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خالل الحفل السنوي لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

أبا الخيل: الجامعة بصدد إطالق عدد من 
المبادرات التي تحقق رؤية المملكة 2030

تغطية : محمد قندلجي
اأكد معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل 
فعال  دور  لها  المملكة  في  العالي  التعليم  موؤ�س�سات  اأن  الخيل  اأب��ا 
في  قياده الحركة التعليمة في المجتمع، جاء ذلك خالل الحفل 
القاعة  في  اأقيم  ال��ذي  الإداري���ة  والعلوم  القت�ساد  لكلية  ال�سنوي 
الكبرى بالكلية، بح�سور وكالء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات 
ال��ت��دري�����س وال���ط���الب، وق����ال: الجامعة  واأع�����س��اء هيئة  ال��م�����س��ان��دة 
المجال  دوره��ا في  تمار�س  التي  الرائدة  الجامعات  اأوائ��ل  تعد من 
واإداري��اً  تعليماً  اأنها كانت ول زالت رافداً تربوياً  القت�سادي، مبيناً 
المعرفة  معطياتها  م��ن  وينهل  العلمية  الأ���س��ال��ي��ب  منها  ي�ستقى 
الحديثة لإعداد جيل مت�سلح بالعلم والأخالق والمواطنة ال�سالحة 
ومح�سن بالعلوم ال�سرعية وبمفاهيم ع�سرية هدفها خدمة وطننا 
هم  والأعمال  والقت�ساد  المال  رج��ال  اأن  معاليه  واأو�سح  العظيم. 
2030، ولذلك عنيت الجامعة  اإل��ى ما جاء في »روؤي��ة  النا�س  اأق��رب 
ف��ائ��ق��ة بتطوير كلية الق��ت�����س��اد وال��ع��ل��وم الإداري�����ة واإن�����س��اء  ع��ن��اي��ة 

وا�سحة  ال��روؤي��ة  يجعل  م��ا  لكل  المتخ�س�سة  وال��م��راك��ز  المعاهد 
اأن جامعة الإم��ام في مقدمة  والعمل بيناً فيما يخدمنا ويبين لنا 
الركب في جميع الأمور والأحوال والتحولت، وبناء على ذلك ل بد 
اأق�سامها ووحداتها واأع�ساء هيئة التدري�س  الكلية بكافة  اأن ت�سمر 
فيها والطالب ذكوراً واإناثاً عن �سواعد الجد وتنف�س غبار الك�سل 
وتعبر كل طريق من اأجل اأن يكون لها اإ�سهام وا�سح وفاعل في كل 

ما يخدم الجهات القت�سادية والمال والأعمال.
واأ�سار معاليه اإلى اأن كلية القت�ساد والعلوم الإدارية ن�ساأت فتية 
قوية تحقق اأهدافاً غاية في الأهمية وتلبي حاجات القطاعين العام 
والخا�س في كل ما يحتاجانه من الكفاءات والقدرات والموؤهالت 
الأمور  في  اأو  والبحثية  والأكاديمية  التعليمية  الجوانب  في  �سواء 
دورات  م��ن  فيها  يعقد  م��ا  اأو  اأق�����س��ام��ه��ا  ع��ب��ر  وال��م��ه��اري��ة  المهنية 

ودبلومات ت�سب في هذا التجاه.
واأكد معاليه اأن الجامعة ب�سدد اإطالق عدد من المبادرات التي 
تحقق روؤية المملكة 2030.                                       »التفا�صيل �ص 7«

أبا الخيل قدم 10 وصايا خالل الحفل التعريفي السابع لطالب وطالبات البرامج التحضيرية

مدير الجامعة: العصمة من الشرور والفتن تكمن في إقامة 
التوحيد وإخالص العبادة هلل عز وجل.. ثم طاعة ولي األمر 

تغطية : زيد السبيعي – ناصر الحربي
رعى معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل 
اأب���ا ال��خ��ي��ل، ال��ح��ف��ل التعريفي ال�����س��اب��ع ل��ط��الب وط��ال��ب��ات ال��ب��رام��ج 
قاعة  ف��ي  التح�سيرية،  البرامج  ع��م��ادة  نظمته  ال��ذي  التح�سيرية 
ال�سيخ محمد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، بح�سور وكالء الجامعة وعمداء 
الكليات والعمادات الم�ساندة واأع�ساء هيئة التدري�س وطلبة البرامج 

التح�سيرية.
وب���داأ الحفل ب��اآي��ات م��ن ال��ق��راآن ال��ك��ري��م ت��اله��ا ال��ط��ال��ب �سميان 
الفنية  الخدمات  الجامعة  مدير  معالي  يد�سن  اأن  قبل  ال�سمري، 
اأن جهزت باأحدث  اإبراهيم بعد  المتاحة في قاعة ال�سيخ محمد بن 
عنوان  تحت  وثائقي  لفيلم  عر�ساً  الجميع  �ساهد  بعدها  التقنيات، 
)ذك��رى خالدة( يبين تاريخ المملكة المجيد منذ تاأ�سي�سها على يد 

الملك الموؤ�س�س -طيب اهلل ثراه-.

�سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  وج��ه  ذل��ك  بعد 
بن عبداهلل اأبا الخيل في كلمة توجيهية لأبنائه الطالب والطالبات 
وي�سرني  وي�سرفني  ي�سعدني  بقوله:  ابتداأها  و�سايا  ع�سر  ت�سمنت 
واأبنائي في مثل هذا  اإخوتي وزمالئي  اأجل�س مع  اأن  ويثلج �سدري 
وما  هنا  فما جئنا  القلب،  اإل��ى  القريب  النف�س  اإل��ى  المحبب  اللقاء 
وجدت الجامعة بكافة معطياتها ووحداتها ورجالتها والعاملين فيها 
اإل من اأجلكم واأجلكن، ومن هنا فاإن هذه الجتماعات وهذه الملتقيات 
يجب اأن نحر�س عليها جميعاً واأن نتعاون في �سبيل الو�سول اإليها 
وال�ستفادة مما يطرح فيها من الأق���وال، وكل ما هو جديد ومفيد 
نافع، وخ�سو�ساً لمن هو في بداية الطريق اأمثالكم واأمثالكن، ولكي 
والجمل  والعبارات مفهومات  والكلمات جليات  وا�سحاً  الأم��ر  يكون 
ت�سل اإلى القلب لأنها خارجة من قلب �سادق محب للجميع باإذن اهلل؛ 

اأركز كلمتي في ع�سر و�سايا.                         »التفا�صيل �ص 4 - 5«

تعلن عمادة شؤون الطالب 
عن بدء أعمال لجنة المكافآت

وتوزيع بطاقات الصراف اآللي
واألرقام السرية

للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
1437هـ- 1438هـ

في مبنى العمادات
المساندة الجديد مقابل
كلية أصول الدين الدور األول
من الساعة 10 صباحًا
وحتى يوم الخميس الساعة 3 عصرًا

يوم األحد الموافق 
1438/1/15هـ

وحتى يوم الخميس 
1438/1/26هـ
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أمير منطقة عسير يستقبل مدير ومنسوبي المعهد العلمي في أبها
ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال��م��ل��ك��ي 
عبدالعزيز  بن  خالد  بن  في�سل  الأمير 
العام  المجل�س  في  ع�سير  منطقة  اأمير 
العلمي  المعهد  مدير  الإم���ارة،  بديوان 
ف����ي اأب����ه����ا ال�����س��ي��خ م��ح��م��د ب����ن ع��و���س 
ال��ق��ح��ط��ان��ي ي���راف���ق���ه وك�����الء ال��م��ع��ه��د 
وال��م�����ش��رف��ون ع��ل��ى ال��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي 
وم��ج��م��وع��ة م��ن ط��ل��ب��ة ال��م��ع��ه��د، وذل��ك 
ب��م��ن��ا���س��ب��ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ال�����س��اد���س 

والثمانين للمملكة العربية ال�سعودية.
وفي بداية اللقاء رحب �سموه بمدير 
التهاني  وب��ادل��ه��م  ال��م��ع��ه��د  وم��ن�����س��وب��ي 
بمنا�سبة اليوم الوطني، م�سيدا باأهمية 
ل��م��ا يحمله من  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  الح��ت��ف��اء 
م���ع���ان ك���ب���ي���رة وك���ث���ي���رة ل��ج��م��ي��ع اأب���ن���اء 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ي��ر وغ��ي��ره��ا م���ن م��ن��اط��ق 
وط��ن��ن��ا ال��ع��زي��ز، م�����س��ي��راً ���س��م��وه اإل���ى اأن 
ق�س�س  ل��الأذه��ان  تعيد  المنا�سبة  ه��ذه 
حققها  ال���ت���ي  وال���م���الح���م  ال���ب���ط���ولت 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك 
���س��ع��ود -رح���م���ه اهلل- ف���ي ت��وح��ي��د ه��ذه 
البالد تحت راية التوحيد وتطبيق �سرع 
نبيه  و�سنة  اهلل  ك��ت��اب  م��ن  م��ت��خ��ذًة  اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم منهجاً ود�ستوراً.
في  العلمي  المعهد  م��دي��ر  األ��ق��ى  ث��م 
اأبها ال�سيخ محمد بن عو�س القحطاني 
ال�ساد�س  الوطني  اليوم  بمنا�سبة  كلمة 
ال�سعودية،  العربية  للمملكة  والثمانين 
ورفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين 
ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز 
و����س���م���و ول�����ي ع���ه���ده الأم�����ي�����ن ���س��اح��ب 
نايف  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو 
العهد  ول��ي  ول��ي  و�سمو  عبدالعزيز  ب��ن 
محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�سمو  �ساحب 
-يحفظهم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  ب��ن 
م�سيراً  ال��غ��ال��ي��ة،  المنا�سبة  ب��ه��ذه  اهلل- 

اإلى اأن اليوم الوطني �سعلة و�ساءة تلقي 
ب��اأن��واره��ا ع��ل��ى اأج��م��ل م��ا ف��ي الما�سي، 
الحا�سر  ف��ي  م��ا  اأف�سل  على  بنا  وت��ق��ف 
للتم�سك  بنا  وت��دف��ع  وم��ب��ادئ،  قيم  م��ن 
وبخا�سة  مكت�سبات،  من  لنا  تحقق  بما 
الوطني  ال��وط��ن��ي��ة، والن��ت��م��اء  ال��ل��ح��م��ة 
اإلى  اإ�سافة  الر�سيدة،  لقيادتنا  وال��ولء 
هذا الكيان المهيب الذي لم يزل -وهلل 
الحمد- يعتلي مراقي التطور والزدهار 
وال�سموخ في الحا�سر والم�ستقبل -باإذن 
اأنه يجب علينا العتزاز  اهلل-، م�سيفاً: 
في  الوطني  وبيومها  المباركة  ببالدنا 
جهود  ن�ستذكر  واأن  وم��ك��ان،  زم���ان  ك��ل 

بن  عبدالعزيز  الملك  جاللة  موؤ�س�سها 
���س��ع��ود -رح���م���ه اهلل-  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
�سيرته،  م��ن  وال��درو���س  العبر  ون�ستلهم 
ب�سيرته  ون��اف��ذ  بحنكته  ا�ستطاع  ال��ذي 
وق��ب��ل ذل���ك ك��ل��ه ب��اإي��م��ان��ه ال��را���س��خ ب��اهلل 
اأن ي�����س��ع ق��واع��د ه���ذا ال��ب��ن��اء ال�����س��ام��خ، 
زلنا  ما  التي  وثوابته  منطلقاته  وي�سيد 
نقتب�س منها لتنير حا�سرنا ون�ست�سرف 
الرقي  م��ن  اإل��ي��ه  م��ا نتطلع  بها م��الم��ح 

والتقدم م�ستقباًل.
بجهود  القحطاني  ال�سيخ  اأ���س��اد  كما 
م���ع���ال���ي م����دي����ر ال���ج���ام���ع���ة الأ�����س����ت����اذ 
الخيل  اأبا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور 

برامج  تقديم  ف��ي  ودع��م��ه  وتوجيهاته 
م��ت��م��ي��زة ل��ط��الب ال��م��ع��ه��د ال��ع��ل��م��ي في 
اأب���ه���ا ب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة وب��ق��ي��ة ال��م��ع��اه��د 
ب�سفة عامة  ال��م��م��ل��ك��ة  م���دن  ك��اف��ة  ف��ي 
ب��م��ن��ا���س��ب��ة ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ل���دلل���ت���ه 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى عظمة الإن���ج���از ال��ذي 
اهلل-  -رحمه  عبدالعزيز  الملك  حققه 
جعلت  دول���ة  واإق��ام��ة  المملكة  بتوحيد 
ال�����ق�����راآن ال���ك���ري���م وال�������س���ن���ة ال��م��ط��ه��رة 
د����س���ت���وراً ل��ه��ا وال��و���س��ط��ي��ة والع����ت����دال 
م��ن��ه��ج��اً ت�سير ع��ل��ي��ه ف��ي ك��ل ���س��وؤون��ه��ا، 
واأثر هذه الفعاليات في تعزيز النتماء 
والوحدة والولء والتالحم بين الراعي 

وال���رع���ي���ة وغ���ر����س م��ح��ب��ة ال���وط���ن في 
اإليه  الن��ت��م��اء  و���س��دق  ال��ط��الب  نفو�س 
والفخر والعتزاز به في كل جوانبه واأن 
يتحملوا م�سوؤولية الحفاظ على الوطن 
وعلى مكت�سباته ومدخراته ليبقى قوياً 
الخير  دروب  اإل���ى  ك��ع��ادت��ه  داع��ي��اً  منيعاً 
وال�������س���الح. ع��ق��ب ذل���ك األ���ق���ى ال��ط��ال��ب 
نالت  وط��ن��ي��ة  ق�سيدة  الأ���س��م��ري  ي��زي��د 

ا�ستح�سان الجميع.
وفي نهاية اللقاء قدم مدير المعهد 
اأمير  ل�سمو  تذكاريا  درع��ا  باأبها  العلمي 
ال�سور  التقطت  فيما  ع�سير،  منطقة 
�سموه  مع  المعهد  لمن�سوبي  التذكارية 

بهذه المنا�سبة.
تنفيذاً  كانت  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  يذكر 
ل��ت��وج��ي��ه��ات م���ع���ال���ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة 
ب��ال��ت��وا���س��ل م��ع اأم����راء ال��م��ن��اط��ق وال��ت��ي 
ك��ان��ت ���س��م��ن خ��ط��ة ال��ج��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 
الطالبية  لالأن�سطة  العلمية  المعاهد 
الجامعة  وكيل  ف�سيلة  يتابعها  وال��ت��ي 
ل�������س���وؤون ال��م��ع��اه��د ال��ع��ل��م��ي��ة الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م ب���ن م��ح��م��د ق��ا���س��م 

الميمن بكل دقة وعناية.

لقاء لممثالت الجودة في الكليات 
والعمادات واإلدارات 

اأقامت عمادة التقويم والجودة ممثلة بوكالة 
لقاء  للطالبات  عبداهلل  الملك  بمدينة  العمادة 
ا�ستهدف ممثالت الجودة في الكليات والعمادات 
والإدارات لتعريفهن بمتطلبات تحقيق الجودة 

في وحدات الجامعة الإدارية والأكاديمية.
وق��دم��ت ال��ل��ق��اء ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود ب��ن��ت ف��واز 
ال��ت��م��ي��م��ي وك��ي��ل��ة ع���م���ادة ال��ت��ق��وي��م وال���ج���ودة، 
بعمادة  بالتعريف  بداية  لعدة محاور  وتطرقت 
باأدوار  والتعريف  ومنجزاتها  والجودة  التقويم 
اإنجاز يعك�س  الجودة وكيفية عمل ملف  ممثلة 

�سبيل  ف��ي  ت��م��ت  ال��ت��ي  وال��م��م��ار���س��ات  العمليات 
�سرورة  على  واأك��دت  و�سمانها،  الجودة  توكيد 
لتطبيق  التنفيذية  بالخطة  ال��وك��ال��ة  ت��زوي��د 
الجودة في الوحدة الأكاديمية اأو الإدارية بداية 
الف�سل الدرا�سي والتقرير الف�سلي في النهاية.
ممثالت  اأه��م��ي��ة  بتو�سيح  ال��ل��ق��اء  واختتمت 
اإيماناً  العلمية  والأق�����س��ام  الكليات  ف��ي  ال��ج��ودة 
عمادة  اأه���داف  تحقيق  ف��ي  المحوري  ب��دوره��ن 
ال��ت��ق��وي��م وال���ج���ودة والرت���ق���اء ب��ال��ج��ام��ع��ة اإل��ى 

م�ساف نظيراتها من الجامعات العالمية.

مجلس الجامعة يعقد جلسته األولى لهذا العام ويصدر عددًا من القرارات
عقد مجل�س الجامعة، جل�سته الأولى للعام الجامعي 
الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  ورح��ب  1438/1437ه�����، 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ع���ب���داهلل اأب����ا ال��خ��ي��ل ف���ي ب��داي��ة 
العمداء  وخ��ا���س��اً  جميعاً،  المجل�س  باأع�ساء  الجل�سة، 
ال��ج��دد ب��ال��م��ب��ارك��ة وال���دع���اء ل��ه��م ب��الإع��ان��ة وال��ت��وف��ي��ق 
روؤي��ة  تحقيق  على  للم�سوؤولين  معين  خير  يكونوا  واأن 
الجامعة ور�سالتها واأهدافها، ثم تحدث عن العديد من 

النقاط ذات العاقة بالعمل في الجامعة، ومنها:
ت�ستوجب  التي  الراهنة  المرحلة  اإل��ى  معاليه  اأ���س��ار 
ال��ع��م��ل ال��ج��اد ور���س��م ال��خ��ط��ط ذات ال���روؤي���ة وال��ر���س��ال��ة 
الأم��ر- حفظه اهلل-  والأه���داف؛ لتحقيق تطلعات ولي 
ر�سالة  اأ���س��رف  ف��ي  الأع��م��ال  ه��ذه  ا�سترعانا على  ال���ذي 
)ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��وج��ي��ه( م���ع ح��اج��ة ال��ط��الب 
ال��م��ا���س��ة اإل���ى ال��ع��م��ل ال��ر���س��ي��د وال��ت��وج��ي��ه ال�����س��دي��د وف��ق 
اإلى  ويحتاج  الأ�سل  هو  هذا  اأن  مبيناً  الو�سط،  المنهج 
الجد والجتهاد وال�سبر والم�سابرة، وقال: اإن الجامعة 
محل العناية والهتمام من ولة الأم��ر- حفظهم اهلل- 
ي�����س��ددون وي��ب��ارك��ون وي��دع��م��ون، م�����س��ي��راً اإل���ى اأن ه��ذه 
المملكة،  ر�سالة  وتحمل  الريادة  بعلوم  تعتني  الجامعة 
وه���ي تنت�سر ف��ي اأرج�����اء وط��ن��ن��ا ال��غ��ال��ي وال��ع��دي��د من 
واأك��ب��ر،  اأع��ظ��م  الأر����س، وه��ذا يحملنا م�سوؤولية  اأق��ط��ار 
اإل��ى الأ���س��وة وال��ق��دوة  ال��ي��وم  النا�س  م��وؤك��داً على حاجة 
اأو  م�سوؤولين  م��ن  الجامعة  ه��ذه  من�سوبي  جميع  م��ن 
اأع�ساء هيئة تدري�س اأو طالب، فالجامعة تخرج الق�ساة 
والقادة في كافة التخ�س�سات، ولذا لبد من اإدراك هذا 
والندوات  واللقاءات  الدر�س  قاعات  في  وتفعيله  الأم��ر 

والموؤتمرات ونحوها.
ه��ذا  ف��ي  مجتمعنا  ع��ل��ى  اهلل  بنعم  معاليه  ذّك���ر  ك��م��ا 
العقيدة  الأم��ن والأم��ان و�سالمة  الغالي ومنها  الوطن 
نحو  المملكة  �سعي  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  را����س���دة،  ولي���ة  ت��ح��ت 
هذه  ف��ي  ج��اء  م��ا  وف��ق  وال�سير   )2030( روؤيتها  تحقيق 
الجامعة لجنة  �سكلت  وق��د  وق��واع��د،  اأ�س�س  ال��روؤي��ة من 
اإ�سهام كل  المملكة تلك، ولب��د من  روؤي��ة  عليا لتحقيق 

كلية اأو عمادة في تحقيق هذه الروؤية.
على  المدرجة  المو�سوعات  المجل�س  ا�ستعر�س  ثم 

جدول اأعماله واتخذ عدداً من القرارات ومنها:
ه��ذا  وف���ي  وال��ب��ح��ث��ي��ة،  العلمية  ب��ال�����س��وؤون  يتعلق  م��ا 
المحور تمت الموافقة على الخطة الدرا�سية لبرنامج 
تكوين  واإع���ادة  العربية،  اللغة  كلية  ف��ي  البكالوريو�س 
اللجنة ال��دائ��م��ة ل�����س��وؤون الب��ت��ع��اث وال��ت��دري��ب، واإع���ادة 

ت�سكيل مجل�س عمادة البحث العلمي، كما تمت الموافقة 
على تكوين هيئات تحرير لمجالت الجامعة )ال�سرعية، 
على  والموافقة  والجتماعية(،  والإن�سانية  والعربية، 
اإعادة ت�سكيل مجل�س معهد درا�سات الإعجاز العلمي في 

القراآن وال�سنة.
تم  ال��ت��دري�����س،  اأع�����س��اء هيئة  ب�����س��وؤون  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الق�سعمي،  م��ح��م��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور  ت��ر���س��ي��ح 
ال�سخ�سية(،  )ب�سفته  ال�سريعة  كلية  مجل�س  لع�سوية 
اإلى  الثنيان  ثنيان  بن  عبداهلل  الدكتور  خدمات  ونقل 
وزارة الداخلية، ونقل خدمات الدكتور اإبراهيم بن علي 
اإبراهيم  اإلى جامعة ج��ازان، واإحالة  الدكتور   الحكمي 

بن عبداهلل المطلق اإلى التقاعد المبكر.
وفي الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية �سدرت 
الموافقة على ما يلي: الموافقة على التعديل المقترح 

الخيري  لل�سندوق  المنظمة  ال��م��ال��ي��ة  ال��ق��واع��د  ع��ل��ى 
الجامعة  ميزانية  م�سروع  على  والموافقة  التعليمي، 
ل��ل��ع��ام ال��م��ال��ي 1439/1438ه���������، واإع�����ادة ت��ك��وي��ن اللجنة 
ومدر�سي  والمحا�سرين  المعيدين  ل�����س��وؤون  ال��دائ��م��ة 
�سوابط  على  والموافقة  الباحثين،  وم�ساعدي  اللغات 
الجامعة   ف��ي  ج��دي��دة  علمية  جمعيات  اإن�����س��اء  ومعايير 

تقويمها.
وف���ي ج��ان��ب خ��دم��ة ال��م��ج��ت��م��ع ���س��در ع��ن المجل�س 
ال���ق���رارات ال��ت��ال��ي��ة: اإن�����س��اء ك��ر���س��ي الأم���ي���ر م��ح��م��د بن 
وندب  ورعايتهم،  الموقوفين  منا�سحة  لدرا�سات  نايف 
للعمل  ال��ح��ي��دري،  عبدالرحمن  ب��ن  من�سور  ال��دك��ت��ور 
عبدالرحمن  بن  ب�سار  الدكتور  ن��دب  ال��ع��دل،  وزارة  في 
المفدى، للعمل في وزارة العدل، اإعارة الدكتور علي بن 

محمد ال�سبيلي للعمل في كليات التميز.

اأبدى الأ�ستاذ الدكتور باتري�س بروديور اأ�ستاذ العالقات الدولية والباحث في مركز الملك 
لبع�س معالم  اليون�سكو  كر�سي  له  نظمها  فيينا خالل جولة  الح�سارات في  لحوار  عبداهلل 
واأ�سواق مدينة الريا�س، اإعجابه بالتراث الوطني ال�سعودي والحرف والم�سنوعات القديمة 
التي كانت تنتج باأيٍد �سعودية ولزال بع�سها يعر�س في بع�س الأ�سواق ك�سوق »الزل والبجيري« 
وغيرها. وقام الدكتور باتري�س بالتجول في هذه الأ�سواق واللتقاء بمالك المحالت و�سراء 

بع�س التذكارات التي اأبدى اهتمامه بطريقة �سنعها وا�ستخدامها.
كما اأبدى �سعادته بالترحيب الذي لقيه من كبار ال�سن من المواطنين في �سوق الزل الذين 

دعوه لتناول القهوة وال�ساهي و�سرحوا له طريقة �سنع الأدوات التقليدية.

