
1 عدد فرباير2016  الجريدة الصغرية الشهرية

www.uinjkt.ac.id
Email : humas@uinjkt.ac.id

@Uin Syarif Hidayatullah  
    Jakarta fanspage
@uinjktofficial

Talk Centre أخبار الجامعة
عدد فرباير2016  الجريدة الصغرية الشهرية

مدح فضيلة اإلمام األكرب شيخ األزهر اإلسالم باندونيسيا

Grand Syaikh al-Azhar Prof. Dr. Ahmed Muhammad Ahmed El-Tayyeb dalam orasi 
perdamaian dan kemanusiaan di Auditorium Harun Nasution, Selasa (23/02). 

Foto: Dok.Berita UIN

قاعــة هــارون ناســوتيون، أخبــار الجامعة–إن اإلســالم واملجتمع املســلم يف اندونيســيا 

أصبــح ديانــة و يف نفــس الوقــت كان محيطــا اجتامعيــا الــذي اســتطاع ان يواكــب 

ــالم  ــة إىل ان اإلس ــن، باالضاف ــة الدي ــاة أصال ــع  مراع ــن م ــر الراه ــات الع متطلب

واملســلمني بهــذه الدولــة نجحــوا يف تفينــد صــورة املســلمني املتخلفــة و املشــوهة يف 

نظــر الغــرب وتصحيــح مفاهيمهــا ومســارها.  

ــب  ــد الطي ــد محم ــر أ.د. أحم ــيخ األزه ــرب ش ــام األك ــة اإلم ــك فضيل رصح بذل

ــة "هــاون ناســوتيون"  ــد يف قاع ــم اإلنســانية املنعق مبناســبة محــارضة الســام والقي

الكــربى بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه اإلســامية الحكوميــة بجاكرتــا يــوم الثاثــاء 23 

ــه:   ــه بقول ــري. وأضــاف فضيلت فرباي

"لقــد اختــار اللــه تبــارك وتعــاىل اندونيســية موطنــا ينبثــق منــه اإلســام الــذي 

ــه  ــه ومبادئ ــن وأصول ــراث الدي ــى ت ــا ع ــن ومحافظ ــعادة الداري ــامل بس ــد الع يناش

ــة  ــه الحديث ــايل ومتطلبات ــن الح ــات الزم ــع مقتضي ــيا م ــده متامش ــه وقواع وتعاليم

وبعبــارة اخــرى فيهــا الجمــع بــن األصالــة واملعــارصة وكلتاهام يتــم امتزاجهام بشــكل 

جيــد عــى الصعيــد الفــرد

والصعيد االجتامعي".

ــن 2010-2003  ــرة م ــر يف ف ــة األزه ــا لجامع ــه وكان رئيس ــار فضيلت ــام أش ك

مرصحــا بــأن هــذا املنطلــق للحفــاظ عــى األصالــة واالنفتــاح باملســتجدات كان ســببا 

ــم  ــراث القدي ــة اإلســامية وال ــد يف كشــف ســتار الثقاف ــذا البل لنجــاح املســلمن به

املكنــون املــوروث مبثابــة مصــدر املعــارف والقيــم والســلوك الفــردي واالجتامعــي يف 

مجــاالت الحيــاة اليوميــة الواقعيــة، ويف نفــس الوقــت مكــن االســام بهــذه الدولــة من 

تطويــر العلــوم والتقنيــات والتكنولوجيــا الحديثــة. 

كــام أكــد مــن جانــب آخــر." ان القــدرة عــى عمليــة الدمــج بــن العلــم والعمل 

ــوة  ــى الجف ــربى وتنح ــات الك ــاز الثقب ــى انج ــة ع ــذه الدول ــتطاعت ه ــان اس واإلمي

والثغــرة لتصــري احــدى الــدول املتقدمــة يف محيــط آســيا بــل تصبــح اندونيســا أســدا 

يف آســيا". 

 وقــال فضيلتــه مــن خــال محارضتــه " وقــد ردت اندونيســيا بهــذه اإلنجــازات 

ــات  ــاج وعقب ــز اإلنت ــتهاك وعج ــل واالس ــن الكس ــام دي ــارة ان اإلس ــبهة مث ــى ش ع

ــا  ــة تكــون اندونيســيا امنوذجــا مثالي للتقــدم االقتصــادي والســيايس، ويف هــذه اآلون

يعتــز بهــا األمــة ويفتخــر بهــا العــامل بأرسه بســبب حصولهــا عــى تطــورات االقتصادية 

املدهشــة وبصفــة خاصــة يف مناطــق رشق آســيا". 

كــام نبــه فضيلتــه املولــود بقنــا احــدى محافظــات جمهوريــة مــرص العربيــة 6 

ينايــر 1946 منبهــا بالعديــد مــن املعوقــات يف مجــاالت الحيــاة والواقــع املعيــش  التى 

يعانيهــا الدولــة ســواء كان ىف املجــال االقتصــادي ام الســيايس ام والطبيعــي، وهــذه 

األمــور التــى تحــدث يف غالــب األحيــان بحيــث توقــع يف األخطــار األمنيــة والصحيــة 

لســكان هــذه الــدول.

بجانــب ذلــك، طالــب فضيلتــه باالنتبــاه تجــاه الخطــر الــذي يتعــرض بهــم يف 

ــرة النزاعــات والزعزعــة والتغلــب  فقــدان قيمــة الســام واالمــن بســبب اتســاع دائ

لفئــة معينــة باســم الديــن مــام يــؤدى اىل البلبلــة السياســية وعــدم االســتقرار األمنــى 

ــة، وزادت  ــه املرشق ــه املســتنري وصورت ــة تســيئ ســمعة اإلســام ووجه وهــذه الحال

القضيــة ســوءا بكــرة الجرائــم والجنايــات واملعــارك واهــدار النفــوس  واالرواح وســفك 

الدمــاء باســم الديــن خاصــة االســام. 

وقــد قــام فضيلــة اإلمــام األكــرب شــيخ األزهــر أ.د. أحمــد محمــد الطيــب بزيــارة 

ــس حكــامء املســلمن "  ــدوري ملنظمــة " مجل ــة اندونيســيا مبناســبة امللتقــى ال دول

املنعقــد بجاكرتــا ، مــن فــرة 21-26 فربايــري كــام قــام بزيــارة الســيد رئيــس جمهوريــة 

اندونيســيا بالقــرص الجمهوريــى وعديــد مــن الجامعــات واملعاهــد الدينيــة فيهــا. 

ــه  ــة الل ــف هداي ــة رشي ــه يف جامع ــارضة فضيلت ــاء مح ــار اللق ــع االختي ووق

االســامية الحكوميــة كمقــر اللقــاء خطــاب الســام ليــدل عــى مكانــة العلــم ليكــون 

عمــودا وعنــرصا هامــا يف ارســاء بنــاء لحركــة الســام العاملــي كــام اكــد عميــد كليــة 

الدراســات االســامية والعربيــة د. حكمــة حســن " ان الديــن والعلــم يهــئ لبنــاء لبنــة 

القيــم االنســانية ولذلــك الجامعــة ال بــد مــن دفــع لتطويــر قيمــة الســام مــن خــال 

خدمــات جامعــة املثلثــة."

