
�أ.  �لللطللاب  �للشلل�ؤون  عميد  ز�ر 

�إ�شكان  �لقريني  حمد  بن  فهد  د. 

وذلك  �ملا�شي  �لأحللد  يلل�م  �لطاب 

�ملقدمة  �خلللدمللات  على  لللاطللاع 

�للقاء  ح�شر  �لإ�للشللكللان،  لللطللاب 

�ملفت�ح مع طاب �لإ�شكان بح�ش�ر 

�لطابية  للخدمات  �لعمادة  وكيل 

علللبلللد�هلل  بللللن  علللبلللد�للللرحلللملللن  د. 

�إد�ر�ت  ملللدر�ء  مللن  وعلللدد  �لعطر 

�خلدمات  بتقدمي  �ملرتبطة  �لعمادة 

للللللطللاب. وبلللد�أ �للللللقللاء بللاآيللات من 

لر�عي  كلمة  بعدها  �حلكيم  �لذكر 

��شتف�شار�ت  �إىل  و�ل�شتماع  �للقاء 

و�قرت�حات طاب �لإ�شكان، و�أجاب 

على جميع ��شتف�شار�تهم و�طلع عن 

قرب على �حتياجاتهم و�قرت�حاتهم 

ومطالبهم.

لل�ش�ؤون  �جلللامللعللة  وكلليللل  د�للشللن 

�لتعليمية و�لأكادميية �أ. د. عبد�هلل 

�لفيلم  �ملا�شي  �لأحد  ي�م  �ل�شلمان 

�إثر  �لت�ع�ي »�إر�دتي ق�تي«، وذلك 

�لطابي  �لللنللادي  طلبة  ��شتقباله 

و�لتخاطب  �ل�شمع  ل�للشللطللر�بللات 

بح�ش�ر  كللانللت  و�للللتلللي  مبللكللتللبلله، 

�ش�ؤون  عمادة  وكالة  على  �مل�شرف 

�لعطر  عبد�لرحمن  د.  �لللطللاب 

ورئي�س ق�شم عل�م �لتاأهيل �ل�شحي 

د. عبد�لعزيز �ل�شيبان ومدير �إد�رة 

�لأندية �لطابية �أ. عمار �ملفدى. 

