




أبنائي وبناتي 

ــأ  ــتقبلنا، والبد أن ينش ــؤول هو مس ــباب األردني الواعـد واملس إنني على ثقـة أن الش

ــى روح املبادرة واإلبداع ، من  ــهم ومعاهدهم وجامعاتهم، عل ــا وبناتنا في مدارس أبناؤن

ــم إلى واقع  ــم وطموحاته ــم ، لتحويل طاقاته ــم ومتكينه ــم وتدريبه ــالل تأهيله خ

 ً ً ومتكامال ملموس ، فاإلبداع ليس حالة معزولة هنا أو هناك ، بل يجب أن يكون شامال

ــدي ورجل األمن والعامل  ــاة ومجاالتها ، فالطالب واملعلم واجلن ــي جميع مناحي احلي ف

وكل شاب وشابة، هم جزء من مسيرة البناء واإلجناز ، كل من موقعه.











 






 
 


  









 


 






۱

















                    





 
 





  



بقلم : عميد�أ�اديمية

األم���ا��س�ن�بن�عبد�هللا�الثا�ي

ل��ماية�املدنية

األستاذ�الدكتور : موفق�ا��الدي

�لمة�عميد�األ�اديمية

۲



                 لي  
             
   





            



         
  




 

 



 افتتاحية العدد









۳



كلمة عطوفة مدير الدفاع المدني باإلنابة ...........................۱
كلمة عميد األكاديمية..................................................۲   

كلمة رئيس تحرير المجلة  ( افتتاحية العدد ) ......................۳    
هيئة  التحرير/ فهرس العدد .........................................٤ 
أخبار ونشاطات األكاديمية ...........................................٥
الريادة تحاور ........................................................۱۲
الموضوع الديني .....................................................۱٤


 الحاجة إلى التفكير االستراتيجي  ..................................۱۷

       ۱۸.........................Why It's Important To Learn English 
ْمَنة ................................................................۱۹ السُّ


 النرجسّية ............................................................۲۱
الغاز البترولي المسال (غاز المنازل) ..............................۲۲
الوعي والالوعي .....................................................۲٤
اإلسعافات األولية لضربة الشمس ..................................۲٦


هذه أنا  ................................................................۲۷ 
في بِضع لحظة.........................................................۲۸

مسابقة البحث العلمي آفاق وتحدي ..................................۲۹ 
عزم الشباب ...........................................................۳۰ 
هل تكتفي ؟............................................................۳۱

   ۳۲                                                  

العقيد الدكتور
عبد الرزاق عبد الحافظ الدالبيح

رئيس هيئة التحرير

المتـابعـــــات

التصويــــر

التدقيق اللغوي

ناريمــان إبراهيــــم الزيادات

أعضاء هيئة التحرير
سامــــر يوسف الجمحاوي

هايل فتحي الطشلي

غيث ياسر  اسعود 

عمران يوسف الحواجرة

محمد خالد عبداهللا

مسؤول هيئة التحرير

مطبعة األمن العام
المقــدم نعمــــان العبــــادي

تصميم ومونتاج

النقيب هاشم وليد توفيق






في هذا العدد

الفهرس

هيئة التحرير 

(pha@pha.edu.jo) نستقبل مشاركاتكم واقتراحاتكم على البريد اإللكتروني
أو االتصال على هاتف رقم ٠٦٤٠٥١٧١٧ - فرعي ١٤١/١٤٠ - فاكس ٠٦٤٠٥١٦٩٩
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أخبـار ونشـاطـات األكاديمية

األردنية  للمملكة   (۷٦) االستقالل  بعيد  المدنية  للحماية  الثاني  بن عبدهللا  الحسين  األمير  أكاديمية  احتفلت 
يعقوب جابر ونائب رئيس  المهندس حاتم  العميد  باإلنابة  المدني  الدفاع  الهاشمية وبحضور عطوفة مدير 

جامعة البلقاء التطبيقية وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية من المجتمع المحلي. 

وأّكد العميد المهندس حاتم يعقوب جابر خالل كلمة له أن هذه المناسبة الوطنية التي نحتفل فيها كل عام نجدد 
بها الوالء واالنتماء لوطننا ولقيادتنا الهاشمية الحكيمة وأّكد على أن األكاديمية قد خطت خطوات متسارعة 
 (iso:9001:2015)في مجال تطوير وتحسين كافة الخدمات المقّدمة من خالل حصولها على شهادة اآليزو
وتحّدث عميد األكاديمية األستاذ الدكتور موفق الخالدي عن دور مديرية األمن العام ممثلة بمديرية الدفاع 

المدني في تطوير الخدمات ألبنائنا الطلبة ولزوار األكاديمية. 
وتم تسليم شهادة اآليزو من شركة (SGS) األردن لخدمات اعتماد شهادة اآليزو لعميد األكاديمية وتكريم 
أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي مشاريع التخرج والطلبة من تخصصي إدارة الكوارث واألزمات والهندسة 
الفصل  تقديمها خالل  تم  مشاريع  كأفضل  تخرجهم  مشاريع  اختيار  تم  الذين  والسالمة  اإلطفاء  الميكانيكة/ 

الدراسي األول للعام الجامعي ۲۰۲۲/۲۰۲۱م. 
وتخّلل االحتفال قصائد شعرية وعرض فيديو تعريفي عن األكاديمية وأداء (القسم القانوني) للطلبة الخريجين 
دائرة  مع  بالتعاون  أقيم  الذي  والوثائق  الصور  وافتتاح معرض  المتخصص  الطبي  اإلسعاف  من تخصص 

المكتبة الوطنية واشتمل على عدد من الصور والوثائق الرسمية منذ تأسيس المملكة األردنية الهاشمية.

األكاديمية تحتفل بعيد االستقالل السادس والسبعين

٥



أخبـار ونشـاطـات اآلكاديمية

وّقع  العام  األمن  مدير  عطوفة  عن  مندوباً 
أبو  مهدي  معتصم  الدكتور  الركن  العميد 
لــإلدارة  العام  األمــن  مدير  مســـاعد  شتال 
المجلس األعلى  / رئيس  البشرية  والموارد 
المفوض لألكاديمية مذكرة تفاهم مع األمين 
حيث  المعدنية  والثروة  الطاقة  لوزارة  العام 

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز ُسبل التعاون والتفاهم من خالل إطار عمل مشترك ومأسسة عملية 
والطاقة  المهنية  والسالمة  الصحة  مجاالت  في  والتطوير  التدريب  مجال  في  والتنسيق  التواصل 
الميكانيكية/  والهندسة  المتجددة  الطاقة   / الميكانيكية  الهندسة  تخصصي  طلبة  وتدريب  المتجددة 

اإلطفاء والسالمة في أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية. 

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية األمن العام والهالل األحمر األردني ومؤسسة قبة اإلبتكار 
لالستشارات والتدريب وذلك بهدف تدريب طلبة األكاديمية في مختلف المجاالت والتطوع في األعمال 

اإلنسانية وإعداد الفرق التطوعية المساندة . 

 توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية األمن العام
 ووزارة الطاقة والثروة المعدنية 

أخبـار ونشـاطـات األكاديمية
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أخبـار ونشـاطـات األكاديمية

استقبل عميد األكاديمية األستاذ الدكتور موفق الخالدي وبحضور نائب العميد العقيد الدكتور عبدالرزاق 
الدالبيح  وفـــداً من المديريـــة العامة للدفاع 

المدنـــي الفلســـطيني وعدد مـــن أعضاء 
الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا / 
وإدارة  الطـــوارئ  دراســـات  برنامـــج 
األزمات في جامعة جورج تاون حيث تم 
الحديـــث عـــن إمكانية مديريـــة الدفاع 
المدنـــي فـــي التعامـــل مـــع األخطـــار 
والكوارث الطبيعية والمستوى المتطور 
الـــذي وصلت إليه المديريـــة في جميع 

الجوانب العملياتية . 

تأتي هـــذه  الزيارات لبحث أوجه التعاون 
المشـــترك واالطـــالع علـــى األكاديمية 
كمركـــز علمـــي متخصص فـــي علوم 
الحمايـــة المدنيـــة حيـــث قـــّدم عميـــد 
األكاديمية إيجازاً مفّصالً عن األكاديمية 
والتخصصـــات  النشـــأة  حيـــث  مـــن 
البكالوريوس  لمرحلتي  فيها  المطروحة 
والدبلـــوم والمختبـــرات العلمية التابعة 

لها. 

اشتملت الزيارات على جولة تعريفية للميادين التدريبية وميادين التدريب لفريق البحث واإلنقاذ الدولي 
وتنفيـــذ عدد من التمارين في مختلـــف الفعاليات وفي نهاية الزيارة قّدم عميد األكاديمية دروعاً تذكارية 

للوفود الزائرة. 

 األكاديمية  تستقبل وفودًا من الدول الصديقة والشقيقة 

۷



أخبـار ونشـاطـات األكاديميةأخبـار ونشـاطـات اآلكاديميةأخبـار ونشـاطـات اآلكاديمية

إيماناً مـــن األكاديمية بأهمية العملية التعليمية وربط كافة جوانبها النظرية والعملية لتوســـيع مدركات 
ومفاهيـــم الطلبة ، زار طلبة مادتي التشـــريعات القانونية وعلوم الحماية المدنية والتي ُيشـــرف عليها 
العقيـــد الدكتور عبدالرزاق عبدالحافـــظ الدالبيح  إدارة المعلومات الجنائيـــة وإدارة المختبرات واألدلة 

الجرمية في مديرية األمن العام .

اشتملت الزيارة على إيجازاً عن واجبات عمل 
اإلدارتيـــن وآلية العمل فيهمـــا باإلضافة إلى 

جولة ميدانية تعليمية للمرافق . 

فـــي نهاية الزيـــارة تقـــّدم العقيـــد الدكتور 
عبدالرزاق الدالبيح بالشـــكر الجزيل لجميع 
العامليـــن في اإلدارتين  لحســـن االســـتقبال 
وللمعلومات القّيمة التـــي تقدموا بها والتي 

ساهمت بإثراء المعلومات للطلبة .

زيارة ميدانية إلدارة المختبرات
 واألدلة الجرمية وإدارة المعلومات الجنائية في مديرية األمن العام

۸



أخبـار ونشـاطـات األكاديمية

إيماناً من األكاديمية بأهمية التدريب كمرتكز أساســـي ألي تغيير وتنمية وتطوير المهارات والقدرات وتحسين 
األداء ونقل الخبرات المعاصرة وبهدف صقل شخصية الطالب ومنحه مهارات علمية وحياتية متنوعة وتأهيلهم 

لسوق العمل ، عقدت األكاديمية عدد من الدورات لطلبتها والعاملين فيها : 
* ورشة عمل  بعنوان اإلبداع واالبتكار .

* دورة إدارة الذات .
* دورة استخدام الذكاء االصطناعي في حوادث إطفاء الطائرات .

* جلسة إرشادية  بعنوان "عش بعمق وتفكر " بالتعاون مع مبادرة إنت قّدها .
   

األكاديمية تعقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل 

۹



إيمانـــاً من أكاديمية األمير الحســـين بن عبـــدهللا الثاني للحماية المدينة بأهمية التعاون والتشـــارك مع 
مختلف القطاعات والمؤسسات ، زار عميد األكاديمية األستاذ الدكتور موفق دندن الخالدي ونائب العميد 
العقيد الدكتور عبدالرزاق عبدالحافظ الدالبيح وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية مركز السلم المجتمعي 

في مديرية األمن العام . 

وكان باالســـتقبال رئيس المركـــز والذي رحب 
بالوفد الزائـــر وقدم إيجازاً بيـــن فيه واجبات 

المركز وآلية العمل فيه.

وفي نهاية الزيارة تقدم عميد األكاديمية ونائب 
العميـــد بالشـــكر الجزيل لجميـــع العاملين في 
القيّمة  المركز لحسن االســـتقبال وللمعلومات 

التي تقدموا بها وتم تبادل الدروع التذكارية.

األكاديمية تزور مركز السلم المجتمعي 

أخبـار ونشـاطـات األكاديمية
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أخبـار ونشـاطـات اآلكاديمية

تحت رعاية عميد األكاديمية األستاذ الدكتور موفق دندن الخالدي وبحضور نائب عميد شؤون الطلبة / جامعة 
البلقاء التطبيقية ونائب العميد العقيد الدكتور عبد الرزاق الدالبيح ، أُقيمت فعاليات بطولة خماسي كرة القدم 
للطالبات للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة / جامعة البلقاء التطبيقية في الصالة الرياضية في أكاديمية 

األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية.

حيث احتصل فريق مركز الجامعة على كأس المركز األول ، وفريق كلية الخوارزمي على كأس المركز الثاني 
وحلّ في المركز الثالث فريق األكاديمية. 

وفي نهاية البطولة سّلم راعي الحفل كأس البطولة للفريق الفائز بالمركز األول والميداليات على مستحقيها.

األكاديمية تستضيف بطولة خماسي كرة القدم لكليات
 جامعة البلقاء التطبيقية

أخبـار ونشـاطـات األكاديمية
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العجلوني : سًرني جداً الحديث لمجلتكم الرائدة التي تنتمي لجهازنا األمني الذي نفاخُر به كل الدنيا، والحرفيَة العاليَة التي يتمتُع بها قياداُت وأفراُد مديريِة 
األمِن العاِم بكافِة أجهزتها المختلفِة، وهذه تحيُة إجالٍل وتقديٍر مني ومن أســـرة الجامعِة لهذا الصرح األمني، فجامعُة البلقاِء التطبيقيِة هي جامعٌة أردنيٌة 
رســـميٌة، وأهم ما يميزها التعليُم التقني والتعليُم التطبيقي على مســـتوى البكالوريوس، والشـــهادةُ الجامعيُة المتوسطة " الدبلوم " وخاصًة في المجاالت 

الهندسية، و يطغى على مجمِل تخُصصاِتها الصبغَة العلميِة، باإلضافِة النتشارها الواسِع في مملكِتنا الحبيبِة من العقبة جنوباً إلى إربد شماالً.

 وقد صدرت اإلرادةُ الملكيُة الســـاميُة بتأســـيِس جامعِة البلقاِء التطبيقيِة بتاريخ  ۲۲ آب من عام (۱۹۹٦)؛ لإلشراِف على كافِة الكلياِت الوطنيِة التي كانت 
تتبُع للوزاراِت، باإلضافِة للكلياِت العسكريِة، والكلياِت الخاصِة، وكليات وكالة الغوث (األونروا) ، وتتمثل ُرؤيُتها بالعمِل على تهيئِة فرِص التعليِم الجامعي 
النوعي؛ لإلســـهام في إعداِد الكوادِر البشـــريِة على المســـتويين الجامعي والجامعي المتوســـط، وتكريس البعد التطبيقي في مختلف البرامج والمستويات 

األكاديمية التي تطرحها؛ بحيث ُتكرس الجامعُة البعَد التطبيقي في التعليم العالي األردني كتجسيٍد عملي لفلسفِة التعليم العالي في األردن.

