
 توقيع عدد من المنح 
البحثية لكرسي التويجري 

للدراسات اإلنسانية 

السيرة الذاتية لمعالي مدير 
الجامعة األستاذ الدكتور 

سليمان أبا الخيل

أبا الخيل يترأس اجتماع 
اللجنة العليا المشرفة 

على النوادي الصيفية

أمير الرياض: دور الجامعة 
كبير في تقديم رسالتها 

ص 17 التعليمية والثقافية
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مرآة   الجامعة
17 35-4

أبا الخيل: األمر الملكي الكريم وسام شرف وعز ومعزة

بأمر الملك.. أبا الخيل مديرا للجامعة بمرتبة وزير
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزي�ز– حفظه الله – أمراً ملكياً يقضي 
بتعيين األس�تاذ الدكتور س�ليمان بن عبدالله أبا 
الخي�ل مدي�راً لجامع�ة اإلمام محمد بن س�عود 

اإلسالمية بمرتبة وزير.
األس�تاذ  الجامع�ة  مدي�ر  معال�ي  ورف�ع 
الدكتور س�ليمان ب�ن عبدالله أبا الخيل، ش�كره 
وامتنان�ه لخ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين المل�ك 
س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز– حفظ�ه الل�ه – عل�ى 
 صدور األم�ر الملك�ي بتعيينه مدي�را للجامعة.

وق�ال في تصريح بهذه المناس�بة: » الحمد الله 
على ما هيأ وانعم به علينا من نعم عظيمه وأالء 
جسيمه أفضلها أكملها وأتمها وأكثرها تحقيقاً 
للس�عادة والطمأنين�ة في الدني�ا واآلخرة نعمة 
اإليمان والمعتقد الصحيح ثم تطبيق شريعة الله 
عز وجل المس�تمدة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وس�لم وما كان عليه س�لف هذه 
األمة ثم هذه الوالية الش�رعية الراشدة المتمثلة 
ف�ي والة أمرن�ا وعل�ى رأس�هم خ�ادم الحرمين 
الش�ريفين الملك س�لمان بن عبد العزيز، وسمو 
 ول�ي عه�ده األمين، وس�مو ول�ي ول�ي العهد«.

وأض�اف : » لق�د واكب ه�ذه الخط�وات الرائدة 
خط�ط مس�تقبلية ورؤى عميق�ة تجم�ع بي�ن 

األصال�ة والمعاص�رة وأعم�ال وجه�ود عظيمة 
جعل�ت المملك�ة العربي�ة الس�عودية تقف في 
هذا الزمن عزيزة ش�امخة قوي�ة مهابة الجانب 
تعمل م�ن أجل رفاهي�ة أبنائها ورفع مس�توى 
معيش�تهم وتهيئة كل السبل والوسائل واألدوات 
والطرق والمناهج التي تعينهم وتجعلهم أعضاء 
عاملين نافعين ولبنات صالحة في هذا المجتمع 
الكريم وتخدم أبناء األمة اإلس�المية في مشارق 
األرض ومغاربه�ا بل والعال�م أجمع وفق منهج 
 يتميز بالوسطية واالعتدال والسماحة واليسر«.
وأك�د أن األم�ر الملك�ي بتعيينه مدي�را لجامعة 
اإلمام وس�ام ش�رف وع�ز ومعزة لم�ن يختاره 
ويعين�ه بمثل ه�ذه األعمال الش�رعية والعلمية 
واألكاديمية والوطنية ، وس�يكون له دافعاً قوياً 
إل�ى ب�ذل المزيد م�ن الجه�د والعم�ل المخلص 
الص�ادق فيم�ا يرف�ع ص�رح الجامع�ة لتحقق 
رسالتها وأهدافها بالطريقة التي تقدمها للعالم 
كأنموذج ح�ي لما تقوم علي�ه مملكتنا الحبيبة 
من ثواب�ت ومبادئ وقيم ودعائم يس�تفيد منها 
الجمي�ع ويستش�عرون م�ن خالله�ا الحقيق�ة 
الناصع�ة والخلفي�ة الواضح�ة لب�الد الحرمين 
وقبل�ة المس�لمين ومهوى أفئدته�م ومتطلعهم 

والمعينة لهم والناصرة لقضاياهم.

مدير الجامعة: سنبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص
الصادق فيما يرفع صرح الجامعة لتحقق رسالتها وأهدافها
أبا الخيل يلتقي منسوبي الجامعة ويؤكد على أهمية خدمة الطالب والطالبات
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بعد صدور األمر الملكي بتعيينه مديرًا للجامعة بمرتبة وزير.. أبا الخيل:

ثقة الملك سلمان وسام شرف وتاج على 
الرأس.. وأمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة

هدفنا خدمة الطالب والطالبات وتيسير أمورهم وشؤونهم والنظر في متطلباتهم والعطف عليهم
رف�ع معالي مدير الجامعة األس�تاذ الدكتور 
س�ليمان ب�ن عبدالل�ه أب�ا الخي�ل آيات الش�كر 
والعرف�ان واإلخ�الص، مقرونة بالدع�اء لخادم 
الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
-حفظ�ه الل�ه ورع�اه- عل�ى الثق�ة الغالية في 
تعيين�ه مديراً لجامع�ة اإلمام محمد بن س�عود 

اإلسالمية بمرتبة وزير.
وقال معاليه خالل لقائه منس�وبي الجامعة 
والطالب: الشك أن هذا األمر الملكي وسام شرف 
عل�ى ص�در اإلنس�ان وتاج عل�ى رأس�ه، وأمانة 
عظيمة ومسؤولية جسيمة، نسأل الله أن يعيننا 
عل�ى حمله�ا وأدائها والقيام بها لخدمة رس�الة 
ه�ذه الجامع�ة العريق�ة العتي�دة، والمؤسس�ة 
العمالق�ة، وُيحق�ق أهدافه�ا ويجعله�ا -ب�إذن 
الله- تقف عزيزة شامخة في علومها ومعارفها 
ومنسوبيها في داخل المملكة وخارجها، لتؤدي 
كل م�ا ُيطلب منها ولتكون مثاال رائعا وأنموذجا 
حيا لخريجيه�ا من الطالب والطالب�ات، ليعملوا 
بأمان وجد وإخالص وصدق فيما يحقق مصلحة 
دينهم وعقيدتهم ووطنه�م وتطلعات والة أمرنا 

-حفظهم الله.
وح�ث معالي أ.د. س�ليمان أب�ا الخيل جميع 
المس�ؤولين ف�ي الجامع�ة م�ن وكالء، وعمداء 
األقس�ام  ورؤس�اء  العم�داء،  ووكالء  كلي�ات، 
واألساتذة والموظفين والموظفات على اإلخالص 
وبذل كل ما ُيس�تطاع للقيام بمهامهم وما ُيناط 
به�م من أعمال، وأن يعلموا جميعاً، فإنما وجدنا 
هن�ا لخدمة الطالب والطالبات وتيس�ير أمورهم 
وشؤونهم والنظر في متطلباتهم والعطف عليهم 
والحنو ف�ي كل م�ا يحتاجون إلي�ه، والرفق في 
كل المجاالت التي هم عليها، وكذلك اس�تقبالهم 
والتعرف على مشكالتهم وقضاياهم وحاجاتهم 
ألنهم أبناؤنا، فكم�ا نحب ألبنائنا الخير والفضل 
واالستقامة والمنهج السليم والعقيدة الصحيحة 
فإن هؤالء الطالب هم كذلك، وأنا انظر إليهم بهذا 

المنظار، وأعطيهم حقهم من التقدير واالحترام 
ألنهم رجال المستقبل وعدته وهم حماة العقيدة 

والوطن.
ودع�ا معاليه ط�الب وطالب�ات الجامعة أن 
يكون�وا لِبنات مباركة في هذا المجتمع المبارك، 
بالد التوحيد وقبلة المس�لمين ومهوى أفئدتهم، 
وب�الد الحرمي�ن الش�ريفين المملك�ة العربي�ة 
الس�عودية الت�ي ترع�ى الحق�وق وتق�وم عل�ى 
الع�دل، وتعمل كل ما تس�تطيع م�ن أجل خدمة 

ه�ذا الدين في مش�ارق األرض ومغاربها، قائمة 
على أصوله�ا، ثابتة على قواعدها التي أسس�ت 
عليها من الوحدة الشرعية والوطنية، والنهل من 
المعين الصادق والمورد الزالل كتاب الله وس�نة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف 
هذه األمة، فهي دولة ُس�نية س�لفية عظيمة لها 
شأن كبير ومنزلة رفيعة بين العرب والمسلمين، 
ب�ل ف�ي كل دول العال�م، فلنعل�م ذل�ك ولندركه 

ولنجعله نصب أعيننا وعلى بالنا دائماً وأبداً.

الجمي�ع  الخي�ل  أب�ا  س�ليمان  أ.د.  ووج�ه 
إلى استش�عار عظم العم�ل وكبر المس�ؤولية، 
واالبتعاد ع�ن الدع�اوى واألباطي�ل واألراجيف، 
واالبتع�اد عن الغيبة والنميم�ة وتناول األعراض 
مما ال فائدة فيه بل هو زيادة في اآلثام واألوزار، 
فإن اإلنس�ان إلذا رحل من هذه الدنيا لم ُيس�أل 

إال عن عمله.
وأوض�ح معالي�ه أن طال�ب العلم المنتس�ب 
له�ذه الجامعة ليس كغيره، س�واء في مقاله أو 

حال�ه أو أفعال�ه أو ف�ي كل ش�ؤونه، ولذلك فإن 
الطالب س�واء في الدراس�ات العليا أو الجامعية 
أو ف�ي المعاهد العلمية، يج�ب عليه أن ينصرف 
للتعلم والتعليم واالس�تفادة واالس�تزادة، وكذلك 
االس�تفادة مما ُهيئ له من المرافق والمنش�آت 
وتعزي�ز انتمائ�ه لدين�ه ووطن�ه وعقيدته ووالة 
أم�ره، والوقوف صفاً متراصاً معه، ألننا في زمن 
متس�ارع متصارع، الفتن لها صولة والمش�اكل 
وأهل الفس�اد لهم جولة، وق�د وجهت إلينا وإلى 
صدور أبنائنا السهام المسمومة الخطيرة، سواء 
ف�ي الجوانب الفكرية والمنهجية أو في الجوانب 

األخالقية والسلوكية.
وق�ال معالي�ه إن هناك م�ن يري�د النيل من 
ثوابت ومب�ادئ ديننا وبلدنا، فالل�ه الله أن ُتؤتى 
ه�ذه الدي�ار وهذا الوط�ن، وطن اإلس�الم، وطن 
الق�رآن والس�نة، وط�ن التوحي�د، وط�ن الخير 
والعدل والفضل من قبلنا، والله الله بالعلم النافع 
والعم�ل الصالح، وأن نكون على قدر ما ننتس�ب 

إليه من العلم الشرعي.
وأش�ار معاليه إلى أنن�ا نعيش -ولله الحمد- 
في نعم�ة التوحي�د وإخ�الص العب�ادة لله -عز 
وجل- التي نتفيأ ظاللها غضة طرية كما جاءت 
ف�ي كت�اب الله وس�نة رس�وله صلى الل�ه عليه 
وسلم، وتطبيق شريعة الله -عز وجل- مستمدة 
من الوحيين الكريمين، ثم هذه الوالية الش�رعية 
الصالح�ة بقي�ادة خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين 
الملك س�لمان بن عبدالعزيز، وس�مو ولي عهده 
األمين، وس�مو ولي ول�ي العهد األمين -حفظهم 
الله-، مما نتج ع�ن ذلك -ولله الحمد- هذا األمن 
واألم�ان والطمأنينة واالس�تقرار ورغ�د العيش 
ال�ذي يض�رب أطناب�ه ف�ي كل ش�بر م�ن ه�ذه 
األراض�ي المباركة، ولذل�ك ال بد أن يكون لنا دور 
فاعل وأثر واضح طالب�ا وطالبات وأعضاء هيئة 
التدري�س وموظفي�ن وموظف�ات للحفاظ على 

هذه المكتسبات والمقدسات والمقدرات. 

