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السيد فول مريسون :اإلسالم يف قلوب شعب اسرتاليا
معــرض كليــة الدعــوة واالتصــال ،أخبــار الجامعــة– كان االســام
ومجتمعــه املســلم يحتــل مكانة سواســية للمعايشــة واملواطنــة والتطور يف
قــارة اسـراليا ،وأســلوب االتصــال املتحــرر عــر الثقافــات والتقاليــد ميكنهم
مــن تجســيد معتقداتهــم وثقافاتهم ،بينام مــا تعرض بعض أفراد املســلمني
فيهــا مــن مشــاكل ال متثــل موقــف اسـراليا شــعبا وحكومــة بشــكل عــام.
رصح بذلــك الســيد فــول كرييك ســون ســفري اسـراليا لدى اندونيســيا
عندمــا ألقــى محارضتــه العامــة مبعرض كليــة الدعــوة الفنــي بالجامعة يوم
الخميــس ( )3/17وقال ســيادته « االســام واملســلمني يتطورون يف اسـراليا،
وأكــر مــن نصــف مليــون نســمة يدينــون االســام ولهــم الحريــة التامــة
لتعبــر عــن إميانهــم وانتامءهم هنــاك».
بالرجــوع اىل نتيجــة اخصــاء الســكان عــام  2011املــايض كان عــدد
املســلمني وصــل اىل  476291نســمة مســلم تعــادل  % 2،2وكان االســا م
يعتــر ثالــث ديانــة كــرى يعتنقــه شــعب اسـراليا بعــد املســيحية بعــدد
 % 61،1وبــوذا  % 2،5وبارتفــاع عــدد التوليــد وهجــرة الشــعب املســلم مــن
الــرق األوســط يســهم يف ازديــاد عــدد املواطنــن املســلمني يف اس ـراليا.
كــا اشــار ســيادته ،ان بجانــب املســيحية ،كانــت ديانــة بوذا واالســام
يتســابق يف ارتفاع عــدد معتنقيها.
كــا اضــاف الســيد الســفري املعــن لتــوىل املنصــب منــذ ينايــر 2015
املــاىض « ،بــان وجــود االســام يف اسـراليا يشــر اىل قيــام العالقــة والصداقة
بــن اندونيســيا واســراليا ،إذ ان البحــوث التاريخيــة تؤكــد ان االســام
انتــر الول وهلــة عــى يــد املالحــن الذيــن جــاؤا مــن جزيــرة ســوالوييس
الجانوبيــة حـواىل ســنة 1800
وانتــر االســام يف هــذه املناطــق مــع مجــئ ركاب االبــل مــن أصــول
افغانســتان اىل اسـراليا ،بدليــل قيــام الجامــع االول ســنة  1861يف منطقــة
مــرى اتسـراليا الجنوبيــة ويليه بنــاء املســجد املركزى يف منطقة ما يســمى
بــــ» ادليدى» ســنة .1888
وبالنســبة لقضايــا االســام املتضــاد التــى تتســبب اىل ردود فعل ســيئة
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Paul Grigson, Duta Besar Australia untuk Indonesia saat menyampaikan kuliah
umum Islam dan Australia di FIDKOM, Kamis (17/03). Menurutnya, Islam dan
masyarakat muslim memiliki tempat yang sama untuk hidupp dan berkembang
di Australia.

يف وســط املجتــع املســلم يف هــذه الدولة ال متثــل مواقف املجتمع االسـرايل
شــعبا وحكومــة والعكــس صحيــح فــان شــعب اسـراليا كانـوا متفتحني مع
املجتمع املســلم واالســام.
الدراســة االســامية بجامعــة رشيف هدايــة الله االســامية والحكومية
بجاكرتا
ويف طــرف آخــر ،كان الســيد رئيــس الجامعــة الســيد أ .د .ديدى رشــادا
يرحــب الطلبــة الوافديــن والشــعب االس ـرايل الراغبــن ىف دراســة االســام
االتجــاه اىل هــذه الجامعــة العريقــة ،وترحــب الجامعــة وتفتــح ابوابهــا
للمجتمــع االسـرايل والعــامل لدراســة االســام بالجامعــة ،كــا قــال ســيادته
« تفضلـوا مبســوطني بالدراســة يف هــذه الجامعــة ألنهــا تعتــر مــن احــدى
الجامعــات العامليــة الكــرى.
ويف نظــرة الرئيــس ،ان الجامعــة التــي يرئســها يتمســك مببــدأ الجمــع
والدمــج بــن العلــوم االســامية والعلــوم العامــة الكونيــة مــع مراعــاة روح
الحداثــة واملعــارصة ،حتــى يتخــرج الخريــج ذات أفــكار مفتوحــة وجديدة.
وتعقــب الســر فــول كركســون مبقولــة رئيــس الجامعــة معرتفــا بــان
الشــعب املســلم يف اندونيســيا اكــر انفتاحا مقارنا بالــدول االخــرى يف العامل
كــا رصح ان اندونيســيا كنمــوذج صحيــح لصــورة االســام الحقيقيــة.

2

الجريدة الصغرية الشهرية

عدد مارس2016

حصول أستاذتني عىل جائزة الجامعة للنساء

االجتامعيــة واملؤسســات الحكوميــة بوظيفــة غــر معــزل عــن تخصصهــا،
وعندمــا اقامــت بجامعــة ســونن امفيــل عينــت كمديــرة مركــز دراســة املراة
كــا تــم اختيارهــا كهيئــة االستشــارة لــدى وزارة شــؤون تنميــة املــرأة
وقالــت االســتاذة أمــاين معقبــة عــى هــذا التكريــم ومعرتفــة بالشــكر
الجزيــل والتقديــر للمركــز عــى هــذا التقديــر ومهــا يكــن مــن امــر فانهــا
مــؤرشات ىل مــن أجــل املســاهمة الفعالــة للجامعــة واالمــة والبلــد.

