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بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة
اهليالت يلتقي الطلبة املستجدين و يشدد على ضرورة االستجابة ملتطلبات التعلم اإللكرتوني

اهليالت يوجه كلمة ألبنائه وبناته الطلبة املستجدين مبناسبة قبوهلم يف جامعة الريموك
كونو كما عهد القيادة الهاشمية بكم  ''فرسان تغيير '' وبناة للمستقبل 

لكل  بالموفقية  والدعاء  الخير  تحايا  تقديم  يسرني 
في  بكم  يرموكية،مرحبًا  طالبة  ولكل  يرموكي،  طالب 
جامعتنا  في  الطلبة«  شؤون  عمادة   « عمادتكم  موقع 
إلى  إياكم  داعيًا  لها،  وننتمي  نعشق  التي  اليرموك 
إعالن هذا العام الدراسي 2020-2021 عاًما للريادة 
والتميز، وعاًما لرسم الفرح في البيوت األردنية بتحقيق 
سلم متوالي من التميز العلمي والمهني، وأبواب العمادة 
مشرعة  وخبراتها  ومبادراتها  وبرامجها  بمرافقها 

األبواب أمامكم.
حيث   ،1975 لعام  حزيران  من  األول  بين  ما 
رحمه   - طالل  بن  الحسين  الرجال  أغلى  فكرة  والدة 
وبين  ثانية،  أردنية  كجامعة  اليرموك  إلنشاء   - هللا 
نعلن  عاماً،   44 تأسيسها  على  مضى  وقد  اليوم  وقفة 
بفخر وريادة أن جامعة اليرموك أصبحت محجاً لطلبة 
فقد  أجمع،   والعالم  العربية  واألمة  األردنية،  األسرة 
عام،  بعد  عاماً  والمنجزات  النجاح  قصص  توالت 
تحققت  التي  التدريسية  الجودة  معايير  تعاظم  والنتيجة 
اإلدارات  جميع  بذلتها  دؤوبة  وجهود  مجد  وقفات  بعد 
التدريسية  الهيئة  أعضاء  وبمشاركة  للجامعة،  السابقة 

واإلدارية فيها.
وبالرغم من جائحة كورونا والظروف االستثنائية 
ألقت  والتي  الجائحة  هذه  جراء  من  عالمياً  المترتبه 
بظاللها على مملكتنا الحبيبة كباقي دول العالم، نعاهدكم 
طلبتها  لجميع  بوصلة  الطلبة  شؤون  عمادة  تكون  أن 
صوتكم،  ستكون  واإللكترونية،  المألوفة  بالوسائل 
لذكاءاتكم  تستجيب  وتحفيزكم،  لرعايتكم  ومكاناً 
المتعددة، وتلبي احتياجاتكم المتنوعة، وستكون مركزاً 
منكم،  طالب  لكل  والتميز  الريادة  خطط  لرسم  مسانداً 
امتالك  في  يساندكم  ما  بكل  والبناء  للتمكين  ومكاناً 
مفاتيح النجاح األكاديمي والحياتي، وفق رؤية ورسالة 
شؤون  عمادة  تساعد  ومعلنة،  واضحة  وقيم  وأهداف 

الطلبة في القيام بمسؤولياتها تجاه جميع فئات الطلبة.
بقدراتكم  ثقه  كلنا  الطلبة  شؤون  عمادة  في  نحن 
أن  بعد  الوطن،  ورفعة  بناء  في  المنتظرة  وبأدواركم 
والمعرفة،  العلم  بنظريات  منكم  طالب  كل  يتسلح 
التطبيق  مرحلة  إلى  النظرية  أطوار  من  االنتقال  ثم 
ألن  ومبادراتكم  بأفكاركم  دائما  ونرحب  والعمل، 

العمادة تؤمن بأن وراء كل واحد منكم قصة نجاح.
وأخيراً وليس آخراً، فإن عمادة شؤون الطلبة تضع 
النشاطات  وتنفيذ  الخدمات  أفضل  تقديم  عيينها  نصب 
التي تساهم في صقل شخصية الطالب، وتهيئة بيئة آمنة 
وتحفيزكم  للطلبة،  الكامنة  الطاقات  عن  تكشف  وثرية 
العمادة  وستكون  والتميز،  واالبتكار  الريادة  صوب 
ومهاراتكم،  إلبداعاتكم  وحاضنةً  ومنبركم،  صوتكم 
مسؤولية  وطنية  مؤسسة  الجامعة  أن  إياكم  مذكًرا 
المحافظة عليها مسؤولية تشاركية، تربطها بكم عالقة 
كل  وتهيئة  والثقة،  والتقدير  االحترام  مبنية على  وثيقة 
كما  وتوقعاتكم،  احتياجاتكم  لكل  الداعمة  المصادر 
والواجبات  لكم  الممنوحة  بالحقوق  للتبصر  أدعوكم 
والقوانين  األنظمة  مطالعة   خالل  من  منكم  المنتظرة 
لعمادة  اإللكترونية  البوابة  على  المنشورة  والتعليمات 
الجامعية  التعلم  رحلة  إتمام  على  حفاًظا  الطلبة  شؤون 
يحفظ  أن  للرحمن  دعائي  وختاًما  ويسر،  كفاءة  بكل 
أردننا الغالي ويحفظ قائد المسيرة جاللة الملك عبد هللا 
قصة  ويحفظ  األمين،  عهده  وولي  الحسين  ابن  الثاني 

اليرموك الجامعة في وجداننا وسلوكنا
  

الدكتور حممد املزاودة
عميد شؤون الطلبة 

أعزائي طلبة جامعة اليرموك

وجه األستاذ الدكتور نبيل هيالت 
رئيس جامعة اليرموك كلمة إلى أبنائه 
في  قبولهم  بمناسبة  المستجدين  الطلبة 
أن  أكد خاللها على  اليرموك،  جامعة 
أبنائها  الجامعة معنية برعاية ومتابعة 
الطلبة منذ لحظة دخولهم الجامعة حتى 
تأهيلهم  يضمن  وبما  منها،  تخرجهم 
مسلحين  العملية  للحياة  وإعدادهم 
من  التي  والمهارات  والمعرفة  بالعلم 
ينعكس  بما  قدراتهم  تعزز  أن  شأنها 
والعملي. العلمي  أدائهم  تميز  على 

وتالياً نص الكلمة:
أبنائي وبناتي الطلبة المستجدون:

أجمَل  بكم  أرحَب  أن  لي  يطيُب 
جامعِة  في  قبوِلكم  بمناسبة  ترحيب 
وتضيئون  أرجاءها  تزينوَن  اليرموك 
كلياتِها وأقساَمها بوجوِدكم في رحابِها، 
بإذن  مشرٍق  غٍد  وفرساَن  أمٍل  رموَز 
طلبتِها  من  اآلَن  أصبحتم  وقد  هللا- 
سنواٍت  بها  ستمضوَن  حيُث  الخيّرين 
وطالٍب  طالبٍة  لكّلِ  جادةٌ  فاتحةٌ  هي 
جديدةٍ  مرحلٍة  نحو  لالنطالق  منكم 
ومتجددة على طريِق بناِء شخصياتِكم 
وإبداعاتِكم من خالل  مواهبِكم  وتنميِة 
لُكم  توفيرِه  على  الجامعةُ  عملت  ما 
استغاللَها  يمكنُُكم  متنوعٍة  أنشطٍة  من 
المزيِد  الكتساِب  الُمثلى  بالطريقِة 
ستمتدُّ  التي  العمليِة  المهاراِت  من 

تخرِجكم. بعِد  ما  مرحلِة  إلى  معكم 
أبنائي وبناتي الطلبة

جامعيٍة  لحياةٍ  تّواقوَن  أنكم  أعلُم 
تقضوَن فيها سنواٍت جميلةً من حياتِكم في 
وستجدوَن  هللاِ  بعوِن  قادمةٌ  وهي  رحابِها، 
مع  يتناسُب  بما  لكم  المالئمةَ  البيئةَ  فيها 
الفصُل  كان  وإن  وميوِلُكم،  اهتماماتُِكم 
العلَم  بتَلقيكم  بدأ  لكم  األوُل  الدراسي 
كورونا  فيروِس  تداعياِت  إثر  بُعٍد  عن 
بصّحتِكم  الجامعِة  اهتماَم  فإّن  المستجد، 
األول، وما هو  المقاِم  في  يأتي  وسالَمتِكم 
المملكةُ  به  تمرُّ  استثنائي  َظرٍف  سوى 
قائُدنا  وصفهُ  وكما  العالم،  دول  كباقي 
الثاني حفظه  الملِك عبِد هللا  األعلى جاللةُ 
وستزوُل   “ وبتزُول  شدّةٌ   “ بقولِه  هللاُ 

هللا بإذِن  الماضي  من  حديثاً  وتصبُح 
الطلبة وبناتي  أبنائي 
بعد  اليرموك  جامعةُ  دأبت  لقد 
صدوِر اإلرادةِ الملكيِة السامية بتأسيِسها 
هللا  بإذن  له  المغفوِر  جاللِة  عهد  في 
تكوَن  أْن  ثراهُ  هللاُ  طيَّب  الحسين  الملك 
العلميِة  مسيرتِها  في  ومتميزةً  رائدةً 
ولناشدي  ألبنائها  فأنتَجت  واألكاديميِة، 
معرفياً  مناخاً  الوطِن  أبناء  من  المعرفِة 
الجامعةُ،  حظيْت  وقد  فاعالً،  وإبداعياً 
برعايٍة واهتماٍم بالغين في عهِد حضرةِ 
عبدهللا  الملِك  الهاشميِة  الجاللة  صاحِب 
الذي  المفدّى،  الحسين  ابن  الثاني 
حقّقْت  وقد  كريمٍة،  بزياراٍت  فَها  شرَّ
الملكي غير  الدعِم  هذا  بفضِل  اليرموك 

ومتميزةً  رائدةً  إنجازاٍت  المحدوِد 
وأثبَتْت  العلمي،  المستوى  على 
طيبةً،  وسمعةً  الفتاً  حضوراً 
الجامعةُ  فكانت  ودولياً،  عربياً 
من  االسُم  عليه  ينطوي  بما 
التاريخ  وأصالة  المعنى،  شرِف 
الوطِن....  أبناء  ظّن  ُحسن  عند 
آلفاٍق  ورحاباً  للوطن،  جامعة 
شتّى في فضاءات العلم والمعرفة.

الطلبةُاألعزاء
اليرموِك  جامعةُ  عمدت  لقد 
العالقة  ذي  ذراِعها  خالل  ومن 
المباشرة بكم وأعني عمادةَ شؤون 

أمامكم  تضَع  أن  إلى  الطلبِة، 
وبصورةٍ منتظمة، مطبوعٍة تحمُل 
اليرموك،  َطلبِة  اسمكم هي جريدةُ 
إلى  أدعَوكم  أن  ليسرني  وإنّه 
من  أذهانِكم  في  يدوُر  ما  نشِر 
أدبيٍة  ومقاالٍت  وخواطَر  كتاباٍت 
ومعلوماٍت  ورياضيٍة  واجتماعيٍة 
ومشاركاٍت  ورسوماٍت  علميٍة 
بداخِلكم  عما  التعبيُر  شأنها  من 
وتطلعاٍت.   وآراَء  أفكاٍر  من 
لنا  يحفَظ  أن  هللاَ  أسأل 
َعلينا  يحفظ  وان  الهاشمية  قيادتنا 
األمن  نعمة  عليه  ويديَم  وطنَنَا، 
واالستقراِر، وُكلًّ عاٍم وأنتْم بخيٍر.

