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مرآة   الجامعة
19 7-613

مبديًا فخره بإنجازات كلية الشريعة طوال السنوات الماضية 

أبا الخيل: أبنائي الطلبة عليكم التمسك 
بالمبادئ الحسنة والتسلح بالعلم النافع

تنظمها كراسي اليونسكو بالجامعة بمقر المنظمة بباريس الخميس المقبل

ندوة عن »التعليم واإلعالم والحوار.. مرتكزات للتعايش 
اإلنساني ونبذ التطرف واإلرهاب«

تنعق�د ي�وم الخمي�س المقبل 
»التعلي�م..  ع�ن  علمي�ة  ن�دوة 
مرتك�زات  الح�وار  اإلع�ام.. 
للتعايش اإلنس�اني، ونبذ التطرف 
كراس�ي  تنظمه�ا  واإلره�اب«،  
بمق�ر  بالجامع�ة،  اليونس�كو 

المنظمة بباريس.
وتأت�ي الن�دوة ف�ي إط�ار م�ا 
تمثله الجامع�ة اليوم كإحدى أهم 
الجامعات العربية واإلسامية عبر 
العال�م، حيث تس�هم الجامعة في 
إثراء التعليم العالي والبحث العلمي 
ليس عل�ى المس�توى المحلي في 
المملك�ة وإنما يش�مل إس�هامها 

حي�ث  العال�م،  دول  م�ن  العدي�د 
يتبع الجامعة العدي�د من الكليات 
والمعاه�د ف�ي ع�دد م�ن ق�ارات 
العالم. وتهدف الندوة إلى اإلسهام 
في الجهود العلمية التي تنهض بها 
الفهم  اليونس�كو لتعميق  منظمة 
اإلنس�انية  للمش�تركات  الصحيح 
بم�ا يس�هم ف�ي تعزي�ز التعايش 
بين األم�م والش�عوب، ومناهضة 
واإلره�اب،  والعن�ف  الكراهي�ة، 
واإلس�هام في إشاعة قيم التعاون 
العلمي وتس�خير المعرفة لخدمة 
اإلنس�انية، والتعري�ف بمخرجات 
الش�راكة الفاعل�ة بي�ن الجامع�ة 

مع منظم�ة اليونس�كو من خال 
الكراس�ي  نوات�ج  اس�تعراض 
العامل�ة في الجامع�ة تحت مظلة 
المنظم�ة، والتعبير عن اإلمكانات 
المتميزة التي يتمتع بها الباحثون 
والمفكرون السعوديون، والتعريف 
بجهودهم التي تس�تهدف اإلسهام 

في خدمة البشرية.
كراس�ي  برنام�ج  ويس�تهدف 
البحث بهذه الفعالية المتخصصين 
والمهتمين من مسؤولي المنظمة، 
والمفكرين والباحثين العرب وغير 
فرنس�ا،  ف�ي  المقيمي�ن  الع�رب 
ف�ي  العلي�ا  الدراس�ات  وط�اب 

التخصصات ذات العاقة.
وتعق�د الندوة بمق�ر المنظمة 
بباري�س ي�وم الخمي�س المقب�ل 
19 ش�عبان 1437ه��، 24 ماي�و  
2016م، وتتكون من جلسة واحدة 
مدته�ا س�اعتان ونص�ف، )10.0 
يتخلله�ا   )12.30 حت�ى  صباح�اً 

استراحة مدتها 15 دقيقة.
ويتوق�ع أن تنتهي الن�دوة إلى 
س�جل علم�ي يض�م أوراق العمل 
المقدم�ة فيها كافة، إلى جانب ما 
دار فيه�ا من حوارات ونقاش�ات، 
وسيتم نشر السجل العلمي للحلقة 
وتوزيعه على المؤسسات المهتمة 

العربية والفرنس�ية، في  باللغتين 
كل من المملكة وفرنسا.

يش�ار إل�ى أن الجامع�ة تمتلك 
العدي�د م�ن الش�راكات م�ع عدد 
والمؤسس�ات  الجامع�ات  م�ن 
األكاديمي�ة والعلمية عب�ر العالم، 
ومنها بالطبع منظمة اليونس�كو، 
حي�ث توج�د ف�ي الجامع�ة ثاثة 
المنظم�ة  مظل�ة  تح�ت  ك�راس 
تعن�ى بالحوار بين أتب�اع الديانات 
والثقاف�ات، واإلع�ام المجتمعي، 
والجودة في التعليم العالي، وسعياً 
من الجامعة لتوسيع نطاق انتشار 
العلمي�ة  والفعالي�ات  البرام�ج 

لكراس�ي اليونسكو بما يسهم في 
للمتخصصي�ن  رس�التها  وص�ول 
والمهتمي�ن في األوس�اط العلمية 
العالمي�ة تأتي إقامة ه�ذه الندوة 
العلمي�ة المتخصص�ة ف�ي مق�ر 
إث�راء  به�دف  بب�اري،  المنظم�ة 
النق�اش ح�ول واق�ع إس�هامات 
التعلي�م واإلع�ام والح�وار -وهي 
حوله�ا  ترتك�ز  رئيس�ة  مح�اور 
العلمية  اليونس�كو  جهود منظمة 
والثقافي�ة والبحثي�ة، ف�ي تعزيز 
اإلنس�اني  والتعاي�ش  التفاه�م 

ومواجهة الكراهية واالحتراب.
التفاصيل ص 16

أب�دى معالي مدير الجامعة األس�تاذ الدكتور س�ليمان ب�ن عبدالله أبا 
الخيل اعتزازه وفخره ب�إدارة الجامعة التي تضم كليات وعمادات متميزة 

منها كلية الشريعة.
ج�اء ذلك خال لق�اء معاليه بطاب كلية الش�ريعة في قاعة الش�يخ 
عبدالعزيز بن باز بالكلية بمناس�بة تعيينه مدي�راً للجامعة بمرتبة وزير، 
وبحضور وكاء الجامعة وعمداء الكليات ومدراء اإلدارات، ومنسوبي كلية 

الشريعة.
وقال معاليه في كلمته:يس�رني ويسعدني أن ألتقي بإخوتي وأخواتي 
وزمائ�ي الذين يش�اركوننا الهم واألم�ل، ويبذلون جهودهم ويس�خرون 
كل أوقاته�م من أجل اس�تفادة أبنائهم وبناتهم من ط�اب هذه الجامعة 
بش�كل خاص ومن طاب ه�ذه الكلية العتي�دة األصيلة القوي�ة التي هي 
أس�اس هذه الجامعة العماقة ) كلية الش�ريعة(، مبيناً أن اإلنس�ان يعتز 

ويفخر عندما يكون مس�ؤوالً عن مثل هذه المؤسس�ة وه�ذه الكلية التي 
خدم�ت وعملت وجدت واجتهدت طوال ما يزيد على س�ٍت وس�تين عاماً، 
تنطلق في أصلها وتأصيلها من كتاب الله وس�نة رس�وله صلى الله وعليه 
وس�لم، وما كان عليه سلف هذه األمة ال يزيدها التقادم وطول السنين إال 
ثبات�اً وتميزاً وإبرازاً لكل محاس�ن هذا الدين العظي�م، وقياماً بواجب هذا 
الوطن الكريم، ترى ذلك واقعاً ملموس�اً على أرض الواقع من خال أعمال 
وبرامج وفعاليات وملتقيات وجه�ود متنوعة ومختلفة، أهمها وأعظهما 
أثراً وتأثيراً: العملية التعليمة التربوية التي تقوم عليها هذه الكلية وغيرها 
م�ن الكليات مما جعلها تمخر عباب البحر، وتس�ير ف�ي الفيافي والقفار 
محققًة األهداف موصلًة إلى النتائج التي تجعل أبناءها والمنتسبين إليها 
وخريجيه�ا يضرب�ون أروع األمثلة وأنص�ع الحجج والبيان�ات في خدمة 
عقيدته�م ودينهم ووطنه�م ووالة أمرهم، مما يجعلنا نق�ول: إننا بأمس 

ر عن سواعد الجد، وننفض غبار الكسل، ونبعث الهمم  الحاجة إلى أن ُنشمَّ
حتى ُنري من أنفسنا خيراً وفضاً وعدالً وبراً وتعاوناً على البر و التقوى، 
وأخاق�ًا إس�امية عالي�ة، وتعاماً راقي�اً يحتاجه الناس جميع�اً، صغاراً 
وكباراً، ذكوراً وإناثاً مس�لمين وغير مس�لمين، في زمن للفتن فيه صولة 
ون الحس�ن، ويقبلون  �نون القبيح، ويقبحَّ ولدعاتها وأربابها جولة، يحسَّ
المفاهي�م، بعيداً عن مصادر ه�ذا الدين، ومنابعه الصافي�ة األصيلة التي 
ل�و أخذنا بها وطبقناها وعملنا بما جاءت به، وفق ما درس�ناه وتعلمناه، 
وبناء على ما نعلَّمه وندرس�ه ألبنائنا وبناتنا لسلم المتأثرون من العوادي 
والمؤثرات، ولعلم كلُّ منحرٍف فكرياً أو س�لوكياً أنه ال مقام له بيننا، وأنه 
ال يس�تطيع أن ين�ال م�ن ثوابتنا ودينن�ا ومبادئنا ووطننا وأمنن�ا وأماننا 

واستقرارنا وطمأنينتنا ولحمتنا، والتفاتنا حول والة أمرنا وعلمائنا.
التفاصيل ص 2، 3
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أبدى معالي مدير الجامعة األس�تاذ الدكتور س�ليمان بن 
عبدالل�ه أبا الخيل اعتزازه وفخره ب�إدارة الجامعة التي تضم 

كليات وعمادات متميزة منها كلية الشريعة.
ج�اء ذلك خ�ال لقاء معالي�ه بطاب كلية الش�ريعة في 
قاعة الشيخ عبدالعزيز بن باز بالكلية بمناسبة تعيينه مديراً 
للجامع�ة بمرتب�ة وزير، وبحض�ور وكاء الجامع�ة وعمداء 

الكليات ومدراء اإلدارات، ومنسوبي كلية الشريعة.
وق�ال معالي�ه ف�ي كلمته:يس�رني ويس�عدني أن ألتقي 
بإخوت�ي وأخواتي وزمائي الذي�ن يش�اركوننا الهم واألمل، 
ويبذلون جهودهم ويس�خرون كل أوقاتهم من أجل استفادة 
أبنائهم وبناتهم من طاب هذه الجامعة بش�كل خاص ومن 
ط�اب هذه الكلية العتي�دة األصيلة القوية التي هي أس�اس 
هذه الجامعة العماقة ) كلية الش�ريعة(، مبيناً أن اإلنس�ان 
يعتز ويفخر عندما يكون مس�ؤوالً عن مثل هذه المؤسس�ة 
وهذه الكلية التي خدم�ت وعملت وجدت واجتهدت طوال ما 
يزيد على سٍت وستين عاماً، تنطلق في أصلها وتأصيلها من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وعليه وسلم، وما كان عليه 
س�لف ه�ذه األمة ال يزيدها التق�ادم وطول الس�نين إال ثباتاً 
وتميزاً وإبرازاً لكل محاسن هذا الدين العظيم، وقياماً بواجب 
هذا الوطن الكريم، ترى ذلك واقعاً ملموساً على أرض الواقع 
من خال أعمال وبرامج وفعاليات وملتقيات وجهود متنوعة 
ومختلف�ة، أهمه�ا وأعظهما أث�راً وتأثيراً: العملي�ة التعليمة 
التربوي�ة التي تق�وم عليها هذه الكلية وغيره�ا من الكليات 
مم�ا جعلها تمخر عباب البحر، وتس�ير في الفيافي والقفار 
محقق�ًة األهداف موصل�ًة إل�ى النتائج التي تجع�ل أبناءها 
والمنتس�بين إليها وخريجيها يضرب�ون أروع األمثلة وأنصع 
الحجج والبيانات في خدمة عقيدتهم ودينهم ووطنهم ووالة 
ر  أمره�م، مما يجعلنا نقول: إننا بأمس الحاجة إلى أن ُنش�مَّ
عن س�واعد الجد، وننفض غبار الكس�ل، ونبعث الهمم حتى 
ُنري من أنفس�نا خي�راً وفضاً وعدالً وب�راً وتعاوناً على البر 
و التق�وى، وأخاقاً إس�امية عالية، وتعام�ًا راقياً يحتاجه 
الن�اس جميعاً، صغ�اراً وكباراً، ذكوراً وإناثاً مس�لمين وغير 
مسلمين، في زمن للفتن فيه صولة ولدعاتها وأربابها جولة، 
ون الحس�ن، ويقبل�ون المفاهيم،  �نون القبيح، ويقبحَّ يحسَّ
بعيداً عن مصادر ه�ذا الدين، ومنابعه الصافية األصيلة التي 
لو أخذنا بها وطبقناها وعملنا بما جاءت به، وفق ما درسناه 
وتعلمناه، وبناء على ما نعلَّمه وندرس�ه ألبنائنا وبناتنا لسلم 
المتأثرون من الع�وادي والمؤثرات، ولعلم كلُّ منحرٍف فكرياً 
أو س�لوكياً أنه ال مقام له بيننا، وأنه ال يس�تطيع أن ينال من 
ثوابتن�ا وديننا ومبادئن�ا ووطننا وأمننا وأماننا واس�تقرارنا 

وطمأنينتنا ولحمتنا، والتفاتنا حول والة أمرنا وعلمائنا.
والمهم�ة  عظيم�ة،  المس�ؤولية  إنَّ  معالي�ه:  وأض�اف 
ش�ريفة، وإن األمانة لتنوء بها الجب�ال في مثل هذه المهام، 
وهذه األعم�ال التي هي األعمال العلمية الس�يادية الريادية، 

ألنه�ا علوم الش�ريعة المطهرة الغراء، التي جاء بها رس�ول 
الل�ه صل�ى الله علي�ه وس�لم، وحملها م�ن بع�ده صحابته 
رضوان الله عليهم، وس�ار عليها من بعده�م التابعون ومن 
نًة طرية  تبعهم بإحس�ان إلى يوم الدين إلى يومن�ا هذا، غضَّ
كما أرادها الله ورس�وله صلى الله عليه وسلم، نتفيأ ظالها 
صباح مس�اء، وفي كل س�اعة من أيامنا، وفي كل ش�بر من 
أراضينا، فهي نعم عظيمة وآالء جسيمة التعد وال تحصى، وال 
يمكن أن تستقصى، وال يمكن أن تبقى إال بالمحافظة عليها 
وش�كر المنع�م بها الذي ه�و الله عز وجل، فش�كره على ما 
ل، فقد أنعم علينا بعقيدة صحيحة، وتوحيد  أنعم وهيأ وتفضَّ
خالص نعبده به، بعيداً عن كل البدع والشركيات والخرافات، 
األم�ر الذي تحقق لنا معه أم�ن وارف، وأمان عميق، وعقيدة 
واستقرار ال نظير له في العالم، يتبع ذلك تطبيق لشريعة الله 
كلها، جاءت في الوحيين، ثم هذه الوالية الش�رعية المتمثلة 
في والة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك 
س�لمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده األمين األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز وس�مو ولي ول�ي عهده األمين األمير 
محمد بن س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز – حفظهم الل�ه ورعاهم 
وفقهم ونصره�م أعزهم وزادهم تمكيناً وعزاً وقياماً بكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه سلف 
هذه األمة وكما قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه 
الل�ه تعال�ى – وهذا م�دون في فت�اواه وفي كتب�ه: »إنَّ هذه 
الدول�ة بأدوارها الثاث، وخصوصاً الثالث أقرب ما تكون إلى 
الخافة الراش�دة« فماذا نبتغي بعد ذلك؟ وما نرجو؟ وما هو 

المطلوب منا؟ 
ون�وه أبا الخيل ف�ي كلمته ألبنائه الط�اب بأن المطلوب 
من�ا كبي�ر وعظيم مم�ا يجعلنا نط�رح حظ�وظ النفس في 
مقابل�ة القيام بالمصال�ح العامة، ونبتعد عن كل مفس�دة؛ 
جلب�اً لما يخدم ه�ذا الدين وهذه المقدس�ات والمكتس�بات 
والمقوم�ات، بعي�داً ع�ن الش�بهات والش�هوات والتأويات 
والتحريف�ات والمزاي�دات واالنتح�ال واإلبط�ال، فدي�ن الله 
واض�ح أبل�ج والباطل لجلج، وه�ذا –ولله الحم�د- هو الذي 
تؤدونه وتقومون ب�ه وتحققونه في هذه الكلية وفي غيرها 
م�ن وحدات الجامع�ة، تربُّون أبناءكم وبناتك�م عليها، حتى 
يكون�وا لبنات صالح�ة، وأعضاء صالحين ف�ي مجتمعاتهم 
وأوطانه�م وحت�ى يكون�وا مضرب�ا للمث�ل، ومحط�ا للنظر 
ف�ي األدب والتعام�ل، وف�ي الرحم�ة وفي كل م�ا يجعل تلك 
األوص�اف الت�ي وصف بها دي�ن الله به�ا والمنتس�بين إليه 
ت�زول وتضمح�ل وال يمك�ن أن تقبل م�ن مدعيه�ا وقائلها، 
وإنن�ا ل�ن ندخر وس�عا وفق توجيه�ات والة األم�ر ودعمهم 
عل�ى ما يهيئ األس�باب ويحقق المقصود، ويوجد الوس�ائل 
واألس�اليب والطرق والمناهج الت�ي تعينكم على القيام بهذا 
العمل والمهمة والش�ريفة، والله -عز وجل- يقول لرس�وله 
صل�ى الله عليه وس�لم: »وقل رب زدني علم�ا« فالنبي صلى 

