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امل�صرف على الإ�صدار
�أ. د. خالد توكال

رئي�س هيئة التحرير
د. �أحمد ب�شار�ت

اأع�صاء هيئة التحرير
�أ. د. �إياد �إبر�هيم

د. �أحمد خالدي

�أ. �أحمد �شفيق

�أ. نوف �ل�شيعري

�أ. ليلى عقون

�لطالبة/رمي �حل�شو�ين

�لطالبة/�أمة �لعليم حممد عبده

�لطالبة/مرمي �أحمد باعمر
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اقراأ يف هذا العدد

جمل�س �أمناء جامعة �لو�شل ي�شادق على   
�عتماد منح 16 درجة علمية.

بدبي  �لو�شل  جامعة  بني  علمي  تعاون   
�شليمان  موالي  �ل�شلطان  وجامعة 

باملغرب.

للدر��شات  �الأول  �لدويل  �ملوؤمتر  فعاليات   
�جلامعة  مع  بال�شر�كة  �الإ�شالمية 

�لقا�شمية.

موؤمترها  تفا�شيل  تعلن  �لو�شل  جامعة   
�لدويل �لثاين للغة �لعربية.

م�شطفى  �لدكتور  �الأ�شتاذ  مع  لقاء   
 - ليدز  بجامعة  �للغويات  �أ�شتاذ  لهاليل، 

بريطانيا.

جنوم �إمار�تية م�شيئة - د. ح�شة �لكتبي.  
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البحث العلمي يف جامعة الو�صل

وت�شجع  ق�شوى،  �أولوية  �لعلمي  �لبحث  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  تويل 
�جلامعات على �لنهو�ض به وتطويره وحت�شني خمرجاته �لبحثية. ولأن جامعة 
�لو�شل جزء ل يتجز�أ من هذه �لدولة �لفتية، و�إمياًنا منها بدور �لبحث �لعلمي 
يف بناء �لدولة �لإمارتية، فقد �هتمت به منذ �إن�شائها عام 1986، بو�شفه �إحدى 
مهام �جلامعة بجانب �لعملية �لتعليمية وخدمة �ملجتمع. بل �إن مديرها �شعادة 
ر �لهيكل �ملوجود با�شتحد�ثه نيابة للبحث  �أ.د. حممد �أحمد عبد �لرحمن قد طوَّ
�لعلمي، موجًها �إىل �شرورة �أن تكون �خلطة �ل�شرت�تيجية للبحث �لعلمي معربة 

عن طموح �ملرحلة، وقائدة مل�شرية �لتطوير و�لتح�شني. 

وقد �هتمت �جلامعة مبحاور بحثية متعددة منها، حمور �ملطبوعات مبا ي�شمله من جمالت علمية حمكمة تدعمها �جلامعة 
دعًما كاماًل، وم�شروعات مثل �لكتاب �لعلمي، ون�شر �لر�شائل �لعلمية. ثم حمور �ملوؤمتر�ت �لتي تنظمها �جلامعة وت�شت�شيف 
فيها �لباحثني من جميع �أنحاء �لعامل. �أما حمور م�شادر �ملعلومات فقد و�شعت �جلامعة من مفهومه، فتبنت م�شروعني 

كبريين للمكتبات �لإلكرتونية، بجانب تزويد �ملكتبة مبختلف �لكتب من �ملعار�ض �لتي تقام على �أر�ض �لدولة وخارجها. 

وذلك بالإ�شافة �إىل �إن�شاء مر�كز بحثية تركز على �إجناز بحوث متخ�ش�شة لها �شمة �لعاملية، فمركز �لدر��شات �لل�شانية 
و�ل�شردية يهتم بهذين �ملجالني، ومركز بحوث �ل�شنة �لنبوية، يهتم باحلديث �ل�شريف، و�ل�شنة �لنبوية �ملطهرة، �أما مركز 
�ل�شطناعي  �لذكاء  ��شتثمار  �إىل  �لأ�شا�ض  يف  ويهدف  �لتكنولوجي،  �لغد  نحو  �نطالق  فهو  �ل�شطناعي،  �لذكاء  بحوث 

خلدمة �لعلوم �لإن�شانية. 

وكذلك عمدت �جلامعة �إىل عقد �تفاقيات مع موؤ�ش�شات علمية وبحثية لتو�شع د�ئرة م�شاركة من�شوبيها من �أع�شاء هيئة 
�لإمار�ت  دولة  �أر�ض  على  �ملعرفة  �إنتاج  يف  �إ�شهاًما  يكون  ما  �لبحوث  من  فينتجون  �لعليا،  �لدر��شات  وطالب  �لتدري�ض 

�لعربية �ملتحدة. 

و�جلامعة تدعم من�شوبيها من �أع�شاء هيئة �لتدري�ض وطالب �لدر��شات �لعليا يف �لن�شر �لدويل يف �ملجالت �مل�شنفة يف 
قو�عد �لبيانات �لعاملية وتدعم من ي�شارك يف موؤمتر�ت د�خل �لدولة وخارجها، كما �أنها ت�شجع على تكوين فرق بحثية 
ي�شارك فيها �أع�شاء هيئة �لتدري�ض وطالب �لدر��شات �لعليا زمالءهم �ملخت�شني من جامعات عاملية لها ت�شنيف متقدم؛ 

لإجناز بحوث متخ�ش�شة �أو بينية، ملبية يف ذلك حاجات �ملجتمع �لإمار�تي. 

أ. د. خالد توكال
نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي
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�شادق جمل�ض �أمناء جامعة �لو�شل على منح )16( درجة علمية 
يف برناجمي �ملاج�شتري و�لدكتور�ه وذلك يف �جتماعه �ل�شاد�ض 
�لطاير  حميد  �أحمد  معايل  برئا�شة  عقد  �لذي  �لعام  لهذ� 
�ملو�فق  �خلمي�ض  �شباح  �جلامعة  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

2022/05/26م.

و�شعادة/  �ل�شويدي،  عي�شى  /حممد  �شعادة  �لجتماع  ح�شر 
�أحمد عتيق �جلمريي، و�شعادة �لدكتور/ حممد �شامل �ملزروعي، 
و�شعادة �لدكتور/ جمال حممد �ملهريي، و�شعادة �لدكتور/ �شعيد 
�لرحمن  عبد  �أحمد  /حممد  �لدكتور  و�شعادة  حارب،  �هلل  عبد 

مدير �جلامعة.

�شعيه  �إطار  يف  �لأمناء  جمل�ض  �إن  �لطاير  �أحمد  معايل  وقال 
مع  يتو�فق  ور�شالة جديدتني مبا  روؤية  �عتمد  �مل�شتمر،  للتطوير 
�أهد�ف �جلامعة وم�شاهمتها يف تنمية �ملجتمع وتعزيز �ل�شر�كة 

�لبحث  جمالت  وتطوير  �ملجتمعية 
�لتطبيقي �لذي يعزز �لبتكار وريادة 
�لبحثية  �لقدر�ت  وتعزيز  �لأعمال، 
لتاأهيل  �لإبد�عي  �لتفكري  وتطوير 
كو�در متخ�ش�شة ل�شوق �لعمل �ملحلي 

و�لإقليمي. 

�ملعدل،  �لتنظمي  �لهيكل  �عتمد  كما 
�خلطة  على  ا  �أي�شً �ملجل�ض  و�شادق 
 -  2021( للجامعة  �ل�شرت�تيجية 
مهام  و�عتمد  ومو�زنتها،  2026م( 

�لزمنية لدورة  �لأمناء و�ملدة  جمل�ض 
�ملجل�ض.

النحو  على  عليها  امل�صدق  العلمية  الدرجات  وجاءت 
الآتي: 

�لدر��شات  كلية  يف  درجات   )9( منها  علمية  درجة   )16(
�لإ�شالمية: )7( درجات علمية يف برنامج �ملاج�شيرت، ودرجتان 
علميتان يف برنامج �لدكتور�ه يف �ل�شريعة �لإ�شالمية )تخ�ش�ض 
�لفقه و�أ�شوله(. و)7( درجات علمية يف كلية �لآد�ب: منها )3( 
درجات يف برنامج �ملاج�شتري تخ�ش�ض )�لأدب و�لنقد(، و)4( 
درجات يف تخ�ش�ض )�للغة و�لنحو(، وبذلك بلغ عدد خريجي 
منهم  ومتخرجة:  متخرًجا   )303( �لآن  حتى  �لعليا  �لدر��شات 
)211( يف برنامج �ملاج�شتري، و )92( متخرًجا ومتخرجة من 
بر�مج  يف  �ملنتظمني  �لطلبة  عدد  �أن  يذكر  �لدكتور�ه،  برنامج 

�لدر��شات �لعليا )147( طالًبا وطالبة.

جمل�س اأمناء جامعة الو�صل 
ي�صادق على اعتماد منح 16 درجة علمية 

معايل �أحمد حميد �لطاير نائب رئي�س جمل�س �أمناء �جلامعة
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�شباح  بدبي  �لو�شل  جامعة  وقعت 
»عن  24-5-2022م،  �ملو�فق  �لثالثاء 
و�أكادميي  علمي  تعاون  �تفاقية  ُبعد«، 
�شليمان  مولي  �ل�شلطان  جامعة  مع 
�أو��شر  تعزيز  بهدف  وذلك  باملغرب، 
�لأكادميية  �ملجالت  يف  �لتعاون 
�لعلوم  وجمالت  و�لبحثية  و�لعلمية 
ووقع  �ل�شطناعي.  و�لذكاء  �لإن�شانية 
�لتفاقية كلٌّ من �لدكتور حممد �أحمد 
�لو�شل،  جامعة  مدير  عبد�لرحمن 
جامعة  رئي�ض  حمينة  نبيل  و�لدكتور 

�ل�شلطان مولي �شليمان، وبح�شور نو�ب مدير �جلامعة وعمد�ء 
�لكليات، ولفيف من �مل�شوؤولني من �جلانبني.

من  وبتوجيهات  ت�شعى  �جلامعة  �إن  �لو�شل:  جامعة  مدير  وقال 
�شر�كات  عقد  �إىل  �جلامعة  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض  �ملاجد  جمعة 
علمية مع جامعات مماثلة، بهدف تطوير �لأد�ء �لأكادميي بني 
�جلامعات، وتطوير �أدو�ت �لبحث �لعلمي، مبا يعود بالنفع على 
م�شرتكة،  علمية  بحوث  �إجناز  و�إىل  و�لباحثني،  �جلامعة  طلبة 

و��شتخد�م تقنيات �لذكاء �ل�شناعي.

�ل�شلطان  جامعة  رئي�ض  حمينة  نبيل  �لدكتور  قال  جانبه  ومن 
�ل�شر�كة  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتفاقية  هذه  �إن  �شليمان:  مولي 
و�لتعاون �لعلمي مع جامعة �لو�شل، و�لإفادة من �خلرب�ت �لعلمية 
و�لإ�شر�ف على  �لعليا،  �لدر��شات  و�لأكادميية خا�شة يف جمال 

�لر�شائل �لعلمية ومناق�شتها.

