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فــي سـتيــنـيــة  الـمـلــك
الثاين  عبدالله  املفدى  قائدنا  بلغها جاللة  املبارك  العمر  من  عاًما   ستون 

تنوع  عىل  املناسبة  يف  عنها  يكتب  أبوابًا  يلج  أن  وللمتتبع  الحسني،  ابن 

ليصل  سعيه  إدامة  يف  جاللته  ترجمه  واحد  اتجاه  يف  تصب  لعلّها  غاياتها 

للتحديات  التصدي  يف  ومكانته  وحضارته  بتاريخه  تليق  مرتبة  إىل  باألردن 

من  أسالفه  شأن  ذلك  يف  جاللته  شأن  واإلسالمية  العربية  األمتني  تواجه  التي 

باألمة  أحلت  التي  النازالت  مع  مبارش  متاس  عىل  كانوا  ذادوا  وأجداد  آباء 

ما  إذ  ومقدساتها،  وأمانها  وأمنها  دينها  حامية  سبيل  يف  أنفسهم  ونذروا 

انفك جاللته ومنذ ثالثة وعرشين سنة القائد الذي حفظ العهد وصان اإلرث 

استودعها  التي  العربية  الرسالة  األمني عىل  أنه  معلًنا  عاملية  آفاق  وانطلق يف 

الله يف عنقه كقائد عريب هاشمي، فام غابت عنه فلسطني وال أغمض عيًنا إال 

املسلمني  عند  ورمزيتها  بتاريخها  متمسكًا  القدس  نحو  ترشئّب  الثانية  وكانت 

معامل  لتغيري  أُحادي  إرسائييل  إجراء  ألي  ورافًضا  العامل  أنحاء  يف  واملسيحيني 

املقدسة. املدينة  هذه  يف  القائم  الوضع 

من  عقدين  بها  نستعيد  هامة  محطة  امللك  جاللة  ميالد  عيد  يف          

الهاشمية، وهي سنوات  القيادة  الراسخ يف عقيدة  املليك  للنهج  استمراًرا  كانت  الله،  بعون  املمتدة  الزمن وزيادة هي حصيلة فرتة حكم جاللته 

ارتكز  واقتدار  وعزمية  بهّمة  املباركة  الخري  مسرية  فتواصلت  الهاشمية  األردنية  اململكة  تاريخ  يف  الرابع  للعهد  عنوانًا  تكون  أن  جاللته  لها  أراد 

انطلق  املبارك  املليك  الهدي  هذا  وعىل  املتالحقة،  وتطوراته  الحديث  العرص  ملفردات  توظيف  مع  العظيم  الحسني  والده  إرث  إىل  امللك  فيها 

والتعصب  التطرف  ونبذ مفاهيم  املشرتك  والعيش  الحوار  ثقافات  بتعزيز  مناديًا  العامل  وإقليمي ودويل وجاب  أكرث من صعيد محيل  جاللته عىل 

مكانها  تراوح  ستبقى  والتطوير  والتنمية  للبناء  محاولة  أي  وأن  واإلنتاج  العمل  عىل  املحفزة  البيئة  هو  اآلمن  العامل  أن  منه  إميانًا  واإلرهاب، 

واالستقرار. باألمن  الشعوب  تنعم  مل  إن 

الذي  املستقبل  واسترشاف  النظر  وبعد  واالعتدال  الحكمة  نهج  وان  لله  والحمد  الصحيح  باالتجاه  نسري  بأننا  نؤمن  امللك  ستينية           يف 

العام،  املال  عىل  واملحافظة  الفساد  دابر  وكرس  اإلنسان  وحقوق  واملؤسسات  القانون  دولة  لبناء  والتقدير  باالحرتام  يحظى  امللك  جاللة  جسده 

تجسيًدا  عنها  غنى  ال  وقناعة  رشيد  كمنهج  الحكم  يف  الدميقراطي  بالنهج  واإلميان 

ولطاملا  لألردن،  الحديث  البناء  يف  الزاوية  الدميقراطية هي حجر  أن  جاللته  لرؤية 

ورشة  يف  واملساهمة  العام  بالشأن  االنخراط  يف  للمواطنني  جاللته  دعوات  كانت 

الخاّلقة  طاقاتهم  وإطالق  وقدراتهم  الشباب  دور  وتفعيل  الوطن  مستقبل  بناء 

تلكؤ. أو  وبال خوف  تردد  بال  ورأيهم  كلمتهم  لقول  لهم  املجال  وإفساح 

التي  الرضورية  الترشيعات  سن  عىل  حرصه  نستذكر  امللك  ستينية  يف          

والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  الحياة  يف  كامالً  دوراً  األردنية  للمرأة   أّمنت 

يف  متقدمة  مناصب  وتولت  القرار  صنع  يف  بفعالية  تشارك  فأصبحت  اململكة،  يف 

الخاص  القطاع  ويف  والسفرية،  والقايض،  والوزيرة،  والنائب  العني  فهي  الدولة، 

ومؤهالتها  خرباتها  بفضل  ومتكنت  وأهمية،  حساسية  املواقع  أكرث  يف  املرأة  نجد 

التوقعات فاقت  التي  املنجزات  تحقيق  من 

به  يقوم  الذي  واملوصول  الدؤوب  العمل  حجم  عند  نتوقف  امللك  ستينية  يف 

عىل  واإلنسانية  التفقدية  جوالته  ويف  والتنمية  اإلصالح  مسرية  يف  املفدى  مليكنا 

وحواراته  املفتوحة  لقاءاته  ويف  اململكة  محافظات  و  قرى  و  ومخيامت  بوادي 

عن  بعيداً  الفريد  بتواضعه  شعبه  أبناء  رشائح  كافة  مع  يجريها  التي  الرصيحة 

وإلزام  وتلبيتها  مطالبهم  اىل  واالستامع  والقادة  امللوك   من  غريه  بروتوكوالت 

هذه  لتنفيذ  زمنية  وبأجندة  لها  العملية  الخطط  لوضع  العالقة  ذات  الجهات 

املرشوعات. 

بألف خري امللك  عام وجاللة  األردن وكل  الله  حفظ 

الريموك رئيس جامعة   – إسالم مساد   أ.د. 

جــامـعــة الـيـــرمـــوك
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ستـون  عــامًا  مديــدًا 

دمـت لنـــا  قائدًا و ذخـرًا   

أسـرة جـامعـة اليـرمـوك



تـقـارير2

جاللـته قـاد اململكة بهمة وعزمية واقتدار حنو آفاق متجددة من العمل والعطاء والتميز
مكتسبات تنموية مشلت خمتلف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية والفنية

األسرة األردنية الواحدة حتتفل بالعيد الستني مليالد جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني

ثراه، وسمو  الله  طّيب  بن طالل،  الحسني  امللك  الله، جاللة  بإذن  له  للمغفور  األكرب  االبن  الثاين؛  عبدالله  امللك  مليالد جاللة  السّتون  العيد  املايض،  الثاين  كانون  من  الثالثني  يف   صادف 

الحسني. منى  األمرية 

وتأيت ذكرى ميالد قائد الوطن، الحفيد الحادي واألربعني لسيدنا محمد، صىّل الله عليه وسلم، يف وقت يزداد فيه األردن منعة وصموداً، وُقدرة عىل تحويل التحديات إىل فرص واعدة، 

القانون. وسيادة  املؤسسات  ودولة  الدستور  حكم  نهج  يُرّسخ  تراكمي  إصالحي  عمل  منظومة  ضمن 

ثقتهم  مؤكدين  املشرتك،  والعيش  الوطنّية  والوحدة  والعطاء  لإلنجاز  أمنوذًجا  األردن  يبقى  أن  عىل  العزم  عاقدين  امللك،  جاللة  خطى  عىل  والتقدم  البناء  مسرية  األردنيون  ويواصل 

ُمقّدراته. وصون  الوطن  رفعة  أجل  من  اإلنجازات  حّققت  التي  الهاشمية  بقيادتهم  وإميانهم 

مصادرها. من  املعرفة  لطالب  منوذجاً  جاللته  مسرية  من  جعلت  واملعرفة  والثقافة  بالوعي  زاخرا  معرفياً  سجالً  عاّمن،  يف  ميالده  منذ  جاللته،  حياة  مراحل  وكانت 

يف  ديرفيلد  وأكادميية  إيجلربوك  مدرسة  إىل  ثم  ومن  بإنجلرتا،  ساري  يف  إدموند  سانت  مدرسة  إىل  بعدها  لينتقل  اإلسالمية،  العلمية  الكلية  يف  االبتدايئ  تعليمه  امللك  جاللة  وتلّقى 

هناك. الثانوية  دراسته  جاللته  أكمل  حيث  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

