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

رئي�س هيئة التحرير
د. نغم عثمان

اأع�صاء هيئة التحرير
د. عماد حمدي 

�أ. �أحمد �شفيق 

�أ. �شباح ديبي

�أ. خلود �لها�شمي 

�لطالبة: مالك حممود 

�لطالبة: هبه رز 

�لطالبة: وفاء �ل�شرقي
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اقراأ يف هذا العدد

دول  خمتلف  من  باحًثا   50 مب�شاركة   

�لدويل  �ملوؤمتر  فعاليات  �نطالق  �لعامل 

�لثاين للغة �لعربية يف جامعة �لو�شل 

�لوطني  باليوم  حتتفل  �لو�شل  جامعة   

�لـ )51( لدولة �لإمار�ت 

�للغة  قمة  يف  ت�شارك  �لو�شل  جامعة   

�لعربية يف منارة �ل�شعديات باأبوظبي

�جلامعة تنظم م�شابقة �لأمثال �ل�شعبية  

مدير �جلامعة يفتتح �لوحدة �لطبية  

جنوم �إمار�تية م�شيئة : �لدكتورة مرمي   

�آل علي 
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جامعة الو�صل تن�صح علمًا ومعرفة واأ�صالة...

الإمارات  لدولة  الوطني  باليوم  احتفالتها  يف  ُحّلة  باأبهى  وازدانت  الو�صل  جامعة  تاأّلقت 
والفخر  م�صاعر احلّب  ثّرة؛  تعبق مب�صاعر  احتفالت  واخلم�صني.  املّتحدة احلادي  العربية 

والعتزاز والولء والوفاء لدولة الإمارات الغالية على قلوبنا جميعًا.
اأمنيات �صادقة لهجت بذكرها الأفئدة... اأن تبقى رايات العّز خّفاقة يف كّل الآفاق يف بلد 

الت�صامح والّرقي... 
�صهدت اأروقة اجلامعة فّعالّياٍت متعّددًة يف هذه املنا�صبة، من مثل: بازار الحتاد، الذي �صّم 

م�صاريع جتارّية متنّوعة، ت�صجيعًا ودعًما لريادة الأعمال النا�صئة.
املراأة  معر�ض  اإقامة  يف  متّثل  الحتفال؛  هذا  يف  مائز  ح�صور  الإماراتية  للمراأة  وكان 
الإماراتية، الذي بنّي زينة املراأة الإماراتية من حّناء وعطور، والأزياء الإماراتية الرتاثّية...

وتعّطرت �صاحة اجلامعة باإقامة )متحف �صيوخ الإمارات بني املا�صي واحلا�صر(، عّب عن 
اإلقاء ق�صائد �صعرية، ورق�صات  الوطن ورجالته، كما ت�صّمن الحتفال  باإجنازات  الفخر 

�صعبية، قّدمتها فرقة )املزيود( احلربية.
ورفع �صعادة مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن اأ�صمى اآيات التهاين والتبيكات اإىل القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات، 

وهّناأ مواطني الدولة واملقيمني على اأر�صها بهذه املنا�صبة الوطنية العزيزة.
كما يحقُّ جلامعة الو�صل اأن ترفَل يف رحاِب املعرفِة مبا حتّققه من اإجنازاٍت رائدٍة، تكّللت بانعقاد املوؤمتر الدويل الثاين للغة العربية، املو�صوم 

بــ : �للغة �لعربية وتكنولوجيا �لتحّول �لرقمي - �ملنجز و�لو�قع و�ملاأمول
برعاية معايل ال�صيد جمعة املاجد رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلامعة، وذلك يف 16-17 نوفمب 2022م.

واأ�صار �صعادة مدير اجلامعة يف كلمته الفتتاحية اإىل اأهمّية اللغة العربية، واإىل حتمّية العالقة بني التكنولوجيا واللغات، مّما يفر�ض على 
املوؤ�ص�صات الأكادميية والبحثية حتّمل م�صوؤولية تطوير هذه العالقة ودعمها، ومن هنا تاأتي اأهمّية هذا املوؤمتر.

ُعقدت اإحدى ع�صرة جل�صة يف اليومني، مّت خاللها مناق�صة خم�صة واأربعني بحثًا لباحثني من خمتلف دول العامل.
خل�ض املوؤمتر اإىل تو�صيات مهّمة، جاء يف مقّدمتها: توجيه اهتمام مراكز البحث اللغوي واملخابر الل�صانية والهيئات الر�صمية العربية اإىل 
�صوء  يف  املناهج  بتطوير  تهتّم  عمل  وور�صات  موؤمترات  وتنظيم  احلا�صوبية،  والتطبيقات  الذكية  البجميات  بتوظيف  ُتعنى  م�صاريع  تبّني 
التقنيات احلديثة والذكاء ال�صطناعي. واأو�صى املوؤمتر ببناء قاعدة بيانات تر�صد التطّورات التي و�صلت اإليها مناهج اللغة العربية يف الوطن 
العربي لفتح اآفاق جديدة يف جمال الرقمنة واحلو�صبة الآلية للغة وم�صتوياتها، و�صرورة اعتماد برنامج )برات( العاملي يف ترجمة ال�صوت 

اللغوي اإىل اأ�صوات مرئية، تتيح للباحث �صبط اجلانب الدليل الذي توؤّديه الفونيمات )ال�صوتيات(، وغريها من التو�صيات اجلاّدة.
�صني، فقد قّدمت اجلامعة  وكان جلامعة الو�صل جميل الأثر يف معر�ض ال�صارقة للكتاب؛ اإذ �َصِهد جناح اجلامعة اإقباًل من الباحثني املتخ�صّ

دعمًا جلميع مرتادي املعر�ض من خالل احل�صم الذي قّررته على جميع الإ�صدارات. 
كما �صاركت جامعة الو�صل يف قّمة اللغة العربية الأوىل حتت �صعار: "اللغة و�صناعة الهوية" يف منارة ال�صعديات اأبوظبي، بح�صور �صعادة مدير 

اجلامعة وعدد من اأع�صاء الهيئة التدري�صية وطالبات من اجلامعة.
ونرفع اإىل اإدارة اجلامعة والهيئة الأكادميية والإدارية وطلبة اجلامعة اأطيب التهاين مبنا�صبة العام امليالدي اجلديد متمنني للجميع النجاح 

والتوفيق.
دامت جامعة الو�صل �صرحًا ح�صارّيًا �صاخمًا يزخر بكّل ما يرفد املجتمع وي�صهم يف خدمته وتطّوره...

د. نغم عثمان
رئيس هيئة التحرير
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اجلامعة،  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  املاجد،  جمعة  معايل  برعاية 
16-11-2022 فعاليات املوؤمتر الدويل  انطلقت �صباح الأربعاء 
الثاين للغة العربية الذي نظمته كلية الآداب يف جامعة الو�صل، 
املنجز   - الرقمي  التحول  وتكنولوجيا  العربية  )اللغة  بعنوان: 
والواقع واملاأمول(، واأقيم بنظام املوؤمترات الهجني يومي الأربعاء 

واخلمي�ض 16و 17 نوفمب 2022م. 

وبداأت فعاليات املوؤمتر بال�صالم الوطني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، ثم ُتليت اآيات من القراآن الكرمي، يف احلفل الفتتاحي 
نواب مدير اجلامعة  باجلامعة،  العامة  القاعة  الذي ح�صره يف 
وطالب  الإدارية  الهيئة  من  واأع�صاء  التدري�ض،  هيئة  واأع�صاء 
وال�صادة  البكالوريو�ض،  طلبة  من  كبري  وعدد  العليا،  الدرا�صات 
�صيوف املوؤمتر، بالإ�صافة اإىل الباحثني امل�صاركني باأوراق بحثية، 

.)Teams( وامل�صاركني باحل�صور عب تطبيق

ورحب �صعادة الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن مدير 
ب�صيوف  الفتتاحية  الكلمة  يف  للموؤمتر  العام  الرئي�ض  اجلامعة 
خمتلف  ومن  الإمارات  دولة  من  امل�صاركني  وبالباحثني  املوؤمتر 
دول العامل، م�صرًيا اإىل اأهدافه وحماوره وال�صوابط العلمية التي 
اتخذت حتى ُت�صمن جودة البحوث املقدمة. وتوجه بال�صكر اإىل 
معايل جمعة املاجد رئي�ض جمل�ض اأمناء اجلامعة راعي املوؤمتر، 

لدعمه لإقامة مثل هذه املوؤمترات التي تدعم اللغة العربية. 

اأقدم  من  ُتعد  التي  العربية  اللغة  اأهمية  اإىل  كلمته  يف  واأ�صار 
املتغريات  وم�صابقة  امل�صتجدات  واكبت  والتي  العامل،  اللغات يف 
ع�صرنا  يف  التكنولوجي  البتكار  ومنها  املبتكرات،  وا�صتيعاب 
تخ�صى  ل  الآخر  فكر  على  منفتحة  �صاملة  لغة  فكانت  احلايل، 
واللغات  التكنولوجيا  بني  �صعادته:  واأ�صافة  التغيري،  اأو  التجربة 
املوؤ�ص�صات  على  يفر�ض  مما  بال�صرورة،  حادثة  حا�صلة  عالقة 

مب�صاركة 50 باحًثا من خمتلف دول العامل
انطالق فعاليات املوؤمتر الدويل الثاين للغة العربية يف جامعة الو�صل

�أ. د. حممد �أحمد عبد �لرحمن - مدير �جلامعة يلقي كلمة �فتتاح فعاليات �ملوؤمتر



Issue No. 7 - December 2022 5العدد 7 -  ديسمبر  newsletter@alwasl.ac.ae

الأكادميية والبحثية حتمل م�صوؤولية تطوير هذه العالقة ودعمها. 
ومن هنا تاأتي اأهمية هذا املوؤمتر.

وقال اإن اللجنة العلمية للموؤمتر التي �صمت اأ�صاتذة متخ�ص�صني 
ا،  يف العربية م�صهود لهم باخلبة والكفاءة ا�صتقبلت 165 ملخ�صً
قامت بتحكيم امللخ�صات والأبحاث ومت اختيار 45 بحًثا متميًزا 

للم�صاركة يف هذا املوؤمتر. 

العام  الأمني  �صالمة  عمرو  الدكتور  الأ�صتاذ  معايل  وحتدث 
لحتاد اجلامعات العربية عن اأثر اللغة العربية يف اإر�صاء قواعد 
اأو  متييز  بال  الإن�صانية  وخدمة  العريقة،  الإ�صالمية  احل�صارة 
املختلفة.  واملعارف  العلوم  تطور  حلركة  قدمته  مبا  عن�صرية، 
واأ�صار اإىل التحديات التي تواجهها اللغة يف جمال الرقمنة، ودعا 
وال�صتمرار  العنكبوتية،  ال�صبكة  العربي على  املحتوى  اإثراء  اإىل 
املكتبات  وتكثيف  واملخت�صة،  العامة  العربية  املعاجم  رقمنة  يف 
العربية  اللغة  جمامع  بني  التعاون  وزيادة  العربية،  واملو�صوعات 

واجلامعات ومراكز الفكر. 

ويف كلمته قال الأ�صتاذ الدكتور �صالح بلعيد رئي�ض املجل�ض الأعلى 
للغة العربية باجلزائر اإن املوؤمتر يتناول ق�صايا مهمة منها اللغة 
العربية وق�صايا التحول اإىل الرقمنة، واأ�صار اإىل اأهمية التحول 
الرقمي يف اللغة العربية، و�صرورة ردم الفجوة بني اللغة العربية 
العلمية  وامل�صتجدات  احل�صارة  ركب  مل�صايرة  والتكنولوجيا 
جمال  يف  واإغنائها  الرقمية،  الأمية  رفع  اإىل  ودعا  والفكرية. 
باإن�صاء  مقرتًحا  وقدم  اإلكرتونًيا.  املتاحة  واملراجع  امل�صادر 
موؤ�ص�صة عربية مقرها جامعة الو�صل بعنوان: )املوؤ�ص�صة العربية 

للمحتوى الرقمي(، واإن�صاء املدونة اللغوية العربية. 

العايل  املعهد  عميد  مبوك  جودة  الدكتور  الأ�صتاذ  واأ�صار 
هذا  اأهمية  اإىل  كلمته  يف  ال�صعبية  والفنون  والآداب  للرتاث 
الراهنة،  الق�صايا  ملعاجلة  الو�صل  جامعة  تنظمه  الذي  املوؤمتر 

جانب من �لباحثني و�شيوف �ملوؤمتر و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف حفل �لفتتاح

“�للجنة �لعلمية للموؤمتر �شمت �أ�شاتذة 
ا،  متخ�ش�شني يف �لعربية ��شتقبلت 165 ً ملخ�شً
قامت بتحكيم �مللخ�شات و�لأبحاث ومت �ختيار 
45 بحًثا متميًز� للم�شاركة يف هذ� �ملوؤمتر.”

�أ. د. حممد �أحمد عبد �لرحمن

“هناك حاجة �إىل �إثر�ء �ملحتوى �لعربي على 
�ل�شبكة �لعنكبوتية، و�ل�شتمر�ر يف رقمنة �ملعاجم 

�لعربية �لعامة و�ملخت�شة، وتكثيف �ملكتبات 
و�ملو�شوعات �لعربية، وزيادة �لتعاون بني جمامع 

�للغة �لعربية و�جلامعات ومر�كز �لفكر. ”
معايل �أ. د. عمرو �شالمة 
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والتاأطري لعلوم امل�صتقبل، وظهور علم جديد هو حو�صبة اللغة اأو 
الل�صانيات احلا�صوبية، ويدل هذا امل�صطلح على توظيف الآلة يف 
امل�صائل اللغوية. وقال اإن اللغة العربية قد ا�صتفادت من الذكاء 

ال�صطناعي يف جمال التطبيقات اللغوية.

عقدت اأثناء املوؤمتر 11 جل�صة علمية، مّت خاللها مناق�صة )45( 
بحًثا لباحثني من خمتلف دول العامل.

تو�صيات  املنظمة  اللجنة  اأعلنت  للموؤمتر  اخلتامي  اليوم  ويف 
املوؤمتر ومنها: 

الل�صانية  واملخابر  اللغوي  البحث  مراكز  اهتمام  توجيه   -
ُتعنى بتوظيف  تبني م�صاريع  اإىل  العربية  الر�صمية  والهيئات 
وتنظيم  احلا�صوبية،  والتطبيقات  الذكية  البجميات 

�صوء  يف  املناهج  بتطوير  تهتم  عمل  وور�صات  موؤمترات 
التقنيات احلديثة والذكاء ال�صطناعي.