م�صاريع بحثية: 
�لبحثية  �مل�شاريع  على  �لإ�شر�ف  تبادل  على  �لتفاقية  ون�شت 
وندو�ت  در��شة  حلقات  وعقد  �مل�شرتكة،  و�لتعليمية  �لعلمية 

وخا�شة  �لعليا  �لدر��شات  و�لتعاون يف جمال  علمية،  وموؤمتر�ت 
وتبادل  عليها  و�لإ�شر�ف  وحتكيمها  �لبحوث  مناق�شة  جمال  يف 
�جلو�نب  وتن�شيط  �لعلمية  �مل�شاريع  وتقييم  �لتدري�ض،  خرب�ت 
�لثقافية و�مل�شاركة يف �لفعاليات، �لتي تهدف �إىل تنمية قدر�ت 

�لطلبة، و�شقل مهار�تهم.

بنود التفاقية: 
�لرب�مج  تطوير  جمال  يف  �خلربة  تبادل  �لتفاقية  بنود  وت�شم 
�لتعليمية وتنفيذها وتقييمها، وفق معايري �جلودة، وتبادل �إعارة 
�حلاجة  يالئم  مبا  �جلامعتني،  يف  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء 
�لتعليمية لكال �لطرفني، وتبادل �ل�شت�شار�ت و�خلرب�ء يف �شوؤون 
و�لن�شر،  �لعلمي  و�لبحث  �لتعلم  و�لتطوير وتكنولوجيات  �جلودة 
ون�شت  �ملعلومات.  وم�شادر  للكتب  م�شرتكة  معار�ض  و�إقامة 
�لثقايف  بالن�شاط  تتعلق  طالبية،  لقاء�ت  تنظيم  على  �لتفاقية 
وتنظيم  �أدبية،  لقاء�ت  عقد  �إىل  �إ�شافة  و�لفني،  و�لريا�شي 
�ملغربي  بالأدبني  للتعريف  �لإبد�عية  لالأعمال  نقا�ض  حلقات 

و�لإمار�تي.

تعاون علمي بني جامعة الو�صل بدبي 
 وجامعة ال�صلطان مولي �صليمان باملغرب 

�شعادة �أ. د. حممد �أحمد عبد�لرحمن مدير �جلامعة يوقع �تفاقية �لتعاون
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�نطلقت �شباح �لأربعاء 8-6-2022م، �أعمال �ملوؤمتر �لدويل 
بال�شارقة،  و�لقا�شمية  بدبي،  �لو�شل  جامعتي  بني  �مل�شرتك 
وناق�ض  �ل�شرعية«،  �لعلوم  و�أثره يف  �ملعا�شر  »�لو�قع  بعنو�ن: 
�لو�قع  يف  �ل�شرعية  �لعلوم  �أثر  �لعلمية،  جل�شاته  يف  �ملوؤمتر 
�مل�شتجد�ت  ح�شب  و�لتطور  �لتاأ�شيل،  حيث  من  �ملعا�شر، 

�لتكنولوجية و�لثقافية و�لقت�شادية.

�أكادمييني وباحثني  100 باحث وباحثة من  �ملوؤمتر   قّدم يف 
يف �لعلوم �ل�شرعية، ميثلون 22 دولة عربية و�إ�شالمية، ومن 
موؤ�ش�شات علمية مرموقة، ومعاهد ومر�كز بحثية ذ�ت تاأثري 
يف �لن�شاط �لبحثي، و�شهدت جل�شاته تقدمي 33 ورقة علمية 

حمكمة.

جمال  �لقا�شمية،  �جلامعة  مب�شرح  �ملوؤمتر  فعاليات  وح�شر 
�لطريفي رئي�ض �جلامعة �لقا�شمية، �أ.د. خليفة بوجادي نائب 
مدير �جلامعة لل�شوؤون �لأكادميية، و �أ. د. خالد توكال نائب 
�لدكتور  و�مل�شت�شار  �لعلمي،  �لبحث  ل�شوؤون  �جلامعة  مدير 

�لعدل  وز�رة  وكيل  باأعمال  �لقائم  �لنقبي  بحبوح  �شعيد 
�لإمار�ت  جمل�ض  رئي�ض  بيه  بن  �هلل  عبد  و�ل�شيخ  بالنيابة، 
لالإفتاء �ل�شرعي، ورئي�ض منتدى تعزيز �ل�شلم يف �ملجتمعات 
�مل�شلمة، وف�شيلة �لدكتور �أحمد �حلد�د كبري �ملفتني يف دبي، 

ولفيف كبري من �ملدعوين و�ملخت�شني.

ويف كلمته خالل �جلل�شة �لفتتاحية، رحب �أ. د. عو�د �خللف 
�ل�شخ�شيات  بكبار  �ملوؤمتر،  رئي�ض  �لقا�شمية  مدير �جلامعة 
من �حل�شور و�مل�شاركني، و�لذي ينظم بال�شر�كة بني جامعة 
�لتعاون  �أو��شر  لتعزيز  �لقا�شمية، حتقيقًا  �لو�شل و�جلامعة 

�لعلمي و�ملوؤ�ش�شي يف ما بينهما.

�جلامعة  لروؤية  حتقيقًا  ياأتي  �ملوؤمتر،  �نعقاد  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قو�عدها  �أر�شى  �لتي  �لقا�شمية، 
�لأعلى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 

حاكم �ل�شارقة، موؤ�ش�ض �جلامعة.

فعاليات املوؤمتر الدويل الأول للدرا�صات الإ�صالمية 
بال�صراكة مع اجلامعة القا�صمية 
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�ملوؤمتر،  خالل  من  ت�شعيان،  �جلامعتني  �أن  �خللف  و�أو�شح 
�إىل بيان دور �لعلوم �ل�شرعية يف �لتنمية �حل�شارية، و�لتطور 
�لفكري و�لجتماعي، وتاأكيد قدرتها على مو�كبة �لتطور�ت 
و�مل�شتجد�ت، وتقدمي �حللول و�لبد�ئل �ل�شرعية �ملت�شقة مع 
�لو�قع �ملعا�شر، يف عملية �شعي م�شتمر �إىل �إ�شالحه وتهذيبه 
�لعلوم  بني  �مل�شتمرة  �لعالقة  وتاأ�شيل  و�عتد�ل،  بو�شطية 
مع  �حتياجاتها،  وتنوع  �ملختلفة،  �لبيئات  وتطور  �ل�شرعية، 
�لعلوم  مو�كبة  دون  حتول  �أن  ميكن  �لتي  �لعقبات  ت�شخي�ض 

�ل�شرعية للو�قع، ومعرفة �شبل جتاوزها.

مدير  �لرحمن  عبد  �أحمد  حممد  �لدكتور  قال  جانبه،  ومن 
�إطار  يف  ياأتي  �ملوؤمتر،  هذ�  تنظيم  �إن  �لو�شل:  جامعة 
�لقا�شمية،  و�جلامعة  �لو�شل  جامعة  بني  �ملوقعة  �لتفاقيات 
�لعلمية  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  �إقامة  بنودها  بني  من  و�لتي 
و�شوًل  �جلانبني،  بني  �لتعاون  �أو��شر  يوطد  كما  �مل�شرتكة، 
وتطويع  �لعلمي،  �لبحث  تطوير  نحو  �مل�شرتكة  لالأهد�ف 
مبا  �مل�شتقبل،  و��شت�شر�ف  �لو�قع،  على  وتطبيقها  �أدو�ته، 

يعود بالنفع على �ملجتمع.

�لعلمية  �للجنة  رئي�ض  ب�شناق  �أحمد  �لدكتور  �أ�شار  وبدوره، 
�إىل  �ل�شابق،  �لإ�شالمية  �لدر��شات  كلية  وعميد  للموؤمتر، 
�لأكادمييني  من  منتقاة  �شفوة  قدمها  �ملوؤمتر  بحوث  �أن 
علمية،  معايري  على  بناًء  متعددة،  جن�شيات  من  و�لباحثني 
وعليه،  �لبحوث،  حتكيم  تولت  �لتي  �لعلمية  �للجنة  و�شعتها 
�ل�شرعي،  �لتاأ�شيل  بني  متنوعة  �ملوؤمتر  حماور  خرجت 

و�لتطبيق �لعملي يف در��شة �أبرز �مل�شتجد�ت �ملعا�شرة.

�ل�شلم  تعزيز  منتدى  رئي�ض  بيه،  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  وقدم 
�لذكي  �لتطبيق  عرب  مبا�شرة  كلمته  �مل�شلمة  �ملجتمعات  يف 
معاجلة  يف  و�أهميته  �لو�قع،  فقه  ملفهوم  موؤ�شاًل   ،zoom
�لنقل  من  �ل�شرعية  �لأدلة  و��شتعر�ض  �ملعا�شرة،  �لق�شايا 
�ملعا�شر،  بالو�قع  �ل�شرعية  �لعلوم  عالقة  تاأ�شيل  يف  و�لعقل 
و�شبط فقه �لو�قع مبنظومة من �ل�شو�بط �ل�شرعية �حلاكمة 
�لذي  �لكبري  �لدور  �إىل  د�عيًا  �لت�شريع،  مقا�شد  ليحقق  له، 
و�لتجارب،  �خلرب�ت  تبادل  يف  �ملوؤمتر�ت  هذه  مثل  تلعبه 
لدر��شة  �لبلد�ن،  �شتى  من  �لباحثني  بني  �لأو��شر  وتوطيد 

�لو�قع، وفق مبادئ �ل�شريعة �ل�شمحة.

�جلل�شة �لعلمية �الأوىل من �ملوؤمتر
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وحظي �ملوؤمتر بكلمة من معايل عبد �هلل بن �شلطان �لنعيمي 
وزير �لعدل، �ألقاها بالنيابة، �مل�شت�شار �لدكتور �شعيد بحبوح 
معاجلة  �أهمية  موؤكدً�  �لوز�رة،  وكيل  باأعمال  �لقائم  �لنقبي 
�لق�شايا �ملعا�شرة لتحقيق �لأمن بني �لأفر�د ويف �ملجتمعات، 
�لإ�شالمية،  �ل�شريعة  مبيز�ن  �لق�شايا  هذه  طرح  و�أهمية 
�ملجتمعات،  �أمن  تعزيز  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  دور  ومثمنًا 

و�لنهو�ض بها �إىل م�شاف �لدول �ملتقدمة.

وبعدها، �ألقى �أمني عام جممع �لبحوث �لإ�شالمية يف �لأزهر 
�أ�شار فيها  �ل�شريف، �لدكتور نظري حممد عياد، كلمته �لتي 
ت�شكل  عملية،  �أور�ق  من  يتناوله  وما  �ملوؤمتر،  �أهمية  �إىل 
در��شات منهجية حلاجة �ملجتمعات �إىل در��شات معا�شرة يف 
خالل  من  �إثر�ئها،  يف  �ملوؤمتر  ودور  �لو�قعية،  �مل�شائل  كافة 
�لعلماء  من  نخبة  ت�شت�شيف  �لتي  و�جلل�شات  �لعمل  �أور�ق 

و�لباحثني.

