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     اكتمل عقدان من الزمن، واجلامعة الهاشمية تبوح 
بعطرها في أردننا الغالي، وتنشر نور العلم واملعرفة في 
اجملتمعات العربية، وتؤصل لشرعة من االلتزام بواجب 
املؤسسة األكادميية كما أراد لها مؤسسوها واملنظرون 

للعمل اجلامعي األصيل.

إدارة  أمانة  بحمل  تشرفت  املاضية  السنوات  خالل   
هذه اجلامعة؛ فكانت جتربة استثنائية، انعكست علّي 
بأنني  فيه  أحسست  الذي  بالقدر  وأفادتني،  شخصياً 
أنا عضٌو  والزارعني، مثلما  البّنائني  فريٍق من  عضو في 

في فريق من املفكرين واألساتذة والباحثني.

 لقد شيدنا وبنينا، ولكّن أجمل ما في عملنا أننا كنا 
اجلانب  وثقافة.  ومعرفة،  ونصنع فكراً،  نخاطب عقوالً 
الذي انطبع في ذهني من التجربة في هذه السنوات أننا 
توّسعنا،على املستوى الكّمّي، في ظّل ظروف إقليمية، 
فزادت أعداد الطلبة على ثالثني ألفاً، واستجبنا لذلك 
فاتورة  مشكلة  وواجهنا  التحتّية.  البنى  فشّيدنا 
فكان  احللول  اختراع  نحو  وركضنا  الهائلة  الطاقة 
الشمسية،   الطاقة  من  الكهرباء  توليد  مشروع 
ونظرنا في حاجات السوق احمللّي والعربّي، واستحدثنا 
استجابة  والدرجات،  والتخصصات  واملعاهد  الكليات 

للحاجات، وتلبية ملصالح أبنائنا الطلبة وأسرهم.
  

 وأما املرحلة القادمة فنتطلع فيها إلى نهضة تعتمد 
أبناؤنا،  يليق بوطننا، ويستحقه  الذي  البناء  على هذا 
باخلدمات  ولنرتقي  العلمي،  البحث  منظومة  لتعزيز 
نحو  ثابتة  بخطى  متجهني  الطلبة،  ألبنائنا  املقدمة 
التميز، واجتراح النقالت النوعية في وطن كان وما يزال 
منفتحا على آفاق التميز، ألن العصر الذي نعيش فيه ال 
يتسع إال للمتميزين، ومن أجل ذلك نريد ألبنائنا جميعاً 
وحّس  وإمكانات  مبهارات  ومزوَّدين  متميزين  يكونوا  أن 
قيادٍة، ال مبعلومات تخصصّية فحسب، نريد أن نرتقي 
بنت  التى  الهاشمية  قيادتنا  تطلعات  مستوى  إلى 

وطنا عماده االفتراق، وقدراته تتجاوز حيزه اجلغرافي.

نريد للهاشمّية أن تكون واحًة ألبنائنا ينتجعون فيها 
مرابع العلم، وينهضون مبسؤولّياتهم جتاه الوطن وجتاه 

أسرهم، وجتاه أنفسهم.
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   لن نس��تطيع أن نواكب حتديات هذا العصر 
إال بأدواته املعرفية اجلديدة.

  أؤم��ن كل اإلمي��ان ب��أن كل أردني يس��تحق 
الفرص��ة اليت متكّنه م��ن أن يتعلم ويبدع، وأن 

ينجح ويتفوق ويبلغ أمسى املراتب.
  ال ميكننا أن نغفل عن التحديات الكبرية اليت 
يواجهها قط��اع التعليم، ب��دءًا من االعرتاف 

بها، وثم بذل اجلهود لتجاوزها.
  على املؤسس��ات التعليمي��ة أن تؤمن مبا يتمتع 
به أبناء هذا الش��عب وبناته من طاقات هائلة، 

وقدرات كبرية، ومواهب متنوعة.
  حتقي��ق اإلصالح الش��امل يرتبط ارتباط��ًا وثيقًا 
بالنهض��ة التعليمي��ة مهم��ا كان��ت الظ��روف 

والتحديات.       

مدونة قواعد السلوك 

    تس��عى اجلامعة الهاش��مية إلى توفير مناخ 
جامع��ي آمن ومش��جع للتعليم ، وخ��اِل من أي 
مش��تتات تعيق هذا املناخ أو تش��وهه وس��يعد 
الس��لوك الض��ار بصال��ح أو س��المة الط��الب 
اآلخرين أو العاملني أو السلوك الذي من شأنه أن 
يقّيد قدرة اجلامعة على توفير الفرص التعليمية 
للطالب اآلخرين س��لوكاً غير مقب��ول. كل ذلك 
انطالق��اً م��ن تكري��س وج��ود مجتم��ع جامعي 
متحضر ضمن آفاق اجملتمع املدني املرتكز إلى رؤى 
جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلس��ني املعظم 
باعتبار الطالب اجلامع��ي وابداعه ورياديته غاية 

سامية.

             تعريفات سوء السلوك: 
أدناه  املذكورة  وتعريفاتها  التصرف  سوء  أشكال  إن      
ليست حصرية لكن سوف يخضع الطالب عند مخالفته 

لألنظمة والتعليمات اخلاصة  بالتجاوزات السلوكية عند قيامه بأي 
من األعمال املدونة أدناه.

  

1. السلوك األكادميي غير املقبول :
 يشمل سوء التصرف االكادميي وال ينحصر بالضرورة على ما يلي :

   أ .     مقاطعة احملاضرة.
  ب.    الغش.      

.)plagiarism ج�.   سرقة املادة األدبية )االنتحال  
   د.     عدم األمانة.  

    ه�. العنف اجلامعي
2 . سوء التصرف غير األكادميي. 

   أ .      اإلخالل بسير األنشطة األكادميية وإعاقتها.
  ب .     توزيع ونشر مواد غير موافق عليها.  

 ج�.    السرقة.
  د.      تدمير املمتلكات / التخويف / تعريض السالمة العامة للخطر.

  ه�.    األذى النفسي أو اجلسدي.
   و.     التمييز والتحرش.

   ز.     التدخني واملشروبات الروحية.
  ح.    استخدام احلاسوب بشكل سلبي.

  ط.    سوء التصرف في مكتبة اجلامعة الهاشمية.



2 إضاءة

                 الورقة النقاشيةالسابعة...

  جاللة امللك: تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل

    

 

فيما يلي نص الورقة النقاشية السابعة:
 

بقلم: عبداهلل الثاني ابن احلسني

حول  محموم  نقاش  األخيرة  اآلونة  في  تنامى  لقد   
ملف التعليم، لم يقتصر على أمة دون أمة، وال على 
قطر دون قطر. ولقد أسعدني أن كان لبالدنا العربية 
من هذا النقاش نصيب كبير شهدنا آثاره في األردن 

على شتى الصعد، وعبر مختلف املؤسسات.
إن دل على  النقاش اجلاد، فهو  وإنني مستبشر بهذا 
شيء فإمنا يدل على يقظة ووعي مبا لهذا امللف من 
أمة  من  فما  عجب،  وال  عظيم.  وأثر  كبرى  أهمية 
ال  أن  البديهيات  من  بات  وقد  التعليم،  بغير  تنهض 
وتغيير  الدول،  بناء  مسيرة  في  التعليم  يعدل  شيء 
وجه العالم، إلى األجمل واألكمل واألفضل، وال سيما 
في مرحلة باتت تتسابق فيها األمم في اقتصاد املعرفة، 

واستثمار الطاقات البشرية.
لم يعد خافيا على أحد أننا نعيش في عصر تسارعت 
خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب حتديات هذا العصر 
إال بأدواته املعرفية اجلديدة، وال أن نلبي احتياجاته إال 

بوسائله التقنية احلديثة.
وال ميكننا في ظل هذا الواقع، أن نغفل عن التحديات 
من  بدءا  التعليم،  قطاع  يواجهها  التي  الكبيرة 
وابتكار  لتجاوزها،  اجلهود  بذل  ثم  ومن  بها،  االعتراف 
احللول الناجعة لها، وصوال إلى نظام تعليمي حديث، 
املزدهر  املستقبل  بناء  في  أساسيا  مرتكزا  يشكل 
الذي نسعى إليه. ولذلك فإننا نرى أهمية التوصيات 
التي قدمتها جلنة تنمية املوارد البشرية العام املاضي 

وضرورة العمل بها.
االستثمار في مستقبل أبنائنا عماد نهضتنا 

البشرية،  ثروتنا  ذي  لقادرون، فها هي  ذلك  وإننا على 
نالت  هي  إذا  قادرة،  ثروات،  من  األردن  ميتلك  ما  أغلى 
املنشود،  التغيير  الوافي، على صنع  التعليم احلديث 
وليس أمامنا إال أن نستثمر في هذه الثروة بكل قوة 
يدر  كما  العوائد  من  يدر  استثمار  فال  ومسؤولية، 

االستثمار في التعليم. 
إنني أؤمن كل اإلميان بأن كل أردني يستحق الفرصة 
ويتفوق  ينجح  وأن  ويبدع،  يتعلم  أن  من  متكّنه  التي 
يرى  ال  واتزان،  وإقدام  بإميان  املراتب،  أسمى  ويبلغ 
كل  على  منفتحا  نهاية،  للعطاء  وال  حدا،  للمعرفة 
الثقافات، يأْخذ منها ويدع؛ احلكمة ضالته، واحلقيقة 
مبتغاه، يطمح دوما إلى التميز واإلجناز، ويرنو أبدا إلى 

العلياء.
لكن شيئا من ذلك لن يتحقق ما لم تتكاتف جهود 
وعامة،  خاصة  ومؤسسات  وحكومة  شعبا  اجلميع، 
لتوفير البيئة احلاضنة، وتأمني االحتياجات الضرورية 
منظومة  خالل  من  البشرية  قدراتنا  بناء  أجل  من 
حني  كل  أُُكلها  تؤتي  وناجعة،  سليمة  تعليمية 

بجهد أبناء وبنات هذا الوطن، على اختالف مشاربهم 
ومسالكهم في احلياة.
سبيلنا ملستقبل زاهر 

على املؤسسات التعليمية أن تؤمن مبا يتمتع به أبناء 
هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة، وقدرات كبيرة، 
الطاقات،  هذه  وتسعى الكتشاف  متنوعة،  ومواهب 
وتنمية تلك القدرات، وصقل تلك املواهب، وحتفيزها 
إلى أقصى حدودها، عبر أحدث األساليب التعليمية 
والفهم  والتفكير،  الفهم   على  تشجع  التي 
والنظرية  والعمل،  العلم  بني  وجتمع  التلقني،  ال 
والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتفتح  آفاقا رحبة 
أمام أبنائها، ليتفوقوا في كل مادة، وينبغوا في كل 

فن أومهنة أوحرفة.
إنه لم يعد من املقبول، بأي حال من األحوال، أن نسمح 
للتردد واخلوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور 
في العلوم، أن يهدر ما منلك من طاقات بشرية هائلة.