 وألن أبـــرز التحدياِت التي تواجه شـــبابنا في ظِل الظروِف االقتصاديِة الصعبِة، التي فرضتها علينا ظروف المنطقِة المتشـــنجِة والصراعات التي تعِصُف 
بالمنطقِة واإلقليِم والعالم على حٍد ســـواء، فإن الجامعةَ تســـعى ومن خالل التشـــبيك مع القطاِع الخاِص والعاِم؛ لدراسِة أبرِز احتياجاِت سوِق العمِل وطرِح 
التخصصاِت التقنيِة، التي ُتلبي حاجِة الســـوِق المحلي، واإلقليمي والدولي، وُتشـــِجُع الشـــباَب من خالِل تنميِة مهاراِتهم العلميِة  والحياتيِة  ودعم األفكار 
اإلبداعية  واالبتكارية؛ ألنها ُتعد من أكثِر ما ُيحرُك االقتصاَد العالمي اليوم، وقد سعت الجامعُة إلى استحداِث العديِد من التخصصاِت الرياديِة والكليات، مثل 
كلية الطِب  وكلية التمريِض  وكلية الســـلط التقنية  وكلية الذكاء االصطناعي، وحالياً يتُم اإلعداُد لكليِة جرٍش التقنية، باإلضافِة لســـعينا إلى إنشـــاء كلية 

للصيدلِة؛ لتكون مكملًة للتخصصات الطبية في الجامعة.

• الريادة: لو ُتخِبُرنا عطوفَة الرئيِس عن أبرِز ما تقومون بِه لخلِق هذه البيئِة الجاذبِة للطلبِة من أجِل الدراسِة في جامعِة البلقاِء التطبيقيِة.

العجلوني : ُتعدُّ جامعُة البلقاِء التطبيقية في اللحظِة التي أتحدُث إليكم فيها -أكبر جامعٍة وطنيٍة في األردن من حيث عدُد الطلبِة ،والمساحِة، واالنتشاِر على 
أرِض مملكِتنا الحبيبِة ، ولم يكن هذا اإلقبالُ على الدراسِة في الجامعة وليَد ُصدفٍة بل عملٌ تراكمي، وجهٌد مضني ُنقِش في الصخِر؛ لتصبح جامعُة البلقاِء 

التطبيقيِة ومقِصداً للطلبِة، وشمساً للجامعاِت األردنية كما يحلو للبعض تسِميُتها .
وتســـعى إدارةُ الجامعِة إلى تطويِر برامجها وتخُصصاِتها باســـتمراٍر، واســـتحداِث برامج و تخصصاٍت جديدٍة على نحٍو يتناســـُب مع المتغيراِت العلميِة 
واألكاديميِة ،كما أن الجامعَة حريصٌة على إنشـــاِء تخصصاٍت وكلياٍت جديدٍة تتناســـب مع االحتياجاِت العلميِة، والمتطلبات التنمويِة المختلفة، وقد عملت 
الجامعـــُة على التحديِث والتطويِر المســـتمرين فـــي العمليِة األكاديميِة ومحوُرها الرئيســـي الطالب ؛لخلِق بيئٍة جامعيٍة وتربويـــٍة تعملُ على صقِل وتنميِة 

الشخصيِة المتكاملِة، ومواكبِة التطويِر في كلياِت الجامعِة المختلفِة من حيُث المناهَج وطرَق التدريِس والبرامج المتقدمة والِخطِط الدراسيِة.

ُج إلى محوِر حديثنا عن أكاديميِة األمير الُحســـين بن عبِدِهللا الثاني للحمايِة المدنيِة، والتي ُتعتبر إحدى كليات جامعِة البلقاِء التطبيقيِة  • الريادة: دعنا ُنعرِّ
التي تمنُح درجتي البكالوريوس، والشهادة الجامعية المتوسطة " الدبلوم " في عدٍد من التخصصاِت النادرِة على مستوى المنطقِة واإلقليم ؛ فماذا ُتحدثنا 

عما يختلُِجكم ُتجاه هذا المشروع الرائد.

العجلوني : لقد كان لسيديِ صاحِب الجاللِة الهاشميِة الملُك عبِدِهللا الثاني ابن الحسيِن المعظم أكبر التأثير في تغيير سلوك القطاع العام مع القطاع الخاص 
أو التوجيه نحو التشـــبيك بين المؤسســـات المختلفة؛ لخلِق مبادراٍت جديدٍة برؤًى حديثة تواكُب التطوراِت العالميِة في أي قطاٍع ، ونظراً لُشِح الموارِد لدى 
هذه األطراِف فإنه الِغنى عن  التكامل  والتشـــارِك فيما بينها، حيث ُيعد أفضل الســـبِل لتقديِم مبادراٍت وطنيٍة تكوَن قِصَص نجاٍح وعالماٍت فارقٍة ونجوٍم 

مضيئٍة في تجربِتنا األردنية.









۱۲



 نعـــم لقـــد اتجهت جامعُة البلقاِء التطبيقيِة إلى الشـــراكِة مع مديريِة الدفاِع المدني قبل أن يتم دمُجها مع مديريِة األمن العام، واســـتطعنا وبالدعم من كافِة 
مِو الملكي األمير  أصحاِب القراِر من إنشـــاِء األكاديمية، التي نعتُز ونفتِخُر بها  وبإدارتها  وبكافة مدرســـيها  وطلبتها  لتحمل اســـم ولي العهد صاحَب السُّ
الحســـين بن عبِدِهللا الثاني؛ ولتكوَن متخصصًة في مجاِل علوِم الحمايِة المدنيِة؛ لتحافظ على األردِن من شـــتى المخاطر والكوارِث، التي قد تواجه اإلنسان  
ال قدر هللا ولحمايِة المنجِز والحفاِظ على األرواح ، وُتعتبُر أكاديميُة األمير الحسين بن عبِدِهللا الثاني للحمايِة المدنيِة  إحدَى كلياِت جامعِة البلقاِء التطبيقيِة 
والتي جاء إنشاؤها تلبيًة لحاجِة المنطقِة، والسوق المحلي  واإلقليمي لمثل هذه التخصصاِت الفريدِة والمميزِة والهادفة، وحظيت بالرعايِة الملكيِة الساميِة 
حيث قام جاللُة الملِك عبِدِهللا الثاني ابن الحسيِن المعظِم- حفظه هللا ورعاه - بوضِع حجِر األساِس لهذه األكاديمية في الثامن من آذار لعام (۲۰۰٦)  وفي 
األول من تموز لعام (۲۰۰۹) تم افتتاحها رسمياً ، حيُث استقبلت أول دفعٍة من طلبِتها في التخصصاِت المطروحِة بها في العام الجامعي(۲۰۰۹ـــــ۲۰۱۰). 
وتمتاُز األكاديميُة بأنها تعملُ تحت ِمظلِة اتفاقيٍة موقعٍة بين كٍل من مديرية األمن العام / مديرية  الدفاع المدني و الجامعة األردنية وجامعُة البلقاِء التطبيقيِة؛ 

