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اقراأ يف هذا العدد

»�لبيان«  لـ  �لرحمن  عبد  حممد  د.  �أ.   
�لتعليم  لتح�شني خمرجات  �شاملة  خطة 

بجامعة �لو�شل

�تفاقية تعاون علمي بني جامعة �لو�شل   
بدبي وجامعة �ملن�شتري بتون�س

�جلامعات  �شمن  بدبي  �لو�شل  جامعة   
�ملو�شى بها يف �ململكة �لأردنية

ملكة  �شفارة  يزور  �لو�شل  جامعة  وفد   
�لبحرين

"علي  �لرو�ئي  مع  �لأدب  رحاب  يف   
�ل�شعايل"

جنوم �إمار�تية م�شيئة : �لدكتورة �شيخة   
يف  �لرتبية  ثقافة   - �لعري  عبيد  عي�شى 

ع�شر �لتكنولوجيا
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يف جامعة الو�صل ي�صتعُل الراأ�ُس علمًا ومعرفة...

ُل جامعُة الو�سِل ارتقاءها عامًا بعد عام، ُمْعِلنًة يف َمطلع كّل عاٍم درا�سي  ُتوا�سِ
�سها معايل ال�سيد  ُعلوَّ الهّمِة وَت�ساُمَق الفكِر والتطّوَر امل�ستمر، ُمّققًة َتَطلَُّع موؤ�سِّ
جمعة املاجد؛ واملَُتَمّثلة يف اأن تكون جامعُة الو�سِل موؤ�ّس�سًة تعليمّيًة رائدًة ذات 
الإماراتي،  للمجتمع  الثقافّية  الُهوّية  تاأكيِد  يف  ُت�سهُم  وبحثّية،  علمّية  كفاية 
العربية،  واللغة  الإ�سالمّية،  بالعلوم  الوعي  تعميِق  على  الرتكيز  خالل  من 
واملعرفّية  العلمّية  التطّورات  ومواكبة  الع�سر،  ملتطّلبات  املُحّققة  واملعارف 
باخلربة  تتمّتع  مبخرجاٍت  املجتمع  حاجة  ُتلّبي  والتي  واملعا�سرة،  احلديثة 
والكفاية، وباملهارات ال�سخ�سية والقيادية من خالل براجمها املتاحة ملرحلتي 
البكالوريو�س والدرا�سات العليا، والهتمام الكبري الذي توليه اجلامعة لطلبتها؛ 

وذلك من خالل الرتكيز على الأن�سطة التي ُت�سرك الطلبة وُتنّمي قدراتهم التوا�سلّية، واإقامة املحا�سرات املتعّددة واملتنوعة 
املقا�سد؛ كاملحا�سرة التي اأقيمت يف القاعة العامة باجلامعة، حول "فن اإدارة العالقات الأ�سرية"، ودور الأ�سرة بو�سفها 
ل معامل �سخ�سيته، ُمبّينة اأ�سا�س جناح العالقات الأ�سرّية. و�َسهدت  البيئة الجتماعية الأوىل التي ت�ستقبل الطفل، وُت�سكِّ
القاعة العامة ما�سرة توعوية بعنوان: "التعايف من الإدمان م�سوؤولية اجلميع". وما�سرة حول ريادة الأعمال؛ ُم�سرية 
اإىل الإمكانيات الفريدة لرائدات الأعمال، والتحّديات التي تواجه املراأة يف ريادة الأعمال. وغريها من املحا�سرات التي 

حتر�س اجلامعة على اإقامتها؛ لتو�سيع اأفق الفكر لدى طلبتها. 

ِل مع املحيِط الإقليمي والدويل، وتوطيِد عالقاتها الأكادميية بعدٍد من اجلامعات  كما ت�سعى جامعة الو�سل اإىل الَتوا�سُ
العربية، واملراكز العلمّية والبحثّية، والحتادات الأكادميية، فقد وّقعت اجلامعة اتفاقيات مع عدد من اجلامعات املحلّية، 

والإقليمية، والدولية؛ خدمًة لأبنائها الطلبة، و�سعيًا لتوفري الأف�سل يف جمال البحث العلمي والنهو�س به.

وتكّللت جهود جامعة الو�سل البحثّية بانعقاد املوؤمتر الثاين للغة العربية بكلية الآداب، واملو�سوم بــ: 

اللغة العربية وتكنولوجيا التحّول الرقمي

املنجز والواقع واملاأمول

وذلك يف 16-17 نوفمرب 2022م

الرثوة  لتنمية  رفٍد  ومركز  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف  والثقافة  العلم  منارات  من  منارًة  الو�سل  جامعة  دامت 
الب�سرية، وبناء الإن�سان، واأداة م�ساركة يف خدمة املجتمع.

د. نغم عثمان
رئيس هيئة التحرير
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الو�سل،  جامعة  مدير  الرحمن  عبد  اأحمد  ممد  د.  اأ.  ك�سف 
لـ»البيان« اأن اجلامعة تعتزم اإن�ساء ناٍد لالبتكار لت�سجيع وحتفيز 
�سعيها  اإطار  يف  �ساملة  خطة  نفذت  كما  الإبداع،  على  الطلبة 
املخرجات،  التعليم وحت�سني  وا�ستمرار جودة  الأكادميي  للتميز 
الهيئة  واأع�ساء  الأكادميية  والربامج  التحتية  البنية  و�سملت 
الأكادميية، ومت النتهاء من جتهيز املباين والقاعات الدرا�سية، 
اأجهزة احلا�سوب،  باأحدث  وتزويدها  الذكية  القاعات  وحتديث 
من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  جديدة  نخبة  ا�ستقطبت  كما 

ذوي اخلربة والكفاءة يف تخ�س�سات اللغة العربية والدرا�سات 

الإ�سالمية وعلوم املكتبات واملعلومات، وبرنامج اإجناز.

كلية  يف  جديدة  برامج  اإن�ساء  على  تعكف  اجلامعة  باأن  واأفاد 

الإدارة، و�ستطلق يف العام الأكادميي املقبل برنامج بكالوريو�س 

علوم املحا�سبة باللغة الإجنليزية.

دعوة  تقدم  اجلامعة  اإن  عبدالرحمن:  الربوفي�سور  وقال 

للموؤ�س�سات يف دبي حل�سور بازار البتكار يف كل ف�سل درا�سي، 

م�ساق  طريق  عن  املنجزة  الطلبة  م�ساريع  عر�س  يتم  حيث 

يف  امل�ساركة  يف  اأ�سهمت  كما  اجلامعة،  تقدمه  الذي  البتكار 

تدريب عدد من اأ�ساتذة اجلامعات لتدري�س م�ساق البتكار، ويف 

وجامعة  ال�سارقة  جلامعة  العربية  باللغة  امل�ساق  مكونات  توفري 

�ساركت  التي  العمل  ور�س  طريق  عن  اأبوظبي،  وجامعة  عجمان 

فيها اجلامعة.

واأو�سح اأن اجلامعة تقدم ثالثة برامج اأ�سا�سية يف البكالوريو�س 

وهي: بكالوريو�س اللغة العربية واآدابها، وبكالوريو�س الدرا�سات 

الإ�سالمية، وبرنامج البكالوريو�س يف علوم املكتبات واملعلومات، 

وهو برنامج حديث انطلق يف الن�سف الثاين من العام اجلامعي 

2020 - 2021، وميزج بني اإدارة البيانات املكتبية واملعلوماتية، 

ويعمل على توفري خمرجات موؤهلة للتعامل مع م�سادر املعلومات 

باأ�سكالها كافة.

واأ�سار اإىل اأن جامعة الو�سل منذ اإن�سائها يف عام 1986 وبتوجيه 

اأ. د. حممد عبد الرحمن لـ »البيان«
خطة �صاملة لتح�صني خمرجات التعليم بجامعة الو�صل

�أ. د. حممد �أحمد عبد �لرحمن - مدير �جلامعة



Issue No. 6 - November 2022  5العدد 6 -  نوفمبر  newsletter@alwasl.ac.ae

يف  ت�ستثمر  اجلامعة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املاجد  جمعة  من 

التعليم منفعًة باحت�سابه اأحد حقوق الإن�سان، وتتيح الت�سجيل يف 

الدرا�سات  وهما تخ�س�سا  كافة،  للجن�سيات  تخ�س�سني جمانًا 

املكتبات  علوم  برنامج  اأما  واآدابها،  العربية  واللغة  الإ�سالمية 

فتقدمه بر�سوم رمزية.

تخ�ص�صات:

يف  وطالبة  طالبًا   279 العام  هذا  قبلت  اجلامعة  باأن  واأفاد 

العدد الإجمايل للطلبة يف برنامج  البكالوريو�س لي�سبح  برامج 

 1270  ،2023  -  2022 احلايل  اجلامعي  للعام  البكالوريو�س 

التخ�س�سات  جميع  يف  الطلبة  عدد  يبلغ  فيما  وطالبة،  طالبًا 

للعام احلايل 1718 طالبًا وطالبة.

بتخريج  قامت  اجلامعة  اإن  عبدالرحمن:  الربوفي�سور  وقال 

13053 طالبًا وطالبة يف برامج البكالوريو�س منذ اإن�سائها، منهم 

6795 خريجًا وخريجة يف اللغة العربية، و6258 يف الدرا�سات 

الإ�سالمية، ومعظمهم حا�سلون على وظائف.

الدرا�سات  ماج�ستري  برامج  اأي�سًا  تقدم  اجلامعة  اإن  واأ�ساف 

الإ�سالمية يف تخ�س�س الفقه واأ�سوله، وماج�ستري اللغة العربية 

الدرا�سات  وتخ�س�س  اللغوية،  الدرا�سات  تخ�س�س  يف  واآدابها 

الأدبية والنقدية، كما تقدم ثالثة  برامج للدكتوراه يف الفل�سفة 

الأدبية  والدرا�سات  الل�سانية،  والدرا�سات  واأ�سوله،  الفقه  وهي: 

واللغوية.

برامج  يف  العليا  الدرا�سات  يف  املنتظمني  عدد  اأن  اإىل  ولفت 

املاج�ستري والدكتوراه لهذا العام و�سل اإىل 150 طالبًا وطالبة، 

يف   220 منهم  وطالبة  طالبًا   318 اخلريجني  جممل  بلغ  فيما 

برنامج املاج�ستري و98 يف برنامج الدكتوراه.

