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أبنائي الطلبة،

متثل اجلامعة بوصفها مؤسسة أكادميية معرفية وفكرية مجاالً 
رحباً لإلبداع واالبتكار والتحصيل العلمي اجلاّد.

وإدراك��اً م��ن اجلامع��ة  الهاشمي��ة له��ذا املفه��وم؛ ق��د تبّنت 
اجلامعة خططاً واستراتيجي��اٍت تنموية شاملة وهادفة من أجل 
رف��د مسي��رة  اجلامع��ة التي حتمل ف��ي وجدانها نب��ل التسمية 
وفلسفته��ا بالطاق��ات املنتجة، واألفكار اخلاّلق��ة التي جتعل من 

الهاشمية جامعة للتميز والريادة واحلداثة.

ومتضي اجلامع��ة الهاشمية بعزٍم ووالء وانتماء واثقة اخلطى في 
حتقيق االجناز تلو اإلجناز؛ وهي تستمد، في كل هذا وذاك، العزم كّل 
الع��زم م��ن رؤى حضرة صاحب اجلاللة الهاشمي��ة امللك عبداهلل 
الثان��ي ابن احلس��ن املعظم الذي أطل��ق مفهوم ثقاف��ة التميز 
ليكون انبثاقاً لإلبداع املنتج، والعمل الدؤوب، مما يحقق ملؤسسات 
الوط��ن التق��دم على الصعد كافَّ��ة؛ وليكون ف��ي الوقت نفسه 

تكريساً لثقافة املسؤولية في حتقيق املنجزات النوعّية.

أبنائي الطلبة األعّزاء ؛

لع��ّل من األس��س الفاعلة واملهم��ة في سياس��ات اجلامعة أن 
يتمك��ن الطالب من بناء شخصيته وصقلها بفعل الثقافة. وإذا 
كانت الثقافة بأبسط مفاهيمها تعني األخذ من كل فن أو علم 
بط��رف؛ فإن مسؤولية الطالب تكم��ن في أن يفيد من هذا املناخ 

العلمي والثقافي املتوافر في رحاب اجلامعة.
وال ش��ك في أن هذه املعرفة الثقافية ستسهم، حقاً ، في جعل 
الطالب معتداً بذات��ه، ومنطلقاً بثقة وتفاؤل نحو املستقبل في 
ض��وء مسارٍ أو مسارات من الرؤية والتصميم واإلرادة إلجناز التميز 

الهادف إلى بناء الذات واجملتمع والوطن.

أبنائي الطلبة؛

إن جامعتك��م الهاشمية تتخ��ذ من سجلِّها احلاف��ل بالعطاء 
واملنجز سبيالً إلى االتكاء على املنجز والبناء عليه، ويأتي مشروع 
الطاقة الشمسية الذي باشرت اجلامعة بتنفيذه في إطار حزمة 

من املشاريع التنموية التي تعتز أسرة اجلامعة بانطالقتها.
ولتكون هذه املشاريع عالمة بارزًة على قدرة اجلامعة في مواكبة 
املستج��د واملعاص��ر، واستثم��ار أيَّ��ة فك��رة بناءة حتق��ق التميز 
للجامعة محلياً وعربياً وعاملّياًّ. وفي  حضرة صاحب اجلاللة امللك 

عبد اهلل الثاني ابن احلسن املفّدى.

األستاذ الدكتور : كمال الدين بني هاني
  رئيس اجلـامـعـة

      أكد س��مو األمير احلس��ن بن طالل أن البيئة التي 
ترعى اإلرهاب الفكري هي بيئة طاردة للحوار الذي ندعو 
إلي��ه دوما بأن يكون حوارا يركز على القواس��م العاملية 

املشتركة.

وأضاف سموه في محاضرة له في اجلامعة الهاشمية 
بعنوان »اإلرهاب الفكري« إننا نعيش في عصر التحّديات 
الكبرى وف��ي مقدمتها الفقر بأش��كاله اخملتلفة »فقر 
الغ��ذاء والكس��اء واإلي��واء« إضافة إلى فق��ر املعلومة، 
فهن��اك قاس��م مش��ترك بينن��ا وه��و غي��اب القاعدة 
املعرفي��ة، وأن األمّي��َة بأنواعها والتط��ّرَف واإلرهاب هي 
حتديات ماثلة أمامنا مؤكدا أن ال استشراف للمستقبل 

دون معرفة املاضي.

وق��ال إّن غي��اَب التعري��ف الصحي��ح لإلره��اب رافَقُه 
تعّددُ صنوف اإلرهاب وأش��كاله؛ فهنالك »إرهاب الفرد« 
املتس��لط و«إره��اب اجلماع��ة« املتس��لطة و«اإلره��اب 
البيئي« و«اإلرهاب الثقافي« و«اإلرهاب الفكري وغيرها، 

مبينا أن اخلطاَب الطائفي والتكفيري ش��كل من أش��كال اإلرهاب الفكري الذي يرفض قبول الرأي اآلخ��ر، ويجنح إلى تكفير صاحبه؛ ألنه 
يختلف معه فكريًّا أو مذهبيًّا أو عرقيًّا.

اجلامعة  رئيس  هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  األستاذ  التقى   
االحتفال  ضمن  اجلامعة  في  املستجدين  الطلبة  الهاشمية 
الطلبة  الستقبال  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمته  الذي  الشامل 
رئيس  نائب  الكرمي  علي  الدكتور  األستاذ  احلفل  وحضر  اجلُدد. 
يوسف  والدكتور  العلمية،  واملراكز  الكليات  لشؤون  اجلامعة 
ونوابهم  الكليات  الطلبة، وعدد من عمداء  عليمات عميد شؤون 
من  وعدد  الطلبة،  شؤون  عميد  ومساعد  ونائب  ومساعديهم، 
طلبة  من  وعدد  اجلامعة  في  واإلدارية  األكادميية  الهيئة  أعضاء 
شؤون  وعميد  اجلامعة،  لرئيس  كلمتن  احلفل  وتضمن  اجلامعة. 
العمادة  تقدمها  التي  واخلدمات  بالنشاطات  والتعريف  الطلبة، 
لطلبة اجلامعة، وتضمن احلفل فقرات رياضية فنية وأغان تراثية.

اجلامعة  رئيس  هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  األستاذ  افتتح 

»رواق  العمداء  مجلس  أعضاء  األساتذة  بحضور  الهاشمية 

بعمادة  والفني  الثقافي  النشاط  دائرة  أقامته  الذي  الهاشمية« 

فيه  متارس  إبداعيا  فضاًء  الهاشمية  رواق  ويعد  الطلبة،  شؤون 

واألدبية  والفنية  الثقافية  الطالبية  اإلبداعات  صنوف  مختلف 

دائرة  أقامت  وقد  املناسبة.  واألدوات  والتجهيزات  املكان  بتوفير 

اشتمل  املناسبة  بهذه  فنياً  حفالً  والفني  الثقافي  النشاط 

امللتقى  طلبة  أبدع  حيث  مختلفة  وثقافية  فنية  فقرات  على 

الشعرية  إبداعاتهم  بإلقاء  الطلبة  شؤون  عمادة  في  الثقافي 

املظفرة. الهاشمية  وقيادته  والوطن  باجلامعة  واخلاصة  املميزة 
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صحيفة طالبية دورية تصدرها عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة اهلامشية

فإن اختاذ القرارات، وبلورة السياسات االقتصادية والتخطيط التنموي، جيب أن تبنى على 
ما يلي:

-   حتفيز االقتصاد الوطين، وحتسني التنافسية، والبيئة اجلاذبة لالستثمارات إلجياد فرص 
العمل لألردنيني.

تطبيق  واستمرار  والبطالة،  الفقر  حتديات  معاجلة  يف  واالستمرار  النمو  نسب  زيادة    -
إسرتاتيجية التشغيل الوطين.

-   ضرورة حتسني الظروف املعيشية للمواطنني، من خالل تعزيز جهود محاية املستهلك 
املشاريع  الدعم ملستحقيه، ودعم  توجيه  إىل  باإلضافة  االحتكار،  ومنع  املنافسة  وتشجيع 

االنتاجية والريادية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة.
البديلة  املصادر  على  باالعتماد  الطاقة،  مصادر  تنويع  يف  اإلسراع  احلكومة  وعلى    -

واملتجددة، 
-   واالسراع يف تنفيذ املشاريع الكربى يف قطاعات املياه والنقل والطاقة،  لتحصني أمننا 

الوطين االقتصادي.
-   وعلى احلكومة أيضا، االلتزام بتنفيذ خطة العمل الشاملة لتنمية احملافظات خالل الثالث 
سنوات القادمة، وتقديم الدعم الالزم للبلديات لتمكينها من القيام مبسؤوليتها بكفاءة.



23 إضاءة

 سمو األمير احلسن بن طالل : البيئة التي ترعى اإلرهاب الفكري بيئة طاردة للحوار

    أكد سمو األمير احلسن بن طالل املعظم  أن البيئة التي ترعى اإلرهاب الفكري هي بيئة طاردة للحوار الذي ندعو 
إليه دوما بأن يكون حوارا يركز على القواسم العاملية املشتركة.

التحّديات  في عصر  نعيش  إننا  الفكري«  »اإلرهاب  بعنوان  الهاشمية  اجلامعة  في  له  في محاضرة  وأضاف سموه 
الكبرى وفي مقدمتها الفقر بأشكاله اخملتلفة »فقر الغذاء والكساء واإليواء« إضافة إلى فقر املعلومة، فهناك قاسم 
مشترك بيننا وهو غياب القاعدة املعرفية، وأن األمّيَة بأنواعها والتطّرَف واإلرهاب هي حتديات ماثلة أمامنا مؤكدا أن 

ال استشراف للمستقبل دون معرفة املاضي.

املتسلط  الفرد«  »إرهاب  فهنالك  وأشكاله؛  اإلرهاب  تعّددُ صنوف  رافَقُه  لإلرهاب  الصحيح  التعريف  غياَب  إّن  وقال 
اخلطاَب  أن  مبينا  وغيرها،  الفكري  و«اإلرهاب  الثقافي«  و«اإلرهاب  البيئي«  و«اإلرهاب  املتسلطة  اجلماعة«  و«إرهاب 
الطائفي والتكفيري شكل من أشكال اإلرهاب الفكري الذي يرفض قبول الرأي اآلخر، ويجنح إلى تكفير صاحبه؛ ألنه 

يختلف معه فكريًّا أو مذهبيًّا أو عرقيًّا.
وأوضح أن »اإلرهاب الفكري« يتعارض مع مصفوفة املفاهيم والقيم التي تشّكل عماد أي مجتمع مدني، وأساس 
الرهاب  أمله في قلب معادلة  الدميقراطي، معربا عن  والتمكن  »املواطنة،  القابلة لالستمرار وهي:  احلديثة  الدولة 

والرعب إلى معادلة الوقار والرحمة واإلحسان بيننا جميعا. 
 

 وقال سموه »إنني أؤمن بلقاء يشترك فيه العقل والضمير في إطار من احلوار املفيد الذي يخدم الصالح 
الصوت  وأن  واحلياتية لكل مواطن،  الوجودية  الظروف  يبدأ مبعرفة  النهضوي  املشروع  أن  إلى  العام، منوها 
السياسي،  الثالث:  التعاقدية  العالقة  أطراف  مع  واحلوار  اللقاءات  بتكثيف  إال  يتأتى  لن  اجلامع  اإلقليمي 
كلي  مسار  هو  احلقيقي  فاملسار  املستقبل،  من  نريد  ماذا  ملعرفة  املدني؛  واجملتمع  االجتماعي،  واالقتصادي 

شامل يحدد األولويات.
وأشار إلى تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2012 الذي جاء حتت عنوان »الشعب يريد...التمكن«، وهو 
مطلٌب يستند إلى اشتراك املعنّين كافة، من مواطنن ومنظمات اجملتمع املدني وواضعي السياسات، من 

أجل توحيد اجلهود في سبيل حتقيق التنمية املنشودة.
تفكيرا  تتطلب  املستقبل  إلى  والنظرة  الذاتي  االكتفاء  مبعنى  اجلامعي  التعليم  استقاللية  أن  إلى  ولفت 
نوعيا، داعيا إلى ضرورة بناء التقومي اجلامعي التقومي مبعنى اخليار السليم للتعليم على الصدق مع الذات ومع 

األخر، خاصة ونحن نؤمن بان اإلنسان هو رأس املال احلقيقي وانه أغلى ما منلك.
وقال بأنه ال بد من احلفاظ على األمانة األساسية وهي أن التعليم ال يتأتى بالتلقن بل من خالل إحياء الفكر 
اإلمنائية  لألهداف  الثاني  الوطني  التقرير  أن  إلى  مشيرا  الفكري،  اإلرهاب  دحض  يستطيع  والذي  االيجابي 
لأللفية في األردن لعام 2010 ، أظهر انخفاض نسبة األمية بشكل جوهري بن الشباب في الفئة العمرية 
15-24 سنة، حيث بلغت 0,9 باملئة، ما يشير إلى ارتفاع نسب االلتحاق باملؤسسات التعليمية في األردن، وال 
ننسى أّن نسبَة األمية في الوطن العربي وفق املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو( )2012(، 

هي من أعلى النسب على املستوى العاملي.
        

تشير  حيث  العربي،  الوطن  في  األمية  حملو  بالنسبة  حقيقي  تقدٌم  يوجد  ال  بأنه  ذكرت  األلكسو  أن  وزاد 
اإلحصاءات إلى أن عدد األمين العرب في الفئة العمرية من 15-45 سنة ، يبلغ قرابة 67 مليون أمي، منهم 

في  واإلنسانية  واالقتصادية  البشرية  التنميَة  تعترض  التي  األخطار  أكبر  من  املؤشرات  وهذه  اإلناث،  من  باملئة   60
الوطن العربي.

وختم سموه حديثه »بأننا أصحاُب مسؤولّية فكرّية إزاَء حكمة اإلشراق، فاإلشراق قد سبق االستشراف، مستشهدا 
ببحث شهاب الدين السهروردي عن احلكمة املبنّية على الذوْق والكْشف واحلَْدس.      

  
وكان رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال بني هاني ألقى كلمة ترحيبية بسمو األمير احلسن بن طالل، 
العاملية  الفكرية  الرؤية  األمير صاحب  اليوم لسمو  وأساتذتها وضيوفها يستمعون هذا  اجلامعة  أن طلبة  مؤكدا 
اإلنسانية، وقال: إن اجلامعة تعمل على توثيق عالقتها مبنتدى الفكر العربي من خالل عقد محاضرات فكرية قيمة 

خاصة حول امليثاق االجتماعي االقتصادي العربي.
وقال أن اجلامعة ماضية في خطة طموحة بتعليم طلبتها احلوار الفكري الراقي والتفكير النقدي والعقالني وتعزيز 

مهارات البحث العلمي لديهم ليكونوا في الطليعة ويقوموا بدورا نهضويا أردنيا وعربيا وعاملياً.
  

أن  للندوة  تقدميه  في  أشار  الذي  عليمات  يوسف  الدكتور  الطلبة  القيمة عميد شؤون  الفكرية  احملاضرة  أدار  وقد 
اجلاللة  صاحب  حضرة  ظل  في  الطلع  نضيدة  ومازالت  وكانت  العظيم  احلسن  غرسة  كانت  الهاشمية  اجلامعة 

الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسن املعظم.
وحضر الندوة التي عقدت في مدرج كلية الطب البشري طلبة اجلامعة وعمداء الكليات وأساتذتها.

 

فاعليات

ــمية تسعى خللق الشخصية  ــتجدين الدكتور بني هاني: اجلامعة الهاش خالل لقائه الطلبة املس
ــا ــز طلبته ــة لتمي ــرى خدم ــتراتيجية ُكب ــروعات اس ــذ مش ــر بتنفي ــؤولة وتباش ــة املس القيادي

رئيس اجلامعـة يفتتح »رواق الهاشمية الثقافي« في دائرة النشاط الثقافي والفني ويؤكد على دور الثقافة في تنمية الوعي الطالبي

التقى األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة الهاشمية الطلبة 
شؤون  عمادة  نظمته  الذي  الشامل  االحتفال  ضمن  اجلامعة  في  املستجدين 
الكرمي  علي  الدكتور  األستاذ  احلفل  وحضر  اجلُدد.  الطلبة  الستقبال  الطلبة 
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الكليات واملراكز العلمية، والدكتور يوسف عليمات 
ونائب  ومساعديهم،  ونوابهم  الكليات  من عمداء  وعدد  الطلبة،  عميد شؤون 
ومساعد عميد شؤون الطلبة، وعدد من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية في 
اجلامعة وعدد من طلبة اجلامعة. وتضمن احلفل كلمتن لرئيس اجلامعة، وعميد 
شؤون  عمادة  تقدمها  التي  واخلدمات  بالنشاطات  والتعريف  الطلبة،  شؤون 

الطلبة لكافة طلبة اجلامعة، وفقرات رياضية فنية وأغان تراثية.
                  

العابق  الصباح  هذا  في  لي  "فيطيب  كلمته:  خالل  هاني  بني  الدكتور  وقال   
بالفرح واإلجناز والعطاء أن أرحب بكم إخوة أجالء على قدر أهل العزم علماً وفكراً 
وإبداعاً، وطلبة أعزاء تتخذون من املعرفة سبيالً لتحقيق آمالكم وطموحاتكم 
دائما  عاتقه  على  يأخذ  الذي  املنتمي  الطالب  صورة  باجتهادكم  ولتجسدوا 

خدمة اجملتمع والوطن".

وأضاف: "يسعدني أن أبارك ألبنائي الطلبة املستجدين ولذويهم هذه االنطالقة 
احلافلة  املسيرة  ذات  الهاشمية  اجلامعة  رحاب  في  العلم  في فضاءات  الوثابة 
بعطاء  ريادية  جامعة  تكون  أن  إلى  دائما  والتّواقة  كافة،  الصعد  على  باملنجز 
أبنائها ومتيزهم، ومواكبة ملا يستجد عاملياً، من طروحات الفكر مبسارته اخملتلفة: 

معرفياً، وثقافياً وتكنولوجياً".

وقال: "إن اجلامعة الهاشمية مبا حتمله من اسم عظيم وجليل في وجدان أبناء 
تسير  وهي  اجلاد،  العلمي  البحث  ثقافة  تكريس  إلى  لتسعى  احلبيب  الوطن 
في هذا املنحى بخطى واثقة وفق منظومة استراتيجية تؤكد قيمة املعاصرة 
اجلامعة،  ترفد  التي  واملهارية  التدريسية  والبرامج  اخلطط  تطوير  في  وجذواها 
مسيرة  تتوج  التي  واإلدارية  التدريسية  باخلبرات  املُنتجة،  الكفاءات  بفعل 

التعليم بالتميز ومواكبة معطيات العصرنة".
أنها  إذ  التعليمية،  مسيرتها  في  نهضوي  بدور  تضطلع  اجلامعة  "أن  وأضاف: 
الوصل  إجناز  ومتكامل على  دقيق  تعمل بشكل  الرؤيوية  في سياق فلسفتها 
بن املاضي واحلاضر واملستقبل، وربط طروحاتها الفكرية والبرامجية بحاجات 

اجملتمع والوطن، إذ حتددت معالم هذا الوصل من خالل عمليات البحث التجريبي 
شهدها  التي  والصحية  واالجتماعية  الثقافية  النهضة  إطار  في  املتواصل 
عبداهلل  امللك  الهاشمية  اجلاللة  صاحب  لَُدن  من  محدود  غير  وبدعم  الوطن 

الثاني ابن احلسن املعظم حفظه اهلل ورعاه".
كما أكد أن اجلامعة "حترص على تعزيز ثقافة احلوار البنَّاء لصقل الشخصية 
القيادية املسؤولة لدى الطالب، وبناء الذات ثقافيا في إطار دميقراطي في ظل 

دولة القانون واملؤسسات".
الطالب  صورة  وتكريس  النبيلة،  بالقيم  التمسك  على  اجلامعة  طلبة  وحث 
الباحث اجلاد، امللتزم بأنظمة اجلامعة وتعليماتها، واحلريص على استثمار الوقت 

من أجل حتصيل العلم املنشود".
وقال: "إن اجلامعة الهاشمية وفي سياق فلسفتها التنويرية والتنموية تؤكد 
التحديات؛  مواجهة  في  أساسياً  ليكون منطلقا  واملنجز  التميز  تعظيم  على 
واإلميان اجلذري بضرورة حتويل التحدي إلى إجناز وخلق فرص ممكنة تتيح للشباب 

الواعد حتقيق قدراته وتأكيد ذاته".
الكبرى  االستراتيجية  اجلامعة  مشروعات  أبرز  عن  هاني  بني  الدكتور  وحتدث 
على  يشتمالن  طالب   )650( بسعة  الصفية  للقاعات  مجمعن  إنشاء  ومنها 
قاعات صفية حديثة وقاعات للمؤمترات والندوات بقيمة )14( مليون دينار، وإنشاء 

محطة للطاقة الشمسية بحيث يكون جزًء منها ممرات ُمظللة للطلبة".
رؤية  وفق  ُقدماً  اجلامعة  للجامعة؛ متضي  الطموحة  الرؤية  وأضاف: "في ظل   
)البوليتكنك(  التقنية  الهاشمية  اجلامعة  كلية  الستحداث  شاملة  وطنية 
والهندسية  التقنية  املهن  في  متخصصن  طلبة  تخريج  إلى  الهادفة 

والتطبيقية".

في  البحثية  املنهجية  تكريس  على  "حرصا  أنه  هاني  بني  الدكتور  وأوضح   
املسارات املعرفية املتعددة، تسعى اجلامعة إلى إنشاء معهد لألبحاث اجلامعية 
على مستوى الوطن واإلقليم، ليكون معهداً نوعيا في إنتاج البحوث والدراسات 

العملية القيمة".
 

"بيت  تعد  العمادة  أن  الطلبة  شؤون  عميد  عليمات  يوسف  الدكتور  وذكر     
واسعة  مجموعة  وتضم  الطالبي،  باجلسم  التصاقاً  األكثر  كونها  الطلبة" 
الفكرية،  واحلوارات  والفنية،  والثقافية،  الرياضية،  املتنوعة  النشاطات  من 

والنشاطات الترفيهية، وتقوم مبساعدة الطلبة املستجدين على االنسجام مع 
حياتهم اجلامعية اجلديدة وتخطي العقبات التي قد تواجههم.

كما حتدث عن دور العمادة بتوفير السكن اجلامعي للطالبات في مدينة خادم 
احلرمن الشريفن في مدينة الزرقاء مبسافة ال تزيد )8( دقائق عن اجلامعة، وتوفير 
املواصالت اجملانية ذهابا وإيابا إليه. كما حتدث عن دور العمادة في املساعدة في 
هيئة  هي  احلافالت  توفير  عن  املسؤول  أن  أوضح  وقد  الطلبة،  مواصالت  تأمن 
تنظيم النقل البري، وأكد أن اجلامعة تتواصل مع كافة اجلهات املسؤولة لتوفير 
املواصالت. وذكر بأنه: يتوافر في اجلامعة مكتب لهيئة تنظيم النقل البري في 

عمادة شؤون الطلبة الستقبال مالحظات الطلبة.
وتضمن احلفل عروضا رياضية تضمنت ألعاب الدفاع عن النفس والتايكوندوا 
الوطنية  األغاني  من  مجموعة  اجلامعة  فلكلور  فرقة  قدمت  كما  والكراتية. 

والتراثية والدبكات الشعبية.
وفي نهاية احلفل أجاب األستاذ الدكتور علي الكرمي نائب رئيس اجلامعة لشؤون 

الكليات واملراكز العلمية على أسئلة واستفسارات الطلبة ومالحظاتهم.  

  افتتح األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة الهاشمية بحضور األساتذة أعضاء مجلس العمداء »رواق الهاشمية« الذي أقامته دائرة النشاط الثقافي والفني بعمادة شؤون الطلبة، ويعد رواق الهاشمية 
فضاًء إبداعيا متارس فيه مختلف صنوف اإلبداعات الطالبية الثقافية والفنية واألدبية بتوفير املكان والتجهيزات واألدوات املناسبة. وقد أقامت دائرة النشاط الثقافي والفني حفالً فنياً بهذه املناسبة اشتمل على فقرات فنية 

وثقافية مختلفة حيث أبدع طلبة امللتقى الثقافي في عمادة شؤون الطلبة بإلقاء إبداعاتهم الشعرية املميزة واخلاصة باجلامعة والوطن وقيادته الهاشمية املظفرة.
  

