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اختتام بطولة كأس مدير اجلامعة القاسمية لكرة القدم 2019

بطولــة  فعاليــات  القاســمية  الجامعــة  يف  اختتمــت 

يف  القــدم  كــرة  لسداســيات  الجامعــة  مديــر  كأس 

ــة  دورتهــا الرابعــة، التــي نظمهــا قســم األنشــطة الطالبي

ــادي الشــارقة  بعــادة شــؤون الطــالب، بالتعــاون مــع ن

الريــايض بفرعيــه ونــادي الحمريــة الثقــايف الريــايض. 

حــر مراســم االختتــام األســتاذ الدكتــور رشــاد ســامل مدير 

الجامعــة القاســمية، وســعادة محمــد عبيــد الحصــان 

بنــادي  الجاعيــة  األلعــاب  إدارة  رئيــس  الشــاميس 

الشــارقة الريــايض، واألســتاذ عبــد املحســن ســيد ُحزيــن 

مســاعد عميــد شــؤون الطــالب، واألســتاذ إســالم الــدرويل 

مســؤول األنشــطة الطالبيــة والرياضيــة، وعــدد كبــر مــن 

أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة وطــالب الجامعــة. 

عــل                                       موزعــون  فريقــاً،   24 البطولــة  يف  وشــارك 

ى 4 مجموعــات، مبشــاركة الهيئتــن األكادمييــة واإلدارية. 

ومــع تســارع أحــداث البطولــة، تأهــل للمبــاراة النهائيــة 

ــا مــن  ــق ألباني ــا، وفري ــارة إفريقي ــق الســبخة مــن ق فري

قــارة أوروبــا، وانتهــت بفــوز فريــق الســبخة 2- 0 

ليتــوج ببطولــة كأس مديــر الجامعــة لنســخته الرابعــة. 

رشــاد  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة  مديــر  وقلــد 

والدكتــور  ســيد،  املحســن  عبــد  واألســتاذ  ســامل، 

والفضيــة  الربونزيــة  امليداليــات  حســن،  عطــا 

والذهبيــة الثــالث، وكأس البطولــة للفريــق الفائــز. 

لنجــاح  شــكره  عــن  الجامعــة  مديــر  وأعــرب 

الــذي يقدمهــا  البطولــة، وأشــاد بالجهــود الكبــرة 

مــن  والرياضيــة  الطالبيــة  األنشــطة  فريــق 

واالندمــاج  الجامعيــة  بالرياضــة  النهــوض  أجــل 

الفائــز.  للفريــق  التوفيــق  ومتنــى  الطلبــة،  مــع 

مــن جانبهــا، أعربــت األســتاذة أحــالم بــن جــرش 

عــن  الطلبــة،  لشــؤون  الجامعــة  مديــر  مســاعد 

البطولــة  لهــذه  املســاندة  القامئــة  للجــان  شــكرها 

ــكرت  ــة، وش ــاح البطول ــل إنج ــن أج ــا م ــى جهوده ع

ــة.  ــح واألنظم ــا باللوائ ــى تقيده ــاركة ع ــرق املش الف

ــية  ــة التدريس ــاء الهيئ ــاوي وأعض ــم الرشق ــور عبدالحكي ــتاذ الدكت ــة  االس ــد الكلي ــور عمي بحض

ــنة  ــن الس ــوان "تدوي ــارضة بعن ــالمية  مح ــات االس ــة والدراس ــة الرشيع ــت كلي ــة ، نظم واالداري

ــى  ــارضة ع ــت املح ــيس وتضمن ــاين االدري ــور الب ــا الدكت ــي قدمه ــوراً" والت ــأة وتط ــة نش النبوي

العديــد مــن املحــاور منهــا: تعريــف الســنة النبويــة واهميتهــا و وســائل انتشــار الســنة 

النبويــة يف زمــن الرســول   و معالجــة الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ملشــكلة األميــة و تدويــن الســنة يف 

عــر الصحابــة والتابعــن و التدويــن الرســمي للســنة يف خالفــة عمــر بــن عبــد العزيــز 

الســنة.  تدويــن  يف  العلــاء  مناهــج  اىل  اضافــة  النبويــة  الســنة  يف  األوائــل  املؤلفــون  و 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةتنظم محاضرة 

بعنوان "تدوين السنة النبوية نشأة وتطورًا«
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املهـــارات  تعزيـــز  بهـــدف 

التقنيـــة لطلبـــة الجامعـــة نظمـــت 

عمـــل  ورشـــة  االتصـــال  كليـــة 

املواقـــع  تصميـــم  كيفيـــة  حـــول 

ـــور  ـــا الدكت ـــي قدمه ـــة الت اإللكرتوني

ــة  ــتاذ الصحافـ ــام املـــكاوي أسـ بسـ

املســـاعد  اإللكـــرتوين   واإلعـــالم 

 . بالجامعـــة  االتصـــال  بكليـــة 

ركـــزت الورشـــة عـــى تدريـــب 

الطلبـــة املشـــاركن عـــى كيفيـــة 

اإللكرتونيـــة  املواقـــع  تصميـــم 

ــم  ــم مبفاهيـ ــة إىل تعريفهـ باإلضافـ

املواقـــع. تصميـــم  أســـس  و 

شـــارك يف الورشـــةمجموعة مـــن 

طلبـــة كليـــات الجامعـــة املختلفـــة. 

ورشة في تصميم املواقع اإللكترونية

زيارة طالبات كلية االتصال ملتحف اللوفر
ــه  ــارة علمي ــة االتصــال بالجامعــه القاســمية زي نظمــت كلي

ــك  ــي  ، و ذل ــاراة أبوظب ــر بإم ــف اللوف ــا إىل متح لطالباته

املرئيــة   الفنــون  عــرض  آليــات  عــى  التعــرف  إطــار  يف 

ــن  ــاق الف ــري ملس ــب النظ ــط الجان ــارات  لرب ــة اإلم بدول

ــون اإلســالمية و  ــة الفن ــة و رؤي ــب التطبيقي ــريئ بالجوان امل

ــت  ــياتها وهدف ــكالها و تقس ــا و أش ــى أنواعه ــرف ع التع

و  اإلســالمية  الفنــون  أنــواع  عــى  التعــرف  إىل  الزيــارة 

ــم  ــون عــرب العصــور مــن خــالل مــا ت ــة وتطــور الفن العربي

التاريخيــة  املراحــل  املختلفــة وعــرب  القاعــات  عرضــه يف 

ــة للفــن املــريئ. ــات الحديث إىل جانــب التعــرف عــى التقني

  سلطان القاسمي يدشن برج وقف اجلامعة القاسمية
دشــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 

املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة اليــوم 

ــس، بحضــور ســمو الشــيخ ســلطان  الخمي

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ويل 

الــربج  الشــارقة  حاكــم  ونائــب  عهــد 

الــذي  القاســمية  للجامعــة  الوقفــي 

الشــارقة  مــرف  مــن  بتــربع  أنشــئ 

بجــوار  التعــاون  منطقــة  يف  اإلســالمي 

ومبســاهمة  الشــارقة  يف  الخــان  بحــرة 

الشــارقة  وميــاه  كهربــاء  هيئــة  مــن 

ــل  ــراءات توصي ــة إج ــت بكاف ــي تكفل الت

مجانــاً. واملــاء  الكهربــاء  خدمــات 

إطــار  يف  الــربج  تدشــن  ويــأيت 

للمــرف،  االجتاعيــة  املســؤولية 

املبــادرات  بدعــم  الراســخ  والتزامــه 

املجتمعيــة والوقفيــة يف إمــارة الشــارقة 

املتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 

وكان يف اســتقبال ســموه لــدى وصولــه إىل 

الــربج كل مــن معــايل عبدالرحمــن بــن 

ــة  ــة ووقاي ــر الصح ــس وزي ــد العوي محم

ــس  ــة لشــؤون املجل ــر الدول ــع وزي املجتم

إدارة  مجلــس  رئيــس  االتحــادي،  الوطنــي 

ــامل  ــيخ س ــالمي، والش ــارقة اإلس ــرف الش م

ــب  ــس مكت ــمي رئي ــن القاس ــن عبدالرحم ب

عبيــد  محمــد  وســعادة  الحاكــم،  ســمو 

الزعــايب رئيــس دائــرة الترشيفــات والضيافــة، 

وســعادة املهنــدس صــالح بــن بطــي املهــري 

واملســاحة،  التخطيــط  دائــرة  يف  املستشــار 

ــه الرئيــس التنفيــذي  وســعادة محمــد عبدالل

ملــرف الشــارقة اإلســالمي، والدكتــور رشــاد 

ــدس  ــمية، واملهن ــة القاس ــر الجامع ــامل مدي س

أحمــد األمــري مديــر عــام رشكــة أســاس 

الشــخصيات  كبــار  مــن  وعــدد  العقاريــة، 

ــن  ــدد م ــب ع ــرف، إىل جان ــدراء امل وم

واإلداريــة  األكادمييــة  الهيئتــن  أعضــاء 

اإلعــالم. وســائل  وممثــي  الجامعــة،  يف 

الجديــد  الــربج  تدشــن  ويــأيت 

الشــارقة  مــرف  لنهــج  اســتمراراً 

املجتمــع،  خدمــة  يف  اإلســالمي 

الرشــيدة  الحكومــة  رؤيــة  وتحقيــق 

وااللتــزام  الوطنيــة  الــروح  تعزيــز  يف 

والخــر. العطــاء  يف  اإلماراتيــة  بالقيــم 

مــرف  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــار 

الشــارقة اإلســالمي إىل أن الــربج الــذي تــم 

تنفيــذه مــن قبــل رشكــة أســاس العقاريــة 

ســيخصص  للمــرف  العقاريــة  الــذراع 

ريعــه بالكامــل لدعــم الجامعــة القاســمية 

القادمــن  طلبتهــا  احتياجــات  وتلبيــة 

ومــن  اإلمــارات  دولــة  داخــل  مــن 

دول أخــرى كثــرة حــول العــامل وذلــك 

الســمو  صاحــب  توجهــات  مــع  متاشــياً 

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

ــم  ــى حاك ــس األع ــو املجل ــمي عض القاس

التقليــدي  املفهــوم  تجــاوز  يف  الشــارقة 

للتــربع إىل تحقيــق االســتدامة يف العطــاء.

تنفيــذاً لرؤية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو املجلس 

األعــى حاكــم الشــارقة، رئيــس الجامعــة 

وحرصــه  بالتعليــم،  واهتامــه  القاســمية 

العليــا،  التعليميــة  الــروح  إنشــاء  عــى 

ــال  ــة االتص ــى كلي ــذ مبن ــدء يف تنفي ــم الب ت

بأحــدث  تجهيــزه  ســيتم  والــذي 

والتليفزيونيــة  اإلذاعيــة  االســتديوهات 

مــن  الصحفيــة.  املختــربات  إىل  باالضافــة 

جهتــه مثــن الدكتــور رشــاد ســامل، مديــر 

الالمحــدود  الدعــم  القاســمية  الجامعــة 

اللــه  حفظــه   - الســمو  صاحــب  مــن 

وتوفــر  والتعليــم  للمعرفــة   - ورعــاه 

العلــم. لنهــل  للطلبــة  املناســبة  البيئــة 

البدء في إنشاءمبنى كلية االتصال باجلامعة

2



�ة َّ م�ي ــــــــــــا�سِ ا�س�ة ال صَ ا�سة

الســمو  صاحــب  رعايــة  تحــت 

محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 

حاكــم  األعــى  املجلــس  عضــو  القاســمي 

القاســمية.. الجامعــة  رئيــس  الشــارقة 

محمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  كــرم 

نائــب  العهــد  ويل  القاســمي  ســلطان  بــن 

بجائــزة  الفائزيــن  اليــوم  الشــارقة  حاكــم 

ــم  ــرآن الكري ــة للق ــة القاســمية الدولي الجامع

ــة  ــا الخامســة لطلب ــة يف دورته والســنة النبوي

ــا. ــة وخارجه ــل الجامع ــن داخ ــات م الجامع

مشــاركا   396 مشــاركة  الجائــزة  وشــهدت 

 25 منهــا  جامعــة   39 ميثلــون  ومشــاركة 

جامعــة مــن داخــل الدولــة و14 جامعــة مــن 

الســعودية وإندونيســيا ومــايل وتشــاد واألردن 

والجزائــر ونيجريــا ومــر والبحريــن وعــان 

وأوغنــدا. وفلســطن  والهنــد  والكامــرون 

يف  أقيــم  الــذي   - التكريــم  حفــل  انطلــق 

بالســالم   - القاســمية  الجامعــة  مــرح 

الوطنــي وتــالوة آيــات عطــرة مــن الذكــر 

ــور رشــاد ســامل  ــم ليلقــي بعدهــا الدكت الحكي

ــا  ــدم فيه ــة ق ــة القاســمية كلم ــر الجامع مدي

ــارقة  ــم الش ــمو حاك ــب الس ــكر إىل صاح الش

دعمــه  عــى  القاســمية  الجامعــة  رئيــس 

الدائــم ملختلــف أنشــطة الجامعــة يف املجاالت 

كــا  واملجتمعيــة..  واألكادمييــة  العلميــة 

قــدم الشــكر إىل ســمو ويل العهــد، نائــب 

الفائزيــن  بتكريــم  تفضلــه  عــى  الشــارقة 

بالــدورة الخامســة لجائــزة الجامعــة القاســمية 

الدوليــة للقــرآن الكريــم والســنة النبويــة.

ونــوه الدكتــور رشــاد ســامل بجهــود دولــة 

وإمــارة  العمــوم  وجــه  عــى  اإلمــارات 

ــام  ــوص يف االهت ــه الخص ــى وج ــارقة ع الش

وقــال  ومحليــا.  عامليــا  الكريــم  بالقــرآن 

إنشــاء  الجهــود  هــذه  أبــرز  مــن  إن 

مجمــع القــرآن الكريــم يف الشــارقة الــذي 

االهتــام  يف  نوعــه  مــن  الفريــد  يعتــرب 

وعلومــه. الكريــم  القــرآن  شــؤون  بكافــة 

وهنــأ مديــر الجامعــة القاســمية الفائزيــن 

ــم  ــرآن الكري ــا: الق ــزة بفرعيه ــات الجائ يف فئ

التوفيــق  لهــم  متمنيــا  النبويــة،  والســنة 

حياتهــم. شــؤون  مختلــف  يف  والســداد 

هشــام  وهاجــر  الثــاين،  املركــز  الصحيــة 

يوســف مــن جامعــة عجــان املركــز الثالــث.

رحــاب  نالــت  جــزءا،   20 حفــظ  فئــة  ويف 

الشــارقة  جامعــة  مــن  عبــاس  جــالل 

خليــل  هشــام  ونــور  األول،  املركــز 

الثــاين. املركــز  الشــارقة  جامعــة  مــن 

ويف فئــة حفــظ 10 أجــزاء، جــاء يف املركــز األول 

نعمــة محســن الســويدي مــن جامعــة جمــرا، 

ــل العثــان مــن  ــاين شــهد جمي ويف املركــز الث

جامعــة عجــان، وفــازت يف املركــز الثالــث 

شــمه عمــر الجســمي مــن جامعــة زايــد.

فــازت  أجــزاء،   5 حفــظ  فئــة  ويف 

كليــة  مــن  عــرايب  ســعيد  روان  بهــا 

وســمية  والعربيــة،  اإلســالمية  الدراســات 

الغريــر. جامعــة  مــن  فيــاض  محمــد 

ــة، فجــاءت رحــاب  ــة الســنة النبوي ــا يف فئ أم

جــالل عبــاس مــن جامعــة الشــارفة يف املركــز 

الجامعــة  مــن  فــال  مريــم  وفــازت  األول، 

فــال  وفاطــي  الثــاين،  باملركــز  القاســمية 

مــن الجامعــة القاســمية يف املركــز الثالــث.

حاكــم  نائــب  العهــد  ويل  ســمو  وتفضــل 

الشــارقة بتكريــم الرعــاة والجهــات واملحكمن 

ــزة. ــاح الجائ ــم وإنج ــاهموا يف دع ــن س الذي

هديــة  املناســبة  بهــذه  ســموه  وتســلم 

القاســمية. الجامعــة  مــن  تذكاريــة 

حــر التكريــم إىل جانــب ســموه الشــيخ 

رئيــس  القاســمي  عبدالرحمــن  بــن  ســامل 

ــي  ــامل ع ــعادة س ــم وس ــمو الحاك ــب س مكت

ملدينــة  البلــدي  املجلــس  رئيــس  املهــري 

الشــاميس  الــزري  الشــارقة واللــواء ســيف 

ــد عــام رشطــة الشــارقة وســعادة ســلطان  قائ

إدارة  مجلــس  رئيــس  دملــوك  بــن  مطــر 

مؤسســة الشــارقة للقــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة وســعادة ثابــت ســامل الطريفــي مديــر 

ــد  ــة الشــارقة وســعادة خال ــة مدين ــام بلدي ع

بطــي الهاجــري مديــر عــام املدينــة الجامعيــة 

بالشــارقة وســعادة جــال الطريفــي املستشــار 

الهيئــات  وأعضــاء  الحاكــم  ســمو  مبكتــب 

الجامعــات  مــن  والطالبيــة  التدريســية 

وخارجهــا. الدولــة  داخــل  مــن  املشــاركة 

وتضمــن حفــل التكريــم فقــرًة لقــراءات تالهــا 

مختلفــة. بقــراءات  املشــاركن  مــن  عــدد 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــمو الش ــل س وتفض

الفائزيــن  بتكريــم  القاســمي  بــن ســلطان 

النبويــة.. والســنة  الكريــم  بالقــرآن 

الذكــور  مســابقة  يف  األول  باملركــز  وفــاز 

ــد  ــال ..أحم ــم كام ــرآن الكري ــظ الق ــة حف فئ

ــز  ــك تشــاد ويف املرك ــة هي ــن جامع محمــد م

الثــاين فــاز املتســابق محمــد بوغــامل مــن 

جامعــة األمــر عبدالقــادر  يف الجزائــر أمــا 

املركــز الثالــث فــكان مــن نصيــب محمــد 

الشــارقة. جامعــة  مــن  عــي  يوســف 

ويف فئــة حفظ 20 جزءا نال املركز األول محمد 

ــاء  ــارقة وج ــة الش ــن جامع ــن م ــن حس حس

ــة  ــن الجامع ــام م ــليت هش ــاين س ــز الث باملرك

القاســمية بينــا جــاء باملركــز الثالــث مؤمــن 

محمــد عبدالحميــد مــن جامعــة الشــارقة.

