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خادم الحرمين يشكر مدير الجامعة
على تهنئته بنجاح موسم الحج 

بن  �سلمان  ال��م��ل��ك  ال�سريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم  �سكر 
الجامعة  � معالي مدير  � حفظه اهلل  اآل �سعود  عبدالعزيز 
ما  على  الخيل  اأب��ا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ 
عبر عنه من تهنئة بمنا�سبة نجاح مو�سم حج عام 1437ه� ، 

وا�ستكمال حجاج بيت اهلل الحرام منا�سكهم.
جوابية  برقية  ف��ي  ال�سريفين  الحرمين  خ���ادم  وق���ال 
المت�سمنة  برقيتكم  »وردت��ن��ا  ال��ج��ام��ع��ة:  م��دي��ر  لمعالي 
اهلل  بف�سل   -  ، 1437ه����  لعام  الحج  مو�سم  بنجاح  التهنئة 
ي�سر  اأن  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل  نحمد  اإذ  واإن��ن��ا   - وم��ن��ت��ه 
جميعاً  لن�سكركم  و�سهولة،  بي�سر  منا�سكهم  اأداء  للحجاج 
على م�ساعركم الطيبة، ودعواتكم ال�سادقة ، �سائلين اهلل 
العلي القدير اأن يجعل اأعمالنا خال�سة لوجهه الكريم، اإنه 

�سميع مجيب«.

�سلمان  بن  الأمير محمد  الملكي  ال�سمو  �ساحب  �سكر 
 � الدفاع   العهد، وزي��ر  اآل �سعود، ولي ولي  بن عبدالعزيز 
ح��ف��ظ��ه اهلل � م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
�سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل على ما عبر عنه من تهنئة 
وا�ستكمال حجاج  بمنا�سبة نجاح مو�سم حج عام 1437ه���، 

بيت اهلل الحرام منا�سكهم.
وقال �سموه في برقية جوابية لمعالي مدير الجامعة: 
الحج  مو�سم  بنجاح  التهنئة  المت�سمنة  برقيتكم  »وردتنا 
اهلل  نحمد  اإذ  واإن��ن��ا   - ومنته  اهلل  بف�سل   - 1437ه����،  لعام 
بي�سر  منا�سكهم  اأداء  للحجاج  ي�سر  اأن  وتعالى  �سبحانه 

العلي  اهلل  �سائلين  ال�سادقة،  ودعواتكم  الطيبة،  م�ساعركم  على  جميعاً  لن�سكركم  و�سهولة، 
القدير اأن يجعل اأعمالنا خال�سة لوجهه الكريم، اإنه �سميع مجيب«.

..وولي ولي العهد يشكر 
مدير الجامعة 

العزيز  �سلمان بن عبد  الملك  ال�سريفين  الحرمين  �سدرت موافقة خادم 
والدرا�سات  العربية  اللغة  معلمي  لتدريب  مركز  افتتاح  على  اهلل-  -حفظه 
هذا  �سيكون  حيث  م��الن��ق،  بمدينة  اإندوني�سيا  ف��ي  الحكوميين  الإ�سالمية 
وذلك  لها،  التابعة  المعاهد  لقائمة  وي�ساف  الجامعة،  اإ�سراف  تحت  المركز 
البلدين،  بين  العالقات  اأوا�سر  وتطوير  وتعزيز  الم�ستمر  التعاون  اإط��ار  في 
يحقق  وب��م��ا  للمملكة،  والإن�����س��ان��ي��ة  الجتماعية  الم�سوؤولية  م��ن  وان��ط��الق��اً 
ر�سالتها في تنمية المجتمعات الإ�سالمية في العديد من الدول الإ�سالمية 

وخارجها.
�سليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الجامعة  مدير  معالي  رف��ع  المنا�سبة  وب��ه��ذه 
�سكره  بالغ  الجامعة  ومن�سوبات  من�سوبي  كافة  با�سم  الخيل  اأب��ا  اهلل  عبد  بن 
اآل  العزيز  ال�سريفين الملك �سلمان بن عبد  وتقديره لمقام خادم الحرمين 
�سعود - حفظه اهلل- على دعمه الم�ستمر للجامعة، وت�سجيعه للعلم والعلماء 

�سواء في داخل المملكة اأو خارجها. 
واأو�سح معاليه اأن الجامعة ل تاألو جهداً في تحقيق تطلعات ولة الأمر، 
في  المجتمعات  على  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  وي��ع��ود  وال��ع��ل��م��اء،  العلم  ي��خ��دم  وب��م��ا 
الجامعة  عاتق  على  الملقاة  بالأمانة  منوهاً  وخارجها،  الإ�سالمية  البلدان 
في  معاهدها  خ��الل  من  وعلومها  العربية  اللغة  خدمة  في  الفاعل  ودوره��ا 
الكريم  القراآن  لغة  اأنها  اإلى  وال�سديقة، م�سيراً  ال�سقيقة  الدول  العديد من 
لغات  وتعد خام�س  المتحدة،  الأم��م  لغات منظمة  واإح��دى  اهلل،  �سرفها  التي 

العالم من حيث عدد الناطقين بها.
وبين معالي د. �سليمان اأبا الخيل اأهمية ا�ستثمار الو�سائل الحديثة في تعلم 
وتعليم اللغة العربية وعلومها، وتعزيز فهمها وا�ستيعابها من خالل الطالع 
اللغة  وتعليم  لتعلم  وم�سجعة  وتفاعلية  مرنة  بيئة  في  ثقافتها  على  العميق 
العربية، اإلى جانب اإعداد وتدريب طالب وطالبات متميزين في اللغة العربية، 
وال�ستعانة بالأدوات ال�سمعية والب�سرية، والو�سائل التقنية الحديثة، كما هو 

متبع في المعاهد التابعة للجامعة في الخارج.
وجدير بالذكر اأن للجامعة �سجال حافال بالإنجازات على �سعيد خدمة اللغة 
العربية وعلومها في �ستى اأنحاء المعمورة، تجاوزت خبرتها في ذلك الأربعة 
عقود، �سواء عبر معاهدها في الخارج اأو الموؤ�س�سات العلمية والأكاديمية التي 
اإليها  اأوك��ل  قد  اأنها  كما  فيها،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  مناهجها  على  ت�سرف 
موؤخراً –بموافقات �سامية كريمة- افتتاح ثالثة معاهد في اإندوني�سيا وواحد 

في المالديف، ت�ساف اإلى كوكبة المعاهد التابعة لها في العالم.

رفع شكره لمقام خادم الحرمين على موافقته لتنظيم ملتقى »بناء العالقات اإلنسانية بلغة الحوار«

أبا الخيل: الجامعة ال تألو جهدًا في سبيل إنجاح 
الندوات العلمية التي تنظمها 

المعاهد جسر لتبادل وتعزيز العالقات العلمية والثقافية مع الدول اإلسالمية والصديقة 
كتب: زيد ال�سبيعي 

رفع معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل 
ال�سريفين على  الحرمين  لمقام خادم  �سكره وتقديره  الخيل  اأبا 
الذي  العلمي  الملتقى  الجامعة  تنظيم  على  ال�سامية  موافقته 
وثيقة  ال��ح��وار:  بلغة  الإن�سانية  العالقات  »ب��ن��اء  بعنوان  �سيكون 
المدينة اأنموذجاً » في رحاب المعهد العربي الإ�سالمي بطوكيو 
»ال�سكوك  عنوان  تحمل  التي  العلمية  الندوة  واأي�سا  اليابان،  في 
الإ�سالمية ودورها في التنمية القت�سادية« وجميعها تقام خالل 
التعليم  وزي��ر  معالي  �سكر  كما  1438ه����،   /  02/  14 –  10 الفترة 
الجامعة  باأن�سطة  الدائم  اهتمامه  على  العي�سى  اأحمد  الدكتور 
اإنجاح  �سبيل  في  تاألو جهداً  الجامعة ل  اأن  العلمية، م�سدًدا على 

واليابانيين.  ال�سعوديين  المتخ�س�سين  �ستجمع  التي  المهمة  العلمية  الندوات  هذه 
اليابانيين  ال��ط��الب  م��ن  ج��دي��دة  دف��ع��ة  بتخريج  �سيحتفل  المعهد  اأن  معاليه  وب��ي��ن 
وتقديمهم ل�سوق العمل الياباني ال�سخم، وقال: �ست�سرف عمادة �سوؤون المعاهد في 
الخارج على منا�سبتين »حفل تخريج دفعة جديدة من طالب المعهد، وندوة ال�سكوك 
الإ�سالمية«، بينما �سيقوم مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية 
لمدة  الإن�سانية  العالقات  لبناء  العلمي  اللقاء  بتنظيم  الح�سارات  وح��وار  المعا�سرة 

يومين متتالين.
وك�سف معاليه عن اأن هنالك فعاليات م�ساحبة لهذه الزيارة، يتخللها اللتقاء مع 
م�سيًفا  الإ�سالمية،  القيادات  وكذلك  ال�سعودية،  الجامعات  من  المبتعثين  الطالب 
»وجهنا جميع اللجان على اأن تعمل على قدم و�ساق لإنجاح الحدث العلمي الكبير الذي 
يحظى باهتمام كبير من قبل قيادتنا الر�سيدة حفظها اهلل«. واأ�سار معاليه اإلى اأن ندوة 
ال�سكوك الإ�سالمية �سيحا�سر فيها نخبة من المتخ�س�سين في الجانبين »ال�سعودي 
والياباني«، م�سيًفا باأن اأهمية هذا الحراك العلمي لكونه محورا مهما في التعامالت 

الإ�سالمية، وكذلك يعول عليها اأن تكون رافدا لمعرفة اليابانيين 
الإ�سالمية،  الم�سرفية  ال�سكوك  يخ�س  فيما  وبالذات  بالإ�سالم 
التي يمر بها  التقلبات والأزم��ات القت�سادية  وقال: نعلم جميعا 
العالم اليوم والتوجه ال�سائد نحو ال�سكوك الإ�سالمية والحراك 
خا�سة  الإ���س��الم��ي��ة،  ال�سكوك  تطبيقات  ا�ستخدام  نحو  العلمي 
الع�سرين،  مجموعة  في  الأع�ساء  ال��دول  اأح��د  هي  المملكة  واأن 
والعلوم  القت�ساد  كلية  خ��الل  م��ن  علمية  خبرة  لها  والجامعة 
ال��ب��ارزي��ن م��ن من�سوبي الجامعة  ال��ع��دي��د م��ن  الإداري�����ة، وه��ن��اك 
�سانحة  وه��ي فر�سة  ال��م��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  م�سكورة  ج��ه��ود  ول��دي��ه��م 
ال�سعودي  الجانب  لهم ي�سترك فيها المخت�سون والمهتمون من 
وال��ج��ان��ب ال��ي��اب��ان��ي ل��ت��ب��ادل ال��خ��ب��رات وت��ح��دي��د ال��ت��ح��دي��ات في 
تاأ�سي�س وحدات  اأن الجامعة لها دور في  واآف��اق الم�ستقبل. كما بين معاليه  التطبيق 
الحوار في المعاهد بالخارج ترتبط اإداريا بعمادة �سوؤون المعاهد في الخارج وبرامجيا 
المعا�سرة، ولها دور  الإ�سالمية  الملك عبداهلل لحوار الح�سارات والدرا�سات  بمركز 
اأتباع  بين  والتفاهم  الحوار  لغة  تعزيز  وال��دورات في  والندوات  الملتقيات  من خالل 
حكومة  وتاأييد  بدعم  تحظى  الخارج  في  المعاهد  اأن  المدير  معالي  و�سدد  الأدي���ان. 
العلمية  العالقات  وتعزيز  لتبادل  ج�سر  »المعاهد  وقال:  ال�سريفين،  الحرمين  خادم 
والثقافية مع الدول الإ�سالمية وال�سديقة وهي الذراع العلمي والأكاديمي للجامعة 
في الخارج حيث ترتبط هيكليا بوكالة الجامعة للتبادل المعرفي والتوا�سل الدولي 
وهي تخدم اأهداف الجامعة النبيلة والتي هي اأهداف المملكة في ن�سر العلوم ال�سرعية 
واللغة العربية والثقافة الإ�سالمية وتبرز و�سطية منهجها. واأ�سار معاليه في حديثه 
منا�سب  منهم  العديد  ت�سلم  للجامعة حيث  تعد م�سدر فخر  المعاهد  اأن مخرجات 
في  الم�ستدامة  التنمية  تحقيق  في  بفعالية  ي�ساركون  فهم  مجتمعاتهم،  في  قيادية 

بلدانهم وهم ر�سل �سالم ومحبة ووئام للعالم.

السديس يتباحث مع أبا الخيل في تعزيز التعاون المشترك بين رئاسة الحرمين والجامعة
 تغطية: ناصر الشهراني

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
�سليمان بن عبداهلل اأبا الخيل في مكتبه، معالي الرئي�س 
ال�سيخ  النبوي  والم�سجد  الحرام  الم�سجد  ل�سوؤون  العام 
بح�سور  ال�سدي�س،  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
عدد من وكالء الجامعة والم�سوؤولين وعدد من اأ�سحاب 
بمعالي  ال��خ��ي��ل  اأب���ا  ال��دك��ت��ور  م��ع��ال��ي  ورح���ب  الف�سيلة. 
الدور  على  الجامعة، مثنياً  ال�سدي�س في رحاب  الدكتور 

الحرام  الم�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  به  تقوم  الذي 
والم�سجد النبوي في خدمة الإ�سالم والم�سلمين.

من جانبه، قدم معالي الدكتور عبدالرحمن ال�سدي�س 
الحرام  الم�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  وتقدير  �سكر 
اأبا  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  لمعالي  النبوي  والم�سجد 
تعاون  من  يقدمونه  ما  على  العاملين  والزمالء  الخيل 
في كافة المجالت مع الرئا�سة العامة ل�سوؤون الم�سجد 
الحرام والم�سجد النبوي، كما اأثنى على الدور الذي تقوم 

للموؤتمرات  وتنظيمها  اإقامتها  خ��الل  م��ن  الجامعة  ب��ه 
والندوات الموؤ�سلة. وقال معاليه: اإن الجامعة وبالتعاون 
والم�سجد  الحرام  الم�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  مع 
النبوي لها ق�سب ال�سبق في التعاون في مجالت البحث 
الحرمين  ف��ي  العلمية  ال��درو���س  ف��ي  وال��ت��ع��اون  العلمي 
ال�سريفين، وياأتي در�س �ساحب المعالي الأ�ستاذ الدكتور 
�سليمان اأبا الخيل في مقدمة هذه الدرو�س التي تتعاون 

فيها الرئا�سة مع الجامعة.             »التفا�صيل: �ص23«

المقام السامي يوافق على افتتاح 
مركز لتدريب معلمي اللغة العربية 
والدراسات اإلسالمية في إندونيسيا 
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المعرفي  للتبادل  الجامعة  وكيل  اأدان   
وال��ت��وا���س��ل ال���دول���ي ال��دك��ت��ور م��ح��م��د بن 
���س��ع��ي��د ال��ع��ل��م ال����س���ت���ه���داف الآث������م لمكة 
ال���م���ك���رم���ة م����ه����وى اأف�����ئ�����دة ال��م�����س��ل��م��ي��ن، 
ل�ستهداف  ال�سديد  ا�ستنكاره  عن  واأع��رب 
البيت  الإره���اب���ي���ة  ال��ح��وث��ي��ة  ال��م��ل��ي�����س��ي��ات 
الحرام الذي جعله اهلل حرماً اآمناً، وتوعد 
القد�سية  العبث بهذه  �سبحانه من يحاول 
بقوله تعالى: )ومن يرد فيه باإلحاد بظلم 

نذقه من عذاب األيم(.
ا���س��ت��ه��داف مكة  »اإن  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 

المكرمة اعتداء اآثم ي�ستفز م�ساعر اأكثر من 
مليار ون�سف مليار م�سلم في العالم«، وبين اأن مكة المكرمة 
بحمايتها  تكفل  قد  وتعالى  �سبحانه  واأن��ه  قد�سية عظيمة  لها 
هذه  واأن  مقامها،  و�سرف  قد�سيتها  انتهاك  اأراد  من  كل  من 
المحاولة الإرهابية الفا�سلة في ا�ستهداف مهبط الوحي وقبلة 
�سعارات  زي��ف  م��دى  تبين  العالم  ح��ول  م�سلم  مليار  من  اأكثر 
لجميع  ظ��اه��راً  واأ���س��ح��ى  واأي��دي��ل��وج��ي��ت��ه��م،  الحوثيين  زم���رة 

الم�سلمين في العالم اأن اأقوالهم مخالفة تماماً لأفعالهم.
واأو�سح د. العلم اأن هذا العمل ال�سنيع من ملي�سيات الحوثي 
المدعومة من اإيران يعد اإجراماً في حق الإ�سالم والإن�سانية، 
القوانين  على  التمرد  في  الحوثية  الميلي�سيات  من  واإمعاناً 

والأع����راف ال��دول��ي��ة، واإ����س���راراً منهم على 
ا�ستهداف الأبرياء واإرهاب الآمنين واإ�ساعة 

الخوف والرعب في نفو�س الم�سلمين.
العربية  ال��م��م��ل��ك��ة  ب����اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأب�����ان 
ال�����س��ع��ودي��ة ت�����س��رف��ت ب��خ��دم��ة ال��ح��رم��ي��ن 
بحفظهما  اهلل  تكفل  ال��ل��ذي��ن  ال�سريفين 
ال��م�����س��ا���س  اأراد  ك���ل م���ن  ب��م��ع��اق��ب��ة  وت���وع���د 
التحالف  ق��وات  واأن  وقد�سيتهما،  باأمنهما 
ق�����ادرة ب��ح��ول اهلل ع��ل��ى دح����ر ه����ذه ال��ف��ئ��ة 
الباغية التي انقلبت على ال�سرعية، منوهاً 
بالنت�سارات المتتالية لقوات التحالف في 
تعقب هذه الفئة الظالمة وتدمير قواعدها 
اإل ردة  اأ�سلحتها، واأن هذا ال�ستهداف ال�سافر ما هو  ومخازن 
اأم��ام  الحوثية  الملي�سيات  �سعف  على  تبرهن  خ��ا���س��رة  فعل 

الهزائم التي لحقت بهم.
ب��اأن يحفظ  وج��ل  اهلل عز  داعياً  ت�سريحه  العلم  د.  واختتم 
الأمن  يديم  واأن  و�سعباً،  حكومة  ال�سعودية  العربية  المملكة 
عليهم وعلى جميع الم�سلمين في العالم، واأن يحمي الحرمين 
التحالف في  قوات  يوفق  واأن  العابثين،  اأي��دي  ال�سريفين من 
القوانين  على  الخارجين  الحوثيين  المتمردين  على  حربها 
الدولية والأعراف ال�سيا�سية والأخالقية، واأن يعيد اإلى اليمن 

اأمنه ورخاءه.

 ذك���ر اأ.د.ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب�������ن ع�������ب�������داهلل ال���ه���ل���ي���ل 
وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 
ال����ط����ال����ب����ات، اأن�������ه ل��ي�����س 
بم�ستغرب على من جانب 
منهج الر�سول الكريم وما 
ج��اء ف��ي ال��ق��راآن العظيم 
ال�سفويين  منهج  وانتهج 
اإل����ى  ���س��ه��ام��ه  ي�������س���دد  اأن 
وينتهك  الحرام  اهلل  بيت 

حرمة الكعبة الم�سرفة.
تعليقاً  ف�سيلته  واأ���س��اف 

الحوثيين  اإط���الق  اأن  الحوثي:  جريمة  على 
ل�ساروخ موجه بق�سد تدمير الكعبة الم�سرفة 
وقتل المعتمرين وزوار بيت اهلل الحرام ما هو 
الفرقة  لهذه  الإج���رام  م�سل�سل  من  حلقة  اإل 
اليوم  القرامطة ونفذتها  بداأها  التي  المارقة 
ال��ط��ائ��ف��ة ال��ح��وث��ي��ة وم���ن ن��ا���س��ره��ا واأم���ده���ا 
اأم��ره  على  غالب  اهلل  ولكن  والعتاد.  بال�سالح 
وقد توعد من يرد البيت الحرام ب�سوء باأن له 
عذابا األيما وقد اأهلك اهلل اأبرهة وجنده بطير 
وجعلتهم  �سجيل  م��ن  بحجارة  رمتهم  اأبابيل 

كع�سف ماأكول حينما عزموا 
ع��ل��ى ه���دم ال��ك��ع��ب��ة ق��ب��ل قبل 

نحو 1488 عاما.
وال��ح��وث��ي��ون ال��م��ج��رم��ون 
الم�سين قد تعر�سوا  بفعلهم 
حيث  وع����ذاب����ه  اهلل  ل�����س��خ��ط 

اعتدوا على بيته المحرم.
العربية  المملكة  قادة  واإن 
ال�����س��ع��ودي��ة و���س��ع��ب��ه��ا ورج���ال 
منيعا  ح�سنا  �سيقفون  اأمنها 
و�سدا قويا �سد كل من ت�سول 
هذه  ب��اأم��ن  الم�سا�س  نف�سه  ل��ه 

البالد ومقد�ساتها.
الحادثة  ه��ذه  اأج��م��ع  العالم  ا�ستنكر  ول��ق��د 
ال�سنيعة والجريمة النكراء وهي موؤذنة بزوال 
هذه الطائفة الحوثية ومن يقف وراءه��ا من 

ال�سفويين.
عدو  كل  من  ومقد�ساتنا  بالدنا  اهلل  حفظ 
ح���اق���د. ون�����س��ر اهلل ج��ن��دن��ا ال���ذي���ن ي��ح��م��ون 
ال��ذود  ف��ي  والنفي�س  الغالي  وي��ب��ذل��ون  ب��الدن��ا 
الإ���س��الم  بهم  ون�سر  ق��ادت��ن��ا  اهلل  واأع���ز  عنها. 

والم�سلمين.

المجل�س  رئ��ي�����س  ال��ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ال��ي  ا�ستنكر 
رئي�س  الإ���س��الم��ي،  العالم  جامعات  لتحاد  التنفيذي 
الإ�سالمي  العالم  جامعات  لتحاد  ال�ساد�س  الموؤتمر 
اأبا الخيل اأ�سالة  الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل 
عن نف�سه ونيابة عن من�سوبي الجامعة، ا�ستهداف مكة 
المكرمة من قبل ملي�سيات الحوثي الإرهابية ب�ساروخ 
بالي�ستي الذي اعتر�سته قوات التحالف على بعد 65كم 

من مكة المكرمة.
وقال معاليه: اإن ا�ستهداف بيت اهلل المحرم يعد من 
كبائر الذنوب واعظمها واأ�سنعها، فقد حمى اهلل حرمه 
من اأبرهة الحب�سي، حيث يقول العزيز الحكيم )اأََلْم َتَر 
اأََلْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم  َحاِب اْلِفيِل )1(  ِباأَ�سْ َرُبَّك  َكْيَف َفَعَل 
َباِبيَل )3( َتْرِميِهْم  ْر�َسَل َعلَْيِهْم َطْيًرا اأَ ِليٍل )2( َواأَ ِفي َت�سْ
ٍف َماأُْكوٍل )5((،  يٍل )4( َفَجَعلَُهْم َكَع�سْ ِبِحَجاَرٍة ِمْن �ِسِجّ
ْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن  ويقول �سبحانه )َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِباإِ

َعَذاٍب اأَِليٍم(.
ا�ستهداف  اأن  اإل���ى  ال��ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ال��ي  واأ����س���ار 
اأكبر  م��ن  جريمة  الآم���ن  اهلل  وح���رم  الم�سلمين  قبلة 
الجرائم، واأعظمها، واأ�سدها على الم�سلمين، ول يقوم 
حاقدة  جاحدة  �سالة  فئة  اإل  الإج��رام��ي  العمل  بهذا 
اأغواها  مري�سة  م�سلة  �سالة  مف�سدة،  فا�سدة  حا�سدة 
ال�سيطان وزين لها اأعمالها الإجرامية، وقال: اإن هذا 
ال�ستهداف بال�سواريخ لمكة المكرمة والحرم الطاهر 
الأر���س  الم�سلمين في م�سارق  قلوب  اإليه  تهفو  ال��ذي 
المفرو�سة  �سلواتهم  ف��ي  اإل��ي��ه  ويتجهون  ومغاربها، 
وال��ن��اف��ل��ة، اإن��م��ا ه��و ج��ري��م��ة ���س��ن��ع��اء وع��م��ل اإج���رام���ي، 
و�سابقة خطيرة في الع�سر الحديث، لم ن�سمع بمثلها 
اإل في عهد القرامطة الذين ا�ستحلوا الحرم واأخذوا 

الحجر الأ�سود، وهتكوا الأمن وروعوا الآمنين.
واأ�ساف معالي المدير: اإن محاولة ا�ستهداف الحرم 
المكي بال�سواريخ البالي�ستية ل يقوم به اإل فئة طم�س 
به، وو�سو�س  والعمل  الحق  �سماع  اهلل على قلوبها عن 
�سالل  فاأ�سلهم  عملهم،  ل��ه��م  وزي���ن  ال�سيطان  ل��ه��م 
عن  وب�سائرهم  اأب�سارهم  واأعمى  وا�ستدرجهم  بعيدا، 

وال��ح��ق  ال�سليم  ال��ط��ري��ق 
ال���م���ب���ي���ن، ف���ل���م ي��ردع��ه��م 
حرمة المكان الذي جعله 

اهلل مثابة للنا�س واأمنا.
اأب������ا ال���خ���ي���ل اأن  وب���ي���ن 
م������ن اأف���������س����ل الأم������اك������ن 
على  اهلل  ���لَ���َه���ا  َف�������سَّ ال���ت���ي 
الأر��������س م��ك��ة ال��م��ك��رم��ة، 
ال��ق��ران  ف��ي  و�سفها  وق���د 
ال���ك���ري���م ب��ال��ب��ل��د الأم���ي���ن 
م���ه���ب���ط ال����وح����ي وم��ن��ب��ع 
جل  اهلل  اأن  كما  الر�سالة، 
�ساأنه قد اأق�سم بها فقال: 
 * اْلَبلَد  ِب��َه��َذا  اأُْق�ِسُم  َل   ﴿
ِب��َه��َذا اْلَبلَد ﴿.  َواأَن���َت ِح��لٌّ 

اب��ن كثير: ه��ذا ق�سم  وق��ال 
ال�ساكن  ك��ون  ح��ال  القرى في  اأم  بمكة  تعالى  اهلل  من 
اإح���رام  ف��ي ح��ال  ق��دره��ا  لينبه على عظمة  ح���اًل  فيها 
ِمين ﴿، وروى  الأَ اْلَبلَِد  َوَه��َذا  �سبحانه: ﴿  اأهلها، قال 
َذرٍّ  ِب��ي  اأَ َحِديِث  ِمن  �سحيحيهما  في  وم�سلم  البخاري 
ر�سي اهلُل عنه َقاَل: »�َساأَْلُت َر�ُسوَل اهلِل �سلى اهلُل عليه 
َع ِفي اْلأَْر�ِس؟ َقاَل: اْلَم�ْسِجُد  ِل َم�ْسِجٍد ُو�سِ و�سلم َعْن اأَوَّ
ُقْلُت:  اْلأَْق�َسى،  اْلَم�ْسِجُد  َقاَل:  ؟  اأَيٌّ ُثمَّ  ُقْلُت:  اْلَحَراُم، 

َكْم َبْيَنُهَما؟ َقاَل: اأَْرَبُعوَن َعاًما«.
الذي رواه  اأبي �سريح ر�سي اهلل عنه  واأي�سا حديث 
البخاري وم�سلم في �سحيحيهما: اأَنَّ النَِّبيَّ �سلى اهلُل 
ْمَها  ُيَحرِّ َوَل��ْم   ُ اهللَّ َمَها  َحرَّ َة  َمكَّ »اإِنَّ  َق��اَل:  و�سلم  عليه 
اأَْن  اْلآِخ��ِر  َواْلَيْوِم  ِباهلِل  ُيوؤِْمُن  النَّا�ُس، َفاَل َيِحلُّ ِلْم��ِرٍئ 
�َس  َد ِبَها �َسَجَرًة، َفاإِْن اأََحٌد َتَرخَّ َي�ْسِفَك ِبَها َدًما، َوَل َيْع�سِ
َفُقوُلوا:  ِفيَها  و�سلم  عليه  اهلُل  �سلى  اهلِل  َر�ُسوِل  ِلِقَتاِل 
ِلي  اأَِذَن  نََّما  َواإِ َلُكْم،  َي��اأَْذْن  َوَل��ْم  ِلَر�ُسوِلِه  اأَِذَن  َقْد  اهلَل  اإِنَّ 
ِفيَها �َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، ُثمَّ َعاَدْت ُحْرَمُتَها اْلَيْوَم َكُحْرَمِتَها 

اِهُد اْلَغاِئَب. ِباْلأَْم�ِس َوْلُيَبلِّْغ ال�سَّ
وهذه الن�سو�س من القراآن الكريم وال�سيرة العطرة 

المباركة على حرمة مكة 
المكرمة يعلمها كل م�سلم 
الآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن 
ل��ه وف��ق ال�سريعة  وي��دي��ن 
وما  ال��ع��ط��رة،  الإ�سالمية 
ه�����ذا ال���ع���م���ل الإج����رام����ي 
ملي�سيات  به  قامت  ال��ذي 
ال�����ح�����وث�����ي الإج�����رام�����ي�����ة 
ك��ف��ره��م  ع���ل���ى  دل����ي����ل  اإل 
لنعم  وجحدهم  وحقدهم 
ومحاربتهم  و�سرعه،  اهلل 
ر�سوله،  و�سنة  اهلل  لدينه 
اإل  العمل  بهذا  يقوم  فال 
فئة مري�سة مبغ�سة كاره 
ولدينها  ولغيرها  لنف�سها 
وقبلته،  الإ����س���الم  ول��وط��ن 
وهم بذلك اأ�سبحوا اأداة لأعداء الدين والملة، وهمهم 
بالحرم  الأذى  واإلحاق  الم�سلمين  قبلة  تدمير  الأكبر 
المخطط  لتنفيذ  منهم  ي��اأ���س��ه  م��ح��اول��ة  ف��ي  الأم����ن، 
وماأربه  اأهدافه  وتحقيق  الراف�سي  ال�سفوي  الفار�سي 
في  �سعى  تولى  )واإذا  تعالى  ق��ال  ومقا�سده،  ون��واي��اه 
ل  واهلل  والن�سل  الحرث  ويهلك  فيها  ليف�سد  الأر����س 
يحب الف�ساد، واإذا قيل له اأتق اهلل اأخذته العزة بالإثم 

فح�سبه جهنم ولبئ�س المهاد(. 
قال تعالى في تحريم الظلم والإلحاد في الم�سجد 
 ِ �َسِبيِل اهللَّ َع��ْن  وَن  ��دُّ َوَي�����سُ َك��َف��ُروا  ��ِذي��َن  الَّ ال��ح��رام )اإنَّ 
اْلَعاِكُف  �َسَواًء  ِللنَّا�ِس  َجَعْلَناُه  الَِّذي  اْلَحَراِم  َواْلَم�ْسِجِد 
ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِباإِْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب 

اأَِليٍم (. 
اأن  اأبا الخيل  وبين معالي الأ�ستاذ الدكتور �سليمان 
دي��ن ول  يقره  والإج��رام��ي ل  الب�سع  ال�ستهداف  ه��ذا 
الم�سلمين،  غير  م��ن  حتى  ب�سرية  طبيعة  ول  ع��رف 
مري�سة  ظالمة  فئة  نفو�س  عن  ت�سدر  اإنما  عقل،  ول 
متعفنة  م��ج��رم��ة  متطرفة  منحرفة  خبيثة  ���س��ري��رة 

حرام  تحرم  ل  العقدي،  والن��ح��راف  والزيغ  بال�سرك 
ول تدين بدين، ول تعرف حرمة اهلل في حرمه وبلده 
المهلكة  الأعمال  تدخل �سمن  فهي  اأمناً،  الذي جعله 
اهلل  �سلى  الكريم  الر�سول  منها  التي حذرنا  المبطلة 

عليه و�سلم.
واأ�ساف: اأن الجامعة وجميع من�سوبيها من اأع�ساء 
وفي  الجن�سين  وط��الب من  تدري�س وموظفين  هيئة 
جميع فروعها ومعاهدها في الداخل والخارج يقفون 
�سفاً واح��داً مع ولة الأم��ر في هذه البالد المباركة، 
والدوحة الآمنة، والركن ال�سديد لجميع الم�سلمين، 
وح���ام���ل���ة وح���ام���ي���ة ق�����س��اي��اه��م وال���م���داف���ع���ة ع��ن��ه��م، 
هذا  ومقد�سات  ومكت�سبات  مقدرات  على  والمحافظة 
الوطن الكبير العظيم، والدفاع عنها بكل ما ي�ستطيع 
م��ن خ��الل ن�سو�س  ي��درك  الموؤمن ل  واإن  الإن�����س��ان، 
الوحيين الكريمين اأن عقاب هوؤلء �سديد وم�سيرهم 
وماآلهم اإلى الهالك وال��زوال باإذن اهلل وهذا وعد اهلل 
ال���ذي ج��اء ف��ي ق��ول��ه تعالى )َوَم���ْن  ال���ذي ل يتخلف 
ُي��ِرْد ِفيِه ِب��اإِْل��َح��اٍد ِبُظْلٍم ُن��ِذْق��ُه ِم��ْن َع��َذاٍب اأَِل��ي��ٍم(، وهذا 
بالبلد  يلحد  اأن  اأراد  اأو  هم  من  كل  على  يقع  العذاب 
الحرام اأو يوؤثر على اأمنه واأمانه، فما بالنا من يفعل 
فعاًل اأو يقوم بعمل مثل ذلك العمل ال�سنيع فلننتظر 
والمجرمين  الظالمين  ع��ن  ت��رد  ل  التي  اهلل  عقوبة 

والمحدثين في بيت اهلل.  
واأ�����س����ار م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ب�������س���رورة اإل����ى الل��ت��ح��ام 
والل��ت��ف��اف وال���س��ط��ف��اف ح���ول ولة الأم����ر ف��ي ه��ذه 
ال���ب���اد والرت�����ب�����اط ب��ه��م وم����ع ع��ل��م��ائ��ن��ا الأف���ا����ض���ل، 
وال���وق���وف م��ع ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة وع��ل��ى راأ���س��ه��م خ��ادم 
عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين 
بن  نايف  بن  الأمير محمد  الأمين  العهد  ولي  و�سمو 
عبدالعزيز، �سمو وولي ولي العهد  الأمير محمد بن 
�سلمان بن عبدالعزيز حفظهم اهلل جميعا �سد كل من 
الحرم  الم�سلمين وخا�سة  ا�ستهداف مقد�سات  يحاول 
و�سلم،  عليه  اهلل  الكريم �سلى  ر�سوله  وم�سجد  الآم��ن 

والتخريب واإرهاب الآمنين الم�سالمين.