�صراكات:

جامعات  مع  واتفاقات  �سراكات  عقد  اإىل  اجلامعة  �سعي  واأكد 
اأخرى داخل الدولة وخارجها، لتبادل اخلربات ونقل املعرفة مبا 
يخدم البحث العلمي يف اجلامعة، كما تهدف اإىل اإعداد الباحثني 
حديثة،  منهجية  بطريقة  العلمية  البحوث  اإجراء  من  املتمكنني 
وتوجيه البحوث العلمية خلدمة ق�سايا املجتمع الإماراتي، ووقعت 
اجلامعة اأخريًا اتفاقية مع جامعة ال�سلطان مولي �سليمان ببني 
وتبادل  العلمي  البحث  جمال  يف  التعاون  لتفعيل  باملغرب  مالل 
العلمية  واملجالت  والإ�سدارات  والأكادميية  العلمية  اخلربات 

املحكمة.

واأ�سار اإىل م�سروع طباعة الر�سائل العلمية املتميزة الذي تنفذه 
اإذ عقدت اتفاقات عدة مع عدد من اجلهات املانحة  اجلامعة، 
بالدولة لطباعة الر�سائل، وبلغ عدد الر�سائل املطبوعة حتى الآن 
واهتمامات  بق�سايا  ُتعنى  ر�سالة   59 منها  جامعية  ر�سالة   129

املجتمع. ويف اجلامعة مكتبة حتتوي على اأكرث من 41 األف عنوان 
وبها الكثري من املراجع ومرتبطة اإلكرتونيًا مبركز جمعة املاجد 

للثقافة والرتاث.

الذي  الإلكرتونية  املكتبة  م�سروع  تبنت  اجلامعة  اأن  اإىل  ولفت 
ملراجع  اأوىل،  مرحلة  يف  عنوان،  األف   15 يحوي  اأن  املقرر  من 
العلم يف  وم�سادر ور�سائل علمية وبحوث مكمة متاحة لطلبة 

ال�سبكة العنكبوتية.

يف  التطويرية  �سيا�ستها  اإطار  يف  اجلامعة،  �سعت  واأ�ساف: 
امل�ستمر،  التعليم  مركز  افتتاح  اإىل  اإ�سافة  الأخرية،  ال�سنوات 
مركز  ومنها:  باجلامعة،  بحثية  مراكز  اإن�ساء  على  العمل  اإىل 
النبوية،  ال�سنة  علوم  ومركز  وال�سردية،  الل�سانية  الدرا�سات 

ومركز الذكاء ال�سطناعي خلدمة العلوم الإن�سانية.
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موؤمتر:

كما اأفاد باأن اجلامعة نظمت املوؤمتر الدويل الثاين للغة العربية 
بكلية الآداب بعنوان: )اللغة العربية وتكنولوجيا التحول الرقمي، 
املنجز والواقع واملاأمول( يف الفرتة من 16 - 17 نوفمرب 2022م.

و�سينظم مركز بحوث ال�سنة النبوية يف الفرتة من 7 اإىل 9 مار�س 
2023م، الندوة العلمية الدولية احلادية ع�سرة بعنوان: )اإن�سانية 

الإن�سان يف ال�سنة النبوية، قيم كونية و�سوابط �سرعية(.

مواطنات:

وعن برنامج اإجناز الذي يهدف اإىل دعم املراأة الإماراتية بني 
اللواتي  الثانوية  املدار�س  املواطنات من خريجات  ي�ستقطب  اأنه 
دجمهن  اإىل  وي�سعى  اجلامعي  تعليمهن  موا�سلة  ي�ستطعن  مل 
ف�سول  اأربعة  يف  املتدربات  وتكت�سب  وتدريبية،  تعليمية  بيئة  يف 
درا�سية مهارات التوا�سل باللغتني العربية والإجنليزية ومهارات 
الريا�سيات واحلا�سوب، ويتيح الربنامج عددًا من التخ�س�سات 
املتعاملني،  املعلومات، وخدمة  وتكنولوجيا  املكاتب،  اإدارة  منها: 

واملوارد الب�سرية.

كفاءات:

املهارات  يتعلمن  الربنامج  يف  املتدربات  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
مثل:  العمل  ل�سوق  م�ستقبلية  �سرورة  اأ�سحت  التي  الناعمة 
الفريق،  �سمن  والعمل  والتخطيط  والتنظيم  التوا�سل،  مهارات 
والتفكري الناقد ومهارة اإدارة الأزمات، ما يوؤُهلهن للمناف�سة يف 
معار�س  يف  وظائف  على  احل�سول  من  ومتكينهن  العمل،  �سوق 
التوظيف التي تقيمها اجلامعة بالتعاون مع املوؤ�س�سات الداعمة 
للربامج احلكومية منها واخلا�سة، ورفد حاجة املجتمع بكفاءات 
من الكوادر الوطنية املوؤهلة للم�ساركة يف م�سرية تنمية املجتمع 

وبناء الوطن.

�سهادٌة  وهي  للخريجات،  )الإجناز(  �سهادَة  الربنامُج  ومينُح 
معرتٌف بها من كلّيات التقنية، وم�سّدقة من قبل وزارة التعليم 

العايل يف الدولة.

كليات  يف  اجلامعّية  الدرا�سة  اإكمال  فر�سة  للخريجات  وتتاح 
يتم  درا�ستهن  موا�سلة  على  للطالبات  وت�سجيعًا  العليا،  التقنية 
للطالبات  املاجد  جمعة  من  �سهرية  منحة  درهم  األفي  �سرف 
خدمة  الربنامج  ويوفر  اجلامعي.  تعليمهن  يوا�سلن  اللواتي 

املوا�سالت املجانية من واإىل جميع اإمارات الدولة.

وبلغ عدد خريجات الربنامج حتى الآن منذ انطالقه )1399( 
خريجة منهن )429( يف دبي و)970( يف فرع الفجرية.

فر�س:

توفر جامعة الو�سل فر�س التعليم اجلامعي املجاين مبا ي�سهم يف 
بكفاءات يف تخ�س�سي  ورفده  الإماراتي  املجتمع  وتطوير  تنمية 
اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية، كما توجه اجلامعة البحوث 
الندوات  وتقيم  الإماراتي،  املجتمع  ق�سايا  يخدم  مبا  اجلامعية 
واملحا�سرات العلمية �سمن برنامج ثقايف �سنوي مبا ي�سهم ب�سكل 
مبا�سر يف زيادة الوعي بق�سايا املجتمع الإماراتي، وزيادة الوعي 
كل  ال�سريف  للحديث  ندوة  وتقيم اجلامعة  املجتمع.  الثقايف يف 
خمتلف  يف  باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وي�سارك  عامني. 

الأن�سطة والفعاليات املجتمعية
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املوافق  يوم اخلمي�س  بدبي، �سباح  الو�سل  وّقعت جامعة 
27-10-2022م "عن ُبعد" اتفاقية تعاون علمي واأكادميي 

تعزيز  التون�سية؛ بهدف  املن�ستري باجلمهورية  مع جامعة 
اأوا�سر التعاون يف املجالت الأكادميية والعلمية. 

اأحمد  ممد  الدكتور  الأ�ستاذ  من  كل  التفاقية  وّقع 
الدكتور  والأ�ستاذ  الو�سل،  جامعة  مدير  عبدالرحمن 
بح�سور  املن�ستري،  جامعة  رئي�س  �سالح،  بلحاج  الهادي 

نواب مدير اجلامعة، وامل�سوؤولني من اجلانبني.

اللقاء،  بهذا  �سعادته  الرحمن عن  اأ.د ممد عبد  وعرّب 
التي  الفر�س  لإيجاد  التفاقية؛  تفعيل  �سرورة  واأّكد 

ي�ستفيد منها من�سوبو اجلامعتني.

هذه  بتوقيع  �سالح  بلحاج  الهادي  اأ.د  رّحب  جانبه  ومن 

التفاقية التي تهدف اإىل التعاون بني اجلامعتني مبا يعود 

بالنفع عليهما. 

امل�ساريع  اإجناز  جمال  يف  التعاون  التفاقية  بنود  �سملت 

حلقات  وعقد  امل�سرتكة،  والتعليمية  العلمية  البحثية 

م�سرتكة،  �سية  تخ�سّ علمية  وموؤمترات  وندوات  درا�سية 

والتعاون يف جمال الدرا�سات العليا والذكاء ال�سطناعي، 

بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وتكنولوجيات 

وتباُدل فهار�س الكتب وم�سادر املعلومات، ون�سر البحوث 

العلمية يف املجاّلت العلمية املحّكمة باجلامعتني.

اتفاقية تعاون علمي بني 
جامعة الو�صل بدبي وجامعة املن�صتري بتون�س

�أ. د. حممد �أحمد عبد �لرحمن - مدير �جلامعة �أثناء توقيع �لتفاقية
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بر�مج  �لها�شمية  �لأردنية  باململكة  �ل�شهاد�ت  ومعادلة  �لعرت�ف  مديرية  �أ�شافت 

�لبكالوريو�س بجامعة �لو�شل �إىل قائمة �جلامعات �ملعرتف بها لدى �لوز�رة.

و�أ�شاد �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد عبد �لرحمن، مدير �جلامعة، بهذه �خلطوة �ملهّمة 

�لتي ُت�شاف �إىل ر�شيد �جلامعة مبعادلة �شهاد�تها يف عدد من �لدول �لعربية، وذلك 

ي�شّب ب�شكل رئي�س يف م�شلحة �لطالب، ويعّزز مكانة �جلامعة �لعلمية و�لأكادميية 

حملّياً و�أقليمّياً يف تقدمي درجات علمية معتمدة باأعلى �ملعايري �لأكادميية، و�شمان 

�جلودة.

جامعة الو�صل بدبي 
�صمن اجلامعات املو�صى بها يف اململكة الأردنية
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الأربعاء  يوم  �سباح  الو�سل  جامعة  من  وفد  زار 

اأبوظبي  يف  البحرين  مملكة  �سفارة  14-9-2022م، 

برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور اإبراهيم ربابعة عميد الدرا�سات 

العليا، واأ. علي احلو�سني رئي�س ق�سم الت�سال املوؤ�س�سي 

الوفد الدكتور �سالح توفيق  والإعالم، وكان يف ا�ستقبال 

البخيت امل�ست�سار الثقايف. 