الل�ه عليه وس�لم أمره رب�ه –عز وجل- أن يطل�ب منه مزيدا 
من العلم، ولم يطلب منه ش�يئا يطلب فيه المزيد غير العلم، 
والعل�م كما قال ابن حجر العس�قاني وغي�ره: »مداره على 
التفس�ير والحديث والفقه« الذي تق�وم عليه جامعة اإلمام، 
وال يعن�ي ذل�ك االس�تهانة والتقليل م�ن العل�وم والمعارف 
األخرى، فكلها مهمة، وهي تخدم العلوم الش�رعية والعربية 
واالجتماعية؛ ب�ل إنَّ علماءنا قالوا: )إنه إذا كان هناك علم ال 
يس�تطيع أن يقوم ب�ه إال واحد من الن�اس أو مجموعة مما 
هو قوة للمس�لمين، ورفعة لش�أنهم كان تعلمه عليه فرض 
علين، حتى يس�د ه�ذا النقص، ويق�وم بخدمة دين�ه وأمته 
واإلس�ام والمس�لمين في كل مكان(، وإنَّ ه�ذا اللقاء الذي 
يعتبر أول لق�اء عام في وحدات الجامع�ة وإدارات جامعتنا 
العريق�ة له�و من األم�ور المحبب�ة إلى النفس التي نس�عى 
إليه�ا، ونتقب�ل من دعانا إليه�ا، ونفرح باللق�اء معكم ومع 
أبنائن�ا وبناتنا طاب وطالبات الجامع�ة؛ ألننا ما وجدنا وما 
هيئ�ت لنا هذه األماكن وهذه اإلمكاني�ات المادية والمعنوية 
إال م�ن أجلكم، وإن فئة الطاب والطالبات هي الركن الركين 
والركيزة األساس�ية لهذه الجامعة أو غيرها من المؤسسات 
التعليمية، وهؤالء الطاب والطالبات هم على قسمين، األول 
الطاب السعوديين، بينما األخر الطاب الذين يأتون إلينا من 
باد إسامية وغيرها؛ ليتعلموا علوم الشريعة واللغة العربية 
والعلوم االجتماعية والتطبيقية وغيرها،  وكا القس�مين له 
مكان�ة خاصة، ومنزل�ة عالية في نفوس�نا ونفوس كل من 
يعلمه�م ويربيه�م ويوجههم من منس�وبي ه�ذه الجامعة، 
إال أنَّ القس�م الثاني يجب علينا أن نعتن�ي به وأن نتلمس له 
كل م�ا يجعل ط�اب المنح يكونون على المس�توى المأمول 
والمنهج الصحيح الس�ليم الذي جاؤوا م�ن أجل أن يتعلموه 
ويس�تفيدوا منه، ثم يذهب�وا إلى بلدانهم ليعلم�وه أبناء تلك 
األوطان بوس�طية واعتدال، وس�ماحة ويس�ر، ورفع للحرج 
وطرح موضوعي يتميز بالحكمة والبصيرة على حد قول الله 
-تعالى-: »قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني وس�بحان الله وما أنا من المشركين » وقول الله -عز 
وجل- : »ادع إلى س�بيل رب�ك بالحكمة والموعظة الحس�نة 
وجادله�م بالت�ي هي أحس�ن« وقول�ه –س�بحانه وتعالى-: 
»وإن�ك لعلى خلق عظيم« وقوله -تعال�ى-: »خذ العفو وأمر 
بالع�رف وأعرض ع�ن الجاهلين« ويقول اب�ن القيم –رحمه 
الل�ه- اعلم أنَّ الدين كل�ه خلق، وأنَّ م�ن زاد عليك في الخلق 
زاد علي�ك ف�ي الدين« فالعل�م الذي نحصل�ه ويحصله غيرنا 
إذا لم يس�بق باألخاق وتك�ون ثمرت�ه اآلداب والتعامل الذي 
جاء ف�ي هذا الدين العظيم فإنه ال ثمرة له؛ ولذلك كان النبي 
صلى الله عليه وس�لم يح�ث على أخاق اإلس�ام وآدابه؛ بل 
ق�ال في الحديث الصحيح، إنم�ا بعثت ألتمم مكارم األخاق، 
وفي رواية صالح األخاق ، فلذلك ال بد أن نستش�عر هذا، وأن 
نعل�م أن العل�م الذي ال يكون عل�ى هذا الش�كل علم ناقص، 

وال  يوص�ل صاحبه إال إلى التقوق�ع والتقهقر وعدم القبول 
م�ن الناس، وكم من رجل عل�ى أدب وخلق عال أّثر أكبر تأثر 

بدرجات كبيرة من عالم ُيشار إليه بالبنان!.
وق�دم خال كلمته رس�الة لطاب المنح وق�ال: الله الله 
بالمبادئ الت�ي ذكرتها يا طاب المنح، ارعوها حق رعايتها، 
واستثمروا ما ٌهيئ لكم من هذه الدولة الرشيدة من الخدمات 
واإلمكان�ات المادية والمعنوية والتعليمية والصحية وغيرها 
مم�ا ال يهيأ لغيركم في أي م�كان من العالم، وتأخذون فوق 
ذل�ك مكاف�آت وتعطون تذاكر س�فر لك�م وألس�ركم ذهاباً 
وع�ودة؟ هل تج�دون ذلك في أوطانكم؟ ه�ل يقدم من دولة 

أخرى؟
 إذن م�ا واجبكم تجاه ه�ذا؟ واجبكم أن تكونوا على قدر 
كبير من الوع�ي واإلدراك وأن تكونوا أوفياء لهذا الدين وهذه 
الدولة ووالة أمورها، وأن تس�ّخروا كل أوقاتكم للعلم والتعلم 
واالس�تفادة واالس�تزادة، فا تنش�غلوا بالقيل والقال وكثرة 
السؤال، وال تنظروا إلى من شذ  ولم يهيئ نفسه لذلك، ولكن 

انظروا إلى من جد واجتهد وبالتالي زرع وحصد.
وإننا عندما اس�تمعنا لهذا الطالب النجيب األديب األريب 
الحاف�ظ المجتهد لندع�و إخوان�ه وزماءه أن يكون�وا مثله 
وأفضل، وس�تجدون ما يس�ركم من الحوافز والدعم والتأييد 
والم�ؤازرة،  ولكن الله الل�ه أن يؤتى ديننا م�ن قبلكم، أو أن 
تؤت�ى ديارنا وديارك�م من قبلك�م، أو أن تصرفكم الصوارف 
وتجرفك�م الحوادث م�ن انحراف فك�ري أو س�لوكي، أو أن 
تغت�روا بهؤالء الدع�اة الواقفين على أب�واب جهنم، فلو كان 
فيهم نفع أو خير ألفادوا أنفس�هم ولس�بقوا إلى ما يدعوننا 
إليه وليقدموا أبناءهم على من يوقعونهم  في الشر والفساد 
والمخاط�ر والمهال�ك ف�ي تل�ك األم�ور الت�ي ين�ادون إليها 

ويدعون بها.
وح�ث أبا الخي�ل جميع الكلي�ات وعلى رأس�ها كلية األم 
ال�رؤوم الحبيبة )كلية الش�ريعة(، إلى أن يعطوا أبناءهم من 
الذك�ور واإلن�اث كل االهتم�ام وأن ينظروا إليه�م على أنهم 
أبناؤه�م الذي�ن يحب�ون لهم الخي�ر ويرجون لهم الس�عادة 
ويبحث�ون عن كل ما يجعلهم متميزين في أقوالهم وأفعالهم 

وكل شؤونهم.
ث�م وجه معاليه رس�الة أخ�رى ألعضاء هيئ�ة التدريس 
وقال: اعلم أخي األس�تاذ وأختي األس�تاذة أنكم مس�ؤولون 
أمام الله عز وجل عن هذه األمانة، فقوموا بها كما عهدناكم 
وعرفن�ا عنكم ذلك خير القيام وزيدوا من ذلك في هذا الزمان 
الذي نرى فيه كثيراً من األبناء ُيتخطف من قبل أولئك وهؤالء 
دون حق وبطرق ملتوية وبأس�اليب بعيدة كل البعد عما جاء 

في ديننا العظيم.
وأك�د معالي المدير إلى أن هذا اللقاء يعد األول مع طاب 
المنح ومع مس�ؤولي الجامعة الذي س�يكون بإذن الله نواة 
خير وانطاقة فاعلة في الكليات األخرى واألقس�ام وذلك في 

مبديًا فخره بإنجازات كلية الشريعة طوال السنوات الماضية 

أبا الخيل: أبنائي الطلبة عليكم التمسك 
بالمبادئ الحسنة والتسلح بالعلم النافع

اعلم أخي األستاذ.. أنكم مسؤولون أمام اهلل عن هذه 
األمانة.. فقوموا بها كما عهدناكم 
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الداخل والخارج،  ألننا ما جئنا وما وجدنا هنا إال لكم وللعمل 
من أجل  تس�هيل وتيس�ير أمورك�م أبوابنا ب�ل قلوبنا قبلها 

مفتوحة لكل فرد من هذه الجامعة.
وقدم معاليه في ختام كلمته ش�كره لمنسوبي الجامعة 
وكاء وعم�داء، ولفضيلة عميد كلية الش�ريعة الدكتور فهد 

الداود وجميع منسوبي الكلية.
م�ن جهته، ق�دم عميد كلية الش�ريعة الدكت�ور فهد بن 
عبدالعزي�ز الداود باس�مه واس�م منس�وبي كلية الش�ريعة 
التهنئة لمعالي مدير الجامعة لتعيينه مديراً للجامعة، وقال: 
نثم�ن لكم عل�ى اهتمامك�م وما تحظ�ى به كلية الش�ريعة 
م�ن مكانة خاصة ل�دى معاليكم مدلا على ذل�ك بأنه كثيرا 
ما س�معه يتحدث دائم�اً على أن الكلية تعتب�ر )أم الكليات( 
وبتخصيص�ه الكلية من بين س�ائر الكلي�ات بالزيارة األولى 

بعد تعيينه مديرا للجامعة.
وقدم خال كلمته نبذًة عن تاريخ الكلية ومراحل التطور 
الت�ي مرت به�ا، وق�ال: الكلية بص�دد تجهيز مع�رض دائم 
يحكي هذه المراحل ويوث�ق إنجازاتها، ثم تطرق إلى الخطة 
المط�ورة الجديدة لبرنامج البكالوريوس في كلية الش�ريعة 
الت�ي بدأ تطبيقها خ�ال العام الجامع�ي الحالي بعد صدور 
موافق�ة مجل�س الجامع�ة، مبين�اً أن الكلية ش�كلت فريقا 
لمتابعة تطبيق هذه الخطة وعاج العقبات والصعوبات التي 
قد تعترضها؛ إضافة إلى إنش�اء حس�اب على موقع وسائل 
التواص�ل االجتماعي )تويت�ر( خاص بالخط�ة للتواصل مع 

الطاب والطالبات وحل إشكاالتهم.
وأوض�ح د.الداود بأن الكلية حرصت على االس�تفادة من 
التقنية الحديثة وقامت بجهود متواصلة في مجال الخدمات 
اإللكتروني�ة المقدم�ة ألعض�اء هيئ�ة التدري�س والط�اب، 
والتيس�ير على المس�تفيدين من برامجها، حي�ث تم تفعيل 
الموق�ع اإللكترون�ي للكلية وتحديثه بش�كل مس�تمر، كما 
تم إنشاء حس�ابات للكلية في وس�ائل التواصل االجتماعي: 
تويتر، التيليقرام، السناب شات، البريسكوب، والتفاعل معها 
بما يخدم رؤية الكلية ورس�التها، وقد انتفع بهذه الوس�ائل 

عدد كبير من الطاب والطالبات داخل الكلية وخارجها.
وذك�ر أن الكلي�ة أج�رت بث�ا مباش�را تجريبي�ا لبع�ض 
المناقش�ات العلمي�ة عبر برنامج البريس�كوب بحيث يمكن 
االطاع على المناقشة العلمية وقت انعقادها ومتابعتها من 
أي م�كان، وقد القت ه�ذه الخطوة استحس�انا وتفاعا من 

طاب وطالبات الدراسات العليا.
وأضاف فضيلة عميد كلية الشريعة بأن الكلية استحدثت 
وحدات مس�اندة؛ منها:)وحدة العناية بطاب المنح، وتعنى 
بمتابعة ش�ؤون طاب المنح الذين يدرس�ون في الكلية في 
المراح�ل الث�اث: البكالوري�وس والماجس�تير والدكتوراه، 
حي�ث يتجاوز عدده�م )600( طالب�ا من مختل�ف القارات؛ 
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعة.. وتتركز 
برام�ج الوحدة ف�ي متابعة ط�اب المنح علمي�ا وأكاديميا، 
وبرنام�ج تأهي�ل.. ويتك�ون م�ن مجموع�ة من المس�ارات 
والبرام�ج التي تؤه�ل الطالب وتقربه للعلوم الش�رعية، وقد 
تم اعتماده من مجلس الكلية بعد مراجعة األقس�ام العلمية 
يقوم البرنامج عل�ى التعليم الذاتي في حفِظ القرآِن الكريِم، 
والمتوِن العلمية في العقيدة، وأحاديث األحكام، والفرائض، 

واللغ�ة العربية، كم�ا يهدف إلى إكس�اِب الطال�ِب المهاراِت 
الكافي�ِة واألدواِت العلميِة التي تس�اعده ف�ي فهم المقررات 
الدراس�ية في برنامج كلية الشريعة، ومقرأة القرآن الكريم.. 
وتعنى بتصحيح تاوات الطاب ومعالجة ضعفهم في مقرر 

القرآن الكريم(.
ونوه د.الداود خال كلمته إل�ى أن الكلية أتمت متطلبات 
االعتم�اد األكاديم�ي وأنج�زت الدراس�ة الذاتي�ة للبرنام�ج، 
مختتما حديثه بتوجه بالشكر إلى معالي مدير الجامعة على 
حضوره وتش�ريفه؛ وإلى زمائه الوكاء والوكيات ورؤساء 

األقسام العلمية.
فيما هنأ رئيس لجن�ة تطبيق الخطة التطويرية الدكتور 
عبدالل�ه بن عبدالعزي�ز التميمي معالي مدي�ر الجامعة على 
تعيين�ه مدي�راً للجامع�ة، ون�وه في كلمت�ه إلى م�ا تحظى 
ب�ه الكلية من مكانة خاص�ة في قلب معاليه، وق�ال: ال أدّل 
م�ن كونها الكلي�ة األولى الت�ي تحظى بزيارتك�م بعد تجدد 
الثق�ة الملكي�ة الكريمة، ونعلم أن تطوير خط�ة الكلية لقي 
عنايًة واهتماماً ش�خصياً من معاليكم منذ الخطوات األولى 
لهذا المش�روع، حيث كان�ت أكثر الخط�وات اإلجرائية التي 
وج�دت الدع�م والتأييد م�ن ِقَبلك�م، ومنها: اعتم�اد قاعات 
المحاك�م الصورية ومعامل الحاس�ب اآلل�ي للكلية، ثم قدم 
عرضاً تفصيلي�اً عن الخطة التطويرية ف�ي الكلية ومزاياها 
والخطوات الت�ي مرت بها، واإلجراءات الت�ي اتخذتها الكلية 
إلح�ال الخط�ة الجدي�دة محل القديم�ة مع وض�ع اآلليات 
المناس�بة لتذلي�ل كل العقب�ات والصعوبات الت�ي قد تواجه 

الطاب والطالبات أثناء تطبيق الخطة.
كما قدم الش�يخ عبدالله بن راشد الفضلي المحاضر في 
قسم الفقه المش�رف على وحدة العناية بطاب المنح كلمة 
عرض فيها ما هيأته الجامعة لخدمة طاب المنح وتس�هيل 
مهمته�م في طلب العلم، مثنياً عل�ى ما توليه حكومة خادم 
الحرمين الش�ريفين وولي عهده وول�ي ولي العهد–حفظهم 
الل�ه- م�ن عناي�ة ورعاي�ة لش�ؤون المس�لمين ف�ي أنحاء 
المعم�ورة، ومن ذلك: العناية بأبناء المس�لمين بتوفير منح 
دراس�ية لهم في الجامعات الس�عودية، ون�ّوه بقرار مجلس 
ال�وزراء الموقر المتعلق به�ذا الصدد؛ إضافة إلى ما تضمنته 

اللوائح المنظمة للمنح التعليمية.
وذكر الفضلي أن الوحدة تعنى بتقديم اإلرشاد األكاديمي 
لطاب المنح وتس�عى لحل مش�كاتهم التي تواجههم خال 
مسيرتهم الدراسية، إضافة إلى االرتقاء بمستوياتهم العلمية 
والمهاري�ة وغرس مبادئ الوس�طية واالعت�دال وتحصينهم 
فكري�ا وعقديا من خال ربطهم بكبار العلماء، وبّين أن هذه 

البرامج تتم بالتنسيق مع الوحدات المختصة بالجامعة.
وأش�ار إل�ى أن الوح�دة نظمت خ�ال الفصل الدراس�ي 
الحال�ي زي�ارة لمعال�ي الدكتور صال�ح بن ف�وزان الفوزان 
في مكتبه برئاس�ة اإلفتاء التقى فيه�ا بأبنائه طاب المنح، 
وعق�دت دورات ف�ي مه�ارات التحري�ر والكتاب�ة، وتوظيف 
الحاس�ب اآللي ف�ي العلوم الش�رعية، وأس�رار جامع الفقه 
اإلس�امي، والعمليات المبرمجة ف�ي » word« وفن التعامل 

معها.
وأض�اف بأن الوحدة وجهت طاب المنح لاس�تفادة من 
مق�رأة القرآن الكريم بالكلية؛ ونظمت مس�ابقات بينهم في 

حفظ المتون العلمية، كما رتبت رحلة للعمرة بالتنس�يق مع 
الصندوق الخيري التعليمي.

بع�د ذلك ألق�ى الدكت�ور داود عبدالباقي )م�ن نيجيريا( 
وحاص�ل على درج�ة الدكت�وراه ف�ي الفقه( قصي�دة بهذه 

المناسبة.
كما تقدم أحد الطلبة المميزين باسمه ونيابة عن زمائه 
بالتهنئة والشكر لمعالي مدير الجامعة بثقة التعيين، منوهاً 

بما يحظى به الطاب من اهتمام بالغ من الجامعة.

ث�م ش�اهد الجمي�ع عرض�اً مرئي�اً تعريفي�اً بالخط�ة 
ومحتوياتها وأبرز مميزاتها.

وفي خت�ام الحفل ثم أتي�ح المجال للمداخ�ات من ِقَبل 
الحضور، ثم جرى سحب على جوائز للحضور، قبل أن يقدم 
عميد كلية الشريعة درع تذكاري لمعالي مدير الجامعة وهو 
عبارة عن مجموعة من مؤلفات بعض أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية، كما قّدم كرسي الشيخ عبدالله بن جبرين لدراسات 

اإلفتاء هدية أخرى لمعاليه بهذه المناسبة.

الداود: الكلية بصدد تجهيز معرض يحكي إنجازاتها.. وطالب المنح يتجاوزن 
600 طالب

التميمي: تطوير خطة كلية الشريعة أكثر الخطوات اإلجرائية التي وجدت 
الدعم والتأييد من قِبَل مدير الجامعة
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دع�ا مدي�ر الجامع�ة معالي الش�يخ األس�تاذ الدكتور 
س�ليمان بن عبدالله أبا الخيل الشباب لالتزام بطاعة الله 
ورس�وله، ثم طاعة والة األمر والس�مع له�م وهو ما حث 
علي�ه الدين اإلس�امي، مؤكد خ�ال خطب�ة الجمعة التي 
ألقاه�ا في المس�جد الجامع بس�كن الطاب ف�ي المدينة 
الجامعي�ة على ضرورة لزوم جماعة المس�لمين، الذي هو 

أمر واجب بشريعة الله. 
وف�ي م�ا يل�ي ن�ص الخطب�ة: إن الحم�د لل�ه نحمده 
ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فا مضل له ، ومن يضلل فا 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له ، وأشهد 
أن محمداً عبده ورس�وله ، صلى الل�ه عليه وعلى أصحابه 

وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد ..