العلم: استهداف مكة المكرمة اعتداء آثم
يستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم

الهليل: ليس بمستغرب على من جانب منهج 
اإلسالم أن ينتهك حرمة بيت اهلل الحرام

طالب بضرورة االلتحام وااللتفاف واالصطفاف حول والة األمر في هذه البالد

أبا الخيل: الجامعة ومنسوبوها يستنكرون استهداف الحرم 
المكي وانتهاك حرمته 

د. عبدالعزيز الهليلد. محمد العلم

اأ. د. �صليمان بن عبداهلل اأبا الخيل
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ا���س��ت��ن��ك��ر وك���ي���ل ال��ج��ام��ع��ة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن محمد 
ب����ن ����س���ال���ح اأب������ا ال���خ���ي���ل، م��ا 
ق���ام���ت ب���ه ج��م��اع��ة ال��ح��وث��ي 
ب��ال��ي��م��ن ب���دع���م وا����س���ح من 
اإي��������ران ب���ا����س���ت���ه���داف اأط���ه���ر 
ب��ق��ع��ة خ��ل��ق��ه��ا اهلل ع��ل��ى ه��ذه 
ال��ب�����س��ي��ط��ة، وق�������ال: اأث��ب��ت��ت 
ال��ق��وم  ه������وؤلء  اأن  ال���ح���ادث���ة 
لي�سوا من الإ�سالم في �سيء، 
وعلى مدى التاريخ لم يعرف 

م���ن ع�����ادى ب��ي��ت اهلل ال���ح���رام 
عليه  اهلل  �سلى  محمد  مبعث  وب��ع��د  اأب��ره��ة،  اإل 
واأزه��ق��وا  القرامطة  اأت���ى  حتى  اآم��ن��ا  ظ��ل  و�سلم، 
الأن���ف�������س ال��زك��ي��ة ف���ي م��و���س��م ال���ح���ج، واق��ت��ل��ع��وا 
حجره الأ�سود، ثم ظل اآمنا حتى اجتاحته الفئة 
جهيمان  بقيادة  واأربعمائة  األف  عام  في  الباغية 
بن �سيف ومن معه، ثم عاد مجو�سو هذا الزمان 
الدين والملة لمحاولة  اأع��داء  الع�سر،  و�سفوية 
و�سبعة،  واأربعمائة  األ��ف  ع��ام  ف��ي  ال��ح��رم  تفجير 
بيت  لتفجير  واأ�سياعهم،  اأتباعهم  اأر�سلوا  حينما 
في  كيدهم  ورد  منهم،  اهلل  فاأمكن  ال��ح��رام،  اهلل 
ن��ح��وره��م، ح��ي��ث ك�����س��ف م��خ��ط��ط��ه��م، ق��ب��ل ت��م��ام 
فعلهم، وما فعلوه قبل ذلك وبعده من م�سيرات 
ال�����س��رك؛ واإي�����ذاء ال��ح��ج��ي��ج وق��ت��ل��ه��م، ول��ك��ن اهلل 
اأمكن منهم، فهوؤلء ل يفوتون فر�سة، ليف�سدوا 
اإل  اأم��ن��ه��ا،  ب��الدن��ا  ال��ح��ج��اج حجهم، وع��ل��ى  على 
وي�ستغلونها؛ وولجوا اإليها، ولكنهم دائما يبووؤون 
- بف�سل اهلل ورحمته- بالخيبة والخذلن ومهما 

فعلوا فلن ينجح كيدهم، فللبيت رب يحميه. 
النا�س  ي�سدوا  اأن  ه���وؤلء  ه��دف  اإن  واأ���س��اف: 
الحج  من  الم�سلمين  يمنعوا  واأن  اهلل،  دي��ن  عن 
التوحيد،  دول���ة  واإي����ذاء  اهلل،  بيت  اإل���ى  وال��ع��م��رة 
بعون  تتحقق  ول��ن  ل��م  واأه��داف��ه��م  اآمالهم  ولكن 
الم�سجد  وه��ذا  الآم���ن،  البلد  فهذا  وم���دده،  اهلل 
بعناية  م��ح��اط  اهلل،  بحفظ  م��ح��ف��وظ  ال���ح���رام، 
الحوثية  الع�سر:  اأب��اره��ة  يعود  وال��ي��وم  الجبار، 
وال�سفوية ومن اأيدهم ل�ستهداف مكة المكرمة 
ب��ال�����س��واري��خ؛ م��ك��ة: م��ه��ب��ط ال���وح���ي، وح��ا���س��ن��ة 
البيت العتيق، وماأوى اأفئدة الم�سلمين من �ستى 
�سبحانه  بوعيده  مبالين  غير  والأ�سقاع،  البقاع 
ْلَحاٍد  ِباإِ ِلْيِم،: )َوَمْن ُيِرْد ِفيِه  ِباْلَعَذاِْب اْلَبِئْي�ِس اْلأَ
اأَِليٍم(، ولكن اهلل عز وجل  ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب 
اأبابيل؛ قي�س  الذي قي�س لأبرهة وجنده طيًرا 
لأب���اره���ة ه���ذا ال��ع�����س��ر ج���ن���وًدا ب��وا���س��ل، وع��ي��وًن��ا 
�ساهرة، جنوًدا قد نذروا اأنف�سهم للذود عن بيته 
اأمنيتهم  هو  ذل��ك  �سبيل  في  وال��م��وت  وحرماته، 
الحرام  بيته  عن  مدافعين  فانبروا  ومبتغاهم، 
الأب��اب��ي��ل،  كالطير  انطلقوا  الم�سلمين،  وقبلة 
ليجعلوا  ال�����س��ج��ي��ل،  ك��ح��ج��ارة  م��داف��ع��ه��م  ودوت 
تلك  ف�سلمت  األ  ماأكول،  كع�سف  الع�سر  اأبارهة 

الأيادي القوية، وبوركت تلك النفو�س الأبية.
وت��اب��ع وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اأب��ا 
الحرمين  على  الأثيم  العتداء  هذا  اإن  الخيل: 
وفعلة  ن��ك��راء،  عظيمة  جريمة  لهو  ال�سريفين؛ 
هدف  على  ج��دي��د  ب��ره��ان  وه��ي  �سنعاء،  قبيحة 
الحوثي  جماعة  زرع  من  والمجو�س  ال�سفويين 
اأن  على  وا�سح  برهان  وه��و  اليمن،  في  ال�سيعية 
ه����وؤلء ل��ن ي��ت��ورع��وا ع��ن ف��ع��ل اأي ���س��يء لتنفيذ 
م��خ��ط��ط��ات��ه��م ال��خ��ب��ي��ث��ة  ب��ا���س��ت��ه��داف��ه��م لأط��ه��ر 
البقاع لمكة والمدينة، وهو يوؤكد �سحة ما ذهب 
�سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  اإليه 
وموقفه   - وحفظه  اهلل  �سلمه  العزيز-  عبد  بن 
الحوثيين،  البغاة  قمع  من  الحا�سم،  التاريخي 

الفقه  اأه��ل  على  بغوا  ال��ذي��ن 
اليمن؛  اأر���س  في  والحكمة، 
حيث عاثت الطغمة الحوثية 
واإف�����س��اًدا؛  ف�����س��اًدا  اليمن  ف��ي 
ف����روع����وا الآم���ن���ي���ن، وق��ت��ل��وا 
وهدموا  ال�ساجدين،  ال��رك��ع 
ال��م�����س��اج��د وال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
وال��م��ن��ازل، وال��م��دار���س؛ ولم 
ي�����س��ل��م م���ن ���س��ره��م ال�����س��غ��ار 
وال���ك���ب���ار، ال���ذك���ور والإن������اث، 
ون�����������س�����ح�����ه�����م ع��������ن غ���ي���ه���م 
النا�سحون، وحذرهم من مغبة 
الم�سالمون؛  فعلهم المخل�سون، ودعاهم لل�سلم 
ا وا�ستكباًرا، فقد باعوا دينهم  ولكنهم اأبوا اإل علوًّ
وب���الده���م ل��ق��وى خ��ارج��ي��ة؛ ف��اأ���س��ب��ح��وا ع��م��الء، 
خونة للدين وللوطن؛ فكان لبد من قرار حازم 
 - اهلل  توفيق  بعد   - ي�سدر  اأن  يمكن  حا�سم، ول 
مثل هذا القرار؛ اإل من ملك حازم حكيم؛ فكان 
�سلمه  اأمرنا -  الم�سدد من مليكنا، وولي  القرار 
اهلل- الذي وحد الدول العربية والإ�سالمية في 
وحدة فريدة، قل نظيرها في العقود المتاأخرة، 
ف��ال��ت��ف ح����ول ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة - 
اإن��ق��اذ اليمن م��ن الح��ت��الل - دول  ال��ت��ي ق���ررت 
المتاعب،  من  اليمن  لإنقاذ  واإ�سالمية؛  عربية 
الع�سر  واإيقاف تترة  الم�ساعب،  وتخلي�سها من 
عند ح��ده��م، ووق��اي��ة ل��ج��زي��رة الإ����س���الم، وبقية 
المقد�سات  وح��م��اي��ة  ���س��ره��م،  م��ن  الخليج  دول 
اليمن  لأب��ن��اء  وحماية  بط�سهم،  من  الإ�سالمية 
م���ن ال��ق��ت��ل وال���ت�������س���ري���د، ك��م��ا اأن ه����ذا ال���ق���رار 
التاريخي، الموفق، والم�سدد - بف�سل اهلل - فيه 
و�سك  على  كانت  التي  للمنطقة،  ال��ت��وازن  اإع���ادة 
فيها،  تف�سد  خ��ارج��ي��ة،  دول���ة  عليها  ت�سيطر  اأن 
اقت�سادها،  وت�ستولي على خيراتها، وتتحكم في 
�سيحدث  مما  وبحارها؛  اأجوائها،  على  وت�سيطر 
�سرًرا على العالم اأجمع؛ فالموقع ال�ستراتيجي 
ا،  اقت�ساديًّ هدفا:  عليه  ال�سيطرة  كانت  لليمن؛ 
��ا، م���ن ال��م��ع��ت��دي��ن، ن��اه��ي��ك ع���ن ب��ع��ده  و���س��ي��ا���س��يًّ
ذات  الحوثية  ال�سيطرة  المقيت، فهذه  الطائفي 
الدينية  ال�سيطرة  الهدف  فلي�س  متعددة،  اأبعاد 
ف��ح�����س��ب؛ وك��ف��ى ب��ه��ا م��ع�����س��ل��ة؛ ب���ل ل��ه��ا اأه����داف 
اقت�سادية، و�سيا�سية اأي�سا، كانت �ستلحق ال�سرر 
بالعالم اأجمع، اإن هذا ال�ستهداف لمكة المكرمة 
كل  على  عملي  رد  ه��و  المجرمة  الثلة  ه��ذه  م��ن 
وبع�سهم  ال��ح��زم،  عا�سفة  ق���رار  ف��ي  �سكك  م��ن 
تحتوي  اأن  ل��ن��ا  اأف�����س��ل  ك���ان  اأم���ا  ���س��ًرا:  تهام�س 
نخو�س  لماذا  قتالها؟!  من  بدل  الجماعة  هذه 
حربا تكلفنا الأنف�س والأم��وال؟! وبع�سهم ينبح 
بو�سائل الإعالم منتقدا العا�سفة؛ فهذا العتداء 
ول  اإرجافكم،  كفوا عن  اأن  لهوؤلء  ر�سالة  الأثيم 
تفتوا في ع�سد الم�سلمين بمثل هذه الترهات؛ 
اأعينكم  ب��اأم  وراأي��ت��م  ال��ج��واب عمليا،  فقد جاءكم 
ول  البتر،  اإل  لها  لي�س  المف�سدة  الثلة  ه��ذه  اأن 
نحتوي  اأن  ل��ن��ا  ف��اأن��ى  ال��ح�����س��م،  اإل  معها  ي�سلح 
ال�سم  اإل  اأن��ي��اب��ه��ا  ف���ي  ت��ح��م��ل  رق���ط���اء، ل  اأف�����اع 
واأموال  اأنف�س  اأن ما قدمته بالدنا من  الزعاف، 
الحرام،  اإذا كان للدفاع عن بيت اهلل  لهو �سئيل 
المجرمين  ه���وؤلء  اإن  الإ���س��الم��ي��ة،  ومقد�ساتنا 
�سبيل  عن  لي�سدوا  واأنف�سهم  اأموالهم  ينفقون 
فاأولى  باطلهم،  عن  الدفاع  في  وي�ستميتوا  اهلل؛ 
عن  ندافع  ونحن  والنفي�س  الغالي  نقدم  اأن  لنا 
الحق، ونرجو من اهلل ما ل يرجون قال تعالى: 
َتاأَْلُموَن  َتُكوُنوا  اإِْن  اْل��َق��ْوِم  اْبِتَغاِء  ِفي  َتِهُنوا  )َوَل 
ِ َما َل  َفاإِنَُّهْم َياأَْلُموَن َكَما َتاأَْلُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن اهللَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما(. َيْرُجوَن َوَكاَن اهللَّ

ا���س��ت��ن��ك��ر ع��م��ي��د ال��م��ع��ه��د ال��ع��ال��ي 
التريكي ما  الدكتور عبد اهلل  للق�ساء 
يقوم به الحوثيون من اعتداء واإطالق 
ومحاولتهم  المكرمة  لمكة  �سواريخ 
اأن هذا  وذك��ر   ، ال��ح��رام  بالبيت  الم�س 
ي��ع��د ع��م��ال م��خ��ال��ف��ا ل��ج��م��ي��ع ال���ع���ادات 

والأعراف لدى جميع الخلق عامة .
واأك����د اأن م��ا ي��ه��دف ل��ه ال��ح��وث��ي��ون 
والميلي�سيات الحوثية من اإف�ساد دللة 
ال�سيئ  وم�سيرهم  نهايتهم  قرب  على 
كتابه  ف��ي  �سبحانه  اهلل  ت��وع��د  ف��ق��د   ،

يحاول  اأو  ي�سعى  لمن  ال�سديد  بالوعيد 
ِباإِْلَحاٍد  العبث بالبيت الحرام قال تعالى : )َوَمْن ُيِرْد ِفيِه 

ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم( الآية25 �سورة الحج.
وم��ن  ال��ح��وث��ي��ن  ب��ه��الك  يعجل  اأن  اهلل  ف�سيلته  ودع���ا 
ي�ساندهم ومن يدعمهم ، واأن يجعل كيدهم في نحورهم 
واأن يجعل عقابهم �سديداً واأليماً  اآجاًل غير اآجل ، واأن ي�سدد 
الأقوياء والذين ي�ستمدون قوتهم  الأبطال   رمي جنودنا 
العبث  من دينهم الإ�سالمي الحنيف �سد كل من يحاول 

الأج��ر  لهم  اهلل  كتب  الحرمين  ببالد 
واأجزل لهم العطاء على ما يقومون به 
اأر�س الحرمين  من دفاع وحماية عن 
وم��ه��ب��ط ال���وح���ي وق��ب��ل��ة ال��م�����س��ل��م��ي��ن 
اأدام   ، المحمدية  ال��ر���س��ال��ة  ومنطلق 
الأم��ن  نعمة  الحرمين  ب��الد  على  اهلل 
والإيمان واأن يرد كل من به �سر للبالد 

والعباد في نحورهم  .
المملكة  جهود  اإن  التريكي:  وق��ال 
ال�سريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ����ادم  ب��ق��ي��ادة 
و���س��م��و ول����ي ع���ه���ده و���س��م��و ول����ي ول��ي 
تقديم  ف��ي  ك��اف��ة  للنا�س  ظ��اه��رة  العهد 
كل ما يمكن من خدمة للحرمين ال�سريفين وفي الدفاع 
وق��درات  واإمكانيات  ق��وة  من  بالدنا  تملكه  ما  بكل  عنهما 
ع��ال��ي��ة ب��ع��د ت��وف��ي��ق اهلل ورج��ال��ه��ا م��ن ق��وات��ن��ا ال��دف��اع��ي��ة 
والع�سكرية قادرة على �سد اأي عمل من قريب اأو بعيد باإذن 
في  لالإف�ساد  ي�سعى  من  اأو  مف�سد  كل  وليعلم  تعالى،  اهلل 
بالدنا المباركة  اأن نهايته وم�سيره �ستكون األيمة و�سديدة 

و�سريعة.

المعاهد  ل�����س��وؤون  الجامعة  وك��ي��ل  ن��دد 
العلمية الدكتور اإبراهيم بن محمد قا�سم 
ال��م��ي��م��ن ب��ال��ع��م��ل الإج����رام����ي والع���ت���داء 
والت�سرف  المك�سوف  وال�ستهداف  الأثيم 
ال����ذي ك�����س��ف الأق��ن��ع��ة وع����رى ه���ذه الفئة 
وك�����س��ف ال��ت��زي��ي��ف��ات وال��ت�����س��ل��ي��الت وب��ي��ن 
حقيقة هوؤلء المجرمين ومن يخدمونهم 

من ال�سفويين في اإيران وغيرها.
 وق����ال: اإن ه���ذا ال��ت��ح��ول ال����ذي ت��ج��راأ 
عليه من عانى منهم وطنهم وكانوا اأدوات 
لل�سيطان  ���س��م��ائ��ره��م  وب���اع���وا  ل��غ��ي��ره��م 

واأ����س���ب���ح���وا خ��ن��ج��را م�����س��م��وم��ا ت��ط��ع��ن به 
اأمر  والحكمة  الإيمان  يمن  في  والعرب  الم�سلمين  خا�سرة 
الإ�سالمي  العالم  قلب  ي�ستهدف  واإلحاد  كبير  وج��رم  عظيم 
الكعبة الم�سرفة رمز الم�سلمين ومهوى اأفئدتهم وقبلتهم في 
م�سارق الأر�س ومغاربها اإنه ا�ستهداف لهذه البالد الطاهرة 
وطن المقد�سات وبلد الم�ساعر والحرمات بل ا�ستهداف لكل 
الم�سلمين في �ستى بقاع العالم اإجرام وت�سرف ل يمكن لأي 
اأبرهة  اأن يت�سوره يذكر بما ح�سل من  اأن يتحمله ول  قلب 
وجنده فيما َق�س اهلل عنهم وي�سهد باأن حرب ه��وؤلء الغزاة 
الجدد لي�ست مع المملكة العربية ال�سعودية فح�سب ول مع 
الم�سلمين بل هي حرب مع اهلل وجناية على حرم اهلل واأقد�س 
العمل من قلب يعظم  ه��ذا  العالم ول ي�سدر مثل  بقعة في 
اهلل ويعظم �سعائر اهلل ول يجروؤ على ذلك اإل من خال من 
الإيمان قلبه وجاهر بعدوانه وبغيره و�سيكفي اهلل الم�سلمين 
�سره لأنه من تكفل بحفظ دينه بحفظ كعبته وبيته، حينما 
جعلها قياما للنا�س في اأمور دينهم ودنياهم قال اهلل تعالى 
)جعل اهلل الكعبة البيت الحرام قياما للنا�س وال�سهر الحرام 
( قال ال�سيخ ال�سعدي رحمه اهلل »يخبر تعالى اأنه جعل الكعبة 
دينهم  بتعظيمه  بالقيام  يقوم  للنا�س  قياما  ال��ح��رام  البيت 
ودنياهم، فبذلك يتم اإ�سالمهم، وبه تحط اأوزارهم، وتح�سل 
لهم - بق�سده - العطايا الجزيلة، والإح�سان الكثير، وب�سببه 
– الأه�����وال، ويجتمع  اأج��ل��ه  م��ن   - وتتقحم  الأم�����وال،  تنفق 
الم�سلمين، فيتعارفون  اأجنا�س  فيه من كل فج عميق جميع 
وي�ستعين بع�سهم ببع�س، ويت�ساورون على الم�سالح العامة، 
والدنيوية«  الدينية  م�سالحهم  في  الروابط  بينهم  وتنعقد 
ُيبين منزلة  اأراده اهلل �سرعا وق��درا  فهذا الخبر الإلهي عما 
هذا البيت وعظم جرم من �سادم �سرع اهلل و�ساد اهلل في اأمره 
الأل��م و�سدة وقعها  الحادثة وم��رارة  با�ستهدافه ورغم ق�سوة 
الت�سحيات  بعظم  ت�سهد  اآخ��ر  وج��ه  من  اأنها  اإل  القلب  على 
اهلل قدرهم  العظماء ممن جعل  الرجال ومواقف  وبطولت 

لحمايتها  وه���ي���اأه���م  ال���ب���الد  ه����ذه  ولي����ة 
وحرا�ستها من كل من ي�ستهدفها ب�سوء اأو 
يروم خلخلة اأمن هذه البالد ومكت�سباتها 
القوة  ل��ذل��ك ويظهر اهلل ه��ذه  اأه���ل  وه��م 
ال��م��ب��ارك��ة ف���ي م��ق��اب��ل ال��ب��غ��ي وال���ع���دوان 
وال��ظ��ل��م والإج�����رام ل��ي��رف��ع اهلل ق���در ولة 
اأم��رن��ا وج��ن��ودن��ا وي��زي��ده��م ع��زة وق���وة في 
ال���ح���ق وي���رب���ط ع��ل��ى ق���ل���وب ال�����س��ادق��ي��ن 
ما  اأن  فيدركوا  جنودنا  من  المجاهدين 
هم فيه هو من اأعظم الجهاد واأمثله فهو 
لبيت  وحماية  والدين  العقيدة  عن  دف��اع 
ون�سرة  وم�����س��اع��ره  و���س��ع��ائ��ره  وح��رم��ه  اهلل 
في  الم�ضلمين  م�ضالح  على  وح��ف��اظ  للباطل  وردع  للحق 
النت�سارات  ه��ذه  ولت�ساف  وغيرها  المباركة  ال��دول��ة  ه��ذه 
من  العظيم  وال��ر���س��ي��د  ال��ن��ا���س��ع  ال�سجل  اإل���ى  وال��م��ن��ج��زات 
المواقف  من  ح�سد  في  والنجاحات  والبطولت  النت�سارات 
 ، اأيدهم اهلل  اأمرنا  والعزم من ولة  الحزم  العظيمة مواقف 
ونحمد اهلل جل وعال اأن مكن من العمل قبل اأن يكون كارثة 

على الم�سلمين.
 ول��ف��ت ال��م��ي��م��ن اأن م��ن ف�����س��ل اهلل وم��ن��ت��ه اأن م��ث��ل ه��ذه 
و�سالح  الحوثي  المجرم  يريده  ما  عك�س  اأحدثت  الأح��داث 
اإل  ف��ال يمكنها  اإي���ران  ف��ي  ال�سفويين  م��ن  وم��ن يقف خلفه 
هذه  �سذوذ  على  واإجماعهم  الم�سلمين  تكاتف  من  تزيد  اأن 
واأن��ه��م  الم�سلمين  على  وخ��ط��ره��ا  و���س��ره��ا  و�ساللها  الفئة 
الخطر الأكبر وال�سر الم�ستطير والداء الع�سال الذي يجب 
مواجهته، كما اأن ذلك كان على الم�ستوى الوطني من �سرائح 
وغ�سبهم  ا�ستنكارهم  عن  عبروا  الذين   ، المجتمع  واأطياف 
م��ن ه���ذا ال��م��ج��رم الأف�����اك ال����ذي ل��ح��ق ب��رك��ب اأب���ره���ة وم��ن 
بل  لحمتهم  عن  وع��ب��روا  التاأريخ  مجرمي  من  �ساكلته  على 
والتفافهم حول ولة اأمرهم وعلمائهم في كل ما يتخذ من 
مواقف، وا�ستعدادهم للت�سحية بالنف�س والمال والولد وهذا 
ما عبرت عنه ردود الأفعال التي �سجت بها �سبكات التوا�سل 

الجتماعي وغيرها.
لبيته  اهلل  بحفظ  موقنون  واثقون  اأننا  الميمن  واأ���س��اف   
يحميه  رب  للبيت  اأبرهة  حادثة  في  عبدالمطلب  قالها  كما 
هلل  لغ�سبة  بداية  تكون  اأن  عليهم  الحادثة  بهذه  ون�ستفتح 
ونحتمي  واقعهم  وتمحق  اآثارهم  وتمحو  �ساأفتهم  ت�ستاأ�سل 
اأن يحفظ وطننا من كل �سوء ومكروه واأن  اإليه  باهلل ونلجاأ 
قلوب  على  ويربط  وي�سددهم  ويوفقهم  اأم��رن��ا  ولة  يحفظ 
جنودنا ويوؤيدهم بن�سره ويعجل بهالك الحوثي ومن وراءه 

ويف�سح اأمرهم ويهتك �سترهم اإنه �سميع مجيب.

وكيل الجامعة:
استهداف الحوثيين للبيت الحرام إثبات 

أنهم ليسوا من اإلسالم في شيء

التريكي: بالدنا قادرة
على صد أي عمل إجرامي من قريب أو بعيد

 الميمن: استهداف الحوثي للكعبة المشرفة بداية النهاية 
وسقوط األقنعة.. واستفزاز لمشاعر المسلمين

د. عبداهلل اأبا الخيل

د. عبداهلل التريكي

د. اإبراهيم الميمن
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 تنظيم العديد من الدورات والندوات 
والفعاليات 

درج المعهد العربي الإ�سالمي في طوكيو 
منذ يوم 21 يونيو 2008م على اإقامة فعاليات 
ت�ضمل  وال��ت��ي  المنبرية  ال��ط��اب��ي  ال��ن�����ض��اط 
الخطابة العربية وقراءات �سعرية، وق�س�سية، 
باللغة  وح����وارات  ق�سيرة  تمثيلية  وم�ساهد 
وتقديمها  باإعدادها  يقوم  الف�سحى  العربية 
ط����الب ال��م��ع��ه��د ال���دار����س���ون ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ب��م�����س��ت��وي��ات��ه��ا الأرب������ع وخ���ري���ج���وه، وال��ه��دف 
هو  ال�ضفي  غير  الن�ضاط  ه��ذا  من  الأ�ضا�ضي 
للغة  ال��دار���س��ي��ن  اليابانيين  دواف���ع  ا���س��ت��ث��ارة 
خارج  اللغة  ممار�سة  من  وتمكينهم  العربية 
الف�سول الدرا�سية تقوية لمهاراتهم اللغوية 
الدرا�سي  العام  التي تعلموها، وقد تم خالل 
1433-1434 ، اإقامة دورتين للن�ضاط، الأولى 
ور�سة عمل تعليم اللغة العربية في الجامعات 
اليابانية والمعهد، والتي انعقدت يوم ال�سبت 
17 م���ح���رم 1434ه��������� ال���م���واف���ق ل�������الأول م��ن 
دي�سمبر 2012 م، والثانية م�سابقات اأولمبياد 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ا���س��رة ال��ت��ي ت��ق��ام �سنويا 
يوم  منذ  الثاني  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  في 
الأحد 8 فبراير 2004 م بمقر المعهد العربي 
الإ����س���الم���ي ف���ي ط��وك��ي��و، وت���ه���دف ف��ع��ال��ي��ات 
م�����س��اب��ق��ات )اأول��م��ب��ي��اد( ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اإل��ى 
ودول��ة  العربية  ال��دول  بين  العالقات  تمتين 
اليابان بالإ�سافة اإلى تقوية المهارات اللغوية 

لدار�سي اللغة العربية من اليابانيين.
وت�ستمل الم�سابقات على فعاليات متنوعة، 
تعقد  التي  العربية  الطباعة  مناف�سة  منها: 
مناف�سات  وفعاليات  العربية،  اللغة  بمختبر 
ال��خ��ط ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا دار���س��و 
متناف�سين  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  وخ��ري��ج��وه،  المعهد 

م���ن خ����ارج ال��م��ع��ه��د، وم�����س��اب��ق��ات ال��خ��ط��اب��ة 
ت��ف��ت��ح م��ن��اف�����س��ات��ه��ا لجميع  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ي��اب��ان��ي��ي��ن ال���دار����س���ي���ن ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة في 
اليابانية من  التعليمية  والموؤ�س�سات  المعهد 
اآخر م�سابقة  جامعات ومعاهد عليا، واأقيمت 
لالأولمبياد يوم ال�سبت 26 يناير 2013م وهي 

الحلقة العا�سرة من م�سابقات الأولمبياد.
تخريج دفعتين من دار�صي اللغة 

العربية بالمعهد
وم��وا���س��ل��ة ل�����دوره ال��ث��ق��اف��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ال��ل��غ��وي، اأق�����ام ال��م��ع��ه��د ال��ع��رب��ي الإ���س��الم��ي 
دار�سي  م��ن  دفعتين  تخرج  حفل  طوكيو  ف��ي 
ودار�سات اللغة العربية ببرنامجيه اللغويين 
وذل��ك  والم�سائي(  )ال�سباحي  الإع��دادي��ي��ن 
 9  - 1434ه��������  الأول  رب���ي���ع   28 ال�����س��ب��ت  ي����وم 
�سعادة  التخرج  حفل  ورع���ى  2013م،  فبراير 
الدكتور اإي�ساوؤو كاروبي مدير جامعة طوكيو 
���س��ع��ادة �سفير  ب��رع��اي��ة م���ن  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

مدير  و���س��ع��ادة  ال�سريفين،  الحرمين  خ���ادم 
كما  طوكيو،  في  الإ�سالمي  العربي  المعهد 
���س��ارك ف��ي ال��ح��ف��ل ب��ع�����س ال�����س��ف��راء وبع�س 
ت�ست�سيف  التي  اليابانية  الجامعات  مديري 
عدد  اإل��ى  اإ�سافة  بكلياتها،  �سعوديين  طالبا 
الخريجين  واأ�سر  والدار�سين  ال�سيوف  من 
فعاليات  على  الحفل  وا�ستمل  والخريجات، 
م���ت���ع���ددة م��ن��ه��ا: ك��ل��م��ات ال��ت��ه��ن��ئ��ة، وم��وك��ب 
بالإ�سافة  الدبلوم،  �سهادات  وت�سليم  التخرج، 
العربية  اللغة  اأولمبياد  توزيع ميداليات  اإلى 
لفعاليات  ال��ب��رون��زي��ة(  الف�سية،  )ال��ذه��ب��ي��ة، 
والطباعة  العربي،  الخط  العربية،  الخطابة 

العربية الأولمبية.
ور�صة تدريب معلمي اللغة العربية 

للناطقين بغيرها من اليابانيين
اللغة  تعليم  ق�سم  في  ممثال  المعهد  واأق��ام 
العربية  اللغة  معلمي  لتدريب  ور�سة  العربية 
ل��ل��ن��اط��ق��ي��ن ب��غ��ي��ره��ا م���ن ال��ي��اب��ان��ي��ي��ن ب��ت��اري��خ 

اأكثر من  2013/5/25م ، وقد �سارك بالح�سور 
الجامعات  ف��ي  يعملون  وم��در���س��ة  م��در���س��ا   20
اليابانية، ويخطط المعهد لتكرار هذه التجربة 
بناء على رغبة عدد كبير من المهتمين بتعليم 

وتدري�س اللغة العربية باليابان.
العربية  اللغة  تعليم  برنامج  المعهد  وب��داأ 
لأغرا�س ثقافية بالتعاون مع جامعة وا�سيدا 
التعليم  م��رك��ز  بين  ت��م  ال���ذي  الت��ف��اق  ح�سب 
العربي  والمعهد  وا���س��ي��دا  بجامعة  المفتوح 
بموجبه  توفر  وال��ذي  طوكيو،  في  الإ�سالمي 
ج��ام��ع��ة وا���س��ي��دا ق��اع��ات ال���درو����س وال��و���س��ائ��ل 
المناهج  ب���اإع���داد  المعهد  ويتكفل  ال��م��ع��ي��ن��ة، 
ال��ت��دري�����س، وق��د با�سر  اأع�����س��اء هيئة  وت��وف��ي��ر 
ه��ذا  ف��ي  عمله  دوك���ه  محمد  ح�سن  ال��دك��ت��ور 
تقدم  حيث  2013/9/26م  ي��وم  منذ  البرنامج 
اأكثر من ثمانين دار�سا ودار�سة لاللتحاق بهذا 
وقد  ع�سوائيا،  منهم  الختيار  وتم  البرنامج، 
�سمم من المعهد منهج خا�س لهذا البرنامج.

الدعم الفني والربط الإلكتروني 
للمعهد

ي���ق���وم ق�����س��م ال���������س����وؤون ال���ف���ن���ي���ة وت��ق��ن��ي��ة 
العمل  دع���م  اإط����ار  ف��ي  بالمعهد  ال��م��ع��ل��وم��ات 
مناحيه  لكل  ت�سهيال  مثلى  ب�سورة  وتنفيذه 

بالمعهد بتوفير الآتي:
وتي�سيرا  للعمل  ت��ذل��ي��ال   : ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
المعلومات  وتقنية  الفنية  ال�سوؤون  تقوم  له 
كل  على  التام  التقني  بالإ�سراف  المعهد  في 
دعما  بالمعهد  ال��م��وج��ودة  الحا�سوب  اأج��ه��زة 
ل�سبكات  وحماية  لها  ومتابعة  و�سيانة  فنيا 
والإ���س��راف  الإل��ك��ت��رون��ي��ة،  وم��واق��ع��ه  المعهد 
ال���ت���ق���ن���ي وال���ف���ن���ي واإدخ����������ال ال���ج���دي���د ع��ل��ى 
بالمعهد  الموجودين  اللغويين  المختبرين 
الأك��ادي��م��ي��ة  وال��م��ع��ي��ن��ات  ال��ب��رام��ج  وت�سميم 
الخا�سة ل�سل�سلة طوكيو وتنزيلها ومتابعتها 
وت��ن��ق��ي��ح��ه��ا ف����ي ال���م���خ���ت���ب���رات، والإ������س�����راف 
ع��ل��ى ب��ق��ي��ة الأج���ه���زة ال��م��ع��ي��ن��ة وال��م�����س��اع��دة 
م��ن ���س��ب��ورات ذك��ي��ة وع��ار���س راأ���س��ي واأم��ام��ي 
ل�سا�سات  ترجمة  واأجهزة  ت�سوير  وكاميرات 
ع���ر����س ال��م��ع��ه��د وت����زوي����ده����ا ب��ال��ت�����س��ام��ي��م 
ال��م��ن��ا���س��ب��ة واأج���ه���زة ال��م��راق��ب��ة وك��ام��ي��رات��ه��ا 
المبثوثة في اأنحاء المعهد تي�سيرا للعمل في 
كل ناحية في المعهد الذي اأ�سحى يعتمد كلياً 
على هذه الأجهزة، ومتابعة الأجهزة الخا�سة 
بالمعهد في مختلف المنا�سبات التي يقيمها 
ويرعاها المعهد كاأجهزة الت�سوير ومن�سات 
ال���م���وؤت���م���رات وال�����ن�����دوات واأج����ه����زة ال�����س��وت 
ل��ه��ذا، ورب���ط الموظفين  ال��ت��اب��ع��ة  وال�����س��ورة 
داخلية  انترنت  ب�سبكة  المعهد  وكل من�سوبي 
لإن��ج��از  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���س��ل  وتي�سير  لتذليل 
وحماية  و�سيانة  المكتبية  الأعمال  مختلف 
الإلكتروني من خالل  ال�سبكة، والربط  هذه 

)مرآة الجامعة( تسلط الضوء على المعهد العربي اإلسالمي في طوكيو

منهجية المعاهد في برامجها وأنشطتها 
تنطلق من الثوابت الجوهرية للمملكة

تقرير: عمر المطيري – محمد قندلجي
ترتكــز منهجيــة المعهــد العربــي اإلســالمي في 
طوكيو فــي برامجــه المنهجية وأنشــطته اإلعالمية 
والتعليمية وأسلوبه في تعليم اللغة العربية وتقديم 
الثقافة اإلســالمية على أســاس من االنطالق المبدئي 

مــن الثوابــت الجوهريــة التي تســير عليهــا المملكة 
العربيــة الســعودية، وهــي ثوابــت الديــن اإلســالمي 
الخارجيــة  السياســة  وثوابــت  الســمحة  ومبادئــه 
المســتمدة من ثوابت العقيدة وتعاليم الشريعة، وال 
يتم أي نشاط إال من خالل التنسيق التام الدائم مع كل 

مــن الجامعة الجهــة التي تتولى اإلشــراف األكاديمي 
والمســؤولية اإلدارية علــى المعهد، وســفارة خادم 
الحرميــن الشــريفين لــدى اليابــان، وفــي ظــل هــذه 
المنهجية يقدم المعهد رســالته ويمارس أنشــطته 

المتنوعة وبرامجه المتعددة.

معهد طوكيو يحتفل بتخريج دفعتين من طالبه 

العميم: أكثر من أربعة آالف دارس ياباني 
تخرجوا من المعهد

الجامعة،  مدير  معالي  �سرف  على  المعهد  �سيقيم  كما 
حفل تخريج دفعتين من طالبه الذين در�سوا اللغة العربية 
لمدة عامين درا�سيين يوم الخمي�س المقبل 10 �سفر 1438 
لدى  ال�سريفين  الحرمين  �سفير خادم  �سعادة  وبح�سور  ه��، 
اليابان الأ�ستاذ اأحمد بن يون�س البراك، وعدد من ال�سفراء 
اليابانيين.  الم�سوؤولين  وكبار  باليابان،  والم�سلمين  العرب 
اأن المعهد يقدم برنامجين درا�سيين لتعليم  جدير بالذكر 
اللغة العربية باليابان اأحدهما �سباحي والآخر م�سائي لمدة 

عامين درا�سيين يتخرج بعدهما الدار�سون بدبلوم في اللغة 
العربية.

نا�سر بن محمد  الدكتور  المعهد  اأك��د مدير   من جانبه 
ال��ع��م��ي��م اأنَّ ع���دد ال��دار���س��ي��ن ال��ي��اب��ان��ي��ي��ن وغ��ي��ره��م ال��ذي��ن 
اآلف  اأرب��ع��ة  م��ن  اأك��ث��ر  الآن-  - حتى  المعهد  ف��ي  ت��خ��رج��وا 
الق�سيرة  وال�����دورات  لبرنامجيه  ودار����س���ة  دار�����س   )4000(
والمكثفة التي يعقدها اأثناء العطالت الدرا�سية، ف�ساًل عن 

الدورات الم�ستمرة طوال الف�سول الدرا�سية. 
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 أكثر من 32 فعالية احتضنها المعهد خالل الخمس سنوات الماضية
مسابقات أولمبياد اللغة العربية تهدف إلى تمتين العالقات مع اليابان

كتب – زيد السبيعي

اأكد الدكتور عبداهلل بن ح�سي�س ال�سلمي عميد عمادة �سوؤون المعاهد 
في الخارج التابعة للجامعة، اأن المعاهد في الخارج تقوم بتحقيق روؤية 
المعاهد ل�سوق  ط��الب  يوؤهلون  اأن��ه��م  اإل��ى  م�سيراً  ور�سالتها،  الجامعة 
من  والقيادة  التوا�سل  ومهارات  ال�سخ�سية  المهارات  باإك�سابهم  العمل 

خالل مبادرات تدريبية بالتن�سيق مع الجهات ذات العالقة.
واأو�سح ال�سلمي اأنهم ي�سيرون وفق منهجية دولية تعتمد على تطبيق 
معايير الجودة والعتماد الأكاديمي في �سقيها الموؤ�س�سي والبرامجي، 
م�سيفاً اإلى اأنهم يولون اهتماما بالخريجين من خالل التوا�سل معهم 

وعقد اللقاءات ال�سنوية معهم في رابطة خريجي المعهد واأ�سدقائه.
وذكر ال�سلمي اأنه بناء على الموافقة ال�سامية الكريمة، تقيم الجامعة 
ممثلًة في عمادة �سوؤون المعاهد في الخارج، ويحت�سنها المعهد العربي 
العمادة  اإ���س��راف  تحت  منها  اثنتان  فعاليات  ث��الث  بطوكيو،  الإ�سالمي 
وهي حفل تخريج الدفعتين 27 – 28 من الطالب، بالإ�سافة اإلى تنظيم 

القت�سادية(،  التنمية  في  ودوره��ا  الإ�سالمية  )ال�سكوك  بعنوان  ن��دوة 
الإ�سالمية  للدرا�سات  عبداهلل  الملك  مركز  ينظمها  الثالثة  والفعالية 
المعا�سرة وهي عبارة عن ملتقى علمي يقام لمدة يومين بعنوان)بناء 

العالقات الإن�سانية بلغة الحوار: وثيقة المدينة اأنموذجاً(. 
مدير  لمعالي  م�ساحبة  برامج  الفعاليات  هذه  هام�س  على  و�سيقام 
وال��ق��ي��ادات  المبتعثين  ال�����س��ع��ودي��ي��ن  ب��ال��ط��الب  ل���ق���اوؤه  م��ن��ه��ا  ال��ج��ام��ع��ة 

الإ�سالمية وخطبة الجمعة في الجامع الإ�سالمي. 
من محورين،  �ستتكون  فاإنها  الإ�سالمية  ال�سكوك  ندوة  وبخ�سو�س 
الأول: م��ا ي��خ�����س ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��ع��ودي��ة وب��ن��وك��ه��ا وال��ت��ح��دي��ات واآف����اق 
و�ساب  والإنماء  البالد  وهي  �سعودية  بنوك  اأربعة  وبم�ساركة  الم�ستقبل 
الم�سرفية  ج��ان��ب  م��ن  خ��ب��رات��ه��م  ل��ع��ر���س  الإ���س��الم��ي��ة،  التنمية  وب��ن��ك 
والآفاق  والعقبات  اليابانية  التجربة  ما يخ�س  الثاني:  اأما  الإ�سالمية، 
اأثرية تعر�س كل دولة تحدياتها للخروج  الم�ستقبلية، و�ستكون تجربة 

بتو�سيات جيدة �ست�ساهم بتعزيز الم�سرفية الإ�سالمية.

