
�أبا  عبد�هلل  بن  �سليمان  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لجامعة  مدير  معالي  �أ�ساد 
و�لمعلومات  �لح�ساب  علوم  وكلية  �لمعلومات  تقنية  عمادة  بنجاح  �لخيل 
مفتوحة  �لعلمية  �لبحوث  تحرير  لنظام  م���زودًة  �لجامعة  تكون  �أن  ف��ي 
تمكن  �لتي  �لعالمية  �لأنظمة  �أح��د  يعد  و�ل���ذي   ،)LaTex( �لم�سدر 
�أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لباحثين من تحرير بحوثهم لن�سرها في م�سادر 
و�أو�سح  �لأو�سط.   �ل�سرق  كاأول جامعة عربية في  �لمختلفة،  �لمعلومات 
�لمنطقة،  في  �لوحيد  �لر�سمي  �لمزود  هي  �أ�سبحت  �لجامعة  �أن  معاليه 
�لأ���س��ع��دة،  ك��اف��ة  على  و�لبحثي  �لأك��ادي��م��ي  تميزها  �إل���ى  ي�ساف  م��ا  وه��و 
منوهاً �أّن �لجامعة ملتزمة بالم�سي قدماً في طريق �لتطوير و�لتحديث 
�لمعتمد على �لجودة و�لتميز، وهي في كل ذلك ل تحيد عن �لمبد�أ �لأول 
و�لمنهج �لأ�سيل �لذي ت�ستند عليه هذه �لجامعة �لعريقة بدعم من ولة 
�لأمر - حفظهم �هلل-، موؤّكد�ً على �أّن �لجامعة ت�سعى دوماً لفتح �آفاق من 

�لمجالت �لأكاديمية، و�لعلمية، و�لبحثية، بما يخدم طالبها وطالباتها، 
�ل�سامل  بمفهومها  �لتقنية  �أن  ونوه معاليه  �لأم��ر.  ويحقق تطلعات ولة 
وما يعين على ��ستخد�مها في جميع وحد�ت �لجامعة �أ�سبحت من �لأمور 
�ل�سرورية، �لتي ت�سخر لها �لإمكانات �لكبيرة �سو�ء كانت مادية �أو معنوية 

�أو كفاء�ت وخبر�ت، و�لجامعة تبذل �لكثير لتحقيقها.
و�أ�ساد معالي �لدكتور �أبا �لخيل بجهود ودعم خادم �لحرمين �ل�سريفين 
�لأمير  �لملكي  �ل�سمو  و�ساحب  �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �لملك 
�ل��وزر�ء  مجل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ول��ي  عبد�لعزيز  بن  نايف  بن  محمد 
و�ساحب �ل�سمو �لملكي �لأمير محمد بن �سلمان بن عبد�لعزيز ولي ولي 
�لعهد �لنائب �لثاني لرئي�س مجل�س �لوزر�ء - حفظهم �هلل -، في �لمجال 
»روؤية  �لتقنية من خالل  �لبيئة  تهيئة  و�لعمل على  و�لمعلومات،  �لتقني 
�لمملكة 2030«.                                                           »التفا�صيل �ص: 14«

د. العلم: الجامعة تهدف 
لنشر العلوم الشرعية والعربية 

للناطقين بغيرها

مطابع الجامعة.. خط متكامل 
من المعدات الحديثة لمسايرة 

التطور والتقنية الحديثة 

برج مياه الجامعة.. يمدها بـ 
8000 متر مكعب من مياه 

الشرب يوميا

عميدا الشريعة وشؤون 
الطالب يدشنان برامج وأنشطة 

النادي العلمية 
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أبا الخيل: البرنامج استجابة حقيقية لتوجهات المملكة وتأكيد لرؤيتها اإلنسانية

المقام السامي يوافق على رعاية مدير الجامعة لبرنامج 
دور النخب في تعزيز التعايش ونبذ التطرف واإلرهاب

�ل�سريفين  �ل��ح��رم��ي��ن  خ����ادم  م��و�ف��ق��ة  ����س���درت 
على  �هلل-  -حفظه  عبد�لعزيز  ب��ن  �سلمان  �لملك 
رع��اي��ة م��ع��ال��ي م��دي��ر �ل��ج��ام��ع��ة �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 
�لتدريبي  �أبا �لخيل للبرنامج  �سليمان بن عبد�هلل 
�ل����ذي ي��ن��ظ��م��ه ك��ر���س��ي ح����و�ر �ل��ح�����س��ار�ت �ل��م��ق��ام 
بال�سر�كة بين �لجامعة وجامعة �ل�سوربون باري�س1 
بمقر �لكر�سي بباري�س تحت عنو�ن »�أ�س�س ومبادئ 
�لإن�ساني  �لتعاي�س  �أج��ل  من  �لت�سال  وتطبيقات 
ونبذ �لكر�هية«، خالل �لمدة 16-18 محرم 1438ه�، 

�لمو�فق 17-19 �أكتوبر 2016م.

�لجامعة  م��دي��ر  م��ع��ال��ي  رف���ع  �لمنا�سبة  وب��ه��ذه 
�أب���ا �لخيل  ب��ن ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور �سليمان  �لأ���س��ت��اذ 
�سكره وتقديره لخادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك 
�سلمان بن عبد�لعزيز -حفظه �هلل-  على ما تجده 
دعم  م��ن  و�ل��دول��ي��ة  �لمحلية  وبر�مجها  �لجامعة 
حر�س  معاليه  مبيناً  �لكريم،  �لمقام  من  وعناية 
ما  �ل��دول��ي��ة  بر�مجها  تت�سمن  �أن  على  �لجامعة 
ونبذ  �لإن�ساني  و�لتعاي�س  �ل�سلم  تعزيز  �إل��ى  يدعو 
م��ظ��اه��ر �ل��غ��ل��و و�ل���ت���ط���رف، وذل����ك ف���ي ����س��ت��ج��اب��ة 
�لحرمين  خ��ادم  يقودها  �لتي  للتوجهات  حقيقية 

�ل�سريفين و�سمو ولي �لعهد، و�سمو ولي ولي �لعهد 
�لمملكة  مكانة  لتعزيز  جميعاً-  �هلل  –حفظهما 
فيها  �لنخب  وتمكين  دول��ي��ا،  �ل�سعودية  �لعربية 
قياما  �لإن�ساني  �لتعاي�س  تعزيز  ف��ي  �لإ���س��ه��ام  م��ن 
�لبالد  ه��ذه  عليها  قامت  �لتي  �لعظيمة  بالر�سالة 
لل�سالم  تدعو  بموجبها  فتئت  وم��ا  تاأ�سي�سها  منذ 
و�لتعاي�س بين �لأمم و�ل�سعوب. وهو ما �أكدت عليه 
روؤيتها �لحديثة 2030 �لتي ت�ستلهم ما�سي �لمملكة 
ذ�ت  �إ�سالمية  وتقيم عليه ما يعزز مكانتها كدولة 
ما�سي مجيد وحا�سر ز�هر. »التفا�صيل �ص: 2، 3«

الجامعة األولى عربيًا في نظام تحرير البحوث العلمية

ت�سكيل  �إع���ادة  على  م��وؤخ��ر�ً،  �لمنعقدة  �لأول���ى  جل�سته  ف��ي  �لجامعة  مجل�س  و�ف��ق 
�لمجل�س نخبة من  و�ل�سنة، و�سم  �لقر�آن  �لعلمي في  �لإعجاز  در��سات  مجل�س معهد 
�لمخت�سين في در��سات �لإعجاز في �لأق�سام �لعلمية في �لجامعة. و�أ�ساد عميد �لمعهد 
معالي  بجهود  �لهويمل،  محمد  بن  نا�سر  �لدكتور  للمعهد  �لعلمي  �لمجل�س  ورئي�س 
مدير �لجامعة �لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل �أبا �لخيل ودعمه للمعهد من خالل 
ت�سخير �إمكانات �لجامعة وطاقاتها �لمادية و�لب�سرية و�لمعنوية؛ تاأكيد�ً لمنهجها في 
خدمة كتاب �هلل تعالى و�سنة نبيه �سلى �هلل عليه و�سلم، وتحقيقاً لتوجيهات حكومة 
لإعانة  �لمعهد؛  في  تتمثل  بحثية  بيئة  توفير  �ل�سريفين، من خالل  �لحرمين  خادم 
�لقر�آن  في  �لإع��ج��از  �أ���س��ر�ر  تجلي  �لتي  ودر��ساتهم  باأبحاثهم  �لقيام  على  �لباحثين 
�لكريم و�ل�سنة �لنبوية �لمطهرة.                                                     »التفا�صيل �ص: 15«

إعادة تشكيل مجلس معهد دراسات 
اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

�لجامعة،  م��دي��ر  م��ع��ال��ي  رع���ى  ك��ري��م،  ���س��ام  بتوجيه 
رئي�س مجل�س كر��سي �لبحث �لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان 
ب��ن ع��ب��د�هلل �أب��ا�ل��خ��ي��ل، �ل��ن��دوة �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي ينظمها 
جامعة  بين  بال�سر�كة  �لمقام  �لح�سار�ت  حو�ر  كر�سي 
بعنو�ن  بانتيون  ب��اري�����س1،  �ل�سوربون  وجامعة  �لإم���ام 

»�لتمثيالت �لمكانية ل�سبه �لجزيرة �لعربية«. 
و�أكد معاليه في �لكلمة �لتي �ألقاها في حفل �فتتاح 
فعاليات �لندوة بباري�س، �أن �لثقافات �لمختلفة بع�سها 
يخدم  لما  ��ستمر�ر  وه��ي  بع�س،  من  مقوماته  ي�ستمد 

�لعالم وي�سيع روح �لتفاهم.
و�أ�ساف معاليه �أن كر�سي حو�ر �لح�سار�ت يهدف من 
خالل هذه �لفعالية �إلى تبيان �لحق وفق منهج علمي 
تاأ�سيلي لتاريخ �لأديان �لتي تدعو �لى �لخير و�لف�سل.
�لفعالية  �لجامعة وهي ترعى هذه  �إن  وقال معاليه 
�لعلمية م��ن خ���الل ك��ر���س��ي ح���و�ر �ل��ح�����س��ار�ت وغ��ي��ره 
من �لكر��سي و�لمعاهد و�لمر�كز في �لمملكة �لعربية 
�ل�سعودية وخارجها تدرك �لدور �لقيادي و�لموؤثر لها، 
خ�سو�سا في هذ� �لوقت �لذي نحتاج فيه �إلى �لتعاون 
و�لأم���ان  �لأم���ن  ي�سيع  حتى  �لجهد  وب���ذل  و�لتعاي�س 

و�ل���������س����الم ف����ي �ل���ع���ال���م، 
�أن������ه ل ي��م��ك��ن  م�����س��ي��ف��ا 
�إذ�  �إل  ذل���ك  يتحقق  �أن 
�لحقيقي  ب���دورن���ا  ق��م��ن��ا 
ك���م���وؤ����س�������س���ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وب��ح��ث��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ال��ع��ل��م، 
�لديانات  كل  �أن  و�أدرك��ن��ا 
ف���ي �أ���س��ل��ه��ا ت���دع���و �إل���ى 
�ل������م������ب������ادئ �ل�������س���ام���ي���ة 
�لقائم  �لتعاي�س  لتر�سيخ 
بين  �لتفاهم  �أ�سا�س  على 

�ل�سعوب.  
و�����س����دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
�لندوة  �إثر�ء هذه  �أهمية 
و�لحو�ر  �لجاد  بالنقا�س 

�لبناء و�لطرح �لعلمي بعيد� عن �لتع�سب و�لموؤثر�ت، 
وقال �إن هذ� �لنقا�س يقودنا �إلى �لو�سول للماأمول باإذن 

�هلل. 
و�أ�ساد معاليه بالجهود �لتي تبذلها ممثليات �لمملكة 

ف��ي �ل���خ���ارج، م��وؤك��د� في 
مثل  �أن  ن��ف�����س��ه  �ل���وق���ت 
هذه �لجهود تعك�س و�قع 
�لتي تعد ر�عية  �لمملكة 
ل����الإ�����س����الم �ل�������س���ح���ي���ح، 
وذل��ك من خ��الل تقديم 
للمحتاجين   �ل��م��ع��ون��ات 
م�������ن خ���������الل �لع������م������ال 
�لإن�سانية و�لخيرية �لتي 
ت��ح��ق��ق �ل���ع���دل و�لأم�����ن 
�أن  و�ل���م�������س���او�ة، م���وؤك���د� 
�ل���ج���ام���ع���ة ب�����دوره�����ا ل��ن 
�لكر�سي،  دعم  في  تتردد 
و�لعاملين فيه من هيئة 
�إ���س��ر�ف��ي��ة وع��ل��م��ي��ة حتى 

ن�سل �إلى �لهدف �لذي �أ�س�س من �أجله �لكر�سي.
و�أثنى معاليه على جهود �لكر�سي، د�عياً معاليه �إلى 
�لطابع  ذ�ت  �لعلمية  �ل��در����س��ات  على  �لتركيز  ���س��رورة 

�لعميق لتتنا�سب مع �لو�قع �لذي نعي�سه �ليوم. 

�ل�سريفين  �لحرمين  و�أع��رب عن �سكره لمقام خادم 
�لملك �سلمان بن عبد�لعزيز وولي عهده �لأمين وولي 
ولي عهده على دعمهم وتوجيههم �ل�سديد في تنظيم 
�ل�سالم  لإ���س��اع��ة  �ل��الم��ح��دود  ودع��م��ه��م  �لفعالية  ه��ذه 
و�لتعاي�س �لإن�ساني بين �ل�سعوب، كما قدم معاليه �سكره 
لمعالي �سفير خادم �لحرمين �ل�سريفين بباري�س �لأ�ستاذ 
�لدكتور خالد بن محمد �لعنقري �لذي يقف ور�ء كل 
�لنجاحات �لمتحققة في كر�سي حو�ر �لح�سار�ت، كما 
باري�س1،  �ل�سوربون  جامعة  على  للقائمين  �سكره  قدم 
�لدكتورة جو�ن  �لجامعة  رئي�س  بنائبة  بانتيون ممثلة 
ب��اري�����س1، للعالقات  �ل�����س��ورب��ون  دي��ف��ول، وك��ي��ل جامعة 
بوتريا،  فيليب  �ل��دك��ت��ور  �لكر�سي  و�أ���س��ت��اذ  �لخارجية، 
كما �سكر معاليه �أع�ساء �لهيئتين �لإ�سر�فية و�لعلمية 
كر��سي  مجل�س  رئي�س  نائب  �لجامعة  وكيل  ورئي�سهما 
�لأ�ستاذ  �لبحث و�لم�سرف على برنامج كر��سي �لبحث 
برنامج  ومدير  �لع�سكر،  عبد�لعزيز  بن  فهد  �لدكتور 
كر��سي �لبحث �لمكلف �لدكتور �سالح بن زيد �لعنزي 

وجميع �لم�ساركين في �إنجاح هذه �لندوة.  
»التفا�صيل �ص:3«

خالل رعايته ندوة التمثيالت المكانية لشبه الجزيرة العربية بباريس

مدير الجامعة: األديان في أصلها تنبذ التطرف وتدعو للتعايش
جهود الجامعة مستمرة لتحقيق رسالة المملكة ليشيع األمن والسالم العالم
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�سدرت مو�فقة خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد�لعزيز -حفظه 
�أبا  عبد�هلل  بن  �سليمان  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لجامعة  مدير  معالي  رعاية  على  �هلل- 
بال�سر�كة  �لمقام  �لح�سار�ت  كر�سي حو�ر  ينظمه  �لذي  �لتدريبي  للبرنامج  �لخيل 
بين �لجامعة وجامعة �ل�سوربون باري�س1 بمقر �لكر�سي بباري�س تحت عنو�ن »�أ�س�س 
خالل  �لكر�هية«،  ونبذ  �لإن�ساني  �لتعاي�س  �أج��ل  من  �لت�سال  وتطبيقات  ومبادئ 

�لمدة 16-18 محرم 1438ه�، �لمو�فق 17-19 �أكتوبر 2016م.
وبهذه �لمنا�سبة رفع معالي مدير �لجامعة �لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل 
�أبا �لخيل �سكره وتقديره لخادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك �سلمان بن عبد�لعزيز 
-حفظه �هلل-  على ما تجده �لجامعة وبر�مجها �لمحلية و�لدولية من دعم وعناية 
من �لمقام �لكريم، مبيناً معاليه حر�س �لجامعة على �أن تت�سمن بر�مجها �لدولية 

ما يدعو �إلى تعزيز �ل�سلم و�لتعاي�س �لإن�ساني ونبذ مظاهر �لغلو و�لتطرف، وذلك 
في ��ستجابة حقيقية للتوجهات �لتي يقودها خادم �لحرمين �ل�سريفين و�سمو ولي 
�لعهد، و�سمو ولي ولي �لعهد –حفظهما �هلل جميعاً- لتعزيز مكانة �لمملكة �لعربية 
�ل�سعودية دوليا، وتمكين �لنخب فيها من �لإ�سهام في تعزيز �لتعاي�س �لإن�ساني قياما 
بالر�سالة �لعظيمة �لتي قامت عليها هذه �لبالد منذ تاأ�سي�سها وما فتئت بموجبها 
�أكدت عليه روؤيتها �لحديثة  تدعو لل�سالم و�لتعاي�س بين �لأمم و�ل�سعوب. وهو ما 
2030 �لتي ت�ستلهم ما�سي �لمملكة وتقيم عليه ما يعزز مكانتها كدولة �إ�سالمية ذ�ت 
ما�سي مجيد وحا�سر ز�هر. من جانبه بين وكيل �لجامعة للدر��سات �لعليا و�لبحث 
عبد�لعزيز  بن  فهد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لبحث  كر��سي  رئي�س مجل�س  ونائب  �لعلمي، 
نظمها  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �ل��ن��دوة  لتو�سيات  تفعيال  ي��اأت��ي  �لبرنامج  ه��ذ�  �أن  �لع�سكر 

�لكر�سي في مدينة �لريا�س في �سهر يناير 2015م، بعنو�ن »دور �لجامعات و�لمر�كز 
�أن  �سرورة  على  �لتاأكيد  �إلى  �نتهت  �لتي  �لح�سار�ت«  حو�ر  في  و�لثقافية  �لبحثية 
ي�سهم �لكر�سي في تعزيز قدر�ت �لنخب �لفكرية و�لأكاديمية في �لتعاي�س �لإن�ساني 
�أن �لبرنامج ي�ستهدف تعزيز دور �لنخب  ونبذ �لتطرف و�لإره��اب، م�سيفاً �سعادته 
�لحكومية  و�لموؤ�س�سات  �لجامعات  في  بالآخر  بالت�سال  �لعالقة  ذ�ت  �لأكاديمية 
و�لأهلية وغير �لربحية في خدمة �لإن�سانية، من خالل تبادل �لمعارف و�لخبر�ت 
وتنمية �لمهار�ت �لتطبيقية في هذ� �لمجال، وبحث عالقة �لمتغير�ت �لدولية بما 
ي�سهده �لعالم من ��سطر�ب وتناحر، و�لتاأكيد على دور �لنخب في توجيه �لم�سار 
نحو �تخاذ �لتفاهم �سبياًل للتعاي�س بين �لأمم و�ل�سعوب، و�لم�ساهمة في تاأهيل جيل 

من �لباحثين و�لم�ست�سارين �ل�سعوديين �لمتخ�س�سين في �لعالقة بالآخر.

أبا الخيل: البرنامج استجابة حقيقية لتوجهات المملكة وتأكيد لرؤيتها اإلنسانية

المقام السامي يوافق على رعاية مدير الجامعة للبرنامج 
التدريبي عن دور النخب في تعزيز التعايش ونبذ التطرف واإلرهاب

�أب��ا  �سليمان  �ل��دك��ت��ور  �لأ���س��ت��اذ  �لجامعة  م��دي��ر  معالي  �أك���د 
�لخيل على �سعي �لجامعة �لجاد لتحقيق روؤية وتطلعات ولة 
�لتو�سط  منهج  تمثل  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �هلل-  حفظهم   – �لأم����ر 
�أقطار  ف��ي �سيادة �لأم���ن و�ل�����س��الم كافة  و�لع��ت��د�ل و�لإ���س��ه��ام 
مبيناً  بالح�سنى،  و�لحو�ر  للتعاي�س  �لدعوة  خالل  من  �لعالم 
�أن ما تقوم به �لجامعة ممثلة بكر�سي حو�ر �لح�سار�ت �لمقام 
بال�سر�كة مع جامعة �ل�سوربون باري�س1 تمليه مكانة �لجامعة 
ور�سالتها �لعالمية باعتبارها جامعة وطنية ذ�ت ر�سالة عالمية، 
منذ  �لمملكة  عليها  قامت  �لتي  �لرئي�سة  �لمبادئ  على  ترتكز 
تاأ�سي�سها على يد جاللة �لمغفور له �لملك عبد�لعزيز، ل�سيما 

و�أنه –رحمه �هلل- و��سع �للبنة �لأولى للجامعة.
�لبرنامج  ختام  ف��ي  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  ف��ي  معاليه  و���س��دد 
�أقامه كر�سي حو�ر �لح�سار�ت بباري�س بعنو�ن  �لتدريبي �لذي 
»�أ�س�س ومبادئ وتطبيقات �لت�سال من �أجل �لتعاي�س �لإن�ساني 
ونبذ �لكر�هية« خالل �لمدة 16-18 وحرم 1438ه�، �لمو�فق 17-
19 �أكتوبر 2016م على �أن مما يعول فيه على �أ�ساتذة �لجامعات 
�لع�سر  �لتعامل �لإيجابي مع متغير�ت  و�لنخب �لجامعية هو 
تاأخذ  �لتي  �لمو�سوعية  للنظر�ت  �لآخ��ر  �لعالقة مع  و�إخ�ساع 
فيه  لما  �لآف���اق  وت�ست�سرف  و�لمفا�سد  �لم�سالح  �لعتبار  في 
م�سلحة �لدين و�لوطن وتحقيق تطلعات ولة �لأمر وما ي�سهم 
�أهمية  على  معاليه  و���س��دد  �لإن�����س��ان��ي��ة.  �لم�سالح  تحقيق  ف��ي 
ترجمة ما قدم في هذ� �لبرنامج لنرى �آثارها على �لمجتمعات، 
و�أ�ساف معاليه �أننا نحتاج �أن نبين �لمنهج �ل�سحيح �لذي ت�سير 
عليه �لمملكة ليعلم �لعالم �أن �لدين �لإ�سالمي دين يقوم على 
نبذ �لتطّرف و�لإرهاب و�لُغلو و�أن هذ� �لبرنامج �لتدريبي �لذي 
�لجامعة  به  تقوم  ما  على  دليل  �ليوم  فعالياته  �ختتام  نح�سر 
لدعم ر�سالة �لمملكة ولذ� فهي د�ئما ما تجد �لتاأييد و�لموؤ�زرة 

و�لمباركة من ولة �أمرنا حفظهم �هلل جميعا.
وقال معاليه: اإذا كنا اليوم نختتم هذا الن�شاط الذي ينظمه 
�لقادم  كر�سيا  �لأ�سبوع  فاأننا �سند�سن  كر�سي حو�ر �لح�سار�ت 
�آخر في جامعة بولونيا باإيطاليا با�سم كر�سي �لملك عبد�لعزيز 

ل��ل��در����س��ات �لإ���س��الم��ي��ة، م��وؤك��د� �أن ه��ذه �ل��خ��ط��و�ت لها دلل��ة 
و�لبحثية  �لتعليمية  بموؤ�س�ساتها  دولتنا  �أن  �إل��ى  ت�سير  عميقة 
�ل�سلم  وتعزيز  و�ل��خ��ب��ر�ت  بالمعارف  �لعالم  �إث���ر�ء  �إل��ى  ت�سعى 
عدة  �سيعقبه  �لتدريبي  �لبرنامج  ه��ذ�  �أن  م�سيفاً  و�ل�����س��الم، 
بر�مج في �سكل ندو�ت ودور�ت متعددة في مفاهيمها ور�سالتها 
�ل�سوربون باري�س 1 وذلك  �لإم��ام وجامعة  وروؤيتها في جامعة 

تفعيال لر�سالة �لكر�سي و�أهد�فه.
بالم�ستحقات  �أوف��ت  �لجامعة  �أن  �لمدير  معالي  و��ستطرد 
�لمترتبة عليها لتمويل كر�سي حو�ر �لح�سار�ت حيث  �لمالية 
تم �إيد�ع �لدفعات �لم�ستحقة على �لجامعة في ح�ساب �لكر�سي 
متطلعا معاليه �إلى �أن يرى �لجميع ثمار هذ� �لتمويل و��سحا 
�سرورة  على  موؤكد�  و�لبحثية،  �لعلمية  �لكر�سي  ن�ساطات  في 
على  �لمتدربون  تلقاها  �لتي  و�لخبر�ت  �لمعارف  تنعك�س  �أن 
تفاعلهم في مجال الحوار والدعوة اإلى التعاي�ش في الأو�شاط 

�لمحلية و�لدولية �لتي يتعاملون فيها.
�ل�سكر و�لتقدير لمقام خادم  ووجه معاليه في ختام كلمته 
�سعود  �ل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين 
ول�سمو ولي عهده �لأمين �لأمير محمد بن نايف بن عبد�لعزيز 

ول�سمو ولي ولي �لعهد �لأمير محمد بن �سلمان –حفظهم �هلل 
و�لدولية  �لمحلية  وبر�مجها  �لجامعة  ما تجده  جميعا- على 
�لمقام  مو�فقة  �أن  معاليه  مبينا  محدود،  ل  ودع��م  تقدير  من 
�أكبر  �لتدريبي  �لبرنامج  لهذ�  رعايته  على  �لكريم  �ل�سامي 
دللة على تقدير �لقيادة �لر�سيدة للجامعة وتثمين مبادر�تها 
�لدولية. كما قدم معاليه �سكره لمعالي �سفير خادم �لحرمين 
�لعنقري  �لدكتور خالد بن محمد  �لأ�ستاذ  �ل�سريفين بباري�س 
على جهوده في �إنجاح �أعمال �لكر�سي، كذلك قدم معاليه �سكره 
ر�أ�سهم  �لح�سار�ت وعلى  للقائمين على كر�سي حو�ر  وتقديره 
�لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  للكر�سي  �لإ���س��ر�ف��ي��ة  �للجنة  رئي�س 
�لعليا  للدر��سات  �لجامعة  وكيل  �لع�سكر  عبد�لعزيز  بن  فهد 
و�أ�ستاذ  �لبحث  كر��سي  مجل�س  رئي�س  ونائب  �لعلمي  و�لبحث 
�لبحث  كر��سي  برنامج  ومدير  بوتريا  فليب  �لدكتور  �لكر�سي 
�لمكلف �لدكتور �سالح بن زيد �لعزي على جهودهم في �إنجاز 
هذه �لدورة. وكان حفل ختام �لبرنامج �لتدريبي قد بد�أ بكلمة 
وفعالياته  �أه��د�ف��ه  فيه  بين  بوتريا  د.فيليب  �لكر�سي  لأ�ستاذ 
لختام  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  �ل��ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  لمعالي  �ل�سكر  م��ق��دم��ا 
�لبرنامج، ثم �ألقى رئي�س �للجنة �لإ�سر�فية للكر�سي كلمة �سكر 

فيها معالي مدير �لجامعة على ما وجده �لبرنامج �لتدريبي 
�لتي  و�لندوة  �لبرنامج  هذ�  �أن  مبينا  معاليه،  من  �هتمام  من 
تو��سل نجاحات  ي��دلن بجالء على  �لكر�سي  �إط��ار  �ستعقد في 
�لمحلي  �لم�ستويين  �لجامعة على  �لبحث في  كر��سي  برنامج 
�لبرنامج  ف��ي  �لم�ساركين  كلمة  �أل��ق��ي��ت  ذل���ك  ب��ع��د  و�ل���دول���ي، 
�ألقاها �لدكتور علي بن يو�سف �لزهر�ني وكيل كلية �لدر��سات 
�لقائمين  فيها  �سكر  �لقرى  �أم  بجامعة  و�لأنظمة  �لق�سائية 
ع��ل��ى ك��ر���س��ي ح����و�ر �ل��ح�����س��ار�ت وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م م��ع��ال��ي م��دي��ر 
�أبا �لخيل مثنيا  �لجامعة �لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل 
تحققها  �لتي  �لمتميزة  و�لنجاحات  �لر�ئعة   �ل��م��ب��ادر�ت  على 
�لتي  �لكبيرة  �لفائدة  على  نف�سه  �لوقت  في  موؤكد�  �لجامعة، 

جناها �لم�ساركون في �لدورة.
ق��ي��اد�ت  �ل���ذي �ختتم ح�سره ع��دد م��ن  �ل��ب��رن��ام��ج  �أن  ي��ذك��ر 
�لأق�سام  وروؤ���س��اء  و�لعمد�ء  �لوكالء  من  �ل�سعودية  �لجامعات 
�إلى جانب عدد من م�سوؤولى �لقطاعات �لحكومية ذ�ت �لعالقة 
بالت�سال بالآخر، و�سمل عدة محا�سر�ت تناولت �أ�س�س �لت�سال 
جانب  �إل���ى  وم��ه��ار�ت��ه،  وم��ب��ادئ��ه  �لح�ساري  و�ل��ح��و�ر  �لثقافي 
قدمتها  �لجتماعي  �لتو��سل  و���س��ائ��ل  على  عملية  تطبيقات 
د.ليد� من�سور من جامعة نانتير باري�س 10، وتحديات �لحو�ر 
رينايود، من  د.ك��ارول  العن�شرية نموذجاً، قدمتها  الآخ��ر:  مع 
جامعة �سانتر، كما قدم د. عبد�هلل بن مو�سى �لطاير، م�ست�سار 
محا�سرة  فرن�سا  في  �ل�سريفين  �لحرمين  خادم  �سفير  معالي 
�لتعاي�س  بتحقيق  وعنايتها  �لآخ���ر،  من  �لمملكة  موقف  ح��ول 
من  ه��وب  د.نيكول�س  وق��دم  �ل��دول��ي،  �ل�سلم  وتعزيز  �لإن�ساني 
�لدولية  �لمتغير�ت  باري�س1 محا�سرة حول  �ل�سوربون  جامعة 
في  و�لإع���الم  �ل�سحافة  ودور  ب��الآخ��ر،  بالت�سال  �لعالقة  ذ�ت 
�لت�����س��ال  ح���ول  تطبيقية  بحلقة  �ل��ب��رن��ام��ج  و�خ��ت��ت��م  �ل���ح���و�ر، 
اأدارها  نقا�ش ونماذج واقعية،  النخب فيه: حلقة  بالآخر، ودور 
�أ.د. عبد�هلل بن محمد �لرفاعي، عميد كلية �لإعالم و�لت�سال 
بالجامعة ، و�أ�ستاذ كر�سي �ليون�سكو للحو�ر بين �أتباع �لديانات 

و�لثقافات.