مما ُيعطيها مصدر قوٍة وتميٍز؛ لما يتُم تقديمُه من خدماٍت ودعٍم ماديٍ وأكاديمي في مجاِل التعليم .
مـــا ُيمّيُز األكاديميَة أنها ُتعنى بعلوِم الحمايِة المدنيِة؛ لذلك جاءت فكرةُ إنشـــائها بأن تكون هنـــاك أكاديميٌة متخصصٌة بعلوِم الحمايِة المدنيِة، ولكونها تتبُع 
لمديريـــِة األمِن العاِم / مديريِة الدفاِع المدني فقد تـــم االهتمام بها ؛ لرفِد المجتمِع المحلي واإلقليمي بمتخصصين هدفهم حمايَة األرواِح، وصوَن المقدراِت 
والمكتسباِت الوطنيِة، حيُث تعتبُر جامعُة البلقاِء التطبيقيِة المظّلة القانونيِة لها؛ وتعملُ على تقديِم برامٍج علميٍة تطبيقية في مجاِل الحمايِة المدنيِة، من خالِل 
ضمـــاِن  وضبـــِط جودِة البرامج التعليمية  وزيادة فاعليتها لتحقيِق رســـالِة األكاديميِة، وتنميِة ونشـــِر العلِم والمعرفِة  والثقافـــِة من خالل البحث العلمي 
والتكنولوجي، والمساهمِة في التنميِة الشاملِة للمملكِة األردنيِة الهاشميِة عن طريِق ربط علوِم الحمايِة المدنيِة في مجاالِت التنميِة االقتصاديِة واالجتماعية 

وغيرها؛ وذلك من خالل التخصصات المطروحة فيها.

تخصصات البكالوريوس: 
 •  الهندسة الميكانيكية /  اإلطفاء والسالمة. 

 • الهندسة الميكانيكية/  الطاقة المتجددة.
 • اإلسعاف الطبي المتخصص.

 •  إدارة الكوارث واألزمات.
   تخصصات الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم ): 

 •  إدارة التزويد. 
 •  الدعم اللوجستي . 
 •  األمن والسالمة. 

 •  التمريض المشارك. 
 •  تكنولوجيا الطاقة المتجددة. 

وتمتـــاُز األكاديميـــُة بمختبراِتها العلميِة والمجّهزِة بأحدث المعدات؛ لما لها من دوٍر مهٍم في رفِد الجانِب العملي والتطبيقي للطلبة؛ وذلك من خالِل التجارِب 
العمليِة والتطبيقيِة، التي ُتســـاعُد الطالَب على فهِم المادِة النظريِة، وإكســـاِب الطلبِة الخبرَة العمليَة  التي تســـاعُدهم في بناِء قدراتهم  ومهاراتهم المعرفية 
والعلمية والتطبيقية، وتجُدُر اإلشارة إلى حصوِل األكاديميِة على شهادِة ISO 9001:2015 من شركة أس جي أس الدولية في تطبيِق نظاِم إدارِة الجودِة 
وإن حصولها  على هذه الشهادة داللٌة على مدى التزاِمها بهذه المعايير، وتلبيةَ سوِق العمِل وبالتالي تعزيُز دورها في تقديِم تعليِم نوعي يواِكُب التطوراِت 

العالميِة، واالحتياجاِت التعليميِة المختلفِة، وتحفيز التميِز واالبتكاِر . 

• الريادة: عطوفة الرئيس لو تحدثنا عن الرؤى المستقبلية لألكاديمية
العجلوني :  إن جامعَة البلقاِء التطبيقيِة تسعى بكل إمكانياتها لتذليل أي صعوبٍة تواجه األكاديمية، وخاصة في النواحي األكاديمية، وفتِح أي تخصٍص جديٍد 
يحقُق رؤية وإستراتيجية مديريَة األمِن العاِم ممثلًة باألكاديمية؛ لتحقيق رؤية األكاديمية في تقديِم تعليِم أكاديمي متميز في مجاِل الحمايِة المدنيِة، وتطويِر 
العمليِة التعليميِة؛ للنهوِض بها من خالِل التعاوِن مع جامعِة البلقاِء التطبيقيِة؛لذا فإن األكاديمية تحِرُص على العمِل برؤيٍة مستقبليٍة، وتوجهات إستراتيجية 
تســـاِهُم في توفيِر مخرجاٍت تنافســـيٍة من الطلبِة المؤهلين والمدربين والقادرين على المساهمِة الفاعلِة في بناِء الوطِن، من خالِل االرتقاِء بالبحِث العلمي 
وتوقيـــع العديـــِد من مذكرات التفاهم بين المؤسســـاِت الحكوميِة والخاصِة،  وإدراِج تخصصـــاٍت جديدٍة من مرحلِة الدبلوم المتوســـِط؛ لتلبية االحتياجات 
المســـتقبليِة لســـوِق العمِل ،كما وتسعى األكاديميُة إلى دعِم المســـاِر المهني، والتأهيل الوظيفي، وتوفيِر فرِص عمٍل للطلبِة الخريجين عن طريِق متابعتهم 

والتعاوِن والشراكِة مع القطاِع العاِم وقطاعاِت األعماِل المختلفِة.

• الريادة: عطوفة األستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني نشكُر لكم دعمكم الالمحدود ألكاديمية األمير الُحسين بن عبِدِهللا الثاني للحمايِة المدنيِة، وبدورنا 
نحن أسرة مجلة الريادة نشُكركم على وقتكم الثمين الذي منحتموه لنا؛ إلجراء هذا الحوار الهادف للتعريِف بالعالقِة والشراكِة الحقيقيِة بين جامعِة البلقاِء 

التطبيقيِة و أكاديمية األمير الُحسين بن عبِدِهللا الثاني للحمايِة المدنيِة.

الدكتور العجلوني : ُكلّ الشكِر لكم ولمجلِتكم الرائدة على ُجهِدكم المميز في هذه المجلِة الهادفة، متمنياً لكم التوفيق، ولألكاديميِة 
وجامعِة البلقاِء التطبيقيِة الّتميُّز والرقي ؛لتحقيق رؤى سيدي حضرَة صاحِب الجاللِة الهاشميِة وولي عهده األمين.

۱۳



۱٤

إعداد النقيب الدكتور اإلمام
رائد مصطفى أحمد الفريحات

املقدمة

إنَّ من تمام نعمة هللا تعالى على عباده أن هيأ لهم المواسَم العظيمة، واألياَم الفاضلة؛ لتكون مغنًما للطائعين وميداًنا لتنافس المتنافسين، فما إن 

انتهى رمضان شــــهر الخير والبركة شــــهر العتق من النيران حتى دخلت أشهر الحج العظيمة؛ وهي شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة 

وتعتبر هذه العشر  من األيام العظيمة؛ فقد أقسم هللا بها ويكفيها شرفاً وفضالً إذ العظيم ال يقسم إال بعظيم فقال في محكم التنزيل: {َواْلَفْجِر َوَلَياٍل 

َعْشــــٍر} الفجر:(۱*۲)، والليالي العشــــر هي عشر من ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفســــرين والخلف، وقاله ابن كثير في تفسيره: وهو 

الصحيح. 