) ي�ا أيها الذين آمن�وا اتقوا الله حق تقاته وال تموتن إال 
وأنت�م مس�لمون، واعتصموا بحبل الله جميع�ا وال تفرقوا 
واذك�روا نعمة الله عليكم إذ كنت�م أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على ش�فا حفرة من النار 

فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون(.
 )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قوال سديدا يصلح 
لك�م أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورس�وله 

فقد فاز فوزا عظيما( ..
عباد الله ..

أخ�رج اإلمام البخ�اري ومس�لم ف�ي صحيحيهما عن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يس�ألون 
رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم عن الخير وكنت أس�أله 
عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من 
ش�ر؟ قال نعم، قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم 
وفيه دخ�ن، قلت وما دخنه؟ قال قوم يه�دون بغير هديي 
تع�رف منه�م وتنك�ر، قلت فهل بع�د ذلك الخير من ش�ر؟ 
ق�ال نعم دعاة على أب�واب جهنم من أجابه�م إليها قذفوه 
فيه�ا، قلت يا رس�ول الل�ه صفهم لنا، قال ه�م من جلدتنا 
ويتكلمون بألس�نتنا، قلت فم�ا تأمرني إن أدركني ذلك قال 
تل�زم جماعة المس�لمين وإمامهم، قلت ف�إن لم يكن لهم 
جماعة وال إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 

بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك..
وف�ي رواي�ة لمس�لم ق�ال قلت: فه�ل وراء ذل�ك الخير 
فهل من وراء هذا الخير؟ ش�ر ق�ال نعم. قلت هل وراء ذلك 
الش�ر خير؟ ق�ال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير ش�ر؟ قال 
نع�م. قلت كيف؟ ق�ال يكون بعدي أئم�ة ال يهتدون بهداي 
وال يس�تنون بس�نتي وس�يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس. قال قلت: كيف أصنع يا رسول 
الله إن أدركت ذلك؟ قال تس�مع وتطي�ع لألمير وإن ضرب 

ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. 
ه�ذا حديث عظي�م، فيه أف�كار جليلة، وفوائ�د مهمة، 
وعب�ر وعظات لو أخذنا بها وعرفناها ووعيناها وأدركناها 
وحققناها في أنفسنا وبين أبنائنا وبناتنا وفي مجتمعاتنا 
وأوطاننا لسلمنا من ش�رور كثيرة ومخاطر خطيرة، ومن 
كل داع لس�وء، ويكفي في هذا الحديث أن العلماء قالوا إنه 

من دالئل ومعجزات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
 ولن�ا مع هذا الحديث وقفات ونختصرها ونوجزها في 

اآلتي:
الوقفة األولى:

ح�رص الصحاب�ة رضي الل�ه عنه�م على تعل�م أمور 
دينهم، ودنياهم، وما ينفعهم في شؤونهم كلها.

الوقفة الثانية: 
م�ع قول حذيفة رض�ي الله عنه، كان الناس يس�ألون 
رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم عن الخير وكنت أس�أله 
عن الش�ر مخافة أن يدركن�ي ، فيه توجي�ه ودليل على أن 
اإلنسان واجب عليه أال يسأل إال عن الخير، الخير الذي جاء 
به هذا الدين العظيم، من عقيدٍة وعبادات وطاعات وأحكام 
ومعام�ات، مما تس�تقيم في�ه أمور، ويجوز الس�ؤال عن 
الشر إذا كان يخافه اإلنسان، ويمكن أن يدركه، وكما قال: 

تعلمت الشر ال للشر ولكن ألتقيه  .. ومن ال يعرف الشر 
يقع فيه

والش�ك أن هذا الزمن زمن ش�رور ومخاطٍر تغيرت من 
خاله�ا المفاهي�م وانتكس�ت الحقائ�ق وأصبح التش�كل 
والتل�ون، والبعد عن دين الله، إما غلواً أو جفاء هو األصل، 
ولذلك فإن على المس�لم أن يحتاط لجميع أموره وشؤونه 
ويتق�ي الله ف�ي كل أعماله وأحواله وتحركاته وس�كناته، 
ف�ا يس�أل إال العلم�اء المحققي�ن الثقات، الذي�ن صبروا 
عقديا وتأسسوا منهجيا، وأخذوا من ميراث النبوة وساروا 
على منهجها، وذلك ليدلوه وليرش�دوه على الخير والفضل 
والع�دل والرحم�ة، وم�ا ج�اء به ه�ذا الدين من محاس�ن 

ومميزات لم تكن في ديٍن آخر، وال في نظام من األنظمة.
الوقفة الثالثة: 

م�ع قوله رض�ي الله عنه: ق�ال قلت يا رس�ول: إنا كنا 
ف�ي جاهلية وش�ر،  هذا دلي�ل على أن م�ن كان قبل النبي 
صلى الله عليه وسلم، من األقوال ومن العقائد ومن األفكار 
كان�ت جاهلية ومنحرفة عن دي�ن الله عز وجل، وفيه دليٌل 
لو أخذنا ب�ه، واعترفنا من خاله لما نقع فيه من األخطاء 
والنق�ص والتقصي�ر، لكان ذلك حصٌن حصي�ن لنا، ومانٌع 
م�ن كل المك�درات والمنغصات، وليس هناك إش�كال بأن 
يعترف إنس�ان بما أخطأ ب�ه في العقيدة أو ف�ي العبادات 
أو ف�ي الطاع�ات أو في المعام�ات أو في األخ�اق، وهذا 
دلي�ل قوة فيه ال ضع�ف، وهذا ظاهٌر عندم�ا تتأمل أحوال 
الناس الذين يعملون بذلك ويطبقونه على  أنفس�هم، فجاء 
الل�ه بهذا الخير، هو اإلس�ام، والخير جاء مطلقة مما يدل 

على أن دين اإلس�ام دين فضٍل ورحم�ٍة وعظمة لم تعرف 
البش�رية منه، وال أكبر تحقيقاً لألم�ن واألمان والطمأنينة 
واالس�تقرار، م�ن هذا الدين ال�ذي جاءنا به خات�م األنبياء 
والمرس�لين، محم�د صل�ى الله علي�ه وعلى آل�ه وصحبه 

أجمعين.
الوقفة الرابعة:

 مع قوله: أفبعد هذا الخير من ش�ر، يدل على أن الخير 
والش�ر يتجاذبان ويتنازعان، وكٌل منهما يحاول أن يسقط 
اآلخر ويغلبه، ولكن النصر والنهاية العادلة هي للخير، قال 
الله س�بحانه وتعالى: )وق�ل جاء الحق وزه�ق الباطل إن 

الباطل كان زهوقا(.
الوقفة الخامسة:

م�ع قوله رضي الل�ه: قال قلت: هل بعد هذا الش�ر من 
خي�ر، قال نعم، وفيه دخن، ق�ال قلت وما دخنه، قال: أئمة 
يس�تنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي. هذا أمر واضٌح 
جلي على أن األمة بعد القرون المفضلة، يحصل فيها دخٌن 
ونق�ٌص وتقصير، ولك�ن ال يعني ذلك ع�دم وجود الصاح 

واالستقامة، بل أن هذه األمة أمة خيٍر إلى قيام الساعة.
الوقفة السادسة: 

م�ع قوله، قال قلت يا رس�ول الله: هل بع�د هذا الخير 
من ش�ر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذف�وه فيه�ا. وهذا إنذاٌر م�ن النبي صلى الله عليه وس�لم 
وبي�ان ش�اٍف كاٍف وإيضاٌح جل�ي، على أنه س�يخرج من 
ه�ذه األمة ف�ي قرونها التي م�رت وقرونه�ا القادمة بإذن 
الله، أقوام يتلبس�ون بالحق ويدَّعون أنهم عليهم- ومع كل 

أسف- ليسوا كذلك.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما 
في�ه من اآلي�ات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأس�تغفر 

الله لي ولكم ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:

الحمد لل�ه رب العالمين وصلى الله وس�لم وبارك على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن ه�ؤالء الدعاة الواقفين على أب�واب جهنم، يقذفون 
فيها كل من أجابهم إليها، نراهم عياناً بيانا في هذا الزمن، 
يحس�نون القبيح، ويقبحون الحس�ن، ويقلبون الحقائق، 
ويدس�ون السم في العس�ل، عبر وس�ائل وأدوات ومناهج 
متنوع�ة ومختلفة، منها الغيب�ة والنميمة، وهتك األعراض 
واألس�تار، وغي�ر ذلك من القي�ل والقال، ومنها ما يس�مى 
بوس�ائل اإلعام، التمثيلة، ووس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
الت�ي أصبح�ت ُتدمج ب�كل ما يس�يء إلى اإلس�ام وأهله، 

ويجعل أعداءه يفرحون.
 وإن هؤالء الدعاة ينقسمون إلى قسمين، القسم األول: 
دع�اة إلى الغل�و والتطرف واإلرهاب والفس�اد واإلفس�اد، 
الذي رأيناه بأن يك�ون أبناؤنا ضحايا لدعاواهم وتضليلهم 
وتزييفهم ومزايداتهم، دون وازٍع ديني أو وازٍع عقلي، مما 
يلبس�ونه من األق�وال، ويروجونه من الش�عارات بعبارات 
رنان�ة وش�عارات تأتي على العواطف فتعص�ف بها، وتثير 
الغّي�ر، وم�ا ذاك إال ألن ه�ذا المتأثر لم يرج�ع إلى من هو 
صم�ام أمان ل�ه، فيعطيه الح�ل األمثل، والج�واب األكمل، 

ليحذر هؤالء ويعرف شرهم وضرهم وخطرهم.
 ول�و كان ما يدعون إليه صحيح�ا، ولو كان ما يدعون 
إليه خيراً، لس�بقونا إليه، ولتقدموا هم وقدموا أبناءهم إلى 
ذلك، فكيف تنطلي علينا دعواهم؟! وكيف نغتر بتزييفاتهم 
وأقاويله�م، مما يجعلنا نقول: إن علين�ا أن نتأمل ونتفكر 
ونتدب�ر ونعلم أن دين الله ديٌن واض�ح بمعالمه وتعاليمه، 
وان م�ن أراد الخير فليرجع إلى منابع�ه الصافية، ومعينه 
الزالل كتاب الله وس�نة رس�وله صلى الله عليه وسلم وما 
كان عليه سلف هذه األمة، ألن فيها النجاة وإنقاذاً لكل من 

هام أو دخله شٌك أو أثر عليه مؤثر.
القسم الثاني: هم أولئك الذين استخدموا تلك المخدرات 
األخاق�ي،  الس�لوكي،  واالنح�راف  العقلي�ة  والمؤث�رات 
فأضاع�وا كثيراً م�ن أبناء األم�ة، وأصبحوا لقمًة س�ائغة 
ألع�داء دي�ن الل�ه، الظاهرين والمس�تخفين ، فه�ذا تقتله 
ه�ذه  المخدرات، وه�ذا يذهب ضحية النحرافه الس�لوكي 
واألخاقي، فيكون أسيراً لما يراه من الصور والمشاهدات، 
األمر الذي معه يبتعد عن دين الله، وال يعرف مبادئ الخير، 
ويكون بن�اًء على ذلك ألعوبًة وأضحوكًة لمن ناداه أو دعاه 

إلى هذا االنحراف.
الوقفة السابعة:

م�ع قوله صلى الله عليه وس�لم، عندما س�أله حذيفة 
ب�ن اليمان، فقال: صفهم لنا يا رس�ول الله، من هم هؤالء 
الدع�اة، الواقفون على أبواب جهنم؟ حتى نحذرهم ونحذر 
منه�م ونبتع�د عنهم ونف�ر منهم كما نفر من األس�د ومن 
الم�رض ومن كل خط�ر؟ انظروا ماذا كان جواب الرس�ول 
صل�ى الله عليه وس�لم.. لم يقل إنهم صليب�ون أو يهود أو 
فارسيون أو صفويون أو غير ذلك، قال هم من أبناء جلدتنا 

ويتكلمون بألسنتنا.
 ووالل�ه إن الخط�ر ليعظ�م وإن الش�ر ليك�ون أنك�ى 
وأعظ�م إذا كان األمر كذلك، ألن هؤالء الذين هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألس�نتنا يأكلون معنا ويش�ربون مما نش�رب 
ويذهب�ون ويرجعون ف�ي محافلنا وأس�واقنا ويحضرون 
اجتماعاتن�ا ويعبرون عبر وس�ائل متع�ددة ومتنوعة بكل 
ما يريدون، ولكن انظروا.. انظروا وتأملوا فيما س�يأتي في 

الوقفة الثامنة.
الوقفة الثامنة:

 عندما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يا رس�ول 
الل�ه إن أدركت ذلك فبماذا تأمرن�ي ، لم يقل له النبي صلى 
الله عليه وسلم في جوابه تتبع الحزب الفاني أو الجماعة 
الفانية أو التنظيم العاني أو فاناً أو عاناً أو أي انحراف أو 

خالل خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع إسكان الطالب  

أبا الخيل: لزوم جماعة المسلمين أمر واجب دلت 
عليه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة

يجب أخذ العلم من مصادره الصحيحة.. والحذر والبعد عن 
أسباب الخطر والشر والفتنة



الأحد 15 �شعبان 1437هـ - الموافق 22 مايو 2016م
ال�شنة )35( العدد )699( 7مرآة الجامعة تغطيات

اتجاه، انظروا ماذا قال له، وأجاب فيه على س�ؤاله، ووالله 
إنه�ا لكلم�ات أروع كالجبال، صمام أم�ان بعد الله من كل 
ضر وشر وخطر وداعية فتنة وسوء، أياً كان نوعه، ومهما 
كان جنس�ه، قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، في 
ح�ال الفتن وفي كل حال، كما قرر ذلك اإلمام النووي فيما 
عقده في شرحه لصحيح مسلم، من الكتب واألبواب، قال: 
باب فيما جاء في وجوب لزوم جماعة لمسلمين وإمامهم 

في حال الفتن وفي كل حال.
وجماعة المسلمين في هذه الباد ظاهرة قويٌة شامخة 
عزي�زة، ال تؤثر عليها المؤثرات، وال تنخر في جس�دها أي 
دعاوى أو أباطيل، ولذلك فإن من يقويها وينميها ويغذيها 
ويجعلها قوي�ة أمام األعداء هم أفرادها الذين هم أنا وأنتم 
وأبناء ه�ذا المجتمع الطي�ب المبارك، ولذلك ف�إن الله عز 
وج�ل أوجب علين�ا لزومها، وع�دم اإلخال بها ألي س�بب 
من األس�باب أو مبرر من المبررات، ومهما كانت الظروف 
واألحوال، فقال الله عز وجل ) واعتصموا بحبل الله جميعاً 
وال تفرقوا(. وحبل الله المقصود به هنا جماعة المسلمين 
وقيم القرآن، وقال اإلمام القرطبي رحمه الله عندما س�اق 
ق�ول من ق�ال، إن المقص�ود بحب�ل الله الجماع�ة، وقول 
من ق�ال، إن المقصود بحبل الله الق�رآن، قال وكلها أقوال 
مؤتلف�ة متفقة مجتمع�ة، ألن القرآن يدعو إل�ى االجتماع 
واأللف�ة، واالجتماع والجماعة حق، والفرقة زيف ومهلكة، 
وقال الله عز وجل: )ش�رع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموس�ى وعيسى 

أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه(.
وإقامة الدين هنا، هو بلزوم جماعة التوحيد والس�نة، 
ألن التوحي�د الصحيح الذي يكون على وفق ما قال الله عز 
وج�ل ) الذي�ن آمنوا ولم يلبس�وا إيمانهم بظل�م أولئك لهم 
األمن وهم مهتدون( هو س�بيل النجاة والفاح والس�عادة 
والطمأنينة واالستقرار في المعاش والمعاد، بل هو المانع 

والحاجز من الوقوع في هذه الفتن.
وأخرج اإلمام مالك في موطئه واإلمام أحمد في مسنده 
ومس�لم في صحيحه ، عن أبي هري�رة رضي الله عنه قال 
قال رس�ول الله صلى الله عليه وس�لم )إن الله يرضى لكم 
ثاث�ا ، ويس�خط لك�م ثاثا ، يرض�ى لك�م : أن تعبدوه وال 
تش�ركوا به ش�يئا ، وأن تعتصموا بحبل الل�ه جميعا ، وأن 
تناصح�وا من واله الله أمركم ، ويس�خط لك�م : قيل وقال 
، وإضاعة المال ، وكثرة الس�ؤال( وف�ي الحديث المتواتر، 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال، قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: )ثاث ال يغل عليهن قلب المؤمن : إخاص 
العم�ل لله، والنصيحة لوالة األم�ر ، ولزوم جماعتهم ، فإن 
دعوته�م تحيط من ورائهم( أي أن المس�لم الحقيقي الذي 
يأخ�ذ دي�ن الله من مص�ادره األصيل�ة ال يمك�ن أن يكون 
ف�ي نفس�ه أو في قلبه غ�لٌّ أو غشٌّ أو خ�داع أو خيانة في 
ه�ذه الثاثة األم�ور، التي هي إخاص العم�ل لله عز وجل 
، أي عبادت�ه وتوحيد وإخ�اص الطاعة له، ومناصحة والة 
األم�ور، ول�زوم جماعة المس�لمين،  ف�إن دعوتهم تحيط 
به�م م�ن ورائهم. ق�ال اإلمام اب�ن القيم رحم�ه الله وهذا 
الحديث اش�تمل على قواعد اإلس�ام ومبادئه العظام التي 
لو أخذ بها العباد لس�عدوا بها في الدني�ا وفي اآلخرة وفي 
كل أحوالهم وش�ؤونهم، وقال اإلمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه: إنه لم يدخل خلٌل على الناس في دينهم وال 
ف�ي دنياهم، إال باإلخال بهذه الث�اث أو بإحداها التي هي 

الجماعة واإلمامة والسمع والطاعة. 