خلق  في  الثقافة  ودور  أهمية  مبينا  مؤثرة  كلمة  اجلامعة  رئيس  وألقى 
جيل واٍع وقادر على حتمل املسؤولية مبديا توجيهاته في االنطالق بدائرة 
النشاط الثقافي والفني لتكون وطلبتها عالمة مميزة في مضمار الثقافة 
األردنية ولتقدم العديد من إبداعات الطلبة املتميزين في مجاالت الشعر 
دعا  فيما  اململكة،  مستوى  على  الفنون  من  وغيرها  والرسم  والقصة 
إلى إطالق مسابقات ثقافية تشمل الطلبة في اجلامعة كافة لينصهر 
اجلميع في بوتقة أهداف جامعتهم ودراساتهم وليكونوا فاعلن في كافة 

اجملاالت.

وأكد الدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة في كلمة ألقاها على 
االرتقاء  اجلامعة هدفها  في  الثقافية  للخارطة  إن هنالك خطة شاملة 
والوعي  للعلم  مثاالً  »الهاشمية«  طالب  ليظل  ومتييزه  الطالب  بثقافة 
في  اخملتلفة  للدوائر  التكاملي  الدور  على  كذلك  ومؤكدا  واملسؤولية 
العمادة. كما ألقى الدكتور فادي عواودة نائب عميد شؤون الطلبة كلمة 
يحقق  مبا  الهاشمية«  »رواق  وجتهيز  إعداد  في  العمادة  جهود  فيها  بن 

األغراض املتوخاه منها.

بإشراف  الشعبي  والفلكلور  األردنية  للدبكة  فقرات  احلفل  وشمل 
املتميز،  األردني  التراث  العديد من صور  والتي حتكي  زريق  أبو  أمين  الزميل 
رائد  الزميل  عليها  واشرف  أعدها  وفنية  ثقافية  فقرات  احلفل  وشمل 
تفاعل  الشعرية  واملطارحات  العود  على  والعزف  الغناء  منها  اخلزاعلة 
الكورال  فرقة  وقدمت  بها،  كبيراً  إعجاباً  وأبدوا  والطلبة  الضيوف  معها 
حّماد  محمد  الزميل  بإشراف  الطربية  واألغاني  األناشيد  من  مجموعة 
املميزة  الفنية  باللوحات  احلضور  أشاد  الفني.وقد  النشاط  رئيس شعبة 
الدائرة والتي ميزت  الزميل أحمد العزام املشرف الفني في  التي أبدعها 
احلفل  والدالالت، كما شمل  املعاني  بفضاءاتها متعددة  الهاشمية  رواق 
على معرض »إعادة التدوير« واحلِرف اليدوية بإشراف الزميل ابراهيم اجملالي 
رواق  من  جزءا  يُعد  الذي  اجلامعي  املرسم  في  اجلامعة  طالبات  من  لعدد 

الهاشمية الثقافي.
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الدكتور بني هاني في مقابلة شاملة مع صحيفة )الرأي( : 50 
مليوناً مشاريع كبرى في )الهاشمية( الستيعاب )50( ألف طالب

باشرت اجلامعة الهاشمية بتنفيذ حزمة مشاريع إستثمارية وخدمية 
بكلفة خمسن مليون دينار، لزيادة قدرتها الستيعاب االعداد املتزايده من 
الطلبة وقد استقبلت اجلامعة العام الدراسي احلالي ثمانية االف طالب 

وطالبة وهو اكبر عدد تستقبله جامعة أردنية هذا العام .

الدين بني هاني  الدكتور كمال  وقال رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ 
في مقابلة شاملة الى »الرأي« ان اجلامعة متضي في ضوء استراتيجية 
في  واملساعدة  املساهمة  تتضمن  املقبلة  االربع  للسنوات  وضعت 
ان اجلامعة  الى  به، مشيرا  امللتحقن  وزيادة عدد  املهني،  التعليم  تعزيز 
الهاشمية قررت افتتاح كلية بولتكنيك لتخريج املهنين، كما افتتحت 
انشاء  بصدد  وهي  الدكتوراه  درجة  متنح  واصبحت  جديدة  تخصصات 

منطقة صناعية.

هناك  هاني:«  بني  قال  بانشائها  اجلامعة  باشرت  التي  املشاريع  وعن 
في  طالب   6500 بسعة  للطلبة  الصفية  للقاعات  مجمع    مشروع 
)مباني  وهي  اجلامعة،  في  الطلبة  اعداد  زيادة  ملواكبة  الواحدة  الساعة 
لذوي  املائي وصديقة  واحلصاد  الشمسية  الطاقة  تعتمد على  خضراء( 
موازنة    من  ممولة  دينار،  مليون   9 حوالي  تبلغ  تقديرية  بكلفة  االعاقة 

اجلامعة«.

ميجاوات   5 بسعة  الشمسية  الطاقة  النتاج  محطة  الى  باالضافة 
فاتورة  كلفة  تخفيض    بهدف  دينار،  مليون  أربعه  تقديرية  بكلفة 
في  املبلغ  هذا  رُصد  وقد  دينار،   1,100,000 ب�  سنوياً  املقدرة  الكهرباء 

ميزانية اجلامعة لعام 2013.

للتخفيف  للمياه  حتلية  محطة  انشاء  بصدد  اجلامعة  ادارة  ان  وأوضح 
من فاتورة املياه )حيث ان اآلبار في اجلامعة اصبحت تنتج ماًء ماحلاً(، تبلغ 
كلفتها 120,000 ألف دينار، علماً بأن فاتورة املياه السنوية تبلغ 400,000 
وقال  اليوم،  في  مكعباً  متراً   650 احملطة  طاقة  وتبلغ  سنوياً  دينار  ألف 
املياه  بالعمل فان اجلامعة ستوفر كلفة فاتورة  في حال باشرت احملطة 

املرتفعة.

واشار الى ان اجلهود جارية من اجل   زيادة الرقعة اخلضراء في اجلامعة؛ 
حيث مت   زراعة 7500 شجرة زيتون خالل السنة املاضية ووضعت خطة 
الفارغة  املساحات  واستغالل  الهاشمية  اجلامعة  تخضير  اجل  من 
ماء بسعة  بإنشاء خزان  العمل  بوشر  وقد   ، املثمرة  باالشجار  لزراعتها 

400 متر مكعب لزيادة الرقعة اخلضراء في اجلامعة.

مشكلة  من  تعاني  ال  التي  اجلامعات  من  الهاشمية  اجلامعة  ان  وقال 
من  املتحقق  الدخل  على  واعتمادا  الذاتية  مبواردها  تعمل  وإنها  الديون 
الرسوم التي يدفعها الطلبة ومن املبالغ املتأتيه من املشاريع اإلنتاجية 

في اجلامعة .

وقال لذلك كان مشروع »شركة اجلامعة الهاشمية للمناطق احلرة« التي 
 12  -10 اجلامعة  على  بأنها ستدر  لها  االقتصادية  اجلدوى  دراسة  بينت 
مليون دينار سنوياً، ومت وقف املشروع في   عهد احلكومة السابقة خوفاً 
املشروع  ان  موضحا  العشائرية«،  »الواجهات  ب�  يعرف  ما  تداعيات  من 
مبشكلة  للموضوع  عالقة  وال  الهاشمية  للجامعة  ارض  على  سيقام 

الواجهات العشائرية.

وانه  واملنطقة  االردن  املميزة في  املشاريع  املشروع سيكون من  ان  وأكد 
املشاريع  تنفيذ  على  ومساعدتها  اجلامعة  دخل  زيادة  في  سيساهم 
التي تطمح لتنفيذها، كما سيساهم في تدريب الطلبة خاصة طلبة 
كلية الهندسة وطلبة كلية البوليتكنك التي قررت اجلامعة الهاشمية 
انشائها وستعطي درجة الدبلوم في تخصصات يحتاجها السوق مثل 
النجارة واحلدادة وامليكانيك وغيرها من التخصصات التي ستالقي رواجا 

في السوق االردني.

 واشار الى ان النية تتجه النشاء سكن للطالبات مقابل البوابة الرئيسه 
للجامعة وسكن للطالب مشيرا لوجود بنايتن حاليا مت   شرائهما   من 
وزارة االشغال العامة بكلفة )1,660,000 دينار(، ومت تصنيع اثاث البنايتن 
داخل اجلامعة في املشاغل الهندسية التابعة لها، الستقطاب الطالبات 
من الدول الشقيقة والصديقة، ولتخفيف عبء املواصالت عن الطالبات 

االردنيات اللواتي يسكن في محافظات بعيدة.
بدعم  اجلامعي  احلرم  داخل  لالطفال  حضانة  بإنشاء  البدء  مت  كما 
في  العامالت  السيدات  ملساعدة  األسرة  لشؤون  الوطني  اجمللس  من 
مواقف  ثالث  وانشاء  واالدارية  التدريسية  الهيئتن  اعضاء  من  اجلامعة 
امللكي  الهندسة  وزارة االشغال وسالح  للباصات ومبساعدة من  جديدة 
للتخفيف من ازمة املواصالت املزمنة في اجلامعة والتي تعد عامالً رئيساً 

في العنف اجلامعي.

مع  تتوافق  وال  قدمية  دراسية  خطط  ووجود  الدراسية  اخلطط  وعن 
متطلبات السوق وحاجته ووجود تخصصات راكدة اوضح الدكتور بني 
خطة  مثل    الدراسية  اخلطط  مراجعة  على  عملت  اجلامعة  ان  هاني 
مت  حيث  للجامعة(  نوعياً  دخالً  اضافت  )التي  البشري  الطب  كلية 
العامة  الكيمياء  )مثال:  العامة  الثانوية  في  تدرس  تقليدية  مواد  الغاء 
والفيزياء(، واستحداث مواد جديدة مثل:   االقتصاد الطبي ، اتخاذ القرار 
)تدرس الول مرة في كليات الطب  والقيادة  الطبية  الطبي، السياسات 

في الشرق االوسط(.

)لتكون  االولى  الثالث  السنوات  في  سريرية  مواد  خمس  وضع  مت  كما 
املواد(، مما  التي تطرح هذه  الشرق االوسط  االولى على مستوى  الكلية 

ساهم في زيادة اعداد الطلبة امللتحقن بكلية الطب البشري 
بسبب نوعية برنامج كلية الطب على مستوى االقليم، ومت 
فحص  )مركز  الطب  كلية  في  افتراضي  مستشفى  انشاء 
وتعلم املهارات السريرية( بكلفة تزيد على نصف مليون دينار 
ويستغل هذا املركز لتدريب طلبة الطب في كافة السنوات 

داخل حرم اجلامعة.

وافدين  اجلامعة عملت على استقطاب طلبة  ان  الى  واشار 
عبر االتصال بالسفارات وامللحقن الثقافين في االردن، مثل: 
سفارات دول اخلليج العربي واليمن وماليزيا حيث مت تخصيص 
ال�  وعرب  الشقيقة  العربي  اخلليج  دول  من  للطلبة  مقاعد 

48 في تخصصات كلية الطب البشري وكلية العلوم الطبية املساندة 
وكلية الهندسة.

عربية،  لغة  دكتوراه  مثل  عليا جديدة  دراسات  برامج  انشاء  وحتدث عن 
الثاني  اهلل  عبد  بن  احلسن  االمير  كلية  في  ماجستير  وتخصصي 
لتكنولوجيا املعلومات هما برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج أنظمة 
املعلومات وادارة االبداع، وماجستير هندسة ميكانيك )انظمة الطاقة(، 

وماجستير اللغة االجنليزية وآدابها.

على  لتحصل  تعمل  الهاشمية  اجلامعة  إن  هاني  بني  الدكتور  وقال 
تصنيف دولي في هذه اجملال وهي ماضية في التطوير والتحديث، حيث مت 
انشاء مركز وطني في اجلامعة للتدريب على امتحان الكفاءة )املعادلة( 
الطبية االمريكي USMLE بالتعاون مع جامعة االدفنست في واشنطن، 
الواليات  الى  السفر  وعناء  كلفة  االردنين  الطلبة  على  وفر  الذي  االمر 
من  باالالف  يقدر  مبا  هناك  االمتحان  لهذا  للتقدم  االمريكية  املتحدة 

الدنانير.

االعتماد وكانت في  البشري من قبل هيئة  الطب  اعتماد كلية  كما مت 
مقدمة مثيالتها في اجلامعات االردنية، علماً بأنه كان من املزمع اعتماد 
الدولي،  االعتماد  على  الكلية  حصول  مت  كما   ،2017 عام  الكلية  هذه 
الطب  التدريس في كلية  أعضاء هيئة  أعداد  في  زيادة  مع  ذلك  وتزامن 
في  لالبتعاث  واملرشحن  املبعوثن  عدد  وزيادة   ،46 الى   30 من  البشري 
كلية الطب البشري من )8( عام 2010 الى )46( عام 2012، وتعين )138( 
عضو هيئة تدريس باستثناء كلية الطب البشري و )32( مشرف مختبر 
بند  حتت  الوزراء  مجلس  ومبوافقة  مفاضلة  وجداول  اعالنات  على  بناء 

مشرفي اخملتبرات.  

وقال رئيس اجلامعة الهاشمية بأنه مت البدء مبشروع إنشاء كلية الصيدلة 
بن  مشترك  برنامج  النشاء  توأمة  إجراء  مت  حيث  الصيدالنية،  والعلوم 
برنامج  يصبح  بحيث  ومؤته  اليرموك  وجامعتي  الهاشمية  اجلامعة 
وطني على مستوى اململكة لطرح تخصصات لدرجة البكالوريوس هي: 
الصيدلة الصناعية – الصيدلة االدارية، وهذه البرامج غير مطروحة في 
في  الدوائية  الصناعات  تدعم  وسوف  االردن  في  الصيدلة  كليات  بقية 

االردن وتعزز من وضع االردن كمركز اقليمي لشركات االدوية العاملية.

وقال رئيس اجلامعة بان ذلك تزامن مع وقف التعين على الكادر االداري 
نهائياً، فمنذ عام ونصف لم يعن أي اداري وبأي صفة )مياومة او مصنف(، 

انفاذاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

)في   3 الى   7 العليا من  اجلامعة  إدارة  تخفيض طاقم  مت  انه  الى  واشار 
السابق رئيس اجلامعة + 4 نواب + 2 مستشارين( بينما اآلن )رئيس اجلامعة 
+ 2 نواب، وال يوجد مستشارون( هذا نتج عنه توفير رواتب هؤالء االربعة 
التي كانت تكلف سنوياً 156,364 ألف دينار، وتوفير مصاريف بدل سائق 

وسيارة لنواب الرئيس املستقيلن )سيارة عدد 2 وسائق عدد 2(.

واجملالت  االلكترونية  الشبكات  في  االشتراك  اسعار  تخفيض  كما 
فقط  واحد  عام  خالل  ففي  الضرورية  غير  االشتراكات  وإلغاء  العلمية 
مت تخفيض االشتراكات مببلغ 343,742 ألف دينار، وتخفيض اثمان شراء 
هذه  لتوفر  دينار  ألف   26,653 الى  دينار سنوياً  ألف   58,780 من  الكتب 
الكتب الكترونياً وبشكل مجاني، مما نتج عنه توفير مبلغ 32,127 ألف 
املركز  لصالح  اجلامعة  على  مبالغ  دينار/  ألف   600,000 شطب  و  دينار، 
االربعة  للسنوات  دينار  ألف   150,000 سنوي  )اشتراك  للسكر  الوطني 

السابقة )2010- 2013(.

اضافة الى تخفيض املبالغ التي تدفعها اجلامعة سنوياً خملتلف اجلهات 
شطب  بدل  وذلك  دينار،  ألف   99,260 مببلغ  مساهمات  بدل  اخلارجية 

االشتراكات غير الضرورية للجامعة.

كما مت مراجعة االتفاقيات اخلاصة  باملطاعم واألكشاك التي كانت جتري 
في السابق مثال الشركة النوعية املتميزة )القرية الطالبية(، حيث رفعت 
االجرة من 35,000 ألف دينار سنوياً الى 80,000 ألف دينار،وتخفيض مدة 
زيادة في االيرادات مببلغ  االيجار من 7 سنوات الى سنة واحدة ما يعني 

45,000 ألف دينار من هذه الشركة لوحدها.

االضافي  للعمل  املدفوعة  املبالغ  ترشيد  مت  انه  بني هاني  الدكتور  وقال 
العضاء هيئة التدريس رغم زيادة عدد الطلبة ألكثر من 8 آالف طالب، حيث 
بلغت نسبة الزيادة 124,814% بينما الزيادة في عدد الطلبة %141,763، 
رغم  االدارية  الهيئة  العضاء  االضافي  للعمل  املدفوعة  املبالغ  وترشيد 
الكهرباء  وترشيد استهالك  آالف طالب،  الطلبة ألكثر من 8  زيادة عدد 
ايقاع عقوبات  وقرار  املوضوع  هذا  املستمر حول  بالتعميم  اجلامعة  في 
على الذين يتركون مكاتبهم مضاءة حيث بلغت نسبة الترشيد ما بن 

10- 15%. وبن بان اجلامعة مستمرة في ضبط النفقات حيث مت   ترشيد 
فاتورة التأمن الصحي للجامعة من خالل مفاوضات مع املستشفيات 
التجاوزات الساءة  لرفع نسبة اخلصم املمنوح للجامعة، ومراقبة وضع 
استخدام التأمن الصحي )مت ايقاع عقوبات ادارية ومالية على املوظفن 
املرضية  االجازات  وضبط  الصحي(،  التأمن  استخدام  يسيؤون  الذين 
اكثر  من  املرضية  االجازات  تخفيض  مت  حيث  عالية،  لدرجة  وخفضها 
من 6000 يوم الى 2677 يوماً، وتشديد اجراءات تدقيق فواتير املطالبات 
الصحية وتوفير عشرات االالف من الدنانير من هذه املطالبات، والتوفير 
املترتبة  املبالغ  خصم  مت  حيث  واملتصلة  الطويلة  املرضية  االجازات  في 
على هذه االجازات، وترشيد االنفاق العام للجامعة عبر تقنن النفقات 

املتكررة من االدوات املستخدمة والقرطاسية وغيرها.

وأكد الدكتور بني هانيأن اجلامعة على الرغم من ضبط النفقات فانها 
عملت على صرف مكافآت وحوافز للعاملن فيها حيث مت   البدء وألول 
مرة بتاريخ اجلامعة بتوزيع جزء من عائدات البرنامج الدولي على العاملن 
في اجلامعة ابتداء من 1/ 11 /2011 وزيادته مرتن في عام 2011   ومرتن 

في عام 2012.

التي  املشاكل  اهم  من  تعتبر  والتي  اجلامعي  العنف  مشكلة  وحول 
تواجه اجلامعات االردنية ومنها اجلامعة الهاشمية بن رئيس اجلامعة انه 
مت   انشاء ناد الصدقاء االمن اجلامعي كان االول من نوعه في اجلامعات 
االردنية، ومت إحالة عطاء كاميرات املراقبة في اجلامعة كوسيلة للسيطرة 
على العنف اجلامعي، وانشاء صفحات Facebook لكافة وحدات اجلامعة 
واالقسام االكادميية لزيادة التواصل بن اعضاء هيئة التدريس والطلبة، 
وزيادة   البرامج غير املنهجية في انشطة عمادة شؤون الطلبة للعامن 

2011- 2013، للحد من العنف اجلامعي.  

اجلامعة  والى  من  املواصالت  مشكلة  حل  على  العمل  بخصوص  اما 
تنظيم  وهيئة  النقل  وزارة  مع  املتواصل  بالتنسيق  فيتم  الهاشمية 
قطاع النقل لتوفير مواصالت لطلبة اجلامعة، حيث كانت تساهم هذه 
بن  املشاجرات  وازدياد  اجلامعي  العنف  في  كبيرة  مساهمة  املشكلة 

الطلبة.

وقال ان اجلامعة ماضية في جهودها من اجل احلد من مشكلة املواصالت 
اعداد  وقال  قريبا،  املشكلة  هذه  تنتهي  ان  امل  على  اجلامعة،  والى  من 
احلافالت  عدد  في  الزيادة  تتواكب  ان  ونتامل  بازدياد  اجلامعة  في  الطلبة 
ان اعداد جديدة من احلافالت سوف تدخل  الى  الطلبة، مشيرا  مع عدد 

اخلدمة قريبا.

وبن انه مت إعداد وثيقة عمل ملعاجلة العنف اجلامعي والبدء بإستحداث 
االنسانية  وقيمها  اجلامعية  »احلياة  عنوان  حتت  كتاب  في  علمية  مادة 

واالجتماعية« وإعداد وثيقة دور اجلامعات في االمن الوطني.

واكد على ضرورة زيادة تواصل اجلامعة مع اجملتمع احمللي واملساهمة في 
الكثير  الى  الذي يحتاج  الزرقاء  تنمية اجملتمع وتطويره وخدمة مجتمع 
من اخلدمات وقال لقد مت زيارة مدرسة خو االساسية عدة مرات وتقدمي 
املساعدات الالزمة للمدرسة. وقال انه مت تخصيص )150( مقعداً جامعياً 

سنوياً البناء محافظة الزرقاء.

أن اجلامعة   قررت عقد فصلن صيفين بحيث  رئيس اجلامعة  وأوضح 
العام  من  اعتبارا  ثاٍن،  صيفي  وفصل  أول،  صيفي  فصل  الطالب  يدرس 
التخرج  فرصة  الراغب  للطالب  يتيح  مما  2014؛   /2013 احلالي  اجلامعي 
اجلامعة  مرافق  واستثمار  الصيفية.  العطلة  فترة  واستغالل  مبكرا، 
)12( شهرا متصالً، وقد جاءت هذه املبادرة ضمن رؤية اجلامعة وخطتها 
وشامل  عملي  بشكل  بنودها  بتنفيذ  بدأت  التي  االستراتيجية 

للمحافظة على املوقع الرفيع الذي وصلت إليه اجلامعة.

للجامعة  احلكومي  الدعم  بدفع  احلكومة  هاني  بني  الدكتور  وطالب 
بان احلكومة منذ خمس سنوات لم  وقال  اردني  دينار  والبالغ 22 مليون 
تدفع مخصصات اجلامعة الهاشمية وان اجلامعة بحاجة ماسة لهذه 

اخملصصات من اجل امتام املشاريع التي تنوي القيام بها.

 وقال ان اجلامعة تعمل جاهدة من اجل زيادة عدد الطلبة االجانب فيها 
باكساب  ان هذه اخلطة تساهم  الى  وانها وضعت خطة لذلك مشيرا 

الطلبة ثقافات جديدة وحتقق فائدة مالية للجامعة.

نسبة  تبلغ  االردن  في  جامعة  اقل  الهاشمية  اجلامعة  ان  الى  واشار 
كل  الى  اداري   1.7 تبلغ  حيث  التدريس  هيئة  اعضاء  الى  فيها  االدراين 

عضو هيئة تدريس.

    
ــائها  ــي متميز روعي في إنش ــمية صرح علم ــة الهاش اجلامع
ــهيالت واإلمكانات احلديثة امليسرة خدمة للطالب  كافة التس
ــث دائمة  ــتمرة وحتدي ــر مس ــي حركة تطوي ــي ف ــي. وه اجلامع
ــة املتميزة التي  ــمعة العلمية والبحثي ــة على الس للمحافظ

وصلت إليها.
ــت تدخل محراب  ــي الطالبة وأن ــك أخي الطالب/أخت فما علي
ــادة من هذه  ــمية: إال اإلف ــي اجلامعة الهاش ــم واملعرفة ف العل
املرافق والتجهيزات التي أوجدت ألجلك. فاجلامعة بيئة علمية 
ــي والبحثي،  ــداع األكادميي والعلم ــزة على اإلب تعليمية محف
ــة في سوق العمل  وتهدف إلى تخريج كفاءات متميزة منافس

األردني والعربي والدولي.

طلبتنا األعزاء:

املعرفة  نقل  فقط  ليس  األساسية  اجلامعي  التعليم  أهداف  إن 
جوانب  جميع  تطوير  وإمنا  الطالب؛  إلى  واملتخصصة  املتقدمة 
شخصية الطالب، وتنمية قدراته على التفكير العلمي، والبحث، 

واإلبداع، والقدرة على اتخاذ القرار.

نود أن نؤكد لكم أن اإلرشادات والتعليمات الصادرة عن اجلامعة 
هي املعتمدة والرسمية، واألشخاص واجلهات املسؤولة عن تقدمي 
والتعليمية  األكادميية،  الطلبة  مسيرة  حول  الدقيقة  املعلومات 

والعلمية، وأمور التسجيل، وهم:
 

                                
الكلية ورئاسة القسم األكادميي:

أرقى  األكادميين خريجي  نخبة من  بأنها تضم  اجلامعة  تتميز     
اجلامعات العاملية.