الدراسات  مجال  يف  أوكسفورد  بجامعة   1982 عام  التحق  ثم  ثان،  مالزم  برتبة  وتخرج  املتحدة،  اململكة  يف  امللكية  العسكرية  ساندهريست  بأكادميية  جاللته  التحق   ،1980 العام  ويف 

.1985 العام  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كنتايك  بوالية  نوكس  فورت  املتقدمة يف  الدروع  بدورة ضباط  األوسط.والتحق جاللته  الرشق  الخاصة يف شؤون 

1989، بعد أن أتّم برنامج بحث ودراسة متقدمة يف الشؤون الدولية، ضمن برنامج املاجستري  وحصل جاللة امللك عىل درجة املاجستري يف السياسة الدولية من جامعة جورج تاون عام 

الخارجية. الخدمة  شؤون  يف 
يف  لرسية  قائداً  العريب  الجيش  يف  بدأ  حيث  امللكية،  العسكرية  ساندهريست  أكادميية  من  تخرجه  بعد  الجندية  درب  يف  بعدها  تدّرج  وأملانيا،  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  يف  متنوعة  عسكرية  خربات  األكادميية  الدراسة  عىل  جاللته  أضاف  وقد 

الدولية. العسكرية  املعايري  أحدث  وفق  القوات  هذه  تنظيم  وأعاد  عميد،  برتبة   1994 عام  امللكية  الخاصة  للقوات  قائداً  أصبح  حتى  العسكرية  صفوف  يف  وبقي   ،1989 عام  امللكية/17  الدبابات  كتيبة 

نوعية  بأفضل  أردين  أن يحظى كل  بقوله: “طموحي هو  تعليم متقدم وحديث، وقد عّب ر جاللته عن هذا  الحصول عىل  أبناء وبنات شعبه من  لديه نحو متكني  القوي  الدافع  امللك،  به جاللة  الذي حظي  التعليم،  املتميز من  التنوع  وشكّل هذا 

بالتعليم”. تبدأ  اإلبداع  وطريق  اإلبداع،  ميزته  األردين  فاإلنسان  التعليم،  من 

ثراه،  الله  بن طالل، طيب  الحسني  امللك  الله، جاللة  بإذن  له  املغفور  والده،  بعد وفاة  لألردن  ملكاً  بجاللته  نودي  فيام  للعهد،  ولياً  آنذاك  األمري عبدالله  بتسمية   ،1962 الثاين عام  كانون  والثالثني من  الحادي  السامية يف  امللكية  اإلرادة  وصدرت 

الحديث. األردن  بناء  ملسرية  معززاً  للمملكة،  الرابع  العهد  جاللته  ليتوىل   ،1999 العام  يف 

هاشم،  األمري  وسمو   ،2009 متوز   2 يف  للعهد  ولياً  باختياره  السامية  امللكية  اإلرادة  صدرت  الذي  الحسني  األمري  سمو  هام؛  بنجلني  جاللتاهام  ورزق   ،1993 حزيران  من  العارش  يف  العبدالله  رانيا  امللكة  بجاللة  الثاين  عبدالله  امللك  جاللة  واقرتن 

سلمى. األمرية  وسمو  إميان  األمرية  سمو  بابنتني هام؛  جاللتاهام  رزق  كام 

وترسيخ  النوعي،  اإلنجاز  عىل  ترتكز  والعامل،  املنطقة  يف  مؤثرة  دولة  األردن  من  لتجعل  واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  الحياة  مناحي  مختلف  شملت  جذرية  إصالحات  نحو  املتعاقبة،  للحكومات  وتوجيهاته  جاللته  بقيادة  اململكة  ومضت 

الدوليني. واألمن  السلم  ونرش  والتطرف،  اإلرهاب  ومحاربة  املنطقة،  يف  السيايس  االستقرار  جانب  إىل  واإلدارية،  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  وتحقيق  اإلنسان،  وحقوق  القانون  سيادة  واحرتام  الدميقراطية 

مكافحة  منظومة  وتعزيز  الفرص  وتكافؤ  العدالة  وتحقيق  القانون،  واملساءلة وسيادة  الشفافية  مبدأ  تكريس  أهمية  يؤكد  مثلام  امللك،  أولويات جاللة  له، جوهر  املقدمة  الخدمات  واالرتقاء مبستوى  األردين،  املواطن  رفع مستوى معيشة  ويتصّدر 

املؤسسات. جميع  بني  والتنسيق  التعاون  أهمية  عىل  دوماً  ويشدد  الفساد، 

املفاهيم  توضيح  يف  كبرية  جهوداً  جاللته  يبذل  كام  األردين،  للمواطن  األفضل  تحقيق  إىل  امللك  جاللة  يسعى  والدولية،  واإلقليمية  املحلية  املستويات  مختلف  وعىل  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  مبختلف  ودؤوبة  ُمكّثفة  جهود  وعرب 

العامل. دول  مع  التعاون  آفاق  وتعزيز  املنطقة،  يف  واالستقرار  األمن  تحقيق  أجل  من  مساعيه  جاللته  مواصلة  جانب  إىل  الحنيف،  اإلسالمي  الدين  منها  ينطلق  التي  السمحة 

منذ  األردن  شهد  حيث  األردنية،  للدولة  الدميقراطي  البناء  يف  أساس  كركن  بها  واالرتقاء  الترشيعية  السلطة  أدوار  وتوسيع  األردين،  الوجدان  يف  املتجذرة  الدميقراطية  املامرسة  إثراء  عىل  الدستورية،  مسؤولياته  تسلّمه  منذ  امللك  جاللة  وحرص 

جاللته. قادها  كبرية  إصالحية  خطوات  الحكم،  مقاليد  جاللته  تويل 

العمل  وآليات  بالقانونني  حكامً  املتصلة  الدستورية  بالتعديالت  والنظر  السياسية،  لألحزاب  جديد  قانون  ومرشوع  لالنتخاب  جديد  قانون  مرشوع  وضع  مهمتها  حدد  السياسية،  املنظومة  لتحديث  ملكية  لجنة  جاللته  شكّل  املايض،  حزيران  ويف 

األردن. يف  الدميقراطية  الحياة  وتجذير  لتعزيز  ملكية  خطوة  يف  عمل،  برنامج  ضمن  الواقع  أرض  عىل  اللجنة  ومخرجات  توصيات  ترتجم  وأن  النيايب، 

للنهوض  مشرتكة  ورؤى  توافق  وذات  شاملة  اللجنة  مخرجات  تكون  أن  برضورة  املليك  االهتامم  والفكرية،  السياسية  التيارات  وكذلك  األردين،  املجتمع  فئات  مختلف  ضمت  حيث  شخوصها،  تنوع  حيث  من  امللكية،  اللجنة  تشكيلة  وعكست 

األفضل. نحو  الوطن  مبسرية 

العزيز”،  الكريم ووطننا  الذي يستحقه شعبنا  املستقبل  لتحقيق  الشامل،  التحديث  أمام “محطة جديدة يف مسرية  األردن  أن  أكد جاللته  التاسع عرش،  األمة  األوىل ملجلس  العادية  الدورة  امللك  به جاللة  افتتح  الذي  السامي،  العرش  ويف خطاب 

ومؤسسات”. مجتمعاً  الدولة  قوة  مصادر  لتعزيز  تأخري  أو  تردد  ودون  مبسؤولية  االتجاه  هذا  يف  السري  عىل  “عازمون  بأننا  جاللته  مشدداً  املطلوب،  التحديث  لتحقيق  اآلمن  الطريق  هو  واضحة  برامج  االنتقال ضمن  أن  التجارب  أثبتت  إذ 

برملانات  لتشكيل  الحزبية،  للحياة  حاضنة  بيئة  إىل  الوصول  بهدف  الكريم،  ملجلسكم  الحكومة  قدمتها  التي  الدستورية  والتعديالت  السياسية،  واألحزاب  االنتخاب  قانوين  وإقرار  مناقشة  مسؤولية  “أمامكم  أن  إىل  األمة  ملجلس  جاللته  وأشار 

نسمح  لن  الذي  الحزيب  للعمل  ضامنات  تشمل  وهي  دستوري،  أصل  لها  املقرتحة  فالترشيعات  ذلك،  لتحقيق  ومسؤولياتها  بدورها  تنهض  أن  واألحزاب  السياسية  القوى  “عىل  أن  إىل  الفتاً  فيها”،  بارز  دور  واملرأة  للشباب  يكون  بحيث  املستقبل، 

كانت”. جهة  أي  من  فيه  التدخل  أو  بإعاقته 

من  والرسمية  الشعبية  الفاعليات  ممثيل  مع  عديدة  لقاءات  جميعاً،  األردنيني  بيت  الهاشمي،  املليك  الديوان  يشهد  فيام  فيها،  املواطنني  ولقاء  اململكة،  مناطق  من  العديد  زيارة  عىل  لجاللته،  التواصيل  النهج  إطار  يف  امللك،  جاللة  ويحرص 

