
Issue No. 8 - February 2023 العدد 8 - فبراير newsletter@alwasl.ac.ae

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل



Issue No. 8 - February 2023 العدد 8 -  فبراير newsletter@alwasl.ac.ae 2

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

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

1123

26

6

32 25

اقراأ يف هذا العدد

جامعة  �شيافة  يف  مربوك  جودة  د.  �أ.   
�لو�شل 

يف  برج�س  جالل  و�لرو�ئي  �لكاتب   
�لو�شل جامعة  �شيافة 

�شندوق  �إىل  زيارة  يف  �جلامعة  طالبات   
�لوطن باأبوظبي

طالبات �جلامعة يحرزن �ملركز �لثاين يف   
جائزة غرفة �ل�شارقة للمبدعني بالتعاون 

مع جامعة �ل�شارقة

بيت  �لأدب..   - م�شيئة  �إمار�تية  جنوم   
�لق�شيد - �لدكتورة بديعة �لها�شمي

مركز بحوث �لذكاء �ل�شطناعي خلدمة   
 ... �لو�شل  بجامعة  �لإن�شانية  �لعلوم 

قفزة نحو �مل�شتقبل
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جامعة الو�صل نغٌم على وتر الّريادة ...

 .. و�أماًل  تفاوؤًل  ُح  ين�شَ َم�ْشَهٌد   .. و�لإر�دة  بالعزم  ُمكلَّلٌة  ِجباٌه   .. �شامقٌة  ٌة  همَّ
لها الدرا�سي الثاين، الذي انطلق مفَعًما بر�ؤى اجلامعة  هذه حاُل جامعة الو�سل يف ف�سْ
ًقا تطلُّعاتها. اإذ تطمح جامعة الو�سل اإىل اأن تكون لرباجمها �قدراتها البحثّية  قِّ �ُمَ
اإىل تقدمي برامج غري ربحّية ذات جودة عالّية  ت�سعى  اإقليميًّا �د�ليًّا، كما  ال�سدارة 
املحّلي  العمل  ل�سوق  �سة  متخ�سّ كوادر  لتاأهيل  العليا؛  �الدرا�سات  البكالوريو�س  يف 
ال�سراكة  �تنمية  الإبداعي،  الفكر  �تطوير  البحثّية  القدرات  �تعزيز  �الإقليمي، 

املجتمعّية يف بيئة جامعّية تّت�سم بالأ�سالة �احلداثة �البتكار.
ميدان  يف  الكثرية  اإ�سهاماته  اإىل  املاجد  جمعة  معايل  اجلامعة  موؤ�ّس�س  اأ�ساف  �قد 
قرائح  ت�ستنه�س  عام،  ّكل  �سعرية يف  م�سابقة  باإقامة  اإ�سهاًما جديًدا  الرتبوي  العمل 
الطلبة ال�سعرية �ُتعّزز ر�ح البتكار، فال�سعر �سّيد الفنون �ديوان العرب. ُي�سرف على 
تنفيذها �سنويًّا �سعادة مدير اجلامعة اأ. د. ممد اأحمد عبد الرحمن بر�ؤية حكيمة 

�راأي �سديد. يف هذا احَلراك الثقايّف يكون بيت الق�سيد حا�سرًا بكّل األقه، فرنى اأقالمًا جديدة ي�سيل مدادها، �َنَف�َسًا �سعرّيًا يتحّرك 
يف اأطراف الق�سيدة املتوّهجة بر�ح اإبداعية ... 

�كَدْيَدِنها لتحقيق الريادة، ت�سعى جامعة الو�سل بجهٍد حثيٍث ملواكبة التطّورات العاملّية، �ياأتي يف مقّدمتها علم الذكاء ال�سطناعي؛ 
الذي يرمي اإىل فهم طبيعة الذكاء الإن�ساين؛ �لأن ن�سر ثقافة الذكاء ال�سطناعي يف املجتمع الإماراتي عمل د�ؤ�ب �اختيار جمتمعي 
�سات جزء من هذا الن�سيج املجتمعي الواعي، فقد مّت اإن�ساء هذا  اأ�سا�س يف الد�لة، �جامعة الو�سل مبا فيها من مراكز بحثية �تخ�سّ
املركز بقرار من �سعادة مدير اجلامعة اأ. د. ممد اأحمد عبد الرحمن يف مطلع عام 2022م؛ ل�ستيعاب اأحدث اجتاهات الذكاء 
ال�سطناعي مبا ُيّثله من ا�ست�سراف امل�ستقبل �مبا تتيحه ا�ستخداماته من تقنيات رقمية عالية التطّور، �الإفادة منها يف العلوم 

الإن�سانية ... 
له اجلباه؛ فقد  تنحني  فوزًا  اأْثَمَر  �ت�سجيع،  لهم من دعم  توّفره  �ما  الو�سل لطلبتها،  توليه جامعة  الذي  الكبري  اإنَّ هذا الهتمام 
اأحرَزْت طالباتنا املركز الثاين على م�ستوى جامعات الد�لة يف م�سابقة جائزة غرفة ال�سارقة للمبدعني، التي اأُقيمت بالتعا�ن مع 

جامعة ال�سارقة �سمن فعاليات املنتدى الد�يل الثامن لالبتكار �ريادة الأعمال. 
�ا�ستكماًل مل�سرية اجلامعة يف دعم الأفكار البتكارية، فقد اأقامت اجلامعة معر�س "الو�سل تبتكر"؛ افتتحه �سعادة مدير اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور ممد اأحمد عبد الرحمن، �تعّرف من خالله على ابتكارات طلبة اجلامعة، م�سيًدا بجهودهم التي ت�سعى اإىل البحث 
املجتمع  ُي�سهم يف خدمة  �اقعًا  لتكون  �اإنتاجها  البتكارات  بت�سويق هذه  الهتمام  اإىل  �دعا  املجتمع،  �اقع  عن حلول مل�سكالت من 

�تنميته...
9 من مار�س، �هي مو�سمة بـــ:   -  �تتكّلل جهود جامعة الو�سل البحثّية بانعقاد الند�ة الد�لية للحديث ال�سريف يف 8 

" �شرعّية  و�شو�بط  كونّية  قيم   .. �لنبوّية  �ل�ّشّنة  يف  �لإن�شان  " �إن�شانية 
�سة يف علوم ال�ّسّنة �بني م�سكالت الواقع �م�ستجّداته  �تنبع اأهمّية الند�ة من �سعيها للربط بني الق�سايا العلمية الدقيقة �املتخ�سّ
املعا�سرة. �ا�ست�سعارًا من القائمني على مركز ال�ّسّنة النبوية يف جامعة الو�سل بقيمة اإن�سانية الإن�سان يف البناء احل�ساري، فقد جاء 
ة من  مو�سوع الند�ة يف هذه الن�سخة احلادية ع�سرة ليكون ما�لة جاّدة �هادفة لت�سليط ال�سوء على اأهّم القيم �ال�سوابط امل�سَتَمدَّ

فة، التي من �ساأنها اأن ت�سون كرامة الإن�سان �حتفظ اإن�سانّيته...  ال�ّسّنة النبوّية امل�َسرَّ
دامت جامعة الو�سل �سرحًا ح�سارّيًا �ساخمًا يزخر بكّل ما يرفد املجتمع �ي�سهم يف خدمته �تطّوره .

د. نغم عثمان
رئيس هيئة التحرير
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الرحمن مدير جامعة  اأحمد عبد  الدكتور ممد  الأ�ستاذ  ا�ستقبل �سعادة 
الو�سل �سباح يوم الثنني املوافق 20-2-2023م مبكتبه الأ�ستاذ الدكتور 
جودة مرب�ك عميد كلية الآداب جامعة بني �سويف الأ�سبق، �عميد املعهد 
من  عدد  مناق�سة  اللقاء  خالل  �متت  �الآداب،  �الثقافة  للرتاث  العايل 
اأكاديي  تعا�ن  �اتفاقيات  تفاهم  مذكرات  اإبرام  اإمكانية  منها  الق�سايا 
�علمي، �اإن�ساء برامج �سراكة بني اجلامعة �عدد من اجلامعات امل�سرية، 
ل�سوؤ�ن  اجلامعة  مدير  نائب  توكال  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  اللقاء  ح�سر 

العلمي. البحث 

اأ. د. جودة مربوك يف �صيافة جامعة الو�صل
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نّظمت جامعة الو�سل بالتعا�ن مع موؤ�س�سة الإمارات لالآداب، �مهرجان طريان الإمارات لالآداب، �سباح الثالثاء 
�لرو�يــــة؟" قدمها الكاتب جالل  نقــــر�أ  1 فرباير 2023م يف القاعة العامة باجلامعة جل�سة اأدبية بعنوان: "ملــاذ� 

�لور�ق". برج�س، احلائز على اجلائزة العاملية للر�اية العربية )البوكر( عام 2012م عن ر�اية "دفاتر 

ح�سر اجلل�سة الأ�ستاذ الدكتور/ممد اأحمد عبد الرحمن، مدير اجلامعة، الذي ت�ساءل عن د�ر الإر�ساد الذي 
اأعمال  من  ينا�سبه  ما  منها  �يختار  الأرفف،  اإىل  ليوجهه  اجلامعة  طالب  اإىل  برج�س  جالل  اأ.  يقّدمه  اأن  يكن 

ر�ائية ترتقي به، �ت�سهم يف ت�سكيله العلمي �املهني.

بوجه  ت�سهم  التي  املهمة  ال�سر�ريات  من  �عنا�سر�سكانه  �سكنوه،  من  �تاريخ  املكان،  معرفة  باأن  الكاتب  �اأجاب 
اأ�سا�سي يف بناء هوية الإن�سان ��سخ�سيته.

�يف ختام اجلل�سة فتح باب النقا�س �املداخالت للحا�سرين من الأ�ساتذة �الطلبة...

ح�سر الفعالية عميد �سوؤ�ن الطلبة، �عدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية �الإدارية، �طلبة اجلامعة �طالباتها.

الكاتب والروائي جالل برج�س 
يف �صيافة جامعة الو�صل

�أ. د. حممد �أحمد عبد �لرحمن - مدير �جلامعة �لكاتب و�لرو�ئي �أ. جالل برج�س
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املوافق  يوم اخلمي�س،  الو�سل، �سباح  الرحمن، مدير جامعة  اأحمد عبد  الدكتور/ ممد  الأ�ستاذ  افتتح 
9-2-2023م يف القاعة العامة م�سر�ع ريادة الأعمال لطالبات برنامج اإجناز للتاأهيل ل�سوق العمل، فرع 

م�ساريع  حول:  املقدمة  امل�ساريع  �متحورت  الربنامج،  لطلبة  التخرج  ملتطلبات  حتقيًقا  ياأتي  الذي  دبي، 
ت�سنيع العطور �ال�سموع باأ�سكال جذابة �ر�ائح عطرية، �م�ساريع الر�سم �ت�سميم علب الهدايا، �م�سر�ع 
احللوى، التي تعتمد يف مكوناتها على املواد الطبيعية، �م�سر�ع القهوة اليابانية، �م�سر�ع ال�ساي بنكهات 

جديدة �مبتكرة، �م�سر�ع �رق العنب الذي يتميز بنكهات متعددة غري تقليدية جديدة.

