أخبار املزكش
اليدوات واملؤمتزات اليت أقامها املزكش

بسعاٚ ١ٜتػسٜف أ.د نُاٍ ستُد عبٝد َدٜس ادتاَعْ ١عِ َسنص ٜٛضف
ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف ايعسب ٞبايتعاَ ٕٚع َسنص ايبحٛخ ٚايدزاضات
اإلفسٜكْ ،١ٝد ٠ٚعًُ ١ٝبعٓٛإ" :اآلثاز اإلضالَ ١ٝيف ايطٛدإ" يف قاع ١ايٓذاغ،ٞ
بكاع ١إفسٜكٝا يًُؤمتسات ّٜٛ .اإلثٓني 10زبٝع ايجاْٖ1435ٞـ املٛافل .ّ2014/2/10
قدَتٗا أ .د اْتؿاز ؾػري ٕٚايص ،ٜٔعُٝد ٠نً ١ٝاآلداب ظاَع ١ارتسط،ّٛ
ٚأضتاذ ٠اآلثاز اإلضالَ ١ٝبكطِ اآلثاز بٗاٚ .عًًل عًٗٝا نٌ َٔ :أ.د ٜٛضف
ارتًٝف ١أب ٛبهس ٚ ،أ .د حطٔ َه ٞستُد أمحد ،فُٝا زأع ادتًط ١بسٚفٝطٛز
عبد ايكادز ستُٛد عبد اهلل /أضتاذ ايدزاضات ايطٛداْ ١ٝاملؿس ١ٜايكدمي ١ظاَع١
إفسٜكٝا ايعامل .١ٝحكس يف ايٓد ٠ٚيفٝف َٔ أضاتر ٠ادتاَعني ٚايباحجني ٚاملٗتُني
باملٛقٛع

أخباز املسنص

توصيات اليدوة
 إحٝا ٤املػسٚع األثس ٟاملكرتح يطٓاز ايكدمي.١
 إْػاٚ ٤حد ٠أ ٚقطِ يآلثاز اإلضالَ ١ٝيف داَع ١إفسٜكٝا ايعامل١ٝ
 تٛثٝل آثاز ايطٛدإ ايكدميٚ ١املطٝحٚ ١ٝاإلضالَ١ٝ
 إدسا ٤عح ح ٍٛايؿحاب ١املدفْٛني يف َكابس ايؿحاب ١يف دْكال
 ايبحح ح ٍٛحكٝك ١املطذد ايرْ ٟؿت عً ٘ٝاتفاق ١ٝايبكط اييت ٚقعٗا
عبد اهلل بٔ ضسح َع ًَو ايٓٛب ١عاّ ٖ 31ذس١ٜ
 ايتعا ٕٚبني ادتاَعٚ ١داَع ١ارتسطٚ ّٛاهل ١٦ٝايك ١َٝٛايعًٝا يآلثاز
ٚاملتاحف يف زتاٍ اآلثاز اإلضالَ ١ٝيف ايطٛدإ
 دع ٠ٛأٌٖ ايطٛدإ ٚحه ١َٛايطٛدإ يًكٝاّ مبا حي ٍٛد ٕٚايتعد ٟعً٢
املٛاقع األثس ١ٜيف ايطٛدإ يف ايتدطٝط ايعُساْٚ ٞايطسم ٚاملػازٜع
ايتُٓ١ٜٛ
 دزاض ١ايجكاف ١ايطٛداْ َٔ ١ٝخالٍ َسدع ١ٝاملدطٛطات ٚاآلثاز
ٚاملدطٛطات يف ايبٛٝت ايدٚ ١ٜٝٓداز ايٛثا٥ل ٚنتب ايسحاي١
يف زتاٍ تٛثٝل املدطٛطات ٚآثاز ايطٛدإ ايكدمي١
أ .إعداد دزاض ١أٚي ١ٝعٔ ضٓاز َٔ ايكسٕ األ ٍٚاملٝالدٚ ٟحت ٢ايٛقت ايسأٖ تسنص
عً ٢املؿادز اإلضالَٚ ١ٝاملطٝحٚ ١ٝنٌ َا نتب أ ٚزضِ عٔ ضٓاز ايكدمي١
ٚاملطٝحٚ ١ٝاإلضالَ١ٝ
ب .إعداد تهًفَ ١اي ١ٝأٚي ١ٝيطباع ١املٓػٛزات ٚايهتب ٚاملدطٛطات ٚايٛثا٥ل
املهتٛب ١عٔ ضٓاز ايكدميٚ ١املطٝحٚ ١ٝاإلضالَ١ٝ

