
د. العمر: لألمن الفكري دور كبير في تكوين شخصية الطلبة وحمايتهم من االنحرافات الفكرية

د���ش��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة ال��دك��ت��ور ب���دران العمر، 

الثالثاء املا�شي، ملتقى »�شبابنا والأمن الفكري«، والذي 

التوجيه  ال��ط��الب ممثلة مب��رك��ز  ���ش��وؤون  ع��م��ادة  نظمته 

الأوىل  ال�شنة  عمادة  يف  باجلامعة،  الطالبي  والإر���ش��اد 

امل�شرتكة، بح�شور نائب اأمني عام مركز امللك عبدالعزيز 

الع�شريي،  زاي���د  ب��ن  اإب��راه��ي��م  الأ���ش��ت��اذ  الوطني  للحوار 

ووكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور 

حممد النمي.

اأهمية الأمن الفكري

مدير  معايل  �ألقى  ثم  �لكرمي  بالقر�آن  �حلفل  بدئ 

تد�شني  مبنا�شبة  كلمة  �لعمر،  بدر�ن  �لدكتور  �جلامعة 

هذ� �مللتقى، رحب فيها باحل�شور، وذكر �أن هذ� �ملو�شوع 

�لهام �لذي جنتمع ب�شاأنه �ليوم يتعلق باأحد �أهم �جلو�نب 

�لذي  �لفكري  �لأمن  وهو  �ملعا�شرة،  حياتنا  �لأمنية يف 

ي�شهم يف ��شتقر�ر �ملجتمعات ويبعدها عن �ل�شر�عات 

�ملدمرة �لتي تَُفتُّ يف ن�شيجها وجتعلها نهباً للأعد�ء.

التعليم والأمن

حكومية  �ملجتمع،  مكونات  جميع  معاليه:  و�أ�شاف 

�لتعليم  وق��ط��اع  �ل��ف��ك��ري،  ب��الأم��ن  معنية  خا�شة،  �أو 

يف  دور  من  له  ملا  خا�ص  ب�شكل  به  معني  و�جلامعات 

�ل�شليم  �لتوجيه  وتوجيههم  �لطلبة  �شخ�شية  تكوين 

وحمايتهم من �لنحر�فات �لفكرية �لتي تهدد �ملجتمع، 

�لأمن  لتحقيق  �ملهم  �لر�فد  يعترب  �لتعليم  �أن  ول�شك 

�لفكري، �إذ ل ميكن لأي �أمة �أن تنه�ص فكرًيا وح�شارًيا 

ما مل يكن لديها �شيا�شة تعليمية و��شحة مرنة م�شتمدة 

من ثقافتها ومن�شجمة معها، لتكون ح�شًنا لها وحاجز�ً 

مينع �أبناءها من �لعتقاد مببادئ ه�شة �شعيفة ت�شكك 

فالتعليم  و�لتقدم،  �لتطور  من  ومتنعهم  مكت�شباتهم  يف 

و�لأمن هما جناحا �لتقدم و�حل�شارة.

قيم وم�شوؤوليات

�لر�شيدة  حكومتنا  �أن  �جلامعة  مدير  معايل  و�أك��د 

�شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خادم  من  بتوجيهات 

�لأم��ر  عهده  ويل  و�شمو  �هلل،  حفظه  عبد�لعزيز  بن 

حممد بن �شلمان حفظه �هلل، �أولت هذ� �جلانب �ملهم 

�ملكت�شبات  حفظ  يف  ي�شاعد  �ل��ذي  �لأم��ن  جو�نب  من 

و�لرتقاء و�لتقدم بهذ� �لوطن يف �شتى �ملجالت �لعلمية 

على  قيمة  من  ميثله  مبا  تليق  فائقة  عناية  و�لعملية؛ 

م�شتوى �لأفر�د و�ملجتمعات و�لدول.

