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ب�������رع�������اي�������ة م��������ع��������ايل وزي���������������ر ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ال������ع������ايل

كليــة الهند�سة حتتفل بح�صولها على االعتماد الأكادميي العاملي
�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد الفي�صل
يحا�ضر باجلامعة

ي��ن��ظ��م م��رك��ز �أب���ح���اث االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي
�ضمن �أن�شطته العلمية ل��ه��ذا ال��ع��ام الدرا�سي
1431/1430ه��ـ ،املحا�ضرة التي �سيلقيها مب�شيئة
اهلل تعاىل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد
الفي�صل بعنوان (فل�سفة االقت�صاد الإ�سالمي ...
ر�ؤي��ة �شخ�صية) برعاية كرمية من معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
وذل��ك اليوم ال�سبت 1430/11/12ه�����ـ ،املوافق
2009/10/31م بقاعة االح��ت��ف��االت ومركز
امل�ؤمترات يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا .
يذكر �أن املركز د�أب على عقد مثل هذه املحا�ضرات
ب�شكل ي��واك��ب ك��ل م��ا ي�ستجد م��ن �أح���داث على
ال�ساحة املحلية والدولية  ،وت�أتي حما�ضرة �سموه
الكرمي �ضمن حوار مفتوح ي�شارك فيه نخبة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية االقت�صاد والإدارة
( ب�شطريه الطالب والطالبات ) وبح�ضور �شريحة
كبرية من املهتمني باالقت�صاد الإ�سالمي من البنوك
والقطاع اخلا�ص  ،وطلبة اجلامعة وطلبة الدرا�سات
العليا بق�سم االقت�صاد .

�أخبار اجلامعة
برعاية معايل وزي��ر التعليم
العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد
ب��ن حممد العنقري حتتفل
كلية الهند�سة بح�صولها على
االعتماد الأك��ادمي��ي العاملي
من هيئة االعتماد الأكادميي
الأم����ري����ك����ي����ة ل��ل��ه��ن��د���س��ة
والتقنية .وذلك يوم ال�سبت
1430/11/12ه���������ـ امل��واف��ق
بقاعة
2009/10/31م
االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات
باجلامعة.
وقد ح�صلت الكلية على االعتماد الأكادميي
ال��ع��امل��ي م��ن ه��ي��ئ��ة االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي
الأمريكية للهند�سة والتقنية ( )ABETيف
جميع تخ�ص�صاتها الإثنى ع�شر ك�أول كلية
هند�سة يف اململكة حتقق هذا الإجناز ،وهذه
التخ�ص�صات هي :هند�سة الطريان ،الهند�سة
الكيميائية وهند�سة املواد ،الهند�سة املدنية،
 ،هند�سة حا�سبات ،الهند�سة الكهربائية
(�إل���ك�ت�رون���ي���ات وات�������ص���االت) ،الهند�سة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة (ق���وى و�آالت)  ،الهند�سة
الكهربائية (هند�سة طبية) ،الهند�سة
ال�صناعية ،هند�سة التعدين،الهند�سة
امليكانيكية (هند�سة الإنتاج وت�صميم النظم
امليكانيكية) ،الهند�سة امليكانيكية (الهند�سة
احلرارية وتقنية حتلية املياه)،والهند�سة
النووية.
وهو �إجناز يدل على حر�ص كلية الهند�سة
على تقدمي تعليم هند�سي وفق معايري اجلودة

العاملية ،حيث ت�شمل معايري
االعتماد الأكادميي خمتلف
ن��واح��ي التعليم الهند�سي
مثل ق��وة املناهج الدرا�سية،
وك����ف����اءة �أع�������ض���اء هيئة
التدري�س ،وت��ن��وع متطلبات
التخرج ،واجل��ه��ود البحثية
والتعليمية للكلية ،وبرامج
خ��دم��ة املجتمع ،والأ�سلوب
امل��ت��ب��ع يف الإدارة وم�صادر
املعلومات ،وم�ستوى الطالب
واخل��ري��ج�ين ،والت�سهيالت
والتجهيزات بالأق�سام العلمية وبالكلية،
وقد قامت هذه الهيئة منذ ت�أ�سي�سها قبل
�أك�ثر من  70عام ًا بتقومي برامج �أك�ثر من
 500كلية هند�سة على م�ستوى العامل.
و�أو�ضح �سعادة عميد كلية الهند�سة الدكتور
في�صل بن �إبراهيم �إ�سكندراين � :إنه بهذه
املنا�سبة التاريخية ي�سرين �أن �أرفع �أ�سمى
�آيات 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”
البقية �ص2

انطالق مهرجان الن�شاط الطالبي باجلامعة

افتتح معايل مدير اجلامعة
الأ���س��ت��اذ الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب مهرجان الن�شاط
الطالبي (حب الوطن) الذي
تنظمه اجلامعة �سنوي ًا ممثلة
يف ع���م���ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب
ب��ح�����ض��ور وك��ل��اء اجل��ام��ع��ة
وعمداء الكليات ،وذلك م�ساء
يوم الثالثاء 1430/11/1هـ،
املوافق 2009/10/20م.

ب���د�أ حفل االف��ت��ت��اح بتالوة
�آيات من كتاب اهلل الكرمي ثم كلمة لعميد �ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن م�صطفى
مهرجي �أو�ضح من خاللها �أن العمادة تقيم هذا املهرجان كل عام ب�أفكار و�إبداعات وفقرات
جديدة وجذابة ،كما �أنه يقدم تعريف ًا �شام ًال لربامج ون�شاطات العمادة املتنوعة للعام الدرا�سي
اجلديد منها :امل�ؤمتر العلمي الأول ،والأ�سبوع الثقايف العلمي ال�سابع جلامعات م�ؤ�س�سات التعليم
العايل،و�أ�سبوع املجتمع ،و�أ�شار �أن اجلامعة نظمت عدد ًا من الفعاليات مبنا�سبة اليوم الوطني
للمملكة ،وهي منا�سبة �سنوية عزيزة وغالية على كل مواطن ومقيم على �أر�ض هذا الوطن
البقية �ص 2
املعطاء.

كلمــة العــدد
عظيمة �أنت يا كلية الهند�سة.
رائعة �أنت يا كلية الهند�سة.
عملتِ �أنت و�أبنا�ؤك على مدى ال�سنوات
املا�ضية بجد واجتهاد ومثابرة وبكل
مهنية على حتقيق معايري االعتماد
الأك���ادمي���ي ال��ع��امل��ي لهيئة االعتماد �أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
الأك����ادمي����ي الأم��ري��ك��ي��ة للهند�سة
والتقنية (  ) ABETحتى حتقق االجناز و�أ�صبحت جميع التخ�ص�صات
الهند�سية الأنثى ع�شر بجامعة امللك عبدالعزيز معتمدة اعتماد ًا كام ًال.
لقد كان احلدث عظيم ًا وكان الرجال خلفه كبار ًا .
وين�ضم هذا االجناز �إىل عقد االعتمادات الأكادميية العاملية التي حققتها
كليات اجلامعة الأخ��رى لي�صل �إىل  ( 1 + 32اثنني وثالثني برناجم ًا
�أكادمييا معتمد ًا عاملي ًا واعتماد للم�ست�شفى اجلامعي ) .
اليوم ال�سبت  12ذوالقعدة 1430ه��ـ حتتفل جامعة امل�ؤ�س�س امللك عبد
العزيز – طيب اهلل ثراه  -لتكرمي �أ�سرة كلية الهند�سة مبنا�سبة ح�صولها
على االعتماد الأكادميي العاملي ال�شامل من الهيئة الأمريكية لالعتماد
الأك��ادمي��ي للربامج الهند�سية والتقنية ( )ABETجلميع براجمها
وتخ�ص�صاتها االثني ع�شر .وهي �أول كلية هند�سة يف اململكة العربية
ال�سعودية حتقق هذا الإجناز .
ريا عن م�شاعر
حتية تقدير و�إجالل  ،وحمبة و�إكبار يفي�ض بها القلب  ،تعب ً
ال�شكر والتقدير لرجال كلية الهند�سة الذين رفعوا راية العلم واملعرفة يف
هذا البلد الكرمي بح�صولهم على هذا االعتماد الأكادميي العاملي  ،وهذا
االعتماد يج�سد �إحدى �صور التميز الذي توا�صل كلية الهند�سة �سعيها
للمحافظة عليه وهي تقدم براجمها الهند�سية منذ �أكرث من ثالثني عا ًما
لتخريج املهند�سني امل�ؤهلني علم ًيا لال�ضطالع باملهام الهند�سية  ،والقادرين
على امل�ساهمة الفعالة يف حتقيق طموحات املجتمع ال�سعودي .
�إنه يوم قطف الثمار  ،يوم الفرح واالحتفال والفخر واالعتزاز بهذه
الكوكبة املتميزة من اجلامعة الذين قاموا بالتخطيط ال�سليم وعكفوا
على العمل اجلاد واملخل�ص  ،وبذلوا جهودًا م�ضنية ومتوا�صلة لتحقيق هذا
الهدف النبيل للح�صول على االعتماد الأكادميي العاملي  ،فتحية لكل من
�ساهم وي�سهم بعلمه وخربته يف خدمة وطنه وتطوير جمتمعه  ،واجلامعة
وهلل احلمد واملنة ت�ضم كوادر وطنية قادرة على ا�ستمرار م�سريتها نحو
التقدم والرقي لتظل حمافظة على مكانة عاملية رفيعة امل�ستوى ت�ضاهي
جامعات العامل العريقة .
�إن هذا الإجناز الكبري حتقق بف�ضل من اهلل �سبحانه وتعاىل ثم بعطاء
من�سوبي كلية الهند�سة عميدا ووك�لاء ور�ؤ�ساء �أق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وفنيني و�إداريني مبا قدموه على مدى ال�سنوات من فكر م�ستنري
وعطاء متوا�صل  ،وعمل د�ؤوب  ،وفريق عمل متكامل ومتجان�س لهم �أهداف
حمددة ي�سعون لتحقيقها  ،وقد جنحوا وهلل احلمد واملنة بجدارة وبتفوق
يف حتقيق �أهدافهم املخطط لها.
فلهم مني جميعا ال�شكر والثناء  ،وال�شكر مو�صول جلميع من�سوبي الكلية
وعمدائها ال�سابقني الذين مل ي�ألوا جهدا يف �سبيل االرتقاء بالكلية وكان
لهم ب�صمات ولبنات مميزة وق�صب ال�سبق يف الإجنازات الرائدة للكلية .
ي�سرين با�سم جامعة امللك عبد العزيز �أن �أهدي هذا الإجناز العاملي الذي
حققته كلية الهند�سة �إىل �صاحب املعايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ
الدكتور /خالد بن حممد العنقري وال�شكر ملعاليه على دعمه الكبري
وال�لاحم��دود ال��ذي حظيت به اجلامعة  ،وك��ان للمتابعة املتوا�صلة من
ً
حافزا وم�شج ًعا للجامعة لبذل املزيد من العطاء والإجنازات  ،كما
معاليه
�أ�ؤكد ملعاليه ا�ستمرار اجلامعة يف م�سرية تقدمها وتطورها ورقيها وجناحها
خلدمة منظومة التعليم العايل يف هذا البلد الأمني .
مدير اجلامعة
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هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د .عاطف عبد اهلل ن�صيف

نائب رئي�س التحرير
د� .أمنار بن حامد مطاوع

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي
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فاك�س 6952907

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :
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نغــــــــا�ش البيــ�شــــي
ع���ب���داهلل ال��زب��ي��دي
�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي
ف������ادي������ة ب����خ����اري
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�إجناز عاملي جديد لكلية

انطالق مهرجان الن�شاط الطالبي باجلامعة
تتمة �ص1

الهند�سة باجلامعة
تتمة �ص1
و�أ���ض��اف �سعادته ب ��أن ه��ذا الإجن��از
العظيم ج��اء بتوفيق م��ن اهلل عز
وج���ل ،ث��م��رة ج��ه��ود ج��ب��ارة بذلها
من�سوبو الكلية من الإدارة العليا
بالكلية عميدً ا ووك�ل�اء ،ور�ؤ���س��اء
الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س
وفنيني و�إداري��ي��ن وط�ل�اب ،عملوا
جميع ًا ب��روح الفريق الواحد على
مدى �أكرث من ثالث �سنوات مبهنية
عالية يف تطبيق معايري االعتماد
الأكادميي العاملية.وقال(:ح ًقا �إننا
نفخر ونعتز بكل رج��االت الكلية.
�إن��ه��ا حم��ط��ة ت��اري��خ��ي��ة �ستتبعها
خطوات �سريعة لتحقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية للكلية واجلامعة).
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن االع��ت��م��اد
الأكادميي عملية تقييميه تتطلب
من الأق�سام العلمية القيام بتقييم
دوري ���ش��ام��ل جل��م��ي��ع الأن�����ش��ط��ة
الأك���ادمي���ي���ة .وه��ي��ئ��ة االع��ت��م��اد
الأك���ادمي���ي الأم��ري��ك��ي��ة للهند�سة
والتقنية هي منظمة م�شهورة عامل ًيا
غري ربحية متلكها وتديرها �أكرث من
 25جمعية علمية ومهنية هند�سية
يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
وي�شارك فيها �أكرث من  1500من ذوي
اخل�برة الأك��ادمي��ي��ة وال�صناعية.
وق��د و�ضعت الهيئة على عاتقها
و�ضع وتطوير معايري عالية اجلودة
للتعليم الهند�سي منذ  75عا ًما.

�أخ�������ب�������ار

وت��ق��وم هيئة  ABETيف عملية
تقييمها ل��ل�برام��ج والتخ�ص�صات
ال��ه��ن��د���س��ي��ة بت�شكيل ف���رق عمل
تتكون من علماء ومتخ�ص�صني وذوي
خربة عالية من ال�صناعة واجلهات
الأكادميية واحلكومية واخلا�صة.
ي���رك���ز ف���ري���ق ال��ع��م��ل يف عملية
التقييم ع��ل��ى امل��ن��اه��ج الدرا�سية
وك��ف��اءة �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
وم�ستوى الطالب والإمكانات املادية
والب�شرية وال��دع��م ال��ذي تقدمه
اجل��ام��ع��ة للق�سم العلمي والكلية
وال��ع��دي��د م��ن العنا�صر التي تهتم
بجودة وكفاءة العلمية التعليمية.
� إن التطوير امل�ستمر جلودة التعليم
ه��و �أح���د �أه���م العنا�صر لالعتماد
الأك��ادمي��ي للهيئة  ،ولإجن���از ذلك
يقوم الق�سم العلمي بو�ضع �أهداف
حم���ددة وق��اب��ل��ة للقيا�س ،ويجب
على الطالب واخلريجني  حتقيقها.
وي�����س��اع��د االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي
الكليات واجلامعات يف اتباع منهج
منظم لتقييم وت��ط��وي��ر وحت�سني
العملية التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه ي�ساعد الطالب و�أولياء الأمور
على اخ��ت��ي��ار الكليات ال��ت��ي تقدم
تعلي ًما عايل اجلودة ميكّن اخلريجني
من احل�صول على العمل يف اجلهات
احلكومية واخل��ا���ص��ة ،وك��ذل��ك يف
ا�ستكمال درا�ساتهم العليا يف �أرقى
اجلامعات العاملية.

عمادة خدمة املجتمع باجلامعة
تطرح برنامج الرواد
بد�أت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة بطرح برناجمها التدريبي
حتت م�سمى “برنامج الرواد” وال��ذي تقدم من خالله عدة دورات ولقاءات
تدريبية .وقد �أو�ضح �سعادة عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الأ�ستاذ
الدكتور عو�ض بن �سالمة الرحيلي �أن الربنامج يت�ضمن ن�شاطات تدريبية منها:
الثقة بالنف�س وتقدير الذات ،وكيف تفكر بطريقة �إبداعية ،و�صناعة التغيري،
و�إدارة االجتماعات ،ومهارات التخطيط ال�شخ�صي ،وتعليم القاعدة النورانية،
ومفاتيح النجاح ،وال�سكرتارية يف نطاقها التنفيذي ،ودورة م�شروع العمر،
الديكام وتطبيقاته احلديثة يف تنمية املوارد الب�شرية ،وكذلك توفل ،IBT
وتوفل  ،PBTوالرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سب الآيل ،وا�ستخدام احلا�سب
الآيل ومعاجلة الن�صو�ص ،وا�ستخدامات احلا�سب الآيل املتقدمة ،م�شري ًا �إىل
�أن الربنامج التدريبي بدء اعتبار ًا من يوم ال�سبت 1430/10/14هــ.كما �أ�شار
�إىل �أن العمادة قد و�ضعت يف االعتبار �أن يكون موعد انعقاد برناجمها التدريبي
مراعي ًا لظروف املتدربني بحيث يقدم يف الفرتة امل�سائية بني ال�ساعة الرابعة
والن�صف والتا�سعة.
اجلدير بالذكر �أن طرح العمادة لهذا الربنامج التدريبي ي�أتي امتداد ًا ل�سل�سلة
براجمها التدريبية املتعددة واملوجهة خلدمة املجتمع بكافة فئاته.