263

احلـــــرف العـــــربي

ايعدد األ ٍٚأغططظّ2015

أخباز املسنص

إىتاج املزكش
حعٖ ٞرا ايعاّ ٖ1436 / ّ2015ـ بعدد َٔ ايرباَر اييت مت االتفام عًٗٝا َع
إٜطٝطه ٛيعاّ ٖ1436 / ّ2015ـ ٖٞٚ
.1

إعداد نتاب تعً ُٞٝيتعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتاب ١بايًػ ١ايطٛاح١ًٝٝ

.2

إعداد نتاب تعً ُٞٝيتعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتاب ١بًػَ ١اْدْهٛ

.3

إعداد نتاب تعً ُٞٝيتعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتاب ١بًػٜٛ ١زبا

.4

إعداد نتاب تعً ُٞٝيتعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتاب ١بايًػ ١ايدْكال١ٜٚ

.5

إعداد قاَٛع (عسب - ٞضٛاح.)ًٞٝ

.6

إعداد قاَٛع (عسب – ٞفالْ.)ٞ

.7

تسمج ١نتاب ايدنتٛز عبد ايعصٜص بٔ عجُإ ايتٛجيس ٟبعٓٛإ اذتٛاز

ٚايتفاعٌ اذتكازَٓ َٔ ٟعٛز اإلضالَ ٞإىل أزبع يػات إفسٜك ٖٞ ١ٝاهلٛضا
ٚايطٛاحٚ ًٞٝاملاْدْهٚ ٛفالْ.ٞ

كتب حتت الطبع:

مذكزات الدبلوو العالي واملاجضتري
مت تؿَُ ِٝرنسات ايدبً ّٛايعايٚ ٞاملادطتري ايبايؼ عددٖا َ 13رنس ،٠يف
غهٌ  3نتب حتت ٟٛعً ٢ثالث ١أقطاّ َٖٛ :ٞدا يػٚ ١ٜٛتسبَٛٚ ١ٜٛاد أخسٚ .ٟقد
أزضًت ْطد َٔ ١ايعٌُ إىل االٜطٝطه ٛبػسض طباعتٗا .

مذكزات الدورات املضتنزة:
جيس ٟايعٌُ يف تؿَُ ِٝرنسات ايدٚزات املطتُس ٠ايبايؼ عددٖا َ 14رنس.٠
نُا مت تؿٜٛس عدد َ 700رنسَٗٓ ٠ا بػسض تٛشٜعٗا عً ٢ايطالب املػازنني
يف دٚز ٠داَع ١دْكال.
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بزىامج الدبلوو العالي واملاجضتري يف كتابة اللغات باحلزف العزبي
ٜٗدف بسْاَر ايدبً ّٛايعاي ٞإىل تدزٜب ايدازضني عً ٢إعداد َٛاد تعًِٝ
ايكساٚ ٤ايهتاب ١بايًػات اإلفسٜك ١ٝعً ٢أضظ تسب ،١ٜٛنُا ٜٗدف إىل ْػس اذتسف
ايكسآْ ٞيف نتاب ١ايًػات اإلفسٜك ١ٝباضتدداّ اذتاضٛب ٚتكٓٝات االتؿاالت،
ٚإىل تٓػٝط ادتُاعات احملًٚ ١ٝاألنادمي ١ٝيتٓفٝر بساَر َػسٚع اذتسف
ايكسآْٚ ،ٞزبط ايدزاض ١األنادمي ١ٝبايعٌُ ايتطبٝك ٞيف إعداد املٛاد ايتعً١ُٝٝ
أَا بسْاَر املادطتري ،فٗٝدف إىل تصٜٚد ايدازضني بكدزات ايبحح ٚاالضتفادَٔ ٠
ْعسٜات ايرتبٚ ١ٝعًِ ايًػ ١ايٓفطٚ ٞاإلملاّ بأضظ ايتدطٝط ايًػ ٟٛباإلقاف١
إىل اضتدداّ اذتاضٛب يف زتاٍ ايبحح ايًػٚ ٟٛايرتبٚ ٟٛنتاب ١ايًػات
باذتسف ايعسبٞ
زتُٛع ١ايًػٜٛات  .2زتُٛع ١ايرتبٜٛات َٛ .3اد حٛضب ١اذتسف ايكسآْ.ٞ
ٚزتُٛع ضاعاتٗا املعتُد 37 ٠ضاع١
ٜٚتِ قب ٍٛايطايب يًُادطتري َا ٜهَ ٕٛعدي٘ يف دزد ١ايدبً ّٛايعاي 60 ٞفُا
فٛم َٔٚ ،أزاد املادطتري إذا نإ َعدي٘ يف دزد ١ايدبً ّٛايعاي 60 ٞفُا فٛم
ٜدزع فؿالً دزاضٝاً ٚاحداً ،ثِ ٜهتب ايبحح ايتهُ.ًٞٝ