رعى في باريس ختام البرنامج التدريبي حول التعايش ونبذ الكراهية 

مدير الجامعة: دولتنا بمؤسساتها العلمية والبحثية داعية سالم وتعايش 
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�ل�سنة )36( �لعدد )704( 3مرآة الجامعة

معالي  رع���ى  ك��ري��م،  ���س��ام  بتوجيه 
مدير �لجامعة، رئي�س مجل�س كر��سي 
بن  �سليمان  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لبحث 
�لدولية  �ل��ن��دوة  �أب��ا�ل��خ��ي��ل،  ع��ب��د�هلل 
�لتي ينظمها كر�سي حو�ر �لح�سار�ت 
�لإم��ام  جامعة  بين  بال�سر�كة  �لمقام 
بانتيون  باري�س1،  �ل�سوربون  وجامعة 
ل�سبه  �لمكانية  »�لتمثيالت  بعنو�ن 

�لجزيرة �لعربية«. 
و�أك������د م��ع��ال��ي��ه ف���ي �ل��ك��ل��م��ة �ل��ت��ي 
�أل���ق���اه���ا ف���ي ح��ف��ل �ف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ات 
�ل���ث���ق���اف���ات  �أن  ب����ب����اري���������س،  �ل�����ن�����دوة 
مقوماته  ي�ستمد  بع�سها  �لمختلفة 
يخدم  لما  ��ستمر�ر  وه��ي  بع�س،  من 

�لعالم وي�سيع روح �لتفاهم.
ح��و�ر  ك��ر���س��ي  �أن  معاليه  و�أ����س���اف 
�ل��ح�����س��ار�ت ي��ه��دف م��ن خ���الل ه��ذه 
�لحق وفق منهج  تبيان  �إلى  �لفعالية 
�لتي  �لأدي���ان  لتاريخ  تاأ�سيلي  علمي 

تدعو �لى �لخير و�لف�سل.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه �إن �ل��ج��ام��ع��ة وه��ي 
ت��رع��ى ه����ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة من 
خالل كر�سي حو�ر �لح�سار�ت وغيره 
من �لكر��سي و�لمعاهد و�لمر�كز في 
�ل�سعودية وخارجها  �لعربية  �لمملكة 
ت��درك �ل���دور �ل��ق��ي��ادي و�ل��م��وؤث��ر لها، 
خ�سو�سا في هذ� �لوقت �لذي نحتاج 
ف��ي��ه �إل����ى �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ع��اي�����س وب��ذل 
�ل��ج��ه��د ح��ت��ى ي�سيع �لأم����ن و�لأم����ان 
و�ل�����س��الم ف��ي �ل��ع��ال��م، م�سيفا �أن���ه ل 
قمنا  �إذ�  �إل  ذل���ك  يتحقق  �أن  يمكن 
تعليمية  كموؤ�س�سات  �لحقيقي  بدورنا 
وب��ح��ث��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ال��ع��ل��م، و�أدرك����ن����ا �أن 
ك��ل �ل��دي��ان��ات ف��ي �أ���س��ل��ه��ا ت��دع��و �إل��ى 
�لتعاي�س  لتر�سيخ  �ل�سامية  �لمبادئ 
�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �أ����س���ا����س �ل��ت��ف��اه��م بين 

�ل�سعوب.  
�إث���ر�ء  �أه��م��ي��ة  و���س��دد معاليه ع��ل��ى 
و�لحو�ر  �لجاد  بالنقا�س  �لندوة  هذه 
�ل��ب��ن��اء و�ل���ط���رح �ل��ع��ل��م��ي ب��ع��ي��د� عن 

هذ�  �إن  وق���ال  و�ل��م��وؤث��ر�ت،  �لتع�سب 
�لنقا�س يقودنا �إلى �لو�سول للماأمول 

باإذن �هلل. 
و�أ�ساد معاليه بالجهود �لتي تبذلها 
ممثليات �لمملكة في �لخارج، موؤكد� 
في �لوقت نف�سه �أن مثل هذه �لجهود 
تعك�س و�قع �لمملكة �لتي تعد ر�عية 
وذلك من خالل  �ل�سحيح،  لالإ�سالم 
من  للمحتاجين   �ل��م��ع��ون��ات  تقديم 
و�لخيرية  �لإن�سانية  �لعمال  خ��الل 
�لتي تحقق �لعدل و�لأمن و�لم�ساو�ة، 
موؤكد� �أن �لجامعة بدورها لن تتردد 
في دعم �لكر�سي، و�لعاملين فيه من 
هيئة �إ�سر�فية وعلمية حتى ن�سل �إلى 
�لهدف �لذي �أ�س�س من �أجله �لكر�سي.
و�أثنى معاليه على جهود �لكر�سي، 
�لتركيز  ���س��رورة  �إل���ى  معاليه  د�ع��ي��اً 
�لطابع  ذ�ت  �لعلمية  �ل��در����س��ات  على 
�ل��ذي  �ل��و�ق��ع  م��ع  لتتنا�سب  �لعميق 

نعي�سه �ليوم. 
و�أع������رب ع���ن ���س��ك��ره ل��م��ق��ام خ���ادم 
�سلمان  �لملك  �ل�سريفين  �لحرمين 
�لأم��ي��ن  ع��ه��ده  وول���ي  ب��ن عبد�لعزيز 
وول��������ي ول�������ي ع����ه����ده ع����ل����ى دع���م���ه���م 
وت���وج���ي���ه���ه���م �ل�������س���دي���د ف����ي ت��ن��ظ��ي��م 
�لالمحدود  ودعمهم  �لفعالية  ه��ذه 
�لإن�ساني  و�لتعاي�س  �ل�سالم  لإ�ساعة 
ب���ي���ن �ل�������س���ع���وب، ك���م���ا ق�����دم م��ع��ال��ي��ه 
�لحرمين  خادم  �سفير  لمعالي  �سكره 

�لدكتور  �لأ�ستاذ  بباري�س  �ل�سريفين 
خ���ال���د ب����ن م��ح��م��د �ل���ع���ن���ق���ري �ل����ذي 
�لمتحققة  �لنجاحات  ك��ل  ور�ء  يقف 
ف���ي ك��ر���س��ي ح����و�ر �ل���ح�������س���ار�ت، كما 
جامعة  ع��ل��ى  للقائمين  ���س��ك��ره  ق���دم 
ممثلة  بانتيون  ب��اري�����س1،  �ل�سوربون 
ب��ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س �ل��ج��ام��ع��ة �ل��دك��ت��ورة 
جو�ن ديفول، وكيل جامعة �ل�سوربون 
باري�س1، للعالقات �لخارجية، و�أ�ستاذ 
�ل��ك��ر���س��ي �ل���دك���ت���ور ف��ي��ل��ي��ب ب��وت��ري��ا، 
�لهيئتين  �أع�����س��اء  معاليه  �سكر  كما 
وكيل  ورئي�سهما  و�لعلمية  �لإ�سر�فية 

�لجامعة نائب رئي�س مجل�س كر��سي 
�ل���ب���ح���ث و�ل���م�������س���رف ع���ل���ى ب��رن��ام��ج 
ك���ر�����س���ي �ل��ب��ح��ث �لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور 
ومدير  �لع�سكر،  عبد�لعزيز  بن  فهد 
ب���رن���ام���ج ك���ر�����س���ي �ل���ب���ح���ث �ل��م��ك��ل��ف 
�ل���دك���ت���ور ����س���ال���ح ب����ن زي�����د �ل��ع��ن��زي 
هذه  �إن��ج��اح  ف��ي  �لم�ساركين  وجميع 

�لندوة.  
�أث���ن���ى م��ع��ال��ي �سفير  م���ن ج��ان��ب��ه، 
بباري�س  �ل�سريفين  �لحرمين  خ��ادم 
�لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن محمد 
�لعنقري في كلمته �لتي �ألقاها نيابة 

بن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  �لم�ست�سار  عنه 
م��و���س��ى �ل��ط��اي��ر ع��ل��ى ج��ه��ود جامعة 
�لإم��������ام وح�������س���ور م���ع���ال���ي م��دي��ره��ا 
عبد�هلل  بن  �سليمان  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
�أب��ال��خ��ي��ل ل���ه���ذه �ل����ن����دوة، م��ب��ي��ن��ا �أن 
�هتماماته  يالم�س  �ل��ن��دوة  مو�سوع 
�ل��ع��ل��م��ي��ة م��ن��ذ �أن ك���ان �أك��ادي��م��ي��ا ثم 
ثم  و�لقروية  �لبلدية  لل�سوؤون  وزي��ر� 
وزير� للتعليم �لعالي، ثم �إ�سر�فه على 
�لأطل�س �ل�سعودي في طبعتيه �لأولى 
و�لثانية وهو �لأطل�س �لذي مكن من 
ك�سف كنوز من �لمعروفة �لتي توثق 
عالقة �لإن�سان بالمكان في �لجزيرة 

�لعربية.
وذك������ر م��ع��ال��ي��ه ب���ج���ه���ود �ل��ع��ل��م��اء 
�ل��خ��ر�ئ��ط و�لأدلء  ف��ي ع��ل��م  �ل��ك��ب��ار 
�ل����ع����رب �ل����ذي����ن ر�ف�����ق�����و� �ل���رح���ال���ة 
و�ل���ج���غ���ر�ف���ي���ي���ن �لأوروب�����ي�����ي�����ن ف��ي 
و�أكد  �لعربية  �لجزيرة  في  رحالتهم 
واختالط  القارات  تجاور  اأن  معاليه 
�لإن�سانية  �لم�ساعر  وتماثل  �ل�سعوب 
و�سيلة  �ل��ح�����س��ار�ت  ح���و�ر  م��ن  تجعل 
و�لتعاي�س  �لتفاهم  معوقات  لتخطي 
�لمقام  �لح�سار�ت  ح��و�ر  كر�سي  و�أن 
بال�سر�كة بين جامعة �لإمام وجامعة 
�ل�������س���ورب���ون ي���ق���دم �أن���م���وذج���ا ن��وع��ي��ا 
���س��ر�ك��ات  ب���ن���اء  �أن  ل���ل���ح���و�ر، م���وؤك���د� 
ع��ل��م��ي��ة ب��ي��ن �ل��ج��ام��ع��ات �ل�����س��ع��ودي��ة 
�لجهد  يي�سر  �سوف  �لعالم  وجامعات 

حول  وم�سد�قية  دق��ة  �أك��ث��ر  لمعرفة 
���س��ب��ه �ل���ج���زي���رة �ل��ع��رب��ي��ة �ل���ت���ي تعد 
�لمملكة جزء� منها، كما �أن هذ� �لنوع 
�سي�سيق  و�ل�����س��ر�ك��ات  �ل��ت��ع��اون  م���ن 
�لخ���ت���الف ف���ي وج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر بين 
�ل��م��ت��خ�����س�����س��ي��ن �ل���ع���رب ون��ظ��ر�ئ��ه��م 
�أهمية  معاليه  م��وؤك��د�  �لأوروب���ي���ي���ن، 
�ل��ت��ي �ستعيد  �ل���ن���دوة  م��و���س��وع ه���ذه 
ل�سبه  �ل��م��ك��ان��ي��ة  �ل��ت��م��ث��ي��الت  ق�����ر�ءة 
��ستخد�م  وكيفية  �لعربية  �لجزيرة 
�لخر�ئط عبر �لع�سور �لمختلفة من 
و�لأوروبية  �لعربية  �لمجتمعات  قبل 
�لمكان  على  �ل��ت��ع��رف  م��ن  لالنتقال 

ل�ستك�سافه ثم �إعادة تعريفه.
�آخر، بينت نائبة رئي�س  من جانب 
�لدولية  للعالقات  �ل�سوربون  جامعة 
�ل����دك����ت����ورة ج�������و�ن دي����ف����ول �ع����ت����ز�ز 
�لجامعة بعالقتها مع جامعة �لإمام، 
م��رح��ب��ة ب��م��ع��ال��ي م��دي��ره��ا ورع��اي��ت��ه 
�لندوة  ه��ذه  �إن  وق��ال��ت  �ل��ن��دوة  لهذه 
ت��اأت��ي ف��ي ���س��ي��اق ج��ه��ود ك��ر���س��ي ح��و�ر 
�لح�سار�ت وتتميز باهمية مو�سوعها 
ذ�ت عالقة  وتناولها عدة تخ�س�سات 
�لجزيرة  ل�سبه  �لمكانية  بالتمويالت 
�ل��ع��رب��ي��ة وي�������س���ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة من 

�لباحثين في �لعالم. 
وِف����ي خ��ت��ام �ل��ح��ف��ل، ���س��ل��م معالي 
م���دي���ر �ل��ج��ام��ع��ة �لأ����س���ت���اذ �ل��دك��ت��ور 
�ل��درع  �أبا�لخيل  عبد�هلل  بن  �سليمان 
�ل��ت��ذك��اري ل��ب��رن��ام��ج ك��ر����س��ي �لبحث 
ل���م���ع���ال���ي ���س��ف��ي��ر خ�������ادم �ل��ح��رم��ي��ن 
�ل�سريفين في فرن�سا �لأ�ستاذ �لدكتور 
ت�سلمها  �ل��ع��ن��ق��ري،  محمد  ب��ن  خ��ال��د 
معالي  وممثل  �لم�ست�سار  عنه  نيابة 
مو�سى  بن  عبد�هلل  �لدكتور  �ل�سفير 
�ل���ط���اي���ر. ك��م��ا ق����دم م��ع��ال��ي �ل��م��دي��ر 
درع���ي���ن ت��ذك��اري��ي��ن ل��ك��ل م���ن ن��ائ��ب��ة 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة �ل�����س��ورب��ون ب��اري�����س1 
و�أ����س���ت���اذ ك��ر���س��ي ح�����و�ر �ل��ح�����س��ار�ت 

�لدكتور فيليب بوتريا.
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أكد أنهم يهدفون لنشر العلوم الشرعية والعربية للناطقين بغيرها 

د. العلم: جامعة اإلمام.. عمق إقليمي وعالمي

أدخلنا التربية الوطنية في مناهج المعاهد في الخارج لترسيخها بين الطالب
حدثنا  محمد  د.  البداية  في   -
المعاهد  به  تقوم  الذي  ال��دور  عن 

في الخارج التابعة للجامعة ؟
ت��ق��وم �ل��م��ع��اه��د ف��ي �ل���خ���ارج بجهود 
�لعربية  �لعلوم  ن�سر  خ��الل  م��ن  ج��ب��ارة 
كبير  ب�سكل  �ساهمت  حيث  و�ل�سرعية، 
في تنمية �لبلد�ن بف�سل �هلل ثم بف�سل 
حكومة  تبذلها  �ل��ت��ي  �لكبيرة  �ل��ج��ه��ود 
في  ممثلة  �ل�سريفين  �لحرمين  خ��ادم 
�أج��ل  �لجامعة �ل��ت��ي ت��ب��ذل �ل��غ��ال��ي م��ن 
�لعالم،  ل���دول  �لمملكة  ر���س��ال��ة  �إي�����س��ال 
تحظى  �لمعاهد  �أ�سبحت  هلل  و�لحمد 
ب��م��ك��ان��ة ك��ب��ي��رة م���ن �ل������دول ك��ال��ي��اب��ان 

و�إندوني�سيا وجيبوتي.
وبف�سل �هلل ثم �لجهود �لمبذولة من 
�لزمالء في هذه �لمعاهد �أ�سبح خريج 
ويحظى  ب��الده  في  به  مرحبا  �لمعاهد 
بثقة  ويحظى  دولته  في  مميزة  بمكانة 
�لعليا وهذ�  �لمنا�سب  كبيرة ويتقلدون 
م��ف��خ��رة ل��ل��م��م��ل��ك��ة م��م��ث��ل��ة ف���ي ج��ام��ع��ة 
�لإم��ام، كما �أن �لجهود كثيرة ول يت�سع 
�ل���وق���ت ل���ذك���ر ول����و ج����زء ب�����س��ي��ط منها 
و�ل��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك رغ��ب��ة ه���ذه �ل���دول 
�ل��م��ع��اه��د بمطالبتهم  ب��ه��ا  ي��وج��د  �ل��ت��ي 
من  �لكريمة  �لمو�فقة  وتمت  بزيادتها 
معاهد  ث��الث��ة  باإن�ساء  �ل�سامي  �لمقام 
�إل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  �إندوني�سيا  ف��ي  ج��دي��دة 
�لث��ن��ي��ن �ل���م���وج���ودة ح��ال��ي��اً وب��ال��ت��ال��ي 

معاهدنا  عدد  ي�سل 
فقط في �إندوني�سيا 
خ����م���������س����ة م����ع����اه����د 
باإذن  �أجمل  و�لقادم 

�هلل.
ب������م������اذا   -
الجامعة  تهدف 
م�����ن ت��و���ص��ع��ه��ا 
خ����ارج ال��ح��دود 
وت������ح������دي������دًا 
المعاهد العربية 
والإ����ص���ام���ي���ة 
ف��ي ال��ع��دي��د من 

الدول ؟
ه����دف �ل��ج��ام��ع��ة 
�لو�سول للعالم من 
خ���الل ن�����س��ر �ل��دي��ن 
�لعظيم  �لإ���س��الم��ي 
»دي���������ن �ل���و����س���ط���ي���ة 

ونبذ �لتطرف و�لإره��اب« قبل �أن ي�سل 
غيرنا من �أعد�ء �لإ�سالم ونحن عندما 
�ل��دول نهدف ل�سيء و�حد  نذهب لهذه 
وه����و »ت��ع��ل��ي��م �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ع��ل��وم 
لغير  �لإ���س��الم��ي��ة،  و�ل��ث��ق��اف��ة  �ل�سرعية 
�لناطقين بها و�لدليل على ذلك تكفلنا 
بكل �سيء من مكافاآت للطالب ورو�تب 

و�سكن للمعلمين.
ع���م���ادة  �أن  �إل������ى  �أ����س���ي���ر  �أن  و�أح�������ب 

�ل��م��ع��اه��د ف���ي �ل���خ���ارج ق��ام��ت ب���اإدخ���ال 
�لتي  ل��ل��دول  �لوطنية«  »�لتربية  منهج 
لكي  �لمناهج  ف��ي  معاهدنا  بها  ت��وج��د 
ن�ساهم في  تعزيز �لوطنية للطالب لكي 
�ل�سماح  بناء مجتمعه وعدم  ي�ساهم في 
ل��ل��م��ت��ط��رف��ي��ن ب��ه��دم �أوط���ان���ه���م، ون��ح��ن 
�أو  ل��ل��ه��دم  ول��ي�����س  ل��ل��ب��ن��اء  د�ئ���م���اً  ن�سعى 
للو�سطية  ن�سعى  و�إنما  و�لتطرف  �لغلو 
�لتي  و�لعربية  �ل�سرعية  �لعلوم  ون�سر 
تمتاز بها �لجامعة، وهدفنا منذ تاأ�سي�س 

�لعربي  �لمعهد  هذه �لمعاهد خ�سو�ساً 
عمره  ي�سل  �ل��ذي  بطوكيو  �لإ���س��الم��ي 
�للغة  لن�سر  عاما  وثالثين  خم�سة  �إل��ى 
بطريقة  �لإ�سالمية  و�لثقافة  �لعربية 
�أج��ادو�  �لطالب  �أن  نتفاجاأ  ول��م  �سا�سة، 
وت��ع��ل��م��و� �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة و�أ���س��ب��ح لهم 
�لإ�سالم  لن�سر  بلدهم  في  كبيرة  مكانة 
وت��ع��ال��ي��م��ه وث���ق���اف���ت���ه م���م���ا ����س���اه���م ف��ي 

�نت�ساره.
ك��م��ا �أ���س��ه��م��ت �ل��م��ع��اه��د ف���ي �ل��خ��ارج 

ف������ي م������د �أو��������س������ر 
�ل��م��ح��ب��ة و�ل��ت��ع��اون 
و�ل�����������س�����د�ق�����ة ب��ي��ن 
�ل���دول���ت���ي���ن، و�ل��ت��ي 
�أ����س���ه���م���ت ب��ف��اع��ل��ي��ة 
ل���ت���ط���وي���ر �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�أو  ل��الإن��دون��ي�����س��ي��ي��ن 
حتى  �أو  �ليابانيين 
في جيبوتي و�أ�سبح 
�ل��م��ع��ه��د ب��ال��ن�����س��ب��ة 
يحملون  رم���ز�  لهم 
له �لولء وي�سع لهم 
ب���ال���ن���ور و�ل���ه���د�ي���ة، 
وه�����ذ� ل���م ي�����اأت من 
ف������ر�غ ب����ل ب��ال��ج��ه��د 
�ل�سحيح  و�لتعليم 
و�لإخ���������ال����������س ف��ي 
�ل����ع����م����ل م������ن ق��ب��ل 
�ل��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ه��ذه 
�ل��م��ع��اه��د م���ن م�����س��وؤول��ي��ن وم��ع��ل��م��ي��ن 

و�إد�ريين ي�سكرون عليه.
هل هناك �شروط معينة للطالب 
العربية  اللغة  تعلم  في  الراغبين 

والعلوم ال�صرعية ؟
ن��ع��م ه���ن���اك ����ش���روط ع��ل��ى ال��ط��ال��ب 
�ل���ر�غ���ب ف���ي �لن�����س��م��ام ل��ل��م��ع��اه��د في 
بالو�سطية  �أنه يمتاز  �أهمها  �لخارج من 
في بلده ول يكون متطرفا، و�أن ل يكون 

عليه �سجل �سلبي وق�سايا و�أن يكون خير 
معاهدنا  تميز  �سر  وه���ذ�  لوطنه  ر�ف���د 
�سو�ًء في طرق �لتدري�س �أو �لمخرجات 
�لتي نفتخر بها دوماً عند زيارتنا لهذه 
�ل��دول، حيث نجد فيهم وزر�ء و�سفر�ء 
يتولى  وبع�سهم  �لبرلمان،  ف��ي  ون��و�ب��ا 

�أي�سا منا�سب عليا في بالدهم.
وه������ذه �ل���م���خ���رج���ات �ل���م���م���ي���زة ف��ي 
م���ع���اه���دن���ا ت������دل ع���ل���ى �ه����ت����م����ام خ����ادم 
�ل���ح���رم���ي���ن �ل�������س���ري���ف���ي���ن م�����ن ع��ن��اي��ة 
بالم�سلمين في دول �لعالم، وهلل �لحمد 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ب�����س��م��ة و�����س���ح���ة ف���ي ت��ط��ور 
ومنذ  �لإ�سالمية،  �ل�سعوب  في  �لتعليم 
�سنو�ت ونحن نزور معاهدنا في �لخارج 
من  للمملكة  و�لتقدير  �لحتر�م  ونرى 
هذه �لدول �لتي تثني على دور �لمملكة 
يدل  وه��ذ�  تجاههم  و�لإيجابي  �لفعال 
وقبلة  للح�سار�ت  منبع  وطننا  �أن  على 
ا كدولة د�ئماً  �أي�سً للم�سلمين، وقيمتها 

يحترم وموثوق فيها.
- وماذا عن المناهج التي تدر�ص 
الع�صر  تواكب  التي  المعاهد  في 

الحديث ؟
تخ�سع  م��ن��اه��ج��ن��ا  د�ئ����م����اً  ب��ال��ط��ب��ع 
�ل��د�ئ��م  بالتن�سيق  �لم�ستمر  للتطوير 
�ل��م��ع��اه��د  ت�ست�سيف  �ل��ت��ي  �ل�����دول  م���ع 
ود�ئ����م����اً ت��ت�����س��م �ل��م��ن��اه��ج ب��ال��و���س��ط��ي��ة 
و�ل���ت���رك���ي���ز �ل��ك��ب��ي��ر ع��ل��ى ن�����س��ر �ل��ع��ل��وم 

أكــد الدكتور محمد بن ســعيد العلم وكيــل الجامعة 
للتبادل الدولــي والتواصل المعرفي على صدور الموافقة 
الســامية علــى إنشــاء العديد مــن معاهد تعليــم اللغة 
العــاج  العربيــة فــي كل مــن »جــزر المالديــف وســاحل 
والصومــال وبنغالديــش وثالثــة معاهد في إندونيســيا، 
وهذا يؤكد ثقــة الدولة باإلمكانات الكبيــرة التي تتمتع 
بها جامعة اإلمام ومما يزيد من مســؤولياتنا، مبينًا أن 
خبــرة الجامعة التي تصل إلى 40 عامًا في إشــرافها على 
المعاهد في الخارج ســاهمت في ازدياد هذه الثقة التي 

نتشرف بها ونعمل لياًل ونهارًا من أجلها.
وأشــار الدكتور العلم أن الجامعة ممثلة في المعهد 
العربي اإلســالمي بطوكيو بصدد تنظيم ثالث مناســبات 
خــالل الفتــرة مــن 10 وحتــى 14 / 1438/02هـــ، حيــث 
ستشــرف عمــادة المعاهد فــي الخــارج على مناســبتين 
ونــدوة  المعهــد،  مــن  جديــدة  دفعــة  تخريــج  »حفــل 
»الصكوك اإلســالمية ودورها في التنميــة االقتصادية«، 
بينما سيقوم مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للدراسات 
اإلســالمية المعاصــرة وحــوار الحضــارات بتنظيــم لقــاء 

العلمــي بعنــوان »بناء العالقــات اإلنســانية بلغــة الحوار: 
وثيقة المدينة أنموذجًا ».

