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   من أقوال حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية
   امللك عبداهلل الثانـي ابن احلسيـن املـعظـم

الدميقراطية  عماد  وهما  االقتصادي،  اإلصالح  مع  متالزم  السياسي  اإلصالح  إن    -
للدولة  االجتماعي  االقتصادي  النهج  مبادئ  على  التأكيد  الضروري  ومن  واالزدهار، 
واليت  لرتمجتها،  الضرورية  االقتصادي  اإلصالح  جهود  على  والتأكيد  األردنية،  
مستوى  إىل  واالرتقاء  النواب،  وجملس  احلكومة  بني  الكامل  التعاون  تستوجب 
على  تؤثر  واليت  واإلقليمية،  العاملية  االقتصادية  األزمات  ظل  يف  خاصة  املسؤولية، 

أوضاعنا االقتصادية، لتجاوز التحديات املالية اليت نواجهها.

-  إن القطاع العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدني شركاء حقيقيون ومتكاملون 
الربامج والسياسات االقتصادية وتنفيذها. وعليه، فإننا نتطلع ملخرجات  يف وضع 
يف  كمدخالت  وتضمينها  توصياتها  من  لالستفادة  التخاصية  تقييم  جلنة  عمل 

السياسات االقتصادية واالجتماعية املستقبلية.

-  التحديات كثرية وصعبة، ولكن همة وعزمية األردنيني واألردنيات أكرب وأقوى، 
وحنن على ثقة بأن املستقبل سيكون أفضل، وسنتجاوز كل التحديات ونصنع الكثري 

من القليل، وتضحيات األردنيني هي دافع جلميع املؤسسات للعمل بعزمية قوية.

 

   يقترن مفهوم اجلامعة، فلسفياً ، بحدث الرؤية واملنجز ومن ثمَّ 
البناء عليهما من أجل حتقيق الرسالة متعددة األبعاد والوظائف 

التي وجدت اجلامعة لغاياتها.

  وانطالقاً من هذه الفكرة فقد أخذت اجلامعة الهاشمية منذ 
تأسيسها على تبني سياساٍت تنموية على الصعد كافة حتى 
للمعنى  ما  بكّل  وإقليمياً  والتميز محلياً  احلداثة  تكون جامعة 

من دالئل.

  واجلامعة الهاشمية عبر مسيرتها واآلن، تتخذ التميز واإلبداع 
العلمي  البحث  فضاءات  في  متجددة  آفاٍق  نحو  للشروع  نافذة 
الرصني، والتنمية الثقافية واملعرفية التي جتعل الهاشمية قبلًة 

للقاصدين من طالب العلم واملعرفة.

عطائها  وجذوة  متيزها  تستمد  التي  الهاشمية  اجلامعة  إنَّ   
امللك  الهاشمية  اجلاللة  صاحب  لدن  من  الالمحدود  الدعم  من 
حققت  وقد  اليوم  لتبدو  املعظم،  احلسني  ابن  الثاني  عبداهلل 
جملًة من اإلجنازات في بنيتها التحتية مشرقة بعزم أبنائها وفق 
لتحقيق ما تصبو  الهادف سعياً  رؤية وثابة للعمل والتخطيط 

إليه اجلامعة من آماٍل وتطلعات.

  فاجلامعة الهاشمية تُعّد أول جامعة أردنية وعربية تعتمد نظام 
الستثمار  الطلبة  أمام  الفرصة  يتيح  مما  الصيفيني،  الفصلني 
الوقت من أجل التخرج مبكراً، إضافة إلى حتسني مستوى الدخل 

اجلامعي ملوظيفها.

إنفاذها  على  اجلامعة  تعمل  التي  االستراتيجية  اخلطط  ومن   
)البوليتكنك(  التقنية  الهاشمية  اجلامعة  كلية  استحداث 
إضافة  الهندسية،  واملهن  الفنيني  تخريج  في  املتخصصة 
على  بحثياً  مركزاً  ليكون  اجلامعية،  لألبحاث  معهد  إنشاء  إلى 

مستوى اإلقليم خدمة للبحث العلمي اجلاّد.

واستراتيجيات  منتجة  أفكار  إطار  في  هادفة  مسارات  هذه   
هذه  أن  ذلك  حتقيقها؛  على  بدأٍب  اجلامعة  تعمل  مكثفة 
والوطن  اجلامعة  احتفاالت  سياق  في  تأتي  واملنجزات  التصّورات 
بعيد االستقالل حيث يكون اإلجناز، واإلبداع، واملشروع النهضوي 

في مسيرة الوطن. 

سيدي  ظل  في  واإلجناز  واإلبداع  للتميز  وطناً  األردن  اهلل  حفظ   
احلسني  ابن  الثاني  عبداهلل  امللك  الهاشمية  اجلاللة  صاحب 

املعظم وكل عام وأنتم بخير.

بقلم األستاذ الدكتور : كمال الدين بني هاني  
رئيس اجلـامـعـة

األمـيـرة  امللكـي  السـمـو  صـاحـبـة  بحضـور 
منى احلسني ، قام مؤخراً وفد يتألف من معالي األستاذة 
امللكي  السمو  صاحبة  مستشارة  املعايطة  رويدا  الدكتورة 
األميرة منى احلسني ، واألستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني، 
رئيس اجلامعة الهاشمية واألستاذ الدكتور عبد اهلل امللكاوي، 
الدكتور مروان  واألستاذ  والتكنولوجيا،  العلوم  رئيس جامعة 
الكليات  لشؤون  الهاشمية  اجلامعة  رئيس  نائب  عبيدات، 
اإلنسانية والشؤون اإلدارية، بزيارة جلامعة تكساس/آرلنجتون 
ثالثي  تعاون  اتفاقية  لتوقيع  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
مشترك تضم اجلامعات الثالث، وتتضمن تبادل أعضاء هيئة 
العلمي،  البحث  مجاالت  في  والتعاون  والطلبة،  التدريس، 
وابتعاث طلبة الدراسات العليا لدراسة الدكتوراه في مجاالت 
علمية مختلفة، وتؤسس، بدورها، إلنشاء مركز علمي عالي 

التقانه باالئتالف ما بني اجلامعات الثالث ليكون مركزاً وطنياً متقدماً للبحوث العلمية بالغة التعقيد.   وعلى هامش هذا اللقاء وقعت 
جامعة  مع  بالتعاون  األعمال  إدارة  في  ماجستير  شهادة  منح  تتضمن  تكساس  وجامعة  الهاشمية،  اجلامعة  بني  ما  ثنائية  اتفاقية 
واجلامعة  أساتذة جامعة تكساس،  نخبة من  البرنامج  مواد هذا  بتدريس  ويقوم   ،2015/2014 القادم  اجلامعي  العام  من  بدءاً  تكساس 

الهاشمية في مجال إدارة األعمال، هي األولى من نوعها ما بني جامعة تكساس وجامعة عربية.
كما قام الوفد بزيارة كليات جامعة تكساس/آرلنجتون كافة ومراكزها، ومعاهدها العلمية، وااللتقاء مبسؤوليها ويعزز هذا التشبيك 

مكانة اجلامعة لتظل بدورها ميداناً من ميادين اإلسهام العلمي الراقي.
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خال احتفاالت اجلامعة الهاشميـة 
بعيد مياد حضرة صاحب اجلالة امللك 
ــني املعظم عبداهلل الثاني  ابن احلس

 



23 فاعلياتإضاءة

الدكتور كمال  األستاذ  الهاشمية  اجلامعة  رئيس     

الكرامة  معركة  بذكرى  اجلامعة  احتفلت  هاني،  بني  الدين 

تكرمي  االحتفاالت  وشملت  واألربعني،  السادسة  اخلالدة 

الزكية  بدمائهم  ضحوا  الذين  الشهداء  أُسر  من  مجموعة 

من أجل أن يبقى األردن عزيزا وقويا في ظل القيادة الهاشمية 

املظفرة. كما شمل احلفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة 

وكلية اآلداب مجموعة من الكلمات بهذه املناسبة، وشهادات 

شعرية،  وقصائد  اخلالدة،  املعركة  في  للمشاركني  حية 

وقد  املعركة.  قصة  حتكي  وجداريات  وتراثية،  وطنية  وأغان 

الذكر احلكيم،  آيات من  امللكي، وتالوة  بدأ االحتفال بالسالم 

وقراءة الفاحتة على روح شهداء معركة الكرامة.

  وألقى الدكتور بني هاني كلمة قال فيها: "يحتفل وطننا 

اليوم بذكرى مناسبة وطنية، وعروبية عطرة، عزيزة على قلب 

والتي سطر  اخلالدة  الكرامة  األردنيني جميعاً؛ ذكرى معركة 

فيها جيشنا العربي األردني أروع معاني التضحية، والشهادة 

في سبيل اهلل، ودفاعاً عن أردننا الغالي، لقد كانت الكرامة 

مناسبة عكس فيها جنودنا البواسل مثاالً للتضحية والفداء 

من أجل كرامة األمة بعد أن منيت بهزائم متتالية على مدى 

سنوات الصراع العربي الصهيوني في سنوات خلت". وأضاف: 

الفريدة  العالقة  الكرامة ال بد من إستذكار تلك  "في ذكرى 

وأبناء قواتنا  احلاني،  األب  امللك احلسني  املغفور له جاللة  بني 

الود،  القائمة على  إذ لعبت تلك العالقة  الباسلة؛  املسلحة 

والثقه -بني القائد وجنده- على رفع معنويات جنود جيشنا 

العربي رغم ما كانت تعانيه األمة العربية من حالة ضعف".

االرض(  وكرامة  االنسان  )كرامة  الكرامة  ذكرى  "في  وقال:    

الوطن  عن  الدفاع  سبيل  في  قاتلوا  الذين  أولئك  نستذكر 

واألمة في يوم الكرامة اجمليد، فمنهم من استشهد في تلك 

ومنهم  األردن،  مستقبل  عن  ودفاعاً  احلق  عن  دفاعاً  املعركة 

فنالوا  بأسرها،  العربية  األمة  عن وطنه وعن  دفاعاً  قاتل  من 

جميعاً شرف الدفاع عن األردن، وعن شرف األمة العربية، وعما 

تبقى من كرامة انتهكت؛ فكانت الكرامة التي أعادت لألمة 

أنفتها، ورفعت من معنوياتها .

   وحتدث الفريق املتقاعد فاضل علي فهيد حول سير معركة 

الكرامة، وما سبقها من احداث أدت إليها وخاصة نتائج حرب 

إن  وقال:  املعركة،  ونتائج  منها،  املستفادة  والدروس  ال1967، 

انتهاء أحداث املعركة يدل على ان العدو قد فشل متاماً في 

هذه العمليات العسكرية دون أن يحقق أياً من األهداف التي 

شرع بهذه العملية من أجلها، وعاد يجر أذيال اخليبة والفشل 

صخرة  أمام  املعركة  وراء  من  املرجوة  األهداف  فتحطمت 

الصمود األردني.

أثبتت أن روح القتال لدى اجلندي األردني    وقال: "إن املعركة 

نابعة من التصميم على خوض معارك البطولة والكرامة". 

بالعلم  بالتمسك  اجلامعة  طلبة  حديثه  نهاية  في  ودعا 

واملعرفة والبناء ألجل حاضر األردن ومستقبله حيث ال تبنى 

االوطان إال بالعلم والعمل اخمللص.

الطيار  العميد  الكرامة  معركة  عن  شهادته  قدم  كما    

إسرائيلية.  طائرة  أول  أسقط  الذي  الصمادي  غازي  املقتاعد 

للقيادة  والوالء  واالنتماء للوطن  اإلرادة، والشجاعة،  أن  مبينا 

في  األردني  العربي  اجليش  الذي حققه  النصر  ركائز  من  هي 

معركة الكرامة اخلالدة.

عن  قال  اآلداب  كلية  عميد  الزيود  عبدالباسط  الدكتور    

املر  والعناد  والثقة  "بالصبر  كلمته:  خالل  الكرامة  مناسبة 

العسكري،  التوازن  غياب  ظل  في  األشاوس،  رجالنا  مضى 

املؤزر".  النصر  لتحقيق  وعدة  عددا  الباغية  الفئة  وغلبة 

بغير تعب  تتأتي  والقيادة ال  الزعامة  أن  أدركوا  وأضاف: "قوم 

وما  الهاشمية،  لقيادتهم  أوفياء  جنوداً  فكانوا  ودم،  وصبر 

زالوا على العهد يلبون النداء" في ظل حضرة صاحب اجلاللة 

الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم.

رم أُسر الشهداء اجلامعة حتتفل بالذكرى )46( ملعركة الكرامة اخلالدة، وتُكِّ خال احتفاالت اجلامعة الهاشمية مبناسبة  عيد مياد حضرة صاحب  اجلالة امللك عبداهلل الثاني املعظم
الدكتور بني هاني: إن تعزيز الوالء واالنتماء وترسيخ مفهوم املواطنة احلقة يكون باستلهام نهج القائد

خال احتفاالت اجلامعة الهاشمية مبناسبة عيد مياد حضرة صاحب  اجلالة امللك عبداهلل الثاني املعظم
دولة األستاذ عون اخلصاونة رئيس الوزرا ء األسبق  يفتتح معرضاً للفنان أنور حدادين في اجلامعة

مليالد  واخلمسني  الثاني  العيد   
احلسني  ابن  الثاني  عبداهلل  امللك  جاللة 
اجلامعة  أقامت  ورعاه،  اهلل  املعظم حفظه 
املناسبة  بهذه  كبيرا  احتفاال  الهاشمية 
برعاية  األردنيني  جميع  قلوب  على  العزيزة 
هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  األستاذ 
نظمته  الذي  احلفل  وحضر  اجلامعة،  رئيس 
عمادة شؤون الطلبة عدد من الشخصيات 
في  واألكادميية  والشعبية  الرسمية 

محافظة الزرقاء.
 

ثالثة  استمرت  التي  االحتفاالت،  وبدأت   
مبشاركة  كبيرة  مسيرة  خالل  من  أيام، 
األكادميية  الهيئتني  وأعضاء  اجلامعة  طلبة 
واإلدارية، انطلقت من أمام مبنى كلية املوارد 
في  العلم  سارية  لغاية  والبيئة  الطبيعية 
منتصف احلرم اجلامعي مبشاركة موسيقات 
القوات املسلحة األردنية، وفرسان األمن العام.

                  
 ثم ألقى األستاذ الدكتور كمال الدين بني 
كلمة،  الهاشمية  اجلامعة  رئيس  هاني 
اجلامعة  وأسرة  "باسمي  نصها:  فيمايلي 
امللك  جاللة  مقام  إلى  أرفع  بأن  أتشرف 
أسمى  املعظم  احلسني  ابن  الثاني  عبداهلل 
إلى  بالدعاء  والتبريك مقرونة  التهنئة  آيات 
في  وميدَّ  جاللته  يحفظ  أن  القدير  العلي 
والعافية". الصحة  موفور  يهبه  وأن  عمره 

 
الوالء  تعزيز  إن  الكرام:  األخوة  أيها   

للقيادة  احلقة  املواطنة  مفهوم  وترسيخ  واالنتماء 
القيادة  سماحة  َخِبرنا  وقد  القائد،  نهج  بتعزيز  يكون 
إلقامة  يلني  ال  عزم  في  الشباب  وهمة  الرأي،  صواب  في 
كافة  في  املشروعية  وتفعيل  ومؤسساته  القانون  دولة 
للحاكمية  أساسيا  مبدءاً  باعتبارها  الدولة  مؤسسات 
خاصة. واملواطن  الوطن  حقوق  يضمن  مبا  الرشيدة 
إننا أيها اإلخوة في دولة أسسها الهاشميون األباة فمن جاللة 
امللك عبداهلل األول إلى جاللة امللك عبداهلل الثاني متثل البناء 
والعطاء والسعي املستمر والدؤوب لتحقيق الهدف األسمى 
وهو بناء املواطن الواعي واملنتمي والقادر على حمل الرسالة 
وصون األمانة ليظل األردن مزهراً مزدهراً وواثقاً متطلعاً إلى 
مستقبل مشرق لوطن لم تغب عنه حكمة القائد الشاب 
ودولته. الفرد  بني  متبادلة  بثقة  مواطنيه  على  وحرصه 
ولقد كانت لرؤى جاللته ومبادراته واحترام العالم لشخصه 
ومحبة األردنيني له من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه 
إلى غربه أثر بالغ في استقرار الوطن وحتقيق تنمية اقتصادية 
وسياسية وثقافية وغيرها الكثير مبؤشرات ندر أن يتوفر في 
ما  ويالت  األردنيني  جنب  مما  وحتدياته  األردن  ظروف  لها  دولة 
يجري حولنا من قتل وتشريد وسفك للدماء وحقق طمأنينة 
الوطن واملواطن ما فرضته اإلرادة امللكية الشجاعة للملك 
احلوار  أسلوب  وانتهاج  اإلنسان  حقوق  احترام  من  الشجاع 
الذي  النهج  وهو  العامة  املصلحة  لتغليب  والبناء  الهادف 
بنى اللُّحمة الوطيدة بني األردنيني جميعاً وأطلق إبداعاتهم.
ونحن في اجلامعة الهاشمية أيها احلفل الكرمي منتثل خطى 
جاللة امللك عبداهلل الثاني في إعداد األجيال األردنية الكرمية 
تسعى  وستظل  سعت  حيث  ومستقبله  الوطن  خلدمة 
البحث  لثقافة  معززة  باملنجز  حافلة  ريادية  جامعة  لتكون 
استراتيجية  خطط  وفق  طروحاتها  في  متميزة  العلمي 
تشمل تطوير علوم أساتذتها وطلبتها وابتعاثهم إلى أرقى 

وفق  الوطن  مستقبل  حاجة  أساس  على  العالم  جامعات 
وحتقيق  للشباب    الفرص  تخلق  تنموية  تنويرية  فلسفة 
االجناز. وعليه فجامعتكم تعمل اآلن على حتقيق مشروعات 
الطاقة  وقد حققت بعضها كمشروع  استراتيجية مهمة 
اجلامعات  كل  الهاشمية  فيه  سبقت  الذي  الشمسية 
وإنشاء  الصفية،  للقاعات  مجمعني  بناء  ومشروع  األخرى، 
تقنية  كلية  واستحداث  والندوات،  للمؤمترات  قاعة 
)البولتكنيك( تهدف إلى تخريج طلبة متخصصني في املهن 
لألبحاث  معهد  وإنشاء  والتطبيقية،  والهندسية  التقنية 
نوعياً  اجلامعية على مستوى الوطن واإلقليم يكون مرجعاً 
سكن  ومشروع  العملية،  والدراسات  البحوث  إنتاج  في 
الطالب ببنى حتتية تخدم دراستهم وحتقق ظروف مثلى لهم.
الثمر  تطرح  الطيبة  الشجرة  إن  الكرمي:  احلفل  أيها 
وفي  حسنة  أسوة  الهاشميني  في  لنا  كان  وقد  الطيب، 
فينا  خفق  ما  كذلك  وسنظُل  وفخرنا،  اعتزازنا  مليكنا 
اجلاللة  صاحب  وحضرة  عام  فكل  عيوننا،  وطرفت  الفؤاد 
األردن". اهلل  وحمى  بخير  والوطن  بخير  املفّدى  امللك 

الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  كلمة  االحتفال  تضمن  كما 
الطالب  ألقاها  الطلبة  باسم  وكلمة  عليمات،  بوسف 
محمد القادري، وقصيدة شعرية ملدير دائرة النشاط الثقافي 
ومت  يداك"،  "سلمت  بعنوان  الهزامية  صابر  األستاذ  والفني 
عرض فيلٍم يوثق إلجنازات اجلامعة ومتيزها وعطائها للمجتمع 
كورال  فرقة  قدمت  كما   ،2013/2012 عامي  خالل  احمللي 
اجلامعة وفرقة الفلكلور الشعبي عددا من األغاني الوطنية 
وافتتاح  مسرحي،  عرض  تقدمي  مت  كما  الشعبية،  والدبكات 
معرض الصور لطلبة اجلامعة، ومعرض إعادة التدوير البيئي.
في  املتميزين  الطلبة  بتكرمي  اجلامعة  رئيس  قام  كما 
النشاطات الالمنهجية املتنوعة خاصة في اجملاالت الثقافية 
وغيرها.   التطوعية  واملبادرات  واإلبداعية  والرياضية  والفنية 

الفنان  معرض  اخلصاونة  عون  األستاذ  األسبق  الوزراء  رئيس  دولة     
التشكيلي أنور حدادين في بهو عمادة شؤون الطلبة في اجلامعة الهاشمية 

الذي أقيم ضمن احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد جاللة امللك.