السلمي: المعاهد في الخارج تقوم بتحقيق رؤية 
الجامعة ورسالتها.. وتسير وفق منهجية تطبق 

الجودة واالعتماد األكاديمي 

تم  حيث  المعاهد  في  الإلكترونية  المواقع 
ال�سايبرية  ال�سبكة  على  مواقع  ثالثة  اإن�ساء 
الإل��ك��ت��رون��ي��ة وم��وق��ع��ي��ن ع��ل��ى ال��ه��ات��ف في 
الع�سر  ب��م��ت��ط��ل��ب��ات  الإي����ف����اء  ب��غ��ي��ة  ال���ج���وال 
معينات  ف��ي  المتنامي  التطور  مالحقة  ف��ي 
المعرفة وتحقيقا لأهدافها المر�سومة لهذه 
ال�سبغة  ذات  التثقيفية  التعليمية  الموؤ�س�سة 

الر�سالية. 
الموقع العام للمعهد

الموقع العام للمعهد فيه كل ما يدور في 
المعهد من اأن�سطة اأكاديمية وعلمية واأن�سطة 
ال��م��وق��ع  ه����ذا  وي���ح���وي  وال����ط����الب،  الإدارة 

المواقع الفرعية التالية:
الموقع العربي: وي�سمل �سفحات: تعريف 
ب��ال��م��ع��ه��د ال��ع��رب��ي الإ����س���الم���ي ف���ي ط��وك��ي��و، 
وال��م��ج��ت��م��ع الإ����س���الم���ي، واأخ����ب����ار ال��م��ع��ه��د، 

والتعليم عن بعد، والتعريف باليابان.
�سفحات:  ويت�سمن  الإنجليزي:  الموقع 
ت��ع��ري��ف ب��ال��م��ع��ه��د ال��ع��رب��ي الإ����س���الم���ي في 
ط���وك���ي���و، واأخ����ب����ار ال��م��ع��ه��د، وي�����س��اه��ي في 
معلوماته وتفا�سيله الموقع العربي، والموقع 
الياباني: يختلف عنهما في ا�ستخدامه للغة 
هذه  تجيد  قطاعات  لمخاطبة  الإنجليزية 
من  المعهد  ف��ي  ي���دور  ب��م��ا  لتعريفها  ال��ل��غ��ة 
ال��ف��ئ��ات،  ل��ه��ذه  لر�سالته  اإي�����س��ال  الأن�����س��ط��ة، 
وم����وق����ع ال���ق���ري���ة ال���ع���رب���ي���ة: وه���و)م���وج���ه 
ويحتوي  اليابانية(  باللغة  وناطق  لالأطفال، 
على ق�س�س عربية قديمة مترجمة اإلى اللغة 

اليابانية.
ال��ل��غ��ات  اإل��ي��ه تعليم  وم��واك��ب��ة ل��م��ا و���س��ل 
ت��ق��دم ف��ي م��ج��ال تكنولوجيا  الأج��ن��ب��ي��ة م��ن 
ال��ذي��ن  المعهد  ل��ط��الب  وت��ح��ف��ي��ًزا  التعليم، 
ل ت��م��ك��ن��ه��م ظ�����روف ال��ع��م��ل م���ن الن��ت��ظ��ام 
تزاحم  لمع�سلة  وح��ال  ال��در���س،  ق��اع��ات  ف��ي 
العربية  اللغة  درا�سة  في  الراغبين  الطالب 
جاءت  اأخ�س،  وجه  على  الأول  الم�ستوى  في 
بف�سل  اأكله  اآت��ى  وال��ذي  الم�سروع  ه��ذا  فكرة 
الطالب  رب��ط  بمهمة  وق���ام  م��ن��ه،  وع���ون  اهلل 
ومن  بالمعهد  باليابان  المقيم  اأو  الياباني 
العربية  باللغة  الياباني  المجتمع  رب��ط  ث��م 
وثقافتها وذلك بالتعرف عليها عبر معاونها 

الجذاب.
العربية  اللغة  تعلم  على  الطلب  تزايد  اإن 
دفعت  اإي��ج��اب��ي��ة  �سمة  ���س��ار  عالميا  وتناميه 
الموقع  هذا  اإن�ساء  اإلى  العربي  المعهد  اإدارة 
المواكب لمتطلبات الع�سر، كما اإن النجاحات 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ال��م��ع��ه��د ب��و���س��ف��ه ال��م��وؤ���س�����س��ة 

تحملت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  العربية  الأك��ادي��م��ي��ة 
م�سوؤولية تعليم العربية في اليابان وتقديمها 
اأ�ساليب حديثة با�ستخدام المنهج المعد  في 
اآخر  دافعا  كانت  الياباني،  للطالب  خ�سي�سا 
ال��ح��دي��ث��ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل  ك���ل  لت�سخير 
الذكية، في نظام  ال�سبورة  اللغة،  مثل معمل 
على  بالعتماد  ذلك  وقبل  بالمعهد،  التعليم 
والخبراء  المتخ�س�سين  التدري�س من  هيئة 

ا. الناطقين باللغة العربية بو�سفها لغة اأمًّ

الموقع  عبر  يدخل  اأن  الطالب  وي�ستطيع 
اإل�����ى ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة وف��ي 
الفيديو  ملفات  وي�ساهد  وزم����ان،  م��ك��ان  اأي 
ال�سوتية،  الملفات  اإل��ى  وي�ستمع  وال��ف��ال���س 
وقد ا�ستفدنا في ال�سوؤون التعليمية وال�سوؤون 
هذه  م��ن  ق�سوى  ا���س��ت��ف��ادة  بالمعهد  الفنية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ف���ي ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وذل���ك 

لالأ�سباب التالية:
• المادة 	 واإتاحة  المعمل  �سيق  م�سكلة  حل 

الم�سموعة للطالب.
• بقدر 	 ذلك  وت�سهيل  باللغة  الطالب  ربط 

الم�ستطاع.
• مواكبة اأحدث الطرق في تعليم اللغات.	
• ا���س��ت��خ��دام اأج��ه��زة ال��ه��ات��ف وال���ج���وال في 	

اإنجاز العديد من المهام التعليمة.
• ال�سخ�سي 	 والل���ت���زام  ال��داف��ع��ي��ة  ا���س��ت��ث��ارة 

بالتعلم.
• بغر�س 	 ال��ه��ات��ف  ج��ه��از  ا�ستخدام  �سهولة 

التعلم في اأي مكان واأي وقت يريد.
وه���و الإ����س���اف���ة ال��ح��دي��ث��ة ل��ل��م��واق��ع وف��ق��ا 
اليابانية  وا�سيدا  جامعة  مع  المعهد  لتفاق 
اأكاديمية  في طوكيو، والقا�سي بتوفير مواد 
ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الإ�سالمية، وقد اأن�سئ الموقع وزود بفال�سات 
لهذه  الدار�س  بحاجات  تفي  وكتابية  �سوتية 
التي  ال��درو���س  متابعة  على  وتعينه  ال����دورة 
الهاتف  وعلى  ال��دول��ي��ة  ال�سبكة  ف��ي  يتلقاها 
الدار�س  تعر�س  زمن  من  يزيد  مما  الجوال 
ل��ج��رع��ات علمية م��ن ه���ذه ال���م���واد ال��ه��ادف��ة 

لتعليمه.
اأبرز الخريجين لعام 1434/1433هـ

الأ����س���ت���اذ ك��ي��ن�����س��وك��ي ن��ي��وا : م��ح��ام م��ج��از 
“و�سام ال�سم�س الم�سرق”  بميدالية التقدير 
ال��ي��اب��ان 2012م. وق��ام  اإم���ب���راط���ور  م��ن ق��ب��ل 
ب��ت��ك��وي��ن ق�����س��م ال�����س��رق الأو����س���ط ف��ي اإح���دى 

جمعيات المحامين.
كاتبة م�ستقلة   : اإيماي  �سايوكو  والأ�ستاذة 
اليابانية  اللغة  باأمور متعددة كتعليم  موؤهلة 
والأدب ال��ي��اب��ان��ي ال��ق��دي��م وغ��ي��ر ذل���ك، وه��ي 
م��ت��ق��دم��ة اإل����ى ج��ام��ع��ة الأم���ي���رة ن����ورة ق�سم 

الدرا�سة والتعليم.
ال�سرق  : باحث  اأماني كوبايا�سي  والأ�ستاذ 

الأو�سط.
: م�سوؤولة عن  اإي���دا  ه��ي��روم��ي  والأ���س��ت��اذة 
ق�سم اللغة العربية في دار الن�سر “هوتاكا”.

والأ�ستاذ تومووؤو اأوبا : متقاعد من �سركة 
 30 العربية  ال��ب��الد  ف��ي  وع��ا���س  ميت�سوبي�سي 

�سنة تقريبا.
ويوئيت�سيرو كانيتا : خريج في ق�سم اللغة 

العربية في جامعة طوكيو للغات الأجنبية.
�سكرتير  تانيغوت�سي:  هيكاري  والأ���س��ت��اذة 
ال�سريفين في  �سابق ل�سفارة خادم الحرمين 

طوكيو.
والأ�ستاذة ت�سيئي اإيتو: م�سوؤولة عن �سوؤون 
اأحد  في  ال�سعودية  العربية  المملكة  تاأ�سيرة 

مكاتب ال�سياحة.
والأ���س��ت��اذ ه��اروك��ي ك��ات��و: مهتم ب��ال��م��وارد 
�سعود  الملك  جامعة  اإل��ى  ومتقدم  الغذائية 

بالريا�س.
متفننة  ن���اك���اي���ام���ا:  ت��وي��وك��و  والأ�����س����ت����اذة 
وم�����س��رف��ة ال��م�����س��رح��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة في 

المعهد العربي الإ�سالمي في طوكيو.
لبرنامج  م�ست�سار  تو�سيئاكي:  والأ���س��ت��اذ 
كينيا من  في  الدولي  للتعاون  اليابان  وكالة 

دي�سمبر 2013م.

أبرز خريجي المعهد يتقلدون مناصب عليا في اليابان 
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خالل حديثه عن دور المركز في دعم لغة الحوار بين األديان.. السميح:

مركز الملك عبداهلل سينظم ملتقى: )بناء العالقات اإلنسانية 
بلغة الحوار: وثيقة المدينة أنموذجًا( في معهد طوكيو

- في البداية، حدثنا د. عبدالمح�صن عن ن�صاطات 
المعا�صر  الإ�صالمية  للدرا�صات  الملك عبداهلل  مركز 

وحوار الح�صارات؟
مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للدرا�سات الإ�سالمية 
المعا�سرة وحوار الح�سارات ينطلق من روؤية محددة وافق 
عليها مجل�س الجامعة، والتي تتعلق بتفعيل مبادرة المملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ف��ي ال��ح��وار م��ع الأدي�����ان وال��ح�����س��ارات 

والثقافات.
والمركز فريد من نوعه �سواًء على الم�ستوى المحلي اأو 
الجانب  هذا  في  الوحيد  المركز  فهو  الدولي،  اأو  الإقليمي 
ما  وه��ذا  م�ستقلة،  �سخ�سية  ذو  وه��و  بالجامعة  والمرتبط 
تتمثل  المحلي  الم�ستوى  اأن�سطة على  المركز، ولديه  يميز 
ف��ي ن�سر ث��ق��اف��ة ال��ح��وار ب��ال��ذات م��ع ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات، 
وكذلك اأع�ساء هيئة التدري�س، بل نذهب اأبعد من ذلك لن�سر 
والثقافات  والح�سارات  الأدي���ان  اأت��ب��اع  بين  ال��ح��وار  ثقافات 
اإلى  اأو طالب الدرا�سات العليا عندما يذهبون  مع الأع�ساء 
الجامعات العالمية والدولية، ويكون فيها نوع من التحاور 
يخ�س  فيما  ه��ذا  م�ستركة،  وقوا�سم  كثيرة  مو�سوعات  في 

الجانب المحلي.
من  الجامعة،  تــهــدف  وبــمــاذا   -

اإن�صاء هذا المركز؟ 
ت��ه��دف ال��ج��ام��ع��ة م��ن اإن�����س��اء 

ه�������ذا ال����م����رك����ز اإل��������ى اإث��������راء 
بالبحث  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����ض��اط 
البرامج  وتنفيذ  وال��ت��األ��ي��ف 
المتخ�س�سة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وت���و����س���ي���ع اآف��������اق ال���ت���ق���ارب 

التناف�سية  وتعزيز  الثقافي 
م���ع ال��ب��اح��ث��ي��ن وال��م��وؤ���س�����س��ات 

مجالت  م��ن  ان��ط��الق��ا  النظيرة 
بالمعايير  ملتزمين  ال��م��رك��ز،  عمل 

ال��ع��ل��م��ي��ة والأك���ادي���م���ي���ة وال���س��ت��ث��م��ار في 
فاعلة  �سراكة  اإط���ار  ف��ي  والفنية  الب�سرية  ال��م��وارد 

لفتح اآفاق الحوار والتوا�سل داخليا وخارجيا.
ك��م��ا ي��ه��دف ال��م��رك��ز اإل���ى تحقيق ال��ع��دي��د م��ن الأه����داف 
اأهمها اإبراز عظمة الإ�سالم في معالجة الق�سايا الم�ستجدة، 
والتعريف  تميزها،  واإظ��ه��ار  الإ�سالمية  بالنظم  والتعريف 
ال�سباب  بق�سايا  وال��ع��ن��اي��ة  الإ����س���الم،  ف��ي  الإن�����س��ان  بحقوق 
وحقوقها  المراأة  بق�سايا  والهتمام  والعناية  وم�سكالتهم، 
بالإ�سالم، وبيان موقف الإ�سالم من الإرهاب، وبيان مواقف 
المملكة العربية ال�سعودية من الق�سايا العالمية المعا�سرة، 
والتاأ�سيل  الم�ستجدة،  الإ�سالمي  العالم  بق�سايا  والهتمام 
ال�����س��رع��ي ل��ث��ق��اف��ة ال���ح���وار، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ح�����س��ارة بين 

الح�سارة الإ�سالمية و�سائر الح�سارات.
واإع��داد  المتخ�س�سة،  والدرا�سات  الكتب  ون�سر  وترجمة 
ق���اع���دة م��ع��ل��وم��ات ح����ول ال��ت��وج��ي��ه الإ����س���الم���ي ل��ل��ق�����س��اي��ا 
ببحوث  المعنيين  عن  معلومات  قاعدة  واإع��داد  المعا�سرة، 
المركز في مختلف اأنحاء العالم، واإ�سدار المجالت العلمية 
اإ���س��دار  واإع����داد  ال��م��رك��ز،  اهتمامات  اإط���ار  ف��ي  المتخ�س�سة 
ملفات علمية خا�سة، وا�ستخدام التقنيات الحديثة وو�سائل 
وتبادلها،  المعلومات  على  للح�سول  المعا�سرة  الت�����س��ال 

والتن�سيق والتعاون مع المعاهد والمراكز المتخ�س�سة.

يت�صكل  التي  الــوحــدات  ما   -
منها تنظيم عمل المركز؟ 

ي����ت���������س����ك����ل ال������م������رك������ز م���ن 
وهي:  التنظيمية  ال��وح��دات 
الإ�سالمية،  النظم  »وح���دة 
وح������دة ق�����س��اي��ا ال�����س��ب��اب، 
وح������دة ح���ق���وق الإن���������س����ان، 
وح�����دة م��ك��اف��ح��ة الإره������اب، 

وحدة حوار الح�سارات« 
الملتقى  عــن  حدثنا   -
في  اإقــامــتــه  الــمــزمــع  العلمي 

رحاب المعهد الإ�صالمي بطوكيو؟
الملتقى الذي �سنقيمه في طوكيو جاء بعد 
موافقة �سامية على تنظيم الجامعة ممثلة في مركز الملك 
المعا�سرة  الإ���س��الم��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
وحوار الح�سارات الملتقى العلمي »بناء العالقات الإن�سانية 
بلغة الحوار: وثيقة المدينة اأنموذجاً« خالل الفترة من 12 
��� 1438/2/13ه�، في رحاب المعهد العربي الإ�سالمي التابع 

للجامعة في طوكيو.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت   ح��ي��ث 

للملتقى برئا�سة معالي مدير 
منذ  اجتماعاتها  ال��ج��ام��ع��ة 
الكريمة،  الموافقة  �سدور 
ل�����س��م��ان ال��ت��ن��ظ��ي��م الأم��ث��ل 
للملتقى الذي ياأتي امتداداً 
ل��ج��ه��ود ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�����س��ع��ودي��ة ف��ي ال���ح���وار بين 
اأت����ب����اع الأدي��������ان وال��ح�����س��ارات 

وال���ث���ق���اف���ات وم��ح��ق��ق��اً ل��ت��ط��ل��ع��ات 
–رعاها  الر�سيدة  القيادة  وتوجيهات 

ن�سر  لتطبيقات  المثلى  ال�ستجابة  في  اهلل- 
والدولي  والإقليمي  المحلي  الم�ستوى  على  الحوار  ثقافة 
وخا�سة ما يتعلق بالتاأكيد على بناء العالقات الإن�سانية على 
اأ�س�ٍس �سليمٍة ومنهجيٍة علميٍة �سرعية، كما اأنه ياأتي ا�ستمراراً 
لجهود الجامعة ممثلًة في المركز في تعزيز مبادئ الحوار 
اأتباع الأديان والح�سارات والثقافات، ثم عر�س جدول  بين 

اأعمال الجتماع.
- وما هي المحاور التي �صيركز عليها الملتقى خالل 

الجل�صات؟
الإن�سانية  ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء  على  ال�سوء  ي�سلط  الملتقى 
من حيث كونها فطرة و�سرورة لبناء الح�سارات وا�ستقرار 
الدول، وا�ستمرار التعاي�س البناء، وي�سلط ال�سوء على الهدي 
وذلك  الآخ��ر،  مع  والتفاعل  والتعاي�س  التعامل  في  النبوي 
يحتذى  اأن��م��وذج��اً  تعد  التي  المدينة  وثيقة  على  بالتركيز 
تاريخ  عبر  الأول  المدني  الد�ستور  فهي  يهتدى؛  ونبرا�ساً 
ل التعاي�س بين الطوائف في المدينة  الأمم جمعاء الذي اأ�سّ
المنورة، ونظم العالقات، وو�سح حقوق غير الم�سلمين، كما 
لبناء  الذي يعد و�سيلة  الحوار  ال�سوء على  الملتقى  ي�سلط 
العالقات الإن�سانية بين اأتباع الأديان والح�سارات والثقافات 
المتنوعة، ويركز على م�ستركات التعاي�س بين الح�سارتين 

الإ�سالمية واليابانية. 
وتطبيقاته  اأ�ساليبه  وتج�سيد  ال��ح��وار،  مفهوم  ويبين 
الهدي  خ��الل  من  للتعاي�س  و�سبياًل  متبعاً،  منهجاً  ليكون 
النبوي الكريم ب�سكل عام ومن خالل وثيقة المدينة ب�سكل 
المن�سودة،  المثالية  يحقق  اأن  �ساأنه  من  خا�س، 
وال��ح��ك��م��ة وال���م���ث���ال، وال���ح���ال وال���م���اآل، 
وال�سمات  الخ�سائ�س  ه��ذه  وينقل 
ال���ت���ي ي��م��ك��ن ا����س���ت���ج���الوؤه���ا، بل 
منهجية،  بمحددات  تاأطيرها 
ت�����س��ك��ل ال�����روؤي�����ة ال�����س��رع��ي��ة 
فوثيقة  ال��و���س��ط��ي،  وال��ن��ه��ج 
ال����م����دي����ن����ة م���������س����در ث�����راء 
م��ع��رف��ي، وم��ح��ت��وى ح��واري 
م��ن��ه��اج��اً  ت���ك���ون  اأن  ت�����س��ل��ح 
اأن  اأي�����س��اً  �ساأنه  وم��ن  عالمياً، 
الباحثين  اأم����ام  ال��م��ج��ال  ي��ف��ت��ح 
والمتخ�س�سين من مختلف الأديان 
وال���ح�������س���ارات وال���ث���ق���اف���ات ل�����س��ب��ر غ���ور 
اأه��م ثمارها  اإح��دى  النبوية التي كانت  ال��ح��وارات 
بين  التعاي�س  م�ستركات  بيان  اإل��ى  و�سول  المدينة،  وثيقة 

الح�سارتين الإ�سالمية واليابانية.
- هل �صيقام الملتقى في المعاهد الأخرى اأم فقط 

في معهد طوكيو؟
فقط  بطوكيو  الإ���س��الم��ي  المعهد  ف��ي  �سيقام  الملتقى 
والذي ياأتي �سمن �سياق ن�سر ثقافة الحوار بما يتبع الأديان 
والثقافات، حيث اإن عالقاتنا وطيدة مع اليابانيين وكذلك 
ف��ي طوكيو  ال��ع��رب��ي  المعهد  ف��ل��ذل��ك  اآ���س��ي��ا،  ���س��رق  م��ع دول 
ن�سيط بهذا الجانب ولديه اهتمامات وركزنا على العالقات 
الإن�سانية بلغة الحوار العلمي، وتعد وثيقة المدينة المنورة 
النبي  ه��و  الد�ستور  ه��ذا  ومهند�س  العالم  ف��ي  د�ستور  اأول 
�سلى اهلل عليه و�سلم مع اليهود واأي�سا الطوائف التي كانت 
بندا(   55( في  الد�ستور  هذا  فو�سع  المدينة،  في  متعاي�سة 
المنورة،  المدينة  في  الم�سلمين  وغير  الم�سلمون  وتعاي�س 
فاأحببنا اأن ن�سلط ال�سوء على هذه الوثيقة ونربطها ب�سيء 

ع�سري يتعلق بناء العالقات الإن�سانية واأي�سا بلغة الحوار.
قبل  م��ن  الكبير  الترحيب  الملتقى  لإق��ام��ة  دفعنا  وم��ا 
هذه  ولديهم  الجامعات،  من  كثير  في  اليابانيين  �سركائنا 
الفكرة �سواء من الم�سلمين اأو غير الم�سلمين، ونحن نركز 

حوار: زيد السبيعي – عمر المطيري/ تصوير: فهد الجبهان

أكــد عميد مركــز الملك عبداهلل بــن عبدالعزيز للدراســات 

الدكتــور  األســتاذ  الحضــارات  وحــوار  المعاصــر  اإلســالمية 

عبدالمحسن بن محمد السميح أن المركز يُعد فريدا من نوعه 

سواًء على المســتوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، مبينًا أن 

المركز سيقيم ملتقى علميا بعنوان »بناء العالقات اإلنسانية 

بلغــة الحــوار: وثيقــة المدينــة أنموذجًا« ســيقام فــي رحاب 

المعهد العربي اإلســالمي بطوكيو األســبوع المقبل، ويأتي 

امتــدادًا لــدور المركز في دعم نشــر ثقافة الحــوار بين األديان 

والحضارات والثقافات المختلفة.

أول  الضــوء علــى  الملقــى يســلط  أن  الســميح  وأوضــح 

دســتور في العالم ووثيقة المدينة المنورة كنموذج متميز 

للتعايش بين المســلمين وغير المســلمين، مشــيرًا إلى أنهم 

ينتظــرون الموافقة الســامية إلقامة ملتقــى طالبي يجمع 

طــالب الجامعة مع طالب الجامعات اليابانية، متطرقًا للعديد 

من المحاور، في الحوار التالي:

الملتقى يسلط الضوء على بناء العالقات اإلنسانية كونها فطرة لبناء الحضارات واستقرار الدول

التركيز 
على حوارات 

الرسول مع غير 
المسلمين وتأصيل 
التعايش والتفاعل 

مع اآلخر 

إبراز 
عظمة اإلسالم 

في معالجة القضايا 
وحقوق اإلنسان، 
وعنايته بالشباب 

والمرأة 
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نحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة فيما يتعلق بتبني الجامعة لمشروع الحوار بين األديان
ع��ل��ى ال��ح��وار ب��ي��ن ال��دي��ان��ات وال��ث��ق��اف��ات ك��ون��ن��ا نتعامل مع 
اليابان، و�سيتم تناول هذا المو�سوع اأو ثلة منه عن العالقات 
حول  ون��ق��ا���س  الما�سي،  م��ن  منطلقين  وبنائها  الإن�سانية 
يتعلق  محور  من  اأكثر  هناك  لذلك  والم�ستقبل،  الحا�سر 

والأط��ر  واليابانية  الإ�سالمية  بالح�سارتين 
الثقافية والجتماعية التي من الممكن 

اأن نلتقي بها مع الثقافة اليابانية، 
ون�����و������س�����ل ������س�����وت الإ�������س������الم 

مع  يتعاي�س  واأن���ه  و�سماحته 
جميع الثقافات.

ــي الأهــــداف  - ومـــا ه
في  عليها  تركزون  التي 
الملتقى العلمي من خالل 

الجل�صات؟
ن�������ه�������دف م��������ن ال���م���ل���ت���ق���ى 

بين  الإن�سانية  ال��ع��الق��ات  اإث����راء 
واليابانية  الإ�سالمية  الح�سارتين 

عرفه  د���س��ت��ور  لأول  ووف��ق��ا  ال���ح���وار،  بلغة 
التاريخ، وتو�سيعاً لآفاق التقارب الح�ساري والثقافي، 

و�سلم في  عليه  اهلل  النبي �سلى  ه��دي  بيان  اإل��ى  يهدف  كما 
ال�سوء على حواراته مع غير  وت�سليط  الآخ��ر،  التعامل مع 
الآخ����ر من  م��ع  وال��ت��ف��اع��ل  ال��ت��ع��اي�����س  وت��اأ���س��ي��ل  الم�سلمين، 
الم�سلمين  اإب��راز حقوق غير  خالل وثيقة المدينة، وكذلك 

ف��ي وث��ي��ق��ة ال��م��دي��ن��ة، واأي�����س��ا ب��ي��ان ك��ون 
بين  الإن�سانية فطرة و�سرورة  العالقات 
وتعزيز  والح�سارات،  وال�سعوب  الأف���راد 
لغة الحوار لتكون و�سيلة لبناء العالقات 
الإن�������س���ان���ي���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ت��و���س��ي��ح 
اأث���ر ال���ح���وار ف��ي تنمية وازده�����ار ال���دول 
م�ستركات  وتحليل  وع��ر���س  وال�����س��ع��وب، 
الإ�سالمية  الح�سارتين  بين  التعاي�س 

واليابانية.
من  للعديد  تنظيمكم  بحكم   -
الملتقيات مع دول الغرب، كيف ترى 
التفاعل في تح�صين �صورة الإ�صالم؟
ال��م��رك��ز هو  اأه������داف  اأن م���ن  ���س��ك  ل 
المملكة  ودور  الإ����س���الم  ���س��م��اح��ة  ب��ي��ان 
الإره��اب  ومنها  المعا�سرة  الق�سايا  في 

والتطرف الفكري والغلو و�سورة الإ�سالم والم�سلمين.
وهناك انعكا�سات اإيجابية حقيقية �سواء كانت مع �سركائنا 
اأو اليابان وغيرها من الدول الأخرى  اأو فرن�سا  اأمريكا  في 
التي اأقمنا فيها موؤتمرات وندوات، فنحن على الأقل نتم�سك 
الق�سية  ه���ذه  نثبت  اأن  ون��ح��اول  الأم����ر  ب��ه��ذا 
اإلى  و�سول  والنخبة  الأكاديميين  مع 
والمجتمعات  ال��ج��ام��ع��ات  ط���الب 
اأن  ونتمنى  وغ��ي��ره��ا،  المحلية 
ن�����س��ل اإل�����ى ���س��ع��وب ال��ع��ال��م، 
الإ�سالم  على  والنطباعات 
ج��ي��دة ون��ع��م��ل دائ���م���اً على 
ت��ح�����س��ي��ن ال���������س����ورة ال��ت��ي 
ت���ع���ت���ب���ر ج��������زءا م���ه���م���ا م��ن 

�سيا�سة المركز. 
ــي  ف �ــــصــــنــــرى  هـــــل   -
تبني  الــقــريــب  الم�صتقبل 
ـــة ور�ــــص عمل  ـــام اإق ــز  ــرك ــم ال

للطالب ال�صعوديين واليابانيين؟
ي��وج��د، لكن لدينا مقترح  ال��راه��ن ل  ال��وق��ت  ف��ي 
اإق��ام��ة  وه���و  لتنظيمه،  ال�����س��ام��ي��ة  ال��م��واف��ق��ة  ننتظر  لزل��ن��ا 
ملتقى طالبي يجمع »طالب جامعتنا مع طالب الجامعات 
بطوكيو،  الإ�سالمي  العربي  المعهد  ويحت�سنه  اليابانية«، 
وهذا الملتقى الطالبي يتطرق اإلى مختلف المو�سوعات في 

الحوار من اأجل تعويد الطالب على هذه الثقافة الجديدة 
ن�سر  ف��ي  وي�ساهم  �سيفيدهم  وه��ذا  مبكر  وق��ت  منذ  عليهم 

ثقافة الحوار.
المركز؟  لدعم  ال�صامية  الموافقة  عن  حدثنا   -

ومدى تاأثيرها؟ 
ك���ان���ت ج����دا م�����س��ج��ع��ة، ون���ح���ن نجد 

التعليم  وزارة  م��ن  الكبير  ال��دع��م 
الخارجية،  وزارة  مع  بالتعاون 

وقد تح�سل المركز الأ�سبوع 
ال��م��ا���س��ي ع��ل��ى خ��ط��اب من 
ي�سكر  الداخلية  وزي��ر  �سمو 
تبنيها  على  الجامعة  فيه 
م�����س��اري��ع ال��ح��وار وال��م��رك��ز 

بالذات وجميع من�سوبيه من 
الكبير  ال�سكر  ون��ج��د  اأع��م��ال، 

م���ن وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة وك��ذل��ك 
ومن وزير التعليم وهذا الدعم لي�س 

الر�سيدة  قيادتنا  من  م�ستغرب  اأو  بجديد 
وعلى راأ�سها خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان 

الأمير محمد بن  الأمين  بن عبدالعزيز، و�سمو ولي عهده 
 – �سلمان  بن  الأم��ي��ر محمد  العهد  ول��ي  ول��ي  و�سمو  نايف، 
مدير  معالي  بثقة  الحمد  وهلل  نحظى  كما  اهلل-،  حفظهم 
الجامعة، و�سنعمل دائماً على اأن يقدم المركز ما تطمح له 

الجامعة والمملكة.
- هل �صحيح اأن المركز ب�صدد فتح وحدات له في 

المعاهد بالخارج؟ 
المعاهد  في  الح�سارات  ح���وارات  وح��دات  هناك  �سحيح 
ب��ال��خ��ارج ����س���واًء ف��ي »ج��ي��ب��وت��ي اأو ج��اك��رت��ا اأو 
طوكيو« وهي تتبع اإدارياً لعمادة �سوؤون 
تتبع  بينما  ال���خ���ارج  ف��ي  ال��م��ع��اه��د 
الأكاديمي  الجانب  في  للمركز 
ما  ك��ل  اأن  بمعنى  وال��ع��ل��م��ي، 
ي��ت��ع��ل��ق ف��ي��ه��ا ف��ن��ي��ا واإداري�������اً 
ال��ع��م��ادة، وه��ذا جانب  يتبع 
م����ن ال���ت���ع���اون ال����دائ����م م��ع 
ال���ع���م���ادة ال��ت��ي ت�����س��ك��ر على 
جهودها الدائمة مع المركز، 
وج��م��ي��ع��ن��ا ن�����س��ي��ر ف���ي م��رك��ب 
واحد وهو خدمة الوطن ممثال 

في الجامعة. 
- م��ا ال��ع��م��ل ال��م��ن��اط ل��ل��وح��دات 

الخا�صة بالمركز في المعاهد في الخارج؟ 
اإ�سداراتنا،  من  كبير  ع��دد  ترجمة  على  ال��وح��دات  تعمل 
الحوار  في  اإ�سدارا متخ�س�سا   40 اأكثر من  للمركز  اأن  كما 
تقوم  كما  ترجمتها،  على  ونعمل  الإ���س��الم��ي��ة،  وال��درا���س��ات 
ببع�س الأن�سطة كالندوة التي اأقيمت في جاكرتا باإندوني�سيا.
»مـــراآة  ــراء  ــق ل اأخـــيـــرة  كلمة   -

الجامعة«؟
التي  ال�ست�سافة  هذه  على  لكم  �سكراً 
ن��ب��ي��ن م���ن خ��الل��ه��ا م���ا ي���ق���وم ب���ه م��رك��ز 
ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل م���ن ج��ه��ود ون�����س��اط��ات، 
الملتقى  ع���ن  ال��ح��دي��ث  اإل����ى  ب��الإ���س��اف��ة 
العلمي المزمع تنظيمه في طوكيو لمدة 
يومين بم�ساركة نخبة من المتخ�س�سين 
في الجانبين ال�سعودي والياباني، واأ�سيد 
ط���وال  لل�سحيفة  ال��م��م��ي��زة  ب��ال��ت��غ��ط��ي��ة 
الأع������داد ال��ث��الث��ة ال��م��ا���س��ي��ة، وه����ذا �سر 
تميزكم بتغطية جميع ن�ساطات الجامعة 
الداخلية والخارجية والتركيز على اإبراز 
لكم التوفيق  دور الجامعة دائماً، متمنياً 

الم�ستمر.

