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المشرف على اإلصدار

أ. د. خالد توكال

رئيس هيئة التحرير

الدكتور أحمد بشارات

أعضاء هيئة التحرير

أ. د. إياد إبراهيم

د. أحمد خالدي

أ. نوف الصيعري

أ. ليلى عقون

أ. أحمد شفيق

الطالبة /  ابتسام هائل غيالن

الطالبة /  ريم الحسواني

الطالبة /  أمة العليم محمد عبده

الطالبة /  مريم أحمد باعمر

اقرأ في هذا العدد:

الوصل  جامعة  أمناء  مجلس   

ي����واف����ق ع���ل���ى ط�����رح ب���رام���ج 
أكاديمية جديدة.

على  تحصل  ال��وص��ل  ج��ام��ع��ة  	

من  برامجها  اع��ت��م��اد  تجديد 
مفوضية االعتماد األكاديمي.

وجامعة  القاسمية  الجامعة  	
ال���وص���ل ت��ن��ظ��م��ان ال��م��ؤت��م��ر 
المعاصر  ”الواقع  األول:  الدولي 
وأثره في العلوم الشرعية” 9-8 

يونيو 2022م.

الوصل تستقبل األمين  جامعة  	

العربية  اللغة  لمجمع  ال��ع��ام 
بالشارقة.

عضو  تستقبل  الوصل  جامعة  	

بمجموعة  المديرين  مجلس 
بالمدينة  القابضة  الميمني 

المنورة.

مناقشات رسائل علمية

حوار العدد

أنشطة وفعاليات

زيارات 

أخبار الجامعة 
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تشهُد جامعُة الوصل بدبي تطوًرا مستمًرا تنفيًذا لخططها االستراتيجية، وتحقيًقا 

لبرامجها وقدراتها  أن تكون  إلى  الوصل  المتمثلة في: )تطمح جامعة  لرؤيتها 

ا(. فصارت اإلنجازات تترى، والتوسعات تظهر:  ا وعالميًّ البحثية الصدارة إقليميًّ

ما بين برامج جديدة نُعّد إلطالقها، وبحٍث علمّي متناٍم ندعُمه بقوة، وأنشطٍة 

شرائح  مشاركة  يضمن  بما  ونوعيتها؛  وهيئتها  أساليبها  في  متنوعة  طالبية 

الطالب المختلفة حسب ميولهم وطموحاتهم وقدراتهم. وكذلك خدمة مجتمعية تلبي احتياجات المجتمع الذي يحّض 

على االبتكار واإلبداع، ومتطلعين إلى المشاركة فيما ينتجه العالم من معرفة بناءة. باإلضافة إلى انتشار طالب الجامعة 

كانوا من  أ المتحدة، وخارجها. سواء  العربية  الحكومية والخاصة في دولة اإلمارات  المؤسسات  وخريجيها في مختلف 

طالب البكالوريوس، أم كانوا من طالب الدراسات العليا.

إّن الفكرة األساسية لهذه النشرة تتمثل في أنّها خطوة جديدة للتواصل مع الطالب والطالبات، والخريجين والخريجات، 

والشركاء االستراتيجيين، شركاء الدرب واإلنجازات، وأرباب العمل الذي يوظفون خريجينا، نعرض فيها لبرامج الجامعة 

المختلفة في مرحلتّي البكالوريوس والدراسات العليا، ونبرز المؤتمرات الدولية التي تعقدها الجامعة، والندوات العلمية 

والثقافية. ومناقشات طالب الدراسات العليا في مرحلتّي الماجستير والدكتوراه، وإبداعات منسوبينا، وإنجازات شركائنا 

االستراتيجيين، ونظهر تفاعل الجامعة مع المجتمع المدنّي اإلماراتّي، وحرصها على تبادل الخبرات واآلراء معه. 

إذن فليست هذه النشرة مجرد سرد ألخبار الجامعة؛ ولكننا نعّدها لتكون مشروًعا يسهم في تنمية وعي طالبنا وخريجينا، 

يتابعون من خاللها ما يموج به عالمنا األكاديمّي والثقافّي، فيضاُء لهم طريق المعرفة وُتمد روابط التواصل. ولذلك فإّن 

هذه النشرة نافذة جديدة ترحب بآرائكم وكتاباتكم وإنجازاتكم، مع التمنيات لكم بالتوفيق دوًما.

كلمة سعادة مدير الجامعة 

أ. د. محمد أحمد عبد الرحمن
مدير جامعة الوصل
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األكاديمية  برامجها  اعتماد  تجديد  على  الوصل  جامعة  حصلت 
في كليتي اآلداب والدراسات اإلسالمية، حيث أصدرت مفوضية 
االعتماد األكاديمي قراًرا بتجديد اعتماد برنامج دكتوراه الفلسفة 
في تخصصات: “الدراسات األدبية والنقدية، والدراسات اللسانية، 
اللغة  في  الماجستير  برامج  اعتماد  وتجديد  وأصوله”،  والفقه 
والدراسات  اللغوية،  الدراسات  تخصصي:  في  وآدابها  العربية 
اإلسالمية  الدراسات  في  الماجستير  وبرنامج  والنقدية،  األدبية 
االعتماد  مفوضية  تقرير  على  بناء  وذلك  وأصوله”،  “الفقه  في 
استيفاء  من  للتأكد  للجامعة  الميدانية  والزيارات  األكاديمي، 
معايير التراخيص واالعتماد، وبما يضمن تحقق مخرجات التعلم 

وضمان الجودة والفاعلية المؤسسية بالجامعة.

وأوضح سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة 
الوصل بأّن تجديد االعتماد األكاديمي لبرامج الجامعة ُيعّد دفعة 
ودافًعا  والعلمية،  األكاديمية  الجامعة  مكانة  ترسيخ  نحو  قوية 
لتقديم أفضل الممارسات والمعايير في طرائق البحث العلمي، 
وتطوير البرامج األكاديمية وفق متطلبات وزارة التربية والتعليم؛ 
وأضاف أّن الجامعة تعمل على طرح برامج في تخصصات جديدة 

لتلبية حاجة ومتطلبات سوق العمل المحلّي واإلقليمّي.

جامعة الوصل تحصل على تجديد اعتماد برامجها من مفوضية االعتماد األكاديمي

تجديد  إّن  العليا:  الدراسات  عميد  ربابعة  إبراهيم  الدكتور  وقال 
الجامعة ولعمادة  إنجاًزا لمسيرة  ُيعد  األكاديمية  البرامج  اعتماد 
وإّن  بها،  واالرتقاء  البرامج  جودة  تعزيز  نحو  العليا  الدراسات 
رؤية  العليا  الدراسات  في  اعتمادها  تم  التي  الجديدة  للبرامج 
والندوات  العلمي  البحث  على  التركيز  تتضمن  ومبتكرة  حديثة 

التفاعلية كأدوات تقييم.

أّن  الدكتور محمد عبد الحي عميد كلية اآلداب  وأضاف األستاذ 
تجديد اعتماد مفوضية االعتماد األكاديمي بوزارة التربية والتعليم 
ضوء  في  متقدمة  خطوة  هو  العليا،  الدراسات  في  الكلية  لبرامج 
رؤية الجامعة، نحو أداء رسالتها وبلوغ أهدافها في الرقي ببرامجها 

األكاديمية المصممة وفق أعلى المعايير التعليمية. 