)باتريس( في جولة بسوقي 
الزل والبجيري 
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بعنوان: )بناء العالقات اإلنسانية بلغة الحوار: وثيقة المدينة أنموذجًا(

المقام السامي يوافق على تنظيم الجامعة لملتقى 
علمي في المعهد العربي اإلسالمي في طوكيو

تقرير: زيد السبيعي

ممثلة  الجامعة  تنظيم  على  الكريم  ال�سامي  المقام  وافق 
في مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية 
المعا�سرة وحوار الح�سارات الملتقى العلمي »بناء العالقات 
الإن�سانية بلغة الحوار: وثيقة المدينة اأنموذجاً« خالل الفترة 
من 12 ��� 1438/2/13ه���، في رحاب المعهد العربي الإ�سالمي 

التابع للجامعة في طوكيو.
مدير  م��ع��ال��ي  ب��رئ��ا���س��ة  للملتقى  العليا  اللجنة  وع��ق��دت   
الخيل  اأب���ا  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الجامعة 
والثناء  بالحمد  الجل�سة  معاليه  واف��ت��ت��ح  الأول،  اجتماعها 
على اهلل اأن ي�سر جميع الترتيبات لإقامة هذا الملتقى الذي 
الحوار  في  ال�سعودية  العربية  المملكة  لجهود  امتداداً  ياأتي 
لتطلعات  ومحققاً  والثقافات  والح�سارات  الأدي��ان  اأتباع  بين 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات 
ال�ستجابة  في  اهلل-  –رعاها 
ال���م���ث���ل���ى ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات ن�����س��ر 
الم�ستوى  على  ال��ح��وار  ثقافة 
وال��دول��ي  والإق��ل��ي��م��ي  المحلي 
وخ��ا���س��ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��اأك��ي��د 
الإن�سانية  العالقات  بناء  على 
ومنهجيٍة  �سليمٍة  اأ���س�����ٍس  على 
هذا  اأن  وب��ي��ن  �سرعية،  علميٍة 
الملتقى ياأتي ا�ستمراراً لجهود 
ال��ج��ام��ع��ة م��م��ث��ل��ًة ف��ي ال��م��رك��ز 
بين  ال��ح��وار  مبادئ  تعزيز  في 
اأت����ب����اع الأدي��������ان وال��ح�����س��ارات 
وال��ث��ق��اف��ات، ث��م ع��ر���س ج��دول 

اأعمال الجتماع.
المنا�سبة  التو�سيات  واتخاذ  مناق�سة  الجتماع  وتم خالل 
المدير  اأف�سل �سورة، وحث معالي  في  الملتقى  اإظهار  تجاه 
ببذل  للملتقى  والترتيب  التجهيز  العاملة في  اللجان  جميع 
تعتر�س  قد  التي  العقبات  كافة  بتذليل  الكفيلة  الجهود  كل 
طريق الملتقى، ورفع معاليه تقديره لولة الأمر على دعمهم 
الملك  م��رك��ز  وم��ن��ه��ا  وح��دات��ه��ا  ب��ك��ل  للجامعة  وم�����س��ان��دت��ه��م 
ل��ل��درا���س��ات الإ���س��الم��ي��ة المعا�سرة  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ع��ب��داهلل 
وحوار الح�سارات والفعاليات الداخلية والدولية التي يقيمها 
المركز تعزيزا لمبادرة المملكة في الحوار بين اأتباع الأديان 

والح�سارات والثقافات.
بعد ذلك بين عميد المركز الأ�ستاذ الدكتور عبدالمح�سن 
ب���ن م��ح��م��د ال�����س��م��ي��ح اأن ج��م��ي��ع ال��ت��رت��ي��ب��ات وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
مع  المبا�سر  وبالتن�سيق  ممتاز  ب�سكل  ت�سير  وال���س��ت��ع��دادات 

عمادة �سوؤون المعاهد في الخارج والمعهد العربي الإ�سالمي 
ثمانية  يناق�س  الملتقى  وق��ال:  طوكيو،  في  للجامعة  التابع 
محاور، الأول: هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم في التعامل 
مع الآخ��ر، والمحور الثاني �سيركز على ح��وارات النبي �سلى 
الثالث  المحور  ويتناول  الم�سلمين،  و�سلم مع غير  اهلل عليه 
المدينة،  وث��ي��ق��ة  خ���الل  م��ن  الآخ����ر  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  التعاي�س 
الم�سلمين  غير  حقوق  ع��ن  ال��راب��ع  المحور  �سيتحدث  بينما 
الإن�سانية  العالقات  الخام�س:  والمحور  المدينة،  وثيقة  في 
فطرة و�سرورة للتعاي�س بين الأفراد وال�سعوب والح�سارات، 
العالقات  لبناء  و�سيلة  ال��ح��وار  ال�ساد�س  المحور  و�سيناق�س 
تنمية  ف��ي  ال��ح��وار  اأث��ر  ال�سابع  المحور  وي��ت��ن��اول  الإن�سانية، 
الإن�سانية، ويتناول  العالقات  وبناء  وال�سعوب  الدول  وازده��ار 
ال��م��ح��ور ال��ث��ام��ن م�����س��ت��رك��ات ال��ت��ع��اي�����س ب��ي��ن ال��ح�����س��ارت��ي��ن 
الإ�������س������الم������ي������ة وال�����ي�����اب�����ان�����ي�����ة، 
المحاور  جميع  ف��ي  و�سي�سارك 
نخبة من اأع�ساء وع�سوات هيئة 
ال��ت��دري�����س ال��م��ت��خ�����س�����س��ي��ن من 

الجامعة ومن اليابان.
وف�������ي ال����خ����ت����ام رف�������ع ع��م��ي��د 
واأع�ساء المركز �سكرهم لمعالي 
اهتمامه  ع��ل��ى  ال��ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 
ال��م��ح��دود للمركز  ودع��م��ه غ��ي��ر 
ومنا�سطه، كما قدم �سكره لعميد 
�����س����وؤون ال���م���ع���اه���د ف����ي ال���خ���ارج  
وم���ن�������س���وب���ي ال���ع���م���ادة ول��م��دي��ر 
المعهد العربي الإ�سالمي التابع 
ومن�سوبي  طوكيو  في  للجامعة 

المعهد على جهودهم وتعاونهم في اإنجاح الملتقى.
الملتقى ي�سلط ال�سوء على بناء العالقات الإن�سانية

وكان الملتقى ي�سلط ال�سوء على بناء العالقات الإن�سانية 
وا�ستقرار  الح�سارات  لبناء  و�سرورة  فطرة  كونها  حيث  من 
الدول، وا�ستمرار التعاي�س البناء، وي�سلط ال�سوء على الهدي 
وذل��ك  الآخ���ر،  م��ع  والتفاعل  والتعاي�س  التعامل  ف��ي  النبوي 
يحتذى  اأن��م��وذج��اً  تعد  ال��ت��ي  المدينة  وثيقة  على  بالتركيز 
تاريخ  عبر  الأول  المدني  الد�ستور  فهي  يهتدى؛  ون��ب��را���س��اً 
ل التعاي�س بين الطوائف في المدينة  الأمم جمعاء الذي اأ�سّ
المنورة، ونظم العالقات، وو�سح حقوق غير الم�سلمين. كما 
لبناء  و�سيلة  يعد  ال��ذي  الحوار  على  ال�سوء  الملتقى  ي�سلط 
العالقات الإن�سانية بين اأتباع الأديان والح�سارات والثقافات 
الح�سارتين  بين  التعاي�س  م�ستركات  على  ويركز  المتنوعة، 

الإ�سالمية واليابانية. 

ويبين مفهوم الحوار، وتج�سيد اأ�ساليبه وتطبيقاته ليكون 
النبوي  ال��ه��دي  خ��الل  م��ن  للتعاي�س  و�سبياًل  متبعاً،  منهجاً 
خا�س،  ب�سكل  المدينة  وثيقة  خالل  ومن  عام  ب�سكل  الكريم 
والمثال،  والحكمة  المن�سودة،  المثالية  يحقق  اأن  �ساأنه  من 
والحال والماآل، وينقل هذه الخ�سائ�س وال�سمات التي يمكن 
الروؤية  ت�سكل  منهجية،  بمحددات  تاأطيرها  بل  ا�ستجالوؤها، 
ث��راء  م�سدر  المدينة  فوثيقة  الو�سطي،  وال��ن��ه��ج  ال�سرعية 
معرفي، ومحتوى حواري ت�سلح اأن تكون منهاجاً عالمياً، ومن 
�ساأنه اأي�ساً اأن يفتح المجال اأمام الباحثين والمتخ�س�سين من 
الأدي��ان والح�سارات والثقافات ل�سبر غور الحوارات  مختلف 
النبوية التي كانت اإحدى اأهم ثمارها وثيقة المدينة، و�سول 
الإ�سالمية  الح�سارتين  بين  التعاي�س  م�ستركات  بيان  اإل��ى 

واليابانية.
ام��ت��داداً  الملتقى  ه���ذا  وي��اأت��ي 
ل����ج����ه����ود ال���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
اأتباع  بين  ال��ح��وار  ف��ي  ال�سعودية 
والثقافات  وال��ح�����س��ارات  الأدي����ان 
وم��ح��ق��ق��اً ل��ت��ط��ل��ع��ات وت��وج��ي��ه��ات 
اهلل-  –رعاها  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
في ال�ستجابة المثلى لتطبيقات 
ن�سر ثقافة الحوار على الم�ستوى 
ال��م��ح��ل��ي والإق���ل���ي���م���ي وال���دول���ي 
على  بالتاأكيد  يتعلق  ما  وخا�سة 
ب��ن��اء ال��ع��الق��ات الإن�����س��ان��ي��ة على 
علميٍة  ومنهجيٍة  �سليمٍة  اأ���س�����ٍس 

�سرعية. 
الملتقى ثمرة من ثمار 

الموؤتمر الدولي »الحوار واأثره في الدفاع عن النبي« 
كما اأن الملتقى ياأتي ا�ستمراراً لجهود الجامعة ممثلًة في 
الإ�سالمية  للدرا�سات  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  الملك  مركز 
بين  ال��ح��وار  مبادئ  تعزيز  في  الح�سارات  وح��وار  المعا�سرة 
اأت��ب��اع الأدي����ان وال��ح�����س��ارات وال��ث��ق��اف��ات، وه��و ثمرة م��ن ثمار 
�سلى  النبي  الدفاع عن  في  واأث��ره  »ال��ح��وار  الدولي  الموؤتمر 
الريا�س  بمدينة  الجامعة  ف��ي  عقد  ال��ذي   « و�سلم  عليه  اهلل 
10-2014/12/11م،  ال��م��واف��ق  7-1435/2/8ه�������  ال��م��دة  خ��الل 
اجتماع  بيانه عن  الموقر في  ال��وزراء  باإ�سادة مجل�س  وحظي 

يوم الثنين 1435/2/13ه�.
وم���ا م���ن ���س��ك اأن���ه���ا ن��ج��اح��ات م��ت��م��ي��زة، واأع���م���ال قدمتها 
الجامعة في اإطار ن�سر ثقافة الحوار وتعزيز منهج الو�سطية 
ال�سامية  الموافقة  �سدرت  ال��ذي  الملتقى  وه��ذا  والع��ت��دال، 
�سراكة مع  اإقامته  وتاريخ 1435/12/25ه���� على  برقم 52729 

التي  التاريخية  الوثيقة  م��ن  ينطلق  اليابان  ف��ي  الأ���س��دق��اء 
كانت �سورة التعاي�س بين قدوة الم�سلمين واإمامهم وخاتمهم 
محمد �سلى اهلل عليه و�سلم واليهود الذين بقوا في المدينة 
متر�سمين ما جاء فيها من اأطر العالقات الإن�سانية وتتميماً 
الوثيقة في  نورد جمال من  فها نحن  المنهجية،  للت�سورات 

اإطار الت�سورات العامة للملتقى.
وثيقة المدينة

وثيقة المدينة وت�سمى د�ستور المدينة اأو �سحيفة المدينة 
المدينة  اإل��ى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  هجرة  بعد  كتبت 
المنورة، اأي في ال�سنة الأولى من الهجرة النبوية التي توافق 
عام 623م، وتعتبر هذه الوثيقة اأول د�ستور مدني في التاريخ، 
وَمعلًَما  الإ�سالمية،  الح�سارة  مفاخر  من  مفخرة  واعتبرت 
بالأ�سا�س  ت��ه��دف  والإن�����س��ان��ي،  ال�سيا�سي  مجدها  معالم  م��ن 
اإل������ى ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���الق���ة ب��ي��ن 
يت�سدى  وغيرهم،  الم�سلمين 
ب���م���ق���ت�������س���اه���ا ال���م�������س���ل���م���ون 
خارجي  ع���دوان  لأي  واليهود 

على المدينة.
وت�����س��ت��م��ل ه�����ذه ال��وث��ي��ق��ة 
ع��ل��ى اث��ن��ي��ن وخ��م�����س��ي��ن ب��ن��دا، 
خا�سة  منها  وع�سرون  خم�سة 
ب���اأم���ور ال��م�����س��ل��م��ي��ن، و���س��ب��ع��ة 
بالعالقة  مرتبطة  وع�سرون 
بين الم�سلمين واأتباع الأديان 
الأخ������رى، ول���س��ي��م��ا ال��ي��ه��ود. 
ب�سكل  الد�ستور  ُدون هذا  وقد 
يحفظ لأتباع الأديان الأخرى 

العي�س مع الم�سلمين بحرية، ولهم الحقوق كاملة. 
اأهداف الملتقى

ي��ه��دف ال��م��ل��ت��ق��ى اإل����ى اإث������راء ال���ع���الق���ات الإن�����س��ان��ي��ة بين 
لأول  ووفقا  الحوار،  بلغة  واليابانية  الإ�سالمية  الح�سارتين 
الح�ساري  ال��ت��ق��ارب  لآف���اق  وتو�سيعاً  ال��ت��اري��خ،  ع��رف��ه  د�ستور 
والثقافي، كما يهدف اإلى بيان هدي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
في التعامل مع الآخر، وت�سليط ال�سوء على حواراته مع غير 
التعاي�س والتفاعل مع الآخر من خالل  الم�سلمين، وتاأ�سيل 
وثيقة المدينة، وكذلك اإبراز حقوق غير الم�سلمين في وثيقة 
المدينة، واأي�سا بيان كون العالقات الإن�سانية فطرة و�سرورة 
بين الأفراد وال�سعوب والح�سارات، وتعزيز لغة الحوار لتكون 
اأثر  تو�سيح  اإلى  بالإ�سافة  الإن�سانية،  العالقات  لبناء  و�سيلة 
الدول وال�سعوب، وعر�س وتحليل  الحوار في تنمية وازده��ار 

م�ستركات التعاي�س بين الح�سارتين الإ�سالمية واليابانية.

أبا الخيل: استمرارٌ لجهود الجامعة في تعزيز مبادئ الحوار بين أتباع األديان 
والحضارات والثقافات

السميح: الملتقى 
يناقش ثمانية 
محاور رئيسية 

على مدى يومين 
بمشاركة نخبة 

من المتخصصين 

اللجنة العليا تعقد 
اجتماعها األول 
وتوصي بإظهار 

الملتقى في أفضل 
صورة بتذليل

 كافة العقبات 
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تغطية : زيد السبيعي – ناصر الحربي
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  الجامعة  مدير  معالي  رع��ى 
التعريفي  الحفل  الخيل،  اأب��ا  عبداهلل  بن  �سليمان 
التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  وط��ال��ب��ات  ل��ط��الب  ال�سابع 
في  التح�سيرية،  ال��ب��رام��ج  ع��م��ادة  نظمته  ال���ذي 
قاعة ال�سيخ محمد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، بح�سور 
وك�����الء ال��ج��ام��ع��ة وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات وال���ع���م���ادات 
الم�ساندة واأع�ساء هيئة التدري�س وطلبة البرامج 
التح�سيرية. وبداأ الحفل باآيات من القراآن الكريم 
يد�سن  اأن  قبل  ال�سمري،  �سميان  الطالب  ت��اله��ا 
المتاحة  الفنية  الخدمات  الجامعة  مدير  معالي 
في قاعة ال�سيخ محمد بن اإبراهيم بعد اأن جهزت 
عر�ساً  الجميع  �ساهد  بعدها  التقنيات،  ب��اأح��دث 
يبين  خالدة(  )ذك��رى  عنوان  تحت  وثائقي  لفيلم 
يد  ع��ل��ى  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  المجيد  المملكة  ت��اري��خ 

الملك الموؤ�س�س -طيب اهلل ثراه-.|
الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  وج��ه  ذل��ك  بعد 
كلمة  في  الخيل  اأب��ا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور 
ت�سمنت  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  لأب��ن��ائ��ه  توجيهية 
وي�سرفني  ي�سعدني  بقوله:  ابتداأها  و�سايا  ع�سر 
وي�����س��رن��ي وي��ث��ل��ج ����س���دري اأن اأج��ل�����س م���ع اإخ��وت��ي 
وزم��الئ��ي واأب��ن��ائ��ي ف��ي مثل ه��ذا ال��ل��ق��اء المحبب 
ف��م��ا جئنا هنا  ال��ق��ل��ب،  اإل���ى  ال��ق��ري��ب  النف�س  اإل���ى 
ووحداتها  معطياتها  بكافة  الجامعة  وج��دت  وم��ا 
ورجالتها والعاملين فيها اإل من اأجلكم واأجلكن، 
الملتقيات  ه��ذه الجتماعات وه��ذه  ف��اإن  وم��ن هنا 
في  ن��ت��ع��اون  واأن  جميعاً  عليها  نحر�س  اأن  يجب 
فيها  يطرح  مما  وال�ستفادة  اإليها  الو�سول  �سبيل 
م���ن الأق�������وال، وك���ل م���ا ه���و ج��دي��د وم��ف��ي��د ن��اف��ع، 
اأمثالكم  الطريق  ب��داي��ة  ف��ي  ه��و  لمن  وخ�سو�ساً 
واأم��ث��ال��ك��ن، ول��ك��ي ي��ك��ون الأم���ر وا���س��ح��اً والكلمات 
اإل��ى  ت�سل  وال��ج��م��ل  مفهومات  وال��ع��ب��ارات  جليات 

القلب لأنها خارجة من قلب �سادق محب للجميع 
باإذن اهلل؛ اأركز كلمتي في ع�سر و�سايا:

الو�صية الأولى: 
وعقيدة  عظيم  دي���ن  اإل���ى  ننت�سب  اأن��ن��ا  فلنعلم 
الإ���س��الم  دي��ن اهلل  األ وه��و  ق��وي��م..  كريمة ومنهج 
ال����ذي ل ُي��ق��ب��ل م��ن اأح����د ���س��واه )وم����ن ي��ب��ت��غ غير 
الإ�سالم ديناً فلن يقبل منه(، هذا الدين جاء بكل 
خير وف�سل وع��دل وب��ر واإح�����س��ان ورح��م��ة ومحبة 
واأل��ف��ة وت��ع��اون على البر وال��ت��ق��وى وك��ل م��ا يجمع 
المكدرات  عن  الإن�سان  ويبعد  ويع�سدها  القلوب 
واأخ���راه  ودن��ي��اه  دينه  ف��ي  وال��م��وؤث��رات  والمنغ�سات 
اأولئك  بظلم  اإيمانهم  يلب�سوا  ول��م  اآم��ن��وا  )ال��ذي��ن 
لهم الأمن وهم مهتدون(، فاهلل اهلل في ال�ستقامة 
على دين اهلل وال�سير على هداه والنهل من معينه 
ر�سوله  و�سنة  ال��زلل.. كتاب اهلل  وم��ورده  ال�سافي 
�سلى اهلل عليه و�سلم وما كان عليه �سلف هذه الأمة، 
ال�سعادة والفالح والنجاح والطماأنينة  فهي طريق 
وال�����س��رور ف��ي ال��دي��ن وال��دن��ي��ا والآخ������رة، ك��م��ا اأن��ه 

محقق لالأمن والأمان والطمئنان وال�ستقرار.
الو�صية الثانية: 

الأوط��ان  اإل��ى خير  ننت�سب  اأننا  نعلم جميعاً  اأن 
واأف�سل البلدان، بالد الحرمين وقبلة الم�سلمين 
اأفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لق�ساياهم  ومهوى 
اأر����س وت��ح��ت كل  وال��ن��ا���س��رة لكل م�سلم ف��وق ك��ل 
�سماء.. وط��ن الإ���س��الم وط��ن ال��ق��راآن وط��ن ال�سنة 
وط����ن ال��ت��وح��ي��د، وط����ن ك���ل خ��ي��ر وف�����س��ل ون��م��اء 

وعطاء.. المملكة العربية ال�سعودية. 
الو�صية الثالثة: 

وعلى  ديننا  على  نحافظ  اأن  علينا  يجب  اأن���ه 
واأن  �سوؤوننا  وكل  واأفعالنا  باأقوالنا  وبالدنا  وطننا 
اإل  اأنه لن يحمي هذا الوطن ويقوم بواجبه  نعلم 
في  ويعا�سدهم  ي�ساعدهم  اإليه،  المنتمين  اأبناوؤه 

ذل��ك اأب��ن��اء الأم���ة الإ���س��الم��ي��ة، ول���س��ك اأن الدفاع 
عن عقيدتنا وعن ديننا ووطننا �سرف وعز وكرامة 

يتمناها كل م�سلم في م�سارق الأر�س ومغاربها. 
الو�صية الرابعة: 

لنعلم اأن هناك رجاًل اأوفياًء �سدقوا ما عاهدوا 
اأن  وواج��ب��ات يجب  علينا،  ح��ق��وق  ول��ه��م  عليه  اهلل 
نقوم بها واأن نوؤديها كما اأمرنا اهلل بذلك ور�سوله 
�سلى اهلل عليه و�سلم، يقول اهلل �سبحانه وتعالى: 
)يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول 
اب��ن  اإم����ام المف�سرين  واأول����ي الأم����ر م��ن��ك��م(، ق���ال 
ب��اأول��ي  المق�سود   :������� اهلل  رح��م��ه   ��� الطبري  ج��ري��ر 
الأم���ر ف��ي ه��ذه الآي���ة ه��م ولة الأم���ر ال��ذي��ن لهم 
والطاعة  ال�سمع  علينا  وي��ج��ب  بيعة  اأع��ن��اق��ن��ا  ف��ي 
لهم في غير مع�سية اهلل عز وج��ل، وق��د ج��اء في 
اهلل  رحمه  م�سلم  عند  المخرج  ال�سحيح  الحديث 
عنه  اهلل  ر�سي  اليمان  بن  حذيفة  حديث  في  كما 
قال: قلت يا ر�سول اهلل هل بعد هذا الخير من �سر 
قال: نعم، قلت كيف يكون، قال: يكون بعدي اأئمة 
ب�سنتي، و�سيقوم  ي�ستنون  ول  ب��ه��داي  يهتدون  ل 
جثمان  في  ال�سياطين  قلوب  قلوبهم  رج��ال  فيهم 
اإن�س، قال: قلت كيف اأ�سنع يا ر�سول اهلل اإن اأدركت 
�سرب  واإن  ل��الأم��ي��ر  وت��ط��ي��ع  ت�سمع  ق����ال:  ذل����ك؟ 
ظهرك واأخ��ذ مالك فا�سمع واأط���ع، ه��ذا ق��ول اهلل 
وقول ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، محكمان بينان 
اأو  عليهما  يقول  اأن  لقائل  لي�س  حجتان  ظاهران 
يزايد فيهما اأو ينق�س من �ساأنهما كائناً من كان، 
وهذا دين اهلل عز وجل باق اإلى قيام ال�ساعة، وخير 
النا�س من اأخذ به وطبقه على نف�سه وعلى اأبنائه 
وبناته وعلى اإخوانه وجيرانه وكل من يلتقي بهم 
من  ي��خ��رج  حتى  معهم  ويجل�س  عليهم  وي��ت��ع��رف 
المخرج  الحديث  في  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قوله 
عند البخاري وم�سلم في �سحيحيهما عن حذيفة 

اهلل  يار�سول  قلت  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سي  اليمان  بن 
ه��ل بعد ه��ذا الخير م��ن �سر ق��ال: نعم دع��اة على 
اإليها قذفوه فيها، قال:  اأجابهم  اأب��واب جهنم من 
ق��ل��ت ي��ار���س��ول اهلل �سفهم ل��ن��ا ق���ال: ه��م م��ن بني 
جلدتنا ويتكلمون باأل�سنتنا، قال: قلت يار�سول اهلل 
فبماذا تاأمرني اإن اأدركني ذلك، قال: تلزم جماعة 