مبنــى رئاســة الجامعــة ،أخبــار الجامعــة عــى االنرتنــت– مركــز الجامعــة
لدراســة الجنســية واألطفــال تعطــى جائــزة نســاء الجامعــة اىل االســتاذة
الدكتـوارة أمــاين لوبيــس و االســتاذة الدكتـوارة زيتونــة ســبحان ولهــا كفاءة
وصالحيــة للحصــول عــى تلــك الجائزة والوســم عىل اســهاماتهام املســتوحاة
ملجمتــع النســاء بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه واملجتمــع بشــكل عــام.
كــا عرضــت مديــرة املركــز الجامعــة لدراســة الجنســية واألطفــال
املهندســة رحمــى فورنــاوايت يــوم الجمعــة ( )3/4ومــن املرشــخني تــم اختيار
اللجنــة لالســتاذتني د امــاين وزيتونــة الحاصلتني عــى جائزة الجامعة للنســاء
لهــذا العــام.
كــا قالــت ســيادتها ان العــدد الكثــر املرشــح كان لديهــم صالحيــة
ممتــازة وخــرة جيــدة يف املنظــات واملهــن والخدمــات االجتامعيــة كــا
كان لهــم مســاهمة ومســؤولية لــارسة ولكــن مــن املعايــر املتعــددة وقــع
االختيــار يف نهايــة املطــاف عــى كلتــى االســتاذتني كاملركــز االول الفائزتــن
الحاصلتــن عــى الجائــزة.
علــا بــان االســتاذتني كانــت لهــا تفــوق اكادميــى البــارز يف جامعــة
رشيــف هدايــة اللــه االســامية الحكوميــة ومامرســتان يف املنظــات
واملؤسســات االجتامعيــة الدينيــة
كــا افــادت الســيدة مديــرة املركــز ان أ .امــاين كانــت اســتاذة يف مجــال
تاريــخ السياســة االســامية بكليــة الرشيعــة والقانــون بالجامعــة ،كــا انهــا
ولــدت بالقاهــرة  22ديســمرب  1963وتخرجــت مرحلــة الليســانس مــن
جامعــة االزهــر ،ثــم التحقــت مبرحلتــى املاجســتري والدكتـوارة يف الدراســات
العليــا بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية الحكوميــة  ،واثنــاء شــغلها
الكثــر كانــت أم أميــان وأكــرم ورضــوى مامرســة ومشــغولة يف النــدوات
العلميــة االكادمييــة كام انها انضمــت يف املجلس العاملي للعاملات االســامي.
كــا ان أســتاذة زيتونــة تخرجــت مــن جامعــة ســونن افميل االســامية
الحكوميــة بجــاوى الرشقيــة مرحلــة الليســانس واختــارت الخدمة كمدرســة
يف جامعــة رشيــف هدايــة الله االســامية الحكوميــة ووزارة شــؤون الدينية .
وباعتبارهــا مامرســة يف املنظمــة ذات اهتــام بشــؤون املــرأة فــان
االســتاذة كتبــت عــدة مقــاالت حــول قضيــة النســاء واالطفــال مثــل تفســر
الضغينــة ( )1999العنــف نحــو املــرأة (2001و )2003بنــاء االرسة الســعيدة
وال تقتــر عــى كتابــة املقــاالت فقط وامنا مارســت املؤسســات والجمعيات

مبادرة كلية االقتصاد والتجارة جامعة
رشيف هداية الله االسالمية والحكومية
بفتح الدكتو
بنــى رئاســة الجامعــة ،أخبــار الجامعــة– ســتفتح كليــة االقتصــاد
والتجــارة بالجامعــة برنامــج الدكتــوارة يف وقــت قريــب ،لتخصــص
البنــوك االســامية بــدءا مــن الــرم االول للعــام الجــاري ،ويتــم افتتــاح
القســم بعــد ترصيــح وزارة الشــؤون الدينيــة بالقــرار الصــادر مــن
األمــن العــام لشــؤون التعليــم الدينــى رقــم 2015/6546 :يف شــأن
فتــح برنامــج الدكتــوراة تخصــص البنــوك ااالســامية التابعــة لكليــة
االقتصــاد والتجــارة بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية والحكومية
بجاكرتــا صــدر بتاريــخ  16نوفمــر .2015
كــا رصح بــه عميــد كليــة االقتصــاد والتجــارة بالجامعــة د.
عــارف مفرينــى الليســانس يف مبنــى رئاســة الجامعــة يــوم االثنــن
( )3/21وقــال ســيادته « حصلــت الكليــة عــى ترصيــح االفتتــاح وبقــى
ان نبــدأ يف قبــول الطلبــة الجــدد ملرحلــة الدكتــوارة هــذا العــام».
واكــد العميــد ان القســم يقــدم مــروع الربنامــج التكامــى ،يعنى
تعــرض الكليــة اندماجــا بــن الجوانــب االســامية والجوانــب العلميــة،
وكنــا نؤمــن بــان قســم االقتصــاد االســامي ملرحلتــى املاجســتري
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والليســانس تخصــص البنــوك االســامية اســتطاعت ان يقــدم املناهــج
الدراســية املتميــزة.
كــا أضــاف العميــد ان املناهــج الدراســية تتقــوى بوجــود
االســاتذة وهيئــة التدريــس املتخصصــن واملؤهلــن ذوى الكفــاءة
والخــرة املمتــازة املتخرجــن مــن جامعــات داخــل البــاد او خارجــه،
وبهــذا املنهــج االزدواجــي توقــع العميــد ضــان جــودة التعليــم ملرحلة
الدكتــوراة بهــذه الكليــة التــى تقيمهــا.
كــا نبــه ان افتتــاح برنامــج دكتــوراة شــعبة البنــوك االســامية
كباكــورة وبدايــة يف كليــات االقتصــاد والتجــارة عــى مســتوى
الجامعــات الوطنيــة كــا حــدث نفــس القضيــة ملرحلــة املاجســتري يف
نفــس التخصــص والشــعبة.كام تامــل العميــد مســاعدة الكليــة بفتــح
الربنامــج ومحاولــة هــذه الجامعــة لتصبــح جاممعــة بحثيــة قويــة .
ومــن جانــب وكيــل العميــد لشــؤون االدارة العامــة الدكتــور ادى
ســفيان مــازد اكــد ان برنامــج الدكتــوراة تجلــب الرغبــة مــن املجتمــع
كمركــز دراســة االقتصــاد االســامي مبثابــة أكــر جامعــات اســامية
حكوميــة ولدينــا صالحيــة لعــرض قســم العامليــة الدكتــوارة
وقبــل اصــدار ترصيــح فتح الدكتــوراة الصــادرة من وزارة الشــؤون
الدينيــة فــان الكليــة قــد اقامــت برنامــج املاجســتري برقــم  1456يف
شــأن برنامــج املاجســتري تخصــص البنــوك االســامية ،وهــدف الربنامــج
تخريــج حامــى شــهادة املاجســتري يف تخصــص االقتصــاد االســامي.

