدمة للطلبة والتحديات التي تواجههم. 

إضاءة

 الدكتورة رويدا المعايطة، تقدم رؤيتها لتطوير 
الجامعة واالنتقال بالتعليم الجامعي إلى مرحلة 

التميز والمنافسة العالمية خالل لقائها بأسرة الجامعة

رئيسة  املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذة  قدمت 
اجلامعة في أول لقاء جمعها بأسرة اجلامعة منذ صدور 
اإلرادة امللكية السامية باملوافقة على تعيينها رئيسة 
التعليم  لتطوير  ومتكاملة  شاملة  رؤية  للجامعة، 
ومتيزها  اجلامعة  ومخرجات  العلمي  والبحث  اجلامعي 
األهداف  رؤيتها  في  وحددت  الدولية،  املعايير  ضمن 
خالل  لتحقيقها  اجلامعة  تسعى  التي  األساسية 
السنوات اخلمس القادمة من خالل البدء بتنفيذ خطة 
اجلامعة  إلى وضع  التي تسعى  االستراتيجية  اجلامعة 

ضمن مصاف اجلامعات العربية والعاملية. 
 

بأسرة  املعايطة  الدكتورة  رحبت  لقائها  بداية  وفي 
اجلامعة، وقالت: « نلتقي في رحاب اجلامعة الهاشمية 
 ،٢٠١١/٢٠١٠ عام  اجلديد  الدراسي  العام  بداية هذا  في 
وفي هذا اليوم املبارك الذي نأمل أن يكون فيما نقدمه أو 
نطرحه من رؤى وأفكار ، وما يحيط به من آراء ومالحظات 
الذي  وللوطن  اجلامعة  ولهذه  لكم  اخلير  ومناقشات 
نحب، أردننا الذي علينا جميعاً واجب حمايته واستقرار 

آمنه وبعث التنمية والتطوير في مختلف أركانه».
 

جهود  بذل  منا  تتطلب  القادمة  املرحلة  أن  وأضافت 
بشكل  واإلداري  األكادميي  األداء  تطوير  إلى  تؤدي  أكبر؛ 
ويعمل  متيزنا،  على  ويحافظ  اجنازاتنا  استقرار  يضمن 
إليها  التي نسعى  أهدافنا  التقدم مبسيرتنا نحو  على 
تنموية  أهداف  ذات  بحثية خدمية  تعليمية  كجامعة 

شاملة. 

وأكدت الدكتورة املعايطة بأن هذا اللقاء يأتي لوضع 
للمرحلة  العمل  مرحلة  حتكم  التي  األساسية  الرؤى 

القادمة، وأشارت إلى احملاور األساسية التي ينبغي العمل 
على اجنازها، ومنها: التأكيد على العمل اجلماعي الذي 
 ،ً ال يؤتى ثماره إال بتعاون اجلميع وتعاضدهم فريقاً واحدا
االنتماء  وإن  للنجاح،  أساس  للعمل،  التخطيط  وإن 
العمل،  في  اإلخالص  علينا  يفرضان  الصادقني  والوالء 
وموضوعية  بكل حيادية  املسؤولية  في حتمل  واألمانة 

وشفافية. 
 

وحتدثت عن  أن املرحلة القادمة من العمل تعتمد على 
الثوابت واملرتكزات التالية: االنتقال بالتعليم إلى مرحلة 
التميز في اخلطط الدراسية والبحث والتعليم، وتخريج 
وعلى مستوى  الدولية  املعايير  وفق  املنتجة  الكفاءات 
اجلديدة،  العلمية  املبادرات  وخلق  العاملية،  التنافسية 
االكتشافات  وإحراز  العلمي،  البحث  رسالة  وتطوير 
مبا  األردني  اجملتمع  وخدمة  واالختراعات،  واإلبداعات 

من  معه  والتشبيك  وتطويره  تنميته  في  يسهم 
خالل شراكة دائمة ومستمرة تعمل على زيادة إنتاجية 
قطاعاته وتدعم موارد اجلامعة املالية والبشرية، وإدارة 
على  وقدرتها  كفايتها  تضمن  إدارة  العلمية,  املعرفة 

األكادميية  واجلودة  االعتماد  اإلنتاجية بكل معايير  زيادة 
واخلطة  الوطنية  اإلستراتيجية  اخلطة  التي تضمنتها 
اإلستراتيجية للجامعة ومؤمتر تطوير التعليم العالي، 
وتطبيق مبادئ احلاكمية الرشيدة فيما يصدر عنا من 
لتحقيقه  نسعى  وما  إنفاق،  من  به  نقوم  وما  أعمال 
التدريس،  هيئة  بأعضاء  واالهتمام  وموارد،  إيراد  من 
على  حفاظاً  ومعنوياً،  مادياً  اكتفائهم  على  والعمل 
طاقاتهم من الهدر والتسرب، فهم الذين سيصنعون 
مستقبل اجلامعة، واحتضان أبنائنا الطلبة، ورعايتهم 
جتعل  التي  العناية  وإيالئهم  وإرشادهم  وتوجيههم 
وتسعى  بالوطن  تؤمن  صاحلة،  وطنية  لبنات  منهم 
اليوم  اجلامعة  فطلبة  وتنميته،  تطويره  في  لإلسهام 
هم فرسان التغيير في الغد، كما أرادهم قائد املسيرة 
حضرة صاحب اجلاللة امللك عبد اهللا الثاني بن احلسني 

املعظم حفظه اهللا ورعاه.

لت بني   في بادرة عفوية ولفتة كرمية من األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة اجلامعة الهاشمية جتوّ
اإلنسانية،  بادرتها  الطلبة مع  وتبادلت معهم أطراف احلديث واستمعت ملطالبهم، وتفاعل  الطلبة  صفوف 
لت بني   في بادرة عفوية ولفتة كرمية من األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة اجلامعة الهاشمية جتوّ
اإلنسانية،  بادرتها  الطلبة مع  وتبادلت معهم أطراف احلديث واستمعت ملطالبهم، وتفاعل  الطلبة  صفوف 
لت بني   في بادرة عفوية ولفتة كرمية من األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة اجلامعة الهاشمية جتوّ

وأضفت تلك املبادرة على أجواء اللقاء صراحة وشفافية كبيرة، الدكتورة املعايطة في لقائها األول مع الطلبة 
املستجدين في اجلامعة أكدت حرص إدارة اجلامعة على تسخير كافة اإلمكانات ليتمكن الطلبة من حتقيق 
وأضفت تلك املبادرة على أجواء اللقاء صراحة وشفافية كبيرة، الدكتورة املعايطة في لقائها األول مع الطلبة 
املستجدين في اجلامعة أكدت حرص إدارة اجلامعة على تسخير كافة اإلمكانات ليتمكن الطلبة من حتقيق 
وأضفت تلك املبادرة على أجواء اللقاء صراحة وشفافية كبيرة، الدكتورة املعايطة في لقائها األول مع الطلبة 

الوطن مبا  تنمية  القادرين على  التغيير  باعتبارهم فرسان  والالمنهجية  املنهجية  اجملاالت  واإلبداع في  التميز 
املستجدين في اجلامعة أكدت حرص إدارة اجلامعة على تسخير كافة اإلمكانات ليتمكن الطلبة من حتقيق 
الوطن مبا  تنمية  القادرين على  التغيير  باعتبارهم فرسان  والالمنهجية  املنهجية  اجملاالت  واإلبداع في  التميز 
املستجدين في اجلامعة أكدت حرص إدارة اجلامعة على تسخير كافة اإلمكانات ليتمكن الطلبة من حتقيق 

تصبو إليه الرؤى امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني املعظم حفظه اهللا ورعاه.                                                                                     
الوطن مبا  تنمية  القادرين على  التغيير  باعتبارهم فرسان  والالمنهجية  املنهجية  اجملاالت  واإلبداع في  التميز 
تصبو إليه الرؤى امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني املعظم حفظه اهللا ورعاه.                                                                                     
الوطن مبا  تنمية  القادرين على  التغيير  باعتبارهم فرسان  والالمنهجية  املنهجية  اجملاالت  واإلبداع في  التميز 

من  املزيد  بذل  إلى  دعتهم  وأفكارهم،  الطلبة  وجدان  من  وقريبة  وبسيطة  ومعبرة  شفافة  كلمات   
اجلد واالجتهاد في كل مناحي احلياة وخاصة العلمية منها، مشيرة إلى أن اجلامعة هي جامعتهم وحاضنة 
إلبداعاتهم وطموحاتهم، وأضافت أن الطالب اجملتهد واملثابر هو املميز بسلوكه وأخالقه واحترام ذاته وزمالئه 
اجلد واالجتهاد في كل مناحي احلياة وخاصة العلمية منها، مشيرة إلى أن اجلامعة هي جامعتهم وحاضنة 
إلبداعاتهم وطموحاتهم، وأضافت أن الطالب اجملتهد واملثابر هو املميز بسلوكه وأخالقه واحترام ذاته وزمالئه 
اجلد واالجتهاد في كل مناحي احلياة وخاصة العلمية منها، مشيرة إلى أن اجلامعة هي جامعتهم وحاضنة 

  وأكدت املعايطة أهمية مشاركة الطلبة في النشاطات الالمنهجية التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة، 
وتنمي  وتصقل من شخصيتهم  الدراسة،  على  اإلقبال  على  وتشجعهم  الذهنية،  قدراتهم  من  تعزز  والتي 
مواهبهم اإلبداعية، مؤكدة أن هذه األنشطة توسع من آفاق الطلبة املعرفية وتطور قدراتهم التي متكنهم 
وتنمي  وتصقل من شخصيتهم  الدراسة،  على  اإلقبال  على  وتشجعهم  الذهنية،  قدراتهم  من  تعزز  والتي 
مواهبهم اإلبداعية، مؤكدة أن هذه األنشطة توسع من آفاق الطلبة املعرفية وتطور قدراتهم التي متكنهم 
وتنمي  وتصقل من شخصيتهم  الدراسة،  على  اإلقبال  على  وتشجعهم  الذهنية،  قدراتهم  من  تعزز  والتي 

د أفق احملبة والنضج والتوجيه ألبناء اجلامعة ليكونوا على قدر  وقال عميد شؤون الطلبة: إن هذا اللقاء يجسّ
ً إلى أن الشباب هم احلاملون للفكر الهاشمي وهم  ً في الثقافة واملعرفة، مشيرا ا إبداعيا حرا أهل العزم ومنوذجً
د أفق احملبة والنضج والتوجيه ألبناء اجلامعة ليكونوا على قدر  وقال عميد شؤون الطلبة: إن هذا اللقاء يجسّ
ً إلى أن الشباب هم احلاملون للفكر الهاشمي وهم  ً في الثقافة واملعرفة، مشيرا ا إبداعيا حرا أهل العزم ومنوذجً
د أفق احملبة والنضج والتوجيه ألبناء اجلامعة ليكونوا على قدر  وقال عميد شؤون الطلبة: إن هذا اللقاء يجسّ

املؤهلة،  واملرافق  والبشرية  املادية  توفير اإلمكانيات  الطلبة في  دور عمادة شؤون  إلى   ً التغيير، مؤكدا فرسان 
ً إلى أن الشباب هم احلاملون للفكر الهاشمي وهم  ً في الثقافة واملعرفة، مشيرا ا إبداعيا حرا أهل العزم ومنوذجً
املؤهلة،  واملرافق  والبشرية  املادية  توفير اإلمكانيات  الطلبة في  دور عمادة شؤون  إلى   ً التغيير، مؤكدا فرسان 
ً إلى أن الشباب هم احلاملون للفكر الهاشمي وهم  ً في الثقافة واملعرفة، مشيرا ا إبداعيا حرا أهل العزم ومنوذجً

 وألقت رئيسة مجلس الطلبة الثاني عشر الطالبة راية املعجل كلمة خالل اللقاء دعت فيها الطلبة إلى 
االجتهاد والتحلي بروح املواطنة الصادقة حلب الوطن، واالعتزاز بجامعتنا الشامخة شموخ جبال األردن حتقيقاً 
 وألقت رئيسة مجلس الطلبة الثاني عشر الطالبة راية املعجل كلمة خالل اللقاء دعت فيها الطلبة إلى 
االجتهاد والتحلي بروح املواطنة الصادقة حلب الوطن، واالعتزاز بجامعتنا الشامخة شموخ جبال األردن حتقيقاً 
 وألقت رئيسة مجلس الطلبة الثاني عشر الطالبة راية املعجل كلمة خالل اللقاء دعت فيها الطلبة إلى 

للرؤى امللكية السامية، مؤكدة دور مجلس الطلبة في مساعدة الطلبة وتقدمي التوعية واإلرشاد وتوجيههم 

الدكتورة المعايطة :  المرحلة 
القادمة تتطلب منا بذل جهود أكبر، 
تؤدي إلى تطوير األداء األكاديمي 

واإلداري بشكل يضمن استقرار انجازاتنا 
ويحافظ على تميزنا ، ويعمل على التقدم 

بمسيرتنا نحو أهدافنا التي نسعى 
إليها كجامعة تعليمية بحثية خدمية ذات 

أهداف تنموية شاملة. 

معالي األستاذة الدكتورة رويدا المعايطة رئيسة الجامعة، خالل لقائها بطلبة 
الجامعة تؤكد أن الجامعة تسّخر إمكاناتها كافة لتمكين الطلبة من تحقيق التميز واإلبداع

المعايطة :  يأتي هذا اللقاء لوضع 
الرؤى األساسية التي تحكم العمل للمرحلة 

القادمة، من خالل تأكيد العمل الجماعي 
الذي ال يؤتي ثماره إال بتعاون الجميع 

وتعاضدهم فريقًا واحدًا ، وإن التخطيط 
للعمل أساس للنجاح.

من  معه  والتشبيك  وتطويره  تنميته  في  األكادميية يسهم  واجلودة  االعتماد  اإلنتاجية بكل معايير  زيادة 
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قائلة:  العلمي،  البحث  أهمية  املعايطة  وأكدت   
ندركه  أن  ينبغي   ً دورا الناجح  العلمي  للبحث  إن 
للسنوات  العلمي  االجناز  من  مزيد  إلى  نتطلع  ونحن 
اخلطة  في  رؤيتنا  تضمنتها  والتي  القادمة  اخلمس 
نريد  الذي  العلمي  فالبحث  للجامعة،  اإلستراتيجية 
مع  تشبيك  عالقة  يحقق  الذي  العلمي  البحث  هو 
املؤسسات التنموية في اجملتمع، يؤدي إلى شراكة تقوم 
املوارد  وتدعم  االجنازات،  تعظم  علمية،  اتفاقيات  على 

املادية والبشرية لدى الطرفني. 
 

عملية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  بدور  أشادت  كما 
اجلامعة  حاضر  يصنعون  الذين  فهم  اجلامعي،  البناء 
األمن  حتقيق  في  األولى  األولوية  وهم  ومستقبلها 
وطننا  إليهم  يصبو  الذين  وهم  والرضا  واالستقرار 
خالل  من  املستدامة  التنمية  في  باملساهمة  الغالي 
أبحاثهم ومبادراتهم الرائدة واملتميزة، ولهم علينا كل 
احملافظة  في  احلقوق  كل  عليهم  وللجامعة  الرعاية 
عليها، بأبنائها وعلومها وبحوثها ومرافقها، ومقدراتها، 
لتظل قوية منيعة ترفد الوطن بكل الطاقات الشابة 

واملبدعة. كما بينت انه يجب إعطاؤهم املكانة الالئقة 
بهم في صناعة القرار اجلامعي بكل مستوياته، فهم 
الذين يشكلون قادة املستقبل، وهم األولوية األولى في 
كل ما تسعى إليه اجلامعة من اجناز يحقق لهم الرضى 

واالستقرار والعطاء املبدع.
    

اجلامعي  بالتعليم  االهتمام  زيادة  إلى  ودعت 
هو  املنافس  اجلامعي  فالتعليم  التعليم:  ومخرجات 

التعليم الذي تتميز فيه مكوناته األساسية املتمثلة 
باخلطط الدراسية للتخصصات األكادميية أوالً، والتنوع 
في أساليب التدريس ووسائل واليات التعلم في تلقى 
القادر  املؤهل  اخلريج  والطالب  ثانياً،  والعلوم  املعارف 
فيه  يقدم  الذي  بنجاح في موقع عمله  دوره  أداء  على 
ثالثاً،  جامعية  وقدرات  ومهارات  علوم  من  تلقاه  ما 
املتغيرات  ظل  في  كافياً  يعد  لم  التقليدي  فالتعليم 
وأدوات  وأساليب  وسائل  في  احلديثة  التكنولوجية 
في  التنوع  يفرض  املميز  فالتنوع  احلديث،  التعليم 
اإلملام  من  الطالب  لتمكن  التعليم  وأساليب  وسائل 
املتعددة  وأشغالها  بأساليبها  العلمية  باملعرفة 
بدت  اللذين  بعد،  عن  والتعليم  االلكتروني،  والتعليم 
التعليمية  مخرجاتنا  في  واضحة  االيجابية  آثارهما 
العالي  التعليم  تطوير  مؤمتر  إليها  دعا  التي  النوعية 

األخير، واإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
 

الهيئة  «إن   : قائلةً اإلدارية  الهيئة  أعضاء  وخاطبت 
التي  الهامة  األساسية  الدعامات  إحدى  هي  اإلدارية 
تُبنى عليها اجلامعة، مؤكدة أنه يجب أن تُقدم اخلدمات 

والدقة  الصحة  من  ممكن  مستوى  بأفضل  اإلدارية 
التركيز على  التكاليف مع  وبأقل  االجناز  والسرعة في 

نوعية التواصل واحترام جميع اجلهات». 

القادمة  املرحلة  تكون  أن  أمتنى  حديثها:  واختتمت 
مليئة بالعطاء واالنتاج، مرحلة عمل وبناء ومتيز نحافظ 
نعالج  املكتسبات،  فيها  ونعظم  املنجز،  على  بها 
أوضاعنا بطرق علمية صحيحة تقوم على التخطيط 
األقدر  فنحن  واملتابعة،  والتنسيق  واإلشراف  والرقابة 
دائماً على صيانة حاضرنا، واملتنبهون ملتطلبات صناعة 
تكون  أن  يجب  مرحلة  القادمة  فاملرحلة  مستقبلنا. 
ومدروسة  وموصوفة  محددة  أعماالً  فيها  أعمالنا 

ً لنجاحها. ومقيسة بكل معايير الدقة معيارا
 

املعايطة  الدكتورة  بني  حوار  دار  اللقاء  نهاية  وفي 
تهم  التي  القضايا  من  عدد  حول  اجلامعة  وأسرة 

اجلامعة والعاملني فيها.
 

لت بني   في بادرة عفوية ولفتة كرمية من األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة رئيسة اجلامعة الهاشمية جتوّ
اإلنسانية،  بادرتها  الطلبة مع  وتبادلت معهم أطراف احلديث واستمعت ملطالبهم، وتفاعل  الطلبة  صفوف 
وأضفت تلك املبادرة على أجواء اللقاء صراحة وشفافية كبيرة، الدكتورة املعايطة في لقائها األول مع الطلبة 
املستجدين في اجلامعة أكدت حرص إدارة اجلامعة على تسخير كافة اإلمكانات ليتمكن الطلبة من حتقيق 
الوطن مبا  تنمية  القادرين على  التغيير  باعتبارهم فرسان  والالمنهجية  املنهجية  اجملاالت  واإلبداع في  التميز 
تصبو إليه الرؤى امللكية السامية لصاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني املعظم حفظه اهللا ورعاه.                                                                                     

من  املزيد  بذل  إلى  دعتهم  وأفكارهم،  الطلبة  وجدان  من  وقريبة  وبسيطة  ومعبرة  شفافة  كلمات  وفي 
اجلد واالجتهاد في كل مناحي احلياة وخاصة العلمية منها، مشيرة إلى أن اجلامعة هي جامعتهم وحاضنة 
إلبداعاتهم وطموحاتهم، وأضافت أن الطالب اجملتهد واملثابر هو املميز بسلوكه وأخالقه واحترام ذاته وزمالئه 

وزميالته، واحترام وتقدير أساتذته. 

  وأكدت املعايطة أهمية مشاركة الطلبة في النشاطات الالمنهجية التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة، 
وتنمي  وتصقل من شخصيتهم  الدراسة،  على  اإلقبال  على  وتشجعهم  الذهنية،  قدراتهم  من  تعزز  والتي 
مواهبهم اإلبداعية، مؤكدة أن هذه األنشطة توسع من آفاق الطلبة املعرفية وتطور قدراتهم التي متكنهم 

من املنافسة في سوق العمل بعد التخرج.                                                             

د أفق احملبة والنضج والتوجيه ألبناء اجلامعة ليكونوا على قدر  وقال عميد شؤون الطلبة: إن هذا اللقاء يجسّ
ً إلى أن الشباب هم احلاملون للفكر الهاشمي وهم  ً في الثقافة واملعرفة، مشيرا ا إبداعيا حرا أهل العزم ومنوذجً
املؤهلة،  واملرافق  والبشرية  املادية  توفير اإلمكانيات  الطلبة في  دور عمادة شؤون  إلى   ً التغيير، مؤكدا فرسان 

وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها. 

 وألقت رئيسة مجلس الطلبة الثاني عشر الطالبة راية املعجل كلمة خالل اللقاء دعت فيها الطلبة إلى 
االجتهاد والتحلي بروح املواطنة الصادقة حلب الوطن، واالعتزاز بجامعتنا الشامخة شموخ جبال األردن حتقيقاً 
للرؤى امللكية السامية، مؤكدة دور مجلس الطلبة في مساعدة الطلبة وتقدمي التوعية واإلرشاد وتوجيههم 

إلى الطريق الصحيح. 

 واشتمل برنامج اللقاء على العديد من الفعاليات والعروض واألنشطة، ومن أهمها تقدمي العروض الرياضية، 
نالت  التي  الفنية  الفقرات  من  وغيرها  اجلامعة  فلكلور  لفرقة  الشعبية  والدبكات  الوطنية،  الغنائية  والفقرات 

استحسان اجلمهور .

وجرى خالل اللقاء الذي حضره عدد من نواب رئيس اجلامعة، والعمداء، واملدراء، وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية 
نقاشاً حول القضايا املتعلقة باخلدمات املقدمة للطلبة والتحديات التي تواجههم. 

إضاءة

رئيسة الجامعة :  إن للبحث 
العلمي الناجح دورًا ينبغي أن ندركه 

ونحن نتطلع إلى مزيد من اإلنجاز 
العلمي للسنوات الخمس القادمة 
التي تضمنتها رؤيتنا في الخطة 

اإلستراتيجية للجامعة. 

أسرة الجامعة تتبادل التهاني 
 بمناسبة عيد األضحى المبارك 

  
الهيئتني  أعضاء  من  اجلامعة  أسرة  اجلامعة  رئيسة  املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذة  املبارك،التقت  األضحى  عيد     مبناسبة 

األكادميية واإلدارية وجرى خالل اللقاء تبادل التهاني والتبريك بهذه املناسبة املباركة.

مبا  اجلامعة  وغايات  أهداف  لتحقيق  والنجاح  التقدم  من  املزيد  لهم  متمنيةً  اجلامعة  أسرة  املعايطة  الدكتورة  هنأت     وقد 
يسهم في تنمية وتطوير التعليم اجلامعي والتميز به. 

    وأكدت املعايطة أهمية التواصل والترابط بني أسرة اجلامعة وتقوية أواصر التعاون بينهم ملا فيه اخلير لوطننا العزيز. معربةً 
عن أملها بأن يعيد اهللا سبحانه وتعالى هذه املناسبة املباركة على األمتني العربية واإلسالمية باخلير والبركات، وأن يحفظ األردن 

العزيز حتت ظل قائد املسيرة حضرة صاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني املعظم حفظه اهللا ورعاه.