الدكتور  اليرموك  جامعة  رئيس  أكد 
أبنائها  بجميع  الجامعة  اعتزاز  الهيالت  نبيل 
األكاديمية،  البرامج  مختلف  ومن  الطلبة، 
الكليات  وعمداء  الجامعة  إدارة  سعي  مؤكدا 
وتذليل  وخدمتهم  الطلبة  مع  للتواصل 
وخصوصا  تواجههم  قد  التي  الصعوبات 
بها  تمر  التي  االستثنائية  الظروف  هذه  في 
المملكة والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
ممن  المستجدين  الطلبة  لقائه  وخالل 
قبلوا في الجامعة للعام الجامعي الحالي، في 
اللقاء الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة عبر 
تقنية االتصال المرئي عن بعد، عبر الهيالت 
الذي  وتفوقهم  الطلبة  بمنجز  اعتزازه  عن 
بمختلف  اليرموك  جامعة  دخول  من  مكنهم 
هذا  مثل  عقد  يعاد  أن  متمنياً  التخصصات، 
الجائحة. انتهاء  بعد  الجامعي  بالحرم  اللقاء 
االستجابة  الهيالت على ضرورة  وشدد 
مع  والتفاعل  اإللكتروني  التعلم  لمتطلبات 
تجويد  في  يساهم  بما  الرقمية  األدوات 

اليرموك  جامعة  أن  إلى  الفتا  التعلم،  عمليات 
خطت خطوات متقدمة بفضل بنيتها التحتية في 
مجال تكنولوجيا المعلومات وقدرتها على إدامة 
واستمرارية العملية التعليمية في ظل هذه الجائحة.
على  إجابات  اللقاء  خالل  الهيالت  وقدم 
واستفساراتهم  الطلبة  من  العديد  تساؤالت 
عملية  في  تواجههم  التي  التحديات  بعض  بشأن 
لالمتحانات  أدائهم  ومعيقات  اإللكتروني،  التعلم 
في  اإلنترنت  شبكة  كضعف  اإللكترونية 
التي  القضايا  إلى  باإلضافة  سكناهم،  مناطق 
الجامعة. في  عام  بشكل  الطالبي  المجتمع  تهم 
من جهته أكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة 
أن  على  اللقاء  خالل  المزاودة  محمد  الدكتور 
لرعاية  ومكانا  وبوصلتهم  الطلبة  بيت  العمادة 
أهمية  على  مشددا  قدراتهم،  ودعم  مواهبهم 
التفاعل مع برامجها ونشاطاتها مع عودتهم إلى 
الحرم الجامعي بعد زوال الجائحة – بإذن هللا-.
المستجدين  الطلبة  المزاودة  ودعا  كما 
ظل  في  الطلبة  شؤون  عمادة  مع  التواصل  إلى 

ما  سيما  ال   ، اإللكتروني  موقعها  عبر  الحالية  الظروف 
يرتبط منها بأيقونة الشكاوى واالقتراحات التي استحدثتها 
العمادة مؤخراً لخدمة أبنائها الطلبة، الفتا في الوقت نفسه 
إلى أهمية إطالعهم على نسخة دليل الطالب اإللكترونية 
الجامعية. والتعليمات  القوانين  لمراعاة  الجديدة، 
حضر اللقاء كل من نائبي الرئيس للشؤون األكاديمية 
الدكتور  اإلدارية  والشؤون  العموش،  موفق  الدكتور 
المعلومات  تكنولوجيا  كلية  وعميد  المومني  رياض 
ونائبي  سمارة،  سامر  الدكتور  الحاسوب  وعلوم 
والدكتور  الطوالبة  هادي  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد 
شاكر. عال  الرئاسة  دائرة  ومدير  العتوم  محمد 



أخبار 2

قال عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور محمد المزاودة إّن عمادة شؤون الطلبة قامت مؤخًرا وبالتعاون مع مبادرة »نوى« إحدى مبادرات مؤسسة 
ولي العهد بالتنسيب بأسماء خمسين طالبًا وطالبة للمشاركة في دورات تعلم مهارات التعليم االلكتروني التي تنفذها المبادرة، وذلك في ضوء المحددات التي اشترطتها 

المبادرة والتي ركزت على فئة الطلبة من ذوي الدخل المحدود، وأن يكون الطالب منتظًما على مقاعد الدراسة الجامعية، وأال يكون من بين الطلبة المتوقع تخرجهم 
للفصل الدراسي الحالي وأن اليتجاوز عمره ثالثة وعشرين عاًما.

  وأعرب المزاودة عن امتنان وتقدير عمادة شؤون الطلبة لمبادرة نوى التي ترجمت مدى تلسمها الحتياجات فئة كبيرة من طلبة جامعة اليرموك والجامعات 
األردنية وذلك بالتسهيل عليهم فيما يخص مسارهم األكاديمي في الجامعة الذي يمر في ظرف غير اعتيادي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وما فرضته على 

الطلبة من ضرورة االلتزام في منازلهم وتلقي تعليمهم عن بُعد.
  وقال المزاودة إّن الدورات التي يتم تنفيذها في هذه اآلونة ومن خالل منصة »نحن« المنصة الوطنية للتطوع تكتسب أهمية كبيرة نظرا لدورها في رفع كفاءة 

ومقدرة الطلبة على إجادة التعامل مع هذا النمط المتقدم من التعليم الذي يوفر لهم الكثير من الوقًت والجهد، معربًا عن شكر جامعة اليرموك ممثلة بإدارتها وبعمادة 
شؤون الطلبة على التسهيالت التي رافقت اشتراك الطلبة في هذه الدورات من خالل تزويدهم بأجهزة  »آيباد« واشتراك »انترنت« مجاني لمدة ثالثة أشهر إذ أّن مثل 

هذه المستلزمات عادة ما تشكل عائقًا لدى الكثير من العائالت خاصة في ظل ظروف االقتصادية الصعبة.
   وأكد الدكتور المزاودة أن العمادة تسعى دائًما إلى خدمة الطلبة وتوفير كل ما يمكنهم من المضي في حياتهم الجامعية ال سيما في إطارها األكاديمي وأنها معنية 

بتذليل المعيقات والصعوبات التي قد تعترضهم ألي سبب كان.

بإشــراف عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة اليرمــوك وبالتعــاون مع كلية القانــون في الجامعة، 
نظــم طلبــة مبــادرة »فــي الميــزان« ورشــة عمــل بعنــوان » االنتخابــات النيابيــة مــن منظــور قانونــي 
وإعالمــي«، ناقشــوا خاللهــا آليــة االقتــراع فــي االنتخابــات النيابيــة التي جرت في العاشــر من تشــرين 

الثاني الماضي وانتخب خاللها أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.
عميــد شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة الدكتــور محمد مزاودة قــال، إن اليرموك ومن خالل عمادة 
شــؤون الطلبة تؤكد أهمية مشــاركة طلبة الجامعة كغيرهم من أفراد المجتمع في االنتخابات النيابية 
بالتوجــه لصناديــق االقتــراع واختيــار مــن يرونــه كفــؤا للتعبير عــن آمالهم وتطلعاتهم والســعي باألردن 

نحو المزيد من الرفعة واالزدهار.
وأكد المزاودة أن االنتخابات النيابية وما تمثله من استحقاق دستوري يكرس نهج الديمقراطية 

والنزاهة والشفافية التي ينتهجها األردن 
مــن جانبــه أكــد عميــد كليــة القانــون فــي الجامعــة الدكتــور يوســف عبيدات فــي كلمة له خالل 
الورشة دعم الكلية لكافة المبادرات الطالبية الهادفة لنشر الوعي القانوني بين طلبة الجامعة وأفراد 
المجتمع، وحثهم على المشاركة في الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق المزيد من التقدم، داعيا الطلبة 

للمشاركة في االنتخابات النيابية واختيار األكفأ لخدمة الوطن.
وخــالل الورشــة التــي عقــدت عــن بعــد ومــن خــالل تطبيــق » زووم » االلكترونــي وبرعايــة 
منصة زين لإلبداع، تحدث الدكتور عبدهللا أبو حجيلة من كلية القانون في الجامعة عن النصوص 
والمخالفات القانونية المتعلقة باالنتخابات، مشيرا إلى أن عقوبة بعض الجرائم كإعطاء الناخب مبلغ 
مــن المــال لتحريضــه أو منعــه عــن  التصويــت أو توجيهه للتصويت ألحد المرشــحين، هي األشــغال 
الشاقة من )3_7( سنوات وفقا للمادة 59/أ من قانون انتخابات مجلس النواب، وتطبق نفس العقوبة 
علــى الناخــب فــي حــال طلبــه مبلــغ مالــي من المرشــح، مشــيرا كذلك للعقوبة التي ســيواجهها كل من 
يقدم أي معلومة كيدية للمســاس بســمعة أحد المرشــحين وهي األشــغال الشــاقة من )3_7( ســنوات، 
وفقا لذات القانون، موضحا أن األشــغال الشــاقة من )5_10( ســنوات هي عقوبة كل من يســتولي 

على صندوق االقتراع قبل فرز األصوات أوبعدها.
وتطــرق أبــو حجيلــة إلــى العديــد مــن الممارســات الخاطئــة التــي تحــدث قبــل وأثنــاء وبعــد 
االنتخابــات، ويعاقــب عليهــا القانــون، مؤكــدا أهمية التقيد بنصوص قانون االنتخاب لتفادي التعرض 

للمساءلة القانونية .
بدورها، أوضحت المهندسة هيام الخطيب من مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية في 

الجامعة، عضو فريق المدربين لدى الهيئة المستقلة لالنتخابات آلية االقتراع التي اعتمدت 
في االنتخابات النيابية التي أجريت مؤخرا والتي جاءت بشكل استثنائي في ظل انتشاء وباء 

فيروس كورونا واختالفها عن سابقاتها.
وقالت إن إجراءات االقتراع تبدأ منذ دخول الناخب مركز االقتراع حيث يمنع دخول 
أي ناخــب مركــز االقتــراع دون ارتــداء الكمامــة ويخصــص لــكل ناخــب قفــازات وقلــم خــاص 
بــه يســتلمها قبــل دخولــه غرفــة االقتــراع، يتــم بعدها التحقق من هويتــه الكترونيا وورقيا، يليها 
التوقيــع علــى جــدول الناخبيــن الورقــي ومــن ثــم طباعــة الختــم وتوقيــع كتيبات االقتــراع، وفي 

النهاية قيام الناخب باالقتراع والتحبير. 
وفيمــا يتعلــق بمشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات النيابيــة أشــارت إلى ضــرورة أن يصبح 

التنافس بناء على المهارات والخبرات والكفاءة.
الطالــب طــارق بنــي ارشــيد أحــد مؤسســي المبــادرة قــال إن هذه الورشــة جاءت بهدف 
تشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة واإلدالء بصوتهــم لمــن يرونــه كفــؤا 
لخدمــة الوطــن والمواطــن وكذلــك توعيــة الطلبة بالمخالفات االنتخابيــة والعقوبات التي ينالها 

مرتكبيها. 
وفي نهاية الورشــة التي حضرها الدكتور عدنان عمارين من كلية القانون والمشــرف 

على المبادرة أجاب المتحدثون على أسئلة الطلبة واستفساراتهم.

