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رئيس  اجلامعة اهلامشية وأسرتها  
يرفعون إىل مقام حضرة  صاحب اجلاللـة 

اهلامشية امللك عبداهلل الثاني ابن 
احلسني املعظم أمسى آيات التهنئة 

واملباركة مبناسبة عيد ميالده امليمون 
سائلني العلي القدير أن ميد يف عمره  
ويبقيه سندًا وذخرًا للوطن ،إنه نعم 

املوىل ونعم النصري.

 

امللك  اجلاللة  وّجهه حضرة صاحب  الذي  اخلطاب     في 
األردني  إلى شعبه  املعظم  ابن احلسني  الثاني  عبداللله 
الصادق  الوطني  العمل  مرتكزات  جاللته  حدد  األصيل 
وذكاء  املسلحة  وقواته  بشعبه  املتزايده  ثقته  وأبدى 
األردنيني وتصميمهم وهو ما أراده جاللته إليصال رسالة 

واضحة للجميع بأن األردن بلد السالم والتآخي.

يقبل  وال  بالوسطية  يؤمن  املسلم  بشعبه  األردن  وأن    
بأطيافه  األردني  اجملتمع  مكونات  جميع  وأن  بالتّطرف 
اخملتلفة متفقون على حبهم لألردن ومستعدون للدفاع 

عنه بأغلى ما ميلكون.
وما  املستقبل  بتحديات  كامل  وعي  على  شبابه  وأن    
وأنهم  وطنهم  تستهدف  ماكرة  مؤامرات  من  يحاك 

جميعاً باملرصاد لكل من يحاول زعزعة أمنه واستقراره.
وهنا ما ينبغي التوقف عنده في التركيز على دور الشباب 
في  وقيادته  للوطن  الرجاء  ومعقد  القصيد  بيت  وأنتم 
حماية األردن، وأنكم فرسان التغيير والقادرون على صون 
امللتزمة  املعاصرة  تتطلبه  ما  مع  وأصالتكم  تراثكم 
مزّودين  بذخيرة مستقبليه من كافة مستجدات العلوم 

في كافة اجملاالت واالختصاصات<

  إن الشباب له في قلب جاللة امللك حيز واسُع ومتّميُز 
أهداف  ذات  فلسفة  ضمن  والصادقة  الواضحة  رؤاه  وله 
املنشود،  التغيير  إلحداث  طموحة  واستراتيجيات 

نحواألفضل دائماً.

وحماة  املستقبل  رُُسُل  الطلبة:  أبنائي  فأنتم  وعليه   
الوطن وقادته وعلماؤه وضميره النابض احلي وإحساسة 
املرهف لكل نسمة من هوائه وكل ذرٍة من ترابه، فانتموا 
جلامعتكم ووطنكم ولتكن ثقتكم بقيادتكم عالية تبلغ 
عنان السماء، هذه القيادة الهاشمية املباركة والعطوفة 
بالوطن  األمر  يتعلق  حني  احلاسمة  واحلازمة  السمحة 
حضرة  املفدى  امللك  وجاللة  األردن  اهلل  وليحفظ  وأبنائه 
صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني حفظه 

اهلل ورعاه.
          

               والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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أَْحَياء  بَْل  أَْمَواتاً   ِ
ّ

اهلل َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلواْ  الَِّذيَن  َتَْسَبَّ  َوالَ 
َفْضِلِه  ِمن   

ُ ّ
اهلل آتَاُهُم  ِبَا  َفِرِحنَي   )169( يُرْزَُقوَن  ِِّهْم  رَب ِعنَد 

َويَْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقواْ ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم أاَلَّ َخْوٌف 
 ِ

ّ
َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزُنوَن )170( يَْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة مَِّن اهلل

 الَ يُِضيُع أَْجَر امْلُْؤِمِننَي )171(<
َ ّ
َوَفْضٍل َوأَنَّ اهلل

رئيس اجلامعة  الدين بني هاني  الدكتور كمال  نعى األستاذ 
وأسرتها شهيد الوطن الطيار البطل معاذ الكساسبه ابن األردنيني جميعاً الذى قضى شامخا ًدفاعاً عن وطنه وأمته

 وقد أقامت أسرة اجلامعة الهاشمية كوادراً وطالباً صالة الغائب على روح الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة 
في مسجد اجلامعة )مسجد هاشم بن عبداملطلب( .

  وقال الدكتور طارق األسعد األستاذ املشارك في الشريعة / قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية في كلية اآلداب: 
إن ما أقدمت عليه العصابات الضالة هي ممارسات إجرامية بقتلها األسرى والرهائن، مؤكداً أن التطرف بكل أشكاله 

غريب عن اإلسالم الذي يقوم على االعتدال والتسامح، وال ميكن إلنسان أنار اهلل قلبه باإلميان أن يكون مغالياً متطرفاً.

والشهداء  الصديقني  منازل  الشهيد  يُنزل  وان   ، الصبر  جميل  الشهيد  أهل  يلهم  أن  تعالى  اهلل  املصلون،  ودعا     
والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.  وشارك في إقامة الصالة رئيس اجلامعة ونوابه وحشد من أعضاء الهيئتني األكادميية 

واإلدارية وطلبة اجلامعة.
 رحم اهلل شهيد االردن البطل معاذ الكساسبه واسكنه فسيح جناته وسيبقى الشهيد معاذ خالدا في صفحات الوطن 
وسيبقى االردن باذن اهلل عصيا حصينا بشعبه العظيم وقيادته املظفرة ويلتف االردنيون جميعا حول قائد الوطن للذود عن 

حمى الوطن االشم.  » أنا هلل وإنا أليه لراجعون «

تخريج الدفعة األولى من الفوج السابع عشر من طلبة اجلامعة

معاذ  البطل  الطيار  الشهيد  روح  على  الفاتة  بقراءة 
الكساسبة بدأت اجلامعة الهاشمية احتفاالتها بتخريج 
الدفعة األولى من الفوج السابع عشر من طلبتها للعام 
بدخول  التخريج  مراسم  وسارت   .2015/2014 اجلامعي 
موكب الطلبة اخلريجني ثم أعضاء هيئة التدريس، وعزف 
تسليم  ثم  احلكيم،  الذكر  من  آي  وتالوة  امللكي،  السالم 
الثالثة  الفصول  طلبة  تخريج  ومت  شهاداتهم.  اخلريجني 

السابقة، وهي: الفصل الصيفي األول والفصل الصيفي 
للعام  األول  والفصل   ،2014/2013 اجلامعي  للعام  الثاني 
لهذا  اخلريجني  عدد  ويبلغ   .2015/2014 احلالي  اجلامعي 
إجمالي  ليصل  وخريجة  خريج   )3500( حوالي  العام 
خريجي اجلامعي )التراكمي( منذ تخريج الفوج األول عام 
في  يعملون  وخريجة  خريج  ألف   )50( حوالي  إلى   1999

املؤسسات العامة واخلاصة داخل األردن وخارجه.

الغائب  صالة  تقييم  اهلامشية  اجلامعة 
على روح الشهيد البطل معاذ الكساسبه 

يف مسجد اجلامعة 



23 فاعلياتإضاءة

رئيس اجلامعة الهاشمية يقدم باسمه واسم أسرة اجلامعة واجب العزاء آلل الكساسبة الكرام...ومجلس 
الطلبة يحشد لوقفة ولصالة الغائب على روح الشهيد البطل، واجلامعة تقيم سجالً لتقبل العزاء

  قّدم رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني، واألستاذ 
اجلامعة  أسرة  واسم  باسميهما  الرئيس،  نائب  عبيدات  مروان  الدكتور 
الكساسبة  ديوان  في  الكرام  الكساسبة  آلل  العزاء  واجب  الهاشمية 

في بلدة عي في الكرك.

   وقام مجلس الطلبة في اجلامعة الهاشمية بالدعوة الى وقفة وصالة 
واستجاب  الكساسبه  معاذ  النقيب  الوطن  شهيد  روح  على  الغائب 
عمداء  من  وعدد  اجلامعة  طلبة  أدى  حيث  الصالة  الداء  كبير  حشد 
روح  على  الغائب  صالة  واإلدارية  األكادميية  الهيئتني  وأعضاء  الكليات 
اإلخوة  من  اجلامعة  طلبة  من  عدد  ايضا  وأقام  كما  جماعة.  الشهيد 

املسيحيني صالة خاصة من أجل راحة نفس الشهيد.      

البطل  بالشهيد  العزاء  لتقبل  سجالً  الهاشمية  اجلامعة  أفردت  كما 
معاذ الكساسبة، وسجل فيه عميد شؤون الطلبة، وعمداء الكليات، 
وأساتذة اجلامعة عبارات جاء فيها "نرجو لفقيدنا وفقيد الوطن الشهيد 
املدافعني  األبطال  في سجل  واخللود  الرحمة  الكساسبة  معاذ  البطل 
الهاشمية  القيادة  حول  التفافهم  أكدوا  كما  والوطن"  العقيدة  عن 
ابن  الثاني  عبداهلل  امللك  جاللة  جهود  ومثمنني  ومقدرين  املظفرة، 
احلسني املعظم ومؤسسات الدولة األردنية في دفاعها عن حياض األمة 

العربية واإلسالمية. 

   افتتح سمو األمير مرعد بن رعد رئيس اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني، فعاليات 
اليوم العلمي للتربية اخلاصة الذي أقامته كلية امللكة رانيا للطفولة في اجلامعة الهاشمية 
بعنوان "التربية اخلاصة بني اإلعداد ومزاولة املهنة والتعليم الدامج". وحضر فعاليات اليوم 
رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني، وأمني عام اجمللس األعلى 
الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس  ونائبا  النحاس،  أمل  الدكتورة  املعوقني  األشخاص  لشؤون 
التربية  إدارة  مدير  اخلاليلة  والدكتور صالح  الكرمي،  علي  الدكتور  واألستاذ  عبيدات،  مروان 
اخلاصة في وزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمية احلسن عميدة كلية امللكة رانيا للطفولة، 
اجلامعة  أساتذة  من  وعدد  الزرقاء،  في  االجتماعية  التنمية  مدير  عماوي  جريس  والسيد 

واجلامعات األردنية اخملتصني وطلبة الكلية.

  وألقى سمو األمير مرعد بن رعد كلمة قال فيها: "يسعدني أن أنقل لكم حتيات سيدي 
صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم، كما وأثمن اجلهود املباركة 
للقائمني على هذا اليوم العلمي املتخصص، والذي يناقش قضية مهمة ذات أبعاد علمية، 
ومنهجية، جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة، واملستجدات احلديثة في ميدان التربية اخلاصة". كما 
شكر سموه "جهود الباحثني اإلجالء في هذا اجملال، وجهود اجلامعة التي أولت هذه القضية 

االهتمام الالزم".

في  اإلعاقة  ذوي  األطفال  نسبة  "رفع  ضرورة  على  له  كلمة  في  مرعد  األمير  سمو  وأكد   
املدارس، وإيجاد بيئة مناسبة وتقدمي التسهيالت بأشكالها اخملتلفة، وتوفير الرعاية الصحية 
والتشخيص املناسب والتعليم النوعي أمام جميع الطلبة ذوي اإلعاقة، وتوفير فرص العمل 

والتشغيل لتمكني ذوي اإلعاقة من احلياة باستقاللية تامة".

ومتنى سموه على مختلف اجلامعات أن تعمل على إيجاد برامج خاصة في مواضيع التربية 
جتاه  االجتماعية  مسؤولياتها  تعي  أن  والصحفية،  اإلعالمية  املؤسسات  دعا  كما  اخلاصة، 

نشر الوعي بني أفراد اجملتمع حيال التعليم الدامج كحق من حقوق ذوي اإلعاقة.

من  اخلاصة  التربية  ميدان  في  العمل  إن  هاني  بني  كمال  الدكتور  اجلامعة  رئيس  وقال 
التي تشغل االختصاصني واملسؤولني عن تقدمي اخلدمة فضال عن اهتمام أسر  املوضوعات 
األطفال ذوي اإلعاقة بطبيعة اخلدمات املقدمة ألبنائهم. وأضاف إننا نعول على هذا اليوم 
العلمي الكثير للخروج بتوصيات تخدم واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في األردن، كما انه من 
األهمية مبكان إلقاء الضوء على واقع إعداد معلمي التربية اخلاصة في ضوء رخصة املزاولة 
املأمولة والتعليم الدامج الذي تنادي به كثير من القوانني واملنظمات احلقوقية واإلنسانية 
وتفرضه طبيعة احلاالت أحيانا. وأشار الدكتور بني هاني إلى أن اجلامعة تعمل على إنشاء 
مبنى مستقل لكلية امللكة رانيا للطفولة يتضمن القاعات واخملتبرات وأحدث التجهيزات 

والوسائل التعليمية.

وأشارت عميدة كلية امللكة رانيا للطفولة الدكتورة أمية احلسن إلى أن الكلية هي الوحيدة 
واألولى في األردن والثانية على مستوى الوطن العربي اخملتصة بالطفولة، وتتميز باهتمامها 
تقدم  اخلاصة حيث  االحتياجات  ذوي  وفئة  األطفال  فئة  بفئتني هامتني من مجتمعنا هما 
والسياسة  الطفل  وحقوق  اخلاصة  والتربية  املبكرة  الطفولة  تربية  في  برامج متخصصة 

العامة.

وقال الدكتور هشام العجارمة منسق فعاليات اليوم العلمي: إن اليوم يهدف إلى أبراز أهمية 
إيجاد رخصة مزاولة مهنة ملعلم التربية اخلاصة وتطوير املمارسات في ميدان التربية اخلاصة 
التي سيتناولها  النقاشية  األوراق  إن  وأضاف  اخلاصة،  التربية  الضبابية ملستقبل  في ضوء 
مجموعة من الباحثني جاءت لتمكني طلبة التربية اخلاصة من ممارسة العملية في مؤسسات 
التربية اخلاصة في محافظات العاصمة والزرقاء واملفرق وبعض الضواحي بشكل احترافي 
متطور. كما حتدث عن عدد من املبادرات الطالبية في الكلية التي من أبرزها املبادرة الطالبية 

"تغّير..وغّير" بهدف تغيير االجتاهات السلبية إلى اجتاهات إيجابية نحو األطفال ذوي اإلعاقة.

وفي نهاية حفل االفتتاح كرم سموه مجموعة  من املؤسسات ملشاركتها ورعايتها لليوم 
العلمي، كما قدم رئيس اجلامعة الهاشمية درعا لسموه على رعايته واهتمامه باألشخاص 

ذوي اإلعاقة.

يذكر أن اليوم العلمي تضمن جلستني حواريتني، األولى تتناول التعليم الدامج لذوي اإلعاقة 
لشؤون  األعلى  اجمللس  عام  أمني  النحاس  أمل  الدكتورة  من:  كل  فيها  وحتدث  الفرص  بني 
األشخاص املعوقني، ومدير مديرية التربية اخلاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح 
كمدرسة  لإلناث  احلسن  األمير  ضاحية  مدرسة  مديرة  عوجان  نسرين  والسيدة  اخلاليلة، 
دامجة, وأدار اجللسة الدكتور نواف الزيود رئيس قسم التربية اخلاصة، تبعه عرض مسرحي 

لطلبة التدريب امليداني.
املهنة  مزاولة  ورخصة  اإلعداد  بني  اخلاصة  التربية  معلم  الثانية  اجللسة  تناولت  في حني   
اجلامعة  في  اخلاصة  التربية  أستاذ  الصمادي  جميل  الدكتور  األستاذ  من  كل  منها  شارك 
من  العجارمة  هشام  والدكتور  البيت،  آل  جامعة  من  اخلالدي  إحسان  والدكتور  األردنية، 
اجلامعة الهاشمية، وأدار اجللسة الدكتور معتصم مساعدة من اجلامعة الهاشمية، كما 

تضمن اليوم العلمي مشاركة الطلبة في النشاطات التنظيمية.

سمواألمير مرعد بن رعد يفتتح اليوم العلمي للتربية اخلاصة في كلية امللكة رانيا للطفولة في اجلامعة الهاشمية

  بقراءة الفاحتة على روح الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة بدأت 
اجلامعة الهاشمية احتفاالتها بتخريج الدفعة األولى من الفوج السابع 
عشر من طلبتها للعام اجلامعي 2015/2014. وسارت مراسم التخريج 
بدخول موكب الطلبة اخلريجني ثم أعضاء هيئة التدريس، وعزف السالم 
امللكي، وتالوة آي من الذكر احلكيم، ثم تسليم اخلريجني شهاداتهم. ومت 
األول  الصيفي  الفصل  وهي:  السابقة،  الثالثة  الفصول  طلبة  تخريج 
األول  والفصل   ،2014/2013 اجلامعي  للعام  الثاني  الصيفي  والفصل 
للعام اجلامعي احلالي 2015/2014. ويبلغ عدد اخلريجني لهذا العام حوالي 
)3500( خريج وخريجة ليصل إجمالي خريجي اجلامعي )التراكمي( منذ 
تخريج الفوج األول عام 1999 إلى حوالي )50( ألف خريج وخريجة يعملون 

في املؤسسات العامة واخلاصة داخل األردن وخارجه.