الدين بني هاني رئيس اجلامعة  وحضر حفل االفتتاح األستاذ الدكتور كمال 
شؤون  وعميد  األسبق،  والري  املياه  وزير  حدادين  منذر  والدكتور  الهاشمية، 
األكادميية  الهيئتني  أعضاء  من  كبير  وعدد  عليمات  يوسف  الدكتور  الطلبة 

واإلدارية، وطلبة اجلامعة.  

وضم املعرض نحو خمسني لوحة فنية تعبر عن االعتزاز بالقيادة الهاشمية، 
املعبرة عن  اللوحات  اجملاالت، وكذلك  األردن في كافة  التي شهدها  واإلجنازات 
أعياد الوطن ومناسباته العزيزة، والشعارات، والبوسترات، والطوابع   باإلضافة 

إلى مبادرات جاللة امللك اإلصالحية والتطويرية، والتنويرية.
كما قام دولة عون اخلصاونة بجولة في مرسم عمادة شؤون الطلبة وأطلع 

على إبداعات الطلبة الفنية والتشكيلية.



45 إنجازمسارات

    مبناسبة عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم، احتفلت اجلامعة الهاشمية 
زيتون،  )2000( شتلة  بغرس  اليوم  هاني  بني  الدين  الدكتور كمال  األستاذ  اجلامعة  رئيس  برعاية 

وشارك في االحتفال عدد كبير من أعضاء الهيئتني األكادميية، واإلدارية، وطلبة اجلامعة.
وقدم رئيس اجلامعة الدكتور بني هاني أسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب اجلاللة الهاشمية 
امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم مبناسبة عيد ميالده الثاني واخلمسني، سائال املولى عز 

وجل أن يدميه سندا وذخرا للوطن، واألمتني العربية واإلسالمية.

   وأكد الدكتور بني هاني أن االحتفال بزراعة أشتال الزيتون يأتي تعبيراً عن السعادة البالغة بهذه
األردن الطهور، وتخضيرا للحرم اجلامعي.  الوطني لثرى  الغالية على قلوبنا، واالنتماء  املناسبة   
وذكر أن اجلامعة لديها خطة طموحة لتوسيع الرقعة اخلضراء في اجلامعة بزراعة )50( ألف شجرة 
مثمرة وحرجية خالل السنوات القادمة.وحث الدكتور بني هاني، طلبة اجلامعة الذين شاركوا في 
االحتفال على االهتمام بغرس األشجار واحملافظة عليها مما يعزز من انتمائهم للجامعة وبالتالي 

للوطن.

 كما عبر خالل لقائه مع العاملني في شعبة الزراعة عن بالغ الشكر على اجلهود اخمللصة التي 
يبذلها العاملني في الشعبة في توسيع الرقعة اخلضراء في اجلامعة وإدامتها.

اجلامعة  لرئيس  الشكر  العامة  اخلدمات  دائرة  مدير  السرحان  حسني  السيد  قدم  جانبه  من 
وعمداء الكليات وأسرة اجلامعة وطلبتها على مشاركتهم الفاعلة في االحتفال، مؤكدا حرص 
دائرة اخلدمات العامة على تنفيذ خطة إدارة اجلامعة بتخضير احلرم اجلامعي ليكون بيئة جامعية 

مثالية جاذبة.
  

توسيع  تعمل على  الهاشمية  اجلامعة  أن  الزراعة  رئيس شعبة  الشبول  املهندس محمد  وذكر 
رقعتها اخلضراء بزراعة املزيد من أشتال الزيتون النبالي احملسن، إضافة إلى املباشرة بزراعة أشجار 

)الهوهوبا( التي تعد زيوتها ذات قيمة بيئية، وخضرية، واستثمارية كبيرة.

ـــداهلل الــثــانــي ابــــن احلــســني  ـــب ــد مـــيـــاد جـــالـــة املـــلـــك ع ــي ــة ع ــب ــاس ــن مب
ــون ــت زي شـــجـــرة   )2000( ـــــزرع  ت ــة  ــي ــم ــاش ــه ال ...اجلـــامـــعـــة  ــم  ــظ ــع امل

طلبة اجلامعة الهاشمية يشاركون بإعداد وترجمة أداة عاملية لتعليم البرمجة إلى العربية

النور مجدداً.. الثاني يرى  الفصل الصيفي 
واجلامعة الهاشمية تؤكد فوائده للطلبة 
نقلة  يحقق  مبــا  واإلداريــــني  ــذة  ــات واألس
األردن في  العالي  التعليم  في  نوعية 

مجلس  أن  هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  األستاذ  الهاشمية  اجلامعة  رئيس  أعلن 
صيفيني  فصلني  بطرح  الهاشمية  اجلامعة  مشروع  على  وافق  مشكوراً  العالي  التعليم 
التعليم  على  اإليجابي  وأثره  واإلداري،  واألستاذ،  للطالب،  املتعددة  ومزاياه  لفوائده  نظرا 
الهاشمية،  اجلامعة  خطط  ناقش  العالي  التعليم  مجلس  إن  وقال:  األردن،    في  العالي 
كأول  الهاشمية  اجلامعة  في  سيطبق  الذي  الريادي  املشروع  هذا  إلجناح  ودراساتها 
بصورة  تطبيقه  إجناح  مسؤولية  الهاشمية  اجلامعة  يُحمل  ما  تطبقه  أردنية  جامعة 
العالي. التعليم  مخرجات  جودة  وتعزيز  األردن،  في  العالي  التعليم  أهداف  حتقق 

التعليم  وزير  جلهود  والتقدير  الشكر  بالغ  عن  هاني  بني  الدكتور  وعبر 
قرارهم  على  العالي  التعليم  مجلس  وأعضاء  العلمي  والبحث  العالي 
اجلامعة. طلبة  ومصلحة  العامة  الوطنية  املصلحة  مع  ينسجم  الذي 

بني  الدكتور  أوضح  الواحد  اجلامعي  العام  في  صيفيني  فصلني  اعتماد  مزايا  وحول     
في  االلتحاق  على  ومساعدته  مبكراً،  يتخرج  أن  املتميز  للطالب  الفرصة  تتيح  أنها  هاني 
درجتي  على  للحصول  اجلامعات  في  العليا  دراساته  إكمال  أو  والعربي،  احمللي  العمل  سوق 
الفصلني يعمل على معاجلة جزء كبير  أن نظام  والدكتوراه بوقت أقصر. وأضاف  املاجستير 
اجلامعة. دخل  مستوى  وحتسني  اجلامعة،  طلبة  منها  يعاني  التي  املواصالت  مشكلة  من 

معلال  العمل،  سوق  في  البطالة  يفاقم  ال  الفصلني  نظام  أن  اجلامعة:  رئيس  وذكر 
بسنوات  وليس  العمرية  بالفئة  مرتبط  العمل  سوق  في  املتأهلني  عدد  بأن  ذلك 
واإلقليمية. العاملية  اجلامعات  من  العديد  في  النظام  هذا  اعتماد  إلى  وأشار  الدراسة. 

كما يتيح اعتماد الفصلني الصيفيني استثمار مرافق اجلامعة بالشكل األمثل على مدار العام، 
مرافقها  تستخدم  فاجلامعة  طاقاتها؛  بكامل  ومكتبتها  ومختبراتها،  قاعاتها،  واستغالل 

الصيفيني سيتم  الفصلني  ودوام  الفكرة  بتنفيذ  املباشرة  )9( أشهر فقط، وعند  حاليا ملدة 
االستفادة من مرافق ومباني اجلامعة على مدار العام ما يحقق الفاعلية االقتصادية األمثل.
الطلبة  لكافة  إلكتروني  رأي  استطالع  بعمل  قامت  اجلامعة  إن  هاني  بني  وقال 
مؤكدا  طالب،  ألف   )29( مجموع  من  طالب  ألف   )22( فيه  شارك  اجلامعة  في 
الصيفيني. الفصلني  نظام  على  رضاهم  أبدوا  الطلبة  من   )%  60( من  أكثر  أن 
في  الطلبة  لتسجيل  الالزمة  األسس  وضع  على  عملت  اجلامعة  أن  وأضاف 
التعليمات،  على  املطلوبة  بالتعديالت  والتنسيب  والثاني،  األول  الصيفيني  الفصلني 
 )6( من  فريقا  شكلت  اجلامعة  أن  موضحا  الشأن،  بهذا  اجلامعي  التقومي  وتعديل 
الشؤون  وحدة  ومدير  والتسجيل،  القبول  وحدة  مدير  إلى  إضافة  للكليات  عمداء 
صيفيني. فصلني  طرح  بشأن  واخليارات  واالحتماالت  البدائل  كافة  لدراسة  املالية، 
وقال الدكتور بني هاني إن اجلامعة الهاشمية قامت بطرح العديد من املبادرة الريادية التي تهدف 
إلى حتسني نوعية التعليم العالي، وقد جاءت ضمن حزمة من املبادرات التي  نفذها اجلامعة 
من مشاريع للبنية التحتية، وتطوير اخلطط الدراسية، وإمكانية إقامة املشاريع االستثمارية.

 طلبة كلية األمير احلسني بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا املعلومات في اجلامعة الهاشمية بإعداد وترجمة أداة عاملية 
لتعليم البرمجة إلى العربية بإدارة أكادميية أوراكل وجامعة كارنيجي ميلون يضع Alice وهي اآلن في متناول أيدي املزيد من 
الطالب في الدول العربية حيث أصبح برنامج Alice  الذي يساعد الطالب على الدخول إلى عالم برمجة الكمبيوتر متوفراً 
اآلن باللغة العربية، بعد أن مت االنتهاء من مشروع ترجمته على يد طلبة كلية األمير احلسني بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا 
للتكنولوجيا،  سمية  األميرة  وجامعة  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  من  مبشاركة  أشهر  أربعة  استغرق  والذي  املعلومات. 

وجامعة فيالدلفيا، وأساتذتهم.

 ويذكر أن برنامج Alice هو منصة مجانية تقدمها كارنيجي ميلون لتعليم الطالب البرمجة من خالل تصميم أفالم الرسوم 
املتحركة واأللعاب اإللكترونية بطريقة ممتعة. باستخدام هذا البرنامج، يقوم الطالب بتصميم برامج لتحريك أجسام ثالثية 
بيانات أساسية في برمجة جافا، ومن ثم  افتراضي من خالل سحب وإفالت تصاميم رسومات حتتوي على  األبعاد في عالم 
يقومون مبشاهدة النتيجة بشكل فوري ليتعرفوا على العالقة بني بيانات البرمجة وكيفية حركة األجسام في تصاميمهم. 
وهكذا، يتمكن الطالب من خالل برنامج Alice من التعرف على جميع التركيبات األساسية التي تغطيها املقررات الدراسية 

للمبتدئني في البرمجة جلميع األعمار واملستويات.

ضاحية بــطــل  الهاشمية  اجلــامــعــة  ــق  ــري ف
ــة عــلــى الــتــوالــي ــع ــراب ــات لــلــمــرة ال ــع ــام اجل

فريق اجلامعة الهاشمية بلقب سباق اختراق الضاحية للطالب والطالبات، والذي نظمه االحتاد الرياضي 
الهاشمية  اجلامعة  فريق  بها  يظفر  التي  الرابعة  املرة  هذه  وتعد  البيت.  آل  جامعة  في  األردنية  للجامعات 

باللقب على التوالي.
 ومتكن طالب الهاشمية من احتالل الصدارة برصيد 20 نقطة في السباق الذي بلغت مسافته 10 كم، وحل 
فريق اليرموك، ثانيا، برصيد 51 نقطة، واألردنية، باملركز الثالث، وآل البيت، رابعا. وعلى صعيد نتائج الفردي 
فقد فاز الطالب عواد الشرفات من اجلامعة الهاشمية باملركز األول، فيما حل باملركز الثالث محمود أبوسمرة، 

ووسام املصري باملركز الرابع، ومحمود عبداهلل باملركز اخلامس، وجميعهم من اجلامعة الهاشمية.
وفي سباق اإلناث ملسافة )4( كم، حل فريق اجلامعة الهاشمية باملركز األول برصيد 6 نقاط، وحل فريق األردنية 
وصيفا، واليرموك باملركز الثالث، وآل البيت رابعا. وعلى صعيد نتائج الفردي فقد تصدرت العبات الهاشمية 
الترتيب، أوالً الطالبة سماح النجار، ثم صابرين العبادي، ومها عليمات، وهبة رمضان، وجميعهن من اجلامعة 
الهاشمية. وفي نهاية السباق َسلََم نائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور موفق العموش امليداليات والكؤوس 

على الفائزين.
 واغتنم مدير دائرة النشاط الرياضي حسني سويلم هذا الفوز لتهنئة أبطال فريق اختراق الضاحية )الطالب 

والطالبات( لفوزهم ببطولة اجلامعات األردنية الختراق الضاحية.

ــي/ للتأهيل  ــك عبداهلل الثان ــب صندوق املل مكت
ــق  يحق ــمية  الهاش ــة  اجلامع ــي  ف ــي  الوظيف
ــي بناء  ــز تأثيراً ف ــل املراك ــي كأفض ــز الثان املرك
2013م ــام  لع األردن  ــي  ف ــبابية  الش ــدرات  الق

الدين  الدكتور كمال   رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ 
اجملاالت  مختلف  في  باهرة  نتائج  حتقق  اجلامعة  أن  هاني  بني 
النشاطات  وتنظم  الشبابي،  والتأهيل  واألكادميية،  البحثية، 
خطط  تنفيذ  نتيجة  واملستدامة  واملؤثرة  الفاعلة  الطالبية 
املاضيني،  العامني  خالل  واجتهاد  بجد  عليها  عملت  طموحة 
وهي جتني ثمار ما غرسته كوادرها البناءة واملعطاءة في اجملاالت 
اخملتلفة، مبيناً: أن النجاح ال يقف عند حد معني بل هو مسيرة 

متواصلة ومتدرجة للوصول إلى مصاف اجلامعات العاملية.

مكتب  بحصول  تفخر  اجلامعة  إن  هاني  بني  الدكتور  وقال 
صندوق امللك عبداهلل الثاني للتأهيل الوظيفي في اجلامعة على 
املركز الثاني كأفضل مركز تأثيرا على الشباب األردني في دعم 
في  مؤثرة  مؤسسة  خمسني  بني  من  الشبابية  القدرات  وبناء 
األردن معنية في مجاالت التنمية البشرية والتنمية املستدامة 
 ( البشرية  واملوارد  التدريب  األردني ملؤسسات  التحالف  قبل  من 

.) JUTHRO

للتحالف  اإلدارية  الهيئة  رئيس  العمري  مكرم  السيد  وكان   
شهادات  سلم  قد  البشرية  واملوارد  التدريب  ملؤسسات  األردني 
التميز لكل من رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور كمال بني هاني، 
عبداهلل  امللك  صندوق  مكتب  مدير  شديفات  حمدي  والسيد 
الثاني للتأهيل الوظيفي. وحضر حفل التكرمي األستاذ الدكتور 
مروان عبيدات نائب الرئيس، واألستاذ الدكتور علي الكرمي نائب 

الرئيس، والدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة.
 وذكر السيد مكرم العمري أن التقييم استهدف اإلنتاج احلقيقي 
ملؤسسات التدريب والتأهيل، واألثر الفعلي على املستفيدين من 
موسع  استبيان  طرح  خالل  من  والتأهيلية  التدريبية  اخلدمات 

االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
شارك فيه أكثر من )60( ألف شاب 
التدريب  مؤسسات  في  منخرطني 
         .2013 عام  خالل  واخلاصة  العامة 
هو  التحالف  دور  إن  العمري  وقال 
وتسليط  املبدعة  املؤسسات  رصد 
الضوء عليها مشيرا إلى أن مكتب 
الثاني  عبداهلل  امللك  صندوق 
نقابة  بعد  الثاني  املركز  في  جاء 
التي حلت في  األردنيني  املهندسني 

املركز األول مما يدل على التأثير الكبير جلهود مكتب الصندوق في 
التنمية الشبابية والتدريب. وذَكرَ: أن التحالف األردني ملؤسسات 
مدني  مجتمع  مؤسسة   )30( يضم  أردني  حتالف  وهو  التدريب 

هدفها تطوير قدرات ومهارات الشباب األردني.

امللك  صندوق  مكتب  مدير  شديفات  حمدي  السيد  وذكر   
عبداهلل الثاني: أن عدد املستفيدين من خدمات مكتب الصندوق 
وطالبة،  طالب  ألف   )12( حوالي  إلى   2013 سنة  في  وصلوا 
والتأهيلية  التدريبية  البرامج  على  مشاركاتهم  توزعت  حيث 
بناء  على  ركزت  التي  واحملاضرات  والندوات  والدورات،  والورشات، 
شخصية الطالب اإلبداعية والريادية والقيادية، وقد عقد مكتب 
البشرية  التنمية  مجال  في  الشركاء  مع  بالتعاون  الصندوق 
املقابلة  إجراء  مجال  في  العمل  وورش  الدورات،  من  سلسلة 
واللغة  املهني،  والتكيف  الذاتية،  السيرة  وكتابة  الشخصية، 
الشركات  وتأسيس  املشاريع،  بناء  ومسار  الوظيفية،  االجنليزية 
ما يعزز مفهوم العمل الذاتي واالعتماد على الذات وإيجاد فرص 
على  البرامج  تلك  اجلُدد.وقد عملت  للخريجني  املناسبة  العمل 

في  الطالب  ودمج  للشباب،  اإليجابي  والتوجيه  القدرات  بناء 
اجملتمع اجلامعي بحيث يكون فردا إيجابياً في املسيرة اجلامعية، 
مما يعزز الروابط اإليجابية بني اجلسم الطالبي واجلسم األكادميي 

وبالتالي يصبح الطلبة سفراء إيجابيني للمجتمع األردني.