وأشار عميد كلية الدراسات اإلسالمية الدكتور أحمد بشناق، إلى 
كبة لتطور الحياة المدنية  أّن الكلية دأبت على تطوير برامجها موا
برامجها  اعتماد  إعادة  إنجازاتها  أفضل  من  فكان  واالجتماعية، 
وفق  بطرحها  وذلك   - والدكتوراه  الماجستير   - العليا  للدراسات 
صيغ جديدة استهدفت خطط مساقاتها ومفرداتها، معتمدة في 
ذلك على حصيلة التغذية الراجعة من الميدان البحثي لسنوات 

خمس مضت ساهمت في تقييم وضع البرنامج.

معالي جمعة الماجد - مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها

أخبار الجامعة 
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الخامس  اجتماعه  في  الوصل  جامعة  أمناء  مجلس  وافق 

رئيس  نائب  الطاير  حميد  أحمد  معالي  برئاسة  العام  لهذا 

البرامج  من  عدد  طرح  على  الجامعة  أمناء  مجلس 

االثنين  صباح  ُعقد  الذي  اجتماعه  في  وذلك  األكاديمية، 

االجتماع سعادة محمد  2021/11/29م. وحضر  الموافق 

عيسى السويدي، وسعادة الدكتور محمد سالم المزروعي، 

سعيد  الدكتور  وسعادة  الجميري،  عتيق  أحمد  وسعادة 

عبد هللا حارب، وسعادة األستاذ الدكتور محمد أحمد عبد 

الرحمن، مدير الجامعة.

وقال معالي أحمد الطاير إّن الجامعة تعمل على طرح برامج 

في تخصصات جديدة لتلبية حاجة ومتطلبات سوق العمل 

تخصصات  في  كوادر  لتأهيل  وسعًيا  واإلقليمي،  المحلي 

مجلس أمناء جامعة الوصل يوافق على طرح برامج أكاديمية جديدة

لتطوير  الجامعة تسعى  أّن  كد  وأ العمل،  تنافس في سوق 

برامجها وفق متطلبات وزارة التربية والتعليم.

كلية  في  علمية  درجات   )6( منح  المجلس  اعتمد  كما 

برنامج  في  علمية  درجات   )4( منها  اإلسالمية،  الدراسات 

الماجستير في الشريعة اإلسالمية تخصص )الفقه وأصوله(، 

ودرجتان علميتان في برنامج الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية 

)تخصص الفقه وأصوله(. وبذلك بلغ عدد خريجي الدراسات 

العليا حتى اآلن )308( متخرجين ومتخرجات، منهم )217( 

في برنامج الماجستير، و )91( متخرًجا ومتخرجة من برنامج 

برامج  في  المنتظمين  الطلبة  عدد  أّن  ويذكر  الدكتوراه، 

الدراسات العليا )159( طالًبا وطالبة.

معالي أحمد حميد الطاير - نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة
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العليا  للدراسات  الثاني  الدولي  المؤتمر  هامش  على 

والبحث العلمي الموسوم بـ “قراءة النص-اإلشكاليات 

األربعاء  يومي  بُعد(  )عن  عقد  الذي  والمناهج” 

والخميس 24 - 25 من نوفمبر 2021، برعاية معالي 

جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة، فقد أعلن 

سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير جامعة 

“مركز  تأسيس  عن  للمؤتمر،  العام  الرئيس  الوصل، 

بحوث الذكاء االصطناعي لخدمة العلوم اإلنسانية” في 

الجامعة، يأتي ذلك تحقيًقا للتطوير والتحسين، وحرًصا 

على ترقية البحث العلمي؛ وقال في كلمته بالمؤتمر، إّن 

المركز يهدف إلى المساهمة في حل مشكالت الترجمة 

إعالن تأسيس “مركز بحوث الذكاء االصطناعي لخدمة العلوم اإلنسانّية”

اآللية، وضبط مصطلحات العلوم اإلنسانية والمشاركة 

خدمات  وتطوير  اإلماراتية،  اللهجة  تعليم  تطبيقات  في 

إلكترونية لحوسبة اللغة مما يسهم في حل المشكالت 

الذكاء  بحوث  مركز  فإّن  آخر،  جانب  ومن  اليومية، 

االصطناعي في جامعة الوصل سيفتح أبوابه للباحثين 

من أبناء اإلمارات، والوطن العربي والعالم، وللمؤسسات 

تحقيق  غاية  والعالمية،  العربية  والبحثية  األكاديمية 

المعرفة  على  ثمارها  تؤتي  قيمة  ذات  بحثّية  كات  شرا

العربية في مجال اللغة والعلوم اإلنسانية.
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يونيو  شهر  في  الوصل  وجامعة  القاسمية  الجامعة  تنظم 
2022، المؤتمر الدولي األول “الواقع المعاصر وأثره في العلوم 
الشرعية”؛ يأتي ذلك تعزيًزا لألدوار المشتركة بين الجامعتين، 
والدراسات  الشريعة  كلية  بين  المؤسسّي  للتكامل  وتحقيًقا 
اإلسالمية  الدراسات  وكلية  القاسمية  بالجامعة  اإلسالميَّة 
بجامعة الوصل، وتسعى الجامعتان من خالل هذا المؤتمر إلى 

تحقيق األهداف اآلتية: 

والتطور  � الحضارية  التنمية  في  الشرعية  العلوم  دور  بيان 
كبة التطورات  الفكري واالجتماعي، وتأكيد قدرتها على موا
والمستجدات وتقديم الحلول والبدائل الشرعية المتسقة 
مع الواقع المعاصر، في عملية سعي مستمر إلى إصالحه 

وتهذيبه.

وتطور  � الشرعية  العلوم  بين  المستمرة  العالقة  تجذير 
البيئات المختلفة وتنوع احتياجاتها.

والواقع  � الشرعية  العلوم  بين  التفاعلية  الحركة  رصد 
المعاصر باتجاهاته.

العلوم  � بين  والتأثر  التأثير  وضوابط  وحدود  مالمح  رسم 
الشرعية والواقع المعاصر.

كبة  � موا دون  تحول  أن  يمكن  التي  العقبات  تشخيص 
العلوم الشرعية للواقع وسبل تجاوزها.

من  � والوقع  الشرعية  العلوم  بين  التفاعلية  الحركة  تقييم 
قبل المتخصصين في ضوء المستجدات المعاصرة.

الرحمن، مدير  الدكتور محمد أحمد عبد  كد سعادة األستاذ  وأ
جامعة الوصل، أّن هذا المؤتمر يعّد مثاالً للتعاون الخالق بين 
مؤسستين علميتين لهما تاريخ ممتد في خدمة البحث العلمي 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مشيًرا إلى أن التكامل وتبادل 
العلمية والبحثية  المؤسسات  المبادرات مع  الخبرات وتنفيذ 
أقرها  التي  االستراتيجيات  أهم  من  وخارجها  الدولة  داخل 
كد سعادة األستاذ  مجلس أمناء جامعة الوصل. ومن جانبه أ
الدكتور عّواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، مواصلة الجامعة 
لدورها العلمّي األكاديمّي في تنظيم المؤتمرات العلمية التي 
تتيح طرح الباحثين إلنتاجهم في الموضوعات المتجددة، والتي 

الجامعة القاسمية وجامعة الوصل تنظمان المؤتمر الدولي األول: 
” الواقع المعاصر وأثره في العلوم الشرعية” 8-9 يونيو 2022م.