التي  التطورات  تر�صد  بيانات  قاعدة  ببناء  املوؤمتر  اأو�صى   -
و�صلت اإليها مناهج اللغة العربية يف الوطن العربي، لفتح اآفاق 
جديدة يف جمال الرقمنة واحلو�صبة الآلية للغة وم�صتوياتها، 
و�صرورة اعتماد برنامج )برات( العاملي يف ترجمة ال�صوت 
اجلانب  �صبط  للباحث  تتيح  مرئية،  اأ�صوات  اإىل  اللغوي 

الدليل الذي توؤّديه الفونيمات )ال�صوتيات(.

ت�صميم تطبيقات ي�صرتك يف اإعدادها متخ�ص�صون يف علم   -
البجميات  وخباء  الرتبية،  وعلماء  التطبيقي،  الل�صانيات 
العربية  اللغة  تعلم  يف  التكامل  لتحقيق  وذلك  وترويجها، 
بتبني  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وقيام  وبغريها،  بها  للناطقني 
يخدم  ذكّي  مبتكر  عامل  اإىل  النظري  املحتوى  حتول  برامج 
اأدبية  مواد  من  لالأطفال  ُينتج  ما  وتوظيف  العربية،  اللغة 
املناهج  يف  العربية،  باللغة  الرقمية  املن�صات  عب  وتعليمّية 

التعليمية املدر�صية.

ن�صبة  ورفع  العاملية  ال�صبكة  على  العربي  املحتوى  تدعيم   -
والإفادة  العربية،  باللغة  املحكم  العلمي  الفكري  الإنتاج 
فى  وتطبيقها  امل�صدر  مفتوحة  والبجميات  املن�صات  من 
البيانات  وقواعد  كاملكتبات  املختلفة  املعلومات  م�صادر 

الرقمية. وامل�صتودعات 

“�لهتمام بالتحول �لرقمي يف �للغة �لعربية، 
و�شرورة ردم �لفجوة بني �للغة �لعربية 

و�لتكنولوجيا مل�شايرة ركب �حل�شارة و�مل�شتجد�ت 
�لعلمية و�لفكرية. ”

�أ. د. �شالح بلعيد

“تظهر �أهمية هذ� �ملوؤمتر �لذي تنظمه جامعة 
�لو�شل يف معاجلتة للق�شايا �لر�هنة، و�لتاأطري 
لعلوم �مل�شتقبل، وظهور علم جديد هو "حو�شبة 

�للغة" �أو �لل�شانيات �حلا�شوبية، ويدل هذ� 
�مل�شطلح على توظيف �لآلة يف �مل�شائل �للغوية. ”

�أ. د. جودة مربوك
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اأ.د. خالد توكال: 

ملوؤمتر من  يتح  مامل  له  اأُتيح  املوؤمتر  هذا 
اإحدى ع�صرة  قوية من  علمية  قبل، جلنة 
بتحكيم  قامت  قارات،  ثالث  من  دولة، 
لهذا  جاء  وقد  وامللخ�صات  البحوث 
ملخ�صًا،  و�صتون  وخم�صٌة  مئٌة  املوؤمتر 
وا�صتقرت  العلمية  اللجنة  تقارير  وو�صلت 
فاأهاًل  فقط،  بحًثا  واأربعني  خم�صٍة  على 
الذي  املهم  املوؤمتر  هذا  يف  بح�صراتكم 
يناق�ض عالقة اللغة العربية بالتكنولوجيا.

اأ.د. عالء مغاوري: 

اهلل  اأ�صعد  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 
�صباحكم بكل اخلري مرحبًا بكم يف بداية 
لكلية  العربية  للغة  الثاين  املوؤمتر  اأعمال 
الآداب جامعة الو�صل، ذلك املوؤمتر الذي 
جلامعة  الوا�صحة  الإجراءات  اأحد  يعد 
ون�صر  العربية  اللغة  جمال  يف  الو�صل 
الثقافة العربية والهوية الإ�صالمية �صكرًا 

حل�صراتكم. 

قالوا عن املوؤمتر
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اأ.د. حممد عبد احلي: 

بالدورة  اليوم  الو�صل  جامعة  حتتفي 
الثانية ملوؤمترها الدويل للغة العربية الذي 
يعقد ل�صنتني وتدعو اجلميع للم�صاركة فيه 

بقوة واإيجابية.

د. حمدي عبد العوا�س: 

املوؤمتر  يف  العربية  حّرا�ض  بكم  اأهاًل 
الدويل الثاين للغة العربية املو�صوم باللغة 
يف  الرقمي.  التحول  وتكنولوجيا  العربية 
هذه البقعة املباركة من هذا الوطن الذي 

ي�صتنه�ض الهمم من اأجل اعتالء القمم.
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والإعالمية  التنظيمية  اللجنة  )مقرر 
للموؤمتر(: مرحبًا بكم يف رحاب جامعة 
العملي  املوؤمتر  هذا  يف  العتيقة  الو�صل 
العربية  الإمارات  دولة  يف  احلافل 
اإمارات  وال�صالم  الأمن  بلد  املتحدة 

املحبة، اإمارات ال�صالم.
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اإن التحول الرقمي مل يعد جمرد خيار بل اأ�صبح جزءًا اأ�صا�صيًا 
من حياتنا، كما اأ�صبحت ا�صرتاتيجية حتويل البيانات اإىل �صكل 
الرقمية  الدوائر  عب  وتخزينها،  املعلومات،  معاجلة  و  رقمي، 
كونيًا،  معرفيا  ف�صاًء  باعتبارها  العوملة  ظل  يف  جديدًا  اأ�صلوبًا 
اليوم  نعي�صه  الذي  الرقمية  املعلوماتية  فع�صر  للجميع،  مفتوحًا 
هذا  ومن  متطلباته،  مع  ونتكيف  معه  نتعامل  اأن  علينا  يحتم 
اأبناء العربية �صرورة مراجعة الأهداف والأدوار  اأدرك  املنطلق 
العربية  اللغة  املعطيات اجلديدة، مبا يخدم  والبامج يف �صوء 
اأ�صا�صية  ركيزة  العربية  اللغة  باعتبار  ؛  الرقمية  العوملة  ظل  يف 
على اخلريطة املعرفية الإن�صانية عامة والعربية خا�صة، بدًءا من 
م�صايرة الإبداع يف الع�صر الرقمي من خالل مبادرات وم�صاريع 
واإثراء  تطوير  اإىل جانب  الرقمنة  اإ�صرتاتيجية عربية يف جمال 
الكوين،  الف�صاء  يف  العربي  الفكري  لالإنتاج  الرقمي  املحتوى 
اإىل  و�صوًل  الذكية،  وتطبيقها  الإلكرتونية  من�صاتها  وتطوير 
التحول  ظل  يف  العربية  اللغة  تواجه  التي  التحديدات  ا�صتيعاب 

الرقمي، واإعداد نخبة متميزة تقنيًا وفنيًا ملواجهتها.

ولأن دعم اللغة العربية يف ظل التحول الرقمي 

من اأبرز توجهات جامعة الو�صل، فاإن انطالقة 
)اللغة  بعنوان  العربية  للغة  الثاين  املوؤمتر 
و  الواقع   / الرقمي  التحول  ظل  يف  العربية 
مبجموعة  للخروج  جاء  ؛  املاأمول(  و  املنجز 
باللغة  التي ت�صهم يف النهو�ض  التو�صيات  من 
العربية وحو�صبتها يف ع�صر الرقمنة، واإثراء 
من  وال�صتفادة  الرقمي،  العربي  املحتوى 
ال�صتعداد  لهم  يتيح  مبا  الرقمية،  التقنيات 

ب�صكل ا�صرتاتيجي للم�صتقبل.

�صريحة  رقمية  ملبادرة  الو�صل  جامعة  اإعالن  مت  املوؤمتر،  يف  و 
لدعم الثقافة الرقمية والبتكار الرقمي من خالل ا�صتثمار عامل 
امليتافري�ض يف خدمة اللغة العربية الذي يقوم على دمج كيانات 
من العامل الواقعي عب توائمها الرقمية )Digital twins(، يف 
عوامل رقمية ثالثية الأبعاد با�صتخدام تقنيات الواقع الفرتا�صي 
كمقدمة   )Arabot( �صخ�صية  لتظهر  الرمزية،  وال�صخ�صيات 
افرتا�صية لبنامج املوؤمتر و جل�صاته العلمية ؛ لتعزيز الثقة يف 
عملية التحول الرقمي و مدى خدمته للغة العربية، و ليتما�صى مع 
توجهات دولتنا احلبيبة وقيادتنا الر�صيدة يف بناء م�صتقبل رقمي 

للدولة يكر�ض الريادة يف جمال البتكار والذكاء ال�صطناعي.

ختامًا، باعتقادي لبناء ثقافة رقمية حقيقية للغة العربية، يجب 
ثانيًا  القدرات،  وبناء  التوعية  ببامج  الرقمي  التحول  يبداأ  اأن 
يجب اأن يتم دمج البجمة الرقمية يف ثقافة موؤ�ص�صات التعليم 
العايل، وحتمًا �صيوؤدي كل ذلك اإىل تغيري ثقايف قادر على �صياغة 

حمتوى عربي رقمي بامتياز.

Arabot جامعة الو�صل ت�صت�صيف
كتبته: د. ح�صة الكتبي
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الو�صل مبكتبه �صباح يوم  اأحمد عبد الرحمن مدير جامعة  الأ�صتاذ الدكتور حممد  ا�صتقبل 

الثنني املوافق 28-11-2022م وفًدا من كلية اآل مكتوم با�صكتلندا، تراأ�ض الوفد الدكتور اأبو 

بكر جابر، مدير كلية اآل مكتوم للتعليم العايل با�صكتلندا، والأ�صتاذ م�صعود حممد �صالح.

اإطار  يف  والكلية  اجلامعة  بني  والأكادميي  العلمي  التعاون  اآفاق  توطيد  اإىل  الزيارة  وهدفت 

اتفاقيات التعاون امل�صرتك واملوقعة بني اجلانبني، اإ�صافة اإىل بحث �صبل ا�صتمرار البنامج 

جلائحة  الحرتازية  الإجراءات  تخفيف  بعد  مكتوم  اآل  لكلية  وال�صيفي  ال�صتوي  التدريبي 

.19 كوفيد 

وفد كلية اآل مكتوم يف �صيافة جامعة الو�صل

مدير �جلامعة يف ��شتقبال �لدكتور �أبوبكر جابر مدير كلية �آل مكتوم للتعليم �لعايل با�شكتلند�
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الهوية(  و�صناعة  )اللغة  �صعار:  حتت  الأوىل  العربية  اللغة  قمة  يف  الو�صل  جامعة  �صاركت 
يومي الثالثاء والأربعاء 20-2022/12/21م، يف منارة ال�صعديات باأبوظبي، واملقامة حتـت 
اآل نهيـان، ع�صـو املجلـ�ض التنفيـذي لإمارة  رعايـة �صـمو ال�صـيخ/ خالـد بـن حممـد بـن زايـد 
عبد  اأحمد  حممد  الدكتور/  الأ�صتاذ  بح�صور  التنفيـذي،  اأبوظبـي  مكتـب  رئيـ�ض  اأبوظبـي، 
الرحمن مدير اجلامعة، وعدد من اأع�صاء الهيئة التدري�صية يف اجلامعة وعدد من الطالبات. 

بتنظيم وزارة  اأ�صاد مدير اجلامعة  وال�صباب،  الثقافة  الكعبي، وزيرة  نورة  لقائه معايل  ويف 
جهود  تدعم  التي  القمة  لهذه  العربية،  للغة  اأبوظبي  مركز  مع  بال�صراكة  وال�صباب،  الثقافة 

القيادة الر�صيدة للدولة واهتمامها باللغة العربية، واأهميتها يف ت�صكيل الهوية.

جامعة الو�صل ت�صارك يف 
قمة اللغة العربية يف منارة ال�صعديات باأبوظبي

معايل  �لدكتورة نورة �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب و�أ.د حممد �أحمد عبد �لرحمن مدير �جلامعة
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الرحمن،  عبد  حممد  الدكتور/  الأ�صتاذ  التقى 
املوافق  اجلمعة  يوم  �صباح  الو�صل،  جامعة  مدير 
الأكادميية،  الهيئة  باأع�صاء  11-11-2022م 

ل�صوق  للتاأهيل  )الإجناز(  برنامج  ومبدربي 
العامة  القاعة  الأول يف  ال�صنوي  اللقاء  العمل، يف 

باجلامعة.

ورّحب يف بداية اللقاء باأع�صاء الهيئة الأكادميية 
اعتماد  من  اجلامعة  حققته  مبا  واأ�صاد  اجلدد، 
الأكادميية،  براجمها  جميع  واعتماد  ترخي�صها، 
على  للمحافظة  اجلهد  من  املزيد  بذل  اإىل  ودعا 
هذا الإجناز، واإىل حتقيق اأعلى معايري اجلودة يف 
تقّدمه اجلامعة  اإىل ما  التعليمية، م�صرًيا  العملية 
رفد حاجة  واإ�صهامات يف  من خدمات جمتمعية، 

مدير جامعة الو�صل يلتقي باأع�صاء الهيئة الأكادميية

مدير �جلامعة يف لقائه مع �أع�شاء �لهيئة �لأكادميية

املجتمع بكفاءات علمية متميزة.

وتناوب نواب مدير اجلامعة، ومدير مركز البحوث 
و�صمان اجلودة، احلديث عن البامج الأكادميية 
الفريق  مواكبة  �صرورة  وعن  اجلامعة،  يف 
الأكادميي للتطورات احلادثة يف العملية التعليمية، 
وعن  اجلامعة،  يف  التقنية  التحتية  البنية  وتطور 
جمهزة  داعمة  وخمتبات  طبية،  وحدة  اإن�صاء 
باأحدث التجهيزات التقنية، وعن املجالت العلمية 

واملوؤمترات التي تنظمها اجلامعة.

اأمام احل�صور  النقا�ض  باب  ُفتح  اللقاء  ويف ختام 
برنامج  ومدربي  الأكادميية،  الهيئة  اأع�صاء  من 

)الإجناز( للتاأهيل ل�صوق العمل.
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من  الثالث  يف  الدولة  به  حتتفل  والذي  الإماراتي،  العلم  بيوم  بدبي  الو�صل  جامعة  احتفلت 
نوفمب من كل عام، حيث قام الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن مدير اجلامعة برفع 
نواب  �صارك فيها  اأجواء احتفالية  ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباًحا، و�صط  الدولة يف متام  علم 
مدير اجلامعة، وعمداء الكليات، واأع�صاء الهيئة الأكادميية والإدارية وطلبة اجلامعة احتفاء 

العلم.  بيوم 

الدولة  ومواطني  الإمارات  لدولة  الر�صيدة  القيادة  اإىل  الوطنية  املنا�صبة  بهذه  بالتهنئة  وتوجه 
واملقيمني على اأر�صها، وقال :"اإن يوم العلم جت�صيد مل�صاعر الوحدة وال�صالم بني اأبناء الدولة، 

وتاأكيد للولء والنتماء والتالحم بني اأبناء الوطن". 