وثيقة
المدينة 

المنورة تعد أول 
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عبر تاريخ
األمم

نحرص 
على بيان 

موقف اإلسالم 
والمملكة من قضايا 

اإلرهاب والفكر 
المتطرف
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التعاون األكاديمي عالميًا من أجل التعايش ونبذ الكراهية: جامعتا 
و)السوربون( أنموذجا

جهود الجامعة في تحقيق 
التعايش السلمي

 يموج العالم اليوم بالعديد من المتغيرات ال�سريعة، حيث فتحْت و�سائل 
بين  والثقافي  المعرفي  النفتاح  وا�سعة من  المختلفة ف�ساءات  التوا�سل 
التقنية  بفعل  ال�سغيرة  كالقرية  اأ�سحى  ال��ذي  العالم،  ه��ذا  من  ج��زء  كل 
والتكنولوجيا المتطورة، التي بلغت في ال�سنوات الأخيرة اأعلى م�ستوياتها، 
فتالقحت العلوم، وات�سلت المعارف، وتقاطعت الثقافات، واأ�سبح على كل 

اأمة اأن ت�سابق الزمن لتلحق بركب ال�سعوب المتقدمة.
وبفعل هذه الثورة المعلوماتية وتطور و�سائل الإعالم والت�سال التي 
)ح��وار  مفهوم  ظهر  الأدي����ان  دور  ك�سعود  اأخ���رى  ع��وام��ل  معها  تعا�سدْت 
الح�سارات( الذي يعد من المفاهيم التي انتهى بها القرن الع�سرين، حيث 
العلماء والنخب  ال�سدارة في قائمة الهتمامات لدى  اأ�سبح يحتل مكان 
هذا  اأ�سبح  كما  الدولية،  المختلفة  البحوث  ومراكز  وال�سيا�سية  الفكرية 
الدولية  ال��ل��ق��اءات  الكثير م��ن  اأع��م��ال  ف��ي ج���دول  ب��ق��وة  المفهوم ح��ا���س��راً 
العامة  الجمعية  اأعلنت  بعدما  خا�سة  والقت�سادية،  وال�سيا�سية  الثقافية 
�س منتدى  للحوار بين الح�سارات، وكرَّ المتحدة عام 2001م عاماً  لالأمم 
المو�سوع  لتناول هذا  قبلها جل�سًة خا�سة  العالمي  القت�سادي  )دافو�س( 

المهم.
اأدركْت الجامعة هذه الأهمية بقيادة ربانها معالي ال�سيخ �سليمان  وقد 
ه باإن�ساء كر�سي علمي وبحثي خا�س بحوار الح�سارات،  اأبا الخيل الذي وجَّ
بال�سراكة بين الجامعة وجامعة )ال�سوروبون( باري�س 1 بانتيون، عام 2010م 
له، وكان هذا الإنجاز العالمي ثمرة من ثمار الندوة  لتكون باري�س مقراً 

الثانية للحوار ال�سعودي الفرن�سي التي ا�ست�سافتها جامعة )ال�سوربون(.
خالل  قه  حقَّ ما  بو�سوح  يرى  الدولي  الكر�سي  هذا  لأن�سطة  والمتابع 
ُيعدُّ  �سار  حتى  ونوعية،  مذهلٍة  اإن��ج��ازاٍت  من  الما�سية  القليلة  ال�سنوات 
ال�سعودية  العربية  المملكة  بين  والعلمية  الفكرية  ال�سراكات  اأه��م  م��ن 
وجمهورية فرن�سا، حيث اأخذ الكر�سي على عاتقه وعبر ن�ساطاته المتعددة 
الأكاديمية  النخب  بين  العالقات  وتمتين  الج�سور،  وم��دَّ  الحوار،  تفعيل 
الأول��ى  اللحظات  ومنذ  ال�سديقين،  البلدين  بين  والثقافية  والفكرية 
لإن�سائه اأَْولى هذا الكر�سي المتميز بالغ اهتمامه بتطوير اإمكانات النخب 
تعزيز  في  الإ�سهام  في  كبيراً  دوراً  لها  اأنَّ  تماما  ي��درك  لأن��ه  الأكاديمية؛ 

التفاهم الم�سترك كواحٍد من اأهم دعم �سبل ال�سلم الدولي.
ومن اأهم الأن�سطة التي نفذها الكر�سي في الآونة الأخيرة تلك الندوة 
)دور  على  رك��زت  التي  2015م،  ع��ام  مطلع  الريا�س  في  المقامة  الدولية 
و�سرفْت  ال��ح�����س��ارات(،  ح��وار  ف��ي  الثقافية  البحثية  وال��م��راك��ز  الجامعات 
بم�ساركة نخبة من مديري وروؤ�ساء عدد من كبريات الجامعات في العالم، 
وقد كان لهذه الندوة اأ�سداء مميزة تجاوزت حدود المحلية اإلى العالمية، 
لبلورة  ن��واة حقيقية  لت  �سكَّ التي  العلمية  الفعاليات  اأه��م  اإح��دى  كانت  بل 
والعي�س  التفاهم  تعزيز  في  والثقافية  والفكرية  الأكاديمية  النخب  دور 
الم�سترك بين الأمم وال�سعوب، وهو واحٌد من اأهم الأهداف الرئي�سة التي 

ي�سعى الكر�سي اإلى تحقيقها.
وخرجْت تلك الندوة الدولية بمجموعٍة من التو�سيات بالغة الأهمية، 
الكر�سي على  التي يعمل  الم�ستقبلية  ياً لالأهداف  ُت�سكِّل في مجملها توخِّ
تحقيقها، من تلك التو�سيات الحر�س على توا�سل الجهود لتاأهيل المزيد 
من النخب ال�سعودية والعربية والخليجية القادرة على الإ�سهام الفاعل في 
الحراك الدولي، الهادف اإلى مناه�سة العنف وتعزيز التعاي�س ال�سلمي من 

خالل الت�سال الثقافي والحوار الح�ساري.
ولحر�س الكر�سي على تفعيل هذه التو�سية المهمة قام بتنظيم برنامج 
تدريبي في مقره بجامعة )ال�سوربون( بباري�س تحت عنوان )اأ�س�س ومبادئ 
وتطبيقات الت�سال من اأجل التعاي�س الإن�ساني ونبذ الكراهية(، ي�ستهدف 
تعزيز دور النخب الأكاديمية ذات العالقة بالت�سال بالآخر في الجامعات 
المعارف  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  الإن�سانية،  خدمة  ف��ي  المهنية  والموؤ�س�سات 
والخبرات وتنمية المهارات التطبيقية في مجال الت�سال بالآخر، وبحث 
وتناحر،  ا�سطرابات  م��ن  العالم  ي�سهده  بما  الدولية  المتغيرات  عالقة 
�سبياًل  التفاهم  ات��خ��اذ  نحو  الم�سار  توجيه  ف��ي  النخب  دور  على  وي��وؤك��د 

للتعاي�س بدًل عن التناحر وال�سطراب والتحري�س على الكراهية.
الجامعة  م��دي��ر  معالي  تر�سيح  ���س��رف  ن��ل��ُت  اأن  حظي  ح�سن  م��ن  وك���ان 
منظموه  ا�ستقبلنا  ال��ذي  الخا�س  التدريبي  البرنامج  هذا  في  للم�ساركة 
ببالغ الحفاوة والتقدير، اإلى جانب عدد من النخب الفكرية والثقافية من 
مختلف الجامعات ال�سعودية، وجرى عقده في رحاب جامعة )ال�سوربون( 
حتى   17 م��ن  الفترة  ف��ي  اأي���ام  ثالثة  م��دى  على  الفرن�سية  العا�سمة  ف��ي 
البرنامج مجموعة  �سمَّ  وقد  2016م،  الميالدي  العام  هذا  اأكتوبر من   19
من  وفكريٍة  علميٍة  قاماٍت  ِقبل  من  األقيت  التي  القيمة  المحا�سرات  من 
من  لعدٍد  وثقافيٍة  علميٍة  زي��اراٍت  على  ا�ستملْت  كما  ال�سديقين،  البلدين 

المكتبات والمراكز الثقافية في باري�س.
 وك���ان م��ن اأه���م الأه�����داف ال��ت��ي ن��ج��ح ال��ب��رن��ام��ج ف��ي تحقيقها ببراعة 

التعريف باأ�س�س ومبادئ ومهارات الت�سال 
يواجهه  وم��ا  الح�ساري  وال��ح��وار  الثقافي 
من تحديات، والطالع على اأهم المتغيرات 
الدولية  والقت�سادية  والفكرية  ال�سيا�سية 
ذات العالقة بالت�سال بالآخر، والك�سف عن 
مرتكزات موقف المملكة من الآخر، وبيان 

عنايتها بتحقيق التعاي�س الإن�ساني وتعزيز ال�سلم الدولي.
كما �سعى البرنامج في اأيامه الثالثة الفاخرة اإلى بيان الدور المنتظر 
المعنية  المهنية  وال��م��وؤ���س�����س��ات  ال��ج��ام��ع��ات  ف��ي  الأك��ادي��م��ي��ة  ال��ن��خ��ب  م��ن 
ال�سلم  وتعزيز  الإن�ساني  التعاي�س  تحقيق  في  لالإ�سهام  بالآخر  بالت�سال 
الدولي، والحر�س على تبادل الخبرات والتجارب حول مقت�سيات وواقع 
ال�سلمي  التعاي�س  اإل��ى  ال��دع��وة  ف��ي  النخب  واإ���س��ه��ام��ات  ب��الآخ��ر،  الت�سال 

وتعزيز ال�سالم العالمي ونبذ الكراهية.
والفكرية  الأك��ادي��م��ي��ة  النخب  ا���س��ت��ه��داف  ال��ب��رن��ام��ج على  ح��ر���س  وق��د 
باأ�ساتذة  خا�سًة  عنايًة  مولياً  ال�سعودية،  العربية  المملكة  في  والثقافية 
والإع���الم  ب��الت�����س��ال  والمهتمين  المتخ�س�سين  والباحثين  ال��ج��ام��ع��ات 
هاً اإلى العاملين في القطاعات  والحوار والعالقات الدولية، كما كان موجَّ
الحكومية والأهلية ذات العالقة بال�سوؤون الخارجية والعالقة بالآخر على 

الم�ستويات كافة: �سيا�سياً واإعالميا وثقافياً واقت�سادياً واأمنياً.
          وق��د �سعدُت واأف���دُت كثيراً من ه��ذا البرنامج ال�ستثنائي الذي 
الإم��ام  جامعة  اأه���داف  من  تعزز  التي  القيمة  المحاور  من  ع��دداً  ت�سمن 
محمد بن �سعود الإ�سالمية ممثلة في كر�سي حوار الح�سارات الم�ستمدة 
جميعاً من موقف المملكة العربية ال�سعودية وروؤيتها ور�سالتها ومرتكزاتها 
الجامعة  الآخ��ر، وهي خطوة غير م�سبوقة تح�سب لهذه  التعامل مع  في 

العريقة التي ت�سع دائماً خدمة الدين والوطن في �سدارة اهتمامها.
والحقُّ اأنَّ هذا البرنامج العالمي لم يكن غريباً من الجامعة، اإذ هو ياأتي 
اإلى ال�ستجابة لمبادرة حكومة هذا  الحثيثة والهادفة  �سياق جهودها  في 
في  انطلقت  التي  الح�سارات  ح��وار  لمنظومة  الداعمة  المعطاء  الوطن 
اأ�سا�سها من دعوة المغفور له باإذن اهلل الملك عبداهلل بن عبدالعزيز اإلى 
اإلى التعاي�س  تبني الحوار بين الأمم والح�سارات واأتباع الديانات �سبياًل 

والتفاهم، ونبذ الكراهية واإ�ساعة الحب وال�سالم بين الإن�سانية.
لقد �سعرُت ببالغ الفخر والعتزاز واأنا اأرى جامعتي المتميزة تقوم بهذا 
تغبطها  ال�سعودية  الجامعات  بقية  اأنَّ  اأث��ق  ال��ذي  الريادي  القيادي  ال��دور 
جامعاتنا  لبقية  محفزاً  تكون  العالمية  الن�ساطات  هذه  مثل  ولعل  عليه، 
الكبير  النجاح  لها هذا  ليتهياأ  التي لم يكن  اأثر جامعة )الإم��ام(  لقتفاء 
ل��دن خ��ادم الحرمين  ال��ذي تلقاه م��ن  ال��دع��م الكبير  ث��م  ل��ول توفيق اهلل 
ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد 
�سلمان حفظهم اهلل جميعا  بن  الأمير محمد  ول��ي عهده  وول��ي  نايف  بن 

واأمد في اأعمارهم.
اإنَّ الجامعة ت�سير بقيادة ربانها معالي ال�سيخ الأ�ستاذ الدكتور �سليمان 
دعم  اإل��ى  و�ساعيًة  الأم��ر،  ولة  تطلعات  العالمية، محققًة  نحو  الخيل  اأب��ا 
الكيان  في  ال�سعودية  العربية  المملكة  م�سالح  تحقيق  �ساأنه  من  ما  ك��لِّ 
ال�سيخ  معالي  البرنامج  هذا  يرعى  اأن  م�ستغرباً  يكن  فلم  ولهذا  الدولي، 
ودقيقٍة  قريبٍة  بمتابعة  ليحظى  ال�سفر؛  عناء  متكبداً  بنف�سه  الذي ح�سر 
ما  نقل  وج��وب  على  للم�ساركين  كلمته  في  م��وؤك��داً  البرنامج،  ه��ذا  لنتائج 
ا�ستفادوا منه من اأفكار واأ�ساليب وروؤى اإلى القاعات الدرا�سية والمجالت 
المثمر  الثقافي  الحوار  واٍع مثقف يحب  كافة، لنحظى بجيل  الأكاديمية 

وينبذ الكراهية والتع�سب ويع�سق التعاي�س ال�سلمي وتحقيق ال�سالم.
اإني اأثق تماماً اأنَّ عبارات ال�سكر وحروف التقدير ل يمكن اأن تفي هذه 
الجامعة الوطنية المخل�سة التي اأتاحْت لي ولغيري من الأكاديميين من 
الجامعات ال�سعودية ح�سور هذا البرنامج العالمي المهم، اأما الرجل الذي 
رعى هذا البرنامج فاأثق اأنه ل ينتظر �سكراً ول تقديرا؛ لأنَّ روؤية علم بالده 
اأعظم كلمة �سكر يتلقاها، ومع هذا فال  اقًة في المحافل الدولية هي  خفَّ
الخيل  اأبا  �سليمان  ال�سيخ  والثناء لمعالي  ال�سكر  بوافر  م  التقدُّ اإل  ي�سعني 
الذي َخَطْت الجامعة في عهده وبقيادته خطوات وا�سعة، وكان ح�سورها 
الدائم في المنا�سبات المحلية والدولية ح�سوراً ل ي�ساهيه ح�سور، واإني 
اأنَّ معاليه وَمن وراَءه من الوكالء المخل�سين لن ير�سيهم كل  على ثقة 
ذلك، بل �سيعملون على موا�سل العمل وزيادة التوهج وتاألق الح�سور في 
كل محفل؛ لأنَّ الطموح عاٍل والأماني كثيرة، والعزم على الو�سول وتحقيق 
النجاحات حا�سر دائما، والجامعة بمثل هذه البرامج والندوات العالمية 
في  وت�سهم  الدولي،  العالم  في  ور�سالتها  المملكة  روؤي��ة  من  ج��زءاً  تحقق 
خدمة الوطن الذي نت�سرف دائما بالنتماء اإليه، ونختلف في كلِّ �سيٍء اإل 

على حبه، والإخال�س اإليه، والدفاع عنه.
 الأ�ستاذ الم�سارك بكلية اللغة العربية

الجهود  اأدن��ى متاأمل  ل تخفى على 
ال��ج��ام��ع��ة ف���ي تحقيق  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
اإلى  ال�ساعية  واأهدافها  المملكة  روؤي��ة 
نبذ  اإل���ى  وال��داع��ي��ة  ال�سلمي  التعاي�س 
المنطلق  هذا  ومن  والعنف،  الكراهية 
قامت الجامعة بقيادة معالي مديرها 

اأبا الخيل بتاأ�سي�س كر�سي حوار  الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن عبداهلل 
الح�سارات الذي ُيعزز التفاهم الم�سترك بما يدعو اإلى ال�سلم الدولي.

ومبادئ  )اأ�س�س  التدريبي  البرنامج  في  بالم�ساركة  ت�سرفُت  وق��د 
وتطبيقات الت�سال من اأجل التعاي�س الإن�ساني ونبذ الكراهية( الذي 
اأقامته الجامعة ممثلة في هذا الكر�سي المتميز في جامعة ال�سوربون 
الجاد  الجامعة  �ضعي  يوؤكد  ن�ضاط  وه��و  الما�ضي،  الأ�ضبوع  بباري�س 
لتحقيق روؤية وتطلعات ولة الأمر –حفظهم اهلل - القائمة على تمثل 
منهج التو�سط والعتدال والإ�سهام في �سيادة الأمن وال�سالم في كافة 

اأقطار العالم من خالل الدعوة للتعاي�س والحوار بالح�سنى.
المقام  الح�سارات  ح��وار  بكر�سي  ممثلة  الجامعة  ب��ه  تقوم  م��ا  اإن 
الجامعة  م��ك��ان��ة  ُتمليه  ب��اري�����س1  ال�����س��ورب��ون  م��ع ج��ام��ع��ة  ب��ال�����س��راك��ة 
ور�سالتها العالمية باعتبارها جامعة وطنية ذات ر�سالة عالمية، ترتكز 
على المبادئ الرئي�سة التي قامت عليها المملكة منذ تاأ�سي�سها على يد 
جاللة المغفور له الملك عبدالعزيز، ل�سيما واأنه -رحمه اهلل- وا�سع 

اللبنة الأولى لهذه المبادئ.
ف البرنامج بح�سور معالي المدير الذي �سدد في الكلمة  وقد ت�سرَّ
اأن مما يعول فيه  األقاها في ختام هذا البرنامج التدريبي على  التي 
اأ�ساتذة الجامعات والنخب الأكاديمية هو التعامل الإيجابي مع  على 
المو�سوعية  للنظرات  الآخ��ر  مع  العالقة  واإخ�ساع  الع�سر  متغيرات 
التي تاأخذ في العتبار الم�سالح والمفا�سد وت�ست�سرف الآفاق لما فيه 
ي�سهم في  الأم��ر وما  الدين والوطن وتحقيق تطلعات ولة  م�سلحة 

تحقيق الم�سالح الإن�سانية. 
وكم كان معاليه حري�سا اأ�سد الحر�س على اأهمية ترجمة ما قدم 
في البرنامج لنرى اآثارها على المجتمعات، موؤكداً اأننا نحتاج اأن نبين 
الدين  اأن  العالم  ليعلم  المملكة  عليه  ت�سير  ال��ذي  ال�سحيح  المنهج 
هذا  واأن  والُغلو،  والإره���اب  التطّرف  نبذ  على  يقوم  دي��ن  الإ�سالمي 
البرنامج التدريبي الذي نح�سر اختتام فعالياته دليل على ما تقوم 
التاأييد  تجد  ما  دائما  فهي  ول��ذا  المملكة؛  ر�سالة  لدعم  الجامعة  به 

والموؤازرة والمباركة من ولة الأمر حفظهم اهلل جميعا.
اإن مثل هذه الخطوات التي تقوم بها الجامعة في هذا ال�سياق لها 
والبحثية  التعليمية  بموؤ�س�ساتها  دولتنا  اأن  اإل��ى  ت�سير  عميقة،  دلل��ة 
اإثراء العالم بالمعارف والخبرات وتعزيز ال�سلم وال�سالم،  ت�سعى اإلى 
عدة  �سيعقبه  بل  الأخير،  يكون  لن  التدريبي  البرنامج  هذا  اأن  واأث��ق 
مفاهيمها  ف��ي  م��ت��ع��ددة  ودورات  ن����دوات  �سكل  ف��ي  واأن�����س��ط��ة  ب��رام��ج 
 ،1 باري�س  ال�سوربون  وجامعة  الإم���ام  جامعة  في  وروؤيتها  ور�سالتها 

وذلك تفعيال لر�سالة الكر�سي وروؤيته واأهدافه.
تلقاها  التي  وال��خ��ب��رات  المعارف  تنعك�س  اأن  ال�����س��روري  لمن  اإن��ه 
المتدربون على تفاعلهم في مجال الحوار والدعوة اإلى التعاي�س في 

الأو�ضاط المحلية والدولية التي يتعاملون فيها.
ال�سريفين  الحرمين  خادم  لمقام  الجزيل  بال�سكر  اأتوجه  وختاماً 
الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ول�سمو ولي عهده الأمين الأمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ول�سمو وولي ولي العهد الأمير محمد 
–حفظهم اهلل جميعا- على ما تجده الجامعة وبرامجها  بن �سلمان 
المقام  فموافقة  م��ح��دود،  ل  ودع���م  تقدير  م��ن  وال��دول��ي��ة  المحلية 
ال�سامي الكريم على رعايته لهذا البرنامج التدريبي اأكبر دللة على 

تقدير القيادة الر�سيدة للجامعة وتثمين مبادراتها الدولية.
الذي  الخيل  اأبا  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  ال�سيخ  اأ�سكر معالي  كما 
�سفير  وال�سكر مت�سل لمعالي  البرنامج،  اأت��اح لي فر�سة ح�سور هذا 
خادم الحرمين ال�سريفين بباري�س الأ�ستاذ الدكتور خالد بن محمد 
اأن  يفوتني  ل  كما  الكر�سي،  اأع��م��ال  اإن��ج��اح  في  جهوده  على  العنقري 
رئي�س  راأ���س��ه��م  وعلى  الح�سارات  ح��وار  كر�سي  على  القائمين  اأ�سكر 
اللجنة الإ�سرافية للكر�سي �سعادة الأ�ستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز 
للدرا�سات  الإ�سالمية  �سعود  بن  محمد  الإم��ام  جامعة  وكيل  الع�سكر 
واأ�ستاذ  البحث،  كرا�سي  مجل�س  رئي�س  ونائب  العلمي  والبحث  العليا 
الكر�سي الدكتور فليب بوتريا، ومدير برنامج كرا�سي البحث المكلف 
هذا  واإنجاز  نجاح  في  جهودهم  على  العنزي  زيد  بن  �سالح  الدكتور 

البرنامج التدريبي.
وكيل عمادة مركز درا�سة الطالبات لل�سوؤون الفنية

د. منصور بن عمر السحيبانيد. عمر بن عبدالعزيز المحمود
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الرفاعي: الدراسة األكاديمية ال قيمة لها إن لم نستطع أن نترجمها واقعًا عمليًا

بهدف تلبية حاجة السوق بكوادر وطنية على قدر عاٍل من المهنية

إطالق نادي اإلعالم الجديد بالشراكة بين كلية 
اإلعالم واالتصال وقناة الجامعة

ف������ي اإط�����������ار ت����ع����زي����ز ال����ج����وان����ب 
ال�سبل  ودع���م  للجامعة،  الإع��الم��ي��ة 
ك����اف����ة ل���خ���دم���ة ر�����س����ال����ة ال��ج��ام��ع��ة 
من�سوبيها  دعم  اإلى  اإ�سافة  وروؤيتها، 
ف����ي ال���م���ج���الت الإع����الم����ي����ة ك���اف���ة، 
والت�سال  الإع��الم  كلية  عميد  د�سن 
الرفاعي  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  الأ���س��ت��اذ 
ومدير قناة الجامعة الدكتور محمد 
ال�����دك�����ان، ن������ادي الإع��������الم ال��ج��دي��د 
ب���ال���ج���ام���ع���ة، وذل������ك ب��ح�����س��ور ب��ط��ل 
العالم في الخطابة المهند�س محمد 
ال���ق���ح���ط���ان���ي، والإع������الم������ي م��ح��م��د 
المو�سى، وعدد كبير من طالب كلية 

الإعالم والت�سال.
ال��رف��اع��ي  ع���ب���داهلل  اأ.د.  واع���ت���ب���ر 
ن��ادي الإع���الم الجديد يوماً  اإط��الق 
م��ه��م��اً ل��ك��ل��ي��ة الإع�������الم والت�������س���ال، 
م������وؤك������داً اأه����م����ي����ة الأن���������س����ط����ة غ��ي��ر 
م�سيراً  الإع���الم،  لطالب  المنهجية 
اإل������ى اأن������ه ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اأه��م��ي��ة 
اأنها ل قيمة  اإل  الأكاديمية  الدرا�سة 
لها اإن لم ن�ستطع اأن نترجمها واقعاً 

عملياً.
ال���رف���اع���ي:  ع����ب����داهلل  اأ.د.  وق������ال 
اإن ك��ل��ي��ة الإع�����الم والت�������س���ال ت��ق��دم 
المعرفة وهذا �سيء مهم جداً للفرد 
ما�سة  والحاجة  والوطن  والمجتمع 
لأبنائها  هي  الكلية  اأن  م��وؤك��داً  اإل��ي��ه، 
�ساب في هذا  الأول��ى ولكل  بالدرجة 
والت�����س��ال،  الإع�����الم  يعنيه  ال��وط��ن 
الدعم  الكلية  ه��ذه  من  يجد  و�سوف 
وال�������س���در ال���رح���ب، م�����س��ي��راً اإل����ى اأن 
دائًما  تعتز  والت�سال،  الإع��الم  كلية 
ب��ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا ال��م��ب��دع��ي��ن، 
ال��ذي��ن ي��وؤ���س�����س��ون ل��ق��اع��دة اإع��الم��ي��ة 
ت�ستكمل  اأن  ت�ستطيع  واع��دة،  وطنية 
م�����س��ي��رة ال��ت��م��ي��ز ل���ل���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة 
القطاع  تعمل في هذا  التي  الموؤهلة 

الحيوي.
واأو���س��ح اأن اإط���الق ن��ادي الإع��الم 
الجديد بجامعة الإم��ام، ياأتي �سمن 
الجهود المتنوعة التي تقدمها الكلية 
بدعم وتحفيز كبير من معالي مدير 
�سليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الجامعة 
بن عبداهلل اأبا الخيل الذي يذلل كل 

العقبات اأمام الكلية لتحقيق التكامل 
المهني  ال��ق��ط��اع��ي��ن  ب��ي��ن  ال��م��ط��ل��وب 

والأكاديمي.
قناة  ف��ي  للعاملين  ال�سكر  وق����ّدم 
ال��ج��ام��ع��ة وع���ل���ى راأ����س���ه���م ال��دك��ت��ور 
محمد ال���دك���ان ال���ذي ي��ع��د ن��م��وذج��اً 

ل����الأ�����س����ت����اذ ال���ج���ام���ع���ي ال���م���ت���ف���اع���ل 
ال���م���ت���ع���دي ل�����ح�����دود ال��ت��خ�����س�����س، 
والأعمال الكبيرة التي تقدمها القناة 
وم��ن  وموؤ�س�ساتها  ال��ج��ام��ع��ة  لأب��ن��اء 

�سمنها كلية الإعالم والت�سال.
واأك�����������د ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة الإع���������الم 

الفعاليات  تنظيم هذه  اأن  والت�سال 
مائة  بن�سبة  الكلية  ط��الب  بها  يقوم 
“خلية  اأن  اإل�����ى  م�����س��ي��راً  ب��ال��م��ائ��ة، 
الإع���الم الجديد  ن��ادي  النحل” ف��ي 
ون������ادي ال��م�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
اأن  اأراد  ل��م��ن  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ���س��ت��وا���س��ل 

ي��ت��م��ك��ن م���ن ال��م��ع��رف��ة الإع���الم���ي���ة، 
واأب�����داً  دائ���م���اً  ال��ك��ل��ي��ة ح��ا���س��رة  واأن 
ال�سكر  مقدماً  الفعاليات،  ه��ذه  ف��ي 
ف��رداً  ال�سباب  ل��ه��وؤلء  لهذا  والتحية 
الذي يجعلنا  الأمل  باعتبارهم  فرداً 
نتجاوز حدود ما ن�ستطيع اأن نقدمه.

اإثراء ال�صغف
م�����ن ج����ان����ب����ه، اأك��������د م����دي����ر ق���ن���اة 
ال��دك��ان،  ال��دك��ت��ور محمد  ال��ج��ام��ع��ة 
اأن الإع���الم ل��ه ت��ح��ولت ول��ه مراحل 
اأن ع�سر الإع��الم الجديد  وبال �سك 
متكاملة  ك��م��ن��ظ��وم��ة  ج��م��ي��ع��اً  واأن���ن���ا 
م���ن ال�����س��ب��اب وال��ج��ام��ع��ة وال��ك��ل��ي��ات 
ول  عنها  بمعزل  نكون  لن  والقنوات 
ونوؤثر  معها  ونتفاعل  نعي�سها  اأن  بد 
والمفيد  الجميل  منها  ون�سنع  فيها 
لهذا الوطن ولهذا المجتمع ولهوؤلء 

ال�سباب كلهم وكلهم ي�ستحقون.
ن��ادي الإع���الم الجديد  اإن  وق���ال: 
ات���خ���ذ م����ن ال����ل����ق����اءات وال��ف��ع��ال��ي��ات 
قناة  بين  م��ا  بالتعاون  يقيمها  التي 
والت�����س��ال  الإع����الم  وكلية  الجامعة 
اأن����ه����ا ت���ث���ري ج���ان���ب ال�������س���غ���ف ل���دى 
اإل��ى  واهتماماته  باأن�سطته  ال�سباب، 
ح���ي���ث الآف��������اق الإب����داع����ي����ة الأو�����س����ع 
لنكون في المقعد الأول في �سفوف 

الح�سور والتاأثير الإعالمي.
ال�سكر  الجامعة  قناة  مدير  وق��دم 
ل��م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ع���ب���داهلل اأب���ا 
ال��خ��ي��ل ال���داع���م ل��ه��ذه ال��م�����س��روع��ات 
ال�سكر  ق��دم  كما  ال��رائ��دة،  ال�سبابية 
اأ.د.  والت�سال  الإع���الم  كلية  لعميد 
محمد الرفاعي على رعايته الكريمة 
للنادي ودعمه الدائم لهذه المبادرات 

والفعاليات. 
التكيف مع التغيير

وفي لقائه المفتوح مع طالب كلية 
المهند�س  روى  والت�����س��ال  الإع����الم 
محمد القحطاني ق�سته في التحول 
م��ن ال��ت��اأت��اأة و���س��خ��ري��ة ال��زم��الء اإل��ى 
الخطابة  ف��ي  للعالم  بطاًل  التتويج 

)التو�ستما�سترز( لعام 2015م.
مع  “التكيف  ع���ن  ح��دي��ث��ه  وف����ي 
التغيير”، اأكد القحطاني اأن التغيير 
واأن  قادم ل محالة  الحياة وهو  �سنة 
من لم يكن لديه القدرة على التكيف 
م���ع ال��ت��غ��ي��ي��ر ال�����ذي ي��ح�����س��ل ح��ول��ه 
وي���ط���ور م���ن ن��ف�����س��ه ف��ق��د ح��ك��م على 
ب�سركة  مثاًل  و�سرب  بالنفي،  نف�سه 
نوكيا كيف اختفت من المناف�سة اأمام 

»مدخل إلى عالم التصوير واإلنتاج 
السينمائي«.. أولى دورات نادي اإلعالم

التدريبية  دورات����ه  اأول���ى  بالجامعة  ال��ج��دي��د  الإع����الم  ن���ادي  نظم 
وقدمها  ال�سينمائي"،  والإن��ت��اج  الت�سوير  عالم  اإل��ى  "مدخل  بعنوان 
الما�سيين  والأرب��ع��اء  الثالثاء  يومي  الخمي�س"  "�سعود  ال�سينمائي 
تحت رعاية عميد كلية الإعالم والت�سال بالجامعة الأ�ستاذ الدكتور 

عبداهلل الرفاعي وب�سراكة مع قناة الجامعة.
وت���اأت���ي ه���ذه ال�����دورة ���س��م��ن ع���دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ينظمها 
وتنمية  بالتدريب،  الإعالمية  الطالب  مواهب  �سقل  بهدف  النادي 
في  ال��ح��دي��ث��ة  الأدوات  م��ع  الأم���ث���ل  للتعامل  وق��درات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
مجالت الإعالم، خا�سة الإعالم الجديد، عبر الإنتاج على م�ستوى 
الإعالمية  والخبرات  بالموؤ�س�سات  والحتكاك  والمجموعات  الأفراد 

تلقاه  م��ا  الميداني، وبين  ال��ت��دري��ب  ال��دم��ج بين  ال��ب��ارزة م��ن خ��الل 
الطالب على مقاعد الدرا�سة من روؤى ونظريات، مما يكر�س تحقيق 
الفائدة المرجوة للطالب، وفق الطموحات الكبيرة التي ت�سعى اإليها 
الجامعة. و�سملت الدورة محاور عدة، كان اأبرزها: معرفة اأ�سا�سيات 
توزيع  وكيفية  العد�سات،  اأن��واع  ا�ستخدام  وط��رق  الكاميرا،  اإع���دادات 

الإ�ساءة اأثناء الت�سوير.
وفي ختام الدورة، ا�ستلم المتدربون الذين بلغ عددهم 40 متدرباً، 
حققوها  التي  وال�ستفادة  �سعادتهم  ع��ن  معبرين  ح�سور،  �سهادات 
اإقامة مثل هذه  ال�ستمرار في  اأهمية  ال��دورة، م�سددين على  خالل 

الدورات.
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الهواتف  �سناعة  �سركات  ال�سركات، 
ال���ذي ت��اأخ��رت ك��ث��ي��راً وح��ت��ى الآن لم 
ال�سركات  لم�ستوى  ت�سل  اأن  ت�ستطع 

الأخرى. 
الخطابة  في  العالم  بطل  وذك��ر 
يتطلب  ال��ت��غ��ي��ي��ر  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  اأن 
خم�س خطوات كاأ�سابع اليد، اأولها 
الإبهام، ويمثل الحال، وي�ستخدمه 
ك��ث��ي��رون ف���ي ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ال��ر���س��ا 
ويمثل  ال�سبابة  ال��ث��ان��ي  ع��دم��ه،  اأو 
ال��ث��ال��ث ويمثل  الإ���س��ب��ع  ال���ه���دف، 
ال��م��ع��ن��ى وي��ت��ط��ل��ب الإج�����اب�����ة ع��ن 
والإ�سبع  ه��ذا؟  اأفعل  لماذا  �سوؤال: 
ويمثل  ال���زواج،  ال��راب��ع مكان خاتم 
ال����ع����الق����ات، ف����ال ي����وج����د اإن�������س���ان 
م�ساعدة  دون  وح��ده  النجاح  حقق 
الآخ���ري���ن، واأم����ا ال��خ��ام�����س فيمثل 

الإ�ستراتيجية نحو التغيير.
مذكرة تعاون

وج���������اءت خ����ط����وة اإط���������الق ن�����ادي 
الإعالم الجديد عقب توقيع مذكرة 
والت�سال  الإع���الم  كلية  بين  ت��ع��اون 
اأهمية  على  للتاأكيد  الجامعة  وقناة 
اأ���س��ات��ذة  اأك��ب��ر م��ن  ال���س��ت��ف��ادة ب�سكل 
الإعالم المتخ�س�سين، خ�سو�ساً من 
الإع��الم  في  الميدانية  الخبرة  ذوي 
الروؤى  وتقديم  المقروء،  اأو  المرئي 
التطويرية وتدريب الكوادر الب�سرية 
م����ن ط�����الب ال��ك��ل��ي��ة ب���وج���ه خ���ا����س، 
وط����الب ال��ج��ام��ع��ة وم��ن�����س��وب��ي ن��ادي 

الإعالم الجديد بوجه عام.
ك���م���ا ت�����س��م��ن��ت ال���م���ذك���رة ت��ع��زي��ز 
الإع��الم  كلية  بين  التعاون  م��ج��الت 
والت���������س����ال وق����ن����اة ال���ج���ام���ع���ة ف��ي 
ال��ت��دري��ب الإع���الم���ي ال��م��ي��دان��ي من 
خالل خطة تدريبية ت�ستهدف �سقل 
ال��ق��درات لطالب  وتنمية  ال��م��واه��ب، 

وطالبات الكلية.
تتولى  اأن  على  التفاقية  ون�ست 
ق���ن���اة ال���ج���ام���ع���ة الإ�������س������راف ال��ف��ن��ي 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى م�������س���روع ت��ط��وي��ر 
وت�������س���غ���ي���ل اأ�����س����ت����ودي����وه����ات ال��ك��ل��ي��ة 
ال��م��خ�����س�����س��ة ل��الإن��ت��اج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي 
المواد  واإن��ت��اج  الإع��الم��ي،  والتدريب 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��ق�����س��ي��رة، وال���م���واد 
ال��م��رئ��ي��ة ال��م��خ�����س�����س��ة ل��ل��ن�����س��ر على 
الن�سر  و�سائل  من  وغيره  اليوتيوب 
ال���ح���دي���ث���ة، ب���ه���دف ال��م�����س��اه��م��ة في 
تقديم منتجات تلفزيونية ذات جودة 
عالية، �سواء على م�ستوى م�سروعات 

ال��م��ب��ادرات  م�ستوى  على  اأو  التخرج 
الطالبية لتنمية المواهب والقدرات 

الإعالمية.
وي�����س��ع��ى ن����ادي الإع������الم ال��ج��دي��د 
في  البارزين  الممار�سين  ل�ست�سافة 
ال��م��ج��ال الإع���الم���ي ل��ت��ق��دي��م دورات 
ال��ن��ادي،  لمن�سوبي  مكثفة  تدريبية 
تجاربهم  ع��ن  محا�سرات  تقديم  اأو 
الإع����الم����ي����ة، وك���ذل���ك ال���ت���ع���اون في 

والإلكتروني  الف�سائي  الن�سر  مجال 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ل��ط��الب 

الكلية، اأو نادي الإعالم الجديد.
اإدارة  الت��ف��اق  طرفا  �سيتولى  كما 
الق�سيرة  لالأفالم  مو�سمية  م�سابقة 
�سمن ن�ساطات نادي الإعالم الجديد 
دائ��رة  تو�سيع  على  والعمل  بالكلية، 
ال��م�����س��ارك��ة، ودع���م ال��و���س��ائ��ل لتعميم 
المملكة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��م�����س��اب��ق��ة 

بو�سفها  الم�سابقة  لأه��م��ي��ة  وذل���ك 
الأول�������ى م���ن ن��وع��ه��ا ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة 

العربية.
ويهدف نادي الإعالم الجديد اإلى 
ال��ك��وادر  ف��ي تخريج  رائ����داً  ي��ك��ون  اأن 
المتميزة في مجال  ال�سابة  الوطنية 
العلمية  القوة  تمتلك  التي  الإع��الم، 
لخو�س  الموؤهلة  العملية  والتجربة 
ال��ت��ج��رب��ة الإع���الم���ي���ة ب���اق���ت���دار في 

خ����دم����ة ال�����وط�����ن، و����س���ق���ل م���واه���ب 
ال����ط����الب الإع����الم����ي����ة ب���ال���ت���دري���ب، 
وتنمية مهاراتهم وقدراتهم للتعامل 
في  ال��ح��دي��ث��ة  الأدوات  م���ع  الأم���ث���ل 
م���ج���الت الإع������الم، خ��ا���س��ة الإع����الم 
ال��ج��دي��د ع��ب��ر الإن���ت���اج ع��ل��ى م�ستوى 
الأف�����راد وال��م��ج��م��وع��ات والح��ت��ك��اك 
الإعالمية  وال��خ��ب��رات  بالموؤ�س�سات 

البارزة.