تسعى الجامعة ضمن خططها إلثرائها في إطار اهتمام الجامعة 

بتنمية روافد البحث العلمّي. وأّن موضوع المؤتمر يمثل حاجة 

كبة المتغيرات والعمل على معالجة قضايا  هامة من أجل موا

الّنصوص  أّن  األمة في ضوء ما استجد من حوادث، وال سيما 

المتناهي  الشرعية متناهية، والحوادث غير متناهية، وال يفي 

المكتشفين لمقومات  بذلت عقول  المتناهي، فبقدر ما  بغير 

هذا التقدم الهائل من جهود، بقدر ما تبذل فيها جهود الفقهاء 

والعلماء والباحثين لبيان حكم هللا عز وجل فيها، ومدى تأثر 

هذه العلوم الشرعية بالواقع المعاصر الذي نعيش فيه مؤكدا 

أن المؤتمر يمثل حاجة نوعية الستعراض البحوث المتخصصة 

التي تحقق أهداف المؤتمر ومراميه.

وفق  بأبحاثهم  للتقدم  الباحثين  للمؤتمر  العليا  اللجنة  ودعت 

االلتزام بالشروط العلمية، تمهيًدا إلجازتها وعرضها في المؤتمر 

الذي سيعقد بطريقة مرنة هجينة في 8-9 من شهر يونيو، ولمدة 

الوجاهية  الحضورية  المشاركات  بين  تجمع  أن  على  يومين، 

والمشاركات  القاسمية  الجامعة  داخل  المؤتمر  أروقة  من 

عبر  الحضوري  غير  التواصل  بتقنيات  بعد  عن  المحوسبة 

التطبيقات الذكية، ليكون مجتمًعا علمًيا عالمًيا.
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علمية  مجلة  وهي  بدبي،  الوصل  جامعة  مجلة  أصدرت 

العدد  العلوم اإلنسانية واالجتماعية  محكمة متخصصة في 

63 من مجلتها؛ احتفااًل باليوم الوطني الـ 50 لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وما حققته الدولة من منجزات في االقتصاد 

والصحة والتعليم والفضاء وغيرها من المجاالت على مدار 

50 عاًما. 

وُخصص هذا العدد للباحثين اإلماراتيين والمقيمين الذين 

على  شاهًدا  ليكون  الدولة،  داخل  الجامعات  في  يعملون 

تلك الكفاءات والخبرات اإلماراتية التي حققت ذلك اإلنجاز، 

من  اإلماراتية  البحثية  البيئة  عليه  أضحت  ما  على  ودلياًل 

مواصفات عالية، وبيئة خصبة لرقي البحث العلمي، وأرضية 

ا احتفاالً باليوم الوطني الـ 50 لدولة اإلمارات مجلة جامعة الوصل تصدر عدًدا خاّصً

اإلمارات  دولة  وتتبوأ  والخبراء.  والباحثين  للعلماء  محفزة 

دوًرا رياديًّا في العمل على خدمة اإلنسانية في مجال البحث 

العلمي وتطويره، ونشر قيم التسامح والمحبة والسالم بين 

شعوب العالم، لتكون نموذًجا يحتذى به. وقد أشار سعادة 

أ. د. محمد أحمد عبد الرحمن مدير الجامعة إلى أّن الجامعة 

تولي عناية بالغة بالبحث العلمي ومخرجاته، وتشجع تطوير 

كما  اإلماراتي،  المجتمع  تهم  بقضايا  مخرجاته  وربط  أدواته 

مميزة  نماذج  لتقديم  طلبتها  بين  خاصة  االبتكار  تدعم 

واقتصادية  اجتماعية  مشكالت  حل  إلى  تهدف  ومشرفة 

وإنسانية، وتهدف من خاللها إلى تحويل مفهوم االبتكار إلى 

عمل وثقافة مؤسسية.
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 - اآلداب  بكلية  والمعلومات  المكتبات  علوم  قسم  نظم 

جامعة الوصل محاضرة تعريفية لمنتسبي مكتبات الشارقة 

عن برنامج علوم المكتبات والمعلومات وذلك ظهر الثالثاء 

الموافق 18-1-2022 عن بُعد. 

القسم  رئيس  مغاوري  عالء  الدكتور  األستاذ  فيها  تقدم 

الشارقة  هيئة  رئيس  العامري  أحمد  سعادة  إلى  بالشكر 

مكتبات  إدارة  مدير  بوشليبي  إيمان  واألستاذة  للكتاب، 

الشارقة،  بمكتبات  العاملين  جميع  وإلى  العامة،  الشارقة 

وإلى أ. د. محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، ثم قدم 

على  برنامج  أول  يعد  الذي  البرنامج  عن  تعريفية  نبذة 

مستوى جامعات الدولة في هذا التخصص، وتناول بالشرح 

مساقات البرنامج ومتطلباته ومدة الدراسة وعدد الساعات 

الدراسية.

محاضرة تعريفية عن برنامج علوم المكتبات بالتعاون مع مكتبات الشارقة 

أو المسائية مراعاة  الدراسة الصباحية  إلى إمكانية  وأضاف 

لظروف الموظفين والعاملين.

ثم تحدثت األستاذة ميمونه آل صالح رئيس قسم القبول 

والتسجيل،  القبول  شروط  عن  الجامعة  في  والتسجيل 

الدراسية  الرسوم  إلى  إضافة  المطلوب،  النجاح  ومعدل 

على  تقسيطها  يمكن  درهم   20.160 وقدرها  السنوية 

دفعات ميسرة. 

في  خاصة  التخصص،  بهذا  اهتمامهم  المشاركون  وأبدى 

مجال ماجستير علوم المكتبات والمعلومات، الذي تسعى 

الجامعة إلطالقه بعد الحصول على الموافقات الالزمة من 

هيئة االعتماد األكاديمي بوزارة التربية والتعليم. 



نشرة أخبار جامعة الوصل

Alwasl University Newsletter 
Issue No. 1 - March 2022 / 2022 العدد األول - مارس

 newsletter@alwasl.ac.ae :للتواصل مع هيئة التحرير يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني اآلتي
9

زيارات 

جامعة  اإلسالمية  الثقافة  مؤسسة  من  إسباني  وفد  زار 

الوصل وذلك ظهر الثالثاء الموافق 8-12-2021م. برئاسة 

سعادة جمعة سعيد الكعبي مدير المؤسسة، وضم الوفد 

عدًدا من أساتذة الجامعات اإلسبانية وكُتَّاب وشعراء إسبان 

في  الديني  والتسامح  اإلسالمية  الثقافة  مؤسسة  يمثلون 

مدريد بإسبانيا، 

الوفد،  استقبال  بحفاوة  عن سعادته  الكعبي  جمعة  وعبر 

التسامح  قيم  تعزيز  إلى  تهدف  المؤسسة  أن  إلى  وأشار 

والتعايش في المجتمع، والمساهمة في تعليم اللغة العربية 

الندوات  من  العديد  تعقد  المؤسسة  أن  كما  آدابها،  ونشر 

الثقافية حول حوار األديان والتسامح في إسبانيا، إضافة إلى 

ترجمة البحوث والكتب من العربية إلى اإلسبانية والعكس.

واألساتذة  الخبراء  تبادل  إلى  تهدف  الزيارة  أن  وأوضح 

والمثقفين واألكاديميين لزيارة دولة اإلمارات والتعرف على 

كة مع  ثقافة وقيم المجتمع اإلماراتي، وذلك من خالل الشرا

وفد مؤسسة الثقافة اإلسالمية بإسبانيا في ضيافة جامعة الوصل

بعض المؤسسات األكاديمية المعنية. 

