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               MINISTRY OF EDUCATOION  

    IMAM ABDULRAHMAN BIN 

                 FAISAL UNIVERSITY 

                     COLLEG OF ARTS 

Islamic Studies Department 

 

 وزارة التعليم

 جامعة اإلمام

 عبد الرحمن بن فيصل

 كلية اآلداب 

  قسم الدراسات اإلسالمية

 

 تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير

 
 الوسطية وتحقيق األمن العلمي األول : ىالملتق

 ، كلية اآلدابقسم الدراسات اإلسالمية  
 

 : الملتقى حيثيات
بحمدددد ع تعدددالى وتوفيقدددع لقامدددة فعاليدددات الملتقدددى العلمدددي األول بقسدددم الدراسدددات لقدددد تدددم                   

برعايددددة وافتتدددا  سددددعادة عميددددة كليددددة اآلداب  " اإلسدددالمية تحدددت ع ددددوان و الوسدددطية وتحقيددددق األمدددن
لددددكتورة الددددكتورة رميدددرة ب دددت رحمدددد الجععدددرر ولةدددراا سدددعادة راليسدددة قسدددم الدراسدددات اإلسدددالمية ا

 ىة المجتمددددم متمثلددددة فددددي لجددددان الملتقددددوحدددددة البحدددد  العلمددددي وخدمددددواخةددددوين هيعددددات ب ددددت رحمددددد ب
.   المتخصصدددة وبح دددور متميدددز مدددن رع دددات هيالدددة التددددريا وطدددالب الدراسدددات العليدددا والبكدددالوريوا

هدددـ ، والمقدددام فدددي 27/1/1439وذلدددي فدددي تمدددام السددداعة الثام دددة وال صدددا مدددن يدددوم الثالثدددات الموافدددق 
 هداا التالية :بكلية العلوم تحت األةات العلمية قاعة الم اق

 
 . تعزيز معهوم الوسطية في األمة التي وصعت بأ ها رمة وسط -

 . في استقرار األمة المساهمة هج الوسطية في تحقيق األمن وتو يح م   -

 .  لى جادة الطريقللتي تصحح مسار المجتمم وتوجهاتع طر  الرؤى واألفكار المست يرة ا  -

 ، والتي تهم العرد والمجتمم والدولة . الجوا ب التي تت اولها الوسطيةبيان   -

 التواصددددددددل العلمددددددددي والثقددددددددافي بددددددددين المتخصصددددددددين والمثقعددددددددين مددددددددن مسددددددددارات مختلعددددددددة    -
 . كالتربويين وال عسيين باإل افة للى رهل االختصاص بالدراسات اإلسالمية

بآيدددددات مدددددن الدددددذكر الحكددددديم ، ثدددددم بكلمدددددة عميددددددة الكليدددددة وكلمدددددة  ىوقدددددد تدددددم افتتدددددا  الملتقددددد          
راليسدددددة قسدددددم الدراسدددددات اإلسدددددالمية ، وبعددددددها تمدددددت م اقةدددددة قرابدددددة ثالثدددددون بحثدددددا فدددددي خمدددددا 

صددددداحب قدددددد جلسدددددات تدددددررا كدددددل جلسدددددة م هدددددا ع دددددو مدددددن رع دددددات هيالدددددة التددددددريا بالكليدددددة ، و
لبددددددات مةدددددددرو  وطاالملتقددددددى معددددددرل للملصددددددقات العلميدددددددة ألع ددددددات هيالددددددة التددددددددريا بالقسددددددم 

 : المحاور اآلتية ىالملتق ىبح  التخرج حي  غط
 معهوم الوسطية في القرآن والس ة وعالقتها بتحقيق األمن .المحـور األول: 

 دورالوسطية في تحقيق األمن العكرر والعقدر .ا ي: الثـ المحـور
 والسياسي .دورالوسطية في تحقيق األمن االقتصادر واالجتماعي ال : الث المحـور

 دورالوسطية في تحقيق األمن اإلعالمي .المحـور الـرابم: 
 جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ م هج الوسطية و ةره محلياً ودولياً .: خاماالمحـور ال

 المحور السادا : دور التعليم الجامعي في  ةر وتو يح الوسطية لتحقيق األمن الثقافي والعكرر .
 :ى الملتق تحقيق رهداا

و الملتقددددددى األول فددددددي تحقيددددددق رهددددددداا رؤيددددددة  ويعددددددد ملتقددددددىو الوسددددددطية وتحقيددددددق األمددددددن        

القسددددددددم فددددددددي تأصدددددددديل هددددددددـ مسدددددددداهمة مددددددددن 1439-1438للعددددددددام الجددددددددامعي  2030المملكددددددددة 

ددددددذ ل ي  وجعدددددل الوسددددددطية مدددددن رهددددددم مقومدددددات ريادتهدددددداالمددددد هج الوسددددددطي ،  ك  ، فقدددددال سددددددبحا ع:   و 

ددددددةً  ع ْل  دددددداكمْم رمم  ددددددًطا ث ومددددددن ثددددددم فدددددددن المملكددددددة العربيددددددة السددددددعودية قددددددد قامددددددت علددددددى مبدددددددر ج  س  و 

،  ، وترسدددددديخ م هجهددددددا الوسددددددطية فهمدددددداً وتطبيقدددددداً. ولهددددددا دورهددددددا الراالددددددد فددددددي  ةددددددر الوسددددددطية

 . ومبادالها في جوا ب الحياة اإل سا ية
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وانطالقاً من حرص الجامعة على إقامة الملتقٌات والمؤتمرات العلمٌة، وتبادل األفكار والخبرات البحثٌة، وحرصها على 
القٌام بدورها العلمً والبحثً. وتحقٌقاً لرسالتها الجامعة فً خدمة المجتمع واألمة، ومحاربة العناصر المتطرفة التً 

ارها، وإثارة الفتن بٌن أبنائها . وقد ساهم الملتقً فً تدرٌب طالب الدراسات تعمل على زعزعة أمن البالد، وعدم استقر
 العلٌا والبكالورٌوس على فنون االلقاء وتقدٌم االفكار فً قالب بحثً 

 وقد خرج الملتقى ببعض التوصٌات منها: 
الجدِل والمناظرِة، والحوار واالقناع،  /تدرٌب الدُّعاِة على أسالٌب ووسائَل الدّعوِة  التً تتناسُب مع الواقعِ  نحو آداب1

 بالقدِر الذي ٌمكنهم  من خوض المواجهات الفكرٌة عبر وسائل التواصل االجتماعً المختلفة .فة ربالمعوتسلٌَحُهْم 
 /تشجٌع طالب الدراسات العلٌل لتناول أبحاث ومواضٌع تتعلق بالوسطٌة فً االسالم فً كل مجاالتها2
بحثٌِّة فً جامعاتِنَا التً تُْعنَى بثقافِة الّسالم ، بجانِب توجٌِِه البحوِث العلمٌِّة الُمعّمقِة لهذا الجانب، / إنشاُء المراكَز ال3

 وعقدُ النّدواِت العلمٌِِّة حول وسطٌِة اإلسالم.
 هذا وباهلل التوفٌق

 
 

:معد التقرٌر  
 

أ.نجاة بنت عمر باقبه                 البشٌر عمراند. جهاد   الشكري                 بنت عبدالكرٌم د. لٌلً  
سكرتٌرة وحدة البحث العلمً وخدمة المجتمع        رئٌسة خدمة المجتمع     وخدمة المجتمع مقررة وحدة البحث العلمً

                      
 