بإشراف عمادة شؤون الطلبة /طلبة مبادرة » يف امليزان« ينظمون ورشة عمل توعوية 

عمادة شؤون الطلبة تطلق فيديوهات تعريفية بلغة اإلشارة لتمكني الطلبة 

ذوي اإلعاقة من استخدام منصتي التسجيل االلكرتوني والتعلم االلكرتوني

وتطلق فيديو إرشادي للوقاية من فريوس كورونا 

أن عمادة  المزاودة  محمد  الدكتور  اليرموك  جامعة  في  الطلبة  قال عميد شؤون 
 ،2021/2020 الجامعي  للعام  اإلستراتيجية  لخطتها  واستمرارا  الطلبة  شؤون 
للجامعة، أصدرت تسجيلين تعريفيين وإرشاديين  والمنبثقة من الخطة  اإلستراتيجية 
ذوي  الطلبة  تمكين  بهدف  وذلك  اإلشارة  بلغة  ومسجلين  الفيديو  بطريقة  مصورين 
اإللكتروني  التعلم  ومنصة  االلكتروني  التسجيل  منصة  من  كل  استخدام  من  اإلعاقة 

وتطبيق »زووم«.
 وأشار إلى أن الفيديوهات تضمنت شرح وتوضيح لكافة التعليمات واإلجراءات 
التي يحتاجها الطلبة ذوي اإلعاقة إلتمام عملية تسجيلهم بشكل الكتروني وكذلك التعامل 

مع المنصات اإللكترونية لمتابعة دراستهم عن بعد.
وأكد المزاودة أن العمادة تولي الطلبة المعوقين ذوي الهمم جل اهتمامها، ولن تأل 
ليتمكنوا من متابعة  التي يحتاجونها  الخدمات والتسهيالت  تقديم كافة  جهدا في سبيل 
للقيام بدورهم  التي تنمي شخصياتهم وتدفعهم  المهارات  دراستهم الجامعية واكتساب 

في خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم. 
وتاليا رابط الفيديو الخاص بآلية استخدام الطلبة المعوقين لمنصة التعلم االلكتروني 

https://www.youtube.com/watch?v=XpUxwXFZZV0&featu
re=youtu.be

التسجيل  لنظام  المعوقين  الطلبة  استخدام  بآلية  الخاص  الفيديو  رابط  يلي  وفيما 
اإللكتروني الذي اعتمدته الجامعة بداية العام الجامعي الحالي 

https://youtu.be/yIIPbyFQwi4 
وتداعياته  كورونا  وباء  انتشار  استمرار  ظل  وفي  العمادة  أن  المزاودة،  وقال 
التعايش  للتعليم عن بعد وتحمل متطلباته ومحاولة  التي فرضت على الجميع التوجه 
معها، فإن العمادة تتجه كذلك إلنتاج فيديو تعليمي يستهدف تمكين الطلبة المكفوفين في 

الجامعة من استخدام منصة التعلم اإللكتروني وتطبيق »زووم«.

شكاوى واقرتاحات  منصة جديدة لعمادة شؤون الطلبة

عمادة شؤون الطلبة وكلية الشريعة تلتقيان الطلبة الوافدين الدارسني يف الكلية

أطلقت عمادة شؤون الطلبة في جامعة 
اليرموك منصة الكترونية جديدة من 

خالل موقعها االلكتروني تحت مسمى 
» شكاوى واقتراحات« بهدف استقبال 

شكاوى واقتراحات طلبة الجامعة التي تقع 
ضمن اختصاص ومسؤولية العمادة وتلمس 

المعوقات التي تعترض سبل مواصلتهم 
لدراستهم الجامعية بيسر وسهولة.

عميد شؤون الطلبة في 
الجامعةالدكتورمحمدالمزاودة قال إن إنشاء 

المنصة جاء انطالقا من حرص العمادة على 
التواصل مع طلبة الجامعة ودعمهم في هذه 

الظروف االستثنائية التي شكلها انتشار وباء 
فيروس كورونا وتداعياته التي أثرت بشكل كبير 

على العملية التعليمية وفرضت علينا التحول 
للتعليم عن بعد، األمر الذي دفع العمادة إليجاد 
قنوات جديدة للتواصل مع الطلبة واالستجابة 

لمالحظاتهم واقتراحاتهم.
وأوضح أن المنصة تتضمن مجموعة من 

النماذج الموجهة لطلبة اليرموك على اختالف 
فئاتهم، حيث تم تخصيص نماذج للطلبة 

األردنيين، ونماذج للطلبة الوافدين وأخرى 
الطلبة ذوي اإلعاقة، مؤكدا أن العمادة لن تأل 
جهدا في متابعة ما سيردها من مالحظات أو 

شكاوى من الطلبة ومعالجتها بالسرعة الممكنة.
 وتاليا رابط المنصة:

-https://dsa.yu.edu.jo/index.php/2020
26-06-18-01-11

ومــن  العمــادة  أطلقــت  كمــا 
الجامعــي  المســرح  فرقــة  خــالل 
التابعة لدائرة النشاط الثقافي والفني 
فيديــو إرشــادي تضمــن العديــد مــن 
التوعويــة  الــدالالت  ذات  الصــور 
إتباعهــا  يجــب  التــي  والتثقيفيــة 

للوقاية من فيروس كورونا.
الطلبــة  شــؤون  عميــد  وقــال 
الدكتــور محمــد المزاودة إن العمادة 

معنية بأداء رسالتها التي تتعاظم في هذا الوقت حيث تقع عليها مسؤولية تجاه طلبتها خاصة 
والمجتمــع المحلــي عامــة، انطالقــا مــن رســالة جامعــة اليرمــوك لبــث مثــل هــذه الرســائل القّيمــة 
والهادفة في الوقت نفسه إلى المساهمة في نشر الوعي بين صفوف الطلبة والمواطنين للحفاظ 

على صحتهم وسالمتهم في المقام األول.
وأشــار إلــى أن الفيديــو قــارن بيــن فئتيــن مــن النــاس إحداهمــا الفئــة المســتهترة التــي ال تلتزم 
بإجراءات الوقاية والســالمة العامة وبالتالي إســهامها بطريقة مباشــرة بنشــر الفيروس فيما كانت 
الفئــة الثانيــة التــي تقيــدت باإلجــراءات المتبعــة للوقايــة مــن الفيــروس ما أمكن مثل غســل اليدين 
وتجنــب المصافحــة باأليــدي وارتــداء الكمامــات والقفــازات وتعقيم األيــدي والمباني واالبتعاد عن 
التجمعات، وهي الفئة التي حظيت بالثناء والتقدير، وأكدت أن المواطنة الصالحة تكون بااللتزام 
بالتعليمات والمحافظة على الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية للحيلولة دون وقوع المزيد من 

اإلصابات بين صفوف المواطنين.
وأثنــى المــزاودة علــى جهــود فرقــة المســرح الجامعــي والتــي يشــرف عليهــا الزميــل ســالم بني 

خلف وما تقدمه من أداء هادف وتثبت دوما تفوًقا في األداء وتميًزا في المضمون.
وتاليا رابط الفيديو :

https://www.facebook.com/Yarmouk.U/videos/385305242517591
وكانت العمادة كذلك قد  أطلقت وبالتعاون مع وزارة التنمية السياســية فيديو توعوي حمل 
عنــوان “ اإلصــالح يبــدأ بيدك..شــارك”، حثــت الطلبــة مــن خاللــه علــى التوجــه إلــى صناديــق 

االقتراع واختيار من يرونه كفؤا من المرشحين، والمساهمة في إنجاح عملية االنتخابات. 
وقــال عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور محمــد المــزاودة أن مضمــون الفيديو ركز على تشــجيع 
الطلبة الذين يمثلون شريحة واسعة من شباب الوطن على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية 

وقول كلمتهم باختيار من يرونه كفؤا لتمثيلهم، والمساهمة في خدمة وطنهم .
وأشار إلى أن الفيديو جاء على شكل أسئلة وإجابات، حمل الكثير من الرسائل والدالالت 
القّيمة التي تؤكد على أهمية مشاركة الشباب في االنتخابات باعتبارها نافذة تمكنهم من صياغة 
مســتقبل الوطــن وصناعــة القــرار وتعزيــز مســيرة اإلنجــازات واإلصالحات التي تلبــي طموحاتهم 
وتطلعاتهم، مشيًرا إلى ما يعّول عليه قائد الوطن جاللة الملك عبد هللا الثاني من أبنائه وبناته 
الشــباب والشــابات وهو الذي هّيأ لهم كافة أشــكال الدعم والرعاية ودعاهم لقول رأيهم دون تردد 

وال خوف.
وتاليا رابط الفيديو :

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / Y a r m o u k . U /
videos/1687620024740623

بتنسيب من عمادة شؤون الطلبة: طلبة من الريموك يشاركون يف دورات مهارات التعلم االلكرتوني ضمن مبادرة » نوى« 

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة 
اليرموك وبالتعاون مع كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية في الجامعة لقاء عبر 
تقنية االتصال المرئي عن بعد “ زووم” مع 
الطلبة الوافدين الدارسين في الكلية، بهدف 
متابعة أوضاعهم واإلطالع على التحديات 
والصعوبات التي تواجههم ومحاولة إيجاد 

الحلول المناسبة لها.
عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
الدكتور أسامة الفقير الربابعة أكد حرص 

الكلية الدائم  على التواصل مع طلبتها وتحديدا 
الطلبة الوافدين، لالطمئنان على أوضاعهم 

األكاديمية و المعيشية وتذليل الصعاب 
والتحديات التي تواجههم لتمكينهم من مواصلة 

مسيرتهم الدراسية بيسر واطمئنان.
وقال الربابعة، إن الكلية ال تأل جهدا في توفير 

كافة الخدمات الممكنة لطلبة الكلية وتحديدا 
الوافدين منهم، وهم ضيوف األردن الذي 

يأبى إال أن يحظوا بطيب اإلقامة واالحترام، 
مشيرا إلى أن الكلية ومنذ بدء جائحة كورونا 

وتداعياتها التي طالت كافة جوانب الحياة كان 
الطلبة الوافدين محور اهتمامها حيث تمت 

زيارتهم في مواقع سكناهم وتقديم كل ما أمكن 
من دعم معنوي ومادي لهم.

وأضاف، أن تواصل الطلبة الوافدين مع 
إدارة الكلية متاح دوما ومن خالل الهواتف 
الثابتة والمتنقلة المعلنة للطلبة، إضافة إلى 

الموقع الرسمي للكلية الذي ينشر من خالله 
كافة المعلومات التي يحتاجها الطلبة، وأن 

الكلية على استعداد لتوفير الخدمات التي 
يحتاجونها وفقا لإلمكانات المتاحة.