طلبة جامعة ماليزيا االسالمية للعلوم
تابعوا برنامج التعاون بكلية الرشيعة
والقانون بجامعة رشيف هداية الله
االسالمية والحكومية بجاكرتا

مبنــى كليــة الرشيعــة والقانــون ،أخبــار الجامعــة– كان ســتة طلبــة مــن
كليــة الرشيعــة والقانــون بجامعــة ماليزيــا االســامية للعلــوم يتابعــون
برنامــج املحــارضة التضمنيــة كليــة الرشيعــة والقانــون بجامعــة رشيــف
هدايــة اللــه االســامية والحكوميــة بجاكرتــا وكلهــم انضمــوا بالربنامــج
طــوال الفصــل الــدرايس الثــاين للعــام .2016/2015
وســجلت قســم شــؤون التعليــم بالكليــة ان هــؤالء الســتة
ســيتابعون بعــض املحــارضات التــي مل يحصلــوا عليهــا مــن الجامعــة
األصــل ،مثــل مــادة الدراســات االســامية ،وفقــه املناكحــات واالحــوال
الشــخصية ،وفقــه املعامــات والقواعــد الفقهيــة والقانــون االرسى ا
ملعــارص واملواريــث وفقــه السياســة.
وهــم مخــرون ملتابعــة بعــض املــواد االختياريــة مثــل الفلــك،
املحكمــة االســامية ،تاريــخ االقتصــاد االســامي ،مبــادئ االقتصــاد
االســامي.
ويف مناســبة تســلم وتســليم الطلبــة ،كان د .محمــد عــن الرحيــم
بــن مســعد صالــح منــدوب مــن جامعــة ماليزيــا االســامية للعلــوم
أشــار اىل ان وقــع اختيارهــم لكليــة الرشيعــة والقانــون كهــدف الربنامــج
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عــى حســب الكفيــة املعروضــة ،وقــال ســيادته « نحــن نعتقــد ان كليــة
الرشيعــة والقانــون بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية والحكوميــة
بجاكرتــا متتلــك الكفــاءة املمتــازة تتمثــل يف املناهــج الدراســية وأعضــاء
هيئــة التدريــس الخـراء يف تحســن التعليــم العــايل».
كــا عقــب عميــد كليــة الرشيعــة والقانــون بالجامعــة د .أســيف
ســيف الديــن جوهــر وقــدم الشــكر والتقديــر عــى هــذه االمانــة كــا
توقــع ســيادته تكايــف الطلبــة الوافديــن مــن ماليزيــا مــع محــارضات يف
هــذه الجامعــة وقــال اهــا وســهال ومرحبــا بالطلبــة املبعوثــن يف رحــاب
جامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية والحكوميــة بجاكرتــا
كــا اضــاف الســيد عميــد الكليــة ان هــذا الربنامــج احــد برامــج
املســتهدفة بكليــة الرشيعــة ،وكذلــك ســتبعث الكليــة طالبهــا بتبــادل
الزيــارة اىل ماليزيــا.
ويعــد هــذا الربنامــج يف رأيــه كمحاولــة جــادة مــن قبــل جامعــة
رشيــف هدايــة اللــه االســامية والحكوميــة بجاكرتــا لتصبــح جامعــة
عامليــة.

االســتاذ الدكتــور ســويطو أصــدر
تر جمتــه
مبنــى الدراســات العليــا ،أخبــار الجامعــة– ســكريتري مجلــس
الجامعــة واالســتاذ بالجامعــة الســيد أ .د  .ســويطو أصــدر ســرته
الذاتيــة تحــت العنــوان « كل ممكــن» يف قاعــة الدراســات العليــا
يــوم االثنــن ( )03/7حيــث اشــتمل الكتــاب عــى ســرة ذاتيــة
ورحلتــه منــذ الصغــر حتــى حصــل عــى االســتاذية.
كــا حــر يف حفلــة النرشواالصــدار عــدد مــن الكبــار
واالســاتذه مثــل أ .د .عبــد امللــك فجــر عضــو هيئــة االستشــارة
للرئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الجامعــة أ .د .عطــاء مــر
وأ .د .يونــان يوســف ،ووكيــل الرئيــس لشــؤون التعــاون أ .د.
م ـرادى وعميــد كليــة الرتبيــة أ.د .احمــد طــب رايــا كــا حــر
فيــه لفيــف مــن الضيــوف والطلبــة.
ويف كلمــة القاهــا الســيد أ .د .مالــك فجــر وزيــر الشــؤون
الدينيــة ســابقا اشــار ان أ .ســويطو شــخصية اكادمييــة بــارزة
ولديــه جــرأة لعمليــة التغيــر مــن اجــل تقــدم الجامعــة وظهــر
واضحــا حينــا تــراس الدراســات العليــا بالجامعــة.
ان عمليــة التغيــر والتغــر يتعــرض ملعوقــات عديــدة ولكنهــا
امــر طبيعــى ومحتــم ،وبخاصــة يف قســم الدراســات العليــا حتــى
اصبحــت حاليــا مؤسســة تعليميــة عاليــة التــى نعتــز بهــا.
كــا قــال االســتاذ ان كتابــة الرتجمــة الشــخصية تتطلــب
الصــدق واالقــدام الن الــذي يفهــم ســرة ومســرة الشــخص
صاحــب الســرة نفســهأ.
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االســامية والســلوك.
كــا أوىص الرئيــس واالســتاذ يف منهجيــة بحــث الرتبــوى االســامي بحــرة
طلبــة املعاهــد والجامعــات بالثقــة بالنفــس واالعتــزاز بخريجــى املعاهــد
والجامعــات االســامية الن الرتبيــة االســامية مكنــت يف تكويــن شــخصية
اندونيســة القويــة.
التعــاون بــن جامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية والحكوميــة بجاكرتــا
وجامعــة دار الســام االســامية مبدينــة جياميــس ( )Ciamis
ويف نفــس الوقــت ،كان رئيــس الجامعــة وقــع مذكــرة التفاهــم والتعــاون
يف مجــال التعليــم العــايل بــن الجامعتــن ويكــون محــور التعــاون يف تقويــة
برنامــج الدراســات العليــا مــع تجهيــز وإعــداد برنامــج العامليــة الدكتــوراة.
ونقــا مــن بنــود التعــاون ان تفصيلــه يتضمــن مــن عــدة مجــاالت منهــا تنميــة
كفيــة التعليــم العــايل والرتبيــة والبحــوث والدراســات والخدمــة االجتامعيــة .
كــا توقــع الرئيــس مــن خــال توقيــع مذكــرة التعــاون مســاعدة الجامعــة
عــى افتتــاح برنامــج الدراســات العليــا مرحلــة الدكتــوارة يف الدراســات االســامية
التــي مل توجــد بعــد ،كــا امــل بتقويــة املاجســيرت بالجامعــة كــا ميــد كل مــن
الطرفــن بيــد املســاعدة وجلــب املنفعــة والتجربــة عــن طريــق إيفــاد وزيــارة
االســاتذة اىل هــذه الجامعــة.

