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الخميس  30 /6 /2022  العدد )375(  - جامعة اليرموك - إربد- األردن

مّساد إسالم  الدكتور  األستاذ  اليرموك  جامعة  رئيس 

الجامعة  وطلبة  واإلدارية  األكاديمية  الهيئتين  وأعضاء   

الجاللة  صاحب  حضرة  من  والتبريك  التهنئة  آيات  بأسمى  يتقدمون 

ورعاه الله  حفظه  الحسين  ابن  الثاني  عبدالله  الملك 

الثاني  عبدالله  بن  الحسين  األمير  األمين  وولي عهده 

الهاشمية  األردنية  المملكة  الستقالل  والسبعين  السادس  العيد  بمناسبة 

والعشرين الثالث  الملكي  الجلوس  وعيد 

الجيش  ويوم  الكبرى  العربية  الثورة  وذكرى 

أن يحفظ جاللته وولي عهده األمين، وأن  القدير  العلي  الله  إلى  ضارعين 

والعافية  الصحة  بموفور  يمتعهما 

بخير وأنتم  وكل عام 



أخبار2

خلف  محمد  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  رعى 

للشطرنج  املفتوحة  البطولة  يف  الفائزين  الجامعة  طلبة  تكريم  ذيابات 

الوطنية،  باألعياد  احتفاء  العامدة  يف  الريايض  النشاط  دائرة  نظمتها  التي 

واستمرت  والتخصصات،  الكليات  مختلف  من  وطالبة  طالبا   120 مبشاركة 

شهر. ملدة 

هذه  تشكله  ملا  كبرية  أهمية  الشطرنج  لعبة  تويل  العامدة  إن  وقال، 

يف  مهاراتهم  وصقل  الذهنية  الالعبني  قدرات  لتطوير  فرصة  من  اللعبة 

ألهمية  مشريا  للفوز،  وصوال  والجهد  الوقت  استخدام  فن  وإجادة  الذكاء 

والعبات  بالعبني  للشطرنج  الجامعة  منتخب  رفد  يف  البطولة  هذه  تنظيم 

عىل  والحفاظ  الخارجية  البطوالت  يف  للمشاركة  تؤهلهم  وكفاءة  خربة  ذوي 

دامئا. املقدمة  الريموك يف  اسم 

ذيابات يكرم الفائزين يف البطولة املفتوحة للشطرنج
الفائز  زينة  أبو  ناظم  من  لكل  البطولة  كأيس  ذيابات  وسلم 

إناث،  األول  باملركز  الفائزة  شيح  أبو  وسوار  ذكور،  األول  باملركز 

واإلناث  الذكور  من  للخامس  الثاين  من  باملراكز  الفائزين  قلد  كام 

والتفوق. النجاح  من  املزيد  لهم  متمنيا  البطولة،  ميداليات 

عبد  من  كل  التوايل  عىل  ذكور  للخامس  الثاين  من  باملراكز  وفاز 

والخامس  محمد،  وإسامعيل  طويسات،  وباسل  خرضة،  أبو  الرحمن 

ساجع. وخالد  زقيبة  أمجد  مكرر 

من  كل  التوايل  عىل  إناث  للخامس  الثاين  من  باملراكز  فازت  كام 

وإهداء  البشابشة،  ومنارق  أرزمي،  بنت  عتيقة  ونورين  درايسة،  آية 

الريايض  النشاط  دائرة  يف  الشطرنج  لعبة  مدرب  أرشف  فيام  العمري، 

البطولة. أدوار  طيلة  الطلبة  أداء  عىل  عبابنه  سامي 

»إيقاد  حفل  مساد  إسالم  الدكتور  الريموك  جامعة  رئيس  رعى 

عامدة  نظمته  الذي  الثقايف  الريموك  شعلة  ومهرجان  الريموك«  شعلة 

العسكرية  املنطقة  قيادة  مع  بالتعاون  الجامعة  يف  الطلبة  شؤون 

الثقافة  عاصمة  إلربد  التنفيذي  واملكتب  الشعلة،  وبلدية  الشاملية، 

سياحة  ومديرية  كنانة،  بني  لواِء  وُمترصفية   ،2022 للعام  العربية 

الريموك  ُشعلة  وُملتقى  كنانة،  بني  يف  والتعليم  الرتبية  ومديرية  إربد، 

لواء  إعالميي  وجمعية  الثقايف،  قيس«  »أم  جدارا   وُملتقى  الثقايف، 

من  كبري  وعدد  األردن،  كُلنا  شباب  وهيئة  الثقافية،  كنانة  بني 

سحم  لبلدات  الرياضية  واألندية  واالجتامعية،  الثقافية  الهيئات 

والفعاليات  الكشفية  األردن  ُشعلة  ومجموعة  وحرثا،  وكفرسوم  وسمر 

يف  الريموك  بانوراما  موقع  يف  كنانة،  بني  لواء  يف  والشعبية  الرسمية 

باألعياد  االحتفاالت  مبناسبة  وذلك  الكفارات،  سحم  الشعلة-  منطقة 

لوطنية. ا

برعاية رئيس اجلامعة - الريموك حتتفل باألعياد الوطنية بإيقاد شعلتها

جامعة  اختيار  أن  الحفل  افتتاح  يف  ألقاها  كلمة  يف  مساد   وقال 

احتفاالت  مع  بالتزامن  جاء  الشعلة  وإيقاد  املهرجان  الفتتاح  الريموك 

امللك  جاللة  ُجلوس  وذكرى  االستقالل،  عيُد  الوطنية  باألعياد  الجامعة 

الكُربى،  العربية  والثورة  الجيش  ويوُم  الَعرش،  عىل  الثاين  عبُدالله 

التي  العظيمة  واملعاين  الجوهرية  الِقيم  عىل  الجامعة  من  وتأكيداً 

الهاشمية،  األردنية  اململكة  تاريخ  يف  الخالدة  األيام  هذه  تُجسدها 

الهاشمية  القيادة  قدمتها  التي  والتضحيات  الُجهد  حجم  ُمستذكرين 

من  عام  مئة  عرب  املصطفوي  العريب  الجيش  وطالئع  الوطن  ورجاالت 

وُمستقبلها  األُمة  بقاِء  َمعركة  يف  ألردننا  أن  لتؤكد  األردنية،  الدولة  عمر 

وهو  كلمته،  ويقول  الحق  يُنارص  من  األردن هو  وأن  ومسؤوليَتُه،  َدوره 

انتصارها  ِبحتمية  واملُؤمن  ولتطلعاتها  ألمجادها  والويفّ  بأُمته،  املُعتز 

واملُعيقات. التحديات  كافة  رغم 

والثقافة(  واملَعرفة  الِعلِم  )يرموك  الريموِك  جامعُة  أن  وأضاف 

التي  واملؤهلة  املُدربة  بالكفاءات  ومسريته  للوطن  الدوام  رافدًة  عىل  كانت 

وتغرس  والقائد،  بالوطن  تؤمن  رسالة  َصاحبة  فالريموك  بنائه،  يف  وتُسهم  أسهمت 

للمملكة،  واالنتامء  الوالء  قّيم  طلبتها  نفوس  يف  وتُعظّم  األردن  ُحب  الناشئة  يف 

صفوة  من  األبناء  هؤالء  يصبح  يك  املجيد،  وحارضها  التليد  بتاريخها  وتعّرفهم 

التي  بدولتنا  املُحِدقة  واألخطار  التحديات  لحجم  واملُدركني  أوالً  بالعلم  املسلحني 

