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 .سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني رسول هللاوالصالة والسالم على  هلل احلمدبسم هللا و 

 أما بعد : هوبركات   هللاه  عليكم ورمحة   السالم    الكري   ها احلفل  أي   احلضور   السادة  

 ا ومجيـــ إدارتـــو  التـــدري  هيئـــة وأعضـــاءللبـــ ول واملعـــاد   جامعـــة امللـــ  فهـــد طـــال ل زيـــلاجل الشـــكر  
 املرموقـــة املكانـــة هـــالامعـــة هـــال اجل قأ  حتقـــ يف واجتهـــد جـــد مـــنولكـــل  ،فيهـــا والبـــاح ني العـــاملني
 .واالمتنا  التقدير ابلغ   منا ويستحقو  اإلجناز هاا يف شركاء فجميعهم

 مضت مخسون سنة، فما الذي تغري؟ 

ـــر    كانـــ  الطـــر     ،يف وقـــ  متـــ ار مـــن الليـــلقبـــل مخســـني ســـنة مضـــ ، و  مـــن  االيـــة   شـــبه  يف ال
 ومل يكـن مسـتبراب   األمـنه  لتفقـده  جيوبـو  الطرقـاته  - مدنيـة   مسـايية   دور ت   – وكـا  العسـ    السياراته 

،ههذا يههذ، ،  دعهه "ه: هم يقــول لصــاحبه ، أ  تســم  أحــد  الســيارات ىحــدإحينهــا عنــدما يســتوقفو  
 .ه األماميةه يف جيب ثوبه  قلما   . ال لشيء إال ألنه حيمل  "قاري

 ا اليـوم  ، أم ـمرموقـة   ووظيفـة   مكانـة  تكفي للحصول على  اندرة   عملة   والكتابة   القراءة   هاا عندما كان ه  
 هــا احلصــول  حامل   ال يضــمن   اليــوم   اجلامعيــة   الشــهادة   بــل إ    . اجلديــدة   هــي ال انويــة   اجلامعيــة   فالشــهادة  
ــ فهــي ال تزيــد   ، ال  عليــه احلــ مــا كــا    مــ  ، وابملقارنــةه  رضــية  م   يفــة  ظعلــى و   معرفــةه  مقــام   ا تقــوم  عــن كو ه
 مض . سنة   مخسني   قبل   والقراءةه  الكتابةه 
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، ولكــن اــدا    مــن يــدر   اليــوم   واملعــاد ه  للبــ وله  فهــده  امللــ ه  جامعــةه   ارجيــيال يكــو  ذلــ  واقــ    رمبــا
ـــــمـــــن  ـــــاف    أ    ده املؤك  ، زه يف التمي ـــــ آاـــــاة   اـــــرىاأل يف اجلامعـــــاته  ة  علمي ـــــال والتخصصـــــاته  ، يـــــزداد   التن

 .إىل آار   ها من حني  متيزه  أسبا    هي مل جتدد   إ    قد ترم   مهما كان  متميزة   واجلامعات  

 

 ؟الصالح أم متطلبات السوق أ،م  

 شيئا   تسم    تكاد  ال  حّت   السو ه  ومتطلباته  التعليمه  مبخرجاته  اليوم   هتمام اجلامعاته  انصب  جل  ا
 ! لاي  

 - آكادمييــة - علميــة   فــو    للجامعــةه  يفــة  ظعــن و  تعــ ّه   مانعــة   جامعــة   كلمــة    نســم   ا يف املاضــي كن ــ  
ــ وهــي أ    االاتبــارات ى نتــاي   تتعــد    لنفســه وصــا    ، صــا   الصــا    نســا   هــو اإل األســا    اجلامعــةه  رج  م 
 يف طال ه  الصالح   ة  علمي   جامعة   ف  تعرّه ! كيف ب  وكن  أتعج   .هإلسالمه  وصا     لوطنههه وصا   ألسرته 

ــ ممتــاز   علــى معــدل   احلاصــل      : إأ  نقــول   يصــ   ذلــ   فهــل    وكيــف بتــ   اجلامعــةه  علمــيّ   ص  يف بص 
 علــى نفــ ه  مــن احلاصــله  ! أو أصــل   التخصــصه  يف نفــ ه د جيّهــ علــى معــدله  مــن احلاصــله  أصــل   معــني 
 أ    ال تقــي    يف اجلامعــةه  واملهنيــةه  ةه العلمي ــ والبحــو ه  االاتبــاراته  مجيــ    !آاــره  علمــيّ   ص  يف بص ــ املعــدله 

 من هاا.