 كما طرح مكتب الصندوق العديد من املبادرات الريادية على 
للعمل  طالبي  وعي  بناء  استهدفت  اجلامعة  كليات  مستوى 
للطالب  األكادميي  املسار  بني  يربط  الذي  التخصصي  الطالبي 
ملبادرة  املنتسبني  الطلبة  عدد  وصل  وقد  التطوعية،  وميوله 
الكليات  مختلف  على  موزعني  طالبا   )800( الهاشمية  فرسان 
واملعاهد واألقسام. كما قام الصندوق بطرح مبادرة فرسان احلوار 
والتي تهدف إلى بناء وتنمية مهارات الطلبة في احلوار والنقاش 

وتقبل الرأي اآلخر ونبذ التطرف والعنف والسلوكيات السلبية.

مجال  في  طالب  آالف   )6( من  أكثر  بتأهيل  املكتب  قام  كما 
املهارات احلياتية ومهارات النجاح، وبناء قدرات اخلريجني للحصول 

على فرص عمل بشكل ميسر وسهل.
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التي  اهدافنا  , وحتقيق  لالفضل  حياتنا  تغير  في  نرغب  نحو دائما  وعالية  شديدة  بهمة  بالفعل  ونبدا   , بها  حلمنا  وعلقت صورا االجناز , ولكن سرعان ما نتراجع ويصيبنا االحباط , اتدري ملاذا طاملا  منزل  بتزيني  انك قمت  تخيل  ؟  ذلك  لنا  غير يحدث  واملنزل  هذا  وكل  بالتحف  جملته  و   , جدرانه  على  والفوضى هي معتقداتنا وافكارنا غير العملية التي حتول بيننا مرتب يعج بالفوضى , والزينة هنا يقصد بها التفكير االيجابي رائعة 
وبني حتقيق نتائج ايجابية  

وحتى الذاتية , والتي هي الصورة التي نحملها في عقولنا النفسنا فمن املهم ان تكتسب فهما اساسيا حلقيقة ذاتك . فصورتنا فاذا كنت ترغب في حتقيق النجاح وتريد السيطرة على حياتك   ومشاعرنا  افعالنا  فجميع   . حياتنا  اساس  تصبح  وفقا قدراتنا تكون منسجمة ومتوافقة مع الصورة التي تشكلت ,  نتصرف  احلرفي  باملعنى  فنحن   . انفسنا  اذهاننا عن  اي نحو اخر ,,, ينبغي ان نتامل اوال الكيفية التي نشكل بها دائما وفق الطريقة التي نرى بها انفسنا . وحتى نصبح على من قوة االرادة او التصميم او اجلهد الى غيرها , الننا نتصرف نعيه هو انه طاملا نتشبت بهذه الصورة , فلن يحولنا اي قدر لنوعية الشخصية التي  نعتقد اننا عليها . ما نحتاج الى ان في 
صورتنا الذاتية .

 
. , ففي معظم االحيان نكون الد االعداء النفسنا , نحن نخاف من املهم ان نلقي نظرة على الطريقة التي نعامل بها انفسنا كيف تتعامل مع ذاتك ؟ اننا لن نسر مبا سنراه  لتسال نفسك ,, هل حتب ذاتك ؟ هل تثق بنفسك ؟ هل تعتقد من مواجهة ذاتنا احلقيقة الننا نظن 

تكون قيمة اآلخرين , فاذا كانت قيمتك تاتي من االخرين , فلن تكون قيمة الذات تنبع من الذات . وهذا هو السبب انها ال تسمى انك شخص حسن ؟  , بذاتك  خبيرا  تكون  عندما   . ذاتك  حب  على  ابدا  تعرف قادرا  وسوف  حقيقتها  على  ذاتك  اعرف   . باالخرين  الضمان البحثي الوحيد الذي ستكون دائما في احلاجة اليه .تبدا في تغير حياتك , رغبتك الشخصية في احلرية الذاتية هي القوة , لست مضطرا الن حتصل على تصريح من االخرين كي ضعف في ذاتك . فالكشف عن جانب ضعف فيها هو بداية االخرين على حقيقتهم . ال تخف ابدا من الكشف عن جانب خبيرا 
 

, وقد يكون من املفيد ان تفهم ان ليس هناك من متمثال في انك تقوم بتقليد االخرين . هذا االمر شائع ومالوف معاملها بنفسك , رمبا يكون احد االسباب التي متنعك عن ذلك من املهم ان تلقي نظرة على الشخصية التي صنعتها وحددت ذلك السلوك من  اي فرد من افراد اسرتك او خارج نطاق االسرة  , عن االخرين او قمت بتقليدها , فقد تكتسب هذه السمة او املميزة لك و حتى طريقة التفكير واالعتقاد تكون قد اخذتها هذه احلقيقة ام ال . فجميع السمات الشخصية , والسلوكيات بطريقة مهمة جدا انت الذي حتدد معالم ذاتك , سواء ادركت انت من تصنع ذاتك تظهر مئات االالف من املقطوعات املوسيقية اجلميلة , فاالمر انه ليس هناك سوى اثنتي عشرة نغمة موسيقية و مع ذلك اختياره جملموعة السمات والسلوكيات التي يقلدها , ال تنس خالل التقليد , فليس هناك من احد يشبه احدا بشكل تام في , وحتى بالرغم من انك رمبا تكون قد شكلت شخصيتك من الناس من يستطيع ان يصنع ذاته من ال شي او مبعزل عن غيره بني الناس 

كله يتوقف على الطريقة التي يتم ترتيبها وجتميعها بها .
 

انفسنا االمر يبدا بحديث الذات وبني  بيننا  يدور  الذي  املستمر  احلوار  هو  الذات  انه شكل من حديث   . ونراه و نسمعه  رؤيتنا ملا نعتقده  بناءا على  الكلمات ,  اساس  على  القائم  االبعاد  الثالثي  التفكير  بناءا اشكال  الذاتية  صورتنا  ونعدل  نبني  نحن   . واالنفعاالت  صورا والصور  تطلق  التي  الكلمات  مستخدمني   , الذات  حديث  لنفسك على  حديثك  فليكن   . ما  انفعاال  او  شعورا  بدورها  تثير 
ايجابي ومفعم باحليوية .  

ما مشاعرك ازاء ذاتك

مع  يتناسب  بشكل  يتزايدان  سوف  اهدافك  ونطاق  , حجم  لذاتك  متدن  تقدير  لديك  يكون  فعندما   . لذاتك  , فما توقعاتنا , من فضلك عامل نفسك بعطف واحترام ال حتط من الذاتية في تلك االوقات التي ال يرقى فيها اداؤنا الى مستوى اهدافك , يتعني علينا ان نتعلم التوقف عن مهاجمة صورتنا سوف جتذب التاثيرات السلبية التي ستحول بينك وبني حتقيق تقديرك  تريدها بحق  التي  اذا لم تكن تعيش احلياة  احلياة التي كنت تعيشها حتى بالرغم من رغبتك في تغيرها فعلته في املاضي ال عالقة له مبا ترغب فيه في احلاضر احترم قدر نفسك 
فهذا جانب من حبك لذاتك .

                                                رابعة /  تخصص اقتصاد                                              الطالبة : اريج مروان احملاريق                                           

   يجب أن تعلم أيها الرائع أن لكل شخص منا قدرات وهذه 

القدرات ال محدودة فحتى علماء    التنمية البشرية على مر 

العصور وحتى يومنا هذا لم يستطيعوا معرفة ما هي قدرات 

األنسان احلقيقية !! 

ولكن كم منا مدرك أن لديه قدرات ال محدودة ؟

تبنيه  أن  تستطيع  شيء  اي  أن  الرائع  أيها  تعلم  أن  يجب     

بخيالك تستطيع حتقيقه ... معقول !!

الذاتية  لقوتك  تكون مدركاً  أن  يجب  أوالً  ولكن  نعم معقول 

وأن تبتعد عن كلمة )ولكن( فهي كلمة سلبية جداً , كثير من 

يقول لك : أريد أن اصبح دكتوراً  ولكن ... أريد أن أترك التدخني 
ولكن ...

كلمة )ولكن( تلغي ما قبلها فإتركها ودعها , ويجب أن تعلم 

نبذة  أعطيك  املعجزة  أيها  دعني   , مبعجزات   معجزات  أنك 

بسيطة عن قدراتك ..

   - دماغك مثال أسرع من سرعة الضوء 186 الف ميل بالثانية 

 10 متييز  تستطيع  العيون   , عقلية  خلية  مليار  متتلك  أنت 

مليون لون مختلف وتفتح وتغلق 18 الف مرة باليوم , حلاسة 

الشم أكثر من 5 االلف حاسة وكل حاسة متيز رائحة مختلفة 

, الكلى يتحلل ويتبدل كل 6 اسابيع   عدا عن الصوت والتذوق 

الداخلية فأنت معجزات  القدرات  القلب وغيرها من  وضربات 

مبعجزات ال محدودة وال منتهية , أنت مليونير فقط بطاقتك 

وقدراتك الداخلية 

أي هدف  يستطيع حتقيق  هائلة  منا طاقة  لدى كل شخص 

يريده ولكن كيف ؟

أنك تستطيع حتقيق  أن تكون على أعتقاد جازم  أوالً يجب     

هنا   لتحقيقه  الكافية  والطاقة  القدرة  ومتتلك  الهدف  هذا 

في  غاية  حديثاً  قال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  الرسول 

 )... نوى  ما  مريء  لكل  وأن  بالنيات  االعمال  إمنا   ( قال:  الروعة 

هنا تصريح أن أي شي تنويه وتعتقد فيه حتصل عليه  وعلماء 

نسبة  وبقوة  فيه  تعتقد  شي  أي  أن  أثبتوا  البشرية  التنمية 

حصول هذا الشي شبه مؤكدة ولكن يجب أن تكون واثقاً أوالً 

ذلك  تنوي  وأن  حتقيقه  على  بقوتك  وواثقاً  باهلل 

بصدق ويجب أن

واستراتيجيات  بخطوات  ورقة  على  تكتبه 

وقواعد أنت تعرفها أو تعلمتها ألن

القواعد  وضع  هي  بالنجاح  االولى  اخلطوة 

فأنت  خاطئة  القواعد  كانت  فإذا  املناسبة 

لغابة  ويحمل خريطة  غابة  كالذي ميشي في 

تصل  ولن  اخلطأ  بالطريق  فستذهب  أخرى 

الهدف  هذا  تبني  أن  ويجب  املطلوب  للهدف 

بخيالك فعندما تبني الهدف بخيالك ترسل 

كونية  طاقة  مع  وتتصل  السماء  الى  تصعد  طاقة  منك 

ولكن  الهدف  هذا  لتحقيق  بالتحرك  الكونية  الطاقة  فتبدأ 

أنك  واثقاً  تكون  وأن  قواك  وبكل  أن تسعى  ما عليك هو  كل 

ستصل بقدرة اهلل الى هدفك مع االخذ باالسباب ..

األن دعنا نقوم بهذا التمرين الرائع أيها الرائع ..
  

 أغمض عينيك وتخيل هدفك أمامك على فرض أن هدفي هو 

أن أحصل على شهادة الدكتوراه أبدا بتخيل اخلطوات لتصل 

عالية  عالمات  على  أحصل  أن  يجب  اوال  مثال  الهدف  لهذا 

باجلامعة ثم أتخرج مبعدل يؤهلني ملتابعة الدراسة تخيل انك 

تعمق  األن  بالنجاح    يهنئونك  حولك  واالشخاص  تخرجت 

حصلت  وأنك  دراستك  تابعت  قد  أنك  وتخيل  واخليال  باحللم 

النجاح  هذا  على  لك  يباركون  حولك  ومن  الدكتوراه  على 

العظيم وينادونك بالدكتور الفالني ...

بهذا التمرين تستطيع معرفة اخلطوات التي يجب أن تتبعها 

لتحصل على هدفك أكتبها على ورقة وأقرأها دائما لتحصل 

على التحفيز والدافع لإلستمرارية فأنت رائع وتستطيع الوصول 

لهدفك فقط بقدراتك الالمحدودة فقط أمسح غبار األفكار 

أعلم  وأسال من هم  أبحث  الكنز  لتجد  ذهنك  السلبية من 

منك لتكون أنت أعلم منهم يوماً ما , أتخذ قراراً بسرعة وال 

تنتظر 

احلافز  ويضيع  الكسل  يسبب  فاالنتظار 
لالجناز ..

نفسك  أشحن  هدفك  حتقيق  إلى  أسَع    ... قولي  خالصة 

فهي  نفسك  وأحب   , بالتخيل  اهلل  مع  الروحية  بالطاقة 

تستحق أن حتب 

وكن مدركاً لقدراتك وواثق فيها وأكتب أهدافك وأقرائها دائماً 

بأفكار  يومك  وتنهي  تبدا  حتى  تستيقط  وحني  تنام  أن  قبل 

املاضي عبارة عن جتارب  , وأجعل  وأنطلق لتحقيقها  إيجابية 

وخبرات ال أكثر دع املاضي السلبي وأترك اخلوف من املستقبل 

وعش حلظتك بقوة فأنت قوي وتستطيع ذلك وخذ باألسباب  

فقد قال تعالى )فأتبع سببا * ثم أتبع سببا ( أي يجب حتى 

الورقة بني يديك ولك حرية  األن   , باألسباب  الدعاء األخد  مع 

كتبت  ما  ويبقى  الورقة  ستسحب  حلظة  في  ولكن  األختيار 

فأيقظ قدراتك فأنت تستطيع أن تصنع مستقبلك ...

                                    إعداد الطالب: محمد الصراوي 
       

                                  ثالثة / محاسبة 
      

أيقظ قدراتك، وا صنع مستقبلك

ذاتك مفتاح نجاحك

 

ـ  الوجه وامللبس، ولكنها  زينة في  ، وال سيارة فارهة، وال مجرد  ليست قصرًا  فاحلضارة      
بالدرجة االولى ـ التعامل اإلنساني الراقي فيما يعرف بـ ) آداب التعامل اإلنساني الراقي(.

يقول الرسول الكرمي" اتِق اهلل حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس بخلق 
حسن". هذا رسولنا الكرمي الذي وصفه اهلل تعالى في كتابه العزيز" وإنَك لعلى ُخلٍق عظيٍم" 

وضع
 القواعد للتعامل مع املسلمني لتنظيم هذا اجملتمع على أسس سليمة، فاجملتمع بخير ما دام 
يتبع القواعد السليمة في التعامل. ونحن نعلم متاًما أن ما يصح من قول او فعل في موقف، 

قد ال يصح في موقف آخر.
االتيكيت يتدرج من الفرد الواحد إلى البيت واحلي وتتسع دائرته لتصل إلى مستوى العالم، 
فقد صار مبثابة قوانني وإرشادات وصفية حيال كل موقف يتفاهم عليها العالم ويطبقونها، 

ويصبح من العيب عدم االلتزام بها وتطبيقها.

التعامل،  أن ديننا احلنيف والشرائع السماوية كلها قد أشارت إلى حسن  إلى  أيًضا  ونشير 
وفًقا ملنطلق أن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، ويحتاج إلى ما ينظم تعامله اليومي.

اإلتيكيت : االتيكيت مصطلح اجنبي أوروبي يعني فن التعامل أو اآلداب العامة في التعامل 
مع األخرين واألشياء، ومرجعيته هي الثقافة اإلنسانية الشاملة، ويعنى بشؤون احلياة كافة، 
الذوق  أو  العام  الذوق  لها معاني كثيرة مثل  بالعربية  واالتيكيت  بلد.  إلى  بلد  ويختلف من 
االجتماعي، آداب السلوك، فن التصرف في املواقف احلرجة. ويعتبر االتيكيت من السلوكيات 
االنسانية التي يجب على املرء أن يضعها في اعتباره أينما ذهب وحيثما جلس أو حتدث مع 
جلسائه في موضوع من املوضوعات، وأصبح لإلتيكيت أسس وقواعد معروفة يعمل بها في 

اجملتمعات املتحضرة.

إن قوانني اإلسالم كثيرة، ومن جملتها اآلداب واملستحبات واملندوبات التي حثَّ الشرع املبارك 
والرسل  األنبياء  يحتويه من قصص  مبا  الكرمي  القرآن  ويعتبر  الناس وصالحهم،  عليها، خلير 
النبوية  السنة  إلى  إضافة  والسالم  الصالة  عليه  املصطفى  ورسالة  الغابرة،  األمم  وأحوال 
التي تشير إلى قواعد وآداب  الدالئل  النبوية من أعظم  املطهرة، ملا حتوي من آالف األحاديث 

السلوك البشري القومي الذي يعتبر قواعد أساسية لإلتيكيت.

هذه اآلداب هي التي تُسّمى اليوم "اإلتيكيت" او البروتوكول الذي توافق عليه اجملتمع الدولي 
في عالقاته ومجتمعاته املدنية، اجلماعية والفردية كـدول وأفراد، وهو الذي يدرس في املعاهد 

اخملتصة بذلك، ومنها التابعة لوزارة اخلارجية أو دائرة البروتوكول في رئاسات الدول.

اإلتيكيت احلقيقي:

والكلمات  واألفعال  للتصرفات  تهذيب  هو  وال  وامللعقة،  والسكني  الشوكة  ليس  اإلتيكيت 
فقط، وإمنا هو قاعدة أصلها آيات قرآنية تنص على حسن التعامل والصدق مع النفس وأصله 

تعاليم الدين اإلسالمي.
واإلتيكيت له أشكال متعددة ومواقع مختلفة في حياتنا اليومية، تختلف في مجال العمل 

عن عالقتنا في اخلارج أو تصرفاتنا مع أزواجنا وأوالدنا.

ملاذا اإلتيكيت:

ألن أي تصرف أو سلوك قد يعطي صورة عن ذاتك جيدة أو سيئة واالتكيت يحميك من أي 
اساءة في أي مكان واالتكيت الدولي مقبول في أي مجتمع.

متى ميكن اخلروج أو كسر اإلتيكيت:

أو  والتقاليد  العادات  أو  الدين  اذا تعارضت مع  اإلتكيت  أي قاعدة من قواعد  يحق لك كسر 
الصحة حسب االتفاقات الدولية.

كيف جتعل تصرفاتك ضمن اإلتيكيت:

فقط ابدأ في القراءة أو تعلم اإلتيكيت بأي طريقة حتبها وخصوصا قواعد اإلتيكيت واآلداب 
العامة ومن مميزات اإلتيكيت انه ينظم السلوك في جميع أحوالك وفى جميع املواقف التي 

تواجهك. 

