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وبداأ عام درا�صي جديد

لقد بداأت جامعة الو�سل عاًما درا�سيًّا جديًدا، لتكمل م�سريتها، وحتقق ر�سالتها 
التي بداأتها منذ ما يربو على ثلث قرن، فجامعة الو�سل ملتزمة بتقدمي برامج 
تلك  �سواء  العليا،  والدرا�سات  البكالوريو�س  يف  عالية  جودة  ذات  ربحية  غري 
املكتبات  علوم  وبرنامج  العربية  اللغة  برامج  مثل  الآداب،  كلية  تقدمها  التي 
الربامج  وهذه  الإ�سالمية.  الدرا�سات  كلية  تقدمها  التي  تلك  اأو  واملعلومات، 
ت�سم عدًدا من التخ�س�سات التي يتطلبها �سوق العمل املحلي والإقليمي؛ وذلك 
لتاأهيل كوادر متخ�س�سة تت�سلح بالعلوم، تتمتع باملهارات؛ فت�سد بذلك الفجوة 
من  يتطلبه  وما  العمل  �سوق  وبني  وعلومه،  معارفه  بكل  الأكادميي  العامل  بني 
خريجني قادرين على تقدمي املبادرات البناءة يف جمال عملهم، وقيادة التطوير 
اخلطوات  من  عدًدا  ولذلك  فيها.  يعملون  التي  املوؤ�س�سات  اإليه  ت�سعى  الذي 

اأنها جددت يف براجمها مبا حتتويه من م�ساقات، وانتهجت نظام ال�ساعات  اأداء هذه املهمة، منها  التي ت�ساعدها على 
ا. ومنها اأنها جددت يف نظامها التقني ليواكب  املعتمدة، مولية بذلك متطلبات اجلامعة متطلبات الكلية اهتماًما خا�سًّ
هذه التغيريات الأكادميية، وي�ساعد من�سوبي اجلامعة من الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني على اأداء مهامهم 

على الوجه الأكمل. 
الإبداعي لدى طالبها،  التفكري  البحثية وتطوير  القدرات  تعزيز  اأخذت على عاتقها  فاإن اجلامعة  اإىل ذلك  وبالإ�سافة 
اأو  اأو عن طريق بحث التخرج الذي يقدمه طالب البكالوريو�س  �سواء عن طريق التقارير التي يقدمها الطالب ف�سليا 
عن طريق البحوث وامل�سائل البحثية التي يقدمها طالب الدرا�سات العليا، اأو الر�سائل العلمية املقدمة ا�ستكمال ملتطلبات 
درجاتهم العلمية، اأو تلك البحوث التي ين�سرها الطالب يف املجالت العلمية املحكمة اأو م�ساركتهم يف املوؤمترات العلمية 
التي تعقدها اجلامعة اأو اجلامعات النظرية يف كل جامعات العامل. اأو عن طريق ت�سجيع الطالب بالنخراط يف العمل 
البحثي يف املراكز البحثية التي اأن�ساأتها اجلامعة، من مثل مركز الدرا�سات الل�سانية وال�سردية، اأو مركز بحوث ال�سنة 
النبوية، اأو مركز بحوث الذكاء ال�سطناعي. كل ذلك يتم يف بيئة جامعية منفتحة على فكر الآخر، يوؤيد ذلك ما تنتهجه 
اجلامعة من ا�ست�سافة عدد من العلماء املتخ�س�سني الذين تتم انتقاوؤهم بعناية من كل اأرجاء العامل؛ ملناق�سة الر�سائل 

العلمية، وتقدمي الندوات املتخ�س�سة. 
وكذلك تعمل اجلامعة جاهدة على تنمية ال�سراكة املجتمعية عرب عدد من القنوات، ياأتي يف مقدمتها برنامج )اإجناز(، 
ذلك الذي يهدف اإىل تاأهيل الكوادر الوطنية ل�سوق العمل عن طريق ت�سليحهم باملهارات الالزمة، وخا�سة التكنولوجية 

منها، ومن اأجل ذلك عقدنا ال�سراكات ال�سرورية لتحقيق كل هذه الأهداف. 
ولذلك فاإين اأو�سيكم يف بداية العام الدرا�سي اجلديد اأن تعملوا بجد واجتهاد، واأن تفيدوا من كل الإمكانات التي توفرها 
اجلامعة، واأن ت�ساركوا اأ�ساتذتكم رحلة العلم والبتكار، واأن تكونوا على قدر امل�سوؤولية التي األقيت على عاتقكم، مفتخرين 

اأنكم من من�سوبي هذه اجلامعة العريقة.

أ. د. خالد توكال
نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي
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ال�سعودية جامعة  العايل باململكة العربية  التعليم  اأ�سافت وزارة 
لدرا�سة  اململكة  يف  بها  املو�سى  اجلامعات  قائمة  �سمن  الو�سل 

برامج البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه.

اإدارة جامعة الو�سل وجمل�س  اإطار جهود  تاأتي هذه اخلطوة يف 
اأمنائها برئا�سة معايل جمعة املاجد نحو تطوير وحت�سني جودة 

براجمها الأكادميية.

الرحمن  عبد  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�ساد 
مدير اجلامعة  بهذه اخلطوة ورحب بالطلبة ال�سعوديني 
للت�سجيل والدرا�سة يف اجلامعة للح�سول على درجات 
علمية معتمدة ذات جودة عالية، ودعا اإىل �سرعة تي�سري 

اإجراءات ت�سجيل الطلبة وقبولهم باجلامعة. 

العليا  اإبراهيم ربابعة عميد الدرا�سات  واأ�سار الدكتور 
باأنه -بناء على توجيهات �سعادة مدير اجلامعة ب�ساأن 
رفع  يف  ت�ساعد  واأعمال  مبادرات  تقدمي  على  العمل 
قد  والعتماد-  اجلودة  موؤ�سرات  يف  اجلامعة  م�ستوى 
قامت عمادة الدرا�سات العليا على مدار العام بزيارة 
العربية؛  للدول  ثقافية  وملحقيات  �سفارات  عّدة  اإىل 
الدرا�سات  )كلية  ا�سم  تعديل  على  للعمل  وذلك 
كذلك  الو�سل(؛  )جامعة  اإىل  والعربية(  الإ�سالمية 
اجلامعات  �سمن  الو�سل  جامعة  اإدراج  على  العمل 
مواقع  يف  املوحد  القبول  قائمة  على  بها  املو�سى 
الوزارات املختلفة؛ وبناء على ذلك فقد حققت اإجناًزا 
العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  وزارة  م�ستوى  على 
�سمن  من  الو�سل  جامعة  اأ�سبحت  بحيث  ال�سعودية؛ 
ال�سعوديني يف  الطلبة  قبل  من  للت�سجيل  بها  املو�سى  اجلامعات 

املراحل املختلفة )البكالوري�س واملاج�ستري والدكتوراه(. 

اجلهد  وبذل  العمل  موا�سلة  اإىل  العام  هذا  يف  نتطلع  ونحن 
لتحقيق روؤية اإدارة اجلامعة التي تهدف اإىل رفع م�ستوى اجلامعة 

يف موؤ�سرات اجلودة والعتماد.

جامعة الو�صل بدبي 
�صمن اجلامعات املو�صى بها يف ال�صعودية

معايل جمعة �ملاجد رئي�س جمل�س �أمناء �جلامعة
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حتت رعاية معايل جمعة املاجد، رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة، 
احتفلت جامعة الو�سل �سباح الأربعاء 22-6-2022م ، بتخريج 
والدكتوراه  واملاج�ستري  البكالوريو�س،  برامج  طلبة  من   )329(

دفعة 2021-2022م بالقاعة العامة باجلامعة.

ح�سر فعاليات احلفل الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن، 
مدير اجلامعة، ونواب املدير، وعمداء الكليات وروؤ�ساء الأق�سام 
اجلامعة  وطالب  والإدارية  التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء  العلمية، 

وطالباتها.

الكوكبة من  بتخريج هذه  �سعادته  وقد عرّب مدير اجلامعة عن 
طلبة اجلامعة وطالباتها، متمنًيا لهم التوفيق يف حياتهم العلمية 
والعملية،   واأ�ساف اأن من بني املتخرجني )37( يف الدرا�سات 
العليا : )12( متخرًجا ومتخرجة يف برنامج الدكتوراه، و )25( 
يف برنامج  املاج�ستري، بينما بلغ عدد املتخرجني يف البكالوريو�س 
الإ�سالمية،  الدرا�سات  تخ�س�س  يف   )98( منهم    )292(
و)194( يف اللغة العربية واآدابها، واأ�ساد بالإجراءات الحرتازية 

واللتزام بالتباعد الجتماعي يف اأثناء احلفل مبا ي�سمن �سحة 
طلبة اجلامعة و�سالمتهم.

م�سرًيا اإىل اأن اجلامعة قدمت ل�سوق العمل اأكرث من  )14770( 
متخرًجا ومتخرجة يف خمتلف برامج اجلامعة منهم )13053( 
يف مرحلة البكالوريو�س،  و )318( يف برامج الدرا�سات العليا، 
بواقع )220( يف مرحلة املاج�ستري، و )98( يف مرحلة الدكتوراه، 
اأما برنامج "الإجناز" للتاأهيل ل�سوق العمل فبلغ عدد املتخرجات 

منه )1399( متخرجة. 

بداأت فعاليات احلفل بال�سالم الوطني لدولة الإمارات، وتالوة 
عميد  ب�سناق  اأحمد  الدكتور  كلمة  ثم  احلكيم،  الذكر  من  اآيات 
وكلمتي  العليا،  الدرا�سات  يف  املتخرجات  وكلمة  الطلبة،  �سوؤون 
املتخرجات يف الدرا�سات الإ�سالمية واللغة العربية واآدابها، ويف 
ختام احلفل �سلم مدير اجلامعة �سهادات التقدير للمتخرجني. 

جامعة الو�صل 
حتتفل بتخريج 329 طالبًا وطالبة

�لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد عبد �لرحمن، مدير �جلامعة، و�لهيئة �لأكادميية و�لإد�رية
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�شباح  �جلامعة  مدير  �لرحمن؛  عبد  �أحمد  حممد  �لدكتور/  �لأ�شتاذ  �لتقى 
�لعربي  �لأدب  �أ�شتاذ  �شومي  �أكيكو  �لدكتورة/  23-8-2022م  �ملو�فق  �لثالثاء 
بق�شم �لثقافات �ليابانية و�لعاملية من جامعة كيوتو نوترد�م �ليابانية، و�لدكتور 
مديرة  �ل�شنو�ين  د�ليا  و�لدكتورة  بدبي،  �لأمريكية  �جلامعة  من  وهبة  قا�شم 
�شبل  �جلانبان  وبحث  �لو�شل  بجامعة  �ملجتمع  وخدمة  �مل�شتمر  �لتعليم  مركز 
�إ�شافة  �لعلمية،  و�لأبحاث  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  �جلامعة يف جمال  �لتعاون مع 
�إىل �ل�شتفادة من �أ�شاتذة �جلامعة يف نقل خرب�تهم لطلبة برنامج �للغة �لعربية 

باجلامعات �ليابانية. 

مدير اجلامعة يلتقي 
وفد جامعة كيوتو نوتردام اليابانية

مدير �جلامعة يلتقي وفد جامعة كيوتو نوترد�م �ليابانية 
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مدير  الرحمن،  عبد  اأحمد  حممد  الدكتور/  الأ�ستاذ  التقى 
القاعة  يف  8-9-2022م  املوافق  اخلمي�س  يوم  �سباح  اجلامعة، 
العامة بطالبات برنامج "الإجناز" للتاأهيل ل�سوق العمل، ورّحب 
على  الطالبات  وحّث  وطالباته،  الربنامج  مبدربي  اللقاء  يف 
الجتهاد، والتح�سيل العلمي، والإفادة من مكرمة معايل جمعة 
وتوفري  املجانية،  الدرا�سة  يف  الأمناء،  جمل�س  رئي�س  املاجد، 
ا من جميع اإمارات الدولة واإليها؛ دعًما  املوا�سالت املجانية اأي�سً
اأمامها لتعلُّم املهارات  لتعليم املراأة الإماراتية، واإتاحة الفر�سة 

الناعمة، التي اأ�سبحت �سرورة للمناف�سة يف �سوق العمل. 
واأ�ساف اأن الهدف الأ�سا�سي من تاأ�سي�س الربنامج هو رفد �سوق 
والقيام  امل�سوؤولية  حتمل  على  قادرة  اإماراتية  مبوؤهالت  العمل 
مبهامها ب�سورة مميزة، وا�ستعر�س خطة الربنامج واأهم املواد 
ت�سعى  الربنامج  خطة  اأّن  اأكد  كما  املقدمة،  والعملية  التعليمية 
اإىل حتقيق اأهداف اأكادميية ومهنية من �ساأنها اأن توؤهل املتدرب 
ليكون عن�سًرا فّعال يف جمال عمله امل�ستقبلي، مبا يعود بالنفع 

الكبري على وطنه وجمتمعه.

