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افتتاحية العدد
د .رامي سالم
عميد شؤون الطلبة
إن من مبهجات األمور أن تواصل عمادة شؤون الطلبة يف الجامعة
بث الحياة يف مجلتها النابضة بصوت الطلبة“ ،مجلة صوت الطلبة”
لتخرج إلى حيز الوجود والق��وة العدد الخامس منها ىلع التوالي.
وبذلك تحق��ق العمادة واحدة من أهدافها التي ما فتئت تس��عى
له��ا يف بداية العام الدراس��ي الحال��ي  ،2017/2018لتحصد اليوم
ثمار الجهد والعطاء بصدور العدد الجديد من املجلة ،التي انش��ئت
لتكون البوق املعبر عن صوت الطلبة ،واملكان الذي يتمكنون فيه
م��ن تفريغ مواهبهم الكتابية وإبداعاته��م الفكرية والعلمية ،وقد
ارتأينا أن يكون من أعضاء اللجنة الخاصة باملجلة ،عدد من الطلبة
املبدعين س��واء من مجلس الطلبة أو األندي��ة الطالبية يتابعون
معنا ه��ذا االنج��از الرائع لتك��ون املجلة يف نهاي��ة املطاف من
الطالب إلى الطالب.
إن م��ا يبع��ث ىلع الفخ��ر واالعت��زاز أن جامع��ة األمي��رة س��مية
للتكنولوجيا ىلع الرغم م��ن طابعها التكنولوجي يف التدريس -
وه��ذا واضح من طبيع��ة تخصصاتها – اال انه��ا تهتم كل االهتمام
بالجوان��ب الثقافي��ة واألدبية وتحتضن إبداع��ات الطلبة وتجعلها
نصب عينها ترعاها وتنميها .
وجاءت عمادة ش��ؤون الطلبة يف الجامعة لتكون الشريان النابض
واملغ��ذي ملثل ه��ذه االبداعات الطالبية ،من حي��ث االهتمام بها
ومتابعتها ورعايتها لتأهيل الطالب وصقل مواهبه الثقافية وتعزيز
روح االنتماء لديه.
ل��م يعد يخف��ى ىلع أحد الي��وم اهتم��ام الجامعة بالنش��اطات
الالمنهجي��ة ،التي تغط��ي الجوانب الثقافية والفني��ة والرياضية،
اضاف��ة إلى النش��اطات التطوعي��ة والخدمية التي يحت��اج اليها.
وق��د أتت صور هذا االهتمام أكلها ناضجة يانعة ،فعلى املس��توى
الثقايف تضم الجامعة اليوم ( )12ناديًا طالبيًا تطوعيًا ،وكلها أندية
طالبية فاعلة ونش��يطة ،لكل ناد طابع يمي��زه؛ فهناك نادي نون
ثقايف الطابع ،ونادي ش��باب الخير تطوعي الطابع ،وأندية علمية
مثل نادي  ACMو  IEEEو  AEEوغيرها علمًا أن بعض هذه األندية
تتحلى بس��معة طيب��ة قد ح��ازت ىلع جوائز محلي��ة وعاملية.
واليوم نتحدث عن وجود صفح��ة إلكترونية خاصة بكل ناد ،وهي
معتمدة من الجامعة.
وانن��ا الي��وم نفخر بإنش��اء ناديين جديدي��ن وهما ن��ادي األلعاب
اإللكتروني��ة ونادي الروبوتات العلم��ي ليصل عدد األندية الطالبية
يف العم��ادة إل��ى ( )14ناديًا .ونطم��ح يف املس��تقبل إلى زيادة
عددها.
أما ىلع املس��توى الفني فعلى الرغم من خلو الجامعة من عمادة
خاصة بالفن��ون إال أننا نفخر اليوم بوجود فريق فني مميز للفنون
املسرحية ،قدم العديد من املسرحيات الفكرية والكوميدية ىلع

مدار الس��نوات املاضية كما قدم يف األس��بوع الثقايف مسرحيته
الرائع��ة بعن��وان “ عالم ضائ��ع” كما يوجد فريق خ��اص بالدبكات
“الشعبية وفريق الجامعة املوس��يقية الذي قام هذا العام بإحياء
العديد من الفعاليات يف الجامعة.
أما ىلع مستوى الرياضي فيتوفر لدينا العديد من األفرقة الرياضية
يف األلع��اب كافة وىلع الرغم من عدم وجود عمادة يف الرياضة
إال أننا نفخر بوجود أفرقة رياضية قوية خاصة يف كرة السلة وكرة
اليد وكرة الريش��ة وقد حصلنا ىلع جوائز ومراكز أولى يف العديد
من املسابقات والبطوالت الرياضية ىلع مستوى أما ىلع مستوى
الرياضي فيتوفر لدينا العديد من األفرقة الرياضية يف األلعاب كافة
وىلع الرغم من عدم وجود عمادة يف الرياضة إال أننا نفخر بوجود
أفرقة رياضية قوية خاصة يف كرة الس��لة وكرة اليد وكرة الريش��ة
وقد حصلن��ا ىلع جوائز ومراكز أولى يف العديد من املس��ابقات
والبطوالت الرياضية ىلع مستوى الجامعات األردنية.
إن من أهم النش��اطات التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة يف كل
عام “األس��بوع الثقايف” ،الذي يقام يف رحاب الجامعة ىلع مدار
أسبوع كامل ،وقد تضمن هذا األسبوع الثقايف لهذا العام نشاطات
ثقافية وأدبية وفنية مميزة ،وقد تم افتتاح هذا األس��بوع بمعرض
شامل للكتب املتنوعة كما تضمن قراءات نثرية لبعض املؤلفين.
كم��ا تم تخصيص يوم إلحياء ذكرى الش��اعرة فدوى طوقان وأخيها
الش��اعر إبراهي��م طوقان .ومل��ا كان الهدف من األس��بوع الثقايف
إبراز دور الطلبة ومش��اركتهم الفاعلة تم تخصيص يوم كامل ألهم
إنجازات وإبداعات األندية الطالبية يف الجامعة.
كان اليوم الختامي لألس��بوع الثقايف هو الي��وم الخاص بإبداعات
الطلبة الثقافية من ش��عر ونثر وكتاب��ة القصة والخاطرة واملقالة،
وت��م قراءة اإلبداع��ات الطالبية يف محفل كبي��ر بحضور هائل من
الجس��م الطالبي ،وقد جاء الع��دد من املجل��ة ليحتضن كل هذه
الكتابات االبداعية للطلبة ثم نشرها كاملة يف هذا العدد الذي تم
تخصيصه لتغطية فعاليات األسبوع الثقايف ،كمؤشر ىلع اهتمام
الجامعة والعمادة بمثل هذه اإلنجازات الطالبية.
ويف الختام أبارك للجميع العدد الخامس من مجلة “صوت الطلبة”،
وأنه��ا س��تبقى دائمًا الش��ريان النابض ب��دم الكتاب��ات الطالبية
خطى
اإلبداعية ،وسنبقى يف عمادة شؤون الطلبة متابعين بكل
ً
حثيثة للطلبة ،محتضنين بكل شغف إلبداعاتهم ومستمعين بكل
آذان مشنقة القتراحاتهم وأفكارهم.
ومن جانب آخر س��نبقى يف عمادة شؤون الطلبة متواصلين يف
إنجاز نش��اطاتنا الخاصة مث��ل اليوم املفتوح ومهرج��ان الجاليات
واألس��بوع الثقايف وغيرها من النشاطات وسنسعى دائمًا لألفضل
الذي يعكس صورة مشرقة عن جامعتنا الغراء.
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س��اد الصمت للحظات ،ش��اهدتها تمس��ك قلما وورقة بيضاء “أخبرني
إذن ،ما الذي يجعلك مقتنعا بأنك مؤهل لهذا العمل؟”
“أعتقد أنني مؤهل لهذا العمل ألنني أتمتع بحس عال من املسؤولية،
بل ويمكنني إدارة الظروف الصعبة”
“ل��ك أعهدك كهذا” همس��ت بصوت منخفض “ م��ا يحيرني ً
أيضا أنك
تخرجت من مساق االقتصاد وقدمت لعمل يف مجال املوارد البشرية،
لم لم تقدم لعمل يف مجال اختصاصك؟”
“ألنني يا سيدتي وددت تجربة مجاالت جديدة ،وتوسعة آفاقي”
“سأخلص يف شيء أسعى إلنجازه”
“وضعفك؟”
“إخالصي س��يؤثر ىلع نظرتي لألمور ىلع س��بيل العموم” ارتسمت
نظرة ساخرة ىلع شفتيها فعلمت ما الذي آت
“ وماذا عن أحالمك؟”
“ما بالها؟”
انتصب��ت ىلع قدميها ثم تنقلت بالغرفة بهدوء “ قهوة؟” س��ألتني
ببرود
“ ال أشرب القهوة” أجبتها ببرود ً
أيضا
ضحك��ت ببصوت خافت “أوه لقد نس��يت” عادت خل��ف مكتبها وهي
ترشف القهوة “ أين كنا؟” تابعت بنبرة تجملت بالخبث
“أحالمي”
“نعم أحالمك” أجابتني وهي تحدق بالكأس الذي تمسك به فهو يبدو
لي كهفوة تس��حب كل من يعترض طريقها “أيمكنك أن تضع نفسك
يف فئة من يتمسك بأحالمه؟”
“إن كانت تستحق” شعرت باحتراق حنجرتي”سأفعل”
“إذن م��ا تخليت عنه لم يكن يس��تحق ذل��ك” أجابتني بحدة “لم يكن
حلما تسعى إليه”
لم استطع استنتاج إالم ترمي هذه االمرأة ،ولكنها كلما زادت حدة زادت
جماال “سيدتي هل لي بسؤال؟”
“تفضل” أجابتني بنبرة تبدو مستهترة
“عندم��ا تذهبين لتبتاعي القهوة ،تك��ون حبوبا أليس كذلك؟” رفعت
نبرة صوتي ألحظى بانتباهها
“نعم”
“إن علمتي أن قهوتك التي تش��ترفينها قد وجد فيها حبة بن فاسدة
طحنت مع أكثر حبوب القهوة جودة ،أستشربينها؟ أم ستتدعين أنها
فاسدة؟” مشيرا إلى كوبها الذي كانت تمسك به بعصبية
“لم لم تسمح لي باتخاذ هذا القرار بنفسي؟” استجمعت أنفاسها “لم
حكمت علي باأللم والضياع طوال هذه السنين؟”
“أن��ت الش��مس التي أن��ارت ظلمتي ،م��ا كنت ألس��مح أن أراها تغيب
وتنطفئ”
“ألنك أناني” جلس��ت ىلع كرس��يها ورأس��ها بين يديه��ا “عدت بعد
أعوام لترى ما أصبحت بي الحال”
“أردت رؤيتك فحس��ب ،ظننت أنك س��تكونين أسعد إن ابتعدت عنك”
جلس��ت ىلع مقعدي بإره��اق “كنت أظن أن تخطيك س��يكون باألمر
السهل ولكنني كنت مخطئا”
مس��حت دموعها ثم وثقت مرة أخرى واتجه��ت نحو النافذة بكبريائها
املعتاد “ ال أعتقد أنني سأس��تطيع الترحيب ب��ك مرة أخرى “ حاولت
إخفاء مشاعرة مجددا “لم يعد لوجودك وقع ىلع قلبي”
حاولت تدارك ضربات قلبي الضائعة “ لم أطلب ذلك س��يدتي” وقفت
للمرة األخيرة واقتربت من نافذتها وهمس��ت “كنتي قد نس��يتي هذا
عقد يف حوزتي” مخرجا عق��دا ذهبيا من جيبي “أردت أن أعيده لك
فقط” امتألت عيناها بنهر صاف من الدمع ،صاف كنس��يم صيفي أتى
خلسة!
أمسكت مقبض الباب”سررت بلقائك”تفوهت كلماتي األخيرة وأغلقته
ً
مخلفا ورائي امرأة غارقة يف بحر الخذالن والدموع.