على جميع مسؤولي الجامعة استقبال الطالب والتعرف على 
مشاكلهم وقضاياهم وحاجاتهم ألنهم أبناؤنا

بالدنا قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.. وتعمل كل ما 
تستطيع من أجل خدمة هذا الدين في مشارق األرض ومغاربها

خالل استقباله وتهنئته ألبا الخيل

أمير الرياض: دور الجامعة كبير في تقديم رسالتها التعليمية والثقافية بما 
يضمن تحصين شبابنا من األفكار الضالة

اس�تقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل 
ب�ن بن�در ب�ن عبدالعزيز أمي�ر منطق�ة الرياض 
بمكتب�ه بقص�ر الحكم، معال�ي مدي�ر الجامعة 
األس�تاذ الدكتور س�ليمان بن عبدالل�ه أبا الخيل، 
ال�ذي قدم للس�الم على س�موه بمناس�بة تعيينه 

مديرا للجامعة.
وفي بداية االستقبال هنأ سموه معاليه، مثنياً 
عل�ى دور الجامعة في تقديم رس�التها التعليمية 
والثقافية بما يضمن تحصين شبابنا من األفكار 
الضالة، متمنياً سموه لمعاليه التوفيق في عمله.
حض�ر اللق�اء وكالء الجامع�ة الذين تقدمهم 
الدكتور فوزان الفوزان، وعدد من عمداء الكليات 

وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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المؤهالت العلمية:
الثانوي�ة: ش�هادة الثانوي�ة العامة 

في المعاهد العلمية.
الجامعي�ة: ش�هادة البكالوري�وس 
في الشريعة من كلية الشريعة وأصول 
الدين بالقصي�م - جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية 1405/1404ه�. 
الماجستير: في الدعوة واالحتساب 
الش�ريعة  بكلي�ة  الفق�ه  قس�م  م�ن 
بالري�اض جامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن 

سعود اإلسالمية 1407ه�.
المق�ارن  الفق�ه  ف�ي  الدكت�وراه: 
والسياسة الش�رعية من المعهد العالي 
للقضاء جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية 1412ه�.
علماء الزمهم واستفاد منهم:- 

- س�ماحة الش�يخ عبدالعزي�ز بن 
عبدالله بن باز -رحمه الله -.

- سماحة الشيخ محمد بن عثيمين 
-رحم�ه الل�ه -الزم�ه وأخ�ذ عن�ه في 
العقي�دة والتفس�ير والحدي�ث والفقه 

والفرائض والنحو واآلداب وغيرها.
- س�ماحة الشيخ األس�تاذ الدكتور 

صالح بن فوزان الفوزان.
الحياة العملية:

- ُعي�ن على وظيف�ة »معيد« بكلية 
الش�ريعة وأص�ول الدي�ن ف�ي القصيم 

1404/9/21ه�.
- ُعي�ن عل�ى وظيف�ة »محاض�ر« 
بكلي�ة الش�ريعة وأص�ول الدي�ن ف�ي 

القصيم 1409/3/29ه�.
- ُعين على وظيفة »أستاذ مساعد« 
بكلي�ة الش�ريعة وأص�ول الدي�ن ف�ي 

القصيم 1412/12/29ه�.
- ُعين على وظيفة »أستاذ مشارك« 
بكلي�ة الش�ريعة وأص�ول الدي�ن ف�ي 

القصيم 1417/2/1ه�.
للقب�ول  عمي�داً  ُعي�ن    -
وش�ؤون الط�الب بفرع جامع�ة اإلمام 
محم�د بن س�عود اإلس�المية بالقصيم 

1413/10/20ه�.
- ُكلِّف باإلش�راف على فرع جامعة 
اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المية 
بالقصي�م ث�م رئيس�اً ألجهزته�ا ع�ام 

1414ه�.
الكري�م  الس�امي  األم�ر  ص�در   -
بتعيين�ه وكي�اًل لجامعة اإلم�ام محمد 
م�ن   ابت�داًء  اإلس�المية  س�عود  ب�ن 
1417/9/17ه�، وش�غل هذا المنصب 

حتى1427/4/12ه�.
»أس�تاذ«  درج�ة  عل�ى  حص�ل   -
ف�ي الفقه ف�ي قس�م الفق�ه المقارن 
ف�ي  للقض�اء  العال�ي  المعه�د  ف�ي 

1426/9/12ه�.
الكري�م  الس�امي  األم�ر  ص�در   -
بتعيين�ه وكي�اًل لجامعة اإلم�ام محمد 
للدراس����ات  ب�ن س�عود اإلس�المية 
والتطوي�ر واالعتماد األكاديم�ي ابتداًء 

من 1427/4/12ه�.  
- ص�در األم�ر الس�امي الكريم ذو 
الرقم )أ/31( والتاريخ 1428/3/3ه� 
بتعيينه مديراً لجامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية.
الكري�م  الس�امي  األم�ر  ص�در   -
والتاري�خ  ب(  )5310/م  الرق�م  ذو 
1431/7/7ه�� بالموافق�ة عل�ى قرار 
المؤتم�ر العام الرابع التح�اد جامعات 
العال�م اإلس�المي المنعقد ف�ي جامعة 
الدول�ة للعلوم االقتصادي�ة في )باكو( 
أذربيجان خالل الفت�رة 26-29جمادى 
 14-10 المواف�ق  األولى1431ه�� 
للمجلس  مايو2010م، بتعيينه رئيس�اً 
العال�م  جامع�ات  التح�اد  التنفي�ذي 

اإلسالمي.

الكري�م  الس�امي  األم�ر  ص�در   -
بتعيين�ه نائباً للرئي�س األعلى للجامعة 

اإلسالمية العالمية في إسالم أباد.
الكري�م  الس�امي  األم�ر  ص�در   -
بتعيين�ه نائباً للرئي�س األعلى للجامعة 

اإلسالمية في الهور.
الكري�م  الس�امي  األم�ر  ص�در   -
بتعيين�ه رئيس�اً للجامع�ة اإلس�المية 

االفتراضية.
- ص�در األم�ر الس�امي الكريم ذو 
الرقم )أ/21( والتاريخ 1436/2/16ه� 
اإلس�المية  للش�ؤون  وزي�راً  بتعيين�ه 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

اللجان واألعمال األخرى:
أينم�ا وردت.. جامع�ة  )الجامع�ة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (
- عض�و مجل�س كلي�ة الش�ريعة 

وأصول الدين في القصيم .
- رئيس لجنة صن�دوق الطالب في 

فرع الجامعة بالقصيم.
- رئيس وحدة البحث بفرع جامعة 
اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المية 

بالقصيم.
- رئيس لجن�ة الخط�ط والمناهج 
ف�ي  الدراس�ية  والمراج�ع  والكت�ب 

الجامعة.
- عضو لجنة االبتعاث والتدريب في 

الجامعة.                       
المعيدي�ن  لجن�ة  عض�و   -
والمحاضرين ومدرس�ي اللغة ومن في 

حكمهم في الجامعة.                 
- رئي�س اللجنة العلي�ا لالحتفاالت 
بمناس�بة مرور مائة عام على تأسيس 

المملكة في الجامعة. 
- رئي�س لجن�ة فح�ص الرس�ائل 

العلمية في الجامعة.   
- عضو اللجنة العليا للندوة الكبرى 
ع�ن جهود خ�ادم الحرمين الش�ريفين 

في خدمة اإلسالم في الجامعة.
للمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  - عض�و 
العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب 

في الجامعة.                     
- عض�و لجنة دراس�ة الموس�وعة 
ف�ي  اإلنس�ان  حق�وق  ع�ن  العلمي�ة 
اإلسالم وس�ماتها في المملكة العربية 
الس�عودية ف�ي وزارة الخارجي�ة ف�ي 

المملكة العربية السعودية.
-  رئي�س اللجن�ة الدائم�ة للنظ�ام 
ف�ي  األكاديمي�ة  والش�ؤون  الش�امل 

الجامعة.
- رئيس لجنة تطوير مركز دراس�ة 

الطالبات في الجامعة.
الكت�ب  فح�ص  لجن�ة  رئي�س   -
العلمي�ة  والمنش�ورات  والدوري�ات 

والدعوية في الجامعة.
- رئي�س لجنة اختيار مكة عاصمة 
الثقاف�ة العربي�ة لع�ام 1426ه�� في 

الجامعة.
- عض�و لجنة المناصحة في وزارة 
الداخلي�ة ووزارة الش�ؤون اإلس�المية 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
- رئيس لجنة الترقيات واإليفاد في 

الجامعة.
لألم�ن  الدائم�ة  اللجن�ة  رئي�س   -

واالحتفاالت في الجامعة.
- رئيس لجنة التأثيث في الجامعة. 
- رئي�س توزي�ع منطق�ة إس�كان 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 
- رئي�س اللجنة المركزي�ة للقبول 

في الجامعة.                 
- عضو اللجنة التحضيرية للمجلس 
الش�ئون  وزارة  ف�ي  للدع�وة   األعل�ى 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. 

- عضو اللجنة االستش�ارية العامة 
في الجامعة.

- عض�و هيئ�ة المش�روعات ف�ي 
الجامعة.

- المش�رف الع�ام عل�ى ال�دورات 
الش�رعية الت�ي تنظمه�ا الجامعة في 

الداخل والخارج.
لتنظي�م  العلي�ا  اللجن�ة  عض�و   -
مع�رض الكت�اب الدول�ي الثال�ث ف�ي 

الجامعة. 
بي�ن  المفاضل�ة  لجن�ة  عض�و   -

موظفي المراتب العليا في الجامعة. 
- عض�و لجنة تمويل المش�روعات 

في الجامعة.
- عضو لجنة دراسة أوضاع القبول 

في الجامعات بوزارة التعليم العالي. 
أوض�اع  دراس�ة  لجن�ة  عض�و    -
الملحقي�ات  خ�الل  م�ن  المتعاقدي�ن 

بوزارة التعليم العالي.
- عض�و لجن�ة دمج ف�رع جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بفرع 
جامع�ة المل�ك س�عود ب�وزارة التعليم 

العالي.
- عضو التوعية اإلسالمية في الحج 
ب�وزارة الش�ؤون اإلس�المية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد.                                     

العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س  نائ�ب   -
لإلش�راف عل�ى برنامج ضي�وف خادم 
الحرمين الش�ريفين في أمريكا وآس�يا 
الذي أشرفت الجامعة على تنفيذه عدة 

سنوات. 
- رئي�س اللجن�ة اإلش�رافية عل�ى 

األندية الصيفية في الجامعة.
- رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى 

الجامعة والمجتمع.
- رئي�س الجنة التحضيري�ة لندوة 
ف�ي  واالختب�ارات  الدراس�ة  الئح�ة 

الجامعة. 
- عض�و لجن�ة دراس�ة التعليم عن 

بعد بوزارة التعليم العالي. 
- رئيس لجنة دراس�ة أوضاع طالب 

المنح بوزارة التعليم العالي.
- عض�و لجنة دراس�ة إنش�اء قناة 

إسالمية بوزارة الثقافة واإلعالم.
- رئيس لجنة التنسيق بين الجامعة 

ووزارة العدل.
- رئي�س فريق الجامعة لمناقش�ة 

الميزانية بوزارة التعليم العالي.
- رئي�س مجلس الكراس�ي العلمية 

في الجامعة.
- رئيس الهيئة العامة للمشروعات 

في الجامعة.
- رئي�س اللجنة العلي�ا للتعليم عن 

ُبعد.
- عضو مجلس التعليم العالي.

لبواب�ة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
الجامعة اإللكترونية.

لتطوي�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
المعهد العالي للقضاء.

لتطوي�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
معه�د األمير نايف للبح�وث والخدمات 

االستشارية.
- رئي�س الهيئ�ة العلي�ا للتخطيط 

اإلستراتيجي في الجامعة.
- رئيس مجلس مركز الملك عبدالله 
ب�ن عبدالعزي�ز للدراس�ات اإلس�المية 

المعاصرة وحوار الحضارات.
- رئي�س مجلس المركز الس�عودي 
لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات 

والمؤثرات العقلية.
- رئي�س مجل�س مرك�ز الموهب�ة 

واإلبداع والتميز.
- المش�رف الع�ام على موس�وعة 
بهج�ة القراء في حفظ الق�رآن الكريم 

وتدب�ره عل�ى منه�ج الس�لف )عش�رة 
مجل�دات لكل ثالث�ة أجزاء م�ن القرآن 

مجلد(.
- المش�رف العام على الموس�وعة 
الفقهي�ة الميس�رة ف�ي فق�ه القضايا 

المعاصرة )تسعة مجلدات(.
التمي�ز  مرك�ز  عل�ى  المش�رف   -

البحثي في فقه القضايا المعاصرة.
- رئيس مجلس كراسي البحث.

- المش�رف العام على كرسي الملك 
عبدالعزيز لدراسات تاريخ المملكة.

- المش�رف العام على كرسي الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز للقرآن الكريم.

كرس�ي  عل�ى  الع�ام  المش�رف   -
معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري في 

الدراسات اإلنسانية.
- المشرف العام على كرسي أوقاف 

الحرمين الشريفين.
- رئي�س البرنام�ج الوطن�ي ال�ذي 
أسس�ه من�ذ تعيين�ه مدي�راً للجامع�ة 
وأش�رف علي�ه )برنامج أن�ت ياوطني 

أنا(.
- رئي�س اللجن�ة اإلش�رافية عل�ى 
مس�ابقة ش�موخ الوطنية الكبرى في 

الجامعة.
- رئي�س اللجن�ة اإلش�رافية عل�ى 
مش�روع مس�اهمتي لوطن�ي لط�الب 

وطالبات الجامعة.
رئاس�ة اللج�ان العلي�ا لمؤتم�رات 

وندوات الجامعة:
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى 

الله عليه وسلم(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
ومطل�ب  ش�رعي  منه�ج  )الس�لفية.. 

وطني(. 
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

)الرياضيات وتطبيقاتها(.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
الدولي لعلوم وهندسة الحاسوب باللغة 

العربية.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

)شهداء الواجب وواجب المجتمع(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
عل�ى  الرقم�ي  العرب�ي  )المحت�وى 

االنترنت(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

)الوحدة الوطنية.. ثوابت وقيم(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
الحاض�ر  الم�وازي..  )التعلي�م 

والمستقبل(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

اللغويات.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
المملك�ة  ف�ي  المدرس�ي  )الخط�اب 

العربية السعودية(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

)النصيحة.. المنطلقات واألبعاد(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

)األدب في مواجهة اإلرهاب(.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
الدولي األول للجمعية العلمية السعودية 

للتدريب وتطوير الموارد البشرية.
- رئيس اللجنة العليا لمؤتمر)تعليم 
الواق�ع وتطلعات  الس�عودية..  الم�رأة 

المستقبل(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)صناعة الس�الم بلغة الحوار بالتعاون 

مع جامعة دوشيشا اليابانية(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)تعلي�م الطب والعل�وم الطبي�ة باللغة 

العربية.. تجارب وخطوات علمية(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
العربية  المملك�ة  الجماعة واإلمام�ة.. 

السعودية أنموذجاً.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
التكفير.. األس�باب،  العالمي )ظاه�رة 

اآلثار، العالج(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

الدراسات الدعوية )الواقع والمأمول(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)تدريس فق�ه القضاي�ا المعاصرة في 

الجامعات السعودية(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)كراس�ي البحث في المملك�ة العربية 

السعودية(.
- رئي�س اللجنة العليا لندوة )تعليم 
اللغ�ة االنجليزية في المملك�ة العربية 

السعودية(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)محارب�ة اإلرهاب في ضوء الش�ريعة 
العربية  المملك�ة  اإلس�المية.. تجرب�ة 

السعودية أنموذجاً(.
- رئي�س اللجنة العليا لندوة )تعليم 

اللغات األجنبية والعولمة الثقافية(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)اإلس�كان ض�رورة اجتماعية ومطلب 

تنموي ورؤية مستقبلية(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)االستثمار المعرفي ودور الجامعات(.

للن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
الخامس�ة لألس�واق المالية م�ع البنك 

اإلسالمي للتنمية.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

)التوثيق اإللكتروني(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

)الجامعات وخدمة المجتمع(.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
)المخ�درات :حقيقتها وط�رق الوقاية 

والعالج(.
- رئي�س اللجنة العلي�ا لندوة )نحو 
منه�ج علمي أصي�ل لدراس�ة القضايا 

الفقهية المعاصرة(.
- رئيس اللجنة العليا لندوة االنتماء 
رؤى  الع�ام..  التعلي�م  ف�ي  الوطن�ي 

وتطلعات.
- رئيس اللجنة العليا لندوة االنتماء 
الوطن�ي ف�ي التعلي�م العال�ي.. الواقع 

والمأمول.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

الدراسات البالغية.. الواقع والمأمول.
لن�دوة  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
األنظمة الموحدة لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
لمؤتم�ر توظي�ف التقني�ة لخدمة ذوي 

االحتياجات الخاصة.
األول  الملتق�ى  عل�ى  المش�رف   -
ألقسام الدعوة والحسبة في الجامعات 

السعودية.. الواقع والمأمول.
تقني�ة  ملتق�ى  عل�ى  المش�رف   -
المعلومات األول للجامعات السعودية.. 

التحديات والتوقعات.
- المش�رف على ملتقى )المبدعون 

في التدريس الجامعي(.
األول  الملتق�ى  عل�ى  المش�رف   -
ف�ي  والمذاه�ب  العقي�دة  ألقس�ام 

الجامعات العربية.
- المش�رف عل�ى الملتقى العاش�ر 
القطاعي�ن  ف�ي  التدري�ب  لمس�ؤولي 

الحكومي والخاص.
ملتق�ى جه�ود  عل�ى  المش�رف   -
المملك�ة العربية الس�عودية في تعليم 

طالب المنح.
- المش�رف عل�ى اللق�اء التعريفي 
والتوجيه�ي الثال�ث لط�الب وطالب�ات 

التعليم عن بعد.
- المش�رف على ملتقي�ات مديري 

مراك�ز اختب�ارات التعليم ع�ن بعد في 
المعاهد العلمية.

العلم�ي  اللق�اء  المش�رف عل�ى   -
)واقع األكاديمي بالجامعات السعودية 

والتحديات التي تواجهه(.
األول  الملتق�ى  عل�ى  المش�رف   -
ألقس�ام الق�رآن الكري�م وعلوم�ه في 

الجامعات السعودية.
- المش�رف على ورش�ة عمل ذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة وف�رص التعليم 

عن بعد.
مواصف�ات  عل�ى  المش�رف   -

الخريجين.
- المش�رف على منتديات الشراكة 
المجتمعي�ة لصناع�ة البح�ث العلم�ي 

الثالثة في المملكة العربية السعودية.
- المش�رف على منتدى اإلعالم بين 

يدي الشباب.
التعل�م  دورة  عل�ى  المش�رف   -

والتعليم الجامعي.
مط�وري  دورة  عل�ى  المش�رف   -

التعليم الجامعي.
تقني�ات  دورة  عل�ى  المش�رف   -

التعليم.
- المش�رف عل�ى ملتقي�ات.. أث�ر 
المعل�م والمعل�م ف�ي تحقي�ق األم�ن 
الفك�ري ف�ي المؤسس�ات التعليمي�ة، 
منطق�ة  م�ن  كل  ف�ي  أقيم�ت  الت�ي 
الري�اض )محافظة الخ�رج( ومنطقة 
جازان ومنطق�ة حائل ومنطقة الباحة 
ومنطق�ة الحدود الش�مالية والمنطقة 
المكرم�ة  مك�ة  ومنطق�ة  الش�رقية 
عس�ير  ومنطق�ة  الج�وف  ومنطق�ة 
)محافظ�ة المجاردة(، والت�ي تنظمها 
الجامعة في كل فصل دراس�ي لمعلمي 
ومعلم�ي  الع�ام  التعلي�م  ومعلم�ات 
المعاهد العلمية بالتنس�يق مع إمارات 

المناطق وإدارات التعليم. 
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
المل�ك  تاري�خ  ع�ن  الثان�ي  العالم�ي 

عبدالعزيز -رحمه الله-.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
عش�ر  الس�ادس  العالم�ي  الطب�ي 
والهرمون�ات  الهرموني�ة  للمنش�طات 

المسببة للسرطان.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
العالمي عن تطبيق الش�ريعة وأثره في 

تحقيق األمن.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
العالمي )وس�ائل التواصل االجتماعي.. 

التطبيقات واإلشكاالت المنهجية(.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
الدينية  الفكري�ة وتأثيراتها  االنتماءات 

والوطنية.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -

المنهج الدعوي.. مفاهيم وتطبيقات.
- رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الفقه 
اإلس�المي الدولي الثاني.. قضايا طبية 

معاصرة.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
الفقه اإلس�المي الدولي الثالث.. فق��ه 

األقليات اإلسالمية.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 

الدولي للقضاء والتحكيم.
لمؤتم�ر  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
مجلس الفقه اإلسالمي الدولي.. الدورة 

الحادية والعشرون.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
الجرائ�م  لمكافح�ة  األول  الدول�ي 

المعلوماتية.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للمؤتم�ر 
الس�عودي الدول�ي األول إلدارة األزمات 

والكوارث.
- رئي�س المؤتم�ر العام الس�ادس 

السيرة الذاتية لمعالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل
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التحاد جامعات العالم اإلسالمي.
- رئي�س اللجن�ة العلي�ا للملتق�ى 
المناصح�ة  جه�ود  لتقوي�م  العلم�ي 

وتطوير أعمالها.
لملتق�ى  العلي�ا  اللجن�ة  رئي�س   -
اإلره�اب اإللكترون�ي.. خط�ره وطرق 

مكافحته.
- رئي�س اللجنة العليا ن�دوة معالم 
التطور في األنظمة القضائية وآثارها.