جامعة  تاأ�سي�س  مراحل  على  التعّرف  اإىل  اللقاء  هدف 

لتطويرها.  امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية  واخلطط  الو�سل، 

دعم  يف  لالإ�سهام  اجلامعة  اإدارة  به  تقوم  الذي  والدور 

اأّن  اإىل  الإ�سارة  مّت  كما  الأكادميية،  براجمها  وتطوير 

الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  من  ا�سمها  تغرّي  قد  اجلامعة 

والعربية )�سابًقا( اإىل جامعة الو�سل. 

الوزارة  خماطبة  �سيتّم  باأّنه  توفيق  �سالح  الدكتور  وقال 

لتعديل ال�سم �سمن اإجراءات حتديث البيانات وتاأكيدها 

املو�سى  اجلامعات  �سمن  اجلامعة  واأّن  اجلامعة،  مع 

مملكة  اأّن  اإىل  واأ�ساف  اململكة.  من  الطلبة  لبتعاث  بها 

البحرين لديها م�سروع ل�ستقطاب اجلامعات املعتمدة يف 

الدولة لفتح فروع لها يف اململكة.

وانت�سابهم  الطلبة  ا�ستقطاب  �سبل  يف  التباحث  مّت  وقد 

للجامعة يف برامج البكالوريو�س والدرا�سات العليا، وُيذكر 

اأّن اجلامعة لديها اأكرث من 72 خريجًا من دولة البحرين. 

وفد جامعة الو�صل يزور �صفارة مملكة البحرين

د. �إبر�هيم ربابعة و د. �شالح �لبخيت و �أ. علي �حلو�شني
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زار وفد من جامعة الو�سل �سباح يوم الأربعاء املوافق 19-10-2022 وزارة الت�سامح والتعاي�س، حيث تعّرف الوفد على 

اأن�سطة الوزارة واإ�سهاماتها يف دعم اجلهود الدولّية للت�سامح، كما اّطلع الوفد على مبادرات الوزارة التي تهدف اإىل ت�سكيل 

اأندية للت�سامح يف املدار�س واجلامعات، اإ�سافة اإىل م�سروع اإ�سراقات؛ الذي يهدف اإىل ا�ست�سافة طالب ومعلمني قادرين 

على ن�سر فكر الت�سامح والتعاي�س يف املجتمع. 

تراأ�س الوفد اأ.د خالد توكال نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون البحث العلمي، وع�سوية اأ.د حمزة املليباري مدير مركز بحوث 

ال�سنة النبوية، واأ. ميمونة اآل �سالح مديرة اإدارة القبول والت�سجيل، واأ. عاطفة فلكناز مديرة اإدارة خدمة املجتمع.

وفد جامعة الو�صل يف زيارة اإىل وزارة الت�صامح والتعاي�س

�أ. د. خالد توكال و �أ. د. حمزة �ملليباري مع م�شوؤويل وز�رة �لت�شامح
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ال�سارقة،  الو�سل وجامعة  التعاون بني مكتبتي: جامعة  اإطار  يف 
الدوريات  من  اإ�سدارتها  اأحدث  الو�سل  جامعة  مكتبة  اأهَدت 
العربية  اللغة  �سي:  تخ�سُّ يف  املحّكمة،  العلمّية  والر�سائل 
والدرا�سات الإ�سالمية، اإ�سافة اإىل جمموعة من الكتب العلمّية 

املطبوعة والتي ُتعنى بق�سايا علمية واأدبية وفقهية. 

واأ�سافت الأ�ستاذة جويرية املرزوقي مديرة مكتبة جامعة الو�سل 
و1048  �سات خمتلفة،  تخ�سّ عنوانًا يف   130 ت�سليم  مّت  قد  اأّنه 
اإىل  ت�سعى  اجلامعة  مكتبة  واأّن  اجلامعة،  مطبوعات  من  ن�سخة 

توطيد عالقات التعاون وال�سراكة مع مكتبة جامعة ال�سارقة. 

جامعة الو�صل ُتهدي عددًا من مطبوعاتها اإىل مكتبة جامعة ال�صارقة 

�أ. علي �ل�شعايل وجانب من �حل�شور

"علي  الروائي  الو�سل  جامعة  مكتبة  ا�ست�سافت 
روايته  ملناق�سة  حوارية؛  جل�سة  يف  ال�سعايل" 
املو�سومة بـ: "احلي احلي"، وذلك يف �سباح يوم 

الثالثاء املوافق 2022-10-11.

�سعري،  بو  الر�سيد  الدكتور  الأ�ستاذ  فيها  �سارك 
والدكتور علي �سديقي؛ اأ�ستاذا الأدب والنقد يف 

جامعة الو�سل.

اأدار اجلل�سة الطالبة هبة ممدوح رز. وح�سرها 
عدد من طلبة اجلامعة واأ�ساتذتها. 

واأََثرَن  الرواية،  اأفكار  عن  اجلل�سة  م�ستهّل  يف  الطالبات  عرّبت 
عدة نقاط للمناق�سة واحلوار. 

قّدم د.علي �سديقي درا�سة بنيوية للرواية، ثم حتّدث اأ.د الر�سيد 

يف رحاب الأدب مع الروائي "علي ال�صعايل"

بو�سعري عن ان�سجام اخلطاب ال�سيميولوجي يف الرواية. 

اأ�سهَمت   ويف ختام اجلل�سة ُفتح باب النقا�س واملداخالت؛ التي 
الرواية  خطاب  حول  متعّددة  جوانب  اإ�ساءة  يف  اإ�سهام  اأمّيا 

وم�ستوياته املعرفّية.
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جامعة الو�صل بدبي ت�صارك يف 
معر�س اخلليج الأّول للتعليم

�ساركت جامعة الو�سل يف فعالّيات معر�س "اخلليج الأول 
اأبو  يف  اأُقيمت  والتي  الأوىل،  الدورة  والتدريب"  للتعليم 
برعاية  الربونزية،  الفئة  �سمن  اأكادميي  ك�سريك  ظبي 
للعلوم  زايد  بن  ممد  وجامعة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الفرتة  "ميد بوينت" يف  الإن�سانية، والذي نّظمته �سركة 

من 3-5 اكتوبر 2022م.

الت�سال  ق�سم  رئي�س  احلو�سني  علي  الأ�ستاذ  قّدم  وقد 
املوؤ�س�سي والإعالم باجلامعة عر�سًا تعريفيًّا عن اجلامعة 
ودورها يف خدمة املجتمع الإماراتي مبا تقّدمه من برامج 
واآدابها والدرا�سات  العربية  اللغة  جمانية يف بكالوريو�س 
املكتبات  علوم  برنامج  يف  رمزية  وبر�سوم  الإ�سالمية، 
اأهداف  و  اجلامعة  ر�سالة  العر�س  وت�سّمن  واملعلومات، 
موؤ�س�سها ال�سيد جمعة املاجد، وتطّرق اإىل مراحل تطّور 
اجلامعة وبراجمها الأكادميية واأعداد الطلبة واملتخّرجني 

من اجلامعة.

جامعة الو�صل بدبي ت�صارك يف 
معر�س اخلليج الأّول للتعليم
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الو�سل،  جامعة  يف  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  عمادة  نّظمت 
�سباح اخلمي�س املوافق 13-10-2022م، ما�سرة بعنوان: "فن 
اإدارة العالقات الأ�سرية"، يف القاعة العامة يف اجلامعة. قّدمتها 
الدكتورة هالة اأبو عامر الأ�ستاذة امل�ساركة يف جامعة نايف للعلوم 

الأمنية - الريا�س - اململكة العربية ال�سعودية. 

ودور  الإن�سانية،  العالقات  اإدارة  مفهوم  عن  الدكتورة  حتّدثت 
ت�ستقبل الطفل،  التي  الأوىل  البيئة الجتماعية  الأ�سرة بو�سفها 
العالقات  جناح  اأ�س�س  بّينت  ثم  �سخ�سيته،  معامل  ل  وُت�سكِّ

و�سيا�سة  والتكافوؤ،  والتقدير،  الحرتام  يف  لة  املَُتَمثِّ الأ�سرية؛ 
واأّكدت  وامل�سارحة.  والتحاور  اليجابي،  التغافل  وفّن  الحتواء 
ختام  ويف  نطاق.  اأ�سيق  يف  الزوجني  بني  امل�ساكل  حّل  اأهمّية 

املحا�سرة ُفتح باب الأ�سئلة والنقا�س. 

ح�سر املحا�سرة نائب مدير اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية الأ�ستاذ 
الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  وعميد  بوجادي،  خليفة  الدكتور 
الأ�ستاذ الدكتور اإياد اإبراهيم، وعميد الدرا�سات العليا الأ�ستاذ 

الدكتور اإبراهيم ربابعة، وعدد من طلبة اجلامعة وطالباتها.

فن اإدارة العالقات الأ�صرية يف جامعة الو�صل

�أ. د. �إياد �إبر�هيم و د. هالة �أبو عامر وجانب من �حل�شور

د. هالة �أبو عامر
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ح�شلت �لطالبة عهود عاطف هيثم علي �ل�شعدي، على درجة �ملاج�شتري 

�س �ل�شريعة �لإ�شالمية، عن ر�شالتها �لتي ناق�شتها يف �لقاعة  يف تخ�شّ

�لعامة بجامعة �لو�شل، يوم �خلمي�س �ملو�فق 13-10-2022م، وعنو�نها: 

)قاعدة �مل�ّشقة جتلب �لتي�شري وتطبيقاتها �لفقهية على �أحكام �لن�شاء( 

بتقدير " جيد جًد� ".

تكّونت جلنة �حُلكم و�ملناق�شة من: �أ.د ماهر ذيب �أبو�شاوي�س - جامعة 

عامر-  �أبو  حممود  طالب  هالة  د.  د�خلّياً،  ومناق�شاً  رئي�شاً  �لو�شل- 

جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية - �ل�شعودية - مناق�شاً خارجياً، �أ.د 

�أحمد �ملر�شي - جامعة �لو�شل -م�شرفاً.