تفقد األستاذ الدكتور كمال بني هاني نائب رئيسة اجلامعة سير عملية 
انتخابات األندية الطالبية، التي أجريت يوم اخلميس املوافق ١٠/٢٨، واطمأن 
خاللها على سير العملية االنتخابية التي اتسمت بأجواء من الدميقراطية 
ً أهمية مشاركة الطلبة في االنتخابات، وممارسة حقهم  والشفافية، مؤكدا
االنتخابي فيمن ميثلهم ويحقق أهدافهم وتطلعاتهم ولديه القدرة على 

تقدمي األنشطة الهادفة.

الطلبة  أن  الطلبة  القرعان عميد شؤون  الدكتور ماجد  أكد  من جانبه 
قد مارسوا عملية االقتراع بشكل دميقراطي وحضاري ، مما يعكس الوعي 
احلياة  في  املشاركة  على  األندية  هيئات  وأعضاء  الطلبة  لدى  والقدرة 
السياسية واالجتماعية وغيرها. الفتاً إلى أن الغاية من انشاء هذه األندية 
والعمل  احلوار  في  مهاراتهم  وتطوير  مواهبهم،  وصقل  الطلبة  تشجيع 

خدمة  في  اإليجابي  والتفاعل  التطوعي 
اجملتمع. وقد جرت انتخابات داخلية لكل نادٍ 
من األندية الـ(١٤) في عمادة شؤون الطلبة 
على املواقع التالية: الرئيس، ونائب الرئيس، 
وأعضاء  الصندوق،  وأمني  السر،  وأمني 
وجاءت  الطالبية.  لألندية  اإلدارية  الهيئات 

النتائج على النحو التالي:

١. نادي التنمية السياسية وحقوق اإلنسان:
ملياء العمري رئيساً للنادي، ومحمد اخلصاونة 
للسر،  أميناً  العزام  وتركي  للرئيس،  نائباً 
ومراد حجازين أميناً للصندوق، وعضوية كل 
من: حسن عبيد، وغاصب عليمات، ومحمد 

درويش، وبسام عالن، وهبة البلوي.

٢. نادي التثقيف والتوعية الصحية:
وحذيفة  للنادي،  رئيساً  عبابنة  يحيى 
دغمش   وصفاء  للرئيس،  نائباً  خشاشنة 
أميناً للسر، وإيهاب العزام أميناً للصندوق، 
وعبادة  حميدات،  محمد  من:  كل  وعضوية 
عودات،  ومحمد  عصفور،  ونور  الشامي، 

ومصعب زحراوي.

٣.نادي البحث العلمي وتكنولوجيا املعلومات:
ويوسف  للنادي،  رئيساً  زريقات  محمود 
العتوم نائباً للرئيس، ومحمد احلوامده أميناً 
عياصرة،  معاذ  من:  كل  وعضوية  للصندوق،  أميناً  السرحان  ومنور  للسر، 

 وسليمان زريقات، وعبداهللا عضيبات.
نائباً  للنادي، ومحمد همشري  رئيساً  القادر  الهندسة: خالد عبد  نادي   .٤
للصندوق،  أميناً  قاعود  أبو  للسر، ومحمد  أميناً  احملتسب  وأحمد  للرئيس، 

وعضوية كل من:عبد اهللا دحيدل، وعبد الرحمن كفاية، ويزن ملحم.

نائباً  شهاب  وإسراء  للنادي،  رئيساً  دراز  هديل  اإلجنليزية:  اللغة  نادي   .٥
للصندوق،  أميناً  سليمان  وياسمني  للسر،  أميناً  عميرة  وحنني  للرئيس، 

وعضوية كل من: هالة شقير، وزيد سليم، وأحمد تفاحة.

٦.  النادي البيئي:  إبراهيم العموش رئيساً للنادي، وعلي شبيل نائباً للرئيس، 

وأحمد طقاطقة أميناً للسر، وعالء املعايطة أميناً للصندوق، وعضوية كل 
ورزان عيسى، وسامر  من: أمجد اخلوالدة، وشروق احلالق، وصابرين جرارعة، 

اجلرف.

 ٧. نادي الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي:
مجدي احلجيلة رئيساً للنادي، وأحمد الغويري نائباً للرئيس، وأنس رواشدة 
أميناً للسر، وسحر أمين أميناً للصندوق، وعضوية كل من: رمي الزيود، وهناء 

 جناح، وطاهر احلراحشة.
نائباً  املراعية  وناهد  للنادي،  رئيساً  الزبيدي  مرعي  رنا  الثقافي:   النادي   .٨
للرئيس، وحترير حسني أميناً للسر، ونداء درويش أميناً للصندوق، وعضوية 
كل من: جواد اخلالدي، ووفاء العموش، وطارق بني خالد، وصالح احلاج أسعد، 

 ومحمد احلراحشة.
نائباً  أبوعبيلة  وكرم  للنادي،  رئيساً  اجلبارين  محمد  الفلكي:  النادي   .٩
للرئيس، وعال عبد احلافظ أميناً للسر، ولؤي خضر أميناً للصندوق، وعضوية 

كل من: فارس الروسان، وعبد الرحمن الزغول، ووالء العجاوي.
 

١٠. النادي اإلعالمي والتصوير الضوئي:  هيا الهقيش رئيساً للنادي، وسامر 
حواري نائباً للرئيس، وأحمد الرمحي أميناً للسر، وأسل غامن أميناً للصندوق، 

وعضوية كل من: أنس معادلة، وسامر الرقاد، ومحمد الفقي. 
 

للنادي،  رئيساً  العتوم   يزن  األردني:   الشعبي  والتراث  السياحة  نادي   .١١
بطارسة   ورشا  للسر،  أميناً  رواشدة  ومحمد  للرئيس،  نائباً  نصار  وعفاف 
وأحمد  الذيب،  وضياء  القرعان،  إميان  من:  كل  وعضوية  للصندوق،  أميناً 

العنزي، وإسراء اخلطيب، وغدير   النجار.

للنادي،  رئيساً  نوافلة  مهدي  اخلاصة:   االحتياجات  ذوي  أصدقاء  نادي   .١٢
ومصعب  للسر،  أميناً  هياجنة  وتامر  للرئيس،  نائباً  القواسمة  وحمزة 
محاميد أميناً للصندوق، وعضوية كل من: عامر اخلزاعلة، وبسام   العثمان، 

 وأحمد شناعة.   
البواعنة  وياسمني  للنادي،  رئيساً  اخلاليلة  سامر  املسرحي:  النادي   .١٣
للصندوق،  أميناً  وإبراهيم عمر  للسر،  أميناً  العموش  للرئيس، وحترير  نائباً 

 وعضوية كل من: ساجدة العليمات، ومحمد الشاعر، وجهاد هاشم.
١٤. نادي الغناء واملوسيقى:  رامي العتوم رئيساً للنادي، وأكرم أبو مصطفى 
نائباً للرئيس، ومأمون العتوم أميناً للسر، ومحمد قوقزة أميناً للصندوق، 

وعضوية كل من: أسامة القيام، وأحمد الزعبي، وخضر الديري.

عياصرة، تفقد األستاذ الدكتور كمال بني هاني نائب رئيسة اجلامعة سير عملية  معاذ  من:  كل  وعضوية  للصندوق،  أميناً  السرحان  ومنور  للسر، 

إعالن نتائج انتخابات األندية الطالبية
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   بسم اهللا الرحمن الرحيم
  والصالة والسالم على سيدنا محمد، النبي 

العربي الهاشمي األمني. 

حضرات األعيان ، حضرات النواب،  السالم عليكم 
بركة  وعلى  اهللا،  فباسم  وبعد،  وبركاته  اهللا  ورحمة 
اهللا، نفتتح الدورة األولى جمللس األمة السادس عشر، 
تأكيداً على التزامنا باالستحقاق الدستوري ملسيرتنا 
الشعبية  املشاركة  على  وحرصنا  الدميقراطية، 
الذي  املنشود،  املستقبل  وبناء  القرار،  صناعة  في 
وحقه  الكبيرة،  وتضحياته  يليق بطموحات شعبنا 
القوة  في  النموذج  والوطن  الكرمية،  احلرة  احلياة  في 

والتقدم واالزدهار. 

لإلخوة  واملباركة  بالتهنئة  أتوجه  فإنني  بعد،  أما 
النواب الكرام، على فوزهم بثقة أبناء وبنات شعبنا 
العزيز في االنتخابات النيابية األخيرة، التي حرصنا 
لتكون  والنزاهة،  الشفافية  مبنتهى  إجرائها  على 
هـي وهـذا اجمللس الكرمي إضافة نوعية إلى مسيرتنا 

الدميقراطية. 

عملنا  لقد   ، النواب  حضرات   ، األعيان  حضرات 
إصالحية  رؤية  ضمن  املاضية،  السنوات  خالل 
حتديثية واضحة ملعاجلة السلبيات وحتقيق التنمية 
املسيرة  ولكن  هللا،  واحلمد  الكثير  وأجنزنا  الشاملة، 
دائما بحاجة إلى املراجعة والتقييم لتعظيم اإلجناز، 
ومعاجلة مظاهر اخلطأ أو التقصير. وعملية التقييم 
هذه ، والتقدم في مسيرة اإلصالح ليست مسؤولية 
سلطـة دون أخرى ، وإمنا هي مسؤولية جماعية ، ال 
ميكن النهوض بها من دون التعاون املؤسسي ، الذي 
وإلى احترام مركزية دور جميع   ، الدستور  إلى  يرتكز 
السلطات في بناء املستقبل املشرق الذي يستحقه 

شعبنا األبي. 

دروس  من  االستفادة  من  بد  فال   ، ذلك  وعلى 
املاضي وجتاوز  أخطائه ،  واالعتراف أيضاً  بأن عالقة 
السلطتني التنفيذية والتشريعية  قد شابها الكثير 
اإلصالحية،  مسيرتنا  أعاقت  التي  األخطاء،  من 
أخطاء يجب  وتلك   ، الضرر مبصالح شعبنا  وأحلقت 
أن يعمل اجلميع على إزالتها . فللسلطة التشريعية 
دور محوري كفلـه الدستور ، وال نقبل أن يتراجع دور 
املواطنيـن،  عند  تهتز صورته  أن  أو   ، النواب  مجلس 

فالتحديات جسام ، والطموحات أكبر .

األفضل  تقدمي  تستهدف  التي  رؤيتنا  وترجمة   

قوي  نواب  مجلس  وجود  تستدعي  العزيز  لشعبنا 
وقادر، ميارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل 
حقيقية  شراكة  أساس  وعلى  مؤسسي،  دستوري 
بهذه  الناس  ثقة  يعزز  مما   ، التنفيذية  السلطة  مع 
املؤسسات . وقد كنت وجهت احلكومة إلى أن تعيد 
النواب لتصحيح  آليات تعاملها مع مجلس  تقييم 
التعاون  على  تقوم  بحيث  السلطتني،  عالقة 
والتكامل ، وبحيث متارس كل منهما صالحياتها، من 
دون تغول سلطة على أخرى ، أو اللجوء إلى تفاهمات 
مصلحية ، جتعل من حتقيق املكتسبات الشخصية 

شرطاً  الستقرار هذه العالقة.

ولضمان تالفي أخطاء املاضي، ال بد من التوافق بني 
األسس  توضح   ، ملزمة  عمل  آلية  على  السلطتني 
مجلس  أعضاء  مع  احلكومة  تعامل  حتكم  التي 
يطمئـن  بحيث   ، والقانون  الدستـور  وفـق  النواب، 
السلطتني عالقة  العالقة بني  أن  إلى  العزيز  شعبنا 
املصلحة  حتقق  التي  املعايير  على  مبنية  شراكة 

العامة. 

كانت  لقد  النواب،  حضرات   ، األعيان  حضرات 
منهجية  وفق  تعمل  أن  للحكومة  توجيهاتنا 
مواعيد  وحتدد  واضحة،  أهدافا  تضع  مؤسسية، 
وشفافية  بثقة  العمل  ضرورة  على  وأكدنا  إلجنازها. 
ومن دون تردد، أو خوف من اتخاذ القرار، أو سياسـات 
أمام  العوائق  أكبر  أحد  شكلّت  التي  االسترضاء، 
روح  مواكبة  من  ميكننا  الذي   ، اإليجابي  التغيير 

العصر  ومتطلباته.

املنهجية،  هذه  وفق  بالعمل  ملتزمة  واحلكومة 
مسيرة  في  للتقدم  رئيسية  محاور  سبعة  وضمن 
اإلصالح  وألن  األداء.  وحتسني  الشاملة  التنمية 
اجتماعية  وإدارية  اقتصادية،  سياسيـة  منظومة 
متكاملة، فقد أكدنا على ضرورة أن يواكب اإلصالح 
املشاركة  من  يزيد  سياسي،  إصالح  االقتصادي 

الشعبية في صناعة القرار . 

إيجاد  على  حكومتي  ستعمل  ذلك،  أجل  ومن 
الظروف الكفيلـة بتطوير احلياة السياسية في شتى  
حكومتي  سترسل  السياق،  هذا  وفي  مظاهرها، 
وبصفة  النواب،  إلى مجلس  املؤقت  االنتخاب  قانون 
الالزمة  التعديالت  وإدخال  لدراسته  االستعجال، 
واعتماده  الدميقراطية،  مسيرتنا  يخدم  مبا  عليه، 
قانونا دائماً،  حتى يستقر  هذا التشريع الرئيسي في 
إليكم أيضاً  ، وستقدم احلكومة  احلياة  السياسية 
خالله  من  نسعى  الذي  الالمركزية،  قانـون  مشروع 
إلى زيادة دور  املواطنني في صناعة مستقبلهم، وبناء 
إسهامهم  وتعظيم  احملافظات،  في  احمللية  القدرات 

في حتديد األولويات التنموية. 

على  الكرمي  مجلسكم  مع  احلكومة  وستعمل 
السياسي،  للعمل  الناظمة  التشريعات  تعديل 
إليجاد  وحرياتهم،   املواطنني   بحقوق  واملتعلقة  
السياسية  التنمية  بتحقيق  الكفيلـة  البيئة 
دون  من  تتحقق  ال  السياسية  والتنمية  الشاملة. 
التي  الوطنية،   واألحزاب  املدني  اجملتمع  مؤسسات 
البرامجي، وتبني املصداقية واحلضور  العمل  تعتمد 
طروحاتها،  بجدوى  املواطنني  إقـناع  عبر  الشعبي، 

وقدرتها على اإلسهام في مسيرة الوطن.

 وستواصل احلكومة العمل من أجل تشجيع العمل 
احلزبي الوطني امللتزم بالقوانني والدستور، وإزالة كل 
العوائق أمام تطور  دور األحزاب.  وستستمر احلكومة 
هذه  تقوم  بحيث  اإلعالم،  مع  عالقتها  تطويـر  في 
بحرية  العمل  في  اإلعالم  حق  احترام  على  العالقة 

ونشرها.  املعلومة  على  احلصول  وفي  واستقاللية، 
التي  السلوك،  ومدونة  النافذة  القوانني  تشكل  وإذ 
من  بد  فال  العالقة،  لهذه  إطاراً  احلكومة،  وضعتها 
لضمان  التشريعات  على  الزمة  تعديالت  أي  إدخال 
وحماية  مستقلة،  مهنية  إعالم  صناعة  تطور 
املواطنني وحقوقهم من ممارسات إعالمية غير مهنية 

تزوّر احلقائق، وتشوه صورة الوطن.

 وألهمية دور الشباب، تعمل احلكومة على تنفيذ 
الذي تقع  دور قطاع الشباب،  خطة شاملة لتطوير 
بالعلم  وتسليحه  املستقبل،  بناء  مسؤولية  عليه 
تعزيز  على  بالعمل  احلكومة  وستستمر  واملعرفة، 
الالزمة  واتخاذ اخلطوات  البناء،  املرأة في مسيرة  دور 

حلماية حقوقها كاملة .

أداء  حتسني  إن  النواب،  حضرات  األعيان،  حضرات 
مؤسساتنا العامـة ضروري ملواجهة التحديات التي 
وضع  على  احلكومة  ركزت  هنا  ومن  األردن،  تواجه 
لتعزيز  الرقابي  العمل  وتطوير  األداء،  لقياس  أدوات 
والفساد.  الترهل  أشكال  كل  ومحاربة  الشفافية، 
ملتابعة  وحدة  احلكومة  استحدثت  اجملال،  هذا  وفي 
لقواعد  شرف  ميثاق  ووضعت  التنفيذية،  اخلطط 
القطاع  لتطوير  برنامجاً  وأعدت  الوزراء،  سلوك 
أيضاً  احلكومة  وعملت  احلكومية.  واإلدارة  العام 
للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  مستوى  رفع  على 
وبخاصة في قطاعات الصحة واإلسكان والتعليـم، 
لتوفير السكن املالئم، ومواصلة تطوير وبناء  املراكز 
اخلدمات  تطوير  إلى  باإلضافة  واملدارس،  الصحية 

البلدية، ودعم احلركة الثقافية.

بتعزيز  ملتزمون  فنحن  املُلك،  أساس  العدل  وألن   
كل  احلكومة  وستوفر  ونزاهته،  القضاء  استقالل 
املتطلبات، التي حتتاجها السلطة القضائية لتطوير 
أدائها، وحتقيق العدالة بني الناس. والبد من التأكيد 
خالل  من  العصر  حتديات  مواكبة  ضرورة  على  هنا 
الكفاءات،  أفضل  واستقطاب  التشريعات،  تطوير 
وتدريبها وتأهيلها، حتى يظل اجلهاز القضائي مثاال 

في الكفاءة والنزاهة. 

األردن  يواجه  النواب،  حضرات  األعيان،  حضرات 
اعتماد  تستدعي  كبيـرة  اقتصادية  حتديـات 
في  طموحاتنا  حتقق  ناجعة،  اقتصادية  سياسات 
حياة  فتحسني  ملواطنينا،  األفضل  العيش  توفير 
املواطن األردني، وفتح آفاق اإلجناز أمامه هدفنا األول. 
رئيسيـة  أولوية  االقتصادي  األداء  حتسني  وسيظل 
املواطن.  معيشة  مستوى  على  املباشر  النعكاسه 
الصعبة،  العاملية  االقتصادية  األوضاع  من  وبالرغم 
احلكومة  متكنت  احمللية،  أوضاعنا  على  وانعكاسها 
من حتقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، منها: النمو 
عجز  وتقليص  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  في  اإليجابي 
مالية  اعتماد سياسة  احلكومة  املوازنة، وستواصل 
للسيطرة على عجز  املوازنة، وتعزيز  االستقرار املالي، 
واملساهمة في حتسني البيئة االستثمارية، واالعتماد 
االقتصادي.  النشاط  في  النمو  وحفز  الذات،  على 
الالزمة  العناية  توفير  إلى  احلكومة  وجهنا   وقد 
التعليم،  قطاع  مقدمتها  وفي  احليوية،  للقطاعات 
معيشة  مستوى  حتسني  ضرورة  على  التأكيد  مع 
ينسجم  مبا  مكانتهم،   على  واحلفاظ   املعلمني، 
االهتمام  على  وأكدنا  اجملتمع.  في  احملوري  دورهم  مع 
إلى  إضافة  فيه،  العاملني  ورعاية  الزراعة،  بقطاع 
زيادة االستثمارات في القطاع السياحي، واالهتمام 
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، الذي يقوم 
مؤسسات  مختلف  أداء  حتسني  في  رئيسي  بدور 

الدولة، وليبقى األردن رائدا إقليميا في هذا اجملال. 

اإلنسان  إن  النواب،  حضرات  األعيان،  حضرات 
وهو  التنمية  غاية  وهو  األولى،  ثروتنا  هو  األردني 
حتقيق  الدولة  تضمن  أن  يجب  ولذلك  وسيلتها، 
وتكافؤ  واالجتماعية،  االقتصادية  واملساواة  العدالة 
وحماية  الوسطى،  الطبقة  قاعدة  وتوسيع  الفرص، 
الطبقة الفقيرة، والفقر والبطالة شر سنحاربه بكل 
حتسني  على  احلكومة  وستعمل  والسبل،  الوسائل 
آلية مساعدة املستفيدين من برامجها حملاربة الفقر، 
وتعزيـز دور مؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص 

في توفير برامج رديفة. 

عمل  ميثل  النواب،  حضرات  األعيان،  حضرات 
احلكومة، في احملاور  السبعة التي اعتمدتها، برنامجاً 
مسارات  جميع  في  األداء،  لتحسني  شامالً  تنموياً 
التنمية، وينطوي هذا البرنامج على خطوات عملية، 
عليكم،  احلكومة  ستعرضها  محددة،  ومشاريع 
على  والتعاون  وتطويرها،  حولها  التشاور  أجل  من 
واحلفاظ  األردن،  أداء  أهدافها في تطوير  إلى  الوصول 

عليه منوذجاً في اإلجناز والعطاء. 

لألردن  كان  ما  النواب،   حضرات  األعيان،  حضرات 
أن يصل إلى ما حقق من إجناز وجناح لوال نعمة األمن 
واالستقرار، التي يسهر على حمايتها رفاق السالح، 
نشامى قواتنا املسلحة، وأجهزتنا األمنية الباسلة، 
وسنواصل  األردنيني.  لكل  واعتزاز  فخر  مصدر  فهم 
املصطفوي  العربي  جليشنا  الدعم  كل  توفير 
وعمالً  وتدريباً،  وتسليحاً  رعاية  األمنية،  واألجهزة 
منتسبيها،  معيشة  مستوى  لتحسني  فاعالً 
حماية  أجل  من  والنفيس  بالغالي  يضحون  الذين 
املنيع  األردن  وسيظل  املباركة.  ومسيرته  وطنهم 
اآلمن املستقر سنداً ألشقائه العرب في الدفاع عن 
العربـية واإلسالمية، وفي مقدمة كل ذلك  قضايانا 
وسيبقى  األردن،  كان  فقد  الفلسطينية،  القضية 
الفلسطينيني،  ألشقائنا  األقوى  السند  اهللا،  بعون 
الظلم  لرفع  يستطيع  ما  بكل  القيام  وسيواصل 
عنهم، وإنهاء االحتالل،  وقيام دولتهم املستقلة على 
وفق  الشرقية،  القدس  وعاصمتها  الوطني،  ترابهم 
الدولية،  الشرعية  وقرارات  العربية،  السالم  مبادرة 
الشامل.  السالم  حتقيق  يضمن  إقليمي  سياق  وفي 
الشقيق،  العراق  إسناد  في  جهداً  األردن  يدخر  ولن 
واحلفاظ على أمنه واستقراره، من أجل استعادة دوره 

احليوي في املنطقة والعالم. 

هي  كثيرة  النواب،  حضرات  األعيان،  حضرات 
التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر، وتاريخنا 
إرادة  صنعته  التحديات،  على  انتصار  سجـل  هو 
اهللا  بإذن  وكذلك  ومتاسكهـم.  وعلمهم  األردنيني، 
اإلجنـاز  من  جديدة  محطات  املستقبل،  سيكون 
إلى  املرتكز  اجلاد،  العمل  خالل  من  نبنيها  والبناء، 
نضيعه،  وقت  فال  بأنفسنا.  والثقة  بقدراتـنا  اإلميان 
العام  الصالح  يقدم  واحداً  فريقاً  اجلميع  وليعمل 
ثقافة  س  ويكرّ  القانون،  يحترم  سواه،  ما  كل  على 
يتسلح  الفاعلة،  املؤسسات  يبني  الدميقراطية، 
الوطنية،  الوحدة  يحمي  والوعي،  واملعرفة  بالعلم 
والسلبية  واالنقسام،  الفرقة  أصوات  لكل  ويتصدى 
التطويرية  اإلصالحية  مبسيرتنا  وميضي  بطة،  احملُ
تبني  التي  اإلجناز،  من  جديدة  آفاق  نحو  التحديثية 
األردن،  على  وحتافـظ  واألجـداد،  اآلبـاء  إجنازات  على 

وطناً عزيزاً شامخاً.