وأمانه  بأمنه  املرُتبصني  الكائدين  أذى  وتُصد  الطامعني  وجه  يف  شامخة  تقف 

واستقراره. ووحدته 

التي  ُشعلتها  إحياء  عىل  دأبت  تأسيسها  ومنذ  الريموك  أن  إىل  مساد  وأشار 

املنارة«،  الريموك  إىل  الكرامة  الريموَك  »من  هو  وُمقّدٍر  قّيٍم  بشعاِر  ترتبُط 

شكره  عن  معربا  ُمجتمعًة،  عليها  للوقوِف  املقام  يتسُع  ال  عالية  ودالالت  العتبارات 

فهي  كورونا،  جائحة  جّراء  توّقٍف قرسي  بعد  الحدث  هذا  تنظيم  يف  ساهم  من  لكل 

األعز. الوطن  وّضاءًة يف سامء  تبقى  أن  يجب  التي  »الُشعلة« 

الخزاعلة  معاوية  املهندس  الشعلة  بلدية  رئيس  ألقى  بدوره 

هذه  الخالدة،  الريموك  أرض  عىل  بالحضور  فيها  رحب  كلمة 

فأرض  األبرار،  الشهداء  بدماء  امتزجت  التي  الطهور  األرض 

بدمائهم  الشهداء  سطره  جديد  تاريخ  بداية  تعترب  الريموك 

مطرزا  بالجغرافيا  التاريخ  فيه  ميتزج  الذي  املكان  وهي  الزكية، 

تعاىل. الله  بها  حبانا  لوحه  أجمل 

عن  يذودون  واملجد  الرسالة  ورثة  البطلة  املسلحة  قواتنا  إن  وقال 

ترابه حرا عزيزا، مثمنا  للحفاظ عىل  بالنهار  الليل  الوطن ويصلون  حمى 

الشعلة،  بلدية  موظفي  من  الحفل  هذا  إنجاح  يف  أسهم  من  كل  جهود 

الريموك،  وجامعة  الشاملية،  العسكرية  املنطقة  يف  املسلحة  والقوات 

اربد. سياحة  ومديرية  اللواء،  ومترصفية 

الدكتور إسالم مساد شعلة  الحفل  الحفل أوقد راعي  وضمن فعاليات 

الذين  للعدائني  بني كنانة وسلمها  بلواء  الريموك  بانوراما  الريموك يف موقع 

الجامعة  رئاسة  أمام  من  مسرية  انطلقت  حيث  الريموك  جامعة  إىل  نقلوها 

برفقة موسيقات  الجامعي وإيقادها  الحرم  الشعلة داخل  وصوال إىل موقع 

العام. األمن 

الريموك  جامعة  لفرقة  فنية  فقرة  أيضا  الحفل  برنامج  تضمن  كام 

والفن  للصور  ومعرض  الخريي،  البازار  وافتتاح  الشعبي،  للفلكلور 

وعرض  العريب،  الجيش  األردنية-  املسلحة  القوات  معارك  يوثق  التشكييل 

وآخر  وانجازاتها،  الشاملية  العسكرية  املنطقة  تاريخ  حول  قصري  فيلم 

الكرامة  معركة  يف  قدمها  التي  والتضحيات  العريب  الجيش  بطوالت  حول 

كلية  من  عبيدات  حال  الطالبة  ألقتها  وطنية  شعرية  وقصيدة  الخالدة، 

اإلعالم.

الركن  العميد  الشاملية  العسكرية  املنطقة  قائد  الحفل   وحرض 

رئيس  ونائبا  القضاة،  عمر  كنانة  بني  لواء  ومترصف  السواعري،  محمود 

وعميد شؤون   ، املومني  رياض  والدكتور  العموش  موفق  الدكتور  الجامعة 

تحسني  الدكتور  اإلعالم  كلية  وعميد  الذيابات،  محمد  الدكتور  الطلبة 

والشعبية. الرسمية  الفعاليات  من  وعدد  منصور، 



أخبار3

وسط حضور دبلوماسي عربي وأجنبي ''شؤون الطلبة'' تنظم معرض الرتاث الوطني للجاليات العربية واألجنبية يف الريموك

أن  مساد  إسالم  الدكتور  الريموك  جامعة  رئيس  أكد 

من  يعانون  الذين  للطلبة  الدراسية  األوضاع  متابعة 

بيرس  دراستهم  مواصلة  من  ومتكينهم  مالية  صعوبات 

كمؤسسة  الجامعة  وأن  الجامعة،  لدى  أولوية  يعد  وسهولة 

عىل  واملجتمعي  اإلنساين  دورها  أداء  عىل  تحرص  وطنية 

وجه. أكمل 

التربعات  صندوقي  لجنتي  اجتامعا  ترؤسه  لدى  وأشاد 

القامئني  يبذلها  التي  الكبرية  بالجهود  الجامعة  يف  والطلبة 

دميومة  عىل  والحفاظ  الصندوقني  هذين  إدارة  عىل 

الوطني  والحس  العطاء  روح  وكذلك  وزيادتها،  مواردهام 

الجامعة  أرسة  من  الخرّيون  بها  يتمتع  التي  الرفيع 

والتقدير. الشكر  لهم  مقدما  املحيل،  واملجتمع 

منح  الطلبة  صندوق  لجنة  قررت  االجتامع،  وخالل 

من  قروض  عىل  للحصول  بطلبات  تقدموا  الذين  الطلبة 

صندوق الطلبة وانطبقت عليهم رشوط منح هذه القروض 

رسوم  يعادل  ماليا  قرضا  وطالبة  طالبا   )300( وعددهم 

الصيفي  الدرايس  للفصل  سجلها  التي  الدراسية  الساعات 

قيمة  تزيد  ال  أن  رشيطة   2022/2021 الجامعي  العام  من 

الريموك تقدم قروض ومســاعدات مالية بقيمة 94 ألف دينار لـ 352 طالبا وطالبة للفصل الدراسي الصيفي2022/2021

قيمة  وبلغت  معتمدة،  دراسية  ساعات   )9  ( رسوم  القرض عن 

دينار.  80‘046 املقدمة  القروض 

الذين  الطلبة  منح  التربعات،  صندوق  لجنة  قررت  كام 

عليهم  وانطبقت  مالية  مساعدة  عىل  للحصول  بطلبات  تقدموا 

تعادل  مالية  مساعدة  وطالبة  طالبا   )52( وعددهم  الرشوط 

الصيفي  الدرايس  للفصل  سجلها  التي  الدراسية  الساعات  رسوم 

قيمة  تزيد  ال  أن  رشيطة   2022/2021 الجامعي  العام  من 

وبلغت  معتمدة،  دراسية  ساعات   )9( رسوم  عن  املساعدة 

دينار.  14‘193 املساعدات  قيمة 

لجنتي  من  كل  يرتأس  من  هو  الجامعة  رئيس  أن  يذكر 

يف  اللجنتني  وتضم  التربعات،  وصندوق  الطلبة  صندوق  إدارة 

القبول  دائرة  ومدير  الطلبة،  شؤون  عميد  من  كل  عضويتهام 

الخدمات  دائرة  ومدير  املالية،  الدائرة  ومدير  والتسجيل، 

صندوق  لجنة  تضم  كام  الطلبة،  شؤون  عامدة  يف  الطالبية 

تضم  فيام  اإلدارية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  عميد  التربعات 