اِس ِباْلَحجِّ َيأُْتوَك ِرَجاًال َوَعَلٰى ُكلِّ َضاِمٍر َيأِْتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق * لَِّيْشــــَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم  ن ِفي النَّ وهي األيام المعلومات التي قال هللا عنها: {َوأَذِّ

ن َبِهيَمِة اْألَْنَعاِم ۖ َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر} الحج: ۲۸-۲۷. ْعلُوَماٍت َعَلٰى َما َرَزَقُهم مِّ اٍم مَّ ِ ِفي أَيَّ َوَيْذُكُروا اْسَم هللاَّ

وهذه األيام شــــهد بفضلها الرسول صلى هللا عليه وســــلم؛ بأنها أفضُل أيام الدنيا على اإلطالق، وحث على العمل الصالح فيها، ففي هذه األيام 

تتضاعف الحسنات إلى ثواب المجاهدين بل ويزيد عليه، فقد روى ابن عباس -رضي هللا عنهما- أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ما 

من أيام العمل الصالح فيها أحُب إلى هللا عز وجل من هذه األيام -يعني أيام العشــــر- قالوا: يا رســــول هللا: وال الجهاد في ســــبيل هللا؟ قال: وال 

الجهاد في سبيل هللا إال رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري.

تعريفها وسبب تسميها ووقتها:
العشر من ذي الِحّجة: هي األّيام الَعشر األولى من الشهر المحرم ذي الحجة، وُتَعّد من أعظم األزمنة واألوقات؛ فقد فّضلها هللا، وأَفرَدها عن 

غيرها من األوقات، وَمّيزها عن أوقاٍت أخرى بالعديد من الفضائل والمّيزات؛ َشــــحذاً للِهَمم والعزائم، وَسعياً إلى زيادة األجور والَحسنات؛ إذ 

تجتمع فيها أّمهات العبادات؛ من صالٍة وصياٍم  وحجٍّ وغيرها، وال يكون ذلك في غير الَعشــــر من أّيام الســــنة ، وقد بّين العلماء أّن أّيام العشر 

من ذي الحّجة أفضل من األّيام العشــــر األخيرة من شــــهر رمضان، أّما ليالي العشر األخيرة من شهر رمضان فهي أفضل من ليالي الَعشر من 

ذي الِحّجة، وعلّل بعض أهل العلم الحكمة في كون عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا . بأن أمهـات األعمـال الصـاحلة والعبـادات جتتمع فيهــا





 وال جتتمع في غيرها، قال احلافظ ابن حجر -رحمه اهللا- : (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي احلجة ملكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي 

ــة ملن حال عليه احلول  ــوات كما في غيرها، وفيها الصدق ــره)، فهي أيام الكمال، ففيها الصل ــة واحلج، وال يتأتى ذلك في غي ــام والصدق ــالة والصي الص

ــر من التهليل  ــون في غيرها، وفيها الذك ــت احلرام وهو أعظمها وال يك ــدي، وفيها احلج إلى البي ــن أراد التطوع، أو لم يجد اله ــوم مل ــا الص ــا، وفيه فيه

ــواها. ويعتبر  ــاويها س ــرف لها ال يضاهيها فيه غيرها وال يس والتكبير والتحميد والتلبية والدعاء الذي يدل على التوحيد، واجتماع العبادات فيها ش

ــنة القمرية أو  ــر من الس ــهر الثاني عش ــهر ذي احلجة هو الش ــهر، ويعد ش ــهر احلرم، حرم اهللا القتل والظلم في هذه األش ــهر ذي احلجة من األش ش

ِ يَوْمَ 
تَابِ اهللاَّ رًا فِي كِ ــهْ ــرَ شَ شَ ْنَا عَ ِ اث ندَ اهللاَّ ورِ عِ ــهُ دَّةَ الشُّ ــهر احلرم، التي ورد ذكرها في قوله تعالى: {إِنَّ عِ ــهر الثاني من األش التقومي الهجري، والش

} التوبة: ٣٦. رُمٌ ةٌ حُ ْبَعَ َر ا أ نْهَ ْضَ مِ َر اوَاتِ وَاألْ مَ لَقَ السَّ خَ

وفي اليوم التاسع من هذا الشهر يكون يوم عرفة ووقفة عرفات أو ما يسمى بيوم احلج األكبر ويكون اليوم العاشر  أول أيام عيد األضحى املبارك. وقيل 

ــول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-، وسمي بذلك ألنه يكون فيه احلج، وهو  ي بذي احلجة  نحو عام ٤١٢م في عهد كالب بن مرة اجلد اخلامس لرس ــمّ إنه سُ

} البقرة :١٩٧، وتبدأ هذه األشهر بأول يوم من شهر شوال وتنتهي  اتٌ لُومَ عْ رٌ مَ هُ َجُّ أَشْ آخر األشهر املعلومات التي قال فيها اهللا سبحانه وتعالى: {احلْ

ة"،  ِجَّ لَى ذَوَاتِ احلْ ــعُ عَ مَ َجَّ فِيهِ، وَيُجْ ــمي بذلك إلقامتهم احلْ ــر احلاء، قلت: وفتحها، س ةُ بكس ِجَّ ة. يقول ابن كثير "واحلْ ــر من ذي احلِجَّ ــع نهاية العاش م

ــمس من اليوم  ــهر وحتى غروب الش ــن ذي احلجة منذ طلوع فجر أول يوم من هذا الش ــر األوائل م ــن كثير (٤/ ١٢٨-١٢٩)، وتبدأ العش ــير اب ــر تفس ينظ

العاشر.

كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟

ال بد للمسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة، ومنها عشر  من ذي احلجة بأمور:

َه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم  ِ َجِميًعا أَيُّ ١ - التوبة الصادقة واألكيدة بالرجوع إلى اهللا، ففي التوبة فالح للعبد في الدنيا واآلخرة، يقول تعالى: {َوُتوُبوا إَِلى هللاَّ

ُتْفلُِحوَن} النور:۳۱.
٢- العزم اجلاد على اغتنام هذه األيام، بعمارة هذه األيام باألعمال واألقوال الصاحلة، ومن عزم على شيء أعانه اهللا وهيأ له األسباب التي تعينه على 

َ َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن} العنكبوت ٦۹. ُهْم ُسُبَلَنا ۚ َوإِنَّ هللاَّ إكمال العمل، قال تعالى: {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

٣- البعد عن املعاصي والذنوب؛ ففي الطاعات أسباب للقرب من اهللا تعالى، وفي املعاصي أسباب للبعد عن اهللا والطرد من رحمته، وقد يحرم اإلنسان 

رحمة اهللا بسبب ذنب يرتكبه، فإن كنت تطمع في مغفرة الذنوب والعتق من النار فاحذر الوقوع في املعاصي في هذه األيام وفي غيره.