مدير  الرحمن  عبد  محمد  الدكتور  األستاذ  رحب  جانبه  من 

بجهود  وأشاد  الزائرين،  والضيوف  بالوفد  الوصل  جامعة 

مؤسسة الثقافة اإلسالمية والتسامح الديني وبالدور الكبير 

المجتمعي،  والسلم  األمن  تحقيق  أجل  به من  تقوم  الذي 

وإرساء قيم التسامح، وتعمل على تقوية العالقات الثقافية 

والعلمية بين الشعوب، وأفاد بأنه تم التنسيق لعقد لقاءات 

والعلمية  الثقافية  المشاركات  تفعيل  أجل  من  مستقباًل 

واألكاديمية، والتعاون في المجاالت ذات التخصص.

كما زار الوفد مكتبة الجامعة واطلع على ما تحويه من كتب 

ومراجع قيمة في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وانتقل 

الوفد إلى متحف الجامعة وتعرف على مقتنياته التي توثق 

مسيرة الجامعة على مدار 35 عاًما. ثم ألقى كل من الشاعر 

اإلسباني جوزيه ساريا، والشاعر مانويل جاتي قصائد باللغة 

اإلسبانية على الحضور رافقتها ترجمة باللغة بالعربية. 
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استقبل سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير 

الجامعة بمكتبه صباح الثالثاء 15-2-2022م المهندس 

المديرين  مجلس  عضو  الميمني،  الستار  عبد  فريد 

قام  وقد  المنورة،  بالمدينة  القابضة  الميمني  بمجموعة 

المهندس فريد الميمني بجولة تفقدية زار خاللها مكتبة 

وأثنى  والتسجيل،  القبول  وقسم  والمتحف،  الجامعة، 

على جهود معالي جمعة الماجد في دعم التعليم، وإتاحة 

ودول  اإلمارات،  دولة  لمواطني  المجاني  التعليم  فرص 

المقيمين  الجاليات  وألبناء  الخليجي،  التعاون  مجلس 

في الدولة، كما أبدى إعجابه ببرنامج “إنجاز” الذي يهدف 

إلى إتاحة الفرص للطالبات المواطنات في تعلم مهارات 

سوق العمل.

استقبل سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير 

محمد  الدكتور  األستاذ  مكتبه  في  اليوم  صباح  الجامعة 

العربية  اللغة  لمجمع  العام  األمين  المستغانمي  صافي 

بالشارقة بحضور الدكتور إبراهيم ربابعة عميد الدراسات 

المعجم  من  نسًخا  العام  األمين  أهدى  وقد  العليا، 

التاريخّي للغة العربية للجامعة، ومن جانبه تقدم سعادة 

له  المرافق  والوفد  العام  لألمين  بالشكر  الجامعة  مدير 

على هذه الزيارة التي هدفت إلي تعزيز سبل التعاون بين 

لمكتبة  تفقدية  بجولة  الوفد  قام  ثم  والمجمع،  الجامعة 

الجامعة، والمتحف، وقسم القبول والتسجيل.

جامعة الوصل تستقبل عضو مجلس 
المديرين بمجموعة الميمني القابضة 

بالمدينة المنورة

جامعة الوصل تستقبل األمين العام لمجمع 
اللغة العربية بالشارقة
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التقى سعادة األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير 

بمبنى  بمكتبة  14-2-2022م  االثنين  صباح  الجامعة، 

الدعم  خدمات  مدير  الريسي  نواف  السيد  الجامعة، 

اللقاء  خالل  بحثا  وقد  اإلسالمي،  دبي  ببنك  المجتمعية 

دبي  بنك  بين  المشترك  التعاون  عالقات  تطوير  سبل 

إدارة  الجامعة  مدير  وكّرم  الوصل؛  وجامعة  اإلسالمي 

خدمات الدعم المجتمعية ببنك دبي اإلسالمي لما تقّدمه 

من دعم لمشاريع الجامعة، وتقديم المساعدات للطلبة 

لتسهيل حصولهم على أجهزة حاسوب “الب توب” ودعم 

التعليم.

جامعة الوصل تستضيف شركاءها من
المؤسسات المدنية\بنك دبي اإلسالمي

بدبي،  الوصل  جامعة  من  واألساتذة  الطلبة  وفود  زارت 

مسؤولي  مع  بالتنسيق   ،2020 كسبو  إ معرض  مقر 

كسبو للجامعات، وقد ضم وفد زيارة يوم الثالثاء  برنامج إ

الموافق 5-10-2021، كالّ من نائب مدير الجامعة للدعم 

المؤسسي أ. د. عبد الرحمن حفظ الدين، ورئيسة قسم 

ومديرة  صالح،  آل  ميمونة  األستاذة  والتسجيل  القبول 

إدارة خدمة المجتمع األستاذة عاطفة فلكناز، وتضمنت 

الجولة شرًحا وافًيا ألهداف المعرض، والجهات المشاركة 

إضافة  المقترحة  التعليمية  بالجوالت  والتعريف  فيه، 

للتنسيق الستقبال طلبة الجامعات في المعرض، لتعزيز 

وثقافية  علمية  تجارب  على  والوقوف  لديهم  الوعي 

متنوعة.

وفود من جامعة الوصل في 
زيارة إلكسبو 2020
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أنشطة وفعاليات 

الثقافّية،  أنشطتها  وفق  الوصل  جامعة  مكتبة  نظمت 

صغير”  “موت  رواية  لمناقشة  بُعد  عن  حوارية  جلسة 

جمال  أ.د  فيها  شارك  علوان،  حسن  محمد  للمؤلف 

الرشيد بو شعير من  أ.د  اإلمارات، و  مقابلة من جامعة 

28-9-2021م.  الثالثاء  مساء  وذلك  الوصل،  جامعة 

أدارت الجلسة الطالبة محسنة عبد القادر، وبدأت الجلسة 

لفصول  ملخصات  الجامعة  طالبات  من  عدد  بتقديم 

الرواية، ثم تحدث أ.د جمال مقابلة عن المؤلف ورحلته 

النثر، ثم استعرض عدًدا من  إلى عالم  من عالم الشعر 

مؤلفاته التي من بينها رواية “موت صغير” الحائزة على 

جائزة البوكر لعام 2017م. 

وتحدث أ.د الرشيد بو شعير عن عالقة التأثير والتأثر بين 

“أليف  التركية  للكاتبة  األربعون”  العشق  “قواعد  رواية 

شافاق” ورواية “موت صغير” لعلوان؛ وأوضح أّن الكاتب 

ظل محافًظا على خصوصيته التي تميزه عن “شافاق”؛ 

أمام  والمداخلة  المناقشة  باب  ُفتح  الجلسة  ختام  وفي 

طلبة الجامعة وأساتذتها. 

الخميس  مساء  الوصل  جامعة  مكتبة  نظمت 

3-2-2022 محاضرة علمية )عن بعد( بعنوان: “مهارات 

الجامعية”، شارك فيها  العلمي والرسائل  البحث  إعداد 

الدكتور إبراهيم ربابعة عميد الدراسات العليا، واألستاذة 

ابتسام المذحجي، وقدمتها الطالبة صباح ديبي؛ تحدث 

رسالٍة  أو  بحٍث  كتابة  كيفية  ربابعة عن  إبراهيم  الدكتور 

مقدمة،  وعمل  البحث،  عنوان  اختيار  وأهميِة  علمية 

وترتيب  ومنهجه،  البحث  إشكالية  وتحديد  وخاتمة 

ثم  والتوصيات،  للخاتمة  وصواًل  والحواشي  الهوامش 

األستاذة  وقدمت  الرسالة،  طباعة  لمواصفات  تعرض 

المكتبة  موقع  على  تطبيقًيا  شرًحا  المذحجي  ابتسام 

الشاملة وكيفية البحث فيها وخطوات التوثيق منها، ثم 

ُفتح باب المداخالت والمناقشة أمام الحضور من طلبة 

الجامعة وأساتذتها. 