ك��م��ا ق���دم ���ش��ك��ره ل��ك��ل م���ن معايل
مدير اجلامعة رئي�س اللجنة العليا
للن�شاط الطالبي ،و�سعادة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ب��ن عبيد
ال��ي��وب��ي وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة لل�ش�ؤون
التعليمية على ما قدموه للعمادة من
دعم غري حمدود.
بعد ذلك قدم الدكتور �سعيد املالكي
رئي�س اللجنة الثقافية مع الطالب
عبد اهلل باعلي كلمة حوارية حتاكي
العالقة بني الطالب واجلامعة .
ع��ق��ب ذل���ك ت��وال��ت م�����س�يرة طالب
الن�شاط حاملني اللوحات التعبريية،
ثم عر�ضت فقرة الفنون ال�شعبية
(ال��ل��ي��وه) و(امل���زم���ار) م��ن تقدمي
�أع�ضاء نادي الرتاث ،وقدم الطالب
عبد الكرمي الوائلي ق�صيدة �شعرية
بعنوان جامعة امل�ؤ�س�س ،وقد �شهد
احل��ف��ل ت��ف��اع� ً
لا م��ن احل�����ض��ور مع
ن�شيد الوطن للطالب نا�صر بن �سعد
ال��غ��ام��دي م��ن ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة ث��م �أع��ل��ن ال��دك��ت��ور عبد
الرحمن احلبيب �أ�سماء الفائزين يف
م�سابقة حب الوطن �ضمن فعاليات
احتفال اجلامعة باليوم الوطني
حيث ح�صلت الطالبة خديجة نور
الدين على املركز الأول يف الفنون
الت�شكيلة وفازت الطالبة منال �سعود
يف م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف
وت���وج ال��ط��ال��ب عبد اهلل ب��ن عبد
ال��رح��م��ن احل��ج��ي�لان يف امل�سابقة
الثقافية .
ويف اخل���ت���ام �أع���ل���ن م��ع��ايل مدير

اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
ب��ن ���ص��ادق طيب ع��ن ب��دء انطالق
م��ه��رج��ان ال��ن�����ش��اط��ات الطالبية
مو�ضح ًا �أنه يعترب راف��د ًا من روافد
بناء ال�شخ�صية الطالبية جنب ًا �إىل
جنب مع العملية التعليمية م�ؤكد ًا �أن
اجلامعة تزخر مبواهب طالبية يف
�شتى املجاالت الإبداعية يف الثقافة
والآداب والفنون وامل�سرح والريا�ضة
واالبتكارات العلمية .
وق���د ط��ال��ب اجل��م��ي��ع بامل�شاركة
الفعالة يف جميع الفعاليات والظهور

بال�صورة التي تليق ب�سمعة اجلامعة
ومكانتها من خالل ت�ضافر اجلهود
وامل�شاركة الإيجابية واحل�صول على
مراكز متقدمة وال ي�أتي ذل��ك �إال
باجلهد واملثابرة م�شري ًا �إىل �أن هناك
مكاف�آت مالية �ستقدم للم�شاركني يف
حالة ح�صد اجلوائز.
�صرح بذلك الدكتور هيثم بن �أحمد
زك��ائ��ي امل�����ش��رف ال��ع��ام على �إدارة
العالقات العامة والإع�ل�ام املكلف
باجلامعة.

هيئة االعتماد الأكادميي العاملي تزور اجلامعة

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب مبكتبه وفد هيئة االعتماد الأكادميي العاملي
 AACSBظهر ي��وم الأح��د 1430/11/6ه����ـ .وت�أتي
ال��زي��ارة بهدف �إط�لاع معايل مدير اجلامعة على مدى
جاهزية كلية االقت�صاد والإدارة للح�صول على االعتماد
الأكادميي .

يذكر �أن الوفد ق��ام ب��زي��ارة لكلية االقت�صاد والإدارة
بجامعة امل�ؤ�س�س والتقى عميد الكلية الدكتور ح�سام بن
عبد املح�سن العنقري والوكالء و�أع�ضاء هيئة التدري�س
وق��د مت ا�ستعرا�ض ومناق�شة خطة االعتماد لإكمال
الكلية للموا�صفات وا�ستيفائها لل�شروط الالزمة للح�صول
على االعتماد الأكادميي من قبل الهيئة .

ري����ـ����م الأح�����م�����دي
م���������روج ب���اع�������ش���ن
ن�������ورة امل����رزوق����ي
م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف
�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي
حم��م��د

ال�سحيمي

م����اج����د ال�����س��ف��ري
خ����ال����د ال�����زه�����راين
ن���������واف اجل��ب�رت����ي

ندوة بكلية املجتمع بعنوان :الدور القيادي لع�ضو هيئة التدري�س يف حتفيز الطالب
عقدت بكلية املجتمع الندوة ال�شهرية الدورية التي ينظمها ق�سم
�إدارة الأعمال وتقنية املعلومات يوم الأربعاء 1430/11/2ﻫ
 ،املوافق  2009 /10/ 21م يف مببنى الكلية وكانت بعنوان :
(الدور القيادي لع�ضو هيئة التدري�س يف حتفيز الطالب) وقد
�ألقاها ع�ضو هيئة التدري�س يف الكلية الأ�ستاذ �إ�سالم املرابط .
حيث بني مفهوم القيادة ب�شكل عام  ،وقال يف هذا اخل�صو�ص �أن
القيادة عبارة عن عمليات الت�أثري التي يقوم فيها الفرد )القائد)
على حتديد الأه��داف وحتقيقها .وقد ا�ستند الأ�ستاذ �إ�سالم يف
حما�ضرته على درا�سة جتريبية �أجراها على الكلية و�ضمت

ا�ستق�صاء لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب عن كيفية قيام ع�ضو
هيئة التدري�س ب��دوره القيادي يف العملية الأكادميية ودوره
يف حتفيز الطلبة على التعلم والتح�صيل الأكادميي يف الف�صل
الدرا�سي واملحا�ضرات .وبني �أن الدور القيادي للمدر�س يف العملية
الأكادميية يقا�س مبقدار الدافعية املتولدة عند الطالب للتعلم
والتح�صيل الأكادميي ،كما بني كيف ميكن لع�ضو هيئة التدري�س
القائد �أن يرتك �أثر ًا مهم ًا يف نف�س الطالب �،أثر ًا ال ين�سى على
قيمه ور�ؤيته.
و�أ�ضاف �أنه يجب علينا ال�سعي �إىل ن�سخة مطورة من الأ�ساتذة

الذين يتمتعون ب�صفات القيادة امل��ؤث��رة على حتفيز العملية
الأكادميية والطالب ،وما يجب �أن يتحلى به املدر�س من �صفات
للو�صول لهذا الهدف.
ويف ختام الندوة �أ�شاد الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم كتبي عميد
كلية املجتمع بجدة باملحا�ضرة  ،و�شكر القائمني على ترتيب
وتنظيم مثل هذه اللقاءات ملا لها من �أثر مهم على تطوير العملية
الأكادميية كما حث �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية على تنظيم
املزيد من هذه الندوات واللقاءات .

ح�������������وار

ال�سبت 1430/11/12هـ
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�صحيفة �أخبار اجلامعة تلتقي عميد كلية الهند�سة �أ.د .في�صل بن ابراهيم ا�سكندراين

ح�صول كلية الهند�سة على االعتماد الأكادميي فخر للجامعة  ..و�إجناز ي�ضاف �إىل �سجلها احلافل
�أجرى احلوار:

مـجـتـمـع اجلامــعــة

الطالب عو�ض الزهراين – ق�سم الإعالم

�أ����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 عدد ًا

مبنا�سبة ح�����ص��ول كلية الهند�سة ب��اجل��ام��ع��ة على
االعتماد الأكادميي العاملي  ABETيف كافة براجمها
وتخ�ص�صاتها ،ورغبة يف ال��وق��وف على ه��ذا الإجن��از
املميز ،وخلفياته واملجهودات التي بذلتها الكلية ،وكيف
متكنت من تطبيق معايري االعتماد ،كان ل�صحيفة �أخبار
لقاء �صحفي ًا مع �سعادة الأ�ستاذ الدكتور في�صل
اجلامعة ً
بن ابراهيم ا�سكندراين عميد كلية الهند�سة ،وجرى
احلوار على النحو التايل:
ي�سعد �صحيفة �أخبار اجلامعة �أن تتقدم لكم بالتهنئة
اخلال�صة مبنا�سبة ح�صول كلية الهند�سة على
االع�ت�م��اد الأك��ادمي��ي ال�ع��امل��ي  ABETكلمة من
�سعادتكم ؟
�أ�شكركم على التهنئة وعلى اهتمامكم� ،أما ح�صول كلية
الهند�سة على االعتماد الأكادميي العاملي يف براجمها
كافة وتخ�ص�صاتها الإثنى ع�شر هو يف احلقيقة �إجناز
ي�ضاف �إىل �سل�سلة الإجنازات ،ودرة تت�ألق و�سط عقد من
اللآلئ ،وغي�ض من في�ض وحي املليك لأبناء هذا الوطن،
وهو هدف حتقق بتوفيق من اهلل وبرعاية كرمية من
وزارة التعليم العايل يف هذا البلد املعطاء ،لي�ضع كلية
الهند�سة يف م�صاف نظرياتها يف دول العامل املتقدم،
ويتيح خلريجيها مكانة دولية مرموقة .فجامعة امللك
عبدالعزيز تفخر بح�صول جميع برامج وتخ�ص�صات
كلية الهند�سة الإثنى ع�شر على االعتماد الأكادميي
العاملي من هيئة االعتماد الأكادميي للهند�سة والتقنية
(� .)ABETأم��ا الربامج التي ح�صلت على االعتماد
الأكادميي فهي:
1 .1هند�سة الطريان
2 .2الهند�سة الكيميائية وهند�سة املواد
3 .3الهند�سة املدنية
4 .4الهند�سة الكهربائية (هند�سة طبية)
5 .5الهند�سة الكهربائية (هند�سة حا�سبات)
6 .6الهند�سة الكهربائية (�إلكرتونيات وات�صاالت)
7 .7الهند�سة الكهربائية (قوى و�آالت)
8 .8الهند�سة ال�صناعية
9 .9هند�سة التعدين
1010الهند�سة امليكانيكية (هند�سة الإنتاج وت�صميم
النظم امليكانيكية)
1111الهند�سة امليكانيكية (الهند�سة احلرارية وتقنية
حتلية املياه)
1212الهند�سة النووية
وبهذه املنا�سبة التاريخية �أود �أن �أرف��ع �أ�سمى �آيات
ال�شكر والعرفان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز على ما يوليه حفظه اهلل
للتعليم العايل من اهتمام ودعم ورعاية ،هذه الرعاية
التي نرى ثمرتها يف التطوير الكبري يف التعليم العايل يف
اململكة كم ًا وكيف ًا من حيث عدد اجلامعات والتخ�ص�صات
ومراكز البحث العلمي و�أعداد الطالب والطالبات.
كما �أت��ق��دم بال�شكر والتقدير ل�صاحب املعايل وزير
التعليم العايل الدكتور  /خالد بن حممد العنقري على
دعم وزارة التعليم ملنظمة التعليم العايل يف اململكة
وعلى دعم كلية الهند�سة بجامعة امللك عبد العزيز
يف حتقيق هذا االجناز الأول على م�ستوى اململكة وهو
ح�صول جميع تخ�ص�صات كلية الهند�سة االثنى ع�شر
على االعتماد الأك��ادمي��ي الكامل من هيئة االعتماد
الأكادميي الأمريكي للهند�سة والتقنية.
ال�شك �أن لهذا الإجناز �أثر �إيجابي على الكلية وعلى
اجلامعة ب�شكل عام ،على ما يدل يف ر�أي �سعادتكم؟
� إن هذا الإجن��از يدل على حر�ص كلية الهند�سة على
تقدمي تعليم هند�سي وف��ق معايري اجل��ودة العاملية،
وت�شمل معايري االعتماد الأك��ادمي��ي خمتلف نواحي
التعليم الهند�سي مثل قوة املناهج الدرا�سية ،وكفاءة

من قرارات التجديد والتكليف والرتقية
والتي �شملت :
تعيني الدكتور  /عاطف بن عبداهلل
بن حممد �سعيد ن�صيف رئي�س ًا لق�سم
الإع��ل��ام ب��ك��ل��ي��ة الآداب وال��ع��ل��وم
الإن�سانية بالإ�ضافة �إىل عمله .
تكليف د /ف��وز بنت عبد اللطيف
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وت��ن��وع متطلبات التخرج،
واجلهود البحثية والتعليمية للكلية ،وبرامج خدمة
املجتمع ،والأ�سلوب املتبع يف الإدارة وم�صادر املعلومات،
وم�ستوى الطالب واخلريجني ،والت�سهيالت والتجهيزات
بالأق�سام العلمية وبالكلية ،والتزام الكلية واجلامعة
يف تقدمي برامج هند�سية عالية اجل��ودة ،وقد قامت
هذه الهيئة منذ ت�أ�سي�سها قبل �أكرث من  70عام ًا بتقومي
ب��رام��ج �أك�ثر م��ن ( )500كلية هند�سة على م�ستوى
العامل.
حتقيق الإجنازات يتطلب جمهودات كبرية ،ما ال�سر
وراء حتقيق هذا النجاح؟
العمل بروح الفريق الواحد على مدى ال�سنوات املا�ضية
مبهنية كبرية هو ديدن من�سوبي كلية الهند�سة .واغتنم
هذه الفر�صة لأ�شيد بالدعم الكبري الذي حظيت وحتظى
به الكلية من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور/
�أ�سامة �صادق طيب ومن �سعادة وكالء اجلامعة .فقد كان
ً
حافزا وم�شج ًعا ملزيد من الإجناز والعطاء.
دعم معاليه
فنحن ح ًقا نفخر ونعتز بكل رجاالت الكلية من الإدارة
العليا بالكلية عميدً ا ووكالء ،ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء
هيئة التدري�س وفنيني و�إداري�ين وطالب� .إنها حمطة
تاريخية �ستتبعها خطوات �سريعة لتحقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية للكلية بحول اهلل وقوته.
ماذا يعني احل�صول على االعتماد الأكادميي ال�شامل
من ABET؟
ميكن تلخي�ص االعتماد الأكادميي ال�شامل من ABET
فيما يلي:
•اع�تراف عاملي من �أك�بر جهة متخ�ص�صة يف تقييم
واعتماد ال�برام��ج الهند�سية يف العامل وه��ي هيئة
ABET

•من نتائجه �أن خريجي كلية الهند�سة باجلامعة
مياثلون يف �إمكاناتهم وقدراتهم و�شهادتهم نظراءهم
من خريجي ط�لاب الهند�سة يف ال��والي��ات املتحدة
و�أوروبا .
•هذا االجناز هو الأول على م�ستوى اململكة كاعتماد
ج��اء من هيئة �أكادميية عاملية جلميع تخ�ص�صات
كلية الهند�سة .
•هو و�سيلة ل�ضبط جودة التعليم الهند�سي التطوير
امل�ستمر واملتوا�صل للعملية التعليمية.
•ه��و ك��ذل��ك معيار ع��امل��ي لقيا�س ج���ودة املخرجات
التعليمية الهند�سية �سواء على م�ستوى الطالب �أو
املناهج تعليمية  ،والو�سائل التعليمية وعلى م�ستوى
كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س والفنيني واملعامل
والور�ش الهند�سية .
•�أن �شهادة وحت�صيل و�إمكانات خريج كلية الهند�سة
مماثلة لأي خريج مهند�س من �أي تخ�ص�ص هند�سي
مماثل يف جامعة معتمدة من هذه الهيئة يف �أي مكان
يف العامل وبالذات يف الواليات املتحدة .

كامل كردي مبهام و�أعباء رئا�سة ق�سم

•ي�سهل على اخلريج احل�صول على وظيفة هند�سية
�سواء يف القطاع احلكومي �أو يف القطاع اخلا�ص .

الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية

•ي�سهم يف التطوير امل�ستمر للعملية التعليمية .

للبنات للأق�سام الأدبية بفرع كليات

م��ا ان�ع�ك��ا���س ه��ذا الإجن� ��از ع�ل��ى ط�ل�اب وخريجي
الكلية؟		
هذا الإجناز ي�ساهم يف :
•تطوير قدرات الطالب و�إمكاناتهم
•افتخارهم باحل�صول على �شهادة ومناهج معتمدة
عاملي ًا وهند�سي ًا
•تطور �أداء اخلريجني يف عملهم �سواء يف القطاع
اخلا�ص �أو احلكومي وهذا بالطبع حت�صل عليه بناء
على التوا�صل مع اجلهات التي تقوم بالتوظيف .
•�سهولة احل�صول على الوظيفة؟
ه��ل م��ن �إط�لال��ة �سريعة على كيفية ح�صول كلية
الهند�سة على االعتماد الأكادميي الدويل؟
ج��اء ه��ذا االعتماد نتيجة ملتابعة وتقييم ا�ستغرق
الإع���داد له �أك�ثر من ث�لاث �سنوات وا���ش�ترك يف هذا
الإع��داد جميع من�سوبي الكلية والأق�سام العلمية من
�إدارة عليا يف الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام العلمية و�أع�ضاء
هيئة التدري�س وفنيني و�إداريني  .عملوا جميع ًا بروح
الفريق الواحد لتطبيق معايري االعتماد الأكادميي
على كل ما يخ�ص العملية التعليمية وا�شتمل التقييم
كذلك على �إعداد تقارير مف�صلة عن املناهج التعليمية
وحت�صيل الطالب وكفاءة الإمكانات املتاحة للعملية
التعليمية ومدى التوا�صل مع اجلهات املوظفة للخريجني
فيما ي�ساعد على تطوير املناهج واملخرجات التعليمية.
ثم جاءت يف نهاية ذلك الزيارة التقوميية لفريق هيئة
 ABETالذي تكون من  13خبري ًا قاموا بزيارة الكلية
واجلامعة ملدة ثالثة �أيام عمل ،اطلعوا فيها على كل
نواحي العملية التعليمية وكذلك على الدعم الذي
تقدمه اجلامعة للكلية يف جميع املجاالت ومنها:
•املراجع الدرا�سية
•القبول والت�سجيل
•الأن�شطة الطالبية
•تطوير قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س
•دعم البحث العلمي
•دعم املعامل والف�صول الدرا�سية
كما اطلعوا على املناهج وطرق تدري�س خمرجات كل
مقرر درا�سي  ،وكفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،واملعامل
والو�سائل الداعمة.
كلمة �أخرية من �سعادتكم؟
�أ�شكركم على ه��ذا ال��ل��ق��اء ،و�أمت��ن��ى التوفيق لكلية
الهند�سة ولأبنائنا الطالب والطالبات ،كما �أ�شكر كل
من �أ�سهم يف حتقيق هذا الإجناز الكبري الذي نفخر به
جميع ًا ،و�أمتنى �أن نرى مزيد ًا من الإجنازات يف امل�ستقبل
القريب.