الم�سلمين واإمامهم.   
الو�صية الخام�صة: 

والفتن  ال�سرور  من  العا�سم  اأن  جميعاً  لنعلم 
وال��م��خ��اط��ر وال����ع����وادي وال����م����وؤث����رات ه���و اإق���ام���ة 
التوحيد واإخال�س العبادة هلل عز وجل كما جاءت 
ف��ي ال��وح��ي��ي��ن ال��ك��ري��م��ي��ن وف��ه��م��ه ع��ل��م��اء ال�سلف 
منهما، ولزوم جماعة الم�سلمين واإمامهم، عا�سم 
من ذلك بعد اهلل عز وجل، فاإذا �سلك الموؤمن هذا 
الطريق �سلم من الفتن ظاهرها وباطنها ونجا من 
دعاٍة على اأبواب جهنم اأياً كان جن�سهم ومهما كان 

نوعهم وباأي عمل عملوا وباأي قول قالوا.
الو�صية ال�صاد�صة:

الذين  ال�سوء  دع��اة  من  ر  ونحذِّ نْحذر  اأن  علينا 
ف���ي و���س��ائ��ل واأدوات  ي��رف��ع��ون ع��ق��ائ��ره��م  ن���راه���م 
م��ت��ع��ددة وم��ت��ن��وع��ة وم��ن��ه��ا ع��ل��ى وج���ه الخ�سو�س 
و�سائل التوا�سل الجتماعي اأو ما ي�سمى بالإعالم 
القبيح  يح�سنون  و  ال��ح�����س��ن  ي��ق��ب��ح��ون  ال��ج��دي��د، 
وي��د���س��ون ال�����س��م ف���ي ال��ع�����س��ل وي��ق��ل��ب��ون ال��ح��ق��ائ��ق 
وجمل  رنانة  وعبارات  براقة  باأ�ساليب  ويزيفونها 
الغير  فيها  وي��ث��ي��رون  ال��ع��واط��ف  فيها  ي��دغ��دغ��ون 
في  غيرهما  اأو  ال�سابة  اأو  ال�ساب  فيقع  ال��ف��ائ��رة، 
يعلم،  ل��م  اأو  ع��ل��م  و�سباكهم  وحبائلهم  ب��راث��ن��ه��م 
اأنكم  اأيها الطالب والطالبة والبن والبنت  واعلم 
اأن  يتمنى  والمعرفة،  العلم  معاقل  من  معقل  في 
من  لينهل  تح�سى  ل  كبيرة  اأع����داد  اإل��ي��ه  ينت�سب 
معينه ويغرف من م��ورده ال��زلل، األ وهو جامعه 

الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية، فكونوا قريبين 
اأ���س��ات��ذت��ك��م وم���ن م�سايخكم  م��ن ع��ل��م��ائ��ك��م وم���ن 
المرجفين  المروجين  ه���وؤلء  م��ن  ت�سلموا  حتى 
ان��ح��راف  وط��ري��ق  �سر  و�سيلة  ك��ل  ف��ي  المتفننين 

�سلوكي كان اأو فكري. 
 الو�صية ال�صابعة:  

ع��ل��ي��ك��م  ام���ت���ن  وج�����ل  ع����ز  اهلل  اأن  ت��ع��ل��م��وا  اأن 
والأق�سام  الكليات  هذه  اإل��ى  انت�سبتم  ب��اأن  وتف�سل 
ل  وه��ذا  الجامعة،  ه��ذه  في  المتنوعة  بم�ساراتها 
ن�سب  وي��ك��ون  ي��درك��ه  و  الطالب  ي�ست�سعره  اأن  ب��د 
عينيه وعلى باله واأمامه دائماً واأبداً، لأن الفر�س 
ل تعو�س وقد ل تعود، ف��اإذا كنت قد ح�سلت على 
القبول  لكي  ح�سل  ق��د  ال��ف��ت��اة  اأي��ت��ه��ا  اأو  ال��ق��ب��ول، 
للعلم  اأوقاتكما  وفرغي  ففرغ  الجامعة،  ه��ذه  في 
تلهينكم  ول  وال�ستفادة  وال���س��ت��زادة  والتح�سيل 
همكم   واج��ع��ل��وا  ال�سواغل  ت�سغلنكم  ول  ال��ل��واه��ي 
واج��م��ع��وه ع��ل��ى ذل���ك، لأن ال��وق��ت ي���زول وي��ذه��ب 
والإن�سان قد ل يدرك ذلك وكما قيل ل ينفع الندم 

عند فوات الأمور.
الو�صية الثامنة: 

يقول ال�ساعر: 
الَك�َس�ِل في  وال��ِح��رم��اُن  الجدِّ  في  ال��َج��دُّ 

الأم��ِل غ��اي��َة  ق��ري��ٍب  ع��ْن  ْب  ُت�سِ فان�سْب 
م���اُن ب��ِه وا���س��ب��ْر ع��ل��ى ك���لِّ م��ا ي��اأت��ي ال���زَّ

���س��ب��َر ال��ُح�����س��اِم ب��ك��فِّ ال���������ّدراِع ال��َب��َط�����ِل
ويقول الإمام ال�سافعي:

ا����س���ب���ر ع���ل���ى م������رِّ ال���ج���ف���ا م�����ن م��ع��ل��ٍم
ف�����������اإنَّ ر�������س������وَب ال����ع����ل����ِم ف������ي ن����ف����رات����ِه

وم��������ْن ل�����م ي������ذق م������رَّ ال���ت���ع���ل���ِم ����س���اع���ًة
ح���ي���ات���ه ط���������وَل  ال����ج����ه����ل  ذلَّ  َع  ت�������ج�������رَّ

���ع���ل���ي���ُم وق�������َت ���س��ب��اب��ه وم������ن ف�����ات�����ُه ال���تَّ
������ر ع�����ل�����ي�����ه اأرب������������ع������������اً ل�����وف�����ات�����ه ف������ك������بِّ

أبا الخيل قدم 10 وصايا خالل الحفل التعريفي السابع لطالب وطالبات البرامج التحضيرية

مدير الجامعة: العصمة من الشرور والفتن تكمن في إقامة 
التوحيد وإخالص العبادة هلل عز وجل.. ثم طاعة ولي األمر 
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��َق��ى َوال��تُّ ب��اْل��ِع��ْل��ِم   �  ِ واهللَّ  � اْل��َف��َت��ى  َوَذاُت 
ل�����ذات�����ِه اع�����ت�����ب�����ار  ل  ي����ك����ون����ا  ل������م  اإذا 
وهذه موؤ�سرات واأمور لبد اأن يعرفها ويدركها 
ط��ال��ب ال��ع��ل��م، ول��ي�����س ط��ال��ب ال��ع��ل��م ي��ط��ل��ق على 
الدين  اأ���س��ول  ف��ي  اأو  ال�سريعة  ف��ي  المتخ�س�س 
من  غيرها  في  اأو  للق�ساء  العالي  المعهد  في  اأو 
طالب  اإن  ب��ل  والإ���س��الم��ي��ة،  ال�سرعية  ال��درا���س��ات 
جامعاتنا  اإل���ى  انت�سب  م��ن  ك��ل  فيه  ي��دخ��ل  العلم 
واإف��ادة  الفائدة  وق�سد  الجامعة،  هذه  وخ�سو�ساً 
النا�س واأح�سن النية فاإنه طالب علم، ولذلك فاإنه 
ثبت في الحديث ال�سحيح المخرج عند البخاري 
وم�سلم رحمهما اهلل عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )من 
به  ل��ه  اهلل  �سهل  علماً  فيه  يلتم�س  ط��ري��ق��اً  �سلك 
طريقاً اإلى الجنة(، وفي الحديث ال�سحيح الآخر 
ورثة  )العلماء  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
درهماً  ول  دي��ن��اراً  ي��ورث��وا  لم  الأنبياء  اإن  الأنبياء 
واف��ر(  اأخ��ذ بحظ  اأخ���ذه  العلم فمن  ولكن ورث���وا 
الألباني، واهلل  اأبو داود والترمذي و�سححه  رواه 
ال�ستزادة  نبيه  يطلب من  لم  كتابه  في  عز وجل 
م��ن اأي اأم���ر دن��ي��وي اأو دي��ن��ي ���س��وى ال��ع��ل��م، فقال 
لنبيه �سلى اهلل عليه و�سلم )وقل ربي زدني علماً( 
ق���ال الإم�����ام اب���ن ح��ج��ر ال��ع�����س��ق��الن��ي رح��م��ه اهلل: 
في  وال��ع��ل��م  ال��ع��ل��م(،  اأف�سلية  على  ي��دل  ه��ذا  )اإن 
هذا هو المق�سود به ما تناول �سفات اهلل ونعوت 
والحديث  التف�سير  على  وم���داره  وجالله  كماله 
الم�سلمين  نفع  م��ا  ك��ل  بها  يلحق  ول��ك��ن  وال��ف��ق��ه، 
واأقام �سوؤونهم وجعلهم ي�ستغنون عن غيرهم، من 
والتقنية  والتطبيقية  والطبية  ال�سحية  العلوم 
والج��ت��م��اع��ي��ة وغ��ي��ره��ا، لأن���ه ث��ب��ت ف��ي الحديث 
ال�سحيح عند م�سلم رحمه اهلل اأن النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم وجدهم يوؤبرون النخل وراأى اأن ذلك 
يتعبهم وياأخذ منهم الوقت والجهد فقال لهم لو 
تركتم ذلك فتركوه، فف�سد ثمر النخل وقالوا له 

اأعلم  اأنه لم يوؤبر فقال لهم )اأنتم  اإن ذلك ب�سبب 
باأمور دنياكم(، وهذا دليل ا�ستند اإليه العلماء في 
وجوب طلب العلم، بل قد يكون فر�س عين على 
اإذا لم يقم به غيره وخ�سو�ساً في  بعينه  �سخ�س 

العلوم المدنية والع�سكرية.
الو�صية التا�صعة: 

اعلموا وفقني اهلل واإياكم لهداه وجعلنا واإياكم 
الجامعة  ه���ذه  اأن  وال��ع��م��ل  ال��ق��ول  ف��ي  م��ب��ارك��ي��ن 
م�سخرة  واإدارات����ه����ا  وح��دات��ه��ا  ك��ل  واأن  جامعتكم 
لطلب  ُي��ْق��دم  اأن  اإل  عليه  فما  والطالبة،  للطالب 
اأم��وره  في  تعوقه،  ق�سية  اأو  م�سكلة  حل  اأو  معين 
العلمية والأكاديمية والبحثية، اأو حتى في �سوؤونه 
مفتوحة  الأب������واب  لأن  وع���الق���ات���ه،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
على  نغلقها  اأن  ليمكن  م�سرعة  قبلها  وال��ق��ل��وب 
ن�سعى  اأننا  فكما  اأجلهم،  من  ووجدنا  نحبهم  من 
ثقة  فثقوا  وبناتنا؛  اأبنائنا  و���س��ع��ادة  رفاهية  اإل���ى 
دام  م��ا  وبينهم  بينكم  ولن��ف��رق  مثلهم  اأن��ك��م  تامة 
الأم��ان��ة،  ه��ذه  وتحملنا  الم�سوؤولية  ه��ذه  ف��ي  اأن��ن��ا 
واأولياء  الطالب  فيها  ن�ستقبل  اأي��ام  ثالثة  ولدينا 
وهي  والموظفين،  والمدر�سين  والأ�ساتذة  الأم��ور 
�سالة  في  نجل�س  والثالثاء،  والإثنين  الأح��د  يوم 
اإدارة الجامعة من  ا�ستقبال المراجعين في مبنى 
بعد �سالة الظهر ولنقوم حتى ينتهي اآخر مراجع 
اأو و���س��ع��ه، وق��د هياأت  اأو ظ��رف��ه  ك��ان ح��ال��ه  مهما 
الو�سائل والأ�ساليب والإمكانات من اأجل اأن ت�سلوا 

اإلى مكان ال�ستقبال بكل �سهولة وي�سر.
الو�صية العا�صرة: 

كما اأننا نهيئ كل الإمكانات المادية والمعنوية 
اأنتم  تكونوا  اأن  فالبد  لكم؛  والأم��اك��ن  والمن�ساآت 
اأيها الطالب والطالبات على قدر الم�سوؤولية، واأن 
تكونوا يقظين فطنين مدركين، وهذا يدفعنا اإلى 
اأن نقول: اإن كل م�ستجد في البرامج التح�سيرية 
برامج  لي�ست فيها  التي  الكليات  وكل م�ستجد في 
تح�سيرية عليه اأن يتعرف على الأنظمة واللوائح 

ويعرف من خاللها  درا�سته  تنظم  التي  والقواعد 
يتعلق  وم��ا  بالدرا�سة  يتعلق  فيما  عليه  وم��ا  ماله 
ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل وال����ح����ذف والإ�����س����اف����ة وط����ي ال��ق��ي��د 
عندما  اأحياناً  اأتعجب  واأن��ا  وغيرها،  والختبارات 
ياأتيني طالب واأ�ساأله عن ال�سجل الأكاديمي ويقول 
ال�سجل الأكاديمي، وهذا غير لئق بطالب  ما هو 
و�سل المرحلة الجامعية وبلغ من الن�سج والعقل 
ُيهياأ  اأي�ساً  وه��و  عليه،  يعتمدان  والديه  يجعل  ما 
لأمر لو فطن له لبذل جهداً كبيراً في معرفة هذه 
الأنظمة، حتى ليقع في م�سكلة اأو اأمر من الأمور 
التي قد تكون عائقاً له عن موا�سلة درا�سته اأو عن 
الكلية  ه��ذه  من  والتخرج  اإليه  الو�سول  يريد  ما 
الطالب  اأي��ه��ا  نحّملكم  اأن  ه��ذا  ولي��ع��ن��ي  ت��ل��ك،  اأو 
والطالبات كل هذه الم�سوؤولية، بل اإن الم�سوؤولين 
وكذلك  كليات  وع��م��داء  وك���الء  م��ن  الجامعة  ف��ي 
عمادة البرامج التح�سيرية وعمادة �سوؤون القبول 
القيام  عليهم  الطالب  �سوؤون  وعمادة  والت�سجيل 
الريادي في تعريفكم وتوجيهكم لكل ما  بدورهم 

تحتاجون اإليه.
من  مجر�سي  غالية  الطالبة  األ��ق��ت  ذل��ك  بعد 
م�سار »اللغات والترجمة« كلمة نيابة عن زمالئها 
الطالب والطالبات بينت فيها فرحتهم باللتحاق 
بالجامعة العريقة التي يتمنى اأي طالب النت�ساب 
بمعاليكم  ب��الل��ت��ق��اء  ���س��ع��ي��دون  وق���ال���ت:  اإل���ي���ه���ا، 
ال�سرح  ه���ذا  اإل���ى  ان�سمامنا  ف��رح��ة  وم�ساركتكم 
لمعالي  ي��ق��درون  اأن��ه��م  مبينة  ال�سامخ،  التعليمي 
ال��م��دي��ر اه��ت��م��ام��ه ب��اأب��ن��ائ��ه ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 
ب�سكل  دار�ستهم  على  �سينعك�س  الهتمام  ه��ذا  واأن 

اإيجابي.
واأكدت غالية اأن قيمة الإن�سان تكون في اإبداعه 
وتفوقه وعلمه واأدب��ه، فلماذا ل يزيد الإن�سان من 
اأن نغتنم الفر�س  قيمته وي�ساعف جهده؟ فعلينا 
ونوؤدي ر�سالتنا في الحياة ونرد جميل هذا الوطن 
الذي اأعطانا مزايا دون اأن يطالبنا بمقابله، فهيا 

بخال�س  نعدكم   وق��ال��ت:  القمة،  اإل��ى  معاً  ن�سعد 
ال��ع��ط��اء وت���ع���اون ف��ع��ال وال��ح�����س��ول ع��ل��ى التميز، 
الطلبة  واأن نكون �سمن  اأن يعيننا  المولى  ون�ساأل 

الذين يرفعون ا�سم هذه الجامعة عالمياً.
ثم عر�س لوحة اإن�سادية بعنوان) لأجل الوطن 
( قدمها مجموعة من طالب البرامج التح�سيرية 
الذي تفاعل معها معالي مدير الجامعة الذي قدم 
لهم جوائز عينية ثمينة تقديرا للعر�س الم�سرحي 
ال����ذي ق���دم���وه، وق����ال ل��ه��م: »اأب��دع��ت��م واأج���دت���م.. 

وت�ستحقون التكريم ت�سجيعاً لكم ولزمالئكم«. 
بعد ذلك عر�س فيلم تعريفي عن اأهم منجزات 
عمادة البرامج التح�سيرية منذ تاأ�سي�سها والدعم 
الكبير الذي تجده من معالي المدير، ثم ق�سيدة 
بعنوان)جامعتي( لطالب »م�سار العلوم الإن�سانية« 

�سعد بن اإبراهيم ال�سليم.
ثم كلمة عميد البرامج التح�سيرية الدكتور 
الحفل  براعي  رح��ب  ال��ذي  النملة  عبدالرحمن 
وقال:  الح�سور،  الجامعة وجميع  معالي مدير 
التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  ف��ي  زم��الئ��ي  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
للعمادة منذ  الم�ستمر  ن�سكر معاليه على دعمه 
بو�سلتها،  موجهاً  برعايته،  فاأحاطها  ن�ساأتها، 
وم����ح����دداً ل��م�����س��اره��ا ح��ت��ى و���س��ل��ت اإل����ى م���ا هي 
الآن من تطور ورقي والحال ينطبق على  عليه 
بها وو�سعها  اهتم  التي  الجامعة  جميع وح��دات 
ا�سم  رفعت  �ساملة  لنه�سة  �س  فاأ�سَّ عينيه،  ن�سب 
ال��ج��ام��ع��ات  ت��ت�����س��در  ع��ال��ي��اً، وجعلتها  ال��ج��ام��ع��ة 

ال�سعودية بكل اقتدار.
المدير  معالي  ع��ودة  اأن  النملة  الدكتور  واأك��د 
البرامج  وتنفيذ  البناء،  ل�ستكمال  جاء  لجامعته 
والخطط التي تواكب الروؤية الوطنية 2030، فهو 
في  م��وق��ع��اً  العريقة  للجامعة  يحجز  لأن  ي�سعى 
لخطة  المرتقبة  والطموحة  القوية  النطالقة 
التحول الوطني، واأن يكون لها دورها في التعليم 
والتاأهيل والتدريب �سمن هذه الروؤية، وهو الأمر 

الجامعة  الأول���ى في  تتحقق مراحله  ب��داأت  ال��ذي 
ف��ع��ل��ي��اً، وق�����ال: ات�����س��اق��ا م���ع ه���ذا ال��ت��وج��ه و�سعت 
الوطنية  ال���روؤي���ة  ال��ت��ح�����س��ي��ري��ة  ال��ب��رام��ج  ع��م��ادة 
باإذن  �سيعقد  الذي  لموؤتمرها  رئي�ساً  2030 محوراً 
اهلل ف��ي ج��م��ادى الآخ����رة م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي، كما 
اتجهت العمادة مطلع هذا العام لتطوير مناهجها 
ومقرراتها واإعادة هيكلة خطة الن�شاط بما يتوافق 
الوطني  ال��ت��ح��ول  خطة  نحو  الجامعة  ت��وج��ه  م��ع 

والروؤية الوطنية.
ميداناً  تمثِّل  التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  اأن  وب��ي��ن 
واق��ع��ي��اً ل��ي��ت��ع��رف ال��ط��ال��ب ع��ل��ى ق���درات���ه وم��ي��ول��ه 
ب�سكل ع��ل��م��ي وع��م��ل��ي ي�����س��ع ط��م��وح��ات��ه ورغ��ب��ات��ه 
مو�سع القيا�س، ليقرر ب�سكل �سادق ونتائج واقعية 
ال��ذي  التخ�س�س  ف��ي  ال�ستمرارية  على  مقدرته 
تعد  التح�سيرية  ف��ال��ب��رام��ج  م�����س��ت��ق��ب��اًل،  ي��ري��ده 
الطالب  ت�سع  وال��ق��درات،  للميول  فعلياً  مقيا�ساً 
ال��ذي  تخ�س�سه  لخ��ت��ي��ار  ال�سليم  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
يالئم قدراته وينا�سب ميوله، مما يجعلني اعتبر 
في  بفاعلية  ���س��اه��م��ت  التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  اأن 
وا�سح  ب�سكل  الجامعي  الطالب لتخ�س�سه  اختيار 

وغير ملتِب�س.
كلمته  ف��ي  التح�سيرية  ال��ب��رام��ج  عميد  وع��رج 
لقائكم  في  لي  وق��ال: يطيب  والطالبات  للطالب 
اإلى جامعة الإم��ام،  اأب��ارك لكم ان�سمامكم  اأن  هذا 
واأدع���وك���م اإل���ى ال��ح��ر���س ع��ل��ى ال��ع��ل��م والج��ت��ه��اد؛ 
ف��ال��م��ع��دل ال��ع��ام ل��ل��ط��ال��ب ه��و ال��ن��اف��ذة ال��وح��ي��دة 
لالنطالق وتحقيق رغباته، فال بديل عن التفوق 
اإنما  التعلم  على  الحر�س  اإن  وق���ال:  والج��ت��ه��اد، 
والتم�سك  ال��وط��ن،  ه��ذا  م�ستقبل  على  حر�س  هو 
بثوابت وقيم مجتمعنا اإنما هو ال�سمانة الحقيقية 
اإنما هو  لإعالء �ساأن هذه الأمة، والتفوق والنبوغ 
اأمل الآباء والأمهات، فكونوا على قدر الم�سوؤولية 
ن��ح��و م��زي��د م��ن الإن���ت���اج وال��ب��ن��اء وال��ع��ط��اء لوطن 

ينتظر منا الكثير.

تغطية

النملة: البرامج التحضيرية يتعرف الطالب فيها على قدراته وميوله 
العلمية والعملية.. ويضع طموحاته ورغباته موضع القياس
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كما يتقدم برنامج أنت ياوطني أنا بالشكر والعرفان ملعالي مدير اجلامعة على تفضله بتكرمي الطالب املشاركني 
بقصائد وطنية يف املهرجانات الثقافية التي أقيمت يف كلياتهم ضمن برنامج احتفاء اجلامعة باليوم الوطني املجيد

تعبر عمادة البرامج التحضيرية وعمادة املوهبة واإلبداع والتميز وعمادة كلية الطب عن سرورها البالغ بتكرمي 
مدير  معالي  لدن  من  التحضيرية  البرامج  وطالبات  لطالب  السابع  التعريفي  اللقاء  حفل  يف  وطالباتها  طالبها 
اجلامعة األستاذ الدكتور سليمان بن عبداهلل أبا اخليل وتقدم الشكر والعرفان ملعاليه، والتهنئة للطالب والطالبات.

