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اقراأ يف هذا العدد

�شيافة جامعة  �لُعمانية يف  �ل�شفارة  وفد   

�لو�شل.

�لأمني �لعام للمجل�س �لعاملي للمجتمعات   
�مل�شلمة يلتقي مدير جامعة �لو�شل.

معر�س  يفتتح  �لو�شل  جامعة  مدير   
�جلامعة. مبكتبة  �جلديدة  �لكتب 

�لدويل  موؤمترها  تنظم  �لو�شل  جامعة   
�لرو�ية  بعنو�ن  لل�شرديات  �لأول 

�خلليجية: �آفاق وروؤًى نقدّية جديدة.

جامعة �لو�شل ت�شارك يف معر�س عجمان   
.)AETEX( للتعليم و�لتدريب

�إبر�هيم  �لدكتور  مع  لقاء  �لعدد:  حو�ر   
ربابعة عميد �لدر��شات �لعليا.
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كلمة نائب مدير اجلامعة لل�ص�ؤون الأكادميية

 ُتـمثل جامعة ال��سل الي�َم عن�انا بارزا يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل، مبا قّدمته 
يف م�سريتها التي جتاوزت ثلث قرن من خمرجاٍت تتب�اأ الي�م م�ا�سَع هاّمة يف 

�سائر م�ؤ�س�سات الدولة، ُم�سِهمًة يف م�سرية التقدم والتط�ير.

عن  ال��سل  جامعة  تت�قف  ال  اجلامعة،  مدير  �سعادة  من  َدوؤوبٍة  وبت�جيهاٍت 
يف  اجلديدة  الربامُج  فَعرفِت  ور�سالتها؛  روؤيتها  لتحقيق  والتح�سني  التط�ير 
الدرا�سية،  واخلطط  االأهداف  م�ست�ى  على  وا�سًحا  تط�ُّرا  العليا  الدرا�سات 
واأدوات التقييم، واإدراج الندوات االأكادميية لتعميق املعارف واكت�ساب مهارات 

جديدة.

وعلى مدار ال�سنة اجلارية 2022/2021، عكفت اللجان العاملة على م�ست�ى االأق�سام العلمية والكليات ومركز البح�ث 
يف  االإ�سالمية،  والدرا�سات  العربية  اللغة  من  كلٍّ  يف  البكال�ري��س  لربناجمي  الدرا�سية  اخلطط  تط�ير  على  امل�ؤ�س�سية 
املقبلة  اجلامعية  ال�سنة  من  ابتداء  اجلدد،  الطلبة  اأمام  متاحة  لتك�ن  العمل،  �س�ق  ومتطلبات  ال�زارية،  املعايري  �س�ء 
ال�سنة  من  بدءا  اجلامعة  ت�سهده  تغيري  اأهمَّ  ولعل  والقادمة.  احلالية  املرحلة  تتطلبها  2023/2022؛ مب�ساقاٍت جديدة، 

اجلامعية املقبلة االنتقاُل اإىل التدريي�س باعتماد نظام ال�ساعات املعتمدة، ال النظام الف�سلي.

االإ�سالمية للطلبة  العربية والدرا�سات  اللغة  البكال�ري��س يف  ُكلًّ من برناجمي  الدرا�سيُة اجلديدة، يف  ُر اخلطُط  و�سُت�فِّ
املتعلقة بالربنامج  التطبيقية يف عدد من املعارف  العملية واخلربة  العملي واكت�ساب املهارات  للتدريب  ا  ُفَر�سً امل�سجلني 

املدرو�س.

املكتبات  عل�م  يف  البكال�ري��س  برنامج  افتتاُح  مت  ال��سل،  جلامعة  االأكادميية  الربامج  �سبكة  يف  الت��سع  �سياق  ويف 
باللغتني  املعل�ماتية  البيانات  واإدارة  املكتبات  بعل�م  متقدمة  ج�دة  ذاَت  معرفًة  ر  وُي�فِّ املا�سية،  ال�سنة  منذ  واملعل�مات، 

العربية واالجنليزية. و�ستليه برامُج اأخرى يف الفرتة القريبة املقبلة.

ات  اإن املرحلة القادمة جلامعة ال��سل، �ستك�ن مرحلًة م�سرقًة بالربامج اجلديدة، واملحت�يات املحّدثة، للتجاوب مع امل�ستجدَّ
املعرفية ومتطلبات �س�ق العمل.

أ. د. خليفة بوجادي
نائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمية
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اجلامعة  مدير  الرحمن  عبد  حممد  الدكت�ر  االأ�ستاذ  ا�ستقبل 
ُعمان  �سلطنة  �سفارة  وفد  8-3-2022م  الثالثاء  �سباح  مبكتبه 
املف��س  ال�زير  باخمالف  �سامل  بن  خالد   / �سعادة  برئا�سة 
البل��سي  �سليم  بنت  وفاء  واالأ�ستاذة  ُعمان،  �سلطنة  ب�سفارة 

م�سرف ال�س�ؤون االأكادميية بال�سفارة.

والثقايف  االأكادميي  التعاون  اآفاق  لبحث  ال�فد  زيارة  جاءت 
ق�ائم  �سمن  ال��سل  جامعة  تك�ن  اأن  اإمكانية  وبحث  امل�سرتك، 
املدرجة على م�قع  امل�حد  القب�ل  قائمة  بها يف  امل��سى  القب�ل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار يف �سلطنة ُعمان. 

 وقد قام ال�فد بج�لة تفقدية ملرافق اجلامعة زار خاللها املكتبة، 
واملتحف، وق�سم القب�ل والت�سجيل، وتعرف على برامج اجلامعة 
كما  العليا،  والدرا�سات  البكال�ري��س  مرحلتي  يف  االأكادميية، 
واأعداد  التخ�س�سات  خمتلف  يف  اجلامعة  طلبة  اأعداد  تعرف 

املتخرجني منها. ثم التقى ال�فد بطلبة �سلطنة ُعمان وا�ستمع�ا 
اأكادميي  دعم  من  اجلامعة  ت�فره  وما  وطلباتهم،  ملالحظاتهم 

للطلبة. 

ومدير  الكليات  وعمداء  اجلامعة،  مدير  ن�اب  ال�فد  التقى  كما 
والتخطيط حيث  االأكادميي  واالعتماد  امل�ؤ�س�سية  البح�ث  مركز 
وخمرجاتها،  االأكادميية  الربامج  ح�ل  لل�فد  معل�مات  قدم�ا 
وم�ست�اهم  باجلامعة  امللتحقني  ُعمان  �سلطنة  طلبة  واأعداد 

االأكادميي . 

املاجد  جمعة  معايل  جه�د  على  ال�فد  اأثنى  الزيارة  ختام  ويف 
م�ؤ�س�س اجلامعة ورئي�س جمل�س اأمنائها يف دعم التعليم، واإتاحة 
جمل�س  ودول  االإمارات،  دولة  مل�اطني  املجاين  التعليم  فر�س 
التعاون اخلليجي، واأبناء اجلاليات العربية واالإ�سالمية. واأ�سادوا 
مب�سرية اجلامعة التي ميتد عطاوؤها العلمي الأكرث من 35 عاًما.