 ونقصــا ه  ز دةه  يف ابلقليــله  لــي    هلــا أتثــي   ة  اجلامعي ــ البيئــة   أ    ســنجد   ومــ  ذلــ  إذا نإــران إىل الواقــ ه 
 نهة  مكو   ة  علمي ه صه وح   د  جمه    ليسهت   اجلامعـاته  ، ومـا ذاك إال أل   فيها العاملني   ومجي ه  الطالبه  صالحه 
، ذلـ   . بـل هـي مجيـ   موأعهوا ِ  ومدرسه    ودارسه    ة  مهني ه وإدارة   ة  خنبوي ه ومنها،    ة  عاجي ه ب وج  من 

  مناحي احلياةه  مجي ه  حول   ا  من آرايهكبي   ا  جزء ة  اجلامعي   ه املرحلة  دراسته  أثناء      يكوّه  فاخلري   ، عليه وز دة  
 ابلتفاعههه ِ  م  الههه  ت  هههت   ذلهههك فاعامعهههة   ألجههه ِ ه يف هـــال الـــدنيا. دربهـــيف هبـــا  ه الـــس يســـتني  واجتاهاتهـــ
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هها ،تمامِ  ادرجهةِ  بهنف ِ  ،ةِ والوطني ه ةِ احمللي ههها وبينها وبه  بيتتِ  ا البش يةِ مكوان ِ  ب  مجيعِ  اتجتماعي ِ 
 .شيتا   اهل وت تضيف   حضارة   ت تصنع   ،ي جامعة   ،ةِ ها العلمي  ا ومنا،جِ  ِ مبنشآ

وراق األيف  الصهههههالح ن جتهههههد  ولههههه  ،تقنيهههههة  و  تت  آجمههههه د لهههههي  و ،  وعمههههه    حضهههههارة   الصهههههالح  
 النهافع   العلهم   يتحهولمها    عله  ورق   حه    د  ،هي جمه    ت  مهما عل   ة  العلمي   الشهادات  . و ق اطي الو 

 .صالِ  عم   إىل 

 

 ت يكفي. األكادميي   العلمي   ز  التميه  

 واملعـاد ه  للبـ وله  فهـد   امللـ ه  جامعةه من  اري    أ    جتد   أ  يندر  اليوم إىل  مخسني سنة   امن
 . واملهنّه  األكادمييّه  زه إىل التمي   هال الإاهرةه  أسبا    ر  فس  ت األعمّه  يف البالبه و  .يرضال عمل   دو   

ــ أ    صــحي     ذلــ  هــو األســا    مجيــ    واإلدارةه  والطــال ه   ه يالتــدر  وهيئــةه  يف املنــاه ه  ز  التميـ 
يف  متقاربـة   مـن اجلامعـاته  ، فـالك ي  هـاا الواقـ ه  ه ال يكفـي لتفسـيه ل عليـه، إال أنـ بىن اي  الا  ي  
 .متلفة   النتاي   ذل  وم   ةه واملهني   واألكادمييةه  والتقنيةه  ةه اإلنشايي   املوارده 

، واملعــاد ه  للبــ وله  فهــد   امللــ ه  جامعــةه  زه متي ــ أســبا ه  أهــمّه  ، مــن هنيــةامل الســماته  أ    أعتقــد  
  :وهي إبجياز  

   مهما صغ   يف العم ِ  ةِ اعدي   مسة   . 
  مهما صع   عل  العم ِ  ةِ املثاب   مسة  و   . 
  دت.مهما جتد   والوسائ ِ  واألدواتِ  املهاراتِ  إتقانِ  مسة  و 
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ــمل ت   ــت  وإمنــا اك  ، العالمــاته  و الدراســيةه  املــوادّه جمــرد مــن  الســماته مــن تلــ   أ    ب  كتس    ب  سه
ـــف .ةه والعملي ـــ ةه العلمي ـــ مـــن العـــاداته  ه كل ـــ  النهـــار   واملـــااكرةه  احلضـــوره  وعنـــاء   مشـــقة   الطالـــبه  ل  تحم 

بعــد  ا  ه قــادر ســيجعل   يف اجلامعــةه  بقايــه مــدة   األســبو ه   ايــةه  عطــله  أالــبه  وتــرك   الليــله  مــن   ا  وجــزء
 .طويلة   ملدد   هظيفته يف و  على العمله  ةه على امل ابر  جه التخر  