ل�شرح  �للل�للشلللللمللان  د.  و��للشللتللمللع 

و�أبللرز  �لللنللادي  تللاريللخ  عللن  مب�شط 

�أنلل�للشللطللتلله وفللعللاللليللتلله �لللعلللللملليللة 

ذلك  تللا  و�لتط�عية،  و�لبحثية 

تللد�للشللن �لللفلليلللللم مللن خلللال عللدد 

�لجتماعي،  �لت���شل  قن��ت  من 

�لنادي  باأن�شطة  �ل�شلمان  و�أ�شاد 

ق�تي«  »�إر�دتللي  فيلم  منها  وخ�س 

غائبة  ت��شيح حلقائق  من  فيه  ملا 

لللدى  خللاطللئللة  ملفاهيم  وت�شحيح 

�شريحة كبرية من �ملجتمع، وكذلك 

ل�شريحة  �لأمللللل  و�إعلللطلللاء  دعلللم 

�جلامعة  �أن  وذكللر  جللد�،  غالية 

بللكللافللة علللملللاد�تلللهلللا و�إد�ر�تللللهللللا 

كمنظ�مة  للعمل  ت�شعى  د�ئللًمللا 

خ�شبة  بلليللئللة  لللتلل�فللري  تللكللامللللليللة 

ينطلق�ن  بحيث  �جلامعة  لطلبة 

�لناحية  مللن  �لبلللد�ع  �للشللمللاء  يف 

كلللادميللليلللة وكللذلللك  �لللعلللللملليللة و�لأ

و�ملهارية. �لتط�ع�ية  �لأن�شطة 

وذكلللر �مللل�للشللرف علللللى �لللنللادي 

مثل  ن  �أ �ملعمر  عبد�حلكيم   . �أ

�لثقة  بزرع  تق�م  �لأعمال  هذه 

و�لللطللالللبللات من  �لللطللاب  لللدى 

حلليللث �للللدعلللم �لللللذي يللتلللللقلل�نلله 

وعللمللادة  �جلللامللعللة  د�رة  �إ ملللن 

كلية  وعللمللادة  �لللطللاب  ون  �للشلل�ؤ

�للللعللللللل�م �لللطللبلليللة �لللتللطللبلليللقلليللة 

�لعمل  نتاج  �إ من  مكنهم  و�لللذي 

طالًبا   50 �لل  يف�ق  ما  مب�شاركة 

علل�للشللاء �لللنللادي،  وطللالللبللة مللن �أ

يف  ول  �لأ �لللعللمللل  يللعللد  و�لللللذي 

مللرئلليللة  عللمللال  �أ  4 مللن  �للشللللل�للشلللللة 

نتاجها. باإ �لنادي  يق�م 

طب جامعة اإلمام في ضيافة بحوث الصيدلةالطالبية
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تبقى �لعاقة �لر�شمية على �لرغم من 

كل ما تت�شم به من جدية وم��ش�عية وما 

�أق�شده  وما  ناق�شة،  ف��ئد،  من  حتققه 

هنا ه� �لعاقة �لر�شمية بن �أبناء �جلهة 

من�شاأة  �أو  عمًا  كانت  �للشلل��ء  �للل��حللدة 

تعليمية �أو غريها، لذ� فاإن بع�س �جلهات 

تنمي  م��زية  عاقات  �إن�شاء  على  تعمل 

مفاهيم �ل�شد�قة و�حلب بن منت�شبيها، 

نريد  فاإننا  م��زية  عاقة  نق�ل  وعندما 

�لعاقات  وجللل�د  على  بللذلللك  نلل�ؤكللد  �أن 

�ملتعارف  �لأ�شا�شي  �شكلها  يف  �لر�شمية 

عليه �إذ �إن �حلفاظ عليها حفاظ على �لدور �لر�شمي �لذي ت�ؤديه.

و�إن كانت �لعاقة �لر�شمية ت�ؤدي دورها �لنفعي يف �أطرها �ل�شارمة، 

فاإن �لعاقات خارج �إطار �لر�شمية بل خارج �حلرم �جلامعي ت�ؤدي دور�ً 

عاطفياً �إن�شانياً ل غنى عنه فالنف�س �لإن�شانية حتتاج �إىل �لرتويح.

وهل ميكن ل�شرح تعليمي ترب�ي كبري بحجم جامعة �مللك �شع�د �أن 

و�ملن�شاآت  �ل�شروح  ل، فغريها من  �لإجابة قطعاً  يغفل هذ� �جلانب، 

تق�م بذلك، لكن يبدو �لختاف يف �لتناول و�لبتكار.

فالزيار�ت �لتي تق�م بها �جلامعة �إىل �ملعار�س و�ملهرجانات وغريها 

من �أهم ما ي�شب يف هذ� �جلانب، وهناك نقطة مهمة يجب �لنتباه �إليها 

هنا وهي �أن حجم طاب �ملنح باجلامعة يلقي على عاتقها م�ش�ؤولية 

�ل�شع�دين،  �لطاب  �إخ��نهم  مع  و�ندماجهم  �ململكة  بثقافة  ربطهم 

وهذ� با �شك يخلق عاقات طيبة بن كافة �لأفر�د �مل�شاركن. كما من 

�ملهم �لإ�شارة �إىل ما ي�ؤديه �لتن�ع �لثقايف لطاب �ملنح من فر�س �إثر�ء 

و�إقامة بر�مج مميزة، لكننا ل نريد �أن نطيل يف �أمر طاب �ملنح حتى 

�إد�رة �ملنح وحدها هي �لتي ت�شب يف هذه �خلانة  �أن بر�مج  ل يُظن 

ونهمل بالتايل جهات �أخرى. 