األوائل على مسارات البرامج التحضيرية يف العام اجلامعي املاضي

طالب عمادة املوهبة واإلبداع والتميز الذين كانت لهم إسهامات مميزة يف املؤمتر الطالبي العاملي يف النمسا
أوالً: الطالب املشاركون ضمن طالب عمادة املوهبة واملشاركون أيضاً ضمن طالب كلية الطب يف مؤمترات أخرى

طالب كلية الطب احلاصلني على جوائز يف مؤمترات داخلية ودولية

طالبات عمادة املوهبة الفائزات بجوائز يف مؤمتر كوريا

ثانياً: الطالب املشاركون ضمن طالب العمادة

تغطية
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تغطية : محمد قندلجي
تصوير : فهد المسيفر

اأك����د م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
اأن موؤ�س�سات التعليم  اأب��ا الخيل  �سليمان بن عبداهلل 
العالي في المملكة لها دور فعال في  قياده الحركة 
الحفل  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  ال��م��ج��ت��م��ع،  ف��ي  التعليمة 
ال�سنوي لكلية القت�ساد والعلوم الإداري��ة الذي اأقيم 
في القاعة الكبرى بالكلية، بح�سور وكالء الجامعة 
واأع�ساء هيئة  الم�ساندة  والعمادات  الكليات  وعمداء 
اأوائ��ل  التدري�س والطالب، وق��ال: الجامعة تعد من 
المجال  دوره��ا في  تمار�س  التي  ال��رائ��دة  الجامعات 
اأنها كانت ول زالت راف��داً تربوياً  القت�سادي، مبيناً 
تعليماً واإدارياً ي�ستقى منها الأ�ساليب العلمية وينهل 
من معطياتها المعرفة الحديثة لإعداد جيل مت�سلح 
ومح�سن  ال�سالحة  وال��م��واط��ن��ة  والأخ����الق  بالعلم 
خدمة  هدفها  ع�سرية  وبمفاهيم  ال�سرعية  بالعلوم 

وطننا العظيم.
واأو�����س����ح م��ع��ال��ي��ه اأن رج�����ال ال���م���ال والق��ت�����س��اد 
والأع���م���ال ه��م اأق����رب ال��ن��ا���س اإل����ى م��ا ج���اء ف��ي ه��ذه 
الروؤية، ولذلك عنيت الجامعة عناية فائقة بتطوير 
المعاهد  واإن�����س��اء  الإداري�����ة  وال��ع��ل��وم  القت�ساد  كلية 
والمراكز المتخ�س�سة لكل ما يجعل الروؤية وا�سحة 
جامعة  اأن  ل��ن��ا  وي��ب��ي��ن  يخدمنا  فيما  ب��ي��ن��اً  وال��ع��م��ل 
الإمام في مقدمة الركب في جميع الأمور والأحوال 
الكلية  اأن ت�سمر  وال��ت��ح��ولت، وبناء على ذل��ك ل بد 
بكافة اأق�سامها ووحداتها واأع�ساء هيئة التدري�س فيها 
والطالب ذكوراً واإناثاً عن �سواعد الجد وتنف�س غبار 
الك�سل وتعبر كل طريق من اأجل اأن يكون لها اإ�سهام 
وا�سح وفاعل في كل ما يخدم الجهات القت�سادية 

والمال والأعمال.
والعلوم  الق��ت�����س��اد  كلية  اأن  اإل���ى  معاليه  واأ����س���ار 
في  غاية  اأه��داف��اً  تحقق  قوية  فتية  ن�ساأت  الإداري����ة 
الأهمية وتلبي حاجات القطاعين العام والخا�س في 
كل ما يحتاجانه من الكفاءات والقدرات والموؤهالت 
�سواء في الجوانب التعليمية والأكاديمية والبحثية 
اأو  اأق�سامها  عبر  والمهارية  المهنية  الأم���ور  ف��ي  اأو 
م��ا يعقد فيها م��ن دورات ودب��ل��وم��ات ت�سب ف��ي هذا 

التجاه.
واأك��د معاليه اأن الجامعة ب�سدد اإط��الق عدد من 

المبادرات التي تحقق روؤي��ة المملكة 2030 و�ستدعم 
هذه المبادرات دعماً �سخياً من ولة الأمر عبر وزارة 
ال��ط��الب  لأب��ن��ائ��ه  ب�����س��ارة  معاليه  زف  ك��م��ا  التعليم، 
وال���ط���ال���ب���ات ب��ت��خ�����س��ي�����س خ��م�����س ج���وائ���ز ل��ل��ط��الب 
والطالبات لكل من تقدم بمبادرة لها عالقة بروؤية 
ل��ه��م ول��ه��ن ولإع��ط��ائ��ه��م  ال��م��م��ل��ك��ة وذل����ك ت�سجيعا 
الفر�سة لكي ي�سبقوا غيرهم، كذلك تقرر اإقامة دورة 
في  المتميزين  الكلية  ط��الب  م��ن  طالباً  لخم�سين 
الإجازة ال�سيفية �سواء في اأوربا اأو اأمريكا اأو اليابان، 
كما تقرر اأن تمنح الجامعة و�سامها لعدد من اأع�ساء 
هيئة التدري�س والطالب والطالبات مع درع يذكر فيه 
ما تميز به، ويتم التكريم في حفل التخرج الذي يقام 

تحت رعاية �سمو اأمير منطقة الريا�س.
واأ�ساف اأبا الخيل خالل كلمته في الحفل ال�سنوي 
اأن اإن�ساء ق�سم »القت�ساد الإ�سالمي« تحت مظلة كلية 
ال�سريعة منذ ما يزيد عن ربع قرن دليل علمي على 
وم�سكالته  الع�سر  م�ستجدات  مع  الجامعة  تفاعل 
و�ساهد على التزام الجامعة بر�سالتها، وقال: حر�سا 
ن�سهدها  التي  التغيرات  مواكبة  على  الجامعة  م��ن 
من تطورات الجهات ذات العالقة وخ�سو�سا �سرعة 
ال��ت��غ��ي��رات وم��واك��ب��ة ���س��وق العمل ف��ي م��ج��ال العلوم 
الإداري��ة، راأت الجامعة تطوير هذا الق�سم وتحويله 
الإداري���ة«  » كلية القت�ساد والعلوم  ا�سم  لكلية تحت 
والذي ي�سمل الآن اأكثر من تخ�س�س كلها تعزز الدور 
الكبير الذي تقوم به الجامعة في �سوق العمل لت�سبح 

والتدريب  للتعليم  مميزاً  الحمد مركزاً  الكلية وهلل 
وال�ست�سارات والبحث العلمي في بيئة عملية ومهنية 
اأع��ل��ى  وت�ستقطب  تخ�س�ساتها،  ف��ي  ع��ال��ي��ة  ب��ج��ودة 

الكفاءات في تلك المجالت.
ال��ذي  الكبير  ال����دور  ال��م��دي��ر على  و���س��دد معالي 
ت��ق��وم ب���ه ال��ج��ام��ع��ة ف���ي ت��ب��ن��ي وم���واك���ب���ة ال��ت��غ��ي��رات 
واأهمها م�سروع روؤية المملكة )2030( الذي �سخرت 
الجامعة له كل الإمكانات لتحقيق م�ستوى الروؤية، 
للتن�سيق  الم�ستقبلية  خططها  بموائمة  وت��ق��وم  ب��ل 
المملكة 2030  روؤي��ة  اإن  الوطنية، وق��ال:  الروؤية  مع 
تلقيان  الطموحتين   2020 الوطني  التحول  وخطة 
على عاتق الجامعات في بالدنا م�سوؤولية �سخمة في 
تاأهل الكوادر الب�سرية القادرة على مواكبة التحولت 
التي �ست�سهدها المملكة في جميع المجالت خالل 
اأن  اإل��ى  تهدف  ال��روؤي��ة  كانت  واإذا  المقبلة،  ال�سنوات 
ت�سبح خم�س جامعات �سعودية على الأقل من اأف�سل 
المولى  اأ�ساأل  فاإني  بحلول 2030  دولية  200 جامعة 
عز وجل اأن يوفق الكلية للم�ساهمة في تحقيق هذه 
م�ساف  ف��ي  الالئقة  المكانة  لها  يكون  واأن  ال��روؤي��ة 
المحلي  الم�ستوى  على  والإدارة  القت�ساد  كليات 

والعالمي.
والعلوم  القت�ساد  كلية  عميد  اأو���س��ح  جانبه  من 
ال�سبيعي ح��ر���س الجامعة  ال��دك��ت��ور ف��الح  الإداري�����ة 
ممثلة بمعالي مديرها على كل ما من �ساأنه الرتقاء 
وجه  على  الكلية  وه���ذه  عموما  الجامعة  بم�ستوى 

يزيد من م�سوؤوليتهم  ذلك  ب��اأن  الخ�سو�س، موؤكداً 
في الكلية اأكثر فاأكثر، واأ�ساف: اأ�سبحت كليات اإدارة 
نظرا  كبير  اهتمام  محل  وعالمياً  محلياً  الأع��م��ال 
لما يمثله عالم المال والأعمال من اأهمية من نمو 
الدول ورقي المجتمعات، ومن هنا ا�ستجابت الجامعة 
لذلك الهتمام والحاجة لتلك الكليات واأ�س�ست كلية 

القت�ساد والعلوم الإدارية في عام 1427ه�.
اأكبر  اأح��د  اأ�سبحت  الكلية  اأن  ال�سبيعي  واأو���س��ح 
كليات الجامعة، م�سيراً باأنهم  عملوا منذ اإن�سائها على 
العمل من  �سوق  احتياجات  تتواءم مع  برامج  اإيجاد 
خالل 6 اأق�سام، ق�سم اإدارة الأعمال وي�ستمل على اأربعة 
م�سارات هي )اإدارة الأعمال، والموارد الب�سرية، ونظم 
القت�ساد،  وق�سم  والت�سويق(،  الإداري����ة،  المعلومات 
التمويل وال�ستثمار، وق�سم  المحا�سبة، ق�سم  وق�سم 
الأعمال الم�سرفية، وق�سم التاأمين واإدارة المخاطر.

 وبين ال�سبيعي اأن الكلية ا�ستطاعت موا�سلة عملها 
ال��دوؤوب لتحقيق العديد من الإنجازات في عدد من 
حر�ست  كما  واأ���س��اف:  والعملية،  العلمية  الجوانب 
التعليمة  العملية  ج���ودة  م�ستوى  رف��ع  على  الكلية 
نظراً لمخرجات كليات الأعمال مما دفعنا اإلى ال�سعي 
لتحقيق اأف�سل المعاير التعليمية في مجال التعليم 
الجامعي، حيث بداأت الكلية في اإجراء الح�سول على 
العتماد الأكاديمي، ولعل ذلك ينبع من اهتمام اإدارة 
الجامعة للكليات ب�سكل عام وكلية القت�ساد والعلوم 
ب��اإع��ادة  ق��ام��وا  باأنهم  خ��ا���س، منوهاً  ب�سكل  الإداري����ة 

الكلية  داخ���ل  وال���وح���دات  الإدارات  م��ن  ع��دد  تنظيم 
الطالب  اأع���داد  وتزايد  الكلية  تو�سع  مواكبة  بهدف 

الذين بلغ عددهم اأكثر من 12000 طالب وطالبة.
واختتم عميد الكلية كلمته بتقديم ال�سكر لمعالي 
مدير الجامعة من حر�سه واهتمامه ورعايته لهذه 
الكلية والتي لم يكن لها اأن ت�سل اإلى ما و�سلت اإليه 
وم�ساهمته  معاليه  ج��ه��ود  ث��م  اأوًل  اهلل  ف�سل  ل��ول 
يومنا  حتى  اإن�سائها  منذ  الكلية  دع��م  في  الوا�سحة 
هذا، واأ�ساف: كما اأ�سكر اأ�سحاب الف�سيلة وال�سعادة 
وكالء الجامعة وعمداء الكليات الأخ��رى والعمادات 
الم�ساندة على جهودهم في تلبية احتياجات الكلية 
الجامعة،  بم�ستوى  ويرتقي  م�سلحتها  ي��خ��دم  بما 
الكلية وروؤ�ساء  اأ�سكر زمالئي وك��الء  اأن  ول يفوتني 
وموظفي  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  العلمية  الأق�سام 
الكلية  لخدمة  جهد  م��ن  ي��ق��دم��ون  م��ا  على  الكلية 

وتطويرها.
فترة  انتهت  الذين  الأ�ساتذة  تكريم  تم  ذلك  بعد 
لهم  التكريمية  ال����دروع  بتقديم  الكلية  ف��ي  عملهم 
الأ�ساتذة  تكريم  تم  كما  للكلية،  قدموه  لما  تقديراً 
والموظفين المميزين لهذا العام، تم تكريم �سحيفة 
تغطية  في  المميزة  جهودها  على  الجامعة«  »م���راآة 

جميع منا�سط الجامعة.
وفي نهاية الحفل قدمت كلية القت�ساد والعلوم 
درعاً  الجامعة  الحفل معالي مدير  الإداري���ة لراعي 

تذكارياً �سلمه له عميد الكلية.

خالل الحفل السنوي لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

أبا الخيل: الجامعة بصدد إطالق عدد من المبادرات التي تحقق 
رؤية المملكة 2030

تغطية

إقامة دورة لـ 50 طالبًا من كلية االقتصاد المتميزين في أوربا أو أمريكا أو اليابان
السبيعي: نعمل منذ إنشاء الكلية على إيجاد برامج تتواءم مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته 

تخصيص 
خمس جوائز 
لمن يقدم 

رؤية تتواكب 
مع المستقبل 

للطالب 
والطالبات 
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ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

تغطية

تغطية: محمد قندلجي
ل�����س��وؤون الطالبات  ال��ج��ام��ع��ة  ب��ي��ن وك��ي��ل 
الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ه��ل��ي��ل اأن 
بالدنا قبل توحيدها كانت عبارة عن قبائل 

متناحرة القوي فيها يغلب على ال�سعيف.
الوطني  اليوم  ذل��ك خ��الل فعاليات  ج��اء 
ال���ت���ي اأق���ام���ت���ه���ا ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال��ت��رج��م��ة 
»اأث��ر  ع��ن��وان  حملت  وال��ت��ي  الهند�سة  وكلية 
العقيدة  على  الحفاظ  في  ال�سعودي  النهج 

ال�سحيحة ووحده الوطن«.
حديثه  ف��ي  الهليل  ال��دك��ت��ور  وا���س��ت��ط��رد 
كثرت  ال�سعودية  الدولة  توحيد  قبل  وق��ال: 
البدع والمنكرات وابتعد النا�س عن دين اهلل 
اأقطارها،  كافة  ف��ي  معدوما  م���ن  الأ واأ�سبح 
وم����ن اهلل ع���ز وج����ل ب�����اأن ي�����س��ر الإم���ام���ي���ن 
�سعود  ب��ن  ال��وه��اب ومحمد  عبد  ب��ن  محمد 
-رح��م��ه��م��ا اهلل- ح��ي��ث ت��ع��اق��دوا وت��ع��اه��دوا 
على و�سع اللبنة الأول��ى بتوحيدهم للدولة 
توحيد  على  ارتكزت  التي  الأول��ى  ال�سعودية 

وتوالت  الإ�سالمية،  بال�سريعة  والحكم  اهلل 
ال�سنون والأع��وام حتى وفق اهلل هذه الدولة 
الملك  الموؤ�س�س  يد  على  اأمورها  فا�ستقرت 
عبدالعزيز – طيب اهلل ثراه- فاأ�س�س وجمع 
�ستات هذه الدولة ثم تولى الحكم من بعده 
ابناوؤه البررة في تنمية هذا البالد ورفعتها 
حتى اأ�سبحت اليوم بلدا له اأهميته ومكانته 

في العالم ولها ثقلها الإ�سالمي.
الكتاب  د���س��ت��ورن��ا  اأن  اإل���ى  الهليل  واأ����س���ار 
وال�������س���ن���ة، وق������ال: ال��م��م��ل��ك��ة ت���رع���ى اأح�����وال 
قدر  وتحاول  البلدان  جميع  في  الم�سلمين 
اأبناء  لخدمة  اإمكاناتها  تذلل  اأن  الم�ستطاع 
ال�سباب  اأن  مبيناً  مكان،  كل  في  الم�سلمين 
�سواء في هذه الجامعة اأو في غيرها مطلوب 
منهم الدفاع عن وطنهم وحماية مكت�سباتها 
ويجب اأن ن�ست�سعر من خالل اليوم الوطني 

الم�سوؤولية.
البوا�سل في  اأن جنودنا  اإلى  الهليل  ونوه 
ال��ح��دود الأخ���رى وفي  الحد الجنوبي وف��ي 

حماية  في  باأنف�سهم  ي�سحون  البالد  و�سط 
ه����ذه ال���ب���الد م���ن ال�������س���وء، ف���رح���م اهلل من 

ا�ست�سهد، وندعو لهم بالثبات والتمكين. 
م���ن ج��ان��ب��ه ذك����ر ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة 
بذكرى  نحتفل  اأننا  ال�سالح  �سالح  الدكتور 
توحيد ه��ذه البالد، وق��ال: ه��ذه الوحدة ما 
كانت اأن تكون اإل باإرادة اهلل �سبحانه وتعالى 
ثم بت�سميم وعزم الملك عبد العزيز رحمه 

ل��وح��دة هذه  التوحيد  راي���ة  رف���ع  ال���ذي  اهلل 
ال���ب���الد، ل��ذل��ك ي��ح��ق ل��ن��ا اأن ن��ف��ت��خ��ر ب��ه��ذا 
اليوم ونحن نعي�س في عهد خادم الحرمين 
ال�سريفين الذي ر�سم لإ�سالح طريق ينفذه 
الذي  الطريق  هو  باأنه  وثقه  طماأنينة  بكل 
األقى  ذل��ك  بعد  البالد.  ه��ذه  يجمع وي�سون 
عميد كلية اللغات والترجمة الدكتور محمد 
الأحيدب كلمته التي ذكر فيها بع�س الأمور 

في  دائما  ن�ستح�سرها  اأن  علينا  يجب  التي 
كل لحظة من لحظات حا�سرنا وم�ستقبلنا، 
ذك���رى خالدة  ه��و  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأن  مبيناً 
ال�سريفين  الحرمين  وبلد  الغالي  للوطن 
قيمة  اإل��ى  للو�سول  ون�سعى  الوحي  ومهبط 
اأع��ل��ى م�ستويات  وت��ق��دي��م  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل 
اأن هذه الذكرى ت�ستحق  الت�سحية، م�سيفاً 
ال��ذي بذل  الأم��ل  الوقوف والتمعن في  منا 
ذكرى  اإنها  ولأجيالنا،  لنا  بالن�سبة  واأهميته 
ت��ح��ق��ي��ق وح�����دة ال���وط���ن الأل����ف����ة وال��م��ح��ب��ة 
وال�����س��الم والأم������ن والأم������ان وال�����ذي يعتبر 
والتقدم  والتنمية  البناء  في  اأ�سا�سية  قاعدة 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دان والأم�����م، م�����س��ي��راً اإل����ى اأن����ه تم 
العظيمة  والإن���ج���ازات  ال��م��ه��ام  ه��ذه  تحقيق 
العزيز رحمه  الملك عبد  الموؤ�س�س  على يد 
اهلل ورجاله المخل�سين الذين بذلوا الغالي 
وال��ن��ف��ي�����س ف���ي ���س��ب��ي��ل ت��وح��ي��د وح�����دة ه��ذا 
عليها  وح��اف��ظ  اهلل جميعا،  ال��وط��ن رحمهم 
و�سانها ولة اأمر هذا البلد حتى عهد والدنا 

وقائدنا الملك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو 
ولي عهده الأمين وول��ي ولي عهده، ويجب 
واأن  وال��م��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ل��م  ن��ت��ك��ات��ف  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
واإخ��ال���س ونبذل  و �سدق  اأم��ان��ه  بكل  نعمل 
ووق���ت ومعرفة  ج��ه��د  م��ن  ن�ستطيع  م��ا  ك��ل 
وخبرة لن�ساهم في تحقيق اأف�سل الإنجازات 
بالخير  واأه��ل��ه  البلد  ه��ذا  على  �ستعود  التي 

والم�سرات. 
العلي  اأ���س��األ اهلل  ق��ال:  وف��ي ختام كلمته 
اأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان  العظيم 
واأن  والمحبة  والأل��ف��ة  والزده�����ار  وال��رخ��اء 
يحفظنا ويحفظ وطننا ويحفظ ولة اأمرنا 
واأن ين�سر جنودنا  م��ك��روه،  و  ���س��وء  ك��ل  م��ن 

البوا�سل على الحدود ويرحم �سهداءنا.
الطالب  تكريم  �سهد  الحفل  ب���اأن  ي��ذك��ر 
تكريمية  دروع  وت���وزي���ع  ال��ج��وائ��ز  وت��ق��دي��م 
لرعاة الحفل ولرعاة الندوة، كما تم عر�س 
فيلم وثائقي يعر�س م�سيرة الملك الموؤ�س�س 

وملحمته لتوحيد هذا الوطن الغالي.

خالل الندوة الوطنية في كليتي اللغات والهندسة 

الهليل: يجب أن نستشعر ما يقدمه جنودنا البواسل في حماية وطننا من كل سوء 

للمملكة  الوطني  باليوم  والمعرفة  للعلوم  �سلطان  الأم��ي��ر  مكتبة  احتفلت 
وتخلل  المنا�سبة،  بهذه  فعاليات  ع��دة  اأق��ام��ت  حيث  ال����86،  ال�سعودية  العربية 
فعاليات الحتفال توزيع بع�س الكتب والهدايا والمطبوعات التي تحدثت عن 

المملكة وعن الملك عبدالعزيز - طيب اهلل ثراه -.
الخليفي  �سالح  بن  محمد  الدكتور  المكتبات  �سوؤون  عميد  عبر  جانبه،  من 
عن �سعادته بهذه المنا�سبة الغالية، وقال: اإن منا�سبة اإعالن ذكرى توحيد هذا 
الوطن الغالي الذي يفخر جميع اأبنائه بالنتماء اإليه منا�سبة عزيزة على قلوب 
اأبناء هذا ال�سعب عامة، لذا كان لزاماً علينا اإظهار �سعور الفخر والعتزاز بهذا 
ولتكون  اأبنائه،  نفو�س  الوطن في  النتماء، وتقوية محبة  روح  وتنمية  الوطن، 

ر�سالة لالآخرين تبين قوة التالحم بين القيادة وجميع اأطياف ال�سعب.  

مكتبة األمير سلطان للعلوم 
والمعرفة تحتفل باليوم الوطني

شمل ندوة )بيان أثر النهج السعودي في حماية العقيدة والوطن( 

كلية الشريعة باألحساء تنفذ برنامجًا متنوعًا لالحتفاء باليوم الوطني 
اإدارة  م��ن  وب��دع��م  الوطني،  باليوم  الجامعة  احتفاء  بمنا�سبة 
الجامعة، نفذت كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية في محافظة 
الوثائقية  الأفالم  �سمل بث  متنوعاً لالحتفاء،  الأح�ساء برنامجاً 
والمحبة  النتماء  �سدق  ت�سف  التي  الالفتات  ون�سر  الوطنية، 
للوطن الغالي وقيادته الر�سيدة، واإقامة مهرجان ثقافي منوع في 
قاعة الأن�سطة بالكلية، ا�ستمل على عقد ندوة عنوانها »اأثر النهج 
الوطن«،  ووح��دة  ال�سحيحة  العقيدة  على  الحفاظ  في  ال�سعودي 
�سلط فيها الم�ساركون ال�سوء على النهج المبارك الذي �سار عليه 
بالكتاب  التم�سك  في  والمتمثل  وملوكها  ال�سعودية  الدولة  اأئمة 
منهجاً  والعتدال  الو�سطية  والتزام  د�ستوراً،  واتخاذهما  وال�سنة 
من  اهلل  بحمد  عنه  نتج  وم��ا  �سوؤونها،  كل  في  الدولة  عليه  ت�سير 
اأثر عظيم في حفظ العقيدة ال�سحيحة وحمايتها، وحفظ وحدة 
العقيدة  مقومات  تو�سيح  على  الم�ساركون  حر�س  وق��د  ال��وط��ن، 
ومقومات  عليها،  الحفاظ  في  المملكة  ق��ادة  وجهود  ال�سحيحة 
وحدة الوطن وما يبذل من جهود  لأجل رفعته والرتقاء به اإلى 
اأعلى درجات المجد التقدم والرفعة في �ستى المجالت، وتحديد 

الم�سوؤولية الملقاة على عاتق الجميع وبالأخ�س جيل الم�ستقبل 
وقد  العظيم،  اأث��ره  وا�ستمرار  النهج  هذا  على  الحفاظ  �سبيل  في 
اأقيمت الندوة بم�ساركة ف�سيلة وكيل الجامعة لل�سوؤون التعليمية 
الإع��ج��از  معهد  عميد  وف�سيلة  ال��م��ح��م��ود،  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
اإلى  اإ�سافة  الهويمل،  نا�سر  الدكتور  وال�سنة  القراآن  في  العلمي 
المزيني،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الكلية  عميد  ف�سيلة 

و�سعادة اأ�ستاذ التاريخ بالكلية الأ�ستاذ الدكتور محمد الملحم.