البنات .
ت��ع��ي�ين د /ع��ل��ي ب��ن ع��ب��داهلل علي
اجلفري رئي�س ًا لق�سم الرتبية البدنية
بكلية الرتبية .
تعيني د /حتية بنت عبداهلل �إبراهيم
ميمني وكيلة لعمادة �ش�ؤون الطالب
للإ�سكان والتغذية ب�شطر الطالبات .
تعيني د /ف��اي��زة بنت م��اط��ر معتق
اجلهني وكيلة ملعهد اللغة االجنليزية
بفرع كليات البنات .
تعيني د� /صالح بن حممد �أ�سعد الدقل
رئي�س ًا لق�سم اجلراحة بكلية الطب .
جتديد تكليف الدكتور  /خالد بن
�سامي �أبو اخلري حممد ح�سني وكيال
لعمادة تقنية املعلومات .
ت��ع��ي�ين ال���دك���ت���ور  /اح��م��د �سعيد
���س��ل��ي��م��ان درب����ا�����س رئ��ي�����س��ا لق�سم
الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية
الرتبية 0
تعيني الدكتور � /صالح يحي مفرح
الزهراين رئي�سا لق�سم الرتبية بكلية
الرتبية.
جتديد تعيني الدكتورة  /خديجة
بنت عمر �أح��م��د ال�سبيع بادحدح
وكيلة ل�شطر الطالبات .
تعيني ال��دك��ت��ور  /حممد ب��ن �سامل
حممد ال�سهيمي القرين رئي�س ًا لق�سم
علم النف�س بكلية الرتبية .
تكليف الأ���س��ت��اذ  /ع��ب��داهلل نا�صر
خمي�س اخل�ضرمي بالعمل كمراقب
م����ايل ل���ل����إدارة ال��ع��ام��ة للتمويل
الذاتي .
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كليــة الهند�ســة باجلامعــة ..
نبذة عن كلية الهند�سة
�شهدت اململكة يف ال�سنوات الأخرية تقد ًما
ه��ائ� ً
لا يف ع��دة جم��االت بف�ضل تطبيق
خطط التنمية املتعاقبة .ون��ال قطاع
التعليم جل هذا االهتمام .وقد �أ�صدر
ج�لال��ة امل��ل��ك خ��ال��د ب��ن عبد العزيز –
يرحمه اهلل -قراره ال�سامي ب�إن�شاء كلية
الهند�سة والعلوم التطبيقية يف ال�ساد�س
من ذي احلجة عام  1394هجرية املوافق
التا�سع من يناير ع��ام  1975ميالدية،
وبد�أت الدرا�سة يف العام نف�سه .وا�ستهلت
ال��درا���س��ة يف ذل���ك ال��وق��ت يف �أق�����س��ام
الهند�سة املدنية وامليكانيكية وال�صناعية
والكهربائية والنووية والتعدين.

�أ.د .في�صل ا�سكندراين

بدايات الدرا�سة يف كلية الهند�سة
وبد�أت الدرا�سة يف عام 1402/1401هـ
يف ق�سم الهند�سة الكيميائية الذي كان
ملح ًقا من قبل بق�سم الهند�سة امليكانيكية
منذ افتتاح الدرا�سة بالكلية عام 1394هـ.
يف ع��ام 1402ه���ـ �أع��اد جمل�س اجلامعة
تنظيم ق�سم الهند�سة امليكانيكية لي�صبح
ثالثة �أق�سام وهي �أق�سام هند�سة الإنتاج
وت�صميم النظم امليكانيكية ،والهند�سة
احلرارية وتقنية حتلية املياه ،وهند�سة
الطريان .وفى نف�س العام مت ا�ستحداث
ت��خ�����ص�����ص ه��ن��د���س��ة امل���راف���ق يف ق�سم
الهند�سة املدنية وكذا تخ�ص�ص الهند�سة
الطبية يف ق�سم الهند�سة الكهربائية
تخ�ص�صا راب ًعا �إىل التخ�ص�صات
لي�ضيف
ً
الثالث الأخرى وهي هند�سة احلا�سبات
وهند�سة الآالت وال��ق��وى الكهربائية
وهند�سة الإليكرتونيات.

ال��ت��ط��ور ال�����ذي ح�����ص��ل يف كلية
الهند�سة

كلية الهند�سة  :الر�ؤية والر�سالة والأهداف
الر�ؤية :

الرتبوي املتكامل مع برامج التعليم الهند�سي والتثقيفي.

الإبداع والريادة يف جمال العلوم الهند�سية وتطبيقاتها.

•�إعداد مهند�سني م�ؤهلني ب�شكل جيد ينا�سب امل�س�ؤوليات
التي تنتظرهم يف مواقع العمل من خالل تفهم عميق
لدورهم املتوقع تنفيذ يف خطط التنمية للمملكة.

ويف ع��ام 1407ه���ـ مت تغيري ا�سم ق�سم
الهند�سة الكهربائية لي�صبح “ق�سم
ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وه��ن��د���س��ة
احلا�سبات” تبع ذل��ك يف ع��ام 1410ه��ـ
تغيري م�سمى ق�سم الهند�سة الكيميائية
�إىل ق�سم “الهند�سة الكيميائية وهند�سة
املواد” .وق���د �شكلت كلية الهند�سة
بجامعة امللك عبد العزيز �إ�ضافة متميزة
ونقلة حتديثية للتخ�ص�صات الهند�سية
باململكة .فهي الكلية الوحيدة يف اململكة
التي ت�ضم بني جنباتها تخ�ص�صات يف
منتهى الأهمية مثل هند�سة الطريان
والهند�سة النووية والهند�سة الطبية.

•تزويد الطالب ب�أ�سا�سيات املعرفة يف امل��ج��االت العلمية
واالجتماعية والهند�سية.

الن�شاطات الأكادميية

•حت�سني قدرات الطالب املهنية يف اجتاه التفكري التحليلي
والإبداعي.

وقد بد�أت الن�شاطات الأكادميية بالكلية
يف م��ط��ل��ع ع���ام 1395ه�����ـ امل���واف���ق لعام
1975م حيث جاء الرتكيز يف البداية
على برنامج اللغة الإجنليزية �إ�ضافة
�إىل و���ض��ع امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن خطة
العمل للكلية .و�شملت هذه املرحلة و�ضع
املقررات الدرا�سية الأ�سا�سية امل�شرتكة
بني كافة التخ�ص�صات .ي�ضاف �إىل ذلك
ما قام به امل�س�ؤولون بالكلية من زيارات
ميدانية جلامعات عريقة ومراكز بحوث
مرموقة يف كل من بريطانيا والواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة � ً
أم�ل�ا يف الوقوف
على النظم التعليمية والبحثية فيها،

الر�سالة:
�إعداد الكوادر الهند�سية املتميزة والريادة يف �إجراء البحوث
حر�صا على خدمة
والدرا�سات ونقل املعارف وتوطني التقنية
ً
وتطوير املجتمع

الأهداف:

•زرع القيم الأخالقية والإ�سالمية من خالل املناخ التعليمي

واال�ستفادة من اخل�برات املتوفرة بتلك
امل�ؤ�س�سات العلمية .ويف نف�س الإطار فقد
ا�ستعانت الكلية وا�ستفادت من اخلربات
املتوفرة لدى كليات الهند�سة ال�شقيقة
بجامعات اململكة العربية ال�سعودية .هذا
وقد مت بتوفيق اهلل ا�ستقطاب العديد من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ذوي التخ�ص�صات
والكفاءات العلمية املمتازة للعمل بكلية
الهند�سة باجلامعة.

•·�    إ�ضافة مل�سة اخلربة العملية والطرق التجريبية
وا�ستخدام تقنيات احلا�سب وكتابة التقارير الفنية
ومهارات التوا�صل والتخاطب مع الآخرين وغر�س روح
العمل من خالل الفريق بني الطالب.
•·    الرتكيز على البحث العلمي ودوره الأ�سا�سي يف خدمة
املجتمع وحل م�شكالته وت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب على �أخذ هذا اجلانب يف االعتبار مع توجيه
ودعم الإمكانات وتوفري ما يلزم لتحقيق هذا الأمر.
•ت�شجيع �إن�شـاء وبـدء برامج الدرا�سـات العليـا بالأق�سـام
املختلفة بالكلية والتي بد�أ بع�ضها منذ عام 1401هـ.
•التطوير الدائم واملتجدد للخطة الدرا�سية مبا ي�ضمن
مواكبة التغريات ال�سريعة واملتالحقة يف كل امليادين.

اخلطط والربامج الدرا�سية
ث��م ان��ط��ل��ق��ت ال��ك��ل��ي��ة لتنفيذ خططها
وبراجمها الدرا�سية للربنامج العام بعد
ت�صديق جمل�س اجلامعة املوقر على تلك
اخلطط والربامج ،ثم مت و�ضع الت�صور
العام للمقررات الدرا�سية التخ�ص�صية
بالأق�سام العلمية املختلفة.
ويف ع��ام 1415ه���ـ (1995م) وامتثا ًال
لتوجهات ال�سيا�سة التعليمية العامة

خا�صا
باململكة� ،أول��ت الكلية اهتما ًما
ً
ل��ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة للربامج
التعليمية بالكلية ،وقد انبثقت احلاجة
ل��ه��ذا التطوير م��ن ال��ت��ط��ورات العلمية
والتقنية املت�سارعة التي �شهدها العامل
�آنذاك .كما انبثقت من الرغبة يف حتقيق
طموحات امل��واط��ن�ين ولتلبية حاجات
ال�����س��وق امل��ح��ل��ي ل��ل��ك��وادر امل��ه��ن��ي��ة على
م�ستوى علمي رفيع يف جميع التخ�ص�صات
الهند�سية التي حتتاجها ال��ب�لاد .ومن

�أج���ل ذل��ك �أخ���ذت الكلية يف مراجعة
خطتها التعليمية ملرحلتي البكالوريو�س
واملاج�ستري م�سرت�شدة بتوجهات اخلطط
التنموية للمملكة .وق��د بذلت الكلية
خالل هذه الفرتة جهودًا جادة وم�ضنية
لتطوير مناهجها وال��ت��ي �أث��م��رت عن
م�صادقة جمل�س اجلامعة امل��وق��ر على
مقرتحات الكلية ب�ش�أن خطتها الدرا�سية
املطورة يف العام 1422/1421ه��ـ املوافق
للعام 2001/2000م .كما �أ�صدر جمل�س
اجلامعة موافقته الكرمية على ا�ستحداث
برامج للماج�ستري باملقررات الدرا�سية
وامل�����ش��روع البحثي يف �أق�سام الهند�سة
املدنية وهند�سة الطريان ،وكذلك بدء
برنامج الدكتوراه بق�سم الهند�سة املدنية
على �أن تتبعه برامج �أخرى يف الأق�سام
العلمية الأخرى بالكلية.

م�سرية االعتماد الأكادميي
ويف خ��ل��ال ذل�����ك ال����ع����ام اجل���ام���ع���ي
1422/1421هـ (2001/2000م) بد�أت
الكلية جهودها املكثفة ا�ستعدادًا للح�صول
ع��ل��ى االع��ت�راف الأك���ادمي���ي لرباجمها
الدرا�سية من م�ؤ�س�سة التقومي الأمريكية
للعلوم الهند�سية والتقنية (.)ABET
وق��د كللت تلك اجلهود بالنجاح بحمد
اهلل وتوفيقه ثم اجلهود امل�ضنية التي
بذلها كافة من�سوبي الكلية ،وح�صلت
الكلية على املكافئ الأكادميي (االعرتاف
مبعادلة الدرجات العلمية التي متنحها
الكلية بنظرياتها يف جامعات الواليات
املتحدة الأمريكية) من تلك الهيئة.
كما ا�ستحدثت الكلية يف العام 1400هـ
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 .م�سـار ناجــح نحـو العامليــة
برناجما للتعريب التقني يهدف
(1980م)
ً
لت�أليف وترجمة املواد العلمية و�إعداد
معاجم امل�صطلحات الفنية .كان الهدف
من ا�ستحداث هذا الربنامج رفع الكفاءة
اال�ستيعابية لطالب الكلية م��ن خالل
توفري م��واد باللغة العربية �إىل جانب
املراجع املعتمدة باللغة الإجنليزية .لقد
�أثمر الربنامج عن �إنتاج خم�سة وع�شرين
كتا ًبا درا�س ًيا ومرج ًعا يف تخ�ص�صات علمية
خمتلفة ،ومازالت اجلهود م�ستمرة لإنتاج
املزيد من هذه املواد العلمية التي ت�ساعد
يف تطوير قدرات الطالب اال�ستيعابية.
لقد تلقت الكلية الدعم املالئم من الإدارة
العليا باجلامعة وا�ستطاعت بذلك تنفيذ
خططها وب��راجم��ه��ا ال��ت��ط��وي��ري��ة ،وقد
�ساند كل من معايل الأ�ستاذ الدكتور/
�أ�سامة بن �صادق طيب ،مدير اجلامعة،
و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور/عبدالرحمن
اليوبي ،وكيل اجلامعة ،و�سعادة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور /ع��ب��داهلل ب��ن ع��م��ر بافيل،
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ،كل جهود الكلية الرامية لتطوير
الربامج التعليمية والبحث العلمي فيها.
وي��ج��در بنا �أن ن�شيد ك��ذل��ك باجلهود
املت�صلة لتحقيق التميز م��ن عمداء
الكلية ووكالئها ال�سابقني و�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملن�سوبني ملا بذلوه من جهود
���ص��ادق��ة وم��ق��درة نحو االرت��ق��اء بهذه
الكلية �إىل م�صاف الكليات الهند�سية
امل��رم��وق��ة ع��امل� ًي��ا .ن�����س��أل اهلل �سبحانه
وتعاىل التوفيق وال�سداد و�أن يكلل جهود
العاملني بهذه امل�ؤ�س�سة الرائدة لتحقيق
ما ن�صبو �إليه ويطمح �إليه املواطنون يف
هذه البالد الغالية علينا جمي ًعا.

كلية الهند�سة  :خطوات تاريخية
نحو العاملية
تهنئ جامعة امل��ل��ك عبدالعزيز كلية
الهند�سة وجميع من�سوبيها على النجاح
الكبري للزيارة التقوميية التي قام بها
وفد هيئة  ABETالأمريكية العاملية
لالعتماد الأكادميي  ،و�أ�شار �سعادة عميد
كلية الهند�سة الدكتور  /في�صل �إبراهيم
�إ�سكندراين �أن وفد هيئة  ABETكان
م��ن �أك�بر ال��وف��ود التي ت�شكل ملثل هذه
الزيارات حيث تك ّون الفريق من ثالثة
تخ�ص�صا
يرا يف اث��ن��ي ع�شر
ع�شر خ��ب� ً
ً
(برناجما) لتقييم جميع برامج الكلية
ً
الإثني ع�شر :هند�سة الإنتاج وت�صميم
النظم امليكانيكية ،هند�سة التعدين،
ال��ه��ن��د���س��ة احل���راري���ة وت��ق��ن��ي��ة حتلية
امل��ي��اه ،الهند�سة ال�صناعية ،هند�سة

الطريان ،الهند�سة الكهربائية وهند�سة
احلا�سبات (القوى والآالت الكهربائية)،
الهند�سة الكهربائية وهند�سة احلا�سبات
(الإلكرتونيات واالت�صاالت) ،الهند�سة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وه��ن��د���س��ة احل��ا���س��ب��ات
(احل��ا���س��ب��ات) ،الهند�سة الكهربائية
وهند�سة احلا�سبات (الهند�سة الطبية)،
الهند�سة الكيميائية ،الهند�سة املدنية،
الهند�سة النووية.
اب���ت���د�أت ال���زي���ارة يف  25ذي القعدة
1429ه�����ـ وان��ت��ه��ت يف  27ذي القعدة
1429ه��ـ .وقد كانت نتائج الزيارة وهلل
احل��م��د وال�����ش��ك��ر ن��اج��ح��ة وم��ب��ه��رة لكل
ال�برام��ج (التخ�ص�صات) االث��ن��ي ع�شر
ب��دون ا�ستثناء ،وق��د �أب��دى فريق هيئة
 ABETلالعتماد الأكادميي �إعجابه
الكبري مبا حققته الكلية من �إجن��ازات
ومبا حتويه الكلية من �إمكانات علمية
و�أك��ادمي��ي��ة وتعليمية ت�ضاهي �أق�سام
كليات الهند�سة يف اجلامعات الأمريكية،
وك��ان التقرير املبدئي للفريق �إيجابيا
ويعترب فخرا لكلية الهند�سة وجلامعة
امللك عبد العزيز.
و�أ���ش��ار �سعادته �أن كلية الهند�سة قد
عملت ب��روح الفريق الواحد على مدى
ال�سنوات املا�ضية لال�ستعداد للزيارة
مبهنية كبرية تخللها زي��ارات ا�ست�شارية
لعدد من اخل�براء العامليني من الواليات
املتحدة الأمريكية.
كما �أ�شاد �سعادته بالدعم الكبري الذي
حظيت وحتظى به الكلية من معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور� /أ�سامة �صادق
طيب ومن �سعادة وك�لاء اجلامعة .فقد
ً
حافزا وم�شج ًعا ملزيد من
كان دعم معاليه
الإجناز والعطاء.
و�أ���ش��اد �سعادته ب��ال��زي��ارات الداعمة
املتتابعة التي قام بها معايل املدير للكلية
و�أخرها الزيارة التي قام بها معاليه يوم
ال�سبت غرة ذي احلجة 1429ه��ـ وذلك
لتقدمي تهنئته و�شكره لكلية الهند�سة
على هذا الإجناز التاريخي الكبري.
ثم اختتم �سعادة عميد كلية الهند�سة
حديثه قائ ًال :
“ح ًقا � ...إننا نفخر ونعتز بكل رجاالت
الكلية من الإدارة العليا بالكلية عميدً ا
ووكالء ،ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
ال��ت��دري�����س وف��ن��ي�ين و�إداري��ي��ن وط�ل�اب.
�إنها حمطة تاريخية �ستتبعها خطوات
�سريعة لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
للكلية”.

االعتماد الأكادميي العاملي ()ABET
تفخر جامعة امللك عبدالعزيز بح�صول
جميع برامج وتخ�ص�صات كلية الهند�سة
الإثنى ع�شر على االعتماد الأكادميي
العاملي م��ن هيئة االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
للهند�سة والتقنية ( .)ABETوهذه
الربامج هي:
1 .1هند�سة الطريان
2 .2الهند�سة الكيميائية وهند�سة املواد
3 .3الهند�سة املدنية
4 .4ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة (هند�سة
طبية)
5 .5ال��ه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة (هند�سة
حا�سبات)
6 .6الهند�سة الكهربائية (�إلكرتونيات
وات�صاالت)
7 .7الهند�سة الكهربائية (قوى و�آالت)
8 .8الهند�سة ال�صناعية
9 .9هند�سة التعدين
1010ال��ه��ن��د���س��ة امليكانيكية (هند�سة
الإنتاج وت�صميم النظم امليكانيكية)
1111الهند�سة امليكانيكية (الهند�سة
احلرارية وتقنية حتلية املياه)
1212الهند�سة النووية

نبذة عن هيئة االعتماد الأكادميي
الأم��ري��ك��ي��ة للهند�سة والتقنية
()ABET
االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي عملية تقييميه
تتطلب م��ن الأق�����س��ام العلمية القيام
بتقييم دوري �شامل جلميع الأن�شطة
الأكادميية.
تقوم هيئة  ABETيف عملية تقييمها
للربامج والتخ�ص�صات الهند�سية بت�شكيل
فرق عمل تتكون من علماء ومتخ�ص�صني
وذوي خربة عالية من ال�صناعة واجلهات
الأكادميية واحلكومية واخلا�صة .يركز
ف��ري��ق 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 جل��ودة التعليم هو
�أحد �أهم العنا�صر لالعتماد الأكادميي
لهيئة  ،ABETولإجن����از ذل���ك يقوم
الق�سم العلمي بو�ضع �أه���داف حمددة
وقابلة للقيا�س ،وي��ج��ب على الطالب
واخلريجني حتقيقها.