 وفقنا اهللا جميعاً إلى ما فيه خير األردن واألردنيني، 
وأمتنا العربية واإلسالمية. 

             والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. 

خطاب العرش السامي



5 ومضات

َعمادة شؤون الطلبة في الجامعة .. حاضنة إبداعية لطلبتها 

تُعد عمادة شؤون الطلبة في اجلامعة الهاشمية الفضاء الرحب لطلبتها، حيث املواهب اإلبداعية التي تتناثر حول حقولها 
األدبية من القصة والشعر، والفنية من العروض املسرحية والرسم، والغناء الهادف، وغيرها من النشاطات اإلبداعية التي 

تخدم اجلسم الطالبي في اجلامعة.

هذه املواهب حتتاج الى حاضنة إبداعية تصقل وتبرز وتنمي اإلبداع لدى الطلبة ، وحتفز على اثبات اجلدارة والقدرة على خلق 
إبداعاتهم املتنوعة، فكانت عمادة شؤون الطلبة املوئل لهذه اإلبداعات.  

تُعد عمادة شؤون الطلبة الفضاء احليوي لطلبة 
اخلدمات  إدارة  عن  مسؤوليتها  حيث  من  اجلامعة، 
الطالبية، وتنظيم األنشطة الطالبية في مختلف 
باإلضافة  والرياضية،  والفنية  الثقافية  اجملاالت 
جتسد  التي  الهاشمية  الواحة  جريدة  إصدار  إلى 
صوت الطلبة، وتكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم. 
برؤيتها  الطلبة  شؤون  عمادة  أن  إلى  باإلضافة 
تأتي في قلب االحتياجات الطالبية  االستراتيجية 
في  الرؤية  هذه  وتتمثّل  الالمنهجية،  والنشاطات 
تعزيز فكرة االنتماء للوطن بكل أبعادها، واملشاركة 
ومستقبله،  حاضره  صنع  في  واخلالّقة  الفاعلة 
لدى  واملبادرة  اإلبداعية  الروح  تنمية  إلى  باإلضافة 

الطلبة.

الدور  إبراز  على  جاهدة  العمادة  تعمل  كذلك 
املواهب  بإظهار  واملتمثل  للطالب،  الثقافي 
الثقافية وتعزيزها، كمشاركة الطالب في العديد 
وإلقاءه،  الشعر  ككتابة  الثقافية  النشاطات  من 
املقاالت  وكتابة  أنواعها  بكافة  القصص  وكتابة 
والصحف  اجلامعة  مطبوعات  خالل  من  ونشرها 
اليومية، باإلضافة الى مشاركتهم في املسابقات 
األردنية  اجلامعات  اجلامعة مع  تعدها  التي  الفنية 
الهاشمية  كمسابقة  واخلاصة،  الرسمية 
فرسان  الثقافية  واملسابقة  الكرمي،  القرآن  حلفظ 

الهاشمية.

أولويات  في  الكبرى  املساحة  الرياضي  للدور  إن 
العمادة في مساهمة طلبتها وخاصة املستجدين 
وحتسني  الرياضية  قدراتهم  تنمية  في  منهم 
النشاطات  من  العديد  في  البدنية  لياقتهم 
وهواة  لالعبني  العمادة  وفرَّت  حيث  الرياضية، 
٢٥م×١٦م، كما  تبلغ مساحتة  السباحة مسبحاً 
وفرَّت العديد من الصاالت الرياضية املعدة أللعاب 
والريشة،  والتنس،  والسكواتش   ، واجلري  القوى، 
يشتمل  والذي  ماتش  كالتلي  الترفيهية  واأللعاب 

على مختلف أنواع الرياضات.

الشعبي  والفلكلور  الكورال  فرقة  تسعى  كما 
في  الدائمة  للمشاركة  اجلامعة  في  املوسيقية 
لتعزيز  العمادة،  تقيمها  التي  االحتفاالت  كافة 
الطالب،  لدى  الالمنهجية  النشاطات  مفهوم 
والتي تنمي من قدراته الذهنية وتخفف من أعبائه 
الذين  الطلبة  بجميع  الفرقة  وترحب  الدراسية، 
يجدون في أنفسهم القدره على الغناء أو التلحني 
عددها  والبالغ  املوسيقية.  اآلالت  على  العزف  أو 
نحو خمسني طالباً وطالبة ما بني عازفني ومغنني، 
في  األردن  ومثلّت  اجلوائز،  من  العديد  وقد حصدت 

العديد من املشاركات اخلارجية.

للتأهيل  الثاني  عبداهللا  امللك  صندوق  أما 
واخلدمات  النشاطات  من  العديد  فله   ، الوظيفي 
التي يقدمها للطلبة ومنها تقدمي خدمات املشورة 

الفنية واالرشاد املهني في مجاالت مهارات االتصال 
وطرق احلصول على فرص العمل خلريجي اجلامعات، 
باإلضافة الى تقدمي القروض واملنح للطلبة احملتاجني، 
الوظيفية  األيام  من   ً عددا الصندوق  يقدم  كذلك 
العمل  سوق  خلوض  لتأهليهم  للطلبة،  التدريبية 
من  وغيرها  التخرج  مشاريع  ومتويل  مستقبالً، 
كدورات  الدورات  من  العديد  يعقد  كما  اخلدمات. 

اخلط العربي، واحلاسوب وبرمجياته، وغيرها.

من  الكثير  يرتاده  اجلامعي  املرسم  أن  كما 
الرسم  في  الفنية  املوهبة  لديهم  الذين  الطلبة 
ويحاولون  والتجريدية،  الطبيعية  اشكالة  بكافة 
واتقان  دقة  بكل  لوحات  في  إبداعاتهم  جتسيد 
واقالم  والزيتية،  املائية  األلوان  باستخدامهم 
الرصاص، باإلضافة إلى احلفر على النحاس، والنقش 
على الفخار وغيرها. كما تعقد دورات لهواة الرسم 
بشكل  الفنون  وباقي  خاص  بشكل  التشكيلي 

عام.

ينقل  أن  استطاع  فقد  اجلامعي  املسرح  أما   
الطلبة من أجواء الدراسة وضغوطاتها ألى أجواء 
التعبيرية،  اإلمياءات  حيث  والسعادة،  الفرح  من 
واجلرأة  املسرحية،  جملريات  املصاحبة  واملوسيقى 
تساعد  عوامل  كلها  العرض،  في  واملصداقية 
على إظهار املسرح بالشكل الالئق. واجملال مفتوح 
أمام الطلبة باالنضمام إلى فرقة اخملتبر املسرحي 
األدوار،  وانتقاء  واستيعابها،  طاقاتهم  الستخراج 

وجتسيدهم للشخصيات بشكل مبدع.

الطالبة: هديل دراز / ثالثة/ أدب اجنليزي استطاعت 
واملقاالت  األخبار  أن جتتاز مرحلة مهمة في كتابة 
نتيجة مشاركتها في النادي اإلعالمي في اجلامعة،  

عقد  العمادة  في  اإلعالمي  النادي  إن  وتقول: 
الصحفية للطلبة كدورة  الدورات  الكثير من 
على  تدريبهم  ومت  االلكترونية،  الصحافة 
والتقارير  األخبار  لكتابة  العريضة  اخلطوط 
قدرتها  تطور  في   ً كثيرا ساهم  مما  الصحفية 

 .ً الكتابية وجعلها أكثر متيزا

حاسوب  زريقات/ثالثة/علم  محمود  الطالب 
مشاركته  جراء  املفرط  خجله  من  تخلص 
وأضافت  اجلامعة،  مسرحيات  من  عدد  في 
الكثير،  الشيء  لشخصيته  املسرحيات  تلك 
أو خجل،  دون خوف  الشخصية  وقوة  كاجلرأه، 

ومخاطبة الناس بالشكل الالئق.

أدب  ثالثة/  اخلصاونة/  محمد  الطالب  ويقول 
اجنليزي: إنه نتيجة رغبته في العمل التطوعي 
 ً ومساعدة الناس واحملتاجني، فقد ساهم كثيرا
في مساعدة الطلبة وإرشادهم في التسجيل 
خاصة الطلبة املستجدين، وتسهيل أمورهم 
الطلبة  داعياً  مادياً،  ومساعدتهم  الدراسية، 
ومشاركتهم  التطوعية  األعمال  خوض  إلى 

في جميع نواحي احلياة اجلامعية. 

دولية  عالقات  ثانية/  العمري/  ملياء  الطالبة  أما 
املواهب  من  العديد  متتلك  فإنها  واستراتيجية 
إلى  باإلضافة  والشعر،  القصص  ككتابة 
كتابة اخلواطر، حيث تقوم بنشرها في جريدة 
الواحة الهاشمية التي تصدرها عمادة شؤون 
الطلبة، مما زاد من معرفتها بالوسط الثقافي، 
وفتح أمامها العديد من اجملاالت، وفرص العمل 

مستقبالً. 
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١. الترويج للمبادرة من خالل احملاضرات  في اجلامعة وتوزيع البوسترات والبطاقات التعريفية 
وزيارة املعارض الوظيفية والشركات واملؤسسات الوطنية الرائدة.

٢. إنشاء فريق «متطوعوا ابتسامة» لتشجيع الطلبة على العمل التطوعي  واملساهمة مع 
األعضاء في رسم االبتسامات اخملتلفة حيث كان آخر نشاطاته اليوم التثقيفي لألمهات.
٣. تنظيم حفل اطالق مبادرة ابتسامة رسمياً برعاية وزيرة التنمية االجتماعية بحضور 

ممثلني عن مؤسسة اجناز وصندوق امللك عبداهللا الثاني للتنمية وطلبة من اجلامعات األردنية 
والداعمني من الشركات اضافة الى مختلف املؤسسات االعالمية..

٤. البدء بتعميم املبادرة على اجلامعات من خالل تنظيم ورشة عمل لطلبة اجلامعات ضمن 
حفل االنطالق وحتت اسم « ابتسامة وطن».

٥. احلصول على دعم مقداره ٥٠٠٠ دينار من وزارة التنمية االجتماعية.
٦. احلصول على دعم مقداره ٥٠٠٠ دينار من صندوق امللك عبد اهللا الثاني للتنمية.

٧. احلصول على دعم لطباعة أكثر من ٢٠٠٠٠ مطبوعة وملصق وبنر وكيس وقلم للمبادرة.
٨. عمل لقاءات صحفية والتخطيط للقاءات تلفزيونية مع فريق ابتسامة للحديث عن املبادرة واجنازاتها

٩. االتفاق مع مركز للعالج الطبيعي لتأمني املرضى الفقراء بالعالج الطبيعي لديهم مجانا.
١٠. البدء بتنفيذ مشروع «حكواتي ابتسامة» الذي يتضمن قراءة القصص الهادفة لأليتام 

أسبوعياً وبالتعاون مع فريق متطوعي ابتسامة.
١١. مساعدة طلبة اليمن على تنفيذ مبادرة ابتسامة في بالدهم وحتت مسمى «ابتسامة 

.facebook اليمن السعيد» وذلك من خالل التواصل معهم من خالل
١٢.تأليف قصيدة وأنشودة للمبادرة ومحاولة االتصال مع القنوات الفضائية لتوزيعها وتسجيلها.

مبادرة ابتسامة

بدورة  املشاركني  الهاشمية  اجلامعة  طلبة  نحن  "كيف أكون قيادياً ضمن مشروع إجناز وبتنظيم من  
الوظيفي،  للتأهيل  الثاني  اهللا  عبد  امللك  صندوق 
مبادرة  إلى  النهاية  في  وتوصلنا  طويالً  فكرنا 
«ابتسامة» التي تتلخص فكرتها في إفساح اجملال 
اآلخرين  وجوه  على  ابتسامة  لرسم  اجلميع  أمام 
الذي يرغبون كل حسب مقدرته،  واللون  بالطريقة 
وذلك من إمياننا العميق بضرورة إعمار احلياة بالفرح، 
ومن حبنا الصادق لكل الذين أضاؤوا بابتسامتهم 

حياتنا، وخدمة منا للمجتمع احمللي.

 ابتسامة كتاب

 زيارة يتيم

 ابتسامة فقير

ابتسامة الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة

ابتسامة مريض

ابتسامة خريج

زيارة مسن

ابتسامة سنفور

ابتسامة مسّن

ابتسامة الطالب الفقير

زيارة مريض

شعارنا

ابتسامة طالب

ابتسامة زيارة

ابتسامة عائلة

أهدافنا
اإلبتسامة  جنعل  أن 
وزاداً لكل من  ترياقاً 
منذ  ــا  ــث عنه يبح
ــن طويل محركي  زم
الشفاه نحو الفرح، 
لكل  الطريق  منيري 
العطاء  ــب  ــن يح م
ــم  رس ــاركنا  ليش

االبتسامة.

اجلامعة  لطلبة  املناسبة  اجلامعية  البيئة  تهيئة   *
الهاشمية وبالتالي حتفيزهم على التفوق و اإلبداع.

الفقيرة  العائالت  من  جملموعة  كرمية  حياة  توفير   •
احلياة  مبتطلبات  وتأمينهم  احمليطة  املنطقة  في 

األساسية.
وجوه  على  عفوية  بطريقة  اإلبتسامة  رسم   •
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  واملرضى  واملسنني  األيتام 

والعائالت الفقيرة.

رؤيتنا  

ة.
صم

ك ب
تر

 ون
مة

س
م ب

س
نر

ل

الفئات المستهدفة

أقسامها: 
- ابتسامة كتاب

- ابتسامة الطالب الفقير 
- ابتسامة خريج  

-  ابتسامة الطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة   

-  ابتسامة سنفور

أقسامها  :    *  زيارة يتيم
                        *  زيارة  مريض 

                        * زيارة  مسنّ

االجنازات :
 * جمع أكثر من ٣٠٠ كتاب 
أكادميي و ١٦٠ كتابا ثقافيا 
من  مجموعة  الى  إضافة 
من  اجلامعية  املستلزمات 
الهيئة  وأعضاء  الطلبة 

التدريسية.
*  التبرع ب٧٠ كتابا ثقافيا 

ملكتبة الزرقاء إلحيائها.

االجنازات:
تأمني طلبة اجلامعة الفقراء بـ:

 ٧٨٩  ) مقدارها  بلغ  اجلامعية  الرسوم   .١
دينار).

٢. رسوم براءة الذمة.
٣. بدل مواصالت 

مجاني  بشكل  األوراق  تصوير   .٢
في  التصوير  شركة  مع  بالتعاون 
اجلامعة ومبا يزيد عن (٢٠٠٠٠) ورقة 

فصلياً.

االجنازات:
تهنئة  بطاقة   ١٨٠٠ تقدمي   .١
املستويات  جميع  من  للخريجني 
العليا  والدراسات  (البكالوريوس 

واملتميزين).
٢. تأمني ٥٠ دورة تدريبية في كافة 
اجملاالت بقيمة تزيد عن ١٠٠٠٠ دينار 
ال  املتفوقني  للخريجني  وإهداؤها 

منهجيا.
لبعض  عمل  فرص  تأمني   .٣

اخلريجني.

االجنازات:
وتقدمي  الهدايا  توزيع  تضمنت  لأليتام  ترفيهية  نشاطات  تنظيم   .١

الطعام الذي مت اختياره بناء على طلبهم.
٢. البدء مبشروع « حكواتي ابتسامة» الذي يهدف إلى تثقيف األطفال 
زيارة  خالل  من  لديهم  واخليال  والفكر  القيادة  روح  وتنمية  األيتام 

احلكواتي لهم أسبوعياً وقراءة القصص الهادفة لهم.

االجنازات:
رغبة  على  بناء  اعداده  مت  والذي  لهن  الغداء  تقدمي   .١

املسنات.
الفريق  طالبات  عوائل  قبل  من  دورية  زيارت  تنظيم   .٢

لقضاء يوم مع املسنّات.

االجنازات:
في  السن  كبار  واملرضى  األطفال  من  مجموعة  زيارة 
بعض املستشفيات وتقدمي الهدايا لهم وقضاء بعض 

الوقت معهم.

االجنازات:
١. مساعدة الطلبة املقعدين على 

التنقل من مبنى الى آخر.
٢. القراءة للطلبة املكفوفني.

٣. تفعيل دور هم ومشاركتهم في 
األعمال التطوعية مع املبادرة.

االجنازات:
١. تأمني األدوية لبعض املرضى من 

العائالت الفقيرة. 

٢. تنظيم يوم تثقيفي لألمهات في 
مواضيع  عن  الهاشمية  منطقة 
احلمل  تنظيم  منها  مهمة 
والسمنة... والتدخني  والسرطان 

الخ.

االجنازات:

طالب   ٤٠٠٠ من  ألكثر  هدايا  ١.تأمني 
ابتسامة  قلم  تتضمن؛  مستجد 

وبطاقة ابتسامة.
املستجدين  الطلبة  ارشاد   .٢
التطوعية  األعمال  نحو  وتوجيههم 
وتشجيعهم على التفكير االيجابي

االجنازات:

دوري  بشكل  زيارات  عدة  تنظيم   .١
الدعم  وتقدمي  مسنتني،  لسيدتني 

املادي واملعنوي لهن.

لتعليم  جلسات  عدة  تنظيم   .٢
مجموعة من األمهات كبيرات السن 

القراءة والكتابة.

- طلبة اجلامعة احملتاجني  
-  العائالت الفقيرة  

-  ذوو االحتياجات اخلاصة 
-  األيتام 

-  املسنون واملسنات 
- املرضى

لطلبة  املناسبة  اجلامعية  البيئة  تهيئة   : هدفها 
التفوق  على  حتفيزهم  وبالتالي  الهاشمية  اجلامعة 

و اإلبداع.

هدفها : رسم االبتسامة بطريقة عفوية على 
وجوه أناس طاملا افتقدوها

للعائالت  كرمية  حياة  توفير  في  املساهمة   : هدفها 
األساسية  احلياة  متطلبات  وتأمني  واحملتاجة  الفقيرة 
لهم (غذاء، دواء، مالبس، أحذية،كهرباء،وأدوات دراسية،...

إلخ)،  ورسم االبتسامة على وجه عائلة فقدت معنى 
أبناؤهم  عنهم  تخلى  مسنة  أو  مسنا  حتوي  احلياة 
وهجروا بيوتهم، كذلك تثقيف األمهات والتخفيف من 

األمية بينهن.
أقسامها:         *  ابتسامة فقير   
                         *  ابتسامة مريض
                         *  ابتسامة مسنّ

االجنازات:
١. تأمني (٢٧) عائلة من عائالت منطقة الهاشمية الفقيرة باخلبز والكعك 

واملواد التموينية واملالبس وحلو العيد.
٤. تنظيم حملة ال١٠ آالف جلمع املالبس واملواد التموينية داخل اجلامعة، وتوزيعها على عمال الوطن 

و العائالت الفقيرة.
٥. دفع فاتورة كهرباء متراكمة عن إحدى العائالت بقيمة ١١٠ دنانير وإيجار بيت ألخرى بقيمة ٤٠ دينار 

شهريا.
٦. تأمني بعض العائالت الفقيرة باألجهزة الكهربائية والستائر والسجاد.

٨. تنفيذ عدة حمالت خالل شهر رمضان الكرمي تضمنت توزيع طرود اخلير (مواد متوينية، متور، حبوب، 
الى  الفقيرة لعدة مرات اضافة  العائالت  معلبات، عصائر، خضار، فواكة، سكاكر...الخ) على جميع 
أكثر من ١٠٠٠ دينار زكاة وتأمني جميع أطفال العائالت الفقيرة والبالغ عددهم ٧٥ طفالً بالقرطاسية 

واحلقائب املدرسية.

االبتسامة االلكترونية
االجنازات:

 twitterو facebook ١. إنشاء صفحة على
للمبادرة  وتصميم جروب خاص ألعضاء املبادرة 

. facebookعلى ال
٣. عمل مدونة إلكترونية للمبادرة و عمل قناة 

خاصة للمبادرة على اليوتيوب.
٤. إعداد فيديوهات إلجنازات املبادرة وتصميم 
البروشور، الستيكرز، البطاقات، وبنر املبادرة 

٥. البدء بتنفيذ مبادرة ابتسامة اليمن السعيد 
facebook من خالل

ابتساابتساابتساساابتسامة 

مبادرة 

كلمات

من نحن

مة
سا

ابت
ق 

فري
ت 

ازا
ج

إن
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الفئات المستهدفة

 ً بدايتي كانت حلماً ، حلمٌ ملك علي وجداني وذهني ...حلمي كان بسيطاً جدا
لدرجة أنك ال حتتاج إال لتحريك عضلة واحدة من وجهك حتى تفعله ... حلمي 
كان نشر االبتسامة، تلك الكلمة البسيطة التي تُقرأ بعدة لغات ..لغة احملبة 

ولغة األخوة، لغة املساندة واملساعدة لغة الوجود واإلنسانية.

أذكر ذاك اليوم ، وكأنني أشاهد ذاك املشهد اآلن حيث دخلت على تلك القاعة 
محاولة  فوقها...  التي  الصخور  حترك  كانت  طاقات  جدرانها  بني  ضمت  التي 
الصعود ألعلى البركان .حيث عرفني املدرب على الطالب باعثا في نفسي ثقة 

وهمة جعلت روحي تسعى لتحقيق املستحيل .

ثم بدانا باألفكار التي كانت كقطرات الغيث على األرض اجلرداء حتى رست 
املهام كل حسب  وتوزيع  اخلطة  برسم  وبدأنا  ”ابتسامة“ على شطآنها  فكرة 

قدراته ومواهبه وعند تنفيذ العمل كان بالنسبة لي تفسير ذلك احللم .

استلمت القيادة ورأيت وقتها شبابا وشابات كانوا رمزا وعلما في كل شيء 
ابتسامة.. بنيان  الواحد منهم بألف،شيدوا بقلوبهم  أيت مثلهم قط..  .. مار 

التخرج أصبحت املستشارة اخلاصة  لبنة وأخرى أخوة ومحبة، وبعد  وبني كل 
بالفريق.

واخيرا فإني أرى في مبادرتنا العظيمة مؤسسة  قد تكون أفكارها مشابهة 
ألفكارخيرية أخرى لكن هل تدرون ما هو السر بها؟> السر هو الترابط  العجيب 
بني أعضائها حيث أن كل منهم يعرف عمله جيدا بدقة تراها في سرب النحل 

ونظام النمل
                                        مستشارة الفريق خريجة: رنا سليم أبو الوي

بحاجتها  ..أشعرتني  يديّ على  تشد  كانت  بقوة..  ذلك  طلبتني 
أثناء  استوقفتني  التي  دة  املعقّ اخلالة  تلك  من  للخروج  الشديدة 
األميرة منى  التلفاز مبركز سمو  للمسنات في غرفة  مسير سالمي 
للمسنات ..شدتني نحوها لتقبلني ..تقبلني وتطلبني أن أخرجها من 
الدار ..تطلب ذلك بلهجة مؤمنة بقدرتي ..أشعرتني وكأمنا انا صاحبة 
..خديني  معك  (طلعيني  قائلة  بأذني  همست  ..عندما  عظيم  نفوذ 

من هون)

تلك هي قصتي مع مسنة ..مسنة تاقت للبسمة منذ زمن طويل، 
ً أللبي مرادها ألنال شرف رسم  مسنة جعلتني آخذ على نفسي عهدا
ابتسامتها التي اختفت خلف جتاعيد األيام، ألنال شرف سماع أصوات 
ضحكاتها وترانيم همساتها، ألنال شرف رؤية ملعان الفرح الصادق في 
ً في إحدى زوايا  عينيها املتعبتني. وذاك اليتيم الذي رأيته جالساً وحيدا
امليتم حامال بني كفيه صورته مع والدته..وفي عينيه دمعة شوق لها.. 