ويف فئــة حفــظ 10 أجــزاء، فــاز بهــا عــى 

فيــاض  محمــد  عمــران   " مــن  كل  التــويل 

العابديــن  وزيــن  الشــارقة،  جامعــة  مــن 

اإلســالمية  الدراســات  كليــة  مــن  صالــح 

والعربيــة، وأحمــد يب" مــن جامعــة اإلمــارات.

عــى  بهــا  فــاز  أجــزاء   5 حفــظ  فئــة  ويف 

بابــا  وعبدالرحمــن  بــاه،  داود   " التــوايل 

ديــدي، وداود فــال" مــن الجامعــة القاســمية.

نــال  فقــد  النبويــة،  الســنة  فئــة  يف  أمــا 

عبيــد اســاعيل كونيجــارت مــن الجامعــة 

باملركــز  وجــاء  األول،  املركــز  القاســمية 

الثــاين أحمــد ناجــي البهــال مــن جامعــة 

عجــان، بينــا جــاء باملركــز الثالــث وليــد 

ــة. ــدار الجامعي ــة ال ــن كلي ــعت م ــد ش محم

حفــظ  فئــة   - الطالبــات  مســابقة  ويف 

عائشــة  نالــت   - كامــال  الكريــم  القــرآن 

ــا  ــة العلي ــات التقني ــن كلي ــاهن م ــد ش أحم

محمــد  وحنــن  األول،  املركــز  الشــارقة  يف 

للعلــوم  فاطمــة  كليــة  مــن  الديــن  تــاج 

ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة القاسمية 

للقرآن الكرمي والسنة النبوية في دورتها اخلامسة

دولــة اإلمــارات علــى وجــه العمــوم وإمــارة الشــارقة على وجــه اخلصوص 

تعتنــي بالقــرآن الكــرمي عامليــا ومحليــا وخيــر شــاهد على ذلك إنشــاء 

أكبر مجمع عاملي للقرآن الكرمي في املدينة اجلامعية.

رشاد سالم:

عا�ة ا�سج 3�س�ة
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نظمــت كليــة االتصــال بالجامعــة القاســمية زيــارة 

ميدانيــة لطالباتهــا إىل دار الطباعــة الحديثــة بإمارة 

التدريــب  برامــج  إطــار  القويــن، وذلــك يف  أم 

ومهــارات  قــدرات  لتنميــة  املهنيــة  واملحــاكاة 

يف  الرضوريــة  بالخــرات  وتزويدهــم  الطالبــات 

املجــاالت اإلعاميــة، مــن خــال التعــرف عــى 

أشــكال وأنــواع الطابعــات املختلفــة والوقــوف 

عــي آليــات عمــل هــذه الطابعــات وأســاليبها 

املختلفــة، ومراحــل مــا قبــل الطبــع والتكنولوجيــا 

الحديثــة املســتخدمة فيهــا.

ــات  ــن الطالب ــي إىل متك ــج التدريب ــدف الرنام  يه

برامــج  أحــدث  عــي  ميدانيــا  الوقــوف  مــن 

مجــال  يف  توظيفهــا  يتــم  التــي  التكنولوجيــا 

ــي. ــام اإلعام ــي يف مه ــا جــزء رئي ــة، كونه الطباع

بســام  الدكتــور  الزيــارة  عــي  املــرف  وأكــد 

املــكاوي أســتاذ الصحافــة املســاعد بالكليــة، أن 

الخطــة  تفعيــل  الزيــارة جــاءت ضمــن  هــذه 

ــات  ــاج املطبوع ــاق انت ــة ملس ــة والاصفي األكادميي

األكادمييــة  الدراســة  لربــط  وذلــك  اإلعاميــة، 

ــب  ــة، إىل جان ــة والتطبيقي ــة املهني ــع املامرس بواق

ــات  ــن تقني ــد م ــو جدي ــا ه ــى كل م ــاع ع االط

الحديثــة. الطباعــة  وتكنولوجيــا 

نظمــت كليــة االتصــال ورشــة تدريبيــة 

وســائل  مــع   التعامــل  مهــارات  حــول 

حســن،  عطــا  الدكتــور  قدمهــا  اإلعــام 

االتصــال  كليــة  عميــد  بأعــامل  القائــم 

. الكليــة  طلبــة  مــن  ملجموعــة 

الطلبــة  تعريــف  إىل  الورشــة  هدفــت 

املؤسســات  بــن  املتبادلــة  باالحتياجــات 

مــن وســائل االعــام إضافــة إىل مناقشــة 

بعــض الجهــود التــي تقــوم بهــا املؤسســات 

ووســائل اإلعــام. 

ــن  ــة م ــة مجموع ــاء الطلب ــب إعط إىل جان

ــائل  ــع وس ــل م ــة التعام ــارات يف كيفي امله

اإلعــام مختــرًة يف التحــي الحــذر وعــدم 

تصديــق كل مــا يــرد يف هــذه الوســائل 

إضافــًة إىل االعتــامد عــى مصــادر متعــددة 

ــد  ــك املصــادر للتأك ــار يف تل ــة األخب ومقارن

مــن مصداقيــة الخــر وذلــك بهــدف تجنــب 

ــم.  ــوء الفه ــل وس التضلي

املشــاركن  الطلبــة  تفاعــل  لوحــظ  وقــد 

عــن  فعــال  بشــكل  التدريبيــة  بالورشــة 

واآلراء  املقرتحــات  بعــض  تبــادل  طريــق 

لشــخصية. ا

ورشة تدريبية في مهارات التعامل مع وسائل االعالم

كلية االتصال تنمي مهارات طالباتها بزيارة علمية لدار الطباعة احلديثة

 نظمــت كليــة االتصــال بالجامعــة القاســمية زيــارة علميــة لطالباتهــا إىل مركــز الخليــج للدراســات

 والبحــوث؛ بهــدف اإلطــالع ميدانيــاً عــى تطــورات التقاليــد البحثيــة العلميــة وقواعــده

 املنهجيــة واملوضوعيــة والنقديــة ، وكيفيــة تصميــم وتنفيــذ اســتطالعات الــرأي العــام ، وتنظيــم

 املؤمتــرات والنــدوات ، والــذي يعطــي انطباعــاً ومعيــاراً أكادمييــاً وعلميــاً عــايل املســتوى

ــة ــرى بالدول ــات األخ ــن الجامع ــمية ب ــة القاس ــة الجامع ــودة ملكان .والج

 واســتعرض مديــر املركــز خــالل لقــاءه بالطالبــات املهــام والنشــاطات التــي يقــوم بهــا املركــز

 ومــا يقدمــه مــن خدمــات بحثيــة ومعرفيــة علميــة متميــزة ورصينــة ومتجــددة تســهم يف اثــراء

. قاعــدة البحــث والدراســة يف مجتمــع االمــارات  وغــره مــن املجتمعــات العربيــة والخليجيــة

ــق ــق وتحقي ــارصي اىل تطبي ــن الن ــعبان حس ــور ش ــا الدكت ــي ارشف عليه ــارة الت ــدف الزي  وته

 خطــة كليــة االتصــال للمخرجــات التعليمــة يف اإلطــالع عــى أســس ومبــاديء إجــراء البحــوث

 العلميــة مبجــال اإلعــالم ، والتعــرف عــى خصائــص الباحــث، واكتســاب مهــارة عاليــة وعمليــة

ــاً ــاً وكيفي ــج وتفســرها كمي ــل النتائ ــا املتعــددة ، وتحلي ــم البحــوث وطرقه . يف تصمي

طالبات كلية االتصال في زيارة إلي 

مركز اخلليج للدراسات والبحوث

ــت  ــة نظم ــة للطلب ــة واملعرفي ــة التعليمي ــم العملي ــار دع يف إط

ــادة  ــة اىل القي ــارة علمي ــمية زي ــة القاس ــال بالجامع ــة االتص كلي

العامــة لرشطــة الشــارقة بــإرشاف الدكتــور عطــا عبدالرحيــم 

القائــم باعــال عميــد كليــة االتصــال بالجامعــة ، هدفــت الزيــارة 

ــة عمــل رشطــة الشــارقة الخاصــة  ــات عــى آلي إىل إطــالع الطالب

العامــة،  العالقــات  العمليــة يف  برؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 

وقواعــد املراســم والربوتوكــول، والفعاليــات واألنشــطة التــي 

تقــوم بهــا إدارة العالقــات العامــة، إضافــة ملعرفــة الــدور الــذي 

ــد  ــد أحم ــتقبل الرائ ــث اس ــات حي ــم الترشيف ــه قس ــع ب يضطل

ــإدارة اإلعــالم  ــة ب ــرع املراســم والضياف ــر ف ــي مدي ــارك الجنيب مب

ــاً مــن "27"  ــارقة، وفــداً مكون والعالقــات العامــة برشطــة الش

طالبــة مــن كليــة االتصــال ضمــن مســاق الربوتوكــول واإلتيكيــت . 

ورحــب الرائــد الجنيبــي بأعضــاء الوفــد الزائــر ناقــالً إليهــم 

تحيــات ســعادة اللــواء ســيف الــزري الشــاميس قائــد عــام 

ــن  ــارك ب ــه مب ــد عبدالل ــعادة العمي ــه س ــارقة، ونائب ــة الش رشط

ــه  ــة أوج ــم كاف ــارقة بتقدي ــة الش ــب رشط ــداً ترحي ــر، مؤك عام

ــم عــى  ــم العمــل لديه ــر مفاهي ــا الطــالب لتطوي الدعــم ألبنائه

أرض الواقــع، مؤكــداً أن مثــل هــذه الزيــارات تعــد رافــداً علميــاً 

وثقافيــاً هامــاً يســهم يف تدريــب الطالبــات عــى املارســات 

اإليجابيــة للحيــاة العمليــة والتعــرف عــى تجــارب اآلخريــن 

ــادة  ــز والري ــى التمي ــاظ ع ــة، للحف ــربات العلمي ــاب الخ واكتس

التــي تســعى إىل تحقيقهــا مؤسســاتهم التعليميــة. 

ــالب  ــاتذة وط ــن أس ــد م ــاء الوف ــدم أعض ــارة ق ــام الزي ويف خت

ــاوة االســتقبال واملعلومــات  شــكرهم لرشطــة الشــارقة عــى حف

ــارة. ــالل الزي ــا خ ــوا عليه ــى تحصل ــة الت القيم

القيادة العامة لشرطة الشارقة تستقبل وفد طالبات كلية االتصال

ار �ج �سخ اأ

ــمية  ــة القاس ــال بالجامع ــة االتص ــت كلي نظم

ديب  مؤسســة  إىل  لطالباتهــا  علميــة  زيــارة 

لإلعــالم بــإرشاف الدكتــورة وداد هــارون أســتاذ 

الصحافــة املســاعد بالكليــة، وذلــك يف إطــار 

التعــرف عــى الوســائل اإلعالميــة اإلســالمية 

الوســطية و الوقــوف عــى الجوانــب التطبيقيــة 

للمؤسســات اإلعالميــة بهــدف ربــط الجوانــب 

ــب  ــالمي بالجوان ــالم اإلس ــاق اإلع ــة ملس النظري

العمليــة والتعــرف عــى التقنيــات الحديثــة 

والكــوادر اإلعالميــة براديــو وتلفزيــون نــور ديب 

ــة  ــى آلي ــرف ع ــارة إىل التع ــت الزي ــا هدف ك

ــا ديب و ديب  ــاة س ــور ديب وقن ــة ن ــل إذاع عم

ــاً  ــاًء تعريفي ــارة لق ــة كــا شــملت الزي الرياضي

عــى  التعــرف  و  اإلعالميــة  الكــوادر  مــع 

تجاربهــم املهنيــة لصقــل مهــارات الطالبــات يف 

ــة. ــاالت االعالمي املج

طالبات االتصال في زيارة علمية ملؤسسة دبي لإلعالم 

املرشف العام:

أ.د. عطا عبدالرحيم
قائم بأعال عميد كلية االتصال

مرشف العدد :

د. بسام املكاوي

اإلخراج الفني من الطلبة:

أسامء حسن 

خولة البلويش 

زينب نور الحق

مستشارو التحرير:

د. وداد هارون 

د. شعبان النارصي

د.ممدوح املشميش

التدقيق اللغوي:

أحمد الدماطي

هيئة التحرير من الطلبة:

حنان صفوان

نور زياد 
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ــمية  ــة القاس ــال يف الجامع ــة االتص ــت كلي نظم

التنميــة  دائــرة  إىل  لطالبهــا  علميــة  رحلــة 

األســتاذ  بــإرشاف    ، الشــارقة  يف  واالقتصــاد 

القائــم  عبدالرحيــم  حســن  عطــا  الدكتــور 

. بالجامعــة  االتصــال  كليــة  عميــد  بأعــال 

، بهــدف إكســابهم  الخــربات املهنيــة الالزمــة 

بأجــواء  وتعريفهــم   ، تخصصهــم  مجــاالت  يف 

يطــور  مبــا  الدائــرة  يف  االقتصــادي  العمــل 

أداء  مــن  ومتكينهــم  ومهاراتهــم  إمكانياتهــم 

املســتقبلية.  رســالتهم 

عمــر  العزيــز  عبــد  رحــب  اللقــاء  بدايــة  يف 

ــي  ــال الحكوم ــر إدارة االتص ــب مدي ــع نائ املدف

يف الدائــرة بالطــالب متمنيــاً أن تحقــق زيارتهــم 

ــم  ــرة تهت ــدا ع أن الدائ ــا املنشــودة مؤك أهدافه

إطــار  يف  وذلــك  املواطنــة،  الكــوادر  بتأهيــل 

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  توجيهــات 

ــس  ــو املجل ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب س

ــات  ــل دور الجه ــارقة بتفعي ــم الش ــى حاك األع

ــة  ــؤولياتها االجتاعي ــة مس ــة يف مارس الحكومي

الطلبــة  ومهــارات  إمكانــات  تطويــر  نحــو 

يف  املســتقبلية  رســالتهم  أداء  مــن  ومتكينهــم 

بنــاء الوطــن. 

ــا نحــرص وبشــكل مســتمر  وأضــاف املدفــع، إنن

عــى اســتقبال الطلبــة مــن مختلــف املؤسســات 

ــر  ــى س ــواء لالطــالع ع ــة س ــة يف الدول التعليمي

العمــل يف الدائــرة أو بغــرض التدريــب، وأكــد أن 

هــذه الزيــارة تهــدف إىل ربــط الدراســة العلميــة 

وتنميــة  للموضوعــات  العمــي  الواقــع  مــع 

قــدرات الطــالب وإطالعهــم عــى اإلجــراءات 

املتبعــة يف الدائــرة، واإلنجــازات التــي حققتهــا 

الدائــرة، واملبــادرات الحديثــة التــي تتبناهــا يف 

مختلــف املجــاالت. 

