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مدير الجامعة: التعيين واالختيار من ولي األمر سيكون دافعًا قويًا إلى بذل الجهد والعطاء والعمل المخلص 

بأمر الملك.. أبا الخيل عضوًا في هيئة كبار العلماء
 رفع معالي مدير الجامعة ع�شو هيئة كبار العلماء ال�شيخ 
اآي��ات  اأ�شمى  الخيل  اأب��ا  عبداهلل  بن  �شليمان  الدكتور  الأ�شتاذ 
مقام  اإلى  والطاعة  الولء  بم�شاعر  والعرفان مقرونة  ال�شكر 
 – عبدالعزيز  بن  �شلمان  الملك  ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم 

يحفظه اهلل- على تعيينه ع�شوا في هيئة كبار العلماء.
والتقدير  ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى  اأرف���ع  ب��داي��ة  معاليه:  وق��ال 
والوفاء لخادم  والولء  والمحبة  المتنان  بعظيم  والمقرونة 
– حفظه  الحرمين ال�شريفين الملك �شلمان بن عبدالعزيز 

اهلل- على هذه الثقة الكريمة، وذلك بتعييننا ع�شواً في هيئة 
كبار العلماء، واأ�شاأل اهلل �شبحانه اأن يلهمنا ال�شواب في القول 
العمل، واأن يرزقنا العلم النافع والعمل ال�شالح، واأن يفتح لنا 
وال�شعادة  وال�شداد  والتوفيق  والفالح  النجاح  واأب��واب  اأ�شباب 
وال�شرور والطماأنينة في الدين والدنيا والآخرة، واأن يزيدني 
علماً وحكمة وفقهاً ويقيناً واإيماناً واإخال�شا و�شبراً وم�شابرة 

وتوفيقاً و�شداداً وب�شيرة وا�شتقامة على دينه.
كما اأ�شاأله �شبحانه وتعالى اأن يوفق ولة اأمرنا وعلى راأ�شهم 

عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  الملك  ال�شريفين  الحرمين  خ���ادم 
و���ش��م��و ول����ي ع���ه���ده الأم����ي����ن الأم����ي����ر م��ح��م��د ب���ن ن���اي���ف بن 
الأمير محمد بن  الأمين  عبدالعزيز، و�شمو ولي ولي عهده 
واأن  �شلمان بن عبدالعزيز- حفظهم اهلل- ووفقهم لكل خير 
واأعمارنا  اأعمارهم  واأن يطيل  ال�شحة والعافية  يلب�شهم ثوب 
على الطاعة والإيمان، واأن يزيدهم عزاً وتمكيناً وقياماً بكتاب 
�شلف  عليه  كان  وما  و�شلم،  عليه  اهلل  ر�شوله �شلى  و�شنة  اهلل 
هذه الأمة واأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من 

هذا  اأب��ن��اء  خدمة  ف��ي  مباركة  عظيمة  وج��ه��ود  جليلة  اأع��م��ال 
م�شارق  في  والم�شلمين  والإ�شالم  الإ�شالمية  والأم��ة  الوطن 
الأر�ض ومغاربها، واأن يرفع بذلك درجاتهم، واأن يكثر بذلك 
البالد  اأن يحفظ هذه  اأ�شاأله �شبحانه وتعالى  ح�شناتهم، كما 
يرد  واأن  مجتمع  واأبناء  وعلماء  وقيادة  ووطناً،  وعقيدة  ديناً 
مطمئنين  اآمنين  يجعلنا  واأن  نحورهم،  ف��ي  الكائدين  كيد 
اإنه  م�شتقرين، في قلوبنا وعقولنا واأنف�شنا ودورنا واأوطاننا، 

ولي ذلك والقادر عليه.                         »التفا�صيل �ص: 2«

خالل لقائه بالطالب حول )مسؤولية الشباب عن دينهم ووطنهم(

الشيخ الفوزان: جامعة اإلمام قلعة 
حصينة وحامية للعقيدة

ا�شتقبل �شماحة مفتي عام المملكة العربية ال�شعودية 
رئي�ض هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�شيخ - حفظه اهلل - 
معالي مدير الجامعة ع�شو هيئة كبار العلماء ال�شيخ 
الأ�شتاذ الدكتور �شليمان بن عبداهلل اأبا الخيل، وبارك 
ال�شريفين  الحرمين  خادم  ثقة  على  لمعاليه  �شماحته 
– بتعيينه  �شلمان بن عبدالعزيز - حفظه اهلل  الملك 
ع�شواً في هيئة كبار العلماء، واأثنى على جهود معالي 
والنافعة  الظاهرة  واأعماله  المتميزة  الجامعة  مدير 

له  ودع��ا  وخارجها،  الجامعة  في  ال�شديدة  وتوجيهاته 
بالتوفيق وال�شداد في عمله الجديد في الهيئة.

من جانبه �شكر معالي المدير �شماحة المفتي على 
عليها  وح��ر���ش��ه  للجامعة  ودع��م��ه  الم�شرفة  م��واق��ف��ه 
وتوا�شله مع من�شوبيها وم�شاركته في جميع برامجها 
عناية  من  معاليه  يجده  وم��ا  وفعالياتها،  ومنا�شطها 
خال�شة  �شادقة  ودع���وات  ظاهر  م�شتمر  وثناء  خا�شة 
كان لها اأعظم الأثر على ما يقوم به من اأعمال وجهود 

خدمة للدين والعقيدة والوطن وولة الأمر.

هنأه بتعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء

مفتي عام المملكة يستقبل مدير الجامعة 

تغطيــة: محمد قندلجــي/ عمر 
المطيري، تصوير: فهد الجبهان

اأك����د ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ك���ب���ار ال��ع��ل��م��اء 
العالمة  لالإفتاء  الدائمة  واللجنة 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ال��ح ب��ن ف���وزان 
قلعة  الإم�����ام  ج��ام��ع��ة  اأن  ال���ف���وزان، 
ووري��ث��ة  للعقيدة  وح��ام��ي��ة  ح�شينة 
ال����دع����وة ب���م���ق���ررات���ه���ا وم��در���ش��ي��ه��ا 
وط����الب����ه����ا، وه�����ي ال���ج���ام���ع���ة ال��ت��ي 
وال�شنة  ال��ك��ت��اب  اأ���ش��ا���ض  على  ق��ام��ت 
تقم  ول���م  ال�����ش��ال��ح،  ال�شلف  وم��ن��ه��ج 
بل  �شلطة،  اأو  دنيوية  مطامع  على 
غايتها التوحيد وتحقيق ما جاء في 
اإلى  م�شيراً  ر�شوله،  و�شنة  اهلل  كتاب 
اأنها دعوة تتميز بالتو�شط والعدالة 

والحق.
التي  المحا�شرة  جاء ذلك خالل 
)اآم��ن(  ال��ت��وع��وي  البرنامج  نظمها 
واأل����ق����اه����ا ف�����ش��ي��ل��ة ال�����ش��ي��خ ���ش��ال��ح 

)م�شوؤولية  ع��ن��وان:  تحت  ال��ف��وزان 
في  ووط��ن��ه��م(،  دينهم  ع��ن  ال�شباب 
ال�شريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم  ج��ام��ع 
مدير  م��ع��ال��ي  بح�شور  ب��ال��ج��ام��ع��ة، 
العلماء  كبار  هيئة  ع�شو  الجامعة 
�شليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  ال�����ش��ي��خ 
ب���ن ع���ب���داهلل اأب�����ا ال���خ���ي���ل، ووك����الء 

الجامعة وعمداء الكليات والعمادات 
الطالب،  من  كبير  وعدد  الم�شاندة 
ال��ه��واء  على  المحا�شرة  نقلت  كما 
طالب  وك��ذل��ك  للطالبات  مبا�شرة 
ال���م���ع���اه���د ال���ع���ل���م���ي���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 

مناطق المملكة. 
»التفا�صيل �ص: 4«
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هنأ مدير الجامعة بالثقة الملكية 

الفوزان: الجامعة أمانة عظيمة حملك إياها 
ولي األمر.. وأنت قادر على حملها 

العلماء ع�شو  كبار  ا�شتقبل ع�شو هيئة 
ال�شيخ  �شماحة  ل��الإف��ت��اء  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
ال��ف��وزان - حفظه اهلل-  ف���وزان  ب��ن  �شالح 
كبار  هيئة  ع�شو  الجامعة  م��دي��ر  معالي 
العلماء ال�شيخ الأ�شتاذ الدكتور �شليمان بن 
خادم  ثقة  على  وهناأه  الخيل،  اأب��ا  عبداهلل 
بن  �شلمان  الملك  ال�شريفين  الحرمين 
عبدالعزيز - حفظه اهلل – بتعيينه ع�شواً 
�شماحته  واأ����ش���اد  ال��ع��ل��م��اء،  ك��ب��ار  ف��ي هيئة 
الإمام  لجامعة  والمتميز  الريادي  بالدور 
في  الإ�شالمية  والأم��ة  الوطن  خدمة  في 
ظل توجيهات ودعم ولة الأمر وذلك من 
خ���الل ت��خ��ري��ج ال��م��وؤه��ل��ي��ن ع��ل��ى مختلف 

الداخل والخارج كما  الم�شتويات والمجالت في 
واهتمام  ال��خ��ي��رة  الجامعة  ه��ذه  ن���واة  اإل���ى  اأ���ش��ار 
وعناية خادم الحرمين ال�شريفين الملك �شلمان  

اإن هذه  - رع��اه اهلل - بها ب�شكل خ��ا���ض، ق��ائ��اًل) 
الأم��ر  ول��ي  اإياها  حملك  عظيمة  اأمانة  الجامعة 
واأنت يا �شيخ �شليمان قادر على حملها وخير من 
بالثناء على مديرها وما  ذلك  ( متبعاً  بها  يقوم 

يقوم به من جهود كبيرة واأعمال متنوعة 
ف��ي ال��داخ��ل وال���خ���ارج م��م��ا ي��خ��دم ال��دي��ن 
الأم��ر. من  والوطن ويحقق تطلعات ولي 
جانبه �شكر مدير الجامعة اهلل على نعمه 
الأم���ر  ث��م �شكر ولة  ال��ظ��اه��رة وال��ب��اط��ن��ة 
ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم  راأ�شهم  وعلى 
ال��غ��ال��ي��ة بتعينه ع�����ش��واً  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى ه���ذه 
م�شدر  يعتبرها  التي  العلماء  كبار  بهيئة 
اعتزاز وفخر و�شيبذل ق�شار جهده للقيام 
اإخال�ض  و  �شدق  و  باأمانة  المهمة  بهذه 
ووفاء ، كما �شكرهم على دعمهم وتاأييدهم 
اأه��داف ور�شالة  وموؤازرتهم لكل ما يحقق 
الجامعة من جميع النواحي، مقدماً �شكره 
وما  ا�شتقباله  ح�شن  على  �شالح  ال�شيخ  ل�شماحة 
واأريحية  واهتمام  وتقدير  حفاوة  من  منه  لقيه 

وتوا�شع جم وثناء ومباركة ودعوات �شادقة.

الهويمل: الثقة الملكية تتويج 
لجهود مدير الجامعة في خدمة 

دينه ووطنه
الإعجاز  درا�شات  معهد  عميد  ف�شيلة  هناأ 
نا�شر  ال��دك��ت��ور  وال�شنة  ال��ق��راآن  ف��ي  العلمي 
الجامعة  مدير  معالي  الهويمل  محمد  ب��ن 
اأب��ا  ع��ب��د اهلل  ب��ن  �شليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
الخيل بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه ع�شوا 
في هيئة كبار العلماء.وقال الهويمل: نحمد 
بولة  البالد  ه��ذه  على  اأنعم  اأن  ون�شكره  اهلل 
من  حياة  منهج  الحنيف  الدين  جعلوا  اأم��ر، 
خالل ن�شر العلم ال�شرعي ال�شحيح الموؤ�شل 

عددا  ت�شم  العلماء،  لكبار  هيئة  اإن�شاء  ذلك  تجليات  ومن  وال�شنة،  الكتاب  من 
ومقا�شدها.  ال�شريعة،  بن�شو�ض  العارفين  العلم،  في  الرا�شخين  العلماء  من 
اإن هذه الثقة الملكية الكريمة التي نفخر بها ونعتز؛ تاأتي  واأ�شاف الهويمل: 
تتويجا لجهود �شيخنا معالي الوزير مدير الجامعة الأ�شتاذ الدكتور �شليمان بن 
عبداهلل اأبا الخيل، واأعماله الظاهرة المتميزة النافعة داخل الجامعة وخارجها 
وفق  ووطنه  لدينه  خدمة  ال�شحيح؛  الو�شطي  الموؤ�شل  ال�شرعي  العلم  لن�شر 
توجيهات ولة اأمره رعاهم اهلل. وختم الهويمل ت�شريحه بالدعاء الخال�ض اأن 

يوفق معالي ال�شيخ، ويعينه وي�شدده، ويجعل ذلك عونا له على الطاعة.

 رفع معالي مدير الجامعة ع�شو هيئة كبار العلماء ال�شيخ الأ�شتاذ الدكتور 
بم�شاعر  والعرفان مقرونة  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  الخيل  اأبا  بن عبداهلل  �شليمان 
بن  �شلمان  ال��م��ل��ك  ال�شريفين  ال��ح��رم��ي��ن  خ���ادم  م��ق��ام  اإل���ى  وال��ط��اع��ة  ال����ولء 
وقال  العلماء.  كبار  هيئة  في  تعيينه ع�شوا  على  اهلل-  – يحفظه  عبدالعزيز 
المتنان  بعظيم  والمقرونة  والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  اأرفع  بداية  معاليه: 
بن  �شلمان  الملك  ال�شريفين  الحرمين  ل��خ��ادم  وال��وف��اء  وال����ولء  والمحبة 
عبدالعزيز – حفظه اهلل- على هذه الثقة الكريمة، وذلك بتعييننا ع�شواً في 
هيئة كبار العلماء، واأ�شاأل اهلل �شبحانه اأن يلهمنا ال�شواب في القول العمل، واأن 
يرزقنا العلم النافع والعمل ال�شالح، واأن يفتح لنا اأ�شباب واأبواب النجاح والفالح 
والتوفيق وال�شداد وال�شعادة وال�شرور والطماأنينة في الدين والدنيا والآخرة، 
وم�شابرة  و�شبراً  واإخال�شا  واإيماناً  ويقيناً  وفقهاً  وحكمة  علماً  يزيدني  واأن 
اأن  �شبحانه وتعالى  اأ�شاأله  دينه. كما  وا�شتقامة على  وب�شيرة  و�شداداً  وتوفيقاً 
بن  �شلمان  الملك  ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم  راأ�شهم  وعلى  اأمرنا  ولة  يوفق 
عبدالعزيز، و�شمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، 
و�شمو ولي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن �شلمان بن عبدالعزيز- حفظهم 
اهلل- ووفقهم لكل خير واأن يلب�شهم ثوب ال�شحة والعافية واأن يطيل اأعمارهم 
اهلل  بكتاب  وقياماً  وتمكيناً  عزاً  يزيدهم  واأن  والإيمان،  الطاعة  على  واأعمارنا 
و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم، وما كان عليه �شلف هذه الأمة واأن يجزيهم 
خير الجزاء على ما يقومون به من اأعمال جليلة وجهود عظيمة مباركة في 
الإ�شالمية والإ�شالم والم�شلمين في م�شارق  الوطن والأم��ة  اأبناء هذا  خدمة 
بذلك ح�شناتهم، كما  يكثر  واأن  درجاتهم،  بذلك  يرفع  واأن  الأر���ض ومغاربها، 

وقيادة  ووط��ن��اً،  وعقيدة  دي��ن��اً  ال��ب��الد  ه��ذه  يحفظ  اأن  وتعالى  �شبحانه  اأ���ش��األ��ه 
وعلماء واأبناء مجتمع واأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، واأن يجعلنا اآمنين 
ولي  اإنه  واأوطاننا،  ودورن��ا  واأنف�شنا  وعقولنا  قلوبنا  في  م�شتقرين،  مطمئنين 
ذلك والقادر عليه. واأ�شاف معالي مدير الجامعة ع�شو هيئة كبار العلماء: اإننا 
اأف�شلها  نحمد اهلل على ما هياأ واأنعم به علينا من نعم عظيمة واآلء ج�شيمة 
واأكملها واأتمها واأكثرها تحقيقاً لل�شعادة والطماأنينة في الدنيا والآخرة نعمة 
الإيمان والمعتقد ال�شحيح ثم تطبيق �شريعة اهلل عز وجل الم�شتمدة من كتاب 
اهلل و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم وما كان عليه �شلف هذه الأمة، ثم هذه 
الولية ال�شرعية الرا�شدة المتمثلة في ولة اأمرنا وعلى راأ�شهم خادم الحرمين 
ال�شريفين الملك �شلمان بن عبدالعزيز، و�شمو ولي عهده الأمين، و�شمو ولي 
ولي العهد. واأكد معاليه اأن الأمر الملكي الكريم المت�شمن تعيينه ع�شواً في 
هيئة كبار العلماء، و�شام �شرف وعز ومعزة لمن يختاره ولي الأمر ويكلفه بهذه 
الهيئة  هذه  العلماء،  كبار  بهيئة  تتعلق  اأعمال  واأنها  خا�شة  الخيرة،  الأعمال 
ال�شرعي وعلماءه  العلم  اأهل  التي ت�شم  العلمية  ال�شرعية  المباركة،  العظيمة 
اأن  الكتاب المنير. واأ�شاف  النور، وحفظة  الربانيين وطالبه ،وحملة م�شاعل 
هذا التعيين والختيار من ولي الأمر خادم الحرمين ال�شريفين الملك �شلمان 
اإلى بذل المزيد من  بن عبدالعزيز يحفظه اهلل- �شيكون باإذن اهلل دافعاً قوياً 
الجهد والعطاء والعمل المخل�ض ال�شادق الجاد فيما ي�شاهم وي�شاند ويعا�شد 
الأعمال الجليلة التي تقوم بها هيئة كبار العلماء وعلى راأ�شهم �شماحة الوالد 
ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�شيخ، وبجهود اأ�شحاب ال�شماحة والف�شيلة 
الخدمية.  العلمية  ال�شرعية  الهيئة  ه��ذه  ف��ي  عملوا  ال��ذي��ن  الأف���ذاذ  العلماء 

�شيعمل مع  اأنه  وبين في ت�شريحه 
العلماء  ك��ب��ار  هيئة  رئي�ض  �شماحة 
واأع�����ش��ائ��ه��ا الأج������الء و���ش��ي��ج��دون 
م����ن����ي ك�����ل ال�����ع�����ون وال���م�������ش���اع���دة 
الم�شلحة  ي��ح��ق��ق  ب��م��ا  وال���ت���ع���اون، 
العامة ويق�شي حوائج النا�ض، وفق 

ي�شتفيد  التي  العظيم  الدين  وثوابت  ومبادئ  ال�شمحة،  الإ�شالمية  ال�شريعة 
منها الجميع وي�شت�شعرون من خاللها الحقيقة النا�شعة والخلفية الوا�شحة 
اأفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لهم  لبالد الحرمين وقبلة الم�شلمين ومهوى 
اأن يعيننا على خدمة ديننا  اأ�شاأل اهلل  اأبا الخيل:  والنا�شرة لق�شاياهم. وقال 
وعقيدتنا وكتاب ربنا و�شنة نبينا محمد �شلى اهلل عليه و�شلم، وبالدنا وولة 
اأمرنا وتعزيز قيم ودعائم ومبادئ وثوابت التوحيد والمنهج ال�شحيح، ومعالم 
�شريعتنا  اأحكام  �شوء  في  والي�شر  وال�شماحة  والت�شامح  والعتدال  الو�شطية 
الغراء المطهرة والمواطنة ال�شالحة لبالد الحرمين وقبلة الم�شلمين موطن 
الإ�شالم خير الأوط��ان في ظل توجيهات ودعم اإمامنا وقائدنا وباني نه�شتنا 
الإخ��ال���ض  وع��ن��وان  البي�شاء  الأي����ادي  وال��ع��زم �شاحب  ال��ح��زم  رج��ل  الحديثة 
ختام  وفي  عبدالعزيز.  بن  �شلمان  الملك  ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم  والوفاء 
الأمين،  ولي عهده  و�شمو  ال�شريفين،  الحرمين  معاليه خادم  �شكر  ت�شريحه 
عمل  م��ن  يبذلونه  م��ا  على  جميعاً-،  اهلل  – حفظهم  العهد  ول��ي  ول��ي  و�شمو 
م�شتمر ومخل�ض لهذه البالد المباركة وخدمة للحرمين ال�شريفين، وت�شهيل 

على الم�شلمين في جميع دول العالم.

شكر القيادة الرشيدة على اختياره عضوًا في هيئة كبار العلماء

أبا الخيل: التعيين واالختيار من ولي األمر سيكون دافعًا 
قويًا إلى بذل الجهد والعطاء والعمل المخلص 

د. نا�سر الهويمل

أقيمت بمعهد اإلعجاز العلمي بالتعاون مع شؤون الطالب

ندوة علمية تحذر من الغلو والتكفير واإللحاد
كتب- في�شل البلوي

القراآن  في  العلمي  الإع��ج��از  معهد درا�شات  نظم 
ندوة  الطالب  ���ش��وؤون  عمادة  مع  بالتعاون  وال�شنة، 
علمية بعنوان: »الإعجاز الغيبي الوارد في الأحاديث 
النبوية في التحذير من الغلو والتكفير والإلحاد«، 

وذلك في جامع اإ�شكان الطالب.
بن  نا�شر  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ف�شيلة  ال��ن��دوة  ق��دم 
الجامعة  م��دي��ر  معالي  م�شت�شار  الهويمل  محمد 
القراآن  العلمي في  الإع��ج��از  درا���ش��ات  وعميد معهد 
وال�شنة، وف�شيلة ال�شيخ الدكتور عا�شم بن عبداهلل 
الحمد وكيل عمادة �شوؤون الطالب للمنح الدرا�شية. 
درا���ش��ات  معهد  عميد  ف�شيلة  بكلمة  ال��ن��دوة  ب���داأت 
فيها  وال�شنة، تحدث  ال��ق��راآن  ف��ي  العلمي  الإع��ج��از 
عن مفهوم الإعجاز الغيبي، واأن��ه من براهين نبوة 
عر�ض  ث��م  و���ش��ل��م-،  عليه  اهلل  -���ش��ل��ى  الم�شطفى 
جملة من مظاهره الواردة في الأحاديث النبوية في 
التحذير من الإلحاد، ودعم حديثه بذكر نماذج من 
الغيبي  الإعجاز  بيان  مع  المطهرة،  النبوية  ال�شنة 

فيها، وحاور الطالب حول خطورة داء الإلحاد، واآثاره 
ال�شلبية على الم�شلم، وعر�ض جملة من �شبل الوقاية 
منه، وتح�شين اأبنائنا وبناتنا منه. من جانبه، تحدث 
الحمد،  عبداهلل  بن  عا�شم  الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة 
الغيبي  الغلو والإع��ج��از، والإع��ج��از  الفرق بين  عن 
في الغلو، ثم بين اأخطاء بع�ض المعتنين بالإعجاز 
العلمي في مبالغاتهم في الإعجاز و�شبل الوقاية من 
ذلك، ثم ف�شر بع�ض الأحاديث ال��واردة في التحذير 
من الغلو والتكفير، وبيان خطر ذلك، مع ال�شت�شهاد 
وال�شنة مما لم يقع في عهد  الكتاب  بن�شو�ض من 
النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- ووقع بين اأيدينا في 
هذا الع�شر.  وفي ختام الندوة، اأتيح للطالب طرح 
ويو�شح  اللب�ض  يك�شف  بما  ومناق�شتها  اأ�شئلتهم 
المنهج الإ�شالمي ال�شليم القائم على العتدال في 
والنحرافات  ال�شبه  من  المعتقد  و�شالمة  المنهج 
ووزعت  والتطرف،  الت�شدد  اإل��ى  تقود  التي  الفكرية 
مطبوعات  وزع���ت  كما  الحا�شرين،  على  ال��ج��وائ��ز 

معهد درا�شات الإعجاز العلمي في القراآن وال�شنة.

)حصين( تطلق البرنامج التثقيفي لوقاية 
الطالب والطالبات من المخدرات

والموؤثرات  المخدرات  من  الوقاية  واأبحاث  لدرا�شات  ال�شعودي  المركز  اطلق 
العقلية)ح�شين(، البرنامج التثقيفي لوقاية الطالب والطالبات من المخدرات، 
الوطني  الم�شروع  المخدرات ممثلة في  الوطنية لمكافحة  اللجنة  بال�شراكة مع 
البرنامج  بداأ  حيث  الخيرية،  العنود  وموؤ�ش�شة  )نبرا�ض(  المخدرات  من  للوقاية 
الدين؛  اأ�شول  لكلية  الكبرى  القاعة  في  التح�شيرية،  البرامج  بطلبة  باللتقاء 

وح�شره ما يقارب 600 طالب.
 واأو�شح عميد المركز الدكتور اإبراهيم بن محمد الزبن اأنَّ هذه البرامج تاأتي 
�شمن جهود الجامعة للتثقيف بخطورة المخدرات والموؤثرات العقلية، و�شت�شمل 
جميع كليات الجامعة الطالب والطالبات، وقال: اإن هذه البرامج التثقيفية تهدف 
اإلى تعريف الم�شاركين والم�شاركات بالجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين 
ال�شريفين يحفظه اهلل لمحاربة المخدرات، كما تهدف اإلى تمكينهم من التفريق 
بين التعاطي والإدمان، والتعريف باأنواع الموؤثرات العقلية وباآثار التعاطي واآلية 
المتعاطي وعوامل  �شخ�شية  و�شمات  التعاطي،  وباأعرا�ض  الإدم��ان  حدوث مر�ض 

تعاطي المخدرات والموؤثرات العقلية لدى الطالب والطالبات.
واأ�شاد الدكتور الزبن بالدعم الذي تلقاه البرامج التثقيفية من معالي مدير 
الجامعة الذي وجهه ب�شرورة تفعيل البرامج في جميع وحدات الجامعة للطالب 
ال�شريع  وت��ج��اوب��ه��م  تعاونهم  على  الكليات  ل��ع��م��داء  �شكره  م��ق��دم��اً  وال��ط��ال��ب��ات، 

ورغبتهم الأكيدة في حماية اأبناءنا وبناتنا من اآفة المخدرات.
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خالل تدشينه لبرنامج البدائل التعليمية اإللكترونية وجوال المعاهد العلمية 

مدير الجامعة: البرنامج يحقق رسالة الجامعة وأهدافها في مجال التقنية
تغطية: زيد السبيعي، تصوير: محمد المدني

د�شن معالي مدير الجامعة، ع�شو هيئة كبار العلماء، 
بمكتبه،  الخيل،  اأب��ا  عبداهلل  بن  �شليمان  الدكتور  الأ�شتاذ 
برنامج )البدائل التعليمة وتطبيق جوال المعاهد العلمية( 
التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد،  اأعدته عمادة  ال��ذي 
بالتعاون مع وكالة الجامعة ل�شوؤون المعاهد العلمية وقناة 
الجامعة، وبح�شور وكيل الجامعة ل�شوؤون المعاهد العلمية 
الأ�شتاذ الدكتور اإبراهيم بن محمد قا�شم الميمن، ووكيل 
الدكتور  المعلومات  وتقنية  المجتمع  لخدمة  الجامعة 
التعلم  عمادة  وعميد  ال�شغير،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن 
الإلكتروني والتعليم عن بعد الأ�شتاذ الدكتور عبدالعزيز 
بن �شعد العامر، ومدير قناة الجامعة الدكتور محمد بن 
�شعد الدكان، وعدد من من�شوبي الجامعة. كما تم عر�ض 
فيديو عن البدائل التعليمية، والمن�شة التعليمية للمعاهد 
تحليلي  عر�ض  وكذلك  الفترا�شية،  والف�شول  العلمية، 
معالي  اأك��د  ذل��ك  بعد  العلمية.  المعاهد  لجوال  وتطبيق 
المدير اأن البرنامج يحقق ر�شالة الجامعة واأهدافها وهي 
رائدة في مختلف المجالت خ�شو�شاً في التقنية، وقال: 
المعاهد  ل�����ش��وؤون  الجامعة  وك��ال��ة  بين  �شراكة  البرنامج 
الإلكتروني  التعلم  وع��م��ادة  المعاهد  ف��ي  ممثلة  العلمية 
والتعليم عن بعد وقناة الجامعة كذلك، مبيناً اأن هذا العمل 
يدل على اأن هناك حراكا فاعال ونتائج وثمرات اإيجابية، 
ونجد وحدات الجامعة على مختلف اأعمالها واتجاهاتها 
تحاول اأن تقدم نموذجا للتعاون فيما بينها قد يكون نادرا 
في بع�ض الجهات الأخرى، م�شيداً بالعمل التكاملي الذي 
يكون اأثره دائماً اإيجابي ويجعل الجميع يعرف ماله وما 
عليه وه��ذا ي�شب في خدمة الجامعة، وف��ي نف�ض الوقت 
 – الأم���ر  لتطلعات ولة  وال��وط��ن وتحقيق  للدين  خدمة 
حفظهم اهلل-. واأ�شار معاليه اأن الجامعة رائدة في التعليم 
المجتمع  وخ��دم��ة  العلمي  والبحث  والتوجيه  والتربية 
قبل  والم�شاندة من  والتوجيه  والدعم  العناية  كل  وتجد 
ولة الأمر وعلى راأ�شهم خادم الحرمين ال�شريفين و�شمو 
ولي عهده الأمين، و�شمو ولي ولي العهد – حفظهم اهلل 
ورعاهم-، الأمر الذي معهم نرى اأن هناك خيرات وف�شائل 
الدولة في قطاعيها  وموؤ�ش�شات  الجامعة  ه��ذه  في  علينا 
العام والخا�ض وفي كل �شبر من اأرا�شيها من خالل الطرح 
لتعريف  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة  م��ب��ادئ  وف���ق  والمعالجة 
وتنبذ  وعطاء  وف�شل  خير  دول��ة  دولتنا  اأن  اأجمع  العالم 
ال��خ��الف والخ��ت��الف وال��ف��رق��ة والن�����ش��ق��اق وال��ن��زاع وكل 
والتنظيمات  الجماعات  بع�ض  تحاول  التي  ال�شر  عنا�شر 

والأح���زاب اأن تخل بما نحن نعي�شه ونتمتع به من وحدة 
�شرعية وطنية اأ�شيلة معا�شرة ل ن�شير لها في هذا العالم، 
الإ���ش��الم ون�شير لكل م�شلم في  وق���ال: وطننا ه��و وط��ن 
�شلمان بن  الملك  اأعمال  اإن  بل  الأر���ض ومغاربها  م�شارق 
كل  بها  يتفاخر  وغيرها  والإن�شانية  الخيرية  عبدالعزيز 
فرد من اأبناء المملكة �شواء كان مواطنا اأو مقيما. و�شدد 
معاليه على اأن جامعة الإمام من خالل وحداتها ور�شالتها 
وكل ما تقوم عليه منذ ن�شاأتها ت�شعى على خدمة الدين 
والوطن والعقيدة وتحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين 
من  والثناء  التقدير  محل  الحمد  وهلل  وه��ي  ال�شريفين 
جميع فئات المجتمع وهذا يجعلنا نبذل المزيد وتحقيق 
الم�شلحة والهدف المن�شود، مقدما لجميع الجهات التي 
اأ�شار  حين  في  جهودهم.  على  البرنامج  ه��ذا  على  قامت 
الدكتور اإبراهيم الميمن اأن الحراك التقني في الجامعة 
اأب���ه���رت ك��ل م��ن اط��ل��ع عليها خ�شو�شاً  اأث��م��ر ع��ن ن��ت��ائ��ج 
�شركاوؤنا في وزارة التعليم على اعتبار اأن هناك جزءا من 
على  اطلعوا  فلما  المن�شات،  بع�ض  من  تغطى  الخدمات 
ي��دور في  �شيئا مما  يقدموا  لم  اأنف�شهم  اأنهم  راأوا  العمل 
هذا الإطار وذكروا اأن هذه التجربة يجب اأن ي�شتفاد منها 
خ�شو�شاً في مجال البدائل التعليمية، مبيناً اأن هناك عددا 
من الأمور التقنية في المعاهد العلمية واإبرازها هدف من 
اأهداف هذا اللقاء كون الجامعة في الفترة الما�شية عا�شت 
معهد  لكل  اإن�شاء  فتم  التقني،  المجال  ف��ي  كبيرا  ح��راك��ا 
علمي موقعا على ال�شبكة العنكبوتية وموقعا في �شبكات 
التوا�شل الجتماعي ولذلك جزء من هذا العمل تفعيل 67 
موقعا الكترونيا و67 ح�شابا في �شبكات التوا�شل للمعاهد 
العلمية من خاللها تبرز جهود واأن�شطة وفعاليات الجامعة 

في خدمة الدين والوطن، وكذلك في مجال التوعية في 
خطر التطرف والنحراف الفكري ون�شر كل ما يدور من 

حراك لهذه المعاهد.
) البث المبا�صر �صابقة ولم تح�صل في اأي م�ؤ�ص�صة 

تعليمية اأخرى (
وبين الميمن اأن البث المبا�شر للمحا�شرات والندوات 
والملتقيات يعد �شابقة ولم تح�شل في اأي موؤ�ش�شة تعليمية، 
وعلى �شبيل المثال تم نقل محا�شرة ال�شيخ �شالح الفوزان 
ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي الم�شجد ال��ج��ام��ع ���ش��وت��ا و���ش��ورة لكافة 
المعاهد العلمية وتابعوا المحا�شرة لحظة بلحظة وب�شكل 
والمعاهد  ومداخالتهم،  اأ�شئلتهم  ا�شتقبال  وتم  متزامن، 
تعي�ض مع الجامعة كل لحظة من ح��راك وفعاليات، كما 
بالمختبرات  يتعلق  فيما  اأخ���رى  �شابقة  اأي�شا  ه��ن��اك  اأن 
الفترا�شية وهو عمل تقني احترافي ب�شورة غير م�شبوقة 
حيث اإن المختبرات التي نحتاجها في المعاهد العلمية ل 
نحتاج اإلى تهيئتها بالتجهيزات وغيرها بل هناك تجارب 
الطالب  يتابعها  افترا�شية  ب�����ش��ورة  يتم  يتعلق  م��ا  وك��ل 
الو�شيلة،  ه��ذه  من  والمعرفة  المعلومة  ويكت�شب  ويراها 
اإن�����ش��اء المن�شة  اإل���ى ال��ب��دائ��ل التعليمية واأح��ده��ا  اإ���ش��اف��ة 
التعليمية لخدمة طالب المعاهد ،ونحن الآن على و�شك 
الت�شجيل في المواد التي تدر�ض فيها اأول لخدمة فئة من 
الطالب الذين يعي�شون ظروفا في الحد الجنوبي، فيجب 
لهم  المنا�شبة  الو�شيلة  ه��ذه  فكانت  البدائل  لهم  تتاح  اأن 
وبيئة  مثالية  ب�شورة  التعليم  يعي�شون  خاللها  من  التي 
اإلى الو�شائل الأخ��رى. واأ�شاف  جاذبة للتعليم، بالإ�شافة 
تعي�شه  ما  التقنية موؤ�شر على  الجهود  الميمن: كل هذه 
العلمية من تطور وتقنية بف�شل اهلل ثم بدعم  المعاهد 