نارص  سيف  الدكتور  كذلك  عضويتها  يف  الطلبة  صندوق  لجنة 

اإلدارية. والعلوم  االقتصاد  كلية  من  عثامنه 

»الريموك«  حرص  مّساد،  إسالم  الدكتور  الجامعة  رئيس  أكد 

الكليات  مختلف  يف  الدارسني  الوافدين  طلبتها  ورعاية  االهتامم  عىل 

الجامعة. يف  األكادميية  والربامج 

العربية  للجاليات  الوطني  الرتاث  »معرض  افتتاحه  خالل  وأضاف 

وامللحقيات  السفارات  مختلف  من  دبلومايس  بحضور  واألجنبية«، 

مع  بالتعاون  الطلبة  شؤون  عامدة  نظمته  والذي  عامن،  يف  الثقافية 

»الريموك«  يُجسد عودة  مبا  العامدة،  واألجانب يف  العرب  الطلبة  نادي 

الفعالية  هذه  وخصوصا  وفعالياتها،  نشاطاتها  مختلف  لتنظيم  مجددا 

وحضاري  ثقايف  تنوع  من  تعكسه  مبا  وأهميتها،  حضورها  لها  التي 

لظروف  النشاطات  هذه  مثل  غابت  أن  بعد  الجامعي،  حرمها  يف 

كورونا. جائحة  حتمتها  استثنائية 

دائرة  خالل  من  الطلبة  شؤون  عامدة  جهود  عىل  مّساد  وأثنى 

وإرشاكهم  الوافدين  الطلبة  هؤالء  ورعاية  متابعة  يف  الطالبية،  الرعاية 

الجامعة  أن  مبينا  الهادفة،  الالمنهجية  والنشاطات  الربامج  مختلف  يف 

العامل. دولة حول   47 ميثلون  وافدا  طالبا   3643 تضم 

العرب  لطلبتها  الريموك  جامعة  رعاية  سياق  ويف  أنه  إىل  وأشار 

الطلبة  شؤون  عميد  مساعد  منصب  باستحداث  قامت  فقد  واألجانب، 

درجات  أقىص  لتقديم  حرصها  عىل  تأكيُد  هذا  ويف  الوافدين،  للطلبة   /

ونشاطاتهم. شؤونهم  ملختلف  املتابعة 

أنه  ذيابات،  محمد  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  أكد  جانبه،  من 

يف  الدارسني  الوافدين  الطلبة  من  جالية   16 املعرض  هذا  يف  يشارك 

حيث  مميزة،  ثقافية  لوحة  يعكس  املعرض  هذا  أن  مبينا  الجامعة، 

فنية  ولوحات  وأطعمة  فقرات  فيه  املشاركني  الجاليات  طلبة  يقدم 

مشاركة  وصديقة  شقيقة  دولة  لكل  الوطني  الطابع  تعكس  وتراثية، 

املعرض. يف هذا 

اإلقبال  إىل  الكليات،  مختلف  من  الجامعة  طلبة  ذيابات  ودعا 

الطلبة  شؤون  عامدة  تنظمها  التي  املتنوعة  الالمنهجية  النشاطات  عىل 

لها دورها  الثقافية والرياضية والفنية،  النشاطات  من خالل مختلف دوائرها، وخصوصا أن مثل هذه 

الجامعي. الطالب  شخصية  وتعزيز  وصقل  بناء  يف  الفاعل 

التي  للدول  أعالم  مسرية  الجامعة،  رئاسة  مبنى  أمام  من  انطلقت  قد  وكانت 

املعرض. هذه  يف  طلبتها  يشارك 

بادمو  آدي  الدكتور  عامن  يف  االندونييس  السفري  من  كل  االفتتاح  حفل  وحرض 

التايلندية  السفارة  يف  والقنصل  كمفولت،  عمر  عامن  يف  النيجريي  والسفري  ساروانو، 

الثقايف  واملستشار  براوي،  محمد  املغريب  الثفايف  املستشار  فورادو،  جريات  عامن  يف 

الرميح،  عيىس  الدكتور  السعودي  الثقايف  وامللحق  الحربان،  ندى  الدكتورة  البحريني 

عبد  رضوان  املاليزية  امللحقية  ومدير  السعيد،  قبلة  الدكتورة  اليمني  الثقايف  وامللحق 

لرشيد ا

العموش،  موفق  الدكتور  األكادميية  للشؤون  الرئيس  نائب  من  كل  وحرضه  كام 

الجامعة  رئيس  ومساعد  املومني،  رياض  الدكتور  اإلدارية  للشؤون  الرئيس  ونائب 

اإلدارية. الدوائر  ومدراء  الكليات  وعمداء  زريقات،  زياد  الدكتور 

أمام  متتالية،  أيام  ثالثة  مدار  عىل  املعرض  استمر  وقد 

الطلبة. شؤون  عامدة  مبنى 
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ذيابات  محمد خلف  الدكتور  الريموك  جامعة  الطلبة يف  عميد شؤون  رعى 

النشاط  دائرة  نظمته  الذي   ،« األردنية  الجامعات  شعراء  ملتقى   « فعاليات 

اململكة  الستقالل  والسبعني  السادس  بالعيد  احتفاء  العامدة  يف  والفني  الثقايف 

وخاصة. حكومية  جامعة   12 مبشاركة  الهاشمية،  األردنية 

فخر  عن  ذيابات  أعرب  امللتقى،  افتتاحه  لدى  ألقاها  ترحيبية  كلمة  ويف 

الجامعة  احتفاالت  مع  امللتقى  هذا  فعاليات  تتزامن  بأن  واعتزازها  الريموك 

الهاشمية،  األردنية  اململكة  الستقالل  والسبعني  السادس  العيد  بحلول  واململكة 

الحسني  ابن  الثاين  امللك عبدالله  األردن، وجاللة  الله جل وعال أن يحفظ  داعيا 

من  الواحدة  األردنية  واألرسة  عبدالله،  بن  الحسني  األمري  األمني  عهده  وويل 

مكروه. كل 

تلك  السيام  املتنوعة  الثقافية  الفعاليات  إلقامة  الجامعة  إدارة  دعم  وأكد 

أمامهم  املجال  وإتاحة  متيزهم،  وتقدير  املبدعني  الطلبة  بتشجيع  تعنى  التي 

وتعزيز  والثقافة،  العلم  من  املزيد  لنرش  الهادفة  النوعية  األنشطة  يف  للمشاركة 

احتفاء بالعيد السادس والسبعني الستقالل اململكة األردنية اهلامشية - شؤون الطلبة تنظم ملتقى شعراء اجلامعات األردنية 

التي  العالية  الحامسية  بالروح  مشيدا  األردنية،  الجامعات  طلبة  بني  البناء  التواصل  سبل 

املشاركون. الطلبة  بها  متتع 

والتكنولوجيا  العلوم  األهلية،  إربد  مؤتة،  البرتا،  جامعة  من  كل  امللتقى  يف  وشاركت 

جامعة  الهاشمية،  الجامعة  الخاصة،  التطبيقية  العلوم  األملانية،  الجامعة  األردنية، 

الشعراء  الطلبة  عدد  بلغ  فيام  الريموك،  وجامعة  البيت  آل  اإلرساء،  طالل،  بن  الحسني 