وفي شفتيه حكاية يوم وداعها,,,يوم فراقها,,يوم يتمه!!
سردها  ينتهي  ذكريات,,ذكريات  إلنها  حقا  بالذكريات  لي  أسماها 
بزفير حارق وآه مؤملة لكننا باالبتسامة سنجعل من الذكرى ذاتها دافعا 

جملابهة التحديات,,وسنجعل من حياته فرحا وسعادة وابتسامة!!

                                   

                                  قائد مجموعة الزيارة الطالبة: أالء الزيود

املاضي،  أعلن عصياني على حزني  بدأت    معها 
بدأ قاربي يبحر في هدوء من مرفأ األحزان فكانت 

ابتسامة!!

لست أدري كيف أرسمها بكلماتي، وهل أكتفي 
هي  تلك   ! اخململي  خمرها  وعبق  ظلها  برسم 
ابتسامة تفاصيل تعلق في الذاكرة! سكنت قلوبنا 
ثم رأت النور على شفاه عاث فيها احلزن !! لم يكن 
نثرت  التي  تلك  ابتسامة،  للحياة معنى بعيد عن 
ملالمح  شذاها  انتشر  ثم  أرواحنا  على  حضورها 
!!فكل  باأللم  مخمورة  وباتت  الزمن  عليها  قسا 
حققنا  الذين  أولئك  ابتسامتي  ألسياد  الشكر 
روح  الشكر خململية  فكل  أسياده  كانوا هم  جناحاً 
أستاذنا محمد الذي كان نبع محبة معطاء فأوقف 
مطر دمعنا وزرع في مغارة قلوبنا ابتسامة رقيقة.

بدفء  دوماً  يدثرني  الذي  ألبي  الشكر  وأروع 
الذي  النرجسي  أمي  ولوجه   ، الوادعة  ابتسامته 
إلخوتي  ،والشكر  ساحر  عطر  عبق  مينحني  كان 
حياتي  وأمطروا  بدفئهم  قلبي  أحاطوا  الذين 
لقائدة  العظيم  ،والشكر  ابتسامتهم  بعذوبة 
دفئها  من  زودتنا  التي  اإلنسانة  تلك  ابتسامة 
لسنوات الصقيع القادمة، والشكر األعظم جلميع 
مجموعتنا  قائد  وأخص  املتميز  الفريق  هذا  قادة 
ً لكل من منحني  املتواضع مجموعة الزيارات.فشكرا

ابتسامة.                                 
       

 

                              الطالبة:  نداء زياد البشيتي

نقتفيها ــا  ــن ــئ ج ـــــزن  احل ـــــوع  دم

ــتــســامــة االب ونـــرســـم  لنمسحها 
ــاً ــظ ـــذي لـــم يــــوف ح ـــل م ل نـــقـــدّ

مـــعـــونـــتـــنـــا بــــحــــبّ وكــــرامــــة

ــرب ــني ك ــن ــه س ــي ــل ـــــارت ع ــــن ج وم

ـــالمـــة ـــــه أيــــــــاد لـــلـــسّ ــــــدّ ل من

ـــوم ي أيّ  ــــر  ــــؤخ ن ـــــــاالً  م فـــــال 

ــقــتــامــة ال ـــه  ب نـــزيـــح   ً ـــدا ـــه ج وال 

ــــزاء ج الـــغـــيـــر  ــــن  م ـــو  ـــرج ن وال 

ـــــه ــر إدام ــي ــخ ــل ــــــزاء اخلـــيـــر ل ج

ــــا ـــنـــا ألنّ ـــجـــاري ــــن ي ونـــشـــكـــر م

ــه ــالم ــــادي ك ــــه ــا مـــن ال ــن ــم ــلّ ــع ت

ـــر أســمــى ـــي ـــاخل ــــــــدودة ب ــــد مم ي

ــة ــام ــه ــشّ ال ــا  ــه ــل ــمّ جت وأرواح 

ــوا ــمّ ــل ه أن  لــلــمــكــارم  دعــيــنــا 

ــــداء بــــال نـــدامـــة ــــن ــا ال ــن ــي ــبّ ــل ف

انـــقـــطـــاع ــــدره  ــــك ي ال  عــــطــــاء 

ــغــمــامــة ـــق كــال ـــدف ــي ب ــط ــع ـــد ت ي
ـــى حــــالالً ـــط ـــدم مــــن أع ـــن ومـــــا ي

بـــاملـــالمـــة يــــالقــــى  ــــاً  ــــوم ي وال 

ــا ــه ــي ــرجت ـــــــرى ت ــي وأخ ــط ــع ــــد ت ي

ــه ــام ـــــدرب إم ــى ال ــل ــقــى ع ــب بــــأن ت
ــالً ــي ــب ــه لـــنـــا س ــي ــغ ــت ــب ـــار ن ـــع ش

ابــتــســامــة»  » ــا  ــن ــادرت ــب م ــه  م ــدّ ــق ت

                                     

                          الطالبة:  أميمة أسعد

ــوم بعمل  ــن الرائع أن نق م

ــا اهللا لقضاء  اخلير، يختصن

حوائج الناس ، يحببنا للخير 

ــر إلينا ، فعندما  ويحبب اخلي

ــاً فإننا  ــالً تطوعي نصنع عم

العدم،  ــن  التغيير م ــع  نصن

الناس  التكاتف بني  ــر  وننش

ــل  ــن أج ــنا م ــذل أنفاس ونب

ــل حينها  ــن دون مقاب اآلخري

نشعر براحة نفسية تغمرنا 

  ً ــرا ــا تغيي ــن أحدثن ــا نح ألنن

ثر غيرنا. أهمله كُ

كما أن األروع من ذلك كله 

ــى  ــون إل ــاً يقف ــد أُناس أن جن

ويأخذون  ــاندوننا  يس جانبنا 

ــا  معن ــون  يتعاون ــا،  بأيدين

ــو  ــذا ه ــم ه ــاون معه ونتع

ــامة  ــا نحن فريق ابتس حالن

ــا اجتمعنا على  عوه ومتطوّ

ــاء  وحب  ــر والعط ــب اخلي ح

ــنبقى على هذا  اآلخرين وس

العهد بإذن اهللا تعالى .

الطالبة:  فاطمة دعاس

 ً بدايتي كانت حلماً ، حلمٌ ملك علي وجداني وذهني ...حلمي كان بسيطاً جدا

بدايــة
بحاجتها  ..أشعرتني  يديّ على  تشد  كانت  بقوة..  ذلك  طلبتني 
أثناء  استوقفتني  التي  دة  املعقّ اخلالة  تلك  من  للخروج  الشديدة 

همسة 
بحاجتها  ..أشعرتني  يديّ على  تشد  كانت  بقوة..  ذلك  طلبتني 

Mubadrat Ibtisama

املاضي،  أعلن عصياني على حزني  بدأت  نقتفيها  معها  ــا  ــن ــئ ج ـــــزن  احل ـــــوع  دم

نرسم االبتسامة نرسم االبتسامة 

ارسم بسمة .. تترك بصمة 

املاضي،  أعلن عصياني على حزني  بدأت  ــوم بعمل   معها  ــن الرائع أن نق املاضي، م أعلن عصياني على حزني  بدأت    معها 

ابتسامتي الرقيقة

ــوم بعمل  ــن الرائع أن نق ــوم بعمل م ــن الرائع أن نق م

ومضيتَكلمات مضى  قد  ــر  اآلخ تلوَ  شهرٌ 

فبسمتَ دنا  قد  احلصـــــــــــاد  يوم 

عليـــــك حقٌ  شئت،فهذا  مـا  ابتسم 

أنت جئت  حتـى  البـــــائسون  أولئك 

نطلقتَ ا و ، كَ جهـد و ، حـكَ و ر و ، قلـبكَ

شفتيك من  ببسمةٍ  خطواتك  فابدأ 

وعنكَ عنها  باحث  لكل  وانــشــرهــا 

عايشتَ ــذي  ال ــيّ  احل في  فقيرٍ  فكم 

صدفتَ قــد  ــوارع  ــش ال فــي  بيتٍ  ــم  وك

حلمتَ كما  يحلم  للعلم  طالبٍ  وكم 

منحكَ ما  منعه  لعجزه  الزّمان  لكنّ 

ــم مــن مــريــض لــم يــنــجُ ممــا جنــوتَ وك

ناديتَ ما  فنـــادِ  أبناؤه،  تركه  وكهلٍ 

قابلتَ من  لكل  الطبيـــــــب  أنت  فكن 

دعــوتَ مــا  ،فإن  طيّبةٌ واهللاِ  وأرضنا 

تعبتَ بسمة،وقد  عن  باحثًا  يا  وأنــت 

عجزتَ لو  و  ألنّك  ابتسم  لك  نقول  لن 

طبتَ البسماتِ  راسم  يا  أنت  أمــــــا 

خطوتَ اخلــيــر  طــريــق  ــى  ــل ،وع ــرتَ وس

صنعتَ مــا  الــورى،يــبــصــرُ  ــوق  ف ــاهللا  ف

بسمتـــكَ لترسم  خلقت  قــــد  ألنّك 

ارتقيتَ ومــعــه  ــقــى  ارت هنا  واجلــمــع 

سقيتَ ومــا  ــت  زرع ما  جهد  لتقطفَ 

جنيتَ ما  يـأكلــوا  أن  لـــــهم  وحقٌ 

أهديــتَ مرٍ،ولهم  عُ بسمات  حـامالً 

عــانيتَ ملــا  فشكرًا   ، ليلٍ عنــاء  بعد 

سميّتَ كمـا  مشروعكَ  إال  البسمة  فما 

أحييتَ ما  أمالً،وأحيـي  فيهمُ  واغــرس 

أخفيــــــتَ أنت  وإن  تخفى،  ال  دموعه 

البيتَ هذا  فأحي  تتهــــاوى،  جدرانه 

ويتـــــــوق ليلقى العلم الـــذي تلقيّتَ

مشيتَ مــا  ميشي  يديه،لكيّ  فأمسك 

أُعطيتَ الــذي  احلــبّ  يُعطى  لم  ويتيمٍ 

ميتًا ألسمعت  حيًّا  أسمعتَ  لو  فإنّك 

ــتَ داوي قد  تكون  بحقنتك،ببسمةٍ  ال 

لبيّتَ أنت  يلبــــــي،إن  فيها  من  فكلّ 

متنيّتَ ما  تصل  ولم  الطريق  وطـــال 

أبيــتَ أم  هذا  ا،شئتَ  حتمً ستبتسم 

تفانيتَ من  يـــا  ممشاك  وطـــــــاب 

قــــــاسيتَ مهما  خطاك،فإنّك  فأكمل 

ارتضيتَ ما  ارتضــــى  ا،فقد  واثقً فكن 

القيتَ من  قلب  ،فــي  بصمتـــكَ وتترك 

الطالبة:  بيان جلخ

Anddmt's Mubadrat Abtsama / King 
Abdullah II Fund for the rehabilitation 
of a career, and I love volunteer work.    
 Once you have joined this initiative, I 

started thinking to help some students 
who are studying English literature to 
understand the decisions being taken 
by them and the translation of some 
difficult words that they encounter dur-
ing the study .
Finally, I encourage each and every 

one of you to help those who need to 
stand up for them.
Requesting: Mariam Nader Mazahreh
English Literature



8 فضاءات

الثانية عشرة  األردنية  اجلامعات  لطلبة  العلمي  البحث  ضمن مسابقة 

والتي ينظمها مركز دراسات الشرق األوسط ، حصلت الطالبة أحالم مجدي 

سليمان أبو رياش تخصص لغة إجنليزية على املركز الثاني في املسابقة في 

بحثها املعنون «وعي طلبة اجلامعة الهاشمية بدور األندية الطالبية  في 

التنمية السياسية».

من  وطالبة  طالباً   (١٣٥) الدورة  هذه  في  ل  سجّ قد  بالذكر  اجلدير  ومن   

مختلف اجلامعات موزعني على معظم التخصصات العلمية واإلنسانية، 

وقد قدم (٢١) طالباً وطالبة خططاً بحثية علمية، بينما وصل (١٣) مشاركاً 

نظام  في  احملدد  الزمني  اجلدول  ضمن  تنافست  بحوث  تقدمي  إلى  منهم 

اجلائزة ، وقد تنوعت البحوث بني السياسة والعالقات الدولية وحل النزاعات 

واالقتصاد والتربية. 

إذ نبارك للطالبة أحالم هذا اإلجناز ونتمنى لها املزيد من النقدم والنجاح، 

النجاح  النهج والبحث عن سبل  وهذه دعوة جلميع الطلبة أن يحذوا هذا 

والتفوق والتميز.

إرادتنا نقطة تحّول

وحتديّات  مسؤوليّات  تواجهون  األردني  شبابنا  يا  ”أنتم 
في  األوسع  القطاع  ابتداءً  فأنتم  خاص،  نوع  من 
عوائد  سيجني  ومن  سيعيش  من  ثانياً  وأنتم  اجملتمع، 
نأمل  والتي  اليوم،  األردن  بها  ميرّ  التي  التنموية  العمليّة 
تعالى. اهللا  بعون  إيجابيّة  مخرجاتها  لتكون  ونعمل 

بني  الوطن  مستقبل  أن  اعلموا  الغالي،  األردن  شباب  يا 
يحمل  من  نعم  وأنتم  صناعه،  أبرز  من  وأنكم  أيديكم 
والتحديث  البناء  مسيرة  في  وامضوا  املسؤولية،  هذه 
يعضدكم  خلفكم،  من  األردن  كل  فاألردن  واالزدهار، 
وجل.“ عز  اهللا  بارككم  خطواتكم  من  خطوة  كل  في 
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ومن هنا نعلم أن صاحب اجلاللة  
ــني  امللك عبداهللا الثاني بن احلس
ــه اهللا ورعاه، كان  املعظم حفظ
ــجعنا لنهضة  ــا يحثنا ويش دوم
هذا الوطن املبارك ألنه يعلم أننا 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم، 
ــباب يثق بهذه  ــا الش فـــمليكن
ــم  ألنه ــعب  الش ــن  م ــة  الفئ
ــيحملون هم ومستقبل هذا  س

الوطن الغالي .
 

ــدور قائم على كل واحد منا  وال
ــحذ همم الشباب الذي  حلث وش
ــتقبل باهر ، ألن  ــم مس ينتظره
وثقافتهم  ــم  وتفكيره علمهم 
ــو كنز  ــم ه ــم واختياره وجهده

كبير لوطننا في كل وقت.

ــاء أردننا احلبيب هو  ــدة، وليبقى بناء ومن ــباب لنعد الع ــا أخوتي الش في
ــيفخر  ــقبل البهي الذي س ــان التغيير وبناة املس ــى ، فنحن فرس املبتغ
ــتقبل  ــا وأهدافنا ، فلنبني لبنة تلو لبنة للنهوض واالرتقاء مبس مبنجزاتن
هذا البلد العظيم، فلنقوي من عزائمنا وارداتنا نحو التغيير ، لنصل إلى 

طموحاتنا لغدٍ مشرق زاخر باألمل واالجناز ينعم به جيالً بعد جيل. 

و بارك اهللا بهذا الوطن ومبلكه وبشعبه وبشبابه …
                                  

 الطالب: أيوب نبيل التل/  عضو مجلس الطلبة

مهارات  تنمية  في  املعظم  الثاني  عبداهللا  امللك  جاللة  لرؤى  ترجمة 
البحث العلمي لدى طلبة اجلامعات األردنية ، نظم صندوق امللك عبداهللا 

الثاني للتأهيل الوظيفي مسابقة البحث العلمي الطالبي الثانية.

 وبعد عرض األبحاث املقدمة من الطلبة على جلنة التحكيم املؤلفة من 
مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية كانت النتائج على النحو اآلتي:

املستوى األول: 
شيرين عارف حسني عيسى ، مروة بسام عيسى حسني،  إميان جهاد مصطفى 

صباح، أسيل جمال محي الدين عايش، نداء جالل أسد احلمود.

املستوى الثاني:
فلسطني  نصراهللا،  علي  مصطفي  مي   ، الصمادي  مفضي  محمود  سارة 
ماجد فتحي السمحان  ، غادة خليل محمد اجلوهري، أحالم مجدي سليمان 

أبو رياش.

املستوى الثالث:
آالء فرحان محيسن زيود ،نداء زياد عبد العظيم البشيتي، محمد خالد محمود 

الشيخ  ،  محمد برهان محمد الكيالني، عبادة ذياب منر حمد.

الطالبة: أحالم مجدي أبو رياش
 

تفوز بالمركز الثاني في مسابقة 
البحث العلمي لطلبة الجامعات 

األردنية الثانية عشرة

طريقك للنجــاح

نتائج مسابقة البحث العلمي
 الطالبي الثانية

أول  لوضع  طريقك  في  أنت  هل   -
تأسيس  في  قدماً  للسعي  خطوة 

حياتك؟
- هل قررت أن تدخل اجلامعة 

وتشعر ببعض التساؤالت ،ورمبا 
الرهبة لدخولك هذه املرحلة 

املصيرية؟ .. 
- تنفس الصعداء فها نحن نقدم 

لك بعض النصائح لتستطيع 
التقدم براحة وثقه: 

١- قم بتكوين صداقات: 
بأن طالباً  التذكر  ولكن عليك  اجلامعة  أو  الكلية  برهبة  البداية  في  ستشعر 
املنزل  عن  االبتعاد  اجلامعة  تعني  ما  فغالباً  الشعور،  ذات  سيشعرون  آخرين 
لهم  صداقات  تكوين  في  الطلبة  رغبة  من  استفد  لذلك  واألصدقاء،  واألهل 

أيضاً.

٢- حاول أن تكون اجتماعياً: 
فوجودك في اجلامعة بقصد الدراسة ال يعني انعدام وجود فرص رائعة للمرح، 
إذ سيطول بقاؤك لعدة سنوات وعليك احلرص على عدم الشعور بامللل، ويعد 

ً مهماً أيضاً.  حصولك على الراحة واالستمتاع بوقتك أمرا
وبالرغم من أنه ليس عليك االحتفال بشكل يومي ،لكن من املهم حصولك 

على وقت استراحة.

٣- ستستغرق بعض الوقت لتتأقلم: 
ستؤدي احلياة اجلامعية إلى تغيير جذري في حياتك، وقد يستغرق بعض الطلبة 
وقتاً للتعود عليها لكن عليك أال تنسى أنها ستكون خبرة مفيدة للغاية.إال 

أنك ستنجح في ذلك في نهاية األمر.

٤- عليك إيجاد املكتبة والقيام بزيارة إليها: 
الكثير  على  حتتوي  حيث  دراستك  في  لك  ومهمة  أساسية  املكتبة  ستكون 
الدعوة لطالبها  التي ستحتاجها الحقاً، وتوجه مكتبات اجلامعة  املراجع  من 
ً إال أنها طريقة رائعة في اكتشاف ما  لزيارتها، وبالرغم من أن هذا ال يبدو مثيرا

تقدمه تلك املكتبات ومعرفة طريقة احلصول على ما تريده بسهولة.

٥- نظم وقتك: 
عليك  سهولة،لذلك  أكثر  دراستك  كانت  السابق  في  منظماً  كنت  كما 
ً على إجناز واجب مفروض عليك في  التحضير بشكل مسبق بحيث تكون قادرا

اليوم التالي دون احلاجة للسهر طوال الليل.

٦- ابق على اتصال مع األهل واألصدقاء: 
عليك البقاء على اتصال مع األهل واألصدقاء املوجودين في منطقتك، فما زالوا 

قادرين على تقدمي الدعم والتشجيع لك.

٧- عندما تسوء األمور معك: 
إخبار  في  اإلسراع  عليك  دراستك  على  تؤثر  قد  صعوبة  ألية  مواجهتك  لدى 
فرصة  منحك  مبقدورهم  يكون  فقد  املقرر  على  املشرف  أو  املباشر  مدرسك 
إضافية لتنجز واجبك أو قد يأخذون ذلك بعني االعتبار لدى إجراء االختبارات، أما 

في حال عدم معرفتهم بذلك فلن يكونوا قادرين على مساعدتك.

                                       
                                                      الطالبة : لبنى العمري / ثانية / تربية رياضية



9 همسات

إننا في العام األول من حياتنا اجلديدة في اجلامعة، فهنا سوف تختلف 
علينا مفاهيم عدة وأمور جمة ألننا ننتقل من املرحلة  املدرسية إلى 
مرحلة احلياة اجلامعية،  فقد كنا في املدرسة نحب اخلروج عن املألوف 
وكنا نتعمد الذهاب دون ارتداء الزي املدرسي والتأخير عن حضور طابور 
الصباح ،للوقوف خارج أسوار املدرسة أو حتى صنع بعض املقالب داخل 
الغرفة الصفية، وغالباً ما كان ينتهي األمر بتوبيخ أو بنصيحة من أحد 
 ، املواقف  وطرافة  اجلماعة  روح  املرحلة  بتلك  مييزنا  ما  وكان   املعلمني، 
وكان املعلمون األفاضل يخافون على مصلحتنا  ألننا  سنكون « فرسان 
املستقبل؛ ولكن هناك أمور كثير أختلفت علينا في اجلامعة، ففرقتنا 
التخصصات اجلامعية وأصبح كل واحد فينا في جامعة ،  ولكن  تبقى 
أجواء اجلامعة تدفعك للتعرف على وجوه جديدة ، واصدقاء جدد.                                       

                                                                                  
                                                         الطالب: معاذ اخلطيب    

* عندما تبدأ يومك بالصالة والدعاء فأنت إنسان رائع.

* عندما تبدأ يومك بابتسامة صادقة فأنت إنسان رائع.

* عندما تفشي السالم لكل من يلتقي بك فأنت إنسان رائع.

* عندما تتعامل مع اآلخرين بكل احترام فأنت إنسان رائع.

* عندما تعلم بأن الكلمة التي تنطق بها إما أن تكون لك أو عليك 
فتفكر قبل أن تنطق بكلمات قد تكون ضدك فأنت إنسان رائع.

* عندما تعلم بأن الفرصة قد ال تتكرر مرة أخرى وحتسن استغاللها 
عندما تأتي فأنت إنسان رائع.

* عندما تعطي رأيك بكل صدق عندما يُطلب منك فأنت إنسان رائع. 
مبظهر  تستهزىء  وال  تعيب  وال  تكلف  دون  مبظهرك  تعتني  عندما   *

اآلخرين فأنت إنسان رائع. 

تسمع  ما  عبر  اآلخرين  على  األحكام  إصدار  في  تتسرع  ال  عندما   *
عنهم من غيرك فأنت إنسان رائع.

* عندما حتترم دورك وحتترم األنظمة فأنت إنسان رائع. 

* عندما تسرع في السؤال عن اآلخرين عندما تفتقدهم فأنت إنسان رائع. 

وأتراحهم  أفراحهم  في  لآلخرين  املساعدة  تقدمي  في  تتردد  عندما   *
وتقف إلى جانبهم فأنت إنسان رائع. 

* عندما حتب وال تكره فأنت إنسان رائع. 

 الطالبة:   هناء شديفات / ثالثة / إرشاد مدرسي

 متى تكون إنسانًا رائعًا
paäbn¨

إننا في العام األول من حياتنا اجلديدة في اجلامعة، فهنا سوف تختلف 
علينا مفاهيم عدة وأمور جمة ألننا ننتقل من املرحلة  املدرسية إلى 

فتفكر قبل أن تنطق بكلمات قد تكون ضدك فأنت إنسان رائع.