وإن الجماع�ة حف�اٌظ عل�ى الهوية اإلس�امية، ألن ال 
إس�ام إال بجماع�ة وال جماع�ة إال بإمام�ة وال إمام�ة إال 

بالطاعة.
أخرج اإلمام أحمد في مسنده عن تميم بن أوس الداري 
رضي الل�ه عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر 
رض�ي الله عن�ه ، فقال عمر : »يا معش�ر الع�رب ، األرض 
األرض ، إن�ه ال إس�ام إال بجماعة ، وال جماع�ة إال بإمارة 
، وال إمارة إال بطاعة ، فمن س�وده قومه على الفقه ، كان 
حياة له ولهم ، ومن سوده قومه على غير فقه ، كان هاكا 
له ولهم » .. وإن اإلمامة الش�رعية الواردة في هذا الحديث، 
والواج�ب علينا لزومها، ال يمكن أن توجد الجماعة بدونها، 
ولذلك فإن الله تعالى أمرنا بالس�مع والطاعة لوالة األمور، 
فق�ال ف�ي كتابه الحكيم )ي�ا أيها الذين آمن�وا أطيعوا الله 

وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم(.
ق�ال اإلمام اب�ن جرير الطب�ري إمام المفس�رين: ولي 
األمر في هذه اآلية المقصود به الحكام واألمراء، وثبت في 
صحيح البخاري ومس�لم عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: ) دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال 
فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعس�رنا ويس�رنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر 

أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان(.
وأخ�رج اإلم�ام مس�لم في صحيح�ه عن أب�ي الحارث 
األش�عري ق�ال قال رس�ول الل�ه صلى الل�ه عليه وس�لم: 
وأن�ا آمركم بخمس الل�ه أمرني بهن بالجماعة وبالس�مع 
والطاع�ة والهجرة والجهاد في س�بيل الل�ه فإنه من خرج 
من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسام من عنقه إلى 
أن يرج�ع ومن دع�ا بدعوى الجاهلية فه�و من جثا جهنم 
قالوا يا رس�ول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى 
وزعم أنه مس�لم فادعوا المسلمين بما سماهم المسلمين 

المؤمنين عباد الله عز وجل(.
وثب�ت في الس�نن وغيره�ا ع�ن العرباض بن س�ارية 
رض�ي الله عنه ق�ال : وعظنا رس�ول الله صل�ى الله عليه 
وس�لم موعظة ، وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون 
، فقلن�ا : يا رس�ول الل�ه ، كأنها موعظة م�ودع ، فأوصنا ، 
ق�ال : أوصيكم بتقوى الله ، والس�مع والطاعة ، وإن تأمر 

عليك�م عب�د ، فإنه من يعش منكم بعدي فس�يرى اختافا 
كثيرا ، فعليكم بس�نتي وس�نة الخلفاء الراش�دين ، عضوا 
عليه�ا بالنواجذ ، وإياكم ومحدث�ات األمور ، فإن كل بدعة 

ضالة (.
أيها األخوة الكرام:

إننا في هذه الباد ننعم بوالية وإمامٍة وحكام شرعيين، 
له�م بيعة في أعناقنا وتجب لهم الس�مع والطاعة في غير 
معصي�ة الله، وقد وصف اإلمام العامة الش�يخ عبد العزيز 
�نية  �نية السَّ ب�ن باز رحمه الله هذه الدولة الس�عودية السُّ
الس�لفية، ألنها أقرب م�ا يكون إلى الخافة الراش�دة، وما 
ن�راه من الفضائل والش�مائل والكمائل، وم�ا يتحقق على 
الواق�ع من األمن واألمان والطمأنينة واالس�تقرار واللحمة 
الش�رعية والوطنية واأللفة، هو أعظم شاهد وأكبر برهان 
على ذلك، وكيف ال؟ وهي باد الحرمين، وقبلة المس�لمين، 
ومأوى أفئدتهم ومتطلعهم، والمعينة لقضاياهم والناصرة 
لكل مس�لم في مش�ارق األرض ومغاربه�ا، كيف ال؟ وهي 
التي تأخ�ذ بعقيدة التوحيد، وإخاص العبادة لله عز وجل، 
غض�ة طري�ة كما جاءت ف�ي الوحيي�ن الكريمي�ن، يقول 
ش�يخنا الش�يخ محمد العثيمي�ن رحمه الله ) ل�و ما يأتي 
من ه�ذه الباد إال تحقي�ق التوحيد لكف�ى(.  وهل تحقيق 
التوحيد في النفوس وغرس�ه في القلوب أمٌر س�هل؟ كيف 
ال؟ وه�ي دولٌة تطبق ش�رع الل�ه كما جاء في كت�اب الله 
وس�نة رسوله صلى الله عليه وس�لم، على القريب والبعيد 
والصغير والكبير، الذكر واألنثى، المواطن والمقيم، بل في 
كل أموره�ا وعاقاته�ا، وتحوالتها ومعاماته�ا، كيف ال؟ 
وهي دولٌة ترعى العدل وتنصره، وتنش�ر الرحمة وتثريها، 
وتعمل على التع�اون على البر والتقوى، وكل مبادئ الخير 
والفضل والوسطية، والسماحة، تشهد قارات العالم بذلك، 
وكل مس�لم في مش�ارق األرض ومغاربها، كيف ال؟ وهذه 
الدول�ة تدع�و إلى ما جاء ع�ن الله وعن رس�وله صلى الله 
عليه وس�لم، وتدعم ذلك، وتعمل دون منِّة وال أذى، تفي وال 

تخلف، تعطي وال تحرم، تبني وال تهدم.
 ولذل�ك، ف�إن كل إنس�ان من أبن�اء هذا الوط�ن أو من 
المس�لمين جميعاً وخصوصاً طاب العل�م والباحثين على 
مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم أن يعلموا ذلك وأن 

يدركوه وأن يكون دائماً وأبداً على بالهم ونصب أعينهم وأال 
يفارقهم أبداً ال في يقظتهم وال في منامهم ألنهم إن أخذوا 
به أو قصروا فإن الخطر س�يلحقهم ويلحق غيرهم وألنهم 
مس�ؤولون مسؤولية تامة عن البيان وعن التعليم والتربية 
والتوجي�ه، وكل ه�ذا يل�م الش�مل ويجمع الكلم�ة ويرأب 
الصدع ويغذي وينمي، كل ما يجعل اإلسام عزيزاً شامخاً، 
وهانحن نرى ذلك واقعاً حياً ملموس�اً ف�ي هذه الباد التي 
يق�وم عليه�ا والة أمر صادقين مخلصين، يس�هرون لينام 
الن�اس ويتعب�ون ليرتاح�وا، األمر الذي تحق�ق معه فضاً 
ورحمة وآالء جسيمة ونعم عظيمة، ال تعد وال تحصى، وال 
يمكن أن تس�تقصى، يستفيد منها كل فرد في هذا الوطن، 

بل وكل مسلم في أقاصي الدنيا.
هذا وصلوا وس�لموا عل�ى نبينا محمد، ف�إن من صلى 
علي�ه صاة واح�دة صلى الله بها عليه عش�را، اللهم صلي 

وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم وارض عن الخلفاء الراش�دين، واألئمة المهديين 
وصحابة رسولك أجمعين، اللهم ارض عنهم وجازهم خير 
الج�زاء على ما قدموه لدين الله ومن تبعهم بإحس�ان إلى 

يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم األكرمين.
الله�م أع�ز اإلس�ام والمس�لمين،  اللهم أعز اإلس�ام 
والمس�لمين، اللهم أعز اإلس�ام والمس�لمين، وأذل الشرك 
والمش�ركين، ودمر أع�داءك أعداء الدين، الله�م اجعل هذا 
البل�د آمنا، اللهم اجعل ه�ذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد 
آمنا،  مطمئناً س�خاًء رخاًء وس�ائر باد المس�لمين، اللهم 
أصلح أئمتنا والة أمورنا، واجعل واليتنا فيمن خافك واتقاك 

واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن نايف بن عبد العزيز، 
وولي ولي عهده محمد بن س�لمان بن عبد العزيز، وتولهم 
برعايت�ك وعنايت�ك، اللهم احفظنا وإياه�م بحفظك، اللهم 
زدن�ا وإياهم نصراً وتمكينا وس�ؤدداً ، وقيام�اً لكتاب الله 
وسنة رسوله وما كان عليه سلف هذه األمة. اللهم جازهم 

خير الجزاء على ما يقدمونه لإلسام والمسلمين.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد الباء، ودرك الش�قاء، وس�وء 
القضاء، وش�ماتة األعداء، وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم 
إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل، اللهم 
إنا نسألك التقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى 
وكلم�ة الحق ف�ي الغضب والرضى، والخش�ية ف�ي الغيب 
والشهادة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة 
في الدنيا واآلخرة، اللهم زدنا علما وفهما وإخاصا وإيمانا 

ويقينا وتقوى، واجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين.
اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في وسط الباد 
وفي الح�دود والثغور، الله�م انصرهم على ع�دوك وعدونا 
وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم، اللهم 
انصره�م على ع�دوك وعدونا وعدوهم، الله�م ثبت قلوبهم 
وارب�ط على جأش�هم وقِو عزائمهم ي�ا رب العالمين، اللهم 
احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن 
ش�مائلنا ومن فوقنا ونع�وذ بعظمتك أن نغت�ال من تحتنا، 
اللهم من أرادنا وإياهم بس�وء فاشغله بنفسه واجعل كيده 
في نح�ره، واجعل ما يقدمونه من دف�اع وحفاظ على باد 
الس�نة في ميزان حس�ناتهم، اللهم ردهم إلينا وإلى أهلهم 
س�المين غانمين وآخ�ر دعوانا أن الحمد لل�ه رب العالمين 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اإلسالم دين خير وسعادة وأمن وطمأنينة في الدنيا واآلخرة 
ضرورة تربية األبناء وفق أسس سليمة.. وأن نفطن لكل من يريد السوء لبالدنا 
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 عندم�ا س�معت األم�ر الملك�ي الكري�م بتعيين 
صاحب المعالي الش�يخ األس�تاذ الدكتور س�ليمان 
ب�ن عبدالله أب�ا الخيل فرح�ت أيما ف�رح وغمرتني 
س�عادة كب�رى، كي�ف ال ومعاليه قد س�بق وأن قاد 
هذه الجامع�ة بعزيمته الفذة وس�ماحته المعروفة 
وحزم�ه العادل وق�راره الصائب ال�ذي ال يتردد فيه. 
لقد امتدت معرفتي بشيخنا الجليل أكثر من عشرين 
عام�اً تقلد خاله�ا العديد م�ن المناص�ب في فرع 
الجامع�ة بالقصيم وفي وكالة الجامعة في الرياض 
وف�ي إدارة الجامعة وكنت خال هذه الس�نين على 
ق�رب من معاليه فلم ألحظ تغي�راً في طباعه وبقى 
عل�ى تواضعه المعه�ود ألن ثقته في نفس�ه كبيرة 
ومعدن�ه مترس�خ ف�ي ج�ذور األصال�ة فل�م يك�ن 
للمناصب أثر عليه بل هو الذي زادها توهجاً بجميل 
طباعه وحس�ن قيادته وسياسته الفذة مع الجميع 
على اختاف مش�اربهم وتوجهاته�م مما مكنه من 

قيادة هذا الصرح الش�امخ 
ومس�ؤولية.  اقت�دار  ب�كل 
الفرح  ولقد كانت مش�اعر 
واضح�ة جلية عل�ى جميع 
م�ن  الجامع�ة  منس�وبي 
وأعض�اء  وعم�داء  وكاء 
هيئ�ة تدري�س وموظفي�ن 

ومواطنين من خارج الجامعة خال حفل استقباله 
لهم. فقاعة االس�تقبال غص�ت بالمهنئين الذين لم 
يج�د معظمه�م مكان�اً لهم  فيه�ا ، وهذا ي�دل على 
محب�ة الناس لمعاليه وإجماعه�م على ذلك والنَّاس 

ال تجتمع إال على حق
حف�ظ الل�ه معاليه وأج�زل ل�ه األج�ر والمثوبة 
ومتع�ه بالصحة والعافي�ة ليقود دفة س�فينتنا بكل 

جدارة وكفاءة.
  عميد كلية اللغات والترجمة

ل�م تك�ن الثق�ة الملكية الت�ي قض�ت بتعيين 
معالي المدير الش�يخ أ.د. س�ليمان بن عبدالله أبا 
الخي�ل مدي�راً للجامع�ة بمرتب�ة وزي�ر لتعبر عن 
أهمية هذا الصرح العلمي الش�امخ فحسب، حيث 
أُفردت هذه الجامعة دون غيرها بقرار التعيين، بل 
لتعبر عن مدى الثقة الملكية الغالية بقامة علمية 
وطنية سعت بنجاح لتطوير العملية التعليمية في 
الجامعة على مدى س�نين، فجامعة اإلمام شهدت 
خال السنوات الماضية القريبة نقلة نوعية تجلت 
على عدة أصعدة، فمن التوسع الملحوظ في إنشاء 
الكلي�ات العلمي�ة والطبي�ة إل�ى استش�عار الدور 

العالم�ي الرائ�د للجامع�ة 
وكال�ة  ف�ي  وتجس�يده 
للتبادل المعرفي والتواصل 
لمنس�وبي  الدولي. فهنيئاً 
وإداريين  أساتذة  الجامعة 
وطاب�ًا وطالب�ات بع�ودة 

معالي المدير الش�يخ أ.د. س�ليمان بن عبدالله أبا 
الخيل، آملي�ن منه المزيد من اإلنج�ازات وتحقيق 
التطلعات، وس�ائلين المولى لمعالي�ه كل التوفيق 

والسداد.
المشرف العام على إدارة التعاون الدولي

م�ع صدور األوامر الملكي�ة الكريمة لهيكلة 
كافة القطاعات والهيئات في الدولة بما يسهم 
في دعم عجل�ة التنمية والتطوي�ر وفقاً للرؤية 
الثاقبة لموالي خادم الحرمين الشريفين الملك 
س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود �� حفظه الله 
ورعاه �� والتي كان منها صدور األمر الس�امي 
الكريم بتعيين فضيلة األس�تاذ الدكتور سليمان 
ب�ن عبدالله أبا الخي�ل �� حفظه الل�ه �� مديراً 
لجامع�ة اإلم�ام محم�د بن س�عود اإلس�امية 

بمرتبة وزير .
 والجامعة تس�عد لما تحسبه وتعرفه له من 
أنه رجل تربي�ة وتعليم عاٍل متواضع وذو نظره 
إداري�ة ثاقب�ة، وهو ال ش�ك يحظ�ى باالحترام 
والتقدي�ر م�ن كل أطي�اف الجامع�ة ويتمت�ع 
فضيلت�ه بحضور الفت على كافة المس�تويات 
العلمي�ة والبحثي�ة ف�ي التعليم العال�ي، وهذه 
الثقة الملكية الكريمة هو جدير بها وبمهامها، 
وال ريب أن مثل هذه المس�ؤوليات التي يتوالها 
تأتي لتأك�د القدر الكبير من معالم ش�خصيته 
كرجل تربوي وقيادي له خبرة طويلة في مجال 
العمل التعليمي وتأصيل البحث العلمي وتواجده 
الفاعل في كاف�ة المحافل العلمي�ة والتربوية، 
المجتمع�ي  المس�توى  عل�ى  وإس�هاماته 
المناس�بات  كاف�ة  ف�ي  الفاعل�ة  ومش�اركته 
المجتمعي�ة، والش�ك أن ه�ذه الثق�ة الملكي�ة 
س�تكون تش�ريفاً جديداً وب�إذن الله س�تكون 
خي�ر معين ل�ه على أن يضي�ف نجاحات أخرى 
لرصي�ده في خدم�ة دينه ووطنه، فه�و قيادي 

مس�دد في رأي�ه وحكيم 
الش�أن  معالج�ة  ف�ي 
الترب�وي والتعليم�ي وله 
رأي ف�ي  معالجة األمور 
األكاديمي�ة . ولي�س من 
جديد القول بأن األس�تاذ 

الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل كان دوماً 
وأبداً مع ش�باب هذه الباد ول�ه أياٍد بيضاء في 
دع�م توجه�ات الدولة لتطوي�ر التعلي�م كأحد 

مركزات التنمية الشاملة لما تشهده الباد.
إن س�امة منه�ج ه�ذه الب�اد وعقيدته�ا 
الصحيحة تظل الداعم األكبر لكل قياديي الدولة 
ومس�ؤوليها، وتش�د من أزر كل من يعتلى هرم 
المس�ؤولية وتهيئ له من أسباب  العون ليكون 

سداً منيعاً في وجه كل خلل أو تقصير. 
وختام�اً.. يطيب ل�ي أن أرفع لمق�ام خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س�عود وصاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئي�س مجلس الوزراء وزي�ر الداخلية وصاحب 
الس�مو الملك�ي األمي�ر محم�د بن س�لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد وزير الدفاع  
��� حفظه�م الله وس�دد خطاهم- كل الش�كر 
والتقدي�ر على ما تحظى به ه�ذه الباد وأهلها 
م�ن رعاية واهتم�ام، وقطاع التعلي�م من دعم 
ومس�اندة س�تكون بإذن الله دافع�اً للمزيد من 

البذل والعطاء.
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

إن تعيين معالي الشيخ األستاذ الدكتور سليمان 
بن عبدالله أبا الخيل مديراً لجامعة اإلمام محمد بن 
س�عود اإلس�امية بمرتبة وزير يأت�ي ضمن ألوامر 
الملكي�ة التي أصدرها خ�ادم الحرمين الش�ريفين 
الملك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز آل س�عود -يحفظه 
الل�ه- بتعيي�ن أو إع�ادة تعيي�ن ع�دد من ال�وزراء 
والمستش�ارين وتجدي�د هيكل�ة بع�ض ال�وزارات 
واألجهزة الحكومية والمؤسس�ات والهيئات العامة 
هو من منطلق المضي قدم�اً في التطوير والتحول 
الوطني بناء على رؤية )المملكة العربية السعودّية 
2030( وهي رؤية ش�املة ستنقل المملكة العربية 
الس�عودية – إل�ى مصاف ال�دول المتقدمة �� بإذن 
الل�ه تعالى �� وتحقق ما يتطلع إليه والة األمر وفي 
ومقدمتهم وعلى رأس�هم خادم الحرمين الشريفين 
وس�مو ولي عه�ده األمين وس�مو ولي ول�ي العهد 