برامج تدريبية
ك��م��ا ي��ه��دف اإل���ى ت��دري��ب ال��ط��الب 
من  التجربة  واإك�سابهم  والطالبات 
المكثفة،  التدريبية  البرامج  خ��الل 
الفعلية  للم�ساركة  الطالب  وتاأهيل 
ف���ي ال��م��وؤ���س�����س��ات الإع���الم���ي���ة اأث��ن��اء 
المتاحة،  الفر�س  بح�سب  درا�ستهم 
وت������دري������ب ال�����ط�����الب ع����ل����ى اأح�������دث 
في  ال��م��وج��ودة  والتقنيات  ال��و���س��ائ��ل 
ال��م��وؤ���س�����س��ات الإع���الم���ي���ة ال��م��م��ي��زة، 
لتغطية  دوري������ة  ن�������س���رات  واإ������س�����دار 
بمجال  المرتبطة  كافة  الم�ستجدات 
الإع���������الم الإل����ك����ت����رون����ي وال���ت���ع���اون 
م���ع ال��ج��ه��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة الأك��ادي��م��ي��ة 
وتح�سين  تطوير  اأجل  من  والمهنية 
اأداء الإعالم الإلكتروني العربي على 

�سبكة الإنترنت.
ك���ذل���ك ت���ق���دي���م درا������س�����ات ع��ل��م��ي��ة 
الق�سايا  ح���ول  م��ت��ق��دم��ة  واأك��ادي��م��ي��ة 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب�����الإع�����الم، وال��ت��ح��ل��ي��الت 
ال����درا�����س����ات ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وت��ق��دي��م 
الحلول حول الإ�سكاليات التي تواجه 
على  والعمل  الجديد،  الإع��الم  تطور 
الرت����ق����اء ب��ال��م��ح��ت��وى الإل���ك���ت���رون���ي 
العربي المتنوع على �سبكة الإنترنت، 
واإت�����اح�����ة ال���ف���ر����س���ة اأم��������ام ال���ط���الب 
لعر�س اإبداعاتهم الفنية والإعالمية 
ل����ل����ج����م����ه����ور، اإ������س�����اف�����ة اإل���������ى ج����ذب 
في  المحلية  الإع��الم��ي��ة  الموؤ�س�سات 
الدولة لالطالع على اإنجازات الطلبة 

وتوفير فر�س العمل فيما بعد.
وي�������س���ع���ى ال������ن������ادي اإل��������ى ت��م��ك��ي��ن 
ال���ط���الب م���ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ����س���رار 
الإعالمي و�سعوباته وفر�سه  العمل 
ال��م��م��ك��ن��ة، م���ن خ���الل ال��ت��دري��ب في 
ك���ب���ري���ات ال��م��وؤ���س�����س��ات الإع���الم���ي���ة، 
واأك����ث����ره����ا ت����اأث����ي����راً، واأق�����دره�����ا ع��ل��ى 
���س��ي��اغ��ة ال����روؤي����ة وال�������راأي ال��خ��ا���س 
الت�سال  م��ن  ال��ط��الب  وتمكين  بها، 
من  العريقة  الإعالمية  بالموؤ�س�سات 
خ���الل ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب وال���زي���ارة 
لفتح اآفاق العمل لهم في الم�ستقبل، 
ول��ال���س��ت��ف��ادة م���ن ب���رام���ج ال��ت��دري��ب 
وخريجات  لخريجي  التوظيف  ف��ي 
ه���ذه الأق�����س��ام، وت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ة �سوق 
ال��ع��م��ل الإع���الم���ي ب���ك���وادر اإع��الم��ي��ة 
التعامل في  ق��ادرة على  �سابة  وطنية 
من  عالية  ب��ق��درة  الإع��الم��ي  الحقل 
المهنية وبا�ستعداد كاف من التاأهيل 

والتدريب.

الدكان: “نادي اإلعالم الجديد” إلثراء جانب الشغف لدى الشباب حيث اآلفاق اإلبداعية

محمد القحطاني يروي قصة التحول من التأتأة وسخرية الزمالء 
للتتويج بطاًل للعالم بالخطابة )التوستماسترز( لعام 2015م
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ت�سهد الجامعة حركة اإن�سائية �سخمة تهدف اإلى تعزيز 
بنيتها التحتية وتطوير مرافقها الحيوية لتواكب النه�سة 
مثالية  بيئة  وت��وف��ر  ال��م��م��ل��ك��ة،  تعي�سها  ال��ت��ي  التعليمية 
ومحفزة ت�ساعد الطالب على التعلم، حيث تم النتهاء من 
ا في  تنفيذ عدد من الم�سروعات، فيما ل يزال العمل جاريًّ
الأداء  التي ت�ساعد في تح�سين  الم�سروعات  اآخر من  عدد 
ت�سهده  ال��ذي  والنوعي  الكمي  التطور  وتواكب  الجامعي، 
التح�سيل  �ُسبل  وتي�سر  المجالت،  مختلف  في  الجامعة 

العلمي الجيد وتجعل الطالب في عملية تعلم م�ستمر.
الفنية  ال�سوؤون  على  العام  الم�سرف  الم�ست�سار  واأ���س��ار 
ال��م��ه��ن��د���س م��ح��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ج���ري���ان اإل�����ى اأن 
والم�سروعات  بالجامعة  المحيطة  ال�سخمة  الم�سروعات 
على  ط��راأت  التي  والزيادة  الجامعي  الحرم  داخ��ل  الكبيرة 
ق��ب��ول ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ف��ي ه���ذا ال��ع��ام �سببت بع�س 
تقديم  على  تعكف  الفنية  ال�سوؤون  واأن  ال��م��روري،  الزحام 
واأن  والزائرين،  اأجل راحة الطالب  والبدائل من  الحلول 

حل هذه الم�سكالت �سمن اأولوياتها.
المهند�س  اأو�سح  الجامعة،  المواقف في  وحول م�سكلة 

�سنوات  منذ  عندما خططت  الجامعة  اأن  الجريان  محمد 
دخلت  ث��م  وال��دي��ن��ي��ة،  ال�سرعية  للعلوم  مخ�س�سة  ك��ان��ت 
الآل��ي  والحا�سب  الهند�سة  كلية  مثل  ج��دي��دة  تخ�س�سات 
والقت�ساد والعلوم الإداري��ة وكلية العلوم، وهذا لم يوؤخذ 
في العتبار �سابقاً، وبالتالي تم تطوير وتعديل المخطط 
مواقف  تحويل  اإل��ى  التوجه  ثم  الجامعية  للمدينة  العام 
ال�سيارات ال�سطحية اإلى مواقف متعددة الأدوار وتنفيذها 

يتطلب بع�ساً من الوقت.

واأ����س���ار اإل����ى اأن ال��ج��ام��ع��ة -ح���ال���ي���اً- ت�����س��ه��د ع�����دداً من 
الم�سروعات، ومن الموؤكد اأن هذه الم�سروعات اأثرت على 
ع��دد ال��م��واق��ف، وال��م��واق��ف ال��ت��ي ك��ان��ت تنفذ ف��ي ال�سابق 
اأم��ا الآن ف�سيكون هناك م��واق��ف ف��ي كل  اأر���س��ي��ة،  م��واق��ف 
اأن  ب��د  ل  ف��ت��رة  فهي  اأدوار،  ع��دة  م��ن  تتكون  ج��دي��د  مبنى 

نتكيف معها ولن تطول -اإن �ساء اهلل-.
عدة  مواقف  هناك  الجريان:  محمد  المهند�س  وق��ال 
المواقف  مثل  طاقتها  بكامل  ال��ط��الب  ي�ستثمرها  ول��م 

من  ال�سرقية  ال�سمالية  الجهة  ف��ي  ال��واق��ع��ة  ال�سطحية 
بع�س  اأن  اإل  ���س��ي��ارة(،   4000 ت�ستوعب  )ال��ت��ي  ال��ج��ام��ع��ة 
الطالب يعزفون عن هذه المواقف ب�سبب بعدها، موؤكداً 
ذلك  عالجت  الجامعة  اأن  اإل  ن�سبياً،  يعتبر  البعد  هذا  اأن 
بتنفيذ  الجامعة  �ستقوم  كما  ت��رددي��ة،  ح��اف��الت  بتوفير 
ثالثة مواقف متعددة الأدوار لخدمة المنطقة التعليمية، 
وتعمل على توفير مواقف موؤقتة لحل هذه الم�سكلة في 

الفترة الحالية.

ثالثة مواقف متعددة األدوار 
لخدمة المنطقة التعليمية

المواقف السطحية 
في الجهة الشمالية 
الشرقية تسع 4000 
سيارة ولم تستوعب 

بكل طاقتها

العتيبي مدير  فرح  المهند�س عبداهلل  اأعلن 
المرحلة  اأعمال  انتهاء  الهند�سية،  الإدارة  ع��ام 
الأولى من م�سروع الأعمال التكميلية بالمعهد 
تطوير  عملية  �سمن  وذل��ك  اأم��ل��ج،  ف��ي  العلمي 
خالل  م��ن  بالجامعة  العلمية  المعاهد  مباني 
في  والتعليمية  العملية  الح��ت��ي��اج��ات  درا���س��ة 
تعليمية  بيئة  اأف�سل  لتوفير  وذل��ك  المعاهد، 

للطالب والمعلمين.
التطوير  خ���الل عملية  ت��م  اأن���ه  اإل���ى  واأ����س���ار 
الطاقة  ل��زي��ادة  للف�سول  ج��دي��د  ج��ن��اح  اإن�����س��اء 
للعلوم  معمل  واإن�����س��اء  للمعهد،  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

بمعايير فنية عالية، وبهو للطالب وتكييفه.
�سملت  التطوير  عملية  اأن  العتيبي  واأو���س��ح 
ال�ستيعابية  قدرتها  ل��زي��ادة  ال�سيارات  م��واق��ف 
وواج����ه����ات ال��م��ب��ن��ى ال��ق��دي��م وت��رم��ي��م اأج��ن��ح��ة 
الف�سول القديمة وجميع دورات المياه، اإ�سافة 
اإلى الق�سم الإداري للمبنى. كما �سمل التطوير 
زراع�������ة م��ل��ع��ب ال��م��ع��ه��د ب��ال��ع�����س��ب ال�����س��ن��اع��ي 

العالمية،  الفنية  الموا�سفات  ح�سب  الأخ�سر، 
ووف������ق اأع����ل����ى م�����س��ت��وي��ات ال�����ج�����ودة، وت��ك��ال��ي��ف 
منتظم  ب�سطح  ويتميز  المنخف�سة،  ال�سيانة 
وق����وي ل��ت��ح��رك ال���ك���رة ب�����س��ورة ج���ي���دة، وي��وف��ر 
لموا�سفات  وذلك طبقاً  للكرة،  ان�سيابية  حركة 
التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. واأكد مدير 
نقلة  يعتبر  الم�سروع  اأن  الهند�سية  الإدارة  عام 

درا�سة  روع��ي  حيث  القديمة؛  المعهد  لمباني 
للمعاهد،  والمت�سارعة  الحديثة  الحتياجات 
وذلك لتوفير بيئة تعليمية منا�سبة، من خالل 
يذكر  المعهد.  مبنى  عنا�سر  وتطوير  تجهيز 
الرا�سد  عبداللطيف  �سركة  الم�سروع  منفذ  اأن 
ج�سور  مكتب  ال�ست�ساري  وباإ�سراف  للمقاولت 

لال�ست�سارات الهند�سية.

ضمن خطة تطوير مباني المعاهد العلمية القائمة

انتهاء المرحلة األولى من تطوير مبنى 
المعهد العلمي في أملج

المستشار المشرف على الشؤون الفنية:
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تعد اإدارة المناف�سات وح�ساب الكميات بالجامعة اإحدى 
مع  ت�سارك  حيث  الفنية،  لل�سوؤون  التابعة  الإدارات  اأه���م 
اإع���داد  ف��ي  وال��م��ت��اب��ع��ة  التخطيط  واإدارة  ال��م��ال��ي��ة  الإدارة 
يخ�س  فيما  للجامعة  التنمية  وخطة  الميزانية  م�سروع 

البرامج والم�سروعات.
ال��م��ي��زان��ي��ة  ف���ي  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ي�����س��در  م���ا  الإدارة  وت��ت��اب��ع 
والم�سروعات،  البرامج  واع��ت��م��ادات  تكاليف  م��ن  ال�سنوية 
عقود  جميع  وتر�سية  الإدارات  تبليغ  عن  الم�سوؤولة  وه��ي 
ال��ب��رام��ج وال��م�����س��روع��ات ال�����س��ن��وي��ة وال��ج��اري��ة، م��ع تدقيق 
وروده���ا  ف���ور  لل�سرف  الم�ستحقة  الم�ستخل�سات  جميع 
م�ساركتها  اإل��ى  اإ�سافة  والتعليمات،  الأنظمة  وفق  ل��الإدارة 
لبرامج  ال�سنوية  التقارير  اإع����داد  ف��ي  الم�سروعات  اإدارة 

وم�سروعات الجامعة.
واأو�سح المدير العام لإدارة المناف�سات وح�ساب الكميات 

ال��م��ه��ن��د���س ع���ب���داهلل ب���ن ن��ا���س��ر ال�����س��ن��د، اأن 
البرامج  ومتابعة  ب��اإع��داد  تهتم  الإدارة 

وال���م�������س���روع���ات ال���ت���ي ت�����س��در في 
م���ي���زان���ي���ة ال���ج���ام���ع���ة، وي�����س��م��ل 

الإدارات  ت���ب���ل���ي���غ  ال����ع����م����ل 
ال���م�������س���رف���ة ع���ل���ى ال���ب���رام���ج 
يخ�سها  بما  وال��م�����س��روع��ات 
م����ن ت���ك���ال���ي���ف واع����ت����م����ادات 
����س���درت ل��ه��ا ف���ي ال��م��ي��زان��ي��ة 

وح��ث��ه��ا ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ب��ن��وده��ا 
والرفع لل�سرف.

ت�����س��م��ل  ال���م���ه���ام  اأن  واأ������س�����اف 
ك���ذل���ك ا���س��ت��الم م�����س��ت��ن��دات ال��ب��رام��ج 

الإدارات  م����ن  ال����ج����دي����دة  وال���م�������س���روع���ات 
اأو بال�سراء المبا�سر،  الم�سرفة وطرحها في مناف�سة عامة 
والرت���ب���اط على م��ا ت��م اع��ت��م��اده م��ن ال��ل��ج��ان المخ�ض�ضة 
والتر�سية وتوقيع العقود الالزمة واإبالغ الجهات الرقابية 
والإدارات  المخت�سة  الحكومية  الجهات  وت��زوي��د  ت��م،  بما 
المعنية بالجامعة بن�سخ من العقود وم�ستنداتها، وتدقيق 
الم�ستخل�سات الواردة لالإدارة والم�ستحقة لل�سرف تمهيداً 

ل�سرفها من الإدارة المالية.
اإدارة المناف�سات وح�ساب الكميات تقوم  اأن  وتابع ال�سند 
باإجراء المناقالت بين البرامج والم�سروعات خالل  اأي�ساً 
ال�سنة ال��م��ال��ي��ة، واإ����س���دار ال��دف��ع��ات ال��م��ق��دم��ة، م��ع حفظ 
الم�ستخل�سات  ومتابعة تخفي�سها �سمن  اأ�سول �سماناتها 
الإدارة  من  كاًل  ت�سارك  الإدارة  اأن  اإلى  م�سيراً  الم�ستحقة، 
م�سروع  اإع����داد  ف��ي  والمتابعة  التخطيط  واإدارة  المالية 
الميزانية وخطة التنمية، واإعداد التقارير ال�سنوية لرفعها 
العمل  �سير  فيها  والمو�سح  المخت�سة  الحكومية  للجهات 

للبرامج والم�سروعات ون�سب الإنجاز وال�سرف.
وح�ساب  المناف�سات  اإدارة  اأن  ال�سند  المهند�س  وب��ي��ن 
وهو  “المناف�سات«  الأول:  اأق�����س��ام؛  اأرب��ع��ة  ت�سم  الكميات 

الق�سم الذي يخت�س بطلب 
العرو�س، مو�سحاً اأنه بعد 
موافقة �ساحب ال�سالحية 
العملية يتم مخاطبة  على 
لتزويد  المعنية  ال��ج��ه��ات 
ال�����ض��روط  ب��ك��را���ض��ة  الق�ضم 
وال����م����وا�����س����ف����ات ال���ف���ن���ي���ة 
ال����������الزم����������ة ل������الأع������م������ال 
ال���م���ط���ل���وب���ة ال����ت����ي ي��م��ك��ن 
العرو�س،  طلب  بموجبها 
�سواء من خالل المناف�سات 

العرو�س  فتح  بعد  اأن���ه  اإل���ى  م�سيراً  ال���دع���وات،  اأو  ال��ع��ام��ة 
العام  الم�سرف  الم�ست�سار  ل�سعادة  واإر�سالها  تفريغها  يتم 
المخت�سة  ل��الإدارة  التوجيه  اأجل  الفنية من  ال�سوؤون  على 

لدرا�ستها من الناحية الفنية والمالية.
واأو�سح ال�سند اأنه بعد ورود موافقة 
م���ع���ال���ي م����دي����ر ال���ج���ام���ع���ة ع��ل��ى 
ت��و���س��ي��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��م��خ��ت�����س��ة 
للعملية،  المقدمة  ب��درا���س��ة 
يقوم الق�سم بمخاطبة ق�سم 
على  والميزانية  الرت��ب��اط 
ال��م��ب��ل��غ ال������الزم ل��ل��ع��م��ل��ي��ة، 
التعميد  خ��ط��اب  اإع����داد  ث��م 
وال��ع��ق��د وخ��ط��اب��ات الإب����الغ 

للجهات المعينة.
واأ�����س����ار اإل�����ى اأن�����ه ي���ق���وم اأي�����س��اً 
بتزويد ديوان المراقبة العامة بالعقد 
الجهات  ت��زوي��د  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  وبم�ستنداته، 
والدخل/  الزكاة  )م�سلحة  بالعقد  الدولة  في  المخت�سة 

الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية(.
وبين مدير اإدارة المناف�سات اأن مهام الق�سم ت�سمل اأي�ساً 
وم�ستنداته  بالعقد  بالجامعة  المخت�سة  الإدارات  تزويد 
ال��م��راج��ع��ة  اإدارة  ال��م��ال��ي��ة/  الإدارة  ال��م�����س��رف��ة/  )ال��ج��ه��ة 

الداخلية/ اإدارة التخطيط 
وال��م��ي��زان��ي��ة وال��م��ت��اب��ع��ة/ 
ويزود  الم�سروعات(،  اإدارة 
ق�����س��م ال��ت��دق��ي��ق وال�����س��رف 
بالعقد  المناف�سات  ب����اإدارة 
وم�����س��ت��ن��دات��ه، وب��ع��د رج��وع 
المراقبة  دي��وان  العقد من 
ال�����ع�����ام�����ة وع�����������دم وج�������ود 
م�����الح�����ظ�����ة ي�����ت�����م ح���ف���ظ 
اإع������داد  اأو  ال���م�������س���ت���ن���دات، 
الإج������اب������ة ع�����ن م��الح��ظ��ة 

ديوان المراقبة العامة اإن وجدت.
المناف�سات  اإدارة  من  الثاني  الق�سم  اأن  ال�سند  واأو���س��ح 
وح�ساب الكميات هو العقود والميزانية، وهو الم�سوؤول عن 

اإدخال بيانات العتمادات والتكاليف ال�سنوية 
من واقع الميزانية في الحا�سب الآلي 

و�سجالت الإدارة وتحديثها ح�سب 
التي  التعديالت  اأو  المناقالت 

تتم، واإجراء الرتباطات على 
الع���ت���م���ادات ل��ل��م�����س��روع��ات 
وال��ب��رام��ج وال��ع��م��ل��ي��ات وف��ق 
ن���م���اذج م����ح����ددة، م���ع عمل 
���س��ج��ل ل��ت��ل��ك الرت���ب���اط���ات 

وتحديث  وترتيبها  وحفظها 
البيانات ح�سب ما ي�ستجد على 

العقود.
اأي�����س��اً حفظ  م��ن مهامه  اأن  وب��ي��ن 

وت���رت���ي���ب اأ������س�����ول ال�������س���م���ان���ات ل��ل��دف��ع��ات 
المقدمة ومتابعتها، واإعداد خطابات التخفي�سات الالزمة 
لل�سمانات البنكية بعد التاأكد من �سحة المبالغ المطلوب 
العتمادت  بين  ال�سنوية  المناقالت  واق��ت��راح  تخفي�سها، 
والتكاليف وطلبات تعزيز البنود واإعداد الخطابات الالزمة 
بذلك، واإعداد البيانات الخا�سة عن البرامج والم�سروعات 

للجهات ذات العالقة.
وتابع ال�سند اأن الق�سم يراقب ال�سرف با�ستمرار واإعداد 
عن  �سنوي  رب��ع  تقرير  واإع���داد  حالته،  ع��ن  �سهري  تقرير 
عن  الإج��اب��ة  واإع���داد  والم�سروعات،  للبرامج  البنود  حالة 
الجهات،  م��ن  وغ��ي��ره  العامة  المراقبة  دي���وان  ملحوظات 
التعليم  �سندوق  وب��رام��ج  م�سروعات  متابعة  اإل��ى  اإ���س��اف��ة 

العالي واإعداد ال�سجالت الخا�سة لذلك.
واأ�ساف ال�سند اأن الق�سم الثالث ي�سمل التدقيق وال�سرف، 
وي��خ��ت�����س ب��ف��ت��ح م��ل��ف��ات ل��ك��ل م�����س��روع اأو اع��ت��م��اد ال��ب��رام��ج 
والم�سروعات في البابين الثالث والرابع بحيث تكون هذه 
وقت،  كل  في  اإليها  الرجوع  يتم  البيانات  مكتملة  الملفات 
واإجراء التدقيق المحا�سبي والم�ستندي لكل م�ستخل�س اأو 
الم�ستخل�سات  لالإجراءات ولالأنظمة، وحفظ  فاتورة وفقاً 

وترتيبها بما ي�سهل الرجوع اإليها في اأي وقت.
المهام  اأن  المناف�سات  اإدارة  مدير  واأ�ساف 
ت�سمل اأي�ساً تحديث نماذج الخال�سات 
م����م����ا ي���ت���ن���ا����س���ب م������ع ك������ل ح���ال���ة 
ت�سميم-  اإن�����س��ائ��ي��ة-  )اأع���م���ال 
اإ�����س����راف ت�����س��غ��ي��ل و���س��ي��ان��ة- 
ب�����رام�����ج اأخ��������������رى(، وع���م���ل 
دل��ي��ل لإج��������راءات ال��ت��دق��ي��ق 
ال��م��ح��ا���س��ب��ي وال��م�����س��ت��ن��دي، 
وي�������ت�������اب�������ع م��������ع ال�����ج�����ه�����ات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة )ال��م�����س��روع��ات- 
الت�سغيل وال�سيانة- المطابع- 
اإ�سافة  الحا�سب الآلي- وغيرها(، 
المالية حول  الإدارة  التن�سيق مع  اإلى 
مع  اإرف��اق��ه��ا  ال���الزم  الم�ستندية  المتطلبات 
ملفات  واإع��داد  والتعليمات،  لالأنظمة  وفقاً  الم�ستخل�سات 
الم�ستحقات  ع��ل��ى ح��ج��ز  ت��ن�����س  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ع��ام��ي��م  خ��ا���س��ة 
لجهات حكومية للعمل بموجبها والتن�سيق فيها مع وحدة 

الرتباط والجهات الأخرى(.
اإع��داد تقرير �سهري  اأن الق�سم ي�سمل كذلك  اإلى  واأ�سار 
وتقرير  ومراجعتها،  تدقيقها  تم  التي  الم�ستخل�سات  عن 
والم�سروعات  للبرامج  المطلوبة  المبالغ  عن  �سنوي  ربع 
اأ�سول  وترتيب  وحفظ  مناقلة،  اأو  تعزيز  اإل��ى  تحتاج  التي 
واأخيراً  والبرامج،  للم�سروعات  المواقع  ا�ستالم  محا�سر 
اإجراء ال�سبط الالزم لمتابعة توقيع الخال�سات وت�سجيل 
العهد وقطع الغيار لدى اإدارة الم�ستودعات، وتوزيع العمل 

في الوحدة بما يكفل عدم تاأخر �سرف الم�ستحقات.
الإداري����ة«، وهو  »ال�سوؤون  ال��راب��ع هو  الق�سم  اأن  واأو���س��ح 
الم�سوؤول عن الت�سالت الإدارية ومتابعة �سير المعامالت 
ومتابعة  الإدارة،  اأر���س��ي��ف  وت��رت��ي��ب  اإن��ج��ازه��ا  ي�سمن  ب��م��ا 
الأداء  تقارير  واإع��داد  وان�سرافهم  الإدارة  ح�سور من�سوبي 
والقيام باأعمال الن�سخ وتنظيم م�سروعات الإدارة والإ�سراف 

عليها.

من خالل 4 أقسام

إدارة المنافسات.. »دينامو« تطوير وتنفيذ خطط الجامعة 

تشارك في 
إعداد مشروع 

الميزانية 
وخطة التنمية

مسؤولة عن المشروعات الجديدة وطرحها في منافسة عامة أو بالشراء المباشر

تراقب 
الصرف 

باستمرار من 
خالل تقرير شهري 
وربع سنوي بشأن 

البرامج كافة

تختص 
بطلب العروض 
من الشركات 

ومخاطبة قسم 
االرتباط والميزانية 
على المبلغ الالزم 

للعملية

م. عبداهلل بن نا�صر ال�صند
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اختتام فعاليات البرنامج التعريفي بالمكتبة
كتبت: وفاء الفهيد

اخ��ت��ت��م��ت وك���ال���ة ع���م���ادة ����س���وؤون ال��م��ك��ت��ب��ات 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ب���رن���ام���ج )ال���ت���ع���ري���ف ب��ال��م��ك��ت��ب��ة( 
بمدينة الملك عبد اهلل للطالبات الم�ستجدات 
ف���ي ال�����س��ن��ة ال��ت��ح�����س��ي��ري��ة ب��ك��اف��ة ال��م�����س��ارات 
اللغة  لكلية  الم�ستجدات  ال��ط��ال��ب��ات  وك��ذل��ك 
الدين،  اأ�سول  وكلية  ال�سريعة  وكلية  العربية 
وك���ل���ي���ة الإع��������الم والت���������س����ال وك���ل���ي���ة ال��ع��ل��وم 
الطبيعية، والذي يهدف لزيادة وعي الطالبات 
ال��ت��ي تقدمها  ال��م��ك��ت��ب��ة وال���خ���دم���ات  ب��اأه��م��ي��ة 
المعلومات  ع��ن  ال��ب��ح��ث  بكيفية  وت��ع��ري��ف��ه��ن 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال��م��ك��ت��ب��ة وم�����س��ادره��ا ال��م��ت��ع��ددة 
تتيح  التي  الآلية  الفهار�س  ا�ستخدام  وطريقة 
من  المتنوعة  المكتبة  مقتنيات  ف��ي  البحث 
جامعية  ور�سائل  ودوري���ات  ومخطوطات  كتب 
المعلومات  م�سادر  وكذلك  متعددة  وو�سائط 
الإل��ك��ت��رون��ي��ة، وال���ت���ي ل��ه��ا اأه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة في 
من  رق��م��ي  ب�سكل  وال��م��ت��اح��ة  العلمي  ال��ب��ح��ث 
البحث  ي�سهل  التي  المعلومات  قواعد  خ��الل 
فيها من خالل �سبكة الإنترنت.  وا�ستفاد من 
وزع  م�ستجدة  م��ن2000 طالبة  اأكثر  البرنامج 
ال��ذي  للبرنامج  التعريفية  الحقائب  عليهن 

قدم  من قبل اأمينات المكتبة. 
���س��وؤون المكتبات  واأو���س��ح��ت وك��ي��ل��ة ع��م��ادة 
من  الهدف  الع�سكر  اأري��ج  الدكتورة  للطالبات 
في  ي��ق��ام  ال����ذي  بالمكتبة  ال��ت��ع��ري��ف  ب��رن��ام��ج 
رفع  في  ي�ساهم  حيث  درا�سي  ف�سل  كل  بداية 
والخدمات  المكتبة  باأهمية  ال��وع��ي  م�ستوى 

التي تقدمها  للطالبات.

لقاءات متنوعة لطالبات الدعوة 
اأق��ام ق�سم الدعوة في 
للدعوة  ال��ع��ال��ي  المعهد 
بالجامعة  والح��ت�����س��اب 
متنوعة  ل���ق���اءات  ث��الث��ة 
الم�ستجدات  للطالبات 
اللقاء  المعهد، وكان  في 
اإدارًي�����ا، وع��ق��د مع  الأول 
ال��دك��ت��ورة  الق�سم  وكيلة 
ع�����ب�����ي�����ر ال�����������س�����ل�����ه�����وب، 
وت������ح������دث������وا ف�����ي�����ه ع���ن 
روؤي����ة ور���س��ال��ة واأه����داف 
ال��ق�����س��م، وال���ن���ق���ا����س في 
ك���ي���ف���ي���ة ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ف��ي 
واأماكن  العلمي،  البحث 
طباعة  وكيفية  القاعات، 

الجداول، وغيرها.
اأما اللقاء الثاني فكان 
تدريبية  دورة  عن  عبارًة 
م���ه���اري���ة ع����ن م��ق��دم��ات 
برنامج  واأ����س���رار  وف��ن��ون 
األ���ق���ت���ه���ا   ، )ال����������������وورد( 

الطالبة / مها الرميح.
وك����ان ال��ل��ق��اء ال��ث��ال��ث 
)اإر��������س�������اًدا ع���ل���م���ًي���ا( ع��ن 
مقررات الق�سم ، وكيفية 
البحثية  الفكرة  اختيار 
تقع  ال���ت���ي  والأخ����ط����اء   ،
ف��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب��ات، األ��ق��ت��ه 
الدكتورة لمياء الطويل.

قسم التربية الخاصة يلتقي بطالباته المستجدات 
، ســارة  الســويح  : شــروق  تغطيــة 

المزيني ، حصة التميمي

العلوم الجتماعية ممثلة  نفذت كلية 
تعريفيا  ل��ق��اء  ال��خ��ا���س��ة  ال��ت��رب��ي��ة  بق�سم 
ترحيبيا بالطالبات الم�ستجدات باإ�سراف 
وح�����س��ور وك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة ووك��ي��ل��ة الق�سم 

الأ�ستاذة معجبة بنت �سالم القحطاني.
ورك����ز ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ت��ه��ن��ئ��ة ال��ط��ال��ب��ات 
والتعرف  بالق�سم  المقبولت  الجديدات 
على  احتياجهن ومتطلباتهن �سواء كانت 
على م�ستوى الجامعة اأو الق�سم، وتذليل 
وخلق  تواجههن،  التي  ال�سعوبات  كافة 
والق�سم  الطالبات  بين  للتوا�سل  فر�س 
بحياتها  ال��ط��ال��ب��ة  دم���ج  ف��ي  للم�ساهمة 

الجامعية الجديدة. 
وتحدثت خالل اللقاء الدكتورة �سعاد 
الأحمدي وكيلة الكلية عن اأهداف الكلية 
طالبات  تخدم  التي  ور�سالتها  واأهميتها 

ال��ك��ل��ي��ة ت�سعى  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  ال��ق�����س��م، 
بمجموعة  العمل  �سوق  احتياج  �سد  اإل��ى 
المتمكنات في مجال  المتخ�س�سات  من 
ال��ت��رب��ي��ة ال��خ��ا���س��ة م��ت�����س��ل��ح��ات ب��ال��دي��ن 
والعلم وحب الوطن وم�ساعدة الآخرين.

بالأنظمة  التعريف  على  اللقاء  وركز   
ال��ج��ام��ع��ي��ة وال��ك��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل ع����ام وق�����س��م 

ال��ت��رب��ي��ة ال��خ��ا���س��ة ب�����س��ك��ل خ���ا����س، مع 
الأكاديمي  الإر�ساد  عمل  طبيعة  تو�سيح 
وب���ع�������س ال����ل����وائ����ح ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وح���ث 
ال���ط���ال���ب���ات ع���ل���ى ب������ذل ال���ج���ه���د ل��رف��ع 
الأولى،  بال�سنوات  التح�سيلي  م�ستواهن 
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال��ح��ق��وق والل���ت���زام���ات 

الطابية اأهمية الن�ضباط. 

و���س��ه��د ال��ل��ق��اء ت���وزي���ع م��ج��م��وع��ة من 
ن�سرات  من  تتكون  الإر���س��ادي��ة  الحقائب 
وك���ت���ي���ب���ات وم����ط����وي����ات ت���ع���ري���ف���ي���ة وت���م 
تخ�سي�س ركن لل�سيافة، قبل اأن يختتم 
الطالبات  اأم��ام  الأ�سئلة  باب  بفتح  اللقاء 
�سفافية  بكل  ت�ساوؤلتهن  ع��ن  والإج��اب��ة 

وو�سوح.

40 طالبة 
شاركن في 

دورة عن 
التفكير اإلبداعي 

كتبت : رغد الغامدي - رزان القاضي

ال���ب���رام���ج  م�����ن  40 ط���ال���ب���ة  �����س����ارك����ت 
التفكير  دورة )مهارات  ف��ي  التح�سيرية 
الموهبة  عماده  نظمتها  التي  الإب��داع��ي( 
التعليمي  المبنى  ف��ي  والتميز،  والإب����داع 
321، �سمن الأن�سطة الدورية التي تقيمها 
ال��ع��م��ادة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات 

الإبداع للطالبات.﴿
في  الدكتوراه  وباحثة  المدربة  وذكرت 
ق�سم الإدارة والتخطيط التربوي فاطمة 
القحطاني اأن الدورة تتطرق لعدة محاور 
اأهمها تعريف الموهبة والإبداع، ومهارات 
التفكير الإبداعي وكيفية توظيفها ب�سكل 

عملي.
ال��دورة بع�س  وبينت القحطاني خالل 
�سفات الموهوب والمبدع والفروق بينها، 
الإب���داع���ي  التفكير  م��و���س��وع  ع��رف��ت  ك��م��ا 
التفكير  م��ه��ارات  تنمية  ومنها  واأه��داف��ه، 
الإبداعي، وطرق وا�ستراتيجيات التدريب 
و�سرحت  الإب���داع���ي،  التفكير  تنمية  ف��ي 
الإب��داع��ي  التفكير  م��ع��وق��ات  القحطاني 
الإب���داع  عرقلة  ف��ي  ي�ساهم  ب���دوره  ال���ذي 

والنفتاح لالأفكار الجديدة.
وت��خ��ل��ل ال�������دورة ال���ت���ي ح�����س��رت��ه��ا 40 
طالبة اأن�سطة جماعية تحفيزية لتحقيق 
وتطبيقها  بالمو�سوع  الكاملة  المعرفة 

على اأر�س الواقع.