نائب عميد شؤون الطلبة في الجامعة 
الدكتور هادي طوالبه، قال إن متابعة شؤون 
الطلبة الوافدين في الجامعة يعد أولوية لدى 

عمادة شؤون الطلبة، موضحا أن العمادة 
ومن خالل قسم رعاية الطلبة الوافدين في 

دائرة الرعاية الطالبية في العمادة تتابع 
معامالت الطلبة الوافدين وشؤون إقامتهم مع 

الجهات ذات العالقة، كما تولي العمادة جل 
اهتمامها لدمج الطلبة الوافدين في المجتمع 

الطالبي من خالل إتاحة المجال أمامهم 
للمشاركة في األنشطة الالمنهجية المختلفة 

التي تنظمها العمادة طيلة العام الدراسي 
في حال الدوام االعتيادي، والمشاركة في 

األنشطة الخاصة بهم.
وأكد  الطوالبة استعداد عمادة شؤون الطلبة 

لتنظيم دورات تمكين للطلبة الوافدين في 
المهارات اللغوية والتقنية.  

وأكد نائب عميد شؤون الطلبة في الجامعة 
الدكتور محمد أشرف العتوم اهتمام العمادة 

بالطلبة الوافدين وسعيها لتوفير كافة 
الظروف المالئمة لهم ليتمكنوا من مواصلة 
حياتهم الجامعية بيسر وسهولة، موضحا أن 
العمادة عملت على تخصيص قائمة خاصة 
بالطلبة الوافدين ضمن موقعها االلكتروني 

الصفحة الرسمية لعمادة شؤون الطلبة 
تضمن كافة المعلومات التي يحتاجها الطلبة 

الوافدين، كما وفرت العمادة من خاللها 

قائمة بأسماء كافة الملحقيات والهيئات 
الدبلوماسية في األردن وأرقام الهواتف 
الخاصة بها ليتمكن الطلبة من التواصل 
معها بيسر وسهولة، إضافة لمعلومات 
حول أهم الخدمات التي تقدمها العمادة 

واألنشطة التي تنفذها.

حضر اللقاء الدكتور يحيى شطناوي 
نائب عميد كلية الشريعة والدراسات 
االسالمية، والدكتور شادي األحمد 

مساعد العميد لشؤون الطلبة، والدكتور 
نذير الشرايري مساعد العميد لشؤون 
المسجد وخدمة المجتمع، والدكتورة 

أسماء بني يونس مساعدة العميد لشؤون 
الجودة، والدكتور خالد الشرمان 

رئيس قسم أصول الدين، والدكتورة 
ميساء ملحم رئيسة قسم االقتصاد 
والمصارف اإلسالمية، والدكتور 

عبدهللا ربابعة رئيس قسم الفقه 
وأصوله، والدكتور ابراهيم 

الخالدي رئيس قسم الدراسات 
االسالمية، والدكتور مأمون 

الشمالي مشرف برنامج القرآن 
الكريم وقد أجابوا خالل اللقاء 

على أسئلة واستفسارات الطلبة 
المشاركين، كما حضر اللقاء 
الطالب محمد حاللشه منسق 

مبادرة “ لون ثقافتك “. 
بدورهم شكر الطلبة الكلية 
وعمادة شؤون الطلبة على 

إتاحة المجال أمامهم للمشاركة 
في هذا اللقاء والتعبير عن 

احتياجاتهم وحسن االستماع 
الستفساراتهم حول بعض 

القضايا األكاديمية. 



أخبار وتقارير3

كفاءات بشرية ودعم إداري ساهما  يف بناء احلياة الثقافية

مشغل اخلزف وأستوديو النحت و الفسيفساء يف شؤون الطلبة وجهة الطلبة لصقل مواهبهم واكتساب مهارات صناعة الفنون التقليدية واحلديثة

منحوتات صخرية ولوحات فسيفسائية وأوان خزفية جتسد عراقة املاضي وأصالة احلاضر 

يلحــظ الزائــر إلــى جامعــة اليرمــوك وكل من يجول في أروقة مبانيها ومرافقها 
المختلفة، تلك المجســمات المنحوتة من الصخر والتي حملت في طياتها تفاصيل 

التفاصيل وكأنها تقول هنا يكمن اإلتقان واإلبداع الممزوجان بحب العطاء.
وكذلك هي اللوحات الفسيفسائية الطبيعية والصناعية التي اجتمعت في كل 
منهــا المئــات مــن قطــع الحجــارة الصغيــرة مختلفــة األشــكال والمقاســات لتعلــن عــن 
لوحة فنية تحمل في طياتها تعبيرا جميال عن العطاء الالمحدود لألرض واإلنسان 
الذي طوع حبات رملها لتعبر عن عميق الوالء واالنتماء للوطن ولقيادته الحكيمة.

 تلــك المنحوتــات  الصخريــة واللوحــات الفسيفســائية واألوانــي الخزفية لم تكن 
يوما ضمن مشتريات الجامعة وال هدايا قدمت إليها، بل هي إنتاج مشغل الخزف 
وأســتوديو النحت والفسيفســاء التابعين لقســم النشــاط الفني في دائرة النشــاط الثقافي 
والفنــي فــي عمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة، وقــد حرصــت إدارات الجامعــة منــذ 
تأسيســهما علــى تأهيلهمــا ودعمهمــا لدورهمــا الكبيــر في تدريــب طلبة الجامعة على 

الصناعــات التقليديــة كصناعــة الفخــار والخــزف والفسيســفاء وفن النحت 
فــي الصخــر وهــو الفــن األكثــر نــدرة واألكثــر دقة ممــا كان له أكبر األثر 
فــي تخريــج جيــل مــن الطلبة المؤهلين للعمل في هذه الصناعات وهو ما 
يعنــي توفيــر فــرص عمــل لهــم، وكذلك الحفاظ على تلــك الصناعات من 

االندثاروالتالشي، في آن واحد.
عميــد شــؤون الطلبــة فــي الجامعة الدكتور محمــد المزاودة قال، إن 
وجــود مشــغل متخصــص فــي صناعة األواني والقطــع الفخارية وتحويلها 
إلى قطع وأوان خزفية وتحويل القطع الخشبية إلى لوحات فنية من خالل 
فــن الرســم والحــرق علــى الخســب الــذي يعــد واحــدا مــن أعمــال المشــغل، 
وكذلــك وجــود اســتوديو مخصــص ألعمــال النحت في الصخــر الطبيعي 
وإنتــاج اللوحــات الفسيفســائية  فــي العمــادة ليعد نجاحا وتميزا تضاهي به 
اليرموك نظيراتها من المؤسســات المحلية والدولية، فمن خالل األعمال 
الفنية المتميزة التي أنتجها القائمون على إدارة مشــغل الخزف وأســتوديو 
النحــت والفسيفســاء وتدريــب الطلبــة علــى تلــك الصناعــات اســتطاعت 
اليرموك أن تســاهم في الحفاظ على إرث الصناعات التقليدية وحمايتها 

من االندثار ونشر الفنون الحديثة وتطويرها.
وشــدد المــزاودة علــى الــدور الجوهــري الــذي تقــوم بــه العمــادة ومن 
خالل مشــغل الخزف وأســتوديو النحت والفسيفســاء في تخريج جيل من 
الطلبــة يدركــون أهميــة هــذه الفنــون فــي تجســيد عراقــة الماضــي وأصالــة 
الحاضــر وترســيخ الهويــة الثقافيــة لألمــم والشــعوب، ومؤهليــن لمواصلــة 
المســيرة والعمــل فــي هــذه الفنــون، مشــيرا للدعــم الكبيــر الــذي توليــه إدارة 

النحــت  الخــزف وأســتوديو  للعمــادة الســتمرارية عمــل مشــغل  الجامعــة 
والفسيفساء من خالل توفير كافة مستلزمات العمل والتدريب.

وعبر المزاودة عن فخر عمادة شؤون الطلبة بوجود فن النحت في 
الصخــر ضمــن أعمــال العمــادة وهــو الفــن األكثــر ندرة وتميــزا لما يتطلبه 
إنتاج المنحوتة الصخرية من جهد كبير ودقة وتركيز عاليين يجعل منها 
قطعــة متميــزة ذات قيمــة ماديــة ومعنويــة عاليــة، مشــيرا العتــزاز العمــادة 
كذلك بوجود فن صناعة الفخار والخزف والفسيفساء لما تشكله منتجاتها 
من قطع مميزة ذات طابع جمالي قيم، مؤكدا دعم العمادة لكافة الطلبة 
الراغبيــن فــي اكتســاب مهــارات صناعــة هــذه الفنــون وأن التدريــب علــى 
صناعتهــا متــاح لجميــع الطلبــة ومــن مختلف التخصصــات خالل أوقات 

الدوام الرسمي للجامعة.
مدير دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة الدكتور عماد الدين 
طوالبــة قــال، تولــي الدائــرة اهتمامهــا لديمومــة عمــل المشــغل واألســتوديو 
كمركــز لتدريــب طلبــة الجامعــة الراغبيــن باكتســاب مهــارات صناعــة فــن 
النحت والخزف والفسيفساء إضافة للطلبة الذين كان قبولهم في الجامعة 
وفقــا ألســس التفــوق الفنــي الخاصــة بهــذه الفنون، حيث ســاهمت العمادة 
ومنــذ إنشــاء مشــغل الخــزف وأســتوديو النحــت والفسيفســاء بتدريب آالف 
الطلبــة الراغبيــن  علــى كيفيــة النحــت فــي الصخر وكذلــك صناعة  قطع 
الفخــار وتحويلهــا إلــى قطــع خزفيــة وصناعــة اللوحــات الفسيفســائية ممــا 
كان لــه أكبــر األثــر فــي إكســاب الطلبــة مهــارات خاصــة ومميــزة مكنتهــم 
مــن المشــاركة فــي معــارض فنيــة داخــل الجامعــة وخارجهــا، كمــا شــكلت 

هذه المهارات فرصة لهم لدخول سوق العمل وإنشاء مشاريع خاصة.
يوفر مشــغل الخزف لمن يرغب من طلبة الجامعة فرصة التدرب 
علــى مهــارات صناعــة  قطــع الفخــار وتحويلهــا إلــى خــزف مــن خــالل 
الحرق والطالء لتصبح قطعا جاهزة لالستعمال كأدوات مطبخ أو تحف 
وإكسسوارات متعددة االستعماالت إضافة لتلقي مهارات صناعة اللوحات 

الفسيفســائية الصناعيــة التــي يتــم إنتاجهــا مــن خــالل إعــادة تدويــر قطــع 
السيراميك التالف، فيما يوفر أستوديو النحت والفسيفساء لمن يرغب من 
الطلبة فرصة التدرب واكتساب مهارات فن النحت في الصخر ومهارات 
صناعــة اللوحــات الفسيفســائية الطبيعيــة والتــي تتــم صناعتهــا مــن قطــع 
الحجارة الصغيرة، وتنتج عن عمليات التدريب هذه المئات من األعمال 
الفنية التي تعرض في كافة مرافق الجامعة، وتستخدم في المشاركة في 

المعارض الفنية داخل الجامعة وخارجها. 
رئيس القسم الفني في دائرة النشاط الثقافي والفني نصر شطناوي 
قــال، يولــي القســم الفنــي أعمــال النحــت في الصخر والخزف والفسيفســاء 
جــل اهتمامــه، ويســعى مــن خــالل وجودهــا ضمن مجاالت التفــوق الفني 
للقبوالت الجامعية إلى استقطاب اكبر عدد ممكن من الطلبة ذوي الخبرة 
فــي العمــل فــي صناعــة هــذه الفنون بهدف إكســابهم المزيــد من المهارات 
وتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل لهــذه الفنــون مما يعنــي توفير فرص عمل 