وبين العلم أن ندوة الصكوك اإلسالمية سيحاضر فيها 
نخبة من المتخصصين في الجانبين »السعودي والياباني« 
وتأتي أهمية هذا الحراك العلمي لكونه محورا مهما في 
التعامالت اإلســالمية وكذلك يعــول عليها أن تكون رافدا 
لمعرفة اليابانيين باإلســالم وبالذات فيما يخص الصكوك 
المصرفية اإلسالمية، كما تحدث سعادته عن العديد من 

األمور التي تهم المعاهد في الخارج في الحوار التالي:

حوار: زيد السبيعي / تصوير: فهد المسيفر

إنشاء مراكز إعالمية في معاهد جاكرتا وطوكيو وجيبوتي إلبراز جهود المملكة
ندوة )الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية( تهدف إلى تعريف اليابانيين باإلسالم
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و�للغة  �لإ�سالمية  و�لثقافة  �ل�سرعية 
�لمعاهد  ف��ي  يميزنا  م��ا  وه���ذ�  �لعربية 
�لأول  هدفنا  لأن  �فتتحت،  �أج��ل��ه  وم��ن 
و�لأخير خدمة هذه �ل�سعوب �لإ�سالمية 
م��ن خ���الل �ل��م��ع��اه��د ون��ح��ن ل��دي��ن��ا في 
خم�سة  �ل��م��ث��ال  �سبيل  على  �إندوني�سيا 
م��ع��اه��د وف���ي م���دن م��ت��ف��رق��ة، و�ل�سعب 
�لإن��دون��ي�����س��ي ف��رح ف��رح��اً ك��ب��ي��ر�ً عندما 
�إن�ساء ثالثة  على  �ل�سامي  �لمقام  و�فق 
�لعربية  �للغة  لتعليم  ج��دي��دة  معاهد 
و�ل��ع��ل��وم �ل�����س��رع��ي��ة لأن ع���دد �ل�����س��ك��ان 
�لم�سلمين  ون�����س��ب��ة  ج����د�ً  ك��ب��ي��ر  ل��دي��ه��م 
ف��ي��ه��م ع��ال��ي��ة وي��ح��ت��اج��ون �إل����ى �ل��م��زي��د 
م��ن �ل��م��ع��اه��د وه����ذ� ي���دل ع��ل��ى حر�س 
حكومتنا �لر�سيدة على دعم �لم�سلمين 
�لمعاهد  �أن  �هلل  وب����اإذن  يحتاجون  بما 
ن�سبة  زي���ادة  ف��ي  كبير  ب�سكل  �ست�ساهم 
�أن  كما  لديهم،  �لعربية  �للغة  متعلمي 
عن  كثير�ً  تحدث  �لإندوني�سي  �لإع��الم 
هذ� �لقر�ر و�سخرو� قنو�تهم و�سحفهم 
نجاح  وه���ذ�  �لمملكة  دور  ع��ل��ى  ل��ل��ث��ن��اء 

كبير للمملكة ممثلة في �لجامعة.
ك��ي��ف ت����رى ث��ق��ة ال���دول���ة في 
ال��ج��ام��ع��ة م���ن خ����ال م��واف��ق��ت��ه��ا 
تابعة  معاهد  اإن�صاء  على  الدائمة 

لها في الخارج ؟
�لجامعة تحمل ��سم ) جامعة �لإمام 
م��ح��م��د ب���ن ���س��ع��ود �لإ����س���الم���ي���ة( وه���ذ� 
ي��ح��م��ل ب��ع��د� دي��ن��ي��ا، وب��ف�����س��ل �هلل وم��ا 
تما�سك  م��ن  �لر�سيدة  �لحكومة  توليه 
لكبار  �ح��ت��ر�م  م��ن  �لجامعة  تلقاه  وم��ا 
���س��اه��م في  �ل���ذي  �ل��ع��ل��م��اء ف��ي �لمملكة 
ج��ع��ل �ل��ج��ام��ع��ة ت��ح��ظ��ى ب���ه���ذه �ل��ث��ق��ة 
�لرفع  في  نتعجل  ل  نحن  وبالمنا�سبة 
لإن�����س��اء �ل��م��ع��اه��د ف��ي �ل���خ���ارج �إل بعد 
لنتاأكد  �سنتين  �إل��ى  ت�سل  كاملة  در��سة 
�أهمية  لنا  و�سيكون  �حتياجا  هناك  �أن 
خ��ا���س��ة وت�����س��م��ل �ل���در�����س���ة �ل��ج��و�ن��ب 
�ل��م��ال��ي��ة و�لإد�ري��������ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة وم���دى 
�ل����دول لفتح م��ع��اه��د فيها  ح��اج��ة ه���ذه 
ومن ثم نرفع تو�سياتنا باإن�ساء �لمعاهد 
ل������وز�رة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ت���ي ب���دوره���ا ت��رف��ع 

للمقام �ل�سامي.
�ل��ح��م��د هلل ع��ن��دم��ا ت��رف��ع �ل��ج��ام��ع��ة 
ب��ع�����س �ل��م��ق��ت��رح��ات ت���اأت���ي ب��ال��م��و�ف��ق��ة 
ياأتي  �لأح��ي��ان  بع�س  �إن  ب��ل  وبالتاأييد، 
مقترح من مكان �آخر كوز�رة �لخارجية 
مثاًل فتقترح �أن جامعة �لإم��ام هي من 
�لتي  �لكبيرة  �لأم��ر للخبرة  تتولى هذ� 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا م���ن خ����الل �إ���س��ر�ف��ه��ا على 
�إلى 40  �لتي ت�سل  �لخارج  �لمعاهد في 

عاماً.
ول �أخفي لكم �سر�ً �أن �لجامعة تتفاجاأ 
�أحيانا �أن �لدولة تختارها لتقوم باإن�ساء 
معاهد بعد طلب من بع�س �لدول وهذ� 
يزيدنا فخر�ً ويدل على �أن �لجامعة هي 
�لعالم  �لوحيدة من بين �لجامعات في 
�لتي ل تغيب عنها �ل�سم�س وهي نافذة 
علمية  نافذة  �إنما  للدولة  فقط  لي�ست 
وذر�ع علمي للمملكة �لعربية �ل�سعودية 
�أن��ن��ا  ف���ي �أي م���ك���ان ب��ال��ع��ال��م ون��ف��ت��خ��ر 
�لر�سالة  وه��ذه  �لم�سوؤولية  هذه  نحمل 
�ل�����س��ام��ي��ة �ل��ك��ري��م��ة ر����س���ال���ة �ل��م��م��ل��ك��ة 
من  خير  ونحن  �لتوحيد  على  �لمبنية 
يمثل هذ� ونفتخر به ونتفانى ونجتهد 
لأنها  �لمطلب  ه��ذ�  لتلبية  ون��ه��ار�ً  لياًل 
�أمانة  تحمل  كونك  عظيمة  م�سوؤولية 
�لدين �لإ�سالمي وتنقلها وكذلك �للغة 
�سرف،  ي�ساهيه  ل  �سرف  فهذ�  �لعربية 
و�أي�سا �لجامعة عندما �أن�سئت في عهد 
موؤ�س�س �لبالد �لملك عبد�لعزيز طيب 

�هلل ثر�ه تخت�س في �لعلوم �ل�سرعية ثم 
قوتين  م�سدر  �إذ�ً  فهي  �لعربية،  �للغة 
و�أ�سبحنا بيت خبرة في هذ� �لتخ�س�س 
ب���ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل��ع��ال��م �لإ���س��الم��ي 
�لجامعات  �أف�سل  من  نحن  �هلل  بف�سل 

في هذين �لتخ�س�سين.
لديها  �لحمد  وهلل  �لجامعة  و�أي�سا 
�لإ�سالمية  �لم�سرفية  في  جيدة  خبرة 
ن����دو�ت ع��دي��دة في  �أق��م��ن��ا عليها  �ل��ت��ي 
�إن  �أف�سل  و�ل��ق��ادم  و�ليابان  �إندوني�سيا 
�ساء �هلل و�أ�سبحنا في �لجامعة مرجعا 
فعندما  �لإ�سالمية،  للم�سرفية  جيد� 
ي��ذك��ر ه����ذ� �ل��ت��خ�����س�����س ت��ذك��ر ج��ام��ع��ة 
�لإم��������ام، وك���ذل���ك م��ع��ه��د ت��ع��ل��ي��م �ل��ل��غ��ة 
�ل��ع��رب��ي��ة لغير �ل��ن��اط��ق��ي��ن ب��ه��ا وك��ذل��ك 
�هلل  بف�سل  ج��اء  وه��ذ�  �ل�سرعية  �لعلوم 
ثم ما بنته �لجامعة منذ تاأ�سي�سها وهذه 
ول  به من جهد  نقوم  لما  تتويج  �لثقة 
يفوتني �أن ��سكر معالي مدير �لجامعة 
�لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل �أبا 
ما  لكل  ودعمنا  لنا  �سهل  �ل��ذي  �لخيل 

يخ�س �لمعاهد في �لخارج.
ه���ل اأن���ت���م را����ص���ون ع���ن ال���دور 
المعاهد  جهود  اإبراز  في  الإعامي 

في الخارج ؟
ل���الأم���ان���ة ه���ن���اك ج���ه���ود ج���ي���دة من 
م�سوؤولي �لمعاهد في �لخارج يحاولون 
�إب������ر�ز ج���ه���وده���م، ولز�ل�������و� ي��ح��ت��اج��ون 
للدعم وتكثيف �لجهود �لإعالمية لأنها 

ر�سالة �سالم للجميع و�أ�سكر زمالئي في 
عمادة �لمعاهد �لخارج، لكني غير ر��س 
ت��م��ام��اً ع��ن �لإع�����الم �ل����ذي ي��ج��ب عليه 
�لقيام بو�جبه على �أكمل وجهه خ�سو�ساً 
ب����دوره ف��ي �ل���دف���اع ع��ن �ل��م��م��ل��ك��ة وع��ن 
�لخارج  وبالذ�ت في  ور�سالتها  عقيدتها 
ل��الأ���س��ف  �ل�����س��ع��ودي  �لإع������الم  ز�ل  ول 
مق�سر� في هذ� �لجانب بل لز�ل يحبو 
و�أنا م�سوؤول عن كالمي هذ�، ويجب �أن 
تت�سافر �لجهود وبالتعاون مع �لجهات 
�ل��م��ع��ن��ي��ة لإي�������س���اح �ل��ر���س��ال��ة �ل��خ��ال��دة 
و�أي�����س��ا  �ل�����س��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  للمملكة 
�أق��ول   م�سر  �لإع����الم  �أن  يتح�س�س  م��ن 
)نعم �إذ� ز�د عن حده( وو�جب �أن يكون 
�لإع��الم  و�سائل  كافية في  هناك جرعة 
�ل��ذي تقوم به  �ل��دور �لكبير  �لتي تبين 
كبير  جهل  وه��ن��اك  خ�سو�ساً  �لمعاهد 
من �لمو�طنين ل يعرفون تلك �لجهود 

�لمبذولة من �لمعاهد.   
�إب��ر�ز  �ل�سعودي  �لإع��الم  ويجب على 
بالو�سطية  نمتاز  و�أن��ن��ا  �لمملكة  جهود 
�لإم��ام  �أن جامعة  في ديننا و�لحمد هلل 
�سورة  تح�سين  ف��ي  ج��ب��ار�  جهد�  تعمل 
فيها  ي��وج��د  �ل��ت��ي  �ل����دول  ف��ي  �لمملكة 
�لمعاهد �سو�ًء في �ليابان �أو �إندوني�سيا 
�لمملكة  ع��ن  وي��ت��ح��دث��ون  ج��ي��ب��وت��ي  �أو 
�لمملكة  دور  وي��ع��رف��ون  �إي��ج��اب��ي  ب�سكل 
�ل��ك��ب��ي��ر ف���ي �ل�����س��الم و�ل��ح��م��د هلل �أن��ن��ا 
ولكن  �لإي��ج��اب��ي  �ل��م��م��ل��ك��ة  دور  �أب���رزن���ا 

�لأم���اك���ن �ل��ت��ي ل���م ن�����س��ل��ه��ا ن��ع��ول على 
�لمملكة  دور  و�إب��ر�ز  ي�سلها  �أن  �إعالمنا 
تدعو  و�لمملكة  ع���ام  ب�سكل  و�لإ����س���الم 
لل�سالم و�لحو�ر وينبغي �أن ن�سل للعالم 

من خالل �إعالمنا.
ولأه����م����ي����ة �ل����دع����م �لإع������الم������ي ت��م 
�ع���ت���م���اد �إن�������س���اء م���ر�ك���ز �إع���الم���ي���ة في 
�لمعاهد بالخارج ونو�فد لها �إعالميون 
�إب�����ر�ز ج��ه��ود �لجامعة  ف��ي  ل��ي�����س��اه��م��و� 
ف��ق��ط  ن����ب����رز  �أن  ون�����ري�����د  و�ل���م���م���ل���ك���ة 
ول����و ث��م��ان��ي��ن ب��ال��م��ائ��ة م���ن �ل��ح��ق��ي��ق��ة، 
ول���ل���م���ع���ل���وم���ي���ة ع���ن���دم���ا ك���ن���ت ع���م���ي���د�ً 
ل��ل��م��ع��اه��د ف���ي �ل���خ���ارج �أن��ت��ج��ن��ا ث��الث��ة 
�أف����الم وث��ائ��ق��ي��ة ع��ن م��ع��اه��د ) �ل��ي��اب��ان 
بالقناة  ن�سرت  وجيبوتي(  و�إندوني�سيا 
�ل�سعودية �لأولى وخ�س�سنا �سفحة في 
و�سائل  لجميع  ونحتاج  �لجامعة،  م��ر�آة 
�لتو��سل  وو���س��ائ��ل  خ�سو�ساً  �لإع����الم 
�لج��ت��م��اع��ي �ل����ذي ي��ب��ذل �لإخ�����و�ن في 
ع���م���ادة �ل���خ���ارج ج���ه���د�ً ك��ب��ي��ر�ً ف���ي ه��ذ� 

�ل�ساأن.
المعاهد  ال��ن��ور  ���ص��ت��رى  م��ت��ى   -
الموافقة  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��ث��اث��ة 

ال�صامية على فتحها باإندوني�صيا ؟
قريبا باإذن �هلل وتحديد�ً في منت�سف 
�سيكون  �لعام  هذ�  �لأول من  ربيع  �سهر 
هناك �فتتاح لهذه �لمعاهد �لتي ذكرتها 
في �سوؤ�لك، وكذلك تد�سين �لعديد من 
وت��وق��ي��ع بع�س �لت��ف��اق��ي��ات  �ل��م�����س��اري��ع 

�لإندوني�سية،  �لجامعات  م��ن  ع��دد  م��ع 
�لمعهد  كبير من ط��الب  ع��دد  وتخريج 

بجاكرتا.
الثاث  المنا�صبات  اإل���ى  ن��ع��ود 
العربي  المعهد  �صيحت�صنها  التي 
�صن�صاهد  هل  بطوكيو..  الإ�صامي 

تغطية اإعامية؟
�إن �ساء �هلل.. بعد �لمو�فقة �ل�سامية 
�ل��ك��ري��م على �إق��ام��ة ن���دوة ول��ق��اء علمي 
وقد وجه  �لتخرج،  �إل��ى حفل  بالإ�سافة 
لجنة  بت�سكيل  �لجامعة  م��دي��ر  معالي 
�إع���الم���ي���ة ي�����س��رف ع��ل��ي��ه��ا �إع���الم���ي���ون 
ي��م��ت��ل��ك��ون �ل���خ���ب���رة �ل��ك��ب��ي��رة ف���ي ه��ذ� 
�للغة  كلية  عميد  وي��ت��ر�أ���س��ه��ا  �ل��م��ج��ال 
�لدكتور  �لمعروف  و�لإعالمي  �لعربية 
م��ح��م��د �ل��ف��ي�����س��ل وب������اإذن �هلل و�ث���ق���ون 
�لمعهد  ج��ه��ود  و�إب����ر�ز  �إمكانياتهم  م��ن 
و�لمنا�سبات �لمذكورة �إعالمياً خ�سو�ساً 
�لمتخ�س�سين  من  م�ساركة  هناك  و�أن 
�لإ�سالمية،  �لم�سرفية  في  �ليابانيين 
“مر�آة  وك��ذل��ك  ل��ه��م،  �لتوفيق  ونتمنى 
ك��ب��ي��رة  م�����س��وؤول��ي��ة  ع��ل��ي��ه��ا  �لجامعة” 
ف��ي �إب����ر�ز ه���ذه �لأح�����د�ث �ل��ت��ي تحظى 

باهتمام �لقيادة �لر�سيدة.
“مراآة  ل��ق��راء  اأخ��ي��رة  كلمة   -

الجامعة” ؟
�أ�����س����ك����ر ل����ك����م ه�������ذه �ل����س���ت�������س���اف���ة 
وفقت  �أك��ون  �أن  �أتمنى  �لتي  و�لم�ساحة 
�لتي  ت�ساوؤلتكم  �لإجابة عن جميع  في 
ت��خ�����س �ل��م��ع��اه��د ف���ي �ل���خ���ارج وك��ذل��ك 
�ل��ت��ي �ستقام  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ن���دوة و�ل��ل��ق��اء 
�أ�سكر  �أن  ي��ف��وت��ن��ي  ك��م��ا ل  ف��ي ط��وك��ي��و، 
�لدكتور  �ل�سحيفة  على  �لعام  �لم�سرف 
ع���ب���د�هلل �ل���رف���اع���ي ورئ��ي�����س �ل��ت��ح��ري��ر 
�لتحرير  و�أ�سرة  �لبقمي  �سجاع  �لأ�ستاذ 
ب�����س��ك��ل ع����ام ع��ل��ى �ل��ت��ط��ور �ل��ك��ب��ي��ر في 
�ل����م����ر�آة وت��غ��ط��ي��ت��ك��م ل��ج��م��ي��ع م��ن��ا���س��ط 
�ل��ج��ام��ع��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة و�ل��خ��ارج��ي��ة، كما 
في  �لمعاهد  جهود  �إب��ر�ز  على  �أ�سكركم 
�سفحة  تخ�سي�سكم  خالل  من  �لخارج 
�أ�سبوعية وباإذن �هلل ي�ستمر �لتميز �لذي 

�أنتم �أهل له.

المعهد العربي اإلسالمي بطوكيو يستضيف ندوتين وحفل تخريج لطالبه بداية الشهر المقبل

ثقة الدولة بالجامعة لخبرتها التي تصل إلى40 عامًا في اإلشراف على المعاهد
خريجو المعاهد يتقلدون مناصب كبيرة في بلدانهم.. وهذا يدل على قوتنا العلمية
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اإلنترنت قلل من أهمية المؤسسات اإلعالمية التقليدية وانخفضت قيمتها وتُأثيرها

خالل اللقاء العلمي الرابع لكلية اإلعالم

التواصل االجتماعي عزز من قدرة الفرد وحوّله إلى االتصال الجماهيري

تغطيــة : محمد قندلجــي/ تصوير: 

نادر النفيعي

�ل��ت��دري�����س بكلية  �أك�����د ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
�أبا  عبد�هلل  �لدكتور  و�لت�سال  �لإع��الم 
�لخيل خالل �لورقة �لعلمية �لتي قدمها 
�لأ���س��ب��وع��ي  للكلية  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ل��ق��اء  ف��ي 
ب��ع��ن��وان: »ال��ح��م��الت الج��ت��م��اع��ي��ة في 
ع��ززت  �لإن��ت��رن��ت  �سبكة  �أن  �لإن���ت���رن���ت« 
ب�سكل كبير قيمة �لفرد على �لموؤ�س�سات 
�لفرد  ق��درة  �أن  �إل��ى  م�سير�ً  �لتقليدية، 
�ل�سخ�سي  �لت�����س��ال  م��رح��ل��ة  ت���ج���اوزت 
�لجماهيري،  �لت�����س��ال  �إل���ى  و�ل��ج��م��ع��ي 
الموؤ�ش�شات  اإل��ى  الحاجة  باتت  واأ�شاف: 
عما  قيمتها  و�نخف�ست  �أق��ل  �لتقليدية 

كانت عليه في �ل�سابق.
�لعلمي  �للقاء  في  �لخيل  �أب��ا  و�أو�سح 
�أن �ل��ح��م��الت �لج��ت��م��اع��ي��ة ت��ح��ت��اج �إل��ى 
�لتي  �لحمالت  �أن  �إل��ى  �لإع��الم، م�سير�ً 

تكون  �أن  يمكن  ل  �لإع���الم  ت�ستخدم  ل 
م��وج��ودة، وق���ال: تحتاج ال��ح��م��الت اإل��ى 
و�لعمل  ر�سالتها  ب��ث  �أج���ل  م��ن  �لإع���الم 
�إلى  بما يحقق  وتعزيزها  توظيفها  على 
توجيهها ل�سريحة معينة من �لجمهور.

وت���ط���رق �أب����ا �ل��خ��ي��ل ف���ي ورق���ت���ه �إل���ى 
�ل��ر���س��ال��ة عبر  و�إن��ت��اج  �لتنظيم  م��ر�ح��ل 

�إنتاج  �أن  �إل��ى  م�سيفاً  �لإنترنت،  �سبكات 
ما  غالبا  �لإنترنت  �سبكات  في  �لر�سائل 
ياأتي ب�سكل فردي وعبر قو�لب مختلفة، 
وقال: فالر�شائل ذات النت�شار تنتقل اإلى 
�لمرحلة �لثانية لها، �أما غير �لمنت�سرة 
فهي ت�سيع بين زحام �لمحتوى �لموجود 
في �ل�سبكة، وبالن�سبة لمرحلة �لتجميع 

�لنت�سار  ذ�ت  �ل��م��و�د  فتجمع  و�لأر�سفة 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  في  �لأكثر 

لما تحمله من �أهمية للجمهور.
�لمحتوى  �أن  ع��ل��ى  �ل��خ��ي��ل  �أب���ا  و�أك����د 
�ل��ح�����س��د  ف�����ي  �أ�����س����ا�����س����ي����اً  دور�ً  ي���ل���ع���ب 
�أن محتوى  �إل���ى  م�����س��ي��ر�ً  �ل��ج��م��اه��ي��ري، 
�أي  فيها  يوجد  ل  �لجتماعية  �ل�سبكات 

�سيطرة  يف�سلون  ول  للجماهير  تنظيم 
اأن  ووج��د  واأ���ش��اف:  عليهم،  منظمة  اأي 
بع�س �ل�سبكات لديها تنظيم غير محكم 
عليها  قائمة  موؤ�س�سات  وجود  تمانع  ول 
ولكن لي�س هنالك �لتز�م من قبل �لأفر�د 
لديها، وهناك �سبكات تقليدية ت�ستخدم 
�لنترنت تلتزم بالتنظيم وفي �لم�ساركة 

و�سهد  �أف��ر�ده��ا.  بين  �لأه���د�ف  وتن�سيق 
�سل�سلة  ���س��م��ن  �ل���ر�ب���ع  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ل��ق��اء 
كلية  تحر�س  �لتي  �لعلمية  �لن�ساطات 
�لإعالم و�لت�سال على �إقامته كل �ثنين 
ح�����س��ور� ج��ي��د� م��ن ق��ب��ل ع��م��ي��د �لكلية 
�لدكتور عبد�هلل �لرفاعي ووكالء �لكلية 
وروؤ�ساء �لأق�سام و�أع�ساء هيئة �لتدري�س 
بمد�خالتهم  د�ئماً  �للقاء  يثرون  �لذين 
�لأور�ق  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��ات��ه��م  �ل���ج���ي���دة 
للمو�سوع  و�لتطرق  �لمقدمة  �لعلمية 
�لمطروح من مختلف �لزو�يا ومعالجة 
�لحلول  م��ن  �ل��ع��دي��د  و�إب�����د�ء  �لم�ساكل 
بف�سل خبرتهم �لإعالمية �لكبيرة �لتي 
ت��ح��ر���س �ل��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى �ل���س��ت��ف��ادة منها 
من خالل هذه �لملتقيات �لعلمية �لتي 
مو�سوع  ط���رح  �أ���س��ب��وع��ي  ب�سكل  ت��ح��اول 
من  و�ل��ح��ل��ول  للمناق�سة  ي��ح��ت��اج  م��ه��م 

�أ�سحاب �لر�أي. 

عميدا الشريعة وشؤون الطالب يدشنان برامج وأنشطة النادي العلمية 
�ل�سريعة، حفاًل  �لعلمي في كلية  �لنادي  نّظم 
ل���س��ت��ق��ب��ال �ل���ط���الب �ل��م�����س��ت��ج��دي��ن ف���ي �ل��ك��ل��ي��ة، 
ب��ه��دف �ل��ت��رح��ي��ب ب��ه��م ف��ي ه���ذ� �ل��ع��ام �لجامعي 
�ل��ب��ر�م��ج  ب���اأه���م  وت��ع��ري��ف��ه��م  ه،   1438  -  1437
�ل��م�����س��اح��ب��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف���ي �ل��ك��ل��ي��ة، 
�لدكتور  �لكلية  عميد  ف�سيلة  �لحفل  و��ستهلَّ 
رّح���ب بالطالب  �ل���ذي  �ل��ع��م��ري  ب��ن ع��ل��ي  يحيى 
�إليهم تهاني وترحيب معالي  �لم�ستجّدين ونقل 
مدير الجامعة، الذي كان ول يزال يحوط كلية 
باعتبارها  خا�سة  ورعاية  بالغ  باهتمام  �ل�سريعة 
وو��سطة عقدها،  �لمباركة،  �لجامعة  �أ�سا�س هذه 
ب��زي��ارة  معاليه  ت�سريف  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  �أدّل  ول 
مدير�  تعيينه  ف��ور  �لما�سي  �لف�سل  ف��ي  للكلية 
عميد  جهود  على  مثنياً  وزي��ر،  بمرتبة  للجامعة 
�ل�سغّير  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لطالب  ���س��وؤون 
�لد�عمة و�لم�ساندة لبر�مج و�أن�سطة �لكلية، كما 
حثَّ �أبناءه �لطالب على �سرورة �لجد و�لجتهاد 

�لبر�مج  من  و�ل�ستفادة  �لعلمي،  �لتح�سيل  في 
�لم�ساحبة �لتي تقيمها �لكلية من خالل �لنادي 
�آث��ار  من  لم�سه  لما  �سعادته  عن  و�أع��رب  �لعلمي، 
ط��ي��ب��ة ل��ل��ج��ه��ود �ل��م��ب��ارك��ة �ل��م��ب��ذول��ة ف���ي �ل��ع��ام 

�لما�سي من �إد�رة �لنادي �لعلمي.
�أع��رب  ���س��وؤون �ل��ط��الب كلمة  �أل��ق��ى عميد  ث��م 
�لمباركة،  �لكلية  ه��ذه  ت��ج��اه  م�ساعره  ع��ن  فيها 
جهود  على  �أثنى  كما  فيها،  �لمقدمة  وبر�مجها 
من  �ل��ت��ي  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ن���ادي  و�إد�رة  �ل��ك��ل��ي��ة  عميد 
���س��اأن��ه��ا �ل���رق���ي ب��ال��ط��ال��ب �ل��ج��ام��ع��ي وت��ح��ق��ي��ق 
وجه  كما  ب��ال��ط��الب،  �لمعنية  �لجامعة  �أه����د�ف 
كلمة للطالب �لم�ستجدين حثهم فيها على بدء 
لهم  و�سرب  و�لمثابرة،  بالجد  �لدر��سة  مرحلة 
مثاًل في �سرعة �نق�ساء �لأيام و�أنها �أيام معدودة 
ث���م ي����غ����ادرون م��ق��اع��د �ل���در�����س���ة وي��ب��ق��ى ب��ع��ده��ا 

�لذكريات �لعبقة �لمفعمة بالجد و�لتفوق.
بعد ذلك قدم �ل�سيخ عبد �هلل بن ر��سد �لف�سلي 

�لمحا�سر في �لكلية عر�ساً مرئياً لخطة بر�مج 
�ل���ن���ادي �ل��ع��ل��م��ي ل��ه��ذ� �ل��ع��ام �ل��ج��ام��ع��ي و��ستهل 
عر�سه ببيان روؤية �لكلية ور�سالتها و�أهد�فها و�أن 
�لكلية من  �أخ��ذ على عاتقه تحقيق روؤي��ة  �لنادي 
مجالت  في  �لنوعية  �لبر�مج  من  حزمة  خ��الل 
والريا�شي  والجتماعي  العلمي  منها:  متنوعة 
�أن  على  بمجموعها  �ل��ن��ادي  يحر�س  و�ل��م��ه��اري 
ي��ت��م ب��ن��اء �ل��ط��ال��ب م���ن خ��الل��ه��ا ب��ن��اء م��ت��ك��ام��اًل 
�ل��ع��ل��م،  ل��ط��ال��ب  �ل��م��ت��ك��ام��ل��ة  �ل�سخ�سية  ي��ر�ع��ي 
�ل��م��ج��ال  ب���ر�م���ج  �أه����م  ����س��ت��ع��ر���س ف�سيلته  وق���د 
�لعلماء،  كبار  هيئة  �أع�ساء  بع�س  كزيارة  �لعلمي 
�لأمير  مكتبة  وزي��ارة  �لخبر�ء  بع�س  و��ست�سافة 
���س��ل��ط��ان ف���ي �ل���ج���ام���ع���ة، وع���ق���د درو�������س علمية 
�لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  عقدها  يتولى  �أ�سبوعية 
في �لكلية تغطي بع�س �لعلوم �لتي ل ُتدر�س في 
�لكلية، وغيرها من �لمنا�سط �لعلمية �لتي ت�سير 
ف��ي خ��ط م��ت��و�ز م��ع �لخطة �ل��در����س��ي��ة، ويهدف 

�لنادي بمجموعها ربط �لطالب بكبار �أهل �لعلم 
من  بمنهجهم  ويتح�سنو�  �آر�ئ��ه��م  عن  لي�سدرو� 
�ل��ت��ي��ار�ت �ل��ه��د�م��ة و�ل���دع���و�ت �ل��م��ن��ح��رف��ة، كما 
�أ�سار ف�سيلته �إلى حر�س �لنادي على �لإفادة من 
�لبر�مج �لمهارية �لمقدمة من �لمركز �لجامعي 
�ل��م��رك��ز  �ع��ت��م��اد  ع��ن  و�أع���ل���ن  �لمجتمع  ل��خ��دم��ة 
بالتعاون مع �لنادي حزمًة من �لدور�ت �لمتنوعة 
�عتز�م  �أعلن عن  �لجامعي، كما  �لعام  خالل هذ� 
�إقامة حزمة من  �لجامعي  �لعام  �لنادي في هذ� 
كريمة  ب��رع��اي��ة  �لمتنوعة  �لعلمية  �لم�سابقات 
من عميد �لكلية كم�سابقة حفظ �لقر�آن �لكريم 
وح��ف��ظ م��ت��ون �ل�����س��ن��ة �ل��ن��ب��وي��ة وح��ف��ظ �ل��م��ت��ون 
�أن  �إل��ى  ن��ّوه  ���س في �لكلية، كما  ُت��َدَرّ �لعلمية �لتي 
�لتعليمية  �لعملية  تتعار�س مع  �لنادي ل  بر�مج 
ومكملة  م��ع��ه��ا  من�سجمة  ت���اأت���ي  ب���ل  �ل��ك��ل��ي��ة  ف���ي 
�أوقاتهم  تنظيم  ���س��رورة  �إل��ى  �لطالب  ونّبه  لها، 
�لتي  �لبر�مج  و�لحر�س على كل ما ينفعهم من 

تحر�س �لجامعة على تقديمها لهم .
برنامج  ع��ن  ع��ر���س��اً  �ل�سلمي  عا�سم  م  ق���دَّ ث��م 
تاأهيل، ��ستعر�س فيه �أهد�ف �لبرنامج ومر�حله، 
و�أهم �لمقرر�ت �لعلمية �لتي يتلقاها �لملتحقون 
في  �لتعليمية  م�سيرتهم  خ��الل  �لبرنامج  بهذ� 

�لكلية .
بعدها عر�س �لدكتور ر�سا عري�سة �لم�ست�سار 
�لأك���ادي���م���ي ب��ع��م��ادة �ل��ق��ب��ول و�ل��ت�����س��ج��ي��ل عر�سا 
مرئيا عن �لخدمات �لذ�تية �لمقدمة في �لبو�بة 
مما  كثير�  للطالب  �سعادته  �لإلكترونية  وبين 
ت��ح��وي ه���ذه �ل��ب��و�ب��ة م��ن خ��دم��ات ت��ف��ي��ده��م في 
من  كثير�  عليهم  �لأك��ادي��م��ي  وتخت�سر  �سيرهم 
�لجهد و�لوقت وحث �لطالب  على �لإف��ادة منها 
�سحيح،  ب�سكل  منها  �ل�ستفادة  كيفية  لهم  وبين 
 وفي ختام هذ� �لحفل تم توزيع  جو�ئز �لم�سابقة 
�ل�����س��ي��ف��ي��ة ف���ي ح��ف��ظ �ل��م��ت��ون �ل��ع��ل��م��ي��ة ك��م��ا تم 

�ل�سحب على جو�ئز قيمة للح�سور.
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في لقاء إرشادي لطالب كلية اإلعالم المستجدين

الشبل: التدخين داخل الحرم الجامعي يدل على عدم وعي 
الطالب.. وهو مخالفة ألنظمة الجامعة بشكل صريح

فريد: البوابة اإللكترونية سهلت على الطالب كافة اإلجراءات األكاديمية 

ط���ال���ب رئ���ي�������س ق�����س��م �ل���ع���الق���ات 
�ل��ع��ام��ة ب��ك��ل��ي��ة �لإع������الم و�لت�����س��ال 
�ل���دك���ت���ور م��ح��م��د ب���ن ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
بالطالب  �إر����س���ادي  ل��ق��اء  ف��ي  �ل�سبل 
ب��الل��ت��ز�م  �لكلية،  ف��ي  �لم�ستجدين 
حقوقهم  ومعرفة  �لجامعة  باأنظمة 
ال��ت��زام الطالب  ووج��ب��ات��ه��م، وق����ال: 
على  دليل  �ل�سعودي  �لر�سمي  بالزي 
في  ن�سهد  ونحن  لالأنظمة،  �تباعه 
�لآونة �لأخيرة بع�س �لتجاوز�ت من 
�لأمن و�ل�سالمة  �لطالب مع رجال 
بخ�سو�س �لمو�قف ووقوفهم ب�سكل 
خاطئ، وكذلك تدخين �لطالب في 
�أروقة �لجامعة وفي �لمو�قف، وهذ� 
يدل على عدم وعي �لطالب باأنظمة 