وفد ال�صفارة الُعمانية 
يف �صيافة جامعة ال��صل
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اجلامعة  مدير  الرحمن  عبد  حممد  الدكت�ر  االأ�ستاذ  ا�ستقبل 
مبكتبه �سباح اخلمي�س 24-3-2022م الدكت�ر حممد الب�ساري، 
وبحث  امل�سلمة،  للمجتمعات  العاملي  للمجل�س  العام  االأمني 

الأمني العام للمجل�س العاملي للمجتمعات امل�صلمة
يلتقي مدير جامعة ال��صل

اخلربات  من  واال�ستفادة  م�سرتكة،  برامج  اإعداد  اجلانبان 
االأكادميية والعلمية واالإدارية يف اجلامعة، ويف ختام اللقاء تبادل 

الطرفان الدروع التذكارية.
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بداأ حفل  املرزوقي،  االأ�ستاذة فاطمة  االفتتاحية  قدمت اجلل�سة 
الذكر  من  اآيات  ثم  االإمارات،  لدولة  ال�طني  بال�سالم  االفتتاح 
مدير  نائب  ت�كال،  خالد  الدكت�ر  االأ�ستاذ  كلمة  تلتها  احلكيم، 
ن�ساأة  عن  نبذة  قدم  الذي  العلمي،  البحث  ل�س�ؤون  اجلامعة 
مركز الدرا�سات الل�سانية وال�سردية، وقال اإن املركز ي�سعى من 
خالل اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة 2021-2026 لل��س�ل اإىل 
الريادة لي�س على م�ست�ى دولة االإمارات فقط ولكن على امل�ست�ى 

االإقليمي والعاملي. 
اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  ت�جه  كلمته  ختام  ويف 
معايل / جمعة املاجد م�ؤ�س�س اجلامعة ورئي�س جمل�س اأمنائها، 
اجلامعة  مدير  الرحمن  عبد  حممد   / الدكت�ر  االأ�ستاذ  واإىل 
وفعالياته  املتن�عة  والأن�سطته  العلمي  للبحث  املت�ا�سل  لدعمه 
املركز،  مديرة  احلمادي  لطيفة   / الدكت�رة  واإىل  املختلفة، 

وجلميع االأ�ساتذة الباحثني لتلبية الدع�ة لال�سرتاك يف امل�ؤمتر.

واألقى االأ�ستاذ الروائي الكبري علي اأب� الري�س، ع�س� احتاد كتاب 
واأدباء االإمارات كلمة اأ�سار فيها اإىل اأهمية االأجنا�س ال�سردية يف 
دول اخلليج، ثم كلمة االأ�ستاذ الدكت�ر اأمين تعيلب، عميد كلية 
االآداب االأ�سبق - جامعة ال�س�ي�س وع�س� احتاد الكتاب يف م�سر، 
الذي اأ�ساد بتقدم الرواية اخلليجية ومتيزها، تلتها كلمة الروائية 

جامعة ال��صل تنظم م�ؤمترها 
الدويل الأول لل�صرديات 

بعن�ان الرواية اخلليجية:اآفاق وروؤًى نقدّية جديدة

نظم مركز الدرا�صات الل�صانية وال�صردية 
بجامعة ال��صل فعاليات امل�ؤمتر الدويل الأول 

لل�صرديات بعن�ان: "الرواية اخلليجية 
اآفاق وروؤى نقدية جديدة"، عن ُبعد 

ي�م اخلمي�س امل�افق 17-03-2022 م.

“كان موؤمتًر� يزخر باجلمال و�للغة و�ملعنى، 
�شخ دماء جديدة يف ج�شد �ل�شرد �لعربي. �شعدت 

للغاية بح�شوره و�ل�شتمتاع مبد�خالته.”
د. �أمين تعيلب 
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كتاب  احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�س�  املن�س�ري،  ل�ل�ة  االأ�ستاذة 
واأدباء االإمارات ومديرة الن�سر، اأ�سادت فيها مبركز الدرا�سات 
فيما  وخا�سة  النقد  وال�سردية وجمه�داته يف جماالت  الل�سانية 

يتعلق باالإنتاج االأدبي لدول اخلليج. 
بال�سكر  املركز،  مديرة  احلمادي،  لطيفة  الدكت�رة  وت�جهت 
على  ا�ستمل  الذي  امل�ؤمتر  يف  مل�ساركتهم  الباحثني  جميع  اإىل 
عربية  دول  عدة  من  باحث�ن  فيه  و�سارك  علميتني  جل�ستني 
منها:  ت��سيات  بعدة  خرج  قد  امل�ؤمتر  اأن  واأ�سافت  وخليجية، 
االإماراتية  ال�سردية  االأعمال  لتقييم  دوري  ب�سكل  امل�ؤمتر  عقد 
على  جماعي  لعمل  ي�ؤ�س�س  بحثي  مل�سروع  التخطيط  واخلليجية، 
م�ست�ى جامعات دول اخلليج العربي يهدف اإىل تاأليف "م��س�عة 
اخلليجية"،  للرواية  و"اأنط�ل�جيا  اخلليجيني"،  الروائيني 
اإ�سافة اإىل ا�ستحداث ج�ائز لتكرمي االأعمال الرائدة يف جمال 
ال�سرديات، واإ�سدار كتاب �سن�ي يتناول ق�سايا الرواية اخلليجية 
والتعاون  الت�ا�سل  ج�س�ر  ومد  بها،  النه��س  و�سبل  وهم�مها، 

ال�طن  البحثية يف  واملراكز  الباحثني يف خمتلف اجلامعات  مع 
العربي.

ومن جانبه �سرح االأ�ستاذ الدكت�ر / حممد عبد الرحمن، مدير 
اجلامعة باأن امل�ؤمتر ميثل خط�ة مهمة للتعاون مع املجتمع املدين 
واالأدبي  الثقايف  واإنتاجه  العلمي  البحث  وربط  اخلليج،  دول  يف 
بعدما  املجتمعات  خدمة  يف  البحث  في�سبح  املجتمعات،  ب�اقع 

كان معزواًل يف بروج عاجية.

“�لتاريخ �شوف يذكر جلامعة �لو�شل ولإدر�تها �ملوقرة 
دورها �لر�ئد يف فتح نافذة و��شعة نحو در��شات 

علمية حول لغة �ل�شاد و�شردها �ملتفرد”
 �لرو�ئي علي �أبو �لري�س

“مبارك جناح �ملوؤمتر.. 
وبوركت جهود جميع �لقائمني عليه 

و�مل�شاركني فيه”
د. بديعة �لها�شمي

“�شعى �ملوؤمتر لربط �لبحث �لعلمي بو�قع 
�ملجتمعات، لي�شبح يف خدمتها بعدما كان 

معزوًل يف بروج عاجية”
�أ. د. حممد عبد �لرحمن



Issue No. 2 - April 2022 / 2022 العدد 2 - إبريل newsletter@alwasl.ac.ae 8

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

افتتح االأ�ستاذ الدكت�ر حممد عبد الرحمن، مدير جامعة ال��سل 
اجلديدة  الكتب  معر�س  16-3-2022م  امل�افق  االأربعاء  �سباح 
التي مت اقتناوؤها واإ�سافتها اإىل مكتبة اجلامعة، ح�سر االفتتاح 
ن�اب مدير اجلامعة وعمداء الكليات وعدد من اأ�ساتذة اجلامعة. 

م��س�عاتها،  واختالف  الكتب  تن�ع  على  اجلامعة  مدير  واأثنى 
االأ�ستاذ،  خالل  من  املكتبة  يف  الطالب  دور  تفعيل  اإىل  ووجه 

واأكد اأهمية املكتبة الرقمية و�سه�لة و�س�ل الطالب اإىل املراجع 
وامل�سادر واالطالع على حمت�اها من اأي مكان ويف اأي وقت. 

تزويد  على  اجلامعة  اإدارة  حر�س  اإطار  يف  املعر�س  هذا  ُنظم 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  الكتب  من  املقتنيات  باأحدث  املكتبة 
والفقه  واالأدب  املكتبات،  وعل�م  اال�سطناعي،  الذكاء  مثل: 

"735" ن�سخة. و  والقان�ن. وقد �سم املعر�س "675" عن�اًنا 

مدير جامعة ال��صل 
يفتتح معر�س الكتب اجلديدة مبكتبة اجلامعة
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والتدريب  للتعليم  عجمان  معر�س  يف  ال��سل  جامعة  �ساركت 
ال�سيخ  بافتتاحه  قام  والذي  التا�سعة،  ن�سخته  يف   ،)AETEX(
االقت�سادية يف  التنمية  "دائرة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  اأحمد 
عجمان"، يذكر اأن املعر�س يقام يف الفرتة من 1 اإىل 3 مار�س 

2022 مبركز االإمارات لل�سيافة مبنطقة اجلرف يف عجمان. 