جامعة الو�صل حتتفل بيوم العلم

AL WASL UNIVERSITYجامعــة الو�صـــل
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اخلمي�ض  يوم  �صباح  بدبي  الو�صل  جامعة  احتفلت 
واخلم�صني  الواحد  الوطني  باليوم  24-11-2022م 

الدكتور  الأ�صتاذ  بح�صور  الإمارات،  دولة  لحتاد 
ونواب  اجلامعة،  مدير  الرحمن  عبد  اأحمد  حممد 
التدري�صية  الهيئة  واأع�صاء  الكليات  وعمداء  املدير 

والإدارية وطلبة اجلامعة. 

اجلامعة  مدير  �صعادة  رفع  املنا�صبة  وبهذه 
والتبيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

لدولة  الر�صيدة  القيادة  اإىل 
الإمارات، وهناأ مواطني 

واملقيمني  الدولة 
بهذه  اأر�صها  على 
الوطنية  املنا�صبة 

العزيزة. 

جامعة الو�صل حتتفل 
باليوم الوطني الـ )51( لدولة الإمارات

ورق�صات  �صعرية،  ق�صائد  اإلقاء  الحتفال  ت�صمن 
اإ�صافة  احلربية،  )املزيود(  فرقة  قدمتها  �صعبية 
اإىل اإقامة بازار الحتاد، ومعر�ض املراأة الإماراتية، 

ومعر�ض �صيوخ الإمارات بني املا�صي واحلا�صر. 
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يف �صوء احتفالت جامعة الو�صل باليوم الوطني لدولة الإمارات 
الإماراتية  املراأة  معر�ض  على  العمل  مّت  واخلم�صني،  احلادي 
املكتبات  علوم  ق�صم  وطالبات  الكتبي،  ح�صة  د.  باإ�صراف 
ذكرتها  اإىل جوانب عدة،  املعر�ض  هذا  تطّرق  وقد  واملعلومات. 

بع�ض طالبات الق�صم اأمام اجلمهور.

حيث حتدثت الطالبة اآمنة طالب عن مالب�ض املراأة الإماراتية، 
لكن  واأ�صمائها،  اأ�صكالها  واختالف  خاماتها  وتعدد  وتنوعها 
اأ�صكالها  اختالف  على  املراأة  ملالب�ض  املميزة  العامة  ال�صمة 
فكانت  املجتمع،  وتقاليد  عادات  وت�صوير  احل�صمة،  مراعاة 
عراقة  فيها  متتزج  ومازالت  للج�صم،  و�صاترة  ف�صفا�صة  طويلة 
الإماراتي  الثوب  خالل  من  احلا�صر،  وزخارف  برقي  املا�صي 
ملنا�صبات  الالمع  والكري�صتال  الزاهية  التطريز  بخيوط  املزين 

الراأ�ض  تغطي  التي  ال�صيلة  كالعر�ض وغريه. مع  اجتماعية مهمة 
تزينت بخيوط ذهبية  وال�صعر، وت�صنع من قما�ض خفيف، وقد 

اأو ف�صية.

وفًقا  املالب�ض  �صكل  اختالف  اهلل  عبد  ميثاء  الطالبة  وذكرت 
احلياكة  يف  بالب�صاطة  يّت�صم  اليومي  فاللب�ض  ارتدائها،  ملنا�صبة 
والتطريز، وي�صنع غالًبا من الأقم�صة القطنية اخلفيفة ويطرز 
وتطّرقت  ال�صيفون.  اأو  القطن  من  �صيلة  مع  ملونة،  بخيوط 
الطالبة �صيماء الذيباين لزينة املراأة قدمًيا : "ح�صمة وجمال"، 
وب�صاطة تك�صبها املواد الطبيعية جماًل، فقد كانت حتر�ض على 
اإبراز مالمح اجلمال العربّي، والتي ترتكز يف اإبراز جمال العيون 
بكحل الأثمد، وتخ�صيب اليد بنقو�ض احلناء. ومن �صمن اأدوات 
الزينة للمراأة الذهب، الذي اختلفت اأ�صكاله واأنواعه، فمن اأ�صهر 

معر�س املراأة الإماراتية

مدير �جلامعة يطلع  على منتجات �ملعر�ض
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نوفمب  من   24  ،23 اليومي  مدار  على  الو�صل  جامعة  يف  اأُقيم 
احتفال بذكرى اليوم الوطني الإماراتي 51.

م�صاريع  الذي �صم  ببازار الحتاد  الأول  اليوم  الحتفال يف  بداأ 
مثل:  النا�صئة،  الأعمال  ريادة  على  ت�صجيًعا  متنوعة  جتارية 
و�صمل  وامل�صروبات،  ال�صعبية،  واملاأكولت  اليدوية،  الأعمال 
م�صروًعا اإماراتًيا يقدم قهوة عربية اأ�صيلة. وح�صر البازار مدير 
والعمداء  الرحمن  عبد  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة 

واأع�صاء الهيئة التدري�صية.

�ض لالحتفال الر�صمي، الذي بداأ يف متام  اأما اليوم الثاين فُخ�صّ
ال�صاعة احلادية ع�صرة بال�صالم الوطني، وتنوعت الفقرات بعد 
عبوا  وكلمات  الطلبة،  بع�ض  األقاها  وطنية  ق�صائد  بني  ذلك 
فيها عن جتذر حب الوطن يف قلوبهم، وعن اأثر القيادة الرا�صدة 

فعاليات اليوم الوطني 51

كانت  والتي  القالئد  هي  املراأة  تزين  كانت  التي  الذهب  قطع 
ت�صمى: )املرتع�صة(.

وقالت الطالبة مزنة عي�صى اإّن زينة املراأة لن تكتمل اإل بالعطور 
الأع�صاب  جمموعة  من  بنف�صها  تخلطها  كانت  التي  العربية 
دهن  من  عليها  املتعارف  العربية  العطور  جانب  اإىل  العطرية، 

العود، ودهن الورد، واملخمرية، ول�صيما البخور.

كما انتقلت الطالبة هبة رز اإىل اأهم الن�صاء الإماراتيات امللهمات 
فاطمة  ال�صيخَة  اأوًل  فذكرت  امل�صتقبل،  ورائدات  اليوم  ل�صابات 
-رحمه  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  قرينة  الكتبي،  مبارك  بنت 
الدولة -حفظه اهلل-،  ال�صيخ حممد بن زايد رئي�ض  واأم  اهلل-، 
الداعمة الأوىل لتمكني املراأة يف الإمارات، موؤ�ص�صة جمعية املراأة 

الظبيانية. من ثّم ال�صيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد اآل نهيان، 
اأم دبيَّ و�صيوِخها، زوجة ال�صيخ را�صد بنت �صعيد -رحمه اهلل-، 

امراأة من اأعالم الن�صاء الإماراتيات يف ع�صرها.

خليفة  بنت  عو�صة  ال�صاعرة  �صمري  قمر  الطالبة  ذكرت  واأخرًيا 
ا�صتثنائية  �صخ�صية  اإماراتية  �صاعرة  العرب،  فتاة  ال�صويدي 
لوتاه،  بن  ح�صني  بنت  عو�صة  الرائدة  عن  حتّدثت  كما  مبدعة، 
رائدة اإماراتية، من دبي، �صبقت ع�صرها، خلد ذكرها من خالل 

رواق عو�صة بنت ح�صني ومتحف املراأة.

املكتبات  علوم  ق�صم   - رز  هبة  ِقبل:  من  اإعدادها  مت  	•
واملعلومات
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يف بناء �صرح الحتاد العظيم، وم�صابقات تناف�ض اجلميع طلبًة 
واأ�صاتذًة يف تخمني الإجابات ال�صحيحة عن الأ�صئلة التي دارت 

حول معاين كلمات من اللهجة الإماراتية اأو اأمثال �صعبية. 

مكتبة  نظمتها  مب�صابقة  الفائزات  الطالبات  تكرمُي  ذلك  حلق 
اجلامعة وهي كتابة فقرة بعنوان )حبك يا بالدي(، و�صارك يف 
الدكتور  وهم:  اجلامعة  اأ�صاتذة  من  ن�صو�صها جمموعة  حتكيم 
الر�صيد بو �صعري، والدكتور خالد طاهر، والدكتور علي �صديقي، 
منت�صر،  زكريا  اأنهار  الطالبة  الأول  املركز  على  وح�صلت 
جيهان  والطالبة  الثاين،  املركز  على  امل�صري  �صفاء  والطالبة 

حممد الطاهري على املركز الثالث.

ومل تغفل املراأة الإماراتية عن ترك ب�صمتها؛ فقد اأعدت جمموعة 
الكتبي(  الدكتورة )ح�صة  باإ�صراف  املكتبات  من طالبات علوم 
ا قدمن فيه زينة املراأة الإماراتية من حناء وعطور مُتّيز  معر�صً
الإماراتية  الأزياء  مب�صميات  احل�صور  وعّرفن  اخلليجية،  املراأة 
الرتاثية اخلا�صة باملراأة. وركن الأكالت ال�صعبية لقي من الطلبة 
كالرقاق  ومالح،  حلو  بني  الأطباق  فيه  تنوعت  لفًتا،  اإقبال 
اللم�صات  ومن  لها.  الطالبني  اأعني  على  ُتعّد  التي  واللقيمات 

اللطيفة ركن اأطلقوا عليه )دكان الطيبني(، فقد �صاعت ت�صمية 
اجليل ال�صابق بجيل الطيبني.

واحلا�صر(  املا�صي  بني  الإمارات  متحف)�صيوخ  احتّل  وقد   
مكاًنا وا�صًعا يف �صاحة اجلامعة وانق�صم اإىل ثالثة اأق�صام: الأول: 
ن�صجتها  اللوحات  من  جمموعة  حوى  الذي  الحتاد(  )معر�ض 
باإجنازات  الفخر  فيها  �صّورن  اجلامعة،  يف  املبدعات  اأنامل 
الوطن وبرجالته، والثاين : )بني املا�صي واحلا�صر( الذي �صّم 
قطًعا تراثية من الأزياء والأثاث، اأما الثالث: فقد اأعده بالكامل 
بفكرة  تفردن  الالتي  )الإجناز(  برنامج  طالبات  من  فريق 
متثيل م�صهد حي من م�صاهد الفرحة الإماراتية، األ وهو العر�ض 
البهّي يحيط  وثوبها  العرو�ض بزينتها  القدمي، فكانت  الإماراتي 
بها الأهل والأحباب مبتهجني حمتفلني حول مائدة من الأطباق 
العربية  القهوة  مثل:  وامل�صروبات  اخلبي�ض،  مثل:  الإماراتية 

وال�صاي.

الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  �صعادة  الن�صاطات  هذه  ح�صر 
حممد اأحمد عبد الرحمن، رافقه عدد من الأ�صاتذة والإداريني، 
والعتزاز  احلبور  هم  عمَّ والطالبات،  الطالب  من  وح�ْصد 

مبنجزات الوطن الغايل.

مدير �جلامعة يف معر�ض �لحتاد
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اآية من ال�صنة الأوىل: 

الفعاليات  مع  خا�صًة  الوطني،  اليوم  يف  جدًا  جميلة  م�صاعري 
اأ�صعدين  ما  واأكرث  املنا�صبة،  لهذه  الو�صل  جامعة  نظمتها  التي 
هي الرق�صة الإماراتية التي قام بها فريق )اليولة(، فقد كانت 
الفنية  اللوحات  تعدد  انتباهي  لفت  كما  حقًا،  ومنظمة  جميلة 

الرائعة التي قامت الطالبات بر�صمهّن لهذه املنا�صبة اجلميلة. 

فاطمة �صعيد من ال�صنة الرابعة: 

بح�صور  كبرية  ب�صعادة  اأ�صعر  اليوم،  هذا  يف  تو�صف  ل  م�صاعر 
العرو�ض  )زفة  هي  اأعجبني  ما  واأكرث  اجلامعة،  فعاليات 

م�صاعر الطالبات يف اليوم الوطني

كما  زفة قدمية حقيقية،  وكاأنها  كانت حقًا جميلة  الإماراتية(، 
باحللويات  املليء  الطيبني(،  )دكان  من  بال�صراء  ا�صتمتعت 

القدمية اللذيذة. 

الثانية،  ال�صنة  من  ريحان،  هالل  ت�صنيم  الطالبة 
تخ�ص�س ال�صريعة الإ�صالمية تقول: 

املتحدة  العربية  الإمارات  اأبناء  لفرحة  والنتماء  بالفخر  اأ�صعر 
بهذا اليوم العظيم، واأ�صاأل اهلل اأن يدمي العز والأمن والأمان على 

�صرح الحتاد ال�صامخ. 



Issue No. 7 - December 2022 العدد 7 -  ديسمبر newsletter@alwasl.ac.ae 20

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

ركن الأكالت ال�صعبية:

)الرقاق( اأكلة �صعبية لذيذة معروفة، ُت�صنع من البي�ض واجلنب، 

والإقبال عليها من الطلبة �صديد، يتم اإعداد الأطباق يف �صاحة 

اجلامعة، حيث ُتخبز العجينة على فرن مفتوح، وت�صاف فوقها 

اجلبنة القابلة للدهن، وتطورت �صناعتها يف ال�صنوات الأخرية 

املقرم�صة، مما جعلها  احلارة  البطاط�ض  رقائق  باإ�صافة  وذلك 

اأكلة �صعبية ومعا�صرة يف الوقت ذاته. 

وبجانب الطبق املالح يوجد طبق التحلية، والطبق املت�صدر من 

تت�صكل من  �صهية  اأكلة خفيفة  وهي  )اللقيمات(  التحلية  اأطباق 

ال�صم�صم، تذوب  الدب�ض وُير�ض عليها  كرات مقلية يو�صع فوقها 

يف الأفواه ذوبان الع�صل، وتتهافت عليها اأيادي الطالِبني. 

ركن دكان الطيبني:
يف  بامل�صاركة  )الإجناز(  برنامج  طالبات  من  جمموعة  قامت 
خا�ض  ركن  باإعداد  الو�صل  جامعة  يف  الوطني  اليوم  فعاليات 
التي  عادل(  )عائ�صة  الطالبة  ومنهم  الطيبني(،  )دكان  با�صم 

حدثتنا عن هذا امل�صروع :

هذا الدكان ال�صعبي يتوفر فيه كل اأنواع املواد الغذائية القدمية، 
اأهاًل،  وع�صري  واللنب،  كالأريج،  ال�صعبية:  امل�صروبات  منها 
واحللويات القدمية: اليقط، واللبان الأحمر، واملك�صرات القدمية 
و�صحارى،  عمان،  �صب�ض  القدمية:  البطاط�ض  رقائق  اأنواع  وكل 

و�صلطة، واأمواج، وغريهم. 