�لجامعة ومخالفتها ب�سكل �سريح.
و�سدد �ل�سبل على �سرورة معرفة 
�لذ�تية  �لخدمات  ��ستخد�م  �لطالب 
�لإج�����ر�ء�ت  ك��اف��ة  عليه  ت�سهل  �ل��ت��ي 
�لأك��ادي��م��ي��ة و�ل��ت��ي ت��وف��ر ل��ه �لجهد 
باأن مثل  و�لعناء و�لزدح��ام، م�سيفاً 
على  �لطالب  ت�ساعد  �للقاء�ت  ه��ذه 
قد  �ل��ت��ي  �لمعلومات  بع�س  معرفة 

يجهلها �لطالب �لم�ستجد.
�ل�سيد  ف��ري��د  �ل��دك��ت��ور  �أك���د  بينما 
�لقبول  بعمادة  �لأك��ادي��م��ي  �لمر�سد 
�ل��ع��م��ادة  م��ط��وي��ات  �أن  و�ل��ت�����س��ج��ي��ل 
�لدر��سي  و�لتقويم  �لطالب  كدليل 
م���ن �أه�����م �لأ����س���ي���اء �ل���ت���ي ي��ج��ب �أن 
ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا �ل��ط��ال��ب �ل��ج��ام��ع��ي 
ل��م��ع��رف��ة ح��ق��وق��ه وو�ج���ب���ات���ه ت��ج��اه 
فيها  يدر�س  �لتي  و�لكلية  �لجامعة 
وكذلك مو�عيد �لختبار�ت وغيرها، 
الحد  المثال  �شبيل  فعلى  واأ���ش��اف: 
)�لأول  �لعادية  �لف�سول  في  �لأدن��ى 
�ل�ساعات هو  و�لثاني( لت�سجيل عدد 
12 �ساعة ل ي�ستطيع �لطالب �لنزول 
لت�سجيل  �لأق�������س���ى  و�ل���ح���د  ع��ن��ه��ا، 
هو  �ل�سيفي  �لف�سل  ف��ي  �ل�����س��اع��ات 
�ل��ط��ال��ب  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ل  ����س���اع���ات   10

تجاوزها.
�ل���ب���و�ب���ة  �أن  �ل�������س���ي���د  و�أو�������س������ح 
�لإل��ك��ت��رون��ي��ة )�ل��خ��دم��ات �ل��ذ�ت��ي��ة( 
�أتاحت للطالب عمل كافة �إجر�ء�ته 

�لأك��ادي��م��ي��ة م��ن خ��الل��ه��ا دون عناء 
�إلى  م�سير�ً  �لجامعة،  �إل��ى  �لح�سور 
�ل�ستعالم عن  ي�ستطيع  �لطالب  �أن 
معدله �لتر�كمي من خالل �ل�سجل 
�لموجود في  �لإلكتروني  �لأكاديمي 
بع�ش  واأ���ش��اف:  ال�شخ�شي،  ح�شابه 
�لطالب ل يعلم �لفرق بين �ل�ساعات 
�ل��م�����س��ج��ل��ة و�ل�������س���اع���ات �ل��م��ك��ت�����س��ب��ة 
�جتازها  �لتي  �ل�ساعات  فالأولى هي 
�لطالب في كافة �لمو�د �لتي در�سها، 
�أم�����ا �ل��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي �ل�����س��اع��ات �ل��ت��ي 
�جتازها �لطالب في مو�د تخ�س�سه 

ويطلق عليها �ل�ساعات �لمكت�سبة.
ي��ل��ت��زم  �أن  ع���ل���ى  �ل�����س��ي��د  و�����س����دد 
و�أن يجتهد حتى  بالدر��سة  �لطالب 
درج��ات��ه  ف��ي  �إل��ي��ه  ي�سبو  م��ا  يحقق 
ط��و�ل  يعاني  �أن  دون  يحققها  �لتي 
�ل��ر���س��وب،  م��ن  �ل��در����س��ي��ة  م�سيرته 
وق�����ال: ف��ك��م��ا ت��ع��ل��م��ون اأن ال��ط��ال��ب 
�لك�سول يتلقى من �لجامعة �لإنذ�ر 
ي��ت��رت��ب عليه  و�ل������ذي  �لأك����ادي����م����ي 
�لمكافاأة  �ن��ق��ط��اع  منها  كبيرة  �آث���ار 
�إلى  للتحويل  �إمكانيته  وع��دم  عنه، 
�أخ���رى،  كلية  �إل���ى  �أو  �آخ���ر  تخ�س�س 
مرتبة  ع��ل��ى  ح�سوله  ع���دم  وك��ذل��ك 

�ل�سرف �سو�ء �لأولى �أو �لثانية.  
�ل��ع��دي��د  �أن  ع���ل���ى  �ل�����س��ي��د  ون������وه 
م��ن �ل��ط��الب ل ي��ع��رف �ل��ف��رق بين 
�أن  على  �لتاأجيل و�لع��ت��ذ�ر، م��وؤك��د�ً 
م�سطلح  ي�ستخدمون  �لطالب  جل 
ح����ذف �ل��ف�����س��ل وه�����ذ� �لأم�����ر لي�س 
ب�شحيح كمفهوم اأكاديمي، واأ�شاف: 
ف��ال��ح��ذف و�لإ���س��اف��ة ي��ك��ون لمقرر 
و�لتاأجيل  �أق�سى،  كحد  مقررين  �أو 
في  �أ�سبوعين  �أول  ف��ي  يكون  �أن  ه��و 
�ل��ف�����س��ل �ل���در�����س���ي، ي��ق��وم �ل��ط��ال��ب 
يح�سب  ول  �لدر��سي  ف�سله  بتاأجيل 
ف����ي �ل����م����دة �ل���ن���ظ���ام���ي���ة ل��ل��ط��ال��ب، 
�لمكافاأة،  من  �لتاأجيل  عند  ويحرم 
�لتاأجيل  �لطالب  ي�ستطيع  وكذلك 
�أو لثالثة ف�سول  لف�سلين متتالين 
فيكون  �لع��ت��ذ�ر  ع��ن  �أم���ا  متفرقة، 
ف���ي ن��ه��اي��ة �ل��ف�����س��ل �ل���در�����س���ي قبل 
�لخ���ت���ب���ار�ت �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ب��اأ���س��ب��وع��ي��ن 
ف��ال ي��ح��رم �ل��ط��ال��ب م��ن �ل��م��ك��اف��اأة، 
�لنظامية  �لمدة  من  يحت�سب  ولكن 
ل��در����س��ة �ل��ط��ال��ب، ول ي��وج��د حتى 
�لتي  �ل��م��ر�ت  ع��دد  �لآن نظام يحدد 

ي��ع��ت��ذر من  �أن  �ل��ط��ال��ب  ي�����س��ت��ط��ي��ع 
�لف�سل �لدر��سي.

�ن��ق��ط��اع  �أن  �إل�����ى  �ل�����س��ي��د  و�أ�����س����ار 
�ل��ط��ال��ب ط����و�ل �ل��ف�����س��ل �ل��در����س��ي 
قيده  لطي  يعر�سه  ح�سوره  وع��دم 
م��ن ال��ج��ام��ع��ة، وق����ال: ف��ي��ج��ب على 
�لطالب �أن ياأتي ويعيد قيده ب�سبب 
�نقطاعه عن �لدر��سة، ومن ينقطع 
عن �لدر��سة لأكثر من �أربعة ف�سول 
�إل  ع��ودة  دون  قيده  يطوى  در��سية 
ف���ي ح�����الت ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ق���ر�ر من 

مجل�س �لجامعة.
�إف�ساء  �لطالب من  �ل�سيد  وح��ذر 
�أرقامهم �ل�سرية لزمالئهم �لآخرين 
م��ه��م��ا ك��ان��ت درج����ة ���س��د�ق��ت��ه��م لأن 
�لم�ساكل،  لبع�س  يعر�سه  ق��د  ذل��ك 
م��ب��ي��ن��اً ب��ع�����س �إج�������ر�ء�ت �ل��خ��دم��ات 
�ل��ذ�ت��ي��ة ك��ال��ح��ذف و�لإ����س���اف���ة من 
�إلى �أن هناك ثالثة  خاللها، م�سير�ً 
�لقيام  عند  للطالب  تظهر  �إ�سعار�ت 
�أولها  �لأكاديمية  �لإج��ر�ء�ت  ببع�س 
ت���دل على  و�ل��ت��ي  ت��م تنفيذ ط��ل��ب��ك 
قبول طلبك دون عو�ئق، �أما �لإ�سعار 

�لثاني فهو تم تعليق طلبك و�لثالث 
فهو تم حفظ طلبك و�لذي يتوجب 
�أو  على �لطالب فيه مر�جعة �لكلية 
لمعرفة  و�لت�سجيل  �لقبول  ع��م��ادة 
تنفيذه،  وع��دم  طلبه  توقف  �أ���س��ب��اب 
واأ�شاف: المعدل التراكمي للطالب 
ه����و �ل������ذي ي���ح���دد م�������س���ت���و�ه ط����و�ل 
�أن  ���س��ك  وب���ال  �ل��در����س��ي��ة،  م�سيرته 
در��سيين يرتفع وينزل  �أول ف�سلين 
ب�سكل  �ل��ت��ر�ك��م��ي  �ل��م��ع��دل  ف��ي��ه��م��ا 
ك��ب��ي��ر، ب��خ��الف �ل��ف�����س��ول �لأخ���ي���رة 
و�لتي ي�سهد فيها �لمعدل �لتر�كمي 

ثباتاً �أكثر.
و�خ��ت��ت��م �ل�����س��ي��د ك��ل��م��ت��ه ب��اإي�����س��اح 
للطالب  �لتكميلي  �لختبار  مفهوم 
و�ل�������ذي ي��ع��ن��ي غ���ي���اب �ل���ط���ال���ب ع��ن 
�لختبار �لنهائي ور�سوبه في �لمقرر، 
وق�����ال: ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ط��ال��ب تقديم 
�لختبار�ت  �أ�سبوعي  في  ر�سمي  عذر 
�لنهائية حتى يتح�سل على �لمو�فقة 
و�إج��ر�ء �لختبار  �عتذ�ره  على قبول 
من  �أ�سبوعين  �أول  ف��ي  ل��ه  �لتكميلي 
م��وؤك��د�ً  �ل��ج��دي��د،  �ل��در����س��ي  �لف�سل 
يعمل  ل  �لتكميلي  �لختبار  �أن  على 
ل��دي��ه  م���ن  �أو  �ل��خ��ري��ج  ل��ل��ط��ال��ب  �إل 

مقرر�ن كحد �أق�سى.
م�����ن ج���ان���ب���ه �أو������س�����ح �ل���م���ر����س���د 
و�لن�سر  �ل�سحافة  بق�سم  �لأكاديمي 
�لإلكتروني �لدكتور محمود رم�سان 
�لمهنية  �لأق�������س���ام  م���ن  �ل��ع��دي��د  �أن 
وال���ت���ي ت��ح��ت��اج اإل�����ى ج��ه��د ون�����ش��اط 
يلتحقون  ول  �لطالب  عنها  يحجم 
ال�شحافة  فق�شم  واأ����ش���اف:  ف��ي��ه��ا، 
ك���م���ث���ال ي�����س��ه��د م���ث���ل ه�����ذه �لأم������ور 
�ل�����س��ح��اف��ة  ق�����س��م  �أن  ب���ال���رغ���م م���ن 
�أق�سام  �أه��م  هو  �لإلكتروني  و�لن�سر 
�لإع������الم ف���ي ك��اف��ة ك��ل��ي��ات �لإع����الم 
�ل��ن��و�ح��ي �لعلمية  �ل��ع��ال��م، م��ن  ف��ي 
ق�سم  طالب  تعطي  و�لتي  و�لمهنية 
�ل�����س��ح��اف��ة �أف�����س��ل��ي��ة م��ن غ��ي��ره من 

خريجي �لأق�سام �لأخرى.
و�أك����د رم�����س��ان �أن ع��ل��ى �ل��ط��الب 
�لج���ت���ه���اد ل��ت��ح��ق��ي��ق �لم���ت���ي���از ف��ي 
م�������س���ي���رت���ه���م �ل����در������س����ي����ة وك���ذل���ك 
الإع���الم  فكلية  واأ����ش���اف:  المهنية، 
و�لت�������س���ال ه���ي ك��ل��ي��ة م��ه��ن��ي��ة بحتة 
تحتاج �إلى �لجد و�لجتهاد للو�سول 
�إل����ى �ل��ت��ف��وق �ل����ذي ي��م��ي��ز �ل��خ��ري��ج 
�سوق  في  �لخريجين  من  غيره  عن 

�لعمل �لإعالمي.

تغطية : سلطان القحطاني/ تصوير: سامي الفيفي

رمضان: ال بد من الجد واالجتهاد للوصول إلى التفوق في 
سوق العمل اإلعالمي
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�سالم  �لمهند�س  و�ل�����س��ي��ان��ة  �لت�سغيل  �إد�رة  م��دي��ر  �أك���د 
�لجامعية  �لمدينة  يمد  �لمياه  خ���ز�ن  م�سروع  �أن  �لعوفي 
�أن  �إل��ى  �ل�سرب، م�سير�ً  مياه  من  يومياً  8000 متر مكعب  ب� 
عملية �لتخزين تتم في خز�ن �لمياه �لعلوي �لمقام على قمة 
�لبرج، وخز�نين �آخرين تحت �سطح �لأر�س ترد �إليه �لمياه 

�لو�ردة من �ل�سبكة �لرئي�سية لمدينة �لريا�س.
فوق  87م  �رتفاعه  يبلغ  �لمياه  ب��رج  �أن  �لعوفي  و�أو���س��ح  
�لأر�سي  تحت  لطابقين  16.40م  على  ع��الوة  �لأر���س  �سطح 
وف��ي �ل��ج��زء �ل��ع��ل��وي م��ن �ل��ب��رج ي��وج��د خ���ز�ن م��ي��اه �ل�سرب 
�سعتهما  �لأر���س  تحت  �لخز�نين  و�أن  2500م3،  �سعته  وتبلغ 
 )40( �سعتهما  خز�نان  بهما  مرتبط  )17750م3(  �لإجمالية 

�ألف متر مكعب، عالوة على محطة �ل�سخ.
وبين مدير �إد�رة �لت�سغيل و�ل�سيانة �أن �أعلى خز�ن �لمياه 
توجد �سالة �لطعام تت�سع ل�200 �سخ�س، و�سالون �ل�ستقبال 
على  و�لمطابخ موزعة  للخدمات  �أخرى  ومناطق  و�لمطعم 
وبالقرب  �ل��ب��رج،  ب��ط��ول  يتحرك  م�سعد  و  ط��و�ب��ق،  ث��الث��ة 
من �لبرج هناك مبنى �لمعالجة بالكلور و�لتي تخ�سع فيه 
�لإجمالية  �لمبنية  �لم�ساحة  وتبلغ  للمعالجة،  �ل�سرب  مياه 
7200م2. و�أكد �أن �لإمد�د �لم�ستمر و�لمتو��سل بمياه �ل�سرب 
عليها،  ت��ك��ون  اأن  يمكن  ال��ت��ي  ال�����ش��روط  باأف�شل  يتم  وال���ري 
في  �لتغير  ف��ور  �لجامعة  و�إ���س��ع��ار  �لجامعة،  �أن��ح��اء  لجميع 
تعليمات  ح�سب  و�لت�سرف  �لوطنية  �لمياه  �سركة  برنامج 
ذلك  في  بما  �ل�سركة  من  �لمياه  �نقطاع  ح��ال  في  �لجامعة 
بالمياه  �لجامعة  لتزويد  متخ�س�سة  موؤ�س�سات  مع  �لتعاقد 
�لو�سع  �إل��ى  �ل�سبكة  مياه  ع��ودة  لحين  �ل�ساحنات  بو��سطة 

�لطبيعي.
و�ل�سيانة  �لت�سغيل  �إد�رة  مهام  م��ن  �أن  �لعوفي  و�أ���س��اف 
و�إ�سعار  �لجامعية  للمدينة  �ل��ري  مياه  توفير  متابعة  �أي�ساً 
�لجامعة فور�ً في حال نق�س كميات �لمياه �لمنتجة، ومتابعة 
�أد�ء �لم�سخات و�أجهزة �لتحكم فيها، و�لك�سف �لم�ستمر على 
�لمياه، بما في ذلك خز�نات �لري ومكافحة  جميع خز�نات 

�لحريق وخز�نات مياه �ل�سرب �لعلوية و�ل�سفلية.
بمتابعة  تقوم  و�ل�سيانة  �لت�سغيل  �إد�رة  �أن  �لعوفي  و�أك��د 
�لمياه،  وتحليل  تخزينه،  ومر�قبة  بالكلور  �لمعالجة  نظام 
مع  بالتن�سيق  �ل�سحيحة  �ل�����س��روري��ة  �ل��خ��ط��و�ت  و�ت���خ���اذ 
تقوم  كما  �لتر�سيح،  مبنى  في  �لموجود  �لكيميائي  �لمعمل 
بالتن�سيق مع �أطقم �ل�سيانة �لوقائية و�لعالجية ومعاونتها 
طاقم  و����س��ت��دع��اء  �لأم���ث���ل،  ب��الأ���س��ل��وب  مهامها  تنفيذ  ع��ل��ى 
�ل�سيانة �لعالجية �إذ� �قت�سى �لأمر ذلك، �إ�سافة �إلى �إجر�ء 
وعمليات  �لزيت،  ومنا�سيب  �لمر�سحات  على  يومي  فح�س 

�لت�سريف وكلما �قت�سى �لأمر ذلك.

مصعد ومطعم دائري يطل على الرياض من كافة االتجاهات

برج مياه الجامعة.. يمدها بـ 8000 
متر مكعب من مياه الشرب يوميا

���س��م��ن م�����س��روع زر�ع�����ة م��الع��ب 
للجامعة  �لتابعة  �لعلمية  �لمعاهد 
ب��ال��ع�����س��ب �ل�����س��ن��اع��ي �لأخ�����س��ر تم 
�لنتهاء من زر�عة مالعب �لمعاهد 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ف��ي ك��ل م��ن )ح��ري��م��الء، 
�أملج، عرعر،  تبوك، حوطة �سدير، 

حالياً  �لعمل  وي��ج��ري  و�ل��ب��د�ئ��ع(، 
ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذ م����الع����ب �ل���م���ع���اه���د 
في  �ل��م�����س��روع  �سمن  �لم�ستهدفة 

مرحلته �لثانية.
و�أك�����د �ل��م��ه��ن��د���س ع���ب���د�هلل ف��رح 
�لهند�سية  �لإد�رة  م��دي��ر  �لعتيبي 

�لمعاهد  زر�عة مالعب  �إن م�سروع 
م���������س����روع م���ت���ك���ام���ل ي����ت����م ح�����س��ب 
�لمو��سفات �لفنية �لعالمية، ووفق 
و�لتو�فق  �ل��ج��ودة  م�ستويات  �أع��ل��ى 
�لتحاد  و��ستر�طات  متطلبات  مع 

�لدولي لكرة �لقدم )فيفا(.

و�أو����س���ح �أن ن���وع �ل��ع�����س��ب �ل���ذي 
يتميز  �لمالعب  لهذه  �عتماده  تم 
�لمنخف�سة،  �ل�����س��ي��ان��ة  ب��ت��ك��ال��ي��ف 
ويتميز  ري،  م��ي��اه  �إل���ى  ي��ح��ت��اج  ول 
ب�سطح منتظم وقوي لتحرك �لكرة 
ب�سورة جيدة، ويوفر حركة مريحة 

لالأرجل لمنع تعب �لطالب، �إ�سافة 
�إلى توفر �لمعايير �لخا�سة بوثبات 
�ل��و�ج��ب توفرها  �ل��ك��رة  و�ن��ط��الق 

�أثناء �للعب.
�لم�سروع  �أن  �إلى  �لعتيبي  و�أ�سار 
ي�����س��ت��ه��دف ف���ي م��رح��ل��ت��ه �ل��ث��ان��ي��ة 

ف��ي:)  العلمية  ال��م��ع��اه��د  م��ن  ك���اًل 
ح���ري���م���الء، �أم���ل���ج، ع���رع���ر، ت��ب��وك، 
ح��وط��ة ���س��دي��ر، و�ل��ب��د�ئ��ع، �ل��دل��م، 
ج����ي����ز�ن، م��ح��اي��ل ع�����س��ي��ر، ���س��ب��ي��ا، 
و�دي  �ل��دو�دم��ي،  بلجر�سي،  �سمد، 

�لدو��سر(.

زراعة مالعب المعاهد العلمية حسب اشتراطات )الفيفا(
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م���ن ق��ل��ب ن��اب�����س ب��ال��ع��ل��م و�ل��م��ع��رف��ة 
على  �لقيادة  حر�س  ظ��ل  وف��ي  و�لثقافة 
ومدينة  عمالقاً  �سرحاً  �لجامعة  جعل 
علمية متكاملة للم�ستقبل؛ لإعد�د جيل 
�لم�ساركة  على  وع��ون��ه  �هلل  ب��ح��ول  ق���ادر 
ف��ي ت�سييد غ��د ل ح���دود ل��ه م��ن �لآم���ال 
�لجامعة  مطبعة  �أن�سئت  و�لطموحات، 

باأحدث �لتقنيات و�لمعد�ت �لمتطورة.
�لجامعة  �إن�ساء  من  مبكر  وق��ت  ففي 
�إن�ساء مطبعة نموذجية  �لتفكير في  بد�أ 
�لجامعة،  بالتز�مات  �ل��وف��اء  على  ق��ادرة 
على  �ل��ق��ائ��م��ي��ن  �إدر�ك  ظ���ل  ف���ي  وذل����ك 
ه����ذ� �ل�����س��رح �ل��ع��ل��م��ي، لأه��م��ي��ة �ل����دور 
�ل�سخم للجامعة بحكم ر�سالتها �لعلمية 
وو�جبها تجاه �لمجتمع و�هتمامها بن�سر 
�لعلوم �ل�سرعية و�للغة �لعربية وغيرها 
من �لعلوم �لم�ساعدة، وكذلك في مجال 
وخدمة  �لمعرفة  ون�سر  �لعلمي  �لبحث 

�لتر�ث و�لهدف �لمطلوب تحقيقه.
وق������د �أع����ط����ت �ل���ج���ام���ع���ة �ل��ط��ب��اع��ة 
�أول��وي��ات  خ��ا���س��اً وجعلتها م��ن  �ه��ت��م��ام��اً 
بما  �قتناعاً  لديها،  �لتطوير  م�سروعات 
للخدمات �لمطبعية من �أهمية في ن�سر 
�لعلوم �لم�ساعدة ولما للتعليم �لجامعي 
ودون �لجامعي من فائدة عظمى و�أهمية 
ت�سع  �لتي  �لو�سيلة  باعتبارها  ق�سوى 
�لإنتاج �لفكري للجامعة على هيئة مادة 
من�سورة تلبي جميع متطلبات �لجامعة.

�لمر�سوم  وفي 23/ 1394/8ه����  �سدر 
�لتي  �لجامعة،  مطبعة  باإن�ساء  �لملكي 
�لكم  ف��ي  ف�سيئاً  �سيئاً  بالتو�سع  �أخ����ذت 
على  �ل��ق��درة  لديها  �أ�سبح  حتى  و�ل��ن��وع، 
ت��ل��ب��ي��ة ح����اج����ات �ل���ج���ام���ع���ة م����ن �أع���م���ال 
�ل���ط���ب���اع���ة ك����اف����ة، ب��م��خ��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات��ه��ا 
ودو�ئرها،  ووحد�تها  �لعلمية  ومر�كزها 
�لدور  هذ�  لتتعدى  �لخارجية  وفروعها 
�إلى �لخارج �أي�ساً وت�سبح و�حدة من �أهم 

مطابع �لمملكة.
وب���ع���د م�����س��ي ���س��ن��ة ون�����س��ف ت��ق��ري��ب��اً 
م���ن ����س���دور �ل��م��ر���س��وم �ل��م��ل��ك��ي �ل��ك��ري��م 
�ل��م�����س��ار �إل��ي��ه ب��اإن�����س��اء �ل��ج��ام��ع��ة، ب���د�أت 
�ل����خ����ط����و�ت �ل���ع���م���ل���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه 
وتمت  ملمو�سا  و�ق���ع���اً  وج��ع��ل��ه��ا  �ل��ف��ك��رة 
�إز�ل��������ة ج��م��ي��ع �ل���ع���ق���ب���ات وت�����س��خ��ي��ر ك��ل 
�لإم�����ك�����ان�����ات لإن���������س����اء ه������ذ� �ل���م�������س���روع 
�لفنية. �ل��م��و����س��ف��ات  وو���س��ع   �ل��ع��م��الق 

وتم �آنذ�ك تاأمين �أجهزة للطباعة تعمل 
بال�سف �ليدوي » �لتيبو » حيث تم توريد 
وتركيب ثالث مكائن لهذ� �لغر�س، كما 
تم تاأمين عدد من �أجهزة �لطباعة �لآلية 
�إذ �سدرت تعميد�ت   « » طباعة �لأوف�ست 
ل��ع��دد م���ن �ل�����س��رك��ات �ل��وط��ن��ي��ة ب��ت��اري��خ 
�لأج���ه���زة  ت��اأم��ي��ن  وت���م  ه   1396  /6  /22
بتاريخ  و��ستالمها  وتركيبها  �لمطلوبة 
�ل��ت��اري��خ  ه���ذ�  7/ 4/ 1398ه����� وق���د �سبق 
للعاملين  و�لتدريب  �لتجريبي  �لت�سغيل 
بالمطبعة. وخالل �لفترة �لما�سية بذل 
في  و�لعاملون  �لمتعاقبون  �لم�سوؤولون 
عملها  لتطوير  كبيرة  ج��ه��ود�  �لمطبعة 
و�لرتقاء بها، لذلك كان �لتطوير �لتقني 
�أهم �لم�ساريع �لتي حر�سو�  و�لفني من 
عليها، و�ل�ستمر�ر في متابعة ما ي�ستجد 
�لطباعة  و�آلت تخدم عملية  �أجهزة  من 
حيث تم تاأمين ما تحتاجه حتى �أ�سبحت 
�لأفر�د  �ليوم مطابع متكاملة من حيث 
لإنتاج  �ل��الزم��ة  و�لتجهيز�ت  �لمدربين 
�لمطلوبة  بالجودة  �لمطبعية  �لأع��م��ال 

في جميع �أق�سام �لطباعة.
�إبر�هيم  �لمهند�س  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الجامعة:  مطابع  عام  مدير  المحيميد 
�سناعة  بمثابة  تعد  �لجامعة  مطابع  �إن 
ط��ب��اع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ح��ي��ث ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا، 
�لطباعة  مهام  كافة  �إت��م��ام  على  �ل��ق��درة 
�ب������ت������د�ء م�����ن ت���ج���ه���ي���ز �ل����ن���������س وح���ت���ى 

ت�����س��ل��ي��م �ل���م���ادة �ل��م��ط��ب��وع��ة م���ن خ��الل 
خ���ط م��ت��ك��ام��ل م���ن �ل���م���ع���د�ت �ل��ح��دي��ث��ة 
�لحديثة،  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ت��ط��ور  ل��م�����س��اي��رة 
�لجامعة  حيث خدماتها لجميع وحد�ت 
�لأك��ادي��م��ي��ة و�لإد�ري�������ة وت�����س��اه��م ب�سكل 
و�لخا�سة  �لعامة  �لمنا�سبات  في  مبا�سر 
�لفعاليات  وكذلك  و�ل��ن��دو�ت  و�لأن�سطة 
�ل�سنوية و�لموؤتمر�ت وور�س �لعمل �لتي 

تقام بالجامعة.
تحوي  �ل��م��ط��اب��ع  �إد�رة  �أن  م��و���س��ح��اً 
�أق�������س���ام �ل��ط��ب��اع��ة �ل��م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن مثل 
�ل��ت�����س��م��ي��م و�ل����م����ون����ت����اج و�ل��ت��ح�����س��ي��ر 
�ل���ط���ب���اع���ي »����س���ي ت����ي ب�����ي« و�ل���ط���ب���اع���ة 
و�لطباعة  و�ل��ف��اخ��ر  �ل��ع��ادي  و�لتجليد 
�لرقمية و�لأختام وما �إلى ذلك، وتمتلك 
ط��ب��اع��ة مختلفة من  م��ع��د�ت  �ل��م��ط��اب��ع 
 »CtP« مثل معد�ت �لتح�سير �لطباعي
ومعد�ت طباعة �لأوف�ست 8 و5  و 4  و2 
�أربعة  �لرقمية  �لطباعة  وم��ع��د�ت  ل��ون، 
ل�����ون، ع�����الوة ع��ل��ى م���ع���د�ت �ل��ت�����س��ط��ي��ب 
و�لتدبي�س  �لتجليد  مثل  من  �لمختلفة 
و�لطي وغيرها. كما زود مبنى �لمطبعة 
مركزي  �ل��رو�ئ��ح  و�سحب  تهوية  بنظام 
ل��ح��م��اي��ة �ل��ع��ام��ل��ي��ن م���ن رو�ئ������ح وم����و�د 
ور�سة  ج��ان��ب  �إل���ى  �لمختلفة،  �لطباعة 

�سيانة وم�ستودع للمو�د �لخام.
و�أ����س���ار م��دي��ر ع���ام �ل��م��ط��اب��ع �إل����ى �أن 
�ل��م��ط��اب��ع ت��ت��ول��ى ت�����س��م��ي��م م��ط��ب��وع��ات 
�لمناهج  وت�����س��م��ل  وط��ب��اع��ت��ه��ا  �ل��ج��ام��ع��ة 
�لجامعة  بكليات  �لدر��سية  و�ل��م��ق��رر�ت 
و�لمر�جع  �لعلمية  و�لر�سائل  و�لمعاهد 
و�لن�سر�ت  و�لتقارير  و�لمجالت  و�لكتب 
�إد�ر�ت  جميع  مطبوعات  �إل��ى  بالإ�سافة 
�لأكاديمية  ووحد�تها  �لجامعة  و�أق�سام 
هد�يا  و�إع���د�د  باأنو�عها،  �لأخ��ت��ام  وعمل 
تنظمها  �لتي  و�لمطبوعات  �لمنا�سبات 
�لإع��الن��ي��ة  �ل��ل��وح��ات  وط��ب��اع��ة  �لجامعة 

باأنو�عها �لمختلفة.
على  تعمل  �ل��م��ط��اب��ع  �إد�رة  �أن  و�أك����د 
�لوفاء باأعمال �لطباعة �ل�سخمة لأق�سام 
و�ل��ج��ودة  بال�سرعة  �لمختلفة  �لجامعة 
»مع  �لجهات.. م�سيفاً   لتلك  �لمطلوبة 
�أكاديمية  وح��د�ت  بافتتاح  �لجامعة  قيام 
و�إد�رية جديدة، تزد�د �أعمال �لطباعة كل 
�لالزمة  �لمعد�ت  توفير  يتطلب  ما  عام 
لإن����ج����از �أع����م����ال �ل���ط���ب���اع���ة ب��ال�����س��رع��ة 
تحر�س  م��ا  وه���ذ�  �لمطلوبة،  و�ل��ج��ودة 
وتعمل  بالجامعة  �لفنية  �ل�سوؤون  عليه 

ع��ل��ى ت�����س��خ��ي��ر ك���ل �لإم���ك���ان���ات وت��اأم��ي��ن 
ك���ل م���ا ت��ح��ت��اج��ه �ل��م��ط��اب��ع م���ن �أج��ه��زة 
وتدريب وغيرها«. وبالحديث حول �أبرز 
في  �لمطابع  تو�جهها  �ل��ت��ي  �لتحديات 
عملها، قال المحيميد : اأهم ما نواجهه 
�لطباعة  طلبات  تز�يد  هو  تحديات  من 
�إل��ى  ي��ق��ودن��ا  و�ل����ذي  ���س��ن��وي��اً،  �لمتنامية 
�آلت  �سر�ء  في  �لد�ئم  و�لتطور  �لتو�سع 
�لطلبات  تز�يد  كذلك  جديدة،  ومعد�ت 
مما  �لت�سليم  �سريعة  �لمطبوعات  على 

يحرج �لمطابع ويربك �لعمل بها.