وقد ا�ستملت الندوة التي تفاعل معها الجميع بارتداء الأو�سحة 
في  والم�ساركة  وال���س��ت��ف�����س��ارات،  ال��م��داخ��الت  وتقديم  الوطنية، 
عميد  ف�سيلة  واأداره����ا  هام�سها،  على  ط��رح��ت  ال��ت��ي  الم�سابقات 
الكلية وتم بثها لمركز درا�سة الطالبات التابع للكية، على عر�س 
الجامعة  اأنتجته  الذي  خالدة(  )ذك��رى  الوطني  الوثائقي  الفيلم 
تاريخ  اإثرائية عن  الوطني، وم�سابقات وم�ساركات  اليوم  بمنا�سبة 
الوطن وقيمته الأ�سيلة من خالل مادة الندوة، ومداخلة بق�سيدة 

بالكلية  العربية  اللغة  ق�سم  رئي�س  المال  �سعيد  للدكتور  وطنية 
نالت ا�ستح�سان الحا�سرين، وختمت باإعالن الفائزين والفائزات 
الوطن،  عن  والت�ساميم  والم�ساركات  التغريدات  اأف�سل  بم�سابقة 

وتوزيع الجوائز. 
اإعالنات تنوعت بين  الكلية قد �سبقته حملة  اأن برنامج  يذكر 
من�سورات ومطبوعات ولوحات اإعالنية خا�سة بالمنا�سبة، وا�ستمل 
على تنظيم معر�س وطني احتوى على اأركان متنوعة، حوت ركناً 
عن تاريخ الوطن و�سيرة ملوكه، واآخر عن روؤية المملكة )2030(، 
�سموخ  بم�سابقة  للتعريف  رك��ن��اً  و  ال��ع��زة(،  )�سعار  عنوانه  ورك��ن��اً 
بم�سابقة  وال��ت��ع��ري��ف  ال��ج��ام��ع��ة،  م�ستوى  على  ال��ك��ب��رى  الوطنية 
الكلية )اأجمل التقاطة(، وركن تدوين الم�ساعر تجاه جنود الوطن 
اإ�سافة اإلى ركن ال�سور الذي يبرز زيارات الكلية للرموز الوطنية 
كالأمارة ومجل�س ال�سورى، وجهود رجال الأمن والجوالة بالحج، 
وال��م��وؤت��م��رات ال��ت��ي اأق��ام��ت��ه��ا الكلية خ��دم��ة لأم���ن ال��وط��ن، ورك��ن 
الأفالم الوطنية والعرو�س التلفزيونية، اإ�سافة اإلى اإقامة معر�س 

مماثل في مركز درا�سة الطالبات التابع للكلية. 

المعهد اإلسالمي في جيبوتي يقيم احتفااًل بمناسبة اليوم الوطني 
����������س���������ارك ال����م����ع����ه����د 
الإ���������س��������الم��������ي ال����ت����اب����ع 
جمهورية  ف��ي  للجامعة 
فعاليات  �سمن  جيبوتي 
اح���ت���ف���ال ����س���ف���ارة خ����ادم 
ال���ح���رم���ي���ن ال�����س��ري��ف��ي��ن 
جيبوتي  جمهورية  ل��دى 
الوطني  ال��ي��وم  بمنا�سبة 
ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة   86
خا�س  بجناح  ال�سعودية 
في حفل ا�ستقبال اأقامته 

ال�����س��ف��ارة ب��ف��ن��دق كمبين�سكي ج��ي��ب��وت��ي، ح��ي��ث ب����داأت ف��ق��رات 
الفرن�سية،  باللغة  المملكة  عن  وثائقي  فلم  بعر�س  الحفل 
ومن ثم عر�س تقديمي عن المملكة و�سور الموؤ�س�س الملك 
عبدالعزيز اآل �سعود طيب اهلل ثراه واأبنائه الملوك من بعده.

األقى الأ�ستاذ ح�سن بن محمد الأحمري القائم  ومن ثم 
كلمة  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  ل�سفارة  بالإنابة  بالأعمال 
بهذه المنا�سبة باللغتين الفرن�سية والعربية، قدم من خاللها 
الحرمين  خ��ادم  مقام  اإل��ى  الغالية  المنا�سبة  بهذه  التهنئة 
ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعودي ول�ساحب 
ولي  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  محمد  الأمير  الملكي  ال�سمو 
بن  محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�سمو  ول�ساحب  الأم��ي��ن  العهد 
�سلمان بن عبدالعزيز  ولي ولي العهد واإلى ال�سعب ال�سعودي 

النبيل ، كما اأعرب من خاللها عن �سكره وتقديره للح�سور 
ال��ري��ادي  المملكة  دور  مبيناً  ال��دع��وة،  ل�ستجابتهم  ال��ك��رام 
العالمية  ومكانتها  واقت�ساديا،  �سيا�سيا  الأو�سط  ال�سرق  في 
والتطور الكبير الذي حدث خالل 86 عاماً م�ست، وا�ستعر�س 
اإنجازاتها في �ستى المجالت، واأ�ساد القائم بالأعمال  بع�س 
بعمق العالقات ال�سعودية الجيبوتية وقوتها، كما قدم �سرحا 
ت�سم  وال��ت��ي  جيبوتي  ف��ي  ال�سعودية  البعثة  ع��ن  مخت�سرا 
التي  جيبوتي  ف��ي  ال�سعودية  المدر�سة  ال�سفارة  جانب  اإل��ى 
بداأت اأعمالها منذ اأكثر من 30 عاما، بالإ�سافة اإلى المعهد 
العربية،  اللغة  تعليم  وم��رك��ز  للجامعة  ال��ت��اب��ع  الإ���س��الم��ي 

والمالحق التابعة لل�سفارة. 
م��ن جهته عبر الأ���س��ت��اذ ع��اط��ف ال��ع��م��ري م��دي��ر المعهد 
اإنجازات  بع�س  وذكر  المنا�سبة  بهذه  �سعادته  الإ�سالمي عن 

حكومة خادم الحرمين ال�سريفين في �ستى المجالت ومنها 
واللغة  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ن�سر  ف��ي  ال��م��ح��دود  غير  دعمها 
العربية من خالل معاهد الجامعة في الخارج ، وتطرق في 
اإلى متانة العالقات الثنائية بين البلدين ال�سقيقين  كلمته 

المملكة العربية ال�سعودية وجمهورية جيبوتي .
و�ساحب الحفل اأي�سا اإقامة معر�س للمنتجات ال�سعودية 
تم  تذكارية  وه��داي��ا  المملكة،  ح�سارة  تبين  التي  التراثية 
متعددة،  بلغات  م�ساحف  اإل��ى  بالإ�سافة  لل�سيوف،  توزيعها 
العربية والفرن�سية وال�سومالية، وح�سر الحفل دولة رئي�س 
ال����وزراء ف��ي جيبوتي، ووزي���ر ال��ت��ع��اون ال��دول��ي، وع���دد كبير 
وال�سفراء  جيبوتي،  حكومة  ف��ي  والم�سوؤولين  ال����وزراء  م��ن 
المعتمدين واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي، بالإ�سافة اإلى كبار 

رجال الأعمال وال�سركات العاملة في جيبوتي.
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ديــن واعـتـــدال
قـيـادة ووطـــن

ثـوابـــت تـمـيـزنــا
وبـاألرواح نـفـديـها

رؤيـة وطــنـي.. طمـوحـي وأمـــلـــي

تغطية

الرفاعي: يجب على الجميع استشعار المسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته 
الطريفي: المؤسس حرص على نشر المعرفة من خالل تأسيس المدارس والجامعات 
البراق: الدولة ساهمت في تطوير اإلعالم السعودي بمختلف فئاته منذ تأسيسها 

خالل ندوة: )أثر النهج السعودي في الحفاظ على العقيدة الصحيحة ووحدة الوطن( 

وكيل الجامعة: طالب اإلعالم عليهم واجب 
كبير في مكافحة الحرب اإلعالمية اإللكترونية 

نظمت كلية الإعالم والت�سال ندوة 
ال�سعودي  ال��ن��ه��ج  )اأث����ر  ب��ع��ن��وان  علمية 
ال�سحيحة  العقيدة  على  الحفاظ  ف��ي 
ووح��������دة ال�����وط�����ن(، ����س���م���ن ف��ع��ال��ي��ات 
ال��86،  الوطني  باليوم  الجامعة  احتفاء 
الدكتور  الجامعة  وكيل  فيها  و���س��ارك 
الخيل، وعميد  اأب��ا  ب��ن محمد  ع��ب��داهلل 
ال��ك��ل��ي��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
الملك  كر�سي  واأ�ستاذ  الرفاعي،  محمد 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل��ت��اري��خ ال��دك��ت��ور ط��الل 
ال��ط��ري��ف��ي، ورئ��ي�����س ق�����س��م ال�����س��ح��اف��ة 
ال��دك��ت��ور نا�سر  وال��ن�����س��ر الإل��ك��ت��رون��ي 

البراق.
ورحب عميد كلية الإعالم والت�سال 
ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ال���رف���اع���ي ب��وك��ي��ل 
ال��ج��ام��ع��ة وال��م�����س��ارك��ي��ن ف���ي ال���ن���دوة 
وال��ح��ا���س��ري��ن م���ن ال���ط���الب واأع�����س��اء 
الكلية  اأن  م��و���س��ح��اً  ال��ت��دري�����س،  ه��ي��ئ��ة 
تحتفي باليوم الوطني عبر هذه الندوة 
التي تبين اأهمية هذه المنا�سبة الغالية 
على ك��ل م��واط��ن، وح��ث ال��ط��الب على 
على  الحفاظ  في  الم�سوؤولية  ا�ست�سعار 
خالل  تحقق  وم��ا  ومكت�سباته  ال��وط��ن 
اقت�سادية  نه�سة  من  الما�سية  العقود 

نعي�سه  ال�����ذي  ال����زاه����ر  ع�����س��رن��ا  ح��ت��ى 
الحرمين  خ��ادم  حكومة  ظل  في  اليوم 

ال�سريفين.
التي  العلمية  الندوة  بداأت  بعد ذلك 
عبداهلل  الدكتور  الجامعة  وكيل  بداأها 
اأبا الخيل الذي بين اأن طالب الإعالم 
ع��ل��ي��ه��م دور ب����ارز ف���ي ت��ع��ري��ف ال��ح��رب 
الإع��الم��ي��ة وب��ال��ت��ح��دي��د الإل��ك��ت��رون��ي��ة 
من خالل مواقع التوا�سل الجتماعي 
وا�ستقرار  اأم���ن  ت��ح��اول زع��زع��ة  وال��ت��ي 
هذا الوطن الغالي، م�سدداً على �سرورة 
مكافحة هذه الحرب الجديدة واإظهار 
ط���رق و���س��ب��ل ال��ت�����س��دي ل��ه��ا ع��ب��ر تلك 
ال��م��ن�����س��ات الإع��الم��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، 
ال�سلف  عقيدة  ه��ي  عقيدتنا  اإن  وق���ال: 
ال�سالح الذي جاءت في كتاب اهلل و�سنة 
ال�سالح،  ال�سلف  عليه  ك���ان  وم���ا  نبيه 
ع��ز وج���ل هو  ب���اهلل  ال��ت��وح��ي��د  اأن  مبيناً 

اأ�سا�س كل خير ونجاح و�سالح للمجتمع 
والوطن.

ب��ي��ن��م��ا ه���ن���اأ اأ����س���ت���اذ ك��ر���س��ي ال��م��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ت��اري��خ ال��دك��ت��ور ط��الل 
باليوم  و�سعباً  قيادة  الجميع  الطريفي 
بعام جديد،  واف��ق  ال��ذي  ال��86  الوطني 
كل  الوطن  ه��ذا  اهلل  يحفظ  اأن  متمنياً 
نعمة  علينا  ي��دي��م  واأن  ال�����س��ر  م��ن  ع���ام 
اأن ال��دول��ة  الأم�����ن والأم�������ان، م�����س��ي��ف��اً 
وهلل الحمد ت�سير بحكمة واعتدال من 
خالل تم�سكها بمنهج التوحيد وتطبيق 
وقال:  وال�سنة،  الكتاب  في  اهلل  �سريعة 
يد  على  ن�ساأتها  منذ  ت�سير  المملكة  اإن 
الموؤ�س�س الملك عبد العزيز- طيب اهلل 
ال�سحيح  بالطريق  يومنا  اإل���ى  ث���راه- 
الدول  اإلى م�ساف  النواحي  من جميع 

ال��م��ت��ق��دم��ة وه�����ذه ال���ق���ف���زة ال��ع��ظ��ي��م��ة 
وال���ت���ي ت��ح��ق��ق��ت ب��ف�����س��ل اهلل ب���ازده���ار 
ال����دول����ة م���ن خ����الل اق��ت�����س��اده��ا حتى 
العالم  اقت�ساديات  اأق��وى  من  اأ�سبحت 
وجعل المواطن يعي�س في رغد و�سالم 
وان��ع��ك�����س��ت ف���ي ال��ج��وان��ب ال��ع��م��ران��ي��ة، 
على  ال�سكانية  التركيبة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
الم�ستوى الثقافي والعلمي، م�سيراً اإلى 
اأن الموؤ�س�س حر�س على ن�سر المعرفة 
بت�سجيع طالب العلم بتاأ�سي�س المدار�س 
وال���ج���ام���ع���ات و���س��ع��ي اأب���ن���ائ���ه ال��م��ل��وك 
م���ن ب��ع��ده ع��ل��ى ال��ق��ف��زات ال��ت��ي جعلت 
البالد اإلى ما نحن اإليه الآن وحر�ست 
وراحة  �سعادة  على  البالد  هذه  حكومة 
من  ال���ذي  اهلل  م��ن  وبف�سل  المجتمع 
�سهد  حين  بالخيرات  البالد  ه��ذه  على 

عهد الملك عبد العزيز اكت�ساف النفط 
وازدي��اد  المعادن  وا�ستخراج  و�سناعته 
التجارية  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 
الدولية الأمر الذي دفع عجلة التنمية 
و�سلت  ما  اإلى  القت�سادي  وال�ستقرار 
اإل��ي��ه ال��ب��الد ف��ي وق��ت��ن��ا ال��ح��ال��ي لتاأتي 
خادم  اأق��ره��ا  التي   2030 المملكة  روؤي��ة 
ال��ح��رم��ي��ن ال�����س��ري��ف��ي��ن- ح��ف��ظ��ه اهلل- 
ل��م��وا���س��ل��ة وتحقيق  ك��م��رح��ل��ة ج��دي��دة 

النمو المن�سود لوطننا.
بعد ذلك بين رئي�س ق�سم ال�سحافة 
ال���دك���ت���ور ن���ا����س���ر ال����ب����راق ب������اأن ال���ي���وم 
الوطني يوم تاريخي يحكي عن تاأ�سي�س 
اإليه،  هذه الدولة العظيمة وما و�سلت 
حقوق  علينا  كمواطنين  نحن  وق���ال: 
ل��م تق�سر معنا  وال��دول��ة  ولنا واج��ب��ات 
وجاء الدور على اأبنائها في الغيرة على 

الوطن والدفاع عنها.

الوطني من  اليوم  باأن  البراق  وعبر 
اأه���م ال��ذك��ري��ات ال��را���س��خ��ة ف��ي العقول 
اإل��ى  والتحول  المعا�سر  تاريخنا  وف��ي 
الأم������ن وال����رخ����اء وال���ك���رام���ة وال���ع���زة، 
م����ت����ذك����راً م����راح����ل ال���ت���ط���ور الإع������الم 
الأول���ى  ب��داي��ت��ه  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال�سعودي 
الحجاز  العزيز  الملك عبد  بعد دخ��ول 
في ن�ساأة �سحيفة اأم القرى عام 1343ه 
من  المواطن  يهم  ما  كل  تن�سر  وكانت 
وقد  المواطن،  وبيانات تخ�س  ق��رارات 
اأمر باإن�ساء مركز للدعاية والحج يتبع 
وزارة المالية يقوم بمواجهة الحمالت 
�سد المملكة العربية ال�سعودية، وذلك 

في عام 1355ه.
و���س��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ر���س ف��ل��م ) 
ذكرى خالدة(، قبل اأن يقوم الم�ساركون 
الفائزين  الطالب  بت�سليم  الختام  في 

بال�سحب جوائز قيمة وثمينة.

تغطية: سلطان القحطاني/ تصوير: نادر النفيعي



�لأحد 15 محرم 1438هـ - �لمو�فق 16 �أكتوبر 2016م
مرآة الجامعة�ل�سنة )36( �لعدد )703( 10

إدارة العالقات العامة تنظم معرض: )األركان الوطنية(
���س��م��ن ب��رن��ام��ج اح��ت��ف��اء ال��ج��ام��ع��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 
ال�ساد�س والثمانين، نظم مركز درا�سة الطالبات ممثاًل 

باإدارة العالقات العامة معر�س » الأركان الوطنية«، 
ال���ذي اف��ت��ت��ح��ه  م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ف��ي المبنى 
عبداهلل  الملك  مدينة  مباني  كل  فروعه  و�سملت   ،322

للطالبات.
وي����اأت����ي ال��م��ع��ر���س اب���ت���ه���اج���اً ب���ال���ذك���رى ال�����س��اد���س��ة 
العالم  دول  طليعة  في  البلد  ه��ذا  بقاء  من  والثمانين 
وفخراً  والم�سلمين،  لالإ�سالم  وخدمة  وح�سارة  اأم��ن��اً 
وال��ذي  اآخ��ر،  بعد  عاماً  المتراكمة  بمنجزاته  واع��ت��زازاً 

�ساحبه الإعالن المبكر لم�سابقة �سموخ ال�سنوية التي 
وولئ��ه��ن  حبهن  ع��ن  التعبير  فر�سة  للطالبات  تتيح 
للوطن ، وفتح باب الت�سجيل فيها وا�ستقبال الم�ساركات 

حتى تاريخ 1438/1/19ه� .
والمعر�س اأ�سرفت على اإقامته وتنظيمه اإدارة العالقات 
العامة بالمركز، وبم�ساركة  كل من كلية ال�سريعة، وكلية 
الطب، وكلية علوم الحا�سب والمعلومات، وكلية الإعالم 
وكلية  العربية،  اللغة  وكلية  العلوم،  وكلية  والت�����س��ال، 
الإداري���ة،  والعلوم  القت�ساد  وكلية  الجتماعية،  العلوم 
الجامعة  وك��ال��ة  والح��ت�����س��اب،  للدعوة  العالي  والمعهد 

والتوا�سل  المعرفي  التبادل  وكالة  الطالبات،  ل�سوؤون 
العليا، وك��ال��ة عمادة  ال��درا���س��ات  ال��دول��ي، وك��ال��ة ع��م��ادة 
والت�سجيل،  القبول  عمادة  وكالة  التح�سيرية،  البرامج 
وكالة عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س، وكالة عمادة 
التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، وكالة عمادة خدمة 
الموهبة  ع��م��ادة  وك��ال��ة   ، الم�ستمر  والتعليم  المجتمع 
والإبداع والتميز، وكالة عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
وكالة عمادة �سوؤون المكتبات، وكالة عمادة مركز درا�سات 
وخ��دم��ات  ال��ري��ادي��ة  الأع��م��ال  وم��رك��ز  التطوعي،  العمل 

التوظيف، واإدارة ال�سالمة و الأمن الجامعي.

العمل التطوعي: أهميته.. 
معوقاته.. وعوامل نجاحه 

التطوع ب��ات م��ن الأع��م��ال الظاهرة ال��ب��ارزة ال��ي��وم في 
التي  والمحن  الأزم���ات  وج��ود  م��ع  وخا�سة  النا�س،  واق��ع 
و���س��ارت  ال��ك��وارث،  اأو  ال��ح��روب  نتيجة  الب�سرية  ت�سيب 
الأمم وال�سعوب اأفرادا وجماعات يت�سابقون اإليه، وقامت 
اأن  ينبغي  مما  وه��ذا  والجمعيات،  الموؤ�س�سات  اأجله  من 
ٌل من الطاعة،  َتَفعُّ اإليه، فالتطوع  اأ�سبق  يكون الم�سلمون 
لَه َطْوًعا، وَتَكلََّف ا�ستطاعته، وتطوع له:  َع كذا: َتَحمَّ وَتَطوَّ
فمن   { ال��ق��راآن:  وف��ي  ي�ستطيَعه،  حتى  ا�ستطاعته  تكّلف 

َع خيراً فهو خير له { البقرة/184  َتَطوَّ
َع به الإن�سان من ذات نف�سه م�ما ل  َت��َب��رَّ ُع: ما  ��َط��وُّ وال��تَّ
اأن  ُيِحّب  بطبعه  فالإن�سان  عليه،  مفرو�س  وغير  يلزمه 
العي�س  ي�ستطيع  ول  بهم  وي��اأَن�����س  ُمجتمع  �سمن  ي��ك��ون 
�سمات  م���ن  ه���ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��خ��ا���س��ي��ة  لأّن  ب��م��ف��رده، 
تدعو  ال�سليمة  ال��ف��ط��رة  وك��ذل��ك  الإن�����س��ان��ّي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
ال�سر  ج��ان��ب  وتنحية  الخير  تقديم  اإل���ى  دائ��م��اً  الإن�����س��ان 
الأم��ور  وِم��ن  ال�سليمة.  الفطرة  هو  الخير  لأَنّ  واإخفائه، 
التي ُتعتبر باباً من اأبواب ن�سر الخير وتنميته بين النا�س 
والأعمال  التطوعّية،  الأع��م��ال  اأو  الخيرية  الأع��م��ال  هي 
التطوعّية تعك�س مدى ازدهار المجتمع وتوافر العنا�سر 
ي�ستحقون  ال��ذي��ن  النا�س  م��ن  ك��م  وتعك�س  ف��ي��ه،  ال��خ��ّي��رة 
هي  وم��ا  التطوعّي  العمل  ه��و  فما  وال��ت��ق��دي��ر،  الح��ت��رام 

اأبوابه ومجالته؟
وبذل  والعون  الم�ساعدة  تقديم  هو  التطوعّي:  العمل 
عموماً  للمجتمع  الخير  اأب����واب  م��ن  ب��ذل��ه  ُيمكن  م��ا  ك��ل 
ولأفراده خ�سو�ساً، و�سّمي بالتطوعّي لأّن الإن�سان يفعلُه 
اإرادٌة  وهو  فعله،  على  الآخرين  من  اإجبار  ودون  طواعيًة 
داخلّية، وَغلَبٌة ِل�ُسلطة الخير على جانب ال�سّر، وهو كما 
عنا�سر  تحوي  دول��ة  وباأنها  المجتمع  ازده���ار  دليُل  ُقلنا 
الإيجابّية  العنا�سر  ع��دد  زاد  واإذا  ف��ري��دة،  نوعّية  تحمل 

والبَناءة في دولٍة ما فهو م�سدر قّوة لهذِه الدولة.
 وي��ت��م ت��ع��زي��زه م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام ب��ح��م��الت تطوعّية 
���ل اإ�����س����دار اإع������الم م���رئ���ي وم�����س��م��وع لإن����ج����ازات  وُي���ف�������سّ
تدفع  ب�سورة  اإن��ج��ازات��ه��م  وت��روي��ج  التطوعّية  الحمالت 
ال�سباب �ساحب القّوة والإبداع بالتوّجه اإلى النتماء اإلى 
الحمالت والقيام باأعمال تطّوعّية م�ستركة. ون�سر ثقافة 
ال��ت��ط��ّوع بين ال��ن��ا���س م��ن خ��الل ال��ج��ام��ع��ات وال��م��دار���س، 
وك���ذل���ك م���ن خ���الل ال���ج���ولت ال��ت��ث��ق��ي��ف��ّي��ة ح���ول خ��دم��ة 
وتقوية  التطوعّية.  الأعمال  باأن�سطة  المحّلي  الُمجتمع 
الوازع الديني لدى ال�سباب لأَنّ الّدين فيه من الن�سو�س 
اأو الأحاديث النبوّية التي ُتعّظم ف�سل الأعمال  القراآنية 
تكمن في  التطّوعي  العمل  ونتائج  والتطّوعية.  الخّيرية 
م�ساركة  خ���الل  م��ن  الك��ت��ف��اء  وتحقيق  المجتمع  رف��ع��ة 
المحلّي.  المجتمع  ت��ط��وي��ر  ف��ي  ال��ت��ط��وع��ّي��ة  الجمعيات 
و�سرف  عليها  العبء  وتخفيف  الحكومة  مع  الم�ساركة 
التطوعّية  الأعمال  ه��ذِه  في  �سُتنفق  كانت  التي  النفقات 
تعود  اأخ���رى  م�ساريع  واأّي���ة  التحتّية  الُبنية  تح�سين  ف��ي 
بالنفع على ال�سالح العاّم. ال�ستفادة من طاقات ال�سباب 
الُمجتمع  تنمية  في  الطاقات  هذه  وا�ستغالل  المهدورة 
وكذلك  ال�سائبة  غير  ال�سلوكّيات  من  الحّد  وتطويره. 
فيه  يقع  اأن  الُممكن  م��ن  ال���ذي  الن��ح��راف  م��ن  التقليل 
اأب���واب  م��ن  ب��اب��اً  ب��ذل��ك  التطّوعي  العمل  وي��ك��ون  ال�سباب 
وقت  على  الق�ساء  الدولة.  داخ��ل  الب�سرّية  القّوة  حماية 
الفراغ الذي ُيح�ّس به ال�سباب والنا�س اإجماًل، وخ�سو�ساً 
الثقة  ُي��ع��ّزز  ال��ت��ط��وع��ّي  فالعمل  ال��ع��م��ل.  ع��ن  العاطلين 
وبّنائين.  ِلُمجتمعاتهم  ُمنتمين  اأ�سخا�ساً  بالذات وي�سنع 
ون�سر الطاقة الإيجابّية وروح الخير بين النا�س. تحقيق 
م��ك��ان��ة اج��ت��م��اع��ّي��ة ب��ي��ن ال��ن��ا���س خ�����س��و���س��اً ف��ي الأع��م��ال 
فريدة  ب�سمة  و�سع  فيها  يكون  التي  الريادية  التطّوعية 
باإن�ساء  بادرت الجامعة  اأحد، وقد  اإليها  ورائ��دة لم ي�سبق 
اهلل  عبد  الملك  بمدينه  التطوعي  العمل  درا���س��ات  مركز 
العربية  المراكز  اأه��م  اأح��د  يكون  اأن  ويهدف  للطالبات، 
بين  التطوعي  العمل  مبداأ  تفعيل  في  الرائدة  والدولية 
الطالبات بجهود ت�سكر عليها الجامعة كر�سالة اجتماعية.