اجلهود  املدير  �سعادة  اأكد  فقد  الربنامج،  مبنهج  يتعلق  وفيما 
لتمكني  العليا،  التقنية  وكليات  اجلامعة  بني  وال�سراكة  املبذولة 
بالإجراءات  املتدرب  ينخرط  بحيث  العملي،  التطبيقي  اجلانب 
العملية،  احلياة  م�سارات  لفهم  توؤهله  التي  التدريبية،  العملية 
وكيف ميكن اأن يطور من ذاته ومن موؤ�س�سته التي �سوف يلتحق 
ال�سراكة  اآخر ثّمن �سعادة املدير دور  بها م�ستقباًل، ومن جانب 
لأبنائنا  كبرية  فوائد  من  حتققه  مبا  والكليات  اجلامعة  بني 

املواطنني ممن التحقوا بالربنامج. 

وقد اأ�سار اإىل الدعم املقدم للملتحقني بربنامج الإجناز، ومقابل 
هذا الدعم فاإنه يجب على املتدربني ا�ستثمار الفر�سة من اأجل 
توؤهلهم  التي  املعا�سرة  املهارات  واكت�ساب  اأنف�سهم،  تطوير 

لاللتحاق ب�سوق العمل.

ب�سارات،  اأحمد  د.  الربنامج  على  العام  امل�سرف  اللقاء  ح�سر 
ومدربو الربنامج وطالباته.

مدير جامعة الو�صل 
يلتقي بطالبات برنامج "الإجناز"

مدير �جلامعة يلتقي بطالبات برنامج "�لإجناز"
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احتفلت جامعة الو�سل بيوم املراأة الإماراتية �سباح يوم الإثنني 

املراأة  بيوم  الإمارات  دولة  احتفالت  مع  تزامًنا   2022-8-29

)واقع  �سعار  حتت  عام،  كل  من  اأغ�سط�س   28 يف  الإماراتية 

ملهم.. م�ستقبل م�ستدام(.

وقالت الدكتورة ح�سة الكتبي، اإحدى خريجات اجلامعة اإن يوم 
املراأة الإماراتية يوم تفخر فيه املراأة بنعم اهلل عليها اأن جعل له 
ح�سًنا  الأخيار  وحكامها  وطًنا،  الإمارات  ودولة  ديًنا،  الإ�سالم 
الذي  املاجد  جمعة  منهم  خمل�سني  رجاًل  لها  و�سّخر  ودرًعا، 

حقق قفزة نوعية يف متكني املراأة وتعليمها. 

جامعة الو�صل 
حتتفل بيوم املراأة الإماراتية

ن�صرة اأخبار جامعة الو�صل توثق
احتفال اجلامعة بيوم املراأة الإماراتية

تقراأ يف هذا امللف : 
طالبات جامعة الو�صل يحتفلن                 -1

يف اجلامعة وجدت نف�صي                 -2

مقولت عن املراأة   -3
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اأما رمزية املازمي فقد اأ�سافت باأن معايل جمعة املاجد اأثبت اأن 

خري الأعمال واأزكاها ما كان فيه نفع لالآخرين، فكانت مناراته 

جعل  رجل  وفاء  على  �ساهدة  احلبيبة  دولتنا  اأركان  يف  العلمية 

من حياته ج�سًرا من ورد يعرب عليه الآخرون نحو اخلري واحلق 

واجلمال. 

الثانية،  ال�سنة  اإجناز  برنامج  وعربت حمدة ح�سن - طالبة يف 

اإدارة مكاتب - عن �سكرها وامتنانها ملعايل جمعة املاجد لدعمه 

والكوادر  الربنامج،  لطالبات  الالحمدود  وعطائه  املتوا�سل 

الن�سائية وحثهم من خالل ت�سجيعهم يف الو�سول اإىل اأهدافهم، 

باملجال  الربنامج  طالبات  التحقت  حتقيقها  خالل  من  التي 

احلكومي واخلا�س يف الدولة خلدمة ونه�سة هذا الوطن الغايل. 

واأ�ساد الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن مدير اجلامعة 

بالروؤية الر�سيدة لقيادة دولة الإمارات ودعمها للمراأة الإماراتية 

العلمية  لتمكينها للم�ساركة يف بناء الوطن وتنميته يف املجالت 

والثقافية والقت�سادية واملجتمعية وال�سيا�سية.

الإماراتية  املراأة  ومتكني  دعم  يف  اجلامعة  دور  وا�ستعر�س 

بتوجيهات من معايل جمعة املاجد رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة، 

العربية  اللغة  تخ�س�سي  يف  املجاين  التعليم  فر�س  واإتاحة 

من  الو�سل  جامعة  اإن  وقال  الإ�سالمية،  والدرا�سات  واآدابها، 

اجلامعات اخلا�سة الرائدة يف الدولة التي اأتاحت فر�س التعليم 

وتي�سرًيا  الإماراتية  للمراأة  متكيًنا  العليا  الدرا�سات  يف  العايل 

املجتمع  ورفد  والدكتوراه،  املاج�ستري  للح�سول على درجتي  لها 

الإماراتي بكفاءات متخ�س�سة يف هذين املجالني. 

اأطلقت  املاجد،  جمعة  معايل  من  ومبكرمة  اجلامعة،  اإن  وقال 

برنامج الإجناز للتاأهيل ل�سوق العمل بالتعاون مع كليات التقنية 

2013، وي�ستقطب هذا الربنامج املواطنات من  العام  العليا يف 

خريجات املدار�س الثانوية اللواتي مل ي�ستطعن موا�سلة تعليمهن 

حيث  وتدريبية،  تعليمية  بيئة  يف  دجمهن  اإىل  وي�سعى  اجلامعي 

تكت�سب املتدربات وخالل اأربعة ف�سول درا�سية مهارات التوا�سل 

باللغتني العربية والإجنليزية ومهارات الريا�سيات واحلا�سوب، 

املكاتب،  اإدارة  منها:  التخ�س�سات  من  عدًدا  الربنامج  ويتيح 

وتكنولوجيا املعلومات، وخدمة املتعاملني، واملوارد الب�سرية. 

اأ�سار اإىل اأن اجلامعة اهتمت بت�سليط ال�سوء على ق�سايا املراأة 

الدرا�سات  طلبة  وقدم  والبحث،  بالدرا�سة  وتناولتها  الإماراتية 

العليا عدًدا من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه يف خمتلف املجالت 

الثقافية والأدبية والعلمية والفقهية وكان لها اأثر يف اإظهار ق�سايا 

املراأة الإماراتية والهتمام مبعاجلتها.

مت�ّس  البتكارات  من  عدًدا  قدمن  اجلامعة  طالبات  اإن  وقال 

احتياجات املجتمع البيئية والتكنولوجية والطبية والقت�سادية.

واأ�ساد بالنماذج امل�سرفة للمراأة الإماراتية من خريجات اجلامعة 

وال�سركات  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  يف  منا�سب  تبواأن  اللواتي 

اخلا�سة واأ�سبحن رائدات يف م�سرية البناء والتنمية.
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على رمال احلياة كانت خطوتي هادئة، وكانت �سفائري 
لل�سماء،  واأنا رافعة راأ�سي  ال�سغرية تزين وجه طفولتي، 
ي�سكنني،  والطموح  ال�سم�س،  اأ�سعة  واأداعب  القمر،  ل  اأقبِّ
يف اأن اأكتب على وجه القمر حكاية طفلة اإماراتية، حاكت 
من �سوء ال�سم�س ثيابها، ومل ترت�ِس لنف�سها مكاًنا اإل بني 

النجوم.

ومل  والجتهاد،  الكفاح  بداأت حكاية  املدر�سة  رحاب  ويف 

تزل خطواتي فوق رمال احلياة حتكي ق�سة كفاح امراأة 

كانت اأقوى من العوا�سف، واأرق من الن�سيم.

ويف اجلامعة كان امللتقى، وطريق حتقيق الأحالم البعيدة 

يف اجلامعة وجدت نف�صي
بقلم معلمة ال�صعادة رمزية علي املازمي

التي رافقتني منذ ال�سغر يف اأن اأكون ا�ستثنائية ل تعرف 
امل�ستحيل.

كانت جامعة الو�سل مهد الطموح، الذي وفرت له الإدارة 
درا�ستي  فاجتزت  حتقيقه،  على  ت�ساعد  التي  الأدوات  كل 
التميز،  اإىل  يدفعني  طموحي  زال  وما  بنجاح،  اجلامعية 
فالتحقت بالدرا�سات العليا، واجتزتها بنجاح، ويف داخلي 

روح طفلة ل تهداأ عن حتقيق كل ما هو جميل.

الآمال  اأتوقف عن حتقيق  ُخَطا الطموح وجدتني ل  وعلى 
فئة  الرتبوية  خليفة  جائزة  على  ح�سويل  فكان  والتميز، 

املعلم املبدع يف دورتها لعام 2022.
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يف جامعة الو�سل الواقعة يف قلب اإمارة دبي اأيقونة اجلمال، 

كان اجلميع مثل خلية نحل ل تهداأ عن العمل، ففي قاعات 

العريق،  اأمتنا  تراث  اأرواحنا  على  ينق�سون  علماء  الدرو�س 

ويف مكتبتها العامرة ملتقى اأفكار العلماء الأحياء والأموات، 

تبني  التي  الدرا�سية  اخلطط  تخرج  املتميزة  اإدارتها  ومن 

م�ستقبل اأمة ل تعرف اخلمول والك�سل.

لقد اأثبت معايل ال�سيد جمعة املاجد اأن خري الأعمال واأزكاها 

ما كان فيها نفع الآخرين، فكانت مناراته العلمية يف اأركان 

دولتنا احلبيبة �ساهدًة على وفاء رجل جعل من حياته ج�سًرا 

من ورد يعرب عليه الآخرون نحو اخلري واحلق واجلمال.

ويف مكتبته العامرة، ومركز املخطوطات جتد جمال تراثنا 

وت�سامح  �سعادة  واحلا�سر يف  املا�سي  يتعانق  اخلالد، حيث 

و�سالم.

كل هذا كان �سبًبا يف اأن اأجد نف�سي، كامراأة اإماراتية اأق�سمت 

اأن حتقق اأحالمها ولو كانت تلك الأحالم متتطي ال�سحاب، 

اأنا.. التي تعمل يف ال�سباح على تعليم ال�سغار حمو  فكنُت 

اأحت�سن  امل�ساء  ويف  حياتهم،  قامو�س  من  امل�ستحيل  كلمة 

دولة  يف  جامعية  ر�سالة  اأول  اإعداد  يف  وامل�سادر  الكتب 

النبوي،  املديح  �سعر  تتحدث عن  املتحدة  العربية  الإمارات 

الكتابة يف هذا  اإجادة  ال�ساعر الإماراتي يف  لتك�سف عظمة 

الغر�س ال�سريف.

بجدائلها  الطفلة  تلك  داخلي  تعي�س  الآن  حتى  زلت  وما 

والتي  ال�سماء،  والتي تنظر دائًما نحو  املن�سابة على كتفها، 

العلم  اأن  جيًدا  تعرف  والتي  النجوم،  بني  تكون  اأن  اأق�سمت 

القائمني على رعاية وطني  طريٌق ل نهاية له.. فجزى اهلل 

الغايل خري اجلزاء، واإىل كل امراأة اإماراتية متتلك قلًبا من 

ورد.. اأهم�س يف اآذانكن جميًعا.. كل عام واأننتَّ بخري.