غير  ومن  استراتيجي  قطاع  هو  التعليم  قطاع  إن 
بالعملية  الزج  يتم  أن  اخلطير،  بل من  أيضا،  املقبول 
التعليمية ومستقبل أبنائنا وبناتنا في أي مناكفات 
سياسية ومصالح ضيقة، غير آبهني بأهمية وضرورة 
أمتنا  على  العميق  وأثره  واإلصالح  التطوير  استمرار 

وحاضر األجيال ومستقبلهم. 
متى  بل  الظروف،  أملتها  ضرورة  التطوير  بات  لقد 
وجتارب  التاريخ  صفحة  هي  فها  كذلك؟  يكن  لم 
إليه،  التغيير، وال مصير إال  األمم تثبت آال محيد عن  
فالتغيير يفرض نفسه، ويثبت ذاته، وميضي غير عابئ 

مبن يخشونه.
في  ورائدا  ومبادرا  مقداما  بشعبه  األردن  كان  وطاملا 
الساعني  وكنا  العربي،  وطننا  في  والبناء  التحديث 
إليه، واملبادرين به، لتكون مقاليده في أيدينا، ونكون 
يتنكر ملاضينا اجمليد،  املتحكمني في وجهته، ال  نحن 
بل  واإلسالمية،  العربية  وحضارتنا  اخلالد  لتراثنا  أو 
يستلهمه ويبني عليه، وينهل منه ويعتد به، بعقل 
منفتح ونفس رضية، ال ترى في ذلك املاضي إال مادة 
الفرقة  لبث  مادة  ال  واالعتداد،  الفخر  على  تبعث 
مادة  ال  والتحليل،  والنظر  للبحث  مادة  والبغضاء، 

للتقليد واجلمود والتكرار.  
ومشاكله،  وهمومه  ووسائله،  أدواته  عصر  لكل  إن 
فالتعليم في عصرنا احلديث، الذي يشهد تطورا هائال 
في التكنولوجيا، ال يقتصر على القراءة والكتابة، بل 
يتجاوز ذلك في عصر الكمبيوتر واإلنترنت إلى إتقان 
التواصل  مهارات  وامتالك  أساسية،  عاملية  لغات 
على  والقدرة  املهنية،  العمل  ومبادىء  اآلخرين  مع 
في  املشاركة  على  قادرا  ليكون  والتفكير  التحليل 
عمال  التقدم،  إحداث  في  واملساهمة  املعرفة،  إنتاج 

بقوله تعالى )وُقل رَّبِّ زِدْنِي ِعلًْما(.   
القيم  من  نظيرها  عز  بثروة  علينا  اهلل  أنعم  لقد 
ولن يستطيع  البديع.  والتراث  الثرية  واللغة  العالية 
أبناؤنا أن ينهلوا من هذا التراث، إال إذا أحبوا لغتهم 
وهي  ال  وكيف  فيها،  وتفوقوا  وأجادوها  العربية، 
تشكل  التي  فهي  األمة،  ولسان  الكرمي  القرآن  لغة 

ثقافتهم وتكوِّن بناءهم املعرفي األصيل. 

رؤيتنا ألردٍن منارة للعلم واملعرفة  
تعليم،  خير  ألبنائه  يقدم  قوي،  أردن  إلى  نتطلع  إننا 
يؤهلهم ألن يواجهوا حتديات احلياة، ألن يقيموا أعماال 
أسرا  ينشئوا  وأن  قيمة،  حرفا  ميارسوا  وأن  ناجحة، 

متآلفة، وأن يبنوا مجتمعا متماسكا. 
التي  الدول  يتبوأ مكانه في مصاف  أردن  إلى  نتطلع 
واملثابرة  امليدان، واستطاعت باجلهد  سبقت في هذا 
انتزاع املراكز املتقدمة فيه. فبناء قدراتنا البشرية، من 
نحو  بوابتنا  مخرجاته،  وجتويد  املتميز  التعليم  خالل 
املستقبل، فهو يشكل أرضية مشتركة لفهم اآلخر 
والتعصب،  الغلو  بعيدا عن  التسامح،  وتعميق قيم 
كما أن حتقيق اإلصالح الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالنهضة التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات.
بنجاحها  تغري  لألردن جتربة  يكون  أيضا ألن  ونطمح 
اآلخرين، فيكون هو قائد مسيرة حتديث التعليم في 
املعرفة،  مجتمع  إلى  التحول  ورائد  العربي،  العالم 
فتحدي التعليم، كما أسلفت، غير مقتصر على بلد 
اخلبرات  تبادل  ويتم  اجلهود،  تتوحد  أن  بد  وال  بعينه، 

لتجاوز هذا التحدي.
املهنية  نرى مدارسنا ومعاهدنا  أن  نريد  وعليه، فإننا 
العاملة  وجامعاتنا مصانع للعقول املفكرة، واأليدي 
مدارسنا  نرى  أن  نريد  املنتجة.  والطاقات  املاهرة، 
وتُصقل  الطلبة،  ميول  فيها  تُكتشف  مختبرات 

مواهبهم، وتُنمى قدراتهم. 
تخرِّج  ال  والتغيير،  االرتقاء  بشائر  فيها  نرى  أن  نريد 
طالبها إال وقد تزودوا بكل ما يعينهم على استقبال 
احلياة، ومواجهة ما فيها من حتديات، واملشاركة في 
الغد؛ طلبة يعرفون كيف  الوجه املشرق ألردن  رسم 
الفرص  يغتنمون  كيف  يفكرون،  كيف  يتعلمون، 
مشاكل،  من  يستجد  ملا  املبدعة  احللول  ويبتكرون 

ويعرض من عقبات.
توسع  حديثة،  تعليم  مبنظومة  إال  ذلك  يكون  وال 
مدارك الطلبة، تعّمق فكرهم، تثير فضولهم، تقوي 
اعتدادهم بأنفسهم، وتصل بهم إلى العاملية، على 
واالعتزاز  الراسخة،  والثقة  القوي،  اإلميان  أجنحة من 

بهويتنا اإلسالمية والعربية وتراث اآلباء واألجداد.
دراسية  مبناهج  إال  ذلك،  يتحقق  أن  ميكن  ال  كما 
العميق  التفكير  أبواب  وبناتنا  أبنائنا  أَمام  تفتح 
والناقد؛ تشجعهم على طرح األسئلة، وموازنة اآلراء؛ 
تقّرب  واحلوار؛  التنوع  وثقافة  االختالف،  أَدب  تعلمهم 
النظر  ملكة  فيهم  وتنّمي  التعبير،  أساليب  منهم 
القدرة  ميتلكون  مبعلمني  وكذلك  والتحليل،  والتدبر 

واملهارات التي متكّنهم من إعداد أجيال الغد.
الدائر  النقاش  بهذا  التعبير عن سعادتي  إنني ألكرر 
وأبنائنا،  بناتنا  وتعليم  البشرية  مواردنا  تنمية  حول 
كل  وأدعمه  أمتنا،  مستقبل  ميس  الذي  املوضوع 
فهو  واإلصالح،  بالتنفيذ  ثماره  يؤتي  حتى  الدعم، 

عالمة وعي وتيقظ، ومبعث أمل وارتياح. 
وال بد أن نعمل دون تردد أو تأخير، يدا واحدة، مؤسسات 

ومعلمني، طلبة وأهالي لنحقق مبتغانا. 
فكل يوم ميضي متضي به فرصة ألبنائنا في حتقيق ما 

يستحقون فال نضيعها عليهم.

   بناء قدراتنا  البشرية وتطوير   العملية   
التعليمي��ة جوه��ر نهض��ة األم��ة
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ملك القلوب
معه وبه إنا ماضون



4 رؤى

    ضمن احتفاالت اململكة مبئوية الثورة العربية الكبرى رعى دولة العني فيصل الفايز رئيس مجلس 
عمادة  نظمته  والذي  الكبرى،  العربية  الثورة  مئوية  مبناسبة  الهاشمية  اجلامعة  احتفال  األعيان 
شؤون الطلبة في اجلامعة، وبحضور عدد من كبار رجال الدولة من مدنيني وعسكريني ونواب رئيس 
وجمع  واإلدارية  األكادميية  الهيئتني  أعضاء  من  وعدد  الكليات،  وعمداء  الرئيس،  ومساعد  اجلامعة، 

غفير من طلبة اجلامعة.
وألقى دولة العني الفايز كلمة خالل االفتتاح قال فيها: "ان ثورتنا، ليست حلظة عابرة، في تاريخنا 
الهاشميون،  قادتنا  استمر  ولهذا  السامية،  املعاني  منها  نستلهم  مشرفة،  ذكرى  هي  الوطني، 
ومنذ تأسيس الدولة األردنية احلديثة، يؤمنون باملبادئ والقيم التي نادت بها، فلم يتوانوا يوماً، دفاعاً 
عن وحدة األمة، ونصرة قضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهذا النهج الهاشمي، بات 
ملمحا أصيال، من مالمح مسيرتهم اخليرة، وهم الذين نستلهم من سيرتهم العطرة، معاني االنتماء 
الصادق لألمة". وأضاف " وألننا في األردن، نؤمن بالثورة العربية ورسالتها، كان األردن وجهة، لشرفاء 
األمة وأحرارها، وقبلة للمستضعفني، والفارين بأرواحهم من القتل والدمار، وبفضل هويتنا الوطنية 
اجلامعة، القائمة على املبادئ العظيمة، التي قامت عليها الثورة العربية، استطعنا استيعاب كافة 
موجات اللجوء، منذ العام 1921، وادماج هذا العدد الكبير من الالجئني، حتت مظلة هويتنا الراسخة.
الدكتور  األستاذ  وألقى  احلكيم،  الذكر  من  وتالوة عطرة  امللكي  بالسالم  االحتفال  فعاليات  وبدأت 
كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة كلمة خالل االفتتاح قال فيها:  كانت الثوره العربية الكبرى 
نداء للحرية ونداء قومياً يستظل بظل النبوة ، وآل البيت الكرام،  كما نفهمها جميعاً نداًء جتميعياً 
ضد التشظي والفرقة والتباعد ودعوة لتوطيد األواصر واجتماع اجلهود وجتاوز فكرة األقاليم واحلدود". 
آباؤنا  بدأها  مظفرة  عطرة  مسيرة  وتتابع  كبيرة  رسالة  حتمل  الهاشمية  اجلامعة  "بأن  وأضاف 
املؤسسون في وطننا وفي ثورة العرب األحرار اجمليدة، ثورة حترير األرض العربية، في إطار جامع حتى 
يكون لهم كيان  مادي جغرافي، وكيان معنوي على رأسه رجال من عترة النبي صلوات اهلل عليه 

وعلى آله وصحبه أجمعني".
الثورة  قصة  يعرض  والذي  الثورة"  فجر   " بعنوان  جاء  وثائقي  لفيلم  عرض  االفتتاح  حفل  وتخلل 
العربية الكبرى، وابرز محطاتها الهامة التي أطلقها أبو الثوار احلسني بن علي، طيب اهلل ثراه.  كما 
قدم الشاعر الكبير األستاذ حيدر محمود قصيدة من الشعر لهذه الذكرى العظيمة التي تغنت 
بحب الوطن وأمجاده وما فيها معاني الفخر واالعتزاز لكل األردنيني بهذه املناسبة الغالية. وكان 

مطلعها:
راية احلق والفدا واجلهاد      سكنت في القلوب واألكباد

لم تغادر كفاً ألني جواد    ه�اش�مي إال لكف ج�واد
كما اشتمل احلفل الذي أداره الدكتور عمر فجاوي من كلية اآلداب على عرض مسرحي حول أهمية 
الثورة العربية الكبرى وأهم األحداث الهامة التي حتاكي معاني النهضة والوحدة واحلرية التي كان 
ينشدها املغفور له الشريف احلسني بن علي، ورسمتها بكل شجاعة أيادي جنود ضحوا بأنفسهم 

من أجل رفع راية النصر.
كما قدم الفنان أسعد خليفة أوبريتاً  فنياً بصوته الشجي الذي تناول فيه أبرز مواقف احلسني بن 

علي، طيب اهلل ثراه والتضحيات التي بذلها اجلنود البواسل إلعالء كلمة احلق.   
وتضمن احلفل فقرة غنائية للفنان متعب الصقار تغنى فيها بحب الوطن والتي القت استحساناً 

وإعجاباً من احلضور. كما قدمت فرقة كورال اجلامعة العديد من األغاني الوطنية والتراثية.
رفع  أثناء احلفل علم الثورة العربية الكبرى خالل املسيرة التي بدأت من أمام كلية املوارد الطبيعية 
والبيئة إلى سارية العلم في منتصف احلرم اجلامعي مبرافقة موسيقات القوات املسلحة األردنية - 
اجليش العربي وفرقة الهجانة من البادية امللكية وفرسان األمن العام وجمع غفير من طلبة اجلامعة. 

