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بن  د.إبراهيم  بـ  نرحب  بداية 
محمد الحجي ضيًفا عزيًزا  ونريد 
أن نعرف كيف نشأت وتبلورت 

فكرة المؤتمر؟
لكم  ونشكر  بكم..  وسهلاً  أهلاً  ؛  هلل  احلمد 

سعيكم وتواصلكم..
إنسان  أي  يستطيع  ال  العلمية  املعاهد  دور  إن 
إنكاره، فمنذ أن جاءت رسالة اإلسلم، اهتمت 
ا نحن كمسلمني  ا، ويكفينا فخراً ا بالغاً بالعلم اهتامماً
الكريم حثتنا  القرآن  آيات  نزلت من  آية  أول  أن 
الَِّذي  َربَِّك  بِاْسِم  )اْقَرْأ  وتعلمه،  العلم،  عىل 
نَساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَْكَرُم(  َخَلَق َخَلَق اإْلِ
ا للنبي  العلق:3-1. فهذا اخلطاب وإن كان موجهاً
ا للناس  ا موجهاً صىل اهلل عليه وسلم إال إنه خطاباً

بصفة عامة .
قرون  مدار  عىل  العلمية  املعاهد  قامت  ولقد 
والدفع  ويقظتها،  المة  هنضة  يف  بدورها  عديدة 
علوم  نرش  خلل  من  المم،  مصاف  إىل  هبا 
عىل  الناشئة  الجيال  وتربية  والرشيعة،  العقيدة 
فهم كتاب اهلل وفقهه، ومعرفة علوم اللغة العربية 
ظهرت  حتى  الخرى،  اإلنسانية  العلوم  بجانب 
وسارت  والتعليم،  الرتبية  أو  املعارف  وزارات 
إال  العام.  للتعليم  مواٍز  خط  يف  الرشعية  املعاهد 
أن تلك املعاهد عانت خلل تلك الفرتة من بعض 
اجلمود يف أدائها، للعديد من السباب، فأثر ذلك 
أصوات  فظهرت  تطويرية،  نواٍح  عدة  من  عليها 
هنا وهناك تطالب بإحلاق املعاهد بالتعليم العام، 
بالفعل  إلغائها  إىل  البعض  اجته  بل  وإلغائها، 
اإلدارات  تسَع  ومل  الدول  بعض  يف  حدث  كام 

معاجلة  يف  املسارعة  إىل  املعاهد  تلك  عىل  القائمة 
اإلشكاليات التي واجهتها املعاهد، فساهم ذلك 
يف ازدياد تلك الصوات النشاز املرفوعة ضدها.

ومن هنا كان البد إطلق إضاءة تطويرية، حتدث 
علمياًا،  املعاهد،  لتلك  املستويات  كافة  عىل  ا  تغرياً

ا، ومالياًا، وإعلمياًا، وجمتمعياًا. وإدارياً
الدويل  املؤمتر  شكل  يف  اإلضاءة  تلك  وكانت 
من  الول  املؤمتر  العلمية” وهو  املعاهد  “ملتقى 
نوعه والذي يقوم بمناقشة املشكلت التي تواجه 
تعرتض  التي  التحديات  وأبرز  العلمية،  املعاهد 
مسريهتا، وتقديم حلول وافية بطريقة علمية لكل 
و  العلامء  من  نخبة  أيدى  عىل  التحديات  تلك 

الكاديمني املتخصصني من أنحاء العامل.
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ما هي األهداف والرسالة التي 
توصيلها  إلى  المؤتمر  يسعى 