مناق�صة ر�صالة ماج�صتري للطالبة “عهود ال�صعدي”

جلنة �ملناق�شة 
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يف  �ملاج�شتري  درجة  على  بري،  حممد  د�د  علي  يون�س  �لطالب  ح�شل 

ح�شورياً  ناق�شها  �لتي  ر�شالته  عن  �لإ�شالمية،  �ل�شريعة  �س  تخ�شّ

بالقاعة �لعامة يف جامعة �لو�شل، يوم �جلمعة �ملو�فق 21-10-2022م، 

�إبر�هيم  بن  ملحمد  �لفر�ئ�س،  علم  يف  �لفائ�س  )�ل�شل�شبيل  وعنو�نها: 

�لتتايل �ملالكي "�ملتوفى �شنة 942 هـ" من نهاية ف�شل �نتقال �لأخو�ت 

من فر�س �إىل تع�شيب �إىل نهاية �ملخطوط - در��شة وحتقيًقا( بتقدير 

 ." جًد�  " جيد 
رئي�شاً  �لو�شل  جامعة  �لتميمي  عماد  د.  من:  �ملناق�شة  جلنة  تكّونت 

�ل�شارقة   - �لقا�شمية  �جلامعة  �أحمد  بني  خالد  �أ.د  د�خلياً،  ومناق�شاً 

مناق�شاً خارجياً، د. �شريف عبد �لعليم جامعة �لو�شل م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة ماج�صتري للطالب “يون�س علي داد”

جلنة �ملناق�شة 
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درجة  على  �لزرعوين،  حممد  ح�شني  �إبر�هيم  مرو�ن  �لباحث  ح�شل 

ناق�شها  �لتي  ر�شالته  عن  �لإ�شالمية،  �ل�شريعة  تخ�ش�س  يف  �لدكتور�ه 

�ملو�فق  �جلمعة  يوم  �لو�شل،  بجامعة  �لعامة  �لقاعة  يف  ح�شورًيا 

28-10-2022م، وعنو�نها: )م�شائل �لختالف بني �لر�فعي و�لنووي يف 

�لبيع  كتاب  من  �لطالبني(  )رو�شة  و  �لوجيز(  �شرح  )�لعزيز  كتابيهما 

". تكونت جلنة  "جيد جًد�  �للقيط - در��شة فقهية( بتقدير  �إىل كتاب 

�ملناق�شة من: �أ.د �إياد �أحمد �إبر�هيم - جامعة �لو�شل- رئي�ًشا ومناق�ًشا 

د�خلًيا، �أ.د عادل مو�شى عو�س جاب �هلل - جامعة �أم �لقرى، �ل�شعودية 

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

د�خلًيا، �أ.د حممد عا�شور حممد جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة دكتوراه “مروان الزرعوين”

جلنة �ملناق�شة 
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مركز  مع  وبالتعاون  �لطلبة،  �شوؤون  عمادة  باإ�شر�ف  �لطالبية  �لأن�شطة  ق�شم  نّظم 
11-10-2022م،  �ملو�فق  �لثالثاء،  يوم  �شباح  دبي،  يف  و�لتاأهيل  للعالج  "�إر�دة" 
�لإدمان  من  "�لتعايف  بعنو�ن:  �لو�شل؛  جامعة  يف  �لعامة  بالقاعة  توعوية  حما�شرة 
�لأبحاث  �إد�رة  مدير  �لأن�شاري؛  �هلل  عبد  �لدكتور  قّدمها  �جلميع"،  م�شوؤولية 

�لعاّمة.  و�لعالقات  و�لتوعية  �ملجتمعّية 

بو�شفه  �لإدمان  وعّرف  "�إر�دة"،  مركز  يقّدمها  �لتي  �خلدمات  عن  فيها  حتّدث 
�مل�شتمر، و�لتالُعب،  �أعر��س �لإدمان و�شلوكّيات �ملُدمن، مثل: �لكذب  مر�شاً، وتناول 

وغري ذلك.

�أحد  على  �لإدمان  �شلوكّيات  بع�س  ظهور  مالحظة  �أّن  �إىل  �لدكتور  �أ�شار  وقد 
�لإدمان. من  للتعايف  عالجي؛  بربنامج  �إحلاقه  علينا  حُتتِّم  �لأ�شخا�س، 

وطالباتها. �جلامعة  وطلبة  �لتدري�شية،  �لهيئة  �أع�شاء  من  عدد  �ملحا�شرة  ح�شر 

التعايف من الإدمان م�صوؤولية اجلميع

د. عبد �هلل �لأن�شاري؛ مدير �إد�رة �لأبحاث �ملجتمعّية و�لتوعية و�لعالقات �لعاّمة
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"�لإجناز" للتاأهيل ل�شوق �لعمل -فرع �لفجرية،  ز�رت جمموعة من طالبات برنامج 

�إك�شبو  مركز  يف  للتوظيف  �لوطني  �ملعر�س  20-10-2022م،  �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 

�ل�شارقة، وتعّرفن على �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة، و�ّطلعن على فر�س �لتوظيف، 

يف  �مل�شاركة  �ملوؤ�ش�شات  بع�س  مع  للتوظيف  فورية  مقابالت  بعمل  بع�شهن  قام  وقد 

�ملعر�س.

طالبات اإجناز يزرن املعر�س الوطني للتوظيف 
يف اإك�صبو ال�صارقة
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ريادة الأعمال يف جامعة الو�صل

الثالثاء  يوم  �سباح  الطالبّية  الأن�سطة  ق�سم  نّظم 
جامعة  يف  العامة  بالقاعة  4-10-2022م  املوافق 
الو�سل ما�سرة بعنوان : "ريادة الأعمال" قدمتها 
الأ�ستاذة اإبتهال الناجي، مديرة مركز دبي لريادة 

الأعمال.
تناولت املحا�سرة عّدة ماور؛ منها: تعريف َمن هو 
و�ساحب  الأعمال  رائد  بني  والفرق  الأعمال،  رائد 
امل�سروع، وما هي �سفات رائد الأعمال، والإمكانيات 
القيادية الفريدة لرائدات الأعمال، ثم تطّرقت اإىل 
الأعمال،  ريادة  يف  املراأة  تواجه  التي  التحّديات 
الداعمة يف  ال�سناديق  تقّدمها  التي  الدعم  واأوُجه 
الدولة، وبع�س التو�سيات لدعم املراأة وت�سجيعها يف 

جمال ريادة الأعمال.
ح�سر املحا�سرة عدد من طلبة اجلامعة وطالباتها.

�أ. �إبتهال �لناجي - مديرة مركز دبي لريادة �لأعمال
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انتخاب اأع�صاء املجل�س الطالبي بجامعة الو�صل
اأعلن الدكتور اأحمد ب�سناق عميد �سوؤون الطلبة نتائج 
الإثنني  يومي  انطلقت  التي  الطالبي  املجل�س  انتخاب 
والثالثاء: 3-2022/10/4م يف جامعة الو�سل. حتت 
اإ�سراف العمادة وبالتعاون مع ق�سم الأن�سطة الطالبية.

على  املُ�سرفة  اللجنة  اأع�ساء  النتائج  اإعالن  ح�سر 
اأعمال املجل�س الطالبي واملُ�َسّكلة برئا�سة عميد الطلبة، 
الدرا�سات  اإبراهيم عميد كلية  اإياد  الدكتور  والأ�ستاذ 
الإ�سالمية، والأ�ستاذ الدكتور عالء مغاوري عميد كلية 
الآداب، والأ�ستاذ علي احلو�سني رئي�س ق�سم الت�سال 

املوؤ�س�سي والعالم. 
روؤ�ساء  لختيار  الطلبة  انتخاب  نتائج  اأ�سفرت  وقد 

اللجان على الآتي:

 رئي�س �ملجل�س �لطالبي: 
�س علوم املكتبات واملعلومات عائ�شة �ملهريي - تخ�سّ

 نائب رئي�س �ملجل�س �لطالبي: 
�س اللغة العربية  عائ�شة حممد بن عبد �هلل - تخ�سّ

واآدابها

 �أمني �ل�شر: 
نورة نوري - تخ�س�س اللغة العربية واآدابها

 رئي�س �للجنة �لثقافية: 
بيان بالل �شود�ن - تخ�س�س اللغة العربية واآدابها

 رئي�س جلنة �لعالقات �لعامة و�لإعالم: 
عمر حممد غز�ل - تخ�س�س الدرا�سات الإ�سالمية

 رئي�س جلنة �لن�شاط �لجتماعي و�لرحالت: 
بيان عدنان حمزة - تخ�س�س الدرا�سات الإ�سالمية 

 رئي�س �للجنة �لريا�شية: 
حممد يو�شف - تخ�س�س اللغة العربية واآدابها

 رئي�س �للجنة �لفنية: 
عبري غو�ر - تخ�س�س اللغة العربية واآدابها

 رئي�س جلنة �خلدمات �لعامة: 
نور �لكبي�شي - تخ�س�س اللغة العربية واآدابها

 رئي�س جلنة �لن�شاط �لعلمي و�لتكنلوجي: 
جر�ح عبود - تخ�س�س اللغة العربية واآدابها
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حتت رعاية �ساحب �سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر بن ممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى 
لالحتاد، حاكم راأ�س اخليمة، اأقامت اللجنة املنّظمة جلائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 
التابعة ملوؤ�س�سة راأ�س اخليمة، �سباح يوم الإثنني املوافق 3-10-2022م بالقاعة العامة 
يف جامعة الو�سل، ما�سرة تعريفية عن: )م�سابقة القراآن الكرمي( يف احلرم اجلامعي، 
بهدف ت�سجيع الطلبة والطالبات حلفظ القراآن الكرمي، واملناف�سة يف مراحل امل�سابقة 
مو اجلائزة اإىل اأّن  املختلفة، واحل�سول على جوائز قّيمة من ِقبل املوؤ�س�سة، واأ�سار منظِّ

امل�سابقة ت�سمل الأطفال وال�سباب وكبار ال�سن.