 فاحرص عزيزي الطالب على معرفة كافة املعلومات عن خطتك 
والتعرف  فيه،  تدرس  الذي  القسم  مراجعة  خالل  من  الدراسية 
األكادميي،  ومرشدك  قسمك،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  على 

وعمادة كليتك. وعلى الترتيب التالي:
-  مدرس املساق/املادة: من خالل مواعيد الساعات املكتبية التي 
يخصصها األستاذ اجلامعي لطلبته، وهي معلنة جلميع الطلبة، 
فمن واجبات األستاذ اجلامعي إضافة إلى التدريس، تقدمي خدمات 

اإلرشاد األكادميي، واستقبال مراجعات الطلبة.
-    املرشد األكادميي وهو عضو هيئة التدريس الذي يساعدك في 
تخطيط مستقبلك الدراسي، ويرشدك في وضع برنامج دراسي 
يضمن لك مسيرة وحياة جامعية ناجحة ومبدعة، وأحرص على 
بالتعاون  احلديثة  الدراسية"  "اخلطة  من  نسختك  على  احلصول 

مع مرشدك األكادميي.
-  رئيس القسم في الكلية.

-   مساعد عميد الكلية أو املعهد، ثم نائب العميد في كل كلية 
في اجلامعة.

في  واملعاهد  الكليات  في  املعني  املعهد  أو  الكلية  عميد     -
اجلامعة.

-  مسجل التخصص أو مسجل الكلية في مبنى وحدة القبول 
والتسجيل.

للمساعدة في تقدمي اخلدمات واملعلومات حول تنظيم النشاطات، 
 ، مشكلة  ألي  مواجهتك  عند  أو  اخملتلفة،  التطوعية  واألعمال 

يُرجى مراجعة:
والرعاية  اخلدمات  الطلبة:  شؤون  عمادة  في  الدوائر  مديرو     -
والنشاط  الثقافي،  والنشاط  الطالبية،  والهيئات  الطالبية، 

الرياضي، ومكتب صندوق امللك عبداهلل للتأهيل الوظيفي.
-  نائب عميد شؤون الطلبة أو مساعد عميد شؤون الطلبة في 

مبنى عمادة شؤون الطلبة.
- عميد شؤون الطلبة في مبنى عمادة شؤون الطلبة.  

واملؤمترات  والندوات  واالحتفاالت  النشاطات  مواعيد  ملعرفة 
واللقاءات العامة

-   عليك متابعة لوحات اإلعالنات املنتشرة في مباني اجلامعة وفي 
كل كلية وقسم، واخملتومة بشكل رسمي.

اإللكتروني  املوقع  على  املعتمدة  املعلومات  كافة  تنشر  كما    -
للكليات  اإللكترونية  املواقع  اجلامعي،  الطالب  وبوابة  للجامعة، 

واألقسام والدوائر اإلدارية.
 

 * مرافق اجلامعة التي ينبغي زيارتها واإلطالع على نشاطاتها وخدماتها  
َعمـادة ُشـؤون الطلبة

تعد عمادة شؤون الطلبة "بيت الطلبة" كونها األكثر التصاقاً 
باجلسم الطالبي. وتضم مجموعة واسعة من النشاطات 
املتنوعة الرياضية، والثقافية، والفنية، واحلوارات الفكرية، 

والنشاطات الترفيهية التي تقام غالبا في مسرح الكرامة في 

عمادة شؤون الطلبة.

  دوائر العمادة واخلدمات التي تقدمها:
  

َدائرة اخَلدمات والّرعاية الطالبية:

مع  االنسجام  على  املستجدين  الطلبة  مساعدة  ب�:  وتقوم    -
تواجههم.  التي قد  العقبات  اجلديدة وتخطي  اجلامعية  حياتهم 

وتقدمي خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي والدراسي لهم.
-  تشغيل الطلبة احملتاجن في مرافق اجلامعة.

-   املساعدة في تأمن مواصالت الطلبة من وإلى اجلامعة.
-   تقدمي الرِّعاية للطلبة املعوقن، ومساعدتهم على االندماج في 
البيئة اجلامعية، وتخطي الصعوبات التي قد تواجههم من خالل 

إجراء دراسات خاّصة بهم.
للطلبة  اجلامعية  الهويات  إصدار  يتم  الهويات:  إصدار    -

املستجدين، وكذلك الذين استبدلوا تخصصاتهم.
- كما توفر خدمات: سكن الطالبات النموذجي:

في  الشريفن  احلرمن  خادم  مدينة  في  النموذجي  السكن  يقع 
ومؤمن  بالسيارة،  دقائق   )5( اجلامعة  عن  ويبعد  الزرقاء  مدينة 
بكادر  ومزود  الساعة،  مدار  على  واليها  اجلامعة  من  مبواصالت 

إشرافي، وأمني مميز من اخملتصن في اجلامعة.
 

رعاية الطلبة الوافدين:

-   مساعدة الطلبة الوافدين في التسجيل واإلرشاد األكادميي.
أو  مشكالت  من  يواِجههم  ما  وحل  أكادميياً  الطلبة  متابعة    -

قضايا هامة كالسكن.
-  اإلجراءات اخلاصة باستصدار اإلقامة السنوية للطالب وجتديدها.

إصدار  دليل الطالب اجلامعي
إصدار دليل الطالب اجلامعي والذي يشمل كافة املعلومات التي 
يحتاجها الطلبة عن اجلامعة، ولتعريفهم بحقوقهم، وواجباتهم 
املتعلقة  والتعليمات  واألنظمة  القوانن  على  التعرف  خالل  من 
باحلياة اجلامعية، وهو بذلك يتضمن إجابة وافية عن كل سؤال قد 
يخطر بذهن الطالب حول أي موضوع من األمور اجلامعية اخملتلفة 
الطالب  موقع  على  متوافر  وهو  الالمنهجية.  أو  املنهجية  سواء 

املستجد اإللكتروني.
 

دائرة الّنشاط الثَّقافي والفني:

مجاالت:  في  الطلبة  ومهارات  ومواهب  قدرات  بتطوير  تُعنى    -
واملوسيقى،  والغناء،  واملسرح،  واملقالة،  والقصة،  والنثر،  الشعر، 
خالل  من  الثقافي  للتعبير  فضاءات  وإيجاد  الصحفي،  والتدريب 

إعداد األمسيات، والندوات، والدورات.
وتضم الدائرة:

األنشطة  وط��ل��ب��ة  ال��ه��اش��م��ي��ة  ال���واح���ة  -ص��ح��ي��ف��ة 
الكتابة. فنون  من  وغيرها  الثقافية)شعر،قصة،خاطرة، 

-  املرسم اجلامعي يقدم دورات الفنون التشكيلية.
-  املسرح اجلامعي.

-  فرقة كورال اجلامعة.
-  فرقة الفلكلور والتراث الشعبي.

 
دائرة النشاط الرياضي:

تضم دائرة النشاط الرياضي:
متنوعة  )جمنازيوم(  مغلقة  رياضية  صالة  الداخلية:  -  املالعب 

األغراض.
-مسبح نصف أوملبي.

والسكواش،  الطاولة،  وكرة  النفس،  عن  الدفاع  أللعاب  صاالت   -
والشطرجن، واللياقة البدنّية.

كرة  مالعب  دولية،  مبواصفات  تنس  مالعب  اخلارجية:  -  املالعب 
سلة، ومالعب كرة يد، ومالعب خماسي كرة قدم..الخ.

- شعبة اجلوالة واملعسكرات:
- تنظم دائرة النشاط الرياضي دورات رياضية في األلعاب الرياضية 

الختيار املتميزين رياضياً، وتنمية املهارات الرياضية لدى الطلبة.

مكتب صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية:
-يعقد املكتب عشرات من الدورات التدريبية التي تؤهل الطالب 
لسوق العمل، كما يقدم خدمات اإلرشاد املهني للمساهمة في 
احلصول على فرص العمل مبا يعزز من الفرص التسويقية خلريجي 

اجلامعة.
-  تأمن طلبة اجلامعة بفرص تدريبية في الشركات واملؤسسات 

الوطنية الرائدة.
-   رعاية ودعم املبادرات الطالبية التطوعية.

-  توفير فرص دائمة ومؤقتة للطلبة أثناء الدراسة وبعد التخرج.
 

دائرة الهيئات الطالبيـة:
    تقوم دائرة الهيئات الطالبية بإعداد وتنظيم ورعاية النشاطات 

وتضم  الطلبة،  ومجلس  الطالبية،  واألندية  باجلمعيات  اخلاصة 
)14( نادياً متنوعاً في مختلف اجملاالت.

في  والتسجيل  املبادرة  إلى  اجلامعة  طلبة  شؤون  عمادة  تدعو   
النشاطات اخملتلفة، واالستفادة من املرافق والبرامج الالمنهجية 

التي من شأنها الرقي مبهارات وقدرات الطالب.
 

  مكتبة اجلامعة:

وتهدف املكتبة إلى حتسن املستوى التعليمي للطلبة، وتزويدهم 
باملواد املكتبية سواء كانت تعليمية أو ثقافية من أجل الدراسة 
عادات  وتنمية  لديهم،  العلمي  البحث  روح  وتنشيط  واألبحاث، 

القراءة لديهم.
مادة  ألف   )260( حوالي  املكتبة  ملقتنيات  الكلي  اجملموع  يبلغ    
قواعد  إلى  إضافة  علمية،  ومجلة  دورية،  كتاب،  بن  ما  مكتبية 

البيانات اإللكترونية في مختلف مجاالت املعرفة.
نظام اإلعارة:

اجلامعية  الهوية  بطاقة  باستخدام  اإلعارة  نظام  املكتبة  تعتمد 
البكالوريوس  لطلبة  ويسمح  اجلامعي.  الرقم  عليها  مثبتاً 
يسمح  كما  أسبوعن،  وملدة  كتب   )3( على  يزيد  ماال  باستعارة 
وملدة  )7( كتب  على  يزيد  ماال  باستعارة  العليا  الدراسات  لطلبة 

أربعة أسابيع.
 

وحدة القبول والتَّسجيل:

الطالب  قبول  عن  مسؤولة  وهي  والتسجيل:  القبول  وحدة 
عن  واإلجابة  يحتاجها،  التي  اخلدمات  كافة  وتقدمي  وتسجيله، 
أبرز  ممن  مواده،  بتسجيل  يتعلق  فيما  ومالحظاته  استفساراته 

األعمال التي تقوم بها ما يلي:
-    تنظيم وإعداد اجلداول الدراسية.

الدراسية  املواد  التسجيل للطلبة في  تنفيذ عملية  -   متابعة 
املطروحة.

الدراسية ملتابعة سيره األكادميي، وذلك  -  تدقيق خطة الطالب 
بالتنسيق مع املرشد األكادميي للطالب.

-   تزويد الطلبة مبختلف الوثائق التي يحتاجون إليها، مثل شهادة 
إثبات طالب، وكشف عالمات باللغتن العربية واإلجنليزية.

الطلبة  عالمات  بكشوف  اخملتلفة  االبتعاث  جهات  تزويد    -
املبتعثن على نفقة هذه اجلهات.

 
الطالب  معدل  يقل  أالّ  أهمية  والتسجيل  القبول  وحدة  وتؤكد   

التراكمي عن )نقطتن( من أربع نقاط ملرحلة البكالوري��وس.
وأكثر  أول(  )إنذار  يكون قد صدر بحقه عقوبة من مستوى  وأالّ   -
ليتمكن من احلصول على فرصة جيدة في املنح والقروض من وزارة 

التعليم العالي، وفرص التشغيل في اجلامعة،
الطالب  مشوار  بداية  في  املعدل  ارتفع  كلما  أنه  تؤكد  كما   -
احلصول  من  ميكنه  مما  مستقبال  عليه  احملافظة  أمكن  الدراسي 
دراسته  إكمال  فرصة  أو  التخرج  بعد  مناسبة  فرصة عمل  على 

الُعليا بسهولة.
-   إذا انخفض معدل الطالب التراكمي عن )2( نقطة فإنه يحصل 

على إنذار.
-  إذا لم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى )2( نقطة بعد اإلنذار 

في مدة أقصاها فصالن دراسيان، فإنه يُفصل من التخصص.
-  إذا تدنى معدل الطالب التراكمي عن )1.50( نقطة يُفصل من 

التخصص.
          

 مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم اإللكتروني
االمتحانات  ويقدم  الطلبة،  االنترنت  خدمة  املركز  يقدم    -  

اإللكترونية.
- يوفر املركز )6( مختبرات انترنت ُكبرى تضم )720( جهاز حاسوب 

وملحقاتها من الطابعات لتلبية احتياجات الطلبة.
واجلهات  الطالب،  أمر  وولي  للطالب،  إلكترونية  بوابات  يوفر   -

الباعثة.
-  توفير خدمة البريد اإللكتروني لكل طالب.

-  يوفر أنظمة احملوسبة املتطورة ومن أهمها: القبول والتسجيل، 
واملكاملات  الصحي،  والتأمن  واملكتبة،  العاملن،  وشؤون  واملالية، 

الهاتفية، ونظام شؤون الطلبة.
 

- وحدة الشؤون املالية:

  وح�دة الش�ؤون امل��الية في اجل��امعة ه�ي اجله��ة املسؤولة 
أموال  قبض  وتتول��ى  اجلامعة،  في  املالية  األعمال  جميع  عن 
ومن  عليها،  املترتبة  املالية  االلتزامات  ودفع  وحتصيلها  اجلامعة 
أبرز مهامها: حتصيل الرسوم اجلامعية بالتعاون مع البنوك احمللية 
املتعاونة مع اجلامعة. وعلى الطالب مراجعتها في كل ما يتعلق 

بأموره املالية داخل اجلامعة.
 

املركز الّصحي للجامعة الهاشمية:

للكليات  سينا  ابن  مبنى  في  يقع  الذي  الصحي  املركز  يضم 
و)4(  عام،  طب  عيادات   )3( الطبية(:  الكليات  )مجمع  الطبية 
ومختبر،  عظام(،  جلدية،  جراحة،  )باطنية،  اختصاص  عيادات 

ووحدة األشعة، وصيدلية، كما يتم تقدمي خدمات الطوارئ.
في  مسجل  طالب  لكل  الصحي  التأمن  تعليمات  وتسمح 

اجلامعة مسدد للرسوم اجلامعية مبراجعة املركز الصحي.
 

 دائرة األمن اجلامعي:
وهي معنية مبتابعة إجراءات احملافظة على أمن وأمان األشخاص 

واملمتلكات داخل اجلامعة.
-  ؤكد الدائرة على أن هوية الطالب اجلامعية وثيقة هامة علي 
إبرازها  وضرورة  باستمرار،  معه  وحملها  عليها  احملافظة  الطالب 

عند بوابات دخول الطلبة للجامعة.
اخلدمات  دائرة  عنها  تبلغ  اجلامعية  الطالب  هوية  فقد  عند   -

والرعاية الطالبية في عمادة شؤون الطلبة خالل أسبوع.
 

 مركز الدراسات واالستشارات وخدمة اجملتمع:

يقدم حزمة واسعة من البرامج التدريبية التي تتناسب ومتطلبات 
سوق العمل، ويقدم املركز دورات تدريبية لطلبة اجلامعة بأسعار 

مخفضة تتناسب ودخل الطلبة.
كما تضم الدائرة مكتب تنمية خدمة اجملتمع احمللي املعني بدعم 
ومساندة نشاطات الطلبة التطوعية الهادفة إلى تقدمي اخلدمة 
األردني بشكل  واجملتمع  باجلامعة بشكل خاص  احمليط  للمجتمع 

عام.
 

 الوحدات املستضافة:

مكتب املكرمة امللكية السامية:
امللكية السامية يسند له واجب متابعة جميع  مكتب املكرمة 
على  باملبعوثن  املتعلقة  والسلوكية  واملالية  األكادميية  األمور 
نفقة القوات املسلحة األردنية "املكرمة امللكية السامية" داخل 

اجلامعة.
 

شعبة العلوم العسكرية:
اجلامعة  في  العسكرية  العلوم  مادة  تدريس  الشعبة  تتولى 

الهاشمية.
َمكتب خدمة العلم:يعمل على تسهيل إجراءات السير مبعاملة 
الطالب وهم على مقاعد الدراسة من حيث تطبيق قانون خدمة 

العلم.

مكتب املستشار الثقافي:
متابعة كل ما يتعلق بأمور املنح والقروض التي يقدمها صندوق 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في  اجلامعي  الطالب 
واإلعالن عنها، ومتابعة الطلبة احلاصلن على منح وقروض تعليم 

عالي.
العربي، ومجموعة منتشرة من  للبنك  فرعا  اجلامعة  كما تضم 

املطاعم واألكشاك واملكتبات التي تقدم مختلف اخلدمات.
 

أبرز اخملالفات في ِنظام تَأديب الطلبة في اجلامعة الهاشمية:
الذي  الطالب  تعرض  تأديبية  مخالفات  التالية  األعمال  تعتبر 
هذا  في  عليها  املنصوص  التأديبية  للعقوبات  منها  أياً  يرتكب 

النظام:
-   االمتناع املدبر عن حضور احملاضرات، و الغش أو محاولة الغش.

-   التحريض على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات.
-  توزيع النشرات، أو إلصاق ملصقات على اختالف أنواعها على 
دون  التبرعات،  أو  التواقيع  جمع  أو  مرافقها،  أو  اجلامعة  مباني 
في  اخملتصة  اجلهات  من  مسبقة  خطية  موافقة  على  احلصول 

اجلامعة.
من  ألي  أو  التدريس،  هيئة  لعضو  إساءة  أو  إهانة  أي  توجيه   -

العاملن أو الطلبة في اجلامعة، أو ألي زائر لها.
-  إتالف أي من ممتلكات اجلامعة، أو إساءة استخدامها أو سرقتها.

- التزوير في الوثائق اجلامعية أو االحتيال في احلصول عليها.
- إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة 
التي يجوز فرضها على  التأديبية  العقوبات  غير مشروعة، وحتدد 
الطالب الذي يرتكب أي من اخملالفات في هذا النظام على النحو 
لغاية  الثالث،  بدرجاته  اإلنذار  إلى  اخلطي،  التنبيه  من  التالي: 

الفصل النهائي من اجلامعة.

 

مرافق هامة جداً للطالب اجلامعي املستجد...إحرص على زيارتها والتواصل مع القائمني عليها

الدكتور بني هاني يؤكد خالل اجتماعه مع اجلهات املعنية مبواصالت الطلبة: األولوية القصوى توفير 
ــدة على خطوط احملافظات ــركة حافالت جدي ــة للطالب واحترام وقته،  واإلعالن عن ش ــالت آمن مواص

أكد األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة الهاشمية خالل اجتماع عقد في اجلامعة، للجهات الرسمية 
واخلاصة املعنية بقضية مواصالت طلبة اجلامعة، أهمية توفير خدمة نقل مريحة وميسرة وحتترم وقت الطالب وضمن 
إلى محاضراته  الطالب  يؤمن وصول  مبا  الواحد  الفريق  بروح  للعمل  اجلميع  داعيا  احلافالت،  في  والسالمة  األمن  شروط 

وعودته على بيته بالوقت املناسب.
وحضر االجتماع أمن عام وزارة النقل املهندس ليث دبابنة، ونائب مدير عام هيئة تنظيم النقل البري املهندس زاهي بني 
سعيد، ومدير سير الزرقاء املقدم عيد اخلريشا، وممثل عن قسم الدوريات اخلارجية، وعدد من مديري الشركات الناقلة وعدد 
من املسؤولن في هيئة تنظيم النقل البري، كما حضر االجتماع نائبا الرئيس األستاذ الدكتور مروان عبيدات واألستاذ 
الدكتور علي الكرمي، والدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة، والدكتور ُعمر بطاينة مساعد عميد شؤون الطلبة 

املكلف مبتابعة مواصالت الطلبة، وعدد من طلبة اجلامعة.
وأكد اجملتمعون على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وااللتزام بتقدمي خدمة نقل مثلى لطلبة اجلامعة الهاشمية، وزيادة 
عدد احلافالت مبا يتناسب وأعداد الطلبة للعام اجلامعي احلالي، والتزام شركات النقل بعدد احلافالت املطلوب واالستمرار 
الضيق  يعاني من  الزرقاء كونه  بديل جملمع  والبحث عن  املعنية،  والتواصل املستمر مع اجلهات  في صيانتها ونظافتها، 
مستجدات  أية  ملناقشة  دورية  لقاءات  وعقد  املالية،  وزارة  قبل  من  للشركات  املواصالت  دعم  صرف  وتسريع  واالزدحام، 

وحتديات وحلها بالسرعة املمكنة.
وقال الدكتور بني هاني: إن نقل الطلبة هي قضية وطنية تنعكس داخل احلرم اجلامعي، وتؤثر في صفو املناخ األكادميي، 
طلبة  متيز  تعكس  التي  احلضارية  باألخالقيات  وااللتزام  الدور  تنظيم  في  حضارية  صورة  لعكس  اجلامعة  طلبة  داعياً 
اجلامعة، واالبتعاد عن بعض التصرفات السلبية كحجز املقاعد، والتجمهر على أبواب احلافالت. وقال الدكتور بني هاني أن 
اجلامعة استقبلت هذا العام احلالي العدد األكبر من الطلبة املقبولن على مستوى اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة، 
وقال إن اجلامعة الهاشمية من أولى اجلامعة التي تشهد منوا كبيرا في عدد الطلبة امللتحقن بها على املستوى العاملي 

إذ وصل عددهم إلى حوالي )30( ألف طالب وطالبة.
وقال أن اجلامعة عملت بدورها في تنظيم برامج احملاضرات، وقامت بتوفير مكاتب للهيئة، والشركات الناقلة، إضافة إلى 

مكتب شكاوى في مبنى عمادة شؤون 
الطلبة، واستحداث مواقف الصطفاف 
حول  إحصائية  بيانات  وتقدمي  الطلبة، 
انطالقهم  ومراكز  الطلبة  أعداد 
ومواعيد محاضراتهم، وأية بيانات أخرى 
اجلامعة  أن  وبن  نقلهم،  عملية  تخدم 
الطلبة  شؤون  عميد  مساعد  كلفت 

مبتابعة ملف املواصالت بشكل دائم.
مدير  الوشاح  عبلة  الدكتورة  وأعلنت 
تنظيم  هيئة  في  واإلعالم  االتصال 
النقل البري عن بدء عمل شركة جديدة 
القادم  الثاني  كانون  مطلع  للحافالت 
تشمل:  التي  احملافظات  خطوط  على 
واربد،  ومأدبا،  وعجلون،  واملفرق،  الزرقاء، 
أسطول  ويصل  والسلط،  وجرش، 

الشركة إلى )54( حافلة مع بدائلها في حال التعطل أو الصيانة بسعة مقعديه )45( مقعد فما فوق، من ضمنها واحد 
والطارئة،  الدورية  الصيانة  فرق  ستتواجد  العطاء  نص  وحسب   ،)2014( موديل  من  حديثة  واحلافالت  حركياً،  للمعاقن 
شكاوي  إليصال  شكاوي  نظام  وإيجاد  مسارها،  وتتبع  ووصوال  انطالقا  احلافالت  حركة  ملراقبة  متابعة  فرق  إلى  إضافة 
الطلبة مباشرة إلى إدارة الشركة، وتوفير عدد كاف من املراقبن، وإيجاد نظام التحصيل اإللكتروني احلديث، ونظام حجز 

الدور عبر البطاقة الذكية متعددة االستخدامات.    
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خالفات  من  وكم  لهم،  يعتذروا  ولم   أخرين   بحق  أخطأوا   أشخاص  من  كم 
وحتتاج  باحملاكم  معلقة  باتت  مشاكل  خلفها  أصبحت  تذكر  ال  بسيطة  
مرافعات، وكم من سجن دخل السجن فقط ألنه متادى باخلطأ  ولم يعتذر فبات 

وراء القضبان.
   االعتراف باخلطأ من األمور الثقيلة  على النفس، فالتصريح عن فعل ينقص من 
قيمة اإلنسان في أعراف هذه  األيام، يزيد النفس حرقة، ويكون أملها كبيراً، وعلى 
للتنفيس،  ومحاولته  احلية«  القلوب  واخلطأ« ألصحاب  الذنب  حرارة  من  الرغم 
عن اخلطأ عبر االعتراف، يشعل ناراً أخرى لهبها القهر وحطبها احلسرة واخلوف.

   قال اهلل عز وجل في كتابه العزيز : )والكاظمن الغيظ والعافَن عن الناس( 
آدم  بني  »كل  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبي  قول  وأيضاً  العظيم,  اهلل  صدق 
أحد  من  ما  أنه  على  داللة  هنا  » كل«  ولفظ  التوابون«.  اخلطائن  وخير  خطاء، 

يسلم من هذا األمر، اخلطأ، أيا كان نوع اخلطأ ودرجته.