 واحـــدة ، عالمــة   مقــداره ال يزيــد عـــن   رمبــاوالفشــله  بــني النجـــاحه  الفــر    أ    الطالــب   ك  ادر إو  
 كســمة    ر  مهمــا صــب   يف العمــله   جــاّدا  أ  يكــو   علــى  ا  قــادر ه عل ــ جتزه علــى التمي ــ ة  احلــاد   واملنافســة  
 له. شخصية  

 الوسـايله  جبميـ ه  االسـتعانةه  دو    ةه اجلامعي   الدراسةه  جتاوز   أنه لن يستطي    الطالبه  إحسا   و  
 ت.د  مهما جتد   والوسايله  واألدواته  املهاراته  إتقا ه على  ا  ه حريصجيعل   ومنهجية   تقنية   املتاحةه 

 :احلضاري   النجاح  مسؤولية 

 للبيئـةه  كنتـاج    ة  عملي ـ ة  علمي ـ ثقافـة   راعـة  ز و  تعزيز   افعليه حضار ّ   أ  تنج    امعة  اجل إذا أرادت  
 وهي:  الطال ه  يف أنف ه  اجلامعيةه 

o  بنفسِ  نفس   الطال    م  يعل ِ  أن ثقافةتعزيز وزراعة . 
o  بنفسِ   نفس   الطال    ز  أن حيف ِ  ثقافةتعزيز وزراعة . 
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 :املستقب  مسؤولية

 أسـهل   املرموقـةه  هال املكانةه إىل  اد ه عوامل للب وله  فهد   املل ه  جامعةه  وصول   أ    كلكم يدرك  
 مــن اإلجنــازه  مخســني ســنة   مبضــيّه  ، ولــي  االحتفــاء   ي فوقهــاعليهــا أو ال قّهــ مــن افافإــةه  بك ــي  
 .ويف كلّ  اي   ،السلفه  على يده  ق  ما حتق  إىل  اخللف   يتكئأل   ا  مناسب

 جيـل   بعد   جيال   القادمةه  اخلمسني سنة   مسؤوليةه  له حتم   ا هو وق   ، إمن  راحة   لي  هاا وق     
ملعــايل  إىل ايف الوصــوله  هــاا اجليــل   ســيتعب   ، ويف البالــبه الســابق   مــا أجنــز   فــو    الالحــق   لينجــز  
 .من سبق   من عاره  أقل   هاا اجليله  ، وعار  السابق   اجليل   مما تعب   أك ر  

 

 شيئني:إال  نعرف  قد ال القادمة   عن اخلمسني سنة  و عن املستقبل   الا  نعرف ه مالكن    

   دراست   كن   ت متاملستقب    : أن  األول.  
   عن احلاض . ا  خمتلف سيكون   املستقب    الثاين: أن 

يف  وهلها ثثهري   اليهوم   الواقعهةِ  األمهورِ  دراسهة   نسهتطيع     اجلـوا  هـو:ستطا  واحلالة هـالفما امل
 .املستقب ِ 

 وهلا ثثهري   ،اليوم   املوجودةِ  املعطياتِ  بدراسةِ   تبدأ  القادمةِ  سنة   يف اخلمس    زِ التمي   مسؤولية  
فدراسههة املسههتقب  ت ميكههن أن تكههون إت يف اليههوم الههذي أنههت ، يف املسههتقب ِ  زِ علهه  التمي هه

جين نتاجه  املهومول لناليوم    أو تغيريه  لذي يتطل  إحداث  ا دد ماأن حنسوى ،ي ما في ، و 
 . يف املستقب  املنظور
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 يف جعـله  البحـ ه  العلمـيّه  ابجلانـبه  العنايـة    التعلهيم: خم جهاتِ  سياسهةفعل  سهبيِ  املثهاِل 
ـــ مـــ  متطلبـــاته  متوافقـــة   التعلـــيمه  مرجـــاته  الـــدور مـــن  بك ـــي   أقـــل    هـــدفا  نفع ـــهقـــد يكـــو    و ه الس 
 وتتطور   العلم   تضاعف  سي ةه اجلامعي   سّن الدراسةه  خالل  ف ،حضار    به اجلامعة   أ  تقوم   املطلو ه 
ــتعلّه مــا  ممــا جيعــل   التقنيــة    تيّهــئأ   لــن تســتطي    ة  العلمي ــ اجلامعــات  نســبيا ، لــاا ف ا  قــدمي اجلامعــة   هم 

