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ب���������رع���������اي���������ة خ����������������ادم احل����������رم�����ي����ن ال�����������ش�����ري�����ف��ي��ن

معالـــي وزيـــر التعليــم العـــالــي يفتتـــح املــ�ؤمتـــر الدولــي
لتــر�شيــد ا�ستعمــــاالت امليـاه فـــي املنــاطــق اجلــافـــة باجلـامعــــة
�أخبار اجلامعة:

الأمري مقرن بن عبد العزيز يهدي
مر�صدا ً
ً
فكليا
اجلامعة

حتت الرعاية ال�سامية خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،يحفظه اهلل ،افتتح
معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن
حممد العنقري امل�ؤمتر الدويل لرت�شيد ا�ستعماالت
املياه يف املناطق اجلافة بح�ضور وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن عبيد اليوبي ،ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاه��د ،ووكالء اجلامعة وعمداء الكليات و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني ،وذل��ك ي��وم االثنني
1430/10/23ه��ـ يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا
بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات باجلامعة
ب��د�أ احلفل ب ��آي��ات بينات م��ن ال��ذك��ر احلكيم ثم
كلمة ملدير مركز �أبحاث املياه الدكتور عبد اهلل بن
�سعيد الغامدي �أو�ضح خاللها �أن امل�ؤمتر يهدف �إىل
مناق�شة �أحدث الأبحاث والدرا�سات والتقنيات يف
جمال تر�شيد املياه يف القطاعات املختلفة املنزلية
وال�صناعية وال��زراع��ي��ة ،و�سبل ت��ب��ادل اخل�برات
الناجحة بني دول العامل للحفاظ على ال�ثروات
املائية املختلفة ،وقد �أو�ضح �أن امل�ؤمتر ي�ستمر على
مدى ثالثة �أيام يناق�ش خاللها العديد من املحاور
منها :م�صادر املياه يف املناطق اجلافة  ،وتر�شيد
ا�ستعمال املياه يف املنازل واملرافق العامة وال�صناعة
وال���زراع���ة ،و�إع����ادة ا�ستعمال امل��ي��اه والتقنيات
احلديثة يف الرت�شيد واقت�صاديات تر�شيد املياه
و�أخري ًا مناق�شة دور التعليم والثقافة والإعالم يف
تر�شيد ا�ستخدامات املياه.

ق�سم علوم الفلك بجامعة امل�ؤ�س�س
هو الرائد الوحيد باململكة

عقب ذلك �ألقى العلماء امل�شاركون كلمة �ألقاها نيابة
عنهم الربفي�سور دراج��ا �سيفيك ،ثم �ألقى وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي كلمة نيابة عن معايل مدير
اجلامعة �أو�ضح فيها �أن نق�ص املياه م�شكلة �أ�صبحت
تواجه الإن�سان والدول يف كل �أرجاء ومناطق العامل
وتكمن �أهمية هذه امل�شكلة حينما نعرف �أن ن�سبة
املياه العذبة من الأنهار والبحريات ن�سبة جزئية
ال متثل �سوى قدر قليل ال يعول عليه  ،م�ضيف ًا �أن
م��ن �أه��م ط��رق جت��اوز ه��ذه امل�شكلة ���ض��رورة و�ضع

اجلــامعــة تنظـــم املـــ�ؤمتـــر
العـــاملـــي لطــب الأطفـــال

ب��رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب نظمت اجلامعة
ممثلة يف كلية الطب (ق�سم طب الأطفال)
فعاليات امل�ؤمتر العاملي لطب الأطفال وذلك
�صباح يوم االثنني 1430/10/23هـ املوافق
2009/10/12م مبركز امللك فهد للأبحاث
باجلامعة وبح�ضور عميد كلية الطب الدكتور
حممود بن �شاهني الأحول ووكيل كلية الطب
ومدير م�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز
ورئي�س اجلمعية ال�سعودية لطب الأطفال

الدكتور عبد اهلل العمري .

وا�ستمرت فعاليات امل�ؤمتر مدة ثالثة �أيام
حيث مت التطرق لعدة مو�ضوعات وجل�سات
مت تقريرها بامل�ؤمتر ومن �أبرزها الطب املبني
على الرباهني واجلهاز اله�ضمي وا�ضطرابات
التمايز اجلن�سي و�سلوكيات طب الأطفال
بالإ�ضافة �إىل الأمرا�ض املعدية والأع�صاب
وط���ب ال���ط���وارئ وال�سمنة ل���دى الأط��ف��ال
واجلهاز الرئوي

�إ�سرتاتيجية وا�ضحة لرت�شيد ا�ستعماالت املياه من
خالل احلفاظ عليها ،و�إيجاد �إدارة واعية وو�سائل
�أخرى ذات جدوى ،مقدم ًا خال�ص ال�شكر والتقدير
خلادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز حفظه اهلل على رعايته الكرمية لهذا امل�ؤمتر
احليوي الذي من امل�ؤمل �أن يخرج بتو�صيات ت�ساعد
على تر�شيد ا�ستعماالت املياه ،كما ثمن معايل مدير
اجلامعة دعم معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور خالد ب��ن حممد العنقري غ�ير املحدود
للجامعة و�أن�شطتها.

�أ����ش���اد �صاحب
ال�����س��م��و امللكي
الأم���ي��ر م��ق��رن
ب������������ن ع����ب����د
ال��ع��زي��ز رئي�س
ا ال �ستخبا ر ا ت
العامةيفخطاب
وج���ه���ه مل��ع��ايل
مدير اجلامعة
الأ��������س�������ت�������اذ
الأمري مقرن بن عبدالعزيز
الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب
ب��ري��ادة اجلامعة ممثلة يف ق�سم علوم الفلك،
وق��د ت�ضمنت الر�سالة تقدمي �إه���داء لق�سم
العلوم الفلك والف�ضاء باجلامعة ع��ب��ارة عن
مر�صد فلكي يقع جنوب املدينة املنورة مبنطقة
�أبيار املا�شي والواقع على م�ساحة()165x135
وذلك م�ساهمة من �سموه يف ت�شجيع الدرا�سات
والأبحاث الفلكية و�أو�ضح �سموه �أن ق�سم علوم
الفلك والف�ضاء باجلامعة يعترب الق�سم الرائد
والوحيد يف اململكة العربية ال�سعودية وطلب
�سموه من معايل مدير اجلامعة تكليف اجلهة
املخت�صة بعمل الإجراءات ال�ضرورية لنقل ملكية
الأر�ض املقام عليها املر�صد لأمالك اجلامعة.

�إجنـــاز عاملــي لكليـــة الهنــد�ســة

حققت كلية الهند�سة باجلامعة اجناز ًا عاملي ًا
ج��دي��د ًا وذل��ك بح�صول جميع تخ�ص�صاتها
الإثنى ع�شر على االعتماد الأكادميي العاملي
م��ن هيئة االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي الأمريكية
�إن هذا الإجناز يدل على حر�ص كلية الهند�سة
للهند�سة والتقنية ( )ABETك ��أول كلية
ع��ل��ى ت��ق��دمي ت��ع��ل��ي��م ه��ن��د���س��ي وف���ق معايري
هند�سة يف اململكة حتقق هذا الإجن��از ،وهذه
اجلودة العاملية ،حيث ت�شمل معايري االعتماد
التخ�ص�صات هي :هند�سة الطريان ،الهند�سة
الأكادميي خمتلف نواحي التعليم الهند�سي مثل
الكيميائية وهند�سة املواد ،الهند�سة املدنية،،
قوة املناهج الدرا�سية ،وكفاءة �أع�ضاء هيئة
هند�سة ح��ا���س��ب��ات ،الهند�سة الكهربائية
التدري�س ،وتنوع متطلبات التخرج ،واجلهود
(�إلكرتونيات وات�صاالت) ،الهند�سة الكهربائية
ا�سكندراين
في�صل
أ.د.
�
البحثية والتعليمية للكلية ،وبرامج خدمة
(قوى و�آالت)  ،الهند�سة الكهربائية (هند�سة
املجتمع ،والأ�سلوب املتبع يف الإدارة وم�صادر
ط��ب��ي��ة) ،ال��ه��ن��د���س��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة ،هند�سة
البقية �ص2
املعلومات ،وم�ستوى الطالب واخلريجني،
التعدين،الهند�سة امليكانيكية (هند�سة الإنتاج وت�صميم

النظم امليكانيكية) ،الهند�سة امليكانيكية
(الهند�سة احلرارية وتقنية حتلية املياه)،
والهند�سة النووية.
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برامج �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة
�أع��ل��ن م��رك��ز ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م اجلامعي
باجلامعة عن بدء برامج الف�صل الدرا�سي
الأول لعام 1431-1430هــ لأع�ضاء هيئة
التدري�س وط�لاب الدرا�سات العليا والتي
ب��د�أت يوم ال�سبت املوفق 1430/10/7هــ
وي�شمل برنامج �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
على مهارات االت�صال ،واالبتكار والتفكري
الإب��داع��ي الأك��ادمي��ي ،و(The art and
 science of Teaching & Lear )ingوكذلك مهارات الإدارة الإ�سرتاجتية،

والع�صامية والإب�����داع امل��ع��ريف يف املنهج
ال��درا���س��ي ،وت�صميم امل��ق��ررات الدرا�سية
وف��ق � ًا مل��وا���ص��ف��ات االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي،
وكذلك ا�ستخدام العرو�ض االلكرتونية
لتقدمي املادة العلمية ،وفن ومهارة التعامل
م��ع الآخ��ري��ن ،وور���ش��ة عمل ح��ول جائزة
التدري�س كما �شمل برامج طالب الدرا�سات
العليا على دورة الإعداد لالبتعاث ،ومهارات
البحث العلمي( ،و) kScientific Wor
 .)placeانظر جدول �ص.3

�أخ�������ب�������ار

اتفاقيــة تعــاون
بني اجلــامعـــة وجامعـــة هارفــارد

اتفاقية بني اجلامعة وجامعة فلوريدا
نيابة عن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب وقع �سعادة وكيل
اجلامعة الدكتور عدنان بن عبد اهلل املزروع يوم اجلمعة 1430/10/6ه��ـ وبح�ضور �سعادة
عميد كلية الهند�سة الدكتور في�صل ا�سكندراين و�سعادة امل�شرف العام على �إدارة العالقات
العامة والإع�لام باجلامعة الدكتور هيثم زكائي ،و�سعادة وكيلة اجلامعة للأبحاث العلمية
والإب��داع من جامعة فلوريدا  ,اتفاقية يف جمال الأبحاث العلمية لهند�سة الإن�سان الآيل،
وذلك يف جمال ت�أهيل الأفراد ذوي الإعاقة .وقد قام بالتوقيع عن اجلانب الأمريكي كارين
هولربووك وكيلة اجلامعة للأبحاث والإب��داع  ,حيث �ستوفر هذه االتفاقية فر�صة لإثراء
الأن�شطة البحثية وحتقيق التقدم يف الربامج التعليمية اخلا�صة مبجال الإن�سان الآيل ب�شكل
عام ،وحتديد ًا جمال �إعادة الت�أهيل والتكنولوجيا امل�ساعدة  ,وذلك من خالل الأبحاث امل�شرتكة
 ,والزيارات العلمية وابتعاث طالب الدرا�سات العليا للح�صول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه
,كما �ست�شرف جامعة فلوريدا على �إن�شاء معمل لأبحاث الإن�سان الآيل باجلامعة.
وت�أمل اجلامعة �أن يكون لهذه االتفاقية �أكرب الأثر على �أبناء جامعتنا من �أ�ساتذة وباحثني
وطالب يف هذا املجال العلمي احليوي املهم ،وعلى ت�أهيل الأفراد ذوي الإعاقة وم�ساعدتهم على
االندماج يف املجتمع ب�صورة �أف�ضل و�أكرب بعون اهلل تعاىل.