�قد ثمن �سعادة مدير اجلامعة بدعم معايل جمعة املاجد لربنامج اإجناز الذي يهدف اإىل تاأهيل املواطنات 
ك�سمة  برز  الذي  �البتكار  الإبداع  اإىل  النتباه  لفتا  الطالبات  بجهود  �اأ�ساد  العمل،  �سوق  يف  للمناف�سة 
مواقع  يف  لن�سرها  ��سيلة  امل�ساريع  لهذه  يكون  اأن  �سر�رة  على  اأي�سا  اأكد  �قد  امل�ساريع،  كل  يف  �ا�سحة 

التوا�سل الجتماعي، �تعريف الآخرين بها.

كما نوه مدير اجلامعة اإىل �سر�رة توثيق هذه الأعمال يف جملة خا�سة، اأ� كتيب �سغري؛ لتكون اأمنوذجا 
لالبتكار، �لتحفز الطلبة يف ال�سنوات ال�سابقة �الالحقة على �سر�رة التميز �الإبداع �التطوير.

ريادة الأعمال يف جامعة الو�صل
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الرحمن،  عبد  اأحمد  ممد   / الدكتور  الأ�ستاذ  افتتح 
مدير اجلامعة، �سباح يوم اخلمي�س، املوافق 23-2-2023م 
"�لو�شل تبتكر"، حيث تعرف  العامة معر�س  القاعة  يف 
�ا�سل  ر�بوت  �منها:  ابتكارات طلبة اجلامعة،  اأهم  على 
�مظلة  ال�سطناعي،  الذكاء  بحوث  مركز  مع  بالتعا�ن 
اإىل حل مبتكر  اإ�سافة  الذكي،  ال�سباحة  ال�سالم، �حمام 
بالطائرات،  الطيور  ا�سطدام  عن  الناجتة  للكوارث 

�اخلزانة الإلكرت�نية � بدلة العمال.

�اأ�ساد مدير اجلامعة بابتكاري "كن عوًنا" � "فلرت تنقية 
الهواء من الغازات ال�سامة �الدخان الناجت عن احلريق" 

�هما البتكاران احلا�سلني على املركز الثاين يف م�سابقة 
ال�سارقة،  جامعة  مع  بالتعا�ن  للمبدعني  ال�سارقة  جائزة 

لالبتكار امل�ستدام �العام.

التي متيزت  بابتكارات طلبة اجلامعة  اإعجابه  اأبدى  كما 
اإىل  املجتمع. �دعا  �اقع  بالبحث عن حلول مل�سكالت من 
�اقًعا  لتكون  �انتاجها  البتكارات  هذه  بت�سويق  الهتمام 

ي�سهم يف خدمة املجتمع �تنميته.

اأ�ساتذة  من  �عدد  اجلامعة  مدير  نواب  املعر�س  ح�سر 
اجلامعة �طلبتها.

معر�س الو�صل تبتكر 



Issue No. 8 - February 2023 العدد 8 -  فبراير newsletter@alwasl.ac.ae 8

Al Wasl University Newsletter

نشرة أخبار جامعة الوصل

على  الثاين  املركز  الو�سل  جامعة  طالبات  اأحرزت 
غرفة  جائزة  م�سابقة  يف  الد�لة  جامعات  م�ستوى 

ال�سارقة للمبدعني

�سمن  ال�سارقة  جامعة  مع  بالتعا�ن  اأقيمت  التي 
�ريادة  لالبتكار  الثامن  الد�يل  املنتدى  فعاليات 
2023- املوافق  الأربعاء  يوم  �سباح  الأعمال، 

الطالبات  من  جمموعتني  تكرمي  مت  حيث  15-2م، 
الفائزات يف امل�سابقة، �قد ح�سلت املجموعة الأ�ىل 
امل�ستدام،  البتكار  م�سار  يف  الثاين  املركز  على 

طالبات اجلامعة يحرزن املركز الثاين
يف جائزة غرفة ال�صارقة للمبدعني بالتعاون مع جامعة ال�صارقة

�املجموعة الثانية على املركز الثاين يف م�سار البتكار 
العام.

مدير  الرحمن،  عبد  ممد  د.  اأ.  هناأ  جانبه  من 
اإىل  م�سرًيا  الإجناز،  هذا  على  الطالبات  اجلامعة، 
�ت�سجيعهم  الطلبة  دعم  على  الو�سل  جامعة  حر�س 
جهود  ن  �ثَمّ �الإبداع،  �البتكار  الأعمال  ريادة  على 
القائمني على هذه اجلائزة التي تدعم مواهب الطلبة 
لد�لة  الر�سيدة  القيادة  ر�ؤية  يحقق  مبا  �قدراتهم، 

الإمارات العربية املتحدة.
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نظم ق�سم اللغة العربية �اآدابها بالتعا�ن مع اللجنة الثقافية باجلامعة اأ�سبوحة �سعرية 

اأبوظبي  هيئة  من  ال�سعراء  اأمري  جائزة  على  احلائز  جانب،  عالء  الدكتور  لالأ�ستاذ 

16-2-2023م  املوافق  اخلمي�س  يوم  �سباح  �ذلك  2013م،  عام  �الرتاث  للثقافة 

بالقاعة العامة. 

األقى الدكتور عالء جانب فيها عدًدا من ق�سائده يف مدح الر�سول ممد )(، كما 

قدم ق�سيدة عن الإمارات ج�سد فيها حبه لد�لة الإمارات. 

ح�سر الأ�سبوحة نواب مدير اجلامعة �عميد كلية الآداب �عدد من اأ�ساتذة اجلامعة 

�طالباتها.

اأ�صبوحة �صعرية 
لل�صاعر الدكتور عالء جانب يف جامعة الو�صل
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ينّظمه  الذي  املفتوح  اليوم   2023-1-24 الثالثاء  يوم  �سباح  الو�سل  جامعة  طالبات  من  �فد  زار 
جمل�س  ع�سو  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  �ح�سور  رعاية  حتت  �لوطن"  "�شندوق 
الوطن  �سند�ق  )اإ�سهامات  بعنوان:  الوطن  �سند�ق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الت�سامح،  �زير  الوزراء، 
الوفد  �سم  اأبوظبي،  املعار�س-  اأر�س  يف  الإمارات(  �بنات  اأبناء  اأمام  املنتج  العمل  فر�س  توفري  يف 
الطالبية  ال�سوؤ�ن  ق�سم  رئي�س  رقية اجلناحي،  �الأ�ستاذة  ب�سناق،  اأحمد  الدكتور  الطلبة  �سوؤ�ن  عميد 

باجلامعة، �الأ�ستاذة �سريفة عبد الرحمن، �عدًدا من طالبات اجلامعة. 

�ريادة  اخلا�س،  القطاع  يف  التوظيف  فر�س  منها؛  الفعاليات  من  عدد  على  املفتوح  اليوم  ا�ستمل 
التي  القطاع اخلا�س  �سركات  اأبرز  املعر�س  للتوظيف، كما �سّم  امل�ستقبلية  �الآفاق  النا�سئة،  الأعمال 
لأعمال  الداعمون  �ال�سركاء  ال�سند�ق  يّولها  التي  الأعمال  ريادة  جناح  �ق�س�س  املواطنني  توّظف 

ال�سند�ق. 

طالبات اجلامعة يف 
زيارة اإىل �صندوق الوطن باأبوظبي
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زار �فد من جامعة الو�سل �سباح يوم اخلمي�س املوافق 2-2-2023م، �سفارة جمهورية كازاخ�ستان، 

العليا، �الأ�ستاذ علي احلو�سني رئي�س ق�سم  اإبراهيم ربابعة عميد الدرا�سات  الوفد الدكتور  �سم 

الت�سال املوؤ�س�سي �الإعالم، �كان يف ا�ستقبال الأ�ستاذ ر�ان جومابيك القن�سل العام جلمهورية 

كازاخ�ستان �من�سق املكتب الثقايف بال�سفارة.

تنا�ل اللقاء التعريف بجامعة الو�سل �موؤ�س�سها معايل جمعة املاجد رئي�س جمل�س الأمناء، �براجمها 

الأكاديية املعتمدة من �زارة الرتبية �التعليم، �مت التباحث حول �سبل التعا�ن لزيادة ا�ستقطاب 

حكومية"  "جامعة  نور مبارك يف كازاخ�ستان  �التن�سيق مع جامعة  للجامعة.  �انت�سابهم  الطلبة 

لبحث التعا�ن يف كلية الفقة � اأ�سوله � كلية الآداب يف جمالت البحث العلمي � الدرا�سات العليا. 

زيارة وفد اجلامعة اإىل �صفارة جمهورية كازاخ�صتان
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جنوم اإماراتية م�صيئة
الأدب.. بيت الق�صيد

الدكتورة بديعة الها�صمي
حاورتها: �شباح ديبي - طالبة ماج�شتري يف ق�شم �لنقد �لأدبي

نظره" يف  مهمة  بحثية  ورقة  كل  يجعل  مرة،  كل  يف  جديد  طرح  تقدمي  يف  ورغبته  �لباحث  "�شغف 

�لأ�شا�شي  �حلافز  معرفة  يف  بالرغبة  �شعرت  لطاملا 
و�لد�فع �لإبد�عي عند كل باحث، وعند كل �أديب، وعند 
كل معلم، لكن �أن جتتمع هذه �لأمور يف �شخ�شية و�حدة! 

�إذن فلقد وقعت على كنز عظيم.. 

ر�فقوين يف هذ� �حلو�ر �ملاتع مع �شخ�شية علمية و�أدبية 
و�إ�شهاماتها  و�أدبيتها،  بثقافتها  علينا  �أطلت  مبدعة، 

�لفريدة يف �لنقد �لأدبي..

�شباح دببي
�لدكتورة بديعة �لها�شمي

دكتورة بديعة، عرفينا بنف�شك يف �شطور.  

اأعمل  احلديث.  �النقد  الأدب  يف  �باحثة  اأكاديية   
برتبة اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم اللغة العربّية �اآدابها يف 
بجامعة  �الجتماعية  الإن�سانية  �العلوم  الآداب  كلية 
�الند�ات  املوؤمترات  من  عدد  يف  �ساركُت  ال�سارقة. 
�امللتقيات  �الأم�سيات  �الد�لية،  املحلّية  العلمية 
الثقافية. كما اأ�سرُف على الر�سائل العلمّية يف مرحلتي 
�اآدابها  العربية  اللغة  ق�سم  يف  �الدكتوراه  املاج�ستري 
من  عدد  يف  حتكيم  جلنة  ع�سو  ال�سارقة.  بجامعة 

جائزة  منها:  �الثقافية،  الأدبّية  �امل�سابقات  اجلوائز 
لطيفة  �جائزة  اخلليجية،  املراأة  لإبداعات  ال�سارقة 
للثقافة  حميد  بن  را�سد  �جائزة  الطفولة،  لإبداعات 
ينظمها  التي  الق�سرية  الق�سة  �م�سابقة  �العلوم، 
مركز حمدان لإحياء الرتاث، �م�سابقة جنمة القراءة 
الطفل،  لكتاب  ال�سارقة  �جائزة  ال�سارقة،  بجامعة 
�جائزة ال�سارقة لالإبداع العربي �غريها. كما ن�سرُت 
عدًدا من املقالت الأدبية �النقدية يف املجالت الأدبية 
جمالت  يف  من�سورة  علمّية  اأبحاث  �يل  �الثقافية، 

علمّية مّكمة.
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الأطفال  الوطنّية يف ق�س�س  "الهوية  اإ�سداراتي:  من   
نقدّية.  درا�سة  املتحدة"-  العربية  الإمارات  د�لة  يف 
درا�سة  العربي-  اخلليج  يف  ا  جدًّ الق�سرية  "الق�سة 
ا  جدًّ ق�سرية  ق�س�سية  جمموعة  فنّية".  تاأ�سيلّية 
بعنوان "مدٌّ �َجْزر". ق�س�س لالأطفال: عبق املا�سي، 

ليلة الوفاء، رحلة اإىل املتحف، حكاية الألوان الأربعة.
 .2018 حا�سلة على جائزة را�سد للتفوق العلمي عام   
�ال�سباب  الثقافة  بوزارة  الق�سرية  الق�سة  �جائزة 
�تنمية املجتمع بد�لة الإمارات )املركز الثاين(، الد�رة 
لأع�ساء  ال�سارقة  جامعة  �جائزة   .2015 ال�سابعة 
يف   2020/2019 لعام  املتمّيزين  التدري�سية  الهيئة 

جمال "خدمة اجلامعة �املجتمع".
حدثينا عن خربتك �لعلمية و�لعملية.  

