
أهم منجزات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية خالل العام 

 : هـ1440 /1439الجامعي 

 
 : ـ إثراء المحتوى اإللكتروني للمعهد1

 

تقوم فكرة إنشاء المعهد على إبراز جهود العلماء المسلمين في العلوم التطبيقية، 

ً من هذه الفكرة حرص المعهد على إيصال رسالته بإثراء المحتوى  وانطالقا

 اإللكتروني، وكان من أهّم ما أُنجز في هذا اإلطار ما يلي:

 ـ نشر المقاالت الهادفة في موقع المعهد الرسمي، وقد نُشر في موقعه ما يلي:1

أـ واجب الجامعات السعودية في إبراز جهود العلماء المسلمين في ميادين العلوم 

 الطبية والتطبيقية، لوكيل المعهد للتطوير والجودة د.عبد العزيز الغامدي.

ماجد ب ـ تطوير العرب لعلم المربعات السحرية، لوكيل المعهد للبحث العلمي د.

 . الصقعبي

 وم، لألستاذة شيخة الدوسري.ج ـ أثر المسلمين في تصنيف العل

ـ نشر بحوث المؤتمر العالمي األول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عن العرب 2

 بحثاً. 140والمسلمين، وكان عدده أكثر من 

مقتنيات المتحف وإشهار فعاليات المعهد على حسابه الرسمي في بـ التعريف 3

 )تويتر(.

 

 : ـ إصدار ُكتيّب تعريفي بالمتحف2

صدر عن المعهد بفضل هللا تعالى هذا العام دليٌل خاّص بمتحف تاريخ العلوم والتقنية 

الدليل يحمل بين طياته رسالة علمية تثقيفية عن كل قطعة أو في اإلسالم، وهذا 

نموذج أو خريطة، تبيّن تاريخها وقيمتها العلمية للزوار والباحثين والمهتمين، 

ً من تاريخ  ً مشرقا حضارتنا اإلسالمية، وإنجاز علمائها في شتى وتعكس نموذجا



العلوم والمعارف، وقد قامت اللجنة المشرف على المتحف بإعداد هذا الدليل منذ 

، وكلمة 2030سنوات، ورأى النور خالل هذا العام، حيث ُصّدر بنصَّ لرؤية المملكة 

دربات في لمدير الجامعة، وكلمة للمعهد، وقام بتصميم غالف الدليل الطالبات المت

المعهد من قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة في كلية اإلعالم واالتصال، وتشّرف 

سعاة مدير الجامعة المكلّف  بعد عرضه عليه بإهداء نسخة منه إلى سمو أمير منطقة 

 الرياض، ومعالي وزير التعليم. 

 : ـ إقامة المحاضرات3

ية علمية متقدمة ومتخصصة مناخ علمي خصب وبيئة بحثيهدف المعهد إلى إيجاد 

تخدم جميع المستفيدين محلياً ودولياً، في إطار إشهار ما خلّفته الحضارة اإلسالمية 

من نتاج علمّي ضخم أفادت من الحضارات األخرى عير عقوده الزاهرة،  وتحقيُق 

هذا الهدف ال يقتصر على إعداد البحوث والدراسات فقط، بل تمتّد خيوطه إلى منافذ 

يأتي في طليعتها إقامة المحاضرات العلمية التي يُعّدها كبار المتخصصين من  مختلفة

داخل الجامعة وخارجها، وقد نّظم المعهد بفضل  هللا تعالى في هذا العام باكورة 

 محاضراته في القاعة المدرجة بالمتحف، وأُقيم من ذلك محاضرة بعنوان:

الحضارة اإلنسانية: قراءات في ــ اإلنجازات العلمية عند المسلمين وأثرها في 

شهادات المنصفين، قّدمها سعادة األستاذ الدكتور/ إبراهيم المزيني، أستاذ الدراسات 

 الحضارية وتاريخ العلوم عند المسلمين، في الجامعة.