وطالبة. طالبا   15 املشاركني 

العامودي  الشعر  بني  ما  تنوع  أّخاذ  وبأسلوب  متميز،  إلقاء  وضمن 

املشاركون  الشعراء  الطلبة  قدم  النبطي،  العامودي  والشعر  الفصيح 

الهاشمية  وقيادته  الوطن  بحب  خاللها  من  تغنوا  التي  القصائد  من  جملة 

اململكة  قدمتها  التي  الكبرية  االنجازات  مستذكرين  األيّب،  وشعبه  الحكيمة، 

األوىل. مئويتها  امتداد  عىل 

متنوعة،  اجتامعية  قضايا  تناولت  التي  القصائد  ألقوا مجموعة من  كام 

قصيدة  الجامعة  يف  القانون  كلية  من  الخطيب  ليندا  الطالبة  قدمت  فيام 

القصيدة  وتخلل  الشعراء،  والطلبة  املشاركة  بالجامعات  خاللها  من  رحبت 

من  محافظة  لكل  املرشق  والحارض  املرشف  التاريخي  للدور  استذكار 

الحجاوي  كلية  من  ارشيدات  حنان  الطالبة  قدمت  كام  اململكة،  محافظات 

الكبرية. وإنجازاته  بالوطن  خاللها  من  تغنت  قصيدة  التكنولوجية  للهندسة 

للشعراء  التقديرية  الشهادات  ذيابات  سلم  امللتقى،  نهاية  ويف 

والنجاح. التوفيق  من  املزيد  لهم  متمنيا  املشاركني 

الجامعة. طلبة  من  وجمع  والعامدة  الجامعة  يف  العاملني  من  وعدد  سليتي،  وأمين  بطاينة  عصام  العامدة  يف  والفني  الثقايف  النشاط  دائرة  مدير  ومساعدي  مخادمة،  ناهدة  الدكتورة  الطلبة  شؤون  عميد  مساعدة  امللتقى  حرض 

الجامعة. يف  اآلداب  كلية  يف  العربية  اللغة  قسم  من  ياسني،  بني  حمزة  الشاعر  الطالب  قدمها  ملبادرة  استجابة  جاء  امللتقى  تنظيم  أن  يذكر 

شؤون الطلبة يف الريموك تنظم حماضرات توعوية حول '' اجلرائم اإللكرتونية''
دائرة  مع  وبالتعاون  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  نظمت 

محارضات  العام  األمن  ومديرية  الجامعة  يف  واإلعالم  العامة  العالقات 

فيها كل من  »، تحدث  اإللكرتونية  الجرائم  الحد من   « توعوية تحت عنوان 

ورئيس  عالونة،  منذر  النقيب  إربد  املجتمعية/  الرشطة  إدارة  فرع  رئيس 

ومن  رحمة،  أبو  رشاد  أول  املالزم  الشامل  إقليم   / اإللكرتونية  الجرائم  فرع 

رحاحلة. محمد  املالزم  الجنايئ/إربد  البحث  إدارة 

محمد  الدكتور  الجامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  قال  له،  كلمة  ويف 

االتصال  لوسائل  اآلمن  االستخدام  بسبل  الطلبة  توعية  إن  ذيابات،  خلف 

والتواصل االجتامعي وحامية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات االبتزاز أو 

التوعوية  الخدمات  من  جزء  بات  أنواعها،  اختالف  عىل  اإللكرتونية  الجرائم 

االتصال  لوسائل  الواسع  االنتشار  ظل  يف  العامدة  تقدمها  التي  واإلرشادية 

املختلفة. الحياة  بجوانب  وثيق  بشكل  وارتباطها  االجتامعي  والتواصل 

لوسائل  اآلمن  غري  االستخدام  بخطورة  الوعي  إىل  الطلبة  ذيابات  ودعا 

والحفاظ  األمان  بتعليامت  التقيد  ورضورة  االجتامعي  والتواصل  االتصال 

عىل الخصوصية، مشيدا بإقبال الطلبة عىل حضور هذا النوع من املحارضات.

البحث  العام ومن خالل مديرية  املتحدثون أن مديرية األمن  أكد  فيام 

سبيل  يف  كبرية  جهودا  تبذل  اإللكرتونية  الجرائم  وحدة  تضم  التي  الجنايئ 

الجرائم من خالل توعيتهم مباهية  الوقوع يف هذه  أفراد املجتمع من  حامية 

اإللكرتونية  الجرائم  قانون  تطبيق  وكذلك  وخطورتها،  اإللكرتونية  الجرائم 

اإللكرتونية  الجرمية  معرفني  االفرتايض،  العامل  تنظيم  لغايات  وضع  الذي 

وسيلة  خالل  من  يتم  للقانون  مخالف  فعل  عن  امتناع  أو  فعل  كل  بأنها 

املعلومات. تقنية 

اآلمن  غري  االستخدام  لخطورة  الطلبة  إدراك  رضورة  عىل  وشددوا 

الوقوع  لخطر  يعرضهم  قد  والذي  االجتامعي  والتواصل  االتصال  لوسائل 

إياهم  داعني  الكرتونية،  لجرائم  أطراف  أو  ابتزاز  لعمليات  كضحايا 

حساباتهم  تصل  موثوقة  غري  أو  وهمية  روابط  ألية  االستجابة  عدم  إىل 

والرسية  الشخصية  ملعلوماتهم  الوصول  بهدف  مختلفة  إدعاءات  وتحمل 

أية  مع  التواصل  عدم  وكذلك  وابتزاز،  تهديد  كوسيلة  اتخاذها  ثم  ومن 

مقاطع  أو  الشخصية  الصور  إرسال  وتجنب  موثقة  غري  وهمية  حسابات 

تهديد. أو  ابتزاز  ألداة  تتحول  ال  آخر، حتى  الخاصة ألي طرف  الفيديو 

االجتامعي  والتواصل  االتصال  وسائل  مستخدمي  املتحدثون  ودعا 

الشخصية  الحسابات  وحامية  آمن،  بشكل  الشخصية  مبلفاتهم  لالحتفاظ 

ملفاتهم  وحفظ  وتفعيلها،  والخصوصية  األمان  إعدادات  عىل  باإلطالع 

طرق  إتباع  وكذلك  معقدة،  مرور  أرقام  تحمل  محافظ  ضمن  الخاصة 

ألية  االستجابة  وعدم  كبري،  بشكل  الحامية  توفر  التي  الثنائية  املصادقة 

للتعرض  تجنبا  قيمة  هدايا  أو  مالية  بجوائز  املتلقي  فوز  تدعي  روابط 

املايل.  لالحتيال 

االتصال  وسائل  خالل  من  االبتزاز  أو  أوالتهديد  لإلساءة  يتعرض  من  كل  املتحدثون  ودعا 

أو  خوف  دون  شكوى  وتقديم  اإللكرتونية  الجرائم  وحدة  مراجعة  إىل  االجتامعي  والتواصل 

تامة. وخصوصية  برسية  املراجعني  كافة  مع  تتعامل  الوحدة  أن  مؤكدين  تردد، 

العميد  ومساعد  الوديان،  حسن  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  نائب  املحارضات  حرض 

الطلبة. من  وجمع  العامدة  يف  العاملني  من  وعدد  ملكاوي،  رامي  الدكتور 

فوز الريموك باملركز الثاني يف مسابقة الرسم احلر للجامعات األردنية
»الرسم  مسابقة  يف  الثاين  باملركز  الريموك  جامعة  فازت 

فيالدلفيا  جامعة  نظمتها  التي  األردنية«   للجامعات  الحر 

للمملكة  والسبعني  السادس  االستقالل  بعيد  احتفاالتها  ضمن 

حكومية  جامعة  عرش  اثنتي  مبشاركة  الهاشمية،  األردنية 

وخاصة.