للعالم ؟
هيدف املؤمتر إىل تبادل اخلربات وحتقيق الرشاكات 
أنحاء  يف  املوجودة  املختلفة  العلمية  املعاهد  بني 
شهدهتا  التي  التطورات  من  واالستفادة  العامل، 
الفرتة  يف  والرتبوية  التعليمية  و  العملية  النواحي 
الخرية للدفع بتلك املعاهد لتتبوأ املكانة العلمية 
اللئقة هبا، ولتطوير دورها يف املجتمع باعتبارها 
رائدة يف تنمية الوعي الديني واالجتامعي والثقايف. 
كام يؤسس املؤمتر لعلقة تكاملية ووحدة منهجية، 
عليها  يبنى  والتطوير  التدريب  يف  متميزة  وأطر 
العلمية،  للمعاهد  والعطاء  الداء  يف  مستمر  متيز 
اإلدارية  النواحي  يف  املعاهد  لتطوير  ويسعى 
والتعاون  التكامل  وتعزيز  واملالية،  والعلمية 
اإلدارية  الطاقات  وتدريب  العلمية،  املعاهد  بني 
والربامج  التجارب  وحتفيز  املعاهد،  يف  العاملة 

النوعية يف املعاهد العلمية.

المعاهد 
والجامعات 

العلمية استمرت 
لقرون مصدًرا لعلماء 

األمة على المستوى 
الشرعى والدنيوي.

المؤتمر 
الدولي 

للمعاهد العلمية هو 
األول من نوعه لمناقشة 

التحديات وتقديم الحلول... في 
وقتها المناسب

دور المعاهد العلمية 
في نهضة األمة ويقظتها 

ال يستطيع أي إنسان إنكاره. 
مؤتمر “ملتقى المعاهد العلمية” 
إضاءة تطويرية علمًيا وإدارًيا ومالًيا 

وإعالمًيا ومجتمعًيا.
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 13-14 من  الفرتة  يف  يعقد  سوف  املؤمتر  إن 
من  والعرشون  التاسع  املوافق  2015م،  سبتمرب 
ذي القعدة  حتى الول من ذي احلجة 1436هـ، 
يف فندق تيمور كونتيننتال، بمدينة غازي عنتاب 
ندعو  هذا  منربكم  خلل  من  ونحن  الرتكية، 
املؤمتر  أعامل  يف  املشاركة  إىل  العلمية  املعاهد 
يعرب  صوت  املؤمتر  هذا  لن  وفعالياته،  وأوراقه 
عن املعاهد العلمية يف كل مكان يف أنحاء العامل، 
يف  تصب  وتوصيات  نتائج  من  به  سيخرج   وما 

مصلحة املعاهد العلمية يف أي مكان.
ولقد آثرنا أن تكون املشاركة يف أعامل املؤمتر عىل 
مستوى دويل حتى يتحقق يف املؤمتر صفة العاملية، 
وتتلقى الهداف والفكار عىل هدف مشرتك، 
تبادل للخربات وحتقيق رشاكات،  ويكون هناك 
الوفد  املؤمتر،  يف  املشاركة  اجلهات  أبرز  ولعل 
وهي  العلمية  اجلهات  إحدى  يف  ممَثل  الرويس 
إىل  باإلضافة  سعيد”  “مدرسة  العلمي  املعهد 
وفد من أعىل سلطة دينية يف روسيا وهي اإلفتاء، 
وهناك وفد اسرتاليا ممَثل يف الكاديمية اإلسلمية 
من  ووفد  اسرتاليا،  مفتي  وسعادة  االسرتالية، 
الهيل،  للتدريب  كامز  معهد  يف  ممَثل  الكويت 
ومدارس النجاة اخلريية، ووفد من مرص ممثل يف 
اخلبري الدويل للتخطيط االسرتاتيجي الدكتور عيل 

غازي، ووفد من السنغال ممثل يف سعادة الدكتور 
الدكتور  يف  ممثل  أوروبا  ووفد  باه،  سعيد  حممد 
حممد البشاري كلية ابن سينا للدراسات اإلنسانية 
بفرنسا، والدكتور علء سعيد رئيس احتاد الئمة 
واملرشدين بإسبانيا، والدكتور حسان موسى من 
اللتينية  امريكا  من  وفد  هناك  وكذلك  السويد، 
ممثل يف الشيخ خالد رزق رئيس احتاد املؤسسات 
اإلسلمية يف الربازيل، والدكتور أرشف دوابة – 
واالستشارات  للتدريب  تنمية  رشكة  عام  مدير 
االقتصادي  اخلبري   – بإنجلرتا  اإلسلمية  املالية 
والكاديمي املتخصص يف االقتصاد اإلسلمي.. 