درجت جامعة �مللك �شع�د على �مل�شركة يف �أن�شطة خريية وريا�شية 

و�لق��فل  باحلج،  مثًا  لها  ن�شرب  لكن  نح�شيها  لن  متعددة  وثقافية 

�لطبية، و�أن�شطة �إد�رة �ل�شكن، وم�ؤخًر� معر�س تر�ث �ل�شع�ب، ونح�ها 

مما يعزز �لعاقات �ملميزة بن �لطاب.

بالطالب  بالفعل قد جنحت يف �خلروج  �إن �جلامعة  �أق�ل  �أن  بقي 

�لعاقة بن  �أفق  �إىل  وزميله  للعاقة بن طالب  �لر�شمي  �ل�شكل  من 

على �شتى  م�شاعد�ً  �أخ و�أخيه، �شديق و�شديقه، و�أوجدت بذلك ج��ً 

�شن�ف �لإبد�ع.

مدير اإدارة الإعالم والتوثيق بالعمادة

بقلم / �إبر�هيم �ملعط�س

مرا�سي

الخروج من »الرسمية« إلى اإلخاء
د. السلمان يشيد بنادي السمع والتخاطب

ا�شتقبل اأع�شاء النادي ود�شن فيلم »اإرادتي قوتي«

عميد شؤون الطالب يزور السكن
�رشف اللقاء املفتوح

يف جل�شته �ل�شاد�شة لهذ� �لعام، طرح 

نادي �لقر�ءة على طاولة �لنقا�س كتاب 

»�لإ�شام بن �ل�شرق و�لغرب« للمفكر 

للب��شنة  �ل�شابق  و�لرئي�س  �ل�شيا�شي 

�خلمي�س  يلل�م  بيغ�فيت�س  عللزت  علي 

1434/5/2هل.
تطرق بيغ�فيت�س يف كتابه �إىل �لفكر 

�خللق  فل�شفة  يف  و�لإ�شامي  �لغربي 

و�حل�شارة،  �لثقافة  مفه�م  و�لتط�ر، 

خطاب  يف  و�لأخلللاق  �لفن�ن  وكذلك 

باهلل  �إميللانلله  من  ينبع  مركب  فل�شفي 

و�إدر�كه لثنائية �لطبيعة �لب�شرية، ملقًيا 

�لإ�شام  عظمة  على  ذلللك  يف  �ل�ش�ء 

وعامليته. 