- رئي�س اللجنة العلي�ا لندوة تنمية 
الوازع الديني كوس�يلة لحماية النزاهة 

ومحاربة الفساد.
العلي�ا الحتف�اء  اللجن�ة  - رئي�س 
الحرمي�ن  خ�ادم  بمن�ح  الجامع�ة 
الش�ريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
شهادة الدكتوراه الفخرية في العالقات 
الدولية وتحقيق مبادئ األمن والسالم. 

األعم�ال والمهام العلمي�ة وغيرها 
التي يشارك فيها في الخارج:

- رئيس المجل�س التنفيذي التحاد 
جامعات العالم اإلسالمي.

- خبير دولي في حقوق اإلنسان.
- رئي�س الجامع�ة االفتراضية في 

اتحاد جامعات العالم اإلسالمي.
- نائ�ب الرئي�س األعل�ى للجامعة 

اإلسالمية العالمية في إسالم أباد.
- نائ�ب الرئيس األعلى في الجامعة 

اإلسالمية في الهور.
- عض�و مجلس األمن�اء في معهد 
واإلس�المية  العربي�ة  العل�وم  تاري�خ 

بجامعة فرانكفورت في ألمانيا.
- عض�و المجل�س األعل�ى للدعوة 

واإلرشاد.
- ل�ه أكث�ر م�ن عش�رين  مؤل�ف 
تعال�ج قضايا اإلرهاب والغلو والتطرف 
وتبين محاس�ن اإلسالم ومزاياه وتجلي 
مواق�ف المملك�ة العربي�ة الس�عودية 
الواضح�ة والجلي�ة م�ن اإلره�اب وما 
تق�وم به م�ن جه�ود في نش�ر مبادئ 
الس�الم والتس�امح والحوار والوسطية 
واالعت�دال، وه�ي موجودة ف�ي مكتبة 

الكونجرس في واشنطن.
النشاط العلمي:

  المؤلفات:
حيات�ه  األش�عري  موس�ى  أب�و   -

1419ه� المؤلف  وعلمه        
- الشرح الممتع على زاد المستنقع 
مؤسسة آسام  )تسعة مجلدات( 

1414ه�
- القول المفي�د على كتاب التوحيد 

دار العاصمة  )ثالث مجلدات(         
1416ه�

س�عدي  اب�ن  الش�يخ  فق�ه   -
دار العاصمة  )مجلدان(                 

1416ه�
- األم�ن الفك�ري حقيقت�ه وس�بل 

دار العاصمة  حمايته       
1431ه�

الس�الك ف�ي أح�كام  المصب�اح   -
المناسك.. دراسة وتحقيق    

1425ه� دار العاصمة 
- المفيد للح�كام فيما يعرض لهم 

من نوازل )خمس مجلدات(             
1420ه� دار العاصمة 

- مقدمة في الفقه                   
1418ه� المؤلف 

- آيات في عظمة الله 
1427ه� المؤلف 

- نظ�رات تأصيلي�ة عقدية، فقهية 
وأصولية، علمية واجتماعية )مجلدان(

1420ه� دار العاصمة 
الجلي�ة م�ن كت�اب  المخت�ارات   -

اآلداب الشرعية    المؤلف 1420ه�
- وصاي�ا وتوجيهات لط�الب العلم 

)مجلدان(                         
1420ه� المؤلف 

- مص�ادر الدي�ن اإلس�المي وأبرز 
المؤلف  محاسنه ومزاياه 

1425ه�
- مص�ادر الدي�ن اإلس�المي وأبرز 

محاسنه ومزاياه 
   E )هذا هو اإلسالم( )إنجليزي(

1426ه� المؤلف 
- القواعد الفقهية البن سعدي               

1420ه� دار العاصمة 
- موقف المملكة العربية السعودية 

المؤلف  من اإلرهاب ) بالعربية( 
1424ه�

- موقف المملكة العربية السعودية 
   E )من اإلرهاب )باإلنجليزية

1425ه� المؤلف 
- موقف المملكة العربية السعودية 

من اإلرهاب )بالفرنسي(     
1425ه� المؤلف 

- موقف المملكة العربية السعودية 
المؤلف  من اإلرهاب )باألوردو( 

1425ه�
- وقفات مع شهر الصيام 

1425ه� المؤلف 
الش�ريفين  الحرمي�ن  خ�ادم   -
المل�ك فهد بن عبد العزي�ز -رحمه الله 

-وجهوده في خدمة الفقه اإلسالمي 
1424ه� جامعة اإلمام 

درء  ف�ي  المعتب�رة  الش�بهات   -
الحدود         جامعة نايف العربية 

1425ه�
االلتزام في عقد الهبة                  23

مجلة البحوث اإلسالمية 1425ه�
- االتجاه�ات الفكري�ة المعاص�رة  

دار العاصمة  وموقف اإلسالم منها     
1425ه�

ف�ي  الح�روب  ضحاي�ا  حماي�ة   -
الشريعة اإلسالمية          

1425 ه� المؤلف 
- آيات في عظمة الله                  

1425 ه� المؤلف 
- المدخل إلى علم الفقه 

1427ه� المؤلف 
واإلمام�ة  الجماع�ة  مفه�وم   -
ووج�وب لزومهم�ا وحرم�ة الخ�روج 
والس�نة  الكت�اب  عليهم�ا ف�ي ض�وء 

المؤلف  ومنهج السلف الصالح 
1427ه�

- مقوم�ات ح�ب الوط�ن في ضوء 
تعاليم اإلس�الم  )دراسة علمية شرعية 
العربي�ة  المملك�ة  عل�ى  تطبيقي�ة 

1427ه� المؤلف  السعودية( 
حق�وق  حماي�ة  مظاه�ر  م�ن   -

المؤلف  اإلنسان في اإلسالم 
1427ه�

- وقفات مع حج بيت الله الحرام 
1427ه� المؤلف 

الحديث�ة  الفكري�ة  االتجاه�ات   -
المعاصرة وموقف اإلسالم  والجماعات 

1430ه� المؤلف  منها 
مي�زان  ف�ي  والغل�و  اإلره�اب   -

المؤلف  الشريعة اإلسالمية 
1427ه�

وخط�ورة  حك�م  ف�ي  التقري�ر   -
المؤلف  التكفير والتفجير 

1427ه�
- حرم�ة الخ�روج على ول�ي األمر 

1427ه� المؤلف  وخطره 
- وقف�ات م�ع حدي�ث حذيف�ة بن 
اليم�ان »رض�ي الل�ه عنه« ف�ي الفتن 

المؤلف  وسبل النجاة منها 
1432ه�

- من مضامين الخطاب اإلس�المي 
المؤلف   E) عربي – إنجليزي(

1427ه�
- م�ن مظاه�ر وس�طية اإلس�الم 

 E )وسماحته )عربي – انجليزي
1427ه� المؤلف 

- التنبيه�ات الس�نية ف�ي حقيق�ة 
وخطورة ما ُيسمى باألعمال الجهادية 

1428ه� المؤلف 
- شكل وسمات التطرف فكرياً عند 
بعض الجماعات اإلس�المية في العصر 

1430ه� المؤلف  الحديث  
ح�وار  ف�ي  الجامع�ات  دور   -

الحض�ارات )جامع�ة اإلم�ام محمد بن 
سعود اإلسالمية أنموذجاً( 

1431ه� المؤلف 
- من جهود جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية في التأكيد على وجوب 
ل�زوم جماعة المس�لمين والتحذير من 

المؤلف  دعاة الفتن )مجلدان( 
1432ه�

- رس�الة مختص�رة ف�ي الجماعة 
1432ه� المؤلف  واإلمامة 

- اث�ر التالحم بين الراع�ي والرعية 
في تحصين الوطن  ودرء الفتن  

1432ه� المؤلف 
- إس�قاط الع�دد الزائد م�ن األجنة 

المؤلف  الملقحة صناعياً 
1431ه�

وواج�ب  أهميت�ه  االبتع�اث   -
 E )المبتعث)عربي، انجليزي

1432ه� المؤلف 
- حسن الخلق.. حقيقته و آثاره 

1432ه� المؤلف 
- كت�اب وس�فر ضخ�م ع�ن خادم 
الحرمين الش�ريفين المل�ك عبدالله بن 
عبدالعزي�ز -حفظه الله -بعنوان )بوح 
الخاطر بأصدق المش�اعر عن مبادرات 
ومنج�زات خ�ادم الحرمين الش�ريفين 
المل�ك عبدالله ب�ن عبدالعزي�ز أنموذج 

العظماء واألكابر )مجلدان( 
1432ه� المؤلف 

موق�ف  ع�ن  بحث�ي  مش�روع   -
الدعوة الس�لفية م�ن التكفي�ر  )دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب أنموذجاً( 

1432ه� المؤلف  مجلدين 
- تعليق�ات الق�ارئ عل�ى ثالثيات 

البخاري.. تحقيق ودراسة 
1432ه� المؤلف 

أصالت�ه..  الس�عودي  النظ�ام   -
1435ه� المؤلف  ومميزاته 

- جه�ود جامع�ة اإلم�ام محمد بن 
س�عود اإلس�المية ف�ي خدم�ة الس�نة 

دار العاصمة  وحوار الحضارات  
1435ه�

  البحوث والدراسات:
العربي�ة  المملك�ة  ف�ي  الفق�ه   -

السعودية خالل مئة عام        
1420ه� جامعة اإلمام 

الحاك�م  بي�ن  العالق�ات  أس�س   -
العربي�ة  المملك�ة  ف�ي  والمحك�وم 
السعودية كما وضعها الملك عبد العزيز 

وسار عليها أبناؤه من بعده  
1420ه� دار العاصمة 

- الشائعات وفقه التعامل معها  
1424ه� دار العاصمة 

- قبس�ات مضيئة م�ن حياة اإلمام 
المل�ك عب�د العزي�ز ب�ن عب�د الرحمن 

جامعة اإلمام  -رحمه الله - 
1424ه�

- الوق�ف وأث�ره ف�ي تنمي�ة موارد 
جامعة اإلمام  الجامعات  

1424ه�
- منهج الش�يخ عب�د العزيز بن باز 

المؤلف  في الدعوة إلى الله  
1424ه�

- م�ن مظاه�ر وس�طية اإلس�الم 
1425ه� المؤلف  وسماحته 

- من مضامين الخطاب اإلس�المي 
الدع�وة إلى الل�ه بالحكم�ة والموعظة 

الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 
1425ه� جامعة الكويت 

- جهود المملكة العربية السعودية 
مع�ة  في خدمة القرآن الكريم جا

1423ه� الشارقة 
- جهود المملكة العربية السعودية 

في خدمة طالب المنح                       
1423ه� جامعة اإلمام 

ف�ي  الح�روب  ضحاي�ا  حماي�ة   -
معه�د  الفقه اإلسالمي 

1427ه� الدراسات الدبلوماسية 
- الموس�وعة في س�ماحة اإلسالم 
تطبيقي�ة  ش�رعية  علمي�ة  )دراس�ة 

على المملك�ة العربية الس�عودية( في 
مجلدين ومترجم إل�ى اللغة االنجليزية  

1432ه� المؤلف   E
- المس�ائل البدري�ة المنتخب�ة من 
الفت�اوى الظهيرية -تحقيق ودراس�ة-