صالت املزكش الثكافية
بتٛد َٔ ٘ٝإٜطٝطه ٛاتؿًت َدٜس ٠أنادمي ١ٝايطٛدإ يعً ّٛاالتؿاٍ د.
ضً ٣ٛحطٔ ؾدٜل ايتابع ١بٛشاز ٠ايجكاف ١بارتسط ّٛمبدٜس املسنص أ .دٜٛ .ضف
ارتًٝف ١أبٛبهس يالتفام عً ٢بساَر َػرتن ١بني املسنصٚ ٜٔمتت ادتُاعات
َتعدد ٠تٗدف إىل عٌُ بساَر َػرتنٚ .١يف ْفظ ايطٝام اتؿٌ َدٜس َعٗد
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تدزٜب املعًُني مبد ١ٜٓنْٓٝ - ٛذريٜا اير ٟأضط٘ ايػٝذ إبساٖ ِٝايطٝب
يالتفام عً ٢بساَر َػرتن ١يف زتاٍ اذتسف ايعسبٞ
نُا ٚقع املسنص اتفام تعاَ ٕٚع داَعيت دْكال ٚايبحس األمحسٚ ،قد بدأ ايتٓفٝر
بني ادتاَعتني يعدد َٔ ايرباَر.

الدورة التدريبية يف كتابة لغات شزق الضوداٌ
باحلزف العزبي جبامعة البخز األمحز
ْفر املسنص ايدٚز ٠ايتدزٜب ١ٝارتاَط ١يف نتاب ١يػات غسم ايطٛدإ باذتسف
ايعسب ٞيف داَع ١ايبحس االمحس َٔ َ 1ازع –  9أبس ،ّ2015 ٌٜحتدخ يف افتتاح
ايدٚز ٠األضتاذٖ /اغِ األَني املطتػاز ايجكايف يف ٚال ١ٜايبحس األمحس ْٝاب ١عٔ
ٚايٗٝاٚ ،ايدنتٛز/عبد ايسؤٚف أمحد عباع َدٜس داَع ١ايبحس األمحسٚ ،أ .د
مسري قسغ ٞستُد ْا٥ب َدٜس داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝيًػؤ ٕٚايعًُ١ٝ
ٚايجكافٚ ،١ٝدٖٓ .ا ٤ستُد أب ٛشٜٓب عُٝد ٠نً ١ٝايرتب ٚ ١ٝأ .آدّ ط٘ حطني
ممجالً ملسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف ايعسبٚ ،ٞد .ستُٛد أمحد
أبٛبهس َٓطل ايدٚز َٔ ٠داَع ١ايبحس األمحس
اْتعِ يًدزاض ١يف ايدٚزَ 43 ٠ػازناً ميجً ٕٛعدداً َٔ أضاتر ٠داَع ١ايبحس
األمحسٚ ،شاز ٠ايرتبَٓٚ ١ٝعُات اجملتُع املدْٞ
حككت ايدٚز ٠أٖدافٗاٚ ،حطُت ددالً بني املجكفني َٔ أبٓا ٤ايبذا ح ٍٛأْطب
اذتسٚف اييت ميهٔ ٜهتب بٗا يػات ايبذا ٚذيو بعد ْكاؽ عًُ ٞعُٝل نإ يف
عدد َٔ احملاقسات اييت قدَٗا أضاتر ٠داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝحَ ٍٛصاٜا
ٚأفكً ١ٝنتاب ١يػات ايبذا باذتسف ايعسبٚ ٞقد أثبتت شتسدات تًو
نإ َٔ ْتا٥ر ايدٚز ،٠إعداد املػازنني فٗٝا عدداً َٔ ايهتب ايتعً ١ُٝٝبًػ١
ايبذا باضتدداّ اذتسف ايعسب ٞاحملٛضب ٚمجع عدد َٔ ايكؿـ ٚاذتهِ
ٚاألَجاٍ ٚنتابتٗا باذتسف ايعسبٞ
احلـــــرف العـــــربي
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ٚقدّ املػازن ٕٛيف ختاّ ايدٚزَ ٠عسقاً اغتٌُ عًْ ٢ػاطِٗ األنادميٞ
ٚإؾدازاتِٗ املتعدد ٠اييت اضتددّ يف نتابتٗا اذتسف ايعسبٞ