وبقاء هذه الصناعات حية قابلة للتطوير.
رئيس قسم التصوير في العمادة سفيان هيالت المكلف باإلشراف 

علــى مشــغل الخــزف وأســتوديو  النحــت والفسيفســاء، صناعــة الخــزف 
والفسيفســاء الصناعيــة، أشــار إلــى أهميــة إدراك الطلبــة لقيمــة الفنــون 
التقليديــة والحديثــة فــي التعبيــر عــن أصالــة الماضــي وعراقــة الحاضــر 
وضــرورة الحفــاظ عليهــا مــن االندثــار، موضحــا أن العمــادة ومــن خــالل 
مشــغل الخــزف توفــر للطلبــة طيلــة أيام الدوام الرســمي الطبيعي للجامعة  
فرصة التدرب على صناعة الفخار وتحويله إلى خزف وكذلك استخدام 
قطــع الســيراميك التالفــة فــي صناعــة اللوحــات الفسيفســائية الصناعيــة، 
مشــيرا إلى أن الفصول الدراســية الماضي شــهدت إقبال كبير من الطلبة 
على اكتســاب مهارات هذه الفنون مما كان له األثر اإليجابي في إنتاج 
العديــد مــن األعمــال الفنيــة التــي تــم عرضها خالل معــارض فنية أقيمت 

داخل الجامعة وخارجها.
“تحويــل الصخــر مــن مــادة صامته إلى مادة مفعمة بالحياة”، بهذه 
الكلمــات عبــر فنــي النحــت فــي عمــادة شــؤون الطلبــة شــافع الســيبراني 
مــدرب فــن النحــت وصناعــة الفسيفســاء الطبيعيــة عمــا يعنيــه فــن النحت 
في الصخر، موضحا أن العمادة ومن خالل أستوديو النحت والفسيفساء 
تتيــح لمــن يرغــب مــن الطلبــة فرصــة اكتســاب مهــارات فــن النحــت فــي 
الصخــر وفــن صناعــة اللوحــات الفسيفســائية الطبيعيــة، وهــو مــا يعنــي 

اكتســابهم مهارات تؤهلهم لدخول ســوق العمل بجدارة.
وحول المنحوتات الصخرية المميزة الموجودة ضمن مواقع مختلفة 
من حرم جامعة اليرموك، والتي تولى إنشائها قال السيبراني أن لكل منها 
خصوصيــة، إال أن اختيــار موضوعهــا أو المعنــى العــام لها جاء متوائما 

مع رؤية الجامعة ورسالتها أهدافها. 
بدورهــم، أشــاد طلبــة فــي جامعــة اليرمــوك بمــا تقدمــه لهــم الجامعة 
ومــن خــالل عمــادة شــؤون الطلبــة من فرصة الكتســاب مهــارات صناعة 
هــذه الفنــون التقليديــة والحديثــة وبشــكل مجاني، مما يعنــي إتاحة المجال 

أمامهم لدخول سوق العمل بكفاءة وجدارة.
الطالب في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، عمار أبو طبنجة، 
قال إن الجامعة ومن خالل استوديو النحت والفسيفساء في عمادة شؤون 
الطلبة أتاحت له فرصة اكتساب مهارات صناعة اللوحات الفسيفسائية، 
حيــث تمكــن مــن العمــل فــي القطــاع الخــاص كمــدرب لفــن الفسيفســاء 
الطبيعي، مقدما شكره لجامعة اليرموك على ما تقدمه للطلبة من تدريب 

وتأهيل يمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة.

بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة - " التنمر" لقاء حواري يف الريموك

بتنظيــم مــن عمــادة شــؤون الطلبــة، عقد فــي جامعة 
اليرمــوك لقــاء حواريــا حــول موضــوع “ التنمــر”، شــارك 
فيــه كل مــن عميــد كليــة اإلعــالم فــي الجامعــة الدكتــور 
خلــف الطاهــات، وأســتاذ علــم النفــس التربــوي فــي كليــة 

التربيــة الدكتــور معاويــة أبــو غزال.
ظاهــرة  أصبــح  التنمــر”   “ إن  الطاهــات  وقــال 
موجــودة ومتمكنــة فــي المجتمــع، وال بــد مــن مواجهتهــا 
بجــرأة وشــجاعة مــن خــالل تكاتــف جهــود كافــة الجهات 
بحقوقــه  فــرد  كل  معرفــة  لضــرورة  مشــيرا  المعنيــة، 
وواجباتــه وعــدم الســماح لآلخريــن بممارســة التنمــر أيــا 

كان نوعــه.
وبين الطاهات أن للتنمر عد أشكال وأنواع إال أن 
التواصــل االجتماعــي ســاعد  لوســائل  الكبيــر  االنتشــار 
أصبحــت  التــي  االلكترونــي  التنمــر  ظاهــرة  وجــود  فــي 
نظــرا  التواصــل االجتماعــي  أمــراض” منصــات   “ أحــد 
لغيــاب ثقافــة اســتخدام هــذه المنصــات، حيــث يســتطيع 
أي شــخص وبخطــوات بســيطة تعريــض اآلخريــن للشــتم 
أو الســب أو االفتــراء، مشــيرا إلــى أن مشــكلة منصــات 
التواصل االجتماعي أنها أصبحت مصدر غير موثوق 
للمعلومــات ومــن خــالل األشــخاص غيــر المؤهليــن لنقل 
المعلومــات وهــو مــا أوجــد رأي عام مختل، الفتا ألهمية 
احتــرام اختــالف اآلراء وعــدم اتخــاذ الخــالف فــي الرأي 
الصمــت  عــدم  إلــى  داعيــا  التشــهير،  أو  للشــتم  مبــرر 

ذات  للجهــات  التوجــه  بــل  والمتنمريــن  للتنمــر  والرضــوخ 
علــى  المتنمــر  تجبــر  التــي  الشــكوى  وتقديــم  االختصــاص 

التراجــع واالعتذار.
فيمــا قــال الدكتــور أبــو غزال بأن التنمر ظاهرة خطيرة 
ومعقــدة بــدأت باالزديــاد لــدى كافــة فئــات المجتمــع نتيجــة 
عوامــل معينــة، وأن مواجهتهــا والقضــاء عليهــا يتطلــب مــن 
جهــود  وتكاتــف  حولهــا  وشــفافية  بجــرأة  الحديــث  الجميــع 
كافــة الجهــات المعنيــة إليجــاد الحلــول المناســبة إلنهائهــا، 
موضحــا أن المصطلــح العلمــي للتنمــر هــو “ االســتقواء”، 
وهــو ســلوك يهــدف إللحــاق األذى المتعمــد والمتكــرر تجــاه 

شــخص بحيــث ال يســتطيع الدفــاع عــن نفســه، مشــيرا 
للتنمــر منهــا االجتماعــي أو  إلــى وجــود عــدة أشــكال 
اإللكترونــي إال أن التنمــر أو االســتقواء الجســمي هــو 

األكثــر وضوحا. 
أبــو  بيــن  االســتقواء  أو  التنمــر  أســباب  وعــن 
عــدد  لوجــود  أشــارت  العلميــة  الدراســات  أن  غــزال 
مــن األســباب الفرديــة ومنهــا عــدم القــدرة علــى ضبــط 
الســلوك االنفعالــي، واألســرية كالنــزاع األســري وغيرهــا 

الكثيــر مــن األســباب والعوامــل المرتبطــة بالمجتمــع.
واســتعرض الطاهــات وأبــو غــزال االســتراتيجيات 

لمواجهــة  المتاحــة  واإلمكانيــات  إتباعهــا  الواجــب 
ظاهــرة التنمــر، وتوعيــة المجتمــع بأهمية نشــر الســلوك 
بمــا ينعكــس  الســلبي  الســلوك  اإليجابــي وتعزيــزه ونبــذ 

إيجابــا علــى وجــود بيئــة آمنــة للجميع.
خــالل  مــن  بعــد  عــن  اللقــاء  فــي حضــور  شــارك 
تطبيــق “زووم” عــدد مــن طلبــة الجامعة، وأدار الحوار 
والــذي عقــد مــن خــالل منصــة “ زين” كل مــن الطالب 
رغــد  والطالبــة  القانــون  كليــة  مــن  ارشــيد  بنــي  طــارق 

بــركات مــن كلية اإلعالم.



مشاركات4

يف عيد امليالد اجمليد
احتفلــت الطوائــف المســيحية فــي األردن بعيــد الميالد المجيد 
في الخامس و العشرين من كانون األول الماضي، وهي المناسبة 
العظيمة ذات األبعاد والدالالت الكبيرة عبر التاريخ اإلنساني ولعلنا 
إن أردنا الوقوف على قيم العيد في المملكة األردنية الهاشمية لجاز 
لنا أن نطيل الحديث ليتشعب إلى أكثر من زاوية خاصة بما تمثله 
المملكة التي تتزعمها قيادة هاشمية ما انفكت بزعامة جاللة الملك 
عبدهللا الثاني تعمل لصالح اإلنســان ورفعة شــأنه دون النظر إلى 

لونه أو جنسه أو دينه.
  المسيحيون في األردن على اختالف انتماءاتهم هم جزء من 

النسيج االجتماعي والوطني المتماسك وال أحد يمكنه القفز عن دورهم وخدماتهم الجليلة التي أسهمت في 
تعزيز مسيرة التنمية والتطوير منذ نشأة الدولة وفي مختلف القطاعات إذ تميز إخواننا المسيحيون بصدق 
انتمائهم ووالئهم لمؤسسة العرش الهاشمية وواظبوا على العمل بجد وإتقان وافرغوا ما اعتملت به عقولهم 
مــن علــوم وخبــرات ومعــارف فــي كل مــا صب في وصــول األردن إلى ما حققه من انجازات رغم شــح الموارد 

وقلة اإلمكانات.
   نقــول ذلــك ونحــن نعلــم أن الوحــدة الوطنية التي يشــكل أبناء الطوائف المســيحية أحــد أركانها كانت 
كالصخرة التي تحطمت فوقها كل محاوالت النيل من مكتسباتنا الوطنية والتاريخ شواهد كيف وقف المسيحي 
إلــى جانــب المســلم والعكــس في ســراء الظــروف وضرائها في صور عكســت عمق التالحم ووشــائج اإلخوة 
والمحبة ونبذ كل ما يدعو إلى تفرقة وإقليمية أو طائفية فكان وما زال التالقي اإلسالمي المسيحي في األردن 

من أكثر ما يبعث فينا االطمئنان على وطننا ولحمتنا وترابطنا.
   في األردن نحن أســرة واحدة نتبادل ونتقاســم الهموم واآلالم واآلمال والتطلعات المشــتركة في وحدة 
حال شــعارنا دائما أن نظل نعطي اآلخرين دروســا في العالمات الفارقة التي نســتظل بها في الحمى العربي 
الهاشمي فال يؤتين من أمامنا وال من خلفنا فالجميع كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

الجسد بالسهر والحمى.
   في عيد الميالد المجيد نبارك لألخوات واألخوة المسيحيون ونعرب عن المحبة والتقدير ونمعن النظر 
في أجمل الصور حين يتعانق المســجد مع الكنيســة وقدوتنا في ذلك نبي الرحمة محمد عليه الســالم الذي 
أقام دولته على قواعد الوحدة والتعايش واالنسجام بين كافة الطوائف وأتباع مختلف األديان الذين لم ينكر 

عليهم حقهم في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية بحرية مطلقة 
   أمنيات الخير والسالم لالردن وأهله مسلمين ومسيحيين ودعوات صادقة بأن يحفظ هللا بلدنا في ظل 

جاللة الملك الذي أعلى شأن األردن مقدما رسالته للعالم أجمع أنها رسالة احترام اإلنسان.  
وكل عام وانتم بخير وصحة وسالمة   

الدكتورة الرا احلداد 

مساعد عميد شؤون الطلبة 

خاطرة من الروح
من قال أّن النساء يبكين كلما ُأتيحت لهن الفرصة؟

ربمــا ال أحــد يعــرف قســوة أن تتحمل فتاة ضغط كبير، تتجنب فكــرة االنهيار، ثم وبال 
سبب واضح تنهار فجأة وكأنها تتفتت..