الشهادات  الكليات  عمداء  األول  اليوم  في  احلفل  نهاية  في  وسلم 
اإلدارية  والعلوم  االقتصاد  كلية  عميد  من:  كل  سلم  حيث  للخريجني، 
األستاذ الدكتور نادر أبوشيخة، واألستاذ الدكتور عيسى مخلوف عميد 
كلية  عميدة  مدلل  حنان  والدكتورة  والبيئة،  الطبيعية  املوارد  كلية 
التمريض، والدكتورة نوال حجاوي عميدة كلية العلوم الطبية املساندة، 
الشهادات  للطفولة  رانيا  امللكة  كلية  عميدة  احلسن  أمية  والدكتورة 
الهندسة  كلية  عميد  الثاني  اليوم  حفل  خالل  سلم  كما  للخريجني. 
الزيود  عبدالباسط  الدكتور  اآلداب  كلية  وعميد  ربابعة،  شاهر  الدكتور 

الشهادات للخريجني.
وألقى الدكتور فراس عالونة نائب عميد شؤون الطلبة كلمة خالل حفل 
بطوالت  الصباح  هذا  في  تستذكر  اجلامعة  »إن  فيها  قال  األول  اليوم 
التضحيات  تقدمي  عن  يوما  توانى  ما  الذي  املصطفوي  العربي  جيشنا 
دقيقة  »نقف  وأضاف  واإلسالمية،  العربية  واألمة  الوطن  سبيل  في 

البطل معاذ  الطيار  واحلق  الوطن  روح شهيد  على  الفاحتة  صمت،ونقرأ 
الكساسبة الذي قدم روحه الزكية فداء للوطن واحلق واخلير وأمن الوطن 
والعطاء  العلم  ليكون منوذجا في  ودفاعا عن صحيح اإلسالم  واملواطن، 
على  يقع  الذين  واخلرجني  الطلبة  ألبنائنا  الوطن  وحب  والتضحية 
وقال:  واستقراره«.  أمنه  على  واحملافظة  وازدهاره  الوطن  تقدم  كاهلهم 
أردني  حضاري  إرث  ورؤى  ألق  حتمل  ومكانا  روحا  الهاشمية  اجلامعة  »إن 
كرمي أرست دعائمها قيادة هاشمية مباركة قبل )20( عاما لتخلق حالة 
وعلوم  برامجها،  حداثة  بفضل  وعطاء  معرفة  متميزة  وثقافية  علمية 

أساتذتها، وتقدم مناهجها، والتزام أبنائها«.

الطلبة كلمة  نائب عميد شؤون  النعامي  الدكتور بسام  ألقى     كما 
خالل حفل اليوم الثاني قال فيها: »بدءا، أهنئكم وأهنئ أهلكم وأحباءكم 
وأصدقاءكم بكم. ها أنتم تقطفون اليوم ثمار سنوات من العمل اجلاّد 
على مقاعد الدراسة، فهنيئا لكم ما صنعت أيديكم وطوبى لكم. وال 
راكمتموها  التي  واخلبرات  اكتسبتموها  التي  املعارف  أن  في  لدي  شك 
خالل دراستكم في أفضل جامعات الوطن، تؤهلكم للنجاح في حياتكم 
ما يصبو  النجاح حتى يحقق  باب  يواصل طـَرَْق  أن  املرء  وعلى   ، املقبلة 

إليه«.
كما أقيم يوم االثنني حفل تخريج طلبة كلية اآلداب، ويوم الثالثاء تخريج 
وكلية  الرياضة،  وعلوم  البدنية  والتربية  التربوية،  العلوم  كليات:  طلبة 
األمير احلسني بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا املعلومات، والعلوم، ومعهد 
امللكة رانيا للسياحة والتراث، واختتمت االحتفاالت يوم األربعاء بتخريج 

طلبة الدراسات العليا.

اجلامعة الهاشمية تبدأ بتخريج طلبتها بقراءة الفاتة
 على روح الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة



45 إنجازمسارات

    التقى األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة الهاشمية  وفداً من السفارة اليابانية 
في عمان يضم كالً من امللحق الثقافي  الياباني السيد ناغاتو يوتو ومندوب القسم الثقافي في 
ماساتو  ماتسورا  السيد  الساموراي  رياضة  بطل  الياباني  والالعب  عبيدات  مليس  األنسة  السفارة 
ومساعده الالعب بروتو بحضور األستاذ الدكتور مروان عبيدات نائب رئيس اجلامعة  وعميد كلية 
في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  بني سالمة  ابراهيم  الدكتور  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية 

الكلية .

وقد رحب الدكتور بني هاني بالوفد معربا لهم عن بالغ الشكر والتقدير على تعاونهم  واهتمامهم 
في توثيق أواصر التعاون القائمة بني اجلامعة  والسفارة اليابانية.

النشاطات  إقامة  مجال  في  خاصة  اجلانبني  بني  املشترك  التعاون  اوجه  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
هيئة  وأعضاء  الطلبة  من  الالعبني   بني  الزيارات  وتبادل  وتطويرها  والرياضية  الثقافية  والبرامج 

التدريس.
وعلوم  البدنية  التربية  كلية  مع  بالتعاون  ماتسورا  لالعب  عرضاً  الهاشمية  اجلامعة  أقامت  كما 

بالوفد  فيها  رحب  كلمة  والقى  سالمة  بني  الدكتور  الكلية  عميد  حضره  اجلامعة  في  الرياضة 
الضيف مؤكدا على أهمية مثل هذه النشاطات التي تسهم في تعزيز التبادل الثقافي بني الشعبني 
الصديقني الياباني واألردني باإلضافة الى تنمية وتطوير البرامج الرياضية وتنوعها معربا عن أمله 

في التعاون املستمر في املستقبل.

كما قام الالعب ماتسورا بعمل احترافي في رياضة اإليايدو اليابانية نالت استحسان اجلميع والتي 
أقيمت في صالة النشاط الرياضي حضرها ما يزيد عن الف طالب وطالبة من طلبة اجلامعة وعدد 

من أعضاء الهيئة األكادميية واإلدارية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
كما قامت اجلامعة بتكرمي الوفد الياباني حيث قدم الدكتور عبيدات درع اجلامعة الى الالعب ماتسورا 

متمنيا دوام التواصل ما بني اجلامعة والسفارة اليابانية في جميع اجملاالت.
ومن اجلدير بالذكر أن رياضة اإليايدو تعتبر فناً من فنون القتال اليابانية احلديثة.

دعا وزير األوقاف واملقدسات اإلسالمية السابق الدكتور محمد نوح القضاة طلبة اجلامعة إلى استغالل 
العشر األوائل من شهر ذي احلجة باإلكثار من األعمال الصاحلة وتنويعها من صدقات على احملتاجني، 
وصدقات في سبيل اهلل، وكذلك من صلوات النوافل، وكذلك ال يفتر املسلم عن ذكر اهلل فيها بتالوة 
القرآن، والتسبيح، والتهليل، فيشغل هذا الوقت بالطاعات، يغتنمها ويكتسب ما فيها من خير فال 

تضيع عليه، كما دعا طلبة اجلامعة إلى اجلد واالجتهاد في الدراسة وطلب العلم.

وأضاف في ندوة نضمها النادي الثقافي في دائرة الهيئات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة إن ثمرة 
الذكر تطييب القلوب وجعلها لينة تخشى اهلل وتتقرب إليه بالطاعات وأعمال البر واألعمال الصاحلة 
واغتنام فضل العشر األوائل من ذي احلجة حيث أنها أفضل األيام عند اهلل للعمل الصالح كما قال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

 وفي ختام الندوة أجاب الدكتور القضاة على أسئلة الطلبة واستفساراتهم، وأدار الندوة حازم املومني 
مدير دائرة الهيئات الطالبية.

ندوة  ملعالي الدكتور محمد نوح القضاة حول فضل األيام العشر األوائل من ذي احلجة

اجلامعة الهاشمية بالتعاون مع السفارة اليابانية تقيم عرضاً لرياضة »اإليايدو« اليابانية

حملة  التخصصي  واملستشفى  الهاشمية  اجلامعة  نظمت 
احليوية«  املضادات  استخدام  سوء  من  خال  »مجتمعي 
واستمرت أربعة أيام مبشاركة طلبة من كلية الطب والعلوم 
وتأتي  اخملبريه،  الطبية  العلوم  املساندة/تخصص  الطبية 
وشاركنا  »وقع  بعنوان  أكبر  تطوعي  مشروع  ضمن  احلملة 

لننقذ العالم« للسنة الثانية على التوالي.

للمضادات  السليم  باالستخدام  للتوعية  احلملة  وهدفت   
دراسة عن  لعمل  استبيان   )300( يقارب  ما  تعبئة  ومت  احليوية 
واستفاد  احليوية،  املضادات  باستخدام  اجملتمع  وعي  مدى 
على  بالتوقيع  وقام كل مشارك  األشخاص  مئات  احلملة  من 
احليوية  املضادات  استخدام  بعدم  اللتزامه  كوثيقة  جداريه 

بشكل خاطئ. 

الطبية  العلوم  كلية  عميدة  حجاوي  نوال  الدكتور  وذكرت 
التي  املتعددة  األنشطة  ضمن  تأتي  احلملة  هذه  أن  املساندة 
بالتعاون مع مستشفيات  الصحية  اجلامعة  تنظمها كليات 
القطاع اخلاص خلدمة اجملتمع، وتطوير مهارات االتصال واإلقناع 
استخدام  لسوء  اخلطيرة  باآلثار  والتوعية   الطلبة،  عند 

املضادات احليوية.

  وشارك أيضا في احلملة الدكتور فوزي احلموري رئيس هيئة 
املديرين في املستشفى التخصصي وعدد من األطباء والكوادر 
الفنية والتمريضية في املستشفى التخصصي. وأكد الدكتور 
اجملتمع لكثرة سوء استخدام  لتوعية  احلملة  أهمية  احلموري 
املضادات احليوية, وحث الزمالء األطباء على االستخدام األمثل 

لهذه األدوية احليوية.

اجلامعة الهاشمية واملستشفى التخصصي يقيمان
 حملة للتوعية بأضرار سوء استخدام املضادات احليوية

  HP وشركة  الهاشمية  اجلامعة  بني  الفعلية  الشراكة  أنتجت   
الِكندي  مختبر  إنشاء  احلاسوب،  مجال  في  املتخصصة  العاملية 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  في  احلاسوب  لشبكات 
تدريسية  أكادميية  إلنشاء  نواة  يعد  الذي  االلكتروني  والتعليم 
منها  يستفيد  احلاسوب  شبكات  مجال  في  متقدمة  وتدريبية 
اجملتمع  أبناء  من  واملتخصصون  فيها،  والعاملون  اجلامعة،  طلبة 

احمللي.

الدين  كمال  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس  وقال 
مع  التعاون  عالقات  وثقت  اجلامعة  أن  هاني  بني 
نتائج  عن  أثمرت  وقد  العاملي  الصناعي  القطاع 
طيبة يعد هذا اخملتبر جزءا هاما منها، وقدم الدكتور 
بني هاني الشكر والتقدير لشركة  HP على تبرعها 
السخي من املعدات واألجهزة والبرمجيات احلديثة 

إلنشاء اخملتبر.

كما أشار الدكتور بني هاني إلى أن اجلامعة أجنزت 
خطوات كبيرة في التشبيك مع القطاع الصناعي  
من  التشبيك  ذلك  من  هامة  أهدافا  حققت  وقد 
القطاع  تواجه  التي  التحديات  بعض  حل  أبرزها 
لتوائم  الدراسية  اخلطط  وتطوير  الصناعي، 
الطلبة  وتسليح  املتجددة،  العمل  متطلبات سوق 
مبهارات عملية متقدمة، وتقدمي تدريب عالي اجلودة 

للطلبة ليكونوا على جاهزية عالية لدخول سوق العمل.
وقدم الدكتور بني هاني شكره العميق ملركز تكنولوجيا املعلومات 
في  املوصوله  جهودهم  على  االلكتروني  والتعليم  واالتصاالت 
تقدمي كل ما يسهم في رفد مسيرة اجلامعة في اجملاالت التقنية 
اعمال  كافة  اجراءات  تسهيل  في  مساهمتهم  وال  واملعلوماتية 

اجلامعة االكادميية واالدارية.

املعلومات  تكنولوجيا  مركز  مدير  طرادات  عوني  الدكتور  وذكر 
دورات  بعقد  سيقوم  اخملتبر  أن  اإللكتروني  والتعليم  واالتصاالت 
تدريبية متخصصة في مجال شبكات احلاسوب يستفيد منها 
املعلومات  وتكنولوجيا  الهندسة  كليات  طلبة  خاص  بشكل 
واالقتصاد واملتخصصني في اجملتمع احمللي واجلامعة، وانه سيكون 
تدريب  اكادميية  النشاء   hp مع  بالتنسيق  متتابعة  مراحل  هناك 
التخصصات  في  والتقانة  واالتصاالت  املعلومات  في  متخصصة 

العلمية لتكون االولى في االردن في هذا اجملال.
رؤية  متلك  التي  اجلامعة  إدارة  دور  على  اطرادات  الدكتور  واكد 
يوائم  نوعي  تعليم  تقدمي  في  تنفيذية  وخطة  تطويرية طموحة 
التنفيذي  املدير  وقال  التغير.،  سريع  املعلومات  تكنولوجيا  سوق 
والعراق:  ولبنان  األردن  العربي  املشرق  منطقة  في   HP لشركة 
الهاشمية«،  كاجلامعة  متميز  علمي  صرح  مع  بالشراكة  »نعتز 
على  واإلصرار  الواضحة  الرؤية  اجلامعة  في  »وجدنا  وأضاف 
عاتقها  على  أخذت   HP شركة  أن  العيسوي  وأوضح  التنفيذ«. 
تطوير التعليم واملساهمة في حتسني مخرجاته، مبينا أن الطلبة 
متقدمة  تكنولوجيا  ضمن  وتدريب  تدريس  سيتلقون  واخملتصني 
وواسعة تخدم مجاالت متعددة. مبينا أن اجلامعة الهاشمية من 
والتعليم  التعليم  في  املنطقة  مستوى  على  الرائدة  اجلامعات 

اإللكتروني.

 ِنتاج الشراكة احلقيقية بني اجلامعة الهاشمية وشركة HPافتتاح مختبر الِكندي
 التعليمي لشبكات احلاسوب في مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اجلامعة تقيم حفل استقبال الطلبة اجلدد

  مندوباً عن رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني، رعى األستاذ الدكتور علي 
اجلامعة  في  اجلدد  الطلبة  استقبال  حفل  العلمية  واملراكز  الكليات  لشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  الكرمي 

للعام اجلامعي 2015/2014. الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة.

وأكد الدكتور الكرمي خالل كلمة له: أن اجلامعة حريصة على إعداد الكفاءات العلمية الواعية املسلحة 
أخالقها  في  وبهية  ثقافتها  ونوعية  حتصيلها  في  ومتميزة  وتطوراتها  للعلوم  ومواكبة  واملعرفة،  بالعلم 
وسلوكياتها.   وقال إن اجلامعة تعي ضرورة بناء الوطن على أسس واضحة مدروسة ليكون مستقبل الطلبة 
واضحاً ليكملوا رسالتها رسالة جامعتهم ورسالة األردن املُباركة في خدمة وطنهم وأهليهم ونحن على 
أساتذتكم  من  علمائها  أيدي  على  الهاشمية  في  بالدراسة  وقد حظيتم  واملتميزون  القادرون  بأنكم  ثقة 
الدراسة،  في  اجلد  املرحلة  ولتكن هويتكم في هذه  بهمتكم  وكونوا شبابا  وااللتزام  للخلق  مثاالً  فكونوا 
والتزام متطلباتها، والتقيد بتعليمات وأنظمة وقوانني اجلامعة«.وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور يوسف 
عليمات إن اجلامعة وهي تستقبل فوجا جديدا من النشء الطيب، وحتمل مسؤوليتها في خلق جيل منتم 

حيث تتزين بخير األسماء »الهاشمية« نسبًة آلل هاشم خير بني البشر طهرا ونسباً«.
       وشمل احلفل الذي حضره عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتني األكادميية واإلدارية على فقرات فنية ورياضية وقصائد شعرية وكلمات طالبية وأغان وطنية وتراثية.