جامعة ال��صل ت�صارك يف
)AETEX( معر�س عجمان للتعليم والتدريب

وقد جاءت م�ساركة اجلامعة لتحقيق الت�ا�سل املبا�سر مع الطلبة 
والتخ�س�سات  االأكادميية  براجمها  باأهم  للتعريف  والباحثني 
املتاحة يف مرحلتي البكال�ري��س والدرا�سات العليا، والت�سهيالت 

التي متنحها اجلامعة لطلبتها.
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كرم االأ�ستاذ الدكت�ر حممد اأحمد عبد الرحمن، مدير اجلامعة يف حفل افتتاح امل�ؤمتر الدويل الثاين للدرا�سات العليا بجامعة ال��سل، 
والذي اأقيم ي�م االأربعاء بتاريخ 24-11-2021م الكاتبة الدكت�رة ح�سة عبد اهلل الكتبي، خريجة اجلامعة حل�س�لها على جائزة 

معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يف دورته الـ 40 يف جمال الدرا�سات عن م�ؤلفها: التجريب يف اخلطاب ال�سعري االإماراتي املعا�سر.

كما كرم االأ�ستاذ الدكت�ر حممد اأحمد عبد الرحمن االأ�ستاذة عائ�سة علي اأحمد الغي�س الزعابي خريجة اجلامعة، حل�س�لها على 
املركز االأول يف جائزة را�سد بن حميد للثقافة والعل�م يف دورتها الـ 38 يف النقد االأدبي عن كتابها"جماليات علم البيان يف االأمثال" .

اجلامعة تكرم خريجاتها املتميزات

الكاتبة الدكت�رة ح�صة عبد اهلل الكتبي

الأ�صتاذة عائ�صة علي اأحمد الغي�س الزعابي
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الدكت�رة/ عائ�صة حممد البك ال�صحي

خريجة جامعة �لو�شل، تفوز بجائزة حممد بن ر��شد لالأد�ء �حلكومي 
�ملتميز بدورتها �ل�شاد�شة وتقليدها و�شام رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

لأف�شل معلمة لغة عربية 2022م. 
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طلبة  بابتكارات  �سعادته  عن  اجلامعة،  مدير  الرحمن  عبد  حممد  الدكت�ر  االأ�ستاذ  اأعرب 
اجلامعة التي تنم عن وعيهم وم�ساركتهم الهادفة اإىل ال�سعي الإيجاد حل�ل مل�ساكل املجتمع 
واحتياجاته. جاء ذلك يف ملتقى "ال��سل تبتكر 2022" الذي نظمه ق�سم االأن�سطة الطالبية 
�سباح االثنني 14-2-2022 بالقاعة العامة مببنى اجلامعة، وذلك تزامًنا مع �سهر االإمارات 

لالبتكار.

طلبة  ابتكارات  عن  ال��سل  جامعة  يف  والتكن�ل�جي  العلمي  الن�ساط  جلنة  طالب  وحتدث 
لالبتكار  تعريًفا  وقدم�ا  واال�ستدامة.  االأعمال  وريادة  االبتكار  اأ�س�س  م�ساق  يف  اجلامعة 
ابتكاراتهن  من  مناذج  ثالثة  امل�ساركات  الطالبات  عر�ست  ثم  املجتمع.  يف  واأثره  واأهميته 
منها: جهاز ت�ليد الطاقة الكهربائية من الطاقة احلي�ية )بقايا الطعام(، وكر�سي الطالب، 

وتطبيق امل�سافر امل�سلم.

ال��صل تبتكر 2022
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نظمت مكتبة جامعة ال��سل م�ساء اخلمي�س 24-2-2022 جل�سة ح�ارية عن ُبعد ملناق�سة رواية "ذاكرة 
االإبل" للروائي االأ�ستاذ الدكت�ر خالد ت�كال، و�سارك فيها الدكت�ر حمدي عبد الع�ا�س، والدكت�ر منجي 

العمري وعدد من طلبة اجلامعة وطالباتها.

ف�س�ل  عن  احلديَث  تناوَب  ثم  الرواية،  عن  مبقدمة  وبداأتها  ديبي  �سباح  الطالبة/  اجلل�سة  اأدارت 
الرواية عدٌد من طلبة اجلامعة، وا�ستعر�س الدكت�ر حمدي عبد الع�ا�س لغة الرواية الف�سحى ال�سهلة 
واملي�سرة، وا�ستخدام الراوي الأ�سل�ب ال�سرد الذاتي يف الرواية. واأو�سح الدكت�ر منجي العمري مفه�مي 
اجلامعة  لطلبة  النقا�س  باب  ُفتح  ثم  اإبداعي.  ب�سكل  الراوي  بينهما  مزج  اللذين  واحلكاية  اخلطابة 

واأ�ساتذتها.

الإبل” “ذاكرة 
اإبداع روائي يف جامعة ال��صل
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ما �شروط �لت�شجيل يف برنامج �لدر��شات �لعليا، ومدة   
�لدر��شة يف �لربنامج؟ 

اأن  منها:  العليا  الدرا�سات  لربامج  عامة  �سروط  هناك   
تك�ن ال�سهادة املقدمة م�سدقة اأو معادلة من وزارة الرتبية 
والتعليم بدولة االإمارات، واأن يجتاز الطالب املقابلة العلمية، 

 )TOFEL( اأو   )IELTS( �سهادة  على  ح�س�له  وي�سرتط 
و�سهادة معتمدة يف اأ�سا�سيات احلا�س�ب، و�سهادة اإم�سات يف 
اللغة العربية بدرجة 1100. اأما بالن�سبة لربنامج املاج�ستري 
في�سرتط احل�س�ل على معدل تراكمي )جيد جًدا( )3 من 
تخ�س�سات  اأحد  يف  البكال�ري��س  اإجازة  يف  االأقل  على   )4

لقاء مع الدكت�ر اإبراهيم ربابعة عميد الدرا�صات العليا
اأجرت احل�ار الطالبة مرمي باعمر 

يف حو�ر �أجرته �لطالبة مرمي باعمر بال�شنة �لثانية تخ�ش�س علوم �ملكتبات و�ملعلومات مع �لدكتور �إبر�هيم ربابعة عميد 
�لدر��شات �لعليا يف جامعة �لو�شل، حول م�شرية عمادة �لدر��شات �لعليا تاريخا وحا�شر�، وم�شتقبال يف خطتها �ملحكمة نحو 
تطوير بر�جمها يف �لدر��شات �لعليا، فقد ذكر د. ربابعة �أّن �ملر�أة �لإمار�تية كانت جتد �شعوبة كبرية يف ��شتكمال تعليمها 
�لعايل، وذلك ب�شبب �حلاجة �إىل �ل�شفر �لبعيد، �لذي كان يف �لأغلب يتطلب �لإقامة خارج دولة �لإمار�ت، وت�شهياًل على 
�ملر�أة �لإمار�تية �ملبدعة �لتي ت�شتحق �أن يبذل لها �لغايل و�لنفي�س فقد �تخذ معايل جمعة �ملاجد رئي�س جمل�س �أمناء 
�جلامعة خطوة ر�ئدة يف فتح بر�مج �لدر��شات �لعليا يف تخ�ش�س �لدر��شات �لإ�شالمية يف �لعام 1995-1996م. ثم �فتتح 
برناجمي �ملاج�شتري يف �للغة �لعربية "�للغة و�لنحو" و"�لأدب و�لنقد" يف مطلع �لعام 2002-2003، ويف �لعام -2005
2004 بد�أ �أول برنامج يف �لدكتور�ه يف �لفقه �لإ�شالمي و�أ�شوله، تاله �فتتاح برنامج �لدكتور�ه يف �للغة �لعربية و�آد�بها يف 
�لعام 2007-2008. وي�شعدين �أن �ألفت �لنتباه �إىل �أّن جميع بر�مج �لدر��شات �لعليا يف جامعة �لو�شل معتمدة �أكادميية 

من وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف �لدولة.

ح�ار العدد
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جامعة  اأو  كلية  من  العربية  اللغة  اأو  االإ�سالمية  الدرا�سات 
من  اأقل  معدل  على  الطالب  حالة ح�س�ل  ويف  بها،  معرتف 
م�سروطا  قب�له  يك�ن  ال�سلة  ذات  تخ�س�سات  على  اأو  ذلك 

على اأال يقل املعدل عن 2.00.
اأما برنامج الدكت�راه في�سرتط احل�س�ل على معدل تراكمي   
تخ�س�سات  اأحد  يف  )املاج�ستري(  يف  االأقل  على   )3/4(
ذات  التخ�س�سات  من  الطالب  قب�ل  حال  ويف  الربنامج، 
ال�سلة، فاإنه يعطي م�ساقات ا�ستداركية من خطة املاج�ستري 

بحد اأق�سى 9 �ساعات.
متهيدية  �سنة  �سنتان،  املاج�ستري:  برنامج  يف  الدرا�سة  مدة   

مك�نة من ف�سلني + �سنة درا�سية الإعداد الدرا�سة. 
�سنة  �سن�ات  ثالث   : الدكت�راه  برنامج  يف  الدرا�سة  مدة   
الإعداد  درا�سيتان  �سنتان   - ف�سلني  من  مك�نة  متهيدية 

الر�سالة. 
ما �أهم �لإجناز�ت �لتي حققتها بر�مج �لدر��شات �لعليا   

يف �جلامعة خالل 35 عاًما؟ 
يعترب برنامج الدرا�سات العليا من اأوائل الربامج املعتمدة يف   

دولة االإمارات العربية املتحدة، 
الظفريي  �سالح ح�سن  / مرمي حممد  الطالبة  ناق�ست  وقد   
ح�سلت  ثم   ،2000-5-6 يف  الفقه  يف  ماج�ستري  ر�سالة  اأول 
اأ�س�ل  املاج�ستري يف  ن�ره عبدك فقري على درجة  الطالبة/ 
الفقه بتاريخ 10-6-2006، وح�سلت الطالبة / ف�زية غل�م 
والنح�  اللغة  يف  املاج�ستري  درجة  على  البل��سي  اإبراهيم 
على  مها   / الطالبة  ح�سلت  بينما   ،2006-5-15 بتاريخ 
�سالح ال�سعدي على درجة املاج�ستري يف االأدب والنقد بتاريخ 

.2006-6-11

االإ�سالمي  الفقه  يف  دكت�راة  ر�سالة  اأول  مناق�سة  مت  وقد   
 ،2011-6-22 يف  امل�سجري،  اأحمد  ليلى  للطالبة  واأ�س�له 
اللغة  يف  دكت�راه  ر�سالة  اأول  مناق�سة  مت   ،2012-4-24 ويف 
والنح� على م�ست�ى جامعات الدولة للطالبة / فاطمة بنت 
را�سد  حمدان  ميثاء   / الطالبة  وناق�ست  املخيني،  نا�سر 
بتاريخ  والنقد  االأدب  يف  دكت�راه  ر�سالة  اأول  الطنيجي 

.2013-5-28

ويدر�س حالًيا بالربنامج )152( طالبا وطالبة، منهم )88(   
وبلغ  الدكت�راه،  مرحلة  يف   )64( و  املاج�ستري،  مرحلة  يف 
عدد املتخرجني حتى االآن )300( متخرج ومتخرجة، منهم 
)209( يف برنامج املاج�ستري، و )91( يف برنامج الدكت�راه. 

�لدر��شات  بر�مج  حول  م�شتقبال  �جلامعة  خطط  ما   
�لعليا يف �جلامعة ؟

ت�سعى جامعة ال��سل ب��سفها م�ؤ�س�سة اأكادميية مرم�قة اإىل   
اأعلى معايري اجل�دة االأكادميية، فيما يخ�س برامج  حتقيق 
الدرا�سات العليا، واإىل تفعيل اآليات البحث العلمي واالبتكار، 
املحلية  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  بني  والريادة  التميز  لتحقيق 
واالإقليمية، مما ي�ؤدي اإىل اكت�ساب ال�سمعة العلمية املمتازة، 
العلم  طلبة  ي�سعى  علمًيا  �سرًحا  اجلامعة  ت�سبح  وبالتايل 

لاللتحاق به من جميع اأنحاء العامل. 

وقد ت�سرفنا يف الفرتة املا�سية بزيارة وفد امللحقية الثقافية   
�سامل  خالد  املف��س  ال�زير  �سعادة  برئا�سة  ُعمان  ل�سلطنة 
جامعة  تك�ن  اأن  اإمكانية  يف  التباحث  مت  حيث  باخمالف، 
القب�ل  قائمة  يف  بها  امل��سى  القب�ل  ق�ائم  �سمن  ال��سل 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  م�قع  على  امل�حد 
اإىل امللحقيات  واالبتكار يف �سلطنة ُعمان. وقد قمت بزيارة 
لذات  الك�يت  ودولة  ال�سع�دية،  العربية  للمملكة  الثقافية 

الغر�س. 

ماج�ستري  اعتماد  اإجراءات  يف  ال�سري  ب�سدد  واجلامعة   
جديدة  اآفاًقا  �سيفتح  والذي  واملعل�مات،  املكتبات  عل�م 
�سفراء  خري  ميثل�ن  اجلامعة  خريجي  اأن  كما  العلم،  لطلبة 
يف خمتلف امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة، مبا اكت�سب�ه من 

خربات علمية وبحثية ومهارات. 

ا�ستقطاب  ناأمل يف  الطيبة  العلمية  ال�سمعة  ومن خالل هذه   
باحثني  ليك�ن�ا  العليا  الدرا�سات  طلبة  من  عدد  اأكرب 
متخ�س�سني يف جماالت الدرا�سات االإ�سالمية واللغة العربية 

واآدابها.



Issue No. 2 - April 2022 / 2022 العدد 2 - إبريل newsletter@alwasl.ac.ae 16

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

�شيخة �ملطريي يف �شطور:  

الثقافة  ق�سم  رئي�س  حالًيا  تعمل  اإماراتية،  �ساعرة  هي   

ال�طنية وال�ثائق، وق�سم العالقات العامة واالإعالم يف مركز 

جمعة املاجد للثقافة والرتاث، وهي ع�س� يف رابطة اأديبات 

بدبي،  والعل�م  الثقافة  ندوة  يف  �سابًقا  وعملت  االإمارات، 

تخرجها  وبعد  ال��سل،  جامعة  يف  2002م  عام  تخرجت 

علم  يف  درا�ستها  واأكملت  العليا،  الدرا�سات  دبل�م  در�ست 

حالًيا  وحت�سر  االأمريكية،  باجلامعة  واملعل�مات  املكتبات 

االإ�سالمية" يف  واحل�سارة  "التاريخ  تخ�س�س  يف  الدكت�راه 
جامعة ال�سارقة، تكتب ال�سعر الف�سيح ولديها جمم�عة من 
االإ�سدارات، وهي مقدمة برامج اإذاعية يف اإذاعة ال�سارقة. 

�لأ�شتاذة  ذكريات  �أهم  ما  خا�شة،  �شجون  للذكريات   
�شيخة يف جامعة �لو�شل؟ 

منذ  واأحالم  ذكريات  ال��سل  بجامعة  تربطني  احلقيقة  يف   
الثان�ية العامة، فمنذ قراءتي لكتاب الدكت�ر ها�سم  مرحلة 

لقاء مع جن�م اإماراتية م�صيئة
الأديبة �صيخة املطريي

ح�ار الطالبة: اأمة العليم حممد القا�صي
�أجرت �أمة �لعليم �لقا�شي �لطالبة بال�شنة �لر�بعة، كلية �لدر��شات �لإ�شالمية حو�ًر� مع �لأ�شتاذة و�لأديبة �شيخة �ملطريي، 
م �حلو�ر �إ�شاءة م�شرقة على خمرجات جامعة �لو�شل من �أولئك �خلريجني �لذين يرتكون �أثًر� �أدبًيا وحر�ًكا فكرًيا  قدِّ

مثري� لالهتمام، �إذ ��شتطاعت �لأ�شتاذة �شيخة �ملطريي �أن تتبو�أ مكانة مرموقة يف م�شريتها �لعملية و�لأكادميية.
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جامعة  هناك  اأن  عرفت  العربي"،  االأدب  من  "روائع  مناع 
واآدابها،  العربية  باللغة  تهتم  املاجد،  جمعة  معايل  اأن�ساأها 
هذا  الأدر�س  اأوراقي  فقدمت  التخ�س�س،  هذا  اأحب  وكنت 

التخ�س�س. 

واأحب اأن اأ�سري هنا اإىل اأن عالقتي باجلامعة مل تكن عالقة   
وما  وثيًقا  ارتباًطا  باملكان  مرتبطة  كنت  بل  فقط،  درا�سية 
االأ�ساتذة  بع�س  ومع  اجلامعة،  مع  االآن  اإىل  ت�ا�سل  يف  زلت 

الذين تعلمت على اأيديهم.