املواطنني. ومقرتحات  واحتياجات  هموم  إىل  مبارشة  االستامع  عىل  جاللته  تركيز  اللقاءات  هذه  عكست  حيث  للمواطنني،  واملعيشية  االقتصادية  األوضاع  وتطوير  تحسني  سبل  عىل  مبجملها  تركّز  والقطاعات،  املحافظات  مختلف 

إىل مشاريع  لتتحول  أفكارهم ودعم مشاريعهم،  احتضان  تحفيزهم ومتكينهم من خالل  يؤكد جاللته دوماً عىل رضورة  برعايته ومساندته، كام  امللك، ويحظون  اهتاممات جاللة  ُصلب  األردين يف  الشباب  يقع  بأبنائه،  الحقيقية  األردن  ثروة  وألن 

بعطائه. واملتميز  املبدع  األردين  اإلنسان  يف  االستثامر  عىل  جاللته  رؤية  تقوم  حيث  اقتصادية،  قيمة  وذات  للدخل  مدّرة  إنتاجية 

وتدريباً  إعداداً  الطليعة  يف  املؤسسات  هذه  تكون  أن  عىل  ويحرص  اهتاممه،  ُجل  األمنية،  واألجهزة  العريب  الجيش  املسلحة-  للقوات  األعىل  القائد  امللك؛  جاللة  يويل  األمنية،  واألجهزة  العريب،  الجيش   - األردنية  املسلحة  القوات  صعيد  وعىل 

واملتقاعدين. العاملني  منتسبيها  أوضاع  تحسني  إىل  إضافة  وجه،  أكمل  عىل  مبهامها  والقيام  ومكتسباته  الوطن  حامية  عىل  قادرة  لتكون  وتأهيالً، 

الصعيد  عىل  الفلسطينيني  لألشقاء  متواصل  مليك  دعم  مع  ترافقت  جهود  وهي  الدولتني،  حل  وفق  اإلرسائييل  الفلسطيني  الرصاع  إنهاء  ورضورة  الفلسطينية،  القضية  مركزية  عىل  للتأكيد  الفاعلة  الدول  مع  الدؤوبة  جهوده  امللك  جاللة  ويكّرس 

واإلنساين. السيايس 

ودعم  واملسيحية،  اإلسالمية  ومقدساتها  العربية  هويتها  عىل  للحفاظ  املقدسات،  هذه  عىل  الهاشمية  الوصاية  منطلق  من  الرشيف،  القدس  يف  واملسيحية  اإلسالمية  للمقدسات  وراعياً  وحامياً  وصياً  باعتباره  كبرية  جهوداً  امللك  جاللة  ويبذل 

ومسيحيني. مسلمني  سكانها،  وتثبيت 

السالم  لتحقيق  وجهوده  القضايا،  هذه  مع  التعامل  يف  املحوري  جاللته  ودور  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  مختلف  إزاء  امللك  لجاللة  الواقعية  والرؤية  املعتدلة  السياسات  نتيجة  دولياً،  متميزة  مبكانة  جاللته،  بقيادة  اليوم،  األردن  ويحظى 

والعامل. املنطقة  يف  واالستقرار  األمن  وتعزيز 
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قبل   الحسني  مات  ظهريته  ففي  دالالتها،  األردنيون  تستوقف  ذكرى  عام  كل  من  شباط  من  للسابع 

واملعمورة،  الوطن  أرجاء  بن طالل مدويًّا يف  الحسني  كان مثل رحيل  عاًما، وأي رحيل  ثالثة وعرشين 

وأمانه  أمنه  يف  منيع  عتيد  صلب  حّر  وطن  بناء  يف  والتضحية  الفداء  من  قليال  إال  قرن  نصف  بعد 

فيه  وهن  وال  قناة  فيه  له  النت  ما  مضٍن  وجهاد  وكفاح  إرادة  من  أويت  ما  بكل  حياضها  عن  للذود  األمة واملنافحة  بقاء  معركة  يف  ودوره 

الويف ألمجادها ولتطلعاتها واملؤمن بحتمية  بأمته،  الجأش ويقول بأعىل صوت “... واألردن املعتز  العزم وال نكص عىل “عقبيه” وهو رابط 

استعادة  العمل عىل طريق  والتفكك، سيواصل  الخالف  تيارات  أوصالها من  قامتة ويرسي يف  ما يخيم عىل ساحتها من ظالل  برغم  انتصارها 

وتعزيزه”. ودعمه  العريب  التضامن 

للمملكة  ملكًا  به  نودي  منذ  عليه  كان  مبا  إال  حازها  ما  التي  ومنزلته  الحسني  مكانة  عىل  عاملي  وإجامع  مرّشف  وسجّل  مجيد  تاريخ     

عند  يعدل  يشء  ال  أن  مدرسته  يف  التعلم  أراد  من  علّم  الذي  وهو  اجله  من  الروح  عليه  هانت  ما  ألجلها  خاض  والتي  الهاشمية  األردنية 

هو  ذلك  كان  بالوفاء  والوفاء  بالحب  والحب  عينيه،  نصب  وتقواه  الله  مخافة  واضًعا  به  قام  عام  والرضا  الضمري  راحة  من  أكرث  اإلنسان 

ويلقون  الحسني  يبكون  وهم  واألطفال،  والشباب  والرجال  الحرائر  بدموع  الكبري  الفقيد  عىل  حزنهم  فيه  وترجموا  األردنيون  بادله  الذي 

وباق  خالد  إرثه  بأن  وإميانهم  قوتهم  الحسني  إميان  من  ويستلهمون  ويصربون  ويصربون  بعدها،  به  لهم  لقاء  ال  التي  األخرية  النظرة  عليه 

حيينا. ما  فينا 

لقد  يقول”  وهو  بثقة  يرقبه  والشعب  وأعيانه  األمة  نواب  أمام  يقف  الذي  الثاين  عبدالله  لنجله  الراية  أسلم  ما  بعد  مطمئًنا  الحسني  رحل 

الشباب  بهّمة  ينطلق  ثم  الله”،  بعد  ورجايئ  عزايئ  وأنتم  وأخوايت  إخواين  اليوم  وأنتم  أيب..  كان  كام  منكم  واحد  لكل  وأخاً  أباً  الحسني  كان 

ويقول  الحق  ينارص  الذي  األردن  هذا  ومسؤوليته،  دوره  ومستقبلها  األمة  بقاء  معركة  يف  ألردننا  إن  أجمع  للعامل  ويعلن  الشيوخ  وحنكة 

العليا، املبني عىل امنت األسس الخالدة،  الواعية املصممة، الجادة املخلصة، أردن املبدأ القويم واملثل  كلمته، أردن الرشف واألرسة الواحدة 

لقدره”. الواعي  بنفسه،  الواثق   ، الدنيا  عىل  واملنفتح 

هذا اليوم

قسم النشاط الثقايف واإلعالمي

طلبة الريموك يهنئون جاللة امللك املفدى بعيد ميالده امليمون

وحله  سعيه  يف  ربه  بتأييد  الواثق  وهو  وإلينا،  ومنا  ومعنا  فينا  الثاين  وعبدالله  الدوران  عن  عجلتها  تتوقف  ال  مستمرة  ماضية  واملسرية  الحسني،  أليب  والبيعة  والوفاء  الحسني  وفاة  ذكرى  األردنيون  يحيي 

الفتنة. بنا  وأراد  العداء  ناصبنا  من  وأشّداء عىل  بيننا  فيام  رحامء  خلفنا،  من  وال  قبلنا  من  يؤتنّي  ال  نبقى  وهكذا سوف  األردن  يف  كنا  هكذا  ألننا  املواطن،  وكرامة  الوطن  لعيون  وترحاله 

وأردنية  أردين  كل  بني  املشرتك  والتعايش  الحوار  مسرية  اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية  واإلصالح  والعمل  البناء  مسرية  املباركة،  الخرّية  املسرية  لتستمر  العظيم،  الحسني  أيب  عمر  يف  وأطال  الحسني  الله  رحم   

ومنابته.  أصوله  شتى  من 

الوالء  يغمرها  وبكلامت  واعتزازا،  فخرا  تفيض  مبشاعر 

طلبة  عرب  الحكيمة،  الهاشمية  وقيادته  للوطن  واالنتامء 

العيد  بحلول  وسعادتهم  بهجتهم  عن  الريموك  جامعة 

ابن  الثاين  عبدالله  املعظم  امللك  جاللة  مليالد  الستني 

مبوفور  جاللته  ميتع  أن  وجل  عز  الله  داعني  الحسني، 

رؤوسنا،  فوق  تاجا  يبقيه  وأن  والعافية،  الصحة 

جاللته  ظن  حسن  عند  يكونوا  بأن  جاللته  معاهدين 

الهاشمي  والعرش  لألردن  أوفياء  تغيري  فرسان  فيهم، 

املفدى.