االتصــال  إدارة  دور  ُعــرَِض  الزيــارة  وخــالل 

والداخــي  الخارجــي  التواصــل  يف  الحكومــي 

يف  واملشــاركة  املختلفــة  الجهــات  مــع  الفعــال 

اإلعــداد للمؤمتــرات والفعاليــات التــي تنظمهــا 

الدائــرة بالتنســيق مــع اإلدارة العليــا واإلدارات 

ــار الشــخصيات  املختلفــة، كذلــك التواصــل مــع كب

ــمية  ــات الرس ــرة والهيئ ــع الدائ ــن م ــن املتعامل م

العالقــات  بنشــاط  يتعلــق  مبــا  الرســمية  وغــر 

العامــة، حيــث اســتطاعت الدائــرة مــن خــالل 

الخارجيــة  واملؤمتــرات  باملعــارض  مشــاركتها 

ــاف  ــدة تض ــات جدي ــق نجاح ــة أن تحق والداخلي

لســجلها املــرشق الحافــل بالتميــز واالبتــكار، مبينــاً 

بالشــارقة تضــع  االقتصاديــة  التنميــة  دائــرة  أن 

بصمــة مميــزة يف كافــة املعــارض واملؤمتــرات التــي 

تشــارك فيهــا مــع العديــد مــن الجهــات االتحاديــة 

واملحليــة والقطــاع الخــاص مبــا يعكــس إســرتاتيجية 

املتبــادل  التعــاون  لدعــم  ترنــو  التــي  الدائــرة 

وتعزيــز التنســيق الفعــال واملثمــر مبــا ينســجم 

ــي تهــدف لالطــالع عــى الخــربات  ــا الت مــع رؤيته

عــى  إطالعهــم  وكذلــك  املميــزة،  والتجــارب 

انجازاتهــا وجهودهــا الفريــدة يف مجــال جــذب 

الجاذبــة  التنافســية  البيئــة  وتوفــر  االســتثار 

ــارة  ــاً إســرتاتيجياً إلم ــذي يعــد توجه لالســتثار وال

عــى  الحــرص  منطلــق  مــن  وذلــك  الشــارقة، 

املســتدامة.  االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق 

ــذه  ــالل ه ــن خ ــوم م ــرة تق ــى أن الدائ ــد ع وأك

الدائــرة وســبل  بالرتويــج لخدمــات  املشــاركات 

ــتثارات  ــة االس ــاح نوعي ــة وإيض ــتثار املتاح االس

االســتثارات  لنوعيــة  باإلضافــة  املوجــودة 

ــة  ــة التحتي ــة البني ــر ومالءم ــدى تواف ــة وم املطلوب

ــارة  ــتثاري إلم ــاخ االس ــاً إىل أن املن ــارة، الفت باإلم

املتطــورة،  التحتيــة  بالبنيــة  يتميــز  الشــارقة 

التــي  للتســهيالت  متطرقــاً  العاليــة،  والكفــاءة 

تقــوم  حيــث  للمســتثمرين،  الدائــرة  تقدمهــا 

االقتصاديــة  الخطــط  وتنفيــذ  بإعــداد  الدائــرة 

لإلمــارة وإجــراء الدراســات واســتحداث النظــم 

لالســتثار  املالئــم  املنــاخ  وتوفــر  االســتثارية 

مــن خــالل تبســيط اإلجــراءات وتســهيلها عــى 

تجــاري  تعــاون  عالقــات  وإقامــة  املســتثمرين، 

ــدول  ــن ال ــد م ــا يف العدي ــع نظرائه ــتثاري م واس

اإلقليميــة والعامليــة. 

ــام  ــف أقس ــة يف مختل ــارة جول ــت الزي ــا تضمن ك

إدارة االتصــال الحكومــي، وذلــك لالطــالع عــى 

ــم  ــل يف كل قس ــة العم ــام وآلي ــراءات ومه إج

ــد  ــن عب ــا حس ــح د. عط ــة، وأوض ــام الجول ويف خت

القائــم بأعــال عميــد كليــة االتصــال  الرحيــم 

تــأيت يف  الزيــارة  أن هــذه  القاســمية  بالجامعــة 

الجامعــة  بــن  التفاهــم  مذكــرة  تفعيــل  إطــار 

الجانــب  بــن  التكامــل  وتحقيــق  والدائــرة، 

الكثــر  الطــالب  وإكســاب  وامليــداين  التطبيقــي 

التــي  العمليــة  واملهــارات  املعلومــات  مــن 

العمــل. ســوق  يف  لالنخــراط  تؤهلهــم 

"اقتصادية الشـــارقة" تستقبل وفدًا من طالب اجلامعة القاسمــية

طالب كلية االتصال في زيارة إلى موقع الشارقة 24

ــا  ئهـ ــمية ورشكا لقاسـ ا ــة  ــن الجامعـ ــتمر بـ ــاون املسـ لتعـ ا ــار  يف إطـ

. قـــام مجموعـــة مـــن طـــالب كليـــة االتصـــال يف  االســـرتاتيجين 

بـــع  لتا ا  24 الشـــارقة  موقـــع  إيل  بزيـــارة  لقاســـمية  ا الجامعـــة 

الدكتـــور بســـام  للمركـــز االعالمـــي لحكومـــة الشـــارقة  برفقـــة 

ــتاذ  ـــتعرض األسـ ـــة. واس ــاعد بالكلي ـــة املسـ ـــتاذ الصحاف ــكاوي أس املـ

لتـــي  ا األدوار   لزيـــارة  ا لتحريـــر خـــالل  ا ئـــب رئيـــس  نا راشـــد 

ــا  ــرش أخبارهـ ــاز بنـ ــي ميتـ لتـ ا ــات  . والتخصصـ ــع  ــا املوقـ ــوم بهـ يقـ

ثـــم  لعـــامل  ا حـــول  املوقـــع   يغطيهـــا  لتـــي  ا املناطـــق  وعـــدد 

ــة نـــرش  ــم بكيفيـ ــر؛ لتعريفهـ لتحريـ ا ــة  لـ اصطحـــب الطـــالب إيل صا

ــرب ــرش الخـ ــبق نـ ــي تسـ لتـ ا ــل  ــي املراحـ ــا هـ ــار ومـ األخبـ

لزيـــارة أجـــري لقـــاء مفتـــوح للطـــالب مـــع األســـتاذة  ا يـــة  ويف نها

ــي  ــه عـ ــت خاللـ بـ ــي أجا لتـ ا ــر  لتحريـ ا ــس  ــم رئيـ براهيـ ــة إ فاطمـ

استفســـاراتهم وأســـئلتهم يف هـــذا املجـــال.

طالبات كلية االتصال يتفاعلن مع مبادرة »سعادتهم من سعادتنا«

نظمــت عــادة شــؤون الطالبــات بالجامعــة القاســمية، ضمــن 

مبــادرة )ســعادتهم مــن ســعادتنا( بالتنســيق مــع دار الرعايــة لأليتــام 

ــال  ــة األطف ــت يف دار رعاي ــام. وأقيم ــال األيت ــة لألطف ــة ترفيهي رحل

ــوان  ــز أل ــة ومرك ــة املجــاز املائي ــع واجه ــاون م ــن، بالتع ــاح اإلثن صب

ــال. ــدرات األطف ــارات وق ــة مه ــلية وتنمي ــه وتس للرتفي

ــوء  ــك يف ض ــادرة. وذل ــال باملب ــة االتص ــن كلي ــات م ــاركت طالب وش

ــام. ــة األيت ــة لرشيح ــن أهمي ــه م ــا تولي ــي وم ــل املجتمع التواص

ــات يف برنامــج  ــة، والفعالي ــادرة بعــض األنشــطة الرتفيهي شــملت املب

ــالل  ــن خ ــام م ــال األيت ــعاد األطف ــعى إىل إس ــادف. يس ــل وه متكام

متكينهــم مــن قضــاء وقــت مفيــد وشــائق يف جــو متكامــل مــع 

ــم. ــراز مواهبه ــة وإب ــرات املتنوع الفق

ــى  ــل: الرســم ع ــرات مث ــن الفق ــد م ــى العدي ــة ع ــت الفعالي تضمن

وجــوه األطفــال والتلويــن، وتدريبهــم عــى عمــل أشــكال ومجســات 

ورقيــة، كــا شــملت فقــرات اســتعراضية لألطفــال، باإلضافــة إىل 

زيــارة منطقــة األلعــاب الخارجيــة املوجــودة يف واجهــة املجــاز املائيــة 

وتوزيــع الهدايــا عــى األطفــال. بــإرشاف عــدد مــن املرشفــات اللــوايت 

شــاركن يف املبــادرة، مؤكديــن لهــم أن ســعادتهم مــن ســعادتنا، 

وذلــك مــن خــالل تقديــم الدعــم النفــيس واملعنــوي وزرع الســعادة 

ــم. يف قلوبه

وكان للزيــارة اإلنســانية رغــم قرهــا األثــر الكبــر عــى وجــوه 

األطفــال، وكذلــك املرشفــات عــى املبــادرة.

وأشــاد األســتاذ الدكتــور رشــاد ســامل مديــر الجامعــة القاســمية 

ــداف  ــزز أه ــي تع ــعادتنا«، الت ــن س ــعادتهم م ــادرة »س ــة مب بأهمي

ــن  ــدة تنــرش الســعادة ب ــات عدي ــام بفعالي الجامعــة يف ســعيها للقي

ــع. ــراد املجتم أف

قامــت كلية االتصــال بالجامعة القاســمية  

ــربات  ــة الســتوديوهات ومخت ــارة علمي بزي

ــت  ــارقة تح ــة الش ــال بجامع ــة االتص كلي

إرشاف د. ممــدوح املشــميش أســتاذ اإلذاعة 

ــة للتعــرف  ــون  املســاعد بالكلي والتليفزي

ــتوديوهات  ــدات يف اس ــزة واملع ــى األجه ع

الراديــو والتليفزيــون بجامعــة الشــارقة 

ــاج  ــات اإلنت ــتخدامها يف عملي ــة اس وكيفي

الفنــي وتدعيم مهــارات الطــالب يف مجايل: 

اإلذاعــة والتليفزيــون ، و أشــاد طالب كلية 

طلبة كلية االتصال في زيارة 

الستوديوهات  جامعة الشارقة

االتصــال باملســتوى التقنــي والفني يف تلك 

االســتديوهات باإلضافــة إىل  االســتفادة 

ــي دعمــت  ــارة والت ــك الزي ــرة مــن تل الكب

يف  درســوها  التــي  واملعــارف  املفاهيــم 

ــة. ــص بالكلي ــاقات التخص مس

ــرى  ــارة أخ ــت زي ــر أجري ــب آخ ــن جان وم

ــزة  ــى األجه ــرف ع ــة للتع ــات الكلي لطالب

ــايل:  ــن يف مج ــم مهاراته ــدات لتدعي واملع

ــون. ــة والتليفزي اإلذاع
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كلية االتصال تشارك في املنتدى الدولي لالتصال احلكومي 

طالبات كلية االتصال يشاركن في ورشة 5 قوة 5

طالبــات كليــة االتصــال يشــاركن يف ورشــة 

»محطــات اكتشــاف الــذات«
الـــدويل  املنتـــدى  فعاليـــات   ضمـــن 
ــات  ــاركت طالبـ ــي ، شـ ــال الحكومـ لالتصـ
كليـــة االتصـــال يف ورشـــة  تدريبيـــة يف 
مجـــال التنميـــة الذاتيـــه و ذلـــك متاشـــيا 
ســـلوك..تطوير  ))تغيـــر  شـــعاره  مـــع 
إنســـان(( و ذلـــك يف ركـــن خـــاص يحمـــل 
الـــذات«،  اكتشـــاف  »محطـــات  اســـم 
ــعى  ــدة يسـ ــة جديـ ــكل إضافـ ــي تشـ التـ
ـــاحة  ـــم مس ـــا إىل تقدي ـــن خالله ـــدى م املنت
معرفيـــة، وتدريبيـــة وتعليميـــة متكاملـــة.

وتســـعى منصـــة »محطـــات اكتشـــاف 
الـــذات« إىل تعزيـــز مفاهيـــم تنميـــة 
املشـــاركني  لـــدى  الـــذات  وتطويـــر 
ــة،  ــات متتاليـ ــالث محطـ ــالل ثـ ـــن خـ م

ــمية    ــة القاس ــال بالجامع ــة االتص ــاركت كلي ش

املنتــدى  مــن  الثامنــة  الــدورة  فعاليــات  يف 

يف  بحــث  بورقتــي  الحكومــي  لالتصــال  الــدويل 

توفــر  إىل  تهــدف  والتــي  )باحثــون(  منصــة 

أبحــاث، ودراســات، وكتــب، ومراجــع، وأفضــل 

مرجعــاً  لتصبــح  ؛  عامليــاً  املوثقــة  املارســات 

أساســياً للعاملــن والباحثــن والدارســن يف هــذا 

ــا  ــي قدمه ــة األوىل الت ــاءت الورق ــال، ، ج املج

األســتاذ الدكتــور عطــا حســن القائــم بأعــال 

عميــد كليــة االتصــال بالجامعــة القاســمية، 

التواصــل  شــبكات  »توظيــف  بعنــوان 

الجمهــور  اتجاهــات  االجتاعــي يف تشــكيل 

الوطــن  يف  العــايل  التعليــم  قطــاع  نحــو 

العــريب« والتــي اســتهدفت كيفيــة توظيــف 

لشــبكات  العــريب  الوطــن  يف  الجامعــات 

التواصــل االجتاعــي مبــا يســمح للجمهــور 

باتخــاذ القــرارات املناســبة يف اختيــار نــوع 

يتناســب  مبــا  ألبنائهــم  املناســب  التعليــم 

مــع احتياجــات ســوق العمــل يف املســتقبل 

جمهورهــا  اتجاهــات  تشــكيل  يف  ودورهــا 

نحــو التعليــم العــايل ،  وتوصلــت الدراســة إىل 

ــبة  ــاع نس ــا: ارتف ــج أبرزه ــن النتائ ــلة  م سلس

التفاعــل بــن الطــالب عينــة الدراســة مــع 

شــبكات التواصــل االجتاعــي وصلــت ألكــر 

ــى   ــاً ع ــات قياس ــض الجامع ــن 95٪ يف بع م

ــراد  ــد أف ــا أك ــرى ، ك ــل األخ ــات التفاع آلي

االجتاعــي  التواصــل  شــبكات  أن  العينــة 

لهــا دور أســايس يف اتخــاذ القــرارات الخاصــة 

بهــم يف مجــال التعليــم، وذلــك بنســبة أكــر 

ــث  ــة البح ــراد عين ــد أف ــا أك ــن 70٪ ، ك م

الثامنــة  الــدورة  فعاليــات  ضمــن 

 ، الحكومــي  االتصــال  منتــدى  مــن 

اإلتصــال  كليــة  مــن  طالبــات  شــاركت 

قــوة   ٥ الذهنــي  عصــف  جلســة  يف 

يــوم  يف  حلــول  وخمــس  تحديــات   ٥

األســتاذ  بــإرشاف  كان  والــذي   ، واحــد 

ان شــبكات التواصــل االجتاعــي لهــا دور يف 

ــار  ــم واختي ــو التعلي ــم نح ــكيل اتجاهاته تش

نــوع التعليــم بنســبة تجــاوزت ٨0٪ وبالتــايل 

لهــا دور أيضــاً يف اختيــار نــوع وشــكل وظيفة 

أن  اىل  النتائــج  اشــارت  كــا   ، املســتقبل 

شــبكات التواصــل االجتاعــي بالجامعــات 

عينــة البحــث تســهم يف تعزيــز اإلحســاس 

باالنتــاء داخــل الجامعــة ، وأوصــت الدراســة 

رضورة اهتــام الجامعــات العربيــة بشــبكات 

اهتــام  واســتثار  االجتاعــي  التواصــل 

تشــكيل  معهــا يف  الطلبــة  تفاعــل جمهــور 

يتناســب  مبــا  التعليــم  نحــو  اتجاهاتهــم 

مــع احتياجــات ســوق العمــل باملســتقبل. 

أمــا الورقــة الثانيــة ، والتــي قدمتهــا طالبــات 

 مشاركة طالبات كلية االتصال يف اليوم الثاين مبنصة باحثون  أ.د. عطا حسن أثناء عرضه لورقته البحثية يف اليوم االول

الجامعة القاسمية تشارك بورقتي بحث يف منصة باحثن

كليــة االتصــال جــاءت بعنــوان » منــاذج   مضيئــة  

 يف   نــرش   وتعزيــز   ثقافــة   التســامح   والحــوار  

والتــي   اســتعرضت    والتعايــش   الســلمي« 

 بالتــوايل   شــخصيات   مــن   التاريــخ   أذاعــت   تلــك  

 املبــادئ   واتخذتهــا   نهــج   حيــاة،   باإلضافــة   لذكــر  

 صاحــب   الســمو   الشــيخ   الدكتــور   ســلطان  

ــى   ــس   األع ــد   القاســمي   عضــو   املجل ــن   محم  ب

ــمية،   ــة   القاس ــس   الجامع ــارقة   رئي ــم   الش  حاك

 كواحــد   مــن   أبــرز   النــاذج   ذات   املبــادرات  

 املعــززة   لهــذه   القيــم   يف   عرنــا   الحــايل،  

 مــع   اإلشــارة   إلنشــاء   الجامعــة   القاســمي، 

كونهــا منوذجــا   لتلــك   املبــادرات،   وتوصلــت  

 الورقــة   البحثيــة   إىل   نتيجــة   حتميــة   بــأن  

ــد   إال   ســرة   الرجــال   العظــاء،   ــخ   ال   يخل  التاري

 أمــا   املفســدون   يف   األرض      فيندثــرون . 