كيف �أثرت �لن�شاأة يف تطور م�شو�ر �لكتابة؟   

ن�ساأُت يف بيت يهتم بالثقافة والعلم، ف�الدي باحث يف جمال   
غنية  مكتبة  وميتلك  االإ�سالمية،  النق�د  يف  وخبري  التاريخ 
بامل�ؤلفات املتن�عة، ق�سيت فيها معظم اأوقاتي، فكتبت ال�سعر 
الدواوين  العديد من  الف�سيح منذ الطف�لة،  وقد �سدر يل 
يف  التاريخي  البحث  مبجال  االهتمام  بداأت  ثم  ال�سعرية، 
املكتبات واملخط�طات، وقدمت العديد من ال�ر�سات لل�سغار 
والكبار ح�ل م��س�ع الكتابة وال�سعر وكيفية اإن�ساء املكتبات، 
وحتى  �سن�ات  ت�سع  منذ  االإعالمية  التجربة  يف  دخلت  ثم 
يف  االأوىل  بداياتي  كانت  جًدا،   مرثية  جتربة  وكانت  االآن، 
التلفزي�ن، ثم انتقلت اإىل االإذاعة وقدمت فيها بع�س الربامج 
الثقافية املعنية بالكتاب والقراءة والتاأليف، اإ�سافة اإىل بع�س 
الربامج االجتماعية االأخرى التي تتحدث عن ق�سايا االأ�سرة، 

واالإعالم، وم�ساريع ال�سباب اجلديدة يف الدولة. 

م�شريتك  على  �لو�شل  جامعة  يف  �لدر��شة  تاأثري  ما   
�ل�شعرية و�لعلمية؟

ال اأن�سى دور اجلامعة يف �سقل م�هبتي من خالل م�ساركتي   

يف نادي ال�سعر باجلامعة، وكتبت العديد من الق�سائد خالل 
درا�ستي باجلامعة، وبلغ حبي جلامعة ال��سل اأن اأطلقت ا�سم 
ال��سل.   بها جامعة  ال�داد" وق�سدت  "مر�سى  دواويني  اأول 
اأما عن نظام التعليم فقد ا�ستفدت كثرًيا منه العتماده على 
اإعداد الطالب خل��س غمار البحث العلمي، وعامل املكتبات، 
اأو  النح�ية  اأكانت  �س�اء  الق�سايا  مع  التعامل  فن  وتعلمت 
الق�سايا  هذه  نقراأ  اأن  ن�ستطيع  وكيف  االأدبية،  اأو  ال�سردية 
امل�سرح  على  ال�ق�ف  فكرة  تعلمت  كما  خمتلفة،   بطريقة 
وال�ق�ف على املن�سات وم�اجهة اجلمه�ر، كما تعلمت على 
يد اأ�ساتذة اأَْعالم ي�سار اإليهم بالبنان يف جمال اللغة العربية 
املبارك،  مازن  الدكت�ر  املثال:  �سبيل  على  منهم  واآدابها 
ق�ساب،  وليد  والدكت�ر  الداية،  ر�س�ان  الدكت�ر  واالأ�ستاذ 

والدكت�ر ها�سم مناع.

كيف �أثر �لعمل يف مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث   
يف �شخ�شية �شيخة �ملطريي ؟

ميكنني الق�ل اإن كل �سيء جميل يف حياتي يقف خلفه مركز   
جمعة املاجد للثقافة والرتاث، فقد تعلمت كيف اأعي�س هذه 
احلياة، وكيف اأتعامل مع النا�س، ومع الباحثني، وامل�ظفني، 

فهناك تعلمت فن احلياة. 

االأب�اب  من  العديد  يل  فتحت  املركز  يف  عملي  خالل  ومن   
االإعالم،  اآفاق  خمتلفة،  اآفاق  اإىل  املركز  من  انطلقت  حيث 
واآفاق امل�ساركات العاملية، واآفاق الرتجمة وغريها الكثري... 

“معايل جمعة �ملاجد، تعلمنا منه �حلكمة 
و�لت�شامح، وكيف نحب �حلياة بطريقة 
خمتلفة، ونتعامل مع �لآخر ونتقبله”
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وتاأثرت من خالل تعاملي مع معايل جمعة املاجد، هذا االأب   
وكيف  والت�سامح،  احلكمة  تعلمنا  الكثري،  منه  تعلمنا  الذي 
ونتقبله.   االآخر  مع  ونتعامل  خمتلفة،  بطريقة  احلياة  نحب 
فهي جتربة اأثرت حياتي على امل�ست�ى ال�سخ�سي واملهني بل 

ا.  والعلمي اأي�سً

�شيخة  لالأ�شتاذة  �شدرت  �لتي  �لأدبية  �لأعمال  ما   
�ملطريي؟ 

دي�ان   اأول  يل  �سدر  ال�سعر  ففي  اأعمال،  عدة  يل  �سدرت   
بعن�ان : "مر�سى ال�داد" وجمعت فيه الق�سائد التي كتبتها 
ال�داد حتديًدا كتبتها  يف مرحلة اجلامعة، وق�سيدة مر�سى 
"للحنني  دي�ان:  اإىل  اإ�سافة  اجلامعة،  يف  تخرجت  عندما 

بقية"، ودي�ان: "يا اأكرثي واأقلي"، ودي�ان: "واأظن اأنا". 

لديك م�شرية حافلة بالإجناز�ت، فما �أهم �جلو�ئز �لتي   
ح�شلت عليها؟ 

�سم�سة  ال�سيخة  "جائزة  منها:  عديدة  ج�ائز  على  ح�سلت   
الذهبية"  "الري�سة  وجائزة  املبدعات"،  للن�ساء  �سهيل  بنت 
ال�سعراء  بني  املناف�سة  يف  االأول  املركز  على  وح�سلت 
املركز  على  ح�سلت  كما  االإماراتيني،  وال�سعراء  االإيطاليني 
الثاين يف برنامج "اأمري ال�سعراء" وكنت اأول �ساعرة عربية 
ت�سل اإىل املركز الثاين، وم�ؤخًرا ح�سلت على جائزة ال�سارقة 

اخلليجية".  املراأة  "الإبداعات 

هل من ن�شائح تقدمينها ل�شباب �ل�شعر�ء؟   

فالت�ا�سع  الت�ا�سع،  هي  ال�سعراء،  ل�سباب  االأوىل  ن�سيحتي   
يرفع من قدر �ساحبه، فال يطلق ال�ساعر على نف�سه االألقاب 
بل يرتك هذا االأمر للنقاد واملجتمع، فهم من يطلق�ن عليه 
لقب �ساعر، كاتب،...اإلخ، واأن يك�ن حتت عباءة املتعلم الذي 

ال يزال يبحث ويريد اأن يتعلم. 

واالإطالع  القراءة  على  احلر�س  فهي  الثانية  ن�سيحتي  اأما   
االأدبي على منجزات ال�سعراء، فعلى ال�ساعر اأن يقراأ ويتعرف 
من هم ال�سعراء، فلالأ�سف ال�سديد بع�س ال�سعراء اجلدد ال 
يعرف�ن حتى ال�سف الذي ي�سبقهم يف ال�سعر، فعندما يقال 
تكن  مل  اإذا  كتبت  فكيف  الأحد،  اأقراأ  ال  اأنا  يق�ل  تقراأ؟  ملن 

تقراأ؟! فالقراءة واالطالع ي�سهمان يف تط�ير  ال�سخ�سية. 

�سديد  يك�ن  اأن  ال�ساعر  على  يجب  االأخرية  ن�سيحتي  اأما   
من  وذلك  ب�سكل الئق،  ودولته  احلر�س على متثيل جمتمعه 
خالل عر�س ما يكتبه ال�ساعر على االآخرين، وذلك من باب 
ي�سهم ذلك يف  والن�سح من قبل املخت�سني، حيث  امل�ساركة 
ونعتز   – حمافظة  جمتمعات  فك�ننا  ن�سره،  يتم  ما  معرفة 
بذلك- يجب معرفة ما ي�سلح طرحه للقارئ، وما ال ي�سلح. 

يف اخلتام ال ي�سعنى اإىل اأن اتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير   
�سدرها  و�سعة  وقتها  على  املطريي  �سيخة  االأديبة  لالأ�ستاذة 
الإجراء هذا احل�ار ، متمنني لها املزيد من التف�ق والنجاح. 