إتيكيت التعامل مع األخرين:

في العالقات اإلنسانية التي تربط الناس بعضهم البعض سنجد غياب الكثير من القيم، 
حتقق  حينئذ  فكيف  النقد.  يستحق  واالخر  املدح  يستحق  إحداهما  جانبان  إنسان  ولكل 
تتحلى  ان  بد من  وإصدار أحكامك عليهم؟ فال  األخرين  تعاملك مع  السعادة لنفسك في 
أنت بهذه الصفات التي سنذكرها لكي تستطيع التعامل مع أي شخص، فأنت فقط الذي 

بوسعك حتقيق ميزان السعادة والرخاء: 

أواًل : املوضوعية :

لك،  اآلخرين  نقد  تقبل  إلى   باإلضافة  لآلخرين  انتقادك  قبل  تنتقد نفسك  أن  ذلك  ومعنى 
ويقصد هنا "النقد اإليجابي" النقد البّناء وليس القائم علي املصالح الشخصية.

ثانيا : املرونة:

املرونة واحلياد وعدم االنحياز هي كلمات مرادفة لبعضها البعض تظهر هذه املرادفات بوضوح 
في تعامالتنا وعالقاتنا في محيط األسرة والعمل ويكون االنحياز مطلوباً وحاجة ملحة في 

احلق ، وإجناز األعمال وأدائها، أو ملوضوع عندما تكون اإليجابيات أكثر من السلبيات.

ثالثا : التواضع:

اعرف حدود قدراتك وإمكاناتك، ال تغتر وال تتعالى علي من هم حولك واجعل الكلمة الطيبة 
دائماً ضمن قاموسك  اللغوي الذي تستخدم مصطلحاته في حوارك مع اآلخرين.

رابعاً : العقانية:

فعل  لكل  وأعذار مقبولة  تفسيرات  هناك  يكون  وأن  والبد  الذاتية،  للمشاعر  اخلضوع  عدم 
يقوم به اإلنسان جتاه غيره. فسعادتك املنشودة ال تكمن في اجلفاء والكراهية وإمنا في العطاء 

واحلب لآلخرين بال حدود.

قواعد اإلتيكيت بشكل عام: 

أن تكون وتيرة صوتك لطيفة، معتدلة، ال قسوة فيها وال حّدة، تنازل عن الكالم ملن هو أكبر 
منك سناً، ال تلجأ إلى الكالم املصطنع، ال تقل ملن أخطأ )أنت مخطئ( بل قل: )قد تكون على 
صواب أما أنا فأظن ...(، ال حتاول التعرف على أسرار غيرك، وإذا استودعك أحٌد سرَّاً فكن كتوماً 
وال تفشه، اترك جانبا احلديث عن السياسة واملواضيع اخلالفية لتتجنب االصطدام مع من 
تتحدث معهم، جتّنب احلديث عن نفسك وعن مآثرك وعن صحتك أو مرضك، كن متواضعاً 
في حديثك واستأذن لتأخذ الكالم، ال تهمس بأذن أحد وأنت في مجموعة، ال تتبادل مع بعض 
احلاضرين نظرات فيها غمز باآلخرين، ال تتحدث إلى صديقك بلغة أجنبية وأنتما بني أشخاص 
اليهم  وأصغ  يتكلموا  دعهم  التام،  االنتباه  محدثيك  تولي  أن  يجب  اللغة،  هذه  يعرفون  ال 
وامتنع  بأحد  تهزأ  ال  قلوبهم،  إلى  أقرب  نكون  اآلخرين  إلى  واهتمام، وكلما اصغينا  بصمت 
ر، احذر ان تكون من  عن املزاح، ال تكذب في حديثك وال حتلف، ال تتملق وال تَستغب وال تُشهِّ
م النصح مبحبة، وانتقد اصدقاءك بحرص، مارس الثناء  مداحنّي الكذبة، بل أصدق القول، وقدِّ
والشكر بكثير من األدب واللياقة، إذا كان البد من املناقشة في حديثك، فناقش بهدوء ووعي، 
واستند في مناقشتك على علمك وثقافتك وعلى املنطق السليم، وإياك والصياح والتجريح، 
املتحدثني، وهي مفيدة  آراء  اختلفت  ذاتها، مهما  فٌن في حّد  احملادثة هي  بأن  القول  وميكننا 
التلفزيون، حيث ان عرض  ألنها تنشط العقل الذي يضعف بسبب اجللسات الطويلة امام 
املواضيع الكاملة النضج يدفع إلى اخلمود الكامل، ليس من اللطف والذكاء تكرار االستغراب 
ألمور تبدو عادية ومألوفة لدى اآلخرين، عند احلديث كن على حذر من طرح أسئلة ذات طابع 
شخصي، ليس من املستحب التطوع بطرح رأي أو تقدمي نصح ملن لم يُطلب منك تقدميها، 
به  تستمتع  كما  بكالمك  يستمتعون  اآلخرين  ان  وتعتقد  ثرثاراً  تكن  ال  اآلخرين،  تقاطع  ال 
انت، ال تغرق موضوعاً تافهاً بالتفاصيل واالحداث التي ال تهم اآلخرين، إذا كان النقاش يدور 
حول موضوع بعيد عن معارفك أو ثقافتك فمن دواعي األدب أن تنصت ومن الذكاء أن حتاول 

االهتمام به وفهمه، ال تقل )هو( أو )هي( عن شخص ثالث موجود بني املتحدثني.

أنواع اإلتيكيت:

لإلتيكيت أنواع عديدة ومنها اإلتيكيت في احلوار، اإلتيكيت في العمل، اإلتيكيت في الطعام، 
في  اإلتيكيت  األخر،  اجلنس  مع  التعامل  في  اإلتيكيت  االجتماعية،  العالقات  في  اإلتيكيت 
استخدام الهاتف، اإلتيكيت في التعامل مع االطفال، اإلتيكيت في معاملة اجليران، اإلتيكيت 

في املراسالت والعالقات ضمن العمل.

ختاًما:

إذا عرفنا كيفية تطبيق قواعد اإلتيكيت كًا حسب استخدامه املطلوب، سنصبح     
مؤثرين باألخرين وسنحصل على ما نريد بكل سهولة ويسر وأيًضا ال ننسى أن املعاملة 
فن  وجود  من  األساس  الهدف  فإن  اخلتام  وفي  العقول.  وتلني  القلوب  متتلك  الطيبة 
قيثارة  على  القلم  ترمن  وهكذا  وتقدير.  احترام  محل  بأنه  الغير  احساس  هو  اإلتيكيت 
أغصانها  املثمرة،  كالواحة  أحيانا؛فاملوضوع  ومتأمًا  حيًنا،  متجوال  والشجن،  الفكر 
وارفة، وثمارها ممتعة و لذيذة، فحقاحتتاج إلى صفحات وصفحات كي نأتي على ثمارها، 
فما بالنا بظالها الوارفة.فهذا جهد متواضع، لعله أنار غصنا من أغصانها، وهفا عبر 
األمل  لتغدو خرائط  احلياة  يوفقنا عبر صفحات  أن  وأفكارمتدافعة، نسأل اهلل  أشجان 

زاهية متألقة في عالم احلقيقة ليسعد اجلميع.

ار محمد أبو صاح  إعداد الطالب: عمَّ

      رابعة / إدارة األعمال

اإلتيكيت هو العاج السحري

بالغ  سلوك   : وهو  الفنون  كبقية  فن  هو   : اإلتيكيت    
التهذيب واحترام النفس واحترام الذات و احترام اآلخرين و 
حسن التعامل معهم أو آداب في اخلصال احلميدة أو السلوك 
إنساني  ومحتوى  راٍق  بذلك مفهوم  اجتماعيا. فهو  املقبول 

وحضاري، 

  األتيكيت
 فن التعامل مع اآلخرين
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تجلّياتِحْبر جديد

غذاء  املوسيقى  أن  ،كما  نصيحة  الطلبة  زمالئي  مني  لكم    
الروح، فالقراءة غذاء العقل ومحرك التفكير،اعشق القراءة اكثر 
من اي شيء آخر، أشعر بأني اجتول من خاللها بدنيا تارة سعيده 
كتبي، أجالس  حينما  بعضي  مع  بعضي  انسى  حزينة،  واخرى 
أبحر في أعماق نفسي وأنسى من حولي..تعلمت من شكسبير 
احلكمة  كولو  باولو  ومن   ، الطموح  وايلد  اوسكار  ،ومن  احلب 
ومن   ديل  كارجني    فن   اخلطابة  ،   ومن سعد رياض النجاح والسعاده 
النفس  وارتقاء  مستغامني،التواضع  احالم  الراقية  السيده  ومن 
والطهارة، ومن الرائع ابراهيم الفقهي حب احلياة ..هؤالء اصدقائي 
اتسامر معهم ويكون ليلي،معهم قصير امتنى أن يطول، اغفوا 
وأنا مع احدهم كم هم رائعني ،وهؤالء من مروا في خاطري اآلن. 

عن  أبحث  ،وسأبقى  أسماءهم  نسيت  ممن  الكثيرون  وهناك 
أصدقاء حقيقيني مثلهم، يعطوني الكثير وال يأخذون مني سوى 
الشكر اجلزيل، فليكن وقتكم عليكم ثمني وليس نهاية املطاف 
،أن نصل الى القمة بل النهاية أن نثبت فيها فليس هناك شخص 
افضل  ليكن  نفسه  داخل  يبحث  من  هناك  بل  موهوب،  غير 
جديدة. مدناً  تزورون  يوم  كل  ففي   ، بالقراءة  فعليكم  فيها،  ما 

 الطالبة: أحلان حسن  البايض/  ثانية/ تربية خاصة

رحت اخط كتاباتي 
على اجلدران 

ـــواب  ــى االب وعــل
وجلدي و االيام 

احلبر  عــاد  حتى 
ــه  ــال ـــي وح دم

ظالما 
اسود ال ينام 

ايامي  اضعت 
اكتبها على اجلدران 

و صيرت اوراقي جباال في كل مكان 
حتى اذا ما جاء الريح يبعثرها 

فامللمها والدمع يشتكي:
 ال مرام 

في ضوء قمر في الصباح او في غير مكان 
والهرة ندميي 

و كانها بخريرها تقول 
الم يعلمك الدهر شيئا ؟

الم يضعك بني الندم والقضول ؟
بني الفضول والطغيان ؟

ذاك الطريق يؤدي الى كل مكان 
حتى اذا ما عاد الكالم 

قادراً على الكالم 
كل الطرق تؤدي الى ذاك املكان 
حتت ضوء القمر و خفر النجوم 

فوق االرض ال امسها 
بني سطور اخلريف و كلماتي 

بني اجلدران !
     

                           الطالبة: لينا هاني ابو ربيع/ أولى/  هندسة كهرباء

  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 لتقنعه أنها كبيرة و عنيدة 

فالكثير سيتسلم و يخمد  ولكن البقية ال يرضخ ألوامر الدنيا بل 

و  األمر  بداية  في  الدنيا  تعاندها  قد   , بنجاحه  بالتمسك  يعاندها 

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 

أحامنا صغيرة

                      
ال أريد شيئاً سوى البقاء برفقتك

فقط خذ بيدي
أشعل شموع أفكاري 

إسمح لي بأن تكون إنطالفتي األولى معك 
سأقلع على بساطك بال رجعة 

دون أن أفكر بني الشك واليقني 
إغزل لي مغامرات برائحة الياسمني

أبقني عمياء صماء بكماء وأظل برفقتك
سأفقد ذاكرتي وأنا بجانبك 

سأتخلى عن التقومي واأليام والسنني
ألقني في بحرك بعيدا عن الشاطئ

سأصبح.مجرمة ياعزيزي بسببك 
ألنني أريد قتل اللوم املشؤوم

هو حاجز بيني وبينك
لقد تعبت املقاومة ولوعة املفارقة

أسألك باهلل عزيزي بأن تبقيني برفقتك 
فقط ألشعر بأنني ملكة اجلنون

إجعلني ذرة من شؤونك الصغيرة

الطالبة: أريج عثمان هيكل 
 أولى / تربية خاصة

برفقتك أيها اجلنون  عذراً سيدي
هي  الرعب..كم  باملوسمية..تثير  اشبه  حتى  او  سنوية  حالة 
صعبة حقا ولكن االصعب هو انتظار من حتب على النافذة حتى 
سنة  كل  احلكاية  الشمس..جتدد  شروق  الى  او  الليل  منتصف 
وكأنها شجرة زيتون تنضج وتطعم اجلميع اخلوف والذعر..كلهم 
متوترون..خائفون من حدث غير متوقع قد يحصل فجأة,االعصاب 
مشدودة كعقدة يصعب فكها,ماالسر الكامن خلف كل تلك 

االشياء..

اقسم بالذي خلقني وال اعبد إال سواه اني اريد معرفة احلقيقة..
اسباب  هناك  جميعها..بالتاكيد  االلغاز  لتلك  احلل  معرفة 
املطر.. الى قطرات  النظر  ممنوع..حتى  لذلك..كل شي  تدعوهم 
مليئة  حياة  من  الصباح..مللت  في  العصافير  صوت  سماع  او 
ممثليها  الرى  املسرحية  هذه  ستنتهي  والطالسم,متى  بالرموز 
سيربح  للتمثيل,من  ادوار  اقنعة..دون  دون  الواقع  ارض  على 
اللقب,من سيكون الفائز في حرقة قلبي..فقدتهم جميعا رغم 
الهي فانا لم اختارهم..دائما  اثق بهم,يا  وجودهم..ال احبهم..ال 
يصرخون..في الصباح يتحدثون وفي املساء يتجادلون..فقد رحل 
القلب احلنون..وتركني وحيدة ال ادري ان ارسي سفني..اغازل ضوء 
القمر كل مساء ليؤنس وحدتي..وبني احلني واالخر استرق النظر 
الى هاتفي لعلي اجد مكاملة فائتة من شخص قد يهمه امري او 
رسالة من مجهول!!ولكني ورغم محاوالتي التي باءت بالفشل 

فاحمد اهلل الني ما زلت على قيد احلياة... 

الطالب: هشام علي القضاه
ثانية/  محاسبة وقانون جتاري

االنتظار....

عيون األسى

قمـــٌرْخافــٌِت ... لَيـٌْل َطويٌل .. .. والَبْحُر يَعــْزُِف ِمـزَْماراً يَْكــُتُم 
 آآها...

ـُساِمُرنـي ,,, وأنا في سهو عنه ...  ومـَْوٌج يـ
ُهنـاَك َحيـُْث ال َمَكاَن ...عدا زَوايا الســََحاب وزَوْرَُق حْب 

ْوِق املُـْهاجرِ إلى وَطـِْن التَّــشــَرُّدْ ... ـُخـَيلَْتي بأسـْراِب الشَّ  تـَِعجُّ م
 لَم اْسَمع َقط بَِهلَْوَسِة اإلْشِتياِق .. لِكنَّْي بِتُّ ُمْقَتِنَعاً أَنِّْي ُمَصابٌة 

بِها ...وَيْا لَْها ِمْن َهلَْووََسة .. 
تَُبْعِثُر بَْعِضي ِمْن بَْعضي .. وتَرَْحُل ِمنِّي والِّي ..َفيا ُملِْهْمي ...

مَلْلَْمني بَِهلَْوسِة نََظرْ وابِْتساَمِة دِْفء ....بَْعثرنْي بَِهلَوَسِة نِْبٍض 
وََهْمَسِة ُحْب ..

امَلْلُِم نَْبِضي وَبَْعُض َخْواِطُر اإلنِْتَظار وَأَِقُف بَْعيِداً َحْيُث ال يَرْاني 
 إال  الَقَدرُ ...

ْكرَيْاِت  واْمِضي َغرِيَبٌة وبِداِخلْي وََطٌن َمْفْقود .. وأْمِضي هائَِمٌة في الذِّ
نَْيا بَِضْجيِجِهْم .. اِخَبُة ..وَحْولِي تَِعجُّ الدُّ الصَّ

 فَهْم رََحلُوا وَتَرَْكوا لَْنا زَوْبََعُة ِمْن األْعَذارِ الَواِهَيُة ..
إلنِّي أرَاَك في َقَسْماتْي أرَانِي حنْيَ أرَانِي ...أْجَمل ...فـَلِي ِفْيَك َعْيَنان 

دافئتان..وَلي ِمْنَك أْشَباُه ُخْصالٍت ..َفـِكالنـَا نُْكِمُل اآلَخرْ، وَِكالنَـا 
تَائَِهات... بِالَبْحِث َعْن كلينا ..                     

ى َعلَى وَرَِقَك .. ً .. واَل ِحْبرَاً تََعدَّ  َما ُكْنُت َصْوتَاً ... َما ُكْنُت ِظالَّ
 إزْرَْعْني وَْسَط َجْدباء أمْنُو َعلى وَْقِع ُحبَِّك .. 

 بَِبساَطة...ِ أنَْت تُْشِبُه الَبـــْحرَ .. وَأنَا أْهَوى الَغرََق ...
ُكْنَت لِي دَاًء .. وَلْْم تَْكْن لِي دَواٌء ... فأنَْت َطبَّْبَت ُجُروِحي بــَِعْصرَِة 

ِ لَْيموٍن وََخٍل .. َفأنُْظرْ جِلََسْدي النَّْحيِل ...أرَْهْقْتُه ِكْثرَُة آفاقك ..
                                    

                الطالبة : أَْميرِة أَبْوْصِعيليْك/ إدارة مياه وبيئة

َهْلَوساْت وتيرُة الباء

أيها املعّتق في مضغتي والنوى .. 

ملن أشكوك وأنت الداء والدوا .. 

كيف أهجوك وأنت في قافيتي أنت الروى،

ما لي حيلٌة في القلب وما له من جوى،

زعمت ضلوعي أن لست بها وأقسمت بهتاناً وكذبا،

تنكرَك وأنت الكرميُ البخيل في الوجد والرؤى،

تغيُب َفتثارُ قريحتي وكأنَّ وجودك أجلَم فاه األنامل 

َف ليست هي من تنطق عن الهوى ،

تخاصمني مقلتاي إن منك لم أبِد لها الرؤى،

ومازالت تنكُرك ضلوعي وكأنها تأبى قبول نفسها،

ما بها وما بيَّ أنا ؟!

كيف أتشبُث بِطيٍف هوعني بكل غنى،

ليس بِدارٍعني ولم يسقني إال احمُلّرِق من الهوى،

قلبي  من  عشقه  حدَّ  وكرهته  لي  يَُرق  لم  زائُرالقلب 

وعقلي

 وكلُّ ما بي ...

له احلبُّ وجميُل العشِق ولوجترَّعُت منه مرارة النَّوى .. ! 

                                   الطالبة: هناء علي أجعيدي
                                                  ثانية/ أدب عربي

أيها املسكون بالهوى 

في حب الوطنمختاراتهذه أنا

   أعشقك وطني 

بريشة الطالبة حنني الشمري

أطياف هنا وهناك

تراودني تارة وتقتلني أخرى

بشر هو ال بل مالك

أمير هو ال بل ملك

قمر أضاء ُعتمة ليلي وشمس أدفأ بردي

إنسان بهيئة مالك بروح طائر بُجعبة طفل يجمع كل محاسن 

الصفات به

أمير,عشيق,مالكني

مالك جعلني اشعر بلذة احلياة

مأل قلبي فرحاً وسعادة

جعل االبتسامة ال تفارق وجهي

رجل أعيش معه وبه,منه وإليه

رجل قتل حزني ودمعي

سيد ملكني بطيبته وحنانه, برحمته وعفوه

عذراً سيدي فقد جف قلمي خجالً من مقام حضرتك

ومتزقت أوراقي ندماً على عدم إيفائها حقك بالوصف

فاعذر فتاة لم يعد بها وصف مالك مثلك. 