“يف �جلامعة كان �مللتقى، وطريق حتقيق 
�لأحالم �لبعيدة �لتي ر�فقتني 

منذ �ل�شغر يف �أن �أكون 
��شتثنائية ل تعرف �مل�شتحيل ”
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لكوين امراة اماراتية فاأنا الرثوة احلقيقة والرهان الدائم 
مل�ستقبل وطني، فهذا اليوم ل يزيدين اإل ثقة وفخًرا كوين 
قادرة على م�ساركة الرجل يف بناء املجتمع والوطن، فكما 
مكتوم:  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قال 
لذا  باملراأة"،  املجتمع  ن  نحن منكِّ املراأة،  "نحن ل منكن 
العمل  ركيزة حقيقية يف قطاعات  ت�سبح  اأن  جنحت يف 
العطاء  منوذج  م�ستلهمة  التنمية  م�سرية  �سمن  واحلياة 

الفريد الذي قدمته اأم المارات.

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  المارات  لأم  �سكًرا 
ملعايل  و�سكًرا  امل�ستمر  دعمهم  على  الر�سيدة  وقيادتنا 
اأم  لكل  و�سكًرا  الالحمدود،  دعمه  على  املاجد  جمعة 
ومعلمة وطالبة كانت مثاًل ومنوذًجا م�سرًفا نفخر به اأمام 

العامل.

عاي�صة احلاج - طالبة درا�صات عليا

اإن يوم املراأة لهو منا�سبة وطنية تدعو للفخر والعتزاز، 

حملت  التي  الإمارات  ابنة  باإجنازات  جميًعا  لنحتفي 

اأقدم  الإماراتية  املراأة  يوم  ومبنا�سبة  وامل�سوؤولية،  الأمانة 

املتوا�سل  لدعمه  املاجد  جمعة  ملعايل  وامتناين  �سكري 

من  وحّثهم  الن�سائية  والكوادر  اإجناز،  برنامج  لطالبات 

وعطائه  اأهدافهم،  اإىل  الو�سول  يف  ت�سجيعهم  خالل 

يف  الربنامج  طالبات  ظهرت  خاللها  ومن  الالحمدود، 

املجال احلكومي واخلا�س يف الدولة خلدمة ونه�سة هذا 

الوطن الغايل.

الطالبةمقولت عن املراأة
حمدة ح�صن اإبراهيم ح�صن البلو�صي

ال�صنة الثانية
اإدارة مكاتب برنامج الإجناز
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 نظمت عمادة �سوؤون الطلبة بجامعة الو�سل لقاًء اإر�سادًيا 
اأكادميًيا للطلبة امل�ستجدين، �سباح يوم اخلمي�س املوافق 
الأ�ستاذ  األقى  وقد  العامة،  القاعة  يف  29-9-2022م، 

الدكتور / خليفة بوجادي، نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون 
اجلامعة  مدير  �سعادة  عن  بالنيابة  كلمًة  الأكادميية، 
رّحب  الرحمن،  عبد  اأحمد  حممد   / الدكتور  الأ�ستاذ 
على  اجلامعة  حر�س  واأكد  امل�ستجدين،  بالطلبة  فيها 
عقد مثل هذا اللقاء ال�سنوي، داعًيا الطلبة لالإفادة مما 

تقدمه اجلامعة من خدمات علمية واأكادميية، ومبا يعود 
العلمي  وم�ستقبله  الطالب،  �سخ�سية  بناء  على  بالنفع 

والأكادميي.

�سوؤون  عميد  ب�سناق  اأحمد   / للدكتور  كلمة  اللقاء  �سمل 
الطلبة. 

الكليات،  وعمداء  اجلامعة،  مدير  نواب  اللقاء  ح�سر 
اجلامعة  طلبة  من  وعدد  الأكادميية،  الربامج  ومديرو 

واأ�ساتذتها.

يوم اإر�صادي للطلبة امل�صتجدين 
يف جامعة الو�صل

�أ. د. خليفة بوجادي، و�لدكتور عبد �لرحمن حفظ �لدين يف �فتتاح �ليوم �لإر�شادي
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يف اإطار جهود جامعة الو�سل لالرتقاء مب�ستوى الإر�ساد 

الأكادميي يف اجلامعة، اأقامت جلنة الإر�ساد الأكادميي 

26-8-2022م  املوافق  اجلمعة  يوم  �سباح  املركزية 

الإر�ساد  مهام  حول  تفاعلية  ور�سة  العامة  بالقاعة 

مهام الإر�صاد الأكادميي يف جامعة الو�صل

الدكتور  قدمها  الأول  الدرا�سي  للف�سل  الأكادميي 
الالئحة  اللجنة، حيث عر�س  رئي�س  حممد اخلري�سات 
والتقومي  اجلامعة،  يف  الأكادميي  لالإر�ساد  التنظيمية 
الدرا�سي  للف�سل  الأكادميي  الإر�ساد  ملهام  التنفيذي 

الأول. 

عن  اللجنة  ع�سو  القللي  �سعيد  حممد  الدكتور  وحتدث 
اخلطة اجلديدة وبناء جداول الطالب.

ويف ختام الور�سة فتح باب املداخالت اأمام احل�سور. 

ح�سر الور�سة الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن 
ومديرو  الكليات  وعمداء  املدير  ونواب  اجلامعة،  مدير 

الربامج واأع�ساء الهيئة التدري�سية باجلامعة.

جانب من �حلا�شرين يف �لور�شة �لتفاعلية

�لدكتور حممد �خلري�شات رئي�س �للجنة
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ال�سعودية  العربية  اململكة  احتفالت  مع  تزامًنا 
الأن�سطة  ق�سم  نظم   92 الـ  الوطني  بيومها 
املوافق  اخلمي�س  يوم  �سباح  باجلامعة  الطالبية 
22-9-2022م احتفالية باليوم الوطني ال�سعودي 

يف القاعة العامة باجلامعة، ت�سمنت الحتفالية 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  بتاريخ  التعريف 
ال�سعبية،  والأكالت  الرتاثية،  لالأزياء  ا  وعر�سً
وركًنا للر�سم احلر، وامتازت الحتفالية مب�ساركة 
الهيئة  واأع�ساء  اجلامعة،  طلبة  من  كبري  عدد 
املنا�سبة  بهذه  احتفاًء  والإدارية؛  التدري�سية 

الوطنية.

الو�سل  بجامعة  الطالبية  الأن�سطة  ق�سم  نظم 
21-9-2022م  املوافق  الأربعاء،  يوم  �سباح 
الإمارات  فعالية  باجلامعة  العامة  القاعة  يف 
العاملي  باليوم  الحتفال  مع  بالتزامن  ال�سالم، 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اأعلنته  الذي  لل�سالم، 

املتحدة يف 21 �سبتمرب من كل عام.

وجدارية  ا،  حًرّ مر�سًما  الحتفالية  ت�سمنت 
لكتابة عبارات عن ال�سالم واأهميته، كما �سملت 
لتحقيق  الدولة  مبادرات  عن  حوارية  جل�سة 
يف  اأ�سهمت  التي  الخرتاعات  واأهم  ال�سالم، 

العاملي. حتقيق ال�سالم 

واأ�ساتذة  الطلبة،  �سوؤون  عميد  الفعالية  ح�سر 
وطلبتها. اجلامعة 

جامعة الو�صل حتتفل باليوم الوطني ال�صعودي

جامعة الو�صل حتتفل باليوم العاملي لل�صالم
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�سباح  الو�سل،  بجامعة  املجتمع  خدمة  اإدارة  نظمت 

يوم اخلمي�س، املوافق 29-9-2022م يف القاعة العامة 

ثقتك  تعزز  )كيف  بعنوان:  تفاعلية  ور�سة  باجلامعة 

املدربة/ الذات،  تطوير  م�ست�سارة  قدمتها  بنف�سك؟( 

وكيف  بالنف�س،  الثقة  عن  فيها  وحتدثت  فايد،  رفيف 

يكت�سبها الإن�سان؟ وما العوامل التي ت�ساعد على تقوية 

الثقة بالنف�س ومواجهة التنمر؟

بوجادي،  خليفة   / الدكتور  الأ�ستاذ  الور�سة  ح�سر 

والدكتور  الأكادميية،  لل�سوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 

كيف تعزز ثقتك بنف�صك؟

للدعم  املدير  نائب  الدين،  حفظ  الرحمن  عبد   /

ويف  وطالباتها.  اجلامعة  طلبة  من  وعدد  املوؤ�س�سي، 

ختام الور�سة مت تكرمي امل�ست�سارة / رفيف فايد.

دكتور عبد �لرحمن حفظ �لدين ي�شلم �لأ�شتاذة رفيف فايد �شهادة �شكر وتقدير
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جنوم اإماراتية م�صيئة
الإعالمي وليد حممد املرزوقي

رحلة العلم.. اإثراء املعرفة
�ل�شعادة ترتبط بنمط �لتفكري ولي�شت بالإجناز�ت!

�إعد�د: �شباح ديبي/ طالبة يف ق�شم �لنقد �لأدبي - ماج�شتري

�لعلم بحر و��شع كّلما �شربت منُه �شعرت بالظماأ، فقد قال �لر�شول �شّلى �هلل عليه و�شّلم: "َمْن �َشلََك َطِريًقا 
ِة"، ويقول �ملاوردي: "�لعلم عو�س من كّل لّذة، وُمغٍن عن كّل  َنّ ُ َلُه ِبِه َطِريًقا �إِىَل �جْلَ َل �هلَلّ َيْلَتِم�ُس ِفيِه ِعْلًما �َشَهّ

�شهوة، فمن تفّرد بالعلم مل توح�شُه خلوة، ومن ت�شّلى بالكتب مل تفته �شلوة".

اأثر العلم ل يكون فقط على مرحلة عمرية معينة، اأو م�سرية   
مهنية حمددة، اإمنا هي عالقة طردية، فكلما نهلنا من العلم، 
زادت الب�سمة املعرفية والثقافية يف �ستى املناحي، واأ�ساءت 

لنا دروًبا كانت فيما م�سى طرًقا و�سعاًبا مظلمة.

الإمارات  دولة  العلم يف  منارات  من  واحدة  الو�سل،  جامعة   
اللقاء  هذا  يف  �سيف  منها  تخرج  التي  املتحدة،  العربية 
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بناء  يف  ذلك  �أثر  كيف  خا�س،  ع�شق  �ل�شغر  منذ  للقر�ءة   
�شخ�شيتك؟

القراءة بالن�سبة يل كل �سيء، اأذكر حني كنت �سغرًيا، كيف   
الكتب  في�سرتي  ويحر�س عليها،  بالقراءة  يعتني  والدي  كان 
اأنه يقوم  ويهتم مبكتبته، وي�سجعنا كذلك على القراءة، كما 
كبرًيا من  ت�سم عدًدا  والتي  العامة  املكتبة  اإىل  با�سطحابنا 
اأحر�س على زيارة معار�س الكتاب يومًيا،  الكتب، كما كنت 
لأتعرف على الكتب احلديثة واملوؤلفة مبختلف اأنواعها. وهكذا 
الثقافة  ولعامل  لها  وحمًبا  بالكتب  متعلًقا  �سغري  يف  كنت 

والقراءة.