لقاء تعريفي عن جمعية )إطعام(
كتبت - نوف الفياض

اإطعام  الطالبات لقاء تعريفيا عن مبادرة  �سوؤون  �سوؤون الطالب ممثلة بوكالة  نظمت عمادة 
لجمع الأطعمة الفائ�سة باإ�سراف الأ�ستاذة نوره المهيدب، اأو�سحت ذلك منال الفوزان من جمعية 
اإطعام وقالت: بداأت بمبادرة من مجموعة رجال اأعمال بالمنطقة ال�سرقية بهدف حفظ النعمة 
من الهدر وذلك عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطبيقها في المملكة بطريقة 
اأنها موؤ�س�سة غير ربحية متخ�س�سة بالطعام، هدفها الأ�سا�سي هو حفظ  اإلى  احترافية، م�سيرة 

النعمة.
اإقامة  النعمة في مجتمعنا من خالل  ثقافة حفظ  ون�سر  الوعي  اإلى خلق  الجمعية  وهدفت 
النعمة  حفظ  باأهمية  المجتمع  لتثقيف  توعوية  ومحا�سرات  ن��دوات  وتقديم  تثقيفية  معار�س 
باأف�سل  ال��زائ��د  الطعام  وت��وزي��ع  لتعبئة  الأف���راح  وق��اع��ات  الفنادق  مع  اتفاقيات  لعقد  بالإ�سافة 
معايير الجودة وال�سالمة العالمية، م�سيرة اإلى اأن الجمعية تدعم ال�سراكة والتوعية بين اأطياف 
المجتمع من خالل حفظ النعم وجذب الموارد الخيرية لتوفير الغذاء المنا�سب للم�ستفيدين 

وتحقيق مفهوم التكافل الجتماعي.
وبينت اأن الجمعية تهدف اإلى اأن تكون الرائدة عالميا في توفير الطعام المنا�سب للم�ستفيدين 
من خالل منظومة عمل احترافية، وتوعية المجتمع باأهمية حفظ النعمة، وتوزيع الزائد من 
الطعام واإي�ساله اإلى الم�ستفيدين باأف�سل معايير الجودة وال�سالمة العالمية، وخلق فر�س عمل 
حتى  الم�ستفيدة  الأ�سر  اأبناء  من  عدد  وتدريب  تاأهيل  ومنها  الطموح،  الجيل  هذا  اأم��ام  جديدة 
التطوعي،  العمل  المجتمع على  نف�سها م�ستقبال، وتحفيز كافة فئات  تتمكن من العتماد على 

والرتقاء بالعمل الخيري وتقديمه ب�سورة احترافية.
الأميرة  مركز  مع  اتفاقية  ومنها  للجمعية،  الإن��ج��ازات  اأه��م  الفعالية  خالل  الفوزان  وذك��رت 
جواهر لم�ساعل الخير لتدريب وتوظيف فتيات من المركز، واتفاقية بنك الطعام الم�سري كنوع 
اأكثر من 60 �سابا وفتاة حتى الآن، وتعبئة وتوزيع ما يزيد عن  من التعاون المتبادل، وتوظيف 
200،000 وجبة حتى نهاية �سهر دي�سمبر 2012 ،وتوزيع اأكثر من 40،000 وجبة اإفطار �سائم على 

الم�ستفيدين في �سهر رم�سان المبارك لعام 1433ه�.
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كلية اإلعالم واالتصال تحتفي بالطالبات المستجدات
تغطيــة: لجيــن المنشــي - لمــى 

المنيع/ تصوير: بشرى عبداللطيف

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة الإع������الم والت�����س��ال 
حفل ا�ستقبال لطالباتها الم�ستجدات 
ب���اإ����س���راف وك��ي��ل��ة ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ورة 
ح���ن���ان ال��ع��ري��ن��ي ووك���ي���الت الأق�����س��ام 
التعليمي  ال��م��ب��ن��ى  ف���ي  وم��ن�����س��وب��ات��ه��ا 
ال���ط���ال���ب���ات  ل���ت���وع���ي���ة  وذل������ك   )325(
ال���م�������س���ت���ج���دات ب���اأن���ظ���م���ة وق���وان���ي���ن 
الكلية  ب��اأق�����س��ام  ال��ج��ام��ع��ة وال��ت��ع��ري��ف 

وتخ�س�ساتها.
العريني  ح��ن��ان  ال��دك��ت��ورة  وذك����رت 
الت�سهيالت  جميع  ت�سع  الجامعة  اأن 
هدفها  ي��ك��ون  اأن  وت��ت��وق��ع  ل��ل��ط��ال��ب��ة، 
المعرفة،  على  والح�سول  اهلل  اإر�ساء 
وت���م���ن���ت خ������الل ك��ل��م��ت��ه��ا ال���م���وج���زة 
قائدات  يكن  واأن  للطالبات  التوفيق 

في التقدم لالأف�سل.
وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا ت����ح����دث����ت وك���ي���ل���ة 
الإلكتروني  والن�سر  ال�سحافة  ق�سم 
الأ�����س����ت����اذة ه���ي���ف���اء ال��م��خ��ل��ف��ي ق��ائ��ل��ة 
م��ه��ارة  تمتلك  ال��ط��ال��ب��ة  اأن  »ب��م��ج��رد 
الكتابة تكون بمثابة �سالح قوي لديها 
تعتبر  ال�سحافة  واأن  التخ�س�س  لهذا 

القلب الناب�س لالإعالم عامة ».
ك��م��ا ب��ي��ن��ت وك��ي��ل��ة ق�����س��م الإع�����الن 
ن��ورة  الأ���س��ت��اذة  الت�سويقي  والت�����س��ال 
تقريباً  يعتمد  الإع����الم  اأن  الخنيني 
اعتماداً كلياً على الإعالنات في دخله، 
بحاجة  ال�����س��رك��ات   جميع  اأن  م��وؤك��دة 
ل��خ��ري��ج��ي وخ���ري���ج���ات ه����ذا ال��ق�����س��م، 
م��ن��وه��ة ف���ي ال���وق���ت ذات����ه ب��ال��وظ��ائ��ف 
الت�سال  تخ�س�س  لخريجي  المتاحة 

الت�سويقي م�ستقبال.
وقالت وكيلة ق�سم العالقات العامة 
برنامج  اإن  اليحيى  ه��دي��ل  الأ���س��ت��اذة 

العالقات العامة يلبي ر�سالة الجامعة 
ال���ت���ي ت���ق���وم ع���ل���ى رع����اي����ة ال��م��ع��رف��ة 
والإبداع والقيم الأخالقية من خالل 
ت��وف��ي��ر ن�����س��اط��ات ن��وع��ي��ة م��ت��م��ي��زة في 

التعليم والبحث العلمي.
الجرافيك�س  ق�سم  وكيلة  وع��رف��ت 
وال��و���س��ائ��ط ال��م��ت��ع��ددة الأ���س��ت��اذة ري��م 
ال���دوي�������س���ي ب�����س��ك��ل ع�����ام ع����ن م��ج��ال 
الجرافيك�س واأهمية اكت�ساب الخبرات 
قبل النطالق بالم�سوار العملي، وبناء 
التطوعي  العمل  عن  والبحث  ال��ذات، 
للو�سول اإلى الأهداف، مبينة الفر�س 

الوظيفية لخريجات الق�سم. 
العمادات  م��ن  ع��دد  الحفل  وح�سر 
وعمادة  المكتبات،  �سوؤون  عمادة  منها 
وع��م��ادة  وال��ت��م��ي��ز،  والإب�����داع  الموهبة 
ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ح��ي��ث ت��ط��رق��ت 
تفيد  موا�سيع  ع��دة  اإل���ى  الم�ساركات 
ال��واج��ب  :ال�����ض��روط  ال��ط��ال��ب��ات منها 
اإل���ى المكتبة  ت��واف��ره��ا ع��ن��د ال��دخ��ول 
واآل����ي����ة الإع���������ارة وم���دت���ه���ا، وم����ب����ادرة 
)ك��ت��اب��ي ك��ت��اب��ك( ال��ت��ي ت��ع��ن��ى بتعزيز 

روح التعاون بين الطالبات ، بالإ�سافة 
المجانية  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال��ب��رام��ج  اإل����ى 
لتوعية الطالبات وت�سجيع من لديها 
ال��رغ��ب��ة اأو ال��م��وه��ب��ة ف���ي ال��م�����س��ارك��ة 
ب��الأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة ع��م��وم��ا، ورك��ز 
والت�سجيل  القبول  اأنظمة  على  اللقاء 
واآلية الت�سجيل عبر الخدمة الذاتية، 
ال��ح��ذف والإ���س��اف��ة للمواد  وط��ري��ق��ة 
التي قد تحرم بها الطالبة  والحالت 
الوعي  رف��ع  بهدف  وذل��ك  المقرر  من 

لدى الطالبات الم�ستجدات. 
برو�سورات  بتوزيع  الحفل  واختتم 
من  الكلية  تخ�س  متنوعة  ون�����س��رات 
في حين حظيت  الكلية،  ِقبل طالبات 
ف���ك���رة ل���وح���ة )الإع��������الم وال���ري���ا����س( 
م��ن اإع�����داد وت��ن��ف��ي��ذ الأ����س���ت���اذة اإي��م��ان 
والن�سر  ال�سحافة  ق�سم  من  الخمي�س 
الل��ك��ت��رون��ي وب��ال��ت��ع��اون م��ع ط��ال��ب��ات 
ق�����س��م ال��ج��راف��ك�����س ب��اإع��ج��اب وت��ف��اع��ل 
ال��ط��ال��ب��ات وح��ف��زت��ه��ن ع��ل��ى ال��ت��ع��رف 
الإعالمية  الموؤ�س�سات  اأه��م  واكت�ساف 

من خالل التلوين والر�سم.

دورة في التحقيق الصحفي 

كتبت – نوف محمد

عقد نادي الفنار الإعالمي التابع لكلية الإعالم والت�سال دورة بعنوان »اأ�سا�سيات 
الم�ساعد  الإع��الم  اأ�ستاذ  عبدالعظيم  مها  الدكتورة  قدمتها   ال�سحفي«  التحقيق 

بالكلية، وح�سرتها  23 متدربة.
وبينت الدكتورة عبدالعظيم، اأن الدورة تهدف اإلى تنمية قدرات المتدربات على 

اإعداد وتنفيذ تحقيق �سحفي ب�سورة جيدة.
اأج���زاء  وم��و���س��وع��ات��ه��ا،  ال�سحفية  التحقيقات  ت��ع��ري��ف  اإل���ى  ال����دورة  وت��ط��رق��ت 
ال�سحفي  التحقيق  بين  الفرق  ال�سحفية،  التحقيقات  وتق�سيمات  اأنواع  التحقيق، 

والخبر، م�ضادر التحقيق ال�ضحفي ووظائفه، �ضروط نجاح التحقيق ال�ضحفي.
واختتمت الدورة باإعداد تحقيق بعنوان »ال�سورة الذهنية لطالبات الإعالم في 

المجتمع ال�سعودي« اأجرته المتدربات باإ�سراف الدكتورة.

برنامج تدريبي عن الجودة واالعتماد األكاديمي
اأق���ام���ت ع��م��ادة ال��ت��ق��وي��م وال���ج���ودة ممثلة 
ب���وك���ال���ة ال���ع���م���ادة ب��م��دي��ن��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 
للطالبات برنامجا تدريبيا بعنوان: )مقدمة 
عامة في الجودة والعتماد الأكاديمي( والتي 
وكيلة  ال�����س��م��ري  ال��ه��ن��وف  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 
ق�سم المناهج وطرق التدري�س في كلية العلوم 
الج��ت��م��اع��ي��ة وع�����س��وة ال��م��ج��ل�����س ال�����س��ع��ودي 
ل��ل��ج��ودة، وذل����ك ف���ي م���ب���ن���ى321، وا���س��ت��ه��دف 
البرنامج ممثالت الجودة في جميع الأق�سام، 
وبلغ  تدريبية  �ساعات  اأرب��ع  لمدة  ا�ستمر  وقد 
عدد الح�سور )43( متدربة من جميع الكليات 

والعمادات. 
ال��دورة  خالل  ال�سمري  الدكتورة  وتناولت 
اأهم محاور الور�سة وهي التجاهات الحديثة 
ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وم��ف��ه��وم ال��ج��ودة 
ومفهومه،  الع��ت��م��اد،  ناحية  م��ن  الأك��ادي��م��ي 
واأن����واع����ه، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى م��ع��اي��ي��ر الع��ت��م��اد 
وال��م��وؤ���س��رات، وال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة م��ن ناحية 
ومنجزاتها،  وم��ه��ام��ه��ا،  ور���س��ال��ت��ه��ا،  ن�����س��اأت��ه��ا، 
بالتف�سيل  العتماد  معايير  �سرح  جانب  اإل��ى 
والأدل�����ة  الأداء  ب��م��وؤ���س��رات  رب��ط��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة 

وال�سواهد. 
الفعالة  ب��ال��ح��وارات  ال��ور���س��ة  تميزت  وق��د 
البرنامج هو  وُيعد هذا  التعاونية،  والأن�سطة 
البرنامج الأول في �سل�سلة البرامج التدريبية 
التي تعقدها العمادة في هذا الف�سل الدرا�سي 

الأول من العام الجامعي 1437ه�/1438ه�.

مشاريع إبداعية لخريجات الحاسب
تغطيــة: رغد المنيع - شــعاع 

الشبرمي

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ع���ل���وم ال��ح��ا���س��ب 
لم�ساريع  معر�سا  وال��م��ع��ل��وم��ات، 
�سم  والذي  الخريجات  الطالبات 
اأكثر من  30 م�سروعاً من مختلف 
اأق�سام الكلية، في �ستى المجالت، 
الكلية  وكيلة  المعر�س  وح�سرت 
ال�����دك�����ت�����ورة ع����ري����ب ال���ع���وي�������س���ق، 

ووكيالت  الأق�سام.
واأث�������ن�������ت ال������دك������ت������ورة ع���ري���ب 
الإبداعية  الأف��ك��ار  على  العوي�سق 
�ست�سهم  التي  الم�ساريع  لعدد من 
في تنمية روح التطبيق وا�ستخدام 
رفع  ف��ي  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  التقنية، 
موؤكدة  الكلية،  خريجات  م�ستوى 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق 
دعم  خ�سو�ساً  للطالبات  العملي 
م�ساريع التخرج  وما يحقق ر�سالة 
اأن  ع��ل��ى حقيقة  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
المعرفة والقت�ساد المبني عليها  
عالم اليوم يقت�سيان وجود علماء 
مختلفة  م���ج���الت  ف���ي  وخ����ب����راء 
مجموعة  تطوير  على  يتعاونون 
وا���س��ع��ة م��ن ال��م��ه��ارات وال��م��ع��ارف 
حلول  اإي��ج��اد  بهدف  وا�ستغاللها 

تلبي احتياجات المجتمع.    
ي��ق��ام كل  ال��م��ع��ر���س  اأن  ي��ذك��ر 
تعر�س  الكلية  ف��ي  درا���س��ي  ف�سل 
ف����ي����ه ال����م���������س����ارك����ات ع���������ددا م��ن 
الأف�����ك�����ار الإب����داع����ي����ة ف����ي م��ج��ال 
مل�سقات  اإل��ى  بالإ�سافة  التقنية، 
وم���ج�������س���م���ات ون�����م�����اذج وك��ت��ي��ب��ات 
الطالبات  ت�سجيع  بهدف  متعددة 

واإظ�����ه�����ار اأع���م���ال���ه���ن واأف���ك���اره���ن 
ف���ي م���ج���ال ع���ل���وم ال��ح��ا���س��ب وم��ا 
ي��خ��دم م��ج��ت��م��ع��ه��م وت��ت��ك��ون ه��ذه 
رك��ن ق�سم  اأرك���ان،   3 الفعالية من 
نظم  ق�سم  ورك��ن  الحا�سب،  علوم 

درا���س��ات  ق�سم  ورك��ن  المعلومات، 
المعر�س  اأث��ن��اء  وت��م  المعلومات 
اختيار اأف�سل مل�سقات الم�ساريع 
ال���ت���خ���رج م����ن ط�����رف ال��ح�����س��ور 

ولجنة التحكيم من الكلية.
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لتقوية  برنامجاً  التح�سيرية  البرامج  عمادة  اأقامت 
الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، حيث تفاعل الطالب 
مهاراتهم  ينمي  لأن���ه  ب��ت��ك��راره؛  وط��ال��ب��وا  البرنامج  م��ع 
وق���درات���ه���م ف���ي ال��ل��غ��ة الإن��ج��ل��ي��زي��ة وي���رف���ع م�����س��ت��واه��م 
الإنجليزية  اللغة  ن��ادي  في  البرنامج  ُنفذ  وقد  العلمي، 
ع��ل��ى ف��ت��رت��ي��ن، ك��م��ا ت��م اخ��ت��ي��ار المتميزين م��ن اأع�����س��اء 
البرنامج،  هذا  في  المحا�سرات  لتقديم  التدري�س  هيئة 
الإثرائية  البرامج  تقديم  على  داأب��ت  العمادة  ب��اأن  علماً 

التفوق  على  الطالب  لت�سجيع  الدرا�سية  القاعات  خ��ارج 
ليتحقق  بتميز  التح�سيري  البرنامج  وتجاوز  الدرا�سي، 

الهدف منه.
 ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ال���ع���م���ادة اأن�������س���اأت ن����ادي ال��ل��غ��ة 
الإنجليزية للطالب هذا العام، حيث يعمل على فترتين 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  م��ن  بفريق  وم�سائية  �سباحية 
ن��اٍد خا�س  اإن�ساء  ال��ن��ادي  ه��ذا  اإن�ساء  و�سيتبع  وال��ط��الب، 
بالحا�سب الآلي ي�سرف عليه نادي البرامج التح�سيرية.

برنامج لتقوية اللغة اإلنجليزية في 
التح�سيرية التحضيرية البرامج  عمادة  نظمت 

م��ل��ت��ق��ى ل���ل���ط���ال���ب���ات ت���ح���ت ع����ن����وان » 
الأ�ستاذة  باإ�سراف   « الجامعية  حياتك 
الر�سود،  ري��م  والأ���س��ت��اذة  العقيل،  دان��ة 
الطالبة  لم�ساعدة  الملتقى  وي��ه��دف 
في اإدراك الفرق بين البيئة الجامعية 
المفاهيم  بع�س  وتو�سيح  قبلها  وم��ا 
الدرا�سة  التي تحكم  العامة  والأنظمة 
بع�س  وذك���ر  الجامعة  داخ���ل  وال��ح��ي��اة 
الطالبة  تواجهها  قد  التي  الم�سكالت 
وكيفية  الجامعية  درا�ستها  بداية  في 
نجاح  ق�س�س  ذك��ر  م��ع  عليها  التغلب 
ل���ط���ال���ب���ات م���ج���ت���ه���دات وك���ي���ف ك��ان��ت 
ح��ي��ات��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة ن��ق��ط��ة ان��ط��الق 
لهن في مجالت �ستى، واأكدن على اأن 
اإ�سرار الطالبة على تحقيق هدفها مع 
الحر�س على اكت�ساب خبرات تعليمية 
وتفاعلية وال�ستفادة بكل ما يقدم لهن 
اإم��ك��ان��ات وخ��دم��ات يجعلها تطور  م��ن 
تعززها  خبرات  ويمنحها  قدراتها  من 
وقد  الجامعية.  المرحلة  وبعد  اأث��ن��اء 
حظي هذا البرنامج بتفاعل الطالبات 
حيث �سارك فيه بعد التر�سيح اأكثر من 

�سبعين طالبة.

ملتقى للطالبات بعنوان: )حياتك الجامعية(

نظمت عمادة البرامج التح�سيرية رحلة ا�ستك�سافية 
الأمير  مكتبة  في  للطالب  العلمي  البحث  مهارة  عن 
الرحلة  فعاليات  وانطلقت  والمعرفة،  للعلوم  �سلطان 
فيها  وا���س��ت��رك  والم�سائية  ال�سباحية  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
طالب البرامج التح�سيرية الم�ستجدين وبلغ عددهم 
تحقق  ال�ستك�سافية  الرحلة  اإن  حيث  ط��الب،   )3404(
وتعلم  المكتبة  مكونات  ع��ن  متعددة  اأه��داف��اً  للطالب 
طرق البحث العلمي. وتهدف هذه الرحلة اإلى الطالع 
كو�سيلة  الأن�سطة  بع�س  للتطبيق مع  قابلة  اأفكار  على 
عملية  لأن  العلمي،  البحث  عن  الطالب  مهارة  لزيادة 

في  مهمة  ج��وان��ب  ذات  ال�ستك�ساف  خ��الل  م��ن  التعلم 
ثم  الإع����داد  خ��الل  م��ن  العلمي  البحث  ثقافة  تر�سيخ 
ال�ستك�ساف �سمن عملية ن�سطة ي�سارك فيها الطالب 
ب�سكل فاعل، ويتم ذلك في اإطار لالأن�سطة القائمة على 
كيفية  ف��ي  التفكير  م��ن  ال��ط��الب  يتمكن  حتى  التعلم 
التعلم وتطبيق الأفكار والأن�سطة المكت�سبة من الرحلة 
ال�ستك�سافية في حياتهم الجامعية والعملية، ومن اأهم 
فوائد الرحلة تعلم المهارات ال�ست الكبرى وهو اأ�سلوب 
منهجي لحل الم�سكالت المعلوماتية الذي يعتمد على 
مهارات التفكير النقدي. واأكد الدكتور طعي�س المقاطي 

الرحلة  اأن  التعلم  م��ه��ارات  على  الأك��ادي��م��ي  الم�سرف 
الأول���ى مرحلة  اأرب��ع��ة م��راح��ل  ال�ستك�سافية ج��زء م��ن 
الإعداد وفيها يتم ت�سجيع الطالب على العمل من خالل 
واإع��داد الخطة ثم مرحلة ال�ستك�ساف  المهمة  تحليل 
وفيها تتم درا�سة المواد ومراقبة مدى التقدم في عملية 
التنفيذ وفيها يكتمل  الهدف ثم مرحلة  التعلم ح�سب 
العمل خالل مراقبة الأداء والتقييم واأخيراً المراجعة 
الراجعة لما  التغذية  ومن خاللها يتعلم الطالب من 
قاموا به من عمل ومن اأع�ساء هيئة التدري�س وي�ستكمل 

العمل بمراجعة العملية ب�سكل كامل.

رحلة استكشافية للطالب عن مهارة البحث العلمي  
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 زار عميد مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية 
الملك  معهد  المن�سور  العزيز  عبد  بن  محمد  الدكتور 
عميد  ب�����س��ع��ادة  وال��ت��ق��ى  وال��ت��ع��ري��ب،  للترجمة  اهلل  ع��ب��د 
ووكيله  ال��ب��ن��ي��ان،  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  المعهد 
الدكتور �سليمان بن عمر ال�سحيباني، وتم تبادل الأحاديث 
الجهتين لترجمة  التعاون فيما يخ�س  �سبل  ب�ساأن بحث 

والأعمال  التوظيف  خدمات  ل�مركز  القادمة  الإ�سدارات 
وال��ذي  الأع��م��ال،  وري���ادة  التوظيف  مجالي  في  الريادية 
�سيثمر �سراكة م�ستقبلية بين الجانبين. وفي الختام عبر 
المن�سور عن �سكره وتقديره لم�سوؤولي معهد الملك عبد 
اهلل للترجمة والتعريب على تعاونهم المثمر وا�ستقبالهم 

الجيد، متمنياً اأن تكلل الجهود بالتوفيق والنجاح.  

المنصور 
يزور 

معهد 
الملك 

عبد اهلل 
للترجمة 
والتعريب

ن��ظ��م م���رك���ز خ���دم���ات ال��ت��وظ��ي��ف والأع����م����ال 
ال��ري��ادي��ة ل��ق��اًء مفتوحا ب��ع��ن��وان »ق�����س��ة ن��ج��اح«، 
بالقاعة  ال�سمالن،  عمر  المهند�س  ال��ري��ادي  مع 

الم�ساندة بكلية القت�ساد والعلوم الإدارية.
وت���ح���دث ���س��ي��ف ال���ل���ق���اء ل��ل��ط��الب ع���ن ق�سة 

تفكيره  بداية  منذ  وذل��ك  اأع��م��ال،  كرائد  نجاحه 
بالدخول في مجال العمل الحر، مروراً بالعقبات 
التي واجهته، وكيفية التغلب عليها اإلى اأن اأ�سبح 
ري���ادي���ا ن��اج��ح��ا. وا���س��ت��م��ر ال��ل��ق��اء ق��راب��ة ال�ساعة 

بح�سور وتفاعل كثيف من قبل الطالب.

لقاء بعنوان: )قصة نجاح(

انطالق الحملة التعريفية الثانية 
لطالب الحاسب والهندسة والعلوم

تغطية: هادي بــن لهد / تصوير: 

محمد القحطاني 

ن���ظ���م م���رك���ز خ����دم����ات ال��ت��وظ��ي��ف 
ل��ق��اءه التعريفي  ال��ري��ادي��ة  والأع��م��ال 
ال���ث���ان���ي ال������ذي ي���ه���دف اإل������ى ت��ع��ري��ف 
الطالب باأهدافه ور�سالته وروؤيته وما 
يقدمه من خدمات واأن�سطة وفعاليات 
في مجالي التوظيف وريادة الأعمال، 
ب���ال���ق���اع���ة ال����م����درج����ة ب���ك���ل���ي���ة ع���ل���وم 

الحا�سب والمعلومات.
المركز  عميد  بكلمة  ال��ل��ق��اء  وب���داأ 
ال����دك����ت����ور م���ح���م���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
المن�سور مرحباً بالطالب وم�سوؤولي 
ما يقدمه المركز من  الكلية، �سارحاً 
بالإ�سافة  واأن�سطة،  واأع��م��ال  خدمات 
اإلى تو�سيح اآلية التوا�سل مع المركز.
 بعد ذلك اأو�سح م�ساري بن �سيف 
الأعمال  وح��دة  م�سوؤول  العتيبي  اهلل 
الأعمال  وكالة  دور  بالمركز  الريادية 
ال���ري���ادي���ة وم����ا ت��ق��دم��ه م���ن خ��دم��ات 

متنوعة للطالب.
ف��ي ح��ي��ن اأو���س��ح ���س��ال��ح ب��ن ب��راك 
التوظيف  وح��دة خدمات  العنزي من 
التوظيف  خدمات  وكالة  به  تقوم  ما 
ل��ج��ذب  ف��اع��ل��ة  واأدوار  خ���دم���ات  م���ن 
لهم  مختلفة  دورات  وع��ق��د  ال��ط��ل��ب��ة 
وال�����س��ع��ي ل��ع��ق��د ���س��راك��ات م���ع ج��ه��ات 
خارجية  لتوظيف الطلبة ومتابعتهم 

وظيفيا.
المركز  م�ست�سار  بين  جانبه  م��ن 

ال���دك���ت���ور اأح����م����د ال�����س��ي��د ع���م���ر دور 
والتي  بالمركز،  ال�ست�سارية  الوحدة 
ت���ه���دف اإل�����ى ت��ق��دي��م ج��م��ي��ع و���س��ائ��ل 
ال��دع��م وال��م�����س��ورة وت��دري��ب الطالب 
بغ�س النظر عن م�ستواهم الدرا�سي، 
ب��اأف��ك��اره��م  م��رح��ب��ا  تخ�س�ساتهم،  اأو 

ومن  تطويرها  على  للعمل  النا�سئة 
ثم اإنجاحها.

وفي نهاية اللقاء قدم عميد المركز 
���س��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
والم�سوؤولين  والمعلومات  الحا�سب 

على ح�سن ال�ستقبال والتنظيم.

دورة تدريبية عن السيرة الذاتية
 كتبت - هدى العابد

والأعمال  التوظيف  خدمات  مركز  اأق��ام 
»�سيرتك  بعنوان  تدريبية  دورة  ال��ري��ادي��ة 
ال��دك��ت��ورة  ل��ل��غ��د«، قدمتها  ال��ذات��ي��ة درب���ك 
النف�س«  »ع��ل��م  ق�سم  م��ن  ال��م�����س��ري  اأن��ا���س 
ال��دورة  وهدفت  الجتماعية،  العلوم  بكلية 
اإلى التعريف بكيفية كتابة ال�سيرة الذاتية، 
ما  منها:  المحاور  ع��ددا من  �سملت  والتي 
نف�سك،  تعرفين  هل  الذاتية،  ال�سيرة  هي 
واأن�����واع ال�����س��ي��ر ال��ذات��ي��ة، وخ���ط���وات اإع���داد 
�سيرتك  تجعلين  وك��ي��ف  ال��ذات��ي��ة،  ال�سيرة 

الذاتية متميزة.
من  ال�سديد  ب��الإق��ب��ال  ال���دورة  وات�سمت 
قبل الطالبات على الت�سجيل فيها، حيث تم 
�ساعات فقط   4 الت�سجيل في خالل  اإقفال 

بعد اإعالن بدء الت�سجيل للدورة.
اأنا�س  وت�سلمت مقدمة الدورة الدكتورة 
الم�سري �سهادة �سكر وتقدير لقاء تقديمها 
�سهادات  المتدربات  ت�سليم  تم  كما  للدورة، 
ح�سور فورية �سلمت لهن بعد النتهاء من 

الدورة مبا�سرة.

 كتبت - هدى العابد
���س��ارك مركز خ��دم��ات التوظيف والأع��م��ال ال��ري��ادي��ة ف��ي لقاء 
الم�ستجدات الذي اأقامته العديد من الكليات مثل )علوم الحا�سب 
وال�سريعة،  والت�����س��ال،  والإع���الم  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  والمعلومات، 

واللغات والترجمة (.
واأو�سحت وكيلة المركز ل�سوؤون الطالبات الدكتورة �سو�سن بنت 
عبد الكريم الموؤمن  اأن م�ساركة المركز في لقاءات الم�ستجدات 
يو�سح  المركز  تقديمي عن  تقديم عر�س  في  الم�ساركة  ت�سمن 
اأهدافه ومجالت عمله واإنجازاته، بالإ�سافة اإلى الم�ساركة بركن 
بالمركز،  الخا�سة  ال��م��ن�����س��ورات  ت��وزي��ع  خ��الل��ه  م��ن  ت��م  تعريفي 
وتقديم ال�ست�سارات والرد على ال�ستف�سارات، والتي قدمتها نخبة 
من موظفات المركز وهن: ابت�سام الفالج، والجوهرة المهند�س، 

وريما العجمي، وهدى العابد، ومرام الرا�سد.

خدمات التوظيف يشارك في 
لقاءات المستجدات بالكليات
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تغطية / نواف الزبيدي – ماجد 

العسعوس 

����س���م���ن ����س���ل�������س���ل���ة ال�����ل�����ق�����اءات 
الأ���س��ب��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ي��م��ه��ا كلية 
الدكتور  ق��دم  والت�سال،  الإع���الم 
البلبو�سي؛  حمدي  عبدالرا�سي 
العامة والإع��الن  العالقات  اأ�ستاذ 
ال��م�����س��اع��د ب��ال��ك��ل��ي��ة ورق����ة علمية 
حملت عنوان )اإعالنات المقاطعة 
الق���ت�������س���ادي���ة وت����اأث����ي����ره����ا ع��ل��ى 
الم�ستهلك العربي: درا�سة مقارنة 
ع���ل���ى ع��ي��ن��ة م����ن ال��م�����س��ت��ه��ل��ك��ي��ن 
اأو�سح  والم�سريين(،  ال�سعوديين 
يعي�س  ال����ي����وم  ال���ع���ال���م  اأن  ف��ي��ه��ا 
����س���راع���ات وم��ن��اف�����س��ة ف���ي جميع 
ال���ق���ط���اع���ات، وه������ذه ال��م��ن��اف�����س��ة 
وال�������������س������راع ح���ت���م���ا ي�����ع�����ود ع��ل��ى 
ال��ق��ائ��م��ي��ن ف��ي ج��م��ي��ع ال��م��ج��الت 
لإي���ج���اد اأ���س��ال��ي��ب وط����رق ج��دي��دة 
لمواجهة هذه ال�سراعات للتقليل 

منها، ومن هذه الأ�ساليب اأ�سلوب 
ال��م��ق��اط��ع��ة، وه����ي الم���ت���ن���اع عن 
معاملة الخ�سم اقت�ساديا في بيئة 
هذا  وخ��ط��ورة  معينة،  اجتماعية 
القائمين  اأن  ف��ي  تكمن  الأ���س��ل��وب 
المقاطعة  دع����وة  ي��رب��ط��ون  عليه 
الق�سية  ي��رب��ط��ون  ث��م  بالق�سية 
الدرا�سة  ه��ذه  وتعد  بالمقاطعة. 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ولي�ست  ال���درا����س���ات  م���ن 
ال����ن����ادرة ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى م��دى 
المقاطعة  ع��ل��ى  الأم���اك���ن  ت��اأث��ي��ر 
العربي  للم�ستهلك  القت�سادية 
لأن  بالق�سية،  ربطها  حيث  م��ن 
غالبية الإعالنات تربط الو�سيلة 
بالو�سيلة،  الإع����الن  اأو  ب��الإع��الن 
لكن هذه الدرا�سة ربطت الإعالن 
اأن  عبدالرا�سى  وبين  بالق�سية. 
اأربعة  اإل��ى  مق�سمة  الدرا�سة  ه��ذه 
فيه  تناولت  الأول  الجزء  اأج���زاء، 
اأم���ور، منها عر�س  المقدمة ع��دة 

المرتبطة  ال�����س��اب��ق��ة  ال���درا����س���ات 
الدرا�سة،  بمو�سوع  وثيقا  ارتباطا 
وع����ر�����س ال�����درا������س�����ات ال�����س��اب��ق��ة 
وال��ن��ت��ائ��ج ال��خ��ا���س��ة ب��ه��ا، وع��ر���س 
م�����س��ك��ل��ة ال����درا�����س����ة، واأ�����س����ار اإل���ى 
من  ن��اب��ع��ة  ال���درا����س���ة  م�سكلة  اأن 
احتمالت وقوع تاأثير من اإعالنات 
ال���م���ق���اط���ع���ة الق���ت�������س���ادي���ة ع��ل��ى 
العربي، ومدى قيا�س  الم�ستهلك 
الم�ستهلك  على  ال��ت��اأث��ي��رات  ه��ذه 
ال��ع��رب��ي، اأم���ا ال��ج��زء ال��ث��ان��ي فقد 
رك���زت فيه ال��درا���س��ة على الإط���ار 
النظري، ي�سمل مفهوم المقاطعة 
وه�������ي الم�����ت�����ن�����اع ع�����ن م��ع��ام��ل��ة 
الآخرين اقت�ساديا واجتماعيا في 
بيئة اجتماعية معينة، وم�سروعية 
الدينية،  الناحية  م��ن  المقاطعة 
القت�سادية  المقاطعة  واإع��الن��ات 
وتاأثيرها على الم�ستهلك العربي،  
وفي اأداة البحث اعتمدت الدرا�سة 

الباحث  وق�سمها  ال�ستبانة،  على 
اإل�������ى م����ح����اور وف���ق���ا ل���ت�������س���اوؤلت 

الدرا�سة.
ع��ن  الإع������������الن  اأن  واأ��������س�������اف 
المقاطعة القت�سادية )وهو �سكل 
�سخ�سي(  غير  ترويجي  ات�سالي 
ي���ه���دف اإل������ى اإق����ن����اع ال��م�����س��ت��ه��ل��ك 
ب��الم��ت��ن��اع ع��ن ���س��راء �سلع معينة 

بهدف تغيير �سلوكيات الخ�سم.
الم�ستهلكين  اأن  اإل�����ى  واأ�����س����ار 
والم�سريين  ال�سعوديين  ال��ع��رب 
اإع�����الن�����ات  ف�����ي  ورد  م�����ا  اأي�����������دوا 
 77 بن�سبة  القت�سادية  المقاطعة 

.)10/3( %
 واأو�سح اأنه من المعروف علمياً 
اأن التاأثيرات واأنواعها هي تحدث 
وفقا لما تعلمناه في كتب الإعالم 
ف���ي ن��ظ��ري��ات ال��ت��اأث��ي��ر، وه����ي اأن 
التاأثيرات التي تحدث هي تاأثيرات 
�سلوكية،  ثم  عاطفية  ثم  معرفية 

تاأثير  اأن  ال��درا���س��ات  اأثبتت  بينما 
القت�سادية  المقاطعة  اإع��الن��ات 
اأول:  ح��دث��ت  الم�ستهلكين  ف���ي 

التاأثير ال�سلوكي ثم العاطفي ثم 
المعرفي مما يدل على ثبات قوة 

النتيجة الأولى.

ضمن سلسلة اللقاءات العلمية األسبوعية لكلية اإلعالم واالتصال

ورقة علمية تؤكد أن ٧٧٪ من المستهلكين العرب 
يتفقون على إعالنات المقاطعة االقتصادية 

عبدالراضي: خطورة المقاطعة تنبع من ربط القضية 
بمنتج مما يسبب قلقًا للشركات والمعلنين
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المحمود يتفقد سير الدراسة في كليات الجامعة
ق����ام ف�����س��ي��ل��ة ال���دك���ت���ور عبد 
ال����ع����زي����ز ب�����ن ع���ب���د ال���رح���م���ن  
المحمود وكيل الجامعة لل�سوؤون 
التعليمية بزيارة تفقدية لبع�س 
ف��ي مقدمتها  ال��ج��ام��ع��ة  ك��ل��ي��ات 
ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة، وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الجتماعية، وكلية اأ�سول الدين، 
ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ���س��ي��ر ال���درا����س���ة 

حيث  وال��م��الح��ظ��ات،  الكليات  متطلبات  ومناق�سة 
ا�ستمع لمالحظات الطالب ومناق�سة ما لديهم من 

اآراء ومقترحات.
واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور ال��م��ح��م��ود اأن م��ع��ال��ي م��دي��ر 
الطالب  احتياجات  تلم�س  على  حري�س  الجامعة 
من  طالباً  والمقترحات،  ب��الآراء  اإ�سراكهم  و�سرورة 
الكليات تر�سيح من ترى للم�ساركة في لجنة التوجيه 

والإر�ساد. 

على جهود  المحمود  ال��دك��ت��ور  اأث��ن��ي  م��ن جانبه 
عمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�سام وحثهم على فتح اأبواب 
مكاتبهم للطالب و�سماع �سكواهم وحلها وتذليل كل 
العقبات اأمامهم، وياأتي ذلك في اإطار توجيهات مدير 
الجامعة بزيارة الكليات والوقوف على ا�ستعداداتها 
وحث عمداء الكليات على بذل كل الجهود في �سبيل 
الم�سوؤولية  وا�ست�سعار  التعليمية،  بالعملية  الرتقاء 
كل في موقعه تحقيقاً لتطلعات ولة الأمر - حفظهم 

اهلل -  متمنياً للجميع التوفيق وال�سداد.

مركز دراسات سوق العمل 
يعقد لقاًء تعريفيًا

كلية  العمل في  �سوق  درا�سات  عقد مركز 
تعريفيا  لقاء  الإداري����ة،  وال��ع��ل��وم  القت�ساد 
اأعماله المراد تنفيذها، واأوجه  اأهم  لعر�س 
ال�������س���راك���ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن ال���ب���ن���اء ع��ل��ي��ه��ا مع 

الداعمين له. 
الدكتور  للمركز  التنفيذي  المدير  وقدم 
عن  مف�ساًل  �سرحاً  الخريف  الرحمن  عبد 
التنظيمي  الهيكل  بين  كما  الأع��م��ال،  تلك 
المختلفة،  وح���دات���ه  وا���س��ت��ع��ر���س  ل��ل��م��رك��ز 
تحقيق  ف��ي  ف��اع��اًل  دوراً  لها  �سيكون  وال��ت��ي 
اأه���داف���ه وت��ط��ل��ع��ات��ه، ك��م��ا ت��ط��رق ال��خ��ري��ف 
اإل�����ى اأوج������ه ال�����س��راك��ة م���ع ال���م���رك���ز وال��ت��ي 
وتحكيم  وتقييم  العلمية،  الأب���ح���اث  منها 
العلمية،  اللقاءات  في  والم�ساركة  البحوث، 

العلمية،  وال�ست�سارات  التدريبية،  والور�س 
والقتراحات والم�ساركات المتميزة.

 وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ال����ذي ح�����س��ره ع��دد 
اأع�ساء هيئة  الكلية، ومن  القيادات في  من 
التدري�س والمهتمين بالمركز اأجاب الدكتور 
الخريف ونائبه الدكتور يو�سف النملة على 
ا�ستف�سارات وت�ساوؤلت الح�سور، والتي كانت 

فاعلة في اإي�سال ر�سالة المركز لهم .  
اأن ي�سبح هذا المركز على  ومن الموؤمل 
 ، الحالية  اإدارت���ه  بجهود  المملكة  م�ستوى 
ر�سد  ف��ي  متخ�س�سا  وطنيا  م��رك��زا  ليكون 
وم��ت��اب��ع��ة ����س���وؤون ���س��وق ال��ع��م��ل، ون��م��وذج��اً 
رائداً تنتقل خبراته اإلى جميع دول مجل�س 

التعاون الخليجي والدول العربية . 

أبا الخيل يترأس اجتماع اللجنة العليا للتقنية 
والتعامالت اإللكترونية 

ت����راأ�����س م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ 
ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ع���ب���داهلل اأب�����ا ال��خ��ي��ل 
الج���ت���م���اع ال���ث���ان���ي ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
معاليه  رح��ب  حيث  الإلكترونية،  والتعامالت 
بالح�سور واأ�سار اإلى اأهمية تطوير التعامالت 
يخدم  بما  التقنية  اأهمية  موؤكداً  الإلكترونية، 

الجامعة والعملية التعليمية فيها.
ال�سامل  التقنية بمفهومها  اأن  ونوه معاليه 
ا�ستخدامها في جميع وحدات  على  يعين  وما 
الجامعة اأ�سبحت من الأمور ال�سرورية، التي 
ت�سخر لها الإمكانات الكبيرة �سواء كانت مادية 
اأو معنوية اأو كفاءات وخبرات، والجامعة تبذل 
الكثير لتحقيقها، وذلك في اإطار �سعيها للتميز 
مع  وتن�سجم  تتوافق  التي  الإنجازات  وتحقيق 
روؤية المملكة 2030 واأهدافها المن�سودة، والتي 
ال��خ��دم��ات  تخ�سي�س  ف���ي  ال��ت��و���س��ع  ت��ت�����س��م��ن 
التقنية  ال��خ��دم��ات  ج��ودة  وتح�سين  ال�سبكية، 

عبر تي�سير الإجراءات.