ــرب  ــر من ــعت إىل توف ــة س ــار إىل أن املنص يش

يف  واإلعــالم،  االتصــال  كليــات  لطلبــة  حــر 

ــة، ملناقشــة رســائل املاجســتر  جامعــات الدول

والتطبيقيــة  البحثيــة  التخــرج  ومشــاريع 

الحكومــي،  االتصــال  مجــاالت  مختلــف  يف 

تخــرج  مشــاريع  عــى  الضــوء  وتســليط 

ــوم املهنــي يف االتصــال  منتســبي برنامــج الدبل

االجتاعــي. التواصــل  ووســائل  الحكومــي 

الجلســة  وتناولــت  دخــن  بــن  ســعيد 

وتــم  االجتامعيــة  القضايــا  مــن  العديــد 

ــروج  ــة للخ ــاريك الجلس ــع مش ــتها م مناقش

 . والنتائــج  الحلــول  بأفضــل  منهــا 

ويف اليــوم الثــاين اســتكامال للجلســة تــم 

وهــم  فئــات  لخمــس  املشــاركن  تقســيم 

ــاء  ــة الجامعــة ، أصحــاب الهمــم ، أولي طلب

ــال  ــي االتص ــن موظف ــة م ــور ، وخمس األم

الحكومــي وخــراء مــن مختلــف مؤسســات 

اإلتيــان  بهــدف  معــا  للعمــل  الدولــة 

قابلــة  عمليــة  حلــول  خمســة  بأفضــل 

ــة  ــات  الختامي ــدم  يف التوصي ــذ؛ لتق للتنفي

وخـــراء  متخصصـــون  خاللهـــا  يقـــدم 
الـــذايت  والتطويـــر  التنميـــة  يف مجـــال 
محـــارضات يتعـــرف املشـــارك فيهـــا إىل 
الفرديـــة،  املهـــارات  تعزيـــز  أســـاليب 
ــس. ــة بالنفـ ــن الثقـ ــد مـ ــاب مزيـ واكتسـ

عنـــوان  تحـــت  األوىل  املحطـــة  أتـــت 
أحمـــد  الدكتـــور  قدمهـــا  )املوناليـــزا( 
قـــام  والـــذي  عبدامللـــك  محمـــد 
بـــدوره بتصحيـــح املفاهيـــم الغذائيـــة 
. النـــاس  بـــني  الشـــائعة  الخاطئـــه 

امـــا املحطـــة الثانيـــة جـــاءت تحـــت عنـــوان 
)الســـعاده مبـــدأ حيـــاة( قدمتهـــا املهندســـة 
منـــى كاظـــم وتحدثـــت فيهـــا عـــن الخطوات 
النـــت يجـــب ان يتبعهـــا االنســـان يف حياتـــه.

ار �ج �سخ اأ

الشــيخ ســلطان بن أحمد القاســمي رئيس مجلس الشــارقة لإلعام يتوســط الطالبات املشــاركات  بورقة بحثية يف املنتدي الدويل لاتصال الحكومي
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برعاية أ.د. رشاد سالم مدير اجلامعة

انطالق امللتقى اإلعالمي 

الطالبي األول لكلية االتصال

عدد األوراق البحثية املقدمة التي أعّدها اثنا 

عشر فريقًا بحثيًا من الطلبة

الطلبة املشاركون بأوراق بحثية 15 طالًبا 

و 13 طالبة 

مجموع الطلبة املشاركني سواء في

 التنظيم أو بأوراق بحثية بلغ 58

الطلبة املشاركون في التنظيم موزعون على 

5 جلان مختلفة في كل جلنة 5 طلبة 

12
28
58
25

حول امللتقى
ا�ة �ي �سصا  ��أ اإ

عا�ة ا�سج 7�س�ة
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الدكتــور  بافتتــاح  ســعادة األســتاذ  بــدأ امللتقــي 

رشــاد ســامل مديــر الجامعــة القاســمية راعــي امللتقــى 

جداريــة )) زايــد للتســامح (( احتفــاًء بـــ )) عــام زايــد 

(( واســتقباالً لعــام التســامح 2019م ، التــي أطلقتهــا 

ــا أعضــاء  ــي عــرب فيه ــة املنظمــة للملتقــى، والت اللجن

ــة، وزوار  ــات الجامع ــة كلي ــية وطلب ــة التدريس الهيئ

ــم  ــم إلرث وقي ــم ووفائه ــى عــن حبه ــوف امللتق وضي

الشــيخ املؤســس زايــد - رحمــه اللــه ، رمــز التســامح 

واالنفتــاح والحــوار والتعايــش الســلمي مــع اآلخريــن. 

وعكســت اللوحــة الجداريــة التــي زينــت مدخــل 

ــي  ــدان األكادمي ــل املي ــى تفاع ــات امللتق ــة فعالي قاع

مــع ))عــام التســامح((، ومــا يحملــه مــن رســائل نبيلة 

ــوة ،  ــة واألخ ــودة واملحب ــة امل ــرش ثقاف لن

وتعزيــز ســبل التعايــش الســلمي بــن الشــعوب، 

ــة  ــم عــى طــول اللوحــة الجداري مجســدين بتواقيعه

مفاهيــم التســامح ونبــذ الكراهيــة والعنــف والتمييــز 

والتفرقــة العنريــة بــن أفــراد املجتمــع، وســبل 

التعايــش مــع اآلخــر، وحرصهــم عــى أن يكونــوا 

جــزءاً أصيــالً مــن فعاليــات ))عــام التســامح(( ، الــذي 

ــد  ــن زاي ــة ب ــه صاحــب الســمو الشــيخ خليف وجــه ب

ــه  ــن عن ــه، وأعل ــه الل ــة حفظ ــس الدول ــان رئي آل نهي

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ

ــه. ــاه الل ديب رع

مدير الجامعة يشيد ويثمن بجهود 

القامئن عى تنظيم امللتقى .

ــر  ــامل مدي ــاد س ــور رش ــتاذ الدكت ــاد ســعادة االس - أش

الجامعــة القاســمية راعــي امللتقــى يف كلمــة لــه 

ــز   ــم املتمي ــم والتقدي ــور بالتنظي ــام الحض أم

الطــاليب  امللتقــى  لفعاليــات 

الــذي  األول،  اإلعالمــي 

نظمتــه كليــة االتصــال، 

الجهــود  مثمنــاً 

ــة واملخلصة  العالي

ِة  د للعــا

ِة  تذ ســا أ و

كليــة  وطلبــِة 

ل  تصــا ال ا

فهــم  تصا إل

الرائــع  بالتنظيــم 

ــادف،  ــم اله والتقدي

الصائــب  واالختيــار 

لشــعار امللتقــى، والعــروض 

ــن  ــة م ــة املقدم ــة املمتع الطالبي

. امللتقــى  خــالل  الطلبــة  قبــل 

- ودعــا مديــر الجامعــة القاســمية يف كلمتــة كليــات 

الجامعــة اىل ان تحــذو يف نشــاطاتها وفعالياتهاالطالبية 

ــداف  ــال واأله ــة االتص ــذو كلي ــا ح ــة وغره والثقافي

املنشــودة مــن خــالل إبــراز مهاراتهــم وإبداعاتهــم يف 

عروضهــم املمتعــة والهادفــة، التــي أبداهــا طلبــة كلية 

االتصــال يف ملتقاهــم هــذا، ملــا لهــا مــن انعكاســاٍت 

إيجابيــٍة وثقافيــٍة وتربويــٍة وســلوكيٍة ودينيــٍة وأخالقيٍة 

لرؤيــة الجامعــة يف هــذا املجــال، وكــذا تنفيــذ 

رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان القاســمي عضو املجلس 

الشــارقة  حاكــم  األعــى 

الجامعــة  رئيــس 

ــتقبلية  ــمية املس القاس

ونــرش  تعزيــز  يف 

التســامح  ثقافــة 

العاليــة  وقيمــه 

ــراً  ــة، مش ــن الطلب ب

هــذه  مثــل  أن  إىل 

ــات  ــات وامللتقي الفعالي

ناجحــاً  تســويقاً  تعتــرب 

ــة  ــة اإليجابي للصــورة الذهني

للجامعــة القاســمية يف التســامح 

والتعايــش الســلمي بــن أبنائهــا الطلبــة 

واملجتمــع

ــى  ــد ع ــال يؤك ــة االتص ــد كلي ــال عمي ــم بأع -القائ

:وقــدم  أن اإلســالم هــو ديــن اإلنســانية جمعــاء 

ــم  ــم القائ ــد الرحي ــن عب ــا حس ــور عط ــتاذ الدكت األس

باعــال عميــد كليــة االتصــال يف بدايــة الجلســة 

االفتتاحيــة األوىل للملتقــى عرضــاً تنويريــاً متحــور 

حــول بدايــات فكــرة تنظيــم هــذا امللتقــى وصــوالً إىل 

تحقيقــه ونجاحــه ميدانيــاً، ومــا اكتســبه الطلبــة مــن 

معــارف ومهــارات وكفــاءات يف جميــع أنــواع الفنــون 

ــاً،  اإلعالميــة وإنتاجهــا جــراء تنظيمــه وتنفيــذه عملي

لتعكــس مــا اكتســبه الطلبــة مــن مخرجــات التعلــم 

ــرة  ــداً أن فك ــال، مؤك ــذا املج ــالم يف ه ــج اإلع لربنام

ــن  ــاره دي ــن اإلســالم باعتب ــى جــاءت م ــذ امللتق تنفي

اإلنســانية جمعــاء، وأن الجامعــة القاســمية هــي 

بوتقــة لإلنســانية لــكل مشــارب األرض، فهــي شــارقية 

املوقــع – عامليــة الرســالة .وعــرب االســتاذ الدكتــور 

عطــا حســن عبــد الرحيــم عــن تطلعــات الكليــة 

والجامعــة لتحقيــق حلــم هــذا امللتقــى بارتقائــه 

ــاح  ــذا النج ــد ه ــة بع ــات الدولي ــتوى امللتقي إىل مس

الباهــر واملتميــز، ومــا حظــي بــه مــن فريــق عمــل 

ــتدامتها . ــن اس ــرة وأم ــم الفك ــفء ترج ك

- وتضمــن امللتقــى ثــالث جلســات منهــا: االفتتاحيــة 

واألخــرى  للطالبــات  أحداهــا  عمــل  وجلســتي 

ــة  ــة بحثي ــا )12( ورق ــن خالله ــو م ــالب، قدم للط

ــع محــاور  ــاً غطــت جمي ــاً بحثي ــا )12( فريق ، أعده

امللتقــى يف مجــال دور اإلعــالم يف نــرش وتعزيــز 

ثقافــة التســامح يف املجتمــع اإلمــارايت( .

برعايــة األســتاذ الدكتــور رشــاد ســامل مديــر الجامعــة شــهدت قاعــة مكتبــة الجامعــة القاســمية انطــالق أول ملتقــى إعالمــي طــاليب لكليــة االتصــال 

ــة اإلمــارات  ــادرة دول ــة؛ تجســيداً ملب ــز ثقافــة التســامح باملجتمــع ((، وذلــك ضمــن أنشــطتها الثقافي تحــت شــعار )) دور اإلعــالم يف نــرش وتعزي

العربيــة املتحــدة الوطنيــة بجعــل هــذا العــام )) عــام التســامح (( ، مبشــاركة عمــداء وأســاتذة وطلبــة كليــات الجامعــة .

مدير اجلامعة، راعي امللتقى يوقع على 

جدارية امللتقى ))زايد للتسامح((
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�ة َّ م�ي ــــــــــــا�سِ ا�س�ة ال صَ ا�سة

اقبــاالً  األوىل  الجلســة  شــهدت   

كبــرياً وتنظيــامً مميــزاً كان الســمة 

ــم  ــى، وت ــهد امللتق ــى مش ــة ع الغالب

توزيــع األدوار عــى اللجــان الطابيــة 

ــا،  ــوط به ــل املن ــق العم ــكلة وف املش

ــات امللتقــى  وبعدهــا انطلقــت فعالي

التــي تضمنــت العديــد مــن األنشــطة 

ــي  ــام الوطن ــدأت بالس ــروض، ب والع

لدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة 

وقــراءة آيــات مــن الذكــر الحكيــم 

ــه(  ــظ الل ــن حفي ــز الدي ــب )ع للطال

ــن  ــرض فلم ــال، وع ــة االتص ــن كلي م

وثائقيــن مــن إبداعــات  ونتاجــات 

طلبــة الكلية، اختــص األول بالتعريف 

للمشــاركن واملســاهمن من جنســيات 

عديــدة يف هــذا امللتقــى، بينــام أبــرز 

الثــاين منزلــة وأهميــة )) التســامح 

ومقاصــد  الســاموية  األديــان  يف   ))

واهــداف  اإلســامية،  الريعــة 

ــارات  ــة اإلم ــة لدول ــادرات الوطني املب

ــى  ــاتها ع ــدة وانعكاس ــة املتح العربي

يف  والرتبــوي  األكادميــي  املجــال 

الجامعــة القاســمية بشــكل عــام .
القاســمية  الجامعــة  مديــر  جائــزة 

. الطلبــة  فئــة  العلمــي  للبحــث 

-كام شــهدت فقــرات الجلســة االفتتاحية 

للملتقــى أيضــاً عــروض أفكار ونشــاطات 

علميــة مبدعــة مــن أبرزهــا اإلعــان عــن 

جائــزة مديــر الجامعــة للبحــث العلمــي 

فئــة الطلبــة،  وذلــك بهــدف إكســاب 

الطلبــة مهــارات البحــث العلمــي وخلــق 

جــو مــن املنافســة بينهــم، وكذلــك إميانــاً 

بأهميــة األدوار التــي يؤديهــا البحــث 

العلمــي يف نهــوض املجتمــع اإلنســاين يف 

ــازت  ــث ف ــة ، حي ــاة كاف ــاالت الحي مج

ــوان  ــت عن ــي حمل ــة الت ــة البحثي الورق

))دور اإلعــام الجامعــي يف نــر قيــم 

ــة القاســمية  ــة التســامح - الجامع وثقاف

منوذجــاً(( مــن فئــة الطالبــات، وهــن كاً 

مــن - عائشــة نــور غــازي مــن ســوريا - 

وأســامء محمــد ياســن مــن أفغانســتان 

- وناديــة معــروف جهــاد مــن فلســطن ، 

ويف املقابــل فــازت الورقــة البحثية ))دور 

الورقــة البحثيــة:))دور اإلعــالم اجلامعــي فــي نشــر 

قيــم وثقافــة التســامح ً(( تفــوز بجائــزة مديــر 

ــات ــة الطالب ــي فئ ــث العلم ــة للبح اجلامع

الورقــة البحثيــة: ))دور اإلعــالم فــي تشــكيل اجتاهــات 

اجلمهــور نحــو التســامح(( تفــوز بجائزة مديــر اجلامعة 

للبحــث العلمــي فئــة الطــالب

مدير اجلامعة يكرم الطلبة املتميزين في كلية االتصال

آية خالد الطالبة املثالية في كلية االتصال قسم البنات

 وطيب الرحمن الطالب املثالي في كلية االتصال قسم البنني

اإلعــام يف تشــكيل اتجاهــات الجمهــور 

نحــو التســامح(( مــن فئــة الطــاب 

وهــم كاً مــن - أيُب حاتــم حســن مــن 

الســودان - والطالــب جيبــو يانــغ مــن 

الصــن .

جائــزة الطالــب املثــايل لكليــة االتصــال 

:

- كــام أعلــن خــال الجلســة األوىل عــن 

جائــزة الطالــب املثــايل لكليــة االتصــال 

، وفــق الــروط التــي وضعتهــا لجنــة 

امللتقــى الخاصــة بهــذه الفئــة مــن 

ــة وهــي : الطلب

1- أن يكون متفوقاً علمياً .

2- أن يكون من حفظة القرآن .

واألخــاق  بالســلوك  االلتــزام   -3

 . إلســامية ا

ــزاءات  ــه ج ــت علي ــون وقع 4- أال يك

ــة.  تأديبي

ثقافيــة  مشــاركات  لــه  تكــون  ٥-أن 

طابيــة. واجتامعيــة 

ــن  ــة م ــة ثاث ــى تزكي ــل ع 6-أن يحص

ــاتذته. أس

ــايل  ــب املث ــب الطال ــار لق ــم اختي  وت

والطالبــة املثاليــة وفــق الــروط أعــاه 

.. بعــد أن تنافــس عــى اللقــب خمــس 

طالبــات، هــن كاً مــن :

1.آية خالد محمد جامل / مر.

2.ييشو زيهانك / الصن .

3.أشواق محمد / اليمن .

4.حنان صفوان / جزر القمر .

٥.عائشة نور غازي / سوريا .

خالــد  )آيــة  الطالبــة  فــازت  حيــث 

ــات  ــة الطالب ــن فئ ــامل ( م ــد ج محم

بلقــب الطالبــة املثاليــة .

- أمــا فئــة الطــاب فقــد تنافــس عــى 

اللقــب خمســة طــاب هــم :

ــينزايئ  ــن س ــب الرحم ــب  طي 1- الطال

ــتان. / أفغانس

2- آدم ظونو / ساحل العاج .

3- بوكاري غنمي / بوركينا فاسو .

4- جيبو يانغ / الصن .

٥-عز الدين حفيظ الله / أفغانستان 

حيــث فــاز بلقــب الطالــب املثــايل 

الطالــب )  طيــب الرحمــن ســينزايئ (.

عا�ة ا�سج �س�ة

مدير الجامعة يكرم الطالبة املثالية )آية خالد(

مدير الجامعة يكرم فريق الفائز بجائزة البحث العلمي من الطالب

مدير الجامعة يكرم فريق الفائز بجائزة البحث العلمي من الطالب

.. و يكرم الطالب املثايل )طيب الرحمن سينزاين(
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فعاليات اجللسة الثانية 

 ثقافة التسامح والتعايش السلمي أصبحت ضرورة من ضرورات احلياة خاصة بعد أن أصبحت 

ظاهرة العنف منتشرة إلى حد ال يوصف

اجلامعة القاسمية تنعم باالحترام واملساواة وثقافة التسامح واحلوار والتعايش السلمي، 

بعيدًا عن التعصب مما يجعلها رمزا من رموز التسامح في دولة اإلمارات العربية املتحدة .