طلبة  من  الزعبي  هداية  الطالبة  الجائزة  وحصدت 

التي  لوحتها  عن  الطلبة  شؤون  عامدة  يف  الجامعي  املرسم 

املرأة  تكنهام  الذين  الكبريين  والوالء  االنتامء  صدق  جسدت 

واعتزازها  الحكيمة،  الهاشمية  وقيادته  للوطن  األردنية 

األردين،  للمجتمع  القيمة  والتقاليد  والعادات  النبيلة  بالقيم 

القادمة. لألجيال  ونقلها  عليها  للحفاظ  الدامئة  ومحاولتها 

محمد  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد 

باملستوى  واعتزازها  الريموك  فخر  عن  أعرب  ذيابات،  خلف 

الطالبة  بهام  تتمتع  التي  اإلبداع  وروح  املتميز،  الفني 

املوهوبني  الطلبة  لكافة  الجامعة  إدارة  دعم  مؤكدا  الزعبي، 

املختلفة. إلنجازاتهم  الدائم  وتبنيها 

املسابقة  يف  املشاركني  الجامعة  وفد  استقباله  لدى  وقال 

يف  جهدا  تدخر  لن  الجامعة  رئيس  لتوجيهات  وامتثاال  العامدة  إن 

للمشاركة  أمامهم  املجال  وإتاحة  املتميزين  الطلبة  متكني  سبيل 

مبا  وخارجها،  الجامعة  داخل  تقام  التي  والفعاليات  املسابقات  يف 

الخربات. من  املزيد  واكتسابهم  مهاراتهم  عىل صقل  إيجابا  ينعكس 

طلبة  ستة  املسابقة  يف  املشاركني  الجامعة  طلبة  عدد  وبلغ 

كام  طالفحه،  دعاء  العامدة  يف  الجامعي  املرسم  مرشفة  بإرشاف 

براهمة. خالد  العامدة  يف  الطالبية  األندية  مرشف  الطلبة  رافق 
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أحسبها  العمر  من  متيض  مرحلة  أظنها  كنت 

إيل  األقرب  ستكون  أنها  أعرف  مل  لكنني  كسابقاتها 

الريموك  جامعة  هي   ... وألفة  ومحبة  ووجدانا  علام 

إال  ترتكني  أن  وأبت  حلمي  سنوات  احتضنت  التي 

يدي  بني  احمله  وحقيقة  واقعا  بات  الحلم  رأت  وقد 

أقول  أن  يل  فكيف  شأين  وتعيل  صدري  تزين  شهادة 

؟؟؟ لها وداعا 

غري  ثانية  أمال  وجدت  الريموك  محراب  يف   

معي  وعاشت  نفيس  عليها  اعتادت  التي  تلك  أمل 

الطموح  وأمل  الرضا  أمل  عىل  هنا  سنوات...عرثت 

كان   ... الحياة  وأمل  القلب  وأمل  العقل  وأمل 

سيحجز  متى  اعلم  أكن  مل  عني  بعيدا  مسافرا  نصفا 

ففرحت  عاد  لكنه  حضني،  إىل  ليعود  اإلياب  تذكرة 

ثانية  يغادر  أن  أرفض  به  ممسكة  وأصبحت  مبقدمه 

فيها  أبرصت  التي  مرآيت  وألنه  الحقيقي  النصف  ألنه 

الواقع الذي كان عيل أن أحيا  وجهي املستظل بظالل 

وسطه.  يف 

جامعة  يف  الدارسني  الوافدين  الطلبة  من  عدد  عرب 

للدراسة  الفرصة  لهم  أتيحت  بأن  سعادتهم  عن  الريموك 

الريموك،  جامعة  مجتمع  من  جزء  يكونوا  وأن  فيها، 

العالية  العلمية  واملكانة  املرموقة  السمعة  أن  إىل  مشريين 

فيها،  الدراسة  يفضلون  جعلتهم  الجامعة  بها  تتمتع  التي 

عىل  الحصول  سبيل  يف  والغربة،  السفر  مشاق  وتحمل 

وبالتخصص  الريموك  باسم  موشحة  الجامعية  الشهادة 

به. يرغبون  الذي 

أحمد  اإلعالم  يف  املاجستري  مرحلة  يف  الطالب 

الريموك  يف  العراقية  الجالية  طلبة  أحد  وهو  البغدادي 

قد  حلم  مبثابة  كانت  الريموك  جامعة  يف  دراستي   « قال 

وأنا  نفيس  يف  كبرية  بثقة  وأشعر  جدا  سعيد  وانأ  تحقق 

» كبرية  علمية  قامات  أيدي  عىل  تعليمي  أتلقى 

بعيدا  إربد  مدينة  يف  يقيم  وهو  شعوره  عن  وأما 

عن  بعيدا  أنني  يوما  أشعر  مل  فقال،  الشقيق  العراق  عن 

باملعاملة  الطيبني  وأهله  األردن  غمرين  فقد  ووطني  أهيل 

واالحرتام. الحسنة 

طلبة  أحد  وهو  املدهون  عبدالله  الطالب  عرب  كام 

فرحته  عن  الريموك  يف  الدارسني  الفلسطينية  الجالية 

شكره  عن  معربا  الجامعة،  طلبة  أحد  بكونه  واعتزازه 

الطلبة عىل حسن  الجامعة وعامدة شؤون  وتقديره إلدارة 

الوافدين. للطلبة  ودعمهام  رعايتهام 

وقال املدهون، تلعب عامدة شؤون الطلبة يف جامعة 

وتقديم  الوافدين  الطلبة  رعاية  يف  مميزا  دورا  الريموك 

الرعاية  دائرة  خالل  من  يحتاجونها  التي  الخدمات 

اإلقامة  باستكامل خدمات  تعنى  التي  العامدة  يف  الطالبية 

العرب  للطلبة  خاص  ناد  لتوفري  إضافة  الوافدين،  للطلبة 

التي  الالمنهجية  األنشطة  تنظيم  من  ميكنهم  واألجانب 

يف  الطاليب  املجتمع  داخل  وجودهم  وتفعيل  بها،  يرغبون 

الوافدين  للطلبة  بالنسبة  العامدة  أن  إىل  مشريا  الجامعة، 

ألبنائها. املوجهة  األم  مبثابة 

الرشيعة  كلية  من  نرص  أحمد  الطالب  عرب  كام 

التايلندية  الجالية  طلبة  أحد  وهو  اإلسالمية  والدراسات 

جامعة  يف  بالدراسة  سعادته  عن  الجامعة  يف  الدارسني 

أو  تحديات  أية  دومنا  وسهولة  يرس  وبكل  الريموك 

الجامعة  إلدارة  والتقدير  بالشكر  متوجها  معيقات، 

وتسهيل  معاملتهم  حسن  عىل  الطلبة  شؤون  ولعامدة 

الظروف. مختلف  يف  وتفقدهم  خدماتهم 

واملجتمع  الجامعي  املجتمع  يف  اندماجه  وحول 

التعامل  وطيبة  حسن  إن  نرص  قال  عام،  بشكل  األردين 

الجامعة  داخل  سواء  األردين  الشعب  من  يتلقوه  الذي 

الجامعي  املجتمع  يف  االندماج  من  مكنهم  خارجها  أو 

أنفسهم  يعتربون  الوافدين  الطلبة  أن   إىل  مشريا   ، وسهولة  بيرس 

مبختلف  باملشاركة  ويرغبون  الجامعي  املجتمع  من  رئيس  جزء 

بالطلبة  املتعلقة  األنشطة  السيام  الجامعة  تنظمها  التي  الفعاليات 

واألجنبية«  العربية  للجاليات  الوطني  الرتاث   « كمعرض  الوافدين 

باهتامم ومشاركة  الطلبة دوريا ويحظى  الذي تنظمه عامدة شؤون 

الجامعة. طلبة  جميع  من  وإقبال  الوافدين  الطلبة 

االقتصاد  كلية  من  خان  الله  عبد  الطالب  أعرب  بدوره 

فرحته  عن  الباكستانية  الجالية  طلبة  أحد  وهو  اإلدارية  والعلوم 

الجامعية  الشهادة  يحمل  بأن  وسعادته  الريموك  جامعة  يف  بوجوده 

األردين  املجتمع  بثقافة  إلعجابه  مشريا  العريقة،  الجامعة  هذه  من 

جزء  وإكرامه  الضيف  استقبال  حس  يعد  التي  القيمة،  وموروثاته 

وهو   ،« املنسف   « طبق  إىل  يتعرف  جعله  ما  وهو  منها،  رئييس 

الطلبة  بإعجاب  حظي  وقد  األردن  يف  ومتيزا  شهرة  األكرث  الطبق 

الوافدين.