الطالبة عال مهنا
تخصص إدارة أعمال

خذالن

أحيا ًن��ا أنده��ش من حدة بع��ض األصوات عندما يصبح الصمت س��يد
املوقف ،فهي ذاتها ال نكاد نس��معها يف مشاهد حياتنا اليومية أما
اآلن فقد باتت تتزلج ىلع حبال الصمت الهرمة .جلست منتظرا سماع
اس��مي ىلع لسان موظفة االستقبال التي تجلس أمامي ،إنها مقابلة
العمل التي انتظرتها منذ زمن – منذ أعوام إن صح القول – .لم أستطع
تمييز املش��اعر التي تراودني اآلن ،أهي خوف أم حماس أم توتر؟ ربما
تتراقص هذه املش��اعر يف ذهن��ي واحدة تلو األخ��رى .أغير وضعية
جلوسي تارة وأقوم بإحالل ربطة عنقي تارة أخرى كي أحظى بالقليل
من الهواء فقد ش��عرت وكأنهى أفعى تلتف حول رقبتي لتسلب مني
الحياة! ال بأس سأكون ىلع ما يرام وسأفعل كل ما بوسعي كي أحظى
ىلع ه��ذه الوظيفة فأن��ا ىلع يقين أن الحياة س��تنصفني يوما ما .
“س��يدي آدم” لقد حان الوقت “تفضل معي إذا س��محت” عدلت ربطة
عنقي ومش��يت خلفها محاوال تنظيم أنفاسي حتى أقنع جسدي أن
كل ش��يء سيكون ىلع ما يرام “من هنا ،حظا موفقا” مشيرة إلى باب
الغرفة التي أمامنا “ش��كرا لك” بادلتني االبتسامة وغادرت! ها أنا هنا،
كل م��ا يبعدني عن حلمي مجرد باب أبيض أنيق ،طرقت بضع طرقات
ثم أمس��كت بمقبضه راج ًيا السماء أن تساندني ،رسمت ابتسامة ىلع
وجه��ي حتى أترك انطباع��ا إيجابيا لدى مقابلي ،فتح��ت الباب بتأن
فرأيت أمامي امرأة تجلس خلف مكتب وتمس��ك بس��يرة الذاتية “طاب
صباحك” بادرت قائال ،ابتس��مت لي بزيف “تفضل بالجلوس” راقبت كل
حرك��ة قمت بها من��ذ دخولي املكتب “إذن س��يد آدم” تكلمت وهي
تقلب الس��يرة الذاتية بي��ن يديها “تخرجت من الجامعة منذ خمس��ة
عشر عاما ثم سافرت خارج البالد لفترة وعدت أليس كذلك؟”
“نعم سيدتي”
ل��م تأبه إلجابتي “وعملت يف ش��ركات عريقة أيض��ا” تابعت تفحص
األوراق التي بين يديها “هذا مثير لالهتمام”
حاولت إش��عارها باالمتنان برسم ابتسامة ىلع وجهي ولكنها لم تكن
تنظر نحوي حتى تراها
“لكن هن��اك ثغرة جعلتني حائرة ،لقد تركت آخ��ر عمل لك قبل ثالثة
أع��وام ولم تعمل حتى اآلن ،لم؟” س��ألتني بنب��رة متعجبة أكثر منها
حائرة.
“ألنني يا سيدتي أصبت بمرض أثر ىلع أدائي مما جعلني أترك العمل
وأع��ود إلى البالد” عندها فق��ط رفعت عيناها نح��وي ،بدتا وكأنهما
طالسم حضارة أخرى ،حضارة مبهمة وجميلة!
“ماذا عن حالتك الصحية اآلن أيمكنك العمل اآلن؟”
لم أتوقع رد فعل كهذا ،فيبدو لي أن هذه االمرأة دون مشاعر أو جل ما
تقدسه هو العمل “سأكون ىلع ما يرام”
“هذا جيد”
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وهنال��ك أيضا عنف املجتمع ضد كبار الس��ن،

بحي��ث نرى بعض كبار الس��ن يضطهدون من
قب��ل بع��ض األوالد يف الش��وارع .وللحد من
هذه املش��كلة وضع هيئات تعليمية لألبناء

تعلمهم ب��ر الوالدين إذ بأنهم من ربياه ورعاه
وه��و صغي��ر وضعي��ف فيج��ب ىلع األبناء
العم��ل بجد ىلع دوره��م يف رعاية آبائهم

يف ضعفه��م واالهتم��ام به��م وإعطائه��م

كل حقوقه��م ىلع أبنائه��م ،وأن تعلمه��م
رقابتهم ىلع أنفسهم .وأيضا وضع عقوبات

الطالبة ياسمين زايد

كبيرة ومخالف��ات ىلع من يتعدى ىلع كبار

الس��ن وىلع والديه ومن يس��تغل ضعفهم

تخصص الهندسة اإللكترونية

وكبرهم لتعذيبهم.