-يحفظهم الله- 
إن الثقة الملكية التي حظي بها معالي األس�تاذ 
الدكت�ور أبا الخيل ف�ي هذا الوقت الذي تش�هد فيه 
المملك�ة نم�واً متس�ارعاً بن�اء على رؤي�ة حديثة 
عصري�ة ه�ي دليل عل�ى م�ا يتمتع ب�ه معاليه من 
رؤي�ة ثاقب�ة امت�ازت بالبع�د وق�راءة المس�تقبل 
ومعرفة التعامل مع ما هو قادم في عصر االنفتاح 
واالزده�ار مع المحافظة على األصالة واالس�تفادة 
من تقنيات وأدوات الحاضر بأسلوب قل نظيره, مما 
يمكن�ه من إضافة لبنات جدي�دة منطلقة من إدارة 
تطويري�ة أصيل�ة وحكمة في التعام�ل مع األزمات 
والمش�كات بطرق إبداعية مبتكرة, منس�جمة مع 
رؤي�ة )المملك�ة العربي�ة الس�عودية 2030( له�ذا 
الكيان التعليمي األكاديمي الش�امخ العريق جامعة 
اإلمام محمد بن س�عود اإلس�امية والتي س�تعتبر 
انطاق�ة جديدة نحو التميز يتحق�ق من خالها ما 

تصبوا إليه الجامعة في رسالتها وأهدافها النبيلة.
وتعد جامعة اإلمام محمد بن س�عود اإلس�امية 
درعا حصينا وصرح�ا وطنيا تعليميا, لها دور كبير 
في تعزيز وتنمية الروح الوطنية وبيان أهمية األمن 
والمحافظ�ة عليه وذلك عبر رس�الة ه�ذه الجامعة 
النبيل�ة المبارك�ة وأهدافه�ا، وما تبذل�ه من الجهد 
والوق�ت والعمل واالهتمام لتحقي�ق هدف الجامعة 
األول بأن تكون س�راًجا منيرًا للتوحيد والس�نة في 
مهدهم�ا المملكة العربية الس�عودية الت�ي ميزها 
الل�ه ببعثة رس�وله الكري�م محمد صل�ى الله عليه 

وسلم، والحفاظ على تراث 
الجامع�ة العري�ق، ودورها 
المس�توين  عل�ى  الرائ�د 
ف�ي  والعالم�ي  اإلقليم�ي 
التوحيد  إل�ى  الدعوة  نش�ر 
وف�ي  والنبوي�ة،  والس�نة 

إب�راز الصورة الحقيقي�ة والناصعة وال�دور الكبير 
العظي�م لهذه الدول�ة وما قامت عليه�ا فيما يتعلق 
بالعم�ل اإلس�امي، المؤط�ر المؤص�ل المبني على 
قواعد ه�ذا الدين الحني�ف المنطلق م�ن كتاب الله 
وسنة رس�وله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه 
سلف هذه األمة، وفق المنهج الذي أراد الله ورسوله 
وعبر عقي�دة صحيحة وفكر س�ليم معتدل ومنهج 
وسطي له محاسنه ومزاياه التي تؤثر على النفوس 
وتكسب القلوب وتجمع الكلمة وتتطلع إليه القيادة 

الرشيدة.
إن تعيين معالي األستاذ الدكتور أبا الخيل مديراً 
لجامع�ة اإلمام محمد بن س�عود اإلس�امية للمرة 
الثانية، هو الدليل عل�ى النجاحات واإلنجازات التي 
تحققت وأوصلت هذه الجامعة إلى أرفع المستويات 
م�ن خال التنافس على المراكز المتقدمة في كافة 
المحاف�ل الدولي�ة التي تتن�اول المج�االت العلمية 
واألكاديمي�ة وتتص�در المعرف�ة والثقاف�ة في كل 
أنح�اء العالم, إب�ان قيادت�ه لها في فترت�ه األولى, 
وجاء هذا التعيين استكماال ومتوجاً لها في مرحلة 
جديدة ه�و مصدر عز وافتخ�ار لمعاليه وللجامعة 
فعطاءاته تتجدد، وس�يرته ومسيرته حافلة بالبذل 
واإلنجاز، فنس�أل الله له اإلعانة والتوفيق والس�داد 
ف�ي كل ما من ش�أنه أن يحقق ال�رؤى والتطلعات, 
وما يتاءم مع دور الجامعة المؤثر والرائد في رسم 
المشهد التعليمي واألكاديمي والثقافي ليس محلياً 

فحسب بل وعلى المستويين اإلقليمي والدولي.
وأختتم بما قاله معاليه« ال ش�ك أن هذا التعيين 
وسام ش�رف على صدري وفوق رأسي وسأبذل كل 
ما أس�تطيع من جهد مع إخواني وزمائي في هذه 
الجامع�ة العريق�ة العتيدة العماق�ة جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسامية من أجل تحقيق أهدافها 
ورس�التها وف�ق م�ا يتطلع إلي�ه والة أمرن�ا وعلى 
رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده 

األمين وسمو ولي ولي عهده –حفظهم الله- .«.
مشرف الموهبة في وكالة المعاهد العلمية

مرحبا بعودة األسد إلى عرينه

ثقة ملكية غالية

 محمد بن إبراهيم األحيدب

 د. محمود بن سليمان آل محمود

أبا الخيل.. رجل تربية وتعليم
أ.د. خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن

ثقة ملكية وانطالقة تطويرية جديدة
عمر بن محمد العمري
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أكــد مديــر إدارة المطابــع بالجامعــة المهنــدس 
إبراهيــم بــن عبدالكريــم المحيميــد أنهــم يقومــون 
بطباعة جميع ما يتعلق بالجامعة من الكتب والمجالت 

والتقاريــر والنشــرات والمطويات واللوحــات اإلعالنية، 
مشيرًا إلى أن إدارة المطابع يوجد لديها  تقنيات حديثة 
مــن األجهــزة والمعــدات، مضيفًا إلى أنهــم يعملون 

علــى تدريب الفنيين بشــكل جيد لكــي يظهر تطورات 
قادمة في المســتقبل فيما يخــص الطباعة، متطرقًا 

إلى العديد من المحاور، فإلى نص الحوار:- 
حوار: عمر المطيري 

بداي�ة حدثنا عن تاريخ تأس�يس 
إدارة المطابع بالجامعة ؟

أدركت الجامعة بحكم رسالتها 
العلمي�ة والديني�ة وواجبه�ا تجاه 
المجتمع, واهتمامها بنشر العلوم 
الش�رعية وعل�وم اللغ�ة العربي�ة 
وغيره�ا م�ن العل�وم المس�اعدة, 
وكذلك ف�ي مجال البح�ث العلمي 
ونش�ر المعرف�ة وخدم�ة التراث، 
أدرك�ت أهمية ال�دور ال�ذي تقوم 
به واله�دف المطل�وب أن تحققه 
لذل�ك أعط�ت الطباع�ة اهتمام�اً 
أولوي�ات  م�ن  وجعلته�ا  خاص�اً 
مش�روعاتها اقتناعا بما للخدمات 
المطبعية واألهمية في نش�ر هذه 
العل�وم المس�اعدة ولم�ا للتعلي�م 
م�ن  الجامع�ي  ودون  الجامع�ي 
فائ�دة عظم�ى وأهمي�ة قص�وى 
باعتباره�ا الوس�يلة الت�ي تض�ع 
اإلنت�اج الفك�ري للجامع�ة عل�ى 
هيئة م�ادة منش�ورة تلبي جميع 
متطلب�ات الجامع�ة لذل�ك فكرت 
الجامع�ة بتأس�يس المطابع منذ 
اللحظ�ات األولى إلنش�اء الجامعة 
بصدور نظامها بالمرسوم الملكي 
مض�ي  فبع�د  1394/8/23ه��. 
س�نة ونصف من صدور المرسوم 
بإنش�اء  إلي�ه  المش�ار  الملك�ي 
الجامع�ة وبدأت الخطوات العلمية 
وجعله�ا  الفك�ر’  ه�ذه  لتحقي�ق 
واقعاً ملموس�اً وتمت إزالة جميع 
العقب�ات وتس�خير كل اإلمكانات 
إلنشاء هذا المشروع العماق, وتم 
وضع المواصف�ات الفنية, وقد تم 
أنداك تأمين أجهزة للطباعة تعمل 
بالصف الي�دوي )التيبو( حيث تم 
توري�د وتركيب ث�اث مكائن لهذا 
الغ�رض, كم�ا تم تأمي�ن عدد من 
اآللي�ة )طباعة  الطباع�ة  أجه�زة 
األوفست( حيث صدرت التعميدات 
الوطني�ة  الش�ركات  م�ن  لع�دد 
وت�م  1396/6/22ه��  بتاري�خ 
تأمين األجهزة المطلوبة وتركيبها 
 1398/4/7 تاري�خ  واس�تامها 
وقد تم سبق هذا التاريخ التشغيل 
التجريبي والتدريب. كما استمرت 
المطاب�ع م�ع م�رور الزم�ن ف�ي 
متابع�ة م�ا يس�تجد م�ن أجهزة 
وآالت تخ�دم عملية الطباعة حيث 
تم تأمي�ن ما تحتاج�ه منها حتى 
أصحت اليوم مطابع متكاملة من 
حيث األفراد المدربين والتجهيزات 
الازم�ة إلنتاج األعم�ال المطبعية 
بالج�ودة المطلوب�ة ف�ي جمي�ع 

أقسام الطباعة.
ما الشركة أو المؤسسة التي تتولى 

تشغيل وصيانة مطابع الجامعة؟
يحت�وي مبنى مطابع الجامعة 
عل�ى مجموعة كبيرة م�ن معدات 
الت�ي كلف�ت  الطباع�ة والتجلي�د 

الجامعة كثيراً, لذا سعت الجامعة 
من�ذ تأمين ه�ذه المع�دات للعمل 
وذل�ك  عليه�ا  المحافظ�ة  عل�ى 
بإج�راء الصيان�ة الازم�ة لها من 
مقاول متخصص في هذه األعمال 
حي�ث تم إع�داد مس�تندات أعمال 
الصيان�ة وطرح�ت في منافس�ة 
عام�ة وت�م ترس�ية ه�ذه األعمال 
عل�ى إح�دى الش�ركات الوطني�ة 
المتخصص�ة ف�ي صيان�ة معدات 
المطاب�ع وتق�وم بأعماله�ا تحت 
إش�راف إدارة المطاب�ع والعاملين 
فيها باس�تخدام برامج حاسوبية 
ل�كل  للصيان�ة  دوري�ة  وج�داول 
ه�ذه  عل�ى  للمحافظ�ة  مكين�ة 
المع�دات لكي تك�ون بحالة جيدة 

وتقليل األعطال.
م�ا أقس�ام الطباع�ة ف�ي مطابع 

الجامعة؟
العم�ل  طبيع�ة  م�ع  تماش�يا 
بالمطاب�ع فإنها تتك�ون من عدة 
أقس�ام, حيث تبدأ األعمال بوحدة 
ما قبل الطباعة المكونة من أقسام 
والمونت�اج  والتصامي�م  الص�ف 
االلكتروني وقسم البليتيات بعدها 
سينتقل العمل إلى وحدة الطباعة 
المكونة من قس�م الطبع ثم قسم 
الط�ي والتجلي�د, وبعده�ا يك�ون 
العمل جاهز للتسليم من مستودع 
المطاب�ع. كم�ا يوج�د بالمطابع 
أقسام مساندة مثل ورشة الصيانة 
ومس�تودع الم�واد الخ�ام وقس�م 
األختام والتجليد الفاخر باإلضافة 

إلى قسم الشؤون اإلدارية.
ما المه�ام التي تق�وم بها مطابع 

الجامعة؟
تق�وم مطاب�ع الجامع�ة بعدة 
بتصمي�م  القي�ام  منه�ا  مه�ام 
وطباعته�ا  الجامع�ة  مطبوع�ات 
لجميع وح�دات وإدارات الجامعة 
المناه�ج والمقررات  كما تش�مل 
العلمي�ة  والمعاه�د  الدراس�ية 
والمراج�ع  الجامعي�ة  والرس�ائل 
والتقاري�ر  والمج�ات  والكت�ب 
والنشرات باإلضافة إلى مطبوعات 
جمي�ع إدارات وأقس�ام الجامع�ة 
وعم�ل  األكاديمي�ة  ووحداته�ا 
األخت�ام بأنواعه�ا, وإع�داد هدايا 
الت�ي  والمطبوع�ات  المناس�بات 
تنظمها الجامعة وطباعة اللوحات 

اإلعانية بأنواعها المختلفة.
ك�م ع�دد العمال�ة ف�ي مطاب�ع 

الجامعة؟
الجامع�ة  بمطاب�ع  يعم�ل 
مجموع�ة م�ن العاملي�ن الفنيين 
واإلداريي�ن من خريج�ي المعاهد 
المهني�ة بالمملك�ة ف�ي مختل�ف 
التخصص�ات في مج�ال الطباعة 
والتجلي�د والمونت�اج حي�ث يعمل 
حالي�ا أكث�ر م�ن خمس�ين فن�ي 

طباعة وتجليد وتصميم وخمس�ة 
موظفين إداريين.

كي�ف تواك�ب مطاب�ع الجامع�ة 
التط�ورات الحديث�ة ف�ي تكنولوجيا 

الطباعة؟
تحرص مطاب�ع الجامعة على 
مواكب�ة التط�ورات الحديث�ة ف�ي 
تقني�ة الطباعة حي�ث نلقى الدعم 
والتأييد المستمر مع معالي مدير 
الجامع�ة، والمستش�ار المش�رف 
الع�ام على الش�ؤون الفني�ة الذي 
ترتبط به مطاب�ع الجامعة إداريا, 
حيث يتم م�ن حين آلخر تأمين ما 
تطلب�ه حاج�ة العمل م�ن معدات 
الطباع�ة والتجلي�د الحديث�ة التي 
تتميز بالس�رعة في إنجاز األعمال 
والج�ودة في م�واد الطباعة, ومن 
ذل�ك م�ا ت�م تأمين�ه م�ن معدات 
حديثه في قس�م الطباعة الرقمية 
أقس�ام  أح�داث  م�ن  يع�د  ال�ذي 
الطباع�ة وم�ن جه�ة ثاني�ه يت�م 
زي�ادة خب�رات وكف�اءة العاملين 
س�نويا بالتدريب على رأس العمل 
وحضور دورات متخصصة داخليا 
وخارجي�ا باإلضاف�ة إل�ى حضور 
بعض المعارض الدولية واإلقليمية 
ذات العاق�ة بمجال عمل المطابع 

من المعدات والمواد.
م�ا التحديات الت�ي تواجه مطابع 

الجامعة؟
ال يخل�و أي عمل م�ن تحديات 
حج�م  زي�ادة  ذل�ك  م�ن  تواج�ه 
المطبوع�ات الت�ي تطلبها وحدات 
أن  حي�ث  المختلف�ة,  الجامع�ة 
مطاب�ع الجامع�ة تخ�دم جمي�ع 
والمراك�ز  واإلدارات  الوح�دات 
العلمية  المعاه�د  إل�ى  باإلضاف�ة 
بالداخ�ل وخارج المملك�ة, إال أنه 
ولل�ه الحمد يتم التعام�ل مع هذه 
الطلب�ات ببرمجته�ا وتع�اون تلك 
الجهات مع المطابع ال نجازها في 
مواعيدها المحددة, وقد ساهم في 
ذلك توف�ر معدات طباع�ة جديدة 
بالمطاب�ع إضافة إل�ى الموجودة 

سابقا.
الت�ي  المس�تقبلية  الخط�ط  م�ا 

ستنفذها المطابع؟
تسعى مطابع الجامعة وبشكل 
مس�تمر لمتابع�ة ما يس�تجد من 
تقنيات حديثة في أقسام الطباعة 
المختلف�ة واالس�تمرار في تدريب 
الفنيي�ن عل�ى األجه�زة والمعدات 
الجديدة بما يجعل أعمال الطباعة 
ع�ام,  كل  أفض�ل  بش�كل  تس�ير 
وقد تم التخطيط لتوس�عة قس�م 
الطباعة الرقمية للحاجة الماس�ة 
لذلك باإلضافة إلى قس�م المونتاج 
االلكترون�ي مم�ا س�يوفر الوق�ت 
والجه�د الكبير ف�ي تنفيذ وإنجاز 

أعمال المطابع. 