ندما تعلم بأن الفرصة قد ال تتكرر مرة أخرى وحتسن استغاللها 

عندما تعطي رأيك بكل صدق عندما يُطلب منك فأنت إنسان رائع.
مبظهر  تستهزىء  وال  تعيب  وال  تكلف  دون  مبظهرك  تعتني  ندما 

تسمع  ما  عبر  اآلخرين  على  األحكام  إصدار  في  تتسرع  ال  عندما 

  نقلـة نوعيـة

ناسه  عن  عظمته  عن   .. جماله  عن  األرض  لغات  بكل  للعالم  يتحدث 
وأهله الذين حموه ودافعوا عنه ، ليبقى في ذات األلق وذاك اجملد والعز عبر 
التي  الصباح  شمس  فهو  الزمن،  بعراقة  الهامة  مرفوع  شامخاً  األزمان.. 

متنحنا الدفء والضوء ،، وقمر الدجى الذي نستدل به الطريق.. ما أروعه!

حقاً إنه أنيق، خاصة حينما تنظر إليه فقد نسق مالبسه بأجمل األلوان 
على  تدل  عالمة  صدره  على  ووضع   ، واألخضر  واألبيض  األسود   .. وأجذبها 

األفضلية أال وهي جنمة سباعية بيضاء تتربع وسط مثلث أحمر قان.

أصبح قدوة ، وهو متواضع بحضن الكبار والصغار، يعطف على احملرومني 
احلناجر  واألمان..  باألمن  يحسسهم  كي  أنامله  ويشعل  واملمستضعفني، 

تهتف باسمه .. اآلالف تتجه نحوه ليلبسوه قالدة الفخر.

 أجل.. أنا ، أنت ، جميعنا ( نعشقه) ألنه فرد ذراعيه لنقطن عليهما ، وفتح 
قلبه  لنا ، لنبقى على قيد احلياة، وبدأ يعزف موسيقاه اخلاصة كموسيقى 

عذراء على مسامع العشاق لتروي عطش عشاقه.

أجل ، إنه وطن.. أجل إنه االردن ، فكيف لي أن أعبر عن حبي له .. بأكثر من 
سطوري السابقة؟  أحبك يا أردن .. أحبك يا أردن..

                           
                           الطالبة دعاء رواشدة / أولى / هندسة حاسوب

أحبك 
يا أردن

إرادتنا نقطة تحّول

أهًال ومرحبًا بكم في
 رحاب الهاشمية

في  بكم  وأهالً وسهالً  بخير،  وأنتم  عام  كل 
رحاب اجلامعة الهاشمية عامة وعمادة شؤون 
بيت  حيث  اجلامعة)  (قلب  خاصة  الطلبة 
وتنمية  وابداعاتكم،  مواهبكم  لصقل  اخلبرة 
بأهمية  الوعي  من  إطار  ضمن  ملكاتكم 
الطالب ورسالته وانتمائه لألردن العزيز ووالئه 
للعرش الهاشمي وجلاللة امللك عبداهللا الثاني 
للشباب  اهتمامه  جلّ  أعطى  الذي  املعظم 
بناء  في  دورهم  على  يعول  زال  وما  كان  فقد 

املستقبل واحداث التغيير االيجابي.

أن  تعلم  هل  الطالب..  أخي  الطالبة،  أختي 
املكون  الطلبة  لكل كلية مندوباً في مجلس 

بعد  الكلية  طلبة  قبل  من  عام  كل  في  انتخابهم  يتم  وطالبة  طالباً   ٥٨ من 
انطباق الشروط عليه.

إن الهدف من مجلس الطلبة تقوية الروابط بني كليات اجلامعة وعمادة شؤون 
بالطرق  اخملتصة  اجلهات  إلى  ونقلها  الطلبة  تواجه  مشكلة  أي  وحل  الطلبة 

القانونية.

وهذه دعوة مني كرئيسة جمللس الطلبة احلالي لالنخراط في مجلس الطلبة 
يه  ملا  التعليمات  ضمن  الالمنهجية  واالنشطة  االجتماعي  والعمل  ذلك  في 
صقل لشخصية الطالب وبلورة فكره ليكون منطلقاً فاعالً ميارس دوره في بناء 

اجلامعة والطن الغالي.
                        

       رئيس مجلس الطلبة
                            الطالبة: راية املعجل

األحاسيس  كل  فيّ  هاجت   ، يبدأ  بأيها  درى  فما  قلمي  الكلمات  أثقلت 
ووسط  بداية،  أوراقي  على  دمي  بخضّ  أحق  أيها   ، املعتادة  بحدتها  وتقارعت 
حفلة راقصة للحروف في عقلي ، بدأت كلماتي باالصطفاف مرفوعة الهامة، 

مشدودة القامة ، حتييِّ ذاك اجلماد الساكن ، حتية حب واجالل وكرامة. 

ما زالت احليرة تتقاذف باألسئلة املريبة في ذهني، تُرى أيستحوذ على  قلبي 
ب كيف جلذع من  حبُ جماد ساكن، فيحرك فيّ كل ساكن ، كنت دوماً أتعجّ
خشب أن يحن إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، و يئن شوقاً إليه، وما 
هو سوى جماد كان قد أوجده اهللا عز وجلّ بالقرب من رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم، وهو يخطب من على منبره صلوات اهللا عليه و سالمه ، و كنت 
و ما زلت أتساءل لم يتملكني الشوق إلى أركان غرفتي في املنزل كلما ابتعدت 
عنها لسويعات ؟!، حتى إنني أود لو أتلّمس جدرانها ، و أحتسس زواياها باحثة 

عن دفء اعتدته منها ، و عن سكينة طاملا بثَّتها فيّ تلك األركان. 

و ها أنا ذا أعود أدراجي ثانية  في عام دراسي جديد، أتطلع إلى آمال جديدة قد 
عانقت بعلّوها السحاب ، و ها أنا ذا أرى مالمح طريقي إلى املستقبل يرتسم 
ملَّا   ، يزاولني  الشعور  ذاك  زال  ، ما  احلبيبة  يا جامعتي  أبنيتك  من بني شرفات 
ُقَّبل ثراك، وأعانق شجرك ،  دخلتك و قد مر على فراقك أيام و شهور ، أود لو أ
وأحتضن أبنيتك، وأصبّح على كل طائر يحوم فوقك ، و ابتسم لكل روح قد 
جالت أرضك ، يا له من شعور مريب ،غريب ، ما أنت إال جماد أرتاد طريقه كل 
يوم حلاجة في نفسي .، أجتول في أرضه ،أجلس حتت سقفه أو شجره ، وأطوف 
حوله، أي إحساس  قد ينمو بني إنسان بشري و جماد حجري؟؟!! ،لغز سأظل 
جاهدة بحثاً عن حله ، و مع كل فجر ينبثق من بني حناياها الدافئة ، يولد أمالً 
ً ، دافعاً إلى التغيير نحو األفضل ال يردعه خوف ، وال ظرف  ً، حلماً عنيدا جديدا
 ، صمودك  ثمرة  روادك،  فنحن  واألمل  والعزمية  اخلير  فينا  ويبقى  وجهته،   عن 
باخلير  دمت   ،  ً وصبرا للخير  حباً  علمينا   ، كرماً  و   ً جودا ،علمينا  لواءك  رافعني 

ادة. معطاءة وباحلب وقّ

الطالبة: دينا ناجح هواش حسني/  ثانية/ تربية خاصة 

كن مميزًا بأكثر من مجرد 
عالمة في مادة

النصائح  وماليني  مئات  فيجد  اجلامعة  إلى  «السنفور»  الطالب  يدخل   
وأن  النصيحة  إلى  الشخص  يستمتع  أن  جميل  باجملان،  له  تقدم  التي 
يتشارك جتارب اآلخرين لكن املصيبة حني يقع في حيرة ويصبح في حيرة 
ويصبح تائهاً، ضائعاً بني احلقيقة والسراب... بني اخلطأ والصواب؛ ألن كل 
شخص يقدم نصيحة يبنيها على جتارب شخصية وكل شخص يرى من 

جانب مختلف وعني خاصة به.
وعش  فقط...  «أدرس  عبارة:  سمعت  املستجد  الطالب  عزيزي  أنك  لرمبا 
بأي  لك  عالقة  ال  بأن  إقناعك  حاولوا  حولك  ممن  فكثيرون   ،ً كثيرا بسالم» 
شيء آخر سوى «احملاضرة»، رمبا سمعت نصائح كثيرة ال حتصى(ال تشترك 
ً... ال تقترب من األندية فهي مضيعة للوقت...  باالنتخابات... ال تصادق أحدا
ال تساهم في مشروع ما فهو ال يجر سوى «املشاكل»... أنت هنا لتدرس، 
ألن«األنشطة  األنشطة  في  فاعالً  طالباً  تكون  أن  حتاول  ال  لتدرس...  فقط 

وجعة راس».
مساملاً  طالباً  تكون  لكي  السحرية  الوصفة  يعطونك  إنهم  لألسف، 
إن  فأنت  الرائع  باألمر  ليس  مساملاً  طالباً  تكون  وأن  ساذجة،  بطريقة 
استمعت لهؤالء لن تنال سوى حياة جامعية غير حافلة بأي متعة أو تغيير 
أو جناح أو إجناز، لن تستطيع أن تبني شخصيتك وحتقق ذاتك كما يفترض 

باجلامعة أن تفعل.
هو نداء مني لكل طالب مستجد أم غير مستجد عن جتربة شخصية: 
نادرة لن  ً بأكثر من مجرد عالمة في مادة... ال تضع فرصة  «كن طالباً مميزا
تتاح لك سوى في اجلامعة بأن تكون مختلفاً... حياة اجلامعة ال تكون سوى 
الشباب  فمرحلة  يوم،  كل  باحلياة  ممتلئاً  شاباً  تكون  لن  وأنت  واحدة  مرة 
بأن  تبخل على نفسك  وتفر مسرعة، لذلك ال  األيام  سرعان ما تخطفها 
يوم  ذات  وألوالدك  لك  رائعة  بذكريات  لتحتفظ  تستطيع  ما  أقصى  تبذل 
كاملة  حياة  يوم  ذات  عاشا  فتاة  أو  عن شاب  املستقبل،  في  بها  تفخرون 

حافلة بالنجاح والتميز واإلجناز».
« إن بدأت باإلبداع اآلن فستبقى عمرك بأكمله مبدعاً

 وإن كنـت شخصـاً عاديــاً اآلن فستبقـى دائـماً عاديـاً»

                                                             الطالبة: روان هديب/أدب اجنليزي



10  نوافذ

مع بداية العام الدراسي اجلديد، تفتح اجلامعة  أبوابها الستقبال أفواج 
ج اجلامعة باحلياة، ويبدأ اجلد والعمل  الطلبة التواقني  للعلم واملعرفة، فتعّ

الدءوب،  في جو دراسي أشبه ما يكون بخلية النحل في نظامها.

و يزيّن هذا اجلو طلبة ال يزالون في بداية رحلتهم، فترى الدهشة والبسمة والفرحة ترتسم على وجوههم اليافعة، إنهم 
ا ال يعرفهم. السنافر.. و من منّ

فهم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم، تزخر بالعلم و املعرفة، وبهمة و نشاط. ومن املؤكد أن هذه املرحلة مليئة بالتحديات 
واملفاجآت؛ لذا البد للسنفور من أن يكون على قدر املسؤولية، وأن يكون ذكياً في التعامل مع هذه املرحلة احلساسة التي يعدها 

كثير من املدرسني «فرصة» للطالب لكي يُبدع و يتميز.

قابلنا العديد من السنافر وسألناهم عن انطباعاتهم و مشاكلهم و آرائهم، فقال الطالب أحمد من كلية الهندسة: إن 
اجلامعة هي صرح علمي متميز يزين جبني الصحراء،  أما الطالب وسام من كلية اآلداب فقد أشاد بحسن أخالق املدرسني 
وليونتهم في التعامل، حيث قال: لطاملا سمعنا عن «عصبية الدكاترة»،  إال أننا لم نلمس ذلك على أرض الواقع، فكلهم كاألب 
احلاني، أو األخ الناصح.  كما ترى راما من كلية الطب أن السنة األولى هي أهم سنة في حياة الطالب اجلامعي على الصعيد 
الثقافي و االجتماعي و الدراسي، فاخليارات كثيرة والنشاطات متنوعة، و بوسع كل طالب أن يختار ما يوافق ميوله و يعبر عن 

شخصيته، مما يفتح باب اإلجناز و اإلبداع أمام الطالب، فهي تعتقد أن السر في اإلبداع و اإلجناز، هو الرغبة فيما نقوم به.

إغفال  دون  ال  فعّ نحو  على  فيها  واملشاركة  والثقافية،  االجتماعية  بالنشاطات  االهتمام  ضرورة  على  التأكيد  من  بد  ال  و 
الدراسة واملتابعة واجلد واملثابرة.

ختاماً ال يسعنا إال أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة و املباركة للطلبة املستجدين، سائلني املولى عزَّ وجل  لهم حياة جامعية 
مليئة بالتفوق والنجاح.

                       
الطالب:   رأفت سلطان محمد / أولى / هندسة كهربائية

نقص فيتامين( B12 ) عند الشباب: بين الحقيقة و الخيال

ــائعات التي  ــات والش ــي املعلوم ــرة ه كثي
ــباب حول فيتامني  ــري بني صفوف الش تس
ــه  نقص ــن  ع ــة  الناجت ــراض  واألع  ،(B12)
ــباب القابعة وراء نقصه. وكثيرة هي  واألس
ــراض التي  ــول عالقته باألع ــاؤالت ح التس
ــل التعب العام  ــا الكثيرون مث ــي منه يعان
واالرهاق والنسيان والعصبية، ويعزو بعض 
ــي إلى نقص هذا  ــباب تأخرهم الدراس الش

الفيتامني.

ــى أن أكثر من  ــاءات إل ــه اإلحص ــير في وتُش
ــي اململكة يعانون من  ــن املواطنني ف ٦٠٪ م
ــص هذا الفيتامني. و ملزيد من التفاصيل  نق
ــباب نقصه  عن حقيقة هذا الفيتامني وأس
ــه و مصادره  ــة على نقص ــراض املترتب واألع
ــذا  ــوار ه ــبر أغ ــي س ــة ف ــاركونا الرحل ،ش

الفيتامني املشهور.

ــراد  أف ــد  أح ــر  يعتب  ،(B12) ــني  فيتام
ــذوب باملاء،  ــة فيتاميناتB، التي ت مجموع
ــن  ــفل م ــزء األس ــي اجل ــم امتصاصه ف يت
ــهل امتصاصه إذا  ــة، يس ــاء الدقيق األمع
ارتبط ببروتني يسمى العامل الداخلي يفرز 

من خاليا غشاء جدار املعدة.

و يعتبر هذا الفيتامني ضرورياً لنضج كريات 
الدم احلمراء في نخاع العظم باإلضافة إلى 
وظيفته في تدعيم وظيفة اجلهاز العصبي 
ويؤدي نقصه إلى اإلصابة بفقر الدم (النوع 
ــه) و إلى مجموعة  ــث كما يطلق علي اخلبي

من األعراض املتعلقة باجلهاز العصبي.

:(B12) األسباب التي تؤدي إلى نقص فيتامني

ــاول األغذية  ــر املتوازن وعدم تن - الغذاء غي
ــات  (B12)،بكمي ــني  بفيتام ــة  الغني
مناسبة، ومن هذه األغذية اللحوم، الدواجن 

والسمك.

ــدار املعدة والتي  ــراض التي تصيب ج - األم
ــراز العامل الداخلي  ــؤدي إلى نقص في اف ت
ــهل امتصاص فيتامني (B12)، في  الذي يس

األمعاء الدقيقة.
ــاء  ــدة أو األمع ــتئصال للمع ــة اس - جراح

الدقيقة.

-أمراض األمعاء املزمنة مثل مرض كرون.

ــرات طويلة مثل  ــاول بعض األدوية لفت - تن
األسبرين أو النيومايسني.

ــن ال يتناولون  ــون الذي ــخاص النباتي - االش
اللحوم.

:(B12)األعراض الناجتة عن نقص فيتامني

ــب العام، و  ــدم مثل التع ــات فقر ال - عالم
االرهاق، و قلة الشهية و نقص الوزن.

ــل ووخز في  ــة مثل تنمي ــات عصبي - عالم
ــة  ــرة وقل ــف الذاك ــل ، ضع ــدي واألرج األي

التركيز، اكتئاب، تشويش.

ــى ضعف في النمو  ــد األطفال يؤدي ال - عن
والتطور.

طرق التشخيص 
التشخيص:

مخبري  فــحــص   
مستوى  يبني  للدم 
B12)،عند  فيتامني 
من  اشتباه  وجــود 
الطبيب  ــل  ــب ق

اخملتص.

كيفية املعاجلة:

ــن طريق الفم في  ــى فيتامني B12)، ع يعط
ــكل  ــة نقص التغذية و يعطى على ش حال
ــب عندما  ــراف الطبي ــة باش ــن عضلي حق
ــة  ــوء امتصاص نتيج ــباب س ــون األس تك
ــابقاً، باإلضافة إلى  ــورة س ــراض املذك لألم
ــة الغنية بفيتامني B12)، مثل  تناول االغذي

اللحوم والدواجن والسمك.

ــكان التنويه إلى أنه مثلما  ومن الضرورة مب
ــني على الكثير من الفوائد،  يحتوي الفيتام
ــيما  ــكل خطورة س فإنه أيضاً ميكن أن يش
ــا البعض إلى  ــاالت التي يتوجه فيه في احل
عدم استشارة الطبيب اخملتص عند تعاطي 

احلقن التي حتتوي على الفيتامني.

و يزيّن هذا اجلو طلبة ال يزالون في بداية رحلتهم، فترى الدهشة والبسمة والفرحة ترتسم على وجوههم اليافعة، 
ا ال يعرفهم. السنافر.. و من منّ

و يزيّن هذا اجلو طلبة ال يزالون في بداية رحلتهم، فترى الدهشة والبسمة والفرحة ترتسم على وجوههم اليافعة، 
ا ال يعرفهم. السنافر.. و من منّ

و يزيّن هذا اجلو طلبة ال يزالون في بداية رحلتهم، فترى الدهشة والبسمة والفرحة ترتسم على وجوههم اليافعة، 

هم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم، تزخر بالعلم و املعرفة، وبهمة و نشاط. ومن املؤكد أن هذه املرحلة مليئة بالتحديات فهم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم، تزخر بالعلم و املعرفة، وبهمة و نشاط. ومن املؤكد أن هذه املرحلة مليئة بالتحديات فهم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم، تزخر بالعلم و املعرفة، وبهمة و نشاط. ومن املؤكد أن هذه املرحلة مليئة بالتحديات 

ÜÌÜu@âÏ–‰ç

<Ìf÷^�÷]<ÏÜ” <Ìf÷^�÷]<ÏÜ” <Ìf÷^�÷]<ÏÜ” <Ìf÷^�÷]<ÏÜ” <Ìf÷^�÷]<ÏÜ” <Ìf÷^�÷]<ÏÜ” 
·^Ëá^e<‹ËÖ<·^Ëá^e<‹ËÖ<·^Ëá^e<‹ËÖ<
<Ìf÷^�÷]<ÏÜ” 
·^Ëá^e<‹ËÖ<
<Ìf÷^�÷]<ÏÜ” <Ìf÷^�÷]<ÏÜ” 
·^Ëá^e<‹ËÖ<
<Ìf÷^�÷]<ÏÜ” <Ìf÷^�÷]<ÏÜ” 
·^Ëá^e<‹ËÖ<
<Ìf÷^�÷]<ÏÜ” 
·^Ëá^e<‹ËÖ<

اً  في كل حضارةٍ أو أمة ، يظهر االهتمام البالغ باللغة املتداولة ، وتظهر جليّ
محاولة جعل العالم أجمع يحتضنها ويتقبلها ، بل ويتعامل بها أيضاً. فنرى 
من يتكلمون لغة معينة يحتفظون بهذا الشرف أينما أخذتهم دروب احلياة 

رافضني اعتناق لغة ذاك املكان أو األفراد الذين يتعاملون معهم .

تاريخنا لغة من أعرق  ، نحن منتلك بني سطور  ة عربية  وحلسن حظنا كأمّ
ر صفو هذا الرقيِّ  وأرقى اللغات في العالم ، ولكن ولألسف ، فهناك ما يُعكِّ
والثقافي حتى سيطر على  الفكري  الغزو  فينا  تغلغل  فلقد   ، الروعة  وتلك 
ه تقاسيم لغتنا وحرّفها ، طاوياً  جزءٍ ال يعدُّ بسيطاً من فكرنا وكياننا ، فشوّ
أوراقها، وواضعاً مكانها ثقافةً ضحلة لدى جيل كاملٍ من الشباب ، فأصبحت 
لغتنا من وجهة نظرهم عالمةٌ واضحة على تخلّف من يستخدمها . وكأن 

«ضادنا» أصبحت قطعة ثيابٍ بالية مضى عليها الزمان وحان وقت جتديدها.

ولهولِ ما نواجهه من أمر يثير القلق ، نرى حتى من لم يواكبوا ذلك التطور 
املتعلقة  األمور  بعض  من  التخلص  في  صعوبة  يواجهون  اللغة  في  الفارغ 
بحديثهم أو كتابتهم ، فنجدهم يخلطون كلمات وأحرف اللغة بكلماتٍ من 
بأي  يدرون  وال  اللغات  قاموسٍ متعدد  هم من  لتوّ وكأنهم خرجوا  أخرى  لغاتٍ 

لغة يتحدثون.

ولم يتوقف األمر على استخدام تلك اللغة البديلة بشكلٍ خارجي فحسب، 
ً عظيماً لدى جيل الشباب ، فأصبحت معرفتهم باللغة ال  بل إنها تركت تأثيرا

ً يقرأونه مجبرين فينسونه مبجرد انتهائه. تتعدى سطرا

قد ال يرى البعض أن تلك مشكلة ويجب إيجاد حلّ لها ، ولكنها حقاً واقعة، 
وإساءة في حق لغتنا التي من واجبنا حمايتها واحلفاظ عليها بل ونشرها ، 
وهي هويتنا التي أصبحت على حافة هاويةٍ وقد شارفت على االندثار ، ليحلّ 
مكانها زمرة من التراكيب الغريبة الشكل التي تدمع العني عند رؤيتها حزناً 

على ما آلت إليه األجيال الشابة.

 ال أدري حقاً كيف نتنازل عن كياننا وجمال حروفنا ونكتبها بطرقٍ مهينة 
 ، وأدبائنا   ، عرائنا  ، شُ ، كتبنا  أسمائنا  بحق  بأننا حقاً مذنبون  نعي  أال   .. لها 

وغيرهم الكثير ؟؟!  
   الطالبة: منال أسعد عبداهللا/ أولى/ عالقات دولية

اً  في كل حضارةٍ أو أمة ، يظهر االهتمام البالغ باللغة املتداولة ، وتظهر جليّ
محاولة جعل العالم أجمع يحتضنها ويتقبلها ، بل ويتعامل بها أيضاً. فنرى 
اً  في كل حضارةٍ أو أمة ، يظهر االهتمام البالغ باللغة املتداولة ، وتظهر جليّ
محاولة جعل العالم أجمع يحتضنها ويتقبلها ، بل ويتعامل بها أيضاً. فنرى 
اً  في كل حضارةٍ أو أمة ، يظهر االهتمام البالغ باللغة املتداولة ، وتظهر جليّ
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أبوابها الستقبال أفواج 
ج اجلامعة باحلياة، ويبدأ اجلد والعمل  الطلبة التواقني  للعلم واملعرفة، فتعّ

الدءوب،  في جو دراسي أشبه ما يكون بخلية النحل في نظامها.