التسامح والتعايش السلمي فضيلة من 

الفضائل اإلنسانية حث عليها اإلسالم

محــاور  لعــروض  الثانيــة  الجلســة  خصصــت 

محــاور  ثاثــة  تضمنــت  والتــي  الطالبــات 

جــاء املحــور األول بعنوان منــاذج مضيئة يف نر و تعزيز 

مفاهيــم التســامح و قيم الحــوار و التعايش الســلمي . 

أما املحور الثاين فجاء بعنوان )) تعزيز ونر قيم 

وثقافة التسامح – اإلمارات منوذجاً(( ، كام جاء املحور 

الثالث بعنوان دور اإلعام الجامعي يف نر قيم 

وثقافة التسامح – الجامعة القاسمية منوذجاً. وتفصيل 

عرض هذه املحاور كام يي:

ــم  ــز مفاهي ــرش وتعزي ــة يف ن ــاذج مضيئ ــوان )) من ــور األول كان بعن 1.املح

املحــور  عــرض  قــدم  الســلمي((  والتعايــش  الحــوار  وقيــم  التســامح 

الطالبــات : 1 - آيــة خالــد محمــد / مــر. 2- منــى خالــد محمــد جالــد /  

ــر . ــار  / الجزائ ــياء زوق ــر . 4- ش ــار / الجزائ ــلمى زوق ــر 3- س م

وكانت فكرة املرشوع للمحور األول هو :

ــة  ــازات عظيم ــة إنج ــت للبرشي ــاة قدم ــدة يف الحي ــخصيات خال ــرض ش  ع

ــت  ــخ، وأصبح ــجل التاري ــزة يف س ــات متمي ــت بص فرتك

متثــل منــاذج مضيئــة يف التســامح والحــوار والســالم 

والتعايــش تهتــدي بنورهــا اإلنســانية عــى 

مــر األزمــان، أبرزهــم الشــيخ زايــد - رحمــه 

ــج،  ــر كن ــن لوث ــراه ، ومارت ــه وطيــب ث الل

الســميط،  الرحمــن  والدكتورعبــد 

والزعيــم األفريقــي نيلســون مانديــال، 

ــدي. ــدي غان ــم الهن والزعي

أما رؤية املرشوع فقد كانت : 

ــم  ــادئ ومفاهي االسرتشــاد بأســس ومب

التســامح والحــوار والتعايش الســلمي، 

التــي تجعــل اإلنســان منفتحــاً عــى 

ــل  ــع، وتعم ــامل أجم ــعوب الع ــن وش اآلخري

ــات. ــاء باملجتمع ــى االرتق ع

    وحمل املرشوع عدة أهداف هي :

ــامل  ــاذج ألهمــت الع ــى شــخصيات ومن  1- تســليط الضــوء ع

ــل وجــه. ــى أكم ــش والســالم ع ــم التســامح والتعاي يف تجســيدها لقي

ــا  ــادى به ــي ن ــر الت ــدى املآث ــلمي، كإح ــش الس ــامح والتعاي ــراز التس  2- إب

الوالــد املؤســس الشــيخ زايــد - رحمــه اللــه - يف  املجتمــع اإلمــارايت وتحــى 

ــن دول وشــعوب العــامل. ــا ب واشــتهر به

3-  تعزيــز قيــم التســامح والتعايــش بــن الطلبــة وتعميــق الحــوار 

ــة  ــاره اإليجابي ــس آث ــا يعك ــة مب ــات املختلف ــى الثقاف ــاح ع واالنفت

ــة. ــورة عام ــات بص ــى املجتمع ع

ــن  ــة التســامح بالتزام ــربز أهمي ــادرات ت ــم مب 4- تقدي

مــع عــام التســامح وهــو امتــداد لـــ »عــام زايــد«.

أما تساؤالت املرشوع فهي :

ــخصيات  ــت الش ــي واجه ــات الت ــا الصعوب 1.م

ــامح ؟. ــدأ التس ــق مب لتحقي

هــذه  بهــا  متيــزت  التــي  الســات  2.مــا 

؟. املجــال  هــذا  يف  الشــخصيات 

يف  الدولــة  بهــا  تقــوم  التــي   األدوار  3.مــا 

ــش  ــامح والتعاي ــة التس ــز ثقاف ــيخ وتعزي ترس

ــاها  ــي أرس ــع الت ــراد واملجتم ــن األف ــلمي ب الس

زايــد ليصبــح نهجــاً تســتنر بــه األجيــال القادمــة يف  

مجتمــع اإلمــارات املتعــدد الهويــات والثقافــات.

ــخصيات  ــت الش ــي واجه ــات الت ــا الصعوب 4.م

ــامح ؟. ــدأ التس ــق مب لتحقي

هــذه  بهــا  متيــزت  التــي  الســات  5.مــا 

؟. املجــال  هــذا  يف  الشــخصيات 

وتوصل املرشوع إىل النتائج التالية :  

والتعايــش  التســامح  ثقافــة  أن   .1  

الســلمي هــي فضيلــة مــن فضائــل 

ــالم  ــا االس ــا عليه ــي حثن ــانية الت اإلنس

ســيدنا  البــرش  عليهــا أرشف  حثنــا  و 

ــل  ــن أج ــنا م ــخها يف نفوس ــد و رس محم

ــة . البعــد عــن الحقــد و الغــل و الكراهي

2. ثقافــة التســامح والتعايــش الســلمي   

ــة  ــاة خاص ــن رضورات الحي ــت رضورة م أصبح

بعــد أن أصبحــت ظاهــرة العنــف منتــرشة إىل حــد 

ــا و  ــا ضحاي ــرو الصغــر إم ــا الكب ال يوصــف فيكــون فيه

ــن  ــا مجرم إم

ــام،  ــدم االنتق ــن وع ــم االحــرتام لآلخري ــو وتقدي 3. رضورة الحــث عــى العف

وقلــع جــذور الحقــد والعــدوان والكراهيــة مــن نفــوس األفــراد يف املجتمــع 

.

4. تســخر كل إمكانــات وآشــليات وســائل اإلعــالم للعمــل عــى   

ــامح  ــة التس ــهم ثقاف ــرس يف نفوس ــات وغ ــاس واملجتمع ــة الن توعي

ــة  ــامح إىل ثقاف ــل التس ــلمي، وتحوي ــش الس والتعاي

تعــمُّ أرجــاء املجتمــع اإلمــارايت تتالقــى مــع 

ــس  ــي تؤس ــة الت ــانية العاملي ــادئ اإلنس املب

ــاون  ــة تتع ــة متآلف ــات متحاب ملجتمع

فيــا بينهــا عــى الخــر وعــى إبعــاد 

ــا. ــرش عنه ال

بعنــوان  الثــاين  املحــور   – ب 

وثقافــة  قيــم  ونــرش  تعزيــز   ((

التســامح – اإلمــارات منوذجــاً (( 

 - الطالبــة  املحــور  عــرض  قــدم 

أشــواق محمــد عبــد اللــه /  اليمــن .

ج – املحــور الثالــث بعنــوان )) دور 

ــة  ــم وثقاف ــرش قي ــي يف ن ــالم الجامع اإلع

التســامح – الجامعــة القاســمية منوذجــاً 

((  قــدم عــرض املحــور الطالبــات : 1- ناديــة 

ــن  /  ــد ياس ــاء محم ــطن . 2- أس ــاد / فلس ــروف جه مع

ــوريا . ــازي / س ــور غ ــة ن ــتان .   3 - عائش أفغانس

ــة الجامعــة  واســتعرضن يف محورهــن مظاهــر التســامح التــي يتمتــع طلب

ــدان مختلفــة  القاســمية بهــا ، فهــم ينتمــون ألكــر مــن جنســية، ومــن بل

ــة  ــة الجامع ــإن طلب ــة، ورغــم هــذا ف ــم واللغــات والثقاف ــادات والقي يف الع

والحــوار  التســامح  وثقافــة  واملســاواة  باالحــرتام  ينعمــون  القاســمية 

والتعايــش الســلمي ، بعيــداً عــن التعصــب مــا يجعلهــا رمــزاً مــن رمــوز 

ــدة . ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــامح يف دول التس

ــم  ــا قي ــمية يف نرشه ــة القاس ــا الجامع ــي تتبعه ــات الت ــارو ا اىل اآللي وأش

وثقافــة التســامح ، ومنهــا رصــد قيــم التســامح مــن خــالل وســائل اإلعــالم 

ــة  ــة بالجامع ــل الخاص ــع التواص ــمية ، ومواق ــة القاس ــي يف الجامع الجامع

ــة . ــي كاف ــل االجتاع ــع التواص ومواق

ــة ، وأســاس  وأكــدو يف توصياتهــم عــى أن  أســاس كل مجتمــع هــي الثقاف

ــي  ــي أن يراع ــع جامع ــد ألي مجتم ــك الب ــامح ، لذل ــو التس ــش ه التعاي

ــن. ــن العنري هذي
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 ضرورة أن يتبنى اإلعالم اجلامعي بوسائله املختلفة ماجاءت به مقاصد الشريعة اإلسالمية 

والدين اإلسالمي احلنيف في تطبيق ونشر التسامح والتعايش السلمي.

ضرورة التركيز على تسخير كافة الفعاليات الطالبية املختلفة في كليات اجلامعة القاسمية 

لتجسيد شعار )) عام التسامح (( الذي رفعته دولة اإلمارات العربية املتحدة .

فعاليات اجللسة الثالثة 

دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 

في نشر وتعزيز ثقافة التسامح

والتــي  الطــاب  لعــروض محــاور  الثالثــة  الجلســة  خصصــت 

تضمنــت ثاثــة محــاور 

جــاء املحــور األول بعنــوان دور اإلعــام يف تشــكيل اتجاهــات 

الجمهــور نحــو التســامح . 

أمــا املحــور الثــاين جــاء بعنــوان )) األخاقيــات والتريعــات 

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف  اإلعاميــة 

كــام   ، التســامًح((  قيــم  تعزيــز  ودورهــا يف 

ــع  ــوان دور مواق ــث بعن ــور الثال ــاء املح ج

ــامح  ــر التس ــي يف ن ــل االجتامع التواص

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
تضمنــت هــذه الجلســة عــروض محــاور 

الطــالب عــى الشــكل اآليت : 

 أ - املحــور األول بعنــوان )) دور اإلعــالم يف 

تشــكيل اتجاهــات الجمهــور نحــو التســامح 

ــم  ــان :   1 - أيُب حات ــور الطالب ــرض املح ((  ع

حســن / الســودان  .          2- جيبــو يانــغ / 

الصــن.

وأوضحــا يف عرضهــا لهــذا املحــور أن الجمهــور يتلقــى 

الرســالة اإلعالميــة كــا هــي فيتأثــر بهــا وتتشــكل لديــه 

ــه  ــايل تتكــون لدي ــة ، وبالت اتجاهــات وفــق أهــداف هــذه الرســائل اإلعالمي

ــالم  ــائل اإلع ــه وس ــا أرادت ــاً مل ــلبية وفق ــة أو س ــا إيجابي ــة إم ــورة ذهني ص

ــه .  وســعت الي

ــرش  ــي يف ن ــل االجتاع ــع التواص ــوان )) دور مواق ــاين بعن ــور الث  ب – املح

التســامح يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة (( عــرض املحــور الطالبــان 1– 

محمــد نــور الحــق / بنغــالدش .  2- مــروان يعقــوب / جــزر القمــر.

وأشــارا يف مضامــن عرضهــا إىل كيفيــة توظيــف املســؤولن واصحــاب الســمو 

ــامح يف  ــة التس ــم وثقاف ــز قي ــي لتعزي ــل االجتاع ــع التواص ــايل ملواق واملع

املجتمــع اإلمــارايت بصــورة خاصــة واملجتمعــات األخــرى عامــًة .

وأكــدا يف هــذا املحــور أن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي 

عضــو املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة رئيــس الجامعــة القاســمية كان 

ــف  ــن مختل ــلمي ب ــش الس ــامح والتعاي ــدإ التس ــى مب ــث ع ــتمرار يح باس

التواصــل  ومواقــع  اإللكرتونيــة  تغريداتــه  كل  يف  واألديــان  الجنســيات 

االجتاعــي .

ج– املحــور الثالــث بعنــوان : )) األخالقيــات والترشيعــات اإلعالميــة يف دولــة 

ــرض  ــم التســامح (( ، وع ــز قي ــا يف تعزي ــة املتحــدة ودوره ــارات العربي االم

املحــور الطالبــان : 1-خالــد رســالن / ســوريا . .   2- محمــد ســامل / اليمــن . 

بــدأ العــرض بتعريــف املصطلــح الخــاص بأخالقيــات وترشيعــات اإلعــالم بأنه 

مجموعــة القوانــن والنصــوص التــي تصدرهــا جهــة مخولــة دســتورياً لتنظيــم 

املجتمــع ككل، أو جــزء منــه. وبهــذا تكــون الترشيعــات اإلعالميــة القواعــد 

والنصــوص التــي تصدرهــا جهــة مخولة دســتورياً لتنظيــم قطاع 

ــائل  ــات وس ــي وسياس ــددا دور اإلعالم ــم ح ــالم ، ث اإلع

اإلعــالم يف عــرض املعلومــات عــى الجمهــور وكيفيــة 

ضبــط الصالحيــات واألخالقيــات لهــذه املعلومــات. 

الخاصــة  املعايــر  عرضهــا  يف  واســتخلصا   

ــامح  ــم التس ــة بقي ــي املتعلق ــوى اإلعالم باملحت

وهــي :

ــائدة يف  ــم الس ــاءة إىل القي ــدم اإلس         - ع

املجتمــع ومراعــاة مقتضيــات املصلحــة العامــة 

.

        - عــدم اإلســاءة إىل األطفــال والنســاء أو ألي 

فئــة أخــرى يف املجتمــع .

ــة وكل             احــرتام قواعــد الخصوصي

مايتصــل بالحيــاة الخاصــة لألفــراد .

       -  احــرتام حقــوق املؤسســات واألفــراد مبــا يف 

ذلــك حقــوق امللكيــة الفكريــة .

ــاء مــن  ــة وبعــد االنته ــة الجلســة الثالث ويف نهاي

ــى  ــة بامللتق ــاور الخاص ــروض للمح ــم الع تقدي

بعــدة  امللتقــى  خــرج  الطلبــة  قبــل  مــن 

 ) األمــري  ) عبــر  الطالبــة  تلتهــا  توصيــات 

وهــي :

ــال  ــة االتص ــاليب األول لكلي ــى الط ــويص امللتق ي

ــي : ــا ي ــوم مب ــد الي املنعق

1. أن يكــون هــذا امللتقــى دوريــاً ودولياً،   

ــاليب  ــى الط ــر للملتق ــتعداد والتحض ــم االس ــى أن يت ع

الثــاين القــادم بعنــوان : )) دور اإلعــالم يف بنــاء جســور الحــوار 

ــي (( .2. رضورة أن  ــواِر نرتق ــعاِر )) بالح ــت ش ــات ((، تح ــن الثقاف ب

يتبنــى اإلعــالم الجامعــي بوســائله املختلفــة ماجــاءت بــه مقاصــد الرشيعــة 

ــش  ــرش التســامح والتعاي ــق ون ــف يف تطبي ــن اإلســالمي الحني اإلســالمية والدي

الســلمي، باعتبارهــا فضيلــٍة دينيــٍة مــن الفضائــِل األخالقيــِة التــي فرَضهــا ديُننــا 

وقرآنُنــا عــى املســلمن ، ومنهجــاً تربويــاً وأكادمييــاً وحضاريــاً وإنســانياً اتخذتــه 

الجامعــة القاســمية شــعاراً لهــا بــن طلبتهــا والعاملــن فيهــا.

3. رضورة الرتكيــز عــى تســخر كافــة الفعاليــات الطالبيــة املختلفــة يف كليــات 

ــة  ــه دول ــذي رفعت الجامعــة القاســمية لتجســيد شــعار )) عــام التســامح ((، ال

ــق  ــة ، وتطبي ــا الطلب ــن أبنائه ــة ب ــادرة وطني ــدة كمب ــة املتح ــارات العربي اإلم

مقاصــده ســلوكاً وعمــالً .

4. يُثنــي امللتقــى عــى الرؤيــِة املســؤولِة واإلســرتاتيجيِة الحكيمــِة التــي تتبناهــا 

ــو  ــمي عض ــلطان القاس ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــارات وصاح ــة اإلم دول

ــِذ  ــِة ونب ــمية يف إزال ــة القاس ــس الجامع ــارقة رئي ــم الش ــى حاك ــس األع املجل

الفــوارِق الطبقيــِة واملذهبيــِة والطائفيــِة والعرقيــِة يف املجتمــع، والتأكيــد عــى 

ــِش والتســامحِ والحــواِر وتالقــي الثقافــات والحضــارات وجعلهــا  ــِة التعاي أهمي

ــاة ودســتوراً لإلســالم .  نهجــاً للحي

ــا  ــوا لن ــن رضب ــة، الذي ــذه األم ــن ه ــاء م ــح والعظ ــلِفنا الصال ــداء بس 5. االقت

أروع األمثلــة يف القيــِم واألفعــاِل واملنهــجِ والســلوِك، وخاصــة يف العفــِو والصفــِح 

والتســامحِ والتعايــِش بــن النــاس كنهــجِ القائــد املؤســس املففــور له الشــيخ زايد 

آل نهيــان الرمــز والنمــوذج والقــدوة الحســنة لألجيــاِل القادمــة .