كانت تتحدث معي بهدوٍء، شــيء ما في نبرة صوتها يثير قلقي؛ ســألتها عما حدث، 
لكن وبكبرياء امرأة اعتادت أن ال تبكي بســهولة قالت أنها بخير؛ حاولت التأكد من 
ظنوني، إثارتها بالكلمات اللطيفة لربما تفتح قلبها، حاولت حتى بالكلمات القاســية، 

ببعض ذكرياتها السّيئة لعلها ُتسَتفز وتبكي، لكن دون جدوى.
وفجأة، بال ســبب واضح، صرخت في وجهي من شــدة الحزن، لم تكن هناك أســباب 

منطقية لتلك النوبة القاسية أكثر من أنها قالت:
»تعبــت، كان ينبغــي علــّي االنهيــار لكنني لــم أفعل، تحّملت أشــياء ال يتحملها أحد، 
وخوًفــا مــن الســقوط وحــدي واصلت التحمل والثبات، ثمة مواقف اســتدعتني للبكاء، 
وكانــت رغبتــي فــي الهــروب من العالم تضاعــف في الوقت الــذي كان علّي مواصلة 
الحياة االجتماعية فيه ألنني ال أعرف إلى أين سأذهب؛ لقدام وافقت على أن أكون 
مجــرد محطــة انتظــار، مجــرد إنســان عابر في حياتهــم، ال يتذكروننــي إال في أوقات 
فراغهــم، أو حتــى فــي أوقــات مأســاتهم؛ تحملت البقــاء في عالقات مؤذيــة، أنا التي 
تهجر كل األماكن المزدحمة وترحل إن لم تكن الخيار األول في حياة الناس، تحملت 
أن أكــون منســّية ومهمشــة فقــط ألحافــظ علــى مــا تبّقى مــن عالقاتــي االجتماعية، 
تجاوزت أشياء ال يمكن تجاوزها، كّذبت حقائق أمامي، ومراًرا كنت أقسو على نفسي 
عندما ال أجد عذًرا لمعاملتهم وطريقتهم القاسية؛ أنا ممتلئة بالدموع ومع ذلك ال أبكي، 
أنا محطمة، وقدماي تعبت من الوقوف في طريق من اآلالم ال ينتهي؛ النساء يبكين 
كثيًرا، لكن صدقني أكثر النساء حزًنا هي تلك التي ال تبكي إال نادًرا جًدا، هي تلك التي 

اعتادت الثبات والمقاومة؛ أنا منهكة تماًما، لكنني ال أملك رفاهية

تيماء املومني 

عالقات عامة
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التنمر اجملتمعي ظاهرة العصر
أصبح " التنمر " ظاهرة مجتمعية تنتشر بعشوائية بين أفراد المجتمع في المنزل والمدارس وحتى في الشارع  تسببت بخلق الكثير من التحديات 

وكانت سبب بخسارة بعض األفراد نتيجة الجهل الكبير بتبعاته الخطيرة .
تبعات نفسية وتبعات اجتماعية تسببت بزعزعة الراحة في المجتمع ولم تقتصر على فئة معينة بل شملت كافة الفئات وتنوعت أشكالها فمنها 

التنمر اللفظي، التنمر الجسدي، والتنمر العاطفي.
ولم يقتصر التنمر فقط على أرض الواقع بل كان مواكبًا للتطورات التي نعيشها حيث أنتقل إلى العالم االفتراضي "مواقع التواصل االجتماعي"، 
عبر الهواتف وكافة الخدمات التي يوفرها "اإلنترنت" ووسائل االتصال، ذم وشتم وسخرية وتهديد وانتحال شخصية، وتعددت األشكال ويبقى السلوك 
العدواني " التنمر " وهو أســاس الخطر ينتج بســبب اضطراب الشــخصية ونقص تقدير  الذات مما يؤدي إلى ســلوكيات عدوانية واكتئاب وأمراض 

نفسية. 
ومن الناحية القانونية فإن القانون ال يعذر أحد بجهله, وكل إضرار بالغير يلزم صاحبه بالتعويض، وكل فعل يترتب عليه إيذاء اآلخرين يعرض 
صاحبُه للجزاء القانوني، حيث ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني, لم ينص القانون على جريمة أو تكييف قانوني تحت مسمى جريمة التنمر , 
لكن ما ينتج عن هذه الظاهر قد يشكل بحد ذاته جريمة  ألن مثل هذه األفعال قد تضر الفرد و تجعله محل احتقار من اآلخرين يؤثر على المركز 
االجتماعي والوظيفي للشــخص داخل المجتمع، إلى جانب األضرار المعنوية التي قد تصيبه نتيجة هذه الســلوكيات التي قد تصدر من شــخص ما 
ســواء عــن قصــد أو دون قصــد، وحيــث أن كل ســلوك أو فعــل يقــع مــن خالل هذه الظاهرة، المشــرع بالقانون وضع لُه التكييف الذي يتناســب مع 
األركان التي من الممكن أن تشكل منه جريمة, لذلك يجب علينا أن نكون على درجة عالية من الوعي والثقافة بالسلوكيات التي من الممكن أن 
نقوم بها والتي قد تضر بنا أو باآلخرين, ألن كل فرد منا غير معصوم من الخطأ، ويجب علينا أن نحمي أنفسنا من التعرض للمساءلة القانونية 

وتلقي العقوبات نتيجة القيام بسلوكيات خاطئة.
يمكن حماية األفراد من هذا الســلوك العدواني من خالل تثقيف كل منهم بكيفية التعامل مع غيره بأســلوب إنســاني الئق بعيدا عن الســخرية 

واالستهزاء، وهنا تكمن مسؤولية األسرة فهي نواة المجتمع وصالحها  ينبثق عنه صالح المجتمع بأكمله.
كما يجب على جميع الجهات والمؤسسات المعنية أن تعمل على نشر الثقافة القانونية و التوعية بخطورة التنمر وتبعات هذه الظاهر وعقد 

ورش العمل والمحاضرات التوعوية الهادفة إلى الحد من سلوك أو ظاهرة التنمر .
طارق بني إرشيد / كلية القانون          

رغد بركات / كلية اإلعالم           

 

شعر .د سعيد محمد علي بواعنة
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

ُولَد الرَّسوُل فأشرقــْت ُدنيانــــــــا                 والكـوُن فــي فرٍح يُتــوُق زمانـــــــا
عــوا األركانــــا َطمسوا الهدايـَة صدَّ قد كانـِت الدنيـا أسيرَة ُطغمـــٍة  
نسُجـــوا لَهـــــا ِمـن ُظلمهم أكفانــــا بشريعِة الغاِب استرقُّوا روحها  
واختلَّ ميــزاُن الحيـــــــاِة وعانــــــى عاثوا َفسـاًدا في ربوِع ُدروِبها  
وغــدا الرِّبـــــــا لحياتهــم ِميزانــــــَا رضُعوا لباَن الكفِر في أحشائهم  
َوأُدوا العفــاَف وقيَّـــدوا اإلحسانــــــا َجعلوا الفواحش والقطيعَة منهًجا  
وَبنـَـوا لهــــــــــا بقلوبهـــــــــم دـيوانا ورُدوا الرذيلـَة بكـرًة وعشيـــــــــــــًة  
والّطيُر تشـدوا فـي الـورى ألحانـــــــا ولَد الّرسوُل وأشرقـْت أنــــــــــــــواُرُه  
يبنـــــــــي الحيـــــاَة وَيغـرُس اإليماَنا قد جاَء في ُحَلِك الليالي ُمرشًدا  
غــدْت نقـــــــاًء ال َتـــــــــرى أْدرانا وُيميُط عْن وجِه البرّية غيهبـــــًا  
ــــــــــــافي فقد أروانا اللة للــــهـــــدى              ِمـن نبضه الصَّ َهـا بعَد الضَّ َوَيُردَّ
ِمصبـــــــــــــاُح ربِّ العالمـــــيَن أتانا ولَد الذي فوَق المعالي قد رقى  
هللا أرســـــــَله لنا عنـــــــــــــوانـــــــا هللا أكبُر إنَّ مولـــــــــــدُه هـــــــَدًى  
ــغ القــــــــــرآن والتِّبيـــانا قــــــد بلَــّ هللا أرسلـــــه ُينيـــــــُر دروبنــــــــــــا  
وبـِه لهــــــم نـــــــوُر الحقيقـــــــِة َباَنا مت أخالقهــــا   فبِه الخالئـــق قوَّ
وَغــــَدا الُهدى يجـــــري لنـــــا بدمانا ولد الرسوُل فعـاَد نبُض ُقلوبَنــا  
ــّوحيِد قـــــد أرسانا بالصــــدِق والتــ أوما عرفتم أنـه جبل الهـــــُدى  
ــَْن ربَّانا هـــو أحمــــد المختـــاُر مــــ هو َنْسُل ُطهٍر من ُساللة يْعرٍب  
ـــــِة َربُّنــــــا أْعَطاَنـا َكنــــــــُز الَعطيَّ ُولَد الرَّسوُل وعـمَّ ُنـوُر َجَمالـِه  
قـــد كـــــاَن فــــي أخـــالقـــــِه قرآنا أوما عرفُتــم َمْن يكــوُن محمٌد          
لـــــت ألوانا وبــــــه الــــُحروف تجمَّ منُه الفضاِئـــُل ُألِبسْت َأْثَواَبَهــْا        
َأعطـــــــوا بـــــذا ميثاقهــــــْم موالنا ُسل الِكـــرام تتاُبًعا           بِه بّشر الرُّ
لهفــــي علــى مـا قـــد جــرى ودهانا ولد الرســـــوُل فكاَن مولَد أمٍَّة          
فيهــــــا هجرنــــــا ذكرنـــــــا ودوانا قــد مّزقتنــا غفلــة ممجوُجـــة           
ــــــــا أفيقــــــي فالنَّبـــــــــيُّ أتانا هيَّ يـــا أمَّة المختــار مــاذا تْفَعلي        
ـــديِّ شذانا ِمـــْن ِطيـــِب َمولـــِدَك النَّ يـا سيِّدي يـا نور عيني َمرحًبا  
أنَت المنــــــارُة فـــي الحيـــــــاِة ُهداَنا رُتـُم األيــاَم والَفْجــُر اهتدى   نوَّ
مــــــا هلَّ غيـــٌث بالهَنــــــــا وَسَقانــا صّلى عليـَك هللُا يـــا ِمْصباحَنا  



مشاركات5

أيتـــها  األنـــــا

مرحبا أيَّتُها األَنا؛ الُمرافقة الُمالزمة لذاِت الذَّات في كّلِ إنساٍن ِمنَّا، ال شكَّ أَنَّه َكما العادة 

الُمعادة دوًما..، ُسرعان ما أنغمس في الحديِث معِك؛ وكأنَّي أُرتِّب أحداَث ُرزنامة الزمان والمكان  

ناحات، مسؤولةً في ُزقاِق ورحِب الطُّرق، وبعد: الَحاصلة، أحكيِك حرةً يا َسيدةَ الجَّ

ربَّما جميعًا نتناقُل فيما بيننا أَشياء؛ بَعضها تَذهب وقتما تَأتي -فَقيدة لحظتها-، وأُخرى تَكبر 

ا تسندها أو  ونحن، تُشاطرنا العيش، وتُعاشر أسلوبَنا..، حتى يَحضر أَْوان تُخيّم بِه على حياتِنا، إمَّ

تَهدمها، فتحكي بداًل عنَّا ودون إذٍن ِمنَّا، فاعلةً ُمفتعلة! 