 َٔٚتباغري ايدٚز ٠ايٛاعد ٠إٔ ٚشٜس ٠ايرتب ١ٝد.عً ١ٜٛأٚنري قد أبدت داٖصٜتٗا
يتدؿـ فؿًني يف َدازضٗا يف َسحً ١األضاع يتدزٜب ايتالَٝر عً ٢اضتدداّ
اذتسف ايعسب ٞيف نتاب ١يػات ايػسم ،األ ٍٚيف َدازع ايبٓاتٚ ،ايجاْ ٞيف َدازع
ايبٓني
يكد أحدثت ايدٚز ٠حساناً ثكافٝاً يف داَع ١ايبحس األمحس َٚد ١ٜٓبٛزتطٛدإ
ٚؾٝتٗا َٔ عدد َٔ احملاقسات اييت قدَٗا عدد َٔ أضاتر ٠داَع ١إفسٜكٝا
ايعاملَ( ١ٝسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف ايعسب )ٞيف إطاز ايربْاَر
ايجكايف يًدٚز ٠اييت بجٗا تًفص ٕٜٛايبحس األمحس ٚإذاعتٗا ْٚػستٗا ؾحفٗا
احملًٚ ١ٝبعض ايؿحف ايك١َٝٛ
نإ ختاّ ايدٚزَٗ ٠سداْاً ثكافٝاً ٚعسقاً إبداعٝاً يطا٥س َٓاغط ايدٚزٚ ،٠قد
حكس اذتفٌ ارتتاَ ٞنُاً ٖا٥الً َٔ ايػدؿٝات االعتبازٚ ١ٜعدد َٔ املُجًني
ملؤضطات أنادمي ١ٝشتتًفَٓٚ ١عُات اجملتُع املدْٞ
حتدخ يف حفٌ ارتتاّ َدٜس داَع ١ايبحس األمحس ايدنتٛز /عبد ايسؤٚف أمحد
عباع ايبدٚ ،ٟٚأ.د .حامت عجُإ ستُد خري ْا٥ب َدٜس داَع ١إفسٜكٝا يًػؤٕٚ
املايٚ ١ٝاإلدازٚ ،١ٜد.مجاٍ غبًَ ١ٝدٜس املٛاْ ٞايبحسٚ ،١ٜأ.دٜٛ .ضف ارتًٝف١
أبٛبهس َدٜس َسنص ٜٛضف ارتًٝفٚ ،١دٖٓ .ا ٤ستُد أب ٛشٜٓب عُٝد ٠نً١ٝ
ايرتبٚ ،١ٝأ .آدّ ط٘ حطني َٓطل ايدٚز َٔ ٠داَع ١إفسٜكٝا ايعاملٚ ،١ٝد .ستُٛد
أمحد أبٛبهس َٓطل ايدٚز َٔ ٠داَع ١ايبحس األمحس ٚممجٌ املػازنني يف ايدٚز٠
ٚأبسش مجٝع املتحدثني َا حككت٘ ايدٚز َٔ ٠صتاح يف زتاٍ نتاب ١يػات ايػسم
باذتسف ا يعسبٞ
يكد أعًٔ أ .د .حامت عجُإ ستُد خري ْا٥ب َدٜس داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ١ٝيف
نًُت٘ عٔ َٓح ١يًُادطتري يف نتاب ١ايًػات باذتسف ايعسب ٞدتاَع ١ايبحس
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األمحس تهفًت بٗا اإلٜطٝطهَٓٚ ،ٛح ١أخس ٣يًدنتٛزا ٙعًْ ٢فك ١ايكؿس
ادتُٗٛز ٟايطٛداْٚ ،ٞأعًٔ أ .د حامت إٔ اإلٜطٝطه ٛقسزت َٓح داَع ١ايبحس
األمحس (نسض ٞاذتسف ايكسآْ )ٞيف نتاب ١يػات ايػسم باذتسف ايعسب ٞيف
ْٛفُرب  -دٜطُرب  ّ2015يف َكس داَع ١ايبحس األمحس بايتعاَ ٕٚع داَع١
إفسٜكٝا ايعاملٚ ١ٝاإلٜطٝطهٚ ٛداَع ١ايبحس األمحس
ناْت ايدٚز ٠فتحاً عً ٢ادتاَعتني ٚدافعاً إلْفاذ َػسٚع اذتسف ايعسب ٞبايتعإٚ
بُٗٓٝاٚ .نإ َٔ شتسداتٗا ايتٛقٝع عًَ ٢رنس ٠تفاِٖ بني ادتاَعتني يف
إْفاذ بعض ايرباَر املػرتن ١بُٗٓٝا َٓٚح داَع ١إفسٜكٝا ايعاملَٓ ١ٝحتني
يًدنتٛزا ٙيٛشاز ٠ايرتب ١ٝيف ٚال ١ٜايبحس األمحس.

