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مدير جامعة الملك سعود يدشن ملتقى شبابنا واألمن الفكري

«الجزيرة»  -محمد الغشام :

د َّ
شن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر صباح أمس اوو الالثالسا
ملتقس ششسباب ا واومسن اليكسرلذ السظل ت ممسة عمسادا شسبون ال سث  -مماللسة بمركسا التوجيسة
واإلرشاد ال ثبي بالجامعة بعمادا الس ة اوول المشتركة  -بحضور ائ اومين العسا لمركسا
الملك عبدالعايا للحوار السو ي اوسستاظ ربسرا ي بسن اايسد العسسيرل ووكيس الجامعسة للشسبون
التعليمية واوكاديمية الدكتور محمد ال مي .
وبدأ الحي بالقرآن الكري  ،ال ألق معالي مدير الجامعة السدكتور بسدران بسن عبسدالرحمن العمسر
كلمة ،رح فيهسا بالحضسور ،وظكسر أن سظا الموضسوه المهس السظل جتمسا بشس ة اليسو يتعلس
ب حد أ الجوا اوم ية في حيات ا المعاصسرا ،و سو اومسن اليكسرل السظل يسسه فسي اسستقرار
المجتمعات ،ويبعد ا عن الصراعات المدمرا التي تيت في سيجها ،وتجعلها ه ًبا لألعدا .
ولما كا ت جميا مكو ات المجتما ،حكومية أو خاصة ،مع ية باومن اليكرل فإن ق اه التعلسي
والجامعسسات مع سسي بسسة بشسسك خسسامن لمسسا لسسة مسسن دور فسسي تكسسوين شخصسسية ال لبسسة ،وتسسوجيهه
التوجيسسة السسسلي  ،وحمسسايته مسسن ا حرافسسات اليكريسسة التسسي تهسسدد المجتمسسا و شسسك أن التعلسسي
ً
ً
وحضاريا ما لس
فكريا
يعتبر الرافد المه لتحقي اومن اليكرلن رظ يمكن ول أمة أن ت هض
يكن لديها سياسة تعليمية واضحة مر ة مستمدا مسن القافتهسا ،وم سسجمة معهسان لتكسون حصس ً ا
ً
وحاجاا يم ا أب ا ا من ا عتقاد بمبادئ شة ضسعيية ،تشسكك فسي مكتسسباته  ،وتمس عه
لها،
من الت ور والتقد فالتعلي واومن ما ج احا التقد والحضارا .
وا ث ًقا من ظا اوسا فقد أولت حكومت ا الرشيدا بتوجيهسات مسن خساد الحسرمين الشسرييين
وولسي عهسدا اومسين سظا الجا س المهس مسن جوا س اومسن السظل يسساعد فسي حيسم المكتسسبات،
وا رتقا والتقد بهسظا السو ن فسي شست المجسا ت شالعلميسة والعمليسةذ ،ع ايسة فائقسة تليس بمسا
يماللة من قيمة عل مستوى اوفراد والمجتمعات والدو ن فقد أصسب تعايسا اومسن اليكسرل فسي
يسو ال سسث مسسن خسسث ع اصسرا المختليسسة ،خاصسسة عسسن ريس الجامعسسات ،مسسسبولية م ا سسة
بع اصر التعلي وبيئة المتعل كافة ،الظل ي تي في مقدمتها عضو يئة التدري الظل يعد حلقة
مهمة في تعايا اومن اليكرل لدى ال ث  ،وظلك من خث مساعدته عل اسستيعا الميسا ي
واوفكار البعيسدا عسن ا حسراا والت سرا ،وتماليس القسدوا الحسس ة فسيه  ،وكسظلك ترسسي مبسدأ
الحوار الهادا ،وا ستماه واحترا اآلخرين وصو ً رل الح .

ً
فكريسا مسن خسث العديسد مسن
وقد حرصست جامعسة الملسك سسعود علس تحصسين ثبهسا و الباتهسا
البسسرامو واليعاليسسات وورع العمس ومسسا سسظا الملتقس «شسسباب ا واومسسن اليكسسرل» السسظل تقيمسسة
عمادا شبون ال ث  -مماللة بمركا اإلرشساد والتوجيسة ال ثبسي  -ر جسا مسن البسرامو التسي
تقدمها الجامعة ،وتوليها ا تمامها ورعايتها .
ال قا العمر بتكري الجهات المشاركة في المعرض المصاح والجهسات المتعاو سة فسي الت مسي
بعمادا الس ة اوول المشتركة .
بعد ظلك ت افتتاح المعرض المصاح  ،وتجولوا داخ المعرض .