�إجناز عاملي جديد لكلية الهند�سة باجلامعة
تتمة �ص1
والت�سهيالت والتجهيزات بالأق�سام العلمية
وبالكلية ،وقد قامت هذه الهيئة منذ ت�أ�سي�سها
قبل �أكرث من  70عام ًا بتقومي برامج �أكرث من
 500كلية هند�سة على م�ستوى العامل.
وقال �سعادة عميد كلية الهند�سة الدكتور
في�صل بن �إبراهيم �إ�سكندراين � :إن��ه بهذه
املنا�سبة التاريخية ي�سرين �أن �أرف��ع �أ�سمى
�آي��ات التهنئة مقرونة ب�شكر وتقدير كلية
الهند�سة وجامعة امللك عبد العزيز ل�صاحب
املعايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور
خالد بن حممد العنقري على دعمه الكبري
للجامعة ولكلية الهند�سة يف حتقيق هذا
الإجناز .كما �أ�شاد بالدعم الالحمدود الذي
حظيت وحتظى به الكلية من معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة �صادق طيب
ومن �سعادة وكالء اجلامعة .فقد كان دعم
ً
حافزا وم�شج ًعا
معاليه ومتابعته وم�ؤازرته
ملزيد من الإجناز والعطاء.
و�أ�ضاف �سعادته ب��أن هذا الإجن��از العظيم
جاء بتوفيق من اهلل عز وجل ،ثمرة جهود
جبارة بذلها من�سوبو الكلية من الإدارة العليا
بالكلية عميدً ا ووك�لاء ،ور�ؤ���س��اء الأق�سام
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وفنيني و�إداري�ين
وطالب ،عملوا جميع ًا بروح الفريق الواحد
على م��دى �أك�ث�ر م��ن ث�لاث ���س��ن��وات مبهنية
عالية يف تطبيق معايري االعتماد الأكادميي
ال��ع��امل��ي��ة.وق��ال« :ح � ًق��ا �إن��ن��ا نفخر ونعتز
بكل رج��االت الكلية� .إنها حمطة تاريخية
�ستتبعها خطوات �سريعة لتحقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية للكلية واجلامعة».
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
عملية تقييميه تتطلب من الأق�سام العلمية
القيام بتقييم دوري �شامل جلميع الأن�شطة
الأك��ادمي��ي��ة .وهيئة االعتماد الأكادميي
الأمريكية للهند�سة والتقنية هي منظمة

م�شهورة عامل ًيا غري ربحية متلكها وتديرها
�أكرث من  25جمعية علمية ومهنية هند�سية
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وي�شارك فيها
�أكرث من  1500من ذوي اخلربة الأكادميية
وال�صناعية .وقد و�ضعت الهيئة على عاتقها
و�ضع وتطوير معايري عالية اجلودة للتعليم
الهند�سي منذ  75عا ًما.
وت��ق��وم هيئة  ABETيف عملية تقييمها
للربامج والتخ�ص�صات الهند�سية بت�شكيل
ف��رق عمل تتكون م��ن علماء ومتخ�ص�صني
وذوي خربة عالية من ال�صناعة واجلهات
الأك��ادمي��ي��ة واحلكومية واخل��ا���ص��ة .يركز
فريق العمل يف عملية التقييم على املناهج
الدرا�سية وكفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س
وم�ستوى الطالب والإمكانات املادية والب�شرية
والدعم الذي تقدمه اجلامعة للق�سم العلمي
والكلية والعديد من العنا�صر التي تهتم
بجودة وكفاءة العلمية التعليمية.
� إن التطوير امل�ستمر جلودة التعليم هو �أحد
�أه��م العنا�صر لالعتماد الأك��ادمي��ي للهيئة
 ،ولإجن��از ذل��ك يقوم الق�سم العلمي بو�ضع
�أهداف حمددة وقابلة للقيا�س ،ويجب على
ال��ط�لاب واخلريجني حتقيقها .وي�ساعد
االعتماد الأكادميي الكليات واجلامعات يف
اتباع منهج منظم لتقييم وتطوير وحت�سني
العملية التعليمية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه
ي�ساعد الطالب و�أولياء الأمور على اختيار
الكليات التي تقدم تعلي ًما عايل اجلودة ميكّن
اخلريجني من احل�صول على العمل يف اجلهات
احلكومية واخلا�صة ،وكذلك يف ا�ستكمال
درا�ساتهم العليا يف �أرقى اجلامعات العاملية.

وقع معايل مدير اجلامعة اتفاقية بني مع
جامعة هارفارد � ،شملت التعاون بني الكليات
الطبية ،وال�صحة العامة  ،حيث �سيتم
عقد ع��دة دورات ون���دوات ت�ضم �أ�ساتذة
متخ�ص�صني م��ن جامعة ه��ارف��ارد مبعدل
دورتني كل �سنة بالإ�ضافة لإتاحة الفر�صة
لأع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س بكلية الطب
باجلامعة لاللتحاق ب��دورات تدريبية يف
جامعة هارفارد  ،كما متكن هذه االتفاقية
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملبتعثني بامل�شاركة
يف الأبحاث مع �أع�ضاء هيئة التدري�س من
جامعة هارفارد والدرا�سة فيها للح�صول

على املاج�ستري والدكتوراه.
يذكر �أن �سعادة وكيل اجلامعة وعميد كلية
الطب �سبق �أن قام بزيارة جامعة هارفارد
واالجتماع بالعديد من العمداء لتحديد
جم��االت التعاون ،وقد مت �إعطا�ؤهم درع
اجلامعة املختلفة.
وق���د �أو���ض��ح ���س��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة �أن
ه��ذه االتفاقية ج��اءت تلبية لتوجهات
وزارة التعليم العايل للدخول يف �شراكات
دولية مع جامعات عريقة لبناء اخلربات
واال�ستفادة من خرباتها و�إمكانياتها.

الدكتــور �إبراهيــم �أبــو العــال يحــا�ضــر
فـــي اجلــامعـــات الإ�سبــانيـــة
�ضمن االتفاقية املوقعة بني مركز �أبحاث
االقت�صاد الإ�سالمي وجامعة  IEب�أ�سبانيا
قام �سعادة الدكتور �إبراهيم حممد �صالح �أبو
العال الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم االقت�صاد بكلية
االقت�صاد والإدارة بزيارة مدريد حيث قدم
ث�لاث حما�ضرات عن االقت�صاد والتمويل
الإ�سالمي ،وقد �شارك يف حلقة نقا�ش مفتوح
م��ع بع�ض الأ���س��ات��ذة يف جامعتني مبدريد
ومركز للدرا�سات.
وم��ن بني املحا�ضرات التي قدمها الدكتور
�إبراهيم �أبو العال ما يلي:
•حما�ضرة عن التمويل الإ�سالمي لطلبة
املاج�ستري يف التمويل  MBAبجامعة
IE

•حم��ا���ض��رة ع��ن االق��ت�����ص��اد الإ�سالمي
لطلبة الدكتوراه بجامعة . IE
•حما�ضرة عرب الفيديو كونفرن�س والتي

د .ابراهيم ابو العال

�سي�ستفيد منها �أحد الأ�ساتذة الأ�سبان
 Prof. J C Madinaيف تدري�س
امل��ادة بجامعة Spanish National
. Distance University
•حلقة نقا�ش مفتوح م��ع � 11أ�ستاذ ًا
تنظمها جامعة  IEم��ع مركز «ال��دار
العربية» مبدريد .

�أخ�������ب�������ار
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اجلــامعــة و�صنــدوق تنميــة املــوارد الب�شــرية يوقعــان
مــذكـرة تعــاون لدعـــم برنامــج مــالك املن�شـــ�آت ال�صغيـــرة

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب مت بحمد
اهلل يوم الأحد 1430/10/15هـ املوافق
2009/10/04م ب��ق��اع��ة اجتماعات
جمل�س اجلامعة توقيع م��ذك��رة تعاون
ب�ين اجلامعة و���ص��ن��دوق تنمية امل���وارد
الب�شرية “هدف” والتي تهدف �إىل توفري
الدعم لأ�صحاب امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة من طالب وطالبات وخريجي
اجلامعة املنت�سبني �إىل حا�ضنات الأعمال
مبنظومة الأعمال واملعرفة باجلامعة.
و�سيتم دعم �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة م��ن ال��ط�لاب واخلريجني
امل��ن�����ض��م�ين �إىل ح��ا���ض��ن��ات الأع���م���ال
باجلامعة عرب برنامج دعم ُمالك املن�ش�آت
ال�صغرية واملعتمد ل��دى �صندوق تنمية
امل��وارد الب�شرية “هدف” ،وال��ذي يوفر
دعم ًا مالي ًا بقيمة  3.000ري��ال �شهري ًا
مل��دة عامني ملالك املن�ش�أة ال�صغرية منذ
بدء ت�أ�سي�سها.
وقع املذكرة كل من �سعادة وكيل اجلامعة
للأعمال والإبداع املعريف الدكتور �أحمد
بن حامد نقادي و�سعادة الأ�ستاذ �أحمد بن

م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير دخ���ل م����ادي لتلبية
احتياجاتهم ال�ضرورية والأ�سرية خالل
مرحلة ت�أ�سي�س املن�ش�أة وذل��ك بتقدمي
�إعانة �شهرية ملالك املن�ش�أة ال�صغرية.

عبد الرحمن املن�صور الزامل مدير عام
�صندوق تنمية املوارد الب�شرية “هدف”،
بح�ضور وفدين ميثالن الطرفني.
ك��م��ا ج���رى ت��وق��ي��ع �آل��ي��ة للتن�سيق بني
منظومة الأع��م��ال واملعرفة باجلامعة
و�صندوق تنمية املوارد الب�شرية (هدف)-
فرع منطقة مكة املكرمة لتنفيذ برنامج
دعم مالك املن�ش�آت ال�صغرية وذلك تفعي ًال
ملجاالت التعاون بني الطرفني .حيث وقع
الآلية كل من �سعادة الدكتور زهري بن عبد
اهلل طيب الرئي�س التنفيذي ملنظومة

الأعمال واملعرفة و�سعادة الأ�ستاذ ه�شام
بن عبد الرحمن لنجاوي مدير �صندوق
تنمية امل���وارد الب�شرية (ه���دف) -فرع
منطقة مكة املكرمة.
ي ��أت��ي ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ع��اون و�آل��ي��ة
التن�سيق لربنامج دع��م م�لاك املن�ش�آت
ال�صغرية �ضمن �إطار اجلهود التي تبذلها
�إدارة ح��ا���ض��ن��ات الأع���م���ال باجلامعة
لتحفيز وت�شجيع خريجي وخريجات
اجلامعة على ت�أ�سي�س من�ش�آتهم ال�صغرية
وا���س��ت��م��راره��م يف �إدارة ه��ذه املن�ش�آت

هذا وت�شتمل جماالت التعاون املن�صو�ص
عليها يف امل��ذك��رة على م��ا يلي :تنفيذ
برنامج دع��م م�لاك املن�شات ال�صغرية
وفق �آلية الدعم املعتمدة لدى �صندوق
تنمية املوارد الب�شرية “هدف” من خالل
التن�سيق امل�شرتك بني الطرفني من �أجل
اعتماد �أ�سماء مالك املن�شات ال�صغرية
املطلوب دعمهم وفق ال�ضوابط املعتمدة،
وكذلك التعاون من �أج��ل توجيه مالك
املن�ش�أة ال�صغرية لتوقيع اتفاقية دعم مع
�صندوق تنمية املوارد الب�شرية “هدف”،
بالإ�ضافة �إىل التن�سيق امل�شرتك بني
الطرفني من �أجل رفع املطالبات املالية
ملالكي امل��ن�����ش��آت ال�����ص��غ�يرة ،بالإ�ضافة
�إىل امل�شاركة يف تنظيم ندوات ولقاءات
لإب��راز التعاون امل�شرتك بني الطرفني،
وكذلك �إبراز دور كل طرف يف �أي و�سيلة
�إع�لام��ي��ة يتم الإع�ل�ان م��ن خاللها عن
برنامج الدعم ،وي�شمل ذلك امل�ؤمترات
واملعار�ض.

من�ســـوبـــو اجلامعــــة يتبـــادلـــون تهنئـــة العيـــــد
نيابة عن معايل مدير جامعة امللك عبد العزيز الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب رع��ى وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن
عبيد اليوبي حفل عيد الفطر املبارك وذلك يوم ال�سبت
املوافق 1430/10/14ه���ـ  بقاعة االحتفاالت ومركز
امل�ؤمترات باجلامعة وبح�ضور مدير جامعة �أم القرى
معايل الدكتور وليد بن ح�سني �أبو الفرج ووكالء جامعة
امللك عبد العزيز وع��م��داء الكليات و�أع�����ض��اء هيئة
التدري�س وقد بد�أ احلفل بتبادل التهاين بعيد الفطر
املبارك ثم �أقيم عر�ض للفنون ال�شعبية وبعد ذلك تناول
اجلميع طعام الإفطار بهذه املنا�سبة اجلدير بالذكر �أن
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مـجـتـمـع اجلامــعــة
ا���ص��در م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق ط��ي��ب عددا
من قرارات التجديد والتكليف والرتقية
والتي �شملت :
تعيني الدكتور  /مم��دوح بن حممد
احمد �صبيحي وكيال لكلية ت�صاميم
البيئة ل�ش�ؤون اجلودة والتطوير
تعيني ال��دك��ت��ور  /حممد ب��ن ح�سن
ع��ب��داهلل بنق�ش رئي�س ًا لق�سم علم
وظائف الأع�ضاء بكلية الطب
تعيني الدكتورة  /زين بنت ابراهيم
حم��م��د ن��ا���ص��ف م�شرفة ع��ل��ى ق�سم
درا�سات الطفولة باالقت�صاد املنزيل
تكليف الدكتور  /عبداهلل بن �سعيد
عبداهلل باخ�شوين بالعمل نائبا ملن�سق
ال�برن��ام��ج التنفيذي ب�ين اجلامعة
وك��ل من جامعة احل��دي��دة وجامعة
ح�����ض��رم��وت للعلوم والتكنولوجيا
باجلمهورية اليمنية
جتديد تكليف الدكتور  /حمد بن
علي حمد الطريف بالعمل مدير ًا
للمعامل املركزية يف منظومة الأعمال
واملعرفة
جتديد تكليف الأ�ستاذ � /سهيل بن
ح�سن حم��م��د ن���ور ���س��رب��اي��ا بالعمل
مدير ًا حل�ضانات الأعمال يف منظومة
الأعمال واملعرفة
جتديد تكليف الدكتور  /ع�صام بن
�إبراهيم احمد زاهر بالعمل مدير ًا
حلدائق املعرفة يف منظومة الأعمال
واملعرفة .