ورفعت في املسيرة على صور جلاللة امللك واألعالم األردنية وأعالم الثورة العربية الكبرى.
التي جالت داخل احلرم  الدراجات امللكي  نادي  النارية من  الدراجات  كما مت عرض موكب ضخم من 
الُكبرى  الثورة العربية  بهذه املناسبة. وافتتح دولة رئيس مجلس األعيان معرض  اجلامعي احتفاالً 
في القاعة الهاشمية مببنى عمادة شؤون الطلبة والذي تضمن على العديد من الصور والرسومات 

واجملسمات اخلاصة واملعبره بهذه املناسبة.
واشتمل احلفل الوطني الكبير على افتتاح  مجسم مئوية الثورة العربية الكبرى الذي حمل اسم 

" مجسم الراية الهاشمية" وفاز باملركز االول بأجمل رسم 
على مستوى اجلامعات األردنية، كما مت افتتاح جدارية ملدينة 
وسط  في  الطلبة  شؤون  عمادة  بهو  في  الوردية  البتراء 

مهيب من احلضور.
درع��اً  هاني  بني  الدكتور  سلم  احلفل  نهاية  وف��ي 
جهوده  لقاء  الفايز   فيصل  العني  لدولة  تكرميياً 
راعي  سلم  كما  الوطن،  خدمة  في  واملتواصلة  الكبيرة 
املبذولة  جلهودهم  ملستحقيها  التكرميية  الدروع  احلفل 

إلجناح هذا اليوم.

رئيس مجلس األعيان يرعى احتفاالت اجلامعة 
الهاش��مية مبئوي��ة الث��ورة العربي��ة الكب��رى

تع��د جداري��ة »خزن��ة البت�را« الت��ي أبدعها الفنان أحم��د العزام من دائرة النش��اط 
الفن��ي والثقاف��ي في عم�ادة ش��ؤون الطلب��ة في اجلامعة الهاش��مية أكب��ر جدارية 
للبت��را ف��ي األردن، حيث تف���ن العزام بإبراز ص��ورة البترا بأجمل ما ميكن باس��تخدام 
األل��وان الزيتي��ة واألكريلي�ك التي نس��جت أجمل ص��ورة ملدينة تاريخي��ة وحضارية.



5 رؤى

أّم الرايات 

راي��ُة احل�������ّق والف��دا واجلهاد     

لم تغ��ادر كف��ّ��اً ألّي ج�����وادٍ                 

األي��ادي                         قب��ل  األرواح  تفتديه��ا 

والشريف احلسنُي يُشرُق شمساً                      

وين��ادي: َس��لمَت ي��ا ق��ّرة العنِي                         

ورع����اه���ا بكّل غ���اٍل نفيٍس                  

وحماه��ا م��ن أن يدّن��س خيطاً                        

ه��ي أّم الرايات أَعط��ت وتُعطي                     

وعلى خفقها استفاقت شعوٌب                      

أبي��ٌض قلبها، وأخضره��ا اليانع                       

أحم�����ٌر سيفها، وكل السيوف                      

جْمُره��ا وحدُه ال��ذي يوقد اجلْمرَ                     

سّيدي سيد الّرجال، وهذا العيد                    

سوف تبقى هذي الهدية للفرسان                    

فهي أغلى من كّل غ��اٍل، وأعلْى                    

َس��َكنْت ف��ي القل��وب واألكبادِ

هاشمّي إالّ لك����ّف ج�������وادِ

امل��دادِ قب��ل  األح��رار،  ودم��اُء 

واألحف��ادِ األبن��اء  عي��ون  ف��ي 

األج������دادِ راي��َة  ال��ذي ص��ان 

احلُّس��اد أع��ني  م��ن  ورقاه��ا 

أيُّ ع��ادِ م��ن خيوطه��ا  واح��داً 

املي��الدِ ش��ه���ادة  ح���ٍر  كلَّ 

واألصف��ادِ القي��ودِ  ظ��الم  م��ن 

ش��يٌح من ش��يحنا في البوادي

أغم��ادِ دومن��ا  الهاش��مّي���ات 

وك�����ّل الّني��ران مح��ُض رم��ادِ

األع����ي���ادِ وأك��رُم  أحل����ى 

ف����ؤادِ ب��ك���ّل  م��زروع���ٌة 

م��ن نخي��ِل الّدنيا نخي��ُل بالدي

شعر  : معالي األستاذ الشاعرحيدر محمود 
ألقاها في احتفالية مئوية الثورة العربية 

الكبرى في اجلامعة الهاشمية

تع��د جداري��ة »خزن��ة البت�را« الت��ي أبدعها الفنان أحم��د العزام من دائرة النش��اط 
الفن��ي والثقاف��ي في عم�ادة ش��ؤون الطلب��ة في اجلامعة الهاش��مية أكب��ر جدارية 
للبت��را ف��ي األردن، حيث تف���ن العزام بإبراز ص��ورة البترا بأجمل ما ميكن باس��تخدام 
األل��وان الزيتي��ة واألكريلي�ك التي نس��جت أجمل ص��ورة ملدينة تاريخي��ة وحضارية.



6 إبداع

جوائ��ز  توزي��ع  حف��ل  يرع��ى  العلم��ي  والبح��ث  العال��ي  التعلي��م  وزي��ر 
الهاش��مية« »مبدع��و  الش��املة  اإلبداعي��ة  املس��ابقة  م��ن  األول  املوس��م 

األستاذ  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  رعى     
الدكتور عادل الطويسي في اجلامعة الهاشمية، بحضور 
مروان  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  أمناء  مجلس  رئيس 
كمال، ورئيس اجلامعة األستاذ الدكتور كمال الدين بني 
الشاملة  اإلبداعية  املسابقة  جوائز  توزيع  حفل  هاني، 
)16( حقال  الطلبة وضمت  عمادة شؤون  نظمتها  التي 
إلى  ووصل  دينار،   )6500( وبلغ مجموع جوائزها  إبداعياً، 
في  أبدعوا  وطالبة  طالبا   )42( فيها  اخلتامية  املرحلة 
الشريف،  احلديث  الكرمي، وحفظ  القرآن  مجاالت: حفظ 
وكتابة القصة القصيرة، واخلاطرة، والتحقيق الصحفي، 
النبطي،  والشعر  الفصيح،  الشعر  وإلقاء  وكتابة 
باإلضافة  والتمثيل  والعزف،  والغناء،  والرسم،  واملقالة، 

إلى تكرمي الطلبة املتميزين في املبادرات الطالبية.
          وتسلم الفائزين جوائز نقدية فقد حصل الفائز 
باملركز األول على )250( دينار، والثاني )150( دينارا، والثالث 

)100( دينار في كل مجال من مجاالت اجلائزة.
       

األستاذ  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  قال     
الدكتور عادل الطويسي خالل كلمه له في حفل توزيع 
في  الهاشمية«  »مبدعو  مسابقة  في  الفائزين  جوائز 
اجلامعة الهاشمية أن »جاللة سيد البالد امللك عبداهلل 
ه األساتذة رؤساء اجلامعات  الثاني ابن احلسني املعظم وجَّ
أن تكون البيئة اجلامعية جاذبة، وداعمة لإلبداع واالبتكار، 

مزودة للطالب باملهارات احلياتية«.
    وأضاف: إن »هذه اجلامعة املبدعة في إدارتها للموارد، 
ونحن هنا نرى جتسيدا فعلياً للرؤى امللكية، ونرى منوذجا 
يحتذى في البحث واإلبداع والتميز لدى الطلبة، والعمل 
في  تنوعا  كذلك  ونرى  واإلبداعات،  املهارات  صقل  على 

تلك اإلبداعات«.

أن »صقل شخصية  العالي على  التعليم  وزير  وأكد     
مع  جنب  إلى  جنبا  تسير  أن  يجب  اجلامعي  الطالب 
ال  اليوم  العمل  فسوق  التعليمة،  التعليمية  مسيرته 
مكان فيه لغير املبدعني املمسكني بنوعني من املهارات 
التي تشمل  والناعمة  اجلامعي  التخصص  الصلبة في 
مهارات احلياة واإلبداع والريادة واحلوار واخلطابة واملناظرة«.

   وأكد الدكتور كمال بني هاني رئيس اجلامعة الهاشمية 
على حاجتنا املاسة »إلى التنافس في اإلبداع، وفي اخلير، 
الثقافية  واملساهمة  املعرفة،  وفي  األوطان،  بناء  وفي 

البناءة«.
   كما أكد الدكتور بني هاني على حاجتنا املاسة »إلى 
وفي  األوطان،  بناء  وفي  اخلير،  وفي  اإلبداع،  في  التنافس 
»إننا  وأضاف:  البناءة«.  الثقافية  واملساهمة  املعرفة، 
نرغب في استثمار طاقات الطلبة في منتج ثقافّي رفيع، 
نريد أن نعمم العمل الثقافّي، نريد زخماً ثقافياً، نريدهم 
ويقرأون، من أجل  الثقافي، يكتبون  بأبعاد وجودنا  واعني 
وطن رصيده العمل الثقافي والتعليم والعنصر البشرّي 

الراقي«.
    وأكد على أن »اجلامعات مصانع القيادات للمجتمعات، 
»كيف  وتسأل  واملوظفني«  للشهادات  مصانع  وليست 
واالنتماء  والتنافسية،  باإلبداع،  إال  قادًة  أبناؤنا  يكون 
الواعي، والتفكير الناقد املتطّلع إلى صناعة مستقبل 

األوطان واألفراد واجلماعات«.

  وقال: »نريد للثقافة أن تكون ضابطا للنفوس والعقول، 
وأن تصوغ وجدان األجيال، ونريد للجامعة أن تسترّد دورها 
أبناءنا  نعّلم  أن  ونريد  اجملتمعات،  قيادة  في  األساسّي 
الذي نعيش  العالم  ألّن  يبدعون،  كيف يحلمون، وكيف 
فيه اليوم عالم متسارع، عصيٌّ على التوّقعات، صاخب 

اإليقاع، متعّدد األبعاد«.

على  اقتصارها  تتجاوز  أن  للجامعة  »نريد  وأضاف:    
التعليم، لتنطلق بطالبها نحو اإلبداع، ونريد أن تخرج من 
مبدعًة  تكون  أن  للهاشمّية  ونريد  التمّيز.  نحو  العادّيِة 
وحتافَظ على سّنِة اإلبداع بني طلبتها األحّبة. نريد لثقافة 
التمّيز أن تنبثق من اجلسم اجلامعّي بشكل طبيعّي، حدَّ 
االعتياد عليها. ونريد لبنات اجلامعات وأبنائها أن يكونوا 
في  ارتقْت  ذائقٍة  ذاَت  ومؤّهلًة،  مّطلعًة،  مثّقفة  نخبًة 
سنني اجلامعة، ومتّ صْقلُها وبلورتها. نريدهم وقد ازدهرْت 
نفوسهم، وباشروا في إنتاج الثقافة، أو أتقنوا التعامل 

معها بطريقة ناضجة«.

الطلبة  شؤون  عميد  اخلوالدة  مصطفى  الدكتور  وقال 
في اجلامعة الهاشمية إن العمادة تتبنى نهج »حاضنات 
املسابقة  أن  وذكر  ودعمها.  املواهب  وتعزيز  اإلب��داع« 
استمرت على مدار )7( أشهر وشارك بها )مئات الطلبة( 
طالبا   )42( إلى  وأبدعهم  إنتاجهم  حتكيم  بعد  وصلوا 
وطالبة. كما أعلن عن إطالق املوسم الثاني من مسابقة 
لتشمل  »ستتوسع  أنها  مؤكدا  الهاشمية«  »مبدعو 

مجاالت متنوعة من اإلبداع«.
   وكرم وزير البحث العلمي جلان التحكيم التي أشرفت 

على املسابقة.
من  مجموعة  لتكرمي  حقله  في  مبدع  كل  اختيار  ومت 
اجلوائز  سلم  حيث  جوائزهم.  وتسليمهم  الطلبة 
وزير  وهم:  الوطن،  ومبدعي  العلماء  من  نخبة  للطلبة 
الثقافة األسبق الشاعر جريس سماوي، ومفتي الدفاع 
الزيودي،  محمود  والفنان  الغول،  محمد  الدكتور  املدني 
املدير  الشواهني  علي  الدكتور  العدوان،  مفلح  والروائي 
كايد  والدكتور  األردن،  في  اخلاص  األوملبياد  في  الوطني 
عمرو أستاذ التربية الفنية، والدكتور صبحي الشرقاوي 
فليح  والشاعر  البراري،  هزاع  والروائي  املوسيقى،  أستاذ 

اجلبور، والكاتبة حنان الشيخ، والفنان متعب السقار.