   ملاذا ال يكون لالعتراف دور إيجابي عند بعض البشر، ملاذا عندما نخطئ بحق 
أحد ما، ال نفكر في وقتها بكالمنا، ولكن عندما يقع االعتذار علينا نفكر أالف 
املرات بكالم االعتذار، هل نسيان املاضي هو ما مينع تقبل مثل هذا األمر، أم أن 
وهل  اآلخر،  الطرف  قرارات  في  تؤثر  تزال  ال  التي  هي  الذنب  وفداحة  اخلطأ  ألم 
لتغير ثقافة االعتذار من جيل آلخر دور في عدم االهتمام باالعتذار، وهل التنشئة 
األسرية الذي ينشئ عليها الفرد لها دور بارز في ذلك، أو رمبا كان لتكرار االعتراف 

باخلطأ دور في اختفاء بريقه وذهابه، وهل االعتذار ثقافة يغفل عنها الكثيرون؟

 االعتذار وقبوله من سمات الصاحلني:

   فكل ابن آدم خطاء، لذلك ليس من معصوم إال احلبيب- صلى اهلل عليه وأله 
وسلم - ومن الكبر أن يخطئ اإلنسان في حق أخيه وال يعتذر منه, وكثيرة هي 
املواقف التي حتتاج إلى اعتذار، ككلمة جرحت مشاعر اآلخرين، عدم وفاء بعهد، 
خلف عهد، إلى غير ذلك من املواقف التي ال يخلو يوم في حياة اإلنسان منها، 
واحلرص املتبادل بن الناس على االعتذار منه وقبول العذر من الطرف األخر من 
سمات املسلمن الراغبن في دوام الوحدة واألخوة والترابط مما يجعلهم صفاً 

واحداً ضد الشيطان وجنده.

   هذه التساؤالت دارت وما زالت تدور في ذهني منذ فترة طويلة ال أجد لها جواباً 
الثقافيَة  اخللفيات  فيها  تؤثر  أنواع عديدة،  البشرية  واألمناط  النفوس  أن  سوى 
العاطفي وطريقة  أن للرصيد  التي جاءت منها، وعاشت فيها طفولتها، كما 
التنشئة دور كذلك، هل تصدقون أن هناك من يعّبر عن االعتذار مبهاجمة الطرف 
اآلخر وضبط مجهر كبير فوق أفعال من يقابله؛ ليتصّيد األخطاء، وبذلك يشعر 
بتعادل الكفة، فذنوبه وأخطاؤه أمام أخطاء خصمه متساوية؛ وبذلك تتحقق 

العدالة وال يكون في املعركة خاسر.

   هل صادفتم في حياتكم من تسحب منه االعتذار سحباً حتى أنك تشعر 
بالتعب بعد أن تخرج االعتذار من قّيده. وبعد أن تيأس  من احملاوالت اخلفية غير 
املباشرة إلجباره على االعتذار تلجأ إلى تعرية موقفه باحلقائق والبراهن فإذا صار 
في زاوية احلرج التي ال يستطيع أن يهرب منها قال لك بكل برودة قاتلة أنا آسف 
الزاوية فيقول لك قد حباك اهلل مبلكة  ، ورمبا يكابر بعضهم وهم في هذه   !!
اإلقناع والتحليل ووهبك فصاحة اللسان فقلبت اخلطأ إلى صواب والصواب إلى 
خطأ وال أستطيع أن أجاريك فيما تقول .باهلل عليكم هل هناك عاقل يصدق 
بأن األسد يخرج من البيضة أو أن السماء أمطرت عصيرا بدل املاء هل احلقائق 

تبدل، سميت حقيقة ألنها أحقت أمرا أي أثبتته فاحلقائق ال ميكن أن تتغير، وإال 
فهي ليست حقيقة وهل يعّرف املعّرف؟ بالطبع ال يعرف ولكن من يقول هذا 
القول يتمسك بكل وسيلة تبعده عن االعتذار حتى ولو متسك بقشة خيالية 

ال تقصم ظهر بعوضة.

االعتذار  وطريقة  املشكلة  نوع  حتدد  ما  هي  الطرفن  بن  العالقة  طبيعة     
فالزوجان اللذان يعيش كل طرف منهما في وادٍ يرى أن اخلطأ خطأ صاحبه ألنه 
هو من يسكن الوادي املثالي وعلى الطرف اآلخر أن يأتي ليعيش معه وال يترك 
لنفسه اجملال ليفكر هل من املمكن أن يكون الطرف اآلخر محقاً ! وماذا أخسر 
إن جربت فإن أعجبني األمر اعتذرت ومضيت في حياتي وإن كان في األمر ما كنت 

أخشاه عدت إلى حيث كنت وكان لي شرف التجربة.

   وكذلك الصاحبان اللذان يختصمان ألن طريقة تفكيرهما اختلفت فأصبح 
التنازل عن ما يعتقد من أجل احلفاظ على الصداقة  وقد  لزاما على أحدهما 
أنك  أم   ! أفكارهم  وتّغير  األصدقاء  بخصومة  االعتذار  دخل  وما  قارئ  يتساءل 

تسطر هذه الكلمات لتمأل بياض األوراق دون فائدة !.

   وأقول إن من أسباب ثقل االعتذار على النفس هو اختالف املفاهيم فما أراه 
أنا خطأ تراه زوجتي صوابا وما يعتقد صديقي بأنه عيب أنظر إليه أنا بأنه حرية 
شخصية ، وما أطمح إليه أنا، يراه غيري غباًء وتهوراً ولذلك ال تطالب أحدا بأن 
يعتذر من شيء ال يؤمن به بل األجدر أن تتركه في حاله، خير لك من مطالبته 

باعتذار غير مدرج في جدول اهتماماته.

   ولوال أن تقولوا بأنني أبالغ لقلت لكم يجب علينا أن نعتذر ممن نتدخل فيما 
يظنون »أي بأفكارهم« حتى وإن كانت أفكارهم خطأ ألن تعرية اآلخر وتقبيح 
قول  فأين  تقولون  أحد  يقبله  ال  نقول خطأ  ما  قبول  في  منه  رغبه  دون  فعله 

املصطفى الدين النصيحة وأين أنت من األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟.

من ثمرات االعتذار

   رضا اهلل عز وجل، إنهاء اخلصومات التي حتدث بن الناس، إشاعة روح اإلخاء، 
فاملسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يخذله، وال يسلمه، و»مثل املسلمن في 
توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، وتآلفهم، كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.

ما يعني على االعتذار

   إن االعتذار عن اخلطأ أمر عسير على النفس، إال النفس القوية املؤمنة التي 
حتصنت بقوة إميانها، ومراقبتها لربها سبحانه وتعالى، ومما يعن املسلم على 
أن يكون إنسانا شجاعا قويا على مواجهة أخطائه، واالعتذار عما بدر منه، عدة 
أمور عليه أن يقف عليها، ليقويها حتى تكسبه مناعة وقوة ذاتية جتعله قادرا 

على أن يبادر باالعتذار عن خطئه عند وقوعه، ومنها:
معرفته  لعدم  اخلطأ،  عن  االعتذار  عن  البعض  منع  فرمبا  االعتذار،  أجر  معرفة 
بأجر املعتذر، يقول تعالى: }إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهلل 

سيئاتهم حسنات وكان اهلل غفورا رحيما{- )الفرقان 70(.
وقفة  أنفسهم  مع  يقفوا  أن  الناس  على  عز  زمن  في  االعتذار،  ثقافة  إشاعة 
حساب طويلة، وذلك يكون بذكر قصص األنبياء واملرسلن في اعتذاراتهم، وفي 
مواقف الصحابة واعتذار بعضهم لبعض، ومواقف الكبار من السلف الصالح، 
وقبل ذلك كله، بإشاعة نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة التي حتث على 

االعتذار، وتبن أجره، وفضله.
مراقبة اهلل سبحانه وتعالى، فلو استشعر أن اهلل مطلع عليه، وعارف ببواطن 
أموره وظواهرها، خلاف اهلل، واستحضر عظمته في قلبه، وعلم أن اهلل املطلع 
عليه ال يقبل بأن يتمادى في اخلطأ سواء في حق ربه الذي خلقه فسواه، وأسبغ 

عليه نعمه ظاهرة وباطنه، أم في حق البشرية كلها.

موانع االعتذار

   إذا وقفنا على ثمرات االعتذار، وما يعن املسلم عليه، فال شك هناك موانع 
وحواجز تقف حائال بن اإلنسان واعتذاره عند اخلطأ، من هذه املوانع:

االعتراف  عدم  في  واملكابرة  العناد  من  ركاما  آفة خطرة، جتعل  وهو  اجلهل،   -1
باخلطأ، فاخلطأ ال يقدح في شخصه، وأن من طبيعته اخلطأ، فجهله بطبيعته 
وهذا  النسيان،  اإلنسان  وطبيعة  خطاء«،  آدم  بني  »كل  اخلطأ،  وأصله  كبشر 
يترتب عليه اخلطأ، والتقصير، مما يستوجب االعتذار ومعاجلة اخلطأ مبا يتناسب 

بأجر  وجهله  باخلطأ،  االعتراف  عليه  يوجب  الذي  بدينه  وجهله  وينهيه،  معه، 
االعتراف باخلطأ واالعتذار.

االعتراف  وعدم  والبطر،  الغطرسة،  صاحبه  نفس  في  يغرس  فهو   2-الكبر، 
يرى نفسه فوق  املساس بهم، فهو  الناس في حفظ كرامتهم، وعدم  بحقوق 
يقول  آلدم،  يسجد  أن  في  اهلل  أمر  إطاعة  من  إبليس  الكبر  منع  فقد  الناس، 
تعالى: )وإذ قال ربك للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس( وكان املانع الذي 

منعه }أبى واستكبر{ - )البقرة 34 (.
3- اخلوف من النقد من املوانع التي متنع اإلنسان من تقدمي االعتذار عند اخلطأ: 
اخلوف من النقد، فهو يخشى أن يعتذر فيكون ذلك مدعاة لنقده، بأنه إنسان 
يخطئ، وينسى هذا املسكن أنه باعترافه يرتفع عن النقد، ويغلق بابا كبيرا من 
يرفعون  الصالح دوما  واعتذر، وكان السلف  بادر  لو  الهدام في شخصه  النقد 
من  فيك  مبا  إال  اإلنسان  ينصح  وهل  الدهر،  أبد  بالناصح  مرحبا  الشعار:  هذا 
نقص، وما يبدر منك من خطأ، فقد مينع اإلنسان من االعتراف باخلطأ، أن يشار 
إليه بأنه كثير اخلطأ، وهو يجهل أن االعتراف باخلطأ من شيم الشجعان خلقا، 

األقوياء دينا، القريبن من ربهم سبحانه وتعالى، اخلائفن منه، الطائعن له.

ولم  للنصيحة  املناسب  اجلو  له  نهيئ  ولم  أحدهم  نصحنا  أننا  لو  لنتأمل     
نقتنص الفرصة املالئمة أتراه يقبل مّنا؟ مبعنى لو أن هناك رجل ال يصلي وأنا 
على يقن بأنه ال يصلي وأخذت أنصحه ملاذا ال تصلي فلم يقبل مني، فتركته 
فعاد لعناده وإذا تتبعنا ماضية لوجدنا أنه كان مصليا وبسبب فتور أصابه متكن 
الشخصية  في  تدخال  عليه  الشديد  والده  حرص  من  فجعل  منه  الشيطان 
ونصح زوجته له تعاليا على رجولته فباهلل عليكم كيف يقبل شخص كهذا 
منا النصيحة أو لسنا مدينون له باعتذار ألننا لم نعرف كيف ندخل إليه ورمبا 

جعلناه أكثر عنادا من ذي قبل.

   االعتذار ثقافة وعلينا أن نعتذر من أنفسنا أوال ألننا لم نفهمها ونحاول فهم 
من حولنا وإن اختلفت أفكارنا معهم فلو كان كل واحد يعتقد أنه على صواب 
لصرنا الذين اجتمعوا في غرفة مغلقة ثم حتدثوا مع بعضهم وعلت أصواتهم 
وخرجوا يقولون هل سمعت ما قاله لقد كان على خطأ! كيف سمع ما قاله 

غيره في وسط الضجيج لست أدري؟

حاجتنا إلى ثقافة االعتذار
    إن حاجتنا إلى ثقافة االعتذار، وغرسها وتعميقها في مجتمعاتنا وبيوتنا، 
وهيئاتنا، أمر ُملِح، وأمر نحتاج إليه إن أردنا النهوض، وإن أردنا رضا اهلل عز وجل، 
والرفعة لديننا، والنهضة جملتمعاتنا، فهو يغرس فينا املسؤولية، والوقوف على 
نقيمه  ونقومه،  فنقيمه،  خطأ  من  منا  بدر  وما  فنستمر،  خير  من  فعلنا  ما 
مبقياس النقد الذاتي، ونقومه بوسائل العالج التي رسمها لنا اإلسالم، واجملتمع 

الذي يفقد خلق االعتذار، ويكابر فيه اجلميع، مجتمع
 يخسر دينه ودنياه. 

   نحتاج في بيوتنا إلى ثقافة االعتذار، كم من زوج أخطأ في حق زوجه، وكان 
يكفي لعالج خطئه كلمة، بل كليمة، تضمد اجلراح، وتقضي على بذرة الشقاق 
التي يبذرها الشيطان، ونحتاج أن منارسها كآباء مع أبنائنا، كم من وعد وعدناه 
ألبنائنا بهدية أو بجائزة، ولم نتمكن من إجناز الوعد، وكان يكفي الطفل كلمة 

حلوة تعتذر عن تأخر الوعد،
 وتعد بإجنازه عند االستطاعة. 

   إن االعتذار كلمة، لكن لها مفعول السحر على النفوس، تلن بها القلوب 
الغليظة، ومتحو خطأك نحو الناس مهما كان، فكم من كلمة أوقدت حربا ونارا، 

وكم من كلمة اعتذار قصيرة أطفأت نار حقد وخصام يأكل األخضر واليابس.
،، حيث  العربية  أفراد مجتمعاتنا  الثقافة غائبة لدى أغلب  أن هذه     حقيقة 
يعتبر الشخص اخملطئ  أن االعتذار “تقليل شأن” بينما العكس صحيح. االعتذار 
ينقسم  احلياة.  املواجهة في  القدرة على  وهو  التفكير،  واتزان  قوة  شخصية، 

الناس في إدراكهم لثقافة االعتذار إلى ثالثة أصناف :
االعتذار السريع : هو مراجعة النفس مباشرةعند وقوع اخلطأ الغير مقصود أو 

السلوك السلبي عند حالة الغضب.
2- االعتذار بعد مراجعة النفس: وهو ما يأتي  متأخراً نوعاً ما، بعد أن يقضي 
تأنيب  حالة  ينتابه  حيث  النفس،  ومحاكاة  للموقف  مراجعة   حالة   اخملطئ  
أو يدبر موقفاً غير مباشر ليبن رغبته في  الضمير، وقد يبدي اعتذارا ً رسمياً 

تصحيح سلوكه.

   ثقافة االعتذار
واالعتراف باخلطأ

بوح بوح

أن نوليها األهمية  التي يجب علينا  اللغة احلية هي أهم احملاور 
 ، أمتها  قوة  من  اللغة  قوة  فإن   ، والعملية  العلمية  في حياتنا 
فاإلنسان ككائن حي اجتماعي يحتاج إلى التعبير عن حاجاته 
ورغباته وتطلعاته للحياة بحوار وتواصل بناء مثمر ، وال يعبر عما 
يجول في خاطره إال بلغة حية يعيش معها وتعيش معه ؛لتعبر 

عن مدى ثقافته وقدرته على اإلنتاج واملعرفة .

ومن هنا كانت اللغة العربية من أغنى اللغات معرفة وثقافة ، 
واألكثر متيزا على وجه اإلطالق ، فهي لغة التألق والرقي ، ووعاء 
للفكر ولسان ناطق وبالغة منشودة وتعبير حر طلق؛ فبها نزل 
القرآن وقالت بها العرب الشعر وتألقت في األدب كما أنها لغة 
التعبير عن املشاعر والنفس ولغة التعارف والتقارب “وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا” مع اختالف اللغات واللهجات “واختالف 
 ، األم   اللغة   ، العربية  اللغة  غدت  وبهذا  وألوانكم”  ألسنتكم 

ولغة الثقافة والعلم.

في  وفرعها  ثابت  فأصلها  اللغات  بن  املثمرة  الشجرة  أنها  ومبا 
 : أوالها   : ثالث  مخاطر  من  تواجههم  أعداء  لها  البد   ، السماء 

“ازدواجية اللغة” بن عامية  مبتذلة وفصحى تندثر مع األيام.
وثانيها: دخول اللحن والتحريف في كافة مناحي اللغة العربية 

الفصحى .
وثالثها: خطر قادم من اللغات األخرى التي تزاحم اللغة الفصحى 

وتتحداها.

بها؛  املتربصن  ضد  الوطيس  حامية  معركة  تخوض  هي  واآلن 
نيام،  غافلون  والناس  األذهان،  عن  وبعد  وهوان  تراجع  في  فهي 
وحبهم للغات األخرى صبابة وهيام، وبينهم وبن العامية وفاق 

ووئام .

اجلامعة  قامت  أبية،  حرة  وغيرة  عالية  همم  من  وانطالقاً   
الهاشمية بحملة توعوية عنوانها “فرسان الضاد “ يقوم عليها 
وبيان  فيها  الروح  وبث  العربية  اللغة  إلحياء   ، كرام  أساتذة 

أهميتها بن اللغات .
وأن  املراد  اخلير  للجميع  يحقق  أن  القدير  العلي  اهلل  فأمتنى من 

يحفظ اللغة العربية  من كل أذى وفساد.

الطالبة: مجد االسالم خالد النجار
ثالثة/ اللغة عربية

تحديات العربية

    لطاملا كان العرب مضرباً للمثل في اجلود و الكرم و الشجاعة 
من  كانوا  انهم  الى  باإلضافة  اللسان،  وفصاحة  املظلوم  واغاثة 
اعظم القادة و احملاربن على مر التاريخ، واعظم القادة كان نبينا 
اجلاهليه  ظلمات  من  قادنا  الذي  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد 
الى نور االسالم, وعلمنا اسمى املعاني والقيم التي جتعلنا افضل 
اهتاما خاصا  يهتم  عليه وسلم  اهلل  الرسول صلى  وكان   . االمم 
بالشباب ألنه كان مدركا انهم قادة  املستقبل وهم الذين سوف 
شباب  يا  دوركم  أين  واآلن  الالحقه.  االجيال  الى  رسالته  ينقلون 

العرب في مسرح احلاضر ؟!
اصبحوا  التي  الغربية  الثقافة  دوامة  في  شبابنا  االن  يعيش 
الصحيحة  هي  وعاداتها  قيمها  وان  احلضارة  قمة  يعتبرونها 
باالضافة الى انهم يتبعون سياسة التقليد االعمى دون ادراك ما 
يقومون به, فإذا نظرت الى شبابنا اآلن جتدهم يقلدون الغرب في 
اخملطوط  تلك  وخصوصا  ,كمالبسهم  احلياة  مظاهر  من  العديد 
عليها بعبارات قد ال يدركون معناها ,وتسريحات الشعر الغريبة 
باإلضافة الى القالئد واألساور غريبة الشكل التي قد تكون ذات 

دالالت خاصة او قد ال حتمل اي معنى.

   نحن ال ندعو الى انعزالنا عن العالم بل يجب ان نكون منفتحن 
عليه و نواكب تطورات العصر ومعرفة كل ما هو جديد لالستفادة 
االجتماعية  وقيمنا  صبغتنا  مع  يتناغم  وايجابي  مفيد  هو  مما 
 ، السمحة  اإلسالمية  التعاليم  من  املنبثقة  األصيلة  العربية 
فال ننكر ان العالم مليء باالنظمة املعرفية مثل دخول احلاسوب 
االلي و شبكة االنترنت التي ادت الى ظهور تكنولوجيا املعلومات 
مختلف  في  املعلومات  كافة  على  االطالع  من  مكنتنا  التي 
االماكن وأقل جهد وبسرعة مطلقة .ومبا ان الغرب هم الرياديون 
االن في هذه اجملاالت فهم يستعملون لغتهم في نشرها ونحن 
مجبرون على تعلم لغتهم وهذا ليس عيبا او فيه انتقاص لذاتنا، 
اللغة  اخلطأ عندما تصبح هذه  يقع  ولكن  فاجلاهل عدو نفسه 
اساسية وان حتل محل لغتنا العربية العريقة متفاخرين مبعرفتنا 
بها و مستهزئن بلغتنا األم متناسن مكانتها العالية فهي لغة 
كتابنا القرآن الكرمي و نبينا خامت االنبياء و املرسلن محمد صلى 

اهلل عليه وسلم.
فيا شبابنا العربي ال نريدكم ان تعيشوا في عزلة عن العالم, بل 
نأخذ ما ينفعنا وما فيه خير وصالح لنا مبا يتماشى وقيمنا وديننا 
السمح ، وابدأوا بأنفسكم ألنكم ستحاسبون عنها وليس عن 

غيرها .  
لندعوا اهلل سبحانه وتعالى »اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا مبا 

علمتنا و زدنا علماً«..
 الطالب: مراد الكسواني 
رابعة/ادارة فنادق

ومضة عربية

 الطالب:عمار محمد أبو صالح
رابعة/ إدارة أعمال

أربع سنوات، بعضهم يبحث  اروقه اجلامعة  الطلبة بن    ميضي 
فيها  عن مقعد فكري تنموي ، و آخرون عن مقعد هزلي استعراضي 
االعرابي  بوقعها  بل  املذكورة،  باملفردات  ليس  االثنن  بن  الفرق   ،
على اجلامعة . فليس بالضرورة ان جند االول دائما من رواد املكتبة 
وال يحمل غيابا واحدا ومتواجد بالصف االول من احملاضرات ،  فهو 
طالب يعيش حياة عادية جدا ويحمل رغبات عاديه لكنه باحملصلة 
على  احلصول  هدفه    ، مسالم  انه  قبه  حتت  تبقى  افعاله  لكل 
الترهات  نقل  ال  العلمية،  االجتماعية  الفكرية  اجلامعية  املتعه 
الى  اخلارجي  باجملتمع  العائمة  العشوائيه  العصبية  الفوضويه 
داخل االروقة الساكنة. فيعجها الضجيج املستفز من كون انها  

اروقة جامعة حقا ً.

الطالب  هؤالء   عن  احلديث  يهمنا  لم   ، هنا  البسيط   والسؤال 
واالروقة اجلامعية ؟؟ اجلواب الصريح املعلن، ان اجلامعة تضم على 
زبدة اخلليط االجتماعي الطالبي اخلارجي،  لذلك نحتاج الى ادراج 
آليات جتتمع بن التباين  احلتمي في هذا اخلليط ، حتى نقلل تبعات 
االختالف السلبي و نزيد من مفهومي التسامح و التعايش  مع 

اآلخر .

ومن جهة اخرى ، فإن املؤسسات التعليمية وخصيصا اجلامعات 
بكل مكوانتها هي نواة فكرية اخالقية سلوكية لروادها..ينعكس 
تأثيرها فيهم على اجملتمع باختالف اماكن ومجاالت تواجدهم..وان 
صلحت النواة صلح الفرع ، ورمبا لو كان االحسان سائدا ملا ميزنا 
الفساد..فلوال وجود الليل ما عرفنا قيمة النهار، هذه سنة احلياة 
لذلك كما ان هناك مناذج مختلفة من الطالب هناك مناذج مختلفه 
من املدرسن اجلامعين ، ممن ال نستطيع ان ننكر تاثيرهم الفكري 
والسلوكي على  الطالب. لذا اجد ان خللق املدرس انعكاسا واضحا 

على سلوكيات الطلبة، مهما كانت درجاتهم العلمية .

فاالخالق متنح االنسان اعلى الشهادات النها صفة فردية ال مقياس 
لها اال كمال خلق معلمنا االول الرسول محمد- صلى اهلل عليه 
قد  درجة علمية اصحابها  اال  ال متنح  الشهادات  .بينما  وسلم.-. 
يهذبهم العلم او ال . ذلك رجعه الى مفهومهم االدراكي للعلم و 
التعليم..هل هو مجرد بوابة لتقلد مناصب اجتماعية وجاهية؟! 
،ام ان العلم هو شغف باملعرفة واكتشاف واستبصار اسرار اخلالق 
بخلقه ال تننهي اال بنهاية احلياة..و العلم عند هؤالء ال يتوقف وال 
حتصره الدرجات االكادميية.نتمنى فعال ان يزيد اهلل في عطائهم و 

يثبتهم على احلق و تعلو اصواتهم دوما بالبينة.