وي�ساعد االعتماد الأك��ادمي��ي الكليات
واجلامعات يف اتباع منهج عاملي منظم
لتقييم وت��ط��وي��ر وحت�����س�ين العملية
التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه ي�ساعد
ال��ط�لاب و�أول���ي���اء الأم����ور على اختيار
الكليات التي تقدم تعلي ًما عايل اجلودة
ميكن اخلريجني من احل�صول على العمل
يف اجلهات احلكومية واخلا�صة ،وكذلك
يف ا�ستكمال درا�ساتهم العليا يف �أرق��ى
اجلامعات العاملية.
هيئة  ABETهي منظمة م�شهورة عامل ًيا
غ�ير ربحية متلكها وت��دي��ره��ا �أك�ث�ر من
 25جمعية علمية ومهنية هند�سية يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وي�شارك
فيها �أك�ث�ر م��ن  1500م��ن ذوي اخل�برة
الأك��ادمي��ي��ة وال�صناعية .وق��د و�ضعت
هيئة  ABETعلى عاتقها و�ضع وتطوير
معايري عالية اجل��ودة للتعليم الهند�سي
منذ  75عا ًما .وللمزيد عن هيئة ABET
يرجى زيارة موقعهم   

تعريف موا�صفة الأيزو
الأيزو  2000:9001هي موا�صفة دولية
ع��ام��ة لإدارة اجل����ودة ،وحت��ت��وي على
معايري لأداء �أن�شطة من�سقة لتوجيه
و�ضبط م�ؤ�س�سة ما فيما يتعلق باجلودة.
وت��رت��ك��ز م��ع��اي�ير ه���ذه امل��وا���ص��ف��ة على
ثمانية مفاهيم �أ�سا�سية يتم من خاللها
الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سة تقوم ب�إدارة جودة
مدخالتها وعملياتها وخمرجاتها ب�شكل
ف��ع��ال .وجت���در الإ���ش��ارة �إىل �أن جميع
م�ؤ�س�سات العامل احلا�صلة على �شهادة
الأيزو  9001تخ�ضع للمراقبة الدورية
م��ن قبل اجل��ه��ات املانحة وذل��ك للت�أكد
من ا�ستمرارية التقيد مبعايري املوا�صفة
ول�ضمان عمليات التطوير والتح�سني
امل�ستمر داخل امل�ؤ�س�سة.

اجلهة املانحة ل�شهادة الأيزو
اجلهة املانحة هي �شركة  BVQiوهي
�شركة بريطانية (فرن�سية الأ�صل) من
�أك�بر ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف
التفتي�ش واالعتماد لأنظمة الت�شغيل
التكنولوجية املختلفة منذ م��ا يقارب
الـ  180ع��ام .وهي �شركة لها حق املنح
لأكرث من  30اعتماد خمتلف يف جماالت:
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة و�أمن
املعلومات وامل�سئولية االجتماعية .ولهذه

ال�شركة ف��روع يف �أك�ثر من  140دول��ة،
وتقدم اخلدمات العامة واملتخ�ص�صة يف
جماالت التدريب واال�ست�شارة واالعتماد
�إىل ما يقارب الـ � 55ألف عميل معروف
حول العامل.

املهام التي قامت بها الكلية للح�صول
على الأيزو
�أي��ق��ن��ت الكلية ب����أن تطبيق متطلبات
ومعايري اجل��ودة ال�شاملة مل يعد ترف ًا
ملح ًة يفر�ضها �إيقاع
بل �أ�صبح �ضرور ًة ّ
الع�صر وت��ط��ورات و���س��ائ��ل التقنية يف
التخطيط والتنفيذ وت��ق��ومي الأداء
وا�ست�شراف امل�ستقبل .وقد �شكلت كلية
الهند�سة فريق عمل تنفيذي برئا�سة
وك��ي��ل الكلية للتطوير مل�شاركة فريق
برنامج اجل���ودة ال�شاملة اال�ست�شاري،
وذل���ك لت�أهيل �أنظمة العمل الإداري
بالكلية مبا يتما�شى مع متطلبات موا�صفة
الأي��زو  .2000:9001حيث قام فريق
الكلية ب�إعداد نظام �إدارة اجلودة الذي
يعترب من �أهم العنا�صر التي ُيعتمد عليها
عند �إج��راء املراجعة اخلارجية ومنح
ال�شهادة من قبل اجلهة املانحة .ويحتوي
هذا النظام على �سيا�سة ودليل و�أهداف
اجلودة للكلية ،كما ي�شتمل على �إجراءات
العمل ومناذجها ور�سوماتها التو�ضيحية،
�إ�ضافة �إىل الهيكل التنظيمي والو�صف
الوظيفي للقيادات الإدارية بالكلية.
وق����د �أجن�����ز ال��ف��ري��ق م���راح���ل خطة
ال��ت��أه��ي��ل امل��و���ض��وع��ة خ�ل�ال م��ا يقارب
ف�صلني درا�سيني ،منذ الف�صل الدرا�سي
الثاين 1426/1425ه��ـ .حيث مت بحمد
اهلل وتوفيقه ح�صول الكلية على هذا
االع��ت��م��اد ال��ه��ام جل��ه��ازه��ا الإداري يف
ي���وم االث��ن�ين 1427/5/8ه�������ـ امل��واف��ق
2006/6/4م .وجت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن
الكلية ما�ضية حثيث ًا نحو اال�ستفادة
الق�صوى من و�سائل املراجعة الذاتية
و�أ�ساليب العمل اجلماعي املنظم و�أدوات
التح�سني امل�ستمر والتي تتطلبها عملية
املحافظة على هذا االعتماد ،وذلك من
�أجل تفعيل خططها الإدارية وطموحاتها
التطويرية املختلفة.
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�ألف يـــــوم مـــــن العمـــــــل
مثل ال��ق��رار اال�سرتاتيجي ال��ذي اتخذته كلية الهند�سة
باجلامعة للح�صول على االعتماد الأكادميي العاملي من هيئة
االعتماد الأكادميي الأمريكية “�أبت” يف نهاية عام 2008م
لكافة براجمها وتخ�ص�صاتها الإثنى ع�شر حتدي ًا كبري ًا لأبناء
الكلية.
كانت الكلية قد جنحت يف العام 2002م يف احل�صول على
مايعرف بالتقومي الأك��ادمي��ي املكافئ م��ن هيئة االعتماد
الأكادمي ي “�أبت” �أو ما ي�سمى “ aSubstantial Equiv
 ”lencyلرباجمها الإثني ع�شر ل�ست �سنوات تنتهي يف عام
2008م ،وهو االعرتاف الأكادميي الوحيد الذي كانت متنحه
“�أبت” يف ذلك الوقت للربامج الهند�سية خارج الواليات
املتحدة الأمريكية ،وهو مايعني �أن هذه الربامج تكافئ �إىل
حد كبري الربامج الأمريكية الهند�سية امل�شابهة التي تعتمدها
“�أبت” و�إن كانت تختلف عنها يف بع�ض املعايري� .أما املعايري
التي كانت مطبقة يف ذلك الوقت فهي ماكان يعرف باملعايري
التقليدية ،التي كانت تقوم على قيا�س مدخالت العملية
التعليمية كعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ون�سبتهم اىل عدد
الطالب وم�ستوياتهم العلمية  ،وعدد ونوعية املعامل والف�صول
الدرا�سية  ،واملقررات التي تدر�س يف كل تخ�ص�ص � ،أو باخت�صار
�شديد ماذا ُيدَ ر�س الربنامج الهند�سي للطالب.
اختلف الأم��ر اختالف ًا جذريا هذه امل��رة ،فمع مطلع الألفية
اجلديدة قامت هيئة “�أبت” بتغيري معايري التقومي ،مدفوعة
ب�إحلاح ال�صناعة واجلمعيات املهنية الهند�سية مع بدايات
عوملة االقت�صاد  ،ليتم اعتماد املعايري الهند�سية للعام 2000
�أو ما يعرف بـ “ EC – 2000 Engineering Criteria
 “ 2000وه��ي معايري تقوم على قيا�س خمرجات العملية
التعليمية وال تكتفي بقيا�س املدخالت  ،فلم يعد املهم هو ما
يدر�سه الربنامج الهند�سي للطالب ولكن ما يتعلمه الطالب
وما يعرفه وما ي�ستطيع �أن يقوم به عند التخرج  ،باال�ضافة
�إىل مدى ا�ستطاعة اخلريج الوفاء مبا تتطلبه بيئة العمل ،
وحتقيق الأه��داف التعليمية التي يقوم الربنامج الهند�سي
ب��إع��داد خريجيه لتحقيقها مبا يتوافق مع ر�سالة الكلية
واجلامعة ور�ؤيتهما .وعلى الرغم من تطبيق ه��ذه املعايري
ب�صورة ر�سمية على الربامج الهند�سية داخل الواليات املتحدة

�دءا من العام 2000م  ،فقد ظل
لقاءات الكلية والربامج الأكادميية
.7
الأمريكية ب� ً
التقومي املكافئ املبني على املعايري القليدية
باللجان اال�ست�شارية
هو الأ�سا�س الوحيد لتقومي الربامج الهند�سية
ل���ق���اءات الأق�������س���ام ال��ع��ل��م��ي��ة مع
.8
خ���ارج ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة حتى
اخلريجني ال�سابقني
خريف العام 2007م ،حيث متت �أول زي��ارة
�	.9إعداد م�ستندات االعتماد الأكادميي
لتقومي برنامج هند�سي خارج الواليات املتحدة
وت�شمل ملفات املقررات الدرا�سية وملفات الربامج
الأمريكية وفق ًا لنف�س املعايري التي يتم بها
الأكادميية وملفات املعامل وملفات املخرجات
تقومي الربامج داخل الواليات املتحدة ،و�أ�صبح
لأربعة ف�صول درا�سية قبل الزيارة كحد �أدين
الزهراين
أحمد
�
بن
الرحيم
عبد
أ.د.
�
يف الإمكان منح الربامج الهند�سية يف الداخل
وت��ط��وي��ر وق��ي��ا���س وت��ق��ومي م�����ش��اري��ع التخرج
ً
واخلارج نف�س االعتماد الأكادميي الكامل.
الت�صميمية لطالب الكلية وفقا ملتطلبات االعتماد
ومن هذا املنطلق كان على كلية الهند�سة اال�ستعداد اجلاد للوفاء
الأكادميي
مبتطلبات االعتماد الأكادميي وفقا للمعايري اجلديدة ،املبنية
 .10الن�شر العلمي يف جمال االعتماد الأكادميي حملي ًا ودولي ًا
على قيا�س املخرجات ،والتي متثل نقلة نوعية يف املفاهيم،
 .11ت�شكيل جل��ان الإ���ش��راف ال��ع��ام على �أن�شطة االعتماد
وارتفاع ًا كبري ل�سقف التوقعات واملتطلبات ،وكان ان�شاء وحدة
الأكادميي بالكلية وقيام هذه اللجان مبتابعة الأن�شطة
االعتماد الأكادميي يف كلية الهند�سة اخلطوة الأوىل يف طريق
�أ�سبوعي ًا
طويل تطلب جهود ًا يومية وفقا لربنامج مت و�ضعه للو�صول بكل
ت�صميم �أدوات القيا�س والتقومي (املبا�شرة وغري
.12
برامج الكلية �إىل امل�ستوى املن�شود قبل زيارة فريق االعتماد
امل��ب��ا���ش��رة) لقيا�س م��دي حتقيق الأه���داف التعليمية
الأكادميي من هيئة “�أبت” يف خريف العام 2008م .وقد مت
واملخرجات للربامج الهند�سية وقيا�س مدى ا�ستعدادات
تكثيف العمل على مدى ال�سنوات الثالثة ال�سابقة للزيارة عرب
الربامج الهند�سية لزيارة فريق االعتماد الأكادميي.
�ألف يوم من العمل بروح الفريق الواحد وقائمة طويلة من
 .13جتهيز املعامل والف�صول الدرا�سية ح�سب معايري ABET
الأن�شطة التي ميكن تلخي�صها فيما يلي:
�	.14إعداد تقارير التقومي الذاتي للكلية والربامج الأكادميية
 .1ور�ش العمل التدريبية التي تهدف �إىل تعريف �أع�ضاء
الإثنى ع�شر
هيئة التدري�س بالكلية مبتطلبات االعتماد الأكادميي
 .15جتهيز م�ستندات ومطبوعات الزيارة (وت�شمل املطبوعات
 ABETوفق ًا للمعايري  2000 ECواخلطة التي و�ضعتها
وامل�ستندات للعر�ض يف غرفة االعتماد الأك��ادمي��ي يف
الكلية ممثلة يف وح��دة االعتماد الأك��ادمي��ي لت�أهيل
الكلية ويف الأق�سام العلمية ويف غرفة رئي�س فريق
الربامج الأكادميية الإثنى ع�شر لتحقيق هذه املتطلبات
 ABETونائبه)
 .2ور�ش عمل التخطيط اال�سرتاتيجي لكلية الهند�سة كجزء
 .16ت�شكيل اللجان امل�صاحبة لفريق الزيارة و�إعداد اجلدول
من متطلبات االعتماد الأكادميي
الدقيق لربنامج الزيارة
للوفاء
الدرا�سية
املقررات
 .3ور���ش عمل ت�صميم وتقومي
وق��د توجت ه��ذه اال�ستعدادات بالزيارة الناجحة لفريق
باملعايري اجلديدة 2000 EC
االعتماد الأك��ادمي��ي من هيئة �أب��ت لكلية الهند�سة ،فعلى
 .4ور�ش عمل ت�صميم املعامل الهند�سية واملقررات املعملية
م��دار ثالثة �أي��ام من العمل اجل��اد املتوا�صل وبالتحديد فى
 .5ور�ش عمل حافظة املخرجات وحافظة الطالب وت�صميم
الفرتة من يوم الأح��د  25من �شهر ذى القعدة عام 1429هـ
وا�ستخدام م�ساطر التقومي
(2008/11/23م) �إىل يوم الثالثاء  27من �شهر ذى القعدة
 .6ور�ش العمل خلرباء عامليني يف االعتماد الأكادميي
عام 1429هـ (2009/11/25م) ،كانت زيارة فريق ABET

((جـــامعـــة املـــ�ؤ�س�س))

وكيل كلية الهند�سة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

قف�ص احلـــريـــــة
�أحمد عبدالهادي طابعجي – ق�سم الإعالم

�شعر الطالب عبد الكرمي الوايلي – كلية االقت�صاد والإدارة

�إىل الكلية واجلهات امل�ساندة لها باجلامعة .حيث قام الفريق
الزائر ب�إجراء عملية التقومي وو�ضع النتائج �أمام �إدارة الكلية
 .لقد كانت عملية التقومي بناء على جمموعة من الأ�س�س
واملعايري والتى و�ضعتها هيئة  ABETحيث �شملت ك ًال من:
الطالب ،الهداف التعليمية ،املخرجات ،اخلطط املو�ضوعة
للتح�سني امل�ستمر ،املنهج الدرا�سى� ،أع�ضاء هيئة التدري�س،
التجهيزات واملعامل ،الدعم امل�ؤ�س�سى واملوارد املالية ،واملتطلبات
املهنية .وكذلك مدى �ألتزام الكلية واجلامعة فى تقدمي برامج
هند�سية عالية اجل���ودة .وف��ى ه��ذا ال�صدد ج��اء التقرير
املبدئى لعملية التقومي ب�إلإ�شادة بالكفاءة العلمية والبحثية
لأع�ضاء هيئة التدري�س ،وبالربامج الأكادميية وباملخرجات
املكت�سبة لدى طالب الكلية ،ومدى ا�ستعداد الكلية للح�صول
على الإعتماد الأكادميى الكامل .ثم جاء التقرير النهائي
باالعتماد الأكادميي الكامل جلميع برامج الكلية الأثنى ع�شر
ك�إجناز غري م�سبوق على م�ستوى اململكة.
ان هذا االجن��از مل يكن ليحدث لوال اجلهود اجلبارة التي
بذلها �سعادة عميد الكلية د .في�صل ابراهيم ا�سكرناين لتذليل
كافة العقبات �أمام الأق�سام العلمية والكلية .وقد كان حلنكته
االدارية يف ادارة دفة كلية الهند�سة خالل الأوقات ال�صعبة
خالل فرتة الإع��داد و�أثناء الزيارة الأثر الأكرب يف ح�صول
الكلية علي االعتماد الأكادميي لكافة براجمها الأثني ع�شر.
�إن كلية الهند�سة  -بجامعة امللك عبد العزيز  -ت�سعى دائماً
لأن تكون امل�ؤ�س�سة الرائدة فى جمال التعليم الهند�سى فى
املنطقة من خالل تقدمي خدمات تعليمية متميزة وفر�ص تعلم
فعالة يراعى فيها التوازن بني الكم والكيف فى اعداد الطلبة،
كما تركز على البحث العلمى التطبيقى ذى اجلودة العالية
وتوا�صل دورها الرائد فى تقدمي خدماتها املتميزة للمجتمع
وت�سعى �أي�ض ًا ملواكبة امل�ستويات العاملية من خالل تقدمي كل
الدعم لكافة براجمها و�أن�شطتها .لذا ا�ستحقت الكلية هذا
االعتماد االك��ادمي��ى ،من م�ؤ�س�سة عاملية وخ�براء دوليني،
للربامج الهند�سية التى تقدمها لطالبها.

ط������ال ال������ف������راق وزاد ال���������ش����وق يف ذات�����ي

م���ت���ى ال����ل����ق����اء ل���ك���ي �أرق���������ى ب ��أب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ات��ي

م���ت���ى ال����ل����ق����اء ف����ن����ار ال���������ش����وق حت��رق��ـ��ـ��ـ��ن��ي

�إن ال����ف����راق ل���ه���ا �أح����ي����ا معانـــــــــــاتي

خ���واط���ر احل���ـ���ـ���ب ت����أت���ي���ن���ي ت��ع��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ق��ن��ي

ف���اك���ت���ب ال�������ش���ع���ر ك�����ي ا����ش���ف���ي ج���راح���ات���ي

�إن احلرية التي �أعي�شها يف القف�ص غريت عقارب �ساعتي
بع�ض ال�شيء  ،مل ُتغري التزامي بالوقت كما تظنون ولكن
�سحر عقارب هذه احلياة التي مت�شي ببطء وقت
جذبني
ُ
االنتظار وت�سابق الريح يف �أعذب اللحظات.