اتجاه جامعة رشيف هداية الله اإلسامية الحكومية إىل جامعة بحثية

ستمر يف الصفحة التالية....2
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ــول  ــان تتح ــة ب ــعى  الجامع ــة– تس ــار الجامع ــوتيون، أخب ــارون ناس ــة ه قاع

ــث  ــى البح ــد ع ــة تعتم ــة بحثي ــة علمي ــة اىل جامع ــة تعليمي ــن جامع ــا م اتجاهته

والدراســة، وتقويــة أنشــطة أعضــاء هيئــة التدريــس العلميــة والبحثيــة ونرشهــا يف 

ــة. ــري املطلوب ــدى املعاي ــون اح ــة تك ــة والدولي ــات املحلي ــات والدوري املج

كــام رصح بــه رئيــس الجامعــة الســيد أ. د. ديــدى رشــادى حيــث قــام بعرضــه 

نائــب الرئيــس لشــؤون الطــاب الســيد أ. د. يــران رزق، م. س. إ يف حفلــة الخريجــن 

للدفعــة 99 وذلــك يــوم األحــد )2/21( قائــا :" الجامعــة تتجــه مــن جامعــة تعليميــة 

اىل جامعــة بحثيــة."

ــق دور الجامعــات  ومــن جانــب ســيادته، اشــار ان هــذا االتجــاه ألجــل تحقي

ــل ان  ــن نتأم ــة، "نح ــة والدولي ــتوى العاملي ــة ذات مس ــامية كجامع ــة واالس الوطني

ــة االخــرى".  ــات العاملي ــع الجامع ــا م نتكاف

وان تكويــن الجامعــة التــي تعتمــد عــى البحــوث ال يســتغنى عنهــا اآلن نظــرا 

مليــول الجامعــات العامليــة تتجــه اىل مثــل هــذا املحــور وتتطلــب مــن الجامعــة مزيــد 

ــاج املخرجــات ذات  ــة يف اداء البحــوث والدراســات وتهــدف أيضــا إىل انت مــن العناي

كفــاءة وخــربة متخصصــة يف مجــال معــن.

ــة مســاعدة  ــن بيئ ولتحقيــق الغــرض املذكــور، فــان الجامعــة تســعى يف تكوي

لذلــك، بزيــادة امليزانيــة التــى تــرصف للبحــوث املحليــة والدوليــة واعطــاء الخصــص 

الدراســية الكافيــة واملناســبة حيــث مكنتهــم مــن اداء واجــب البحث. ومــن امللحوظ، 

ــن  ــادل 30 % م ــرصف حــواىل 30 ملياريع ــة ت ــان الجامع ــداريس 2016 ف ــام ال ان االع

ــب  ــث. بجان ــامل البح ــدة أع ــى لع ــى الوطن ــم العالي ــراء التعلي ــل اج ــة متوي ميزاني

ــة  ــا لجن ــة البحــوث والنــرش فقــد شــارك فيه ــي عقدهــا لجن ــة الت البحــوث الروتيني

الخدمــات االجتامعيــة مــن خــال اعــامل البحــث الدوليــة املشــركة وزيارة االســتاذية.

و مــن ناحيــة خصــص التدريــس، فــان الجامعــة تعــد نفســها لتحقيــق خصــص 

التعليــم املعتمــدة عــى البحــوث باالضافــة إىل أداء التعليــم والخدمــات االجتامعيــة.

وقــد ســبق ان اكــد ســيادته، ان اعضــاء هيئــة التدريــس بهــذه الخصــص 

ــة  ــات القومي ــورة يف الدوري ــوث املنش ــات البح ــج مخرج ــتطاع ان ينت ــة اس التعليمي

والدوليــة املعرفــة اكــر واكــر مــام كان ســابقا، وميكــن للمــدرس بهــذا النظــام اداء 

ــوث.  ــة البح ــص لعملي ــن الخص ــى م ــط واملتبق ــن فق ــدة خصت ــم مل التعلي

ــاىن  ــات ويع ــان بعــض املدرســن يواجــه عقب ــا، ف ــه حالي وبالنظــام املعمــول ب

ــى  ــس وتولي ــص التدري ــغله بخص ــرا لش ــي نظ ــث العلم ــة البح ــكات يف عملي مش

ــة  ــت نتيج ــى كان ــب فبالتالي ــؤدى اىل التع ــام ي ــة م ــمية واالجتامعي ــب الرس املناص

ــة.  ــري مقنع البحــث غ

ويف بــادئ االمــر، فــان الجامعــة منــذ هــذا العــام تهــدف اىل نــرش 300 مقالــة 

للمدرســن بالجامعــة املنشــورة يف الدوريــات العامليــة املعتمــدة، و وقــد متــت نــرش 

154 مقالــة التــى نــرشت يف الدوريــات املشــابهة.

الجامعة تخرج عدد 1371 خريج جديد
ــة تنصيــب ا لخريجــن  ــم عملي ــار الجامعــة– وقــد ت قاعــة هــارون ناســوتيون، أخب

ويبلــغ عددهــم 1371 يف مراحــل الجامعيــة واملاجســتري والدكتــوراة يومــى الســبت 

واالحــد )20-2/21(  بقــرار الرئيــس رقــم: 76 ســنة 2016 يف شــأن الخريجــن واملتفوق 

للدفعــة 99 بالجامعــة. 
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ــم اىل  ــل عدده ــة وص ــة الربي ــن كلي ــن كان م ــر الخريج ــجل اك ــرار يس والق

786 ملرحلتــى الليســانس واملاجســتري ويليــه كليــة العلــوم والتكنولوجيــا 102 خريــج 

ــج   ــون 72 خري ــة والقان ــة الرشيع ــم كلي ــج ، ث ــارة 87 خري ــاد والتج ــة االقتص وكلي

وكليــة الدعــوة 70 خريــج والطــب 59 خريــج و علــم النفــس 52 خريــج مثــل االداب 

ــة  ــا باضاف ــج 12 خريج ــامية خري ــات االس ــج و الدراس ــة 23 خري ــة والسياس واللغ

ــوراة 17  خريجــا. ــى التخصــص املاجســتري والدكت املتخرجــن ملرحلت

ــبة  ــن، و بالنس ــن الخريج ــن املتفوق ــدد م ــرج ع ــل التخ ــري يف حف ــد اخت وق

ــة  ــات نيتج ــة الدراس ــا )كلي ــان فرامت ــادي رمض ــن افريي ــة االوىل ع ــة الجامعي ملرحل

3،66( و انديتــا نــور يــاين )مــن كليــة علــوم السياســية واالجتامعيــة: 3،78 ( وصفــا 

ويديــاىن )كليــة علــم النفــس: 3،86 ( ورزقــي ارسيــاين فوتــري )كليــة الطــب والعلــوم 

ــة االداب واالنســانية: 3،69(  ــاكلة )كلي ــري س ــدى نســايوف فك ــة:3،53 ( وان الصحي

وســفتياين صالحــة )كليــة التجــارة : 3،70 (واايــن اينــاوايت )كليــة التكنولوجيــا 

واملعلومــات: 3،85 ( و اللــو وردا )كليــة الدعــوة: 3،86 ( وآنســة )كليــة الربيــة: 3،87 

ــون: 3،87 ( .  ــة والقان ــة الرشيع ــو )كلي ــدو نوكره ( ورينال

وكانــت حفلــة التخــرج لهــذه الدفعــة تحمــل شــعارا بعنــوان " نحــو جامعــة 

بحثيــة " وحــر يف هــذه املناســبة وزيــر شــؤون القــرى والريــف واملناطــق املتخلفــة 

الســيد مــروان جعفركــام يقــام تنصيــب عميــد كليــة الطــب أ. د. عــارف ســومانرى 

س.ك. م. كأســتاذ  )Professor( فيمجــال العلــوم الصحيــة الطبيعيــة. 