رواية “موت صغير” 
جلسة حوارية في جامعة الوصل

مهارات إعداد البحث العلمي، 
ندوة علمية نظمتها مكتبة جامعة الوصل
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نظمت اللجنة الثقافية في جامعة الوصل ندوة علمّية 

للمجهول  المبني  الفعل  “جملة  بعنوان:  بُعد(  )عن 

خالد  الدكتور  األستاذ  فيها  تحدث  جديدة”  قراءة   –

مدير  ونائب  اآلداب  بكلية  اللغويات  أستاذ  توكال، 

خالد  أ.د  وقدمها  العلمي،  البحث  لشؤون  الجامعة 

وذلك  الجامعة،  في  الثقافية  اللجنة  عضو  الطاهر، 

خالد  الدكتور  تحدث  10-2-2022م.  الخميس  مساء 

في  ملخًصا  للمجهول  المبني  الفعل  جملة  عن  توكال 

البداية ما كتبه النحاة في الدرس النحوي التقليدي حول 

استطرد  ثم  للمجهول،  المبني  الفعل  جملة  مسألة 

النحاة  عنها  يتكلم  لم  ثالثة  أموًرا  هناك  أّن  موضًحا 

جملة الفعل المبني للمجهول – قراءة جديدة، ندوة علمية في جامعة الوصل

التقليديون، أولها ما يتعلق بحذف الفاعل، فوضح أنّه 

الذي يحذف، ولكن، قد يحذف  الفاعل فقط هو  ليس 

معه عدد كبير من الوظائف النحوية؛ واألمر الثاني يتعلق 

باالحتفاظ بالفاعل وليس حذفه، موضًحا أّن هناك جماًل 

تراثية كثيرة لم يحذف فيها الفاعل، بل تحرك إلى موقع 

للبناء  أّن هناك شروطــــًا  الثالث  واألمر  الجملة،  في  آخر 

للمجهول لم يتحدث عنها النحاة، وختم جلسته بتناول 

آراء النقاد اللغوية وبعض الباحثين حول هذه القضية، 

حيث رفض النقاد اللغويون مثل هذا التركيب، واعتبروا 

أّن ذكر الفاعل في جملة المبني للمجهول من األخطاء 

الشائعة، فيما رأى بعض الباحثين أّن العربية التقليدية 

للمجهول،  المبني  التركيبية من  الصور  لم تعرف هذه 

وأّن اختالف اللغات المترجم منها عن العربية وغياب 

الفصحى  العربية  اللغة  في  الفاعلّي  للمجهول  المبنى 

أن  ويرون  لإلرباك.  األساسّي  السبب  هو  التقليدية 

اللغات  من  نظمًيا  اقتراًضا  يعد  النوع  بهذا  التعبير 

األخرى، وفي ختام الندوة ُفتح باب المداخلة والمناقشة 

أمام الحضور.
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جامعة  في  والسرديّة  اللسانية  الدراسات  مركز  نظم 

الوصل ندوة بعنوان )في حداثة اللسانيات -مصطلحات 

العمري،  منجي  الدكتور  من  كل  فيها  تحدث  وآفاق( 

وقدمها  الوصل  جامعة  من  بشارات،  أحمد  والدكتور 

الجامعة.  في  الثقافية  اللجنة  عضو  الطاهر  خالد  أ.د 

وذلك مساء الخميس 30-9-2021 باستخدام برنامج 

 .”Teams“

في  الذكاء  تعريف   أّن  بشارات  أحمد  الدكتور  وبّين 

الوقت الراهن يعني مدى قدرة اإلنسان على التفاعل 

مع الطبيعة، مما يحّتم على اللسانيات أن تظل مطالبة 

في إجراء البحوث التي تعنى بفهم الذكاء اللغوي، وبما 

ال  بحيث  االصطناعي  الذكاء  بحوث  تقدم  في  يسهم 

تكون رهينة مدخالت خوارزمية مبرمجة مسبًقا. وأشار 

الدكتور بشارات إلى أّن المعجم التاريخي الذي تشرف 

مركز الدراسات اللسانية والسردّية ينظم ندوة بعنوان “في حداثة اللسانيات - مصطلحات وآفاق”

عليه جامعة الشارقة في دولة اإلمارات 

العربية،  حوسبة  في  عمالقا  أنموذًجا 

فهي  ذلك،  تستحق  العربية  فاللغة 

مستعملة في ستين دولة حول العالم، 

22 منها تستعملها لغة رسمية، و12 

منها تستعملها لغة أجنبية أولى، و26 

دولة تستعملها لغة أجنبية ثانية.

في  منهجية  “آفاق  مداخلة  وتناولت 

منجي  للدكتور  العرفانية”  اللسانيات 

من  اللسانيات  حداثة  مسألة  العمري  الحميد  عبد 

زاوية أحدث نزعة تسيطر على أعمال اللسانيين وهي 

عما  الباحث  تساءل  وقد  العرفانية.  بالنزعة  يعرف  ما 

إذا كان مجرد تبني أحدث ما تقدمه هذه النزعة يمثل 

حداثة. ليخلص إلى أّن االنخراط في أي علم واتباع أحدث 

باتباع  النظريّة، بل  ما يطرحه ال يكون بتبني مضامينه 

والشبكية  الترابطية  آفاق منهجية مثل  ما يطرحه من 

لخلق  مجاال  يمثل  أن  يمكن  فالمنهج  واالسترسال 

لسانيات عربية حديثة تتحرر من اتباع النظريات لكنها 

تستفيد من آفاقها المنهجية فتنشد إلى مشاغلها دون 

ختام  وفي  النظرية.  للمضامين  تكرار  مجرد  تكون  أن 

الندوة فتح باب النقاش أمام طلبة الجامعة وأساتذتها.
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لطلبة  تعريفًيا  لقاًءا  بدبي  الوصل  جامعة  نظمت 

واالحترازية،  الوقائية  اإلجراءات  عن  العليا  الدراسات 

صحة  إجراءات  لتعزيز  الجامعة  جهود  ضمن  وذلك 

الجامعي  العام  لبدء  استعداًدا  طلبتها،  وسالمة 

2021-2022 حضوريًا لطلبة برامج الدراسات العليا.

مدير  نائب  الدين  حفظ  الرحمن  عبد  الدكتور  وقال 

إن  الطلبة،  شؤون  عميد  المؤسسي  للدعم  الجامعة 

االحترازية  اإلجراءات  من  حزمة  استكملت  الجامعة 

بوابات  تركيب  مثل   ،19 كوفيد  فيروس  لمواجهة 

التعقيم، وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند دخول 

الطلبة، إضافة إلى االلتزام بارتداء الكمامة داخل وخارج 

الفصول الدراسية، مع االلتزام بالتباعد الجسدي. 

ودعا الطلبة إلى االلتزام باإلجراءات الوقائية واالحترازية 

وسالمتهم.  صحتهم  على  المحافظة  إلى  تهدف  التي 

وأشار إلى أن هناك لجنة للصحة والسالمة في الجامعة، 

اإلجراءات  تنفيذ  لضمان  والمتابعة  للرقابة  ولجنة 

االحترازية مشيًرا إلى أنه لن يتم التساهل مع المخالفين 

ضرورة  كد  وأ التعليمات.  بهذه  االلتزام  عدم  حالة  في 

التعاون بين الجميع. 

وأشاد أ. د. خليفة بوجادي نائب مدير الجامعة للشؤون 

األكاديمية بما اتخد من إجراءات احترازية تضمن سالمة 

العليا  الدراسات  لطلبة  متمنًيا  الجامعة،  طلبة  وصحة 

التوفيق مع بداية عام جامعي جديد. 