اأمرنا ثم بدعم معالي مدير الجامعة الداعم الأول  ولة 
وكل النجاحات تن�شب لمعاليه �شواء في الحقبة ال�شابقة اأو 

في هذه الفترة.
) البرنامج يترجم ت�جه المدير في التن�صيق 

المثمر بين وحدات الجامعة(
في حين بين الدكتور عبدالرحمن ال�شغير اأن توجيهات 
معالي المدير الدائمة توؤكد �شرورة التن�شيق الدائم بين 
الجهات داخل الحرم الجامعي ولعل تد�شين البرامج جزء 
من عمل تن�شيقي بين عدة جهات في الجامعة وهذا يدل 

على التطور الذي تعي�شه بقيادة معاليه.
)البرامج التي د�صنها مدير الجامعة وفق روؤية 

التح�ل ال�طني 2020(
ث��م ���ش��دد ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ع��ام��ر ع��ل��ى اأن ه��ذه 
البرامج وفق روؤية التحول الوطني 2020 من خالل تحول 
التعامالت اللكترونية وتطبيقها قدر الإمكان ومن هذا 
المنطلق فاإن عمادة التعلم اللكتروني جميع معامالتها 
من  ي�شتفيد  اأن  ي�شتطيع  ال��ط��ال��ب  اإن  حيث  الكترونية 
مبيناً  الختبارات،  وقت  للجامعة  وياأتي  الخدمات  جميع 
اأن جميع التطبيقات ماعدا تطبيق تدار�ض هو من تطوير 
العمادة بمطوريها ومن ذاتها، م�شيراً اإلى اأن وثيقة التخرج 
للطالب في منزله ول يحتاج  ت�شل  العلمية  والتو�شيات 

الذهاب للجامعة.
) البدائل التعليمية ا�صتفاد منها طالب الحد 

الجن�بي (
واأكد العامر اأن تعاون العمادة مع وكالة �شوؤون المعاهد 
العلمية انبثق من روؤية المملكة 2030، واأي�شا لظروف ما 
بدائل  عن  وبالبحث  الجنوبي  الحد  في  للطالب  يحدث 

ال�شكر لقناة الجامعة على قيامهم  تعليمية لهم، مقدما 
تم  ال��درا���ش��ي��ة حيث  ال��م��ق��ررات  ت�شجيل  ب��الإ���ش��راف على 
والثاني  الأول  للف�شل  ال��م��ق��ررات  درو����ض  جميع  ت�شجيل 
ت�شجيل  في  بداأنا حاليا  وكذلك  الدرا�شي،  العام  من هذا 
التجارب التطبيقية والعملية لمقررات الفيزياء والكيمياء 
للطالب عبر  الأم���ور و�شعناها  ه��ذه  ولت�شيير  والأح��ي��اء، 
التحتية  البنية  تهيئة  ت��م  وك��ذل��ك  ال���ج���وال،  ف��ي  تطبيق 
للعمادة في نظام تدار�ض لإن�شاء ف�شول افترا�شية للطالب 
وف��ك��رة ه��ذه الف�شول ه��ي نف�ض ال��ج��داول ال��درا���ش��ي��ة في 
درا�شي لكل مرحلة  ين�شاأ ج��دول  العلمية بحيث  المعاهد 
اهلل  ب���اإذن  �شتفيد  التطبيقية  التجارب  اأن  ون��وه  درا���ش��ي��ة. 
طلبة التعليم العام نظراً للمقررات العلمية الموحدة بين 
المدير  لمعالي  �شكره  مقدما  وطالباتها،  طالبها  جميع 
غير  ودع��م��ه  التطبيقية  ال��ب��رام��ج  لتد�شين  رع��اي��ت��ه  على 

الم�شتغرب.
) قناة الجامعة تمتلك ا�صتيدي� �صخما ال ي�جد 

في اأي جامعة �صع�دية( 
ثم بعد ذلك بين مدير قناة الجامعة الدكتور محمد 
الدكان اأن القناة تخدم جميع وحدات الجامعة ووكالتها، 
اإن عنا�شر النجاح لمثل هذه الم�شاريع تكمن في  وق��ال: 
الدعم التحفيزي من معالي المدير في العمل والم�شي 
اأن القناة تملك  اإل��ى  قدما في مثل هذه البرامج، م�شيراً 
ا�شتيديو بم�شاحة 400م مجهز باأحدث التجهيزات ل يوجد 
اأن القناة  في اأي جامعة �شعودية، بعد زيارتهم لها، مبيناً 
تمتلك عربة مجهزة ب� 12 كاميرا و�شيتم تد�شينها قريباً، 
وكذلك الإمكانات التي تملكها القناة من كاميرات واأدوات 

اإخراج واإنتاج ت�شاهي بع�ض القنوات والجهات الإعالمية.

خالل توقيع مراسم إنشاء مشروع الفهرس العربي لالستشهادات

أبا الخيل: الفهرس يواكب رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020
العسكر: مبادرة تُعتبر األولى من نوعها عربيًا.. وتهتم بتطوير البحث العلمي
الطريقي: المشروع يُعد من المشاريع الرائدة.. والجامعة أخذت على عاتقها تنفيذه

تغطية: عمر المطيري
ت�شوير: �شامي الفيفي

وق���ع م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ع�شو 
ه��ي��ئ��ة ك���ب���ار ال��ع��ل��م��اء ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
مرا�شم  الخيل،  اأب��ا  عبداهلل  بن  �شليمان 
اإن���������ش����اء م���������ش����روع ال���ف���ه���ر����ض ال���ع���رب���ي 
لال�شت�شهادات )ACI(، في مكتبه، مع 
ومثل  المعلومات،  لتقنية  كية  موؤ�ش�شة 
�شالح  الأ���ش��ت��اذ  التوقيع  ف��ي  الموؤ�ش�شة 
الجامعة،  وك���الء  وب��ح�����ش��ور  ال��ط��ري��ق��ي، 
الم�شاندة،  وال��ع��م��ادات  الكليات  وع��م��داء 
ومديري الإدارات. وقد اأكد معالي مدير 
العلمي  وال��ع��م��ل  ال��ف��ه��ر���ض  اأن  ال��ج��ام��ع��ة 
ال��ع��م��الق واج���ب م��ن واج��ب��ات الجامعة 
التي  اأه��داف��ه��ا  م��ن  اإ�شتراتيجي  وه���دف 
قامت عليها العناية بعلوم اللغة العربية 
وال��ع��ل��وم ال�����ش��رع��ي��ة، وق����ال: ه���ذه خطوة 
باللغة  الناطقين  رائ��دة ومميزة لخدمة 
العربية على م�شتوى العالم، متطلعاً اأن 
لال�شت�شهادات  العربي  الفهر�ض  يحقق 
تطلعات ولة الأمر - حفظهم اهلل - بما 
بالنفع  والباحثات  الباحثين  على  يعود 
ف��ي دي��ن��ه��م ودن��ي��اه��م وي��وؤه��ل��ه��م ت��اأه��ي��اًل 
الفهر�ض  ه���ذا  اأن  اإل���ى  م�����ش��ي��راً  م��ن��ا���ش��ب��اً، 

ال�شعودية  العربية  المملكة  روؤية  يواكب 
2030والتحول الوطني 2020.

واأ������ش�����اد م��ع��ال��ي��ه ب���وك���ال���ة ال��ج��ام��ع��ة 
على  العلمي  والبحث  العليا  ال��درا���ش��ات 
ج���ه���وده���ا، وق�������ال: ال���ج���ام���ع���ة ل ي��م��ك��ن 
اأو  ب��رن��ام��ج  اأو  من�شط  اأي  على  ت��ق��وم  اأن 
المجتمع  ب��خ��دم��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ع��ل��م��ي  ع��م��ل 
خدمة  وف��ي��ه  اإيجابيا  اأم���را  ي��ك��ون  اأن  اإل 
للمجتمع في الوطن العربي والإ�شالمي 
كافة  خ��الل  م��ن  اللغة  بهذه  معتٍن  وك��ل 
تبين  التي  والطرق  والأ�شاليب  الو�شائل 

الجامعة  وك��ي��ل  بين  حين  ف��ي  جمالها. 
ل���ل���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
اأن  الع�شكر  عبدالعزيز  بن  فهد  الدكتور 
ال��ذي  لال�شت�شهادات  ال��ع��رب��ي  الفهر�ض 
ت��ع��ت��زم ال��ج��ام��ع��ة اإط���الق���ه، ي��ع��د م��ب��ادرة 
وهي  ال�شعودية،  العربية  المملكة  با�شم 
العالم  م�شتوى  على  نوعها  م��ن  الأول���ى 
لخدمة الناطقين باللغة العربية، موؤكداً 
اأن الفهر�ض يمثل نقلة كبرى في مجال 
ال��ع��ن��اي��ة ب��ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي في 
العالم الإ�شالمي والعربي وخطوة مهمة 

على �شعيد تعزيز مكانة المملكة وتعزيز 
دورها ال�شيادي عربياً و اإ�شالمياً.

و�شدد الع�شكر على اأن الفهر�ض �شيكون 
اإدراج المجالت  مرجعاً كبيراً من خالل 
باللغة  ال�شادرة  المحكمة  الن�شر  واأوعية 
الماليين  مئات  يتحدثها  التي  العربية 
من الب�شر داخل العالم العربي وخارجه، 
بهذه  النهو�ض  الجامعة  قررت  وبالتالي 
العديد  اأهملتها  اأن  بعد  الكبيرة  المهمة 

من الموؤ�ش�شات العربية والإ�شالمية.
واأث�����ن�����ى ال��ع�����ش��ك��ر ع���ل���ى دع�����م م��دي��ر 

ال���ج���ام���ع���ة ال�������ذي ����ش���اه���م ف����ي اإط������الق 
العالمية،  الفكرة  لهذه  وتبنيه  الم�شروع 
�شتنطلق  الفهر�ض  فكرة  اأن  اإل��ى  م�شيراً 
التي  العلمية  الفعاليات  من  ع��دد  بقيام 
يوجد  وق����ال:  تعليمية،  ق���ي���ادات  �شمت 
الأول���ى  الفهر�ض،  ع��ن  اتفاقيتان  لدينا 
ت����م ت��وق��ي��ع��ه��ا م����ع م��وؤ���ش�����ش��ة ك���ي���و ال��ت��ي 
تمتلك الخبرة الكبيرة في هذا المجال، 
عليه  �شيقوم  الم�شروع  اأن  اإلى  بالإ�شافة 
خريجي  م��ن  بع�شهم  ���ش��ع��ودي��ون  �شباب 
الجامعة، بينما التفاقية الثانية �شتوقع 

قريباً مع الفهر�ض الماليزي. 
موؤ�ش�شة  عام  مدير  اأو�شح  جانبه  من 
�شالح  الأ���ش��ت��اذ  المعلومات  لتقنية  كية 
ب���ن ع��ل��ي ال��ط��ري��ق��ي، اأن ال��م�����ش��روع من 
العربي،  ال��ع��ال��م  ف��ي  ال��رائ��دة  الم�شاريع 
وقال: اإن الجامعة متخ�ش�شة في العلوم 
على  واأخ��ذت  ال�شرعية  والعلوم  العربية 
عاتقها القيام بهذا الم�شروع ال�شخم لما 
فهر�شة  من  العلمي  النتاج  هذا  يحتاجه 
باللغة  المهتمين  جميع  م��ن��ه  ي�شتفيد 

العربية على م�شتوى العالم.
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خالل لقائه بالطالب حول )مسؤولية الشباب عن دينهم ووطنهم(

الشيخ الفوزان: جامعة اإلمام قلعة حصينة وحامية 
للعقيدة ووريثة الدعوة بمقرراتها ومدرسيها وطالبها

تغطية: محمد قندلجي/ عمر المطيري

تصوير: فهد الجبهان
لالإفتاء  الدائمة  واللجنة  العلماء  كبار  هيئة  ع�شو  اأك��د 
ال��ع��الم��ة ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ال��ح ب���ن ف�����وزان ال����ف����وزان، اأن 
جامعة الإمام قلعة ح�شينة وحامية للعقيدة ووريثة الدعوة 
قامت  التي  الجامعة  وه��ي  وطالبها،  ومدر�شيها  بمقرراتها 
تقم  ولم  ال�شالح،  ال�شلف  وال�شنة ومنهج  الكتاب  اأ�شا�ض  على 
على مطامع دنيوية اأو �شلطة، بل غايتها التوحيد وتحقيق ما 
اإلى اأنها دعوة تتميز  جاء في كتاب اهلل و�شنة ر�شوله، م�شيراً 

بالتو�شط والعدالة والحق.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال��م��ح��ا���ش��رة ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ال��ب��رن��ام��ج 
التوعوي )اآمن( واألقاها ف�شيلة ال�شيخ �شالح الفوزان تحت 
جامع  في  ووطنهم(،  دينهم  عن  ال�شباب  )م�شوؤولية  عنوان: 
بالجامعة، بح�شور معالي مدير  ال�شريفين  الحرمين  خادم 
الدكتور  الأ�شتاذ  ال�شيخ  العلماء  كبار  هيئة  ع�شو  الجامعة 
وع��م��داء  الجامعة  ووك���الء  الخيل،  اأب���ا  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شليمان 
كما  الطالب،  من  كبير  وع��دد  الم�شاندة  والعمادات  الكليات 
وكذلك  للطالبات  مبا�شرة  ال��ه��واء  على  المحا�شرة  نقلت 

طالب المعاهد العلمية في مختلف مناطق المملكة.
وبّين ف�شيلة ال�شيخ الفوزان اأن طالب الجامعة في مقدمة 
ال�شفوف الذين �شيقودون هذه الأمة -باإذن اهلل- و�شيدافعون 
فيه  ي��ح��ارب  وق��ت  ف��ي  ل�شيما  وعقيدتها،  دينها  وع��ن  عنها، 
الأر�ض  والحاقدين في م�شارق  الأع��داء  الم�شلمون من قبل 
ومغاربها على هذه البالد وعلى هذا الدين، ما لم يتم�شكوا 
اإذا  ال��دي��ن  اأع���داء  على  ب��ه  ينت�شرون  ال��ذي  الكافي  بال�شالح 
األ وهو كتاب اهلل و�شنة  تم�شكوا به وحملوه حماًل �شحيحاً، 
نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم، وما عليه �شلف هذه الأمة، و�شيرة 
اأكاذيب واأباطيل ، قال تعالى  ال�شلف ال�شالح، وما عداه فهو 
)بل نقذف بالحق على الباطل َفَيْدَمُغُه َفاإَِذا ُهَو َزاِهٌق(، وقال 
تعالى: )وقل جاء الحق وزهق الباطل اإن الباطل كان زهوًقا(.

ال�شباب نحو  واج��ب  اإن  ال��ف��وزان:  ال�شيخ  واأ���ش��اف ف�شيلة 
لعظمته  ي�شعوا  اأن  وعليهم  �شرعي،  واج��ب  والوطن  الإ�شالم 
اإلى قمة  اأن ي�شل  ورقيه، فهي غاية كل م�شوؤول غيور يريد 
دونه  ما  اإثًما  واأن  الواجبات،  اأنبل  من  وه��ذا  والعال،  المجد 
كل اإثم اأن ين�شرف اأبناء الوطن عن القيام بحقوقه ال�شرعية 
لخير  الم�شاعي  واأنبل  الجهود  اأبلغ  وتكون  عنه،  الدفاع  في 
رفعة الدين والعمل لمجد الوطن، ففي رفعة الدين والوطن 
رفعتهم، وفي ذلة و�شقائه �شعفهم و�شقاوؤهم، فحب الوطن، 
وهذا  تجاهه،  م�س�ؤولية  اأعظم  عنه،  والدفاع  به،  واالرت��ب��اط 
الإح�شا�ض ماأمور به في الإ�شالم، وعلى المرء اأن ي�شحي بكل 
وهذا  وال��وط��ن،  والم�شلمين  الإ���ش��الم  خدمة  اأج��ل  من  �شيء 
من اأ�شمى ما يمكن اأن تقوم به الأجيال، حفاظاً على وحدته 
هذا  تجاه  ال�شباب  واجبات  اأول  واإن من  ومقد�شاته،  وتربته، 
والدفاع  وحفظه،  ون�شره  الإ�شالمي  بالدين  التم�شك  العمل 
�شيئاً  باأخالقه، واعتباره ذلك  اإليه، والتحلي  عنه والنت�شاب 
اأ�شا�شياً في حياة ال�شباب، فهو طهارة للنف�ض، وتهيئة للروح، 

وتزكية لها.
واأو�شح ال�شيخ الفوزان اأن على ال�شباب الم�شلم اأن ي�شت�شعر 
الم�شوؤولية، واأن يعلم اأنه م�شوؤول اأمام اهلل عن هذه المرحلة 
الحيوية المهمة من عمره، واأن اهلل �شائله يوم القيامة »عن 
ر  ُيح�شِّ اأن  اأب��اله« فعليه  �شبابه فيما  اأفناه، وعن  عمره فيما 
اأنفق �شنوات عمره، ل بد  لهذا ال�شوؤال الخطير جواباً، كيف 
دينه وعن وطنه،  م�شوؤول عن  اأن��ه  ي�شعر  واأن  يراعي هذا  اأن 
بكماله  ويوؤمن  الإ�شالم،  بهذا  يعتز  اأن  الم�شلم  ال�شاب  وعلى 
وعظمته واأن اهلل اأكرمه بخير كتاب اأُنزل، وبخير نبي اأُر�شل، 
كما  ب��الع��ت��زاز،  ي�شعر  اأن  الم�شلم  وع��ل��ى  ���ُش��ِرع،  دي��ن  وبخير 
ولر�شوله  العزة  )وهلل  تعالى:  ق��ال  الأول���ون،  الم�شلمون  ك��ان 

وللموؤمنين ولكن المنافقين ل يعلمون(.
الدين  على  الحفاظ  واج���ب  اأن  ال��ف��وزان  ال�شيخ  واأ���ش��اف 
والدفاع عنه وعن مكت�شبات هذا الوطن تقع م�شوؤوليته على 
الجميع بدون ا�شتثناء فلي�شت مح�شورة على فئة معينة كما 
يعتقد البع�ض، فكل من ينعم بهذا الأم��ن له �شهم فيه وفي 

اأمته  تجاه  م�شوؤوليات  الجميع  على  اأن  كما  عليه،  الحفاظ 
ووط��ن��ه وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى الأم����ن وال���دف���اع ع��ن��ه وم��ح��ارب��ة من 
يهدده، اأو ما يهدده من اأفكار واأفعال، ونحن نرى جميعاً ما 
لها  �شر�شة يخطط  وعقيدتنا من هجمة  بالدنا  له  تتعر�ض 
اأعداوؤنا في الخارج، وكلنا نقراأ ما �شطر لنا التاريخ من هزائم 
اأ�شبابها تخاذل  اأه���م  الإ���ش��الم��ي��ة وك���ان م��ن  م���ّرت بها الأم���ة 
واأمتهم،  اأداء واجباتهم تجاه دينهم ووطنهم  الم�شلمين عن 
قال تعالى: )واإن تتولوا ي�شتبدل قوماً غيركم ثم ل يكونوا 
اأم��ث��ال��ك��م( ل��ه��ذا علينا ال���ش��ت��ف��ادة جميعاً م��ن ه��ذه ال��درو���ض 
وهذه العبر، واأن نت�شدى لهذه الهجمة وهذه الحرب بج�شد 
الر�شيدة  قيادتنا  واإيمان �شادق، تحت  واح��دة  واحد وعزيمة 
التي ما فتئت تدافع عن عقيدة هذه البالد واأمنها ووحدتها 

وا�شتقرارها.
اأن نجعل  ج��م��ي��ع��اً  ع��ل��ي��ن��ا  اإن  ال����ف����وزان:  ال�����ش��ي��خ  واأ����ش���اف 
المحافظة على عقيدتنا والمحافظة على اأمتنا ن�شب اأعيننا، 
واأن نتوا�شى بالحفاظ عليها في كل محفل وفي كل منا�شبة، 

واأن نكون يداً واحدة وج�شداً واح��داً في وجه كل من يحاول 
الم�شا�ض بها اأو تعكير �شفوها، وفي هذا الجانب ل مكان بيننا 
للمجاملة اأو المداهنة اأو التقاع�ض، فلي�ض على الإن�شان اأغلى 
من عقيدته ووطنه واأمنه واأمته، وعلينا ال�شمع والطاعة لولة 
واللتفاف  الم�شلمين  جماعة  ول��زوم  اهلل-،  -حفظهم  الأم��ر 
حول العلماء الذين عرفوا بالعلم والف�شل وال�شتقامة على 
طاعة اهلل، وتقوى اهلل -عز وجل- في ال�شر والعلن، فاإن من 
اتقى اهلل كفاه وحماه من كل �شوء ومكروه، واللتفاف حول 
على  فالمرء  ال�شوء  رفقاء  من  والتحذير  الم�شلمين،  علماء 
الجميع  على  واأن  ال��ه��وى،  اتباع  من  والتحذير  خليله،  دي��ن 
م�شوؤولية تب�شير الم�شلمين بواجبهم والعلماء فيهم، خا�شة 
في بيان الحق والتحذير من الباطل واتباع اأ�شلوب الموعظة 
اأكثر  يف�سد  ال���ذي  ال��م��ف��رط  الحما�س  ع��ن  وال��ب��ع��د  الح�سنة 
ال�شبه  على  وال��رد  والحكمة،  بالعقل  والمعالجة  ي�شلح  مما 
لبيان  ال�شالون  المنحرفون  اأولئك  يعلنها  التي  والأباطيل 
بالهداية،  الم�شلمين  من  �شل  لمن  والدعاء  وكذبها،  زيفها 

نعمة  ع��ل��ى  اهلل  ب�شكر  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ع��ام��ًة  الم�شلمين  وح���ث 
الإ�شالم والأمن في الأوطان والمحافظة عليها.

وفي الختام �شاأل ال�شيخ الفوزان اهلل -عّز وجّل- للجميع 
الهداية والن�شر والتوفيق والعلم النافع والعمل ال�شالح، ثم 

اأجاب ف�شيلته عن اأ�شئلة الح�شور.
ورحب معالي مدير الجامعة الأ�شتاذ الدكتور �شليمان بن 
�شالح  الدكتور  العالمة  ال�شيخ  بف�شيلة  الخيل  اأب��ا  عبداهلل 
الفوزان في رحاب الجامعة، وقال: ي�شرفنا وي�شعدنا ويبعث 
فينا مزيداً من التفاوؤل والعطاء الذي يخدم ديننا وعقيدتنا 
وبالدنا ويحقق تطلعات ولة اأمرنا، اأن نلتقي في هذا الجامع 
�شيخنا  ب�شماحة  ال�شريفين  الحرمين  خادم  جامع  المبارك، 
العالمة الأ�شتاذ الدكتور �شالح بن فوزان الفوزان الذي ُعرف 
فهو  وغيرها،  ال�شريعة  علوم  اإتقان  في  وف�شل  كل خير  عنه 
فقيه مف�شر محدث لغوي، هياأه اهلل �شبحانه وتعالى ليكون 
نبرا�شاً لي�شيء الطريق لأبناء هذا الوطن ولالأمة الإ�شالمية 
جميعاً، ويبّين لهم ما يحتاجون اإليه في اأمور دينهم ودنياهم 
واآخرتهم، انطالقاً من كتاب اهلل و�شنة ر�شول اهلل -�شلى اهلل 
اأمثال  اإل��ى  اأح��وج فيه  اأن الأم��ة في زمن  عليه و�شلم-، مبيناً 

�شيخنا الفا�شل والأخذ منهم العقيدة ال�شحيحة.
واأ�شاف الدكتور اأبا الخيل: اإن الجامعة تت�شرف باأن يكون 
ال�شيخ العالمة �شالح الفوزان ثروة هذه الجامعة الذي دائماً 
ما يثني على هذه الجامعة ومن�شوبيها، وجهودها واأعمالها، 
كا�شفاً اأن اللقاء كان موجهاً لجميع من�شوبي الجامعة وجميع 
الكليات في المدينة الجامعية، بالإ�شافة اإلى الكليات التابعة 
للجامعة والمعاهد العلمية المنت�شرة في المملكة والمعاهد 
ف��ي ال���خ���ارج، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال��م�����ش��اه��دي��ن 100 األ���ف طالب 
ي�شتفيدوا من  المبا�شر، وذلك لكي  البث  وطالبة من خالل 
هذا اللقاء والطرح من �شماحته -حفظه اهلل-، وقد ا�شتعدت 
من�شوبيها  بتما�شك  اأث���ره  ن��رى  ال��ذي  اللقاء  لهذا  الجامعة 

لخدمات هذا التجمع المبارك.
اإر���ش��ادن��ا  ف��ي  كبيرة  اأهمية  ذات  �شماحته  محا�شرة  وتعد 
اأم��رن��ا،  وولة  ودول��ت��ن��ا  وعقيدتنا  ديننا  ق��در  لنعرف  جميعاً 

فنقوم بالحقوق الملقاة على عواتقنا تجاه ديننا وبلدنا.

طالب الجامعة سيكونون في مقدمة صفوف قادة األمة والمدافعين عنها

مدير الجامعة: محاضرة سماحة الشيخ ذات أهمية كبيرة 
في معرفة قدر ديننا وعقيدتنا ودولتنا ووالة أمرنا

المحاضرة ضمن برنامج الوحدة الفكرية التوعوية )آمن( ونقلت عبر قناة الجامعة
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ال�سنة )36( العدد )710( 5مرآة الجامعة مركز العمل التطوعي

خالل تدشينه لفعاليات اليوم العالمي للتطوع بالجامعة

أبا الخيل: عمادة العمل التطوعي هي األولى 
من نوعها في العالم العربي

د�شن معالي مدير الجامعة ع�شو هيئة 
كبار العلماء ف�شيلة ال�شيخ الأ�شتاذ الدكتور 
فعاليات  ال��خ��ي��ل،  اأب���ا  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شليمان 
ال���ت���ي نظمتها  ل��ل��ت��ط��وع،  ال��ع��ال��م��ي  ال���ي���وم 
في  التطوعي  العمل  درا���ش��ات  مركز  عمادة 

الجامعة، بالتعاون مع كلية الطب.
واأك�������د م��ع��ال��ي��ه ب���ه���ذه ال��م��ن��ا���ش��ب��ة ب����اأن 
الت�شريع الإ�شالمي للتطوع قد �شبق جميع 
م���ا ي��ع��رف��ه ال��ب�����ش��ر ف���ي ه���ذا ال���ب���اب، وف��ت��ح 
ع مجالته، و�شبطه بال�شوابط  اأبوابه، ونَوّ
العامة والخا�شة، وواجب على اأهل الإ�شالم 
اأنف�شهم  على  ويطبقوه  ب��ذل��ك  يعملوا  اأن 
الب�شرية  ف��ي  وب��ث��ه  ذل���ك  ن�شر  ث��م  اب���ت���داًء، 
والتواد  الخير  وينت�شر  النفع  ليعم  جمعاء 
والتراحم والتعاطف في المجتمع الدولي.

الحرمين  خ���ادم  اأن  ال��خ��ي��ل  اأب���ا  واأ����ش���ار 
عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  الملك  ال�شريفين 
ي��ح��ف��ظ��ه اهلل ه���و رائ����د ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، 
وك��ان��ت ل��ه اإ���ش��ه��ام��ات ف��ي م��ج��ال الأع��م��ال 
الإغاثية والإن�شانية والتطوعية ذات دللة 
والم�شاهمة  للخير  محبته  ع��ل��ى  عظيمة 
والبذل والعطاء والبر والإح�شان ، ل�شيما 
ف��ي اأوق����ات الأزم�����ات وال���ك���وارث وال���ن���وازل، 
ت����اج ه����ذه الأع����م����ال العظيمة  ك����ان  وال���ت���ي 
ل��الإغ��اث��ة  �شلمان  ال��م��ل��ك  م��رك��ز  ال��م��ب��ارك��ة 

والأعمال الإن�شانية.

وق����ال اأب����ا ال��خ��ي��ل: »م��ن��ذ ع����ام 1375ه����� 
ي����ت����راأ�����ض ع�������ددا م��ن  ي���ح���ف���ظ���ه اهلل  وه������و 
ال��ل��ج��ان وال��ه��ي��ئ��ات ال��ر���ش��م��ي��ة وال��م��ح��ل��ي��ة 
المحتاجين  ل��م�����ش��اع��دة  ال��ت��ب��رع��ات  لجمع 
حتى  والكوارث  النوازل  من  والمت�شررين 
ال��م�����ش��ارك��ات  ال��ح��ك��م، واإن  ت��ول��ي��ه م��ق��ال��ي��د 
الحرمين  خ���ادم  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  العظيمة 
والتطوعي،  الإغاثي  العمل  في  ال�شريفين 
ثابتاً  تعطي دللة م�شتركة وتر�شم منهجاً 
التطوعي  والجهد  الخيري  العمل  اأن  وهو 
���ش��م��ة لأب���ن���اء ه���ذا ال��وط��ن ال��م��ب��ارك، فهم 
ي�����ش��ت��م��دون ذل���ك م��ن ن�����ش��و���ض ال��وح��ي��ي��ن، 
ب��ه علينا م��ن نعم  اأف����اء اهلل  اأن م��ا  وي����رون 
تترى هي ف�شل من اهلل، ومنح يبتلينا فيها 
�شرعه  وم��ا   ، علينا  اهلل  افتر�شه  م��ا  ب����اأداء 

قربة لنا«.
ون����وه اأب����ا ال��خ��ي��ل ب���اأن���ه ا���ش��ت�����ش��ع��اراً من 
فقد  التطوعي  العمل  لم�شوؤولية  الجامعة 
بادرت باإن�شاء عمادة خا�شة به، وهي العمادة 
تخت�ض  والتي  العربي،  الوطن  في  الأول��ى 
ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، ت��ق��دم ال��ج��ام��ع��ة من 
وال�شت�شارات،  والدرا�شات  البحوث  خاللها 
وك�����ذل�����ك ت�������ش���ع ال����ب����رام����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة، 
والفعاليات والأن�شطة المخت�شة بالأعمال 

التطوعية.
واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه ب�����اأن ك���ل ذل����ك ي��اأت��ي 
روؤي��ة  م��ع  وتفاعاًل  الجامعة  م��ن  م�شاهمًة 
من  المملكة  تطمح  وال��ت��ي   2030 المملكة 
المتطوعين  باأعداد  الو�شول  اإل��ى  خاللها 
ودرا�شات  اأنظمة  وف��ق  متطوع،  مليون  اإل��ى 

وبرامج تدريبية وتاأهيلية عالية.
ق���ال ف�شيلة مدير  ح��دي��ث��ه  خ��ت��ام  وف���ي 
ال��دول��ي  ال��ي��وم  بمنا�شبة  اإن��ن��ا   « ال��ج��ام��ع��ة: 
ل��ل��م��ت��ط��وع��ي��ن، ل���ن���دع���و ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ات 
جميع  واإل��ى  اإليهم،  اأيدينا  ونمد  المعنية، 
ال��م��ه��ت��م��ي��ن، ل��ل��ن��ه��و���ض ب��ق��ط��اع ال��ت��ط��وع، 
التطوع،  ثقافة  ون�شر  المتطوعين،  ودع��م 
يبرز  علمي،  وتاأ�شيل  �شرعية،  روؤي���ة  وف��ق 
و�شبقهم  الإ���ش��الم  اأه��ل  تميز  اأجمع  للعالم 
يغطي  متكامل  �شامل  بمنهج  وان��ف��راده��م 
ح���اج���ة الأف�������راد وم�����ش��ل��ح��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ات، 
ويربط العباد بخالقهم برباط وثيق عماده 
له  العمل  واإخ��ال���ض  وج��ل  ع��ز  اهلل  توحيد 
�شبحانه، واتباع �شنة نبينا محمد �شلى اهلل 

عليه و�شلم فيما ناأتي ونذر«.

إقبال واسع على فعاليات اليوم العالمي للتطوع 
�شهدت الفعاليات التي نظمتها عمادة مركز 
كلية  م��ع  بالتعاون  التطوعي  العمل  درا���ش��ات 
الجامعة  من�شوبي  م��ن  كبيًرا  اإق��ب��اًل  ال��ط��ب، 
وزوارها، حيث توافد المن�شوبون والزوار على 
اأماكن البرنامج ال�شحي الذي ُنظم في وحدات 
اإجرائهم  خ��الل  واأك���دوا  المختلفة،  الجامعة 
بع�ض الك�شوفات الطبية وتلقيهم المعلومات 
والإر�شادات ال�شحية الالزمة على اأهمية هذه 
الحمالت، خا�شة واإنها تقام في اليوم العالمي 
للتطوع، منوهين بالر�شالة ال�شامية للتطوع، 

وبجهود العمادة في هذا المجال.

بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين 

عمادة مركز دراسات العمل التطوعي 
تنظم عددًا من الفعاليات 

الصامل: العمادة ستسهم برفع عدد 
المتطوعين تحقيقًا لرؤية المملكة)2030(

العمل  درا���ش��ات  مركز  عمادة  نظمت 
التطوعي بالجامعة عددا من الفعاليات 
اليوم  بمنا�شبة  المتنوعة  والأن�����ش��ط��ة 
كل  ي��ق��ام  ال����ذي  للمتطوعين  ال���دول���ي 
وذل��ك  دي�شمبر،  م��ن  الخام�ض  ف��ي  ع��ام 
بالجامعة،  ال��ط��ب  كلية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وت���اأت���ي ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ان��ط��الق��اً من 
العمل  ثقافة  ن�شر  على  العمادة  حر�ض 
ف��ي ظ��ل الح��ت��ي��اج  ال��ت��ط��وع��ي وتنميته 
الحياة  للتطوع في جوانب  الجتماعي 

المختلفة.
اأو�����ش����ح ذل����ك ع��م��ي��د ع���م���ادة م��رك��ز 
درا�شات العمل التطوعي م�شت�شار مدير 
ب��ن محمد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الجامعة 
اأطلقت  العمادة  اأن  اأ�شار  الذي  ال�شامل 
للمتطوعين  ال��دول��ي  ال��ي��وم  بمنا�شبة 
بالجامعة  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأف���راد  ب�شحة  يهتم  ���ش��ح��ي��اً  ب��رن��ام��ج��اً 
ال��م��ج��ت��م��ع، وذل������ك م����ن خ�����الل ح��م��ل��ة 
ت��وع��وي��ة م��ك��ون��ة م���ن ع���ي���ادات متنقلة 
اإ�شافة  متكاملة،  طبية  خ��دم��ات  تقدم 
اإلى اإر�شاد النا�ض اإلى اأف�شل الممار�شات 

الطبية ال�شليمة.
بالق�شم  ممثلة  العمادة  نظمت  كما 
العمل  عن  توعوية  محا�شرة  الن�شائي 
التطوعي واأهدافه، اإ�شافة اإلى ت�شليط 
ال�����ش��وء ع��ل��ى اأه������داف وب���رام���ج ع��م��ادة 
حيث  التطوعي،  العمل  درا���ش��ات  مركز 
اأمل  الدكتورة  المحا�شرة  هذه  �شتلقي 
هام�ض  وعلى  المركز،  وكيلة  الخ�شير 
ه����ذه ال��م��ح��ا���ش��رة اأق���ي���م رك����ن ت��وع��وي 

فيه  ت��ب��رز  للمتطوعين  ال��دول��ي  لليوم 
جهود المتطوعين واأهمية التطوع في 

خدمة الأفراد والمجتمعات.
اأن ه��ذه  ال�����ش��ام��ل  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
الفعاليات تاأتي في اإطار اأهداف العمادة 
العمل  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإل���ى  ت�شعى  ال��ت��ي 
ال��ت��ط��وع��ي ون�����ش��ر ث��ق��اف��ت��ه وت�����ش��ح��ي��ح 
مفاهيمه، من خالل ت�شجيع الدرا�شات 
انطالقا  وذل���ك  المختلفة،  وال��ب��رام��ج 
بيئة  توفير  على  القائمة  ر�شالته  م��ن 
ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة ذات م��ع��اي��ي��ر دق��ي��ق��ة 
ت�شمن اإثراء المعرفة في هذا المجال 
اإلى الريادة في تقديم  وروؤيته الرامية 
وا�شت�شارية  وتنفيذية  بحثية  خ��دم��ات 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ج��م��ع ج��ان��ب��ي��ن ه��ام��ي��ن في 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي: ال��ج��ان��ب ال��ع��ل��م��ي 

والتطبيقي.
العمل  درا�شات  نوه عميد مركز  كما 
للو�شول  ت�شعى  العمادة  اأن  التطوعي 

اإل�����ى ال����ري����ادة وال��م��رج��ع��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ة 
ف���ي ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
ال��ج��ام��ع��ات، م�����ش��ي��راً ب��ال��وق��ت ذات���ه اإل��ى 
متوافقة  ال��ع��م��ادة  واأن�����ش��ط��ة  ب��رام��ج  اأن 
م����ع ت��ط��ل��ع��ات ال�����روؤي�����ة ال��م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ل���ل���م���م���ل���ك���ة)2030( ف���ي م���ج���ال ال��ع��م��ل 
اإل���ى رف���ع ع��دد  ال��ت��ط��وع��ي ال��ت��ي ت�شعى 
اإل��ى  متطوع  األ��ف   11 م��ن  المتطوعين 

مليون متطوع.
في  ال�شامل  عبداهلل  الدكتور  وبين 
ختام حديثه اأن العمادة في �شدد اإطالق 
ب���رام���ج ع��ام��ة م��وؤ���ش��ل��ة م��ك��ث��ف��ة نوعية 
ومن�شوبات  لمن�شوبي  عامة  توجيهية 
التطوع  ثقافة  وتعزيز  لن�شر  الجامعة، 
باأن  منوهاً  الجامعة،  وطالبات  لطالب 
اإ�شتراتيجية  العمادة تعمل وفق خطط 
اإذ   ،)2030( المملكة  روؤي���ة  م��ع  تتوافق 
اأثر كبير في رفع عدد  للعمادة  �شيكون 

المتطوعين ب�شكل احترافي.

عبداهلل  الملك  مدينة  في  التطوعي  العمل  مركز  عمادة  نظمت 
فعالية  الطبية،  وال��خ��دم��ات  ال��ط��ب  كلية  م��ع  بالتعاون  للطالبات، 
توعوية �شحية عن العمل التطوعي، بح�شور وكيلة العمادة د. اأمل 
الر�شيد  ح�شة  د.  الطبية  والخدمات  الطب  كلية  ووكيلة  الخ�شير 
اليوم  م��ع  تزامناَ  وذل��ك  وطالباتها،  الجامعة  من�شوبات  م��ن  وع��دد 
عام.  دي�شمبر من كل  الخام�ض من  ي�شادف  الذي  للتطوع  العالمي 
الخ�شير  اأم��ل  د.  التطوعي  العمل  درا���ش��ات  مركز  وكيلة  واأو�شحت 
الحرمين  بقيادة خادم  م  ال�شعودية 2030  العربية  المملكة  روؤي��ة  اأن 
ال�شريفين الملك �شلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل لم تغفل جانباً 
م��ه��م��اً م��ن ج��وان��ب ت��ط��وي��ره��ا وه���و ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، وذل���ك برفع 
اإلى مليون متطوع قبل  ن�شبة عدد المتطوعين من )11األفا( فقط 
الم�شتويات  كافة  على  رائ��داً  نموذجاً  المملكة  لتكون  م   2030 نهاية 
، واأكملت »وتحقيقاً لذلك  لالرتقاء بم�شتوى خدمات الم�شتفيدين 
وم�شاندة من  وبتوجيه  الجامعة،  تو�شيات معالي مدير  على  وبناًء 
�شعادة الم�شت�شار عميد المركز د. عبداهلل ال�شامل حر�شت الجامعة 
كلية  مع  وبالتعاون  التطوعي،  العمل  درا�شات  مركز  بعمادة  ممثلة 
باليوم  الم�شاركة  على  بالجامعة  الطبية  الخدمات  ومركز  الطب 
 5( في  تحدث  �شنوية  عالمية  احتفالية  وهو  للمتطوعين،  الدولي 
من دي�شمبر( من كل عام حددتها الأم��م المتحدة منذ عام 1985 م 
وذلك بهدف �شكر المتطوعات على جهودهن وزيادة وعي الجمهور 
حول م�شاهمتهم في خدمة المجتمع والم�شاركة المجتمعية وذلك 
باأهمية  الوعي  ولزيادة  والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  تحقيقاً 
اإ�شهام الخدمة التطوعية في كافة المجالت وفي مجال الخدمات 
مدينة  في  الجامعة  طالبات  اأن  الخ�شير  واأك���دت  خا�شة.   الطبية 
والإي��ث��ار،  والت�شحية  الوطنية  ف��ي  يحتذى  م��ث��ال  ع��ب��داهلل  الملك 

بالفعاليات  وال��ق��ي��ام  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ل��الأن�����ش��ط��ة  »بممار�شتهن  وق��ال��ت 
ال��م��واط��ن��ة والن��ت��م��اء للوطن  ال��ي��وم ع��ب��رن ع��ن روح  ب��ه��ذا  الخا�شة 
ال�شكري  ب��م��ر���ض  وال��ت��وع��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي،  ال��ع��م��ل  ب��اأه��م��ي��ة  بالتوعية 
وال�شغط ، حيث كان لذلك مردوده النف�شي على من�شوبات الجامعة، 
»كما  واأ�شافت   . الوطن  العطاء وخدمة  اإقبالهن على  يثبت  وال��ذي 
حر�شنا في هذا اليوم على تو�شيح دور العمل التطوعي في تحقيق 
الموؤهلة  الب�شرية  الكوادر  وال�شتفادة من  ال�شاملة،  التنمية  مفهوم 
والمدربة وت�شخيرها لخدمة المجتمع، وا�شتقطاب المتطوعات من 

كافة الأق�شام، وفي �شبيل تحقيق ذلك ن�شاأل اهلل التوفيق وال�شداد«.
طالبات  قدمتها  ع��دة  اأرك���ان  على  ا�شتملت  الفعاليات  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ج��ام��ع��ة �شمن ال��ف��ري��ق ال��ت��ط��وع��ي ال���ذي ت�����ش��رف عليه ال��ع��م��ادة ، 
وال�شكر  وال�شغط  ال���وزن  قيا�ض  مثل  تطوعية  خ��دم��ات  وت�شمنت 
ن�شر  بهدف  فيها  وال��ع��ام��الت  وطالباتها  الجامعة  من�شوبي  لكافة 
ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مفهومه والتوعية باأهميته في اإطار 
المبادرة والعطاء، وم�شاعدة الآخرين وتقديم الخدمات المجتمعية 

والإن�شانية.

مركز العمل التطوعي يحتفي باليوم العالمي 
للتطوع للطالبات

وكالء الجامعة 
يشاركون في فعاليات 
اليوم العالمي للتطوع

�شارك عدد من وكالء الجامعة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 
كل  �شارك  حيث  التطوعي،  العمل  درا�شات  مركز  عمادة  نظمتها  التي 
عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  الطالبات  ل�����ش��وؤون  الجامعة  وك��ي��ل  م��ن 
الهليل، ووكيل الجامعة للتوا�شل الدولي والتبادل المعرفي الدكتور 
محمد العلم، ووكيل الجامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي الأ�شتاذ 
وتقنية  المجتمع  لخدمة  الجامعة  ووك��ي��ل  الع�شكر،  فهد  ال��دك��ت��ور 
المعلومات الدكتور عبدالرحمن ال�شغير، في البرنامج ال�شحي الذي 

نظمته العمادة بمنا�شبة اليوم العالمي للتطوع.
ال�شحي  البرنامج  حملة  لفريق  ا�شتقبالهم  خ��الل  ال��وك��الء  واأك���د 
الم�شاركة  اأن  العمادة  ومن�شوبي  عميد  وف�شيلة  العمادة  نظمته  الذي 
في مثل هذا اليوم العالمي للتطوع يعد اأمراً هاماً لتوجيه ر�شالة �شكر 
العمادة  بفعاليات  ذات��ه  بالوقت  م�شيدين  العالم،  ح��ول  للمتطوعين 
وم�شاركتها في هذا اليوم، كما قدم اأ�شحاب الف�شيلة وال�شعادة وكالء 
خالل  بها  القيام  العمادة  تنوي  التي  المنا�شط  لكل  دعمهم  العمادة 

الفترة القادمة.
من جانبه قدم ف�شيلة عميد مركز درا�شات العمل التطوعي الدكتور 
عبداهلل بن محمد ال�شامل ال�شكر لوكالء الجامعة على دعمهم الدائم 
القادمة  الفترة  تتجه خالل  العمادة  اأن  اإلى  العمادة، م�شيراً  لمنا�شط 
لإطالق عدد من البرامج العامة التوعوية لن�شر وتعزيز ثقافة العمل 
التطوعي لمن�شوبي الجامعة، منوهاً بالوقت ذاته بدعم معالي مدير 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  ال�شيخ  ف�شيلة  العلماء  كبار  هيئة  ع�شو  الجامعة 

�شليمان بن عبداهلل اأبا الخيل لكافة منا�شط وبرامج العمادة.
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تجهيزًا للملتقى الثاني للطالب والطالبات تحت شعار »مجتمعنا آمن.. ال للتطرف«

مدير الجامعة يلتقي مسؤولي وحدة التوعية 
الفكرية.. ويدشن وسائل التواصل االجتماعي للوحدة

تغطية: ناصر الحربي 
تصوير- سامي الفيفي 

اف��ت��ت��ح م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة ع�شو 
�شليمان  الدكتور  الأ�شتاذ  العلماء  هيئة كبار 
التن�شيطي  اللقاء  ال��خ��ي��ل،   اأب��ا  ع��ب��داهلل  ب��ن 
الف�شلي لم�شوؤولي وحدات التوعية الفكرية 
بح�شور  الم�شاندة،  والعمادات  الكليات  في 
والعمادات  الكليات  وعمداء  الجامعة  وكالء 

الم�شاندة، في قاعة مجل�ض الجامعة.
و�شائل  ال��ل��ق��اء  خ��الل  معاليه  د���ش��ن  كما 
�شتقوم  التي  للوحدة  الجتماعي  التوا�شل 
وطالبات  لطالب  الثاني  الملتقى  بتنظيم 
ال��ج��ام��ع��ة ف���ي ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات وال��م��ع��اه��د 
تحت  المملكة  اأن��ح��اء  مختلف  ف��ي  العلمية 
.. ل للتطرف« خالل  اآمن  �شعار »مجتمعنا 

الفترة من 21 اإلى 22-3-1438ه�.
و����ش���ه���د ال���ل���ق���اء م�����داخ�����الت ث����ري����ة م��ن 
وم�شوؤولي  الكليات  وعمداء  الجامعة  وكالء 
الوحدات وبع�ض المقترحات التي ت�شب في 
تطوير عمل وحدة التوعية الفكرية وبع�ض 
الوعي لدى  زي��ادة  ت�شاهم في  التي  الحلول 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ف��ي م��ح��ارب��ة الأف��ك��ار 

الدخيلة على مجتمعنا.
الجامعة  مدير  معالي  بّين  جانبه،  م��ن 
الفكرية  التوعية  وح���دة  اأن  ال��ل��ق��اء،  خ��الل 
الفكر  م��واج��ه��ة  ف��ي  ك��ب��ي��را  اإ���ش��ه��ام��ا  ت�شهم 
ما  لكل  وال��ت�����ش��دي  وال��م��ت��ط��رف  المنحرف 
وما  م�شللة،  اأف��ك��ار  م��ن  اأرب��اب��ه  ع��ن  ي�شدر 
ي�شتهدف  واإف�شاد  ف�شاد  من  ذل��ك  عن  ينتج 
ُعنيت  لذا  ال�شباب،  فئة  وبخا�شة  المجتمع، 
الجامعة بهذا الأمر اإيماناً منها بم�شوؤوليتها 
وهياأت  والجتماعية،  والوطنية  ال�شرعية 
العلمية  وب��رام��ج��ه��ا  واإدارات�����ه�����ا  اأج��ه��زت��ه��ا 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ب��ث ال���م���زي���د م���ن ال��ت��وع��ي��ة 
المجتمعية لمن�شوبيها وطالبها وطالباتها.
ورف�������ع م���ع���ال���ي���ه خ������الل ال���ل���ق���اء ���ش��ك��ره 
وامتنانه لخادم الحرمين ال�شريفين الملك 
على  اهلل-  -حفظه  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
في  ع�����ش��واً  بتعيينه  الملكي  الأم����ر  ���ش��دور 
على  اهلل  الحمد  وق��ال:  العلماء،  كبار  هيئة 
ونعتبرها  بها  نعتز  التي  الغالية  الثقة  هذه 
و���ش��ام��ا على ���ش��دورن��ا وت��اج��ا على روؤو���ش��ن��ا، 
فالحمد هلل على ما هياأ واأنعم به علينا من 
نعم عظيمة واآلء ج�شيمة، اأف�شلها واأكملها 
واأتمها واأكثرها تحقيًقا لل�شعادة والطماأنينة 
في الدنيا والآخ��رة نعمة الإيمان والمعتقد 
ال�شحيح، ثم تطبيق �شريعة اهلل -عز وجل- 
الم�شتمدة من كتاب اهلل و�ُشنة ر�شوله -�شلى 
هذه  �شلف  عليه  ك��ان  وم��ا  و�شلم-  عليه  اهلل 
الرا�شدة  ال�شرعية  ال��ولي��ة  ه��ذه  ث��م  الأم���ة، 
المتمثلة في ولة اأمرنا، وعلى راأ�شهم خادم 

الأمين،  عهده  وول��ي  ال�شريفين،  الحرمين 
وولي ولي العهد.

المعاهد  ل�شوؤون  الجامعة  وكيل  و�شكر 
ال��ع��ل��م��ي��ة اأ.د.اإب����راه����ي����م ب���ن م��ح��م��د ق��ا���ش��م 
رعايته  الجامعة على  الميمن معالي مدير 
التوعية  وح��دة  اإن  وق��ال:  التن�شيطي،  للقاء 
الفكرية بالجامعة اأ�ش�شت ا�شتجابة لالأوامر 
لمواجهة  �شدرت  التي  والتوجيهات  العليا 
وتنظيمات  جماعات  من  الم�شللة  الدعاية 
ت��ق��وم ع��ل��ى الإره������اب وال��ف�����ش��اد، م���ن خ��الل 
برامج متنوعة، وعبر اآليات وا�شحة، تحقق 
الأمر،  ولة  يراها  التي  المرجوة،  الأه��داف 
الفكرية«  التوعية  »وح��دة  اإن�شاء  ذل��ك  وم��ن 
داخ������ل ال���ج���ام���ع���ات ت��ع��ن��ى ب���و����ش���ع ب���رام���ج 
وتح�شين  ال��م��ت��ط��رف��ة،  الأف���ك���ار  ل��م��ع��ال��ج��ة 

من�شوبيها.
اإل��ى  ب���ادرت  ال��رائ��دة  الجامعة  اأن  واأب����ان 
والتوجيهات  ال�شامية  الأوام���ر  ه��ذه  تنفيذ 
على  معتمدة  الر�شيدة،  وال���روؤى  ال�شديدة 
ال�شابقة  وج��ه��وده��ا  ال��ت��راك��م��ي��ة،  خ��ب��رات��ه��ا 
وال���الح���ق���ة ال���ت���ي ���ش��ك��ل��ت ف����ي م��ج��م��وع��ه��ا 
تجربة مميزة، برزت فيها معالم المنهجية 
العلمية، والتخ�ش�شية في ا�شتهداف اأ�شول 
بل  ومرتكزاته،  ومبادئه  المتطرف،  الفكر 

وتداعياته واآثاره.
في  الوحدة  اإنجازات  اأن  الميمن  واأو�شح 
عا�ض  اأح��د  ال�شابقة ل تخفى على  المرحلة 
هذه الإنجازات وما كان لها من اأثر، وقال: 
تم تاأ�شي�ض وحدات داخل الكليات والعمادات 
المدير  معالي  لتوجيهات  تنفيذا  الم�شاندة 
ال�����ذي ط��ل��ب و����ش���ع م�����ش��وؤول��ي��ن ل��ل��وح��دات 

ليكونوا حلقة و�شل.
المعاهد  ل�شوؤون  الجامعة  وكيل  واأ���ش��ار 
اأه���داف  م��ن  ه���دف  ال��ل��ق��اء  اأن  اإل���ى  العلمية 
ال���وح���دة ول ���ش��ك اأن����ه ف���ي ه����ذه ال��م��رح��ل��ة 
اإليهم، كما  ونعود  بالعلماء  نقتدي  اأن  علينا 
النجاح  �شبب  التوعية  اأن  عليكم  يخفى  ل 
والع���ت�������ش���ام م���ن ال��ف��ت��ن، م�����ش��ي��ف��ا: ك��ون��ن��ا 
ن�شتمع اإلى توجيهات ل �شك اأن هناك اأ�شياء 
الفكرية،  التوعية  وح��دة  في  تكون  اأن  اأردت 
وكذلك  ومتابعتهم  المن�شقين  م�شوؤولية 
ال��وح��دات  خ��الل  م��ن  التقاعد  حقوق  ر�شد 
تقرير  ف��ي  ك��ل��ه  ذل���ك  ورف���ع  يمثلونها  ال��ت��ي 
رئي�ض معالي اللجنة بحيث يكون هناك �شكر 

وثناء للمح�شن والمتفاعل.
فعاليات  كذلك  هناك  �شتكون  واأ���ش��اف: 
للمن�شقين ودورات مكثفة للمن�شقين خالل 
الأ���ش��ب��وع��ي��ن ال��م��ق��ب��ل��ي��ن، م�����ش��ي��راً اإل����ى اأن���ه 
يمكن من خالله  تقني  لقاء  هناك  �شيكون 
الت�شاور وطرح المبادرات، فالجامعة جامعة 
تقريباً  ع��ق��ود  �شبعة  ع��ب��ر  ق��دم��ت  ال��وط��ن، 

الوطن،  موؤ�ش�شات  ق��ادت  نوعية،  مخرجات 
كثير،  منها  فالمنتظر  بنائه،  في  واأ�شهمت 
اإط���ار م��ح��ارب��ة الفكر  ودوره����ا عظيم، وف��ي 
ما  المتنوعة  م�شاركاتها  كانت  المتطرف 
بين موؤتمرات وملتقيات وور�ض عمل وبرامج 
اإ���ش��ه��ام��ات ن��وع��ي��ة، وف��ع��ال��ي��ات  ك��ب��رى ذات 
خطط  اإل��ى  التنظير  ف�شاء  تجاوزت  عملية 
وتتكامل  ب�شمولية،  تنفيذها  يتم  واقعية، 
في  لت�شب  المختلفة  التخ�ش�شات  فيها 
ولة  تطلعات  يحقق  ال��ذي  الرئي�ض  الهدف 
اأمرنا، األ وهو الوقاية من خطر الجماعات 
والإره��اب  العنف  تعتمد  التي  والتنظيمات 
ل�شوؤون  الجامعة  وك��ي��ل  وت��اب��ع  وال���ع���دوان. 
المعاهد العلمية الدكتور الميمن: من هنا 
والتوجيهات  العليا  الأوام���ر  ه��ذا  ورود  ف��اإن 
التخطيط  على  الجامعة  ق���درات  م��ن  ع��زز 
للتجارب  ال��دق��ي��ق  وال��ت��ق��ي��ي��م  وال��م��راج��ع��ة، 
واأميز  الطرق،  اأمثل  ل�شتجالء  الما�شية، 
الأ�شاليب المنهجية واعتمادها في البرامج 
الم�شتقبلية، كما اأنها كانت انطالقة كبرى 
ف��ي فكر  ال��ت��ي ط���راأت  ال��ت��ح��ولت  لمواجهة 
باتت  ال��ت��ي  وتنظيماته  واأدوات������ه  ال��ت��ط��رف 
ت�شتهدف  �شيطانية  واأفكاراً  فكرية،  �شموماً 
�شبابنا وتتخطفهم باأ�شاليب ماكرة، تجي�ض 
البديل،  الإعالم  العواطف، وت�شتخدم  فيها 
وت�����ش��ل اإل���ى ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ال��ت��ي تغلبها 
ال���ع���واط���ف، ل��ت��ف�����ش��د ذائ��ق��ت��ه��ا الإن�����ش��ان��ي��ة، 
وال��ف�����ش��اد  ل���ل���ه���دم  اأدوات  اإل������ى  وت���ح���ول���ه���ا 
المعقول  تجاوزت  م�شاركات  في  والإف�شاد، 
المرحلة  وت��م��ث��ل  والإج������رام،  الب�شاعة  ف��ي 
على  الإره����اب، وتاأ�شي�شاً  ت��اري��خ  ف��ي  الأ���ش��واأ 
الأوام���ر  ه��ذه  الجامعة  ا�شتقبلت  ذل��ك  ك��ل 
التنفيذ  مرحلة  في  و�شرعت  والتوجيهات 

بم�شارين متوازيين.
)وحدة الت�عية الفكرية بالجامعة 

اأن�صئت ا�صتجابة لالأمر الملكي(
اأن�شئت وحدة التوعية الفكرية بالجامعة 
باإن�شاء  الكريم  ال�شامي  الأم���ر  ���ش��دور  بعد 

ك��وح��دة رئي�شية  ال��ف��ك��ري��ة  ال��ت��وع��ي��ة  وح����دة 
ت�شرف على المنا�شط والفعاليات والبرامج 
ال��ت��ي ل��ه��ا ع��الق��ة ب��الأم��ن ال��ف��ك��ري لتواجه 
ال����دع����اي����ات ال��م��ظ��ل��ل��ة م����ن ج���م���اع���ة ال��ف��ك��ر 
وال���ت���ط���رف، ح��ي��ث ت���ك���ون م���خ���رج���ات ه��ذه 
الوحدة من خالل تفاعل وتكاتف الوحدات 
ك��اف��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة، ح��ي��ث ت��ن�����ش��ب ب��رام��ج 
وف��ع��ال��ي��ات وم��ن��ا���ش��ط ف���ي ح��م��اي��ة اأب��ن��ائ��ن��ا 
والتطرف  الغلو  جماعات  اأفكار  من  وبناتنا 
التي تنتهج الغلو والتكفير وتنتهي بالف�شاد 
والدمار، وذلك ا�شتناداً على خبرة الجامعة 
في هذا الإط��ار التي ت�شعى جاهدة في بناء 
جيل امن، يحمل على عاتقه ر�شالتها الهادفة 
من  وتجريده  الجامعة  مجتمع  توعية  اإل��ى 
على  الفكرية  والن��ح��راف��ات  التطرف  اأفكار 
منهج الكتاب وال�شنة وهدي ال�شلف ال�شالح، 
ول�شك اأن التطرف والنحراف يعد من اأهم 
المجتمعات  ف��ي  والتدمير  ال��ه��دم  اأ�شاليب 

والدول واأ�شعبها معالجة ومحاربة. 
)وحدة التوعية الفكرية اأ�شهمت في ن�شر 

الو�شطية والعتدال بالبرامج التفاعلية(
اإن�شائها،  وم��ن��ذ  ال��وح��دة  اإن���ج���ازات  وم��ن 
ق��ام��ت ب��ج��ه��ود م��ب��ارك��ة ب��ال�����ش��ع��ي ف���ي ن�شر 
ال��و���ش��ط��ي��ة والع����ت����دال م���ن خ����الل ب��رام��ج 
ت��ف��اع��ل��ي��ة م���ن ن�����دوات وم��ح��ا���ش��رات وور����ض 
اأثمرت بتفاعلها الجاد والمتميز حتى  عمل 
�شارت الجامعة مثاًل يحتذى بها، وهي بيت 
البرامج  من  العديد  في  اإليها  يرجع  خبرة 
وال���م���ق���ت���رح���ات والأف�����ك�����ار وم��ن��ه��ا )م��ل��ت��ق��ى 
اأث���ر ال��م��ع��ل��م وال��م��ع��ل��م��ة ف��ي تحقيق الأم���ن 
ون��دوة  التعليمية،  الموؤ�ش�شات  ف��ي  الفكري 
تجارب واقعية في ا�شتهداف �شباب الوطن، 
وم��ح��ا���ش��رة ح��م��اي��ة ال�����ش��ب��اب م���ن الأف���ك���ار 
الهدامة، وور�شة عمل عن الطالب الإيجابي 

بمعهد الريا�ض العلمي(.
وت����ه����دف وح������دة الأم�������ن ال���ف���ك���ري���ة اإل����ى 
ال��ت��اأ���ش��ي��ل ال�����ش��رع��ي ال��م��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ك��ت��اب 
ال�����ش��ال��ح لمنهج  ال�����ش��ل��ف  وال�����ش��ن��ة وه�����دي 

ال��و���ش��ط��ي��ة والع����ت����دال، وت��وع��ي��ة ال��ط��الب 
والطالبات بالتجاهات الفكرية المنحرفة، 
منها،  الحنيف  الإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن  وم��وق��ف 
وت��ح��ق��ي��ق الأم��������ان ال��ن��ف�����ش��ي وال�����ش��خ�����ش��ي 
الوعي  بناء  يحقق  بما  والطالبات  للطالب 
تمييز  على  قادرين  ليكونوا  لديهم  الذاتي 
الأف���ك���ار وت��ق��وي��م��ه��ا، وت��ف��ع��ي��ل دور ال��ط��الب 

والطالبات في ن�شر الوعي الفكري.
)الملتقى الثاني لطالب وطالبات 

الجامعة تحت �صعار »مجتمعنا اآمن.. 
ال للتطرف«(

وطالبات  لطالب  الثاني  الملتقى  وياأتي 
ل  اأم����ن..  »مجتمعنا  �شعار  تحت  الجامعة 
ل��ل��ت��ط��رف« �شمن ب��رام��ج وف��ع��ال��ي��ات وح��دة 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ب��ال��ج��ام��ع��ة، وه����ي من 
الراهنة  ال��ظ��روف  ف��ي  الملحة  ال�����ش��رورات 
ال�شالة  الأفكار  انت�شرت  نعي�شها حيث  التي 
وال��م�����ش��ل��ة ول ���ش��ي��م��ا م���ا ي��ت��م��ث��ل ف���ي ع��دد 
التي  المتطرفة  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  من 
الآمنة  مجتمعات  في  اله�شيم  كنار  انت�شرت 
تديرها اأياد خفية حاقدة تهدف اإلى زعزعة 
الأم�����ن وال���ش��ت��ق��رار ال��م��ج��ت��م��ع��ي ول���ش��ي��م��ا 
جميعاً  قلوبنا  على  الغالي  الوطن  ه��ذا  في 
الدينية  بم�شوؤوليتها  الجامعة  من  واإيماناً 
العلمية  ومكانتها  والجتماعية  والوطنية 
والتعليمية التي ت�شعى دائماً بجهود توعوية 
ف��ك��ري��ة واإع��الم��ي��ة وغ��ي��ره��ا ل��م��ح��ارب��ة ه��ذه 
وكلياتها  ومراكزها  موؤ�ش�شاتها  عبر  الأفكار 
وم��ع��اه��ده��ا ف���ي ال���داخ���ل وال����خ����ارج، حيث 
العلمي  الملتقى  بتنظيم  الجامعة  �شتقوم 
كثير  ع��ن  مختلف  منهج  وف��ق  ي�شير  ال���ذي 
من البرامج والملتقيات الدائمة في اأهداف 
لبنة في  لكل  الذاتية  الدوافع  تنمي  �شامية 
كما  الملتقى.  ه��ذا  يتخل�ض  المجتمع  ه��ذا 
يهدف اإلى ا�شتنها�ض همم ال�شباب في اأجاد 
الطرق المنا�شبة والمختلفة وتالقح الأفكار 
والطرق ال�شحيحة التي ت�شاعد على تنمية 
في  ال�شليمة  الوطنية  اللحمة  وبناء  الفكر 
الأ���ش��رة  دور  وتفعيل  م�شتقر،  اأم��ن  مجتمع 
ال��م�����ش��ت��م��ر ب��ال��م�����ش��اه��م��ة ف���ي م��ع��ال��ج��ة ه��ذه 
الحا�شنة  ال��ت��رب��وي��ة  البيئة  وف��ق  ال��ظ��واه��ر 
ل��ل�����ش��ب��اب، ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى ب���ث روح ال��ع��م��ل 
التطوعي المثمر في المجتمع بفئاته كافة، 
ال��ح��وار  م�����ش��روع  التفعيل  ف��ي  والم�شاهمة 
والطرق ال�شليمة وبيان المقا�شد ال�شرعية 
فيه، وتنمية القدرات المهارية الذاتية لدى 
وا�شتخال�ض  تمييز  على  وال��ق��درة  الطالب 
الأفكار الفعالة ذات الطابع التطبيقي، ونقل 
هذه الأفكار والمعالجة وطرقها ال�شحيحة 
الخطر  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  وتنميته  للمجتمع 
تحمي  ووطنية  �شرعية  اأ�ش�ض  وفق  الفكري 

دوام��ة  في  ال�سق�ط  من  المجتمع  اهلل  بعد 
التطرف الالمنتهية.