الدكتور بني هاني يدعو إلى إطالق مسابقات ثقافية وفنية
 ومعرفية وبحثية بعنوان "الهاشمية املبدعة"

   أكد األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة الهاشمية خالل افتتاحه املعرض الفني لطلبة املرسم اجلامعي أهمية 
إطالق برنامج مسابقات شامل ومنوع يدعم املواهب الطالبية في مجاالت الفنون، واآلداب، والثقافة، واملهارات بشكل عام يحمل 
أصحاب  لرعاية  شامل  برنامج  إطار  في  اجلامعة  في  املبتكرين  املبدعني  وتبني  اكتشاف  في  ويسهم  املبدعة"  "الهاشمية  اسم 
املواهب الفنية والعملية والبحثية  بهدف تأسيس قاعدة من النشء املتميز في مختلف اجملاالت.         ودعا رئيس اجلامعة إلى تزيني 

وجتميل جدران القاعات الصفية ومباني الكليات واملعاهد باللوحات الفنية املتميزة التي ينتجها طلبة املرسم اجلامعي.
وأثنى على فكرة مشرفة املرسم اجلامعي الفنانة إنصاف العموش بتأسيس رواق ثقافي وفني ومعرض دائم للوحات الفنية والصور 

.) Gallery (

   وكانت دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة قد أقامت معرضا فنيا مبشاركة )10( من طالب املرسم اجلامعي 
بإشراف مشرفة املرسم الفنانة إنصاف العموش، حيث شارك الطالب بلوحات فنية متعددة املوضوعات تشمل الطبيعية ورسوم 
األنيميشن متعددة األشكال بشكل محترف وإبداعي ووصل عدد اللوحات إلى )100( لوحة فنية. وشارك برسم اللوحات كل من 
الطلبة: عبداحلكيم القدير، واحمد عبدالسالم، وموسى أبوغوش، وأالء حسونة، ويزيد سردية، ومنير الطوباسي، ومحمد قاسم، 

ورانيا حرب، ومتيم عقل، وخالد البري، وزين قاسم.

  وبني مدير دائرة النشاط الثقافي والفني السيد صابر الهزامية أن دور اجلامعات الثقافي من خالل النشاطات التي تقيمها يعنى 
بتعميق احلس الوطني للطالب بوطنه، ونظامه، وأرضه، وثقافته، وتراثه العلمي واألدبي والفني، وتعزيز الوالء واالنتماء لديه، وترسيخ 
مفاهيم العقيدة السمحة والقيم اإلنسانية، وصوال إلى ممارسة حقوقه املشروعة والقيام بواجباته، كما تسهم اجلامعات في خلق 

االجتاهات الثقافية اإليجابية ورسم املشهد الثقافي الذي يخدم األهداف واملصالح الوطنية العليا.



67

  أكد املشاركون في جلسة حوارية عقدت في اجلامعة الهاشمية 
للتنمية/للتأهيل  الثاني  عبداهلل  امللك  صندوق  مكتب  نظمها 
ومركز  األملانية  إديناور  كونراد  مؤسسة  مع  بالتعاون  الوظيفي 
السياسية  املشاركة  "تعزيز  حول  املدني  اجملتمع  لتنمية  مساواة 
السياسية عملية  املشاركة  أن عملية  على  األردن"  في  للشباب 
لتحقيق  الهادفة  النشاطات  من  مجموعة  تشمل  شاملة 
التطوعي  العمل  في  املشاركة  تشمل  حيث  العامة  املصلحة 
ومنظمات  اخليرية  اجلمعيات  في  الفاعلة  واملساهمة  واجلماعي، 
اجملتمع املدني، واالنخراط في األحزاب واألندية الشبابية، مشيرين 
في عمليات  الشباب  دور  على  تقتصر  ال  السياسية  املشاركة  أن 
االقتراع، واالنتخاب سواء أكانت انتخابات نيابية أم بلدية أم طالبية.
مركز  ورئيس  األسبق  اإلعالم  وزير  الشريف  نبيل  الدكتور  وحتدث 
إمداد لإلعالم عن دور الشباب   واإلعالم واملشاركة السياسية مبينا 
أن الشباب في هذه املرحلة مهتمون في الشأن العام وتطوير الواقع 
لقضاياهم  أنفسهم  الشباب  قبل  من  متابعة  عدم  هناك  ولكن 
ومطالبهم، مؤكدا أن حل تلك اإلشكالية يتم باملشاركة الفاعلة 

في املؤسسات السياسية اخملتلفة.

املشاركة  تعزيز  في  اإلعالم  دور  حول  الشريف  الدكتور  وحتدث 
السياسية لدى الشباب مبينا أن اإلعالم شهد حتوالت جذرية خالل 
ووسائل  املواطن  صحافة  مفاهيم  برزت  حيث  األخيرة  السنوات 
واآلنية،  التفاعلية،  خصائصها  أبرز  من  التي  االجتماعي  التفاعل 
الشأن  في  املواطن  مشاركة  تعزيز  في  ساهمت  والالجماهيرية 
واملسؤول  احلر  اإلعالم  أن  وأضاف  السابق.  من  أكبر  بشكل  العام 
يساهم في متكني الشباب في العمل السياسي من خالل الوفاء 
االتصال،  دميقراطية  واإلسهام في حتقيق  باملعرفة،  اجلماهير  بحق 

اجملتمع  مؤسسات  على  والرقابة  احلر،  النقاش  وإدارة 
وحمايته من االنحراف والفساد.

 وحتدث الدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة 
املشاركة  تعزيز  في  الهاشمية  اجلامعة  دور  عن 
انتخابات  إجراء  خالل  من  طلبتها  لدى  السياسية 
مجلس الطلبة احلالي ضمن نظام القوائم النسبية 
مشاركة  نسبة  اجلامعة  شهدت  حيث  املفتوحة 
الطلبة  عدد  إجمالي  من   )%60( حوالي  إلى  وصلت 

البالغ عددهم )30( ألف طالب.
مساواة  مركز  من  اخلوالدة  سليمان  السيد  وأشار    
لتنمية اجملتمع املدني إلى استطالع رأي شمل )1300( 
طلبة  من  جزءا  شملت  املفرق  محافظة  في  شاب 
جامعة آل البيت وعدد من طلبة املدارس بني انخفاض 

فنسبة  كبير،  بشكل  للشباب  السياسية  املشاركة  نسبة 
الشباب  مشاركة  ونسبة   ،)%2( تتجاوز  ال  األحزاب  في  املنخرطني 
بحدود  املدني  اجملتمع  ومنظمات  التطوعي  والعمل  اجلمعيات  في 
الـ)%3(،  تتجاوز  ال  الشبابية  النوادي  إلى  املنتسبني  ونسبة   ،)%4(
وتنخفض النسبة إلى حدود الواحد باملئة للمشاركني في اجملالس 

الطالبية سواء في اجلامعات او املدارس.
في  املشاركة  على  مقتصرة  السياسية  املشاركة  أن  وأضاف   
فقط؛  كناخبني  الشباب  ويشارك  والبلدية،  النيابية  االنتخابات 
فنسبة من يثق من الشباب في الشباب كممثلني لهم ال تتجاوز 
)7%(، ولكن مشاركة الشباب تصل إلى حوالي )60%( في االنتخابات 

النيابية والبلدية ومعظمها تتم على أسس عشائرية.  

وعدم  السياسية  مشاركتهم  دائرة  توسيع  إلى  الطلبة  ودعا   
املرشح  اختيار  االقتراع فقط، بل تشمل حسن  دائرة  حصرها في 
على أسس الكفاءة واجلدارة، ومراقبة األداء واملساءلة للمرشحني 

الفائزين.

 وبني مدير مكتب صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية والتأهيل 
التغيير  الوظيفي في اجلامعة السيد حمدي شديفات أن عملية 
أسس  على  تقوم   والوطن  اجملتمع  لصالح  تتم  التي  اإليجابي 
ممنهجة وواضحة وبتدرج زمني ومبشاركة كافة الفئات االجتماعية 
وخاصة فئة الشباب كونها صاحبة العزمية ومتلك الطاقات الكبيرة 

إلحداث التغيير املنشود.

رؤية نوافذ

أمسية شعرية بعنوان" ننشد للوطن..ونغني ملعاذ الكساسبة"

 نّظم مجلس طلبة اجلامعة »أمسية شعرية« أنشد خاللها 
الهاشمية  وللقيادة  للوطن  الشعراء  الطلبة  من  مجموعة 
احلكيمة والقوات املسلحة األردنية-اجليش العربي، ولنسور اجلو 

منتسبي سالح اجلو امللكي، وغنوا للبطل معاذ الكساسبة،

الزواهرة  أمني  ومحمد  اخلوالدة،  قصي  الطالب  ألقى  كما    
مصداقية  من  األردن  به  يتمتع  ما  على  خاللها  أكدا  كلمات 

عالية وخطاب سياسي وفكري واضح وثابت في نبذ التطرف، 
وضعته  دولية،  ومكانة  وسياسية  وأمنية  عسكرية  وقدرات 
والعالم،  املنطقة  في  األحداث  لصانعي  متقدمة  في مكانة 
وجعله نقطة جذب وعامل استقرار ومالذاً آمناً لطالبي األمن 
واألمان، هذه املكانة لم تأت من فراغ أو بالصدفة، بل هي ثمرة 

جلهود قيادته وأبنائه املرابطني على حدوده.

جلسة حوارية في مكتب صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية في اجلامعة حول تعزيز املشاركة السياسية للشباب

دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية توفر فرص تشغيل
 وقروض ومنح للطلبة وخدمات عديدة

خالل تأدية مجلس 
الطلبة القسم 

القانوني
 الدكتور عليمات: 
انتخابات مجلس 

طلبة اجلامعة 
الهاشمية عالمة فارقة 

في مسيرة العمل 
الطالبي الوطني

أمام مندوب  القانوني  القسم  الرابع عشر  الهاشمية  اجلامعة  أدى أعضاء مجلس طلبة    
رئيس اجلامعة، األستاذ الدكتور علي الكرمي نائب رئيس اجلامعة، وحضر مراسم أداء القسم 
نائب عميد شؤون  النعامي  والدكتور بسام  الطلبة،  الدكتور يوسف عليمات عميد شؤون 
الطلبة، والسيد حازم املومني مدير دائرة الهيئات الطالبية وأعضاء اللجتة العليا لالنتخابات.

وذكر الدكتور الكرمي أن اجلامعة اعتمدت نظام القوائم النسبية املفتوحة إلجراء انتخابات 
مجلس طلبتها الرابع عشر 2015/2014 لتكون بذلك املؤسسة األولى في األردن التي تطبق 
اجلامعة حيث  قائمة  قائمتني،  اعتمدت  اجلامعة  أن  وأضاف  العصري.  االنتخابي  النظام  هذا 
تعد اجلامعة وحدة انتخابية مستقلة لها )14( مقعداً. وقائمة الكلية حيث تعد كل كلية 
وحدة انتخابية مستقلة لها )56( مقعداً فيصبح إجمالي املقاعد )70( مقعدا. ويبلغ عدد 
طلبة   اجلامعة حوالي )30( ألف طالب موزعني على )14( كليًة ومعهداً، وتبلغ نسبة التمثيل 
الدكتور  وقال  طالب(.   )600( لكل  واحد  )مقعد  الكلية  قائمة  ضمن  الطلبة  مجلس  في 
عليمات خالل لقائه أعضاء اجمللس: "إن اجلامعة أجرت انتخابات ضمن نظام انتخابي جديد 
يعد عالمة فارقة في مسيرة اجلامعة والعمل الطالبي الوطني على مستوى اململكة األردنية 
دور  تفعيل  في  املعظم  احلسني  ابن  الثاني  عبداهلل  امللك  جاللة  رؤى  يستلهم  الهاشمية 

الشباب ومتكينهم من ممارسة العمل العام   على أسس برامجية وطنية".

وأشار الدكتور عليمات إلى أن مجلس الطلبة ميثل كافة الطلبة وعلى جميع الطلبة أعضاء 
وغير أعضاء رفد اجمللس باالقتراحات واملبادرات الهادفة، مؤكداً على حجم املسؤولية الكبيرة 
امللقاة على عاتق أعضاء مجلس الطلبة كونهم ميثلون ما يقارب )30( ألف طالب وطالبة، 

مبيناً بأن عمادة شؤون الطلبة هي بيت جلميع الطلبة.

املطلقة  األغلبية  بحضور  للمجلس  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  رئيس  على  التزكية  وقد جرت 
ونائب  اخلوالدة،  محمد  قصي  الطالب  الطلبة  مجلس  رئيس  التالي:  النحو  على  لألعضاء، 

الرئيس الطالب حمزة عاطف العجالني، وأمني سر اجمللس الطالب زيد ماهر الدويكات.

كما متت التزكية على أعضاء اجمللس ورؤساء تلك اللجان البالغ عددها )5( جلان على النحو 
التالي: جلنة العالقات اخلارجية: محمد أحمد اجلبور رئيس اللجنة، وعضوية كل من: ميساء 
الزبون،  ومعاذ  اخلوالدة،  عيسى  وقصي  أبوالغنم،  ومحمد  الزواهرة،  أمني  وأحمد  الزواهرة، 

وعبداهلل نذير النسور، وموسى الزواهرة، وعبداهلل البدارين.

جلنة العمل التطوعي وخدمة اجملتمع: عبداهلل العمري رئيس اللجنة، وعضوية كل من: أحمد 
وأحمد  العتوم،  وعمران  الدالبيح،  وعبدالرحمن  سالمة،  ودعسان  صاحلية،  وفاتن  املساعيد، 

أبوعزام، وساري أبومسامح، وعلي العبادي.
اللجنة املالية: أحمد احلراسيس رئيس اللجنة، وعضوية كل من: أنس الزواهرة، وسيف الزيود، 
أبومطر، وقيس السنيد، وجعفر اخلزاعلة، وأيسر  أبوالغنم، وخالد  وحمزة دغيش، ومعتصم 

املواجدة.
جلنة النشاطات الطالبية: محمد سعود اجلبور رئيس اللجنة، وعضوية كل من: سيف الزيود، 

وخالد البري، وقصي محمد اخلوالدة، وزيد دويكات، وسيف طاشمان، وأحمد احلراسيس.

جلنة قضايا الطلبة: إبراهيم عبيدات رئيس اللجنة، وعضوية كل من: أحمد زهران، عبداهلل 
املشاقبة، ومعاذ اخلوالدة، ونضال نصار، ومحمد السلطي، وصهيب الرواجفة، ومؤيد كلداني، 

وصهيب الهواملة.

    أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور يوسف عليمات أنه انطالقا من حرص اجلامعة الهاشمية على تهيئة 
األجواء املناسبة لدراسة الطالبات، فقد مت توفير سكن منوذجي للطالبات في مدينة خادم احلرمني الشريفني 
في الزرقاء، وعلمت اجلامعة على جتهيزه بكافة اإلمكانات، واألثاث احلديث لتأمني إقامة مريحة، وهادئة، ومؤمن 
مبواصالت من اجلامعة وإليها على مدار الساعة، ومزود بكادر إشرافي وأمني مميز من اخملتصني في اجلامعة. وقال 
إن السكن يضم حوالي )100( طالبة من الدول العربية خاصة السعودية، والكويت، واليمن، وعرب ال48، وسوريا 
والطفيلة،  الكرك،  األردن خاصة من محافظات  الطالبات من  إلى عدد من  العربية إضافة  الدول  وغيرها من 

والعقبة، وعجلون وغيرها من احملافظات.

أنه معد وفق نظام الشقق املستقلة، وتتوفر  أبرزها:  امليزات    وأضاف أن سكن الطالبات ميتاز مبجموعة من 
فيه قاعة ألعاب متعددة األغراض، وكذلك شبكة إنترنت مجانية على مدار الساعة بسرعات عالية، وتوفير 
حافالت حديثة لنقل الطالبات املشتركات في السكن وفق االحتياجات الدراسية، وأكد على توافر كافة املرافق 
والتجهيزات من قاعة استراحة لقضاء أوقات الفراغ مزودة بشاشة تلفاز مسطحة LCD ، ومتابعة إرشادية 

مستمرة من عمادة شؤون الطلبة، وأيضا متابعة متواصلة ألعمال الصيانة الهندسية.    

متابعة  وكذلك  الطالبات،  مع  بالتعامل  متخصصات  مبشرفات  السكن  بتأمني  قامت  اجلامعة  أن  وأوضح    
على مدار الساعة من قبل دائرة األمن اجلامعي للحفاظ على سالمة الطالبات املشتركات في السكن، وتقوم 

اجلامعة بتنظيم برنامج للتسوق مبا يتناسب ورغبة الطالبات.

  وحول أجور السكن قال عميد شؤون الطلبة أنها في متناول جميع الطالبات حيث ميكن تقسيطها على أربع 
دفعات خالل الفصل الدراسي. وبني أن سكن الطالبات سيستقبل عدد من الطالبات خالل بدء الفصل الثاني 

2015/2014 وكذلك عدد من الطالبات اللواتي سيقبلن خالل الفصل الثاني.