�إن م�شرية �لتكوين �لأكادميي خطوة هامة يف بناء �مل�شتقبل   
فكيف �أثرت �لدر��شة يف جامعة �لو�شل على م�شريتك؟

"مفهوم  اإىل  تطرقت  قد  كنت  ال�سعادة  جرعات  كتابي  يف   
ولن  املنال،  �سعب  اأمر  اأنه  �سابًقا  ظننُت  حيث  ال�سعادة"، 
ي�سله �سخ�س قبل اأن يحقق طموحه يف احلياة، لذا �سعرت 
اإل  العامة،  الثانوية  انتهي من مرحلة  �ساأجدها عندما  باأين 
اأين مل اأ�سعر بتلك ال�سعادة املزعومة، فتكهنت باأين �ساأجدها 
ظني،  خاب  انتهيت،  وملا  اجلامعية.  املرحلة  اأنهي  اأن  بعد 
وهكذا.  بالعمل،  التحاقي  عند  عليها  �ساأتعرف  حتًما  وقلت 
�سحيح اأين كنت �سعيًدا، غري اأين مل اأجد تلك ال�سعادة التي 
تخيلتها عندما كنت طفاًل، وقررت انتظارها اإىل زواجي، اأو 
اإىل اأن رزقت بالأطفال، وبقيت بانتظارها حتى حققت �سيئا 
املتخيل  ال�سعور  ذلك  اأملك  اأكن  مل  واأهدايف،  طموحي  من 
يف ذاكرتي، حتى اكت�سفت اأن ال�سعادة ترتبط بنمط احلياة 
ومنط التفكري، ولي�ست باإجنازات نكت�سبها، اأو اأمور منتلكها، 
بالت�سور  لي�س  ولكن  يلفها،  خفيًفا  ظاًل  لل�سعادة  اأن  �سحيح 
الذي كنت اأتوقعه. عندها، اأدركت اأن ال�سعادة موجودة فعاًل 
بني اأيدينا، يف التفا�سيل الب�سيطة من حياتنا، ويف الأمور التي 
تالم�سنا كل يوم. احلياة التي نعي�سها بعفوية، ال�ستيقاظ من 
التنزه  القهوة �سعادة،  النوم �سعادة، ال�سالة �سعادة، �سرب 
�سعادة، الريا�سة �سعادة، اجللو�س مع الوالدة �سعادة، اللعب 

رحلته  على  �سيطلعنا  والذي  املرزوقي"،  "وليد  الإعالمي 
العلمية يف اجلامعة، التي ما زالت م�ستمرة ومكللة بكثري من 

الإجنازات.

يف بد�ية لقائنا معك، نود �أن تعرفنا عن وليد �ملرزوقي؟   

وليد حممد عبد اهلل املرزوقي، خريج بكالوريو�س من جامعة   
وتخرجت   ،2002 عام  باجلامعة  التحقت  قد  كنت  الو�سل، 
لنا  قدمت  اجلامعة  فاإن  عهدناها،  وكما   .2006 عام  منها 
الق�سم  يف  التحقت  منها  تخرجت  عندما  كثرية،  ا  فر�سً
النبوية،  وال�سنة  الكرمي  للقراآن  ال�سارقة  الإعالمي مبوؤ�س�سة 
وحتى   2006 عام  منذ  الإعالم،  لق�سم  رئي�ًسا  فيها  وعملت 
عام 2013، ثم التحقت بقناة �سما دبي، وعملت فيها مديًرا 
الربامج  بع�س  اإىل  اإ�سافة  ثقافية،  لربامج  ومقدًما  ومنتًجا 
�سيناري�ست،  قلم،  "ب�سمة  كربنامج:  واحلوارية،  الدينية 
والركن اخلام�س"، الذي حتدثت فيه عن مو�سم احلج، كما 
اأن برنامج ب�سمة قلم، كان اأول برنامج يوثق م�سرية الأدب 
بداأ  قد  وكان  وجناًحا،  وا�ستح�ساًنا  قبوًل  ولقى  الإماراتي، 
عر�سه عام 2020 على قناة �سما دبي، �سجلنا منه مو�سمني، 
وحالًيا اأعكف على اإجناز برنامج �ساأطلق عليه ا�سم "فكرة"، 

وهو جديد من نوعه �سيتم عر�سه على قناة �سما دبي.

من   2017 عام  م�سريتي  بداأت  فقد  التاأليف،  جمال  يف  اأما   
التفوق  عن  كتاب  وهو  ن�ستطيع(،  )نعم  بعنوان  كتاب  خالل 
ثم  ال�سعادة(،  )جرعات  كتاب  اأ�سدرت  بعدها  الإماراتي، 
قدمته  الذي  حممد(  )ب�سمة  وكتاب  )النهو�س(،  كتاب 
عليه  اهلل  �سلى  النبي،  �سرية  عن  ومب�سطة  �سائقة  ب�سورة 
دولة  من  اأديب   50( كتاب  اأ�سدرت  العام  وهذا  و�سلم، 
الإمارات( مبنا�سبة عام اخلم�سني، وحتدثت فيه عن م�سرية 
الأدباء  اإىل  ماجد  بن  اأحمد  من  ابتداء  الإبداعية،  الُكّتاب 

املعا�سرين املوجودين يف هذا الع�سر.

من  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  كتب،   6 يقارب  ما  ر�سيدي  يف   
الربامج املنوعة التي قدمتها على قناة �سما دبي.
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هذه  �سعادة.  الأ�سدقاء  مع  اللتقاء  �سعادة،  الأطفال  مع 
الأ�سياء الب�سيطة فقط عندما نهتم بها �سنجد فيها �سعادتنا. 

األفت كتاًبا يف ال�سعادة، واأقولها �سراحة،  وعلى �سوء ذلك،   
يف  وحالًيا  طبعات،   3 منه  �سدرت  جناًحا.  كتبي  اأكرث  اإنه 
طور اإ�سدار الطبعة الرابعة، وفيه قدمت ال�سعادة مبفهومها 
عليه  فقط  �سعيًدا،  يكون  اأن  ي�ستطيع  اإن�سان  فكل  الب�سيط، 
حتقيق  يوؤجل  ول  يعي�سها،  التي  الب�سيطة  احلياة  ا�ستغالل 

اأهدافه ل�سنوات. 

�لأخ�س  وعلى  �لأكادميية  �لدر��شة  �إن  �لقول  ميكن  هل   
در��شة �للغة �لعربية قد توؤ�ش�س لكاتب و�إعالمي متميز؟

بناء  يف  درا�ستي  اأثرت  الأكادميي،  التكوين  مل�سرية  بالن�سبة   
يف  �سخ�سيتي  تكوين  على  وعملت  كبري،  ب�سكل  �سخ�سيتي 
التي  العلمية  للح�سيلة  والف�سل  والثقافة،  الإعالم  جمال 
ح�سلت عليها يف جامعة الو�سل، واملواد التي در�ستها فيها، 
حيث در�سنا ما يقارب اأكرث من 40 مادة يف فرتة البكالوريو�س، 
ومن �سمن ما نهلنا: ال�سرية واللغة العربية والفقه والتاريخ 
الإ�سالمي  العامل  وواقع  الإ�سالمية  واحل�سارة  الإ�سالمي 
والقوانني والتف�سري والعقيدة الإ�سالمية وفقه العبادات، فهي 
مواد غر�ست فينا معرفة وح�سيلة وا�سعة، وكوين اإعالمًيا فاإن 
ذلك ينعك�س على مهنتي من خالل احلوار والنقا�س واللقاءات 
ال�ساحة الإعالمية والثقافية،  املختلفة، والثقة احلا�سرة يف 
التاأ�سي�س  لأن  اللغوية.  واحل�سيلة  املفردات  اأ�س�ستها  التي 
العلمي كان قوًيا، والف�سل هلل اأوًل ثم جلامعة الو�سل واملواد 
التي در�سناها، كذلك اأ�سافت مادة اخلطابة التي در�سناها، 
خطوة �سابقة يف اإعدادنا لالإلقاء اأمام اجلمهور، هذه الثقة 
مل نح�سل عليها اإل من جامعة الو�سل وكذلك املوؤمترات التي 
ال�سريف  احلديث  موؤمتر  مثل  الو�سل،  جامعة  تقيمها  كانت 
بناء  �ساهمت يف  الأمور  هذه  كل  تنظيمه،  �ساهمنا يف  الذي 

�سخ�سيتنا وتاأثرنا بها وقدمتنا للمجتمع ب�سكل اإيجابي.

مهنية  قاعدة  اأ�س�ست  العربية  اللغة  درا�سة  فاإن  �سك  وبال   
در�سنا  اأننا  اإل  اإ�سالمية،  درا�سات  فتخ�س�سي  مهمة، 

م�ساقات يف اللغة العربية كالأدب العربي والبالغة يف القران 
واأعطتنا جمالية  لغتنا  اأثرى  وال�سرف، مما  والنحو  الكرمي 
العربية  فاللغة  النا�س،  اأمام  الإلقاء  يف  رنانة  ونغمة  فريدة 

بحر وا�سع، نهلنا منه ال�سيء الرائع.

حدثنا عن طموحاتك..
اإجازة  على  واحل�سول  العليا،  درا�ساتي  متابعة  اإىل  اأطمح   
ال�سرعية،  وال�سيا�سة  الإ�سالمي  الفقه  جمال  يف  الدكتوراه 
الطلبة  على  والإ�سراف  اجلامعي،  التدري�س  اإىل  اأطمح  كما 
موؤمترات  يف  واأ�سارك  والدكتوراه،  املاج�ستري  ور�سائل 
اأكادميية متخ�س�سة لأترك ب�سمة مميزة يف عامل اجلامعات 

والدرا�سات الإ�سالمية.

ت�شت�شيف  ومميزة،  خا�شة  نكهة  له  قلم(  )ب�شمة  برنامج    
�لفكر  بناء  يف  �شاهمت  �أدبية  وقامات  �لأدباء  من  ثلة  فيه 
من  �أكرث  به  تاأثرت  �لذي  �ل�شيف  من  �لإمار�تي،  �لأدبي 

غريه؟

نعم برنامج )ب�سمة قلم( له نكهة خا�سة كونه اأول برنامج   
و�سعت  التي  ال�سخ�سيات  ومن  بنف�سي،  واأنتجته  اأقدمه 
الإماراتي  ال�ساعر والكاتب والباحث  ب�سمتها يف �سخ�سيتي 
الراحل حمد خليفة بو �سهاب، وكذلك الكاتب نا�سر جربان 
ال�سويدي، وهما اأكرث �سخ�سيتني ظهرا ب�سكل كبري يف ال�ساحة 

الأدبية والثقافية يف دولة الإمارات.

مباذ� تن�شح �ل�شباب �خلرجني و�لطلبة؟   

ول  العلمية  م�سريتهم  مبتابعة  والطلبة  اخلريجني  اأن�سح   
بي  تعود  الأيام  اأن  فلو  البكالوريو�س،  درا�سة  عند  يتوقفوا 
للوراء، ما كنت توقفت عند مرحلة، بل كنت �ساأتابع درا�ساتي 
العليا بعد البكالوريو�س، فاجلامعة ت�سجع وتي�ّسر الدرا�سات 
وبقدر  وكبرية،  رائعة  جًدا  م�سرية  التعليم  وم�سرية  العليا، 
الرحلة  ملتابعة  والفر�سة،  الوقت  ا�ستغالل  يجب  الإمكان 
يف  �سعوبة  جند  ل  حتى  توقف.  دون  والعلمية  الدرا�سية 
متابعتها بعد �سنوات، كما اأن ذلك �سيمنح فر�سة تكافوؤية يف 

املجال املهني، و�سينعك�س على امل�ستوى الجتماعي والثقايف.
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نظمت كلية الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الو�سل �سباح 
الإثنني املوافق 26-9-2022م بالقاعة العامة حما�سرة 
الدرا�سات  تخ�س�س  الرابعة  ال�سنة  لطلبة  تفاعلية 

الإ�سالمية بعنوان: )مهارات اإعداد بحث التخرج(.

قدمها الأ�ستاذ الدكتور زياد الفهداوي الذي حتدث عن 
بال�سعور  حددها  التي  وخطواته  العلمي  البحث  اأهمية 
مب�سكلة البحث وحتديدها، واأ�سار اإىل موا�سفات م�سكلة 
البحث اجليدة التي منها: اأن تكون امل�سكلة قابلة للدرا�سة 
والبحث، واأن تكون اأ�سيلة وذات قيمة، واأن ت�سهم يف بناء 
املعرفة، اأما اخلطوة التي تليها فهي حتديد اأبعاد البحث 
و�سياغة  ال�سابقة،  الدرا�سات  وا�ستطالع  واأهدافه، 
فر�سيات البحث واأخرًيا ت�سميم البحث وجمع البيانات 

واملعلومات. 