بن  متامال  الطريق  مفترق  على  وقف  علم  طالب  من  وكم 
احدهما  الى  يدفعه  صوت  عن  داخله  في  النموذجن..يبحث 
..يجعله يفكر ايهما اصلح ان اكون..عن ماذا ابحث؟؟..وكثيرة هي 
التساؤالت..يحكم اجوبتها شخصية النماذج التي يقيم نفسه 
البذرة صلح نباتها و  حيالها..وهنا يدق ناقوس عبارة” ان صلحت 

ثمرها.”.
هي دعوة للطالب لينصتوا قليال الى صوت احلكمة ويترفعوا عن 
جامعية  حياة  نعيش  دعونا  االولى،  العصبية  اجلاهلية  اصوات 
لكيان  احلقيقي  املفهوم  عن  بعيداً   ، عنف  ضحايا  اي  من  خالية 
الرسالة  يواصلو  بان  االفاضل  للمدرسن  دعوة  وهي   . اجلامعة 
التعليمية بكل ما حتمل من سمو فكري و اخالقي.                                                         

                

 الطالب: اسالم محمود ابوغوش
 تخصص/ متريض 

كلمة خريج

هذه الكلمة الرائعة ،التي حتمل الكثير من املعاني ،إنها كالسحر ،فعندما 
تكون في ضيق  أو هم ومزعوج من أمر ما ،وتقول لنفسك ، أنا متفائل ، 
جتد أن مزاجك تغير و حالتك النفسية تغيرت ، حقا كالسحر وال يدرك 

ذلك إال من اتخذ التفاؤل مسارا  في حياته .

انه لشيء جميل أن تتفاءل وتأخذ أي أمر بتفاؤل فالتفاؤل ليس عند كل 
شخص ،فسبحان اهلل ترى الفرق واضح بن الشخص املتفائل والشخص 
الذي يعتبر التفاؤل كلمة عابرة ال أهمية لها ،حتى انه ال يعطي نفسه 
والسعادة  النفسية  الراحة  يجلب  الذي  بالتفاؤل  للتفكير  فرصة 

والطمأنينة.

فما أجمل أن تكون إنسانا متفائال واألجمل أن يكون أصدقاؤك متفائلن، 
من  ويرفعون   ، عنك  يخففون  جتدهم  مشكلة  او  حيرة  في  كنت  إذا 
معنوياتك ويقدمون كل ما لديهم من نصائح لك ، ليس كالذي يزيد من 
مشاكلك بكالمه املتشائم ، لذا من املهم جدا اختيار األصدقاء اخليرين 

الذين يأخذون بيدك إلى األمام . 

بل هي خلق حسن   ، الشخص  في  التفاؤل صفة  اعتبر  ال  لي  بالنسبة 
يجب أن نتحلى به نحن املسلمون ، فاملسلم يجب أن يكون متفائالً في 

حياته راضيا مبا قسم له اهلل عز وجل.

فما أجمل أن تستيقظ باكرا مبتسما وكلك تفاؤل بيومك ، واالبتسامة 
 « جميل  يوم  اليوم  بأنه  متفائل  أنا   »: قائال  نفسك  وحتدث  وجهك  على 
وهكذا ، أؤكد لك سيكون يومك جميال ، أجمل من ذلك الذي يستيقظ 

مزعوجا ويبدأ يومه باملشاكل والتأفف .

ذلك هو التفاؤل ، يطلب منك ابتسامه رائعة يشرق بها وجهك ، وتفكير 
ايجابي تنوع به عقلك وينعكس على شخصيتك .

حياتك  يحول  الذي  التفاؤل  سر  نكتشف  أن  بأنفسنا  نستطيع  فنحن 
يحب  اجلميع  وترى   ، يراها  من  منظرها كل  يسر  زاهية  ورود جميلة  إلى 
ذو  الرائع  ويستنشق عطرها   ، بجمالها  أكثر  ليستمتع  منها  يتقرب  أن 

الرائحة الزكية التي ال تزول أبدا .

التفاؤل ذلك الرفيق اخمللص الذي يرافقني في حياتي منذ صغري , الرفيق 
الثقة  يعطيني  رائع  رفيق   ، دون مقابل  والبهجة  السعادة  الذي مينحني 
يرسم   ، التقدم  املزيد من  واطلب  الصعاب  أنسى كل  بنفسي يجعلني 
أريد  ما  املزيد ألحقق  بذل  إلى  ويدفعني  وجهي  والسعادة على  البسمة 

بدون كلل أو ملل . 

ذلك هو التفاؤل الذي به تغيرت حياتي وشخصيتي وأصبحت ال أفكر إال 
تفكيراً ايجابياً ، فتفاءلوا باخلير جتدوه .

تغلب على حزنك ويأسك بالتفاؤل    وأحسن الظن باهلل وستكتشف ما 
أعظم التفاؤل .

الطالبة: روان عبداهلل شناتوة
رابعة/ نظم معلومات حاسوبية

التفاؤل

              
  

 كم أحن الى ذلك الش��يء املقي��م في دمي , مع 
أنني لم أجرب��ه ولكن لباس وال��دي وحديثه عنه 
بنوا بيني وبن ذلك الش��ي جسور محبة دائمة ... 
أح��ن إلى بي��ت الش��عر, فخيوطُه احل��رة تقربني 
إل��ى الس��ماء  ويدفعني له ملٌل م��ن قيود جدراٍن 
جتعل من األمان حجًة لألس��ر ... فرجولُة أصحاب 
تل��ك البي��وت أمانهم أق��وى حضوراً وصم��وداً ...

ش��بُح  يح��ول  أن  دون  كرم��اً  بالنه��ار  اللي��ل  تص��ل  ونيرانه��م 
الفق��ر بينه��ا وب��ن كلم��ات الترحي��ب بالضي��ف م��ن بعي��د...

  ونار أُخرى جتود بكرٍم بدويٍّ لتناديني من على ظهر جواد أسمر يذكرني 
لونُه ببشرِة والدي البدوي التي لطاملا أردُت أن أحظى بشيء من جمالَها ..
وأحن الى تلك الس��كينة والهدوء الصح��راوي اخملتلط بتأللٍؤ رملي 
يش��عرني بأنه كن��زي الذي يراه اجلمي��ع وال يعرف قيمته س��واّي ...

وأحن أيض��اً الى جفافها الذي يدفعني 
للق��اء أقم��ار الصداقة عن��د الغدير ..
وأح��ن ال��ى رائح��ة القه��وة اللذي��ذه 
ش��يوخنا  اعت��اد  الت��ي  والس��احرة  
حل��ٍل  طلب��اً  س��حرها  إل��ى  اللج��وَء 
عج��زوا ع��ن إيج��اده ... حت��ى أصب��ح 
له��ا حيز  ممي��ز  من جلس��ات الكبار ...
هذا حنيني مجس��ٌد عل��ى الورق وهذه 
عهوٌد تشهد عليها أوراقي سأعود يوماً 
ما إلى ذلك املكان ... ولن أصطحب من كومة احلجر هذه إال حفنًة من 
الذكريات وقلم وورقة ألكحلها بخواطري املعنونه بوالدتي من جديد.

      

  الطالبة:دعاء اسماعيل ابومنصور 
                               ثالثة/ علوم مالية ومصرفية 

حنين الى البداوة
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.... ]ان نبتعد  أبينا  فقدتها بلمح البصر.... فبهذا شاءت اقدارنا أم 
ويبقى هاجس إلتقائنا حلما مغلفا بأحالم أخرى .... بكيت وبكينا 
... أخاطبها  .... صرخنا بصغر سننا... بصمتنا  صرخنا بعلو صوتنا 
آآآلم هذا   ... بعيدا عن اآلخرين  ال تتركيني أرجوها.... بأن ال تذهب 
احلياه  طريق  عن  بعيدا  عنك  بعيدا  يسير  شخصا  ترى  بأن  مؤلم 
املوت  حبال  ترميه  بجانبك....  وتعيده  بيده  متسك  أن  تستطيع  وال 
بحفرتها ..... وحينها يصمت الكالم وال يبقى اال دموعا بعيون براقه 

تتلهف وترجو مرارا وتكرارا....
ال يبقى اال صدى كلماتها املبعثره .... وابتسامتها التى رسمت في 
اال صغارا  يبقى  وال   .... ترتسم على وجهها  ان  قبل  أحبائها  قلوب 
يبكون على رحيلها وأوراق شجره ماتت في ربيعها وزهور متفتحه 
سقطت عن أمها ..هذا أشد من ألم رحيل من أبصرت وأنت تبكي 
بوجهه .... رحيل من ميسح بيده رأسك .... رحيل من ال تعوضك الدنيا 
مبثله ..... مع كل هذا وبكل مافينا وبكل أحزاننا أستقبلتنا أحضان 
.... بحب وحنان لفتنا بسرير أمل وضعتنا بفراشنا وغطاء  واسعه 
السرير  وبهذا  هكذا   .... مستقبلنا  أحالم  ووساده   .... العطاء  من 
مننا جميعا ..... كم أفتقدها !! كم متنيت بأن أبعثر أحداث ماضينا 
.... كم أفتقدها !! برائحه الياسمن التى متلؤ ثيابها ...أفتقدها !! 
ونرتب حياتنا  ونعيدها  املستحيل  أبواب  نطرق  بأن  تلهفنا  من كم 
كما كانت ... كم حلمت بصغر سني ]انها ستعود فكانت االحالم 
بأننا  أعلم   ... ونفتقدها جميعا   !! أفتقدها   ... واقعي  على  تطغي 
كبرنا ومضينا في طريقنا وأكملنا ... لكن كم متنيت بأن تكون في 
هذه اللحظات معنا تنظر الى ما صنعنا وما سنصنع ... تنظر الى 
بأن  ... ولتعلم  الذين ساندونا وصمموا على مساعدتنا  االشخاص 
ونعلم  أعلم   .... معنا  يكونوا  ان  اخلطأ  من  وجوه   كشف  رحيلها 
بأن الزمن لن يعود الى الوراء ويغير ماحدث فشاءت اقدارنا ورحلت 

وبقينا نحارب كي نبقى ونكمل...
أخر حلم  ولكنه في مكان  لقاءنا معها هنا مستحيل  بأن  وايقنا 

نتمنى أن يتحقق ونعمل من أجل حتقيقه...
ولكن متى سيتحقق ؟؟؟

عندما تشاء اقدارنا  ..
الطالبة : أنوار القعايده

و رغَم ِمضّي السنن ، وتالشي بعض اللقاءات ،
وتساُقِط األشخاِص من ذاكرتي َكالوريقات ،

رَغَم أنِف اّلذى أَبى و بَسَمِة من أبدى الّرضى ،
وعدا عن كلِّ اّلذي مضى ،

ما زِلِت  كطيٍف في داخلي ؛ كال ليس هو
من انبرى ،

راَفْقِتني في مراِحلي الُصغرى
وها أنِت ذا أساَس كّل مراحلي الُكبرى ،

أبْدوا مدحاً بِي و أظهروا اإلنِبهارَ
بقلمي وعباراتي ؛

وما دَروا أنِك أنِت ِحبري ، و ذاَك البياُض
ُ في قاِفَيتي ،

بِِك وصلُت إلى غايتي ،
أذَهلَني ما آلَت إليه حالتي ،
أيا أجمَل من احتلَّ ذاِكرتي ،

قولي ِب رّبك ؛
ِب ماذا أُجزيِك يا غاليتي ؟؟!

الطالبة: هناء علي صالح
ثالثة/ أدب عربي

مشت بخطواتها املتثاقلة ، جتر ذلك اجلسد املنهك  من كثرة العمل,ذيل 
فستانها  يٌجر خلفها و كأنها جتر معه أذيال اخليبة واأللم ,ألقت ذلك 
فيه  تسطر  الذي  دفترها  كان  طاملا  الذي  سريرها  على  املترنح  اجلسد 
أملها وقسوة أيامها بقلم حبره مزيج من دموعها وعرق جبينها , حمرة 
من  قطرات  لتكّثف  الدافئة  األنفاس  تلك  تبث  املرتعشتن  شفتيها 
املاء على النافذة عند مرور نسيم الليل البارد خاللها صوت قوي كاد ان 
يُحطم حتفتها مع أنها من حجر الصوان ,مُيزق ذلك الصمت الذي التف 
حولها ليجرها بقسوة من ظالل الطمأنينة التي لم تلبث أن شعرت بها 
الذي بدأت تخطه على  ,وليوقف شعاع األمل  بعد أن عانقت وسادتها 
سريرها ,صوت كاد ميزق طبلة أذني أنا مع أنني لم أكن قريبة منها ,كان 
» وغسل   : رقبتها  برزت عروق  قد  و  ,قالت  أنثى  أنها  مع  صوتها خشناً 
األواني ,أم يُخّيل إليك أنني سأقوم به . » أجابت بصوتها اخلافت املرتعش 
: » ولكني متعبة يا أمي ,أليس في قلوبكم رحمة ؟ » لم يلبث  حرف 
على  بقوة  و  حتط  الصفعة  وتلك  إال  شفتيها  يفارق  أن  املربوطة  التاء 
نفسي  في  قلت  دائمة,  حمرة  إلى  باحلمرة  املشوب  لونه  لتحّول  خدها 
: كنت أظن أّن أُمك أفضل حاالً من والدك ؟؟.  نظرت إلّي ثم ابتسمت 
بحزن وقالت : » انتظري فهذه الصفعة لم تكن إال البداية فقط » , ساد 
اللحمية لهذة األم  فالكتل  أرى شيئاً  الصمت وخبى الصوت ولم أعد 

الشرسة – ولي حتفظ على كلمة أم _  غطت على كل شيء .

لُت خاللها أن الفتاة قد انتهى  مرت على هذه احلادثة سنن طويلة  ِخِ
املشؤوم  التعذيب  ذلك  وطأة  حتت  األخيرة  أنفاسها  ولفظت   , أمرها 
ُكتب  ,منصة  املنصة  على  تقف  التي  الشابة  بتلك  فوجئت  ,ولكّني 
عليها )معاً ضد العنف األسري ( .صفق اجلميع لها وال زلت أنا حتى هذه 

اللحظة أستمر بالتصفيق .

                            
                                                                 الطالبة:  بشرى فؤاد
                                                     ثانية  /  هندسة حاسوب                                                                                                

عندما يأتي الربيع 
بعد لسع من الصقيع 
ويعود األمل بعد حن 
ويختفي اللحن احلزين 
تراني أعيش سعيداً 
فهذا عشم ابليس 

في جنان رب العاملن 
فقد ذهب العزيز 

وبت وحيدا كالسجن 
ال يعرف اال اخلريف 
وحر الصيف املذيب 
وأوجاع ليل طويل 

وفي آخر البيت ساعة حمقى 
التعرف يتيما من مسكن 
لوهلة صرخ القلب بأنن 

فقمت ومشيت في الطريق
بخطوة خائف بئيس 

فامتدد نظري لألفق البعيد 
ضباب.. دخان.. رماد كثيف 

دعسات أقدامه على الرصيف 
أنفاسه متر من أمامي كالنسيم 

فحدثت الصمت بوجع وأنن 
تراه يعود العزيز؟

الطالبة: كلثوم حسن سالمة
ثانية/ ارشاد مدرسي

أحن صفعة

أفتقدهاحبري وبياُض قافيتي 

العزيز 

غياهب  ف��ي  جلسُت   
قيثارة  على  أعزف  الليل 
األمل متأمالً بالتئام جراح 
ماٍض  ذكريات  ِحاكتها 

جميل ..

بألون  نزّينها  جميلة  صوراً  خيالنا  في  نرسم  األحيان  من  فكثير 
في  حتمل  املطر  حبات  خيوط  من  املنسوجة  الزاهية  الطيف 

طياتها األمل والسعادة بعبق روح العطاء والصفاء.

ليّغير تلك  البهية،  الصورة  تلك  الذي يقلب  املرير  الواقع  ويجيء 
حاكتها  التي  األحداث  تلك  تكن  لم  فلرمبا  املنشودة،  النهاية 

أرواحنا ومشاعرنا تكفي الستكمال النهاية املرجوة.

فلم تعد الدموع جترحني، لم تعد اجلراح توجعني،تخدرت املشاعر 
نهاياتي  فكل  تبكيني،  املأساوية  النهايات  تعد  لم  كثرتها.  من 

أصبحت مخيبة لآلمال.

                                                                  الطالبة:  سناء عويد الشرعة
                                                     ثانية  / علوم حياتية

لْم 
تُعد

 تعنيني

احاديث حتت ضوء القمر..

كانت تلك الليالي من اجمل ايام عمري الذي لم اعد اس��تمتع به 
رغم كل شي..جلس��نا سويا حتت ضوء القمر وحتدثنا عن بعضنا..
كنت اعشق الليل رغم خوفي الشديد منه..في كل يوم جنلس فيه 
سويا كانت الدموع متأل وجهي واالبتسامة تسترق اللحظة لتشق 
طريقها عل��ى وجهي..كنا جنلس حتت ضوء القم��ر والنجوم..وميأل 
قلبي بالدفء لتلك االحاديث..كم كانت جميلة تلك املناقش��ات..
وضحكاتنا متأل املكان..يا إلهي ما الذي حدث..بقي القمر س��اطعاً 
وبقيت احاديثنا معلقة على النجوم لنس��ترجعها كل ليلة حلن 
اندالع احلرب التي ش��ردت ودمرت كل ش��يء وسرقت كل احالمي.. 
انتهت س��عادتنا وفرحتنا..جميعهم يصرخون..يبكون..يحاربون .. 
ويعتصمون..في كل مساء تتعالى اصواتهم وهم يتجادلون..واما 

انا فانتظر كل مساء رسالة ممن كنت اجلس معهم..
وبعد مرور عشر سنوات..)وانا في صدمتي(

ق��رع جرس املنزل...وانا على ام��ل ان يكون احد ممن تعود قلبي على 
االش��تياق لهم..ولكنه ولالس��ف كان الرجل الذي ينقل الرسائل 
واالخبار من مكان الى اخر ولكني ال اذكر اسمه..وسرعان ما وضع 
داخل ي��دي مغلفاًَ قدمياً عليه غبار وكان متس��خاً كثيراً..وبعد ان 
اغلق��ت الباب فتحت ذلك املغل��ف وقرات الرس��الة....وكانت من 
اق��رب الناس على قلبي وه��و اخي الذي جلس��ت معه حتت ضوء 

القمر..وكان من محتوى الرساالة.. 

 ))حبيبت��ي وصغيرت��ي الغالية..ان��ا االن في منطق��ة بعيدة جداً 
ولألسف ال اعرف اس��مهاا..ما زالت احلرب مشتعلة مع االجنلييز..
وان��ا احمد اهلل على صحت��ي فانا بخير واحلم��د هلل..واعدك باني 

سابقى اتواصل معك ان اطال اهلل وأمد بعمري..((
ل��م اصدق وبع��د طول املدة ان ش��ياً من��ه ق��د وصل..!!حتى اني 
احتضنت الرس��الة بلهفة وشوق..واس��مريت على ه��ذه احلالة.. 
في كل ش��هر او اكثر بقليل تصلني رسالة منه...واما اخر رسالة 
فكانت بعد انقطاع طويل..وبعثها ليخبرني انه سيعود الى ارض 
الوطن عن قريب..لم امتالك نفس��ي لشدة الفرح..وبدات احتضن 
ص��وره املليئ��ة بالغبار...وبعد مرور االيام والس��نن.. بدا الش��يب 
ينهش ش��عري االس��ود ااحلالك..وان��ا انتظره عند الناف��ذة...وذات 
يوم قرع اجلرس الذي على وش��ك املوت..وفتحت الباب على ش��وق 
اللقاء..يا الهي لم امتالك نفس��ي حينها..حن رايته..ولكنه مازال 
في صباه وش��بابه... وبعد ذلك جلس��نا قرب النافذة التي اعتدنا 
على اجلل��وس قربهاا وتناولنا فنجان القهوة الس��اخن وبعد مرور 
اسبوع على عودته قرر السفر الى بيروت ليكمل دراسته اجلامعية 
في اجلامعة االمريكية هناك...وس��افر اخي..واما انا ما زلت انتظر 

رسائله بشوق وحنن...
                                                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                             
الطالب: هشام علي القضاه
ثانية/ محاسبة وقانون جتاري

اشتياق وحنين

بريشة الطالبة: وفاء املشاقبة
رابعة/ معلم تربية فنية

أحالمنا صغيرة تقوم و جتري في دنيا كبيرة واسعة جداً،ال نراها واسعة 
إال عندما تبدأ بالسعي في حتقيقها فالكثير عندما يبدأ بالسعي في 
حتقيقها تصفعه الدنيا بخيبات األمل مرات كثيرة ألنها كبيرة و عنيدة 
بل  الدنيا  ألوامر  ترضخ  لن  البقية  ولكن  يخمد  و  سيتسلم  والكثير 
يعاندها بالتمسك بنجاحه، قد تعاندها الدنيا في بداية األمر و تتعبه 
لتعلمه أن الغالي له ثمنه و قد توقعه مبصائب كثيرة يفهمها الكثير 
أنها متاعب تعرقله في طريقه, ولكنه في النهاية يقتنع أنها تعلمه 

في كل عقبة درس جديد فأحالمنا صغيرة في دنيا كبيرة .
                                          
  الطالبة أماني عواد 
                                       تخصص/ الفيزياء 

احالم صغيرة 

استقر على كرسي قدمي، في بقايا آثار بيت عتيق، وحيداً كان، بن 
أحشاء سقف منثور ونافذة مكسورة، ينظر من ثقب النافذة، رأى 
ووردة مقابلها، نظرت عيناه فتاة حزينة  نفسه من خالل شباب 
تعيش بقرب زاوية على الشارع، سمع إقامة الصالة وخشع إليها، 

متّنى لو كان مكان الطفلن اللذين يستمتعان بالكرة.

ذهب لينام، افترش همومه ونام عليها، وتغطى بغطاء اآلالم،حاول 
عمراً  عقله،طلب  ونزع  نفسه  من  الهروب  وجّرب  وحدته  نسيان 
ألقته  صديٍق  وداع  أراد  فقد  الوقت،  من  مزيداً  يعطيه  بأن  ورجاه 
الغربة في زمن بعيد، أو ابن ارمتى في حضن آخر. نام رغم أفكاره 
مع أنه علم بأن أحالمه لن يعيش سواه فيها في حلمه رأى نفسه 
والتراب  التي تعّدت عمره فانحنى ظهرها  الكبيرة  حتت شجرته 
واألرض  ، السماء لم تكن موجودة،  به من جميع اجلهات  يحيط 

انقلبت. 

وبعد تعب طويل من االنتظار، طلب من العمر أن يهدأ، واستجاب 
القضاء،وهدأ  به  وأحاط  القلب،  في  املطر  فتوقف  لذلك  القدر 

عمره، وما بكى قبره أحدا وما رثى ورقه شخصاً  .
الطالبة:دعاء أبو خضرة

الطالبة:دعاء أبو خضرة
رابعة/أدب عربي

تنظر  عندما  احلياة  أجمل  ما 
إليها بجانب مشرٍق، وما أجمل 
أشعة الشمس الذهبية عندما 
وما  املتأللئة،  بأشعتها  تُشرق 

أجمل أن تبدأ يومك بالتفاؤل وبابتسامة مشرقة.

فلتنظر إلى احلياة من جانب إيجابي وتكسر اليأس بالتفاؤل والفرح، 
والجتعل احلزن عنوان يومك، فتأكد عند تفاؤلك باخلير أنك قادر على 

التغلب عليه فال تقع أسيراً للحزن واليأس.
 بادر باالنطالق إلى حياة ملؤها السعادة والفرح بإرادة قوية متضي 

لغد مشرق وجميل.

الطالبة:مرمي يونس الرواشدة
ثانية/فيزياء

زمن ووحدة

ال تكن
 أسيراً
 حلزنك

متنيت أن يكون لي مالك يجد روحي الهاربة
مع تساقط املطر 

تسقط كحبات اللؤلؤ 
لتأسر روحي بعزف حلن 

تعزف أغنية حياتي 
نغمات أيامي 

على الّناي 
فتعيد روحي نبضات قلبي
وكأنني ُولدُت من جديد 
وأكتشف سرا غموضها

حينما تولد روحي من جديد
من حبات املطر التي تسقط 

على حافة ذلك الطريق
وتصبح ثلجا 

تقع من جنوم السماء لتمأل األرض  
على األ سوار

وعلى األشجار
و الشرفة حتى على حافتي ذلك الطريق 

تقع على أوراق األشجار 
وتغوص في البحر

وتصبح حبات لؤلؤ بيضاء 
نغمات احلياة تعيش على حلن غريب 
نبضات القلب وروح هاربة إلى اجملهول

وعيون تنظر إلى نهاية الطريق
كأن كل نغمة منها تعطي احلياة 

مثل وردة تتفتح
واألرض متدها بشيء غريب لتعيش

مثل روح تعطي للقلب نبض احلياة 
 وتصبح حلنا واحدا 

من نغمة الهواء وأوراق الشجر 
 نغمة األرض والسماء 

أو حتى نغمة الشمس والقمر 
وتصبح أحلان بلغات مختلفة 

تروي حكايات عشق 
روح تعشق الهواء وقلب 

يعشق األحلان حب احلياة  
 

الطالبة:  بيان محمد رجا
       MIS /ثانية

حلن حبة املطر

    ما مدى وسع قلم ينجز كتابات يعجز العقل عن تصورها 
؟

فإذا احترقت األوراق ال يبقى منها سوى الرماد، أو تغدو أوراق 
مقدسة بعد سفكها.