الدورات التدريبية املضتنزة يف
كتابة اللغات باحلزف العزبي جبامعة دىكال
أقاّ َسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف ايعسبٚ ،ٞداَع ١دْكال (دٚز٠
تدزٜب ١ٝيهتاب ١ايًػات باذتسف ايعسب )ٞيف ايفرتٚ ّ2015/7/27 َٔ ٠ملد ٠غٗس،ٜٔ
ٚقد غسف االفتتاح ايطٝد ٚ /اي ٞايٛال ١ٜايػُايٚٚ ١ٝشٜس ايرتبٚ ١ٝعدد َٔ نباز
املطؤٚيني  َٔٚ .داْب داَع ١إفسٜكٝا ،حكس االفتتاح ْا٥ب املدٜس يػؤ ٕٚاإلداز١ٜ
ٚاملايٚ . ١ٝقد خاطبٛا اذتكٛز َجٓٝني عًَ ٢بادز ٠ادتاَعتني ذتفغ ايرتاخ
ايٓٛب ٞباذتسف ايعسبٚ . ٞغازى فٗٝا أضاتر َٔ ٠داَع ١دْكال ٚأضاترٚ َٔ ٠شاز٠
ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيف ايٛال ١ٜايػُايٚ ،١ٝبعض ايعاًَني بٛشاز ٠ايجكافٚ ١ايطٝاح١
ٚاإلعالّ بايٛال ١ٜايػُاي ،١ٝباإلقاف ١إىل املٗتُني بايًػ ١ايٓٛبٚ .١ٝقُت َٛاد
ايدزاض ١ثالخ زتُٛعات َٖٛ :ٞاد ايًػٜٛات ٚايرتبٜٛات َٛٚاد حٛضب ١اذتسف
ايكسآْ ،ٞظاْب بساَر ثكايف َؿاحب تكدّ ف ٘ٝستاقسات يف َٛقٛعات حٍٛ
اذتسف ايعسبٚ ٞنريو ايصٜازات ألَانٔ أثس١ٜ
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الدورة التدريبية يف فً اخلط العزبي
ْعِ َسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف ايعسب ٞدٚز ٠يف ارتط
ايعسب ٢يًُبتد٥ني ،بدأت ايدٚزٚ ّ2015/4/27 ٠اضتُست ملد 12 ٠اضبٛعاً ،غازى
فٗٝا  14طايب ،دزضٛا أْٛاع خطٛط ايهتاب :١خط ٞايسقعٚ ١ايٓطذٚ .قد تًكٞ
ايطالب ستاقساتِٗ عً ٢أٜد ٟاالضاتر ٠احملاقسِٖ ٜٔ
أ.د ستُد االَني ( ايعُٝد ايطابل يهً ١ٝايفٓ ٕٛداَع ١ايطٛدإ يًعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝا).
أ .ايسغٝد ابساٖ ( ِٝأضتاذ ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝبهً ١ٝايرتب –١ٝداَع ١إفسٜكٝا
ايعامل.)١ٝ

الدورة التدريبية املضتنزة
يف كتابة لغات شزق الضوداٌ
يف جامعة البخز األمحز
تعكد داَع ١إفسٜكٝا ايعاملَ( ١ٝسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف
ايعسب )ٞبايتعاَ ٕٚع املٓعُ ١االضالَ ١ٝيًرتبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف( ١اإلٜطٝطه،)ٛ
ٚداَع ١ايبحس األمحس دٚز ٠تدزٜبَ ١ٝطتُس ٠يف َكس داَع ١ايبحس األمحس يف
ايفرتْٛ َٔ ٠فُرب –دٜطُرب ٚ .ّ2015تٗدف ايدز ٠ٚإىل متهني املتدزبني ٚتأًِٖٗٝ
يهتاب ١يػات غسم ايطٛدإ باذتسف ايعسبٚ .ٞضٝػازى يف ٖر ٙايدٚز ٠عدد َٔ
أضاتر ٠داَع ١ايبحس األمحس ٚٚشاز ٠ايرتبٚ ١ٝاملٗتُني بهتاب ١يػات ايػسم باذتسف
ايعسبَٓ َٔ ٞعُات اجملتُع املدْٚ ٞغريِٖ َٔ أبٓا ٤ايٛال.١ٜ
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صلضلة حماضزات الربوفيضور
عبد الكادر حمنود يف تاريخ اللتابة العزبية
ولغات الضوداٌ الكدمية
ٜكدّ أ .د عبد ايكادز ستُٛد (اضتاذ َػازى ظاَع ١إفسٜكٝا ايعامل )١ٝضًطً١
َٔ احملاقسات املتدؿؿ ١ح ٍٛتازٜذ ايطٛدإ ايكدٚ ِٜتازٜذ ايهتابٚ ١تطٛزٖا،
يف قاع ١ايدزاض ١ٝمبسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف ايعسب ،ٞيف أٜاّ
ارتُٝظ نٌ أضبٛع َٔ ايطاع ١اذتاد ١ٜعػسٚ ٠حت ٢ايٛاحد ٠ظٗساً.
ٚايربٚفٝطٛز عبد ايكادز ستُٛد َتدؿـ يف ايطٛدإ ايكد ِٜتازخيا ٚحكاز٠
ٜٚػٌُ ختؿؿ٘ يػ ١ايطٛدإ ايكدمي ١املعسٚف ١باملسٚ ١ٜٚيعً٘ ايٛحٝد يف ايعامل
اير ٟختؿـ يف ٖر ٙايًػ ١ايطٛداْ ١ٝايكدمي (١املس )١ٜٚعًَ ٢طت ٣ٛايدنتٛزاٙ
عاّ ٚٚ ،ّ1970اؾٌ أعُاي٘ ايبحجٚ ١ٝايتدزٜظ يف ٖرا اجملاٍ يف ادتاَعات ايعسب١ٝ
ٚايطٛداْٚ .١ٝاملاد ٠ايعًُ ١ٝاييت ٜكدَٗا ايربٚفٝطٛز عبد ايكادز يف ٖرٙ
احملاقسات دص َٔ ٤ايرتاخ ايطٛداْ ٞايك ١َُٗ ٖٞٚ َٞٛيًباحجني ٚايدزاضني
ٚاضاتر ٠ادتاَعاتٚ ،ثس ٠ٚال تكدز بأ ٟمثٔ ٚبأَ ٟعاٜري عًُ.١ٝ