و يزيّن هذا اجلو طلبة ال يزالون في بداية رحلتهم، فترى الدهشة والبسمة والفرحة ترتسم على وجوههم اليافعة، إنهم 

هم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم، تزخر بالعلم و املعرفة، وبهمة و نشاط. ومن املؤكد أن هذه املرحلة مليئة بالتحديات 
واملفاجآت؛ لذا البد للسنفور من أن يكون على قدر املسؤولية، وأن يكون ذكياً في التعامل مع هذه املرحلة احلساسة التي يعدها 
هم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم، تزخر بالعلم و املعرفة، وبهمة و نشاط. ومن املؤكد أن هذه املرحلة مليئة بالتحديات 
واملفاجآت؛ لذا البد للسنفور من أن يكون على قدر املسؤولية، وأن يكون ذكياً في التعامل مع هذه املرحلة احلساسة التي يعدها 
هم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم، تزخر بالعلم و املعرفة، وبهمة و نشاط. ومن املؤكد أن هذه املرحلة مليئة بالتحديات 

 من كلية الهندسة: إن 
من كلية اآلداب فقد أشاد بحسن أخالق املدرسني 
وليونتهم في التعامل، حيث قال: لطاملا سمعنا عن «عصبية الدكاترة»،  إال أننا لم نلمس ذلك على أرض الواقع، فكلهم كاألب 
 من كلية الطب أن السنة األولى هي أهم سنة في حياة الطالب اجلامعي على الصعيد 
وليونتهم في التعامل، حيث قال: لطاملا سمعنا عن «عصبية الدكاترة»،  إال أننا لم نلمس ذلك على أرض الواقع، فكلهم كاألب 
 من كلية الطب أن السنة األولى هي أهم سنة في حياة الطالب اجلامعي على الصعيد 
وليونتهم في التعامل، حيث قال: لطاملا سمعنا عن «عصبية الدكاترة»،  إال أننا لم نلمس ذلك على أرض الواقع، فكلهم كاألب 

مساهمة 
المرأة في بناء 

المجتمع 
األردني

أنقل  كي  مسافة  ثمة  ليس 
لقاء  هي  فاملسافة  إليكم  كالمي 
وحفل استقبال للطلبة امللتحقني 
األول  واللقاء  الهاشمية،  باجلامعة 
اجلامعة  برئيسة  اجلامعة  لطلبة 
املعايطة  رويدا  الدكتورة  األستاذة 
نتمنى لها التوفيق والنجاح ملا فيه 
مصلحة للوطن واجلامعة حتت ظل 

الراية الهاشمية.

املرأة في اجملتمع ويثبت قدرتها على حتمل  أنثوياً ويبرز دور  املرة يحمل طابعاً  اللقاء هذه  ولكن هذا 
املسؤولية ، فنحن في اجلامعة الهاشمية دون غيرنا من اجلامعات األردنية نتالقى بني حقيقتني أوالهما 
وإجناز  للدميقراطية  منوذج  وهذا  األردنية،  اجلامعات  مستوى  على  الطلبة  مجلس  برئاسة  طالبة  فوز 
للمرأة األردنية،  واحلقيقة األخرى هي تفعيل دور املرأة في اجملتمع األردني التي ستنطلق من اجلامعة 

الهاشمية عن طريق تفعيل دور وتعزيز مشاركاتهم في االنتخابات النيابية وغيرها من املواقع.

وهذا ما يحرص عليه جاللة امللك عبداهللا الثاني املعظم، في مشاركة املرأة في صناعة القرار، ونحن 
في اجلامعة الهاشمية احرص ما نكون على تطبيق رؤى جاللة امللك املعظم.

                  ها هي إذن املسافات تتالشى وتتضح أكثر فأكثر ...
    .

  الطالبة: نداء الشعيبات
        أولى/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

إلى من َسئم تكاليف الحياة

 يـا

 سـيف 

الهـواشـم

 الطالب: عبد القادر نشوان/ ماجستير / تخصص متريض  علم األورام
محاضر في مجال علم األدوية للتمريض



11  نوافذ

ه  ت مبعاقد روحه اآلالم ، ومزّقت جرْمَ  إلى من استبدّ
 ، األحداث  الذلّ  مبيسم  ووسمته  الطعنات،  النحيل 
وعقرّته السنون اخلادعة، وقعد طريح الفكر والوصب، 
 ، ظهرياً  السعادة  واتخذ  الوهم،  ديار  خالل  وجاس 
وجعل احلياة املاتعة دَبْرَ أذنيه، وميّم تلقاء ديار الشقاء 

والنكد.

أن تخرج من جوفي حارّة علّها  الوقتُ لكلماتي  زِف 
َ أ

تصيب كسر قلبه فتجبره ، وعساها تعيد إلى وجهه 
عة  مجمّ تتسلل  عساها  قلبه  وإلى   ، ورواءه  بهجته 

ا وترياقًا. فتاتة ، تكون له بلسمً

أعلم أنّ هذه الكلمات غير مرتّبة كثيرًا وغير مرصوفة 
ا قبل أن أنظمها،  أو متقنة ، ألنها خرجت سريعة جدً
دوّامة  للخروج من  ال مناص  ولكن  أنها مؤملة  واعلم 

الفكر إال باألخذ بها وتقبلها على عالتها.

في  غرقًا  كفاك   ، املاضي  أطالل  على  كثيرًا  تقف  ال 
والقوة  غائر،  واجلرح  عميق،  احلزن  أن  اعلم   ، ذكرياتك 
زوايا  في  ثاوٍ  منهك،واأللم  عليل  واجلسم  منهارة، 
ضوؤه،  خفت  والقلب  مختفية،  والسعادة  القلب، 

ا. ا مفزعً واألحالم اجلميلة استحالت كابوسً

كفاك اشفاقاً على ذاتك، كفاك جتيير األحزان صوبك، 
واستقطاب صنوف األلم استقطابًا تلقاءك. ال تنظر 
رك ، أقول : أياك أن تلتفت إلى الوراء،  إلى املاضي أنا أحذّ
وانكسارك،  انزالقتك  فوق  أخرى  مرّة  ستنزلق  ألنك 
ستراه صحراء قاحلة ال ماء فيها وال هواء ، ال شجر 

اء. وال حدائق غنّ

رِبُ في إضعاف نفسك ووضعها موضع  تُغْ أراك 
، وتتمادى في ذلك، فلك اهللا  املغلوب على أمره 

من إنسان وقَفَ حياته لألحزان.
ا ينتظرك  انتبه ! فاملسار إلى احلياة ما يزال مشرعً
من  الفرصة  تلك  تضيّع  فال   ، وشوق  بشغف 
يديك ، عضّ عليها بالنواجذ كي ال تأسى وحتزن 
وتندم حينما تداهمك – بعد عمر طويل- ساعة 
املوت  ، إذ ذاك تتمنى أن لو عشتَ حياةً بحضور 
اجلرح  يؤلم  : ال  تقول  ،قد  ويهتم بك  من يحبك 

إال من به ألم .

وبكلّ  لك  أقول  لكنني   ، ذلك  في  احلقّ  معك 
حولك  من  الكثيرين  كما  جرّبت  :قد  صراحة 
وعاينتُ ما ألمّ بك، ولم ينفعني املاضي اجلميل 

وال الدندنة حوله ، وال الوقوف على األطالل أستذكر 
قد  احلياة  أن  اعلم  املنقضية،  والليالي  اخلوالي  األيام 
، والدنيا موحشة مقفرة،  تكون مظلمة في عينيك 
ال  متواصل  والليل  حركة،  وال  حسا  فيها  تسمع  ال 
بيداء  أنك تعيش في  إليك  أنه يخيّل  ينقطع، واعلم 
بها طير،  ميرّ  ال  فيه،  وما  العالم  عن  منقطعة  نائية 
تربتها إنسان، وال يجول  وال يجري فيها نهر، وال يطأ 
ك  وحدَ فيها  تهيم  أنك  واعلم  حيوان،  أكنافها  في 
ليلك ونهارك، تطلب اخلالص منها فال تعرف السبيل 
إليه، وحتمل نفسك على البقاء فيها فيقتلك الضجر 
وقتي،  ويأزف  حيني  يحني  متى   : تقول  وقد  والضيق. 

وتأتي ساعتي فأرتاحَ من همومي وآالمي؟؟
 أقول لك: شاهد اجلمال من حولك ترى الوجود جميالً، 
فتنبت  تهتزّ  واألرض   ، والسماء صافية  ا،  رائقً اجلوّ  ترَ 

األجسام  إلى  فينبعث  يترقرق  والهواء  حسنًا،  نباتًا 
ا. فيترك أثرًا هادئًا لذيذً

دع األمور متشي على عالّتها وتسير على عواهنها:

   دع املقادير  متشي في أعنتها  
                             وال تبينتّ إال خـالي البـــال  

   ما بني طرفة عني وانتباهتها  
                               يغير اهللا من حال إلى حـال    

 
  آمل أن أسمع عنك في القريب العاجل أخبارًا سارّة ، 

وتكون أسباب السعادة كلها حاضرة لك.
                                                  
                             الطالب: محمد حمدان الرقب

                            رابعة/ اللغة العربية وآدابها

رِبُ في إضعاف نفسك ووضعها موضع  تُغْ أراك 

إلى من َسئم تكاليف الحياة
كل  ــي  ف ــتيقظ  أس

ــى  فت ــل كل  ــاح مث صب

ــره  ــن عم ــع م ــي الربي ف

ــته،  إلى مدرس ــب  ليذه

ــن صباحي ليس مثل  لك

يذهبوا  لم  أقراني  صباح 

ــهم ليبدأو  ــى مدارس إل

املعتاد،  املدرسي  يومهم 

ــببه، لكن  ــراييني بس ــوَّل الذي لطاملا متزقت ش وأنا أبدأ بالتس

ــة حيلة عائلتي حترمني أن أكون كأي فتى عادي أبدأ طريقي  قلّ

ــل الطالب للجامعة  ــب الباص الذي ينق ــد أول محطة أرك عن

ــي بالنقود، ومنهم  ــم منهم من مينّ عل ــد يدي الذليلة له ألم

ــري، لطاملا  ــي وال فق ــه ال يبالي حالت ــمع صوتي،لكن ــن يس م

ل كل اإلهانات  تعرضت لإلهانة والذل لكن فقري يجعلني أحتمّ

ــتفزازات إلطعام عائلتي، أنتقل من محطة حملطة، أشم  واالس

رائحة من مير بجانبي لكي أطلب منه قطعة نقدية، كي أسد 

ــاعات وميضي عمري وينهار مستقبلي  حاجتي بها، متضي الس

ــير  بي  ــاعدة من غيري، فتس وتضيع حياتي وأنا أطلب يد املس

ــارت به األحالم  ــة، فأنا من س ــرف له نهاي ــق ال أع ــاة لطري احلي

ا  ــه كل األبواب أمّ ــا الفتى الذي أغلق في وجه ــى املتاهات، أن إل

ــة أنا األمل الذي لم أره وال أدري  ــة التي لم يجد لها نهاي القص

ترم أنا النهاية التي ال نهاية لها  هل سأراه؟ أنا الذات التي ال حتُ

إذن من أنا؟؟.
                             الطالبة: منال محمد حلمي أبو بكر/ أولى/ اقتصــاد

كل  ــي  ف ــتيقظ  أس

التسّول ..طريق ال نهاية له !

ــا أحـــــرارُ ــن ــل ــكُ ـــثـــام ف أمــــط الـــلِ

شهامةً ورثــــتَ  ــد  ق ــارم  ــك امل ذا  ــا  ي

عمائماً ــرابِ  ــت ال فــي  تُـــردي  أصبحت 

اضــعــف سيدي ــي  وه جـــزلٌ  الــشــعــرُ 

بكفهِ ــام  ــس احل الــســيــف  ـــجـــرِّد  أمُ

متخضباً ــنــدى  ــال ب كــفــك  زال  ــا  م

ــرٌ ــآث ــن م ــه ــات ــع ـــي مل عـــيـــنـــاكَ ف

بهجةً ــرق  ــش ي ـــاء  الـــوضّ وجبينك 

منتشٍ ــرك  ــغ ث بــســمــات  عــلــى  إنـــي 

نظرةً  الــهــواشــم  ــن  اب ــا  ي ســيــدي  ــا  ي

مرحباً الــهــواشــم  ــن  اب يــا  سيدي  يــا 

ــةٍ ــرام ـــرح ك ــاً لــلــمــجــدِ ص ــي ــان ــا ب ي

قلوبنا كــل  ــك  ــدت ف ــني  ــس احل أأبــــا 

ــا ــن ـــورُ دروب ـــت ن ــابُ وأن ــب ــش نــحــن ال

ــا ــا حــاكــمــاً بــالــعــدل فـــوق رؤوســن ي

وقصائدي  ــي  ــوارح ج عليك  ـــادت  ج

ـــوارُ ـــغ ــا أيـــهـــا امل ــان ــم وانــــــزل ح

ــهــا األقــمــارُ ــعــال ــدى لــطــيــب فِ ــن ت

ـــــارُ ــةٌ ووق ــب ــي ــهــا ه ــي ــــــزالً عــل جُ

األشــعــارُ فــعــلــك  ر  تــصــوّ أن  مــن 

ـــرف الـــبـــتَّـــارُ ـــع ــهِ يُ ــي ــت ــع ـــن مل م

ــارُ ــحّ ــب ــرُ وال ــح ــب ــه ال ــي يــســعــى إل

ــا األبـــــرارُ ــه ـــرى ب ـــغ ــــةٌ يُ مــــوروث

ـــوح الــشــذى أنــــوارُ وعــلــيــه مــن ف

ــــــروّه األمـــطـــارُ ــل الــقــفــارِ تُ ــث م

ــــورقُ األحــجــارُ مــن بــحــر جــــودك ت

ـــه األوتـــــارُ ـــن شـــاعـــر غـــنَّـــت ل م

ــني وغــــارُ ــت ــم ــكَ جن ــن ــي ــب وعـــلـــى ج

ــحــى األحـــرارُ ــان الــضُ ــرس ــك ف ــدت وف

ــة مــعــصــمــيــك ســــوارُ ــن ــزي ــــا ل إن

ــارُ ــع ــــورى واألمــــــان ش فـــاألمـــر ش

ــــــدارُ  ومــشــى إلــيــك اجملــــدُ واألق

ــاعات الكئيبة  ــتاء الطويلة، حني تطغى عليّ الس في ليالي الش
حيث االبتسامات الشاحبة والذكريات اللعينة تثير البكاء. 

تدور األحداث كاعصار أمامي أتناثر وأذوب وأرجتف..آه كم هو مروع 
هذا؟أأثور أأصرخ أذم االيام!وهل يجدي؟ 

ــتاء املميتة..كفاي ترجتفان ويتمايل الكوب من بني  في ليالي الش
يدي..أنظر الى النجوم حضر البكاء,والى القمر حلظة سماع نبضة 
ــار، رحيل  ــتحال بعدها النه ــي:  ذهبت فاس ــدث نفس القلب!فأح
ــتبد؟! إني أمتزق..أشتعل في  خطفني من واقعي، كأنه الظالم املس
غيابك..كيف أنت؟ تأتي علي النجوم ومتضي،وما غير هذا احلال بيني 

وطيفك؟! 

أألقاك؟!  ال تريني سوى مقلتيك،سوى فؤادك وغريب تقهقهاتك 
وساعة اهتزاز مريئي مبناداتك ومناجاتك، أتسمعني رنني فؤادي؟! إنه 

يلقاك..في حلظة يكون حجاب كثيف على جبهة العالم.
ــباح موتى تسير وتسير  ــمعني األنني؟!مفارقتك لي كأش أما تس
ــاحبة وقامتة وعاشقة  حيارى يوماً بعد يوم، ومتضي وأبقى نادبة وش
ــاب الثقيل،أنهار  ــذوب الضب ــرى كما ي ــارة وأذوب تارة أخ ــي ت فأبك
ــاطعة.يوم  ــوان اجلامدة،أتخبط كتخبط النجمة الس كانهيار األل
ــتعد للقاء..عاد اللقاء، وعادت اجلثة الباردة يد صافحتها يد  ..أس تالٍ

واجمة،راجفة،خائفة.فراغ رهيب،خيال وحقيقة،ليلة مدلهمة.

ــد في حلظة  آه أني أجتم
ــا أنذا   ــدق، ه ــم املص احلل
ــل  الضئي ــالم  الظ ــني  ب
ــب  الغياه ــدران  ج ــني  وب
ــنون  ــع ظالم عميق وس م

تنطفىء،أين أنت مني؟! 

ــات  قهقه ــألقاك   س
الزمان وحشرجات من بكاء 
ــال وانحناء الظالم يا  الرج
ــدى! ومازالت ذراعاك  للص
قاسية،باردة،بعيدة لكنني 

ــي لك وينحني ويصفق  ــدك بأن أجعل العالم كله يعجب لوفائ أع
مبس جنون من يعيش بني طيات تلك النوبات، ونحن نبتسم أنا وأنتِ 

ألننا مثالٌ يحتذى بنا.
ــت نفسها معلماً في  ــاك؟! هيهات فأنت رفيقة درب نقش أأنس
ــتطيع  ــي ال أس ــي أين أنت؟ ومن أنادي ؟! ، أنفاس ــؤادي، ويح نفس ف

التقاطها فهل أنت بقربي؟  

 الطالبة: زريفة الباش /عضو مجلس الطلبة

ــاعات الكئيبة  ــتاء الطويلة، حني تطغى عليّ الس ــد في حلظة في ليالي الش آه أني أجتم
ــا أنذا   ــدق، ه ــم املص احلل

 يـا إليها بطبيعة الحال

 سـيف 

الهـواشـم

ــــورقُ األحــجــارُ مــن بــحــر جــــودك ت

ـــه األوتـــــارُ ـــن شـــاعـــر غـــنَّـــت ل م

ــني وغــــارُ ــت ــم ــكَ جن ــن ــي ــب وعـــلـــى ج

ــحــى األحـــرارُ ــان الــضُ ــرس ــك ف ــدت وف

ــة مــعــصــمــيــك ســــوارُ ــن ــزي ــــا ل إن

ــارُ ــع ــــورى واألمــــــان ش فـــاألمـــر ش

ــــــدارُ  ومــشــى إلــيــك اجملــــدُ واألق

أنا
 العقبة

 شعر الطالب: محمد تيسير القادري / ثانية/ إدارة املياه والبيئة
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ورقتي  على  يخطّ  أن  ويأبى  يعاندني  به  بقلمي..فإذ  كعادتي..أمسكتُ 
التي تنتظره بشوق ولهفة، حاولت اجباره فأبى .. وأبى بشدة، ال أدري ملاذا؟!، 
تناقضها أحمل احلب، وأحمل  أني أختلج في قلبي كل املشاعر، مع  مع 
اجلرأة لكن في  أحمل  والتشاؤم معاً،  التفاؤل  وأحمل  الكره،  أيضاً بعض 

نفس الوقت أحمل اخلوف.

باسترجاع  ذاكرتي  وبدأت  احلروف،  وتبعثرت  أفكاري  أمواج  تالطمت 
ذكرياتي بصورة أكثر من سريعة، فتارة ترى السعادة على مالمح وجهي، 

وتارة أخرى اعبس ويقطب جبيني.

بحر  على  الفوضى  ار  تيّ لّط  سُ بالذات  اللحظة  هذه  في  ملاذا؟،  أدري  ال 
الكتابة حلكمة  فأبى  ورقتي،  وعلى  عليَّ  أشفق  قد  قلمي  ولعل  أفكاري، 

ن في كل هذه املشاعر .  تكمُ
                                                     

                                              
         الطالبة: براءة بسام الربيحات
                                                       كلية العلوم التربوية /معلم صف

ملعنى  مبالغة  مجرد  هي  احلياة  أن  األحيان  بعض  في  املرء  يَعتقد  قد 
هذه  واصبحت  زمننا،  من  تالشت  قد  املعاني  هذه  وأن  واحلب،  الصداقة 
الكلمات تقترن بالزمن املاضي، ولكن اعتقد أن من يبحث عن الصداقة 

 واحلب سيبقى طويالً يبحث عنهما، ألن ليس كل ما يتمناه املرء يدركه.
وأنا ال اختلف عن غيري في هذا االعتقاد، فكنت في السنة األولى من 
دراستي في اجلامعة اعتقد أن الصداقة احلقيقية حتتاج إلى وقت طويل، 
كي تتكون وتكون قوية، ولكن أحمد اهللا عزّ وجل أنني وجدت الصداقة 

التي بات قلبي يبحث عنها.

التي ذهبت وحفرت داخل قلبي أجمل  أنكر صدق صداقاتي املاضية  ال 
أتذوقه من قبل  الذكريات، ولكن صداقتي معها كان طعمها غريب لم 

فقد وجدت فيه طعم أمتنى لكل انسان عرفته أن يتذوقه.

الذي  وكالقمر   ، دفئاً  حياتي  متأل  التي  كالشمس  لي  بالنسبة  بدت 
يضيء لي طريقي املظلم ، بدت كنسمة الصيف الهادئة التي يتمناها 
كل شخص وضحكة القلب التي ترسم على وجهك ابتسامة صادقه، 
وحبي  وذكرياتي  أنا  مللمني  الذي  الصداقة  بيت  عن  أتنازل  أن  لي  فكيف 
وأحزاني. ولكن عندما يدق جرس اإلنذار معلناً اقتراب حلظة الوداع ،وأنه لم 
يعد هناك أمل بالرجوع تبقى في قلبك احلسرة واأللم على ذكريات املاضي 

التي كانت أجمل واقع عشته في حياتك.
وانتهت بسرعة فائقة وأخذت معها أجمل  يا صديقتي  األيام  خانتني 
على  وأجبرتنا  الدنيا  بنا  فعلت  مهما  ولكن  املواقف  وأروع  اللحظات 

مفارقة أعز أصدقائنا لن أسمح لها بأن تسرق مني صداقتي.

حلظات   لعرفت  معي  واحدة  للحظة  لوعشت  الكلمات  هذه  قارئ  يا 
الفرح التي كانت ملونة بالصدق واحلب الطاهر.

إليك يا صديقتي كلمات من األعماق اسطرّها على دفاتري وبحبر الدم 
قلبي  داخل  ما في  تعبّر عن  ا  الوجدان علهّ اكتبها، ومبشاعر من  القاني 

لك.

سوف  املشاعر،  من  وأعمق  الكلمات  من  أكثر  شيئاً  أعطيكِ  أن  وأريد 
ً يساعدك في كل مكان  أهديك روحاً ترافقك على مدار األيام ،وقلباً عنيدا
ألنني أعرف كم قلبك حنون، أنت فقط من تستطيعني أن تعيدي النبض 
واالحساس  والطيبة  والعفوية  العاطفة  رمز  ففيك  للقلوب،  الصادق 

املرهف .
أعدك بأن أؤرخ الذكريات القليلة التي قضيناها معاً، وأعدك بأن تبقني 

صديقتي األولى واألخيرة.  
الطالبة: إسراء إسحق عايش
رابعة/ رياضيات

نحن اآلن نستعد النهاء أجمل وأسمى جوالت احلياة، قفزنا معاً إلى 
بطموحاته،  يعلو   ً مفكرا  ً منيرا عقالً  معاً  لنشكل  الدنيا،  هذه  دوالب 
ومحباً يزرع به بساتني احلب واحملبة وحقول التعامل النقي والود الرائع، 
املكونات  بتلك  ذاته  محركاً  والرقي،  باحلماس  ممتلئاً   ً جسدا لنأسس 
قمم  إلى   ، والنجاح  الوصول  سلم  إلى   ، احلقيقة  دنيا  إلى  الهادفة 

اإلنسانية والفالح ، إلى مهد الشباب (اجلامعة).  

الصداقة  صوت  ارتفع  املسير،  بداية  في  متأللئة  كأسرة  خطونا 
صدفة  في  أنه  إذ  حقها،  الصداقه  ،وأخذت  األولى  بالسنه  والتعارف 
ال وجدنا والتقينا ، وبوحدة األيادي شرعنا أبواب  مبحرة إلى شاطئ العُ
لها  نهاية  ال  جناح  لطريق  خرجنا،  واحد  لهدف  ثم   ، وخرجنا  الصدفة 

لة).  سعينا، ثم تداخلت أرواحنا معاً في ما يدعى (الشّ

مستعدة  تنتظرنا  النجاح  قنبلة  كانت  الثانية  السنة  مع  بصحبة 
للمواجهة، لذا بقينا نعمل ونبعث طاقاتنا وعقولنا ، وبالرغم من توسع 
علينا  وتعطف  بنا  ترأف  شعلة  عن  البحث  واصلنا  املنافسة  غابات 

لنفجر تلك القنبلة السامية.