وغريهم كثريون..

وما  ؟  المؤتمر  سيعقد  متى 
هي أبرز الجهات العلمية التي 

تمت دعوتها؟
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أمر  توضيح  من  البد  املحاور  إىل  اإلشارة  قبل 
من  نخبة  املؤمتر  عىل  القائمني  أن  وهو  هام، 
املتخصصني يف شتى املجاالت العلمية والرتبوية 
واالجتامعية واالقتصادية، حيث قمنا باالستعانة 
يتسنى  حتى  المر  هذا  يف  االختصاص  بأهل 
والورش  العمل  وأوراق  البحاث  حتكيم 
يف  بنتائج  واخلروج  علمي،  بأسلوب  والدورات 
املحاور  بربط  قمنا  عاملياًا، ولذلك  املعاهد  صالح 
بالتحديات التي تواجهها املعاهد العلمية، لتكون 

نرباسا هنتدي به يف علج مشكالنا وقضايانا. 
ومعادلة  اعتامد  هي  املحاور  تلك  أبرز  من  ولعل 
العلمية،  املعاهد  وإدارة  الكاديمية،  الشهادات 
املالية،  املوارد  وتطوير  الشاملة،  اجلودة  ومعايري 
اإلرشاف  ومهارات  املناهج،  وتصميم  وصياغة 
النظرية  بني  الرتبوي  واإلرشاف  الرتبوي، 
والتطبيق، واإلرشاف الرتبوي املدمج، ومقومات 
العمل املؤسيس الناجح، ودوره يف حياة املؤسسة، 

سيتناولها  التي  المحاور  أبرز 
المؤتمر خالل أيامه ؟

العمل  بناء  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  وأمهية 
“جسور  حول  دورة  تعقد  وسوف  املؤسيس، 
اسم  حتمل  الوىل  عمل،  وورشتا  التواصل”، 
“التحديات واحللول”، والثانية باسم “التخطيط 

االسرتاتيجي”.

المؤتمر 
الدولي للمعاهد 

العلمية هو األول من نوعه 
لمناقشة التحديات وتقديم 

الحلول... فى وقتها 
المناسب

المشاركة 
في المؤتمر 

على مستوى 
دولي حتى تتالقى 

الرؤى واألفكار على هدف 
مشترك وهو تبادل الخبرات 

وتحقيق الشراكات.

البد من 
االعتراف بالتحديات 

ومواجهتها بما يتناسب 
معها من أساليب وأفكار 

علمية يقوم عليها أهل االختصاص 
والعلم .
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تواجه المعاهد العلمية العديد 
مستويات  على  التحديات  من 
تلك  أهم  عن  حدثونا  عدة.. 

التحديات وسبل مواجهتها؟.

حقيقة.. هناك الكثري من التحديات التي تواجهها 
املعاهد العلمية، ومتثل هذه التحديات العقبة التي 
وأداء  أهدافها،  حتقيق  نحو  املعاهد  مسرية  تعيق 
هبا،  االعرتاف  من  البد  بل  هبا،  املنوطة  رسالتها 
ومواجهتها بام يتناسب معها من أساليب وأفكار 
والعلم،  االختصاص  أهل  عليها  يقوم  علمية، 
غياب  التحديات،  تلك  أهم  ولعل  لتجاوزها، 
بطء  ربام  أو  ورفضه  املستمر،  التطوير  مفهوم 
تنفيذه من قبل القائمني عىل تلك املعاهد، وعدم 
وجود إدارة للتخطيط االسرتاتيجي سواء أكانت 