الثاني  الطالبي  الملتقى  ه��ذا  يقام  كما 
ف����ي ك���ل���ي���ات ال���ج���ام���ع���ة وم���ع���اه���ده���ا ك��اف��ة 
اإن  ح��ي��ث  وال��ط��ال��ب��ات،  ال���ط���الب  بق�شميها 
اإقامة  من  الأ�شا�ض  والغر�ض  الأول  الهدف 
البرامج  ال��ط��ال��ب  يقترح  اأن  الملتقى  ه��ذا 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ت���الم�������ض اح���ت���ي���اج���ات 
التي ت�شاعد على �شهولة  المجتمع بالطرق 
حول  بالتوعية  فيه  والتاأثير  اإلية  الو�شول 
مناق�شة  ت��ت��م  ح��ت��ى  التنظيمات  ه���ذه  خ��ط��ر 
تنفيذها في الملتقى الرئي�شي للتوعية من 
هذه  تكون  حيث  والإره����اب  التطرف  خطر 
الكليات  عميد  من  ع��ام  باإ�شراف  الفعاليات 
التوعية  وح��دة  من�شق  مبا�شر من  واإ���ش��راف 
الأتية،  ال�شوابط  وفق  الكليات  الفكرية في 
ومنها )و�شع اإعالن م�شبق في اأماكن بارزة 
الملتقى  ه��ذا  ي��دار  الملتقى(،  عن  بالكليات 
م���ن ق��ب��ل ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات ب��اأن��ف�����ش��ه��م 
الكلية،  ف��ي  الفعاليات  ل��ه��ذه  م��ق��رر  وي��ح��دد 
التدري�ض  اأع�����ش��اء هيئة  اأح���د  اخ��ت��ي��ار  وي��ت��م 
خبرة  ل��ه��م  م��م��ن  الملتقى  لإدارة  بالكلية 
ف��ي ه���ذا ال�����ش��اأن، وع��ق��د ور�����ض ع��م��ل �شيتم 
م��ن خ��الل��ه��ا ال��ت��وا���ش��ل اإل����ى اإي���ج���اد ب��رام��ج 
ومقترحات من قبل الطالب يمكن تنفيذها 
احتياجات  يالم�ض  مما  ال��واق��ع  اأر����ض  على 
المجتمع التي ت�شاعد على �شهولة الو�شول 
اإليه والتاأثير فيه بالتوعية حول خطر هذه 
البيئات  تنوع  وف��ق  ومحاربتها  التنظيمات 

الجتماعية.
ويتم من خالل هذه الور�ض والفعاليات 
والمهارات  القدرات  من  ال�شتفادة  محاولة 
ال���ط���الب���ي���ة وم�����ا ���ش��ي��ق��دم��ون��ه ل���دع���م ه���ذه 
واإخ���راج  وت�شوير  ت�شاميم  م��ن  ال��م��ب��ادرات 
برامج  ف��ي  والمتعمقين  التوعوية  الأف���الم 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ب��ج��م��ي��ع ال��م��ه��ارات 
الأف��ك��ار  جمع  ويتم  والترفيهية،  التوعوية 
وال���م���ب���ادرات ال��ت��ي ي��ت��م ا���ش��ت��خ��ال���ش��ه��ا من 
اإلى  ومراجعتها  �شياغتها  بعد  العمل  ور�ض 
وح�����دات ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ل��ع��ر���ش��ه��ا على 
اأن  يجب  ولدرا�شتها،  ال�شت�شاري  المجل�ض 
قابلة  المقترحة  والفعاليات  الأف��ك��ار  تكون 
تكون  واأن  اأن��ف�����ش��ه��م  ال��ط��الب  م��ن  للتنفيذ 
النخب  وتر�شيح  وم�شوقة،  و�شاملة  متنوعة 
ه��ذه  خ���الل  م��ن  المتفاعلين  ال��ط��الب  م��ن 
يقل  ل  بما  ق�شم،  كل  من  والبرامج  الور�ض 
عن ثالثة طالب ول يزيد على �شته طالب 
م��ن ك��ل كلية لإق��ام��ة م���اراث���ون ث��ق��اف��ي في 
مناق�شة  خالله  من  يتم  الموؤتمرات،  مبنى 
برعاية  تفعيلها  واإط����الق  ال��م��ب��ادرات  ه���ذه 

معالي مدير الجامعة.
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الميمن: وحدة التوعية تواجه الدعايات المضللة لجماعات وتنظيمات اإلرهاب والفساد عبر برامج وآليات متنوعة وواضحة
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بالتعاون مع مركز األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية

الجامعة تنظم الملتقى الثاني للطالب 
والطالبات في التوعية الفكرية

ت��ن��ظ��م ال���ج���ام���ع���ة م��م��ث��ل��ة ف����ي وح����دة 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
للمنا�شحة  ن���اي���ف  ب���ن  م��ح��م��د  الأم����ي����ر 
وال���رع���اي���ة، ال��م��ل��ت��ق��ى ال��ث��ان��ي ل��ل��ت��وع��ي��ة 
الفكرية، بعنوان » التطرف بين التنظير 
.. حقائق  ال��م�����ش��وؤوم  ال��م��وه��وم وال���واق���ع 
ماثلة للعيان« �شباح اليوم الأحد في تمام 
ال�شاعة العا�شرة �شباحاً، في قاعة ال�شيخ 
ال��م��وؤت��م��رات  بمبنى  اإب��راه��ي��م  ب��ن  محمد 
ف��ي مدينة  ال��م��درج��ة  وال��ق��اع��ة  للطالب 
الملك عبداهلل للطالبات، كما �شيتم نقل 
اإلى  المرئي  الت�شال  طريق  عن  الندوة 
عبداهلل  الملك  بمدينة  الكبرى  القاعات 
على  الجامعة  قناة  عبر  المبا�شر  والبث 
م��ن�����ش��وب��ي ال��م��ع��اه��د ال��ع��ل��م��ي��ة ف���ي ك��اف��ة 
في  العربية  والمعاهد  المملكة  مناطق 

الخارج وكلية ال�شريعة بالأح�شاء.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��ن��دوة في اإط��ار ال�شراكة 
ال��ف��اع��ل��ة ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ة وم��رك��ز الأم��ي��ر 

محمد بن نايف للمنا�شحة والرعاية.
الجامعة  معالي مدير  دعا  من جانبه 
ع�شو هيئة كبار العلماء الأ�شتاذ الدكتور 
ال��خ��ي��ل ط��الب  اأب���ا  ب��ن ع��ب��داهلل  �شليمان 

وط���ال���ب���ات ال��ج��ام��ع��ة وم��ن�����ش��وب��ي��ه��ا اإل���ى 
والحر�ض  الملتقى  ه��ذا  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
ع��ل��ى ح�����ش��وره وال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه لتحقيق 

اأه����داف����ه، ك��ا���ش��ف��ا اإل�����ى اأن ه����ذه ال���ن���دوة 
والطالبات  الطالب  اأبنائنا  اإل��ى  موجهة 
والتجربة  العلمية  الخبرة  لهم  لت�شدي 

بل�شان  ال��ح�����ش��ن��ة  وال��م��وع��ظ��ة  ال��واق��ع��ي��ة 
ال��ح��ال وال��م��ق��ال م��ن ت�����ش��رف��ات واأع��م��ال 
اأوط��ان  وعموم  الغالي  وطننا  منها  عانى 

الم�شلمين وو�شل الأمر اإلى حد لم يعد 
اأحد في م�شاركات غاب عنها  على  خافياً 
يبايعون  ال�����ش��رع  ومق�شد  ال��ع��ق��ل  ���ش��وت 
ف��ي��ه��ا م���ن ي��ع��د م��ن��ف��ذاً ل��رغ��ب��ات ال��ق��وى 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف وح����دة ب��الد 
في  ون��ق��ائ��ه  �شماحته  وت�����ش��وي��ه  الإ����ش���الم 
وقت لم تترك بالدنا الغالية فر�شاً لمن 
يزايد على اأنها هي بلد العقيدة والكتاب 

وال�شنة والأمن والأمان.
ب��ي��ن��م��ا اأ����ش���ار رئ��ي�����ض وح�����دة ال��ت��وع��ي��ة 
الفكرية وكيل الجامعة ل�شوؤون المعاهد 
بن  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  العلمية 
م��ح��م��د ق��ا���ش��م ال��م��ي��م��ن خ����الل ت��روؤ���ش��ه 
للملتقى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ان  لج��ت��م��اع 
ال�شراكة  ه��ذه  من  ال�شتفادة  اأهمية  اإل��ى 
للمنا�شحة  ن��اي��ف  ب��ن  م��رك��ز محمد  م��ع 
والرعاية والذي يعد من مفاخر المملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة وم��اآث��ر ولة اأم��ره��ا 
كافة  ا�شتعداد  م��وؤك��داً   ،– اهلل  -حفظهم 
وحدات الجامعة لهذا الملتقى وتعاونهم 
لإب��������رازه ب��ال�����ش��ك��ل ال���م���اأم���ول وت��ح��ق��ي��ق 
اأهدافه، �شائاًل اهلل اأن يبارك في الجهود 

واأن يوفق القائمين عليه.

أبا الخيل: أدعو أبنائي الطلبة لالستفادة من الملتقى والتفاعل معه لتحقيق أهدافه
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حوار: زيد السبيعي / تصوير: فيصل البلوي

في حوار لــ)مرآة الجامعة(.. العميم:

المملكة تهدف من إنشاء معهد طوكيو إلى 
نشر العلوم العربية لدى اليابانيين

أكــد مديــر المعهد العربي اإلســالمي بطوكيــو الدكتور ناصــر بن محمد 
العميم أن منهجية المعهد ترتكز في برامجه وأنشطته العلمية والتعليمية 
وأســلوبه في تعليم اللغة العربية، وتقديم الثقافة اإلســالمية على أســاس 
مــن االنطــالق المبدئي مــن الثوابــت الجوهرية التي تســير عليهــا المملكة 
العربية الســعودية, وهي ثوابت الدين اإلسالمي, ومبادئه السمحة, وثوابت 
السياسة الخارجية المســتمدة من ثوابت العقيدة وتعاليم الشريعة, مشيرًا 
إلى أن عدد اليابانيين الذين يتحدثون اللغة العربية قد وصل إلى 4000 ياباني، 

وهذا مؤشــر جيد يجعلنا نســتمر دون كلل أو ملل لتقديم رســالة المملكة 
في نشر العلوم العربية لغير الناطقين بها.

وأوضــح العميــم أن المعهد يقدم فقــط دورات لمهارات اللغــة العربية، 
وتقتصــر الــدورات التي تقام عندنــا على الطلبــة األجانب ســواء اليابانيون أو 
غيرهــم، مضيفًا أن لديهــم دورات في الخط العربي وهي مــن أهم الدورات 
التــي يقدمها المعهد للمنتســبين، ويدرســها أبرز الخطاطون فــي اليابان، 

متطرقًا إلى العديد من المحاور فإلى نص الحوار:

االإ�صالمي  العربي  المعهد  عن  حدثنا  ب��داي��ة..   -
بط�كي�؟

العلمية  واأن�شطته  برامجه  ف��ي  المعهد  منهجية  ترتكز 
والتعليمية واأ�شلوبه في تعليم اللغة العربية، وتقديم الثقافة 
الثوابت  من  المبدئي  النطالق  من  اأ�شا�ض  على  الإ�شالمية 
الجوهرية التي ت�شير عليها المملكة العربية ال�شعودية، وهي 
ثوابت الدين الإ�شالمي، ومبادئه ال�شمحة، وثوابت ال�شيا�شة 
ال�شريعة،  وتعاليم  العقيدة  ثوابت  من  الم�شتمدة  الخارجية 
وال يتم ن�ساط المعهد اإال من خالل التن�سيق التام والدائم مع 
جامعة الإمام، ممثلة في عمادة �شوؤون المعاهد في الخارج؛ 
الجهة التي تتولى الإ�شراف الأكاديمي والم�شوؤولية الإدارية 
ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم  �شفارة  مع  وكذلك  المعهد،  على 

لدى اليابان.
ويقدم  ر�شالته  المعهد  يمار�ض  المنهجية  ه��ذه  ظل  وف��ي 
اللغة  لتعليم  المتعددة  برامجه  وي��ق��دم  المتنوعة  اأن�شطته 

والمعهد  الإ�شالمية،  الثقافة  وتقديم  العربية 
العربية  العلوم  تعليم  دبلومات  ي��در���ض 

على  الطالب  يح�شل  �شنتين  لمدة 
���ش��ه��ادة دب���ل���وم، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى 

ت��ق��دي��م ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات 
ل��ه��م ال��ت��ي ت��ط��ور م��ه��ارات��ه��م 

وهي كثيرة.
التي  ال��ب��رام��ج  وم��ا   -  
للطالب  المعهد  يقدمها 

اليابانيين؟
من  ال��ع��دي��د  المعهد  ي��ق��دم 

الإع��داد  برنامج  منها  البرامج، 
ومدة  )دب��ل��وم(،  ال�شباحي  اللغوي 

ال���درا����ش���ة ���ش��ن��ت��ان، ع����دد ال��م�����ش��ت��وي��ات 
الدرا�شية اأربعة م�شتويات، ومدة كل م�شتوى 

اأ���ش��ب��وع��اً، وع����دد ال�����ش��اع��ات ال��م��ق��ررة ع�����ش��رون �شاعة   15
اأ���ش��ب��وع��ي��اً م��وزع��ة ع��ل��ى ال��م��ق��ررات ال��درا���ش��ي��ة ف��ي الم�شتوى 

الدرا�شي، وعدد �شاعات الدرا�شة التخرج 1200 �شاعة.
الم�شائي )دب���ل���وم(، فمدة  ال��ل��غ��وي  الإع����داد  ب��رن��ام��ج  واأم���ا 
الدرا�شة فيه �شنتان، وعدد الم�شتويات اأربعة م�شتويات، ومدة 
 6 المقررة  ال�شاعات  وعدد  اأ�شبوعاً،  ع�شر  م�شتوى خم�شة  كل 
عدد  الأ���ش��ب��وع،  في  اأي��ام  ثالثة  على  موزعة  اأ�شبوعياً  �شاعات 
�شاعات الدار�شة حتى التخرج 270 �شاعة، ويبلغ عدد الطالب 
وال��ب��رام��ج  ال�����دورات  لجميع  ال��واح��د  ال��درا���ش��ي  الف�شل  ف��ي 
البرامج  اأكثر من 300 طالباً وطالبة، وقد بلغ عدد خريجي 
الدرا�شية والدورات الم�شاحبة في المعهد حتى الآن  4 اآلف 
الم�شتمرة،  التعليمية  الدورات  اإلى  بالإ�شافة  طالب وطالبة، 
ومنها برامج ودورات مكثفة للمتخرجين تقام بين الف�شلين 
خا�ض  برنامج  فيها  يقدم  للخريجين،  ودورات  الدرا�شيين، 
التي  اللغوية  مهارتهم  تطوير  فر�شة  لهم  يتيح  للخريجين 
تعلموها في المعهد، كما تقام دورة للخريجين وت�شتمر لمدة 

ف�شل درا�شي كامل اأيام الثنين والأربعاء والجمعة.
على  للتعرف  للمبتدئين  المكثفة  ال��دورات  برامج  واأي�شاً 
اللغة العربية، وت�شتمر الدورات طوال الف�شل الدرا�شي، وهي 
م��ه��ارات  ودورة  الترجمة،  ودورة  ال��ع��رب��ي،  ال��خ��ط  ف��ي  درو����ض 
الت�شال، وبرامج الدورات المكثفة الق�شيرة خالل العطالت 
ودورة  العربية،  الخطابة  دور  اأهمها  اأ�شبوع،  لمدة  الدرا�شية 

)ال��ع��رو���ض(،  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ع��ر  مو�شيقى 
للم�شتويات  العربية  الكتابة  ودورات 
اللغة  ق��واع��د  ودورات  ال��ث��الث��ة، 
ال���ع���رب���ي���ة، وت���ج���وي���د ال����ق����راآن 
م��ت��ق��دم��ة  ودورات  ال���ك���ري���م، 
ودورات  العربية،  اللغة  ف��ي 
ال����ت����رج����م����ة ل���ل���م�������ش���ت���وي���ات 
ال���م���ت���ق���دم���ة، وال��ق�����ش�����ض 
العربية التاريخية، والقراءة 
ل���ل���م�������ش���ت���وي���ات ال���م���ت���ق���دم���ة 
والمتو�شطة والمبتدئة، واللغة 
ال�شياحية،  ل��الأغ��را���ض  العربية 
والأخالق  العربية،  الحروف  وتعليم 
من  المترجمة  والق�ش�ض  الإ����ش���الم،  ف��ي 
اللغة اليابانية اإلى اللغة العربية، والطعام العربي، 
وتعريف الم�شطلحات المالية الإ�شالمية، والثقافة العربية، 
ون�شرات الأخبار، والأ�شبوع الثقافي العربي، والخط العربي.

ال��درا���ش��ي  الف�شل  خ���الل  اأخ����رى  ودورات  ب��رام��ج  وك��ذل��ك 
والأدب  العربية،  والطباعة  العربية،  المحادثة  دورة  وه��ي 

خا�شة  ودورة  العربية،  والثقافة  العربي، 
با�شتخدام المختبر اللغوي.

-  وما الهدف من التدري�ص 
للطالب اليابانيين؟

ال��ه��دف م��ن درا���ش��ة اللغة 
ال���ع���رب���ي���ة ه����و ال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال���ك���ب���ي���رة م����ن ال��ي��اب��ان��ي��ي��ن 
من  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لتعليم 
خ�����الل م�����ش��ام��ي��ن م��ه��م��ة، 

ن�شر  اإل��ى  ورائها  من  ونهدف 
ث��ق��اف��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اإ���ش��اف��ة 

اإل����ى اأن ال��م��ع��ه��د ت��م اإن�������ش���اوؤه في 
ه��دي��ة  وه���و  1982م– 1402ه�������،  ع���ام 

ال�شريفين  ال��ح��رم��ي��ن  م��ن ح��ك��وم��ة خ���ادم 
لدولة اليابان ال�شديقة، وهذا يعطي نتائج اإيجابية 

المتميزة  العالقة  اإلى  اإ�شافة  البلدين،  بين  الثقافة  لتعزيز 
لدولة اليابان لأكثر من 60 عاماً.

- وما انطباعات الطالب اليابانيين عن هذا المعهد؟
الحمد اهلل، النطباعات جيدة والإقبال منذ اإن�شائه كبير، 

حيث تخرج اإلى هذا العام نحو 4000 طالب وطالبة يابانيين 
وال��دورات  الدبلومات  عن  نتحدث  العربية،  اللغة  يتحدثون 
اإ�شافة  اللحظة،  ه��ذه  حتى  تمت  التي  والق�شيرة  الطويلة 
ي�شمونها  م��واد  تعطي  اليابان  في  الجامعات  اآخ��ر،  بعد  اإل��ى 
مادة اختيارية فتكون مادة في اللغة الإنجليزية اأو الفرن�شية 
الجامعات  بع�ض  اأ�شبح  ف��الآن  اأخ��رى،  لغات  اأو  الإ�شبانية  اأو 
وم���ن اأ���ش��ه��ره��ا ج��ام��ع��ات ط��وك��ي��و و���ش��ي��دا ودي�����ش��ي، ي��در���ش��ون 
المادة  اأي�شاً  وير�شل  الأ�شتاذ  ير�شل  فالمعهد  العربية،  اللغة 

التعليمية للجامعة للتدري�ض لهوؤلء الطالب.
اللغة  يتحدث�ن  الذين  اليابانيين  - هل و�صل عدد 

العربية اإلى 4000 ياباني؟
نعم وهلل الحمد، وهذا موؤ�شر جيد يجعلنا ن�شتمر دون كلل 
ن�شر  في  ال�شعودية  العربية  المملكة  ر�شالة  لتقديم  ملل  اأو 

العلوم العربية لغير الناطقين بها.
- وما عالقة المعهد بالجامعات اليابانية؟

ب�����ش��ك��ل كبير،  ال��ت��ع��ام��ل  اأ���ش��ب��ح  ال��ح��م��د اهلل 
للطالب  ت�شمح  ل  ال��ظ��روف  اأن  ولنعلم 
درا�سي  عام  في  باالرتباط  الياباني 
خ���الل ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، ف��اأ���ش��ب��ح 
اللغة  م���ادة  اأخ���ذ  الي�شير  م��ن 
في  اختيارية  كمادة  العربية 
ال���ج���ام���ع���ة، ف���ه���ن���اك ت���ع���اون 
ب��ع�����ض  اأن  ل�����درج�����ة  ك���ب���ي���ر 
الجامعات بداأت تعاون لن�شر 
الإ�شالمية  العربية  الثقافة 
م������ن خ��������الل ال������ت������ع������اون م��ع 
ال���ج���ام���ع���ات، وع���ن���دن���ا اأ����ش���ات���ذة 
العربية  ال��ل��غ��ة  ف��ي  متخ�ش�شون 

والثقافة الإ�شالمية.
لقب�ل  معينة  اآل��ي��ة  ه��ن��اك  ه��ل   -

الطالب اليابانيين؟
يك�ن  اأن  ي�سترط  حيث  للقب�ل،  ا�ستراطات  هناك  طبعا 
ال��ط��ال��ب ح��ا���ش��اًل ع��ل��ى ���ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة، واأغ���ل���ب الطلبة 
اليابانيين اإما اأن يكون متخرجاً من الجامعة، اأو حا�شاًل على 

درجة الماج�شتير.
- وماذا عن قب�ل الطالب العرب في الدورات؟

المعهد يقدم فقط دورات لمهارات اللغة العربية، بالتالي 
الأج��ان��ب  الطلبة  ع��ل��ى  ع��ن��دن��ا  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�����دورات  تقت�شر 
الأ�شاتذة  اأحد  تعاون مع  اأو غيرهم، وهناك  اليابانيون  �شواء 
التخ�ش�شية  المواد  بع�ض  لهم  ي�شرح  حيث  الطالب،  لتعليم 
مثل الكيمياء والفيزياء والريا�شيات، وهناك تعاون مع هذا 

الأ�شتاذ للتدري�ض في المعهد.
-  هل هناك دورة للطالب ال�صع�ديين؟

مثلما ذكرت لك نرحب باأي �شكل من اأ�شكال التعاون، يمكن 
اللقاء الكبير الذي كان مهماً للطلبة المبتعثين هنا هو عقد 
التعاون كبير  الحمد  المعهد، وهلل  لقاءات �شهرية في رحاب 
�شهرية  دورات  تعقد  لذا  التعليمية،  والملحقية  المعهد  بين 
في رحاب المعهد، اإ�شافة اإلى ما ذكرت من تعاون مع بع�ض 
الأ�شاتذة الذين يقدمون دورات مكثفة للمواد العلمية الذي 

ذكرتها لت�شهيل عملية قبولهم في الجامعات.
الم�ظفين  الأبناء  ت�فير مدار�ص خا�صة  يتم  - هل 

ال�صع�ديين؟

التعاون 
مع السفارة 

السعودية مثمر 
وكبير في جميع 

المناشط 
العلمية

نقدم 
دبلومات 

لعامين.. وخرّجنا 
4000 ياباني 
يتحدثون اللغة 

العربية 

رابطة الخريجين اليابانيين تهدف إلى تقوية الصداقة والتعاون وتقديم النصائح النافعة
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ا�شتعداد  م��دى  ع��ن  ل��ل��زم��الء  ال��م��و���ش��وع  طرحنا  اأن  �شبق 
المواد  اأو  العربية  اللغة  في  �شواء  اأبنائهم،  لتدري�ض  المعهد 
الأخ�������رى، ول��ك��ن اأب���ن���اء ال���زم���الء م��ت��ف��اوت��ون ف���ي ال��م��راح��ل 
م��ادة  ف��ي  يوفر معلماً  الأم���ور  اأول��ي��اء  اأح��د  فتجد  التعليمية، 
ريا�شيات،  المتو�شط  مرحلة  واآخ���ر  ال��ف��ي��زي��اء،  اأو  الكيمياء 
ولما  الرابع،  الم�شتوى  في  عربية  لغة  مدر�ض  يطلب  وثالث 
ح�شرنا الحتياج وجدنا �شعوبة في التن�شيق مع المدر�شين 
هناك  وبالفعل  اإ�شكالية،  توجد  ل  ولكن  تدري�شهم،  اأج��ل  من 
برنامج يقدم في الإجازة يوم ال�شبت اأو الأحد، متى ما وجدنا 
العدد كافياً وقد يقت�شر على تعليم اللغة العربية والدرا�شات 

الإ�شالمية.
-  وما مدى تعاونكم مع ال�صفارة ال�صع�دية؟

و�شفارة  المعهد  بين  ال��ت��ع��اون  اهلل  الحمد 
اليابان  في  ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم 

للمعهد  داع��م��ة  وه��ي  وكبير،  مثمر 
ح�شور  من  منا�شطه  جميع  في 

ال��م��ل��ت��ق��ي��ات والأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي 
اأق��ي��م��ت وم��ن��ت��دى ال��ق��ي��ادات 
الإ������ش�����الم�����ي�����ة وال�������ش���ك���وك 
الإ�شالمية ووثيقة المدينة.

م�صت�ى  ت��رى  كيف   -
التي  العلمية  ال��ن��دوات 
احت�صنها المعهد م�ؤخرًا؟

م��ن  ك���ب���ي���رة  ث���ق���ة  اأن����ه����ا  اأرى 
م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة لإم��ك��ان��ات 

المعهد اأن يحت�شن مثل هذه الفعاليات 
ف���ي وق����ت ق�����ش��ي��ر، وال��م��ع��ه��د ي�����ش��م خ��ب��رات 

من  له  لما  العمل  فريق  بين  كبير  تعاون  وهناك  كبيرة، 
للدولة  الر�شمي  الم�شتوى  على  اليابان  م��ع  جيدة  ع��الق��ات 

والدبلوما�شية.
- وما الهدف من رابطة الخريجين اليابانيين؟ 

الياباني والعربي  ال�شعبين  تقوية ال�شداقة والتعاون بين 
والتعاون  ال�شداقة  وتعزيز  خا�ض،  بوجه  وال�شعودي  عامة، 
ب��ي��ن اأع�����ش��اء ال��راب��ط��ة، وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��اون م��ع ال��م��ع��ه��د عبر 
عن  والبحث  ومنا�شباته،  المعهد  ببرامج  الفعالة  الم�شاهمة 
منافذ فعالة بممار�شة اللغة العربية وتبادل المعارف اللغوية 
اإلى تقديم الن�شائح الفعالة  اأع�شاء الرابطة، بالإ�شافة  بين 
العربية لال�شتفادة من خبرات الخرجين،  اللغة  تجاه تعليم 

وتنفيذ الم�شروعات والمنا�شبات بعد تاأ�شي�ض الرابطة.
- كيف ترى تفاعل المعهد مع رابط الخريجين؟

وبين  بيننا  الو�شل  حلقة  هي  الخريجين  رابطة  بالفعل 
ط��الب��ن��ا ال��خ��ري��ج��ي��ن، وت��اأ���ش�����ش��ت ال��ع��ام ال��م��ا���ش��ي، وواج��ه��ت��ن��ا 
عناوينهم  نجد  وكيف  المتخرجين  ع��دد  ح�شر  ف��ي  �شعوبة 
لأكثر من 30 عاماً م�شت، وهلل الحمد وفق فريقنا في جمع ما 
يقارب 100 خريج وان�شموا للرابطة، والجميل في هذا الأمر 
اأن التحم�ض لهذا كان فعاًل وجيداً، واأبرز المحامين الخريج 
�شيد نووا نقيب محامي طوكيو، هذا الخريج در�ض في المعهد 

ال�شباحي والم�شائي وهو مهتم باللغة العربية.
- هل اأنت را�ص�ن عن مخرجات المعهد؟

اإلى حد كبير نر�شى بها، ونطمح اأن يقدم المعهد اأف�شل ما 
لديه من اأجل رفع م�شتويات خرجينا، لذا ا�شتقطبنا اأ�شاتذة 
اللغة  يدر�شون  طويلة  ول�شنوات  اليابانية،  اللغة  يتحدثون 

العربية في الجامعات اليابانية.
المعهد  يعتبرون  اليابان  في  والم�صلم�ن  العرب   -

بيتهم االأول.. ماذا يعني لكم هذا؟
ثقافة  يقدم  المعهد  ه��ذا  اأن  يعرف  عربي  اأي  اهلل  الحمد 
ولغة، وبالتالي يخدم اأكثر من 22 دولة عربية، اإ�شافة اإلى ما 
يقوم به المعهد من اأن�شطة تخدم الإ�شالم والم�شلمين، مثاًل 
في رم�شان يوزع التمور، ون�شاعدهم في توزيع كتب الحديث 
بع�ض  ون�شت�شيف  الإ�شالمية،  المراكز  على  الكريم  والقراآن 
الندوات واللقاءات هنا في المعهد العربي في طوكيو، اأي�شاً 
العربية،  للغة  العالمي  باليوم  اهتمام  هناك 
يح�شرها  كبيرة  منا�شبة  ت��ك��ون  حيث 
اإل��ى  اأغ��ل��ب �شفراء ال��ع��رب، اإ���ش��اف��ة 
م��ا ي��ق��دم م��ن دورات ف��ي الأي���ام 
ال��ت��ي ل ي��ك��ون ف��ي��ه��ا درا����ش���ة، 
ال��خ��ط��اب��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  دورة 
وك��م��ا  ال����ق����راآن،  ت��ج��وي��د  اأو 
اأك��ب��ر م�شلى  ت��ع��ل��م��ون ف���اإن 
ف�����ي ط���وك���ي���و ه�����و م�����ش��ل��ى 
لأكثر   يت�شع  حيث  المعهد، 

من 600 �شخ�ض.
- هل لدى الجامعة فكرة 
تدري�ص  من  المعهد  لتح�يل 

الدبل�مات اإلى كلية م�صتقلة؟
المعهد  اأن  اأعتبر  �شخ�شياً  اأن��ا  الحقيقة 
اإل���ى ما  ن��ظ��راً  ال��ك��ل��ي��ة،  ب��رام��ج ع��ل��ى م�شتوى  ي��ق��دم  الآن 
يدر�سه الطلبة االآن من م�اد، ون�سترط في قب�لهم اأن يك�ن 
وبالتالي  ع���اٍل،  تعليم  م��ن  الثانوي  بعد  وم��ا  الثانوي  خريج 
اأو خدمات  المتو�شطة  الكليات  ما يقدم خالل �شنتين يوازي 
خدمة المجتمع، حيث تقدم برنامجاً خالل �شنتين لما بعد 

الثانوية، واأظن اأن المعهد موؤهل اأن يقوم بدورة ب�شكل فعال 
من الناحية الفنية اأو الأ�شاتذة الذين يدر�شون في المعهد.

- هل هناك ت�جه لفتح فروع للمعهد في مدن اأخرى 
باليابان؟

اأ�شبح بينا وبينهم  اأن بع�ض المراكز الإ�شالمية  الحقيقة 
ويكون  العربية،  لغة  تعليم  المركز  في  يوجد  حيث  تعامل، 

بيننا وبينهم تعامل في تدريب  هوؤلء.
- حدثنا عن �صل�صلة ط�كي� للمناهج الدرا�صية؟

»كتاب  الأول:  م�شتويات؛  اأربعة  على  طوكيو  �شل�شلة  تقوم 
اللغة،  وقواعد  القراءة  كتابة  والمحادثة،  ال�شتماع  مهارتي 
ال�شتماع  مهارتي  كتاب  الثاني  والم�شتوى  الكتابة«،  مهارة 

والمحادثة، كتابة القراءة، قواعد اللغة، مهارة الكتابة«.
مهارتي  »ك��ت��اب  فهو  الثالث  الم�شتوى  اأم��ا 

ال��ق��راءة  وكتابة  وال��م��ح��ادث��ة،  ال�شتماع 
وق��واع��د ال��ل��غ��ة، وم��ه��ارة ال��ك��ت��اب��ة«، 

اأما الم�شتوى الرابع فهو »كتاب 
مهارتي ال�شتماع والمحادثة، 

وك���ت���اب���ة ال�����ق�����راءة وق���واع���د 
اللغة، ومهارة الكتابة«.

وت�����ح�����ت�����وي ال�������ش���ل�������ش���ل���ة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ل���ل���ط���الب ع��ل��ى 

االإ�سالمية  الثقافة  اأن��م��اط 
ال�شلوك  ب����اآداب  يتعلق  فيما 

وع���ب���ارات ال��ت��ح��اي��ا ال��م��ج��ام��ل��ة 
والقيم الأخالقية الإ�شالمية في 

فكرة  الطالب  يعطي  م�شوق  اأ���ش��ل��وب 
وتقدم في م�شتواها  وال��ع��رب،  الإ���ش��الم  عن 

ال�شخ�شيات  بع�ض  ب��ت��اري��خ  تتعلق  م��و���ش��وع��ات  ال��راب��ع 
اأنها  كما  الإ���ش��الم��ي،  العربي  العالم  وجغرافيا  الإ�شالمية 

تلبي احتياجات الدار�ض الياباني.
- ما المناهج التي تدر�ص غير اللغة العربية؟

ت�شاعد وت�شهل  اأخ��رى  الترجمة وم��واد  م��ادة  نعتمد على 

اللغة العربية، مثاًل نطلب ترجمة بع�ض الكتب اأو ال�شحف.
بالعربي  بالخط  مكت�بة  ل�حات  وج�د  نالحظ   -

ور�ص�مات هل هي من عمل الطالب اليابانيين؟
دورات  لدينا  حيث  اليابانيين،  الطالب  اأعمال  هذه  نعم 
في الخط العربي وهذه من نتاجها، وهي من اأهم الدورات 
التي يقدمها المعهد للمنت�شبين، ويدر�شها اأبرز الخطاطين 
ي�شارك  ال��ذي  »هندا«  الياباني  الدكتور  ومنهم  اليابان،  في 
دول  من  عديد  في  والر�شومات  العربي  الخط  في  بلوحات 
اأنه يقيم دورات في  اأوروب��ا، كما  العالم، منها ماليزيا ودول 

المعهد للطالب، ويتميز بالن�شخ والرقعة،
وهذه من اللوحات التي اأهداها للمعهد، حيث يقدمها في 

اأماكن عالمية مثل بزار.
في  ياباني�ن  وطالبات  طالب  هناك   -

المعهد األف�ا كتبًا عن المملكة؟
خم�شة  األ��ف��ت  طالبة  هناك  نعم 
ك����ت����ب ع������ن ال����م����م����ل����ك����ة، وع����ن 
ح�����ش��ارت��ه��ا ح��ي��ث ع��ا���ش��ت في 
ال��م��م��ل��ك��ة ع�����ش��ري��ن ع���ام���اً، 
التاأليفات ت�شاهم في  وهذه 
ن�شر اللغة العربية وت�شاهم 
اأي�شاً في تعريفها للمجتمع 
الياباني، ويهتمون بالثقافة 
نحتفي  دائماً  فلهذا  العربية، 
بمثل هذه الكتب، وتقدم اإذا كان 
ه��ن��اك ن����دوات ف��ي ال��م��ع��ه��د لدعم 

وت�شجيع مثل هذه الن�شاطات.
- هل هناك فعاليات علمية يحت�صنها 

المعهد في القريب العاجل؟
بالن�شبة اإلى المعهد يكون هناك يوم عالمي للغة العربية 
ي�شارك فيه العرب، وهو مهم جداً حيث ن�شتقبل �شيفاً في 

الق�شة اأو الرواية له اهتمام باللغة العربية.
باإن�صاء معاهد في جزر  الملكي  االأمر  - كيف ترى 

المالديف وال�ص�مال وبنجالدي�ص؟
المهمة لخدمة  ال��ق��رارات  المملكة من  ال��ق��رار من  ه��ذا 
وخدمة  العربية  اللغة  نطاق  لتو�شيع  الإ�شالمية  البلدان 

البلدان وت�شهيل الدرا�شات في بلدانهم.
- كلمة اأخيرة لقراء »مراآة الجامعة«؟

ف��ي ال��خ��ت��ام اأ���ش��ك��ر قيادتنا ال��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا خ��ادم 
الحرمين ال�شريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، 
على دعمهم الدائم والم�شتمر للجامعة ومعاهدها بالخارج، 
الدكتور  الأ�شتاذ  الجامعة  مدير  لمعالي  مو�شول  وال�شكر 
لكل  الدائمة  متابعته  على  الخيل  اأب��ا  عبداهلل  بن  �شليمان 
منا�شط وفعاليات المعهد، كما اأ�شكر عمادة �شوؤون المعاهد 
ال�شلمي  ع��ب��داهلل  الدكتور  عميدها  ف��ي  ممثلة  ال��خ��ارج،  ف��ي 
على ما يقدمونه للمعهد من ت�شهيالت وم�شاهمة اإيجابية، 
المعهد  في  به  نقوم  ما  للقراء  اأو�شلنا  قد  نكون  اأن  واأرج��و 
اأعمال كبيرة في دعم اللغة  العربي الإ�شالمي بطوكيو من 
خدمة  في  الكبير  ودوره��ا  المملكة  ر�شالة  واإي�شال  العربية 

الم�شلمين.