واأ�ساف اأن اكت�ساف م�سادر م�سكالت البحوث ناجت عن 

خربات �سخ�سية تثري لدى الباحث ت�ساوؤلت حول بع�س 

التحليلية  الناقدة  القراءة  كذلك  والأحداث،  الأمور 

قد  ونظريات  اأفكار  من  حتويه  ما  والدوريات  للكتب 

هذه  �سدق  حول  ت�ساوؤلت  عدة  الباحث  ذهن  يف  تثري 

يبداأ  اأن  ال�سابقة فهي  الدرا�سات والبحوث  اأما  الأفكار. 

اخلرباء  اآراء  واأخذ  الآخرون،  انتهى  حيث  من  الباحث 

املجتمع  تهم  التي  الق�سايا  على  والوقوف  واملخت�سني، 

بفكر وروية، واملتابعة امل�ستمرة للر�سائل العلمية.

ح�سر املحا�سرة طلبة وطالبات ال�سنة الرابعة وعدد من 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية باجلامعة.

مهارات اإعداد بحث التخرج

�لأ�شتاذ �لدكتور زياد �لفهد�وي يقدم حما�شرة مهار�ت �إعد�د بحث �لتخرج



Issue No. 5 - October 2022  21العدد 5 -  أكتوبر  newsletter@alwasl.ac.ae

هيئة  مع  بالتعاون  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نظمت 
والتثقيف  التعزيز  بق�سم  ممثلة  بدبي،  ال�سحة 
اجلامعية،  العيادة  مع  وبالتن�سق  ال�سحي 
وذلك  القلب،  ل�سحة  العاملي  اليوم  فعالية 
15-9-2022م، و�سملت  �سباح اخلمي�س املوافق 
الفعالية حمطة الفحو�سات الطبية: قيا�س �سغط 
والكولي�سرتول،  الدم،  يف  ال�سكر  وم�ستوى  الدم، 
التوعية  وحمطة  ال�سليمة،  التغذية  وحمطة 
ال�سحي  التثقيف  وحمطة  التدخني،  باأ�سرار 
اإ�سافة  القلب،  ل�سحة  ال�سحية  احلياة  واأمناط 

اإىل حمطة �سحة الفم والأ�سنان. واأجرى عدد من طلبة اجلامعة 

الطاقم  من  ن�سائح  اإىل  وا�ستمعوا  طبية  فحو�سات  واأ�ساتذتها 

الطبي امل�سارك ب�ساأن التغذية ال�سليمة.

فعالية اليوم العاملي ل�صحة القلب

الأن�سطة  وق�سم  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نّظمت 
املوافق  الأربعاء  �سباح  باجلامعة  الطالبية 
"�ساركونا  بعنوان:  فعالية  7-9-2022م 

هدفت  اجلامعة،  يف  العامة  مواهبكم" بالقاعة 
بالأن�سطة  امل�ستجدين  الطلبة  تعريف  اإىل 
على  ف  والتعرُّ مواهبهم،  واكت�ساف  الال�سفية، 
اأن�سطة  من  مه  تقدُّ وما  الطالبي  املجل�س  جلان 
وريا�سية  وتكنولوجية  وعلمية  ثقافية  وفعاليات 
اإىل  الن�سمام  وكيفية  واإعالمية،  واجتماعية 

املجل�س الطالبي.

كل  املعلومات حول  بتقدمي  الطالبي  املجل�س  روؤ�ساء جلان  وقام 

عمادة �صوؤون الطلبة تنظم فعالية 
مواهبكم" "�صاركونا 

مواهبهم  تنمي  التي  اللجان  اإىل  الن�سمام  على  وحثِّهم  جلنة 
وتدعم روح العمل اجلماعي.
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بالقاعة  12-9-2022م  �ملو�فق  �لثنني  باجلامعة �شباح  و�ل�شالمة  �ل�شحة  نظمت جلنة 

مروة  �لدكتورة  قدمتها  �لحرت�زية  �لإجر�ء�ت  عن  توعوية  ور�شة  �جلامعة  يف  �لعامة 

بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �لالزم  �لوعي  ن�شر  �إىل  �لعيادة �جلامعية هدفت  مو�شى، طبيبة 

�لتعليمية  �ملن�شاآت  ت�شغيل  وبروتوكول  �ملعتمدة،  �ل�شحية  �لإجر�ء�ت  مع  �تباعها متا�شًيا 

�لإ�شد�ر 11، وتعريف �لطلبة �مل�شتجدين بطرق �لتو��شل مع �لوحدة �ل�شحية، و�شرحت، 

�أعر��س مر�س كورونا، وكيفية �نتقال �لفري�س، وطرق عالجه و�لوقاية منه و�لإجر�ء�ت 

�لحرت�زية �لتي يجب �تباعها لتجنب �لإ�شابة بالفريو�س، ح�شر �لور�شة عدد من طلبة 

�جلامعة وطالباتها. 

جامعة الو�صل 
تنظم ور�صة توعوية عن الإجراءات الحرتازية

�لدكتورة مروة مو�شى، طبيبة �لعيادة �جلامعية �أثناء �لور�شة
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نظمت اإدارة املكتبة وم�سادر املعلومات معر�س "جامعة الو�سل ال�ساد�س لكتب الإهداء"، وذلك �سباح 
يوم الأربعاء املوافق 21-9-2022م، وقد ُعر�ست فيه جمموعة من الكتب �سمت خمتلف املجالت العلمية 
والأدبية والدينية واملراجع، وقد اأفاد من هذا املعر�س من�سوبو اجلامعة من طلبة البكالوريو�س والدرا�سات 

العليا واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية. 

ومن اأهداف اإقامة املعر�س ت�سجيع من�سوبي اجلامعة على القراءة واإتاحة الفر�سة اأمام الطلبة لالإفادة 
من الكتب املعرو�سة. 

وقد اأ�سار الأ�ستاذ الدكتور خالد توكال نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون البحث العلمي اإىل اأن هذا املعر�س ياأتي 
يف اإطار حر�س اجلامعة على حتقيق ر�سالتها العلمية جتاه �سركائها الإ�سرتاتيجيني من طالب واأع�ساء 
هيئة تدري�س، مبيًنا اأن اجلامعة قد داأبت على تنظيم مثل هذه املعار�س التي تدعمها بن�سبة %100 وفق 

خطتها الإ�سرتاتيجية لتوفري م�سادر املعلومات لكل من�سوبيها. 

معر�س جامعة الو�صل ال�صاد�س لكتب الإهداء
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لقاء مع 
الدكتورة داليا ال�صنواين

مديرة مركز �لتعليم �مل�شتمر وخدمة �ملجتمع - جامعة �لو�شل

�ل�شتد�مة  �أجل  من  و�لتعلُّم  �حلياة،  �أجل  من  �لتعلُّم  فكرة  من  �نطالًقا 
ا من  جاءت فكرة تاأ�شي�س مركز �لتعليم �مل�شتمر يف جامعة �لو�شل، وحر�شً
هذ�  لنا  كان  فقد  �جلامعة  �أن�شطة  كل  تغطية  على  �جلامعة  �أخبار  ن�شرة 
�للقاء �ملثمر مع مديرة �ملركز �لدكتورة د�ليا �ل�شنو�ين �لتي تعرفنا على 
للطالب  �ملركز  يوفرها  �لتي  �لتدريبية  و�لدور�ت  �خلدمات  و�أهم  �ملركز 

وللمجتمع.

�لدكتورة د�ليا �ل�شنو�ين - مديرة مركز �لتعليم �مل�شتمر وخدمة �ملجتمع 
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هل ميكن �إعطاوؤنا نبذة عن �إن�شاء هذ� �ملركز و�أهم �أهد�فه   
ور�شالته؟

�سعادة  بقرار  الو�سل  بجامعة  امل�ستمر  التعليم  مركز  تاأ�س�س   
جامعة  دور  ليعك�س   2020 للعام   )25( رقم  اجلامعة  مدير 
التعليم  فر�س  لتوفري  املجتمع  خدمة  يف  ور�سالتها  الو�سل 
والتدريب  التعليم  جمالت  يف  التطورات  وملواكبة  امل�ستمر 
التعليم  يف  التنمية  ملواكبة  الب�سرية  املوارد  قدرات  وتنمية 
ورفع الكفاءة التح�سيلية �سمن ما يطرح من برامج تعليمية 
يف  التطبيقية  اخلربات  مبتطلبات  بفعالية  لالإ�سهام  مطورة 

التعليم واحتياجات �سوق العمل.

اخلدمي  اجلامعة  ذراع  هو  امل�ستمر  التعليم  مركز  ويعترب   
تقدمي  على  اإن�سائه  منذ  املركز  ر�سالة  وترتكز  والتدريبي، 
وجميع  واملوؤ�س�سات  للطالب  وال�ست�سارات  التدريب  خدمات 
املعرفية  اجلوانب  وتعزيز  �سقل  بهدف  املجتمع  �سرائح 

واملهارية والحرتافية يف �سوق العمل املناف�س.

للبيئة �لتدريبية و�لتقنية دور مهم يف جناح �لتدريب؛ فما   
جتهيز�ت �ملركز من قاعات تدريبية؟ 

التعلم  مبداأ  الو�سل  بجامعة  امل�ستمر  التعليم  مركز  يتبنى   
والتدريب  ال�ستدامة  اأجل  من  التعلم  احلياة،  اأجل  من 
ذلك  حتقيق  اأجل  ومن  والكفايات  املهارات  على  القائم 
يوىل املركز اهتماًما كبرًيا باكتمال اأركان العملية التدريبية 
ومقوماتها من بنية حتتية ذكية ومتطورة بها اأحدث الأجهزة 
واملختربات، كما يتبع املركز مناهج وحقائب تدريبية مميزة 
يقوم  كما  التدريب،  يف  اجلودة  قواعد  اأعلى  ح�سب  �سممت 
املركز با�ستقطاب قاعدة من اأكفاأ املدربني �سواء من الكادر 
جمال  يف  طويل  باع  لهم  الذين  الو�سل  بجامعة  الأكادميي 

حتقيق  اأجل  ومن  مميزين.  خارجيني  مدربني  اأو  التدريب 
جتربة تدريبية متميزة لراغبي التدريب جداول زمنية مرنة 
تتوفر فيها اإمكان عقد الدورات التدريبية عن بعد با�ستخدام 

اأحدث الو�سائل التكنولوجية.

ما �أهم �لرب�مج و�لدور�ت �لتي متيز خطة عمل �ملركز يف   
2022-2023؟

يعتمد املركز يف خطته التدريبية لهذا العام على توفري حزمة   
حماور  اأربعة  يف  التدريبية  والور�س  الربامج  من  متنوعة 
املهنية  وال�سهادات  املعلومات  وتقنية  اللغات  وهي  رئي�سة 
العامة وال�سهادات املهنية املتخ�س�سة، وتهدف هذه املحاور 
العامة اإىل تقدمي خدمات وا�ست�سارات التدريب ب�سكل فردى 
للمهارات  وتعزيزا  للمعرفة  توظيفا  موؤ�س�سي  اأو  جماعي  اأو 

ب�سكل احرتايف.

وخارجها.  �جلامعة  د�خل  فريق من �خلرب�ء  �ملركز  ي�شم   
هل ميكن �إعطاء فكرة عن فريق �ملدربني وخرب�تهم؟؟

يفخر مركز التعليم امل�ستمر بجامعة الو�سل بقاعدة مدربيه   
ونخبة  باجلامعة  الأكادميي  الكادر  بني  جتمع  التي  املتنوعة 
من املدربني اخلارجيني املحرتفني، ويهدف هذا املزيج اإىل 
تلبية جميع توجهات املتدربني ورغباتهم �سواء كانوا من طلبة 
اإىل  يهدف  كما  اخلارجية،  واملوؤ�س�سات  الأفراد  اأو  اجلامعة 
يتميزون  فاعلني  مدربني  طريق  عن  التدريب  عملية  اإثراء 
ال�سخ�سي  للتغيري  كاأداة  التدريب  لعلم  املعرفية  بالقدرة 

واملهني واملجتمعي.