 تســتهل    العمــله  إذا كانــ  ســو    ، وخباصــة  الطريــقه  له ه علــى أو  يضــع   يســي   بشــيء  إال  الطالــب  
، د  جيّهـ براتـب   علـى وظيفـة   حيصـل   اجلامعةه  اري    ، ومن عالمات ذل  أ  جتد  ل  أبو   ال  أوّ  التقنية  

 بضـعفه  علـى وظيفـة   حيصـل   اجملـاله  نفـ ه يف  مـة  متقد   مـن شـركة   تقنية   على إجازة   بينما احلاصل  
 .اجلامعةه  ي ه ارّه  راتبه 

 نوعني من املسؤولية:  سنة القادمة يلقي على عواتقنا التميز يف اخلمسنيإ  

   النافعِ  عن العلمِ  املسؤولية  و،ي : العلمي ِ  زِ صغ ى عن التمي   مسؤولية . 
   الصالِ  عن العم ِ  املسؤولية  و،ي : احلضاري ِ  زِ ك ى عن التمي    ومسؤولية. 

 

 : النافعِ  عن العلمِ  املسؤولية  متطلبات 

o  : وذلـ   ،مواكبة التسارع يف تقنيِة الدراسهة والتعلهيِم ابسهتم ار  ة عن اعامعة مسؤولأوال
 سـحابةه علـى  اتحتهـاوإ افاضـراته  ختلـف ملمنـوذجيّ   وتسـجيل   ،الدراسيةه  املوادّه  مجي ه  بتوفيه 
، وكــــال  حــــال   وعلــــى أ ّه  مكــــا    مــــن كــــلّه  وقــــ    يف كــــلّه  يســــهل الوصــــول إليهــــا ة  رقمي ــــ

هيه  من تقوه الطالب   ن  متكّه  مة  متقدّه  برام    استخدام       املدرّه  ن  ومتكّه  ،مرارا  وتكرارا   هبنفسه   نفسه
  . جمموعات   يف وأ  على حدة  كالا    ه الالط حتصيله  يه و من تق
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o  : ز  فالتميـ   ،التخصصاتِ  عِ وتوس   فِ ي إىل تضاع  الذي سيؤد ِ  العلمِ  وتضاعف   توسع  اثنيا 
    أ اليــوم املالحــ   و ، أضــيق   صــات  يف بص   أعمــق   راســة  دال أ  تكــو    تطلــبي مه آيت األ   يف 

ممـــا اـــارج اجلامعـــة  ةه الوظيفي ـــ مـــن التخصصـــاته  أوســـ    يف البالـــبه  اجلامعيـــة   صـــاته التخص  
تخصصــة املاــي ال ســيما اجلامعــات ، و يف املســتقبله القريــبه  هــنامل زه التمي ــ فــر    سيضــعف  

 .األمر   تداركه مل ي   ماستكو  معاانتا أك ، 
o  : املرحلـــة   أ  تكـــو    ب  تطل ـــتقـــد  ةِ احلالي ههه التخصصهههاتِ  نفههه ِ يف  األعمههه    الدراسهههة  اثل ـــا 

 . التخصصه  مرحلة  بداية  واملاجستي  ،  عامّ   إعداد   مرحلة   – اجلديدة   ة  ال انوي   – ة  ي  اجلامع
o  : إىل التقاعهدِ احهدة و  جههة  أو  جمال  يف يعم   يستم  املوظفأن  اليوم   من النادرِ رابعا ،

ـــ احلقـــل املعـــريف دااـــل   الوظيفـــةه  تبـــي   بـــل إ     ممـــا ســـيزيد   يتســـار    أاـــرى إىل وظيفـــة   هواارج 
 م  أ  تعلّهـــ ، لـــاا فعلـــى اجلامعـــةه  ه املتوق ـــ الـــوظيفيّه  العمـــره  اـــالل   متجـــددة   إىل بـــدا ت   احلاجـــة  
 ،يف املسـتقبله  كافيـا    ال يكـو    رمبـا عاليـا  يف املاضـي مهمـا كـا    العلمي   همأتهيل   أ    الطال   