نقدم 
دورات قصيرة 

للطالب اليابانيين.. 
والمصلى يتسع 
ألكثر من 600 

مصلٍّ

ما 
يقدمه 

المعهد من برامج 
لعامين يوازي الكليات 

المتوسطة.. وال 
نحتاج إلى كلية

المعهد يحتضن اللقاءات الشهرية لنادي الطلبة السعوديين 
المبتعثين ويقدم لهم جميع التسهيالت
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العام  الم�شرف  الم�شت�شار  اأك��د 
لجنة  رئي�ض  الفنية  ال�شوؤون  على 
م��ت��اب��ع��ة ال���م�������ش���روع���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
عبدالعزيز  بن  محمد  المهند�ض 
ال��ج��ري��ان، اأن »م�����ش��روع ال��م��راف��ق 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��الت�����ش��الت وال��ن��ظ��م 
الإل����ك����ت����رون����ي����ة« ي���ع���د م����ن اأك���ب���ر 
الإلكترونية  الأنظمة  م�شروعات 
نقلة  يعتبر  اأن��ه  كما  المملكة،  في 
ن��وع��ي��ة ف���ى ال��ع��ال��م الإل��ك��ت��رون��ي 
وال�����رب�����ط ب�����اأن�����واع�����ه ال��ب�����ش��ري��ة 
الكتابية  وح��ت��ى  ك��اف��ة  وال�شمعية 
الجامعة  لي�شع  الجامعات،  داخل 

في موقع متقدم تكنولوجياً.
�شينقل  الم�شروع  اأن  اإلى  واأ�شار 
والمن�شوبين  بالجامعة  الطالب 
في مجال  ت��ط��وراً  اأكثر  اإل��ى عالم 
ال��ت��ع��ل��م الإل��ك��ت��رون��ي وا���ش��ت��خ��دام 
العلمية  ال��ح��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
ف���ي ت��ح�����ش��ي��ل ال��ع��ل��وم والن��ف��ت��اح 
ع���ل���ى ال���ع���ال���م ال��ت��ق��ن��ي ال��ح��دي��ث 
وت�شهيل عملية التح�شيل والفهم 

والمعرفة عليهم.
تقنية  عميد  اأو�شح  جهته،  من 
متابعة  لجنة  ع�شو  المعلومات 
ال��م�����ش��روع��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��دك��ت��ور 

ال��م�����ش��روع  اأن  ال���ج���ن���دل،  ول���ي���د 
مترابطة  عدة  اأنظمة  من  يتاألف 
وم��ت��ك��ام��ل��ة، وي��ت��ك��ون م���ن اأق�����ش��ام 

عدة، وهي:
الخا�شة  الدرا�شية  القاعات   -1
ب���ال���ب���ن���ات وت���ح���ت���وي ع���ل���ى اأن������واع 
ال�شوتيات كافة من الميكروفونات 
والمنقيات  وال�شماعات  ال�شقفية 
ال�����ش��وت  ال��ت��ي تح�شن م��ن ج����ودة 
ونقائه، كما تحتوي على المرئيات 
العالية  الجودة  ذي  كالبروجكتور 
و���ش��ا���ش��ة م��ت��ح��رك��ة، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 

�شا�شة LED مع خا�شية اللم�ض 
والكتابة ونظام متكامل لربط كل 
ال�شتوديو  بمبنى  الأج��ه��زة  ه��ذه 

الخا�ض بالمعلمين.
ال�����درا������ش�����ي�����ة  ال������ق������اع������ات   -2
ال���خ���ا����ش���ة ب���ال���ب���ن���ي���ن وت���ح���ت���وي 
ع���ل���ى اأن����������واع ال�������ش���وت���ي���ات ك��اف��ة 
م����ن ال���م���ي���ك���روف���ون���ات ال�����ش��ق��ف��ي��ة 
ال�شوتية،  والمنقّيات  وال�شماعات 
ك���م���ا ت���ح���ت���وي ع���ل���ى ال���م���رئ���ي���ات 
العالية  الجودة  ذي  كالبروجكتور 
اإلى  بالإ�شافة  متحركة،  و�شا�شة 

مخارج التحكم والعر�ض.
باأحدث  المجهزة  الم�شارح   -3
اأنواع الإنارة وال�شوتيات و�شا�شات 
ال���ع���ر����ض ال���ك���ب���رى، اإ����ش���اف���ة اإل���ى 
اأج�����ه�����زة ال���ت���رج���م���ة ال���م���رب���وط���ة 
للترجمة  مجهزة  با�شتوديوهات 
الم�شارح  تحتوي  كما  لغات،  لعدة 
ع��ل��ى اأج���ه���زة ت��ح��ك��م رق��م��ي��ة لكل 

الأنظمة داخل القاعات. 
واأكمل مدير عام اإدارة الت�شغيل 
وال�شيانة اأمين لجنة الم�شروعات 
العوفي  �شالم  المهند�ض  التقنية 

اأن الم�شروع اأي�شاً ي�شتمل على: 
1- غرف الجتماعات المجهزة 
بال�شوتيات والمرئيات وال�شا�شات 
اأجهزة  اإل��ى  بالإ�شافة  المتحركة، 
ال���رب���ط م���ع ال���ق���اع���ات وال��ك��ل��ي��ات، 
ك��م��ا ت��ح��ت��وي ع��ل��ى اأح����دث اأنظمة 

التحدث والت�شويت.
ال��ف��ل��ك��ي��ة  ال���ق���ب���ة  م�������ش���روع   -2
العالم  اإلى  الجامعة  �شتنقل  التي 
ال����رق����م����ي، و����ش���ي���ت���م ت���ج���دي���ده���ا 
محط  لتكون  وتحديثها  بالكامل 
الط��الع  الراغبين في  كل  اأن��ظ��ار 

متطورة  باأجهزة  الفلك  علم  على 
واأن��ظ��م��ة ج��دي��دة و����ش���ورة عالية 
الجودة، كما �شتمكن الجامعة من 
عر�ض الأحداث الفلكية مبا�شرة.

المبا�شر  البث  ا�شتوديوهات   -3
وتحتوي  البنات،  بكليات  الخا�شة 
ع���ل���ى ك���ام���ل الأج�����ه�����زة ال��خ��ا���ش��ة 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ُب���ع���د، اإ���ش��اف��ة اإل���ى 
ال�����ش��وت��ي��ات وال��م��رئ��ي��ات و���ش��ا���ش��ة 
بخا�شية اللم�ض، كما تحتوي على 
اأجهزة ت�شجيل تمكن الطالب من 

اإعادة م�شاهدة المحا�شرة.

أحد أكبر مشروعات األنظمة اإللكترونية في المملكة

»مشروع المرافق األساسية لالتصاالت والنظم 
اإللكترونية« نقلة نوعية إلى العالم اإللكتروني 

الجامعة تعلن عن توافرها بالمكتبة..

صدور العدد الجديد من المجلة »الفصلية المحكمة« ومجالت الجمعيات العلمية
مطابع الجامعة: نقدم مجموعة مميزة من الدراسات واألبحاث في العدد الجديد من »الفصلية المحكمة« 

في اإطار �شعي الجامعة لتطوير منظومة التعليم والبحث 
الدائم لتقديم كل ما هو جديد  اإط��ار جهدها  العلمي، وفي 
ودرا����ش���ات علمية  اأب��ح��اث  م��ن  وال��ط��الب  للمجتمع  وم��ف��ي��د 
انتهت مطابع الجامعة من طباعة العدد الجديد من مجلة 
وهي  1438ه����،  الأول  ال��رب��ع  المحكمة«  الف�شلية  »الجامعة 
المجلة الدورية التي ت�شدر كل ثالثة اأ�شهر في اأربعة اأجزاء 
وهي  الإم����ام  جامعة  تغطيها  ال��ت��ي  التخ�ش�شات  ك��ل  ت�شم 
و«مجلة  العربية«  العلوم  و«مجلة  ال�شرعية«  العلوم  »مجلة 

الإن�شانية والجتماعية« واأخيًرا »مجلة العلوم التربوية«.
وي�شم كل عدد من هذه المجالت مجموعة من الدرا�شات 
والبحوث الأ�شلية التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي، 
من حيث اأ�شالة الفكرة وو�شوح المنهجية ودقة التوثيق في 
المجالت المتخ�ش�شة التي تغطيها المجلة باإحدى اللغتين 
العربية اأو النجليزية. يذكر اأن المجلة ت�شدر تحت اإ�شراف 
ا مع عمادة  عمادة البحث العلمي بالجامعة التي تتولى اأي�شً

�شوؤون المكتبات توزيع ن�شخ المجلة على الباحثين واأع�شاء 
الأع��داد  من  ن�شخ  توفير  وكذلك  بالجامعة،  التدري�ض  هيئة 
المطابع  تقوم  كما  بالجامعة.  المركزية  بالمكتبة  ال�شادرة 
التي  العلمية  الجمعيات  اإنتاج  بطباعة  دوري  وب�شكل  اأي�شا 
ت�شرف عليها الجامعة التي يبلغ عددها ثالث ع�شرة جمعية 
الجمعية  الفقهية،  الجمعية  وعلومه،  ال��ق��راآن  هي«جمعية 
والترجمة،  اللغات  جمعية  العربية،  اللغة  جمعية  الدعوية، 
ال�شنة وعلومها،  جمعية العالقات العامة والإع��الم، جمعية 
الجمعية الق�شائية، الجمعية الطبية الفقهية، جمعية علم 
الجتماع والخدمات الجتماعية، جمعية التدريب والتعليم 
في  الحا�شوبية  البرامج  جمعية  الب�شرية،  الموارد  وتطوير 
العلوم ال�شرعية والفقهية، جمعية المخترعين ال�شعوديين«، 
توزيعها  ويتم  جمعية،  لكل  دوري  ب�شكل  مجلة  ت�شدر  حيث 
تلك  مجال  ح�شب  المخت�شين  من  وغيرهم  الأع�شاء  على 

الجمعيات العلمية.
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اأو�شح المهند�ض بندر بن حمد الدوخي رئي�ض ق�شم 
المحطات وال�شبكات باإدارة الت�شغيل وال�شيانة بالجامعة، 
اأن الق�شم اأنجز الكثير من اأعمال الإ�شالحات والتجهيزات 
ال��م��راف��ق  للق�شم وه���ي »منطقة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��م��ن��اط��ق  ف��ي 
ال��ط��الب، المنطقة  اإ���ش��ك��ان  ال��ع��ام��ة، منطقة  وال��م��ب��ان��ي 
الريا�شية، بالإ�شافة اإلى كلية الطب وبيوت طلبة العلم«. 
ت�شمل  العامة  والمباني  المرافق  اأن منطقة  اإل��ى  واأ���ش��ار 
جميع محطات و�شبكات المياه »ال�شرب، وال��ري، والبئر 
العميق، وال�شرف ال�شحي و�شرف المطر«، اإ�شافة اإلى 
محطات معالجة مياه ال�شرف ال�شحي ومحطة التكييف 
ومحطة  الكهربائية  الطاقة  توليد  ومحطة  المركزية 
الكهرباء  ت��وزي��ع  ومحطات  الرئي�شية،  الكهرباء  ت��وزي��ع 
الفرعية، اإ�شافة اإلى بع�ض المباني الحيوية وهي »مبنى 
مطابع الجامعة، مبنى الدفاع المدني، مبنى م�شتودعات 
الجامعة، المركز الطبي، مكتب الأمن الميداني، ور�شة 
الجامعة.  و�شور  ب��واب��ات  ت�شمل  كما  الجامعة«،  �شيارات 
واأ�شاف اأن منطقة اإ�شكان الطالب ت�شمل 81 مبنى لإ�شكان 

الطالب ونادي الطالب ومطعم منطقة الإ�شكان.
ت�شمل  الريا�شية  المنطقة  »اإن  الق�شم  رئي�ض  وق��ال 
ال�����ش��ال��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وال����ش���ت���اد ال��ري��ا���ش��ي وال��م��الع��ب  
ال��م��ك�����ش��وف��ة وال��م�����ش��ب��ح ال��م��ك�����ش��وف وال��م�����ش��ب��ح المغطى 
كما  الريا�شية«،  المنطقة  وم�شجد  ال��ج��وال��ة  ومع�شكر 
ي�شرف الق�شم على الحتفالت والمنا�شبات الدورية التي 

تقام في مطعم و�شالت برج المياه.
اأن��ج��ز الكثير م��ن الأع��م��ال ف��ي هذه  اأن الق�شم  واأك���د 

ال��م��ن��اط��ق، ف��ف��ي منطقة ال��م��راف��ق وال��م��ب��ان��ي ت���م عمل 
�شيانة وقائية لمحطة التكيف المركزية واإع��ادة تاأهيل 
كما  الدرا�شي،  للعام  ا�شتعداداً  المحطة؛  معدات  جميع 
تم ا�شتبدال محاب�ض الري المعطلة واإ�شالح اأذرع بوابات 
ال��ج��ام��ع��ة، وع��م��ل ال�شيانة ال���دوري���ة ال��الزم��ة ل��وح��دات 
مناولة الهواء في المركز الطبي ومبنى المطابع، وفح�ض 
وعمل  والتاأكد من �شالحيتها،  الحريق  جميع طفايات 
ال�شيانة الوقائية لجميع لوحات اإنذار الحريق بالمدينة 
الجامعية، اإ�شافة اإلى التنظيف الدوري لفتحات ومجاري 
�شرف المطر لتجنب حدوث م�شكالت في مو�شم هطول 
الأم��ط��ار. واأ���ش��ار اإل��ى اأن الق�شم اأع��اد تخطيط المطبات 
لطرق المدينة الجامعية وا�شتبدال العزل المائي لور�شة 
الجامعة، وتركيب باب زجاجي جديد لمكتب اأمن البوابة 
ال�شرقية، وتنفيذ ال�شيانة الوقائية والعالجية للمحطات 
لمولدات  الدورية  ال�شيانة  وعمل  الفرعية،  الكهربائية 
اأما فيما يخ�ض الأعمال المنجزة في  الديزل الفرعية. 
المحطات  ق�شم  رئي�ض  ف��اأك��د  ال��ط��الب،  اإ���ش��ك��ان  منطقة 
وال�شبكات، اأنه تم اإنجاز اأعمال ال�شيانة طبقاً للبرنامج 
تجهيز  ت��م  كما  ال�شيفية،  الإج�����ازة  ف��ت��رة  خ���الل  المعد 
عمل  اإل��ى  اإ�شافة  الطالب،  ل�شتقبال  ال�شاغرة  المباني 
واأعمال  وال�شرف،  ال�شرب  لموا�شير  العالجية  ال�شيانة 
ال�شيانة العالجية لبرادات المياه، كما تم تغيير اللمبات 
المتعددة،  ال�شيارات  وم��واق��ف  وال�����ش��الت  الممرات  ف��ي 
وتركيب ك�شافات لغرفة الأمن الخارجية اأمام مبنى )75( 
وتغيير  الكهربائية،  للوحات  الوقائية  ال�شيانة  وعمل 

الأف���ي���ا����ض ال��خ��ارج��ي��ة 
ل���ن���ادي ال���ط���الب من 
ثالثية،  اإل����ى  ث��ن��ائ��ي��ة 

واإ���������ش��������الح ال����م����واق����د 
اإ�شالح  التالف منها، وكذلك  الكهربائية وتغيير 

اأن الق�شم  الثالجات الخا�شة بال�شقق والغرف. واأ�شاف 
الهواء  تبريد  ل��وح��دات  العالجية  ال�شيانة  باأعمال  ق��ام 
الخا�شة  وال�شالت  الممرات  وط��الء  واإ���ش��الح  للغرف، 
بمباني اإ�شكان الطالب، اإ�شافة اإلى اإ�شالح �شجاد الم�شجد 

التالف واأعادة ترتيبه واإ�شالح الأبواب والمطابخ.
اأنه بالن�شبة للمنطقة  وذكر المهند�ض بندر الدوخي 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ف��ق��د ت��م تجهيز وم��ت��اب��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات ال��ن��ادي 
اإلى  الفترة )14-10-1437ه������  ال��راب��ع ع�شر في  ال�شيفي 
22-11-1437ه���(، كما تم عمل ال�شيانة ال�شنوية للم�شبح 
الأب����واب  و�شيانة  وفح�ض  الغط�ض،  وح��و���ض  ال��داخ��ل��ي 
و�شيانة  فح�ض  اإل��ى  اإ�شافة  المباني،  داخ��ل  وملحقاتها 
اأر���ش��ي��ات الأر���ش��ف��ة ح���ول ال��م��ب��ان��ي، و���ش��ي��ان��ة الإ����ش���اءة 
الخارجية  وال�شاحات  المياه  وب��رج  بالمباني  الداخلية 
التفتي�ض  غ��رف  و�شيانة  ومراجعة  ال�شيارات،  وم��واق��ف 
الأم��ط��ار  م��ي��اه  ت�شريف  وف��ت��ح��ات  الت�شريف  وم��ج��اري 
تجهيزات  و�شيانة  مراجعة  وك��ذل��ك  المباني،  باأ�شطح 
دورات المياه وفح�ض و�شيانة تو�شيالت برادات المياه، 
الت�شخين بوحدات  اإل��ى مراجعة و�شيانة ملفات  اإ�شافة 
التكييف وغ�شيل ملفات التبريد وفالتر الهواء بوحدات 

التكييف لجميع المباني.

قسم المحطات والشبكات بالجامعة.. إنجازات تتواصل..

فحص وصيانة ونظافة قنوات تصريف مياه األمطار 
بالمدينة الجامعية
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بانطباعات  التحكم  ي�شعب 
اأن��ه في  الآخ��ري��ن تجاهنا، كما 
الوقت ي�شعب علينا نحن  ذات 
تجاه  انطباعاتنا  توجيه  ا  اأي�شً

الآخرين.
ع��ن��دم��ا ن��ق��اب��ل اأح����ًدا للمرة 
الأول������������ى ف���������اإن ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
الح����ت����م����الت والف���ت���را����ش���ات 
البرق  ب�شرعة  ذهنه  اإل��ى  تقفز 
كما يقال ثم ت�شتقر بع�ض تلك 
ب��ع��د وق���ت ي�شير  الن��ط��ب��اع��ات 

هذا  حول  درا�شًة  نيويورك  جامعة  اأج��رت  فقد  المعدودة.  بالثواني  يقّدر 
اثني  يتخذ  قد  ال�شخ�ض  اأن  منها  نتائج مذهلة.  اإل��ى  المو�شوع وخل�شت 
تتم في  الذهنية  ال��ق��رارات  وه��ذه  يقابله  انطباًعا ح��ول غيره حين  ع�شر 

غ�شون اأول �شبع ثوان من اللقاء الأول.
في عالم المال والأعمال يعتبر النطباع الأول مهًما للغاية، ورغم اأننا 
ل ن�شتطيع اأن نمنع الآخرين من اتخاذ انطباعاتهم تجاهنا كما ذكرت اإل 
اإلى حٍد ما ونجيرها ل�شالحنا  اأن نتحكم فيها  بتوفيق اهلل  اأن بمقدورنا 
الوظيفة  ع��دي��دة منها مقابلة  اأوق���اٍت وح���الت  ف��ي  ب��ال �شك  وه��ذا مفيد 
العق�د  �سروط  بع�س  ح�ل  التفاو�س  اأو  وال�سراء  البيع  ح�ل  والتفاو�س 

ونحوها.
البدن  كلغة  المحكية  غير  باللغة  كبير  ب�شكل  محكوم  الأول  النطباع 
اأن  ا  اأي�شً اأثبتت  فالدرا�شات  المنطوقة،  الكلمات  اأكثر من  الوجه  وتعابير 
تاأثير  اأ�شعاف  اأربعة  الإيماءات غير المنطوقة توؤثر على النطباع الأول 

الكلمات المحكية.
ولكي ن�شتطيع بناء مواقف ح�شنة حول ذواتنا يمكن اأن نتدرب على ذلك 
الآخرين،  على  تاأثيرها  ثبت  التي  المبا�شرة  غير  الطرق  بع�ض  ونمار�ض 

وهنا اأربع منها:
الظاهرة  وت�شرفاتنا  الم�شاهد  ل�شلوكنا  والتيقظ  النتباه  الأول���ى/ 
النا�ض  اأن  فالمالحظ  ذل���ك،  خ��الل  م��ن  اإيجابية  ر�شائل  اإع��ط��اء  وتعّمد 
خالل  من  حتى  اأ�شلفت  كما  ب�شرعة  �شخ�شياتنا  جوانب  بع�ض  يلتقطون 
الخطوات الي�شيرة حين ن�شير تجاههم وقبل اإلقاء التحية اأو قبل الدخول 
لمكان اللقاء. نحتاج اأن نفكر بذلك ونختار ال�شلوك الذي ير�شم انطباعنا 

كما نريد، ول �شك اأن البت�شامة خير معين في مثل هذه المواقف.
الثانية/ الحر�ض على اإبراز الثقة ال�شخ�شية فهي اأمر مهم وهذا يتم 
با�شتقامة الج�شد حال الم�شي والوقوف والُبعد عن التمايل )اأو التماوت(، 
وكذلك الرفق والهدوء في الت�شرفات فال بطء �شديد ول عجلة م�شحكة، 

بل يجب اأن نظهر ونت�شرف كما يبدو ويفعل الواثقون من اأنف�شهم.
الثالثة/ الت�شال العيني حيث ُيذكر اأن الت�شال بالعيون ينقل �شيًئا 
وحتى  الن��غ��الق،  عن  والبعد  ال�شخ�شي  بالهتمام  ويوحي  الطاقة  من 
نطور هذه المهارة يمكن اأن نتدرب عليها من خالل تركيز النظر بعفوية 
اأم  ���ش��وداء  هي  هل  األوانها  في  والتاأمل  المقابل  ال�شخ�ض  عيون  باتجاه 

زرقاء .. اإلخ.
ا كما ذكر البع�ض رفع الحاجبين لالأعلى مرات  ومن المفيد هنا اأي�شً

قليلة فهو ُيعطي اإ�شارات بالعتراف والتقدير لل�شخ�ض المقابل.
الرابعة/ الم�شافحة فلها تاأثير عجيب، فهي اأ�شرع الطرق لبناء الألفة 
حيث  المقابل  ال�شخ�ض  انطباع  على  ت��اأث��ي��ًرا  ال�شلوكيات  اأك��ث��ر  م��ن  وه��ي 
اأظهرت بع�ض الدرا�شات اأن تاأثير الم�شافحة في بناء الألفة يعادل قرابة 

ثالث �شاعات متوا�شلة من الحديث الم�شترك من دون م�شافحة.

٧ ثوانٍ كافية لالنطباع األول

د. ي��صف النملة / ق�صم اإدارة االأعمال 

دور الجامعات في دعم ونمو ريادة األعمال
ت��ع��د ال��ث��ق��اف��ة ال��ري��ادي��ة ات��ج��اه��اً 
العديد من حكومات  تتبناه  حديثاً 
ال����دول ال��م��ت��ق��دم��ة وذل����ك ل��دوره��ا 
الإي����ج����اب����ي ف����ي ت�����ش��ج��ي��ع الأف�������راد 

كالمخاطرة  ال��ري��ادي��ة  وال�شلوكيات  ال��م��ب��ادرات  نحو 
التي  الرئي�شية  الأم��ور  ومن  وال�شتقاللية،  والبتكار 
م��راح��ل��ه  ف��ي  التعليم  ال��ري��ادي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م��ن  تنبثق 
على  ال��ق��ائ��م  ال��ج��ام��ع��ي  التعليم  وب���ال���ذات  المختلفة 
الإبداع والبتكار وتوليد الأفكار.اإن التفكير البتكاري 
اأن تتبعه الجامعات  والإبداعي والريادي توجه يجب 
ال���ع���دي���د م���ن ال��خ��ط��ط لتطبيق  ع���ن ط���ري���ق و����ش���ع 
العوامل  من  العديد  هناك  اإن  حيث  ال��ري��ادي،  الفكر 
ري��ادة  نحو  المجتمع  اأف���راد  ت�شجيع  في  ت�شاهم  التي 
بها  ومبا�شر  مت�شل  تاأثير  العوامل  ولهذه  الأع��م��ال، 
وت��ت��ف��اع��ل م��ع الأع���م���ال ال��ري��ادي��ة، ول���ول وج���ود ه��ذه 
اأن تنمو وتزدهر ريادة الأعمال في  العوامل ل يمكن 
الأبحاث  العوامل  واأب��رز هذه  اأه��م  ، ومن  اأي مجتمع 
والتي  البتكارية  الأف��ك��ار  منبع  تعتبر  حيث  العلمية 
التكنولوجي  التطور  ال��دول  نحو  من خاللها تتقدم 
والعالمية والتناف�شية ، فالبحث العلمي يعزز المعرفة 
وبما   ، المجالت  كافة  في  والتطور  والتقدم  العلمية 
اأن الجامعات تعتبر حا�شنة اأ�شا�شية لالأبحاث العلمية 
التطبيقية فاإنه من ال�شروري دعم الجامعات وو�شع 
اأولويات للبحث العلمي تتنا�شب مع الخطط التنموية 
والت��ج��اه��ات ال��ري��ادي��ة ف��ي ق��ط��اع الإن��ت��اج وال�شناعة 

وال�������زراع�������ة وك�����اف�����ة ال����م����ج����الت ، 
اهتمام  ه��ن��اك  ك���ان  كلما  وب��ال��ت��ال��ي 
بالعلماء  الجامعات  قبل  من  اأكبر 
وال��دع��م ال��م��ق��دم ل��ه��م ولأب��ح��اث��ه��م 
م�شتوى  على  ت��ق��دم  ه��ن��اك  ك��ان  التطبيقية،  العلمية 
ال��م��ج��ت��م��ع ك��ك��ل ف���ي ت��ع��زي��ز ال��م��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة في 
ال��م��ج��الت ك��اف��ة ورب��ط��ه��ا ف��ي الب��ت��ك��ار والإب�����داع في 
اأ���ش��ال��ي��ب الإن���ت���اج ورف���ع ال��ك��ف��اءة الإن��ت��اج��ي��ة وتطبيق 
هنا  ال��ري��ادي��ة.وم��ن  المنظمات  ف��ي  مثلى  م��م��ار���ش��ات 
والت�شريعات  القوانين  عن  البعد  اأهمية  تاأتي  اأي�شاً 
في  وخ�شو�شاً  والبتكار  ل��الإب��داع  القاتلة  التقليدية 
مرنة  وقانونية  ت�شريعية  �شيا�شة  وتوفير  الجامعات 
وب�شيطة وم�شجعة ومحفزة للبحث العلمي والبتكار 

وريادة الأعمال.
 م��ن ج��ان��ب اآخ���ر فمن ال�����ش��روري اه��ت��م��ام وتركيز 
من  لها  لما  الأع��م��ال  ري���ادة  تدري�ض  على  الجامعات 
اأه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة ف��ي تبني م��ف��اه��ي��م الب��ت��ك��ار والإب�����داع 
بينت  حيث  الأع��م��ال،  اأداء  في  والمهنية  والمخاطرة 
الدرا�شات اأن ن�شبة اإمكانية اإن�شاء م�شروع خا�ض للذين 
يدر�شون ريادة الأعمال ت�شاوي اأربعة اأ�شعاف الذين ل 
يدر�شونها ، كما بينت الإح�شاءات المن�شورة اأن ن�شبة 
ت��در���ض م���ادة ري���ادة الأع��م��ال مرتفع  ال��ت��ي  الجامعات 
ف��ي ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وف���ي الجامعات 
في  تنخف�ض  بينما   %85 اإل���ى  ت�شل  حيث  الأوروب���ي���ة 

الدول النامية اإلى اأقل من %10.

ينفذها  التي  للن�شاطات  ا�شتمراراً 
المجل�ض الطالبي في كلية القت�شاد، 
ق�شم  ف��ي  التدري�ض  هيئة  ع�شو  ق��دم 
القت�شاد الدكتور محمود بن مبارك 
م��ح��ا���ش��رة ع���ن ال��ه��ي��ك��ل الق��ت�����ش��ادي 
كبير  عدد  بح�شور  الدولة،  لميزانية 

من الطالب والمهتمين في الكلية.
وت����ح����دث ال����دك����ت����ور م���ح���م���ود ب��ن 
م����ب����ارك، ع��ل��ى ه��ام�����ض ال��������دورة، عن 
وكيفية  الميزانية،  في  العجز  مفهوم 

الإن��ف��اق  تر�شيد  خ��الل  م��ن  مجابهته 
الأخ���رى  الحلول  وبع�ض  الحكومي، 
النهو�ض  ع��ل��ى  ال��دول��ة  ت�شاعد  ال��ت��ي 
تو�شعه في  ج��ان��ب  اإل���ى  ب��اق��ت�����ش��اده��ا، 
ال���ح���دي���ث ع���ن ال��ه��ي��ك��ل الق��ت�����ش��ادي 

لميزانية الدولة. 
وف������ي ن���ه���اي���ة ال���م���ح���ا����ش���رة ك�����ّرم 
المجل�ض الطالبي المحا�شر الدكتور 
محمود بن مبارك و�شكره على جهوده 

وم�شاركته الفاعلة.

محاضرة عن الهيكل 
االقتصادي لميزانية الدولة

د. عطااهلل ال�صرعة
كلية االقت�صاد والعل�م االإدارية

النقا�ض  اإدارة الأعمال ورقة علمية خالل حلقة  المهيني رئي�ض ق�شم  الدكتور عبد الرحمن  قدم 
لتطوير التدريب التعاوني في الكلية بمجموعة من التو�شيات والمقترحات التي تهدف اإلى تطوير 
للتدريب  ا�شتراتيجية  و�شع خطة  تقديمه �شرورة  تم  ما  اأب��رز  وك��ان  الكلية،  في  التعاوني  التدريب 
للكلية،  الإلكتروني  بالموقع  اأو مربوطة  التعاوني م�شتقلة  بالتدريب  بوابة خا�شة  التعاوني، وعمل 
بجانب �شرورة توقيع مذكرات تفاهم مع ال�شركات المتميزة محلياً وخارجياً، اإ�شافة اإلى اأن يقوم كل 
اأكاديمي بتطوير خطة تدريبية لطالبه تحتوي على الجوانب الأ�شا�شية للمهارات المطلوبة  ق�شم 

من الطالب.
طاولة  على  المطروحة  الموا�شيع  م��ن  حالياً  يعتبر  التعاوني  التدريب  مو�شوع  اأن  اإل��ى  ي�شار 

التط�ير والتحديث في الكلية، وهي تحاول ا�ست�سراف الم�ستقبل لتط�ير هذا الن�ساط وتح�سينه.

ورقة علمية عن التدريب التعاوني 

حلقة نقاش 
عن الصكوك 

اإلسالمية
ممثلة  العلمي  البحث  عمادة  نظمت 
بوحدة البحوث في الكلية؛ حلقة نقا�شية 
عن دور ال�شكوك الإ�شالمية في التنمية 
القت�شادية ، قدمها الدكتور عبا�ض فوؤاد 
ق�شم  ف��ي  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�شو  ح�شن 
في  ت��ح��دث  حيث  الم�شرفية.  الأع��م��ال 
البداية عن مفهوم ال�شكوك الإ�شالمية 
ال�شندات  ع��ن  �شرعي  كبديل  واأهميتها 
ال��رب��وي��ة، وم��راح��ل اإ���ش��داره��ا واأن��واع��ه��ا، 
ك��م��ا اأ����ش���ار ال��دك��ت��ور ح�����ش��ن اإل����ى ت��ج��ارب 
وبخا�شة  المجال  هذا  في  ال��دول  بع�ض 
ال��ت��ج��رب��ت��ي��ن ال��م��ال��ي��زي��ة وال�����ش��ع��ودي��ة. 
الجدير بالذكر اأن بداية اإ�شدار �شكوك 
الريا�ض كانت اعتباراً من 2016/11/15م 
راأ���ش��م��ال  قيمة  وبلغت  ع��ام��اً،   99 ول��م��دة 
الإ�شدار 500 مليون ريال وقيمة الوحدة 
اللقاء  ري���الت. وف��ي نهاية  ال��واح��دة 10 
الذي �شهد تفاعاًل كبيراً ونقا�شا مو�شعا، 
ال�شتف�شارات  على  ح�شن  الدكتور  اأجاب 
وال���ت�������ش���اوؤلت، وع���ل���ى اإث������ره ت���م ت��ق��دي��م 
والتو�شيات  المقترحات  م��ن  مجموعة 
عملية  تح�شين  ف��ي  ت�شب  التي  القيمة 
اإ�شدار مثل هذه ال�شكوك.                     

عميد كلية االقتصاد يلتقي بأعضاء هيئة التدريس

الجامعة تقيم ندوة: كليات االقتصاد وإدارة األعمال في تحقيق رؤية المملكة 2030

السبيعي: الندوة ستعمل على تطوير البرامج األكاديمية 
في كليات االقتصاد على مستوى المملكة 

الإداري���ة  والعلوم  القت�شاد  كلية  عميد  التقى 
ب��اأع�����ش��اء هيئة  ال�شبيعي  ب��ن ف��رج  ال��دك��ت��ور ف��الح 
الق�شم  ف��ي  وال��م��ع��ي��دات  والمحا�شرات  التدري�ض 
الن�شائي بالكلية، حيث ا�شتعر�ض ال�شبيعي خالله 
م�����ش��ي��رة ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث ف���ي ال��ك��ل��ي��ة وف��ي 
فيها  تحدث  كما  الأكاديمية،  وبرامجها  اأعمالها 
الفترة  الكلية خالل  التي حققتها  المنجزات  عن 
ال��ق�����ش��ي��رة ال��م��ا���ش��ي��ة وال��ط��م��وح��ات ال��ت��ي ت�شعى 
خ��الل  ���ش��دد  ك��م��ا  الم�شتقبل،  ف��ي  تحقيقها  اإل����ى 
العتراف  ومو�شوع  التدريب  اأهمية  على  اللقاء 

الأكاديمي بالكلية وببرامجها الأكاديمية. 
و�شارك في اللقاء جميع اأع�شاء هيئة التدري�ض 
الن�شائي، حيث  بالق�شم  والمعيدات  والمحا�شرات 
ومقترحات  مطالب  اإل��ى  خالله  ال�شبيعي  ا�شتمع 
العملية  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�����ش��وات  م��ن 
ال��ت��دري��ب،  على  معظمها  ت��رك��ز  وال��ت��ي  التعليمية 
وتطوير المعامل في الق�شم الن�شائي، وال�شتراك 
ف����ي ال����م����وؤت����م����رات ال��ع��ل��م��ي��ة ال����دول����ي����ة، وب��ع�����ض 
اإلى  اإ�شافة  الأعمال،  ريادة  التعديالت على مقرر 

بع�ض المطالب الخا�شة بح�شانة الأطفال. 

وق����د اأج�����اب ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
والمقترحات،  المطالب  بدرا�شة  ووع��د  الح�شور 
ك��م��ا حثهن ع��ل��ى ����ش���رورة ال���ش��ت��م��رار ف��ي العمل 
وال����ب����ذل ل��خ��دم��ة ال��ك��ل��ي��ة ف���ي ���ش��ت��ى ال��م��ج��الت 
المنا�شبة  التعليمية  البيئة  بتهيئة  واله��ت��م��ام 
�شل�شلة  �شمن  م��ن  ال��ل��ق��اء  اأن  ي��ذك��ر  ل��ل��ط��ال��ب��ات. 
اللقاءات والبرامج التطويرية والتح�شيرية التي 
تقوم بها عمادة الكلية ل�شت�شراف الم�شتقبل، وهو 
بها  تقوم  التي  الجهود  م��ع  ان�شجاماً  ي��اأت��ي  اأي�شاً 
الكلية لمواكبة الروؤية التنموية للمملكة 2030 .        