اللغة  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س  درجة  على  ح�سلت   
درجتي  �على  الو�سل.  جامعة  من  �اآدابها  العربية 
جامعة  من  �النقد  الأدب  يف  �الدكتوراه  املاج�ستري 
الو�سل كذلك، فاأنا ابنة هذا ال�سرح الأكاديي العريق 

�كلي فخر بهذا النتماء.
عملت منذ 2014 �حتى 2018 برتبة ما�سر يف ق�سم   
اللغة العربية �اآدابها يف جامعة ال�سارقة، �حينها كنت 
التدري�س  التوفيق بني  الدكتوراه، �مل يكن  اأعّد ر�سالة 
اهلل  من  �توفيق  بتي�سري  �لكن  �سهاًل.  اأمًرا  �الدرا�سة 
-تعاىل- كانت مناق�سة الدكتوراه يف بداية عام 2018 
ترقيتي  كانت  �بعدها  امتياز.  بتقدير  عليها  �ح�سلت 

اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد �هلل الف�سل �املنة.
ما هي �أهم ورقة بحثية قمِت بكتابتها وملاذ�؟  

اأظن اأن الإجابة عن هذا ال�سوؤال لي�ست بهذه ال�سهولة.   

اأعتقد اأن �سغف الباحث �رغبته يف تقدمي طرح جديد 
يف كل مرة، يجعل كل �رقة بحثية مهمة يف نظره، يبذل 
فيها جهده ليتمّيز يف طرحه �معاجلة الإ�سكاليات التي 
يف  ي�سب  جديًدا  رافًدا  �لي�سيف  الدرا�سة،  تتنا�لها 
نهر املعرفة الإن�سانّية، فال يكرر ما جاء يف الدرا�سات 

ال�سابقة.
�أين جتدين نف�شك �أكرث، يف �لنقد �أم يف �لق�شة �أم يف   

�لتدري�س؟
اأجد نف�سي مع الأدب دائًما، �مبا اأن الأدب هو العن�سر   
امل�سرتك بني هذه املجالت الثالثة؛ فاأنا اأحبها جميًعا 
�هي غاية ما اأريد. ففي النقد اأنا اأ�اجه الن�س الأدبي 
فاأنا  الق�سة  اأكتب  �عندما  �تقييًما،  �درا�سة  حتلياًل 
اأدّر�س يف ق�سم  اأنني  اإنتاج الن�س الأدبي، �مبا  اأحا�ل 
اللغة العربية �اآدابها، فهذا يعني اأنني اأقراأ الأدب مع 
نف�سي  يف  يبعث  �هذا  مًعا.  �ندر�سه  �نتذ�قه  طلبتي 

ال�سر�ر د�ن �سك..

�لق�شة  عامل  يف  �لأوىل  جتربتك  عن  �أخربينا   
لالأطفال.

ر�سالة  اأجنز  كنت  فعندما  جتريًبا،  كانت  بالفعل  هي   
ق�س�س  يف  الوطنية  "الهوية  مو�سوع  يف  املاج�ستري 
اّطلعت  املتحدة"،  العربية  الإمارات  د�لة  يف  الأطفال 
على مناذج كثرية من ق�س�س الأطفال. �قراأت ما يزيد 
اأبحث فيها عن الهوية الوطنّية  200 ق�سة. كنت  عن 
�مالمها ��سماتها. فتولدت عندي رغبة يف اأن اأكتب 
ا تعزز هويته الوطنّية، �تغر�س  للطفل الإماراتي ق�س�سً
يف �جدانه حب �طنه �النتماء اإليه. فكتبت بالتزامن 
4 ق�س�س،  مع اإجناز الر�سالة، �على فرتات متقاربة 

“�أنا �بنة جامعة �لو�شل هذ� �ل�شرح �لأكادميي 
�لعريق وكلي فخر بهذ� �لنتماء ”

“جامعة �لو�شل �شرح �أكادميي متميز �أ�ش�شه 
رجل حمب للعلم و�لثقافة، �أمد �هلل  معايل جمعة 

�ملاجد بال�شحة و�ل�شعادة. ”
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“بحثي عن �لهوية �لوطنية ومالحمها و�شماتها 
يف �لعمل �لرو�ئي وّلد لدي �لرغبة يف �لكتابة 

للطفل �لإمار�تي ”

“يا طالب جامعة �لو�شل... �أنتم تنعمون 
بالدر��شة يف �شرح �أكادميي مميز، فهي فر�شتكم 

�لذهبية للنهل من �لعلوم و�ملعارف ”

الألوان  �"حكاية  املتحف"،  اإىل  "رحلة  عنا�ينها: 
�كنت بني  الوفاء".  �"جزر  الوفاء"،  �"ليلة  الأربعة"، 
تنقيحها  على  �اأعمل  قراءتها،  اأعيد  �الأخرى  الفينة 
�تعديلها. اإىل اأن قراأت يوًما اإعالًنا عن جائزة الق�سة 
الق�سرية التي كانت تطرحها �زارة الثقافة يف الد�لة، 
�كان من �سر�طها: اأن ُتربز الق�س�س الهوية �النتماء 
اإىل الوطن، فتقدمت بها اإىل امل�سابقة، �كانت مفاجاأة 
كان  الأ�ىل.  الفئة  الثاين عن  باملركز  يل حينما فزت 
ذلك عام 2015 يف الد�رة ال�سابعة من اجلائزة. �قد 

حظيت الق�س�س بالطباعة �الن�سر من قبل الوزارة. 
كيف تختارين مو�شوعات �أور�قك �لبحثية؟  

احلديث،  �النقد  بالأدب  متعلقة  البحثية  اهتماماتي   
املتعلقة  الق�سايا  اأعالج  اأن  املرحلة  هذه  يف  �يهمني 
بالأدب الإماراتي خا�سة �اخلليجي على �جه العموم، 
فالأدب يف اخلليج العربي بحاجة اإىل درا�سة �مواكبة 
نقدية �اأكاديّية، يف ظل ت�سارع الإنتاج الأدبي، ب�سبب 
�فرة ��سائل الن�سر احلديثة يف هذا الع�سر. �ما زال 
هذا املجال تربة خ�سبة �بحاجة اإىل اأبحاث اأكاديّية 
�درا�سات متعمقة. �يف الوقت نف�سه تن�سب اهتماماتي 
املرتبط  �الأدب  �ثقافته،  الطفل  اأدب  على  البحثية 
بالأدب  يعرف  ما  �هو  ���سائطه،  احلديثة  بالتقنية 

الرقمي اأ� التفاعلي.
الوا�سح  الأثر  الو�سل  جامعة  يف  لدرا�ستي  كان  �قد   
�الد�ر الكبري يف توجيه اهتماماتي البحثية، اإذ كانت 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  �سعادة  توجيهات 
على  دائًما  الأفا�سل  �اأ�ساتذتنا  عبدالرحمن  ممد 
باملجتمع،  الوطيدة  العالقة  ذات  املو�سوعات  اختيار 

�التي تخدمه �تقدم الر�ؤى اجلديدة ب�ساأنه.
�ملوؤمتر�ت  يف  للم�شاركة  �ملثالية  �لطريقة  هي  ما   

و�ملجالت �ملحكمة من خالل خرب�تك �لأكادميية؟
احلر�س على متابعة الدعوات التي تن�سرها املوؤ�س�سات   
الن�سر  �متابعة  املختلفة،  الأبحاث  �مراكز  الأكاديية 
قدر  الباحث على  املحكمة، جتعل  املجالت  العلمي يف 
املو�سوعات احلديثة يف جمال  جيد من الطالع على 
الت�سا�ؤل  جمال  اأمامه  يفتح  ما  �هو  التخ�س�س، 
اإىل  ي�سيف  بحثي  اإنتاج  اأجل  من  �البحث  �التفكري 

اجلهود ال�سابقة �يبني عليها. 

كلمة �أخرية تن�شحني بها طلبة جامعة �لو�شل.  
متمّيز،  اأكاديي  �سرح  يف  بالدرا�سة  تنعمون  اأنتم   
اأ�س�سه رجل مب للعلم �الثقافة، معايل ال�سيد جمعة 
اأمده اهلل بال�سحة �ال�سعادة �العافية- �هو  املاجد - 
مل يبخل يوًما على اأبنائه الدار�سني يف هذه اجلامعة. 
كما اأنكم ماطون باأف�سل �سبل الرعاية �الدعم، �سواء 
اإدارة اجلامعة القديرة بقيادة حكيمة من �سعادة  من 
الهيئة  اأ� من  اأ.د ممد عبدالرحمن،  مدير اجلامعة 
فر�ستكم  فهي  فيها.  العلماء  �الأ�ساتذة  الأكاديية 
من  �ال�ستفادة  �املعرفة،  العلوم  من  للنهل  الذهبية 
كل ما ينح �يوفر لكم من �سبل طلب العلم. ا�ستمتعوا 
اجلد  على  �احر�سوا  �متّيز�ا،  درا�ستكم  ب�سنوات 

�الجتهاد. �فقكم اهلل �حفظكم جميًعا.
ن�سكر الدكتورة بديعة على هذه اللمحات القيمة التي   
نحو  بداأ بحفر طريقه  باحث  لدى كل  �ستجد طريقها 

النقد �الإبداع.
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امل�صابقة ال�صعرية بجامعة الو�صل
اأمل يتجدد 

يف هذا العدد نلتقي بالدكتور عبد اهلل 
طاهر احلذيفي ليحدثنا عن امل�صابقة 

ال�صعرية املخ�ص�صة لطلبة جامعة 
الو�صل ويف البداية �صاألناه

د. عبد �هلل طاهر �حلذيفي 

متى بد�أ هذ� �لن�شاط �لأدبي يف �جلامعة وما �لدو�فع   
�لتي دعت �إليه؟ فاأجاب:

العربية  الإمارات  لد�لة  احل�سارية  النه�سة  اإطار  يف   -
املهرجانات  اإقامة  ي�سهد  الثقايف  العمل  اأخذ  املتحدة 
الأدبية �ال�سعرية يف اجتاهات عديدة، يف العقد الأ�ل 
من هذا القرن؛ من ذلك ظهور م�سابقة �ساعر املليون، 
�جائزة  )اأبوظبي(،  يف  ال�سعراء،  اأمري  �م�سابقة 
ال�سعرية  �املهرجانات  دبي،  يف  القراآين  الإعجاز 
اأ�ساف  الثقايف  اجلو  هذا  يف  ال�سارقة،  يف  �الر�ائية 
موؤ�س�س اجلامعة معايل جمعة املاجد اإىل اإ�سهاماته يف 
اجلائزة  هذه  اإن�ساء  �التعليمي  الرتبوي  العمل  ميدان 
)امل�سابقة ال�سعرية ال�سنوية( بكلية الدرا�سات �سابقا، 
جامعة الو�سل حاليا، �ذلك يف عام 2007م �خ�س�س 

تنفيذها  على  �قام  اإماراتي،  درهم  األف  خم�سني  لها 
ممد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  �سنويا 
عام  منها  الأ�ىل  امل�سابقة  �جرت  الرحمن،  عبد 

2007-2008م.