شؤون  عامدة  به  تقوم  الذي  الريادي  الدور  عىل  خان  وأثنى 

بالطلبة  الخاصة  والفعاليات  األنشطة  تنظيم  خالل  من  الطلبة 

وتبادل  للتعارف  أمامهم  املجال  إتاحة  ِشأنها  من  والتي  الوافدين 

املهارات  صقل  عىل  إيجابا  ينعكس  الذي  األمر  والثقافات  الخربات 

شخصياتهم. وتنمية  الوافدين  للطلبة  الحياتية 

والدراسات  الرشيعة  كلية  من  املسلم  خري  الطالب  أكد  كام 

الريموك،  الدارسني يف  االندونيسية  الجالية  اإلسالمية وهو أحد طلبة 

أنه سعيد جدا بأنه متكن من الحصول عىل مقعد يف جامعة الريموك 

الطلبة  لشؤون  الجامعة  ورعاية  اهتامم  بحسن  مشيدا  العريقة 

يف  الوافدين«  الطلبة  رعاية  قسم   « تخصيص  خالل  من  الوافدين 

التي  الخدمات  كافة  بتقديم  يعنى  والذي  الطلبة  شؤون  عامدة 

لتفعيل  الهادفة  األنشطة  وتنظيم  الوافدين  الطلبة  يحتاجها 

بينهم. فيام  التعاون  أوارص  وتعميق  الطاليب  النشاط  يف  دورهم 

الالمنهجية  واألنشطة  الفعاليات  يف  مشاركته  إن  وقال 

إتقان  من  متكينه  يف  ساهم  الوافدين  الطلبة  تجمع  التي  واللقاءات 

بيرس،  دراسته  متابعة  من  مكنه  الذي  األمر  بسهولة  العربية  اللغة 

والسياحية  األثرية  املواقع  من  الكثري  بزيارة  يرغب  أنه  إىل  وأشار 

الجميلة  الطبيعية  املواقع  وكذلك  امليت  والبحر  كالبرتاء  األردن  يف 

يف األردن.

والفعاليات  األنشطة  أهمية  عىل  الوافدين  الطلبة  وأجمع 

الوافدين  لطلبة  الطلبة  شؤون  عامدة  تنظمها  التي  املتنوعة 

إثراء  يف  كبري  بشكل  ساهمة  والتي  والرتفيهية  العلمية  كالرحالت 

الهاشمية،  األردنية  للمملكة  العريق  التاريخ  حول  معلوماتهم  

والتقدير  الشكر  مقدمني  الصعد،  مختلف  عىل  العظيمة  وإنجازاتها 

الطلبة  بشؤون  واهتاممها  رعايتها  حسن  عىل  الجامعة  إلدارة 

دائرة  يف   « الوافدين  الطلبة  رعاية   « قسم  خالل  من  الوافدين 

مبتابعة  املتخصص  الطلبة   شؤون  عامدة  يف  الطالبية  الرعاية 

خدماتهم وتأمني  احتياجاتهم 

املطر بكاء 
إنها   ... األشياء  ببعض  التفكري  لتجنب  كثريا  يعمل  كان  اليوم  هذا  يف  التعب  مراحل  أقىص  وصل  قد  كان 

املطر  بدأ  حياته،  كامل  من  وإخراجها  الجملة  هذه  من  التخلص  يريد  كان  الوفاة،  تلك  عىل  السادسة  الذكرى 

أحدهم  الخطى،  رسيعوا  أصبحوا  حوله  من  الناس  ببؤس،  املقهى  ذلك  نحو  متجها  كان  عندها  بقوة،  باالنهامر 

الزال  وهو  وآخر...   ... ،وآخر  املجاور  االنتيكا  محل  مظلة  تحت  املطر  من  احتمى  وأخر  خاصته  املظلة  فتح 

. املطر  من  الكامل  ينال حقه  ليك  ببطء شديد  مييش 

نفسه  يف  يردد  كان  هكذا  للبكاء،  فرصة  أجمل  يُضيعون  حمقى  إنهم  دموعهم،  من  يهربون  حمقى  إنهم 

عىل  السادسة  الذكرى  )أنها  جديد  من  تحوم  الجملة  وتلك  بالبكاء  وبدأ  الطريق  قارعة  عىل  جلس  وهو مييش، 

من   مطر  أنه  أم  تبيك  أنت  يبيك،  الذي  من  الناس  بها  مييز  ال  للبكاء  األمثل  الفرصة  إنها  الوفاة(.نعم  تلك 

إسراء النماس / كلية العلومالسامء. سبأ خالد عبد اهلل/ معلم صف

اخرتتها  ملاذا  اذكر  التي  الريموك  جامعة  من  أتخرج 

منها،   اخرج  غاية  أية  إىل  اعرف  أنا  وها  البداية،  منذ 

ألبلغ ما يحق لعيني أن تراه .. فأنا التي أرجو أن أشغل 

من  فأمتكن  معرفتي  وحدود  علمي  فيه  أترجم  حيزا 

ما  راسخا  متينا  بناء  وأشيده  وطني  يف  العطاء  هندسة 

أتقنت  التي  اليد  تلك  حسن  لله  قال  حتى  أحد  رآه  أن 

الصنع. هذا 

نطاق  حدود  عىل  قابضون  باألمل  محفوفون  كلنا 

بسواء  سواء  الحزن  ونتجرع  بالفرح،  نقبل   ... الرجاء 

واقفا  ظل  أحدا  ينتظر  ال  يسري  الحياة  يف  دوالب  ألنه 

هناك ولو أنني كنت أعلم أنه سوف يستجيب لندايئ ملا 

نقشت  التي  الحسناء  أيتها  يا  يرموك  يا  رحابك  غادرت 

اسمك يف كل ركن مني. 

اكتب  الريموك«   »طلبة  جريدة  صفحات  عىل   

ما  فأنا  أودعك  يك  يدي  رافعة  أقف  ال  ولكنني  حرويف 

جملة  فيني  ألنك  عني  تفصلك  كلمة  لك  أقول  أن  دون 

تفصيال. وفيني 

على ناصية الريموك أقف

الطلبة الوافدون يف الريموك - سنوات دراستنا يف الريموك ستبقى أمجل الذكريات

نسعى ألن نكون دوما طلبة مبادرين ومشاركني فاعلني يف األنشطة الالمنهجية التي 
تنفذها اجلامعة على مدار العام الدراسي

الريموك سنوات 
أربع  االنتهاء،  عىل  شارفت  الريموك  جامعة  يف  مسرييت  هاهي 

أربع  الحبيبة،  جامعتنا  لنا  قدمته  الالمحدود  العطاء  من  سنوات 

أعيننا  يف  األجمل  هي  وستبقى  كانت  تفاصيلها  بكل  جميلة  سنوات 

وذكرياتنا.