أّن  العليا  الدراسات  عميد  ربابعة  إبراهيم  د.  كد  وأ

سيكون  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  على  اإلشراف 

حضوريًا

جامعة الوصل تعزز إجراءات صحة وسالمة طلبتها

الصحة  لجنة  رئيسة  الجناحي  رقية  أ.  تحدثت  فيما   

اتباعها  يجب  التي  اإلجراءات  أهم  عن  والسالمة 

اليوم  انتهاء  وحتى  الجامعي،  الحرم  إلى  الدخول  عند 

في  الطبيبة  موسى  مروة  الدكتورة  وأضافت  الدراسي، 

دورية  فحوصات  عمل  ضرورة  إلى  الجامعية  العيادة 

برنامج  بتنزيل  االلتزام  إلى  إضافة   ،19 كوفيد  لفيروس 

الحصن.

الدراسات  طلبة  أمام  والمداخلة  النقاش  باب  فتح  ثم 

العليا، وفي ختام اللقاء توجه الدكتور عبد الرحمن حفظ 

عبد  محمد  الدكتور  األستاذ  إلى  الجزيل  بالشكر  الدين 

ما  باتخاذ  وتوجيهه  لمتابعته  الجامعة  مدير  الرحمن 

19، وتوفير الدعم الالزم  يلزم لمواجهة فيروس كوفيد 

منه  حرًصا  والوقائية  االحترازية  واإلجراءات  والتدابير 

على صحة وسالمة الطلبة.
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مركز  مع  بالتعاون  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 

)من  بعنوان:  توعوية  محاضرة  والتأهيل  للعالج  إرادة 

األستاذ  مها  قدَّ المدمرة(  النهايات  إلى  البريئة  التجارب 

الموافق  الخميس  يوم  صباح  وذلك  الكوفحي،  باسل 

27-1-2022م الساعة 10:30. 

وقدم األستاذ باسل الكوفحي تعريًفا للمؤثرات العقلية 

المزاجية  الحالة  تعديل  في  نستخدمها  مادة  أي  بأنها 

مصطلحين  هناك  أن  إلى  وأشار  النفسية،  والحالة 

)التعاطي( كفكرة، وهو فعل خطأ يعاقب عليه القانون، 

و )اإلدمان( كمرض وهو األثر الذي يترتب على التعاطي 

لفترات طويلة، وهو مرض مزمن يصيب الدماغ ويرافق 

المريض طوال حياته. 

ثم تناول العوامل التي تجعل الشخص مدمًنا؛ وهي 

عوامل متعلقة بالفرد مثل ضعف الوازع الديني، وتبني 

جامعة الوصل تنظم محاضرة عن اإلدمان بالتعاون مع مركز إرادة 

قيم منحرفة، وغياب الهدف، ووقت الفراغ، 

إضافة إلى األفكار المغلوطة والمشوهة عن 

التعامل  الخبرة في  العقاقير، وعدم  بعض 

مع ضغوطات الحياة. كما أن هناك عوامل 

وعوامل  جينية  وعوامل  باألسرة  متعلقة 

االجتماعية،  والبيئة  بالمجتمع  متعلقة 

لخطر  عرضة  األكثر  الفئات  عن  وتحدث 

اإلدمان. 

وقال إن هناك مظاهر لدى الشخص عند 

مظاهر  منها:  المخدرة  المواد  استخدام 

سلوكية مثل )الغياب عن المنزل والسهر وعدم القدرة 

على التركيز وطلب األموال بشكل غير مبرر(، ومظاهر 

أو بطء،  الكالم سرعة  أنماط  جسدية مثل )تغيرات في 

الجلد(،  تحت  زرقاء  وبقع  والشهية،  الوزن  وفقدان 

المالبس،  في  عادية  غير  )روائح  مثل  بيئية  ومظاهر 

وجود أدوات تتعلق بالتعاطي، فقدان النقود واألشياء 

الثمينة. 

إلى  المبكر  التدخل  االنتقال من مفهوم  ثم تحدث عن 

مفهوم التحصين المجتمعي الذي يعد نهًجا مستداًما 

يعالج العوامل المسببة لظاهرة اإلدمان من خالل رصد 

الظاهرة وتحليلها ثم إحداث تغييرات بنيوية ووظيفية 

في البنى االجتماعية والمؤسسات. 

طلبة  أمام  المناقشة  باب  ُفتح  المحاضرة  ختام  وفي 

وطالبات الجامعة. 
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نظمت لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي في المجلس 
في  االبتكار  مساق  وضمن  الوصل،  بجامعة  الطالبي 
الجامعة محاضرة عن بُعد بعنوان: )بازار االبتكار( قدمتها 
الطالبة: خلود عبد الصمد من السنة الرابعة لغة عربية، 
االبتكار  الناصر يوسف أستاذ  الدكتور عبد  وتحدث فيها 

وريادة األعمال في جامعة الوصل. 

ُعرضت خاللها ثالثة ابتكارات: األول بعنوان: “منبة طبي 
الرابعة  السنة  من  خضر  أماني  الطالبة  وتحدثت  ذكي” 
لغة عربية، عن طبيعة الجهاز وهو عبارة عن جهاز ينظم 
الشباب،  وفئة  السن،  كبار  الدواء ويستفيد منه  مواعيد 
الطالبة  فقدمته  الثاني  االبتكار  أما  الزهايمر.  ومرضى 
بعنوان:  عربية،  لغة  الرابعة  السنة  من  حمود  عرفات 
خالله  من  يتم  تطبيق  عن  عبارة  وهو   ،”Easy Print“
التنبيه  خاصية  مع  طباعتها  المطلوب  الملفات  إرسال 
بوجود ملفات جديدة للطباعة، ويهدف إلى تسهيل طباعة 

الطلبة للملفات. 

وتحدثت الطالبة فاطمة فوزي السنة الرابعة لغة عربية، 
إلى  ويهدف  ذكية”  “ساعة  بعنوان:  الثالث  االبتكار  عن 
الحد من األذى الجسدي والنفسي، وإيصال مرتكبه إلى 

الجهات األمنية في زمن قياسي. 

حضر المحاضرة عدد من طلبة الجامعة وأساتذتها. 

في إطار التعاون بين جامعة الوصل وهيئة الصحة بدبي 

الوصل  الصحي نظمت جامعة  والتثقيف  التعزيز  قسم 

)العودة  بعنوان  تثقيفية  توعوية  محاضرة  بُعد(  )عن 

مال  األستاذة/أمينة  المحاضرة  ألقت  الجامعات(  إلى 

كوفيد  أعراض  عن  تعريفية  بمقدمة  بدأتها  غانم  هللا 

الجهاز  كتقوية  منه  الوقاية  ووسائل  انتقاله  وطرق   ،19

ووجوب  ذلك،  على  تساعد  التي  والعوامل  المناعي 

اتباع اإلجراءات االحترازية عند الذهاب إلى الجامعة وبعد 

اللقاح،  الطلبة  تلقي  ضرورة  كدت  أ كما  منها،  الرجوع 

وذلك لفاعليته في محاصرة الوباء. ثم تحدثت الدكتورة/

أهمية  عن  الجامعية  العيادة  في  الطبيبة  موسى  مروة 

اللقاح، وضرورة استخدام برنامج الحصن، وشددت على 

الفحص الدوري لكوفيد 19. وفي ختام المحاضرة أتيحت 

المداخالت للحضور من الطلبة ومنسوبي الجامعة.