قاعــة معهــد دار الســام االســامي ،أخبــار الجامعــة -عقــدت جامعــة جامعــة
رشيــف هدايــة اللــه االســامية والحكوميــة بجاكرتــا نــدوة علميــة وإصــدار
كتــاب الســيد أ .د  .ديــدى رشــادا رئيــس الجامعــة تحــت العنــوان :االســام
والعلــم :نحــو محاولــة الجمــع بــن االســام والعلــم باندونيســيا بقاعــة نــدوة قاعــة كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة بالجامعة ،أخبــار الجامعــة– ان كلية
االمــة مبعهــد دار الســام االســامي مبدينــة جياميــس بجــاواة الغربيــة يــوم
الســبت ( )3/5كــا حــر يف امللتقــى عــدد كبــر مــن مديراملعهــد الدكتــور الطــب والعلــوم الصحيــة تقيــم تنصيــب  32طالــب يف قســم التمريــض
الشــيخ فاضــل منــور منصــور وأعضــاء هيئــة التدريــس ومائــات مــن الطلبــة بقاعــة كليــة الطــب والعلــوم الصحيــة وتتكــون مــن  29طالبــة و 3طــاب
وقــد ســبق االعــان بنجاحهــم يف امتحــان مهنــة التمريــض.
والطالبــات باملعهــد والجامعــة.
ان الكتــاب يتــم اصدارهــا بالتعــاون مــع قســم الطباعــة والنــر حيــث وقــد حــر يف املناســبة ،الســيد رئيــس الجامعــة وعميــد كليــة الطــب
عــرض الرئيــس مــن ثنايــا كتاباتــه حــول قضيــة التلقيــح ببــن االســام والعلــم ومديــر مستشــفى فتــاوايت العــام الحكومــي ورئيــس اتحــاد مهنــة
باندونيســيا مــع مراعــاة النظريــات والتطبيقــات.
التمريــض حــارف فاضلــة ومديــر ادارة املعاهــد االســامية التابعــة االدارة
ويف القســم االول مــن الكتــاب كان الكاتــب الرئيــس عــرض افــكاره حــول
العالقــة بــن االســام والعلــم حيــث طــرح موقــف الكتــاب والســنة مــن العلــم ،شــؤون الرتبيــة الدينيــة واملعاهــد يف االمانــة العامــة لشــؤون الرتبيــة
كــا اشــاريف االبــواب التاليــة اىل عــدة القضايــا املثــارة حــول املوضــوع مثــل والتعليــم بــوزراة الشــؤون الدينيــة د .عــن الرفيــق .
مناهــج التعليــم وشــهادة التأهيــل بــل عــن تحديــات الطلبــة يف مواجهــة ويف كلمتــه ،اكــد الســيد رئيــس الجامعــة امــام املمرضــن ليكونــوا قــدوة
التســويق اآلســيوي.
يف خدمــات املــرىض ســواء كان يف املستشــفيات او يف البيعــة املعيشــة كــا
ومــن ناحيــة مضمــون الكتــاب ،فانــه يشــتمل عــى ســبعة أبــواب توقــع منهــم االلتـزام وحفــظ ســمعة الجامعــة.
ومباحــث وهــي :قضيــة التعليــم ،العلــم ،ودمــج العلــم ،وذكــرى يــوم الرتبيــة وقــال ســيادته « وال تنســوا وانتبهــوا للمســاهمة واملشــاركة يف الخدمــات
الوطنيــة والجيــل الذهبــي ،وجامعــة رشيــف هدايــة اللــه جاكرتــا والبحــوث،
املدرســة ،كفيــة الرتبيــة ،وطبيعــة املجتمــع ،والدراســات العليــا بــن التحديــات الصحيــة للمعاهــد الدينيــة نظـرا لقلــة اهتاممهــا ورعايتها يف هــذا املجال
مــا يتســبب اىل نقــص الصحــة لطلبتهــا».
واالمــال ،عــر العوملــة ،وانســجام الديــن واملعــارصة.
وســبق ســيادة الرئيــس ان ألــف كتبــا متنوعــة منهــا  :فكــرة تربيــة ويف الوقــت نفســه ،كان املنــدوب مــن الــوزارة د .عــن الرفيــق عــر شــكرة
الدميقراطيــة  ،ومشــاركة املجتمــع يف ادراة املــدارس والرتبيــة الوطنيــة الخــاص وباســم الحكومــة للطلبــة املنضمنــي لهــذا الربنامــج علــا بــان
والدميقراطيــة والحقــوق  ،الفقــه والنظــام االجتامعــي.
عــدد  11طالــب مهنــة التمريــض حصلــوا عــى منحــة وزارة الشــؤون
دور
أهميــة
عــى
ويف مناســبة االصــدار ،كان رئيــس الجامعــة نبــه
الدينيــة كــا نبــة بصفــة خاصــة لهــم مبراعــاة القيــم االســامية مبثابــة
املدرســة الدينيــة واملعاهــد االســامية يف القيــام بواجــب التحــوالت االجتامعيــة
باندونيســيا ويف نفــس الوقــت اظهــار طاقتهــا « ،ان املعاهــد واملــدارس االســامية الدافــع الداخــي يف خدمــة االمــة واملجتمــع .
حتــى اآلن اســتطاعت ان تخــرج شــخصيات ذات كفــاءة عاليــة وكفيــة ممتــازة ويف طــرف آخــر ،كان عميــد الكليــة عــرض هــدف إقامــة حفــل التنصيــب
وكونــت شــخصية قويــة ناجحــة ،ونســتطيع ان نقــول ان متخرجــى املعاهــد لهــذه املهنــة كحاميــة ورعايــة هــذه املهنــة املحرتمــة الرســمية وســند
الدينيــة أحســن بكثــر مــن خريجــى املــدارس العامــة وبخاصــة يف مجــال العلــوم نجاحهــم كمــارس منهــة التمريــض .
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حوار خاص مع أ .د .أماين لوبيس حتى ال تكون املرأة متخلفة

