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برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز

الأمري خالد الفي�صل يفتتح اللقاء العلمي ال�سنوي ال�ساد�س
للجمعية ال�سعودية للهند�سة املدنية باجلامعة

نيابة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��دف��اع
والطريان واملفت�ش العام الرئي�س الفخري
للجمعية ال�سعودية للهند�سة املدنية رعى
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
�أمري منطقة مكة املكرمة فعاليات اللقاء
ال��ع��ل��م��ي ال�����س��ن��وي ال�����س��اد���س للجمعية
ال�سعودية للهند�سة املدنية باجلامعة ،يف
الفرتة من 1430/11/21-19ه��ـ بقاعة
االحتفاالت ومركز امل���ؤمت��رات ،بح�ضور
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب ووك�لاء اجلامعة
وعمداء الكليات.
وق��د ب���د�أت فعاليات االفتتاح بال�سالم
امللكي وب��ت�لاوة �آي���ات بينات م��ن الذكر
احلكيم ثم �ألقى الدكتور عبد اهلل بن
�سعيد �آل غ��امن الغامدي رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية ال�سعودية للهند�سة املدنية

كلمة جاء فيها �أن اململكة ت�شهد طفرة
يف تنفيذ امل�شاريع العمالقة يف خمتلف
امل��ج��االت� ،إث��ر توجيه ن�سبة عالية من
فوائ�ضها املالية �إىل اال�ستثمار يف امل�شاريع
العمالقة ،مثل املدن االقت�صادية ،ال�سكك
احلديدية ،وامل��دن اجلامعية .و�أَ�ضاف

�أن من �أبرز �إيجابيات امل�شاريع العمالقة
ا�ستقطاب امل�ستثمرين ور�ؤو���س الأم��وال
املحلية والأجنبية ،توفري فر�ص العمل،
وحت��دي��ث البنية الأ�سا�سية ،و�إنعا�ش
االقت�صاديات املحلية».
البقية �ص 2

الأميــر م�شعــل بن مــاجــد يفتتــح مـــ�ؤمتــر
«الع�صــاميــون فــي ظــل التجــارة العــامليـــة» باجلـامعــة
نيابة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة
افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل
بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة
فعاليات امل���ؤمت��ر العلمي ال���ذي نظمته
اجلامعة ممثلة يف كلية الهند�سة بعنوان
(الع�صاميون يف ظل التجارة العاملية) يف
الفرتة من 1430/11/16-14ه��ـ بقاعة
االحتفاالت ومركز امل���ؤمت��رات ،بح�ضور
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب ووك�لاء اجلامعة
وعمداء الكليات .وقد ب��د�أت الفعاليات
بتالوة عطرة من كتاب اهلل الكرمي ،ثم

اجلامعة
تختتم �أعمال
ور�شة العمل
الثانية للخطة
الإ�سرتاتيجية

عر�ض فلم وثائقي عن ع�صامية و�إجنازات
امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز يرحمه اهلل،

وقد ج�سد الفلم معنى الع�صامية.
البقية �ص 2

حتت رعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،اختتمت اخلمي�س 1430/11/10هـ
�أعمال ور�شة العمل الثانية للخطة الإ�سرتاتيجية الثانية بح�ضور عدد من وكالء اجلامعة وعمداء الكليات.
وقد مت يف بداية اجلل�سة مت عر�ض اخلطة الإ�سرتاتيجية الأوىل للأعوام 1430-1426ه��ـ وا�ستعرا�ض
الإجنازات التي متت .ويف ختام اجلل�سة الأخرية مت عر�ض ومناق�شة التو�صيات التي تو�صل �إليها امل�شاركون
يف ور�شة العمل وحتديد الفجوة بن الواقع وامل�أمول ،و�صياغة الأهداف والفر�ص والتهديدات.
وقد �صرح معايل مدير اجلامعة ب�أن النهج الذي انتهجته اجلامعة يف التخطيط اال�سرتاتيجي لأعمالها
قد �أثمر وهلل احلمد على العديد من الإجنازات ،من �أهمها تنفيذ الأعمال املطلوبة يف �إطار خطة تت�سم
بالطموح و�ضمن جدول زمني حمدد مينح القطاعات امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال املرونة واحلزم يف
�آن واحد لتحقيق �أهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية مبا يتما�شى مع طموحات القيادة الر�شيدة ويوفر �سهولة
البقية �ص 2
				
املتابعة والتنفيذ لالجنازات.

م����ت����اب����ع����ات
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يف حما�ضرة �سموه باجلامعة

الأمري حممد الفي�صل :
ي�شخ�ص فل�سفة االقت�صاد الإ�سالمي

�ألقى �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
ال��ف��ي�����ص��ل حم��ا���ض��رة ب��ع��ن��وان «فل�سفة
االقت�صاد الإ�سالمي ..ر�ؤي��ة �شخ�صية»
وال��ت��ي نظمها م��رك��ز �أب��ح��اث االقت�صاد
الإ���س�لام��ي وذل���ك �صباح ي��وم الأرب��ع��اء
1430/11/12ه�����ـ بقاعة االحتفاالت
ومركز امل���ؤمت��رات ،بح�ضور معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب ووك�لاء اجلامعة وعمداء الكليات
وع����دد ك��ب�ير م��ن املهتمني باالقت�صاد
الإ�سالمي من البنوك والقطاع اخلا�ص
وطالب الدرا�سات العليا بق�سم االقت�صاد
وقد بد�أ الأمري حممد الفي�صل حما�ضرته
بتعريف معنى االقت�صاد الإ�سالمي حيث
�أو�ضح ب�أنه نظام فقه ا�ستعمال الإن�سان
ملا ا�ستخلف فيه ل�سد حاجاته الدنيوية
ح�سب منهجه ال�شرعي ،م�شري ًا �إىل �أن
ال��ه��دف م��ن ه��ذه املحا�ضرة ه��و مواكبة
كل ما ي�ستجد من �أح��داث على ال�ساحة
املحلية والدولية و�أن �أي نظام ال يعتمد
على فل�سفة فهو �إىل زوال.
كما حتدث �سموه عن الفرق بني �أهمية
ال��ن��ق��د للنظامني الإ���س�لام��ي وال��رب��وي
مو�ضح ًا �أن النظام الربوي يعترب النقد
�سلعة ت��ب��اع وت�����ش�ترى وق��اب��ل��ة للتغيري
ب��خ�لاف الإ���س�لام��ي ال����ذي ه��و مقيا�س
حقيقي للقيمة ،مو�ضح ًا �سموه �أن التعامل
مع املعامالت الربوية ذنب ال يغفر ،وقد
توعد اهلل �سبحانه وت��ع��اىل �أ�صحابها
باحلرب يف الدنيا والآخ��رة لأنها تعترب
جرما بحق املجتمع  .كما �أو�ضح �سموه
�أن هناك العديد من ال��دول التي طبقت