بني  طارق  القانون،  يف  املاجستري  مرحلة  يف  الطالب 

بكلامت  قلبي  ينطق  القائد،  ميالد  عيد  يف  قال:  ارشيد 

واألمل. والرسور  الفرح  بعبق  مليئة 

ميالدك  يوم  يأيت  عام  كل  يف  الجاللة،  صاحب  سيدي 

الغايل وتتسارع  أبناء وطننا  الفرح و الرسور عىل  فيعم 

شعبك  أبناء  وجوه  عىل  أمل  بسمة  لرتسم  الكلامت  فيه 

قلوب  أعامق  من  النابعة  التهاين  رسائل  وتعد  املعطاء, 

األردنيني.

يسجل  الستون  ميالدك  عيد  يف  ارشيد،  بني  وأضاف 

التاريخ يوماً جديدا يف مسرية الهاشميني املليئة بالعطاء 

األفضل  املستقبل  لتحقيق  والشهامة،  والتضحية 

باألردن  قدماً  للميض  خطاهم  ونستذكر  الغايل،  ألردننا 

من  العديد  العديد  وتحقيق  والتقدم,  االزدهار  نحو 

ودوليا،  وعربيا  محليا  وطننا  شهدها  التي  االنجازات 

املجاالت. شتى  يف  التنموية  الربامج  تبني  إىل  والسعي 

بأن  صدق  وبكل  نعدك  سيدي  اليوم  هذا  يف  وقال، 

طاقاتنا  كل  نكرس  الغايل،  لوطننا  دوما  األوفياء  نكون 

واالنتامء  الوالء  عهد  عىل  نبقى  وأن  لخدمته،  وأفكارنا 

وأنتم  ال  كيف  الحكيمة,  الهاشمية  وقيادته  لألردن 

تؤكد  لهم،  األول  واملوجه  للشباب  الداعم  سيدي  يا 

يف  مشاركتهم  وتعزيز  أفكارهم  وتبني  متكينهم  رضورة 

وإظهار  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  الربامج 

االيجايب. دورهم 

قالت:  الجغرافيا،  قسم  من  جازي  يحيى  إميان  الطالبة 

عبدالله  امللك  جاللة  املفدى  لقائدنا  التهاين  أرسل 

ميد  أن  القدير  العيل  الله  وأدعو  الحسني،  ابن  الثاين 

العربية  وألمتنا  لنا  سندا  يبقيه  وأن  جاللته  بعمر 

بجاللة  وفخرها  اعتزازها  عن  معربة  واإلسالمية، 

الهاشمية،  الدوحة  سليل  املعظم  الثاين  عبدالله  امللك 

واألرسة  واألردن  جاللته  يحفظ  بأن  تعاىل  لله  متوجهة 

مكروه. كل  من  الواحدة  األردنية 

العربية  اللغة  قسم  من  ياسني  بني  حمزة  الطالب 

امللك  جاللة  مليالد  الستني  العيد  يف  قال:  وآدابها، 

لجاللته  والتربيك  التهنئة  آيات  أسمى  أرفع  املعظم 

أردين وأردنية،  العزيزة عىل قلب كل  املناسبة  يف هذه 

ميده  وأن  جاللته  يحفظ  أن  القدير  العيل  الله  وأدعو 

الخري  طريق  عىل  يسدد  وأن  والعافية،  الصحة  مبوفور 

خطاه، وأن يحفظه ذخرا وسندا لألردن واألرسة األردنية 

واإلسالمية. العربية  واألمتني 

يف  قالت:  األعامل،  إدارة  قسم  من  نوارصة  رياد  الطالبة 

صاحب  حرضة  مقام  إىل  أرفع  الستني،  جاللته  ميالد  عيد 

الحسني  ابن  الثاين  عبدالله  امللك  الهاشمية  الجاللة 

أعرب  املناسبة  هذه  ويف  والتربيك،  التهنئة  آيات  أسمى 

وجاللته  عام  وكل  املفدى،  بقائدنا  واعتزازي  فخري  عن 

بألف خري. الواحدة  األردنية  واألردن واألرسة 

الطالبة سبأ عبدالله من قسم معلم صف، قالت: يف عيد 

الحسني،  ابن  الثاين  عبدالله  املفدى  القائد  جاللة  ميالد 

العطاء  مسرية  بقائد  واالعتزاز  الفخر  كلامت  أخط 

وسندا.  قائدا  جاللته  يديم  أن  الله  وأدعو  واإلنجاز، 

بأن  نعاهده  جاللته  مليالد  الستني  العيد  يف  وأضافت، 

جنده  نبقى  وأن  الالمتناهي،  العطاء  مسرية  معه  نواصل 

واألردنيني  وجاللته  األردن   الله  وحمى  األوفياء، 

مكروه. كل  من  جميعا 

العامة،  اإلدارة  قسم  من  العزب  حسان  الطالب 

عبدالله  املفدى  القائد  جاللة  ميالد  عيد  يف  قال: 

واعتزاز  فخري  مشاعر  عن  أعرب  الحسني  ابن  الثاين 

عبدالله  املفدى  امللك  جاللة  قائال:  املفدى،  بقائدنا 

تقف  خري  سنبلة  اليوم  أنت  ها  الحسني،  ابن  الثاين 

يف  دورك  فتؤدي  األردن،  جبال  كشموخ  شامخة 

الحبيب  لبلدنا  الحضاري  والتقدم  الحياة  معركة 

بأمانة وإخالص، ونحن يف قيادتكم سيدي جيال يرنو 

وبقيادتكم  والعقبات،  الصعاب  يتخطى  العال،  نحو 

الصحيح. الطريق  نحو  نسري  سيدي  الحكيمة 

العيد  بحلول  وسعادته  بهجته  عن  العزب  وأعرب 

من  الثالثني  بيوم  متغنيا  امللك،  جاللة  مليالد  الستني 

جاللة  ميالد  شهد  الذي  الصباح  وذلك  ثاين  كانون 

وشعبه،  وطنه  لخدمة  نفسه  نذر  الذي  امللك 

مسرية  يواصل  أن  وشجاعته  بحكمته  واستطاع 

األمنوذج  األردن  بناء  يف  واألردنيني  وأجداده  آبائه 

واالستقرار. األمن  يف 

الصحافة  قسم  من  معابرة  براءة  الطالبة 

املعظم  امللك  جاللة  ميالد  عيد  يف  قالت: 

طالب  نحن  نتقدم  الحسني  ابن  الثاين  الله  عبد 

والتربيك  التهنئة  أيات  بأسمى  الريموك  جامعة 

له  ونقول  املفدى  قائدنا  جاللة  من  واإلعتزاز 

السالم  وإن  صفاتك  واألمان  والعطاء  اإلخالص  إن 

املناسبة  هذه  ويف  عاداتك  من  والكرم  والصدق 

معاهدين  خلفك  من  ونحن  رس  لك  نقول  سيدي 

الهاشمية  وقيادته  للوطن  املخلصني  نبقى  أن  الله 

. وسنداً  ذخراً  لنا  ودمت  الحكيمة 
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الطلبة  شؤون  عامدة  أهمية  املومني  رياض  الدكتور  اإلدارية  للشؤون  الريموك  جامعة  رئيس  نائب  أكد 

الجامعة. رسالة  من  رئيس  جزء  تعد  التي  الريادية  الالمنهجية  األنشطة  ومصدر  الدافئ،  الطلبة  بيت  باعتبارها 

بأهمية  السامية  امللكية  للتوجيهات  واستجابة  الجامعة  إدارة  إن  العامدة،  ملبنى  تفقدية  زيارة  خالل  وقال 

تطوير  أعينها  نصب  تضع  فإنها  ووطنهم،  مجتمعهم  تجاه  مسؤولياتهم  لتحمل  وإعدادهم  الشباب  دور  تفعيل 

البناءة. ألفكارهم  وراعيا  للطلبة  مرجعا  باعتبارها  خدماتها  وتجويد  العامدة  دور 

يؤدي  مبا  دوائرها  كافة  يف  العمل  خطط  تطوير  نحو  العامدة  توجه  تدعم  الجامعة  إدارة  أن  وأضاف، 

املختلفة  والجهات  العامدة  بني  فيام  والتعاون  التشاركية  وتفعيل  الطاليب،  للجسم  الخدمات  أفضل  لتقديم 

مجال  يف  والتميز  الريادة  عىل  ترتكزان  اللتان  الجامعة  ورسالة  رؤية  مع  يتامىش  مبا  وخارجها،  الجامعة  داخل 