درا�صات منهجية: 

وعقدت 3 جل�شات علمية يف �ليوم �لأول من �ملوؤمتر، وجاءت 
�جلل�شة �لأوىل، حتت عنو�ن: »تاأ�شيل عالقة �لعلوم �ل�شرعية 

بالو�قع«، و��شتعر�شت 5 عناوين بحثية، و�أما �جلل�شة �لثانية، 
فناق�شت 5 بحوث علمية، تعلقت بجو�نب من و�شائل �لبحث 
�ملعا�شر،  �لو�قع  م�شتجد�ت  على  �ل�شرعية  �ل�شتدللت  يف 
�مل�شتجد�ت  مو�شوع  لتناول  �لثالثة  �جلل�شة  وخ�ش�شت 
�ل�شرعية،  �لأحكام  يف  و�أثرها  �ملعا�شرة،  �لقت�شادية 

و��شتعر�شت 4 �أور�ق علمية.

عمل  ور�شة  للموؤمتر،  �مل�شاحبة  �لفعاليات  �أوىل  ونظمت 
قدمها  �لإ�شالمي«،  �لقت�شاد  �لنقدية يف  »�لق�شايا  بعنو�ن: 
ق�شم  رئي�ض  �هلل  عبد  �آدم  �لدكتور  �لإجنليزية،  باللغة 

�لقت�شاد و�لإد�رة باجلامعة �لقا�شمية.

�لعلمية  بجل�شاته  �لثاين،  يومه  يف  �ملوؤمتر  �أعمال  و��شتمرت 
و�لتقنية،  و�لفكرية  �لثقافية  �مل�شتجد�ت  باأبرز  �ملتعلقة   4 �لـ 
وبيان �أثر هذه �لتقنيات وخماطرها، يف �شوء �أحكام �ل�شريعة 
�لثانية،  �مل�شاحبة  �لفعالية  �نعقاد  مع  �لعامة،  ومقا�شدها 
�لعلوم  يف  و�أثرها  �لعلمية  »�حلقائق  بعنو�ن:  عمل  ور�شة 
�ل�شرعية«، يقدمها �أ. د. �إياد �إبر�هيم عميد كلية �لدر��شات 

�لإ�شالمية بجامعة �لو�شل.
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�لثاين  �لدويل  موؤمترها  تفا�شيل  عن  �لو�شل  جامعة  �أعلنت 
�لتحول  وتكنولوجيا  �لعربية  ب»�للغة  �ملو�شوم  �لعربية  للغة 
�لرقمي.. �ملنجز و�لو�قع و�ملاأمول« �لذي تنظمه كلية �لآد�ب 

و�ملزمع عقده عن ُبعد يومي 16 و17 من نوفمرب 2022.

و�أ�شاد �لدكتور حممد عبد �لرحمن مدير �جلامعة، �لرئي�ض 
هذه  مثل  باإقامة  �ملاجد  جمعة  بتوجيهات  للموؤمتر،  �لعام 

�ملوؤمتر�ت �لعلمية �لهادفة �إىل �إثر�ء �لبحث �لعلمي.

�لدر��شات  �أحدث  عر�ض  �إىل  يهدف  �ملوؤمتر  �إن  وقال 
�لأكادميية �ملتعلقة باأثر �لتكنولوجيا يف تعليم �للغة �لعربية، 
�مليد�نية،  �لتجارب  على  و�لطالع  �خلرب�ت  وتبادل 
و��شت�شر�ف معامل �لتحديات �لتي تو�جه تعليم �للغة �لعربية 
�لتكنولوجية  �لو�شائل  ودر��شة  وبحث  �لتكنولوجيا،  بو��شطة 

يف تعليم �للغة �لعربية وتطويرها، وعر�ض �لتجارب �لرتبوية 
و�لتعليمية �لد�عمة للو�شائل �لتكنولوجية.

�للغة  يف:  تتمثل  حماور  ت�شعة  ي�شمل  �ملوؤمتر  �أن  و�أ�شاف 
وحتديات  �لعربية  و�للغة  �ل�شطناعي،  و�لذكاء  �لعربية 
جمتمع �ملعرفة، و�لرب�مج و�لتطبيقات �لإلكرتونية ودورها يف 
تعليم �للغة �لعربية يف دولة �لإمار�ت، �إ�شافة �إىل �لل�شانيات 
و�ملعاجم  �لعربية،  �للغة  ورقمنة  و�حلا�شوبية،  �لتطبيقية 
�لإلكرتوين  �ملعجم  و�شناعة  �لآلية،  و�لرتجمة  �لإلكرتونية 
للناطقني بغري �لعربية، ودور �ملن�شات و�ملدّونات �لإلكرتونية 
يف �لنهو�ض باللغة �لعربية، ومفهوم �لأدب �لرقمي و�إ�شكاليات 

تطبيقه، و�أخريً� �ملكتبات �لإلكرتونية و�للغة �لعربية.

جامعة الو�صل
تعلن تفا�صيل موؤمترها الدويل الثاين للغة العربية
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�شباح  �لو�شل  بجامعة  �لعليا  �لدر��شات  عمادة  نظمت 
)طر�ئق  بعنو�ن:  تفاعلية  ور�شة  2-6-2022م  �خلمي�ض 
مناق�شة �لر�شائل �لعلمية( بالقاعة �لعامة باجلامعة، حتدث 
فيها �لأ�شتاذ �لدكتور م�شطفى لهاليل �لأ�شتاذ بجامعة ليدز 
�لكليات  وعمد�ء  �جلامعة  مدير  نو�ب  وح�شرها  بربيطانيا، 

و�أ�شاتذة �لدر��شات �لعليا. 

بـ"��شتمارة  �إعجابه  لهاليل  م�شطفى  �لدكتور  �أبدى  وقد 
عمادة  يف  و�ملطبقة  �لعلمية،  �لر�شائل  مناق�شة  �لتقييم" يف 
�لدر��شات �لعليا بجامعة �لو�شل، وقدم نبذة عن �آلية مناق�شة 
عن  وحتدث  بربيطانيا،  ليدز  جامعة  يف  �لعلمية  �لر�شائل 
ثالث نقاط رئي�شة ل بد من توفرها يف �ملناق�شة وهي: �لأوىل، 

قيا�ض �ملهار�ت �ملطلوبة للطالب يف �لبحث �لعلمي، و�لثانية، 

فرتكز على �أن يكون �لطالب قد و�شل �إىل مرحلة �لإملام بكل 

�لدر��شات �ل�شابقة ملو�شوع بحثه، �أما �لنقطة �لثالثة، فتمثلت 

متعلقة  ونتائج  تو�شيات  عنه  ينتج  �لذي  �لنقدي  �لتحليل  يف 

مبو�شوع �لبحث. 

ويف ختام �لور�شة د�ر نقا�ض بني �لأ�شاتذة حول �لأد�ء �ملنهجي 

�لبحث،  مبقدمة  �لدر��شة  نتائج  ربط  �أهمية  ثم  و�لأ�شلوبي، 

وتناولو� حالت خا�شة لبع�ض �لر�شائل �لتي تقل بها �ملر�جع 

�لعلمية حلد�ثة مو�شوعها، وعدد �ل�شفحات �ملتعارف عليه 

دولًيا حلجم �لر�شالة. 

طرائق مناق�صة الر�صائل العلمية يف جامعة الو�صل

حلقة نقا�شية عن طر�ئق مناق�شة �لر�شائل �لعلمية
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التمهيد: 
عام  يونيو  من   4 �ملو�فق:  �ل�شبت  يوم  �لو�شل  جامعة  عقدت 
12.30 ظهًر�  10.00 �شباًحا، �إىل �ل�شاعة  2022م من �ل�شاعة 

لقاًء مفتوًحا مو�شوعه )�متحانات طلبة �لدر��شات �لعليا ون�شر 
بحوثهم �ملحكمة(، وقد دعي �إليها �أع�شاء هيئة �لتدري�ض، وطلبة 

�لدر��شات �لعليا باجلامعة.

�لعربية  �للغة  بق�شم  )�لأ�شتاذ  �لطاهر  خالد  �أ.د/  �لقاء  �أد�ر 
بجامعة �لو�شل(، وحتدث فيها كٌل من: �أ.د/ م�شطفى �لهاليل 
)نائب  توكال  خالد  �أ.د/  بربيطانيا(،  ليدز  بجامعة  )�لأ�شتاذ 
�أ.د/ حممد عبد  �لعلمي(،  �لبحث  ل�شوؤون  �لو�شل  مدير جامعة 
�حلي )عميد كلية �لآد�ب بجامعة �لو�شل(، �أ.د/ �أحمد بو�شناق 

)عميد �شوؤون �لطلبة بجامعة �لو�شل(.

الهدف من اللقاء املفتوح: 
�لعلمي  �لبحث  جمال  يف  �لعاملية  �لجتاهات  �أهم  عر�ض   

ملرحلة �لدر��شات �لعليا.

تعقد  �لتي  �لمتحانات  ومناذج  مناهج  �أبرز  على  �لطالع   
لطلبة �لدر��شات �لعليا.

م�شاركة �لتجارب �لعاملية يف جمال �لن�شر �لعلمي لنتاج طلبة   
�لدر��شات �لعليا.

�لعلمية  �ملجالت  يف  �لعلمي  �لن�شر  �شو�بط  باأهم  �لتعريف   
ذ�ت معامل �لتاأثري.

عر�ض ومناق�شة �ل�شو�بط �لو�جب تو�فرها يف جمال �لبحوث   
�لبينية و�مليد�نية.

�لدر��شات  �أ�شاتذة  من  كال  تو�جه  �لتي  �لعقبات  مناق�شة   
م�شتجد�ت  مع  �لتعامل  يف  �لعليا  �لدر��شات  وطلبة  �لعليا، 
�لتطور �ملت�شارع لوترية �لبحث �لعلمي على �ل�شعيدين �ملحلي 

و�لعاملي.

تبادل �خلرب�ت �لعلمية و�لعملية من خالل فتح حو�ر عام بني   
�مل�شاركني يف �للقاء.

لقاء مفتوح عن:
امتحانات طلبة الدرا�صات العليا ون�صر بحوثهم املحكمة
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برنامج اللقاء: 
ق�شم �للقاء �ملفتوح �إىل جل�شتني علميتني، مدة كل جل�شة �شاعة 

وخم�ض ع�شرة دقيقة، يتخللهما ��شرت�حة.

فعاليات اللقاء املفتوح: 
- اجلل�صة الأوىل:  اأولاً

)طبيعة  حول  مركز�  عر�شا  �لهاليل  م�شطفى  �أ.د/  م  قدَّ  -1

�لبحث �لعلمي يف مرحلة �لدر��شات �لعليا، و�أثر �لن�شر �لعلمي 
يف تعزيز �لثقة �لعلمية يف �لباحث وبحثه(.