ما �أهد�ف �مل�شابقة على �مل�شتوى �لرتبوي و�لفني؟  

اكت�ساف  اأبرزها  من  اأ�سا�سية  اأهداف  للم�سابقة   -
القدرات ال�سعرية لدى طلبة اجلامعة �هم على مقاعد 
الدرا�سة خالل برامج البكالوريو�س �الدرا�سات العليا، 
النتاجات  ا�ستعرا�س  خالل  من  القدرات  هذه  ��سقل 
بني  �اإ�سهارهم  للم�سابقة،  يتقدم  َمن  لكل  ال�سعرية 
اإقامة  خالل  من  اجلامعي،  الف�ساء  يف  زمالئهم 
الأ�ساتذة  اأمام  ال�سعرية  ق�سائدهم  لإلقاء  مهرجان 
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قدرًة  املواهِب  لأكرِث  �احلكم  الطلبة،  زمالئهم  �اأمام 
على بناء الق�سيدة ال�سعرية.

ما طبيعة �مل�شابقة و�أنو�ع �لأ�شعار �لتي تقدم فيها؟  

قبول  التحكيم  جلان  تبنت  امل�سابقة  تاأ�سي�س  منذ   -
�هي:  احلا�سر،  الع�سر  يف  امل�سهورة  ال�سعر  فنون 
الطابع  ذات  النبطية  �الق�سائد  الف�سيحة  الق�سائد 
الإماراتي، �ق�سيدة التفعيلة، �الق�سيدة النرثية، �يف 
الأ�ساتذة  من  امل�سابقة  جلنة  اجلامعة  ُل  ت�سكِّ عام  كل 
الت�سجيل  بداية  عن  الإعالن  �يتم  املتخ�س�سني، 
للم�سابقة، �تقوم اللجنة با�ستقبال ما ينتجه الطلبة من 
�سعر باأ�سكاله املذكورة، ثم تقوم بعمل لقاءات بالطلبة 
املعنيني �اأكرث املتقدمات من الطالبات نظرا لعددهن 
اإن�سادهن،  اإىل  ال�ستماع  �يتم  اجلامعة،  يف  الغالب 
��زنا  لغويا،  تالفيه  يكن  ما  تاليف  نحو  �توجيههن 
امل�سابقة،  قبل موعد مهرجان  �يكون ذلك  �ت�سويرا، 

�يتم ت�سنيف الق�سائد بح�سب م�ستوياتها الفنية.

ما �ملعايري �لفنية للتحكيم؟   

للم�سابقة  املقدمة  للق�سائد  التحكيم  اأهم معايري  من   -
ال�سعرية اأْن تراعي معايري ال�سعر الأ�سا�سية، باأن تكون 
ى له  كما قال ال�سابق عن ال�سعر اأنه: "قوٌل موز�ٌن مقفَّ
معنى" �القول الذي هذه �سفته ل يُكوُن �سعًرا اإل عندما 
يجمع الوزن �القافية �املعنى، اإىل جانب لغٍة جمازّيٍة؛ 
�ا�ستعارات  ت�سبيهات  من  فنية  َوٍر  �سُ على  حتتوي 
الف�سيُح  يكوَن  �اأْن  الأخرى،  القول  �فنون  �كنايات، 
منه ��سعُر التفعيلة �سليَم الرتاكيِب اللغويِة؛ �الإمالئيِة 
ال�سعراِء،  الطلبِة  اإىل  اللجنة  تتعرَف  �اأْن  �النحوية، 
اإليهم  الطلبة  به  يتقدم  انت�ساِب ما  اأ�سالة  �تتاأكد من 
اأنف�سهم، نظرا لكرثة النتحال يف الوقت الراهن، �اأْن 

يكون معربا عن م�ستوياتهم �قدراتهم.

هل لطول �لق�شيدة وق�شرها �أهمية يف �حلكم عليها؟  

على  زادت  ما  الق�سيدَة  اأنَّ  راأ�ا  قد  القدماء  كان   -
بيتا  اأكرث من خم�سني  تبلغ  �تطول حتى  اأبياٍت،  �سبعِة 
�بح�سب غزارة �سعرية ال�ساعر، �مع هذا فالقادر من 
الطلبة على التدفق ال�سعري تزيد ق�سيدته اأحيانا على 
ن النوعي هو  ع�سرين بيتا. �يظلُّ املعيار الكيفي، �التمكُّ

الفي�سل، �سواء طالت الق�سيدة اأ� ق�سرت.

ما ن�شيب �ملو�شوعات �لوطنية يف �أ�شعار �مل�شرتكني؟  

تت�سدر املو�سوعات الوطنية ق�سائد املجتمع الطالبي   -
منابع  من  نهلوا  �قد  الطلبة  ياأتي  اإذ  اجلامعة،  يف 
الرتبوية  املناهج  خالل  من  يكفي،  ما  الوطن  حب 
الو�سل  فجامعة  هذا  �مع  املدار�س  يف  يتلقونها  التي 
�الحتفالت  املهرجانات  باإقامة  الوطنية  املكانة  تعزز 
اخلطابية �الفنية، �اإبراز الفرحة باملنا�سبات الوطنية 
كاليوم الوطني الثاين من دي�سمرب من كل عام، �كذا 
تراب  عن  الدفاع  )يوم  �هو  ال�سهيد  �يوم  الَعَلم،  يوم 
الوطن الغايل(، �الإ�سادة بالقيادة الر�سيدة، �القادة 
�التقدم  ال�سالم،  �اإف�ساء  ال�سعادة،  �اأيام  املوؤ�س�سني، 
العلمي �احل�ساري للد�لة، تليها املو�سوعات الإن�سانية 
الفرد،  حياة  هموَم  ت�سور  التي  ال�سخ�سية  �سيما  �ل 
فنحن يف بيئة طالبية �سبابية ذات هموم تتطلع لتحقيق 

الوئام �املحبة �ال�سعادة...

توزيع �جلائزة:  

م�ستويات  على  اجلائزة  من  ت�سجيعية  مبالغ  توزع   -
ترى  ما  �بح�سب  الثالث،  اإىل  الأ�ل  من  الفائزين، 
املراكز  يف  ي�سبح  الأحيان  من  كثري  يف  اإذ  اللجنة؛ 
مركز  كل  يف  اأي  الطالبات،  من  �ستٌّ  الأ�ىل  الثالثة 
جتاهل  يتم  ل  اأنه  اإىل  اجلامعة  مدير  �ي�سري  اثنتان، 
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باأنها  تت�سف  امل�سابقة  مادامت  املتبقية،  امل�ستويات 
ت�ستنه�س الهمم اإىل قول ال�سعر، �لهذا ُينُح غالبا لكل 
�موا�سلة  املعنوية،  رفع  بهدف  رمزي،  مبلغ  م�ساركة 
مدير  لأن  ذلك  القادمة،  الأعوام  يف  للت�سابق  الرغبة 
اجلامعة ينظر لالأمر بعني اخلبري يف الرتبية �التعليم، 
الرتقاء  يف  د�ر  من  للحوافز  يكون  ما  يدرك  الذي 
هذه  اأثمرت  �قد  �سنة،  بعد  �سنة  الدار�سني،  مب�ستوى 
النظرة ترقًبا م�ستمرا من قبل الطلبة ملو�سم امل�سابقة، 
الطلبة،  �سوؤ�ن  عميد  �يقوم  فيه،  الفعالة  �امل�ساركة 
مبتابعة هذا الن�ساط الثقايف اخلالق منفذا توجيهات 

مدير اجلامعة.

�إقبال �لطلبة على �مل�شاركة يف تز�يد �أو تناق�س؟  

2008 حتى العام 2018   - �سارت امل�سابقة منذ 2007   -
- 2019م، �سريا متناميا، �فاَز فيها باملراكز املتقدمة 

العام  �يف  طالبة،   70 من  قريب  الطالبات  من  عدد 
الإغالق...  مدة  جرت  2020م   -  2019 الدرا�سي 
فتوقفت  كر�نا  جائحة  ب�سبِب  ُبعد  عن  �التعليم 
عادت  طبيعته  اإىل  التعليم  عاد  اإْن  ما  لكن  امل�سابقة، 
امل�سابقة ال�سعرية اإىل ممار�سة فعالياتها، �هي حاليا 
يف عامها الرابع ع�سر، �مل تتناق�س اأعداد امل�ساركات 
�اإمنا هي يف منو �زيادة، �قد ا�ستقبلت اللجنة يف هذا 
طور  يف  �هي  طالبة،  ع�سرة  اثنتي  م�ساركات  املو�سم 

الإعداد لالإن�ساد التجريبي اأمام اللجنة.

هل يخ�ش�س �إ�شد�ر ديو�ن لأ�شعار �مل�شابقة؟  

�ستظل اجلامعة ترعى طالبها بتخ�س�ساتهم املتعددة،   -
�تقدم لهم الرعاية من خالل اأف�سل الكوادر التعليمية 
�احلوافز  العليا،  �الدرا�سات  البكالوريو�س  برامج  يف 
باأقالم  تتم  التي  الإ�سدارات  ذلك  �من  الت�سجيعية، 

ال�سنوية،  الطلبة  منتدى  جملة  ذلك  من  الطلبة، 
ت�سدر  التي  اجلامعة  اأخبار  ن�سرة  �سمن  �اأخبارهم 
قامت  فقد  ال�سعري  امل�سابقة  نتاج  �عن  �سهريا، 
اجلامعة باإ�سدار ديوان من اأ�سعار الطلبة حتت عنوان: 
2020م  )هم�س القوايف( �قد �سدر بحلة جميلة عام 
الطالبات، يف  ق�سائد  من  ق�سيدة،   68 على  �ا�ستمل 
َم له �سعادة مدير اجلامعة بكلمة قال  153 �سفحة، قدَّ

جمال  اللغة  فنوِن  من  غريه  مع  ال�سعُر  "�سيظلُّ  فيها: 
للتعبري الراقي، الذي ل غنى عنه، �لهذا ا�ستغل عليه 
�نقده،  ببحثِه  اجلامعاُت  �اهتمت  �النقاد،  الدار�سون 
بالثقافة  هم  �مدِّ به،  املعنيني  الطلبة  مدارك  �تو�سيع 
اللغوي،  املعجم  باإثراء  النهو�س  على  ت�ساعدهم  التي 
�قال  �عر��سه.."  ال�سعر  �مو�سيقى  النظم،  �طرق 
�ي�ستمل  اأيدينا  بني  الذي  الديوان  هذا  "�ما  اأي�سا: 
اأنثوية،  �سبابية  ق�سيدة  ��ستني  ثماٍن  على  دفتيه  بني 
الة، �هذا الن�ساط  اإل ثمرة من ثمار هذه اجلائزة الفعَّ

اخلالق.." 