ــام  ــل للقي ــع املراح ــن جمي ــن م ــن الخريج ــه م ــس يف محارضت ــب الرئي وطل

بالــدور البــارز يف وســط املجتمــع كــام ناشــد بالحفــاظ عــى هويــة االســام كفاصــل 

بينهــم وبــن الخريجــن مــن الجامعــات االخــرى. 

ــة أ.  ــة بالجامع ــس الجامع ــت، كان ســكريتري الســنات أو مجل ــس الوق ويف نف

ــة،  ــادرة يف مجــاالت االعــامل واالبداعــات العلمي ــع الخريجــن باملب د. ســوويطو دف

وكالخريجــن فانهــم مطالبــون بتقديــم اى اقراحــات بنــاءة لتطــور الجامعــة الذيــن 

تخرجــوا منهــا. 

و يف طــرف آخــر، كان الســيد الوزيــر طلــب مــن الخريجــن بالعــودة اىل القــرى 

لتقويــة القيــم االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، ويف رأيــه، ان الخريــج 

مطالــب بــاداء دوره الهــام يف حركــة ترقيــة  القــرى يف البلــد، وابــداء االفــكار وادالء 

ــا منيعــا للحضــارة  ــي تكــون حصن االحراعــات املســتجدة مــع مراعــاة الســلوك الت

ورصيــد التطويــر للقــرى واألريــاف. 

كــام طالــب ســيادته، باملشــاركة مــن الجامعــة وخريجيهــا واهتاممهــا بشــأن 

القــرى والريــف حتــى ال يتســبب اىل ارتفــاع عــدد اخصاء الفقــر يف املســتوى الوطنى.

Foto Samsudin

Klik!

Para pengantar wisudawan antusias menonton acara wisuda sarjana ke 99 secara 
langsung melalui TV besar yang disediakan panitia di depan gedung Auditorium 
Harus Nasutian, Sabtu-Minggu (21-22/02). 1371 wisudawan dilantik dalam 
wisuda tersebut.
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3 عدد فرباير2016  الجريدة الصغرية الشهرية

الجامعة تخرج عدد 1371 خريج جديد
قاعــة هــارون ناســوتيون، أخبــار الجامعــة– وقــد تــم عمليــة تنصيــب ا لخريجــني 

ويبلــغ عددهــم 1371 يف مراحــل الجامعيــة واملاجســتري والدكتــوراة يومــى الســبت 

واالحــد )20-2/21(  بقــرار الرئيــس رقــم: 76 ســنة 2016 يف شــأن الخريجــني 

واملتفــوق للدفعــة 99 بالجامعــة. 

ــة وصــل عددهــم اىل  ــة الربي ــن كلي ــر الخريجــن كان م ــرار يســجل اك والق

786 ملرحلتــى الليســانس واملاجســتري ويليــه كليــة العلــوم والتكنولوجيــا 102 خريــج 

ــج   ــون 72 خري ــة والقان ــة الرشيع ــم كلي ــج ، ث ــارة 87 خري ــاد والتج ــة االقتص وكلي

وكليــة الدعــوة 70 خريــج والطــب 59 خريــج و علــم النفــس 52 خريــج مثــل االداب 

ــة  ــا باضاف ــج 12 خريج ــج و الدراســات االســامية خري ــة والسياســة 23 خري واللغ

املتخرجــن ملرحلتــى التخصــص املاجســتري والدكتــوراة 17  خريجــا.

ــبة  ــن، و بالنس ــن الخريج ــن املتفوق ــدد م ــرج ع ــل التخ ــري يف حف ــد اخت وق

ــة الدراســات نيتجــة  ــا )كلي ــادي رمضــان فرامت ــة االوىل عــن افريي ــة الجامعي ملرحل

3،66( و انديتــا نــور يــاين )مــن كليــة علــوم السياســية واالجتامعيــة: 3،78 ( وصفــا 

ويديــاىن )كليــة علــم النفــس: 3،86 ( ورزقــي ارسيــاين فوتــري )كليــة الطــب 

والعلــوم الصحيــة:3،53 ( وانــدى نســايوف فكــري ســاكلة )كليــة االداب واالنســانية: 

3،69( وســفتياين صالحــة )كليــة التجــارة : 3،70 (واايــن اينــاوايت )كليــة التكنولوجيــا 

واملعلومــات: 3،85 ( و اللــو وردا )كليــة الدعــوة: 3،86 ( وآنســة )كليــة الربيــة: 3،87 

ــون: 3،87 ( .  ــة الرشيعــة والقان ــدو نوكرهــو )كلي ( ورينال

وكانــت حفلــة التخــرج لهــذه الدفعــة تحمــل شــعارا بعنــوان " نحــو جامعــة 

بحثيــة " وحــر يف هــذه املناســبة وزيــر شــؤون القــرى والريــف واملناطــق املتخلفة 

الســيد مــروان جعفركــام يقــام تنصيــب عميــد كليــة الطــب أ. د. عــارف ســومانرى 

س.ك. م. كأســتاذ  )Professor( فيمجــال العلــوم الصحيــة الطبيعيــة. 

ــام  ــل للقي ــع املراح ــن جمي ــن م ــن الخريج ــه م ــس يف محارضت ــب الرئي وطل

بالــدور البــارز يف وســط املجتمــع كــام ناشــد بالحفــاظ عــى هويــة االســام كفاصــل 

بينهــم وبــن الخريجــن مــن الجامعــات االخــرى. 

ويف نفــس الوقــت، كان ســكريتري الســنات أو مجلــس الجامعــة بالجامعــة أ. 

د. ســوويطو دفــع الخريجــن باملبــادرة يف مجــاالت االعــامل واالبداعــات العلميــة، 

وكالخريجــن فانهــم مطالبــون بتقديــم اى اقراحــات بنــاءة لتطــور الجامعــة الذيــن 

تخرجــوا منهــا. 

و يف طــرف آخــر، كان الســيد الوزيــر طلــب مــن الخريجــن بالعــودة اىل القرى 

لتقويــة القيــم االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، ويف رأيــه، ان الخريــج 

مطالــب بــاداء دوره الهــام يف حركــة ترقيــة  القــرى يف البلــد، وابــداء االفــكار وادالء 

ــا منيعــا للحضــارة  االحراعــات املســتجدة مــع مراعــاة الســلوك التــي تكــون حصن

ورصيــد التطويــر للقــرى واألريــاف. 