�أهمية �لبحث  �أهم �لنقاط �لتي عر�شها: �حلديث عن  ومن   -
م�شماره،  يف  �لعاملية  �جلامعات  وت�شابق  ومعايريه  �لعلمي 
وكيف �أن �لبحث �لعملي له �أهمية عظمى تعود على �لباحث، 
�لبحث  �إن  حيث  و�ملجتمع،  و�جلامعة،  �جلامعي،  و�لأ�شتاذ 
�إذ� حقق فائدة ملمو�شة على جميع  �إل  ل يكون بحثا حقيقا 

�لأ�شعده.

)�شو�بط  حول  مد�خلته  �حلي  عبد  حممد  �أ.د/  قدم  ثم   -2

�لبحث �لعلمي �لقابل للمناف�شة عاملًيا(.

)معايري  بعنو�ن  �لتي  مد�خلته  توكال  خالد  �أ.د/  قدم  ثم   -3

و�لن�شر  �لتو��شل معها  �لعلمية وت�شنيفها، وو�شائل  �ملجالت 
عرب �أوعيتها(. 

�لعلمي،  �لن�شر  جمال  يف  �لو�شل  جامعة  تاريخ  عر�ض  وقد   -
من  �جلامعة  حققته  ما  ومقد�ر  �جلانب،  بهذ�  وعنايتها 
�لن�شر �لعلمي �لذي بلغ 50% من �إجمايل ما قدم من �أبحاث 
جدول  وجود  على  �لتاأكيد  مع  �لعليا،  �لدر��شات  مرحلة  يف 
على  �ملرحلة  لتلك  �لبحثية  �ملخرجات  كافة  لن�شر  زمني 
�لن�شر يف  ��شتعر�ض معايري  للجامعة، كما  �ملوقع �للكرتوين 
�مل�شرتك  �لإ�شر�ف  ق�شية  ناق�ض  كذلك،  �جلامعة.  دوريات 
و�أخري�  �لنظرية.  �لعلمية  �لبحوث  يف  تطبيقها  ميكن  وكيف 
�لعاملية  �لعلمية  �ملجالت  بع�ض  يف  �لن�شر  معايري  ��شتعر�ض 

ذ�ت معامل �لتاأثري �ملتميز.

ثم فتح باب �لنقا�ض و�حلو�ر �أمام �حلا�شرين جميعا  

ا- اجلل�صة الثانية:  ثانياً

حول  مركز�  و�فيا  عر�شا  بو�شناق  �أحمد  �أ.د/  قدم   -1

)�لمتحانات �لورقة و�للكرتونية لطلبة �لدر��شات �لعليا: ما 
لها وما عليها(.

لطلبة  تتحقق  �لتي  و�ل�شلبيات  �لإيجابيات  و��شتعر��ض   
�إجر�ء �لختبار�ت  �لعليا، ولأ�شاتذتهم من خالل  �لدر��شات 
�لختبار�ت  و�شلبيات  �إيجابيات  عر�ض  وكذلك  �لورقية، 

�للكرتونية لطلبة هذه �ملرحلة.

من  ذ�ته  �ملو�شوع  على  �لهاليل  م�شطفى  �أ.د/  عقب  ثم   -2

خالل عر�ض جتاربه يف جامعة ليدز �لربيطانية حول �إجر�ء 
وكيف  �لعليا،  �لدر��شات  لطلبة  �للكرتونية  �لمتحانات 
�شببا  كانت   )19 )كوفيد  كرونا  جائحة  �نت�شار  فرتة  �أن 
�لتي  �لإجر�ء�ت  وما  �لمتحانات،  من  �لنوعية  هذه  لتعزيز 
�لنظام  �شلبيات هذ�  لتاليف  �لربيطانية  �تخذتها �جلامعات 
جمهور  �لهاليل  م�شطفى  د.  �أ.  و�شارك  �لمتحانات.  من 
�حلا�شرين بع�ض �لتجارب �ل�شخ�شية �لتي مر بها يف رحلته 
مع �لبحث �لعلمي وطلبة �لدر��شات �لعليا، ل �شيما من خالل 
وعلى  �لباحث  على  �جلاد  �لعلمي  �لبحث  �أثر  على  �لتاأكيد 

�ملجتمع �شوء� ب�شو�ء.

يف  �مليد�نية  �لدر��شات  جمال  عن  �حلديث  �إىل  وتطرق   
خدمة  يف  كربى  �أهمية  من  لها  وما  �لنظرية،  �لتخ�ش�شات 
�شو�بط  �لربيطانية  �جلامعات  و�شعت  وكيف  �ملجتمع، 
تلك  طبيعة  يف  للنظر  �أخالقية  جلاًنا  و�شكلت  �شارمة 
�إطار  يف  �ملتوقعة  و�إجر�ء�تها  �ملن�شودة،  و�أهد�فها  �لبحوث، 
�ملو�فقة على  قر�ر  ��شت�شد�ر  قبل  �ل�شارمة  �لإجر�ء�ت  من 

تلك �لأبحاث.

ثم مت فتح باب �ملناق�شة �لعامة، وتقدمي �لأ�شئلة و�لتعقيبات  
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�أع�شاء هيئة  لتطوير  �لو�شل ور�شات تدريبية  نظمت جامعة 
�ملتخ�ش�شني  �لأ�شاتذة  من  ثلة  با�شت�شافة  وذلك  �لتدري�ض، 
يف جمال �لتطوير و�لتدريب من �أنحاء �لوطن �لعربي، �فتتح 
مدير  نائب  بوجادي  خليفة  �أ.د  �شعادة  �لتدريبي  �جلدول 
�إد�رة  من  �إميانا  ذلك  وياأتي  �لأكادميية،  لل�شوؤون  �جلامعة 
جامعة �لو�شل باأهمية �لتدريب و�لتطوير �ملهني كخطوة مهّمة 
يف �مل�شار �ملعريّف و�لأكادميي يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، �إذ 
يحقق �لتطوير �ملهنّي تو��شاًل فّعاًل يجعل �لأ�شتاذ �جلامعي 
على مقربة من �أحدث �ل�شرت�تيجيات �لتدري�شية �ملعا�شرة، 
ويربطه مع �لتطور �لهائل يف جمال �لتكنولوجيا �لتي �أ�شبحت 

ركيزة �أ�شا�ض يف خدمة �لتعليم وجتويد خمرجاته. 

قدر�ت  تطوير  »جلنة  فاإّن  و�أكادميي  مهني  �نفتاح  ولتحقيق 
�أع�شاء هيئة �لتدري�ض« يف جامعة �لو�شل و�شعت خطة تعمل 
�لهيئة  �أع�شاء  متّكن  جديدة  فر�ض  خلق  على  خاللها  من 
�ل�شرت�تيجي  �لتقدم  م�شتويات  �أعلى  تطبيق  من  �لرتدي�شية 
ت�شاركية  م�شار�ت  حتقيق  من  ومتّكنهم  �لتعليم،  جمال  يف 
جديدة مع طلبتهم؛ ويف �خلطوة �لأوىل و�شعت �للجنة خطة 

جامعة الو�صل تعقد دورات تدريبية يف 
اإطار برناجمها لتطوير قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س

لتطوير �أع�شاء هيئة �لتدري�ض يف �شهر يونيو 2022 من �لعام 
�لدرو�ت  على  �جلدول  ��شتمل  وقد   ،2022-2021 �جلامعي 

�لآتية: 

بني  �ملتد�ولة  �لتعليم  �أنظمة  بني  �ملعتمدة  �ل�شاعات  نظام   
جنيب  �أ.د.حممد  قدمها:  �ملقومات،  و  �ملفهوم  �جلامعات 

�لتالوي. جامعة �ملنيا - م�شر.

�لتحول �إىل نظام �ل�شاعات �ملعتمدة: �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت،   
قدمها: �أ.د حممود �ل�شبع، جامعة قناة �ل�شوي�ض- م�شر.

بناء �خلطط �لدر��شية وقيا�ض �ملخرجات وربطها باملجالت   
�لعلوم  جامعة  �لقدومي،  د.ثائر  �أ.د  قدمها:  �ملعرفية، 

�لتطبيقية �خلا�شة - �لأردن.

�أ�شاليب و �أدو�ت �لتقييم يف نظام �ل�شاعات �ملعتمدة )كيفية   
حممود  �أ.د  قدمها:  و�لرت�كمي(  �لف�شلي  �ملعدل  ح�شاب 

�ل�شبع، جامعة قناة �ل�شوي�ض- م�شر.

مهار�ت ��شتخد�م �لتكنولوجيا يف �إد�رة �لجتماعات عن بعد   
با�شتخد�م، قدمها: ق�شم تقنية �ملعلومات - جامعة �لو�شل.
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لقاء مع 
الأ�صتاذ الدكتور م�صطفى لهاليل 

�أ�شتاذ �للغويات بجامعة ليدز - بريطانيا

��شتثمرت ن�شرة �أخبار جامعة �لو�شل فر�شة وجود �أ.د. م�شطفى لهاليل، �الأ�شتاذ بجامعة ليدز بربيطانيا 
و�أجرت معه لقاء �أر�دت فيه الأبنائنا �لطالب �لتعرف عليه عن قرب: عن رحلته، عن �لتحديات �لتي و�جهته 
وكيف ��شتطاع �جتيازها، عن �نطباعته عن جامعة �لو�شل، وعن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة... فكان هذ� 

�للقاء. 

“رحلتي �إىل جامعة ليدز مل تكن 
مفرو�شة بالورود ولكني ��شتطعت 

مو�جهة �لتحديات”

 - بريطانيا  حتى  �ملغرب  من  رحلتك  عن  حدثنا  بد�ية   

جامعة ليدز؟

�أنا �شعيد جد� بزيارة جامعة �لو�شل وبلقائكم، و�أ�شكر جميع   
�أح�ض  جعلني  معكم  وح�شوري  �لو�شل،  جامعة  يف  �لزمالء 

فيما  �أما  و�لكرم،  �ل�شيافة  ح�شن  على  ف�شكر�  بال�شعادة، 

يخ�ض رحلتي �لأكادميية فقد تلقيت تعليمي �لأول يف �ملدر��ض 

�ملغربية، و�أكملت مرحلة �لدر��شة �جلامعية �لأوىل يف �ملغرب 

�أي�شا، ثم دفعني �شغفي بالعلم وحب �لتعلم �إىل �لرحلة �إىل 
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�مل�شرتك بني هذه �لر�شائل؟ وهل �أُ�شند �إليك �الإ�شر�ف على 

تلك �لر�شائل �أم �أنك كنت تنتقي طلبتك �نتقاء؟

باجلامعة،  لاللتحاق  كثرية  طلبات  تاأتينا  ليدز  جامعة  يف   
لالأ�شف ل ن�شتطيع تلبية كل هذه �لطلبات، ولكن يف �حلقيقة 
يكون  حتى  جيدة  بطريقة  �نقتاء  طالبي  �أنتقي  كنت  د�ئما 
مو��شيع  هناك  يكون  و�أن  جيدة،  علمية  م�شاهمة  هناك 

خمتلفة لأين �أوؤمن بالدر��شات �لبينية.