 نوره بنت حمد الشبل - إدارة اإلعالم الجامعي 

الملك  بمدينة  العمادة  بوكالة  ممثلة  وال��ج��ودة  التقويم  عمادة  اأق��ام��ت 
الكليات  في  الجودة  ا�ستهدف ممثالت  لقاء    321 مبنى  للطالبات  عبداهلل 
وح��دات  ف��ي  ال��ج��ودة  تحقيق  بمتطلبات  لتعريفهن  والإدارات  وال��ع��م��ادات 

الجامعة الإدارية والأكاديمية. 
ف��واز  بنت  ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود  وال��ج��ودة  التقويم  ع��م��ادة  وت��ط��رق��ت وكيلة   
التميمي، خالل اللقاء لعدة محاور بداية بالتعريف بعمادة التقويم والجودة 
ومنجزاتها والتعريف باأدوار ممثلة الجودة وكيفية عمل ملف اإنجاز يعك�س 
العمليات والممار�سات التي تمت في �سبيل توكيد الجودة و�سمانها، واأكدت 
على �سرورة تزويد الوكالة بالخطة التنفيذية لتطبيق الجودة في الوحدة 
الأكاديمية اأو الإدارية بداية الف�سل الدرا�سي والتقرير الف�سلي في النهاية.
في  ال��ج��ودة  ممثالت  اأه��م��ي��ة  بتو�سيح  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  التميمي  واختتمت 
اأه��داف  تحقيق  في  المحوري  ب��دوره��ن  اإيماناً  العلمية  والأق�����س��ام  الكليات 
من  نظيراتها  م�ساف  اإل��ى  بالجامعة  والرت��ق��اء  وال��ج��ودة  التقويم  ع��م��ادة 

الجامعات العالمية.

كتبت : وفاء الشلوي - ريم نويف

ا�ستهلت كلية القت�ساد والعلوم الإداري��ة ممثلة بوحدة 
بثالث  للطالبات  التطويرية  دوراتها  والتطوير  التدريب 
اإدارة  وتناولت  طالبة،   100 نحو  ح�سرتها  تدريبية  دورات 
المهنة،  واأخ���الق  الب�سرية  وال��م��وارد  ال�سغيرة  الم�ساريع 
�سمن خطط النادي لتطوير المهارات القيادية والإدارية 
ب����الأداء  ل��الرت��ق��اء  ال��ف��ع��ال للطالبات  وم���ه���ارات الت�����س��ال 

المهني والأكاديمي لدى من�سوبيها.
وقدمت الدورة الأولى »اإدارة الموارد الب�سرية« المدربة 
تهاني القحطاني ع�سو هيئة التدري�س في كلية القت�ساد 
وهدفت  الم�ستويات،  مختلف  م��ن  طالبة   40 وح�سرتها 
اإلى التعريف بكيفية المحافظة على الأف��راد  في  ال��دورة 
اأه�����داف المنظمة  ال��ع��م��ل وت��ط��وي��ره��م، وال���م���واءم���ة ب��ي��ن 

والأفراد.
المثالية  المهنة  »اأخ���الق  الثانية  ال���دورة  تناولت  كما 
مفهوم  تعريف  وتناولت  الغنام،  ن��ورة  المدربة  »وقدمتها 
تحقيقه،  واأ�ش�س  واأن��واع��ه  وف��وائ��ده  الوظيفي  االن�شباط 
ونتائجه، مبينة اأن اأخالقيات المهنة تعتبر ركيزة اأ�سا�سية 
المنظمة  نجاح  وبالتالي  اأدائ��ه  وتح�سين  الموظف  لنجاح 
ينعك�س على  م��م��ا  وت��ح�����س��ي��ن خ��دم��ات��ه��ا،  ك��ف��اءت��ه��ا  ورف����ع 

المجتمع وي�ساهم بدفع عجله التنمية. 
والتطوير  ال��ت��دري��ب  وح���دة  رئي�سة  بينت  جانبها  م��ن 

الأ�ستاذة خن�ساء القديمي اأن الوحدة وللمرة الأولى فتحت 
المجال للطالبات بم�ساركة معارفهن مع زميالتهن عبر 
اإدارة الم�ساريع  ال��دورات وهي  اأول  برامج تدريبية، فكانت 
ال�سغيرة من تقديم الطالبة اأ�سماء الحمدان من الم�ستوى 
منوهة  الإداري�����ة،  وال��ع��ل��وم  الق��ت�����س��اد  كلية  ف��ي  الخام�س 
حيث  التنظيمية  بالجوانب  كذلك  ي�سهمن  الطالبات  اأن 
ا�ستقبلت الوحدة 128 متطوعة للعمل معها، بالإ�سافة اإلى 

15 طالبة تطوعن في اإعداد البرامج التدريبية. 

واأ�سافت القديمي اأن وحدة التدريب والتطوير ت�ستقبل 
من  الجامعة  وط��ال��ب��ات  التدري�س  هيئة  ع�����س��وات  رغ��ب��ات 

مختلف الكليات لتقديم برامج ودورات تدريبية.
انطلقت  الكلية  في  التدريب  وحدة  اأن  بالذكر  الجدير 
الجامعة من خالل  ر�سالة  اإلى تحقيق  عام 1435 وتهدف 
الفر�س  وتوفير  للطالبات  التطبيقية  ال��م��ه��ارات  تنمية 
التدريبية  الحتياجات  تلبية  �ساأنها  م��ن  التي  التنموية 

للطالبات وع�سوات هيئة التدري�س  والرتقاء بهن.

حضرتها أكثر من 100 طالبة 

دورات للطالبات في المهارات القيادية والموارد البشرية 

التقويم والجودة تقيم 
لقاء تعريفيًا للكليات

كتبت � نوف محمد ، �سارة العلي
احتفلت عمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س في مدينة الملك عبداهلل للطالبات 
باليوم الوطني ال�ساد�س والثمانين في بانوراما المبنى 321، والذي ت�سمن عددا 

من  التوزيعات ذات العالقة بتراث المملكة العربية ال�سعودية.

 هيئة التدريس تحتفل باليوم الوطني

ملتقى الطالبات
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كتبت : لولوه بن �سدرة – نجود التركي 
احتفت كلية اللغة العربية ممثلة بنادي الإبداع ب� 460 طالبة م�ستجدة ان�سممن للكلية خالل 
العام الدرا�سي الجديد، حيث حمل حفل ال�ستقبال عنوان  » ُمدوا يداً » ، في القاعة الكبرى، 
الطالبية،  الأن�سطة  واإدارة  المكتبات،  و�سوؤون  المعلومات،  تقنية  عمادة  من  كل  مع  بالتعاون 

بالإ�سافة اإلى اإدارة المكافاآت والبدلت، واإدارة الت�سغيل الطالبي. 
وياأتي  الحفل الذي اأ�سرفت عليه رئي�سة النادي الأ�ستاذة جواهر الحمادي �سمن روؤية ور�سالة 
اإلى  الكلية عموما، بالإ�سافة  الم�ستجدات خا�سة وطالبات  الإب��داع بالهتمام بالطالبات  نادي 
عدد من الأهداف المحورية منها العناية باللغة العربية عن طريق اإحداث حراك ثقافي داخل 

من�ساأتنا التعليمية وتو�سيع الرقعة الثقافية خارج حدود المناهج التعليمية. 
بطالباتها  ت�سعد  الكلية  اأن  ال��ح��رب��ي،  ب�سمة  ال��دك��ت��ورة  العربية  اللغة  كلية  وكيلة  وبينت 
الحياة  طبيعة  على  الطالبات  اإط��الع  على  الم�ستجدات  حفل  خ��الل  من  وتحر�س  الجديدات 
اإلى الحياة العملية وتعريف الطالبات  اأولى درجات ال�سعود  الجامعية ومتطلباتها والتي هي 
الجدد ببع�س لوائح و اأنظمة الكلية حر�سا على دفعهن اإلى اللتزام بالنظام، والتعريف باأق�سام 
الكلية وعدد من العمادات موجهة �سكرها لجميع الجهات التي �ساركت في حفل الم�ستجدات 

متمنية للطالبات التوفيق وال�سداد. 
وفي ختام الحفل تم توزيع برو�سورات، وكتيبات لالإدارات الم�ساركة في الحفل مو�سح فيها 
وبع�س  الدرا�سية  الخطة  يبين  دي  �سي  اإل��ى  بالإ�سافة  معهم،  التوا�سل  وط��رق  اإدارة  كل  مهام 

الإر�سادات المهمة للطالبة.  

460 طالبة مستجدة تحتفي بهن كلية اللغة العربية

خالل ندوة: أثر النهج السعودي في الحفاظ على العقيدة الصحيحة ووحدة الوطن

المشاركات: دور األسرة مهم في تعزيز التنمية الوطنية في نفوس الصغار والتآخي والمحبة
كتبت – نــوف محمد , هديل التركي 

، رزان القاضي

بالتزامن مع احتفالت الجامعة باليوم 
للدعوة  ال��ع��ال��ي  المعهد  ن��ظ��م  ال��وط��ن��ي، 
�سوؤون  عمادة  مع  وبالتعاون  والحت�ساب 
الطالبات ندوة علمية وطنية بعنوان »اأثر 
النهج ال�سعودي في الحفاظ على العقيدة 
القاعة  في  ال��وط��ن«،  ووح��دة  ال�سحيحة 
المعهد  وكيلة  ب���اإدارة   321 مبنى  الكبرى 

العالي للدعوة الدكتورة منى الجليدان.
الدكتورة  تحدثت  الندوة  بداية  وفي 

اأمل بنت محمد العجالن اأ�ستاذ م�ساعد 
ف��ي ق�سم ال��دع��وة، ع��ن  مفهوم و خطر 
الحد  م��ج��اوزة  عن  ال�سارع  ونهي  الغلو 
لمقا�سد  المنافية  الم�سقة  عن  والنهي 
ال��دي��ن ول��ي�����س ال��ن��ه��ي ع��ن الأك���م���ل في 
العبادة موؤكدة اإن الغلو والتطرف خطر 
التكفيري  الفكر  لنت�سار  يوؤ�س�س  كبير، 
واأ���س��ح��اب  الم�سلمة،  المجتمعات  ف��ي 
النا�س  ت�سليل  في  ي�سرفون  الفكر  هذا 
دم��اءه��م  وي�ستبيحون  تكفيرهم،  وف��ي 
لمجرد  الأب���ري���اء  ويقتلون  واأم��وال��ه��م، 

ويتوعدون  ال��راأي  في  يخالفونهم  اأنهم 
المذهب  اأو  الدين  في  كل من خالفهم 

بالإبادة.
ب��ن��ت محمد  �سيخة  ال��دك��ت��ورة  وب��ي��ن��ت 
ال��ع��ت��ي��ب��ي م��ح��ا���س��ر ف���ي ق�����س��م ال��ح�����س��ب��ة 
والرقابة دور واأهمية جيل الم�ستقبل في 
الوطن،  على  وال��ح��ف��اظ  المنهج  �سالمة 
م�����س��ي��رة اإل�����ى �����س����رورة ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة 
نفو�س  ف��ي  الأ���س��ري��ة  بالتن�سئة  الوطنية 

ال�سغار .
واأكدت العتيبي اأن الأ�سرة هي الموؤ�س�سة 

الجتماعية الأولى التي تعنى بالتما�سك 
الج���ت���م���اع���ي ك���ون���ه���ا م�������س���درا ل��ت��ك��وي��ن 
�سخ�سية الطفل وتعزيز هويته الوطنية، 
المناطة بجيل  الواجبات  اأبرز  اإلى  لفتة 
ال��م�����س��ت��ق��ب��ل ت���ج���اه دي���ن���ه ووط���ن���ه وولة 
اأم���ره وه���ي: واج���ب الج��ت��م��اع والتكاتف 
بين الأف���راد، ال��دف��اع عن ال��وط��ن، واجب 
الجاد  العمل  وال��ب��ي��ع��ة،  وال��ع��ق��د  ال��ط��اع��ة 
المحافظة على موارد  الوطن،  لم�سلحة 
الم�ستقبل  جيل  تحذير  العامة  ال��وط��ن 
م���ن الأف���ك���ار ال��ه��دام��ة ال��ت��ي ت�����وؤدي اإل���ى 

الزعزعة.
واأ���س��ارت العتيبي خ��الل  ال��ن��دوة بذكر 
المطلوب لأجل تفعيل المواطنة بالمزيد 
تعليمات  وتنفيذ  وال��ت��ع��اون،  التاآخي  م��ن 
واأن���ظ���م���ة ال����دول����ة وخ����دم����ة ال��م�����س��ل��ح��ة 
العامة، بذل المزيد من العمل، والتم�سك 

الم�ستمر بالولء هلل والولة.
واخ��ت��ت��م��ت ال��ن��دوة ب��ط��رح ال��ع��دي��د من 
الأ���س��ئ��ل��ة وال��م��ن��اق�����س��ات وت���وزي���ع ال��ه��داي��ا 
ع���دد  اأن  ب���ال���ذك���ر  وال���ج���دي���ر  ال��ث��م��ي��ن��ة، 

الح�سور كان قرابة 100 طالبة.

منسوبات مركز العمل التطوعي 
يحتفين باليوم الوطني

كتبت - سارة العلي 

���س��ارك م��رك��ز دار����س���ات العمل 
الجامعية  المدينة  التطوعي في 
وكيلة  م��ن   وب��اإ���س��راف  للطالبات 
ال���م���رك���ز ال����دك����ت����ورة اأم�������ل ب��ن��ت 
ع����ب����داهلل ال��خ�����س��ي��ر اح���ت���ف���الت 
ال��ج��ام��ع��ة ب��ال��ي��وم ال���وط���ن���ي  86 
وذلك في المبنى  التعليمي 321 .

مجموعة  الح��ت��ف��ال  وت�سمن 
م�������ن الأن�������������س������ط������ة  والأرك���������������ان 
لتنمية  وال��م��ت��م��ي��زة   ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 
ال��م��واط��ن��ة والن��ت��م��اء ل��دى  روح 
ط��ال��ب��ات ال��ج��ام��ع��ة، وت���م ع��ر���س 
المملكة  لإن��ج��ازات  وثائقي  فيلم 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة، وق���دم���ت 
الم�ساركات �سرحا مف�سال لخطة 
اإل��ى  بالإ�سافة  للطالبات،   2030
التراثية  الأرك����ان  م��ن  مجموعة 
وتوزيع الزهور والهدايا الرمزية 

على الطالبات. 
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت وك���ي���ل���ة 
التطوعي  العمل  درا���س��ات  م��رك��ز 
بهذه  العام  ه��ذا  الحتفال  »ي��اأت��ي 
ن�سعى  ون��ح��ن  الغالية  المنا�سبة 
اإلى تحقيق روؤية المملكة العربية 
ال�سعودية 2030م، والتي لم ُتغفل 
تطوير  جوانب  من  مهًما  جانب 
المملكة األ وهو العمل التطوعي، 
من  الحبيبة  بالدنا  تطمح  حيث 
اإلى تطوير  روؤيتها 2030م  خالل 
م��ج��ال ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ورف���ع 
 11 م��ن  المتطوعين  ع��دد  ن�سبة 
اإل����ى م��ل��ي��ون متطوع  األ����ف ف��ق��ط 
لتكون  2030م،  ع���ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
المملكة نموذًجا رائًدا على كافة 
بم�ستوى  ولالرتقاء  الم�ستويات 
الخدمات المقدمة للم�ستفيدين 
و�سوًل اإلى م�ستقبل زاهر وتنمية 

م�ستدامة«.
»ول��ذا  الخ�سير  اأم��ل  واأ�سافت 
بتوجيه  العام  ه��ذا  احتفالنا  ج��اء 
وم�ساندة من �سعادة عميد مركز 
درا�سات العمل التطوعي الدكتور 
عبداهلل ال�سامل في محاولة منه 
بهذه  الغاليات  طالباتنا  لتوعية 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ودور  ال���روؤي���ة 
ف���ي اإي���ج���اد اآل���ي���ات ع��م��ل ج��دي��دة 
الالزمة  المتطلبات  مع  تتنا�سب 
المملكة  روؤي����ة  لتحقيق  و���س��وًل 
كما  2030م،  ال�سعودية  العربية 
قام المركز باإعداد بع�س البرامج 
الغالية  المنا�سبة  بهذه  الخا�سة 
الطالبات  حث  اإل��ى  تهدف  والتي 
الوطن  م�ساندة  باآلية  وتوعيتهن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����غ����اي����ات ال��ط��م��وح��ة 
����س���ائ���ل���ي���ن ال����م����ول����ى ال���ت���وف���ي���ق 

وال�سداد.
وخ�����الل ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال 
�سرحا  المركز  من�سوبات  قدمت 
ت��ف�����س��ي��ل��ي��ا ع���ن اأه������داف ال��م��رك��ز 
وروؤيته كونه يكت�سب اأهمية لعدة 
معالجة  ف��ي  دوره  منها  ع��وام��ل 
ال���م�������س���ك���الت ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، 
وال���ح���اج���ة اإل�����ى ج��م��ع ال��خ��ب��رات 
ال���ن���اج���ح���ة ف�����ي م����ج����ال ال��ع��م��ل 
الوحيد  المركز  ويعد  التطوعي، 
ال���ت���اب���ع ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة 
ال���م���ت���خ�������س�������س ف������ي اله����ت����م����ام 
ب��ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ط��وع��ي��ة، وق���د تم 
اإتاحة الفر�سة للطالبات للتعبير 

عن م�ساعرهن تجاه الوطن.
وح���������س����ر ال����ل����ق����اء ع�������دد م��ن 
ك��ب��ي��ر م���ن م��ن�����س��وب��ات ال��ج��ام��ع��ة 
وال��ط��ال��ب��ات وع����دد م��ن ع�����س��وات 

هيئة التدري�س.

شهدت حضورًا وتفاعاًل كبيرًا من الطالبات 

ندوة عن أثر المنهج السعودي في الحفاظ على 
العقيدة الصحيحة ووحدة الوطن

المبنى  ال�ساد�س والثمانين، نظم  الوطني  باليوم  الجامعة  �سمن فعاليات احتفاء 
ووحدة  ال�سحيحة  العقيدة  على  الحفاظ  في  ال�سعودي  المنهج  اأث��ر  ن��دوة حول   322
و�سبط  التوعية  وكيلة  ال�سبيعي  اأح���الم  للدكتورة  ب��ورق��ة  ال��ن��دوة  وب���داأت  ال��وط��ن، 
المملكة،  بها  تتمتع  التي  والع��ت��دال  الو�سطية  حقيقة  عن  تحدثت  حيث  الأنظمة؛ 
)وكذلك  يقول:  –�سبحانه-  وربنا  ال�سواب،  اإل��ى  الأق��رب  وه��و  العدل،  هو  والو�سط 
الأمة، والدين، والر�سالة.  الو�سطية تتمثل في و�سطية  اأمًة و�سطا(، وهذه  جعلناكم 
وتطرقت بعد ذلك اإلى الحديث عن الوحدة الوطنية وكيفية الحفاظ عليها؛ وذلك 
ب�ُسكر النعم والقيام بدين التوحيد الذي ما قامت هذه البالد اإل عليه؛ فقد وعد اهلل 
الموؤمنين الذين يعملون ال�سالحات بال�ستخالف في الأر�س، واأن ُيبدل خوفهم اأمًنا 
ب�شرط اأن يعبدوه ال ي�شركون به �شيئا، وهذا هو التوحيد. كما تحدثت عن دوام النعم، 
واأنه ل يكون اإل بال�سكر وتوحيد اهلل عز وجل القائل في محكم كتابه: )ولئن �سكرتم 
اأنعم اهلل بها  لأزيدّنكم( وال�سكر يكون بترك المعا�سي، والمحافظة على النعم التي 
علينا، واأن ل ُيباَرز اهلل –�سبحانه- بالمعا�سي وهو ُيغدق علينا نعمه ظاهرًة وباطنة.

   بعدها تحدثت الدكتورة الجوهرة اآل جهجاه وكيلة ق�سم البالغة والنقد ومنهج 
الغلو، والتطرف، والإره��اب على  العربية عن خطر  اللغة  الإ�سالمي من كلية  الأدب 
�سالمة الدين والوطن منهجا ونهًجا م�ستفيدة من نتائج بع�س درا�سات مركز الملك 
العربية  المملكة  التي تقوم تجربة  بالمفاهيم  الوطني، مبتدئة  العزيز للحوار  عبد 
المفاهيم  تاأ�سيل  على  وتوابعهما  والإره����اب  التطرف  م��ع  التعامل  ف��ي  ال�سعودية 
والعنف،  الفكري،  والنحراف  والإره��اب،  التطرف،  ال�سحيحة لنحرافات  ال�سلوكية 
للراأي  والتع�سب  الو�سط،  ومجاوزة  الغلّو،  من  تنطلق  عمومها-  –في  وهي  والغلو، 
مع عدم العتراف بالآخر وراأيه اأو الحوار معه، وهي �سلوكيات ل ترتبط ل بدين، ول 

جماعة، ول حزب.
والعالجية  الوقائية  ال�سلوكية  للمفاهيم  المملكة  تاأ�سيل  عر�ست  ذل��ك  بعد   
التطرف  الناقد. وذكرت خطر  والتفكير  الفكري،  والأمن  الو�سطية،  الم�ساّدة، وهي 
وتوابعه الماثل –باإيجاز- في ن�سر ُطُرق التفكير والتاأويل المنحرفة لالآيات القراآنية 
والأحاديث النبوية، وبّث الإ�ساءة للمملكة باإظهارها في �سورة الُمحتاج اإلى التخلي�س 
والتطهير من اأعمال التطرف مما يعطي فر�سة للحاقدين بتاأويل ذلك على اأنه من 

مظاهر منع الحريات ول بد من التدخل في �سوؤون المملكة، وكذلك ا�ستهداف فئة 
ال�سباب ليكونوا اأدوات التنفيذ والإ�ساعة الظاهرة؛ لأن المتطرفين ثالث فئات؛ تبداأ 

من المنّظرين الخفيين، ثم المتلّقين المتعاطفين، ثم المنّفذين الظاهرين. 
وانتهت الورقة بعر�س ا�ستراتيجية المملكة الوقائية الماثلة في برامج: الوقاية، 
والرعاية، ومركز  للمنا�سحة  نايف  بن  والرعاية من خالل مركز محمد  والتاأهيل، 
لدرا�سات  البحثية  والكرا�سي  ال�سكينة،  وحملة  الوطني،  للحوار  العزيز  عبد  الملك 
الأمن الفكري، وغيرها. وهي تجربة اأ�سادت بها بع�س الدول الغربية مثل اإ�سادة لجنة 
مع  الأمريكي،  الكونجر�س  في  ال�سيوخ  بمجل�س  الحكومية  وال�سوؤون  القومي  الأم��ن 
ا�ستلهام ُدول اأخرى في العالم الأوروبي والغربي لهذه التجربة؛ لال�ستفادة منها في 
مواجهة ما تتعر�س له من اإرهاب.    بعد ذلك تحدثت الأ�ستاذة �سهى الحّوا�س وكيلة 
كلية القت�ساد والعلوم الإدارية عن اأّن العقيدة ال�سحيحة التي جاء بها الر�سل، ونزلت 
بها الكتب، وخلق اهلل الخلق من اأجلها هي اإفراد اهلل -جل وعال- بالعبادة، وترك عبادة 
ما �سواه، ول ينفع عمل مهما كان اإل اإذا كان موؤ�س�ًسا على عقيدة �سحيحة. اأما العمل، 
فمهما َكُثر -اإذا لم يكن موؤ�س�ًسا على عقيدة �سحيحة- فاإنه هباء منثور، كما قال جل 
البالد -وهلل  وهذه  نُثوراً(.  َمّ َهَباء  َفَجَعْلَناُه  َعَمٍل  ِمْن  َعِمُلوا  َما  اإَِل��ى  )َوَقِدْمَنا  وعال: 
الحمد- هي قاعدة الإ�سالم، وح�سن الإيمان، ومعقل الدعوة. القراآن الكريم تنزل في 
اأرجائها، والنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- ُبِعث من بطاحها، دولة تلتزم بالإ�سالم، تاأخذ 
واأ�سافت  وت�سريف.  تكليف  اأخذ  به  تاأخذ  ت�سريعاتها،  في  وتتر�ّسمه  عقيدتها،  في  به 
واأفكارهم  معوجة،  غير  اإ�سالمية  تربية  نهلوا  ال�سعودية  العربية  المملكة  �سباب  اأّن 
علمائها،  ثمرة  ذل��ك  في  وه��م  ال�سحيحة،  العقيدة  ركائز  على  مبنية  واأطروحاتهم 
واأّن بالد الحرمين ال�سريفين هي كنز الكنوز بدينها ومقد�ساتها، وثروة الثروات في 
فب�شاط  منجزاتها؛  في  الثمر  يانعة  مقامها،  في  القدر  عالية  اإنها  ورجالها.  قيمها 
الملحوظان يثيران حقد  المرجفين، والقوة والتما�سك  الممدود ي�ستفز قلق  الأمن 
اأن تكون مواقفنا حازمة في وجه كل من ي�ستهدف عقيدتنا  الحاقدين ؛ فحري بنا 
الندوة  وانتهت  لينتبه من غفل، وي�سلح من �سل.   العاطفة؛  بعيًدا عن جو  واأمننا، 
اأظهرت تفاعل الطالبات وا�ستيعابهّن لم�سمون  التي  القّيمة  بال�سحب على الجوائز 

الأوراق المقّدمة.