والطلبة الفائزين باجلوائز هم:
                  القرآن الكرمي

محمود محمود               املركز األول
أالء ثلجي السعودي        املركز الثاني
مرمي عدنان ابوعريش        املركز الثالث

              احلديث الشريف
حنان احلراحشة               املركز األول       

اسماء الزوري                   املركز الثاني       
                    الشعر

عامر ابومحارب                املركز األول       
حسام شديفات              املركز الثاني       

يحيى اجلابري                   املركز الثالث       

                القصة القصيرة
سارة خالد                         املركز األول       

زينب احلاسي                      املركز الثاني       
                     املقالة

رهف الوريدات                    املركز األول       
حنان جودت                        املركز الثاني       

                     اخلاطرة
تسنيم مصعب                 املركز األول       

مصطفى بشير                 املركز الثاني       
هناء عمري                         املركز الثالث  

     
         التحقيق الصحفي

إسراء اشتيوي                   املركز األول       
                 الشعر النبطي

مشعل العنزي                 املركز األول       
احمد احليوات                   املركز الثاني       

                       الغناء
نسيبة العجولني              املركز األول       

ضحى دباس                      املركز األول مكرر
فيصل غدير                      املركز الثاني      

مالك سليمان                   املركز الثاني مكرر
أحمد داوود                        املركز الثالث       

زهير داوود                          املركز الثالث مكرر
                         العزف

قصي محمد                   الناي/املركز األول  
قصي العباسي                عود/املركز الثاني  
حذيفة بني سالمة    عود/املركز الثاني مكرر

 حسام أبوخرمة                اورغ/املركز الثالث  
                        الرسم

احمد عثمان                          املركز األول       
عبداحلكيم عبدالقادر           املركز الثاني

منير الطوباسي                     املركز الثالث       
                      التمثيل

محمد هياجنة                    املركز األول       
رفيق ضبان                          املركز األول مكرر
عمار دراز                              املركز الثاني       

انس نصر                             املركز الثاني
أكرم مزايده                         املركز الثاني مكرر
سفيان الصمادي                 املركز الثالث       

                  املبادرات الطالبية

ريان الشواف      عن  مبادرة جامعتي/عمادة شؤون 
الطلبة«

قيس املشاقبة عن حملة لترويج السياحة عبر 
املدارس/ كلية امللكة رانيا للسياحة«

حنني عبداللطيف عن دير بالك علي/ كلية امللكة 
رانيا للطفولة«

محمد الزعبي    عن مبادرة بنك املالبس/عمادة 
شؤون الطلبة«

مالك جديتاوي  عن مبادرة مكتبة عابر سبيل 
ومقهى القراءة/كلية اآلداب«
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عمادة شؤون الطلبة
حاضنةاالبداع والتميز
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انطالق مسابقة 

» مبدعو الهاشمية«
في موسمها الثاني 2017

عمادة شؤون 

الطلبة في 

اجل�ام�ع�ة 

الهاشمية 

حتتفل بيومي 

الكرامة واألم

    برعاية رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ 
احتفلت  هاني،  بني  الدين  كمال  الدكتور 
بيوم  باجلامعة،  الطلبة  ش��ؤون  عمادة 
كرامة،  األم،  أن  باعتبار  األم  وعيد  الكرامة 
والوطن، أم، وبدأت االحتفالية بقراءة الفاحتة 
على أرواح شهداء اجليش العربي في املعارك 
التي خاضوها دفاعا عن ثرى األردن الطهور، 
األردني  اجليش  قسم  اجلوالة  طلبة  ردد  ثم 
مخلصاً  أكون  أن  العظيم  باهلل  »أقسم 
للوطن وامللك، إني ألقسم باهلل قسماً تخر 
نظمتها  التي  الفعالية  وحضر  اجلباه«.  له 
دائرة النشاط الثقافي والفني عميد شؤون 
وعدد  اخلوالدة.  مصطفى  الدكتور  الطلبة 
الهيئتني  وأعضاء  الكليات  عمداء  من 

األكادميية واإلدارية وطلبة اجلامعة.

من  العديد  على  االحتفالية  وشملت    
جسدت  والهادفة  املتنوعة  الفقرات 
وتقدمي  شعرية،  قصائد  وإلقاء  املناسبتني، 
فقرات  وع��رض  وطنية،  وأهازيج  أغاني 
وتضحياتها  بعيدها  األم  حاكت  مسرحية 
وجتسيد  والنفيس،  الغالي  تقدمي  في 
اجليش  التي سطر  الكرامة  لذكرى شهداء 
العربي أروع مالحم البطولة في دحر العدو 

الصهيوني عن أرض الوطن.

من  طالبات  االحتفالية  في  شارك  كما     
فنية  لوحات  بعرض  الفنية،  التربية  قسم 
بأنهما  والكرامة  األم  بني  العالقة  جسدت 
التضحية  في  ومثل  ودينية  وطنية  رمزية 

والبذل والعطاء.

تعلن عمادة شؤون الطلبة / دائرة النشاط 
باستقبال  البدء  عن  والفني  الثقافي 
 " مبسابقة  باالشتراك  الراغبني   طلبات 
مبدعو الهاشمية 2017 في دورتها الثانية 
من صباح يوم 2017/4/25 حتى نهاية يوم 
2017/8/1  ، علماً  بأن اجلائزة األولى في كل 
 )150( والثانية  دينار   )250( إبداعي  حقل 

دينار والثالثة )100( ، تتوفر طلبات االشتراك 
ف�ي  والفني  الثقافي  النشاط  دائرة  لدى 

اجملاالت االبداعية التالية:-
1.  القرآن الكرمي.

2.  احلديث النبوي الشريف 
3.  الشعر الفصيح.
4 . الشعر النبطي.
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رئيس اجلامعة يرعى 

أمسية شعرية

نبطية لنخبة من 

شعراء البادية األردنية

األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني  رعى    
الشعرية  األمسية  الهاشمية  اجلامعة  رئيس 
بالتعاون  الطلبة  شؤون  عمادة  أقامتها  التي 
الثقافية  والتنمية  للتراث  الفجر  منتدى  مع 
وعيد  العظامات،  مهند  الشعراء  مبشاركة 
الشرفات،  ومراد  الشرفات،  ومعاذ  املساعيد، 
كرشة،  فؤاد  اإلعالمي  األمسية  شرف  وضيف 
عودة،  مرمي  الشاعرة  الطالبة  الشعراء  وقدم 
وأدار احلوار بني الشعراء الطالب الشاعر مشعل 

العنزي.

بالقصائد  أعجابه  عن  اجلامعة   رئيس  عبر     
التي ألقيت خاصة التي حتمل مضامني فكرية 
بأسلوب  اجتماعية  قضايا  وتعالج  وإنسانية 
شعري رفيع، مثنيا على جهود الشعراء في نشر 

الثقافة الشعرية في األردن والوطن العربي.

شعرية  قصائد  إلقاء  في  الشعراء   وأبدع     

خريج  العظامات  مهند  الشاعر  وعبر  وفصحى.  نبطية   وقصائد  وقائده،  بالوطن  تغنت  وطنية 
اجلامعة الهاشمية عام 2002،  عن شكره وتقدير جلامعته.

   وقدم ضيف الشرف اإلعالمي فؤاد كرشة  مداخلة عبر عن فخره بتخرجه من اجلامعة الهاشمية، 
واحترام  التنوع  متثل  اجلامعة  إن  وأضاف  وثقافة.  وفكر  نشاط  حياة  هي  اجلامعية  احلياة  إن  قال: 

االختالف.
   وزار الشعراء والضيوف املمر األخضر للطاقة الشمسية.

5.   القصة القصيرة   
6.   التحقيق الصحفي     

7.   املقالة األدبية         
8.   الغناء

9.   العزف 
10 . الفلكلور الشعبي األردني ) الدبكة(          

11. املسرح والتمثيل
12. الفنون التشكيلية وإعادة التدوير   

 13 . التطبيقات احلاسوبية
 14.  العمل التطوعي الريادي

15.   التفوق األكادميي للطلبة أولي الضرر               
16.   اسهامات ريادية وبحثية ابداعية   

الوافدين )3  التفوق االكادميي للطلبة    .17
طالب(  

 18.   تطبيقات ومشاريع هندسية ابداعية. 

مالحظات
*     يحتل كل مركز في كل حقل ابداعي طالب 

واحد فقط(.
من  ومزيد  والضوابط  الشروط  ملعرفة     *
املعلومات يرجى مراجعة دائرة النشاط الثقافي

 والفني في عمادة شؤون الطلبة.
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رئي��س اجل�امع���ة يفتت���ح 

معرض���اً للطلب��ة الوافدين

كمال  الدكتور  األستاذ  الهاشمية  اجلامعة  رئيس  افتتح       
دائرة  نظمته  الذي  الوافدين  الطلبة  معرض  هاني  بني  الدين 
بحضور  الطلبة  شؤون  بعمادة  الطالبية  والرعاية  اخلدمات 
السفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج، والسيد راشد 
الورافي  الثقافي السعودي، والدكتور عبدالكرمي  النابت امللحق 
في  العرب  املستشارين  اليمني/رئيس مجلس  الثقافي  امللحق 
في  اجلامعي  التعاون  ملحقة  ناكوزي  سلوى  والدكتورة  األردن، 
السفارة الفرنسية في عمان، وامللحق الثقافي الكويتي السيد 
السفارة  في  املستشار  عثمان  عبداهلل  والسيد  املطيري،  زيد 
امللحق  بأعمال  القائم  مالك  آل  فيصل  والسيد  السودانية، 
في  مستشارة  إدعلي  خديجة  والسيدة  اإلماراتي،  الثقافي 
السفارة املغربية، والفاضلة رزان مرعي املسؤولة األكادميية في 
امللحقية الثقافية القطرية، والفاضلة غرام الزعبي من مكتب 
رياالت  روان  والفاضلة  القطرية،  امللحقية  في  الطلبة  شؤون 
مديرة مكتب املستشار الثقافي البحريني، والفاضلة ميمونة 

احلميدي املرشدة األكادميية في امللحقية الثقافية البحرينة.
 

      وأكد الدكتور بني هاني خالل حفل االفتتاح على أن الطلبة 
الوافدين هم سفراء لبالدهم في األردن أثناء الدراسة، وسفراء 
لألردن عند العودة لبالدهم، وقال أن اجلامعة الهاشمية حتتضن 
ورعايتها،  عنايتها  جل  وتوليهم  الوافدين  الطلبة  من  نخبة 
وحترص على انخراطهم بالنشاطات الالمنهجية التي تنظمها 
شخصياتهم  صقل  في  يسهم  مبا  الطلبة،  شؤون  عمادة 
وتنمية مهاراتهم،واتاحة اجملال لهم للتبادل الثقافي واحلضاري 
.  وتقدم لهم الدعم واملساندة من خالل عمادة شؤون الطلبة 

ودوائر اجلامعة اخملتلفة.
تاريخ،  يبزر  ما  املعرض  أجنحة  الوافدون في  الطلبة     وعرض 
وحضارة، وتراث بلدانهم من املعالم األثرية والسياحية والدينية، 
واملعروضات التقليدية والتراثية، والكتب واملطبوعات الثقافية 
البارزة  الشخصيات  وصورة  لدولهم،  والتاريخية  التعريفية 
األثرية  للمعالم  ومجسمات  فيها،  وعلميا  وثقافيا  سياسيا 
العربية  الدول  من  عدد  في  والدينية  والتاريخية  والسياحية 
باإلضافة إلى االعمال اليدوية والتقليدية من التحف اخلزفية 
واألزياء الشعبية, كما  والنحاسيات،  القش  وأعمال  والفضية 
الفلكلورية  والرقصات  التراثية  األغاني  الوافدون  الطلبة  قدم 

والشعبية والوجبات الشعبية والتقليدية لدولهم .