كما حظَي دكان الطيبني على اإقبال الطالبات والرغبة منهن يف 
بالرتاث  يتعلق  ما  كل  ومعرفة  املوجودة  الأ�صناف  اإىل  التعرف 

الإماراتي العريق. 
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عليها حروف  لها، خطت  لوحة  اأكب  واآدابها  العربية  اللغة  - تخ�ص�ض  الرابعة  ال�صنة  الطالبة هدى حممد من  ر�صمت   
وكلمات الن�صيد الوطني الإماراتي كامال واختارت الألوان الثالثة الأحمر والأخ�صر والأ�صود، بينما تو�ّصط اللون الأبي�ض 

اللوحة، لتدمج بني �صكل العلم واألوانه وكلمات الن�صيد الوطني باخلط العربي املتاأ�صل يف هويتنا.

وا�صتثمرت الطالبة اأ�صيمة حممد من ال�صنة الأوىل - تخ�ص�ض اللغة العربية واآدابها موهبتها يف ر�صم البهجة على الوجوه 
رموز  فتظهر  الإماراتي،  العلم  باألوان  الزخرفة على وجوههن  لتتفنن يف  الطالبات  اإذ جتتمع حولها  بالألوان واخلطوط، 

الوطن على حُمّياهن. 

كما تفننت بع�ض الطالبات بنق�ض احلّناء على الأيادي لإحياء الطقو�ض الإماراتية ال�صعبية اخلا�صة بالن�صاء. 

املواهب يف خدمة الوطن )معر�س الحتاد(
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�صاركت الطالبة اإميان عي�صى من ال�صنة الأوىل - ق�صم )الإجناز(، يف متثيل م�صهد من م�صاهد الفرحة ذي الطابع الإماراتي 

األ وهو العر�ض الإماراتي القدمي، حيث تتزين العرو�ض )بال�صوغة( وهي جمموعة من الذهب مثل )املرتع�صة(، ولب�صت ثوًبا 

مزرك�ًصا )بالزري( اأو )التّلي( من قطعة اأو قطعتني، وو�صعت فوق راأ�صها )ب�صت( الزوج، ولّفت جدائل �صعرها بالريحان. 

وبجانب العرو�ض جند ماأدبة من اأ�صهى الأطعمة وامل�صروبات الرتاثية مثل )اخلبي�ض(، ول نن�صى )�صندوق الدّزة( للعرو�ض، 

والذي جند فيه قطعا من الألب�صة مثل )البطري( بالإ�صافة اإىل )البقع(.

العر�س الإماراتي القدمي
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الحتاد  عيد  مبنا�صبة  احتفالت  العمليات  بقطاع  ممثلة  دبي  لـ�صرطة  العامة  القيادة  نظمت 
نوفمب   28 املوافق  الثنني  يوم  وذلك  عطاء(  وم�صرية  حكيمة...  )قيادة  �صعار  حتت   51 الـ 
2022م يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف �صباًحا، مبقر الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�صاآت 

اأع�صاء  بح�صور  وذلك  الفعاليات،  هذه  يف  مميزة  م�صاركة  الو�صل  جلامعة  وكان  والطوارئ، 
م�صاعد  الغيثي،  علي  اهلل  عبد  اللواء  با�صت�صافة  الطالبي،  املجل�ض  واأع�صاء  الإدارية  الهيئة 

القائد العام ل�صوؤون العمليات.

ومت عر�ض ر�صومات الطالبات الرتاثية يف اجلناح اخلا�ض للجامعة، وتعريف الزوار باجلامعة 
وتخ�ص�صاتها، ومن ثم مت توزيع هدايا رمزية عليهم.

جامعة الو�صل ت�صارك يف فعاليات
�صرطة دبي لليوم الوطني الـ 51



Issue No. 7 - December 2022 العدد 7 -  ديسمبر newsletter@alwasl.ac.ae 24

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

 �أجريت م�شابقة كتابة ن�ض ق�شري بعنو�ن )حبك 
�لثقافية ومكتبة  �للجنة  يا بالدي( بالتعاون مع 
�لطالبات  ن�شو�ض  حتكيم  على  �أ�شرف  �جلامعة. 
و�آد�بها:  �لعربية  �للغة  ق�شم  �أ�شاتذة  من  ثالثة 
�لدكتور علي �ل�شديقي، و�لدكتور خالد �لطاهر، 

و�لدكتور �لر�شيد بو�شعري.

الفائزة باملركز الأول 

الطالبة اأنهار زكريا 
�شنة �لر�بعة - تخ�ش�ض �للغة �لعربية و�آد�بها

تقول: "�صعدُت جدا مب�صاركتي يف هذه امل�صابقة، �صدًقا مل اأتوقع الفوَز اأبًدا، ومل اأتوقع 

اأنني �صاأح�صُل على املركِز الأول. احلمد هلل، هو ف�صل من ربنا - �صبحانه وتعاىل. 

كتبُت ن�صي باإتقاٍن، ولكْن مل يكْن ي�صَغُلني الفوُز بقدِر ما ي�صغُلني �صغُف الكتابة. اإنني 

من هواة الكتابة، ودائما ما اأحُب التعبرَي باخلواطِر اأو بالن�صو�ِض الأدبية. واأكرث ما 

اأبهرين حًقا جلنُة التحكيم، كنُت فخورًة جدا لأن دكتوَر علي، ودكتوَر الر�صيد، ودكتوَر 

نا، �صدًقا كلُّ واحٍد منهم ميثُل قدوًة ُيحتذى به،  خالد الطاهر اأ�صرفوا على ن�صو�صِ

واأنا فوجئُت اأنهم جلنُة التحكيِم قبل التكرمي، يعني فعاًل كانت اأجمَل مفاجاأة. و�صكري 

اخلا�ض لالأ�صتاذة جويرية، لأنها دائما ما حتفَزنا على امل�صاركِة، واإظهاِر مواهِبنا."

حّبِك يا بالدي
م�صابقة يف جامعة الو�صل
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الفائزة باملركز الثاين 

الطالبة �صفاء امل�صري 
�شنة �لثالثة - تخ�ش�ض �لدر��شات �لإ�شالمية 

لكن  الثاين،  املركز  بالفوز يف  اأكرمني  اأن  علي  اهلل  من  ف�صل  "�صعور جميل،  تقول: 

و�صعادتي  تعب عن مدى حبي  �صعوري حروفا  واإمنا جتلي  لي�ض مركًزا،  الأمر  نهاية 

باإماراتي احلبيبة، ثم اإنني اأقول يف مثل هذه امل�صابقات التي تنب�ض بحب الأوطان، 

التزامي بخم�صني كلمة �صعبا، نظرا لأن  الكلمات، فكم كان  اأن ل نحدد عدد  علينا 

اأُكنُُّه  ما  لأن  الكلمات،  بعدد من  يقيد  اأن  اإماراتي حديث طويل، ي�صعب  الكالم عن 

حلبيبتي يجود بالو�صف ول تقيدُه �صطور. اأحبك اإماراتي."

الفائزة باملركز الثالث 

الطالبة جيهان الطاهري 
�شنة �لر�بعة - تخ�ش�ض �للغة �لعربية و�آد�بها

ففي  2022؛  ال�صنة  هذه  اأقيمت  التي  بالدي(  يا  )حبك  م�صابقة  يف  جتربتي  "عن  تقول: 

الطالبات والكتفاء مبا حققت،  لباقي  الفر�صة  اإتاحة  اأريد  امل�صاركة، كنت  اأود  احلقيقة مل 

ولكنني �صاركت قبل انتهاء امل�صابقة بيوم وحاولت كتابة فقرة من 60 كلمة عن بالدي، وذلك 

لأنها �صتكون اآخر م�صاركة يل. امل�صابقة كانت من التحديات الكبرية التي واجهتها يف م�صريتي 

الكتابية، فـ 60 كلمة جًدا قليلة وحمدودة وهي اإجحاف بحق هذا املو�صوع، لأنه ي�صعب جًدا 

اأق�صى، وذلك ملحوظ وبقوة فيما كتبت، فقد  60 كلمة كحد  التعبري عن مو�صوع كهذا يف 

عبت عن عجز الإن�صان يف مو�صوع كهذا فال�صعور اأبلغ من الكالم واملقام اأرفع. 

ويف اخلتام اأمتنى من اجلميع تقدير موهبته، وعدم ال�صتهانة بهذه الكلمات القليلة، فال اأحد 

يدري رمبا ت�صبح هذه الكلمات كتاًبا يف امل�صتقبل".
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�لر�شامات  بع�ض  �لإمار�تي، حيث عر�شت  �لعلم  بيوم  �حتفاًل   -  2022 نوفمرب  �لثالث من  - يف  �لو�شل  �أقامت جامعة 
لوحاتهن �ملعربة عن هذ� �ليوم، ومت �ختيار �أف�شل ثالث لوحات، ومتت �ملقابلة مع �للو�تي ر�شمَن �للوحات �لثالث.

مقابلة مع ر�صامات جلنة ال�صوؤون الفنية 
باملجل�س الطالبي يف يوم العلم

مقابلة مع الطالبة: اآلء احلوكي
كيف بد�أِت موهبة �لر�شم؟

ر�صم  مب�صابقات  و�صاركت  كثرًيا  اأر�صم  كنت  ال�صغر،  منذ   
تطوير  �صاعدين على  وعاملية، وهذا  دولية  كثرية، م�صابقات 

موهبة الر�صم لدي.
 من �أين �أتيِت بفكرة هذه �للوحة؟

من املراأة الإماراتية، والعادات والتقاليد، فلوحتي كانت تعب   
ا ال�صبكة العنكبوتية والتوا�صل  عن هذين ال�صيئني مًعا، واأي�صً
اللوحة،  هذه  لر�صم  بالإلهام  واأتوا يل  �صاعداين  الجتماعي 
فاأخذت بع�ض النماذج وطبقت عليها، ولكن الأكرث كان من 

املخيالت والإبداع الذاتي.
 هل طورت �جلامعة من مو�هبك؟

للمجل�ض الطالبي، حتديًدا جلنة  ان�صمامي  نعم، من خالل   
ال�صوؤون الفنية؛ طورت كثرًيا موهبتي يف الر�صم.

 هل وفرت �جلامعة لِك �حتياجات �لر�شم؟
نعم، وفرت يل لوحة الر�صم، وبع�ض الأقالم والألوان.  

مقابلة مع الطالبة: �صهيلة اأ�صرف ثروت
 كيف بد�أِت موهبة �لر�شم؟

الرابعة  يف  كنت  عندما  حتديًدا  ال�صغر،  منذ  الر�صم  بداأت   
من عمري، وطورت من موهبتي عن طريق الر�صم با�صتمرار، 
يف  �صبًبا  كانت  الر�صم؛  لتعلم  الفيديوهات  بع�ض  وم�صاهدة 

اتقان ر�صمي بال�صكل املنا�صب.
 من �أين �أتيِت بفكرة هذه �لر�شمة؟

جمتمع  يف  املراأة  دور  اإبراز  الر�صمة  هذه  من  هديف  كان   
ا  واأي�صً اللوحة،  فكرة  يف  كبري  دور  للمراأة  فكان  الإمارات، 
اأجمع بني الثنني؛ املراأة وعلم دولة  يوم العلم �صاعدين باأن 

الإمارات العربية املتحدة.
 هل طورت �جلامعة من مو�هبك؟

من  الأفكار  اكت�صاب  خالل  من  مواهبي  من  طورت  نعم،   
الطالبي،  املجل�ض  يف  الفنية  ال�صوؤون  جلنة  ورئي�صة  اأع�صاء 

والأخذ براأيهم.
 هل وفرت �جلامعة لِك �حتياجات �لر�شم؟

والأقالم  الر�صم  لوحة  ناحية  من  متطلباتي  كل  وفرت  نعم،   
والألوان.
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مقابلة مع الطالبة: اأمرية عبد الرحيم اأبوجراد
 كيف بد�أِت موهبة �لر�شم؟

منذ ال�صغر، وحتديًدا يف ال�صف ال�صاد�ض، و�صجعتني ابنة خالتي على الر�صم، فكانت تر�صم كثرًيا، فاأحببت اأن اأر�صم مثلها، وكانت   
اأول ر�صمة يل على اللوحة عبارة عن بحر وجبال و�صماء ومن ثم لونتها واأحببت الر�صمة، ويف املدر�صة كنت متعلقة كثرًيا بح�صة 
اأخرى تعلمت الطباعة والزخارف،  اأر�صم عليها. وعندما انتقلت اإىل مدر�صة  الفنية، يف كل ح�صة كانت معلمتي تعطيني لوحة 

وكنت اأ�صاعدهم يف الأمور الفنية، فهذا طور من موهبتي كثرًيا اإىل يومنا هذا.

 من �أين �أتيِت بفكرة هذه �لر�شمة؟

اأوًل اأردت ا�صتخدام اأ�صياء خمتلفة يف لوحة واحدة، فا�صتخدمت الورق ور�صمت عليه بالر�صا�ض، ول�صقته على اللوحة، والفكرة   
جاءت اأن �صيوخ الإمارات مثل ال�صيخ زايد - رحمه اهلل، وال�صيخ خليفة - رحمه اهلل، وال�صيخ حممد - حفظه اهلل، كانوا �صبًبا يف 
و�صول الإمارات لهذا اليوم، والألوان يف اخللفية تدل على الإزدهار والتطور، وال�صحراء واجلمل يدلن على ما�صي دولة الإمارات، 

والأبراج مثل برج خليفة ومتحف امل�صتقبل يدلن على حا�صر دولة الإمارات. 

 هل طورت �جلامعة من مو�هبك؟

نعم، من خالل دخويل للمجل�ض الطالبي، بداأت اأر�صم كثرًيا واأ�صارك يف الفعاليات من خالل الر�صم فهذا طور كثرًيا من موهبة   
الر�صم لدي.

 هل وفرت �جلامعة لِك �حتياجات �لر�شم؟

نعم، وفرت يل اأقالم الر�صا�ض واحلب، ولوحة الر�صم، والألوان، واجلامعة �صجعتني كثرًيا على الر�صم.  

بقلم: غنى فوؤاد ليلى
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املوافق  الثالثاء  يوم  �صباح  اجلامعة  مدير  الرحمن  عبد  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  افتتح 
اجلامعة  مدير  نواب  الفتتاح  ح�صر  اجلامعة،  يف  اجلديدة  الطبية  الوحدة  23-11-2022م 

وعمداء الكليات واأع�صاء من الهيئة التدري�صية باجلامعة. 