املجتمع. وخدمة  التعليم 

توجه  إىل  املومني  أشار  وليد حاللشة،  الجامعة  يف  االستثامر  مدير صندوق  فيها  رافقه  التي  الزيارة  وخالل 

لها. األمثل  االستغالل  وتحقيق  العامدة،  ملرافق  التحتية  البنية  خدمات  لتحسني  كذلك  الجامعة  إدارة 

والدكتور  الجامعة  رئاسة  ذيابات،  خلف  محمد  الدكتور  الجامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  شكر  جانبه،  من 

بالصورة  الريموك  لتقديم  الدائم  العامدة  سعي  مؤكدا  العامدة،  به  تحظى  الذي  الكبري  الدعم  عىل  املومني 

الهاشمية  القيادة  برعاية  تأسيسها  ومنذ  حظيت  مرموقة  وطنية  كمؤسسة  العريق  بتاريخها  تليق  التي  املثىل 

الوطن. جانب  إىل  الدوام  عىل  وكانت  الحكيمة، 

ملكاوي،  رامي  الدكتور  العميد  ومساعد  الوديان،  حسن  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  نائب  الزيارة  حرض 

العاملني. من  وعدد  العامدة  يف  الدوائر  ومديرو  مخادمه  ناهدة  الدكتورة  العميد  ومساعدة 

̋ذات النطاقني˝  رئيس الريموك  يقوم بزيارة تفقدية لسكن الطالبات يف اجلامعة 

املومني يشيد بالـدور الريـادي لعمادة شؤون الطـلبة

بزيارة  مساد  إسالم  الدكتور  الريموك  جامعة  رئيس  قام 

النطاقني«،  ذات   « الجامعة  يف  الطالبات  لسكن  تفقدية 

الطالبات  من  وعددا  السكن  مرشفات  خاللها  التقى 

ومن  اململكة  محافظات  مختلف  من  السكن  يف  القاطنات 

القضايا  من  عدد  مناقشة  متت  حيث  الوافدات،  الطالبات 

املتعلقة  والقضايا  الجامعية،  الطالبات  بحياة  العالقة  ذات 

الخصوص. وجه  عىل  الجامعي  بالسكن 

الجامعة  رئيس  نائب  فيها  رافقه  التي  الجولة  وخالل 

شؤون  وعميد  املومني،  رياض  الدكتور  اإلدارية  للشؤون 

العامة  العالقات  ومدراء  ذيابات،  محمد  الدكتور  الطلبة 

استمع  الجامعي،  واألمن  الطالبية،  والخدمات  واإلعالم، 

إدارة  آلية  حول  املرشفات  من  تفصييل  رشح  إىل  مساد 

يف  القاطنات  الطالبات  مع  الفعال  التواصل  وطرق  السكن، 

سالمة  عىل  املحافظة  أجل  من  املتخذة  واإلجراءات  السكن، 

السكن. يف  إقامتهم  فرتة  خالل  الطالبات  وأمن 

الغرف  من  السكن  مرافق  يف  تجواله  خالل  مساد  وأكد 

عىل  السكن  يف  والرتفيه  للدراسة  املخصصة  والقاعات 

املعنية  الجامعة  وحدات  مختلف  بني  التنسيق  رضورة 

من أجل توفري كافة املستلزمات التي تحتاجها الطالبات، 

جنبا  للدراسة  ومناسبة  سليمة  بيئة  توفري  يف  يسهم  مبا 

الحاضنة  والبيئة  العائلية  األجواء  توفري  مع  جنب  إىل 

التميز  عىل  وتشجيعهم  طاقاتهم  إطالق  من  ميكنهن  مبا 

أعامل  إجراء  رضورة  عىل  مشددا  واالبتكار،  واإلبداع 

عىل  واملحافظة  السكن  مرافق  لكافة  الدورية  الصيانة 

املناسبة. التحتية  البنية 

عن  السكن  يف  القاطنات  الطالبات  وأعربت 

التي  واالهتامم  الرعاية  عىل  الجامعة  إلدارة  شكرهن 

فيه،  القاطنات  والطالبات  للسكن  الجامعة  إدارة  توليها 

السكن.ويذكر  يف  تقدميها  يتم  التي  املتميزة  والخدمات 

طالبة   52 يحتضن  الجامعة  يف  النطاقني  ذات  سكن  أن 

جنسيات   7 ميثلن  والوافدات  األردنيات  الطالبات  من 

. مختلفة

خالل زيارته لعمادة شؤون الطلبة

العموش: تصويب أوضاع ثالثة آالف طالب 
فيما يخص جرعتي اللقاح تنفيذا ألمر 

الدفاع

جامعة  رئيس  نائب  العموش  موفق  الدكتور  زار 

تم  اللتني  القاعتني  األكادميية  للشؤون  الريموك 

بالجامعة  الطلبة  شؤون  عامدة  مبنى  يف  تخصيصهام 

جرعتي  بتلقي  املتعلقة  الطلبة  أوضاع  تصويب  لغايات 

كورونا. لقاح 

دامئا  تسعى  الريموك  جامعة  أن  العموش  وأكد 

مختلف  يف  طلبتها  تعرتض  التي  العقبات  لتذليل 

وتزويدهام  القاعتني  هاتني  تخصيص  أن  مبينا  املجاالت، 

مركز  إنشاء  إىل  باإلضافة  املؤهلة،  البرشية  بالكوادر 

الغاية  لهذه  الكرتوين  لنظام  واملعلومات  الحاسب 

شهادات  يخص  فيام  الطلبة   بيانات  بتسجيل  املتمثلة 

الدائم  وحرصها  الجامعة  إجراءات  مع  ليتوافق  التطعيم 

لالمتحانات  التقدم  من  ليتمكنوا  طلبتها  خدمة  عىل 

الجامعي  للعام  األول  الدرايس  للفصل  النهائية 

وسهولة. يرس  بكل   2022/2021

الطلبة  آالف  أوضاع  تصويب  تم  أنه  إىل  وأشار 

المتحانات  للتقدم  ومخولني  قادرين  أصبحوا  وبالتايل 

عقبات. أية  دون  النهائية 

إن  العموش  قال  الطلبة  عىل  التسهيل  سبيل  ويف 

يف  العمداء  مساعدي  مراجعة  األردنيني  الطلبة  بإمكان 

أوضاعهم. تصويب  لغايات  كلياتهم 

التقاهم  الذين  الطلبة  من  مجموعة  عرب  جانبهم  من 

لحرص  شكرهم  عن  التفقدية  جولته  خالل  العموش 

املزودة  القاعات  هذه  مثل  وتوفري  بهم  واهتاممها  الجامعة 

يتوافق  مبا  أوضاعهم  تصويب  لغايات  االلكرتوين  بالربط 

.35 الدفاع  أمر  مع 

الجامعة  رئيس  نائب  الجولة  خالل  العموش  ورافق 

كلية  وعميد  املومني،  رياض  الدكتور  اإلدارية  للشؤون 

سامر  الدكتور  الحاسوب  وعلوم  املعلومات  تكونولوجيا 

الذيابات محمد  الدكتور  الطلبة  شؤون  وعميد  سامرة، 

األعزاء الريموك  طلبة 

الشعر،  مجاالت  يف  املتنوعة  بكتاباتكم  للمشاركة  وتدعوكم  ترحيب،  أجمل  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  بكم  ترحب 

الريموك  طلبة   “ جريدة  جريدتكم،  يف  والرسم،  الكتابة  فنون  من  وغريها  الكاريكاتورية  والرسومات  الخاطرة،  املقال،  القصرية،  القصة 

دوري. بشكل  العامدة  تصدرها  التي   “

التايل: اإلمييل  عرب  العامدة  يف  واإلعالمي  الثقايف  النشاط  قسم  إىل  مشاركاتكم  إرسال  ميكنكم 

ahmad.h@yu.edu.jo

fatmeh.s@yu.edu.jo
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عميد شـؤون الطـلبة يلتقـي الطـالب عمر مهيـدات
 ويشيـد بتميـزه على مستوى الـوطــن

القانون  كلية  من  مهيدات  محمود  عمر  الطالب  ذيابات،  خلف  محمد  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  التقى 

امليت. البحر  يف  للمؤمترات  الحسني  امللك  قرص  يف  الحسني  ابن  الثاين  عبدالله  امللك  جاللة  بلقاء  مؤخرا  ترشف  والذي 

الذين  واملتميزين  املبدعني  الطلبة  رعاية  عىل  تحرص  الجامعة  إدارة  من  وبتوجيهات  الطلبة  شؤون  عامدة  إن  ذيابات،  وأكد 

داللة  يعترب  البالد  سيد  بلقاء  مهيدات  عمر  الطالب  ترشف  وإن  الوطنية،  واملناسبات  والفعاليات  األنشطة  يف  الريموك  جامعة  ميثلون 