الدول  من  الوافدون  الطلبة  املعرض  في  وشارك       
مصر،  فلسطني،  املغرب،  قطر،  الكويت،  التالية:السعودية، 
وتونس  اليمن،  اإلمارات،  البحرين،  العراق،  سوريا،  السودان، 
في  العربية  اللغة  يدرسون  فرنسيني  طلبة  إلى  باإلضافة 

اجلامعة.
 وذكر عميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى اخلوالدة أن عدد 
الطلبة الوافدين يبلغ نحو )1050( طالبا وطالبة من اجلنسيات 
من  العديد  لهم  تقدم  العمادة  أن  وأضاف  واألجنبية،  العربية 
تواجههم  التي  العقبات  وتذليل  واالهتمام  والرعاية  اخلدمات 
خالل دراستهم اجلامعية  ،كما  توفر السكن اخلاص للطالبات 
الوافدات،  الذي تشرف عليه اجلامعة كما تسهم اجلامعة في 

توفير السكن للطالب الذكور  .
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األستاذ  الهاشمية  اجلامعة  رئيس  التقى     
الهيئات  باعضاء  هاني،  بني  الدين  كمال  الدكتور 
نادياً،   )21( عددها  البالغ  الطالبية  لألندية  اإلدارية 
مؤكداً بتقدمي كافة أشكال الدعم املالي واملعنوي 
اجلامعة  إدارة  من  حتفيزاً  ناد،  لكل  والتسهيالت 
لكافة األنشطة والفاعليات التي تقوم بها األندية 
الطالبية لتأخذ دورها احلقيقي والفعال في تنفيذ 

خططها وبرامجها املستقبلية.

بأعضاء  اللقاء  خالل  هاني  بني  الدكتور  ووعد 
الهيئة اإلدارية لألندية بإجراء العديد من اللقاءات 
التواصل واالستمرارية  الدورية وتكثيفها ملزيد من 
مع الطلبة التخاذ قرارات تصب في صالح الطالب 
الشباب  بدور  مشيداً  الطالبية.  واألندية  اجلامعي 
من  ميتلك  ملا  الصائبة  القرارات  صنع  في  اجلامعي 
أجل  من  حماسية  شبابية  وروح  ايجابية  طاقات 

النهوض ببلدهم وجامعتهم.
الرسائل  من  العديد  اجلامعة  رئيس  أوصل  كما 
اجلوانب  من  العديد  في  للطلبة،  املوجهة  امللكية 
ومن أهمها توسيع آفاق األندية الطالبية، والتركيز 
دورها  وتفعيل  واإلبداعية،  الريادية  اجلوانب  على 
في  الطالب  مهارات  وتنمية  صقل  في  االيجابي 
باملنظومة  االلتزام  على  مشدداً  اجمل��االت.  كافة 
القيمية واإلنسانية التي هي أساس بناء اجملتمعات.

للرؤى  اللقاء  خالل  هاني  بني  الدكتور  واستمع 
املستقبلية لكل ناد، والطموحات والغايات واخلطط 

املستقبلية التي يطمح كل ناد في حتقيقها.

خبرة،  بيوت  اجلامعات  بإن  اجلامعة  رئيس  وأوضح 
وأنها تصنع قيادات، وأن اجلامعات ليست بالقلم وال 
أو مبحاضرة بل هي جتربة جامعية بكافة  بالكتاب 
مقاييسها، مشدداً على الهوية األردنية وأن كل من 

التراب  لهذا  ينتمي 
االنتماء.  أردني  فهو 
الدعم  بأن  موضحاً 
اخملصص  امل��ال��ي 
سينشئ  لألندية 
أمانات  حساب  له 
الدائرة  في  خاص 
اجلامعة،  في  املالية 

توضع فيه املبالغ املالية اخملصص لها من قبل إدارة 
االيرادات واملساعدات اخلارجية لهذه  اجلامعة، ومن 
مببلغ  مالية  جائزة  هناك  أن  الى  باإلضافة  اإلندية 
نوعية  حيث  من  املتميز  للنادي  متنح  دينار   )1000(

وجودة النشاطات التي يقدمها.
قبل  من  االقتراحات  بعض  عرض  اللقاء  خالل  ومت 
على  التركيز  أبرزها  ومن  نادي  لكل  اجلامعة  رئيس 
الرؤى الوطنية الكبرى، وتسليط الضوء على بعض 
والتفوق  للنجاج  النادي  بها  يلتزم  التي  النقاط 
وإيصال رسالته وهدفه بكل يسر وسهولة مع توفر 
الصحيح لألنشطة  بالشكل  املوجه  املادي  الدعم 

والفاعليات التي تقوم بها االندية.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره عميد شؤون الطلبة 
هاني  بني  الدكتور  استمع  ومساعده،  ونائبه 
لألندية  االدراي��ة  الهيئات  واستفسارات  السئلة 
الى  للوصول  تسعى  اجلامعة  أن  مؤكداً  الطالبية، 

املستوى الذي يطمح له اجلميع.

الطلبة  شؤون  عمادة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن       
للعام  الطالبية  االندية  انتخابات  اجرت  قد  كانت 
بنَي  وقد    ،2017/3/9 بتاريخ   2017/2016 اجلامعي 
الطلبة  شؤون  عميد  اخلوالدة  مصطفى  الدكتور 
الطالبية  األندية  النتخابات  العليا  اللجنة  رئيس 
في اجلامعة الهاشمية أن جميع األندية مت بداخلها 
العالية،  املسؤولية  روح  وضمن  طالبية  توافقات 

ح��ي��ث ف��از 
أعضاء  جميع 
ال��ه��ي��ئ��ة 
االداري�������ة 
لألندية  االنتساب  أن  وأضاف  )التزكية(،  ب������ 
عدد  ليصل  ملحوظاً  حتسناً  شهد  الطالبية 

املنتسبني إلى )5704( طالباً وطالبة.

 وقال: أن زيادة عدد املنتسبني جاءت نتيجة جملة 
العمداء  مجلس  اهتمام  أبرزها:  من  األسباب  من 
بذلتها  التي  واجلهود  الطالبية،  لألندية  لالنتساب 
والنشاطات  اجلامعة،  في  الطالبية  الهيئات  دائرة 
نص  وتفعيل  تنظيمها،  مت  التي  التعريفية 
التعليمات التي حتدد احلد األدنى لكل ناد بخمسني 
إلى  لتصل  كبيرة  زيادة  األندية  عدد  وزيادة  عضواً، 
)20( نادياً، والسماح للطالب باالنتساب إلى ناديني 

اثنني بدالً من ناد واحد سابقاً.

إلى  هدفت  األندية  عدد  في  الزيادة  أن  وأوض��ح 
تغطية جميع اهتمامات، ومواهب، وميول الطلبة، 
وتخصصاتهم في اجلامعة، كما مت وضع أهداف لكل 

ناد طالبي، ومهام، ووصف لفعالياته وأنشطته.

دائرة  نفذتها  والتي  الشمولية  اخلطة  عن  وحتدث 
الدكتورة أمل اخلطيب،  الطالبية بإشراف  الهيئات 
الشطناوي،  وصفي  السيد  الهيئات  دائرة  ومدير 
الى  اخلطة  هدفت  حيث  اجلبور،  محمد  والسيد 
تشجيع الطلبة، وحتفيزهم لالنتساب على األندية، 

وتعريف الطلبة اجلدد باألندية.

الطلبة  مع  حوارات  عقد  املنفذة  اخلطة  وشملت 
ورؤيتها،  وغاياتها،  اجلديدة،  األندية  بدور  بالتعريف 
واالج���راءات  بالشروط  والتعريف  ورسالتها، 
أهمية  لتعزيز  يوم مفتوح  وتنظيم  لها.  االنتساب 
األندية الطالبية في حياة الطالب اجلامعي، وتوزيع 
ورقية  إعالنات  خالل  من  والنشر  »ب��روش��ورات«، 
الطلبة  إلى  ميدانية  بزيارات  والقيام  وااللكترونية، 

في القاعات الصفية.

مثل  ترفيهية  أساليب  استخدام  إلى  باإلضافة 
الشخصيات الكرتونية الفكاهية، وعرض مسرحية 
الثاني  عبداهلل  امللك  صندوق  مكتب  مع  بالتعاون 
حياة  عن  احلديث  هدفها  جامعتي  مبادرة  وطلبة 
اجلامعية  احلياة  أن  فكرة  على  والتأكيد  الطالب 
للطلبة  يكون  أن  يجب  بل  للدراسة  فقط  ليست 
دور إيجابي فعال باملشاركة في االنشطة الالصفية 

) الثقافية، االجتماعية....(.

أعضاء   )9-7 ( تتكون من  اإلدارية  الهيئة  أن  ويذكر 
لكل نادي طالبي، تشمل موقع رئيس النادي، ونائبه، 
رؤساء  إلى  باإلضافة  الصندوق،  وأمني  السر،  وأمني 

اللجان اخملتلفة.

لألندية  اإلدارية  الهيئات  في  الطالبات  عدد  وبلغ 
بحيث  طالباً   )148( بني  من  طالبة،   )58( الطالبية 
الهيئة  تشكل اإلناث ما نسبته )40%( من أعضاء 

اإلدارية .

رئي��س اجلامعة يلتق��ي بأعضاء 

الهيئات اإلدارية لألندية الطالبية

»جامعتي أحلى« أكب��ر مبادرة طالبية تطوعية 
ريادي��ة تضف��ي ملس��ات جمالي��ة عل��ى مرافق 
اجلامع��ة الهاش��مية مبش��اركة )4500( طالباً

    أكد رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ 
خالل  هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور 
أحلى"  مبادرة "جامعتي  مشاركته في 
أكبر عمل تطوعي من حيث  تعد  التي 
تغطيها  التي  واملرافق  املشاركني  عدد 
حملة  استمرارية  على  اجلامعة  في 
ومأسستها  أحلى"  جامعتي  "مبادرة 
النموذجي  الشكل  بهذا  تنفذ  بحيث 
اجملال  إلفساح  دراسي  فصل  كل  في 
أعمال  لتنفيذ  اجلامعة  طلبة  لكافة 
اجلامعي.  احلرم  في  ريادية  تطوعية 
قرارا  اتخذ  العمداء  مجلس  أن  وأضاف 
التطوعية  املبادرات  احتياجات  بتوفير 
اجلامعي  احلرم  جتميل  على  تعمل  التي 

من مواد الدهانات وغيرها.

   وقال: »إن جاللة امللك عبداهلل الثاني 
من  ينجزه  وما  األردني  بالشباب  يفخر 
بناء  بهدف  وتطوعية  ريادية  أعمال 
مهارات ريادية وقيادية لديهم في سبيل 

نهضة وبناء األردن ومؤسساته«.
وطالبة  طالبا   )4500( حوالي  ونفذ 
اجلامعة  وإداريي  أساتذة  من  مبساهمة 
ملسات  إلضفاء  تطوعي  عمل  يوم 
اجلامعة،  وساحات  مرافق  على  جمالية 
شمل دهان األرصفة واملمرات والساحات 
الشمسية  الطاقة  ممر  وتزيني  العامة، 
برسومات جميلة، وزراعة أشتال الزينة، 
وتقليم  العطرية،  والنباتات  والورود، 

األشجار  جلذوع  )شيد(  ودهان  األشجار، 
عامة  نظافة  حملة  إلى  باإلضافة 

وشاملة خملتلف املرافق والساحات.
مناطق  ألربعة  اجلامعة  تقسيم  ومت 
الكليات  رئيسية تشمل مجموعة من 
العمل،  لتسهيل  والوحدات  واألقسام 
مختلف  في  الطالبية  الفرق  وتوزعت 
مسرح  فريق  ساهم  كما  املرافق. 
الشارع  مسرح  وضمن  »مسرحجية« 
أهمية  على  يؤكد  مسرحي  عرض  في 

اإلبداع والريادة والتطوع.

الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  وذكر     
مصطفى اخلوالدة أن املبادرة تهدف إلى 
بناء ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة 
ساهم  من  لكل  شكره  وقدم  اجلامعة. 
في إجناح هذا املبادرة الطالبية من طلبة 
واألقسام،  الكليات،  وكافة  اجلامعة، 
والوحدات اإلدارية في اجلامعة. كما قدم 
شكره لبلدية الزرقاء على تبرعها لدعم 

هذه املبادرة الشاملة.

مدير  شديفات  حمدي  السيد  وقال    
الثاني  عبداهلل  امللك  صندوق  مكتب 
الطلبة  شؤون  عمادة  في  للتنمية 
التطوعي  العمل  تعزيز  إن  باجلامعة: 
سام  هدف  هو  الطلبة  لدى  الريادي 
ضمن  حتقيقه  على  اجلامعة  تعمل 

مبادراتها الطالبية.

صحيفة الواحة 
الهاشمية

 منبر لكل مبدع
 ونافذة لكل

 متميز 
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 عم��ادة ش��ؤون الطلب��ة حتتف��ي بذك��رى اإلس��راء واملعراج

 الشريفيني وتّكرم طالبات دورة »تصحيح تالوة القرآن الكرمي«

   إحتفاء بذكرى اإلسراء واملعراج نظمت عمادة 
شؤون الطلبة في اجلامعة الهاشمية حفال دينًيا 
الطلبة   رعاه عميد شؤون  والذي  املناسبة،  بهذه 
الدكتور عمر  وقدم   اخلوالدة،  الدكتور مصطفى 
فجاوي كلمة خالل احلفل قال فيها:" إن االحتفال 
حدثًا  تعد  الشريفني  واملعراج  االس��راء  بذكرى 
جتاوزت  بارزة  ومحطة  االسالم  تاريخ  في  عظيًما 
احلادثة  هذه  إن   " مضيفاً  واملكان"،  الزمان  حدود 
الذي  االقصى  واملسجد  احلرام  املسجد  بني  تربط 
في  مكانتهما  وتؤكد  حوله  تعالى  اهلل  بارك 
نفوس املسلمني وضرورة احملافظة على املقدسات 
االسالمية التي تعد جزًءا من العقيدة السمحة.

      وأشار الدكتور ممدوح الشرعة نائب العميد إلى 
أن هذا االحتفال نستذكر فيه الظروف القاسية 
صلى  الرسول  مسرى  املقدس  ببيت  حتيط  التي 
السماء,  الى  عروجه  وموضع  وسلم  عليه  اهلل 
فهو أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني الذي 
الطيبة  العترة  خيرة  وهم  الهاشميون  حرص 
رعايته  على  والدينية  الشرعية  الوالية  واصحاب 
وحمايته وصونه حتى يبقى نبراسا يضيء طريق 

عزة االمة وفخارها.

      وقدمت فرقة الهاشمية لألناشيد الدينية، 
أناشيد وموشحات دينية،عبرت بوضوح عن جمال 
فن املديح النبوي الغني بالدروس والعبر واملعاني 
الوطنية  االناشيد  لبعض  باإلضافة  الفياضة، 
التي تغنت بحب الوطن والوالء للقيادة احلكيمة.

      ومت خالل احلفل تسليم شهادات التقدير الى  مايقارب )40( طالبة قد أمتمن دورات تصحيح تالوة القرآن 
الكرمي، والتي قدمتها الطالبة آالء ثلجي السعودي.  وقد حضر احلفل جمع غفير من اعضاء الهيئة التدريسية 
واإلدارية وطلبة اجلامعة، ويذكر أن هذه الدوره تعقد كل فصل دراسي. وشارك فيها )50( طالبة من مختلف 

الكليات والتخصصات.

مكتب صندوق 
امللك عبداهلل 
الثاني لالرشاد 

والتأهيل 
الوظيفي/اجلامعة 

الهاشمية/ 
عمادة شؤون 

الطلبة يوفر دعماً 
ل��)5( مشاريع 

تخرج بقيمة )25( 
ألف دينار

   إطالق 
مبادرة 

"جامعتي 
نظيفة

 بال 
»تدخني« 

في اجلامعة 
الهاشمية

هل تبحث عن اإلبداع 
والتميز ؟؟

 بادر بالتسجيل في مسابقة
 

»مبدعو الهاشمية«

في موسمها الثاني 2017 

لدى دائرة النشاط الثقافي 
والفني 

آخر موعد للتسجيل 1/ 8 / 2017 م

طلب��ة اجلامعة الهاش��مية يقدمون مس��رحية 
"اجلرع��ة األخيرة" في جامع��ة الطفيلة التقنية

"اجلرعة  مسرحية  الهاشمية  اجلامعة  من  طالبي  فريق  عرض    
األخيرة" التي تدعو حملاربة آفة اخملدرات في جامعة الطفيلة التقنية، 
وكان رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال بني هاني 
دعا عند حضوره املسرحية على تعميم العرض املسرحي الهادف 

على مختلف مسارح اجلامعات األردنية.
مواجهة  في  الواعي  اجلامعي  الطالب  دور  على  املسرحية  وتؤكد 

اخملدرات بكل قوة وعزمية..
الطالبية/ والرعاية  اخلدمات  دائرة  الطلبة/  شؤون  عمادة  وقامت 
جامعة  في  العرض  على  باإلشراف  في  النفسي  اإلرشاد  شعبة 
الطفيلة،  وتكون الفريق املسرحي )فريق املشاغبني( من الطلبة: 
أبورأس،  وأحمد  الفقهاء،  وراية  املراحلة،  وهديل  احلليسي،  فرح 
وضياء  أبوحجير،  ويوسف  قطناني،  ويوسف  السرور،  وإبراهيم 
السيدة  بإشراف  صقارات،  وعبداهلل  الشواشي،  ورزان  أبوسنينة، 

إيناس املراحلة.
الزبون  فواز  الدكتور  األستاذ  الطفيلة  جامعة  رئيس  نائب  وأشاد 

البراء  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  وحتدث  املبدع،  الطلبة  بأداء 
الرواشدة عن اجلهود التي بذلت إلجناح هذا العمل املميز، ومتنى أن 
إلفادة طلبة  الهاشمية  اجلامعة  تعاونية مع  لقاءات  تكون هناك 

اجلامعات.
وحضر العرض املسرحي الذي أقيم في مسرح البوتاس حشد كبير 

من أعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية وجمهور من الطلبة
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دائرة النشاط الثقافي والفني تنظم أمسية شعرية نبطية بعنوان: "ارفع رأسك أنت أردني"،
والتطرف. العنف  ومحاربة  والبناء،  بالعمل  عليه  احملافظة  وكيفية  بالوطن،  تغنت   

تألق  الثانية  األمسية  وفي   
جلسة  في  النبط  شعراء 
موسى  الشاعر  ادارها 
زيد  الشعراء  وتغنوا   , العنزي 
سلطان  والشاعر  الكعابنة 
في  اجلبور  وحمزة  الوريكات 
والوطن  بالكرامة  األمسيتني 
ومبنزلة األم الرفيعة . واشرف 
رائد  السيد  األمسيتني  على 
النشاط  دائرة  من  اخلزاعلة 

الثقافي.
األمسيتني  حضر  وقد 

الدكتورة أمل اخلطيب مساعدة عميد شؤون الطلبة والسيد فراس احلمد مدير دائرة النشاط 
الثقافي والفني.

  أكد األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة 
الهاشمية في ختام عرض مسرحية »يوتيرن«، لطلبة اخملتبر 
شؤون  بعمادة  والفني  الثقافي  النشاط  دائرة  من  املسرحي 
الطلبة: »أهمية قيم اإلبداع الثقافي واألداء املسرحي الراقي 
لدى طلبة اجلامعة الذين يثبتون كل يوم قدرتهم على تفجير 
وأضاف  واملدهش«،  واملفيد  باملمتع  لديهم  الهائلة  الطاقات 
ريادية،  ورعايتها لكل فكرة  اجلامعة مستمرة في دعمها  أن 
وتفاعل  العرض،  وفكرة  املمثلني،  الطلبة  جهود  على  وأثنى 

اجلمهور العاطفي مع العرض.

النص  وكاتبة  املمثلني  للطلبة  خاص  »تكرمي  عن  وأعلن 
ومخرج املسرحية وكل من عمل على إجناح هذا العمل الرائع 
الطلبة  شؤون  عميد  العرض  وحضر  العمداء«.  مجلس  في 
الدكتور مصطفى اخلوالدة، ومساعدة العميد الدكتورة أمل 
الثقافي  النشاط  دائرة  مدير  احلمد  فراس  والسيد  اخلطيب، 

والفني.
عبدالصمد  اخملرج  املسرحي  اخملتبر  مشرف  العرض  وأخرج    

البصول.

مسرحية 
»يوتيرن« في 
الهاشمية 
جتّسد حالة 

االنتظار الدائم  
ورئيس اجلامعة 

»اإلبداع الطالبي 
ال حدود له«

الثقاف��ي  النش��اط  دائ��رة 
والفنيفي عمادة شؤون الطلبة 
ش��عريتني  أمس��يتني  تنظ��م 
لطلب��ة اجلامعة, كان��ت األولى 
والناثر  الزغ��ول  للش��اعر صقر 
محم��د ريح��ان, حي��ث حل��ق 
الزغول في سماء الشعر بينما 
ألقى ريحان باقات النثر اجلميل 

على احلضور.

السوسنة السوداء ماذا  تعني؟

املزهر  السوسن  نبات  أنواع  إحدى  هي    : السوداء  السوسنة 
أنه زهرة، ولكنه في األصل نبات  املعروف والذي يعتقد الكثيرون 
مزهر، فالسوسنة السوداء هي عبارة عن أحد أنواع النباتات املزهرة 
البنفسجي  إلى  مييل  أسود  لوناً  تتخذ  التي  العالم  في  النادرة 
أي  أكثر منها في  الهاشمية  األردنية  اململكة  تتواجد في  قليالً، 
مكان آخر، وتعتبر الزهرة الوطنية للمملكة األردنية الهاشمية، 
وكان في اتخاذها رمزاً وطنياً في األردن للتدليل على مكانة احلياة 
البرية والتنوع احليوي الذي ميتاز به األردن، وتوجد في مواقع عديدة 
في األردن منها زوبيا، وجبال عجلون ، ومحمية اليرموك، ومنطقة 

الكورة.

ي
دن

ألر
ث ا

ترا
 ال

من

 قصر شبيب

يقع على تل��ة مرتفعة 
ب��ني وادي الزرق��اء ووادي 
حويج��ر  أو  حجي��ر 
السهول  ويشرف على 
الش��كل  مربع  اجملاورة. 

)13.75م x 13.75م( وله مدخل يقع في وسط اجلانب 
الشمالي منه، ويوجد خارج القصر ثالثة خزانات إثنان على اجلانب الشرقي 

وآخر يبعد مسافة 3.5 م عن املدخل في اجلانب الشمالي.

ارتبط اس��م القصر باس��م ش��بيب الذي ال يعرف عن ش��خصيته شيء، 
فهن��اك م��ن يعتقد أن��ه ش��بيب العقيل��ي ال��ذي كان أحد أم��راء كافور 
اإلخش��يدي )946-968م(، ومنهم من يعتقد أنه شبيب التبعي احلميري أو 

شبيب املهداوي اجلذامي في الفترة العثمانية.