الإداري��ة  والعلوم  القت�شاد  كلية  في  ممثلة  الجامعة  تنظم 
الأع���م���ال في  واإدارة  الق��ت�����ش��اد  ك��ل��ي��ات   « ب��ع��ن��وان  ن���دوة علمية 
تحقيق روؤية المملكة 2030«، يوم الثالثاء 28/3/1438ه�، حيث 
�شتكون موزعة على جل�شتين، الأولى تتحدث عن محور التعليم 
والبحث العلمي وتبداأ فعاليتها ال�شاعة 9 �شباحاً، فيما �شتكون 
الجل�شة الثانية مخ�ش�شة للحديث عن محور خدمة المجتمع 

و�شتبداأ فعالياتها ال�شاعة 12 ظهراً. 
كل  اأن  ال�شبيعي  ف��رج  بن  ف��الح  الدكتور  الكلية  عميد  وبين 
درا�شتها  ت��م  التي  العمل  اأوراق  م��ن  مجموعة  يت�شمن  محور 
الموافقة  قبل  والمنهجية  العلمية  الناحيتين  من  وتحكيمها 
المخت�شين  من  نخبة  فيها  ويتحدث  يديرها  و�شوف  عليها، 

�شيكون  حيث  خارجها،  ومن  الجامعة  داخ��ل  من  والمخت�شات 
العامة،  الإدارة  ومعهد  ال�شورى،  مجل�ض  من  م�شاركات  هناك 
ووزارة القت�شاد والتخطيط، وكذلك من جامعتي الملك �شعود 

والملك عبد العزيز. 
وق����ال ال�����ش��ب��ي��ع��ي: ن��اأم��ل اأن ت��خ��رج ال���ن���دوة ب��م��ج��م��وع��ة من 
اآليات  اأ�شا�شها تطوير  المقترحات والتو�شيات التي �شيتم على 
العمل والبرامج الأكاديمية في كليات القت�شاد واإدارة الأعمال 
التنموية  الروؤية  لمواكبة  خا�ض  ب�شكل  المملكة  م�شتوى  على 
ال�شباقة  وكلياتها هي  الجامعة  كانت  ولطالما   ،2030 للمملكة 
المجتمع  وتنمية  وخدمة  الأم��ر  ولة  روؤي��ة  تج�شيد  في  دوم��اً 

د. فالح ال�سبيعيبكافة اأطيافه.      
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كتبت – رزان القاضي 

من  العتيبي  اآلء  ال��ط��ال��ب��ة  تمكنت 
ق�����ش��م ال��ل��غ��ات وال��ت��رج��م��ة م���ن اإ����ش���دار 
»م�������ش���رح  ب����ع����ن����وان:  الأول  م���وؤل���ف���ه���ا 
ال���ج���ري���م���ة« وال�������ذي ي�����ش��م م��ج��م��وع��ة 
ق�ش�شية متنوعة للتحذير من الجرائم 
الموؤدية  والأ�شباب  والعنف  والم�شاكل 
بالمجتمع  واق��ع ق�ش�ض حدثت  له من 

الغربي. 
الكتابة  فكرة  اأن  العتيبي  واأو�شحت 
ما  م��ع  متابعيها  ت��ف��اع��ل  ب��ع��د  ج��اءت��ه��ا 
تطرحه من كتابات في موقع التوا�شل 

للتوعية  واقعية  لق�ش�ض  الترجمة  على  معتمدة  الن�شتقرام«  الجتماعي« 
زاد  اأن��ه  منوهة  الغربية،  المجتمعات  بع�ض  في  والجرائم  الحتيال  باأ�شاليب 
خالل فترة وجيزة المتابعون لح�شابها اإلى 300 األف، وكانوا يتفاعلون بحما�ض 
وترويه من ق�ش�ض مثيرة ترجمتها من �شحف ومواقع  تكتبه  ما  �شديد مع 

اأجنبية، موؤكدة اأن الكتاب لقى الكثير من الإقبال والأ�شداء الجميلة.
واأ�شافت العتيبي، اأن الكتاب ي�شم  ق�ش�شا واقعية عن العالم الغربي ويهدف 
لتوعية واأخذ العظة والعبرة من تلك الق�ش�ض التي ذهب الكثير �شحايا لها، 
في  عليهم  العنف  وتاأثير  والمخططين  المجرمين  حياة  تناول  على  ورك��زت 

طفولتهم، موؤكدة اأنها ا�شتعانت براأي القانون قبل اإ�شدار الكتاب.
وقالت الطالبة اآلء اإن الجوانب الغريبة والمميزة والجتماعية ت�شتهويها، 
اأنها  ذات��ه  الوقت  في  الدنيا، لفتة  القادم عجائب  كتابها  يتناول  اأن  تفكر  لذا 
الأيام  ومعر�ض  بال�شارقة،  بوكفير  منها معر�ض  دولية  معار�ض  بعدة  �شاركت 

بالكويت، ومعر�ض الكتاب الدولي بالكويت.
التوا�شل  موقع  على  لها  ح�شاب  اإن�شاء  من  الهدف  اأن  »العتيبي«  واأك���دت   
الجتماعي » الن�شتقرام«  كان البعد عن الأفكار والعادات البالية التي تهدم 
المجتمع والتثقيف وتر�شيخ الوعي بين فئة ال�شباب وال�شابات، ووجدت اأن ن�شر 

الق�ش�ض الواقعية يثير انتباه الكثيرين ويتفاعلون معها.  
وفي ختام حديثها قالت العتيبي:« الجامعة �شلحتني بمهارات عدة واأ�شهمت 
في تطويري بمجال تخ�ش�شي حيث تمكنت بف�شل من اهلل ثم بدعم جامعتي 
ولدة  في  �شاهم  وذل��ك  الترجمة   نحو  واتجهت  الإنجليزية  اللغة  اإت��ق��ان  من 
من  الكثير  لتعلم  تطمح  اأنها  اإل��ى  م�شيرة  الجريمة«،  م�شرح   « الأول   كتابي 

اللغات التي تفيد المجتمع من النواحي القت�شادية والعلمية والنف�شية.
يكمن  والتوفيق  النجاح  اإن  وقالت:  حديثها،  ختام  في  زميالتها  و�شكرت   
بطاعة اهلل اأول ثم طاعة الوالدين وبطاعتهم ي�شخر لك اهلل الب�شر والقبول 
والتف�ق  في مجالك، مطالبة الباحثات عن التميز بعدم االإحباط واال�ستماع 

لوجهات النظر ال�شلبية وال�شتفادة من مواقع التوا�شل الجتماعي.

طالبة تصدر كتابًا بعنوان 
»مسرح الجريمة« .. وتشارك 

في عدة معارض دولية

كتبت: رزان القاضي

�شاركت كليات الجامعة والعمادات الم�شاندة 
نحو  »ط��ري��ق��ك  معر�ض  واأرك����ان  فعاليات  ف��ي 
الجتماعية،  العلوم  كلية  من  بدعوة  التميز« 
ويهدف  للطالبات،  عبداهلل  الملك  مدينة  في 
الكليات  ف��ي  العلمية  بالأق�شام  التعريف  اإل��ى 
تقدمها  التي  والخدمات  المختلفة  والإدارات 

للطالبات ومن�شوبات الجامعة.
ق�شم  الم�شعدي من  اأنا�ض  الدكتورة  وقالت 
اإن  الأك��ادي��م��ي،  الإر���ش��اد  ورئي�شة  النف�ض  علم 
الم�شتجدات  ت��ع��ري��ف  اإل����ى  ي��ه��دف  ال��م��ع��ر���ض 
برنامج  ك��ل  وم���ق���ررات  ال��درا���ش��ي��ة   بالخطط 
كل  في  الأكاديمي  الإر���ش��اد  اأن  موؤكدة  درا�شي، 
على  ويجيب  ويوجهها  الطالبة  ي�شاعد  ق�شم 
فريق  باإن�شاء  منوهة  وا�شتف�شاراتها،  اأ�شئلتها 
تطوعي متكامل له �شاعاته التطوعية ويعمل 
لخدمة الطالبات في مجال الإر�شاد الأكاديمي 

في ق�شم علم النف�ض.
و����س���اح���ب ن�������س���اط االإر�������س������اد االأك����ادي����م����ي 
ب��ال��م��ع��ر���ض ت���وزي���ع م��ط��وي��ات ت��ع��ري��ف��ي��ة على 
والت�شجيل  ال��ق��ب��ول  وك��ال��ة  ودل��ي��ل  ال��ط��ال��ب��ات 

متطوعة  ف��رق  وت��وزع��ت  بالطالبة  المتعلقة 
الطالبات  وت�شاوؤلت  ا�شتف�شارات  على  تجيب 
ع���ن ال��خ��ط��ط ال���درا����ش���ي���ة وك��ي��ف��ي��ة اح��ت�����ش��اب 
والإ�شافة  الحذف  وط��رق  التراكمي  المعدل 

والخدمات الذاتية.
من جانبها قالت الطالبة غادة الغميز من 
الخا�شة،  التربية  بق�شم  الأك��ادي��م��ي  الإر���ش��اد 
ل��ل��ت��ع��ري��ف  ت���اأت���ي  ب��ال��م��ع��ر���ض  ال��م�����ش��ارك��ة  اإن 
واأهدافه  الخا�شة  التربية  ق�شم  وروؤي��ة  باآلية 
المتمثلة في تحقيق مكانة علمية ومناف�شة في 
والتعريف  العلمي  البحث  واإث���راء  التخ�ش�ض 
بالإر�شاد الأكاديمي  الذي يخدم الطالبة من 

خالل تعريفها بحقوقها وواجباتها.
   ك��م��ا ����ش���ارك ف���ي ال��م��ع��ر���ض ال��ع��دي��د من 
درا�شات  العمادات والمراكز من �شمنها مركز 
التطوع  بمفهوم  للتعريف  التطوعي  العمل 
على  ال��ط��ال��ب��ات  وتمكين  ال�����ش��ح��ي��ح،  بال�شكل 
التطوعية  ال��ف��رق  واإن�����ش��اء  ال��ت��ط��وع��ي،  العمل 
ت��دري��ب وتمكين  ب��ه��دف  ���ش��اع��ات معينة  ب��ع��دد 
وثقافية  اأ�شا�شية  لبنة  لبناء  ال��ط��اق��ات  ه��ذه 

للعمل التطوعي.

الكليات والعمادات تشارك في 
معرض )طريقك نحو التميز(

كتبت : نوف فيا�ض - لجين المن�شي
نظمت وكالة الإر�شاد الأكاديمي دورة بعنوان 
وال��م��واق��ف  ال�����ش��راع��ات  التعامل م��ع  »م��ه��ارات 
الطالبات،  من  كبير  عدد  بح�شور  المحبطة«، 
م�شاعد  اأ�شتاذ  ال�شيف  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 
الجتماعية،  العلوم  بكلية  النف�ض  علم  بق�شم 
مهارات  اأهمها  من  هامة  محاور  عدة  وتناولت 
الطالبة  التي تواجهها  ال�شراعات  التعامل مع 
الجامعية والمواقف المحبطة وطرق التعامل 

معها وكيفية تعزيز الثقة بالنف�ض.
ال��داخ��ل��ي له  ال�����ش��راع  »اإن  ال�����ش��ي��ف  وق���ال���ت 
المثال: الختيار  �شبيل  اأوجه كثيرة منها على 

اأو  ب��ال��ن��دم  يلحق �شاحبه  اأن  اأم���ا  اأم��ري��ن  ب��ي��ن 
ال�شراعات  بع�ض  على  اأمثلة  وذك��رت  الر�شى، 
وعدم  بالجامعة  م��ادة  بين حذف  ال�شراع  مثل 
في  والبقاء  لآخ��ر  ق�شم  من  والتحويل  حذفها 

نف�ض الق�شم و�شراع حول الأولويات.
وت���ح���دث���ت ب���ع���د ذل�����ك ع����ن ا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
يقف  الإن�شان  اأن  موؤكدة  ال�شراع،  مع  التعامل 
ال�����ش��راع  وي��ف��ه��م وي��ث��ق بنف�شه وي��ع��رف م��ع��ن��ى 
لفهم  ال��ن��ق��اط  اأه����م  وذك�����رت  يعي�سه،   ول���م���اذا 
اأهمها  م��ن  ال��داخ��ل��ي  ال�����ش��راع  وت��ف��ادي  النف�ض 
الأخ�����ذ ب��ال�����ش��ب��ب وال���ت���وك���ل ع��ل��ى اهلل، وات��خ��اذ 
ال��ق��رار الأن�����ش��ب، وذل��ك بعد ���ش��وؤال م��ن لديهم 

موؤكدة  وال�شلبيات،  الإيجابيات  وتحديد  خبرة 
الذين  ال�شلبيين  الأ�شخا�ض  اآراء  عن  البتعاد 
ي��ب��ع��ث��ون ط��اق��ة ���ش��ل��ب��ي��ة ل ت�����ش��اه��م ف���ي ات��خ��اذ 
في  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  و�شرورة   المنا�شب،  ال��ق��رار 
وتحمل  ال��ت��ردد  وع��دم  ال�����ش��راع  ا�شتمرار  حالة 
الم�شوؤولية وعدم اإلقاء اللوم على �شخ�ض اآخر.

العوامل  اأه��م  ال��دورة نّوهت على  وفي نهاية 
التي ت�ساعد الطالبة على االبتعاد عن االإحباط 
في  اأخ�شائية  اإلى   وال��ذه��اب  ال�شترخاء،  مثل 
عن  التنفي�ض  وك��ذل��ك  ل��ذل��ك،  ال��ح��اج��ة  ح���ال 
النف�ض والر�شا بقدر اهلل وق�شائه والتكيف مع 

اأي قرار والنظر اإلى الإيجابيات.

كتبت : لولوه بن سدره – نهى الحميدي 

ق���ام���ت ط���ال���ب���ات ق�����ش��م ال�����ش��ح��اف��ة وال��ن�����ش��ر 
الإل��ك��ت��رون��ي بكلية الإع����الم والت�����ش��ال، ب��زي��ارة 
الق�شم الن�شائي في �شحيفة  الريا�ض، باإ�شراف 
الأ�شتاذة اإيمان الخمي�ض ومرافقة الأ�شتاذة نوير 

ال�شمري. 
ع�شو  الخمي�ض  اإي��م��ان  الأ���ش��ت��اذة  واأو���ش��ح��ت 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض ف��ي ق�����ش��م ال�����ش��ح��اف��ة والن�شر 
للق�شم  ال��ط��الب��ي��ة  ال����زي����ارة  اأن  الل���ك���ت���رون���ي 
ال��ن�����ش��ائ��ي ف���ي ���ش��ح��ي��ف��ة ال��ري��ا���ض ت���اأت���ي �شمن 
ال�شحفية  الموؤ�ش�شات  الخا�شة بمقرر  الأن�شطة 
وتهدف اإلى ربط ما تمت درا�شته خالل الف�شل 
الطالبات  لتعريف  العملي  ب��ال��واق��ع  ال��درا���ش��ي 
وخا�شة  وتنظيمها  ال�شحفية  الموؤ�ش�شات  على 
العمل  وبيئة  اإدارت��ه��ا  وكيفية  الن�شائية  الأق�شام 
منذ  الطالبات  تق�شيم  تم  اأنه  اإلى  م�شيرة  فيها، 
لتمثل  مجموعات  اإل��ى  الدرا�شي  الف�شل  بداية 
عن  للحديث  �شحفية  موؤ�ش�شة  مجموعة  ك��ل 
في  وت��م  التنظيمي  والهيكل  الإداري���ة  الجوانب 
ن��ه��اي��ة الأم����ر ت��ح��دي��د زي����ارة م��ي��دان��ي��ة، م�شيدة 
الريا�ض  �شحيفة  ف��ي  الن�شائي  الق�شم  بتعاون 

ا�شتقبال  وعلى ما بذلوه من جهود متميزة في 
والإجابة  لهن  الكافي  ال�شرح  وتقديم  الطالبات 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ف�����ش��ارات��ه��ن ح����ول ال��ع��م��ل ال�����ش��ح��ف��ي 

والإداري في الق�شم.
الرا�شد  ن��وال  الأ�شتاذة  اأو�شحت  جانبها  من 
الريا�ض  �شحيفة  ف��ي  الن�شائي  الق�شم  م��دي��رة 
خ����الل ال����زي����ارة ���ش��ي��ا���ش��ات الإع������الم ال�����ش��ع��ودي 
ب�����ش��ك��ل ع���ام وال�����ش��ح��ف��ي ب�����ش��ك��ل خ���ا����ض، ون��ظ��ام 
الموؤ�ش�شات  اإدارة  وكيفية  والمطبوعات،  الن�شر 
المخ�ش�شة  الن�شائية  وال�شفحات  ال�شحفية، 
والتحقيقات في �شحيفة الريا�ض، ومراحل ن�شر 
الخبر ال�شحفي، والهيكل التنظيمي لل�شحيفة، 
هي  وم��ا  الميداني،  العمل  اأ�ش�ض  اإل��ى  بالإ�شافة 
والممار�شات  الإعالميات  تواجه  التي  الم�شاكل 

اأثناء اأداء عملهم وكيفية ال�شيطرة عليها.
من جانبها عبرت الطالبة لجين من�شي عن 
�شعادتها بهذه الزيارة وقالت » كان لدي تخوف 
من الم�شتقبل ال�شحفي وكيف باإمكاني الو�شول 
لمراحل متطورة بال�شحافة، وهذه الزيارة بينت 
لال�شتمرار  كبيرا  داف��ع��ا  واأع��ط��ت��ن��ي  الكثير  ل��ي 

والمثابرة للو�شول اإلى ما اأطمح له«. 

اللطيف  العبد  ب�شرى  الطالبة  ذك��رت  بينما 
اأن الزيارة كانت زيارة هادفة وممتعة ات�شح لنا 
في  العمل  ناحية  م��ن  الأم���ور  م��ن  العديد  فيها 
في  ال�شحيفة  و�شيا�شة  متكامل،  ن�شائي  محيط 
من  الخبر  ت���درج  وعملية  الخبر،  كتابة  و  ب��ن��اء 
تحرير الخبر اإلى ن�شرة، وخالل هذه الزيارة زاد 

الحما�ض للعمل ال�شحفي. 
اأن  ف��اأك��دت  ال�شليمان  ال��ه��ن��وف  الطالبة  اأم���ا 
ع�����ش��وات ق�����ش��م ال�����ش��ح��اف��ة ل��ه��ن ب���اع ط��وي��ل في 
اأج���واء  تو�شيح  ف��ي  و�شاهمن  ال�شحفي  العمل 
والأدوار  واأه��م��ي��ت��ه  ال��ن�����ش��ائ��ي  ال�شحفي  ال��ع��م��ل 
كر�شت  ال��زي��ارة  اأن  مبينة  بال�شحفية،  المناطة 
ل��دي��ه��ا اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال�����ش��ح��ف��ي ف���ي الأق�����ش��ام 
عمل  بيئة  تعتبر  ال��ت��ي  ال�شحف  ف��ي  الن�شائية 

م�شجعة.
في  ميدانية  جولة  �شملت  ال��زي��ارة  اأن  يذكر   
ت��اري��خ ج��ري��دة  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ال�شحيفة  م��ق��ر 
ال����ري����ا�����ض وم�����راح�����ل ت���ط���وره���ا م����ن ال���ج���ان���ب 
التحريري والفني والإخراجي وتطور الطباعة، 
بالكادر  واللتقاء  الأر�شيف  ق�شم  اإلى  بالإ�شافة 

ال�شحفي من محررات الق�شم. 

دورة عن مهارات التعامل مع الصراعات واإلحباط 

 كتبت: العنود السبيعي - سارة 

العلي

والعلوم  القت�شاد  كلية  نظمت 
الإداري�������ة م��م��ث��ل��ة ب��ق�����ش��م ال��ت��م��وي��ل 
وال�����ش����ت����ث����م����ار م���ع���ر����ش���ا ب���ع���ن���وان 
م��ادة  لطالبات  اإب��داع��ي��ة  »م�����ش��اري��ع 
كلية  وك��ي��ل��ة  ب��ح�����ش��ور   ،« الأوق������ات 

القت�شاد و العلوم الإدارية.
وب����ي����ن����ت ال�����دك�����ت�����ورة خ���دي���ج���ة 
خ��ال��دي اأ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك ف��ي ق�شم 
ال��ت��م��وي��ل وال���ش��ت��ث��م��ار ال��م�����ش��رف��ة 
ال��م��ع��ر���ض  اأن  ال���م���ع���ر����ض،  ع���ل���ى 
ي���ه���دف اإل�����ى ط����رح م��ج��م��وع��ة من 
ال��م�����ش��اري��ع الإب���داع���ي���ة ف���ي م��ج��ال 
اأوق���������اف ال���ج���ام���ع���ة وث������م اخ���ت���ي���ار  
ومحاولة  م�شاريع  خم�شة  اأف�����ش��ل 

تطبيقها بالتن�شيق مع الكليات والجهات ذات الخت�شا�ض في الجامعة، موؤكدة اأن 
المعر�س يركز على تفعيل ثقافة التط�ع لدى الطالبات لالنخراط بها م�ستقبال، 
وال�شتفادة من اأفكار الطالبات في تنمية البيئة الجامعية وابتكار الخدمات الهامة 

وتطبيقها وتحديدا في مجال الأوقاف.
�شذى  الطالبة  م�شروع  ح�شل  حيث  متميزة  م�شاريع  خم�شة  اللجنة  واختارت   
لحفظ  م�شغرة  وقفية  مكتبة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  الأول���ى  المرتبة  على  ال��م��ط��رودي 
ال���ق���راآن ال��ك��ري��م م��ك��ون��ة م��ن ث��الث��ة رف���وف لحفظ ال���ق���راآن وح��م��اي��ت��ه م��ن ال��رم��ي 
لكل  الأر�شي   ال��دور  يتم و�شعها في  بقدره،  يليق  ب�شكل  به  والإهمال والحتفاظ 

مبنى ل�شهولة الو�شول اإليها. 
اأم��ي��رة  الطالبة  اب��ت��ك��ار  م��ن  ف��ك��ان  الثانية  المرتبة  اح��ت��ل  ال���ذي  ال��م�����ش��روع  اأم���ا 
القا�شم وهو عبارة عن وقف خيري لم�شاعدة الطالبات على المذاكرة من خالل 

بقيامهن  الطالبات  من  ع��دد  تبرع 
ب�����ش��رح ال���م���واد ال��ت��ي ت�����ش��ع��ب على 
بالم�شتويات  ه��ن  ممن  ال��ط��ال��ب��ات 
ويتم  لهن  مكتب  ويخ�ش�ض  الأق��ل 
ا���ش��ت��ق��ب��ال ال���ط���ال���ب���ات ال���راغ���ب���ات 
تق�شيم  ويتم  الفراغ،  بوقت  بالفهم 
ال��ط��ال��ب��ات ال��م��ت��ط��وع��ات ع��ل��ى ع��دد 
تقوم  طالبة  وك��ل  الم�شتويات  م��ن 

ب�شرح مواد م�شتوى معين .
اأفنان  الطالبة  م�شروع  وح�شل 
وهو  الثالث  المركز  على  ال��واي��ل��ي 
مخ�ش�شة  لأماكن  وقف  عن  عبارة 
الجامعة  ف��ي  وال���درا����ش���ة  ل��ل��ق��راءة 
م���ن خ����الل اإق����ام����ة غ���رف���ة م��ه��ي��اأة 
منها  ال���ش��ت��ف��ادة  للطالبات  يمكن 
وقت فراغ، في حين ح�شل م�شروع 
و�شع  يتم  للكتب  مكتبة  في  والمتمثل  الرابعة  المرتبة  على  الر�شود  في  الطالبة 
جميع الكتب والمالزم الدرا�شية الم�شتخدمة فيها للتبادل بين الطالبات، وذلك 
ب�شبب �شعوبة اإيجاد بع�ض الكتب اأو ارتفاع اأ�شعارها، وبالتالي يتاح للطالبة اقتناء 
الكتاب الذي تريده وتعيده للمكتبة بعد انتهاء الترم، اأو ت�شوير الكتاب ثم اإعادته.
اأما الم�شروع الخام�ض والذي قدمته الطالبة الب�شائر الدريهم فهو عبارة عن 
خا�شة  كتبا  رف  كل  ويحمل  جن�شيات  لعدة  مق�شم  بالعامالت  خا�ض  رك��ن  اإن�شاء 
بالدعوة لالإ�شالم والتوحيد وتعليم ال�شالة والو�شوء ب�شكل مب�شط بحيث يمكن 
للعامالت اأخذها ب�شهولة، وكذلك ال�شائقين في مواقف الجامعة الذين يم�شون 
الحوار  رك��ن  لمركز  تعريفية  بطاقات  اإل��ى  بالإ�شافة  الن��ت��ظ��ار،  ف��ي  طويال  وقتا 
مواقعهم  طريق  عن  فورياً  محادثتهم  طريق  عن  الم�شلمين  غير  بدعوة  المهتم 

ب�شكل �شل�ض.

طالبات يبتكرن خمسة مشاريع وقفية للجامعة

ملتقى الطالبات
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مركز  يقيم  الجامعة  مدير  معالي  رع��اي��ة  تحت 
برنامجاً  ال��ري��ادي��ة،  والأع���م���ال  التوظيف  خ��دم��ات 
خا�شاً في ريادة الأعمال تزامناً مع الأ�شبوع العالمي 
لريادة الأعمال الذي �شينطلق فعالياته �شباح اليوم 

الأحد حتى الخمي�ض المقبل خالل الفترة.
اأو�شح عميد مركز خدمات التوظيف  من جانبه 
العزيز  بن عبد  الدكتور محمد  الريادية  والأعمال 
ال��م��ن�����ش��ور اأن ال��م��رك��ز ي��ح��ر���ض ك��ل ال��ح��ر���ض على 
اأف�شل الخدمات لأبناء الجامعة من طالب  تقديم 
وط��ال��ب��ات وخريجين وخ��ري��ج��ات ف��ي م��ج��ال ري��ادة 
ن�شت  التي  لر�شالته  محققاً  ياأتي  وال��ذي  الأعمال، 
على تطوير الأفكار الريادية وتحويلها اإلى م�شاريع 
العالمية،  ال��م��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً  اق��ت�����ش��ادي��ة 
الأعمال  ت�شجيع  اإل��ى  اأ�شارت  التي  لروؤيته  ومحققاً 
العربية  المملكة  روؤي��ة  به  لما جاءت  الريادية وفقاً 

ال�شعودية 2030، واأن يكون نموذجاً يحتذى به.
وقال المن�شور: اإن المركز عمل مطلع هذا العام 
ريادة  الخدمات في مجال  العديد من  تقديم  على 
الأع���م���ال وم��ن��ه��ا اإق��ام��ة ب��رن��ام��ج��اً م��ت��ن��وع��اً ومكثفاً 
م��ع الأ�شبوع  خ��الل ه��ذا الأ���ش��ب��وع تفاعاًل وت��زام��ن��اً 
في  يهدفون  اأنهم  مبيناً  الأع��م��ال،  لريادة  العالمي 
تنمية  واإل��ى  الحر،  العمل  ثقافة  ن�شر  اإل��ى  المركز 
وذل���ك من  وت�شجيعه،  الإب���داع���ي  ال���ري���ادي  ال��ح�����ض 
خالل اإقامة الدورات، وور�ض العمل، والمحا�شرات، 
اإقامة  اإل��ى  بالإ�شافة  النجاح،  وق�ش�ض  واللقاءات، 
معر�ض رواد ورائدات الم�شتقبل2، وم�شابقة اأف�شل 
تم  اأن��ه  اإل��ى  م�شيراً  المعر�ض،  في  م�شارك  م�شروع 
�شتقدم  اإلكترونية  ج��ائ��زة   80 م��ن  اأك��ث��ر  تخ�شي�ض 
الأ�شبوع  فعاليات  من  والم�شتفيدات  للم�شتفيدين 

من خالل ال�شحب.
م�شاركة  �شم  البرنامج  ه��ذا  اأن  المن�شور  واأف���اد 
ع���دد م��ن ال���رع���اة وه���م ك���اًل م��ن ال���راع���ي الأل��م��ا���ض 
الذهبي  الراعي  والتعليم،  للتدريب  اأدل���ض  �شركة 
ل��دع��م وتنمية  م��ب��ادرة وط��ن��ي��ة  اأع�����ش��ار وه���ي  ت�شعة 
من�شاآت الأعمال، ورعاية من �شركة كريم، بالإ�شافة 
اإلى م�شاركة عدد من الم�شاركين منهم برنامج بادر 

لحا�شنات التقنية، باب رزق جميل، ودوبرافو.
وفي الختام رفع المن�شور �شكره لقيادة هذا البلد 
ال�شريفين  الحرمين  خ��ادم  راأ�شهم  وعلى  المعطاء 
العهد  ول��ي  و�شمو  عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  الملك 
عبدالعزيز،  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  الأم��ي��ر محمد  الأم��ي��ن 
الأم��ي��ر محمد بن  الأم��ي��ن  العهد  ول��ي  ول��ي  و�شمو 

���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز-ح��ف��ظ��ه��م اهلل ج��م��ي��ع��اً-، 
الجامعة  مدير  لمعالي  �شكره  المن�شور  ق��دم  كما 
الخيل  اأب���ا  اهلل  عبد  ب��ن  �شليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
المركز  لأن�شطة  واهتمام  دع��م  من  يقدمه  ما  لكل 
لريادة  العالمي  الأ�شبوع  لفعاليات  ولرعايته  عامة 
الأعمال خا�شًة، كما �شكر المن�شور جميع القائمين 
اإن���ج���اح ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��رن��ام��ج، وخ�����ض بال�شكر  ع��ل��ى 
�شعادة  راأ���ش��ه��م  وع��ل��ى  ال��م��رك��ز  وم��وظ��ف��ات  موظفي 
�شو�شن  الدكتورة  الفعاليات  فريق  ورئي�شة  الوكيلة 
ال��دوؤوب��ة،  جهودهم  على  الموؤمن  عبدالكريم  بنت 
كما قدم المن�شور �شكره لأع�شاء المجل�ض الريادي 
من الطالب والطالبات المتعاونات مع المركز على 
مبادرتهم في الم�شاركة في فعاليات المركز وال�شعي 

نح� االنخراط في اأن�سطته المختلفة.
  من جانبه اأ�شارت وكيلة مركز خدمات التوظيف 
والأع���م���ال ال��ري��ادي��ة ال��دك��ت��ورة ���ش��و���ش��ن ب��ن��ت عبد 
الكريم الموؤمن اإلى اأن اإقامة هذه الفعاليات لطالب 
وطالبات وخريجي وخريجات الجامعة ياأتي محققاً 
لتوجهات القيادة الحكيمة في روؤية المملكة العربية 
ال�شعودية 2030، من خالل الإ�شهام في خلق فر�ض 
ا�شتثمارية واعدة في مجالت متنوعة، بالإ�شافة اإلى 
دعم الم�شاريع النامية وتوجيهها التوجيه ال�شحيح، 
م�شيفة اأن معر�ض رواد ورائ��دات الم�شتقبل 2 يعد 
خالل  من  والم�شاركات  للم�شاركين  حيوية  فر�شة 
ومعاي�شتها،  التجربة  لخو�ض  الفر�شة  اإعطائهم 
كانت  �شواء  الخا�شة  م�شاريعهم  وت�شويق  وعر�ض 
خدمية اأو منتجات، بالإ�شافة اإلى تنمية مهاراتهم 
الم�شاركين  بين  تعارف  �شبكة  وتكوين  وتحفيزها، 
البع�ض  بع�شهم  الم�شاركات  وبين  البع�ض  بع�شهم 

تهدف اإلى تبادل الخبرات وال�شتفادة منها.
 واأكدت الموؤمن اأن عدد الم�شاريع الم�شاركة في 
معر�ض رواد ورائدات الم�شتقبل 2 زاد عن الثالثين 
وق��ال��ت:  لمنتجات وخ��دم��ات،  ع��ر���ٍض  بين  م�����ش��روع 
المركز يقدم هذه الفعاليات المتنوعة لحث جميع 
على  والخريجات  والخريجين  والطالبات  الطالب 
الم�شاركة والح�شور وال�شتفادة من هذه الخدمات 
المقدمة لهم، بالإ�شافة اإلى متابعة ح�شاب المركز 
اأخبار  لن�شر  خ�ش�ض  ال��ذي   cbce1@ تويتر  في 
الت�شجيل  خالله  م��ن  يتم  كما  ال��م��رك��ز،  وفعاليات 
الت�شجيل  رواب��ط  عبر  المتنوعة من  الفعاليات  في 

الإلكترونية.
  وفي الختام رفعت وكيلة مركز خدمات التوظيف 

الجامعة  مدير  لمعالي  �شكرها  الريادية  والأعمال 
المتتابعة  ال��م��رك��ز  لأن�شطة  الم�شتمر  دع��م��ه  على 
ولرعايته لفعاليات اأ�شبوع ريادة الأعمال المتزامن 
الأع��م��ال، كما رفعت  ل��ري��ادة  العالمي  الأ���ش��ب��وع  م��ع 
���ش��ك��ره��ا ل�����ش��ع��ادة ع��م��ي��د م��رك��ز خ��دم��ات التوظيف 
والأع���م���ال ال��ري��ادي��ة ال��دك��ت��ور ل��ك��ل م��ا ي��ق��دم��ه من 

ت��وج��ي��ه ودع����م واه��ت��م��ام، وق��دم��ت ���ش��ك��ره��ا لجميع 
من  يبذلونه  م��ا  لكل  ال��م��رك��ز  وم��وظ��ف��ات  موظفي 
ج��ه��د وت��م��ي��ز ف��ي ب��رام��ج وف��ع��ال��ي��ات ال��م��رك��ز عامة 
الأعمال خا�شة،  العالمي لريادة  الأ�شبوع  وفعاليات 
ولكل من �شارك في اإنجاح فعاليات هذا الأ�شبوع من 

خارج وداخل الجامعة.