تعمل دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية على رعاية الطلبة من نواح عديدة بوصفهم محمور العملية االكادميية 
والتربوية ، وذلك من خالل تقدمي ما يحتاجون إليه من خدمات ، ومساعدتهم في التغلب على املشاكل التي 
قد تواجههم من أجل حتسني كفائتهم وحصولهم على أعلى مستويات التكيف اجلامعي للوصول بهم الى 

انتاجات تعليمية متميزة .

واملساعدات  واملنح  القروض  التالية:  اخلدمات  تقدمي  عاتقها  على  الدائرة  أخذت  فقد  االهداف  هذه  ولترجمة 
واالهتمام  املعاقيني  الطلبة  ومساعدة   ، واالجتماعي  النفسي  االرشاد  وخدمات  الطلبة،  وتشغيل  املالية 

بالطلبة الوافدين لتسهيل مهمتهم.

داخل  واالجانب  العرب  الطلبة  الالزمة إلقامة  التسهيالت  بتقدمي كافة  الوافدين  الطلبة  تقوم شعبة  حيث 
املوافقات  اخلارج واحلصول على  الطلبة من  السنوية وجتديدها واستقدام  اإلقامات  اململكة، من خالل اصدار 
الرسمية من الوزارات والداوائر املعنية ،باالضافة الى اقامة رحالت تعريفية للطلبة الوافدين لألماكن التراثية 
السياحية التي متتاز بها اململكة، واقامة معرض سنوي للطلبة الوافدين داخل اجلامعة لعرض ثقافات وتراث 

بلدانهم.

تراثيات 

"هندسة الهاشمية" تصد جائزة "الفرع الطالبي
IEEE املثالي" العاملية للفرع الطالبي لـ 

IEEE في كلية الهندسة في اجلامعة الهاشمية، على جائزة الفرع الطالبي املثالي               حصل الفرع الطالبي لـ 
) EEE Regional Exemplary Student Branch Award ( على مستوى اإلقليم الثامن في منظمة ) IEEE ( والذي 

يضم كل من القارة األوروبية، والقارة اإلفريقية، ومنطقة الشرق األوسط للسنة األكادميية 2014/2013.

           وقال الدكتور محمد العابد مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون االتصال بالصناعة أن هذه اجلائزة 
متثل أرقى جائزة احترافية تقدمها املنظمة لألفرع الطالبية املتميز على مستوى العالم. حيث تركز املنظمة في 
الطلبات املقدمة للجائزة على تنوع الفعاليات التي يقدمها الفرع الطالبي وجودتها من حيث االستثمار النوعي 
في التطوير التكنولوجي وزيادة املهارات القيادية والتطوعية لألعضاء، والزيادة املطردة في أعدادهم، و نشر ثقافة 

املهنية واالحترافية في العمل.

          هذا وقد كان الفرع الطالبي في اجلامعة الهاشمية األنشط على مستوى األردن في العامني السابقني، ومت تكرميه من الفرع األردني لـ IEEE . حيث قام بإدارة عشرات الندوات والدورات املتخصصة 
في التكنولوجيا، والعديد من دورات وندوات تطوير املهارات الشخصية والقيادية والتواصل االجتماعي، وأقام عدد من الزيارات واملبادرات امليدانية التطوعية التي تخدم اجملتمع احمللي.

          ويجدر بالذكر أن الفرع الطالبي كان املبادر في إنشاء شعب طالبية متخصصة خلدمة عدد من املساقات العلمية، كالشعبة الطالبية في الهندسة الطبية التي حصلت على جائزة أفضل فرع 
طالبي على مستوى العالم عام 2013، وقام بتأسيس شعبة الروبوتات واألمتتمة، وشعبة هندسة الكمبيوتر في العام املاضي.

          وقد استلم اجلائزة ممثلو الفرع من طالب اجلامعة الهاشمية في مؤمتر الطالب املهنيني واالحترافيني ) Student and Young Professional Congress – SYP 8 IEEE Region 2014 ( والذي عقد في 
كراكوف - بولندا من السادس وحتى العاشر من شهر آب/أغسطس/2014 مبشاركة فاعلة من قبل طلبة اجلامعة.

http://www.ieee.org/membership_services/membership/students/awards/regional_branch.html    :وبإمكانكم تتبع هذا الرابط ملشاهدة اسم اجلامعة
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الطالبة:  دانية جنم / طلبة رواق الهاشمية الثقافي 
تربية خاصة ) سنة تانية (

الطالب: مصطفى بشير/ اجلالية الفلسطينية 
هندسة طبية/ طلبة رواق الهاشمية الثقافي 

تجلّياتِحْبر جديد

بقي فما  ــواي  ه في  جنونك  ــدي  زي

مالحًة الطهور  العشق  من  وخــذي 

ــي ــدث ــاء وح ــس ــن ومتـــــردي بـــني ال

مثيلها ـــت  رأي ــا  م ــون  ــي ع ــِك  ــل ف

تصوفي فيك  دام  ما  الهوى  فأنا 

بأنني حسبت  مــا  اروي  للشوق 

باسمك يهمهم  قد  ذا  من  وحسدت 

وبعطرك بــديــعــة  الــزهــور  وبـــك 

فنقيمها نلتقي  ــو  ل ــذا  حــب ــا  ي

كأننا ــن  ــري ــائ ط فــيــهــا  ــه  ــي ــت ون

تصاعدي الفؤاد  وعلى  ندى  سيلي 

ـــن الـــوشـــاة بــأنــنــا ــا ظ ــرمب ــل ف

وبسما دمــعــا  ــوى  ــه ال ــنــي  جتــاذب

ــه ســّمــا ــي ــي املـــالمـــة ف ــن ــّرف وع

نعمى احلـــّب  ــُت  ــذق ف ــي  ب ـــّوف  وط

ــي رفــاتــي ــا ل ــي ــاد الــشــعــر أح ــن ع

ــت وفــاتــي ــم ــد رُس ــــبِّ ق ــه واحل ب

ــك حــزنــا ــي ـــّرة ف ـــس ــت امل ــّدل ــب ت

ــي ــال ــد وص ــأع ــع بــيــنــنــا ف ــّط ــق ت

وسلما« ــا  ــًن أم ــوى  ــه ال بـــّر  إلـــى 

ـــط ريــح ـــن  رمــــاد وس أفــّتــش ع

وروح ــر  ــي خ فـــي  ــب  ــل ــق ال وأّن 

رفقه أضعت  ــم  ثَ ـــدرب  ال أضعت 

طرقه استحياء  على  بها  طرقت 

وأنساك وأحفظك  ـــراك  وإق  ... اكتبك 
ــاك ــق ــل مــا أشــوفــك وأل ــب أعــرفــك ق
تنصاك الـــود  بلهفة  ــر  ــاع ــش امل ــن  ك
سماك ــي  ف ــر  ــاي ح شـــاعـــر)ن(  ــداك  ــف ي
جاك ــت  ــوق ال عنا  ــن  م فــــؤاد)ن(  ـــم  ارح
ـــود مــاك ــقــلــب مــن ج تــــروي عــــروق ال
محياك فــي  ــري  ــاع ــش م اســتــبــشــرت 
ــط شــفــاك ــال ــخ ــر الـــهـــوى ي ــم كـــن خ
ــراك ــاحت ــــل ب ــى بـــاب األم ــل شــفــنــي ع
ــي كـــف ميــنــاك ــب مـــن بــــوح شــاعــر ي

ـــي  والـــطـــالـــب أغــلــى ــب غـــال ــل ــط ال
ــا  ــه ــل ــه ـــا وس ـــره ـــوع أردنـــــيـــــني ب
أمــلــهــا اهلل  بـــعـــد  مـــلـــكـــنـــا 
ــهــا ــدل ــب ـــم مــــا ي ـــواش ـــه ســـنـــة ال

ــا فـــزعـــتـــك عــجــلــهــا  ــن ــش ــي ــــا ج ي
ــا ــه ــل ــــا حـــــدن وص ـــــادك م ـــــج ام
ـــي  والـــطـــالـــب أغــلــى ــب غـــال ــل ــط ال

ــا ــه ــل رفـــعـــة الـــــــراس إحـــنـــا أه
بطلها  ـــن  ـــوط ال ــر  ــخ ــف ال ـــوالت  ـــط ب
ـــخـــف حــمــلــهــا  وعـــلـــى أيـــــــده  ي
ــهــا جــعــل ـــــــه  درب الــــعــــز  دروب 
ــــم أصــلــهــا ــــت ـــة أن ـــاع ـــج ـــش ال
يفعلها ــــو  ان ــــال  ق ـــن  م ـــرن  ـــاس خ
ــا ــه ــل رفـــعـــة الـــــــراس إحـــنـــا أه

جتـــارب ـــا  ـــي ـــدن وال دروس  احلـــيـــاة 
ــارب  ــش امل فيها  صــفــت  ــا  م والــلــيــالــي 
ــن مــثــل الــعــقــارب ــزم والــبــشــر هـــذا ال
ــــارب االق مـــن  يــجــيــك  دامي  واحلـــســـد 
وقــارب ... ســدد  املــثــل  قــال  ــا  م ومــثــل 
ـــارب ــى وق ــرس ــك م ــل األذكـــــار ل ــع واج
ــآرب م و  حقد  خلفها  ــه)ن(  ــي وج ــم  وك
ــارب ض ـــخ  وامل تعجبك  وجــيــه)ن(  وكــم 
ــة وشــــارب ــي ــلــك حل وكــــم رجــــال متــت
ـــغـــارب  ـــارق وامل ـــش ـــني امل ــل مـــا ب ــع ج
ــم خــــوة عــطــيــبــني املــضــارب ــن ــت واغ
ــر وغــــارب ــه ــحــمــول الـــكـــايـــدة ظ ــل ل
مــحــارب دامي  ـــرى  ت ــح  ــاج ــن ال واعــــرف 
ــي تــشــوفــه ال تــغــارب ــل ال ــشــوف  ولـــو ت
ــتــجــارب  ال ــار  ــب ك مــن  نصيحة  ـــذ  وخ
ــارب ــغ ــز امل ــع ــت ب ــي ــب ـــرب ال وادعـــــي ل
ذارب ــه  ب ــا  م ــي  ــل ال ــا  ــدن ــاي ق ويــحــمــي 
املراتب  أعلى  ماخذين  الــعــدا  كاسرين 

ــــل مــدرســتــهــا ــر طـــالب داخ ــش ــب وال
مكدرتها ــوم  ــم ــه وال تــصــفــى  كــيــف 
إلدغتها مــخــابــيــك  ــي  ف يــديــنــك  ــو  ل
ــهــا ــا دمــرت ــده ــس كـــم بــيــوت مـــن ح
جهتها  تـــأمـــن  وال  ــقــاطــعــهــا  ت ال 
ومالطمتها  ــا  ــه ــوج م مـــن  حتــفــظــك 
ألسنتها روس  ــي  ف ــن  ــزي ال والــكــالم 
ضيعتها  ... ــاة  ــش ب تــســرحــهــا  لـــو 
كرمتها  مـــا  ـــي  وه ومـــاتـــت  ــت  ــاش ع
ـــوم ومــعــرفــتــهــا ـــرخ ــي وبــــني ال ــن ــي ب
منزلتها  ــة  ــع ــي رف الــلــي  ـــال  ـــرج ال
منفعتها ــت  ــان ب ــت  ــوق ال ــك  ــال وط ال 
ــا ــه ــرت ــرب وب ــــرخــــوم  ال ــك  ــم ــط حت ال 
شيبتها  ــي  ــال ــي ــل ال ســــود  ـــا  ـــن روس
مرتبتها تعلي  والــديــك  تــخــالــف  ال 
رايتها ويــعــلــي  وطــنــنــا  اهلل  يحفظ 
مبملكتنا  تعيش  تتمنى  البشر  كل  يــوم 
رايتها  ومعليني   .. كلنا  الوطن  فرسان 

نسيتك مــا  ال  واذكـــرك  ــوق  ش ــدك  ــي وأع
جيتك ــب  ــاحل ب يـــوم  غـــال  واحــتــويــك 
ــد مـــا هــديــتــك ــع ـــك ب تــطــلــب وصـــال
بيتك انــبــنــى  فــيــه  قــلــب)ن(  ويــفــداك 
ليتك وبـــالـــوصـــل  ــك  ــان ــن ح يـــرجـــى 
سليتك مـــا  ال  ــك  ــاب ــي غ ــى  ــب ع ــي  ــل ي
واتيكيتك غمازتيك  مشيتك  ضحكتك 
كليتك  ـــدق  ص ـــوك  ش ـــك  إن ــو  ل واهلل 
عطيتك ــي  ــواف ــق ال ــل  ك ــب  ــاي غ ـــت  وإن

قريتك  ــا  م قــبــل  فهمتك  ــي  ــل ال ـــا  وأن

التـحسـب انـي فــي غـيـبـتـك ناســيك               

متــى مــا غمضــت عيــوني االقـــيك                    

عســى الدنيـــا فلـــم والـبـطل أخلــيك                  

يــغـزانــي الـشــوق وأتــمعـــن فـــيك                    

أنــاجــيك                     بــعيوني  اخلــاليق  يــازيـن 

تهالــيك                   زمـنا  في  احلب  دروب  تـرى 

لـكـن حبي غــير يــابـعد قلـب مغـليك                    

مـــابـــه جفـــا والمنــه الــذل يجــيك                   

حتتريك                     الناس  كل  لك  الشعر  قلت  من 

معاديك                    يدحـر  اهلل  عسـى  احلب  انــت 

يــجـاريك مـحــدن  يـــابوي  بــالـــغال 

البرية رب  و  ــون  ــك ال رب  ــا  ي ــدك  ــم أح
هدّيـة أعظم  مـحـمـد  أرسلت  يامن 
خفية و  جهر  ـــاّلم  ع ياملعبود  يــاهلل 
ـّة أردني واجلنسية  مسلمة  الديانة 
ــة ــي ــز إنـــي أردن ــت أنـــا أردنــيــة إيـــه واع
واحلمّية الــوفــا  ــل  أه األردن  اهلل  وعــّز 
وبلّية شر  كل  من  اهلل  حماها  بــالد)ن( 
بعنصرية هو  ما  وفعل  قول  الوطن  وحب 
الشمـاليـة للحـدود  أفديـه  جنـوبه  من 

حـضـر القلـم والبوك وأبديـت قـافـي

وافي  وبالقـول  السـن  صغـير  ونـا 

األشرافي علو  رايـد  سعودي  طالـب 

في اجلــامعــة من جاه جاه األرجـافي

بخافي هو  ما  العـرق  ذكـي  وإال 

إعترافي من  نابعن  كالمي  وهذا 

انحرافي وابـدي  اميل  إخـوتي  ومـع 

كـافــي كولز  نايـن  بلص  نايــن 

بغالفـي وثري  وتو  ون  منبر  جاك  ويـا 

أجيــده املعاني  حلو  شـاعر)ن(  من 

ومــن فضل ربـي ماسكن بالعقيده

سعيـده ونفسـي  خالي  أردني  وكل 

ومنهـو ضعيــف جافــل )ن( وال يريده

بيـــن الدكاتــــرة مقدرن في رصيده

يريـده محدن  النـاس  شكـر  ال  من 

في مــادة من الغرب صعب)ن( جنـيده

وكلن على هــا هــاه يبـدي نشيـده

ابدابها بحـدرا وبدرا وميـــكن اصيده

السماوات سبع  ورافــع)ن(  األرض  باسط  يا 
احلـايرات للعقول  هديه  من  النور  يشع 
والعطـّيـات الثـنـا  ياهــل  عـليـك  أثـني 
والنـهـايـات  ... بدايـتـي  بـهـن  أفـخـر 
األصيالت وشمس  العز  قــدوة  أردنية  أنا 
صافيات بقلوب)ن(  األردن  حب  من  وكل 
النـايفـات فـوق  مـرفـوع  الـراس  دام  ما 
وخرافـات  بـزيـف  هو  مـا  حبـه  مـغـروس 
اجلزيالت ــروف  واحل القصيد  بحر  ويفداه 