حــوار مــع أ .د .أمــاين لوبيــس و أ .د .زيتونــة ســبحان الحاصلتــن
عــى جائــزة جامعيــة للنســاء عــام  2015التــي قامتهــا مركــز دراســات
شــؤون املــرأة واالطفــال بالجامعــة
فضيلتك حصلت عىل جائزة الجامعة للنساء؟ ماذا انطباعك؟
وللــه الحمــد ،وثقــت واخــرت لقبــول هــذه الجائــزة وطبعــا انــا
أشــكر ربنــا اوال ومركــز لدراســة الجنســية واالطفــال ثانيــا عــى اعطــاء
هــذه الفرصــة.
وقالــت االســتاذة أمــاين معقبــة عــى هــذا التكريــم ومعرتفــة
بالشــكر الجزيــل والتقديــر للمركــز عــى هــذا التقديــر ومهــا يكــن
مــن امــر فانهــا مــؤرشات ىل مــن أجــل املســاهمة الفعالــة للجامعــة
واالمــة والبلــد.
حرضتك معروفة بشخصية اكادميية بارزة ،فام رس نجاحك؟
كنــت مدرســة بهــذه الجامعــة منــذ  22أو  26ســنة ،ومــن خــال
هــذه الخدمــة مــررت عــى تجربــة متعــددة اكادمييــا مثــل حصــول
شــبكات اكادمييــة خارجيــة واســعة بــل حصلــت عــى أعــى املراتــب
االكادمييــة العلمليــة وهــي درجــة االســتاذية.
وهل يف تقاليد وعادات خاصة يف تربية االرسة؟
منــذ عنفــوان شــبايب ،فقــد نشــأت يف ارسة مولعــة بالقـراءة ،وهذه
العــادة جــرت حتــى اآلن ،وهــذه التقاليــد الحســنة دفعتــى اىل حــب
الزيــارة اىل املكتبــات عندمــا كنــت طالبــة بجامعــة االزهــر الرشيــف
للمطالعــة او املراجعــة ومــا اشــبه ذلــك.
وبجانــب ذلــك ،كان هــذه البيئــة لهــا اثــر كبــر يف توطيــد
العالقــات وتســهيل قـراءة بعــض املراجــع باللغــة االنجليزية والفرنســية
واللغــة العربيــة بطبيعــة الحــال .مــا ادى ذلــك اىل ســهولة ملــا عــدت
اىل اندونيســيا ووصلــت الدراســة يف مرحلتــى املاجســتري والدكتــوراة
بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية الحكوميــة .
البيئة؟
وللــه الحمــد ،خــال تجربتــى االكادمييــة التقيــت باســاتذة ذوي
الخــرة وتشــجيع ودعــم وتوجيــه لرعايــة الطلبــة يف مجــال اكادميــي،
مثــل أ .د  .جوهــان ملومــان كاســتاذ التاريــخ االســامي بجامعــة ليــدن
وأ .د .أزيومــاردي أزرا كاســتاذ التاريــخ والحضــارة بالجامعــة.
وسيادتك مشغولة يف عدة منظامت وجمعيات ومؤسسات؟
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ومــن ناحيــة الجميعــة ،كنــت مختــارة لالنضــام فيــا يقــرب
مــن  18مؤسســة دينيــة وعلميــة ومهنيــة وعــى ســبيل املثــال اختــرت
كرئيســة املجلــس العاملــي للعاملــات االســامي وعضــو مجلــس العلــاء
االندونيــي.
وبجانــب الخدمــة االجتامعيــة فكنــت مــن خــال مشــاركتى يف
الجمعيــات واملؤسســات تربيــت عــى مســاهمة فعاليــة للكتابــة ونفــع
لالمــة ،ونســأل اللــه تعــاىل العافيــة والرعايــة التامــة .
وكيف بالنسبة للدعم من قبل العائلة؟
شــكرا للــه ،ولــدت ونشــات يف بيئــة وارسة تدعــم هــذه الخدمــة،
أبــواى نجحــا يف غــرس قيمــة االلتـزام  ،والثقــة واالمانــة اكاملــة ىل مــن
زوجــى املحبــوب واالوالد والبنــات يتفاهمــون بشــغل أمهــم ،ولكــن
أســعى بــكل جهــد ان ال ينقــص مــن اهتاممهــم ورعايــة حقوقهــم.
ومن خالل تجارب حرضتك ما هي نصيحتك للنساء؟
اىل قلــوب النســاء ،توثيــق العالقــات الطيبــة مــع جميــع الجهــات
املطلوبــة الــزوج واالوالد والصهــر والوالديــن ،ومراعــاة روح االنفتــاح
والصــدق يف االنشــطة الخارجيــة والتنحــى مــن االغـرار باالشــياء التــى
ال تليــق باملــرأة ان تفعلهــا حتــى ال نجــرح مشــاعر ونحــون امانتهــم.
هل هناك أشياء أخرى؟
غــرس املحبــة واللــن يف الــكالم والســلوكية يف االرسة ،والبعــد
عــن الكســل ،ودامئــا قلــت للطلبــة ال تســتحيو ا وال تكســلوا ،اعملــوا
واجــب منزلكــم مهــا كان عــى أحســن وجــه ،وتعلمــوا وال تخافــو مــن
الخطــاء النــه قابــل للتصحيــح.
ونجاح الزوجة بدعم الزوج فام اقرتاح سيادتك للرجال؟
ويف الحيــاة الزوجيــة ،فــكل مــن الزوجــن يكمــل بعضــه بعضــا
ويتفاهــم ويتناصــح ويتداعــم ،واحيانــا تتطلــب الفحــص هــل االذن
مــن احــد الطرفــن صــادق وخالــص ام ال؟ واملـراة لديهــا حــق يف ابــداء
رأيهــا وتقديــم مقرتحاتهــا  ،والبــد مــن تجديــد اســلوب اتصــال بينهــا
بشــكل جيــد حتــى ال تظلــم املــرأة.
موجز سرية ذاتية لالستاذة الدكتوراة أماين لوبيس
Profil Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA
ولــدت بالقاهــرة  22ديســمرب  ،1963وتخرجــت مرحلــة الليســانس
مــن جامعــة االزهــر ،ثــم التحقــت مبرحلتــى املاجســتري والدكتــوارة
يف الدراســات العليــا بجامعــة ،منــذ  26ســنة قامــت بعديــد مــن
الخدمــات االجتامعيــة والعلميــة كمدرســة يف كليــة الرشيعــة والقانــون
بالجامعــة كــا قامــت بتدريــس يف الجامعــات يف اندونيســيا مثــل
برنامــج الــرق االوســط واالســام بجامعــة اندونيســيا كــا حصلــت
عــى درجــة االســتاذية يف مجــال تاريــخ السياســة االســامية.
كــا انهــا اشــتغلت بالقــاء محــارضات يف عــدة املؤمتــرات
والنــدوات كــا شــاركت يف منظمــة مجلــس العلــاء االندونيــى كــا
تتــوىل منصــب املجلــس العاملــي للعاملــات االســامي.
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جامعة رشيف هداية الله االسالمية الحكومية تدعو
االساتذة من كانادا