ملتقى الطالبات
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بروديور: يجب أن يمس الحوار التغير في التصورات 
والتوجهات ال أن يمس المبادئ والقيم والعقائد

أكدت  على ضرورة احترام االختالف بين اآلراء واالستماع إليها دون مقاطعة 

ورقة علمية تطالب وسائل اإلعالم بدور فعال 
لتحقيق السالم بين الشعوب المختلفة 

تغطية : زيد السبيعي

تصوير: نادر النفيعي 

بن  ع��ب��داهلل  الملك  مركز  اأ�ستاذ  طالب 
الأدي���ان  بين  للحوار  العالمي  عبدالعزيز 
ب��رودي��ور  باتري�س  البروفي�سور  الثقافات 
و���س��ائ��ل الإع������الم اأن ي��ك��ون دوره�����ا ف��ع��ال 
المختلفة  ال�سعوب  بين  ال�سالم  لتحقيق 
ودع���م���ه���ا ل���ل���ح���وار ب��ي��ن م��خ��ت��ل��ف الأدي������ان 
والثقافات والمذاهب للو�سول اإلى القا�سم 

الم�سترك بينهم وتعزيزه.
التي  العلمية  ال��ورق��ة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
قدمها في اللقاء العلمي الذي تقيمه كلية 
المن�سرم،  ال��ع��ام  منذ  والت�����س��ال  الإع���الم 
الإع��الم  »دور و�سائل  وال��ذي حمل عنوان  
ف���ي ق�����س��اي��ا ال����ح����وار، وق�����ال: ب��ع�����س تلك 
ال��و���س��ائ��ل ت��وج��ج ل��الأ���س��ف ال��ك��راه��ي��ة بين 
وال��م��ذاه��ب  وال��ث��ق��اف��ات  الأدي������ان  مختلف 

وت�ساهم في بث البغ�ساء بين ال�سعوب.  
اأن  يجب  الحوار  اأن  ورقته  خ��الل  وبين 
ي��ك��ون مختلفا م��ن ك��اف��ة ال��ج��وان��ب وق��ال: 
ال��ق�����س��اي��ا  ال���م���وؤت���م���رات وال����دف����اع ع���ن  اإن 
والمناق�سات والمداخالت لي�س من �سمن 
اأ�سكال الحوار، م�سيفاً اإلى اأن الحوار يقوم 
ع��ل��ى اأه������داف وغ���اي���ات ب��خ��الف ال��ح��دي��ث 
الذي لي�س له معنى محدد اأو هدف معين، 
الحوار لي�س  ب��اأن  اأن نعرف  وق��ال: فيمكن 
بل  مناظرة  اأو  مناق�سة  اأو  محادثة  مجرد 
اإل��ى  النا�س  ي�سمع  حقيقية  تفاعل  عملية 
بع�سهم البع�س بدقة ليتغيروا بما تعلموا.

واأو����س���ح ال��ب��روف��ي�����س��ور اإل���ى اأن ال��ح��وار 

ي��ج��ب اأن ي��م�����س ال��ت��غ��ي��ر ف���ي ال��ت�����س��ورات 
والقيم  ال��م��ب��ادئ  يم�س  اأن  ل  وال��ت��وج��ه��ات 
اإلى اأن ال�ستفهامات في  والعقائد، م�سيراً 
الحوار يجب اأن يتم ت�سليط ال�سوء عليها 
والعمل على اإعادة ترتيبها لالإجابة عليها، 
م�سيفاً اإلى اأن ال�ستماع للحوار من الأمور 
الهامة للخروج بفوائد كبيرة منه، م�سدداً 
عند  م�ستمر  ب�سكل  المقاطعة  ع��دم  على 

حديث ال�سخ�س المحاور.
و���س��دد ال��ب��روف��ي�����س��ور ع��ل��ى اأن الأح��ك��ام 
توؤجل حتى  اأن  الحوار لبد  الم�سبقة قبل 
يتم البحث الدقيق عن الحقيقة، واأ�ساف: 

فالحوار �سكل من اأ�سكال التفاعل اللفظي 
عن  تعبير  وف��ي��ه  اأك��ث��ر  اأو  �سخ�سين  ب��ي��ن 
الذات وا�ستماع متبادل دون اإ�سدار اأحكام، 
القوا�سم  نحو  ال�سعي  �سرورة  على  موؤكداً 
الم�ستركة، مع اإيجاد جو من التفاق على 
اإدارة الحوار لبد من  الهدف، وقال: عند 
المنا�سبة  الت�سالية  المهارات  ا�ستخدام 
من  ال��م��رج��وة  وال��غ��اي��ة  ال���ه���دف  لتحقيق 
ه���ذا ال���ح���وار، واأن ن��رك��ز ع��ل��ى ال��ع��الق��ات 
الأط��راف  بين  المميزة  والبينية  الثنائية 

الم�ساركين. 
القواعد  اأه��م  اإل��ى  البروفي�سور  وتطرق 

الأ���س��ا���س��ي��ة ل���ح���وار ال��م��ج��م��وع��ات اأه��م��ه��ا 
اأن ي��ت��م اح���ت���رام الخ���ت���الف بين  ����س���رورة 
الحديث،  اأث��ن��اء  المقاطعة  وع���دم  الآراء، 
واختيار المكان والوقت المنا�سبين لإجراء 
الحوار، وعدم تقديم الن�سائح اأثناء الحوار 
بل �سرورة ال�ستماع اإليه، والحديث عن ما 
دون  لالآخرين  لإي�ساله  الحوار  داخ��ل  في 

عوائق. 
من  تفاعال  �سهد  ال��ل��ق��اء  اأن  اإل���ى  ي�سار 
التي  ال��م��داخ��الت  م��ن  وع���دد  الحا�سرين 
اأع�ساء هيئة  اأثرت اللقاء العلمي من قبل 

التدري�س بالكلية.

�سدرت موافقة معالي وزير التعليم الدكتور 
اأح���م���د ال��ع��ي�����س��ى ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ك��ر���س��ي ح���وار 
 ، الجامعة  بين  بال�سراكة  المقام  الح�سارات 
بباري�س،  بانتيون  باري�س1،  ال�سوربون  وجامعة 
برنامجا تدريبياً في مقر الكر�سي في جامعة 
ال�����س��ورب��ون ب���اري�������س1، ت��ح��ت ع���ن���وان: »اأ���س�����س 
ومبادئ وتطبيقات الت�سال من اأجل التعاي�س 
الثنين  غ��داً  وذل��ك  الكراهية«  ونبذ  الإن�ساني 

على مدى ثالثة اأيام. 
وذك�����ر وك���ي���ل ال��ج��ام��ع��ة ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا 
كرا�سي  مجل�س  رئي�س  نائب  العلمي،  والبحث 
ال���ب���ح���ث، ال���م�������س���رف ع���ل���ى الأم�����ان�����ة ال��ع��ام��ة 
للبرنامج، الأ�ستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز 
النخب  ي�ستهدف  البرنامج  ه��ذا  اأن  الع�سكر، 
اإلى  م�سيراً  ال�سعودية،  بالجامعات  الأكاديمية 
اأن كر�سي حوار الح�سارات يولي عناية كبيرة 
اإمكانات النخب الأكاديمية ال�سعودية  بتطوير 
التفاهم  تعزيز  لت�سهم بدورها في  والفرن�سية 
بما  التعاي�س  �سبل  اأف�سل  وتوفير  الم�سترك، 

يدعم ال�سلم الدولي.
 واأ�ساف: اأن هذا البرنامج ياأتي ثمرة تو�سية 
للندوة التي نظمها الكر�سي في الريا�س مطلع 
العام الميالدي المن�سرم 2015م، بعنوان »دور 
في  والثقافية  البحثية  وال��م��راك��ز  الجامعات 
ح���وار ال��ح�����س��ارات«، ح��ي��ث اأك����دت ال��ن��دوة على 
النخب  م��ن  ال��م��زي��د  لتاأهيل  ال��ج��ه��ود  ت��وا���س��ل 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى الإ����س���ه���ام ال��ف��اع��ل ف���ي ال��ح��راك 
وتعزيز  العنف،  مناه�سة  اإل��ى  الهادف  الدولي 
ال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي ع��ب��ر الت�����س��ال ال��ث��ق��اف��ي، 

والحوار الح�ساري.
النخب  دور  تعزيز  اإل���ى  ال��ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
بالآخر في  بالت�سال  العالقة  ذات  الأكاديمية 
والأهلية،  الحكومية  والموؤ�س�سات  الجامعات 
وغير الربحية في خدمة الإن�سانية، من خالل 
المهارات  وتنمية  والخبرات،  المعارف،  تبادل 
عالقة  وب��ح��ث  ال��م��ج��ال،  ه���ذا  ف��ي  التطبيقية 
ال��ع��ال��م من  ب��م��ا ي�سهده  ال��دول��ي��ة  ال��م��ت��غ��ي��رات 
النخب  دور  على  والتاأكيد  وتناحر،  ا�سطراب 
�سبياًل  التفاهم  اتخاذ  الم�سار نحو  في توجيه 
والم�ساهمة  وال�����س��ع��وب،  الأم���م  بين  للتعاي�س 
والم�ست�سارين  الباحثين  من  جيل  تاأهيل  في 
ال�سعوديين المتخ�س�سين في العالقة بالآخر.

بالتعاون مع جامعة السوربون

كرسي حوار 
الحضارات ينظم 
برنامجا تدريبيا 

في باريس

إيمان صالح الدوسري 

ت�سامناً مع اليوم العالمي للطفل، احتفلت 
اإق��ام��ة  ري��ا���س الأط��ف��ال بالجامعة م��ن خ��الل 
العديد من الفعاليات الخا�سة بالطفل، وك�سر 
باللعب  وال�ستمتاع  ال��درا���س��ي،  يومهم  روتين 

والحركات الفنية. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا و���ش��ف��ت م�������ش���وؤول���ة ال��ن�����ش��اط 
للطفل  العالمي  اليوم  الغامدي  الأ�ستاذة ولء 
باأنه يوم للتاآخي والتفاهم وترفيه الأطفال في 
العالم، وتثبيت لحقوقهم التعليمية والثقافية، 
حتى  بالعالم  الطفل  باأهمية  ال�سعور  وتنمية 

ي�سبح ع�سواً مفيداً في المجتمع.

رياض األطفال تحتفل 
باليوم العالمي 
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مدير الجامعة يدشن مشروع تطوير مبنى المؤتمرات ومباني الوحدات التعليمية
د�سن معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان 
ب��ن ع��ب��داهلل اأب���ا ال��خ��ي��ل م�����س��روع ت��ط��وي��ر ق��اع��ة ال�سيخ 
محمد بن اإبراهيم والقاعات الأخرى لمبنى الموؤتمرات 
ال�����س��وؤون  ن��ف��ذت��ه  ال����ذي  التعليمية  ال���وح���دات  وم��ب��ان��ي 
الفنية بالجامعة بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات، 
وعدد  الكليات  وعمداء  الجامعة  وكالء  الحفل  وح�سر 
ال�سيخ  قاعة  افتتاح  حفل  وخ��الل  ال��ط��الب.  م��ن  كبير 
وقفت  التي  بالجهود  معاليه  اأ�ساد  اإبراهيم  بن  محمد 
اأن  اأكمل وجه، داعياً اهلل  وراء هذا العمل حتى تم على 
»يجعل هذه القاعة وغيرها من القاعات مباركات واأن 
وعقيدتنا  ووطننا  ديننا  ويخدم  ويفيد  ينفع  بما  تمالأ 
اأمرنا«. وحر�ست ال�سوؤون الفنية  ويحقق تطلعات ولة 
على توظيف التطورات التقنية والإمكانات الت�سميمية 
الفعاليات  مختلف  ل�ستيعاب  ال��ق��اع��ات  ف��ي  والأدائ���ي���ة 
باأ�سلوب اأكثر اقت�سادية ووفق اأحدث المعايير ال�سوتية 

وال��م��رئ��ي��ة ع��ال��م��ي��اً، وت���م ت��ج��ه��ي��زه��ا ب���اأح���دث الأج��ه��زة 
لتنا�سب اإقامة الموؤتمرات الدولية والمحلية. وت�سمن 
ال�سيخ  قاعة  تطوير  الموؤتمرات  مبنى  تطوير  م�سروع 
محمد بن اإبراهيم رحمه اهلل، وقاعة ال�سيخ عبد العزيز 
الأنظمة  بتحديث  »ب«  الم�ساندة  والقاعة  التويجري، 
ال�سوتية والمرئية وكاميرات الت�سوير وتركيب �سا�سات 
الترجمة،  بنظام  القاعات  وتزويد  عمالقة،  تلفزيونية 
اإ�سافة اإلى تطوير اأنظمة الإ�ساءة وتح�سينات ديكورية 
التلفزيونية  ال�سا�سات  ح��ول  م�سيئة  اإط���ارات  وتركيب 
بالإ�سافة اإلى من�سات ذكية للقاعات. فيما �سمل تطوير 
اللغة  ال�سريعة، كلية  التعليمية كليات  الوحدات  مباني 
الجتماعية،  العلوم  كلية  الدين،  اأ�سول  كلية  العربية، 
كلية  والت�سال،  الإع���الم  كلية  للق�ساء،  العالي  معهد 
الحا�سب الآلي، كلية اللغات والترجمة، ومبنى العمادات 

الم�ساندة، ومبنى اإدارة الجامعة.

إدارة االستثمار تواصل تأمين متطلبات الضيافة للعام الدراسي الجديد
معالي  برئا�سة  ال�ستثمار  مجل�س  قرار  على  بناء 
مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل 
تاأمين  لال�ستثمار  العامة  الإدارة  با�سرت  الخيل،  اأبا 
وال��م��راك��ز  وال��ع��م��ادات  للكليات  ال�سيافة  متطلبات 
بالجامعة بواقع ثالث مرات خالل كل ف�سل درا�سي 

�ساملة ق�سم الرجال والن�ساء.
ودعت الإدارة كل من يلزمه الأمر بتعبئة النموذج 
الخا�س عند طلب ال�سيافة �سواء من ق�سمي الرجال 
اأو الن�ساء، وير�سل الطلب من خالل نظام »الت�سالت 
في  لال�ستثمار  العامة  الإدارة  اإل��ى  الآل��ي  الإداري����ة« 

تتمكن  المحدد؛ كي  الموعد  اأ�سبوع من  اأدناها  مدة 
الإدارة من تاأمين ال�سيافة المطلوبة.

واأ����س���ارت اإل����ى اأن����ه ف��ي ح���ال ت��اأخ��ر ال��ط��ل��ب��ات عن 
ال�ستثمار غير م�سوؤولة،  اإدارة  فاإن  المحدد  الموعد 
الفعلية  ب����الأع����داد  ال��ت��ق��ي��د  م�����س��ددة ع��ل��ى ����س���رورة 

للح�سور من باب حفظ النعمة.
ال�ستف�سار  اأو  التن�سيق  اأج��ل  من  الإدارة  واأتاحت 
الت�سال على الأرقام )2587367( فاك�س )2587790( 
ف��اك�����س   )2598774( و  ال���رج���ال���ي���ة  ل���ل�������س���ي���اف���ات 

)2598774( لل�سيافات الن�سائية.

اأك������د م���دي���ر ع�����ام ال��م��ط��اب��ع 
اإب��راه��ي��م  المهند�س  بالجامعة 
اأنه  المحيميد  الكريم  عبد  بن 
ت���م ط��ب��اع��ة ال��ت��ق��وي��م ال��ه��ج��ري 
باأنواعه  1438ه����  الجديد  للعام 
وال��ج��داري  )المكتبي  ال��ث��الث��ة 
وال�����ج�����ي�����ب( ب���ك���م���ي���ات ك���اف���ي���ة 
واإدارات  التعليمية  ل��ل��وح��دات 
العلمية  وال��م��ع��اه��د  ال��ج��ام��ع��ة 
وف��روع الجامعة داخ��ل المملكة 

تنفذها مطابع  التي  ال�سنوية  الأع��م��ال  وذل��ك �سمن  وخارجها، 
الهجري  التقويم  م��ن  ك��اًل  ت�سميم  اأن  اإل���ى  م�سيراً  الجامعة، 
والتقويم الدرا�سي والطباعة تم بوا�سطة طاقم العاملين بمطابع 

الجامعة.
واأو�سح المحيميد اأن التقويم الجديد بالإ�سافة اإلى الأ�سهر 
الهجرية وما يقابلها بالميالدي، ا�ستمل على ملخ�س التقويم 
الدرا�سي للعام الجامعي 1438/1437ه� الخا�س بمواعيد من�سوبي 
ال��ج��ام��ع��ة م��ن اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����س وال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات 

الف�سل  ك��اإج��ازات  والموظفين 
الأول والثاني واإجازات العيدين، 
التالي  للعام  اإ�سافي  تقويم  مع 

1439ه�. 
واأكد مدير مطابع الجامعة 
اأن��������ه ب��������داأ ت�������س���ل���ي���م ال���ك���م���ي���ات 
المخ�س�سة لكل جهة مع بداية 
العمل بعد اإجازة عيد الأ�سحى 
المبارك، ويمكن الح�سول على 
هذا التقويم باأنواعه المختلفة 

عن طريق ال�سوؤون الإدارية في كل وحدة تعليمية واإدارية .
وكان �سبق لإدارة المطابع بالتن�سيق مع عمادة �سوؤون القبول 
الجامعي  للعام  الدرا�سي  التقويم  طباعة  اأنهت  اأن  والت�سجيل 
الدرا�سي  الف�سل  هي  اأق�سام  ثالثة  من  المكون  1438/1437ه����� 

الأول والثاني والف�سل ال�سيفي القادم.
وا���س��ت��م��ل ال��ت��ق��وي��م ع��ل��ى م��واع��ي��د اأك��ادي��م��ي��ة مهمة للطالب 
والطالبات واأع�ساء هيئة التدري�س من مواعيد الت�سجيل واإعادة 

القيد والتاأجيل والتحويل والعتذار والختبارات وغيرها.

طباعة التقويم الهجري للعام الجديد 1438
المحيميد: التقويم الجديد يشمل مواعيد 

أكاديمية مهمة للطالب وأعضاء هيئة التدريس
بالجامعة  الكميات  وح�ساب  المناف�سات  اإدارة  اأعلنت 
العربية  العلوم  معهد  مباني  ت�سغيل  برنامج  تمديد 
والإ����س���الم���ي���ة ف���ي اإن��دون��ي�����س��ي��ا و���س��ي��ان��ت��ه��ا ون��ظ��اف��ت��ه��ا 
اإدارة  بمبنى  المناف�سة  وث��ائ��ق  ت��واف��ر  اإل��ى  وحرا�ستها، 
معهد العلوم العربية والإ�سالمية باإندوني�سيا، وحددت 
الإدارة اأن اآخر موعد لتقديم عرو�س المناف�سات ظهر 
يوم الخمي�س 1438/01/26ه� - الموافق 27/10/2016م.
الكميات  وح�ساب  المناف�سات  اإدارة  ع��ام  مدير  واأك��د 
المهند�س عبداهلل بن نا�شر ال�شند اأنه ي�شترط اأن يكون 
المتقدم م�سنفاً في  ت�سغيل و�سيانة المباني، وت�سغيل 
قي  ك��ذل��ك،  وم�سنفا،  الميكانيكية،  الأع��م��ال  و�سيانة 
ت�سغيل و�سيانة الأعمال الكهربائية، اإ�سافة اإلى �سرورة 
ت�سنيفه،  درج��ة  ح��دود  في  المتناف�س  عر�س  يكون  اأن 
ل��دي��ه �سابق خ��ب��رات ف��ي نف�س م��ج��ال الأع��م��ال  واأي�����س��اً 

ويقدم ما يثبت ذلك. 
واأو�سح اأن مكان تقديم العرو�س �سيكون اأي�ساً بمبنى 
اإندوني�سيا،  في  والإ�سالمية  العربية  علوم  معهد  اإدارة 

ال��واح��دة  ال�ساعة  �سيكون  المظاريف  فتح  م��وع��د  واأن 
ب��ع��د ظ��ه��ر ي���وم ال��خ��م��ي�����س 26/01/1438ه����������� ال��م��واف��ق 

27/10/2016م
وفى  الجامعة  م�سوؤولي  اهتمام  ظل  في  ه��ذا  وياأتي 
مقدمتهم معالي مدير الجامعة اأ.د �سليمان اأبا الخيل 
لجميع  والفني  والمالي  الإداري  التعليمي  بالتنظيم 
اأنحاء  �ستى  ف��ي  المترامية  الجامعة  ووح���دات  اإدارات 

المملكة وفروعها في الخارج.