الشخصية  بناء  مل تكن مرحلة دراسية فحسب بل كانت مرحلة 

الله،  بإذن  املرشق  للمستقبل  واالستعداد  املهارات  واكتساب 

ووطننا  مجتمعنا  تجاه  مسؤولياتنا  تحمل  من  ذلك  يعنيه  وما 

الشاملة. والتنمية  البناء  مواصلة  يف  واملساهمة 

العمل  أبواب  يل  تفتح  أن  شأنها  من  التي  واملهارات  القدرات  من  الكثري  اكتسبت  وقد  الريموك  أغادر 

مجال  يف  واإلنجاز  العطاء  عىل  وقدريت  وجداريت  نفيس  إثبات  من  ميكنني  مبا  واإلرادة  القوة  وتلهمني  واإلنجاز 

وطني. يخدم  عمل  مجال  أي  ويف  تخصيص 

املرحلة  إىل هذه  بوصويل  لكل من ساهم  العميقني  والتقدير  بالشكر  أتوجه  الخرّية،  املسرية  نهاية هذه  ويف 

وصوال  الدرايس  تفوقي  سبيل  يف  وجهدهام  ووقتهام  راحتهام  من  الكثري  استنفذوا  الذين  ووالديت  والدي  وأولهم 

املساقات  ملختلف  واملدرسات  املدرسني  وكذلك   أفرادها  بكل  الكبرية  عائلتي  أنىس  ولن  البكالوريوس،  لشهادة 

بهم. وأفتخر  اعتز  سبأ خالد عبد اهلل/ معلم صفالذين 

أمل زهدي طشلي / هندسة مدنية

واألردن وطني عاٍم  كل  بخري،  وأنت  عاٍم  كل  أكتب،  وطني  يا  استقاللك  عيد  يف 

خري.   بألف  وشعباً  قيادًة 

استقاللك،    ملواويل  ونطرُب  ونغرد،ُ  ونكتُب   نحتفُل  والسبعون  السادِس  استقاللك  عيد  يف 

الضبا أغنية  العزم  أرض  أردن 

نبا  ما  سيفك  وحد  السيوف  نبت 

تكتب  لألردنِّ  ألنها  بأناميل  أفتخر  أنتمي،  لألردنِّ  بأين  أفتخر 

واألمان  األمن  يا وطن  العروبِة،  كل  فخر  يا  وطني 

حقك؟؟ أوفيك  وكيف  مباذا   ياوطني 

حقك تعطيك  ولن  فلم  ومجلدات  مجلدات  فيك  الضاد  لغِة  من  كتبُت  لو   

   

األغىل  يا وطني  بخري  عاٍم وأنت  كل     

ذكريات الصقر

تقارير ومشاركات
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مجموعة  ذيابات  خلف  محمد  الدكتور  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  استقبل 

استذكارية  زيارة  خالل  الريموك  جامعة  يف  آنذاك”   “ واإلعالم  الصحافة  قسم  خرجي  قدامى  من 

املختلفة. الجامعة  ومرافق  اإلعالم  كلية  خاللها  زاروا  للجامعة 

والحنني  لجامعتهم  الخريجني  انتامء  تعكس  التي  الزيارة  لهذه  تقديره  عن  ذيابات  وأعرب 

املواقع  شتى  من  بخريجيها  الريموك  ترحاب  مؤكدا  التخرج،  من  طويلة  سنوات  بعد  زيارتها  إىل 

للجامعة،  سفراء  خري  فكانوا  شغلوها،  التي  العمل  مواقع  مختلف  يف  إلنجازاتهم  وتقديرها 

الحكيمة،  الهاشمية  وقيادته  للوطن  منهم  كل  يكنها  التي  الكبريين  والوالء  اإلنتامء  بروح  مشيدا 

وثقافة. علم  كمنارة  الريموك  بجامعة  واعتزازه 

كافة  الجامعة  يف  اإلعالم  كلية  من  الطاهات  زهري  الدكتور  يرافقهم  والخريجني  ذيابات  وجال 

جامعتهم  بزيارة  سعادتهم  عن  الخريجني  عرب  حيث  التذكارية،  الصور  والتقطوا  العامدة  مرافق 

الجامعة وعامدة شؤون  والتقدير إلدارة  الشكر  فيها، مقدمني  الجميلة  الدراسة  واستذكار سنوات 

واالهتامم. االستقبال  حسن  عىل  الطلبة 

بدأ استخدام العلَم األردين بصورته الحالية يف عام 1922، وهو مستَمّد يف شكله وألوانه من راية الثورة العربية الكربى، التي انطلقت 

يف  والفاطمية،  والعباسية  األموية  اإلسالمية  العربية  الحضارات  إىل  واألخرض،  واألبيض  األسود  ألوانه،  وتشري   .1916 عام  مكّة  بطحاء  من 

املثاين  السبع  إىل  األحمر  املثلث  منتصف  يف  السباعيُة  النجمُة  وترمز  الهاشمية،  األرسَة  العلَم  أجزاَء  يجمع  الذي  األحمر  املثلُث  ميثل  حني 

الكريم. القرآن  فاتحة  يف 

العلَم،  مواصفات  األردين  الدستوُر  حدد 

الرابعة عىل: املادة  نّصت  حيث 

 علــى الشــكل 
ُ
تكــون الرايــة

واملقاييس التالية: 
قطع  ثالث  إىل  أفقياً  وتقَسم  عرضها،  ضعُف  طولُها 

بيضاء،  والوسطى  سوداء،  منها  العليا  متوازية:  متساوية 

مثلث  السارية  ناحية  من  عليها  خرضاء، ويوَضع  والسفىل 

مساٍو  وارتفاعه  الراية،  لعرض  مساوية  قاعدته  أحمر  قائم 

سباعي  أبيض  كوكب  املثلث  هذا  ويف  طولها،  لنصف 

واحد  قطُْرها  دائرة  تستوعبه  أن  األشعة مساحته مام ميكن 

حيث  من  موضوع  وهو  الراية،  طول  من  عرش  أربعة  من 

املثلث،  زوايا  بني  الخطوط  تقاطع  نقطة  عند  وسطه  يكون 

وبحيث يكون املحور املاّر من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة 

املثلث«. هذا 

ذيابات يستقبل جمموعة من قدامى خرجيي الريموك

العلم األردني والسالم امللكي

مواصفات العلم

السالم امللكي
املـليــك  عـاَش  املـليــك     عـاَش 

مقاُمـه ســـاميــاً 

أعالُمه  املعايل  يف  خافقاٍت 

لنـا  أحييــَت  يوَم  املنى    أحــرْزنا  نحُن 

تـحفــُزنا  نـهضـًة 

الشُهِب  هاِم  فوق  تتسامى 

نبي  خـريِ  مـن  لَك  العرِب    مـليـَك  يا 

النســَِب  يف  شــرٌف 

الكُتِب بطوُن  عنه  حّدثْت 

املجنَّــُد األمجــُد    جنــُدَك  الشـباُب 

يخمــُد ال  عـزُمـه 

الدأِب  رمُز  معناَك  من  فيه 

نبي  خـريِ  مـن  لَك  العرِب    مـليـَك  يا 

النســَِب  يف  شــرٌف 

الكُتِب بطوُن  عنه  حّدثْت 

سـّيدا  الـربايـا  يف  نـوراً وهدى    دمَت 

ـــدا  ممجَّ هـانئــاً 

العرِب مجـُد  أعالِمَك  تحت 

نبي  خـريِ  مـن  لَك  العرِب    مـليـَك  يا 

النســَِب  يف  شــرٌف 

الكُتِب. بطوُن  عنه  حّدثْت 

منقول

برعاية  العام  األمن  نظمته مديرية  الذي  املخدرات،  العاملي ملكافحة  باليوم  االحتفال  فعاليات  الريموك يف  شارك وفد من طلبة جامعة 