كــام طالــب ســيادته، باملشــاركة مــن الجامعــة وخريجيهــا واهتاممهــا بشــأن 

ــتوى  ــر يف املس ــاء الفق ــدد اخص ــاع ع ــبب اىل ارتف ــى ال يتس ــف حت ــرى والري الق

ــى. الوطن
التعاون بني جامعة رشيف هداية الله ووزارة شؤون 

القرى والريف واملناطق املتخلفة

ــه  ــة الل ــف هداي ــة رشي ــت جامع ــار الجامعة-أقام ــوتيون، أخب ــارون ناس ــة ه قاع

ووزارة شــؤون القــرى والريــف واملناطــق املتخلــف بعقــد التعــاون وتوقيــع اتفاقيــة 

التعــاون ملــدة 4 ســنوات قابلــة للتجديــد، وارتفــع مســتوى االنتــاج يف الحــرم 

ــة.  ــة املطلوب ــات االجتامعي ــب الخدم ــة الداء واج ــي بالجامع ــي االكادمي الجامع

وقــال الســيد الوزريــر" مــن مضامــن وظائــف اعضــاء هئيــة التدريــس 

ــوزارة  ــة وال ــل الجامع ــاون تتأم ــذا التع ــات وبه ــوث والخدم ــام البح ــى قي الجامع

ــع."  ــاء املجتم ــب لبن ــا اىل جن ــف جنب تتكات

ويف الوقــت ذاتــه، متنــى الســيد الوزيــر مــروان جعفــر ان ميتــد مثــل التعــاون 

وال يتوقــف كــام يتوقــع ســيادته بــه وجــود املشــاركة الفعالــة واملســاهمة املكثفــة 

مــن أجــل بنــاء املجمتــع ورفــع مســتوى رفاهيــة القــرى املتخلفــة باندونيســيا."

ومــن طــرف رئيــس شــؤون التعــاون الســيد الدكتورانــدوس راســخن م.أ أشــار 

ــل،  ــن طوي ــذ زم ــة من ــبقت املحاول ــد س ــوزارة ق ــة وال ــن الجامع ــاون ب اىل ان التع

ويف رأس الســنة الجاريــة كان رئيــس الجامعــة يقابــل الســيد وزيــر شــؤون القــرى 

ــرام مذكــرة  واملناطــق املتخلفــة وجــرى بينهــام الحديــث حــول عقــد التعــاون واب

التفاهــم يف شــأن تطويــر التعليــم العــايل يف املناطــق املتخلفــة.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far 
SE SH MM M.Si (kanan) dan Rektor Prof Dr Dede Rosyada, MA (kiri) sepakat 
menekan kerjasama di Auditorium Harus Nasution, Minggu (21/02). Fokus 
kerjasama berdurasi empat tahun (2016-2019) ini adalah pengembangan bidang 
pendidikan, penelitian dan pengembangan desa tertinggal.

HERMANUDIN

مركــز الدراســات والبحــوث والنــر بالجامعــة تضــع 

13،9 مليــار ميزانيــة ألنشــطة البحــوث

ــوث  ــات والبح ــز الدراس ــة- مرك ــار الجامع ــة الجامعة،أخب ــى رئاس مبن

والنــرش بالجامعــة تحــدد ميزانيــة بلــغ اىل 13،9 مليــار يف ميزانيــة 

العــام 2016 وســيتم رصفهــا وتوزيعهــا لعــدد 328 خطــة البحــث 

املقدمــة اليهــا كــام حــدد املركــز يف تســع وحــدات البحــث والدراســة.

كــام اكــد مديــر مركــز الدراســات والبحــوث والنــرش الســيد 

وحــدى املاجســتري يف مبنــى رئاســة الجامعــة الــدور الثالــث يــوم 

الثاثــاء )2/9( وقــال ســيادته ان للمــدرس ميكنــه ان يقــدم خطــة 

البحــث اىل املركــز يف فــرة مــن 14 ينايــر حتــى 20 فربايــر 2016.

ملــن يريــد مــن التفصيــل الجــراء عمليــة البحــث والدراســات ان 

http://puslitpen.uinjkt.ac.id يــزور املوقــع عــى شــبكة االنرنــت

ومــن مجمــوع الخطــط املقدمــة يتــم توزيعهــا اىل تســعة أنــواع 

منهــا: البحــوث للمبتدئــن عددهــا 50 بحثــا مببلــغ 10 مليــون، وبحوث 

لتطويــر وتنظيــم الجامعــة 50 خطــة عليهــا مبلــغ 25 مليــون، وتطويــر 

ــة  ــون، وبحــوث لرقي ــا 50 ملي ــوم 50 خطــة وعليه ــح العل ــن تلقي تقن

الدراســات االســامية 50 خطــة مببلــغ 50 مليــون وتنميــة حقــوق 

الــروة العلميــة واملــوارد البرشيــة بعــدد 30 خطــة ومبلغهــا 50 مليــون 

ــة عددهــا  ــوك واملؤسســات املالي ــع والبن ــن املصان ــاون ب ــة التع وترقي

30 خطــة مببلــغ 50 مليــون وتطويــر يف شــأن التعــاون بــن الجامعــات 

بعــدد 5 خطــط مببلــغ 70 مليــون والتعــاون بــن الجامعــات العامليــة 

13 خطــة مببلــغ 200 مليــون.
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29 قسم بالجامعة تسجل إلجراءات 

االعتامد

الجامعــة، أخبــار الجامعــة عــى االنرتنــت- يف حــدود ســنة 2016، تقــوم الجامعــة 

http:// باعتــامد 29 قســم املوزعــة بالكليــات، وبيانــات الــواردة يف املوقــع التــايل

lpjm.uinjkt.ac.id يــوم الثالثــاء )2/9( تتضمــن مــن تجديــد االعتــامد و اعــادة 

االعتــامد وتقديــم التســجيل الجديــد لالعتــامد. 

ــت  ــم كان ــامده، 24 قس ــيتم اعت ــذي س ــام ال ــن 29 قس ــن ب ــل، م وبالتفصي

اقســاما قدميــة التــي تلــزم باعــادة التســجيل، بينــام 5 أقســام اخــرى تعتــرب أقســاما 

جديــدة وهــي قســم الجنايــات الليســانس وقســم السياســة الليســانس واللييســانس 

ــة  ــم االذاع ــتري قس ــامية واملاجس ــوك االس ــتري للبن ــال واملاجس ــة االطف ــم تربي قس

االســامية.

كــام يكــون هنــاك اقســام تلــزم تجديــد االعتــامد وهــي قســم التجــارة 

ــة اللييســانس و قســم االحــوال الشــخصية الليســانس و قســم املحاســبات  الزراعي

الليســانس وكليــة الدراســات اإلســامية و قســم اقتصــاد التنميــة الليســانس و قســم 

ــة الليســانس. ــدويل الليســانس و قســم املكتب االتصــال ال

باضافــة اىل االقســام االخــرى مثــل قســم علــوم السياســة و قســم الجنايــات 

السياســية الليســانس وقســم سياســة الدعــوة و قســم الرياضيــات و قســم املعامات 

و قســم الربيــة اإلســامية و قســم تربيــة اللغــة العربيــة و قســم تنميــة املجتمــع 

االســامي و قســم مقارنــة املذاهــب و قســم علــوم النفــس و قســم االداب 

ــة. االنجليزي

ــخ  ــامد وهــي قســم التاري ــة االعت ــون 9 أقســام اخــرى يجــرى عملي ــام تك ك

والحضارة االســامية و قســم علوم االجتامعية و قســم الســيولوجيا و قســم الرجمة 

و قســم تكنولوجيــا املعلومــات و قســم البنــوك االســامية املاحســتري)اعتامد جديــد( 

و قســم االذاعــة االســامية )اعتــامد جديــد( و قســم الجنايــات و قســم السياســة 

)اعتــامد جديــد( .

ووحــدة ضــامن الجــودة بالجامعــة مل تحــدد اقــى املــدة لاجــراءات االعتــامد 

كــام يرجــو مــن الكليــات واألقســام املشــاركة واملتابعــة وتجهيــز املســتلزمات لذلــك 

الحتــامل وجــود االختــاف يف العمليــة. 