 الطالبة: دنيا شريتح )طلبة رواق الهاشمية الثقافي(
 ثالثة/ اللغة االجنليزيةا

ثرثرة اجلدران  ملن يرغب 
بأن 

يصبح 
شخصية 

مبدعة

 يُكذِّبوَن أَقامي 

  كم  لذلك الثرى رائحة جميلة ...رائحة تختلط بها نسائم احلب 
ــهادة واالنتصار رائحة  ــال ......رائحة تفوح منها عطور الش واجلم

معبقة بنب رجالها األخيار .
ــهد على مكانته  ــوة أخطيها تش ــى ثراه وفي كل خط أسير عل

الرفيعه وعزه املنيع ...تشهد ع ماضيه العريق وأصالته اجمليدة.
ذلك الوطن اجلميل ,وطن الصاحلني واالبرار ,

خلف  كل بقعة من بقاعه حكاية وقصة .....
تستحق ان تروى ...

ــود بساتينها ,تروى  ــا وج ــر السامعني بكرم سكانه ــروى لتأس ت
لتؤكد بساطة أشعتها ,وجمال قطراتها.

ــريفة وبطوالته األبية ,أكد  ــد التاريخ على معاركه الش وطن أك
على فرسانه وشهادئه ورجاله وشبابه.

وطن ليس مبقالة تقرأ أو بقصة تروى ..هو وطن كل معامله تشهد 
به .

دمت لنا أردننا وطنا نفخر  ونعتز به.

 الطالبة: إسالم توفيق الدعجة 
ثالثة/ هندسة برمجيات 

هناك ... . حيث يشهق الصمت ويبكي السكون ويطلق  
نصحاً   حتدثك   األرض  حيث  عنانها  للذكرى  احلنني 
واملاضي واحلاضر ألم ورماد .. واملستقبل حقبة مفقودة .

أعيش بني غروب الشمس وأشعة نهار حتتضنني ..أطير 
ُخضرة  الى  الورد  ُحمرة  من  أخرى  ألى  زهرة  عبير  من 
من  نسج  كلماتي  وكأمنا  البحار  زرقة  إلى   .. األشجار 

اخليال.
دفاتري  أجنحة  على  ...أنه  سيدي  يا  باختصار  قصتي   
وعلى  ضلوعي  بني  اجلمال  وميوت   .. الرسومات  تطير 

شرفات اختصاراتي تنتحر القصائد والكلمات.
وارجتفت  الكلمات  أوراقي  تّيبست على شفاه  ذا  أنا  وها 
الذكرى تؤرقني، وال االيام  أناملي كل احلكايات..فال  على 

تنسيني، وال البدايات تأسرني وال النهايات تعنيني. 

                              الطالبة: سناء عويد الشرعة
                         ثانية/ علوم حياتية

- التفكير أهم من العلم، و لكنه ليس أهم من التأمل.
-  من أخطأ في عروة القفلة األولى.. لم يصل في عملية 

قفل األزرار إلى النهاية.

-  هناك ثالث أنواع من القراء: قارئ يتمتع دون أن يصدر 
حكمه، و ثاٍن يصدر حكمه دون أن يشعر باملتعة, و قارئ 
و هو بهذا  باملتعة،  متوسط يصدر حكمه و هو يشعر 

يعيد في احلقيقة تأليف العمل الفني من جديد.

عن  حلها  ويحاول  الطبيعة  أسرار  على  يدل  الٍشعر   -
العقل  أسرار  على  تدل  الفلسفة  و  الصورة،  طريقة 
وحتاول حلها عن طريق الكلمة، أما التصوف فيدل على 
طريق  حلها  يحاول  و   ، العقل  أسرار  و  الطبيعة  أسرار 

الكلمة و الصورة.

                                الطالبة: سناء  نايف ابو شندي
                                            ثانية/ تربية خاصة

ــة بباقة احملبة من  أحاسيس أردنية مبثوث

قلب أردنية تعشق هالوطن ومتوت بشيء 

ــة، مكتوب فيها وصية رعب  اسمه وطني

حترق كل من ميس تراب األردنية.

ــة والكوفية   ــع احلط ــع روسنا وترتف  نرف

لعيون قايدنا أبو حسني شيخ الهاشمية. 

ــا ، يا زمان  ــاب معانيه ــذه البلد تنس  وه

ــرب السما تغنيها واحكي لهم  احلفك ب

ــألردن ومرمتي  ــدة عاشق ل ــب القصي كات

فيها.

 الطالبة: هيا محمود شقاقحة
أولى/ علم آثار وسياحة 

وهل لعيون األسى في دنيا التعب عناق ... ؟؟
وهل لنظرات الهوى في لهفة الشوق لقاء ... ؟؟

قف حبيبي هناك ...
ولتنظر إلي برفق ... كي ال أحزن يوماً على الفراق ... 

أو أمتنى لو للحظة .. ان أعود وأراك ... 
خائفة من يوم اللقاء ... اشعر أن غباء الدنيا بأكمله سيحتويني ... 
عندما أملح شخصك ... وها أنت تقترب أكثر فأكثر و أخيرا ألقاك 

.. يا جلمالك ... 
حلو املبسم ..

وخفيف الظل ... 
وكأني في هذه الدنيا لم أرَ أحداً يشبهك أو مياثلك في النقاء ... 
نفس رقيقة ... ومشاعر باحلب الشريف ... متأل القلب ... هذا القلب 
البراق .... أعلمتم من هو بطل خاطرتي ... وعن من أتكلم في هذا 

املساء ؟؟ 
إنه الضمير الذي يفتقده العديد من الناس  ... وبات ذكره أعجوبة 

في غياهب النسيان  .... 
فبات   ... اجلبار  العزيز  اخلالق  ومخافة   ... وأمانة   ... صدق   .... هو 
وأمسى وأصبح يقال ... يحكى ان قلبا بالصمت واملآسي قد كان. 

                                        الطالبة: ندى بسام احمد/ أولى/ فيزياء

يُكّذبوَن أَقالمي ..

ويُكّذبوَن احالمي .. 

ويَُثرثِروَن .. كثيرا ..

ويُأكدوَن ..

بأّني َجَمعُت تراكيَب األبجدياِت 

ِمنَك ..

واّني غنيُت األَننَي حلنا ..

وأّني 

وأّني 

وأّني لم اُِحُبَك 

ال واهلل بل َعشقُتَك 

وادمنُت وجودََك بال وجودْك 

وادمنُت عينيَك دوَن لقياْك

وسأُهديَك قلبي ..

وأهديَك من قوافي الشعرِ 

حرفاً

ومن بعثراِت نَثري حرفاً ..

ولكني أُريُد اهداءاً ِمنَك ..

أَتََضُع حرَف احلاِء في كٍف ..

وحرَف الباِء في كف ؟

واهديني يداَك وال تُبالي ..

وَطناً فيِهما َسأبني 

سأُملُِئ خطوَط َكفيَك بَِدمي 

سأغِسلُهما بِدمِع عيني ..

الطالبة: دانيه جنم
أولى/ تربية خاصة

َخِب بالصَّ مِت  الصَّ حياَء  واخــِدش 

نََسِب ــن  وم ــٍب  ــَس َح مــن  َعــزَّ  يــا 

تَِغِب لم  العشِق  ــأرِض  ب شمساً 

التََّعِب ــَن  ِم ُمضنًى  بها  قلبي 

الَعَجِب ــَن  ِم آٍي  فــي  يِق  كالسِّ

الَكَنِب على  ُمجالََستي  ترضى 

ــِب َه ــذَّ ــاقــوِت وال ــي أغــلــى ِمـــَن ال

الَقَصِب ــرِ  ُســكَّ مــن  مقضوَمٌة 

َطلَبي على  ــَقــت  ــلِ ُخ وكــأنَّــهــا 

الــلَّــَقــِب على  ال  وبــيــنــِك  بيني 

َخَشِب فــي  دقَّ  ِعــشــٍق  مسمارُ 

الــَطــرَِب ــَة  ــوتَ نُ بشعرَِك  َمــوِســق 

ــمــاً ُحــلُ حبيبتي  إلــــيَّ  ــــت  زُفَّ

ــــرأٍة َعــرفــُت ويــا ــا أطــَهــرَ ام ي

بها ـــراُم  ـــَغ ال يُــراوُِغــنــي  ــثــى  أن

فــافــَتــرََق القلِب  بــبــاِب  ــت  ــرََق َط

ــي األورَِطــــــيِّ ولــم ـَعــت ف وتَــرَبَـّ

ـــؤٌة ـــؤل َّـــــــارِ لُ ــــَن احمَل ـــت ِم ـــثَّ بُ

ــي َحــالوتـِـهــا ــَه ف ــواِك ــف أنــثــى ال

ــٍد ــى أَح ــم تـُـنــَســب إل ــراَء ل ــق َش

ـــواَجـــَهـــٌة ــــِت ُم ـــا أن ـــــبُّ ي احلُ

َمــعــاً ــوُن  ــك نَ  ، فاتنتي  احلُــــبُّ 

 الطالب: حسني أبو رياش)طلبة الرواق الثقافي(
        ثالثة/ اللغة االجنليزية
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رواقأفق

في الليلة اخلامسة كلمني 
مال على الكالم بحدود بال تنمق 

أحياني 
أعاد احلياة أليامي 

كأنه من عشرين سنة يعرفني 
كالمه كنشيد وطني أسمعه أرتله بتأمل وامعان 

في بحة صوته يكسر صمتي 
من شيب شعره أستعيد شبابي 

في عينيه سفن وابحار 
وقهوتي من رحيق أنفاسه 

أجدد كل مامضى  
ألحبه يوما شهرا ألف سنة 

غيره ال أرى 
دربي أمشيه بني يديه 

بعد أن كان رذاذ األيام يكسرني 
ماكنت أنا 

فأصبحت أنا ممزوجة بأناه 
أرتديه ربيعا 

نزع مني خريفا 
والبسني خريفا آخر 

ألتساقط عليه 
ألنتشر على أرضه 

كي نذبل سوياً 
كي ننمو معا 

مامن شئ يوحدنا 
مامن شئ يجمعنا 
بل كل شئ يجددنا 

جئت منك فكيف ال أحبك 
وأنا لك انتظاراً 
فمنك بداياتي 

وكل نهاية معك بداية 

 الطالبة: كلثوم الطيراوي
 )طلبة رواق الهاشمية الثقافي(
ثانية/ ارشاد مدرسي

من أناه أنا 

ترانيم العشق المقدسة

ما كان الشعر ليكون لوال 
احلواس التي تترجم تارة حلنا 
هذه  ودائما   ، شعرا  وأخرى 
رغم  الكثير  تقول  احلواس 
املبجل  للصمت  انصياعها 
احلواس  أن  احلب  في  تعلمنا 
كان  وإن  التالقي  في  تلجم 
اللقاء عابر فحتما هناك من 
تتبادله  قد  أحد  يسمعه  ال 
هي  تنسى  ما  مثل  احلواس 
يحرك  من  أنت  وتنسى 

جمودكم ويؤرخ وجودكم .
هنا صمت بليغ يخبرنا قصة الوجود بإلتواء وعبق 
» أسفل النهر »مها عتوم  « شاعرة تكتنز بالعنب 

«
وزارة  منشورات  ضمن  صدر  الذي  الديوان  هذا 
الثقافة األردنية والذي آتى بعد ثالثة دواوين شعرية 
جتربة   2013 حتى   1999 عام  منذ  صدورها  تتالى 

شعرية خصبة امتدت أربعة عشر عاما .
الكامنة  األنثى  عن  عنها  يخبر  النهر  أسفل 
بأرجائها وفقا لصبغته األنثوية التي حتاكي ثنائية 
العقل والروح وأسفل النهر حيث التالقي والوجود 
املكتنز بالعنب واكتمال الفكرة واملنطق .. فقالت : 

أسفل النهر قد جتدين سماء تخصك  
فاكترثي بالنهوض إليها .. أسفل النهر

نهر يحدث عنك

الديوان   بتسمية  جدا  منطقية  كانت  الشاعرة 
العاملني  دون  عن  األنثى  به  وقصدت  النهر  بأسفل 
احلياة  توابع  باألنثى  يلحق  أن  طبيعي  وشيء 
ومستلزماتها لتخلط بطبيعتها نسيج من طينة 
بأقل  مسهباً  عنواناً  النهر  أسفل  فكانت  أخرى 
مها  بداخل  املشبعة  األنثى  األنثى  فهو  التراكيب 
، وهو أصل  الذي ال عاذلني فيه  التالقي  وهو مكان 
املاء والعجينة الوجودية وهو الطبيعة النقية التي 
ال خالف فيها . للولوج مبحتوى الديوان بدءا باإلضاءة 
، وهذه الشيفرة  التي كانت مبثابة اإليضاح للقراء 

األخالقية ال تخرج إال من شاعر صادق . 
جتلت   : بالديوان  قصيدة  أول  تكوني  كوني  في 
الضائعة  لألنثى  باملواساة  خاللها  من  الشاعرة 
أن  لك  يتسنى  حتى  كوني  بعبارة  لها  بالتوصية 
األولى  التكوين  ماهية   ، الوجود  بوادر  أي   ، تكوني 

والتشبث بالنحر من نسخة املالذ األصلية

 ) الذات (      
فقالت : فكوني

تكوني
كما شاءت الريح

غصنا وحيدا طليقا
يلوح للقادمني وللذاهبني

كأنك ضد املكان
وضد التمكن من أي شيء 

وفي أي شيء
للحواس  مترجمة  قصيدة  احلب  يفعل  ما  وفي 

العاشقة إذ ال فرق في احلب بني مجاز
قد  بجسد  وجد  إن  فاحلب  احلديقة  وورد  الفراش 
يسحق مابه من وعي ، وكانت لغتها شاعرية هنا 

بحجم القصائد كلها حيث قالت : 
وتعرف ما يفعل احلب بالشعر ؟

يخطف بحرا بأسماكه 
جلنية في كهوف الكالم

ترى في الظالم
وتهذي :

إذا صدق املوج
تنجو..وإن غرق البحر..أنت الغريقة..

باب  من  احلياة  عن  للحديث  الشاعرة  انتقلت  ثم 
التأملية التي يرجع فيها االنسان لنفسه  الوقفة 
فكانت ) حتديق ( قصيدة تعبر عن موقف مها من 
فكانت  بالدهشة  مخضبة  تأملية  وقفة  خالل 
مبيتافيزيقيا  نفسها  وتضع  وتقرر  وجتيب  تسأل 
إال  فيه  نصرة  ال  التي  واحلرب  واحلب  واملوت  الليل 
للخاسر الذي يجمع قواه بعد حني وتدخل باحلديث 
مجاز  ثم  اليد  ألصابع  منه  لتعود  الشبق  عن 

االحتراق - املوت .
مكتنزة  بذاكرة  العالم  أرجاء  على  تتوثب  وكأنها 
باحلب  التكوين  ملاهية  دهشة  بأخر  عادت  حتى 
فنجد  اإليهام  خالل  من  إال  يفهم  ال  الذي  والواقع 
الوصفية  ثم  املثالية  ثم  اإليحائية  الصورة  هنا 
وصوال العقلية وبالكاد هي مراحل مير بها االنسان 
يرى األشياء حقيقية  »نوثروب« حيث  وحتدث عنها 
أو أنه  ، ويصل ليرى الكون جزء منه  رغم خياالتها 
كان   ، صحيح  والعكس  والعالم  الكون  من  صورة 
الكالم هنا يعنينا كقراء أكثر من اعتنائها بالقول 
تكتنز  التي  القصيدة  النهر  ألسفل  وصوال  كقول 
بالعنب والذي سمت ديوانها باسمها ، عنوان متلؤه 
فكان  القصد  أو  النص  وراء  ما  في  الروحية  اإلثارة 
حوارا ناجحا مع املرأة األنثى حتديدا ألن األنوثة صفة 
الهبوط  إتقان  األرض وكيفية  تتقنها كل نساء  ال 

لقلب الرجل ، 
تخصك  سماء  جتدين  قد  النهر  أسفل   : فقالت 

وحدك
كي  الليل،  في  وخفي  إليها  بالنهوض  فاكترثي 

يتهادى إلى أسفل النهر
قربك . 

مقصود  تعارض  السماء  وأعلى  النهر  أسفل  وبني 
فقد  وحدك  يخصك  مكان  فكالهما  االبتعاد  في 
محراب  في   ، يديه  بني   ، النهر  أسفل  احلب  جتدين 
إال  يحتاج  ال  فاحلب  الطريق  قارعة  على  أو   ، الروح 
خفة في الليل ، فقالت : في الليل تغدو اجلميالت 

أجمل  
رائحة الورد تغدو بطول املمر

وينسحب املوت من كثرة املاء
في  ترى  الشعري  القسط  هذا  في  هنا  أنها  حيث 
هادم  حتى  فيه  عتمة  ال  حقيقيا    ،  جماال  الليل 
اللذة ينسحب خجال من تالقي األرواح احلاضرة هنا 
بانبعاث  إال  تأبهني  ال  إذ  مرتع عشتار  النهر  أسفل 
جديد هنا لذة قادمة تخبر عنك , في قصيدة نساء 
قدمت الشاعرة حتية لنساء األرض وخصت األنثى 

مقصود  بسالم  العاملني  دون  عن  الفلسطينية 
فقالت : نساء فلسطني 

والعائدات بأكفان عشاقهن اخلفيفني
من مصر حتى حدود الشام

عليهن - دون النساء -
السالم .

وفي الطريق الطريق :  قصيدة باحت مبجاز التنبه 
وكانت الشاعرة هنا أشد عطشا .