ـ أتهيـل   ي   اخلرّه  كيف يعيد    ؛همعلى تعليمه  ال كيز  و   سـنوات   إىل عشـره  مخـ ه  ا  كـل  مهنيّـ هه نفسه
 عليه. د  متاما  عن ما تعو   ومتلفة    جديدة ،قد تكو    يف بداية  

o : عـدده  وتقليـله  التهدري ِ  ،يتهةِ  ألعضها ِ  الطهال ِ  نسهبةِ  لِ ملعهد   املستم    التحس    اامسا 
 .اإلمكا ه  قدر   ةه الدراسي   يف الفصوله  الطال ه 

o  : عـن  إجراييـة   وأ ة  إداريـ  أبعمـال   التهدري ِ  ،يتةِ  أعضا ِ  إشغالِ  عل  عدمِ  احل ص  سادسـا
 وتفريــــغ   ،اإلمكــــا ه  قــــدر   واللجــــا ه  االجتماعــــاته  وتقليــــل   ،وهــــو التعلــــيم   األساســــيّه  العمــــله 
 خبــدمات   التــدري ه  هيئــةه  أعضــاءه  تكليــفه  وعــدم   ،ذلــ  يف ســبيله  هلــم صــني  متخصّه  معــاونني  
 أ  ال يـؤثر   شـريطة   العمـله  ذل  مـن نصـا ه  إال إذا احتسب   نو    من أ ّه  ة  أو علمي   ة  ت قيفي  

 .املطلوبةه  زه التمي   على معدالت  
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o  : وجعل  أب ّه أعباء  إجرايي ة   ،ةِ العلمي   عن األمورِ  الطال ِ  إشغالِ  عل  عدمِ  احل ص  سابعا 
 عــامّ   نقـل   وســايله تـوفيه ، و راـبملــن  اجلامعـةه  يف دااــله  السـكنه  وبتـوفيه  ،مه للــتعل   حمفـزة   البيئـةه 

  .متميزعلى مستوى  وجبات   م  تقدّه  ومطاعم   الطال ه  لسياراته  ومواقف  

 :الصالِ  عن العم ِ  املسؤولية  متطلبات 

o  : وعلـــى اجملتمـــ ه  ةه علـــى األســـر   ةِ واتتكالي ههه التواكههه ِ  ال كهههون إىل ،هههذه األ مِ يف     كثه هههأوال 
 عـن حتقيـقه  فيه أو العجـزه  الا  وق    اإلشكاله  هم عن سببه أحد   ه فعندما تس ل  ومؤسساته 

ا  حمّقـ قـد يكـو   ! مالمة   ه عليه أ   ولي  لنفسه  ،من يف األر ه  كل    ل يلوم  جتد    أهدافههبعضه 
 أقـل   نا هـو الـا  تقصـي لف فضـل   موجـود   ال شـ    فالتقصي   ،ل من أسبا   ا يعتقد  مم ك ي  يف  

 يف عص    وحنن نعيش   ومن العجي ِ . ابلـنف ه  البدءه  يف عدمه  وإمنا اإلشكال   ،ارين  من اآل
ههه ت يعلهههم   انأحهههد   "نفسهههي نفسهههي" أن جتهههد   فيههه  ثقافهههة   تسهههود   ههه  بنفِسههه ز  أو حيفِ   !! نفس 

 في .  فيما ز،د    عل  نفسِ  نسانِ من اإل أح ص   سيكون   اآلخ    أن   ع  ،و توق   واألعج   
o  : ى وي هه شهها،د  الههذي ي   القههدوة   مهها   يوجههدِ  البالغيههة   والنصههائ    ت تكفههي املههواع   اثنيــا 

 وواضـ    د  حمـد   إىل عمـل   والنصـاي    تلـ  املـواع   جيب حتويل و  ،ويظن   ولي  الذي يسمع  
 تطلــبوهـاا ي ،املعـا ه  يف الواقـ ه  ره ؤثّه املـ صـا ه ال عمـله الإىل  النـاف ه  لعلـمه اب الوصـول يسـتهدف  
وذلـــ  ، أاـــرى وتعزيـــزه  مـــن الســـلوكه  دة  حمـــد   جمموعـــة   يه تبيـــعلـــى  اجلامعـــةه  عمـــل   ب  أ  ينص ـــ
مــ   د  يتعــو   حبيــ    هبــا الطالــب   ف  الــس يكل ــ العلميــةه  واملهــامّه  واالاتبــاراته  الواجبــاته  بتعــديله 
 و التــدري ه  هيئــةه  مــن قبــله  والتصــويبه  ملتابعــةه اب هــايتقن   عــادات علميــة وعمليــةعلــى التكــراره 