هل من كلمة للم�شاركني يف �مل�شابقة؟   

با�سم جلنة امل�سابقة ال�سعرية اأقول للطلبة امل�ساركني يف   -
امل�سابقة �الراغبني بال�سرتاك، هلموا اإىل هذا امل�سهد 
بها  تفخر�ن  التي  فجامعتكم  الرائع  ال�سعري  الثقايف 
القادرين  النجباء  من  تراكم  اأن  ي�سرها  بكم  �تفخر 
اأ�  اأنتم على مقاعد الدرا�سة فيها  على العطاء، �سواء 
اأْن َبَزَغت جنوُمكم فيها، �اأ�سبحتم يف  تخرجتم، بعد 
�ت�سدر�ن  �ستى،  جمالت  يف  تبدعون  العمل،  ميادين 
من  الو�سل  جامعة  لكم  قدمت  مبا  �تفخر�ن  ال�سعر، 
�د�ل  الوطن  �سماء  يف  تتاألق  اأ�سماءكم  جعلت  معارف 

جمل�س التعا�ن.
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مركز بحوث الذكاء ال�صطناعي خلدمة العلوم الإن�صانية 
بجامعة الو�صل ... قفزة نحو امل�صتقبل

د. منجي عبد �حلميد �لعمري

�لو�شل لو�شم  �لذي �ختارته جامعة  �أّن �ل�شم  يبدو   
�ملركز  ريادة  ويعك�س  فريد  ��شم  �لبحثّي  �ملركز  هذ� 
ما  على  تعّرفنا  �أن  ميكن  فهل  �خت�شا�شه،  وطر�فة 

ميّيزه؟

يف  منت�سرة  البحثّية  املراكز  اإن�ساء  تقاليد  اأّن  احلقُّ   
عن  دائمًا  تبحث  الو�سل  جامعة  لكن  اجلامعات،  كّل 
جمال  يف  عريقة  جامعة  اأّنها  �مبا  �الريادة.  التمّيز 
العلوم الإن�سانية �يف نف�س الوقت تر�سم لنف�سها طريق 
التكنولوجّيات  باأ�سباب  �الأخذ  �التحديث  الريادة 
عما  خمتلف  مركز  اإن�ساء  يف  فّكرْت  فقد  املعا�سرة 
الذكاء  بحوث  بني  اجلمع  يف  رائدًا  يكون  �سائد،  هو 
ال�سطناعي �توظيفها خلدمة ق�سايا العلوم الإن�سانية. 
�قد اأُْن�ِسَئ هذا املركز بقرار من �سعادة مدير اجلامعة 

الأ�ستاذ الدكتور: ممد اأحمد عبد الرحمن يف مفتتح 
حديث  يزال  ل  املركز  اأّن  يعني  �هذا   .2022 �سنة 
تاأ�سي�سه لكن �سيكون  اإْذ مل مت�س �سنة على  التاأ�سي�س 
له �ساأن كبري يف الربط بني العلوم الإن�سانية �تطبيقات 
الذكاء ال�سطناعّي. �نحن نطمح اإىل اأن يكون املركز 
الإماراتي  العلمي  املجتمع  يف  البارزة  العالمات  من 

�العربي. 

ل �شّك �أّن للمركز روؤية حمّددة ي�شتند �إليها لتحديد   
�أهد�فه. فما هي معامل هذه �لروؤية؟

ُندرك متاًما يف جامعة الو�سل اأن املركز اأُْن�ِسَئ ليكون   
الذي ذهب  الإماراتي  املجتمع  �حاله من حال  رائًدا، 
التقنيات  �ا�ستخدام  التحديث  م�سرية  يف  بعيًدا 

�لكربى  �لتحديثّية  �لتوّجهات  �لو�شل يف  تنخرط جامعة 
لدولة �لإمار�ت �لعربّية �ملّتحدة. وقد �أف�شت تلك �لتوّجهات 
�ل�شطناعّي  �لذكاء  لهند�شة  �لنطاق  و��شع  ��شتخد�م  �إىل 
و�لبحث  �لتعليم  م�شاريع تطوير  دوًر� مركزّيا يف  و�إيالئه 
�لوطنّي  �للتز�م  هذ�  و�شمن  �لعاّمة.  و�خلدمات  �لعلمي 
من  فريًد�  �أبحاث  مركز  بدبي  �لو�شل  جامعة  �فتتحت 
خلدمة  �ل�شطناعّي  �لذكاء  بحوث  يف  ا  �شً متخ�شّ نوعه، 
�لعلوم �لإن�شانّية. وقد حاورت ن�شرة �أخبار جامعة �لو�شل 
مدير �ملركز �لدكتور منجي عبد �حلميد �لعمري؛ لنتعرّف 
و�أهد�فه  وروؤيته  �جلديد  �لبحثي  �ملركز  هذ�  خ�شو�شية 

�مل�شتقبلية.
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اجلديدة يف جميع املجالت. �قد ر�سمت اإدارة اجلامعة 
طريًقا دقيًقا لتحقيق هذه الريادة باجلمع بني جمالني 
الإن�سانية  العلوم  تطورات  اأحدث  ا�ستيعاب  خمتلفني؛ 
مبا تقت�سيه من مناهج �نظريات �اآراء، �ا�ستيعاب اآخر 
اجتاهات الذكاء ال�سطناعي مبا يثله من ا�ست�سراف 
مل�ستقبل الإن�سان �مبا تتيحه ا�ستخداماته من تقنّيات 

رقمّية عالية التطّور. فلي�ست الريادة يف تقاليد جامعة 
الآخرين يف  ن�سبق  اأن  اإىل  �سعي  الو�سل حينئذ جمّرد 
الربط بني الأمرين فح�سب، بل يف اأن ناأخذ بالأ�سباب 
امل�سر�ع.  هذا  زخم  �على  ريادتنا  على  حتافظ  التي 
�عامليًا،  اإقليميًا  الر�اد  من  نكون  اأن  حّقا  اأردنا  فاإذا 
يوؤِثر ال�سهولة �ل  اأْن نختار طريقا ل  اإل  اأمامنا  فلي�س 

يتهّيب التحدّيات. 

تبدو روؤية �ملركز عالية �لطموح ولكن �أل يجعل هذ�   
�لطموح �أهد�فه عالية �ل�شقف؟ 

اإنَّ جناح العزم على حتقيق هذه الر�ؤية ل يكون برفع   
لتحقيقها.  ��سائل  باإيجاد  بل  فقط  التحديات  �سقف 
الو�سائل  ا�ستنبطنا  كبرية  الأهداف  كانت  �متى 
ثقافة  هي  ذلك  على  ي�سجعنا  �ما  باإجنازها،  الكفيلة 
العلمي  املجتمع  حتّرك  التي  �التميز  �الإبداع  العمل 
ذلك  من  �فري.  حظ  ذلك  يف  �جلامعتنا  الإماراتي، 
نوعية  بحثية  م�سر�عات  اإجناز  اإىل  ي�سعى  املركز  اأّن 
يف جمالت الل�سانيات �الأدب �النقد �التعليم �العلوم 
ال�سرعية �املكتبية اعتماًدا على الأد�ات الرقمية التي 
تتيحها هند�سة الذكاء ال�سطناعي. �اإذا كانت اأهداف 

الذكاء  تقنيات  ا�ستثمار  على  تقوم  الأ�سا�سية  املركز 
ال�سطناعي فاإن غايتنا هي تقدمي حلول لالإ�سكاليات 
الإن�سانية،  �سات  التخ�سّ يف  الباحثني  تعرت�س  التي 
جامعة  منت�سبي  بني  ال�سطناعي  الذكاء  ثقافة  �ن�سر 
عرب  يتّم  ذلك  �كل  �اإداريني،  �باحثني  طلبة  الو�سل 
اإقامة ر�ابط ت�ساركية مع املوؤ�س�سات �املنظمات املهتمة 

بالذكاء ال�سطناعي �تطبيقاته. 

�لأهد�ف �لكربى �لتي حتدثت عنها ل ميكن �لو�شول   
خطة  لديكم  فهل  �إ�شرت�تيجي  تخطيط  دون  �إليها 

تر�شم �خلطوط �لعري�شة لهذ� �مل�شروع �لطموح؟

لي�س  الو�سل  جامعة  يف  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  اإّن   
جمرد �سعار يرفع بل هو ممار�سة عريقة �كل مراكز 
الإ�سرتاتيجي  بالتخطيط  تهتم  لدينا  �اجلودة  البحث 
�لها خطة مرجعية. �هذا املركز يتبع �فق تلك التقاليد 
اآليات علمية ن�سع مبوجبها اأهدافا اإ�سرتاتيجية خلطتنا 

ثم نبحث عن كل ممهدات النجاح لتحقيقها �برجمة 
لأهدافها.  املحّققة  �امل�ساريع  �الفعاليات  الأن�سطة 
�نحن اإذ نر�سم مبقت�سى هذا التخطيط اأهدافا كربى 
ت�سورا  �ن�سع  اأجنزناه  ما  مدة  كل  بعد  نقي�س  فاإننا 

ملزيد من التطوير �الطموح �النجاعة.

من  جمموعة  لنف�سه  املركز  ��سع  الإطار  هذا  �يف   
��ر�سات  ند�ات  اإقامة  منها  الإ�سرتاتيجية؛  الأهداف 
�سني  املتخ�سّ بني  الرقمّية  الثقافة  لن�سر  تدريب 
الإن�سانّيات  يف  الباحثني  �ا�ستكتاب  الإن�سانّيات  يف 

“�ملركز خمتلف عما هو �شائد ور�ئد يف �جلمع 
بني بحوث �لذكاء �ل�شطناعّي وتوظيفها خلدمة 

�شائر �لعلوم �لإن�شانّية.”

“مل مت�س �شنة على تاأ�شي�س �ملركز و�شيكون له 
�شاأن يف �لربط بني �لعلوم �لإن�شانّية وتطبيقات 

�لذكاء �ل�شطناعّي.”
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جمال  يف  �درا�سات  بحوث  لإجناز  �احلا�سوبّية 
الإن�سانّية،  العلوم  يف  املطّبق  ال�سطناعي  الذكاء 
جمال  يف  البحث  اإليه  ل  تو�سّ ما  باأحدث  �التعريف 

جمال  يف  ا�ستخداماته  �تي�سري  ال�سطناعي،  الذكاء 
تنظيم موؤمترات بحثية �عقد  اإىل  اإ�سافة  الإن�سانيات 
التطبيقات  تقييم  يف  �ال�سرتاك  تعا�ن  اتفاقيات 
�سمنت  �قد  الإن�سانية،  العلوم  يف  امل�ستخدمة  الذكية 
ثم  للمركز،  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  يف  الأهداف  هذه 
جمل�س  مثل:  املتخ�س�سة،  املجال�س  من  اعتمدت 

املركز، �جمل�س البحث العلمي، �جمل�س اجلامعة. 