ــي  ــى الطــاليب اإلعالم ــات امللتق ــام أعــال وفعالي ويف خت

األول تــم توزيــع الشــهادات والــدروع التقديرية عى 

ــاً  ــراً وعرفان ــة االتصــال تقدي ــة كلي أســاتذة وطلب

ملشــاركتهم الفعالــة ولجهودهــم يف إنجــاح 

وتنظيــم هــذا امللتقــى .

- مــن جهــة أخــرى أشــاد الحضور باملســتوى 

املتميــز الــذي ظهــر بــه الطلبــة يف تقديــم 

عــروض محاورهــم ، باعتبــار أن امللتقى  هو 

ــزة ومهمــة اســتطاعوا  ــة ممي منصــة إعالمي

ــه بشــكل ناجــح وفعــال،  ــا إدارت مــن خالله

ــال يف أن  ــة االتص ــة كلي ــك رؤي ــن بذل محقق

ــذة تســويقية  ــات ناف ــل هــذه امللتقي ــون مث تك

ــا.  ــة له ــة وعلمي ــارة ثقافي ــمية ومن ــة القاس للجامع

ــاركن  ــة املش ــن الطلب ــل م ــرق العم ــت ف ــث برهن حي

ــم  ــل برس ــاريع عم ــة إىل مش ــل الرؤي ــم يف تحوي ــى قدراته ع

ــق . ــذ والتطبي التنفي

عا�ة ا�سج �س�ة

التوصيات
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 دار املخطوطــات  بالجامعــة القاســمية, رصح علمــي ، ثقــايف، وحضــاري ،  قــام بافتتاحهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور/ ســلطان

 بــن محمــد القاســمي , عضــو املجلــس األعــى , حاكم الشــارقة رئيــس الجامعة القاســمية، يف 7 من ســبتمر عام 2017م ، و تم إنشــاء

 الــدار عــى مســاحة تبلــغ 3000 مــرت مربــع، بتكلفــة 80 مليــون درهــم و شــيدت بتصميــم إســامي مميــز، تضــم الــدار حــوايل 1٥00

 مخطوطــة نــادرة ونفيســة  , وجميعهــا مــن املقتنيــات الخاصــة لصاحــب الســمو التــي جمعهــا و اقتناهــا مــن جميــع دول العــامل , و

 يــرتاوح أعــامر تلــك املخطوطــات مــا بــن  )200 – 900  (عــام ,وهــي مزينة بالزخارف و رســومات, وبألــوان زاهية , و أهداها ســموه

للــدار عــى ســت دفعــات متتاليــة ، و قــد وعــد ســموه بإهــداء الــدار املزيــد مــن املخطوطــات و املقتنيــات الخاصــة بصفة مســتمرة

١٥٠٠ مخطوطة نادرة في دار املخطــــــــوطـــــات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

تنوعــت املخطوطــات املوجــودة يف الــدار  

لتشــمل شــتي  العلــوم و املعــارف ، و 

صنفــت هــذه العلــوم إىل علــوم رشعيــة 

كالفقــه ، والقــرآن الكريــم و علومــه ، 

ــوم  ــر ، العل ــه ،التفس ــث و رشوح الحدي

البحتــة كالصيدلــة ، الزراعــة ،  الطــب 

، الجغرافيــا ، الفلــك ، الرياضيــات ، و 

تعــد جميعهــا مــن أنفــس املخطوطــات 

و أندرهــا ، وســبب ذلــك  إىل أن  أقدمهــا 

الرابــع  و  الثالــث  القــرن  إىل  يصــل  

لنــدرة  وأيضــا    ، الهجــري  والخامــس 

مواضيعهــا ، كــا أن هنــاك مخطوطــات 

ــت يف  ــا أو كتب ــوط مؤلفيه ــت بخط كتب

حيــاة املؤلــف ، أو عليهــا مقابــالت و 

ــاء  ــل العل ــن قب ــازات م ــراءات و إج ق

ــكات ألشــهر الســالطن  لتالميذهــم و متل

و الحــكام القدامــى ، أو بهــا رســوم و 

نباتيــة  ألــوان  و  تذهيــب  و  زخــارف 

يف  كاملخطوطــات  رائعــة   خطــوط  و 

املعــارف العامــة ، و توجــد فيهــا رســوم 

لكواكــب و جــداول فلكيــة .

املخطوطات النادرة

 يف الدار
املعــرض  يف  املخطوطــات  أنــدر  مــن   

الدائــم  نجــد نســخة مصــورة طبــق 

عثــان  ســيدنا  ملصحــف  األصــل 

مبتحــف  عنــه  اللــه  ريض  عفــان  بــن 

ــم  ــذي ت ــا ، وال ــايب رساي برتكي ــوب ق ط

ــخة  ــف نس ــل ) 1000( أل ــره وعم تصوي

ــون  ــل يف الل ــاً لألص ــة متام ــه متطابق من

واملقــاس للمصحــف األصــي ، وذلــك 

ــه مــن صاحــب الســمو، ووزعــت  بتوجي

عــى املراكــز العلميــة والجامعــات يف 

، العــامل  جميــع دول 

  ويضــم املعــرض جــزءاً مــن القــرآن الكريــم 

مــن  الكــويف  بالخــط  الــرق  عــى  كتــب 

كــا   ، تقديــراً  الهجــري  الخامــس  القــرن 

كتــب  مخطوطــاً  مصحفــاً  املعــرض  ضــم 

الحميــدي ســنة  الخطــاط مصطفــى  بيــد 

و  املتقــن  النســخ  بخــط    ، هـــ(   12٨9  (

ــل ،  ــكل جمي ــب بش ــارف و تذهي ــه زخ علي

ــوان  ــك بعن ــم الفل ــة يف عل ــاك مخطوط وهن

كتــب  مــن  اإلســالمية  املنتخبــة  »الهيئــة 

األحاديــث الصحيحــة« للقرمــاين كان حيــاً 

)1067 هـــ( ، نســخت يف حيــاة املؤلــف ســنة 

)1075 هـــ(،  و مــن نــوادر  املخطوطــات 

نجــد مخطوطــة يف  الــدار   يف  املحفوظــة 

علــوم القــرآن بعنــوان »أرسار التنزيــل لفخــر 

الــرازي« )ت: 606 هـــ( ، نســخت  الديــن 

ــل  ــف بقلي ــاة املؤل ــد وف ــنة ) 612 هـــ (بع س

ــع  ــوان »الجام ــث بعن ــة يف الحدي ، و مخطوط

الصحيــح« لإلمــام مســلم ) ت:261 هـــ ( عليها 

ــنة ) 755  ــوي س ــم النح ــيخ ابراهي ــك الش متل

هـــ ( ، وتوجــد مخطوطــة أخــرى يف الحديــث 

ــاري  ــام بخ ــح« لإلم ــع الصحي ــوان »الجام بعن

ــنة ) 1197 هـــ (  ــخت س )ت: 256 هـــ ( نس

ــة عــى أصــل مصحــح مــن  مصححــة و مقابل

ــدث  ــى مح ــروءة ع ــة و املق ــخة اليوناني النس

مكــة الشــيخ عبداللــه بــن ســامل البــري 

ــد  ــرض  العدي )ت : 1134 هـــ ( ،   ضــم  املع

مــن  املخطوطــات  النــادرة  يف األدب والنحــو 

ــة  ــد  مخطوط ــا توج ــة ، ك ــوم الرشعي والعل

ــوان »فتــح الوصيــد يف رشح  يف  القــراءات بعن

هـــ   643 )ت:  للســخاوي  القصيــد«  أبيــات 

( نســخت يف حيــاة املؤلــف ســنة ) 622 

هـــ ( ، و مخطوطــة يف البالغــة بعنــوان» 

القزوينــي  للخطيــب   » املفتــاح  تلخيــص 

الخطــاط  بيــد  نســخت   ،  ) هـــ  )ت:739 

)ت:  نيســابوري  محمــود  شــاه  الشــهر 

945 هـــ( ، ويف النحــو مخطوطــة بعنــوان 

ت:   ( للزمخــرشي  النحــو«  يف  »املفصــل 

ــنة )  970 هـــ(، و  ــخت س 53٨ هـــ ( ، نس

ــة مختــر  ــوان »الوافي أخــرى يف النحــو بعن

الكافيــة« لإلقــرايئ ) مــن علــاء القــرن 

ــف،  ــط املؤل ــت بخ ــري ( كتب ــارش الهج الع

مثــرات  بعنــوان  مخطوطــة   األدب  ويف 

األوراق البــن حجــة )ت: ٨37 هـــ( ، نســخت 

ســنة )٨6٨ هـــ(  ، و أخــرى يف الحديــث 

بعنــوان »منتخــب األحــكام مــن حديــث 

ــة  ــن القدام ــه ب ــد الل ــام« لعبي ــيد األن س

املقــديس  , و مخطوطــة يف الفقــه الحنفــي 

ــفي)ت:710  ــتصفى « للنس ــوان »املس بعن

هـ(. 

اللغة  املستخدمة
ــدار  ــب  املخطوطــات املوجــودة يف ال  أغل

ــض  ــد بع ــة ، وتوج ــة العربي ــت  باللغ كتب

املخطوطــات بلغــات أخــرى كالفارســية 

مخطوطــة   40 حــوايل  عددهــا   ،يبلــغ 

القدميــة(  )الرتكيــة  العثانيــة  واللغــة   ،

حــوايل 60 مخطوطــة ، و11 وثيقــة باللغــة 

اإلســبانية.

مخطوطات ترتاوح أعامرها

 بن )300- ٥00( عام 
الــدار  بإهــداء   الســمو  قــام صاحــب   

مخطوطــات ووثائــق و كتــب مطبوعــة 

نــادرة يــرتاوح عمرهــا مــا بــن عــام )300- 

ــة  ــة ، قطع ــك املجموع ــرز تل 500 ه ، وأب

ــرق  ــى ال ــت ع ــم كتب ــران الكري ــن الق م

ــا يف  ــزال( بالخــط الحجــازي ك ــد الغ )جل

املصاحــف العثانيــة ، و نســخت يف 32 

لوحــة يعــود تاريخهــا إىل نهايــة القــرن 

الثالــث حســب تقديــر خــرباء املخطوطــات 

ــت يف القــرن الخامــس  ــات كتب   توجــد آي

ــا  ــم ،  ك ــريب القدي ــط املغ ــري بالخ الهج

»املثنــوي«  بعنــوان  مخطوطــة  توجــد  

املعنــوي لجــالل الديــن الرومــي الــذي 

الكتــب  يف  مؤلــف  أعظــم  أحــد  يعــد 

الصوفيــة  ، و كتــب بالفارســية وترجــم 

إىل معظــم لغــات العــامل ،و هــو ســتة 

أجــزاء يف مجلــد واحــد ، و هــو عبــارة عــن 

ــد  ــزاء يف مجل ــتة أج ــن س ــعر م ــوان ش دي

واحــد ، بلــغ عــد أبياتــه 25632 بيتــاً يضــم  املعرض الدائم يف البهو الرئيي للدار
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١٥٠٠ مخطوطة نادرة في دار املخطــــــــوطـــــات اإلسالمية باجلامعة القاسمية

فيــه 424 قصــة تــرشح معانــاة اإلنســان 

للوصــول إىل حبــه األكمــل وهــو حــب اللــه 

ــن  ــب  س ــهر رج ــوط يف ش ــخ املخط و  نس

ثــالث و تســعن و تســعائة هجريــة ، و 

ــن يف  ــي حس ــد الغن ــن عب ــد ب ــه محم كتب

و  مرشقــي  ورق  عــى   ، بالهنــد  نهــروان 

مجــدول بالذهــب بــأول كل جــزء رســوم 

ــك  ــع . وهنال ــكل بدي ــة بش ــارف نباتي و زخ

نســخة قدميــة مــن  القــران الكريــم مجهولــة 

ــرش  ــاين ع ــرن الث ــوخة يف الق ــخ ، منس الناس

، وهــي نســخة معالجــة برتميــم  تقديــراً 

و  الرطوبــة  بهــا  أرضت  أن  بعــد  قديــم 

ــة بخطــوط حمــراء و  الحموضــة ، و مجدول

ــور  ــاء الس ــب ، و أس ــا تذهي ــاء بينه زرق

ــار ، واألوراق  ــل إط مكتوبــة بالحمــرة داخ

ــا. ــم ترميمه ــة ت ــزاء ناقص ــا أج ــرة به األخ

قدميــة    مخطوطــة  املعــرض  يف  وتوجــد   ،

الســتار   عبــد  خواجــة  الخطــاط  كتبهــا 

و   ، كشــمر  ( ببلــدة  هـــ   11٨4( ســنة 

بأولهــا ووســطها وأخرهــا رســوم نباتيــة و 

ــة ، وهــي  ــوان زاهي ــب وأل زخــارف  وتذهي

مجدولــة بإطــار مذهــب , و خطــوط زرقــاء 

و حمــراء بهــا تفاســر ملعــاين القــران باللغــة 

ــش . ــى الهام ــرة ع ــت بالحم ــية كتب الفارس

ــة  ــرشة وثيق ــدى ع ــة إح ــت املجموع  وضم

إســبانية ، دونــت فيهــا معانــاة املســلمن يف 

إســبانيا ، وهــم ســكان أندلــس ، عندمــا أمــر 

ملــك اســبانيا إحــدى عــرشة فرقــة مســلحه 

باضطهــاد املســلمن و مصــادرة أموالهــم 

وأمالكهــم و قتــل أطفالهــم وإجبارهــم عــى 

التنــر و الخــروج عــن ديــن اإلســالم ، و 

قــد اســتند صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ــق يف  ــذه الوثائ ــى ه ــمي ع ــلطان القاس س

ــن « . ــه األخــر »إين أُدي كتاب

مبني الدار وتقسيامته
 ، طابقــن  مــن  الــدار  مبنــى  يتكــون  

ــم   ــرض الدائ ــطه  املع ــيس يتوس ــو الرئي البه

للمخطوطــات بالطابــق األريض ، و يوجــد 

والوفــود  الضيــوف  الســتقبال  مجلــس 

الرســمية ، وكذلــك مــرح يتســع لخمســن 

واملحــارضات  النــدوات  إلقامــة  شــخصاً 

 ، باملخطوطــات  الخاصــة  والــدورات 

قاعــة رئيســية  واىل جانــب ذلــك توجــد 

ــق  ــة وف ــذه القاع ــات وه ــظ املخطوط لحف

مواصفــات عامليــة  خاصــة ،وذلــك لحفظهــا 

يف درجــات الحــرارة املناســبة والتــي تــرتاوح 

الرطوبــة  ودرجــة   ،  ) )20-1٨م  بــن  مــا 

النســبية مــا بــن )55-50 ٪ ( ، و  إضــاءة 

مناســبة ، وقاعــة مــزودة بدواليــب )خزائــن 

الفتــح والغلــق (   ( ( تتحــرك بشــكل آيل 

وهــي معدنيــة تتحمــل درجــات الحــرارة 

للبكتريــا  مضــاد  دهــان  وعليهــا  العاليــة 

ــزة  ــظ مجه ــة للحف ــات ، وتوجــد قاع والفطري

بأحــدث نظــام إطفــاء للحريــق يف العــامل.