كثيًرا ما تَكمن الُمعِضلَة بِأَْن نترك كّل شيء ُمسيَّر ِمن غير سؤاٍل يُوقفنا يا أنا، باِل ُهدنَة نُفكُر 

ونتفكُر بِها، تاركين كّل شيء ِلما َصيَّرته الَمفاهيم الموروثة، دوَن أدنى شك بِها وأثرها، ناسين 

أو باألحرى ُمتناسين بأنَّ كلَّ شيء يَحتمل الوجهين؛ الصواب والخطأً.

أَيَّتُها الجمهور، َمَطَر اإلناء..، وحاَن الزمن ِلنعرف كلّنا أنَّ ُهناك َمصلحة ُعليا، جميعًا نُريد 

حصولها، وغير مدركين بأنَّ بعَض ما نفعله يضرها، فقد نصنع أمًرا أكثر طيشا ِمن فراشة بِال 

وعي! لكن هكذا وبلحظٍة ما وِلَم ال تكون اآلن..؟ يَجب أَن يَدق الجرس بِداخلنا لنتفاهم وذواتنا، 

بأنَّ ُهناك ما هو أسمى ِمَن الغناءات والُمغازالت الفرديّة، وهو التَّغني بوطٍن واحٍد ُموحد، كلّه 

ألجله..الوحيد الُمستحق ألن نغني له بِأَفئدتِنا قبَل حناجَرنا؛ بصوٍت هو األَنقى واألَعلى، نتعهدُ بِِه 

أَيَّتُها األنا، عهدًا وثيقًا نتقلَّدُ فيِه معِك مسؤولية النَّظر فيما نَفعل قبَل أَْن نَفعل، فيستتّب التَّصرف 

دارة.    أ فيها الوطن َمحّل الصَّ األَفضل؛ لمصلحٍة يَتبوَّ

         

تبارك القرعان / كلية اإلعالم     

ِمنَك الضياُء لنوِر البدِر ُيسَتَرُق 
حّتى ُأفيَض فراَح البدُر ينفلُق 

...
ُكلُّ الخصاِئِل فيَك اليوَم صادقًة
بانت عليَك كنجٍم فيَك يأتِلُق

...
المجَد َسطَّرَت في تاريِخ ِرحَلِتنا
ِمن أوِل الدرِب راَح الظلُم يفترُق

...
العطُف شيمتَك الُفضلى َفُجدَت بها 
ونالها َمن إلى اإلسالِم قد َسَبقوا 

...
قد غاَب نوُر َمَعاٍد َعن َشواِرِعها 
حّتى ُبِعثَت وعاَد النوُر ينبثُق 

..
من ُكلِّ َفجٍّ عميٍق كاَن ُمنَتِفَضًا 
كثورٍة ِمن حنايا الشرِق َتْنطلُق

...
يا سّيَد الخلِق قد فاضت مداِمُعنا 
شوقًا إليَك َفُروُح الوجِد تحترُق

يف مدح الرسول 

محزة بني ياسني/

 اللغة العربية 

الصحبة الصاحلة
مر الكثير من األشخاص في حياتنا، منهم ال زال يالزمنا في رحلة األيام و منهم من 
اتخذ مسارا بعيدا عنا، وكان لكل منهم بصمة خير وإن كانت بسيطة، فمنهم من علمنا 
فضل األمر بالمعروف، ومنهم من علمنا عظم جبر الخواطر، وغيرها الكثير الكثير 
من األمور الخيّرة لحياتنا اليومية، وأما األشخاص الذين سيمرون في حياتنا القادمة 

فقد يكونون أكثر ممن عبروها... 
تقوينا  صحبة  اللهم  الشر،  عن  وتبعدنا  للخير  تدعونا  صالحا  صحبة  اللهم  فنقول 

وتدعمنا لتحقيق النجاح والفوز واألمنيات الطيبة لكل منا.

جمتمع التكافل واحملبة
اليوم  أنه بلد المحبة والتكافل وبلد الجسد الواحد، وتجلى ذلك منذ  الغالي  أثبت أردننا 
بعضهم  نجدة  إلى  الناس  تسابق  حيث  كورونا،  فيروس  وباء  تداعيات  لظهور  األول 
البعض في صورة واضحة عكست حجم اللُحمة التي تسكن في قلب كل مواطن أردني

دأب جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه على زيارة العاملين في 
الميدان من الكوادر الصحية وقواتنا المسلحة الباسلة واألجهزة األمنية، واالتصال مع 
المواطنين المرضى واالطمئنان على أحوالهم، فكان لهذا النهج اإلنساني من قبل القائد 
المفدى أفضل األثر في نشر المحبة وروح التعاون بين أبناء المجتمع فكانوا والزالوا 

أنموذجا في التكافل والعطاء.
كان المشهد رائعا جداً، دفعنا للتعاضد والتالحم لمواجهة هذه الجائحة، فكنا نعم األخوة 

واألهل والجيران، وكان مجتمعنا أنموذجا في الخير والعطاء.
ستزول جائحة كورونا بإذن هللا تعالى، وسنعود إلى جامعاتنا فخورين ومحبين أكثر 

ألردننا العزيز.
               شذى خالد محمد

كلية اإلعالم      

تهرُب اآلن من نفِسك، ومّما عليَك أن تواجههُ بُكلّك، ال ببعضك..
أنَّك ستنتَصر، يكون الهرُب أحياناً حلّك الوحيدَ لكي تحافَظ على وجوِدك..  وال تُرِغُم نفسَك على البقاء، فاالستمرار في المواجهِة ال يعني دائماً 

وجوِدَك الذي تظنّه مرهوناً دائماً بفوزَك وانتصارك.
وقوفُك يا صديقي على ما تظنّهُ قّمةً، ليس بالّضرورةِ أن يكون كذلك، يمكن أن يكون حافّةً إلى هاويٍة محتّمة.. فاحمْل خطاَك بخفٍّة في الّطريق، 

واحذْر هالكَك الذي يْبدو وكأنهُ نجاتُك.
وال تلتفْت كثيراً إلى من سبقوك بُعيد انسحابِك، فأنَت أنَت، وال أحدٌ ِسواَك يدرُك سقطاتِك، ويعرف تفاصيَل تعبَك وانهماِكك.

وجودُك.. هذا الوجود المتعَُب في الّطريق، يكفي، ألْن تعرَف بأنّك ما زلَت تُمِسك -ولو بضعٍف- زماَم حياتك، فال تسخْر من نفِسك لو وقفَت مّرةً، 
أو جبُنت، فالخوف ال يعني نهايةَ األشياء، إنّما النهاية هي التي توقُظ كّل يوٍم فيَك مأساتك.

وال تكترْث يا صديقي..
فكّل ما جّف خلفَك اآلن، كاَن في يوٍم طريقاً موحالً أمامك، وكّل ما كنَت تخشاهُ، صار طيفاً من ذكرياتك، وكّل ما حال بينك وبين نفسك، اليوَم 

صاَر جزءاً من ذاتك.
“فال تبتئس”، وهّون على قلبِك الذي يحمُل ما فيَك مْذ كنَت حرفاً ميتاً حتّى صرَت ميالداً بكلماتك، و تخفّف من خوفَِك الموهوم..

فبعُضك الذي صرتَه،
ما كاَن إاّل..

ألنَّك عرفَت هللاَ،فوجدتَه
في كّل ضعٍف..“تجاهك”.

 اىل النور
ٌ
هرب

سندس عبداهلل ابو السمن 

هندسة معمارية

مركز » التعلم اإللكرتوني ومصادر التعليم املفتوحة » بوابة اجلامعة حنو تعزيز التعلم اإللكرتوني والتحول الرقمي 

تماشيًا مع اإلستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية واألجهزة اإللكترونية في مؤسسات التعليم العالي وتعزيز استخدام 
المصادر التعليمية مفتوحة المصدر لتحسين التعلم والتعليم )2019-2025( أنشئ في جامعة اليرموك عام 2019 مركز 
التعلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة كمركز مســتقل ليكون النواة األساســية لتحقيق اإلســتراتيجية الوطنية وإيجاد نبذة 

أكاديمية مدمجة بالتكنولوجيا الحديثة تتعامل بكفاءة وجدارة مع مجتمع المعرفة.
يهــدف المركــز مــن خــالل برامجــه وأقســامه المختلفــة إلــى تعزيــز ونشــر التعلــم اإللكترونــي عبــر شــبكة » االنترنت« بين 
أعضــاء الهيئــة التدريســية والهيئــة اإلداريــة وطلبــة الجامعــة والمســاهمة فــي التحــول الرقمــي والمعلوماتــي لجامعــة اليرموك بما 

يخص التعليم الجامعي والدراسات العليا.
يضم المركز ثالثة أقسام رئيسة هي:

قسم البرامج األكاديمية: ويعنى بتصميم المحتوى اإللكتروني والتأكد من معايير اعتماد الجودة، قسم الخدمات اإللكترونية 
ويعنى باألنظمة وإنتاج المادة التعليمية، وقسم االمتحانات المحوسبة الذي يعنى بإجراء االمتحانات لطلبة الجامعة.