مدير الجامعة يرعى فعاليات أسبوع ريادة األعمال تزامنًا مع األسبوع العالمي 

المنصور: المركز يهدف لنشر ثقافة العمل الحر وتنمية 
الحس الريادي اإلبداعي وتشجيعه

المؤمن: الفعاليات تستهدف الطالب والطالبات لتحقيق رؤية المملكة 2030

ح�شر من�شوبي ومن�شوبات مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية ور�شة 
اإ�شماعيل  عبدالعزيز  الدكتور  �شعادة  قدمها  ال�شغيرة  المن�شاآت  ح��ول  عمل 
لقطاع  المتكامل  القت�شادي  بالنظام  التعريف  الور�شة  �شملت  عبدالعزيز، 

المن�شئات ال�شغيرة. 
مجال  ف��ي  ال��دك��ت��وراه  على  ح�شل  اإ�شماعيل  عبدالعزيز  الدكتور  اأن  يذكر 
تنمية وتطوير القوى العاملة من جامعة اأوهايو �شتيت الحكومية بالوليات 
المن�شئات  وت��ط��وي��ر  لتنمية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وم��وؤ���ش�����ض  الأم��ري��ك��ي��ة،  المتحدة 
الإعمال  ريادة  )معهد  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  بالموؤ�ش�شة  ال�شغيرة 

حالياً( وله كثير من الم�شاهمات الثرية.
 وفي نهاية الور�شة �شدد عميد المركز الدكتور محمد المن�شور عن اأهمية 
ما ت�شمنته الور�شة من اإثراء علمي، كما عبرت وكيلة المركز الدكتورة �شو�شن 

الموؤمن عن �شكرها للدكتور ال�شماعيل لح�شوره وت�شريفه للمركز.

ورش عمل للمنشئات 
الصغيرة
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مدير الجامعة يدشن الموقع اإللكتروني لملتقى االبتكار األول للطالب والطالبات
للطالب  الأول  الب��ت��ك��ار  لملتقى  الإل��ك��ت��رون��ي  ال��م��وق��ع  -م���وؤخ���راً-  الجامعة  د�شنت 
اأبا الخيل، وح�شور الدكتور عبداهلل بن  اأ.د �شليمان  والطالبات، برعاية مدير الجامعة 
خالد  والدكتور  العمادة،  وكيل  الدهام  �شامي  والدكتور  والإب���داع،  الموهبة  عميد  ثاني 
وكيلة  حكمي  �شماح  الدكتورة  الهاتف  وعبر  وال��ج��ودة  للتطوير  العمادة  وكيل  الثبيتي 

العمادة ل�شوؤون الطالبات وعدد من موظفي العمادة.
وبين الدكتور اأباالخيل اأن »هذا الملتقى نموذج حي لما يجب اأن تكون عليه الجامعات 
من الهتمام بالطالب والطالبات، وتلم�ض كل ما ينمي قدراتهم ويجعلهم اأع�شاء �شالحين 
تحقيقه  المطلوب  العمل  اأن  معاليه  واأك��د  المبارك«.  الطيب  المجتمع  هذا  في  ونافعين 
معهم،  والجلو�ض  ومواطنهم  واأفكارهم  وقلوبهم  النا�شئة  ه��وؤلء  اأعماق  اإلى  الو�شول  هو 
اإليه وبيان الحق لهم وتحذيرهم من ال�شرور والمخاطر التي  والتعرف على ما يتجهون 
تحدق بهم، فهذا ملتقى يجب اأن يكون على و�شفه اإبداعياً، م�شيفاً »والإبداع في تقديري 
خالله  من  يتحقق  ال��ذي  الإيجابي  وبالتاأثير  والروؤية  والهدف  والر�شالة  التخطيط  في 

ا�شتقطاب اأكبر عدد ممكن من الطالب والطالبات  ولم�ض النتائج على اأر�ض الواقع«.
اللجنة  رئي�ض  ثاني،  بن  الدكتور عبداهلل  والإب��داع  الموهبة  اأو�شح عميد  من جانبه 
التنفيذية للملتقى، اأن الجامعة ت�شعى اإلى تحقيق اأهدافها في بناء ال�شخ�شية المتكاملة 
للطالب في جوانب الحياة المختلفة، وتاأهيلها لممار�شة هذه الحياة من خالل القيم 
مجاًل  يدع  ل  بما  ثبت  وقد  المجتمع،  في  والإيجابية  التفاعل  تحقق  التي  الأخالقية 
لل�شك اأن تحقيق ه���ذا الأه�����داف ل ي��ق��ف ع��ن��د م��ا ي��ل��ق��اه ال��ط��ال��ب ف��ي ق��اع��ات ال��در���ض 
اإيجابية  ب�شورة  تحقيقه  في  ي�شهم  واإنما  مطالعات،  من  يح�شله  ما  اأو  والمحا�شرات، 
وج�شمياً،  وفكرياً  روحياً  �شخ�شيته  تنمي  ن�شاطات  من  الطالب  يمار�شه  ما  كل  نا�شجة 
وتبرز طاقاته الكامنة وتوجهها اإلى مجالت الحياة المختلفة. لذا جاءت فكرة تنظيم 
الملتقى الأول لطالب وطالبات الجامعة لالبتكار ليكون ميداناً للتناف�ض بين طالبها 
المنتج  البتكار  ومحور  المتميزة  الفكرة  محور  هما  اأ�شا�شيين  محورين  في  وطالباتها 
لتعود بالفائدة عليهم وعلى جامعتهم وعلى مجتمعهم. وقد وجهه معالي مدير الجامعة 
له جوائز  الملتقى ور�شدت  باإنجاح هذا  والكفيلة  المتخ�ش�شة  العاملة  اللجان  بتكوين 
يدي  بين  ن�شع  اأن  التد�شين،  بمنا�شبة  التنفيذية  اللجنة  ف��ي  »ي�شرنا  وق��ال  متميزة. 
الطالب والطالبة في هذا الم�قع االإلكتروني كل ما يهمه من محاور الملتقى و�سروط 

الم�شاركة والجوائز المعدة لها«.
مفهوم  »اإن  بالملتقى  العلمية  اللجنة  رئي�ض  الدهام  �شامي  الدكتور  قال  جانبه،  من 

كثير  ف��ي  والباحثين  الأكاديميين  حديث  �شغلت  التي  المفاهيم  م��ن  والب��ت��ك��ار  الإب���داع 
اأفكار متجددة  من الموؤتمرات التعليمية والعلمية عربيا وعالميا، وذلك بهدف مناق�شة 
ومبادرات رائدة عبر التو�شيات التي تنتجها العديد من الور�ض التي تجمع الخبراء، ولكن 
وفي  الواقع،  اأر���ض  على  والتو�شيات  الأفكار  هذه  بلورة  كيفية  في  يكمن  اليوم  التحدي 
�شبل تكييف الواقع بما يتنا�شب مع ثورة التكنولوجيا، كل ذلك من اأجل تغيير الممار�شة 
معايير  على  بناء  التعّلم  تقييم  على  القائم  التقليدي  �شكلها  من  وتطويرها  التعليمية 
التفكير  وي�شجع  والبتكار  الإب���داع  يحفز  حديث  منهج  اإل��ى  م�شبقا،  مو�شوعة  واأه���داف 
النقدي لدى الباحث دون الخوف من الف�شل«.   وتابع »لقد اأ�شبح البتكار مهارة اأ�شا�شية 
اإلى ت�شور  التعليمية  الأنظمة  اأن تفتقر  الموؤ�شف  واأّن��ه من  العالمي،  توؤثر في القت�شاد 
علمي قابل للتطبيق، بحيث يجعل من الإبداع والبتكار معياراً مهماً في م�شيرة التعليم، 
كل هذه  المعطيات تدفعنا اإلى ال�شتنتاج اأننا بتنا بحاجة اإلى تطبيق ا�شتراتيجيات تركز 
على ن�شر ثقافة الإبداع والبتكار، وهنا تبداأ مهمة الموؤ�ش�شة التعليمية التي يمكنها فعل 
لالإبداع  المثيرة  الأ�شئلة  طرح  مثل:  الأدوات  ببع�ض  م�شتعينة  المجال،  هذا  في  الكثير 
الإبداعية، ودعم  الجواب  والبحث عن  اختراع،  براءة  اأن كل فكرة هي  واعتبار  والبتكار، 
التعلم القائم على الم�شروعات، وتفعيل اأدوات التفكير الإبداعي الرقمية، وربط المعارف 
والمهارات بالحياة اليومية، ومعرفة تاريخ الختراعات والبتكارات«. واأ�شاف »لقد اأ�شبح 
الإبداع والبتكار اليوم مهارتين اأ�شا�شيتين لمواجهة تحديات الم�شتقبل ومتطلبات �شوق 
العمل المتنامية، الذي �شتحتدم فيه المناف�شة حتما بين �شباب يمتلكون مهارات وقدرات 
دقيقة  تفا�شيل  على  بناء  وذل��ك  ريادية،  منا�شب  ل�شغل  اأهليتهم  مدى  �شُتحّدد  متباينة 
يلعب فيها البتكار الدور الأهم بكل التعقيدات الذي تتخلله، التي تحددها جودة النظام 
التعليمي، ونجد الأنظمة التعليمية الحالية على م�شتوى المناهج وطرق التدري�ض ت�شعى 
لتواكب ثورة العالم اقت�شاديا وتكنولوجيا ب�شكل يتيح للمتعلمين و�شائل اأكثر وحرية اأكبر 

لالإبداع واختيار ما ينا�شب تطلعاتهم لتجهيز جيل الم�شتقبل، جيل ُينَتظر منه الكثير«.
من جانبه، قال الدكتور خالد الثبيتي رئي�ض لجنة العالقات العامة اإن »ملتقى البتكار 
الأول لطالب وطالبات الجامعة، ياأتي كاأحد البرامج التي تنفذها عمادة الموهبة والإبداع 
ثقافة  ن�شر  اأهدافها  من  التي  للعمادة،  الإ�شتراتيجية   الخطة  من  والمنطلق  والتميز 
الإبداع والبتكار، وت�شجيع الطالب على البتكار، و�شناعة بيئة تحفيزية ت�شهم في دعم 
الإ�شتراتيجية  الموهبة وخطتها  اأه��داف عمادة  وتاأتي  وتبنيها،  الطالب  وابتكارات  اأفكار 
متما�شية ومتواكبة مع روؤية المملكة 2030 ومتواكبة مع تطلعات واآمال القيادة الحكيمة 

الر�شيدة، وبدعم وت�شجيع من معالي مدير الجامعة، ويقوم على اإدارة الملتقى وتنفيذه 
والإ�شراف عليه عمادة الموهبة والإبداع والتميز بقيادة العميد والوكالء ومتخ�ش�شون 
في الموهبة والإبداع والبتكار، وياأمل الجميع اأن يحقق الملتقى اأهدافه وتاأ�شي�ض وتكوين 
قاعدة بيانات عري�شة ت�شم مجموعة من الطلبة الموهوبين والمبتكرين، تعمل العمادة 

على دعمهم وت�شجيعهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم ولوطنهم.
المرئي  للعر�ض  �شرحاً  الإع��الم��ي��ة  اللجنة  رئي�شة  حكمي  �شماح  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
الم�شاحب للتد�شين بتو�شيح نبذة الملتقى واأهدافه و�شروطه والر�شالة والروؤية وطريقة 

الت�شجيل المي�شرة للجميع بما فيهم طالب وطالبات التعليم عن بعد وفروع الجامعة.
اإلى مواكبة التوجه النبيل الذي ت�شير عليه  وقالت »اإن ملتقى البتكار الأول ي�شعى 
حكومتنا الر�شيدة في اكت�شاف ورعاية الموهبة وتوفير الخدمات لهم وتنمية قدراتهم، 
على  وتحفيزهم  وطالباتها،  الجامعة  ط��الب  وت�شجيع  ل��ه��م،  الكامل  ال��دع��م  وتقديم 
ُي�شخرون طاقاتهم لخدمة  بارزين  علماء  ليكونوا  البتكارية  وقدراتهم  اإبراز مواهبهم 
الطموحات  عن  للتعبير  ت�شعى  التي   2030 روؤي��ة  وف��ق  اأجمع  والعالم  ووطنهم،  دينهم 
وتعك�ض القدرات والإمكانات الال محدودة وكلنا تفاوؤل باأن ت�شهد الم�شاركة في الملتقى 
تفاعال من جميع اإدارات الجامعة وكلياتها وحث المبتكرين والمبتكرات على الم�شاركة 
وال�شتفادة من ما يقدمه الملتقى من خبرات علمية وور�ض عمل وغيرها من الفعاليات«.

ويهدف ملتقى البتكار الأول لطالب وطالبات الجامعة، اأن ي�شبح الملتقى التناف�شي 
على  والطالبات  ال��ط��الب  وت�شجيع  الب��ت��ك��ار،  مجال  ف��ي  والطالبات  للطالب  ال�شنوي 
الإبداع والبتكار، و�شنع بيئة تحفيزية لالبتكار، من خالل تقديم الدعم الالزم، وتبني 
الخبرات  من  وال�شتفادة  الجامعة،  كليات  مع  تعليمية  �شراكة  �شمن  الإبداعية  الأفكار 
المحلية والعالمية في مجال البتكار. وتقوم فكرة الملتقى على اأن البتكار يحظى من 
باعتبار  القت�شاد،  عجلة  تحريك  في  المبا�شر  ل��دوره  الأكبر  بالأهمية  المفاهيم  بين 
في  المختلفة  المجالت  في  م�شافة  قيمة  له  تكون  اأن  يفتر�ض  البتكاري  المنتج  اأن 
اأهميته في كون البتكار  اأو الأعمال. وتكمن  اأو الخدمات  التقنية  اأو  قطاعات ال�شناعة 
نقطة انطالق بديهية لرّواد الأعمال لال�شتثمار في المنتج البتكاري وفر�شة ا�شتثمارية 
تبنت  المنطلق  هذا  من  ت�شويقه،  اأو  ا�شتخدامه  من  ال�شتفادة  في  القائمة  للموؤ�ش�شات 
الجامعة التركيز على محور البتكار والختراع لن�شر ثقافة في غاية الأهمية بين طالب 
وطالبات الجامعة، وهي العمل على اأن تكون البتكارات ذات اإ�شهامات مدركة في تنمية 

القت�شاد الوطني.

برنامج تدريبي لمنسوبي مركز 
الملك عبداهلل لخدمة اللغة العربية

دورة في تحرير الخطابات الرسمية 
والعروض لمنسوبي »الداخلية« والجامعة

كتب: فيصل البلوي
الجامعي  المركز  عمادة  اأقامت 
ل���خ���دم���ة ال���م���ج���ت���م���ع وال���ت���ع���ل���ي���م 
ال��م�����ش��ت��م��ر، ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز 
ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال���دول���ي ل��خ��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
)ت���ح���ري���ر  ع�����ن  ت����دري����ب����ي����ة  دورة 
ال��خ��ط��اب��ات ال��ر���ش��م��ي��ة وال��ع��رو���ض 
وم����ح����اور الج����ت����م����اع����ات(، وذل����ك 
�شتة  م��دى  على  العمادة،  مقر  في 

اأ�شابيع.
تدريب  اإل���ى  البرنامج  وي��ه��دف 
الجهات  مختلف  م��ن  م��وظ��ف��اً   19
وال�����������وزارات ال���ت���ي ت����م ت��ح��دي��ده��ا 
م���ن ق��ب��ل م���رك���ز ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 
ال��ت��ع��ل��ي��م،  وزارة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

مجموعة  اكت�شاب  م��ن  لتمكينهم 
للمحافظة  والعلوم  المهارات  من 
ع��ل��ى ���ش��الم��ة ال��ل��غ��ة وت��ج��وي��ده��ا 

باأ�شاليب مهنية وتنظيمية فعالة.
وج����اءت ه���ذه ال�����دورة ان��ط��الق��اً 
من برنامج ل�شل�شلة دورات لجهات 
عدة،  خدمية  وموؤ�ش�شات  حكومية 

المعارف والعلوم في  في عدد من 
المتلقي،  لإف���ادة  ك��اف��ة،  المجالت 
علمي،  محتوى  ف��ي  ح�شرها  وت��م 
م���ن���ه���ا: )ال�����م�����ه�����ارات ال���ن���ح���وي���ة، 
والكتابية،  التحريرية،  وم��ه��ارات 
والأ����ش���ال���ي���ب ال��ب��ي��ان��ي��ة، م���ه���ارات 

الت�شال والإعالم(.

كتب: فيصل البلوي
اأن��������ه��������ت ع��������م��������ادة خ����دم����ة 
الم�شتمر  والتعليم  المجتمع 
ب��رن��ام��ج��اً ت��دري��ب��ي��اً، ب��ع��ن��وان: 
الر�شمية  الخطابات  )تحرير 
وال�������ع�������رو��������ض( ل���م���ن�������ش���وب���ي 
وم�����ن�����������ش�����وب�����ات ال����ج����ام����ع����ة، 
وزارة  موظفي  اإل��ى  بالإ�شافة 
ال��داخ��ل��ي��ة، وذل����ك ع��ل��ى م��دى 
�شتة اأ�شابيع، حيث بلغ اإجمالي 
عدد المتدربين 107 متدربين، 
وزارة  م��ن  م��ت��درب��اً   50 منهم: 

الداخلية، و57 من من�شوبي الجامعة. 
توؤكد  التي  العمادة  ر�شالة  من  انطالقاً  ذلك  وياأتي 
وموؤ�ش�شاته  والمجتمع  الجامعة  بين  ال��رواب��ط  توثيق 
المجتمع،  اأف����راد  م��ه��ارات  وتنمية  تطوير  م��ج��ال  ف��ي 
كما ا�شتهدفت الدورة العاملين في مجال ال�شكرتارية 
وت��ح��ري��ر ال��خ��ط��اب��ات ال��ر���ش��م��ي��ة لإك�����ش��اب��ه��م ال��م��ه��ارات 

ال��م��ع��رف��ي��ة والأ���ش��ال��ي��ب ال��ح��دي��ث��ة ف��ي م��ج��ال تحرير 
اكت�شابهم  مع  ت�شوبيها،  وكيفية  والعرو�ض  الخطابات 
اإتقان  الم�شاركين علي  التي تعين  والأ�شاليب  القواعد 
�شبل  تح�شين  في  ي�شاهم  مما  احترافي،  ب�شكل  العمل 
الأداء في مجال تحرير الخطابات والمكاتبات وتوثيق 

المعامالت والرد عليها.

كتب – م�شاري العنزي
اأو����ش���ح وك��ي��ل ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل��ك��ت��رون��ي 
وال��ج��ودة  العليا  ل��ل��درا���ش��ات  بعد  ع��ن  والتعليم 
اأمين لجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم 
عن بعد بالجامعات ال�شعودية الأ�شتاذ الدكتور 
اأحمد بن محمد بن �شعد الح�شين اأن الهتمام 
بعد  ع��ن  والتعليم  الإل��ك��ت��رون��ي  التعلم  ببيئات 
راف��دا كبيرا مغذيا للتعليم  اأ�شبح  اأن  جاء بعد 
ال��ن��ظ��ام��ي وم�����ش��اع��دا ف��ي ف��ت��ح م��ج��الت اأخ���رى 

داعمة ودافعة للتنمية الم�شتدامة.
يعد  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  اأن  الح�شين  واأ����ش���ار 
وال��م��ع��ي��ق��ات  ال���ظ���روف  ذوي  للطلبة  م�����ش��ان��دا 
باآخر،  اأو  ب�شكل  الجادة  الدرا�شة  في  الراغبين 

م�شيفاً باأن هذا النوع من التعليم جاء نتاج اإفرازات تطور التقنية والت�شال 
وا�شعة  م�شاحات  اإل��ى  الو�شول  م��ن  العالي  التعليم  مكنت  التي  الحديثة 
التي تبلورت  اأحد الأدوات  في مناطق �شا�شعة، وق��ال: فالتعلم الإلكتروني 
وت�شكلت في الوقت الحا�شر واأ�شبحت مالذاً بعد رحلة طويلة لمن يريد 
التعلم وتطوير قدراته واإمكانياته و�شقل خبراته، حيث تم ت�شخير اأحدث 
اإلكترونية في  وو�شائل  وبرامج  اأجهزة  التقنيات من  تلك  اإليه  تو�شلت  ما 
العملية التعليمية، مما زاد من فر�ض الطلبة في التعلم الجيد والتفاعل 

المبا�شر وغير المبا�شر مع اأع�شاء هيئة التدري�ض والمقررات والزمالء.
وبين الح�شين اأن من اأهداف واتجاهات التعلم الإلكتروني والتعليم 
ع���ن ب��ع��د ت��رت��ك��ز ع��ل��ى اإك�����ش��اب ال��ط��ل��ب��ة ال��م��ع��ارف وال���م���ه���ارات وال��ق��ي��م 

والت���ج���اه���ات، ف��ي الأوق�����ات ال��ف��ا���ش��ل��ة وال��م��ن��ا���ش��ب��ة لهم، 
وتوفير عدد من النوافذ والفر�ض الدرا�شية لهم، وتقليل 
الهدر المالي وتعزيز العالقة الفاعلة بين الم�شاركين في 
العملية التعليمية، وتحقيق مزيد من المراعاة لفروقهم 
ع��ددا من  اأن هناك  الح�شين  واأك���د  ال��ف��ردي��ة.  وظروفهم 
توفرها  يجب  ال��ت��ي  والعنا�شر  والأدوات  ال���ش��ت��راط��ات 
لتحقيق الأه������داف ال��م��رج��وة م��ن ال��ت��ع��ل��م الإل��ك��ت��رون��ي 
من  التحتية  البنية  توافر  اأهمها  من  بعد  عن  والتعليم 
والإلمام  اإلكترونية،  وم��ق��ررات  واأج��ه��زة  و�شبكات  اأنظمة 
وت��وف��ر  ال��ح��ا���ش��وب،  تقنيات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  للطلبة  ال��ك��اف��ي 
ل�شتخدام  الموؤهلين  الأك��ف��اء  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����ش��اء 
بالتعليم  الجامعة  اهتمت  وقد  واأ���ش��اف:  التقنيات،  تلك 
كبير وغير محدود  بدعم  بعد  والتعليم عن  الإلكتروني 
من معالي مدير الجامعة الأ�شتاذ الدكتور �شليمان بن عبد اهلل اأبا الخيل، 
نظًرا لما يقدمه من فوائد اإ�شتراتيجية، حيث يقدم تخ�ش�شات ذات جودة 
واأ�شول  ال�شريعة  تخ�ش�شات:  اأم��ث��ال  العمل  �شوق  �شيا�شات  وف��ق  عالية 
الأعمال.  واإدارة  والمحا�شبة  والأنظمة  والدعوة  العربية  واللغة  الدين 
الجامعة  في  بعد  عن  والتعليم  الإلكتروني  التعلم  اأن  الح�شين  واأو�شح 
فئات  لمختلف  التعليم  فر�شة  اإتاحة  مثل:  الفوائد  من  العديد  يحقق 
المجتمع دون اأي تمييز، وعدم تقيده باأماكن واأعداد محددة من الطلبة 
لتنفيذه مما ي�شاهم في تحقيق خطط الدولة في فتح مجالت التعليم، 
والتعليم  الطلبة،  ح��ول  المتمركز  التعلم  تحقيق  ف��ي  ي�شاهم  اأن��ه  كما 

المدمج والمتنقل وهي اأفكار تتبناها وزارة التعليم في خططها. 

الحسين: التعليم عن بعد زاد من فرص الطلبة في 
التعلم الجيد والتفاعل المباشر وغير المباشر 

نظمت وكالة المركز للتطوير والجودة بالتعاون مع مركز درا�شة 
الما�شي  الخمي�ض  يوم  العاّمة  العالقات  ب��اإدارة  ممّثاًل  الطالبات، 
ور�شة تعريفّية بالهيكلة الإدارية التطويرية الجديدة لعمادة مركز 
وكالة  وكيلة  الطّيار  عبداهلل  د.ن���وال  افتتحتها  الطالبات،  درا���ش��ة 
المركز للّتطوير و الجودة. وا�شتهلت الور�شة المقامة في القاعة 
 ، بالح�شور  فيها  ُرّح���ب  م��وج��زة  بمقّدمة   324 مبنى  م��ن  الكبرى 
د.ع��م��ر عبدالرحمن  ال��ط��ال��ب��ات  درا���ش��ة  م��رك��ز  كلمة عميد  ت��اله��ا 
األقتها بالنيابة عنه د.نوال الطيار، �شكر فيها معالي مدير  العمر 
وتي�شير  والإداري،  العلمي  للتقّدم  الدائمة  متابعته  على  الجامعة 
العالمية  الجامعات  م�شاف  ف��ي  الجامعة  وجعل  الّتطوير  �شبل 
الطالبات من توجيهات  درا�شة  تلقاه عمادة مركز  المتقّدمة. وما 
م�شددة من وكيل الجامعة ل�شوؤون الطالبات اأ.د عبدالعزيز الهليل. 
د.نوال  للتطوير والجودة  المركز  جاءت بعدها كلمة وكيلة وكالة 
الطّيار التي قّدمت �شرحاً تف�شيلّياً لكل ما يخ�ّض الوكالة، و�شّددت 

على �شرورة الم�شاركة في بناء هذه الوكالة بالمبادرة اإلى تقديم 
الأفكار والقتراحات التي من �شاأنها اأن تحدث نقلة نوعّية تحقق 

روؤية الجامعة.
وكيلة  النفي�شة  ابراهيم  د.ن��ادي��ة  الوكيالت:  تتابعت  ذل��ك  عَقب 
وكالة  وكيلة  بيعي  ال�شَ �شالح  ود.اأح���الم  الّتعليمة،  ال�شوؤون  وكالة 
الّتوعية و�شبط الأنظمة، ود.هند ال�ّشيد عافية وكيلة وكالة ال�ّشوؤون 
الفّنية في طرح �شروحات تف�شيلّية عن وكالتهن، ورّحبن كذلك بكل 
ما من �شاأنه رفع م�شتوى الأداء التعليمي والإداري والفني لمدينة 
الملك عبداهلل للطالبات. ثم ختمت اللقاء د.مو�شي الدبّيان وكيلة 
فيها  اأعربت  بكلمة  الأكاديمي  والإر���ش��اد  والت�شجيل  القبول  عمادة 
توّلي  في  الكريمة  ثقته  على  الجامعة  مدير  لمعالي  امتنانها  عن 
الوكيالت ال�ّشابق ذكرهن منا�شب اإدارية عليا في بادرة ُي�شكر عليها.

ح�شر اللقاء جميع وكيالت الكليات والعمادات الم�شاندة بمدينة 
الملك عبداهلل للطالبات.

ورشة تعريفية بالهيكلة اإلدارية التطويرية 
الجديدة لعمادة مركز دراسة الّطالبات

د. اأحمد الح�سين
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بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات 

عمادة تطوير التعليم الجامعي تنظم ورشة عمل عن 
استخدام منصة العرض 

ن���ظ���م���ت ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر ال��ج��ام��ع��ي 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���م���ادة ت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات 
ا�شتخدام من�شة  عنوان:  ور�شة عمل تحت 
الجامعة  اإطار م�شاعي  العر�ض، وذلك في 
ال��ط��م��وح��ة ل��الرت��ق��اء ب��اأدائ��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا 
واإدراك����اً  بها،  المنوطة  الأه����داف  وتحقيق 
من الجامعة باأهمية وفاعلية دمج التقنية 

في العملية التدري�شية وانعكا�شها في جودة 
الطالب  واكت�شاب  التعليمية  المخرجات 
والمعارف  والخبرات  للمهارات  الجامعي 

ب�شكل اأكثر فاعلية.
التطوير  ع��م��ادة  عميد  اأك���د  جانبه  م��ن 
الجامعي المكلف الدكتور غازي ال�شدحان 
ولزال��ت  كبيرة  بجهود  قامت  الجامعة  اأن 

اأجل تح�شين وتطوير البيئة  م�شتمرة من 
تجهيزها  خ���الل  م��ن  وذل����ك   ، التعليمية 
التعليمية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الأج���ه���زة  ب���اأح���دث 
ال���ح���دي���ث���ة ال����ت����ي ت�������ش���اع���د ع�������ش���و ه��ي��ئ��ة 
التعليم  ن��وع��ي��ة  تح�شين  ع��ل��ى  ال��ت��دري�����ض 
وزي��ادة فعاليته، واأ�شاف: ومن �شمن تلك 
بع�ض  ف��ي  حديثاً  تجهيزه  ت��م  م��ا  الجهود 

ال��م��ع��اه��د العليا  ال��درا���ش��ي��ة ف��ي  ال��ق��اع��ات 
وكليات الجامعة من بروجكترات ومن�شات 
، وحتى يتم ال�شتفادة من هذه  اإلكترونية 
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  قبل  من  التقنيات 
فاإن  الجامعي  التدري�ض  في  ل�شتخدامها 
بالتعاون  الجامعي  التعليم  تطوير  عمادة 
فريقا  �شكلت  المعلومات  تقنية  عمادة  مع 

يتولى عملية التدريب على ا�شتخدام هذه 
التقنية في التدري�ض الجامعي، وبناء عليه 
قامت العمادة بتنظيم اأول هذه الور�ض في 
تدريب  ي�شتهدف  الجتماعية  العلوم  كلية 
حكمهم  ف��ي  وم��ن  التدري�ض  هيئة  اأع�����ش��اء 
ا�شتخدام من�شة العر�ض الإلكترونية    على 
E-PODIUM في التدري�ض الجامعي ».

ال��ج��ام��ع��ي ور���ش��ة  ت��ط��وي��ر التعليم  اأق��ام��ت ع��م��ادة 
ت��دري��ب��ي��ة لأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ه ال��ت��دري�����ض ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 
 Mind ب��ع��ن��وان: )ا���ش��ت��خ��دام ال��خ��رائ��ط ال��ذه��ن��ي��ة
Mapping في التدري�ض الجامعي(، وذلك بقاعة 
مبنى  ال��ج��ام��ع��ي  التعليم  ت��ط��وي��ر  ب��ع��م��ادة  ال��ت��دري��ب 
الأ�شتاذ  البرنامج  بتنفيذ  وق��ام  الم�شاندة  العمادات 
الدكتور عادل ح�شين اأبو زيد م�شت�شار تطوير التعليم 
الجامعي، وقد ح�شر الور�شة )30( ع�شوا من جميع 

الكليات والمعاهد العليا بالجامعة. 
وقد افتتح الور�شة عميد تطوير التعليم الجامعي 
الدكتور غازي ال�شدحان الذي اأو�شح اأن تنظيم هذه 
ال��ع��م��ادة  ل���دى  خ��ط��ة متكاملة  ي��اأت��ي �شمن  ال��ور���ش��ة 
التدري�ض  هيئة  وع�شوات  اأع�شاء  تطوير  ت�شتهدف 
م�شتمر  ب��دع��م  وذل���ك  حكمهم،  ف��ي  وم��ن  بالجامعة 
وم��ت��اب��ع��ة وت��وج��ي��ه م��ن ق��ب��ل م��ع��ال��ي م��دي��ر الجامعة 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ي��م��ان ب��ن ع��ب��داهلل اأب����ا الخيل 
ور���ض  اأه��م��ي��ة تنظيم  ت��اأك��ي��د معاليه على  م��ن خ��الل 
ع��م��ل ن��وع��ي��ة ت��الم�����ض اح��ت��ي��اج��ات اأع�����ش��اء وع�����ش��وات 
مهاراتهم  وتطور  متطلباتهم  وتلبي  التدري�ض  هيئة 
التعليم  عمليات  ف��ي  التدري�شية  وا�شتراتيجياتهم 
تطوير  على  ينعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  الجامعي  والتعلم 
بم�شتواها،  وال��رق��ي  بالجامعة  التعليمية  العملية 
ال��ور���ش��ة هو  ه���ذه  م��ن  الرئي�شي  ال��ه��دف  اأن  م�����ش��ي��راً 
والمهارات  المفاهيم  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  اإك�شاب 
 Mind ال��خ��ا���ش��ة ب��ت��وظ��ي��ف ال���خ���رائ���ط ال��ذه��ن��ي��ة
Mapping في عملية التعليم والتعلم الجامعي، 
ن��ح��و توظيفها في  الإي��ج��اب��ي��ة  الت��ج��اه��ات  وت��ن��م��ي��ة 
ال��ت��دري�����ض، واإدراك  ت��خ�����ش�����ض ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة  م��ج��ال 
الحادي  القرن  مهارات  مع  يتما�شى  كاتجاه  اأهميتها 

والع�شرين. 
وف���ي اإط����ار اأه��م��ي��ة ال��ور���ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ف��ق��د ذك��ر 
ال�����ش��دح��ان اأن ه���ذه ال��ور���ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة رك���زت على 
بحوث  بنتائج  المرتبطة  المفاهيم  م��ن  مجموعة 
التي  والأدوات  ال��م��خ،  يعمل  وك��ي��ف  ال��ب�����ش��ري،  ال��م��خ 
ت�شاعد في زيادة فاعلية ا�شتخدام الطاقات الق�شوى 
الذهنية  ال��خ��رائ��ط  ا�شتخدام  اأهمية  واإدراك  للمخ، 

Mind Mapping في عملية التعليم والتعلم 
الجامعي، واكت�شاب مهارات اإنتاجها وا�شتخدمها في 
وغيرها،  للتدري�ض...  والتقويم  والتنفيذ  التخطيط 

وتوظيف بع�ض تطبيقاته في مجال التخ�ش�ض. 
واأثنى الدكتور ال�شدحان على ما لم�شه من حر�ض 
في  الم�شاركة  على  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  واهتمام 
وتفاعلهم  واأدائ��ه��م  مهاراتهم  وتطوير  الور�شة  ه��ذه 
خ���الل ال��ور���ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة م��م��ا ���ش��ي��ك��ون ل���ه الأث���ر 
اأدائ��ه��م  ت��ط��وي��ر  – ع��ل��ى  اهلل  – بم�شيئة  الإي��ج��اب��ي 

التدري�شي. 
واختتم ال�شدحان ت�شريحه بال�شكر لمعالي مدير 
الجامعة اأ.د �شليمان اأبا الخيل على جهوده الم�شتمرة 
وم�شاندته  وت�شجيعه  الجامعي  التعليم  تطوير  على 
ل��ل��ع��م��ادة ف��ي ب��رام��ج��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة، وال�����ش��ك��ر ممتد 
لف�شيلة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير المكلف 
في  ومتابعته  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  الهليل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  د. 
اإقامة البرامج التدريبية الفاعلة المرتبطة بتطوير 

اأع�شاء هيئة التدري�ض.