كــا  توجــد يف الــدار  أقســام بحثيــة و خدميــة 

وهــي عبــارة عــن قاعــة حفــظ الكتــب النــادرة 

ــل الطبعــات  املطبوعــة ومنهــا كتــب مــن أوائ

قاعــة  مثــل  مجهــزة  وهــي  )الحجريــة( 

حفــظ املخطوطــات بــكل رشوطهــا متامــاً ، 

دوريــات  عــى  تحتــوي  الدوريــات  وقاعــة 

وبهــا  والــرتاث واألدب  باملخطوطــات  تهتــم 

دوريــات نــادرة قدميــة ) طبعــات أوىل ( ، و 

ــة  ــارب  اىل مائ ــا يق ــات م تصــل هــذه الدوري

ــرتاث و األدب  ــم بال ــاً، و تهت ــة تقريب مخطوط

و التحقيــق والنــرش ويف الــدار توجــد قاعــة 

لالطــالع والبحــث الرقمــي حيــث ٌخصصــت 

قاعــة للرجــال وأخــرى  للنســاء وتتوافــر يف 

هــذه القاعــات شاشــات عــرض حديثــة تعمــل 

الرقميــة  الصــور  وقــراءة  لالطــالع  باللمــس 

ــاك قاعــة لالطــالع  للمخطوطــات ، كــا أن هن

والبحــث يف املخطوطــات األصليــة ، يطلــع فيها  

الباحــث أو الباحثــة عــى املخطــوط األصــي 

ــرشوط  ــاً ل ــة وفق ــن القاع ــة أم ــت مراقب تح

وضوابــط محــددة ، وتوجــد قاعــة التحقيــق 

ــات. ــن والباحث ــات الباحث ــرش وخدم والن

ــرف  ــاء  غ ــدار إنش ــة يف ال ــزات الفني التجهي

بأحــدث  مجهــزة  املخطوطــات   تعقيــم 

تقنيــات  الحفــظ  الحديثــة  يف العــامل ، و 

غرفــة التصويــر الضــويئ التــي  يتــم فيــه 

باســتخدام  رقميــاً  املخطوطــات  تصويــر 

ــة  ــات عالي ــة و بدرج ــر حديث ــزة تصوي أجه

ــهل القــراءة  ــوح  و دقيقــة  لتس مــن الوض

عــى الباحثــن ، و بنفــس جــودة املخطوطات 

األصليــة ، و مبقاســات أوراق مختلفــة حيــث 

يســتغرق تصويــر املخطوطــة مــدة التتجــاوز  

ــاً . ــق تقريب ــالث دقائ ث

املعالجــة  مختــرب  تجهيــز   تــم  ،كــا 

معالجــة  و  لرتميــم  الرتميــم  وذلــك  و 

املخطوطــة التــي تلفــت مــع مــرور الزمن ، و 

املختــرب مــزود بأجهــزة تنظيــف املخطوطــات 

و جهــاز فــك األوراق امللتصقــة فيهــا نتيجــة 

الحموضــة ، و توجــد طــاوالت مضيئــة إلجــراء 

عمليــات الرتميــم املختلفــة ، و أوراق مصنعــة 

خاليــة  و  طبيعيــة مخصوصــة  أليــاف  مــن 

مــن الحموضــة ، و كذلــك يتــم معالجتهــا 

باملركبــات كيائيــة ألجــل إزالــة الحموضــة 

ــات  ــى أوراق املخطوط ــودة ع ــع املوج و البق

، و تتــم عمليــة املعالجــة الكيائيــة داخــل 

خزانــة ســحب الغــازات ، و يتــم التعامــل 

مــع كل املخطــوط حســب الحالــة املاديــة 

ــد  ــة تجلي ــك ورش ــا . وهنال ــاين منه ــي تع الت

املخطوطــات التــي تــأيت  بــدون غــالف، او 

التــي تلفــت جلودهــا ويصعــب  ترميمهــا ، و 

يتــم اســتخدام جلــود طبيعيــة ألجــل التجليــد 

وال تشــبه تجليــد الكتــب املطبوعــة و يتــم 

بطــرق خاصــة و مختلفــة ، و املناســبة للعهــد 

ــة  ــم فهرس ــك يت ــد ذل ــه ، و بع ــذي كان في ال

املخطوطــات و تصنيفهــا ، و عمــل بطاقــة 

فهرســة مطولــة  لــكل مخطــوط ويتــم وضعهــا 

ــك  ــب ، وذل ــا إىل الحاس ــد إدخاله ــا بع داخله

ــداً إلصــدار فهــرس مخطوطــات الجامعــة  متهي

القاســمية املطبــوع والرقمــي .

الخدمات املتوافرة للباحثن والطلبة 

من داخل الدولة وخارجها
تقــوم دار املخطوطــات بتوفــر الخدمــات 

ــن  ــة م ــن و الطلب ــل الباحث ــن أج ــة م الالزم

ــون يف  ــن يرغب ــة الذي ــارج الدول ــل و خ داخ

دراســة املخطــوط وتحقيقــه و نــرشه ، و يتــم 

وصفيــة  فهرســة  إعــداد  و  اســتكال  اآلن 

ــداً لعمــل  ــع املخطوطــات متهي ــة لجمي مطول

فهــرس دار املخطوطــات اإلســالمية بالجامعــة 

القاســمية .

وســيكون هنــاك فهــرس مطبــوع و آخــر 

رقمــي يف حــال إذا اراد الباحــث أن يقــوم 

لــه  ســيقدم  فانــه  تحقيقــه  و  بدراســته 

الفهــرس عــى شــكل رقمــي أو قــرص صلــب 

الفهــرس  عــى املوقــع  إتاحــة  ، و ســيتم 

لتســهيل  القاســمية  للجامعــة  اإللكــرتوين 

ــن و الطــالب   و العمــل جــاٍر  اطــالع الباحث

عــى تصويــر  جميــع املخطوطــات رقميــاً 

وذلــك الســتقبال الباحثــن والطــالب لالطــالع 

والبحــث عــن هــذه املخطوطــات ، والعمــل 

ــك  ــم ، وذل ــر له ــات التصوي ــذ طلب عــى تنفي

لخدمــة البحــث العلمــي ونــرش وتحقيــق 

ــتكون  ــم ، وس ــالمي العظي ــرتاث اإلس ــذا ال ه

هنــاك خدمــة تقــدم للباحثــن والطــالب مــن 

خــارج الدولــة يف حــال طلــب أحدهــم صــورة 

رقميــة للمخطــوط بحيــث يتــم إرســاله لهــم 

وذلــك  العنكبوتيــة  الشــبكة  طريــق  عــن 

ــددة. ــط مح ــق ضواب وف

الرؤية املستقبلبة  لدار  

املخطوطات يف الجامعة القاسمية
ــات  ــدارس والجامع ــع امل ــل م ــيتم التواص س

زيــارات  لتنظيــم  الحكوميــة  والهيئــات 

إىل الــدار ، وســوف يكــون هنــاك تواصــل 

و  الجامعــات  و  العلميــة  املراكــز  مــع 

والعامليــة  العربيــة  املخطوطــات  دور 

بفــرص  تبــادل الخــربات الخاصــة بأعــال 

املخطوطــات ، وتبــادل  فهــارس املخطوطــات 

الرقميــة معهــم ، و الهــدف مــن ذلــك تزويــد 

الــدار بأكــرب عــدد ممكــن مــن املخطوطــات 

ــهيل  ــامل و تس ــات الع ــم مكتب ــة ملعظ الرقمي

مهمــة الباحثــن و الطــالب و املهتمــن بهــذا 

ــور  ــى ص ــول ع ــث و الحص ــرتاث  يف البح ال

ــا  ــى نرشه ــل ع ــات و العم ــذه املخطوط له

وتنظيــم   ، الطــرق  بأســهل  تحقيقهــا   و 

ــم  ــل ترمي دورات  خاصــة باملخطوطــات   مث

ــريب , و  ــا ، الخــط الع املخطوطــات و صيانته

التعريــف باملخطــوط العــريب  ، و ســيكون 

لــدار  خــاص  إلكــرتوين   موقــع  هنــاك  

مســتقبال.  املخطوطــات 
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هــل ســمعت عــن مدينــة تتحــول بن ليلة و ضحاها من صحاري جافة ودرجات حرارة مرتفعــة إىل جنات خرضاء ودرجات حرارة منخفضة  ؟؟ 

إنــه  خريــف صالــة الــر الــذي تحمله مدينة صالة العامنية وال يعلمه الكثريون، فعى مدى ثاثة أشــهر من كل عام تشــهد املدينة تحوالً مناخيا فريدا 

، فتتحول معه  املنطقة إىل ســهول خرضاء ، و شــاالت ، و بحريات مذهلة. متتد هذه الفرتة من يونيو حزيران حتى ســبتمر أيلول من كل عام و تكون 

درجــات الحــرارة فيهــا منخفضــة جداً الغريــب يف األمر أنه عى بعد كيلومرتات معدودة تبقى مناطق أخرى جافــة حيث تصل درجات الحرارة فيها إىل 

الخمســينيات ..وخال هذه الفرتة يعم الضباب أجزاء املنطقة فتكون مناظر ســاحرة تجذب الزائرين من داخل الســلطنة وخارجها .

صاللــة

ــال   هــي مدينــة ســاحلية تطــل عــى بحــر العــرب تحدهــا الجب

مــن الجهــة الشــاملية والرقيــة والغربيــة وهــي مــن أهــم مــدن 

ــا  ــامن وعاصمته ــة لع ــة الثاني ــر العاصم ــار، وتعت ــة ظف محافظ

الســياحية و التجاريــة و تتميــز مبقومــات ســياحية طبيعيــة 

ــة يف  ــر مدين ــث أك ــة ثال ــة صال ــر مدين ــا وتعت ــه به ــا الل حباه

ــور  ــتهر بالبخ ــكان .وتش ــدد الس ــة ع ــن ناحي ــامن م ــلطنة ع س

واللبــان وتكــر فيهــا أشــجار النارجيــل االســتوائية التــي لهــا مثــرة 

ــاي ــوز والفاف ــاك بكــرة امل ــاع هن ــد وتب تشــبه جــوز الهن

خريف صالة

و يعتــر موســم الخريــف مــن أفضــل املواســم الســياحية يف 

املنطقــة حيــث يتميــز هــذا املوســم بجــامل وتألــق خرضتــه التــي 

ترســم عــى الجبــال لوحــة طبيعيــة مبهــرة مــام يجعــل الطقــس 

ــتثنايئ بــل ظاهــرة متفــردة حيــث يغطــي الســحاب  فيهــا اس

والضبــاب ســامءها، وينعــش الــرذاذ هواءهــا، فتصبــح مــن 

الوجهــات الســياحية املثــى التــي يقصدهــا الســياح مــن الخليــج 

ــريب. ــن الع والوط

تتميــز صالــة بالعديــد مــن املواقــع الســياحية التــي تضــم عيونــا 

مائيــة تختــزن يف جعبتهــا مناظــر طبيعيــة و تضاريــس جميلــة . 

ومنهــا : 

عن جرزيز
إذ تبهــج »عــن جرزيــز« بجاملهــا كل مــن تطــأ قدمــاه أرض 

ــة تقــع يف محيــط  ــة طبيعي ــارة عــن عــن مائي ــة، وهــي عب صال

ــت  ــي خصص ــات الت ــة واملظ ــوف الطبيعي ــن الكه ــة م مجموع

ــزوار. ــرتاحة ال الس

 

عن رزات و صحنلوت
و هــي عبــارة عــن ينابيــع طبيعيــة تتدفــق مــن وســط الصخــور 

ــم تنســاب يف مجــرى يتفــرع  وتتجمــع بعدهــا يف بركــة، ومــن ث

ــد  ــى بع ــر، وع ــب يف البح ــل أن تص ــرضاء قب ــاتن خ ــط بس وس

ــة الســعادة تقــع عــن  ــو مــرتاً مــن رشق مدين خمســة عــر كيل

ــا  ــاهدة مجراه ــة ملش ــا املفتوح ــل مبنصته ــي تط ــوت، والت صحلن

مــن األعــى.

  

وادي دربات
ــة  كــام تضــم  وادي »دربــات«، هــو اآلخــر مــن املناطــق الجميل

التــي ال تكتمــل جولــة الزائــر إال بهــا، فهــى عبــارة عــن حديقــة 

ــدأ يف  ــي تب ــا الشــاالت الت ــة ذات مناظــر ســاحرة تتخلله طبيعي

ــة إىل  ــف، باإلضاف ــد هطــول األمطــار يف فصــل الخري ــان عن الجري

البحــريات والجبــال والكهــوف والســهول الخــرضاء وأنــواع مختلفــة 

مــن الحيــاة الريــة، وعنــد هطــول األمطــار بغــزارة تتجمــع األمطار 

يف مجــرى واحــد لتصــب يف شــال يزيــد طولــه عــى 100 مــرت.

شاطئ مغسيل
التــي  الشــواطئ  أكــر  ،بأنــه مــن  ويتميــز شــاطئ مغســيل  

اىل  املائلــة  الفضيــة  رمالــه  بريــق  لجــامل  الــزوار  يســتهويها 

ــط  ــرتات، تحي ــو م ــة كيل ــد عــى مســافة أربع ــي متت ــاض، والت البي

بهــا منحــدرات صخريــة ذات ثقــوب هوائيــة نحتتهــا الطبيعــة يف 

الصخــور الكلســية، وتــرضب األمــواج الغاضبــة هــذه املنحــدرات، 

ــة  ــة يصــل ارتفاعهــا إىل ثاث مــا ينتــج عنهــا تشــكل نوافــري طبيعي

أمتــار أو أكــر، تتفــاوت حســب قوتهــا ورسعــة تصادمهــا باليابســة.

ــن  ــد م ــة العدي ــة صال ــم مدين ــة تض ــر الطبيعي ــب املناظ إىل جان

املواقــع األثريــة التــي يعــود تاريخهــا إىل قــرون مــا قبــل امليــاد، 

ومــن أبرزهــا  : 

منطقة البليد
وهــي تقــع عــى شــاطئ صالــة والتــي اشــتهرت يف الســابق 

بتجارتهــا الناشــطة يف اللبــان والخيــول العربيــة، وتــم تأسيســها يف 

ــري. ــع الهج ــرن الراب الق

خور روي
ويعــد موقــع خــور روي واحــدة مــن املناطــق االثريــة التــي تقــع 

عــى الريــط الســاحي ملحافظــة ظفــار يف املنطقــة الواقعــة رشق 

مدينــة طاقــة ويبعــد عــن واليــة صالــة بحــوايل 40 كيلومــرتا ناحية 

الــرق ويتصــل املوقــع بالــوادي املنحــدر مــن دربــات الواقعــة إىل 

الشــامل منــه. ويعــود تاريــخ هــذا املوقــع األثــري إىل القــرن األول 

قبــل امليــاد. وتشــري االستكشــافات إىل إن املوقــع كان يعــرف باســم 

مينــاء ســمهرم الــذي ميــز املنطقــة بنشــاطها التجــاري وبالــذات يف 

القــرن الثــاين قبــل امليــاد باملوقــع أثــار ملدينــة تاريخيــة باقيــة إىل 

ــي تحــي قصــة تأســيس  ــة الت ــا النقــوش الحمريي ــا هــذا منه يومن

املدينــة باإلضافــة إىل عاقــة مينائهــا بتصديــر اللبــان إىل مختلــف 

دول العــامل، وقــد بقــت هــذه املدينــة قامئــة إىل إن تــم تدمريهــا يف 

القــرن الســادس عــر عــى أيــدي األتــراك والرتغاليــن.

 وال تكتفــي مدينــة صالــة بالجــامل الطبيعــي و األثــري لديهــا بــل 

إنهــا تتميــز بالعديــد مــن مــن األســواق الحرفيــة التقليديــة التــي 

ــة  ــوق الحاف ــا س ــة، ومنه ــات اليدوي ــات واملنتج ــتهر بالصناع تش

ــد  ــر بالعدي ــذي يزخ ــة، وال ــة صال ــن مدين ــم م ــد 3 ك ــذي يبع ال

مــن املنتجــات ســواًء املنســوجات التقليديــة املتنوعــة، أو املابــس 

ــن  ــري م ــا الكث ــة، وغريه ــة والفضي ــات الذهبي ــة، أو املصوغ الرتاثي

ــوز  ــجار ج ــن أش ــد م ــه العدي ــط ب ــة، وتحي ــات التقليدي املصنوع

الهنــد الباســقة، ويعتــر املــكان األمثــل لــراء أجــود أنــواع اللبــان 

ــل يف الســلطنة أيضــاً. والبخــور، ليــس يف ظفــار فحســب ب

ــه  ــن مبوقع ــوق الحص ــل س ــرتات يط ــو م ــة كيل ــد بضع ــى بع وع

ــه  ــاز بطابع ــة، وميت ــة صال ــة ملدين ــاء القدمي ــد األحي ــط أح يف وس

التقليــدي الــذي مييــل إىل الجانــب الحــريف مثــل املصنوعــات 

القدميــة كاملجامــر وغريهــا مــن املشــغوالت اليدويــة الرتاثيــة 

األخــرى.

مهرجان صالة السنوي 
ويضــم العديــد مــن األنشــطة التــي تتــوزع يف مدينــة صالــة 

وخارجهــا، ويضمــن املهرجــان مجموعــة مــن األنشــطة، التــي 

ــة  ــج الثقافي ــل: الرام ــزوار، مث ــن ال ــة م ــات مختلف ــتهدف فئ تس

ــن  ــن م ــكل الراغب ــة ل ــا فرص ــكل بدوره ــي تش ــة، والت والفلكلوري

جميــع أنحــاء العــامل يف مشــاهدة الــرتاث والفنــون التقليديــة 

العامنيــة.

أرض  يف  املقامــة  التســويقية  والفعاليــات  املعــارض  وتجتــذب 

ــك  ــامل، لذل ــاع الع ــتى بق ــن ش ــار م ــن التج ــد م ــان العدي املهرج

يشــهد تنوعــاً يف املنتجــات املعروضــة، التــي قــد ال يجدهــا الزائر يف 

أماكــن أخــرى. وملحبــي املطالعــة واقتنــاء الكتــب فإنــه بإمكانهــم 

ــة.  ــة واألدبي ــوي عــى الكتــب األكادميي ــي تحت ــارة املعــارض الت زي

وتتنــوع ليــايل املهرجــان بــن األمســيات الشــعرية والحفــات 

ــي  ــة الرتفيه ــز البلدي ــروج يف مرك ــرح امل ــام مب ــي تق ــة الت الغنائي

بســهل أتــن، الــذي يضيــف بجاملــه طابعــاً رائعــاً ونكهــة خاصــة 

ــان. ــواء املهرج ألج

مهرجــان صالــة الســياحي مهرجــان ســنوي يقــام يف واليــة صالــة 

مبحافظــة ظفــار يف ســلطنة عــامن ويقــام فصــل الخريــف مــن كل 

عــام 

ــي يف  ــة الرتفيه ــز البلدي ــياحي يف مرك ــة الس ــان صال ــام مهرج يق

ــة  ــي ومنطق ــة للتســوق العائ ــن . ويضــم املهرجــان قري ســهل أت

ومطاعــم  الرتاثيــة  والقريــة  والهوائيــة  الكهربائيــة  األلعــاب 

ومعــارض، ويتميــز بعروضــه املوســيقية والثقافيــة، ويشــتمل 

عــى عــروض حّيــة مــــن الفــن العــامين والرقصــات الشــعبية 

املحليــة والفنــون الرتاثيــة، إضافــة إىل الحفــات الغنائيــة الســاهرة 

والعــروض الرياضيــة.