العنف األسري

العن��ف ىلع الطف��ل يف املنزل ،املدرس��ة

واملجتمع:

العن��ف األس��ري وتأثي��ره ىلع حي��اة الف��رد

تفشي أنواع الظلم االستبداد واألسر والتعذيب

ماهي أشكال العنف األسري؟ ما هي أسبابه؟

وعدم أمان وقلق ىلع أفراد أسرهم مما يؤدي

ما هو العنف األس��ري؟ العنف األسري هو نوع

أس��باب أخرى :انعدام األخالق وضعف الوازع

الجنسي ،يقوم به فرد أو مجموعه من األفراد

بالغيرة والحس��د أو الحق��د والكره ىلع أحد

ومستقبله.

ماهي أضراره؟ وماهي طرق الحد منه؟

من االعتداء اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو

(الق��وي) ىلع ف��رد أو مجموعة م��ن األفراد
(الضعي��ف) ،وهو كل س��لوك أو تصرف يؤدي
إلى األذى.

يجعل األفراد يعيشون حالة رهب وخوف دائم
إلى عنف بين أفراد املجتمع.

الدين��ي ،ضع��ف أو انعدام التعليم ،الش��عور

أفراد األس��رة أو املجتم��ع ،تعاطي املخدرات
وإدمان الكحول.

العنف ضد املرأة :تعود جذور هذه املش��كلة

ماهي أشكاله؟ ماهي أسباب العنف األسري؟

إلى البيئة التي نش��أ منها هذا الفرد العنيف

الطويل ،وللعنف األس��ري عدة دوافع وأسباب

وتربيته��م ىلع أن امل��رأة ه��ي عاملة يف

العنف األس��ري يترك آث��ار مؤملة ىلع املدى

األس��باب االجتماعية :وهي من أهم األسباب
حي��ث أن تصرف��ات الطف��ل تعتمد بش��كل

اساس��ي ىلع تربيته والبيئة التي نشأ فيها
س��واء يف البيت أو يف املدرس��ة بحيث أن

اس��تعمال العن��ف يف البيت يجع��ل الطفل

يميل إلى الهروب من البيت لعدم إحساس��ه
باألمان وهروبه من املدرس��ة نظرا إلحساسه
بالضع��ف والظل��م والوحدة لع��دم وجود من

بحي��ث أن بعضه��م كان بس��بب أهله��م
املنزل بال مش��اعر وأنها مج��ردة من الحقوق

وعليه��ا إطاع��ة األوامر والكثير م��ن األطفال

ترعرع��وا ىلع رؤي��ة األم والفت��اة تجرد من
كرامته��ا س��واء بال��كالم الج��ارح أو العن��ف
الجسدي بعض الحلول لهذه املشاكل :تكوين
هيئة تعليمية تعطي دورات للمقبلين ىلع

ال��زواج ىلع كيفي��ة التعام��ل م��ع بعضهم

البعض كأس��اليب الح��وار وكيفية تربية جيل
جديد متفهم وواعي ومسؤول وعمل تحليل

يكت��رث ألم��ره ولتطبيق الظل��م عليه بحيث
ً
خائفا يبحث
ينتهي به األمر بالش��ارع وحيدا

نفس��ي له��م ،ومعرف��ة قدراته��م العقلية

عليه��م الظل��م الذي طبق علي��ه حتى يمأل

ىلع وض��ع الخادم��ات عند األس��ر .منع زواج

عن أش��خاص ضعفاء ليعتدي عليهم ويطبق

الفج��وة الذي تكون��ت بداخله التي س��ببها

العقدة النفسية.

والجس��دية واملادية .وجود رقابة متش��ددة
القاصرات وإعطائه��م حقوقهم يف التعليم
والتربية الصحيحة.

األسباب االقتصادية :بحيث إذا كان املستوى

العن��ف ضد كبار الس��ن أو الوالدين :إن ظاهرة

األع��داد الكبيرة يكون فيها الفقر ش��ائع يف

مأخوذة بعين االعتبار ،بحيث أن أس��باب هذه

االقتص��ادي متدن��ي وخاص��ة بالعائالت ذات
بيئة يصل فيها األه��ل لدرجة يقومون فيها
بقتل أبنائهم ،أو خالفات أفراد األس��رة ىلع

امليراث وغيرها من األسباب املادية.

األسباب السياس��ية :عدم االستقرار السياسي
يؤثر بشكل مهول ىلع أفراد املجتمع بحيث

تعنيف الوالدين منتش��رة كثيرا ولكنها ليست
املش��كلة تبدأ من رؤية األبناء اآلباء يعنفون

آبائهم ويلق��ون به��م يف دور العجزة وكبار
الس��ن وبالتالي األبناء يفعلون نفس الشيئ

آلبائهم عندما يكب��رون ،وأبنائهم يترعرعون
ىلع ذلك ،ويعيد التاريخ نفسه!..
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وهو كما ذكرنا س��ابقا من أسوأ أشكال العنف
حيث أن الطفل ه��و كتلة البراءة التي تحتاج
إلى العطف والحنان واإلحساس باألمان ،حيث
إذا تربى هذا الطفل يف بيئة يحرم فيها من
ذلك ويعنف بش��كل متواصل فستتولد عنده

بال أدنى ش��ك عقد وجروح نفس��ية عميقة

ج��دا تؤث��ر ىلع حيات��ه
عواقبه��ا وخيم��ة
ً
ومستقبله وىلع من حوله.

العن��ف ىلع الطف��ل يف املن��زل (البيئ��ة
األس��رية) :وم��ن هن��ا يب��دأ الطف��ل أس��اس

نش��أته وتكوين��ه الجس��ــمــي والعقلــــي
والنفس��ــــــي واألخالق��ي واالجتماع��ي
والوجداني .ويف بعض األسر العنف يبدأ هنا...

ففي بعض األسر إذا كان املستوى املعيشي
لألس��رة متدني يحرم الطف��ل من حقه يف

التعليم والصحة ويجب��ر ىلع الخروج للعمل

(مثال بي��ع العلك��ة والجرائد والتس��ول يف
الشارع) ويعنف إذا لم يأت باملال ،ويف بعض
األس��ر يتم االعت��داء لفظيا ونفس��يا فتقتل

ثقة الطفل بنفسه ويش��عر باإلهانة والعجز
والضع��ف والوح��دة ،وقد يعن��ف الطفل من

قب��ل زوج��ة األب أو زوج األم ،وأيضا من بعض
الخادم��ات يف بع��ض الح��االت عندما يترك

الطف��ل معها تق��وم بتعنيف��ه وتعذيبه أو
حرقه وضربه وشتمه أو االعتداء عليه جنسيا.

ويف بعض األس��ر يكون هنالك طفل مفضل
وبالتال��ي ال يك��ون هنال��ك عدل بي��ن األبناء
فيتولد الحقد والغي��رة عند باقي األبناء وهو
ما يؤدي للعنف بين األخوة س��واء كان اعتداء

لفظي أوجسدي أو نفسي.

العنف ىلع الطفل يف املدرسة واملجتمع:

يف بع��ض املدارس يقوم بع��ض املعلمون
بض��رب الطلب��ة وتعنيفه��م بأي ش��كل من
األشكال .ففي األحياء يقوم األوالد يف الشارع
باالعتداء ىلع أوالد آخرين.