ودعم  بجهود  الجامعة  مدير  معالي  واأ�ساد 
بن  �سلمان  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم 
الملكي  ال�سمو  و�ساحب  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
ولي  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  الأم��ي��ر محمد 
و�ساحب  ال���وزراء  مجل�س  رئي�س  نائب  العهد 
بن  �سلمان  ب��ن  محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�سمو 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ول���ي ول���ي ال��ع��ه��د ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي 
-، في  ال���وزراء - حفظهم اهلل  لرئي�س مجل�س 

المجال التقني والمعلومات.
 واأ�����س����ار م��ع��ال��ي ال���دك���ت���ور اأب����ا ال��خ��ي��ل اإل���ى 
اأن ال��ع��م��ل ف��ي��م��ا ي��خ�����س ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة م��ا زال 
فيما  وال��ت��ع��اون  ال��ج��ه��ود  ت�سافر  اإل���ى  بحاجة 
ف��ي ظل  خ��ا���س��ة  ومن�سوبيها  ال��ج��ام��ع��ة  ي��خ��دم 
العالية،  الخبرة  ذات  الب�سرية  العنا�سر  توفر 

والإمكانات المادية الكبيرة.
المعلومات  تقنية  عميد  �سكر  جانبه،  م��ن 
ب��ال��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ول���ي���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
عنايته  على  الجامعة  م��دي��ر  معالي  الجندل 

وح��ر���س��ه ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار اأ���س��م��اء ال��ل��ج��ن��ة العليا 
وت�سكيل  الإل��ك��ت��رون��ي��ة،  وال��ت��ع��ام��الت  للتقنية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة وال��ت��ع��ام��الت 
الإلكترونية، وثمن ما تجده العمادة من دعم 
مبا�سر من معاليه وحر�سه على ت�سخير كافة 
التقنية  وتطوير  لتوفير  والإمكانات  الجهود 
التعليمية  العملية  ي��خ��دم  ب��م��ا  ال��ج��ام��ع��ة  ف��ي 

والإدارية فيها.
وك������ان ال��م��ج��ت��م��ع��ون ا����س���ت���ع���ر����س���وا خ���الل 
ال��وق��وف على  وت��م  اللجنة،  اأع��م��ال  الج��ت��م��اع 
���س��ي��ر اأع���م���ال ال����س���ت���ع���دادات ل��ت��ق��ي��ي��م ب��رن��ام��ج 
ال���ت���ح���ول ل��ل��ت��ع��ام��الت الإل���ك���ت���رون���ي���ة )ي�����س��ر( 
القيا�س ال�سابع، كما تمت مناق�سة حالة بيانات 
م��ن�����س��وب��ي ال��ج��ام��ع��ة وو���س��ع الآل���ي���ات لتذليل 
ال�سعوبات التي قد تحد من تطبيق التعامالت 
اأعمال  الإلكترونية، كما تم الوقوف على �سير 
اآلية تفعيل  التدريب التقني، ومناق�سة مقترح 

الأنظمة الإلكترونية بالجامعة.

مدير الجامعة يرأس الدورة )21( للمجلس 
التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي

كتب: ناصر القحطاني

ال��ح��رم��ي��ن ال�سريفين  ب��ن��اء ع��ل��ى م��واف��ق��ة خ���ادم 
�سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل- يراأ�س  الملك 
التنفيذي  المجل�س  رئي�س  الجامعة  مدير  معالي 
رئي�س الموؤتمر العام ال�ساد�س لتحاد جامعات العالم 
اأبا  بن عبداهلل  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الإ�سالمي 
الخيل اجتماع الدورة الحادية والع�سرين للمجل�س 
ال��ذي  الإ���س��الم��ي  العالم  جامعة  لت��ح��اد  التنفيذي 

ت�ست�سيفه جامعة قطر يومي 6-7 �سفر 1438ه�.
  و�سكر معالي الدكتور اأبا الخيل، خادم الحرمين 
ال�����س��ري��ف��ي��ن ال��م��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز على 
موافقته الكريمة ودعمه للجامعة ولتحاد جامعات 
ال��ع��ال��م الإ����س���الم���ي ال����ذي ي��م��ث��ل ن��م��وذج��اً م��ت��م��ي��زاً 
الإ���س��الم��ي،  العالم  جامعات  بين  العلمي  للتعاون 
وذكر باأن هذا الجتماع ياأتي في اإطار الجهود التي 

والعالقات  التعاون  فر�س  لتدعيم  التحاد  يبذلها 
العمل  وت�سجيع  الأع�ساء،  الجامعات  بين  البينية 
جامعات  ات��ح��اد  جامعات  بين  الم�سترك  الجماعي 
يزيد عددها على ثالثمائة  التي  الإ�سالمي  العالم 

جامعة.
�ستناق�س  ال���دورة  ه��ذه  اأنَّ  اإل��ى  اأ���س��ار معاليه  كما 
ع������دداً م���ن ال��م��و���س��وع��ات ال���م���درج���ة ع��ل��ى ج���دول 
اأعمالها، منها تقارير الأمانة لالتحاد خالل ال�سنة 
والفنية، وكذلك بع�س  والإداري��ة  المالية  الما�سية 
الم�سروعات العلمية التي ينفذها التحاد، بالإ�سافة 
اإلى اعتماد ع�سوية عدد من الجامعات في التحاد ، 
وكذلك م�سروع جدول اأعمال الموؤتمر العام ال�سابع 
الإ�سالمية  المنظمة  مقر  في  يعقد  الذي  لالتحاد 
�سهر  خ��الل  الإي�سي�سكو  والثقافة  والعلوم  للتربية 

دي�سمبر القادم باإذن اهلل تعالى.

 تخلله برنامج عن الترجمة التحريرية ألعضاء هيئة التدريس

انعقاد برنامج أسس الترجمة في المجال األكاديمي
اهلل  عبد  الملك  معهد  اأق���ام 
مبنى  في  والتعريب  للترجمة 
برنامج  بالجامعة،  الموؤتمرات 
المجال  ف��ي  الترجمة  )اأ���س�����س 
الأك��ادي��م��ي( وق��د لق��ت اإق��ب��اًل 
ووف��ق��اً  المهتمين،  م��ن  ح�سناً 
ل���س��ت��ب��ان��ة ا���س��ت��ط��الع ال�����راأي 
ف��ق��د اأث���ن���ى ال��م�����س��ارك��ون على 
اأه������داف ال��ب��رن��ام��ج وم���ح���اوره 
م��ط��ال��ب��ي��ن ب��ال��ت��و���س��ع ف��ي مثل 
ه�����ذا ال����ن����وع م����ن ال���ت���دري���ب���ات 
وعبروا عن اهتمامهم بح�سور 
ور���������س ع����م����ل ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة ف��ي 
التدريبي  المجال  هذا  محاور 
برنامج  ي��ق��وم  حيث  ال��ح��ي��وي، 

المجال  ف��ي  التحريرية  الترجمة  اأ�س�س 
الترجمة  اإ�سكاليات  بمعالجة  الأك��ادي��م��ي 
الآل����ي����ة وق�������س���اي���ا ا����س���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الأكاديمية،  الترجمة  في مجال  الحديثة 
على  تعتمد  مقننة  ت��دري��ب��ات  خ���الل  م��ن 
ال�سلة  ذات  الحديثة  التقنيات  ا�ستخدام 
بمجال الترجمة الأكاديمية المتخ�س�سة.
مهارات  اكت�ساب  اإلى  البرنامج  ويهدف 
وم���ع���اي���ي���ر اخ���ت���ي���ار ال���ك���ت���اب ال��م��ن��ا���س��ب 
للترجمة داخل مجال التخ�س�س، واإدراك 
اإج��راءات التقدم لترجمة كتاب  وا�ستيعاب 
الأكاديمية  الكتب  ترجمة  لقواعد  طبقاً 
وا�ستيعاب  اإدراك  المعهد،  ف��ي  المعتمدة 
قواعد وخطوات ترجمة الكتب والموؤلفات 

واكت�ساب  المعتمدة،  والأكاديمية  العلمية 
الم�سدر  للن�س  البينية  الثقافية  الروؤية 
بالمفاهيم  الم�سا�س  دون  الهدف  والن�س 
ال���رئ���ي�������س���ة ل���ك���ات���ب ال���ن�������س ال���م�������س���در، 
والمواقع  الحديثة  التقنيات  وا�ستخدام 
ا�ستخداماً  بالترجمة  المرتبطة  ال�سبكية 
ف���ع���اًل ي���خ���دم ج�����ودة ال��ع��م��ل ال��م��ت��رَج��م، 
وك����ذل����ك اك���ت�������س���اب ال����م����ه����ارات ال��ن��وع��ي��ة 
الم�ساندة للترجمة مثل التف�سير وتدوين 
والمراجع  التوثيق  و�سياغة  المالحظات 
وال��ت��ل��خ��ي�����س وت���وح���ي���د ال��م�����س��ط��ل��ح��ات، 

وتوظيفها في تجويد العمل المترَجم.
برنامج  م��ن  الخام�سة  ال���دورة  ورك���زت 
المجال  ف��ي  التحريرية  الترجمة  اأ�س�س 
الأك��ادي��م��ي، ال���ذي ي��ق��دم م��ج��ان��اً لأع�ساء 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ف���ي ال��ج��ام��ع��ة، ت�سمن 
اخ��ت��ي��ار كتاب  ي��ق��وم عليها  ال��ت��ي  الأ���س�����س 
لترجمته، كما يت�سمن طريقة التقدم اإلى 
كتاب  بم�سروع  المعهد  ف��ي  الن�سر  وح��دة 

للترجمة.
وح�������س���ر ال���ب���رن���ام���ج ع���م���ي���د ال��م��ع��ه��د 
المعهد  البنيان، ووك��ي��ل  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  
ل���ل���ت���دري���ب ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال�������س���ّواي، 
وال��م�����س��رف ع��ل��ى وح����دة ال��ن�����س��ر الأ���س��ت��اذ 
البرنامج  وق��دم  العفيف،  اأح��م��د  الدكتور 
التدريب  ق�سم  على  الم�سرف  التدريبي 

الدكتور �سامي فهيم.
الموؤتمرات  مركز  في  البرنامج  واأقيم 
ب��ال��ج��ام��ع��ة، ف���ي ق��اع��ت��ي��ن ق��اع��ة ل��ل��رج��ال 

وقاعة للن�ساء.
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العمر يلتقي بمدير مركز الدفاع المدني

ال����ت����ق����ى ع���م���ي���د م����رك����ز درا�����س����ة 
ال����ط����ال����ب����ات ال�����دك�����ت�����ور ع����م����ر ب��ن 
مركز  بمدير  العمر،  عبدالرحمن 
المقدم  بالجامعة  المدني  ال��دف��اع 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��ل��ي ال��دو���س��ري 
ال�سالمة في  م��رك��ز  م��دي��ر  ي��راف��ق��ه 
�سمال ال��ري��ا���س ال��م��ق��دم م��اج��د بن 

�سلطان المطيري.
وف���ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح���ب عميد 
م���رك���ز درا�����س����ة ال��ط��ال��ب��ات ب��ال��وف��د 
الزائر، وقدم لهم نبذة عن تجهيزات 
ال�سالمة في مدينة الملك عبداهلل 

للطالبات.

اأهمية  اإلى  العمر  الدكتور  واأ�سار 
ال�سالمة  ق�سم  ب��ي��ن  ال����دور  تفعيل 
ال��دف��اع  وم��رك��ز  ال��ط��ال��ب��ات  بمدينة 
ال����م����دن����ي ب���ال���ج���ام���ع���ة م�����ن خ���الل 
التدريبية وتجارب  ال��دورات  تقديم 
ثقافة  ون�سر  الفترا�سية  الإخ���الء 
ال�����س��الم��ة وال��ت��ع��ري��ف ب���دور ال��دف��اع 
يقدمها  ال��ت��ي  وال��خ��دم��ة  ال��م��دن��ي 
وللجامعة  ع��ام��ة  ب�سفة  للمجتمع 

ب�سفة خا�سة.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، اأب�������������دى م����دي����ر 
بالجامعة  ال��م��دن��ي  ال���دف���اع  م��رك��ز 
ا���س��ت��ع��داده��م ل��ل��ت��ع��اون ف���ي م��ج��ال 

ال�سالمة  اأنظمة  وفح�س  التدريب 
بمدينة الطالبات.

درا�سة  مركز  وكيل  اللقاء  ح�سر 
ال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ور اإب���راه���ي���م  بن 
المركز  ووك��ي��ل  ال���دوم���ري،  محمد 
لل�سوؤون الإدارية الدكتور دخيل بن 
ع��ب��داهلل ال��دخ��ي��ل، ووك��ي��ل ال��م��رك��ز 
من�سور  ال��دك��ت��ور  الفنية  ل��ل�����س��وؤون 
الإدارة  على  والم�سرف  ال�سحيباني، 
الجامعي  والأم��ن  لل�سالمة  العامة 
مدير  وم�ساعد  ال��ح��دي��ث��ي،  محمد 
بمدينة  الجامعي  والأم��ن  ال�سالمة 

الطالبات عا�سم الرميح.

المحيميد يزور معهد دراسات اإلعجاز 
العلمي في القرآن والسنة

اإبراهيم  المهند�س  المطابع  اإدارة  مدير  زار 
ب���ن ع��ب��دال��ك��ري��م ال��م��ح��ي��م��ي��د، م��ع��ه��د درا����س���ات 
الإع���ج���از العلمي ف��ي ال���ق���راآن وال�����س��ن��ة، وت��اأت��ي 
المعهد  ا�ست�سافة  برنامج  �سمن  ال��زي��ارة  ه��ذه 
لتوجيهات معالي  الجامعة؛ تحقيقا  لم�سوؤولي 
اأ�سكال  تعزيز  على  تن�س  التي  الجامعة؛  مدير 
التعاون والترابط بين وحدات الجامعة الإدارية 
درج��ات  اأعلى  لتحقيق  والأكاديمية؛  والبحثية 
اأهدافها  ويحقق  الجامعة  ي��خ��دم  بما  الإن��ج��از 
المنبثقة من تطلعات ولة الأمر -رعاهم اهلل-

، وتوجيهاتهم ال�سامية لخدمة الوطن واأهله.
الإعجاز  درا���س��ات  معهد  عميد  ف�سيلة  ا�ستقباله،  في  وك��ان 
العلمي في القراآن وال�سنة الدكتور نا�سر بن مح�مد الهويمل، 
الذي قدم عر�ساً موجزاً عن ن�ساأة المعهد، وجهوده، وتطوره، 
وخططه المرحلية والم�ستقبلية؛ لخدمة كتاب اهلل تعالى و�سنة 
نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم. وبين مدير اإدارة المطابع المهند�س 
اإبراهيم المحيميد باأن اإدارة المطابع ت�سعى اإلى تحقيق ر�سالة 
الجامعة من خالل طباعة ون�سر ما تنتجه الجامعة من نتاج 
والتطبيقية،  والعربية  ال�سرعية  العلوم  ي�سمل  متنوع  فكري 
ومتطلبات  العلمي،  البحث  م�����س��ارات  م��ن  العديد  ع��ن  ف�سال 
حتى  ون�سره،  وتحقيقه  ال��ت��راث  وجمع  المعرفة،  ثقافة  ن�سر 
الجامعة،  احتياجات  تلبية  ق��ادرة على  الجامعة  �سارت مطابع 
ووحداتها الإدارية والأكاديمية والبحثية، واأ�ساف: عملت اإدارة 
المطابع منذ اإن�سائها على متابعة ما يجد في مجال الطباعة 
والن�سر، وقد اأ�سهمت اإدارة الجامعة على راأ�سها معالي المدير 
في دعم المطابع بالأجهزة الحديثة واآلت المتقدمة والمواد 
ال��ط��ب��اع��ة؛ حتى غ��دت مطابع  ت��خ��دم عملية  ال��ت��ي  ال��م��ت��ط��ورة 
الأف��راد المدربين،  الجامعة -والحمد هلل- متكاملة من حيث 
بجودة  المطبعية  الأعمال  لإنتاج  الالزمة  التجهيزات  وتوافر 

عالية مع مراعاة �سرعة الإنجاز في جميع اأق�سام الطباعة.

من جانبه، �سكر عميد المعهد الدكتور نا�سر الهويمل، مدير 
ا�ست�سافة  برنامج  مع  وتفاعله  م�ساركته  على  المطابع  اإدارة 
المعهد لم�سوؤولي الجامعة، م�سيراً اإلى اأن اإدارة المطابع تقدم 
ومن�سوبيها وطالبها  الجامعة  جهودا متميزة لخدمة وحدات 
المعهد يعمل في  ب���اأن  ال��ه��وي��م��ل  ال��دك��ت��ور  وط��ال��ب��ات��ه��ا. وذك���ر 
الفترة القادمة على تعزيز التعاون مع المطابع لخدمة القراآن 
�سباب  بين  بهما  الع��ت��زاز  وتر�سيخ  النبوية،  وال�سنة  الكريم 
الثبات على طريق الحق والخير  الأمة الإ�سالمية، بما يحقق 
التي  المنحرفة  الفكرية  الت��ج��اه��ات  وم��واج��ه��ة  والو�سطية، 
تحاول ت�سويه �سورة الدين، وبذلك يكون �سبابنا لبنة مباركة 
عميد  واأ���س��اف  اأم��رن��ا.  وولة  ووطننا  ديننا  خ��دم��ة  ف��ي  ت�سهم 
المعهد �سيمتد التعاون لي�سمل الإ�سهامات المجتمعية للمعهد 
لن�سر الثقافة الموؤ�سلة لالإعجاز العلمي البعيدة عن التكلف، 
ولّي اأعناق الن�سو�س واإقحام الإعجاز في نفق الراأي والجتهاد 
البعيد عن ن�سو�س الوحيين وكالم ال�سلف المعتبر. كما بحث 
الجانبان عدداً من مجالت التعاون و�سبل تطويرها. وفي نهاية 
الزيارة ت�سلم مدير اإدارة المطابع عدد من مطبوعات المعهد، 
وتقارير اإنجازاته، التي اأ�سرفت عليها مطابع الجامعة، ثم زار 
والمعهد  من�سوبي  بجهود  واأ�ساد  والبحثية،  الإداري��ة  الوحدات 

وعلى راأ�سهم ف�سيلة عميد المعهد.

القبول والتسجيل تطالب الخريجين 
بتعديل بياناتهم إلصدار وثائق التخرج

كتب : طالل الع�سياني – عبدالرحمن الحربي
ذكرت عمادة القبول والت�سجيل بالجامعة اأن على طالب 
الم�ستوى  ف��ي  التقليدي  والن��ت�����س��اب  الن��ت��ظ��ام  وط��ال��ب��ات 
من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  في  تخرجهم  المتوقع  الثامن 
بهم  الخا�سة  البيانات  مراجعة   ،38-1437 الجامعي  العام 
عبر موقع الخدمات الذاتية. ونوهت العمادة اأن على جميع 
العربية  باللغة  المكتوب  ال�سم  �سحة  من  التاأكد  الطالب 
وذلك بمطابقته تماما مع ما ورد في بطاقة الهوية الوطنية 
بما في ذلك وجود كلمة )ابن ، وبنت ( من عدمها، والتاأكد 
باللغة  ال���س��م  واإ���س��اف��ة  الم�سجل،  ال��ج��وال  رق��م  م��ن �سحة 

الإنجليزية ح�سب ما ُكتب في جواز ال�سفر، وتعبئة ا�ستمارة 
لق�سم  وت�سليمها  ال��ت��خ��رج،  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول  ط��ل��ب 
والت�سجيل  القبول  ولق�سم  للطالب،  بالن�سبة  الخريجين 
الدخول  عبر  وذل��ك  الطالبة،  فيه  تدر�س  ال��ذي  الفرع  في 
اإدخال  لتو�سيح طريقة  ؛  النترنت  الر�سمي على  لموقعها 
على  الح�سول  طلب  ول�ستالم  النجليزية،  باللغة  ال�سم 
يتم  اأق�سى موعد  اأن  اإل��ى  العمادة  واأ���س��ارت  التخرج.  وثيقة 
الخمي�س  يوم  الذاتية،  الخدمات  عبر  البيانات  تعديل  فيه 
23-3-1438 ه� ، م�سيفًة اإلى اأن اأي تاأخير يتحمل ما يترتب 

عليه من تاأخر اإ�سدار الوثيقة.

العلم يستقبل مدير جامعة المدينة العالمية
للتبادل  الجامعة  وكيل  ا�ستقبل 
المعرفي والتوا�سل الدولي الدكتور 
مكتبه،  ف��ي  العلم  �سعيد  ب��ن  محمد 
المدينة  لجامعة  التنفيذي  المدير 
ال���ع���ال���م���ي���ة ف����ي م���ال���ي���زي���ا الأ����س���ت���اذ 
التميمي  خليفة  بن  محمد  الدكتور 
والوفد المرافق له، وبح�سور وكيل 
وتقنية  المجتمع  لخدمة  الجامعة 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  ال��م��ع��ل��وم��ات 
تقنية  وعميد  ال�سغير  ع��ب��داهلل  ب��ن 
وليد  الدكتور  بالجامعة  المعلومات 

بن عبدالعزيز الجندل.
بال�سيف  العلم  ال��دك��ت��ور  ورح���ب 
ل��ه نبذة  ف��ي رح��اب الجامعة، وق��دم 
م��خ��ت�����س��رة ع����ن ال���ج���ام���ع���ة واأب�������رز 
خ���ط���ط���ه���ا ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ف�����ي ظ��ل 
الأم������ر وف����ي م��ق��دم��ت��ه��م  دع����م ولة 
الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ���ادم 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��م��و ول��ي  �سلمان 

ع����ه����ده الأم�����ي�����ن ����س���اح���ب ال�����س��م��و 
بن  نايف  بن  محمد  الأمير  الملكي 
العهد  ول��ي  ول��ي  و�سمو  عبدالعزيز 
�ساحب ال�سمو الملكي الأمير محمد 
عبدالعزيز -حفظهم  بن  �سلمان  بن 
اإمكانية  الجانبان  بحث  كما  اهلل-، 
�سبل  لتعزيز  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 

التعاون الم�سترك بين الجامعتين.
م��دي��ر جامعة  اأع���رب  م��ن جانبه، 

ال���م���دي���ن���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ع����ن ���س��ع��ادت��ه 
ح�سن  على  العلم  للدكتور  و���س��ك��ره 
باأن  م�سيفاً  وال�سيافة،  ال�ستقبال 
ج��ام��ع��ة ال��م��دي��ن��ة ال��ع��ال��م��ي��ة تفخر 
بالتعاون مع جامعة متميزة كجامعة 

الإمام.
وفي ختام ال�ستقبال قدم الدكتور 
جامعة  لمدير  تذكارية  هدية  العلم 

المدينة العالمية.

الهليل يزور عمادة التقويم والجودة
اط����ل����ع وك����ي����ل ال���ج���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وال���ت���ط���وي���ر وال����ج����ودة ال��م��ك��ل��ف الأ����س���ت���اذ 
زيارته  خ��الل  الهليل  عبدالعزيز  الدكتور 
التي قام بها لعمادة التقويم والجودة على 
ال��ج��ودة  ن��ظ��ام  لتطبيق  اإل��ك��ت��رون��ي  برنامج 
معالي  م��واف��ق��ة  ���س��درت  ال���ذي  بالجامعة، 
�سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير 
اللجنة  لتو�سيات  وف��ق��اً  عليه  ال��خ��ي��ل  اأب���ا 
التنفيذية للتقنية والتعامالت الإلكترونية 
بالجامعة من اأجل الح�سول على البرنامج 

لتفعيل الحوكمة الإلكترونية.
الدكتور  وال��ج��ودة  التقويم  عميد  ا�ستقباله  ف��ي  ك��ان  حيث 
�سليمان الجبير وعميد تقنية المعلومات الدكتور وليد الجندل 
وعميد كلية علوم الحا�سب والمعلومات الدكتور وليد الرو�سان 
ووك��ي��ل ع��م��ادة التقويم وال��ج��ودة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الأ���س��م��ري 
المعلومات  تقنية  ب��ع��م��ادة  الإل��ك��ت��رون��ي��ة  التطبيقات  وم��دي��ر 
المهند�س عادل الحيزان وعدد من من�سوبي ال�سركة الم�سممة 

للنظام.
واطلع الح�سور على كيفية عمل النظام الذي يتميز بتقنية 

تخدم جميع وحدات الجامعة لتطبيق ومتابعة معايير الجودة 
الأدل���ة  جمع  واإت��ق��ان  ت�سهيل  ي�سمن  كما  و�سهولة،  ي�سر  بكل 
منجزات  لمتابعة  ب��الإ���س��اف��ة  الأك��ادي��م��ي،  الع��ت��م��اد  ل��م�����س��روع 
الحوكمة  لتحقيق  ���س��ع��ي��اً  للجامعة  الإ���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��خ��ط��ة 
الإلكترونية للجامعة للو�سول لمرحلة التحول الوطني 2020 

للم�ساهمة في تحقيق روؤية المملكة 2030.
على  الجامعة  مدير  معالي  والجودة  التقويم  عميد  و�سكر 
�سكر  كما  الجامعة،  في  وتطبيقاتها  للجودة  المتوا�سل  دعمه 

وكيل الجامعة على ت�سريفه الجتماع والدعم المتوا�سل.

اجتماع الهيئة العلمية لكرسي الشيخ عبدالعزيز التويجري
معالي  لكر�سي  ال���س��ت�����س��اري��ة  العلمية  الهيئة  ع��ق��دت 
التويجري للدرا�سات  ال�سيخ عبدالعزيز بن عبدالمح�سن 
الكر�سي  اأ���س��ت��اذ  برئا�سة  اجتماعا  بالجامعة  الإن�����س��ان��ي��ة 
بن  علي  د.  اأ.  وع�سوية  العلم،  �سعيد  بن  محمد  الدكتور 
ال��م��زي��د، و د.  ب��ن ع��ث��م��ان  اأح��م��د  د.  واأ.  ال��ح��م��ود،  محمد 
عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، و د. محمد بن عبداهلل 
الأحمري،  محمد  بن  اأحمد  اأ.  العلمي  والمن�سق  ال�سايع، 

والمن�سق الإداري اأ. عبد اهلل بن ر�سيد العتيبي.
الكر�سي  اإن���ج���ازات  جل�ستها  خ���الل  ال��ه��ي��ئ��ة  ون��اق�����س��ت 
خالل العام الحالي و�سير الأعمال، كما اطلعت على اآخر 
اإ�سدارين للكر�سي وهما كتاب بعنوان »الرحلة الروائية في 
الأدب العربي الحديث: مقاربة �سردية« للموؤلف د. متعب 
الدمام  م��دن  ن�ساأة   « بعنوان  وك��ت��اب  ال��ب��دران��ي،  �سعود  ب��ن 
1390ه���   � 1352ه���  التاريخي  وتطورها  والظهران  والخبر 

1933م � 1970م« للموؤلفة اأ. فوزية بنت فهد العجمي.
المتعلقة  المو�سوعات  م��ن  ع���دداً  الهيئة  ناق�ست  كما 
بالخطة الت�سغيلية للعام القادم ت�سمنت عدداً من الأن�سطة 
اإلى  خاللها  من  الكر�سي  ي�سعى  التي  العلمية  والبرامج 

اأهدافه والإ�سهام في دفع عجلة الحركة البحثية  تحقيق 
اإل����ى ج��ان��ب خ��دم��ة المجتمع،  وال��ث��ق��اف��ي��ة ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة، 
ب�ساأن  ومقترحاتهم  وملحوظاتهم  روؤاه��م  الهيئة  وقدمت 
الخطة الت�سغيلية في العديد من الق�سايا والمو�سوعات 

العلمية والثقافية المعا�سرة. 
ث��م ق���دم اأ���س��ت��اذ ال��ك��ر���س��ي ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ب��ن �سعيد 
العزيز  عبد  ال�سيخ  معالي  لأب��ن��اء  وتقديره  �سكره  العلم 
–يرحمه اهلل- على دعمهم  بن عبد المح�سن التويجري 
للكر�سي، وفاء وعرفاًنا منهم لوالدهم ولوطنهم وقيادتهم 
الجامعة  مدير  لمعالي  �سكره  بالغ  رفع  كما  ومجتمعهم، 
�سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  البحث  كرا�سي  مجل�س  رئي�س 
للكرا�سي  المتوا�سل  دع��م��ه  على  الخيل  اأب���ا  ع��ب��داهلل  ب��ن 
لأن�سطة  ال���دوؤوب���ة  ومتابعته  فيها  وال��ع��ام��ل��ي��ن  البحثية 
�سكره  الكر�سي  اأ�ستاذ  قدم  واأخيراً  الجامعة،  الكرا�سي في 
وموؤلفاتهم  اأبحاثهم  ح���ازت  ال��ذي��ن  للباحثين  وت��ق��دي��ره 
اأكبر  الموافقة والن�سر لتعم فائدتها وي�ستفيد منها  على 
�سريحة من الباحثين والمهتمين، كما �سكر اأع�ساء الهيئة 
ال�ست�سارية، مثمناً اآراءهم البناءة واقتراحاتهم المتميزة.
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السلمي يزور معهد دراسات اإلعجاز 
العلمي في القرآن والسنة

عبد  الدكتور  ال��خ��ارج  في  المعاهد  ���س��وؤون  عميد  زار 
الإع���ج���از  درا����س���ات  م��ع��ه��د  ال�����س��ل��م��ي،  ب���ن ح�سي�س  اهلل 
ال��زي��ارة �سمن  وت��اأت��ي ه��ذه  ال��ق��راآن وال�سنة،  العلمي في 
تحقيقاً  الجامعة؛  لم�سوؤولي  المعهد  ا�ست�سافة  برنامج 
ل��ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
تعزيز  على  تن�س  التي  الخيل؛  اأب��ا  عبداهلل  بن  �سليمان 
اأ�سكال التعاون والترابط بين وحدات الجامعة الإدارية 

والبحثية والأكاديمية.
نا�سر  ال��دك��ت��ور  المعهد  عميد  ا�ستقباله  ف��ي  وك���ان 
ب��ن مح�مد ال��ه��وي��م��ل، ال����ذي ق���دم ع��ر���س��اً م���وج���زاً عن 
المرحلية  وخططه  وت��ط��وره،  وج��ه��وده،  المعهد،  ن�ساأة 
والم�ستقبلية؛ لخدمة كتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه �سلى 

اهلل عليه و�سلم.
واأ�ساد الدكتور ال�سلمي بما يعر�س داخل المعهد من 
تجارب مادية اأ�سارت اإليها ن�سو�س القراآن الكريم وال�سنة 
في  العلمي  لالإعجاز  البالغ  والأث���ر  المطهرة،  النبوية 
الفطرية،  اأعماقهم  كوامن  تتحرك  الب�سر؛ حيث  قلوب 
وبخا�سة اإذا ُقِرنت لهم الأدلة المادية بالإعجاز المذكور 

في القراآن اأو ال�سنة.
واأ�سار الدكتور ال�سلمي اإلى عمق العالقة بين العمادة 
ال��ج��وان��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سمل  اإذ  وت��ن��وع��ه��ا؛  وال��م��ع��ه��د 
العلمية والتعليمية والثقافية والدعوية المناطة بهما؛ 
عالمياً،  المتميز  وح�سورها  الجامعة  اأه��داف  لتحقيق 
يحتاجه  وم��ا  المعاهد  من  العديد  افتتاح  مع  وبخا�سة 
معهد  ومنها  الجامعة  وح���دات  بين  ال��ت��ع��اون  م��ن  ذل��ك 

الإعجاز العلمي في القراآن وال�سنة.

في  العلمي  الإع��ج��از  معهد  عميد  �سكر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال���ق���راآن وال�����س��ن��ة، عميد ���س��وؤون ال��م��ع��اه��د ف��ي ال��خ��ارج؛ 
ل��م�����س��ارك��ت��ه وت��ف��اع��ل��ه م���ع ب��رن��ام��ج ا���س��ت�����س��اف��ة المعهد 
في  المعاهد  عمادة  بجهود  م�سيداً  الجامعة،  لم�سوؤولي 
الإ�سهام  الجامعة على  اإدارة  توؤكد حر�س  التي  الخارج؛ 
العلم  لن�سر  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��م��م��ل��ك��ة  ج��ه��ود  ف��ي 
ال��دول��ة  ه��ذه  نهج  و�سطية  وت��اأك��ي��د  ال��م��وؤ���س��ل،  ال�سرعي 

المباركة.
ونوه الدكتور الهويمل اإلى رغبة العمادة باإن�ساء وحدة 
ُتعنى بالإعجاز تخدم جوانب الإعجاز وهي تمثل ج�سراً 
ممتداً بين العمادة والمعهد، اإ�سافة اإلى التعاون بينهما 
ال��خ��ارج؛  ف��ي  المعاهد  بين  متنقل  معر�س  اإن�����س��اء  ف��ي 
لعر�س اأوجه الإعجاز العلمي في القراآن الكريم وال�سنة 
عبر  ذلك  في  ُدوِّن  وما  العلم،  اإليه  تو�سل  وما  النبوية، 
اإلى وجود  الحديث، م�سيراً  الع�سر  اإلى  التاريخ و�سوًل 
خطة م�ستقبلية للمعهد تتمثل في طرح برنامج متكامل 
في حفظ القراآن م�ستمدين ذلك من الإعجاز القراآني 
ِكٍر﴿  دَّ ْكِر َفَهْل ِمن مُّ ْرَنا اْلُقْراآَن ِللذِّ في قوله ﴿َوَلَقْد َي�سَّ
الجامعة  وح���دات  تكاتف  �سيحتاج  الم�سروع  ذل��ك  واأن 

ومنها: عمادة المعاهد في الخارج.
و���س��ك��ر عميد ال��م��ع��ه��د، م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة على 
دعمه وموؤازرته الدائمة للمعهد، والُرقي به، واإبراز دوره 
وريادته في خدمة القراآن وال�سنة؛ �سائاًل اهلل تعالى اأن 
يجزي ولة اأمرنا كل خير واأن يحفظ المملكة من كيد 
واأمننا  اإيماننا  علينا  يديم  واأن  الأ���س��رار،  وحقد  الفجار 

وولتنا اإنه �سميع مجيب.

نظمتها عمادتا تطوير التعليم وتقنية المعلومات 

ورشة عمل عن استخدام منصة العرض 
اإللكترونية في التدريس الجامعي

افتتح عميد تطوير التعليم 
ال���ج���ام���ع���ي ال����دك����ت����ور غ�����ازي 
ال�������س���دح���ان ور�����س����ة ع���م���ل ف��ي 
بعنوان  والترجمة  اللغات  كلية 
»ا����س���ت���خ���دام م��ن�����س��ة ال��ع��ر���س 
 E-PODIUM الإل���ك���ت���رون���ي���ة 
ف�����ي ال����ت����دري���������س ال���ج���ام���ع���ي« 
اأع�ساء  بح�سور 31 ع�سوا من 

التدري�س بالكلية والتي تقيمها العمادة بالتعاون مع عمادة تقنية 
المعلومات.

ياأتي �سمن  الور�سة  اأن تنظيم هذه  ال�سدحان  الدكتور  واأك��د 
اأع�ساء  عمل  تطوير  ت�ستهدف  ال��ع��م��ادة  ل���دى  متكاملة  خطة 
وذل��ك  حكمهم،  ف��ي  وم��ن  بالجامعة  التدري�س  هيئة  وع�����س��وات 
بدعم م�ستمر ومتابعة وتوجيه من معالي مدير الجامعة الأ�ستاذ 
الدكتور �سليمان اأبا الخيل، الذي يوؤكد اأهمية تنظيم ور�س عمل 
نوعية تالم�س احتياجات اأع�ساء وع�سوات هيئة التدري�س ومن 
في حكمهم وتلبي متطلباتهم، الأمر الذي ينعك�س على تطوير 

العملية التعليمية بالجامعة والرقي بم�ستواها.
اأع�ساء  حر�س  من  لم�سه  ما  على  ال�سدحان  الدكتور  واأثنى 
هيئة التدري�س على الم�ساركة في هذه الور�سة وتطوير مهاراتهم 
له  �سيكون  مما  التدريبية  ال��ور���س��ة  خ��الل  وتفاعلهم  واأدائ���ه���م 
– على م�سيرة تطوير عملية  – بم�سيئة اهلل  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر 
التدري�س بالكلية. و�سكر عميد عمادة التطوير الجامعي عمادة 
الور�سة،  ه��ذه  تنفيذ  في  الفاعلة  لم�ساركتها  المعلومات  تقنية 
كما �سكر كلية اللغات والترجمة ممثلة بعميدها ووكالء الكلية 

على تعاونهم المثمر الذي كان 
ل��ه الأث���ر الإي��ج��اب��ي على نجاح 
اأهدافها  وتحقيق  الور�سة  هذه 

المن�سودة. 
واأث���ن���ى ال��دك��ت��ور ال�����س��دح��ان 
ب��ال�����س��ك��ر ع���ل���ى م���ع���ال���ي م��دي��ر 
الجامعة على اهتمامه، موؤكداً 
اأن ه���ذا ال��ور���س��ة وغ��ي��ره��ا من 
الور�س التدريبية تاأتي ا�ستجابة لتوجيهاته الهادفة اإلى تطوير 
العملية التعليمية الأمر الذي ي�سهم في تحقيق ر�سالة واأهداف 
الجامعة. يذكر اأن هذه الور�سة تاأتي في اإطار م�ساعي الجامعة 
الطموحة لالرتقاء باأدائها وبرامجها وتحقيق الأهداف المنوطة 
بها، واإدراكاً من الجامعة باأهمية وفاعلية دمج التقنية في العملية 
التدري�سية وانعكا�سها في جودة المخرجات التعليمية واكت�ساب 
اأكثر  ب�سكل  والمعارف  والخبرات  للمهارات  الجامعي  الطالب 
فاعلية، الأمر الذي دفع الجامعة للقيام بجهود كبيرة - ولزالت 
م�ستمرة - من اأجل تح�سين وتطوير البيئة التعليمية، وتجهيزها 
هيئة  ع�سو  ت�ساعد  التي  التعليمية  والتقنيات  الأجهزة  باأحدث 
التدري�س على تح�سين نوعية التعليم وزيادة فعاليته، وقد قامت 
العليا  المعاهد  في  الدرا�سية  القاعات  بع�س  بتجهيز  الجامعة 
وكليات الجامعة بعدد من البروجكترات والمن�سات الإلكترونية 
بالتعاون  الجامعي  التعليم  تقوم عمادة تطوير  والتي  الحديثة 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  بتدريب  المعلومات  تقنية  ع��م��ادة  م��ع 
يتولى جانب  العمادتين  ا�ستخدامها من خالل فريق من  على 

التدريب. 