بــالي عـن  تـغـيب  ما  وتغـرب  تشـرق 

الليــالي طـويــل  النــه  بالشــتا  أمـوت 

مــالي وهـذا  حــر  مفتــوح  والعــرض 

يـحـاللي والســهر  للـصـبـح  وأسـهــر 

خــلـك مــرافـقـنـي بـواقعــي وخيــالي

خــالي مـنـه  العطر  ورود  كــلــه  درب 

حــب كـــل الــبـشـر مــنـه مــا يبـالي

والي زنــودك كـنــك سلـطــان  يــعلـي 

يالغالي احلب  كل  وانت  حبيب  حتسبك 

آمــالي وكـل  وعــزوتــي  جــاهـي  يــا 

افعــالي وتثـبـتـلك  دوار  الــوقت  مــير 

ــرق    ــرق ــت ــــن ودمــعــتــي ت مــالــــــــــــــي أئ

ــــده      ــه الــســهــاد ووج ــط ــال ــخ ــي ي ــب ــل ق

ـــم الــهــوى     آهــــــــــــــات عــاشــقــة بــهــا أل

صبابة   الــشــفــاه  عــلــى  يـــئن  ــي  ــدح ق

طائعا      إلــيـــــكــم  وجـــدي  ــي  ف ـــرت  س ــا  م

ــوم وحــرقــتــي    ــم ــه ــى قــلــبــي ال ــل ـــرت ع م

الــهــوى     ألـــم  ــن  م كـــّل  كنهر  ليــــلي 

حلبكم      ــت  ــعــل ف مـــــاذا  ـــري  ـــاج ه ــا  ـــ ـــ ي

ــى الــرحــيــل مــعــذبــا    ــل إنــــي عــزمــت ع

سيدي     ــك  ل محبتي  الـــفـــؤاد  عـــــــــــذل 

عذابــــه ــرام  ــغ ــل ل ــرف  ــع ي ـــان  ك ــن  م  

ويعبــق ــرام  ــغ ــال ب يــعــصــف  ــب  ــل ــق وال

ـــرام ويــحـــــــــــرق ـــغ ـــــزدان مـــن ولـــع ال ي

يعشق ـــَم  ل ــق  ــم أح قــلــب  ويــــح  ــا  ي

يشفق ال  ــــاذال  ع شــوقــا  ــذوب  ـــ ـــ ـــ وي

يسبـــق شــــوق  ــه  ــي ف حـــالـــي  ــن  ــك ل

مطبق ـــي  ـــزن وح مـــرحتـــل  والـــعـــشـــق 

تتــــــدفــــق بدمعة  ــؤاد  ــف ال ــاج  ه

ـــي هــــوى وأحــــرق         ــى ف ـــ ـــ ـــ ــّن ــى أع ــت ح

ضيــــــق  ــك  ب ــا  ــدرن ص ــودي  ــي ق ـــرر  ح

يـــــورق ال  ــــال  ذاب عــشــقــا  وتـــركـــت 

فــســيــغــرق ــا  ــم ــائ ه ـــهـــوى  ي ــــاد  ع إن 

ـــَك ـــاَن اّرق ــد ك ــا ق ــَد الـــّطـــرِف م ــاِه ــا س ي

تنزعُه الــّشــعــرِ  بــكــّف  ــٍق  ــش ِع ســهــُم  أم 

تُرِسلُها الــّشــوِق  لهيِب  ــن  م زفـــرٌة  أم 

ــِه ــُت ب ــط ـــا أح ــــواُه وم ــي ه ــا قــاتــلــي ف ي

ُمجتمٌع عينيِه  ــي  ف ــِن  ــس احلُ ــن  م شـــيٌء 

ــا ألــقــاً ـــــَق اخلـــطـــوِة الـــّشـــّمـــاٍء ي ــا واثِ ي

قافيًة الــّشــعــرِ  ــي  ــواف َق مــن  لــي  ــِق  ــب تُ ــم  ل

نظري ــن  وع عيني  عــن  شــئــَت  كما  ــد  ــِع أب

ــن قـــَدرٍ ــــَب األقـــمـــارَ م ــن رّك ــاَن م ــح ــب ُس

أغنيٌة ــيــِه  كــّف ــي  ف الـــّطـــرِف  ــَس  ــاِع ن ــا  ي

ـــُه ـــدرُِك ــِت يُ ــي ــب ــُز ال ــج ــاً وع ــوق ميـــوُت ش

احسبه مــنــك  نــصــف  احلـــب  ذا  ضـــاع  ان 

اعـــَتـــرََك ـــُم  ـــراُه ذك أم  ـــِة  ـــّب األح ــُر  ــج ه

يــعــّذبــَك ــي ال  ــّت ــكَّ يــشــجــيــَك ح ــف ان ــا  م

ــَك ــــرَّ ب ـــراً أض ـــع ــهــا ِش تـــرتـــدُّ شــهــقــاتُ

ـــَك ـــدل وأع نـــيـــا  الـــدُّ ـــَم  ـــل اظ ـــا  م اهلَل 

فلك ــــــّدِه  ق ـــن  م مـــّتـــخـــٌذ  ــــدرُ  ــــب وال

ــا َمــلَــك ــِب ي ــل ــَق ــَق ال ــي ــا رق ــاً ي ــف ــي ــا أه ي

ــــرََك ت وال  ـــقـــى  أب ـــا  م ــــَك  ــــّب وُح إاّل 

ــَك ــلَ َم ومـــا  قلبي  ــن  م الـــّنـــاِس  أقــــرَب  ــا  ي

ــــاَء رّكــبــَك ـــــورٍة مـــا ش ـــــَت فـــي ص وأن

ُحِبك ــد  ق الــبــيــِت  ـــدرُ  ص َجفنيِه  وفـــوَق 

ـــمَّ بكا ثُ ــاً عــلــى ِضــلــَعــيــِه  ــم ــمَّ وش ــض ف

ــَك ول فــلــي  ــي  ــأت ي وإن  ــي  ــّن م ــُف  ــص ــّن وال

جسما وأذاب  مهجة  ــى  ــأذك ف

أسمى ليس  الصبابة  وعــّرفــنــي 

ــا ــم ــــالال ورس ــد أط ــع ــى ب ــق ألش

صفاتي ــى  ــه أب ــن  م الــعــنــد  وإن 

وهما ـــّن  ُظ ــد  ق ــا  م رب  ــا  ي فــشــأ 

مزنا بــات  ــد  ق سمائكم  وصــفــو 

ــا ــذ بــيــدّي قــل لــي »هــاِك..جــزن وخ

ــي ــروح ــا ل ــاًق ــت ــش ـــّت م ــي ب ــإن ف

ــا يــشــفــي قــروحــي ــي مب ــن ــادع أخ

تعمى ــعــني  وال مهجتي  فتبصر 

خفقه أبــقــيــُت  ــــاردًا  ش ــًدا  ــي وح

ــبــاب مــنــتــظــرًا »هــلــّمــا« ــال أنـــا ب

ـــول حلــــافــــِظ املـــيـــثـــاِق ـــق مــــــاذا ي

ـــٍى أعــمــاِقــي  ــن أس ــار تــشــعــُل م ــن ــال ف

ــاِق ــف ــر ن ــي ــغ ــا ب ــن ـــالد ل ـــب حتـــمـــي  ال

ـــٌع مــــن األخـــــالق ـــب وشـــهـــيـــدهـــا ن

هـــي زوجـــــُه فـــي لـــوعـــِة الــُعــّشــاِق

ـــوِش بــال رفــــٍق واشــفــاِق ـــوح مــثــل ال

ــــــّرت مـــن األعـــنـــاِق ـــهـــا ُج وكـــالب

والــســاقــي املستقي  ــــوُف  أن ــت  ــدع ُج

مـــهـــراِق دٍم  ـــن  م ـــاذً  ـــع م ـــفـــدي  ن

ــــاِق ــــَح وَم ــي  ــت ــي ــن م أذوَق  حــتــى 

ـــورٌ مــــن اخلـــــالِق ـــص ـــن ــــُع م ــــم واجل

كــالــشــمــس تــفــرُح حلــظــة اإلشــــراِق

ـــاِق ـــف األن ـــن  م أال  ــــــروج  اخل ــف  ــي ك

رزاِق  ٍ ــــ ــــ ـــم راح رٍب   ــوار  ـــ ـــ ــج ب

باقي الــثــنــايــا  ــي  ف ــري«  ــق ص  « ــــاُه  أُم

ســـتـــزف أبـــنـــك أهــــــدُب األحــــــداِق

ــــــواِق ـــن األط ــا م ــؤه ــل ــــُر مي ــــزه وال

األوراِق فـــي  ـــُر  احلـــب ــــارَ  ح ـــاذُ  ـــع أم

حزننا لــيــشــرَح  يسعفني  الــشــعــُر  ال 

ــدا  ــف ــُة وال ــبــطــول ـــذي مــنــك ال ـــت ال أن

وجــُدهــا ــدأُ  ــه ي كــيــف  »عــــٌي«  تبكيه 

حــرٌة الــكــرامــِة  كــــرِك  مــن  تبكيه 

ــٍة ــذال حــرقــوا  الــشــهــيــَد بــخــســٍة ون

ــك »داعــــــُش« رأُســـهـــا فــي ذلــٍة ــل وت

اخلــنــا ــى  ــل يـــنـــاُم ع ال  ــٍش  ــي بــيــمــني ج

فعلهم ـــوءِة  ـــس ب ــى  ــرض ن لـــن  واهلل 
ــــاً ــَن األوغــــــادُ ظـــاًل وارف ــك ــس لـــن ي
مقاتالً ــام  ــَم احلِ فــي  أصــبــَح  فالشعب 
ً ـــورا ـــن ـــاذُ  ُم ـــع ـــا م ـــك ي إنــــي وجـــدت

ــى ــوغ ـــوم ال ــم عــّلــمــتــهــم ي ــه ــت ــزل زل

مسافٌر فــالــُهــمــام  نفسي  ــهــف  لَ ــا  ي

ــٍة ــره ـــو ب ــا ذكـــــره ل ــن ــي ــــات ف ـــا م م

احلمى ــي  ف اجلــمــيــلــُة  ــُد  ــاري ــزغ ال أيـــن 

جلـــنـــان خـــلـــُد قـــالـــرفـــيـــُقُ مــحــمــٌد

ونتقي نرتضيه  معنى  للعقل 

وارتقي جفنك  احلــاظ  بها  واسقي 

وحلقي لهن  عنا  الــهــوى  قصص 

فتألقي ســوادهــا  يفيض  حـــور 

ـــا تقي وأن ــب  ــذاه فــيــك م ـــب  واحل

وتشوقي صبابتي  فيك  عانيت 

فترفقي كلها  ــن  ــاس احمل فــيــك 

فترققي متباهيا  ــدى  ــن ال يــزهــو 

الشقي عمري  يا  جنن  الغراِم  فوضى 

فــأورقــي الهيام  بعض  نالنا  قــد 

واعشقي لــي  تتملصي  وال  حبا 

يقي فما  القدمي  العشق  هاجنا  قد 
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بنت النشامى

يوميات طالب

شتان .. ما بني ليلي وليلِِه
لذكری الشتاء يُْسَدُل ماٍض

ويُطفُئ لوعَة املوقِد .. والهناء
 حريري النائم املَُتأرِق 

وحسني اذا ما ابَتَهَج احلُُب بِلَيلِِه
صورتان.. والشطُّ يُحرُِك رِمَشُه 

وريُق الشاي, لسعُة اجلمرِ,  الناي,  وحزُن 
ضوُء القمرِ 

ريِط في ُكِل ليلة  في ليلي .. رقُص الشَّ
الذي ما بنَي الَبنْيِ , وبنَي احلنِِي واألََمِل 

هو احلُسُن يُْتِعُب ويُهزِل .. ُجبُّ الذي فيِه 
يُوُسف 

وكذا ِمنَك نِصفه ..
ْهِد ال تَتَعب !! فكيَف يتَعُب احلََجر .. ورِقَُّة الشَّ

هاِجُس أنثى
وَكلما نويُت أْن أتوقَف عن الكتابِة عنِك .. 

ينبُض قلمي مشاعرَ كلُّها شوُق إليِك .. 
يهمُس فؤادي بِرقًٍّة باحثاً كلماٍت تُعيُد إليَّ 

ذِكراِك .. 
ُق عقلي في بُحيرِة ذاكرٍة تأبى  يًَتعمَّ

النسياْن 
ذاكرُة عشٍق ناَضلْت َصدأَ الّسنني .. 

أصفدْت أملاً سجنْي .. 
سامرت قلباً حزيْن .. 

أكنُت َمجنوناً حني راوَدتني نفسي بذلك .. 
أكنُت مجنوناً ألبدأ طريقاً َسأَبُْد فيِه كالهالِك .. 

ال .. وكال .. 
ليَس هذِه املَّرَة يا حبيبتي .. 

 إنّها األلفُ وواحدْ ..   فَانظُرِي ألفاً جديدة ..

 ِحوارُ ذاكرٍة وَعقل

كنا نسير نحو شفاه الغاب 
وكانت طواحني السماء حتدثنا عن 

العشق املنسل بني اطراف الزهر 
التي اشبعها الشتاء عمرا وزادتها 
انفاسك »أنا« ما بني أوراق الَسحر .

ما أجمل الفجر فيِك يفرد جناحيه 
،ويقطف القمر من فم الليل، وتدنو 

السماء منك، فتقطفني الغيم 
عيدا بكل اللغات ...

عزفت السكون صباحاً عند اكتمال القمر ،وسرابا بحرياً 
مبوج مّعتق ،واسماك مدخنة بالعجب عند جبينك 

املستحيل، فاحتلت العشوائيات الالنهائية من العقل 
النابض بهاوية الروح األبدية... 

شفاه الروح 

ــاً ــرمن ـــاة م ـــي مـــعـــاذ ودعـــــت احل

جمعنا  حتــرس  كنت  إذ  ودعــتــنــا 

ــــراءِة وج حـــدٍة  ــن  م وجعلتهم 

وقعه حلظة  البؤس  خشيت  قد  ما 

مسمعي القصائد  وحي  من  رمّنــت 

بفضله السماء  ــع  رف مبــن  قسما 

ـــؤزراً ـــداك م ــي ف ابــشــر بــنــصــرِ ف

بأسه فــي  تربنا  يــفــدي  ــات  م مــن 

باسماً حولك  القبر  ــراب  ت ــزم  زم

ــــزؤام خــلــودا ــوت ال ــامل  وجــنــيــت ب

عنيدا  ــود  ــاألس ك فيهم  وزأرت 

ـــدودا ــالً وس ــائ يــبــنــون ضــعــفــاً ح

وشهيدا ــراً  ــائ ث ــراً  ــس ن فقضيت 

قيودا ــاِم  ــط احل قعر  ــي  ف ــت  ــن ودف

ليجودا بفضله  ــر  ــي األس وروى 

ــودا ــه ــدا وع ــوع ــك م ــذل فــتــحــاً ب

ــقــا مــعــهــودا ــا ســاب ــن ـــرّد م ـــال ف

مشهودا ومــنــزالً  احلــيــاُة  فــلــك 

شعر الطالب: حسام حسني شديفات 
ثانية تصوير اشعاعي
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اذا أتى الليل 
واختفى ضوء القمر 

وبان القمر بدراً 
وحركت الرياح ستائري 

أشعر أني بحاجة 
الى التخدير 
الى الذوبان 

الى الفرار 
وصوت الشتاء 

كأنه ضجيج في أعماقي 
كأني عصفور طائر 

بال منزل 
بال مأوى 
بال عودة 

نزيف أوهام 
من عقلي 

من بني أناملي 
وعشق لسجائري  يزداد 
كلما اشتد صوت املطر 

فوق رأسي 
كأن هناك شيء يناديني 

بل شيء أبحث عنه 
على مدار األيام والسنني 

كل شيء من حولي 
ال أريده 

ال أرغبه يطاردني 
أحتاج أن أعود الى طفولتي 

الى جهل ممزوج بالالجهل 
أريد أن أستعيد هنيهة 

من طيشي 
من جنوني 

وتقدير القدر 
اليرحمني 

بحثت عن قاض العدل 
بيني وبني أيامي 

حينها كل القضاة استقالوا 
وكل احملاكم اعتزلت 

وأغلقت القضبان 
على مظلوم وظالم 

واختلط احلق بالباطل 
وكل التناقضات توحدت 

والستائر أسدلت 
عندئذ 

ضحكت األيام بقهقهة 
فحملت أوراقي 
وكتمت حجتي 

ومشيت 
ومازالت ضحكة األيام 

تطاردني 
وسيجارتي في انتظاري 

صدر حديثاً للطالبة عبير أبو دية،إحدى طالبة الطب 
الطالبات  من  هي  الهاشمية،و  اجلامعة  في  البشري 
مجموعتها  الثقافي  الهاشمية  رواق  في  املبدعات 
وزارة  من  بدعم  األهلية  الدار  عن  األولى  الشعرية 

الثقافة األردنية.