ب���ي���ن���ي وب���ي���ن���ك ح���ـ���ـ���ب الم��ـ��ـ��ث��ـ��ـ��ـ��ي��ل لـــــه

ت�������ش���دو ال���ط���ي���ور ب����ه �أح����ل����ى احل��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��اي��ات

ال���ب���ح���ر ي�������س���م���ع �����ش����دو ال����ط��ي�ر م��ب��ت��ه��ـ��ـ��ـ��ج��ا

وامل���������وج ي���ك���ت���ب يل �أح�����ل�����ى ال���ع���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ارات

ح����ب����ي جل����ام����ع����ت����ي ي����ن���������س����اب يف خ���ل���دي

ح�������ب ت����غ����ل����غ����ل يف ن����ف���������س����ي ويف ذات�������ي

ال���ع���ل���م �أ������ش�����رق م����ن �أرج����������اء ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ام��ع��ت��ي

�أ�������ض������اء ب����اخل��ي�ر يف ����ش���ت���ى امل���ج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���االت

اخرتت ملقالتي هذا العنوان لأنني م�ؤمن ب�أن للقف�ص الذي
يغرد نهار ًا ويبكي لي ًال ،
يعي�شه الع�صفور وحيد ًا �سيجعله ّ
ُمنادي ًا ع�صفورته التي �ستعزف له �أجمل الأحلان و �أروع
الكلمات

ي��ـ��ـ��ا ن��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ر م��ـ��ـ��ع��ـ��ـ��رف��ة ي���ـ���ـ���روي ب���ـ�ل�ا كلل

ب���ال���ع���ل���م ي���دح�������ض �آالف اخل��راف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ات

ت�����س��م��ي��ت��ي ب��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ائ��دن��ا
ي��ك��ف��ي��ك ف����خ����را
ٌ

ع���ب���د ال����ع����زي����ز ح���ك���ي���م يف امل��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ات

ي����ا ف���خ���ر م����ن در�����س����وا ف��ي��ه��ا وم���ـ���ـ���ن در����س���وا

م���ه���د ال���ع���ل���وم وم�������ص���ب���اح احل�����ض��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ارات

رج���ـ���ـ���ال���ـ���ـ���ه���ا ق���ـ���ـ���ـ���ادة وال���ـ���ـ���ـ���ـ���ع���ز م��ط��ل��ب��ه��م

ي���ذل���ل���ون ل���ه���ا �أع����ت����ى ال�����ص��ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وب��ـ��ـ��ات

ي����ق����وده����م ط��ـ��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ب وال���ـ���ـ���ـ���ع���ـ���ـ���زم راي���ت���ه

�إىل ال�����������ص�����دارة يف ك�����ل امل���ـ���ـ���ـ���ق���ام���ـ���ـ���ات

�إن ال��ـ��ـ��ـ��م��راك��ز ت���أت��ي��ن��ا طـــــــــــواعـية

ن����ح����ن الأوائ�������������ل يف ك�����ل ال���ن�������ش���ـ���ـ���ـ���اط���ـ���ات

ي��������ارب وف������ق رج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ال ال���������ص����رح ك��ل��ه��م

ح����ت����ى ن���������ش����اه����د يف �أع������ل������ى امل����ك����ان����ـ����ات

قف�ص جمع بني ع�صفور ًا يف ليلةٍ كان
ما �أجمل احلرية يف ٍ
َ
للونّه �صدى وعقب نها ٍر �صار بالع�صفور ِة �أكمل  ،لأن احلياة
تختلف يف قف�ص احلرية  ،فبتكامل وحب اجلم ِع والق�سمةِ
يف كل الأم���ور ُيبعِدنا كل البعد عن الطرح يف احلقوق
والواجبات وال�ضرب يف ال�صغري والكبري .
حدّ ثت ع�صفورتي يوم ًا ما عن �سر جناح العالقة الزوجية
بني الع�صفور والع�صفورة  ،فقالت  :وماذا يا ترى ؟ قلت
 :هي دائ��رة جتمع الع�صفورين يف �أ���س��را ِره��م وتعاملهم
اخلا�ص وم�شاكلهم وخطْ ني ُمتوازيني ال يتعدى �إحداهما

الآخر وم�ستحيل �أن يختلفا لأن التوازي �صفتهم و ال�سعادة
حالهم.
نعود لقف�ص احلرية و ماذا حلّ بالع�صفورين بعدما اجتمعا
�سقف واح��د ـ �سقف الأم��ل ـ لقد
يف
قف�ص واح��د وحت��ت ٍ
ٍ
ُز ّينَ القف�ص مبولود ال�سعادة ويف حلظةٍ �شاعرية نظرت
الع�صفورة �إىل ع�صفورها وقالت له وه��ي ممتدة على
ال ُع�ش  :احلمدهلل على �سعةِ احلرية التي �أنعم اهلل بها
علينا بهذا املولود  ،فح ْبنا �سيكون له عطاء �آخر من خالل
تربيتنا ال�صاحلة لهذا املولود و بيتنا ـ القف�ص ـ �ستحل
عليه الربكة والرزق الوفري �إذا �أح�سنّا تربيته و تعاملنا مع
بع�ضنا البع�ض بكل حب ومودة وزرعنا الطموح و الإ�صرار
حول ُع�شنا  ،وحلقْنا به �إىل �سقف الأمل لنحقق ما نريد
ون�سعى للمزيد .
هذا بب�ساطة قف�ص احلرية  ،ميكننا اقتناءه والعي�ش فيه
�إذا اخرتنا بعني واعية وا�ست�شرنا ومن ثم ا�ستخرنا فتوكلنا
على اهلل  ،ومن ثم ط ْوقنا حياتنا بدائرة ال�سعادة وم�شينا
خطي التوازي .
على
ْ
ل�ساكني الأقفا�ص حياة �سعيدة و لمِ ن خارجها
ادعوا اهلل
ْ
العي�ش فيها

املـــــادة املظلمــــة التـــي تـــولــــد اجلـــاذبيــــة
اختيار الطالب عبد اهلل الزبيدي – ق�سم الإعالم

وحتديدها عرب كل �أرجاء الكون.

ظل العلماء �سنني عديدة يقدمون نظرياتهم حول الكون،
وكيف �أنه يتكون من مواد غام�ضة ال ميكن ك�شفها ت�سمى
امل���ادة املظلمة  ))Dark Matterوالطاقة املظلمة
� .))Dark Energyإال �أنهم مل يتمكنوا �إال م�ؤخر ًا
من الربهنة على وج��ود ه��ذه امل��ادة ،التي ت�صنف �ضمن
اجل�سيمات الذرية الدقيقة.

ورغم �أن العلماء ال يزالون ال يعرفون ماهية املادة املظلمة
هذه ،لأن عليهم �أو ًال التعرف عليها داخل املختربات� ،إال �أنهم
يقولون �إن كل ن�شاط الكون ال ميكن تف�سريه من دونها .ولن
يقود االكت�شاف اجلديد �إىل ت�أثريات كربى على املناق�شات
اجلارية بني علماء الفيزياء وعلماء �أبحاث الكون حول
املادة املظلمة فح�سب ،بل على عملية فهم �أ�سباب اجلاذبية
التي ت�ساعد املادة املظلمة على توليدها.

وبعد درا�ستهم للبيانات املتوفرة من ا�صطدام وقع قبل
زمن بعيد بني جمموعتني عمالقتني من املجرات ،يقول
الباحثون الآن �إنهم �أ�صبحوا مت�أكدين من وج��ود املادة
املظلمة التي تلعب دور ًا مركزي ًا يف توليد اجلاذبية

وبالفعل ف�إن نظرية املادة املظلمة قد ن�ش�أت وترعرعت
بهدف تف�سري االكت�شافات التي تو�صل �إليها العلماء قبل
عقود ،والتي �أ�شارت حينها �إىل �أنه ال توجد يف الكون مادة

مرئية كافية لتوليد اجلاذبية املوجودة فيه ،والالزمة
ملنع املجرات من االنطالق بعيد ًا عن بع�ضها البع�ض .وقال
الباحث داغ كالو من جامعة �أريزونا وهو الذي قاد الدرا�سة
التي �أ�شرفت عليها وكالة الطريان والف�ضاء الأمريكية
«نا�سا» �سوية مع جامعة هارفارد قوله� ،إن «الكون الذي
تهيمن عليه املادة املظلمة ،كان يبدو م�ستحي ًال (�أي مناف
للعقل والطبيعة) ،ولذلك �أردنا �أن نخترب (الأمر) لتحديد
ما �إذا كان تفكرينا يت�سم بعيوب �أ�سا�سية» ،و�أ�ضاف �أن «هذه
النتائج هي برهان مبا�شر على �أن املادة املظلمة موجودة»
فع ًال.
وق��ال الباحثون يف «نا�سا» الذين �شاركوا يف البحث� ،إن
املهمة املقبلة �ستتمثل يف فهم امل��ادة املظلمة «والطاقة

املظلمة املرتبطة بها» والتعرف عليها يف املختربات .وظلت
هذه املهمة �صعبة حتى الآن ،لأن املادة املظلمة ال تبقي
بعدها �أي �أثر� ،سوى توليدها ل�شدة اجلاذبية.
وذكر العلماء �إن املادة التي ميكن ر�صدها� ،أي تلك الذرات
املوجودة يف كل �شيء ابتداء من الغازات ..ت�شمل %5من
م��ادة الكون كله .وت�شكل اجل�سيمات الدقيقة للمادة
املظلمة ،التي ال متلك �سمات ميكن �إدراكها �سوى توليدها
ملجاالت اجلاذبية واخرتاق �أي ج�سم من دون ترك �أثر،
حوايل � .% 20أما البقية الباقية ف�إنها تظل حماطة ب�ألغاز
�أكرب و�أعمق من املادة املظلمة ،وهي التي متلأ فراغ الكون
وجتابه اجلاذبية فيه وتبدو وك�أنها تدفع الكون نحو
التو�سع ب�سرعة �أكرب.

م�������ش���ارك���ات

ال�سبت 1430/11/12هـ

املـ ــوافــق 2009/10/31م

االعتماد الأكادميي �ضمان جلودةالتعليم
�أن�������ش����أت يف ال���ع���ام 1932م -
تقوم فكرة اعتماد امل�ؤ�س�سات
امل�ؤ�س�سة امل�سئولة عن االعتماد
التعليمية على �أ�سا�س �إنه من حق
الأك���ادمي���ي ل��ك��اف��ة تخ�ص�صات
“املجتمع” �أن يت�أكد من �أن هذه
وب���رام���ج ال��ه��ن��د���س��ة والتقنية
امل�ؤ�س�سات تقوم ب��دوره��ا الذي
وال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وع��ل��وم
�أن�شئت م��ن �أج��ل��ه ب�أف�ضل �أداء
احلا�سب الآيل ونظم املعلومات
ممكن ،و�أنها حتاول دائم ًا البحث
يف الواليات املتحدة الأمريكية،
عن موا�ضع قوتها لدعمها ،وعن
كما ميتد ن�شاطها لي�شمل عدد ًا
مواطن �ضعفها لإ�صالحها.وتت�سع
كلمة املجتمع هنا لت�شمل معاين �أ.د .علي معو�ض الباهي ك���ب�ي�ر ًا م���ن دول ال���ع���امل عرب
ات��ف��اق��ي��ات االع��ت�راف املتبادل
كثرية ،فقد يعنى امل�ؤ�س�سة االم
وم��ذك��رات التفاهم واالتفاقيات الثنائية
(اجلامعة) �أو املدينة التى تقع بها الوحدة
واتفاقية وا�شنطون (التي ت�ضم ا�سرتاليا
امل��راد اعتمادها ،وق��د يت�سع املعنى لي�شمل
وكندا وهوجن كوجن وايرلندا وجنوب افريقيا
الدولة كلها �أو الإقليم  ،بل رمبا العامل كله.
واململكة املتحدة) ،وهي تعتمد حالي ًا �أكرث
ويحقق مفهوم اعتماد امل�ؤ�س�سات التعليمية
من  2800برنامج هند�سي يف �أكرث من 600
املميزات الآتية:
كلية وجامعة تطبق عليها نف�س جمموعة
•ي�ضع معايري �أداء حمددة لنوعيات التعليم
املعايري التي ت�ضمن �أف�ضل م�ستويات اجلودة
املختلفة.
الأكادميية  ،والتي تقوم بتحديثها با�ستمرار
•ي�ضمن درجة معقولة من اجلودة فى �أداء
لتواكب امل�ستجدات فى التعليم الهند�سى
هذه امل�ؤ�س�سات.
والتقنى على م�ستوى العامل.
•يقدم الأ�س�س ال��ذى تبنى عليه عمليات
وكان على كلية الهند�سة اال�ستعداد اجلاد
التطوير والتحديث امل�ستمرة.
ل��ل��وف��اء مبتطلبات االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي
•ي�ضمن �أن ي��ك��ون للم�ؤ�س�سة التعليمية
وفق ًا للمعايري اجلديدة ،املبنية على قيا�س
�أه��داف��ا وا�ضحة ومنا�سبة ،و�أن��ه��ا تقدم
امل��خ��رج��ات ،وال��ت��ي مت��ث��ل نقلة ن��وع��ي��ة يف
الطرق والو�سائل التى ت�ساعد على حتقيق
املفاهيم ،وارتفاع ًا كبري ل�سقف التوقعات
هذه االهداف.
واملتطلبات ،وك��ان ان�شاء وح��دة االعتماد
•ي�ضمن للم�ؤ�س�سة خ�صو�صيتها وتفردها،
الأكادميي يف كلية الهند�سة اخلطوة الأوىل
و�أنها ت�ضع فى ح�سبانه �أهداف امل�ؤ�س�سة
يف طريق طويل تطلب جهود ًا يومية وفقا
الأم -وتعمل على حتقيق هذه االهداف،
لربنامج مت و�ضعه للو�صول بكل تخ�ص�ص من
مادامت مالئمة حلاجات املجتمع.
تخ�ص�صات الكلية الإثنى ع�شر �إىل امل�ستوى
•ي��ق��ارب م��ا �أم��ك��ن ب�ين م�ستويات الربامج
املن�شود قبل زيارة فريق االعتماد الأكادميي
اجلامعية فى �شتى الوحدات التعليمية
من هيئة “�أبت” يف خريف العام 2008م.
للو�صول �إىل امل�ستوى املعياري املتعارف
وق��د مت تكثيف العمل يف ال�سنوات الثالث
عليه فى التعليم املتقدم.
التي �سبقت الزيارة على مدى �أل��ف يوم من
العمل بروح الفريق الواحد  ،لي�شمل ع�شرات
ويعترب االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ن�شاط ًا غري
ور�ش العمل واللقاءات مع اخلريجني و�أرباب
حكومي تقوم به م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
العمل ،وت��ق��ومي خم��رج��ات الكلية و�إع���داد
املتخ�ص�صة ،ل�ضمان ج��ودة التعليم الذي
امللفات الكاملة لكل املقررات الدرا�سية وثالث
يتلقاه الطالب يف وح��دات التعليم العايل،
دورات متوالية من عمليات حت�سني املقررات
وت��ت��ق��دم ه���ذه ال���وح���دات خم��ت��ارة للقيام
الدرا�سية وتطوير ق��درات الطالب علمي ًا
بعملية املراجعة الدورية التي تفر�ضها هذه
و�شخ�صي ًا.
امل�ؤ�س�سات ،ل�ضمان حتقيقها ملجموعة من
مدير وحدة االعتماد الأكادميي بكلية
املعايري املحددة.
الهند�سة
وتعترب هيئة “�أبت” الأم��ري��ك��ي��ة – التي

االعتماد الأكادميي �أ�سلوب للوقوف
على الإيجابيات وال�سلبيات
مم��ا ال �شك فيه �أن �أي جمتمع ال
ميكن �أن ينه�ض �إال من خالل �أبنائه
امل��ث��ق��ف�ين وامل��ت��ع��ل��م�ين يف جامعات
م��رم��وق��ة ذات ب���رام���ج تعليمية
�أكادميية مواكبة ملتطلبات الع�صر
ومتطلعة ب�صفة م�ستمرة للمزيد من
التطوير والتح�سني .وال ت�ستطيع
كلية الهند�سة �أن حت�سن يف �أدائها
بطريقة منهجية قبل التعرف على �أ.د .ر�ضا حممد �سعيد عبد العال
كل من الإيجابيات وال�سلبيات.
لذا من منطلق �أن التقومي هو �أحد �ضمانات النجاح و�أن التعليم
هو �أهم و�سيلة لبناء ال�شعوب و�أن التطوير والتح�سني امل�ستمر
للعملية التعليمية والإداري���ة هو من �أه��م م�ؤ�شرات متطلبات
�سوق العمل للخريجني ،خططت الكلية للح�صول على االعتماد
الأكادميي العاملي الكامل لرباجمها الهند�سية الإثنى ع�شر من
خالل اال�ستعانة بفريق من اخلرباء الدوليني من هيئة متخ�ص�صة
يف عملية تقومي الربامج الهند�سية والإطالع على �سري العملية
التعليمية والإداري��ة بها وتقومي براجمها ودرجاتها العلمية
ومنح هذا االعتماد .تلك الهيئة معروفة با�سم ( )ABETوهى
هيئة االعتماد الأك��ادمي��ي للربامج الهند�سية والتقنية التي
تعترب الهيئة الرئي�سية على م�ستوى العامل ملراجعة وتقومي مثل
هذه الربامج ومنح االعتماد وفق �أ�س�س ومعايري خا�صة باجلودة
وت��ق��وم بتحديثها با�ستمرار لتواكب امل�ستجدات يف التعليم
الهند�سي والتقني على م�ستوى العامل.
وت�شمل معايري االعتماد الأك��ادمي��ي خمتلف نواحي التعليم
الهند�سي مثل ق��وة املناهج الدرا�سية ،وكفاءة �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وتنوع متطلبات التخرج ،واجلهود البحثية والتعليمية
للكلية ،وبرامج خدمة املجتمع ،والأ�سلوب املتبع يف الإدارة وم�صادر
املعلومات ،وم�ستوى الطالب واخلريجني ،والت�سهيالت والتجهيزات
بالأق�سام العلمية وبالكلية ،والتزام الكلية واجلامعة يف تقدمي
برامج هند�سية عالية اجلودة.
نظر ًا �إىل �أن عملية تقومي املخرجات التعليمية تعد من �أهم
املو�ضوعات التي تعتمد عليها الكلية لتجويد �أدائها ولتطوير
براجمها الهند�سية وحت�سني �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س بها،
فلقد بد�أت الكلية يف التجهيز لهذه الزيارة ،حيث قامت بخطوات
جادة وبدعم من اجلامعة بتطوير معامل وخمتربات الأق�سام
العلمية ،ا�ستخدام تقنية املعلومات يف العمليات الإدارية ،حتديث
املكتبات ،الرقى مب�ستوى الو�سائل التعليمية ،ا�ستخدام االنرتنيت
والإنرتانيت يف التدري�س والتعاميم ..وغريها ،هذا بالإ�ضافة �إىل
حتديث اخلطط الدرا�سية وعمل دورات وور�ش وندوات لأع�ضاء
هيئة التدري�س من خالل “وحدة االعتماد الأكادميي” بالكلية.
نائب مدير وحدة االعتماد الأكادميي بكلية الهند�سة