نظام االقت�صاد الإ�سالمي منها ال�سودان
وماليزيا والبحرين والإمارات و�سوي�سرا
وبريطانيا التي تتطلع لأن تكون املركز
الرئي�سي لالقت�صاد الإ�سالمي .
ع��ق��ب ذل����ك ا���س��ت��م��ع ���ص��اح��ب ال�سمو
الأم�ير حممد الفي�صل لأ�سئلة احل�ضور
ومقرتحاتهم وقد �أو�ضح �أن تطبيق مفهوم
االقت�صاد الإ�سالمي هي الطريقة املثلى
النت�شاره مو�ضح ًا �أن العائد �سيكون كبري ًا
فعلى �سبيل املثال ف�إن بنك في�صل الإ�سالمي
بال�سودان و�صلت ربحيته يف نهاية ال�شهر
التا�سع �إىل  %120م�ضيف ًا �سموه �أنه �ضد
فكرة �إن�شاء بنك �إ�سالمي موحد لدول
اخلليج و �أنه يريد نظام ًا موحد ًا ولي�س
بنك ًا موحد ًا ،وقد �أعلن �سموه عن �إن�شاء
ج��ائ��زة ل��درا���س��ات االقت�صاد الإ�سالمي
يف كلية الأم�ير �سلطان التابعة جلامعة
امللك في�صل وميكن لأي طالب يف اململكة
العربية ال�سعودية �أن ي�����ش��ارك حيث
خ�ص�صت ج��ائ��زة لأف�ضل بحث بقيمة
�100ألف ريال .
ويف اخلتام قدم معايل مدير جامعة امللك
عبد العزيز درع ًا وهدايا تذكارية ل�سمو
الأم�ير حممد الفي�صل مقدمة من مركز
�أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي .
يذكر �أن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد الفي�صل ا�ستمع قبل بدء حما�ضرته
للدكتور �إبراهيم �أب��و العال نائب مدير
م��رك��ز �أب���ح���اث االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي
باجلامعة ،والذي قدم تعريف ًا بالربامج
والن�شاطات وامل�شاريع امل�ستقبلية للمركز
كما مت عر�ض فلم مرئي عن اجلامعة.
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الأمري خالد الفي�صل يفتتح اللقاء العلمي ال�سنوي ال�ساد�س

�أخ�������ب�������ار

الع�صاميون يف ظل التجارة العاملية

رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم

تتمة �ص 1

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

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :

تتمة �ص 1

�صفا عزام و�شركا�ؤه.

ثم �ألقى معايل مدير اجلامعة كلمة رحب من خاللها
باحل�ضور وقال :ا�ستطاعت جامعة امل�ؤ�س�س احت�ضان
عدد كبري من اجلمعيات العلمية ومن هذه اجلمعيات
اجلمعية ال�سعودية للهند�سة املدنية ك�أول جمعية
علمية يتم ت�أ�سي�سها يف اجلامعة فكانت مثا ًال يحتذى
يف االجن���ازات ،وحتقيق الأه���داف ،و�أ���ض��اف معاليه
 :ح�سب علمي فهي اجلمعية الهند�سية الوحيدة
يف اجلامعات ال�سعودية التي تعمل ب�صورة فاعلة
خلدمة املجتمع من خالل براجمها وم�شاريعها ،حيث
�أن�ش�أت عالقات علمية ومهنية مع اجلهات داخل
وخارج اململكة ،كما �أنها من اجلمعيات التي ا�ستطاعت
حتقيق ع�ضوية كبرية من خالل فروع متعددة غطت
معظم مناطق اململكة حيث بلغ عدد �أع�ضائها �أكرث من
1800ع�ضو.

ثم مت تقدمي هديه تذكارية ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام
الرئي�س الفخري للجمعية ال�سعودية ت�سلمها نيابة
عنه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري
منطقة مكة املكرمة من معايل مدير اجلامعة ,وقد
اختتم اللقاء بال�سالم امللكي ثم قام �سمو الأمري خالد
بافتتاح املعر�ض امل�صاحب حيث اطلع خالله على
امل�شاريع العمالقة للقاء.

ويف نهاية كلمته تقدم بخال�ص �شكره وتقديره
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خالد الفي�صل �أمري
منطقة مكة على تف�ضله برعاية هذا اللقاء ال�سنوي
وم�شاركته يف هذه املنا�سبة العلمية نيابة عن �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع والطريان
واملفت�ش العام الرئي�س الفخري للجمعية.
عقب ذلك مت تكرمي �أع�ضاء ال�شرف وهم املهند�س
ع��ادل بن حممد فقية �أم�ين مدينة جدة والدكتور
�أ�سامة بن ف�ضل البار �أمني العا�صمة املقد�سة والدكتور
عبد العزيز اخل�ضريي وك��ي��ل �أم���ارة منطقة مكة
املكرمة .ثم مت تكرمي اجلهات امل�شاركة وهي �شركة
الرا�شد للتجارة واملقاوالت ،و�شركة املهيدب و�شركة

الربيد الإلكرتوين :

و�أو���ض��ح �أن اململكة ت��ن��وي �إن�����ش��اء ع��دد م��ن امل��دن
االقت�صادية ،مما �سيوفر �أكرث من مائة �ألف فر�صة
عمل ،و�أ�ضاف �أن اجلمعية ال�سعودية للهند�سة املدنية
بجامعة امل�ؤ�س�س ر�أت �أن من واجبها �أن تعقد لقاءها
ال�سنوي ال�ساد�س حتت عنوان ( :امل�شاريع العمالقة،
�شموخ ح�ضاري وحتد هند�سي) .و�أن اللقاء ال�ساد�س
للجمعية ،يناق�ش العديد من املحاور ،منها ا�ستخدام
التقنيات احل��دي��ث��ة يف تنفيذ وت�شغيل و�صيانة
امل�شاريع العمالقة ،كما ا�شتمل اللقاء على عدة
جل�سات مقرتحة حتت عناوين( :ا�ستخدام التقنيات
احلديثة يف ت�شغيل املرافق يف مدينة امللك عبد اهلل
االقت�صادية ،املدن الذكية)( ،تقنية �إدارة و�إن�شاء
امل�شاريع)( ،تقنية النانو وا�ستخداماتها يف الهند�سة
املدنية)( ،البنى التحتية للم�شاريع)( ،ا�ستدامة
التنمية يف امل�����ش��اري��ع)( ،ال��ف��ر���ص وال��ت��ح��دي��ات يف
امل�شاريع)( ،الفر�ص املتاحة للمهند�سني املدنيني
نتيجة قيام امل�شاريع).