القدوة احل�شنة

و��شتطرد معاليه قائًل: �أ�شبح تعزيز �لأمن �لفكري 

يف نفو�ص �لطلب من خلل عنا�شره �ملختلفة وخا�شة 

عنا�شر  بكافة  مناطة  م�شوؤولية  �جلامعات،  طريق  عن 

ع�شو  مقدمتها  يف  ياأتي  و�ل��ذي  �ملتعلم،  وبيئة  �لتعليم 

�لأمن  تعزيز  مهمة يف  يعد حلقة  �لذي  �لتدري�ص  هيئة 

م�شاعدتهم  خ��لل  من  وذل��ك  �ل��ط��لب،  ل��دى  �لفكري 

على ��شتيعاب �ملفاهيم و�لأفكار �لبعيدة عن �لنحر�ف 

و�لتطرف، ومتثيل �لقدوة �حل�شنة فيهم، وكذلك تر�شيخ 

�لآخ��ري��ن  �ل��ه��ادف و�ل�شتماع و�ح���ر�م  م��ب��د�أ �حل���و�ر 

و�شولً �إىل �حلق.

تكرمي امل�شاركني

على  حري�شة  �شعود  �مللك  جامعة  �أن  معاليه  و�أف��اد 

�لعديد  خ��لل  من  فكرياً  وطالباتها  طلبها  حت�شني 

من �لرب�مج و�لفعاليات وور�ص �لعمل، و�أن هذ� �مللتقى 

�شوؤون  عمادة  تقيمه  �ل��ذي  �لفكري«  و�لأم��ن  »�شبابنا 

ما  �لطلبي،  و�لتوجيه  �لإر�شاد  مبركز  �لطلب ممثلة 

هو �إل جزء من �لرب�مج �لتي تقدمها �جلامعة وتوليها 

بتكرمي  �جلامعة  مدير  ق��ام  ث��م  ورعايتها،  �هتمامها 

و�جل��ه��ات  �مل�شاحب  �ملعر�ص  يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات 

�مل�شركة،  �لأوىل  �ل�شنة  بعمادة  �لتنظيم  يف  �ملتعاونة 

بعد ذلك توجه ر�عي �حلفل و�حل�شور لفتتاح �ملعر�ص 

�مل�شاحب و�لتجول د�خله.
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مدير الجامعة: التعليم واألمن جناحا 
التقدم والحضارة

د�ضن ملتقى »الأمن الفكري« يف الأوىل امل�ضرتكة بح�ضور نائب اأمني مركز احلوار

د. الجريوي: نحرص على تحصين الطالب والطالبات فكريًا من خالل إدارة اإلرشاد الطالبي

من جهته �أكد عميد عمادة �ل�شنة �لأوىل �مل�شركة 

�لدكتور عبد�ملجيد بن عبد�لعزيز �جلريوي �أن �إقامة 

هذ� �مللتقى يف عمادة �ل�شنة �لأوىل �مل�شركة، ياأتي 

معايل  بقيادة  �شعود  �مللك  جامعة  �إط��ار حر�ص  يف 

و�هتمامه  �لعمر  ب���در�ن  �لدكتور  �جلامعة  مدير 

بالعمادة وطلبتها.

�إن �مللتقى �شهد ح�شوًر�  وقال �لدكتور �جلريوي 

متميًز� من �لطلب كما �شهد �ملعر�ص �إقبالً كبًر� 

�لأوىل  �ل�شنة  عمادة  �أن  �إىل  م�شًر�  �لطلب،  من 

�مل�����ش��رك��ة حت��ر���ص �أ���ش��د �حل��ر���ص ع��ل��ى �ل��ط��لب 

و�لطالبات، وذلك من خلل �إد�رة �لإر�شاد �لطلبي 

و�لتي  �لطلبية،  للخدمات  �لعمادة  لوكالة  �لتابعة 

و�أ�شاد  �ل�شاأن،  بهذ�  يتعلق  ما  كل  وتتابع  ت�شرف 

وعماد�ت  �لعمادة  بني  �لتكاملية  بالعلقة  �جلريوي 

وتطلعات  �أه���د�ف  يحقق  مم��ا  �لأخ���رى  �جلامعة 

جامعة �مللك �شعود.
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