اخلطط ذات أجل قصري أو طويل .
إدارة  ، عدم وجود  احلديثة  التحديات  أهم  ومن 
للجودة الشاملة، وإعادة اهليكلة يف تلك املعاهد، 
يتوافق مع حاجات  بام  املناهج  التطوير يف  وعدم 
يف  هائلة  برسعة  يتطور  الذي  احلديث  العرص 
بالكم  واالهتامم  والتكنولوجي،  املعريف  املجال 
املعاهد  خمرجات  تأهيل  وعدم  الكيف،  دون 
كفاية  وعدم  العمل،  سوق  الحتياجات  العلمية 
هبا،  امللحقة  والتجهيزات  العلمية  املعاهد  مباين 
لتكون متوافقة مع املواصفات املطلوبة لإلدارات 
تقوم  املالية  للشئون  إدارة  وجود  عدم  التعليمية، 
العلمية، عدم  باملعاهد  اخلاصة  امليزانيات  بإعداد 
عدم  املعاهد،  داخل  الرتبوية  القيادات  تأهيل 
العلمية،  للمعاهد  مالية  ومصادر  موارد  إجياد 

وتأمني مستوى مقبول من الدعم املايل من القطاع 
إىل  املعاهد  يف  التعليمية  العملية  وافتقاد  اخلاص، 
جمال  يف  خاصة  اهلامة  اإلدارية  الوظائف  بعض 
التنسيق(،  الرقابة،  التوجيه،  التنظيم،  )التخطيط، 
للعاملني من اإلداريني واملعلمني  عدم توفر هيئة 
والفنيني تقوم برسم سياستهم وأسس اختيارهم 

وتوزيعهم وتقييمهم.
ا عدم تدعيم علقة املجتمع املحيل باملعاهد  وأخرياً
العلمية لتكوين قاعدة شعبية ناجحة لتلك املعاهد، 

وتدعيم الثقة املتبادلة بني املعاهد واملجتمع.
كل ما سبق ذكره هو استقصاء لبعض اإلشكاليات 
هذا  كان  ولذلك  العلمية،  املعاهد  تواجه  التي 
التجمع العاملي ملواجهة تلك اإلشكاليات وتقديم 
خلل  من  حتقيقه  إىل  نسعى  مما  وهو  هلا،  احللول 

هذا  املؤمتر العاملي.
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تلك  لمواجهة  أعددتم  ماذا 
وفرص  حلول  من  اإلشكاليات 

إلصالح المعاهد ؟
العلامء  من  الكبري  اجلمع  هذه  تتخيل  أن  لك 
تلك  أغلب  يناقشون  الذين  واملتخصصني 
املشكلت التي تواجه املعاهد، ويقدمون احللول 
املشكلت،  تلك  لكل  واملالية  واإلدارية  العلمية 
يف  قائمة  االسرتاتيجي”  “التخطيط  فمشكلة 
استقدمنا يف  نشأهتا، ولذلك  منذ  العلمية  املعاهد 
خططاًا  لنا  ليقدموا  املجال،  هذا  يف  اخلرباء  املؤمتر 
بعيدة املدى تأخذ يف االعتبار املتغريات الداخلية 
يف  العلمية  املعاهد  مسار  لنا  وحتدد  واخلارجية، 
املستقبل، ورسالتها، وأهدافها، وما ستكون عليه 
واملالية  والتعليمية  والعلمية  الرتبوية  املجاالت 
والوظيفية مستقبل، وهذا ما كان ينبغي أن يكون 
منذ النشأة، فلبد من وجود  خطط طويلة المد، 

وأخرى قصرية.
أحد  العلمية  للمعاهد  االسرتاتيجي  فالتخطيط 
احلديثة،  الرتبوية  لإلدارة  الساسية  املكونات 
بخلف التخطيط التقليدي الذي يستبعد التصور 
املستقبيل للمعاهد العلمية بعد عدد من السنوات.