 ، الكلمات عن شفتي  وذابت  أوراقي  السطور عن  اختفت 
إلى أخرى.. ال أجد ما يكفي للتعبير عن  انتقل من كلمة 
املعادالت سوى القلم .. يجف عندما يتألم .. فيتألم بعدما 

يجف..
ما سبب قعودك هذا ؟

أهو ألم فراق حبرك ؟ أم هو مواجهة أسفار ما تكتب من 
رفات السنن ؟!

ال عليك ..فقليل من يشعر ..وقليل من يفقد .. فكثير من 
يكتب..

ال عليك!
يسيراً  نحتسي   .. البعض  يقول  كما   .. فانية  حياة  في 
اخلبرات.. فنتعلم طريقة فهم  أبواب  من مواقفها.. تفتح 
ندركها  مواقف  مع  التكيف   .. )باألحرى(  أو  معادلتها 

ونداركها ..

بسواعدك.. بإرادتك ..تزرع حزناً في باطنك .. تعمي البصر 
على  مزدلقة  إبتسامة  تنقش  رمبا  أو   .. جميل  هو  عما 

وجنتيك ..
بغنى  وهو  منه..  ومرفوضة   .. عليه  مفروضة  األعباء  تلك 

عنها..
لم يخلق اإلنسان ضعيفاً.. ولم تدخل إليه أعباء ينمازها 
سالب  فتجد   .. كثيراً  فكر  قليالً..  لنفسك  انظر  اجلزع.. 
َعَبراتك ألجل مسمى.. فتقلع عما كنت عليه..                                        

                              
                                                                      الطالبة: مرام احلناوي

أولى/ إدارة مخاطر وتأمن 

متلكها الغضب , تشنجت عروقها ,واحمر وجهها, وصرخت بأعلى 
صوت : 

_ أين أبوك ؟! أين أبوك ؟!
بقيت انظر إلى عروقها التي لم أراها هكذا من قبل , وقلت بكل 

جرأة :
_ لقد أرسلته إلى دار املسنن . 

حدقت بي , و رجت كتفي , وأخذت تبكي كاألطفال الصغار , رمتني 
ع األرض , وانطلقت مسرعة, وأغلقت الباب بصورة أقرب إلى حدوث 
بابتسامة  ذهبت  و  مالبسي  بدلت  بل   , أبال  لم   . املنزل  في  زلزال 
عريضة إلى مدرستي وأصبحت أبحث بن الطالبات عن رفيقاتي , 
قلت لهن : لقد ذهبت به إلى دار املسنن كما نصحتموني, نظرت 
إلي بنظرة استهزاء وقلن : يا لِك من غبية, حدقت بهن وقلت : ماذا؟! 
ضحكنا بصوت مرتفع, وقالت إحداهن : ها هي الصديقة الرائعة, 
إلى األسفل, فإذا  املال؟ حركت رأسي  وقالت األخرى: هل أحضرِت 
بثالثة تقول:إذا سنفعل ما اتفقنا عليه, تبسمت وقلت : ستدخل 

املعلمة الصف هيا نذهب .
الذي  السوق  إلى  املدرسة  من  هربنا  االستراحة  وقت  أتى  عندما 

بجانب املدرسة .
كنت اهرب كل يوم حتى اشتري دواًء ألبي ..... ال ,ال هذا من حقي 
أنا فتاٌه ويجب أن   .... ارتدي أجمل املالبس مثل صديقاتي  إن  يجب 

أعيش كما أريد .... نعم من حقي ..
_ ما رأيك بهذا ؟!

_ وااااااااو ما أجمله ...
_ هيا جربيه ...

_ ال لن أجربه بل سأدفع املال و أخرج ....
اشتريُت ما يحلو لي من املالبس الفاخرة و من األحذية من أجمل 
ما رأت عيناي ..... سأغدو مثل جنمٍة سينمائيًة .... وااااااااو ما أروعني 

.....
_ هيا أسرعي , ستدخل املعلمة الصف .

لم  الذي  الوحيد  الكتاب  وهو  اإلسالمية  التربية  كتاب  أخرجت 
أفتحُة البارحة , دخلت املعلمة الصف وقالت :

_ اجلسن ....
كتبت املعلمة )بر الوالدين( و قالت : ها هو عنوان درسنا لهذا اليوم 

.
سأخرج من الصف .. نعم علي اخلروج بأي طريقة كانت ...... وقفت 

, فنظرت املعلمة إلي وقالت : 
_ ماذا تريدين ؟؟

_ إن رأسي يؤملني , هل تسمحن لي بالذهاب إلى ممرضة املدرسة 
؟؟

_ نعم , هيا اخرجي .
ذهبت إلى ساحة املدرسة و أخذت أسير هنا و هناك حتى قاربت 
احلصة على االنتهاء,وعدت مسرعًة إلى الصف وأمسكت يد الباب 
فسمعت املعلمة تقول: ال تنسن من رباكن و تعب عليكن حتى 
وصلنت إلى هذه الدرجة , انظرن إلى صديقتكن التي والدها مريض 

إنها تدخر مصروفها لتشتري به دواء ألبيها ..
أركض  أصبحت  و   , عروقي  في  الدم  وجتمد   , بالبكاء  أجهشت 

كاجملنونة .
أبي أنت من لونت حياتي .. ماذا فعلت ؟! أهذه أنا !! كم أحبك يا أبي 
.. إني أرى خياال لشخص قد أكون أعرفه ... إنها أمي .. ال ,ال ليست 

أمي و ملاذا أمي تبكي ...
_ أأنت هنا ....

أبيض  وشاحاً  أرى   , أبي  سرير  إلى  سريعاً  ودخلت  بقوة,  دفعتها 
على وجه أبي, ارجتفت يداي, وأسرعت قليال , وألقيت الوشاح على 
األرض,إنها الدمعة األولى ...الثانية... شددته إلي بقوة, وبدأت أصرخ 

أبي ... أبي ...
و   ... ذراعي  .. أحد ما يشد  إنني أسمع أصواتاً ألقدام تقترب مني 

ينظر إلي نظرة غضب.. صرخت بأعلى صوت : 
ادخرها  التي  األموال  هي  أخذتها  التي  األموال  إن  اآلن  أتيت  _هل 

أبوك لِك حتى يشتري لِك أفخر فستان في املدينة ....
 ثم طأطأت األم رأسها قائلة :لكن هذا قضاء اهلل و قدره . 

الطالبة: آسيا ابراهيم بني سالمة
أولى/ تخصص فيزياء

رحماُء .. ولو !

معادلة الحياة

   في ذلك اليوم دخلت إلى الغرفة .....وبدأت أجتول فيها .... إلى أن 
استوقفني ذلك الشى.....الذي لطاملا أحببت اللعب به.... فكنت 
.... كي  األخر  تلو  واحدا  إلى كل من هم حولي  واذهب  امسكها 
اسمع دقات قلوبهم .... فكنت أضعها في أذني وأضع طرفها األخر 
على صدورهم ... ولكنني لم اكن اسمع سوى بعض النبضات....

عند  ......و  مختلفا  رمتا  ذات  نبضة  منهم  واحد  لكل  فكان    
ألنني  العارمة......فقط  بالفرحة  اشعر  النبضات  لهذه  سماعي 
.... كل ذلك واكثر  اسمع ذلك الصوت الذي تصدره تلك القلوب 
لكن  ....و  السماعة  لهذه  رؤيتي  ...عند  عيني  أمام  في حلظة  دار 
أفاقني من ذلك الدوران ......احلادث الذي حاولت فيه جاهدة سماع 
فعاودت   ...... اسمعه  لم  ولكنني   .... أمي  صدر  من  الصوت  ذات 
احملاوالت مرارا و تكرارا ولكن .... لم تكن ذات جدوى ...فقط توقف 
قلبها و لم يعد يصدر تلك النبضات ....التي كانت متتلك هي أيضا 

رمتا خاصا بها.... 

الطالبة: براءة البداينة
ثانية/ نظم معلومات حاسوبية

"السماعة و ذلك الصوت"



1011 أفق أفق

  يترامى بصري عند أطراف الصحراء عّلني أقيسها بحدود 
وهمية،ولكن كلما مشيت و تعمقت إلى داخلها متحى هذه 
لنفسك  التي رسمتها  باخلطوط  تذكرني  ما  اخلطوط،كثيرا 
التحول عنها إميانا منك بأنها حتقق السعادة و  أبيت  و لنا،و 
أفكاره  معه  ترحل  حتى  اإلنسان  يرحل  إن  حقا.ما  ذلك  كان 
اخلطوط  آماله..و متحى  و  آالمه..أمنياته  و  أحالمه..ذكرياته  و 
التي رسمها لنفسه وملن هم حتت سلطته،و لكن من هذه 
اخلطوط ال تكون حمراء أو تتسم بالسواد؛بل منها ما تشبه 
إخالصها.. و  وفائها  ..في  إميانها  و  صدقها  في  املطر  أقواس 

في حبها و انتمائها..و حتى في رحيلها تبقى،و إن سطعت 
و  إشعاعا  تزداد  امللونة  اخلطوط  فهذه  املطر  بعد  الشمس 
وردي  أننا في عالم  نورا..أمال و حبا..حقيقة و حلما..و نشعر 
األلوان،هكذا أخالك يا أبت..مزيجا من احلب و األلم ..و احلقيقة 
املستقبل،كلماتك..أفكارك.. و  احلاضر  و  املاضي  احللم..و  و 
خطوطك التي تشبه أقواس املطر..تشعرني بالدفء و احلنان 
؛و بالطمأنينة بأني لست في حلم بل في علم..و حتى بعد 

رحيلك أملح خطوطك امللونة و أحملك أبتاه.

الطالبة: مرمي أحمد فهد العبادي
ثانية/ أدب و دراسات باللغة االجنليزية

مآ زالْت رائحة املَكان الذي الَتقينا فيه أول مرة عالقة بي ، تلك 
اللحظات بأدّق تفاصيلها َمنقوشة على ُجدران الذاكرة.

تَنتظم  تتزني في مشيتك حّتى  أن  أّنني ُكنت أطلب منِك  أذُكر 
دّقات َقلبي ،، “ حتى ال مَييل الَكوكب “،، وأغارُ جدآ من أشيائك ،، 
أذُكر  زلُت  ما   ،، أيضآ   ،، يَقُتلني  مّني  أكثر  ُقربك  دائما  ف�َوجودها 
بَوح الفراشات لْي ،، تُخبرني أّن لدي أجمل اإلناث ،، وأّنها في ِحيرة 
وِغيرة ،،  اآلن ،، ال أنِت ُهنا وال الَفراشات، واآلن استيقُظ على واِقع 

الِغياب وأسمع الّنايات تأن ، حَتّن وتَبكي على الَغائِبن .

عادًة ما أنتِظر املَساء ألشكو له ،، واشعر به يَحَتِضُنني بكّل ما 
يحويه من أسرار ،، يَروي لي ما يُواسيني ِمن احلِكايات ،،

يخِبرني بأّن : لسَت وحَدك من ينَتظر الغائِبن ،، ف� أنا غاَب عّني  
قمري ُمنذ زمن وما زِلت أنَتظر ف� الوجد ب� ولِه التأويل ..... أحمق !
ويحُدث أن يَكون االشتياق ِفكرة ،، تُولد من احلُب ويقُتلها الفراق !

الطالب : عالء محمد الهروط
ثالثة/ هندسة مدنية

لن  مرهقه  ,فأوتارك  سأغني  ترنيمة  أي  على  قيثارتي  يا  أعرف  ال 
حتتمل أي ملسة فتنقطع متاما مثل شراييني منهكة جتر الدم إلى 
أقفاص  بن  الوحدة  وحشة  في  هناك  يعيش  الذي  املقفل  قلبي 

صدري احلزين ال تسمع سوى دقاته املليئة باأللم..........
سأتركك يا قيثارتي هناك على حافة سريري ألمتع ناظري ال أريد 
أن أعزف على اوتارك اجلريحة فأخسرك فما من احد يؤنس وحشة 

وحدتي.

جراحي  تبرد  عّلها  الليل  طوال  همومي  أليك  وأبث  ساحتضنك 
وجراحك ,سأبوح بسر عيوني الظاملة التي لطاملا حبست دموعها 
التي  القاسية  ابتسامتي  بسر  لك  وأبوح  سراحها  تطلق  ولم 
تخفي في داخلي غصة وأملا وأبوح لك مبرارة الوحدة التي أعيشها 
مع إن الناس كثيرون من حولي ,ويصغي إلينا القمر وتبكي معنا 

النجوم ...
الشجرة  أغصان  من  قطفت  التي  الوردة  تلك  مثل  متاما  قصتي 
يحسدونها  يريدها  الكل  الغرباء  يدي  بن  ”تنتقل  حتتضنها  التي 
على حسن مظهرها وال يعرفون ما يعتصرها من ألم إلحساسها 
أوراقها وسرعان ما تذبل وتبقى وحيدة  بالغربة فيجف األمل في 
مقعد  حتت  أو  الرصيف  حافة  على  هناك  جتدها  يتركها  والكل  
لتأتي الريح وجتوب بها إلى ما تشاء أو جتدها بن طيات دفتر للذكرى 

وقد مر عليها الزمن وتغيرت مالمحها ...
الظالم  وسط  هناك  يعيش  الذي  احلزين  القمر  ذلك  مثل  قصتي 

احلالك في سماء بعيدة ينتابه شعور اخلوف والرهبة واحلنن ....
كثيرون من يتغنون به ..من يغازلونه ..بل أحيانا كثيرون من يؤنسون 
وحدته ويساهرونه طوال الليل ولكنهم بعيدون عنه  كل البعد....
هكذا هو قدر القمر ”ليس له صديق“ كتب عليه أن يبقى وحيدا ال 
احد يبادله احلنن ودفء املشاعر، ال احد يفهم صمته وسّر سكونه 

، الكل يبثون إليه جراحهم وما من احد يشاطره آالمه .
لم أكمل احلكاية بعد ولكن من حرارة الكالم نامت قيثارتي على 
وسادتي ...وغاب القمر وبن كّفي ذبلت الوردة وبقيت وحيدة أغني 

لروحي ” يا اهلل تنام ..يا اهلل تنام.

الطالبة: أسماء اخلوالدة 

ثالثة/ علوم حياتية

حزين كقطعة ليل مظلم كئيب مكسور كعصفور ضائع بريء، 
 ، الالمعة  األعن  ذو  الغريب  ،ذاك  وجه  مالمح  تلك  يتيم  كطفل 
يجلس خلف   ، املاضي  ذكريات شريط  يختبء خلف  الزي  مهمل 
شجرة تذوق منها سم التجارب وعبق السنن ،ليسترجع أحداث 
باتت ماضياً عتيقاً  ليتذكر ان ضيقاً قدمياً وان اجمل ما لديه سلب 

...
الطالبة: سمية طالل شلدان
ثالثة/ اللغة االجنليزية وآدابها

كم أكره املتسلحن باحلرف.. املتنمقن به
الساكنن في عتمته كالعناكب 

يا لهؤالء الشعراء والكّتاب 
هؤالء الذين زخرفوا احلرف ليبدو باهتاً

أولئك الذين  نحسبهم يكتبون وهم في احلقيقة يعتاشون
أنا من إبداعي احلرف يولد

الطالبة: سيرين يونس

أحملك أبتاه

هوى الغزال قصدُه إياِك

قيثارتي

عبق السنني
بوح

بَوح رسالة

بالَهوى املَُضرَِّج  بالَقلِْب  َحنانَْيِك 

أب��دي الَتَجلُّ��َد ف��ي َه��واِك وإنَّ لي

َعين��اِك ي��ا َمْخلوَقت��اِن بَِجنَّ��ِة ال�

كأنَّه��ا ��الُم  الظَّ لُه��ا  يَُكحِّ س��وداً 

ُع��ال وَْحَدُهم��ا َسم��اواٌت  َعْين��اِك 

ً ي��ُف يَْغدو ماِطرا في ُمْقلََتْيِك الصَّ

وَُهم��ا اللَّت��ا تَُدلِّ��الِن عل��ى الَهوى

ُمكرَّم��اً الَعزي��ُز  يَْبَت��ديُء  وَبِِه��نَّ 

ي��ا َصْوتَها الّناَي استق��رَّ مِبَْسَمعي

تُْبِع��دي ملّ��ا  النَّْف��َس  أَُع��ّزي  إّن��ي 

م��راَء ُكّفي ُحبَِّك ال� يا َظْبَيتي السَّ

تِلَْك الُعي��وُن اخلُْضر َكي��َف أَردُّها ؟ 

ه��ا بَِقدِّ الَك��الُم  يُْخَتَص��ُر  َهيف��اَء 

َحبيَبت��ي َعلَْي��ِك  أُعاتُِبن��ي  إّن��ي 

لَي   وال��ت��ذك��ار  ال��ش��وق  ق��د ل��وان��ي 

ل���ن األع���ط���اف م��س��ل��وب احل��ش��ا 

أم���ل���ح اخل���دي���ن ي��غ��ض��ى دون���ه

ف���َي م���ن س��ه��م امل��ن��اي��ا م���ا به 

مدمعَي   م��ن  ج���رت  ق��د  دم����اًء  ي��ا 

الكبو  ت��ف��ل��ي��ذ  ال���غ���زالن  ع����ادة 

به أض��ن��ان��ي  م��ن��ه  س��ه��م  أَي 

له  أت���ب���اع���اً  ال���ع���ش���اق  أل����ف 

له  م��ش��ت��اق��اً  راح  أس���ي���ٍر  ك���م 

وغ�������زاٍل أه���ي���ف ال���ق���د ط��ري

بالهوى  س��ح��ر  عينيه  م��ن  ف���اض 

بسمته   ف���ي  احل��س��ن  ك���ل  ح����از 

علي  زورا  ش���ه���دت  ل���ي���اٍل  ي���ا 

غ����اب ع��ن��ي وص���ل���ه م���ن م��دة 

حل��م��ى ظ��ب��ي امل��ه��ا ب��اه��ي احمل���ْي

طْي اخلصر  ف��وق  كشحيه  ط��وى  قد   

اللمْي معسول  ال��س��م��رة  أع���ذب 

وب���ه م���ن س��ه��ده م���ا ك���ان ف��ْي

مقلتْي ف���ي  راق�����دا  وس����ه����اداً 

امل��ت��ف��ي ف������ؤاد  وت��ف��ت��ي��ت  د 

وق���ي���ود دق���ه���ا ف���ي م��ع��ص��م��َي

ش��ي أي  خ���ط���اه  ي����ت����ف����َدون 

وق���ت���ي���ٍل ف����ي ه������واه وك��م��ي

ل��م يحي  م��ر م��ن ع��ن��دي ع��ج��والً 

احليي ال��وج��ه  ع��ل��ى  ال����ورد  ينثر   

ف���ب���أي ال����ش����وق أل����ق����اه ب���أي

ال��ك��رى ص���ار قصي ف��ي  وخ��ي��اال 

إل��َي ي��س��ري  أن  للطيف  فاسمحا 

ل��وِم َقليال ي��ا رَبَّ��َة الَقلْ��ِب الظَّ

َعلي��ال م��وُع  الدُّ مُتازُِج��ُه  َجَس��داً 

�ِف��ردَوِْس واألْه��داُب ُص��رَن نَخي��ال

َظلي��ال احلَبي��ُب  تََفي��أَُه  ِظ��ّل 

يُْش��ِعلَْن م��ن َط��رَِف الَغ��راِم َفتيال

جني��ال اخلَري��ِف  أوراُق  َفَتصي��ُر 

والتَّْنكي��ال لْ��َم  الظُّ وحَُتَرِّض��اِن 

ذَلي��ال الَعزي��ُز  يَْنَقلِ��ُب  وَبِِه��نَّ 

َهدي��ال يَ��رِقُّ  إذا  احلَم��اِم  َسْج��ُع 

وََعوي��ال مأمَت��اً  فيه��ا  وأُقي��ُم 

ثَقي��ال الكاِهلَ��ْنِ  َف��ْوَق  زاَل  م��ا 

هل ل��ي أليك م��ن الهجي��ر مقيال

لُت الَه��وى تَْفصيال لَو ِشْئ��ِت َفصَّ

َجزي��ال الزَّم��اِن  ذاَك  عل��ى  ُشك��راً 

إنّي أعاِتُبني عليِك

شعر الطالب: ليث عمر الربابعة 
تخصص: محاسبة وقانون جتاري 

الطالبة:رشا غامن
ثالثة/ اللغة العربية

بصمتك هذا ستحمل وزري
ووزري مثل همي ثقيل جدا .

كان يرافقني مثل حاسة سادسة في عروق يدي 
لكنه مخدر احلواس

ولن يأبه حلواسي املئة

 قلها ثانية
أعد صياغتها

لقد سمعتك في غفوتي تلحنها كعادتك

اشتقت بأن تقولها

قلها ناسيا أو منسيا
قلها قاصدا أو مترفا

قلها شاعرا أو ناثرا
قلها شوقا أو وجدا

قلها محبا أو مكرها
قلها حالال أو بغيا

أستبيح الشعر فيك
فتخر احلروف لبيت القصيد .

ما  شيء  روحي  ففي  روحي  غياهب  في  لتضيع  اجملهول  في  أحاورك 
يشبهك .

أتركك لروحي أم للقصيدة
أغار من كليهما عليك 

أنت نضارة قلمي
نبضه  سأحرق  قلبي  أزعجك  وإن  قلبي  بجوف  سأحبسك  لذلك 

لتستريح. 

أضيع في عذوبتهن 
الغاليات على عمري قبل قلبي : عيناك ساعة السحر

يا حظ من يراك 
ويسمع بحة الناي في قصب السكر ذاك ، 

يراعك الذي ال يعرف إال أن يقول كل مالذ وطاب
وكم أنا محظوظة مبا فات من ذكرى

 أستند فيها أليام لرمبا أسترجع بها نكهة السكر األبيض .

وكأني أسمع صوتك 
أسمع طربك
بحات ناياتك 

شفافية روحك 
إني أسمعك يا حبيبي

أسمعك وكلي إصغاء لوهمي .
في أخبار لياليك اخلمس البعاد كانت لي احلظوة بالشوق وبامليعاد 

ومضات

زَادا  لُق����ي����اَك  إل�ى  َشوقي 

َه������وًى بي  صدري  ضاَق  قد 

مبْع���ن���ت ِمنُه  وبُ����ل��ي��ُت 

َع�اذل������ي يَط���م����ُع  فإالَم 

دِف�اَع������ُه أَست���ط��ي���ُع  ال 

ف��������ال َعيني  َجنْت  َما  هو 

لها أرق�������ت  نَ����ظ���رًة  يَا 

الت�� عن  اضحت  مبْن  لي  من 
َقداً الُرمُح  َم�������اَل  َهيفاُء 

ما الُس�����ود  اجلُفون  وِمَن 

ِمن�� أنَّ  لوال  َكال������ب�����درِ 

َمشْت َشمَس�اً  رأى  َم�ْن  يَا 

الَقنا ُسمر  دُون���ه�����ا  ِمن 

الِعتا واالُع�وج����ي�������ات 

ف���������ؤا يَا  تَبلُُغ  َهيَهاَت 

الرَشادا يُ���ن��ازُِعني  وَهوًى 

اتقادا بيَّ  تَ�����وَق���َد  وَجوًى 

ارادا مبا  ع�����ل����يَّ  يَقضْي 

ال���ُف���ؤادا َغلَب  قد  واحلُُب 

ِعنادا يُ��ق��ل�ْع  ولم  وج�����داً 

الُرقادا ذُق����ُت  وال  َق������رْت 

الُسهادا وَح���ال���ف�ْت  َعيني 

انفرادا احلُ��س��ِن  في  ��مثيِل 

َمادا الُغ����ص����ُن  والرَطيُب 

ِحدادا بِ���ي����ض�اً  يَدعونها 

زادا رَت  ُقدِّ ما  احلُسُن  ���ها 

تَهادى َح���س���ن�اٍء  زيِّ  في 

إِطرادا ���ردُ  تُ�����طَّ والبيُض 

ورادا ُق����بَّ�����اً  َصواِهالً  ِق 

ُمرادا  بَ�����ُع�دْت  التي  ِمَن  دُ 

شعر الطالب: محمد الرواشدةشوقي 
رابعة / محاسبة وقانون جتاري

                                                                        
   في يوِمك ، تتشابُك بناُت الشفاه ، وتستعصي على األديِب األريِب ّرؤياه ، ويختلُط الّتقديُر 
بالّتبجيل ، ويرتقي املقاُم كثيرًا ، حتى يكادُ ال يَطالُ��ه العادي من اخلطاب ، وال يُطاولُه املدّبُج 

من الّتعبير.