وقد شهدت هذه المحاضرة حضوراً مميّزاً، وخلصت إلى أن المسلمين اهتّموا عبر 

بتطوير حضارتهم وإنمائها، لتواكب متطلّبات اإلنسان عصورهم التاريخية المتوالية 

في مختلف ميوله واحتياجاته حتى استطاعت هذه الحضارة أن تتسنّم الريادة بين 

 الحضارات، وأن تضيء بنورها أرجاء األرض، وعلى أساسها قامت المدينة الحديثة.

 

 

 

 

 



 في اإلسالم:ـ رفع مقترح إنشاء جمعية متخصصة في تاريخ العلوم والتقنية 4

إبراز الجهود الحضارية لعلمائنا ب تُعنىيتطلّع المعهد إلى إنشاء جمعية 

المسلمين في مجال العلوم التطبيقية، ويُقترح أن يكون اسمها: الجمعية السعودية 

 لتاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم.

 :  التعريف

الجمعية السعودية لتاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم هي مؤسسة علمية تنتظم في 

عقد الجمعيات التي أُنشئت تحت إشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

بالرياض، وهي تتبع معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية، وتُعنى بإبراز جهود 

، وما وّرثوه للبشرية من نتاجٍ علمّي ة والتقنيةالميادين العلميالعلماء المسلمين في 

 ضخم، أفادت منه الحضارات األخرى، عبر عقودها الزاهرة.

 األهداف:

ـ الكشف عن منجزات العرب والمسلمين، وإشهار فضلهم على الحضارات األخرى 1

 في ميادين العلوم الطبية والتطبيقية.

 احثين والمهتمين بتاريخ العلوم.ـ تهيئة محيط علمي خصب، وفتح نوافذ جديدة للب2

ـ ربط الجامعة بعالقات علمية مميزة مع عدد كبير من المتخصصين والمراكز 3

 البحثية والجامعات والهيئات والمنظمات المتخصصة.

 التطلّعات:

ـ إصدار مجلة علمية متخصصة تُعنى باألبحاث المتجهة إلى التاريخ اإلسالمي في 1

 طبيقية.تاريخ العلوم الطبية والت

ـ إنشاء قاعدة معلومات متكاملة تحوي البحوث والرسائل العلمية التي ُكتبت في 2

 تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين.

ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تجمع المتخصصين في أصقاع 3

 العالم العربي واإلسالمي.



 والجهات ذات العالقة. ـ عقد مذكرات تعاون مع المراكز  والمؤسسات4

 التنظيمات المبدئية:

ـ تعتمد الجمعية على التمويل الذاتي، وما يرد إليها من تبرعات وفق األنظمة 1

المرعيّة في المملكة العربية السعودية، وتسعى الجمعية لتمويل برامجها وأنشطتها 

يرد  ، ومامن خالل اشتراكات األعضاء ورافد العمل الخيري من هبات وتبّرعات

 للمتحف من استثمارات.

ـ يكون للجمعية مجلس إدارة يتكّون من رئيس، ونائب للرئيس، وأعضاء 2

 أساسيين، ال يقل عددهم عن عشرين عضواً.

ـ يكون للجمعية أعضاء شرف من الشخصيات البارزة يسهمون في الدعم المادي 3

 لمشروعات الجمعية. 

العضوية المنتسبة(، وال يُشترط أن ـ تُرّحب الجمعية باالشتراك في عضويتها )4

 يكون المشترك متخّصصاً في مجال التاريخ أو العلوم.

ـ ينبع عن الجمعية لجان عمل دائمة، وتتفّرع إلى ثالث لجان: لجنة البحث والنشر 5

 العلمي، ولجنة الندوات واللقاءات العلمية، ولجنة العالقات العامة واإلعالم.

 

 ن مبادرات التحول الوطني:ـ تقديم المتحف مبادرة م5

ً من الجوانب المشرقة لحضارتنا اإلسالمية،  ً مضيئا رسمت جامعة اإلمام جانبا

وبلورت ذلك واقعاً ملموساً بإنشاء متحف يُعنى بإبراز جهود علمائنا المسلمين، وهو 

متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم، الذي يُعدّ أكبر متحف متخصص في المملكة 

 وم والتقنية. العربية السعودية في مضمار العل



بالتعاون مع معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في  ء هذا المتحفوقد تم إنشا