ميح رئاصة اجلنهورية للنزكش
قابٌ َدٜس املسنص ايطٝد /ؾالح ْٚط ٞايٛشٜس بس٥اض ١ادتُٗٛزٚ ١ٜضًُ٘ خطاب
ٚشٜس ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبحح ايعًُ ٞارتاف باملٓح ايعػس ٠اييت تهفًت بٗا
ز٥اض ١ادتُٗٛز ١ٜيًُسنصٚ .حطب قساز ادتاَع ١خؿـ ضبع َٓٗا يًطالب غري
ايطٛداْٝني ٚثالخ يًطٛداْٝني َٛشع ١عً ٢األعٛاّ .ّ2017 ٚ ّ2016 ٚ ّ2015
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ميح إيضيضلو للنزكش:
تهفًت إٜطٝطهَٓٚ ٛعُ ١ايدع ٠ٛاإلضالَ ١ٝمبٓحتني يدزاض ١املادطتري باملسنص،
ٚقد خؿـ املسنص املٓحتني األضتاذ َٔ ٜٔداَع ١دْكالٚ ،داَع ١ايبحس
األمحسٚ .ضٛف تبدأ ايدزاض ١يف ضبتُرب  / ّ2015ذ ٚاذتذٖ1436 ١ـ

أعضاء جدد باملزكش:
- 1األضتاذ َبازى ستُد عبد املٛىل– زٝ٥طاً يكطِ ايًػٜٛات بدالً عٔ ايدنتٛز
ستُد عبد ايسمحٔ حطٔ اير ٟغادزْا إىل ايٛالٜات املتحد ٠األَسٜه١ٝ
- 2األضتاذ عبد ايدا ِ٥عٓرب ،اير ٟنًف بإعداد َٛاد تعً ١ُٝٝبايًػ١
ايدْكالٚ ،١ٜٚاعداد قاَٛع عسبْٛ ٞبَٚ ،ٞساغد يًهتب ايتعًٚ ،١ُٝٝنتاب١
اذتهِ ٚاألَجاٍ بايًػ ١ايٓٛب ١ٝباضتدداّ اذتسف ايعسب ٞاملُٓطٚ ،أ ٟأعُاٍ
أخس ٣حيددٖا َدٜس املسنص.

االحتفال باليوو العاملي للخزف العزبي
نُا احتفٌ املسنص يف ايعاّ املاق ،ٞحيتفٌ اٜكاً ٖرا ايعاّ باي ّٛٝايعامل ٞيًػ١
ايعسب ١ٝيف ايػٗس األخري َٔ ٖرا ايعاّ  ،ّ2015حتت زعا ١ٜز٥اض ١ادتُٗٛز.١ٜ
ٚتكسز إٔ ٜبدأ بسْاَر االحتفاٍ يف أٚاخس دٜطُرب  ،ّ2015مبؤمتس عًُ ٞتكدّ ف٘ٝ
ستاقسات ح ٍٛاذتسف ايعسبٚ ٞمجايٝات٘ ٚدٚز ٙيف يػات ايػعٛب اإلضالَ.١ٝ
َٚعسض يًفٓ ٕٛتعهظ فٓ ٕٛارتط اذتسف ايعسبٚ .ٞضتٓعِ عًٖ ٢اَؼ
االحتفاٍ ٚزغ ١عٌُ خط ١ٝيًتدزٜب عً ٢ارتطٛط ايعسب ١ٝاملدتًفٜٚ .١تحدخ
يف االحتفاٍ ممجٌ يس٥اض ١ادتُٗٛزَٚ ١ٜدٜس ادتاَعٚ ١بعض ايٛشزا ٤املعٓٝني
بايتعً ِٝايعايٞ
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جوائش التكديز والتلزيه
شاز ٚفد َٔ ز٥اض ١ادتُٗٛزَ ١ٜه َٔ ٕٛضت ٛأزبعني ٚشٜساًٚٚ ،شزا ٤دٚيٚ ١إعالَٝني
بس٥اض ١املطاعد األ ٍٚيسٝ٥ظ ادتُٗٛز ١ٜايطٝد ستُد اذتطٔ املريغينَٓ ،صٍ
ايربٚفٝطٛز ٜٛضف ارتًٝف ١أبٛبهسٚ ،ذيو بػسض تهسمي٘ ملا قدَ٘ يًبًد َٔ
خدَ ١يف زتاٍ ايتعًٚ ِٝملد ٠تصٜد عٔ ضتني عاَاً ٚقد قسأ ايطٝد /األَني أمحد
عُس ايعصٜص ز٥اض ١زتًظ ايٛشزا ٤ايكساز ادتُٗٛز ٟبتهس ِٜدٜٛ .ضف ارتًٝف١
أبٛبهس.