تحدث عن التقنيات المستخدمة في إدارة المطابع.. المحيميد:

ننطلق من رسالة الجامعة في نشر العلوم 
والمعرفة في كل المجاالت 

تأمين معدات حديثة في قسم الطباعة الرقمية الذي يعد من أحدث األقسام

تقوم مطابع الجامعة بتصميم المطبوعات وطباعتها لجميع الوحدات واإلدارات
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أك�د الدكت�ور عب�ده الطايفي؛ المرش�د 
األكاديم�ي في كلية العل�وم االجتماعية، أن 
اإلجازة الصيفي�ة فترة من أفض�ل الفترات 
ف�ي حياة الطالب الجامعية، حيث تقل فيها 
االرتباطات الرس�مية، وتخف فيه�ا األعباء 
الدراسية وهي تمثل وقتاً من حياة اإلنسان، 
وهناك من يستثمره بشكل جاد، وهناك من 
يضيع�ه وهن�اك من ينظمه وم�ن يترك ذلك 

الوقت يمر بعشوائية.
ودع�ا الدكت�ور الطايف�ي، الط�اب إلى 
االس�تثمار األمث�ل للطال�ب، مضيف�ا: ال بد 
م�ن التخطي�ط الجي�د لإلج�ازة الصيفي�ة، 
س�واء بالدارس�ة الصيفية، وهذه ميزة لمن 
هم ف�ي مقر الدراس�ة؛ لتخفي�ف كثير من 
األعب�اء الدراس�ية وتقليص عدد الس�اعات 
المق�ررة، كم�ا أن�ه يمك�ن اس�تغال هذه 
اإلجازة في ممارسة أنشطة مختلفة، فضاً 
عن إمكانية الس�فر والتروي�ح عن النفس، 

وطال�ب بتوعي�ة الش�باب تج�اه األض�رار 
الناتج�ة ع�ن عدم اس�تغال الوقت بش�كل 
جيد، مقترحاً مش�اركة الطاب في األعمال 
زي�ارة  إل�ى  إضاف�ة  التطوعي�ة،  الخيري�ة 

المرضى وصلة األرحام.
العطي�ان؛  ترك�ي  الدكت�ور  وطال�ب 
رئي�س قس�م علم النف�س في كلي�ة العلوم 
االجتماعية، بوض�ع برنامج لتعويد الطاب 
العطل�ة  م�ن  االس�تفادة  يري�دون  الذي�ن 
الصيفية في تحس�ين معدلهم في الصيف، 
بأخ�ذ م�واد، واالس�تفادة منها، ألنه�ا أقل 
م�دة وأكثر تركي�ز، مبيناً أن جان�ب الترفيه 
من خال واقع الش�باب خصوصا في األيام 
الحالية أنه يجب على الجامعة وضع برامج 
إيجابي�ة، بحي�ث تض�ع رح�ات ميداني�ة، 
س�واء داخل مدينة الرياض أو خارجها، قد 
يكون منها ش�ق علمي، وق�د يكون ترفيهيا 
لزي�ادة االنتماء للوطن ومعطياته ومناطقه 

الس�ياحية، وه�ذا طبعا يعتبر م�ن البرامج 
اإليجابية الس�هلة الحتواء الشباب في هذه 

اإلجازة.
وق�ال »أرى بصفت�ي مختص�ا أن ه�ذا 
العمل مناس�ب، مش�يراً إلى أن االس�تفادة 
م�ن العطل�ة الصيفي�ة تق�ع عل�ى الطالب 
نفس�ه باستغال اإلجازة في تثقيف نفسه، 
وتحسين اللغة اإلنجليزية ومهارات االتصال 

والبحوث ودورات معينة«. 
وأش�ار الدكت�ور ترك�ي، إل�ى أن أب�رز 
المش�كات والتأثي�رات تترك�ز ح�ول عدم 
وج�ود برام�ج تحت�وي الط�اب وتس�تثمر 
طاقاتهم، ف�ي محدودية الرحات إلى الدول 
الغربية إذا كان بها تبادل بالجامعات، لكنها 
محدودة، فعدد الطاب يتجاوز مثا عشرين 
طالب داخل القسم، كما أكد أن األسرة عليها 
دور كبي�ر، وعندم�ا تج�د األس�رة برنامجا 
محددا ومعلنا عنه س�تطمئن وتشجع ابنها 

على هذا األمر، إذا كانت الجامعة قد وضعت 
برام�ج ووضع�ت معايي�ر الختي�ار الطلبة، 
بموافق�ة والة األم�ر، وتتض�ح اهتمام�ات 
الطال�ب وميوله واتجاهاته، وس�توجه إليه 
الدع�وة لقضاء هذا البرنامج بالصيف، وفي 
ح�ال ع�دم وجود برام�ج الس�تغال أوقات 
الصيف لدى الطالب الشك أنه سيكون هناك 
آث�ار س�لبية، ومنها كث�رة الس�هر وقضاء 
الوقت ف�ي أماكن غير محببة في األس�واق 
أو في الشوارع، وهذا طبيعة الشباب؛ طاقة 
يج�ب أن تس�تغل، وإذا لم تس�تغل بصورة 
إيجابي�ة فستس�تغل س�لبيا، وإذا لم توجه 

أيضا ستستغل سلبيا.
مقترحات وحلول

وق�ال الدكتور العطي�ان إن هناك برامج 
إرش�ادية تؤديها الجامعة عن طريق برامج 
ودورات، ويوج�د لدين�ا ع�دد م�ن البرام�ج 
وال�دورات المعلن�ة بالجامع�ة ع�ن طريق 

إدارات الجامعة المختلفة.
وأضاف أريد أن أقترح أن تتبنى الجامعة 
تنظي�م رح�ات صيفي�ة منظم�ة ومرتب�ة 
ومحددة المعالم والمس�افات، س�واء داخل 
مدين�ة الري�اض أو خارجها، تحت إش�راف 
أكاديميين تربويين ومشرفين تربويين ومن 

رؤساء األقسام.
وأوضح عم�ر العتيبي؛ طال�ب في كلية 
العل�وم، إنه ين�وي قضاء اإلج�ازة الصيفية 
في دراسة فصل صيفي، ما يمكنه من رفع 
معدله التراكمي، وأن الفصل الصيفي قصير 

وال يوجد به أي مشقة.
وبي�ن أحم�د الخثعمي؛ طال�ب في كلية 
أن�ه يس�تغل اإلج�ازة  اللغ�ات والترجم�ة، 
الصيفي�ة في الذه�اب إلى خ�ارج المملكة 
لتعلم اللغة اإلنجليزية بشكل أفضل، مقترحاً 
مش�اركة الطاب في ن�دوات الجامعة التي 

تقام باإلجازة الصيفية.

إعداد : عمر المطيري ومحمد أبو حيمد

موسم المتعة والفائدة ينتظره الجميع

اإلجازة الصيفية.. بين تنظيم الوقت 
والهدر واالستثمار 

 الجامعة تطرح برامج إرشادية ولديها عدد من البرامج والدورات المعلنة

 اقتراحات بتبني تنظيم رحالت صيفية مرتبة بإشراف أكاديميين
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تنظمها كراسي اليونسكو بالجامعة بمقر المنظمة بباريس الخميس المقبل

ندوة عن »التعليم واإلعالم والحوار.. مرتكزات 
للتعايش اإلنساني ونبذ التطرف واإلرهاب«

تنعق�د ي�وم الخمي�س المقبل ن�دوة علمية ع�ن »التعليم.. 
اإلع�ام.. الحوار مرتك�زات للتعايش اإلنس�اني، ونب�ذ التطرف 
واإلره�اب«،  تنظمه�ا كراس�ي اليونس�كو بالجامع�ة، بمق�ر 

المنظمة بباريس.
وتأتي الن�دوة في إطار ما تمثله الجامعة اليوم كإحدى أهم 
الجامعات العربية واإلسامية عبر العالم، حيث تسهم الجامعة 
في إث�راء التعليم العال�ي والبحث العلمي ليس على المس�توى 
المحل�ي في المملكة وإنما يش�مل إس�هامها العدي�د من دول 
العالم، حيث يتبع الجامعة العديد من الكليات والمعاهد في عدد 

من قارات العالم.
وتهدف الندوة إلى اإلس�هام في الجهود العلمية التي تنهض 
به�ا منظمة اليونس�كو لتعمي�ق الفهم الصحيح للمش�تركات 
اإلنس�انية بما يس�هم في تعزيز التعايش بين األمم والشعوب، 
ومناهضة الكراهية، والعنف واإلرهاب، واإلسهام في إشاعة قيم 
التعاون العلمي وتس�خير المعرفة لخدمة اإلنسانية، والتعريف 
بمخرجات الشراكة الفاعلة بين الجامعة مع منظمة اليونسكو 
من خال اس�تعراض نواتج الكراسي العاملة في الجامعة تحت 
مظلة المنظمة، والتعبير عن اإلمكانات المتميزة التي يتمتع بها 
الباحثون والمفكرون الس�عوديون، والتعري�ف بجهودهم التي 

تستهدف اإلسهام في خدمة البشرية.
الفعالي�ة  به�ذه  البح�ث  كراس�ي  برنام�ج  ويس�تهدف 
المتخصصي�ن والمهتمين من مس�ؤولي المنظمة، والمفكرين 
والباحثي�ن الع�رب وغير الع�رب المقيمين في فرنس�ا، وطاب 

الدراسات العليا في التخصصات ذات العاقة.
وتعقد الندوة بمق�ر المنظمة بباريس يوم الخميس المقبل 
19 ش�عبان 1437ه��، 24 ماي�و  2016م، وتتكون من جلس�ة 
واح�دة مدتها س�اعتان ونص�ف، )10.0 صباحاً حت�ى 12.30( 

يتخللها استراحة مدتها 15 دقيقة.
ويتوق�ع أن تنته�ي الن�دوة إل�ى س�جل علمي يض�م أوراق 
العم�ل المقدمة فيها كافة، إلى جانب م�ا دار فيها من حوارات 
ونقاشات، وس�يتم نشر الس�جل العلمي للحلقة وتوزيعه على 

المؤسس�ات المهتمة باللغتين العربية والفرنس�ية، في كل من 
المملكة وفرنسا.

يش�ار إلى أن الجامعة تمتلك العديد من الش�راكات مع عدد 
م�ن الجامعات والمؤسس�ات األكاديمية والعلمي�ة عبر العالم، 
ومنها بالطبع منظمة اليونسكو، حيث توجد في الجامعة ثاثة 
كراس تحت مظل�ة المنظمة تعنى بالحوار بي�ن أتباع الديانات 
والثقاف�ات، واإلعام المجتمع�ي، والجودة ف�ي التعليم العالي، 
وس�عياً من الجامعة لتوسيع نطاق انتشار البرامج والفعاليات 
العلمي�ة لكراس�ي اليونس�كو بما يس�هم في وصول رس�التها 
للمتخصصين والمهتمين في األوس�اط العلمي�ة العالمية تأتي 
إقامة هذه الندوة العلمية المتخصصة في مقر المنظمة بباري، 
به�دف إثراء النق�اش ح�ول واقع إس�هامات التعلي�م واإلعام 
والح�وار -وه�ي محاور رئيس�ة ترتك�ز حولها جه�ود منظمة 
اليونس�كو العلمي�ة والثقافي�ة والبحثي�ة، في تعزي�ز التفاهم 

والتعايش اإلنساني ومواجهة الكراهية واالحتراب.
ويعود إنش�اء الجامعة إلى ما يزيد على ستة عقود، على يد 
المل�ك عبدالعزيز -رحم�ه الله- عام 1370ه��، 1950م  عندما 
وجه –رحمه الله- بافتتاح المعهد العلمي في الرياض الذي مثل 
اللبنة األولى اللبنة األولى إلنشاء الجامعة، وتبعاً لظروف نشأتها 
فقد توجهت الجامعة في بداياتها إلى العناية بالعلوم الش�رعية 
وعلوم اللغ�ة العربية والعلوم اإلنس�انية واالجتماعية، والعناية 
بدراس�ة التراث العلمي وتحقيقه ونشره، وتشكلت اإلرهاصات 
األولية للجامعة مع بداية النهضة العلمية الشاملة في المملكة.

وتبع�اً لتع�دد كلي�ات الجامع�ة، وتن�وع تخصصاتها فقد 
تنامت أعداد الطاب إلى مس�تويات قياسية، حيث تشير أحدث 
اإلحص�اءات إل�ى أن الجامعة تض�م أكثر م�ن 150.000 طالب 
وطالبة، في 15 كلية ومعهداً في المرحلة الجامعية والدراسات 
العليا، منهم حوالي 70.000  يدرسون وفق نظام التعليم عن بعد 

في مختلف التخصصات في الجامعة
وإذا كان�ت غالبية الجامعات العربي�ة تعتمد على ما تنتجه 
الجامع�ات المتقدمة في الغرب أو الش�رق، وتس�عى الس�تيراد 

واس�تهاك المنتج�ات المعرفية له�ذه الجامع�ات، خاصة في 
المج�االت العلمي�ة والتقنية، فإن مما يحس�ب للجامعة بحكم 
عراقتها في عدد من التخصصات، وظروف نش�أتها وتكوينها، 
والخبرات المتراكمة التي اكتس�بتها خال مس�يرتها، أنها تعد 
مؤسس�ة علمية وبحثي�ة عالمية منتجة للمعرف�ة العلمية في 
التخصص�ات الش�رعية والعربي�ة وم�ا يتعلق بهما م�ن علوم 
االقتصاد والمصرفية اإلس�امية مما يؤهلها لإلسهام بإيجابية 
ف�ي مجال التب�ادل المعرف�ي س�واء التعليم�ي، أو البحثي مع 

الجامعات والمؤسسات المهنية الداخلية والخارجية.
لقد أدركت الجامعة منذ نش�أتها أهمية اإلسهام في خدمة 
الحض�ارة اإلنس�انية باعتبارها جامعة إس�امية عالمية لديها 
مرتك�زات ق�وة تمكنها م�ن أن تصبح طرف�اً منتج�اً للمعرفة 
والخبرة البحثية التي تحتاج إليه�ا الجامعات والمراكز العلمية 
والمؤسس�ات المهني�ة ف�ي الداخ�ل والخ�ارج ف�ي المج�االت 
الشرعية، والعربية، إلى جانب االقتصاد، والمصرفية اإلسامية، 
ولذا فقد عنيت الجامعة منذ وقت بعيد بتعزيز صاتها المعرفية 
المحلي�ة والخارجي�ة، وأطلقت العدي�د من المب�ادرات الكفيلة 
بتحقي�ق ذلك، وذل�ك عبر إنش�اء العديد من الكلي�ات والمعاهد 
ف�ي عدد من الدول في قارتي آس�يا، وأفريقي�ا، إلى جانب تولي 
الجامع�ة مهمات اإلش�راف العلمي على العديد م�ن الجامعات 

والكليات داخل العالم اإلسامي وخارجه.
حيث ترأس�ت الجامعة منذ عام 1431ه�، 2011م المجلس 
التنفي�ذي التحاد جامعات العالم اإلس�امي الذي يضم أكثر من 
245 جامع�ة كما تمتلك الجامعة العدي�د من الكليات والمعاهد 
التي تضم آالف الطاب في كل من اليابان، وإندونيسيا، جيبوني، 
وتش�رف وتتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية في عدد من 
الق�ارات، من أهمه�ا: الجامعة اإلس�امية العالمية في إس�ام 
أباد بباكس�تان، والجامعة اإلس�امية في ج�اال بجنوب تاياند، 
والمعه�د العرب�ي النيجي�ري ف�ي أب�ادن – نيجيري�ا، وجامعة 
بلتستان اإلسامية في باكستان، إلى جانب عدد آخر من الكليات 

والمعاهد عبر العالم.

ويع�د برنامج كراس�ي البحث ال�ذي أطلقت�ه الجامعة عام 
1429ه�� 2008 م�ن  أه�م مبادراتها المؤسس�ية  لتعزيز بنية 
البحث العلمي، وتوفير البيئ�ة المائمة للبحث والتطوير، حيث 
تعد كراس�ي البحث أح�د أبرز أدوات تولي�د المعرفة، وتمثل في 
الوقت نفس�ه حافزاً لإلب�داع والتميز البحثي، وإث�راء المعرفة، 
حي�ث يمكن من خ�ال هذه الكراس�ي مد جس�ور التعاون مع 
المؤسس�ات المهنية في المجتمع، ودعم الشراكة المجتمعية، 
وإع�داد جيل م�ن الباحثي�ن المتميزي�ن، وتبني ثقاف�ة اإلبداع 

والجودة في البحوث العلمية ذات الصلة بحاجات المجتمع.
وعلى الرغم من أن إطاق برنامج كراسي البحث في الجامعة 
ق�د تم في مطلع ع�ام 1429ه��، 2008م حينما اعتمد مجلس 
الجامعة الئحة كراس�ي البحث إال أن اإلعداد إلنشاء البرنامج قد 
اس�تغرق أكثر من عام تم فيه إجراء عدد من الدراس�ات ومسح 
كم كبير من التجارب العالمية الرائدة في أوروبا، وأمريكا، وآسيا 

في مجال إنشاء، وإدارة، وتمويل كراسي البحث.
ولق�د تواصلت خط�وات برنامج كراس�ي البح�ث وتعززت 
قدرات�ه خ�ال الس�نوات األربع التي تل�ت إطاق�ه، حيث يضم 
البرنام�ج حالي�اً أكثر م�ن 40 كرس�ي بحث، عام�ل، ومعتمد، 
وتحت اإلنشاء، منها خمسة  كراسي دولية أحدها كرسي حوار 
الحضارات المقام بالش�راكة مع جامعة الس�وربون باريس1، 
بانتيون، واآلخر كرس�ي الملك عبدالعزيز للدراس�ات اإلسامية 
بالش�راكة م�ع جامعة بولوني�ا بإيطاليا، وثاثة كراس�ي تحت 

مظلة منظمة اليونسكو.
ويتف�رد برنام�ج كراس�ي البح�ث بجامع�ة اإلم�ام محمد 
بن س�عود اإلسامية بأس�بقيات ليس على المس�توى المحلي 
فحسب، وإنما على المس�توى الدولي السيما في جانبي البنية 
التنظيمية، والتقويم المس�تقل، حيث تتمي�ز الجامعة بتكامل 
البنية التنظيمية لبرنامج كراسي البحث فيها، كما تفخر بتفرد 
البرنام�ج بنظ�ام خ�اص للتقويم المس�تقل، يع�د األول خارج 
جمهوري�ة كن�دا، التي يتم فيها تقويم كراس�ي البحث بش�كل 
مستقل عن التقويم المؤسسي الذي تخضع له الجامعات هناك.
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ُعِقد مؤخراً في معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة، 
اجتم�اع بين مرك�ز اللغويات التطبيقية، يمثله س�عادة 
مدير المركز الدكتور صالح بن فهد العصيمي، وس�عادة 
الدكتور إبراهيم الجريبة وكيل المركز، والدكتور أس�امة 
زكي مستش�ار المركز، وبين فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عب�د العزيز الحس�يني، األمين العام المس�اعد للمجلس 
األعلى للقضاء، ومدير عام التخطيط والتطوير المكلف، 
وفضيلة الش�يخ سليمان بن س�عد الخضير، المستشار 
المش�رف الع�ام عل�ى مرك�ز التدري�ب العدلي ب�وزارة 
الع�دل، كما حضر االجتماع س�عادة الدكت�ور صالح بن 
ناصر الش�ويرخ، عمي�د معهد تعليم اللغ�ة العربية لغير 

الناطقين بها.
 وقد تم في االجتماع بحث س�بل أوج�ه التعاون وما 

يمكن أن يقدمه مركز اللغويات التطبيقية باعتباره بيًتا 
من بيوت الخبرة الرائدة في مجاله في العالم العربي.

مركز اللغويات التطبيقية يعقد 
اجتماعا تحضيريا

ش�ارك عميد تقنية المعلومات 
الدكتور وليد بن عبدالعزيز الجندل 
ف�ي فعالي�ات االجتم�اع الس�ابع 
للحكومة الذكية على مدى يومين 
بدع�م م�ن برنامج )يّس�ر(، وذلك 

في فندق الفيصلية بالرياض.
النق�اش  حلق�ة  وتناول�ت 
الجلسة التي ش�ارك فيها الدكتور 
الجن�دل مع كل م�ن الدكتور علي 
س�امي  والمهن�دس  القحطان�ي 
المهن�دس  وأداره�ا  الحس�يان 
الحدي�ث  خش�م،  أب�و  س�لطان 
جوان�ب  م�ن  الذكي�ة  الحكوم�ة 
مختلفة مث�ل التعليم والقطاعات 

والبن�وك  العام�ة  الحكومي�ة 
والقط�اع الخ�اص، كم�ا تناول�ت 
الجلس�ة الحدي�ث ع�ن الحكوم�ة 
الذكي�ة وتط�رق المتحدث�ون إلى 
التحول م�ن الحكومة االلكترونية 
إلى الحكومة الذكية، وتطرقوا إلى 
تعري�ف ال�ذكاء االلكترون�ي وهل 
الذكاء هو تقديم الخدمات أم أنها 

تتجاوز ذلك.
وأش�ار الدكت�ور ولي�د الجندل 
أم�ر  الخدم�ات  تقدي�م  أن  إل�ى 
أس�اس ف�ي المرحلة التي تس�بق 
الحكوم�ة اإللكتروني�ة، وبي�ن أن 
الحكومة الذكية في مجال التعليم 

يعتم�د على اس�تخدام المعلومات 
والخدم�ات المتاحة لخدمة عضو 
هيئ�ة التدري�س والطالب بش�كل 
البرنام�ج  يتي�ح  بحي�ث  ذك�ي، 
لتاريخ  االقتراح�ات الذكية وفق�اً 
القط�اع  ل�دى  المت�اح  الطال�ب 
التعليم�ي، في مراحل�ه المختلفة 
س�واء ف�ي التعلي�م الع�ام أو في 
وس�تمكن  الجامعي�ة،  المرحل�ة 
المعلوم�ات م�ن إعط�اء الطال�ب 
خدمات ذكية وبش�كل إلكتروني، 
المعلوم�ات  بإتاح�ة  مطالب�اً 
المتوفرة بين القطاعات، لتس�هل 
إعطاء خدمات ذكية بشكل دقيق.