حفل هذا العام ت�ضمن �شعار االكتفاء بامل�صافحة عند
ال�سالم على الآخرين للتقليل من خطر عدوى فريو�س

�أنفلونزا اخلنازير( )H1N1وذل��ك يف �إط��ار احلملة
ال�صحية التوعوية التي نظمتها اجلامعة.

تعيني الدكتورة /حتية بنت عبد اهلل
ابراهيم ميمني وكيلة لعمادة �ش�ؤون
الطالب للإ�سكان والتغذية ب�شطر
الطالبات .
تعيني ال��دك��ت��ور /علي ب��ن عبد اهلل
علي اجلفري رئي�س ًا لق�سم الرتبية
البدنية بكلية الرتبية .
جتديد تكليف الأ�ستاذ  /حمد بن
حممد �أحمد البدري بالعمل مدير ًا
لإدارة �ش�ؤون املجل�س العلمي
تكليف الدكتور  /حممد جنيب بن
حممد ح�سني غزايل خياط بالعمل
م�����س��ت�����ش��ار ًا مبكتب وك��ي��ل اجلامعة
للأعمال والإبداع املعريف.
جتديد تكليف الدكتورة  /نوره بنت
عبداهلل �سعيد باذياب بالعمل وكيلة
لعمادة القبول والت�سجيل ب�شطر
الطالبات .
تعيني الأ�ستاذ  /خالد بن ح�سن �سامل
�سويدان رئي�سا ل��وح��دة الدرا�سات
الأك��ادمي��ي��ة لالنتظام مبعهد اللغة
االجنليزية.
جتديد تكليف اال���س��ت��اذ  /علي بن
حم��م��د اح��م��د بام�شمو�س بالعمل
مدير ًا لإدارة البعثات.
تكليف املوظفة /وف��اء بنت �شوعي
حممد على اهلل مديرة لإدارة عمادة
تقنية املعلومات.
تكليف املوظفة  /ب��دور بنت �سعيد
عودة الرفاعي باعمال ومهام امل�شرفة
على ال�ش�ؤون املالية.
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كليـة االقت�صـاد والإدارة باجلـامـعـة تـنـظـم اللقــاء العلمــي
ال�شهـري بعنوان اجلوائز ودورهـا فـي ت�شجيع البحث العلمي
تنظم كلية االقت�صاد والإدارة باجلامعة اللقاء
العلمي ال�شهري للعام اجلامعي 1431-1430ه��ـ��ـ
لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية االقت�صاد والإدارة
ب��ع��ن��وان (اجل���وائ���ز ودوره����ا يف ت�شجيع البحث
العلمي) ،والذي �سيعقد �صباح يوم الأربعاء املوافق
1430/11/2ه���ـ 2009/10/21م وذل��ك يف متام
ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباح ًا وحتى الثانية
ع�شر والن�صف ظهرا ً.
و�سيتحدث يف مو�ضوع اللقاء �سعادة الدكتور عبدا هلل
بن �صالح العثيمني �أم�ين ع��ام جائزة امللك في�صل
العاملية ،ويدير اللقاء �سعادة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد
بن داوود املزجاجي ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
الإدارة العامة.

علم ًا �أن اللقاءات �سيتم عقدها يف قاعة املنا�سبات
بالطابق الثاين من مبنى كلية االقت�صاد والإدارة
بالن�سبة ل�شطر ال��ط�لاب ،وق��اع��ة االجتماعات
الرئي�سية بالطابق الأر�ضي من مبنى كلية االقت�صاد
والإدارة ب�شطر الطالبات واجلدير ذكره �أن م�شروع
(اللقاء العلمي ال�شهري بكلية االقت�صاد والإدارة)
بدء منذ العام اجلامعي 1428- 1427هـ والذي �شهد
والدة الفكرة وظهورها من خالل عدة لقاءات �شهدت
تفاع ًال وح�ضور ًا مميز ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وطلبة الدرا�سات العليا وغريهم من املهتمني من داخل
وخ��ارج الكلية ،وتتطلع كلية االقت�صاد والإدارة
بان ت�ستمر تلك اللقاءات يف حتقيق الأهداف التي
وجدت من �أجلها و�إث��راء النقا�شات العلمية ودعم
البحث العلمي والنهو�ض مب�ستواه.

وتلتقي طالبها وطــالبـــاتها امل�ستجدين
نظمت كلية االقت�صاد والإدارة �صباح يوم االثنني
 1430/10/23هـ  ،املوافق  2009/10/12م بقاعة
بن حمفوظ بالدور الثاين بالكلية  ،لقاء الإدارة
العليا مع الطالب والطالبات امل�ستجدين بال�شطرين ،
بح�ضور �سعادة عميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور ح�سام بن
عبد املح�سن العنقري و�سعادة وكيل الكلية الدكتور
توفيق بن عبد املح�سن اخليال و�سعادة امل�شرف على
�إدارة ال�شئون التعليمية الدكتور تركي بن عمر
بق�شان و�سعادة وكيلة الكلية الدكتورة زينب بنت
عبد الرحمن ال�سحيمي عرب الدائرة التلفزيونية ،
وال�سادة ر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية ونخبة كبرية من
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س بالكلية .
وقد ا�ستهل اللقاء بكلمة �سعادة عميد الكلية الأ�ستاذ
الدكتور /ح�سام بن عبد املح�سن العنقري  ،حيث
هن�أهم بعيد الفطر املبارك وبالعام الدرا�سي / 1430
 1431هـ ،عقب ذلك حتدث �سعادته عن الدور الذي
تقوم به عمادة كلية االقت�صاد والإدارة خلدمة
الطالب والطالبات مو�ضح ًا �أن �أي عوائق قد تواجه
الطالب �أوالطالبة ف�إن الأبواب مفتوحة �أمامهم حلل
م�شكالتهم  ،وح��ث الطالب والطالبات على اجلد
واالجتهاد واملثابرة يف م�سريتهم الدرا�سية  ،واحلر�ص
على الت�سجيل يف �أح���دى االن�شاطات الريا�ضية

برعـايـة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب ومب�شاركة �سعادة الرئي�س التنفيذي
لل�شركة ال�سعودية للكهرباء املهند�س على بن �صالح
الرباك ،تد�شن اجلامعة فعاليات الكر�سي العلمي املدعم
من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء لإدارة الأحمال ورفع
كفاءة ا�ستخدام الطاقة الكهربائية ،وذلك �صباح يوم
الأربعاء 1430/11/2ه��ـ املوافق 2009/10/21م.
بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات باجلامعة.
و�أو���ض��ح امل�شرف على الكر�سي العلمي وامل�شرف على
تطوير وتخطيط املدينة اجلامعية الدكتور�إبراهيم
بن حممد جمعه �أن الكر�سي العلمي يهدف �إىل امل�ساهمة
يف و�ضع احللول املنا�سبة لإدارة الأحمال وحت�سني
كفاءة ا�ستخدام الطاقة الكهربائية من �أجل حتقيق
�أه��داف التنمية امل�ستدامة للوطن ،ومن امل�ؤمل ب�إذن
اهلل �أن يقدم الكر�سي العلمي عـدة برامج ت�ؤدي �إىل
تخفي�ض معدل ا�ستهالك الطاقة الكهربائية دون �أن
ي�ؤثر ذلك على نوعية وجـودة العمل والأداء وب�صفة
خا�صة �أثناء فرتات ال��ذروة ،حيث �سيكون له مردود
جيـد يف تخفي�ض تكاليف الإن�شاء والت�شغيل الالزمني
لبناء حمطات توليد و�شبكات نقل وتوزيع جديدة.

ال�ساعة العا�شرة وربع والتي تهدف �إىل �إتاحة الفر�صة
للخرباء وامل�ستهلكني واملعنيني ب�ش�ؤون الكهرباء يف
اململكة العربية ال�سعودية للإجتماع فيما بينهم من
�أج��ل تبادل اخل�برات والآراء ومناق�شة املو�ضوعات
ذات ال�صلة ب��إدارة الطلب على الأحمال الكهربائية
ورفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة والأ�ساليب والتقنيات
التي ميكن اتباعها لتحقيق ذلك مع ا�ستعرا�ض لبع�ض
التجارب العاملية والربامج الوطنية يف هذا املجال.
و�سوف ي�شارك يف هذه الور�شة كوكبة من املخت�صني
واخل�ب�راء يف ه��ذا املجال احل��ي��وي ،حيث مت توجيه
ال��دع��وة ل�ل�أك��ادمي��ي�ين م��ن اجلامعة واملهند�سني من
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،وعدد من رجال الأعمال
وال�صناعة.

الـــجامعــة تكـــرم عميــد كليــة العلـــوم
الطبيـــة التطبيقيـــة ال�سابـــق
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال���رح�ل�ات وي���وم الطالب،
واحلر�ص على اال�شرتاك يف �أحد النوادي العلمية
والت�سجيل فيها ،و�ضرورة الدخول على موقع الكلية
واال�ستفادة منه ومتابعة اجلديد ،و�أي�ض ًا اال�ستفادة
مما تتيحه مكتبة ح�سن بن عبا�س �شربتلي الرقمية
من خدمات .
بعد ذلك فتح املجال لطرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات،
حيث ق��ام �سعادة وكيل الكلية الدكتور توفيق بن
عبد املح�سن اخليال و�سعادة امل�شرف الدكتور تركي
بن عمر بق�شان على الرد والإجابة على الأ�سئلة
واال�ستف�سارات.

كما يظهر املعلومات التي تهم
الطلبة ،لي�س فقط تلك املرتبطة
برباجمهم الأك��ادمي��ي��ة ،ولكن
�أي�ض ًا تلك اخلا�صة بالأندية
الطالبية ،واللجان الثقافية،
واالفرتا�ضيات التعليمية ،وغري
ذلك.

جت��اوز عدد زي��ارات موقع كلية
االقت�صاد والإدارة املليون زائراً،
م�سج ًال ارتفاع ًا منقطع النظري
على م�ستوى ما يتفرع من موقع
جامعة امل��ل��ك عبدالعزيز من
مواقع على ال�شبكة العنكبوتية
(االنرتنت).

هذا املوقع �أ�صبح مرجعا �أ�سا�سي ًا
ل��ك��ل الأط��������راف امل�ستفيدة
م���ن �أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س

ً
ً
علميــا بدعـــم من
كر�سيـــا
اجلــامعــة تد�شــن
ال�شــركـــة ال�سعوديـــة للكهربـــاء

ويعقب حفل تد�شني الكر�سي العلمي �إقامة ور�شة عمل

�أكرث مـن مليون زائر ملوقع كلية االقت�صاد والإدارة

ه���ذا االرت���ف���اع يعك�س بجالء
ج����ودة م���ا ي��ت��ي��ح��ه امل���وق���ع من
خ���دم���ات وم���ع���ل���وم���ات لكافة
الأط����راف امل�ستفيدة .فموقع
كلية االقت�صاد والإدارة والذي
د���ش��ن��ه م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة بن
���ص��ادق ط��ي��ب خ�ل�ال ت�شريفة
جلل�سة جمل�س كلية االقت�صاد
والإدارة اخلتامي للعام اجلامعي
1430-1429ه��������ـ ،ي��ق��وم على
فكرة «اخلدمة ولي�س القطاع»،
وبذلك فكل ما يت�ضمنة ي�أتي
ب�شكل من�سجم ومرتابط بدون
�أي �إزدواجية �أو تكرار.

�أخ�������ب�������ار

�أ.د .ح�سام العنقري

و�أكادمييني و�إداري�ي�ن وغريهم
لي�س فقط لتفا�صيل اخلطط
ال��درا���س��ي��ة وال�برام��ج يف كافة
امل�ستويات ،و�إمن��ا �أي�ض ًا لأداء
الكلية ب�شكل ع���ام م��ن خالل
ما يت�ضمنه من تقارير �سنوية
وبيانات ومعلومات عن الأق�سام
العلمية وع���ن �أع�����ض��اء هيئة
التدري�س والهيكل والتو�صيف
الوظيفي للإداريني.
وي��ظ��ه��ر امل��وق��ع �أي�����ض � ًا خمتلف
املعلومات اخلا�صة بالن�شاطات
العلمية والبحثية من لقاءات
علمية و�أج���ن���دة للم�ؤمترات
وغريها.