هل هناك خط بحثٌي معني تف�شله؟  

يف �حلقيقة �أف�شل �أن يكون هناك تد�خل يف �ملو�شوعات، �أي   
�أن يكون هناك در��شات بينية، فالر�شائل �لتي �أ�شرفت عليها 
بالرتجمة،  يتعلق  ما  ومنها  و�لإعالم،  باللغة  يتعلق  ما  منها 
يف  كثري�  �شاعدين  وهذ�  �ملناهج،  بت�شميم  يتعلق  ما  ومنها 
و�أق�شام  كليات  من  �جلامعة  د�خل  زمالء  مع  عالقات  بناء 
خمتلفة لتبادل �لآر�ء و�لأفكار وهذ� يجعل لديك تنوع طالبي 
من  ياأتون  لأنهم  ومنهجياتهم،  �لطالب  ثقافة  من  لت�شتفيد 
�إىل  مو�شوع  من  تختلف  �لتحليل  ومنهجيات  خمتلفة  بيئات 

مو�شوع �آخر.

من  عليهم  �أ�شرفت  ممن  باحثون  طالب  هناك  كان  هل   
جن�شيات غري بريطانية؟

نعم، هناك طالب غري بريطانيني، من �ل�شعودية و�لبحرين   
و�لأردن، و�لكويت، و�لإمار�ت، ومن دول عديدة �أخرى.

فح�شلت  فدر�شت  لنك�شرت  جامعة  �إىل  وحتديد�  بريطيانيا 
منها على درجة �ملاج�شتري، وبعدها تابعت در��شة �لدكتور�ه 
بالل�شانيات  متعلقا  در��شتي  مو�شوع  وكان  ليدز،  جامعة  يف 
�لتطبيقية، وعالقتها بالرتبية، وما ن�شميه �خلطاب �لتفاعلي 
�ض  �أَُدرِّ كنت  �لدكتور�ه  مرحلة  و�أثناء  �لتعليمي،  �لف�شل  يف 
بع�ض �مل�شاقات يف �جلامعة، وقد عينت بعدها يف �جلامعة، 
�أ�شتاذ  �إىل  �أ�شتاذ م�شاعد  �لعلمية من  ثم تدرجت يف �لرتب 
عدة  ليدز  جامعة  يف  وتقلدت  دكتور،  �أ�شتاذ  �إىل  م�شارك 
منا�شب �إدر�ية منها: رئي�ض ق�شم در��شات �ل�شرق �أو�شطية، 
ملركز  مدير  و�أي�شا  �للغات،  كلية  يف  �لطالب  �شوؤون  ونائب 
تلك  خالل  �لكثري  تعلمت  وقد  �جلامعة،  نف�ض  يف  �للغات 
�جلامعات  نظام  على  للتعرف  �لفر�شة  يل  و�أتاحت  �لفرتة 
يف بريطانيا ومقارنتها مع جامعاتنا �لعربية. وكذلك در�شت 
م�شاقات عدة بع�شها يتعلق بالإعالم �لعربي �أو �للغة �لعربية.

�أن  �أي�شا  �لإد�رية حاولت  و�ملنا�شب  �لتدري�ض  �إىل  بالإ�شافة   
�أكون نا�شطا يف جمال �لبحث �لعلمي، فاأجنزت 11 كتابا يف 

�لدر��شات �للغوية و�لإعالم ومناهج �للغة �لعربية.

كيف كانت تاأتيك فكرة �لتاأليف يف مو�شوع معني؟  

يجب  يدر�ض  �شيء  �أي  باأن  �أوؤمن  لأنني  تاأتي  �ملوؤلفات  فكرة   
�إعد�د �ملحا�شر�ت،  �أ�شتغرق وقًتا كبرًي� يف  �أن ين�شر، فكنت 
وعند �إلقائها كنت �أ�شتفيد من مالحظات طالبي، فهذ� كان 
�لأ�شا�ض لفكرة �لتاأليف، وبعد ن�شر هذه �ملوؤلفات كنت �أ�شتمر 
يف تدري�شها �أي�شا، �أي �أنني كنت �أدر�ض و�أن�شر و�أدر�ض حتى 

يكون �لطالب مطلًعا على �آخر ما ين�شر يف جمال در��شته.

�أكرث  على  �أ�شرفت  �أنك  جند  �لعلمية  �شريتك  خالل  من   
�لقا�شم  ما  دكتور�ه(،   - )ماج�شتري  علمية  ر�شالة   30 من 

“روؤية �شعادة مدير �جلامعة 
�شت�شع جامعة �لو�شل بدون �شك 

يف م�شاف �أرقى �جلامعات ”
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مباذ� تن�شح طالب �لدر��شات �لعليا يف جامعة �لو�شل؟  

يكونو�  �أن  �لو�شل  �لعليا يف جامعة  �لدر��شات  �أن�شح طالب   
�لبحث  يف  �أنف�شهم  يطورو�  و�أن  �لعلمي،  بالبحث  �شلة  على 
يقدمه  �لتي  و�لإر�شاد  �لن�شح  من  ي�شتفيدو�  و�أن  �لعلمي، 
�أ�شاتذة �جلامعة و�مل�شرفون، كما �أن�شحهم �أن يحاولو� تكوين 
ثقافة �لن�شر و�لن�شاط �لبحثي من خالل ح�شور ور�شات عمل 
ت�شاعد  �ملهار�ت  و�كت�شاب  �ملكونات  هذه  فكل  وموؤمتر�ت، 

�لطالب على �لن�شر يف �ملجالت �لعلمية �مل�شنفة عامليا.

من خالل زيارتك �لعلمية �إىل جامعة �لو�شل، كيف ر�أيت   
�الإجناز �ملعريف و�الأكادميي و�ملنهجي يف جامعة �لو�شل؟

يف  و�لأكادميية  �لبحثية  بالإجناز�ت  �نبهرت  لقد  �حلقيقة   
�شعادة  قيادة  حتت  �مل�شتويات  جميع  على  �لو�شل  جامعة 
�شعدت  �لذي  عبد�لرحمن،  �أحمد  حممد  �لدكتور  �لأ�شتاذ 
بلقائه وت�شرفت ب�شماع روؤيته �مل�شتقبلية للجامعة �لتي بدون 
�شك �شت�شع �جلامعة قريًبا يف م�شاف �أرقى �جلامعات، وما 
�ملختلفة  لالأن�شطة  �جليد  �لتخطيط  هو  كذلك  �نتباهي  �أثار 
�أو  �لطالب  ب�شوؤون  �ملتعلقة  بال�شرت�تيجية  �لأمر  تعلق  �شو�ء 
�لبحث �لعلمي، وقد كان يل �ل�شرف �أن �ألتقي باأطر وكفاء�ت 
خليفة  د.  �أ.  �جلامعة  مدير  نائب  ر�أ�شهم  وعلى  �جلامعة 
بوجادي نائب مدير �جلامعة لل�شوؤون �لأكادميية، و�أ. د. خالد 
توكال نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �لبحث �لعلمي، كما �شررت 
جيد� باخلدمات و�لأن�شطة �ملقدمة للطالب �شو�ء تعلق �لأمر 
باخلدمات �لدر��شية �ملتمثلة باملكتبة �أو غريها، وباملو��شالت 
�لتي توفر للطالب جو ر�حة �لتنقل للدر��شة، ول يفوتني هنا 
�أن �أ�شري �إىل زيارتي ملركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث وهو 
مركز عريق وذو مكانة دولية مرموقة ملا يقدمه من خدمات 

يف جمال �ملخطوطات و�لأبحاث و�لن�شر. وقد �شعدت بجولتنا 
يف �أرجائه �إذ وقفنا عن قرب لتفقد كل �خلدمات �ملقدمة يف 

هذ� �ملركز �لعريق.

�ل�شيافة  بلد  �أنها  معروف  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  ودولة   
و�لكرم �لعربي و�لتعاي�ض، فقد زرت �أماكن متعدد يف مدينة 
�لعظيم  �لبلد  هذ�  وتطور  �زدهار  قرب  عن  وعاينت  دبي 
�أو  دينهم  �أو  لونهم  عن  �لنظر  بغ�ض  فيه  �لأجنا�ض  وتعاي�ض 
�أجنا�شهم وهذ� مثال فريد يقتدى به د�خل هذ� �لبلد �لعريق 
�لعظيم  �لبلد  هذ�  يظل  �أن  عزوجل  �هلل  فندعو  وخارجه، 
مرة  �لأجنا�ض.  كل  بني  و�ل�شالم  للتعاي�ض  موطًنا  �شاملًا  �آمًنا 
�أخرى �شكر� جزيال على �ل�شيافة و�لكرم و�شكر� على دعوتي 
ملناق�شة ر�شالة �لدكتور�ه وح�شور بع�ض �للقاء�ت �لتي قدمها 
قامات علمية يف جامعة �لو�شل، �إذ �إنني ��شتفدت كثري� من 

خالل وجودي معهم.

“تعاي�س �الأجنا�س 
يف دولة �الإمار�ت مثال فريد يحتذى به 

يف �لعامل كله ”
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جنوم اإماراتية م�صيئة 
الدكتورة ح�صة الكتبي

اأجرى احلوار الطالبة اأمة العليم القا�صي 
�شنة ر�بعة �لدر��شات �الإ�شالمية

الدكتورة ح�صة الكتبي
ناقدة  طموحة،  �إمار�تية  �شابة  �لو�شل،  جامعة  �بنة  هي 
�شغف  �مل�شتمر...  فالتعلم  و�ملعرفة،  �لفكر  تع�شق  و�أديبة، 
وجت�شيد  يحركها،  و�الإبد�ع...هدف  و�لتميز  يتملكها، 
و�بتكارية...حلم  ذكية  ممار�شات  عرب  �لعلمي  �لبحث 

ير�ودها.

وكانت لن�شرة �أخبار جامعة �لو�شل هذ� �للقاء معها.

ما �لدرجات �لعلمية �لتي ح�شلت عليها دكتورة ح�شة؟  

�حلمد هلل و �ل�شالة و �ل�شالم على �أ�شرف �ملر�شلني �شيدنا   
حممد �شلى �هلل عليه و �شلم و على �آله و �شحبه �أجمعني، �أول 
من ن�شكر، هو �هلل �شبحانه جل يف عاله، فربنا لك �حلمد، 
�حلمد هلل �لذي جعلنا من حملة لو�ء �لعلم خفاقا، �حلمد هلل 
�لذي جعلنا ن�شلك طريقا نلتم�ض به علما بالنور برقا، �أما بعد، 
بو�بتي  فهي  �لو�شل،  جلامعة  �ل�شرعية  �لبنة  بكوين  فخورة 
)�لبكالوريو�ض  �لثالث  �لأكادميية  �شهاد�تي  على  للح�شول 
بامتياز  2020م(  �لدكتور�ه  2013م،  �ملاج�شتري  2006م، 

يف �للغة �لعربية و�آد�بها تخ�ش�ض �لأدب و�لنقد، نلت درجة 
يف  �ملغرتبة  بـ)�لق�شيدة  مو�شومة  �أطروحة  عن  �ملاج�شتري 
فقد  �لدكتور�ه  �أما  �ملعا�شر(،  �لإمار�تي  �ل�شعري  �خلطاب 
كانت عن �أطروحة مو�شومة بـ)�لتجريب يف �خلطاب �ل�شعري 

�لإمار�تي �ملعا�شر(، كما ح�شلت على دبلومات متعددة منها: 
دبلوم �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �لثقافية 2017م، من معهد �ل�شارقة 
للرت�ث، ودبلوم �شعوبات �لتعلم و �لدمج �ملدر�شي 2022 م، 
وكذلك  معتمد،  و�متلك رخ�شة مدرب  من جامعة عجمان، 
حا�شلة على �شهاد�ت من دور�ت تدريبية متعددة يف جمال 

�لتنمية �لب�شرية. 