و�لثقافية  �لعلمية  �أن�شطتها  يف  �لو�شل  جامعة   
متجذرة يف جمتمعها �لإمار�تي �لن�شيط فهل يوجد 
�ملركز  �هتمام  يربط  ما  و�أهد�فه  �ملركز  ن�شاط  يف 

بخ�شو�شية �ملجتمع �لإمار�تي؟ 

املتينة  الأ�س�س  بالتاأكيد. فمن  هذا يف �سلب اهتمامنا   
الإماراتي  املجتمع  خدمة  هي  املركز  عليها  قام  التي 
على اأكرث من �سعيد. �اإذا كان الرتاث الإماراتي الغني 
بال�سرد �ال�سعر �الفن �الثقافة ي�سّكل معينا لهتمامات 
العلوم الإن�سانية فقد جعلنا من اأهدافنا الإ�سرتاتيجية 
احل�ساري  الرتاث  من  جوانب  َرْقَمَنة  يف  ال�سرتاك 
ال�سطناعي؛  الذكاء  بتكنولوجّيات  �ربطه  الإماراتي 
حتقيقها  ننوي  كثرية  اأفكار  ال�سدد  هذا  يف  �لدينا 
�باحثينا  التي متيز طلبتنا  البتكار  ر�ح  اعتمادا على 

عالقات  تتيحها  التي  الوا�سعة  لالإمكانيات  �ا�ستثمارا 
ت�سرتك معنا يف  التي  البحثية  املوؤ�س�سات  ال�سراكة مع 
بالعلوم  اأ�  ال�سطناعي  بالذكاء  اأ�  بالرتاث  الهتمام 

الإن�سانية.

�لذكاء  ثقافة  ن�شر  يف  �ملركز  �إ�شهام  عن  حتدثتم   
�أمر  �لتكوين وهو  �ملركز حديث  �أن  �ل�شطناعي مع 
كيف  متنوعة،  م�شتقبلية  وفعاليات  وقًتا  يتطلب 
ينظر �ملركز �إىل �ل�شبل �لكفيلة بتحقيق هذ� �لهدف 

م�شتقبال؟

الإماراتي  املجتمع  يف  ال�سطناعي  الذكاء  ثقافة  ن�سر   
اأ�سا�سّي  عمل د�ؤ�ب �ن�ساط تراكمي �اختيار جمتمعي 
يف د�لة الإمارات العربية املتحدة، �اجلامعة مبا فيها 
الن�سيج  �سات جزء من هذا  من مراكز بحثية �تخ�سّ
املجتمعي الن�سيط. �لعّل اأ��سح الأدلة على ذلك تدرج 
الد�لة يف تكري�س ثقافة الذكاء ال�سطناعي منذ بداية 
التحّول  م�سر�ع  بانطالق  �الع�سرين  احلادي  القرن 
لتوفري  الذكّية  احلكومة  مب�سر�ع  مر�ًرا  الرقمي، 
اخلدمات العامة ب�سكل ذكي الذي اكتمل �سنة 2017، 
بالعتماد  ال�سخم  امل�ستقبلّي  امل�سر�ع  اإىل  ��سول 
�سمن  ال�سطناعّي  الذكاء  اإ�سرتاتيجّية  على  الكامل 

مئوّية الإمارات �سنة 2071م. 

هذه  من  جزء  ذكرُت،  كما  الو�سل  جامعة  يف  �نحن    
منذ  املركز  اأع�ساء  رّكز  �قد  املجتمعّية.  احلركّية 
البداية على خدمة هذه الثقافة املجتمعّية، من خالل 

“�ملركز ي�شعى �إىل �إجناز م�شروعات بحثية 
نوعية يف جمالت �لل�شانيات و�لأدب و�لنقد 

و�لتعليم و�لعلوم �ل�شرعية و�ملكتبية �عتماًد� على 
�لأدو�ت �لرقمية �لتي تتيحها هند�شة �لذكاء 

�ل�شطناعي.”

“غايتنا هي تقدمي حلول لالإ�شكاليات �لتي 
تعرت�س �لباحثني يف �لتخ�ش�شات �لإن�شانية، 
ون�شر ثقافة �لذكاء �ل�شطناعي بني منت�شبي 
جامعة �لو�شل طلبة وباحثني و�إد�ريني.”
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هذا  تدعم  �اأن�سطة  فعاليات  تنظيم  على  احلر�س 
املركز  افتتح  �قد  الواقع.  اأر�س  على  �تكّر�سه  التوّجه 
فعالّياته هذه ال�سنة بتنظيم ند�ة علمية بعنوان "الذكاء 
اأ�سا�سّية"  �تطبيقات  اأ�لية  مفاهيم  ال�سطناعي؛ 
التعريف  على  ترّكز  العنوان  ي�سري  كما  ند�ة  �هي 
�جمالت  مفاهيمه  خمتلف  يف  ال�سطناعي  بالذكاء 
ا�ستخدامه، مع الرتكيز طبًعا على ال�ستخدامات التي 
تّت�سل بالعلوم الإن�سانّية �فاء لر�سالة املركز �اأهدافه 

التي متّيزه. 

ر�بوت  ابتكار  م�سر�ع  على  املركز  جمل�س  �سادق  ثم    
طلبة  اأّن  لنثبت  الو�سل  جامعة  طلبة  باإ�سهام  يتكّلم 
الثقافة  هذه  من  �فري  حظ  لهم  الإن�سانية  العلوم 
عراقة  اإىل  ذلك  يف  �ا�ستندنا  احلديثة،  الرقمية 
اجلامعة يف ت�سجيع طلبتها على البتكار ��جود ح�سيلة 
من التطبيقات �البتكارات الذكّية التي ابتدعها طلبة 

�ساتهم. اجلامعة مبختلف اأجيالهم �تخ�سّ

�لرقمّية  �لتحّولت  �إىل  �ملركز  ينظر  كيف  ختاًما،   
�لتي ت�شهدها تقنّيات �لتعليم عموًما وما تاأثريها يف 

تكوين �لطلبة وم�شتقبلهم �ملهنّي؟

الرقمّية  التقنّيات  يف  كربى  حتّولت  العامل  �سهد  لقد   
جائحة  ب�سبب  الفرتا�سّي،  التعليم  يف  امل�ستخدمة 
فوجئت  قد  اجلامعات  من  كثري  كانت  �اإذا  كور�نا. 
فاإّن  عملّية  حلوًل  له  جتد  �مل  الوبائّي  الو�سع  بهذا 

“ي�شع �ملركز �لتحولت �لرقمية �شمن �هتمامه 
من خالل تركيزه على تقومي �لتطبيقات �ملتاحة 

ودر��شة �لإمكانيات �لتقنية �لذكية �لتي ميكن 
�لعتماد عليها لتطوير �لعملية �لتعليمية.”

جامعة الو�سل كانت على اأهبة ال�ستعداد للتعامل معه 
ب�سال�سة بف�سل تقاليدها يف ا�ستباق امل�سكالت �اإيجاد 
احللول. �ي�سع مركز بحوث الذكاء ال�سطناعي هذه 
التحّولت �سمن اهتمامه من خالل تركيزه على تقومي 
التطبيقات املتاحة �درا�سة الإمكانّيات التقنّية الذكّية 
التعليمّية.  العملّية  لتطوير  عليها  العتماد  يكن  التي 
�من املوؤكد اأن الطلبة بو�سفهم مور العملّية التعليمّية 
هم مركز هذه العملّية �مبتغاها، �لذلك يطمح املركز 
التطبيقات  اإىل  الرقمّية  اهتماماتهم  توجيه  اإىل 
�التكنولوجّيات �املهارات التي تفتح لهم اآفاقا جديدة 

يف �سوق العمل.

يف نهاية هذ� �للقاء نرتك لكم كلمة ختام توّجهونها   
�إىل طلبتنا.

اأ�سكركم على اإتاحة الفر�سة للتعريف باملركز �اأهدافه.   
الكرام  طلبتنا  اإىل  موجزة  كلمة  اأ�ّجه  اأن  �اأحّب 
تنه�س  املتطّورة  املجتمعات  اإّن  الكريات؛  �طالباتنا 
�على طلبتنا  التقنّي.  التطّور  باأ�سباب  �بالأخذ  بالعلم 
اأن يدركوا اليوم اأّنهم ينتمون اإىل جمتمع ي�سّجع كثريا 
على امتالك هذه الأ�سباب، �لي�س الذكاء ال�سطناعّي 
الع�سر  يف  التجّذر  عنوان  هو  بل  كماليات  جمّرد 
من  تتهّيبوا  �ل  باأ�سبابه  فخذ�ا  فيه،  التاأثري  �مقيا�س 
اإىل  يوؤّهلكم  متني  تكوين  من  به  تتمّتعون  فما  اأد�اته 
لتطبيقاته  امل�ستهلك  مرتبة  يف  ل  فاعلني  تكونوا  اأن 
�لعّل  الإ�سافة.  �يقّدم  �يبتكر  يبادر  من  مرتبة  بل يف 
لتقدمي  الأن�سب  املجال  هو  الإن�سانّية  العلوم  جمال 
اأ�  التقييم  اأ�  هذه الإ�سافة �سواء على �سعيد البتكار 
الو�سل مبا فيها من مراكز البحث  التطبيق. �جامعة 
التقنّية  �قدراتهم  خريجها  مهارة  على  دائًما  تراهن 

خلدمة املجتمع الإماراتّي.
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نّظم ق�سم الأن�سطة الطالبية بالتعا�ن مع العيادة اجلامعية بجامعة الو�سل ما�سرة توعوية 
يف  و�أثرها  �ل�شحية  "�لتغذية   : بعنوان  ُبعد  22-1-2023م عن  املوافق  الإثنني  يوم  م�ساء 

�ملناعة".  تعزيز 

اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  اجلامعية،  العيادة  طبيبة  مو�سى  مر�ة  الدكتورة  املحا�سرة  قّدمت 
�الأ�بئة، �تطرقت  الأمرا�س  ال�سحة اجليدة تكمن يف �جود نظام مناعي قوي يحمينا من 
جهاز  يف  �سلبي  تاأثري  لها  التي  الأطعمة  �جتّنب  متوازنة،  �سحية  �جبات  تنا�ل  �سر�رة  اإىل 
املناعة، �اأّكدت �سر�رة �سرب املاء؛ لأنه عن�سر اأ�سا�سي للحفاظ على مناعة �سحية، �ذكرت 

اأنواع الأطعمة �املاأكولت الغنية بالفيتامينات �املعادن ال�سر�رية للج�سم. بع�س 

�يف ختام املحا�سرة فتح باب النقا�س �الأ�سئلة للح�سور من ال�سادة اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
�طلبة اجلامعة �طالباتها.

التغذية ال�صحية واأثرها يف تعزيز املناعة
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الثالثاء  �سباح  بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  مع  بالتعا�ن  الطالبية  الأن�سطة  ق�سم  نّظم 

خمي�س  فاطمة  الأ�ستاذة  قدمتها  �لأ�شري"  "�لت�شامح   : بعنوان  ما�سرة  23-1-2023م 

جمدم، اخت�سا�سي اأ�ل توعية جمتمعية من هيئة تنمية املجتمع بدبي.