ثم �ألقى عميد كلية الهند�سة الدكتور في�صل بن �إبراهيم ا�سكندراين كلمة
ترحيبية رحب من خاللها براعي احلفل مو�ضح ًا �أن امل�ؤمتر يعد �سابقة
على م�ستوى اجلامعات العربية ويهدف �إىل مواكبة املتغريات االقت�صادية
وال�صناعية وربطها بتجارب اجلامعات املتقدمة ،و�أ���ض��اف �أن اجلامعة
ت�سعى من خالل هذه التجربة الرائدة �إىل اال�ستفادة من الأطروحات
العاملية ،وربطها بالقطاعني احلكومي واخلا�ص ليتعرف املجتمع على جتارب
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملية بغية ن�شر الثقافة الع�صامية،
و�أ�ضاف �أن الربنامج العلمي للم�ؤمتر �شهد عدد ًا كبري ًا من الأوراق العلمية،
ودرا�سة احلاالت املدعومة بالعرو�ض امل�صاحبة والدورات الق�صرية مثل:
( كن معلم ًا للع�صامية للأ�ساتذة واملدربني) وور���ش عمل بعنوان (كيف
تبني م�ؤ�س�ستك ال�صغرية الإبداعية �أو املكررة) قدمتها جامعة كونتكت
بالواليات املتحدة وكذلك ور�شة (التقنية الع�صامية) قدمتها جامعة
مكما�شر بكندا.
ثم �ألقى الأ�ستاذ الدكتور ديني�س موري�سون كلمة نيابة عن امل�شاركني يف
امل�ؤمتر ،ثم �ألقى معايل مدير اجلامعة كلمة �أو�ضح فيها �أهداف امل�ؤمتر الذي
يعد نتاج جهد مقدر من امل�س�ؤولني بكلية الهند�سة التي توجت هذه اجلهود
بتقدمي مادة درا�سية يف خططها الدرا�سية با�سم الع�صامية لتكون هذه
املادة ومفرداتها مواكبة للمتغريات االقت�صادية وال�صناعية حملي ًا وعاملي ًا،
كما قدم معاليه �شكره لراعي احلفل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن
ماجد ولوزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري.
عقب ذلك قدم الدكتور ديني�س موري�سون �أوىل حما�ضرات امل�ؤمتر بعنوان
(دور اجلامعات واملراكز البحثية يف تنمية االقت�صاد) ،بعد ذلك �أو�ضح
الدكتور �أحمد ح�سن (�أثر التعاون ما بني القطاع اخلا�ص والتعليم والبحث
العلمي يف توطني التكنولوجيا وتطويرها) ،ثم حما�ضرة للدكتور �سيد
الن�شاين حملت ا�سم ( :الع�صامية وقواعدها يف التطوير امل�ستمر)  ،ثم قدم
كل من الأ�ستاذ �أحمد قمر الدين والدكتور ه�شام جمد والدكتور كوروكو�ساز
ثالث حما�ضرات بعناوين( :ا�ستمرارية التطوير من خالل م�شروع الت�سويق
مبجموعة الأعمال) و(نظم �إدارة املعلومات وتطويرها يف اململكة العربية
ال�سعودية) واختتمت حما�ضرات اليوم الأول ب�إلقاء حما�ضرة بعنوان:
(التدريب بالإبهار وعالقته يف تركيا خللق قادة امل�ستقبل) .

akhbar@kau.edu.sa

الطالب امل�شاركون :
ح�����س�ين ال��ع��ب��ديل
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
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

اجلامعة تختتم �أعمال
ور�شة العمل الثانية
تتمة �ص 1
و�أك���د معاليه �أن معظم �أه���داف اخلطة الإ�سرتاتيجية
ال�سابقة قد حتقق مبا ن�سبته  .%90-85فمث ًال كان من �ضمن
�أهداف اخلطة ال�سابقة حتقيق االعتماد الأكادميي الدويل
لأربعني برناجم ًا �أكادمييا يف الفرتة من 1430-1426ه��ـ.
وقد حتقق وهلل احلمد ح�صول  36برناجم ًا على االعتماد
الأكادميي الدويل �أي ما يعادل  %90من هذا الهدف.
و�أ�شاد معاليه بجهود وحر�ص العاملني باجلامعة على حتقيق
�أهداف اخلطة الإ�سرتاتيجية وعملهم الد�ؤوب على حتقيق
�أهدافها .مبا ي�سهم يف تطوير اجلامعة يف جماالت التدري�س
وال��ت��دري��ب والبحث العلمي .راف��ع�� ًا �أ�سمى �آي���ات ال�شكر
والعرفان �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبدالعزيز ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد
العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
والطريان واملفت�ش العام ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية (حفظهم اهلل) ،على دعمهم املتوا�صل
للتعليم ال��ع��ايل باململكة ،وت��وف�ير خمتلف االحتياجات
للنهو�ض بالتعليم العايل والبحث العلمي.

اجلـــامعـــة تن�ضـــم �إلـــى قـــائمــة
�أف�ضـــل  300جـــامعـــة فـــي العـــالـــم
حققت اجلامعة مركز ًا متقدم ًا يف الت�صنيف العاملي للجامعات
وال��ت��ي جتريه منظمة ال��ت��امي��ز كيو �إ���س Qs Times
 Higher Educationحيث احتلت املركز  275يف جمال
العلوم الطبية واحليوية� ،أما ترتيبها على م�ستوى اجلامعات
ب�شكل عام فقد دخلت �ضمن �أف�ضل  600-500جامعة يف
العامل يف الت�صنيف العاملي الذي �صدر م�ؤخر ًا من املنظمة
بتاريخ � 9أكتوبر 2009م� .صرح بذلك الدكتور زهري بن

عبداهلل دمنهوري وكيل اجلامعة للتطوير.
جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن منظمة كيو �إ���س تاميز (للتعليم
العايل) تقوم �سنوي ًا بتقومي �أف�ضل اجلامعات يف العامل ومن
ثم ت�صنيفها بتطبيق معايري �أكادميية حم��ددة ،وبالتايل
تقوم ب�إ�صدار قوائم يتم من خاللها الت�صنيف العاملي طبق ًا
للم�ستوى العام وكذلك مل�ستوى التخ�ص�صات املختلفة يف
اجلامعات العاملية.

وفــد جــــامــعــة جــــاقــــي البـــولنـــديــــة
يـــزور اجلــامعـــة
قام وفد من جامعة جاقي لونيان البولندية بزيارة للجامعة
وكان يف ا�ستقبالهم وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وذلك يوم الأربعاء
املوافق 1430/11/9ه���ـ وقد تكون الوفد من الربوف�سور
الدكتور ت�شاريل �سيزبان نائب مدير اجلامعة للتعاون
الدويل والربوفي�سور الدكتور ويجي�ش والربوفي�سور بايوتر

ليدلر والربوفي�سور باربرا مي�شاالك .
ثم قام الوفد بعد ذلك بزيارة مل�ست�شفى جامعة امللك عبد
العزيز حيث كان يف ا�ستقبالهم وكيل اجلامعة الدكتور عدنان
بن عبد اهلل املزروع وعدد من القيادات الإدارية التعليمية
بكلية الطب ،وق��د ج��اءت ال��زي��ارة بهدف مناق�شة �أوجه
التعاون بني اجلامعة وجامعة جاقي لونيان البولندية .

�أخ�������ب�������ار

ال�سبت 1430/11/26هـ

معايل مدير اجلامعة يد�شن برنامج امل�سابقات الوظيفية الإلكرتوين
د�شن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
 1430/11/12هـ بح�ضور �سعادة وكيل اجلامعة الدكتور عدنان املزروع

جتديد تعيني الدكتور  /عبدالفتاح بن �سليمان بن حممد
م�شاط عميد ًا ل�ش�ؤون القبول والت�سجيل.

و�سعادة عميد تقنية املعلومات الدكتور وجدي اجلديبي و�سعادة وكيل
عمادة تقنية املعلومات الدكتور خالد حممد ح�سني و�سعادة مدير �ش�ؤون

جتديد تعيني الدكتورة /دعد بنت ح�سن علي اكرب وكيلة
لكلية الطب ب�شطر الطالبات

املوظفني الأ�ستاذ ح�سن حريري وي�أتي تد�شني الربنامج يف �إطار التعاون
امل�شرتك بني وكالة اجلامعة وعمادة تقنية املعلومات يف جمال الإدارة
الإلكرتونية حتت �شعار (جامعة بال ورق).