ومضت السنة الثالثة واصبحنا أقوى من املاضي متأملني للغد اآلتي، 
آملني  والتسلق،  بالصعود  ومضينا  السنة  هذه  ميادين  في  جتولنا  ثم 

الوصول إلى أعلى القمة وفي النهاية حتققت غاياتنا.

وهاهو دوالب احلياة أوقفنا على عتبة السنة الرابعة التي سيكون بها 
شهيق أنفاسنا احلرة ، وبصيرتنا املنيرة وجناحنا هو الطريق للصعودإلى 

أعلى القمة.

الطالبة: رشا أسامه/ رابعة/ متريض  

ر فطريقك أمام الغيوم ، فاألمل هو  يا من تترقب األمل خلف النجوم ، سِ

ذلك الباب الذي يجب أالّ نوصده، والشمعة التي يحب أالّ نطفئها.

ل يكسر حجرة القنوط  األمل، هو مطرقة حتطم صخور اليائسني ، ومعوّ

،وفأس تنبش في أرض اخلمول .

 األمل، في أكنافه نشعر بالسعادة ، وفي طياته تتجدد الهمم وتتوقد 

العزائم .

 األمل ، هو بنيان قوي ألنسج خيوط عنكبوت، هو نسمة هواء عليلة 

ال عاصفة هوجاء .

 هو قارب النجاة، ال سفينة الغرق، هو ماء عذب زالل، ال ملح أجاج.

هو نور يضيء ،ال نار حترق ، هو جهة النجاح .

مة تسير ال همّ جاثم ، هو السير إلى األمام ،ال االلتفات إلى اخللف،  هو هِ

هو سكينة ونظام ال كدر وفوضى. 

هو بداية ال نهاية، ابتسامة، ال بكاء، سعادة ال شقاء.

ر في طريقك بدور األمل برعاية اهللا وحفظه وتأييده. فسِ

 
 الطالبة: ياسمني النحاس/ ثانية/لغة اجنليزية وآدابها

ملعنى  مبالغة  مجرد  هي  احلياة  أن  األحيان  بعض  في  املرء  يَعتقد  قد 

اخترتك صديقة األمـــل

ر فطريقك أمام الغيوم ، فاألمل هو  يا من تترقب األمل خلف النجوم ، سِ

          في لحظة عابرةاألمـــلاألمـــلاألمـــل

بني  يتساقط  مييز حيث  ال  أنه  ترى  أال  واألفق،  الصدر  واسع   نعم كاملاء 
قصور األغنياء وأكواخ الفقراء.

كن لينِّاً كاملاء

ير شكله  فيغّ واأللوان  واألحجام  األشكال  أوعية مختلفة  في  يسكب 
ولكن دون أن يبدل تركيبه.

كن نقيِّاً كاملاء

ً سيتكدر  ره شيء، لو رميت حجرا هر ال يكدّ - أال ترى أنّ البحر طاهر مطّ
سطحه ، لكن سرعان ما سيعود إلى ما كان عليه.

اجلو  يبرد  وحني  السماء،  نحو  وانطلق  تبخر  احلر  اشتد  إذا  أنه  ترى  - أال 
يتكاثف ويعود إلى األرض في قطرات املطر.

كن صبوراً كاملاء

أال ترى كيف تندفع األمواج نحو الصخور موجة تلو أخرى، يوماً تلو يوم، 
أسبوعاً تلو أسبوع وقرناً بعد قرن ، حتى تترك آثارها في الصخر األصم.

كن ودوداً كاملاء

أال ترى كم هو لطيف ذلك الندى الذي يظهر كل صباح ، يُداعب أوراق 
النبات اخلضراء،  ويجري بني نسيم الصباح بخفة.

كن متواضعاً كاملاء

أعماق  في  ويختبئ  السحاب  فوق  السماء  أعالي  من  ينزل  أنه  ترى  أال 
األرض.

درساً  اهللا  خلقه  شيء  كل  من  لتأخذ  العبر  وخذ  اهللا  خلق  في  تأمل 
ً من هنا وهناك. مفيدا

الطالبة: آالء احمد الهبارنة
ثالثة/ هندسة برمجيات
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نحن اآلن نستعد النهاء أجمل وأسمى جوالت احلياة، قفزنا معاً إلى 
بطموحاته،  يعلو   ً مفكرا  ً منيرا عقالً  معاً  لنشكل  الدنيا،  هذه  دوالب 

ِقصُتنا  في الجامعة 

أهًال بالسنفور الجديد

شاٌب يستنجُد طموحه

من هنا ومن عمق هذه الكلمات ينبثق األلم وتخرج الكلمات من أرض 

الواقع لتحكي القصة.

الشاب: سيدي القاضي إليك أرفع أمري وأخرج كلماتي فكن منصتاً مبا 

يحكيه القلب.

القاضي: ارفع شكواك لعلي بالغ مسعاك.

الشاب: استنجد بك حلمي وأرفع أمري لكل محاكم العقالء.

القاضي: ومابه احللم أيها الشاب؟!

الشاب :  قد أثقلت بي اجلروح وازدادت بي الهموم ، وقد أرهقتني 

كلمات الواقع ،سيدي القاضي أنا لم أعرف عند شغف طفولتي 

إال نفضاً من تلك األحالم الوردية التي ما إن أضع رأسي على 

وسادتي كل يوم وأن أحلم ويكبر احللم داخلي. فو اهللا لم أكن أعيش 

سوى حللمي فقد كان ينبغي علي أن أزهد به أضعه على رف املمكن 

املستطاع ألحجبه عني ألعيش على هامش احلياة وهل كنت مجرماً 

في حق نفسي.

القاضي: اجملرم ليس قاتل اجلسد ، وال سارق املال، والمغتصب احلرمات، 

بل هو قاتل الروح والطموح وسارق األمل واإلرادة ومغتصب احلقوق.

الشاب: فيا ليت في زماننا من يقاضي هذا اجملرم فأي حكم سيحكمه 

لي القدر إذا لم يحاكم هذا اجملرم وأين الطموح والعمل من هذا الواقع

القاضي: إليك ياولدي بآخر عباراتي مبا أرتضي به نفسي، أن أرهقتك 

احلياة وأرهقك األمل، فال تسمح إال إن يكون حلمك محلقاً في 

السماء،أنظر إليه وروعته بني النجوم فالنجوم تنادي والقلب يسمع 

والتيأس لتكن أنت من يحاكم هؤالء اجملرمني.

الطالبة: أسيل كوشة الدعجة
ثالثة/ اللغة العربية وآدابها
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شيء  كله  الوجود  في  ليس 
أجله،  من  تغضب  أن  يستحق 
ما  كله  الكون  هذا  في  وليس 

يساوي ابتسامة عذبة بريئة. 
ذلك ألن االبتسامة نبع احملبة 
فياض من  نهر  واحلنان،  والدفء 
الذي  النور  ذاك  وهي  العاطفة، 
بعد  الفجر   ً عابرا يشق طريقه 

الظالم.

احلياة  جوهرة  االبتسامة  إن 
ال تكلفك شيئاً لكنها تعطي 

إلى  باب تخرج منه  لك  تفتح  األيام،  تنسيك همومك وهموم  الكثير 
احلياة بقلب متفائل ونشاط غير عادي، تبعث الهمة في شخصيتك 
بأريجها  أزهار وعلى جنباتها حدائق تعبق  دروب كلها  إلى  وتسير بك 

األيام وتزهر بجمالها أرواح البشر . 

االبتسامة كالكنز الذي يختفي بني الظالل وال يعرفه الكثيرون، رغم 
االنطالق  ينبوع  فلنجعلها  عليه،  نحصل  أن  ميكن  شيء  أسهل  أنه 

وجلب حملبة اآلخرين وصفاء للنفوس ونقاء للقلب.

ك في وجه أخيك  مُ فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم : « تبسّ
صدقة»، فلتتخيل نفسك قد ابتسم بوجهك طفل صغير هل ستبادله 
ً ألنه بادرك  اإلبتسامة أم ال ؟، بالتأكيد ستبتسم له وستكون سعيدا
بها فلماذا ال نتمتع بالبشاشة واالبتسامة ونعمل على اشاعة الرضا 

والسرور في نفوس من حولنا ؟!.

    
  الطالبة: ماجدة خميس / ثالثة/ اقتصاد

أهًال بالسنفور الجديد
ها هي شمس عام دراسي جديد تشرق على ساحات جامعتنا احلبيبة، 
باسمة الثغر ، فاردة ذراعيها الستقبال الطلبة اجلُدد، أجيال املستقبل ، 

فرسان التغيير كما أسماهم سيد البالد حفظه اهللا ورعاه.

أتأمل مالمح وجوههم بني اآلونة واألخرى ، بني فرحة وذهول واستغراب 
 ، اجلامعة  رحاب  في  لي  يوم  أول  في  نفسي  متذكرة  وفضول  ودهشة 
أتأمل كل شيء بتمعن مبهر ،ألودع شيء يفوتني وقد اعتراني شيء من 

الفضول ال زلت أالحق آثاره حتى اآلن.

 إليكم تنبض الروح وألجلكم تتدفق الكلمات ، فيا أمل األمة أعطوا 
العهد اليوم واعلنو بداية الطريق ، نحو مستقبل مشرق، حتماً سيكون 
لكم مكان في املعالي ، فقدموا اضافة بل إضافات لعلم اإلنسان وإال لن 
يكون للحياة أي معنى، وتذكروا أن الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء ، 

أما األقوياء فيرتكزون عليها ليصلوا برّ األمان.
                                                                                     

                                            الطالبة:آالء الدكر / ثانية/ معلم صف

شيء  كله  الوجود  في  ليس 

االبتسامة

عدسة  طلبة اللجنة  اإلعالمية : الطالبة سارة مهيار

،ذاك  حمراء  سماء  جنوم  عانقت  حتى  .اعتلت  النداء  أصوات  هرعت 
الصوت وذاك الطفل عادت تتذكر، جتمع القوى ترسم طريق النجاه تنادي 
به جانباً  ألقت  بكاء طفل مهد، المن مفيد،   إال  وتنادي ال من مجيب 
أم  سؤال كيف ترمي ببدر عينيك، جواب إسرع واحكم واحن من صدر 
أحبته حتى صيرت حباً ميزج ،أي غريبني في هذا الكون خلط الزيت باملاء.

أن  أعتدت  وعافيته،  جناته  ألجل  الشارع  حافة  على  هناك  وضعته  أم 
تُوَّج  واجلرأه وعدم اخلوف ولكن ذلك املشهد  أرى في عينيها الشجاعه 
شعار (اإلنسان مخلوق ضعيف)، زمجر صوت املوت واقتنعت متاماً أنه ال 
من مفر  لن جتد املساعدة وسرعان ما احتجزها ملك املوت يقود شاحنة 

ثقيله مريبة رطمتها وأودت بكل وريد ينقل دمها إلى هاوية النهاية.

 وبعد دقائق معدوده جاء موعد اسميه ال بد من رجعة أدلت باسمها 
ونادت بإبنها فلذة كبدها وقطعة روحها املعسولة : بني ،بني كانت آخر 
احلروف التي عجنت ببحر أملها، سلمت نفسها إلى سلم الغدر وبدأت 

تعتليه درجه تلو درجة بسرعة وكأنها عجولة تريد اخلالص .

أحدهم  باردة،  وجنات  على  متوت  وأخرى  تولد  دموع  متجمهر،  الكل 
وآخر  أخيه،  بنجاة  ربها  وتدعو  تسبح  وأخرى   ، خوفاً  أصابعه  يطقطق 

تترقرق دموعه ويحبسها آمالً بأن يرسم بدل منها ابتسامة مشرقة.

وهدوء  وبعد حلظة عم سكون  اجابة،  من  ال  الكل خائف مشغول    
في باطن أخيها االكبر  وبعدها دوّت األصوات واعتلت الدموع الوجنات 
يخيم  احلزن  وبات  أخيتهم   . درتهم  الدنيا  أخذت   ، القلوب  واحترقت 
القلوب والذاكرة تنسف املاضي ال تترك صغيره وال كبيره إال و تصورها . 

وداعاً يا روح وردة،  وداعاً يا برعم من نخلة صبورة، وداعاً يا توأم الشقيقة 
متيمة، وداعاً يا حاملة حنان إلى يوم يبعثون ،وداعاً يا من تركتيني ورائك 
يتيماً ممزقاً، وداعاً أخيتي بقدومي ذهبتي ،وداعاً حامالً نعشك أبكي، وداعاً 

عزيزتي ألف وداع....

الطالبة  هديل العوران/ هندسة ميكاترونكس

،ذاك  حمراء  سماء  جنوم  عانقت  حتى  .اعتلت  النداء  أصوات  هرعت 

ُدّرتـهـم

البال  هانئ   ً تكون منط حياة، فعش سعيدا وقد  تكون مجرد جملة،  قد 
من  على  حاقد  أو  حظك  على  ساخط  غير  القدر،  لك  قدمه  مبا  راضي 

حولك. 

يعرفه  ال  ما  يعرف  وهو  باهللا،  الصلة  دائم  اإلنسان  يكون  أن  أجمل  ما 
اإلنسان ويعلم أين هو اخلير فيقربه منه وأين الشر فيبعده عنه،  وأن تغلف 
هذا الشر برداء السعادة الزائف، وكم هم الذين خدعوا به ووقعوا في براثني 
غاية كان  ليحقق  األرض  ويجوب  الصخر  يحفر  منا  الواحد  فترى  عواقبة، 
أن يقدر اهللا له  أن يحصل عليها، وما   ً أنها أفضل ما يستحق جادا يظن 

غيرها، حتى يبدأ سلسلة طويلة من التأفف والرفض. 

نعم أقول ذلك لتجربة شخصية ،حدثت معي، فأنا اليوم  طالب جامعي 
املرحلة  يكون كذلك،  كنت طالباً في  أن  له  يُخطط  لم  يدرس تخصص 
الثانوية يعقد آمال ويرسم أحالم ويسرح بها طويالً، لم أكن أتصور نفسي 
سوى في ذلك التخصص ،حتى أنني كنت أرفض حتى فكرة أن أكون غير 
أن  أشعر  بدأت  حتى  الواقع،  شاطئ  على  احالمي  تكسرت  أن  وما   ، ذلك 
احلياة قد تخلت عني ، وبدأت اشعر بالفشل وقلة احليلة ، بل وأغلقت على 

نفسي جميع األبواب والنوافذ، رافضاً مناقشة املوضوع.

هو  أظن  كنت  غيره،  تخصص  أدخل  أن  على  االستسالم  فضلّت  نعم   
األفضل، ولكني اليوم أدركت أن ذلك املستقبل الذي كنت أحلم به ، ألنني 
وجماالً  إشراقاً  أكثر  مستقبل  لي  اهللا  قدره  الذي  التخصص  مع  وجدت 

وفعالً قدر اهللا وما شاء فعل.
 

لذالك ال حتزن أخي الطالب بل ابتسم وقل دائماً هذا  أفضل ما حصل 
لي، لن يضلني اهللا توكلت عليه وسلمت أمري إليه،  لذلك سأعمل حتى 
أكون األفضل أينما كنت ، وفي أي مكان ذهبت، سأكون املميز وسأمتيز دائماً 
ألصنع السعادة التي كنت أرسمها وأنا غريق بني كتب املدارس، سأمضي 
ولن التفت إلى املاضي ، فأبواب املستقبل تفتح لي من كل طريق أسلكه 

ً، وقدر اهللا وما شاء فعل. فامضي وال تلتفت إلى الوراء أبدا
        

الطالبة : نور عبداهللا البطوش/ أولى/ هندسة

ر اّهللا وما شاء فعل قدَّ
ها هي شمس عام دراسي جديد تشرق على ساحات جامعتنا احلبيبة، 
باسمة الثغر ، فاردة ذراعيها الستقبال الطلبة اجلُدد، أجيال املستقبل ، 
ها هي شمس عام دراسي جديد تشرق على ساحات جامعتنا احلبيبة، 
باسمة الثغر ، فاردة ذراعيها الستقبال الطلبة اجلُدد، أجيال املستقبل ، 
ها هي شمس عام دراسي جديد تشرق على ساحات جامعتنا احلبيبة، 

أتأمل مالمح وجوههم بني اآلونة واألخرى ، بني فرحة وذهول واستغراب 

كلمات شكر وعرفان 
لكل معلم

رسوال يكون  أن  املعلم  كاد 

وعقوال  أنفساً  وينشئ  يبني 

التبجيال ه  وفّ للمعلم  م  قُ

أعلمت أشرف  أو  أجلّ من الذي   

 قال أمير الشعراء أحمد شوقي:

ونتناسى  بنا مسرعاً  ليمضي  الزمن  أن   
 ، علينا  معلمينا  وفضل  قدر  اته  طيّ عبر 
أعمارهم  وأفنوا  جهدهم  كل  بذلوا  الذين 
من أجلنا، من أجل تعليمنا ،لنعلو ونرتقي 
بني األُمم،ففضلهم كبير علينا وعلى اجملتمع 
مجتمعاتهم  في  النافعني  فكل  بأسره، 
من طبيب ومهندس وضابط وتاجر يدينون 
سبحانه  اهللا  بعد  ملعلميهم  بالفضل 

وتعالى.

من  أوسمة  لكم  نرسل  معلمينا  لكل 
الشكر  فعبارات  السماء،  جنوم  بعدد  نور 

لتم الفشل إلى جناح باهر يعلو في القمم،  لتخجل منكم ، فأنتم من حوّ
بوركتم  اجلوارح تدعو  األنوف تشمخ ولكم  القلوب تهتف وبكم  فأليكم 
ناكم على  عل طريق العلم يرجو رضاكم ،سلمت ميُ وبوركت مسعاكم ،وجُ

ما بذلتم ، وقرّت عيونكم على ما أعطيتم. 

ما أجمل العيش بني أُناس أحتضنوا العلم ، وعشقوا احلياة وتغلّبوا على 
ا كل الكلمات التي  كم ،فأقبلوا منّ مصاعبها ،مهما كتبنا لن نفيكم حقّ

تعبّر عن شكرنا و عرفاننا لكم. 
 

                الطالبة: منال منر داود
            كلية امللكة رانيا للطفولة  

إنها   ،! ، ذكريات الطفوله األولى، ذكريات املدرسة، بكل مراحلها  ما أجملها من ذكريات 
اح في سجل حياتك، ففي املدرسة خطت اصابعك  محطات مضيئة، بل هي قوارير عطر فوّ
األقران  مع  اجلديدة  عالقاتك  أولى  أقمت  وفيها  كلمة،  أول  لسانك  قرأ  وفيها  حرف،  أول 

واألصدقاء.
شهدت لهوك ولعبك وشقاوتك وصراخك وجدك واجتهادك، سرت في ساحاتها ترسم 
أنت تصل لتقف على عتبات مرحلة جديدة في حياتك  ، وقد جنحت، وها  أبعاد املستقبل 
(اجلامعة ) التي ستقضي وستكمل ما بدأت. فاحرص على أن تسجل فيها وقبل االنطالق 
منها كلمات تزيني  سجل حياتك ، ومواقف تنقش بأذهان من حولك ومن يأتي بعدك صورة 
مشرقة  التنمحي، فكلل الذكريات وهذه األيام القادمة بنتيجة طيبة تثير االعجاب وتدعو 
للفخر واالعتزاز ، ولتكن منوذجاً جليلك ولألجيال من بعدك، وليس ذلك بصعب وال مستحيل 

فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. 
             

                     فلكم حتياتي وتقديري، وكل أماني التميز والتفوق بإذن اهللا تعالى.

إنها   ،! ، ذكريات الطفوله األولى، ذكريات املدرسة، بكل مراحلها  ما أجملها من ذكريات 

 الذكريات
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بطولة  الهاشمية  اجلامعة  فريق  أحرز 
طالبات  الطائرة  لكرة  األردنية  اجلامعات 
فوزه  بعد   ،٢٠١٠  /٢٠٠٩ اجلامعي  للعام 
على فريق جامعة اليرموك بثالثة أشواط 
مقابل ال شيء. وقام باإلشراف على تدريب 
دائرة  مدير  سويلم  حسني  السيد  الفريق 

النشاط الرياضي. 

أقامت عشيرة اجلوالة في اجلامعة الهاشمية املعسكر التدريبي الثاني 
والذي نظمته شعبة اجلوالة واملعسكرات في عمادة شؤون الطلبة، استمر 
خضعوا  اجلامعة،  طلبة  من  وجوالةً  جواالً   (٢٤) مبشاركة  أيام  ثالثة  ملدة 
فعاليات  من  واملتنوعة  املتعددة  النشاطات  من  مكثف  لبرنامج  خالله 
الثقافية والندوات الفكرية املتنوعة واجللسات احلوارية التي تناولت احلركة 
الكشفية في األردن والوطن العربي والعالم، ودور اجلوالة في تنمية اجملتمع، 
 ً كما خضعوا للتدريبات الرياضية وامليدانية العسكرية التي شملت مسيرا
ملسافة (١٢) كم انطلقت من حرم اجلامعة ولغاية بلدية الهاشمية حيث 
خدمة  في  اجلوالة  دور  بحث  ومت  الهاشمية  بلدية  رئيس  مع  لقاء  عقد  مت 

اجملتمع احمللي.

رب على املهارات والفنون الكشفية املتنوعة،  وشمل البرنامج على التدّ
حيث جرى توزيع الطلبة على رهوط واختيار رائد لكل رهط، وحتديد املهام 
والواجبات املتعلقة بكل رهط ورائد، وتوضيح أهداف املعسكر وتعليماته 
اليومية من  باألعمال  والقيام  املعسكر  املشاركني، كما مت جتهيز  للطلبة 
التي  السمر  حفالت  وإقامة  املنامات  وترتيب  والتنظيف  الطعام  أعداد 

تخللتها األغاني الوطنية والتراثية والدبكات الشعبية.

-  فريق اجلامعة الهاشمية للضاحية (طالب وطالبات) يحرز املركز األول في بطولة احتاد اجلامعات 
األردنية للعام اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩. حيث قام باالشراف على تدريب الفريق املشرف الرياضي سليمان 

الغدران.

-  فريق اجلامعة الهاشمية للكيك بوكسنغ يتألق ويحرز املركز الثاني في بطولة اجلامعات األردنية 
قام  حيث   .٢٠١٠/٢٠٠٩ اجلامعي  للعام  الشتوية)  (الدورة  احلسني  بن  الثاني  عبداهللا  امللك  دورة  في 

باالشراف على تدريب الفريق املدرب معاذ الطعاني.

-  فريق اجلامعة الهاشمية للريشة الطائرة / إناث يحرز املركز الثالث في بطولة اجلامعات األردنية في 
دورة امللك عبداهللا الثاني بن احلسني (الدورة الشتوية) للعام اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩. وقام باالشراف على 

تدريب الفريق املدرب راجح حرب والسيدة تغريد مؤمنة .

اجلامعي  للعام  األردنية  اجلامعات  إحتاد  بطولة  الثاني في  املركز  يحرز  للكراتيه  الهاشمية  اجلامعة  فريق    -
٢٠١٠/٢٠٠٩. وقام باإلشراف على تدريب الفريق املدرب معاذ الطعاني.

-  فريق اجلامعة الهاشمية للتايكواندو يحرز املركز الثاني في بطولة احتاد اجلامعات األردنية للعام اجلامعي 
٢٠١٠/٢٠٠٩. وقام باالشراف على تدريب الفريق املدرب معاذ الطعاني .