“كنت �أول �مر�أة عربية ت�شل �إىل �ملركز 
�لثاين يف م�شابقة �أمري �ل�شعر�ء”

“بلغ من حبي جلامعة �لو�شل 
�أن �أطلقت ��شم �أول دو�ويني : 

�لود�د"  "مر�شى 
وق�شدت بها جامعة �لو�شل”
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عن  حما�شرة  �لو�شل  جامعة  يف  �لثقافية  �للجنة  نظمت 

�لدكتورة  فيها  حتدثت  و�حلجاج(  )�لبالغة  بعنو�ن:  ُبعد 

عمارّية حاكم �أ�شتاذة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، كلية 

�لآد�ب جامعة �لدكتور مولي �لطاهر - �جلز�ئر، وقدمها 

د. علي �شديقي وذلك م�شاء �لأربعاء 23-2-2022م.

كعلم  بالبالغة  �لعتناء  �أن  �إىل  عمارّية  �لدكتورة  �أ�شارت 

للبالغة  يحتاج  �لإن�شان  و�أن  �لإ�شالم،  ظهور  مع  بد�أ 

معنى  �إي�شال  على  تدل  فالبالغة  �لآخر،  مع  للتو��شل 

قارًئا.  �أم  �شامًعا  �أكان  �شو�ء  �ملتلقي،  �إىل  كاماًل  �خلطاب 

البالغة واحلجاج 
يف جامعة ال��صل

�ملعنى  �إي�شال  ي�شتطيع  �لبالغة  ميتلك  حينما  فالإن�شان 
�أهمية  �أي�شا فالبالغة لها  �مل�شتمع باإيجاز ويوؤثر فيه  �إىل 
�لبالغة  �إىل  تطرقت  ثم  و�ملحا�شر�ت،  �خلطب  �إلقاء  يف 
1958 على يد  "�حلجاج" و�لذي ظهر يف عام  �أو  �جلديدة 
و�لتد�ول  و�لتاأثري  �لإقناع  هو  منها  و�لغر�س  "بريملان" 
للبالغة  �أ�شا�شية  وظيفة  �لإقناع  و�لتخاطب.  و�لتو��شل 
فنية  �شور�ً  لي�شت  �لبالغية  و�ل�شور  �لتاأثري،  ولي�س 
يف  �شائد  هو  كما  فقط  �لإمتاع  وظيفتها  وتزينية  جمالية 
�ملناق�شة  باب  �ملحا�شرة فتح  �لتقليدية. ويف ختام  �لبالغة 

�أمام �حل�شور من طلبة �جلامعة و�أ�شاتذتها.
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نظم ق�شم �لأن�شطة �لطالبية بالتعاون مع عمادة �شوؤون �لطلبة �شباح �خلمي�س 3-2-2022 ور�شة 
بعنو�ن: )نافذة �إىل �لإعالم( قدمتها �لطالبة �آلء و�شفي، و�شارك فيها �لطالب وجيه حممد غز�ل 
ب�شار�ت، وحتدثت يف  �أحمد  و�لدكتور  �لإعالمي،  بالنادي  �لعامة و�لإعالم  �لعالقات  رئي�س جلنة 
و�ملهار�ت،  �لإعالم  �أحمد، عن مفهوم  و�أ�شماء  مو�شى  و�أمل  �ل�شمد،  عبد  �لطالبات خلود  �لور�شة 
عزت  رهف  �لطالبات  تناولت  ثم  �جل�شد،  لغة  وماهية  �لإعالمي،  يف  تو�فرها  �لو�جب  و�ل�شمات 
و�جلمهور،  و�لإعالم  �لإبد�عية  �لإعالمية  �لأفكار  �شناعة  حمد�ن  علي  و�شند�س  حممد  و�إينا�س 
وثقافة �حلو�ر ومهار�ت �لإعالم �جلديد. ح�شر �لور�شة يف ق�شم �لأن�شطة �لطالبية عدد من طلبة 

وطالبات �جلامعة.

نافذة اإىل الإعالم
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باجلامعة  الطالبي  باملجل�س  العامة  العالقات  جلنة  نظمت 
�سباح االثنني 14-3-2022م بالقاعة العامة حما�سرة بعن�ان: 
عبد  الدكت�ر  فيها  الي�مية" حتدث  حياتنا  على  اخل�اطر  "اأثر 
الروؤوف حممد اأ�ستاذ م�سارك يف العقيدة ومقارنة االأديان بكلية 
عميد  ب�سناق  اأحمد  الدكت�ر  وح�سرها  االإ�سالمية،  الدرا�سات 

كلية الدرا�سات االإ�سالمية، وقدمها الطالب وجيه حممد. 

اأمة  الطالبة  بداأت  اجلامعة،  طالبات  من  عدد  فيها  �سارك 
العليم القا�سي بتعريف اخل�اطر وما يرد على ال�سمري والقلب 
منها، وقدمت لها تق�سيًما على النح� االآتي: خ�اطر )اإميانية - 
اأ�سباب حي�ية  فمنها  اأ�سباب اخل�اطر  اأما  نف�سية(   - �سيطانية 
ووراثية وبيئية، واأ�سارت الطالبة عائ�سة اأحمد ال�س�يد اإىل تاأثري 
ال��س�ا�س على نف�س االإن�سان ودفعها لل�ق�ع يف املحرمات، وتناولت 

اأثر اخل�اطر على حياتنا الي�مية

الطالبة مروة، حكم اخل�اطر التي ترد على قلب امل�سلم، وذكرت 
وحتدثت  اخل�اطر،  لدفع  القراآنية  االآيات  الغن�ي  اآية  الطالبة 
الطالبة مروة خاطر عن اأ�سل ال��ساو�س وكيفية التخل�س منها، 
والطالبة �سفاء امل�سري، حتدثت عن م�سادر اخل�اطر وطرق 

دفعها.

فيما اأ�سار الدكت�ر عبد الروؤوف حممد اإىل �سرورة التمييز بني 
اخل�اطر، )وه� ما يرد على القلب من اأفكار( فمعظم االأمرا�س 
النف�سية تبداأ بخاطرة، فهناك خاطرة "اخلري" وخاطرة "ال�سر" 
اخل�اطر،  ملفه�م  علمًيا   ت��سيًحا  الروؤوف  عبد  الدكت�ر  وقدم 

واأ�سبابها، واأق�سامها وطرق دفعها والتعامل معها. 

وطالبات  طلبة  اأمام  املناق�سة  باب  فتح  املحا�سرة  ختام  ويف 
اجلامعة. 
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�ملو�فق  �لأربعاء  �شباح  �ملجتمع  خدمة  �إد�رة  نظمت 

�ملحرتف" قدمها  "�مل�شور  بعنو�ن:  ور�شة  16-3-2022م 

�مل�شور و�ملدرب مبارك �لكياين، وح�شرها عدد من طلبة 

�جلامعة وطالباتها. 

اإدارة خدمة املجتمع 
بجامعة ال��صل 

تنظم ور�صة امل�ص�ر املحرتف

يف  خطوة  �أول  �أن  �إىل  �لكياين  مبارك  �ملدرب  و�أ�شار 
�لت�شوير تبد�أ مبعرفة �لكامري� و�إعد�دتها، وحتدث عن 
وح�شا�شية  �لغالق،  و�شرعة  �لعد�شة  فتحة  بني  �لعالقة 
�لعد�شة "�لأيزو". وقدم �شرًحا للقو�عد �لعامة لأ�شاليب 
وقاعدة  �لتثليث،  وقاعدة  �لتكوين،  ومنها:  �لت�شوير 
بع�س  وذكر  �لتوجيه.  وقاعدة خطوط  �ملزودج.  �لتاأطري 

�لأخطاء �لتي يجب جتنبها عند �لت�شوير.
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تنمية  هيئة  مع  بالتعاون  الطالبية،  االأن�سطة  ق�سم  نظم 
)العمل  العمل  فريق  بناء  بعن�ان:  ت�ع�ية  ور�سة  املجتمع 
15-3-2022م،  الطالبي اجلماعي( �سباح الثالثاء امل�افق 

 2022-3-17 اخلمي�س  �سباح  ال��سل  جامعة  مكتبة  نظمت 

دولة  يف  القراءة  �سهر  مع  بالتزامن  مًعا"  "لنقراأ  فعالية 

هيئة تنمية املجتمع وجامعة ال��صل 
تنظمان ور�صة بناء فريق العمل

ال��صل تقراأ

قدمها الدكت�ر م�سطفى ح�سن، اخت�سا�سي العالج النف�سي 
اجلامعة  طلبة  من  عدد  وح�سرها  االإدمان،  مر�سى  وتاأهيل 

وطالباتها. 