كان مديــر وحــدة ضــامن الجــودة الســيد رسور يقــول ان مــن جانبــه يدعــم 

تخطيــط اعتــامد عــام 2016 كــام أكــد ســيادته بدعــم وتشــجيع هــذه الخطــة مــن 

أجــل تحقيــق ضــامن جــودة التعليــم العــايل بالجامعــة. 

وقــد طالــب الســيد رئيــس الجامعــة مســبقا مــن الوحــدة بتقديــم وتطويــر 

ــامن  ــل لض ــة الدلي ــة مبثاب ــودة بالجامع ــام املوج ــكل االقس ــامد ل ــراءات االعت اج

ــور.  ــم املذك ــة يف القس ــودة التعلمي الج

كــام نرجــو بالحفــاظ بالنســبة لاقســام التــي حصلــت عــى نتيجــة أ وتحســن 

نتيجــة ب اىل أ وهكــذا.

ــة  ــني جامعــة رشيــف هداي ــع مذكــرة التفاهــم ب توقي

ــادو  ــة من ــا و جامع ــة بجاكرت ــالمية الحكومي ــه االس الل

ــوالوييس  ــرة س ــة بجزي ــالمية الحكومي االس

قامــت جامعــة منــادو االســامية الحكوميــة وجامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية 

ــم  ــر التعلي ــال تطوي ــام يف مج ــاون بينه ــرة التع ــع مذك ــا بتوقي ــة بجاكرت الحكومي

ــة التدريــس والبحــوث  ــادل الطلبــة ومســاعدة أعضــاء هيئ العــايل يشــمل عــى تب

ــدى  ــيد أ.د. دي ــن الس ــن الجامعت ــس كل م ــك رئي ــام بذل ــرش، وق ــات والن والدراس

رشــادى رئيــس  جامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية الحكوميــة بجاكرتا والســيدة 

ــادو االســامية الحكوميــة. ــاال رئيســة جامعــة من ــا غونبيب د. روكمين

عقد اجتامع القيادات بالجامعة

قاعــة هــارون ناســوتيون، أخبــار الجامعــة- تعقد الجامعــة اجتامعها للقيــادات الجامعية 

عــام 2016 يومــي االربعــاء والخميــس )10-2/11(  وكان موضــوع االجتــامع "نحــو تقويــة 

الجامعــة يف مســرية التحــول اىل الجامعــة البحثيــة" بحيــث تتنــاول قضايــا ذات أهميــة 

بالغــة يف تطويــر الجامعة يف املســتقبل.

ويف كلمتــه، كان رئيــس الجامعــة اشــار توفيــق رآى مــن كافــة األطــراف والــرأى من 

أجــل بنــاء الجامعــة وترقيتهــا ســواء كان يف شــأن تنفيذ االنشــطة عــام 2016 أو تخطيطها 

2017 لعام 

وبالنســبة لاجتــامع، فــان الرئيــس طرح عــدة القضايــا ذات أهميــة قصوى تتطلب 

عنايــة مكثفــة مــن طــرف الجامعــة واملســؤولن بهــا لتدعم مســريتها من جامعــة تعتمد 

عــى التعليــم اىل جامعــة تعتمــد عــى البحــوث والدراســات وذلــك الجــل االعــراف مــن 

العــامل مــن ناحيــة شــؤون أكادمييــة وتعليمية وهيئــة التدريــس والخريجن. 

واشــار ســيادته بــان الجامعــة يف العــام وضــع ميزانيــة بقــدر 30 مليار حيــث يرتفع 

100 مــن مائــة مقارنــا بالســنة املاضيــة التــى ســيتم توزيعهــا ورصفهــا يف كافــة انــواع 

البحــوث والدراســات املتاحــة.

والهــدف منــه إخــراج املخرجــات املعرفــة وتنــرش يف الدوريــات العامليــة املعتمــدة 

وتحظــى بالشــهادة للــروة العلميــة، وقضيــة اخــرى التــي تحس بهــا القيــادات بالجامعة 

ــة مــن الجامعــة املعتمــدة عــى  ــة املقنن رغبتهــا يف الحصــول عــى الجامعــة الحكومي

الخدمــات العامــة والنوعيــة االوىل تتطلــب حريــة الجامعة وتطويــر الجوانــب االكادميية 

واملؤسســية فيــام بعد مســتقبا.

ــب أخــر، كان رئيــس لجنــة االجتــامع الســيد الدكتورانــدس ســوبرجا  ويف جان

املاجســتري اضــاف اىل ان االجتــامع الحــايل يتنــاول اربعــة محــاور اساســية وهــي: عمليــة 

التقريــر والحســابات لعــام 2015 وخطــة ميزانيــة عــام 2016 وعــرض االنشــطة الجامعية 

2016 ووضــع االســس واملبــادى لتطويــر الجامعــة عــام 2017-2021 وذلــك كلــه الجــل 

توحيــد الــراى والهــدف النجــاح انشــطة الجامعــة 2021-2017 

وأضــاف مديــر شــؤون التخطيط واملاليــة بالجامعــة، ان الجامعة تهــدف اىل تصوير 

واضــح حــول نتائــج الشــغل ســنة 2015 وتخطيط تنفيــذ األنشــطة والربامج عــام امليزانية 

2016 و تخطيــط مبــادئ الخطــة لتطويــر وتنميــة الجامعــة عــام 2017-2021 مــن اجــل 

تحقيــق امنيــة الجامعــة لتحصــل عى درجــة الجامعــة الحكومية املعتمــدة املقننة.  
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تنصيب االستاذ يف تخصص الصحة الطبيعية 

Pengukuhkan Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes. sebagai Guru Besar 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) bidang Ilmu Kesehatan 
Lingkungan dalam Sidang Senat dan Wisuda Sarjana UIN Jakarta ke-99 di 
Auditorium Harun Nasution, Ahad (21/02). Pengukuhan ditandai dengan 
prosesi penyematan toga guru besar oleh Rektor Prof. Dr. Dede Rosyada MA.

Foto  Hermanudin

قاعــة هــارون ناســوتيون، أخبــار الجامعــة- عقــدت الجامعــة حفلــة تنيصيــب أ. د. 

عــارف ســومنرتي س ك م، كأســتاذ بكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة يف تخصص الصحة 

الطبيعيــة وذلــك يف جلســة مجلــس االســاتذة والحكــم بالجامعمــة املنعقــدة يف قاعــة 

هــارون ناســوتيون الرئيســية بوضــع املراســم الخاصــة بــه يســلمها رئيــس الجامعــة.

ــرة 2019-2015  ــة لف ــوم الصحي ــة الطــب والعل ــد كلي ــه، كان عمي ويف محارضت

عــرض محــارضة علميــة تحــت العنــوان:  

ــري مــن  ــا كث ــوع يتعــرض منه ــذا الن ــة به ــت هــذه الفــريوز او الجرثوم ــا زال وم

ــور مبــرض الحمــى  ــدى الجمه ــروف ل ــد وهــو املع ســكان البل

ــرض يف  ــذا امل ــار ه ــطس ان انتش ــا 8 اغس ــود بجاكرت ــتاذ املول ــار االس ــام اش ك

اندونيســيا يعــد اكــر واوســع باملقارنــة مــع دولتــى ماليزيــا وســنغافورا، حيــث وضعتــا 

عــددا مــن القوانــن الشــديدة والائحــة الفعالــة مــن اجــل القضــاء عى املــرض وضغظ 

انشــاره يف وســط املجتمــع .