�سماحة  من  �مناذج  �سوًرا  �قدمت  �مفهومه،  الت�سامح  عن  مبقدمة  فاطمة  الأ�ستاذة  بداأت 

التي  التحديات  �تنا�لت  الت�سامح،  مفهوم  تر�سيخ  يف  الأ�سرة  د�ر  عن  حتّدثت  ثم  الإ�سالم، 

ا  يواجهها الت�سامح؟ �ختمت املحا�سرة بنبذة عن الآثار الإيجابية للت�سامح �ا�ستعر�ست ق�س�سً

�مناذج من الت�سامح، ثم ُفتح باب النقا�س �الأ�سئلة. ح�سر املحا�سرة عدد من اأع�ساء الهيئة 

التدري�سية �طلبة اجلامعة.

الت�صامح الأ�صري يف جامعة الو�صل
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نّظمت اللجنة الإعالمية يف املجل�س الطالبي ما�سرة افرتا�سية 
بعنوان: كن �شانع حمتوى مميز. �ذلك يف م�ساء يوم الأربعاء 
م�ساء  التا�سعة  اإىل  الثامنة  ال�ساعة  من   2023/01/25 املوافق 

عرب برنامج التيمز.

نبذة  باإعطاء  �بداأت  عو�س  هدى  الطالبة  املحا�سرة  �قدمت 
اأمل  الطالبة:  بداأت  بعدها  �اأهدافها،  الور�سة  عن  خمت�سرة 
�تكلمت  املحتوى؟  ما �سناعة  بعنوان:  باأ�ل مور  الكرمو  غنوم 

فيه عن: تعريف �سناعة املحتوى �اأهميته.

�سناعة  اأ�سا�سيات  عن  امل�سري،  �سفاء  الطالبة  حتدثت  ثم 
املحتوى، تكلمت فيه عن كيف علينا اأن منتلك ثقة �اأن يكون لدينا 

مهارة اإلقاء جيدة. 

�قدم الطالب: عمر ممد غزال، موًرا بعنوان: �سانع متوى 
�سخ�سي، �اأ�سار فيه اإىل اأنه حتى تكون �سانع متوى رائع فيجب 
�بحث  اطالع  على  �تبقى  متواك  �تفهم  جمهورك  تفهم  اأن 

دائمني.

كيف  عن:  مورها  �كان  ليلى،  فوؤاد  غنى  الطالبة:  حتّدثت  ثم 
�حتدثت  الهادف  املحتوى  معنى  فعرفت  هادًفا؟  متوى  اأ�سنع 

املحتوى  حتديد  خالل  من  هادف؛  متوى  �سناعة  كيفية  عن 
�طريقة اإي�سال املحتوى، �اجلمهور امل�ستهدف، �تقدمي متوى 

جيد �هادف.

املحتوى،  �سناعة  فن  مور:  اإبراهيم  اأفنان  الطالبة  �تنا�لت 
من  امل�ستفيدة  الفئة  �ما  املحتوى،  من  الغاية  عن  �حتدثت 

املحتوى، �الإخراج العامل للمحتوى.

�تلتها الطالبة: رنيم �سراج، �حتدثت يف مور عنوانه: �سخ�سيات 
موؤثرة �ملهمة يف عامل �سناعة املحتوى، �ذكرت فيه �سخ�سيات 
متوى  �ذات  موؤثرة  ��سخ�سيات  املحتوى،  �سناعة  عامل  يف 

هادف، متل غيث الإماراتي �اأحمد ال�سقريي �غريهم....

بفقرة  املحا�سرة  الدرغام  اأحمد  فاطمة  الطالبة  اأنهت  ثم 
اأ�سئلة عن �سناعة املحتوى، �كانت الأ�سئلة  اأ�سئلة، �قدمت �ستة 
�لقت  احلا�سرين،  فهم  مدى  من  يتاأكد�ا  حتى  املحا�ر  من 
بالنقا�سات  �مليئة  ممتعة  فكانت  باهًرا  جناًحا  الأ�سئلة  فقرة 

�املداخالت من قبل الطالب �الأ�ساتذة. 

بقلم: ليان خالد زير

كن �صانع حمتوى مميز 
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التعزيز  ق�سم  بدبي  ال�سحة  هيئة  مع  بالتعا�ن  اجلامعية  العيادة  نظمت 

�التثقيف ال�سحي �سباح يوم الأربعاء املوافق 15-2-2023م فعالية �سحية 

الفعالية تقدمي ما�سرة عن ال�سحة  بال�شحة" �سملت  "�لتوعية  بعنوان: 

النف�سية �اأ�سباب الكتئاب �طرق عالجه �التخل�س منه، اإ�سافة اإىل مطة 

التدخني  باأ�سرار  �التوعية  ال�سليمة،  التغذية  �مطة  الطبية،  للفحو�سات 

الفم  �سحة  �مطة  النف�سية  �التوعية  �ال�سعادة  ال�سحي  التثقيف  �مطة 

�الأ�سنان. 

ح�سر الفعالية عدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية �الإدارية �طلبة اجلامعة. 

التوعية بال�صحة يف جامعة الو�صل
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نظمت مكتبة اجلامعة �سباح يوم اخلمي�س املوافق 16-2-2023م ما�سرة 
�جيهان  الباقي،  عبد  فاطمة  الطالبات:  قدمتها  تغريت"  "بيدي  بعنوان: 
ممد، �مالك ممود �فاطمة الكاكا، �حتدثت كل �احدة منهن عن جتربتها 
اتخاذ  �كيفية  النجاح،  اإىل  �الف�سل  الإخفاق  من  النتقال  �كيفية  ال�سخ�سية 
الخفاق اأداًة نحو التغيري، �قدمن يف ختام املحا�سرة ن�سائح للح�سور من �اقع 

جتاربهن ال�سخ�سية لال�ستفادة منها متثلت يف املثابرة �ال�سرب �الجتهاد. 

ح�سر املحا�سرة اأ. د عالء جانب احلائز على جائزة اأمري ال�سعراء من هيئة 
اأبوظبي للثقافة �الرتاث عام 2013م، �عدد من اأ�ساتذة اجلامعة �طالباتها. 

بيدي تغريت
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نظمت جلنة التدريب �التطوير لأع�ساء الهيئة الإدارية بالتعا�ن مع مركز 
التعليم امل�ستمر �خدمة املجتمع بجامعة الو�سل �سباح يوم اجلمعة املوافق 
املدربة  قدمتها  �لوقت"  "�إد�رة  بعنوان:  تدريبية  د�رة   2023-02-10

الإدارية  الهيئة  اأع�ساء  من  عدد  �ح�سرها  اأحمد،  اأحالم   / الأ�ستاذة 
باجلامعة. 

عن  الالزمة  �املهارات  باملعلومات  املتدربني  تز�يد  اإىل  الد�رة  هدفت 
الأ�لويات  �حتديد  الوقت،  م�سيعات  على  التغلب  �كيفية  الوقت،  اإدارة 

للن�ساطات اليومية �الأ�سبوعية.

اإدارة الوقت يف جامعة الو�صل
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13-2-2023م  املوافق  الإثنني  يوم  �سباح  الطالبي  املجل�س  طلبة  نظم 
�لإ�شارة" هدفت املحا�سرة اإىل تز�يد الطلبة  ما�سرة توعوية بعنوان: "لغة 
باملعلومات الكافية عن لغة الإ�سارة، �تعليم الطلبة القدرة على التعامل مع ذ�ي 
الإعاقة، كما ت�سمنت املحا�سرة التعريف بلغة الإ�سارة �اأهميتها �خ�سائ�سها، 
�جهود د�لة الإمارات �اإ�سهاماتها يف لغة الإ�سارة، كما تطرقت املحا�سرة اإىل 
اأ�سحاب  مع  التعامل  �اأخالق  اليومية،  حياتنا  يف  الإ�سارة  لغة  ا�ستخدامات 

الهمم من ذ�ي الإعاقة ال�سمعية.

ح�سر املحا�سرة عدد من طلبة اجلامعة �طالباتها.

املجل�س الطالبي ينظم حما�صرة لغة الإ�صارة
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نظمت كلية الدرا�سات الإ�سالمية بالتعا�ن مع اللجنة الثقافية 
ما�سرة   2023-2-22 املوافق  الأربعاء  يوم  باجلامعة 
لإحياء  �ذلك  وعرب(؛  )درو�س  و�ملعر�ج  �لإ�شر�ء  بعنوان: 
ال�ساعة  �املعراج، �كانت املحا�سرة يف متام  الإ�سراء  ذكرى 
ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  اإىل  �سباًحا  �الن�سف  العا�سرة 
املحا�سرة  قدم  �قد  العامة،  القاعة  يف  �سباًحا،  �الن�سف 
عبد  �سفية  �الدكتورة  عبداخلالق  ممد  الدكتور:  من:  كل 

ال�سمد، �جمموعة من طلبة اجلامعة.

تلت  ثم  �من  مناحي،  اآية  الطالبة  املحا�سرة  بتقدمي  �بداأت 
الإ�سراء  عن  احلكيم  الذكر  من  اآية  ح�سني  اأميمة  الطالبة 
الذي  الأ�ل  املحا�سرة  مبحور  البدء  مت  ثم  �من  �املعراج، 
كان بعنوان الإ�سراء �املعراج يف �سطور �قد قدم هذا املحور 
بعدهما  �من  اهلل،  عبد  �العنود  جنوان  اآمال  هما:  طالبتني 
الإ�سراء  عن  �سعرية  ق�سيدة  ممد  مرمي  الطالبة  قدمت 
ال�سمد  عبد  �سفية  الدكتورة  تف�سلت  بعدها  �من  �املعراج، 
بتقدمي مور بعنوان: بع�س امل�ساهد يف رحلة الر�سول لالإ�سراء 

�املعراج، �كانت امل�ساهد مق�سمة اإىل �ستة م�ساهد مرتبة على 
امل�سهد  لرحلة خا�سة،  الإعداد  الأ�ل:  امل�سهد  التايل:  النحو 
اختيار  الثالث:  امل�سهد  املقد�س،  بيت  اإىل  الطريق  الثاين: 
الفطرة، امل�سهد الرابع: الإجتماع بالأنبياء، امل�سهد اخلام�س: 
املعراج اإىل ال�سما�ات العلى، امل�سهد ال�ساد�س �الأخري: مكانة 
�قدم  اخلالق  عبد  الدكتور ممد  تف�سل  ثم  �من  ال�سالة، 

موًرا بعنوان: �لإ�شر�ء و�ملعر�ج )درو�س وعرب(.

�سوؤال  مت  فقد  �جواب،  �سوؤال  بفقرة  الفقرات  ختام  �مت 
مت  قد  �كان  �املعراج  الإ�سراء  عن  اأ�سئلة   10 احلا�سرين 
جوائز  توزيع  �مت  املحا�سرة،  خالل  لالإجابات  التطرق 
ا مليًئا بالتفاعل  للذين اأجابوا عن الأ�سئلة، �هذا قد خلق جوًّ

�النقا�س. 

احلا�سرين.  ب�سكر  مناحي  اآية  الطالبة  املحا�سرة  �ختمت 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية �طلبة  �ح�سر املحا�سرة عدد من 

اجلامعة.

بقلم: ليان خالد زير

الإ�صراء واملعراج )درو�س وعرب(
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تكت�سب الند�ة الد�لية للحديث ال�سريف يف د�رتها احلالية �التي 
تعقد يف ال�سابع �الثامن �التا�سع من �سهر مار�س 2023م القادم 
حتت عنوان: )�إن�شانية �لإن�شان يف �ل�شنة �لنبوية.. قيم كونية 

و�شو�بط �شرعية( اأهمية خا�سة �سكاًل �م�سمونًا.