بازار لالبتكار في 
جامعة الوصل

بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي 
جامعة الوصل تنظم محاضرة توعوية
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معرض  المعلومات  ومصادر  المكتبة  إدارة  نظمت 

الخميس  افتتاحه  تم  الذي  الخامس”  الوصل  “جامعة 

ُعرضت  وقد  أسبوع،  لمدة  واستمر  10-2-2022م، 

المجاالت  مختلف  ضمت  الكتب  من  مجموعة  فيه 

والشعر،  واألدب  العامة  المعارف  من  واألدبية  العلمية 

الكتب  لكل   100% بنسبة  الجامعة  من  كامل  بدعم 

المعروضة، وقد أفاد من هذا المعرض منسوبو الجامعة 

وأعضاء  العليا  والدراسات  البكالوريوس  طلبة  من 

تنظيم  أن  بالذكر  والجدير  واإلدارية.  التدريسية  الهيئتين 

تشجيًعا  الجامعة  أهداف  من  يعد  المعارض  هذه  مثل 

لمنسوبي الجامعة على القراءة وإتاحة الفرصة أمام الطلبة 

لالستفادة من اقتناء الكتب المعروضة.

الدراسات  وفًقا لخطة كلية اآلداب في تمكين طلبة 

العليا من االنفتاح المعرفّي على علوم اللغة العربية 

وآدابها، فقد اعتمد مجلس الكلية عدًدا من األساتذة 

في  االختصاص،  أصحاب  من  العربي  الوطن  من 

سلسلة  ليقدموا  والنقد”  و“األدب  والنحو”،  “اللغة 

من المحاضرات والندوات التي من شأنها أن تفتح 

وتتيح  العليا،  الدراسات  طلبة  لدى  البحث  أفق 

لهم فرصة االنخراط المعرفّي العربي والعالمي، وقد 

اقترحت الكلية األساتذة اآلتية أسماؤهم: 

أ. د. الطيب رودربالة )الجزائر(  �

أ. د. عزالدين المناصرة )األردن( �

أ. د. سعيد يقطين )المغرب(  �

أ. د. عبدالواسع الحميري )السعودية( �

أ. د. أحمد يوسف )سلطنة عمان(  �

د. يمنى العيد )لبنان( �

أ. د. محمد مشبال )المغرب(  �

أ. د. الهادي الطربلسي )تونس( �

معرض جامعة الوصل 
الخامس للكتاب

كلية اآلداب تعتمد سلسلة من المحاضرات 
والندوات لطلبة الدراسات العليا، يقدمها 

أساتذة من الوطن العربي
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حوار العدد

لقاء مع األستاذ الدكتور عالء مغاوري - رئيس قسم برنامج علوم المكتبات والمعلومات

أجرت الحوار الطالبة / أمة العليم القاضي

التربية  وزارة  اعتمدت   2020 عام  من  نوفمبر  في 

المكتبات  علوم  بكالوريوس  برنامج  والتعليم 

والمعلومات في جامعة الوصل، بعد استيفاء الشروط 

المتعلقة من هيئة االعتماد األكاديمي بالوزارة، وبدأت 

من  الثاني  الدارسي  الفصل  في  البرنامج  في  الدراسة 

كاديمية  العام الجامعي 2020 - 2021 مما ُعدَّ إضافة أ

جديدة أتاحت هذا التخصص الجديد لطلبة العلم. فكان 

لنا هذا اللقاء مع أ. د. عالء عبد الستار مغاوري رئيس 

قسم برنامج علوم المكتبات والمومات.

هل يمكن اعطاؤنا فكرة عن هذا البرنامج؟  

معالي  إلى  واالمتنان  الشكر  بخالص  أتقدم  البداية  في 

وإلى  الجامعة،  أمناء  مجلس  رئيس  الماجد  جمعة 

لرؤيتهم  الجامعة  مدير  الرحمن  عبد  محمد  د.  أ. 

أول  يعد  والذي  البرنامج،  هذا  اختيار  في  االستشرافية 

والمعلومات  المكتبات  علوم  في  متخصص  برنامج 

على  يعمل  اإلمارات،  دولة  جامعات  مستوى  على 

من  والهدف  المجال.  هذا  في  الدولة  احتياجات  رفد 

المكتبات  علوم  في  متخصصين  تكوين  البرنامج  هذا 

والمعلومات لديهم المهارات الالزمة إلدارة مؤسسات 

المعلومات ومجتمعات المعرفة وتطويرها، واستخدام 
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مهارات  تنمية  في  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات 

الطالب للتعامل مع المكتبات الرقمية.

ما شروط التسجيل في البرنامج ومدة الدراسة؟   

هناك عدد من الشروط الواجب تحقيقها للتسجيل في 

والتعليم؛ من  التربية  وزارة  وفًقا الشتراطات  البرنامج 

من  ومصدقة  معتمدة  العامة  الثانوية  شهادة  بينها 

وزارة التربية والتعليم، بشرط أال يمضي على الحصول 

 ،75% عن  المعدل  يقل  وأال  سنوات،  خمس  عليها 

في  القياسي  اإلمارات  اختبار  اجتياز  إلى شروط  إضافة 

اللغتين العربية، واإلنجليزية.

ثمانية فصول  البرنامج فهي  الدراسة في  أما عن مدة 
دراسية على مدار أربع سنوات، وهناك فصل صيفي 
ثالث  مدة  في  تخرجه  يختزل  أن  الطالب  يستطيع 
للبرنامج  المعتمدة  الساعات  وعدد  ونصف.  سنوات 
128 ساعة، وتمثل مساقات التخصص حوالي %72، 
لمتطلبات  تابعة  أخرى  مساقات  إلى  باإلضافة  منها 
في  دراسات  على  البرنامج  ويحتوي  والكلية،  الجامعة 
والمكتبات  اإللكترونية،  األرشفة  الوثائق،  ثالثة:  محاور 

والمعلوماتية.

ما التسهيالت والتكاليف المادية للبرنامج؟   

جامعة الوصل مؤسسة غير ربحية، من هنا كان التوجه 
جامعة  تدعم  حيث  الدراسية،  الرسوم  تخفيض  إلى 
الوصل المصروفات الدراسية بنسبة تقارب 65% من 
األخرى.  الجامعات  ببرامج  مقارنة  اإلجمالية  التكلفة 
وتبلغ تكلفة الفصل الدراسي 10 آالف درهم وبإجمالي 
80 ألف درهم مقسمة على سنوات الدراسة، وقد توفر 

الجامعة إمكانية منح دراسية.