ما �جلو�ئز �لتي ح�شلتي عليها وكيف �أثرت على حياتك؟   

مدى  �أي  �إىل  "لي�ض  هاريف(:  )�شتيف  يقول  كما  �لنجاح   
لأن هناك  �لوقت؛  �أمل طو�ل  بخيبة  �شت�شاب  لأنك  و�شلت، 
ا متقدًما د�ئًما، لذ� �أنت �شتكون خائبا د�ئما، فالنجاح  �شخ�شً

“معايل جمعة �ملاجد هو معلمي وملهمي 
و�شاحب �لف�شل علي ”
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لي�ض �إىل �أي مدى و�شلت، بل �لنجاح هو �مل�شافة �لتي قطعتها 
�أف�شل تقرير لرحلة  من حيث بد�أت"، فالبد�ية عندما علق 
لوحة  جد�ر  على  �لبتد�ئي  �لثاين  �ل�شف  يف  لطالبة  علمية 
�ل�شرف يف �إد�رة �ملدر�شة، فكنت �أمر عليه وعيناي ترمقانه 
بكل فخر و�عتز�ز و�أمل يف �مل�شتقبل �مل�شرق، لأح�شل بعدها 
على جائزة �أف�شل بحث على م�شتوى وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
يف �ل�شف �ل�شاد�ض بعنو�ن )ربع قرن من �لعطاء(، ثم توج 
�لتعليمي  لالأد�ء  ر��شد  بن  حمد�ن  جائزة  خالل  من  ذلك 
�ملتميز فئة �لطالب �ملتميز 2000م، ثم من �هلل علّي باأن �أختم 
جمال  يف  �إمار�تي  كتاب  )�أف�شل  بجائزة  �لدكتور�ه  �شهادة 
�لدر��شات( يف �لدورة �لأربعني ملعر�ض �ل�شارقة للكتاب، �لتي 
قوبلت باحتفاء كبري من معايل �ل�شيد جمعة �ملاجد، و كذلك 
�لد�عم  عبد�لرحمن  حممد  د.  �أ.   / �جلامعة  مدير  �شعادة 
�لأول مل�شرية �لتميز لطالبات جامعة �لو�شل، وهذه �جلائزة 
باإذن �هلل �شتكون نقطة حتول و�نطالق لطريق �لنجاح وتعزيز 

�مل�شوؤولية �جتاه �لكلمة �ملكتوبة.

كيف ت�شفني جتربتك �الأكادميية يف جامعة �لو�شل؟  

�ل�شرح  من  جزء�  �أكون  �أن  �إر�دته  �شاءت  �لذي  هلل  �حلمد   
و�أن  �لو�شل(،  )جامعة  بالريادة  �إل  ير�شى  ل  �لذي  �لعلمي 
رحلة  عرب  كياين،  من  جزءً�  �لر�ئدة  �جلامعة  هذه  تكون 
�ل�شغف،  ميلوؤها  �هلل،  بتوفيق  ممزوجة  ماتعة،  در��شية 
�ل�شغف،  نكهة  �إ�شافة  هي  �ملتميز  للنجاح  �ل�شرية  فاخللطة 
قر�أت مرة لـ)جون �شي ماك�شويل( عبارة �أعجبتني: "�شغفك 
ا و�حًد�  باهتمامك يعطيك �أف�شلية عن �لآخرين، لأن �شخ�شً
ا لديهم جمرد �هتمام"،  99 �شخ�شً �أف�شل من  لديه �شغف، 
�شغف  للعلم،  يتملكني..�شغف  كان  لقد  و�ملّنة،  �لف�شل  فلله 
لالن�شباط، �شغف للتميز �لأكادميي، �شغف للن�شاط �لطالبي 
فجر  ميالد  جملة  حترير  فرئي�شة  ع�شوة،  �إىل  م�شاركة  من 
علمية  وعقليات  بخرب�ت  بامتياز  �شغف..�شنع  �لطالبية، 
فذة، �شخرها �هلل لنا من خالل جهود جمل�ض �أمناء �جلامعة 

و�أع�شاء هيئتها �لتدري�شية �لكر�م.

�أن �شهادتي جمروحة يف بيتي �لثاين جامعة �لو�شل  و�أعتقد   
�ملالذ  كانت  فهي  و�أكادميًيا،  معرفًيا  ن�شاأت  و  ترعرت  حيث 
وموؤخر�  و�خلليجية،  �لإمار�تية  �لأ�شر  من  للكثري  �لآمن 
�لعربية كذلك، بل هي يف �حلقيقة قب�ض من نور �أ�شاء طريق 
بجامعة  �للتحاق  عن  عجزن  �للو�تي  �لطابات  من  كثري 

�لإمار�ت نظر� لبعد �مل�شافة وظروفهن �لعائلية.

و ل�شيما �أن جامعة �لو�شل �شرعان ما �أثبتت نف�شها كجامعة   
جمعة  معايل  برعاية  حتت  �لزمن،  ت�شابق  د�ئما  متطورة 
�جلامعة،  مدير  عبد�لرحمن  حممد  د.  �أ.  وبجهود  �ملاجد، 
مرت  �لعلم،  قامات  و�شفوة  نخبة  من  �لتدري�شي  وطاقمها 
مبر�حل عدة من �لتطور بدًء� من كلية �لدر��شات �لإ�شالمية 
و�لعربية لربنامج �لبكالوريو�ض، ثم برنامج �لدر��شات �لعليا، 
ل�شوق  �لد�ر�شني  لتاأهيل  �لإجناز  برنامج  تبنيها  جانب  �إىل 
�إىل  لرتتقي  �ملكتبات؛  �إد�رة  برنامج  �إطالق  و�أخري�  �لعمل، 
م�شاف �جلامعات �لإمار�تية �لتي تدعم �لكفاء�ت �ل�شابة يف 
خدمة �لوطن، وتاأ�شي�ض �ملر�كز �لبحثية، تو�كبها مكتبة غنية 
و�شاملة من خالل مركز جمعة �ملاجد للرت�ث، لتخلق جامعة 
حيث  منفردة،  جامعية  بيئة  ت�شكيل  يف  فذة  معادلة  �لو�شل 
تعد من وجهة نظري �جلامعة �لأقوى على م�شتوى �لدولة يف 
�حلركة  �لآن  تقود  و�عية  �أجياًل  خرجت  �لتخ�ش�ض،  جمال 
�لنقدية و�لأدبية يف �حلر�ك �لثقايف �لإمار�تي من �أكادمييات 
يف �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �لثقافية �إىل ناقد�ت وحماور�ت يف 
يف  وبارك  �هلل  وفقهن  �لثقافية...  و�ملهرجانات  �مللتقيات 

�شعيهن. 

�ملاأمول  و  �ملنجز  و  �لو�قع  تقيمني  من وجهة نظرك كيف   
حلركة �لنقد �الأدبي يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ؟

“خرجت جامعة �لو�شل �أجياالاً و�عية تقود 
�الآن �حلركة �لنقدية و�الأدبية يف �حلر�ك 

�لثقايف �الإمار�تي ”
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�لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  نقُد�  و  �إبد�ًعا  �لأدبي  �ملنجز  �إن   
ليحقق  يوم  بعد  يوًما  عوده  ي�شتد  فتيا  ماز�ل  �ملتحدة 
�ملعرفة  خارطة  على  �لبقعة  لهذه  �ملبدعة  �لذ�ت  خ�شو�شية 
�ملرجعية  من  �لأعم  �لأغلب  �أن  فخًر�  ويكفينا  �لعربية، 
علمية  ر�شائل  عن  عبارة  �حلر�ك،  لهذ�  �لنقدية  �ملعرفية 
نقدية  قاعدة  لي�شكلن  �لو�شل؛  جامعة  طالبات  �أجنزتها 
هذ�  ويف  �مل�شتقبلية،  �لعلمية  �لدر��شات  منها  تنطلق  قوية 
�لنظرية  �لدر��شات  خروج  �شرورة  �إىل  �لإ�شارة  �أود  �ملجال 
ظل  يف  ذكية  تكنولوجية  ممار�شات  عرب  �لتطبيق  حيز  �إىل 
�لتحول �لرقمي، فلغتنا كما قال �شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد: 
ولقد  مبادر�ت"،  �إىل  بل حتتاج  �إىل حما�شر�ت،  "ل حتتاج 
عززت جامعة �لو�شل هذه �ل�شيا�شية من خالل تد�شني مركز 
للدر��شات �لل�شانية و�ل�شردية، و�آخر للذكاء �ل�شناعي، وهي 
ب�شدد عقد موؤمتر بعنو�ن )�للغة �لعربية و تكنولوجيا �لتحول 

�لرقمي(، فهل من م�شمر ؟ 

�أكادميياًا  حياتك  يف  و�ملوؤثرة  �مللهمة  �ل�شخ�شية  هي  من   
و�جتماعياًا؟ 

)معايل/جمعة  علي  �لف�شل  و�شاحب  ومعلمي  ملهمي   
�ملاجد(، باخت�شار... �إن كان �لعطاء بحرً� فهو بحر عظيم 

�لعطاء، و�إن كان �لنجاح قمًة فهو �أعلى ما يف �لقمة.

وما �أنا �إل ثمرة �شقيت من حنان رعايته، وما نحن �إل ح�شنات   
جتري يف ميز�ن عمله، ونورً� �شي�شعى بني يديه يوم �لقيامة، 

وقربًة له عند ربه.

فعله  بجميل  بعدنا،  من  و�لأجيال  به،  نقتدي  منوذج  فهو   

و�إح�شانه، ل جتازيه كلمات ول �شلو�ت، ودعائي �أن زده �للهم 
ف�شاًل وعلمًا وطولة يف �لعمر وبركة يف �لعمل.

ما جمال عملك �ليوم؟   

�أوؤمن باأهمية �لدو�م �جلزئي �لذي يوفر بيئة عمل مرنة، من   
و�ملنزل؛  للدر��شة  و�أخرى  للعمل  �شاعات  تخ�شي�ض  خالل 
مما يعزز ��شتقر�ر �لأ�شرة، ويحقق �ل�شتقر�ر �لنف�شي للمر�أة 
�لعاملة خا�شة �لأمهات، وهو ما ينعك�ض �إيجابا على �لأجيال 
بطريقة  �لعمل  من  �لنوع  هذ�  يطبق  �أن  ونطمح  �لقادمة، 
بعد  عن  �لعمل  خيار  بالعتبار  و�لأخذ  وم�شجعة،  �ختيارية 
يف ظل �إمكان تطبيقه بعد جائحة كورونا، ولقد كانت جامعة 
�ملرنة  �لعمل  �أنظمة  �أن  لتثبت  �ملجال  �شباقة يف هذ�  �لو�شل 
على  �خلريجات  ت�شجيع  خالل  من  بنجاح  تطبيقها  ميكن 
خو�ض جتربة �لتعليم، ويل �ل�شرف �أن عملت �أ�شتاًذ� متعاوًنا 

يف �جلامعة عام 2020م، و عام 2021م.