  :هي كما يلي
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 : العادات العلميةأوت  

   ههقبهه  السههؤال  القهه ا ة  أفضــله  مــن أمــور يف لــه عــن   فيمــا أ  يقــرأ  ل وتعويــد   الطالــبه  تكليــف   ا:أوهل 
 ااتيـــار   م  ، وأ  يـــتعل  الســـؤاله  فكـــرة      أ  يكـــوّه  قبـــل   - اجلـــامعيّه  الدراســـيّه  املـــنه ه  اـــارج   – املصـــادره 
 املـراد   أو أ    هأو إاالقـ  موضـو    فـت    بـه لـه، فهـل يقصـد   ملا يراد   املناسبةه  وابلطريقةه  املناسبه  السؤاله 
 طـرحه  كيفيـة    الطالـب   م  أ  يـتعل  و  ،القـراره  البـاذه  تفـا    اأو إحـدا ه  النقـا ه  لتحفيزه  االاتالفه  إظهار  
 .األسئلةه 

   ه، وال جيهل ـــالــا   يف اجملـــاله  الــاكره  أهـــله  عــن علــى البحـــ ه  الطالـــبه  تــدريب   اثنيهههها: العههها ِ  سههؤال
 وأ  مييــــز   ،واألعلــــمه  العــــامله  بــــني   ز  بــــل عليــــه أ  مييّهــــ ،واملتعــــامله  العــــامله  بــــني   التميــــز   العلــــمه  يكفـــي طالــــب  

علـى  ة  عام   ا ه النّ  ه لنف ه بباله  النعمة   وشكر  ه ى زكات  أد   معريفّ   يف حقل   من بر    كل    فلي    ،همأصدق  
 .واملاله  ابجلاله  والتكاثره  للتفااره  العلمه  فيه بال   ك ر    ، فنحن يف زمن  ة  هدى وبصي 

   ب  ذلـ  يتطل ـ وأ    مه الـتعل   ده جملـر   ولـي    للعمـله  العلـم   علـى أ    العلـمه  طالـبه  تنبيه   ها:اثلث    ِ اجمل  ِ  اتباع 
ــ قبــل أ  يعمــل   اخلــ ةه  أهــله  أداءه  أبفضــله  أ  يس شــد   كــاحل  ولــي    ،ل  ومتحــوّه  متبــيّه   ، فــالواق   هبعلمه
 ، وأهــل     وجــر   كمــن رأى، ولــي  مــن رأى كمــن عمــل    مــن  ــ    ولــي    ،اثبــ و  جامــد   علــى الــور 

 . صا    إىل عمل    وحيول هالناف    العلم   ر  من ي مّه  هم أفضل   اخل ةه 

 : العادات العمليةاثنيا  

  ال سـيما و  الطالـبه  جعـله  يف عدمه  أ  جتتهد   وعليها ،مسؤولة   اجلامعة   التواين: وعدم   التواضع  أوهلا
مـن الـا   أصـل    ز  املتميـ ـ الطالب   وأ    ،العلمه  هي سقف   الكاملة   العالمة   أ    منهم أ  يعتقد   املتميز  
 إىل مبتغهاه، وأقه    يف العلهمِ    وصه   أن ه اعتقهد   اإذ العلهمِ  طاله    ما يكهون   وجه   ف، ه أقل  عالمات  

 هلله  أ  يتواضــ    علــم   طالــبه  وعلــى كــلّه ، ةِ   العلمي ههمبكانتِهه  واغههرت  إذا تكهه    العلههمِ  طالهه    مهها يكههون  
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ه ت أن و ه.إال أقل ـ مــن العلـمه  ه مل يـؤت  أنـ  ويعلـم  تعـاىل  عهن مها ،ههو  يتههواىت وأ علهه  مها فهات    يتكِ 
 .   صغ   أو طال   أو بعد   مهما صال   عم    ك  ِ   أدا ِ  عن ف  وأن ت يتخل   ،آت  