اأف�صل  تقدمي  نحو  نوعية  نقلة  ميثل  الطبية  الوحدة  افتتاح  اإن  اجلامعة  مدير  �صعادة  وقال 
للطالب  ق�صم  على  ت�صتمل  الطبية  الوحدة  اأن  اإىل  واأ�صار  اجلامعة،  لطلبة  الطبية  اخلدمات 
وغرفة  للتمري�ض،  حمطة  غرفة  منها:  وحدات  خم�ض  على  ق�صم  كل  ويحتوي  للطالبات،  واآخر 
الطبية  الوحدة  اأن  واأ�صاف  للعزل،  واآخرى  مراقبة،  وغرفة  الطبي،  للك�صف  وغرفة  انتظار، 

حا�صلة على ترخي�ض هيئة ال�صحة بدبي.

مدير اجلامعة يفتتح الوحدة الطبية
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التقى الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن �صباح يوم الثالثاء املوافق 15-11-2022م 
يف القاعة العامة باأع�صاء الهيئة الإدارية يف اجلامعة، تناول اللقاء مناق�صة عدًدا من النقاط 
امل�صتمر  التعليم  مركز  مع  بالتعاون  للموظفني  التدريبية  والدورات  الوظيفي،  التطوير  منها: 
التدريبية  الحتياجات  ملعرفة  خمت�صة  جلنة  اإن�صاء  اإىل  اإ�صافة  باجلامعة،  املجتمع  وخدمة 
للموظفني، والعمل على حتديث اآليات تقييم املوظفني باجلامعة. وحتدث الدكتور عبد الرحمن 
وعن  باجلامعة،  امل�صتخدم  الإلكرتوين  النظام  عن  املوؤ�ص�صي  للدعم  املدير  نائب  الدين  حفظ 

التدريب الذي مت للموظفني على هذا النظام بالتعاون مع الق�صم التقني باجلامعة.

ويف ختام اللقاء ُفتح باب املناق�صة للح�صور من اأع�صاء الهيئة الإدارية.

مدير اجلامعة يلتقي 
باأع�صاء الهيئة الإدارية 

مدير �جلامعة يف لقائه مع �أع�شاء �لهيئة �لإد�رية
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اأعلنت كلية الآداب ووحدة التعليم العام بالتعاون مع مكتبة 

احلادي  الوطني  اليوم  احتفالت  مع  تزامًنا  اجلامعة؛ 

م�صابقة  عن  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  واخلم�صني 

خالل  من  الإماراتي؛  الثقايف  املوروث  يف  ال�صعبية  الأمثال 

يوم  وذلك  الإماراتية،  ال�صعبية  الأمثال  من  جمموعة  حفظ 

العا�صرة  ال�صاعة  متام  يف   ،2022-11-21 املوافق  الإثنني 

والن�صف  ع�صرة  احلادية  ال�صاعة  اإىل  �صباًحا  والن�صف 

�صباًحا.

لطيفة  الفا�صلتني  الدكتورتني  من  التحكيم  جلنة  تكونت 

احلمادي وح�صة الكتبي، وكان عدد امل�صاركني احدى ع�صرة 

مت�صابقة، فلكل مت�صابقة �صوؤالني، الأول تكملة املثل املطلوب 

م�صابقة الأمثال ال�صعبية يف جامعة الو�صل

ثالث  وتاأهلت  املثل،  هذا  �صبب  والثاين  الكلمات،  معاين  مع 

طالبات، فاملركز الأول كان بني طالبتني حنان خليفة الرا�صي 

الالذقاين  �صمري  قمر  الطالبة  كما ح�صلت  فرا�ض،  و�صحى 

على املركز الثاين.

ح�صر امل�صابقة مدير جامعة الو�صل الأ�صتاذ الدكتور حممد 

كلية  يف  التدري�صية  الهيئة  واأع�صاء  الرحمن،  عبد  اأحمد 

ويف  الو�صل،  جامعة  وطلبة  الإ�صالمية،  والدرا�صات  الآداب 

الهدايا  النقا�ض والأ�صئلة، ومت توزيع بع�ض  ُفِتَح باب  النهاية 

على املت�صابقات واأع�صاء الهيئة التدري�صية.

بقلم: غنى فوؤاد ليلى
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يوم  �صباح  واآدابها،  العربية  اللغة  ق�صم   - الآداب  كلية  مع  بالتعاون  اجلامعة  مكتبة  نظمت 
بعنوان:  الق�صرية  للق�صة  م�صابقة  اجلامعة  مكتبة  يف  10-11-2022م،  املوافق  اخلمي�ض 

)القناعة كنز ل يفنى(.

وقد اأ�صاد الأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن، مدير اجلامعة مب�صتوى الطالبات املتميز 
يف كتابة الق�صة الق�صرية، وحثهن على املزيد من امل�صاركة يف الفعاليات وامل�صابقات الأدبية، 

داخل اجلامعة وخارجها. 

جلنة  واأعلنت  النهائية،  للمرحلة  مت�صابقات   7 منهن  تاأهل  مت�صابقة،   13 امل�صابقة  يف  و�صارك 
التحكيم امل�صكلة من الدكتورة لطيفة احلمادي، والدكتور عبد اهلل احلذيفي، والدكتور حمدي 
عبد العوا�ض، النتيجة النهائية ح�صول الطالبة فاطمة عبد الباقي على املركز الأول، و الطالبة 

فاطمة عبد الرحمن الكاكا على املركز الثاين، والطالبة �صارة حممود على املركز الثالث. 

ح�صر امل�صابقة مدير اجلامعة ونوابه ومديرة مكتبة اجلامعة الأ�صتاذة جويرية املرزوقي، وعدد 
اأ�صاتذة اجلامعة وطالباتها. من 

م�صابقة للق�صة الق�صرية يف جامعة الو�صل
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جناح جامعة الو�صل يف 
معر�س ال�صارقة للكتاب

املتخ�ص�صني طيلة  الباحثني  اإقبال من  للكتاب  ال�صارقة  الو�صل يف معر�ض  �صهد جناح جامعة 
اأيام املعر�ض. ومن اجلدير بالذكر اأن جناح اجلامعة ي�صم اإ�صدارات متنوعة ما بني اإ�صدارات 
املجالت  واإ�صدارات  والدكتوراه،  املاج�صتري  ر�صائل  طباعة  وم�صروع  العلمي،  الكتاب  م�صروع 

العلمية املحكمة، التي ت�صم جملة جامعة الو�صل، وجملة املوئل، وجملة فكر ومعرفة.

تقدم  اجلامعة  اأن  اإىل  العلمي  البحث  ل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  توكال  خالد  اأ.د  اأ�صار  وقد 
دعما جلميع مرتادي اجلناح من خالل احل�صم الذي قررته على جميع الإ�صدارات.

ال�صارقة هذا  باأن ما مييز جناح اجلامعة يف معر�ض  املرزوقي  الأ�صتاذة جويرية  وقد �صرحت 
العام مبادرة الكتب املجانية التي اأطلقتها اجلامعة، اأو مبادرة اقنت كتابني ومعهما ثالث هدية.

�لطالبتني:  �إعد�د 
وفاء �أحمد �ل�شرقي - مالك حممود ر�شا
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جنوم اإماراتية م�صيئة
منهل الفكر - قيمة الإن�صان بتجاربه

الدكتورة مرمي اآل علي
حتاورها: �شباح ديبي - طالبة ماج�شتري يف ق�شم �لنقد �لأدبي

�حلياة"..  يف  جتاربه  طريق  عن  �لإن�شان  �إليه  يرقى  و�لثقايف  �لفكري  " �لن�شج 

قل يل ماذ� تقر�أ.. �أقل لك من �أنت، �أو حتدث �إيل، لأعرف 
يف  ورددناها  �شمعناها  طاملا  �لتي  �لعبار�ت  تلك  تكون،  من 
كثري من �ملنا�شبات، قبل �أن ن�شرع يف �ملحاورة �أو تقدمي ر�أي 
�لإن�شان  حياة  يف  جًد�  مهم  �أمر  فالقر�ءة  ما،  مو�شوع  يف 
لريتقي وينه�ض ويعلو بقيمته �ل�شخ�شية �أوًل ثم بقيمته 

�لإن�شانية و�لفكرية.

�آل علي، ت�شلط  ويف مقابلة هذ� �لعدد مع �لدكتورة مرمي 
تطور  يف  �أ�شا�ًشا  ُتعد  كذلك،  مهمة  قيمة  على  �ل�شوء 
�أترككم مع هذه �ملحاورة �لتي  �لإن�شانية، و�إعالء مكانتها، 

جعلتني �أتفكر يف كلماتها كثرًي�..  �لدكتورة مرمي �آل علي

دكتورة مرمي، عرفينا عن نف�شك ب�شطور، وحبذ� لو بد�أنا  	
بطفولتك.

ا�صمي مرمي ح�صن اآل علي، تخ�ص�صي دكتوراه يف الل�صانيات   
طفل  اأي  كطفولة  كانت  بطفولتي  بداأنا  لو  العربي،  والنحو 
البتدائية  درا�صتي  يف  متميزة  دائًما  كنت  اأنني  اإل  عادي، 

والعدادية والثانوية.

بداأ �صغفي يف حب اللغة العربية من خالل الإذاعة املدر�صية،   
فكنت امل�صتحوذة دائًما على الإذاعة املدر�صية، حينها �صرت 
بوادر حبي لقراءة ال�صعر واإلقائه، فكنت غالًبا ما اأحتدث يف 

دخويل  وبعد  الطالبات،  م�صامع  على  األقيها  بكلمة  ال�صباح 
اجلامعة وكطالبة متفوقة كان هناك خيار اأن اأدر�ض الهند�صة 
اإل اأنه وبعد جتربتي لهذا التخ�ص�ض طوال �صنة ون�صف مل 
اأجد �صغفي يف تلك مواد الهند�صية، ثم حولت اإىل تخ�ص�ض 
اللغة العربية ومل اأندم بعدها اأبًدا، فكنت يف جامعة المارات 
ا�صتمتع اإىل ما يقوله الأ�صاتذة وكاأين اأطرب ل�صماع مو�صيقاي 
املف�صلة، واأ�صدو مبا يقال عن اللغة العربية يف كل جمالتها 

“بد�أ �شغفي يف حب �للغة �لعربية من خالل 
�لإذ�عة �ملدر�شية. ”



Issue No. 7 - December 2022 العدد 7 -  ديسمبر newsletter@alwasl.ac.ae 34

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

للمرحلة  بالن�صبة  هذا  اللغة.  اأو  ال�صعر  اأو  النحو  يف  �صواء 
اجلامعة  يف  درا�صتي  اأكملت  ذلك  بعد  الأوىل،  اجلامعية 
الأردنية يف اململكة الأردنية الها�صمية، لأتخ�ص�ض يف النحو 

ا بدت اأتعمق يف درا�صة النحو. العربي، وهنا اأي�صً

كنت  حيث  املبكرة،  طفولتي  اإىل  بذاكرتي  عدت  لو  رمبا   
الطفلة الأوىل بني اإخوتي الأربعة، كان اأبي يحر�ض دائما قبل 

�صن املدر�صة على تعليمي القراءة والكتابة من خالل قراءة 
الالفتات، وكما كان يحكي يل، اأين كنت اأقراأ لفتة املحالت 
بداأ  والعدادية،  بالبتدائية  التحقت  اأن  وبعد  ب�صكل ممتاز، 
�صغفي بقراءة جملة ماجد، فاأحر�ض على اقتنائها اأ�صبوعًيا 
واأقراأ فيها ما يرد فيها من مقالت وق�ص�ض، ومن هنا منا 
كان  الثانوية  باملرحلة  التحقت  وملّا  والكتابة،  للقراءة  حبي 
�صغفي بتعلم اللغة ل يخبو، فكنت دائًما اأمثل اللغة العربية يف 
نوادي ال�صعر والقراءة، ومدر�صة اللغة العربية ل تتوانى عن 
اأنها ن�صحتني  اإل  ت�صجعني على درا�صة اللغة والتمعن فيها، 
اآخر،  اأمر  يف  التخ�ص�ض  بل  اللغة،  يف  التخ�ص�ض  بعدم 
وتخ�ص�صت  اجلامعة  دخلت  �صابًقا  قلت  كما  اهلل  و�صبحان 

فيها.

حدثينا عن خربتك �لعلمية و�لعملية. 	

اأنا خريجة جامعة الإمارات ق�صم جامعة اللغة العربية، بعد   
ذلك عملت كمعلمة لغة عربية يف منطقة ال�صارقة التعليمية 
يف املدار�ض الثانوية ملدة 3 �صنوات، ثم تابعت درا�صتي العليا، 
النحو  الأردن تخ�ص�ض  املاج�صتري يف  وتابعت كذلك درا�صة 
العربي، ثم عدت اإىل دولة الإمارات بعد تخرجي، وعملت ملدة 
�صنتني يف قطاع التدري�ض، وح�صلت على ترقية بعدها لأ�صغل 
من�صب موجهة ملادة اللغة العربية يف منطقة دبي التعليمية، 
حيث اأ�صرفت على املدر�صني يف القطاع احلكومي واخلا�ض، 

ثم انتقلت اإىل منطقة عجمان التعليمية وعملت فيها ملدة 3 
�صنوات كموجهة ملادة اللغة العربية، و�صاركت يف العديد من 
الأن�صطة وفعاليات التحكيم كجائزة ال�صيخ حمدان بن را�صد 
جلان  يف  ع�صًوا  وكنت  املتميز،  التعليمي  لالأداء  مكتوم  اآل 
هناك،  للعي�ض  الكويت  دولة  اإىل  انتقلت  ذلك  بعد  كثرية، 
عملت فيها 3 �صنوات يف وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 
العربي، خبتي  النحو  ملادة  الكرمي كموجهة  القراآن  يف دور 
واللغة  النحو  معلمات  متابعة  يف  ترتكز  كانت  الأ�صا�صية 
العديد  اكت�صبت  حيث  للمادة،  تدري�صهم  طريقة  يف  العربية 
من اخلبات والتحقت بالعديد من الدورات هناك، خا�صة 
الأوقاف،  وزارة  عليه  ت�صرف  كانت  الكرمي  القراآن  دور  واأن 
لي�ض فقط حلفظ القراآن، اإمنا هناك �صهادة متنح ملن يلتحق 
�صباًحا  يعملن  الطالبات  من  الكثري  لدي  وكان  ور،  الدُّ بهذه 
ويدر�صن م�صاء حًبا يف كتاب اهلل عزوجل، منهن املدر�صات 

واملهند�صات.