ي�����ض��اف �إىل ذل����ك ال���رواب���ط
امل��ت��ف��رع��ة ع���ن امل���وق���ع وم��ن
ب��ي��ن��ه��ا :م��وق��ع جم��ل��ة جامعة
امللك عبدالعزيز (االقت�صاد
والإدارة) ،وموقع مركز �أبحاث
الإق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي ،وموقع
م���رك���ز ال���ب���ح���وث وال��ت��ن��م��ي��ة،
وم��وق��ع مكتبة ح�����س��ن عبا�س
���ش��رب��ت��ل��ي ال��رق��م��ي��ة ،وم��وق��ع
قناة كلية االقت�صاد والإدارة
على اليوتيوب� ،إ�ضافة ملواقع
الأق�سام العلمية ومواقع برامج
الدرا�سات العليا اخلا�صة.
�صرح بذلك الأ�ستاذ عماد بن
في�صل فطاين املن�سق الإعالمي
بكلية االقت�صاد والإدارة

نيابة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر جامعة
امللك عبد العزيز الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب رعى وكيل
اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن
عبيد اليوبي حفل تكرمي الدكتور
غازي بن عبد اهلل دمنهوري عميد
كلية العلوم الطبية التطبيقية
ال�سابق ،بح�ضور وك�لاء اجلامعة
وعمداء الكليات و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وذلك ظهر يوم االثنني
املوافق 1430/10/24ه���ـ بقاعة
كلية العلوم الطبية التطبيقية،
وي ��أت��ي ال��ت��ك��رمي �إب�����راز ًا جلهود
الدكتور غ��ازي دمنهوري البارزة
ال��ت��ي قدمها للكلية خ�لال فرتة
عمادته للكلية.
بد�أ احلفل بتالوة عطرة من كتاب
اهلل الكرمي ثم كلمة لعميد كلية
العلوم الطبية التطبيقية الدكتور
هيثم بن �أحمد زكائي �أ�شاد فيها
ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي بذلها
ال��دك��ت��ور غ���ازي لتطوير الكلية
و�إن�����ش��اء �أق�سامها اجل��دي��دة ،كما
عر�ض بع�ض النماذج التي تعرب عن
مدى حبه ووفائه للكلية ،مقدم ًا
�شكره اجل��زي��ل لوكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية على رعايته
للحفل.

عقب ذل��ك �أل��ق��ى ال��دك��ت��ور غازي
دمنهوري كلمة �أو�ضح فيها مراحل
�إن�شاء �أق�سام كلية العلوم الطبية
التطبيقية  ،مربز ًا �أهم التحديات
التي واجهت الكلية  ،ومقدر ًا الدعم
الكبري ملعايل مدير جامعة امللك
عبد العزيز ال��ذي مد للكلية يد
العون و�ساهم يف كل �صغرية وكبرية
لإن�شاء الأق�سام وتطويرها ،متمني ًا
لعميد الكلية اجلديد كل التوفيق
وال�����س��داد ،و�أن ي�سعى �إىل كل ما
من �ش�أنه االرت��ق��اء بالكلية ،كما
متنى منه موا�صلة �إقامة امللتقى
العلمي ال�سنوي لطالب كلية العلوم
الطبية التطبيقية.

بعد ذل��ك �أ���ش��اد وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل�����ش ��ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة الأ���س��ت��اذ
الدكتور عبد الرحمن اليوبي يف
كلمته بالتطور الذي حتقق للكلية
والعطاء الكبري الذي قدمه الدكتور
غازي دمنهوري �أثناء توليه عمادة
الكلية ،م�ضيف ًا �أن الكلية �ستوا�صل
تقدمها يف عهد العميد اجلديد
الدكتور هيثم زكائي ملا يتمتع به
من �إمكانات وقدرات.
ويف اخل��ت��ام ق��دم وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية درع � ًا وهدايا
تذكارية للدكتور غازي دمنهوري
مقدمة من من�سوبي كلية العلوم
الطبية التطبيقية

مركز االقت�صاد الإ�سالمي يطلق حوار الأربعاء
يطلق مركز �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي يوم الأربعاء 1430/10/18ه���ـ
ال�ساعة احلادية ع�شر �صباح ًا بقاعة االجتماعات مبقر املركز � ،أول جهد
علمي مبارك له يف هذا العام الدرا�سي 1431/1430هـ بلقائه العلمي املعروف
“ حوار الأربعاء “حيث �سيناق�ش مو�ضوع  :نحو نظرية للغرر  ،يرت�أ�س اللقاء
�سعادة عميد كلية االقت�صاد والإدارة الأ�ستاذ الدكتور ح�سام بن عبداملح�سن
العنقري  ،و�سيلقي الورقة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحيم عبداحلميد
ال�ساعاتي.
�صرح بذلك الأ�ستاذ عماد بن في�صل فطاين املن�سق الإعالمي بكلية االقت�صاد
والإدارة

�أ.د .عبدالرحيم ال�ساعاتي

اع���������ل��������ان

ال�سبت 1430/10/28هـ
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حــــق احليـــــاة
�إعداد الطالب :نواف �آل معتق
حياة الإن�سان مقد�سة
..اليجوز لأحد �أن يعتدي عليها .قال تعاىل } :
َو َ
ال َت ْق ُت ُلو ْا �أَنف َُ�سك ُْم �إِنَّ اللهّ َ َكانَ ِبك ُْم َر ِحي ًما َو َمن
َي ْف َعلْ َذل َِك ُعدْ َوا ًنا َو ُظ ْل ًما َف َ�س ْو َف ن ُْ�صلِيهِ َنا ًرا َو َكانَ
ريا{ والت�سلب هذه القد�سية �إال
َذل َِك َع َلى اللهّ ِ يَ�سِ ً
ب�سلطات ال�شريعة وبالإجراءات التي تقرها.
لذا حرمت ال�شريعة الإ�سالمية �إزه��اق النف�س
ب��االن��ت��ح��ار وج��رم��ت االع���ت���داء ع��ل��ى ال��دم��اء
املع�صومة و�سدت باب الذرائع يف ذلك ب�أن حرمت
حمل ال�سالح .قال �صلى اهلل عليه و�سلم{ :من
حمل علينا ال�سالح فلي�س منا}
«وقال عز وجل يف حترمي قتل النف�س :من قتل
نف�س ًا بغري نف�س �أو ف�ساد يف الأر���ض فك�أنمّ ا قتل
النّا�س جميع ًا ومن �أحياها فك�أنمّ ا �أحيا النّا�س
جميع ًا» املائدة « 32والذين اليدعون مع اهلل �إله ًا
حرم اهلل �إال باحلق»
�آخر وال يقتلون النّف�س التي ّ
الفرقان 68
لقد كانت الب�شرية  ،قبل البعثة املحمدية ،
تعي�ش حياة غري م�ستقرة  ،بل حياة م�ستعرة ،
ي�سودها اخلالف  ،وينعدم فيها االئتالف  ،عمها
اال�ستخفاف  ،واكتنفها الإ�سفاف  ،قتال وتناحر
 ،قطيعة وتداحر � ،صراع من �أجل البقاء  ،غثاء
وجفاء  ،ال حمبة وال �إخاء  ،وال �إيثار وال �صفاء،
تلكم كانت جممل احلياة الوثنية  ،والرغبات

الإن�سانية  ،يف وقت غابت فيه الد�ساتري الإلهية،
والن�صو�ص الربانية  ،فرحم اهلل الب�شرية ،حيث
�أر�سل لها �أرحم الربية  ،حممد بن عبد اهلل �صلى
اهلل و�سلم عليه  ،حيث �أماط لثام الأنانية ،وخلع
قناع اجلاهلية  ،ف�أنارت الدنيا بالر�سالة ،و�أ�شرقت
بالب�شارة  ،فتحول الظالم نهار ًا  ،و�أ�صبح العلم
منار ًا  ،فا�شر�أبت النفو�س لهذا الدين العظيم،
فدخل النا�س فيه �أف��واج � ًا  ،طاعة و�إق����رار ًا ،
لأنه دين رب العاملني  ،قال القوي املتني } :ا ْل َي ْو َم
�أَ ْك َملْتُ َلك ُْم دِي َنك ُْم َو َ�أتمْ َ ْمتُ َع َل ْيك ُْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ضيتُ
َلك ُُم الإِ ْ�س َال َم { : .الإ�سالم دين لي�س فيه التبا�س،
�صالح لكل النا�س  ،من �آمن به �سعد  ،ومن دخل فيه
ر�شد  ،دين حفظ الأم��وال والأنف�س والأعرا�ض
وال��دم��اء والعقول  ،من الإزه���اق والأف���ول � ،إنه
الإ�سالم يا �أمة الإ�سالم  ،الإ�سالم دين حب و�سالم،
دين �ألفة ووئام  ،دين هدىً ال �ضالل  ،حمفوظ
من الزوال  ،له البقاء �إىل �أمد  ،وله الظهور �إىل
�أبد  ،دين حق ال باطل  ،هو الدين الذي ارت�ضاه
�سبحانه للملأ الكرام  ،وال ُيقبل من عبد دين ًا
غري الإ�سالم  ،قال امللك العالم َ { :و َمن َي ْب َت ِغ َغيرْ َ
الإِ ْ�س َال ِم دِين ًا َف َلن ُي ْق َب َل ِمنْهُ َوهُ َو فيِ الآخِ � َ�ر ِة مِنَ
الخْ َ ا�سِ ِرينَ }  ،فاللهم احفظنا بالإ�سالم قائمني
وقاعدين وراقدين ،وال ت�شمت بنا الأع��داء وال
احلا�سدين  ،يارب العاملني.

دورات تدريبيــة بعمــادة التعليــم عن بعــد
مع بداية الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول
وتر�سيخ ًا لدعائم �أنظمة التعليم عن بعد يعلن
ق�سم اخلدمات الطالبية يف
عمادة التعليم عن بعد  -ب�شطر الطالبات عن
بدء الت�سجيل يف الدورات التدريبية الت�أهيلية
لأنظمة التعليم عن بعد ،وذلك للت�أكد من جاهزية
طالب برنامج التعليم عن بعد عامة وامل�ستجدين

منهم خا�صة حيث �أن الهدف من ه��ذه ال��دورة
زيادة ثقافته الطالب حول �أنظمة التعليم عن
بعد وتعريفهم بكيفية ا�ستخدام �أنظمة التعليم
عن بعد و التوا�صل مع �أع�ضاء هيئة التدري�س  ,مع
متنياتنا لكافة الطالب بالتوفيق مع بداية العام
الدرا�سي اجلديد
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م�������ش���ارك���ات

لـــوال امل�شقـــة �ســـاد النـــا�س كلهـــم
الطالب نواف متعب القحطاين -ق�سم الأنظمة
يفكر الكثري منا يف �أن يلج التاريخ من �أو�سع �أبوابه,و�أن
ُيحبرّ ذكره بني ال�سطور ويف �أروق��ة الكتب,و�أن يتناقل
النا�س ف�ضله جيل بعد جيل  .و�سنة االختالف واردة يف
ذلك  .فقد اختلف العظماء يف �صناعتهم للعظمة نظر ًا
الختالف �أهدافهم وثقافاتهم و�إمكاناتهم  .فهذا توما�س
�أدي�سون �أ�سهم باخرتاعه يف �أن يحول الكرة الأر�ضية من
عم ف�ضله على �سكان
ظالم دام�س �إىل م�صباح متوهج ولقد ّ
العامل قاطبة ولن نعرف مكانته �إال عند حلول الظالم .
وهذا غاندي طرق التاريخ ب�سمو هدفه فالقارة الهندية
معرتفه بف�ضله ومدينه له كيف ال وقد �أعاد حق م�سلوب
وم��ن دون �إراق���ة قطرة دم نحر العن�صرية البغي�ضة
و�أجلى امل�ستعمر بل (امل�ستخرب) .وهاهو �أحمد �شوقي
�أم�ير ال�شعراء من منفاه يحفر�إ�سمه على ج��دار الزمن
�ات �شعرية وكتابات
مبا ج��ادت به قريحته من �إب��داع� ٍ
معتربة.
ولكم بعبد الرحمن ال�سميط ذو الهمة العالية ذلك االبن
البار للقارة الإفريقية اجلاعل من القارة ال�سوداء قارة
بي�ضاء بهدي القران ونور الإ�سالم  .و�إليكم مبحمد مهاتري
منقذ الدولة املاليزية بح�سن خططه ودرا�ساته .من
م�ستنقع التخلف� ,إىل حميطات التقدم ,و�أمواج التطور
و�أعا�صري التقنية .وهذا حامت الطائي �صنع جمده واتعب
من بعده ,بكرمه املغدق و�سخائه املده�ش ,فلي�س لأحد من
خلفه من الكرماء� .إال �أن يقال له يا ابن احلامتي .
وما �أ�صدق قول املتنبي حني قال:
لوال امل�شقة �ساد النا�س كلهم
اجلود يفقر والإقدام قتال
وهذا ابن خلدون فقد �صنع جنوميته مبا يحويه من فكر
وعلم
 .جعلت منه رائد علم االجتماع ,والأعظم من عظمته
اعرتاف املفكرين الغربيني ب�أنه لي�س رائد هذا العلم بل
وم�ؤ�س�سه ومبتدعه.