الطالبة لين مجذوبة. . .
تخصص علم الحاسوب

الطالبة تاال الشريف
تخصص إدارة أعمال

ما أمنا وال أؤتمنا
ما شربنا إال مررنا
علينا السالم أو سالم علينا
من هذه الرواية أما انتهينا
أما من سالم يناديكم
أما من سالم يحاكيكم
أما من سالم يعاديكم يقاضيكم
أما من سالم نستنشقه الزهور
أما من سالم بين السطور
تفتش عنه الطيور
هاو للعبور
أما من ٍ
كمثل النفوس الراحلة
كل النفوس فانية
فلما العين الجائعة
ألوراق وأخشاب
يوما ساندة
ما كانت ً
ألم تسمعوا بالخالق
فكل نفس إليه راجعة
أبيض أو أسود فاعلة
ألم تسمعوا بدين السالم
يا من للجهل أعلنتم االستسالم
نفوس بالنفاق مهووسة
دينكم حركات محفوظة
وعي الضمائر املفقودة
إلى متى هذه الغيبوبة؟؟
حذاري حذاري
فقد جنت النفوس املظلومة
حذاري حذاري
احذروا النفوس املجنونة
ف إلى متى هذه الغيبوبة!!
إلى متى هذه الغيبوبة !!
سالم نراه ال ترونه
سالم نلقاه ال تلقونه
سالم الرب
لستم من تخلقونه

متى أعود إلى بالدي
أعود ألقبل تراب بالدي
اشتقت لرائحة بالدي
اشتقت أن أقعد عند النهر
اشتقت لفراشات الحديقة
سأبقى صامدًا يا بالدي
وسأصنع جيشا عربيًا
وسأجعل لهذا الجيش تاريخًا
وسأنهي ما فعله األعداء بنا
سأقاتل من أجلك يا فلسطين
وسأجعل اسمك يا بالدي
وسيهاب كل من يتذكر

متى أعود؟!
متى أعود؟!
فهي كرائحة العود
وال أمل من القعود
ولألشجار والورود
ولن أمل من الصمود
قويًا مثل األسود
يتذكره كل الوجود
وما وصلنا إليه من برود
وسأتعدى جميع الحدود
رمزًا يف جميع البنود
اليوم الذي لن تنسى فيه الورود

الطالب ماهر الحسن

الشبكات والمعلومات

تخصص هندسة برمجيات

التسويق اإللكتروني

متى يا أمي ؟

نار وغضب في يوم
األرض

في بالدي

إن ذكروا الشوق ذكرت الحنان
ومن غيرك أمي يحل له االحترام؟؟
أنتي يف مكان وإنا يف بعدان والقلب
ىلع القلب يف س�لام أن هوا الحنين
ل��ه قصة جن��ان أذكرها ه��ا هنا بكالم
طرقت س��ريعا باب البي��ت بحنان فلم
يجبه إال صوت صدى الظالم
يقول له “ارجع فليس هنا ما يس��تحق
وصول األقدام”
فأجبته بحيرة “إن هذا منزلي والقدوم
له واجب يف كل األيام”.

الطالبة ميس جرار
تخصص هندسة القدرة
والطاقة الكهربائية

لسان قدسي
يا هذا أقصر يف عذلي
إن سح الدمع برى عيني. . . .
أوجاعي توغل يف صدري. .
مذ حقن الصهيوني سمًا . .
يقتل شيخًا .أو امرأة . .
وشبب تقطف زهرتها . . .
يهدم جسرًا  ..بيتًا  ..قبرًا ..
والقدس تعاتب يف وهن . .
صرخت والصوت بال صوت . .
وربيع األمة يف قيظ . . .
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إن راعك مني أمران
أو عجب فؤادك لهواني
من ست عقول لآلن
بوريدي أجدب بلداني
ويعدب مسقومًا عاني
تعدم يف طلع الريعان
قد خاف املقبور الفاني
أبنائي أنتم عنواني
من فيكم يرفع أشجاني
قد عاف فلول الطغيان

الطالبة نوران أكرم

الطالب أحمد أبوعيشة

في منطقة محاصرة ،ومن داخل
الخط العازل الذي يفصل قطاع غزة
عن األراضي المحتلة ،ينبعث غضب
وشرار ألم ،ينبعث وجع راكمته أيام
االحتالل.
دخان أسود يتعالى في سماء
الوطن ،ظلمته تعيدنا في الذكرى
إلى ليل عاشه الشعب الفلسطيني
في نكبة ونكسة وتهجير وحرب ال
تكاد تنتهي ،صراع دام وشهيد تلو
الشهيد.
هكذا يحتفي الشعب الفلسطيني

ف��رد “نع��م ولكنما م��ن الجن��ة تحت
قدميها يف نسيان”

على الواقع وهي لسان كل من

فانجرح حنيني وبدأ ينزف؛ انه هدام

يعيش عليها .األرض هي سيدة

فقمت اش��تم الصدى وصوته كشيطان
انه ال يستحق أي احترام
ولكنن��ي تذك��رت أن أمي ليس��ت بين
الجدران
يف بالد أخرى قد ال تكون بعيدة أجرام
ولكن بعد أمي ش��برا عني كبعد مكة
عن كردستان
مت��ى ي��ا أم��ي تأتي��ن لتس��كي ذلك
االستسالم؟
انه نع��م يق��ول الحق ول��م يكن هذا
بالحسبان

بيوم األرض ،هذه األرض التي تشهد

الموقف في سلسة النصر هذه،
فمن أجلها ينتفض المنتفضون
وألجلها يهانون ويكرمون .هي
األرض التي تغنى بها الشعراء،
وأرخص أرواحهم لها الشهداء ،هي
كل ما يستحق وجميع ما يملك
الفلسطيني.
ً
استمرارا على
واالنتفاض،
الكوشوك”
وحشدت

طريق
قامت

الحرية
“جمعة

وأشعلت

اإلطارات،

المسيرات،

وتعالت

أصوات اإلعالم بالتغني ببسالة

فع ً
ال أحيا ًنا للحق صوت هدام

المدافعين .أما العدو اإلسرائيلي

متى أراكي يا أمي؟

فقد أنهكه إصرار الشباب ،وأعماه
غضبهم
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في بالدي...
في بالدي لم يعد هناك ثورة حرة ..بل
أصبحت هنالك ثروة مرة..
في بالدي...
ً
ً
وأحرارا في
ثوارا مكبوتين،،
قد ترى
ً
أطفاال يلعبون..
السجون،،و
ً
شيوخا يحلمون بأنهم إلى الدير عائدون
و
،،ولألهل معانقون..
قد تصبح أنت ذكرى أرادها الفاسدون،،و
أطفالك يحلمون،
بأن بلد التين والزيتون والعنب والطاحون
ما زال فيها ثورة ..
قد ترى رؤساء ووزراء أمناء ،،ولكن في
أحالمك ،،فلترى ما تشاء ..
و ترى سجناء وشهداء أوفياء ،،فالخائنون
أبدلوا الواو بالراء..
ليملكوا ما أرادوه من ثراء ،،ويصبحوا في
القمة كالوزراء..
ما هذا الهراء ،إلى الوراء والعراء والشقاء
تسيرون بنا  ..وعلى حساب من!
على حساب هؤالء الفقراء ...
في بالدي جدار يفصل األمن عن الدمار ،،و
السجناء عن األحرار..
والشرف عن العار،،و الجنود عن األحجار،،
واالعتراف عن االستنكار ،،
و الموسيقى عن االنفجار ،،والصمود عن
االنكسار ،،والرصاص عن اإلنذار.
في بالدي،،
ً
عجوزا أو امرأة تهان ،،بتهمة
قد ترى
الطيبة والحنان ...
ً
وأطفاال يقتلون بسبب الرسم على

الجدران واستخدام األلوان..
هذه بالدي كانت بستان ،وذكرت في
القرآن ،وبجميع األلحان ،قد أصبحت
بركان..
فبعد ما قتلو الياسر العمار  ،،وياسين
اإلصرار،،و صدام الجبار
لم يعد هناك من يردهم عن تحويل ما
تبقى في األرض من خضار إلى دمار

بعض فعاليات وأنشطة مجلس الطلبة
للعام 2018/2017

مجلس الطلبة للعام الدراسي 2017/2018
عن مجلس الطلبة

تنظيم اليوم التعريفي لبرنامج
التبادل الثقايف

تنظيم حفل السنافر

ملجلس الطلبة دور فاعل يف توثيق الروابط بين الجامعة واملجتمع ىلع املستوى الداخلي
واملشاركة يف عملية اإلشراف ىلع األنشطة املختلفة إلى جانب الجامعة ،وتنظيم واقتراح
محاضرات وندوات اجتماعية وثقافية تهدف إلى التوعية العامة ،حيث يقوم الطلبة بالتصويت
الختيار ممثليهم من الطلبة للمشاركة يف صنع القرار يف الجامعة وتعزيز مهاراتهم القيادية
ويساعد ىلع تبادل األفكار واالهتمامات.