�أهميــة االعتمـــاد الأكـــادميـــي
يعود تاريخ هذه الهيئة �إىل العام 1932م عندما
�أن�شئت حتت م�سمى“ :هيئة املهند�سني للتطوير
املهني” ( )ECPDا�ستجابة للرغبة يف بناء مهنة
الهند�سة على ال�صورة التي �أكدت عليها جمموعة
من اال�ستطالعات التي قامت بها اجلمعيات املهنية
الهند�سية خ�لال الع�شرينيات من القرن املا�ضي
لتحقيق الأهداف التالية:
•التوجيه :تزويد ط�لاب الهند�سة والطالب
املحتملني باملعلومات ال�ضرورية.
•ال��ت��دري��ب :ت��ط��وي��ر خ��ط��ط ال��ت��ط��وي��ر املهني
والذاتي للمهند�سني
•التعليم :تطوير اخلطط الرا�سية الهند�سية
واعتمادها �أكادميي ًا

د .ندمي تركمان

– والبرتول فيما بعد AIME( -حالي ًا)
3 .3اجلمعية الأمريكية للمهند�سني امليكانيكيني
( ASMEحالي ًا)
4 .4املعهد الأمريكي ملهند�سي الكهرباء (IEEE
حالي ًا)

•االع�تراف املهني :تطوير الو�سائل التي متكن
الأف����راد م��ن احل�صول على االع�ت�راف املهني
الهند�سي

5 .5اجلمعية الأمريكية لتطوير التعليم الهند�سي
( ASEEحالي ًا)

وتولت �سبع جمعيات مهنية هند�سية �إن�شاء الهيئة
الوليدة وحتديد توجهاتها الرئ�سة وهي:

6 .6املعهد الأم��ري��ك��ي للمهند�سني الكيميائيني
الهند�سي ( AIChEحالي ًا)

1 .1اجلمعية الأم��ري��ك��ي��ة للمهند�سني املدنيني
( ASCEحالي ًا)

7 .7الهيئة الوطنية ملمتحني الهند�سة (NCEES
حالي ًا)

2 .2املعهد الأمريكي ملهند�سي التعدين وامليتالورجيا

وقد تطورت هيئة املهند�سني للتطوير املهني منذ

العام الأول لإن�شائها لتكون هيئة اعتماد �أكادميي يف
املقام الأول ،وقامت باعتماد الآف الربامج الهند�سية
ك��م��ا �أ����ص���درت ع�����ش��رات امل��ط��ب��وع��ات التوجيهية
والتدريبية قبل �أن تتحول يف عام 1980م لت�صبح
الهيئة الأمريكية للإعتماد الأك��ادمي��ى للربامج
الهند�سية والتقنية (�أتبiABET - Accred â
& tation Board for Engineering
 )Technologyالتي �أ�صبحت تعرف اليوم ر�سمي ًا
با�سم .ABET, Inc
�أما اليوم ف�إن “�أبت” ت�ضم ت�سع ًا وع�شرين جمعية
مهنية تغطي جميع تخ�ص�صات املهن الهند�سية
والتقنية وعلوم احلا�سب الآيل والعلوم التطبيقية
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،تعتمد �أك�ثر من
 2800برنامج هند�سي يف �أكرث من  600كلية وجامعة
يف الواليات املتحدة والعامل  ،ويعمل يف �أن�شطتها
املختلفة �أكرث من  1500متطوع من اجلمعيات املهنية
التي ت�شارك يف ع�ضويتها ،وتعترب اجلهة املعرتف بها
من هيئة اعتماد برامج التعليم العايل يف الواليات
املتحدة  CHEAمنذ عام 1997م يف جمال التعليم
الهند�سي والتقني.
ع�ضو وحدة االعتماد الأكادميي بكلية الهند�سة
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املحــك الأ�ســا�س
للتعليــم اجلــامعـــي

مع انت�شار دور التعليم
ال��ع��ايل –من جامعات
وك��ل��ي��ات -يف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة
�أ�صبح النا�س يف حرية
من كرثة تلك اجلامعات،
وبالتايل ظهرت احلاجة
ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن ج����ودة
د� .إبراهيم بن علي علوي
التعليم يف تلك اجلهات
ال��ع��ل��م��ي��ة .وح��ي��ث �أن
النا�س يدفعون مبالغ للدرا�سة يف املرحلة اجلامعية
–حتى و�إن كانت جامعة حكومية -فكانت هناك
حاجة ما�سة للتحقق من جودة التعليم فالطالب (�أو
�أبوه) ال يريد �أن يدفع �أمواله للجامعة ثم يكت�شف
�أنها غري معرتف بها (�أو بالتعبري الأك��ادمي��ي غري
معتمدة) .وحيث �أن النا�س ي�ستثمرون �أموا ًال باهظة
للدرا�سة يف اجلامعة ،فال ير�ضى �أحدهم �أن يكون
هذا االعتماد ب�سيط ًا �أو �سطحي ًا� ،إذ ال بد لهذه اجلهة
�أن ترقى لثقة املجتمع العلمي بالواليات املتحدة
الأمريكية.
من هذا املنطلق ب��د�أت عملية االعتماد الأكادميي
تنت�شر يف كثري من التخ�ص�صات الأكادميية ،وكان على
ر�أ�س تلك التخ�ص�صات العلوم الهند�سية ،وهي الهيئة
الوطنية املعروفة اخت�صار ًا با�سم �أبيت .ABET
بد�أت عملية االعتماد يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
داخل الواليات املتحدة الأمريكية تدريجي ًا حتى
ذاع �صيتها و�أ�صبحت كل كليات الهند�سة باجلامعات
الأمريكية حتر�ص على احل�صول على التقومي نظر ًا
للثقة الكبرية لهذه الهيئة يف املجتمع و�أي�ضا ب�سبب
ا�شرتاط �سوق العمل لتوظيف املهند�س الذي يتخرج
من كليات الهند�سة املعتمدة �أكادميي ًا من �أبيت.
ف��م��ا دخ���ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ك��ل هذه
املعلومات؟
م��ع تطور �أداء هيئة االعتماد الأك��ادمي��ي داخل
الواليات املتحدة الأمريكية ويف ظل تفوق التعليم
العايل بتلك الدولة� ،أحبت الدول الأخرى �أن تقارن
نف�سها بالتعليم الأمريكي وتقي�س �أداءها :هل ميكن
لكلية الهند�سة يف دولة ما �أن ترقى للتعليم العايل
الأمريكي؟
من هنا ب��د�أت اجلامعات يف خمتلف �أنحاء العامل
ت��ت��زاح��م ع��ل��ى ج��دول��ة زي����ارات هيئة االعتماد
الأكادميي لكلياتها الهند�سية للتعرف على م�ستواها
واالطمئنان على م�ستقبل خريجيها .وبالفعل بد�أت
تلك الهيئة تقيم امل�ستوى التعليمي والبحثي ملعظم
اجلامعات املرموقة يف العامل.
ولكن ..
ول��ك��ن للحقيقة مل يكن ه��ن��اك اع��ت��م��اد �أك��ادمي��ي
للربنامج �إال بداخل الواليات املتحدة الأمريكية.
�أما خارجها فكان االعتماد ب�صورة مب�سطة يكمن يف
تقييم الربامج و�أنها موازية ملتطلبات االعتماد.
وم��ع ب��دء القرن احل��ادي والع�شرين ب��د�أ االعتماد
الأكادميي خارج الواليات املتحدة الأمريكية ي�أخذ
نف�س العمق وال�شمول واملقايي�س واجلدية التي تتم
بالواليات املتحدة الأمريكية .ل��ذا ال يوجد من
جامعات اململكة �أية كلية هند�سة مت اعتمادها �إال
جامعة امللك عبد العزيز.
فماذا يعني هذا؟
لذلك عدة دالالت ،منها:
•�إن خ��ري��ج ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ب��ج��ام��ع��ة امللك
عبدالعزيز ال ينق�ص يف ت�أهيله الأكادميي عن
زميله املتخرج من اجلامعات الأمريكية
•�أن ه���ذه ال��ك��ل��ي��ة م��ت��م��ي��زة ف��ع� ً
لا يف براجمها
الهند�سية وبجميع تخ�ص�صاتها العلمية.
•�أن هناك جهود ًا علمية را�سخة يف كليات اجلامعة
ب�صفة عامة ويف كلية الهند�سة ب�صفة خا�صة.
�أخ�ير ًا يحق لطالب كلية الهند�سة �أن يزهو بهذا
الإجن���از العاملي م��ن خ�لال انتمائه جلامعة امللك
عبدالعزيز.
وكيل كلية الهند�سة
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قــراءة يف كتاب  :الآثــار املخطوطـــة لعلمـــاء جنـــد

عظمــــاء الإ�ســـالم ..

الإمــام البخـــاري � ..أمري �أهل احلديث
اختيار الطالبة :فادية بخاري -
ق�سم الإعالم
الإم��ام اجلليل واملحدث العظيم
حم��م��د ب��ن �إ���س��م��اع��ي��ل البخاري
�أمري �أهل احلديث و�صاحب �أ�صح
كتاب بعد كتاب اهلل تعاىل ،يقول
ال��ب��خ��اري� :صنفت ال�صحيح يف
�ست ع�شرة �سنة وجعلته حجة
فيما بيني وبني اهلل تعاىل ،ومل
ي�شهد تاريخ الإ�سالم مثله يف قوة
احلفظ ودق��ة ال��رواي��ة وال�صرب
على البحث مع قلة الإمكانات،
حتى �أ�صبح منارة يف احلديث وفاق
تالمذته و�شيوخه على ال�سواء.
ويقول عنه �أحد العلماء :ال �أعلم
�أين ر�أيت مثله ك�أنه مل يخلق �إال
للحديث.

ن�سبه ومولده
ه���و �أب�����و ع��ب��د اهلل حم��م��د بن
�إ�سماعيل بن �إبراهيم بن املغرية بن
بردزبه البخاري وكلمة بردزبه
ت��ع��ن��ي ب��ل��غ��ة ب��خ��ارى (ال�����زراع)
�أ�سلم ج��ده “املغرية” على يدي
اليمان اجلعفي وايل بخارى وكان
جمو�سيا وطلب وال��ده �إ�سماعيل
بن �إبراهيم العلم والتقى بعدد
من كبار العلماء ،وروى �إ�سحاق بن
�أحمد بن خلف �أنه �سمع البخاري
يقول �سمع �أبي من مالك بن �أن�س
ور�أى حماد بن زي��د و�صافح ابن
املبارك بكلتا يديه.
ولد �أبو عبد اهلل يف يوم اجلمعة
ال���راب���ع م���ن ����ش���وال ���س��ن��ة �أرب���ع
وت�سعني.
وي���روى �أن حممد ب��ن �إ�سماعيل
عمي يف �صغره ف��ر�أت والدته يف

املنام �إبراهيم اخلليل عليه ال�سالم
فقال لها يا هذه قد رد اهلل على
ابنك ب�صره لكرثة بكائك �أو كرثة
دع��ائ��ك �شك البلخي ف�أ�صبحت
وقد رد اهلل عليه ب�صره

قوة حفظه وذاكرته
ووهب اهلل للبخاري منذ طفولته
قوة يف الذكاء واحلفظ من خالل
ذاك����رة ق��وي��ة حت���دى ب��ه��ا �أق���وى
االختبارات التي تعر�ض لها يف
عدة مواقف ،يقول حممد بن �أبي
حامت :قلت لأبي عبد اهلل :كيف
كان بدء �أمرك قال �ألهمت حفظ
احلديث و�أنا يف الكتاب فقلت كم
كان �سنك فقال ع�شر �سنني �أو �أقل
ثم خرجت من الكتاب بعد الع�شر
فجعلت �أخ��ت��ل��ف �إىل الداخلي
وغريه فقال يوما فيما كان يقر�أ
للنا�س �سفيان عن �أبي الزبري عن
�إبراهيم ،فقلت له� :إن �أبا الزبري
مل ي��رو ع��ن �إب��راه��ي��م فانتهرين
فقلت له ارجع �إىل الأ�صل ،فدخل
فنظر فيه ث��م خ��رج ف��ق��ال يل:
كيف هو يا غالم؟ قلت:هو الزبري
ب��ن ع���دي ع��ن �إب��راه��ي��م ف�أخذ
القلم مني و�أحكم( �أ�صلح) كتابه
وق���ال� :صدقت ،فقيل للبخاري
ابن كم كنت حني رددت عليه قال
ابن �إح��دى ع�شرة �سنة .وملا بلغ

البخاري �ست ع�شرة �سنة كان قد
حفظ كتب اب��ن امل��ب��ارك ووكيع،
وقال حممد بن �أبي حامت الوراق
�سمعت حا�شد بن �إ�سماعيل و�آخر
يقوالن كان �أبو عبد اهلل البخاري
يختلف معنا �إىل م�شايخ الب�صرة
وهو غالم فال يكتب حتى �أتى على
ذلك �أيام فكنا نقول له �إنك تختلف
معنا وال تكتب فما ت�صنع فقال لنا
يوم ًا بعد �ستة ع�شر يوم ًا �إنكما قد
�أكرثمتا علي و�أحلحتما فاعر�ضا
على ما كتبتما ف�أخرجنا �إليه ما
كان عندنا فزاد على خم�سة ع�شر
�ألف حديث فقر�أها كلها عن ظهر
قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من
حفظه ثم قال �أترون �أين �أختلف
هدرا و�أ�ضيع �أيامي فعرفنا �أنه ال
يتقدمه �أحد.
وق��ال اب��ن ع��دي حدثني حممد
بن �أحمد القوم�سي �سمعت حممد
اب��ن خمريويه �سمعت حممد بن
�إ�سماعيل يقول �أحفظ مائة �ألف
حديث �صحيح و�أحفظ مائتي �ألف
حديث غري �صحيح ،قال و�سمعت
�أبا بكر الكلواذاين يقول ما ر�أيت
مثل حممد بن �إ�سماعيل كان ي�أخذ
الكتاب من العلماء فيطلع عليه
اطالعة فيحفظ عامة �أط��راف
الأحاديث مبرة

ال���ث���ق���اف���ي���ة

اختيار الطالب :عبداهلل الغامدي  -ق�سم االعالم
�صدرت الطبعة الأوىل من كتاب الآث��ار املخطوطة
لعلماء جند �سنة 1426ه��ـ ،ويقع الكتاب يف ()344
�صفحة،
�ضم �آث���ار ًا ل��ـ 150ع��امل� ًا ،و�أك�ثر من  800خمطوط،
ّ
م�ؤلفه خالد بن زيد �سعود املانع ،بد�أه بال�شيخ حممد
ب��ن ع��ب��دال��وه��اب (1206-1115ه�������ـ) رح��م��ه اهلل،
وختمه بال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني (-1347
1421هـ) رحمه اهلل ،وقد زين امل�ؤلف كتابه بك�شا َفني
�أحدهما للعلماء املرتجم لهم ،والآخر ك�شاف لعناوين
املخطوطات تي�سري ًا للقارئ والباحث.
ذكر امل�ؤلف يف �أعلى عنوان الكتاب �أنه الكتاب الأول يف
�سل�سلة (درا�سات وبحوث) عن املخطوطات النجدية.
جاء يف مقدمة الكتاب ما يلي: :
(( تزخر كثري من خزائن املخطوطات يف اململكة
العربية ال�سعودية بنتاج عظيم لعلماء جند ،يتفاوت
بني كتب ور�سائل ،وبني جماميع تفرقت بني املكتبات
املنت�شرة يف داخ��ل اململكة وخارجها ،وح�ين يريد
الباحث الو�صول �إىل �شيء منها يحتار يف تردده
عليها� ،أو االت�صال بها� ،أو الرجوع �إىل فهار�س قد
ال ت ��ؤدي �أحيان ًا الغر�ض املق�صود ..من �أج��ل ذلك
عزمت على القيام بعمل يجمع هذه الآثار وامل�ؤلفات
املتفرقة ،وو�صفها للباحث و�صف ًا خمت�صر ًا ير�شده
لأماكن حفظها.
وحينما فكرت يف هذا الأمر احرتت كثرياً� ،إذ وجدت
�أنه يحتاج �إىل جهد كبري وطويل وممل ي�ستلزم الرتدد
على �أق�سام املخطوطات املتباعدة ،ثم �إن الإمل��ام
بجميع املخطوطات والآثار من الأ�شياء ال�صعبة ،بل
واملحالة فبع�ض املكتبات مل يتم فهر�ستها وت�صنيفها،
وبع�ض الفهار�س تكون ناق�صة..
وهناك كم كبري من املخطوطات املتناثرة واملتفرقة
يف املكتبات واخلزائن اخلا�صة يف حوزة �أُ�سر علمية
حتول بع�ض الأ�سباب من الو�صول �إليها ،والوقوف
عليها ..ولكن (ما ال يدرك كله ال يرتك جله) ،واملرء
يكتفي مبا هو متاح ،فعزمت على هذا الأم��ر متوك ًال
على اهلل ،وفعلت ما ا�ستطيع من الزيارات املتكررة
للمكتبات للوقوف على املخطوط نف�سه� ،أو مب�ساعدة