هيئة  يف  وعملت  اأخرى،  مرة  الإمارات  لدولة  بعدها  عدت   
اأكملت درا�صة الدكتوراه  العليا، ثم  التقنية  التدري�ض بكليات 
درجة  على  وح�صلت  الفرتة،  هذه  خالل  الو�صل  جامعة  يف 
يف  املقامية  "الإحالة  املو�صومة  اأطروحتي  عن  المتياز 
وبعد  الأعراف"،  �صورة  يف  ل�صانية  مقاربة  القراآن:  ق�ص�ض 
قرار  �صدر  اأيام   4 وخالل  الو�صل،  جامعة  من  تخرجت  اأن 
ترقيتي اإىل رئي�ض ق�صم اللغة العربية والدرا�صات الإ�صالمية 
يف كلية التقنية بال�صارقة ملدة عامني، واأنا الآن ع�صو تدري�ض 

يف املكان نف�صه.

قر�أت لك تغريدة "�أن �لن�شان يتطور ول يبقى على ن�شخة  	
و�حدة" باعتقادك كيف يرقى لهذ� �لتطور؟

بالن�صبة للتغريدة طبًعا الن�صان منذ اأن يولد واإىل اأن ميوت   
ل يبقى على �صخ�صية واحدة، فالإن�صان يتطور طبيعًيا عندما 
يكب يف ال�صن، والرقي اأمر يختاره الن�صان لنف�صه، بالن�صبة 
كلهم  هل  ولكن  ال�صن،  يف  يتقدمون  الب�صر  كل  الأول  للخيار 
واحدة؛  ن�صخة  على  يكون  اأن  يختار  من  هناك  يتطورون؟ 

“كل �لب�شر يتقدمون يف �ل�شن، ولكن هل كلهم 
يتطورون؟”
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يختار اأن يظل على وظيفة واحدة، اأن يكون يف مكان واحد، 
ورمبا اأفكاره لن تتغري، فال يريد اأن يغري بيئته اأو يخ�صى من 
نف�صه،  حق  يف  الن�صان  يرتكبه  خطاأ  بنظري  وهذا  التغيري، 
فالبد لالإن�صان اأن يتطور، فتطور الآخر األ يبقى على ن�صخة 
قد  اليوم  واأفكار  لليوم،  ت�صلح  ل  الأم�ض  اأفكار  لعّل  واحدة. 
اأن يتطور طبيعًيا كما ينمو  اإن�صان ل بد  ل ت�صلح للغد، فكل 
اأن تتطور وتبلغ  الأفكار يجب  فاإن  وكما يكب وي�صيخ، كذلك 
يرقى  والثقايف  الفكري  الن�صج  هذا  الن�صوج،  عند  ذروتها 
اإليه الن�صان عن طريق جتاربه يف احلياة، لن اأفل�صف الأمور 
بقويل اأن الن�صان ل بد اأن يقراأ ويرقى يف العلم، نعم هذا اأمر 
لبد منه، ولكن هل كل الب�صر يقراأون اأو يحاولون اأن يطوروا 
اأنف�صهم من خالل اللتحاق بالدورات وجل�صات تنمية الذات، 
العلم والدرا�صة! رمبا  اأو عن طريق  ال�صخ�صية،  الدورات  اأو 
البع�ض يتطور من هذا املنحى ورمبا بع�صهم ل، ولكن تبقى 
بنف�صه،  يرقى  اأن  لالإن�صان  معلم  اأكب  هي  احلياة  جتارب 
عندما اأجرب اأمًرا واأجده ل ينفع يف حياتي ل بد اأن اأذهب 
لنف�صه  يختار  كيف  والن�صان  الثقافة  ملكة  تاأتي  هنا  لغريه، 
طريًقا اآخر، البع�ض ل يعرف كيف ويظل يتخبط حتى ي�صل 
ملراده، لكن الن�صان املثقف يعرف اأن هناك جتارب اإن�صانية 
و�صلت لها الب�صرية وخلدت يف كتب، لذا فاإن القراءة تفتح لنا 
اآفاًقا كثرية، اآفاًقا يف العلم ويف التفكري، واأن اأقف حيث انتهى 
الآخرون، ملاذا نختار جتربة الأمل يف حني ميكنني جتنب هذا 
التجربة يف عمل  بهذه  اأن غريي قد مر  اأعرف  الأمل عندما 
اأو �صلوك اأو فكر ما، واأ�صتطيع قراءة جتربته واأجتنب نقاط 

ال�صعف والنق�ض واأبداأ حيثما انتهى اإليه.

ولكن يف احلقيقة نحن نرتقي بالأمل، عندما نتاأمل نحاول اأن   
للنجاة من  اآخر  وبالتايل نبحث عن طريق  اأنف�صنا  نغري من 
يبقى  ل  الن�صان  ن�صختنا،  يف  نتطور  وبالتايل  الأفكار،  هذه 
عندما  فالإن�صان  لذا  التطور،  دائم  بل  واحدة،  ن�صخة  على 
النا�صجني  الكثري من  اأن هناك  كما  ين�صج،  ال�صن  يكب يف 
يف �صن مبكرة، وهوؤلء خبوا الأمل وعرفوا عن طريق جتارب 
احلياة القا�صية، كيف ي�صتطيعون اأن يرقوا باأنف�صهم يف وقت 

اإذن، فالأمل  مبكر جًدا ما مل يكن ذلك عن طريق القراءة! 
يطورنا نحو الأف�صل.

حكايات  عن  تبحثني  هل  وكاتبة  كرو�ئية  علي،  �آل  مرمي   
ت�شاير �لو�قع؟

لأنني متخ�ص�صة يف اللغة العربية ل اأ�صنف نف�صي كروائية،   
من  للهروب  رمبا  كتجربة  الرواية  هذه  كتبت  فقط  اأنا 
�صغوطات احلياة، حيث كنت اأنهي ر�صالتي الدكتوراه، وكاأم، 
ترهق كاهل  الأعباء قد  وكاأ�صتاذة جامعية، هناك كثري من 
الن�صان فيلجاأ لالأدب والكتابة، للهروب من ال�صغط وتفريغ 
من  وارهاق  التذمر  ا عن  عو�صً اأدبي،  ال�صغط يف عمل  هذا 
حوله من التعامل ال�صلبي، فاخرتت اأن اأكتب، وفعاًل الكتابة 
تطهري والكتابة ترقى بالإن�صان اإىل مراتب عالية، يجد نف�صه 

يحلق يف عامل جميل من اللغة والأفكار اجلميلة.

روايتي حتاكي الواقع، وهي واقعية بامتياز، وو�صلني العديد   
قراأها  من  احلمدهلل  الرواية،  حول  الراجعة  التغذية  من 
الكتابة  باإعادة  يطالبني  والكثري  بها،  ي�صتمتع  اأن  ا�صتطاع 
بال�صهولة  لي�صت  قلت  كما  الكتابة  يل  بالن�صبة  لكن  والن�صر، 
التي يتخيلها البع�ض، رمبا ال�صوق الآن ي�صج بكثري من الب�صر 
وكوين  الإ�صدارات،  من  العديد  وي�صدرون  يكتبون  الذين 
الكتابة  يف  �صعوبة  اأجد  رمبا  العربية  اللغة  يف  متخ�ص�صة 
لأين اأطبق معايري النقد وما تعلمته من درا�صتي يف اللغة على 
طريقة الكتابة وبذلك اأحجم عن التعبري بطريق اأو باأخرى، 
رمبا ي�صمى هذا تردًدا، لكنني اأثق اأن الن�صان ل بد اأن يخرج 
مرة  بالكتابة  فكرت  واإذا  ولذلك،  نف�صه،  من  اأف�صل  ن�صًخا 
ما  اأف�صد  ل  حتى  جديدة،  بطريقة  اأكتب  باأن  �صاأفكر  اأخرى 
كتبت �صابًقا، اأو اأن يكون ما كتبته ل يحاكي اأو يرقى اإىل ما 

كتبت، لذا اأمتنى اأن اأخرج �صيًئا جديًدا.

“�لقر�ءة تفتح لنا �آفاًقا كثرية، �آفاًقا يف �لعلم ويف 
�لتفكري، و�أن �أقف حيث �نتهى �لآخرون. ”



Issue No. 7 - December 2022 العدد 7 -  ديسمبر newsletter@alwasl.ac.ae 36

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

�أخربينا عن جتربتك �لأوىل يف عامل �لرو�ية. 	
الدرا�صة  كانت هروًبا من �صغط  الرواية  الأوىل يف  التجربة   
قارئة  كوين  جتربتي  بداأت  الأدب،  عامل  اإىل  والعمل، 
ومتخ�ص�صة يف اللغة العربية، اأطلب من طالبي عدم الت�صرع 
ي�صوقون  النا�ض  اأ�صبح  ع�صر  يف  الآن  فنحن  الكتابة،  يف 
يقراأ  اأن  بد  ل  الإن�صان  �صحيحة،  تكون  ل  بطريقة  لأنف�صهم 
كثرًيا قبل الكتابة، لذا اأن�صحهم بالرتيث حتى يكت�صبوا خبة 
ولغة ومفردات وتعابري، ثم ينطلقوا نحو الكتابة، اأما اأن يبداأوا 
بالكتابة قبل قراءة مئات الكتب، فباأي ال�صخ�صي هذا غري 
مقبول، فال بد من الإن�صان اأن يبداأ من حيث انتهى الآخرون.
اأنهيت  حيث  الرواية،  كتابة  يف  جًدا  جميلة  كانت  جتربتي   
كتابتها خالل �صنة، اأثناء توقفي عن درا�صة الدكتوراه، اأردت 
يلجاأ  اأن  اأجمل  وما  والأدب،  الدار�صة  �صغط  من  اأريح  اأن 
الن�صان اإىل ما يحب، فغ�صت يف عامل الرواية والأدب، ومبا 
اأننا متخ�ص�صون فالأدوات موجودة، ولكنها حتتاج اإىل تنقيح 
و�صجعتني  اللغة  يف  متخ�ص�صة  على  عر�صتها  كما  وتريث، 
ناجحة،  باأنها  اأ�صفها  ن�صرها، فكانت جتربة احلمدهلل  على 
ل  حتى  نف�صه،  بالنجاح  القادم  الكتاب  يكون  اأن  اأطمح  لذا 

يقلل الن�صان من قيمة نف�صه، فنحن نتطور لالأف�صل.

كيف تخلقني جًو� كتابًيا بعيًد� عن م�شاغل �لعمل، وخا�شة  	
�أنك ت�شغلني مكاًنا �أكادميًيا جامعًيا؟

العمل  يكن  مل  اجلامعة،  يف  روايتي  اأكتب  كنت  احلقيقة   
يف  م�صغوًل  يكون  عندما  فالإن�صان  اأبًدا،  عائقا  الأكادميية 
الرواية  اأجواء  ويعي�ض  ال�صخ�صيات  تلب�ض  ي�صتطيع  الكتابة 
ويكتبها اأينما كان، فكنت يف اجلامعة يف اأوقات الفراغ وبني 
املحا�صرات اأجلاأ ملكتبة اجلامعة واأخلق يل منعزًل يف اإحدى 
غرفها، واأبداأ بكتابة بع�ض الأفكار واأجمعها، حيث كانت يل 
كتابًيا  جًوا  اأعي�ض  دبي،  يف  املقاهي  اأحد  يف  اأ�صبوعية  زيارة 

قبل  راأ�صي  عند  اأ�صعها  مفكرة  يف  ويومًيا،  اأ�صبوعي.  ب�صكل 
الفينة  بني  تاأتيني  التي  الأفكار  بع�ض  فيها  اأكتب  النوم، 
والأخرى، ويف النهاية يخلق الن�صان جوه بنف�صه، رمبا بع�ض 
الأجواء التي ع�صتها يف اجلامعة مما �صاعدين يف كتابة بع�ض 
يف  تخرج  وكيف  البطل،  بدرا�صة  املتعلقة  وخا�صة  الف�صول 
عما  الطالب  بع�ض  اإىل  اأحتدث  كنت  ا  اأي�صً الخ.  اجلامعة، 
بع�صها  واأعر�ض  الأجزاء،  بع�ض  يف  واأ�صت�صريهم  اأجنزته 
كذلك على املهتمني، فكنت اأتلقى بع�ض القرتاحات والتغذية 
الراجعة التي �صاعدين يف حت�صني وتطوير روايتي. وكلما قراأ 

الن�صان ما كتبه يف الأم�ض ياأتيه لحًقا اأفكار جديدة.
ما هي م�شروعاتك �لرو�ئية �لقادمة؟ 	

م�صروع،  لدي  لي�ض  اأنه  القول  اأ�صتطيع  ل  الوقت احلايل،  يف   
فاأنا فعاًل بداأت بكتابة رواية جديدة، وهي عبارة عن �صرية 
ال�صهولة،  بهذه  لي�ض  الأمر  لكن  رمبا،  روائي  ب�صكل  ذاتية 
خا�صة عندما يتعلق الأمر بكتابة اأجزاء من �صرية ذاتية، فاأنا 
تتحدث  لأنه عندما  الكتابة،  النمط من  بطيئة جًدا يف هذا 
عن اأ�صياء حدثت يف حياتك اأو اأجزاء منها، قد ل يكون الأمر 
رمبا  الواقع،  اأر�ض  يف  اأعي�صه  مما  جزًءا  اأكتب  اإذ  �صهاًل، 
اأجتراأ واأن�صرها، اأو رمبا �صتبقى يف اأدراجي كتفريغ لتجارب 

على الورق للتخل�ض من �صلبيات نعاي�صها.
من �ملطلق �لأكادميي، كيف ميكن للتعليم �أن ي�شل ملرحلة  	
تر�شي �شغف �لطلبة وتر�عي قدر�تهم �لفكرية مع كل هذه 

�لتطور�ت �ل�شريعة �لتي ن�شهدها؟
ال�صريعة،  التطورات  هذه  يواكب  اأن  يجب  التعليم  راأي  يف   
يف  الجتماعي  التوا�صل  ومواقع  التقنيات  هذه  ندخل  بحيث 
اأنه يف  القاعة  ي�صعر عندما يدخل  األ  الطالب  التعليم، على 
عامل اآخر غري العامل الذي يعي�صه. لذا، فاإن تطعيم التعليم 
للتعليم،  حبه  يف  ال�صغف  اإىل  بالطالب  ي�صل  الو�صائل  بهذه 
عن طريق الألعاب اللكرتونية ومواقع التوا�صل الجتماعي، 
تكنولوجيا التعليم، املعلم يجب اأن يكون مطلًعا على كل هذه 
كل  لي�صت  طبًعا  اأف�صل،  ب�صكل  املعلومة  يو�صل  حتى  الأمور، 
يدخل  اأن  املعلم  على  الأقل  على  لكن  للتطويع،  قابلة  املواد 
املادة،  �صرح  اأثناء  طالبه  على  التكنولوجيا  هذه  من  �صيًئا 
حتى يك�صر روتني املحا�صرة التقليدية، مل نعد يف زمن املعلم 
يحا�صر والطالب م�صتمع فقط، الآن لبد اأن ي�صارك الطالب، 