وتقيم ورشة عمل بعنوان: )استخدام الخرائط 
الذهنية Mind Mapping في التدريس الجامعي(

كما اأقامت عمادة تطوير التعليم الجامعي برنامج التعليم والتعلم 
الجامعي في دورته الثانية ع�شرة، وي�شتهدف ع�شوات هيئة التدري�ض 
بتنفيذ  وق��ام  للطالبات،  عبداهلل  الملك  بمدينه  واأق��ي��م  بالجامعة، 
التعليم  تطوير  ع��م��ادة  وكيلة  ال��روي��ث��ي  اإي��م��ان  ال��دك��ت��ورة  البرنامج 
التدريب  وح��دة  م�شوؤولة  الحليم  عبد  �شفاء  والدكتورة  الجامعي، 
التخ�ش�شات  مختلف  من  ع�شوة   )32( البرنامج  وح�شر  بالعمادة، 
في  الجامعي  والتعلم  التعليم  برنامج  ويعقد  بالجامعة،  العلمية 
التدري�ض  هيئة  وع�شوات  اأع�شاء  وتدريب  لتاأهيل  درا�شي  ف�شل  كل 
الجامعة، وفي كل برنامج  العلمية في  الكليات والأق�شام  في جميع 

يتراوح عدد المتدربين من 30 - 35 متدربا ومتدربة.
اإيمان  الدكتورة  الجامعي  التعليم  تطوير  عمادة  وكيلة  واأ���ش��ارت 
لمدة  المتابعة  عملية  با�شتمرارية  يتميز  ال��ب��رن��ام��ج  اأن  ال��روي��ث��ي 
المتدرب  ي�شارك  الأول  الدرا�شي  الف�شل  في  اإن��ه  حيث  درا�شي  ع��ام 
اأي��ام  خم�شة  لمدة  ت�شتمر  والتي  للبرنامج  التاأ�شي�شية  ال��وح��دة  في 
وت�شتغرق خم�ض �شاعات يومياً موزعة على ع�شرين �شاعة، وتتناول 
كالتعليم  الجامعي  والتعلم  للتعليم  بالن�شبة  مهمة  م��و���ش��وع��ات 
الإلكتروني  والتعلم  التعليم  ومخرجات  التقويم  واأ�شاليب  الن�شط 
يوم  تخ�شي�ض  اإلى  بالإ�شافة  كمجموعات،  والتعلم  الجودة  و�شمان 

كامل للتدريب. 
ف��ي تطوير  اأث���را كبيرا  للبرنامج  اأن  اإي��م��ان  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  كما 
هذه  تعطي  اأن  وتتمنى  التدري�ض،  هيئة  وع�شوات  اأع�شاء  م��ه��ارات 
والرقي  التدري�ض  م��ه��ارات  تطوير  ف��ي  ثمارها  التدريبية  البرامج 
مدير  معالي  �شكرت  الختام  وف��ي  الجامعة،  ف��ي  والتعلم  بالتعليم 
البرنامج  اأبا الخيل لدعمه لهذا  �شليمان  الدكتور  الأ�شتاذ  الجامعة 
التعليم  تطوير  اإل��ى  ت�شعى  التي  التطويرية  الم�شروعات  وجميع 
الموظفات  ���ش��وؤون  لوكيل  الجزيل  وال�شكر  الجامعة،  ف��ي  والتعلم 
الجامعي  التعليم  ت��ط��وي��ر  ولعميد  الهليل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
الم�شتمر  وت�شجيعه  ودعمه  حر�شه  على  ال�شدحان  غ��ازي  الدكتور 

لجميع م�شروعات برامج العمادة.
البرنامج  وتنظيم  ال�شتقبال  على  المتدربات  جميع  اأث��ن��ت  كما 
وح�شن ال�شيافة واللتزام بالوقت، كما ا�شتمتعن بالبرنامج وو�شفوه 
باأنه كان متنوعا وي�شمل الدر�ض العملي، كما وزعت على المتدربات 
قيمة  علمية  م��ع��ل��وم��ات  م��ن  ت��ح��وي��ه  م��ا  ب��ك��ل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  الحقيبة 
ومترجمة من الجامعات العالمية ومنقحة وفق التعاليم الإ�شالمية، 
والإب��داع  والتميز  للتطور  ت�شعى  التي  الجامعة  ا�شتراتيجية  وه��ذه 

وفق ال�شريعة الإ�شالمية مع متطلبات الع�شر.

..وتقيم برنامج: التعليم والتعلم 
الجامعي، في دورته الثانية عشرة



الأحد 12 ربيع الأول 1438هـ - الموافق 11 دي�سمبر 2016م
ال�سنة )36( العدد )710( 17مرآة الجامعة أخبار

كتبت: نوف الدخيل - منال األسمري - سارة العليان 

برنامجا  الج��ت��م��اع  علم  ق�شم  ف��ي  ال�شاد�ض  الم�شتوى  ط��ال��ب��ات  نظمت 
بعنوان ) اأ�شعدني( التطوعي في بانوراما المبنى التعليمي  325، وتحدثت 
البرنامج  اأه����داف  ع��ن  البرنامج  على  الم�شرفة  الأح��م��ري  منى  الطالبة 
والمتمثلة في خدمة المجتمع ون�شر ثقافة ال�شعادة بين الطالبات واأفراد 
المجتمع، وتر�شيخ اليجابيات والمحفزات وطرق النجاح وتحقيق الأحالم 

وا�شتغالل الفر�ض ال�شانحة من اأجل ذلك.
اأق�شام البرنامج ق�شم ) كتابي في رحلة ( وهي كتب  وذكرت اأن من اأهم 
ينقل تجارب  ب��دوره  الذي  البرنامج  ت�شليمها لفريق  يتم  ثقافية وجامعية 
الناجحات خالل البرنامج مع توثيق الرحالت ل�شاحبة الكتاب بعبارات من 
القارئ. واأ�شافت اأن الق�شم الثاني من البرنامج عبارة عن زيارات للموؤ�ش�شات 
( وهو  الثالث ) نوعيهم  الق�شم  ت�شعد من حولنا. وبينت  اأفكار قد  وتبادل 
والم�شكالت،  العقبات   للتغلب على  للذات  ودعم  وا�شت�شارات  توعية  تقديم 
وختمت حديثها بالتعريف بالق�شم الرابع ) اأنامل اأنثى ( وهو ق�شم خا�ض 
لإبراز ودعم الموهوبات في الجامعة والتعريف بهن، و في الختام تم توزيع 

الن�شرات وبع�ض الكتب الهادفة والمفيدة للح�شور . 

 برنامج تطوعي بعنوان
)أسعدني(

على  والم�شرف  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  الجامعة  وكيل  زار 
عبدالعزيز  ب��ن  فهد  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  بالجامعة  العلمي  البحث  كرا�شي 
الع�شكر، وف�شيلة عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
المقبل، والدكتور نا�شر بن محمد المنيع، معهد درا�شات الإعجاز العلمي 
في القراآن وال�شنة، وكان با�شتقبالهم ف�شيلة عميد المعهد الدكتور نا�شر 

بن محمد الهويمل. 
وتاأتي هذه الزيارة �شمن برنامج ا�شت�شافة المعهد لم�شوؤولي الجامعة؛ 
بن  �شليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  الجامعة  مدير  معالي  لتوجيهات  تحقيقا 
الجامعة  بين وح���دات  وال��ت��راب��ط  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ف��ي  الخيل؛  اأب���ا  ع��ب��داهلل 
المعهد  ب��دور  الع�شكر  الدكتور  اأ�شاد  وقد  والأكاديمية.  والبحثية  الإداري���ة 
تطور  من  �شهده  وما  النبوية،  وال�شنة  الكريم  القراآن  خدمة  في  واأهميته 
ملمو�ض في خدمة القراآن وال�شنة، داخل المملكة وخارجها، بتوجيه ودعم 
بين  التعاون  اأهمية  على  م��وؤك��داً   ،– اهلل  – حفظهم  الأم��ر  كريم من ولة 
خدمة  �شاأنه  من  ما  بكل  الم�شاندة،  وعماداتها  الجامعة  ووك��الت  المعهد 
التقى بمن�شوبي المعهد  العلمي، كما  العلم وطالبه، وتطوير �شبل البحث 
واأ�شاد بجهودهم وما يبذلونه لخدمة كتاب اهلل تعالى و�شنة نبيه �شلى اهلل 

عليه و�شلم؛ متمنياً للمعهد ومن�شوبيه مزيداً من التميز والعطاء.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����دم ف�����ش��ي��ل��ة ع��م��ي��د ال��م��ع��ه��د ال���دك���ت���ور ن��ا���ش��ر ال��ه��وي��م��ل 
المرحلية  وخططه  وت��ط��وره،  وج��ه��وده،  المعهد،  ن�شاأة  عن  موجزا  عر�شا 

والم�شتقبلية؛ لخدمة كتاب اهلل تعالى و�شنة نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم.
و�شكر الدكتور الهويمل وكيل الجامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي 
فهد  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  بالجامعة  العلمي  البحث  كرا�شي  على  والم�شرف 
المعهد  ا�شت�شافة  برنامج  مع  وتفاعله  لم�شاركته  الع�شكر؛  عبدالعزيز  بن 
لم�شوؤولي الجامعة، واأ�شاد بجهود وكالة الدرا�شات العليا والبحث العلمي، 
واأهميتها في الجامعة، واأثرها في دعم البحث العلمي في الجامعة، وو�شع 

الخطط التي ت�شهم في تطوير و�شائله. 

العسكر والمقبل يزوران 
معهد دراسات اإلعجاز 

العلمي في القرآن والسنة
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كبار  هيئة  ع�شو  الجامعة،  مدير  معالي  رعى 
ب��ن عبداهلل  �شليمان  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  ال��ع��ل��م��اء، 
المع�شكر  لفعاليات  الختامي  الحفل  الخيل،  اأب��ا 
التدريبي الرابع لطالب كلية العلوم الجتماعية 
الجتماعية  وال��خ��دم��ة  الج��ت��م��اع  بق�شم  ممثلة 
الجوالة  الخا�شة، بمخيم  والتربية  النف�ض  وعلم 
�شوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  الجامعية،  بالمدينة 
ف��ي عنقي  اأم��ان��ة  �شعار ) وط��ن��ي  ال��ط��الب، تحت 
العمادات  وع��م��داء  الجامعة  وك���الء  وبح�شور   ،)

الم�شاندة والكليات.
 وبين معالي مدير الجامعة اأن �شعار المع�شكر 
الإ�شالم  وطن  فالوطن  وعديدة  جميلة  معان  له 
وال��و���ش��ط��ي��ة والع����ت����دال وال�����ش��الم وب��ل��د الخير 
ال�شعودية(،  العربية  )المملكة  والنماء  والعطاء 
الفريدة  وخ�شائ�شه  الخالدة  بمقوماته  ال�شامخ 
ال��ذي  العظيمة،  ومكت�شباته  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه 
اأهميته  وازدي��اد  مكانته  وارتفاع  �شاأنه  بعلو  يزهو 
اإليه  اأبناوؤه به وبانتمائهم  عاماً بعد عام، ويفاخر 
ومحفل  منا�شبة  كل  في  وُيظهرون  ال���دوام،  على 
وموقف اأعظم �شعور الفخر والعتزاز به، وي�شعون 
م���ن اأج���ل���ه ل��ل��و���ش��ول اإل����ى ق��م��ة ال���ب���ذل وال��ع��ط��اء 
وال���ف���داء، وهو  الت�شحية  اأع��ل��ى درج���ات  وت��ق��دي��م 

اأمانة في اأعناقنا وله بيعة �شرعية.
الطالبية  الأن�شطة  اأهمية  على  معاليه  و�شدد 
ودوره��ا  المع�شكر،  لهذا  الم�شاحبة  والفعاليات 
الم�شاركة  باأهمية  الجامعة  م��ن  اإي��م��اًن��ا  الفاعل 
ف��ي ه��ذه ال��ب��رام��ج، ال��ت��ي ت�شهم ف��ي ح��ب ال��وط��ن، 
وغر�ض روح العمل التطوعي وحب العمل وخدمة 
الآخ���ري���ن وت��ع��م��ي��ق وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة 
ب��ي��ن  ال��ط��الب ال��م�����ش��ارك��ي��ن، وت��ن��م��ي��ة ال��م��ه��ارات 
الجتماعي  العمل  وم��ه��ارات  للطالب،  القيادية 
وال��ت��اأك��ي��د على  ال��وط��ن،  بق�شايا  ال��وع��ي  وزي����ادة 
ال��ق��ي��م وال�����ش��ل��وك��ي��ات ال����واج����ب ت���واف���ره���ا ل��ب��ن��اء 
والمحبة وغر�ض  الأل��ف��ة  اأوا���ش��ر  وتدعيم  ال���ذات، 
وتنمية  ال��ط��الب  ل��دى  والوطنية  الدينية  القيم 
على  وت�شجيعهم  مواهبهم،  و�شقل  �شخ�شيتهم 
بناء روح  النهج، والم�شاهمة  في  ال�شتمرار بهذا 
تعزيز  اإل��ى  اإ�شافة  والمجتمعي  التطوعي  العمل 
الجماعي،   العمل  م��ج��ال  ف��ي  المهنية  ال��خ��ب��رات 
على  ال��م��راب��ط��ي��ن  ج��ن��ودن��ا  ين�شر  اأن  اهلل  داع��ي��ا 
لأداء  و�شعهم  في  ما  كل  يبذلون  الذين  ال��ح��دود 
ال��واج��ب ال���ذي يعتبرونه  و���ش��ام ���ش��رف وت���اج عز 
وكرامة ، وهو خير معين لتحقيق العز والتمكين 

لهم ولنا ولقيادتنا ولهذه البالد.  
وفي الختام قدم معالي مدير الجامعة �شكره 
لقيادتنا الر�شيدة على ما تبذله من جهود عظيمة 
للحفاظ على اأمن هذا الوطن ومكت�شباته ، وعلى 
�شلمان  الملك  ال�شريفين  الحرمين  خادم  راأ�شهم 
بن عبدالعزيز - يحفظه اهلل - وولي عهده الأمين 
نايف  ب��ن  محمد  الأم��ي��ر  الملكي  ال�شمو  �شاحب 
ال�شمو  �شاحب  العهد  ولي  وول��ي  عبدالعزيز،  بن 

المكي الأمير محمد بن �شلمان بن عبدالعزيز. 
لعميد  والتقدير  الجزيل  بال�شكر  ت��ق��دم  كما 
كلية العلوم الجتماعية ووكالء الكلية وم�شرفي 
دوام  ل��ه��م  متمنياً  ال��ت��دري��ب��ي،  المع�شكر  واأف�����راد 

النجاح والتوفيق. 
من جانبه قال الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز 
اليو�شف عميد كلية العلوم الجتماعية الم�شرف 

اإن ال��م��ع�����ش��ك��ر ق���د حقق  ال���ع���ام ع��ل��ى ال��م��ع�����ش��ك��ر: 
م���دى ثالثة  ع��ل��ى  فعالياته  وا���ش��ت��م��رت  اأه���داف���ه، 
تن�ض  التي  الجامعة  ر�شالة  تحقيق  بهدف  اأي���ام، 
على تنمية مهارات الطالب في التوا�شل وتنظيم 
العمل  مهارة  الطالب  واإك�شاب  واإدارتها  اللقاءات 
بروح الفريق، وت�شكيل جماعات الم�شاندة ومهارة 
وتنفيذ  ت�شميم  م��ه��ارة  وب��ن��اء  ال��ذه��ن��ي  الع�شف 
المجتمع  ت�����ش��ت��ه��دف خ��دم��ة  ال��ت��ي  ال��م��ع�����ش��ك��رات 

ب�شرائحه المختلفة.
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور ال��ي��و���ش��ف اأن ع���دد ال��ط��الب 
ال��م�����ش��ارك��ي��ن ف���ي ال��م��ع�����ش��ك��ر 200 ط���ال���ب، وع���دد 
القائمين على هذا المع�شكر 30ع�شواً من اأع�شاء 

هيئة التدري�ض في كلية العلوم الجتماعية.
العلوم الجتماعية   كلية  بين وكيل  من جانبه 
نائب الم�شرف العام على المع�شكر الدكتور �شعد 
بن محمد المحيميد اأن هذه التجربة تطبق للمرة 
الجتماعية  وال��خ��دم��ة  الج��ت��م��اع  بق�شم  ال��راب��ع��ة 
بالجامعة، وذلك �شمن متطلبات مقرر التدريب 
الميداني لتنمية المهارات المهنية والجتماعية 
للطالب من خالل الأن�شطة والفعاليات التي تم 
الطالب  واكت�شب  المع�شكر،  مدة  خالل  تنفيذها 
ال��م�����ش��ارك��ون ف���ي ال��م��ع�����ش��ك��ر ال��ع��دي��د م���ن القيم 
الرئي�شية ذات الأهمية لبناء �شخ�شية الأخ�شائي 
الج��ت��م��اع��ي م��ن��ه��ا »ال�����ش��ب��ر، وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ض، 
وال�شدق، والتعاون، والجدية في العمل«، وغيرها 
اإلى تعزيز الخبرات  اإ�شافة  من القيم الإيجابية، 

المهنية في مجال العمل الجتماعي.

ت�شميم  ت��م  اأن���ه  المحيميد  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 
اأوق��ات  �شغل  اأي��ام ي�شمن  لثالثة  برنامج متكامل 
ال���ط���الب ب��م��ا ي��ح��ق��ق اأه������داف ال��م��ع�����ش��ك��ر، حيث 
العمل  وور����س  الثقافي  الن�ساط  البرنامج  �سمل 
وال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي وج��ل�����س��ات ال�����س��م��ر وب��رام��ج 

خدمة المجتمع.
المع�شكر:  مدير  الر�شيد  خالد  الدكتور  وقال 
اهلل  ون�شاأل  المع�شكر،  ه��ذا  في  بكم  و�شهال  اأه��ال 
واأن  ناجحا  مع�شكرا  يجعله  اأن  وتعالى  �شبحانه 
ف��ائ��دة ممكنة منه،  اأك��ب��ر  ال��ح�����ش��ول ع��ل��ى  ي��ك��ون 
�شعادة  ي��ح��ر���ض عليها  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��اء  م��ن  وه���ذا 
الأق�����ش��ام، فلهم  روؤ���ش��اء  الإخ����وة  العميد، وك��ذل��ك 
باإقامة  واهتمامهم  حر�شهم  على  ال�شكر  كل  منا 
اأهداف كثيرة  المع�شكر له  المع�شكر. وتابع:  هذا 
ج��دا، وم��ن اأه��م ه��ذه الأه���داف اكت�شاب المهارات 
نتعلم  اأن  جميعا  ل��ن��ا  ف��ر���ش��ة  وه���ذه  وال��خ��ب��رات، 
هذه الحقيقة من الأ�شاتذة الكرام الذين عاي�شوا 
واأن  الك�شفية  والخبرات  المع�شكرات  من  الكثير 
نهتم ونحر�ض على كل دقيقة ممكنة واأن ن�شتفيد 

من المديرين والم�شرفين والأ�شاتذة.
بينما األقى كلمة طالب المع�شكر نيابة عنهم 
الطالب �شلمان القحطاني، الذي رحب بالجميع 
العلوم  كلية  لطالب  الرابع  المع�شكر  اأر���ض  في 
جميعا  اإليكم  نتوجه  بداية  وق��ال:  الجتماعية، 
والن�ساط  المع�سكر  ه���ذا  اإق��ام��ة  ع��ل��ى  بال�سكر 
المتميز الذي ناأمل من خالله اكت�شاب المزيد 
على  ت�����ش��اع��دن��ا  ال��ت��ي  ال�شلوكية  ال��م��ه��ارات  م��ن 
على  ال�����ش��ع��ودي  مجتمعنا  ف��ي  المهنية  اأدوارن�����ا 
اأك��م��ل وج���ه، وب��ه��ا ن�����ش��اه��م ف��ي نه�شته وت��ط��ور 
المملكة ونعاهدكم اأننا جميعا باإذن اهلل �شن�شع 
�شعارنا )وطني اأمانة في عنقي( ن�شب اأعيننا في 

كل خطوة.
يذكر اأن المع�شكر ي�شرف عليه الأ�شتاذ الدكتور 
عبداهلل بن عبدالعزيز اليو�شف م�شرفاً عاماً على 
المحيميد  محمد  بن  �شعد  والدكتور  المع�شكر، 
والأ���ش��ت��اذ  المع�شكر،  على  ال��ع��ام  الم�شرف  ن��ائ��ب 
للمع�شكر،  م���دي���راً  ال��ر���ش��ي��د  اإب��راه��ي��م  ب��ن  خ��ال��د 
نائباً  الخرا�شي  بن محمد  والأ�شتاذ عبدالرحمن 
والأن�����ش��ط��ة،  ال��ب��رام��ج  ل�����ش��وؤون  المع�شكر  ل��م��دي��ر 
ل��م��دي��ر المع�شكر  اأح��م��د ال��ت��اي��ه ن��ائ��ب��اً  وال��دك��ت��ور 
العامة،  والعالقات  والت�شالت  الإع��الم  ل�شوؤون 
المع�شكر  لمدير  ن��ائ��ب��اً  �شالمة  اأي��م��ن  وال��دك��ت��ور 

ل�شوؤون التن�شيق ومتابعة الطالب.

في مخيم الجوالة بالمدينة الجامعية

مدير الجامعة يرعى ختام فعاليات المعسكر 
التدريبي الرابع لطالب كلية العلوم االجتماعية

اليوسف: شارك في المعسكر 200 طالب حققوا 
أهدافه في تنمية مهاراتهم في التواصل والتنظيم

تغطية : عمر المطيري 

تصوير: يحيى الفيفي

أبا الخيل: شعار المعسكر له معانٍ جميلة وعديدة.. فالوطن وطن اإلسالم والوسطية واالعتدال 
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كتب: في�شل البلوي
ا�شتقبل معالي مدير الجامعة الأ�شتاذ الدكتور 
���ش��ل��ي��م��ان ب���ن ع���ب���داهلل اأب�����ا ال��خ��ي��ل ع�����ش��و هيئة 
العلمي  المعهد  م��دي��ر  مكتبه،  ف��ي  العلماء  ك��ب��ار 
ب��م��ح��اف��ظ��ة الأح�����ش��اء الأ���ش��ت��اذ خ��ال��د ب��ن محمد 
من�شوبي  عن  ونيابًة  با�شمه  هناأه  حيث  ال�شبيعي، 
بها  حظي  التي  الملكية  الثقة  بمنا�شبة  المعهد 
من القيادة الر�شيدة بتعيينه ع�شوا في هيئة كبار 
يكون  واأن  والإع��ان��ة  بالتوفيق  ل��ه  ودع��ا  العلماء ، 
ال�شبيعي:  وق��ال  لل�شر.  ومغالًقا  للخير  مفتاًحا 
ع��ه��دن��ا م���ن م��ع��ال��ي��ه ال��ت��وج��ي��ه وال����دع����م ب�شتى 
فهو  الطالب،  لأبنائنا  بالنفع  يعود  لما  الو�شائل 
خير من يمثل هذه الجامعة المباركة، كما نتقدم 
بخال�ض ال�شكر والتقدير لف�شيلة وكيل الجامعة 

ل�شوؤون المعاهد العلمية الأ�شتاذ الدكتور اإبراهيم 
ب��ن م��ح��م��د ق��ا���ش��م ال��م��ي��م��ن ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��ه من 
بالمعاهد  للرقي  ومتابعة  وتوجيهات  كبير  جهد 
ال��ع��ل��م��ي��ة وم��خ��رج��ات��ه��ا ع��ل��ى ال���م���دى ال��ق��ري��ب 
تواجهنا لالرتقاء  التي  العقبات  والبعيد وتذليل 
بم�شتوى من�شوبي المعاهد على �شتى الم�شتويات 
معهد  مدير  تقديم  ال��زي��ارة  وتخلل  والمجالت. 
الفكري  الأمن  لملتقى  مقترحا  تقريرا  الأح�شاء 
الذي تنظمه وكالة المعاهد خالل الفترة القادمة 
ي�شتهدف  وال���ذي  روؤي��ت��ن��ا(  )�شبابنا  �شعار:  تحت 
ط�����الب ال���م���رح���ل���ة ال��م��ت��و���ش��ط��ة وال���ث���ان���وي���ة ف��ي 
التابع  )اآم��ن(  برنامج  �شمن  الأح�شاء،  محافظة 
ل��وح��دة ال��ت��وع��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ت��ح��ت اإ����ش���راف وك��ال��ة 

الجامعة ل�شوؤون المعاهد العلمية.

مدير الجامعة يستقبل مدير 
المعهد العلمي بمحافظة األحساء

   دورات تدريبية 
وأنشطة متنوعة 

للطالبات
كتبت:اأ�شماء الفا�شل

عبداهلل  الملك  مدينة  في  الطالبات  �شوؤون  وكالة  نفذت 
الغذائية الخاطئة،  العادات  تثقيفيا عن  للطالبات برنامجاً 
والأن��دي��ة  الأن�شطة  اإدارة  ب��اإ���ش��راف   )326( مبنى  ف��ي  وذل��ك 
ال��ط��الب��ي��ة م��م��ث��اًل ف���ي الأ���ش��ت��اذت��ي��ن م���ي ال��ح�����ش��ن وم��ن��ي��رة 

العتيبي.
والخاطئة  ال�سليمة  الغذائية  ال��ع��ادات  الن�ساط  وت��ن��اول   
ونوعية  كمية  وك��ذل��ك  الأك���ل،  عند  الإن�����ش��ان  يمار�شها  التي 
بين  الفرق  اإل��ى  اإ�شافة  لتناوله،  المنا�شب  والوقت  الطعام 

الطعام الطازج والمجمد والمعلب وفوائده وم�شاره.
كما نظمت الوكالة باإ�شراف اإدارة التدريب دورة تدريبية 
ب��ع��ن��وان: )ال��خ��ط العربي ال��دي��وان��ي( وت��ه��دف ال���دورة التي 
قدمتها الطالبة مي الدو�شري اإلى اإعادة ال�شغف والهتمام 
فنونها  وجماليات  العربية،  اللغة  بموروث  الطالبات  ل��دى 
واكت�شاف  الديواني،  العربي  الخط  قواعد  على  وتدريبهن 

المواهب التي تزخر بها الجامعة.  
الجدير بالذكر اأن الدورة �شارك فيها 35 طالبة وحظيت 
توفير  ت��م  اإذ  عمليا،  ت��دري��ب��ا  ت�شمنت  منهن  كبير  بتفاعل 

جميع الأدوات الخا�شة بالخط العربي لجميع الطالبات .

القبول والتسجيل تعد 
بيانات الخريجين

كتب: طالل الع�شياني
اأف������ادت وك���ال���ة ����ش���وؤون ال��خ��ري��ج��ي��ن ب��ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ق��ب��ول 
والت�شجيل، البدء في اإعداد قاعدة بيانات الخريجين في الخارج 
وافية  لمعلومات  �شاملة  البيانات  قاعدة  �شتكون  والداخل، حيث 
معلومات  ا�شتمارة  اإع���داد  في  وت�شتخدم  الجامعة  خريجي  عن 
تقنية   عمادة  مع  بالتعاون  م��وؤخ��را  منها  النتهاء  تم  اإلكترونية 

المعلومات بالجامعة.

أبا الخيل يعزي 
الفيفي في وفاة 

شقيقهم
بعث معالي مدير الجامعة خطاب تع�زي�ة وموا�ش�اة اإلى 
الأ�شتاذ يحيى الفيفي والأ�شتاذ عي�شى الفيفي الموظفين 
في الإدارة العامة لالإعالم الجامعي في وفاة �شقيقهما - 

رحمه اهلل -.
ببالغ  تلقينا   « تعزيته  ف��ي  ال��خ��ي��ل  اأب���ا  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الحزن والأ�شى نباأ وفاة �شقيقكم )رحمه اهلل( ،اأ�شاأل اهلل له 
الرحمة والمغفرة واأن ي�شكنه المولى جّلت قدرته ف�شيح 
جناته ، واأنقل لكم ولجميع ذويه تعازينا وموا�شاتنا با�شمي 
ونيابة عن من�شوبي الجامعة ، واأ�شاأل اهلل اأن يلهم الجميع 

ال�شبر وال�شلوان، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون. 

تقنية المعلومات وعلوم 
الحاسب يقيمان دورة في 

أمن المعلومات
الحا�شب  علوم  كلية  مع  بالتعاون  المعلومات،  تقنية  عمادة  نظمت 
ال��������ذكي  التحليل  بعن��������وان:  متخ�ش�شة  تدريبي���ة  دورة  والمعلومات، 
لأمن المعلوم�������ات )Security Intelligence Analyst( في 
مركز التدريب بعم�������������ادة تقنية المعلوم�����������������ات للرجال، كما تم نقلها 
ع�����������بر تقنية الفيديو كونفرن�ض )video conference( لمركز 
الفترة من  للطالبات في  الملك عبداهلل  الن�شائي في مدينة  التدريب 
1438/2/27ه��� حتى 1438/3/2ه��� بواقع 40 �شاعة تدريبية، وتاأتي هذه 
الدورة �شعياً للتطوير والتميز ومواكبة كل ما هو جديد في ما يتعلق 

بتقنية المعلومات واأمنها. 
بن  وليد  الدكتور  المعلومات  تقنية  لعميد  بكلمة  ال��دورة  وا�شتهلت 
عبدالعزيز الجندل الذي رحب باأع�شاء هيئة التدري�ض من كلية علوم 
ال��دورة، واأكد  الحا�شب والمعلومات الذين تم تر�شيحهم لح�شور هذه 
على اأهمية اأمن المعلومات وما له من انعكا�ض على اأداء المخت�شين في 

هذا المجال داخل الجامعة وخارجها. 
المعلومات  اأمنية  اختراقات  تحليل  خبير  المحا�شر  ب��داأ  ذل��ك  بعد 
من �شركة IBM العالمية الدورة التي تركزت على تقنية المعلومات 
اإلى  بالإ�شافة  الحالية  المعلومات  لأمنية  العامة  وال�شورة  الحالية 
تهدف  التي  الأعمال  منظمات  في  المعلومات  لأم��ن  ال�شمولي  المنهج 

اإلى حماية اأ�شولها التقنية من معلومات وبيانات.
المعلومات  اأمن  اأهمية  تو�شيح  اإلى  ذلك  بعد  المحا�شر  كما تطرق 
ل�شانعي القرار بالموؤ�ش�شات بالإ�شافة اإلى التركيز على تاأثيرات �شعف 
اأمنية تقنية المعلومات وكيف يتم مواجهة وتجنب التعر�ض للخروقات 
الأم��ن��ي��ة وت�����ش��م��ي��م ح��ل��ول ل���ذل���ك، وق���د ���ش��ه��دت ال������دورة ال��ع��دي��د من 
المداخالت وال�شتف�شارات من الح�شور من الق�شم الرجالي والن�شائي 
المعلومات  اأمنية تقنية  اآليات تطبيق  على فهم  الذين تفاعلوا حر�شاً 

وال�شتفادة منها. 
الم�شاركين من  ل��ت��دري��ب  ت��ه��دف  ال����دورة  اأن ه��ذه  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر 
تمهيداً  والمعلومات  الحا�شب  علوم  كلية  في  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 
رفع  وذل��ك لأهمية  الكلية  تدريبية لطالب وطالبات  ل��دورات  لعقدهم 
المعرفة لهم  المعلومات ونقل  تقنية  اأمنية  الطالب في مجال  تاأهيل 

ليكونوا على ا�شتعداد لتلبية احتياجات �شوق العمل.

�شّرف �شعادة وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتوا�شل الدولي رئي�ض 
بن  محمد  الدكتور  بدكا  للتكنولوجيا  الإ�شالمية  الجامعة  اأمناء  مجل�ض 
�شعيد العلم حفل تخريج الدفعة الثالثين في رحاب الجامعة بدكا برعاية 
في  التعليم  وزي��ر  معالي  وح�شور  واج��د  ح�شينة  ال�شيخة  ال���وزراء  رئي�شة 
جمهورية بنغالدي�ض الأ�شتاذ نور الإ�شالم ناهد وعدد من الوزراء و�شفراء 
دول منظمة التعاون الإ�شالمي، وعدد من ال�شخ�شيات ال�شيا�شية والأدباء 

والمفكرين.
ال��دول��ة  بو�شفها  المملكة  دور  فيها  بين  كلمة  العلم  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
الم�شيفة لمنظمة التعاون الإ�شالمي في جدة، وما تقدمه من دعم مادي 
المنظمة،  مظلة  تحت  المن�شوية  الإ�شالمية  وللدول  للمنظمة  ومعنوي 
الجامعة  برامج  لإنجاح  المتوا�شل  دعمها  بنغالدي�ض  لجمهورية  �شاكراً 
واأن�شطتها المختلفة. واأو�شح الدكتور العلم اأن مجل�ض الأمناء ا�شتعر�ض 
في اجتماعاته االأخيرة اأهم نقاط ق�ة الجامعة واأقر ت��سيات عدة لالرتقاء 

التحتية  العلمية، والبنية  بالجامعة خا�شة ما يتعلق بمجالت الجودة، والمناهج 
لتطوير  المطلوبة  والمعايير  الأع�����ش��اء،  ال���دول  ط��الب  قبول  وزي���ادة  للجامعة، 
اأع�شاء هيئة التدري�ض والطالب، وبناء عليها تم افتتاح برنامج هند�شة البرمجيات 
وافتتاح ق�شم اإدارة الأعمال والتقنية، ودرا�شة الترتيبات الالزمة لفتتاح ق�شم يعنى 
المت�شافرة  بالجهود  الإ�شالمي، منوهاً  بالتراث  تزخر  التي  الدول  بال�شياحة في 
من نائب مدير الجامعة الأ�شتاذ الدكتور موناز اأحمد نور واأع�شاء هيئة التدري�ض 
اأن�شطتها  وتفعيل  بالجامعة  ل��الرت��ق��اء  وال��ط��الب  والإداري���ي���ن  حكمهم،  ف��ي  وم��ن 

وبرامجها العلمية والأكاديمية المختلقة.

بن  يو�شف  الدكتور  الإ�شالمي  التعاون  عام منظمة  اأمين  العلم  الدكتور  و�شكر 
في  المتفوقين  الجامعة  بطالب  م�شيداً  للجامعة،  دعمه  على  العثيمين  اأح��م��د 

مراحل الدكتوراه والماج�شتير والبكالوريو�ض والدبلوم.
اأن يوفقهم في  –عز وجل-  اأمور الطالب والطالبات داعياً اهلل  اأولياء  كما هناأ 
تطلعات  تحقيق  في  الجامعة  يوفق  واأن  والعملية،  العلمية  الم�شتقبلية  حياتهم 

الدول الأع�شاء في منظمة التعاون الإ�شالمي.
ناهد  الإ���ش��الم  ن��ور  الأ�شتاذ  البنغالدي�شي  التعليم  وزي��ر  ك��ّرم  الحفل  وف��ي ختام 
�شعادة رئي�ض مجل�ض اأمناء الجامعة الإ�شالمية للتكنولوجيا بدكا الدكتور محمد 

بن �شعيد العلم و�شكره على جهوده الملمو�شة في تطوير الجامعة.

العلم يشرِّف حفل تخريج الدفعة 30 لطالب الجامعة اإلسالمية 
للتكنولوجيا بدكا