العلم  اإثراء  يف  ت�سهم  التي  للمبادرات  ودعًما  االإمارات، 
الطالبة/ خل�د  اأدارت اجلل�سة  واملعرفة لدى طلبة اجلامعة، 
وطالباتها،  اجلامعة  طلبة  من  عدد  مب�ساركة  ال�سمد،  عبد 
بقراءتها  قام�ا  التي  والروايات  للكتب  ا  الذين قدم�ا ملخ�سً
بالرحيل"،  "ال�سماح  اأماين معتز  الطالبة  وعر�سها، فقدمت 
ال�سعدي  �ساحلة  "املعجزة" والطالبة  حممد  حياة  والطالبة 
القلم"  وحي  "من  حممد  منار  والطالبة  الثانية"  "حياتك 
اأعدائي"، والطالبة �سناء زهري  "كلهم  والطالب وجيه غزال 
"جثة يف املكتبة" والطالبة  "الب�ؤ�ساء" والطالبة هبة ممدوح 

ندى داود "رجال يف ال�سم�س".
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نتفي�ؤ يف هذه االأيام املباركة ظالل �سهر رم�سان املبارك، 
�سهر ف�سله اهلل �سبحانه وتعاىل على �سائر ال�سه�ر اإال �سهر 
اهلل احلرام "حمرم"، فيه نزل خري كتاب من �سابع �سماء 
على خري االأنبياء، يف ليلة غراء هي خري ليايل العام "ليلة 
القدر"، مع ملك ه� خري املالئكة "جربيل عليه ال�سالم"، 
العليَّة،  واملنزلة  واملكانة  العظمة  هذه  بذلك  فاكت�سب 
والنا�س يف هذا ال�سهر ما بني ظامل لنف�سه ومقت�سد و�سابق 
ك�سائر  رم�سان  �سهر  عليه  مير  من  فمنهم  باخلريات، 
اأعلى  واآخر  �سيئا،  وبركاته  خرياته  من  ينهل  ال  ال�سه�ر 
درجة منه مقت�سد يتزود من خريات هذا ال�سهر لكن مبا ال 
يليق بعظمته وقدره، واأما ال�سابق باخلريات فه� الذي جعل 
ال�سهر  ج لالآخرة، حيث يعرف قيمة  رم�سان مدر�سة تخرُّ
وف�سله واالأجر العظيم الذي يح�سل عليه ال�سائم القائم، 
من  الرقاب  وعتق  الدرجات،  ورفعة  ال�سيئات،  تكفري  من 
ف�سيلة  كل  نيل  الف�سيل يف  الزمان  في�ستغل هذا  النريان، 
واجتناب كل رذيلة، والرتفع عن �سفا�سف االأم�ر؛ كي ي�سبق 
االأزمان  اغتنم  من  فيه  يظهر  ي�م  التغابن؛  ي�م  االأقران 

وال�سيطان...  نف�سه  له  �س�لت  للرحمن، ومن  يقربه  ما  يف 

والزاد  ط�يل  ال�سفر  فاإن  الهمة،  والهمة  البدار،  فالبدار 

اإىل  فلينظر  اهلل  عند  منزلته  يعرف  اأن  اأراد  ومن  قليل، 

قربه منه �سبحانه؛ فاإن قرب امل�ؤمنني منه ي�م القيامة على 

قدر ان�سغالهم به وحمبتهم له يف احلياة الدنيا، فمنهم من 

ذلك،  دون  ومنهم  وع�سيا،  بكرة  الرحمن  وجه  اإىل  ينظر 

على  وندمنا  �سابق  رم�سان  كل  نهاية  يف  حالنا  ولنتذكر 

تف�يت الكثري من اللحظات التي كنا ن�ستطيع بها التزود من 

لليل  وقيام  وتالوة  و�سدقة  وذكر  ا�ستغفار  من  احل�سنات؛ 

ودعاء، فلنحذر من الفت�ر يف الطاعات واإ�ساعة االأوقات، 

من  والعاجز  امل�ت،  بعد  ملا  وعمل  نف�سه  دان  من  فالكي�س 

اأتبع نف�سه ه�اها ومتنى على اهلل االأماين، ونع�ذ باهلل من 

اأن نك�ن فيمن قال فيهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "رغم 

اأنف رجل دخل عليه رم�سان ثم ان�سلخ قبل اأن يغفر له"، 

�سرر  على  اإخ�انا  االأعلى  فردو�سه  يف  واإياكم  اهلل  جمعنا 

متقابلني ووالدينا وامل�سلمني.

يف رحاب �صهر رم�صان

اأ. د. اإياد اأحمد اإبراهيم
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�شاق  فاأ�شماها  �عتباطية  لرو�يته  �ملوؤلف  ت�شمية  تكن  مل 
لها  �إىل مكان معني،  تنتمي  �لتي ل  �لنبتة  �لبامبو هذه 

قدرة عجيبة على �لتاأقلم يف �أي مكان، يف تربة �أو ماء.

عي�شى �لطاروف �أو خو�شيه بطل �لرو�ية يعي�س يف �شر�ع 
�لكويت  �إىل  يعود  كويتي  و�أب  فلبينية  �أم  من  وتخبط، 

ليفاجاأ باجلفاء و�ملعاملة �لقا�شية من عائلة و�لده.

�أهو  يعرف  ل  د�خلي  بل  فح�شب  خارجًيا  لي�س  �شر�عه 
عي�شى �أم خو�شيه، فلبيني �أم كويتي، م�شلم �أم م�شيحي. 

�أنه  فاعلم  �شخ�شية،  من  باأكرث  رجاًل  �شادفت  ما  "�إذ� 
يبحث عن نف�شه يف �إحد�ها، لأنه بال �شخ�شية". 

حاله كحال نبتة �شاق �لبامبو جذوره غري متاأ�شلة.

 عي�شى �ختار �ملوؤلف هذ� �ل�شم على بطل رو�يته ل�شببني 
فا�شم  �ل�شالم  عليه  عي�شى  �مل�شيح  با�شم  تيمًنا  �لأول: 

قراأت لك
رواية �صاق البامب� 

للم�ؤلف �صع�د ال�صنع��صي

�أما  و�مل�شيحية،  �لإ�شالمية  �لديانتني  يف  مقد�س  عي�شى 
�شباك  من  نوع  هو  و�لطاروف  �لطاروف  فهي  عائلته 
�لذي  و�ملجتمع  �لعائلة  �شر�ك  يف  علق  وعي�شى  �ل�شيد 
لإثبات  طويلة  معاناة  بعد  و�شكله،  �ختالفه  يتقبل  مل 
�لأمر  نهاية  ويف  �لكويتي،  �ملجتمع  يف  ولالندماج  نف�شه 
يعود �إىل �لفلبني، ويكّون �أ�شرة، تنتهي �لرو�ية مب�شاهدة 
عي�شى مبار�ة كرة �لقدم بني �ملنتخب �لكويتي و�ملنتخب 
�لفلبيني وفوز �ملنتخب �لكويتي، على �لرغم من �أن حدث 
ذكره  ور�ء  من  غاية  للموؤلف  باأن  فاأرى  حقيقي  �ملبار�ة 
فكاأنه بفوز �ملنتخب �لكويتي فازت �لعاد�ت و�لتقاليد ويف 

هزمية �ملنتخب �لفلبيني هزمية عي�شى.

تزيل  �إنها  �إذ  �لو�قعي،  �لجتاه  �إىل  �لرو�ية  هذه  تنتمي 
�لعديد  �لكويتي وتناق�س  �ملجتمع  �لق�شور وتتعمق د�خل 
مثل  �لعربي  �لعامل  ويف  فيه  �ملجتمعية  �لق�شايا  من 
يف  �ملر�أة  م�شاركة  و  �أجنبيات  من  و�لزو�ج  �لعن�شرية 
�لقطاع �ل�شيا�شي وغريها، يف نظرة ت�شاوؤمية على �ملجتمع 

وعاد�ته وتقاليده �لغابرة.