“تعلمت �أن �أفهم طبيعة �لب�شر حتى �أ�شتطيع 
�لتعامل معهم، لذ� ل بد من در��شة �شخ�شية 

�لنا�ض قبل �إد�رتهم. ”
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ويبادر يف مثل هذه الأمور، كتحويل بع�ض املفاهيم اإىل األعاب 
اإدخال بع�ض تكنولوجيا التعليم واإ�صنادها للطالب، نحن  اأو 
ل  املعلم  كان  فاإذا  التكنولوجيا،  مع  يتعاملوا  باأن  ن�صجعهم 
نف�صه،  من  ويطور  يتدرب  اأن  عليه  معها  يتعامل  كيف  يعلم 

حتى يجذب طالبه اإىل قاعة الدر�ض اأو اإىل اأي حما�صرة.
�للغة  لق�شم  رئا�شتك  من  �كت�شبتها  �لتي  �خلرب�ت  ما  	

�لعربية؟
اأ�صا�صيني،  اأمرين  تعلمت  اأنني  اأُجمل  للق�صم،  اإدارتي  اأثناء   
اأولهما زيادة مهاراتي يف الإدارة، كذلك عززت قيمة التطوير 
الذاتي لدي، فتعلمت من الإدارة كيف اأق�صم العمل بالت�صاوي 
ت�صريف  هو  لي�ض  املن�صب  واأن  التدري�ض،  هيئة  اأع�صاء  بني 
بقدر ما هو تكليف، فهو جزء من امل�صوؤولية يجب اأن ميار�صها 
مدير الق�صم، كما تعلمت اأن اأفهم طبيعة الب�صر حتى اأ�صتطيع 
قبل  النا�ض  �صخ�صية  درا�صة  من  بد  ل  لذا  معهم،  التعامل 
الأق�صام  مدراء  بها  يقع  التي  الأخطاء  من  لأنه  اإدارتهم، 
اأن  تعلمت  ا  اأي�صً نف�صها.  بالطريقة  العاملني  كافة  يدير  اأن 
الزدواجية غري مقبولة يف الأوامر، لذا على املوظفني تلقي 
الأوامر من رئي�ض الق�صم، فت�صعب الأوامر وكرثتها توؤدي بهم 
اإىل الت�صتت، وتعلمت اأنه مهما كبنا يف ال�صن، فاإننا نحتاج 
اإىل التقدير واملكافاأة، اإما اأن تكون مادية عن طريق �صهادات 

ا  التقدير، اأو �صفاهية عن طريق ال�صكر والثناء والإطراء، اأي�صً
تعلمت املوازنة يف العمل، ل بد من الن�صان اأن يوازن يف عمله، 
اأن اأكون عادلة، ل بد من الن�صاف يف  وكذلك تعلمت كيف 
روح  اأ�صجع  اأن  تعلمت  الفريق، كذلك  لأع�صاء  املوكلة  املهام 
والإثناء  مكافاأته  يبادر  من  على  فيجب  الفريق،  من  املبادة 
عليه وتقديره، كذلك تعلمت اأن اأ�صفى روح املرح بني الفريق، 
بني  والرتابط  الألفة  روح  يعزز  اأن  دائًما  املدير  على  لأن 
املوظفني، واأن مينع اأي اأمر يعيق هذا التاآلف، وكما تعلمت اأن 

التي تقوم  التخطيط هو املهمة الأوىل يف الإدارة، والقاعدة 
عليها املهام الإدارية الأخرى، والتخطيط هو الذي يوؤدي اإىل 

تنظيم العمل وتقدميه يف املوعد املحدد. 
اخلبات.  هذه  يوجز  قلته  ما  رمبا  لكن  جًدا  الكثري  تعلمت   

واأخر ما اأريد اإ�صافته اأن اإر�صاء النا�ض غاية ل تدرك. 
كلمة �أخرية تن�شحني بها طلبة جامعة �لو�شل. 	

ي�صتغلوا  اأن  العليا،  الدرا�صات  طالب  وكل  الطلبة  اأن�صح   
املنهجية  القراءة  القراءة،  يف  املرحلة  هذه  من  الفرتة  هذه 
يف  طريًقا  لأنف�صهم  يوؤ�ص�صوا  حتى  لتخ�ص�صاتهم  الواعية 
العلم والبحث يف امل�صتقبل. واأن�صحهم اأن ي�صتفيدوا من هذه 
والعلماء،  الأ�صاتذة  من  الو�صل  جامعة  يف  املوجودة  الكوكبة 
اأن  اأن�صحهم  اأتعلم،  ومازلت  منهم  الكثري  تعلمت  فعاًل 
يتجاوزا كل العقبات التي تقف يف طريق الو�صول لل�صهادة، قد 
تكون �صعبة وقد ي�صلوا لطريق م�صدود اأو نهاية طريق، فال 
ا�صتطعنا  العقبات واحلمد هلل  ي�صت�صلموا، فكلنا مررنا بهذه 
كما  اهلل،  باإذن  �صتحل  الأمور  كل  النهاية  ويف  جتاوزها، 
والحتكاك  والكتابة  القراءة  يف  الوقت  با�صتغالل  اأن�صحهم 
بكوكبة املعلمني يف جامعة الو�صل. وهذا ما اأن�صحه به طالب 

اجلامعة.
كل التوفيق لهذه اجلامعة ولطالبها وملديرها ممثال بالأ�صتاذ   
العربية  اللغة  اأق�صام  وروؤ�صاء  الرحمن  عبد  حممد  الدكتور 
لنا،  الالحمدود  لدعمهم  جميًعا  واأ�صكرهم  والإ�صالمية، 
على  الو�صل،  جامعة  يف  الإعالم  لق�صم  مو�صول  وال�صكر 
توا�صلهم معنا بعد التخرج، �صعيدة جًدا بتلقي الر�صائل التي 
تدعونا اإىل بع�ض الحتفالت واملنا�صبات والندوات التي تعقد 
يف اجلامعة، وتعجبني فيها كذلك اأن املوؤمترات التي تقام من 
امل�صاركة فيها،  اأو غريها يطلب من اخلرجني  قبل اجلامعة 
ول بد اأن نرد اجلميل يوًما يف هذه امل�صاركات، وال�صكر كذلك 

مو�صول لك �صباح.
كثرًيا  اأ�صكرها  علي،  اآل  مرمي  الدكتورة  مع  لقائنا  نهاية  يف   
تلك  وعلى  واملهمة،  القيمة  والن�صائح  التجارب  هذه  على 
نوعها،  من  فريدة  جتربة  يف  معها  حملتنا  التي  الذكريات 

اآملني لها كل التوفيق والنجاح.. 
وداعمة  حمفزة  جديدة  مقابالت  يف  اهلل  �صاء  اإن  واألقاكم   

لالإبداع..

“�أن�شح �لطلبة وكل طالب �لدر��شات �لعليا، �أن 
ي�شتغلو� هذه �ملرحلة يف �لقر�ءة، �لقر�ءة �ملنهجية 

�لو�عية لتخ�ش�شاتهم حتى يوؤ�ش�شو� لأنف�شهم 
طريًقا يف �لعلم و�لبحث يف �مل�شتقبل. ”
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 2022-11-3 اخلمي�ض  يوم  �صباح  اجلامعة،  مكتبة  مع  بالتعاون  الآداب  كلية  نظمت 
حممود  مالك   / الطالبة  قدمتها  جديدة(  روؤية   - العرو�ض  )علم  بعنوان:  حما�صرة 

ر�صا �صمن مبادرة "الطالب الأ�صتاذ". 

درا�صة  العرو�ض،  علم  درا�صة  مع  جتربتها  عن  حماور  ثالث  يف  الطالبة  وحتدثت 
تقليدية، وجولة يف م�صروع العرو�ض: روؤية جديدة، ونتائج تطبيق امل�صروع العرو�ض. 

ح�صر املحا�صرة عدد من اأ�صاتذة اجلامعة وطلبتها.

كلية الآداب تنظم حما�صرة بعنوان 
جديدة" روؤية   - العرو�س  "تعلم 

�لطالبة مالك حممود �أثناء �لقاء �ملحا�شرة
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ور�صة   2022-11-8 املوافق  الثالثاء  يوم  �صباح  الإ�صالمية  الدرا�صات  كلية  نظمت 
عدد  فيها  و�صارك  اإ�صريت�ض  �صلور   / الدكتور  قدمها  التجويد(  علم  )مبادئ  بعنوان: 

من طلبة اجلامعة واأ�صاتذتها. 

وحتدث الدكتور �صلور عن ف�صل تالوة القراآن واملاهر فيه، واأ�صاف باأنه �صتنظم تالوة 
تعاونية غري جمدولة ت�صتهدف جميع امل�صتويات، �صتقام يف القاعة 006، واأ�صار اإىل اإن 
هذه الور�ض تهدف اإىل حت�صني التالوة، وقدم مناذج عملية تهدف اإىل اإتقان التالوة. 

ح�صر املحا�صرة عدد من اأ�صاتذة اجلامعة وطلبتها.

مبادئ علم التجويد 
يف جامعة الو�صل

�لدكتور �شلور �إ�شريت�ض 
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القاعة  يف  19-12-2022م  املوافق  الثنني  يوم  �صباح  العمل  ل�صوق  للتاأهيل  )الإجناز(  برنامج  نظم 
 23  -  19 من  الفرتة  يف  البنامج،  مدربي  مهارات  لتطوير  تدريبًيا  برناجًما  الو�صل  بجامعة  العامة 
)طرق  بعنوان  الأوىل  ور�صتني:  خالل  من  اأعمالها  التدريبية  الور�صات  بداأت  وقد  2022م،  دي�صمب 
التدري�ض العملية: التفريق بني التعلم القائم على حل امل�صكالت، والتعلم القائم على ال�صتف�صار، والتعلم 
الثانية  والور�صة  العليا،  التقنية  كليات  من  الطناحي  مروة  الدكتورة  قدمتها  امل�صروعات(  على  القائم 
التعليم املعتمد على امل�صروعات العملية( قدمتها الدكتورة مارثانا بافان من  بعنوان )اأف�صل ممار�صات 

العليا.  التقنية  كليات 

املوؤ�ص�صي،  للدعم  املدير  نائب  الدين  حفظ  الرحمن  عبد  الدكتور  التدريبي  البنامج  فعاليات  ح�صر 
دبي  يف  بفرعيه  البنامج  مدربي  من  وعدد  البنامج،  على  العام  امل�صرف  ب�صارات  اأحمد  والدكتور 

والفجرية. 

برنامج تطوير مهارات مدربي 
برنامج )الإجناز( للتاأهيل ل�صوق العمل
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لقاء مع 
مدير مركز الدرا�صات الل�صانية وال�صردية - بجامعة الو�صل

�أ. د. خالد كمال �لطاهر

�لدر��شات  مركز  طبيعة  على  �لتعرف  نود  �لبد�ية  يف   
�لل�شانية و�ل�شردية؟ ومتى �أُن�شئ؟ وما �لهدف من �إن�شائه؟

نوعي  علمي  مركز  هو  وال�صردية  الل�صانية  الدرا�صات  مركز   
متخ�ص�ض ُيعنى بالدرا�صات الل�صانية، والدرا�صات ال�صردية 
تنظرًيا وتطبيًقا، على امل�صتوى النقدي، والإبداعي، والتعليمي، 
ل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  ملكتب  التابعة  املراكز  اأحد  وهو 
وجمل�ض  للمركز،  مدير  من  هيكله  ويتكون  العلمي،  البحث 
العري�صة،  اخلبات  ذوي  التدري�ض  هيئة  اأع�صاء  من  مكون 

والعطاء العملي والأكادميي املتميز.

اجلامعة  مدير  �صعادة  قرار  �صدور  فور  املركز  اأُن�صئ  وقد   
الأ�صتاذ الدكتور/ حممد عبد الرحمن يف العا�صر من يونيو 
عام 2021م، فكان اإن�صاوؤه ترجمة ا�صتثنائية ملا حتر�ض عليه 
اإدارة اجلامعة من متابعة حثيثة مل�صتجدات ال�صاحة العلمية 
والثقافية يف املجتمع الإماراتي واملجتمعات العربية والعاملية 

املعنية بالرتقاء بذلك اجلانب الرثّي من الدرا�صات العربية.

ما �لروؤية �مل�شتقبلية للمركز؟ وما ر�شالته �لتي يطمح �إىل   
�أد�ئها؟

اإىل  �صعيه  يف  تكمن  طموحة  م�صتقبلية  بروؤية  املركز  يتمتع   
الل�صانية  الدرا�صات  ميدايَنْ  يف  د  والتفرُّ ال�صدارة  اأ  يتبوَّ اأن 

وال�صردية علمًيا، وبحثًيا، واإبداعًيا.

كما اأنَّ له ر�صالة �صامية ل تدخر اإدارة املركز و�صًعا يف اإبالغها،   
والعمل على حتقيقها، تتمثل يف "تقدمي منتج اأكادميي وبحثي 
يواكب  مبا  ق،  اخلالَّ لالإبداع  حمفزة  بيئة  وتهيئة  متميز، 
من  الإماراتي،  املجتمع  احتياجات  ويلبي  املعريف،  التطور 
الثقافية،  الفعاليات  واإقامة  العلمية  املوؤمترات  عقد  خالل 
باملراكز  ال�صلة  وتوثيق  وال�صردي،  الل�صاين  الوعي  ون�صر 

البحثية املناظرة؛ حتقيًقا للمناف�صة عربًيا، وعاملًيا.

