
                                                                                                        
 

 العالمية المدينة جامعة رد بيان
 يوم صحفيا   مؤمترا   التميمي خليفة األستاذ الدكتور حممد بن التنفيذي الرئيس ِقبل من( العاملية املدينة جامعة) اجلامعة إدارة عقدت 

 .اجلامعة يف االجتماعات غرفة م يف 2016 ديسمرب، 19 االثنني
هاريان ميرتو اعتذارا  رمسيا  للجامعة والرتاجع عن حمتوى التشهري الذي مت نشره يف الصفحة مبوجبه أن تقدم جريدة  وقد طلبت اجلامعة
  لتحسني صورة ومسعة اجلامعة. 2016ديسمرب  16األوىل يوم اجلمعة 

 

 االعرتاف سحب. 1
 .إطالقا  مزاعم جريدة هاريان ميرتو أنه قد مت سحب االعرتاف من جامعة املدينة العاملية غري صحيحة 

جامعة  أنفيه  أكد التاريخ نفس يف شرن   صحفي بيان يف جوسوه إدريس سريي داتوك العايل، والتعليم الرتبية وزارة أكدت وقد هذا
هلذا االعرتاف. وقد أصدر هذا  وفقا   طبيعي بشكل تعمل أن ميكن( و MQAمعرتف هبا لدى هيئة االعتماد املاليزي ) العاملية املدينة

 م. 2016ديسمرب  16الرئيس التنفيذي هليئة االعتماد املاليزي داتؤ بروفيسور الدكتور روجحان مصطفى بتاريخ  البيان الرمسي
 

 (MAISاعرتاف اجمللس اإلسالمي بوالية سالجنور ). 2
م فإن ووفقا  للنظا. لعملا موافقة على للحصول للجامعات االعرتاف شهادات إصدار عن املسؤولة اجلهة ليست اجمللس اإلسالمي

للحصول على  (MQA( وهيئة االعتماد املاليزي )KPTاجلامعات احلكومية واخلاصة ختضع لوزارة الرتبية والتعليم العايل )
 الرتاخيص واالعرتافات.

 قد حصلت قانونيا  على االعرتاف من اجلهتني املعنيتني. العاملية املدينة جامعةفإن  السياق، هذا يفو 
 

 اجلامعة ومسعة صورة على تؤثر املقال عنوان. 3
جامعة  -سحب االعرتاف من جامعة املدينة العاملية -عناوين املقال اليت مت اختيارها من ِقبل صحيفة هاريا ميرتو "املنهج الضال

امعة حتليل دم الفرد الذي "ال يتوافق" مع منهجهم" كلها تدل على النوايا السيئة لتشويه مسعة اجلامعة وصورهتا كوهنا اجل -الكراهية
 اخلاصة اإلسالمية األوىل يف ماليزيا.

هذه العناوين اخلبيثة إمنا القصد منها تشويه مسعة اجلامعة داخل وخارج هذا البلد.   مثل اختيار أن األطراف العاملية املدينة جامعةترى 
 كما أن جريدة هاريان ميرتو مل حتصل على أي تفسري أو تأكيد من اجلامعة قبل نشر املقال.

 

 اآلثار النفسية . 4
 من وكل واخلرجيني أمورهم، وأولياء والطالب واملوظفني اإلدارة خاصة ،هذا املقال وضع أثرا  سلبيا   عميقا  على جمتمع اجلامعة بأكلمه

ني لنشر القائمويعترب هذا العمل غري أخالقي حيث أنه يؤثر على جهود . العاملية املدينة جامعة مع مباشرة وغري مباشرة بصورة يشارك
 العلوم األكادميية على اجليل احلايل.
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