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د�شن ملتقى «الأمن الفكري» يف الأوىل امل�شرتكة بح�ضور نائب �أمني مركز احلوار

مدير الجامعة :التعليم واألمن جناحا
التقدم والحضارة

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

د .الجريوي :نحرص على تحصين الطالب والطالبات فكريًا من خالل إدارة اإلرشاد الطالبي
د��ش��ن م�ع��ايل م��دي��ر اجلامعة ال��دك�ت��ور ب ��دران العمر،
الثالثاء املا�ضي ،ملتقى «�شبابنا والأمن الفكري» ،والذي
نظمته ع�م��ادة � �ش ��ؤون ال�ط�لاب ممثلة مب��رك��ز التوجيه
والإر� �ش��اد الطالبي باجلامعة ،يف عمادة ال�سنة الأوىل
امل�شرتكة ،بح�ضور نائب �أمني عام مركز امللك عبدالعزيز
للحوار الوطني الأ��س�ت��اذ �إب��راه�ي��م ب��ن زاي��د الع�سريي،
ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور
حممد النمي.

تكوين �شخ�صية الطلبة وتوجيههم التوجيه ال�سليم
وحمايتهم من االنحرافات الفكرية التي تهدد املجتمع،
وال�شك �أن التعليم يعترب الرافد املهم لتحقيق الأمن
الفكري� ،إذ ال ميكن لأي �أمة �أن تنه�ض فكر ًيا وح�ضار ًيا
ما مل يكن لديها �سيا�سة تعليمية وا�ضحة مرنة م�ستمدة
من ثقافتها ومن�سجمة معها ،لتكون ح�صنًا لها وحاجزاً
مينع �أبناءها من االعتقاد مببادئ ه�شة �ضعيفة ت�شكك
يف مكت�سباتهم ومتنعهم من التطور والتقدم ،فالتعليم
والأمن هما جناحا التقدم واحل�ضارة.

�أهمية الأمن الفكري
بدئ احلفل بالقر�آن الكرمي ثم �ألقى معايل مدير
اجلامعة الدكتور بدران العمر ،كلمة مبنا�سبة تد�شني
هذا امللتقى ،رحب فيها باحل�ضور ،وذكر �أن هذا املو�ضوع
الهام الذي جنتمع ب�ش�أنه اليوم يتعلق ب�أحد �أهم اجلوانب
الأمنية يف حياتنا املعا�صرة ،وهو الأمن الفكري الذي
ي�سهم يف ا�ستقرار املجتمعات ويبعدها عن ال�صراعات
املدمرة التي تَ ُف ُّت يف ن�سيجها وجتعلها نهباً للأعداء.

قيم وم�س�ؤوليات
و�أك��د معايل مدير اجلامعة �أن حكومتنا الر�شيدة
بتوجيهات من خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،و�سمو ويل عهده الأم�ير
حممد بن �سلمان حفظه اهلل� ،أولت هذا اجلانب املهم
من جوانب الأم��ن ال��ذي ي�ساعد يف حفظ املكت�سبات
واالرتقاء والتقدم بهذا الوطن يف �شتى املجاالت العلمية
والعملية؛ عناية فائقة تليق مبا ميثله من قيمة على
م�ستوى الأفراد واملجتمعات والدول.

التعليم والأمن
و�أ�ضاف معاليه :جميع مكونات املجتمع ،حكومية
�أو خا�صة ،معنية ب��الأم��ن ال��ف��ك��ري ،وق��ط��اع التعليم
واجلامعات معني به ب�شكل خا�ص ملا له من دور يف

القدوة احل�سنة
وا�ستطرد معاليه قائ ً
ال� :أ�صبح تعزيز الأمن الفكري
يف نفو�س الطالب من خالل عنا�صره املختلفة وخا�صة

عن طريق اجلامعات ،م�س�ؤولية مناطة بكافة عنا�صر
التعليم وبيئة املتعلم ،وال��ذي ي�أتي يف مقدمتها ع�ضو
هيئة التدري�س الذي يعد حلقة مهمة يف تعزيز الأمن
الفكري ل��دى ال��ط�لاب ،وذل��ك من خ�لال م�ساعدتهم
على ا�ستيعاب املفاهيم والأفكار البعيدة عن االنحراف
والتطرف ،ومتثيل القدوة احل�سنة فيهم ،وكذلك تر�سيخ
م��ب��د�أ احل���وار ال��ه��ادف واال�ستماع واح�ت�رام الآخ��ري��ن
و�صوالً �إىل احلق.
تكرمي امل�شاركني
و�أف��اد معاليه �أن جامعة امللك �سعود حري�صة على

حت�صني طالبها وطالباتها فكرياً من خ�لال العديد
من الربامج والفعاليات وور�ش العمل ،و�أن هذا امللتقى
«�شبابنا والأم��ن الفكري» ال��ذي تقيمه عمادة �ش�ؤون
الطالب ممثلة مبركز الإر�شاد والتوجيه الطالبي ،ما
هو �إال جزء من الربامج التي تقدمها اجلامعة وتوليها
اهتمامها ورعايتها ،ث��م ق��ام مدير اجلامعة بتكرمي
اجل��ه��ات امل�شاركة يف املعر�ض امل�صاحب واجل��ه��ات
املتعاونة يف التنظيم بعمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة،
بعد ذلك توجه راعي احلفل واحل�ضور الفتتاح املعر�ض
امل�صاحب والتجول داخله.

عالقة تكاملية وحضور مميز

من جهته �أكد عميد عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة
الدكتور عبداملجيد بن عبدالعزيز اجلريوي �أن �إقامة
هذا امللتقى يف عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة ،ي�أتي
يف �إط��ار حر�ص جامعة امللك �سعود بقيادة معايل
مدير اجلامعة الدكتور ب���دران العمر واهتمامه
بالعمادة وطلبتها.
وقال الدكتور اجلريوي �إن امللتقى �شهد ح�ضو ًرا
ريا
متميزًا من الطالب كما �شهد املعر�ض �إقباالً كب ً

ريا �إىل �أن عمادة ال�سنة الأوىل
من الطالب ،م�ش ً
امل�����ش�ترك��ة حت��ر���ص �أ���ش��د احل��ر���ص ع��ل��ى ال��ط�لاب
والطالبات ،وذلك من خالل �إدارة الإر�شاد الطالبي
التابعة لوكالة العمادة للخدمات الطالبية ،والتي
ت�شرف وتتابع كل ما يتعلق بهذا ال�ش�أن ،و�أ�شاد
اجلريوي بالعالقة التكاملية بني العمادة وعمادات
اجلامعة الأخ���رى مم��ا يحقق �أه���داف وتطلعات
جامعة امللك �سعود.