تعد واحدة من أهم مطابع المملكة

مطابع الجامعة.. خط متكامل من المعدات الحديثة لمسايرة التطور والتقنية الحديثة 

م.  �إبر�هيم �لمحيميد
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����س��ت��ق��ب��ل �لأم���ي���ر �أح��م��د 
����س���ع���ود  �آل  ع������ب������د�هلل  ب������ن 
�لدرعية  محافظة  محافظ 
مدير  ف�سيلة  م��ك��ت��ب��ه،  ف��ي 
بالدرعية  �لعلمي  �لمعهد 
�ل�����س��ي��خ خ���ال���د ب���ن ع��ب��د�هلل 
�ل����روم����ي، ووك���ي���ل �ل��م��ع��ه��د 

�لق�سم  ووك��ي��ل  �لمنيف  يزيد  �لأ���س��ت��اذ  �لإد�ري����ة  لل�سوؤون 
�لق�سم �لمتو�سط  �ل�سيخ �سعد �لر�سي�س ووكيل  �لثانوي 
�ل�سيخ �ل��ول��ي��د �ل��ع��ج��الن وع����دد�ً م��ن �ل��ط��الب ف��ي لقاء 
�سنوي �عتاد عليه من�سوبو �لمعهد مع �سموه �لذي يتابع 
باهتمام ن�شاط المعهد، وا�شتغل من�شوبو المعهد الفر�شة 
للتعبير عن خال�س �لدعو�ت بالأمن و�لأمان و�ل�ستقر�ر 
�ل�سعودية-  �ل��ع��رب��ي��ة  -�لمملكة  �ل��ك��ي��ان  ل��ه��ذ�  و�ل���رخ���اء 

بمنا�سبة يومها �لوطني �ل�ساد�س و�لثمانين.
لما  بالمعهد،  و�هتمامه  حبه  م��دى  عن  �سموه  وعبر 

م�����ن دور  ب�����ه  ي����ق����وم 
ع���ظ���ي���م ف�����ي ت��ه��ي��ئ��ة 
�ل��ن�����سء، وق���دم كلمة 
ت��وج��ي��ه��ّي��ة ل��ل��ط��الب 
ح����ّث����ه����م ف���ي���ه���ا ع��ل��ى 
�ل�����ج�����د و�لج����ت����ه����اد 
ف�����������ي در��������س������ت������ه������م 
 ،و�ل��������������م��������������ح��������������اف��������������ظ��������������ة ع�������������ل�������������ى م����������������ق����������������در�ت

�ل�سالل  م��و�ط��ن  ع��ن  ، و�لب��ت��ع��اد  �ل�سامخ  �ل��وط��ن  ه��ذ� 
و�ل�سبهات.

مدير  معالي  تحيات  ل�سموه  �لمعهد  مدير  نقل  ث��م   
�أبا �لخيل  �لجامعة �لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل 
ل�سموه ووكيل �لجامعة ل�سوؤون �لمعاهد �لعلمية �لدكتور 
تقدمها  �لتي  �لكبيرة  �لجهود  مبيناً  �لميمن،  �إب��ر�ه��ي��م 
حكومة خادم �لحرمين �ل�سريفين للمعاهد �لعلمية من 

�هتمام ورعاية.

األمير أحمد بن عبداهلل يستقبل 
منسوبي معهد الدرعية 

�أقام �لمعهد �لعلمي في �لملز ممثاًل باإد�رة �لأن�سطة بر�مج متنوعة �سمن 
فعاليات برنامج �لجامعة بالحتفاء باليوم �لوطني �ل�ساد�س و�لثمانين.

برامج متنوعة في معهد الملز 

طالب معهد الخرج يهنئون المحافظ 
باليوم الوطني

����س��ت��ق��ب��ل م��ح��اف��ظ م��ح��اف��ظ��ة �ل��خ��رج 
مجدوع  �آل  م��ج��دوع  ب��ن  �سبيلي  �لأ���س��ت��اذ 
بمكتبه مدير �لمعهد �لعلمي بالمحافظة 
�لع�سياني  �سليم  ب��ن  م��ن�����س��ور  �لأ���س��ت��اذ 
و�لأ���س��ت��اذ ع��ب��د �ل��ه��ادي ب��ن ع��ب��د �لكريم 
ال��ع��ج��م��ي م�����ش��وؤول ال��ن�����ش��اط وع�����ددا من 
ط�����الب �ل���م���ع���ه���د م����ن ���س��م��ن �ل���ب���ر�م���ج 
�ل��خ��ا���س��ة ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل��ت��ي يقيمها 

�لمعهد �لعلمي.
وف���ي ب��د�ي��ة �ل���س��ت��ق��ب��ال رح���ب �سعادة 
�لمحافظ بهم متمنياً لهم �لتوفيق، قبل 
�أن ينقل له مدير �لمعهد تحيات ومباركة 
�لجامعة  ووك��ي��ل  �لجامعة  مدير  معالي 
�ليوم  بمنا�سبة  �لعلمية  �لمعاهد  ل�سوؤون 
�لوطني، مبيناً �أن ما يقدمه ولة �لأمر- 
حفظهم �هلل- لهذ� �لبلد من �أعمال جليلة 

هي �أعمال ت�ستوجب منا �سكرهم عليها، �إذ 
�إننا نعي�س نه�سة تنموية �ساملة في �ستى 
�لمجالت وما ننعم به من �أمن و �أمان و 
رغد في �لعي�س ي�ستوجب علينا �لوقوف 
�سفاً و�حد�ً متعاونين ومتكاتفين لكل ما 
من �ساأنه رفعة و�سمو وطننا �لغالي، هذ� 
وطنية  ق�سيدة  �لطالب  �أح��د  �ألقى  وق��د 

قدم  كما  �لمحافظ  �سعادة  �إع��ج��اب  نالت 
برنامج  �لمحافظ  ل�سعادة  �لمعهد  قائد 
�حتفاء �لجامعة باليوم �لوطني �ل�سعودي 
���س��ع��ادة  ق�����دم  �ل���ل���ق���اء  ن���ه���اي���ة  86، وف�����ي 
�ل��م��ح��اف��ظ ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��م�����س��وؤول��ي 
�ل��ج��ام��ع��ة ول��م��ن�����س��وب��ي �ل��م��ع��ه��د ع��ل��ى ما 

يبذلونه من جهود حثيثة.

طالب معهد مكة يزورون مصنع كسوة الكعبة 
 �شمن فعاليات الن�شاط بالمعهد العلمي في مكة 
�أقيمت  �لعديد من �لأن�سطة و�لفعاليات  �لمكرمة 
�آل  �ل��ع��زي��ز  �ل��م��ل��ك ع��ب��د  �ل��م��وؤ���س�����س  ب���دور  للتذكير 
هذ�  توحيد  ف��ي  �هلل  بعد  ودوره  �هلل  رح��م��ة  �سعود 
وقيام  و�ل�ستقر�ر  �لأم���ن  و�إي��ج��اد  �ل�سامخ  �لكيان 
�إليه  و�سلت  وم��ا  �لتوحيد  كلمة  على  �ل��وط��ن  ه��ذ� 
�لمملكة �لعربية �ل�سعودية من تقدم حتى �أ�سبحت 

للوطن  �لولء  و�لنماء، مجددين  �لعطاء  رمز� في 
 ، �سم�س  ك��ل  و�إ���س��ر�ق��ة  ك��ل فجر  م��ع مطلع  �لغالي 
�سائلين �هلل �أن يحفظ هذ� �لوطن �لقوي بعقيدته 
لنا قادة  باأمنه ،ويحفظ  �لر��سخ  �لمزدهي بتطوره 

هذ� �لوطن �لغالي.
ك��م��ا ن��ظ��م ال��ن�����ش��اط ال��ط��الب��ي زي�����ارة طالبية 
لم�سنع ك�سوة �لكعبة �لم�سرفة وكان في مقدمتهم 

وم�سرف  �لغامدي  جمعان  �ل�سيخ  �لمعهد  مدير 
و25  الغامدي  عثمان  الأ�شتاذ  الطالبي  الن�شاط 

طالبا. 
وفي �لجولة ��ستمع �لوفد ل�سرح مف�سل عن ما 
�سخرته حكومة  �لم�سنع من عمل جبار  به  يقوم 
خادم �لحرمين �ل�سريفين لهذه �لكعبة �لم�سرفة 

�ساألين �لمولى �أن يحفظ هذ� �لبلد �لمعطاء.

فعاليات رياضية في معهد جدة 
بمناسبة اليوم الوطني

بجدة  العلمي  المعهد  ف��ي  الريا�شي  الن�شاط  اأق���ام 
عدد� من �لم�سابقات و�لألعاب �لريا�سية خالل �لأ�سبوع 
�لغالية  �لمنا�سبة  بهذه  لالحتفاء  تخ�سي�سه  تم  �ل��ذي 
�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي 86 ، ح��ي��ث ُرف��ع��ت ع���دد م��ن �ل�����س��ع��ار�ت 
و�لفعاليات  �لمتنوعة  �لم�سابقات  و�أق��ي��م��ت  �لوطنية، 
�لمختلفة �حتفاء بذكرى توحيد �لبالد وتذكير�ً بالنعم 
هذ�  بهوية  و�لع���ت���ز�ز  تجاهها  وو�ج��ب��ن��ا  نعي�سها  �ل��ت��ي 
�سريعة �هلل وخدمة  �لوطن وما تقوم عليه من تطبيق 
�لحرمين �ل�سريفين ومقد�ساتها، في ظل قيادة ر�سيدة 

و�سعب وفي و�سباب طموح لتحقيق روؤية �ل�سعودية.

طالب معهد القريات يزورون المحافظ

محافظ المجمعة يستقبل 
منسوبي المعهد العلمي 

ب��ن �سالح  ع��ب��د�هلل  �لأ���س��ت��اذ  �ل��ق��ري��ات  م��ح��اف��ظ  ��ستقبل 
بن  �سلطان  �لأ�ستاذ  �لعلمي  �لمعهد  مدير  بمكتبه  �لجا�سر 
طوير�س �لعنزي وعدد� من طالب �لمعهد �لعلمي لالحتفاء 
عن  و�لتعبير  �سعادته  على  و�ل�سالم   86 �ل���  �لوطني  باليوم 
مدى فرحتهم بهذ� �ليوم �لغالي على قلب كل مو�طن، وقد 
�أهمية  على  و�أك���د  �لتوفيق  لهم  متمنًيا  بهم  �سعادته  رح��ب 
م�ساركة �لطالب في �لمحافل �لوطنية ومنا�سباتها . ثم عبر 
المحافظ عن الفرحة بهذه المنا�شبة الوطنية ، وقال: اإنها 
ذكرى غالية في مملكتنا �لغالية �لتي تنعم بالأمن و�لأمان 
وتحقيق �إنجاز�ت متو�لية بقيادة ملك �لحزم و�لعزم و�لذي 
بما  �لتنمية  عجلة  ودف��ع  �لم�سيرة  �كمال  في  جاهًد�  ي�سعى 

بناء �لمملكة. يحقق �لنمو و�لرفاهية لأ
كما قدم �سعادة �لمحافظ �سكره وتقديره لمدير �لمعهد 
�ل��ع��ل��م��ي ول��ل��ط��الب ع��ل��ى م�����س��ارك��ت��ه��م ف���ي ه����ذه �ل��م��ن��ا���س��ب��ة 

�لوطنية.

بن  عبد�هلل  بن  عبد�لرحمن  �لأمير  �لمجمعة  محافظة  محافظ  ��ستقبل 
في�سل في مكتبة مدير �لمعهد �لعلمي بالمجمعة �لأ�ستاذ خالد بن ح�سن �لعولة 
المعهد  ط��الب  من  وع��ددا  الطالبي  الن�شاط  على  والم�شرف  المعهد  ووكيل 
�لذين قدمو� لل�سالم على �سموه وتهنئته باليوم �لوطني �ل�� 86 للمملكة �لعربية 
�ل�سعودية، وعبر �لأ�ستاذ �لعولة عن فخره و�عتز�زه بذكرى �ليوم �لوطني، د�عياً 
�هلل �أن يديم على بالدنا نعمها �لظاهرة و�لباطنة، و�أن ين�سر جنودنا في �لحد 

�لجنوبي، وفي نهاية �للقاء �لتقطت �ل�سور �لتذكارية مع �سموه.

معهد 
الدلم 

يقيم ندوة 
وطنية

���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �لح��ت��ف��اء 
ب���ال���ي���وم �ل���وط���ن���ي �ل�������س���اد����س 
�لعربية  للمملكة  و�لثمانين 
�ل�������س���ع���ودي���ة، �أق��������ام �ل��م��ع��ه��د 
�لعلمي في �لدلم ندوة وطنية 
ب���ه���ذه �ل��م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ح��دي��ث 
�لأم��ن  نعمة  �سكر  وع��ن  عنها 
�لمملكة  تعي�سه  وم��ا  و�لأم���ان 
م��ن ����س��ت��ق��ر�ر ورخ����اء ف��ي ظل 
قيادة حكيمة، و�أهمية �لوحدة 
�ل����وط����ن����ي����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق روؤي�������ة 

�ل�سعودية �لم�ستقبلية.
ون��ال��ت ه��ذه �ل��ن��دوة تفاعل 
جميع �لحا�سرين لما ��ستملت 
وفي  مهمة،  محاور  من  عليه 
ف�سيلة  ���س��ك��ر  �ل����ن����دوة  خ���ت���ام 
�لم�ساركين في  �لمعهد  مدير 
ه���ذه �ل���ن���دوة، و�ل��ط��الب على 

تفاعلهم ومد�خالتهم. 

معهد تبوك يقيم برنامجًا 
لالحتفاء باليوم الوطني 

ب��اإدارة الن�شاط الطالبي عددا من   اأقام المعهد العلمي في تبوك ممثاًل 
�لبر�مج �لمتنوعة و�لزيار�ت �سمن فعاليات برنامج �لحتفاء باليوم �لوطني 

�ل�ساد�س و�لثمانين للجامعة.
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�أق��ام��ت كلية �لق��ت�����س��اد و�ل��ع��ل��وم �لإد�ري����ة 
في  �لم�ستجدين  للطلبة  �لتعريفي  �لأ�سبوع 
ب��ه��و �ل��ك��ل��ي��ة �ل��رئ��ي�����س��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع لجنة 

�لأن�سطة �لطالبية و�لمجل�س �لطالبي.
وت�����س��م��ن �لأ����س���ب���وع �ل��ت��ع��ري��ف��ي م��ع��ر���س��ا 
م��ك��ون��ا م��ن ���س��ت��ة �أرك�����ان ت��ع��ري��ف��ي��ة ي��م��ث��ل كل 
�لتي  �لأق�سام  من  �أكاديمياً  ق�سماً  منها  رك��ن 
تحتويها �لكلية، كما �أقيم على هام�سه توزيع 
مجموعة كبيرة من �لحقائب �لتعريفية على 
وذ�ت  مفيدة  معلومات  �حتوت  و�لتي  �لطلبة 
�لجامعية،  حياته  خ��الل  �لطالب  تهم  قيمة 

تعريفية  م��ع��ل��وم��ات  ح��ق��ي��ب��ة  ك���ل  وت�����س��م��ن��ت 
�لكلية،  ف��ي  �لعلمية  �لأق�����س��ام  ع��ن  مف�سلة 
�لدر��سية،  �لخطط  من  ن�سخ  �إل��ى  بالإ�سافة 
و�لأنظمة  �للو�ئح  �أب��رز  �لحقيبة  �سملت  كما 
�ل�سلوكية  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن  �لطلبة  ت��ه��م  �ل��ت��ي 
و�لأك���ادي���م���ي���ة ف���ي �ل��ج��ام��ع��ة، ب��ج��ان��ب بع�س 
�لطلبة  ت�ساعد  �ل��ت��ي  و�لإر����س���اد�ت  �لن�سائح 
�أو �لم�ساكل �لتي  في �لتغلب على �ل�سعوبات 
�لجامعية،  �لدر��سة  بد�ية  في  تو�جههم  قد 
باأنظمة  �لمعرفة  �أو عدم  �لإلمام  ب�سبب عدم 

�لدر��سة في �لجامعة.

التمويل األصغر اإلسالمي..
 أي نموذج للمملكة؟

ي����ل����ع����ب �ل�����ت�����م�����وي�����ل �لأ������س�����غ�����ر 
�ل�سغر  �ل��م��ت��ن��اه��ي  �أو  �لإ����س���الم���ي 
�ل��ت��ن��م��ي��ة  ف���ي  وك���ب���ي���ر�  م��ه��م��ا  دور� 
�لق���ت�������س���ادي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة ف��ي 
�أّن  �أغ���ل���ب �ل������دول �ل���ع���رب���ي���ة، غ��ي��ر 
وع��دد  �لمملكة  مثل  �ل���دول  بع�س 
لمّدة  ت�ستفد  ل��م  �لخليج  دول  م��ن 

طويلة من �لإيجابيات و�لإ�سافات �لتي يمكن �أن يقدمها هذ� 
�لتمويل  �لتمويل لالقت�ساد و�لمجتمع، كما يعتبر  �لنوع من 
�لعربية  �لدول  �لأ�سغر ب�سفة عامة من خالل تجارب بع�س 
وحتى �لغربية من �لآليات �لتمويلية �لمهمة لخدمة �ل�سر�ئح 
�ل�سر�ئح  ه��ذه  م��ن  كثير�  �أن  �سيما  ول  �لعري�سة،  �ل�سكانية 

يندرج في عد�د �لفقر�ء. 
�لدول  بع�س  حققتها  �لتي  �لتنموية  �لإن��ج��از�ت  �أن  و�لحّق 
�ل�سعودية،  �لعربية  �لمملكة  غ��ر�ر  على  و�لإ�سالمية  �لعربية 
ناجحة  تجربة  قيام  على  ت�ساعد  �أن  يمكن  �لتي  �لعو�مل  من 
وفاعلة فيها، وذلك بتركيز منظومة جديدة للتمويل �لأ�سغر 
خا�سة،  ب�سفة  �لإ���س��الم��ي  �لأ���س��غ��ر  وللتمويل  ع��ام��ة  ب�سفة 
�أهمية  �أنه ي�سدد على  فمن مز�يا �لتمويل �لأ�سغر �لإ�سالمي 
تمويل الن�شاط القت�شادي الحقيقي والملمو�ش، على خالف 
�لو�قع  عن  �لبعيدة  �لأخ��رى  و�لمنتجات  �لمالية  �لم�ساربات 

�لمبا�سر �لُمعا�س.
بالتمويل  مخت�س  �لمملكة  في  مالي  هيكل  وج��ود  �أن  كما 
خا�سة  مهمة  تنموية  غاية  �عتباره  يمكن  �لإ�سالمي  �لأ�سغر 
في  �سخمة  مالية  موؤ�س�سة  وج��ود  تحّققها  على  ي�ساعد  و�أن��ه 
�ل�سبق  له  كان  �لذي  للتنمية  �لإ�سالمي  �لبنك  مثل  �لمملكة 
في �إ�سد�ء مثل هذ� �لنوع من �لتمويل. و�إّنه لمن �لممكن من 
يمول  �أن  �لمعروفة  �لإ���س��الم��ي  �لتمويل  �آل��ي��ات  بع�س  خ��الل 
هذ�  يتولى  �أن  على  �لهيكل،  لهذ�  مثال  م�ساربة  خط  �لبنك 
�لتمويل  �آليات  ح�سب  توظيفها  و  �لأم��و�ل  هذه  �إد�رة  �لأخير 

�لأ�سغر �لإ�سالمي. 
�إن وجود محيط مالي مكون من بنوك �لتمويل �لتقليدي 
�إ�سافة  جهة،  من  ع��دة  �سنو�ت  منذ  تن�سط  �لتي  و�لإ���س��الم��ي 
�إلى هياكل �لتدريب �لمخت�سة في �ل�سيرفة �لإ�سالمية وفي 
كل ما هو متعلق بالجو�نب �ل�سرعية و �لقانونية �لتي توؤطر 
�أنو�عها من  �لإ�سالمي على �ختالف  �لتمويل  عمل موؤ�س�سات 
�لمنظومة  هذه  لنجاح  �لم�ساعدة  �لعو�مل  لمن  �أخ��رى  جهة 

ولتركيز مثل هذ� �لهيكل �لمالي في �لمملكة.
وهنا لبد من �لذكر �أن �أغلب �لدول �لتي كانت لها تجربة 
ف��ي ت��م��وي��ل �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ��الل 
ذلك  بعد  �أق��ام��ت  و�ل��ت��ي   ، �لتقليدي  �لأ�سغر  �لتمويل  �آل��ي��ات 
تجن  ل��م  �أو  ف�سلت   ، �لإ���س��الم��ي  �لأ�سغر  للتمويل  موؤ�س�سات 
مثل  ع��دة  معوقات  ل��وج��ود  نظر�  ذل��ك  م��ن  �لمرجوة  �لنتائج 
�لمحيط �لقانوني و�لمو�رد �لب�سرية و�لمو�رد �لمالية وغياب 

�لموؤ�س�سات �لد�عمة وغياب �لموؤ�س�سات �لمتميزة.
لذلك فان �إر�ساء �أ�س�س منظومة �أو هيكل للتمويل �لأ�سغر 
�لإ����س���الم���ي ب��ال��م��م��ل��ك��ة لب����د �أن ي���اأخ���ذ ف��ي��ه ب��ع��ي��ن �لع��ت��ب��ار 
�لعمل  �أط��ر  م��ن  ���س��و�ء  �لتمويل،  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  خ�سو�سيات 
مع  تقطع  منظومة  وه��ي  �لتنظيمي.  �أو  �لرقابي  �أو  �لمالي 
�لتجربة  ه��ذه  تحقيق  دون  حالت  �لتي  و�ل�سلبيات  �لنقائ�س 

ببع�س �لبلد�ن �لأخرى �لنتائج �لماأمولة منها. 
و�أخير�ً لبد من �لقول �إن غياب تجربة �سابقة في �لتمويل 
�أحد  �ل�سعودية قد يمثل  �لتقليدي بالمملكة �لعربية  �لأ�سغر 
�لعو�ئق �لتي قد تحد من �إمكانية نجاح �أي هيكل �أو موؤ�س�سة 
�لإ�سالمي.  �لأ�سغر  �لتمويل  �آليات  وفق  تعمل  جديدة  مالية 
ومن هذا المنطلق يمكن اإثارة الأ�شئلة التالية: هل اإن تجربة 
لإر���س��اء  ك��اف��ي��ة  �لتقليدية  �ل�سيرفة  ف��ي  �ل��ن��اج��ح��ة  �لمملكة 
؟  �لإ�سالمي  �لأ�سغر  �لتمويل  في  وفاعلة  متكاملة  منظومة 
�لتمويل  موؤ�س�سات  لعمل  وموؤطرة  د�عمة  هياكل  وجود  �إن  �أم 
�لأ�سغر  �لتمويل  ف��ي  �سابقة  تجربة  غ��ي��اب  رغ��م  �لإ���س��الم��ي 

التقليدي هو ال�شامن ل�شروط نجاح مثيله الإ�شالمي؟   
قسم التمويل واالستثمار

د. محمد وجدي الغربي

لقاء عن 
مقاصد تحريم 

الربا وأثرها 
الفقهي

و�ل�ستثمار  �لتمويل  ق�سم  عقد 
�لإد�ري����ة  و�ل��ع��ل��وم  �لق��ت�����س��اد  بكلية 
محا�سرة عن »مقا�سد تحريم �لربا 
�لدكتور  قدمها   ، �لفقهي«،  و�أث��ره��ا 
�لغامدي  �لرحمن  عبد  بن  من�سور 
�ل�����ذي ي��ع��م��ل �أ����س���ت���اذ� م�����س��اع��د� في 
�سمن  �ل��ع��زي��ز،  عبد  �لملك  جامعة 
�لعمل  وور����س  �لمحا�سر�ت  �سل�سلة 

�لتي ينظمها �لق�سم.
���س��رح��ا مف�سال  �ل��غ��ام��دي  وق����دم 
عن  �لقيمة  �لمعلومات  من  وجملة 
م��ق��ا���س��د �ل�����س��ري��ع��ة �لإ���س��الم��ي��ة في 
�سهد ح�سور�  و�ل��ذي  �ل��رب��ا،  تحريم 
�لتدري�س  هيئة  �أع�����س��اء  م��ن  ك��ب��ي��ر� 
ب��ال��ق�����س��م و�ل��م��ه��ت��م��ي��ن م��ن �لأق�����س��ام 

�لأخرى في �لكلية. 
وف���ي ن��ه��اي��ة �ل��ل��ق��اء ج���رى نقا�س 
م����ط����ول ب���ي���ن �ل����دك����ت����ور �ل���غ���ام���دي 
�لح�سور،  �لتدري�س  هيئة  و�أع�����س��اء 
على  �لإج��اب��ة  خاللها  م��ن  ��ستطاع 

جميع �لأ�سئلة و�ل�ستف�سار�ت.
�ل��دك��ت��ور  �أد�ره  �ل��ل��ق��اء  �أن  ي��ذك��ر 
ع����ادل ع��ب��د �ل��ك��ري��م �ل��م��وؤم��ن ع�سو 

هيئة �لتدري�س بالق�سم.

بالتعاون مع �لنادي �لطالبي ولجنة �لأن�سطة 
�لن�سور  �إي��اد  �لدكتور  ق��دم  �لكلية،  في  �لطالبية 
محا�سرة  �لأعمال  �إد�رة  بق�سم  �لم�سارك  �لأ�ستاذ 
ل��ط��ل��ب��ة �ل��ك��ل��ي��ة ح����ول »ك���ي���ف ت�����س��وق م�����س��روع��ك 
للبدء  �لعملية  �لأ�س�س  �لن�سور  وبين  �ل�سغير؟«، 
�إن�ساء �لم�سروع �ل�سغيرة وعنا�سر  بت�سويق فكرة 
�لم�سروعات،  بهذه  �لخا�سة  �لت�سويقي  �لمزيج 
بحمالت  للقيام  �لمالية  �لمو�رد  ينق�سها  و�لتي 
ت�سويقية  بدر��سات  للقيام  �أو  �سخمة،  ترويجية 
و�����س���ع���ة. ف��ح��ج��م �لإن����ت����اج ف��ي��ه��ا ق��ل��ي��ل وي��رت��ب��ط 
وتخزين  �إن��ت��اج  على  ق��درة  هناك  ولي�س  بالطلب 
ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة، ك��م��ا �أن م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ف���ي �ل��غ��ال��ب 
تنتجه  م��ا  مناف�سة  ع��ل��ى  ق����ادرة  وغ��ي��ر  تقليدية 
عو�ئق  �لمحا�سر  بين  .وق��د  �لكبيرة  �لموؤ�س�سات 
�لمالية  �لقدرة  وخا�سة  �لم�سروعات  هذه  تطور 
خطط  �إل���ى  و�ف��ت��ق��اره��ا  �لت�سويقية،  و�ل��م�����س��اك��ل 
وهو  لتحقيقها،  ت�سعى  �ل��ت��ي  ل��الأه��د�ف  مكتوبة 
على  نف�سها  �لأه��د�ف  ون�سيان  تناق�س  ي�سبب  ما 

�لمدى �لطويل . 
�لت�سويق  �لن�سور لمجموعة من طرق  وتطرق 
�لم�سروعات  ت�ستخدمها  ق��د  �لتكلفة  منخف�سة 
هناك  �إن  �إذ  �ل�سوقي،  و�سعها  لتح�سين  �ل�سغيرة 
و�لعمالء،  و�لمناف�سين  �ل�سوق  فهم  �إل��ى  حاجة 
و�ختيار مركز منا�سب للعمل في �ل�سوق، و�لعمل 
و�ل��ط��رق  �لت�سويقية  �ل��م��ع��ل��وم��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�لت�سويقية. وحاجتها �إلى ت�سميم �سعار ترويجي 
بجانب  �لزبائن،  �أذه���ان  في  لتمكينها  بها  خا�س 

على  للتغلب  بها  خا�سة  �سعرية  �سيا�سات  وج��ود 
م�سكلة �لمناف�سة �ل�سعرية . 