مئات المعروضات والمجسمات التي  تحفجامعة فرانكفورت/ ألمانيا، ويحوي الم

تحاكي بعضاً من اختراعات العلماء المسلمين في مجاالت التقنية ما بين القرن الثالث 

الدي إلى القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميالدي. كما الهجري/التاسع المي

زائراً ويتم فيها تقديم عروٍض  215يضم المتحف في جنباته قبةً فلكية تتسع ألكثر من 

 .مرئية عن الفلك

هو و ويشرف على هذا المتحف معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في الجامعة، 

، وهو يتطلّع إلى أن يكون المتحف أحد الحضاريالحاضنة العلمية لهذا المعلم 

في ترسيخ العمق  2030الصروح الرائدة التي تتواكب مع تحقيق رؤية المملكة 

فة  اإلسالمي، وما أنتجته حضارتنا عبر قنواتها التاريخية  المختلفة من إنجازات مشّرِّ

زيائية والكيميائية  نفاخر بها الدول المتقدمة في ميادين العلوم الطبية والهندسية والفي

والجبر الفلك واألحياء وغيرها من العلوم، ومّما يحفّز على هذه المبادرة أن  المتحف 

فتح أبوابه للباحثين والزائرين ودارسي تاريخ العلوم بالتعرف على حقيقة وآلية 

تطور العلوم عند العرب والمسلمين، فهو صورة من صور مواكبة التطور المعرفي، 

يتنا اإلعالمية والثقافية، إضافةً إلى أنه أحد الميادين التي تعّزز رسالة وتجسيد لهو

اإلسالم الحضارية لدولتنا الرائدة المملكة العربية السعودية، كما نّص على ذلك النظام 

األساسي للحكم في ماّدته التاسعة والعشرين بقوله: "ترعى الدولة العلوم واآلداب 

حث العلمي، وتصون التراث اإلسالمي والعربي، وتسهم والثقافة، وتُعنى بتشجيع الب

 في الحضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية".

ويتطلّع المعهد أيضاً إلى أن يجعل من هذا المتحف منّصة لالستثمار األجنبي المباشر، 

ورافداً من روافد تطوير قطاع السياحة، وتحسين المشهد الحضاري في المملكة، 

لترفيهية للمواطنين، وتشجيع الشباب على العمل التطوعي، كّل ذلك وتنويع الفرص ا

 وفق برامج محّددة من برامج الرؤية الوطنية.

والمعهد يسعى إلى تحقيق هذه المبادرة بما شهدناه على أرضنا من قوة حضارية 

وصناعية واقتصادية أبهرت العالم أجمع، وجعلت منا رقماً قياسيّاً صعباً بالغ األهمية 

ي المنطقة داخل الجزيرة وخارجها، وأن لدينا من العلم والمعرفة والحضارة ما ف

 يجعلنا نكون في مصاّف الدول المتقدمة.

 



 مبادرة متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم

 )مجُدنا(

 أهداف المبادرة والبرامج التي تحققها:

 البرنامج الذي يحققه الهدف المستوى

ـ الشراكات 1 األجنبيجذب االستثمار  6-1-3

 اإلستراتيجية

 ـ التخصيص2

ـ الشراكات 1 تطوير قطاع السياحة 6-3-3

 اإلستراتيجية

 ـ التخصيص2

 ـ التحول الوطني3

 ـ خدمة ضيوف الرحمن4

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية  1-5-2

 احتياجات السكان

 جودة الحياة

تنمية المساهمة السعودية في الفنون  2-5-2

 والثقافة

 جودة الحياة

تحسين المشهد الحضاري في المدن  2-3-2

 السعودية

 خدمة ضيوف الرحمن

المحافظة على تراث المملكة اإلسالمي  2-3-1

 والعربي والوطني والتعريف به

ـ تعزيز الشخصية 1

 الوطنية

 ـ التحول الوطني2

 ـ خدمة ضيوف الرحمن3

 ـ جودة الحياة4

 التحول الوطني يتشجيع العمل التطوع 2-1-6

تعزيز قيم اإليجابية والمرونة وثقافة  3-6-2

 العمل الجاد بين أطفالنا

 جودة الحياة

 

 : ـ تنظيم الزيارات الداخلية والخارجية للمتحف والقبة الفلكية6

دّشن المعهد المرحلة الثانية من الزيارات لمتحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم، 

مخصصة للزيارات الداخلية لمنسوبي الجامعة، وقد قُسمت الى وكانت هذه المرحلة 

  .ب(،-مرحلتين )أ



أّما المرحلة )أ( فكانت للكليات والمعاهد العليا، وأّما )ب( فكانت لوكاالت الجامعة 

 والعمادات واإلدارات التابعة لها.