ح�سر املحا�سرة جمموعة من طالب كلّية الدرا�سات الإ�سالمية، وطالب كلية الآداب، 
واأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

حما�صرة تعريفية عن 
جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي
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نّظمت جامعة الو�سل يف دبي رحلة تعليمية اإىل معر�س جايتك�س جلوبال 2022، �سباح 

الإلكرتونية  الأجهزة  اأهّم  على  ف  التعرُّ بهدف   ،2022-10-13 املوافق  اخلمي�س  يوم 

والتكنولوجية التي مّت عر�سها يف املعر�س، كما احتوى املعر�س على �سركات عّدة، متّيز 

اأغلبها يف �سنع الروبوتات الآلية، وت�سّمنت اأنواعًا خمتلفة من الإلكرتونيات، ومّت عر�س 

ال�سيارة الطائرة التي �سُتَحلِّق يف �سماِء دبي قريبًا.

التكنولوجيا  معار�س  اأكرب  من  واحد  هو  جايتك�س؛  معر�س  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومن 

والإلكرتونيات يف العامل ويف دبي.

طلبة جامعة الو�صل يف زيارة اإىل 
معر�س جايتك�س جلوبال 2022
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نّظَمْت جامعُة الو�سِل زيارًة طالبّية اإىل مكتبِة ممد بن را�سد 
مّت  وقد  28-9-2022م،  املوافق  الأربعاء  يوم  �سباح  دبي،  يف 
كلية  من  طلبة  زار  حيث   ،2022 عام  يف  حديثًا  املكتبة  افتتاح 
�س علوم املكتبات  �س اللغة العربية واآدابها، وتخ�سّ الآداب تخ�سّ

واملعلومات، وكلية الدرا�سات الإ�سالمية.

وقام الطلبة وطالبات اجلامعة بجولة يف طوابق املكتبة ال�سبعة، 
وتقنّيات  تقّدمه من خدمات  وما  اأهّم متوياتها،  وتعّرفوا على 
�س  ُخ�سِّ التي  الطفل  ومكتبة  وتعليمية،  وترفيهية،  اإلكرتونية، 

لها الطابق الأر�سي، ومتّيزت بوجود روبوت اآيل يقراأ الق�س�س 

لالأطفال.

كما تعّرف الطلبة على مكتبة الإعالم والفنون، ومكتبة الإمارات، 

على  للتعّرف  معر�س  على  املكتبة  احتوت  الأخري  الطابق  ويف 

لوحات  وت�سّمن  والعاملي،  الإ�سالمي  العربي  والتاريخ  الرتاث 

ور�سومات قدمية وخمطوطات، وم�ساحف قدمية، وكتب وجرائد 

وجماّلت قدمية وتراثية.

طلبة جامعة الو�صل يف زيارة ملكتبة حممد بن را�صد

د. �ملزمل �ل�شريف وطالبات �جلامعة
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اللجنتني:  من  الطالبي  واملجل�س  الطالبّية  الأن�سطة  ق�سم  نّظم 

بالقاعة   ،2022/10/5 املوافق  الأربعاء  يوم  والفنية،  الإعالمية 

العامة يف جامعة الو�سل فعالية ليوم املعلم.

ت�سّمنت الفعالية التي ا�ستمّرت على مدى يومي الأربعاء واخلمي�س 

وتوزيع  التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء  ال�سادة  مكاتب  اإىل  زيارة 

التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  ال�سادة  على  رمزية  وكتابات  ر�سائل 

احتفاًل بهذه املنا�سبة، وتعبرًيا عن �سكرهم وامتنانهم لهم.

يوم املعّلم يف جامعة الو�صل 

دبي  وحكومة  املجتمع  هيئة  مع  بالتعاون  الو�سل  جامعة  نّظمت 
يوم  والتكّيف(،  الذاتية  الإدارة  )مهارة  بعنوان  توعوية  ور�سة 
الثالثاء املوافق 2022/9/20، من ال�ساعة 10 ون�س اإىل ال�ساعة 

12 بالقاعة العاّمة يف جامعة الو�سل.

قّدمت الور�سة الأ�ستاذة )ناعمة ال�سام�سي(؛ رئي�سة ق�سم الأ�سرة 
وال�سباب وم�ست�سارة نف�سية واأ�سرية وزوجية، وقد تناولت الور�سة 
الذاتي - والقدرة  الوعي  العاطفي -  ماور عدة منها: الذكاء 
على التحّكم بامل�ساعر، وحتّدثت الأ�ستاذة عن كيفّية التغلُّب على 
ال�سيئة  والذكريات  القدمية  الأ�سياء  تخّطي  وكيفّية  م�ساعرك، 

وال�سدمات.

طلبة  من  احل�سور  اأمام  النقا�س  باب  ُفِتح  الور�سة  ختام  ويف 
اجلامعة وطالبتها.

ور�صة مهارة الإدارة الذاتية والتكّيف

�أ. ناعمة �ل�شام�شي
رئي�شة ق�شم �لأ�شرة و�ل�شباب وم�شت�شارة نف�شية و�أ�شرية وزوجية

طالبة تهدي د. حمدي عبد �حلميد باقة ورود
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نّظمت عمادة �سوؤون الطلبة بالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي، فعالية التوعية من �سرطان 
الثدي، وذلك �سباح اخلمي�س املوافق 20-10-2022م بالقاعة العامة يف جامعة الو�سل، 
اإجراء  الذاتي، �سملت  الفح�س  اإر�سادات توعوّية حول املر�س، وطرق  الفعالية  و�سملت 
الأغذية  للتثقيف حول  الفعالية مّطة  ة، كما ت�سّمنت  الفح�س من قبل طبيبة خمت�سّ
والأطعمة ال�سحّية الالزمة للوقاية من مر�س ال�سرطان، اإ�سافة اإىل اإر�سادات عن دور 
الر�ساعة الطبيعية وفوائدها وطريقتها ال�سحيحة، وقام اأع�ساء املجل�س الطالبي بتوزيع 

مطبوعات توعوّية عن "الفح�س املبّكر ُيحدث فرًقا".

ح�سر الفعالية و�سارك فيها عدد من طلبة اجلامعة وطالباتها.

ال�صريط الوردي حا�صر يف الو�صل



Issue No. 6 - November 2022 العدد 6 -  نوفمبر newsletter@alwasl.ac.ae 26

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �شباح  �لطالبي،  للمجل�س  �لتابعة  �لريا�شية  �للجنة  نّظمت 
27-10-2022م، بالقاعة �لعامة يف جامعة �لو�شل ور�شة بعنو�ن: )�لثقافة �لريا�شية 
�لريا�شة،  �أهمّية  عن  وطالباتها  �جلامعة  طلبة  من  عدد  فيها  حتّدث  حياة(،  �أ�شلوب 
�ملتاحة  �حلياتية  �لو�شائل  �أف�شل  من  و�شيلة  بو�شفها  للج�شم؛  �ل�شحّية  وفو�ئدها 

�شليمة. وعقلية  بدنية  ب�شحة  ومتتُّع  متعة  من  حتّققه  وما  للجميع، 

عدد  يف  بتحقيقها  قامو�  �لتي  �لإجناز�ت  بع�س  و�لطالبات  �لطلبة  من  عدد  وبنّي 
�ل�شلة  وكرة  و�لتايكوندو،  �لقدم،  وكرة  �ل�شطرجن،  مثل:  �لريا�شية،  �لأن�شطة  من 

و�لرماية.

وطالباتها. �جلامعة  طلبة  من  عدد  فيها  و�شارك  �لور�شة  ح�شر 

املجل�س الطالبي ينّظم ور�صة بعنوان: 
)الثقافة الريا�صية اأ�صلوب حياة(

طالب جامعة �لو�شل �أثناء �لور�شة
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مبرحلة  طالب  املازمي؛  �ساهني  ممود  علي  ح�سني  الأ�ستاذ 

حميد  بن  را�سد  بجائزة  فاز  وقد  الو�سل،  بجامعة  الدكتوراه، 

للثقافة والعلوم يف دورتها )39( يف جمال:

تتقدم جامعة الو�صل باأ�صمى اآيات التهنئة
لالأ�صتاذ ح�صني علي حممود �صاهني املازمي

"الدرا�سات ال�سرعية والقانونية". وح�سل على اجلائزة الثانية 
يف امل�سابقة عن بحثه املو�سوم بـ :

الإماراتي  والت�سريع  الإ�سالمي  الفقه  يف  املعا�سرة  "ال�سرائب 
درا�سة مقارنة".

تتمنى جامعة الو�سل للباحث املزيد من النجاح والتميز.

نّظمت العيادة اجلامعّية يف جامعة الو�سل، بالتعاون مع عيادة 
املوافق  اخلمي�س  يوم  �سباح  عجمان،  جلامعة  املُتنّقلة  الأ�سنان 
الأ�سنان  27-10-2022م حملة جمانية مبقّر اجلامعة لفح�س 

جامعة الو�صل تنظم حملة فح�س جمانية لالأ�صنان

الهيئتني  واأع�ساء  الطلبة،  من  اجلامعة  منت�سبي  من  لعدد 
الأكادميية والإدارية، ومّت فيها معاجلة احلالت املمكنة، وتقدمي 

عدد من الن�سائح والإر�سادات املهّمة للعناية ب�سحة الأ�سنان.
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جنوم اإماراتية م�صيئة
الدكتورة �صيخة عي�صى غامن العري
ثقافة الرتبية يف ع�صر التكنولوجيا

حتاورها: �شباح ديبي - طالبة ماج�شتري يف ق�شم �لنقد �لأدبي

�جلائحة،  و�شط  �لتكنولوجيا  مع  �لرتبية  دمج  يف  �لإمار�ت  دولة  "جناح 
كان �أكرب دليل على تطور قطاع �لتعليم.." 

�شيفتنا يف هذ� �حلو�ر، �لدكتورة �شيخة عي�شى غامن �لعري �آل علي، وهي ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي �شابًقا، ح�شلت على 
در��شة ميد�نية تطبيقية«   - �لتعليمي  �ملوقف  �للغوي يف  »�لتو��شل  ر�شالتها  و�لنحو«، وذلك عن  »�للغة  �لدكتور�ه يف تخ�ش�س 
بتقدير �متياز من جامعة �لو�شل عام 2013. وهي �أ�شتاذ م�شاعد بكلية �لتقنية �لعليا، وع�شو يف جمل�س �إد�رة مركز �لدر��شات 

�لل�شانية و�ل�شردية يف جامعة �لو�شل.