  الطالــبه  ستشــعاره ا جعــليف  جتتهــد  أ  وعليهــا  مســؤولة   اجلامعــة   :املظهها، ِ  وتهه     املسههؤولية  اثنيههها 
 نعــــ   ف ،ةه املهني ــــ مــــن الصــــرامةه  فه علــــى التخــــوّه  االقتصــــاره  وعــــدمه  للســــلوكه  الــــريي    احلــــافز   املســــؤولية  
 كـل    أن   لهو    ختي ه .ةه سـؤولي  املو  تكليـفه ال مـن االيـا   وتكـري   تشريف   جمرد   لي    علم   بطالبه  الشخصه 
 املراج ه  ز دة   املدر    و يتوسل ،ن هم على كراسي الدراسةه ممهّ  "علم   طال ِ ب"   يوصف  أب من يقبل  
ـالـ الطلبـة   أن      ختي هأو . حتقيقـا  هلـال الصـفةه  وافاضراته  والواجباته  املقررةه  و  علـى املـدر  اين يلح 

، "علهمالخمتصه ي "و "علهمالحبهذا  " هـمهم زمالؤ نعـت  أ  ي ره مـن املقـر   وخيتصر   من املادةه  أ  حياف  
 أهــم   مبهها لههي  فههيهم؟ انعتههو أم تهه ا،م حيبههون أن ي   ؟مبهها يك ،ههون نعتههواأبن ي  ي ضههون  فههه    تهه ى

 .واجتهاد   ه جبدّ  يستطيع   انف    علم   ه كل  نفسه  من تعليمه  وال ميل   ال يكل   أ ّ  العلمه  طالبه   اته 
  علهه   الصههالِ  العمهه ِ  بقصههدِ  النههافعِ  العلههمِ  طلهه    أ    ويعتقــد   الــدار    أ  يعلــم   :،ههذا األمهه ِ  اتج  و

ت تنتههي مها بقهي  إىل اللحهدِ  من املههدِ  عبادة   األج ِ  احتسا ِ  عند  ؛ والسن ةِ  من الكتا ِ  ضو   
 عل  ،ذه الدنيا.

 

ــ اجلامعــةه   هــالمســؤولية   التميــز   :التميههزِ  مسههؤولية   ــ    فهــي مل تؤس   هــال اجلامعــة   ، مل تؤســ    ز  إال لتتميـ 
 اجلـــادّه  اإلجيـــا ّه  التبيـــيه مـــن  قـــدر   أكـــ    حـــد   ، وإمنـــا أسســـ  لت   ته  واملنشـــ ابلبنيـــا ه  أو التطـــاوله  للتفـــااره 
 فلهماملتميزة  املكانةه اجلامعة هال هال  ق  أ  حتقيف  واجتهد   من جد  كل ل والتقدير الشكر  أكرر ، و املستقيمه 
 .واالمتنا ه  شكرال منا ابلغ  
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 :أمور   ثالثةإىل  ابلتنبيهه  وأاتم  

 تهرت   منهها حه   إىل مها ،هو أفضه    لهن يوصه    اليهوم   إىل ،هذه املكانهةِ  اعامعهة   ما أوص    أن  :  ل  األوّ 
 امنههه إىل مهها ،ههو أفضهه   ومتضههي ، هههاخلههت خلف   سههنة   مخسهه   خههالل  تحتققهه ا الهه اِ ههإجناز  كهه     اعامعههة  

 .آتية   سنة   خلمس    أصل   و 

   وت فهع  علهي مكانت هوت    مها حترتم ه عله  قهدرِ واملهدر   السهعودي   الطال    أن   اعميع   يعلم  أن ال اين: 
 .الصالِ  العم ِ وأدا   حتصي  العلم النافعيف    بهِ أفض   اإلجنازاِت و ي   حيق   ما  ه، عل  قدرِ قدر  

 وشهك ِ  العلهمِ  عهن أدا  زكهاةِ  مسهؤوت   واخله ي ِ  من الطال ِ  أن جتع    اعامعة   عندما تتمكن  ال ال : 
عند،ا فقط  ؛ا  بعلم  عمال  صاحل كن  ذلك، وأن يعم ِ الذي أتقن  ملن   مي النافعِ  العلمِ  بتعليمِ  النعمةِ 

  .ت حضار    للبرتول واملعادن جنح   فهد   امللكِ  جامعة   ن  : إأستطيع أن أقول  

 

لعاملني وآار دعواان أ  احلمد هلل ر  ا ،وإيراد لل ذكر  هللا   ويس ر   بيان ه، لزمأحبب  أ  أقوله مما  ما هاا
 أمجعنيف املرسلني سيدان حممد وعلى آلة وصحبه والصالة والسالم على أشر 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 