ال��ب��ط��اق��ات اخل��ا���ص��ة لكل
خمطوط واالعتماد عليها
�أحيان ًا� ،أو الرجوع للفهار�س
املطبوعة لبع�ض املكتبات،
�أو ما ي�شار �إليها �أحيان ًا يف
بع�ض كتب الرتاجم.
لقد ا�ستغرق ه��ذا البحث
وق����ت���� ًا ط����وي��ل� ًا جل��م��ي��ع
املعلومات ،ووقت ًا �آخر لنقلها
ثم ت�صنيفها  -ح�سب اخلطة  -ثم ن�سخ املعلومات
والإ���ش��ارة �إىل امل��راج��ع حتى اكتمل  -وهلل احلمد
واملنة  -بهذه الطريقة يف �شهر رجب عام 1423هـ،
غري �أن بع�ض الظروف وان�ضمامي للعمل يف مركز حمد
اجلا�سر الثقايف م�شرف ًا على ال�ش�ؤون العلمية فيه
ا�ضطرين �إىل ت�أجيل �إ�صدار هذا العمل �أكرث من ثالث
�سنوات حتى ي�سر اهلل طباعته ون�شره))
ثم ذكر امل�ؤلف خطة البحث يف الكتاب �أعقب ذلك
ب�أ�سماء العلماء املرتجمني يف الكتاب وعددهم مائة
وخم�سون،
�أولهم يف القائمة� :إبراهيم بن �سيف بن غنيم �آل
�سويلم و�آخرهم :نا�صر بن حممد بن عبد القادر �آل
م�شرف.
غري �أنه �أح�سن فع ًال حينما بد�أ يف الكالم الفعلي ب�إمام
الدعوة ال�سلفية �شيخ الإ�سالم حممد بن عبد الوهاب
رحمه اهلل ،فذكر �أن �آثاره (املخطوطة) بلغت �أربعني
�أث��راً� ،أكرثها ن�سخ مكررة لكتاب واح��د مثل (�آداب
امل�شي �إىل ال�صالة) الذي ذكر منه ( )13ن�سخة ،ثم
(�أحاديث يف الفنت واحلوادث التي �أخرب النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنها تكون بعده) وذكر �أن منه ن�سخة
واحدة.
ثم ذكر بعده ابنه ال�شيخ عبد اهلل ،فذكر من �آثاره
املخطوطة (الأجوبة ال�سديدة على امل�سائل املفيدة)
فذكر �أن��ه موجود يف مكتبة امللك فهد ويف جامعة
الإمام وله �صورة يف مكتبة الأمري �سلمان ،وذكر بعده
ال�شيخ عبد الرحمن بن ح�سن حفيد ال�شيخ حممد
بن عبد الوهاب فذكر له عدة ر�سائل وكتب بخطه
و�أو�ضح �أماكنها

قـــواعـــد �أ�سا�سيـــة لال�ستفـــادة مـــن قـــراءة الكتـــب
�أختيار الطالب� :أحمد طابعجي  -ق�سم الإعالم
كل فرد منا ي�سعى �إىل �أقرب ال�سبل لفهم كتاب �أو احل�صول على املعرفة
ب�أي�سر ال�سبل ،ولذلك وجب علينا �أن نح�سن من �أ�ساليب قراءتنا للكتب
وكيفية التعامل معها ،لأن الكثري منا يقر�أ العديد من الكتب دون اخلروج
بفائدة ملمو�سة ،و�إليكم بع�ض ًا من الن�صائح التي ت�ساعد على الفهم
ال�صحيح للكتب:
الأوىل  :بيان املتكلم عن مراده ومفهومه.
والثانية  :متكن ال�سامع من تف ُّهم ال�شيء.

الفقهي �أو نحو ذلك .

القاعدة ال�سابعة :

القاعدة الرابعة :

مراعاة موارد الكالم للناظر يف الكتب  ،فقد يكون مورد الكالم وعظ ًا �أو
حماجة خل�صم � ،أومناظرة ملخالف �أو نحو ذلك  ،ف�إنه قد يتنزل الإن�سان
ّ
يف املناظرات ما ال يتنزله يف باب التقرير  ،وهكذا .

مراعاة الرتاجعات العلمية � .إذ �إن الرجوع �إىل احلق ف�ضيلة  ،وكان
�أ�سالفنا الأخيار يرجعون �إىل احلق �إذا بان لهم  ،فعندما ي�صطحب الناظر
يف الكتب لهذه احلقيقة يعلم يقين ًا �أن امل�صنف لكتاب  ،قد يرجع عن قول
قرره يف الكتاب نف�سه �أو يف بع�ض ن�سخه املت�أخرة �أو يف �أي كتاب �آخر ،
ولذا فال ينبغي الت�سرع يف نقل قول عامل من كتاب �إال �إذا علم �أنه �أقره
ومل يرتاجع عنه .

ومن القواعد التي ت�ضبط عملية الفهم ما يلي:

القاعدة اخلام�سة :

القاعدة الأوىل :

كتاب �آخر
حمل املُجمل من كالم امل�ؤلف على املُ َف َّ�سر يف الكتاب نف�سه �أو يف ٍ
له.

لكتاب علمي ت�أ�صيلي لها �أثرها الوا�ضح يف ح�سن
البنية املعرفية للقارئ
ٍ
الفهم مل�صطلحات و�أبواب وم�سائل الكتاب.
ذلك �أن مطالعة كتب امل�صنفني ومدوين الدواوين نافع يف بابه ب�شروط ،
منها  :فهم مقا�صد ذلك العلم املطلوب ومعرفة ا�صطالحات �أهله

القاعدة الثانية :
الرجوع �إىل املعروف من حال امل�صنف ومذهبه وحاله عن وجود عبارات
م�شتبهة يف كالمه.

القاعدة الثالثة :
مراعاة �أحوال امل�ؤلف و�أطواره ـ �إن مر ب�أطوار ـ يف منهجه االعتقادي �أو

القاعدة ال�ساد�سة :

ومن الفوائد املكت�سبة من قراءة الكتب ما يلي:

الفائدة الأوىل :
�أن تكون القراءة للكتاب بنية عدم الرجوع �إليه مرة �أخرى  ،ويف ذلك
يبادر �إىل ا�ستنفار قواه العقلية .

الفائدة الثانية :
مراعاة الزمن عند قراءة الكتب  ،ف�إن العمر ق�صري والعلم كثري  ،فينبغي
على الإن�سان �أن يع ِّود نف�سه على �سرعة القراءة مع تفهم .

تفهم الكالم ح�سب الدالئل املعتربة يف فهم كالم امل�ؤلفني.

الفائدة الثالثة :

�إذ �إن الدالئل نوعان:دالئل معنوية ،ودالئل لفظية  ،والدالئل اللفظية
ثالث :داللة موافقة  ،وداللة لزوم  ،وداللة ت�ضمن .

جرد ال�ستخراج
حتديد الغاية من قراءة الكتاب من اخت�صا ٍر �أو
تلخي�ص �أو ٍ
ٍ
�أ�شياء معينة  ،وبح�سب حتديد الغاية تكون الطريقة املنا�سبة للقراءة .

و�إمنا يفهم من خالل داللة املطابقة والت�ضمن � ،أما داللة اللزوم فال ُيعمل
بها على �إطالق �إال يف جمالني :

الفائدة الرابعة :

الأول � :أن يلزمه �صاحبه �إذا ذكر له الالزم .

فن كتب كثرية .
االنتقاء واالختيار  ،ف�إن الكتب كثرية  ،بل �إن يف كل ّ

والثاين � :أن يدل عليه ما جرى جمرى لفظه من تنبيه �أو �إمياء �أو نحوهما
من الدالالت اللفظية .

املرجع :كتاب منهجية قراءة الكتب لل�شيخ �صالح حممد الأ�سمري (�سل�سلة
الت�أ�صيل العلمي)  -بت�صرف

اع���������ل��������ان
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اجلامعة تعقد ور�ش عمل للدور
احليوي للدرا�سات ما قبل ال�سريرية

نيابة عن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
افتتح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان
بن حمزة زاهد ور�ش عمل بعنوان( :ال��دور احليوي للدرا�سات ما قبل
ال�سريرية يف �سالمة وفاعلية الأدوية) وذلك �صباح يوم الأحد املوافق
1430/11/6هـ مبركز امللك فهد للبحوث الطبية وت�ستمر ملدة �أربعة �أيام
وتتمحور حول تقييم وتوفري الأدوية و�سالمة الأجنة .
وقد بد�أت فعاليات اليوم الأول لور�ش العمل بتالوة عطرة من كتاب اهلل
الكرمي ثم حتدث الدكتور علي الفقي عن �سل�سلة االختبارات ما قبل
ال�سريرية على الأدوية وت�شمل اجلهازين التنف�سي والع�صبي بالإ�ضافة
�إىل الت�أثري اجليني كما ناق�ش الدكتور �أنور جيالين الطب النبوي وكذلك
اال�ستخدامات العاملية للم�ستح�ضرات الع�شبية .

عميــدة �شطــر الطالبـــات
تفتتـــح اخليمـــة الــريا�ضيـــة
نوال عبداهلل – �شطر الطالبات
برعاية عميدة �شطر الطالبات د.هناء بنت عبداهلل النعيم �أقامت عمادة
�ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات حفل افتتاح اخليمة الريا�ضية  ،وذلك
الأربعاء 1430/11/2ه��ـ املوافق 2009/11/21م بح�ضور وكيلة �شطر
الطالبات د.خديجة بادحدح ووكيلة �شطر الطالبات للتطوير د.عزيزة
طيب ووكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات د.منال مديني
وقد بد�أ احلفل بالقر�آن الكرمي ثم ن�شيد اجلامعة تاله عر�ض �أمة احلب
قدمته فتيات نادي امل�سرح تلته امل�سرية الريا�ضية الذي بد�أ بعلم اململكة
ثم علم اجلامعة قدمتها الفرق الريا�ضية  .بعد ذلك مت تكرمي ع�ضوات
معر�ض اجلامعة للعمارة لهذا العام ال��ذي حمل ع��ن��وان (..العمران
والفنون ..ر�ؤية )والذي �سبق �أن �أقيم مبجمع العرب بجدة.

دورات تدريبية لأع�ضاء
هيئة التدري�س على
�أنظمة التعليم عن بعد
تعتزم عمادة التعليم عن بعــد
�إق��ام��ة ع���دة دورات تدريبية
لأع�ضاء هيئة التدري�س ب�شطر
ال��ط�لاب ،وال��راغ��ب�ين يف تقدمي
دورات االنت�ساب لطلبة ال�سنة
ال��ت��ح�����ض�يري��ة خ��ل�ال الف�صل
ال��درا���س��ي الأول 1431-1430
ه���ـ م���ن خ��ل�ال ن��ظ��ام الف�صول
االف�ترا���ض��ي��ة  Centraحيث
�ست�شمل الدورات التدريبية على
نظام التعليم االلكرتوين ونظام
ال�سنرتا وذل��ك مبقر العمادة يف
قاعة التدريب بالدور الأر�ضي
وللراغبني يف ح�ضور هذه الدورات
يرجى الت�سجيل من خالل موقع
اجل��ام��ع��ة �أف���اد ب��ذل��ك الأ�ستاذ
منري حممد �شيخ دمنهوري مدير
العالقات العامة بالعمادة.
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م����ت����اب����ع����ات

اجلامعة حتتفي بالفائزين يف م�سابقة «�أفكار جديدة لعامل جميل»
برعاية �سعادة وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع
امل��ع��ريف ،ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن ح��ام��د نقادي؛
احتفلت اجلامعة يوم الأحد 1430/11/6هـ
ب�إعالن �أ�سماء الفائزين الثالثة من طالبها يف
م�سابقة “�أفكار جديدة لعامل جميل” والتي
نظمتها حا�ضنات الأعمال التابعة ملنظومة
الأع��م��ال واملعرفة باجلامعة ،بالتعاون مع
�شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية “زين”.
وف��از باملراكز الثالثة كل من �إينا�س فوزي
خري اهلل ،ماج�ستري حا�سبات ،تخ�ص�ص علوم
حا�سبات ،وعبد اهلل حممد عبد اهلل خمي�س،
ماج�ستري حا�سبات ،تخ�ص�ص علوم حا�سبات،
وخالد عدنان جوهري ،بكالوريو�س هند�سة،
تخ�ص�ص الهند�سة النووية.
وق��د ع�بر �سعادة ال��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن حامد
نقادي ،يف كلمة �ألقاها خالل احلفل عن �شكر
اجلامعة ل�شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية
“زين” على مبادرتها برعاية هذه امل�سابقة.
و�أ�شاد بفكرة امل�سابقة وم�ساهمتها يف الك�شف
عن الأفكار املتميزة لطالب وخريجي اجلامعة،
وفتحها الباب لأ�صحابها للح�صول على الدعم
وامل�ساندة لبدء م�شروعاتهم اخلا�صة .كما �أ�شار
�سعادته �إىل �أن امل�سابقة تتوازى مع خطط
اجلامعة للعمل على ن�شر الإب��داع املعريف بني
طالبها وم�ساعدتهم على االبتكار والبحث
الهادف �إىل ا�ستخدام التكنولوجيا والتقنية
احلديثة يف التفكري والعمل من �أجل �إعدادهم
لتحمل م�س�ؤولياتهم يف ع�صر العلم واملعرفة.
وم��ن جانبه� ،أك��د �سعادة الرئي�س التنفيذي
للعمليات ب�شركة زي��ن ،املهند�س �إ�سماعيل
حممد فكري �أن رعاية ال�شركة لهذه امل�سابقة
ي�أتي �ضمن وفائها بامل�س�ؤولية االجتماعية
امللقاة على عاتقها وعملها على تطوير املجتمع
الذي تنتمي �إليه مبا يعود عليه وعلى �أفراده
بالنفع وال��ف��ائ��دة .و�أ���ش��اد بامل�ستوى العايل
للأفكار املقدمة للم�سابقة ،وق��ال :تدل هذه
الأف��ك��ار على امل�ستوى العلمي املميز لطالب
وخريجي اجلامعة .وتفخر �شركة (زي��ن)
ب��رع��اي��ة ه��ذه الأف��ك��ار وت��دع��م بع�ض ًا منها
ليبد�أ �أ�صحابها م�شروعاتهم اخلا�ص يف جمال
تقنية االت�صاالت ،و�سوف ن�ستمر يف التعاون
مع اجلامعة على هذه الطريق يف امل�ستقبل”.
وقال �سعادة الدكتور زهري بن عبد اهلل طيب،

الرئي�س التنفيذي ملنظومة الأعمال واملعرفة
�أن هذه امل�سابقة تعد الأوىل من نوعها والتي
تنظمها حا�ضنات الأعمال باجلامعة بالتعاون
مع �إحدى ال�شركات الوطنية بهدف النهو�ض
مبفهوم حا�ضنات الأع��م��ال وت�شجيع طالب
اجلامعة وخريجيها على ب��دء م�شروعاتهم
ال�صغرية القائمة على �أفكار جديدة ومميز.
و�أ�ضاف �أنه تقدم �إىل امل�سابقة �أكرث من 150
طالب ًا وطالبة ب��أف��ك��اره��م يف جم��ال تقنية
االت�صاالت ،ا�ستوفى  60منهم معايري و�شروط
امل�سابقة ،كما كانت جميعها على م�ستوى متميز،
وجرى خالل الت�صفية الأوىل حتديد �أف�ضل
 20فكرة مقدمة ،وم��ن ثم مت اختيار �أف�ضل
ثالثة �أفكار منها خالل املرحلة الثانية ليفوز
�أ�صحابها باملراكز الثالثة الأوىل ويح�صل
ك��ل منهم م��ن ���ش��رك��ة االت�����ص��االت املتنقلة
ال�سعودية “زين” على جائزة مالية تبلغ 50
�ألف ريال� ،إىل جانب تبني ال�شركة لأفكارهم
املميزة ومتويل حتويلها �إىل م�شروعات تفيد
املجتمع”.
وم��ن جانبه� ،أو���ض��ح �سعادة املهند�س� ،سهيل
بن ح�سن �سربايا ،مدير حا�ضنات الأعمال
�أن امل�سابقة جاءت ك�إحدى �صور التعاون بني
جامعة امللك عبد العزيز و�شركة االت�صاالت
املتنقلة ال�سعودية “زين” يف جماالت حا�ضنات
الأعمال ،لت�شجيع طالب وخريجي اجلامعة
على �إقامة م�شروعات �صغرية واعدة ،مبا ي�سهم
يف توفري م�ستقبل �أف�ضل لهم .وق��د ت�ضمنت
امل�سابقة  4فروع هي ا�ستخدام تقنيات الهاتف
املتنقل يف تطبيقات التعليم ،احلج والعمرة،
ال�شبكات االجتماعية ،وهي الفروع التي جاء
منها الفائزون الثالثة� .أما الفرع الرابع فهو
تطبيقات الآلة للآلة.

و�أ���ض��اف �أن امل�سابقة ج��اءت يف �إط���ار جهود
حا�ضنات الأعمال لت�شجيع طالب وخريجي
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث واالب���ت���ك���ار وب���دء
م�شروعاتهم ال�صغرية اخلا�صة بهم ،حيث كان
الهدف من �إن�شاء حا�ضنات الأع��م��ال توفري
بيئة �إيجابية الحت�ضان الأفكار اال�ستثمارية
الإب���داع���ي���ة والأع���م���ال ال���رائ���دة للطالب
واخلريجني داخل اجلامعة ،ورعاية الأفكار
املحت�ضنة حتى ت�صبح واقع ًا ملمو�س ًا ،وتكوين
جيل من الع�صاميني ق��ادر على �إيجاد فر�ص
عمل ا�ستثمارية له ول��غ�يره ،بالإ�ضافة �إىل
رفع م�ستوى الوعي لدى الطالب واخلريجني
ب�أهمية قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
و�إتاحة الفر�صة لهم لال�ستفادة من خدمات
حا�ضنات الأعمال ،واملتمثلة يف التدريب على
كيفية �إعداد درا�سات اجلدوى واال�ستفادة من
الدرا�سات القائمة فيما يتعلق بالت�سويق� ،أو
خدمات القطاعات الأخرى مبنظومة الأعمال
واملعرفة”.
و�أ���ش��ار �سعادة املهند�س �سهيل �سربايا �إىل
�أن الأف��ك��ار الع�شرين املقدمة خ�لال مرحلة
الت�صفية الأوىل ك��ان��ت جميعها متميزة،
ح�سبما �أو�ضحت جلنة حتكيم امل�سابقة ،و�سيتم
العمل على رعايتها من قبل حا�ضنات الأعمال
باجلامعة و���ش��رك��ة “زين” وذل���ك ت�شجيع ًا
للطالب واخلريجني على التقدم ب�أفكارهم
وامل�شاركة يف امل�سابقة يف الأع��وام القادمة،
والتي من املخطط �أن يتم تنظيمها ب�شكل دوري
كل عام.