وانخراطهم  الشباب  بتمكني  يتعلق  فيام  الواسعة  وثقافته  ونشاطه  مهيدات  تفاعل  إىل  الريموك، مشريًا  طلبة  ومكانة  متيز  واضحة عىل 

امللك. جاللة  إليها  يتطلع  التي  بالوجهة  العام  والشأن  السياسية  الحياة  يف 

املجتمع  مؤسسات  مع  متكاملة  وبرشاكات  بوسعها  ما  وتعمل  السامية  امللكية  للرؤى  تستجيب  الطلبة  شؤون  عامدة  إن  وقال 

الحياتية  املهارات  إكسابهم  عىل  الرتكيز  ناحية  من  خاصة  شاماًل  بناء  شخصياتهم  وبناء  الطلبة  إلعداد  الوطنية  والهيئات  املدين 

مشريًا  العمل،  سوق  إىل  وانتقالهم  الجامعة  من  تخرجهم  بعد  الذاتية  سريهم  ومكونات  مفردات  أهم  إحدى  ستشكل  التي  املتنوعة 

الجامعة. كليات  مختلف  من  الطلبة  بها  يتقدم  التي  الخالقة  واألفكار  واملبادرات  املقرتحات  بكافة  العامدة  ترحيب  إىل 

وحديثه  الثاين  عبدالله  امللك  جاللة  مع  جمعه  كبري  لقاء  يف  الريموك  جامعة  بتمثيل  اعتزازه  عن  املهيدات  الطالب  أعرب  بدوره 

طلبة  اتحادات  وجود  وأبرزها  املظالت  من  العديد  خالل  من  سياسيا  الشباب  متكني  يف  الجامعات  دور  تفعيل  رضورة  حول  أمامه 

تنفيذه. وجهات  القرار  لصانع  الطلبة  صوت  إيصال  عىل  قادرة  قوية 

وذكر مهيدات إن جاللة امللك قد أكد عىل رضورة انخراط الشباب يف األحزاب السياسية واختيار التوجه الذي يناسب أفكارهم 

للشباب  أعلن عن دعمه وتشجيعه  الريموك حني  زيارته األخرية إىل جامعة  إليه يف  أشار  ما كان جاللته قد  مييًنا ويسارا ووسطا وهو 

تردد. أدىن  بال  ودميقراطية  بحرية  رأيهم  عن  والتعبري  كلمتهم  قول  يف 

يف حـضـرة جــاللـة الـملـك املـعـظــم
والشابات  الشباب  من  وزماليئ  أنا  ترشفت 

الثاين  عبدالله  امللك  صندوق  من  املستفيدين 

الهاشمية  الجاللة  صاحب  موالي  بلقاء  للتنمية 

املعظم،  الحسني  ابن  الثاين  عبدالله  امللك  جاللة 

الله  عبد  امللك  صندوق  عرشينية  حفل  يف  وذلك 

سامية. ملكية  برعاية  كان  والذي  للتنمية،  الثاين 

كان  اللقاء  لقاعة  امللك  جاللة  دخول  وقبل   

هي  وما  اللحظات،  تلك  يف  السائد  الجو  هو  التوتر 

أمامنا، سلم علينا مبتسام، فردا فردا  وبتواضع،  البشوش مارا من  البهية وبوجهه  إال دقائق معدودة حتى أطل علينا جاللته بطلته 

اللقاء. مكان  إىل  الطريق  كان  وكيف  أمورنا  وعن  أحوالنا  عن  إيانا  سائال 

الوطن  بشباب  وافتخاره  اعتزازه  مدى  عن  معربا  معنا  الحديث  بدأ  متاما،  مقابلنا  لجلوسه  املخصص  املكان  يف  جاللته  جلس 

وقال الحديث  جاللته  يطل  مل  لغربه،  ومن رشقه  لجنوبه  من شامله  امتداده،  عىل 

ندعمكم” نظل  حتى  منا  املطلوب  وشو  وصلتوا  لوين  منكم  أسمع  حبيت  أنا   “  

األجمل يف حيايت، فهل  اللحظات   تلك  أما  أذناي،  ما سمعت  أجمل  كانت  الكلامت  تلك  أن  أجزم 

التمكني  املواضيع  وشملت  األردين،  املواطن  متس  التي  املهمة  املواضيع  من  جملة  حول  الحديث  والزميالت  الزمالء  وبدأ 

تنشئة سياسية  الطلبة  تنشئة  الجامعات يف  دور  تحدث عن  ومنهم من  املجتمعات،  والشباب يف  املرأة  واالقتصادي ومتكني  السيايس 

دور  وتفعيل  وتوجهاتهم  طموحاتهم  تلبي  التي  الربامج  من  جملة  وطرح  القرار   صنع  يف  إرشاكهم  طريق  عن  فاعلة  ومدنية 

اللقاء. من  نصيبا  الدستورية  للتعديالت  كان  كام  الحديث،  من  األكرب  النصيب  له  فكان  السيايس  التمكني  أما  الطلبة،  اتحادات 

مختلفة. جوانب  من  الشباب  متكني  انصب حول  حديثي  أن  واستذكر  املفدى،  امللك  جاللة  أمام  التحدث  يل  أتيح  أن  وترشفت 

الله ورعاه أثرا ايجابيا استثنائيا عىل الحضور ، فكان اهتامم  الثاين حفظه  اللقاء مع سيد البالد جاللة امللك عبدالله  كان لذلك 

أرسته. أفراد  مستقبل  عىل  الحريص  واألخ  األب  كان  اهتاممه،  جل  حديثنا  أوىل  صادقا،  واضحا  بالشباب  جاللته 

العامر  الهاشمي  املليك  الديوان  السياسية يف  الدائرة  الزمن وّجه جاللته  الساعة من  يقارب  امتد ملا  الذي  اللقاء  نهاية هذا  ويف 

اإلصالح  مسرية  من  القادمة  املرحلة  يف  االعتبار  بعني  ألخذها  توصياتنا  وتوثيق  الجلسة  خالل  طرحت  التي  املوضوعات  ملتابعة 

بقوة. اليوم  األردين  الشباب  بها  يشارك  التي  السيايس 

املجتمعات  عليها  تقام  التي  األساسية  الركيزة  وأنهم  وأساسه  الوطن  عامد  هم  الشباب  بأن  لنا  تأكيدا  اللقاء  ذلك  وكان 

نتزود  وأن  مجتمعاتنا  يف  فاعلني  أعضاء  نكون  أن  اليوم  جميعا  علينا  تحتم  الوطنية  املسؤولية  وأن  وسفراؤه،  اإلصالح  سالح  وهم 

حقيقيا  متكينا  ومتكينهم  وتنميتهم  لتدريبهم  الوطن  لشباب  أبوابه  يفتح  للتنمية  الثاين  الله  عبد  امللك  فصندوق  واملعرفة،  بالعلم 

ملكه. وأعز  ورعاه  الله  حفظه  املعظم  امللك  جاللة  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حرضة  ظل  يف  ورفعته  الوطن  بناء  يف  ليساهموا 

يف عيد ميالد القائد
وما  املالمح،  فيها  شاخت  عاًما،  ستون 

عاًما  ستون  والهمم،  العزائم  فيها  شاخت 

مبائه  يتوضؤ  األردن،  نحو  روحه  يُيمم  وعبدالله 

حضوره،  بحلو  الشباب  روح  ويسقي  الطهور، 

الكبري،  قبل  للصغري  يده  ميّد  اشتىك،  كّل وال  ما  والرقي،  النهوض  نحو  الصادق، ساعًيا  الحب  بعباآت  أحالمهم  يدثّر 

اآليت  األمل  هو  املتجدد،  الخري  ووعد  انحنى،  ما  الذي  والشيخ  الَن،  ما  الذي  السهل  القوي،هو  قبل  وللضعيف   

وبناته،  أبنائه  ورفعة  الوطن،  هذا  رفعة  نحو  ساعون  فكلنا  واحد،  رجٍل  قلب  عىل  بيد،  يًدا  أجمل،  غٍد  إرشاقة  يف 

عام  وكل  اليضام،  عزيًزا  الهاشمي  الحمى  هذا  عاش  وّضاء،  وغٍد  أحىل،  وأيام  أجمل،  بصباحات  أمٌل  ويحدونا 

خري.  بألف  الثاين  عبدالله  امللك  د. مساح اخلصاونه/ دائرة القبول والتسجيلوجاللة  عمر حممود املهيدات/ كلية القانون

)نهضة قلوب وحضارة(

 إىل األردِن يا كُلَّ املعاين 

املصاِن  الفخِر  رايَة  سرنسُم 

....

أراها  نذرُت حروَف شعرَي يك 

بالجامِن ألرضِك  ُمَزخِرفًة 

....