�لدكتورة �شيخة عي�شى غامن �لعري
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يف ر�أيك دكتورة �شيخة، ما �لق�شايا �مللحة تربوًيا؟  

من وجهة نظري وجوب تركيز الرتبية على بناء ال�سخ�سية   
مهاريًّا، عمليًّا، وتطبيقيًّا؛ اأعني اخلروج من دائرة التنظري، 
كيف  للحياة  املعدة  ال�سخ�سية  بناء  الرتبية  ت�ستطيع  بحيث 
تعرف  ذاتها؟  عن  تعرب  كيف  جمتمعها؟  ق�سايا  مع  تتفاعل 
وكيف  وغًدا؟  اليوم  تريد  وماذا  ينق�سها؟  وما  احتياجاتها، 
تعد نف�سها للغد بحيث ل تن�سلخ عن جمتمعها وميطها، حتى 

واإن عا�ست النفتاح؟..... 

بها  ي�ستطيع  عربية،  ثقافة  بناء  على  الرتبية  حر�س  وجوب   
املتعلم مواجهة الثقافة الغربية بحيث ياأخذ فقط ما ينق�سه 

وما يحتاج اإليه.

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  �لرتبوي  �لقطاع  تطور  كيف   
�ملتحدة خالل �ل�شنو�ت �لأخرية؟

اإذا كان الق�سد بالتطور هو دخول التكنولوجيا والرتكيز على   
وجهة  من  وبقوة.  حتقق  قد  الهدف  فهذا  الإجنليزية؛  اللغة 
نظري اإن التطور احلقيقي اأن يكون الطالب منتًجا وم�ساهًما 
ولي�س م�ستهلكًا فح�سب.  والتكنولوجيا،  املعرفية  النظرية  يف 
كما اأن ا�ستخدام التكنولوجيا ل بد له من �سوابط، نحن مع 
هي  العربية  اللغة  تكون  اأن  على  اأخرى  للغات  الطالب  تعلم 
اللغة الأوىل، واأل تكون التكنولوجيا وتعلم اللغات ذات تاأثري 

�سلبي على لغته الأ�سا�سية. 

العملية  تكون  اأن  بد  فال  الرتبوي  القطاع  تطوير  اأردنا  اإذا   
التعليمية والرتبوية ذات �سلة مبجتمع الطالب وما يحيط به، 

بحيث ل ين�سلخ عن جمتمعه بحكم التطوير.

وما  �لتعليم؟  مع  �لتكنولوجيا  لدمج  توجهات  هناك  هل   
مدى جناح هذه �لعملية؟

يف الواقع هي مل تعد توجهات، واإمنا هي واقع؛ بدليل جناح   
التعليم يف المارات خالل �سنتي اجلائحة، ولم�سنا ذلك حني 
واللقاءات  والجتماعات  والتدريب  التعليم  من�سات  بداأت 

واملوؤمترات تقوم على اأ�سا�س التكنولوجيا. 

ميد�ن  يف  �ملهمة  �جلو�ئز  من  بعدد  فوزك  عن  �شمعنا   
�لتعليم، هل تو�شحني لنا ذلك؟

وهلل احلمد يف �سنة 2010 حني ت�سلمت جائزة ال�سيخ خليفة   
بجميع  مدر�سة  فوز  الأوىل  للمرة  اأعلن  الرتبوية  لالإدارة 
اجلوائز الرتبوية بدًءا من جائزة ال�سارقة وحمدان وال�سيخ 
خليفة وجودة التعليم مروًرا بكل جوا ئز امل�سابقات الرتبوية 

واملحلية. 

�أخرًي�، ما ن�شيحتك لطالب وطالبات جامعة �لو�شل؟  

هم�ستي لطالب جامعة الو�سل اأن يكونوا بارين بهذا ال�سرح   
العلمي الذي نفتخر به واأن يكونوا خري �سفراء له. 

م�شاحة  �إعطاء  يف  وقتك  على  �لعّري  �شيخة  دكتورة  ن�شكرك 
فكرية تربوية لطالبنا يف جامعة �لو�شل.

“هم�شتي لطالب جامعة �لو�شل �أن يكونو� 
بارين بهذ� �ل�شرح �لعلمي �لذي نفتخر به 

و�أن يكونو� خري �شفر�ء له  ”

“�إن �لتطور �حلقيقي �أن يكون �لطالب 
منتًجا وم�شاهًما يف �لنظرية �ملعرفية 

و�لتكنولوجيا ”
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24-10-2022م عن  �ملو�فق  �لثنني  يوم  �لآد�ب م�شاء  بكلية  و�ملعلومات  �ملكتبات  نظم ق�شم علوم 
�ألقاها  م�شاء،  �ل�شابعة  �ل�شاعة  يف  �لبحثية(،  �لبيانات  وت�شارك  )�إد�رة  بعنو�ن:  حما�شرة  ُبعد 
عالء  �أ.د.  و�أد�رها  �ملعلومات،  در��شات  يف  �أكادميي  باحث  م�شوي،  �لدين  �شالح  حممد  �لدكتور 

�ل�شتار. عبد 

حتدث �لدكتور حممد م�شوي عن عنا�شر �إد�رة �لبيانات ومكوناتها، وتوثيق �لبيانات، وتخزين 
و�لن�شخ �لحتياطية، وكيف نختار و�شيلة منا�شبة للتخزين، ون�شر وم�شاركة �لبيانات، ثم عر�س 
موؤ�ش�شات  د�عمة وهم  وتكلم عن �جتاهات  )�لتنوع(،  �لبحثية  �لبيانات  لبع�س مناذج م�شتودعات 

�لبيانات. ودوريات  �لعاملية،  �لن�شر  ودور  �لتمويل، 

وطلبتها.  �جلامعة  �أ�شاتذة  من  عدد  �ملحا�شرة  ح�شر 

ق�صم علوم املكتبات املعلومات بجامعة الو�صل
ينظم حما�صرة عن: اإدارة وت�صارك البيانات البحثية

د. حممد �شالح �لدين م�شوي
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�لعا�شرة  �ل�شاعة  متام  يف   ،2022-10-27 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  يف  �لو�شل  جامعة  طالبات  ز�رت 
WikiArabia، يف مكتبة حممد بن ر��شد يف دبي. �شباحاً؛ موؤمتر ويكي عربية 

باملوؤمتر،  �لتعريف  مت  بد�يًة 
م�شاريع  بجميع  متخ�ش�س  و�أنه 
رزق  في�شل  قدم  عربياً،  ويكيبيديا 
�ل�شور  �لتقاط  يف  �ملتخ�ش�س  �هلل 
عن  عمل  ور�شة  �لفوتوغر�فية؛ 
فوتوغر�فية  �شور  �لتقاط  كيفية 
مميزة، وكان هناك م�شاركة متبادلة؛ 
و�عتمد  �ملو�شوع  طرح  يف  جنح  حيث 
�حل�شور  من  طلب  ثم  �ل�شوؤ�ل،  على 
وتعليمهم  �شور  بالتقاط  �لقيام 

للت�شوير. �ل�شحيحة  �لطريقة 

تليها؛  �لتي  �لور�شة  “ميان”  قدم 
وحتدث فيها عن كيفية حترير موقع 
�ل�شور  حتميل  وطريقة  ويكيبيديا، 
مو�شوعها  يف  �لتقاطها  مت  �لتي 
�ملتعلقة  �ملر�جع  وو�شع  �ملنا�شب، 

بال�شورة.

كان �ملوؤمتر هادًفا ومفيًد�، ومت �لتقاط �شورة تذكارية جماعية، وتقدمي هد�يا رمزية للطالبات.

طالبات جامعة الو�صل ي�صاركن يف 
موؤمتر ويكي عربية
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ندوة  الو�سل  وال�سردية بجامعة  الل�سانية  الدرا�سات  نّظم مركز 
بعنوان:  27-10-2022م  املوافق  اخلمي�س  يوم  م�ساء  تفاعلية 
واإ�سافة  جديدة  روؤى   - الروائي  للمنجز  البينية  )الدرا�سات 
اأ�ستاذ  الرمادي  املعاطي  اأبو  الدكتور  الأ�ستاذ  قدمها  معرفية(، 
الأدب والنقد احلديث يف كلية الآداب جامعة امللك �سعود باململكة 
مركز  مدير  الطاهر  خالد  اأ.د  الندوة  اأدار  ال�سعودية،  العربية 

الدرا�سات الل�سانية وال�سردية بجامعة الو�سل. 

باعتبارها  البينية  الدرا�سات  عن  املعاطي  اأبو  الدكتور  حتدث 
جديدة  اأنها  على  لي�س  اإليها  ننظر  اأن  يجب  ح�سارية،  حاجة 
العلمية  لحتياجاتنا  مالئمة  الأكرث  اأنها  على  بل  وخمتلفة، 
واحلواجز  الفوا�سل  جتاوز  اإىل  ما�سة  بحاجة  ونحن  والبحثية، 
ترتبط  والأ�سياء  الظواهر  جميع  اأن  من  انطالًقا  العلوم،  بني 
وليد  لي�ست  البينية  والدرا�سات  طبيعية،  �سلة  عرب  بينها  فيما 
يف  البينية  الدرا�سات  يف  ذلك  وجند  فيه،  نعي�س  الذي  الع�سر 
عن  حتدث  ثم  بو�سوح،  والإ�سالمي  العربي  املعريف  املنجز 
بدايات الدرا�سات البينية يف الع�سر احلديث، وميكن القول اإنها 

لظهور  مهمة  مقدمة  وهي  ال�سياقية،  النقدية  املناهج  مع  بداأت 
الل�سانيات  من  تبداأ  احلقيقة  البداية  اأما  البينية،  الدرا�سات 
وانفتاحها على العلوم الآخرى اأن ظهرت الل�سانيات الجتماعية 
وال�سيا�سية والنف�سية، واحلا�سوبية، وعلوم الريا�سيات والتاريخ 
الفكر  وظهور  النف�س،  وعلم  والنرثوبولوجي  الجتماع  وعلم 
املركب الذي تت�سكل منه الظواهر مما مثل قاعدة انطلقت منها 

الدرا�سات البينية.

العلوم  بني  امل�سرتك  يف  عن  تبحث  البينية  الدرا�سات  اإن  وقال 
وال�سينما،  الرواية  مثل  البع�س.  بع�سها  مع  وتفاعلها  املختلفة 

والرواية وعلوم البيئة، والرواية وعلم اجلمال وغريها....