معالــي مديــر اجلامعــة يد�شن كر�سي ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
د�شن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب حفل
كر�سي ال�شركة ال�سعودية للكهرباء لإدارة الأحمال ورفع كفاءة ا�ستخدام
الطاقة الكهربائية بح�ضور الرئي�س التنفيذي ل�شركة الكهرباء املهند�س
علي ب��ن �صالح ال�ب�راك ووك�ل�اء اجلامعة وع��م��داء الكليات و�أع�ضاء
هيئة التدري�س وذل��ك �صباح ي��وم الأرب��ع��اء 1430/11/02ه����ـ املوافق
2009/10/21م بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات .

وفد م�ؤ�س�سة الأمري خالد بن

جت��دي��د تكليف ال��دك��ت��ور � /إ�سماعيل ب��ن حممد ر�شاد
�إ�سماعيل جنار ممث ًال للجودة مبكتب مدير اجلامعة
�أن ما تواجهه ال�شركة من م�شكالت يف انقطاع الطاقة الكهربائية واملبالغ
التي تنفق على توليد هذه الطاقة جعلت ال�شركة تتجه �إىل مبد�أ الرت�شيد
حيث �سبق لها �أن �أبرمت عدة اتفاقيات مع جهات خمتلفة ،لكنها مل حتقق
امل�ستوى املطلوب ،فاجتهت ال�شركة �إىل جمال البحث العلمي والذي بدوره
�سوف يحقق نتائج ايجابية ب�أذن اهلل  ،و�أ�ضاف �أنه مت عقد عدة اتفاقيات
مع جهات خمتلفة ومنها جامعة امللك عبد العزيز التي متيزت بدورها يف
جمال البحث العلمي.
ويف ختام كلمته قدم �شكره لكل من �ساهم يف تبني هذا الكر�سي وعلى
ر�أ�سهم معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب.

عمـــادة خدمــة املجتمــع

زار وفد جمل�س �إدارة (م�ؤ�س�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد بن
�سلطان للمحافظة على احلياة يف املحيطات) كلية علوم البحار باجلامعة
�صباح يوم ال�سبت 1430/10/28هـ املوافق 2009/10/17م.

حتت رعاية �سعادة عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الأ�ستاذ
الدكتور  /عو�ض بن �سالمة الرحيلي �أقامت وحدة الدورات لعمادة خدمة
املجتمع والتعليم امل�ستمر حف ًال تكرميي ًا ملن�سوبي وحدة الدورات وذلك
تقدير ًا جلهودهم املتميزة لإجناح برناجمها التدريبي ال�صيفي للطالب
لعام 1430هـ .

تـــدريــ�س مـــواد املقـــررات
الإلكرتونية مبكتبة ح�سن عبا�س
�شربتلــي الرقميـــة
�أ�شار امل�شرف على مكتبة ح�سن عبا�س �شربتلي الرقمية بكلية االقت�صاد
والإدارة الدكتور وهيب بن عبدالفتاح �صويف �أن املكتبة �ستعيد تدري�س
مواد املقررات الإلكرتونية للف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي -1430
1431ه��ـ حيث �سيتم مب�شيئة اهلل ت�شغيل ما يقارب (  ) 274مقعد ًا
درا�سي ًا موزعة على �أربع مواد بني كلية االقت�صاد والإدارة و كلية العلوم
واحلا�سبات وتقنية املعلومات ب�شطري الطالب و الطالبات.

تكليف املوظفة � /شريفة بنت �سعيد حممد ع�سريي مديرة
لوحدة املتابعة مبكتب عميدة �شطر الطالبات

تكليف الدكتورة  /فاتن بنت عبداهلل الربيكان نائبة
مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي ب�أعمال ومهام نائبة
امل�شرف العام على التطوير الإداري بالإ�ضافة �إىل عملها

�سلطان يزور اجلامعة

وت���أت��ي ال��زي��ارة بهدف مناق�شة �سبل التعاون بني كلية علوم البحار
باجلامعة وم�ؤ�س�سة الأمري خالد بن �سلطان.

تكليف املهند�س  /عبدالكرمي بن عبدالكبري نيازي مبتابعة
كل ما يخ�ص ممتلكات جامعة امللك عبدالعزيز وفروعها
املختلفة بغر�ض �إعداد ح�صر �شامل وتقرير مف�صل ودقيق
للمواقع التابعة للجامعة وتبويبها.

تكليف الدكتور /خالد بن عمر عثمان الفوتي  -نائب ًا
للم�شرف العام على برنامج اجلودة ال�شاملة.

تكـــرم موظفيهــا

وقد كان يف ا�ستقبال الوفد عميد الكلية الدكتور علي بن حممد العيدرو�س
ثم قدم الدكتور عبد املح�سن بن عبد اهلل ال�سفياين عر�ض ًا مف� ً
صال عن
كلية علوم البحار عقب ذلك قدم الوفد عر�ض ًا عن م�ؤ�س�سة الأمري خالد
بن �سلطان للمحافظة على احلياة يف املحيطات  ،ثم قام الوفد بزيارة
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب يف مكتبه.

مـجـتـمـع اجلامــعــة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب ع��دد ًا من ق��رارات التجديد والتكليف والرتقية والتي
�شملت :

برنامج امل�سابقات الوظيفية الإلكرتوين وذلك ظهر يوم ال�سبت املوافق

وقد بد�أ احلفل بتالوة عطرة من كتاب اهلل الكرمي ثم كلمة للدكتور
�إبراهيم بن حممد جمعة امل�شرف على الكر�سي �أو�ضح من خاللها �أن
الكر�سي يهدف �إىل �إيجاد حلول مثلى للتعامل مع اال�ستهالك الكهربائي
خالل فرتات الذروة من خالل برامج لإدارة الأحمال بالن�سبة للقطاعات
ال�صناعية والتجارية وزيادة كفاءة �أنظمة الإنارة والتكييف التي ت�ؤدي
�إىل حتقيق تخفي�ض كبري ودائ��م يف ا�ستهالك الطاقة  ،خا�صة �أثناء
�ساعات ذروة الطلب على الطاقة وتغيري منحنى ا�ستهالك احلمل لعمالء
القطاع ال�صناعي والتجاري من خالل عملية تدقيق الطاقة والتي تتم
بوا�سطة معامل احلمل لل�شركة ال�سعودية للكهرباء  .بعد ذلك عر�ض
فيلم وثائقي للتعريف باجلامعة واجنازاتها و�إمكاناتها ،ثم كلمة للمهند�س
علي بن �صالح الرباك املدير التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للكهرباء رحب
من خاللها باحل�ضور و�أكد �أن ال�شركة ال�سعودية للكهرباء قد حر�صت على
تبني هذا الكر�سي مرتكزة على قناعات لتحقيق �أهداف �سامية تخدم
الوطن واملواطن وت�أ�س�س ملفهوم جديد على �أ�س�س علمية وا�ضحة ،و�أو�ضح
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وق��د عرب �سعادة عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر عن تقديره
وامتنانه ملا قدمه من�سوبو وحدة الدورات ممثلة بوكيل العمادة للتعليم
امل�ستمر الدكتور � /إقبال حممد �إ�سماعيل ومدير وحدة الدورات الدكتور
 /حممد �إبراهيم عريف وكافه من�سوبي ال��وح��دة على ما بذلوه من
جمهودات كبرية �ساهمت ب�شكل مبا�شر يف جناح برنامج العمادة للتدريب
ال�صيفي للعام احلايل وذلك من خالل انعكا�س تلك اجلهود يف تزايد عدد
املتدربني امل�شاركني يف هذا الربنامج .
بدوره قام �سعادة عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر �أ.د .عو�ض بن
�سالمة الرحيلي بت�سليم �شهادات ال�شكر والتقدير ملن�سوبي وحدة الدورات
حاث ًا �إياهم على تقدمي املزيد من اجلهد ومتابعة التميز وتقدمي �أق�صى
ما لديهم خلدمة كافة �أفراد املجتمع.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة
تقدم دورات تدريبية �إدارية و مهارية مميزة بالإ�ضافة �إىل دورات لغة
اجنليزية على مدار العام الدرا�سي ملختلف �شرائح املجتمع.
وملزيد من املعلومات حول هذه ال��دورات ميكن زيارة موقع العمادة على
الرابط التايل .community.kau.edu.sa :
�أو�ضح ذلك املن�سق الإعالمي لعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر �أ.
�سعود حمزة عو�ض .