أبواب:  بثالثة  ضمن  صفحة   168 الكتاب  يضّم   
األكبر  النصيب  كان  حيث  والرسائل،  والنثر  الشعر 
لباب الشعر، وجاء في اإلهداء اجملموعة: » إلى اخلرافة 
.إلى  والعزلة  والزنبق  والنرد  واحلزن  والبالد  والوهم 

بنفسجية هذا العالم إلى أمي و أبي و أصدقائي “،

وقصائد  سوريالية  مواضيع  القصائد   تضّم  و   
والتفاصيل  اليومية  احلياة  البسيطة وحتويل  احلكمة 

احلياتية الصغيرة إلى جمل شعرية، تتضمن القصائد 
االنطفاء،  باحليرة يغلب عليها  أسئلة شائكة ملئية 
تدمر،  منها:  الوطن  عن  تتحّدث  ثائرة  قصائد  هناك 
األرملة املعتمة، إلى آخره . اجملموعة فّياضة باملشاعر 
و  األوطان  باسم  الضاربة  واجلذور  باألرض  املرتبطة 
أوجاع األوطان ، حتّدثت عبير في اجملموعة عن قانا، في 
قصيدة “ قانا حمراء “، أرسلت رسالة للقتل في آخر 
انتبهت  اهلل،  جلمال  انتبهت  صيفاً،  ومتّنت  اجملموعة، 
للعالم من شّباكها واملطر واحلّب والشجرة حتى أّنها 
الصباحية،  لألشياء  انتبهت  شجرة،  نفسها  أسَمت 
ولوجه  والليل،  العزلة  عن  األزرق،  للعصفور  كتبت 
“فلنغّني  في  ولألراجيح،غّنت  لألطفال  النهر،كتبت 
“في انتظار حياة أخرى،احترقت بالنرد وبالزنبق، ومتّنت 

زهرة .

صديقي الرائع لكل منا عادات إيجابية وعادات سلبية ،وهذه 
جميعا  تكوينها  في  الرئيسي  السبب  أنت  لست  العادات 
الذي  الذاتي  ومفهومك  قيمك  من   %  90 فنسبة  ،نعم   !!
تتعامل به مع احلياة  تكون في أول 7 سنني، إذا من هم الذين 
العادات  لنا  تكونت  ؟وكيف  الذاتي  املفهوم  هذا  لنا  كونوا 

السلبية واإليجابية ؟وكيف نتخلص من أي عادة سلبية ؟
هذه الثالثة أسئلة موضوعي في هذا املقال .... 

هنالك سبع فئات كونوا لنا القيم واملفهوم للحياة وهم
اجملتمع6-   -5 املدرسة   -4 األصدقاء   -3 األقارب   -2 األهل 

وسائل األعالم 7- 
إنتبه جيدا .. 

أنت عندما أتيت الى هذه احلياة كنت عبارة عن ملفات فارغة 
فبدأ أبوك وأمك باحلديث معك فبدأت تدرك ما يدور حولك 
املعنى  لتكون  معك  حديثهم  وطريقة  تصرفاتهم  وتقلد 
لألشياء ثم اللغة وعندما جاء األقارب بدأت تتوسع وجتذب 
ومفاهيم  أوسع  بشكل  اللغة  لتكون  حولك  يقال  ما  كل 

أكثر ...
ولكن  االصدقاء  الى  وتعرفت  املدرسة  الى  خرجت  ثم 
أن االصدقاء يتحدثون بطريقة ومفاهيم مختلفة  صدمت 
عنك فبدأت تتوسع باملفهوم الذاتي وتتبرمج مع حديثهم 
على  ترددها  التي  اجلديدة  باملصطلحات  أهلك  ليتفاجأ 
لسانك سواء سلبية أو إيجابية ثم جاء دور وسائل األعالم 
التي كانت وال زالت أخطر شي بني السبع فئات النها زرعت 
تولد  التب  بأحاسيسك  التالعب  طريق  عن  العادات  فيك 

السلوك اجلديد بسرعة ...
مفهومك  وكونت  املفاهيم  هذه  كل  أخدت  وبالنهاية 
بقيمك  العالم  تواجه  وأصبحت  )أنا(  مسمى  حتت  الذاتي 

ومفاهيمك
ولكن في حلظة معينة إدركت أن هنالك عادة سلبية وتريد 

التخلص منها ولكن لم تستطع ذلك ملاذا ؟
الذاتي...واملفهوم  املفهوم  أي عادة في  أو  العادة  توجد هذه 
 %90 أساسية:أنه مكتسب  أمور  ثالثة  يحتوي على  الذاتي 
على  يحتوي  اجلزء  وهذا   : منتظم  اخلارجي،أنه  العالم  من 

أخطر منطقة وهي منطقة األمان.
:  وهي منطقة التغيير، حتدثنا كيف أنه  ديناميكي نشط 
مكتسب من األهل األقارب واألصدقاء ووسائل اإلعالم ولكن 

ماذا يعني أنه منتظم وديناميكي نشط ؟
عليها  معتاد  ومفاهيم  بعادات  يعيش  أصبح  أنه  منتظم 
أو  التدخني  أو  دائم مثل األكل بشكل غير معقول  بشكل 

الغضب أو أي عادة تكونت وأصبحت جزءاً من حياتك 
العادة  هذه  بتغير  تبدأ  أن  تقرر  التي  اللحظة  في   ... ولكن 
أنتهنا تبدأ بالعمل باجلزء الديناميكي النشط الذي وظيفته 

التغير ...

فعندما تبدا بالتغير باجلزء الديناميكي يبدأ اجلزء املنتظم 
عليها  أعتدت  التي  االمان  ملنطقة  ليعيدك  مبقاومتك 
املنتظم  اجلزء  ينتصر  األغلب  .. وعلى  بينهم  احلرب  فتجري 
ألن التغير جاء بشكل مفاجى وبسرعة  ... ولكن كيف ميكن 
العادة  من  والتخلص  منتظم  الى  الديناميكي  اجلزء  حتويل 

السلبية ...
أيها الرائع يحتاج كل أنسان الى ما يقارب 21 يوماً لتكوين 

عادة أو لتخلص من عادة وإليك ثالث خطوات لذلك ...
يريدون  الذين  فأغلب   ... التدريجي  التغيير  طريق  عن  أوال: 
النهم  سريع  بتغيير  يقومون  الزائد  الوزن  من  التخلص 
مبقاومة  فيبدأ  وقت  بأسرع  النتائج  على  احلصول  يريدون 

األكل بشكل كلي .. ولكن دعني أخبرك 
)أي شي تقاومه سوف يقاومك ( عليك بالتغير التدريجي

ثانيا: ربط العادة باألم مع اإلستشعار التام ... دعنا نسأل أي 
شخص مدخن ما إعتقاده عن التدخني على اآلغلب سيقول 
أنه يريح اآلعصاب ويشعره بالراحة ولكن هل هذا صحيح ؟
بالطبع ال فالدخان يسبب األمراض مثل اجللطه والسرطان 
العادة  ربط  النه  ولكن  حرام  أنه  عن  عدا  القلب  وأمراض 

بالسعادة ترسخت هذه العادة بقوة ....

اربط العادة السلبية باآللم وكرر هذا الربط لترى أن عقلك 
أصبح يبتعد عنها بشكل تدريجي

ثالثاً : عملية اإلستبدال ... يعمل العقل على أولويات فلكي 
تتخلص من أي عادة يجب أن تزرع مكانها عادة جديدة 

من  تخلص  واألن  قوي  بشكل  مدخناً  كان  شخصا  أعرف 
الدخان وكان دائما كلما شعرأنه يريد الدخان صلى ركعتني 
فيمكنك  كليا   السلبية  العادة  ترك هذه  وبأقل من شهر 

ذلك على أي عادة تريد التخلص منها ...

ومنتظم  تدريجي  بشكل  السلبية  عادتك  إستبدل 
إيجابية  بعادة  وإستبدالها  باألم  السلبية  العادة  اربط 
جديداً  ذاتياً  مفهوماً  تكسب  سوف  الطريقة  بهذا 
ماذا  السلبية  وعاداتك  مفاهيمك  من  وتتخلص  للحياة 

تنتظرغيرحياتك..االن 

                       
                              إعداد الطالب : محمد الصراوي 

                             رابعة/  محاسبة

صدر 
حديثاً

إبدأ بتغيير حياتك ... اآلن 

دلني عليك ألعبر إلي 
دلني على عناقيد النرجس

ألنبثق من ذاكرتك 
ألتدلى فوق ضفافك 

دلني كيف أبدأ الليل 
كيف أصفق للعابرين بعدي 

دلني كيف يكون وجه احلبيب 
كيف كان الوقت يقطع 

دلني عن اخلبو خلف عينيك 
وحق عينيك اللوزيتني ثملت اللوز والزجنبيل 

دلني لطريق الغياب كلما كثر فيه 
احلضور يزدحم بك 

دلني على جدائل عرابتي ووصف 
املالحم وكيف للشعراء يقبلون األفول 

دلني القرب األشياء بعدا عنك 
للمقاهي .. للبياض ملثواك األثير 

 الطالبة: رشا غامن / رابعة لغة عربية / 
طلبة رواق الهاشمية الثقافي

في حنايايدلني عليك
لتنتشل مني لوعة ما زالت ترددك بوهم  ,

تخاطبك باحلاضر الغائب  , في قلبي وجزء اخليال في عقل ..
في نصف القمر املتأرجح مساًء ,
في غيمة وجه الشمس صباحاُ ,

في تفاصيل عروقي البارزة في معصمي وصلته ,
والتي ال تنفك جتبر أوصالها على االنقباض : كي ال تفشى سراُ ,, وال 

يعلمك عّراف أو قارئ ,
قهوتي الباردة بّت ال أستلذ إال بنصفها ..

وماذا إن أنهيتها .. وبان محّياك في قعر حاملها ..
و رآك مقدمها .. وعاثت املالمة في زهدي لعشقك ,

و طالت األلسنة  في ذكرك .. وماذا إن .. ماذا إن ؟ّ؟
أصبحت أذكرك إذ أنساك وأراك في وجه العابر ولولهة كدت ممن حّيا 

مرآك !
عش داخلي واختلس بعض هوائي .. كطفل يعتصر عظام األم لقليل 

أبيض العنصر ; لتسعة شهور وأنت ألدهر ..
أنصت مشرقة الوجه لضيقي و انتهاء مهلتي ,

حّياك اخلالق إذ كنت لهوائي وحتى دمي مقتسمي ,
فناؤك ذاك البقاء ومّرك ذاك أطيب السّكر ..

                                                             الطالبة: هناء علي اجعيدي 
                                                            ثالثة اللغة العربية وآدابها

يحتوي العنوان على رقمني الفرق بينهما كبير جدا , انه ميثل عدد اجلوائز التي 
حصل عليها العرب من جائزة نوبل .... ليس املقصود في هذه املقالة االشارة 
الى اجلائزة بل محاولة اعطاء مثال بسيط على مدى تاخر االمة العربية في 

البحث العلمي.
على  ايجابيا  املؤثرة  والشخصيات  والباحثني  للعلماء  نوبل  جائزة  متنح   

مجتمعاتها.
,االدب ,السالم ,والقتصاد .6 علوم دنيوية في غاية  ,الكيماء,الطب  الفيزياء 
عن  العلوم  هذه  في مختلف  جائزة   817 توزيع  مت   1902 عام  فمنذ   . التالق 
اختراعات وابحاث مختلفة , اهم مايذكر ان العرب حصلو على 6 جوائز فقط 
! اربعة منها للسالم وجائزتني علميتني , االتستحق التامل ,على مدار قرن 
كامل لم يستطع سوا عاملني عرب من عمل شئ جديد في اجملال العلمي، 
االدب,  في   1988 عام  في  جائزته  على  محفوظ  جنيب  االديب  حصل  فقد 
 , الكيمياء  في     1999 زويل  احمد  الدكتور  عليها  حصل  الثانية  ,واجلائزة 

فشكرا هذه االضافة النيرة لالمة العربية.
جائزتني  على  اال  احلصول  نستطع  لم  ملاذا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

علميتني, فما هو السبب؟؟؟
هل تععطي الدول العربية البحث العلمي حقه من حيث توفير املستلزمات 

وتسهيل ظروف عمل اي بحث علمي .
العلمي  البحث  على  الدول  انفاق  معدل  عن   2011 عام  اجريت  دراسة  في 

والتطوير
 405.3 يبلغ  انفاق  االول مبعدل  املركز  على  االمركية  املتحدة  الواليات  حازت 
مليار دوالر،اما اكثر دولة عربية من حيث معدل االنفاق كانت مصر في املركز 

45 مبعدل 0.91مليون دوالر .
الفرق شاسع !!! ان اكبر املشاكل التي تعاني منها الدول العربية هي هجرة 
العلماء الى اخلارج , فهم يلقون االهتمام والرعاية والظروف املالئمة متاما مما 

يجعلهم مظطرين الى اعطاء خبرتهم وجهودهم الى غير اوطانهم .
يدر  انه  بل  يعتبر خسارة  ال  العلمي  البحث  االنفاق على  ان  بالذكر  واجلدير 

مكاسب كبيرة جدا اكثر بكثير من االنفاق .
واجنازات   واختراعات  ببحوث  عاليا  الوطن  راية  رفع  الى  بحاجة  اننا  اخواني 
وضع  من  واول  عربي  عالم  هو  العني  تشريح  اكتشف  من  اول  ان  والننسى 
الفرق   , , مباذا نحن نختلف عنهم  قواعد اجلبر والطب والكيمياء هم عرب 

انهم كانو يؤمنون باهلل ويعملون بجد ,
هل ممكن ان نلقى الدعم من اصحاب االموال؟؟؟ اننا بحاجة لذالك وبحاجة 

لبذل مجهود اكبر وعمل اطول ,وثقة كبيرة باهلل عز وجل 
نكون منافسني  ان  االن  بعد عشر سنوات من  املمكن  النهاية هل من  في 
اغنى  ان نصبح من  املمكن  واالختراعات. هل من  البحوث  العالم في  لدول 
الدول بصناعة وانتاج هذه البحوث واالختراعات , واالعمال  . عسى ان يقدر 

اهلل, وان يكتب العالم عنا كما نكتب عنهم .

                الطالب :ابراهيم عيسى ابراهيم اخلطيب
 ثالثة /هندسة امليكانكية 

6 من 817

تناقضات

الطالبة: كلثوم حسن الطيراوي
 ثالثة ارشاد مدرسي

باملارة  ترتطم  رقيقة  كنسمة  متر  الندية  دافئ،والريح  خريفي  اجلو 
وجهتهم  إلى  ستقلهم  التي  للحافلة  احملاذي  الرصيف  على  الواقفني 
ينتظرهم  أن  متأملة  جائعة  بعيون  إليها  ينظرون  يبغونها،وهم  التي 

قليال ريثما يقطعون هذا الثعبان األسود.
إلى جانب احلافلة وهو  »هيا،احلافلة ستنطلق اآلن »يصرخ طفل واقف 
على  احلافلة  وركوب  الشارع  عبور  في  أكثر  اإلسراع  على  املارة  يحث 
لم  الذي  العارم  السيارات  يواجهه بسبب سيل  الذي  اخلطر  الرغم من 
ولن يتوقف وهو ال يزال يحاول أن يساعد املارة على الركوب والطلب من 
أصحاب السيارات أن يتوقفوا قليالً ريثما يعبر الناس الشارع،وحني فعلوا 
أن  إليهم  املارة متوسال  آخر من  الطفل فوجا  ذلك شرع يستقبل هذا 

يستقلوا احلافة التي يعمل أجيرا فيها لدى سائقها. 
ممتلئة  قبلنا  التي  احلافلة،فاحلافلة  هذه  منت  على  »سيدتي،اصعدي 
وستبقني واقفة مسافة الطريق”تكلم الطفل مع امرأة وهي في األربعني 
من العمر،وكان يتوسل إليها كي تركب احلافلة وعيونه حتدق فيها بأمل 
طفولي يجتاح تعابير وجهه كلها،حتى بدا وكأنه شحاذ،يشحذ منها 
كلها  محاوالته  جتد  لم  هذا  السمني،ومع  جسدها  عليه  تلقي  مقعدا 
في دفعها للركوب بل خاطبته بعبارة ملؤها االزدراء من وجهه األسمر 
تكادان  اللتان  البنيتان  احلافالت،وعيناه  ودخان  بالغبار  املعفر  الشاحب 
خالل  من  تبدو  والتي  امللحة  اللهفة  بسبب  محجريهما  من  تخرجان 
فرط  احلمراوات من  بعيناها  أطلت من هودجها  املتأملة كجارية  نظراته 

البكاء التماسا للحرية.
»تلك احلافلة ستصل أسرع،لذلك سأستقلها«تكلمت املرأة وهي تنظر 

شذرا إلى الطفل البائس.
»ماذا فعلت أيها األحمق؟لَم لم جتعلها تركب معي؟«تكلم السائق وقد 
ويعتذر  يتوسل  الذي ما فتئ  الصبي  تتابعت شتائمه كثور هائج على 
الستطعت  فقط  سنا  أكبر  كنت  يقول:«لو  حاله  ولسان  معلمه  إلى 
فقط  سنا  أكبر  كنت  معنا،لو  ركوبها  عدم  سبب  بالقوة  أفهمك  أن 
يتابع  ومضى  بأسى  الطفل  كنت...”،تكلم  ولكما،لو  ضربا  ألشبعتك 
عمله في جذب الركاب اآلخرين نحو احلافلة إلى أن امتألت أخيرا،وبينما 
وأخذ  خالي  مقعد  أي  وجود  عدم  من  ليتأكد  املقاعد  يعد  الطفل  أخذ 
قصير  ضئيل  هزيل  طفل  آخران:األول  طفالن  الركاب،صعد  من  األجرة 
من  يسقط  يكاد  وهو  الباردة  املياه  قوارير  من  ثقيال  صندوقا  يحمل 
نتيجة  احلمراء  اخلطوط  بعض  وذراعه  كفيه  على  ارتسمت  ثقله،وقد 
الصندوق الضخم الذي ارتسم على يداه،واآلخر طفل رضيع غض البنية 
وهو ال يطلب من  البكاء  ينفجر من  يكاد  وهو  أمه على كتفها  حتمله 
أمه سوى أت تعطيه بضع رشفات من احلليب،فكيف لهم أن يعطوها 