 لكْن ما يُهّون األمرَ على من يكتُب في حضرة املعلم ؛ أّنه على يقٍن مبا ينبغي عليه كتابُته 
، حتى لو استعصْت عليه سبُل التوصيِل ، وشّق مدادُه عصا الطاعة.

  يكفي أّن في خاطرِه يكمُن معنى شموِخ املعلم ورسالِته ، في زمِن سقوِط الكثيرِ من الرساالت الطارئة .

أخي املعلم:

   في الوقت الذي ينبري فيه اجلهُل ، وتتواتُر نوايا خطرِِه على مجتمعاتنا ، تقُف أنت في خّطك األمامّي حارًسا وُمنافًحا، ال يردُعك َكلَل ، وال 
يثني من عزميِتك َملَل ، ألنك تعرُف أكثرَ من غيرِك معنى بناِء األوطان ، وقيمَة ُصنِع األجيال.

  وفي يوِمك اجمليد ، اسمْح لي أْن أحّييك التحيَة التي تليق ، وأْن أثّمَن عطاَءك كأوفى ما يكون التثمن، وأْن أبارَك جهودََك ، وأِجّل تفانَي�ك 
كأكمِل ما يكوُن التبريك ، وأسمى ما يأتي اإلجالل.

 إننا في كّل مكان ، نقُف إلى جانبك ، نرعاك وندعُمك ، ونتواصُل معك ، لنمتلَئ فخراً بك ، ومتجيًدا لك ….. فكن أخي املعلُم العربّي – حيثما 
أنت – في قافلِة العمِل احلديِث مَع ًحداِة القوافِل اخمللصن والناصحن ، لنخدَم أوطانَنا ومجتمعاتِنا كما ينبغي ، وكما يجب.

   جميعنا يعي جيًدا واقَع�ك ، ويعلُم يقيًنا طموحاتِ�ك ، وإننا على ثقٍة بأنك ال تنفّك تؤمُن بوجهِتك ، وال بّد وأنك محقٌق غايت��َ�ك ، فلتبَق 
على عزمك في عليائه وفي ُخَيالئه،  ألنك أنت صانُع احلياِة احلّقة، وُمفنّ�ُد كلِّ ما طرأ علينا من قيٍم ليست منا ولنا في نظرتِنا إلى املعلم 

، وفي تعاطينا مَع كثيٍر من حقوِقه التي ال نزاُل ننتقُص منها دوَن تبرير.
أّيها املعلُم الذي يقفنا على مدى ُعُمرنا بَن سبورتِه وأصابِع حجارتِِه الكلسيِة ، طوبى لك وأنَت ترسُم لنا طريَق جناٍة مَن اجلهِل ، وتدفُع بنا 

إلى احلياِة متسّلحَن بعطائِك .

أّيها الطالُب الذي يحسُن الوقوَف أماَم معلِمِه إجالالً واحتراًما ، هنيًئا لك مثلك األعلى ، وقدوتك الفضلى .
أّيها األُب ، أّيتها األمُّ ، التحيُة لكما وأنتما ترفعاِن من قيمِة املعلِم في عيوِن وقلوِب أبنائِكما .

أّيها املسؤوُل شكرًا لك وأنت تعي مسؤوليَة إنصاِف املعلم ، والّسموِّ مبكانِته ونفسيِته .

أّيها الناُس جميًعا ، في يوم املعلم قولوا للمعلم : جزاك اهلل خيراً ، فلعّلكم المسُتم َمبلَغ الثناء .

سامي عوده اخلوالدة / ماجستير اللغويات

 إلى مْن كنُت لُه عبداً

أف�����الِك إل��ى  أرض��������ي  وجاذَبَ�����ت  ُع   

ب��ه��ج�اِك َق��ص��ي��َدت�ي  نَ��َظ���م��ُت  ��ا  ل�مَّ

وأت������اِك الّنس�����ا  دي���ِن  ع����ن  وارتَ����دَّ 

ُم���َت���غ�����ازالً ب���ج���م���الِ��ِك ال���َف���تَّ�������اِك 

ل���َح������واِك  تَ���ح���ِوِه  ل���م  إن  وال���نُّ���ورُ 

ل��ل��ق������اِك  س��اق��ن��ي  ل��ي��ل���ي  أوَّاُه 

أن�����ا الج�������ىٌء ف����ي احلُ�������ّب حَت������َت ح���م���اِك 

س���ب���ح���اَن م����ن أح�������رى دم������ي ف�������رواِك

خ��اب��ت ُظ���ن���ونُ���ِك م�����ا َع��ِش��ق��ُت س�����������واِك

رؤاِك ل��ب��ع��������ِض  وت��������ك��ذي��������ٌب  َه��������������ذٌي 

لصب���اِك س��اج�����داً  قلب�����ي  َخ�����������رَّ  إذ 

وم����الكي ُطفولت���ي  رأُس  ويشي�����ُب 

أه������واِك  م���ا  السَّ رََف����َع  مب��ن  َقَسم����اً 

َه���يَّ�����ا إل������يَّ تَ��َع��لَّ���ق������ي ب�ش�ب�����اكي

الَفتَّ���اِك بسح��رِِك  َص�َن��ع�ِت  م�����اذا 

ل���ل���ع���اش���ق���ن   وإمن��������ا  ع��ي�����ن��������اِك

إّي�������اِك وَق�ص�ُدُه  الّن���س�اِء  ُك������لَّ 

الّشرا  ِف��يَّ  ال��ه���وى  لَ��َط��َم  َم���رَّة  ك�م 

وتَ����واتَ����رَت ِف����يَّ اخلُ���راَف�������ُة وان��َت��َه�����������ت 

بداخل������ي  اجلُن����وُن  رََق�����َص  َم�رَّة  كم 

�ب�����اً  تََع��جُّ ف��ي������ِك  أب��دي�����ُت  َم��رَّة  ك��م 

َقَسم���اتِ���ِه  ف���ي  الَب���درُ  ذاَك  فالوج���ُه 

لِعشِقِه�م  العاشقي�َن  مس�رى  وال��لَّ��ي�����ُل 

يَ���روُم���ه���ا  ان���س���ح���اَب  ال  َح������رٌب  واحلُ�������بُّ 

وال����نَّ����زُف ف���ي ال���ّش���ري���اِن ب��ع��ٌض م���ن دَم���ي 

خائ�ٌن  ب��أّن��ي  �����وءاً  سُّ بِ�����يَّ  وَظ��ن��ن��ِت 

إّن������ي ال�����ب�����ريُء مب����ا َه�����ذي�����ِت وإنَّ������ُه 

ُس��������������َدًى  ي��غ��دو  َق���د  ال��ّش��ع��رَ  أنَّ  أي��ق��ن��ُت 

صب��ى  م���ن  ��ى  تَ��َب��قَّ م���ا  يَ��ق��ُت��ُل  ف���احلُ���بُّ 

أن����ا  روح����ي  ي����ا  العيني�����ِن  َعَسلِ��يَّ����َة 

ف�����ي غ���اِب اله������وى  ي�����ادُ  أن����ا الصَّ إّن���ي 

أوَّاُه ق��ل��ب���������ي ال أُط���ي��������ُق ف��راَق�������ها 

َمنَهج�������اً  يَصَن�����ُع  احلُ��بُّ  ال  محبوبتي 

ُمغ�������ازالً  القصي�������ُد  انَتَفَض  ما  ل��والِك 

شعر الطالب: حسن أبو رياش 
شعر الطالب: محمد تيسير القادريتخصص: اللغة االجنليزية وآدابها

رابعة/ إدارة املياه والبيئة

عدسة الطالب: طارق التركمان
طلبة اللجنة اإلعالمية

ــي فـــي مــعــرض  ــع ــام ــة طــلــبــة املـــرســـم اجل ــارك ــش م
ــي جــامــعــة االســـراء ــم ف ــي االبـــــداع الــفــنــي الـــذي اق

بريشة الطالب: يزيد السرديه

بريشة الطالب: حمزة أبو خيران
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قصر عمرة  أو قصير عمرة هو قصر صحراوي أموي يقع في شمال الصحراء 
الزرقاء حوالي 75 كم شرقي عمان  األزرق في محافظة  األردنية في منطقة 

بناؤه صغير نسبياً لذلك يُسّميه البعض بالقصير.
تاريخه:

األموين  اخللفاء  سادس  امللك  عبد  بن  الوليد  اخلليفة  عهد  في  القصر  شيد 
705 – 715 م. ويعتقد أن القصر كان يستخدم لرحالت الصيد التي يقوم بها 

اخللفاء وأمراء بني أمية.
عمارته:

تصوير جداري من قصر عمرة، معروض في متحف بيرجامون ببرلن.
يتكون القصر من قاعة استقبال مستطيلة الشكل ذات عقدين يقسمانها 
اجلهة  األوسط في  الرواق  ويتصل  دائري  قبو نصف  رواق  لكل  أروقة  ثالثة  إلى 
حديقتن  على  تطاّلن  صغيرتان  غرفتان  جانبيها  على  كبيرة  بحنية  اجلنوبية 
التي  بالفسيفساء  والقاعة  الغرف  أرضية  تزدان  كانتا تستخدمان للقيلولة. 

متّثل زخارف نباتية. أما الُغرَف األخرى فمكسوة بالرخام.

اثنتان  قاعات،  ثالث  من  يتكون  االستقبال  لقاعة  مجاور  حمام  للقصر 

مسقوفتان بأقبية نصف دائرية والثالثة مسقوف بقبة صغيرة. يتكون احلمام، 
الذي ال زال بحالة جيدة، من ثالث قاعات: باردة وفاترة وساخنة، األخيرة مزودة 

بأنابيب للبخار. ملحق باحلمام غرفة كبيرة خللع املالبس مزودة مبقصورتن.

بئر  هناك  القصر  ساحة  ففي  حتته،  من  متر  مائية  بشبكة  أيضا  القصر  زود 
ماءعمقها 40 متراً وبقطر 1.8 متر تتسع البئر ل 100 متر مكعب من املاء الذي 
كان ميأل من وادي البطم عندما يهطل املطر وتنساب املياة في ذلك الوادي كان 
يتم رفع املاء منها بواسطة ساقية قدمية يوضع في خزان ماءبجانب البئر وكان 
املاء ينساب في خطان أحدهما يتجة إلى الساحة الداخلية ليغذي النافورة 
املوجودة على يسار املدخل وخط ليزود احلمام وغرفة احلمام في انابيب فخارية.

الزخرفة:
تتعدد  مواضيعها  عديدة،  ونقوشات  جتسيدية  رسوم  القصر  جدران  على 
تلك  في  املنطقة  في  وجدت  التي  واحليوانات  الصيد  رحالت  من  مشاهد  من 
احلقبة، ومنها األسود والنمور والغزالن والنعام، قبة احلمام تظهر فيها األبراج 
بشكلها  الرومانية  احلمامات  ويشبه  بهندسته  يتميز  املرسومة  السماوية 
ومكوناتها. في نهاية الرواق األوسط لقاعة االستقبال عثر على صورة جدارية 
للخليفة جالس على العرش ومحاط بهالة ومعه مرافقوه، وكان هناك كتابة 

تشير إلسم اخلليفة غير أنها تلفت دون أن يتمكن أحد من قراءتها.
طريقة تنفيذ الرسوم:

مت تنفيذ رسوم قصير عمره عن طريق اكساء اجلدران بطبقة من اجلص ومن ثم 
ترسم فوقها الرسوم املراد تنفيذها باأللوان املائية. وقد استخدم اللون األزرق 

والبني الفامق والبني الفاحت واألصفر الداكن واألخضر الالزوردي.

نوافذهاشميَّات

بريشة الطالبة: زهراء الوحش

بريشة الطالب: ليث نعامنه

بريشة الطالب: محمد صواحلة

بريشة الطالبة:سالم اجملالي
عدسة الطالبة:روعة العواملة

بريشة الطالبة: أريج هيكل

إبـداعـــات طلبة  املرسم اجلامعي

من ربوع بالدي

 اعداد الطالبة: إسراء عبدالكرمي الباز
تخصص: إدارة إعمال/ثانية

عذب الكالم

م���ل���ه���وف���ة أخ���ب���ز ب��ال��ع��ش��ق

مكنونة ال��ع��م��ق  ف���ي  ق��ص��ي��دة 

إل������ى ب������الد اجمل������د أه���دي���ه���ا

ك�����رمي�����ة وب�����اب�����ه�����ا ن��ب��ض

ن���ور ع���ط���اؤه���ا  ال����ك����رم  دار 

اجن�����ازه�����ا وم���ج���ده���ا ش��م��س

م����ن ق���ص���ب امل����دي����ح ام��ت��ص

أب�����ا احل���س���ن رم����زن����ا ي����ا ح��ر

أوص���اف���ك���م أط��ب��اع��ك��م ف��ذة

ع���اش���ت ب�����الدي ع����اش م��والن��ا  

ق��ص��ي��دة ب��ه��ا ال��س��ن��اب��ل ح���روف 

ك��أن��ه��ا ق��م��ران أح����دى ال��ك��ه��وف

ال���رؤوف حماها  ه��اش��م  بني  أرض 

ع��ن��وان��ه��ا أه���ال ب��ك��ل ال��ض��ي��وف

خسوف ي��وم��اً  ال��س��خ��اء  ع���رف  م��ا 

كسوف ب����الدي  ي��وم��اً  ع��رف��ت  م��ا 

صفوف ف��ي  س��ك��راً  ال��ك��الم  ع���ذب 

تطوف ال��ط��ه��ارة  ح���ول  أرواح���ن���ا 

عطوف ط��ي��ب  م��غ��وار  ق���ائ���داً  ي��ا 

م��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى ج��ب��اه ال��س��ي��وف 

احل������م������دهلل وال����ث����ن����ا وال���ف���ض���ل

س������الم ي�����ا دي��������رة ك��������رام األص�����ل 

كحل  ال��ص��ب��اي��ا  ب����أه����داب  س�����ال   وم����ا 

ال��ن��ج��ل ال���ع���ي���ون  أم  ي���ا  »األردن«  ي���ا 

ق���م���ت���ي ع���ل���ى مل����ة ب���ص���ي���ر وش��م��ل

ه��ل  ي����ا   “ األردن   “ ي����ا  ت�����رى  ه����ل  ي����ا 

ش��ع��ب��ك ع��ل��ى ال��ف��ط��رة وس���اس���ك ع��دل

ت���ب���خ���ت���ري م����ال����ك ش���ب���ي���ه وم���ث���ل   

ق��ب��ل  وأم��������ا  دار  ي�����ا  ب���ع���د  أم������ا 

أم�����ا جت����ي ب���ن���ت ال���ق���ص���اي���د ب��ف��ع��ل  

اجل����زل  ل���ل���ك���رمي  ي����ه����دى  ال���ش���ع���ر  و 

أخ������ف ب������أوزان������ه وأزي�����������ده  ث��ق��ل 

ح���ت���ى ي���ج���ي واث�������ق خ���ط���ى وي��ظ��ل 

أك��ت��ب ع��ل��ى امل��س��ح��وب ب��اح��ت��راف وج���زل

ال��ن��ب��ل  س���م���و  ق���ام���ة  ف����ي  ي��ل��ي��ق  و 

ش���ي���خ ع���ل���ى ط���ي���ب امل����ك����ارم ُج���ِب���ل 

س���م���ٍح/ ص��ع��ي��ٍب/ م��س��ت��ح��ي��ٍل/ س��ه��ْل 

ق��ب��ل  وأم��������ا  دار  ي�����ا  ب���ع���د  أم������ا 

أف��ض��ال��ه  ن��ح��ص��ي  ال  م����ن  س���ب���ح���ان 

م����ا ن������اض ب������رق وع���س���ك���ر خ��ي��ال��ه 

وم�����ا ن���ّش���د ال���ط���رق���ي ع����ن أح���وال���ه 

اع��ي��ال��ه  و  ال����ع����ود  ح���ل���م  رم�����ز  ي����ا 

وط���ل���ت���ي م���ك���ان م����ا ح�������د)ن( ط��ال��ه

ب���اق���ي ف���خ���ر م��ن��ت��ي ع���ل���ى ب���ال���ه ؟

وإن�����ت�����ي ب���ه���ال���ث���ن���ت���ن م��خ��ت��ال��ه 

»ف����خ����ر ال�����ع�����رب« وع����ش����ق خ��ي��ال��ه 

ط������اب ال���ق���ص���ي���د وط�������اب م����ّوال����ه 

واف���ع���ال���ه  ال���ش���ع���ر  أه�����ل  ت���ت���رك  والّ 

وأن������ا ف���خ���ر ك����ل ال���ش���ع���ر واج����زال����ه 

وأش���ت���ت���ه وأمل������ه وأن�����ّك�����س ع��ق��ال��ه 

واث�������ق خ���ط���ى م����ا ي���ت���زع���زع ج��ال��ه 

وأح���ج���ز إلس���م���ي م���ك���ان ب���ن أب��ط��ال��ه 

ع�����ب�����داهلل ال����ث����ان����ي  وي�����رق�����ى ل��ه 

وم���ن���زال���ه  ق��������دره  )ن(  م���ت���ع���ل���ي 

م�����ا ف���ي���ه ع���������ز)ن( م�����ا ت���ه���ي���ا ل��ه 

ط������اب ال���ق���ص���ي���د وط�������اب م���وال���ه

شعرالطالبة: أسراء راتب املناصير 
أولى/ اللغة العربية وآدابها

شعر الطالبة : هيا رافع الغرير /  أولى : إدارة أراضي  ومياه 

   عسل النحل

والذي  جمة  فوائد  للعسل 
بسورة  وجل  عز  اهلل  خصه 
النحل وبعض اآليات في قوله 
تعالى "وأوحى ربك الى النحل 
أن اتخذي من اجلبال بيوتاً ومن 
ثم كلي  يعرشون  ومما  الشجر 
فأسلكي  الثمرات  كل  من 
من  يخرج  ذلك  ربك  سبل 
بطونها شراب مختلف ألوانه 
ذلك  إن في  للناس  فيه شفاء 
»صدق  يتفكرون  لقوم  آلية 

اهلل العظيم.« 

عسل النحل :

الندوة  من  أو  النبات  ينتجها  التي  احللوة  واألفرازات  الرحيق  العسل  أصل 
العسلية التي ينتجها املن أو من الثمار الناضجة متاماً ألشجار الفاكهة، والتي 
احللوة  السوائل  النحل من عنقها  فيمتص  التسويقية,  قيمتها  لتدني  تركت 
دبور.  أو  ما  قبل طائر  أو فتحت من  ان تسطحت  الثمرة  يدخل في جوف  أن  أو 
نوع  تقريباًحسب   %80 الى   %20 من  الرحيق  في  للماء  املئوية  النسبة  وتتراوح 
النبات ووقت جمعه واألحوال املناخية من حرارة وسرعة رياح, ونوع التربة ونسبة 

الرطوبة فيها.
ويقوم النحل بعد جمع هذه املواد وادخالها في جوفه )بدءاً من فمه وبلعومه 
والسكريات  السكروز  مثل  الثنائية  السكريات  بهضم  العسل(  وانتهاء مبعدة 
املعقدة وذلك بأفراز االنزميات واحلوامض عليها فتتحول الى سكريات مهضومة 
في معظمها مثل اجللوكوز والفركتوز. كما يقوم النحل عبر عدة عمليات وجهود 
مضنية  بتبخير الرطوبة الزائدة من الناجت حتى يصبح سائآل لزجآ,أي بخفض 
الرطوبة من حوالي 80% الى 20% أو أقل, ويخزنها في العيون السداسية وبعد 
متام امتالئها ونضج العسل بها يختمها النحل بغطاء شمعي رقيق,كعالمة 

للجودة, وبذلك يصبح عسآل فيه شفاء للناس.
نحل  شغاالت  تصنعه  كثيف،  لزج،  سائل(  سائل)أي  أي  شراب  والعسل 
العسل،وهو حلو نسبياً ونادراً ما يكون مراً  ذا رائحة عطرة زكية وطعم شهي 
أو  الرحيق  مصدر  )حسب  النكهات  ومتعدد  مختلفة  وألوانه  طيب.  لذيذو 
األفرازات احللوة أو الندوة العسلية.. أي يتبع نوع النبات أو النباتات التي يرعاها 

النحل(. 

أهم استعماالته:   
 

_ دهن اجلروح واحلروق.                                         
_ منشط عام .

_ ألمراض اجلهاز الهضمي والكبد.
_ ألمراض اجلهاز التنفسي وأمراض اجللد.

الغذاء امللكي:

 _6( الصغيرة  الشغاالت  تفرزه  كرميي  أبيض  لونه  هالمي  قوام  ذو  شراب  هو 
من  اآلولى  الثالثة  لآليام  وامللكات  والذكور  الشغاالت  يرقات  آلطعام  13يوم( 
تطورها بينما تتغذى عليه اليرقات امللكية لثالثة أيام أخرى,وهو الغذاء الوحيد 

للملكة امللقحة,طوال حياتها تقريبآ , وهو يحتوي على :
رطوبة أو ماء = %67
مواد سكرية = %12 
مواد بروتينية = %12

مواد دهنية = %6
مواد متفرقة = %3

  كيفية حفظ الغذاء امللكي :

ميكن حفظ الغذاء امللكي بحالته األصلية : 
1(في داخل الفريزر . 

2( في الثالجة العادية على حرارة أقل من 10 درجات مئوية . 
يبقى  أن  شريطة  الثالجة   خارج  العسل  مع  امللكي  الغذاء  حفظ  ميكن  كما 
الشمس  أشعة  عن  وبعيداً  بأحكام   مغلقاً  امللكي  الغذاء  به  احملفوظ  الوعاء 

واحلرارة.

حبوب اللقاح :

هي املصدر الوحيد آلمداد النحل باملواد البروتينية واألحماض األمينية والدهنية 
واألمالح املعدنية والفيتامينات لذلك هي هامة جدآ للنحل ألنها تتحول بعد 
النحل  يرقات  لتغذية  الزم  ملكي  غذاء  الى  والعسل  هي  النحل  يتناولها  أن 
وامللكات,وبدونه متتنع امللكة عن وضع البيض كما أنه مهم جدآ للنحل لصنع 
خبز النحل)عسل مع حبوب لقاح(. وهي حبوب مجهرية صغيرة)غبار( موجودة 
مالين  بها  سداة  وكل  النبات  زهرة  في  املذكر  العنصر  وهي  السداة  مئبر  في 

الذرات من الغبار, لذا تسمى حبوب اللقاح بغبار الطلع. 

فوائد حبوب اللقاح:

تناوله   جرب  تركيبه,  على  واطلع  للنحل  اللقاح  حبوب  فوائد  االنسان  ملس  ملا 
وأعطى نتائج جيدة في حتسن و معاجلة بعض اآلمراض ومنها

- تقوية وظيفة الكبد وزيادة قوة املقاومة ومنع التوتر العصبي واآلرق واآلنيما 

وتساعد على فتح الشهية وهو منشط للذاكرة ومقو للنظر له تأثير على جتدد 
اخلاليا وتوازنها.

_ وحتتوي حبوب اللقاح على مضادات حيوية تفيد كثيرآ في اآلرتباكات املعوية 
والتهاب املعدة والقولون ومساعدة اجلسم على التخلص من املواد السامة.

شمع العسل:
عبارة عن افرازات الغدد الشمعية املوجودة في احللقات البطنية اآلخيرة     3 4 
5 6 للشاغالت التي عمرها 12- 18 يومآ, باجلزء البطني لشغاالت النحل-8 غدد, 
وتفرز الشمع على صورة سائل)شراب( ثم يتجمد على هيئة قشور تصنع منها 

الشغاالت العيون السداسية, والبيوت امللكية. 

فوائد شمع النحل العالجية:

وآلنفلونزا  والزكام  اآلنفية  اجليوب  اللتهاب  كعالج  منها:  استعماالت  عدة  له 
ومضغ شمع النحل وخصوصآ احملتوى على عسل يفيد في حالة مرض الربو.

التجميل  الطبية ومستحضرات  املراهم  من  العديد  في صنع  الشمع  ويدخل 
وكثير من الصناعات. 

كيفية تناوله: مضغ العسل بشمعه)الشهد( مضغ جيد, ويفضل بلعه.
اجلرعة املناسبة: قطعة صغيرة كل 2-3 ساعات.