جائشة التنيش
ْافظ املسنص َع نًٝات ادتاَع ١يًحؿ ٍٛعً ٢دا٥صَ ٠دٜس ادتاَع ١يًتُٝص،
ٚضٛف ٜعًٔ عٔ ايهً ١ٝأ ٚاملسنص ايفا٥ص يف ٜٓاٜس ّ2016

احلزف العزبي يف مطلوبات اجلامعة
قسزت ادتاَع ١إٔ تهَ ٕٛاد ٠نتاب ١ايًػات باذتسف ايعسبَ ٞادَ َٔ ٠طًٛبات
ادتاَع ١تدزع يف مجٝع ايهًٝات ٚاملعاٖد ٚاملسانص بادتاَعٚ ،١اعتُد هلا ضاع١
َعتُدٚ .٠ضٛف ٜبدأ تدزٜطٗا يف بدا ١ٜايعاّ ايدزاض.ّ2016 /2015 ٞ

سوار املزكش
شاز املسنص بسفكَ ١دٜس ادتاَع ١ايطٝد عجُإ بٛقاد ،ٞزدٌ األعُاٍ ايٓٝذريٟ
ٚايٛشٜس ايطابلٚ ،قد ْعُت ادتاَع ١حفٌ االفطاز عً ٢غسف شٜازت٘ يًذاَع،١
حكس ف ٘ٝايربٚفٝطٛز عبد ايسح ِٝعً ،ٞاألَني ملٓعُ ١ايدع ٠ٛاإلضالَ،١ٝ
ٚاملٗٓدع عبد املٓعِ ايطين ،األَني ايعاّ جملًظ ايؿداق ١ايػعب ١ٝايعامل.١ٝ
نُا تكدّ ايدنتٛز بٛخٓٛفْٛ ١ز ايدٚ ٜٔايدنتٛز مجاٍ نٛحيٌ َٔ داَع١
األَني دباغني ضطٝف بادتصا٥س بسغبتٗا يف شٜاز ٠املسنص يًتعسف عً ٢دٗٛد
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املسنص يف نتاب ١يػات ايػعٛب اإلضالَ ١ٝباذتسف ايعسبٚ .ٞقد زحبت ادتاَع١
بسغبتُٗا يف شٜاز ٠املسنص ٚادتاَع.١
شاز املسنص املطتػاز ايطٝاضٚ ٞايجكايف يف ضفاز ٠غٝٓٝا بايكاٖس ٠ؾباح ارتُٝظ
ٚ ،ّ2015 /02/12قدّ ضٝادت٘ ايػهس ٚايتكدٜس يًربٚفٝطٛز ٜٛضف ارتًٝفٚ ١مثٔ
دٚز ادتاَع ١يف تأٖ ٌٝايطالب ايػٝٓٝني ْٚػس ايعًِ ٚاملعسف ١يف زبٛع ايكاز٠
اإلفسٜكٚ .١ٝأند حسؾ٘ ايتاّ عً ٢تعصٜص ايتعاٚ ٕٚايتٛأَ ١بني املؤضطات
ايتعً ١ُٝٝيف ايبًد" ٜٔغٝٓٝا ٚايطٛدإ".
عبّس ايربٚفٝطٛز ٜٛضف ارتًٝف ١أبٛبهس عٔ غهس ٙيًُطتػاز ايطٝاضٚ ٞايجكايف
عً ٢شٜازت٘ يًُسنصٚ ،اقرتح إٔ ٜبدأ ايتٛأََ ١ع داَع ١إفسٜكٝا ايعامل ،١ٝنُا
أقرتح عً ٘ٝخًل ايتٛأَ ١بني ايعاؾُتني( ارتسطٚ ّٛنْٛانسٖ .)ٟرا ٚقد زحب
ايطٝد املطتػاز ايجكايف بٗر ٙايفهسٚٚ ،٠عد بٓكٌ ٖر ٙاملكرتحات إىل ايطٝد ضفري
غٝٓٝا بايكاٖس٠
شاز املسنص ٚفد َٔ ادتاَعات ايرتن ١ٝخالٍ غٗس َا ،ّ2015ٜٛبس٥اض١
ايربٚفٝطٛز أمحد طٛزإ أزضالٕ عُٝد نً ١ٝايعً ّٛاالضالَ ١ٝظاَع ١ايطًطإ
ستُد ايفاتح ايٛقف - ١ٝاضطٓب ،ٍٛيًتعسف عً ٢دٗٛد املسنص يف نتاب ١يػات
ايػعٛب االضالَ ١ٝباذتسف ايعسبٚ ،ٞتسمج ١املٛزٚثات ايجكافٚ . ١ٝعّرب األضتاذ
آدّ ط٘ حطني – زٝ٥ظ قطِ اعداد املٛاد ايتعً ١ُٝٝباملسنص  -عٔ غهس ٙيًٛفد
عً ٢شٜازتِٗ يًُسنص ،ثِ قدّ غسحاً ٚافٝا عٔ دٗٛد املسنص يف نتاب ١يػات
ايػعٛب االضالَٚ ١ٝتسمج ١نتب ايجكاف ١االضالَ ١ٝإىل يػات ايػعٛب
االضالَ ١ٝاملدتًفٚ ١اعداد املٛاد ايتعً ١ُٝٝبًػات املطًُني يف إفسٜكٝا ٚآضٝا
ٚاقاَ ١ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝيتدزٜب ابٓا ٤ايػعٛب االضالَ ١ٝعً ٢نتاب ١يػاتِٗ
باذتسف ايعسب.ٞ
عبّس أ .د ٜٛضف ارتًٝف ١أبٛبهس عٔ غهس ٙيًٛفد يصٜازتِٗ باملسنصٚ ،قدّ غسحاً
إقافٝاً عٔ دٗٛد املسنص يف نتاب ١يػات ايػعٛب االضالَ ١ٝباذتسف ايعسب.ٞ
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أخباز املسنص