املال،وهي لم تعطي فلذة كبدها احلليب املتوفر لديها بكل سهولة؟
كما  فشيئا  شيئا  طفولتهم  منهم  تذهب  األطفال،الذين  هؤالء 
تتساقط أوراق الشجر تباعا،ويتهشم عمرهم كقطعة زجاج يدوسها 
اآلخرون،وهم يقفون على أعتاب احلياة وال يطلبون منها سوى أن تعطيهم 
يدا بيضاء  ذا ميد لهم  الطفولة،فمن  أال وهي  وأبسطها  أقل حقوقهم 
لتنقذ طفولة قد سلبت من جسد صغير لم يكتمل منوه بعد،ولم يكبر 
كفاية ليحلم كما يحلم األطفال الذين في مثل سنه،فمن ينقذهم من 

هذا اجلحيم الذي يعيشونه؟من؟   

الطالبة تسنيم مازن احمد
تخصص ادب عربي اولى  

أطفال على الهامش

نائب محافظ الزرقاء يرعى حفل تخريج طلبة 
اجلامعة الهاشمية في برنامج أنا أشارك

العرض املسرحي األول ملسرحية »روح في جسدين«تطبيقات عملية في مساق التربية الوطنية في اجلامعة الهاشمية
 على مسرح الكرامة باجلامعة الهاشمية

عميد شؤون الطلبة يفتتح معرضا للصور 
الفوتوغرافية وورشة تدريبية لهواة التصوير

طلبة الطب في اجلامعة الهاشمية ينظمون حملة للتوعية بفقر الدم Anemia وفد طالبي من جامعة الينوي األمريكية يزور اجلامعة الهاشمية
وطرق الوقاية منه

ذاكرة
   ببحة صوتي اجملروح وحشرجته اخلانقة وبتنهيدة 
على  املنسكبة...اقف  عيني  ودموع  احملترق  صدري 
اعتاب رحيله ، وقلبي ينخز بنوبة عمياء، اقف وحدي 
ال امسك بشيء وال حتى ما تبقى من طهر نفسي 
فحتى نفسي رحلت مع طيفه الراحل .. اشعر ألول 
افتقد  السعادة..  افتقد   .. احلياة  افتقد  أنني  مرة 
لقربه...رحيل  دوما  والطامحة  الهائمة  روحي  عذب 
ملطخ بلون احلزن والهم ال يشوبه اي درجة فرح..وها 

هي روحي وحيدة تنفرد بذكرى وجوده...

وأنا يا أمي متعبة من هذيان األيام.. من هلوسة االحالم ..من خذالن روحي ومن 
حنيني  يكون  حتى  رحيله،  مع  متعمداً  تزامن  شتائي  وكان  سعادتي..  رحيل 

لذكراه أعنف...                 
                                

                    الطالبة: ضحى الدباس/ ثالثة/ إدارة أراضي ومياه 
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فاعليات رواق الهاشمية الثقافي/ دائرة النشاط الثقافي والفني

دائرة النشاط الثقافي والفني/ شعبة 
النشاط الثقافي تنظم أمسية شعرية 
بعنوان » إبداع ومبدعون« شارك فيها 
األستاذ محمد الزيود والسيدة  خلود 

املومني وعدد من طلبة األنشطة 
الثقافية شملت القصائد مجموعة من 
الوطنيات واإلنسانيات وبصاحبة فرقة 

الرواق الفنية

شارك طلبة اجلامعة الهاشمية ودائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مؤّسسة 

اإلذاعة والتلفزيون األردني ببرنامج املسابقات املنوع »فّكر واربح« والذي قررت مؤّسسة اإلذاعة والتلفزيون إعادة 

الثقافية  النشاطات  ممارسة  على  اجلامعات  شباب  ويحّفز  ثقافية،  فائدة  من  يحققه  وما  لشعبّيته  إنتاجه 

بختلف وجوهها.

يذكر أن عدداً كبيراً من الطلبة قد فازوا بعّدة جوائز قّيمة وقد أشرف على هذا النشاط السيد صابر الهزامية 

مدير دائرة النشاط الثقافي والفني والسيد رائد اخلزاعلة مشرف االنشطة الثقافية في عمادة شؤون الطلبة .

أقامت دائرة النشاط الثقافي والفني/ شعبة النشاط الثقافي أمسية شعرية 
في مدرج الكرامة عمادة شؤون الطلبة قدمها طلبة الرواق الثقافي 

اتسمت بروعة الصبغة الرومانسية وحاكت ثقافات اشترك بها شعراء الرواق 
فكانت أجواء مالئمة للصرح اجلامعي الذي يعد بالثقافة والبالغة مع اعداد 
له  االستعداد  مت  طربي  غناء  و  وموسيقى  الثقافي  الرواق  اجنازات  من  خلفية 
،ليث  الرواشدة  غامن،محمد  رشا   : أسماؤهم  التالية  للطلبة  منظم  بشكل 
للطلبة  الثقافي  للرواق  املوسيقية  الفرقة  ،ومصاحبة  الزغول  الربابعة،صقر 
الغدير  ، فيصل  للناي  عازفاً  ، قصي سرور  للعود  عازفاً  بني سالمة  :حذيفة 

مغنياً ، سيف سرورا ضابطاً لإليقاع.

الطلبةوقد  وأهالي  الهاشمية  اجلامعة  كبير من طلبة  النشاط عدد   حضر 
أشرف على الفعالية االستاذرائد اخلزاعلة .

طلبة اجلامعة الهاشمية يشاركون  في برنامج »فّكر واربح«

بحضور الدكتور عميد شؤون الطلبة دائرة النشاط الثقافي والفني تقيم أمسية شعرية بعنوان »شتاء األصابع« 

شعبة النشاط الثقافي تنظم دورة في 
املقامات املوسيقية ومخارج احلروف 

وتسني الصوت واألداء

طالبات الرواق 

الثقافي  في 

أمسية ثقافية 

شعرية

دائرة النشاط الثقافي والفني/ 

شعبة النشاط الثقافي تنظم 

أصبوحة نثرية بعنوان 

» عبق الياسمني« شارك فيها عدد 

من طلبة رواق  الهاشمية الثقافي

أسرة اجلامعة اهلامشية  وطلبتها يرفعون إىل مقام حضرة  
صاحب اجلاللـة اهلامشية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني 
املعظم أمسى آيات التهنئة واملباركة مبناسبة عيد ميالده 

امليمون الثالث واخلمسني سائلني العلي القدير أن ميد بعمره  
ويبقيه سندًا وذخرًا للوطن ،إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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على  وحرصاً  السنوية  عملها  خطة  ضمن   
النشاطات  في  للمشاركة  الطلبة  حتفيز 
الرياضي  النشاط  دائرة  نظمت  الالمنهجية 
اجلوالة في  أسبوع عمل تطوعي لطلبة  شعبة 
في  اجلامعي  الطالب  لدمج  خطة  في   ، اجلامعة 
النشاطات اجملتمعية . وقد مت تنفيذ خطة العمل 
شهر  في  االول  االسبوع   ، عمل  اسبوعي  ضمن 
وقد  اول   كانون  شهر  في  الثاني  واالسبوع  ايار 
املالعب  وتخطيط  دهان  العمل   محاور  شملت 
مع  بالتعاون  الرياضي  النشاط  لدائرة  التابعة 
اجلهود عن  أثمرت  وقد  والصيانة.  الهندسة  دائرة 
قدم،  كرة  ملعب  مثل:  املالعب،  وتخطيط  جتهيز، 

السلة،  لكرة  وملعبني  قدم،  كرة  خماسي  وملعب 
القوى  أللعاب  اجلري  ومضمار  طائرة،  كرة  وملعب 
شملت  كما  القوى.  أللعاب  الرمي  وميدان   ، 200م 
لصالة  التابعة  احلديقة  وتعشيب  جتميل  ايضا  
عثمان بدير مما عكس منظر جمالي للحديقة ، كا 
التنس  مالعب  تخطيط  على  بالعمل  الطلبة  قام 
الشاطئية  الطائرة  كرة  ملعب  وجتهيز  األرضي 
شارك  وقد  هذا  الرياضي  النشاط  لدائرة  التابعة 
)100( عضو من طلبة اجلوالة في العمل يومياً وعلى 

مدار االسبوع .

وفي لقاء شبابي نظمته جامعة اليرموك
طلبة   يشاركون  الهاشمية  اجلامعة  جوالة  طلبة 

اجلامعات االردنية بحضور
في  االردني  الشباب  تواجه  التي  التحديات   « ندوة 

ظل التحديات الراهنة » 

وحتت رعاية االستاذ الدكتور عبداهلل املوسى رئيس 
اجلامعة  جوالة  طلبة  شارك  اليرموك   جامعة 
االردنية  للجامعات  الشبابي  اللقاء  الهاشمية في 
»التحديات  بعنوان  اليرموك  جامعة  نظمته  الذي 
التحديات  ظل  في  االردني  الشباب  تواجه  التي 

الراهنه 
القيمة  احملاضرات  من  العديد  الندوة  شملت  وقد 
بدران  عدنان  الدكتور  االستاذ  دولة  من  كل  القاها 
دميقراطية  بيئة  خلق  ضرورة  الى  فيها  دعا  والتي 
خالقة للشباب لتنمية الفكر اخلالق املبدع لديهم 
والسياسية  الفكرية  بالتعددية  يؤمن  جيل  خللق 
ملعالي  اخرى  ،ومحاضرة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة 

الدكتورعبد السالم العبادي حتدث فيها عن موقف 
االسالم من الغلو والتطرف واالرهاب . 

متحف  يزورون  الهاشمية  اجلامعة  جوالة  طلبة 
ودارة الشهيد وصفي التل 

عمادة  في  الرياضي  النشاط  دائرة  نظمت  كما 
ودارة الشهيد وصفي  زيارة ملتحف  الطلبة  شؤون 
اجلوالة  وطالبات  لطلبة  السلط  مدينة  في  التل 
حياتَه  على  للتعرف  وفاته  ذكرى  مع  وبالتزامن 

اسَمه  الذي يحمُل  املتحِف  وإجنازاتِه من خالِل هذا 
واسَم زوجِته رحمهما اهلل .

وكان في استقبال الطلبة السيد محمد الطرمان 
مدير املتحف و مجموعة من االداريني والذين قاموا 
شرحاً  وقدموا  املتحف  أرجاء  في  الطلبة  مبرافقة 
وافياً حول مرافق املتحف الداخلية وموجوداته وعن 
فرحتهم  عن  الطلبة  وعبر   ، حياته  في  تفاصيل 
وانبهارهم وملعرفتهم مبدى قرب الشهيد من جاللة 
امللك املغفور احلسني بن طالل رحمه اهلل و ببعض 

التفاصيل عن حياته .
وقرأوا  الشهيد  ضريح  بزيارة  الطلبة  قام  ثم  ومن 

الفاحتة على روحه الطاهرة .  
الثاني  امللك عبداهلل  بأن جاللة  بالذكر  اجلدير  ومن 
ملتحف  شاملة  تأهيل  وإعادة  صيانة  بإجراء  أمر 
التل وتأمينه بجميع وسائل  ودارة الشهيد وصفي 
 ، احلماية، للحفاظ على موروثه التاريخي والوطني 
وأمانة  امللكي  الديوان  املتحف  تأهيل  على  وأشرف 

عمان الكبرى .  

شؤون  بعمادة  الرياضي  النشاط  دائرة  أقامت  كما 
الطلبة املعسكر التدريبي التطوعي الثالث لطلبة 

املنشآت  شعبة  نظمته  الذي  اجلوالة  عشيرة 
معسكرات  في  أُقيم  والذي  واجلوالة،  واملرافق 
أيام  ثالثة  واستمر  عجلون،  محافظة  في  احلسني 
مبشاركة )34( جواالً وجوالًة، خضعوا خالله لبرنامج 
مكثف من النشاطات املتعددة واملتنوعة من أبرزها 
عدة محاضرات منها جلسة حوار فكري حول “دور 
اجللسة  وأدار  اجلامعي”  العنف  من  للحد  الشباب 
نائب  عواوده  فادي  الدكتور  املعسكر  راعي  مندوب 
في  اجلوالة  “دور  ومحاضرة  الطلبة.  شؤون  عميد 
تنمية اجملتمع” ألقاها عطوفة مدير شباب عجلون 
الكشفية  احلركة  عن  ومحاضرة  عريقات،  جبر 
شباب  مديرية  من  املومني  يحيى  ألقاها  وتاريخها 

عجلون.
وكان املعسكر التدريبي اشتمل على عدة فعاليات 
عجلون،  لقلعة  زيارة  منها  متنوعة  ونشاطات 
ومسير خلوي في غابات عجلون، وزيارة حملمية برقش 
تعرف فيها الطلبة على أهمية احملافظة على البيئة 
من خالل الدكتور عثمان درادكه مدير احملمية الذي 
اجلوالة  عشيرة  نفذت  كما  باجلولة  الطلبة  رافق 
حملة نظافة فيها، وأعمال تطوعية مختلفة. كما 
املهارات  اتقان  فن  على  التدريبي  املعسكر  شمل 

والفنون الكشفية.

رياضة رياضة

خالل  الرياضية  املنافسات  من  العديد  االرضي  للتنس  اجلامعة  فريق  خاض 
اعداد  خطة  ضمن  واجلامعات  االندية  من  العديد  مع  االول  الدراسي  الفصل 
للعبة  الوطني  واالحتاد  للجامعات  الرسمية  البطوالت  في  للمشاركة  الفريق 
ملعب  على  البيت  ال  جامعة  فريق  على  الفريق  فوز  اللقاءات  اهم  من  وكان 
مدراس  بطولة  في  الهاشمية  طالب  قدمه  مميز  واداء  كبير  وتفوق  جامعتهم 

kings academy  املفتوحة باحرازه املركز االول في البطولة .

االسم : لينا فهمي ذياب مزاهرة
تاريخ امليالد :1994/2/5

الكلية : االقتصاد والعلوم االدارية 
التخصص محاسبة 
املستوى سنة ثالثة 

العبة املنتخب الوطني االردني للريشة الطائرة
أهم االجنازات :

على  و2010   2009 االعوام  في  19سنة  حتت  العرب  بطولة  في  االول  املركز 
التوالي

املركز االول فردي واالول زوجي سيدات  في بطولة السالم والرياضة في دبي 
2014

املركز الثاني زوجي مختلط في بطولة املغرب الدولية 2014
املركز االول فردي عام ومجموع عام فرق  في بطولة االستقالل لالعوام 2007-

2012 على التوالي

حقق ابطال اجلامعة الهاشمية املركز الثاني في بطولة 
االحتاد الرياضي للجامعات االردنية أللعاب القوى مبجموع 
نقاط الطالب )118( نقطة بعد فريق اجلامعة األُردنية الذي 
باملركز  اليرموك  جامعة  فريق  وحل  نقطة،   )133( جمع 

الثالث )115( نقطة.
الثاني  املركز  اجلامعة  فريق  حقق  الطالبات  بطولة  وفي 
مبجموع )137( نقطة بعد فريق اجلامعة األردنية الذي جمع 
)170( نقطة، واليرموك ثالثا مبجموع نقاط )120( نقطة. 

للمسابقات  االولى  املراكز  تصدر  الهاشمية  فريق  وكان 
العلوم  جامعة  احتضنتها  التي  للبطولة  الفردية 
والتكنولوجيا االردنية مبشاركة 15 جامعة رسمية واهلية 

واقيمت فعالياتها في 14 مسابقة للمضمار وامليدان 
ابرز نتائج املسابقات حصول طالب الهاشمية  وكان من 
800م  سباق  في  االول  املركز  على  املصري  وسام  املميز 
الشرفات على  عواد  الطالب  م كما حصل  وسباق 1500 
املركز االول لسباق 5000 م وحقق فريق التتابع 4×400 م 

املركز االول ايضا 
فيما حقق فريق الطالبات املركز الثاني لسباقات التتابع 
من  النجار  سماح  الطالبة  ومتكنت  -4×400م  4×100م 

الفوز بلقب سباق 3000م 

متكن فريق اجلامعة الهاشمية الختراق الضاحية للطالب 
الضاحية  اللقاب  تزعمه  على  احلفاظ  من  والطالبات 
لبطوالت االحتاد الرياضي للجامعات االردنية وذلك للسنة 
بطولة  في  مشاركته  خالل  وذلك  التوالي  على  الثامنة 
العلوم  جامعة  في  اقيمت  والتي  العام  لهذا  االحتاد 
الطلبة  االردنية وحتت رعاية عميد شؤون  والتكنولوجيا  

الدكتور احمد العالونة .
وكان السباق الذي اقيم ملسافة 10 كم للطالب و4 كم 
مشاركة  شهد  قد   2014/12/4 اخلميس  يوم  للطالبات 
اردنية حكومية واهلية اال ان طالب وطالبات  14 جامعة 
االولى  املراكز  حصد  جدارة  وبكل  استطاعو  الهاشمية 
بالكؤوس  و  االولى  باملراكز  فوز مستحق  بتميز محققني 

االربعة اخملصصة لبطوالت الفردي واجملموع العام .
وقد جاءت نتائج السباق على النحو التالي .