تسير  احلب  فكانت خطوات  للكالم عن كل شيء 
خلف الطريق وتقبل نفسها دون كالم 

الطريق من نسج أصابعنا  ، وكأن  بالبقاء  لتعترف 
قد  أيضا  فالطريق  بالتجاهل  عليك  األمر  تأزم  وإن 

يغير وجهته نكاية بالوقت .
وفي قصيدة تكثر تقل : رزانة احملب من منطق وقوام 
وسط ازدحام الشاربني فال يتذمر من العطش ألنه 
يشترك في وجود باملاء فهو واضح كاملاء عذب كاملاء 

حقيقي كاملاء ال أكثر وال أقل .
جند التناص واضحاً في قصيدة حب فقط كلما ورد 

الذكر عن القميص - يوسف عليه السالم
النبوة - احلب واللغة

دثريني - محمد صلى اهلل عليه  وسلم
وقصة أدم وحواء والتي أصلها البحث عن املعرفة

وذكر للعالقة بني النار واحلب وارتباط القرابني بهم 
واختالف صوت الشاعرة مرة بصوتها املباشر وأخرى 
عن  باشالجر  بحديت  هذا  يذكرنا  الرجل  بصوت 
األنيما واألنيموس وهي سر إدراك كل واحد منهم 
لألخر ) مرأة ورجل هرمونات بجسد كل كائن بشري 
لكنه  ملتبساً  كان  هنا  التعبير  أخرى  بعبارة   ,  )
منبئ بوضوح عن االحتاد أو احللول فيما بني الطرفني 

ليشكالن معا حد االنسان والتناص فيها واضح  
قصائد مها هي ذاتها وإن تعددت األصوات بها 

في  حصة  ولي  التراب  في  حصة  لي  فقالت 
الذكورة 

ألصل  الرجوع   ( عنه  احلديث  سبق  ملا  إشارة  وهذه 
االنسان + أن كل انسان فيه حيز الستيعاب وشرب 
األخر - أنيما / أنيموس ( وأخيرا سأختم قولي في 
محمود  الزيودي  حبيب  ثالثتهم  في  شعوري  نبوة 
درويش وتيسير سبول حيث أنها رثت محمود بأكثر 
مادار في قصائد  أكثر   ، املوت   - به  اإلمياءات تشبثا 
درويش وأكثر ما حاول أن يقتص منه فأستخدمت 
هنا الشاعرة أنفاس درويش األخيرة وكتبت بأسلوبه 
عنه باستخدام اآلخر » ظنك بي » » اختصرني » » 
قطن البياض » » حضرة الغيب » وأخذت النشيد 
معك وهذا شيئ حقيقي ملموس بيننا أما تيسير 
حاضرا  بيننا  بوجوده  تؤمن  كغيرها  كانت  سبول 

رغم قتله فقالت : ال تخف حني تصحو
ألنك صرت بال وطن  

ال تصدق كالم الكبار
وكن وطنا مثل حقل فسيح 

لنفسك
للنمل

للقمح
للحشرات الصغيرة

دع كذبة
ال تسمى سوى في املنام  

الوطن
ومد يديك لتصحو

أما حبيب الزيودي صاحب الناي تكلمت عنه بشيء 
 - لوازمها  أحد  فقدت  استعارة  وكأنه  لوازمه  من 
لكني سأقف  وكثير  كبير  فيه  والكالم   - العالوك 

باحلديث هنا عند حبيب حيث انقطاع املاء....

فيِك ِمن كّل شيء َجميل ،، ُكله 

فيِك ِمن ِسحر األشياِء ُمعجزة  

أسَتبيح الّسحر َمعذرة إن قّللت من َمكانته 

فيِك ِمن ليل الشتاِء ِفتنة ،، وفيِك من ابتسامة َفجره ،، نَزوة ُمشتاق 

مهالً ،، أعيدي ،، لم أسَمع جيداً ،، 

قولي أحبَك ،، َغّنيها ،، رّتليها ،، وزيدي في وهج احلروف 

هكذا أنِت ،، تستّلني َسيف اإلبتسامِة لتأتي إليِك القلوب حافيَة الَقدمني !

عيناِك أجمُل ِطفلتني تَركع البراءُة في َمقامهما . 

راِقبي كّفي ،، تَتحّسسان َقلبي كلما تهاديِت أَمامه 

لي في انحناِء طيفك ،، انحدار نَهر يَرتوي ِمن َعسل الَعينني ،،

غيابِك ُمّر و َجفو الُبعد يؤملُني ،، ولكّن بَّح الّصوت وََعدني باللقاء ذاَت يوم 

وأنا أصّدق َصوتك !

أثِق في َعينيك حني يُشبعني بريقها بأمل جميل أعيش بني حناياه .. أمالً في 

اللقاء .. حتى ولو كان على هامش حلم !

معك  وال  عليك  ال  غريباً  رحلت 

فضيلة  كل  أوالك  من  وسبحان 

هانئاً  العيش  مترف  فينا  كنت  لقند 

مكره  البعد  على  ونادينا  رحلت 

ــزة  ه دون  لـــه  أركـــــان  ــدم  ــه ت

حقه  الشعر  امللزم  أيــن  قلب  ويــا 

قساوة  الراسيات  مثل  كنت  لقد 

يلومني  ذا  مــن  الـــورد  أيــهــذا  أال 

عندهم  تنزلت  قد  قــوم  حظ  فيا 

فانصفن  ــاهلل  ب الـــورد  أيــهــذا  أال 

ظاعنا  تنساب  أنت  عام  كل  أفي 

مبجزئ  ــار  ــدي ال بعد  مــا  لعمرك 

عبابه  ــرت  ــخ م ــل  ــي ل ــي  ــن ــأوب ت

ــادة  ــطــاء غ ــــاال كــإب يــجــرجــر أذي

فمقطب مدلهم  وليلي  فقلت 

جفنه يــرعــاك   ــات  ب صباً  أتثقُل 

ــــــَورى تـَــَتـــألَّـــُق ـــــنْيَ ال ــــراُء مـــا بَ ــــْم َس

ُمـــْعـــِجـــٍز َجــــمــــاٍل  ـــــْن  ِم دَرُِّك  هلِل 

ما السَّ أْقـــمـــارُ  ــِك  ــْي ــَن ــْي َع ـــْن  ِم ـــارُ  ـــغ وَتَ

ــوى ــَه ـــارِ ال ـــج ــَتــســاَقــطــي َمـــَطـــراً ألَْش َف

ــي ــرَت ــزْي ــُت عــلــى ِضــفــاِف َج ــْش ــَق ـــا نَ وأن

ـــُرُه ـــْح َ ـــاِل وَب ـــم َعــْيــنــاِك ُشــْطــئــاُن اجلَ

ــٌة ؟ ــَق ــمــي ـــا َكـــْيـــَف أجْنـــو والــِبــحــارُ َع أن

ــيٌء ــاِط ــي ش ــروح ـــا لِ ــاُة وَم ــج ــنَّ ــَف ال ــْي َك

ـــــي ــُم زَوْرَق ـــارٌ يُــَحــطِّ ـــص ـــْعـــُد إْع والـــُب

أرى ال  ــــالــــي  وَم ـــي  ـــال آم ـــــِت  ـــــرَْق أْغ

ً ـــرا ـــاِه س املـَــقـــاهـــي  ــــادُ  ــــرت يَ زاَل  ـــا  م

ــهــا ـــاُة لَــَعــلَّ وَيَـــقـــوُل تَــْهــوانــي الـــَفـــَت

ذِْكـــرَهـــا وَيـَــْعـــَشـــُق  يَـــْذُكـــُرهـــا  زاَل  ــا  م

ــي بُـــكـــاٌء زائِـــــٌل ــن ــُع ــَف ــْن ـــا عـــــادَ يَ م

ــرْ ــَج ــاحلَ َك ــِك  ـــ ــُب ــلْ َق ـــراُء  ـــْم َس ــا  ي واهلِل 

ــاً ــع ـــــي َم ـــــزان ـــِت آالمـــــي وَأْح ـــْع ـــمَّ َج

الّسْيَنما جُنــــوِم  ـــْن  ِم ــاً  ــم جنْ ــُت  ــْس لَ انـــا 

ـــِص نــاديــنــي َفـــإّنـــي عـــاِشـــٌق ـــرَّْق ـــل ل

ــاً ــم ــائِ ــي ن ــل ــْي ــــــَص طـــول لَ ـــــلَّ أرُْق ألَظ

ــد َخــــلــــِت الــديـــارُ         أاَل بـــاهلِل قـــــ

ــوِل لــيـلـي         ــداً فـي طــــ ــتُّ ُمـسـهـ وبــ

ــا رآنـــي         ــوى لـمـ ــي الـــَنــ فــفــاجــأنـ

ــتُّ نــــاٍء         ــُم لــمـا بـــ ــي الَضـــيـــ َعالن

ــْى         ــُر َسـلـمـ ــي هــجـ ــُم مـنـ أَذاَب اجلِـسـ

ــي          ــِب َحـــالــ ــى تَــعــذيــ ــو إِلــ وال تَصب

َـلِــُغــهــا َسـالمـاً          ــي يُــبـ ــن لـي كـ فـمـ

ــذرٍ وَهـــمـٍس         ــال ُعــــ ــا ب ــوُل لـهـ يَـــقــ

ــْي          ــي وَعــيـنـ ــا َقـلـبـ ــرِ الَغـضـ ــى َجم عل

ــي           ــر قــولــ ــى إآلَم الَهــجــ ــا َسـلـمـ فـي

ــري          هـجـ ــاز  َجـ ــِك  ل ــوى  الَه ــرِع  َش ــي  أَف

ــاً           َـومـ يـ ــيَّ  َعـل ــاِل  بـالـوَصـــ ــودي  َفـجـ

ــرارُ ق وال  ــاُن  الـــزمـــــ ــي  وغـــــادرنـــ

ــطَّ املَزارُ ــَم ُمــذ َشــ ــي الــَنـــجــ أُراعـــ

ــاب َساروا ــمَّ واألَحــبـــ ــي الـَهــ أُقــاســـ

الدمارُ ـــمـلـنـي  ــن األَحـــبـــاب يـش عـــ

ــْى ال يُـــفـــارُِقــهــا الِنفارُ وَســـلـــمـــ

ــا ُمسَتطارُ ــي فـــــي َهــــواهــــ وإِنـــــ

ــارُ ــيَّ إِصطب ــَس ل ــُث لـيـ ــٍق حـيــ بـــرفـــ

ــَج النهارُ ــور َمــا أَنبل ــن الـَمــهــجــ عـــ

ــا إِنتثارُ ــَع ثــــمَّ لــهــ ــبُّ الـــَدمــ تَــصـ

ــِك واهلِل إِصطبارُ ــيَّ َعـــــنـــــ ــا لـ فــمــ

ــُب والِسمارُ ــَع الــَتــحــابــــ أَو إِنـقــطــ

ـــــاُء نارُ ــيَّ واألَحــــَش ــي جــنــبــ َفــفــ

ــُق ــلَّ ــَس ــَت ــا تَ ــه ــِن ــْس ــــلُّ الـــنِّـــســـاِء حِلُ ُك

ــُق ــِط ــْن ـــا تَ ـــه ــــْو رَأتْ ـــَة لَ ـــكَّ ـــاُم َم ـــن أْص

تـُــْشـــرُِق ال  أْقـــدارِهـــا  ِمـــْن  ـــْمـــُس  وَالـــشَّ

ـــــورُِق ي ال  ـــا  ـــوده ع ــــِك  ُحــــبِّ فــــبــــدوِن 

أزْرَُق وََمــــــــْوٌج  ــــدٌّ  ــــَت ْ مُم ـــــُل  ـــــرَّْم وال

ـــرَُق ـــْغ َ الِل وَي ــي الـــــدَّ وَالـــَكـــْوُن يَــْطــفــو ف

ــُة أْعــَمــُق ـــ ــّي ــِب ــي يــا َص ــب ــلْ ــــــراُح َق وَِج

ــُق ــَدفَّ ــَت ـــْن نَــْهــرِ الــَهــوى يَ ـــْوُق ِم ـــشَّ وال

ـــزَُّق ـــَم ـــَت ـــٌن يَ ـــاِك ـــي س ـــّب وَِشــــــــراُع ُح

ــُق  ــلَّ ــَع ــَت يَ ـــوى  ـــَه ال ـــي  ف َغـــريـــقـــاً  إاّل 

ــُق ــلِّ ــَح ـــجـــوِم يُ َفـــــْوَق الـــَكـــواِكـــِب وَالـــنُّ

ُق وَيـُـــَصــــدِّ ِكــــْذبـَـــًة  يـَـــْكــــِذُب  زاَل  مـــا 

ــُق ــِف ــْخ ـــِة يَ ـــبَّ َ ـــاحمَل ـــٍب ب ـــلْ ــــــَح َق ْ ـــا وَي ي

ــُق ــرَْه ــاَء وَجــْفــُن َعــيــٍنــي ُم ــك ــُب ــُت ال ــْف ِع

ــُق ــِف ــْش يُ ـــي  ـــال حِل واَل  فــيــِه  ــــــَق  رِْف ال 

ـــــَفـــــرُِّق ـــٌد وَُم ـــاِع ـــب ــــنَّ ُم ــــُه ـــــا لَ وأن

ــوا ــق ــفِّ ــَص ــُي ــــُه َف ــــداَع ـــــروا إبْ ـــى يَ َحـــّت

ُق ــا يَــَتــَشــوَّ ــه ـــَك امل ـــلْ ــــْع تِ ــِص َم ــرَّق ــل ل

ــُق ــقَّ ــَح ــَت ــــْو تَ ــــــالَم لَ ـــَل األْح ـــَم مـــا أْج

مطلعك كلل  بالغار  من  فسبحان 

أرضعك باملكارم  لصدرٍ  وســوقــاً 

فرّوعك عليك  أزرى  الــذي  ذا  فمن 

صّدعك  حيث  من  التذكار  يصدعه 

شّيعك يوم  هوت  إذ  قلبي  كأركان 

مسمعك شّنف  باألمس  الذي  وأين 

طوعك كيف  املها  لرعبوب  عجبت 

مربعك  املهامه  دون  من  سمت  إذا 

ــك  وّدع باملدامع  جفن  ثكل  ــا  وي

ضّيعك  كيف  حسرة  تقّضى  شباباً 

أوجعك  كــان  ــذي  ال نسيان  ــاول  حت

وّلعك بالدار  تهواه  من  كــان  إذا 

جّرعك  كان  ما  بالسهد  فجرعني 

مخدعك  ــراود  ت قامت  إذا  كسول 

قّطعك  ذاك  من  العشاق  أخا  يا  أال 

رّقعك ــس  أم الــذي  ــو  وه ــُه  ومتــزق

  هذه األبيات مهداة من عروق قلبي وقعت بنبضاته 
وأذكيت نارها بزفراته وأنضجت بشهقاته.

إلى صديقي الشاعر الذي رحل ولم يعد بعد أقول:

شعر الطالب : محمد تيسير القادري 
)طلبة رواق الهاشمية الثقافي( رابعة / إدارة املياه والبيئة

شعر الطالب : ليث الربابعة )طلبة رواق الهاشمية الثقافي(
رابعة / محاسبة وقانون جتاري

الطالب: عالء محمد الهروط)طلبة رواق الهاشمية الثقافي(
ثالثة / هندسة مدنية

طيٌف

َسْمراُء 

  أسفل النهر
     مها العتوم..»شاعرة 

تكتنز بالعنب«

     قراءة نقدية للطالبة: 
رشا غامن

  )طلبة رواق الهاشمية الثقافي(

     حني يكلمني يجتاحني شعور رهيب، يجعلني أستأنس 
على  فاعزف  الليل  خفافيش  وأجالس  الظالم  بوحشة 
األوتار واخرج أنغاما من ثنايا األوجاع واآلالم , ويرجتف مابني 

أضلعي شوقا إلى ذلك الغريب.

ذلك اخمللوق العجيب الذي أيقظ جذوري الراقدة في أكناف 
العنان  وأطلق  اخلراب  بني  من  احلياة  ،فأنبت  املميت  الزمان 
جلنون ذلك اجلنني الذي أنهكه السفر في بحور احلزن وتوغل 

في أحشاء الليل .....

بعطور  يعبث   ، الشمس  أبناء  من  املنبعث  كطيف  والح 
على  االبتسامة  وأحيا  السماء،  آفاق  في  الساكنة  الزهر 
ثغر قد ألقيت عليه ترانيم العشق املقدسة،كرمز للخلود 
في  الساكن  واحلنني  والشوق  احلب  يصطحبها  واألبدية 

صميم الفؤاد. 

           الطالبة : سوزان درويش 
أولى/تكنولوجيا حيوية            

خلْت الديارُ 

شعر الطالب : محمد الرواشدة )طلبة رواق الهاشمية الثقافي(
رابعة / محاسبة وقانون جتاري

 أيها احلزن ....كفاك حزناً فلتبتعد عنى .... 
 ما زلت فوق رأسي كغيمة تصاحبني كظلي تالزمني كثوبي.....

 أجتمعت أغبرة الزمن على عيني فعمتني أفقدتني بصري وأغمتني ...
كنت كالدرة صافية وافية مع قلبي....

 خائفة من احلب ..
 يا حزن...ما زالت تأسرني ومتحي مالمحي وتقصد تشويه اثر الفرح وتسرقها مني كاللص...

 واموت وانا ومن في داخلي...
لم أعد اميز تعابير وجهي ...

 فبسمتي تقتلها دمعتي ...ودمعتي تقتلها بسمتي.. 
 باتت عيناي منك مغطسًة باملاء كماء البحر ال ينتهي اال على شاطىء تأسره وحده جزرية.....

 واستيقظت وما زال سريان دمعي على خدي كالشالل ..
 أختار حزني فيقتنلي ليبتعد عني ....

 وأبحث عن حزني بالرغم من اختناق احلال ....

أيها احلزن

الطالبة: رميا الزيود/ رابعة / اللغة العربية وآدابها

نبض القلب

بريشة الطالبة: صفاء كامل عبداهلل
أولى/ عالج وظيفي

ــط السماء...  ــر يتوس ــك كالقم وجه
ــن األم  ــوم كما حتتض ــن النج يحتض
ــن ..بالد  ــة وط ــاك رحل ــا.. عين صغاره
الغربة...صوتك...صوت كمان  أغرقتها 
ــيء باألسرار..  ــق ... يداك عالم مل عتي

وقلبك طفل متيم. 