تكليف املهند�س  /عبداهلل بن م�ساعد عيد احلربي بالعمل
مدير ًا لإدارة امل�شاريع ب�شطر الطالبات
تكليف املهند�س  /وليد بن �سعيد �صالح باجحالن بالعمل
مديرا لإدارة امل�شاريع بامليدان الأكادميي
تكليف الدكتور � /إبراهيم بن حممد جمعة امل�شرف على
�إدارة تطوير وتخطيط املدينة اجلامعية بدرا�سة الو�ضع
احلايل لتوزيع املكاتب باملبنى الرئي�سي بوكالة اجلامعة
للم�شاريع
تكليف الدكتور  /جاهد بن مق�صود حت�سني تارم بالعمل
م�شرف ًا على �إدارة الت�صاميم بوكالة اجلامعة للم�شاريع
تكليف املهند�س  /عبداخلالق خ�ضر عبداهلل الزهراين
بالعمل م��دي��ر ًا لإدارة املخطط العام بوكالة اجلامعة
للم�شاريع
ترقية الدكتور  /حممد عبداهلل حلواين
ترقية الدكتور  /خالد �سامي �أبو اخلري ح�سني
ترقية الدكتور  /عبدالعزيز حممد بوكر
ترقية الدكتورة  /ثريا عبدالوهاب العبا�سي
ترقية الدكتورة  /جناة �سنو�سي ابوجبل
ترقية الدكتور � /صالح فرج مقرم
ترقية الدكتورة  /فاتن عبداهلل الربيكان
ترقية الدكتور  /يحيى ابوبكر احلامد
ترقية الدكتور  /كمال من�صور جمبي
تكليف الدكتور/علي ب��ن ي�سلم �سامل باعبيد بالعمل
م�شرف ًا على �إدارة امل�شاريع بكليات البنات بوكالة اجلامعة
للم�شاريع .
تكليف الدكتور /حممد زهري بن عبدالعزيز عبدالوهاب
قطب بالعمل م�شرف ًا على م�شروع تطوير خمطط فروع
اجلامعة بوكالة اجلامعة للم�شاريع.
تكليف املهند�س � /سليمان بن عبداهلل �سليمان فالته
بالعمل مديرا لإدارة الإ�ستثمار بوكالة اجلامعة للم�شاريع
تكليف الدكتور /احمد بن عبدالوهاب عبداخلالق حممد
خليل بالعمل م�شرف ًا على املخطط العام و�إدارة الإ�ستثمار
بوكالة اجلامعة للم�شاريع.
تكليف الدكتور /عبداهلل بن �سعيد احمد ال غامن الغامدي
بالعمل م�شرف ًا على �إدارة امل�شاريع بامليدان الأكادميي و�شطر
الطالبات بوكالة اجلامعة للم�شاريع.
تكليف الدكتور /من�صور بن احمد �سامل باخليور نائب ًا ملدير
مركز الإنتاج الإعالمي
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ع���ر����ض �إجن��������ازات ك��ر���س��ي ���س��اب��ك ب��اجل��ام��ع��ة

�أخ�������ب�������ار

لقاء مفتوح مع طالب اجلامعة
يعقد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
لقاء مفتوح ًا مع �أبنائه طالب العام الدرا�سي اجلامعي 1431/1430هـ
ً
 ،وذل��ك يوم الأح��د 1430/11/27ه����ـ املوافق 2009/11/15م  ،عند
ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات
باجلامعة و�سيتم خالل اللقاء مناق�شة اجلوانب العلمية والرتبوية
والتعريف بالن�شاطات والفعاليات التي توفرها اجلامعة لطالبها.

وفد من جامعة عفت يزور اجلامعة
قام وفد من جامعة عفت بزيارة مكتبة ح�سن عبا�س �شربتلي الرقمية
بكلية الإقت�صاد والإدارة للإطالع على الإمكانات املتاحة من م�صادر
املعرفة الرقمية التي تزخر بها املكتبة.
وقد �أو�ضح امل�شرف على املكتبة �سعادة الدكتور وهيب بن عبدالفتاح �صويف
�أن الوفد تكون من �سعادة الدكتور حافظ �أجورام الأ�ستاذ امل�شارك بكلية
�إدارة الأعمال ومدير التطوير والتخطيط بجامعة عفت ،و�سعادة الدكتور
حممد �أب��ر ع��امل مدير ق�سم تقنية املعلومات والتعليم التكنولوجي.
و�أ�ضاف �أن الهدف من الزيارة هو بحث �سبل التعاون بني مكتبة ح�سن
عبا�س �شربتلي الرقمية ،وجامعة عفت وكيفية اال�ستفادة من الإمكانات
التي تتيحها.

نيابة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب رع��ى وكيل
اجلامعة للأعمال والإب���داع املعريف الدكتور
�أحمد بن حامد نقادي حفل اجن��ازات كر�سي
�سابك للحفازات بق�سم الهند�سة الكيميائية
وهند�سة املواد بكلية الهند�سة والذي نظمه
معهد البحوث واال�ست�شارات وبح�ضور الدكتور
عبد الرحمن بن �صالح العبيد نائب رئي�س
���ش��رك��ة ���س��اب��ك ل�ل�أب��ح��اث والتقنية ووكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
وعميد كلية الهند�سة وذلك �صباح يوم الأحد
 1430/11/13هـ بكلية الهند�سة باجلامعة .
وي�أتي ذلك �ضمن ر�ؤية اجلامعة نحو حتقيق
الريادة يف التنمية من خالل النقلة النوعية
من مرحلة التفكري يف �إن�شاء الكرا�سي العلمية
�إىل مرحلة الو�صول للنتائج ون�شرها علمي ًا
وعاملي ًا .حيث كانت جامعة امل�ؤ�س�س من �أوائل
اجلامعات التي احت�ضنت الكرا�سي العلمية
وج��اء ال��وق��ت ال��ذي ب���د�أت فيه بن�شر نتائج
البحوث لهذه الكرا�سي العلمية البحثية.
وقد بد�أت الفعاليات بتالوة عطرة من كتاب
اهلل الكرمي ثم ا�ستعر�ض الدكتور يحيى بن
�أبو بكر احلامد م�سرية الكر�سي حيث �أو�ضح
�أن كر�سي �سابك للحفازات يعترب من �أوائ��ل
الكرا�سي العلمية التي �أن�شئت باجلامعة وذلك
بدعم �سخي من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية (�سابك) والتي د�أب��ت دائم ًا على
م�ساندة وت�شجيع البحث العلمي باجلامعات
ال�سعودية 0

اجلدير بالذكر �أن املكتبة حتتوي على مئات الكتب واملجالت واملو�سوعات
العلمية يف �أ�شكال رقمية� ،إ�ضافة �إىل التجهيزات التقنية العالية التي
تعترب �إ�ضافة حقيقية لطالب و�أ�ساتذة اجلامعة.