طورنطــو ،أخبــار الجامعــة– ان جامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية
الحكوميــة تناشــد االســاتذة مــن كانــادا
املشــاركة يف عمليــة البحــث بالجامعــة ،ومــن االمــكان للباحثــن
مــن دول الخــارج ان يتقدمــوا مــروع البحــث.
كــا اكــد ذلــك مديــر لجنــة البحــوث والخدمــات االجتامعيــة
يف زيارتهــا اىل جامعــات بامــركا يــوم االثنــن والخميــس وكل منهــا
يعــرض برامــج دوليــة اكادمييــة اقامهــا جامعــة
ويف جامعــة تورونطــو بكانــادا عرضــت البعثــة مــن الجامعــة
بحــرة وكيــل مديــر الدراســات العليــا أ.د .جوســوا باركــر و برامــج
دوليــة اكادمييــة اقامهــا جامعــة والهميــة مســاهمة االســاتذة عــى
مســتوى العــامل يف الربامــج الدوليــة

ويف نفــس الوقــت ،اشــار توزيــع املنحــة الصــادرة مــن رئاســة
الجامعــة بالتعــاون مــع قســم شــؤون التعــاون بــوزارة « وهــذه املنحــة
مخصصــة للطلبــة الوافديــن وبصفــة خاصــة لطلبــة الدراســات العليــا.
ومنحــة الدراســة الــواردة مــن رئاســة الجامعــة تتكــون من رســوم
الدراســة/،ودورات اندونيســة ومرصوفــات الســكن بينــا الــوزارة
تكفــل ميزانيــة املعــاش حتــى التخــرج.
وبجانــب القيــادات يف جامعــة طورونطــو عرضــت كذلــك امــام
القيــادات الجامعيــات يف مركــز كانــادا لالديــان
ويف طــرف اخــر كان اســتاذ الرشيعــة والقانــون بجامعــة تورونطــو
أ.د .محمــد فاضــل طلــب مــن جامعــة رشيــف بافتتــاح برنامــج مركــز
االســام االندونيــى يف كانــادا
كــا عــرض ســيادته ان وجــود برنامــج اندويســا يفتــح لنــا دراســة
لغــة اندونيسســا كــا قــام بــه تركيــا ودول العــرب.
وبالنســبة لهــذه القضيــة ،فــان الجامعــة ترغــب يف اقـراح تدريس
اللغــة االندونيســية كخطــوة اوليــة للتعــرف عــى االســام باندونيســيا
وباكــورة الدراســات االســامية بهــذه الدولــة « ،نحــن نخطــط الحضــار
اســاتذة اللغــة االندونيســة اىل جامعــة توروطــو مجانــا».

املكتبة املركزية تدعم استخدام املراجع االكرتونية
قاعــة ديورامــا بالجامعــة ،أخبــار الجامعــة– تقــدم املكتبــة املركزيــة
الخدمــات للجامهــر باملراجــع العاديــة التقليديــة كــا قامــت
املكتبــة بتقديــم خدمــات املكتبــة االكرتونيــة ميكــن ان يتابعهــا
الطلبــة واالســاتذة وهــى ضمــن برامــج املكتبــة املركزيــة بالجامعــة
يف شــؤون الخدمــات.
كــا أشــار إليــه أمــن املكتبــة املركزيــة أمــر اللــه حســبانا
املاجســتري يف مناســبة افتتــاح برنامــج املكتبــة االكرتونيــة بقاعــة
ديارامــا يــوم الثالثــاء ( « )3/22بجانــب املكتبــة التقليديــة فــان
املكتبــة تجهــز املكتبــة االكرتونيــة ميكــن ان يتابعهــا الطلبــة
واالســاتذة وهــى ضمــن برامــج املكتبــة املركزيــة بالجامعــة مــن
عــدة املطابــع يف الخــارج أو يف داخــل البلــد قابلــة لالســتخدام.
كــا اكــد ان مصــادر ومراجــع املكتبــة تتضمــن مــن الكتــب
والدوريــات ،وليــس مجــرد املوضوعــات االســامية فقــط وامنــا
يتعــدى اىل املوضوعــات العلميــة واالجتامعيــة والسياســية والصحيــة