1435ه� المؤلف  مجلدين 
- عي�ن الحي�اة للدماميني -تحقيق 

1435ه� المؤلف  ودراسة 
- المبي�ن المعي�ن لفه�م األربعي�ن 

النووية -تحقيق ودراسة )مجلدين( 
1435ه� المؤلف 

- معون�ة الق�ارئ ش�رح صحي�ح 
البخاري-تحقيق ودراسة )15مجلد( 

1435ه� المؤلف 
- الروح المعنوية في لزوم الجماعة 

1435ه� المؤلف  واإلمامة 
حقيقته�ا  الس�لفية  الدع�وة   -
وأصولها وموقفها من التكفير..  دعوة 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب أنموذجاً 
1435ه� المؤلف 

- عناية المملكة العربية السعودية 
بالق�رآن الكري�م.. المل�ك عبدالل�ه ب�ن 

المؤلف  عبدالعزيز أنموذجاً 
1435ه�

- الفت�ن حقيقته�ا وس�بل الوقاية 
دار العاصمة  منها 

1435ه�
- تفسير سورة القدر  لإلمام محمد 

بن أحمد المالكي )1154-1232ه�(  
1432ه� المؤلف 

الش�ريعة  الديني�ة ف�ي  الحري�ة   -
اإلسالمية.. أبعادها وضوابطها 

1431ه� المؤلف 
حقيقته�ا  األخ�الق..   23
ومنزلته�ا ف�ي اإلس�الم وأثره�ا عل�ى 

المؤلف  النفوس وفي القلوب  
1433ه�

- كتاب وسائل رفع الروح المعنوية 
في التكاف�ل والتعاون وتحقيق مقاصد 

الشريعة في الجماعة واإلمامة 
1433ه� المؤلف 

- أحكام األواني والظروف وما فيها 
1433ه� من الظروف المؤلف 

- بح�ث علم�ي ش�رعي ف�ي بي�ان 
ش�رعية المواثي�ق الدولي�ة وأن األصل 
ف�ي العالق�ة بي�ن المس�لمين وغيرهم   

الرسائل العلمية: 
- أش�رف على العديد من الرس�ائل 
العلمي�ة في مرحل�ة الماجس�تير والد 
كت�وراة تزيد عل�ى المائة والخمس�ين 
رس�الة كم�ا ناق�ش الكثي�ر منه�ا في 
المقارن، والسياس�ة  الفق�ه، والفق�ه 
والمذاه�ب  والعقي�دة  الش�رعية، 
واالحتس�اب،  والدع�وة  المعاص�رة، 

والعدالة الجنائية وغيرها.
- ش�رف عل�ى أكث�ر م�ن ثالثمائة 
بح�ث في برنامج الدكت�وراه في الفقه 
المقارن والسياسة الش�رعية بالمعهد 
العال�ي للقض�اء وغي�ره م�ن الوحدات 

داخل الجامعة وخارجها. 
المؤتمرات والندوات العلمية: 

- ندوة حقوق اإلنسان                
جدة  1417ه�

- ندوة ظاهرة الضعف اللغوي   
1415ه�              الرياض 

- ندوة التعليم العالي                  
1419ه� الرياض 

- ن�دوة الدعوة في عه�د الملك عبد 
1419ه� الرياض  العزيز 

- مؤتمر المملكة في مائة عام     
1419ه� الرياض 

- مؤتمر وزراء التعليم العالي        
1419ه� الرياض 

-v ندوة األس�س الت�ي قامت عليها 
المملكة العربية السعودية 

1419ه� حائل 
- ملتقى خادم الحرمين الشريفين 
لوس أنجلوس        بلوس أنجلوس   

1419ه�
- ملتقى خادم الحرمين الشريفين 

1419ه� أدنبرة        في أدنبرة   
- الملتقى األول لعمداء مراكز خدمة 

المجتمع في الجامعات السعودية 
1419ه� الرياض 

- الن�دوة الكب�رى بمناس�بة مرور 
مائة عام على تأسيس المملكة العربية 
الملك  جامع�ة  السعودية                     

1420ه� سعود          
- ملتقى خادم الحرمين الشريفين 
لخريج�ي الجامع�ات الس�عودية م�ن 

كوااللمبور  جنوب شرق آسيا 
1421ه�

- الن�دوة الكبرى عن جه�ود خادم 
الحرمين  الش�ريفين في خدمة اإلسالم 

جامعة اإلمام  والمسلمين 
1422ه�

- مؤتم�ر الجه�ود المبذولة لخدمة 
مع�ة  جا القرآن الكريم   

1423ه� الشارقة 
- ن�دوة عناي�ة المملك�ة العربي�ة 

السعودية بترجمة معاني القرآن   
1423ه� المدينة النبوية    

- ملتقى خادم الحرمين الشريفين 
لخريج�ي الجامع�ات الس�عودية م�ن 

أفريقيا
نيجيريا 1423ه�

العالم�ي ع�ن موق�ف  المؤتم�ر   -
جامعة اإلمام  اإلسالم من اإلرهاب    

1425 ه�             
- مؤتم�ر الخط�اب اإلس�المي في 

خضم األحداث والمستجدات 
1425ه� جامعة الكويت   

- ن�دوة عناي�ة المملك�ة العربي�ة 
السعودية بالسنة والسيرة              
1425ه� المدينة النبوية   

- :ورش�ة عم�ل ح�ول تطبيق�ات 
حقوق اإلنس�ان ف�ي المملك�ة العربية 

1425ه� الرياض  السعودية 
ف�ي  الح�رب  ضحاي�ا  مؤتم�ر   -
الشريعة اإلس�المية والقانون اإلنساني 

والدولي.
إسالم أباد 1425ه�

العربي�ة  العل�وم  مناه�ج  ن�دوة   -
المنيا                                واإلسالمية 

1426ه�
- مؤتمر الخب�راء الدوليين لحقوق 

1427ه� كوااللمبور  اإلنسان 
 المشاركات اإلعالمية:  

- الكتاب�ة ف�ي ع�دد م�ن الصحف 
والمج�الت الثقافي�ة والعلمية منذ عام 

1405 ه�. 
- كاتب رس�مي في جري�دة عكاظ 
لمدة خمس س�نوات في زاوية )بياض 

الكلمة(.
- كات�ب ف�ي جريدة الجزي�رة لمدة 

ثالث سنوات عبر صفحة المقاالت.
- كاتب في الصفحة  اإلسالمية في 

جريدة الرياضية. 
- المشاركة المستمرة في صحيفة 

الدعوة.
- المش�اركة في برنامج من س�ير 

األعالم التليفزيوني لعدد من السنوات.
- المس�اهمة في عدد م�ن البرامج 
التلفزيوني�ة المس�جلة الت�ي تبث على 

الهواء.
- إع�داد وتقديم برنامج أس�بوعي 
ف�ي إذاعة الق�رآن بعن�وان )آي�ات في 

عظمة الله( لمدة سنتين.
- المشاركة في برنامج معكم على 

الهواء )الذي يقدم عبر إذاعة القرآن(.
برنام�ج يوم�ي  إع�داد وتقدي�م   -
بعن�وان )نفحات رمضاني�ة( في إذاعة 

القرآن الكريم عام 1423 ه�.
برنام�ج يوم�ي  إع�داد وتقدي�م   -
بعن�وان )نفحات رمضاني�ة( في إذاعة 

الرياض عام 1424 ه�.
- إع�داد وتقديم برنام�ج رمضاني 
ش�هر  م�ع  )وقف�ات  بعن�وان  يوم�ي 

الصيام(.
- المش�اركة ف�ي برنام�ج )ضيف 

وحوار( الذي يبث عبر البرنامج العام.
- المش�اركة ف�ي البرنام�ج الع�ام 
وإذاعة جدة عبر أحاديث متنوعة دينية 

وعلمية واجتماعية ووطنية 
)أه�ل  برنام�ج  المش�اركة ف�ي   -
الذك�ر( ال�ذي ي�ذاع ف�ي إذاع�ة القرآن 

الكريم .
دروس  برنام�ج  وتقدي�م  إع�داد   -

رمضانية لعام 1426ه� .
- إع�داد وتقديم برنامج أس�بوعي 
اإلس�الم  وس�طية  )مظاه�ر  بعن�وان 

وسماحته.. 1426/1425ه�(.
- المش�اركة في برنامج : من منبر 
الح�رم  و اللق�اء المفت�وح  و برنامج 
دوائ�ر ف�ي قن�اة اإلخباري�ة وع�دد من 

البرامج في شهر رمضان المبارك. 
- المش�اركة في برام�ج وفعاليات 

خارجية متنوعة. 
معلومات أخرى: 

- إلق�اء العديد من الن�دوات العامة 
والمحاضرات.

العالق�ات  دورة  ف�ي  التدري�س   -
واإلعالم التي عقدت في كلية الش�ريعة 
ع�ام  القصي�م  ف�ي  الدي�ن  وأص�ول 

1412ه�. 
- التدريس في دورة االحتساب التي 
عقدة في المعهد العلم�ي في البكيرية 

عام 1413ه�.
األئم�ة  دورة  ف�ي  التدري�س   -
والخطب�اء الت�ي أقيم�ت ف�ي المعه�د 

العلمي في البكيرية عام 1416 ه�.
- تمثي�ل الجامع�ة ف�ي كثي�ر من 
المحاف�ل واالحتفاالت والمش�اركة في 

بعضها بإلقاء الكلمات.
- دورة التخريج ودراس�ة األس�انيد 
في كلي�ة أصول الدين بالرياض بمقدار 

)150( ساعة.
- التدري�س ف�ي ال�دورات العلمية 
الت�ي تعقدها لج�ان المناصحة في كل 
م�ن وزارة الداخلي�ة ووزارة الش�ؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
- التدري�س لمادتي الفقه والحديث 
في جامع األميرة حصة بنت عبدالعزيز 

في الرياض.
- تدري�س م�ادة النظام السياس�ي 
في اإلس�الم في المعهد العالي للقضاء 

وال يزال.
- تدريس مادة قاعة بحث في قسم 
الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 

وال يزال.
- تدري�س مادة الجماع�ة واإلمامة 
ف�ي برنام�ج المناصح�ة لم�دة خمس 

سنوات.
- حص�ل على جائ�زة األمير محمد 
بن فهد بن عبدالعزيز آل س�عود لخدمة 
أعم�ال الب�ر والمرك�ز األول ف�ي مجال 
الدراس�ات و األبح�اث وذلك ع�ن كتابه 
للع�ام  آث�اره(  )التط�وع :مفهوم�ه و 

1429ه�.
- اختي�ر ضي�ف ش�رف ومتحدث�اً 
رئيساً في حفل جائزة األمير محمد بن 

فهد للتفوق العلمي في عام 1432ه�.
- إلق�اء خط�ب الجمعة ف�ي داخل 

المملكة العربية السعودية وخارجها.
خ�ادم  جام�ع  وخطي�ب  إم�ام   -
الحرمي�ن الش�ريفين المل�ك فه�د ب�ن 

عبدالعزيز بالمدينة الجامعية.
- إلقاء خطب الجمعة والدروس في 
جامع إس�كان أعضاء هيئ�ة التدريس 

بالمدينة الجامعية.
- إلق�اء خط�ب الجمع�ة والدروس 
واللقاءات الطالبية  في جامع إس�كان 