املؤمتر  جوانب  من  جانب  بتخصيص  قمنا  أيضا 
لهم موضوع يف العملية التعليمية وهو استخدام 
إن هذا  التعليم، حيث  الشاملة يف  اجلودة  معايري 
النظام  وتطوير  بضبط  كبريا  اهتامما  هيتم  اجلانب 
اإلداري داخل منظومة املعاهد العلمية، واالرتقاء 
أعمدهتا  يف  ،ممثلة  التعليمية  العملية  بمستوى 
الثقة  الثلثة:]الطالب، املدرس، املعهد[، وزيادة 
بني املعاهد واملجتمع، مما يشجع عىل دعم القطاع 
اخلاص لتلك املعاهد، وأداء العمل داخل املعاهد 

بأسلوب صحيح عىل درجة عالية من اإلتقان وفق 
معايري تربوية رضورية لرفع جودة املنتج التعليمي 

]املخرجات[، بأقل جهد وتكلفة.
ويكفينا هنا أن نشري إىل أن استخدام تلك املعايري 
الرتبوية  املشكلت  عىل  الوقوف  يف  يساعد 
املختلفة،  السنوات  عرب  ترتاكم  التي  والتعليمية 
مما يساعد يف دراستها وحتليلها أوالاً بأول وتقديم 

احللول هلا، ومتابعة إجراءات تنفيذ احللول.
بجانب ما سبق هناك حلول سوف يتم اقرتاحها 
خلل املؤمتر، مثل سبل توفري الدعم املايل للمعاهد 
من خلل دراسات اجلدوى االقتصادي، وعرض 
املعاهد بصورة صحيحة للداعمني، لتوفري املوارد 
العمل  خلل  من  السعي  وكذلك  هلا،  املالية 
العلمية،  املعاهد  خمرجات  حتسني  إىل  املؤسيس 
الخرى،  التعليمية  للجهات  منافسا  لتكون 
انحسار  مشكلة  ومعاجلة  املناهج،  يف  والتطوير 
عدد طلب املعاهد، والتطوير عىل كافة الصعدة 
من  ذلك  وغري  املعاهد..  لتلك  اجلاذبية  إلعادة 

احللول.
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إلى  توجيهها   تريدون  رسالة 
المعاهد  على  القائمين 
على  القائمين  وإلى  العلمية، 

المؤتمر وعامة الناس؟.

لقد كان للمعاهد دوٌر تارخيي يف احلفاظ عىل هوية 
المة، ورسم صورة رائعة للحضارة اإلسلمية، 
من  والطلب  واملتخصصني  العلامء  خلل  من 
وهذا  والدنيوية،  الرشعية  التخصصات  شتى 
املؤمتر رسالة للعامل أن  هذا الدور التارخيي سوف 
يظل ويبقى كالنهر اجلاري الذي ال يتوقف نفعه، 
فعلامء المة الفذاذ قد خترجوا يف مثل هذه املعاهد 

من خرجيي هذه املعاهد.
والسداد  التوفيق   – القدير  العىل   – اهلل  ونسأل 
للبلد  خري  فيه  ملا  املعاهد  تلك  عىل  للقائمني 
القائمني عىل املؤمتر  والعباد ، كام نشد عىل أيدي 
ا ،و ال ُيقبل  فإنكم أمام حتٍد كبري ال يتحمل إحجاماً

فيه استسلٌم . 
محلتمونا  لقد  هلم..  فنقول  الناس..  عامة  أما 

العقيدة  ونرش  الرشعي،  العلم  عىل  احلفاظ  أمانة 
الكتاب  عىل  الناشئة  الجيال  وتربية  الصحيحة، 
اهلل  وبإذن  العربية..  اللغة  عىل  واحلفاظ  والسنة، 
سوف نكون أهلاً هلذه المانة، إال إننا نحتاج لكم 
ا.. اآلن أكثر من أي وقت مىض.. وجزاكم اهلل خرياً

للمعاهد دور 
تاريخي في الحفاظ 

على هوية األمة ورسم 
صورة رائعة للحضارة اإلسالمية 
من خالل العلماء والمتخصصين 
والطالب من شتى التخصصات

المؤتمر 
رسالة للعالم أن دور 

المعاهد تاريخي وسوف 
يظل ويبقى كالنهر الجاري 

الذي ال يتوقف نفعه.