مسؤوليات مجلس الطلبة
 إيصال صوت الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس واإلدارة حل مشاكل الطلبة األكاديمية والالمنهجية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة تنظيم حفل الطلبة املستجدين الذي يقام مع بداية كل عام دراسي مساعدة الطلبة يف حياتهم الجامعية والوقوف إلى جانبهم لتخطي األزمات. املشاركة يف تنظيك االحتفاالت الرسمية ،واألعياد الدينية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة. -تنظيم األنشطة والفعاليات الالمنهجية تحت إشراف عمادة شؤون الطلبة.

التعاون مع عمادة شؤون الطلبة يف
تنظيم اليوم املفتوح

تمثيل طلبة الجامعة يف املنتدى
العاملي للعلوم

لقاء صاحب السمو امللكي األمير الحسن املعظم حفظه اهلل
ورعاه يف حرم الجامعة
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بعض فعاليات وأنشطة مجلس الطلبة
للعام 2018/2017

تنظي��م وقفة طالبية لألحداث األخيرة يف مدينة
القدس

زراعة ش��جرة الزيتون تحت أش��راف صاحبة الس��مو
األميرة سمية بنت الحسن املعظمة

فعالية “كرنفال املحبة للقائد” برعاية
األميرة سناء عاصم

جول��ة تعريفي��ة ىلع املبان��ي التي
يجري وتطويرها

االجتم��اع ال��دوري مع رئي��س الجامعة للمناقش��ة
يف ع��دة أمور تخص الطال��ب وإيجاد جميع الطرق
والوس��ائل إليص��ال ص��وت الطال��ب ومش��اكلهم
ومعالجتها

حملة .جامعتك بيتك “
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انتخابات مجلس الطلبة الجديد
للعام 2019/2018
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األسبوع الثقافي الخامس للعام2018 /2017 .
تحت رعاية صاحبة السمو امللكي األميرة سمية بنت الحسن املعظمة أقامت عمادة شؤون الطلبة
يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا فعاليات األسبوع الثقايف الخامس ،حيث افتتح األستاذ الدكتور
مشهور الرفاعي رئيس الجامعة يوم األحد املوافق  2018/4/8معرض الكتاب الخامس ،كما تضمن
االفتتاح زوايا متعددة من إبداعات الطلبة يف مجال الرسم الحر ،والرسم ىلع املالبس ،والتطريز،
والعزف ىلع العود ،وزاوية سوق عكاظ،
وزاوية .Unibox .املجانية ،وزاوية متحف األردن ،،باإلضافة إلى فعاليات أخرى جديدة مثل امللتقى
الشعري الطالبي األول ،الذي تتضمن مشاركات طالبية ىلع مستوى الجامعات األردنية ،باإلضافة إلى
محاضرات تثقيفية ،وورشة عمل يف تصميم األزياء ،وفعاليات فنية ورياضية وعروض مسرحية وأفالم
ثقافية ،ودبكات شعبية فلكلورية

زاوية UniBox

زاوية  UniBoxيف اليوم األول،
حيث تم توزيع كتب مجانية
بإشراف النشاط الثقايف

فعاليات وأنشطة األسبوع الثقافي الخامس
للعام 2018/2017
معرض الكتاب وقد شمل .الوثائق التاريخية
يف األردن ومعرض الكتب املتنوعة
املجانية بالتعاون مع املكتبة الوطنية
ووزارة الثقافة يف اليوم األول ضمن فعاليات
االفتتاح

زاوية العزف

العزف ىلع العود للطالبة دينا
زريقات ،والعزف ىلع القانون
للطالبة لينا القريوتي يف
اليوم األول

افتتاح األسبوع
الثقايف الخامس

مشاركة متحف األردن حيث تم عرض فلم
ألف اختراع واختراع يف اليوم األول ضمن
فعاليات االفتتاح
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زاوية سوق عكاظ
والتي تمثلت بقراءة شعر للطالبة
سوار القاسم

15

إحياء ذكرى الشاعرة فدوى طوقان والشاعر
إبراهيم طوقان
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إبداعات الطلبة في الرسم والتصوير والتطريز

على المالبس ،بإشراف النشاط الثقافي والفني
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امللتقى الش��عري الطالبي األول ضمن فعاليات اليوم األول من األس��بوع
الثق��ايف يف  ،2018/4/8بمش��اركة  16جامع��ة أردنية حيث ت��م تحكيم قصائد
ش��عرية من تأليف الطلبة املشاركين ،كما تم تكريم .املشاركين بإلقاء الشعر من
قبل األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
إقامة محاضرتين األولى يف
الي��وم الثال��ث 2018/4/10
عن“ :كش��ف الك��ذب ولغة
الجس��د” ملرك��ز الفراس��ة،
ومحاض��رة تثقيفي��ة يف
 2018/4/11ع��ن الرياض��ة
والتغذية بالتعاون مع مركز
سارة السعودي
لجنة التحكيم يف مسابقة الشعر

صورة جماعية للطلبة املشاركين

امللتقى الشعري األول

تكريم الطالب املبدعين

أقي��م يف الي��وم الراب��ع
ورشة عمل موسيقى الجاز
بالتعاون مع فرقة
.
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Black IC

عرض مس��رحية أوبريت عروس العروبة
املأخوذة عن ش��عر معالي منذر املصري والتي كانت
عم��ل مش��ترك بي��ن فريق املس��رح وفرق��ة الفنون
الشعبية يف يومي االثنين واألربعاء بحيث كان عرض
يوم األربعاء للعائالت

ورش��ة عم��ل لتصمي��م األزي��اء يف
 2018/4/11بالتعاون مع مدرسة بيكاسو لتصميم
األزياء
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فعالية لنادي الفلك  .انتارس .تضمنت طريقة الرصد قديمًا،
واتجاه القبلة قديمًا ،وتم عرض مجسم املجموعة الشمسية ومعلومات عن
كل كوكب وأهم أقوال علماء العرب املس��لمين مثل ابن الهيثم ،الخوارزمي،
مريم االسطرالبي يف الفلك وجدارية ألمنيات الفلكيين،

إقام��ة

إقامة مسابقة بين فرق من الطالب
أولمبيات اللغة العربية وذلك يوم الخميس
2018/4/12

فعالية لن��ادي دارت تضمن تقديم معلوم��ات عن ثقافة
الريادة وتشجيع الطلبة ىلع الريادة يف 2018/4/9

حفل تكريم للطلبة الفائزين يف املراكز األولى يف عدد من املسابقات
التي تم تنظيمها خالل الفصل الدراسي الثاني يف عمادة شؤون الطلبة وهي :مسابقة
التصوير ومسابقة تحدي القراءة ومسابقة جماليات الخط العربي

مسابقة التصوير

مسابقة تحدي القراءة
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أقيمت فعالية لإلبداعات الطالبية حيث تم استقطاب
الطلبة املوهوبين يف مجال الش��عر والقصة القصيرة
والخاطرة واملقالة ،حيث أقيمت مسابقة ىلع مستوى
طلب��ة الجامعة بهذه اإلبداع��ات واختيار الثالثة مراكز
األولى بين كل موهبة وتكريمهم من قبل عميد شؤون
الطلبة ،كم��ا قدمت فرقة الجامعة للفنون الش��عبية
عرضًا فلكلوريًا اختتمت فيه فعاليات األسبوع الثقايف
الخامس للعام .2017/2018

مسابقة جماليات
الخط العربي
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اإلنجازات المميزة لعمادة
شؤون الطلبة للعام 2018/2017

اإلنجازات المميزة لعمادة
شؤون الطلبة للعام 2018/2017

الفوز باملركز األول لبطولة الجامعات
األردنية بالكاراتيه (كاتا)