والطبيــة والتكنولوجيــا.
وبيانــات املكتبــة املركزيــة تســجل  3920كتابــا االكــروين
وتفصيلــه 237 ،مــن اصــدار مطبعــة بريــل 581 ،اصــدار جامعــة
كمربيــج و 120طبــع رشكــة امـرال للنــر و 32كتابــا مطبــع املكتبــة
فرتــوال 2752 ،موضوعــا مــن اصــدار أ ج للنــر و 198كتابــا مــن
اصــدار جامعــة اكوســفورد.
وبالنســبة للدوريــات او جورنــال يتــم االشــراك بالدوريــات
املشــهورة واملعتمــدة يف العــامل مثــل دوريــات جامعــة كمربيــج
ودوريــات بجامعــة اكوســفورد ومــا أشــبه ذلــك.
كــا تتكــون املكتبــة مــن املــواد البيولوجيــا وبيــو الصحيــة
والعلــوم واالقتصــاد ودراســة املناطــق ،والسياســة واالتصــال الــدويل
والعالقــات الخارجيــة واللغــات وعلــوم الكومبوتــر والحســاب
والرياضيــات والفييزيــا والعلــوم االســامية وميكــن املزيــد مــن
املعلــوم الدخــول اىل املوقــع ويــب يف شــبكة االنرتنــت باســم http://
perpus.uinjkt.ac.id
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وزارة الشؤون الدينية تطالب الجامعة بهدم املباين
القامئة عىل أراىض الجامعة
منطقــة فيســاجان ،أخبــار الجامعــة– قامــت الجامعــة بهــدم املبــاين
املتواجــدة يف االراىض امتلكهــا وزارة الشــؤون الدينيــة يف حــى
فيســانجان منطقــة جفوتــات الرشقيــة ،بنــاءا عــى الخطــاب مــن
االمانــة العامــة بالــوزارة برقــم :س ج /ب /هـــ ك2016/50،071/00 ،
بتاريــخ  22مــارس  2016يف شــأن ترصيــح الــوزارة مببــادرة هــدم املبــاين
يف حــرم الجامعــة موافقــا للخطــاب رقــم/80 :امــر  2008 /الصــادرة
مــن املحكمــة مبدينــة تنجرانــج الجنوبيــة.
ويف خطــاب الــوزارة ،نبــه رئيــس الجامعــة ان الــوزارة تضغــط
الجامعــة مببــادرة هــدم املبــاين والبيــوت القامئــة عــى أراىض الــوزارة
كــا هــددت الــوزارة برفــع القضيــة اىل الجهــات املســؤولة عنــد وجــود
الشــكوى والســيطرة عــى املســتحقات.
وكشــف بقســم الحســابات والتقري ـرات املاليــة ســجلت تواجــد
املنــزل الــذي مل يهــدم بعد باســم أمــر الرشــيد ش تارومانكارا والســيدة
امــي بحــرى ش كرتاموكتــى رقــم 34 :والســيدة نورجانــا جميــل ش
فــوري انتــان والســيدة نورعينــي وهرمــن روس ش كرتاموكتــى رقــم:
 37ب ومل يتــم هــدم عــدد  4مبــاين ومنــازل حتــى يــوم الخميــس 31
مــن مــارس وبينــا هنــاك بيتــان االخـران قــد تــم هدمهــا وتخليتهــا
يف  20ينايــر .2014
وانطالقــا مــن قـرار التنفيــذ رقــم  /80امــر  /200 /مهــم /الصــادرة
مــن املحكمــة مبدينــة تنجرانــج الجنوبيــة املفــروض تخليــة املبــاين
بالكليــة حتــى  20ينايــر  ، 2014وبالنســبة لتنفيــذ القـرار فــان الجامعة
اقامــت االجتــاع واملشــورة مــع الشــعب واملســتحقني وموافقــة اعطــاء
املبلــغ عــدده  50مليــون لــكل مبنــى.
وبالرغــم مــن ذلــك ،كان بعــض املصابــن رفــع القضيــة اىل
املحكمــة وعــن املحامــي مبطالبــة تأجيــل ومراجعــة االمــر ملــدة
ثالثــة اشــهر بعــد صــدور الخطــاب ،ويف تاريــخ  23ينايــر  2014كان
هــؤالء رفضــوا التخليــة مــن طــرف لجنــة الجامعــة ورفعــوا االمــر اىل
الرشطــة بجاكرتــا بدعــوى الهــدم والتخريــب كــا رصح بــه مديــر قســم
التخطيــط والشــؤون املاليــة.
ويف النهايــة ،اكــر مــن ســنة كانــت رشطــة مــرو جايــا بجاكرتــا
شــكلت لجنــة الفحــص للقيــادات بالجامعــة ومديــر قســم القانــون
بــوزارة الشــؤون الدينيــة وبعــد محاكمــة دور  2كانــت اللجنــة
اصــدرت قــرار وقــف قضيــة الفحــص برقــم / 2015/9/938 :قســم
شــؤون الجنايــات العامــة املــؤرخ  29ســبتمرب  2015وقــررت ان لجنــة
الجامعــة والــوزارة غــر مخالفــة للقانــون بتهمــة الخــرب كــا يدعــون .
ويف اعقــاب القضيــة ،كان املصابــون رفعــوا باملطالبــة ومراجعــة
القــرار يف محكمــة العامــة بجاكرتــا الجنوبيــة وكان لجنــة الحكــم
باملحكمــة ردت ورفضــت ملــرة أخــرى دعواهــم وتهمتهــم.

وبنــاءا عــى الق ـرارات املذكــورة اعالهــا أكــد الســيد ســوبرجا ان
الجامعــة لديهــا اعتــاد رســمى وترصيــح حكومــي لتنظيــم املنطقــة
وهــدم املبــاىن املتواجــدة هنــاك وتخليتهــا يف مســتحقات الــوزارة
والجامعــة .وقــال ســيادته « حتــى تكــون املنطقــة خاليــة مــن املبــاين
واملنــازل عــى االراىض وســيتم بنــاء مبــاىن وقاعــات الفصول واالنشــطة
لطلبــة هــذه الجامعــة.

أنشأت الجامعة وحدة مركز الزكاة

القاعــة الرئيســية بالجامعــة ،أخبــار الجامعــة– تتعــاون الجامعــة مــع الهيئــة
الوطنيــة لشــؤون الــزكاة والصدقــات فــرع جاكرتــا يف إنشــاء وحــدة جمــع
الزكــوات بجامعــة رشيــف هدايــة اللــه االســامية والحكوميــة بجاكرتــا يــوم
الثالثــاء ( )3/22حيــث حــر يف حفلــة االفتتــاح الســيد رئيــس الجامعــة أ .د
 .ديــدى رشــادا كــا حــره ايضــا وكيــل الرئيــس لشــؤون التعــاون وشــؤون
الطــاب أ .د  .مـرادي ورئيــس عــام للهيئــة الوطنيــة أ.د .ديديــن حافــظ الديــن
ومديــر الهيئــة ا لشــؤون الــزكاة والصدقــات فــرع جاكرتــا دكتورانــدس زبيــدى
عاديــه املاجســتري.
ويف كلمتــه ،كان رئيــس الجامعــة أكــد ان افتتــاح هــذا الربنامــج يف اتاحــة
الفــرص ملــن يرغــب يف رصف الــزكاة ولكــن ليــس بشــكل إجبــارى وامنــا مجــرد
اختيــار وستســعد اميــا ســعادة للهيئــة بقبولهــا.
كــا عقــب االســتاذ الدكتــور ديديــن حافــظ الديــن يف كلمتــه بتقديــره
للجامعــة عــى تفضلهــا بافتتــاح املــروع النهــا باعتبارهــا جامعــة إســامية
تجهــز فرصــة العمــل والتطبيــق وليــس مجــرد نظريــات حتــى يتســنى للمجتمع
دفــع الــزكاة بســهولة.
كــا نبــه ان انشــاء مركــز الــزكاة بالجامعــة كخطــوة تقدميــة لهــا يف رفــع
مســتوى املجتمــع وبجانــب كونهــا تســاعد عــى الفقــراء الواطننــن بجــوار
الجامعــة فانهــا ايضــا تــرف يف ميزانيــة ومتويــل الدراســة والطلبــة كــا افــاد
ســيادته ان العــام  2016تــرف الهيئــة منحــة لعــدد  300طالــب وطالبــة
بالجامعــة.