المكتبات  علوم  تخصص  مستقبل  ترون  كيف   

والمعلومات في سوق العمل اإلماراتي؟ 

في إطار جهود دولة اإلمارات لتدريب المواطنين وتوفير 

الوظيفية،  مهاراتهم  لتطوير  المجاالت  من  العديد 
علوم  بكالوريوس  لبرنامج  تخصص  يتوفر  ال  أنه  وجد 
دولة  حاجة  رفد  على  يعمل  والمعلومات  المكتبات 
اإلمارات من الكفاءات المواطنة، كما أّن ما يقرب من 
الوافدين،  من  المجال  هذا  في  الموظفين  من   %90
لخريجي  متعطش  العمل  سوق  إّن  القول  ويمكن 
هذا التخصص، وتندرج اتجاهات البرنامج في تخصص 
األول:  اتجاهين:  تحت  والمعلومات  المكتبات  علوم 
الثاني:  واالتجاه  العمل.  سوق  إلى  الخريجين  ولوج 
المكتبة مروًرا  يبدأ من  التحويلي، فالتوظيف  التدريب 
إلى  يصل  أن  إلى  واألرشفة،  المعلوماتية  بالمؤسسات 
السحابة اإللكترونية وقواعد البيانات؛ وبإمكان الخريج 
بكل  التعليمية  والمؤسسات  المتاحف،  في  يعمل  أن 
محيط  والمعلومات  المكتبات  علوم  فخريج  مجالتها، 
بالخريطة المعرفية مما يمكنه من العمل في العديد من 
مؤسسات الدولة. أما عن االتجاه الثاني فيتم من خالل 
عقد العديد من الدورات التدريبية القصيرة في مجاالت 

تطور التخصص والمستجدات في آلياته وطرقه. 
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المعارف في تصرفاتنا وحياتنا،  الذات وإجراء  تنمية  في 

فقد قرأت الطالبة خلود عبدالصمد كتابا بعنوان “مدير 

سبنسر   / بالنكارد  )كينيث  تأليف  الواحدة”  الدقيقة 

يقدم  الكتاب  إّن  خلود  الطالبة  وقالت  جونسون( 

موضوعات تتعلق بتنمية الذات وتمكين إدارة الوقت، 

في  قراءتها  لخصت  وقد  صفحة،   102 في  الكتاب  يقع 

فدقيقةٌ  ودل؛  ما قل  الكالم  وألنَّ خير  اآلتية:  العبارات 

عملِك،  في  وتفيُد  حياتِك،  في  فارقة  تكون  قد  واحدة 

الوقت، ونقل  إدراك أهمية  وكونك مديًرا يحتُم عليَك 

العمل  ينجز  حتى  للموظفين  واإلدراك  الوعي  هذا 

بأهمية، إن حافظت على وقتك حافظت على نفسك، 

هي  عملك؛  على  حافظت  نفسك  على  حافظت  وإن 

دورة ندور فيها.

قرأت لك... الطالبة خلود عبدالصمد

مكتبة  مع  اتفاقيات  لعقد  الوصل  جامعة  وتسعي 

في  الوطني  األرشيف  ومتحف  الشارقة،  ومكتبة  دبي، 

أبوظبي لتدريب الطالب وتمكينهم من امتالك مهارات 

تكنولوجية معاصرة تخدم علوم المكتبات.

كلمة أخيرة تودون إضافتها  

فيها،  التعليم  نظم  بتطور  مرهون  المجتمعات  تطور 

ومع ما نعيشه من تطور مطرد في التكنولوجيا بصفة 

ظل  وفي  خاصة؛  بصفة  المعلومات  وتكنولوجيا  عامة، 

وإنترنت  الضخمة  والبيانات  المعلومات  تطور  وجود 

هذه  لتصنيف  ماسة  حاجة  هناك  فإن  األشياء، 

منها،  إفادة  أقصى  تتحقق  حتى  وترتيبها  المعلومات 

القرن  في  وتطوره  االقتصاد  نمو  مفتاح  هي  فالمعرفة 

هذا  دراسة  أهمية  تظهر  هنا  ومن  والعشرين  الحادي 

التخصص.
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مناقشات رسائل علمية

حصل الباحث عادل أحمد العبيدلي، على درجة الدكتوراه في تخصص الشريعة اإلسالمية عن رسالته التي ناقشها حضوريًا 

في القاعة العامة بجامعة الوصل يوم األربعاء الموافق 9-2-2022م وعنوانها: “البعد المصلحي في سياسة ولي األمر في 

العبادات - دراسة تأصيلية تطبيقية” بتقدير “ممتاز “. تكونت لجنة المناقشة من: د. عماد حمدي - جامعة الوصل- رئيًسا 

أ. د. عبد الخالق بن عبد الرحيم ناقرو - جامعة الملك عبد العزيز، جده - المملكة العربية السعودية -  ومناقًشا داخلًيا، 

مناقًشا خارجًيا،  د. محي الدين إبراهيم  - جامعة الوصل - مناقًشا داخلًيا، أ. د. أحمد المرضي  - جامعة الوصل - مشرًفا.

تحقيًقا لمخرجات التعلم لبرنامجي الماجستير والدكتوراه فقد أتّم عدد من 
طلبة الدراسات العليا متطلبات الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، 

وقد نوقشت رسائل وأطروحات في رحاب الجامعة:

مناقشة رسالة دكتوراه - عادل أحمد العبيدلي 
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النعيمي،  محمد  شيخة  الباحثة  حصلت 

األدب  تخصص  في  الدكتوراه  درجة  على 

والنقد عن رسالتها التي ناقشتها حضوريًا 

يوم  الوصل  بجامعة  العامة  القاعة  في 

الثالثاء الموافق 22-2-2022م وعنوانها: 

“القصص في القرآن الكريم سورة األعراف 

والبناء”  الموضوع  في  دراسة   - أنموذًجا 

المناقشة  لجنة  تكونت  “ممتاز “.  بتقدير 

جامعة   - الحي  عبد  محمد  د.  أ.  من: 

الوصل - رئيًسا ومناقًشا داخلًيا، أ. د. نزار 

قبيالت - جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، أبوظبي-  مناقًشا خارجًيا،  أ. د. الطيب الوزاني  - جامعة الوصل - مناقًشا 

داخلًيا، أ. د. أحمد رحماني  - جامعة الوصل - مشرًفا، د. لطيفة الحمادي - جامعة الوصل - مشرًفا مساعًدا.

الخزيمي،  سعيد  خالد  الباحث  حصل 

على درجة الماجستير في تخصص األدب 

والنقد، عن رسالته التي ناقشها حضوريًا 

في القاعة العامة بجامعة الوصل، صباح 

وعنوانها:  23-11-2021م،  الثالثاء 

 - األنبياء  سورة  في  القرآنية  )البالغة 

دراسة أسلوبية( بتقدير “ممتاز“. تكونت 

لجنة المناقشة من: أ. د. الطيب الوزاني 

ومناقًشا  رئيًسا  الوصل-  جامعة   -

داخلًيا، أ. د. حسن عبد الرحمن سليم - 

جامعة األزهر ، مصر - مناقًشا خارجًيا، 

أ. د. أحمد المنصوري - جامعة الوصل 

- مشرًفا.

مناقشة رسالة دكتوراه - شيخة النعيمي

مناقشة رسالة ماجستير - خالد سعيد الخزيمي
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قسم تقنية المعلومات والدعم الفنّي 

يعمل قسم تقنية المعلومات والدعم الفنّي في الجامعة على عقد ورش تدريبية متواصلة 

بهدف تطوير أعضاء الهيئة األكاديمية، وقد صرح المهندس ليث الغنيمات، رئيس قسم 

ألعضاء  تدريبية  ورشة  عقد  قد  القسم  أّن  بالجامعة،  الفني  والدعم  المعلومات  تقنية 

الهيئة التدريسية؛ هدفت إلى التحكم في إعدادات القاعة الصفية اإللكترونية، وفي دخول 

األشخاص غير المخولين إليها. ومن جانب آخر أشار المهندس غنيمات إلى أّن القسم قام 

بتجهيز 47 جهاز حاسب آلي “البتوب” وتوزيعها على أعضاء الهيئة التدريسية ليكون لكل 

مدرس جهازه الخاص للقيام بواجباته التدريسية واإلدارية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي 

القسم إلى تقديم الدعم الفني والتقني لكل منتسبي الجامعة، وبما يضمن سير العملية 

كمل وجه، وتماشًيا مع احترازات الحد من انتشار فيروس كورونا. التعليمية واإلدارية على أ

المهندس /  ليث غنيمات

رئيس قسم تقنية المعلومات والدعم الفني
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