ولدنا  وقد  عنِك  النأُي  فكيَف 

الحناِن  لََة  ُمَنوِّ يا  ِبِخدرِك 

....

عٍز مليك  ذاك  فعبُداللِه 

باِن املُلِك  لداِر  ووالدُه 

....

حتى  باألردِن  ساَد  حسنٌي 

األماِن بسابغِة  تحّصفها 

....

الربايا يا ربَّ  فارحمُه  أال 

الِجناِن بُذرى  روَحُه  د  وغمِّ

....

شهدنا  له  التليُد  سليلُهم 

ثاِن بالخلِق  لُه  ما  وحيٌد 

    موطن اجلسد
ُن ملوَّ والفضاُء  غيٌم  الُحبُّ 

ويُفنِتُ الجامَل  يبتكُر  والّزهُر 

حقولُه مدَّ  املُخرضُّ  ِجلبابَُك 

تُذِعُن البيادِر  كل  لُه  فأتت 

ينتمي جذعَك  األوطاِن  دوحَة  يا 

ويسكُن الجذوِر  لغِة  يف  للُعمِق 

خلواتِه يف  النَّخُل  عليَك  صىلَّ 

ُن يؤذِّ فيَك  الله  ما دام صوُت 

ونخلٌة الهجري  معي  إليَك  آيت 

ُمحِزُن ووجٌه  ومالمٌح حريى 

عباءيت لتستيضء  إليَك  آيت 

ُن أتحصَّ بِه  يوقُدين  يِْت  بالزَّ

ُقربًة باسمَك  عر  الشِّ نذرُت  إينِّ 

ألسُن الكفالِة  نحَو  فتسابقت 

واحٌد ويطفَو  أقالًما  يلقوَن 

يف كلِّ  ذاكرٍة يُسّمى “األُردُن”

حضارٍة ثوَب  للتاريخِ  لَت  فصَّ

أزُمُن وترقى  أُمٌم  بِه  تزهو 

للقرى خيامَك  بالرَّمثا  ونصبَت 

تُوَزُن والقصيدُة  يَْسِبُك  ْعُر  والشِّ

أىت لَِمن  الحنني  يد  متُّد  “جرٌش” 

تحُضُن ُروًحا  “البرتاِء”  وأراَك يف 

َعراِرِه باسِم  املوشوُم  و”اإلربُد” 

يُهْيِمُن يزاُل  ال  بصدرَك  قلٌب 

َسْيفِه َهْيبَة  الُبدويِّ  غريَة  يا 

ُمؤمُن املعارك  كُلِّ  يف  بالّنرِص 

عىل انتفضْت  التي  الُخبز  ِكرسة  يا 

تُْعَجُن الكرامِة  من  الجياعِ  ُذلِّ 

ملحِه الذي يف  املاء  ما خانَك 

ُن ُمدوَّ الُغيوِم  بأعناِق  عهٌد 

الذي قلبي  ا  إمنَّ بحرَك”  “ماَت  ما 

ويُدَفُن. هواَك  يف  شْوًقا  سيموُت 
زينب إبراهيم أمحد/  معلم صف 

من طلبة اجلالية البحرينية يف جامعة الريموك

محزة بني ياسني / اللغة العربية وآدابها

....

لهم يف نهضِة األردِن دوٌر 

الزماِن ُصحِف  يف  ُخطَّ  عظيٌم 

....

الرُثيّا  صافحنا  و  تصاعدنا 

مجِد  يف  السبَق  وُحْزنا 

الرهاِن

....

يبنى  بالُحبِّ  موطناً  خدمنا 

التفاين  و  العزميِة  بتوحيِد 

....

ِميَزْت بالنرِص  دولٌة  وشيدت 

العياِن مرأى  عىل  بهمتها 

....

فخراً  التاريُخ  ذكَرها  فخلَد 

املكاِن عىل  والعابريَن  لنا 

....

كامالً لها  القصيُد  وّف  فام 

والبياِن الفصاحِة  لغُة  وال 

....

النفِس  بهذي  روحاً  َسَمت 

حّتى 

وحي  من  الشعُر  حواها 

ِن لبنا ا



األخرية

رئيس التحرير
عميد شؤون الطلبة

أ. د. محمد خلف ذيابات

نائب رئيس التحرير
  مدير دائره النشاط الثقافي والفني
 السيد عـمر محافظـة

أحمد الحوراني
رئيس قسم النشاط الثقافي واالعالمي

تصوير:

محمود أصهب

التصميم واإلخراج الفني
 لبابه الملكاوي

دائرة العالقات العامة واإلعالم/ قسم التصميم

اآلراء التي تنشر تعبر عن رأي كاتبها وال تعبر بالضروره عن رأي الجريدة أو جامعة اليرموك
جامعة اليرموك - ت:7211111 فرعي :2957,2245 فاكس عمادة شؤون الطلبة:7211139 برقيا: يرموك / جميع المراسالت باسم رئيس التحرير        ) مطبعة جامعة اليرموك )

فاطمة صالح عايشة
قسم النشاط الثقافي واالعالمي

اإلعــــــــــــــداد والتحريــــــــــــــــــــر

6
عقد االجتماع األول للجنة االحتفال باألعياد الوطنية يف الريموك

ترجمة  تأيت  سنويًا  تقام  الوطنية التي  باألعياد  الريموك  احتفاالت  إن  ذيابات  خلف  محمد  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  قال 

جاللة  بقيادة  مسريتها  وتواصل  األوىل  مبئويتها  احتفلت  التي  األردنية  الدولة  تاريخ  يف  املفصلية  واألحداث  املناسبات  مع  التفاعل  يف  الجامعة  لرسالة 

الدول  مصاف  يف  األردن  ليضع  جاللته  يبذلها  التي  املكثفة  والدبلوماسية  السياسية  الجهود  بفضل  الالفت  الدويل  حضورها  وتحقق  الثاين  عبدالله  امللك 

املتقدمة.

والرعاية  الدعم  أشكال  كافة  تقدم  الجامعة  إدارة  أن  الوطنية  باألعياد  الجامعة  الفنية الحتفاالت  للجنة  األول  االجتامع  ترؤسه  ذيابات خالل   وأكد 

االستقالل، عيد  الخالدة “عيد  الوطن  أعياد  بالتزامن مع  الجاري  العام  أيار من  التي ستبدأ يف  االحتفاالت  الطلبة يف  إلنجاح خطط وبرامج عامدة شؤون 

الكربى”. العربية  الثورة  وذكرى  الجيش  يوم  املليك،  الجلوس 

عىل  وبثه  الريموك  معركة  عن  وثائقي  فيلم  عرض  سيتم  حيث  شاماًل  برنامًجا  يتخللها  التي  الريموك  شعلة  بإيقاد  ستبدأ  االحتفاالت  أن  إىل  وأشار 

الثقافة  عاصمة  إربد  مدينة  عن  اإلعالن  تأيت وسط  االحتفاالت  أن  موضًحا  الحًقا  تحديدها  سيتم  أخرى  مقرتحات  إىل  باإلضافة  االلكرتوين،  الجامعة  موقع 

الغاية. لهذه  سيعد  الذي  الربنامج  يف  التنوع  يف  سيسهم  مام  األردنية 

الخروج  وهي  واحدة  وغاية  واحد  لهدف  مًعا  تعمل  التي  املحلية  واملؤسسات  الجهات  أبدته  الذي  الكبري  والتعاون  التشاركية  ذيابات  ومثن 

الوطن. مبناسبات  تليق  باحتفاالت 

خصاونة،  مشاعل  الدكتورة  اربد  محافظة  سياحة  ومديرة  فريحات،  عبدالله  العقيد  الشاملية  العسكرية  املنطقة  قيادة  عن  مندوبا  االجتامع  وحرض 

سمريات. حسن  العامدة  يف  والجوالة  املعسكرات  قسم  ورئيس  زايد،  أحمد  والفني  الثقايف  النشاط  دائرة  ومدير  ملكاوي،  رامي  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  ومساعد  هاين،  بني  مريفت  املهندسة  الشعلة  بلدية  يف  املحلية  التنمية  وحدة  ومديرة 

ذيــابـات يكرم فريق اليـرموك للمناظرات عمادة شؤون الطلبة وهيئة تنشيط السياحة 
تبحثان التشاركية لتحقيق السياحة التعليمية 