مبا تن�شحني �لباحثني يف دولة �الإمار�ت ؟   

�أن�شح نف�شي  �أن�شحهم و  �لكتابة طريق حمفوف باملخاطر،   
�أول، باأربع ن�شائح و �خت�شرها على �لنحو �لآتي: 

�أوًل: لبد من �لتوكل على �هلل �شبحانه و تعاىل، فالتوكل عليه   
يذلل �ل�شعاب د�ئما يف طريق �لباحث، 

ثانًيا: �ن�شحهم بالقر�ءة فالقر�ءة ثم �لقر�ءة؛ لأن �لقر�ءة   
هي �لتي ت�شكل �لتكوين �ملعريف لدى �ل�شخ�ض، �لقر�ءة �أ�شبه 

بال�شياحة يف عو�مل خمتلفة تتجاوز �لزمان و �ملكان. 

ثالًثا: �مل�شوؤولية �جتاه �لكلمة �ملكتوبة، فالباحث م�شوؤول عن   
كل كلمة يكتبها.

ر�بًعا: �لنقطة �لأخرية هي �أن يرفع �لباحث �شعار�ملتعة �أثناء   
يقتنيه  �أن  كتاًبا،  توؤلف  �أن  �إدري�ض(:  )يو�شف  يقول  �لكتابة، 
غريب، يف مدينة غريبة، �أن يقر�أه ليال، �أن يختلج قلبه، ذلك 

هو جمد �لكتابة(. 

هذ� هو �ملجد �لذي يجب حتقيقه.  

“جامعة �لو�شل �شرعان ما �أثبتت نف�شها 
كجامعة متطورة ت�شابق �لزمن بجهود �شعادة 
�أ. د. حممد عبد �لرحمن مدير �جلامعة ”
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�أد�رت �لطالبة رمي �حل�شو�ين رئي�ض �للجنة �لثقافية باملجل�ض 
ور�شة  ُبعد  عن  21-4-2022م  �خلمي�ض  م�شاء  �لطالبي 
بعنو�ن: "دور �للغة �لعربية �لإعالمية يف رفع �مل�شتوى �لثقايف 
�لفرق  عن  حمد�ن  �شند�ض  �لطالبة  فيها  للمجتمع" حتدثت 
تتمتع  �لعربية  �للغة  فبينما  �لإعالم،  ولغة  �لعربية  �للغة  بني 
�للغة  تعترب  �لإعالمية  �للغة  فاإن  �لعالية،  و�لثقافة  بالغنى 
بع�ض  هناك  باأن  وترى  و�لعامية،  �لف�شحى  بني  ما  �لثالثة 
�للغة  متخ�ش�شي  على  وجب  �لإعالمية  �للغة  يف  �لأخطاء 

�لعربية ت�شحيحها حفاًظا على �للغة. 

وتناولت �لطالبة �أماين معتز �حلديث عن �لثقافة و�أهميتها 
يف �ملجتمع، حيث �إن �لثقافة هي جمموعة من �ل�شمات �لتي 
و�لتقاليد،  و�لدين  �للغة  مثل  غريه  دون  �ملجتمع  بها  يت�شف 
وتلعب دوًر� رئي�ًشا يف بناء وت�شكيل �ملجتمع، وحتقق �لإنتماء 

�إليه وتعمل على فهم �لعاد�ت �لجتماعية يف �ملجتمع. 

اللغة العربية الإعالمية 
وامل�صتوى الثقايف للمجتمع

وحتدثت �لطالبة ليان خالد عن �لعالقة بني �لإعالم و�ملجتمع 

مبا ميلكه �لإعالم من تاأثري يف �ملجتمع ب�شقيه �ل�شلبي �لذي 

يهدم �لقيم، و�لإيجابي �لذي يعمل على �لبناء وتر�شيخ �لقيم 

ودعت �إىل ��شتخد�م �لإعالم بطريقة �إيجابية للحفاظ على 

�لقيم. 

�لطالبة  �أ�شارت  فقد  �لعربية  باللغة  �لإعالم  عالقة  عن  �أما 

�أن �لعالقة ع�شوية تكاملية، وبدون �لإعالم تذبل  �إىل  �أنهار 

�حلركية  بخا�شية  �للغة  �إىل متتع  و�أ�شافت  �لإن�شانية،  �للغة 

�لتي جتعلها من �أقوى �للغات، وبذلك تكون �للغة �شبًبا رئي�ًشا 

يف نهو�ض �لإعالم. 

�لإعالم  و�شائل  �إىل  فوزي  حممد  فاطمة  �لطالبة  و�أ�شارت 

�نت�شار  �إىل  �لعربية وتطرقت  �للغة  ودورها يف �حلفاظ على 

�لعامية يف و�شائل �لإعالم ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي، و�أن 

ت�شحح  فبينما  تقارب،  عالقة  و�للغة  �لإعالم  بني  �لعالقة 

�للغة  ن�شر  �لإعالم  و�شائل  دور  فاإن  �لإعالم،  �أخطاء  �للغة 

�لعربية �لف�شحى. 

طلبة  من  �حل�شور  �أما  �لنقا�ض  باب  فتح  �لور�شة  ختام  ويف 

�جلامعة وطالباتها.
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�لرم�شانية  فعالياتها  �شمن   - باجلامعة  �لثقافية  �للجنة  نظمت 
و�أفكار  روؤى   - �لكرمي  �لقر�آن  )ترجمات  بعنو�ن:  ُبعد  عن  ندوة   -
تقييمية( وذلك م�شاء �لأربعاء �ملو�فق 27-4-2022م، قدمت �لندوة 
�لطالبة �أمة �لعليم حممد، وبد�أ �لدكتور �شريف عبد �لعليم باحلديث 
عن �أن �لقر�آن �لكرمي كالم �هلل �شبحانه وتعاىل، وتعهد �هلل بحفظ 
كتابه �لكرمي، كما نال �لقر�آن �لكرمي عناية �لعلماء برتجمته ملا لذلك 
من �أثر كبري يف �لدعوة �إىل �هلل ون�شر �لإ�شالم. و�لقر�آن �لكرمي كالم 

�هلل، وهو معجز بكلماته وبلفظه. 

�لكالم،  نقل  تعني  فهي  �للغة:  يف  �لرتجمة  معنى  �إىل  تطرق  ثم 
�أما  لغته.  غري  بلغة  �لكالم  وتف�شري  بها،  جاء  �لتي  باللغة  وتف�شريه 
�ملعنى �ل�شطالحي فيعني نقل �لكالم بلغة �أخرى مع �لوفاء بجميع 

معانيه ومقا�شده، و�لرتجمة تنق�شم �إىل ق�شمني: 

جميل  على  �ملحافظة  مع  �أخرى  لغة  �إىل  �لكالم  نقل  وتعني  حرفية: 
معاين �لأ�شل. 

دون  �أخرى،  لغة  �إىل  معناه  و�شائر  �لكالم  �شرح  وتعني  تف�شريية: 
�ملحافظة على جميع معانيه مبعنى �أن يقدم �ملرتجم على فهم �لن�ض، 

ثم يقوم برتجمة هذ� �لفهم �إىل لغة �آخرى. 

و�لرتجمة �حلرفية ل ت�شلح للغة �لعربية ول للغات �لأخرى، وبالتايل 
ل ت�شلح للقر�آن �لكرمي. 

حني  �لنبوة،  عهد  �إىل  ترجع  �لتي  �لرتجمة  بد�يات  عن  حتدث  ثم 
�أر�شل �شلى �هلل عليه و�شلم ر�شائل �إىل ك�شرى وهرقل عظيم �لروم، 
من  �لر�شائل  هذه  ترجمة  �إىل  �حتاج  مما  وغريهم،  �حلب�شة  وملك 

ترجمات القراآن الكرمي يف 
جامعة الو�صل

�لعربية �إىل �للغات �لأخرى. 

�أما يف �لع�شر �حلديث فدعت �حلاجة �إىل �ت�شاع �لرتجمة و�شارت يف 
�جتاهني متناق�شني: 

�إىل  �لدعوة  لتوجيه  "�لرتجمة"  �مل�شلمون  فيه  �عتمد  �لذي  �لأول: 
�لإ�شالم و�لتعرف على تعاليمه ومبادئه.

�لثاين : �لذي �عتمده �مل�شت�شرقون �إذ قدمو� ترجمات غري �شحيحة 
مل  لكن  �لقر�آين  �لن�ض  فرتجمو�  بالأكاذيب؛  ومليئة  علمية  وغري 
على  ��شتملت  �لرتجمة  �أن  كما  �لقر�آين،  �لن�ض  معنى  يرتجمو� 
�أخطاء فاح�شة و�أفكار ل ت�شتقيم مع �لعقيدة �لإ�شالمية �ل�شحيحة، 
يلتزمو�  ومل  �ل�شعيفة،  و�لأحاديث  �لنبوية  �ل�شرية  على  لعتمادهم 
�شوء  �إىل  �إ�شافة  و�لأمانة  بالدقة  ول  �لرتجمة،  يف  �لعلمية  بالأ�شول 
�لرتجمة  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لإ�شالمية.  و�لعلوم  �لعربية  �للغة  فهم 
�أ�شبحت مطلًبا �شرعًيا و�شرورة معا�شرة، حتى يد�فع بها �مل�شلمون 

عن �لإ�شالم. 

و�أ�شاف �لدكتور �شلور �إ�شريت�ض، �أن �لرتجمة و�قع ل مفر منه، ولكن 
هل توفر هذه �لرتجمات بالغر�ض بالتعريف بر�شالة �لإ�شالم، وقال 
باأن هناك ترجمات ظهرت حتمل طابع مذهب فكري معني ويريدون 

�أن يدعمو� �أفكارهم ومذ�هبهم. 

�ل�شوؤون  د�ئرة  جهود  و�إىل  �جلاللني  تف�شري  من  لال�شتفادة  ودعا 
�لإ�شالمية و�لأوقاف يف ترجمة �لقر�آن �لكرمي، وقدم مناذج لرتجمة 

بع�ض �لآيات �لقر�آنية. 

وح�شر �لندوة عدد من �أ�شاتذة �جلامعة وطلبتها.
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�لو�شل  جامعة  يف  حما�شرة  �لهطايل  ماريا  �لدكتورة  �ألقت 
ق�شم  نظمها  و�لتي  �لعلم"،  طالب  "�أخالقيات  بعنو�ن: 
م�شاء  ُبعد  عن  �لطلبة  �شوؤون  بعمادة  �لطالبية  �لأن�شطة 
�لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  وح�شرها   .2022-4-28 �خلمي�ض 
�أ�شاتذة  من  وعدد  �جلامعة،  مدير  �لرحمن  عبد  حممد 

�جلامعة وطالباتها. 