هـ وذلك 27/3/1440هـ إلى 5/2/1440وامتدت هذه المرحلة خالل الفترة من  

عاون مع الجهات الخدمية والفنية المساندة مشكورة وهي: إدارة الشؤون الفنية، بالت

وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة السالمة واألمن الجامعي، وإدارة العالقات العامة 

والمراسم، وإدارة الحركة، واإلدارة العامة للمرافق، ومطابع الجامعة، وإدارة اإلعالم 

ة لالستثمار،  كما ساند المعهَد في هذه المرحلة كل من مدينة الجامعي، واإلدارة العام

 الملك عبدهللا للطالبات وكلية اإلعالم واالتصال

وبانتهاء المرحلة الثانية بدأت المرحلة الثالثة من الزيارات، وكانت مخصصة للجهات 

 الخارجية، كالوزارات، والهيئات، والمنظمات، والمدارس، والجامعات.

وبعد ذلك تبدأ الجولة  الزيارة بتقديم نبذة عن إنشاء المعهد والمتحف، وعادةً تبدأ

بعرض فيلم تعريفي قصير في مسرح المتحف يبين تاريخ المعهد والمتحف ورؤيته 

ورسالته وأهدافه، ويعطي تصوراً عاماً عن مقتنياته، يلي ذلك جولة استطالعية على 

العرب والمسلمين في صناعة معروضات ومقتنيات المتحف والتي تبين إسهامات 

أدوات وآالت العلوم والتقنية وتطويرها في كثير من المجاالت كالفلك والطب 

 والهندسة والعمارة وغيرها من العلوم الطبيعية والتطبيقية.

 

 ـ تنظيم حفل تدشين المرحلة الثالثة لزيارات المتحف:7

وتدشين المرحلة الثالثة  أقام المعهد حفالً بهيجاً بمناسبة ختام المرحلة الثانية

لزيارات متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم، وقد حرص المعهد على توظيف 

وإبراز دورهما في تحقيق رؤية المملكة ناسبة في التعريف به وبالمتحف، هذه الم

2030. 

 وقد هدفت هذه الفعالية إلى ما يلي:

قيق رؤية المملكة ـ إشهار الصورة المتميزة للجامعة، وجهودها في تح1

 ، وبرامجها التنفيذية، من خالل تجديد الوعي برؤية المعهد وأهدافه ورسالته.2030

ـ نشر روح الحماس لدى منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس 2

 والموظفين والطلبة، ليكونوا شريكاً فاعالً مع المعهد في تحقيق رؤيته.



ي مرحلته الثانية والتي شملت ـ تكريم الجهات المتعاونة مع المعهد ف3

 الزيارات لجميع وحدات الجامعة.

ـ تدشين المرحلة الثالثة من مراحل المتحف بإتاحته للزيارات المنتظمة من 4

 خارج الجامعة.

 وتكّونت فقرات الفعالية مما يلي:

 ـ مقدمة ترحيبية.1

 ـ آيات من الذكر الحكيم.2

 ـ كلمة عميد المعهد.3

 ي بمتحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم.ـ عرض فيديو تعريف4

ـ تكريم الموظفين والمتدربين والمتطوعين والجهات المساندة لزيارات 5

 المرحلة الثانية.

 ـ الختام وشكر للحضور.6

بالقاعة  ، وقد أُقيمت هذ الفعاليّة في يوم األربعاء، الثامن من شهر جمادى اآلخرة

المدرجة في المتحف، و تولّى إدارة الفعاليّة عميد المعهد ومنسوبوه، والجهات 

 الخدمية المساندة، وشهد الحفل حضوراً بهيجاً من قيادات الجامعة وموظفيها. 