�لرو�ية حائزة على جائزة �لبوكر.

الطالبة ندى داوود 
�سنة رابعة لغة عربية
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نظمت اللجنة الثقافية يف جامعة ال��سل �سباح اخلمي�س 10-3-2022م يف القاعة العامة حما�سرة 

ثقافية بعن�ان: )العلم احلديث واأثره يف فهم ن�س��س ال�سريعة( حتدث فيها االأ�ستاذ الدكت�ر: اإياد 

اإبراهيم، اأ�ستاذ الفقه واأ�س�له بكلية الدرا�سات االإ�سالمية،  وقدمها الدكت�ر: �سريف عبد العليم.

اإياد اإبراهيم عن مفه�م املتغري والثابت يف الفقه، ح�سب الع�س�ر واالأزمان، وقدم  حتدث الدكت�ر 

لبناء  العلمية  احلقائق  �س�ابط  اإىل  واأ�سار  ال�سرعية،  باالأحكام  وعالقتها  العلمية  للحقيقة  تعريًفا 

االأحكام ال�سرعية على معطياتها، وقدم مثااًل للتطبيقات الفقهية بناًء على معطيات احلقائق العلمية 

اأمام احل�س�ر من طلبة اجلامعة  املناق�سة  "مراحل تخلق اجلنني". ويف ختام املحا�سرة فتح باب 
واأ�ساتذتها.

العلم احلديث واأثره يف فهم ن�ص��س ال�صريعة
” ثقافية  “ حما�صرة 
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كلية الآداب ت�صدر العدد الأول
من جملة فكر ومعرفة 

�أ�شدرت كلية �لآد�ب �لعدد �لأول من جملة "فكر ومعرفة" 

�لإمار�ت  دولة  يف  و�ملعرفية  �لبحثّية  �حلركة  لإثر�ء 

�لعربية  �لأقطار  ويف  خا�س،  ب�شكل  �ملتحدة  �لعربية 

ملجلة  �لبحثي  �لإجناز  وياأتي  عام.  ب�شكل  و�لإ�شالمية 

�لبحثّية  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  �شمن  ومعرفة"  "فكر 

على  �جلامعة  تعمل  �إذ  �لو�شل،  جامعة  تتبناها  �لتي 

�ملعا�شرة،  �ملنهجية  �ملمار�شات  �أحدث  متكني �ملعرفة وفق 

مبا يقدم تاأ�شي�ًشا علمّيا مرموًقا يحّقق متطلبات �لأجيال 

�ملمتد  �لعريق  وتر�ثهم  بتاريخهم  ويربطهم  �مل�شتقبلية، 

عرب قرون طويلة.

و�أو�شح �لأ�شتاذ �لدكتور حممد عبد �حلي رئي�س حترير 

"فكر ومعرفة" تن�شر �لبحوث �لأ�شيلة  �أّن جملة  �ملجلة 

و�لفرن�شّية،  و�لإجنليزية،  �لعربية،  �لثالث:  باللغات 

من  �لباحثني  متّكن  متينة  علمّية  معايري  �ملجلة  وت�شع 

و�لعاملي  �لعربي  �ملتلقي  �إىل  �لبحثّية  منجز�تهم  تقدمي 

�عتبار�ت  ويقيم  �ملعريّف  بالنفتاح  يّت�شم  منهٍج  وفق 

�أّن  �أّكد  كما  �لعلمّية،  �لبحثّية  لال�شرت�طات  �أكادميية 

�شتمّثل  �لبحثّي  منهجها  وفق  ومعرفة"  "فكر  جملة 

منطلًقا مهًما للباحثني يف جمالت �لعلوم �لإن�شانّية

نائب  توكال  خالد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �أّكد  جانبه  ومن 

فكر  جملة"  �أّن  �لعلمي  �لبحث  ل�شوؤون  �جلامعة  مدير 

جمال  يف  ر�ئدة  لنطالقة  حمّفزة  بوؤرة  هي  ومعرفة" 

�إّن  �إذ  نطاق،  �أو�شع  على  �ملعرفة  ون�شر  �لعلمّي  �لتمكني 

تغيري�ت  �إحد�ث  على  رئي�س  ب�شكل  تن�شّب  �ملجلة  روؤية 

منهجية يف تلقي �ملعرفة و�إجنازها مبا يتو�فق مع �أ�ش�س 

�لبتكار �لعاملي، ومبا يحّقق م�شاحة رحبة لعبقرّية �ملنجز 

�لإمار�تي يف جمال �لعلوم �لإن�شانّية.
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يف  �لدكتور�ه  درجة  على  �لنعيمي،  حممد  �شيخة  �لباحثة  ح�شلت 

�لقاعة  ناق�شتها ح�شورًيا يف  �لتي  ر�شالتها  و�لنقد عن  �لأدب  تخ�ش�س 

وعنو�نها:  22-2-2022م  �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �لو�شل  بجامعة  �لعامة 

"�لق�ش�س يف �لقر�آن �لكرمي �شورة �لأعر�ف �أمنوذًجا - در��شة يف �ملو�شوع 
و�لبناء" بتقدير "ممتاز ". تكونت جلنة �ملناق�شة من: �أ.د. حممد عبد 

 - قبيالت  نز�ر  �أ.د.  د�خلًيا،  ومناق�ًشا  رئي�ًشا  �لو�شل-  جامعة   - �حلي 

جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية، �أبوظبي- مناق�ًشا خارجًيا، �أ.د. 

�لطيب �لوز�ين - جامعة �لو�شل - مناق�ًشا د�خلًيا، �أ.د �أحمد رحماين - 

جامعة �لو�شل - م�شرًفا، د. لطيفة �حلمادي - جامعة �لو�شل - م�شرًفا 

م�شاعًد�.

مناق�صة ر�صالة الباحثة �صيخة النعيمي
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ح�شل �لباحث جمال عبد �لقادر �ل�شحي، على درجة �لدكتور�ه بتقدير 

ممتاز يف تخ�ش�س �ل�شريعة �لإ�شالمية عن ر�شالته �لتي ناق�شها ح�شورًيا 

2-3-2022م  �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �لو�شل  بجامعة  �لعامة  �لقاعة  يف 

وعنو�نها: "��شتدر�كات �بن �ملنذر يف كتابه �لأو�شط من كتاب �لبيوع �إىل 

نهاية كتاب �لتفلي�س در��شة فقهية مقارنة". تكونت جلنة �ملناق�شة من: 

د. �إبر�هيم ربابعة - جامعة �لو�شل- رئي�ًشا ومناق�ًشا د�خلًيا، �أ.د. فهد بن 

مهنا �لأحمدي - �جلامعة �لإ�شالمية، �ملدينة �ملنورة - �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية - مناق�ًشا خارجًيا، �أ.د. ماهر ذيب - جامعة �لو�شل - مناق�ًشا 

د�خلًيا، �أ.د زياد �لفهد�وي - جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة الباحث جمال ال�صحي
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ح�شلت �لباحثة �شقرة ر��شد �شلطان، على درجة �ملاج�شتري يف تخ�ش�س 

�لقاعة  يف  ح�شورًيا  ناق�شتها  �لتي  ر�شالتها  عن  �لإ�شالمية  �ل�شريعة 

وعنو�نها:  11-3-2022م  �ملو�فق  �جلمعة  يوم  �لو�شل  بجامعة  �لعامة 

بن  �للطيف  عبد  بن  ملحمد  �لهد�ية  م�شائل  يف  �لرو�ية  وقاية  "�شرح 

عبد �لعزيز بن ملك )ت 854 هـ( من �أول كتاب �لغ�شب �إىل نهاية كتاب 

". تكونت جلنة �ملناق�شة من:  "ممتاز  �ل�شيد در��شة وحتقيًقا" بتقدير 

د. عماد �لتميمي - جامعة �لو�شل- رئي�ًشا ومناق�ًشا د�خلًيا، د. ح�شاين 

حممد نور حممد - جامعة �ملدينة �لعاملية، م�شر- مناق�ًشا خارجًيا، د. 

�شريف عبد �لعليم حممود - جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة الباحثة �صقرة �صلطان
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