وبني  البينية،  الدرا�سات  بني  التفريق  لبد  اأنه  واأ�ساف 
م�سطلحني هما: الدرا�سات متعددة التخ�س�سات، ودرا�سات ما 

بعد احلداثة.

يف ختام الندوة فتح باب املناق�سة لل�سادة احل�سور من اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية وطلبة اجلامعة.

الدرا�صات البينية للمنجز الروائي
 ندوة تفاعلية يف جامعة الو�صل
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اآل  را�سد  بن  ممد  ملوؤ�س�سة  التابعة  املعرفة  ا�سرتاحة  نّظمت 
الأكادميية  "الرتجمات  بعنوان  اأدبية  جل�سة  للمعرفة،  مكتوم 
يو�سف  النا�سر  عبد  الدكتور  فيها  ا�ست�سافت  القارئ"،  وذائقة 
مدير مركز البحوث املوؤ�س�سية و�سمان اجلودة بجامعة الو�سل، 
والأ�ستاذة �سباح ديبي كاتبة يف اأدب الطفل واليافعني وهي طالبة 
اإميان  والأ�ستاذة  الو�سل،  بجامعة  الأدبي  النقد  ق�سم  ماج�ستري 
وهي  بالتكليف  املكتبات  �سوؤون  ق�سم  ومدير  اأخ�سائي  احلمادي 
ا طالبة ماج�ستري ق�سم النقد الأدبي، للتحدث عن جتربتهم  اأي�سً
الأوىل يف ترجمة جمموعة ق�س�سية للكاتبة كيت �سوبان، كنوع 
الأدب  مادة  درا�سة  نتاج  كانت  التي  الأكادميية  امل�ساركة  من 

الإجنليزي الكال�سيكي.

واأثناء اللقاء، حتدث الدكتور عبد النا�سر عن �سرية حياة كيت 
والدتها  قويات هن:  ن�ساء  ب�سخ�سية ثالث  تاأثرت  التي  �سوبان، 
وقد  الق�س�س.  رواية  فن  اإحداهن  من  تعلمت  وقد  وجداتها، 

ا من قبل دور الن�سر، اإىل  واجهت يف بداية م�سوارها الأدبي رف�سً
بالأدب  تعنى  اأعمال  عدة  واأنتجت  لحًقا  ن�سرها  يف  جنحت  اأن 
وامراأة مرتمة،  ندم،  �ساعة،  اأحداث حياة يف  الن�سوي، منها: 
وهي عناوين ت�سمنها الكتاب املرتجم وال�سادر عن دار جدل، 

حتت عنوان "اأجمل الن�ساء الناجيات من احلب".

ترجمة  يف  امل�سرتكة  جتربتهما  عن  واإميان  �سباح  حتدثت  كما 
الكتاب، وكيف جمعهما ال�سغف بالأدب والبحث عن احلياة من 
خالل كتابات الأدباء، ولإميانهما العميق باأن العلم جزء ل يتجزاأ 
من امل�سرية الأدبية التي تخو�سانها يف حياتهما اليومية. وقد وقع 
اختيار الدكتور عبد النا�سر يو�سف عليهما لرتجمة ق�س�س كيت 
�سوبان مو�سًحا حجم التحدي لرتجمة تلك الأعمال التي متيزت 

بالب�ساطة واللغة الذكية.

من خالل لقاءاتهما وحتاورهما، والنقا�سات الطويلة مع الدكتور 
عبد النا�سر، وحر�سهما على فهم املعنى العام للن�س، واخلبايا 
الداخلية لل�سخ�سيات، فقد حققا جناحا يف عتباتهما الأوىل يف 
اأثناء  التي مرت بهما  التحديات  عامل الرتجمة، متجاوزتني كل 
العمل على الن�سو�س، وكانت ثمرة النجاح تبني دار الن�سر لهذا 

العمل، ون�سره يف معر�س ال�سارقة للكتاب.

واأخرًيا، اأ�سار الدكتور عبد النا�سر اإىل اأهمية اأن يكون لكل مادة 
اأكادميية، نتاج تطبيقي فعلي يتحقق من خالله ال�سرط والهدف 
من درا�سة املادة، واأنه لبد من ا�ستثمار جهود الطلبة يف تقدمي 

الأعمال التي تك�سف عن مواهبهم واإبداعاتهم يف كل املجالت.

الرتجمات الأكادميية وذائقة القارئ
اأجمل الن�صاء الناجيات من احلب..
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لقاء مع 
الأ�صتاذ الدكتور حمزة املليباري

مدير مركز بحوث �ل�شنة �لنبوية

هل ميكن �إعطاوؤنا نبذة عن �إن�شاء هذ� �ملركز؟، وما �لهدف   
من �إن�شائه؟

لأدائها  وتطويًرا  الريادي،  الو�سل  جامعة  لدور  امتداًدا   
اِت الَوافدِة على الِنَظام الأكادميي،  املوؤ�س�سي؛ ملواكبة املُ�ستجدَّ
ِة،  امل�ستقبليَّ وُروؤَْيِتها  للجامعِة،  ُموَحِة  الطَّ �سالِة  الرِّ ومل�سايرِة 
بقرار  الو�سل  النبوية يف جامعة  ال�سنة  بحوث  مركز  تاأ�س�س 

�سعادة مدير اجلامعة بتاريخ )2021/11/15م(. 

ويعد هذا املركز ن�سخًة جديدة لالأمانة العامة لندوة احلديث   
ال�سريف التي اأن�سئت يف عام )2003م( بقرار وتوجيه كرمي 
من معايل/ جمعة املاجد رئي�س جمل�س الأمناء، وكان الغر�س 

من اإن�سائها جمموعة من الأهداف النبيلة، منها: 

الدرا�سات  كلية  رحاب  يف  �سنتني  كل  دولية  ندوة  عقد   -1

الع�سر  مو�سوعات  اأهم  حول  بدبي،  والعربية  الإ�سالمية 
املتعلقة باحلديث ال�سريف. 

مع  ال�سحيح  التعامل  باأ�س�س  الأجيال  توعية  يف  الإ�سهام   -2

التحمل  على  قادرة  واعية  عقول  وبناء  ال�سريف،  احلديث 
و�سبط النف�س يف �سبيل خدمته خدمًة تالئم مكانته ال�سريفة. 

بِّ عن ال�سنة النبوية باحلكمة واملوعظة  العناية اخلا�سة بالذَّ  -3

احل�سنة، واملجادلة بالتي هي اأح�سن. 

خالل  من  املجتمع  َتُهمُّ  التي  امل�سكالت  معاجلة  يف  الإ�سهام   -4

اإبراز ما�سن ال�سنة النبوية. 

وقد كتب اهلل تعاىل لهذه الفكرة القبول والنت�سار حتى بلغت   
النية،  وُح�ْسِن  املقرتح،  وجميل  الفكرة،  ل�سمو  نظًرا  الآفاق؛ 

وُنْبِل الغاية. 

هل لكم �أن حتدثونا عن روؤية �ملركز، ور�شالته؟  

ور�سالتها،  اجلامعة  روؤية  مع  ور�سالته  املركز  روؤية  تن�سجم   
وال�سدارة،  الريادة  اإىل  الطموح  فهي:  املركز  روؤية  عن  اأما 
النبوية على  ال�سنة  املجتمعية يف جمال بحوث  الثقة  وتعزيز 
ال�سعيدين الإقليمي والدويل، واأما عن ر�سالته فهي: خدمة 
ال�سنة النبوية ال�سريفة، وتقدمي حلول مبتكرة لق�سايا املجتمع 
وم�ستجداته، م�ستلهمة من الهدي النبوي يف بيئة بحثية متتاز 

بالأ�سالة واملعا�سرة. 
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2023م من خالل عدد من املحاور والأهداف. 

هل لكم �أن حتدثونا عن عدد �لندو�ت �ل�شابقة منذ تاأ�شي�س   
�ملركز؟

حتر�س اإدارة املركز على خدمة ال�سنة النبوية املطهرة على   
ِخدمة  على  َمن،  الزَّ ِمن  َعْقَدْيِن  خالل  و�سعها  يف  ما  تقدمي 
ادِر  البحثيِّ  ال�سَّ امَلنتوج  وجتويِد  املطهرة،  ِة  بويَّ النَّ ة  نَّ ال�سُّ
ني بُكُنوِزها، وكان من ِثَمار ذلك عقُد ع�سِر ندواٍت  عن املُهتمِّ
اإىل  ب�سلٍة  تُّ  مَتُ معا�سرة  مو�سوعات  حول  َدْولّيٍة،  علمّيٍة 
ندوٍة  لكلِّ  ِرب  و�سُ ائرِة،  الدَّ واأ�سباِبه  والأحياء،  احلياِة  واقِع 
من  باحثًا  ا�ستقباُل)171(  ومتَّ  نتني،  ال�سَّ َمداِر  على  َمْوعٌد 
وتوزيع )10926( ن�سخًة من  ٍة،  واإ�سالميَّ َعربّيٍة  دولٍة   )22(
ٌق اأَ�ْسَهَم يف �ُسُموِق  مطبوعات الندوة، وهذا اإجناٌز علميٌّ ُمَوفَّ
ْدًرا مموًدا  ل، واإِْحاَلِلها �سَ ْمعِة الأكادمييَّة جلامعة الَو�سْ ال�سُّ

ِة.  وليَّ ِة والدَّ يف املحافِل املحليَّ

ما كيفية �ختيار مو�شوعات ندوة �حلديث؟  

اإن اختيار مو�سوعات الندوة من الأهمية مبكان، فقد ُروعي   
فيه اأن يكون واقعًيا معا�سًرا، وخادًما لفكرة جمتمعية ي�سعى 
ال�سنة  اإىل حتقيق جودة احلياة يف �سوء  املركز من خاللها 
الجتماعات  عقد  طريق  عن  يتم  الختيار  وهذا  النبوية، 
ال�سنة،  بحوث  مركز  جمل�س  لأع�ساء  الدورية  واللقاءات 
تزويد  ثم  ُبْعٍد،  عن  اأم  مبا�سرة  اللقاءات  هذه  كانت  �سواء 
مبا  اأحدها  لختيار  املقرتحة  باملو�سوعات  اجلامعة  اإدارة 
يتنا�سب مع خطة اجلامعة وحاجة املجتمع، ثم الإعالن عن 
املختلفة،  التوا�سل  و�سائل  عرب  املقررة  ومواعيدها  الندوة 
العامل  دول  خمتلف  من  الباحثني  من  البحوث  وا�ستقبال 
العربي والإ�سالمي، وحتكيمها حتكيًما علمًيا يت�سم بالنزاهة 
وال�سفافية بغر�س اإثراء الندوة بالبحوث العلمية املتخ�س�سة 
واملتميزة، والتي يتم اختيارها من خالل اأعلى معايري الدقة 

و�لتنظيمي  �لإد�ري  �لهيكل  عن  فكرة  �إعطاوؤنا  ميكن  هل   
لهذ� �ملركز؟

يتكون جمل�س مركز بحوث ال�سنة النبوية من طاقم اأكادميي   
واإداري، حيث ي�ستمل على مدير املركز، وم�ساعده، و�سكرتارية 
خا�سة، وت�سعة اأع�ساء ُجلُُّهم من الأ�ساتذة املتخ�س�سني يف 
املطهرة،  النبوية  وال�سنة  ال�سريف،  النبوي  احلديث  جمال 
لهم  وامل�سهود  العربي،  عاملنا  من  خمتلفة  جن�سيات  ومن 
بالكفاءة العلمية، واخلربة املهنية يف جمال احلديث النبوي 

ال�سريف. 