ويضاف في فضل عشر من ذي احلجة:  

يوم عرفة: وهو يوم احلج األكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من  النيران، ولو لم يكن في عشر ذي احلجة إال يوم عرفة لكفاها ذلك فضالً؛ فهو من أعظم 

۱٥



األيام وأن العبادة فيه ال يُضاهي ثوابها أي يومٍ آخر، فعن عائشة رضي  اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال: " ما من يومٍ أكثرُ من أن يعتِقَ اهللاُ فيه 

دوا مالئكتي أني قد غفرتُ لهم " رواه االمام مسلم. ؟ اشهَ ، وأنه لَيدنو، ثم يباهي بهم املالئكةَ فيقول: ما أراد هؤالءِ عبيدًا من النَّارِ من يومِ عرفةَ

رَ السنَةَ التي قَبلَهُ،  بُ على اهللاِ أنْ يُكَفِّ تَسِ ، إِنِّي أحْ ةَ رَفَ يامُ يومِ عَ كما أن صيام ذلك اليوم يكفر ذنوب سنتني كما جاء من حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم: "صِ

" رواه االمام مسلم وغيره. رَ السنَةَ التِي قَبْلَهُ بُ على اهللاِ أنْ يُكَفِّ تَسِ ، إِنِّي أحْ وراءَ يامُ يومِ عاشُ والسنَةَ التي بَعدَهُ، وصِ

وأن فيها يوم النحر: وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، قال صلى اهللا عليه وسلم (أعظم األيام عند اهللا يوم النحر، ثم يوم القر) رواه أبو داود والنسائي،  

ففيه األُضحية، ووقتها آخر أيام تلك العشر وهو أول أیام عید األضحى، وهي سنة أبينا إبراهيم والذبيح إسماعيل عليهما السالم، وتأتي مشروعیتها من القرآن 

ْ) الكوثر:٢، وهي سنة عظيمة، فعن أبي هریرة رضي اهللا عنه أنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "من وجد  ر ْحَ لِّ لِرَبِّكَ وَان في قوله تعالى: (فَصَ

ــم يوم القر" رواه أبي داود  : "أعظم األيام عند اهللا يوم النحر، ث ــلَّمَ لَيْهِ وَسَ ُ عَ لَّى اهللاَّ ــا" رواه اإلمام أحمد وابن ماجة، وقال صَ ــم یضح فال یقربن مصالن ــعةً فل س

في السنن، ويوم النحر هو يوم األُضحية، ويوم القرّ هو يوم االستقرار مبنى وهو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي ثاني أيام عيد األضحى.

: "ما عمل ابن آدم یوم النحر عمالً أحب إلى اهللا عز وجل من هراقة  وجاء عن عائشة -رضي اهللا عنها- أن النبي صلى اهللا علیه وسلم رغّب في تلك الشعيرة قائالً

ا" رواه الترمذي وابن ماجه،  دم، وإن الدم لیقع من اهللا عز وجل مبكان قبل أن یقع على األرض، وإنه لیأتي یوم القیامة بقرونها وأظالفها وأشعارها، فطیبوا بها نفسً

ا"  مَ احِهِ فَ لَهُ علَى صِ عَ رِجْ ى وكَبَّرَ، ووَضَ ــمَّ ، وسَ ما بيَدِهِ هُ ، ذَبَحَ ِ ِ أقْرَنَنيْ نيْ لَحَ ــنيِ أمْ ــلَّمَ بكَبْش لَّى اهللاُ عليه وس ى النبيُّ صَ حَّ ومن حدیث أنس رضي اهللا عنه قال: " ضَ

رواه البخاري ومسلم.

ــم نعمة وفضل من اهللا على عباده، وفرصة  ــر ذي احلجة على غيره من األيام، وأن هذه املواس ــلم فضل العمل في عش ــبق ولغيره تبني لك أخي املس لكل ما س

عظيمة يجب اغتنامها، إذ تبني لك كل هذا، فحري بك أن تخص هذه العشر من العناية واالهتمام، وأن حترص على مجاهدة نفسك بالطاعة فيها، وأن تكثر من 

أوجه اخلير وأنواع الطاعات، فقد كان هذا هو حال السلف الصالح في مثل هذه املواسم، فكانوا ـ أي السلف ـ يعظمون ثالث عشرات: العشر األخيرة من رمضان 

والعشر األولى من ذي احلجة، والعشر األولى من محرم.
 

ــم متر عليكم وأنتم في غفلة عن ربكم؛ ألنها أفضل أيام الدنيا، فقد ال تعود إليكم أبدا فتعضوا على أصابع الندم، فاعمروا  ــاعات هذا املوس وأخيرا فال  تدعوا س

أوقاتكم فيها بشتى الطاعات: كقراءة القرآن، وترطيب اللسان بأحب الكالم إلى اهللا: سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر، وبالدعاء، والصدقة، وبر 

الوالدين، وصلة األرحام  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  وغير ذلك من طرق اخلير وسبل الطاعة؛ ألنها ستضاعف إلى ثواب اجلهاد  ولذلك قال ابن رجب -رحمه 

ــتثناء. فهنيئا ملن سابق غيره فيها بكل عمل صالح، وتعسا ملن فرط فيها ولم يغنم منها  ــر مضاعفة بغير اس اهللا تعالى: أن جميع األعمال الصاحلة في العش

شيئ، . وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني وكل عام وأنتم بألف خير . 

۱٦





إعداد األستاذ الدكتور: وليد مجلي العواوده
جامعة آل البيت /كلية األعمال/ قسم إدارة األعمال واإلدارة العامة

   لقد أصبحت الدول واألمم اليوم أحوج إلى ما تكون إلى التفكير استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى فاألحداث العالمية المتسارعة اليوم من ثورة االتصاالت 
والمعلوماتية، وانهيار الشيوعية، وظهور قطب واحد يسيطر على العالم، وظهور ألمانيا موحدة ، وظهور كوريا الشمالية كقوة اقتصادية وعسكرية نووية 
وزيادة قدرات الحاسب، وقصر حياة المنتجات والعولمة، والتغيرات في القوى البشرية من حيث طبيعتها وديمغرافيتها، ونقص مستمر في الموارد الطبيعية 
ووعي المستهلكين، وما رافق ذلك كله من أمراض فّتاكة وحروب باتت تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كل الدول والمجتمعات، وفي شتى الميادين 

االقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  والقانونية  والتقنية  والطبيعية؛ فما هو التفكير اإلستراتيجي  (Strategic Thinking)؟ 
    التفكير االستراتيجي؛ ببساطة جزء هام من اإلستراتيجية، وهوعملية تفكير مقصودة وعقالنية، تركز على دراسة وتحليل العوامل والمتغيرات الموجودة في 
البيئة الداخلية وفي البيئة الخارجية، والتي تؤثر على النجاح طويل المدى للمنظمة أو الفريق أو الفرد مستبقالً واالستعداد لها، والتفكير اإلستراتيجي أيضاً 
يتضمن التوقع الدقيق والمدروس للتهديدات للحماية منها، والفرص التي يجب متابعتها واستغاللها، ونقاط القوة لتعزيزها، ونقاط الضعف للتخلص منها، وذلك 
عن طريق التفكير االستراتيجي الذي ُيمكن من االنتقال بالمنظمة خطوة بخطوة بسرعة وثبات تجاه رؤية واضحة مبنية على أسس سليمة وواقعية تعمل على 

التغيير اإليجابي لواقع ومستقبل المنظمة، وكيفية استغالل العوامل الخارجية والداخلية لصالح المنظمة . 
للبقاء  المطلوبة  الجديدة  واألفكار  االستراتيجية،  والخطط  األهداف  من  إلى وضع مجموعة واضحة  المطاف  نهاية  في  اإلستراتيجي  والتحليل  التفكير  يؤدي 
واإلزدهار في بيئة تنافسية ومتغيرة. كما يتطلب التفكير االستراتيجي البحث والتفكير التحليلي، واالبتكار، ومهارات حلّ المشكالت، ومهارات االتصال والقيادة 
والحسم. ومن أهم الوسائل الكتساب التفكير اإلستراتيجي هو تخطيط السيناريو؛ فرغم أن أحد أسباب فشل التخطيط اإلستراتيجي على مدى فترات زمنية أطول 
هو أن المديرين االستراتيجيين، بحماسهم األولي لتقنيات التخطيط، قد ينسون أن المستقبل ال يمكن التنبؤ به تماماً. فحتى أفضل الخطط الموضوعة يمكن أن 
تنهار إذا حدثت حاالت طوارئ غير متوقعة، وهذا يحدث طوال الوقت. فلذلك صياغة الخطط تستند إلى سيناريوهات "ماذا لو" حول المستقبل. إذ تكون بعض 