العربية  اللغة  لتعليم  برناجًما  املا�سية  ال�سنة  املركز  اأعد   
املجالت  يف  املتخ�س�سني  اإىل  ًها  موجَّ بغريها  للناطقني 

ال�سحية. 
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ما �تفاقيات �لتعاون �لتي تعملون عليها؟  

"جوهرة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برنامج  يعد   
مركز  يقدمها  التي  التدريبية  الربامج  حزمة  يف  التاج" 
الربنامج  هذا  ويتميز  الو�سل،  بجامعة  امل�ستمر  التعليم 
علماء  من  كوكبة  باإعداده  قام  احرتايف  بتو�سيف  التدريبي 
تدري�س  يف  واخت�سا�سيني  الو�سل  بجامعة  اللغويات  و�سيوخ 
الربيطانية.  ليدز  بجامعة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 
يف  واملتخ�س�سني  العاملني  اإىل  موجه  ذكرمت-  – كما  وهو 
التمري�سي، والطاقم  املجالت ال�سحية كالأطباء، والطاقم 
اختيار  مت  نوعه،  من  فريد  برنامج  وهو  ،وغريهم.  الإداري 
تكون  باأن  دبي  اإمارة  اجتاهات  لتخدم  بعناية  مو�سوعاته 
وجهة �سياحة عالجية عاملية. ومركز التعليم امل�ستمر، ونحن 
الآن ب�سدد التعاون مع عدد من موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 

الدولية يف دبي بغر�س تقدمي هذا الربنامج التدريبي.

�ملركز للر�غبني يف خدماته من  �لتي يقدمها  ما �خلدمة   
�مل�شجلني ت�شجيال م�شروطا يف بر�مج �جلامعة؟

الأكادميي  الأداء  تعزيز  يف  هام  دور  امل�ستمر  التعليم  ملركز   
للربامج  امل�ستجدين  الطالب  وتهيئة  اجلامعة  لطالب 
الأكادميية امل�سجلني بها، وتاأتى اإدارة ملف طالب الت�سجيل 
امل�سروط �سمن اأولويات املركز وفى هذا ال�سدد يعمل املركز 
اأولها تقدمي ما يلزم من اختبارات  على عدد من الأ�سعدة؛ 
حتديد امل�ستوى والدورات املوؤهلة لختبارات القبول القيا�سية 
يعمل  اآخر-  �سعيد  -على  منا�سبة،  رمزية  وبر�سوم  باملجان 
واملالكة  املانحة  اجلهات  مع  ال�سراكات  تفعيل  على  املركز 
كمقر  املركز  حتويل  بهدف  القيا�سية  القبول  لمتحانات 
والتوفل  والأيلت�س  لالأم�سات  معتمد  وتدريب  اختبارات 

وغريها.

ما �آفاق �لتعاون مع �ملر�كز �لنظرية؟   

املحلية  اجلامعات  يف  �سواء  النظرية  املراكز  مع  التعاون  اإن   
اأو العاملية له اأثر فعال يف تكامل الروؤى ورفع م�ستوى اجلودة 
ومواكبة اأحدث الربامج والطرائق التدريبية. وياأتي ذلك عن 
التدريبية  الربامج  يخ�س  فيما  النظر  وجهات  تبادل  طريق 
وطرق اعتمادها، وخطط الت�سويق، وال�سراكات مع اجلهات 
التعليم  الو�سل ومركز  املانحة لالعتمادات. وترتبط جامعة 
العمل  ووثائق  العمل  �سراكات  من  مبجموعة  بها  امل�ستمر 
مكتوم  اآل  كلية  مثل  اجلامعات،  من  العديد  مع  امل�سرتك 
للدرا�سات وجامعة مولي �سليمان وغريها، وتاأتي اآفاق العمل 

امل�سرتك كالآتي:

والرتبوية  التعليمية  الأهداف  يخ�س  فيما  املعرفة  تبادل   
للوقوف  النظرية  املراكز  تعتمدها  التي  التدريبية  للحقائب 
اإىل  للو�سول  والتغيري  التطوير  ومناحي  القوة  مناطق  على 

امل�ستوى التدريبي الأمثل.

اقرتاح منوذج معتمد لختبار قيا�سي مهاري للكفاءة يف اللغة   
العربية كلغة ثانية يتم العمل على اعتماده حمليا واإقليميا.

ال�ستفادة من جتارب املراكز النظرية يف ا�ستقطاب �سركاء   
واحللول  وال�ست�سارات  التدريب  جمالت  يف  معتمدين 
وحتقيًقا  الو�سل  جلامعة  ال�سوقي  للتواجد  تعزيزا  التدريبية 
الو�سول  يف  امل�ستمر  التعليم  ملركز  ال�سرتاتيجي  للهدف 
احلكومية  والدوائر  كال�سركات  موؤ�س�سية  عمالء  قاعدة  اإىل 

وال�سركات املتعددة اجلن�سيات.

�أهم �خلدمات و�لدور�ت �لتدريبية �لتي يوفرها �ملركز  ما   
لطلبة �جلامعة؟ 

احلقائب  من  منوعة  حزمة  امل�ستمر  التعليم  مركز  يوفر   
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التدريبية يف اللغة الإجنليزية وم�ستوياتها ومهاراتها املختلفة 
القيا�سية  املهارية  لالمتحانات  التاأهيل  دورات  وكذلك 
كالأم�سات والتوفل والأيلت�س والإجنليزية لالأعمال ولأغرا�س 
خا�سة بر�سوم رمزية وباأوقات عمل مرنة تتنا�سب مع اجلداول 
الدرا�سية للطالب. كما يوفر املركز دورات احلا�سوب وتقنية 
للكمبيوتر  الدولية  للرخ�سة  التاأهيل  دورة  مثل  املعلومات 

والتخزين ال�سحابي وما اإىل اآخره.

املهني  امل�ستقبل  تدعم  متخ�س�سة  دورات  املركز  يقدم  كما   
للطالب كدورات مهارات التدقيق اللغوي والتحرير ال�سحفي 
والإعالمي والكتابة املتخ�س�سة واإعداد معلمي اللغة العربية 
واخلطابة  والوعظ  الإ�سالمية  وال�سريفة  بغريها  للناطقني 

واإدارة املكتبات وحفظ املخطوطات وغريها.

�لتدريبية  �لدور�ت  �أهم  ما  دور خدمي جمتمعي،  للمركز   
�لتي يوفرها �ملركز لأفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته؟

تلبي  التي  الدورات  من  متنوعة  جمموعة  املركز  يقدم   
يف  وموؤ�س�سات  اأفراد  من  املتدربني  ورغبات  احتياجات 
مهارات  مثل  املهني  والتطوير  الب�سرية  التنمية  جمالت 
مقابالت  واجتياز  الذاتية  ال�سرية  وكتابة  والإلقاء  العر�س 

العمل وتطوير الأداء ال�سخ�سي واملهني. 

كما ينظم املركز دورات مهنية متخ�س�سة للمحا�سبني مثل   
دورة املحا�سب املايل املعتمد واإعداد التقارير املالية وحتليل 
الإ�سالمية  الدرا�سات  ملحرتيف  وبالن�سبة  وغريها،  البيانات 

هناك ال�سريفة الإ�سالمية والعقود واملعامالت وغريها.

وب�سفة عامة فاإن املركز يعمل على تطوير املحتوى التدريبي   
لرغبات  ومواكبة  التدريب  �سوق  لحتياجات  ا�ستجابة 

املتدربني ب�سكل م�ستمر.

�أ�شحت  �لتي  �لناعمة  �ملهار�ت  تطوير  يف  �ملركز  دور  ما   

�شرورة لوظائف �مل�شتقبل؟

املهارات  لإك�ساب  متخ�س�سة  دورات  اإقامة  على  نعمل   

وروؤية  والع�سرين  الواحد  القرن  ملتطلبات  تلبية  الناعمة 

الإمارات ال�سرتاتيجية يف خلق جيل يت�سلح بالبتكار واخللق 

والقيادة  البتكار  دورات  تاأتي  املنطلق  هذا  ومن  والتجديد. 

الوقت  وتنظيم  اجلماعي  والعمل  العالقات  واإدارة  والتميز 

واإدارة املوارد.

�جلامعة  لطلبة  تقدميها  ميكن  �لتي  �لن�شيحة  ما   

لال�شتفادة من خدمات مركز �لتعليم �مل�شتمر؟

ال�ستثمار  هو  ا�ستثمار  اأف�سل  اإن  �ساأقول  ال�سدد  هذا  يف   

اقتنا�س  اإىل  الو�سل  جامعة  طالب  واأدعو  الذات  تطوير  يف 

الفر�سة الذهبية التي توفرها جامعة الو�سل لهم من تعليم 

من  يتمكنوا  حتى  رمزية  بر�سوم  وتدريب  جماين  اأكادميي 

فر�س وجودهم يف �ساحة العمل كمناف�سني مهنني. 

كلمة �أخرية عن مركز �لتعليم �مل�شتمر وخدمة �ملجتمع؟  

املجتمعية  الو�سل  جامعة  ر�سالة  دعم  اإىل  املركز  يطمح   

والإرادة  بالعلم  يت�سلح  مناف�س  خريج  تقدمي  يف  اجلليلة 

بناء جمتمع جديد �سمته  امل�ساركة يف  والقدرة على  واملهنية 
البتكار والريادة والقيادة.
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�ل�شريعة  تخ�ش�س  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  �لبلو�شي،  حممد  �إبر�هيم  جمال  �لباحث  ح�شل 

�لأربعاء  يوم  �لو�شل،  بجامعة  �لعامة  �لقاعة  يف  ح�شورًيا  ناق�شها  �لتي  ر�شالته  عن  �لإ�شالمية، 

�ملو�فق 28-9-2022م، وعنو�نها: )�حلقوق �ملادية يف قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية �لإمار�تي- حماكم 

�ملناق�شة من:  تكونت جلنة  جًد�".  "جيد  بتقدير  �لإ�شالمي(  بالفقه  مقارنة  در��شة  �أمنوذًجا  دبي 

�أ. د. ماهر ذيب �أبو�شاوي�س - جامعة �لو�شل - رئي�ًشا ومناق�ًشا د�خلًيا، �أ. د. عبد �لقادر مهاو�ت - 

�لو�شل - مناق�ًشا  �إبر�هيم - جامعة  �لدين  �لو�دي، �جلز�ئر - مناق�ًشا خارجًيا، د. حميي  جامعة 

د�خلًيا، �أ. د. �أحمد �ملر�شي جامعة �لو�شل- م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة دكتوراه عن 
)احلقوق املادية يف قانون الأحوال ال�صخ�صية الإماراتي(

�أع�شاء جلنة �ملناق�شة
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نظمت عمادة �سوؤون الطلبة وق�سم الأن�سطة الطالبية حما�سرة 
بعنوان: " همة طالب العلم" ، وذلك �سباح يوم اخلمي�س املوافق 

2022/9/8م، ال�ساعة 10:30 �سباًحا يف القاعة العامة.

قدمت املحا�سرة الدكتورة/�سريفة ال�سويدي مديرة مركز م�سلم 
لل�سوؤون  العامة  للهيئة  التابع  الكرمي،  القراآن  لتحفيظ  املزروعي 

الإ�سالمية والأوقاف - اأبوظبي .

 وتناولت املحا�سرة حماور عدة منها: تعريف الهمة ، وخ�سائ�س 
كبري الهمة، واحلث على علو الهمة يف القراآن وال�سنة، ثم حتدثت 
عن جمالت علو الهمة عند ال�سلف ال�سالح واأ�سباب علو الهمة 
اأمثلة  الهمة،  عن  الأمثلة  بع�س  الدكتورة  وقدمت  وانحطاطها، 
عن احليوانات والتفاوت يف الهمة بينهم واأعطت اأمثلة عن الفيل 

والأفعى وال�سقر واإلخ...