سم النحل:

اللسع, ويوجد في  آلة  املوجودة في جهاز  افراز من غدد حامضية وغدد السم 
نهاية بطن النحلة العاملة, تفرز النحلة السم مع اآلبرة بشكل سهم, يساعد 
على غرز اآلبرة في اجللد وبالتالي ادخال السم الى داخله, وهذه اآلبرة أو السهم 
بعد  اال  ابرتها  تسحب  أن  للنحلة  اليسمح  مما  مسننات  جوانبه  في  يحتوي 

اللسع وبذلك يبقى عالقآ في اجللد وهذا ما يسبب موت النحلة.

صفاته العالجية:
التي  األمراض  ومن  واملفاصل.  والعضالت  األعصاب  ألمراض  عامة  بصفة 
الظهر  وآالم  النسا  وعرق  والشلل  السرطان,  أنواع  بعض  الروماتيزم,  يعاجلها: 
الدموية,وهو منشط  للدورة  ومنشط  البولية,  املسالك  والعضالت,واللتهابات 

للذاكرة ومقو للنظر.

طريقة استخدامه:
 ميكن استعمال سم النحل بواسطة لسع النحل املباشر. وذلك بلسع املريض 
في أجزاء معينة من جسمه يعاني فيها من األلم كعضالت اليدين والفخذين 
واألوردة مع  الشراين  املباشر في  اللسع  والظهر مع جتنب  الرقبة  وبالقرب من 
ضرورة البدء بلسعة واحدة جتريبية وحتت اشراف طبيب للتأكد من عدم وجود 

حساسية لدى املريض.
اعداد الطالبة:  سجى ظافر اجلزازي    
ثانية/  ادارة االراضي واملياه

سط��رت حبك ف��ي سفر اله��وى ُقبال

ال تتركي��ي الّص��بُّ لألح��زان ترهق��ه

تهن��ي ال  والتاري��خ  اجمل��د  دارة  ي��ا 

روائع��ه زال��ت  وال  الزم��ان  يفن��ى 

شاهق��ة كالط��ود  قلعته��ا  هلل 

ص��رح الش��هيد يضم الي��وم مفخرة

نغ��م فيالدلفي��ا  عم��ون  عم��ان 

فتنته��ا أث��واب  ف��ي  ترف��ل  والي��وم 

ص��ور  م��ن  في��ك  مم��ا  أع��دد  م��اذا 

الع��ذال تستعجل��ي  ال  حبيب��ة  في��ا 

نُ��زال للع��ال  ظل��ي  اجمل��د  غن��وة  ي��ا 

م��ا زال ماضي��ك يعطي للغ��د األمال

واجلب��ال  والودي��ان  السف��ح  تعان��ق 

ُقب��ال أعماقه��ا  م��ن  امل��درج  ته��دي 

املث��ال تاريخن��ا  ألجيالن��ا  ي��روي 

ف��ي سف��ر تكوينه��ا م��ا زال متص��ال

تزه��و على الك��ون بدراً ظ��ل مكتمال

فيه��ا اجلم��ال وفيه��ا اجملد ق��د ُكمال

عّمان

الشاعر: حمودة زلوم
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أول اسرار النجاح هي الرغبة احلقيقية بالنجاح وليست اي رغبه 
بل الرغبة املشتعلة في الذات والتي تأتي من الدافعيه القوية 
معتقدا"في  تراجع  انه  إال  ما  شيء  فعل  اراد  منا  كم  للنجاح 
هل  سؤال  سألتكم  فلو  ذلك  فعل  يستطيع  ال  انه  نفسه 
من  مباشره  خروجه  بعد  بسرعه  يركض  ان  مريض  يستطيع 
....لكم  بال  ستجيبونني  انكم  متأكدة  انا  املستشفى؟؟؟؟؟ 
املفاجأة انه سوف يستطيع فإذا حاول كلب مسعور اللحاق به 
ليعضه فأنه سوف يركض بأسرع ما ميكن اليس كذلك السؤال 
البقاء  دافع  !!!من  ان كان ضعيفا  بعد  القوه  بتلك  اين جاء  من 
اليس كذلك اذا هناك قوة رهيبة كامنة داخلنا فاستثمروا قواكم 
تتركوها  ال  القوه  تلك  استثيروا  الصعاب  حتطيم  في  الداخليه 
معطله اقحموا انفسكم ما تعتقدون انه صعب عليكم وامنوا 
بقدراتكم وستتحولون من اشخاص عادين الى اشخاص اقوياء 
الم  عقولنا  في  االحالم  اكثر  فما  االحالم  حتقيق  على  قادرين 
يحن الوقت لترجمتها من الرموز الى الوقائع امللموسه كم من 
كذلك  جميعكم  ان  اجزم  انا  به؟؟؟  خاص  مبشروع  يحلم  شاب 
النتيجة واحد  اراده بقوة ستكون  ولكن من منكم حقق شيئاً 
من عشرة اآلف او اكثر دائما نسقط فشلنا على مجتمعاتنا او 
ان تهتم بنفسك فلكل غارق مبا لديه من  األوان  آن  أما  عائالتنا 
مشكالت عزز طاقتك وجدد رغباتك وانطلق فلن يحبك إال انت.

ثقافـةبانورامـــا

   قبل أن أخط بقلمي “اقرأ” وقبل أن أنطق بها “احلمد هلل” أتوضأ.. 
وأخلع نعلي تأدبا حن أدخل محرابها .. تلك الشريفة الّشموس التي 
ال يلن عنانها إال ألحرار الناس  وأشرافهم ، وحن أبدأ بالكتابة بها 
تنسجم الذات التي كانت قبل قليل مشتتة تائهة، وأعّب من مائها 
النفس،  احلياة فتخصب  اليباب  األرض  إلى  يعيد  ما  الفرات  العذب 
وينبت الدحنون في روابي األردن وسهوله في القلب الذي كان ممحال، 
ويفوح عطرها حن يبدأ طقس الكالم وتعلو النفس، وتطاول عنان 
القرشّية  تلك  ألوانها،  مختلفا  ثمارا  قطوفها  وتتدلى  السماء 
أحيا  نبيي،وعنوان وجودي،على محبّتها  اخلالدة، لغة كتابي ولسان 

وعليها أموت وبها أنطق فأفصح حن أبعث بإذن اهلل.

فمن منكم يا فرسان األردن يبايعني على الوفاء لها وحمل رايتها 
مكانتها،فنرتقي  لها  رسالتها،ونعيد  ننشر  األحرار،  مواكب  في 

بارتقائها،ونشمخ بشموخها،ونكون كما كنا رّوادها الفاحتن؟!

ملاذا نحكم على أنفسنا أن نعيش في عصر اجلمود؟
ملاذا نقضي بقايا العمر في الشجار ؟

والتجهم  ومظاهرها  السلبية  العادات  بعض  نعيش  زلنا  ما   
العمر  فما  اجلميل  العالم  عنا  العنف  والتعصب فتحجب غيوم 
االنتظار  من  ميل  وال  ينتظر  ومستقبل  الزهور  من  باقة  سوى 
الى  العدوى  لننقل  اجملتمعي  العنف  من  جترعنا  ما  يكفينا  اال 
احترم  قاعدة   من  ولنبدأ  انفسنا  على  وبال  يكفينا  اجلامعات، 
ستحدد  من  انت  وعواطفهم  اآلخرين  مع  تتعامل  فحينما  ذاتك 
شكل احلوار فموقفك سينعكس عليك فيبدو االمر كأنك تنظر 
الى نفسك في املرآه ، فعندما تبتسم ستجد الشخص املقابل 
لك يبتسم والعكس كذلك، فتعابير الوجه كاملرض املعدي الذي 
فمواقف  اعزائي  اليكم  االمر  فمرجع  آلخر،  شخص  من  ينتقل 
االخرين ما هي اال انعكاس ملواقفنا،  فلو ازعجك احدهم امامك 
خياران، إما ان تستشيط غضبا ، واما ان تفكر بحكمة وال تفقد 

االنضباط الذاتي.

ان  يستطيع  ال  نار  من  كرة  اال  ليس  فهو  االقوى  أنك  وتذكر   
يتحكم في ذاته والتحكم في الذات اولى سبل النجاح فيسهل 
بالغضب  الغضب  ترد  فال  عليه،   والسيطره  به  التحكم  عليك 
بل رد بالهدوء واللن وبنبرات صوت هادئة ودافئة فيبدأ بالشعور 
باالحراج وتكون الغلبة في النهاية ملن سيطر على الوضع وأوقف 
فأذا  لذاته  واحترامه  اخالقه  ورفعة  نفسه  بسماحة  الشجار 
التزمنا الكياسه مع االخرين سنجدهم يلتزمون الكياسة معنا 
فالغضب والعنف ال يولد لالنسان اال املهالك، وال تدع للمشكالت 
باهظ وستدفعه  الثمن  أن  وتذكر  للقضاء على أعصابك،  فرصة 
من مستقبلك التعليمي، ولن تنتهي تلك الدوامة بل ستنعكس 
ايضا على املستقبل املهني، وعلى كافة جوانب احلياه فخططوا 
حلياتكم جيداً بعيداً عن العنف والتعصب واال كنتم احدى اخلطط 
في مخططات اآلخرين، وال تنسوا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم )تبسمك في وجه أخيك صدقة ( ولنرفع شعار احترم ذاتك. 

بالفكر  العقل  جمال  أن   *
بالصمت اللسان  جمال  أن   *
* أن جمال الوجه باالبتسامة
بالنقاء الفؤاد  جمال  أن   *
باالستقامة احلال  جمال  أن   *
بالصدق الكالم  جمال  أن   *

واملديح  اإلطراء  عبارات  ننتظر  أن  اخلطأ  من   *
من  أو  واملسؤولن  املدراء  من  سواء  اآلخرين  من 
والوالدين. واألقرباء  األصدقاء  حتى  أو  املدرسن 

* أن ليس بالضرورة أن تكون عظيماً 
حتلم  أن  ...ولكن،عليك  حتلم  لكي 

لكي تكون عظيماً.
* أن السعاده: هي الشيء الوحيد .. 
الرياضيات  قانون  مع  يتعارض  الذي 
 .. اآلخرين  مع  تقاسمتها  فكلما 

تضآعفت لديك 

هل  تعلم ؟

ماذا لو لم يتم حتفيزك من اآلخرين؟

نصائح للطلبة املستجدين

العنف اجلامعي ال تنَس

حفل استقبال الطلبة املستجدين في 
معهد امللكة رانيا للسياحة والتراث

طلبة كلية العلوم الطبية املساندة يستضيفون مجموعة
 من األطفال األيتام ويزورون مركز األميرة منى للمسنني

تدريبية عــمــل  ـــة  ورش تعقد  الهاشمية  اجلــامــعــة 
املناخي التغيير  بقضايا  طلبتها  وعــي  مستوى  لرفع   

اجلامعة ومنتدى الفكر العربي وجائزة احلسن  للشباب يعقدون 
اللقاء الشبابي الثالث للحوار حول »امليثاق االجتماعّي العربّي«

نظافة  حملة  تطلق  اجلامعة   ثراه  اهلل  طيب  طالل  بن  احلسني  امللك  ميالد  ذكرى  مبناسبة 
فرسان  »مبادرة  طلبة  نظمها  نظيفة«  حلوة...خليها  »جامعتنا  بعنوان:  اجلامعي  حرم  في 
الطلبة،  شؤون  عمادة  في  للتنمية  الثاني  عبداهلل  امللك  صندوق  مكتب  في  الهاشمية« 

كلية األمير احلسني بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا املعلومات تكرم نخبة من طلبتها

حفل استقبال الطلبة املستجدين في كلية األمير
 احلسني بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا املعلومات

دائرة النشاط الثقافي والفني تنظم دورة )إعادة تدوير املواد(

بدء حملة التطعيم ضد احلصبة واحلصبة األملانية
 لطلبة السنة األولى والثانية في اجلامعة الهاشمية

ــدون جوائز  ــة يحص ــة والبيئ ــوارد الطبيعي ــة امل ــة كلي طلب
ــا والبيئة  الذي  ــي األول في تخصص اجليولوجي امللتقى العرب
ــلطنة عمان ــي س ــوس ف ــلطان قاب ــة الس ــي جامع ــد ف عق

الهاشمية اجلامعة  في  والبيئة  الطبيعية  املوارد  كلية  طلبة 
واملياه الزيتي  التطبيقية في مجاالت الصخر  باألبحاث   يفوزون 

مختارات من حكم اإلمام الشافعي

   أحب الصاحلن ولست منهم       لعلي أن أنال بهم شفاعة
    وأك�ره من جتارت�ه املعاص��ي      ولو كنا سواء في البضاعة

                                         
**********                                              

    يخاطبني السفيه بكل قبح           فأكره أك��ون له مجيبا

    يزيد سفاهة فأزيد حل�م��ا            كعود زاده اإلح��راق طيبا

**********         

   شكوت إلى وكيع سوء حفظي        فأرشدني إلى ترك املعاصي

   وأخب�رني ب��أن الع�لم ن���ور          ونور اهلل ال ي�ه�دى لع�اصي
                                                

**********       
   علي ثياب لو يباع جميعها         بفلس لكان الفلس منهن أكثرا

وفيهن نفس لو تقاس ببعضها      نفوس الورى كانت أجل وأكبرا

القوة الداخلية

* دائرة النشاط الرياضي تنظم لقاًء تعريفياً بجائزة احلسن للشباب

عليك  ولكن  جلامعة  أوا  الكلية  برهبة  البداية  في  ستشعر 
ما  فغالبا  الشعور،  ذات  سيشعرون  آخرين  طالبا  بأن  التذكر 
لذلك  واألصدقاء،  واأله��ل  املنزل  عن  االبتعاد  اجلامعة  تعني 
أيضا. لهم  صداقات  تكوين  في  الطالب  رغبة  من  استفد 

أو  الكلية  برهبة  البداية  في  صداقات:ستشعر  بتكوين  قم   -1
ذات  سيشعرون  آخرين  طالبا  بأن  التذكر  عليك  ولكن  اجلامعة 
الشعور، فغالبا ما تعني اجلامعة االبتعاد عن املنزل واألهل واألصدقاء، 
أيضا. لهم  تكوين صداقات  في  الطالب  رغبة  من  استفد  لذلك 

2- حاول أن تكون اجتماعياً:
 فوجودك في اجلامعة بقصد الدراسة ال يعني انعدام وجود فرص 
احلرص  وعليك  سنوات  لعدة  بقاؤك  سيطول  إذ  للمرح،  رائعة 
على عدم الشعور بامللل، ويعد حصولك على الراحة واالستمتاع 
االحتفال  عليك  ليس  أنه  من  وبالرغم  أيضا.  مهما  أمرا  بوقتك 
استراحة. وقت  على  حصولك  املهم  من  لكن  يومي  بشكل 

3- ستستغرق بعض الوقت لتتأقلم:
 ستؤدي احلياة اجلامعية إلى تغيير جذري في حياتك، وقد يستغرق 
أنها  تنسى  أال  عليك  لكن  عليها  للتعود  وقتا  الناس  بعض 
للتعود  الوقت  لبعض  حتتاج  وقد  للغاية.  مفيدة  خبرة  ستكون 
األمر نهاية  في  ذلك  في  ستنجح  أنك  إال  اجلديدة  احلياة  على 

4- عليك إيجاد املكتبة والقيام بزيارة إليها: 
حيث  دراستك  في  لك  ومهمة  أساسية  املكتبة  ستكون 
وتوجه  الحقا،  ستحتاجها  التي  املراجع  من  الكثير  على  حتتوي 
أن  من  وبالرغم  لزيارتها،  لطالبها  الدعوة  اجلامعة  مكتبات 
تقدمه  ما  اكتشاف  في  رائعة  أنها طريقة  إال  مثيرا  يبدو  ال  هذا 
بسهولة. تريده  ما  على  احلصول  طريقة  ومعرفة  املكتبات  تلك 

5- اقتصد في مصروفك: 
من وجهة نظر الكثيرين أن تكون طالبا ال يعني أنك تنعم بالكثير 
من النقود ولكن إذا وضعت خطة مدروسة لإلنفاق وتقيدت مبيزانية 
معينة فستكون قادرا على إمتاع نفسك دون أن تغرق في الديون

6- نظم وقتك: 

أعدت الصفحة الطالبة:
 أحلان حسن البايض 

تخصص/ التربية اخلاصة

ضمن رؤية إدارة اجلامعة الهاشمية في َجِعل اجلامعة سباقة في 
بحوث وتطبيقات الطاقة املتجددة والسيما الطاقة الشمسية، 
افتتح رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني 
هاني "مشروع الطاقة الشمسية البحثي الثاني الريادي" بقدرة 
)30( كيلوواط )KW 30 ( في حرم اجلامعة؛ مبا يعادل تقريباً استهالك 
شهريا،  دينار  ألف  تتجاوز  بكلفة  كيلواط.ساعة   )4500( شهري 
الطاقة  في  حديثة  بحثية  أنظمة  أربعة  من  املشروع  ويتكون 
  Photovoltaics )PV(املولَّدة من األلواح الكهروضوئية الكهربائية 

املَُتَتِبَعات  ألنظمة  العملية  الكفاءة  دراسة  إلى  املشروع  ويهدف 
الشمسية ) Trackers ( وهي أنظمة متحركة تبعاً حلركة الشمس، 
املوصولة  األنظمة  مجالي  في  الثابتة  باألنظمة  ومقارنتها 
بالشبكة الكهربائية واملفصولة عنها التي تقوم بتخزين الطاقة 
حلني استخدامها. ويؤكد املشروع ريادة اجلامعة الهاشمية كبيت 
حيث  الشمسية  الطاقة  وتطبيقات  بحوث  مجال  في  خبرة 
والتي  املتجددة للطاقة  الطاقة الشمسية من أهم املصادر  تُعد 
القادمة. السنوات  خالل  أكبر  بشكل  الستغاللها  األردن  يسعى 

احلِ���ب���ُر س����اَل ورق���ع���ًة تَ���َت���م���زَُّق 

���اٍق وب����َن ُق��ل��وبِ��ه��م م��ا ب���َن ُع���شَّ

ه��اج��رُت ِم���ْن بَ��لَ��د احمَل���بَّ���ِة ت��ارِك��اً

مَلْ��لَ��م��ُت أوراِق�����ي وَرُح�����ُت ُم��ف��ارِق��اٌ 

َخلَفَنا  ص����ارَْت  ال���س���ودَاُء  ال��ب��ل��دُة 

س���ارَ ال��ِق��ط��ارُ وََخ���اِف���ِق���ي ُم��َت��أمل��ا

ك���ل ال��ب��ق��اي��ا واحل���ش���ي���ا ن��اره��ا 

خلافقي ال��ب��الك  ت��ل��ك  ف��ي  ال��ش��م��س 

احل���ب ف��ي ت��ل��ك ال���ب���الدِ َق��َص��ائِ��ِدي 

بباحث ورح����ت  ام��ت��ع��ت��ي  ف��ت��ش��ت 

ل��ك��ن��ن��ي م���ا رم���ت غ��ي��ر دم��وع��ه��ا

رسمة م��ت��اع��ي  ف��ي  ي��رس��م  زال  م��ا 

وال����َدم����ُع ف��ي��ه��ا واحل���ي���اُة تُ���ف���رُِّق

يعرَُق شخصاً  الَشمِس  حت��َت  واحلُ���بُّ 

يُ��س��رَُق َق��ْد  وخ��اِف��ِق��ي  ال��ِع��ت��اُب  فيها 

وََح��َم��ل��ُت أم��ِت��َع��ِت��ي وََق��ل��ِب��ْي يَ��ْغ��رَُق

أْش���رَُق ِف��ْي��ه��ا  البيضاُء  م��َع��ُة  وال��دَّ

ي��ب��ك��ي ع��ل��ى أم���ت���ار ب��ع��د حت���رُق

احت����ّرُق ب��ه��ا  اش��ت��ع��ل��ت  إذا  غ��ي��ظ 

وت��ش��رُق ت��ع��ود  ل��ن  فيها  وال��ش��م��س 

منطُق لساني  م��ن  فيها  والعطف 

ي��ص��دُق وش��خ��ص  فيها  بسمة  ع��ن 

العاشُق الصغير  وال��ط��ف��ل  عيناي 

ع��ن��وان��ه��ا ح����بٌّ وك�����ذٌب ش���يِّ���ُقُُ

بلد احملبة

شعر الطالب:
 علي جمال القرعان

ثانية / مالية ومصرفية
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موالي جاللة امللك املعظم:
ــل  مليكهم  ــمية أن تظ ــة الهاش ــة اجلامع ــم طلب ــد أقس »لق
ــدوه بأرواحهم  ــم،  ويفت ــي قلوبه ــوا األردن ف ــدى ، وأن يحفظ املف
ــاً« وأخالق ــاً  علم ــرقاً  مش ــتقبالً  مس ــم  لوطنه ــوا  يصنع وأن 

علـىموعــد

هاشمّيو الوالء

:
:
:

فريق العمل من الطلبة

طلبة
 اللجنة اإلعالمية  واألسرة الثقافية 

التصميم واإلخـراج      
رائــد أحمد اخلزاعله

             األخبار
  دائرة العالقات الثقافية والعامة

ــر         ــس التحريـــ رئي
التحريــر    ــر  مديـــ
التحرير  ــكرتير  س

ــات عليـم ــف  يـوس د. 
صــابـــر الـهــزاميـــة
اخلـزاعله أحمد  رائــد 

بقلم: رئيس التحرير
الطلبة عميد شؤون 

د.يوسـف عـليـمـات 

أردنيات

أبناء الوطن واألمة مكانة عظيمة    للهاشمين في ذاكرة 
الدينية  الشرعية  إلى  وجتلياتها  حضورها  في  تستند 

والتاريخية.

اخلير  مشاعل  يحملون  زالوا،  وما  الهاشميون،  كان  فقد 
والنّبل والنور لهذه االمة، فهم بحّق، خير عباد اهلل تنهض 
اجملد  ومدارج  الفخر  معارج  إلى  وترقى  بعبقريتهم،  األمة 

بعزائمهم التي ال تلن .

ولهذا؛ فإن محبة أبناء األمة لبني هاشم، والتفافهم حول 
رايتهم، واعتزازهم بأمجادهم العابقة فكراً وحكمة، ورؤية 
وانتصاراً جتّسد، في واقع األمر، إدراكاً لنسب النبوة، واعتداداً 

بطيب احملتد، وابتهاجاً مبشروع األمة النهضوي.

أقول قولي هذا، وذاكرة أبناء الوطن واألمة تنفتح، واحلال هذه، 
على نوافذ ممتدة وفسيحة من اإلجناز في ذكرى ميالد احلسن 
التشريني  الزمن  أّيها  ثراه. فما أجملك  العظيم طيب اهلل 
قوامها امليالد والبناء واألمن  ... سبعة وأربعون عاماً  وأنبلك 
األشّم  الهاشمي  الصوت  هذا  ومدادها  والسالم،  والبطولة 

الذي ما توانى سعياً عن خدمة وطنه وأمته.

همم  نورانية  بأحرف  وندّون  الباني  احلسن  ميالد  نستذكر 
الرجال الرجال، وكلماٍت مشرقاٍت خالدات كان اجلواهري قد 

قالها ذات بوح عيد ميالد احلسن:

ي�ا سيـدي أسعـف فمي ليقوال 
                                          في عيد مولدك اجلميل جميالً

أسعف فمي يطلعك حراً ناطفاً
                                          عسـالً وليس مداهناً معسوال

يا ابن الهواشم من قريش أسلفوا 
                                جيـالً مبدرجـة الفـخـار فجيـالً

يـا ابن الـذين تـنـزلـت ببيـوتـهـم           
                                              سـورُ الكـتـاب ورُتـلـت ترتيــال

ما حيينا، وهو العهد  أبداً  بأن يبقى فينا    فللحسن عهد 
ومعزز  الوطن  وقائد  األمة،  لسند  الصادق  والوالء   ، الثابت 
نهضته جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسن املفّدى الذي 
كّل  فيك  ألتوّسم  »وإنني   : بقوله  العظيم  احلسن  خاطبه 
وارث  العزيز  األردن  أنَّ  وعرفت  يدّي،  على  تتلمذت  وقد  اخلير 
مبادىء الثورة العربية الكبرى ورسالتها العظيمة ، وأنَّه جزء 

ال يتجزأ من أمتة العربية....«.

يتجلى صوت  أن  بّد  ال  بوحاً  الفياضة  األفياء  هذه  وفي ظل 
الكميت األسدي قائالً في إحدى هاشمياته :

بني هاشم رهـط النبــّي فإنني  
                             بهم ولهم أرضـى مـراراً وأغضُب

خفضت لهم مّني جناحي مودة
          إلى كنف عطفاه أهل ومرحـــُب

إليـكـم ذوي آل الـنبـي تطّلعـت 
           نوازع من قلبي ظمـــاء وأَلُبــــــُب