ــج  ــن  نتائ ــيبا م ــرض يف اندونس ــرض للم ــن يتع ــدد م ــاع ع ــرف ارتف ــام يع ك

االحصــاءات والدراســات والبحــوث وذكــرت عــدد 3882 قضيــة ســنة 2015 وتــويف منها 

100 نســمة برغــم انحقــاض عــدد املصابــن ســنة 2014 بحيــث وصــل املصابــون اىل 

عــدد 7244 مصابــا وتــويف منهــا 197 نســمة مــع كــرة أالف حيــث تعــرض املجتمــع 

مــن مخاطــر هــذا املــرض كــام رصح بــه خريــج جامعــة جونــت بتوكيــو يابــان عــام 

ــة . 2011 املاضي

ــة  ــة بســبب حرك ــرض الحمــى الدموي ــج انتشــار م ــت تتاي ــه، كان و يف ماحظت

ــم  ــا ال تتعــدى اال الهجــوم عــى البعــوض وليســبت الجراثي ــة النه ــة غــري كافي الوقاي

امللصقــة بهــا.

واذا اســتعملت الطريفــة العاديــة كانــت اندونيســيا تتعــرض للخطــر من انتشــار 

هــذا املــرض وخاصــة ان وزارة الصحــة رصحــت يف ســنة 2015 بان املحافظــات واالقاليم 

كانــت موطنــا للتوليــد واالنتشــار بنســبة 90 % ونظــرا لاخطــار الجســيمة فــا بــد مــن 

حركــة الوقايــة والعــاج املكثــف والخطــوات الواضحة. 

ــش  ــط املعي ــة  يف املحي ــة اســتهاك املــوارد الصحي كــام طــرح ســيادته اىل حرك

والبيئــة الطبيعيــة ســواء كانــت املــوارد الطبيعيــة او املــوارد املتصنعــة او املســاعدات 

ومســتلزماتها االخــرى، ومنهــا تفعيــل دور مركــز الصحــة املوحــد وتكويــن بيئــة صحيــة 

وحركــة اســلوب الحيــاة النظيفــة مــن خــال النباتــات كوقايــة مــن املــرض.

كــام توقــع الرئيــس الســيد أ. د. الســيد ديــدى رشــادى ان هــذه التجربــة تدفــع 

اعضــاء هيئــة التدريــس النتــاج االبداعــات واملكتشــافات كــام تعتــز الجامعــة بتطويــر 

ــذه  ــة به ــع مســتوى االكادميي ــن اجــل رف ــة م ــوم الكوني ــات االســامية  والعل الدراس

الجامعــة.

قسم مهنة الصيدلة بالجامعة تبدأ بقبول الطلبة الجدد

ــة الطــب  ــدأت كلي ــار الجامعــة- ب ــة، أخب ــوم الصحي ــة الطــب والعل مبنــى كلي

والعلــوم الصحيــة قســم الصيدلــة بقبــول الطلبــة الجــدد عــام 2015-2016 بعــد 

حصــول القســم عــى ترصيــح التنفيــذ وللدفعــة االوىل ســيتم قبــول 65 طالــب.

ــام  ــم: 88 ع ــة رق ــس الجامع ــرار رئي ــى ق ــاءا ع ــدد بن ــة ج ــول طالب وقب

ــوم  ــة الطــب والعل ــة بكلي ــان املشــاركن الناجحــن بقســم الصيدل 2016 يف ش

الصحيــة املــؤرخ 18 فربايــري 2016 وبذلــك لهــم مســتحقات كــام اكــد بــه 

ــس )2/18( ــوم الخمي ــس ي الرئي

الكليــة قــررت عــدة الــرشوط االداريــة واالكادمييــة التــي يجــب توافرهــا 

للمرشــخ بجانــب ان يكــون املتقــدم خريــج الصيدلــة عــى االكــر ســنتن ونجــح 

ــا  ــة والتكنولووجي ــة املتخصصــة بالصيدل ــواد االجباري ــول يف امل ــان القب يف امتح

الصيدليــة وبيولوجيــا وكميــاء.

ــة  ــن متابع ــون ع ــم معف ــذا القس ــوا له ــن تقدم ــؤالء الذي ــبة له وبالنس

امتحــان القبــول العــادى ومــن 65 متقــدم تــم اخيتارهــم 18 مرشــخ النضــامم 

ــج. هــذا الربنام

كــام يشــرط للمتقــدم بالحصــول عــى درجــات التخــرج املعينــة املعتمدة، 

مرحلــة الليســانس صيدلــة املعتمــد أ و ب عليــه ان يحــص عــى نتيجــة ال يقــل 

عــن 2،5 وبينــام املعتمــد بـــ ج عــى االقــل التقديــر 2،75 واملتقــدم يجــب بــان 

ــخ  ــن تاري ــنتن م ــاري س ــل 450 الج ــى االق ــة ع ــة  معرف ــاءة لغوي ــك كف ميتل

التســجيل. 

ويف ســجات أخبــار الجامعــة، ان افتتــاح هــذا الربنامــج او القســم يضيــف 

ــض  ــوم التمري ــة وعل ــة طبي ــم تربي ــح قس ــد ان فت ــب بع ــة الط ــام بكلي اقس

ــة. ــة والصيدل ــة االجتامعي والصحي

امتحان قبول واختبار املوظفني غري الحكومي
ــف  ــول توظي ــان قب ــة امتح ــت الجامع ــار الجامعة-اقام ــوتيون، أخب ــارون ناس ــة ه قاع

املــدرس غــري الحكومــي أو مــدرس عقــد لعــدد 104 مشــارك ومتقــدم وذلــك يــوم الثاثاء 

)3/2( وســوف يتــم توزيعهــا يف 41 مقعــد للمــدرس املعــار غــري الحكومــي يف 25 قســام 

باحــدى عــرشة كليــة والدراســات العليــا.

كــام اشــارت مديــرة قســم شــؤون االدارة العامــة والتوظيــف الســيدة الدكتورانــد 

ريتــى اندراســيه ان اجــراءات امتحــان التأهيــل تعتــرب وحــدة من وحــدات اختيــار أعضاء 

هيئــة التدريــس وفــق القانــون املعمــول بــه وبحســب نتائــج االمتحــان حتــى يطلــع 

املؤهــل واملناســب يف مجالــه املعــن.

ــى  ــد ع ــي يعتم ــري الحكوم ــد غ ــدرس الجدي ــب امل ــيادتها ان تنصي ــت س واضاف

احتياجــات األقســام التــى مل توفــر مــن طريــق هيئــة التدريــس الحكوميــة ومصداقــا 

للقانــون يف شــأن التوظيــف وترصيــح وزارة الشــؤون الدينيــة االندونيســية. ويف الغالــب 

كان كل قســم مــن االقســام املوجــودة بالجامعــة تتيــح مقعــدا واحــد لهــذا املنصــب، 

ومــن بــن االقســام التــي فتحــت لقبــول بعــض املرشــحن للمدرســن الجــدد هــي: 

قســم تربيــة اللغــة االنجليزيــة مرحلتى الليســانس واملاجســتري وقســم تربيــة البيولوجيا 

ــم  ــون والدعــوة واالتصــال االســامي واالقتصــاد وعل ــة والقان ــة االطفــال والحضان وتربي

التنميــة والتجــارة الزراعيــة والدراســات االســامية مرحلتــى املاجســتري والدكتــوراة.