الطالبة: سمية شلدان
ثالثة/ أدب اجنليزي
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أمسية نثرية في رواق الهاشمية الثقافي
 بعنوان )تناقضات قلب(  للطالبة هناء اجعيدي

عدسة الطالب: عبد الزغول ثانية/ نظم معلومات حاسوبية

عدسة الطالبة: رزان بال ريان /أولى تربية خاصة عدسة الطالب: محمد الصواحلة

أمسية نثرية لطلبة رواق الهاشمية الثقافي بعنوان )إحساس أنثى( للطالبات 
دانيا جنم ، تسنيم زهير ، سمية شلدان

 مأدبة أفطار جماعي لطلبة رواق الهاشمية الثقافي 
عدسة الطالبة: سارة حبش

طلبة اجلامعة الهاشمية ينظمون وقفة تضامنية
 مع جامعتهم...ويكتبون بأجسادهم: )ال للعنف(

ــؤون الطلبة   تنظم رحلة  ميدانية جملموعة من الطلبة  ذوي اإلعاقة  عمادة ش
ــة ومحمية  ــة األزرق املائي ــى محمي ــارة إل ــي لغة اإلش ــن مدرب ــني  م واملتطوع
ــعبة رعاية  ــوادر ش ــن ك ــة م ــة مجموع ــق الطلب ــة، وراف ــومري الطبيعي الش
ــة امليدانية. ــة الطابية في الرحل ــي دائرة اخلدمات والرعاي ــة املعوقني ف الطلب

طلبة اجلامعة الهاشمية يزورون
 موقع معركة الكرامة اخلالدة

دائرة النشاط الثقافي والفني تنظم دورة في )إعادة تدوير املواد(

 دائرة النشاط الثقافي والفني تنظم أمسية شعرية 
 لطلبة رواق الهاشمية الثقافي بعنوان )َجفنُه علَّم الغزل(

مشاركة الطالبة رشا غامن )طلبة رواق الهاشمية الثقافي(
 في  قراءة نقدية في ديوان د.الشاعرة مها العتوم )أسفل النهر(  

طلبة كلية التمريض ينظمون حملة للتبرع بالدم

افتتاح امللتقى األول لطلبة كلية العلوم
 الصيدالنية  في اجلامعة الهاشمية

I love my mother 
because I’ll never get another 
she is not like any figure 
her name means “a kind of flower” 
and she is actually my flower 
she gives life an amazing flavoure.. 
without her I’m alone. 
when I was mody,she treat my distemper.. 
she was taking care of me, when I was 
unkinder.. 
she is the most person who keen about my 
welfare.. 
she is my leader.. 
my teacher.. 
she gives me a lot of lecture.. 
she thought me a real meaning of pleasure 
.. 
I was ready to make myself like a mimer.. 
just to hear her laughter.. 
If you were not my mother,then I am the 
biggest loser.. 
you are not Only my mother.. 
you are my sister.. 
and my lover.. 
may Allah protect you my flower..
 
 
by deema Asaad 
English literature and cultural studies

my mother
 

بريشة الطالبة: مروة محمد السواركة

فكرة وتصميم الطالبة: أحام عبيدات

   سؤال  لطاملا تبادر ألذهان العديد من الناس ومنهم الطلبة 
مّنا   ٌ كل   , عليه  يحصلون  الذي  دخلهم  حملدودية  نظراً  خاصة, 
يحصل على مصروفه الشخصي سواء كان يومياً,  أم أسبوعياً 
أن  .. وكلنا جنتمع في فكرة مفادها » كيف أستطيع  أم شهرياً 
أوفر قدراً من هذا املصروف »  يسرني أن أضع بني أيديكم طريقة 
ليست  طريقة  وهي  املصاريف  في  لإلقتصاد  وبسيطة  سهلة 
بالصعبة أبدا ولكنها حتتاج ممن يريد تنفيذها أمرين هما اجلدّية 

واالستمرار فقط .

                         وإليكم الطريقة :

أو  ورقة وقلم وأكتب مصاريفك سواء كانت األسبوعية  أمسك 
الشهرية .. مثال توضيحي فلنفرض أن مصروفك األسبوعي هو 
عبارة عن 20  دينار  علما انه مت اخذ عينات طالبية لطالب دوامهم 
اجلامعي 3 أيام أسبوعياً من محافظات ) عمان ... املفرق ... الزرقاء( 

وتراوحت مصروفات هذه العينة التحليلية الى ما يلي:-

4 دنانير: مواصالت ذهابأ واياباً 
8 دنانير : طعام وشراب 

4 دنانير : لوازم دراسية تصوير كتب .. الخ .. 
اجملموع : 16 ديناراً 

والباقي 4 دنانير أسبوعياً 

وطريقة تنفيذ هذه الطريقة بإحدى أمرين هما:

بالطريقة  وتوزيعها  دينار،   16 املصاريف  كامل  سحب  األولى: 
السابقة. 

املذكورة  البنود  من  بند  كل  وكتابة  رسائل  ظروف  أخذ  الثانية: 
سابقاً على ظرف ووضع املبلغ املطلوب داخل الظرف احملدد وعدم 

 استخدامه اال للغرض املطلوب فقط.
ويضع  واقعية  وغير  مثالية.   الطريقة  هذه  قائل  يقول  وقد   
العراقيل واحلواجز دون تنفيذها لكن يجب أن يعلم كل شخص 
رمبا  األولى ألنه  التجربة  الطريقة من  لن ينجح في هذه  أنه  مَنا 
أن  وادراك  املنفعة واإلصرار والعزمية  ولكن بقياس  سيخفق مراراً 
هناك مترفات يستطعيع املرء االستغناء عنها بالتدريج سينجح 
وسيشعر بسعادة  كبيرة عندما يرى مقدار املال الذي وفره ، وفي 
سينعكس  ألنه  التوفير  في  اندفاعكم  على  حافظوا  النهاية 

عليكم مستقبالً في جميع مجاالت حياتكم .

الطالبة : نور عمار قاسم أبو مويس
                                                           ثانية/ علوم مالية ومصرفي

اقتصد ولو بأقل ما عندك 

كيف تكون موفراً بارعاً ؟!

ارحل ال  ترجع  لي  بصراحة  تأخرت  

قّصرت في وصلي نعم حيل قّصرت

خليتني حاير وفي عيوني امطرت  

اخترت  نفسك  راحت  لغير ما اخترت

علمني ليه طبع الكبر فيني صورت

تبي الحقيقة بكل صراحة تغيرت  

تعذرت ل��ي  ل��و  تنفعني  م��اع��اد 

دمرت كل  بعد  تصالحني  تبغى 

تذكرت لي  اذا  تنساني  ح��اول 

حــــــب الوطن وحب أســـــــم العروبه 

أحـــــب من حب الـــــوطن وسكــنوبه

لعوبه الخوان ولكـــــــره  أحـــــب  وال 

َوفرح على اإلســــــالم لنصره شعوبــه

ويا من عال من فــــوق سبــع إحسوبه

وعسى العرب تعـرف مواضيع إدروبه

وكذوبــــه خياالت  هي  ما  وفعالنــــا 

اكتوبه وتواريخ  كسرى  لنـــا  ويشهد 

الديـــن واللي مشوبـــه ويا زاد شمل 

ومنهو فهيــــم وفاهم الوقــت ودروبه

قطعوبــه اللي  األخشـــاب  صفة  وفي 

والضــــاد يحمينا على القول واسلوبه

قروبـــــــه كتبن  عـــٍد  ربي  وصالة 

نسيتك تراني  غيباتك  في  طّول 

جيتك كاني  ترد  وينك  لك  أقول 

طريتك بفكري  دايم  الذي  وأنا 

يا اخي تعاطف مع خفوقي رجيتك

وإنت أدرى في قلب)ن( يحسبنه بيتك

هويتك قلبي  كل  من  الذي  منت 

لقيتك بدربي  من  ال  تنتبه  وال 

بديتك دامني  بنهيها  خلني 

وحاول تروح غيري و تنسى فديتك

في ظامـــــــري ما زال لــــو جبـــــل زال

وأحب من حب العرب بــــــــكل األحوال

قلبي مع األســـــــــــــــالم في كل منزال

وأحـــزن يا صارت على النــــــاس غربال

فرٍد صمد ما له شـــــــــريــــك وعيـــــال

في شملـــــنا وشتاتنــــــــا ذل ولــــــــوال

وليا   العيــــن  شرق   وغرب  رجالنا   أفـــعــال

ويشهد لنــــا قيصر وفعالــــنا إجــــــــزال

خافوا هال الكفــــار وخافوا هــــــال الحال

الصح صح والخطأ مـــــــا بـــه إجــــدال

إهـــــــــزال واحد  المنشار  على  عسٍر 

مدخال بالدواووين  ماله  شذ  ومن 

على النبي وإعداد مـــــا هـــل همــــــال

أبنهيها

حب الوطن

شعر الطالبة: هيا رافع الغرير الدعجة
 طلبة رواق الهاشمية الثقافي 

   ثانية / إدارة أراضي ومياه وبيئة 

شعر الطالب: مقبل الشمري
ثالثة / محاسبة/ طلبة رواق الهاشمية الثقافي

اجلالية السعودية

فاعليات رواق الهاشمية الثقافي/ دائرة النشاط الثقافي والفني

ــة  ــي أمسي ــي والفن ــاط الثقاف ــرة النش ــت دائ    نظم
ــة بعنوان ) َجفنُه علّم الغزل(  يوم اخلميس املوافق  شعري
ــذي قدمها شعراء  ــى مسرح الكرامة وال 2014/4/17 عل
رواق الهاشمية الثقافي  الطالب محمد القادري ومحمد 

الرواشدة و ليث الربابعة .

ــن القصائد ذات  ــعرية عدداً م ــت األمسية الش وتضمن
ــل شاعر منهم بسجيته  ــع الغزلي ، حيث تفّرد ك الطاب
اخلاصة ، وقد القت األمسية اعجاب  واستحسان احلضور.

ــر األمسية عدداً من أعضاء الهيئة اإلدارية وجمهور  حض
غفير من طلبة اجلامعة.
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إبتسم من فضلك

- أجمل إبتسامة: هي التي تعّبر عن 
الفرح نتيجة انتصار وجناح.

لفظي  غير  اتصال  هي   : اإلبتسامة 
يعّبر عن ما يشعر به الشخص جتاه 

اآلخر، وتعطي انطباع عنك بشكل واضح وتكشف عما تخفيه بداخلك 
من مشاعر.

 أنواع االبتسامة:
1. إبتسامة شفافة صادقة عفوية تنبع من القلب.

2. إبتسامة صفراوية حتمل الكراهية واحلقد والشماتة.
3. إبتسامة هستيرية نتيجة صدفة، وهي ال إرادية ومؤقتة.

4. إبسامة نفاق ورياء ملصلحة شخصية.
5. إبتسامة خجولة نتيجة موقف محرج وحساس.

الهاشمية تخطف لقب فرق الريشة الطائرة 
للطالبات في بطولة األلعاب اجلامعية وتؤكد 

سيطرتها على منافسات الفردي العام

ثقافةحصاد

االسم : وسام خميس مطاوع املصري
تاريخ املياد : 1990/11/23

/ الرياضة  البدنية وعلوم  التربية   : الكلية 
ادارة وتدريب رياضي/ سنة رابعة

طويلة  مسافات  القوى  العاب   : اللعبة 
واختراق الضاحية

االجنازات:
*   املركز االول ماراثون العقبة الدولي 2013

املسافات  سباقات  في  االول  املركز   *
1500/800 في بطوالت اجلامعات الربع سنوات

*  ملركز االول في بطولة اململكة لسباق 1500 منذ عام 2009 وحتى االن
*  املركز االول في سباقات اختراق الضاحية للجامعات الربع سنوات

*  مركز ثاني في بطولة االندية العربية اللعاب القوى 2010
*  مركز رابع في بطولة اسيا اللعاب القوى 2013

*  يستعد االن للمشاركة في بطولة العالم داخل القاعات في بولندا في 
شهر اذار 2014

بطاقة العب

حققت اجلامعة الهاشمية املركز الثاني في بطولة الفردي العام في بطولة 
الطاولة عن طريق الالعب  االردنية في لعبة كرة  الرياضي للجامعات  االحتاد 
طارق بني سالمة الطالب في كلية الطب كما وحقق فريق الهاشمية املركز 
الثالث في بطولة الفرق وكان املركز االول من نصيب اجلامعة االردنية والثاني 

جلامعة البلقاء التطبيقية .

ومّثل فريق الهاشمية الالعبون : 
طارق بني سالمة )  الطب ( 

رائد غنيم ) العلوم / كيمياء ( 
اسامة اخلضور )كلية امللكة رانيا للسياحة والتراث / ادارة موارد تراثية ( 

عالء السيد ) تكنولوجيا املعلومات / هندسة برمجيات (
ليث الوحيدي ) تربية بدنية / ادارة وتدريب رياضي (

عبداحلافظ قنيبي ) الهندسة / هندسة حاسوب ( 

مالية   / االقتصاد  كلية   ( صالح  رسل  الهاشمية  العبة  ومتكنت  كما 
ومصرفية( من حتقيق املركز الثالث في بطولة الفردي العام للطالبات .

مبشاركة  االردنية   للجامعة  الرياضي  النشاط  صالة  في  اقيمت  البطولة 
التطبيقية  والعلوم  التكنولوجيا   ، فيالدلفيا   ، ،مؤتة  األردنية  جامعات: 
،اربد  الطفيلة   ، اخلاصة  ،الزرقاء  ،اليرموك  البيت  آل  جانب  الى  الهاشمية   ،
وجامعة   ، األسالمية  العلوم   ، األردنية  األملانية  التطبيقية،  ،البلقاء  االهلية 

االميرة سمية.

وفي نهاية البطولة قام نائب عميد شؤون الطلبة باجلامعة األردنية د. حسن 
السعود مندوباً عن )األستاذ الدكتور اخليف الطروانة رئيس اجلامعة األردنية 

راعي البطولة بتوزيع امليداليات على الفرق الفائزة في البطولة .  

الهاشمية تظفر باملركز الثاني للفردي والثالث للفرق       
في بطولة االحتاد الرياضي للجامعات في كرة الطاولة 

الهندسة بطل دوري الكليات اجلامعة  في كرة السلة

  حاز فريق  كلية الهندسة على املركز األول في بطولة دوري كليات اجلامعة 

في كرة السلة للطالب ، واحتل فريق كلية التربية البدنية و علوم الرياضة 

فرق  من  العديد  مبشاركة  انطلق  اجلامعة  كليات  دوري  وكان  الثاني  املركز 

كليات اجلامعة 

 وفي دوري الكليات اجلامعة للطالبات   حازت كلية االقتصاد على املركز األول 

واملركز الثاني لكلية التربية البدنية و علوم الرياضة

بطولة الرميات احلرة
  أقيمت بطولة الرمية احلرة مبشاركة ما يزيد عن 120 طالبا وطالبة وجاءت 

نتائجها كما يلي :

الثاني  املركز  و  البدنية  التربية  كلية  اخلطيب من  احمد  لالعب  األول  املركز 

من  اخلطيب  رامي  الثالث  املركز  و  البدنية  التربية  كلية  من  دعيس  محمد 

كلية الهندسة 

اما نتائج الطالبات فكانت على النحو التالي املركز األول الالعبة النا اجملالي 

و  االقتصاد  كلية  مرح حطاب من  الثاني  املركز  و  البدنية  التربية  كلية  من 

املركز الثالث الرا بدرا .

  ظفر فريق الريشة الطائرة في اجلامعة الهاشمية بلقب الفرق، 
بعد فوزه في نهائي منافسات الريشة على فريق جامعة اليرموك 
ضمن  للطالبات،  الطائرة  بالريشة  الفرق  بطولة  ختام  في   ،0-2
اجلامعي  الرياضي  االحتاد  ينظمها  التي  الشتوية  الرياضية  الدورة 

احتفاء بعيد ميالد القائد.
الريشة  منافسات  على  سيطرته  الهاشمية  فريق  وأكد  كما 
الالعبة  للطالبات عن طريق  العام  الفردي  لقب  بحصده  الطائرة 
اجلامعة  النهائية على العبة  املباراة  لينا مزاهرة بعد تفوقها في 

األردنية دانا عليوات بنتيجة )2 -0(.
وتكون فريق الهاشمية من الالعبات لينا مزاهرة  )كلية االقتصاد 
والعلوم اإلدارية قسم احملاسبة( وأمل دراز)كلية االقتصاد والعلوم 
اللغة  قسم  اآلداب  )كلية  سبير  ووفاء  احملاسبة(  قسم  اإلدارية 
االجنليزية( أسيل خالد)كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية قسم إدارة 

اخملاطر والتأمني( .
وكان فريق الهاشمية للطالبات قد تفوق في املباراة النهائية على 
فريق جامعة اليرموك بنتيجة   )2 -0( ووصل إلى املباراة النهائية 
بعد إقصاءه فريق اجلامعة األردنية بنتيجة )2-1( في البطولة التي 

أقيمت مبشاركة 13 جامعة أردنية حكومية وخاصة. 

املركز األول في بطولة  الهاشمية الختراق الضاحية على  حصل فريق اجلامعة    
فريقا  فاز  حيث  البيت،  آل  جامعة  نظمتها  التي  التنشيطية  الضاحية  اختراق 
هذه  وتعد  األول  املركز  في  كم    )4( ملسافة  والطالبات  كم،   )  7( ملسافة  الطالب 
الضاحية وشاركت عدة جامعات في  املسابقة متهيدا لبطولة اجلامعات الختراق 

البطولة، وكانت النتائج على النحو التالي:
نتائج الطالبات: األولى سماح النجار من اجلامعة الهاشمية، والثانية مها عليمات 
عنان/الهاشمية،  ملى  والرابعة  الهاشمية،  العبادي/  صابرين  والثالثة  /الهاشمية، 
الزغول/الهاشمية،  ضحى  والسادسة  منسي/الهاشمية،  حنان  واخلامسة 

والسابعة نادين زياد/ الهاشمية.
نتائج الطالب: األول وسام املصري من اجلامعة الهاشمية، والثاني عواد الشرفات/

صخر/  بني  محمود  السادس  سمره/الهاشمية،  أبو  محمود  واخلامس  الهاشمية، 
العباد/الهاشمية،  محمد  والتاسع  العبد/الهاشمية،  عالء  والسابع  الهاشمية، 

واحلادي عشر إبراهيم الشرفات/ الهاشمية.
 

أعضاء فريق الضاحية في اجلامعة الهاشمية
يتألقون ويرفعون اسم األردن واجلامعة في سباقات دولية 

شارك الطالب محمود أبو سمره عضو  فريق اجلامعة بسباق  الضاحية  في ماراثون صور الدولي ، ملسافة )10 كم ( في لبنان يوم األحد املوافق 2013/12/8 وحصل 
على املركز األول بعد تنافس قوي مع مجموعة من أبطال العالم تاله بطل العراق ومت تتويجه بالكأس واملركز األول  وحقق زمن جديد له في مسافة الـ )10 كم (  

32.7 دقيقة .
 كما حقق الطالب وسام املصري املركز األول مباراثون البحر األحمر أيلة الدولي / العقبة ملسافة 10 كم يوم اجلمعة املوافق 2013/12/6 ، بزمن 31،36د  ، والذي اقيم 
في مدينة العقبة برعاية سمو األمير فراس بن رعد، ونظمته اجلمعية األردنية للماراثونات » رن جوردان« وسط مشاركة محلية دولية واسعة.  وكانت املنافسة 

قوية بني املشاركني من أبطال قوات الدرك واألمن العام والقوات املسلحة األردنية واالندية.

فريق الضاحية في اجلامعة الهاشمية يحصل 
على املركز األول في بطولة جامعة آل البيت

اسبوع عمل تطوعي )البستة والتعشيب(  لطلبة 
اجلوالة بالتعاون مع شعبة الزراعة 

   أمت طلبة اجلوالة في دائرة النشاط الرياضي العمل 
النشاط  لدئرة  التابعة  االمامية  احلدائق  جتميل  في 
الرياضي من خالل العمل لعدة ايام بالتعشيب واحلفر 
مخلفات  من  احلدائق  وتنظيف  االشجار  وتشذيب 
التطوعي  العمل  اسبوع  خالل  من  وذلك   . االشجار 
املنشآت  شعبة  نظمته  والذي  والتعشيب(  )البستة 
شعبة  مع  بالتعاون  اجلوالة  لطلبة  واجلوالة  واملرافق 
الزراعة وذلك امياناً بأهمية العمل التطوعي في تنشئة 
جيل الشباب وتعزيز حس االنتماء, وكيف أنه يسهم 
النشاطات  في  الطلبة  دمج  في  فّعالة  مساهمة 
الالمنهجية ، وحتّويل الطاقة الكامنة في ذات الطالب 

اجلامعي إلى طاقة منتجة و مفيدة .
هذا واعرب طلبة وطالبات اجلوالة املشاركني باالعمال 
بفرحهم و فخرهم بخدمة اجلامعة وبانهم سيكونون 
على  القائمني  على  واثنوا    ، الظن  حسن  عند  دائماً 
والذين  الرياضي  النشاط  بدائرة  اجلوالة  عشيرة  عمل 
هذه  مثل  اهمية  على  واكدوا  العمل  شاركوهم 

االعمال في تنمية روح االنتماء والوالء للوطن .