.« بأمنه  أقوى  أردن   « تحت شعار  الحوامتة،  الركن حسني  اللواء  العام  األمن  مدير 

من  التي  الهامة  الفعالية  هذه  يف  طلبتها  مبشاركة  الجامعة  اهتامم  ذيابات،  محمد  الدكتور  الجامعة  يف  الطلبة  شؤون  عميد  وأكد 

واملجتمع. للفرد  الهادم  وتأثريها  وأشكالها،  أنواعها  بكافة  وخطورتها  مباهيتها  املجتمع  وتوعية  املخدرات  آفة  عىل  الضوء  تسليط  شأنها 

بأن ال تجربة مع  بهم  املحيط  املجتمع  توعية  اآلفة من خالل  املعنية يف مكافحة هذه  الجهات  الطلبة إىل مساندة جهود  ذيابات  ودعا 

واملجتمع. األرسة  لسالمة  تهديدا  يشكل  مام  للمتعاطي  والجسدية  العقلية  بالصحة  تودي  خطرية  آفة  فهي  املخدرات، 

العام تحدث  إدارة مكافحة املخدرات يف مديرية األمن  للشباب كلمة ملدير  الحسني  الثقافة يف مدينة  أقيم يف قرص  الذي  الحفل  تخلل 

بعنوان  ومغناة  مرسحي،  فني  لعرض  إضافة  ومكافحتها،  ضدها  للتوعية  املديرية  تبذلها  التي  والجهود  املخدرات  آفة  خطورة  حول  خاللها 

املخدرات،  انتشار  من  املجتمع  لحامية  األمنية  الجهات  تبذلها  التي  الكبرية  الجهود  تناولت  املصورة  الفقرات  من  وعدد  متعايف«،  »مدمن 

اآلفة. هذه  وأبنائه، ضد  الوطن  عن  دفاعا  بأرواحهم  الذين ضحوا  األبطال  الشهداء  استذكرت  كام 

املنشورات  من  عدد  اطلعوا  عىل  كام  وأشكالها،  املخدرة  املواد  أنواع  إىل  الطلبة  تعرف  االحتفال،  هامش  أقيم عىل  الذي  املعرض  ويف 

لتوعوية. ا

الريموك تشارك يف االحتفال بــاليوم العاملي ملكافحة املخدرات  2022الريموك تشارك يف االحتفال بــاليوم العاملي ملكافحة املخدرات  2022



األخيرة 7

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

هذا  يف  يعيش  أردين  كل  قلب  عىل  عزيزة  وطنية  مناسبة  االستقالل،  عيد 

املناسبة  بهذه  مواطن  كل  قلب  يف  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  تفيض  حيث  الحمى 

هذا  ونستذكر  والسبعني  السادسة  ذكراها  نعيش  اآلن  نحن  ها  الغالية،  العزيزة 

ويعززها  عليها  ويحافظ  األول،  عبدالله  املؤسس  امللك  عهد  منذ  العظيم  اإلنجاز 

هذا  نحتفل  واعتزاز  فخر  وبكل  الحسني،   ابن  الثاين  عبدالله  املعزز  امللك  جاللة 

من  الثانية  املئوية  دخول  مع  تزامنت  والتي  الطيبة  الذكرى  هذه  بحلول  العام 

والتطوير،  التحديث  مسرية  وتستمر  اإلنجازات  لتتواىل  األردنية،  الدولة  عمر 

والعلمية  الطبية   الرصوح  حيث  املجاالت   مختلف  يف  تقدما  األردن  يشهد  حيث 

محوريا  دورا  األردن  يلعب  كام  والعامل،  اإلقليم  مستوى  عىل  املتميزة  والخدمية 

ووعي  الهاشمية  قيادته  حكمة  بفضل  فأصبح  وأمته،  وطنه  قضايا  عن  الدفاع  يف 

واالزدهار. التطور  يف  أمنوذجا  شعبه 

االستقالل 76اإلستقالل

ليلى إبراهيم العمر

األغىل  املناسبة  هذه  الحبيب،  أردننا  الستقالل  والسبعني  السادسة  الذكرى  بحلول 

لكم  نقول  واألمان،  واألمن  واالستقرار  والقوة  الكرامة  فهي  األردنيني،  كل  عىل  واألعز 

بخري. وأنتم  عام  كل 

التي  العظيمة  واالنتصارات  الكبرية  اإلنجازات  نستذكر  الطيبة  الذكرى  هذه  بحلول 

رأسها  وعىل  األردنية  للدولة  األوىل  املئوية  يف  الحكيمة  الهاشمية  القيادة  حققتها 

جاللة   عهد  إىل  وصوال  ثراه،  الله  طيب  األول  عبدالله  املؤسس  امللك  عهد  يف  االستقالل 

وإرصارا  عمال  بالنهار  الليل  يواصل  الذي  الحسني  ابن  الثاين  عبدالله  املعزز  امللك 

األصعدة. مختلف  عىل  الريادي  ودوره  مكانته  وتعزيز  باألردن  للنهوض 

واإلنجاز. العطاء  رمز  يا  ياوطني،  فيك  فخورين  نحن  كم 

الوطن. أيام  أجمل  يا  عزتنا،   رمز  يا  الوطنية  أعيادنا   

ويوم  املليك  الجلوس  بذكرى  عام  كل  من  حزيران  من  العارش  ويف  األردن  استقالل  بذكرى  عام  كل  من  أيار  من  والعرشين  الخامس  يف  الواحد  األردين  الشعب  أبناء  يحتفل 

الحكيمة. الهاشمية  وقيادتة  للوطن  ووالء  انتامء  وتزيدنا  واالعتزاز،  الفخر  مشاعر  فينا  تؤكد  مناسبات،  من  أجملها  وما  الجيش، 

األوفياء،  الجند  لهام  نبقى  بأن  الثاين  عبدالله  بن  الحسني  األمري  األمني  عهده  وويل  الحسني  ابن  الثاين  عبدالله  امللك  جاللة  املفدى  قائدنا  نعاهد  الخرية  املناسبات  هذه  يف 

حيينا. ما  أمتنا  قضايا  ونساند  وطننا  عىل  نحافظ 

أعيادنا الوطنية

روان عزالدين اجلمل / الرتمجة

األعزاء الريموك  طلبة 

والرسم،  الكتابة  فنون  من  وغريها  الكاريكاتورية  والرسومات  الخاطرة،  املقال،  القصرية،  القصة  الشعر،  مجاالت  يف  املتنوعة  بكتاباتكم  للمشاركة  وتدعوكم  ترحيب،  أجمل  الريموك  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  بكم  ترحب 

دوري. بشكل  العامدة  تصدرها  التي   " الريموك  طلبة   " جريدة  جريدتكم،  قي 

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

ahmad.h@yu.edu.jo

fatmeh.s@yu.edu.jo

أمحد سعد غزاوي/ كلية احلجاوي للهندسة التكنولوجية 