الجندل يشارك في فعاليات االجتماع 
السابع للحكومة الذكية

آل عبدالرحمن يناقش تطوير التعليم وتطبيق 
الجودة في كلية العلوم االجتماعية

ق�ام وكي�ل الجامعة للتخطي�ط والتطوي�ر والجودة 
األس�تاذ الدكت�ور خالد ب�ن عبدالغفار آل عب�د الرحمن، 
يرافقه كل من عميد التقويم والجودة الدكتور س�ليمان 
بن محمد الجبير والمستش�ار في مكتب الوكيل الدكتور 
فه�د بن عمر الُعمري، بزيارة لكلي�ة العلوم االجتماعية، 
حيث اجتمع فيها عميد الكلية س�عادة األس�تاذ الدكتور 
محمد بن عبدالمحس�ن التويجري وسعادة وكيل الكلية 
للتطوي�ر والج�ودة الدكتور خال�د بن عبدالعزي�ز الداود 
وس�عادة وكيل الكلية للدراسات العليا الدكتور محمد بن 
عبدالله المطوع  ووكيل الكلية لألقسام التربوية الدكتور 
أحمد بن محمد النش�وان ، وذلك بهدف الوقوف على أبرز 
الخطوات العملية التي اتخذتها الكلية في س�بيل تطوير 
التعلي�م واالعتم�اد البرامج�ي وف�ق دليل الج�ودة العام 
إلقرار البرامج والخطط العلمية،  والتأكد من أن البرامج 
األكاديمية لدى الكلية تتم وفق متطلبات الهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد األكاديمي . 

وأكد األس�تاذ الدكتور خال�د آل عبدالرحمن بأن مثل 
هذه الزي�ارات تأتي بناء على توقيع الجامعة عقد تنفيذ 
مش�روع الدراس�ة التقويمية على المستوى المؤسسي 
واالعتم�اد  للتقوي�م  الوطني�ة  الهيئ�ة  م�ع  للجامع�ة 
األكاديمي وألهمية نش�ر وتعزيز ثقافة الجودة الشاملة 
بين منسوبي الجامعة وجميع وحداتها . وضرورة العمل 
على أن تكون البرام�ج األكاديمية وفق متطلبات الهيئة 
الوطنية للتقويم واالعتم�اد األكاديمي .وما تواجهه تلك 
الوح�دات من صعوبات وتحديات في هذا المجال وبحث 
سبل التنس�يق والتعاون والتكامل في ما يتعلق بتحقيق 
االعتماد األكاديمي بالصورة المرس�ومة والمرجوة،كما 
أن الوكالة تأخذ على عاتقها المبادرة ومتابعة الوحدات 
التعليمي�ة للوصول إل�ى المراحل المتقدم�ة التي تدعم 
وتعزز من جهود الوكالة في تطوير وتحس�ين مخرجات 

التعليم والبيئة الجامعية .  

ثالث طالبات يحصدن جوائز في مؤتمر 
)URC( البحوث

حص�دت ثاث طالب�ات م�ن الجامعة مؤخ�راً، على 
جائ�زة أفض�ل ع�رض لملصق علم�ي لع�ام 2016 في 
المؤتمر الس�نوي الثام�ن، للبحوث الطابي�ة في مجال 
الحوس�بة التطبيقية )URC( الذي عقد في جامعة زايد 

في دبي باإلمارات العربية المتحدة.
وتميزت مش�اركة الجامعة بمش�اريع ع�دة، لطلبة 
وطالبات الس�نة النهائية في قسم علوم الحاسب اآللي، 
وس�ط تنافس إبداع�ي بين الجامع�ات األخرى، وحصل 
مش�روع المتح�دث العرب�ي الذكي، لخدمة األش�خاص 
ذوي صعوب�ات النطق للطالبات نجود البدراني، أش�واق 
العمرو، وريهام السيف على جائزة أفضل عرض لملصق 

علمي لعام 2016.
ويعد المش�روع تطبيقا مطلوبا ف�ي مراكز التأهيل، 
إذ يس�اعد ذوي صعوب�ات النط�ق، على توق�ع الكلمات 
والجمل باستخدام الذكاء الصناعي ونطقها آلياً، ونظام 
التوقع الذكي ال يعتمد على ما يدخله المس�تخدم فقط، 
بل يتوقع الكلمات التي لم يس�بق للمس�تخدم إدخالها، 
باس�تخدام مدون�ة كبي�رة للمحادثات ت�م جمعها لهذا 
الغ�رض، والتطبيق يحت�وي أيضاً على قوائ�م للعبارات 
الش�ائعة في مختلف المجاالت من مس�جد، مستشفى، 
مدرس�ة، مطعم ومنزل، ولزيادة س�هولة االستخدام تم 

إضافة صورة رمزية لكل عبارة.
وأثنت األس�تاذ المس�اعد في قس�م علوم الحاس�ب 
المشرفة على المشروع الدكتورة أمل السيف على كافة 
المش�اريع المش�اركة مهنئة الطالبات الفائزات مؤكدة 
أنه�ن أبدين مهارات عالية في س�رعة التعلم، خصوصا 
في اس�تخدام خوارزميات الذكاء الصناع�ي،  وقالت إن  
بعض المشاريع ال تزال تحت التطوير، حيث إن المؤتمر 
عق�د قب�ل نهاية الفصل الدراس�ي، ما ي�دل على حرص 
الجامع�ة ممثلة في كلي�ة علوم الحاس�ب والمعلومات 
عل�ى تحس�ين المخرج�ات والمه�ارات ل�دى الط�اب، 
لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، وديناميكية  البيئة 

األكاديمية. 
وأوضح�ت أمل الس�يف أن مش�روع الطالب�ات الذي 
حظ�ي بالف�وز »المتح�دث العرب�ي الذكي« جاء ليس�د 
احتي�اج ذوي صعوب�ات النط�ق العربي�ة ببرنام�ج ت�م 
تصميمه بعناية ليكون سهل االس�تخدام، ويقلل الجهد 

والوق�ت الذي يلزم إلدخ�ال النص وتحويل�ه إلى صوت، 
مش�يرة إلى أن الخطوة التالية لهذا المشروع هي كيفية 

تحسين الصوت ليتوافق مع اللهجة المحلية الخليجية.
وفيم�ا إذا ت�م التع�اون مع ش�ركات تقني�ة لتنفيذ 
العم�ل أو ج�زء من�ه بين�ت الدكت�ورة أم�ل الس�يف أن 
مهمة  المش�رف على المشروع متابعة تنفيذ المشروع 
أسبوعيا، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، وتطوير قدرات 

الطاب لتجهيزهم لسوق العمل.
فيما أش�ارت الطالب�ات الفائزات إل�ى أنهن يتطلعن 
إل�ى إيجاد مؤسس�ة تتبنى تطوي�ر التطبي�ق، وإنتاجه 

للمستفيدين من ذوي صعوبات التخاطب والنطق.
يش�ار إل�ى أن مؤتمر البح�وث الطابية يه�دف إلى 
تشجيع النشاط البحثي للطاب والطالبات بالمؤسسات 
التعليمي�ة ف�ي دول الخلي�ج والوطن العرب�ي من خال 
تقدي�م منتدى يعرض أعمال الطلبة والطالبات ويتفاعل 
معها الباحثين والمهتمين وأعضاء هيئة التدريس ورواد 

الصناعة.  
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حث معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور سليمان 
ب�ن عبدالله أب�ا الخيل عم�داء الكليات عل�ى االهتمام 
بالط�اب والطالبات خ�ال اجتماعه ب�وكاء الجامعة 
وعمداء الكليات والعمادات المس�اندة ومديري  العموم 

في قاعة مجلس الجامعة.
وف�ي بداي�ة االجتم�اع رف�ع معالي�ه أس�مى آيات 
الش�كر والتقدير واالمتنان المقرون�ة بالمحبة والوفاء 
واإلخاص الص�ادق لمقام خادم الحرمين الش�ريفين 
الملك س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود –حفظه الله – 
على هذه الثقة الغالية، وقال: س�أبذل كل ما أس�تطيع 
م�ن جه�د م�ع إخوان�ي وزمائي ف�ي ه�ذه الجامعة 
العريق�ة العتي�دة العماق�ة جامعة اإلم�ام محمد بن 
س�عود اإلس�امية من أجل تحقيق أهدافها ورس�التها 
وف�ق م�ا يتطلع إلي�ه والة أمرن�ا وعلى رأس�هم خادم 
الحرمين الش�ريفين وس�مو ولي عهده األمين وس�مو 

ولي ولي عهده –حفظهم الله- .
وق�ال معالي�ه: إن هذا الوط�ن يعتز به كل مس�لم 
ويفتخ�ر به كل ف�رد من أبنائه ألنه بش�مائله وكمائله 
وفضائله بلغ عنان الس�ماء ع�زًة ورفعًة وبهاء، ونحن 
نرى ه�ذه الباد من تقدم إلى تقدم وم�ن قوة إلى قوة 
وم�ن عز إلى عز، وما تحقق ه�ذا إال ألنها انطلقت من 
ثواب�ت ه�ذا الدين ومبادئ�ه، مش�يراً إلى أنن�ا ال بد أن 

نس�اهم إس�هاماً كبيراً وفاعاً لخدمة هذا الدين وهذه 
العقي�دة وهذا الوطن وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق 
تطلع�ات والة أمرن�ا عب�ر مؤسس�ة عظيم�ة وعريقة 
وعماقة وش�امخة هي جزء ال يتجزأ من هذه الباد أال 
وه�ي جامعة اإلمام محمد بن س�عود اإلس�امية التي 
يعول عليها الش�يء الكثير وينظ�ر إليها نظرة خاصة 

ويتطل�ع منها أن تك�ون في المقدمة ف�ي كل األحوال 
والتح�والت والظروف واألزمات، عقيدة صافية ومنهج 
سليم وتحقيق لألهداف والتطلعات بحكمة وموضوعية 

ونزاهة ووسطية واعتدال.
وأض�اف أن ه�ذه الجامعة جمعت بمس�ماها وبما 
انتسبت إليه وبمن أسسها أقطاب الفخر والعز والمجد 

فه�ي تعن�ى بالعل�وم الش�رعية انطاق�اً م�ن الكتاب 
والس�نة ومنهج سلف األمة، وس�ميت باسم المؤسس 
األول له�ذه الدولة اإلمام محمد بن س�عود رحمه الله-
،ومن أمر بإنش�ائها وتأسيس�ها هو المل�ك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن رحمه الله- مؤس�س ه�ذا الكيان الذي 
جم�ع القلوب على العقيدة الصافية والتوحيد الخالص 
وتطبيق شريعة الله عز وجل والعمل بكل ما جاء فيها، 
ومن قام باإلشراف عليها  هو الشيخ محمد بن إبراهيم 

رحمه الله- مفتي الديار السعودية.
وبي�ن أن العملية التعليمية تق�وم على ثاث ركائز 
والط�اب  واألس�تاذ،  والمق�ررات،  المناه�ج  وه�ي: 
العملي�ة  والطالب�ات، مش�دداً عل�ى أهمي�ة متابع�ة 
التعليمية واإلدارية لضمان حسن األداء وتحقيق أهداف 
الجامعة، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة 
دون ح�دوث منغصات للط�اب والطالب�ات، وذلك من 
خال تس�هيل كافة اإلجراءات الازمة وتدارك العثرات 

التي قد تواجهها الكليات والعمادات ذات العاقة.
وأشار أبا الخيل إلى ما تجده مسيرة التعليم العالي 
م�ن تقدي�ر واهتم�ام بال�غ من ل�دن خ�ادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو 
ول�ي عه�ده األمين وس�مو ولي ولي عه�ده –حفظهم 

الله- .

حثهم على االهتمام بالطالب والطالبات

أبا الخيل يجتمع بوكالء الجامعة وعمداء الكليات 

معهد جاكرتا يقيم حفل تكريم لسفير 
خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا

كتب: عبدالمجيد الشمري
أقام معهد العلوم اإلسامية 
والعربية في جاكرتا حفل تكريم 
وتوديع لس�فير خادم الحرمين 
إندونيس�يا  ف�ي  الش�ريفين 
إبراهيم  األس�تاذ مصطفى ب�ن 
المب�ارك الذي أكمل فترة خدمته 
سفيراً لس�فارة خادم الحرمين 
الشريفين لدى إندونيسيا ، وذلك 
ف�ي فن�دق كمبنس�كي جاكرتا 
، وحظ�ي الحف�ل  بحض�ور من 
م�ن  كل  اإلندونيس�ي  الجان�ب 

الدكت�ور باترياليس أكبر قاض�ي بالمحكمة الدس�تورية وزير 
العدل الس�ابق و األس�تاذ احمد هرياوان محافظ جاوة الغربية 
، كم�ا حظ�ي بحضور س�فراء ال�دول العربية واإلس�امية في 
إندونيس�يا والملحقيات التابعة لهم الذي ضم كل من :  س�فير 
دولة قطر وس�فير دولة مصر وسفير دولة العراق وسفير دولة 
تونس وسفير دولة فلسطين وسفير دولة تركيا وسفير مملكة 

المغرب وسفير  مملكة األردن ، وبعض الشخصيات األخرى.
حي�ث ب�دأ الحفل بآيات عط�رة من القرآن الكري�م ثم تاها 
كلم�ة مدير المعهد الدكتور خالد بن محم�د الدهام تناول فيها 
جهود س�فير خادم الحرمين الش�ريفين في إندونيسيا األستاذ 
مصطف�ى المبارك خ�ال فترة عمل�ه والجهود الت�ي بذلها في 
خدمة المعهد لتقديم رسالته الس�امية وجهوده التي بذلت من 
أجل جعل المعهد يقدم رس�الته على أكم�ل وجه ومن ذلك دعم 
برنام�ج التعليم للجمي�ع الذي لقي صدى واس�ع في المجتمع 
اإلندونيسي، وفي نهاية الكلمة قدم باسمه ونيابة عن منسوبي 
المعهد ش�كره وتقديره للسفير. من جانبه ألقى عميد المعاهد 
في الخارج الدكتور عبدالله بن حضيض السلمي كلمة نقل فيها 
تحيات معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله 
أبا الخيل وشكره وتقديره لما قام به من جهود مشكورة ،  كما 
استعرض خال كلمته دور سفارة خادم الحرمين الشريفين في 

دعم ومؤازرة المعاهد التابعة الجامعة في جمهورية إندونيسيا 
وفي نهاية كلمته قدم دعوته لس�عادة السفير لزيارة الجامعة، 
تا ذلك كلمة لمحافظ ج�اوة الغربية وهو أحد خريجي المعهد 
شكر فيها إدارة المعهد وسعادة السفير على ما قدموه للشعب 
اإلندونيس�ي من جه�ود مباركة في تعليم اللغة العربية ونش�ر 
تعاليم الدين اإلسامي الوسط من خال معهد العلوم اإلسامية 
والعربية التابع للجامعة. وفي الختام قدم األستاذ المبارك كلمة 
شكر فيها معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا 
الخي�ل ، كما قدم لمعاليه التهاني والتبريكات بمناس�بة تعيينه 
مديراً للجامع�ة بمرتبة وزير، كما قدم الش�كر لوكيل الجامعة 
للتب�ادل المعرف�ي والتواص�ل الدولي الدكتور محمد بن س�عيد 
العلم ، ولعميد ش�ؤون المعاهد ف�ي الخارج الدكتور عبدالله بن 
حضيض الس�لمي ولمدير معهد العلوم اإلسامية والعربية في 
إندونيس�يا الدكت�ور خالد بن محم�د الدهام ولكافة منس�وبي 
المعهد على هذا التكريم وبين في كلمته مشاعره تجاه المعهد 
وم�ا يكنه له من مكانة خاصة كونه محضناً من محاضن اللغة 
العربية، وكذلك لدوره الريادي في نشر العلوم الشرعية بعيداً عن 

التطرف والغلو ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
وفي الختام الحفل سلم مدير المعهد الدكتور الدهام سفير 
خادم الحرمين الش�ريفين في إندونيس�يا األستاذ مصطفى بن 

إبراهيم المبارك درعا تذكاريا بهذه المناسبة.