األسبوع التعريفي بمكتبة األمير 
سلطان للعلوم والمعرفة 

كتب: حمد المطيري - شهيل الشهيل 

افتتح عميد �سوؤون المكتبات بالجامعة الدكتور محمد بن �سالح الخليفي فعاليات 
اأ�سبوع البرنامج التعريفي الخا�س بمكتبة الأمير �سلطان للعلوم والمعرفة للطالب 
الم�ستجدين للف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 1438-1437ه�. خالل الفترة من 

1/8 /1438 ه�، اإلى 1438/1/19 ه�.
الأمير �سلطان للعلوم والمعرفة  التعريفي بمكتبة  البرنامج  اأن  الخليفي  واأو�سح 
الأمير  مكتبة  وعلى  ع��ام  ب�سكل  بالجامعة  التعريف  اإل��ى  ي�سعى  الجامعية  بالمدينة 
�سلطان للعلوم والمعرفة والخدمات التي تقدمها على وجه الخ�سو�س لكافة الطالب 
الم�ستجدين، واأ�ساف: اأنه من خالل هذا البرنامج �سيتم تعريف الطالب على اأق�سام 
المكتبة وكيفية ا�ستخدام الحا�سب الآلي في البحث من خالل فهر�س المكتبة، اإ�سافة 
وقواعد  العمادة  وموقع  الجامعة  موقع  في  النترنت  طريق  عن  البحث  اآلية  اإل��ى 
المعلومات الم�ستركة فيها العمادة، كما يتم ا�سطحابهم في جولة تعريفية في اأرجاء 
الحقيبة  ال�سرح لهم، كما يح�سلون على  اأق�سامها وتقديم  المكتبة، لإطالعهم على 

التعريفية وبع�س المطويات التعريفية عن المكتبة في نهاية الزيارة.
بتنظيم  ال��م��ب��ادرة  والأق�����س��ام  بالكليات  التدري�س  هيئة  باأع�ساء  الخليفي  واأه���اب 
الزيارات للطالب الم�ستجدين وطالب ال�سنة التح�سيرية، لال�ستفادة من الخدمات 
وال��زوار  والباحثين  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الطالب  لأبنائها  العمادة  تقدمها  التي 
لمدة  ا�ستمر  ال��ب��رن��ام��ج  اأن  اإل���ى  م��ن��وه��اً  المختلفة،  المجتمع  ���س��رائ��ح  م��ن  للمكتبة 

اأ�سبوعين، متمنياً اأن يحقق الم�سروع الأهداف المن�سودة من اإقامته.

لخدمة  ال��ج��ام��ع��ة  وك��ي��ل  ا�ستقبل 
المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور 
ال�سغير،  ع��ب��داهلل  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
عميد مركز درا�سات العمل التطوعي 
م�����س��ت�����س��ار م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة 
الدكتور عبداهلل بن محمد ال�سامل، 
ي���راف���ق���ه م��ن�����س��وب��و ال���م���رك���ز. واأ����س���اد 
ال���دك���ت���ور ال�����س��غ��ي��ر ب��ج��ه��ود ال��م��رك��ز 
وال��خ��دم��ات  الما�سية  ال��ف��ت��رة  خ��الل 
عامة  ب�سفة  للمجتمع  يقدمها  التي 
ول���ط���الب ال��ج��ام��ع��ة ب�����س��ف��ة خ��ا���س��ة. 
ال��دك��ت��ور ال�سامل  ب��ي��ن  م��ن ج��ان��ب��ه، 
التطوعي  ال��ع��م��ل  يعتبر  ال��م��رك��ز  اأن 
المجتمع  ب��ن��اء  ف���ي  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك���ي���زة 
ون�����س��ر ال��ت��م��ا���س��ك الج��ت��م��اع��ي بين 
ي�سعى  واأنه  لأي مجتمع،  المواطنين 
العمل  في  المتمثلة  ر�سالته  لتحقيق 
على تنمية الوعي المجتمعي باأهمية 
خالل  من  وتفعيله  التطوعي  العمل 
ال���ب���ح���وث وال�����درا������س�����ات وال���ت���دري���ب 
وال�ست�سارات والبرامج والم�سروعات 
المتبعة  الجودة  معايير  لأعلى  وفقاً 

عالمياً.
الإلكتروني  التعلم  عمادة  زار  كما 
والتعليم عن بعد، وتاأتي هذه الزيارة 

التفقدية للوحدات  اإطار جولته  في 
التابعة للوكالة.

العمادة  بمقر  ا�ستقباله  في  وك��ان 
والتعليم  الإل��ك��ت��رون��ي  التعلم  عميد 
عبدالعزيز  الدكتور  الأ�ستاذ  بعد  عن 
ب���ن ���س��ع��د ال��ع��ام��ر، ووك�����الء ال��ع��م��ادة 

ومدراء الإدارات في العمادة.
ورّح�����ب ال���دك���ت���ور ال��ع��ام��ر ب��وك��ي��ل 
وتقنية  المجتمع  لخدمة  الجامعة 
وق��دم  ال��ع��م��ادة،  مقر  ف��ي  المعلومات 
له لمحة موجزة عن �سير العمل في 
العمادة وما تحتويه من اإدارات واأق�سام 
تخدم طالب وطالبات العمادة، واأبرز 
خطط العمادة الحالية والم�ستقبلية، 

وفروع العمادة في خارج المملكة في 
اإندوني�سيا و�سيرلنكا والنيجر.

ال�سغير  الدكتور  عبر  جانبه،  من 
ال��ع��م��ادة من  ع��ن ف��خ��ره ب��م��ا حققته 
ج���ه���ود ع��ل��ى ال��م�����س��ت��وي��ي��ن ال��م��ح��ل��ي 
وال�����دول�����ي، وم��واك��ب��ت��ه��ا ل��ل��ت��ط��ورات 
والتقنيات الحديثة بما يخدم العملية 
التعليمية وفق توجيهات معالي مدير 
�سليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الجامعة 
روؤي��ة  لتحقيق  الخيل  اأب��ا  بن عبداهلل 
المملكة 2030 في الجانب التقني بما 

يخدم اأبناء وبنات المملكة.
المعلومات  تقنية  ع��م��ادة  زار  كما 
بالجامعة ، وكان في ا�ستقباله عميد 

بن  وليد  الدكتور  المعلومات  تقنية 
عبدالعزيز الجندل، ومديرو الإدارات 

في العمادة. 
بالدكتور  الجندل  الدكتور  ورّحب 
وق��دم  �سعادته،  ع��ن  معرباً  ال�سغير، 
ل��ه ل��م��ح��ة م��وج��زة ع��ن ال��ع��م��ادة وم��ا 
البيانات،  كمركز  اأق�سام  من  تحتويه 
وم��رك��ز ال��ت��ح��ك��م ب��اأم��ن ال��م��ع��ل��وم��ات، 
وم��رك��ز ع��م��ل��ي��ات ب��الغ��ات الأع���ط���ال، 
الفني  والدعم  الإلكترونية،  والبوابة 
واإ���س��الح الأع��ط��ال ع��ن ب��ع��د، م�سيراً 
اإل�����ى اأن���ه���ا ت���ح���وي اأح������دث الأن��ظ��م��ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة والأج���ه���زة وال���خ���وادم التي 
تي�سر وت�سهل عمل قطاعاتها، ومنوهاً 
بالتقنية  اه��ت��م��ت  ال��ج��ام��ع��ة  اأن  اإل����ى 
الحديثة واأدخلتها في كافة المجالت 
م�سيراً  والإداري���ة،  والعملية  العلمية 
اإلى اأن العمادة ترحب بجميع وحدات 

الجامعة وكلياتها دائماً.
من جانبه اأعرب الدكتور ال�سغير 
ع���ن ب���ال���غ ���س��ع��ادت��ه ب��م��ا ���س��اه��ده في 
ع���م���ادة ت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات واأب�����دى 
اإعجابه بالتقنيات الم�ستخدمة فيها، 
واأ�ساد بالدور المتميز الذي تتميز به 

العمادة في المجال التقني.

أخبار

زار عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد وعمادة تقنية المعلومات

الصغير يستقبل عميد مركز دراسات العمل التطوعي

دورة في تحليل المدونات اللغوية
ن����ظ����م م�����رك�����ز ال����ل����غ����وي����ات 
دورة  ب��ال��ج��ام��ع��ة،  التطبيقية 
)التحليل  ب��ع��ن��وان:  ت��دري��ب��ي��ة 
اللغوية  للمدونات  الإح�سائي 
ب���ا����س���ت���خ���دام ن����ظ����ام م��ع��ال��ج��ة 
(، قدمها  المدونات -غوا�س- 
عبدالمح�سن  الدكتور  �سعادة 
بن عبيد الثبيتي، اأ�ستاذ البحث 
ال���م�������س���ارك ب���م���دي���ن���ة ال��م��ل��ك 
والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز 

ابتداًء من يوم الأحد الما�سي وحتى يوم الخمي�س: 22- اأيام متتالية،  لمدة خم�سة 
، الموافق: 23-2016/10/27م، من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباًحا،  1438/1/26ه��� 
 ،  b-sr156 :وحتى العا�سرة �سباًحا، في قاعة مركز اللغويات التطبيقية ذات الرقم

الواقعة في الدور الثالث بمبنى كلية اللغة العربية في الجامعة.
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الوفد القضائي اإلندونيسي يزور 
المحكمة العامة والجزائية  

لأ�سحاب  الق�سائية  للدورة  التدريبي  البرنامج  �سمن 
بالمعهد  ح��ال��ي��ا  ت��ق��ام  ال��ت��ي  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  ق�����س��اة  الف�سيلة 
العالي للق�ساء، وبالتعاون مع وزارة العدل، قام وفد ق�ساة 
من  والتقى  بالريا�س  العامة  المحكمة  بزيارة  اإندوني�سيا 
العميريني  ال�سيخ عبداهلل  المحكمة  الوفد برئي�س  خالله 
واأنها  المحكمة  ووح���دات  اأق�سام  بين  ث��م  بهم  رح��ب  ال��ذي 
تحتوي على 50 مكتبا ق�سائيا موزعة على دوائر مختلفة، 
المحكمة  اأم��ام  الترافع  اإج���راءات  للوفد  ف�سيلته  ذك��ر  ثم 
واأنها تتخذ ب�سكل ال�سرعة والدقة عبر البوابة الإلكترونية 

لوزارة العدل.
المجال  فتح  ث��م  كلمة  الح�سور  اأح���د  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد   

لال�ستف�سارات والمداخالت من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة، 
مع  بالريا�س  الجزائية  المحكمة  بزيارة  الوفد  التقى  ثم 
رئي�س المحكمة ال�سيخ اإبراهيم ال�سياري وبق�ساة المحكمة 
المحكمة مثل  اأق�سام  بزيارة  الوفد  قام  الزيارة  بداية  وفي 
ق�سم �سحائف الدعوى وق�سم الت�سالت الإدارية بعدها زار 
الوفد بع�س المكاتب الق�سائية وح�سروا جل�سات ق�سائية 
ب�سالة  المحكمة  رئي�س  بف�سيلة  الوفد  التقى  ثم  متنوعة 
الجتماعات الذي رحب بهم وو�سح اأق�سام ودوائر المحكمة 
المعهد  ممثل  ال��ل��ق��اء  ح�سر  ال��ج��زائ��ي��ة،  واخت�سا�ساتها 
ع��زام  والأ���س��ت��اذ  الغيث  ع��ب��داهلل  الدكتور  للوفد  وال��م��راف��ق 

الماجد، ثم التقطت ال�سور التذكارية بهذه المنا�سبة.

مبادرة )كن شريًكا 
في التطوير( 

يطلقها التعليم 
الجامعي

اأط����ل����ق����ت ع����م����ادة ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
الجامعي مبادرة بعنوان )كن �سريكا في 
من�سوبي  كافة  اإ�سراك  بهدف  التطوير( 
التعليم  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ف���ي  ال��ج��ام��ع��ة 
وال��ت��ع��ل��م ب��ال��ج��ام��ع��ة وال����س���ت���ف���ادة من 
خبراتهم وتجاربهم المتنوعة والمتميزة 
ل�ستقطابها وتحويلها اإلى واقع ملمو�س 
والإ�سهام  العريقة  بالجامعة  لالرتقاء 
واأه���داف���ه���ا، حيث  ر���س��ال��ت��ه��ا  ف��ي تحقيق 
ف���ي م��ج��ال  ال��ع��م��ل  اإ���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات  اإن 
تطوير التعليم والتعلم الجامعي ترتكز 
وال��م��ب��ادرات  الأف��ك��ار  اأ���س��ا���س على  ب�سكل 

التطويرية الإبداعية.
واأه�����اب�����ت ع����م����ادة ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
تطويرية  م��ب��ادرة  لديه  ممن  الجامعي 
ي��رغ��ب ف��ي تنفيذه  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  اأو 
ت��ع��ب��ئ��ة ال����س���ت���م���ارة الإل���ك���ت���رون���ي���ة على 
  www.goo.gl/rY2frS الرابط 
اأو ال��ت��وا���س��ل م���ع ال��ع��م��ادة ع��ل��ى ال��رق��م 
اأو   )2594735( ال��رق��م  اأو   )2594732(
due@ على:  اإلكتروني  بريد  اإر���س��ال 
بهدف  وذل���ك   ،imamu.edu.sa
ال�ستفادة من الخبرات العلمية والعملية 
في  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  والتدريبية 
الجامعة واإدراكا لأهمية م�ساهمتهم في 

تطوير العملية التعليمية بالجامعة. 

محاضرة بعنوان: )كيف 
تسوق مشروعك الصغير( 

لطالب االقتصاد 
اأقام ق�سم اإدارة الأعمال في كلية القت�ساد والعلوم الإدارية محا�سرًة 
بعنوان: )كيف ت�سوق م�سروعك ال�سغير(  والتي قدمها الدكتور اإياد 

الن�سور. 
وتحدث الدكتور الن�سور خالل المحا�سر عن الأ�س�س العملية للبدء 
الت�سويقي  المزيج  وعنا�سر  ال�سغيرة  الم�سروع  اإن�ساء  فكرة  بت�سويق 
المالية  الموارد  التي ينق�سها   ، الم�سروعات  الفئة من  الخا�سة بهذه 
للقيام بحمالت ترويجية �سخمة، اأو للقيام بدرا�سات ت�سويقية وا�سعة.

فحجم الإنتاج فيها قليل ويرتبط بحجم الطلب ولي�س هناك قدرة على 
اإنتاج  كميات كبيرة وتخزينها لحين ولدة الطلب، كما اأنها في معظمها 
منتجات تقليدية غير قادرة على مناف�سة ما تنتجه الموؤ�س�سات الكبيرة 
اأن ما يعيق تطور هذه الم�سروعات القدرة المالية  .وقد بين الن�سور 
الأه���داف  ع��ن  مكتوبة  خطط  اإل��ى  وافتقارها  الت�سويقية،  والم�ساكل 
التي ت�سعى لتحقيقها، وهو ما ي�سبب تناق�س ون�سيان الأهداف نف�سها 
على المدى الطويل، مبيناً اأن مجموعة من الطرق الت�سويقية قليلة 
التكلفة والتي قد ت�ستخدمها الم�سروعات ال�سغيرة  لتح�سين و�سعها 
والعمالء،  والمناف�سين  ال�سوق  فهم  اإل��ى  حاجة  فهناك  الت�سويقي، 
واختيار مركز منا�سب للعمل في ال�سوق، والعمل على تطوير المعلومات 
الت�سويقية والطرق الت�سويقية. كما تحتاج اإلى ت�سميم �سعار ترويجي 
�سيا�سات  وج��ود  واأهمية  الم�ستهلكين،  اأذه���ان  في  لتمكينه  بها  خا�س 
�سدد  كما  ال�سعرية،  المناف�سة  م�سكلة  على  للتغلب  بها  �سعرية خا�سة 
والمل�سقات  البيع،  بعد  ما  وخدمات  الإلكتروني  الموقع  اأهمية  على 
وال��الف��ت��ات الإع��الن��ي��ة، وم��ح��ادث��ات المبيعات م��ع ال��ع��م��الء، واأ���س��ل��وب 
ت�سويق العالقات، واإعالنات الطرق الخارجية، والنترنت وتطبيقاته، 
لالأحداث  الراعية  الجهات  مع  والعمل  الهاتفي،  والإع��الن  والجوال، 
والم�سابقات، وكذلك ا�ستخدام الت�سويق الوح�سي واأ�ساليبه، والتركيز 

على منطوق الكلمة، والم�سوؤولية الجتماعية.

أخبار

تغطية: ناصر الشهراني / تصوير عيسى الفيفي

�سليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الجامعة  مدير  معالي  ا�ستقبل 
بن عبداهلل اأبا الخيل في مكتبه، معالي الرئي�س العام ل�سوؤون 
الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن 
الجامعة  وك��الء  م��ن  ع��دد  بح�سور  ال�سدي�س،  عبدالعزيز  ب��ن 

والم�سوؤولين وعدد من اأ�سحاب الف�سيلة.
اأبا الخيل بمعالي الدكتور ال�سدي�س  ورحب معالي الدكتور 
الرئا�سة  به  ال��ذي تقوم  ال��دور  على  الجامعة، مثنياً  في رح��اب 
خدمة  في  النبوي  والم�سجد  الحرام  الم�سجد  ل�سوؤون  العامة 

الإ�سالم والم�سلمين.
من جانبه، قدم معالي الدكتور عبدالرحمن ال�سدي�س �سكر 
والم�سجد  ال��ح��رام  الم�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة  وتقدير 
والزمالء  الخيل  اأبا  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  لمعالي  النبوي 
المجالت مع  كافة  تعاون في  يقدمونه من  ما  العاملين على 
النبوي،  والم�سجد  الحرام  الم�سجد  ل�سوؤون  العامة  الرئا�سة 
كما اأثنى على الدور الذي تقوم به الجامعة من خالل اإقامتها 

وتنظيمها للموؤتمرات والندوات الموؤ�سلة.
العامة  الرئا�سة  مع  وبالتعاون  الجامعة  اإن  معاليه:  وق��ال 

ال�سبق  ق�سب  لها  النبوي  والم�سجد  الحرام  الم�سجد  ل�سوؤون 
في التعاون في مجالت البحث العلمي والتعاون في الدرو�س 
العلمية في الحرمين ال�سريفين، وياأتي در�س �ساحب المعالي 
الدرو�س  الخيل في مقدمة هذه  اأبا  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ 
الجامعة  اأن  كما  ال��ج��ام��ع��ة،  م��ع  ال��رئ��ا���س��ة  فيها  ت��ت��ع��اون  ال��ت��ي 
ال��ح��رام  الم�سجد  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���س��ة  كر�سي  تحت�سن 
ال�سريفين،  الحرمين  واأب��ح��اث  ل��درا���س��ات  النبوي  والم�سجد 
وثبة  �سيثب  اأن��ه  ب�سرنا  الخيل  اأب��ا  �سليمان  الدكتور  ومعالي 
ولة  تطلعات  ت��خ��دم  معرفية  وق��ف��زة  ن��وع��ي��ة  نقلة  ف��ي  ق��وي��ة 
في   2030 المملكة  روؤي���ة  م��واك��ب��ة  ف��ي   - اهلل  وفقهم   - الأم���ر 
من  ال��م��زي��د  منا  يقت�سي  وه���ذا  معتمر،  مليون   30 ا�ستقبال 
الجهود وا�ست�سراف الم�ستقبل والعمل على روؤية ثاقبة �سائبة، 
ور�سالة هادفة ومحاور نبيلة وبرامج م�ستركة نتعاون فيها مع 

الجامعة لتحقيق تطلعات ولة الأمر – وفقهم اهلل –.
واأ����س���اف ال�����س��دي�����س: م��ت��ف��ائ��ل��ون ك��ث��ي��راً ب���اأن تمثل ال��زي��ارة 
ال��م�����س��ت��رك وت��ف��ع��ي��ل الت��ف��اق��ي��ة بين  ان��ط��الق��ة ك��ب��رى للعمل 
العلمية  الندوات  الكر�سي وكذلك  وتفعيل  والجامعة  الرئا�سة 
وال��م��وؤت��م��رات وال��م��ح��ا���س��رات وال��م�����س��ارك��ة ب��ي��ن اأع�����س��اء هيئة 

التدري�س والرئا�سة العامة ل�سوؤون الم�سجد الحرام والم�سجد 
ال��ن��ب��وي ف���ي ���س��ب��ي��ل دع����م ال��م�����س��ي��رة ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي ال��ح��رم��ي��ن 

ال�سريفين.
العلمي  الجامعة  ب���دور  ال�سدي�س  ال��دك��ت��ور  معالي  واأ���س��اد 
والأكاديمي وقيامها على تعزيز منهج الكتاب وال�سنة وال�سير 
على نهج هذه البالد، والعمل على ربط العلم بالعمل والأخالق 
اأوق��ات الفتن على طالب العلم  والمنهج ال�سحيح، وق��ال: في 
الجتماع والعت�سام والتعاون على البر والتقوى والتاأكيد على 
منطلقات هذه البالد المباركة واأ�س�سها وركائزها التي انطلقت 
ال�سعودية  الدولة  وحتى  الأول��ى  ال�سعودية  الدولة  عهد  منذ 
 - عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  الموؤ�س�س  عهد  الثالثة 
رحمه اهلل – وما �سار عليه اأبناوؤه من بعده وحتى عهدنا الزاهر 
عهد خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز - 
اأيده اهلل - و�سمو ولي عهده و�سمو ولي ولي عهده – حفظهم 

اهلل -.
الم�سجد  ل�سوؤون  العامة  والرئا�سة  الإم���ام  جامعة  وت��اب��ع: 
ال��ح��رام والم�سجد ال��ن��ب��وي ج��ن��اح��ان ف��ي ج�����س��د، وع��ي��ن��ان في 
التوجيهات  تحقيق  في  ويتعاونان  ويتواكبان  يتناغمان  راأ���س، 

ال�����س��دي��دة ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ف��ي خ��دم��ة ال��م�����س��ي��رة العلمية 
المتوجة بالنواحي الأمنية: الأمن الفكري وتح�سين ال�سباب 
يجرونهم  الذين  الأفكار  قرا�سنة  ومن  العقول  �سما�سرة  من 
البالد  واإل���ى غير م��ا ع��رف ع��ن ه��ذه  الو�سط  اإل��ى غير منهج 

المباركة.
ع��ل��ى دعمهم  الأم����ر  ف��ي خ��ت��ام ح��دي��ث��ه ولة  و���س��ك��ر معاليه 
راأ�سهم  وعلى  عليها  والقائمين  الجامعة  �سكر  كما  وعنايتهم، 
تجده  م��ا  على  الخيل  اأب���ا  �سليمان  ال��دك��ت��ور  م��دي��ره��ا  معالي 
الرئا�سة من الدعم وال��م��وؤازرة في كل ما يحقق تطلعات ولة 

الأمر حفظهم اهلل.
ال�سدي�س  الدكتور  ومعالي  الخيل  اأبا  الدكتور  وكان معالي 
وال��رئ��ا���س��ة،  الجامعة  بين  الموقعة  الت��ف��اق��ي��ات  تفعيل  بحثا 
ل�ضوؤون  العامة  الرئا�ضة  كر�ضي  ن�ضاط  تعزيز  اإل��ى  بالإ�ضافة 
الم�سجد الحرام والم�سجد النبوي لدرا�سات واأبحاث الحرمين 
اأب��رز  م��ن  الخيل  اأب���ا  ال��دك��ت��ور  معالي  ع��ده  حيث  ال�سريفين، 
الكرا�سي التي تحت�سنها الجامعة في روؤيته واأهدافه ور�سالته.
وفي نهاية اللقاء قدم معالي مدير الجامعة هدية تذكارية 

لمعالي الدكتور ال�سدي�س.

 أشاد بدور الجامعة العلمي واألكاديمي في تعزيز منهج الكتاب والسنة والسير على نهج البالد

د. السديس يتباحث مع أبا الخيل في تعزيز التعاون المشترك 
بين رئاسة الحرمين والجامعة
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وفد من كلية الحاسب يزور جامعة 
الملك عبداهلل للعلوم والتقنية 

قام وفد من كلية علوم الحا�سب والمعلومات بزيارة ر�سمية لجامعة 
الملك عبداهلل للعلوم والتقنية )KAUST( وذلك بدعوة خا�سة من 
الجامعة، حيث كان في ا�ستقبالهم في مقر الجامعة بثول مدير البرنامج 
Fre - )الوطني لتطوير المواهب الأكاديمية ال�سيد فريدريكو �سيلفا 
الذي قام بتقديم عر�ٍس تعريفي للبرنامج الذي  يعنى   )rico Silva
ممن  ال�سعودية  الجامعات  في  والمحا�سرين  للمعيدين  الدعم  بتقديم 
جامعة  تقدمها  التي  العليا  ال��درا���س��ات  لبرامج  الن�سمام  ف��ي  يرغبون 
برامج  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  وت��م  والتقنية،  للعلوم  ع��ب��داهلل  الملك 
الدرا�سات العليا التي تقدمها الجامعة والخدمات التي توفرها الجامعة 
لطالبها، بعدها التقى بالمعيدين والمحا�سرين المبتعثين من الجامعة 
للدرا�سة في جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية وا�ستعرا�س تجربتهم 

والإجابة على اأ�سئلة وفد الكلية.
بعد ذلك، قامت نائبة رئي�س الجامعة الدكتورة نجاح ع�سري بتقديم 
وتاريخها  والتقنية  للعلوم  ع��ب��داهلل  الملك  جامعة  اأه���داف  ع��ن  عر�س 
والبرامج التعاونية التي تقدمها مع الجامعات ال�سعودية، ثم عقد لقاء 
مفتوح مع بع�س الأ�ساتذة بالجامعة واأجابوا على ت�ساوؤلت وا�ستف�سارات 

اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.
التعليمية  لل�سوؤون  الكلية  وك��ي��ل  م��ن  ك��ال  �سم  ال��وف��د  اأن  اإل���ى  ي�سار 
الدكتور عبدالعزيز بن اإبراهيم المحيميد ووكيل الكلية للدرا�سات العليا 
الكلية  ال�سدي، ووكيلة  الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز  العلمي  والبحث 
العلمية،  الأق�سام  وروؤ�ساء  العوي�سق،  عريب  الدكتورة  الطالبات  ل�سوؤون 

ومجموعة من المعيدين والمعيدات والمحا�سرين والمحا�سرات.

آل عبدالرحمن مشرفًا عامًا 
الأحد 6 �صفر 1438هـاألخيرةعلى الخدمات الطبية

الموافق 6 نوفمبر 2016م
ال�صنة )36( العدد )706(

ا�ستقبل وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتوا�سل الدولي 
الدكتور محمد بن �سعيد العلم، عميد مركز درا�سات العمل 
التطوعي م�ست�سار معالي مدير الجامعة الدكتور عبداهلل بن 

محمد ال�سامل، وبرفقة من�سوبي المركز.
ورحب الدكتور العلم بهم، م�سيداً بالجهود الكبيرة التي 
قدمها منذ تاأ�سي�سه المركز، مبيناً اأن المركز يحظى باأهمية 
الجامعة، مقدماً لهم جميع اإمكانيات الوكالة وعمادة �سوؤون 
المعاهد في الخارج �سواًء في توقيع اتفاقيات بين الجانبين 

لتفعيل العمل التطوعي.
في حين ا�ستمع �سعادته اإلى �سرح مف�سل من قبل عميد 

مركز درا�سات العمل التطوعي الدكتور عبداهلل ال�سامل عن 
الأعمال التي ينوي المركز تطبيقها خالل الفترة المقبلة، 
توعية  على  وال��ع��م��ل  تاأ�سي�سه،  منذ  ق��دم��ت  ال��ت��ي  وال��ج��ه��ود 
المجتمع باأهمية العمل التطوعي وتفعيله من خالل البحوث 
والم�سروعات  والبرامج  وال�ست�سارات  والتدريب  والدرا�سات 

وفقاً لأعلى معايير الجودة المتبعة عالمياً.
من جهة اأخرى كرم الدكتور العلم كاًل من الأ�ستاذ م�سفر 
�سامي  ب��ن  عبدالعزيز  والأ���س��ت��اذ  الحنايا  عبدالرحمن  ب��ن 
ال�سلمان، على ما بذلوه من جهد خالل فترة عملهم ال�سابقة 

في الوكالة.

ج���اء ذل���ك ب��ح�����س��ور عميد ����س���وؤون ال��م��ع��اه��د ف��ي ال��خ��ارج 
الدكتور عبداهلل بن ح�سي�س ال�سلمي، وعميد مركز درا�سات 
العمل التطوعي الدكتور عبداهلل بن محمد ال�سامل وعدد 

من  من�سوبي الوكالة.
واأ���س��ت��ه��ل ال���دك���ت���ور ال��ع��ل��م ك��ل��م��ت��ه ب��ال��ت��رح��ي��ب وال�����س��ك��ر 
للحا�سرين لهذا التكريم، مبيناً اأنه ياأتي تقديراً من الوكالة 
للزمالء الذين اأم�سوا فترة عملهم فيها وتولوا خاللها دفة 
القيادة لعدد من اإدارات الوكالة، م�سيداً بما قدمه الزميلين 
الحنايا وال�سلمان طوال ال�سنوات الما�سية، و�ساأل اهلل العلي 

القدير اأن يمدهم بال�سحة والعافية في حياتهم القادمة. 

 كرم الموظفين الحنايا والسلمان
 العلم يستقبل عميد مركز دراسات العمل التطوعي 

أبا الخيل  يكرم معهد الملك 
عبداهلل للترجمة والتعريب

عميد  مكتبه  في  الخيل  اأب��ا  عبداهلل  بن  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  ا�ستقبل 
معهد الملك عبداهلل للترجمة والتعريب الدكتور اأحمد بن عبداهلل البنيان، ومن�سوبي المعهد الذين 
قدموا لمعاليه �سهادة الأيزو )ISO 9001:2015 ( في جودة نظام الإدارة، والتي ح�سل عليها المعهد.

اأن هذا الخطوة العلمية مطلوبة  و�سكر معاليه عميد ومن�سوبي المعهد على هذا النجاز موؤكداً 
في هذا الوقت، مبيناً اأن اإدارة الجامعة تعمل على تلم�س كل ما يحتاجه المعهد ودعمة مادياً ومعنوياً، 
نقلًة  اأحدثت  الترجمة المتعددة التي  مجالت  في  واإ�سهاماته  المعهد  يقدمه  الذي  بالدور  م�سيداً 

نوعيًة في مجال الترجمة في المملكة العربية ال�سعودية.
من جانبه، �سكر عميد المعهد الدكتور البنيان معالي مدير الجامعة على دعمه الم�ستمر للمعهد، 
متخ�س�س  معهد  واأكبر  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  ترجمة  م�سروع  اأكبر  يعد  المعهد  اأن  مبيناً 
يقدم حلول متكاملة في الترجمة في ال�سرق الأو�سط، حيث تتعدد اأن�سطته في التدريب اأو في البحث 
ومطلب  وجهه  المركز  جعل  مما  وال�سفهية  التحريرية  الترجمة  تقديم  في  اأو  والجودة  والتطوير 
واتجاه للعديد من الجهات الخا�سة والحكومية، وذلك بطلب التعاون مع المعهد، مو�سحاً المراحل 

التي �ساعدت المعهد في الح�سول على هذه الجائزة.

آل معيقل وكياًل للسالمةوالرميخان للمرور
الحديثي مشرفًا على اإلدارة العامة 

للسالمة واألمن الجامعي
بن  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  الجامعة  مدير  معالي  اأ���س��در 
ب��ن عبداهلل  الأ���س��ت��اذ محمد  بتكليف  ق���راًرا  الخيل  اأب���ا  ع��ب��داهلل 
الحديثي، م�سرفاً على الإدارة العامة لل�سالمة والأمن الجامعي.

وع��ب��ر ال��ح��دي��ث��ي ع���ن ف��خ��ره واع����ت����زازه ب��ث��ق��ة م��ع��ال��ي م��دي��ر 
اأن يكون عند ح�سن ظن معاليه، واأكد اأن هذا  الجامعة، متمنياً 
على  الجاد  والعمل  الجهد  من  المزيد  لبذل  �سيدفعه  التكليف 
اأف�سل  على  تقديم خدماتها  يكفل  بما  وتهيئتها  الإدارة  تطوير 

وجه لمن�سوبي الجامعة.
اآل  بن فهد  الأ�ستاذ من�سور  بتكليف  ق��رار معاليه،  كما �سدر 
معيقل بالعمل وكياًل لالإدارة العامة لل�سالمة والأمن الجامعي، 
والأ�ستاذ وليد بن �سالح الرميخان بالعمل وكياًل لالإدارة العامة 

لل�سالمة والأمن الجامعي ل�سوؤون المرور والت�ساريح.

تكليف عدد من الوكالء ورؤساء 
األقسام في كلية الطب

�سدر قرار معالي مدير الجامعة، بتكليف كل من : الدكتور 
لل�سوؤون  ال��ط��ب  لكلية  وك��ي��اًل  بالعمل  ج��ب��اري  علي  ب��ن  م�سلح 
الأكاديمية، والدكتور يا�سر بن اإبراهيم ال�سنيدي بالعمل وكياًل 
لكلية الطب للتطوير والجودة، والدكتور طارق بن عبدالرحمن 
كلية  في  العيون  وج��راح��ة  طب  لق�سم  رئي�ساً  بالعمل  الع�سبلي 
رئي�ساً  بالعمل  الرويلي  اإ�سماعيل  ب��ن  ع��ارف  وال��دك��ت��ور  ال��ط��ب، 
�سعيد  ب��ن  �سجدي  وال��دك��ت��ور  ال��ط��ب،  كلية  ف��ي  الجراحة  لق�سم 
الطب،  كلية  في  الأط��ف��ال  طب  لق�سم  رئي�ساً  بالعمل  المطيري 
والدكتور عمير بن ح�سين اآل ح�سين بالعمل رئي�ساً لق�سم الأنف 
الأ�سمر  بن  نهار  والدكتور  الطب،  كلية  في  والحنجرة  والأذن 

العنزي بالعمل رئي�ساً لق�سم الت�سريح في كلية الطب.

الجامعة  مدير  معالي  اأ�سدر   
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م��ان بن 
يق�سي  ق���راراً  الخيل  اأب��ا  عبداهلل 
بتكليف عميد كلية الطب الأ�ستاذ 
اآل  عبدالغفار  بن  خالد  الدكتور 
ع��ب��دال��رح��م��ن، ب��الإ���س��راف ال��ع��ام 

على الخدمات الطبية.
ووج������ه م���ع���ال���ي ال���دك���ت���ور اأب����ا 

الخيل الجهات المخت�سة باعتماد مبا�سرة الدكتور اآل عبدالغفار 
بالإ�سراف على هذه الوحدة والعمل على تطويرها وتهيئتها بما 

يكفل تقديم خدماتها على اأف�سل وجه لمن�سوبي الجامعة.

برنامج تدريبي لمنسوبي 
المديرية العامة للسجون

اأقام المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم الم�ستمر بالتعاون 
بعنوان  تدريبيا  برنامجا  ج��دة،  في  بال�سجون  العامة  المديرية  مع 
اأ�سابيع،  التنفيذي( وذل��ك في مدينة جدة على مدى �ستة  )المدير 
والتي �سارك فيها 25 �سابطاً من مختلف الإدارات العامة بالمديرية 
لتقديم  مهامهم  اأداء  في  فعاليتهم  لتعزيز  وذل��ك  لل�سجون،  العامة 
اأرقى الخدمات، وت�سمنت الدورة فن الإدارة من خالل المحاور التي 
من دورها تقديم المدير التنفيذي الرائد، عن طريق بناء واإدارة غرف 
العمل وحل الم�سكالت و�سنع القرار في اإدارة الموارد الب�سرية، بهدف 
واإدارة  تطوير  مجال  في  عالياً  تاأهياًل  موؤهلة  اأمنية  ق��ي��ادات  اإع���داد 
اأعمال ال�سجون والإ�سالحيات. واأكد وكيل العمادة لخدمة المجتمع 
الدكتور يا�سر الخ�سيري اأن هذا البرنامج التدريبي يهدف اإلى اإك�ساب 
المتدربين المهارات والمعارف القيادية الأ�سا�سية لتاأهيلهم لممار�سة 
العمل القيادي التنفيذي للواجبات والم�سوؤوليات الموكلة اإليهم بناء 

على اأ�س�س علمية واأكاديمية.