دعوة 
 للطلبة الراغبني بالتسجيل في فرقة الدبكة

 للفلكلور والتراث الشعبي مراجعة عمادة شؤون 
الطلبة/ دائرة النشاط الثقافي والفني

دائرة النشاط الثقافي والفني تنظم أمسية شعرية نثرية بعنوان:
 "سبعة وجوه للقمر"، مبشاركة طلبة النشاط الثقافي والفني  

فرقة كورال اجلامعة الهاشمية  تشارك في مهرجان األغنية 
الوطنية السادس عشر الذي نظمته جامعة فيالدلفيا.
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التي  املالبس"  "بنك  مبادرة  من  الثانية  املرحلة  وزعت     
استفاد  مالبس،  قطعة   )1200( الهاشمية،  اجلامعة  أطلقتها 
الهاشمية. لواء  في  األيتام  أسر  من  أسرة   )150( منها 
كمال  الدكتور  األستاذ  الهاشمية  اجلامعة  رئيس  وأعلن   

املوافقة  عن  املالبس  توزيع  حفل  رعايته  خالل  هاني  بني  الدين 
لواء  في  األيتام  ألحد  اجلامعة  في  واحد  مقعد  تخصيص  على 
بعشرين  الثانية  وللمرة  اجلامعة  تبرع  عن  أعلن  كما  الهاشمية، 
لهم  لتكون  أيتام،  فيها  أُسٍر  على  لتوزيعها  كمبيوتر،  جهاز 
فرُصهم  تكون  ال  وحتى  احلديثة،  التكنولوجيا  على  نافذٌة 
سواهم". من  العالم  هذا  في  للمستجدات  التعرض  في  أقل 
توفيق  الدكتور  الهاشمية  لواء  متصرف  التوزيع  حفل  وحضر 
الدكتور  األستاذ  الهاشمية  اجلامعة  رئيس  ومساعد  الشوابكة، 
الزيود،  رضا  السيد  الهاشمية  بلدية  ورئيس  النجار،  مصلح 

رئيس  وأضاف  راشد.   صالح  احلاج  الهاشمية  زكاة  جلنة  ورئيس 
إخوتنا  ملساعدة   اجتماعية  ومسؤولية  واجب  »علينا  اجلامعة: 
جنتمع  التي  املالبس  بنك  »مبادرة  أن  وأكد  الهاشمية«،   لواء  في 
والتعاضد,  التكافل  مفاهيم  على  تؤكد  أجلها،  من  اليوم 
به  تشركوا  وال  اهلل  »واعبدوا  العزيز:  كتابه  في  تعالى  اهلل  فقال 
واملساكني«. واليتامى  القربى  وبذي  إحسانا  وبالوالدين  شيئا 
اجلامعة  خاللها  من  شكر  كلمة  الزيود  إبراهيم  السيد  وألقى 
السيد  وقال  اخليرة.  املبادرة  هذه  إدامة  في  اخليرة  جهودها  على 
والكيمياويات  البترول  في  العاملني  نقابة  رئيس  الزيود  خالد 
اجملتمع  إلى  اجلامعة  حرم  جتاوز  الهاشمية  عطاء  حدود  أن 

اللواء  وتنمية  التطوعي  والعمل  املبادرات  خالل  من  احمللي 
قصيدة. احمللي  اجملتمع  من  طفلة  ألقت  كما  مختلفة.   مبجاالت 
 وذكرت املشرفة على املبادرة ياسمني العموش من شعبة اجلوالة 
في دائرة النشاط الرياضي أن مبادرة بنك املالبس وهي مبادرة تكافل 
اجتماعي من أسرة اجلامعة وطلبتها إلى اجملتمع احمللي احمليط باجلامعة.
وفي نهاية احلفل قدم الدكتور بني هاني درع اجلامعة الهاشمية 
للجنة زكاة الهاشمية، وديوان آل طحيمر الذي احتضن حفل التوزيع.
)800( قطعة حيث  املبادرة وزعت قبل نحو عام حوالي  أن   ويذكر 
في  األيتام  واألطفال  واملعوزة،  الفقيرة،  األسر  منها  استفادت 
قبل  من  إطالقها  مت  املالبس«  »بنك  ومبادرة  الهاشمية.  لواء 
وألثرها  لنجاحها  ونظراً   2016/2015 العام  خالل  اجلامعة  جوالة 
بعمادة  توطينها  مت  الهاشمية  لواء  في  احمللي  اجملتمع  في  الكبير 
ومؤسسي. دوري  وبشكل  بطرحها  واالستمرار  الطلبة  شؤون 

املرحلة الثانية من »بنك املالبس« في 
اجلامعة الهاشمية توزع )1200( قطعة 
مالبس على أيتام في لواء الهاشمية

حصول فريق اجلامعة الهاشمية على املركز االول في خماسي كرة 
القدم في بطولة االحتاد الرياضي للجامعات األردنية » الدورة الشتوية«

ف��ي االول  املرك��ز  عل��ى  الهاش��مية  اجلامع��ة  فري��ق  حص��ول 
مهرج��ان » التيل��ي مات��ش« ال��ذي أقامت��ه جامع��ة عم��ان األهلية

لعبة ف��ي  األول  امل��رك��ز  على  الهاشمية  اجلامعة  ف��ري��ق  ح��ص��ول 
 تنس الطاولة فردي ومجموع في بطولة االحتاد الرياضي للجامعات األردنية

حصول فريق اجلامعة الهاشمية على املركز الثالث في بطولة اختراق الضاحية 
ملسافة 3 كلم في بطولة االحتاد الرياضي للجامعات األردنية » الدورة الشتوية

حصول فريق اجلامعة الهاشمية على املركز الثاني
 بكرة  الطائرة في بطولة االحتاد الرياضي للجامعات األردنية .

حصول فريق اجلامعة الهاشمية » للتايكواندو« على امليدالية 
الذهبية والفضية و3 ميداليات برونز في بطولة االحتاد 

الرياضي للجامعات األردنية

اإلسم :  محمد حمزه امللكاوي
تاريخ امليالد :  1995م

الكلية       : التمريض
التخصص : التمريض

املستوى :  سنة ثالثة  
العب املنتخب الوطني األردني 
لك��رة الطائ��رة  والع��ب ن��ادي 
العودة والعب منتخب اجلامعة 

الهاشمية .

بطاقة العب

رئيس اجلامعة يرعى اختتام 
بطولة دوري كليات اجلامعة 
القدم  ف��ي خماس��ي ك��رة 
والت��ي نظمته��ا  ع�م���ادة 
شؤون الطلبة/دائرة النشاط 
الصال��ة  ف��ي  الرياض��ي 
 13 مبش��اركة  الرياضي��ة 
كلية، وقد حصل على املركز 
األول فري��ق كلي��ة التربي��ة 

البدني��ة وعل��وم الرياض��ة
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خطوات 
لتحسني ذاكرتك

 ورفع درجة انتباهك

تتوالى الدراسات واألبحاث العلمية 
احلديثة لرصد مخاطر التدخني، حيث 
أصدر االحتاد الدولى ملكافحة التدخني 

دراسة جديدة، أكدت أن 
التدخني السلبى يؤثر 

على القلب وعلى األوعية 
 الدموية بجسم اإلنسان.

وأشار الباحثون فى 
دراستهم، والتى أجريت 

بالواليات املتحدة 
األمريكية أن التدخني 

السلبى يؤدى إلى انقباض 
األوعية الدموية، مما 

يقلل من كميات الدم 
التى يضخها القلب 

إلى أعضاء اجلسم اخملتلفة، وهو ما يؤثر 
 بشكل كبير على صحة اإلنسان.

وتشير الدراسة إلى أن التدخني السلبى 
يؤدى مع تكراره إلى حدوث انسداد فى 
الشرايني أو ضيق بها، كما يؤدى حدوث 

 اجللطات القلبية.

ويقول العلماء املهتمون مبجال الصحة 
القلبية الوعائية إن البعض يكتفى 
بعدم التدخني، وال يهتم بخطورة 

التدخني السلبى على 
 القلب واألوعية الدموية.

ويعتبر التدخني أحد أهم 
األسباب التى تؤدى إلى 
اإلصابة مبا يقرب من 44 
نوعا من أنواع السرطان، 
وهو السبب الرئيسى فى 

اإلصابة بسرطان الفم 
 والفك.

يذكر أن االحتاد الدولى 
ملكافحة التدخني هى 
مؤسسة دولية معنية بالوقاية عن 
التدخني، كما تقوم بدراسة مخاطر 

التدخني على صحة اإلنسان، وتسعى 
عن طريق األبحاث العلمية احلديثة إلى 

إيجاد وسائل متطورة وحديثة لإلقالع عن 
التدخني، من خالل برامج متطورة.

أقوال وحكم 

 التدخني يؤدى إلى اإلصابة باجللطات القلبية

لك  توفر  احمل��اض��رات  ف��ى  االنتباه  على  وق��درت��ك  ذاك��رت��ك  حتسني  إن 
اليها  حتتاج  التى  الساعات  ع��دد  ويقلل  واجلهد  الوقت  من  الكثير 
متكنك  التى  الطرق  من  العديد  وهناك  واالمتحانات  االستذكار  فى 
للدراسة. محدد  وق��ت  وتخصيص  الصف  فى  التركيز  مثل  ذل��ك   من 

بعض القواعد التى ستساعدك:

1-  كتابة أهم املالحظات أثناء احلصه ألن الكتابة تساعد على ترسيخ املعلومات 
فى الذهن.

قبل  ومغذية  خفيفة  إفطار  وجبة  وتناول  النوم  من  وافر  قسط  على  2-احلصول 
الصف فإن ذلك يساعد كثيرا على زيادة االنتباه وتذكر املعلومات جيدا.
3- وضع اخملتصرات باحلروف لالمور املعقدة الن ذلك يساعد على تذكرها.

4-طرح األسئلة في الصف واحلرص على فهم الدرس جيدا الن الفهم اجليد هو 
اسهل وسيله لالستذكار.

للغير  وشرحه  الدرس،  موضوع  في  النقاش  ألن  أصدقائك  مع  املذاكرة  5-يفضل 
يساعد في تثبيت املعلومات جيدا.

6_اجعلي عدد ساعات مذاكرتك فى اليوم متقطعة بفترات من الراحة ألن ذلك 
يساعد على راحة الذهن واستقبال عدد أكبر من املعلومات.

* العلم نهر، واحلكمة بحر، والعلماء حول الّنهر يطوفون، واحلكماء 
في  يسبرون.  الّنجاة  سفن  في  والعارفون  يغوصون،  البحر  وسط 
نواجه  فإّننا  احلياة  في  أّما  االمتحانات،  نواجه  ثّم  نتعلم  املدرسة 

االمتحانات وبعدها نتعلم الّدروس.
*  إّن احلكمة هي ضالة املؤمن

حتقيق  جتاه  قدماً  املضّي  عن  األمور  صغائر  تشغلك  أن  احذر    *
أهدافك كما رسمتها لنفسك، وتذّكر أّن عمرك هو رأس مالك، فال 

تضّيعه في الّتردد. 
* الشيء الوحيد الّثابت في احلياة هو أّنها تتغير باستمرار.

* ما حّك جلدك مثل ظفرك، فتوّل أنت جميع أمرك.
*  اجتنب مصاحبة الكاذب، فإن اضطررت إليه فال تُصّدقه.

*  أعلمه الّرماية كّل يوم، فلما أشتّد ساعده رماني. 

* إذا شككت في موّدة إنسان فأسال قلبك عنه. 
* اّتقوا من تبغضه قلوبكم.

*  من لم يكن لسّره كتوماً فال يلم في كشفه ندمياً.
* صبرك عن محارم اهلل أيسر من صبرك على عذاب اهلل.

* طول البال يهدم اجلبال. 
* املتكّبر كالواقف على اجلبل، يرى الّناس صغاراً ويرونه صغيراً.

* الّدهر يومان يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فال تطرب، وإن كان 
عليك فال تضجر. 

*شاور في أمرك الذين يخشون اهلل. 
* عامل الّناس برأي رفيق، والَق من تلقى بوجه طليق. 

* ال تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم
إن اإلره��اب ال دي��ن ل��ه وال وطن له وال ميت لإلس��الم 
بش��يء، وأن التط��رف الديني والتعص��ب املصحوب 
بالتفكير اإلجرامي هما املسؤالن عن ارتكاب اجلرائم 

اإلرهابية ضد املدنيني األبرياء . 

