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أعلن انعقاد اجتماع مجلس عمداء كليات الشريعة في »التعاون« غدًا الثالثاء

الهاجري: نأمل مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات 
بين كليات الشريعة لتخريج علماء مصلحين

 لجن�ة العم�داء تطم�ح إل�ى مواكب�ة الكلي�ات للعص�ر وتط�ورات الحي�اة 
ف�ي جميع المج�االت من خ�ال تخريج نم�اذج مميزة م�ن طلبة العلم الش�رعي

هي صمام ام���ان لمجتمعاتنا 
ولذا نأمل في ان يزداد التعاون 
بين كليات الشريعة بتنسيق 
الجه���ود وتبادل الخبرات في 
البحثية  المج���االت  جمي���ع 
والعلمي���ة وكذل���ك االهتمام 
باالنش���طة الطالبية في اطار 
 التعلي���م الجامعي خاصة ان 
 ه���ذا االجتماع وهو الس���ابع 
يمث���ل نموذجا مش���رفا في 
التعليم   االهتمام بمنظوم���ة 
الجامع���ي لمقابل���ة تحديات 

العصر.

واك���د د.الهاجري ان لجنة 
الش���ريعة  عم���داء كلي���ات 
والدراسات االسالمية ال تدخر 
النهوض بمستوى  وسعا في 
العملية التعليمية واالكاديمية 
لتشمل اعضاء هيئة التدريس 
وطلبة وطالبات الكلية مرورا 
الكلية وتأهيل  ادارة  بتطوير 
االداريي���ن فيه���ا وموظفيها 
حتى يكونوا على المس���توى 

المطلوب.
مش���ددا عل���ى ان كلي���ات 
الشريعة والدراسات االسالمية 

بالمدينة المن���ورة في ابريل 
.2003

اما االجتماع السادس فعقد 
في كلية الشريعة والدراسات 
االس���المية بجامعة قطر في 
اكتوب���ر 2009 واآلن يعق���د 
االجتماع الس���ابع الحالي في 
الكويت خالل الفترة من 11/30 

.2010/12/1 -
 واضاف د.الهاج���ري كما 
تطم���ح لجنة عم���داء كليات 
الش���ريعة الى ان تساير هذه 
الش���رعية العصر  الكلي���ات 
وتواك���ب تطورات الحياة في 
جمي���ع المجاالت م���ن خالل 
تخريج نماذج مميزة من طلبة 
العلم الشرعي مزودين بمفاتيح 
الش���رعية وادوات  العل���وم 
التعامل معها حتى يكونوا من 
العلم���اء العاملين الصالحين 
المصلحين متفهمين واقع االمة 
الحالي مسترشدين بماضيها 
التليد ومستشرفين مستقبلها 
الوضاء بإذن اهلل تعالى، آملين 
ان يكونوا على مستوى االحداث 
التي تمر باالمة االسالمية من 
خالل مواقع عملهم في جميع 

ادارات ومؤسسات الدولة.

ليلى الشافعي
صرح عميد كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية د.مبارك 
الهاجري ان االجتماع السابع 
للجنة عمداء كليات الشريعة 
والدراسات االسالمية بجامعات 
دول مجلس التعاون الخليجي 
الثالثاء ويستمر  سيعقد غدا 
حتى نهاية بع���د غد االربعاء 
وذل���ك برعاية مدي���ر جامعة 
الكويت باالنابة د.جواد بهبهاني 

في فندق الراية.
واكد د.الهاج���ري ان كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
الكوي���ت تعتبر من  بجامعة 
الرائ���دة في جامعة  الكليات 
الكويت وذل���ك ليس لصلتها 
المباشرة مع المجتمع الكويتي 
فحسب بل تتعدى ذلك بتعاونها 
م���ع نظيراتها ف���ي الجامعة 
االسالمية على مستوى العالم 

االسالمي وغيره.
واشار الى ان الكلية عضو 
فاعل ف���ي لجنة عمداء كليات 
الشريعة والدراسات االسالمية 
بجامعات دول مجلس التعاون 
الخليجي منذ تأسيس اللجنة 
الت���ي كان اول اجتماع لها في 
ابريل 1999 بكلية الش���ريعة 
بجامع���ة االم���ام محم���د بن 
سعود االس���المية بالرياض، 
وكان االجتماع الثاني في كلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
بجامعة الكويت عام 2000، اما 
االجتماع الثالث فكان بجامعة 
ام القرى بمكة المكرمة في ابريل 
2001 وعق���د االجتماع الرابع 
 في جامعة االم���ارات العربية 
الش���ريعة  المتحدة في كلية 
والقانون بمدين���ة العين في 
ابريل 2002، كما عقد في كلية 
الشريعة بالجامعة االسالمية 

د.مبارك الهاجري

المشاركون في االجتماع
العمداء املشاركون في االجتماع السابع للجنة 
عمداء كليات الشريعة بجامعات دول مجلس التعاون 
وهم: عميد كلية الش��ريعة والدراسات االسالمية 
بجامعة الكويت د.مبارك س��يف الهاجري )رئيس 
االجتم��اع(، عميد كلية الش��ريعة بجامعة االمام 
محمد بن سعود االس��المية )امني اللجنة(، عميد 
كلية الشريعة والدراس��ات االسالمية باالحساء، 
عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة 
القصيم، عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية 
باجلامعة االسالمية، عميد كلية الشريعة واصول 
الدين بجامع��ة امللك خالد، عميد كلية الش��ريعة 
والدراسات االس��المية بجامعة ام القرى، رئيس 
قسم الدراسات االس��المية بكلية اآلداب بجامعة 
البحرين، عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية 
بجامعة قطر، عميد كلية احلقوق بجامعة السلطان 
قابوس بن سعيد ورئيس قسم الدراسات االسالمية 
في كلية القانون بجامعة االمارات وسيحضر معه 
الوكيل املس��اعد للبحث العلمي في كلية القانون 

بجامعة االمارات.