فردي عام طالب 
عواد الشرفات )ادارة وتدريب رياضي ( املركز االول

محمود ابو سمرة )ادارة وتدريب رياضي ( املركز الثاني
محمود بني صخر  )ادارة وتدريب رياضي ( املركز الرابع

عالء العبد  )ادارة وتدريب رياضي( املركز اخلامس
ابراهيم النجار )ادارة وتدريب رياضي( املركز العاشر 
عارف فهد )هندسة ميكانيك( املركز احلادي عشر 

فردي عام طالبات 
سماح النجار )ادارة وتدريب رياضي ( املركز االول

صابرين العبادي  )متريض ( املركز الثاني
حنان املنسي  )ادارة وتدريب رياضي ( املركز الثالث

مها عليمات  )ادارة وتدريب رياضي( املركز الرابع
ملى عنان  )ادارة وتدريب رياضي( املركز السادس 

مجموع عام طالب 
اجلامعة الهاشمية 22 نقطة املركز االول  

املركز الثاني جامعة اليرموك 57 نقطة
املركز الثالثجامعة اربد االهلية 95 نقطة

مجموع عام طالبات 
اجلامعة الهاشمية 6 نقاط املركز االول  
املركز الثاني اجلامعة االردنية  30 نقطة
املركز الثالثجامعة اليرموك 33 نقطة

نظمت دائرة النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة بطولة 
مفتوحة في العاب املضرب مبشاركة اكثر من الف طالب من 

كليات اجلامعة اخملتلفة 
عليمات  يوسف  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  رعى  وقد 
اللقاءات اخلتامية للبطولة والتي اقيمت على الصالة الرياضية 
الرئيسية في اجلامعة بحضور مدير النشاط الرياضي السيد 
من  غفير  وجمع  الرياضي  النشاط  ومشرفي  سويلم  حسني 

طلبة اجلامعة 
وقد جاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي :

فردي التنس االرضي طالب 
املركز االول  الطالب لؤي عنبر ...كلية الهندسة

املركز الثاني الطالب عالء ربحي ...كلية الهندسة 
والعلوم  االقتصاد  ..كلية  الوديان  راكان  الطالب  الثالث  املركز 

االدارية

فردي كرة الطاولة طالب
املركز االول الطالب رائد غنيم  ...كلية العلوم

املركز الثاني الطالب عالء عماد ....تكنولوجيا املعلومات 
املركز الثالث الطالب اسامة اخلضور ......معهد السياحة

فردي السكواش  طالب
والعلوم  االقتصاد  ...كلية  عناسوة   رعد  الطالب  االول  املركز 

االدارية
املركز الثاني الطالب عمر اجلبور  ...كلية التربية البدنية

املركز الثالث الطالب حامد حسونة  .. كلية االقتصاد والعلوم 
االدارية

فردي الريشة الطائرة  طالب
والعلوم  االقتصاد  الوديان...كلية  راكان  الطالب  االول  املركز 
التربية  ...كلية   ... اجلبور   عمر  الطالب  الثاني  املركز  االدارية 

البدنية 
املركز الثالث الطالب عبيدة ملكاوي ...... كلية التربية البدنية

فردي الريشة الطائرة  طالبات

والعلوم  االقتصاد  مزاهرة...كلية  لينا  الطالبة  االول  املركز 
االقتصاد  كلية    ... دراز   امل  الطالب  الثاني  املركز  االدارية 

والعلوم االدارية
والعلوم  االقتصاد  كلية  خالد...  اسيل  الطالب  الثالث  املركز 

االدارية

زوجي الريشة الطائرة  طالب
العبادي...كلية  وصهيب  ملكاوي  عبيدة  الطالبان  االول  املركز 

التربية البدنية 
 املركز الثاني الطالبان عمر اجلبور ومعتصم اخلاليلة   ... ...كلية 

التربية البدنية 

زوجي الريشة الطائرة  اخملتلط 
املركز االول الطالبان لينا مزاهرة / كلية االقتصاد وصقر مزاهرة 

/ كلية التربية البدنية 
اجلبور/  االقتصاد وعمر  دراز/ كلية  امل  الطالبان  الثاني  املركز   

كلية التربية البدنية 

الرياضية  الصالة  وعلى  عليمات  يوسف  الدكتور  الهاشمية  اجلامعة  في  الطلبة  شؤون  عميد  برعاية    
الرئيسية في مبنى النشاط الرياضي اقيمت املباراة النهائية لدوري كليات اجلامعة في خماسي كرة القدم 
والتي جمعت بني فريقي كلية الهندسة وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وانتهت املباراة التي شهدت 

حضوراً جماهيرياً كبيراً بفوز كلية التربية البدنية بنتيجة  4/6 .

مّثل فريق كلية التربية البدنية الطالب  صدام جرار ، عمر اجلبور ، مالك العموش ، محمد احلويطات ، عامر 
الروايضة ، محمد اخلاليلة ، سامر محمد، فراس الطفيلي .

وفي نهاية اللقاء قام راعي املباراة بتوزيع امليداليات والكؤوس على الفرق احلائزة على املراكز الثالثة االولى .

فريق كلية التربية البدنية بطال لدوري 
كليات اجلامعة في كرة السلة

حتت رعاية  الدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة اقيمت املباراة النهائية لدوري كليات 
اجلامعة الهاشمية في لعبة كرة السلة للطالب والتي جمعت فريق كلية الهندسة مع فريق 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وقد متكن فريق التربية البدنية من حتقيق الفوز بنتيجة 

62/79 في مباراة اتسمت بالندية واالثارة 
وفي نهاية اللقاء قام الدكتور عليمات بتوزيع الكؤوس وامليداليات على الفريقني وتكرمي العب 

منتخب اجلامعة احمد اخلطيب املتوقع تخرجه على الفصل الدراسي االول .
مثل فريق التربية البدنية الطالب : احمد اخلطيب ، محمد ادعيس ، محمد الوهر ، محمد بني 

سليمان ، محمد البلوي .وبرز من  فريق الهندسة الالعب  وسيم خليل .

التي  الطاولة  بكرة  املفتوحة  البطولة  بلقب  الطاولة  لكرة  الهاشمية  اجلامعة  فريق  ظفر 
نظمتها جامعة ال البيت مبناسبة ذكرى املغفور له امللك احلسني الراحل طيب اهلل ثراه 

االردنية حيث شارك فيها فريق كل  البطولة مبشاركة واسعة من فرق اجلامعات  وقد اقيمت 
من جامعة ال البيت وجامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الزرقاء اخلاصة 

وجامعة اربد االهلية .
ومتكن فريق الهاشمية من الفوز بالبطولة بعد تغلبه في املباراة النهائية على فريق جامعة 

ال البيت بنتيجة 0/3 
وقد مثل فريق الهاشمية الالعبون : رائد غنيم ) كلية العلوم ( اسامة اخلضور ) معهد السياحة 
( عالء السيد ) كلية تكنولوجيا املعلومات ( عبد احلافظ قنيبي ) كلية الهندسة ( محمد باسم 

) كلية التربية البدنية ( محمد ابو سارة ) كلية االقتصاد (

    قوى الهاشمية تظى
 بوصافة بطولة اجلامعات

نشاطات مميزة لفريق اجلامعة للتنس االرضي

الهاشمية تكتسح القاب ضاحية اجلامعات

فريق الهاشمية لكرة الطاولة يحصد لقب بطولة جامعة ال البيت

شارك فريق اجلامعة الهاشمية لكرة السلة للطالبات في بطولة محافظة العقبة املفتوحة 
والتي اقيمت حتت رعاية مدير سلطة اقليم العقبة 

وقد متكنت نشميات الهاشمية من انتزاع لقب البطولة بعد تفوقهن في املباراة النهائية على 
فريق مدرسة راهبات الوردية فرع العقبة بنتيجة 52/69 .

وقد مثل فريق الهاشمية الطالبات : مرح حطاب ، النا اجملالي ، الرا بدرا ، حنني نوفل ، نيروز السيد 
، رميا عالونة ، فرح ابو صيني ، سوسن شتات .

فريق الهاشمية لكرة السلة طالبات
بطاقة العب يتوج بلقب بطولة العقبة املفتوحة

طلبة الهاشمية يتألقون في 
البطولة املفتوحة اللعاب املضرب

تنظيم اسابيع  عمل تطوعي لطلبة جوالة اجلامعة الهاشمية

االسم : وسيم عطا اهلل خليل 
تاريخ امليالد :1994/12/31

الكلية : الهندسة 
التخصص : هندسة مدنية 

املستوى : سنة ثالثة 
الوطني  واملنتخب  االرثوذكسي  النادي  العب 

للشباب والعب منتخب اجلامعة الهاشمية 
اهم االجنازات :

املركز االول في بطولة نيسان  حتت 17سنة .
النادي االرثوذكسي لالعوام 2008- املركز االول بطولة اململكة للشباب مع 

 2012

بطاقة العب

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  بطلة خماسي كليات اجلامعة

الطاولة  وكرة  للطالب  القدم  كرة  خلماسي  الهاشمية  اجلامعة  فرق  شاركت 
للطالبات في منافسات الدورة الرياضية الرابعة عشرة لاللعاب اجلامعية والتي 
واهلية في مدينة  اردنية حكومية  انطلقت مبشاركة فرق ستة عشرة جامعة 

العقبة ثغر االردن الباسم .
البطولة  في  الثاني  املركز  احراز  من  للطالبات  الطاولة  كرة  فريق  متكن  وقد 
وتوج بامليدالية الفضية بعد اداء مشرف قدمته طالبات فريق الهاشمية خالل 
ال  الفوز على فريق جامعة  الهاشمية من  البطولة متكن فيه فريق  منافسات 
البيت بنتيجة 1/3 وفريق جامعة العلوم التطبيقية بنتيجة 0/3 وفريق جامعة 
فيالدلفيا بنتيجة 2/3 وفريق جامعة مؤتة نتيجة 1/3 فيما خسر مباراته النهائية 
مع فريق اجلامعة االردنية بنتيجة 1/3 بعد اداء مذهل قدمته العبات الهاشمية 
لكرة  االردني  الوطني  املنتخب  العبات  من  ثلة  يجمع  الذي  االردنية  فريق  امام 

الطاولة .
وقد مثل فريق الهاشمية الطالبات : رسل نبيل )مالية ومصرفية(-وفاء اسبير 

)لغة اجنليزية (- لينا مزاهرة ) محاسبة ( وباشراف مدربة الفريق تغريد مؤمنة .

الفوز  من  الهاشمية  فريق  متكن  القدم  كرة  خماسي  منافسات  صعيد  وعلى 
بامليداليات البرونزية بعد فوزه على فريق جامعة الطفيلة التقنية بنتيجة 0/5 
وعلى فريق جامعة فيالدلفيا بنتيجة 1/2 وتعادل سلبيا  مع  فريق جامعة البلقاء 
التطبيقية  ليعود بفوز ساحق على فريق جامعة اربد االهلية بنتيجة 2/6 وخرج 
وامليداليات  الثالث  باملركز  ليتوج  للبطولة  نهائي  النصف  الدور  من   الفريق 

البرونزية .
وقد مثل فريق القدم الطلبة : عمر اجلبور – محمد احلويطات – مالك العموش 
–محمد اخلاليلة – عامر الروايضة – سامر رمضان – بهاء القزعة – فراس الطفيلي 
البدنية  التربية  كلية  من  .....وجميعهم  الرفاعي  الهادي  عبد   – القماز  طارق   –
وعلوم الرياضة واشرف عليهم مدربي الفريق خليل سعد وشامل الداغستاني 

عن  الوفد  رئيس  الطلبة  شؤون  عميد  عليمات  يوسف  الدكتور  عبر  وقد  هذا 
سعادته بالنتائج املميزة لفرق الهاشمية خالل البطولة مثمنا اجلهود الطيبة 
التي قدمها الطلبة املشاركون والوفد االداري املرافق لهم بقيادة السيد حسني 
شؤون  عميد  الدكتور  بدوره  شكر  الذي  الرياضي  النشاط  دائرة  مدير  سويلم 

الطلبة على دعمه املتواصل للفرق الرياضية في اجلامعة .

فضية لفريق طاولة الطالبات وبرونزية خلماسي قدم الطالب
 في بطولة االتاد الرياضي للجامعات االردنية
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علـى موعــد

:
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:

فريق العمل

طلبة
 اللجنة اإلعالمية  ورواق الهاشمية الثقافي 

التصميم واإلخـراج      
رائــد أحمد اخلزاعله

             األخبار
  دائرة العالقات الثقافية والعامة

ــر         ــس التحريـــ رئي
التحريــر    ــر  مديـــ
التحرير  ــكرتير  س

ــات عليـم ــف  يـوس د. 
صــابـــر الـهــزاميـــه
اخلـزاعله أحمد  رائــد 

بقلم: رئيس التحرير
عميد شؤون الطلبة

د.يوسـف عـليـمـات 

مدير النشاط الثقافي والفني
صابر الهزامية

  تتجّلى في عيد ميالد قائد الوطن جاللة سّيدنا امللك 
جوهريَّة  مفاهيم  املفّدى  احلسني  ابن  الثاني  عبداهلل 

محورها: العزم ، والعطاء واإلجناز، واإلنسانيَّة.

  ففي هذا الزمن الهاشمي اجلميل تتماهى سنابل اخلير 
إلى شرعية  إضافة  والتاريخية  الدينية  الشرعيتني  مع 
ة خيراٍت ِحَسان ما كانت  اإلجناز ليجني أبناء الوطن واألمَّ
بشارة  جاءت  وهكذا  واألمة.  الوطن  في سبيل  إالّ  يوماً 
من  كان  »لقد  وناجزة:  صادقة  ثراه  اهلل  طّيب  احلسني 
الباري جّل وعال، ومن فضله علّي وهو الرحمن الرحيم أن 
وهبني عبداهلل، قبل بضعة أيام، وإذا كانت عني الوالد 
في نفسي قد قّرت بهبة اهلل وأعطية السماء، فإّن ما 
إالَّ  يرّد،  أستشعره من سعادة وما أحس به من هناء ال 
أّن عضواً جديداً قد ولد ألسرتي األردنية، وابناً جديداً قد 

جاء ألمتي العربيَّة«

  واألردنيون إذ يحتفون مبيالد القائد؛ فإّنهم يستذكرون 
بكل معاني اإلخالص، والوالء، واالنتماء مسيرة نهضوية 
كلِّ  في  أكلها  تؤتي  السماء  في  وفرعها  ثابت  أصلها 
حني بإذن رّبها؛ إنها مسيرة بنَّاءة أسهمت في جعل هذا 
التقّدم والعلم  الوطن احلبيب يتبوأ مكانة سامية في 

واحلضارة.

  لقد كان الهاشميون، خير عباد اهلل ، وما زالوا منارات 
خير وهدى تستنير بها األمة إذا ما نابت نائبة أو ادلهّم 
خطب، ومسارات التاريخ إلى يوم الناس هذا خير شاهد.
عهد  فجرها  هاشمية  رسالة  أمام  هذه،  واحلال  إّننا، 
لبّث  وتضحياتهم  الهاشميني  نبل  ومسارها  النبّوة، 
أو  ظالم  األمة  وجود  اعترى  ما  إذا  التنوير  وثقافة  النور 

حتّجر.
  نحتفي اليوم بعيد ميالد قائدنا لنقول: »كّل عام وأنت 
بخير يا سّيدنا«، فقلوبنا معك، وسيوفنا معك، ووالؤنا 
صانع  يا  القمة  في  خافقة  الرايات  ولتظّل  لك،  وحبنا 

أمجاد األمة.

راياتك تخفق في القّمة

وطني فديتك

املفتدى أعز  يا  فديتك  وطني 

الزمان قصائدي رددُت في سمع 

للعلى ترابك  من  شبر  كل  من 

وبكل درب من دروبك قصة للمـــ

ممّجدا عشت  األعــراق  طيب  يا 

ترّددا الفؤاد  في  حّبك  وقصيُد 

جتــّددا واإلبـــاُء  النشامى  عــرج 

دا ُسجَّ املالئك  تدوها  جـد 
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