الطالب بالمدينة الجامعية.
حلق�ات  عل�ى  الع�ام  المش�رف   -

تحفيظ القرآن الكريم بالجامعة.
األس�ود  الح�زام  عل�ى  حاص�ل   -
الفخ�ري من الرئاس�ة العام�ة لرعاية 

الشباب.
- رش�ح لني�ل العدي�د م�ن الجوائز 

المحلية واإلقليمية والدولية.
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مما ال تخطئه العين عند التعامل مع معالي الدكتور سليمان 
أب�ا الخيل أن�ه كتاب مفتوح ال غموض في�ه، يحوي خبرة طويلة 
م�ن التجربة الناضجة المفعمة، ويحمل إصرارا فريدا على العمل 
الدؤوب، ويمتلك إرادة عازمة على البناء، فهو ال يفقد حماسا، وال 
يألوا جهدا في سبيل االرتقاء واإلنتاج، دافعا لكل جهد بناء، داعما 

لكل مشروع فاعل.
ولعله من الصعب أن تجد رجال كالدكتور أبا الخيل في تواصله 
اإلنس�اني م�ع كل العاملين معه، فهو يح�رص على التواصل مع 
الجميع دون تفرقة، كما يحرص على مراعاة مش�اعرهم وتوفير 
االحترام لهم، وإزالة العقبات من طريقهم، لينطلقوا نحو أهدافهم  

بكل شغف وقوة. 
إن المتتب�ع لمس�يرة الرُج�ل يدرك أن�ه يمل�ك أدوات التطوير 
وآلياته؛ فقد اس�تطاع أن يقود ويطور مؤسسة أكاديمية فيجعل 
منها منبراً لخطاب وسطي متوازن، في إدراك عميق منه لتحديات 
الوطن وهمومه، فكان أن جعل من جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلس�المية مقصداً لألف�كار الوطنية والعقول المس�تنيرة، تحذِّر 
من األي�ادي العابثة وتقارع الفكر المس�موم، وتدعو إلى الوحدة 

والتعاضد واالعتصام بحبل الله.
لق�د اس�تطاع معال�ي الدكت�ور 
س�ليمان أب�ا الخي�ل وبح�س وطني 
أن  عن�ه-  ُع�رف  -طالم�ا  ص�ادق 
يجع�ل م�ن جامعة اإلم�ام محمد بن 
س�عود اإلس�المية ش�ريكاً في خطة 
النهوض بالوطن وتنميته السياس�ية 
والتعليمي�ة والتنويري�ة والنهضوية، 
م  تش�ارك ف�ي المحافل، وتندفع نح�و المناس�بات الوطنية، تنظِّ
المؤتم�رات وتقترح المب�ادرات، ترعى اللق�اءات وتقيم الندوات، 
تحتض�ن الجمعيات الهادفة، وتس�تضيف المنظم�ات الناضجة، 
فلقد أيقن الرجل أن الجامعة العريقة -ش�أنها شأن المؤسسات 
األكاديمي�ة- منوطة بمه�ام تنموية وأدوار تنويري�ة، وأن أمامها 

تحديات في أزمنة التشطير والتفتيت؛ أزمنة التشرذم والتناثر.
ف�كان »أبا الخي�ل« ف�ي كل سياس�اته اإلداري�ة وتوجيهاته 
الجامعي�ة ولقاءات�ه الطالبية عل�ى قناعة تامة أن المؤسس�ات 
الثقافي�ة األكاديمي�ة ه�ي خ�ط الدف�اع األول لمجتمعاتها، فهو 
يدرك أن هذه المؤسس�ات تمتد تأثيراتها الش�املة لتكوِّن سياجاً 
واقياً لمجتمعاتها قواُمه سلسلة مترابطة من القيم تصنع الوعي 
الجمعي وتحفظ الس�لم االجتماعي، وتنمي الش�خصية الثقافية 

للمجتمع، وتس�رِّع وتيرة التنمية فيه، فكان دوره بارزاً في إنشاء 
الجامعة لمراك�ز ومعاهد تحمل طابع�اً اجتماعياً بهدف تحقيق 
التناغم والتكامل مع مجتمعها باعتبارها جزء من هذا المجتمع، 
فه�و يدرك أهمية دوره�ا في الحفاظ على النس�يج االجتماعي، 
والعمل المجتمعي مع جميع وحدات المجتمع ومؤسساته بشكل 
متكامل ومتناغم في إطار منظومة من العمل المؤسسي المهني 
لتحقيق التنمية الحقيقية لرأس المال البشري من ناحية؛ وإحداث 
التفاع�ل بين الفرد والبيئ�ة االجتماعية من ناحي�ة أخرى، وهذه 
الجهود المؤسسية الممتدة للجامعة التي أسفرت عنها مساعيه 
وجه�وده جمعها هدف واحد؛ هو مس�اهمة الجامعة في تطوير 
مجتمعها واالرتقاء به ودفع مسيرته التنموية؛ مع الحفاظ على 
هويته ووحدته الوطنية ومواجه�ة كل من يعبث بهذه الوحدة أو 

يحاول النيل منها.
إنني على يقين أن معالي الدكتور سليمان أبا الخيل في عودته 
لجامع�ة اإلم�ام يحمل في جعبت�ه الكثير م�ن البرامج والخطط 
الت�ي تواكب رؤية 2030م وتتس�ق معها، فهو يس�عى ألن يحجز 
للجامعة العريقة موقعاً في االنطالقة القوية والطموحة المرتقبة 
لخطة التحول الوطني، وأن يكون لها دور ومس�اهمة في التعليم 

والتأهيل والتدريب ضمن هذه الرؤية.
عميد البرامج التحضيرية 

بارك وكيل الجامعة لشؤون 
الدكت�ور  العلمي�ة،  المعاه�د 
إبراهي�م الميم�ن، ص�دور قرار 
تعيين معال�ي األس�تاذ الدكتور 
س�ليمان بن عبد الله أب�ا الخيل 
»أب�ارك  قائ�ال:  وزي�ر،  بمرتب�ة 
لمعالي ش�يخنا وحبيبن�ا الوفي 
الدكت�ور  األس�تاذ  المخل�ص، 

س�ليمان ب�ن عبدالل�ه أب�ا الخي�ل بعودت�ه 
للجامعة العريقة، جامع�ة اإلمام، وفقه الله 

وسدده«.
واعتب�ر الميم�ن  ع�ودة أبا الخي�ل مصدر 

فخ�ر واعت�زاز، وثقة مس�تحقة 
تت�وج مس�يرة عطاءات�ه خدمة 
لدين�ه ولوطنه مضيف�ا: »عرفنا 
الدكتور س�ليمان أب�ا الخيل في 
المناصب وبعيداً عنها، لم يتغير، 
ب�ل  ه�و الوف�ي المح�ب لوطنه 

ووالة أمره«.
وأكد الميمن أن دعم أبا الخيل 
للمعاه�د العلمية في كافة أنح�اء المملكة ال 
محدود مبينا أن�ه له أياد بيضاء على المعاهد 
يعرفه�ا الكثير داعيا الله ع�ز وجل أن يوفقه 

ويعينه على أداء األمانة التي أوكلت له.

الجامع�ة  وكي�ل  اعتب�ر 
للدراس�ات العليا والبحث العلمي 
عبدالعزي�ز  ب�ن  فه�د  الدكت�ور 
العس�كر، تعيين معالي األس�تاذ 
الدكتور س�ليمان أبا الخيل، مديرا 
للجامع�ة بمرتبة وزي�ر دليل ثقة 
القيادة فيه ألنه »الشخص األنسب 
إلدارة الجامعة في هذا التوقيت«. 

وأضاف العسكر: »أبا الخيل ليس مجرد مدير، 
ب�ل قائد لمنظوم�ة العمل داخ�ل الجامعة لما 
يتمتع به من قدرات تفوق المطلوب في المدير 
ولتجاربه السابقة ول�قدراته القيادية وسماته 

اإلدارية الت�ي مكنت الجامعة من 
أن تك�ون في طليع�ة الجامعات 
السعودية خالل الفترة السابقة«.

وأكد العس�كر أن أب�ا الخيل 
يملك رؤية عم�ل إيجابية تدعم 
اإلبداع ويثق بشكل دائم في من 
يعملون حوله ويتمتع بحماسه 
عالية يبثه�ا في نفوس�هم، ما 
ل�ه للتعويل عليه ف�ي أن يعاود المس�ير  أهَّ
بالجامع�ة إل�ى التق�دم لتحقي�ق تطلعات 
القي�ادة الرش�يدة ولإلس�هام ف�ي التح�ول 

الوطني تحقيقا لرؤية 2030.

تلقينا نبأ إعالن 
األمر الملكي الكريم 
بتعيي�ن  القاض�ي 
األس�تاذ  معال�ي 
س�ليمان  الدكت�ور 
بن عبدالله أبا الخيل 
للجامع�ة  مدي�را 
بمزيد  وزير  بمرتبة 

م�ن الس�رور والتهنئة لمعاليه عل�ى هذه الثقة 
الملكية الكريم�ة والدعوات بالتوفي�ق واإلعانة 
وأن يحقق الله على يديه تطلعات والة األمر نحو 
رقي الجامعة ومنس�وبيها وتحقيقها ألهدافها 

ورسالتها.
والشك بأن الجامعة شهدت تطورا كبيرا في 
فترة قيادة معاليه السابقة لها وهاهو يعود إليها 
بمزيد من العزم والثقة بقيادة هذه الجامعة إلى 

مراتب متقدمة بين جامعات العالم.
ولقد حبى الله تعالى  معالي المدير بمهارات 
قياديه كبيرة س�تعينه إن ش�اء الله على قيادة 
الجامع�ة وتحقيقه�ا ألهدافها المرس�ومة في 

خدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات القيادة.
والجامع�ة بحمد الله أصبح�ت من كبريات 
التخصص�ات  بي�ن  الت�ي جمع�ت  الجامع�ات 
الش�رعية والعل�وم العصري�ة بأرق�ى معايي�ر 

الجودة.
ونتوقع أن تحقق قيادة معالي الش�يخ لهذه 
الجامع�ة مزي�دا م�ن التق�دم والتط�ور في كل 
المجاالت كما نس�أل الله تعال�ى لمعالي المدير 
الع�ون والتوفي�ق وأن يحقق مايصب�و إليه والة 

أمرنا من تقدم ورقي لهذه الجامعة.
وكيل الجامعة لشؤون الطالبات

 نموذج إداري اعتاد على البناء

الميمن: أبا الخيل وفيٌّ محب لدينه 
ووطنه ووالة أمره

العسكر: أبا الخيل ليس مجرد مدير..بل 
قائد لمنظومة العمل داخل الجامعة

مهارات قيادية..
وتطور مشهود

د. عبدالرحمن بن سليمان النملة

أ.د/عبد العزيز الهليل
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الحمد لله حمد الش�اكرين ، نش�كره عز وجل عل�ى فضله العميم 
وعل�ى خيره الكريم ونصلي ونس�لم على أش�رف األنبياء والمرس�لين 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين إلى يوم الدين ، ثم أما بعد  ؛
ف�إن مق�دم معالي مدي�ر الجامعة األس�تاذ الدكتور س�ليمان بن 
عبدالل�ه أب�ا الخيل ، هو قدوم الس�عد علينا جميعاً ف�ي هذه الجامعة 

العريقة ، وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا أقول :
إن الجامع�ة تس�تقبلك ي�ا معال�ي الش�يخ بأحضانه�ا م�ن أكبر 
مس�ؤوليها إلى أصغر طالبها تس�تقبلك بباقات م�ن الورد واألقحوان 

والياسمين وتصافحك القلوب قبل األكف ، وملؤها الحب والتقدير .
فالحم�د لل�ه على قدومكم الميم�ون الذي أش�اع البهجة وبث في 
النفوس مش�اعر العزة وأعاد إلى األرواح تطلعها إلى المزيد من البذل 

والجد واالجتهاد في س�بيل خدم�ة جامعتنا 
الغالية ..