"ر�سوان اهلل عليهم" الذين كانت  اأمثلة عن ال�سحابة  وقدمت 

اأحالمهم،  يحّققون  وجعلتهم  عليهم  اأثرت  وكيف  الهّمة  لديهم 
خليفة  ي�سبح  اأن  همته  كانت  الذي  مروان  بن  امللك  عبد  مثل: 

للم�سلمني يف الدولة الأموية وبالفعل اأ�سبح خليفة امل�سلمني.

لطالب  الهمة  فوائد  عن  ال�سويدي  �سريفة  الدكتورة  حتدثت  مت 
العلم، واأهمية الثقة بالنف�س وعدم ال�ست�سالم وتناولت اجلوانب 
الق�سائد  بع�س  الدكتورة  واألقت  العلم،  للهمة لطالب  الإيجابية 

ال�سعرية عن الهمة على الطلبة.

الهيئة  اأع�ساء  من  عدد  ح�سرها  التي  املحا�سرة  ختام  ويف 
التدري�سية وطلبة اجلامعة وطالبتها فتح باب النقا�س، وزخرت 
بني  معينة  م�سائل  حول  الطالب  وتفاعل  مب�ساركات  املحا�سرة 

الدكتورة والطلبة.

بقلم: غنى فوؤاد ليلى 

حما�صرة همة طالب العلم

�لدكتورة �شريفة �ل�شويدي مديرة مركز م�شلم �ملزروعي لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي
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الفروع  املوازنة بني كتابي تخريج  بـ:  املو�سومة  الدكتوراه  ر�سالة 
"للزجناين" )656هـ( ومفتاح الو�سول "للتلم�ساين" )771هـ( 
يف تخ�س�س ال�سريعة للطالب / علي �سلمان احلمادي قد نوق�ست 
بتاريخ 2022/4/28م يف رحاب جامعة الو�سل من اللجنة العلمية 

املكونة من ال�سادة:

�أ. د. حممد عا�شور   	•
اأ�ستاذ اأ�سول الفقه بجامعة الو�سل            

�أ. د. حممود حامد عثمان    	•
اأ�ستاذ اأ�سول الفقه بجامعة الأزهر            

�أ. د. �إياد �أحمد �إبر�هيم     	•
اأ�ستاذ الفقه والأ�سول الفقه بجامعة الو�سل           

ا�ستهل  العلمية  للر�سائل  املناق�سات  جمريات  يف  وكالعادة 
اأهمية ر�سالته  الطالب احلديث وقدم خطبة ر�سالته م�ستعر�سا 
واإ�سكاليتها البحثية واأهداف البحث ومنهجه وخطة بحثه واختتم 

ب�سرد نتائج عمله وتو�سيات ر�سالته. 

العلمية  املوازنة  هو  وجوهرها  العلمية  الر�سالة  هذه  و�سلب 
واملقارنة بني اأثرين وكتابني اأ�سيلني من كتب علم تخريج الفروع 
لالإمام  الأ�سول  على  الفروع  تخريج  كتابا:  وهما  الأ�سول،  على 
اإىل بناء الفروع على  �سهاب الدين الزجناين، ومفتاح الو�سول 
منهج  خالل  من  وذلك  التلم�ساين،  ال�سريف  لالإمام  الأ�سول 

ا�ستقرائي حتليلي نقدي.

وتعريفا  للموؤلفني  ترجمة  ر�سالته  م�ستهل  يف  الطالب  قدم 
لكتابيهما، وعطف على بيان مفهوم تخريج الفروع على الأ�سول 
بني  املوازنة  خالل  من  عمله  �سلب  اإىل  انتقل  ثم  و�سوابطه، 

التبويب،  يف  طريقتهما  فيها  تناول  ف�سول  ثالثة  يف  الكتابني 
يف  ومنهجهما  م�سادرهما  وبيان  والقواعد  امل�سائل  وعر�س 
ال�ستدلل ومناق�سة اآراء العلماء ويف كيفية ربط الفروع الفقهية 
مفادها:  نتيجة  اإىل  الباحث  لينتهي  الكتابني،  كال  يف  بالقواعد 
اختالف الكتابني يف كثري مما تقدم ذكره، واتفاقهما يف بع�س 

اجلوانب من ذلك.

الرتاث  خلدمة  البحثي  العمل  من  العلمية  الر�سالة  هذه  وتعد 
بحثية  منهجية  خالل  من  �سرورية  خدمة  وهي  الإ�سالمي، 
اعتمدت على فكرة املوازنة واملقارنة بني جهدين علميني لكبار 
علم  وهو  ال�سريعة،  علوم  اأهم  اأحد  يف  امل�سلمني  وفقهاء  علماء 
تخريج الفروع على الأ�سول، العلم الذي يعنى باإجناز مقاربات 
وجتليات  التجريدية  باأبعادها  الفقه،  اأ�سول  علم  لقواعد 
عمل  وهذا  الفقهي،  الجتهاد  ميدان  يف  العملية  تطبيقاتها 
علمي مهم ي�سنف �سمن اأ�سول املعرفة ال�سرعية الر�سينة، يف 
ارتياده بالبحث العلمي، ف�ساًل عن جدواه املعرفية، وهو موؤ�سر 
اإيجابي على م�ستوى التاأهيل املعريف الذي حتاول جامعة الو�سل 

ال�سطالع به من خالل براجمها يف الدرا�سات العليا.

قراءة يف ر�صالة دكتوراه

 د. حمي الدين اإبراهيم - امل�سرف على الر�سالة
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كيف �أدر�س؟ كيف �أتفوق؟
هذه الأ�سئلة تكون حمور تفكري الطلبة يف بداية كل عاٍم درا�سي، 
وكثرٌي منهم مييلون اإىل عدم البحث عن الأجوبة التي �ستخت�سر 
الأمر  يكون  اأن  من  خوًفا  والتوتر  بالقلق  مليًئا  طريٌقا  عليهم 
معقًدا، اأو �سبًبا يف عزوفهم عن الدرا�سة، ويف الواقع هو اأب�سط 
به  مير  مبا  مررُت  فقد  هذا؟  اأعرف  كيف  البع�س،  يتخيل  مما 
هذا  كخريجة  واجبي  ومن  �سعورهم،  متاًما  واأدرك  الطلبة، 
يجدوا  اأن  اآملًة  لهم  جتربتي  اأقدم  اأن  العظيم  العلمي  ال�سرح 

�سالتهم املن�سودة.
تخرجُت حديًثا من جامعة الو�سل بتقدير ممتاز، وكنُت الأوىل على 
دفعتي وهلل احلمد واملنة، وكنُت دوًما اأحلم باليوم الذي �ساأمتكن 
فيه من اإفادة غريي بطريقة الدرا�سة التي اأتبعتها، ولكني اأدركُت 
موؤخًرا اأن الطريقة التي تنفعني قد ل تنفع غريي والعك�س �سحيح، 
اأنكر اأن اتباعي لبع�س اخلطوات كان �سبًبا عظيًما فيما  ولكن ل 

و�سلُت اإليه اليوم، وتتمثل هذه اخلطوات فيما يلي:
رحلتك  يف  لك  رفيًقا  التفاوؤل  اجعل  متفائاًل:  كن  اأوًل:    -
املكان  يف  ين�سرون  الذين  ال�سلبيني  عن  وابتعد  الدرا�سية، 

طاقًة قاتلة لأهدافك، ت�ستهدف تثبيط عزميتك. 
وتفاوؤلك ما هو اإل اإقراٌر منك بتوكلك الكامل ويقينك باهلل عز 

وجل الذي يرجع اإليه الف�سل اأوًل واأخرًيا يف اأي جناح.
و�سرورٌة  اأ�سا�سية،  لوقتك خطوٌة  تنظيمك  وقتك:  نّظم  ثانًيا:    -
�ستفتح  البداية  من  وقتك  تنظم  مل  فاإن  عنها،  غنى  ل  ملحة 
هذا  عن  و�سينجم  والع�سوائية،  للك�سل،  ميهد  طريًقا  لنف�سك 
�سغًطا قد ل تتمكن من تداركه يف امل�ستقبل، وتذكر اأن نف�سك 
للدرا�سة  وقتك  كل  تكر�س  فال  حق،  عليك  ودينك  واأهلك 
مالزمة  فاإن  �سخ�سية  جتربة  وعن  الأمور،  بقية  متجاهاًل 
القراآن، وبر الوالدين يفتحان لك اأبواًبا من الرزق ل ُتغلق، فما 
زاحم القراآن �سيًئا اإل باركه، ودعاء الوالدين �سهٌم ل يخطئ.

ثالُثا: ابتعد عن املقارنات: اإن اأ�سواأ ما ميكن اأن تعر�س نف�سك    -
له هو املقارنات؛ لأّن هذا �سيخلق فيك �سعور النق�س والقلة 
ال�سلبية  امل�ساعر  تفاقم  من  و�سيزيد  الأ�سخا�س،  باقي  بني 
التناف�س  �سعور  اأن  اأعلم  اأنا  والبغ�ساء،  كاحلقد  الأرجاء  يف 
العداوة،  �سبًبا يف  ل  �سريًفا  يكون  اأن  ينبغي  ولكن  م�ستحب، 
اهلل،  من  رزٌق  والتفوق  عا�سفتك،  ي�سرق  لن  غريك  فنجاح 

واهلل ل يظلم اأحًدا.
الرب  على  {وتعاونوا  تعاىل:  قال  غريك:  �ساعد  رابًعا:    -

والتقوى} املائدة: 2.
اإن من اأكرث الأمور التي فتحت يل اآفاًقا وا�سعة، واأبواًبا متنوعة 
باأن  التام  لإمياين  وذلك  غريي،  خلدمة  �سعيي  هو  اخلري  من 
اهلل يف عون العبد مادام العبد عوًنا لأخيه، وا�ست�سعاري للمعنى 
احلقيقي حلديث: من �سار جابًرا للخواطر اأدركه اهلل يف جوف 
العناء  عليه  تخت�سر  قد  معلومًة  زميلك  حترم  فال  املخاطر، 
وامل�سقة، ول تكتم علًما نافًعا نلته مبنِّ اهلل عليك، فاأنت حتتاج 
اإليك  �سيعود  لأنه  منهم؛  اأكرث  لزمالئك  تقدمه  الذي  اخلري 

اأ�سعاًفا م�ساعفة.
ل  النا�س  ي�سكر  ل  من  معلميك:  ف�سل  تنكر  ل  خام�ًسا:    -
لأجلنا  ال�سعاب  يقدر جهود من حتملوا  ي�سكر اهلل، ومن ل 
ر�سالة عرفتها  اأ�سمى  لنا  ويقدم  ر�سول،  املعلم  ي�ستحقها،  ل 
واأن  عاتقنا،  على  نحملها  اأن  واجبنا  من  لذلك  الب�سرية، 
ن�سكرهم بالقول والفعل على ما يقدموه لنا بال كلل، فبعد اهلل 

ياأتي ف�سلهم فيما و�سلنا اإليه، يقول ال�ساعر اأحمد �سوقي:
ِه الَتبجيال           كاَد املَُعلُِّم اأَن َيكوَن َر�سول.  ُقم ِللُمَعلِِّم َوفِّ

جتعل  ل  العلمية،  برحلتك  متتع  طالب:  لكل  اأقول  اخلتام  ويف 
الدرجات همك الأكرب، فاأنت م�سوؤوٌل عن ال�سعي ل النتيجة، ويف 
ا يف  النهاية الأمر كله بيد اهلل، ولكن ل تن�سى اأن لك دوًرا مهمًّ
اأن تك�سب روحك �سعادًة �سرمدية يتمثل يف تغذيتها بالعلم تغذيًة 

دائمة، فالعلم نور.

ن�صائح خريجة
بقلم: خلود عبد ال�صمد اأحمد
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د. حمدي عبد احلميد - رئي�س ق�شم �للغة �لعربية 
باأع�ساء  نرحب  م�سبق،  با�ستعداد  نبداأ  للدرا�سة  الأول  اليوم  “يف 
هيئة التدري�س ونبا�سر العملية التعليمية، تكون ال�سوؤون الأكادميية 
جاهزة: كتاب امل�ساق، اخلطط الزمنية، ومع بدء التعليم يتم تتبع 
امل�سكالت التي واجهت الأ�ستاذ تقنًيا وتعليمًيا. وقد اأُ�سيف برنامج 
ب الأ�ساتذة عليه، �ستتوفر فيه اآلية جديدة لتفقد  تعليمي جديد ُدرِّ

احل�سور ورفع املادة العلمية واإجراء المتحانات”.