ويدير المركز منصات التعلم اإللكتروني ومنصات اللقاء التفاعلي للمحاضرات عبر برمجية »زووم«.
وتماشيًا مع سياسة التعليم العالي الحالية والمتمثلة بدمج التعليم الوجاهي مع التعليم عن بعد، يعمل المركز على إعداد 
وتأهيــل الكــوادر المعنيــة بإنتــاج المحتــوى اإللكترونــي بجــودة عاليــة ووضــع السياســات الخاصة بضبط العمليــة التعليمية بهذا 

االتجاه إضافة إلى توفير المصادر المختلفة لبناء القدرات لتحقيق األهداف.
وأما عن المشــاريع والشــراكات مع الجهات ذات العالقة بعمل المركز وأهداف الجامعة من إنشــائه، عملت إدارة المركز 
على التواصل مع أكثر من مؤسسة لعقد اتفاقيات شراكة تخدم أهداف المركز وتكون نواة للتقدم بمشاريع مشتركة في مجال 

التعليم اإللكتروني.
من زيارة وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور حممد أبو قدريس للمركز

كـن قويــا
إياك أن تيأس مهما سقطت، ومهما من تلك السقطات تألمت، تعلم كيف تنجو بنفسك 
في هذا الزحام، إياك أن تيأس وتنهي األحالم، قف على قدميك بعد كل سقطة، وردد 
في نفسك لن أسقط هذه المرة... فالحياة ال تعترف بأنك على قيدها، إن لم تكن درًسا 

مهما في كتابها
قف من جديد... وكأنك قد ولدت لمواجهتها... كن قويًا و ال تيأس يا عزيزي

.......................
نور عبد القادر ربابعه     

الدعوة واإلعالم اإلسالمي      

*********

من الريموك ) الدوملنز  (
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والرعاية  االهتمام  محور  هو  الطالب  أن  الهيالت  نبيل  الدكتور  الجامعة  رئيس  أكد 
في جامعة اليرموك، وان رئاسة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة، مستعدة لتبني أي فكرة 
طالبية هادفة ودعمها بما يعود بالنفع اإليجابي على طلبة الجامعة بشكل عام، و ينعكس 

إيجابا على سمعة الجامعة ومسيرتها.
وأضاف خالل تكريمه بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد المزاودة، لفريق 
جامعة اليرموك للمناظرات، و الذي ترعاه عمادة شؤون الطلبة، بعد فوزه في برنامج 
األمن  لدراسات  العربي  المعهد  نظمها  التي  المستقبلية«  األمنية  القيادات   « مناظرات 
بالتعاون مع القيادة العامة لقوات الدرك، أن مثل هذه النتائج هي التي تحفز المزيد من 

الطلبة على التفاعل و المنافسة اإليجابية بما فيه مصلحتهم أوال و مصلحة الجامعة.
وشدد الهيالت على أهمية مثل هذه النشاطات وخصوصا المناظرات في بناء وصقل 
وتعميق  الحواروالتواصل  مهارات  لتعزيز  أداة  بوصفها  الجامعي،  الطالب  شخصية 
المعارف والبناء عليها، ألنها تكسبه، أي الطالب بعد تخرجه كفايات مهمة تساعده في 

سوق العمل.
من  مباشر  دعم  من  به  تحظى  وما  الطلبة،  شؤون  عمادة  أن  إلى  المزاودة  وأشار 
لهم، من  واالهتمام  الرعاية  وتوفير  الطلبة  أبنائها  تتوانى عن خدمة  لن  الجامعة  رئاسة 
خالل دوائرها المعنية بمختلف النشاطات والبرامج سواء أكانت الثقافية منها أو الفنية أو 

الرياضية واالجتماعية.
ولفت إلى أن عمادة شؤون الطلبة، تعكف باإلعداد لتنفيذ جملة من النشاطات والبرامج 
الهادفة، انطالقا من رؤيتها ورسالتها المستمدة من الخطة اإلستراتيجية لجامعة اليرموك، 

والقائمة على االهتمام بالطلبة وتوفير كافة متطلبات النجاح واإلبداع لهم.
من جانبهم عبر طلبة فريق جامعة اليرموك للمناظرات، عن شكرهم لجامعة اليرموك 
وللدكتور الهيالت على هذه المبادرة الطيبة لتكريمهم، مثمنين دعم الجامعة لهم و توفير 
التي  النتائج  هذه  مثل  تحقيق  أنهم سيواصلون  مؤكدين على  لهم،  النجاح  متطلبات  كافة 

تعكس جدارة وتميز جامعة اليرموك وطلبتها.

اهليالت يكرم فريق جامعة الريموك للمناظرات 

رئيس التحرير
عميد شؤون الطلبة
د . محمد المزاودة

نائب رئيس التحرير
مدير دائره النشاط الثقافي والفني
د. عماد الدين الطوالبة

أحمد الحوراني
رئيس قسم النشاط الثقافي واالعالمي

تصوير:

محمود أصهب

التصميم واإلخراج الفني
 لبابه الملكاوي

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 )

اليرموك تمنح التفوق الفني والرياضي للمستحقين من الطلبة المستجدين
شؤون  عمادة  في  والرياضية  الفنية  الفرق  رفدت  القبوالت  المزاودة: 

الطلبة بنخبة من الطلبة المتميزين
التفوق  قبوالت  نتائج  اليرموك  جامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة  أعلنت 
الفني والرياضي للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2010/2020 وتم تحديد 
العمادة  فرق  لعضوية  واالنضمام  التفوق  على  للحصول  المستحقين  الطلبة 
الفنية والرياضية والمشاركة في أنشطتها الالمنهجية طيلة سنوات دراستهم 

الجامعية.
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد المزاودة، أن العمادة 
كانت حريصة على إجراء اختبارات التفوق الفني والرياضي وفقا لتعليمات 
قانون الدفاع حيث تم تطبيق كافة إجراءات السالمة العامة والتباعد بين الطلبة 

المتقدمين.
في  المتبعة  والتعليمات  للقوانين  وفقا  تم  الطلبة  اختيار  أن  وأوضح   
الجامعة، حيث تم إخضاعهم لكافة متطلبات االختبار وتقييم أدائهم بكل نزاهة 
وشفافية، ومن خالل لجان مختصة حيث ضمت لجنة اختبارات التفوق الفني 
عدد  جانب  إلى  الجميلة  الفنون  كلية  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  عددا 
من المختصين من القسم الفني في دائرة النشاط الثقافي والفني في العمادة، 
فيما ضمت لجان التفوق الرياضي عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 
التربية الرياضية إلى جانب عدد من المدربين الرياضيين من دائرة النشاط 

الرياضي في العمادة.
وبحسب المزاودة، فقد تقدم 70 طالبا وطالبة للحصول على التفوق الفني 
تم اختيار) 20( طالبا وطالبة منهم لمقاعد كلية الفنون الجميلة و)15( طالبا 
وطالبة لمقاعد التخصصات األكاديمية األخرى،  فيما تقدم 150 طالبا وطالبة 
منهم  وطالبة  طالبا   )20( اختيار  تم  حيث  الرياضي  التفوق  على  للحصول 
لمقاعد كلية التربية الرياضية و)15( طالبا وطالبة لمقاعد بقية التخصصات 

باستثناء كلية الطب.
الشعبي،  الفلكلور  الغناء، العزف،  الفني يشمل كل من  التفوق  يذكر أن 
الثقافي والفني التي تضم كل من فرقة  الرسم والمسرح ويتبع دائرة النشاط 
الفلكلور الشعبي، الموسيقى والكورال، فيما يشمل التفوق الرياضي لعبة كرة 
القدم، كرة طائرة، كرة السلة، ألعاب القوى، كرة يد، ألعاب الدفاع عن النفس 
) تايكوندو وكاراتيه(، سباحة وشطرنج، ويتبع دائرة النشاط الرياضي التي 

تضم فرق لمختلف األلعاب الرياضية.

ويضم فريق جامعة اليرموك للمناظرات كل من الطلبة، عبد الرحمن ياسين، وليالي أبو عابد، عمر 
الفقيه، حنين أبو مسامح، سلسبيل كيوان، عبد الرحمن الغزاوي، احمد القبالن، و ريناد أبو زيتون.

وحضر اللقاء كل من نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد أشرف العتوم، ومدير دائرة النشاط 
الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة الدكتور عماد الطوالبة.

 

الريموك متنح التفوق الفني والرياضي للمســتحقني من الطلبة 
املستجدين

املزاودة: القبوالت رفدت الفرق الفنية والرياضية يف عمادة شؤون 
الطلبة بنخبة من الطلبة املتميزين

أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور 
األوضاع  متابعة  أن  الهيالت  نبيل 
على  ومساعدتهم  للطلبة  المعيشية 
تعتبر  الدراسية  مسيرتهم  استكمال 
أولوية قصوى لجامعة اليرموك، مشددا 
على أن “اليرموك” لن تتوان عن تقديم 
مالية  مساعدات  من  ممكن  هو  ما  كل 
دراستهم  استكمال  من  لتمكينهم  للطلبة 
وانطالقهم  شهاداتهم،  على  والحصول 
تنمية  في  للمساهمة  العمل  سوق  إلى 

المجتمع وخدمة وطنهم وأمتهم.
بلجنتي  اجتماعه  خالل  وقال 
صندوق الطلبة وصندوق التبرعات في 
الجامعة، أن “اليرموك” وانسجاما مع 
االهتمام الملكي السامي بالشباب وطلبة 
وتذليل  دعمهم  وضرورة  الجامعات 
كبيرة  جهودا  بذلت  أمامهم،  الصعاب 
في سبيل توفير المساعدات المالية لكافة 
كبيرة  أعداد  شملت  المحتاجين،  الطلبة 
من الطلبة وبقيمة إجمالية أعلى من تلك 
المسجلة في األعوام الدراسية السابقة، 
الجامعة منحت قروضا  أن  إلى  مشيرا 
ومساعدات مادية للطلبة الذين انطبقت 
بلغت  إجمالية  بقيمة  الشروط  عليهم 

122,484دينار.
جامعة  أن  إلى  الهيالت  ولفت 
أعينها  نصب  وضعت  التي  اليرموك 
يحول  أن  ترفض  الطلبة  أبنائها  رعاية 
الطلبة  مواصلة  دون  المادي  العامل 
تراعي  وأنها  تعليمهم  سير  لحسن 
الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون 
بها، وأن الجامعة تجسد الحقيقة الجلية 
بأنه  األردني  مجتمعنا  بها  ينفرد  التي 

القيمة  وهي  الواحدة  األسرة  مجتمع 
التي تعلمناها في مدرسة الهاشميين.

الطلبة  شؤون  عميد  أثنى  و 
تعاون  على  المزاوده  محمد  الدكتور 
إدارة الجامعة ممثلة باألستاذ الدكتور 
العمادة  وجه  الذي  هيالت  نبيل 
الطلبة  أحوال  مراعاة  وجوب  إلى 
أمكن  ما  والعمل  معهم  والتواصل 
على حل قضاياهم األكاديمية والمالية 
وإمكانات  طاقات  أقصى  ضمن 

متوفرة في جامعة اليرموك.
منح  تم  انه  المزاودة  وأضاف 
بطلبات  تقدموا  الذين  الطلبة  جميع 
للحصول على قروض من صندوق 
الشروط  عليهم  وانطبقت  الطلبة 
وعددهم ) 309( طالبا وطالبة قرضا 
ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية 
التي سجلها الطالب للفصل الدراسي 
 /2020 الجامعي  العام  من  الثاني 

قيمة  تزيد  ال  أن  شريطة   2021
ساعات   )9  ( رسوم  عن  القرض 
دراسية معتمدة، حيث بلغت القيمة 
 88,668 للقروض  اإلجمالية 

دينار.
الطلبة  جميع  منح  إلى  وأشار 
للحصول  بطلبات  تقدموا  الذين 
على مساعدة مالية وانطبقت عليهم 
طالب   )100  ( وعددهم  الشروط 
وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم 
سجلها  التي  الدراسية  الساعات 
الثاني  الدراسي  للفصل  الطالب 
 2021/2020 الجامعي  العام  من 
شريطة أن ال تزيد قيمة المساعدة 
دراسية  ساعة   )12  ( رسوم  عن 
القيمة  بلغت  حيث  معتمدة، 
 33,816 للمساعدات  اإلجمالية 

دينار.

فاطمة صالح عايشة
قسم النشاط الثقافي واالعالمي

التحريــــــــــــــــــــر

يف سابقة مميزة .. "الريموك" متنح مجيع طلبتها الذين تقدموا "منحا وقروضا " دراسية