معهد البحوث واال�ست�شارات
يح�صل على �شهادة الأيزو
ويت�ألف فريق الكر�سي العلمي من �أ�ستاذ كر�سي
�سابك للحفازات الربوفي�سور ال�شيزار برتوف
– الرئي�س ال�سابق ملعهد احلفازات بالأكادميية
البلغارية للعلوم – وك��ل من الدكتور يحيى
بن �أب��و بكر احلامد (م�شرف على الكر�سي)
وع�ضوية الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحيم بن
اح��م��د ال��زه��راين وال��دك��ت��ور حممد ب��ن عبد
الرحمن داع��و���س وال��دك��ت��ور اح��م��د عرفات
حممد خمي�س 0
ثم ق��دم الأ�ستاذ الدكتور ال �شيزار برتوف
ملخ�ص ًا عن �أن�شطة و�إجن��ازات الكر�سي الذي
له العديد من االجنازات منها ت�سجيل براءة
اخ�تراع ون�شر  24بحث ًا علمي ًا يف العديد من
املجاالت العلمية املتخ�ص�صة وم�ؤمترات دولية
وحملية يف جم��ال احل��ف��ازات و امل�ساهمة يف
م�ؤمترات عاملية .كما �ساهم فريق الكر�سي يف

تقدمي دورات تدريبية وحما�ضرات حملية
ودولية و�أ�سهم يف تطوير برنامج املاج�ستري
بق�سم الهند�سة الكيميائية وهند�سة املواد و
لأ�ستاذ الكر�سي ح�ضور و م�ساهمات عديدة
يف كثري م��ن الهيئات و اجلمعيات العاملية
املتخ�ص�صة يف جمال احلفازات يف كل من �أوربا
و�أ�سيا .عقب ذل��ك �أو�ضح نائب مدير �شركة
�سابك للأبحاث والتقنية الدكتور عبد الرحمن
بن �صالح العبيد من خالل املناق�شة املفتوحة
�أن��ه �سعيد للنتائج التي قدمها كر�سي �سابك
للحفازات خ�لال ال��ف�ترة الزمنية الق�صرية
بخالف بع�ض الكرا�سي العلمية التابعة جلهات
�أخ��رى التي دعمتها �شركة �سابك ومل تقدم
النتائج امل�أمولة م�شري ًا �إىل �أن تلك النجاحات
مل ت�أت من فراغ و�إمنا من خالل اجلهود الكبرية
التي تقدمها اجلامعة.

كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات تت�سلم �شهادة الأيزو
برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب  ،قام امل�شرف العام على
برنامج اجلودة ال�شاملة املكلف الدكتور خالد
بن عمر الفوتي بت�سليم �شهادة الأيزو ل�سعادة
عميد كلية احل��ا���س��ب��ات وتقنية املعلومات
الأ�ستاذ الدكتور خالد بن عبداهلل فقيه.
يذكر �أن كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
ح�صلت على �شهادة الإيزو ISO 9001 -2008

بعد ا�ستيفائها �شروط ومتطلبات ال�شهادة،
وهو �إجناز ي�ضاف �إىل �سل�سلة الإجنازات التي
حققتها الكلية يف ال�سنوات الأخرية.

ح�صل معهد البحوث واال�ست�شارات باجلامعة على �شهادة الآيزو -2008
 9001وذل��ك يوم ال�سبت املوافق 1430/11/12ه���ـ ،وهو �إجن��از جديد
ي�ضاف �إىل �سل�سلة الإجن���ازات التي حققها املعهد ي�ؤكـد جناح برنامج
اجلودة ال�شاملة يف ت�أهيل القطاعات املختلفة باجلامعة لتحقيق متطلبات
نظام اجلودة.
وقد متت دعوة اجلهة املانحة لل�شهادة لزيارة املعهد واالطالع على ما مت
به من �إجن��ازات على م�ستوى اجل��ودة ،ومت اعتماد املعهد ومنحه �شهادة
الأيزو.
يذكر �أن معهد البحوث واال�ست�شارات ميثل اجلامعة يف التعامل مع
القطاعات احلكومية واخلا�صة ،ويقوم بتقدمي اال�ست�شارات ،و�إجراء
الدرا�سات ،والإ�شراف العلمي ،واحت�ضان الكرا�سي العلمية يف اجلامعة،
وغري ذلك من اخلدمات غري التعليمية.

كلية االقت�صاد والإدارة تد�شن
برنامج ماج�ستري القانون
واملمار�سة املهنية
د�شنت كلية االقت�صاد والإدارة برنامج ماج�ستري القانون واملمار�سة املهنية
يوم الأربعاء  1430/11/2هـ املوافق  2009/10/21م بح�ضور الدكتور
�أمي��ن بن �صالح فا�ضل وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
والدكتور حممد بن يو�سف العيتاين ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم �إدارة
الأعمال ،والدكتور عبد اهلل بن حممد العطا�س رئي�س ق�سم القانون،
والدكتور نايف بن �سلطان ال�شريف امل�شرف على برنامج ماج�ستري القانون
واملمار�سة املهنية.
يف بداية حفل التد�شني رحب امل�شرف على الربنامج باحل�ضور ،ثم �ألقى
الدكتور �أمي��ن بن �صالح فا�ضل كلمة �أ�شاد فيها بالربنامج وا�ستعر�ض
�أهميته على امل�ستويني املحلي والدويل.
ثم حتدث الدكتور حممد بن يو�سف العيتاين عن فكرة الربنامج والأهداف
املتوخاة من وراء تقدمي الربامج التنفيذية ،و�أعطى نبذة عن اخلطوات
التح�ضريية التي �سبقت تقدمي الربامج.

�إع������ل������ان
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عيـــــد الـــــوطــــن

رب من خطبة حجة الوداع
ع ٌ

�أرخ���ـ���ي���ت ج��ـ��ف��ن ال��ل��ي��ـ��ـ��ل ي��ك��ـ��ت��ب م��ـ��ن العـني

ال����رم���������ش ق�����اف�����ه م������ا حت�����ري�����ت الأوزان

ع���ـ���ذب ال�����ش��ع��ـ��ر ا����ش���رب���ه ����ص���ايف م����ن ال��ـ��ع�ين

ب���ل���ل ع�����روق�����ي و�أع����������ذب احل����ك����ي ق�����د زان

م������ن ب���ـ���ح���ـ���ر ج��������دة ل���ل���م���ـ���ن���ام���ة ول���ل���ع�ي�ن

وم����ن ال��ـ��ج��ن��وب �أك���ـ���ت���ب �إىل �أر�������ض ع��م��ـ��ـَّ��ان

وم����ن ال����ع����راق وم��ـ�����ص��ر ي��و���ص��ل �إىل ال�����ص�ين

وال������ـ���ت��رك والأمل�������������ان ودي����������ار الأ�����س����ـ����ب����ان

ي��������وم ال�����ـ�����وط�����ن وال�����ـ�����ع�����ز ي��������وم امل��ل�اي��ي�ن