كما �أظهر �لمحا�سر �أهمية �لموقع �لإلكتروني 
و�لالفتات  و�لمل�سقات  �لبيع،  بعد  ما  وخ��دم��ات 
�لعمالء،  م��ع  �لمبيعات  وم��ح��ادث��ات  �لإع��الن��ي��ة، 
�ل��ط��رق  و�إع���الن���ات  �ل��ع��الق��ات،  و�أ���س��ل��وب ت�سويق 
�ل��خ��ارج��ي��ة، و�لن��ت��رن��ت وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه، و�ل���ج���و�ل، 
�لر�عية  �لجهات  مع  و�لعمل  �لهاتفي،  و�لإع��الن 
�لت�سويق  و����س��ت��خ��د�م  و�ل��م�����س��اب��ق��ات،  ل���الأح���د�ث 
�لفم  كلمة  على  و�ل��ت��رك��ي��ز  و�أ���س��ال��ي��ب��ه،  �لوح�سي 
وحا�سنات  �لجتماعية  و�لم�سوؤولية  �لمنقولة، 
 %68 على  تناف�س  �ل��م�����س��روع��ات  ف��ه��ذه  �لأع���م���ال. 
�لأمثلة  من  �لكثير  و�سربت  �ل�سوق،  عمالء  من 
ماي�سترو  �سركة  مثل  فيها  �لناجحة  �لتطبيقية 
بيتز� �ل�سعودية �لتي ركزت منذ �لبد�ية على فكرة 

خلق �لعادة �ل�سر�ئية لدى �لم�ستهلك �ل�سعودي.
ت��اأت��ي �سمن  �ل��م��ح��ا���س��ر�ت  ه��ذه  �أن  �إل���ى  ي�سار 
نحو  �لتحول  متطلبات  تحويل  في  �لكلية  توجه 
�إلى ممار�سات  �لم�ستقبلية 30-20  �لمملكة  خطة 
ف��ع��ل��ي��ة؛ م���ن ���س��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل ل��دى 
من  تعد  �لم�سروعات  ف��ه��ذه  �ل�����س��ع��ودي.  �ل�سباب 
�سميم �لتجديد و�لتطوير في �لقاعدة �لإنتاجية، 
وهي تعد �سغيرة كونها ت�سغل �أقل من 49 عامال، 
وت�ساهم بنحو 66% من �لناتج �لمحلي، في حين 
�أنها لم ت�سغل �أكثر من 23% من �ل�سعوديين، وهو 
م��ا يعني �أن��ه��ا م��از�ل��ت ب��ح��اج��ة �إل���ى �ل��م��زي��د من 

�لهتمام و�لرعاية.

محاضرة لطالب االقتصاد عن كيفية 
تسويق المشروع الصغير   

»ن���ادي  ب��ه��ا  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �سل�سلة  �سمن 
�ل��ت��م��وي��ل و�ل���س��ت��ث��م��ار« ب��ك��ل��ي��ة �لق��ت�����س��اد و�ل��ع��ل��وم 
»طريقك  ب��ع��ن��و�ن  محا�سرة  �ل��ن��ادي  �أق���ام  �لإد�ري�����ة، 
�إلى �لدر��سات �لعليا«، تحدث فيها �لأ�ساتذة عبد�هلل 
وعبد�لعزيز  و�ل�ستثمار،  �لتمويل  ق�سم  من  �ل�سلوم 
مجال  في  تجربتهم  عن  �لأعمال  �إد�رة  من  �لرويتع 
�لدر��سات �لعليا، و�إد�رة رئي�س �لنادي �لأ�ستاذ �سالح 

بن فهد �ل�سيحة.
�لدر��سات  بر�مج  �أهمية  �إل��ى  �لمتحدثون  و�أ���س��ار   

كما  و�أن��و�ع��ه��ا،  و�لإد�ري  �ل��م��ال��ي  �لحقل  ف��ي  �لعليا 
�لحرمين  خ����ادم  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ت�سليط  ت��م 
��ستعر��س  تم  وفيه  �لخارجي،  لالبتعاث  �ل�سريفين 
�أث��ن��اء  للبرنامج  �لإع����د�د  وكيفية  �لقبول  متطلبات 
�لمتحدثون  و�أو�سى  بعدها،  وما  �لجامعية  �لمرحلة 
ب�سرورة �كت�ساب �لخبرة �لعملية، �إ�سافة �إلى �لإعد�د 

�لجيد للفوز باإحدى فر�س �لبتعاث.
وف���ي �ل��ن��ه��اي��ة �أج����اب �ل��م��ت��ح��دث��ون ع��ل��ى �لأ���س��ئ��ل��ة 

و�ل�ستف�سار�ت �لتي وجهها �لطلبة لهم. 

محاضرة 
بعنوان:)طريقك 

إلى الدراسات 
العليا(
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تزامنًا مع اليوم العالمي 

طالبات علم النفس يعرّفن بقضايا الصحة النفسية
كتبت: ريم نوف - وفاء الشلوي 

�لجتماعية  �لعلوم  كلية  نظمت 
ممثلة بنادي �سديقات علم �لنف�س 
لقاء مميزا بعنوان: »ل�شت وحدك« 
ب���ال���ت���ز�م���ن م����ع ف���ع���ال���ي���ات �ل���ي���وم 
�ل��ع��ال��م��ي ل��ل�����س��ح��ة �ل��ن��ف�����س��ي��ة في 

�لمبنى �لتعليمي325. 
وي���������س����ت����ه����دف �ل����ل����ق����اء ج��م��ي��ع 
�����س����ر�ئ����ح �ل���م���ج���ت���م���ع ل��ل��ت��ع��ري��ف 
ورف��ع  �لنف�سية  �ل�سحة  بق�سايا 
�لمناق�سات  وتعزيز  �ل��ع��ام،  �لوعي 
�ل���م���ف���ت���وح���ة ح�������ول �لأم������ر��������س 
�لوقاية و�لعالج،  �لنف�سية، وطرق 
وت���ع���ري���ف م���ن�������س���وب���ات �ل��ج��ام��ع��ة 
�لنف�سية  �ل�����س��ح��ة  ب��م�����س��ط��ل��ح��ات 
�لنف�سية  �لأمر��س  من  ،و�لوقاية 
باأهمية  �ل��وع��ي  ورف���ع  وع��الج��ه��ا، 
زي��ارة  و���س��رورة  �لنف�سية،  �ل�سحة 

�لطبيب عند �لحاجة لذلك .
و����س��ت��م��ل��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى ع��دة 
:اأهمية  بينها  من  مهمة  موا�شيع 
تحقيق  وكيفية  �لنف�سية،  �ل�سحة 
�ل�����ت�����و�زن �ل��ن��ف�����س��ي ف����ي �ل���ح���ي���اة، 
�لخاطئة  �لمفاهيم  �أب��رز  ت�سحيح 
�أن  وم��ن��ه��ا  �لنف�سية   �ل�سحة  ع��ن 
بالأمر��س  �لم�سابين  �لأ�سخا�س 
�لنف�سية يعي�سون حياة طبيعية بعد 
�لمنا�سبة،  بالأ�ساليب  معالجتهم 

مثل  تعد  �لنف�سية  �لأم��ر����س  و�إن 
�أي �أمر��س ع�سوية تحتاج للعالج 

وزيارة دورية للطبيب �لنف�سي.
ل��وح��ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ة   وت�سمنت 
ج�����د�ري�����ة �����س����ارك����ت م����ن خ��الل��ه��ا 
�ل���ح���ا����س���ر�ت ب���و����س���ع ب�����س��م��ات��ه��ن 
�لنف�سيين  �لمر�سى  م��ع  ت�سامناً 
وللتعبير عن مدى تقبلهن لفكرة 

�لإر�ساد و�لعالج �لنف�سي. 
ك��م��ا ع��ر���س »م�����س��ه��د ���س��ام��ت » 
�أه��م��ي��ة دور �لأخ�����س��ائ��ي  لإي�����س��ال 
و�أن����ه بمثابة  �ل��ن��ف�����س��ي،  و�ل��ط��ب��ي��ب 
ح���ل���ق���ة و������س�����ل ب����ي����ن �ل���م���ج���ت���م���ع 

و�لمري�س �لنف�سي. 
و�أق���ي���م ع��ل��ى ه��ام�����س �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�لطالبات  ووزع���ت  لل�سيافة  رك��ن 
ع������دد� م����ن �ل���ن�������س���ر�ت �ل��ت��وع��وي��ة  

للحا�سر�ت. 

ملتقى الطالبات

كلية الحاسب تنظم لقاء ترحيبيا للطالبات المستجدات
كتبت - نوف الفياض

نظمت كلية علوم �لحا�سب و�لمعلومات 
مميز�   تعريفيا  وبرنامجا  ترحيبا  لقاء 
ل�200  طالبة م�ستجدة في مختلف �أق�سام 
ح�سرته  �لحالي،  �لدر��سي  للعام  �لكلية 
وع��دد  �لأق�����س��ام،  ووك��ي��الت  �لكلية  وكيلة 
من ع�سو�ت هيئة �لتدري�س و�سط ح�سور 

كثيف من �لطالبات.
�لكلية  وكيلة  رحبت  �للقاء  بد�ية  وفي 
بالطالبات  �ل��ع��وي�����س��ق  ع��ري��ب  �ل��دك��ت��ورة 
��ستوحت  �لكلية  �أن  موؤكدة  �لم�ستجد�ت، 
�ل���م���ع���رف���ة  �أن  ح���ق���ي���ق���ة  م�����ن  ر����س���ال���ت���ه���ا 
يقت�سيان  �ل���ي���وم  ع��ال��م  ف���ي  و�لق��ت�����س��اد 
وجود علماء وخبر�ء في مجالت مختلفة 
تطوير  على  ويتعاونون  �لتقنية  و�أهمها 
مجموعة و��سعة من �لمهار�ت و�لمعارف 
و����س��ت��غ��الل��ه��ا ب��ه��دف �إي���ج���اد ح��ل��ول تلبي 
�ح���ت���ي���اج���ات �ل���م���ج���ت���م���ع ل����ذل����ك ج����اءت 
�سوق  �حتياجات  تلبي  �لكلية  تخ�س�سات 

�لعمل وتن�سجم معه.
وق������دم������ت �ل����ع����وي���������س����ق خ��������الل ح��ف��ل 
�لكلية  عن  تف�سيليا  �سرحا  �لم�ستجد�ت 
وتاريخها ومنجز�تها و�أق�سامها، �لوكالت 
�لتي  و�ل��خ��دم��ات  و�ل��م��ر�ف��ق  لها  �لتابعة 
�لإر���س��اد  ع��ن  ون��ب��ذة  للطالبات،  تقدمها 
�لتي  �لعلمية  و�ل��م��وؤت��م��ر�ت  �لأك��ادي��م��ي، 
تنظمها �لكلية و�لم�سابقات �لتي تعقدها 
�أكثر 132 ع�سو�  �لكلية ت�سم  �أن  ،م�سيرة 
في هيئة �لتدري�س و�أكثر من 1400 طالبة 

في مختلف �لأق�سام.
وح��ث��ت وك��ي��ل��ة �ل��ك��ل��ي��ة �ل��ط��ال��ب��ات على 
وتعاليم  �ل��ف��ا���س��ل��ة  ب���الأخ���الق  �ل��ت��م�����س��ك 

في  �لجتهاد  جانب  �إل��ى  �لحنيف  �لدين 
ط��ل��ب �ل��ع��ل��م، و�أث���ن���ت ع��ل��ى �ل��م��ت��ف��وق��ات، 
وتمنت �أن يزد�د عدد �لمتفوقات في �لكلية 
نخبة  ت�سم  �لكلية  �أن  موؤكدة  با�ستمر�ر، 
م��ن �ل��ط��ال��ب��ات �ل��م��ب��دع��ات و�ل��م��ت��م��ي��ز�ت 
و�لالتي حققن نجاحا باهر� في مختلف 

�لملتقيات و�لموؤتمر�ت.
وب��ع��د ذل���ك ت���و�ل���ت ف���ق���ر�ت �لح��ت��ف��ال 
�ل�سهر�ني  منى  �لأ���س��ت��اذة  تحدثت  حيث 
وكيلة ق�سم نظم �لمعلومات عن �سخ�سية 
و�أه��م��ي��ة  �ل��م��ت��م��ي��زة،  �لجامعية  �ل��ط��ال��ب��ة 
�ل��ح��ر���س ع��ل��ى �لط�����الع ع��ل��ى �لأن��ظ��م��ة 
و�لإع����الن����ات م��و���س��ح��ة �أ���س��م��اء �ل��م��و�ق��ع 
ت�ستفيد  �أن  يمكن  �لتي  لطالبات  �لمهمة 
�لجامعة،  موقع  مثل  �لم�ستجد�ت  منها 
وموقع كلية علوم �لحا�سب و�لمعلومات، 
�ل����ب����الك ب�������ورد، وح�������س���اب���ات �ل��ك��ل��ي��ة ف��ي 
�ل���ت���وت���ي���ر، م��ب��ي��ن��ة ط���ري���ق���ة �ل��ت�����س��ج��ي��ل 

و�لتفاعل في مختلف �لح�سابات.
وكيلة  �لربيعة  مها  �لدكتورة  ورك��زت   
ق�سم علوم �لحا�سب على عدة جو�نب كان 
�لر�سمية  �لأكاديمية  �لمر��سالت  �أبرزها  
ع��ب��ر �ل���ب���ري���د �لل���ك���ت���رون���ي و�ل��ط��ري��ق��ة 
و�أهمية  �لر�سمية  �ل�سحيحة للمر��سالت 
�����س���ت���خ���د�م �ل���ب���ري���د �ل���ج���ام���ع���ي و�ل��ل��غ��ة 
�ل��ف�����س��ح��ى م���ع �ل��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى �لأ���س��ل��وب 

�لأمثل و�للغة �لمنا�سبة. 
وبعدها تحدثت �لأ�ستاذة �أبر�ر �لمجلي 
وكيلة ق�سم �إد�رة �لمعلومات عن �لت�سل�سل 
�أي  تخطي  وكيفية  �لكلية  ف��ي  �لإد�ري 
م�����س��ك��ل��ة �أك���ادي���م���ي���ة م���ن ق��ب��ل �ل��ط��ال��ب��ة 
ثم  �لأك��ادي��م��ي��ة،  �لمر�سدة  دور  مو�سحة 

)نموذج  �لكلية  وكيلة  ث��م  �لق�سم،  وكيلة 
ت��وث��ي��ق م��ر�ج��ع��ة ب��ال��م��ع��ل��وم��ات ك��ام��ل��ة(، 
مو�سحة  �أكاديمية  م�سكلة  مو�جهة  عند 
مفتوحة  ���س��اع��ات  ح���دد  �لكلية  عميد  �أن 
ل���س��ت��ق��ب��ال م��ك��ال��م��ات �ل��ط��ال��ب��ات ي��وم��ي 
�لث��ن��ي��ن و�ل��خ��م��ي�����س م���ن �ل�����س��اع��ة 11- 

12على �لرقم2581818.
�لأ�ستاذة  تناولت  �لحفل  ختام  وف��ي 
ح���ن���ان �ل���������و�دي وك���ي���ل���ة ق�����س��م ت��ق��ن��ي��ة 
�لمعلومات �أهمية �لعتماد على �لنف�س 
و�لتعلم �لذ�تي و�لإح�سا�س بالم�سوؤولية 
و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �لأن��ظ��م��ة و�ل��خ��دم��ات 
�لمتوفرة، ومتابعة �لإجر�ء�ت من قبل 
�ليومية،  �ل��م��ذ�ك��رة  و�أهمية  �لطالبة، 
و�ل���ح���ر����س ع���ل���ى �لل�����ت�����ز�م و�ح����ت����ر�م 
�لأن��ظ��م��ة و�ح���ت���ر�م ج��ه��ود �لآخ���ري���ن، 
�لتاأجيل  �لمهمة مثل  �لأنظمة  وبع�س 
و�لع�����ت�����ذ�ر و�ل����ف����رق ب��ي��ن��ه��ا وط��ري��ق��ة 
�ساعات  وع��دد  و�لتحويل  لهما  �لتقدم 

�لغياب، ومر�تب �ل�سرف.
 و����س��ت��م��ل �ل��ح��ف��ل ع��ل��ى ت��ق��دي��م مميز 
�لطالبات  وم�ساركة  �لمتنوعة  للعرو�س 
في �لإلقاء و�لتنظيم ف�سال عن م�ساركة 
مجموعة من �لجهات منها مركز خدمات 
�ل���وح���دة  �ل���خ���ا����س���ة،  �لح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
�إد�رة  و�لنف�سية،  �لجتماعية  �لإر���س��ادي��ة 
�ل���م���ك���اف���اآت و�ل�����ب�����دلت، م���رك���ز خ��دم��ات 
�ل��ري��ادي��ة،  ووزع��ت  �لتوظيف و�لأع��م��ال 
�ل��ق��ائ��م��ات م��ل��ف��ا ت��ع��ري��ف��ي��ا وب���رو����س���ور�ت 
ت��و���س��ي��ح��ي��ة ع����ن �ل���ج���ام���ع���ة و�ل���دل���ي���ل 
وكيفية  �لمعدل  ح�ساب  وط��رق  �لجامعي 

تفعيل �لبريد �لجامعي.

 )فصول في األدب والثقافة( 
في كلية اللغة العربية

نّفذ نادي �لإبد�ع �لقائم باأن�سطة كلية �للغة �لعربية عر�سا لكتاب )ف�سول في �لأدب 
و�لثقافة( لموؤلفه �ل�سيخ علي �لطنطاوي، �ختارته وقدمته �لدكتورة في ق�سم �لنحو 

و�ل�سرف وفقه �للغة فوزية �لعتيبي.
 و�بتد�أت �لدكتورة �للقاء بمقدمة �أدبية عن �ل�سيخ وتعريف بالكتاب و�لأ�سباب �لتي 
في  ورد  ما  رو�ئ��ع  من  و�نتقاء�ت  �لموؤِلف  ط��رح  و�أ�سلوب  �لكتاب  ه��ذ�  لختيار  دفعتها 
هذ� �لموؤَلف، و�سهد �للقاء تفاعال كبير� من �لحا�سر�ت من ع�سو�ت هيئة �لتدري�س 
تفاعال  �لأك��ث��ر  �لطالبات  على  �لمعرو�س  للكتاب  ن�سخ  بتوزيع  و�ختتم  و�لطالبات، 
�أثناء �للقاء.  وياأتي �للقاء �سمن �لفعاليات �لتي يقيمها نادي �لإب��د�ع ح�سب �لخطة 
�لمطروحة خالل هذ� �لف�سل و�لتي �أعدتها رئي�سة �لنادي �لأ�ستاذة جو�هر �لحمادي.
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كتبت : �شارة العلي - العنود ال�شبيعي 
ع���ق���دت ب���ر�م���ج وح�����دة �ل���ت���دري���ب و�ل��ت��ط��وي��ر 
�ل��ت��اب��ع��ة لكلية �لق��ت�����س��اد و�ل��ع��ل��وم �لإد�ري�����ة ي��وم 
�لثنين  )دورة بعنو�ن �إد�رة �لم�ساريع �ل�سغيرة( 
�لم�ستوى  من  �لحمد�ن  �أ�سماء  �لطالبة  قدمتها 
�لإد�ري����ة،  و�ل��ع��ل��وم  �لقت�ساد  كلية  ف��ي  �لخام�س 
�لتدريب  �لقديمي رئي�سة وحدة  �أ.خن�ساء  وذكرت 
فتحت  قد  �لأول���ى  وللمرة  �ل��وح��دة  �أن  و�لتطوير 
�ل���م���ج���ال ل��ل��ط��ال��ب��ات ل��م�����س��ارك��ة م��ع��ارف��ه��ن مع 
ت��دري��ب��ي��ة يقدمنها ه��ذ�  ب��ر�م��ج  زم��ي��الت��ه��ن ع��ب��ر 
�ل���ع���ام. وت���ه���دف �ل������دورة �ل���ت���ي ���س��ه��دت ح�����س��ور� 
تاأ�سي�س  �إلى تحفيز طالبات �لجامعة على  مميز� 
محاور  ع��دة  على  و��ستملت  �لخا�سة  م�ساريعهن 
الرائدة  والم�شاريع  ال�شغيرة  الم�شاريع   : منها 
نموذج  مخطط  �إل���ى  و���س��ول  �ل��م�����س��روع  ،عنا�سر 
�لأع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة و�ل���ت���ج���ارب �ل��ن��اج��ح��ة حيث 
ت��ع��رف��ت �ل��ط��ال��ب��ات ف��ي غ�����س��ون ���س��اع��ات ع��ل��ى ما 
تعنيه كلمة �لعمالء و�لت�سويق و�لخر�فات �ل�ست 
وت��م��وي��ل �ل��م�����س��روع وط���رح���ت ع��ل��ى �ل��ح��ا���س��ر�ت 

�أن�سطة فردية. 
كما �أن �لوحدة ت�ستقبل ع�سو�ت هيئة �لتدري�س 
و�لطالبات من مختلف كليات �لجامعة �لر�غبات 

�لف�سل  ط��و�ل  للطالبات  تدريبية  دور�ت  بتقديم 
�لدر��سي.   ول تقت�سر جهود طالبات �لكلية على 
�لإ�سهام بالتجهيز و�لتنظيم  �ل��دور�ت، بل  تقديم 
�أ.�لقديمي �أن �لوحدة ��ستقبلت  �إذ تورد  للبر�مج، 
ر�غبة  طالبة   128 �ل��در����س��ي  �لف�سل  ه��ذ�  خ��الل 

بالتطوع في فعالياتها.
مما يذكر �أن �لوحدة �أن�سئت في مطلع �لف�سل 
�لدر��سي 1435ه-1436ه وتهدف لأن تكون �إحدى 

و�لعلوم  �لقت�ساد  كلية  ت�سلكها  �لتي  �لطرق  �أهم 
�لعملية  �لريادة في  �إلى موقع  للو�سول  �لإد�ري��ة 
�لتعليمية وتنمية �لمهار�ت �لتطبيقية، وذلك عن 
طريق �للتز�م بتوفير �لفر�س �لتنموية �لتي من 
و�لتطويرية  �لتدريبية  �لحتياجات  تلبية  �ساأنها 
ل��ط��ال��ب��ات وع�������س���و�ت ت���دري�������س ك��ل��ي��ة �لق��ت�����س��اد 
و�إث���ر�ء  وق��در�ت��ه��ن  بمهار�تهن  �ل��رق��ي  �سبيل  ف��ي 

معارفهن.

25 طالبة يلتحقن بدورة )المشروع 
الناجح( في كلية االقتصاد 

كتبت – نــوف محمد , هديل 

التركي

�نخرطت  25 طالبة  في دورة 
نظمتها  �لتي  �لناجح«  »�لم�سروع 
وح��������دة �ل����ت����دري����ب و�ل���ت���ط���وي���ر 
و�لعلوم  �لقت�ساد  بكلية  ممثلة 
�لإد�رية، وقدمتها �لطالبة ح�سة 
�ل��ع��رج��ان��ي م���ن ك��ل��ي��ة �لق��ت�����س��اد 

و�لعلوم �لإد�رية.
وت����اأت����ي ه�����ذه �ل��������دورة ���س��م��ن 
�سل�سلة من �لدور�ت �لمتخ�س�سة 
�ل����ت����ي ت���ج�������س���د �أه�����������د�ف وح�����دة 
ت�سعى  و�لتي  و�لتطوير  �لتدريب 
لتنمية مهار�ت �لطالبات �لمهنية 

و�ل�سخ�سية.
وت����ن����اول����ت �ل����م����درب����ة ح�����س��ة 
�ل��ع��رج��ان��ي خ����الل �ل������دورة ع��دة 
م���ح���اور م��ن��ه��ا م��اه��ي��ة �ل��م�����س��روع 
و�أن�����و�ع�����ه، خ���ط���و�ت ���س��ن��اع��ت��ه ، 
مر�حله،  مناق�سة  �إل��ى  بالإ�سافة 
م���وؤك���دة ع��ل��ى ����س���رورة �له��ت��م��ام 
�لخا�سة  �لأ���س��ا���س��ي��ة  ب��ال��م��ه��ار�ت 
و�لتاأثير  و�لتفاو�س  بالتو��سل 
في �لآخرين بحيث يركز �لجميع 
ع��ل��ى �أه�����د�ف �ل��م�����س��روع، ف�سال 
م�سروع  ل��ك��ل  ���س��ع��ار  ت�سميم  ع��ن 
ح��ي��ث ي��ع��د �ل�����س��ع��ار �إ����س���ارة تميز 
م�����س��روع م��ا ع��ن غ��ي��ره و ي�ساعد 

للمنتج  �لن��ت�����س��ار  ت��ح��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
روؤية  بمجرد  بالأذهان  و�رتباطه 

�ل�سعار و�سمانا لعدم �لتقليد.
و����س��ت��ع��ر���س��ت خ����الل �ل�����دورة 
و�سط  �لناجحة  �لم�ساريع  بع�س 
ت���ف���اع���ل �ل����ح����ا�����س����ر�ت، م��ن��وه��ة 
باأهمية در��سة �لجدوى �لم�سبقة 
ووف����ق �ل��م��ت��غ��ي��ر�ت �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ل�سوق  و�حتياجات  و�لجتماعية 
ذل��ك بجودة  �أل يخل  مع مر�عاة 

�لمنتج و�ل�سعر �لمناف�س.
وح����دة  �أن  ب���ال���ذك���ر  �ل���ج���دي���ر 
�ل���ت���دري���ب و�ل��ت��ط��وي��ر ف���ي كلية 
فتحت  �لأول��ى  وللمرة  �لقت�ساد 
�ل���م���ج���ال ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��م�����س��ارك��ة 
م��ع��ارف��ه��ن م���ع زم��ي��الت��ه��ن عبر 
ب���ر�م���ج ت��دري��ب��ي��ة، ف��ك��ان��ت �أول����ى 
�لم�ساريع  �إد�رة  وه���ي  �ل�����دور�ت 
�ل�����س��غ��ي��رة م���ن ت��ق��دي��م �ل��ط��ال��ب��ة 
�لم�ستوى  م��ن  �ل��ح��م��د�ن  �أ���س��م��اء 
�ل��خ��ام�����س ف���ي ك��ل��ي��ة �لق��ت�����س��اد 
و�ل���ع���ل���وم �لإد�ري���������ة، ف�����س��ال عن 
ب��ال��ج��و�ن��ب  �ل��ط��ال��ب��ات  م�ساهمة 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ح���ي���ث ����س��ت��ق��ب��ل��ت 
للعمل  م��ت��ط��وع��ة   128 �ل���وح���دة 
طالبة   15 �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  معها، 
ت���ط���وع���ن ف����ي �إع���������د�د �ل���ب���ر�م���ج 

�لتدريبية �لمتنوعة.

ملتقى الطالبات

دورة عن إدارة المشاريع الصغيرة 

تغطيــة: الجوهــرة الباللي - نــورة الهزاع - 

شعاع الشبرمي - رغد المنيع

��ستفادت �أكثر من �ألفي طالبة وموظفة �إد�رية 
�ل��ذي  �لمميز  �لتعريفي  �لبرنامج  خ��دم��ات  م��ن 
في  �أ�سبوع   ولمدة  �لجامعي  �لنقل  �إد�رة  نظمته 
�لملك  م��دي��ن��ة  ف���ي  �لتعليمية  �ل��م��ب��ان��ي  ج��م��ي��ع 

عبد�هلل للطالبات.
وب��ي��ن��ت �لأ����س���ت���اذة ق��ن��ع��ة ح���ج���ازي �ل��م�����س��رف��ة 
�لملك  م��دي��ن��ة  ف��ي  �ل��ج��ام��ع��ي  �ل��ن��ق��ل  �إد�رة  ع��ل��ى 
عبد�هلل للطالبات، �أن �لإد�رة وبجهود جبارة من 
�لعامة  �لعالقات  �إد�رة  مع  وبالتعاون  موظفاتها 
ن��ف��ذت �لأ����س���ب���وع �ل��ت��ع��ري��ف��ي ع���ن م�����س��ي��رة �لنقل 
�لجامعي للطالبات و�لذي ��ستمر �أ�سبوعا كامال 
في  تعليمي  مبنى  لكل  ي��وم  تخ�سي�س  ت��م  حيث 

�لجامعة.
يهدف  �لتعريفي  �لأ�سبوع  �أن  حجازي  وتابعت 
�لإد�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  بالخدمات  �لتعريف  �إل���ى 
�لأن��ظ��م��ة  وب��ع�����س  �لت�سجيل  وكيفية  للطالبات 
و�لإر�������س������اد�ت وت��و���س��ي��ح �ل�������س���و�ب���ط �ل��خ��ا���س��ة 
ت��ع��ري��ف �لطالبات  �إل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ال��ح��اف��الت، 
بم�سيرة �لنقل �لجامعية و�لإنجاز�ت �لتي حققها 
�لبرنامج  �أن  منوهة  �لما�سية،  �ل�سنو�ت  خ��الل 
�لتو�سيحية  و�ل��م��ج�����س��م��ات  ب���الأرك���ان  غنيا  ك���ان 
�لتي حاولت بطريقة مبتكرة �أن تو�سح للز�ئر�ت 
كيفية �للتحاق و�لت�سجيل �للكتروني بخدمات 
�لنقل، ومج�سمات للحافالت تبين �لتطور �لذي 
�لزمن،  من  حقبة  خالل  �لجامعي  �لنقل  �سهده 

بالإ�سافة �إلى بنر�ت ون�سر�ت متعددة.
�أرك��اًن��ا  خ�س�ست  �لإد�رة  �أن  حجازي  و�أ�سافت 
���س��م��ن �لأ����س���ب���وع �ل��ت��ع��ري��ف��ي ل��الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم 
تم  �لإد�رة  م��وظ��ف��ات  عليه  �أ���س��رف��ت   86 �ل��وط��ن��ي 
�لتذكارية  و�لهد�يا  �ل�سيافة  تقديم  من خاللها 
باأهمية  �إيمانا  �لمتنوعة  و�لبر�سور�ت  للز�ئر�ت 
هذه �لمنا�سبة �لوطنية �لغالية، لفتة �أن �لإد�رة 
خ�����س�����س��ت رك���ن���ا ل�����ذوي �لح���ت���ي���اج���ات �ل��خ��ا���س��ة 
�سرح  م��ع  لهن  �لمخ�س�سة  �ل��خ��دم��ات  لتو�سيح 

لذلك بلغة بر�يل. 
لف�سيلة  بال�سكر  حديثها  ختام  في  وتقدمت   

�ل���دك���ت���ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ه��ل��ي��ل وك��ي��ل �ل��ج��ام��ع��ة 
ل�������س���وؤون �ل���ط���ال���ب���ات وف�����س��ي��ل��ة �ل���دك���ت���ور ع��م��ر 
من�سور  و�لأ���س��ت��اذ  �لطالبات  مركز  عميد  �لعمر 
�ل�سحيباني وكيل �ل�سوؤون �لفنية و�لأ�ستاذ �سيف 

�لم�ستمرة  لجهودهم  �ل��زه��ر�ن��ي  �هلل 
�ل��ق��ائ��م��ات  وت��ح��ف��ي��ز  �لإد�رة  دع���م  ف��ي 
�لإد�رة  موظفات  جهود  مثمنة  عليها، 
تكللت  و�ل��ت��ي  �لتعريفي  �لأ���س��ب��وع  ف��ي 

بالنجاح �لجبار. 
من جانبها �أو�سحت نوف �لدو�سري 
�إد�رة �لنقل �لجامعي  م�ساعدة مديرة 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي  �لأ����س���ب���وع  �أن  ل��ل��ط��ال��ب��ات، 
لالإد�رة �سهد ح�سور� كبير� ومتو��سال 
�لجامعة،  ومن�سوبات  �لطالبات  م��ن 
ح��ي��ث ����س��ت�����س��اف��ت �لأرك������ان �أك��ث��ر من 
�ألفي ز�ئرة خالل �لأ�سبوع �لما�سي تم 
من خاللها تو�سيح مختلف �لخدمات 
ل��ه��ن وت����وزي����ع �ل���ب���ر����س���ور�ت ع��ل��ي��ه��ن، 
وحر�سهن  �لطالبات  بتفاعل  م�سيدة 
و�لتعرف  �لإد�رة  م��ع  �ل��ت��و����س��ل  على 
�لإد�رة  وخ�����س�����س��ت  خ��دم��ات��ه��ا،  ع��ل��ى 
خ���الل �لأ���س��ب��وع �ل��ت��ع��ري��ف��ي �ل��خ��ا���س 
ب�سكل  ت�سميمها  تم  كبيرة  لوحة  بها 
موقع للتو��سل �لجتماعي ل�ستقبال 
�سكاوى و�قتر�حات �لطالبات، حيث �ساركت فيها 
�لمتنوعة  �قتر�حاتهن  �سجلن  �لطالبات  ع�سر�ت 
وخا�سة فيما يتعلق بذوي �لحتياجات �لخا�سة.