اجل���ام���ع���ة ت�����ش��ج��ع ب��اح��ث��ي��ه��ا ل��ل��ن�����ش��ر يف امل����ج��ل�ات ال��ع��امل��ي��ة
التقى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب ب�أف�ضل  37باحث نا�شر من �أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعة  ،بح�ضور وكيل الدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان بن حمزة زاهد
وذلك ظهر يوم الثالثاء 1430/11/1ه���ـ بامل�ست�شفى
اجلامعي.
جاء اللقاء يف �إطار �إ�سرتاتيجية اجلامعة التي تهدف
�إىل ت�شجيع البحث العلمي والوقوف على ال�صعوبات
واملعوقات التي تواجه الباحثني يف ن�شر �أبحاثهم يف
املجالت العاملية املتميزة مثل جملتي نيت�شر �أوو �ساين�س
(. ) Nature Magazine – Science Magazine
وبعد ا�ستماعه ملداخالت واق�تراح��ات �أع�ضاء هيئة
التدري�س عرب معايل مدير اجلامعة عن تفا�ؤله وثقته
يف الباحثني النا�شرين ،وو�صفهم بالوجه امل�شرق
للجامعة يف جمال البحث العلمي ،كما �أبدى ا�ستعداده
التام للوقوف �إىل جانبهم وتذليل ال�صعوبات واملعوقات
التي ميكن �أن تعيق �سري عملهم ،م�شري ًا �إىل �أن اجلامعة
خ�ص�صت جائزة تبلغ ب� 150ألف ريال للباحثني الذين
يتمكنون م��ن ن�شر �أح��د �أبحاثهم يف جملتي نيت�شر
�أو�ساين�س .

اع���������ل��������ان

ال�سبت 1430/11/12هـ
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ال�سبت 1430/11/12هـ

�إجناز عاملى جديد ي�ضاف �إىل �سجل
حافل من �إجنازات كلية الهند�سة

�إننا نعلم جيد ًا مدى اهتمام
ال��دول��ة بالتعليم واعتباره
امل�����ش��روع القومي الأ�سا�سي
ال����ذي ن��ح��ت��اج��ه م���ن �أج���ل
م��واج��ه��ة متطلبات الع�صر
احل��دي��ث بكل �أب��ع��اده وكل
حت��دي��ات��ه ،وال���ت���ي تتمثل
ب�صفة خ��ا���ص��ة يف تطوير
ال���������دول ،يف ظ����ل وج����ود
�أ.د عبد اهلل بن عمر بافيل
املناف�سة ال�صارمة ـ حيث ال
جتد الدول النامية لها مكان ًا
�إال يف حالة التميز .ولعل هذا الإهتمام هو الذى قادنا �إىل
و�ضع ا�سرتاتيجيات لتطوير التعليم العاىل من خالل التقومي
ال�شامل وتوكيد اجلودة فى من�ش�آت التعليم العاىل� ،أو مبعنى
�آخر ح�صول تلك املن�ش�آت على الإعتماد الأكادميى .من هذا
املنطلق� ،أجد �أن كلية الهند�سة بجامعة امللك عبد العزيز
قد حققت �إجن��از ًا عاملي ًا جديد ًا ي�ضاف �إىل �سجلها احلافل
من �إجنازات ،حيث �أنها حظيت من قبل ب�شرف امل�ساهمة فى
و�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعليم العاىل الهند�سى (م�شروع
�آفاق) ،كما كان لها ال�سبق فى تد�شني برنامج “الع�صاميون”
وت�صنيع طائرة ب��دون طيار من خالل �أح��د م�شاريع طالب
مرحلة البكالوريو�س ،وه��اه��ى الآن وق��د ح�صلت جميع
براجمها الهند�سية على الإعتماد الأكادميى العاملى من الهيئة
الأمريكية للإعتماد الأكادميى لربامج الهند�سة والتقنية
 .ABETوترجع �أهمية االعتماد الأكادميي �إىل كونه عملية
تقومي �شاملة ومتكاملة تقوم بها م�ؤ�س�سات خارجية م�ستقلة،
متخ�ص�صة يف قيا�س جودة التعليم العايل للربامج الأكادميية
التي تقدمها الكليات واملعاهد واجلامعات .كما تقوم بقيا�س
مدى جودة التعليم يف امل�ؤ�س�سة التي ترغب يف احل�صول على
�شهادةمن جهة خارجية حمايدة ت�شهد لها ب�إحرازها م�ستوى
عاليا يف اجلودة� ،إ�ضافة اىل متابعة ومراقبة عملية و�آليات
احلفاظ على م�ستوى اجلودة وا�ستمرارها يف امل�ؤ�س�سة التي
ح�صلت على �شهادة االعتماد ،وبالتاىل تكون امل�ؤ�س�سة فى
م�صاف امل�ؤ�س�سات التعليمية العاملية املرموقة .وبح�صول كلية
الهند�سة على هذا الإعتماد ،ا�ستطاعت الكلية �أن تربهن على
�أنها تقدم خدمات تعليمية متميزة وفر�ص تعلم فعالة يراعى
فيها التوازن بني الكم والكيف فى �أعداد الطلبة ،كما تركز
على البحث العلمى التطبيقى ذى اجلودة العالية وتوا�صل
دورها الرائد فى تقدمي خدماتها املتميزة للمجتمع و�سعيها
�أي�ض ًا ملواكبة امل�ستويات العاملية من خالل تقدمي كل الدعم
لكافة براجمها و�أن�شطتها.
و�إن��ه لتغمرنى ال�سعادة حل�صول كلية الهند�سة برباجمها
الإث��ن��ى ع�شر على ه��ذا الإعتماد الأك��ادمي��ى الكامل ،كما
ي�سعدنى �أن �أر�سل �شكرى وتقديرى لكل من �ساهم فى حتقيق
هذا الإجناز العاملى من �أع�ضاء هيئة تدري�س و�إداريني وفنيني
بالكلية حتت قيادة عميدها الدكتور /في�صل بن ابراهيم
ا�سكندرانى الذى �أ�ستطاع �أن يبث روح العمل كفريق واحد
بني من�سوبى الكلية على مدار ال�سنوات الأخرية لتتبو�أ الكلية
مكانة عاملية من بني نظرياتها فى اجلامعات املرموقة.
وكيل اجلامعة للم�شاريع
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كلية الهند�سة تطبق معايري ومقايي�س عاملية ل�ضمان جودة خريجيها
من �أهم مميزات العامل املعا�صر �أنه عامل
املعايري للرقي برباجمها الهند�سية
ديناميكي ،حيث تتغري التقنيات املتاحة
الإثنى ع�شر من خالل حتقيق متطلبات
بخطوات �سريعة جد ًا مما يجعل �أ�سواق
االعتماد الأكادميي الكامل ،بل �أ�صبحت
العمل غري تقليدية .وبالتايل تتطلب
�أول كلية هند�سة ،على م�ستوى جامعات
كفاءات ب�شرية تخ�ص�صية لي�س فقط
اململكة ،حت�صل على ه��ذا الإعتماد
لديها مرونة للتفاعل مع اجلديد بل
الكامل من جهة عاملية �أمريكية مثل
تتعداها �إىل التطوير .وم��ن املعروف
هيئة االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي لربامج
�أن امل�ؤ�س�سات الأكادميية وعلى ر�أ�سها
الهند�سة والتقنية  .ABETلأنها
اجلامعات هي املغذي الرئي�س ل�سوق
تعترب �أول كلية خارج الواليات املتحدة
العمل .لذلك وملواكبة هذه املتغريات �أ.د عـدنـان بن حمـزة حممـد زاهــد الأمريكية بها برامج معتمدة كثرية
ال�سريعة حتتاج �أي جامعة للرتكيز على
تفوق نظرياتها يف بلدان كثرية ،لذا ف�إن
الربط الفعال بني العملية التعليمية
ح�صول جميع الربامج الهند�سية للكلية
وا�سرتاتيجياتها بعيدة امل��دى املن�ص َّبة على حتقيق
على مثل هذا الإعتماد جعل تلك الربامج تطبق املعايري
ال��ر�ؤي��ة والر�سالة والأه����داف للجامعة م��ن خالل
وال�ضوابط واملقايي�س العاملية ال�صارمة ل�ضمان جودة
�سيا�ساتها التنفيذية .ويتم احلكم على جناح جامعة
خريجيها لي�صبحوا على م�ستوى نظرائهم من خريجي
ما يف حتقيق ذلك من خالل تقومي ومتابعة ومراجعة
كليات الهند�سة يف اجلامعات العاملية املرموقة من جهة
م�ستوى خريجيها ،ومن ثم �إعادة �صياغة ال�سيا�سات،
وليحققوا متطلبات �سوق العمل من جهة �أخرى .كما
وتطوير ال�برام��ج ب�سرعة وك��ف��اءة لتغطية نقاط
�أن هذه الربامج الهند�سية �أ�صبحت تتوافق مع �أقوى
ال�ضعف .وت�ستلزم عمليات التقومي واملتابعة والتطوير
برنامج �إعتماد عاملي يف املجال الهند�سي والتقني.
هذه مزيدا من املرونة و�سرعة رد الفعل ،وال يت�أتى
و�إنني يف كلمة �أخ�يرة ،تغمرين ال�سعادة مبا حققته
ذلك �إال بتبني منهجيات و�ضوابط ومعايري منا�سبة
كلية الهند�سة من �إجنازات يف الآونة الأخرية ،لأن ما
ال حتمل يف م�ضمونها الرتكيز على جانب من املتغريات
ح�صلت عليه الكلية لهو �إجناز تفتخر به اجلامعة كلها
و�إهمال اجلوانب الأخرى بل ت�أخذ يف االعتبار جميع
،طالب ًا ،و�أع�ضاء هيئة تدري�س ،ومن�سوبني.
العوامل امل�ؤثرة يف العملية التعليمية.
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
يف �إط��ار هذا املفهوم خا�ضت كلية الهند�سة بجامعة
امللك عبد العزيز جتربة رائ���دة وناجحة بكافة

بني االعتماد الكامل والتقومي املكافئ
ب��د�أ دخ��ول كلية الهند�سة بجامعة امللك
عبد العزيز �إىل عامل اجل��ودة الأكادميية
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي يف ع���ام 2002م،
عندما ا�ستقبلت الكلية زي��ارة فريق �أبت
امل��ع��اي�ير ال��ت��ي ع��ل��ى �أ���س��ا���س��ه��ا مت
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لتقومي براجمها ،وكانت ال��زي��ارة ناجحة
االعتماد هي نف�س املعايري املطبقة على
ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س ،ح��ي��ث اكتملت بح�صول
اجلامعات الأمريكية
برامج الكلية الإثنى ع�شر على االعرتاف
امل��ع��اي�ير ال��ت��ي ع��ل��ى �أ���س��ا���س��ه��ا مت
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امل�سمى بالتقومي املكافئ(  ( nSubsta
االعتماد هي املعايري اجلديدة املعروفة با�سم
 ) tial Equivalencyوهو االعرتاف
 EC2000وهي تختلف اختالفا جذري ًا عن
ال��وح��ي��د ال���ذي ك��ان��ت متنحه هيئة �أب��ت
د .عبد اهلل الدباعي
املعايري التي مت تطبيقها يف التقومي املكافئ
يف ذل��ك ال��وق��ت للربامج الهند�سية خارج
 ،فهي التكتفي بقيا�س مدخالت العملية
الواليات املتحدة الأمريكية ،وهو اليعترب
التعليمية بل تركز على قيا�س املخرجات  ،وال تقت�صر
اعتماد ًا �أكادميي ًا يف حد ذاته ،و�إمنا – كما تن�ص على ذلك
على �إج��راء القيا�س داخل الكلية ،بل تعدت ذلك �إىل
لوائح الهيئة الأمريكية لالعتماد الأكادميي  -اعرتاف ب�أن
قيا�س �أداء اخلريجني يف بيئة العمل ،وم��دى ر�ضاء
الربنامج احلا�صل عليه يكافئ الربامج املناظرة التي ح�صلت
�أ�صحاب العمل عن اخلريجني ،ومدى توا�صل ال�صناعة
على االعتماد الأك��ادمي��ي م��ن �أب��ت يف ال��والي��ات املتحدة
مع اجلامعة ،ومدى قدرة الربنامج الهند�سي على التطور
الأمريكية.
والتح�سني امل�ستمر لنتائجه ،ووجود منظومة توثق عمل
�أما االعتماد اجلديد الذي ح�صلت عليه برامج الكلية هذا
الربنامج وت�شكل مرجعية لقيا�س �أداءه.
العام فهو االعتماد الأكادميي الكامل وهو يتميز مبا يلي:
�إن هذا الإجناز الذي حققته كلية الهند�سة بف�ضل من اهلل
 -1برامج وتخ�ص�صات كلية الهند�سة بجامعة امللك عبد
القدير ،ثم بجهود وعمل رجال الكلية لهو مفخرة تعتز بها
العزيز هي ال�برام��ج الوحيدة لدرجة البكالوريو�س
جامعة امللك عبد العزيز ودليل على اجل��ودة الأكادميية
احلا�صلة على ه��ذا االعتماد يف اململكة حتى الآن ،
التي و�صلت �إليها الكلية وهي املقيا�س احلقيقي الذي يعك�س
وميكن الرجوع يف ذلك �إىل موقع هيئة �أبت على �شبكة
ت�صنيف اجلامعة عامليا.
الإنرتنت (.)www.abet.org
الكلية ال�صناعية بينبع ح�صلت
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ً
�أي�ضا على اعتماد �أبت ولكن لربنامج التقنية
(ولي�س برنامج البكالوريو�س)

وكيل كلية الهند�سة للتطوير واجلودة ال�شاملة

الأخيـــرة

�إجناز كلية الهند�سة يدعم
م�سرية اجلامعة لتحقيق ر�ؤيتها

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

و�ضعت جامعة امللك عبد العزيز ن�صب
عينيها �أن تكون:
1 .1م��ن��ارة يف امل��ع��رف��ة :قيم �إ�سالمية،
تقاليد جامعية عريقة
2 .2تكامل يف التكوين� :إتقان مهني  ،متيز
مهاري
3 .3ري���ادة يف التنمية :اب��ت��ك��ار ومتيز،
تنوع وتوا�صل علمي وبحثي خلدمة
املجتمع
ومن ثم كان االعتماد الأكادميي لرباجمها
وتخ�ص�صاتها وكلياتها هدف ًا ا�سرتتيجي ًا
ت�سعى �إليه لأنه ينعك�س �إيجابي ًا على طالبها
وخريجيها ،ليتكامل تكوينهم بالإتقان
املهني والتميز املهاري  ،فيقومون بدورهم
الرائد يف خدمة جمتمعهم وتنميته تنمية
م�ستدامة ،يف �إط��ار من القيم الإ�سالمية.
وعندما حت�صل جميع برامج كلية الهند�سة
وتخ�ص�صاتها على االعتماد الأكادميي من
جهة عاملية مرموقة فهو �شهادة على اجلودة
الأك��ادمي��ي��ة وامل�ستوى العلمي على �أر���ض
الواقع الذي ينعك�س على م�ستوى التدري�س
وخمرجات التعليم ،فرحلة احل�صول على
االعتماد الأكادميي من الهيئات الدولية
العريقة رحلة طويلة من العمل ال�شاق
وعمليات امل��راج��ع��ة الداخلية الدقيقة
للمعايريالأكادميية وتطوير الأداء ،و�صو ًال
�إىل مرحلة التقومي اخل��ارج��ي م��ن قبل
ممار�سني ومتخ�ص�صني لهم خربات طويلة
على امل�ستوى الدويل تكتمل ب�إ�صدار وثيقة
االعتماد ،وقد م�ضت كلية الهند�سة يف هذا
الطريق متحلية ب��روح الفريق ،وبالعمل
الد�ؤوب من �إدارتها ومن�سوبيها ،لتكون مث ًال
يحتذى ل�شقيقاتها يف جامعة امللك عبد
العزيز يف العمل دون �صخب للو�صول �إىل
الأه��داف العليا للجامعة والوطن ،فهنيئا
لنا بهذا االجناز وهنيئا لنا بكلية الهند�سة
ورجالها.
وكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية

عميــد كليــة املجتمـــع يفتتـــح البــرنامـــج الإر�شـــــادي للطــــالب امل�ستجـــدين
افتتح عميد كلية املجتمع باجلامعة
الدكتور براهيم ب��ن �إ�سماعيل كتبي
الربنامج الإر�شادي للطالب امل�ستجدين
ب��ال��ك��ل��ي��ة وذل����ك ���ص��ب��اح ي���وم االث��ن�ين
1430/10/30هـ مب�سرح كلية املجتمع.
ب��د�أ اللقاء بكلمة عميد الكلية حيث
ق��دم تعريف ًا بخدمات ���ش��ؤون الطالب
مثل لوائح الدرا�سة  ,واجلدول الدرا�سي,
ون��ظ��ام احل��ذف والإ���ض��اف��ة  ,والغياب,
واالم��ت��ح��ان��ات  ,وامل���ع���دل ال�تراك��م��ي
ونظام الكلية الذي يتطلب من الطالب

اجتياز مادتي اللغة الإجنليزية 101
وال��ري��ا���ض��ي��ات  ،101م�����ش�ير ًا �إىل �أن
كلية املجتمع بجدة تعترب الوحيدة
احلا�صلة على االعتماد الأكادميي من
بني كليات املجتمع الأخ��رى كما ميكن
للطالب االلتحاق يف �أي من اجلامعات
الأمريكية.
ثم بعد ذلك حتدث وكيل الكلية الدكتور
عبد الإله �سيف الدين �ساعاتي مو�ضح ًا
�أن كلية املجتمع تعترب �إح��دى كليات
اجل��ام��ع��ة ومي��ك��ن للطالب اال�ستفادة

اجلرافك�س �إ�ضافة �إىل �شبكات احلا�سب
الآيل والت�سويق والت�أمني وال�صيدلة .

م��ن م��راف��ق��ه��ا م��ث��ل امل��ك��ت��ب��ات وامل�لاع��ب

�أن الكلية افتتحت ق�سمني جديدين

والأن�شطة الطالبية ،كما �أ���ش��ار �إىل

بناء على احتياجات �سوق العمل منها
ً

عقب ذل��ك ق��ام عميد الكلية ووكيلها
و�أع�ضاء هيئة التدري�س بالإجابة على
ا�ستف�سارات الطالب ويف اخلتام قدم
الدكتور مهيوب مهيوب عر�ض ًا مرئي ًا
لأق�سام الكلية وتخ�ص�صاتها وبراجمها
وال��ف��ر���ص الوظيفية ،كما مت توزيع
كتيبات �إر���ش��ادي��ة م��ن ع��م��ادة القبول
والت�سجيل وعمادة �ش�ؤون الطالب مو�ضح
فيها دور اللجان الطالبية و�أن�شطتها.