ونس�أل الله تبارك وتعال�ى أن يديم علينا 
النع�م ف�ي ظ�ل حكوم�ة خ�ادم الحرمي�ن 
الش�ريفين الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز آل 
س�عود وول�ي عه�ده األمين صاحب الس�مو 
الملكي األمير محم�د بن نايف بن عبدالعزيز 

وول�ي ول�ي عه�ده األمين صاحب الس�مو الملك�ي األمي�ر محمد بن 
س�لمان بن عبدالعزيز، وأن يعم بالدنا وبالد المسلمين باألمن واألمان 

والسالمة واإلسالم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
المستشار المشرف العام على الشؤون الفنية

كان يوم الس�بت الثالثين من ش�هر رجب 1437 ه� يوما تاريخيا في حياة 
ه�ذا الوطن المبارك لتأس�يس مرحلة جديدة في بالدنا بص�دور مجموعة من 
األوام�ر الملكية التي ش�ملت إعادة هيكلة بعض ال�وزارات واألجهزة والهيئات 
والمصالح الحكومية تضمن�ت إلغاء ودمج وترتيب االختصاصات وتعيين عدد 
م�ن الوزراء والمس�ؤولين انطالقا من حرص القيادة الرش�يدة على اس�تمرار  

مسيرة التنمية والنهضة الشاملة  لبالدنا المباركة .
لق�د جاءت هذه األوامر الملكية لتحقيق رؤية المملكة العربية الس�عودية 
)2030( التي تهدف لتعزيز مكانة المملكة ورفعة هذا الوطن ورفاهية المواطن 
والمقيم في ظل السياس�ة الحكيمة والتنمية الرائدة من قيادتنا الحكيمة , مع 
المحافظة على النهج الحكيم والمبادئ واألس�س التي قامت عليها هذه البالد 
منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب 
الل�ه ثراه , وبما يتوافق م�ع متطلبات هذه المرحلة المهم�ة ويحقق تطلعات 
الجميع في توفير س�بل العيش الكريم والرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها 
األجهزة الحكومية لكل مواطن ومقيم . وقد اشتملت األوامر الملكية على تركيز 
المس�ؤوليات ووضوحها وتس�هيل ورفع كف�اءة األداء وجم�ع االختصاصات 
الوظيفي�ة للجهات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة )2030( وتعزيز مكانتها 

على مختلف المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية .

ولقد حظيت هذه الجامعة المباركة بأمر ملكي 
كريم سبقت به غيرها من الجامعات األخرى وذلك 
بصدور األمر الملكي الكريم بتعيين معالي الدكتور 
س�ليمان بن عبدالله أبا الخيل مديرا لجامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية بمرتبة وزير .
لصاح�ب  أتق�دم  الغالي�ة  المناس�بة  وبه�ذه 
المعالي األستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل بالتهنئة 

الخالصة على الثقة الملكية الكريمة داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاه ويبارك 
جهوده وأن يوفقه في القول والعمل لرفع صرح هذه الجامعة المباركة لتحقيق 
رس�التها وأهدافها الس�امية المبنية على ثوابت ومبادئ وقيم الدين اإلسالمي 

الصحيح في جميع المجاالت والتخصصات العلمية المختلفة .
وختاما أسال الله العلي القدير أن يحفظ لبالدنا أمنها وسالمها واستقرارها 
تحت قيادة خادم الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود 
حفظ�ه الل�ه , وولي العه�د صاحب الس�مو الملكي األمير محمد ب�ن نايف بن 
عبدالعزيز , وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز يحفظهم الله .       والحمد لله رب العالمين ...
مدير عام مطابع الجامعة 

عودًا حميدًا قدومكم أشاع البهجة في النفوس

ثقة ملكية كريمة

في مس�اء يوم الس�بت الموافق 1437/7/30ه� كان 
الجمي�ع يترق�ب ص�دور األوام�ر الملكي�ة من ل�دن خادم 
الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز أيده الله 
وكان لجامع�ة اإلمام محمد بن س�عود اإلس�المية نصيب، 
منها حيث تضمنت تعيين معالي األستاذ الدكتور سليمان 
بن عبد الله أبا الخيل مديراً للجامعة ، وهذا األمر يوضح لنا 

مكانة كل من الجامعة ومديرها لدى القيادة السياس�ية الحكيمة،  لقد حظي معالي 
األس�تاذ الدكتور س�ليمان أبا الخيل بحب منس�وبي الجامعة، ويتضح ذلك جليا في 
حجم المش�اركة  في االستقبال الذي نظم للقائه الكريم، فقد زاد المنصب به شرفا، 
وهذا الشرف يكمن في جهوده الفاعلة المنظمة والرصينة في قيادة العمل بالجامعة 
منذ أن توليه قيادتها في الفترة الس�ابقة، كما حظيت الجامعة بأش�كال عديدة من 
التطوير والتجديد على المستويين التعليمي واإلداري فقد كان لدعمه المتواصل أثره 
البالغ في تسهيل تطوير العملية التعليمية من خالل إنشاء عمادات وكليات وأقسام 
علمية جدي�دة تخدم الطالب والطالبات في نفس الوقت، مع إتاحة الفرصة للتجديد 
والتطوي�ر اإلداري والفن�ي بما يحق�ق الجودة، ولم تقتصر جه�وده على هذا النحو، 
فقد س�بر  احتياج الجامع�ة والمجتمع للبحث العلمي فعمد إل�ى تنويعه وتطويره، 
وال يخف�ي علين�ا المراكز العلمي�ة البحثية المتخصصة التي تم إنش�اؤها في عهده 
والعمادات المساندة األخرى، ويكفينا فخرا أن عمادة مركز دراسات العمل التطوعي 
والذي كان إنش�اؤها بقرار س�امي نتيجة لدعمه واهتمامه الواض�ح بتنظيم العمل 
التطوع�ي داخل بيئة الجامع�ة الداخلية والخارجية ليكون ن�واة لمركز وطني تحت 

منارة العلم التي يقودها وهي  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
إن رؤي�ة قيادتنا الحكيمة في اختي�ار معاليه لجامعة اإلمام لتعبر عن اهتمامها 
باختي�ار نوعي�ة عالية المس�توى من القي�ادات الق�ادرة على إدارة دف�ة األمور في 
مجتمعن�ا الذي يس�عى إل�ى التطوي�ر والتنمية برؤي�ة جديدة متط�ورة وهي رؤية 
]2030[. ويكفين�ا فخراً ما حققته الجامعة على الصعيد العربي والخليجي والدولي 

تحت إدارته الحكيمة من التعبير عن الوسطية الدينية ومكافحة اإلرهاب ونبذه.
ونح�ن في مركز دراس�ات العمل التطوعي نتطلع إلى مواصل�ة دعمه لمنظومة 
العم�ل التطوعي التي يضطلع بها المركز، فالجمي�ع يعلم مدى اهتمامه بهذا العمل 

وبذله فيه سواء داخل الجامعة أو خارجها.
وفق الله معالي المدير لما فيه الخير إلدارة جامعتنا الموقرة، ونحن نثق بقدراته 

العالية في الوصول بها إلى مصاف الجامعات المتقدمة.
عميد مركز دراسات العمل التطوعي

أ.د. عبد اهلل بن سعد الرشود م / محمد بن عبدالعزيز الجريان

م/ إبراهيم بن عبدالكريم المحيميد
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ترأس معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور سليمان 
بن عبدالله أبا الخيل اجتماع اللجنة العليا المشرفة على 

النوادي الصيفية بالجامعة للعام الجامعي 1437ه�.
ورحب معاليه في بداية االجتماع باألعضاء، وش�كر 
الل�ه عل�ى نعمه التي تت�رى، كما ش�كر والة األمر على 
الثق�ة الملكية الكريمة التي أواله�ا إياه خادم الحرمين 
الش�ريفين س�لمان ب�ن عبدالعزيز وس�مو ول�ي عهده 
األمين، وس�مو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بتعيينه 
مدي�راً للجامعة، مثنياً عل�ى رعايتهم الكريمة للجامعة 
ومنس�وبيها بصفة عام�ة، وللن�وادي الصيفية بصفة 

خاصة.
وق�ال معال�ي الدكتور أبا الخيل: إنن�ا في هذا العهد 
الزاهر بقيادة حكومة خادم الحرمين الش�ريفين- أيده 
الله وسدد خطاه - وإيماناً من الجامعة بأهمية النوادي 
الصيفي�ة ودورها ف�ي رعاية الش�باب أثن�اء اإلجازات 
الصيفية، واس�تثماراً ألوقاتهم بالعل�م النافع والبرامج 
المفي�دة، ولم�ا له�ا م�ن دور ف�ي االهتم�ام والعناية 
بالش�باب من الجنس�ين وتعمي�ق المفاهيم الش�رعية 
الس�ليمة واالنتم�اء وال�والء له�ذا الوط�ن ووالة األمر، 

وأثرها الفاعل في حماية الش�باب، من األفكار الش�اذة 
والمنحرف�ة وصق�ل مهاراته�م، وتنمي�ة هواياتهم بما 
يع�ود عليهم بالنفع، وبما يحق�ق رؤية خادم الحرمين 

الش�ريفين 2030 ، حرصت الجامعة عل�ى افتتاح أكبر 
ع�دد ممكن من الن�وادي الصيفية ف�ي مختلف مناطق 
المملك�ة، موضح�اً إل�ى أن برام�ج وأنش�طة الن�وادي 

الصيفية تشتمل العديد من األنشطة، والبرامج التربوية 
والعلمية واالجتماعية والرياضية، والهوايات وممارسة 
المه�ارات، تح�ت إش�راف نخب�ة م�ن أعض�اء هيئ�ة 
التدريس، وعدد من مدرسي المعاهد العلمية، باإلضافة 
إلى مش�اركة عدد من الطالب المش�تغلين ف�ي كل ناد 
صيف�ي، كما ثمن ألعضاء اللجان المس�ؤولة جهودهم 

المبذولة.
وطالب معاليه أن تك�ون األندية الصيفية التي تزيد 
هذا العام عن 50 نادياً صيفياً بالرقي بالشباب وتحقيق 
رؤي�ة المملك�ة التي ت�م إطالقه�ا لالرتقاء بالش�باب، 
وأن تك�ون جاذبة لهم، وتس�اهم في فت�ح آفاق جديدة 
وأن يك�ون لها أثر عل�ى أرض الواقع، مش�يراً أن هناك 
مب�ادرات من رج�ال األعم�ال لرعاية األندي�ة الصيفية 
وذلك إيماناً منهم بدور الجامعة، ومس�اهمة للمشاركة 

والتعاون المجتمعي.
وس�أل الدكتور أبا الخيل الله تعالى أن يبارك جهود 
القائمي�ن عل�ى الن�وادي الصيفية، وأن يك�ون التوفيق 
والس�داد حليفه�م، وأن يدي�م عل�ى بالدنا نعم�ة األمن 

والخير واالزدهار.