2000 طالبة يستفدن من خدمات 
األسبوع التعريفي إلدارة النقل الجامعي
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محاضرة عن: )االختبارات 
اللغوية( في مركز 

اللغويات
كتب - نا�سر �لحربي

محا�سرة  �لما�سي  �لثنين  ي��وم  بالجامعة  �لتطبيقية  �للغويات  مركز  نظم 
ب��ع��ن��وان: )الخ���ت���ب���ارات ال��ل��غ��وي��ة(، ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور: ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ه��ادي 
�ل�سمر�ني، مدير �إد�رة �لختبار�ت �للغوية في �لمركز �لوطني للقيا�س و�لتقويم 
)قيا�س(، في �لقاعة �لم�ساندة ذ�ت �لرقم )320(، في كلية �للغة �لعربية بالجامعة، 

وح�سرها عدد من �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�لطالب في �لكلية.
تحقيق  في  ي�سعى  بالجامعة،  �لتطبيقية  �للغويات  مركز  �أن  بالذكر  �لجدير 
التعليم  العربية في  اللغة  تعليم  اإلى تطوير  ال�شعي  اأهمها:  الأه��داف،  عدد من 
بال�ستعمالت  �لمتعلقة  �لم�سكالت  ت�سخي�س  في  .و�لإ���س��ه��ام  و�لجامعي  �لعام 
في  �للغوي  �لخطاب  تطوير  على  ومعالجتها. و�لعمل  �لعربية  للغة  �لوظيفية 
و�لتجارية،  و�لإعالمية،  و�لتعليمية،  و�ل�سيا�سية،  �ل�سرعية،  �لمجالت  مختلف 
�للغوية،  �ل��ك��ف��اي��ة  وتح�سين  �ل��ل��غ��وي،  �ل��وع��ي  رف���ع  ف��ي  و�لقانونية، و�لإ�سهام 
�لحيوية، و�إجر�ء  �ل��ق��ط��اع��ات  ف��ي  للعاملين  �ل��ت��و����س��ل��ي��ة  �ل��م��ه��ار�ت  وت��ط��وي��ر 
�لبحوث و�لدر��سات في �لق�سايا و�لظو�هر �للغوية �لمعا�سرة، ودعم �لباحثين 
�للغويات  ف��ي  �لمتميزة  �لكتب  بتاأليف  �لعربية  �لمكتبة  و�إث����ر�ء  وت�سجيعهم، 
بو�سفها   ،  Language Corpora  لتطبيقية، خا�سة �لمدونات �للغوية�
ف في مجال تعليم �للغة �لعربية، وتوثيق �لعالقة  مجاًل لغوًيا محدًثا لم يوظَّ
�للغويات  ف��ي  �لمتخ�س�سة  �لعالمية  �لبحثية  �ل��م��ر�ك��ز  م��ع  �ل�سر�كة  وتحقيق 
با�ستعمالت  و�لق�سايا �لمتعلقة  �لم�سكالت  ت�سخي�س  في  و�لإ�سهام  �لتطبيقية، 
�للغة �لعربية في مجالت �لحياة �لمختلفة، وبتعليمها وتعلمها و�كت�سابها، و�إيجاد 
�لحلول لها من خالل تقديم خدمات ومنتجات بحثية و��ست�سارية وتدريبية ذ�ت 
مو��سفات عالية �لجودة تتو�ءم مع ر�سالة �لجامعة و �أهد�فها ، و�أن ي�سبح �لمركز 
�لدولية في مجال  �لخبرة  بيوت  �أهم  �لعالمية، ومن  �لبحثية  �أبرز �لمر�كز  من 

�للغويات �لتطبيقية �لعربية. 

�أ�����س����اد م���ع���ال���ي م���دي���ر �ل��ج��ام��ع��ة 
�لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل 
�أب������ا �ل���خ���ي���ل ب���ن���ج���اح ع����م����ادة ت��ق��ن��ي��ة 
�ل��م��ع��ل��وم��ات وك��ل��ي��ة ع��ل��وم �ل��ح�����س��اب 
�لجامعة  تكون  �أن  ف��ي  و�لمعلومات 
م���������زودًة ل���ن���ظ���ام ت���ح���ري���ر �ل��ب��ح��وث 
L - �ل��م�����س��در  مفتوحة  )�لعلمية 

�لأنظمة  �أح��د  يعد  و�ل��ذي   ،)Tex
هيئة  �أع�����س��اء  تمكن  �ل��ت��ي  �لعالمية 
�ل��ت��دري�����س و�ل��ب��اح��ث��ي��ن م��ن تحرير 
ب���ح���وث���ه���م ل���ن�������س���ره���ا ف�����ي م�������س���ادر 
جامعة  ك��اأول  �لمختلفة،  �لمعلومات 

عربية في �ل�سرق �لأو�سط. 
�ل��ج��ام��ع��ة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو������س�����ح 
�أ�سبحت هي �لمزود �لر�سمي �لوحيد 
�إل��ى  ي�����س��اف  ف��ي �لمنطقة، وه���و م��ا 
ت��م��ي��زه��ا �لأك���ادي���م���ي و�ل��ب��ح��ث��ي على 
�لجامعة  �أّن  منوهاً  �لأ�سعدة،  كافة 
طريق  ف��ي  ق��دم��اً  بالم�سي  ملتزمة 
على  �لمعتمد  و�لتحديث  �لتطوير 
�ل��ج��ودة و�لتميز، وه��ي ف��ي ك��ل ذلك 
و�لمنهج  �لأول  �لمبد�أ  عن  تحيد  ل 
�لأ����س���ي���ل �ل�����ذي ت�����س��ت��ن��د ع��ل��ي��ه ه��ذه 
�ل��ج��ام��ع��ة �ل��ع��ري��ق��ة ب��دع��م م��ن ولة 
�لأم��ر - حفظهم �هلل-، م��وؤّك��د�ً على 
�آف��اق  لفتح  دوم��اً  ت�سعى  �لجامعة  �أّن 
من �لمجالت �لأكاديمية، و�لعلمية، 
و�ل���ب���ح���ث���ي���ة، ب���م���ا ي����خ����دم ط��الب��ه��ا 
وط��ال��ب��ات��ه��ا، وي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ولة 

�لأمر.
ونوه معاليه �أن �لتقنية بمفهومها 
��ستخد�مها  على  يعين  وما  �ل�سامل 
في جميع وحد�ت �لجامعة �أ�سبحت 
ت�سخر  �لتي  �ل�سرورية،  �لأم��ور  من 
كانت  ���س��و�ء  �لكبيرة  �لإم��ك��ان��ات  لها 
مادية �أو معنوية �أو كفاء�ت وخبر�ت، 

و�لجامعة تبذل �لكثير لتحقيقها.
�لخيل  �أب��ا  �لدكتور  معالي  و�أ���س��اد 
ب���ج���ه���ود ودع��������م خ��������ادم �ل���ح���رم���ي���ن 
�ل�������س���ري���ف���ي���ن �ل���م���ل���ك ����س���ل���م���ان ب��ن 
عبد�لعزيز �آل �سعود و�ساحب �ل�سمو 
بن  نايف  بن  محمد  �لأم��ي��ر  �لملكي 
رئي�س  نائب  �لعهد  ول��ي  عبد�لعزيز 

�ل�سمو  و���س��اح��ب  �ل�������وزر�ء  م��ج��ل�����س 
�لملكي �لأمير محمد بن �سلمان بن 
�لنائب  �لعهد  ول��ي  ول��ي  عبد�لعزيز 
�ل������وزر�ء -  ل��رئ��ي�����س مجل�س  �ل��ث��ان��ي 
�لتقني  �لمجال  في   ،- �هلل  حفظهم 
و�ل��م��ع��ل��وم��ات، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى تهيئة 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ت��ق��ن��ي��ة م���ن خ����الل »روؤي����ة 

�لمملكة 2030«.
تقنية  �أو���س��ح عميد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�ل���م���ع���ل���وم���ات �ل����دك����ت����ور ول����ي����د ب��ن 
L - نظام  �أن  �لجندل  )عبد�لعزيز 

�سخما  بر�مجيا  نظاما  يعد   )Tex
�لعلمية  �ل��ت��ق��اري��ر  ك��ت��اب��ة  لأغ���ر�����س 
حيث  �لعلمية،  و�لر�سائل  و�لبحثية 

تقوم وت�سرف عليه منظمة عالمية.
�أن  وك�������س���ف �ل����دك����ت����ور �ل���ج���ن���دل 
�ل����ع����م����ادة ت���ول���ت �ل���ج���ان���ب �ل��ت��ق��ن��ي 
ف��ي �ل��م�����س��روع �ل��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث �سعت 
�ل��ج��ام��ع��ة م��ن خ���الل �ل��ت��و����س��ل مع 
م��زودة  �لجامعة  تكون  �أن  �لمنظمة 
د�خ��ل  ع��م��وم��اً  للباحثين  للبرنامج 
�لمملكة وخارجها، وبد�أت في تنفيذ 
�ل��م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��خ��ا���س��ة ب��ال��م�����س��روع 
ومنها  �لمنظمة،  ت�سترطها  و�ل��ت��ي 
 )Data Center( تخ�سي�س 
�لآن  و�أ����س���ب���ح���ت  ب���ال���ن���ظ���ام،  خ���ا����س 
�ل��ج��ام��ع��ة م���ن �ل��ج��ه��ات �ل��م��ع��ت��م��دة، 
و��سم   )LaTex( لنظام  وم����زودة 
�ل��ج��ام��ع��ة وع��ل��م �ل��م��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�������س���ع���ودي���ة ي����ظ����ه����ر�ن ف�����ي م���وق���ع 

�لمنظمة للم�ستفيدين. 
وبين �أن �لجامعة ت�سعى �أن تكون 
وكذلك  �لمفتوحة،  لالأنظمة  مزودة 
�ل���ب���ي���ان���ات �ل��م��ف��ت��وح��ة و�ل����ت����ي ت��ع��د 
م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات ب��رن��ام��ج �ل��ت��ع��ام��الت 
�لإل���ك���ت���رون���ي���ة �ل��ح��ك��وم��ي��ة )ي�����س��ر( 
في  كبيراً  وقال: نحن قطعنا �شوطاً 
هذ� �لأمر قبل �لدخول في )ي�سر(، 
مما �أتاح �أن تكون �لبيئة في �لجامعة 

مهياأة لذلك.
 ف��ي��م��ا �أو����س���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
�ل��ح��ا���س��ب و�ل��م��ع��ل��وم��ات ب��ال��ج��ام��ع��ة 
�ل��دك��ت��ور ول��ي��د ب��ن �أح��م��د �ل��رو���س��ان 
�أ����س���ب���ح   )LaTex( ن����ظ����ام  �أن 
ل غ���ن���ي ع���ن���ه ع���ن���د �لأك���ادي���م���ي���ي���ن 
و�ل��ب��اح��ث��ي��ن خ�����س��و���س��ا �أن����ه ل���م يعد 
�آخ��ر، حتى  حكر� على تخ�س�س دون 
�لتخ�س�سات �لتي ل تحوي معادلت 
�أو ت��ر�ك��ي��ب غ��ي��ر م��األ��وف��ة ف��ي كتابة 
 )LaTex( �أن  م��ب��ي��ن��اً  �لأب����ح����اث، 
عالية  م��ق��درة  لم�ستخدميها  تمنح 
ع��ل��ى �ل��ن�����س��ر ف���ي م��خ��ت��ل��ف م�����س��ادر 
�ل���م���ع���رف���ة، وه�����ي غ���ي���ر م��خ�����س�����س��ة 
في  �أو  يومي  نحو  على  لال�ستخد�م 
وج��ود  وق���ال:  الن�شو�ش،  معالجات 
للتقارير  ثابتة  وهيكلة  معين  نمط 
�أمر يف�سله كثير من كتاب �لتقارير 
معيار  ع��ل��ى  ت��ك��ت��ب  ل��ك��ون��ه��ا  �لعلمية 
�أر�دو�  عالمي ثابت ومعتمد فيما لو 
مناق�ستها،  �أو  م��وؤت��م��ر  ف��ي  ن�����س��ره��ا 

ي�����وؤدي  ل   )Word( ف���ب���رن���ام���ج 
ك��ه��ذه على  لمهمة  �ل����الزم  �ل��غ��ر���س 
�لرغم من �سهولتها وتعدد خيار�تها.

وك���������س����ف �ل�����دك�����ت�����ور �ل����رو�����س����ان 
�أح���د  �أ���س��ب��ح��ت  �لآن  �ل��ج��ام��ع��ة  �أن 
م�ستوى  على  �لر�سميين  �لمزودين 
�إن  �لعالم لنظام )LaTex(، حيث 
�لمنظمة تتيحه فقط في �لجامعات، 
ي��رغ��ب �ل���س��ت��ف��ادة منه يدخل  وم��ن 
ل��ل��م��وق��ع وم���ن ث��م ت��ت��م �إح��ال��ت��ه �إل��ى 
�لنظام  تحميل  ليتم  جامعة  �أق���رب 
م��ن �ل��ج��ام��ع��ة ل��ك��اف��ة ب��ل��د�ن �ل�سرق 
�لأو�سط، وهو متاح لجميع �لباحثين 
ف��ق��ط لمن�سوبي  ول��ي�����س  �ل��ع��ال��م  ف��ي 
�ل��ج��ام��ع��ة، وه���ذه خ��دم��ة جليلة من 
�لعلمي  �لبحث  مجال  في  �لجامعة 
و�ل���ن�������س���ر �ل���ع���ال���م���ي، ح���ي���ث ت��رت��ك��ز 
�أ�سا�س علمي  �لجامعة في ذلك على 

متين.
م��ج��ان��ي  �ل����ب����رن����ام����ج  �أن  وب����ي����ن 
�أق���وى �ل��ب��ر�م��ج لإع���د�د  ويعتبر م��ن 
�لعلمية  و�لر�سائل  �لتقارير  وكتابة 
��ه ل��ذوي  �ل��م��ن�����س��ورة ع��ال��م��ي��اً، وُم�����َوَجّ
كالريا�سيات  �لعلمية  �لتخ�س�سات 
و�ل��ح��ا���س��ب و�ل��ه��ن��د���س��ة وغ��ي��ره��ا من 
�لتطبيقية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ت��خ�����س�����س��ات 
ن�����ظ�����ر�ً ل���دع���م���ه �ل�������س���ام���ل ل��ك��ت��اب��ة 
وتن�سيقها  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل���م���ع���ادلت 
�لذي  بال�سكل  �لتقرير  �سمن  لتدَرج 

يريده.

الجامعة األولى عربيًا في الشرق األوسط 
)LaTex( في نظام تحرير البحوث العلمية

دعا الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملخصاتهم قبل منتصف الشهر المقبل

القرني: الجامعة سباقة في تنظيم المؤتمرات الهادفة التي تبرز 
التراث الحضاري الوطني والعربي واإلسالمي

كتب – زيد �ل�سبيعي
تاريخ  معهد  عميد  �لقرني  �سعيد  بن  �سعد  �لدكتور  �أك��د 
للموؤتمر  �لعلمية  �للجنة  �لعربية و�لإ�سالمية رئي�س  �لعلوم 
عند  و�ل��ط��ب��ي��ة  �لتطبيقية  �ل��ع��ل��وم  ل��ت��اري��خ  �لأول  �ل��ع��ال��م��ي 
�لفترة  خ���الل  �ل��ج��ام��ع��ة  تنظمه  �ل���ذي  و�لم�سلمين  �ل��ع��رب 
1-1438/6/3ه� ، �أن �للجنة �لعلمية للموؤتمر لز�لت ت�ستقبل 
�لأ�ساتذة  م��ن  �لم�ساركة  ف��ي  للر�غبين  �لبحوث  ملخ�سات 
�لمتخ�س�سين، ونوه �إلى �أن �إغالق ��ستقبال �لبحوث �سيكون 

في 15/2/1438ه� �لمو�فق 11/15/2016م.
توجيهات  وف��ق  العلمية  اللجنة  القرني:  الدكتور  وق��ال 
بن عبد�هلل  �سليمان  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لجامعة  معالي مدير 
�أبا �لخيل تو��سل عملها لتحقيق غايات �لموؤتمر و�أهد�فه.. 
حيث ��ستقبلت خالل �لفترة �لما�سية �لعديد من �لملخ�سات 
لعلماء وباحثين ومهتمين بتاريخ �لعلوم �لعربية و�لإ�سالمية 

وعلى وجه �لخ�سو�س �لعلوم �لتطبيقية و�لطبية من د�خل 
�سمن  تكون  �أن  لب��د  �لبحوث  �أن  مبينا  وخارجها،  �لمملكة 
محاور الموؤتمر بالإ�شافة اإلى توافر �شروط البحث العلمي 
�أخ��رى  �إل���ى جهة  ق��دم  �أو  ن�سره  �سبق  ي��ك��ون  و�أل  وم��ع��اي��ي��ره، 
�أو كتاب من�سور  ر�سالة علمية  و�أل يكون م�ستاًل من  للن�سر، 
ن�ساطه  يو�سح  وفيها  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �سيرته  �ل��ب��اح��ث  ي��رف��ق  و�أن 
باللغتين  ا  ملخ�سً �لبحث  م��ع  ي��رف��ق  و�أن  و�لعملي  �لعلمي 
عن  �لبحث  �سفحات  ع��دد  يزيد  و�أل  و�لإنجليزية،  �لعربية 
عبر  �لبحوث  ملخ�سات  تر�سل   )A4( حجم  �سفحة   )30(
ichamsam@imamu.( �لإل���ك���ت���رون���ي  �ل��ب��ري��د 
�لر�غبين في �لم�ساركة  �لقرني  �لدكتور  ودعا   .)  edu.sa
�لطالع ب�سكل مو�سع على �لموؤتمر عبر موقعه �لر�سمي في 

http://ichams.imamu.edu.sa :النترنت
و�أ�سار �لدكتور �لقرني �إلى �أن �لموؤتمر يعد �لأول من نوعه 

�لعالم  دول  مختلف  من  متخ�س�سين  بم�ساركة  يعقد  �ل��ذي 
�ستكون  و�ل��ت��ي  �لفعالة  �لم�ساركات  م��ن  بالعديد  �سيثرونه 
خير د�عم للمعهد خالل �لفترة �لمقبلة، مبينا �أن �لجامعة 
تعتبر  �لتي  �لموؤتمر�ت  ه��ذه  مثل  تنظيم  ف��ي  د�ئ��م��اً  �سباقة 
�لح�ساري  بالتر�ث  �لعناية  ف��ي  �لجامعة  ر�سالة  م��ن  ج���زًء� 
�إق��ام��ة  م��ن  ت��ه��دف  �لجامعة  �أن  مبيناً  و�لم�سلمين،  للعرب 
�لعربية  للمملكة  �لعالمية  �لر�سالة  تاأكيد  �إلى  �لموؤتمر  هذ� 
و�لم�سلمين  �لعرب  بمنجز�ت  �لهتمام  �ل�سعودية من خالل 
�لتي  �لموؤثر�ت  على  و�لتعرف  ون�سرها،  �لعلوم  مجالت  في 
�لعربية و�لإ�سالمية، و�لك�سف عن  �لعلوم  �ساهمت في تقدم 
�إب��د�ع  من  حققوه  وم��ا  و�لم�سلمين  �لعرب  �لعلماء  �إن��ج��از�ت 
علمي متميز، و�إبر�ز �أثرهم على �لح�سارة �لإن�سانية، و�لعمل 
على �إيجاد �أبحاث علمية جديدة، مو�سوعية ومنهجية ر�ئدة 
عن  و�لك�سف  و�لإ�سالمية،  �لعربية  �لعلوم  تاريخ  مجال  في 

م��������ر�ح��������ل ت����ط����ور 
�ل����ع����ل����وم �ل���ع���رب���ي���ة 
و�لإ�����س����الم����ي����ة ف��ي 
ج���م���ي���ع م��ي��ادي��ن��ه��ا 
�لطبية  وف���روع���ه���ا 

و�لتطبيقية.
�سيكون  �ل��م��وؤت��م��ر  �أن  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  و�أو����س���ح 
محاوره  �شترتكز  وق��ال:  والإنجليزية(،  )العربية  باللغتين 
على اأربعة موا�شيع رئي�شة هي: )العوامل الموؤثرة في ن�شاأة 
�لعلوم �لتطبيقية و�لطبية وتطورها عند �لعرب و�لم�سلمين، 
�لعلوم  م��ج��ال  ف��ي  و�لم�سلمين  �ل��ع��رب  �لعلماء  و�إ���س��ه��ام��ات 
�لطبية،  �لعلوم  مجال  في  �إ�سهاماتهم  وكذلك  �لتطبيقية، 
وتاأثير �إنجاز�ت علماء �لعرب و�لم�سلمين في تقدم �لح�سارة 

�لإن�سانية(.
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�إعادة  و�فق مجل�س �لجامعة في جل�سته �لأولى �لمنعقدة موؤخر�ً، على 
و�سم  و�ل�سنة،  �لقر�آن  في  �لعلمي  �لإعجاز  در��سات  معهد  مجل�س  ت�سكيل 
�لعلمية  �لأق�سام  �لمجل�س نخبة من �لمخت�سين في در��سات �لإعجاز في 

في �لجامعة.
و�أ�ساد عميد �لمعهد ورئي�س �لمجل�س �لعلمي للمعهد �لدكتور نا�سر بن 
�سليمان  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لجامعة  مدير  معالي  بجهود  �لهويمل،  محمد 
بن عبد�هلل �أبا �لخيل ودعمه للمعهد من خالل ت�سخير �إمكانات �لجامعة 
وطاقاتها �لمادية و�لب�سرية و�لمعنوية؛ تاأكيد�ً لمنهجها في خدمة كتاب 
لتوجيهات حكومة  وتحقيقاً  و�سلم،  عليه  �هلل  نبيه �سلى  و�سنة  تعالى  �هلل 
في  تتمثل  بحثية  بيئة  ت��وف��ي��ر  خ���الل  م��ن  �ل�سريفين،  �ل��ح��رم��ي��ن  خ���ادم 
تجلي  �لتي  ودر��ساتهم  باأبحاثهم  �لقيام  على  �لباحثين  لإعانة  �لمعهد؛ 

�أ�سر�ر �لإعجاز في �لقر�آن �لكريم و�ل�سنة �لنبوية �لمطهرة.

واأ�شاف الدكتور الهويمل: حر�شنا على جعل توجيهات معالي المدير 
�لمعهد  في  للعمل  �لعلمية  �لكفاء�ت  ��ستقطاب  خالل  من  ملمو�ساً  و�قعاً 
وتقديم �ل�ست�سار�ت �لالزمة لتحقيق �أهد�ف �لمعهد وغاياته، م�سير�ً �إلى 

اأن المعهد �شيعمل على تحقيق اأهدافه عبر اأربعة مجالت رئي�شة، هي:
وال��درا���ش��ات  البحوث  ب��اإج��راء  المعهد  يقوم  حيث  العلمي:  البحث   -1
�لنبوية،  و�ل�سنة  �لكريم  �لقر�آن  �إعجاز  بق�سايا  يتعلق  فيما  �لمتخ�س�سة 
مع  وتبادلها  وتعريبها  وترجمتها  و�ل��در����س��ات  �لبحوث  ن�سر  �إل��ى  �إ�سافة 

�لهيئات و�لمر�كز و�لموؤ�س�سات و�لجمعيات �لعلمية ذ�ت �لخت�سا�س.
2- ال�شت�شارات: ويت�شمن ذلك تقديم ال�شت�شارات العلمية للموؤ�ش�شات 
�لتعليمية و�لباحثين و�لهيئات و�لموؤ�س�سات �لإ�سالمية في ق�سايا �لإعجاز 

�لعلمي للقر�آن �لكريم و�ل�سنة �لنبوية.
3- التدريب: يقوم المعهد بعقد دورات تدريبية للباحثين والمخت�شين 

و�لمهتمين بق�سايا �إعجاز �لقر�آن �لكريم و�ل�سنة �لنبوية.
تنظيم  ع��ل��ى  ال��م��ع��ه��د  �شيعمل  ح��ي��ث  ال��ع��ل��م��ي��ة:  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم   -4
�لندو�ت و�لموؤتمر�ت وحلقات �لنقا�س و�للقاء�ت �لعلمية �لمتخ�س�سة في 
�لكريم  �لقر�آن  في  �لعلمي  �لإعجاز  جو�نب  بمختلف  �لمتعلقة  �لمجالت 
�لنبوية من د�خل �لمملكة وخارجها؛ لتهيئة بيئة بحثية متميزة  و�ل�سنة 
ي�ستفيد منها �أع�ساء هيئة �لتدري�س وطالب �لدر��سات �لعليا و�لمهتمون 
بالبحث �لعلمي، وي�ساعد على تو��سل �لمعهد مع �لباحثين د�خل �لمملكة 

وخارجها.
لمعهد  دعمه  على  �لجامعة  مدير  معالي  �لهويمل،  �لدكتور  �سكر  كما 
�أه��د�ف��ه  �لمعهد  ليحقق  و�ل�����س��ن��ة،  �ل��ق��ر�آن  ف��ي  �لعلمي  �لإع��ج��از  در����س��ات 
�لمنبثقة من �أهد�ف �لجامعة لخدمة كتاب �هلل تعالى و�سنة نبيه؛ �سائاًل 

�هلل �أن يجزي معالي �لمدير خير �لجز�ء في �لد�رين.