ي�����وم ال���ـ�������س���ـ���ع���ودي ب���ال���ـ���ف���رح ح���ي���ل ن�����ش��وان

ع����ي����د ال�����وط�����ن ع����ي����د امل�����ل�����وك ال�������س�ل�اط�ي�ن

ع��ي��دك ي���ا �أب����و م��ـ��ت��ع��ب ع��ل��ى ال�����ش��ع��ب �سلطان

ف���ـ���خ���ر ل���ن���ا ي�����ا ����ص���ق���ر ن�������س���ل ال���ـ���ع���راب�ي�ن
ٍ

ن���ف���خ���ـ���ر ب���ق���ـ���اي���د ع����ل����ق امل����ـ����ج����د ن���ي�������ش���ان

وي���ك���ـ���ف���ي ف���خ���ر ل��ل�����ش��ع��ـ��ب �إن ال�������س�ل�اط�ي�ن

ع����ب����د اهلل ون�����اي�����ف وم�������ش���ع���ل و����س���ل���ط���ان

�أرواح��������ن��������ا ي�����ا ب���ل���اد ت����رخ���������ص ع����راب��ي�ن

لأج�����ل ال���وط���ن ت��رخ�����ص ل���ه �أرواح الأب�����دان
�أ�شواق الغامدي – ق�سم الإعالم

�أن يعتق نف�سه مببلغ يدفعه ل�سيده .ولقد حث عليه
ال�صالة وال�سالم على ح�سن معاملتهم والتلطف معهم
قال�«:إِخْ َوا ُنك ُْم َخ َو ُلك ُْمَ ،ج َع َل ُه ُم هّ
الل حتْ تَ �أ ْيدِ يك ُْم.
َف َم ْن َكانَ � ُأخو ُه تحَ ْ تَ يَدِ ِه َف ْل ُيطْ ِع ْمهُ مما ي� ُأك ُل َو ْل ُي ْل ِب ْ�سهُ
ممِ ا َي ْل َب ُ�س .وال ُت َك ِّل ُفوهُ ْم ما َي ْغ ِل ُب ُه ْم ف���إنْ تكلَّفوهُ ْم
ف�أعِ ي ُنوهُ ْم» .ومل يتوقف الأم��ر عند هذا احلد بل
�إنه �صلى اهلل عيه و�سلم طلب من �أ�صحابه مناداتهم
ب�أحب الأ�سماء ،ف َع ْن َ�أ ِبي هُ َر ْي َر َة � ،أَنّ َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َ�صلَّى
َ
اللهَّ ُ َع َل ْيهِ َو َ�سلَّ َم َ ,ق َ
ال  “ :ال َيقُلْ �أَ َحدُ ُك ْم َع ْبدِ ي َو�أ َمتِي
للهَّ
اء ا ِ َ ،و َلك ِْن ِل َيقُلْ :
ُ ،ك ُّلك ُْم َع ِبيدُ اللهَّ ِ َو ُكلُّ ن َِ�سا ِئك ُْم �إِ َم ُ
ُغالمِي َ ،و َجا ِر َيتِي َ ،و َف َتايَ َو َف َتاتِي “ .
الطالب :نواف بن متعب �آل معتق – ق�سم الأنظمة

«كتاب الأغاين» وتباين الآراء حوله
تفاوتت �آراء كثري من العلماء والأدباء
ح��ول «كتاب الأغ���اين» وم�ؤلفه �أبي
الفرج علي بن احل�سني الأ�صفهاين
املتوفى يف بغداد �سنه  356للهجرة.
و�إذا نظرنا يف حمتوى �آراء الطرف
املعار�ض للكتاب وم�ؤلفه وما حواه من
�أخبار و�سري  ,نرى يف نقدهم �أبعاد ًا
وم��ي��و ًال دي��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة كانت
ترف�ض حمتويات الكتاب و�أخباره.
فقد ورد يف ت��اري��خ ب��غ��داد للخطيب
البغدادي راوي��ة عن �أح��د معا�صري
الأ���ص��ف��ه��اين ق���ال�( :إن الأ�صفهاين
كان �أك��ذب النا�س ,كان ينقل روايته
و�أخباره من جملدات �ضخمة ي�شرتيها
م��ن �أ���س��واق ب��غ��داد وي��زي��د عليها يف
كتابه) ,وقال ابن اجلوزي رحمه اهلل
(ومثله ال يوثق بروايته ,وكتابه فيه
ت�صريح بالف�سق وال��ف��ج��ور و لرمبا
ت�ساهل يف فعل املنكرات ,و�صرح بها
عن نف�سه).
و�إذا انتقلنا �إىل اجلانب احل�سن للكتاب
وما حواه من �أخبار و�سري  ,جند علماء
كبار ًا ويف مقدمتهم الأديب و العالمة
التنوخي الذي و�صف الأ�صفهاين ب�أنه
ال يوجد يف زمنه من يحفظ حفظه
وي�سند مثل �أ�سانيده .و�إذا ر�أينا ر�أي
امل�ؤرخ والعالمة ابن خلدون يف كتابه
املقدمة امل�شهورة (مقدمة ابن خلدون)

 ,ب�أنه الكتاب اجلامع لأخبار العرب
وتاريخهم الأدب��ي واالجتماعي على
حد �سواء � .إن نظر املهتم واملالحظ
لآراء ك�لا ال��ط��رف�ين ق��د ي��ج��د ر�أي
الطرف امل�ستح�سن للكتاب �أو�ضح و�أبني
يف قبول حمتوى الكتاب و�أخ��ب��اره ,
لأن الطرف امل�ستح�سن له يرى طبيعة
عي�ش املجتمع الإ�سالمي مع بداية
القرن الثاين الهجري ,والتي عرفت
بالرتف والرفاهية وانفتاح املجتمع
العربي على ثقافات متنوعة ,ان�صهرت
ودخلت يف دائرة الإ�سالم  .و�إن �صور
الأ�صفهاين بع�ض الأخبار والروايات
التي نقلها عن رواة نقل عنهم والتي
كانت حماطة بلبا�س املجون والف�ساد
الأخالقي  ,فهي بالفعل �أمور وعادات
ُوج����دت يف ذل���ك ال��وق��ت م��ن تاريخ
الدولة العبا�سية وحتى مع نهاية فرتة
حكم الدولة الأموية .على �أن الكتاب
ك��ان ل��ه ح�ضور -والزال -يف العامل
الإ���س�لام��ي ,فقد ك��ان ال��ك��ت��اب بحق
ا�سرتاحة لع�شاق الأدب وحمل اهتمام
الأدب��اء واحلكام ورم��وز ال��دول التي
ك��ان لها حكم يف تلك الفرتة� .أدعو
ال��ق��ارئ لإم��ع��ان النظر يف حمتويات
(ك��ت��اب الأغ���اين) وحم��اول��ة معرفة
�إيجابيته و�سلبياته.
حممد �شم�سي العمري
ق�سم اللغات الأوروبية

�إنــها كلمات رائعة ان�سابت عذبة من ثغر الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم كان يخاطب بها الأجيال والتاريخ،
بعد �أن �أدى الأم��ان��ة ون�صح الأم��ة يف �سبيل دعوة
ربه �سبحانه وتعاىل� ،إنها حلظات اجتمع فيها حول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الآالف من �صحابته
الكرام و�سجلها التاريخ ب�أحرف من نور.