محمد  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  بحث 

الذي  السياحة  تنشيط  لهيئة  التمثييل  املكتب  ووفد  ذيابات  خلف 

لتحقيق  التعاون  سبل  النجار  ومنال  الكيالين  خالد  من  كل  ضم 

خالل  من  األردن  يف  الخارجية  السياحة  وتنشيط  السياحية  التنمية 

التعليمية. السياحة 

تويل  الوطني  دورها  من  وانطالقا  الجامعة  أن  ذيابات،  وقال 

اإلمكانيات  الستغالل  جاهدة  وتسعى  كبريا  اهتامما  السياحي  الشأن 

ينعكس  مبا  املجاالت،  شتى  يف  األردين  واملنجز  لألردن  للرتويج  املتاحة 

الشاملة. االقتصادية  التنمية  تحقيق  يف  واملساهمة  السياحة  تنشيط  عىل  إيجابا 

املتاحة للرتويج لألردن كوجهة تعليمية وسياحية متميزة،  التواصل  الريموك لن تدخر جهدا يف مجال استغالل وسائل  وشدد ذيابات عىل أن 

العربية  الدول  من  الطلبة  من  لكثري  مقصدا  جعالها  الريموك  جامعة  بها  تتمتع  التي  الطيبة  والسمعة  املرموقة  العلمية  املكانة  أن  موضحا 

باعتبارهم  ورعايتها  الجامعة  اهتامم  محط   وأنهم  العامل،  حول  جنسية   44 من  وافدين  وطالبة  طالب   3663 الريموك  تضم  حيث  واألجنبية 

لبلدانهم. سفراء 

العلمية  األنشطة  من  عدد  الدرايس  العام  مدار  وعىل  الوافدين  للطلبة  تنظم  الطلبة  شؤون  عامدة  خالل  ومن  الجامعة  أن  وأضاف، 

ليعودوا  أرضه،  عىل   تعاقبت  التي  والحضارات  لألردن  العريق  بالتاريخ  وتعريفهم  األردن  يف  السياحية  املعامل  عىل  إطالعهم  بهدف  والرتفيهية 

باستمرار. األردن  بزيارة  والرغبة  الذكريات،  بأجمل  محملني  أوطانهم  إىل 

الجامعات  أعرق  من  واحدة  باعتبارها  الريموك  جامعة  مع  البناءة  التشاركية  لتحقيق  تسعى  السياحة  تنشيط  هيئة  إن  الكيالين  قال  بدوره، 

تكون  ألن  تتطلع  الهيئة  أن  موضحا  فيها،  للدراسة  سنويا  إليها  يفدون  الذين  واألجانب   العرب  الطلبة  من  العديد  إقبال  ومحط  األردنية، 

النادرة. مبزاياها  والتمتع  السياحية  املواقع  زيارة  عىل  وتشجيعهم  الطلبة  من  املزيد  استقطاب  خالل  من  الخارجية  للسياحة  محركا  املزايا  تلك 

الريموك  جامعة  بتعاون  مشيدا  لتحقيقها،  الرسمية  املؤسسات  كافة  مع  الهيئة  تتعاون  أولوية  يعد  التعليمية  السياحة  تنشيط  أن  إىل  وأشار 

املتاحة. االجتامعي  التواصل  وسائل  مختلف  عرب  السياحي  الرتويج  يف  والدولية  العربية  ملكانتها  الجامعة  استغالل  ألهمية  الفتا  املجال،  هذا  يف 

الطالبية  الرعاية  دائرة  ومدير  مخادمه،  ناهدة  الدكتورة  العميد  ومساعدة  ملكاوي،  رامي  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  مساعد  اللقاء  حرض 

واإلعالم  العامة  العالقات  دائرة  يف  التصميم  قسم  ومن  الشعر،  أبو  أيهم  بالدائرة  الوافدين  الطلبة  قسم  ورئيس  طيفور،  مروان  العامدة  يف 

صباحني. إسامعيل 

عميد شـؤون الطـلبـة يـلتقي مـديــر مركــز أرض السـالم
الذي  بالشكل  والخاصة  الحكومية  املدين  املجتمع  مؤسسات  مختلف  مع  التشاريك  العمل  أهمية  ذيابات  خلف  محمد  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  أكد 

العمل. سوق  إىل  وانتقالهم  تخرجهم  بعد  العملية  مهاراتهم  وتنمية  تعزيز  يف  رسالتها  ويحقق  الجامعة  طلبة  يخدم 

مبارشة  يرتبط  مهم  جانب  عىل  ترتكز  التي  الجامعة  إدارة  توجيهات  تنفيذ  عىل  تعمل  العامدة  إن  الزغول  عامد  الدكتور  السالم  أرض  مركز  مدير  لقائه  خالل  ذيابات   وقال 

من  يرفع  مبا  شخصياتهم  يف  األكادميي  الجانب  تعزز  التي  املهارات  من  وغريها  الحوار،  وأدبيات  الجامعي،  العمل  قيم  تعزيز  عرب  للطالب  املهني  التأهيل  مفهوم  تحقيق  يف 

ثورة  تنامي  عمل، خاصة يف ظل  فرصة  للحصول عىل  كافًيا  يعد  مل  تخصصه  الجامعية يف  الشهادة  الطالب عىل  أن حصول  موضًحا  العمل،  أقرانهم يف سوق  بني  تنافسيتهم  مستوى 

املعلومات. وتكنولوجيا  االتصاالت 

التي  والدورات  الربامج  من  العديد  وتنظيم  عقد  إمكانية  خالل  من  الطاليب،  الجسم  يخدم  مبا  الريموك  جامعة  مع  التعاون  بتفعيل  سعادته  عن  الزغول  أعرب  جهته   من 

يعترب  الذي  السالم  أرض  مركز  أن  إىل  مشريا  األكادميية،  لتخصصاتهم  املواءمة  السلوكية  واملهارات  الريادية  باألفكار  مسلح  منتمي  جيل  إعداد  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  رؤية  تلبي 

من  متعددة  فئات  ويستهدف  تنفيذه  يتم  الذي  التدريبي  الربنامج  وتكاليف  بأجور  املركز  يتكفل  حيث  املجتمع  شباب  من  واسعة  رشيحة  إىل  للوصول  يسعى  ربحية  غري  هيئة 

األردين. الشباب 

الطلبة. شؤون  عميد  مساعد  ملكاوي  رامي  والدكتور  السالم  أرض  مركز  أعضاء  ثلجي  محمد  والدكتور  املحيسن  بتول  الدكتورة  الجامعة  من  اللقاء  وحرض    

يف  الطلبة  شؤون  عميد  أكد 

خلف  محمد  الدكتور  الريموك  جامعة 

وفخرها  الجامعة  اعتزاز  ذيابات 

املناظرات  فريق  أعضاء  بالطلبة 

متثيل  خري  الريموك  مثلوا  الذين 

الوطنية  البطولة  يف  مشاركتهم  خالل 

نظمتها  والتي  الجامعات،  ملناظرات 

مؤخرا  التقنية  الحسني  جامعة 
وخاصة. حكومية  جامعة   26 مبشاركة 

رئيس  تحيات  ذيابات  نقل  الفريق،  لتكريم  الطلبة  شؤون  عامدة  أقامته  الذي  الحفل  وخالل 

يف  الريموك  جامعة  اسم  عىل  الحفاظ  سبيل  يف  نوعي  جهد  من  بذلوه  ملا  وتقديره  للطلبة  الجامعة 

املقدمة.

خالل  الفريق  أعضاء  به  متتع  الذي  الرفيع  الثقايف  واملستوى  املتميز  باألداء  ذيابات  وأشاد 

لوجود  الدؤوب  وسعيها  بالفريق،  الجامعة  إدارة  اهتامم  مؤكدا  البطولة،  جلسات  كافة  يف  مشاركتهم 

جدارة  عن  الفوز  وتحقيق  وخارجيا،  محليا  البطوالت  يف  للمشاركة  مؤهل  يرمويك  مناظرات  فريق 

واستحقاق.

أفضل خمسة  أحد  لقب  وحاز عىل  البطولة  من  النهايئ  ربع  للدور  تأهل  قد  الريموك  فريق  وكان 

بجائزة  الطب  كلية  الصوافني من  الفريق زيد عدينات ويوسف  الطالبني عضوي  فاز  فرق مشاركة، كام 

البطولة. يف  متحدثني  أفضل عرشة  بني  من  التوايل  عىل  والتاسع  السادس  الرتتيب  وناال  متحدث  أفضل 

ومساعد  الوديان،  حسن  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  نائب  حرضه  الذي  الحفل  ختام  ويف 

للطلبة  التقديرية  الشهادات  ذيابات  سلم  العامدة،  يف  الدوائر  ومدراء  ملكاوي،  رامي  الدكتور  العميد 

املكرمني.

قسم  من  الخطيب  جربيل  الطالب  والصوافني،  عدينات  للطالبني  إضافة  التكريم  وشمل 

النشاط  دائرة  مدير  مساعد  تكريم  تم  كام  القانون،  كلية  من  العابد  ليايل  والطالبة  الرياضيات، 

مرافقة  توليا  اللذان  العامدة،  ديوان  من  هزامية  ومحمد  سليتي،  أمين  العامدة  يف  والفني  الثقايف 

البطولة. خالل  الفريق 