 %20من  %80هم جمموع �أعداد الب�شرية تطبيق ًا لنظرية
العامل باريتو .لكن ه�ؤالء ال( )%20ا�شرتكوا واتفقوا
على �أن املثابرة لهم �سجية ,وال�صرب لهم مطيه ,و�سمو
الأه��داف له ع��ادة .حتى اق�ترب منهم التاريخ مطئط ًا
ر�أ�سه ي�ست�أذنهم وهم يف عزة و�شموخ .ب�أن يدون �سريهم
وحق لهم ذلك فهذه وظيفة التاريخ يحفظ
ويخلد ذكرهم ّ
الإح��داث البارزة والعظماء الغري تقليدين وا�ستطراد ًا
فما �أجمل ما قال:
ج��ورج ب��رن��ارد �شو“ :هناك نوعني من الب�شر :فمنهم
التقليدي الذي يكيف نف�سه مع العامل من حوله,و�أخر
غري تقليدي يكيف العامل على خ�صائ�ص نف�سه ,وعلى
ذلك ,فكل التقدم الذي ي�شهده العامل يعتمد على النوع
غري التقليدي من الب�شر ,وبنف�س املنطق نقول�:إن غري
التقليديني هم الذين يقودون ركب احل�ضارة واالبتكارات
اليوم”
�أع��ود ف�أقول� :إن ال��ذي زرع فكره هذا املقال .هو �سعي
النا�س �إىل تخليد ذكرهم بطرق مغلوطة .لهث وراء
ال�شهرة والظهور وح��ب الغلبة واال�ستعالء .واختلف
النا�س يف مفهوم ذل��ك .فمن مكرث للن�سل بداعي حمل
اال�سم وحفظ الن�سب وما علم �أن ابن تيميه رحمه اهلل
�أعزب ومع ذلك فهو �شيخ الإ�سالم ومن حماه هذا الدين.
�إىل �ساع ٍ ملخالفة �أوام���ر ال�شرع واملجاهرة باملع�صية
واخرتاق املحظور من الأع��راف والتقاليد باني ًا �شهرته
على قاعدة” خالف تعرف”  .وه�ؤالء ال ي�شكلون للتاريخ
�سوى فقاعة �صابون .واىل رجال ن�سبنا �إليهم العظمة
والعظمة منهم براء رجال مل يعرفوا �إال القتل وال�سفك
وهلكوا احل��رث والن�سل ودم���روا الأر����ض �أك�ثر من مما
عمروها ,كرجال احلروب املعروفني .لذا فلتاريخ قواعد
ومن قواعده قوله تعاىل(ف�أما الزبد فيذهب جفاء و �أما
ما ينفع النا�س فيمكث يف الأر�ض) .
و�أخري ًا
 :ه�ؤالء العظماء تعددت جماالتهم و�إبداعاتهم وغريها
الكثري ف�إنظر �إىل �أي املجاالت �ستبدع يف حتقيقه وتبحر
يف جلجه وت�أتي بعجائبه وت�صبح حينها من العظماء
الذي يفتخر التاريخ بتخليد ذكرهم.

كال ً �صنع عظمته وجنوميته بطريقته وح�سب �إمكاناته.
فالأول باخرتاعه ,وغاندي ب�سمو هدفه ,والثالث بنتاج
قريحته و�إبداعاته  ,وال�سميط ب�إ�سهاماته  ,واخلام�س
بتخطيطه  ,وحامت الطائي ب�صفاته (الكرم وال�سخاء)
 ,وال�سابع بفكره و�أرائه .

اتفق جميع علماء وعظماء الأر���ض على �أن ال�سعادة
احلقيقة

�إن ه�ؤالء العظماء على مدى الع�صور .ال ي�شكلون �سوى

“هي �سعادة العطاء ولي�ست �سعادة الك�سب “

هم�سه:

ال�شعــــر احلـــــر و�سماتــــه الفنيــــة
�إعداد :الطالب �سليم ال�سلمي
ت�سميات ال�شعر احلر:
�أط��ل��ق على ال�شعر ت�سميات
متعددة منها ال�شعر احلر ،وال�شعر
اجلديد ،وال�شعر املنطلق ،وال�شعر
احلديث ،وال�شعر التفعيلي ،و�شعر
التفعيلة .ولقد واجه هذا الأخري
بع�ض العقبات منذ ظهوره ،فهاجمه
امل��ح��اف��ظ��ون ،وات��ه��م��وا �أ�صحابه
ب��ال�����ض��ع��ف وال���ت����آم���ر ع��ل��ى اللغة
وال��ت�راث ،وراح����وا ي��ت��ن��درون على
�صوره و�أ�ساليبه .وعلى الرغم من
العقبات التي واجهت �شعر التفعيلة،
فقد نظم عليه عدد من ال�شعراء
العرب امل�شهورين ،وحقق ح�ضور ًا
م��ت��م��ي��ز ًا ع��ل��ى �صفحات ال�صحف
ال��ي��وم��ي��ة وامل���ح�ل�ات وال���ن���دوات
ال�شعرية وغريها.
بداية ال�شعر احلر:
ال�شعر احل��ر يف ر�أي غالبية
ال�شعراء والنقاد العرب هو ال�شعر
ال��ذي كانت بدايته احلقيقية يف
بغداد بعد احلرب العاملية الثانية،
يف الثلث الأخ�ي�ر م��ن �أربعينيات
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن ،وق����د اتخذ
التفعيلة وحدة مو�سيقية له بد ًال
من البحر اخلليلي ،من غري التقيد

بعدد حم��دد من التفعيالت يف كل
�سطر ،با�ستثناء حم��اوالت تعتمد
الأبحر احلركية �أو املمزوجة.
كانت �أول ق�صيدة ح��رة ال��وزن
ه��ي ق�صيدة (ال��ك��ول�يرا) لنازك
املالئكة التي نظمت على وزن البحر
املتدارك و�ص ّورت يف هذه الق�صيدة
م�شاعرها و�أحا�سي�سها نحو م�صر
حني داهمها وباء الكولريا ،وحاولت
فيها التعبري عن وقع �أرج��ل اخليل
التي جتر عربات املوتى من �ضحايا
الوباء يف الريف امل�صري.
�أب������رز ال�����س��م��ات ال��ف��ن��ي��ة ل�شعر
التفعيلة(ال�شعر احلر):
 .1يقوم على وحدة التفعيلة ،وال
يتقيد بعدد التفعيالت العرو�ضية
يف كل �سطر.
 .2ي��ق��وم ع��ل��ى ت�شكيل ال�صور
ال�شعرية اجلديدة والإكثار منها.
 .3ال يتقيد بوحدة القافية.
 .4يهتم بالأ�ساطري والرموز الدينية
والأبعاد الفل�سفية ،مما طبع بع�ض
ق�صائده بالغمو�ض الذي قد ي�صل
�إىل درجة الإبهام.
 .5يوظف لغة احلياة اليومية.
.6

ت��ظ��ه��ر ال���وح���دة الع�ضوية

واملو�ضوعية فيه ظهور ًا بارزاً.
فائدة:
تقول نازك املالئكة”:لقد �ساقني
����ض���رورة ال��ت��ع��ب�ير �إىل اكت�شاف
ال�شعر احلر” ،وهذا الإعالن الذي
تخلت عنه يف ما بعد ،وع��زت هذا
االك��ت�����ش��اف �إىل ج��ه��ود م�شرتكة
بينها وب�ين �شعراء �آخ��ري��ن .ومن
ه��ن��ا ف��ق��د �شهد ال��ق��رن الع�شرون
حم����اوالت ���ش��ت��ى يف �سبيل تطور
ال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي ،ف��ق��د ع��رف��ن��ا يف
االجت���اه�ي�ن ال�����س��اب��ق�ين(االجت��اه
امل��ح��اف��ظ واالجت����اه الرومان�سي)
ما حلق بال�شعر العربي من تطور
يف امل�ضمون والأ�سلوب ،ويف مفهوم
ال�شعر ووظيفته .ويف هذا ال�سياق
�أ�صابت بنية ال�شعر العربي حتوالت
وت��ط��ورات وا�ضحة كانت نتائجها
ملمو�سة يف ر�ؤية الق�صيدة العربية
وبنائها ،و�أول ه��ذه التحوالت هو
�شعر التفعيلة (ال�شعر احلر) الذي
ظهر قبيل الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين.

اع���������ل��������ان
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عظماء الإ�سالم ..
الإمام النووي �صاحب ريا�ض ال�صاحلني
�إعداد الطالبة  :رمي الأحمدي -
ق�سم الإعالم

ن�س ُبه و َم ْولده
َ
هو الإِم��ام احلافظ �شيخ الإ�سالم
حميي الدين �أبو زكريا يحيى بن
�شرف بن ُم ِّري بن ح�سن بن ح�سني
بن حممد بن جمعة بن ِح َ
��زام،
النووي ن�سبة �إىل نوى ،وهي قرية
من ق��رى َح��� ْوران يف �سورية ،ثم
الدم�شقي ال�شافعي� ،شيخ املذاهب
وكبري الفقهاء يف زمانه.
ولد النووي رحمه اللهّ تعاىل يف
املحرم  631هـ يف قرية نوى من
�أبوين �صاحلني ،وملا بلغ العا�شرة
من عمره ب��د�أ يف حفظ القر�آن
وق���راءة الفقه على بع�ض �أهل
العلم هناك ،و�صادف �أن م َّر بتلك
القرية ال�شيخ يا�سني بن يو�سف
املراك�شي ،فر�أى ال�صبيانَ ُيك ِرهونه
يهرب منهم ويبكي
على اللعب وهو ُ
لإِكراههم ويقر�أ القر�آن ،فذهب
يفرغه
�إىل وال���ده
َ
ون�صحه �أن ّ
لطلب العلم ،فا�ستجاب له.
ويف �سنة  649هـ َق ِد َم مع �أبيه �إىل
دم�شق ال�ستكمال حت�صيله العلمي
يف مدر�سة دار احل��دي��ث ،و�سكنَ

�أبو العالء املعري  ..ال�شاعر ال�ضرير
�إع��داد الطالب :نغا�ش البي�شي -
ق�سم الإعالم
امل��ع� ّ�ري هو �أب��و العالء �أحمد بن
معرة
عبد اهلل بن �سليمان .ولد يف ّ
النعمان يف �شمال �سوريا �سنة 363
ه��ج��ري��ة ( 973م��ي�لادي��ة) ويف
الرابعة من عمره �أ�صيب باجلدري
وفقد ب�صره .در�س على �أبيه الذي
م��ات وه��و يف الرابعة ع�شرة من
عمره ،فرحل �إىل حلب حيث كانت
احلركة الثقافية التي ازدهرت يف
ظل �سيف الدولة التزال ن�شيطة،
وم��ن حلب �إىل �أنطاكية ،وكانت
الت���زال ت��داف��ع عما بقي لها من
تراثها البيزنطي ،ومن �أنطاكية
توجه �إىل طرابل�س ال�شام ،وم� ّ�ر بالالذقية ف�أخذ
ّ
عن بع�ض الرهبان ما وجده عندهم من علوم اليونان
و�آرائهم الفل�سفية.

هو �صاحب �أ�شهر ثالثة كتب يكاد
ال يخلو منها بيت م�سلم وه��ي “
الأربعني النووية “ و”الأذكار”
و “ريا�ض ال�صاحلني” ،وبالرغم
من قلة �صفحات هذه الكتب وقلة
ما ب��ذل فيها من جهد يف اجلمع
وال��ت ��أل��ي��ف �إال �أن��ه��ا الق���ت هذا
االنت�شار والقبول الكبريين بني
النا�س ،وقد عزى كثري من العلماء
ذلك� ،إىل �إخال�ص النووي رحمه
اهلل ،ف���رب ع��م��ل ���ص��غ�ير تكربه
النية.

يف عام  398هجرية رحل �إىل بغداد حيث مكث عامني
معره النعمان ليجد �أمه قد حلقت
عاد بعدهما �إىل ّ
ّ
ب�أبيه فاعتزل النا�س �إال خا�صة طالّبه وخادمه الذي
كان يتقا�سم معه دخله ال�سنوي وهو ثالثون دينا ًرا
ك��ان ي�ستحقها من وق��ف .ورح��ل املعري �سنة ت�سع
و�أربعني و�أربعمائة هجرية .

املدر�سة الرواحية ،وهي مال�صقة
للم�سجد الأموي من جهة ال�شرق.
حج مع �أبيه ثم
ويف عام  651هـ َّ
رجع �إىل دم�شق.
ممن �أخذ عنه العلم :عالء
وكان ّ
الدين بن العطار ،و�شم�س الدين
ب��ن النقيب ،و�شم�س ال��دي��ن بن
َج ْعوان ،و�شم�س الدين بن الق َّماح،
واحل��اف��ظ ج��م��ال ال��دي��ن امل��زي،
وقا�ضي الق�ضاة ب��در ال��دي��ن بن
جماعة ،ور�شيد الدين احلنفي،
��رح
و�أب����و ال��ع��ب��ا���س �أح��م��د ب��ن َف� ْ
الإِ�شبيلي ،وخالئق.