حصول الجامعة ىلع املركز الثالث لبطولة
الجامعات األردنية بكرة السلة

الفوز ببطولة الجامعات األردنية بكرة السلة

بطولة جامعة فيالدلفيا للجامعات األردنية
للريشة الطائرة

حصول الجامعة ىلع املركز الثاني
لبطولة جامعة فيالدلفيا للسكواش

حصول الجامعة ىلع املركز الثالث لبطولة
الجامعات األردنية بلعبة الريشة الطائرة

بطولة جامعة فيالدلفيا للجامعات األردنية
للريشة الطائرة

بطولة لعبة خماسي كرة القدم احتفالاً
بالطلبة املستجدين

فوز منتخب كلية الهندسة باملركز األول
ومنتخب كلية الحاسبات باملركز الثاني يف
بطولة خماسي كرة القدم

تتويج منتخب الجامعة للعبة كرة اليد بلقب
بطولة كرة اليد بعد فوزه باملباراة النهائية
ىلع جامعة آل البيت
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حصول الجامعة ىلع فضية وبرونزية ببطولة الجامعات
للتايكواندو

23

الحصول ىلع ميداليتين ذهبيتين وفضيتين يف بطولة لعبة الجوجتسو

فوز الطالبة دينا الناطور بمسابقة الرسم
الحر ىلع مستوى الجامعات األردنية
التي أقامتها الجامعة

فوز الطالبة اسيل البسطامي
باملركز الثالث ىلع مستوى
الجامعات األردنية بمسابقة
الرسم التي نظمتها جامعة
فيالدلفيا
لقب البطولة يف بطولة الجامعات األردنية طالب بكرة السلة
فوز الطالبة شيماء الدبس باملركز األول
بمسابقة التصوير ،التي أقامتها الجامعة
ىلع مستوى الجامعات األردنية

24
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عمل كعالم أول يف مجال االستشعار عن بعد مع مركز ابحاث القمر الصناعي  STARيف
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي NOAA
وشارك مع فريق األبحاث للخبراء األمريكان يف الدخول إلى قلب إعصار هاريف املدمر
الذي اجتاح والية تكساس األمريكية عام 2017
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نافذة صحية
التدخين وأنواعه وأسبابه وأضراره

أنواع التدخين
السجائر:

ويعد تدخين السجائر هو أكثر
األنواع انتشارا ،ويرتبط ارتباط
وثيق بكل من أمراض سرطان
الرئة وأمراض الشرايين والقلب.

السيجار:
بالرغم من من كونه أقل انتشارًا
وشيوعًا لكن أغلب األبحاث تؤكد
ىلع وجود عالقة بين تدخين
السيجار وأمراض سرطان اللسان
والشفة.

السيجارة اإللكترونية

ما هو التبغ
التبغ هو أحدى أنواع
ستخدم
التي.
النباتات
أوراقها يف صنع السجائر ،التي
يعود أًصولها لألمريكتين الشمالية
والجنوبية،
ويحتوي التبغ ىلع مواد سامة
مثل السيانيد والقطران ،أما عن
اسم التبغ فهو مأخوذ من كلمة
تاريخ التدخين
تاباغو ،وهو اسم جزيرة تقع
يرجع تاريخ التدخين إلى  7000بخليج املكسيك ،حيث أن التبغ
سنة ،حيث كان التدخين منتشرًا وجد ألول مرة بها ،ثم من بعدها
نقل ملختلف بلدان العالم
لدى أغلب ثقافات العالم ،فقد
ماهي مادة النيكوتين
ارتبطت االحتفاالت الدينية
واملباهج بالتدخين ،فقد كان مادة شبه قلوية سامة ،توجد
قديمًا يرافق تقديم القرابين بكافة أجزاء نبات التبغ ولكنه
إلى اآللهة ،حيث كان يعد من يبقى متمركزًا بشكل أقوى
طقوس التطهير ،وبعد اكتشاف بأوراقه ،ومن الطريف أن النيكوتين
األمريكيتين انتشر التبغ سريعًا يوجد بعدد من النباتات
األخرى كالبطاطس والطماطم
بكافة أرجاء العالم.
والباذنجان ،ولكنه يوجد بنسبة
قليلة للغاية.
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السيجارة اإللكترونية أو املبخر
الشخصي اإللكتروني هو حل
بديل لتدخين التبغ أو الجراك
أو األرجيلة .،وقد أظهر دراسة
أجريت بجامعة بورتالند األمريكية
أن .استنشاق بخار السجائر
اإللكترونية يسبب السرطان،
ويمنع استخدامها داخل حرم
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
..

الشيشة:
هذا النوع من التدخين يحظى
بانتشار واسع يف وطننا العربي
بخاصة بالد الشام ومصر والخليج،
وأكدت الدراسات الحديثة ىلع أن
تدخين الشيشة ال تقل خطورته
عن تدخين السجائر ،كما أنه
يتسبب يف اإلصابة بنفس
األمراض التي تسببها السجائر،
بل باإلضافة إلى أن الشيشة تعد
وسيط قوي يقوم بنقل العدوى
الجرثومية بين األشخاص.

الغليون:
ويعتبر هو النوع األقل شيوعًا
بين أنواع التدخين ،ويتسبب يف
اإلصابة بسرطان اللسان والشفاه.

أو الدخ��ان املنبع��ث م��ن زفي��ر
تعريف التدخين:
املدخني��ن ،ل��ذا يع��د التدخين
التدخي��ن ظاهرة خطي��رة تهدد
السلبي تدخين غير مباشر،
املجتمع��ات ،بس��بب انتش��ارها
ىلع نط��اق واس��ع بي��ن الفئات لذا هو يشكل خطرًا صريحًا وكبيرًا
العمري��ة املختلف��ة ،وحاليًا يعد ىلع صحة الفرد ،وخاصة األطفال
تدخي��ن التب��غ م��ن أكث��ر أنواع حيث أثبتت الدراس��ات أن س��تة
التدخين شيوعًا ،حيث وصل عدد آالف ش��خص حول العام يموتون
م��ن يدخنونه إلى أكث��ر من مليار بعمر مبكر بسبب تعرضهم
شخص يف العالم ،وأصبحت عادة للتدخي��ن املبكر ،وتجدر اإلش��ارة
التدخين آف��ة حضاري��ة مزعجة ،إلى أن كث��رة التدخين يف غرفة
حي��ث أنزل��ت الكثي��ر م��ن العلل مغلق��ة يؤدي إلى تش��كل غيمة
واألم��راض يف جس��م اإلنس��ان ،دخاني��ة منخفضة ،وم��ن املهم
ولسوء الحظ ،تعد تجارة رابحة ملن معرفة أن دخان الس��جائر يتراكم
يعم��ل بها ،ولكنه��ا يف املقابل ىلع مستوى املدخن والجالسين،
دمرت الحياة ،وعملت ىلع إتالف وذل��ك بس��بب فقدان��ه لدرج��ة
عقل وجس��م اإلنس��ان ،والكارثة حرارته بشكل سريع ،لذا ال يتمكن
أن اإلنس��ان يأخ��ذ هذه الس��موم من الصعود إلى أىلع.
بلهفة ،وهو يعلم أنه يس��ير إلى
 . .األض��رار ىلع األجن��ة والحوامل
طريق يؤدي به إلى التهلكة.
يؤث��ر ىلع نم��و األجنة بالش��كل
األضرار املترتبة ىلع
الطبيع��ي والس��ليم .يرف��ع م��ن
التدخين
نسبة موت األجنة بشكل مفاجئ،
اإلصاب��ة بأم��راض القلب ،بس��بب وبالتال��ي يزيد من نس��بة حدوث
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم ،وانس��داد اإلجه��اض للنس��اء الحوامل .يزيد
الشرايين بالكولس��ترول .التسبب من التعقيدات أثناء مرحلة الوالدة.
بضع��ف الش��ريان األبه��ر .الوفاة يسبب الوالدة املبكرة ،ويؤدي إلى
املبك��رة ،بس��بب أم��راض القلب ،والدة أطفال ب��وزن قليل .األضرار
واألوعي��ة الدموي��ة .اإلصاب��ة ىلع األطف��ال م��ن امله��م
بس��رطانات يف الرئ��ة ،واملريء ،معرف��ة أن نس��بة  %31من
واملع��دة ،وس��رطان البنكري��اس .أس��باب م��وت األطف��ال
التس��بب يف التهاب��ات الجه��از تع��ود الستنش��اقهم
التنفسي .تأخر الحمل لدى النساء ،الدخان املنبعث من
زيادة الضعف لدى كبار الس��ن من الس��جائر ،واألضرار
املدخني��ن واملدخن��ات .زي��ادة الناتج��ة عن��ه
تكاليف الحياة ،والتس��بب بالفقر .كا لتا ل��ي :
التسبب بحدوث مشكالت أسرية ،يس��بب
إذا لم يجد املدخن التبغ .التسبب ا مل��و ت
بأض��رار للجني��ن ،إذا كانت أمه من
املدخنين ،مما يتس��بب بحدوث
حاالت اإلجهاض ،أو الوالدة املبكرة.