هذه  طبيعة  وما  �ملركز؟،  �أع�شاء  �جتماعات  كيفية  ما   
�لجتماعات؟

يجتمع اأع�ساء املركز ب�سكل دوري ح�سب امل�ستجدات، �سواء   
ُبْعٍد؛ وذلك ملناق�سة  اأم عن  كانت هذه الجتماعات مبا�سرة 
بطبيعة  اأهمها  ومن  باملركز،  املتعلقة  وامل�ستجدات  الق�سايا 
والتي  املركز،  ينظمها  التي  الدولية  العلمية  الندوات  احلال 
خالل  من  البلدان،  خمتلف  من  الباحثني  باهتمام  حتظى 
تقدمي امل�ساريع البحثية يف املو�سوعات التي ينظمها املركز. 

ما �أهم ما مييز هذ� �ملركز؟، وما �أهم ما مييز خطة عمل   
�ملركز يف عام 2022-2023م؟

اإن اأهم ما مييز هذا املركز هو حر�س امل�سوؤولني والقائمني   
عليه على عقد الندوة الدولية للحديث ال�سريف كل عامني، 
ِتِه ما زال هذا الأمر قائًما ومل  وبف�سل اهلل - عز وجل - وِمنَّ
يتخلف منذ تاأ�سي�سه حتى اليوم، وهو اأمر ُيْح�َسُب لهم، ن�ساأل 

اهلل تعاىل اأن يجزل لهم املثوبة. 

عام  يف  املركز  عمل  خطة  مييز  ما  هم  اأ عن  ما  اأ  
)2023-2022م( فهو انعقاد الندوة العلمية الدولية احلادية 
قيم  النبوية..  ال�سنة  الإن�سان يف  "اإن�سانية  وعنوانها:  ع�سرة 
مار�س   10  –  8 من  الفرتة  يف  �سرعية"  و�سوابط  كونية، 
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م، وتوزيعه  العلمية، ثم ن�سر املقبول منها يف كتاب الندوة املَُحكَّ
على املوؤ�س�سات العلمية املختلفة داخل الدولة وخارجها. 

ما �لطموحات �لتي تودون حتقيقها من خالل �ملركز؟   

يطمح املركز اإىل اإقامة الندوات العلمية املتخ�س�سة ب�سفة   
دعوة  طريق  عن  وعلومها،  النبوية  ال�سنة  جمال  يف  دورية 
الأكادميية  املهنية  من  عاٍل  قدر  على  متخ�س�سني  اأ�ساتذة 
ونقل  الهدف  يحقق  مبا  الندوات  لإلقاء  عاملية  �سمعة  ذوي 
عقد  طريق  عن  حتديدها  يتم  الندوات  وهذه  اخلربات، 
اجتماعات لأع�ساء املركز ملناق�سة املو�سوعات املراد طرحها 
لالرتقاء بعلوم ال�سنة النبوية، ويكون ذلك عن طريق اإقامة 
احلديث  م�ساقات  ربط  لتحقيق  درا�سي  ف�سل  كل  يف  ندوة 
عن  والإعالن  املجتمع،  وخدمة  بالواقع  وعلومه  ال�سريف 
بداية كل ف�سل درا�سي  يكون يف  املقررة  الندوة ومواعيدها 

عرب و�سائل التوا�سل املختلفة. 

كاملخطوطات  �لرت�ث  كتب  حتقيق  يف  ن�شاط  للمركز  هل   
ونحوها؟ 

هو  الو�سل  جامعة  يف  ال�سنة  بحوث  مركز  اإليه  يطمح  مما   
يف  املتخ�س�س  العلمي  الرتاث  حتقيق  يف  دور  له  يكون  اأن 
ال�سنة النبوية وعلومها من خالل اإمداده بنوادر املخطوطات 
عن  متخ�س�س،  علمي  حتقيق  اإىل  حتتاج  التي  احلديثية 
طريق ا�ستقطاب الباحثني املتخ�س�سني اأ�سحاب اخلربة يف 
جمال ال�سنة وعلومها للعمل على حتقيق تلك املخطوطات، ثم 
طباعتها ون�سرها بعد حتقيقها با�سم املركز واجلامعة، الأمر 

الذي ي�سهم يف رفع التقييم العلمي للجامعة. 

هل للمركز دور خدمي يف جمال �ل�شنة �لنبوية �ملطهرة؟   

جمال  يف  ال�ست�سارية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  املركز  ي�سعى   
فيها  والراغبني  بها  املهتمني  لكافة  وعلومها  النبوية  ال�سنة 
العلمية  الكتب  حتكيم  طريق  عن  وذلك  وعاملًيا،  ملًيا 

تعديلها،  حول  ال�ست�سارية  اخلدمات  وتقدمي  املتخ�س�سة، 
وتطوير طرائق تدري�س احلديث وعلومه، كذلك تقدمي خدمة 

تخريج احلديث واحلكم عليه. 

كلمة �أخرية عن �لتطلعات �لتي تودون حتقيقها م�شتقباًل   
من خالل �ملركز. 

اجلامعة  مراكز  مع  التعاون  طريق  عن  املركز  يتطلع   
ال�سطناعي  الذكاء  بحوث  مركز  مثل   - املتخ�س�سة 
متعددة  ذكية  اإلكرتونية  تطبيقات  اإنتاج  -اإىل  باجلامعة 
الأغرا�س بهدف خدمة ال�سنة النبوية ال�سريفة، كذلك اإن�ساء 
تطبيقات با�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سطناعي، وبعدد من 
اللغات العاملية لتحقيق اأكرب ا�ستفادة ممكنة يف جمال ال�سنة 

النبوية وعلومها. 

كذلك ي�سعى املركز اإىل الإ�سهام يف تطوير م�ساقات احلديث   
طريق  عن  املخرجات  تقييم  �سوء  يف  وعلومه  ال�سريف 
ا�ستقطاب اخلرباء يف جمال التدري�س والتعلم، واملتخ�س�سني 
يف الدرا�سات الإ�سالمية عامة، ويف جمال احلديث ال�سريف 
علمية  وما�سرات  حوارية،  ندوات  عقد  لغر�س  خا�سة؛ 
وعلومه،  احلديث  مل�ساقات  القائم  الو�سع  تو�سيف  هدفها 
وفر�س التح�سني، ومن ثم اخلروج بتو�سيات اأكادميية وعلمية 
ومد  وعلومه،  ال�سريف  احلديث  م�ساقات  تطوير  يف  ت�سهم 
ج�سور التوا�سل والتعاون مع الأق�سام العلمية املتخ�س�سة يف 
ال�سنة النبوية للتو�سل ل�سيغة نهائية حول تطوير امل�ساقات، 

وكيفية تطبيقها واقعًيا. 

وفق اهلل اجلميع اإىل ما يحب وير�سى 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني 

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا ممد وعلى اآله واأ�سحابه 
اأجمعني
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مواهب و�صلية
اإعداد: مالك حممود ر�صا

زينب حممد اخلليفة طالبة من ال�سنة الأوىل، ق�سم اللغة العربية واآدابها، 
موهوبة يف الت�سميم، وهذه من النماذج التي �سّممتها لأن�سطة اجلامعة.

تبارك وليد من ال�سنة الرابعة، ق�سم اللغة العربية واآدابها، متعّددة املواهب، �ساركت يف الدوري الريا�سي لكرة ال�سلة، 
ة،  امة مبدعة ُتبدع يف ر�سوم العيون خا�سّ وفازت باملركز الأول على م�ستوى مدار�س عجمان عام 2018م، وهي ر�سَّ

ور�سوماتها كما تقول تعربِّ عن معاٍن عميقة.
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�س الدرا�سات الإ�سالمية من جامعة الو�سل دفعة 2022،  اأ. وجيه حممد غزال خريج بكالوريو�س، تخ�سّ
موهوب يف جمالت متنوعة؛ اأدبية، ريا�سية، اإعالمية..

 مّت تكرميه يف م�سابقة رومانيا للمالكمة عام 2022 حل�سوله على املركز الأول، ومّت تكرميه يف مملكة البحرين يف 
م�سابقة الإلقاء للمحا�سرين العرب عام 2019. ومن موؤّلفاته: "ر�سيف العابرين" و"الو�سال" و"تالقت الأرواح". 

وقد ح�سل على �سهادات عديدة يف جمال الكتابة والإلقاء.

رزان ثائر طالبة من ال�سنة الرابعة، ق�سم اللغة العربية واآدابها، موهوبة يف جمال الكتابة، 
�ساركت يف العديد من املجالت واملدّونات الأدبية، وح�سلت على �سهادات عديدة يف جمال الكتابة.

ومن مقالتها املن�سورة: "فجاأة" جملة جنوان الثقافية، "ل نلتقي" مدونة اأروقة الفكر.