السيناريوهات متفائلة والبعض اآلخر متشائم، حيث ُيطلب من فرق المديرين وضع استراتيجيات محددة للتعامل مع كل سيناريو.
   ترجع أهمية التفكير اإلستراتيجي إلى إمكانية أن يتغير المشهد التنافسي بسرعة ألي منظمة. فقد تظهر اإلتجاهات الجديدة بسرعة، وتتطلب منك اإلفادة منها 
أو التخلف عن الركب. فمن خالل دمج التفكير اإلستراتيجي اليومي في روتين عملك وحياتك، ستصبح أكثر مهارة في توقع الفرص والتنبؤ بها واإلفادة منها 
وعلى المستوى الفردي، يسمح لك التفكير اإلستراتيجي بتقديم مساهمة أكبر في دورك، وتصبح أكثر أهمية لمنظمتك، وإثبات أنك على استعداد للتحكم في موارد 

أكبر.
  يتميز التفكير االستراتيجي عن التفكير العادي بأنه ينظر إلى شمول الصورة فيدرس الماضي جيداً ويعرف الحاضر ويتوقع المستقبل ويستعد له، وبالتالي 
تتميز األفعال والخطوات المترتبة على عملية التفكير بأنها رد فعل مستقبلي بعيد المدى؛ ويميز صاحب التفكير االستراتيجي بأن يجعله من أصحاب البصائر 
الثاقبة، ويمنحه القدرة على صياغة الغايات واألهداف بعيدة المدى، ويخلق لديه القدرة على دراسة وتحليل وتقييم البيانات وُصنع القرار المناسب واالستغالل 
األمثل للموارد المتاحة وتقديم أعلى جودة ممكنة. إذ يوجد نوعين من التفكير، هما: التفكير االستراتيجي: وهو التفكير بعيد المدى، والذي يهتم بالفكرة العامة 
الرؤية  لتحقيق  اتخاذها اآلن  الواجب  الخطوات  بالحاضر والواقع والتفكير في  المدى، والذي يهتم  التفكير قصير  التشغيلي: وهو  إليها؛ والتفكير  والوصول 
اإلستراتيجية وكل نوع منهما يفتقر لألخر. فالتفكير التشغيلي بدون التفكير االستراتيجي سيؤدي إلى عمل عشوائي ال رؤية له، والتفكير اإلستراتيجي بدون 

التفكير التشغيلي هو مجرد عالم من الخيال ال تنفيذ فيه.
  وبناًء على ما سلف، يمكن القول أن أصحاب التفكير اإلستراتيجي هم صناع المستقبل، وأصحاب التفكير التشغيلي هم أصحاب الحاضر، وبالتالي المستقبل 

يعتمد على الحاضر، والحاضر يحتاج إلى استشراف ورؤية المستقبل.
  ُيعاني البعض من المشكالت التي تواجه التفكير االستراتيجي، منها : 

۱. مشكلة عدم معرفة حقيقة الشيء ؛ فكثير من الناس يظّنون إنهم بالفعل يفكرون تفكيراً استراتيجياً، وأنهم يمتلكون القدرة والخبرة الالزمة لقيادة األزمات 
وتعلم ما تحتاج من مهارات  وتوقعها، وتحليلها فالنفس تخدع دائماً، ولهذا يجب أن تتابع دائماً مع متخصص في التفكير االستراتيجي وتقييم نفسك دائماً 

الكتسابها. 
الرؤية   الخطوات، ورسم  للتفكير والتحليل، وتحديد  كبير  إلى وقت  التفكير اإلستراتيجي  التنفيذ؛ يحتاج  المستخدم في  الوقت  الوقت وكثرة  ۲. مشكلة ضيق 
واإلطالع على الصورة الكلية، وبعض الناس يعتبرون هذا قد يجعل األمر يمر بشكل أبطأ، ولكن حقيقة األمر كل ساعة تستهلكها في التفكير توفر عليك أربع 

ساعات من العمل وإن التقدم بسرعة عشوائية يؤدي إلى السقوط أما التقدم بمستوي معتدل مع الثبات أفضل بكثير.
۳. التحيزات المعرفية؛ األخطاء المنهجية في ُصنع القرار البشري التي تنشأ من طريقة معالجة الناس للمعلومات، إذ يمكن أن تؤدي التحيزات المعرفية الشائعة 

إلى سوء ُصنع القرار.
وأخيراً ال ُبّد من أن ننوه إلى أن قادة الجيوش  ومفكري العلوم العسكرية هم الذين أنشوا هذا الفكر فالمصطلحات المتداولة في الفكر اإلستراتيجي المعاصر 
كاألهداف، ونقاط القوة ونقاط الضعف  والفرص والتهديدات هي باألصل وليدة الفكر اإلستراتيجي العسكري. فكلمة استراتيجية  (Strategy) كلمة مقترضة 
من األدب العسكري بدأ انتقالها من مجال العلوم العسكرية إلى مجال إدارة األعمال بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ تطبيقها في ميدان األعمال عام ۱۹٥۱م 

عندما أشار ( نيومان ) إلى أهمية اإلستراتيجية في التخطيط للمشاريع االقتصادية.

احلاجة إلى التفكير االستراتيجي

۱۷



Why Its Important To Learn English?

In general language is important because it’s one of the 
main ways to communicate and interact with people and 
communities around usIt keeps us in contact with other 
peopleEnglish language in particular plays an essential 
role in our lives as it helps in communication It is the 
main language for studying any subject all over the world
English is important for students as it broadens their 
minds develops emotional skills and improves their 
quality of life by providing job opportunities

      It is most widely used in communicating around the 
worldIn additionit is spoken as the �rst language in many 
countriesEnglish is playing a major role in many sections 
ie education medicine engineering business and so 
on�ere are many reasons that make English language is 
the most important one in the world

English is the most spoken language in the worldOne 
out of Five people can speak or at least understand itIt is 
the language of sciencetourismand computersKnowing 
English increases your chances of getting a good feature in 
the future

If you speak Englishyou won’t need to use translation 
and subtitles to enjoy your favorite books�lmsand TV 
shows It is also the language of the Internet Many 
websites are written in English and if you understand ityou 
will have way too many resources on the internetFurther
moreyou can learn about other cultures when learning 
EnglishFew experiences will make you grow as a person 
and make you professional in many �elds in life

Stages of learning English

1Memorizing and writing words

�e purpose of this stage is to collect as many simpleeasy 
words as possible that we use daily in our lives and that are 
indispensable to become the base and foundation upon 
which the following stages are built

2Listening and answering

�is stage is important because what you hear is what you 
will learn so be very careful in choosing the pronuncia
tion source because it will become your main cognitive 
component in learning English

3Sentence construction

In this advanced stage look for audio and visual content

such as translated and Englishlanguage documentaries
and watch them well more than once and make sure at 
this stage to select some of the sentences that you heard 
and repeated more than once