ويف الوقــت نفســه، كانــت نائبــة رئيــس الجامعــة لشــؤون االكادمييــة أ.د. فضيلــة 

ســوراالكا أكــدت ان افتتــاح قبــول املدرســن الجــدد غــري الحكوميــن يتوقــع ان يكفــل 

حاجــات االقســام اىل هيئــة التدريــس بالجامعــة، ولكــن بســبب ترصيــح الــوزارة املحددة 

فــا يقبــل مــن املتقدمــن للرشــيخ اال 41 مــدرس فقــط.

ــن لهــذا التوظيــف يعــرف بعضهــم  وعندمــا نعمــل الحــوار مــع بعــض املتقدي

برغبتــه يف االنضــامم بهــذه الجامعــة املوقــرة لعــدة دوافــع وعــى ســبيل املثــال املتقــدم 

باســم رجــال الديــن كرنيــاون كمخــرج لانتــاج الفلــم واالعامــي وخريــج كليــة الدعــوة 

يــرصح برغبتــه للمشــاركة يف هــذه الجامعــة. 
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الجامعة حصلت عى نتيجة 99.55 % يف املعايري 

األساسية لألعامل

Foto google

ــة  ــامل الجامع ــاح اع ــبة ننج ــة- ان نس ــار الجامع ــوتيون، أخب ــارون ناس ــة ه قاع

طــوال عــام 2015 مبعيــار املــؤرشات االساســية لألعامل وصلــت نتيجتهــا اىل  99.55 

% ، وكانــت موزعــة مــن ســبع وحــدات وهــي: وحــدة الرضبيــة والدخــل للدولــة، 

ب ل و، تنميــة ف ن ب ف واالعتــامد لالقســام ومؤهــالت أعضــاء هيئــة التدريــس 

ومســتوى نجــاح الطالــب بنتيجــة اكــر مــن 3، 0 % والبحــوث والخدمــات الطالبيــة.

ــادات  ــاص للقي ــامع خ ــة يف اجت ــس الجامع ــيد رئي ــك الس ــى ذل ــه ع ــام نب ك

ــاء)10،2( ــوم االربع ــية ي ــة الرئيس ــة بقاع الجامعي

 وبالنســبة ملعــدل الدخــل الحكومــي غــري الريبــة. عــى ســبيل املثــال، كانــت 

مجمــوع النتائــج املحصلــة 33،99 % او 148،24 مليــار روبيــة مــن مجمــوع ميزانيــة 

التنفيــذ للجامعــة 437،12 مليــار روبيــة. وهــذه النتيجــة تبعــد قليــا عــن الهــدف 

مــن امليزانيــة للخدمــات العامــة 2015 مبقــدار %35.

ــة النتيجــة، فــان قيمــة الدخــل الحكومــي غــري الريبــة 148،24  ومــن ناحي

ــة  ــت قيم ــي بلغ ــنة 2014 الت ــا بالس ــرب مقارن ــنة 2015 أك ــوال س ــة ط ــار روبي ملي

ــة . ــار روبي 133،40 ملي

ومــن حيــث اعتــامد االقســام، فــان حصــول املــؤرشات االساســية للشــغل 2015 

وصلــت اىل نتيجــة 348 مــن التيجــة املخططــة  350 يفصــل نقطتــن فقــط املوزعــة 

مــن اعتــامد أقســام الجامعــة 348، 25 واملاجســتري 321،41 والدكتــوراة 374.000 

ومــن ناحيــة هيئــة التدريــس حامــل شــهادة العامليــة الدكتــوارة حصلــت عــى 

29،41 مــن النســبة املطلوبــة 26% وتوقــع الســيد رئيــس الجامعــة بزيــادة النســبة 

يف ســنة 2016. 

ــادل  ــبة 70% تع ــن نس ــة 3.00 م ــى نتيج ــن ع ــن الحاصل ــبة للخريج وبالنس

ــى النتيجــة  ــت ع ــة حصل ــان الجامع ــورة ف ــج ذوى النتيجــة املذك بـــــ 3210 خري

ــن  ــوع الخريج ــن مجم ــرى م ــارة اخ ــى بعب ــج يعن ــج 4064 خري ــة بتخري املطلوب

ــت اىل 88،37 %.  ــة 3 وصل ــى نتيج ــل ع ــذي حص 4599 وال

ــة  ــة والوطني ــات الدولي ــورة يف الدوري ــة املنش ــوث العلمي ــب البح ــن جان وم

ــت  ــذا وصل ــة، فبه ــدف 158 مقال ــن اله ــة م ــى 120 مقال ــت ع ــدة حصل املعتم

الجامعــة اىل نســبة %75.

ــى  ــت ع ــا حصل ــة، فانه ــات الجامع ــة بخدم ــاع الطلب ــدى اقتن ــبة مل وبالنس

ــم  ــنة 2015، وتقوي ــتهدفة 3 س ــة املس ــن النتيج ــن 0،27 م ــر م ــة 3،27 او اك نتيج

قامئــة الخدمــات تســتند اىل ثاثــة عنــارص وهــي، لجنــة بحــث س ف ا 2،92 وقســم 

شــؤون التخطيــط واملاليــة 3،82 و ايــدوم ائيــس 3،07، حتــى وصلــت تقديــر 3،27 

او نتيجــة جيــد جــدا كــام نبــذ ذلــك الســيد رئيــس الجامعــة.

ــر  ــكر والتقدي ــص الش ــدم بخال ــس يق ــان الرئي ــة، ف ــة املحصل ــذه النتيج وبه

لكافــة األطــراف االكادمييــة يف جميــع االقســام واملجــاالت عــى شــغلهم ووظيفتهــم 

كــام أمــل مــن الجميــع الحفــاظ عــى النتيجــة مــع ترقيتهــا وتحســينها اىل االفضــل 

يف املســتقبل.

 IKU/KPI)Key وملزيــد مــن املعلومــات، ان املعايــري األساســية لألعــامل

Performance Indicator(، تعتــرب وحــدة التــي اســتخدمت لتقييــم مــدى نجــاح 

وتنفيــد االهــداف واالغــراض واالســرتيجية ملنظمــة ما،وهــي تفيــد للوصــول 

ــى  ــول ع ــد وللحص ــكل جي ــامل بش ــة يف أداء االع ــة وهام ــات منظبط اىل ممعلوم

مقاييــس النجــاح عــى اصابــة هــدف معــن مــن أجــل تحســن األداء وترقيــة شــفافة 

ــف. ــغال والوظائ االش

الطلبة يهجمون معرض الجامعة
ــة  ــة-االف طلب ــار الجامع ــة، أخب ــة الجامع ــب رئاس ــة مبكت ــة الصال قاع

ــا ومــا  مــن مختلــف املــدارس الثانويــة العامــة والدينيــة مبناطــق جاكرت

حولهــا اتجهــوا اىل الكليــات املتعــددة يف مناســبة معــرض التعليــم العــايل 

بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية الحكوميــة يومــى االربعــاء 

ــة. ــذه الجامع ــامم به ــن يف انض ــوا متحمس ــس )24-25( وكان والخمي

ــدارس  ــان يف احــدى امل ــور جــامل واحســان طالب ــب باســم ن الطال

الثانويــة الدينيــة مبدينــة بارونــج وبوجــور اعرفــا رغبــة االســتطاع 

ــة الدراســة  ــة يف مواصل ــم بالجامعــة ورغب والتعــرف عــى شــؤون التعلي

ــارة. ــاد والتج ــة االقتص ــة بكلي ــال االجتامعي ــة يف مج الجامعي

ــرى  ــي رحمــوىت واليســا فوت ــة ايف ــا الطالب ــة طرحته ونفــس القضي

طالبتــان يف احــدى املــدارس الثانويــة العامــة بجاكرتــا الجنوبيــة يف مجــال 

ــوم  ــب والعل ــة الط ــاق بكلي ــة يف التح ــاع ورغب ــام انطب ــات له الطبيعي

ــول. ــا بالنجــاح يف امتحــان القب ــة وتوقعت الصحي

ــن  ــدس زي ــي دكتوران ــم الجامع ــرض التعلي ــة مع ــس لجن وكان رئي

العارفــن اشــار ان هــذا النشــاط يعــد مــن انشــطة قبــول الطلبــة الجــدد 

عــام 2016، مــن اجــل اتاحــة الفــرض واملعلومــات الكافيــة عــن التســجيل 

والقبــول. 