حكم و�أمثال
�إع����داد ال��ط��ال��ب��ة� :أم�ي�رة ال�سلمي  -ق�سم
الإعالم
قال ال�شافعي يف العلم
�أخ���ي ل��ن ت��ن��ال العلم �إال ب�ستة
�س�أنبيك ع��ن تف�صيلها ببيان
ذك���اء وح��ر���ص واج��ت��ه��اد وبلغة
و���ص��ح��ب��ة �أ���س��ت��اذ وط����ول زم��ان
وقال يف الن�صيحة
تعمدين بن�صحك يف ان��ف��رادي
وجنبني الن�صيحة يف اجلماعة
ف�����إن ال��ن�����ص��ح ب�ي�ن ال��ن��ا���س ن��وع
من التوبيخ ال �أر���ض��ى ا�ستماعه
و�إن خالفتني وع�����ص��ي��ت قويل
ف�لا جت���زع �إذا مل ت��ع��ط طاعه
يقول �شك�سبري :
•امل��ه��زوم �إذا ابت�سم � ,أفقد املنت�صر لذة
الفوز.
•�إن امل�صائب كثريا ما تكون رحمة يف لبا�س
عذاب.
•�ستة �أ���ش��ي��اء �إذا ذك��رت��ه��ا ه��ان��ت عليك
م�صيبتك.
ويقول حكيم فار�سي
ما �شكوت الزمان وال برمت بحكم ال�سماء ,
�إال عندما حفيت قدماي  ,ومل �أ�ستطع �شراء
ح��ذاء فدخلت م�سجد الكوفة  ,و�أن �ضيق
ال�صدر  ,فوجدت رجال بال رجلني  ,فحمدت
اهلل و�شكرت نعمته ..

�أهم كتبه
«�شرح �صحيح م�سلم» و«املجموع»
�شرح املهذب ،و«ريا�ض ال�صاحلني»
و«ت��ه��ذي��ب الأ���س��م��اء وال��ل��غ��ات»،
والرو�ضة رو�ضة الطالبني وعمدة
امل��ف��ت�ين» ،و«امل��ن��ه��اج يف الفقه»
و«الأرب��ع�ين النووية» و«التبيان
يف �آداب َح َملة القر�آن» و«الأذكار
حلية الأب����رار و���ش��ع��ار الأخ��ي��ار
يف تلخي�ص ال��دع��وات والأذك���ار
امل�ستح ّبة يف ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار»،
و«الإِي�ضاح» يف املنا�سك.

ال���ث���ق���اف���ي���ة

ن�ش�أ «�أبو العالء املعري» يف �أ�سرة مرموقة تنتمي �إىل
عرب
قبيلة «تنوخ» العربية ،التي ي�صل ن�سبها �إىل « َي ُ
بن قحطان» جدّ العرب العاربة وي�صف امل�ؤرخون تلك
القبيلة ب�أنها من �أكرث قبائل العرب ح�س ًبا ،وقد كان
لهم دور كبري يف حروب امل�سلمني ،وكان �أبنا�ؤها من
بالء
�أكرث جند الفتوحات الإ�سالمية عددًا ،و�أ�شدهم ً
يف قتال الفر�س.
ُولد �أبو العالءيف بلدة «مع َّرة النعمان» ون�ش�أ يف بيت
علم وف�ضل وريا�سة مت�صل املجد ،فجدُّ ه «�سليمان بن
�أحمد” كان قا�ضي «املع َّرة» ،وويل ق�ضاء «حم�ص»،
�شاعرا ،وق��د ت��وىل ق�ضاء
ووال���ده «عبد اهلل» ك��ان
ً
املع َّرة وحم�ص خل ًفا لأبيه بعد موته� ،أ َّما �أخوه الأكرب
حممد بن عبد اهلل (430 - 355هـ = 1039 – 966م)
�شاعرا مجُ يدً ا ،و�أخوه الأ�صغر «عبد الواحد
فقد كان
ً
بن عبد اهلل» (405 – 371هـ = 1014 - 981م) كان
�شاعرا � ً
أي�ضا.
ً

خمتارات �أدبية قراءة فى كتاب ( البيان والتبيني ) للجاحظ
�إختيار الطالبة  :مي ال�شريف  -ق�سم الإعالم
هذه قراءة منوعة فى كتاب من �أعظم كتب الأدب وهو كتاب ( البيان والتبيني ) لأبى
عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ (  255 - 150هـ ) الذى ذكره ابن خلدون من �ضمن
�أركان الأدب الأربعة ..
باب البيان:
قال ُ
ألفاظ و ُنقَّا ِد املعاين :املعاين القائمة يف �صدور النّا�س املت�ص َّو َرة يف
بع�ض جهابذة ال ِ
ٌ
م�ستورة
�أذهانهم واملتخ ِّلجة يف نفو�سهم ،واملت َِّ�صلة بخواطرهم ،واحلادثة عن ِف َكرهم،
ٌ
ٌ
ٌ
معدومة ،ال يعرف
وموجودة يف معنَى
حمجوبة مكنونة،
وبعيدة وح�شية،
خف ّية،
ٍ
�صاحبه ،وال حاجة �أخيه وخليطِ ه ،وال معنَى �شريكِهِ واملعاونِ له على
�ضم
ال
إن�سانُ
ري ِ
َ
�أموره ،وعلى ماال يبلغه من حاجات نف�سه �إ ّال بغريه ،و�إمنا ُيحيي تلك املعا َ
ذكرهم
ين ُ
ُ
تقربها من الفهم،
لها ،و�إخبا ُرهم عنها ،وا�ستعما ُلهم �إ ّياها ،وهذه
اخل�صال هي التي ّ
والغائب �شاهداً ،والبعيدَ قريب ًا ،وهي التي
اخلفي منها ظاهراً،
وتجُ َ ِّليها للعقْل ،وجتعل
َ
َّ
واملجهول معروفاً،
تلخِّ �ص امللت ِب�س ،وحتلُّ املنعقد  ،وجتعل املُه َمل مق َّيداً ،واملق َّيد مطلقاً،
َ
و�صواب
والو�شي م�ألوف ًا ،وال ُغفْل مو�سوم ًا  ،واملو�سو َم معلوم ًا ،وعلى َقدر ُو�ضوح الدَّ اللة
ِ
َّ
الإ�شارة ،وح�سن االخت�صار ،ود ِّقةِ املَدْ َخل ،يكون �إظها ُر املعنى ،وكلّما كانت الدَّ اللة
� َ
أو�ض َح و�أف َْ�صح ،وكانت الإ�شار ُة �أبينَ َ و�أ ْن َور ،كان �أن َف َع و�أنجْ َ ع ،والِدَّ اللة الظاهر ُة على
للهَّ
اخلفي هو البيانُ الذي �س ِم ْعتَ ا عزّ وجلّ
ميدحه ،ويدعو �إليه ويحثُّ عليه،
املعنى
ُ
ِّ
ُ
بذلك َن َط َق القُر�آنُ  ،وبذلك َ
َ
أ�صناف ال َع َجم .
وتفا�ض َلتْ �
تفاخ َرت ال َعرب ،
لكل �شيءٍ َ
َ
جامع ِّ
وهتك احل َِجاب دونَ ال�ضمري ،حتّى
ك�ش َف لك قِ نا َع املعنى،
ا�سم
ٌ
والبيان ٌ
هجم على حم�صولِهِ كائن ًا ما كان ذلك البيانُ  ،ومن � ِّأي
ال�س ُ
امع �إىل حقيقته ،و َي ُ
ُيف ِْ�ض َي ّ
َ
وال�سامع� ،إنمَّ ا هو
القائل
ي
يجر
إليها
�
التي
والغاية
أمر
ل
ا
ر
ا
م
ل
ليل؛
كان
دَ
جن�س الدّ
ِ
ِ
ٍ
أنّ َ َ
ّ
ال َف ْه ُم والإفهام؛ فب� ِّأي �شيءٍ بلغْتَ الإفها َم و� َ
أو�ض ْحتَ عن املعنى ،فذلك هو البيانُ يف
ذلك املو�ضع .
امل�صدر  :كتاب ( البيان والتبيني ) للجاحظ حتقيق عبد ال�سالم هارون  ,اجلزء الأول � -ص - 34
 - 36 - 35بت�صرف .

وعندما بلغ �أب��و ال��ع�لاء الثالثة
من عمره �أُ�صيب ب��اجل��دري ،وقد
�أ َّدى ذلك �إىل فقد ب�صره يف �إحدى
عينيه ،وم��ا لبث �أن فقد عينه
الأخ�����رى ب��ع��د ذل��ك.ول��ك��ن ه��ذا
البالء على ق�سوته ،وتلك املحنة
على �شدتها مل ُت��وهِ ��ن عزميته،
ومل ت� ُف��تّ يف ع�ضده ،ومل متنعه
�إعاقته عن طلب العلم ،وحتدي
تلك ال��ظ��روف ال�صعبة التي م َّر
بها ،ف�صرف نف�سه وهمته �إىل طب
العلم ودرا�سة فنون اللغة والأدب
والقراءة واحلديث.فقر�أ القر�آن
على جماعة من ال�شيوخ ،و�سمع
احلديث عن �أبيه وج��دِّ ه و�أخيه
الأك�بر وجدَّ تِه «�أم �سلمة بنت احل�سن بن �إ�سحاق»،
وعدد من ال�شيوخ ،مثل�« :أبي زكريا يحيى بن م�سعر
املعري» ،و”�أبي الفرج عبد ال�صمد ال�ضرير احلم�صي»،
و«�أبي عمرو عثمان الطر�سو�سي”.وتلقَّى علوم اللغة
والنحو على ي��د �أب��ي��ه وعلى جماعة م��ن اللغويني
والنحاة مبع َّرة النعمان ،مثل�« :أبي بكر بن م�سعود
النحوي» ،وبع�ض �أ�صحاب «ابن خالوية».وكان لذكائه
ونبوغه �أكرب الأثر يف ت�شجيع �أبيه على �إر�ساله �إىل
«حلب»  -حيث يعي�ش �أخواله  -ليتلقى العلم على عدد
من علمائها ،وهناك التقى بالنحوي «حممد بن عبد
اهلل بن �سعد» الذي كان راوية ل�شعر «املتنبي» ،ومن
خالله تع َّرف على �شعر «املتنبي» وتوثقت عالقته
به.ولكن َن َهم «�أبي العالء» �إىل العلم واملعرفة مل يقف
به عند «حلب» ،فانطلق �إىل «طرابل�س» ال�شام؛ لريوى
ظم�أه من العلم يف خزائن الكتب املوقوفة بها ،كما و�صل
�إىل «�أنطاكية» ،وتردد على خزائن كتبها ينهل منها
ويحفظ ما فيها.وقد حباه اهلل تعاىل حافظة قوية؛
فكان �آية يف الذكاء املفرط وقوة احلافظة ،حتى �إنه
مرة واح��دة ،ويتلوه ك�أنه
كان يحفظ ما ُيقر�أ عليه ّ
يحفظه من قبل ،و ُي��روى �أن بع�ض �أهل حلب �سمعوا
به وبذكائه وحفظه – على �صغر �سنه – ف�أرادوا �أن
ميتحنوه؛ ف�أخذ كل واحد منهم ين�شده بي ًتا ،وهو يرد
عليه ببيت من حفظه على قافيته ،حتى نفد كل ما
يحفظونه من �أ�شعار ،فاقرتح عليهم �أن ين�شدوه �أبيا ًتا
ويجيبهم ب�أبيات من نظمه على قافيتها ،فظل كل
واحد منهم ين�شده ،وهو يجيب حتى قطعهم جمع ًيا

مناق�شة ر�سالة ماج�ستري عن االحتادات الريا�ضية ال�سعودية
عقد يف كلية االقت�صاد والإدارة مناق�شة
ر�سالة ماج�ستري لطالب الدرا�سات العليا
بق�سم �إدارة الأع��م��ال (عبدال�سالم بن
فهد عبداهلل اخلريجي) بعنوان (عوامل
الر�ضا للمدربني والالعبني يف االحتادات
الريا�ضية للألعاب ال��ف��ردي��ة :درا�سة
حتليلية على االحت��اد العربي ال�سعودي
للكارتية) وذل��ك ي��وم الثالثاء املوافق
1430/10/24ه����ـ بقاعة املنا�سبات يف
الطابق الثاين من مبنى الكلية للطالب.
ر�أ�س جلنة املناق�شة �سعادة د .طاهر بن
ح�سن الدباغ (الأ�ستاذ امل�شارك بالق�سم-

م�شرف رئي�سي) ،و���س��ع��ادة د .ه��اين بن
عبدالرحمن العمري (الأ�ستاذ امل�ساعد
بالق�سم -م�شرف م�ساعد).
و����ش���ارك يف ع�ضويتها ك��ل م��ن �سعادة
د.حممد بن �أحمد يغور (الأ�ستاذ امل�شارك
بالق�سم) ،و�سعادة د .طلق بن عو�ض اهلل
ال�سواط (الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم الإدارة
العامة).
���ص��رح ب��ذل��ك املن�سق الإع�ل�ام���ي بكلية
االقت�صاد والإدارة الأ�ستاذ  /عماد بن
في�صل فطاين.