دائرة النشاط الرياضي تنظم لقاًء 
تعريفياً بجائزة احلسن للشباب

   نظمت دائرة النشاط الرياضي بعمادة شؤون الطلبة 
لقاًء تعريفياً لطلبة اجلامعة عن جائزة احلسن للشباب، 
حتدثت فيه السيدة سمر كلداني مديرة مكتب جائزة 
احلسن للشباب عن ماهية اجلائزة التي تعتبر منهاجاَ 

إذ  واجتماعية،  وترويحية  تربوية  ونشاطات  لبرامج 
الكتشاف  احلقيقية  الفرصة  للمشاركني  توفر  أنها 
اجل  من  فراغهم  أوقات  واستغالل  ومواهبهم  ذاتهم 
مشيرة  املستقبل.  في  القيادية  املهارات  إكسابهم 
باخلدمات  تتعلق   برامج  أربعة  تضم  اجلائزة  أن  إلى 
التي  اخلدمات  من  وغيرها  املرورية  والتوعية  املكتبية، 
عند  للطالب  االجتماعي  احلس  تنمية  إلى  تهدف 
املهارات  برنامج  إلى  باإلضافة  جملتمعاتهم.    تقدميها 
املهارات  إكسابهم  على  املشاركني  يشجع  الذي 
التي يحتاجونها لتنمية وتطوير مواهبهم كاملهارات 
الترفيهية واملوسيقى والفنون التشكيلية وغيرها من 
املهارات. باإلضافة إلى برنامج النشاط الرياضي الذي 
واحلصول  الرياضي  أدائه  حتسني  على  الطالب  يشجع 
وكرة  القوة  كألعاب  العالية  البدنية  اللياقة  على 
من  وغيرها  الترفيهية  واأللعاب  السلة  وكرة  القدم 

األلعاب الر
طلبة اجلوالة في دائرة النشاط الرياضي يقومون بزيارة 
تطوعي  عمل  ينفذون  و  املائية  األزرق  حملمية  تعريفية 

داخلها

الرياضي  النشاط  دائرة  في  اجلوالة  طلبة  نفذ  كما   

محمية  في  بيئية  حملة  الطلبة  شؤون  بعمادة 
النفايات،  وجمع  احملمية  تنظيف  املائية شملت  األزرق 
وأوضح  احملمية.  أهمية  على  احلملة  خالل  التعرف  ومت 
احملمية  في  التعليمي  الضابط  الفتنة  خالد  السيد 
أن احملمية أنشأتها اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، 
وهي الوحيدة التي متثل منط املناطق الرطبة في األردن، 
وتكمن أهميتها بأنها محطة مهمة لهجرة الطيور، 

وموطن أصلي للسمك السرحاني.
الزيارات  هذه  مثل  تنظيم  ضرورة  على  الطلبة  وأكد 
البيئة  وأهمية  الطبيعية  احملميات  في  لتعريفهم 

واحلفاظ عليها.
طلبة  على  املشرفون  التطوعية  احلملة  في  وشارك 
عشيرة اجلوالة  الذين أكدوا أن دائرة النشاط الرياضي 
تولي اهتماماً كبيرا في األعمال التطوعية والتي يتم 
النشاط   مدير  وقال  اجلوالة،  طلبة  قبل  من  تنفيذها 
إيجاد  إلى  تهدف  الهاشمية   اجلامعة  ان  الرياضي  
برامج تشاركية مع املؤسسات الرسمية والتي تنمي 

مهارات الطلبة في خدمة مجتمعهم احمللي.

نشاطات شعبة املنشآت

 واملرافق واجلوالة 

    أعّد الصفحة الطالبة: ماجدة ناصر منصور 
ثانية/ تربية طفولة مبكرة

 الفقرة الدينية

الصبر هلل  : غناء

الصبر باهلل  : بقاء

الصبر مع اهلل : وفاء

الصبر عن اهلل : جفاء

- من أحسن إليك ثم أساء .. فقد إحسانه.
-علُم أن املوت ينتظرني فأعددت الزاد 

للقاء ربي.

ــّي  عل ــع  مطّل اهلل  أن  ــُت  علم  -
ــى  عل ــي  رب ــي  يران أن  ــت  فاستحي

معصية.

ــذه غيري  ــن يأخ ــي ل ــُت أن رزق - علم
فاطمأن قلبي.

ــن يقوم به غيري  ــُت أن عملي ل - علم
فاشتغلت به وحدي.

ــكيلها من  ــة إذا بتغّير تش - كلم
ــن  ــول م ــا تتح ــر حروفه دون تغيي
مكان تعلمي إلى العضو املسؤول 
ــدم من  ــة ال ــة وتصفي ــن تنقي ع

السموم في جسم اإلنسان.

ــني  رقم ــوع  ــون مجم يك ــى  مت  -
طبيعيني أكبر من مضروبيهما.

 حّرك عود ثقاب واحد لتحّل املسألة ؟

 قم بتوزيع جميع األرقام األفقية واألرقام الَعمودية في الشكل 
الذي في األسفل إلى داخل الشبكة املوجودة في األعلى.

10=4+3+2
17 =5+4+3
26=6+5+4
37=7+6+5

6+7+8= ؟؟  
 فما هو احلل ؟

حكمة العدد

هل تعلم ؟
-  أن مبتكر )الصفر( هو اخلوارزمي.

- أن عدد السور التي بدأت باحلمد .. خمس سور.
- أن اجلمل أقوى احليوانات ذاكرة.

- أن طائر اخلفاش ال يلد وال يبيض.

- أن العطش يوّلد أمراضاً خطيرة.
- أن الثوم يساعد في خفض ضغظ الدم.

- أن اإلسم القدمي للبحر األبيض املتوسط هو بحر الروم.
- أن اللون األزرق يحّفز املُخ إلطالق هرمونات مهدئة،مما يجعله اللون املفضل 

للدراسة واالسترخاء.

القيمة الغذائية
 والفوائد الصحية

استخدام  التاريخ  عبر  ُعرف   
ــروات  ــض ــاف اخل ــن بــعــض أص

األمــراض،  معاجلة  في  والفواكه 
في  دورا  لها  أن  يعتقد  كان  حيث 
منها،  والوقاية  األمــراض  معاجلة 
بأمراض  وانتهاء  بالصداع  ابتداء 
الطب  وفــي  والشرايني.  القلب 
األصناف  هذه  استخدمت  احلديث 

في العديد من الوصفات الطبية.

كما إن أهمية اخلضراوات والفواكه 
عوامل  كونها  مجرد  من  تنبع  ال 
اإلصابة  من  الوقاية  على  مساعدة 
هناك  إن  بــل  ـــراض،  األم ببعض 
الصحية  الفوائد  من  مجموعة 
املثبتة علميا والتي يجنيها اإلنسان 

من تناول هذه األغذية. 

في  املوجودة  الغذائية  فاأللياف 
على  تساعد  والفواكه  اخلضراوات 
املرضى  لدى  الــدم  سكر  تنظيم 
تساعد  كما  بالسكري،  املصابني 
الدم  كوليسترول  خفض  على 
األمعاء  داء  حــدوث  ومتنع  املرتفع 
املانعة  املـــواد  أن  كما  ــي،  ــردب ال
اخلضراوات  حتتويها  التي  للتأكسد 
والفواكه، مثل فيتامني C وفيتامني 
تساعد  وغيرها،  والكاروتينات   E
ضغط  ارتفاع  ومنع  تنظيم  على 

القلب،  عضلة  عمل  وتنظيم  الدم 
اإلصابة  خطر  من  احلد  ثم  ومن 
بأمراض القلب والشرايني، وقد تبني 
أن اخلضراوات والفواكه ال متنع متاما 
األمراض  هذه  تطور  أو  ظهور  من 
مبقدار  تقلل  احلقيقة  في  ولكنها 

النصف أو أكثر قليال من حدوثها.

كما ال يختلف اثنان على أن اخلضار 
على  حتوي  نأكلها  التي  والفاكهة 
القيام  في  نبذلها  التي  الطاقة 
أغذية  وهناك  اليومية,  بأعمالنا 
مدى  نعرف  وال  نتناولها  كثيرة 

فائدتها.

ويقول أحد األطباء األمريكيني:
خمس  ــى  إل يحتاج  اجلسم  إن 
ال  بينما  الطعام  لهضم  ساعات 
عشرة  خمس  من  ألكثر  يحتاج 
الفاكهة,  عصير  لهضم  دقيقة 
وهذا يدل على مدى ضرورة الفاكهة 
جلسم اإلنسان, غير أن لكل نوع من 
غيره,  عن  تختلف  منافع  الفاكهة 
نوع  على  التركيز  عدم  يجب  لذا 
األغلبية  على  احلصول  وامنا  واحد، 
العظمى من أنواع الفاكهة واخلضار 

و التنويع بينها ما أمكن ذلك.

إرادة قوية
  مت قبول األمريكي  »جوزيف سنيور« عام 1985م في إحدى املدارس كعامل 
نظافة ، فقرر أن يبدأ مسيرة التعليم من جديد ، حيث أصبح يحضر للمدرسة 

نهاراً كتلميذ ثم يرتدي زي العمل ويبدأ بالتنظيف مساًء .
 استمر على هذا النحو لـ )25( عام ، ثم تخرج واصبح مديراً للمدرسة التي 

كان  ينظفها.

تعلَّمت من احلياة
- أنه ال توجد وسادة ناعمة في العالم مثل حضن األم.

-  إن الغرور يغتال أجمل ما في اإلنسان.
-  أن أقول احلق ولو مُت في سبيل ذلك.

-  أن أزرع األمل في دروب الضعفاء.
فيطيب  فهمك  فيستقيم  عقلك  فسيحُسن  قلبك  حُسن  إذا    -

كالمك.
- السعادة هي الصالة ، فيا رب ثّبتنا عليها دائماً.

القوة ليس أن تضرب بقوة أو بكثرة ، لكن أن تصيب الهدف

ألغاز

- اللي بزرع الشوك ..ما بحصد عنب.

- أعمل خير وارميه بالبحر.

- جارك القريب وال أخوك البعيد.

- امِش عدل يحتار عدوك فيك.

أعواد الثقاب

كاريكاتير العدد

أرقام متقاطعة

كيف تشحن بطارية 
الهاتف بالطاقة الشمسية

ــة الهاتف  ــحن بطاري ــف تش كي
ــمسيةعالمات:  الش ــة  بالطاق
ــف  ــن هوات ــة شح ــاء طاق كهرب
ــت في  ــات  Large،  إذا ته اختراع
مكان يخلو من البشر فأول شيء 
ــراج هاتفك  ــر فيه هو إخ ستفك
ــة االتصال لطلب  اجلوال ومحاول
ــك أو اجلهات  ــن أصدقائ العون م
ــت  ــاذا إذا كان ــن م ــة، ولك اخملتص
ــة وغير صاحلة  ــة منتهي البطاري
ــل وطريقة  ــة احل ــل ؟ ملعرف للعم
ــة مجدداً  ــن البطاري ــادة شح إع
ــمسية.. باستخدام الطاقة الش

تابعوا معنا السطور التالية:.
ــاج جملموعة  ــة سنحت ــي البداي 1( ف
ــن الهاتف،  ــدات وهي: شاح من املع
ــت من األلواح  ــم طاقة، و9 فول منظ

الشمسية.

ــي التخطيط،  ــوة الثانية ه 2( اخلط
والتخطيط ليس صعب إطالقاً كما 
ــض، فالطاقة تدخل من  يعتقد البع
اليسار وتتدفق عبر الصمام الثنائي 
ــق طريقها إلى الساق اليسرى  وتش
من منظم الطاقة، ويرسل الفائض 
ــى دبوس يتم  ــن الطاقة واحلرارة إل م
ــبكة، وهو  وضعه في منتصف الش
ــن الطاقة  ــدل 5 فولت م ــرج مع يخ

بشكل منتظم.

ــي ضمان  ــدم املكثفات ف 3( تستخ
ــع كل هذا  ــات مستوى الطاقة م ثب
اجلهد املبذول وللحد أيضاً من تبديد 
ــبكة  ــل الش ــار عم ــرارة، والختب احل
ــا  بإيصاله ــم  ق ــح  صحي ــكل  بش
باأللواح الشمسية وعرضها لطاقة 
ــد  ــت وستج ــى 12 فول ــدار 9 إل مبق
معدل إخراج الطاقة يقارب 5 فولت 

تقريباً.

ــوة  ــى خط ــل إل ــك ننتق ــد ذل 4( بع
ــد  ــى قي ــد عل ــاء املول ــام، إلبق اللح

ــه بلوحة إلكترونية  احلياة يتم تثبيت
ــورة – تأكد من  ــا يظهر في الص كم
ــب بحيث ميكنك  ــرك فتحات تركي ت
ــل اللوحة -  ــن أسف ــط األجزاء م رب
ــة جميع  ــاً لتغطي ــاج أيض ــد حتت وق
ــريط أو  ــة بش ــالت الكهربي التوصي
لتفادي  الساخن  ــراء  الغ باستخدام 
ــدأ أو التعرض  تلفها عن طريق الص

للماء.

ــد إمتام األشياء السابق ذكرها،  5( بع
ــن الهاتف  ــك شاح ــم بقطع سل ق
ــة  ــة اإللكتروني ــى اللوح ــه عل وثبت

ليخرج طاقة مبقدار 5 فولت تقريباً.

ــت اإللكترونيات نحتاج أوالً  6( لتثبي
ــمسية باستخدام  ربط اللوحة الش
ــر إلى إجراء  ــي، وقد تضط األيبوكس
ــة األسالك  ــرة في لوح ــوب صغي ثق
ــى املربع، ثم  ــن من إدخالها إل لتتمك
ــا جيداً  ــن تثبيته ــد بعد ذلك م تأك

باملكان اخملصص.

ــك  هاتف ــن  شح ــك  ميكن واآلن   )7
ــمسية عن  باستخدام الطاقة الش
واالنتظار  ــمس  للش تعريضه  طريق 
ــى  حت ــرة  بالقصي ــت  ليس ــرة  لفت
ــة  وإمكاني ــة  البطاري ــن  ــم شح يت

استخدامها من جديد.
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علـى موعــد
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:

فريق العمل من الطلبة

طلبة
 اللجنة اإلعامية  ورواق الهاشمية الثقافي 

التصميم واإلخـراج      
رائــد أحمد اخلزاعله

             األخبار
  دائرة العاقات الثقافية والعامة

ــر         ــس التحريـــ رئي
التحريــر    ــر  مديـــ
التحرير  ــكرتير  س

ــات عليـم ــف  يـوس د. 
صــابـــر الـهــزاميـــه
اخلـزاعله أحمد  رائــد 

بقلم: رئيس التحرير
عميد شؤون الطلبة

د.يوسـف عـليـمـات  بقلم: مدير التحرير
مدير النشاط الثقافي والفني

صابر الهزامية
    من املعاني اللطيفة التي ترتبط باألردن معنى وحضوراً في إطار السياق التاريخي أّن االردّن 
يعني احلياة والقوة واالنتصار، فيما تذهب املعاجم اللغوية والتاريخية كذلك إلى أنَّ األردّن هو 

أحد أبناء نوٍح عليه السالم.
  وتكتسي هذ الدالالت الفيضّية قيمتها بوصفها مجّذرة ملفاهيم البطولة، واإلقدام، واحلضارة 

والقداسة؛ وهكذا كانت وما زالت صورة األردن: الوطن والتاريخ واإلنسان.
االنتماء  قيم  يجسدون  الواحدة  األردنية  األسرة  وأبناء  الرائعة  التجّليات  هذه  املرء  يستحضر 
للوطن، والوالء لقيادته الهاشمية املظّفرة مشفوعة بأنهاج البذل، والعمل، واالبداع؛ إذ يحتفي 

أبناء الوطن بعيد االستقالل. فاالستقالل، في ثقافة األردنيني، تضحيات وبطوالت وحمحمات خيل تكّرس بجوهرها انبثاقة الروح، 
وإشراقات الوطن، وميالد الهوية واإلنسان، وحضور املنجز اخلاّلق بفعل احلرف والرؤية.

أجل، في كلِّ عاٍم ينبثق أيَّار جديد مفعم بعبق التاريخ، ومسارات البناء، والفداء، وعزائم الرجال التي ال تلني. وفي هذا الفضاء 
الزمني اجلميل تنسال القرائح، وتنثال الكلمات، وتتسامى أهازيج النشامى وزغاريد النشميات بهجًة بفرٍح جديد، وانتصار متجّدد 

عنوانه االستقالل:
 أردّن يــا وطنـاً رقَّــت نسائمـه       وطـاب سهالً وأمجاداً وأغـوارا
ـّارا فلنرفع الرأس في استقالل أردننا      مـا قّبل النور نور الّصبح أي
 وعاش للمجـد عبداهلل قائدنــا       يغني الصحائف إقداماً وإيثارا

   ومن وحي االستقالل وعبق جتلياته يستذكر األردنيون بكل معاني الفخر واالعتزاز بطوالت اجليش األردني ووتضحيات شهدائه، 
فما زال أّيار يلهمنا، وفي اآلفاق حاضر آذار، إنه زمن املآثر احلاضر فينا، وإنها الذاكرة احلية التي تعلمنا حكاياها مثلما التفاصيل كّل 

يوم أن هذا الوطن املقدس، ملهم دائماً، للهيبة واجلالل ، واجلمال، وقيم البطولة واالنتصار.

  كل عام والوطن وقائد الوطن جاللة سيدنا امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املفدى حامي االستقالل بألف خير.

هاشميوه  للوطن  ــارك  ــب م  
هذا  لكم  ومبارك   .... وهاشميته 
، الذي  األلق الدافق والبهاء الندي 
صافية   عذبة  الــروح  به  تختلج 

فكأنه وكأنها السلسبيل ........

أيها  احلضاري  فعلكم  مبارك   
األحبة األبناء.

  إذ طاملا زهت النفس بكم فرساناً 
بالعزمية  إعداد  خير  الهاشمية  أمكم  أعدتكم  وقد  وللعلم  للوطن 
واحلافظني  األمانة  حمل  على  القادرين  لتكونوا  اخللق،  وسمو  والرفعة 

لعهدكم ووطنكم.

  مبارك لكم تزامن هذا العدد ومناسبة استقالل مملكتنا وعيد جيشها 
العربي األبي وتخّرج الفوج السادس عشر من زمالئكم. 

فهاشميتكم:
      رحاُب جاورت بالفخر جنـداً      هم األبطال في ساح اجلهاد
      تفيض لها القصائد الهبات     وتـكـتب بالدمـا ال بالـمداد

األردن : حضارة، وتاريخ، وانتصار رواق الهاشمية الثقافي
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