آخر موعد لتقديم العروض نهاية الشهر.. بشرط الخبرة والتصنيف

تمديد برنامج تشغيل مباني معهد العلوم 
في إندونيسيا



�لأحد 15 محرم 1438هـ - �لمو�فق 16 �أكتوبر 2016م
مرآة الجامعة�ل�سنة )36( �لعدد )703( الشؤون الفنية14

تشمل محطة احتياطية ووحدتين من التوربينات الغازية، طاقة كل منهما 16,7 ميجاوات

كهرباء الجامعة.. منظومة متكاملة تضمن عدم انقطاع التيار 

تعد الطاقة الكهربائية بجميع اأ�سكالها و�سورها 
ع�سب الحياة الآن في جميع المجالت، وتحر�س 
ال�سوؤون الفنية بالجامعة على تزويد جميع مرافق 
مجموعة  خ��الل  م��ن  ال��الزم��ة  بالطاقة  الجامعة 
من المحولت بالمحطة الرئي�سة، اإ�سافة لمحطة 
غازية  توربينية  م��ول��دات  على  تعتمد  احتياطية 
ت�ستخدم وقود الديزل، حتى ل تتوقف عن العمل 

وتبقى الجامعة �سعلة م�سيئة ل تنطفئ.
وال�����س��ي��ان��ة  ال��ت�����س��غ��ي��ل  اإدارة  ع����ام  م��دي��ر  واأك�����د 
التوزيع  ت�سغيل مبنى  اأن  العوفي  �سالم  المهند�س 
للت�سغيل  العامة  للمتطلبات  يخ�سع  الكهربائي  
ووفقاً لتعليمات كتيبات الت�سغيل للم�سنع والأعمال 
التي يجب اإنجازها ت�سمل على المتابعة الم�ستمرة 
للوحات التحكم بمبنى التوزيع الكهربائي، المتابعة 
ال��م�����س��ت��م��رة ل��ل��وح��ات ال��ت��ح��ك��م ف���ي ت��ول��ي��د ال��ق��وى 
والتوربينات، فح�س ومراقبة خزان الوقود لمحطة 
اأي  ال�سيانة عن  اإب��الغ ق�سم  التوليد الحتياطية، 
عطل اأو �سوء في الأداء ي�سعب اإ�سالحه بالقدرات 
ومعاونته  ال�سيانة  ط��اق��م  م��ع  التن�سيق  ال��ذات��ي��ة، 
بتقديم الم�ساعدة الالزمة له، والتاأكد من جاهزية 

مولدات الطوارئ.
المنظومة  بت�سغيل  ت��ق��وم  الإدارة  اأن  واأو����س���ح 
اأ�ساليب  وتطوير  وموثوقية،  بكفاءة  الكهربائية 
العمل وخف�س التكاليف الت�سغيلية، وتلبية الطلب 
المتزايد على الكهرباء والوفاء بم�ساريع الجامعة 

التي تحتاج اإلى هذه الطاقة.
ووفقاً لتقرير اإدارة الت�سغيل وال�سيانة بالجامعة 
فاإن المطلب الأ�سا�سي من مبنى التوزيع الكهربائي 
الكهربائية،  بالطاقة  باأكملها  الجامعة  اإم��داد  هو 
مجموعات  م��ن  ق�سمين  اإل���ى  ينق�سم  المبنى  واأن 

ب���اإم���داد منطقة  اأول��ه��م��ا  ي��ق��وم  ال��ت��وزي��ع،  مفاتيح 
الجامعة بالطاقة، بينما يتولى الق�سم الثاني اإمداد 
تجهيزات محطة المياه المبردة بها، ويتم ا�ستقبال 
بالمحطة  محولت  اأرب���ع  من  الكهربائية  الطاقة 
الرئي�سة 132/ 13.8 كيلو فولت، لل�سركة الموحدة 
وق���ال:  )���س��ك��ي��ك��و(،  ال��و���س��ط��ى  المنطقة  ل��ك��ه��رب��اء 
المحطة تقع بالقرب من مبنى التوزيع الكهربائي 
13.8 كيلو فولت، وتتولى �سركة )�سكيكو( ت�سغيلها 
و�سيانتها وتتم عملية الإمداد بالطاقة الكهربائية 
من المحولت الأربعة 13.8/132 كيلو فولت، اإلى 
الكهربائي  ال��ت��وزي��ع  مبنى  داخ���ل  ال��ك��اب��الت  رواق 
بوا�شطة خطوط تغذية XLPE ممتدة في اأخاديد 

محفورة.
ويت�سل كل خط تغذية بمجموعة من مفاتيح 
كيلو   )13.8( التو�سيل  ق�سبان  اإن  اإذ  ال��ت��غ��ذي��ة، 
ي�سمح  بما  التوزيع  مفاتيح  ق�سمي  تو�سل  فولت، 
با�ستمرار نقل الطاقة الكهربائية و�سمان ا�ستمرار 
اإمداد الجامعة بها حتى في حالة حدوث عطل، اأو 
عندما يتحتم عمل ال�سيانة الالزمة، وتتم حماية 
دائرة ال�سبكة الكهربائية 13.8 كيلو فولت وخطوط 
تغذية محطة المياه المبردة بوا�سطة فا�سل دائرة 
)قاطع تيار( ومرحالت خا�سة لهذا الغر�س مركبة 

في خاليا محاطة بمعدن موؤر�س.
يتم  الخاليا  ه��ذه  ت�سغيل  اأن  العوفي  واأو���س��ح 
م��ن ل��وح��ة التحكم م��ن ع��ل��ى ب��ع��د ال��م��وج��ودة في 
هي  عليها  تظهر  والتي  الكهربائي  التوزيع  مبنى 
الأخ����رى اأه���م ال���ق���راءات وال��ب��ارم��ت��رات، واإ����س���ارات 
الو�سل والقطع كما تظهر عليها اأي م�سكلة تحدث 
بالنظام وتقع اأهم التجهيزات الرئي�سة التي تتعلق 
الكهربائي  ال��ت��وزي��ع  مبنى  ف��ي  الت�سغيل  بعملية 

التوزيع  لمبنى  كهربائية  مفاتيح  مجموعة  وه��ي 
الكهربائي 500 ميجا فولت اأمبير 13.8 كيلو فولت 
مكونة من 36 خلية محاطة بمعدن موؤر�س، لإمداد 
الجامعة، وهي عبارة عن 24 خلية حماية مغذية 
عاملة، 3 خلية حماية احتياطية، 6 خاليا حماية 
من  واردة  ح��م��اي��ة  خ��الي��ا   3 ال��ق�����س��ب��ان،  لتو�سيل 

محطة ) �سكيكو 8.45( 13.8/132 كيلو فولت.
الخا�سة  الكهربائية  المفاتيح  مجموعة  اأم���ا 
اأمبير  بمبنى التوزيع الكهربائي 750 ميجا فولت 
13.8 كيلو فولت فهي مكونة من 16 خلية محاطة 
بمعدن م��وؤر���س لإم����داد محطة ال��م��ي��اه ال��م��ب��ردة، 
اإل��ى 4 خاليا حماية للمحولت، 6 خاليا  وتنق�سم 
حماية للمبردات، 1 خلية حماية احتياطية، 2 خلية 
حماية لق�سيب التو�سيل، 2 خلية حماية واردة من 
فولت،  كيلو   13.8 –  13.8 –  132-  8.45 �سكيكو 
التوزيع  لمبنى  بعد  ع��ن  التحكم  ل��وح��ة  وت�ستمل 
نظام  وف�سل  و���س��ل  عنا�سر  ك��ل  على  الكهربائي 
مترات  البار  بمراقبة  وتقوم  الكهربائي،  التوزيع 

الكهربائية الرئي�سة، وكذا حالة الأداء.
واأ�سار العوفي اإلى اأن المدينة الجامعية ترتبط 
ب��ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء ع���ن ط��ري��ق محطة 
التحويل الواقعة بها، كما اأن لدى الجامعة اثنين 
من المولدات التوربينية الحتياطية يتم ت�سغيلهما 

في حالت الطوارئ فقط وعند طلب الجامعة.
محطة توليد الطاقة الحتياطية 

وعن المحطة الحتياطية قال المهند�س �سالم 
اإم��داده  يتم  الكهربائي  التوزيع  اإن مبنى  العوفي: 
بوا�سطة  ذل���ك-  الأم���ر  يتطلب  -ع��ن��دم��ا  بالطاقة 
التي  الغازية  التوربينية  المولدات  من  مجموعة 
الديزل، وتتكون من وحدتين من  ت�ستخدم وق��ود 

التوربينات الغازية، طاقة كل منهما 16.7 ميجاوات 
عند 13.8 كيلو فولت في الظروف المحلية لمدينة 
الريا�س، وت�ستمل محطة الطاقة الحتياطية اأي�ساً 
ديزل  وق��ود  وخ��زان  المولدات  على غرفة مراقبة 
�سعة 1350 متر مكعب بالإ�سافة اإلى محطات ال�سخ 

واإطفاء الحريق.
�صبكة التوزيع الكهربائي 

واأ�سار مدير عام الت�سغيل وال�سيانة اإلى اأن �سبكة 
التوزيع الكهربائي تتكون من خطوط تمتد تحت 
الأر���س على هيئة دوائر تنطلق من مبنى التوزيع 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ل��ت��غ��ذي م��ح��ط��ات ال��ت��وزي��ع المحولة 
الجامعة،  مناطق  مختلف  ف��ي  ال��واق��ع��ة  الفرعية 
وث��الث  ال��ط��الب  اإ���س��ك��ان  دائ���رت���ان لمنطقة  منها 
المدنية  للمنطقة  وواح��دة  الأكاديمية،  للمنطقة 
والمن�ساآت الريا�سية وغيرها، وتتكون هذه الدوائر 
القلب  المفردة   XLPE النحا�س  كابالت من  من 
والتي تمتد في اأنابيب مجمعة ومدفونة في اأخاديد 

خر�سانية.
الفرعية  التوزيع  محطات  اأن  العوفي  واأ���س��اف 
اإم��ا  تتكون  ف��ول��ت   220  -  380/ ف��ول��ت  كيلو   13.8
اأو غرفة خا�سة �سمن  من مبان �سغيرة م�ستقلة 
المبنى، وهي موزعة في المدينة الجامعية ح�سب 
مخطط توزيع الجهد المتو�سط للموقع، وتحتوي 
ك��ل محطة ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��م��ح��ولت ذات ال��ن��وع 
الجاف تتراوح �سعتها من 500 كيلو فولت اأمبير اإلى 
 )13.8( تحويل  بجهد  اأمبير  فولت  كيلو   )3000(

كيلو فولت /380 – 220 فولت.
وي��وج��د خلية دخ��ول وخلية خ��روج ذات الجهد 
13.8 ك��ي��ل��و ف���ول���ت وع�����دد م���ن خ���الي���ا ال��ح��م��اي��ة 
)ب���ع���دد  ف���ول���ت  ك��ي��ل��و  ل��ل��ج��ه��د 13.8  ب���ال���م���ح���ول 

المحولت( الموجودة في المحطة وتت�سل بطرف 
الجهد المنخف�س للمحولت مجموعة من لوحات 
تت�سل  وال���ت���ي  المنخف�س  ال��ج��ه��د  ذات  ال��ت��وزي��ع 
المحطة،  بتلك  المتعلقة  الكهربائية  ب��الأح��م��ال 
وه���ن���اك ل��وح��ة ت��ح��ك��م وم��راق��ب��ة ب��ال��م��ح��ول )بعد 
ال��م��ح��ولت( لمعرفة و���س��ع ال��م��ح��ول وم��راق��ب��ت��ه، 
وعنا�سر حماية لف�سل المحول في حالة الأعطال 
بالجهد  والمراقبة  الحماية  عنا�سر  تغذية  فيتم 
110 فولت م�ستمرة من وحدة التغذية الم�ستمرة 

وال�ساحن ومجموعة البطاريات.
مولدات الطوارئ الديزل

مولد  الفرعية  التوزيع  محطة  في  يوجد  كما 
باأحمال  تلقائياً  ويت�سل  ب��ال��دي��زل  يعمل  ط���وارئ 
الطوارئ في حالة حدوث عطل باإحدى المحولت 
التابعة لتلك المحطة وهذه المولدات تقت�سر على 
المباني التعليمية ومباني الخدمات العامة وقدرة 
هذه المولدات كافية لإم��داد التجهيزات الخا�سة 
األ تتوقف كالت�سالت و�سبكة الإن��ذار  التي يجب 

و�سخ المجاري، خزان مياه... الخ.
ي�����س��ار اإل����ى اأن ه���ذه ال�����س��ب��ك��ة ت��ت��ك��ون م���ن كافة 
ال��م��ح��ولت، م��ول��دات ال��ط��وارئ، ول��وح��ات ال�سغط 
المراقبة  واأج���ه���زة  التحكم  مفاتيح  ال��م��ت��و���س��ط، 
وال��ح��م��اي��ة ال��خ��ا���س��ة ب��ه��ا وال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي محطة 
التوزيع الفرعية اأما خطوط الفولطية المنخف�شة 
الخا�سة  والأج��ه��زة  المنخف�س  ال�سغط  ومفاتيح 
من  ج���زءاً  ت�سكل  ل  فهي  بالمباني  والخا�سة  بها 
اإن��م��ا  ال���م���راف���ق،  ال��خ��ا���س��ة بمنطقة  ال��م��وا���س��ف��ات 
تندرج تحت مهام ال�سيانة التابعة للمناطق نف�سها 
اإ�سكان  الريا�سية،  ال��ط��الب،  اإ���س��ك��ان  )التعليمية، 

اأع�ساء هيئة التدري�س، المباني العامة(.

ت�سلمت الجامعة م�سروع المعهد 
ال��ع��ل��م��ي ب��م��ح��اف��ظ��ة رف���ح���اء، وه��و 
بت�سميم  ج��دي��د  مبنى  ع��ن  ع��ب��ارة 
ن����م����وذج����ي وط�����اق�����ة ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
ق�سماً  وي�سم  ط��ال��ب،   500 ب���  تقدر 
للمتو�سط واآخر للثانوي بالإ�سافة 
وال��م��ع��ام��ل  الإداري  ال��م��ب��ن��ى  اإل����ى 

والمالعب.
الإدارة  ع�����ام  م����دي����ر  واأو������س�����ح 
فرح  عبداهلل  المهند�س  الهند�سية 
من  يتكون  ال��م�����س��روع  اأن  العتيبي 

الف�سول  وج��ن��اح  الإداري  المبنى 
ل���م���رح���ل���ت���ي���ن م��ن��ف�����س��ل��ت��ي��ن ع��ن 
ب��ع�����س��ه��م��ا، وم����وزع����ة ع��ل��ى ث��الث��ة 
ال�����س��اح��ات  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة  اأدوار، 
ال����خ����ارج����ي����ة والأ���������س��������وار و���س��ك��ن 

الحار�س والأمن.
واأ�ساف اأن المعهد قد اأن�سئ على 
اأر�س م�ساحتها 24.675 متر مربع، 
ومعايير  بموا�سفات  تنفيذه  وت��م 
�سالمة عالية، وا�ستملت تجهيزات 
اأجهزة عر�س  المعهد على  ف�سول 

اإ�سافة  حديثة،  تعليمية  وو�سائط 
متكامل  معمل  على  ا�ستماله  اإل��ى 
للحا�سب الآلي ي�ستوعب 35 طالباً، 
يتوفر لكل منهم جهاز خا�س مزود 
ب��خ��دم��ة الإن���ت���رن���ت. وي��ع��د معهد 
العلم  رواف���د  اأح���د  العلمي  رف��ح��اء 
الجامعة  اأن�ساأتها  التي  والمعرفة 
ل��ي��خ��دم اث��ن��ت��ي��ن وع�����س��ري��ن ق��ري��ة 
اإ�سافة  للمحافظة  تابعة  وه��ج��رة 
عدد  يبلغ  التي  رفحاء  مدينة  اإل��ى 

�سكانها نحو ثمانين األف ن�سمة.

يشمل معمال متكامال للحاسب اآللي مزودًا بخدمة اإلنترنت

الجامعة تتسلم مشروع المعهد 
العلمي في رفحاء 
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الرؤية
تقديم منظومة خدمات متميزة تتوفر فيها مقومات التوازن البيئي

الرسالة
العمــل عــى تحســن بيئــة املدينــة الجامعيــة بزيــادة الرقعــة الخــراء 

واملحافظــة عليهــا مــن خــال االســتثامر األمثــل لإلمكانيــات املتاحــة 

األهداف

الجامعيــة  املدينــة  احتياجــات  تغطيــة 
وتطويــر عمليــات االنتــاج واالكثــار واختيار 
النباتــات املامئــة للظــروف البيئيــة املحليــة.

ــة  ــري الحالي ــبكة ال ــر ش ــن وتطوي تحس
ــة. ــة حديث بأنظم

املســاهمة يف خدمــة املجتمــع  يف املحافظة 
ــى البيئة ع 1

2

3

المهــــــام
ــة  ــغيل وصيان ــد تش ــة بعق ــات الخاص ــع املواصف ــى وض اإلرشاف ع

ــة. ــة الجامعي ــري باملدين ــة وال ــامل الزراع أع

ــة  ــب باملدين ــودة  يف املكات ــة املوج ــات الداخلي ــة النبات ــة صيان  متابع
ــة. الجامعي

ــات  ــاج للحولي ــامل اإلنت ــة أع ــات ومتابع ــتل النبات ــى مش اإلرشاف ع
ــدة. ــواع عدي ــتات بأن ــاج الش ــرة وإنت ــة املزه ــتوية والصيفي الش

العمــل عــى وضــع الخطــط لتطويــر بعــض املواقــع الزراعيــة داخــل 
املدينــة الزراعيــة.

ــة  ــغيل وصيان ــد تش ــة بعق ــات الخاص ــع املواصف ــى وض اإلرشاف ع
ــة. ــة الجامعي ــري باملدين ــة وال ــامل الزراع أع

ــة  ــب باملدين ــودة  يف املكات ــة املوج ــات الداخلي ــة النبات ــة صيان  متابع
ــة. الجامعي

ــات  ــاج للحولي ــامل اإلنت ــة أع ــات ومتابع ــتل النبات ــى مش اإلرشاف ع
ــدة. ــواع عدي ــتات بأن ــاج الش ــرة وإنت ــة املزه ــتوية والصيفي الش

العمــل عــى وضــع الخطــط لتطويــر بعــض املواقــع الزراعيــة داخــل 
املدينــة الزراعيــة.
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المشاركات واإلنجازات

ــان  ــاركة يف مهرج املش
ــاض  ــع الري ربي

ــاركة يف االحتفاالت  املش
ــام يف الجامعة ــي تق الت

عمــل مواصفــة إلعــادة تأهيــل 
داخــل  الزراعيــة  املناطــق 
ومتابعــة  الطــاب  إســكان 
تنفيــذ العمــل فيها-املرحلــة 

الثانيــة

األقســام  مــع  املشــاركة 
ــارات امليدانية  ــة يف الزي املختلف
لبعــض املبــاين التــي تتبــع 
ــف مناطــق  للجامعــة يف مختل

اململكــة

الشــجرة  أســبوع  تفعيــل 
بالتعــاون مــع عــامدة شــؤون 

الطــاب

12345

قسم الزراعة
مساحات من البهجة في خدمة البيئة

اإلدارة العامــة للتشغيل والصيــانة
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مع تحيات

إحصائية لعدد األشجار والشجيرات ومغطيات التربة المنتجة في مشتل الجامعة سنويا 

العوفي  �سويلم  بن  �سالم  وال�سيانة  الت�سغيل  ع��ام  اأك��د مدير 
الرقعة  على  والمحافظة  بالت�سجير  الكبير  الجامعة  اهتمام 
الخ�سراء، لما لها من اأثر بالغ  في الراحة والطمئنان وتح�سين 
بيئة العمل �سواء للطالب والعاملين، ودائما ما تحظى باهتمام 
ومتابعة معالي مدير الجامعة الذي يوؤكد على �سرورة الهتمام 
اللم�سة  اإ���س��ف��اء  ف��ي  للم�ساهمة  وزي��ادت��ه��ا  ال��خ�����س��راء  بالرقعة 
الجمالية للجامعة وتنقية الهواء، مثمناً الجهود المبذولة من 
قبل المهند�سين الزراعيين، والإ�سرافيين الم�سوؤولين عن تنفيذ 

اأعمال ال�سيانة الزراعية لهذه الم�ساحات.
المكمل  ال��زراع��ة تعد  اأن  اإل��ى  العوفي  المهند�س �سالم  ولفت 
الأ�سا�سي لجميع المباني الجامعية، حيث يالحظ �سمود اأغلب 
المواقع الزراعية مع ارتفاع رتم التو�سع الإن�سائي داخل الجامعة 
العالقة ومن�سوبيها على بذل ق�سارى  الجهات ذات  مع حر�س 
الجهد في المحافظة على الرقعة الخ�سراء بالمدينة الجامعية 

واإعادة تح�سين المواقع المتاأثرة بعد انتهاء الأعمال.
من جانبه اأو�سح رئي�س ق�سم الزراعة باإدارة الت�سغيل وال�سيانة 
المهند�س عبد الرحمن المطوع اأن ق�سم الزراعة هو الذي يعنى  
ال��زراع��ي��ة  داخ���ل المدينة  الأع��م��ال  بالمتابعة والإ����س���راف على 
م�ستوى  على  بالزراعة  يتعلق  فيما  الإدارة   وتمثيل  الجامعية 
الجامعة وخارجها، ويهدف الق�سم اإلى تغطية احتياجات المدينة 
الجامعية من النباتات وتطوير عمليات الإنتاج والإكثار واختيار 
النباتات المالئمة للظروف البيئية المحلية، وتح�سين وتطوير 
خدمة  ف��ي  والم�ساهمة  حديثة،  باأنظمة  الحالية  ال���ري  �سبكة 

المجتمع  والمحافظة على البيئة.
وقدم ق�سم الزراعة الإدارة العامة للت�سغيل وال�سيانة نموذجاً 
متميزاً من حيث الم�ساركة مع اأمانة مدينة الريا�س في مهرجان 
رب��ي��ع ال��ري��ا���س ل��م��دة ت��زي��د ع��ن 12ع���ام���اً، حيث ت��ه��دف م�ساركة 
ال لخدمة المجتمع والم�ساهمة  الجامعة ال�سنوية وتواجدها الفعَّ
في تثقيف الزائرين وتعريفهم بالجامعة وتو�سيل ر�سالة زراعية 
)فيما يتعلق بت�سميم الجناح والنباتات المعرو�سة(، حيث يتم 
ال�ستفادة من النباتات المنتجة قدر الإمكان في تجميل الجناح.

الجامعة،  في  تقام  التي  الحتفالت  في  الق�سم  ي�سارك  كما 
الطالب،  ���س��وؤون  ع��م��ادة  م��ع  بالتعاون  ال�سجرة  اأ���س��ب��وع  وتفعيل 
الميدانية  ال��زي��ارات  في  المختلفة  الأق�سام  مع  اأي�ساً  وي�سارك 
لبع�س المباني التي تتبع للجامعة في مختلف مناطق المملكة، و 
يقوم بعمل موا�سفات اإعادة تاأهيل المناطق الزراعية داخل اإ�سكان 

الطالب ومتابعة تنفيذ العمل فيها.
وزودت الجامعة منذ اإن�سائها باأحدث ما تو�سل اإليه التقنية 
تغطية   تم  ال��ري حيث  ب�سبكات  يتعلق  فيما  الحديثة في حينه 
منطقة  م��ن  تنطلق  رئي�شية  ري  بخطوط  الجامعية  المدينة 
كذلك  روع��ي  كما  الفرعية،  ال��ري  �سبكات  بها  ويغذى  ال�سبكات 
ال���س��ت��ف��ادة الكاملة م��ن م��ي��اه ال�����س��رف ال��م��ع��اد تنقيتها ف��ي ري 
محطة  اإن�����س��اء  ت��م  حيث  مثمرة،  الغير  والأ���س��ج��ار  الم�سطحات 

حديثة لتنقية المياه لهذا الغر�س. 
الرئي�سي  وال��داع��م  النباتي  لالإنتاج  المولد  الم�ستل  ويعتبر 
وزه��ور  و�سجيرات  اأ�سجار  من  الجامعة  مرافق  لجميع  للزهور 
تربة،  مغطيات  وك��ذل��ك  داخلية  ون��ب��ات��ات  قطف  وزه���ور  حولية 
حيث تقدر م�ساحته بما يزيد عن 4000 متر مربع ويتكون من 
ال��زه��ور  لإن��ت��اج  المخ�س�سة  الزجاجية  ال�سوب  م��ن  مجموعة 
لتق�سية  ظ��ل  ببيوت  و  وال�سجيرات،  الأ���س��ج��ار  واإك��ث��ار  الحولية 
وكذلك  الخارجية،  الزراعية  بالمواقع  زراعتها  لتمهيد  الزهور 
وال�سجيرات،  والأ�سجار  الزينة  نخيل  لإنتاج  خارجية  م�ساحات 
بتزويد الق�سم باأحدث الآلت  حيث لم تبخل الجامعة م�سكوراً 
المتخ�س�سة في البذار حيث �ساعدت ب�سكل كبير في ال�ستثمار 

الأمثل لالأفراد العاملين بالموقع.
فريق  طريق  ع��ن  بالكامل  الجامعية  المدينة  تغطية  وتتم 
متخ�س�س لمتابعة المالحظات الفنية اإن وجدت حيث تم تق�سيم 
الزراعية  المنطقة  الأول���ى هي  اإل��ى 6 مناطق  زراع��ي��اً  الجامعة 
المح�سورة بين بوابة رقم )1( َو البوابة ال�سرفية، والثانية بين 
بوابة  ال�سرفية وبوابة رقم )6(، والثالثة بمنطقة اأع�ساء هيئة 
الخام�سة  اإ�سكان الطالب، وت�سمل  والرابعة بمنطقة  التدري�س، 
عبداهلل  الملك  مدينة  منطقة  وال�ساد�سة  الريا�سية،  المنطقة 

للطالبات.

رغم التوسع اإلنشائي 

اهتمام كبير بالزراعة والتشجير في الجامعة