الحجي: مؤتمر 
"ملتقى المعاهد العلمية"
إضاءة تطورية علمًيا وإدارًيا 

ومالًيا وإعالمًيا 
ومجتمعًيا
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غازي  مدينة  اختيار  تم  لماذا   
عنتاب تحديًدا و ليس اسطنبول 

العاصمة؟

يف احلقيقة ،هذا السؤال يف غاية المهية ، فقد تم 
ِعدة   السباٍب  عنتابتحديداً غازي  مدينة  اختيار 
املنطقة  يف  العلمية  املعاهد  وجود  كثافة   : منها 
املجاورة لغازي عنتاب،إضافة إىل ذلكفإن مجعية 
املؤمتر هلا  املنظِمة هلذا  للتعاون(  بن عفان  )عثامن 
نشاط تعليمي واسع يف هذه املنطقة، و قد حصلت 
اجلمعية عىل ترخيص إقامة املؤمتر من وايل مدينة 

غازي عنتاب.

حيث إن المؤتمر بالقوة العلمية 
أوراق  يناقش  و  ذكرتم  كما 
أبرز  هي  فما  متخصصة  عمل 
العلمية  الشخصيات  و  الجهات 

المشاركة في المؤتمر؟
ا  واسعاً قبوالاً  املؤمتر  فكرة  القت  لقد  اهلل  بفضل 
و  املتخصصة  اجلهات  ِقبل  من  ا  عريضاً ا  واهتامماً
اهليئات العاملية العاملة يف جمال التعليم و املعاهد 
العلمية باإلضافة إىل الشخصيات العلمية املهتمة 

هبذا املجال و هم:
 رابطة اجلامعات اإلسلمية

 جامعة أفرقيا العاملية
 جامعة التميز العاملية
 اهليئة العاملية للتعليم 

 املؤمتر اإلسلمي الورويب ببلجيكا
 احتاد املنظامت اإلسلمية يف روسيا

رابطة العلامء املسلمني
 مجعية النجاة اخلريية

 املؤسسة الوقفية لألعامل اإلسلمية بفرنسا
اهليئة العاملية للتنمية البرشية
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موقع  على  اطلعت  لقد 
المؤتمر و تبين لي أن المؤتمر 
  CMChub.netيدار بواسطة نظام
لمحة  بإعطائنا  تفضلتم  فهل 

سريعة عن هذا النظام ؟

  CMC hub بنظام  أعرفكم  أن  أود  البداية  يف 
.. هو نظام مركزي إلدارة املؤمترات و امللتقيات 
املدعويينو  و  املتحدثني  بني  التواصل  لتيسري 

املشاركني و اللجان املركزية إلدارة املؤمتر.
ذكياًا   ا  نظاماً   CMC hub نظام  فيعترب 
عىل  يعتمد  حيث   ، امللتقيات  و  إلدارةاملؤمترات 
هذا  ويعد  الصناعي،  للذكاء     fifo inال تقنية 
املؤمتر هو الول يف استخدام هذه التقنية مما يتيح 
اللجنة  أو  العليا  اللجنة  سواء   – املؤمتر  للجان 
العلمية و جلنة العلقات- التواصل مع املشاركني 

ضمن بيئة واحدة.

من  ا  حتديداً املؤمتر  هبذا  املشاركني  إن  حيث  و 
 – – تركيا  – بريطانيا  السعودية  مثل  عدة  بلدان 
 ، الكويت  و  فرنسا   – مرص  السويد–  اسرتاليا- 
املهام يف وقت  إنجاز  النظام يساعد عىل  فإن هذا 

وجيز و يتيح التواصل يف إطار واحد. 
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الذكية  الجهزة  عىل  املتوفر  امللتقى  تطبيق  يعترب 
املشاركني  تساعد  التي  التقنية  الدوات  أحد  هو 
هو  و  املؤمتر  فعاليات  عىل  للطلع  اجلمهور  و 
استثامر فعال للبيئات التقنية للوصول إىل الرشحية 

املستهدفة  و نقل رسالة مؤمتر املعاهد العلمية . 
عدة  ا  أيضاً هناك  امللتقى  تطبيق  إىل  باإلضافة 
ا عىل ضيوف املؤمتر  تطبيقات مساندة وذلك تيسرياً
مدينة  تطبيق  و  الرتكي  القاموس  تطبيق   : مثل 

غازي عنتاب و تطبيق تقويم مكة.