�لتحقيق  ق�شم  رئي�ض  �لهطايل  ماريا  �لدكتورة  وحتدثت 
�لدر��شات  طالب  عن  ز�يد،  بن  حممد  جامعة   - و�لن�شر 
�لإ�شالمية، و�أكدت �أهمية هذ� �لتخ�ش�ض. و�أ�شافت �إن من 
�إخال�ض  �لعلم  �أن يت�شف بها طالب  �لتي يجب  �لأخالقيات 
ولي�ض  �هلل  وجه  بعلمه  يبتغي  و�أن  وتعاىل،  تبارك  هلل  �لنية 
جذب �نتباه �لنا�ض و�لتباهي بعلمه. و�أن تكون در��شة �لطالب 
عبادة يتقرب بها �إىل �هلل �شبحانه وتعاىل، ودعت �إىل �لتو�شع 

الدكتورة ماريا الهطايل حتا�صر يف جامعة الو�صل

يف طلب �لعلم وعدم �لكتفاء باملقرر�ت �لدر��شية فقط، بل 

يجب تخ�شي�ض وقت للقر�ءة وح�شور �ملحا�شر�ت و�لندو�ت 

�لثقافية و�لعلمية.

ا �إىل �شرورة �لعمل بالعلم، وهي م�شاألة مهمة  �أي�شً و�أ�شارت 

�لأمانة  �أهمية  �إىل  و�أ�شارت  بال عمل،  للعلم  قيمة  جًد�، فال 

�لعلمية نقاًل و�شرًحا وتف�شرًي�، و�شرورة �ل�شتفادة من �أوقات 

�لفر�غ يف �لدر��شة و�لبحث، وتقدمي �أ�شياء وعلوم و�بتكار�ت 

مفيدة للمجتمع.

�لو�شطية  مبر�عاة  �لطلبة  �أو�شت  حما�شر�تها  ختام  ويف 

و�لعتد�ل فهم خري من ميثلون جامعتهم ودر��شتهم، ليكونو� 

متثيل،  خري  �لإمار�ت  دولة  �حلبيبة  دولتنا  ميثلون  �شفر�ء 

و�لرتقاء  �ل�شاحلة،  و�لرفقة  بال�شحبة  �لطلبة  �أو�شت  كما 

بالنف�ض �لب�شرية بطلب �لعلم. و�لهتمام بالبحث و�لدر��شة 

مهار�ت  وتعلم  �جلامعية،  �ملرحلة  من  �لتخرج  بعد  حتى 

�ل�شغف  باأهمية  و�أو�شت  وندو�ت،  دور�ت  وح�شور  جديدة، 

بعد  �أ�شاتذتكم  مع  و�لتو��شل  �لعلم،  طالب  لدى  و�ل�شوؤ�ل 

�لتخرج فبال�شوؤ�ل و�لجتهاد يتعلم �ملرء.
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�لعايل  �لتعليم  �أ�شتاذ  لهالل  حممد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  قدم 
�ملتخ�ش�ض يف �لدر��شات �لل�شانية يف جامعة �حل�شن �لثاين 
بالد�ر �لبي�شاء حما�شرة متميزة حول �لدر��شات �لبينية وهي 
موجهة لطلبة �لدر��شات �لعليا وعنو�نها: "�لدر��شات �لبينية 
و�خل�شو�شية"  �لكونية  بني  و�لإ�شالمية  �لإن�شانية  �لعلوم  يف 
�أد�ر �جلل�شة �لدكتور منجي �لعمري �أ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم 
�للغة �لعربية بجامعة �لو�شل حيث ��شتعر�ض م�شرية �لباحث 
بالأ�شئلة  �ل�شيف  تخ�ش�ض  جمال  وربط  �لعلمية  و�شريته 
وتكامل  و�نف�شالها  �لعلوم  �ت�شال  يطرحها  �لتي  �لكربى 
للق�شية  �ملتنوعة  �ملعرفية  �ملقاربات  يف  �مل�شتخدمة  �ملناهج 

�لو�حدة. 

وقد بنى �لدكتور حممد لهالل حما�شرته على ثالثة حماور 
�أ�شا�شية وهي تعقل �جلو�نب �ملحيطة بنا و�إدر�ك ما بينها من 
�شالت طبيعية جتعل �لف�شل �ل�شارم بني �ملجالت خمالفا 
يحكم  نامو�شا  �لبينية  م�شاألة  تبدو  ولذلك  �لطبيعة  لقو�نني 
وهذ�  وتد�خلها  و�ت�شالها  تد�خلها  يف  �لطبيعية  �لظو�هر 
و�لغز�يل  و�جلرجاين  �خلليل  مثل  �لقد�مى  له  تفطن  ما 
مو�شوعية  من  بحوثهم  ميز  ما  خالل  من  و�لزخم�شري، 
وتناولهم لأكرث من تخ�ش�ض مع �إدر�ك �ل�شالت بينها. ثم 

الدرا�صات البينية يف العلوم الإن�صانية والإ�صالمية بجامعة الو�صل

�لبينية  للمعارف  ت�شوره  فيه  وقدم  �لثاين  �ملحور  �إىل  �نتقل 
�إىل  ذلك  يف  م�شتند�  عليها  تقوم  �لتي  �لفل�شفة  جهة  من 
مناذج علم �لنف�ض �لع�شبي و�لعلوم �لعرفانية و�لأهد�ف �لتي 
جمالت  بني  �ل�شلة  عقد  �إىل  تطمح  حيث  م�شار�تها  حتكم 
و�لتد�ولية  �لقانون  جمالت  وبني  �حلديث  و�ل�شرد  �لرت�ث 
�ملعار�شة  و�نتهت  و�ل�شعر.  �لأنرتوبولوجيا  جمالت  وبني 
بطرق  تت�شل  عملية  مقرتحات  بتقدمي  �لأخري  حمورها  يف 
�لأكادميي  �لتكوين  برب�مج  وربطها  �لبينية  �مل�شائل  تدري�ض 
وجمالت �لبحث �لعلمي وتاأ�شي�شها على مبادئ منهجية تتبو�أ 
على  قائمة  جديدة  وظائف  �خلطاب  وحتليل  �لتد�ولية  فيها 
�أ�ش�ض بينية فال تكون يف قطيعة مع �لرت�ث بل �شبيال حديثة 
لإعادة �كت�شاف �ل�شالت �لتي حتكم �لعالقات بني �ملعارف 

وفهم ن�شقية �لعقل �ملتحكم يف نو�مي�شها ونظامها.

�لأ�شاتذة  قبل  من  عميق  علمي  بنقا�ض  �ملحا�شرة  و�شفعت 
عن  دليل  �لنقا�ض  عمق  يف  وكان  �لعليا  �لدر��شات  وطلبة 
طلبة  تكوين  وعمق  �ملحا�شرة  قدمتها  �لتي  �لكربى  �لفائدة 

�لدر��شات �لعليايف تفاعلهم مع ق�شاياها �ملطروحة.
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ح�شلت �لباحثة منال حممد �ملرزوقي، على درجة �لدكتور�ه يف تخ�ش�س 

�للغة و�لنحو بتقدير "ممتاز " عن ر�شالتها �لتي ناق�شتها ح�شورياًا يف 

1-6-2022م  �ملو�فق  �الأربعاء  �شباح  �لو�شل  بجامعة  �لعامة  �لقاعة 

"�لتد�خل �للغوي بني �للغتني �لعربية و�الإجنليزية: در��شة  وعنو�نها: 

�ملناق�شة  جلنة  تكونت  ا(".  �أمنوذجاً �جلامعية  )�ملرحلة  تربوية  ل�شانية 

�أ.د.  د�خلياًا،  ا  ومناق�شاً ا  رئي�شاً �لو�شل-  جامعة   - توكال  خالد  �أ.د.  من: 

ا خارجياًا، �أ.د. �أحمد  م�شطفى لهاليل، جامعة ليدز - بريطانيا - مناق�شاً

ا د�خلياًا، �أ.د. حممد عبد �لرحمن -  ح�شاين - جامعة �لو�شل - مناق�شاً

ا  ا، �أ.د. خليفة بوجادي - جامعة �لو�شل - م�شرفاً جامعة �لو�شل - م�شرفاً

.� م�شاعداً

مناق�صة ر�صالة دكتوراه منال املرزوقي
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ح�شل �لباحث �إ�شماعيل حممد ح�شن، على درجة �لدكتور�ه يف تخ�ش�س 

�ل�شريعة �الإ�شالمية بتقدير " ممتاز " عن ر�شالته �لتي ناق�شها ح�شورياًا 

يف �لقاعة �لعامة بجامعة �لو�شل �شباح �خلمي�س �ملو�فق 19-5-2022م 

وعنو�نها: "�ختيار�ت �لروياين )ت 502 هـ( يف �لعباد�ت من كتابه حلية 

�إياد  �أ.د  من:  �ملناق�شة  جلنة  تكونت  مقارنة".  فقهية  در��شة   - �ملوؤمن 

ا د�خلياًا، د. �شيف �هلل  ا ومناق�شاً �أحمد �إبر�هيم - جامعة �لو�شل- رئي�شاً

د. عماد  ا خارجياًا،  - مناق�شاً �لعزيز، جدة  �مللك عبد  - جامعة  �ل�شهري 

�ملر�شي �شعيد -  �أحمد  �أ.د.  ا د�خلياًا،  �لو�شل - مناق�شاً حمدي - جامعة 

ا. جامعة �لو�شل - م�شرفاً

مناق�صة ر�صالة دكتوراه اإ�صماعيل ح�صن 
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يف  �لدكتور�ه  درجة  على  �لزعابي،  �شقر  حممد  �لباحث  ح�شل 

ر�شالته  عن   "� جداً "جيد  بتقدير  �الإ�شالمية  �ل�شريعة  تخ�ش�س 

�شباح  �لو�شل  بجامعة  �لعامة  �لقاعة  يف  ح�شورياًا  ناق�شها  �لتي 

يف  �ملنذر  �بن  "��شتدر�كات  وعنو�نها:  25-5-2022م  �ملو�فق  �الأربعاء 

كتابه �الأو�شط من كتاب �أحكام �ل�شر�ق �إىل نهاية كتاب �لديات - در��شة 

- جامعة  ب�شناق  �أحمد  د.  �ملناق�شة من:  تكونت جلنة  فقهية مقارنة". 

ا د�خلياًا، د. رقية �شعيد �شالمة �لقر�لة - جامعة  ا ومناق�شاً �لو�شل- رئي�شاً

ا خارجياًا، �أ.د. حممد عا�شور  �لعلوم �الإ�شالمية �لعاملية، �الأردن - مناق�شاً

ا د�خلياًا، �أ.د. زياد �لفهد�وي - جامعة �لو�شل  - جامعة �لو�شل - مناق�شاً

ا. - م�شرفاً

مناق�صة ر�صالة دكتوراه حممد الزعابي
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