دبلوم تطبيقات الحاسب الصيفي 
المكثف للطالب والطالبات

الحاس�ب  عل�وم  كلي�ة  تواص�ل 
الط�اب  باس�تقبال  والمعلوم�ات 
والطالبات الراغبين بااللتحاق في دبلوم 
تطبيق�ات الحاس�ب الصيف�ي المكثف، 
ويس�تمر التس�جيل حتى يوم األحد 22 

شعبان 1437ه�.
وأوض�ح عميد كلية علوم الحاس�ب 
ب�ن  عيس�ى  الدكت�ور  والمعلوم�ات 
عبدالل�ه العيس�ى بأن اس�تقبال طلبات 
االلتح�اق س�يتم إلكتروني�اً م�ن خ�ال 
www.cci-  موق�ع الكلية على اإلنترن�ت

simsiu.net، وتب�دأ الدراس�ة ي�وم األحد 
الدراس�ة  1437/8/29ه��، وس�تكون 
للطاب ف�ي مبنى كلية علوم الحاس�ب 
والمعلوم�ات ف�ي المدين�ة الجامعي�ة، 
وللطالبات في مبن�ى الكلية )324( في 
مدينة الملك عبد الله للطالبات، مش�يراً 
إل�ى أن الدبل�وم يمتد لمدة ثاثة أش�هر 

مكثفة بما يعادل ستة أشهر دراسية.
وبين الدكتور العيسى بأن التسجيل 
مفت�وح لجمي�ع فئ�ات المجتم�ع، وأن 
الكلي�ة تق�دم ه�ذا الدبل�وم استش�عاراً 
منها بأهمية خدمة المجتمع، إذ يش�مل 

برنامج الدبلوم الصيف�ي المكثف على: 
مقدم�ة في الحاس�ب ونظام التش�غيل 
وين�دوز، وبرنام�ج معالج�ة النصوص 
التقديمي�ة  الع�روض  وبرنام�ج  وورد، 
بوربوينت، وبرنامج الجداول اإللكترونية 
أكس�ل، وبرنامج قواعد البيانات أكسس 
ف�ي  ومقدم�ة  باللم�س،  والطباع�ة 
اإلنترنت والبريد اإللكتروني، والتعامات 
االجتماعي�ة  والش�بكات  اإللكتروني�ة 
والجرائ�م  المعلوم�ات  أم�ن  وأخي�راً 
المعلوماتية وأضراره�ا و طرق الوقاية 
منه�ا، وأض�اف: ما يمي�ز ه�ذا الدبلوم 
هو مواكبت�ه لمتطلبات الث�ورة التقنية 
الحاصلة خ�ال الفترة الحالية، إذ يعمل 
الدبل�وم على ترس�يخ ثقاف�ة التعامات 
بي�ن  به�ا  الوع�ي  ورف�ع  اإللكتروني�ة 
شرائح المجتمع المختلفة لردم الفجوة 
الرقمية، كما أن تسارع التقنية والتحول 
إل�ى الحكومة اإللكترونية أدى إلى زيادة 
احتم�ال خط�ر االخت�راق للمعلوم�ات، 
ومن هن�ا برزت أهمية أم�ن المعلومات 
والذي يعد أحد المواضي�ع التي أُفرد لها 
فص�ل كام�ل يقدم م�ن خ�ال الدبلوم، 

الجرائ�م  أيض�اً  الدبل�وم  ويس�تعرض 
المعلوماتي�ة وأضرارها و الوقاية عنها، 
وذلك في إطار االهتمام بمجال مكافحة 
الجرائم المعلوماتية والتي ش�كلت بناء 
عل�ى اإلحصائيات الحديث�ة خطراً يهدد 
أمن المجتمع. وأش�ار الدكتور العيس�ى 
أن�ه روع�ي أن تك�ون فت�رات الدراس�ة 
ف�ي الدبلوم مناس�بة للجمي�ع حيث أن 
الدراسة ستكون ثاثة أيام في األسبوع 
ه�ي أي�ام: االثني�ن والثاث�اء واألربعاء، 
إح�دى  الطالب�ة  أو  الطال�ب  ويخت�ار 
الفترتي�ن: الفترة األولى من الس�اعة 8 
صباحاً وحتى 12 ظه�راً والفترة الثانية 
م�ن الس�اعة 1 ظه�راً وحتى 5 مس�اًء، 
أما في ش�هر رمضان المبارك فستكون 
الفت�رة األول�ى 10 صباحاً إل�ى 1 ظهراً 
والفت�رة الثاني�ة م�ن 2 ظه�راً وحتى 5 
مس�اًء، منوه�اً ب�أن الدبلوم س�يتوقف 
ف�ي إجازة عي�د الفطر المب�ارك في 24 
رمض�ان ويس�تأنف بع�د اإلج�ازة ف�ي 
6 ش�وال، وبين ب�أن المقاع�د محدودة 
واألولوية ألس�بقية التس�جيل من خال 

موقع الكلية على اإلنترنت.

عمادة التقويم والجودة تواصل اجتماعاتها 
حول االعتماد األكاديمي

عق�دت عم�ادة التقويم والج�ودة اجتماعاً م�ع عمادة 
التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وذلك ضمن التحضيرات 
لعملي�ة االعتم�اد األكاديم�ي المؤسس�ي. وب�دأ االجتم�اع 
بكلمة عمي�د التقويم والجودة الدكتور س�ليمان بن محمد 
الجبير الت�ي رحب فيها بالحضور، موضحاً دور منس�وبي 
عم�ادة التعل�م االلكترون�ي والتعلي�م ع�ن بع�د وس�عيهم 
الدؤوب والمتفاني في س�بيل حصول العمادة على االعتماد 
المؤسس�ي،  وتمحور االجتماع ح�ول مجموعة من النقاط 
المهم�ة التي تتعلق بعمليات االعتماد األكاديمي والتحضير 
له�ذه العملي�ات، والتي ذك�ر منه�ا الخطة اإلس�تراتيجية 
لعم�ادة التعل�م االلكترون�ي والتعلي�م عن بع�د، ومقاييس 

التقويم الذاتي، الدراس�ة الذاتية، تقاري�ر الخبرة الميدانية 
ومؤش�رات األداء ونقاط المقارن�ة المرجعية، وتوصيفات 
وتقاري�ر المق�ررات والبرام�ج المقدمة من قب�ل العمادة، 
وكذل�ك تم التط�رق آلليات المراجعة الداخلي�ة والخارجية، 
ونماذج الهيئة الوطنية للقياس والتقويم المحدثة 2015م. 
وفي ختام االجتماع  ش�كر الدكتور الجبير كاً من الدكتور 
أحمد الحس�ين وكي�ل عمادة التعل�م اإللكترون�ي والتعليم 
عن بعد للدراس�ات العليا والجودة عل�ى الجهد المبذول في 
سعي العمادة الستيفاء جميع متطلبات االعتماد األكاديمي 
المؤسسي وفق المعايير الدولية، ومستشار عمادة التقويم 

والجودة الدكتور عمر بن علي الرفايعة.

اس�تقبل عميد تقنية المعلومات 
الدكتور ولي�د بن عبدالعزيز الجندل، 
في مكتب�ه مدير العاقات الجامعية 
أندري�ا  الس�يد   IBM ش�ركة  ف�ي 
إميلين�ي، بحض�ور وكي�ل العم�ادة 
س�عادة الدكت�ور ولي�د ب�ن أحم�د 
الروض�ان وع�دد م�ن المس�ؤولين 

بالعمادة.
وتم خ�ال اللقاء مناقش�ة عدد 
بتطوي�ر  المتعلق�ة  القضاي�ا  م�ن 
البيئ�ة التعليمي�ة ف�ي الجامعة من 
 IBM خال أنظم�ة وبرامج ش�ركة
العالمي�ة، كما تضمن اللقاء االتفاق 
عل�ى تفعي�ل ع�دد م�ن المب�ادرات 
الضخمة من أهمه�ا: تفعيل مبادرة 
 IBM Extreme التدري�ب الصيف�ي 
Blue، على أن تش�مل مجموعة من 
المتميزي�ن ليت�م  ط�اب الجامع�ة 
تدريبه�م عملي�اً ف�ي إح�دى أف�رع 
ش�ركة IBM ف�ي أوروب�ا وأمريكا، 
 Centre of وكذلك إنشاء مركز تميز
الجامعة يتمحور  Excellence ف�ي 

ح�ول االبت�كار التقن�ي، إضافة إلى 
تفعيل عدة دورات تخصصية عالمية 
التدري�س والطاب  ألعض�اء هيئ�ة 
تطوي�ر مس�ارات  برنام�ج  ضم�ن 
 MEA العمل المهنية التابع لجامعة
االفتراضية التي تشرف عليها شركة 

.IBM
من جانبه، أبدى الس�يد إميليني 
إعجاب�ه بم�ا اطلع عليه م�ن تطور 

تقن�ي في ع�دة مجاالت ف�ي عمادة 
تقني�ة المعلوم�ات، وأك�د عل�ى أن 
إلف�ادة  يه�دف  المب�ادرات  تفعي�ل 
بالط�اب  برفده�ا   IBM ش�ركة 
المتميزي�ن ليعمل�وا ف�ي الش�ركة، 
كم�ا يه�دف ب�ذات الوق�ت لارتقاء 
ف�ي  والتدري�ب  التعلي�م  بمس�توى 
الجامع�ة من خال أح�دث المناهج 

وطرائق التدريب العالمية.

عمادة تقنية المعلومات تناقش تطوير البيئة التعليمية



ك�رم س�عادة عمي�د كلي�ة اللغ�ة العربي�ة 
الدكت�ور أحمد ب�ن محمد العضيب المش�رفين 
والمشاركين في تنظيم األولمبياد الرياضي على 
كأس معالي مدي�ر الجامعة، وهم: د. صالح بن 
عبد العزيز المحمود. وكيل الكلية، ود. محمد بن 
عبد الواحد المس�عود. وكيل الشؤون التعليمية، 
وأ. ممدوح بن نومان الشمري. مشرف النشاط 

الرياضي.
الجدي�ر بالذكر أن  كلية اللغة العربية ممثلة 
بوكال�ة الش�ؤون التعليمي�ة - وح�دة النش�اط 
الرياضي � قد ش�اركت ف�ي األولمبياد الرياضي 

على كأس معال�ي مدير الجامع�ة، والذي نظمته 
عم�ادة ش�ؤون الط�اب، وأقي�م ف�ي المنش�آت 

الرياضية في المدينة الجامعية. 

 وقد تكونت اللجنة المش�رفة على المشاركة 
م�ن: د. أحمد بن محمد العضيب. عميد كلية اللغة 
العربي�ة، ود. صال�ح ب�ن عب�د العزي�ز المحمود. 
وكيل الكلية، ود. محمد بن عبد الواحد المس�عود. 

وكيل الش�ؤون التعليمية، وأ. ممدوح بن نومان 
الشمري. مشرف النشاط الرياضي.

وتك�ون برنام�ج المش�اركة من: تس�جيل 
أس�ماء الراغبين. وتحديد مش�رف ل�كل فريق. 
وانتخاب مجموعة من المسجلين. والتنسيق مع 
عمادة شؤون الطاب، لتحديد آليات المشاركة. 
وهدفت المش�اركة إل�ى تنمية مه�ارات طاب 
الش�باب  طاق�ات  وتفري�غ  وصقله�ا.  الكلي�ة 
وقدراتهم في منافذ آمنة. والحصول على مراكز 
متقدمة بي�ن الكليات المش�اركة؛ تأكيدا لتميز 

طاب الكلية في المناشط الرياضية.
وقد تنوعت فرق الكلية المش�اركة في جميع 
المنافس�ات المتاحة، وهي : تنس الطاولة، وكرة 

القدم، والسباحة.
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آل عبد الرحمن يزور معهد الملك عبداهلل للترجمة والتعريب
زار األس�تاذ الدكتور خالد ب�ن عبد الغفار آل عبد الرحمن 
وكي�ل الجامع�ة للج�ودة والتطوي�ر معه�د الملك عب�د الله 
للترجم�ة واطلع عل�ى التقدم ال�ذي أحرزه المعه�د في أداء 

مهامه في مجاالت الترجمة والتعريب.
 وكان باستقباله عميد المعهد الدكتور أحمد بن عبد الله 
البنيان في قاعة االس�تقبال بحضور وكاء المعهد، وأعضاء 
هيئة التدريس، وعرض خال اللقاء ش�ريط مصّور للتعريف 

بالمعهد.
بعد ذلك شرح عميد المعهد اإلنجازات واألنشطة المختلفة 
في شهادة الجودة )أيزو(، وأكد على ذلك وكيل الجامعة على 
ما توليه الجامعة من اهتمام ودعم لمعهد الملك عبد الله في 
جه�وده بإظهار جهود المملكة في التعريب ونقل رس�التها 

للعالم الخارجي.
وبعد اللقاء سلم سعادة عميد المعهد وكيل الجامعة درعاً 
تذكارياً بالمناس�بة وصحب�ه في زيارة إل�ى وكاالت المعهد 
استمع خالها لعمل الوكاالت في مجال البحوث والملتقيات 
وع�ن البرامج التدريبية التي تؤه�ل خريجي اللغات األجنبية 
لانخراط في س�وق العمل في بيئة عملية وإنتاجية، وكذلك 
قس�م خدم�ات الترجم�ة ال�ذي يق�وم بالترجم�ة للجه�ات 
المختلف�ة في الجامعة والمؤسس�ات من خ�ارج الجامعة. 
ف�ي نهاية الزي�ارة ودع عميد المعهد ووكاؤه س�عادة وكيل 
الجامع�ة عل�ى أم�ل م�ن إدارة الجامع�ة دوام التواصل مع 

المعهد والمزيد من التقدم للمعهد في الجودة والريادة.

وزير التعليم يستقبل 
أبا الخيل ويهنئه 
بالثقة الملكية 

.. وسماحة المفتي 
يستقبله ويهنئه 

بالثقة الملكية

اس�تقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس�ى 
في مكتبه، معالي مدير الجامعة األس�تاذ الدكتور سليمان بن عبد 
الله أب�ا الخيل والوفد المراف�ق له، وهنأه بالثق�ة الملكية الكريمة 
بتعيين�ه مدي�راً للجامعة، وأش�اد ب�دور الجامعات ف�ي المجتمع 
وإس�هامها في العملية التعليم�ة والعلمية ألبن�اء الوطن من أجل 
االرتق�اء بها للوصول بها إلى تطلع�ات والة األمر - حفظهم الله - 

في تحقيق مبادرات ومنجزات كبيرة وواضحة.
حضر اللقاء وكاء الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء 

هيئة التدريس بالجامعة.  

اس�تقبل س�ماحة المفتي العام للمملكة رئي�س هيئة كبار العلماء الش�يخ 
عبدالعزي�ز ب�ن عبدالله آل الش�يخ  بمكتب معاليه بديوان الرئاس�ة، معالي مدير 
الجامع�ة األس�تاذ الدكتور س�ليمان بن عب�د الله أب�ا الخيل والوف�د المرافق له، 
وبحض�ور معالي عضو اللجن�ة الدائمة لإلفتاء عضو هيئة كبار العلماء الش�يخ 
الدكت�ور صال�ح بن فوزان الفوزان . ورحب معالي الرئي�س العام بضيفه الكريم 
والوف�د المرافق له مهنئاً له على الثق�ة الملكية الكريمة بتعيينه مديراً للجامعة، 
ومثمن�اً دور الجامع�ة الهام الذي تنهض به عبر مس�يرتها الزاخرة بنش�ر العلم 
وتخريج العلماء والدعاة الذين كانت لهم اإلس�هامات البارزة في تحقيق المنهج 
الشرعي ونفع المجتمع ، مؤكداً على ضرورة توجيه الطاب إلى ما ينفع بادهم 
و أمته�م وتحصينهم ممن يروم الني�ل منهم. حضر اللقاء وكاء الجامعة ، وعدد 

من عمداء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

الميمن يلتقي 
بالمعلمين الجدد في 

المعاهد العلمية 
اختت�م البرنام�ج التدريب�ي للمدرس�ين الج�دد بلقاء وكي�ل الجامعة 
لش�ؤون المعاهد العلمية األستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن 

في القاعة المدرجة بمبنى إدارة الجامعة.
وهنأ الدكتور الميمن في بداية اللقاء المدرسين الجدد بمناسبة تعيين 
مئة وخمس�ين معلماً جدي�داً في المعاهد العلمية، وذل�ك بعد االنتهاء من 
البرنام�ج التدريب�ي المكثف لمه�ارات المعل�م الجديد ومهارات اإلرش�اد 
الطاب�ي والت�ي أقيمت في مق�ر المعهد العلم�ي بالدرعية تحت إش�راف 
اإلدارة العام�ة للتدري�ب والبرام�ج والت�ي أقامها مجموعة م�ن المدربين 
المتخصصين ف�ي عدد من المجاالت التربوية، وأضاف: نحمد الله على ما 
أنع�م به علين�ا من نعم ال تعد وال تحصى من أجلها نعمة الدين اإلس�امي 
ال�ذي نعيش�ه، ونعمة األم�ن واألمان الذي تعيش�ه بادن�ا الغالية في ظل 
الوالي�ة الراش�دة من لدن خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين الملك س�لمان بن 
عبدالعزي�ز وس�مو ولي عهده األمين األمير محمد ب�ن نايف بن عبدالعزيز 
وسمو ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله 
جميع�اً-، وأوص�ى المعلمين الجدد بتقوى الله عز وج�ل وأن يكونوا قدوة 
حس�نة في أقوالهم وأفعالهم وتربيتهم للطاب، وأن يس�اهموا في تنشئة 
جي�ل صالح متمس�ك بدينه ومحب لوطن�ه وقيادته، وأن يكون�وا فاعلين 
ف�ي تحقيق رس�الة الجامع�ة وأهدافها من خال ما يقوم�ون به من دور 
كبي�ر في تعلي�م أبنائهم الطاب، كما دعاهم إلى االلت�زام بالنظام وتنفيذ 
التعليم�ات والتوجيهات التي تأت�ي من إدارة الجامع�ة أو إدارة المعهد أو 
الموجهين أو المش�رفين التربويين، بع�د ذلك فتح المجال للنقاش وأجاب 

فضيلة الوكيل على تساؤالت المعلمين واستفساراتهم. 
وف�ي خت�ام اللقاء ت�م تس�ليم المعلمي�ن الش�هادات بع�د اجتيازهم 
للبرنامج التدريبي واس�تكمال إجراءات تعيينهم ومباشرتهم في المعاهد 

التي تم توجيههم لها.

انتهاء مقابالت الوظائف 
التعليمية في التحضيرية

اختتم�ت عم�ادة البرام�ج التحضيرية 
للرج�ال  التعليمي�ة  الوظائ�ف  مقاب�ات 
والنساء، والتي س�بق إعان الجامعة عنها 
بالتعاون م�ع وزارة الخدمة المدنية، حيث 
تم اس�تقبال طلب�ات الراغبي�ن والراغبات 
للتخصص�ات  التعليمي�ة  الوظائ�ف  ف�ي 
التالية :اللغ�ة العربية، واللغ�ة اإلنجليزية، 
والكيمي�اء،  والفيزي�اء،  والرياضي�ات، 
واألحياء، والحاس�ب اآللي، واالجتماعيات، 
ومه�ارات التعل�م، وبل�غ ع�دد المتقدمين 
والمتقدم�ات أكثر من ألف من حملة مؤهل 

الماجس�تير والدكت�وراه، وتم ف�رز جميع 
الطلبات واختيار الطلبات التي تنطبق عليها 
الش�روط المعل�ن عنها، وبعد ذل�ك أجريت 
له�م اختب�ارات تحريري�ة، وم�ن اجتازها 
أجري�ت له مقاب�ات وظيفي�ة، وحيث بلغ 
عددهم«190« متقدم ومتقدمة، وقد ُشّكل 
للمقابات عدة لجان متخصصة واستغرقت 
مدة أس�بوعين تم خالها اس�تقبالهم على 
مراحل زمنية، الرجال في القاعة الرئيس�ة 
بعم�ادة البرامج التحضيرية، والنس�اء في 

مدينة الملك عبدالله للطالبات .