  :تفعيل وكالتين من وكاالت المعه ـ 8

خالل هذا كانت قيادات المعهد تقوم على عميد ووكيل واحد، وتّم بفضل هللا تعالى 

 العام تفعيل وكالة أخرى، فانبثق عن المعهد وكالتان:

، وتوصيف االستراتيجيةاألولى: وكالة التطوير والجودة، وهي تُعنى بإعداد الخطة 

 المهام، ومتابعة الخدمات المشتركة، وإدارة المشاريع.

والثانية: وكالة البحث العلمي، وتُعنى بكتابة الدراسات والمقاالت والمحتوى 

،  االستراتيجيةاإلعالمي، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، كما تُعنى بصنع الشراكات 

 وشؤون العالقات العامة، واإلشراف على زيارات المتحف.



التصال وكلية العلوم ـ فتح باب التطّوع، واستقطاب المتدربين من كلية اإلعالم وا9

 : االجتماعية

يُعاني المعهد كغيره من إدارات الجامعة من ُشّح القوى البشرية التي تنهض بأعماله، 

وتسهم في تحقيق تطلعاته، وتنفيذ برامجه، وقد تّم بفضل هللا تعالى خالل هذا العام 

كلية اإلعالم  فتح باب التطوع لالنخراط في تنفيذ أعمال المعهد،  من خالل التنسيق مع

واالتصال وكلية العلوم االجتماعية الستقطاب الطلبة المتدربين واإلفادة منهم في 

 أعماٍل أبرزها:

 ، تنظيم زيارات المتحف الداخلية والخارجية.

 ـ تنظيم الفعاليات والمحاضرات.

 ـ اإلشراف على موقع المعهد.

 ـ إعداد التصاميم للكتيّبات التعريفية.

 

 : ـ تعيين موظفات في القسم النسائي10

من النجاحات التي حقّقها المعهد في هذا العام استقطاب موظفات في القسم النسائي، 

وهي المرة األولى في تاريخه، وقد باشر ت أول موظفة عملها في التاسع من شهر 

 للطالبات.صفر، ثم التحق بالمعهد موظفتان أخريان، ومقّرهن في مدينة الملك عبد هللا 

ويُعدّ توظيف العنصر النسائي نقلةً نوعية للمعهد، ومساهمةً مهمة في تحقيق 

تطلعاته، وتنفيذ برامجه، وقد حفّز  وجوُد الموظفات على توسيع دائرة العمل في 

لم يقتصر ترتيب الزيارات على  -سبيل المثال-المعهد، ففي زيارات المتحف على 

ت خيوطه ليشمل العنصر النسائي أيضاً، ويقمن عنصر الرجال فحسب، وإنما امتدّ 

الموظفات بدورهن بالتنسيق مع الجهات الزائرة، ومصاحبة الزائرات في المتحف، 

اإلسهامات  هي إبرازو وتعريفهن بالمقتنيات، كلُّ ذلك في إطار تحقيق رسالة المعهد،

 العلمية للمسلمين ودورها الريادي في بناء الحضارة اإلنسانية.

 

 



 تنفيذ تجهيزات المتحف بالتنسيق مع الجهات الخدمية: ـ11

يحرص المعهد على أن تُقام أنشطته على اختالف أنواعها في مقّر المتحف، وقد 

 بالتجهيزات الداخلية والخارجية، وكان من أبرزها ما يلي: عامحظي هذا  ال

بالمتحف مع ـ تأسيس النقل الصوتي والمرئي، حيث ُربطت فعاليات القاعة الدرجة 

 القاعات النسائية في مدينة الملك عبد هللا للطالبات.

 الداخلية والخارجية . اإلنارةـ إصالح 

 ـ إصالح ما كان معّطالً من الشاشات .

 ـ تركيب لوحات إرشادية تقود الزّوار إلى المتحف.