ال�سكل: نظرًا لكون هذه الد�رة هي احللقة احلادية  فمن حيث 
ع�سرة من �سل�سلة الند�ات التي مت عقدها حتى �قتنا هذا، �لكونها 
متثل ع�سرين عاًما من الإجنازات �النجاحات املتوا�سلة، حيث 
معايل  برعاية  ال�سريف  للحديث  الأ�ىل  الد�لية  الند�ة  عقدت 
ال�سيد جمعة املاجد رئي�س جمل�س اأمناء جامعة الو�سل يف الفرتة 

10 اأبريل 2003م(.  - من ) 6 - 8 �سفر 1424 هـ املوافق 8 

�من حيث امل�سمون: فالأن هذه الند�ة تتنا�ل مو�سوعًا يعد اأحد 
اأهم امل�سكالت التى باتت توؤرق �سمري الأمم �ال�سعوب �املجتمعات 
�ت�سغل بالها يف الوقت الراهن؛ األ �هو ا�ستحكام النزعة املادية 
ته اآلة �سماء لالإنتاج املادي  التي م�سخت جوهر الإن�سان، ��سريَّ
�التكنولوجي، ف�ساًل عن اقت�سار التنظريات الفكرية �الفل�سفية 
�اهت�سامها  لالإن�سان،  �ال�سكلي  املادي  اجلانب  معاجلة  على 
النبوية  لل�سنة  كان  الذي  الوقت  يف  �اخللقي.  الر�حي  للجانب 
الراعية  الكونية  القيم  تاأ�سيل  يف  ال�سبق  ق�سب  امل�سرفة 
د�ن  �الأدبي،  الر�حي  جلوهرها  �احلافظة  الإن�سان،  لإن�سانية 
املالب�سة  �بر�ز اخل�سو�سية  الب�سري،  الختالف  ملحِظ  اإغفال 

لالأ�سخا�س.

�ا�ست�سعاًرا من القائمني على مركز بحوث ال�سنة النبوية بجامعة 
يف  الند�ة  مو�سوع  جاء  امل�سكلة  هذه  بخطورة  دبي   – الو�سل 
قيم  النبوية..  ال�سنة  يف  الإن�سان  اإن�سانية   (  : احلالية  ن�سختها 
لت�سليط  �هادفة  جادة  ما�لة  يف   ) �سرعية  ��سوابط  كونية 

ت�سون  اأن  �ساأنها  من  التي  �ال�سوابط  القيم  اأهم  على  ال�سوء 
كرامة الإن�سان �حتفظ عليه اإن�سانيته.

قبل  انطالقها  منذ  الند�ة  مو�سوعات  اأن  بالذكر  اجلدير  �من 
�اجلمع  ناحية،  من  �اجلدة  بالتنوع  متيزت  قد  عاًما  ع�سرين 
املزا�جة  عن  ف�سال  اأخرى،  ناحية  من  �املعا�سرة  الأ�سالة  بني 
�الربط بني الق�سايا �الإ�سكالت العلمية الدقيقة �املتخ�س�سة 
يف علوم ال�سنة �بني معطيات �ق�سايا �م�سكالت الواقع �نوازله 

�م�ستجداته املعا�سرة.

باإي�ساح  كفيل  ال�سابقة  الند�ات  عنا�ين  يف  �سريعة  نظرة  �لعل 
ذلك فقد كان عنوان الند�ة الأ�ىل: علوم احلديث: �اقع �اآفاق، 
ال�سريف �حتديات  الثانية: احلديث  الند�ة  يف حني كان عنوان 
الع�سر، اأما الثالثة فقد تطرقت اإىل م�ساألة " القيم احل�سارية يف 
ال�سنة النبوية " لتاأتي الند�ة الرابعة حتت عنوان : ال�سنة النبوية 
بني �سوابط الفهم ال�سديد �متطلبات التجديد" �نظًرا لأهمية 
�اجلماعة  الفرد  حياة  يف  امل�ستقبلي  �التخطيط  ال�ست�سراف 
ال�ست�سراف   " ق�سايا  اخلام�سة  الند�ة  تنا�لت  فقد  امل�سلمة 
�التخطيط امل�ستقبلي يف ال�سنة النبوية " اأما ال�ساد�سة فقد دارت 
ال�سنة  يف  املهارات  �تنمية  التميز  �سناعة   " �اآليات  �سبل  حول 

النبوية.

�ملا كان املال �العمل �الإنتاج من اأهم دعائم احل�سارة �العمران 
املال  "اإدارة  م�ساألة  ال�سابعة  الند�ة  عاجلت  فقد  الب�سري، 
ل  �العمران  احل�سارة  كانت  النبوية" �اإذا  ال�سنة  يف  �الأعمال 
تتم اإل بانت�سار الأمن �الأمان، �حفظ الأ�طان فقد جاء الثامنة 
ال�ّسّنة  يف  املدينُّ  لُم  ال�سِّ م�ساألة  على  ال�سوء  لت�سليط  �التا�سعة 
ماُته �اأبعاُده احل�سارّية، ��سبل �اآليات حماية الوطن  الّنبوّية: ُمقوِّ

الندوة الدولية للحديث ال�صريف
ع�صرون عاًما من الإجنازات والنجاحات املتوا�صلة

د. عماد حمدي
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يف ال�سنة النبوية.. �ملا كان املاء هو اأ�سا�س احلياة �اأ�سل الوجود 

جلميع الكائنات فقد تنا�لت الند�ة العا�سرة م�ساألة الأمن املائي 

حمايته  ت�سمن  التي  ال�سرتاتيجيات  �اأهم  النبوية..  ال�سنة  يف 

�احلفاظ عليه.

�ها هي الند�ة احلادية ع�سرة تاأتي لت�سليط ال�سوء على كيفية 

رعاية ال�سنة النبوية لإن�سانية الإن�سان �اإبراز اأهم القيم الكونية 

�ال�سوابط ال�سرعية �املبادئ النبوية التي من �ساأنها اأن حتفظ 

اإن�سانية الإن�سان �ت�سون كرامته.
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نوق�ست موؤخرا بتاريخ 25-1-2023م ر�سالة املاج�ستري للطالبة 
نوف م�سعد ال�سيعري، �ذلك �سمن الفعاليات الأكاديية لعمادة 

الدرا�سات العليا.

الدرا�سات  كلية  خريجات  اإحدى  هي  ال�سيعري  نوف  �الطالبة 
الإ�سالمية، كانت قد اأنهت درا�ستها يف متهيدي ماج�ستري ليقع 
اختيارها على مو�سوع لتكون �سمن فريق بحثي لتحقيق خمطوط 
يثل ثر�ة فقهية بعنوان: �سرح �قاية الر�اية يف م�سائل الهداية 
النكاح  "كتاب  الذي يبتدئ من:  )لبن مَلك(، �ذلك يف احليز 
فقهية  مد�نة  املذكور  املخطوط  �يعد  الرجعة"،  باب  اآخر  اإىل 
ا�ستوعبت  التي  الفقهية  الق�سايا  مبناق�سة  عنيت  مهمة  تراثية 
جميع املجالت احلياتية، كما هي عادة املو�سوعات الفقهية، �فقا 
لأ�سول اجتهادات الأحناف، �املخطوط كبري احلجم لذا �زعت 
اإجناز  بغية  املاج�ستري  مرحلة  طلبة  بني  كامال  حتقيقه  مهمة 

املكتبة  اإىل  في�ساف  بطباعته  النور  اإىل  ليخرج  ن�سه،  حتقيق 
الرتاثية �يفيد منه القارئ امل�سلم املعا�سر.

حيث  املحدد،  الزمني  القيد  �سمن  بحثها  اأنهت  نوف  �الطالبة 
لتقومي  علمية  جلنة  عرب  ر�سالتها  املناق�سة  جلنة  لها  عقدت 
اأحمد  اإبراهيم  الدين  مي  الدكتور  من:  م�سكلة  الر�سالة 
"م�سرفا على الر�سالة"، ف�سيلة اأ. د. عبد اجلليل �سمرة الأ�ستاذ 
الدكتور  �ف�سيلة  خارجيا،  مناق�سا  العربية  الإمارات  جامعة  يف 
عبد الر�ؤ�ف ممود الأ�ستاذ امل�سارك يف جامعة الو�سل مناق�سا 
باإبداء  �التقومي  التقييم  جل�سة  �قائع  جمريات  �بعد  داخليا، 
خلت  ر�سالتها،  يف  الطالبة  �مناق�سة  عليها  العلمية  املالحظات 
باإجازة  راأيها  ليتوافق  اإىل املدا�لة يف الدرجة املمنوحة،  اللجنة 

الر�سالة بتقدير "جيد جدا".

تقرير علمي عن مناق�صة ر�صالة علمية بعنوان:
�صرح وقاية الرواية يف م�صائل الهداية )لبن مَلك(
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على  �حلمادي،  �شابري  �لر�شول  عبد  �لكرمي  عبد  يو�شف  �لباحث  ح�شل 

درجة �ملاج�شتري يف تخ�ش�س �ل�شريعة �لإ�شالمية، عن ر�شالته �لتي ناق�شها 

23-2-2023م،  �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �شباح  �جلامعة،  مبكتبة  ح�شورًيا 

وعنو�نها: )�شفوة �ملذهب من نهاية �ملطلب لعبد �هلل بن حممد بن هبة 

�لذي  �ل�شرط  "باب  �أول  من  )585هـ(  �شنة  �ملتوفى  ع�شرون  �أبي  بن  �هلل 

يف�شد �لبيع" �إىل بد�ية �لف�شل "�إذ� رهن عبدين بدين" در��شة وحتقيًقا( 

ب�شناق - جامعة  �أحمد  د.  �ملناق�شة من:  ". تكونت جلنة  " ممتاز  بتقدير 

جامعة   - �لنجار  �حلي  عبد  م�شلح  د.  د�خليًّا،  ومناق�ًشا  رئي�ًشا  �لو�شل- 

زياد  �أ.د  ا،  خارجيًّ مناق�ًشا   - �ل�شعودية   - في�شل  بن  �لرحمن  عبد  �لإمام 

�لفهد�وي - جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة ماج�صتري عن “�صفوة املذهب من نهاية املطلب”

جلنة �ملناق�شة 
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نشرة أخبار جامعة الوصل

ح�شل �لباحث: حممد فريد �شالح حممد �شريف، على درجة �ملاج�شتري 

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

27-01-2023م،  �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �لو�شل،  بجامعة  �لعامة  �لقاعة 

وعنو�نها: )حترير �لفتاوي �لو�قعة يف �حلاوي - �ملعروف ب "ت�شحيح 

�حلاوي -لبن �مللقن در��شة وحتقيق من باب �لتفلي�س �إىل نهاية �لكتاب( 

بتقدير "جيد جًد�". تكونت جلنة �ملناق�شة من: �أ. د. زياد �لفهد�وي - 

جامعة �لو�شل- رئي�ًشا ومناق�ًشا د�خليًّا، د. دليلة بر�ف - جامعة �ل�شارقة 

- مناق�ًشا خارجيًّا، د. �إبر�هيم ربابعة - جامعة �لو�شل - م�شرًفا.

مناق�صة ر�صالة ماج�صتري عن “حترير الفتاوي الواقعة يف احلاوي...”

جلنة �ملناق�شة 