مناق�شة ر�سالة ماج�ستري حول الت�ضخم يف اململكة
عقد يف كلية االقت�صاد والإدارة مناق�شة ر�سالة ماج�ستري لطالبة الدرا�سات العليا بق�سم
االقت�صاد (نادية بنت �أحمد باجابر) بعنوان (امل�صادر الداخلية واخلارجية للت�ضخم يف
اململكة العربية ال�سعودية درا�سة قيا�سية ( )2007-1921وذلك يوم الأربعاء املوافق
 1430/10/25هـ بقاعة املنا�سبات يف الطابق الثاين من مبنى الكلية للطالب.
ر�أ�س جلنة املناق�شة �سعادة الدكتور /خالد بن عبدالرحمن الب�سام (الأ�ستاذ امل�شارك
بالق�سم -م�شر ًفا مقر ًرا) ،و�شارك يف ع�ضويتها كل من �سعادة الدكتور /حممد بن جنيب
خياط (الأ�ستاذ امل�شارك بالق�سم) ،و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور /زكريا بن عبدالفتاح فريد
(الأ�ستاذ بق�سم املحا�سبة).

اع���������ل��������ان

ال�سبت 1430/10/28هـ

املـ ــوافــق 2009/10/17م

9

10
اجلامعة ترفع �شعار التوعية للوقاية من �أنفلونزا اخلنازير
ال�سبت 1430/10/28هـ

قامت عمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة
با�ستقبال الطالب على مداخل اجلامعة
وت��ق��دمي ك���روت م��ع��اي��دة لهم وتوزيع
الهدايا واحللوى واملجالت الإر�شادية
للطالب وقد ت�ضمن ذلك توزيع مطويات
�إر���ش��ادي��ة ح��ول ال��وق��اي��ة م��ن فريو�س
�أنفلونزا اخلنازير بالإ�ضافة �إىل �شعار
جامعة بال تدخني وقد كان يف ا�ستقبال
الطالب وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد
اليوبي وعميد �ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ
الدكتور عبد اهلل بن م�صطفى مهرجي
ووكالء العمادة كما قامت اجلامعة ب�أخذ
جميع االحتياطات ال�لازم��ة للوقاية
م��ن �أنفلونزا اخلنازير وذل��ك ب�إقامة
امل��ح��ا���ض��رات ال��ت��وع��وي��ة والإر���ش��ادي��ة
وطباعة الن�شرات واملل�صقات وتوزيعها
على ال��ط�لاب وك��ذل��ك �أق��ام��ت العديد
من مراكز الفح�ص والرعاية للطالب
وال��ط��ال��ب��ات داخ���ل املدينة اجلامعية
و�إ�سكان الطالب والطالبات
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كلية الطب تنظم حملة للتعريف
ب�أنفلونزا اخلنازير
نظمت كلية ال��ط��ب باجلامعة
حمالت توعوية �شملت املراكز
والأ����س���واق ال��ت��ج��اري��ة الكربى
ب���ج���دة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب ��أن��ف��ل��ون��زا
اخلنازير ،والتوعية ب�أ�سبابها
و�أعرا�ضها وطرق جتنب الإ�صابة
بها و�سبل ال��وق��اي��ة منها ،وقد
�أك���د ع���دد م��ن ط�ل�اب وطالبات
اجل��ام��ع��ة امل�شاركني يف احلملة
�أهمية التوعية باملر�ض والتو�سع
يف مثل ه��ذه احلمالت ،م�ؤكدين
على �أن القلق من انت�شار العدوى
�أمر حممود ومطلوب لكي ت�ؤخذ
الأم�����ور ب��ج��دي��ة ري��ث��م��ا تتوفر
اللقاحات املنا�سبة.

اجلامعة ت�ؤ�س�س �أول مركز متيز ل�سرطان الثدي يف املنطقة
بتوفيق من الـله عز وج��ل ثم مبنحة مالية من ال�شيخ حممد ح�سني
العمودي ودع��م م��ن معايل مدير اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور �أ�سامة
طيب متت املوافقة على �إن�شاء �أول مركز متيز ل�سرطان الثدي ب�إ�شراف
الدكتورة �سامية العمودي يف اململكة وبتكلفة قدرها خم�سة ع�شرة مليون
ريال تربع بها ال�شيخ حممد ح�سني العمودي الذي تقول عنه امل�شرفة
على املركز �أنه �إقت�صادي عرف معنى الإ�ستثمار احلقيقي يوم حتول �إىل
م�ستثمر يف اخلري وبذل الكثري يف خدمة املجتمع املدين وخدمة الوطن
و�ست�شمل خدمات املركز �إقامة وحدة فح�ص مبكر ب�أحدث التجهيزات
احلديثة واملتعارف عليها عاملي ًا وعقد �شراكات بحثية مع جهات عاملية

متخ�ص�صة والتي �سرتكز على بحث �إ�صابة ال�سيدات ال�صغريات بال�سرطان
كما �سيحتوي املركز على عيادة ا�ست�شارية خا�صة ب�سرطان الثدي وكذلك
عيادة متخ�ص�صة بتورم ال��ذراع ويقوم املركز الآن من خالل الكر�سي
العلمي الذي �سيتطور اىل مركز التميز بو�ضع �إ�سرتاتيجية متخ�ص�صة
لن�شر ثقافة الفح�ص املبكر بني املخت�صني والعاملني يف القطاع ال�صحي
ويتوقع �أن يكتمل امل�شروع خالل العام املقبل ليخدم املنطقة ولي�صبح
مركزا ً متخ�ص�ص ًا ومرجعية يف هذا املجال وي�ضيف اىل ر�صيد اجلامعة
�صرحا ًمتميزا ًجديدا ًهو هدية �أبناء الوطن للوطن

علــوم وتقنيــــة

وقد قام عدد من �أطباء وطبيبات
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب مب�����ش��ارك��ة ط�لاب
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة والكليات
ال�صحية بحملة توعية تطوعية
حملت عنوان ( :التزامك يقيك)،
ح��ي��ث مت �إع���ط���اء تو�ضيحات
و�إر�����ش����ادات ك��ام��ل��ة ع��ن املر�ض
وكيفية انت�شاره وانتقاله ،وفرتة
احل�����ض��ان��ة ال��ت��ي ي�ستغرقها يف
ج�سد املري�ض ،و�أعرا�ضه ومدته
وكيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ،و�سبل
الوقاية منه والعالج الذي ميكن
ا�ستخدامه والأدوية التي ينبغي
جتنبها �أثناء الإ�صابة باملر�ض
ال �سمح اهلل ،وق��د �أج��اب فريق
احل��م��ل��ة ع��ن �أ���س��ئ��ل��ة املواطنني
وا�ستف�ساراتهم.

وتهدف كلية الطب من وراء هذا
العمل التطوعي �إىل رفع م�ستوى
ال���وع���ي ال��ط��ب��ي ،وت��ف��ع��ي��ل دور
الأط��ب��اء وط�لاب كلية الطب يف
التوعية ال�صحية للمجتمع حيث
وجدت احلملة ا�ستح�سان اجلميع
ح��ي��ث �أع���رب���وا ع��ن تقديرهم
جلهود اجلامعة ورغبة العاملني
يف احلملة للحد من انت�شار املر�ض،
و�أك����دوا م�ساندتهم والتزامهم
بالإر�شادات والن�صائح.
ك��م��ا �أك���د منظمو احل��م��ل��ة على
�ضرورة لب�س الكمامات والعناية
بالنظافة ال�شخ�صية وغ�سل
الأيدي بال�صابون ب�شكل م�ستمر،
وا�ستخدام املعقمات واملطهرات
ال�ل�ازم���ة وت���ف���ادي االزدح�����ام
ال�����ش��دي��د والأم����اك����ن املغلقة،
واالبتعاد عن الأ�شخا�ص املحتمل
�إ�صابتهم بالأنفلونزا ،وكذلك
�ضرورة العناية بالأطفال وحثهم
على غ�سل الأي����دي بال�صابون
وا�ستخدام املناديل �أثناء العط�س
�أو ال�سعال ،وا�ست�شارة الطبيب
فور ال�شعور ب�أعرا�ض الأنفلونزا
ال���ع���ادي���ة ،وت���ف���ادي التقبيل
واالك��ت��ف��اء بامل�صافحة باليد،
كما �شرح القائمون على احلملة
ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ال��ك��م��ام��ات
و�ضرورة ا�ستبدالها كل �ساعتني
حتى ال تكون و�سط ًا منا�سب ًا لتكون
وتعاي�ش البكرتيا والفريو�سات.

كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة جتهــز معاملهــا ب�أجهــزة حديثـــة
يف �إطار اجلهود التي تبذلها اجلامعة يف جتهيز معامل
اجلامعة باملعدات احلديثة ،مت م��ؤخ��ر ًا ا�ستكمال
جتهيز معامل ق�سم العالج الطبيعي يف كلية العلوم
الطبية التطبيقية ب�أحدث �أجهزة التقييم والعالج
امل�ستخدمة يف العالج الطبيعي لتدريب طالب وطالبات
الق�سم بتكلفة �إجمالية بلغت �أكرث من مليونني ريال.
ويعد ق�سم ال��ع�لاج الطبيعي واح���د ًا م��ن الأق�سام
العلمية يف كلية العلوم الطبية التطبيقية الذي
يهتم ب�إعداد اخلريجني املتدربني من اجلن�سني ،ويف
تو�سع اخلدمات ال�صحية يف
ال�سنوات الأخ�يرة ومع ّ
اململكة ارتفع الطلب على االلتحاق بهذا التخ�ص�ص،
و�أ�صبح هناك طلب على خريجي ه��ذا التخ�ص�ص
ب�شكل كبري يف �سوق العمل ،وقد �أو�ضح عميد الكلية
الدكتور هيثم بن �أحمد زكائي �أن من �أبرز الأجهزة
التي مت تدعيم الق�سم بها :جهاز ال�شد الكهربائى
للفقرات ،فعلى ح�سب درج��ة االن���زالق الغ�ضرويف
وت�أثر الأع�صاب به تتوقف درج��ة ال�شد واجتاهه
لتحرير اجلذور الع�صبية من هذا ال�ضغط من االنزالق
الغ�ضرويف ،بالإ�ضافة �إىل جهاز الليزر العالجي والذي
ي�ستخدم الليزر ذو الطاقة املنخف�ضة يف حاالت
تخفيف الآالم وااللتهاب يف الإ�صابات ال�سطحية
والعميقة والتئام اجلروح ،هذا بالإ�ضافة �إىل جهاز
امل��وج��ات ف��وق ال�صوتية ،وه��ي م��وج��ات ميكانيكية
ذات تردد عال وتتحول عند ا�صطدامها بالأن�سجة
�إىل ح���رارة وتنتقل �إىل الأن�سجة امل�صابة ،كما
تعد عالج ًا منوذجي ًا للأغ�شية الع�ضلية والرتاكيب
املحيطة بالأوتار واملفا�صل كونها ذات قابلية عالية
لالمت�صا�ص.

كما مت تزويد الق�سم بجهاز العالج املغناطي�سي الذي
له فوائد عديدة مثل :زي��ادة ق��درة هيموجلوبني
الدم على امت�صا�ص جزيئات الأك�سجني مما يزيد من
م�ستويات الطاقة باجل�سم ،وكذلك تقوية خاليا الدم
غري الن�شطة مما ي�ؤدي لزيادة عدد اخلاليا يف الدم،
وم��ن احل��االت التي ميكن عالجها با�ستخدام جهاز
العالج املغناطي�سي خ�شونة و�ضعف مفا�صل الأيدي
والأرج���ل والأذرع والأق���دام والأك��ت��اف ،و�إ�صابات
الأوتار والأربطة الع�ضلية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة
يف التئام ك�سور املفا�صل والعظام ،كما يتوفر ق�سم
العالج الطبيعي على معمل العالج املائي ويحتوي على
�أحدث الأجهزة للعالج املائي ب�أنواعه املختلفة ،وهو
الأمر الذي من �ش�أنه �أن يجعل ق�سم العالج الطبيعي
م��ؤه� ً
لا للتدريب ب�شكل مياثل نظرائه م��ن املراكز

العاملية.
وقد رفع �سعادة عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
�شكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور

�أ�سامة بن �صادق طيب على دعمه املتوا�صل للكلية،
مما ي�سهم يف تدريب الطالب والطالبات على �أعلى
امل�ستويات للنهو�ض باخلدمات ال�صحية يف مملكتنا
احلبيبة.