                             أعد الصفحة :
                         طلبة اللجتة االعالمية

 تبحث عن التميز واالبداع
 بادر بالتسجيل في مسابقة 

»مبدعو الهاشمية«
في موسمها الثاني 2017 

لدى دائرة النشاط الثقافي والفني

مرحلة  مشارف  على  وهو  الطالب  يشعر 
ممزوجة  مبشاعر  عمره  من  جديدة  تعليمية 
ينتظره،  مما  واخلوف  والقلق  الفرحة  بني 
كثيرا  تختلف  اجلامعية  املرحلة  أن  خاصة 
عما سبق من حياته، حيث املزيد من احلرية 
عالم  على  واالنفتاح  الذات  على  واالعتماد 
باقي  استكمال  أسس  لك  يضع  جديد 

احلياة..
التي  النصائح  بعض  إليكم  لذلك   **

ستفيدكم في حياتكم اجلامعية اجلديدة:
الواقع  إلدراك  دراسي  أسبوع  أول  خصص   �1
اجلديد واملرحلة العلمية التي دخلتها، وتعرف 
دراسية  سنوات  وفي  منك  أكبر  زمالء  على 

فهم  على  سيساعدونك  ألنهم  سابقة، 
األمور بسرعة، ويوضحون لك طبيعة كل مادة 
وعادات وأساليب األساتذة وطبيعة كل منهم 
التأقلم  على  يساعدك  مما  مادته،  شرح  في 

على الوضع اجلديد سريعا.
2� احرص على احلصول على القدر الكافي من 
البدء  قبل  إليها  حتتاج  التي  والساعات  النوم 
لالستيقاظ  ثابت  موعد  وحتديد  الدراسة،  في 
موعدك  في  الذهاب  على  للحفاظ  يوم  كل 
واإللتزام باجلدول اجلامعي، ألن ذلك سيساعدك 
زيادة نشاطك لكي تتمكن من احلصول  على 

على املزيد من التفوق في الدراسة.
أن  وميكن  الصحي،  األكل  تتناول  أن  حاول   �3
يكون ذلك من الصعب حتقيقه نظرا لصعوبة 
كانت  التي  "السندوتشات"  على  احلصول 
على  احلصول  حاول  ولكن  األم سابقا،  تعدها 
ليساعدك على  الصحي  األكل  قدر كاف من 
البقاء في صحة جيدة وتعطيك الطاقة لبدء 
عليك  وأيضا  جديدة،  دراسية  ملرحلة  مجهود 
الرياضية  التمارين  بعض  مبمارسة  باإللتزام 
مواصلة  على  تساعدك  أن  شأنها  من  ألنه 

التركيز والنشاط والذهني املطلوب.
انتقاء  اجلامعة  في  لك  يوم  أول  من  حاول   �4
مساعدتك  إمكانية  فيه  ترى  الذي  الصديق 

على التفوق في اجلامعة، وحاول أن يكون على 
نفس الدرجة العلمية، وفي ذات الوقت يضمن 
لك االستمتاع باحلياة اجلامعية بكل ما مييزها.
الراحة الذي ستحصل  5� حاول تنظيم وقت 
ذلك  اجلامعة، ألن  عليه بني كل محاضرة في 
احملاضرة  جو  من  اخلروج  على  سيساعدك 
السابقة ويشعرك بأنك تبدأ يومك من جديد 

بنشاط.
وعدم  احملاضرات،  بحضور  اإللتزام  عليك   �6
الفصل  النهائية في  احملاضرات  االعتماد على 
اجملموعة  صفوف  ضمن  وكن  الدراسي، 
األساتذة  مع  املناقشات  في  املشاركة 
ذلك سيساعدك  ألن  احملاضرة  أثناء  اجلامعيني 

على استيعاب املنهج بسهولة.
7� حاملا تشعر بأنك لست مستوعبا لكل ما 
تتالقاه من مناهج على يد األساتذة اجلامعيني، 
فإن ذلك الشعور لن ينتابك وحدك وإمنا لكل 
زمالئك من نفس العام، وفي هذه احلالة عليك 
مع  وحاول  احملاضرات،  مذكرات  قراءة  إعادة 
الدكتور  قام  ما  استيعاب  اجلدد  أصدقائك 
الفصل  نهاية  تنتظر حتى  وال  بشرحه سويا 
الدراسي حملاولة فهم املنهج كله، فإن في هذه 
احلالة سيكون عليك استيعاب كل هذا الكم 

مرة واحدة.

صحيفة الواحة الهاشمية

 منبر لكل مبدع

 ونافذة لكل متميز 

بأريج  املعطر  آذار  من  والعشرون  احلادي   
اليوم بحروف  الشهادة واالنتصار سّجل هذا 
خاضها  عظيمة  ملحمة  سيرة  ذهب  من 
جيشنا العربي ، ضد عدو غادر غاشم ، وبعد 
هزمية شاملة ، كانت جتتاح األمة ، ففي فجر 
ذلك اليوم العظيم ، كانت األمة كلها على 
موعد مع النصر ، على أيدي جنودنا األردنيني 
صدر  في  نصرهم  حفروا  الذين   ، البواسل 
قد  لتوهم  وكانوا   ، الزكية  بدمائهم  التاريخ 
خرجوا من معركة فرضت عليهم ، فظلموا 
بها ، فقدموا أروع التضحيات من اجل األرض 
والعرض ليضربوا بذلك مثالً ال أجل وال أسمى 
في الشرف والرجولة والتضحية ، لقد اثبت 
هذا اجليش بوقفته البطولية في وجه الظلم 
الذي  األردني  للجيش  الوقفة  والطغيان هذه 
الصعاب  حتمل  على  وقدرته  كفاءته  اثبت 
اجلميل  رد  يوم  فكان  وطنه  أجل  من  واملشاق 
الذين  البررة  أبنائه  من  املعطاء  الوطن  لهذا 

وقفوا شامخني كاجلبال.

يوم الكرامة

باملركز  الهاشمية  اجلامعة  من  عبدالقادر  عبداحلكيم  الطالب  فوز 
احلكومية  االردنية  اجلامعات  لطلبة  احلر  الرسم  مسابقة  في  األول 
واخلاصة، التي عقدت في جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث تقدم 

للمسابقة 14 جامعة حكومية وخاصة مبجموع 70 لوحة.
 200 مقدارها  األول  باملركز  للفائزين  نقدية  جائزة  اجلامعة  ومنحت 

دينار، وللفائزين باملركز الثاني 150 دينار، وللمركز الثالث 100 دينار.
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مدير دائرة النشاط الثقافي والفني 
فراس احلمد 

  
    ليس خفياً على أحد بأن نهضة األمم تتجلى في قدراتها البشرية املؤهلة 

عبر  صحيحة  بطريقة  واملعدة  واملتطورة 
ومن  وناجحة،  سليمة  تعليمية  منظومة 
التي  السابعة  النقاشية  الورقة  فإن  هنا 
أطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاني املعظم 
تشكل إطار عملي ومنهجي واضح لتطوير 
رهاناً  يشكل  الذي  برمته  التعليم  قطاع 
التنمية  واملستقبل بهدف حتقيق  للحاضر 

السياسية والثقافية واالستقرار 
وك�����ذل�����ك حت���ص���ني وح���م���اي���ة 
ال��ش��ب��اب م���ن ال��ف��ك��ر ال��ع��ب��ث��ي.

  أبنائي الطلبة،

     انس��جاماً م��ع الرؤى امللكية الس��امية 
في تعزيز احلياة اجلامعية وتوفير بيئة جاذبة 
تعمل على بناء شخصية متكاملة لطالب 
اجلامع��ة وتنمي��ة قدرات��ه ومهارات��ه، فقد 
انتهجنا ف��ي عمادة ش��ؤون الطلبة خطة 
طموح��ه تقضي بأن تك��ون العمادة بكافة 

دوائرها واقسامها حاضنه لألبداع في شتى احلقول، حيث أطلقت مسابقة 
»مبدعو الهاش��مية« للع��ام 2016 بهدف تنمية مواه��ب الطلبة اخملتلفة 
وتلبية اهتماماتهم واجتاهاتهم، وفي هذا العامتم إطالق املسابقة وبحقول 
ابداعي��ة جديدة به��دف اتاحة الفرصة امام جميع الطلبة للمش��اركة في 
مختلف املواهب واالبداعات. وعلى صعيد آخر فإن مكتب صندوق امللك عبد 
اهلل الثاني لإلرش��اد الوظيفي يقيم العديد من الدورات والنش��اطات التي 
ترم��ي الى تعزيز قيم املش��اركة وااليجابية واملب��ادرة والتفاعلية بني جميع 
ش��رائح الطلبة ، وكذلك تنمية مه��ارات الطلبة وقدراته��م وتعزيز الثقة 
بالنفس وقيم القيادية لديهم، وكذلك ما يتم تقدميه من خدمات مباش��رة 
لش��ريحة كبي��رة من الطلب��ة ومن جميع تخصص��ات اجلامعة عب��ر دائرة 
اخلدمات والرعاية الطالبية س��واء فيما يتعلق بالقروض واملساعدات املالية 
أو خدمات الدعم واإلرشاد النفسي وما يتعلق بتقدمي خدمات لرعاية شؤون 
الطلب��ة ذوي الض��رر، وكذلك ما يتم تقدميه من خدم��ات للطلبة الوافدين، 
باإلضاف��ة إلى دعم وتعزيز مهارات وقدرات الطالب في اجملال الرياضي وتوفير 

كل ما يلزم لصقل وتطوير مهاراته الرياضية عبر دائرة النشاط الرياضي.

  ودائ��رة الهيئات الطالبية عبر أنديتها املتعدده في اجملاالت اخملتلفة تش��كل 
مي��دان واس��ع ورحب النضم��ام الطال��ب اجلامع��ي ألي منها تبع��اً مليوله 
واهتماماته وممارس��ة األنش��طة من خالل إطار قانوني ومنهجية صحيحه 
ته��دف الى تق��دمي خدمات طالبي��ة تعود بالنف��ع على الطلبة أنفس��هم 
واجملتمع، كما أن احتاد مجلس الطلبة يش��كل بعداً دميقراطياً اصيالً لكونه 
منب��راً طالبياً يوصل صوت الطالب بالط��رق املنطقية حتت مظلة األنظمة 
والتعليمات املعمول بها في اجلامعات األردنية مبا فيها اجلامعة الهاش��مية 
بهدف ممارسة احلياة الدميقراطية واالنخراط في العمل اجملتمعي املنهجي مبا 

يعزز قيم الوطنية واالنتماء.

  إن اإلب��داع ف��ي احلقول الثقافي��ة والفنية تعد من أهم نق��اط االرتكاز في 
العم��ل اليوم��ي في عمادة ش��ؤون الطلبة في مختلف الفن��ون مثل الفن 
التش��كيلي واحلرف اليدوية واعادة التدوير، فضالً عن توظيف الدراما عموماً 
ف��ي التأثي��ر االيجابي على تعظيم الس��لوك نح��و االلتزام بالقي��م العليا 
وس��يادة القانون ومحاربة الظواهر واآلفات اجملتمعية مثل التطرف واإلرهاب 
واخملدرات وغيرها، وبالتالي فإن مرافق عمادة ش��ؤون الطلبة تش��كل فضاًء 
رحباً ملمارسة الطالب ألي من نشاطاته وهواياته كالفنون االدائية والدبكة 

والشعر والغناء والعزف وغيرها.

هنيئاً لن��ا ولكل األردنيني به��ذا الوطن األجمل اآلم��ن املطمئن وندعو اهلل 
س��بحانه وتعال��ى أن يحف��ظ وطنن��ا مزده��راً قوي��اً منيعاً في ظ��ل الراية 

الهاشمية اخلفاقة.

 عمادة شؤون الطلبة
 حاضنة االبداع

  
    نسعى جميعاً وعلى أرض الواقع لتكريس شعار » عمادة شؤون 
الثقافة  يجمع  متناغم  نسق  ظل  في  لإلبداع«  حاضنة  طلبة 
والفن في بوتقة واحدة للوصول إلى شخصية متكاملة للطالب 

اجلامعي املنتمي جلامعته ووطنه.

الجامعة الهاشمية تحتفل
بتخريج الدفعة األولى

 من الفوج التاسع عشر