نللقللا�للس �لللطللاب يف مقهى  �أقلليللم 

�ل�شهري  ماجد  �إد�رة  حتت  ب�كت�شين� 

ومر�حل  بالكاتب  �لتعريف  مت  حيث 

حياته و�أهم �إجناز�ته، ثم تطرق �حلديث 

مل���شيع خمتلفة ح�ل �لكتاب ب�شياغة 

�لأ�شئلة  �شمن  مللن  فللكللان  �لأ�للشللئلللللة، 

�ملطروحة: ما هي �لعي�ب �لتي تنق�س 

ما  �لإن�شان؟  تط�ر  د�رويللن يف  نظرية 

�لأ�شخا�س  قلة  �أو  �نللعللد�م  �شبب  ه� 

�ل�شتثنائين يف ع�شرنا �حلللايل؟ هل 

�لتعليم �لكا�شيكي �أو �لتعليم بالتلقن 

يف  �لإنللتللاجلليللة  قلة  ور�ء  �ل�شبب  هلل� 

�ملجتمع؟ 

بالدين؟  �لفن مرتبط  و�أخلللرًي�: هل 

كالغناء  �لفن حمرمة  �أنللل��ع  كل  وهللل 

ونحت �لتماثيل؟ �أم هناك فن �إ�شامي؟

من جهة �أخرى �أقيم نقا�س �لطالبات 

يف مكتبة �لأمري �شلمان �ملركزية باإد�رة 

�فتتحت �جلل�شة  �لعريني حيث  حنان 

بذكر مقدمة ب�شيطة م�ش�قة عن ق�شة 

عن  �حلديث  د�ر  ثم  للكتاب  �لرتجمة 

حيث  �حل�شارة،  لبناء  �ملق�مات  �أهللم 

ذكر �لكاتب »�أن �لثقافة هي تاأثري �لدين 

على �لإن�شان، بينما �حل�شارة هي تاأثري 

�لذكاء على �لطبيعة �أو �لعامل �خلارجي، 

لذ� فحامل �لثقافة ه� �لإن�شان وحامل 

ذكرت  فيما  �ملجتمع«.  ه�  �حل�شارة 

�إحدى �حلا�شر�ت �أهمية �لتاأمل و�لتي 

من �شاأنها �أن تنتج فكرة ت�شهم يف ت�فري 

فر�س للعمل وبناء جمتمع منتج. 

»�أن  يف  �لكاتب  ر�أي  على  وتعقيباً 

يف  كللان  للل�  حتى  بالنا�س  تاعب  �أي 

�إن�شاين«  غري  ت�شرف  ه�  م�شلحتهم 

�أكدت �إحد�هن �رتباط �حلرية و�لإبد�ع 

�أكللر  �أملللة  وبللنللاء  �ملجتمعات  بنه�شة 

�إنتاجية. كما �أ�شادت �إحدى �حلا�شر�ت 

باأن للفن ق�ة و�أهمية عظيمة يف تقدم 

�لكاتب  ربط  �إىل  م�شرية  ح�شارة  �أي 

�حلكم  حتت  و�لأدب  �لفن  بانحطاط 

�ل�شي�عي �مللحد.

�أنهت حنان حديثها مبق�لة جميلة 

ياأخذ  مل  �لإ�للشللام  »�أن  وهللي  للكاتب 

ول  حمرماته  ول  ق��نينه  مللن  ��شمه 

نظامه و�إمنا من �شيء ي�شمل هذ� كله، 

من ق�ه �لنف�س يف م��جهة �ملحن، من 

حقيقة �لت�شليم هلل، �أنه ��شت�شام هلل، 

و�ل�شم �إ�شام!«.

�شكر  مت  �لنقا�س  جل�شة  ختام  ويف 

يف  �لفاعلن  و�لأع�شاء  �للقاء  مديري 

�جلل�شة  عللن  �لإعللللان  ومت  �جلل�شة، 

�لتالية و�لتي كانت ي�م �خلمي�س �ملا�شي 

»تك�ين  كتاب  وتناولت  1434/6/1هل 
و�شتتم  عبد�لكرمي،  للدكت�ر  �ملفكر« 

تغطيتها يف �أعد�د قادمة.

»اإلسالم بين الشرق والغرب« على طاولة نادي القراءة

اإحدى لوحات الر�سم على احلرير

د. القريني متحدثًا للح�سور

د. ال�سلمان مع اأع�ساء نادي ال�سمع والتخاطب

العنود ال�سالح

�لن�شاط  �إد�رة  �لطالبات  ل�ش�ؤون  �لطاب  �ش�ؤون  عمادة  وكالة  �أقامت 

بعلي�شة ي�م �لثاثاء �ملا�شي يف قاعة �ل�شيدة فاطمة ر�شي �هلل عنها ور�شة 

وذلك  �لدو�شري  �شارة  �ملدربة  بقيادة  �حلرير«  على  »�لر�شم  بعن��ن  عمل 

لتعليم �لطالبات كيفية �لر�شم على �حلرير و�أق�شام �لر�شم وم�شادر �حلرير 

�لطبيعي وتناولت �لطباعة و�أن��عها.

»رسم على الحرير« في عليشة