ٚمثٔ ايٛفد دٚز ادتاَع ١ممجً( ١يف َسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات
باذتسف ايعسب )ٞيف نتاب ١يػات ايػعٛب اإلضالَ ١ٝباذتسف ايعسبٚ ،ٞتسمج١
َٛزٚثاتٗا ايجكافٚ .١ٝأند ايٛفد عً ٢أُٖ ١ٝتعصٜص ايتعا ٕٚبني داَع ١إفسٜكٝا
ايعاملٚ ١ٝاملؤضطات ايتعً ١ُٝٝيف تسنٝا

سيارة فضيلة الشيخ عبد الزمحً آل الشيخ
شاز فك ١ًٝعبد ايسمحٔ آٍ ايػٝذ ،املسنصٚ ،قدّ ي٘ زٝ٥ظ زٝ٥ظ املسنص غسحاً
ٚافٝاً عٔ املسنص ٚدٗٛد ٙيف نتاب ١يػات ايػعٛب اإلضالَ ١ٝباذتسف ايعسب.ٞ
ٖرا ٚقد أغاد فك ١ًٝايػٝذ عبد ايسمحٔ آٍ ايػٝذ بادتٗٛد اييت ٜبرهلا املسنص
يف خدَ ١ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايجكاف ١اإلضالَ ١ٝيف إفسٜكٝا ٚآضٝا

سيارة فضيلة الشيخ خالد العجيني
شاز فك ١ًٝايػٝذ خايد ايعذَ ُٞٝطؤ ٍٚدا٥س ٠إفسٜكٝا يف ايٓد ٠ٚايعامل١ٝ
َسنص ٜٛضف ارتًٝف ١يهتاب ١ايًػات باذتسف يف غٗس ضبتُرب ٚ ّ2014عكد يكاً٤
َع أ.د ٜٛضف ارتًٝف ١زٝ٥ظ املسنص ٚاير ٟقدّ ي٘ غسحاً ٚافٝا عٔ املسنص
ٚدٗٛد ٙيف نتاب ١يػات ايػعٛب اإلضالَ ١ٝباذتسف ايعسبٖ .ٞرا ٚقد أغاد
فك ١ًٝايػٝذ خايد ايعذ ُٞٝظٗٛد املسنص يف خدَ ١ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايجكاف١
اإلضالَ ١ٝيف إفسٜكٝا.
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