�لتميز  معايري  �أعلى  حتقيق  �إىل  �لو�شل  جامعة  ت�شعى 
�جلامعة  �أن�شاأت  �ل�شعي  هذ�  �إطار  ويف  و�لبحثي،  �لعلمي 
ن�شب  ت�شع  وهي  و�ل�شردية  �لل�شانية  للدر��شات  مركًز� 
�أعينها �لرتقاء �جلانب �لبحثي وتبو�أ �ل�شد�رة يف �لبحث 
حاجة  يلبي  مبا  و�ل�شردية  �لل�شانية  �لدر��شات  يف  �لعلمي 
�ملجتمع �لإمار�تي  و�ملنطقة �لعربية، فكان لنا هذ� �للقاء 
مع �أ. د. خالد كمال �لطاهر مدير �ملركز ليلقي لنا �ملزيد 

من �ل�شوء على ما يقدمه هذ� �ملركز .
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ل �شك �أن للمركز �أهد�ًفا كربى ي�شعى �إىل حتقيقها. فهالاَّ   
تعرفنا على جانب من تلك �لأهد�ف؟

يف �صبيل اإنفاذ روؤية املركز، وحتقيق ر�صالته املن�صودة، و�صع   
املركز ن�صب عينيه عدة اأهداف ا�صرتاتيجية على الأ�صعدة 
البحثية، والأكادميية، واملجتمعية، �صمن خطة طويلة الأمد 
ذات جدول زمني حمدد. من تلك الأهداف على �صبيل املثال: 
املتخ�ص�صة،  الندوات  واإقامة  الدولية،  املوؤمترات  عقد   
واللجان  املراكز  مع  امل�صرتكة  والثقافية  العلمية  والفعاليات 

الثقافية باجلامعة.
كذلك من اأهداف املركز تقدمي ال�صت�صارات العلمية للمعنيني   
وخارجها،  اجلامعة  داخل  وال�صردية  الل�صانية  بالدرا�صات 
واإ�صدار دورية ثقافية تخت�ض بالدرا�صات الل�صانية وال�صردية.
�إن�شائه حتى  �أجنزها �ملركز يف منذ  �أبرز �لأن�شطة �لتي  ما   

�لآن؟
بعدة  نه�ض  فقد  للمركز  �لق�شري  �لعمر  من  �لرغم  على   

فعاليات و�أن�شطة حملية وعاملية، منها: 
)الرواية  بعنوان  لل�صرديات  الأول  الدويل  املوؤمتر  عقد   -
�صهر  يف  وذلك  جديدة(  نقدية  وروؤى  اآفاق  اخلليجية- 
العلمية  الندوات  املركز عددا من  2022م، كما قدم  مار�ض 
الل�صانية  الدرا�صات  جمال  يف  والثقافية  املتخ�ص�صة، 
اأعالم النقاد والباحثني  وال�صردية، ا�صت�صاف لها عدًدا من 

يف دولة الإمارات ويف العامل العربي.
فعاليات  عدة  اإقامة  يف  املركز  �صارك  اجلامعة  حميط  ويف   -
اللجنة  ومع  املعلومات،  وم�صادر  املكتبة  مع  بالتعاون  ثقافية 
الو�صل(  )قّراء  م�صابقة  اآخر  كان  باجلامعة،  الثقافية 
هذا  عامنا  من  الأول  الدرا�صي  الف�صل  نهاية  اإىل  املمتدة 
مع  بالفائدة على طلبة اجلامعة،  عاد  2023/2022م، مما 

احلظوة ب�صراكة فاعلة من اأع�صاء هيئة التدري�ض بالكلية.
علمية  حما�صرة  املركز  قدم  املا�صي  اأكتوبر  �صهر  يف  و   -
الروائي(  املنجز  يف  البينية  )الدر�صات  بعنوان  متخ�ص�صه 
اأ.د.  هو  �صعود  امللك  جامعة  من  والروائي  الناقد  فيها  حا�صر 
اأبو املعاطي الرمادي، كما قدم يف �صهر نوفمب حما�صرة اأخرى 
بعنوان )الدرا�صات البينية يف املنجز الل�صاين العربي املعا�صر( 
ال�صلطان  جامعة  من  احل�صني  الكبري  عبد  اأ.د.  فيها  حا�صر 

مولي �صليمان باململكة املغربية. ول تزال الفعاليات م�صتمرة.

خمططات  �أية  و�ل�شردية  �لل�شانية  �لدر��شات  ملركز  هل   
م�شتقبلية؟ و�إن كان، فما �أهمها؟

هناك خطة زاخرة بالفعاليات والأن�صطة التي يخطط املركز   
الدويل  املوؤمتر  مقدمتها  يف  اجلامعي،  العام  هذا  لإقامتها 
الثاين لل�صانيات املزمع عقده يف الثاين من �صهر يونيو عام 

2023م.

فعاليات  لبقية  التنفيذي  اجلدول  انتظام  عن  ف�صال  هذا،   
املركز واأن�صطته املختلفة.

�لتعليمية(  للعملية  �لرئي�شة  �ملكونات  �أحد  هو  )�لطالب   
فهل طلبة �جلامعة من �لفئات �مل�شتهدفة لأن�شطة �ملركز؟ 

وكيف ميكنهم �لإ�شهام يف فعالياته؟
ل �صك اأن الطلبة -خا�صة طلبة الدرا�صات العليا- لهم حظ   
امل�صتهدفة  الفئات  اأبرز  من  فهم  املركز،  اأن�صطة  من  موفور 
وامل�صاركة  احل�صور  فيمكنهم  جهات،  عدة  من  وذلك  فيها، 
اأو  ح�صوريا  املركز،  يعقدها  التي  والندوات  املحا�صرات  يف 
نقدية  لديهم من منجزات  ما  تقدمي  كما ميكنهم  ُبعد؛  عن 
اأ�صاتذة  طريق  عن  املركز  ليقيمها  �صردية؛  اإبداعات  اأو 
)العمل  املركز  اأهداف  فمن  اأخرى  ومن جهة  متخ�ص�صني، 
الل�صانية  بالدرا�صات  ال�صلة  ذات  امل�صاقات  تطوير  على 
بالنفع  يعود  مما  وهذا  اجلامعة(،  برامج  يف  وال�صردية 

املبا�صر على طلبة اجلامعة.
�متد�د  له  �أم  �جلامعة؟  د�خل  حم�شور  �ملركز  ن�شاط  هل   

خارجها؟
وعاملية،  حملية  مناف�صة  اإليها  املركز  يطمح  التي  املناف�صة   
لذلك من املهم الإ�صارة يف هذا ال�صدد اإىل اأن املركز ي�صعى 
جاهدا ل�صت�صافة قامات يف املجالني الل�صاين وال�صردي من 
خارج اجلامعة �صواء كانوا من داخل الدولة اأو من خارجها، 
وفعاليات مركز  باأن�صطة  النتفاع  فاإن  الطلبة  ناحية  اأما من 
جامعة  طلبة  على  يقت�صر  ل  وال�صردية  الل�صانية  الدرا�صات 
الو�صل وحدهم، بل املجال متاح ملن يف خارجها؛ ذلك اأن من 
املواهب  لدعم  ت�صجيعية  جائزة  )ا�صتحداث  املركز  اأهداف 
ال�صابة يف املجالني الل�صاين وال�صردي نقًدا، واإبداًعا( لكافة 

الطلبة اجلامعيني بدولة الإمارات العربية املتحدة.
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��شرت�تيجي  هدف  �ملجتمع  خدمة  �أن  �إىل  قبل  من  �أ�شري   
رفيع، فكيف ي�شهم �ملركز يف خدمة �ملجتمع؟

هذا �صحيح، وخدمة املجتمع لها �صور �صتى:  
املجتمع  وال�صردية  الل�صانية  الدرا�صات  ف مركز  يعرِّ فعندما   
بالدر�ض  الرتقاء  يف  وال�صردية  الل�صانية  الدرا�صات  باأهمية 
املحا�صرات  خالل  من  اأي�صا،  والقدمي  بل  احلديث،  اللغوي 

والندوات املتاحة جلميع احل�صور، فهذه خدمة للمجتمع.
اجلامعة  من  تعليمي  منتج  تخريج  يف  املركز  ي�صهم  وعندما   
يدرك م�صتجدات الدرا�صات املتخ�ص�صة والبينية يف ميداين 

الل�صانيات وال�صرديات، فهذه خدمة للمجتمع.
ال�صردية  املواهب  ل�صتيعاب  �صدره  املركز  يفتح  وعندما   
خدمة  فذلك  اجلامعات  من  غريها  ويف  الو�صل  جامعة  من 

للمجتمع.
هيئات  مع  وا�صرتاتيجية  علمية  �صراكات  يعقد  وعندما   
مما  فذلك  املركز  باهتمامات  �صلة  ذات  علمية  وموؤ�ص�صات 

يرثي البيئة املجتمعية.
�إىل �أي حد يبلغ �أفق �لتعاون بني مركز �لدر��شات �لل�شانية   
باحلقل  �ملعنية  و�لعاملية  �ملحلية  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شردية، 

�لعلمي نف�شه؟ وكيف ميكن تطوير هذ� �لتعاون؟
املوؤ�ص�صات  مع  ال�صرتاتيجية  وال�صراكات  العلمي  التعاون   
من  رئي�ض  هدف  والعاملية  املحلية  والهيئات  واملختبات، 
ي�صعى  التي  وال�صردية  الل�صانية  الدرا�صات  مركز  اأهداف 
جاهدا اإىل حتقيقها منذ اإن�صائه؛ فهو �صمة الع�صر، وغر�ض 
مثمر يف البيئة العلمية اجلادة، ملا يكتنزه من تبادل للخبات، 
ونتائجهم،  الآخرين  والإفادة من جتارب  للمعارف،  وتالقح 
املوقف  اإدراك  من  بالآخرين  التوا�صل  يتيحه  ا  عمَّ ف�صال 
العلمية  النه�صة  خارطة  من  املركز  ملوقع  الب�صري  والتقييم 

احلديثة.
ما �لآمال �لتي تتطلع �إد�رة �ملركز �إىل حتقيقها يف �مل�شتقبل   

�لقريب، و�لبعيد؟
يطمح املركز اإىل تنفيذ م�صروعات تطويرية م�صتدامة، ذات   
نفع عام، واأثر علمي باٍق، نحو: اإن�صاء قاعدة بيانات لل�صانيني 
وال�صرديني العرب، تو�صيع اأفق التعاون مع املوؤ�ص�صات العاملية 
مبكانة  املركز  يحظى  اأن  م�صرتكة،  بحثية  فرق  خالل  من 

مرموقة بني املراكز النظرية حملًيا وعاملًيا.

�لو�شل؛  جامعة  لطالب  تقدميها  تود  �لتي  �لن�شيحة  ما   
لتعزيز �شلتهم باملركز؟

ي�صيعوا  األ  والطالبات  الطلبة  وبناتي  لأبنائي  ن�صيحتي   
فر�صة التفاعل البّناء مع مركز الل�صانيات وال�صرديات، واأل 
وحترير  العلم،  طلب  �ُصبل  ي�صت�صعبوا  اأو  جهدهم،  ي�صتقّلوا 
العقل، والتوا�صل بني عاملهم الداخلي املح�صور يف الدرا�صة 
الثقافات،  كافة  على  املنفتح  اخلارجي  والعامل  الأكادميية، 
اللغة  اإىل  ب�صبب  منها  كل  يت�صل  التي  اجلديدة  والتيارات 

العربية وعلومها.
واأخرًيا، اأبثها ن�صيحة عامة �صادقة للجميع: عليكم بالقراءة   
املركز  هو  وها  �صبيال،  اإليها  ا�صتطعتم  ما  اجلادة  والقراءة 
د لكم الطريق، وي�صل ما انقطع بينكم وبني ذلك العامل  ُيعبِّ

الرحيب.
داعيا اهلل للجميع دوام التوفيق والرفعة التميز.  

�قتبا�شات: 
نوعي  علمي  مركز  والل�صانية  ال�صردية  الدرا�صات  مركز   -
متخ�ص�ض ُيعنى بالدرا�صات الل�صانية، والدرا�صات ال�صردية 
والإبداعي،  النقدي،  امل�صتوى  على  وتطبيًقا،  تنظرًيا 

والتعليمي.
بعدة  نه�ض  فقد  للمركز  الق�صري  العمر  من  الرغم  على   -

فعاليات واأن�صطة حملية وعاملية.
هناك خطة زاخرة بالفعاليات والأن�صطة التي يخطط املركز   -

لإقامتها هذا العام اجلامعي.
الطلبة -خا�صة طلبة الدرا�صات العليا- لهم حظ موفور من   -

اأن�صطة املركز.
املركز ي�صعى جاهًدا ل�صت�صافة قامات يف املجالني الل�صاين   -

وال�صردي.
املوؤ�ص�صات  مع  ال�صرتاتيجية  وال�صراكات  العلمي  التعاون   -
وهو  الع�صر  �صمة  والعاملية  املحلية  والهيئات  واملختبات، 

هدف رئي�ض من اأهداف املركز.
يطمح املركز اإىل تنفيذ م�صروعات تطويرية م�صتدامة، ذات   -

نفع عام.
ن�صيحتي للطلبة والطالبات األ ي�صيعوا فر�صة التفاعل البّناء   -

مع مركز الل�صانيات وال�صرديات، ونحن نرحب بهم دائًما.
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نشرة أخبار جامعة الوصل

يف  �لدكتور�ه  درجة  على  جي،  ب�شمه  ح�شني  حممد  �لباحث  ح�شل 

�لقاعة  يف  ح�شورًيا  ناق�شها  �لتي  ر�شالته  عن  و�لنقد،  �لأدب  تخ�ش�ض 

�لعامة بجامعة �لو�شل، يوم �لثالثاء �ملو�فق 13-12-2022م، وعنو�نها: 

بجائزة  �لفائزة  �لرو�يات  �لعربية،  �لرو�ية  يف  �لتجريبي  )�لنزوع 

�لبوكر حتى عام 2020م - �أمنوذًجا( بتقدير " جيد جًد� ". تكونت جلنة 

�ملناق�شة من: �أ.د حممد عبد �حلي - جامعة �لو�شل - رئي�ًشا ومناق�ًشا 

د�خلًيا، �أ.د. حممد �لقا�شي - جامعة منوبة، تون�ض - مناق�ًشا خارجًيا، 

�لر�شيد  �أ.د.  د�خلًيا،  مناق�ًشا   - �لو�شل  جامعة   - رحماين  �أحمد  �أ.د. 

بو�شعري جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة دكتوراه عن “النزوع التجريبي يف الرواية العربية”

جلنة �ملناق�شة 
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يف  �ملاج�شتري  درجة  على  �لني�ض،  �حلكيم  عبد  حممد  �لباحث  ح�شل 

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

07-12-2022م،  �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �لو�شل،  بجامعة  �لعامة  �لقاعة 

تاأليف:  �ملختلفة  �مل�شائل  يف  �مللتقطة  �لدرر  كتاب  )خمت�شر  وعنو�نها: 

عبد �لعزيز بن �أحمد بن �شعيد �لدمريي �ملعروف بالديريني ت : 694هـ 

در��شة وحتقيق( بتقدير " ممتاز ". تكونت جلنة �ملناق�شة من: �أ.د. �إياد 

�أحمد حممد - جامعة �لو�شل - رئي�ًشا ومناق�ًشا د�خلًيا، د. �أحمد خليفة 

�ل�شرقاوي - جامعة طيبة، �ملدينة �ملنورة - مناق�ًشا خارجًيا، �أ.د. حممد 

عا�شور �أحمد - جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة ماج�صتري  عن “خمت�صر كتاب الدرر امللتقطة يف امل�صائل املختلفة..”

جلنة �ملناق�شة 