www.sbmptn.or.id
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نافذة الشخصية:
جامس ب هوسرت
االسالم واندونيسيا
والجامعة

بدأت من دراسة شخصية حول الداعية اىل الله عبد الله جمناستيار يف
مجال التاريخ والثقافة يف جامعة وسكونسيسن ماديسون كان السيد
جامس ب هوسرتى يواصل دراسته حول املجتمع املسلم يف اندونيسيا،
ويف رأيه ان االسالم واملسلمني يف هذه الدولة ظاهرة فريدة متميزة،
وكالغالبية ان االسالم والشعب املسلم االندونيىس تتسم بالتسامح
والتوسط واالعتدال.
وبهذا املنطلق ،كان السري جامس وكاتب عن االسالم والسالم (طبع
بجامعة ستنافورد نوفمرب )2015
يعتقد ان االسالم باندونيسيا اقرب اىل رسالة رحمة للعاملني كام
يؤكد بقوله « أنا ارجو ان يكون اندونيسا منوذج ومرجع هذا الدين يف
العامل».
ومن طرف آخر ،وجد السري جامس لونا آخر الذي ال ينفك عن
الشعب املسلم يف اندونيسيا وهى تطور مؤسسة تعليمية عالية تتمثل
يف جامعة رشيف هداية الله االسالمية والحكومية بجاكرتا ،كام رأى ان
هذه الجامعة تلعب دورا محوريا يف تنمية الصور االسالمية ومواقف
املسلم الوسطية وتعترب الجامعة قادرة عىل عرض االسالم يف العامل بأرسه
يف عرص العوملة.
ولتكون الجامعة أكرث فعالية ،كان مدير هيئة الدراسات
االندونيسية وتيمور لستى طرح سيادته مقرتحات لتجهيزها كمركز
وكوكب العلم واالسالم عن طريق تقوية النظام واالدارة.
كام اقرتح السري جامس برتقية مستوى الكفاءة االنجليزية ،ألن
هذه الخربة تحتل أهمية كربى حتى تكون مؤلفات االساتذة وهيئة
التدريس بالجامعة سهل التناول وقابلة للقراءة من جمهور العامل
وبالتايل تكون حركة ترجمة كتب املدرسني اىل اللغة االنجليزية مهمة
جدا.
كام قال السري جميس « تصور لو ان املقاالت املوجودة ترجمت اىل
اللغة االجنبية وبصفة خاصة االنجليزية اىل الدوريات العاملية لكانت
لها أثر جيد».
ترجمة م .خري املستغفرين مدرس بكلية الدراسات االسالمية
والعربية
جامعة رشيف هداية الله االسالمية والحكومية بجاكرتا

الدراسة امليدانية تتجه مدينة
تانجرانج الجنوبية

قاعة ديوراما بالجامعة ،أخبار الجامعة– مركز الخدمات االجتامعية تتجه اىل
مدينة تنجرانج الجنوبية يف تحديد الدارسات امليدانية لطلبة الجامعة بدءا من
هذا العام ،كام عني املركز مناطق املدينة كقرية ارشادية ،وهذا القرار مبثابة
املشاركة الفعالة من طرف الجامعة يف رفع مستوى املجتمع املجاورة للجامعة.
كام عرض مدير مركز الخدمات االجتامعية السيد جاكا بدرايانا يف مناسبة
ندوة املشاركة والتعاون بني الجامعة وهيئة تخطيط تنمية األقاليم و عمداء
القرى مبدينة تنجرانج الجنوبية يوم الخميس ( )3/31بقاعة هارون ناسوتيون
بالجامعة مؤكدا ان بداية من هذه السنة ستهدف وتتجه الجامعة اىل مدينة
تنجرانج الجنوبية.
ويف ملحوظات املركز ،كانت مدينة تنجرانج الجنوبية لها صالحيتها للدراسات
امليدانية وقابلة للبحث ،وباعتبارها مديننة مستقلة جديدة فانها تحتاج اىل
مشاركة الفئات املختلفة والقوى املتعددة لتنمية املوارد البرشية والرتقية
االجتامعية ورفع مستوياتها.
كام واصل مدير املركز يف حديثه بانه خطط برامج الخدمات االجتامعية
بأساليب جديدة ،فان الطايل حاليا ميكنه القيام بعملية ا لخدمة يف املؤسسات
الخريية العمومية واالجتامعية واملجالس واملراكز التعليمية التي تتطلب باملوارد
البرشية.
كام قال سيادته « كانت يف السنوات السابقة حواىل  4000طالب يف الفرق
النهائية موزعني يف عدة القرى واالرياف فان االن سنفتح أفراد املتطوعني
االجتامعيني من الطلبة يف الرتم الثالث ليساعدوا يف بعض املؤسسات االجتامعية
واملدارس واملعاهد.
وللدور االول سيوزع املركز عدد  25مجموعة تقوم بأعامل الخدمات
االجتامعية يف مناطق مدينة تنجرانج الجنوبية ،ينترشون يف  8قرى يف منطقة
اسمها سيتو الن الحاجه بالنسبة لها أشد وملحة.
وبالنسبة للقرى املشاركة يف الربنامج ،فان مركز الخدمات االجتامعية بالجامعة
اكد ان الجامعة تهدف بصفة خاصة مناطق مبدينة تنجرانج الجنوبية ،ولكن يف
مرحلة التنفيذ كانت املركز يتعاون مع لجنة تنمية االقاليم.