املعسكر التدريبي الثاني جلوالة اجلامعة الهاشمية: 
نشاطات متنوعة وحتديات مثيرة

اهلامشية بطًال للجامعات األردنية 
يف الكرة الطائرة للطالبات

الطالبة مرح الصقور العبة املنتخب الوطني والعبة منتخب 
اجلامعة للتايكواندو من كلية اهلندسة، حترز بطوالت دولية 

أ. املالعب الداخلية:

داخلية  مالعباً  الرياضي  النشاط  دائرة  تضم   
وخارجية تُقام عليها مختلف األنشطة الرياضية 

وهي كما يلي:
متنوعة  (جمنازيوم)  مغلقة  رياضية  صالة   .١
التالية:  األلعاب  ممارسة  ميكن  حيث  األغراض، 
التنس،  اليد،  كرة  طائرة،  كرة  سلة،  كرة 
والتمارين  البدنية  اللياقة  الطائرة،  الريشة 
النفس،  عن  الدفاع  والعاب  العامة،واجلمباز، 
وكرة الطاولة، باإلضافة إلى خماسي كرة القدم 
داخل  ممارستها  ميكن  التي  األلعاب  من  وغيرها 

الصاالت املغلقة.
مغلق،  أوملبي،  نصف  ٢.مسبح 
وسائل  بأحدث  ومجهز  فأ،  دّ مُ

التعقيم.
النفس حيث  الدفاع عن  بألعاب  ٣.صالة خاصة 
التايكواندو،  التالية:  األلعاب  ممارسة  ميكن 

والكراتيه، واجلودو.
٤.  صالة خاصة بلعبة كرة الطاولة مزودة بأحدث 

الطاوالت ملمارسة اللعبة.
٥. مالعب سكواش دولية.

خشبية  بأرضية  األغراض  متعددة  ٦.قاعة 
واأللعاب  التمارين  ممارسة  ميكن  حيث  (باركيه) 
الريشة  الطاولة،  كرة  مثل:  اخملتلفة  الرياضية 
اجلمباز  املتنوعة،  الرياضية  التمرينات  الطائرة، 

وغيرها من األلعاب.
٧. قاعة خاصة ملمارسة لعبة الشطرجن.

أحدث  تضم  (احلديد)،  البدنيّة  اللياقة  قاعة   .٨
تشمل:  برامج  ولها  القوة،  لتدريبات  األجهزة 
نشاطات منتظمة لطلبة اجلامعة بشكل عام، 

وللفرق الرياضية باجلامعة بشكل خاص.
 (٥٠) الستقبال  زة  مجهّ  : داخليّة  منامات   .٩

شخص.

ب. املالعب اخلارجية:

١.مالعب تنس مبواصفات دولية.
٢.مالعب كرة سلة.

٣.مالعب كرة يد.
٤.مالعب خماسي كرة قدم.

٥.مالعب كرة طائرة.

أ. املالعب الداخلية:

داخلية  مالعباً  الرياضي  النشاط  دائرة  تضم   
التعقيم.

مرافق دائرة النشاط الرياضي

 اجلامعة تقيم مهرجانًا أللعاب 
التلي ماتش» الثاني

إجنازات رياضية

  تدعو : 
دائرة النشاط الرياضي الطلبة األعزاء ملمارسة األنشطة 

الرياضية في مختلف األلعاب، حيث تتوفر الصاالت الرياضية 
اجملهزة جلميع األلعاب الرياضية

اإلسم :  مرح جمال الصقور . 
الكلية / التخصص : الهندسة / سنة ثانية - تخصص 

هندسة طبية ، حاصلة على احلزام األسود (٤ دان ).
  ٢٠٠٧ العام  من  للتايكواندو  الوطني  املنتخب  العبة 

العبة في منتخب اجلامعة.
مواليد: عمان  ١٩٩١/٨/٢٣ .

الهوايات : القراءة / السباحة .
اإلجنازات :

* بطولة العالم ( أسكندريات مصر ) في التايكواندو وحصلت على امليدالية 
الذهبية لعام ٢٠١٠.

* بطولة الفجر (إيران) ميدالية ذهبية.
* فضية العرب (مصر).

  ضمن احتفاالت اجلامعة باألعياد الوطنية  نظمت عمادة شؤون الطلبة/ 
وقد حصل  الثاني»  ماتش  «التلي  العاب  الرياضي مهرجان  النشاط  دائرة 
األلعاب  في  نقطة   (٤٣٠) وحقق  الهندسة،  كلية  فريق  األول  املركز  على 

اخملتلفة.
كما حصل على املركز الثاني فريق تفاهم كليات العلوم الطبية: الطب، 

والتمريض، والعلوم الطبية املساندة، وقد جمع (٤١٠) نقاط.
واحتل املركز الثالث فريق كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وقد جمع 

(٤٠٠) نقطة.
األلعاب  من  العديد  على  املهرجان  في  املشاركة  الفرق  تنافست   وقد 
الرياضية التي أعدتها دائرة النشاط الرياضي وهي ألعاب الطوابق املرتفعة، 
وجمع الثمار، والرجل األقوى، والسباق باألكياس، ونقل الكراسي، وتوصيل 
تنظيم  على  واشرف  املسلية.  الرياضية  األلعاب  من  وغيرها  الكرات 
من  وبعض  الطلبة  شؤون  بعمادة  الرياضي  النشاط  دائرة  كادر  املهرجان 

موظفي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.

 إعداد الطالب : مهدي النوافلة إعداد الطالبة : لينا خالد شجراوي / ثانية / معلم صف
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 إعداد الطالبة : لينا خالد شجراوي / ثانية / معلم صف

حملة القرآن الكرمي
القرآن الكرمي كل ثالث ليال، قال  إني أختم  النخعي:  قال رجل إلبراهيم 

النخعي : ليتك تختمه كل ثالثني ليلة، وتدري أي شيء تقرأ.

كلماتٌ جميلة
ال أحب الكتب، ألنني زاهد في احلياة ،ولكنني أحب الكتب ألن حياة واحدة 
، ومهما يأكل اإلنسان فإنه لن يأكل بأكثر من معدة، ومهما  ال تكفيني 
يلبس فإنه لن يلبس على غير جسد واحد، ومهما ينتقل في البالد فإنه لن 
يستطيع أن يحل في مكانني، ولكنه بزاد الفكر والشعور واخليال يستطيع 
وشعوره  فكرة  يضاعف  أن  ويستطيع  واحد،  عمر  في  احلياوات  يجمع  أن 

وخياله،كما تتضاعف الصورة بني مرآتني.          
                                                                           عباس محمود العقاد

فوائد صحية
فوائد صحية كثيرة ميكن أن جتنيها من املشي وخاصة إذا كانت ممارسته 

ملدة ٣٠ دقيقة، ثالثة مرات اسبوعياً على األقل ومنها:
ل اجملهود. ي مناعة اجلسم وتزيد من قدرته على حتمّ ١- تقوّ

٢- تزيد من القدرة على النوم واالسترخاء. 
٣- يقلّل من التوتر والضغط العصبي ويزيد من القدرة على التركيز الذهني.

٤- يحافظ على الوزن املثالي.
*  أفضل وقت للخلود إلى النوم من الساعة ١٠ مساءً وحتى ٦ صباحاً.

*  قلّل من كمية الشاي الذي تتناوله يومياً.
*  ال تشرب أكثر من فنجانني قهوة في اليوم.

الغشاء  والتهاب  املزمن  القصبات  التهاب  عالج  في  ال  فعَّ دور  للثوم   *
نسبة  لطرح  نتيجة  وذلك  واالنفلونزا،  املتكرر  والزكام  النزلي  القصبي 

كبيرة من زيت الغارليك عن طريق جهاز التنفس عند تناول الثوم.

طريقة جديدة للكتابة: 
إال  الكتابة  الفيلسوف األديب» لم يكن يستطيع  أن «فولتير  هل تصدق 
إذا وضع أمامه مجموعة من أقالم الرصاص، وبعد أن ينتهي من الكتابة 
التي كتب عليها، ثم يضعها حتت وسادته  الورقة  ويلفها في  يحطمها 

وينام.

أقوال 
- الصمت إلى السالمة ، والبِّر إلى الكرامة، واجلود إلى السيادة، والشكر 

إلى الزيادة.
- أيام الدهر ثالثة: يوم مضى ال يعود إليك، ويوم أنت فيه ال يدوم عليك ، 

ويوم مستقبل ال تدري ما حاله وال تعرف من أهله.
- إياك واحلسد فإنه يُفسد الدين، ويضعف اليقني، ويذهب املروءة..

كل عليه أوفى عمل. - الثقة باهللا أزكى أمل ، والتوّ

اضحك معنا
ل لـ٥٠٠  - واحد عنده أرق ، قال له الطبيب : «عد لأللف بتنام ،في الليل وصّ

ل - ».  ل وجهه وكمّ -نعس قام غسّ
- شخص يسأل صاحبه: ماذا حصل باملصارعة أمس، قال : لو ما أغلقت 

وا بعض-. التلفاز -كانوا ذبحّ
- معلم يسأل طالب ما الطير الذي يبدأ بحرف الكاف ؟

قال كنتاكي.

إهداء لكل السنافر

حكمة العدد

خيوطها  الهاشمية  اجلامعة  تنشر  اجلميلة  الصحراء  أكتاف  بني 
ومن  احملققة  آمالهم  وبني  فعشقتهم،  العلم  أحبوا  لطالبٍ  الذهبية 

فتحت له األقدار طريق آمالٍ جديد.

حني متضي ساعات األلم والتعب جتُنى ثمار الراحةِ والسعادة ،وتخلد 
ذكريات ال تنسى بني دفاتر األحالم القادمة ،وترسل شمس الصباح أشعة 
تراه  من  لكل  فتقول  املاس  مثل  ،وقولها  والتفاؤل  احلب  ملؤها  ذهبية  
طريقكم  وملئُ  عليكم  اهللا  سالم   : ما  شهادة  ليحمل  ذاهباً  صباحاً 
التفاؤل  دون  من  الروح  فيه  تسعد  ال مستقبل  ،وتقول:  للجنة  طريقاً  
والتوكل على اهللا ، وتقول أن حان الوقت أن نرسم ابتسامة فرح  لوالدينا، 

ملن سهر وتعب، ملن خطى معنا ليصلنا طريق احلياة اجلديدة.

ثم تتخلل ساعات للغروب فيأتي القمر يسامر الطالب في كل الوجود 
كالقمر  لتكون  فاجتهد   ، األفضل  تكون  أن  عليك  أنّ  فتذكر  رأيته  فإن 
ميرُ  الوقت  أنّ  تعلم  لم  إن  املستقبل  رجل  تكون  لن  أنه  ،وتذكر  الفضيّ 
أسرع من البرق ،فحياةٌ في اجلامعة بعدة سنوات، تُصبح بالذكرى حلظاتٍ 

وكأنها دقائق معدودات ،فاستثمر وجودك فيها.
 

أحسن النيّة ، لتظل مهارات تعاملك مع اآلخرين 
عبادة تتقرب بها إلى اهللا سبحانه وتعالى..

وطني األردن
 

،لتُزهر  الطاهر  ترابك  بثرى  رست  غُ إن  إال  تكون  أن  ميكن  ال  أحالمي  كل 
أنا طالب أحيا  ثمار اجملد والفخر بك يا وطني احلبيب ،بكل احلب أقول لك 
شهداء  جوفها  في  حتمل  أرضاً  يا   ، الشموخ  وطن  يا   ، وطني  يا  بنبضك 
قائدنا  وبحب  بحبك  أحيا   ، كالمي  وجمالُ  سالمي  لك   ، واحلرية  الكرامة 
امللك عبداهللا الثاني املعظم، ولك أن أكون املثل األعلى ألسمو بسمائك 

يا وطني الغالي.

قراءة في كتاب ال حتزن للدكتور عائض القرني :

- أنت الذي تلون حياتك بنظرك إليها ،فحياتك من صنع أفكارك فال تضع 

نضارة سوداء على عينيك.

د بالضبط األمر الذي يسعدك ،وتعود على عمل األشياء السارة.  - حدّ

- ما مضى فات، ابدأ حياتك من جديد ،فال جتعل املاضي يؤثر عليك سلباً.

كل على اهللا واقرأ القرآن واستعن بالصالة وتذكر قول الرسول صلى  - توّ

اهللا عليه وسلم ارحنا بها يا بالل. 

،حينها  وجناك اهللا منها  بك  أزمة مرت  فتذكر كم  أزمة  في  وقعت  إذا   -

تعلم أن من عافاك في األُولى سيعافيك في األُخرى.

، فالرحمة واسعة والباب  إذا أذنبت فتب، وإذا أسأت فاستغفر  - ال حتز ن 

مفتوح والتوبة مقبولة .

- ال حتمل الكرة األرضية على رأسك وال تظن أن الناس يهمهم أمرنا وأن 

زكاماً يصيب احدهم ينسيهم موتي وموتك..

إلى  وافزع  للقلب  الروح ومرض  ،فإنها عذاب  احملرّم  العشق واحلب  - اهجر 

اهللا والى ذكره وطاعته.

- ال تتقمص شخصية غيرك، فاجعل الناس يحبوك كما أنت.

قـراءة

هل تعلم ؟
*هل تعلم أن صوت األسد ميكن سماعه عن بعد ٨ كم .

* هل تعلم أن النعامة تعيش ٧٥ سنة وتظل قادرة على التكاثر حتى سن 
اخلمسني.

* هل تعلم أنه يتعني على معدة اإلنسان أن تفرز بطانة مخاطية جديدة 
كل أسبوعني وإال فإنها ستهضم نفسها.

*هل تعلم أن األسبوع في مصر الفرعونية كان يتألف  من عشرة أيام .
*هل تعلم أنه أول من ركب اخليل هو إسماعيل عليه السالم. 

آراء صائبة
- من أنفق دون أن يحسبت ، أفلس دون أن يدري.

- من طلب صديقاً بال عيب، بقي بال صديق.

- من اطاع هواه فقد باع دينه بدنياه.

- من طلب الفوز من غير جهد وكد ، سيدركه إن شاب الغراب.

قيمة الوقت
ملاذا تطلبون الذهب وانتم متلكون ذهباً كثيرا؟

أليس البصر من ذهب، والصحة من ذهب، والوقت من ذهب 

فلماذا ال نستفيد من أوقانتا؟

ملاذا النعرف قيمة ما منلك؟

التي  العبارات  بعض  وهذه  آخر،  طراز  من  إمرأة  كتاب  لكم  اخترت   

أعجبتني أثناء قراءتي له: 

- ال حلم يأتي من دون أن يصحب القدرة على حتقيقه.

- حتقيق ٨٠٪ من األهداف يستدعي بالضبط ٢٠٪ من الوسائل.

لنا نستطيع في حلظة ما أن نكون أفضل مما وصلنا إليه. - كُ

أهدافه  شراع  وتوجيه  بحياته  التحكم  على  املرء  قدرة  هي:  املبادرة   -

وطموحاته التي يريدها متحدياً العوائق والعقبات. 

تب  كُ

نصائح للطلبة

وقراءة   اهللا،  يوفقهم  بأن  والدعاء  عليه  والتوكل  باهللا  االستعانة  أوالً:  
      األدعية املستحبة قبل الدراسة. 

فريسة  والسقوط  السلبي)،  (التفكير  من  واحلذر  بالنجاح  التفاؤل  ثانياً: 
للمخاوف من الفشل، فذلك يؤدي إلى اهتزاز ثقة الطالب بنفسه.

فيها  تُراعي  مناسبة،  بطريقة  الوقت  تنظيم  أجل  من  اجلاد  العمل  ثالثاً: 
تقسيم وقتك بني الدراسة اجلادة ، واستقطاع بعض الوقت للراحة بني كل 

فترة وأخرى والبدء باملواد الدراسية حسب أهميتها.

واإلضاءة،  التهوية  حيث  من  للمذاكرة  املناسب  املكان  اختيار  رابعاً: 
وتنظيم الكتب واملذكرات بشكل يسهل الرجوع إليها، واجللوس بوضعية 

صحيحة.
والراحة، مما  النوم  الكفاية من  وأخذ  الزائد،  السهر  االبتعاد عن   : خامساً 
واالرهاق اجلسماني  املناسبة ألن اجلوع  والتغذية  يساعد على االستذكار، 

من أهم ما يجعل الطالب غير قادر على التحصيل واملذاكرة.
سادساً:  البُعد عن كافة املؤثرات اخلارجية التي تشغل عن املذاكرة.

قبل موعد  احلضور  في  االنضباط  احرص على  االمتحان  يوم  في   : سابعاً 
، و بعد اخلروج من قاعة االمتحان يجب عدم مقارنة أو  االختبار بوقتٍ كافٍ

مراجعة اإلجابة مع أحد، بل يجب االستعداد لليوم التالي.

ثامناً : ال تنس قبل البداية في حل األسئلة االستعانة باهللا والتوكل عليه، 
البدء في  الواردة في ورقة األسئلة قبل  التعليمات واألسئلة  إقرأ كل  ثم 

اإلجابة. واهللا املوفق.



يسعدني بدايةً أن أرحب بقرَّاء الواحة الهاشمية خاصةً الشباب 
هي  بإدارتها  أتشرف  التي  الطلبة  عمادة شؤون  ألن  ذلك  منهم،  
األكثر متاساً بهم وعناية بقضاياهم املتنوعة. وتلبية لنداء ورؤية 
بن  الثاني  عبداهللا  امللك  الشبابية  النهضة  مسيرة  قائد  جاللة 
وإدارته، فنرى  التغيير  بأن الشباب هم األقدر على إحداث  احلسني 
الشريحة،  هذه  لدى  الكامنة  الطاقات  عن  نبحث  أن  واجبنا  من 
ليُصار إلى تنميتها واستثمارها من خالل قيادات واعدة قادرة على 
املساهمة اإليجابية في التنمية الوطنية الشاملة التي من شأنها 
توفير أشكال األمن االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي.

وتسعى عمادة شؤون الطلبة إلى جتذير ثقافة املشاركة الهادفة 
بأن  وعي  على  تقوم  دميقراطية  وممارسات  سلوكيات  خالل  من 
االختالف في الرأي ظاهرة صحيحة، غير أن ذلك يجب أال يقود إلى 

االنقسام والعدائية.

تعزّز  وهي  الطلبة  شؤون  بعمادة  ممثلةً  الهاشمية  واجلامعة 
مفهوم التشاركيه، فإنها لتعني طلبتها على نبذ ثقافة الهامشية 

للتنمية   ً جتسيدا ذلك  باعتبار 
في  تقوم  ال  التي  السياسية 
مجتمع يتسم أفراده بسلوك 
احلياد السلبي، إذ من تداعيات 
ذلك جتذر اإلحساس لدى الفرد 
ًَ من اجملتمع، فال  بأنه ليس جزءا
وهذا من  العام،  الشأن  يعنيه 
جانبه يولد الشعور باالغتراب 
الذي  الــذات  حول  والتمركز 
اجملتمع  يتفكك  ظله  فــي 
االجتماعي  التماسك  وينتفي 

ويضعف نسيجه.

هو  الشباب  قطاع  كان  وملاّ 
للنهوض  واألقوى  األقدر  األداة 
والتفاعل  التنمية  مبتطلبات 

بد  ال  كــان  املستجدات،  مع 
لتحمل  يؤهله   ً إعدادا يُعدًّ  أن 
أن  ومبا  النبيلة،  الرسالة  هذه 
بناء  أدوات  أهم  هي  الثقافة 

اإلنسان روحياً ومعنوياً، فإن عمادة شؤون الطلبة تُعدُّ ذلك أولويةً 
شخصية  بناء  خالل  من  الدور  هذا  الثقافة  لتؤدي  أنشطتها  في 
بأشكاله  العنف  شيء  أي  وقبل  أوالً  ينبذ  الذي  اجلامعي  الطالب 
املتنوعة، إذ ال ميكن ملعتدٍ يعبث مبقدرات الوطن ويثير الفوضى أن 
 ً يكون طموحاً مبدعاً منتمياً لوطنه وقيادته وتاريخه املاجد، أو قادرا
على قيادة مجتمع نحو آفاق أرحب وزمن أفضل للتعايش مع عصر 

العلم واملعرفة والتطور واإلبداع.

التي  الهاشمية  لطلبة  الدعوة  أوجه  فإنني  السياق،  هذا  وفي 
نعتز بها للمشاركة في كافة األنشطة التي تنفذها العمادة، إذ 
واملبدعني  لإلبداع  احلاضنة  الطلبة  أن تظل عمادة شؤون  نعدكم 
واملكان اآلمن النطالق مبادراتكم، حتى يبقى اجلميع مبستوى ثقة 
مميزة  بثقافة  وتتمتعون  مبسؤولية  واجباتكم  تؤدون  الوطن،  قائد 
وانتماء عميق يترجم بعمل هادف وخير، فأنتم وليس غيركم بناة 
نّاع الغد  إرث املاضي، وأنتم لستم صُ الزاهر وحماة أمجاد  احلاضر 
وأنتم  ال  كيف  ذاته،  واملستقبل  بعينه  الغد  بل  فحسب،  املشرق 
التحديات  الوطن  يجابه  بكم  احلقيقية،  األمة  وعدة  العصر  ثروة 
الداخلية واخلارجية بهمةٍ عاليةٍ وعزمٍ ال يلني في عالم اليوم الذي 

يتسم بشدة التعقيد وسرعة التغيير.

في  تقوم  ال  التي  السياسية 
مجتمع يتسم أفراده بسلوك 
احلياد السلبي، إذ من تداعيات 
ذلك جتذر اإلحساس لدى الفرد 
ًَ من اجملتمع، فال  بأنه ليس جزءا
ذلك جتذر اإلحساس لدى الفرد 
ًَ من اجملتمع، فال  بأنه ليس جزءا
ذلك جتذر اإلحساس لدى الفرد 

وهذا من  العام،  الشأن  يعنيه 
جانبه يولد الشعور باالغتراب 
الذي  الــذات  حول  والتمركز 
اجملتمع  يتفكك  ظله  فــي 
االجتماعي  التماسك  وينتفي 

هو  الشباب  قطاع  كان  وملاّ 
للنهوض  واألقوى  األقدر  األداة 
والتفاعل  التنمية    بقلم:رئيس التحريرمبتطلبات 

 د.ماجد القرعــان
 عميد شؤون الطلبة

رئيس التحريـــر    د. ماجـد القرعــان
ـــاوي مستشار التحرير    د. عمـر الفجّ
مديـــر التحريــر    مالك املومنـــــــي
سكرتير التحرير    رائـد أحمد اخلزاعله

ئيس التحريـــر    
 التحرير    د. 

مديـــر التحريــر    مالك املومنـــــــي
التحرير

:
:
:
:

فريق التحرير من الطلبة

الطالبة: زريفة الباش     مالك املومنـــــــي    مالك املومنـــــــي
رائـد أحمد اخلزاعلهرائـد أحمد اخلزاعله
    مالك املومنـــــــي
رائـد أحمد اخلزاعله
    مالك املومنـــــــي    مالك املومنـــــــي
رائـد أحمد اخلزاعله
    مالك املومنـــــــي

الطالب: جمال عبد الناصر مبيضني

التصميم واإلخـراج      
رائــد أحمد اخلزاعله

فريق التحرير من الطلبةفريق التحرير من الطلبة

الطالب: جمال عبد الناصر مبيضنيالطالب: جمال عبد الناصر مبيضني

            األخبار
 دائرة العالقات الثقافية والعامة

علىموعـد

مالك املومنيمالك املومني

    إن سلوك حب العمل ، والعطاء ، واملثابرة املنسجم مع األخالق والقيم ، انتماءٌ  حقيقي ، للوطن ، 
واألسرة ،  واألصدقاء  ..  فلننتمِ ...