 :ضم المتحف والقبة الفلكية للمعهد ـ 12

كانت الفكرة من إنشاء هذ المعهد أن يكون منطلقاً للدراسات العلمية لتاريخ العلوم، 

ومركزاً متخصصا في األبحاث والدراسات المتصلة بهذا الجانب وقد صدرت الموافقة 

 هـ، على إنشائه .1432 /11 /18المؤرخة في  54727السامية رقم 

فقة معالي مدير الجامعة هـ صدرت موا1439وفي األول من شهر ذي الحجة سنة 

السابق على تبعية متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم لمعهد تاريخ العلوم 

 العربية واإلسالمية ليكون هو الحاضنة العلمية لهذا المعلم الحضاري.

وبناًء على اعتماد فكرة إنشاء المتحف كان ال بّد من تحديد مكاٍن مناسب له، ووقع 

القبة الفلكية، لتميّزه في شكله المعماري والداخلي والخارجي،  االختيار على مبنى

 وسهولة الوصول إليه، ولتشابه وظيفته العلمية مع وظيفة القبة الفلكية.

ونظراً لكون المتحف داخل مبنى القبة الفلكية، وتأثّر المتحف بأي عمل إنشائّي 

ّرتين تنتظمان في عقد يطالها، جاءت الموافقة بضم القبة الفلكية للمتحف ليكونا د

 المعهد، وجعلهما جزءاً أساسيّاً من كل زيارة مقررة لهذا الصرح الحضاري.

 

 متابعة ملف طلب تغيير مقر المعهد:ـ 13

مقر المعهد الحالي في مبنى المؤتمرات، وهو ال يتناسب مع كثافة القوى البشرية 

ً التساع دائرة العمل، وقد قُّدمت طلبات سابقة  التي تتزايد كل فصل دراسي وفقا

لالنتقال إلى موقع آخر، ولكنها كانت محاوالت عديمة الجدوى، حيث أفاد المسؤولون 

في إدارة المشروعات بأن الجامعة ال يتوافر فيها مكان مهيّأ في الوقت الراهن، وبعد 



البحث وطول النظر جاءت فكرة توسعة المعهد بضم صالة البوفيه المجاورة له، وهي 

إلى سعادة مدير  هـ   (1440 /7 /10)  ارة االستثمار، وقد ُرفع طلب في تاريختتبع إد

الجامعة المكلف لعرض الموضوع على هذه اإلدارة الموقَّرة، ألخذ الموافقة من 

 جهتها؛ تمهيداً إلجراء بعض األعمال الهندسية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

 : تأمين ميزانية للمعهدـ 14

البرامج التي ينشط لها المعهد ترتيب الفعاليات والمحاضرات والندوات، من أبرز 

وهذه أمور تستوجب توفّر إيرادات ماّدية لتأمين ما يصاحب هذه األنشطة من دروع 

وشهادات وإهداءات ووسائل نقل وغيرها، وقد تّم بفضل هللا تعالى رفع سلفة مالية 

 ة.متبعة في الجامعللمعهد، وهي تسري عليها إجراءات السُّلف ال

 

 : ـ تحديث هوية المعهد15

 ويدخل في هذا اإلطار ما يلي:

 أـ تحديث األوراق الرسمية.

 ب ـ تحديث أوراق اإلحاالت.

 ج ـ تحديث بطاقات العمل للمنسوبين.

 د ـ تحديث لوحات المتحف الرشادية.

 ه ـ تحديث الفلم التعريفي للمتحف.

مع الجهات ذات العالقة، كإدارة التشغيل والصيانة، و ـ تحديث قائمة المهام للزيارات 

 والسالمة واألمن الجامعي، وإدارة الحركة.

ز ـ تحديث البنية التقنية )االتصاالت اإلدارية، انسياب، البريد الشبكي، تويتر، موقع 

 المعهد الرسمي(.

 :متنقل معرض المتحف العداد إلنشاء متحف اإلـ 16

ى إشهار الجانب المضيء من التاريخ اإلسالمي نشطت انطالقاً من حرص المعهد عل

مبادرة اإلعداد لمعرض المتحف المتنقّل في الوحدات التعليمية للجامعة، بإشراف من 



األولى التي الموظفين والمتدربين، وكانت عمادة البرامج التحضيرية هي الجهة 

 تحت شعار )ابتكاراتنا منبع نهضتنا(.احتضنت هذه الفعالية 

 

 

 