اع���������ل��������ان
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معايل مدير اجلامعة يد�شن كر�سي عبد اللـه �سعيد بق�شان لدرا�سات العنف الأ�سري

بد�أ حفل التد�شني بتالوة �آيات بينات من
الذكر احلكيم ،ث��م كلمة �سعادة عميد
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية وامل�شرف
على الكر�سي الدكتور حممد ب��ن �سعيد
الغامدي بني من خاللها �أن الكر�سي يهدف
�إىل امل�ساهمة يف احلد من ظاهرة العنف
الأ�سري يف املجتمع والإ�سهام يف التخفيف
م��ن انعكا�ساته على الن�ساء والأط��ف��ال
وامل�سنني� ,إ���ض��اف��ة �إىل �إج���راء البحوث
والدرا�سات امليدانية املتخ�ص�صة و�إقامة
امل ��ؤمت��رات وال��ن��دوات وور���ش العمل ,كما
ي�سعى القائمون عليه �إىل تقدمي ا�ست�شارات
للأ�سر والأفراد الذين يتعر�ضون لهذا النوع
من العنف ,وي�أتي ذلك من خالل م�شاركة
�شركاء النجاح اجلهات املخت�صة يف و�ضع
ال�سيا�سات والإج���راءات للحد من تفاقم
الظاهرة و�آث��اره��ا على املجتمع ،وعلى
ر�أ�س هذه اجلهات العديد من الوزارات منها
الداخلية ,وال�ش�ؤون االجتماعية ,والتعليم
ال��ع��ايل  ,وال�ترب��ي��ة والتعليم ,والثقافة
والإع�لام ,ووزارة ال�صحة  ,وهيئة حقوق

الإن�سان ،وق��د �شكر عميد الكلية معايل
مدير اجلامعة على رعايته حلفل التد�شني
.

الكر�سي املهند�س عبد اهلل بق�شان اعتزازه
بذلك داع��ي� ًا امل��وىل �سبحانه وتعاىل �أن
ينفع به املجتمع .

عقب ذلك مت تقدمي عر�ض مرئي لأهداف
الكر�سي وم�شاريعه �أبدى من خالله ممول

يذكر �أن كر�سي عبد اهلل �سعيد بق�شان
لدرا�سات العنف الأ�سري ه��و �أح��د �أهم

كلية الطب حت�صل على املركز الأول يف ت�صنيف الكليات داخل اجلامعة
هن�أ �سعادة عميد كلية الطب الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور حم��م��ود ب��ن ���ش��اه�ين �شحادة
الأحول ح�صول كلية الطب على املركز
االول يف التقييم ال�شهري ملواقع الكليات
على م�ستوى اجلامعة وال���ذي �أجرته

عمادة تقنية املعلومات  ،وبارك جلميع
من�سوبي الكلية هذا االجناز متمني ًا ان
حتافظ الكلية على هذا املركز والذي
حتقق بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ثم
بتظافر ج��ه��ود جميع م�سئويل املوقع

االل��ك�تروين اخل��ا���ص بالكلية ويخ�ص
بال�شكر ك ًال من :الأ�ستاذ حمد احلربي
والأ���س��ت��اذ فهد �شطوان والأ���س��ت��اذ فهد
املالكي والأ�ستاذ عا�صم �إبراهيم متمني ًا
للكلية دوام التوفيق والنجاح

اعتماد �أكادميي �أمريكي لكلية املجتمع باجلامعة
ح�صلت كلية املجتمع ب��اجل��ام��ع��ة على
االعتماد الأكادميي الدويل من قبل هيئة
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي الأم��ري��ك��ي لتكون
بذلك �أول كلية جمتمع على م�ستوى العامل
العربي حت�صل على هذا االعتماد الدويل.
ت�أكد ذلك بعد زيارة تقييم ميداين للكلية
قام بها وفد من هيئة االعتماد الأكادميي
برئا�سة الدكتور ج�يري بوكت الرئي�س

�إجـــــازة قــــلــــم

الكرا�سي العلمية التي تتبناها اجلامعة
ب�إ�شراف نخبة متميزة من �أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س املتخ�ص�صني يف ال��درا���س��ات
الإ�سالمية واالجتماعية والنف�سية من
�أك��ادمي��ي�ين و�أك��ادمي��ي��ات ,وذل��ك برعاية
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة �صادق طيب.

د�شن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب �صباح يوم الأربعاء
1430/10/25ه��ـ كر�سي عبد اهلل �سعيد
بق�شان لدرا�سات العنف الأ�سري بح�ضور
ممول الكر�سي �سعادة املهند�س عبد اهلل
بن �أحمد بق�شان ،و�أ�صحاب ال�سعادة وكالء
اجلامعة وعمداء الكليات وجمع من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وذل��ك بقاعة الندوات
مببنى كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.

التنفيذي للهيئة ،وع�ضوية كل من الدكتور
جيم�س كينج ،والدكتور �سانفورد ت�شاندلر،
والدكتور رو�سيل �شيلتون.
ا�ستغرقت الزيارة �أربعة �أي��ام اطلع فيها
ال���وف���د ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ج���وان���ب ومعايري
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي امل��ح��ددة م��ن قبل
الهيئة ،يف حني تلقت الكلية تقرير ًا �شام ًال
مبني ًا على الوثائق والنماذج وامل�ستندات

املوثقة التي قدمتها الكلية� ،إىل جانب
التقييم امليداين الذي نفذه وفد الهيئة.
وان��ت��ه��ى التقرير مبنح الكلية اعتماد ًا
واعرتاف ًا �أكادميي ًا ،لتن�ضم �إىل قائمة 400
كلية عاملية حتت مظلة هيئة االعتماد
الأكادميي الأمريكي التي متلك ع�ضوية
الهيئة.

وق���د �أو���ض��ح ال��دك��ت��ور حممد ب��ن �سعيد
الغامدي �أ�ستاذ علم االجتماع وامل�شرف
على الكر�سي �أن ال��ت��غ�يرات والتحوالت
التي �شهدتها الأ�سر يف ال�سنوات الأخرية
�أدت �إىل ظ��ه��ور م�����ش��ك�لات خمتلفة من
�أبرزها م�شكلة العنف الأ�سري  ,مو�ضح ًا
�أن الأ���س��رة تعترب اللبنة الأ�سا�سية يف
بنية املجتمع التي من �ش�أنها العمل على
متا�سكه وا�ستقراره ,و�أ�شار �إىل �أن الأ�سرة
هي البيئة االجتماعية الأوىل التي تقوم
بت�شكيل �شخ�صية الفرد ،وت�ؤثر يف �سلوكه
واجتاهاته و�آرائه و�أفكاره حول كثري من
الق�ضايا الأ�سا�سية يف حياته ,و�أ�ضاف �أن
الدين الإ�سالمي ي�شدد على مكانة الأ�سرة
و�ضرورة احلفاظ عليها وعلى العالقات
القائمة بني �أف��راده��ا ،وذل��ك على �أ�سا�س
املودة والرحمة وح�سن املعا�شرة.
اجلدير بالذكر �أن الكر�سي يعد ثمرة من
ثمار التعاون اجلاد بني اجلامعة والقطاع
اخلا�ص  ,ممث ًال يف �صفوة من رجال الأعمال
الأوفياء الذين حر�صوا على دعم البحث
العلمي.

اجلامعة ت�صرف مكاف�آت طالب
وطالبات جميع كلياتها
�أو�ضح �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور عبداهلل
بن م�صطفى مهرجي �أن اجلامعة قد �صرفت يوم
الأرب��ع��اء املا�ضي مكاف�آت طالب وطالبات جميع
الكليات التابعة لها وف��روع كليات البنات وفرع
كلية املعلمني والكليات ال�صحية عن �شهر �شوال
اجل��اري .ويبلغ جمموع املكاف�آت  31مليونا و167
�أل��ف ري��ال .كما و�أو�ضح �أن �صايف املبلغ امل�ستحق
لل�صرف للطالب يبلغ  9ماليني و� 837ألف ريال.
�أما بالن�سبة للطالبات فقد مت �صرف ع�شرة ماليني
و� 266ألف ريال�.أما املبلغ املتبقي ف�سي�صرف لطالب
وطالبات الكليات التابعة للجامعة .و�أ�ضاف �أنه مت
ت�أمني �صرف املكاف�آت �إلكرتوني ًا وعلى جميع طالب
وطالبات اجلامعة التوجه �إىل �أقرب �صراف �آيل
ملراجعة ح�ساباتهم.

الأخيـــرة

اجلينوم الطبي و�آفاقه
امل�ستقبلية

د .حممد ح�سني القحطاين

نحن بحاجة ما�سة �إىل تهيئة الو�سائل
خللق ط��رق ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون املثمر
البناء بني امل��راك��ز البحثية والوطنية
والعاملية يف جم��ال اجلينوم الطبي وقد
تكون كلفة اال�ستثمار يف هذا املجال عالية
جد ًا يف الوقت احلا�ضر ولكن الفائدة على
امل��دى البعيد التقدر بثمن وخا�صة �إذا
كانت لبناء الفكر والإبداع وال�صحة .لذا
فقد قامت اجلامعة ب�أخذ زمام املبادرة يف
رفع مقرتح لإن�شاء مركز متميز يف علوم
اجلينوم الطبي ومتت املوافقة على هذا
امل��ق�ترح ودع��م��ه م��ن قبل وزارة التعليم
العايل لكي يكون مركز ًا مرجعي ًا للأبحاث
املتعلقة بعلوم اجلينوم الطبي على م�ستوى
اململكة.
�إن مركز التميز لبحوث اجلينوم الطبي
ي�ستند �إىل �أ���س��ا���س م��ت�ين يف جتربة
اجل��ام��ع��ات العظيمة امل���وج���ودة حالي ًا
والذي يتما�شى مع ا�سرتاتيجيات اجلامعة
باعتبارها �إحدى جامعات القرن احلادي
والعـ�شرين .ه��ذا الرتكيز على التميز،
واجل�����دارة ،وع���دم التمييز ،واملناف�سة
قد �شكل �سيا�سة اجلامعة ،التي ر�ســخت
هذا املبد�أ ،يف التخ�صي�ص الفعال لأموال
الأبحاث والتنمية.
�إن خم�����زون ث�����روة امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية اجل��دي��د ه��و علما�ؤها الذين
�سوف يكر�سون طاقاتهم وخيالهم حلل
التحــديات امل�ستقـــبلية من �أجلنا جميع ًا.
وهناك الكثري مما ميكن تعلمه من تاريخ
اجلامعات  -من مهامها املتباينة وخ�صائ�صها
الت�شغيلية على حد �سواء.
مدير مركز التميز لبحوث اجلينوم الطبية

التقــــويـــم اجلـــامعـــي لــطــــالب االنتظــــام للــعــــام الـــدرا�ســي 1431/1430هـ
الف�صل الدرا�سي الأول -انتظام
من تاريخ
معلومات
1430/10/14
الف�صل الدرا�سي الأول
1430/10/21
ت�أجيل الف�صل الدرا�سي الثاين
1430/10/21
الأعتذار عن الف�صل الدرا�سي الأول  -انرتنت
1430/11/19
تقدمي طلبات التخ�ص�ص يف الكليات  -انرتنت
1430/12/01
�إجازة عيد الأ�ضحى املبارك
تقدمي طلبات التحويل الداخلي يف الكليات  -انرتنت 1431/01/12
1431/02/01
تقدمي طلبات الدرا�سة كطالب زائر  -انرتنت
1431/02/08
الإختبارات النهائية

اىل تاريخ
1431/02/26
1431/02/05
1430/12/29
1430/12/22
1430/12/18
1431/02/12
1431/02/17
1431/02/26

1431/06/26 1431/04/18
1431/04/29
1431/06/08
1431/06/22
1431/06/29

1431/05/10
1431/07/04
1431/07/09
1431/07/18

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي  -انتظام

الف�صل الدرا�سي الثاين  -انتظام
معلومات
الف�صل الدرا�سي الثاين

ت�أجيل الف�صل الدرا�سي الأول  1432/1431هـ
االعتذار عن الف�صل الدرا�سي الثاين  -انرتنت
تقدمي طلبات التخ�ص�ص يف الكليات  -انرتنت
تقدمي طلبات الت�سكني لطالب وطالبات ال�سنة
التح�ضريية  -انرتنت
اجازة منت�صف الف�صل الدرا�سي الثاين
تقدمي طلبات التحويل الداخلي بني الكليات  -انرتنت
تقدمي طلبات الدرا�سة كطالب زائر  -انرتنت
الإختبارات النهائية

1431/06/19 1431/03/13
1431/05/21 1431/03/13
1431/05/14 1431/04/11

من تاريخ اىل تاريخ
1431/07/18 1431/03/06

من تاريخ اىل تاريخ
معلومات
موعد ت�سليم وثائق التخرج للف�صل ال�صيفي  -انتظام 1431/11/29 1431/10/07

التقومي اجلامعي لطالب االنت�ساب
الف�صل الدرا�سي الأول  -انت�ساب
معلومات
الف�صل الدرا�سي الأول  -انت�ساب
�إجازة عيد الأ�ضحى املبارك
الإختبارات النهائية  -انت�ساب

من تاريخ اىل تاريخ
1431/02/26 1430/10/14
1430/12/18 1430/12/01
1431/02/26 1431/02/08

الف�صل الدرا�سي الثاين  -انت�ساب
معلومات
الف�صل الدرا�سي الثاين  -انت�ساب
�إجازة منت�صف الف�صل الدرا�سي الثاين  -انت�ساب
الإختبارات النهائية  -انت�ساب

من تاريخ اىل تاريخ
1431/07/18 1431/03/06
1431/05/10 1431/04/29
1431/07/18 1431/06/29

الف�صل الدرا�سي ال�صيفي  -انت�ساب
من تاريخ اىل تاريخ
معلومات
موعد ت�سليم وثائق التخرج للف�صل الدرا�سي ال�صيفي  -انت�ساب 1431/11/29 1431/10/21