المؤتمر  إدارة  أن  الحظت  لقد 
والملتقى لم تغفل الستفادة 
الذكية  األجهزة  تقنيات  من 
لجان  مع  التواصل  لتسهيل 
المؤتمر فهل أعطيتمونا لمحة 
الخاص  الملتقى  تطبيق  عن 

بمؤتمر المعاهد العلمية؟

ا  مرجعاً ليكون  املؤمتر  موقع  إبقاء  تعتزمون  هل 
إدارة  هيأت  لقد  احلمد هلل  نعم..  للمعاهد  علمياًا 
للمعاهد  أساسياًا  ا  مرجعاً ليبقى  املوقع  هذا  املؤمتر 
باملعاهد  متخصصة  مكتبة  إضافة  وتم  العلمية،  
ما  يعنى بكل  أبحاث  باإلضافة إىل مركز  العلمية 
من شأنه االرتقاء باملعاهد العلمية يف مجيع النواحي 
سواء كانت علمية أو مالية أوو إين أجدها فرصة 
عىل  الكاديمني  و  العلمية  القامات  حلث  طيبة 
إمدادها  و  البحاث  مركز  و  املكتبة  مع  التفاعل 
و  اجلارية  الصدقة  من  هذا  و  املناسب  باملحتوى 
و  اجلميع  يوفق  أن  اهلل  ونسأل  به،  املنتفع  العلم 

يبارك اجلهود.
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آَتْينَا َداُووَد َوُسَلْياَمَن ِعْلاماً َوَقااَل احْلَْمُد هللَِِّ  ا اذكر اجلميع بقول اهلل تعاىل يف سورة النمل“َوَلَقْد  و ختاماً
ْن ِعَباِدِه امْلُْؤِمننَِي )15(”و قول رسولنا الكريم – صىل اهلل عليه وسلم – : “ َمْن  َلنَا َعىَل َكثرٍِي مِّ ِذي َفضَّ الَّ

ا إىَِل اجْلَنَِّة” َل اهللُ َلُه َطِريقاً ا َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلاماً ، َسهَّ َسَلَك َطِريقاً

و إن االجتامع عىل مثل هذا امللتقى و التشاور و التناصح  ملطلب عظيم تتشوف إليه الرشيعة الغراء و 
تسمو إليه النفوس الكريمة ، و طوبى ملن أعان عىل اخلري و لو بحرف.

وال يفوتني يف هذه املناسبة الشكر اجلزيل ملجلس إدارة عثامن بن عفان، وعىل رأسهم املهندس / فهد 
ا و أجزل املثوبة  بن سعود املوسى صاحب مبادرة هذا املؤمتر و الداعي إليه . فجزاه اهلل خرياً

له و للفريق العامل معه .

و ختاًما هل هناك كلمة تود أن تختم بها هذا اللقاء؟

موقع  إبقاء  تعتزمون  هل 
علمًيا  مرجًعا  ليكون  المؤتمر 

للمعاهد العلمية؟

هذا  املؤمتر  إدارة  هيأت  لقد  هلل  احلمد  نعم.. 
العلمية،   للمعاهد  أساسياًا  ا  مرجعاً ليبقى  املوقع 
العلمية  باملعاهد  متخصصة  مكتبة  إضافة  وتم 
باإلضافة إىل مركز أبحاث يعنى بكل ما من شأنه 
النواحي سواء  العلمية يف مجيع  باملعاهد  االرتقاء 

كانت علمية أو مالية أو إدارية.
العلمية  القامات  حلث  طيبة  فرصة  أجدها  إين  و 
مركز  و  املكتبة  مع  التفاعل  عىل  الكاديمني  و 
البحاث و إمدادها باملحتوى املناسب و هذا من 
الصدقة اجلارية و العلم املنتفع به، ونسأل اهلل أن 

يوفق اجلميع و يبارك اجلهود.