اأ.د.عالء مغاوري - عميد كلية �لآد�ب
يف  دائما  نكون  لذلك  الطالب  �سركاء  الأ�ساتذة  نحن  اجلدد،  بالطالب  اللقاء  فرتة  واحلياة  الن�ساط  فرتة  الدرا�سي  العام  بداية  ي  “اأُ�سمِّ

حالة ن�ساط وجتدد، نرى الأجيال اجلديدة ونتعلم منهم كما نعلمهم. ال�سعادة حني جنني الثمار بروؤية الطلبة املتخرجني. 
احلياة اجلامعية جميلة خا�سة مع الأن�سطة واملحا�سرات احل�سورية، فنجد نظرات ال�سعادة والأمل ولذلك 

اأقول بداية العام الدرا�سي حياة والإجازة قبلها �سكون موؤقت”.

كيف كان يومك الأول يف العام الدرا�صي اجلديد ؟
يف بداية العام الدرا�صي اجلديد التقت ن�صرة اأخبار اجلامعة باأع�صاء الهيئة التدري�صية 

والإدارية وطالب اجلامعة، وطرحت عليهم هذا ال�صوؤال
كيف كان يومك الأول يف العام الدرا�صي اجلديد؟

د.عماد حمدي 
�أ�شتاذ م�شارك يف ق�شم �لدر��شات �لإ�شالمية

بفارغ  ننتظره  الإطالق  على  الأجمل  اليوم  هو  الأول  “اليوم 
ال�سرب طوال الإجازة، حيث نلتقي باأبنائنا وبناتنا، ن�ساركهم 
فرحتهم ببدء العام الدرا�سي اجلديد، نلتقي بهم يف حمراب 

العلم ونتناق�س يف العديد من الق�سايا، كان الإمام اأبو حنيفة يقول 
لطالبه: )اأنتم م�سارُّ قلبي وجالء همي وحزين( واأنا اأقولها لكل 

طالبي وطالباتي حتياتي”.
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اأ. �صمر ح�صا�صنة
ع�شو يف هيئة �لتدري�س 

م�ستقبل  اإىل  اهلل  �ساء  اإن  والتطلع  بالتجديد  الب�سرى  حتمل  “�سنة 
واعد يخطُّ باأيدي اأ�ساتذة وطالب حملوا على كواهلهم اأن تكون 
�سنة مليئة بالإبداع والتجديد والبتكار، فلنع�س مًعا �سنة خري 

وعطاء وت�سجيل لأعلى املراتب واملراكز باإذن اهلل”.

اأ. ليلى اأحمد
م�شاعد �إد�ري يف كلية �لآد�ب

طاقة  وعندي  ومتفائلة  �سعيدة  يوم  اأول  يف  “كنت 
اإيجابية واأفكار جديدة للعمل بروح الفريق الواحد، 

مما يعزز امل�سوؤولية وزيادة الإنتاجية”.

رحيل ف�صل
�ل�شنة �لثانية / تخ�ش�س علوم �ملكتبات

النظام  اإّن  حيث  ذاته،  الوقت  يف  و�ساًقا  �سيًقا  يوًما  “كان 
اجلامعي خمتلف متامًا عن النظام، و�سعرت بالقلق حيال هذا 

الأمر؛ مما جعلني اأ�سعر مب�سوؤولية اأكرب قدًرا من ال�سابق، وكنت 
�سعيدة لأنني انتقلت ملرحلة عمرية خمتلفة و ملوؤهل علمي متقدم 

ومرموق”.

اآية كوجان
�ل�شنة �لأوىل/ تخ�ش�س �للغة �لعربية و�آد�بها

واجهت  وقد  الأ�سدقاء،  من  كثري  على  تعرفت  م�سوًقا  يوًما  “كان 
�سعوبة بع�س ال�سيء لأنني اعتدت على النظام املدر�سي، لكن مع 
ذلك حتم�ست لكت�ساف التغيري اجلذري الذي يف اجلامعة، ولقد 

ا�ستفدت مما عر�سه الأ�ساتذة علينا من خطط الدرا�سة. اأحب اأن 
اأتذكر هذا اليوم لأنه بداية مرحلة جديدة”.

اأ. د. اإياد اأحمد
عميد كلية �لدر��شات �لإ�شالمية

اأ�سكر  بدايًة  اهلل،  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  اهلل  “ب�سم 
لِك هذا اللقاء، كما يقال: من اأ�سرقت بدايته اأ�سرقت نهايته، 

هناك طموح كبري ومهام كثرية واأهداف �سامية؛ حتر�س عمادة 
الدرا�سات الإ�سالمية ومن�سوبوها على حتقيقها بكل تفاٍن واجتهاد، 
مركزين على اجلمع بني الأ�سالة واملعا�سرة، وعادًة البدايات تكون 

�سعبة اأو حتتاج اإىل وقت وجهد كبريين، ولكن بف�سل اهلل تتمتع 
كليتنا بكادر تدري�سي واإداري متميز قادر على حمل ر�سالة الكلية 
على اأكمل وجه لتكون رائدة يف جمالها، ون�ساأل اهلل اأن يعيننا على 

هذه املهمة، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته”.

د. نغم عثمان
ع�شو هيئة �لتدري�س/ ق�شم �للغة �لعربية و�آد�بها

يف  رحلة  كان  ثرة،  مب�ساعر  ين�سح  اجلامعة  يف  الأول  “يومي 
اأ�ساميم الذاكرة، حمطات تبوح باجلد والجتهاد، �سوت 

ق الذكريات.. دكتورة متى موعد املحا�سرة؟ الطالبات اأوقف تدفُّ
نظرُت اإىل تلك الوجوه املكللة بالتفاوؤل، فتو�سمت اخلري يف حُمّياها، 

واأيقنت اأن العلم �سيبقى واحة الروؤيا يف زمن ال�سراب”.
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فاطمة عبد الباقي
�ل�شنة �لر�بعة / تخ�ش�س �للغة �لعربية و�آد�بها

فيه  ترجلت  الأول،  الدرا�سي  يومنا  الإثنني  يوم  �سباح  “يف 
الإجازة عن �سهوة جوادها وترجلت اأنا عن مكان مرقدي 

ب�سعوبة وا�ستياق له مذ اأول حلظة فراق مل يكن �سببها النعا�س 
ول انقطاع الأحالم لأنني مل اأمن البتة ومل اأدِر �سبب ذلك لكنه حتما 
رهبة ال�سنة الفا�سلة عن انطالق الركاب وال�سوق للقيا الأحباب. 

يومي الأول التقيت فيه مبعلمني قديرين ومعلمة جديدة لطيفة ومل 
يخُل اليوم من التحايا وامل�سافحات، يوم جميل بكل تفا�سيله املتعبة 

واملليئة بالنعا�س”.

ب�صرى اأحمد
�ل�شنة �لأوىل/ تخ�ش�س �للغة �لعربية و�آد�بها

حياتي،  من  جديدة  �سفحة  لبدء  متحم�سة  كنت  “�سراحة 
كان يومي الأول جميال جدا، تعرفت على زميالتي واأ�ساتذتي 
واأ�ساليبهم، تاأقلمت مع النظام اجلامعي اجلديد ب�سرعة، وقد 

وجدت اللغة العربية اأجمل مما كنت اأتوقع”.

اأ�صماء خالد 
�ل�شنة �لر�بعة / تخ�ش�س در��شات ��شالمية 

متناق�سة  اأحا�سي�س  لدي  كانت  العام،  لهذا  درا�سي  يوم  اأول  “يف 
يف نف�س الوقت، كنت متحم�سة جدًا و�سعيدة ولكن كانت هناك 

�سرارة حزن اأي�سا ببداية عامي الأخري يف اجلامعة. كانت 
�سعادتي ل تو�سف ل�ستطاعتي اأن اأحارب حتى و�سويل لهذه 

اللحظة وحزن اأحاول اأن اأتنا�ساه لكوين �ساأفارق جامعتي واأ�ساتذتي 
و�سديقاتي اللواتي رافقنني حتى عامي الأخري، كان مزيًجا من 

الأحا�سي�س اجلميلة رغم حزن النهاية”.

غفران يحيى 
�ل�شنة �لر�بعة / تخ�ش�س در��شات ��شالمية 

وُمنع�ًسا  بالطاقة  مليًئا  كان  جامعية  �سنة  اآخر  يف  دوام  يوم  “اأول 
للروح �سراحًة بعد جتديد النية والإخال�س يف طلب العلم، 
وعزمت على التفوق والتميز باإذن اهلل وبعد روؤية الأ�سدقاء 

والدكاترة مع �سعور اأين �ساأفتقد هذه الأيام اجلميلة واأنه علي اأن 
اأ�ستغل كل حلظة فيها واأترك ب�سمة قبل تخرجي”.

اأمل ح�صني
�ل�شنة �لثالثة / تخ�ش�س در��شات ��شالمية 

2022/8/29، اأول يوم درا�سي يل يف  املوافق  �سم�س  “اأ�سرقت 
احلرم اجلامعي يف جامعة الو�سل، كان �سباًحا مفعًما بالن�ساط 

والأمل، �ساألت اهلل اأن يكون هذا العام عاًما مليئا باخلري و الربكات 
و النجاحات”.

اأمريه جمال
�ل�شنة �لأوىل / تخ�ش�س در��شات ��شالمية 

والت�سويق  التوتر  من  مبزيج  مليًئا  كان  يل  درا�سي  يوم  “اأول 
والقليل من القلق من تكوين �سداقات جديدة. ولكن ما اأن 

عربُت بوابة اجلامعة عال الت�سويق علّي، واأ�سرعت اإىل �سعبتي، 
وا�ستقررت على الكر�سي ونويُت يف تلك اللحظة اأن اأبذل جهدي 
ل اىل ُمناي. واحلمداهلل كان يومي الأول يوًما حافاًل باملواد  واأ�سِ
املمتعة والأ�ساتذة الذين اأ�سعرونا اأّنا يف ديارنا وهّونوا علينا ما 

يخيفنا. فال�سكر هلل اأوًل ولهم ثانًيا”.
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اأ.حنني الزعبي، خريجة من جامعة الو�سل- ق�سم اللغة العربية واآدابها، تبث الروح يف ر�سوماتها فتنطق ال�سور باأ�سماء اأ�سحابها

تزخر جامعة �لو�شل باملو�هب �ل�شابة يف عدد من �ملجالت منها �لر�شم و�خلط و�لريا�شة بالإ�شافة 
�إىل �ملجالت �لإبد�عية من �شعر وق�شة،  و�شنعر�س يف هذ� �لعدد لبع�س هذه �ملو�هب

مواهب و�صلية
اإعداد: مالك حممود ر�صا

الطالبة فاطمة عبد الرحمن الكاكا، 
تخ�س�س اللغة العربية واآدابها، 

تخطُّ اأناملها الآيات القراآنية بفن اآ�سر.

الطالبة بلقي�س حممد، تخ�س�س الدرا�سات الإ�سالمية، متار�س 
ريا�سة التايكوندو مبهارة وقد ح�سلت على املركز الثاين يف 

م�سابقة التايكوندو يف دبي لعام 2015.

وللطالبة هدى حممد، تخ�س�س اللغة العربية واآدابها، املوهبة ذاتها يف اخلط، 
وهي ت�ستعر�س موهبتها يف فعاليات جامعية واأخرى تطوعية خارج اجلامعة.
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الطالبة جيهان حممد، تخ�س�س اللغة العربية واآدابها، بارعة يف الت�سميم اجلرافيكي، 
وقد ا�ستثمرت هذه املوهبة فافتتحت م�سروعها )the.JMT( للت�سميم.

الطالبة عائ�سة اإبراهيم، تخ�س�س اللغة العربية واآدابها، تتفنن يف اإعداد اأطباقها املف�سلة وقد ا�ستثمرت هذه 
املوهبة فاأطلقت م�سروعها )اغرفيلي(.
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