4Translation abandonment 

At this stagesearch for the audio and visual content of the 
article in English but this time abandoned the subtitle
and only watched and voiced commentary and watched 
this content more than once and listened with some focus 
and then extracted the most sentences that your ears 
composedand stuck in your mind well even if you do not 
understand them Its meaning repeat it with the same 
vocal performanceand then search for its translation by 
yourself

5Practice stage

At this stageyou will practice the English language more 
aggressively such as giving up the mother tongue and 
replacing it with English such as changing the phone’s 
settings so that its use is entirely in Englishas well as the 
case with a personal computertabletor TV channel

    Learning English at home is possibleIt is within your 
hand and not impossible as some portray itIn the begin
ning you have the desire to learn and determine to be 
committed to a timetable in which you de�ne your goals 
during a certain period of time in addition to having a 
strong knowledge source that helps you understanding all 
the skills and enlightens you the way with some organiza
tion and arrangement until Dont fall into the trap of clutter 
or distraction and hence boredom

ByCaptain DrBashar Mohammad AlKasasbeh
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 إعداد : مراد محمد الوريكات / قسم اخلدمات 

أسباب النرجسّية
من غير المعروف ما الذي ُيسّبب اضطراب الشخصّية النرجسّية كما هو الحال مع غيره من االضطرابات النفسّية، لكّن األسباب الُمرجحة 

لإلصابة بهذه النوعّية من األمراض سببان: 
 • عدم الّتفاهم في العالقة بين الوالدين والطفل؛ فإّما االهتمام الُمفَرط أو النقد الُمفَرط له في مرحلة الّطفولة. 

 • أسباب وراثّية ونفسّية مرتبطة باالّتصال بين الّدماغ والّسلوك والّتفكير. 

عوامل الخطر
ُيعتبر اضطراب الشخصّية النرجسّية اضطراباً نادراً، لكن قد تظهر سمات النرجسّية خالل مرحلة الّطفولة أو الُمراهقة حيث تؤّثر النرجسّية 
ونفسّياً)  وراثّياً  (أي  لذلك  بيولوجياً  القابلون  للخطرهم  الُمعّرضين  األطفال  أن  الباحثين  بعض  يعتقد  لكن  اإلناث  مَن  أكثَر  الّذكور  على 
والُمعّرضون ألساليب تربية بالغت في تأكيد خصوصيتهم وتميُّزهم كأطفال، وقد تكون انتقادات المخاوف والفشل كذلك فالّطفل قد ُيخفي 

تدّني احترام الّذات من خالل تطوير شعوٍر سطحيٍّ بالكمال والّسلوك الذي يدل على الحاجة إلى اإلعجاب الُمستمّر.

ُمضاعفات النرجسّية
ُمضاعفات اضطراب الشخصّية النرجسّية إذا ُتِرَكت دون عالج ُيمكن أن تشمل ما يأتي: 

 • صعوبات في العالقات االجتماعّية. 
 • مشاكل في العمل أو المدرسة. 

 • االكتئاب. 
 • تعاطي المخّدرات أو الكحول .

 • أفكار انتحارّية أو ُمحاوالت حقيقّية باالنتحار. 
تشخيص النرجسّية

يتم تشخيص اضطراب الشخصّية النرجسّية على عّدة أُسس، منها : 
 • األعراض والعالمات . 

 • تقييم نفسّي شامل، قد يشمل اإلجابة عن أسئلة ُمحّددة باستبيانات خاّصة. 
 • اختبار بدنّي، وفحوصات للتأّكد من عدم وجود مشكلة عضوّية ُتسّبب األعراض. 

العالج
ُيعّد العالج النفسّي البداية األساسّية لعالج اضطراب الشخصّية النرجسّية؛ فهو ُيساعد على إصالح عالقات المريض، ويجعل ترابطه مع 

اآلخرين أكثر حميمًة وصدقاً، وُيساعد في فهم أسباب عواطفه وعدم ثقته باآلخرين، أو احتقاره لهم، أو لنفسه. 

قد يكون من الّصعب تغيير الّسمات الشخصّية، لذلك من الُممكن أن يستغرق العالج عّدة سنوات، ويتوجه العالج إلى ُمساعدة المريض 
ل االنتقادات أو الفشل  على الحفاظ على عالقات شخصّية جّيدة في العمل، وإدراك وقبول اإلمكانات الحقيقّية لُيصبح أكثر قُدرًة على تحمُّ
للّتحقيق  ُتؤّثر باحترامه لذاته، واإلفراج عن رغبته بتحقيق أهداف غير قابلة  وزيادة قدرته على تنظيم مشاعره، وفهم القضايا التي 

واكتساب رضا على ما ُيمكن تحقيقه وما تّم تحقيقه كذلك. 

ال توجد أدوية ُمستخدمة خّصيصاً لعالج اضطراب الشخصّية النرجسّية، لكن إذا كان ُهناك أعراض اكتئاب أو قلق أو غيرها ُيمكن أن 
يحُصل المريض على أدوية ُمضاّدات اكتئاب أو األدوية الُمضاّدة للقلق. 

 

النرجسّية : هي الَعَظمة الَمَرضّية، وُتعّد اضطراباً عقلّياً ُيعّزز شعور الّشخص بأهمّيته الخاّصة وحاجته لإلعجاب، وعدم الّتعاُطف مع اآلخرين 
لكّنه قد ُيخفي وجود قّلة ثقة بالّنفس، واحترام قليٍل للّذات يجعل الُمصاب ُعرضًة ألّي انتقاد. ُيسبب اضطراب الشخصّية النرجسّية مشاكل كثيرًة 
في مجاالت الحياة، مثل عالقات العمل، أو المدرسة، أو الّشؤون المالّية، إذ ال يشعر الُمصاب بالّرضا لعدم حصوله على امتيازات أو اإلعجاب 

الذي يعتقد أنه يستحّقه، وبالمقابل، قد ال يتمّتع اآلخرون بوجوده، ولذلك تكون عالقاته ُمضطربًة. 
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إعداد : شروق أمجد الضمور 
 قسم العلوم الطبية التطبيقية
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 بقلم الطالبة : بيلسان فيصل النجار
 تخصص اإلسعاف الطبي املتخصص  
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بقلم الطالبة : بتول أمين خليفة
 اإلسعاف الطبي املتخصص 
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إعداد الطالبة : إسراء أبو زيد
تخصص إدارة الكوارث واألزمات 
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 بقلم الطالبة : بيان عمر أبو الشيخ 
 تخصص اإلسعاف الطبي املتخصص 
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 إعداد : قسم اإلعالم والعالقات العامة

عندما عاد توماس أديسون إلى املنزل قال ألمه : هذه الرسالة من إدارة املدرسة ...
ً بالنسبة له وعلى قدراته  قاومت األم دموعها وهي تقرأ الرسالة لطفلها بصوت عالي " ابنك عبقري واملدرسة متواضعة جدا

من فضلك علّميه في املنزل  "  .
مرّت سنوات وتوفيت والدة أديسون وأصبح أكبر مخترع في تاريخ البشرية ، وفي أحد األيام وهو يقوم بالبحث في خزانة أمه عثر 

ً فمن صباح الغد  لن ندخله املدرسة " على رسالة كان نصها " ابنك غبي جدا
لقد اكتشف بعد سنوات من موتها كذبة قالتها والدة توماس أديسون غيّرت مجرى حياته والبشرية .

...." ً ً ولكن بفضل والدته الرائعة أصبح عبقريا ً غبيا ً وبعدها كتب في دفتر مذكراته : " أديسون كان طفال بكى أديسون كثيرا
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