التدخين السلبي وخطره
وه��و استنش��اق لرائح��ة الدخان
املنبعث��ة م��ن س��جائر اآلخرين،
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املفاج��ئ لألطف��ال حديث��ي
ال��والدة .تزداد حدة أع��راض الربو.
يص��اب اإلطف��ال بمجموع��ة من
األعراض التنفس��ية مثل التهاب
القصبات الرئوية،
والش��عب الهوائي��ة ،والته��اب
الرئة ،وأيض��ًا التهابات األذن وهذه
االلتهابات تزداد نسبة اإلصابة بها
عند األطفال الذين هم دون السنة
والنص��ف .ترتف��ع احتمالية إصابة
األطفال بالعديد من األعراض مثل
البلغ��م والكحة ،وضي��ق التنفس
وكذل��ك األزي��ز .التدخين الس��لبي
يدفع األطفال إلى التدخين .األضرار
ىلع الكبار غي��ر املدخنين ترتفع
احتمالية اإلصاب��ة بأمراض القلب،
وكذلك اإلصابة بتصلب الشرايين.
قلة نس��بة الفيتامين��ات وخاصة
تلك املضادة لألكسدة يف الدم.
اخت�لال يف تنظي��م األوعي��ة
الدموية لتدفق الدم.
يرفع لزوجة الدم ،وبالتالي ترتفع
احتمالة اإلصابة بالجلطات

.

وكذلك اإلصابة بالسكتات الدماغية وأيضًا
النوبات القلبية.
ترتفع نسبة اإلصابة ببعض أنواع السرطانات،
مثل سرطان الجيوب األنفية ،والثدي ،والحنجرة،
وأيضًا يعمل ىلع فقدان الرئة لوظائفها ىلع
املدى البعيد ،وتزداد فرصة اإلصابة باالنسداد
الرئوي املزمن .يخفض نسبة الخصوبة عند
الرجال ،ويضعف من قدرتهم ىلع اإلنجاب.

الحد من التدخين السلبي
تجنب التدخين داخل املنزل ،وطلب عدم
التدخين يف املنزل من الضيوف.

اقوال في

عدم التدخين داخل السيارة أو األماكن املغلقة.
إبعاد اإلطفال والحوامل عن املناطق التي
يوجد بها تدخين .إيجاد أركان خاصة للمدخنين
وخاصة يف األماكن العامة واملطاعم .االبتعاد
عن األماكن التي يتواجد فيها مدخنين.

النجـــــاح

الكل يريد النجاح ،والكل يسعى له ،فأصل النجاح يبدأ من داخل النفس
ً
وأهدافا ومشاريع
البشرية ويبدأ النجاح عندما يحدد اإلنسان لنفسه رؤية
يريد إنجازها يف حياته ،ويحتاج أن يحدد أولويات لوقته وحياته ويحدد
طاقاته باستمرار

فرض عقوبات ىلع كل من يقوم بالتدخين
يف أماكن مغلقة.

كيفية محاربة التدخين
منع التدخين يف األماكن العامة .تصميم برامج،
لتعزيز التثقيف الصحي ،والبعد عن التدخين.

 . .عزيزي الطالب:

التثقيف الصحي ،من خالل الدعاية ،والتوعية
عن أضرار التدخين ،وعواقبه.

إذا كنت غير مدخن أو ترغب باإلقالع
عن التدخين وترى أن التدخين آفة
خطرة تهدد صحتك وصحة من حولك
بادر باالنتساب إلى مبادرة مكافحة
التدخين يف عمادة شؤون الطلبة
من أجل العمل يدًا بيد للحد من هذه
اآلفة الخطيرة سواء يف حرم الجامعة
أو خارجها ،حيث أننا نتطلع ألفكارك
ومقترحاتك عزيزي الطالب نحو صحة
أفضل جامعة خضراء وبيئة صحية
آمنة ،فالعقل السليم يف الجسم
السليم.

العمل ىلع دعم أجهزة اإلعالم املختلفة،
لدورها الكبير يف نشر الوعي بين الناس.
وضع استراتيجية تشجع عدم استخدام التبغ،
مثل فرض ضرائب ىلع بيع التبغ .منع كل
الحوافز املادية ،واالجتماعية التي تشجع ىلع
التدخين ،وتساعد ىلع استمراره.
العمل ىلع منع كل إعالنات التبغ املباشرة،
وغير املباشرة ،ومنع كل الطرق الترويجية ،مع
منع الدعاية التجارية لشركات التبغ.
تشجيع ،وتحفيز البدائل االقتصادية عن زراعة
التبغ ،وصناعته.
فرض قيود ىلع منتجات التبغ ،ووضع إعالنات
تحذير ظاهرة ىلع منتجات التبغ.

إعداد
نسرين الكفوف
عمادة شؤون الطلبة

إعداد مساعد العميد
الرا أبو عجمية
عمادة شؤون الطلبة
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إرشادات ونصائح
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حفل استقبال الطلبة الجدد للعام  2018/2017حيث أقيم يف حرم
الجامعة يف 2017/10/16-15

حملة النظافة بعنوان .جامعتك بيتك .بإشراف الدكتور عميد شؤون
الطلبة ومجلس الطلبة حيث شارك يف الحملة عدد من موظفي
العمادة والطلبة ،والتي أقيمت يف حرم الجامعة يف 2017/10/22
حفل السنافر للطلبة املستجدين يف 2017/10/19
بتنظيم مجلس الطلبة وبإشراف العمادة

إعداد المرشدة اإلجتماعية
نور كرمول
عمادة شؤون الطلبة
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مهرجان الجاليات الثاني
وقد تضمن املهرجان عرض فلم
وثائقي للبلد املش��ارك ،فقرات
فني��ة واس��تعراضية ش��عبية،
معرض للمنتوج��ات واملأكوالت
الش��عبية ،وق��د ش��ارك يف
املهرج��ان ( )10جالي��ات عربية
وأجنبية.
اليمني��ة ،العراقي��ة ،الس��ورية،
الفلس��طينية ،الليبية ،التركية،
بنغ�لادش ،نيجيري��ا ،اللبنانية،
التونسية ،باإلضافة إلى مشاركة
البلد املس��تضيف األردن ،حيث
كان��ت جمي��ع املش��اركات من
طلبة الجامعة

الجالية العراقية

الجالية التركية

الجالية العراقية

حفل اس��تقبال الطلبة الجدد،الذين تم قبولهم للدراس��ة يف الجامعة
والذي تم تنظيمه تحت رعاية األس��تاذ الدكت��ور رئيس الجامعة ،وحضور
الس��ادة عمداء الكليات األكاديمية ،وعميدي القبول والتس��جيل وشؤون
الطلبة

الجالية اللبنانية

اليوم الطبي املجاني ملوظفي الجامعة بالتعاون
مع كلية الطلب يف جامعة اليرموك ،وتضمن فحص
قياس نسبة الس��كر ،والضغط ،والوزن ،واستشارات
دوائية تجميلية عالجية ،وذلك خالل شهر آذار

حملة احنا القدس

جد ملهمك
فعالية “جد ملهم��ك” لفريق الباحثين ،حيث كان
املتحدث األس��تاذ الدكتور هش��ام غصيب ،حيث
تحدث عن س��يرة حياته العملية والعلمية ،وذلك
يف 2017/11/5