 تقرير : خولة البلويش

عروس الجزيرة العربية

مقّومات سياحية

تزخــر صالــة مبقّومــات ســياحية فريــدة، ففيهــا القــاع والحصــون التــي تحــي عراقــة 

املــايض، وفيهــا العيــون والشـــــواطئ والخلجــان الزاخــرة بالرمــال الذهبيــة الامعــة، 

وفيهــا الجبــال الشــاهقة والســهول والصحـــــارى، ويبــدأ موســم الخريــف فلكيــاً فيهــا 

مــن 21 حزيــران / يونيــو إىل 21 أيلــول / ســبتمر مــن كل عــام، وتداعبهــا نســامت 

ــن  ــات اآلالف م ــا مئ ــتمتع به ــي يس ــرذاذ والت ــة بال ــوم العابق ــل والغي ــواء العلي اله

مل. ــا لع ا ء  ــا نح أ ــف  ــن مختل ــزوار والســياح م ــن وال ــنن واملقيم الـمواطـ
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�ة َّ م�ي ــــــــــــا�سِ ا�س�ة ال صَ ا�سة
النوم وتأثيره على املستوى الدراسي للطالب 

عمــل  قررنــا  املوضــوع  وألهميــة 

تحقيــق مــع بعــض طالبــات وطــالب 

مختلــف  مــن  القاســمية  الجامعــة 

لنســتطلع  والتخصصــات  الكليــات 

آراءهــم حــول هــذا املوضــوع وتأثــره 

عــى املســتوى الــدرايس وكانــت أبــرز 

ــطور  ــك   يف  الس ــول ذل ــم ح إجاباته

التاليــة:

التوازن والوسطية
ــال  ــة االتص ــن كلي ــيمن م ــول س  تق

الــدرايس  املســتوى   « الجاهــري: 

ــه ،  ــوم أو كرت ــة الن ــواء بقل ــر س يتأث

ــوع  ــاك ن ــون هن ــث يجــب أن يك حي

مــن التــوازن والوســطية يف كل يشء يف 

الحيــاة، حتــى يف عــدد ســاعات النــوم 

، و علميــا االنســان البالــغ يحتــاج إىل 

مثــاين ســاعات للنــوم كحــد أقــى، 

لكــن شــخصيا أرى أن عــدد الســاعات 

ــود  ــب يشء يع ــا الطال ــى يحتاجه الت

ــه. إلي

مليئــة  الجامعــي  الطالــب  فحيــاة 

بالتحديــات و العوائــق لكــن إذا وجــد 

خــط التــوازن بــن دراســته و صحتــه 

ــذي  ــدة األرق ال ــن ش ــل م ــذا يقل فه

قــد يرافقــه يف مشــواره العلمــي و 

هــذا يبــدأ أوال يف معرفتــه الحتياجــات 

إهــال  عــدم  و  وتلبيتهــا  جســده 

إشــارات اإلنــذار التــي يرســلها جســده 

يف  الســليم  العقــل  يقولــون  فكــا 

ــليم. ــم الس الجس

الراحة الجسدية 
وأضافــت الطالبــة رشــا عــاد مــن 

اإلنســانية  والعلــوم  اآلداب  كليــة 

قائلــة : 

ال بــد أن يســرتيح عقــل اإلنســان لــي 

بشــكل  املعلومــات  وينضــج  يثمــر 

يف  الســليم  الجســم  ألن  ؛  صحيــح 

ــدية  ــة الجس ــل الســليم ، فالراح العق

مهمــة جــدا حتــى يســتطيع الطالــب 

ــلبا  ــر س ــوم تؤث ــة الن ــر . وقل أن يذاك

ــال ٨  ــكل كاف لي ــام بش ــب أن ين فيج

ــتيقظ  ــي يس ــل ل ــى األق ــاعات ع س

ــة . ــاط وحيوي ــا بنش صباح

حاجة رضورية
حيــدر  محمــد  الطالــب  وعلــق 

الســحتوت مــن كليــة االقتصــاد قائــال 

:

الشــك بــأن النــوم حاجــة رضوريــة 

تــر  الســهر  وكــرة  لإلنســان 

٫كــا  تتلفها  و غية  ما لد ا يا لخال با

تفقــد الطالــب تركيزه أثنــاء يومــه 

ــزه  ــدة تركي ــن ح ــل م ــدرايس  وتقل ال

للمحارضيــن  اســتجابته  ومــدى 

مســتواه  فــإن   أمامه وبالتــايل 

الــدرايس ســينخفض بشــكل ملحــوظ.

حقائق علمية
ــن  ــينزايئ م ــن س ــب الرحم ــال طي وق

كليــة االتصــال بنــاء عــى حقائــق 

كبــر  عــدد  توصــل  لقــد  علميــة: 

مــن الباحثــن إىل حقيقــة أساســية 

ــوازن  ــل ت ــم لعم ــوم مه ــي أن الن وه

لدمــاغ االنســان، فقلــة النــوم تســبب 

الشــعور باالرهــاق والتعــب وتزيــد 

والدراســة   الرتكيــز  صعوبــة  مــن 

ــوالء  ــات، فه ــرتة االمتحان ــًة يف ف خاص

النــوم  قلــة  مــن  يعانــون  الذيــن 

ــراض.  تكــون أجســامهم معرضــة لألم

الحــايل  عرنــا  يف  ذلــك  يعــزى  و 

لكــرة اســتخدام األجهــزة اإللكرتونيــة 

ــز  ــل تركي ــت وتقل ــدر الوق ــث ته بحي

الطالــب يف دراســته. وقــال ناصحــاً 

الطلبــة: إنــه يجــب تحديــد وقــت 

ــزام  ــتيقاظ وااللت ــوم واالس ــدد للن مح

ــه.  ب

ال أتأثر
ــة  ــن كلي ــد م ــة خال ــة آي ــا الطالب أم

ــن  ــف ع ــا مختل ــكان رأيه ــال ف االتص

البقيــة حيــث أضافــت  :

  ال شــك أن نقــص ســاعات النــوم 

ســلبا  تأثــره  ينعكــس  وتقطعــه 

ــية  ــة الدراس ــرد يف البيئ ــى أداء الف ع

وإضعــاف قدرتــه عــى الرتكيــز صباحــا 

ويؤثــر ذلــك أيضــا عــى مــردوده 

التعليمــي، لكــن بالنســبة يل ال أرى أن 

قلــة النــوم ليــال تؤثــر عــى مســتواي 

الــدرايس فهنــاك أوقــات كثــرة تقودنــا 

فيهــا الضغوطــات والعمــل الشــاق 

للســهر ليــال ومــع تعــودي عــى ذلــك 

أصبحــت ال أتأثــر بأعــراض قلــة النــوم 

ــع . ــدرايس مل يرتاج ــي ال وتحصي

الطالب املثايل
 وأضــاف الطالــب مهنــد محمــد مــن 

كليــة الرشيعة والدراســات اإلســالمية:

ــل  ــي تدخ ــات الت ــي املكون ــرة ه كث

ــل  ــايل«، ولع ــب املث ــب »الطال يف تركي

ــذي  ــس ال ــدف الرئي ــو اله ــوق ه التف

يســعى إليــه طالــب العلــم الــذي 

مبتعــداً  الطويلــة  املســافات  قطــع 

ــم  ــب العل ــه ليطل ــه وأحباب ــن أهل ع

الــذي هــو أمانــة يف عنقــه. ومــن 

ــل  أهــم العوامــل املســاعدة يف تحصي

ــوق العلمــي، الراحــة الجســدية،  التف

وتــأيت الراحــة الجســدية قبــل الراحــة 

النــوم  مــن  أفضــل  ومــا  العقليــة 

الجســدية؟  الراحــة  تحصيــل  يف 

ــباع  ــدم إش ــؤدي إىل ع ــوم ت ــة الن فقل

الراحــة  مــن  الجســد  احتياجــات 

ــا املثــل  وبالتــايل تؤثــر يف إنتاجــه. ولن

ــه  ــى الل ــه - ص ــول الل ــى يف رس األع

ــوا  ــه فقــد كان ــه وســلم - وأصحاب علي

كبــراً؛  اهتامــاً  بالنــوم  يهتمــون 

حيــث كانــوا ينامــون أول الليــل بعــد 

صــالة العشــاء ومــن ثــم يســتيقظون 

يف الثلــث األخــر لقيــام الليــل.

ذاكرة املرأة
البــارشي  أمينــة  الطالبــة  وأضافــت 

مــن كليــة االقتصــاد قائلــة :

قلــة النــوم لهــا تأثــر كبــر جــدا عــى 

الدمــاغ وعــى الذاكــرة أيضــا بشــكل 

ســلبي ففــي دراســة قرأتهــا قبيــل 

ــر  ــر كب ــا تأث ــوم له ــة الن ــام: إن قل أي

ــن  ــر م ــرأة أك ــرة امل ــى ذاك ــدا ع ج

الشــخصية  لخــربيت  ونظــرا  الرجــل 

، فــإن قلــة النــوم أو النــوم لعــدد 

يفقــدين  الســاعات  مــن  كاف  غــر 

الرتكيــز واالنتبــاه ســواء يف الدراســة 

ــون  ــة . وتك ــال الدراس ــارج مج أم خ

لــدي أعــراض أخــرى كالصــداع القــوي 

واملــزاج الــيسء والعالمــات الســيئة 

يف االمتحانــات ، باإلضافــة إىل ذلــك 

ــى  ــة وع ــى الصح ــر ع ــر كب ــا تأث له

الفتيــات  وأن  خصوصــا  الجــال 

عــى  بالحفــاظ  جــدا  مهتــات 

جالهــن .

من طلب العا ..
أمــا الطالبــة شــياء زوقــار مــن كليــة 

االتصــال قالــت :

ــات  ــرتة االمتحان ــد الطــالب يف ف يجته

لتحقيــق نتائــج جديــة وقــد يســهرون 

يراجعــون  متأخــرة  ســاعات  حتــى 

املــواد العلميــة لتحقــق نتائــج أفضــل 

»مــن  يقــول  الــذي  باملثــل  إميانــاً 

طلــب العــال ســهر الليــايل« ولكــن 

ــاد  ــل الج ــو العم ــل ه ــود باملث املقص

الحــريف  املعنــى  وليــس  املتواصــل 

ــان  ــة االمتح ــوم ليل ــة الن ــهر وقل للس

ــة النــوم  فينــى أغلــب الطلبــة أهمي

ودوره يف ترســيخ املعلومــة املكتســبة 

، وقــد ربطــت العديــد مــن األبحــاث 

ــف  ــوم وضع ــاعات الن ــص س ــن نق ب

ــث  ــالب حي ــدى الط ــي ل أداء األكادمي

أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن 

يقــل  للطــالب  العلمــي  التحصيــل 

أويعانــون  أقــل  ينامــون  كانــوا  إذا 

ــت  ــا أثبت ــوم وك ــات الن ــن اضطراب م

الدراســات أن النــوم مهــم لذاكــرة 

ــة . فعال

ــد  ــد عب ــب أحم ــا الطال ــارك معن وش

ــث  ــال حي ــة االتص ــن كلي ــول م الرس

ــال : ق

نعــم تؤثــر قلــة النــوم ألن أجــزاء 

العقــل تحتــاج إىل الراحــة وبالتــايل 

ــم  ــح الجس ــا يري ــو م ــوم ه ــإن الن ف

بالكامــل فعنــد قلــة النــوم تتــرر 

و  الفهــم  وبتــايل يضعــف  الذاكــرة 

الرتكيــز و يصبــح الجســم متعبــاً و 

. مجهــداً 

وعلــق الطالــب بهــار اللــه صــايف مــن 

الذيــن  أن  أعتقــد  االقتصــاد:  كليــة 

يخلــدون اىل النــوم يف ســاعات متأخرة 

عرضــة  أكــر  يكونــون  الليــل  مــن 

لتقلبــات املــزاج والعصبيــة والقلــق 

مــن الذيــن ينامــون ملــدة 9 ســاعات، 

مــا قــد يؤثــر ســلباً عــى تحصيلهــم 

ــارضات.  ــز يف املح ــدرايس والرتكي ال

ــة  ــد بصح ــر حم ــور من ــري الدكت وي

النــوم ميثــل  الحرمــان مــن  أن  دىب 

عاملــال خفيــا وراد تراجــع مســتوي 

الطلبــة  لــدي  الــدرايس  التحصيــل 

ــط  ــر فق ــوم الت ــة الن ــدا  أن قل موك

مبســتوي الطاقــة واملــزاج ولكنــه يــر 

ــر  ــايل يوث ــخ وبالت ــف امل ــا بوظائ أيض

بشــكل مبــارش عــي الرتكيــز والقــدرة 

عــي انجــاز األعــال. كــا ينصــح 

ــة  ــاول  أدوي ــدم تن ــد ع ــور حم الدكت

النــوم دون علــم الطبيــب.

 وكشــفت لنــا تلــك اآلراء املختلفــة يف 

هــذا التحقيــق أن هنــاك توافــق عــى 

ــرياً  ــه تأث ــوم وأن ل ــة الن ــدى أهمي م

عــى املســتوى الــدرايس، لذلــك نحــن 

بدورنــا نســتخلص مــن هــذا التحقيق 

أهــم النصائــح التــي تســاعد الطلبــة 

ــدرايس  ــوق ال ــن التف ــع ب ــي الجم ع

ــدية  ــة الجس ــي الصح ــة ع واملحافظ

ــة : والفكري

- املذاكــرة أثنــاء الفــرتة الصباحيــة 

حتــى تكــون متفرغــا أثنــاء الليــل 

وتتمكــن مــن النــوم مبكــرا .

املرشوبــات  مــن  اإلكثــار  عــدم   -

والقهــوة  الشــاي  مثــل  املنبهــة: 

يف  وخاصــة  الطاقــة  ومرشوبــات 

. املســائية  الفــرتة 

املناســب  والجــو  املــكان  تهيئــة   -

للنــوم ، وتجنــب املذاكــرة يف غرفــة 

النــوم .

ــن  ــت مع ــى وق ــد الجســم ع - تعوي

وســاعة معينــة للخلــود إىل النــوم، 

ــة  ــة يف البداي وإن كنــت تعــاين صعوب

ــوم . ــل الن ــاً قب ــاً دافئ ــذ حام ،خ

- الحــرص عــى مراجعــة املــادة قبــل 

ــاعد  ــا تس ــع؛ ألنه ــكل رسي ــوم بش الن

برعــة  املعلومــات  تثبيــت  عــى 

القلــق  مــن  التخفيــف  وتســهم يف 

والتوتــر ، أو قــراءة بعــض القصــص 

او الكتــب الســهلة واملمتعــة بالنســبة 

إليــك، وأفضــل مــا ميكنــك قراءتــه 

الكريــم  قــرآن  هــو  النــوم  قبــل 

. واألذكار 

تحقيق : زينب نور الحق

يعتــرب النــوم أحــد املكونــات األساســية الســتمرار مختلــف أعضــاء الجســم البــرشي يف أداء وظيفتهــا بصــورة طبيعيــة ، وقلــة النــوم تؤثــر 

عــى الرتكيــز والذاكــرة وخاصــة مــن الناحيــة الدراســية حيــث تســبب صعوبــة يف اســرتجاع املعلومــات واتخــاذ القــرارات الصحيحــة . ومبــا 

أن االمتحانــات  تزيــد املنافســة واالجتهــاد مــن قبــل الطلبــة لتحصيــل درجــات عاليــة ونتيجــة لذلــك تبــدأ رحلــة الســهر ولســاعات طويلــة 

ومتأخــرة مــن أجــل مراجعــة املــواد العلميــة ، غــر مكرتثــن بأهميــة النــوم ودوره يف  تثبيــت املعلومــات املكتســبة. 

اذا وجد الشخص خط 

التوازن بن دراسته و صحته 

فهذا يقلل من شدة األرق.

قلة النوم وكرة السهر ترض 

بالخايا الدماغية وتتلفها وبالتايل 

مستواه الدرايس سينخفض 

بشكل ملحوظ

الراحة الجسدية مهمة جدا حتى  

يسرتيح عقل اإلنسان ويسرتجع 

املعلومات بشكل صحيح.

كرة استخدام األجهزة 

اإللكرتونية يف عرنا الحايل يقلل 

من تركيز الطالب يف دراسته 

سيمن محمد روزيك:

محمد حيدر السحتوت

رشا عامد

طيب الرحمن سينزايئ

�ة �ي ح�ة 15�سة



 la science et la connaissance ne

 connaissent  pas la différence de race c

est plutôt un moyen de progrès mondial

العلم واملعرفة ال جنسية لهام والتسامح بن الشعوب هو السبيل إىل االرتقاء بالعامل

�سى ا�سعا�سم  �س�ن �سلطا�ن ... اإ
،،

،،

علم اور معرفت کی کوئی قومیت نہیں ہے،  

اور لوگوں کے درمیان رواداری ہی  دنیا میں 

ترقی کا سبب ہے

Në dije dhe njohuri nuk ka kombsi, 

dhe toleranca mes popujve është rruga 

për ngritje në dituri

 Bilim ve bilginin milliyeti yoktur ve

 insanlar arasında hosgörü dünyayı

yükseltmenin bir yoludur

�ة َّ م�ي ــــــــــــا�سِ الا�س�ة صَ ا�سة