كــام اكــد ســيادته  ان هــذا النشــاط يتوقــع منــه عــرض املعلومــات 

الكافيــة عــن التســجيل والقبــول بالجامعــة.

ــذا  ــن ه ــل م ــة تأم ــس الجامع ــيد رئي ــت، كان الس ــس الوق ويف نف

النشــاط بزيــادة الراغبــن ويكــون مبثابــة املرجــع يف تعيــن مســار 

ــة. ــن للجامع ــادة عــدد املتقدم ــع زي ــة م الدراس

ــة  ــوين لجن ــد بيق ــو طوهــاري واحم ــب توت ــن الطال واعــرف كل م

ــنوات ا  ــع الس ــة م ــر باملقارن ــرض اك ــن للمع ــدد الزائري ــرض ان ع املع

ــة. ملاضي

نتائج االنشطة 2015,
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الكاتبة ويجاينتى 

املولودة مبدينة ماالنج بجاوى الرشقية 2 اكتوبر 1980 

الخربات:

املحقق برشيكة انتان فاريوارا

مدرسة يف مدرسة "أم القرى" االبتدائية مبدينة ديفوك. 

الباحثة بكلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة 

املؤلفات:

من قصة ارى عائشة الصغرى 

مسلسات فابل الطفل املسلم: نيلو- الحصان املنعزل. 

مسلسات فابل الطفل املسلم جابا تبحث افضل الحاجات. 

مسلسات فابل الطفل املسلم : البطة املحسنة

مسلسات فابل الطفل املسلم: املخلصة

مسلسات فابل الطفل املسلم : القطة التائبة 

مسلسات فابل الطفل املسلم: الثعلب ذو قرن طويل

مسلسات فابل الطفل املسلم: سيمبا الليث املهاب 

مسلسات فابل الطفل املسلم: جيفوت االرنب الصادقة واالمينة

رحلة موطو )ملون(

حورا:

من فضلك، أرجو ان تحدىث نفسك حتى تصبحى كاتبة؟ 

كنت يف البداية حاسة بامللل لفقدان االنشطة والربامج وحينذاك كنت معطلة، 

فاطلعت عى قصص االطفال واالوالد بالصدفة، فوجدت نفىس مولعة بها، فعندما جلست 

يف مرحلة الجامعية االوىل كتبت قصة صغرية مبعامل الحيوانات يحبها االوالد ولله الحمد 

نرشت يف عدة املجات املحلية. 

ومنذ متى رشعت يف الكتابة؟

منذ سنة 2007، ويف البداية كانت املقاالت يتم نرشها يف جريدة كومباس لألطقال 

وسولو فوس وريفوبليكا ومجلة "أمي" ولكن بدأت إصدارت عى شكل الكتاب منذ سنة 

2010 واصدر سنة 2012.

وأى نوع من الكتابة تحبن؟

أحب نوعية القصص الخيالية لألطفال واملقاالت ذات عاقة وطيدة بحياتهم.

وممن تستلهمن يف الكتابة؟

طلعت الرآى وااليحاءات من دنيا األوالد، ومن ستار وجوههم الخالصة ومزاحاتهم 

الصادقة تظهرعدة قيم مستلهمة وبدأت أفكر كيف استخرج هذه الكنوز اىل املقروء.

حرتك موظفة وربة البيت، كيف تنظمن الوقت للكتابة؟

يف غالب االحيان، عندما تحن فرصة التطبيقات للطلبة استغل الوقت للكتابة ولكنى 

أتعود الكتابة قبيل الصبح، وآنذاك كان الذهن منتعشا تربز من خالها آراء وأفكار مدهشة 

وعجبية ومتنوعة. 

وحتى االن كم كتابا كتبت؟ 

بخاصة القصص القصرية لألطفال واالوالد وصلت اىل عرشموضوعات وهى ملونة 

واضافة اىل ذلك ما زلت اكتب املقاالت للمجات، ويف هذه السنة أود أن أكتب كتابا اخر 

بعنوان " امللكة املسلمة" ، وحبذا يصدر يف أرسع وقت ممكن.  

ترجمة محمد خري املستغفرين مدرس الحديث وعلومه بكلية الدراسات االسامية 

والعربية بجامعة رشيف هداية الله االسامية الحكومية بجاكرتا

إصدار جديد لرئيس الجامعة 

مبنى رئاسة الجامعة، أخبار الجامعة-فقد أصدر السيد رئيس الجامعة أ. د. ديدى 

رشادى ضمن مسلساته  كتابا جديدا تحت العنون "اإلسام والعلم: نحو محاولة 

الدمج بن اإلسام والعلم باندونيسيا" وقام بتحقيقه أستاذ التاريخ والحضارة 

االسامية أ. د . مراديى ويف حقيقتها كان الكتاب مجموعة من املقاالت كتبها 

سيادة الرئيس املنشورة يف الدوريات واملجات والجرائد او عرضت يف عدة الندوات 

العلمية .

ويف نظر السيد أ. د . مرادي ونائب الرئيس لشؤون التعاونات قال ان الكتاب 

يتم اصدارها بالتعاون مع قسم الطباعة والنرش حيث عرض الرئيس من ثنايا 

كتاباته حول قضية التلقيح ببن االسام والعلم باندونيسيا مع مراعاة النظريات 

والتطبيقات. 

ويف القسم االول من الكتاب كان الكاتب الرئيس عرض افكاره حول العاقة بن 

االسام والعلم  حيث طرح موقف الكتاب والسنة من العلم، كام اشاريف االبوات 

التالية اىل عدة القضايا املثارة حول املوضوع مثل مناهج التعليم وشهادة التأهيل 

بل عن تحديات الطلبة يف مواجهة التسويق اآلسيوي. 

ومن ناحية مضمون الكتاب، فانه يشتمل عى  سبعة أبواب ومباحث وهي: 

قضية التعليم، العلم، ودمج العلم، وذكرى يوم الربية الوطنية والجيل الذهبي، 

وجامعة رشيف هداية الله جاكرتا والبحوث، املدرسة، كفية الربية، و طبيعة 

املجتمع، والدراسات العليا بن التحديات واالمال، عرص العوملة، وانسجام الدين 

واملعارصة. 

وسبق سيادة الرئيس ان ألف كتبا متنوعة منها : فكرة تربية الدميقراطية ، مشاركة 

املجتمع يف ادراة املدارس والربية الوطنية والدميقراطية والحقوق ، الفقه والنظام 

االجتامعي.