تسليم ش��يك لنقابة املهندسين والبالغ ()17000
دينار ضمن حملة احنا القدس
(نادي نون الثقايف) يف 2017/11/5
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االحتفاء باملولد النبوي الشريف يف  :2017/12/3حيث أقامت العمادة احتفاالً
بمناس��بة املولد النبوي الشريف ،قدمت فيه أناش��يد دينية ووصالت غنائية ،كما قدم
الطلبة قراءات شعرية تمحورت حول أخالق الرسول ،وعرض فيلم موجز عن سيرة النبي
عليه الصالة والسالم

اليوم املفتوح بتاريخ  ،10/5/2018والذي أقيم ضمن احتفاالت الجامعة بعيد االس��تقالل
واألعي��اد الوطنية ،وقد اش��تمل هذا الي��وم ىلع العديد من الفقرات منها :بازار الش��ركات
واملطاعم ،اإلنزال الجبلي ،)Cake show .،فقرات موس��يقات األمن العام واأللعاب الترفيهية
والرياضي��ة ،والدبكات الش��عبية ،وفق��رات غنائية للمط��رب عمر الصقار ،والفنان حس��ين
الس��لمان ،كما كان لفرقة جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا للموسيقى ،ومسرح الجامعة
وفرقة الجامعة للفنون الشعبية حضورًا مميزًا

االحتف��ال بذكرى معرك��ة الكرامة األربعاء املواف��ق  ،21/3/2017حيث نظمت العمادة
حف ً
ال وطنيًا تضمن قراءة الفاتحة ىلع أرواح الش��هداء وكلمة لعميد شؤون الطلبة وقراءة أبيات
ش��عرية يف رثاء الشهداء واش��تمل إحياء الحفل ىلع زيارة إلى ضربح الشهداء برفقة مجموعة
م��ن الطلبة وموظفي العمادة حي��ث تم وضع إكليل الورد وقراءة الفاتحة ىلع أرواح الش��هداء،
وإقام��ة مباراة لكرة القدم مع جامعة الزيتونة بهذه املناس��بة ،وإط�لاق بطولة جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا بكرة السلة  3×3وبمشاركة اثنتي عشر جامعة أردنية

ذكرى معركة الكرامة
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نشاطات العمادة في صور

نشاطات العمادة في صور

زيارة صاحب الس��مو امللكي األمير الحس��ن.
للجامعة

كلمة األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي رئيس
الجامعة يف فعالية اليوم املفتوح

ص��ورة جماعية م��ن فعالية اوملبي��اد اللغة
العربية

مش��اركة الجامع��ة بفعالية الي��وم العاملي
للكتاب برعاية وزير الثقافة

افتتاح بازار النشمية الثالث الخيري

من فعالية اليوم املفتوح

ورشة عمل إنجاز

املشاركة يف مؤتمر الشباب

تسليم الشهادات للطلبة املشاركين
يف دورات أنا أشارك

لقاء عميد شؤون الطلبة
مع مجلس الطلبة

تسليم الشهادات للطلبة املشاركين
يف دورات أنا أشارك

زيارة عمادة شؤون الطلبة
" مخيم الزعتري"

بوستر مهرجان الجاليات

بوستر األسبوع الثقايف الخامس

بوستر حملة سمية بتغير

بوستر فعالية فكر بالوردي
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شخصية من التاريخ العربي اإلسالمي
فاطمة الفهرية..

مؤسسة أول جامعة عربية إسالمية في العالم
فاطمة بنت محمد الفهري ،تكني بأم البنين ،وعرفت بأم البنين الفهرية ،ولدت فاطمة يف تونس ،وهي
من حفدة عقبة بن نافع الفهري القرشي الذي فتح تونس وأسس مدينة القيروان.
نزحت وهي فتاة صغيرة مع العرب النازحين إلى أقصى املغرب ونزلت مع أهل بيتها يف عدوة القرويين
زمن حكم إدريس الثاني ،حتى تزوجت وطاب لها املقام هناك .

بناء جامعة القرويين
ولم تزل فاطمة الفهري (أم البنين) تفكر يف أمرها حتى هداها تفكيرها إلى ضرورة استثمار هذا املال
استثمارًا حقيقيًا ،تحركت يف دواخلها ضميرها املؤمن الحي الذي بني ىلع دعائم إسالمية خالصة ملا
تميزت به صاحبته من زهد وتقوى وورع ،وعقدت العزم ىلع بناء مسجد يكون ذخرًا لها بعد موتها وصلة
ببنيها مع أهل الدنيا وليظل عملها بعد موتها مستمرًا ،عم ً
ال بقول املصطفى الهادي صلوات اهلل وسالمه
عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .
وبدأت فاطمة بنت محمد الفهري يف اتخاذ الخطوات األولى يف البناء واشترت أرضًا بيضاء بالقرب من
منزلها بالقرويين ودفعت لصاحبها بسخاء حتى إذا شرعت
يف البناء عقدت العزم ىلع أال تأخذ ترابًا أو مواد بناء من
بح ّر مالها ،وطلبت من عمال البناء أن
غير األرض التي اشترتها ُ
يحفروا حتى أعماق األرض املزمع إقامة البناء عليها فأخذوا
يستخرجون من أعماقها الرمل األصفر الجديد واألحجار والجص
ليستخدموه يف البناء ،وهي بذلك تهدف إلى عدم وجود أي
شبهة تشوب مشروع تشييد البناء يف املسجد ،ومع أول
أيام البناء أصرت ىلع بدء الصوم ،ونذرت أال تفطر يومًا حتى
ينتهي العمل فيه .

قال عنها عبد الرحمن بن خلدون فكأنما نبهت عزائم امللوك بعدها ،وهذا فضل يؤتيه ملن يشاء
من عباده الصالحين.
ومثلما نحت فاطمة بنت محمد الفهري هذا العمل سبي ً
ال نجد أختها مريم .أم القاسم .تمشي ىلع
نفس الدرب فأنشأت مسجدًا عرف باسم جامع األندلس .
وال زال جامع القرويين إلى جوار جامع األندلس يؤديان الدور املنوط بهما يف نشر االسالم والعلوم.
وكانت نية أم البنين صادقة لوجه اهلل يف بناء مسجد أسس ىلع الصدق والتقوى والضمير الحي
فأضحى مسجدًا للورع والصالح وأصبح جامع القرويين الشهير أول معهد ديني وأكبر كلية عربية
يف بالد املغرب األقصى ،ويعد بعض املؤرخين هذا الجامع أول جامعة عربية إسالمية يف البالد
املراكشية ،وبذلك تصبح السيدة فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني املعروفة بأم البنين الفهرية
هي مؤسسة أو جامعة عربية إسالمية يف هذه البالد ،وماتت السيدة فاطمة نحو عام  265هـ.1180 .
يف مدينة فاس.
استغلت فاطمة ذلك املال يف إعادة بناء مسجد القرويين يف فاس ألجل روح والدها.

بدأ الحفر يف صحنه إلنشاء بئر من أجل شرب البنائين
والستخدام املاء أيضًا يف أعمال البناء ثم عمدت بعد ذلك
يف حفر بناء أساس وجدران املسجد وقامت بنفسها ىلع
اإلشراف ىلع أعمال األساسات والبناء فجاء املسجد فسيح
األرجاء محكم البناء وكأن فاطمة عاملة بأمور البناء وأصول
التشييد ملا اتصفت به من مهارة وحذق فبدا واضحًا شكل
املسجد يف أتم رونق وأزهى صورة وأجمل حال وبهاء ،حتى
إذا انتهي العمل وتم البناء كان أول رمضان سنة  245من
الهجرة فصلت فاطمة صالة شكر لربها ىلع فضله وامتنانها
لكريم رزقه وفيض عطائه الذي وفقها لبناء هذا الصرح الذي
عرف بمسجد القرويين .
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ومنذ انتهائها من بنائه وتوسعته ،صار مسجد القرويين يحمل أيضا جامعة تنشر اإلسالم
والعلوم يف املغرب وأوروبا.

أقوال وحكم

صور الطالب مع فاطمة الفهري
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