أبا الخيل يترأس اجتماع اللجنة العليا المشرفة على النوادي الصيفية

وق�ع وكي�ل الجامعة للتب�ادل المعرف�ي والتواصل 
الدولي الدكتور محمد بن س�عيد العلم أس�تاذ كرس�ي 
معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري للدراسات اإلنسانية 
بالقاعة المس�تديرة بمبنى المؤتمرات بالجامعة، عددا 
من المنح البحثية لكرسي معالي الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالمحس�ن التويجري للدراسات اإلنسانية، وذلك في 
عدة مجاالت ش�ملت اللغة العربي�ة الوظيفية، واألدب، 
والرواي�ة، والتربي�ة والقي�م في المجتم�ع، إضافة إلى 
التوقي�ع لطباعة ونش�ر رس�التين علميتي�ن في األدب 

والتاريخ.
وكان�ت الرس�الة األولى الت�ي ج�رى التوقيع على 

طباعتها ونش�رها، رس�الة دكت�وراه  بعن�وان الرحلة 
الروائي�ة في األدب العربي الحديث ) مقاربة س�ردية ( 
للدكتور متعب بن س�عود البدران�ي، أما الثانية فكانت 
رس�الة ماجستير بعنوان »نش�أة مدن الدمام و الخبر 
والظه�ران وتطورها التاريخي« لألس�تاذة فوزية بنت 
فهد العجمي، كما وقع الدكتور العلم أربع منح بحثية، 
كانت أوالها منحة بحثي�ة بعنوان:المهارات الوظيفية 
للّغ�ة العربّي�ة، لألس�تاذ الدكت�ور ولي�د ب�ن إبراهي�م 
القص�اب، ومنحة بحثي�ة بعنوان:القيم بي�ن النظرية 
والتطبي�ق« لفضيل�ة الدكتور صال�ح الدويلة، ومنحة 
بحثي�ة بعنوان: ص�ورة المدينة الش�رقّية ف�ي اآلداب 

الغربّي�ة.. الرواي�ة الحديثة أنموذًج�ا« للدكتور معجب 
العدوان�ي، وأخيرا منحة بحثي�ة بعنوان: كتاب .. قارئ 
السرد.. سجاالت السرد الواقع« لألستاذ الدكتور حسن 

النعمي .
وأك�د الدكت�ور العل�م أن كرس�ي معال�ي الش�يخ 
عبدالعزيز التويجري ومنذ إنشائه طرق مجاالت عديدة 
س�واًء كانت ترجمة أو أبحاث أو كت�ب، وفي هذا العام 
تم اختيار موضوع�ات مهمة يقوم عليها مجموعة من 
الباحثين المتميزين علمًيا الذين نأمل أن تكون أعمالهم 
إضافة مهمة ألعمال كرس�ي معالي الش�يخ عبدالعزيز 

بن عبدالمحسن التويجري للدراسات اإلنسانية.

 توقيع عدد من المنح البحثية لكرسي التويجري للدراسات اإلنسانية 
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المشرف العام
أ. د. عبداهلل بن محمد الرفاعي

هاتف: 2587363

رئيس التحرير
شجاع بن سلطان البقمي

هاتف: 2585155

مديرة تحرير القسم النسائي
نوير الشمري

سكرتارية التحرير
زيد السبيعي
فيصل البلوي
فارس العبيد

لإلعالن
اإلدارة العامة لالستثمار

للتواصل:

هاتف: 0112587367

0112587790

جوال:

0505178960

هيئة التحرير
مشاري العنزي
جبير األنصاري
تركي الناصر

تصوير
نادر النفيعي

سامي الفيفي
عبداهلل الواصل

مرآة الجامعة
هاتف التحرير: 2585237 - 2585154

فاكس: 2585154

Email: miraat_j@imamu.edu.sa
حساب الصحيفة في تويتر وانستغرام

@miraat_imamu

آل عبدالرحمن يزور المعهد العالي للدعوة 
وكي�ل  زار 
للتخطي�ط  الجامع�ة 
والج�ودة  والتطوي�ر 
خالد  الدكتور  األستاذ 
ب�ن عبدالغفار آل عبد 
الرحم�ن يرافق�ه كل 
التقوي�م  عمي�د  م�ن 
الدكت�ور  والج�ودة 
الجبي�ر  س�ليمان 

ووكيل عم�ادة التقوي�م والجودة لش�ؤون االعتماد 
األكاديمي الدكت�ور محمد القحطاني والمستش�ار 
ف�ي مكت�ب الوكي�ل الدكتور فه�د الُعم�ري للمعهد 
العال�ي للدع�وة واالحتس�اب حي�ث اجتم�ع فيه�ا 
بفضيل�ة عميد المعهد فضيلة الدكتور س�ليمان بن 
عبد الله الحبس وفضيلة وكيل المعهد الدكتور خالد 
بن عبدالله الخميس وفضيلة وكيل التطوير بالمعهد 
الدكتور عبدالمحسن بن عثمان الباز وفضيلة وكيل 
البرام�ج في المعهد الدكت�ور محمد بن عبدالرحمن 
العمر وأعضاء مجلس المعه�د والمعنيين بالتقويم 
والج�ودة ، وذلك بهدف الوق�وف على أبرز الخطوات 
العملي�ة الت�ي اتخذه�ا المعهد ف�ي س�بيل تطوير 
التعليم واالعتم�اد البرامجي وفق دليل الجودة العام 
إلق�رار البرامج والخط�ط العلمي�ة .  والتأكد من أن 
البرام�ج األكاديمية لدى المعه�د تتم وفق متطلبات 

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

وقد صرح األس�تاذ الدكتور خالد آل عبدالرحمن 
ب�أن مث�ل ه�ذه الزي�ارات تأت�ي بن�اء عل�ى توقيع 
الجامعة عقد تنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على 
المس�توى المؤسس�ي للجامعة مع الهيئة الوطنية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي في مكتب سعادة مدير 
الجامعة بالنيابة وألهمية نشر وتعزيز ثقافة الجودة 
الش�املة بين منس�وبي الجامعة وجميع وحداتها . 
وضرورة العم�ل على أن تكون البرام�ج األكاديمية 
وف�ق متطلبات الهيئ�ة الوطنية للتقوي�م واالعتماد 
األكاديم�ي وما تواجهه تلك الوح�دات من صعوبات 
وتحدي�ات في ه�ذا المجال وبحث س�بل التنس�يق 
والتع�اون والتكامل في ما يتعل�ق بتحقيق االعتماد 
والمرجوة،كم�ا  المرس�ومة  بالص�ورة  األكاديم�ي 
إن الوكال�ة تأخ�ذ عل�ى عاتقه�ا المب�ادرة ومتابعة 
الوحدات التعليمية للوص�ول إلى المراحل المتقدمة 
الت�ي تدع�م وتعزز م�ن جه�ود الوكالة ف�ي تطوير 

وتحسين مخرجات التعليم  والبيئة الجامعية .  

العسكر يترأس اجتماع مجلس 
إدارة مركز دراسات سوق العمل

الجامع�ة  وكي�ل  ت�رأس 
للدراس�ات العليا والبحث العلمي 
مرك�ز  إدارة  مجل�س  ورئي�س 
دراس�ات س�وق العمل األس�تاذ 
عبدالعزي�ز  ب�ن  فه�د  الدكت�ور 
العس�كر, اجتماع مجل�س إدارة 
مرك�ز دراس�ات س�وق العم�ل, 
وذلك في مكتبه, بحضور أعضاء 
مجلس إدارة مركز دراسات سوق 
العمل .  وفي بداية االجتماع رحب 
الدكتور العسكر بأعضاء مجلس 
س�عادته  ع�ن  معرب�اً  اإلدارة, 
بمش�اركة ع�دد م�ن القطاعات 
الرئيس�ة ف�ي المملك�ة العربية 
السعودية باإلضافة إلى عدد كبير 

من رج�ال األعم�ال والمهتمين، 
وأك�د بأن هذا المركز يأتي ضمن 
حزمة من المراكز التي أنش�أتها 
الجامعة لدعم الكوادر البش�رية 
وتأهيلها لس�وق العمل. وناقش 
الدكت�ور العس�كر, م�ع أعضاء 
مجلس إدارة المركز أهم األعمال 
التي قام بها المركز خالل الفترة 
التنظيم�ي  والعم�ل  الماضي�ة 
اإلس�تراتيجية  المرك�ز  وخط�ة 
التي ستتماش�ى معها  والمعالم 
هذه اإلستراتيجية وخطة تشغيل 
المرك�ز إدارياً ومالياً ومناقش�ة 
ميزاني�ة المرك�ز للع�ام المال�ي 

1438/1439ه�.

ورشة عن تبادل الخبرات 
القيادية الناجحة

عق�دت عم�ادة تطوي�ر التعلي�م الجامعي بمدين�ة الملك 
عبدالل�ه للطالبات ورش�ة تدريبي�ة بعنوان »تب�ادل الخبرات 

القيادية ناجحة« وتمثلت أهداف الورشة في:
اله�دف الع�ام General Aim  وه�و : تزويد المش�اركات 
بمجموعة مترابطة من المهارات القيادية والمبادرات الرائدة 
في مج�ال القي�ادة من خ�الل مناقش�ة بعض م�ن النماذج 
القيادي�ة الناجح�ة والتي يمكن أن تس�اعد عل�ى التميز في 
األعم�ال القيادي�ة الموكل�ة إليه�ن.  كما تركز الورش�ة على 
مناقش�ة عدد من الخبرات القيادية الناجحة ، مناقش�ة دور 
المش�اركة الفعال�ة والتفكي�ر العلمي لحل المش�كالت التي 
تعترض س�ير العمل ، تحديد مواصفات الش�خصية القيادية 
الق�ادرة على التعامل م�ع التحديات التنظيمية والتنافس�ية 
المعاص�رة ، مش�اركة أس�اليب و أفكار لتحفي�ز الموظفات 
واس�تغالل طاقاتهم اإلبداعية ، ع�رض التحديات التي تواجه 
القي�ادات النس�ائية والتوصي�ات لمواجهتها مس�تقبال. وقد 
تمثلت الفئة المستهدفة في الورشة من القياديات واإلداريات 

في جميع الكليات والعمادات المساندة واإلدارات . 
وق�د ذكرت الدكتورة إيمان الرويث�ي وكيلة عمادة تطوير 
التعلي�م الجامعي أن أهمية هذه الورش�ة تتمثل في الس�عي 
نحو خل�ق ثقاف�ة تنظيمي�ة موحدة تدع�م تطوي�ر العملية 
التعليمي�ة في جمي�ع جوانبها والمش�اركة بخب�رات قيادية 
ناجحة، مما يس�اعد على خلق بيئة ايجابية أساسها التعاون 

وتنسيق الجهود. 

يعل�ن الدكت�ور توفي�ق عب�د الرحم�ن العكايلة عن 
فق�دان بطاق�ة األم�ن الخاصة بدخ�ول مواق�ف كلية 
الش�ريعة، وعل�ى من يجدها يس�لمها مش�كوراً إلدارة 

األمن والسالمة.

إعالن  مفقودات