مجلس الجامعة يوافق على إعادة تشكيل مجلس معهد دراسات 
اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ل�������س���وؤون  �ل���ج���ام���ع���ة  وك���ي���ل  ف�����س��ي��ل��ة  ز�ر 
�ل���ط���ال���ب���ات، وك���ي���ل �ل���ج���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
و�لتطوير و�لجودة �ل�مكلف، �لأ�ستاذ �لدكتور 
�ل��ه��ل��ي��ل معهد  ع��ب��د �هلل  ب���ن  �ل���ع���زي���ز  ع��ب��د 
و�ل�سنة  �لقر�آن  في  �لعلمي  �لإعجاز  در��سات 
�لتعاون  مبد�أ  تاأكيد  �إط��ار  في  �لجامعة،  في 
و�لتر�بط بين �لوحد�ت �لإد�رية و�لأكاديمية 

و�لبحثية.
معهد  عميد  ف�سيلته،  ��ستقبال  في  وك��ان 
و�ل�سنة  �لقر�آن  في  �لعلمي  �لإعجاز  در��سات 
�لهويمل،  محمد  بن  نا�سر  �لدكتور  ف�سيلة 
وق����دم ف�����س��ي��ل��ة �ل��ع��م��ي��د ع��ر���س��ا م���وج���ز� عن 
وخططه  وتطورها،  وجهوده،  �لمعهد،  ن�ساأة 
�إل��ى  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  و�لم�ستقبلية؛  �لمرحلية 
خدمة كتاب �هلل تعالى و�سنة نبيه �سلى �هلل 
ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، وف���ق ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ال��ي مدير 
عبد  ب��ن  �سليمان  �لدكتور  �لأ���س��ت��اذ  �لجامعة 

�هلل �أبا �لخيل. 
و�أك����د �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��ع��زي��ز بن 
تاأكيد�  تاأتي  �لزيارة  �أن هذه  �لهليل  عبد �هلل 
لتر�بط وحد�ت �لجامعة، وتاآزرها في وحدة 
�لأه���د�ف  �إل���ى تحقيق  ت��ه��دف  علمية و�ح���دة 
�ل�ستر�تيجية للجامعة وفق توجيهات معالي 
�ل��دك��ت��ور �سليمان  �ل��ج��ام��ع��ة �لأ���س��ت��اذ  م��دي��ر 
�أب��ا �لخيل؛ �ل��ذي يوجه -دوم��ا-  بن عبد �هلل 
�لإد�ري����ة  �ل��وح��د�ت  بين  �لم�ستمر  بالتعاون 
و�لبحثية؛  �لعلمية  و�لمعاهد  و�لأك��ادي��م��ي��ة 
�إلى  و�لو�سول  �لعمل،  في  �لتكامل  لتحقيق 
ولة  لتطلعات  تحقيقا  �لجودة  درج��ات  �أعلى 

�لأمر حفظهم �هلل. 
– و�لحمد هلل-  اإن ه��ذا المعهد  واأ���ش��اف: 
ي��ج�����س��د �ل��ن��ه�����س��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ت��ي 
م��ن حكومة  ودع���م  ب��رع��اي��ة  وط��ن��ن��ا  ي�سهدها 
خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك �سلمان بن 
عبد �لعزيز –حفظه �هلل-، ويجلي في لوقت 
ن��ف�����س��ه م���ا ت�����س��ه��ده �ل��ج��ام��ع��ة م���ن ت��ط��ور في 
يرتبط  وم��ا  �لموؤ�سل  �لعلمي  �لبحث  خدمة 
به من خدمات �لترجمة و�لن�سر، وبخا�سة ما 
و�ل�سنة �لنبوية  �لكريم  �لقر�آن  در��سة  يخدم 
�لمطهرة. و�أكد على �أن معالي مدير �لجامعة 
كافة،  بال�سبل  �لتطور  ذلك  �إث��ر�ء  على  يحث 
�إم��ك��ان��ات  م��ن  �ل��ج��ام��ع��ة  تملكه  م��ا  وت�سخير 

مادية وب�سرية.
�ل��دك��ت��ور  �لمعهد  عميد  �سكر  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�لجامعة  وك��ي��ل  �لهويمل،  محمد  ب��ن  نا�سر 

تج�سد  �لتي  زي��ارت��ه  على  �لطالبات،  ل�سوؤون 
على  �ل���وق���وف  ع��ل��ى  �ل��ج��ام��ع��ة  �إد�رة  ح��ر���س 
�لجامعة،  ف��ي  و�لبحثية  �لعلمية  �ل��وح��د�ت 
�لجامعة،  ر�سالة  لتحقيق  جهودها  ومتابعة 
و�أه���د�ف���ه���ا، ودع��م��ه��ا ب��م��ا ت��ح��ت��اج��ه لإن���ج���از 

مهامها وفق �أعلى نماذج �لإجادة و�لإحكام.
وت���اب���ع ع��م��ي��د ال��م��ع��ه��د وق�����ال: ب��ح��ث��ت مع 
ف�سيلة وكيل �لجامعة ل�سوؤون �لطالبات عدد�ً 
م��ن م��ج��الت �ل��ت��ع��اون ب��ي��ن وك��ال��ة �لجامعة 
�لإعجاز  در����س��ات  ومعهد  �لطالبات،  ل�سوؤون 
�لقر�آن و�ل�سنة، و�سبل تطويرها،  �لعلمي في 
وبالأخ�س في مجال �لإعجاز �لعلمي، ون�سره 
�عتز�زهم  لتعزيز  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل��ط��الب  بين 
نبيهم  و�سنة  �سبحانه،  ربهم  وك��ت��اب  بدينهم 
طريق  على  وثباتهم  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى 
عليها  ن�س  �ل��ت��ي  و�لو�سطية  و�ل��خ��ي��ر  �ل��ح��ق 
ديننا �لحنيف، ومو�جهة �لتجاهات �لفكرية 
دين  ���س��ورة  ت�سويه  ت��ح��اول  �ل��ت��ي  �لمنحرفة 
لبنة مباركة لخدمة  يكونو�  �ل�سماحة؛ حتى 

دينهم ووطنهم وولة �أمرهم. 
و�أو�سح �أن �لمعهد عازم على �إقامة �لعديد 
ثابتة  منا�سط  بين  �لمتنوعة  �لمنا�سط  من 
وم��ت��ن��ق��ل��ة وم����ن ذل����ك �إن�������س���اء م��ع��ر���س د�ئ���م 
ل��ع��ر���س �أوج����ه �لإع���ج���از �لعلمي ف��ي �ل��ق��ر�آن 
�ل��ك��ري��م و�ل�����س��ن��ة �ل��ن��ب��وي��ة، وم���ا ت��و���س��ل �إل��ي��ه 
�لتاريخ و�سول  ن في ذلك عبر  �لعلم، وم��اُدوِّ
�لإع��الن لحقا  و�سيتم  �لحديث،  �لع�سر  �إلى 

مكان �لمعر�س وزمان �فتتاحه. 
واأ�شاف: اإن الخطة الم�شتقبلية تهدف اإلى 
�إن�ساء وحد�ت فرعية لتكري�س ثقافة �لإعجاز 
�لعلمي )�لموؤ�سل( في �لقر�آن �لكريم و�ل�سنة 
�لنبوية بين طالب �لجامعة وطالباتها، ومن 

�لملك  ف��ي مركز  �إن�ساء وح���د�ت  ذل��ك  ن��م��اذج 
�ل�سريعة  وكلية  �لطالبات،  لدر��سة  �هلل  عبد 

و�لدر��سات �لإ�سالمية في �لأح�ساء. 
و�لتفاعل  �لمجتمعي  �لإ�سهام  عن  ف�سال 
عن  �لبعيدة  �لموؤ�سلة  �لثقافة  تلك  لن�سر 
�ل��ت��ك��ل��ف، ول�����ّي �أع����ن����اق �ل��ن�����س��و���س و�إق���ح���ام 
و�لجتهاد  �ل���ر�أي  نفق  ف��ي  �لعلمي  �لإع��ج��از 
�ل�سلف  وك��الم  �لوحيين  ن�سو�س  عن  �لبعيد 

�لمعتبر. 
وكيل  ف�سيلة  ت�سلم  �ل���زي���ارة  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
�ل��ج��ام��ع��ة ل�������س���وؤون �ل���ط���ال���ب���ات، ج��م��ل��ة من 
مطبوعات �لمعهد، وتقارير �إنجاز�ته، ثم ز�ر 
بجهود  و�أ���س��اد  و�لبحثية  �لإد�ري����ة  �ل��وح��د�ت 

من�سوبي و�لمعهد.
ل�سوؤون  �لجامعة  وك��ي��ل  ف�سيلة  و�أ���س��اف 
�ل���ط���ال���ب���ات، وك���ي���ل �ل���ج���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
كثيرا  ���ش��ررت  ال�مكلف:  وال��ج��ودة  والتطوير 
و�أ���س��األ  �لمعهد؛  �سهده  �ل���ذي  �ل��ت��ط��ور  ب��ه��ذ� 
بقيادة  ع��ل��ى  �لقائمين  ي��وف��ق  �أن  ت��ع��ال��ى  �هلل 
ف�سيلة �لدكتور نا�سر �لهويمل �إلى ما يخدم 
كتاب ربنا �سبحانه و�سنة نبينا �سلى �هلل عليه 

و�سلم. 
نا�سر  �ل��دك��ت��ور  ف�سيلة  ك���رر  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�ل��ج��ام��ع��ة  وك��ي��ل  لف�سيلة  ���س��ك��ره  �ل��ه��وي��م��ل 
ل�سوؤون �لطالبات، وكيل �لجامعة للتخطيط 
و�لتطوير و�لجودة �ل�مكلف �لأ�ستاذ �لدكتور 
�لتي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  على  �لهليل  �لعزيز  عبد 
�لجامعة،  وح��د�ت  تر�بط  تاأكيد  في  �أ�سهمت 
�لعمل  روح  �لمعهد  من�سوبي  ل��دى  وع���ززت 
و�أهميته؛ لما �سمعوه من �إ�سادة بما يبذلونه 
م���ن ج��ه��د ووق����ت ل��خ��دم��ة �ل����ق����ر�آن �ل��ك��ري��م 

و�ل�سنة �لنبوية.

الهليل يزور معهد دراسات اإلعجاز 
العلمي في القرآن والسنة

المعهد العالي للقضاء يستضيف 
40 قاضيًا من إندونيسيا

ي��ن��ظ��م �ل��م��ع��ه��د �ل��ع��ال��ي ل��ل��ق�����س��اء �ل�����دورة 
جمهورية  ق�ساة  �لف�سيلة  لأ�سحاب  �لر�بعة 
�إن��دون��ي�����س��ي��ا، �ل���ي���وم �لأح������د 1438/1/22ه����������� 
قا�سيا  �أربعون  وعددهم  �سهر،  لمدة  وت�ستمر 
روؤ�ساء محاكم  �لق�سائية؛  �لدرجات  كافة  من 

وق�ساة ��ستئناف وق�ساة �لدرجة �لأولى.
دور�ت  �ل���دورة �سمن منظومة  ه��ذه  وت��ق��ام 
�لتدريب  ويتولى  �لمعهد،  في  �أقيمت  �سابقة 
�لمعهد  �أ���س��ات��ذة  م��ن  نخبة  فيها  و�ل��ت��دري�����س 
�لق�ساة، وين�سق  ذل��ك ع��دد م��ن  ف��ي  وي�����س��ارك 
ل��ق��اء�ت  ي�سمل  متكامل  ب��رن��ام��ج  للم�ساركين 
�ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  لعلماء  وزي����ار�ت 
�للجنة  و�أع�ساء  �لمملكة،  ك�سماحة مفتي عام 
�لعدلية  �لجهات  ولعدد من  لالإفتاء،  �لد�ئمة 
�لعليا  و�لمحكمة  �لعدل  ك���وز�رة  و�لق�سائية، 
ومحكمة �ل�ستئناف ومحاكم ديو�ن �لمظالم، 
وي��ق��وم��ون ب���زي���ارة ل��م��ع��ال��م م��دي��ن��ة �ل��ري��ا���س 
�لبرنامج  ويختتم  و�ل��ح�����س��اري��ة،  �ل��ت��اري��خ��ي��ة 

بزيارة لمكة �لمكرمة و�لمدينة �لمنورة.
وتت�شمن الدورة التدريبية المواد التالية: 
ن�����و�زل ف��ق��ه �لأ�����س����رة، �ل��م��ع��ام��الت �ل��م��ال��ي��ة، 

�ل��م��و�ري��ث و�ل���زك���اة، ن��ظ��ري��ة �ل��ع��ق��د، �سياغة 
وت�سبيب �لأحكام، �إد�رة �لعملية �لق�سائية. 

وت��اأت��ي ه��ذه �ل���دورة �سمن �ل���دور �ل��ّري��ادي 
�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �لمملكة  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي 
لخدمة �لإ�سالم و�لم�سلمين في كافة �لبلد�ن، 
�لجانب  في  �لمملكة  تجارب  من  ولي�ستفيدو� 
و�سلت  ما  على  وليطلعو�  و�لعدلي،  �لق�سائي 
�إل���ي���ه �ل��م��م��ل��ك��ة م���ن ت��ط��ور و�زده������ار ف���ي ه��ذه 

�لجو�نب وفي غيرها.
وكان �لمعهد قد نظم عدد� من �لدور�ت كان 
لها �أثر طيب في نفو�س �لم�ساركين من حيث 
��ستفادتهم �لعلمية وت�سرفهم بزيارة �لحرمين 
�لمملكة،  وق�ساة  بعلماء  و�ل��ل��ق��اء  �ل�سريفين 
�لمباركة  �لح�سارية  �لنه�سة  على  و�لط��الع 
�لمنظومة  تطور  ومنها  �لأ�سعدة،  كافة  على 
�لتي  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  في  �لعدلية 
يرون فيها �لريادة و�لقيادة للعالم �لإ�سالمي.

وتحظى هذه �لدور�ت بمتابعة معالي وزير 
�لعي�سى،  محمد  ب��ن  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لتعليم 
�لجامعة  مدير  معالي  من  مبا�سر  وباإ�سر�ف 
�لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل �أبا �لخيل.

دورة بعنوان: )حدد فكرة مشروعك( 
كتبت - وفاء بــن حميد - أروى 

المسعري

�لتوظيف  خ��دم��ات  م��رك��ز  ن��ظ��م 
�لجامعة  ف��ي  �ل��ري��ادي��ة  و�لأع���م���ال 
وب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ع��ه��د �ل����ري����ادة 
فكرة  »ح��دد  بعنو�ن  دورة  �لوطني 
طالبة   17 ب��ح�����س��ور  م�����س��روع��ك«، 
م�ساريع  بتاأ�سي�س  �لمهتمات  م��ن 
ري�����ادي�����ة. وه����دف����ت �ل��������دورة �ل��ت��ي 
�ل��ف��الج  �ب��ت�����س��ام  �ل��م��درب��ة  قدمتها 
م���ر����س���دة �ل���م�������س���اري���ع �ل�����س��غ��ي��رة 
م���ن م��ع��ه��د �ل���ري���ادة �ل��وط��ن��ي �إل���ى 
)ما  �أهمها  محاور  بعدة  �لتعريف 
تاأتي  �أي��ن  من  �لم�سروع،  فكرة  هي 

فكرة �لم�سروع، ما �لذي يجعل فكرة �لم�سروع جيدة، و�أ�س�س �لنجاح و�أهم �لمهار�ت للرياديات 
�أفكاره لتحديد  �أن ينظم �لريادي  في �سوق �لعمل(. و�أك��دت �لفالج خالل �ل��دورة على �أهمية 
�لم�سروع �لناجح �لذي يتنا�سب مع �إمكانياته وخبر�ته، مبينة للطالبات نماذج من �لم�ساريع 
�لممكنة و�أف�سل �لأفكار �لمتميزة للم�ساريع �لجامعية، منوهة في �لوقت ذ�ته �أن دورة »فكرة 
حدد م�سروعك« �أقيمت للتدريب على �لعديد من �لمهار�ت �لتي تمكن �لطالبات من  �لخروج 
بفكرة م�سروع مدرو�سة م�ستقبال.  ي�سار �إلى �أن » ريادة« موؤ�س�سة وطنية م�ستقلة غير ربحية 
�لتقني  للتدريب  �لعامة  و�لموؤ�س�سة  �لمعدنية  و�ل��ث��روة  �لبترول  وز�رة  من  بمبادرة  �أُ�س�ست 

و�لمهني تحت م�سمى ) معهد ريادة �لأعمال �لوطني(.
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الجامعة تشارك في وضع الخطة 
اإلستراتيجية لشركة أوراكل العالمية التقنية

السريعي: ثقة مجلس 
الجامعة وسام شرف أعتز به

���س��ارك��ت �ل��ج��ام��ع��ة في 
�ج����ت����م����اع����ات �ل���م���ج���ل�������س 
�لعالمي للتخطيط �لتقني 
و�لإ�����س����ت����ر�ت����ي����ج����ي �ل�����ذي 
في  �أور�ك����ل  �سركة  نظمته 
�ل��ع��ا���س��م��ة �ل��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ل��ن��دن خ����الل �ل��ف��ت��رة من 
2016م،  �أك���ت���وب���ر   14-13
و�ل����ذي ي��ت��م خ��الل��ه و�سع 
�لتقنية  �لإ���س��ت��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�لعالي. ومثل  بالتعليم  �لخا�سة  بالمنتجات  يتعلق  فيما  لل�سركة 
و�لمعلومات  �لحا�سب  علوم  كلية  عميد  �لج��ت��م��اع  ف��ي  �لجامعة 
�لجامعة  هي  �لجامعة  �أن  �أو�سح  �ل��ذي  �لرو�سان،  وليد  �لدكتور 
ككامبردج  عريقة  ج��ام��ع��ات  ي�سم  �ل���ذي  �لمجل�س  ف��ي  �ل��وح��ي��دة 
واأك�شفورد واإمبريال و�شتانفورد وغيرها. واأ�شاف: الم�شاركة هي 
عام  في  للمجل�س  �ن�سمامها  بعد  للجامعة  �لتو�لي  على  �لثانية 
2015م، وتاأتي هذه �لم�ساركة بهدف �لإ�سهام بخبرة �لجامعة في 
�لمجال �لتقني و�لعلمي وبلورة �إ�ستر�تيجية تقنية تخدم �لتعليم 
�أكثر  ت�سارك �سمن  �لجامعة  �أن  �لرو�سان  �لدكتور  وبين  �لعالي. 
من )18( جامعة من �أوروبا و�ل�سرق �لأو�سط و��ستر�ليا، م�سير�ً �إلى 
�أن مجل�س �أور�ك��ل �ل�ستر�تيجي لتقنيات �لتعليم �لعالي و�لبحث 
�لعلمي ي�سم في ع�سويته كبريات �لجامعات �لعالمية في مجال 
�لتقنية من مختلف �أنحاء �لعالم. تجدر �لإ�سارة �إلى �أن �أكثر من 30 
جامعة �أمريكية ت�سارك في �لجتماع ب�سكل منف�سل عن �لجامعات 
�لأخرى، كما �أن �أع�ساء �لمجل�س من �أكبر �لعمالء �لإ�ستر�تيجيين 
ل�سركة �أور�كل، ويخططون لالإ�ستر�تيجية �لتعليمية �لم�ستقبلية 

ومنتجاتها ب�سكل �سنوي.

�����س����در ق�������ر�ر م��ج��ل�����س 
�لأ�ستاذ  بترقية  �لجامعة 
�ل�سريعي  دليم  بن  �أحمد 
ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة م���دي���ر ع��ام 
�������س������وؤون �أع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
�ل���ت���دري�������س و�ل��م��وظ��ف��ي��ن 

بالمرتبة �لر�بعة ع�سرة.
عبر  �لمنا�سبة  وب��ه��ذه 
ب��ال��غ �سكره  ���س��ع��ادت��ه ع���ن 

�لدكتور  �لجامعة  مجل�س  رئي�س  �لتعليم  وزير  لمعالي  و�متنانه 
رئي�س  نائب  �لجامعة  ولمعالي مدير  �لعي�سى،  بن محمد  �أحمد 
�أبا �لخيل  مجل�س �لجامعة �لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل 
من  �لجامعة  مجل�س  �أع�����س��اء  و�ل�����س��ع��ادة  �لف�سيلة  ولأ���س��ح��اب 
�لوكالء و�لعمد�ء ولالأمين �لعام �لمكلف لمجل�س �لتعليم �لعالي 
الدكتور محمد ال�شالح، وقال: هذه الثقة التي نلتها من مجل�ش 
�أن يكون ��ستحقاقا وظيفياً  �أعتز به، وقبل  �لجامعة و�سام �سرف 
فاإن هذ� �لتقدير �لذي �سرفني به مجل�س �لجامعة يدفعني �إلى 
�لجامعة  بهذه  زمالئي  مع  و�لم�ساهمة  �لعطاء  من  مزيد  ب��ذل 
�لعريقة وخدمة وطني بقيادة خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك 
�سلمان بن عبد�لعزيز وولي عهده �لأمين �لأمير محمد بن نايف 
عهده  ول��ي  وول���ي  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  مجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
–حفظهم  �لأمير محمد بن �سلمان بن عبد�لعزيز وزير �لدفاع 
بو�جبات هذه  �لقيام  �أن يوفقني ويعينني على  �سائاًل �هلل  �هلل-، 
�لوظيفة و�أن نكون عند ح�سن �لظن وتحقيق ما يتطلع �إليه ولة 
و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  نعمة  وطننا  على  يديم  �أن  �أ�ساأله  كما  �أمرنا، 
�سر  �لوطن من  �أبناء هذ�  و�أن يحفظ  �لكائدين  و�أن يجنبه كيد 
�لأ�سر�ر وكيدهم وين�سر جنودنا �لبو��سل �لمر�بطين على ثغور 
وي�سفي  �سهد�ءهم  وي��رح��م  رميهم  وي�سدد  �لعزيز  �ل��وط��ن  ه��ذ� 

جرحاهم . 

العَلم عضوًا في 
مجلس كراسي البحث 

معالي  �أ���س��در 
�لجامعة  م��دي��ر 
مجل�س  ورئ��ي�����س 
ك��ر����س��ي �ل��ب��ح��ث 
�لدكتور  �لأ�ستاذ 
�����س����ل����ي����م����ان ب���ن 
ع���������ب���������د�هلل �أب���������ا 
�ل����خ����ي����ل ق��������ر�ر�ً 
ب���ت���ع���ي���ي���ن وك���ي���ل 
�لجامعة للتبادل 
�ل��������م��������ع��������رف��������ي 

بن  �ل�سيخ عبد�لعزيز  كر�سي معالي  �أ�ستاذ  �لدولي  و�لتو��سل 
عبد�لمح�سن �لتويجري للدر��سات �لإن�سانية �لدكتور محمد 
بالجامعة  �لبحث  كر��سي  مجل�س  في  ع�سو�ً  �لعلم  �سعيد  بن 

لمدة عامين.
وهناأ وكيل �لجامعة للدر��سات �لعليا و�لبحث �لعلمي ونائب 
�لعامة  �لأم��ان��ة  على  �لم�سرف  �لبحث  كر��سي  مجل�س  رئي�س 
للبر�مج �لأ�ستاذ �لدكتور فهد بن عبد�لعزيز �لع�سكر �لدكتور 

الجامعة ورشة عمل.. ال تهدأمحمد �لعلم بهذ� �لتعيين، و�ساأل �هلل له �لعون و�لتوفيق.
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ع��ق��د ك��ر���س��ي �ل��م��ل��ك ع��ب��د�هلل ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ل��ل��ق��ر�آن 
مدير  معالي  برئا�سة  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لأول���ى  جل�سته  �لكريم 
�لخيل  �أب��ا  عبد�هلل  بن  �سليمان  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �لجامعة 

-�لم�سرف �لعام على �لكر�سي-.
�أهمية )كر�سي  �أكد معاليه على  وفي م�ستهل �لجتماع 
�ل��م��ل��ك ع��ب��د�هلل ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��ري��م( ودوره 
�لريادي في خدمة �لقر�آن �لكريم �لذي قامت على �أ�سا�سه 
�هتمام  يعبر بجالء عن  �ل�سعودية، وهو  �لعربية  �لمملكة 
�لعظيم  �هلل  بكتاب  �ل�سريفين  �لحرمين  خ���ادم  حكومة 
و�سعيها لتوفير مختلف جو�نب �لعناية به، وت�سخير كل ما 

من �ساأنه خدمة �لقر�آن على �أح�سن وجه.
كما �أثنى معالي مدير �لجامعة بالجهود �لمبذولة من 

�إد�رة �لكر�سي لأد�ء ر�سالته على �لوجه �لأمثل، موؤكد�ً على 
�سعي  ف��ي  ت�سهم  �لتي  و�لأه����د�ف  �لخطط  تطوير  �أهمية 
�لمملكة نحو تحقيق روؤيتها )2030(. و�أ�ساد �أ�ستاذ �لكر�سي 
�إب��ر�ه��ي��م ب��ن �سعيد �ل��دو���س��ري، بجهود  �لأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 
معالي مدير �لجامعة ودعمه للكر�سي من خالل ت�سخير 
�إمكانات �لجامعة وطاقاتها �لمادية و�لب�سرية و�لمعنوية؛ 
وتحقيقاً  ت��ع��ال��ى،  �هلل  ك��ت��اب  خ��دم��ة  ف��ي  لمنهجها  ت��اأك��ي��د�ً 
�ل�سريفين، من خالل  �لحرمين  لتوجيهات حكومة خادم 
توفير بيئة بحثية لإعانة �لباحثين على �لقيام باأبحاثهم 
ودر����س��ات��ه��م �ل��ت��ي تجلي ه��د�ي��ات �ل���ق���ر�آن �ل��ك��ري��م بحيث 
ي�سبح �لكر�سي مرجعاً علمّياً للجهات �لحكومية و�لأهلية 

و�لأفر�د في كل ما يرتبط بالقر�آن �لكريم وعلومه.

ك��م��ا ق���دم �ل��ت��ه��ن��ئ��ة ل���)�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���س��ت�����س��اري��ة( 
�لجديدة للكر�سي.

�أع��م��ال  �ل��م��ع��رو���س��ة ف��ي  �ل��م��و���س��وع��ات  وت��م��ت مناق�سة 
�شير  ومنها:  ال��الزم��ة   التو�شيات  فيها  واتخذت  الجل�شة 
كتاب  بحفظة  يعنى  �ل���ذي  �لعلمي  �ل��م�����س��روع  ف��ي  �ل��ع��م��ل 
القراآن  القراء في حفظ  اهلل تعالى، وهو بعنوان: )بهجة 
�لم�ساريع  �أح��د  وه��و  �ل�سلف(  منهج  على  وت��دب��ره  �لكريم 

�لتي يقوم �لكر�سي باإعد�دها.
ب�ساأن  للكر�سي  �ل���و�ردة  �لخطابات  في  �لهيئة  ونظرت 
ع��ق��د م��ذك��ر�ت ت��ف��اه��م م��ع بع�س �ل��ج��ه��ات، وت��م��ت كذلك 
در��سة مجموعة من �لم�ساريع �لبحثية �لتي ينوي �لكر�سي 

�إعد�دها، و�تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة. 

اجتماع الهيئة العلمية لكرسي الملك عبداهلل للقرآن الكريم

د. وليد �لرو�سان

اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر )تاريخ العلوم التطبيقية والطبية(
ر�أ�س وكيل �لجامعة للتبادل �لمعرفي 
بن  محمد  �ل��دك��ت��ور  �ل��دول��ي  و�لتو��سل 
�سعيد �لعلم �جتماع �للجنة �لتح�سيرية 
�لعلوم  لتاريخ  �لأول  �لعالمي  للموؤتمر 
�لم�سلمين  ع��ن��د  و�ل��ط��ب��ي��ة  �لتطبيقية 
خالل  �لجامعة  تنظمه  �ل���ذي  و�ل��ع��رب 
وي�ستمر  1438ه��������،   /  6  /  3  �  1 �ل��ف��ت��رة 
��ستقبال ملخ�سات �لبحوث للر�غبين في 
�لمتخ�س�سين،  �لأ�ساتذة  من  �لم�ساركة 
حتى 15 �سفر 1438ه��� �لمو�فق 15 / 11 

.2016 /
وع���ب���ر �ل���دك���ت���ور �ل���ع���ل���م ع����ن ���س��ك��ره 

وتقديره لقيادتنا �لر�سيدة � �أيدها �هلل � على �لمو�فقة �لكريمة 
على تنظيم �لموؤتمر �لذي يهدف لرفعة �لعرب و�لم�سلمين 
لخدمة  علمائهم  م��ن  �ل��م��ق��دم��ة  �لعلمية  �ل��ج��ه��ود  و�إب������ر�ز 
�لب�سرية وتحقيق �لنفع و�لخيرية لالإن�سانية جمعاء، معرباً 
عن �ل�سكر و�لتقدير لمعالي وزير �لتعليم �لدكتور �أحمد بن 
�سكره  ق��دم  كما  للموؤتمر،  �لكريمة  لرعايته  �لعي�سى  محمد 
لمعالي مدير �لجامعة �لأ�ستاذ �لدكتور �سليمان بن عبد�هلل �أبا 
�لخيل على �هتمامه ومتابعته �لم�ستمرة للموؤتمر ودعمه له 

تحقيقاً لنجاحه بحول �هلل.
وقال رئي�ش اللجنة المنظمة الدكتور العلم: اإن الموؤتمر 
ينطلق م��ن روؤي���ة تتمثل ف��ي �ل��ري��ادة و�لتميز ف��ي �إب���ر�ز دور 

تاريخ �لعلوم �لعربية و�لإ�سالمية محليا و�إقليميا وعالميا في 
مجالي �لعلوم �لتطبيقية و�لطبية، �أما ر�سالة �لموؤتمر فهي 
�لم�ساهمة في �إبر�ز دور �لعلماء �لعرب و�لم�سلمين و�لم�ساهمة 
�لفاعلة في بناء �لح�سارة �لإن�سانية �لحديثة، وبيان �لجهود 
�لعربية و�لإ�سالمية من  �لعلوم  �لعالمية للجامعة في ن�سر 
ذ�ت  �لعلمية  �لموؤ�س�سات  و�لتعاون مع  �لعلمي  �لبحث  خالل 
�لموؤثرة  �ل��ع��و�م��ل  ب��ي��ان  �إل���ى  �لموؤتمر  ي��ه��دف  �ل��ع��الق��ة، كما 
�لعرب  عند  وتطورها  و�لطبية  �لتطبيقية  �لعلوم  ن�ساأة  في 
و�لم�سلمين  �ل��ع��رب  �لعلماء  �إ�سهامات  و�إب����ر�ز  و�لم�سلمين، 
تاأثير  عن  و�لك�سف  و�لطبية..  �لتطبيقية  �لعلوم  مجال  في 
�ل��ح�����س��ارة  ت��ق��دم  ف��ي  �ل��ع��رب و�لم�سلمين  �إن����ج����از�ت ع��ل��م��اء 
�لإن�سانية، وتعزيز �لتو��سل بين �لعلماء و�لباحثين �لمهتمين 

بتاريخ �لعلوم �لعربية و�لإ�سالمية.
من جانبه قدم رئي�س �للجنة �لعلمية 
�لدكتور �سعد �لقرني � عميد معهد تاريخ 
�ل��ع��ل��وم �ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���س��الم��ي��ة � ع��ر���س��اً 
مف�ساًل ل�سير �أعمال �لموؤتمر في م�سارها 
و�لمخل�سات  بالبحوث  �لمتعلق  �لعلمي 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل���م���ت���ق���دم���ة ل���م�������س���ارك���ة م��ن 
مختلف بلد�ن �لعالم.. مبيناً �أن �للجنة 
بحثياً  ملخ�ساً   70 م��ن  �أك��ث��ر  ��ستقبلت 
وما تز�ل رغبات �لم�ساركة م�ستمرة وفق 
يتلقونها  �لتي  و�لتو��سالت  �لمر��سالت 
بموقع  �لمعلنة  �لت�����س��ال  ع��ن��اوي��ن  على 
�لموؤتمر على �لنترنت وعبر ح�ساب �لموؤتمر في تويتر، حيث 
وهي  �لرئي�سية  �لأربعة  �لموؤتمر  محاور  �لم�ساركات  تتناول 
محور �لعو�مل �لموؤثرة في ن�ساأة �لعلوم �لتطبيقية و�لطبية 
�إ�سهامات �لعلماء  وتطورها عند �لعرب و�لم�سلمين، ومحور 
ومحور  �لتطبيقية،  �لعلوم  م��ج��ال  ف��ي  و�لم�سلمين  �ل��ع��رب 
�إ�سهامات �لعلماء �لعرب و�لم�سلمين في مجال �لعلوم �لطبية، 
تقدم  في  و�لم�سلمين  �لعرب  علماء  �إن��ج��از�ت  تاأثير  ومحور 

�لح�سارة �لإن�سانية.
كما ناق�س �لجتماع جملة من �لمحاور منها �آلية �لتحكيم 
و�لأم����ور  �لعلمية  �لجل�سات  ف��ي  �لرئي�سيين  و�لمتحدثين 

�للوج�ستية �لأخرى.