فيها يقول الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم“ :اتقوا
اهلل يف الن�ساء  ،ف�إنكم
�أخذمتوهن ب�أمانة اهلل
وا���س��ت��ح��ل��ل��ت��م فروجهن
بكلمته � ،إن لن�سائكم
عليكم حقا ولكم عليهن
ح���ق  ،ل��ك��م ع��ل��ي��ه��ن �أال
يوطئن فر�شكم غريكم د .عبداهلل مب�شر الطرازي
وال يدخلن �أحدا تكرهونه
بيوتكم �إال ب�إذنكم  ،وال ي�أتني بفاح�شة  ،ف�إن فعلن ،
ف�إن اهلل قد �أذن لكم �أن تعظوهــــن وتهجــــروهن يف
امل�ضاجع وت�ضربــــوهن �ضربا غري مربح  ،ولهن عليكم
رزقهن وك�سوتهن باملعروف”.

�إننا جند يف خطبة حجة ال��وداع للر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم و�صايا �أخالقية واجتماعية  ،تو�ضح �أن
الإ�سالم دين �أخالق وعلم وح�ضارة.

الو�صية الرابعة� :إعالن حقوق الإن�سان:

لقد �أخذ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ينظر من خالل
هذا احل�شد �إىل الأجيال املقبلة للعامل الإ�سالمي الذي
�سيملأ �شرق الأر�ض وغربها ،وكان الر�سـول �صلى اهلل
عليه و�سلم ي�شعر ب�أنه قارب النهاية ،ف�أراد �أن يعطي
امل�سلمني �شيئا من جتاربه ون�صحه و�إر�شاده ما يعينهم
على الت�صدي ل�سلطان غرائز الب�شر و�أطماعهم،
ف�أوجز لهم ما ف�صله كتاب اهلل يف خال�صة وافية،
ي�ؤدي عدم االلتزام بها �إىل دمار املجتمع.

الو�صية الأوىل :احلفاظ على ال��دم��اء والأم���وال
والأعرا�ض:

حـــــق احلــــريـــة
حرية الإن�سان مقد�سة ،وهي ال�صفة الطبيعية التي
يولد بها ،لذا قد�س الدين الإ�سالمي حرية الإن�سان
وجعلها �أم��ر ًا ثابت ًا ال جدال فيه .فالإ�سالم مل يكن
�شعار ًا بل كان نظام ًا يف املعتقدات والأخالق  .والإ�سالم
بدوره ي�ؤكد �أن الإن�سان يولد حراً .ولي�س لأحد �أن
ي�ستعبده ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو يذله �أو يقهره وال
عبودية لغري اخلالق .ولقد قام الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم بالدفاع عن الفئة التي كانت م�ستعبدة يف
الع�صر اجلاهلي ودخلت م�ؤخر ًا يف الدين الإ�سالمي .
باحلث على العتق وتعظيم ح�سناته وجعله كفارة يف
الكثري من املخالفات ال�شرعية .و ُروي َع ِن ا ْبن ُع َمر ،
(�س ِم ْعتُ َر ُ�س َ
َق َ
ول اللهَّ َ�صلَّى اللهَّ ُ َع َل ْيهِ َو َ�سلَّ َم  ،يقول
ال َ :
َ
ْ
َ
َ
َ
لمَ
َ
َ “ :م ْن َ�ض َر َب ُغال ًما لهُ حدً ا ْ ي�أتِهِ � ،أ ْو لط َمهُ  ،ف�إِنَّ
َكفَّا َر َتهُ �أَنْ ُي ْع ِت َقهُ ) .وكذلك ف�إن الإ�سالم �سمح للعبد

م�������ش���ارك���ات

فيها يقول الر�سول �صل اهلل عليه و�سلم�“ :إن دماءكم
و�أموالكم و�أعرا�ضكم عليكم ح��رام كحرمة يومكم
هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم هذا ”...
الو�صية الثانية :كل �شيء من �أمر اجلاهلية والربا
منهي عنه:
فيها يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :أال و�إن
كل �شيء من �أمر اجلاهلية مو�ضوع  ،ودماء اجلاهلية
مو�ضوعة  ،و�إن �أول دم �أ�ضع دم عامر بن ربيعة بن
احلارث بن عبد املطلب  ،كان م�سرت�ضعا يف بني �سعد
فقتلته هذيل� .أال و�أن كل ربا يف اجلاهلية مو�ضوع
 ،و�إن �أول رب��ا �أب���د�أ ب��ه رب��ا عمي العبا�س ب��ن عبد
املطلب”.
الو�صية ال��ث��ال��ث��ة :حفظ ح��ق��وق الن�ساء وح�سن
معاملتهن:

فيها يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :أيها
النا�س� :إن ربكم واحد و�إن �أباكم واحد  ،كلكم لآدم
و�آدم من تراب � ،إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم  ،لي�س
لعربي ف�ضل على عجمي �إال بالتقوى”.
الو�صية اخلام�سة :االعت�صام بكتاب اهلل و�سنة
نبيه:
فيها يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم“ :تركت
فيكم ما لن ت�ضلوا بعدي �إن اعت�صمتم به :كتاب اهلل
و�سنتي”
ف�إن املت�أمل لتلك الو�صايا التي �أودعها الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �ضمائر النا�س  ،يجد �أنها مبادىء
�سيقت يف كلمات �سهلة لكنها ا�ستوعبت جملة احلقائق
التي يحتاج �إليها العامل الإن�ساين ليفهم وي�سعد .وهي
على كلماتها القليلة �أجدى من مواثيق عاملية طنانة ،
ذلك �أن ف�ؤاد قائلها كان عامرا بحب النــا�س والعطف
عليهم � ،شديـد احلر�ص على ربطهم باهلل و�إعدادهم
للقائه  ،موقنا ب�أن احلياة ال�صحيحــة ال ميكن �أن تتم
بعيدا عن اهلل تعاىل ووحيه الكرمي.
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

ُ
نق�ص القادرين على التمام
درجة الإن�سان عند ر ِبه-يوم يلقاه -مقرونة مبا عم َله لنيل هذه
الدرجة .تدين واقع املرء دن ًيا �أعلق و�أوثق رابطة بفعله ،ذلك �أن
الب�شر�-إال �أقلهم -يعاقبون مبجر ِد
اهلل يتجاوز ويعفو ويغفر ،فيما
ُ
الغلط ،ويغلظون فيما ال ي�ستوجب ذلك .و�إذا كان ذلك كذلك ف�إن
َ
املرء لدنياه ك�أنه خالدٌ فيها ،كما
من احل�صافةِ والكيا�سة �أن
يعمل ُ
يعمل لأخراه ك�أنه ٌ
أربع من ال�سعادة ومنها :البيتُ
ميت يف غده ،و� ٌ
متطر
واملركب املريحان قالها من ال ينطق عن الهوى،ـ وال�سماء ال
ُ
ذهب ًا وال ً
ف�ضة  ..و�إن من �سبل الرزق و�أهمها العلم وطلبه ،فهو دنيا
ملن �أرادها و�أخرى ملن رام ذلك �أي�ض ًا ،ولكن:
ً
�شكاية من ق�سو ِة الأيام وجورها ،ومن
ني تنقلب حيا ُة طالب العلم
ح ُ
الفم
الزمان و�أهله مع القعو ِد دون بذلٍ �سوى لكث ِ
ري �سوء ظن مع فتح ِ
بكاء وعويال على مدا ِر الوقت ال يقطعه عن ذلك ما ين�شغل به ،و�إن
أمر هو �سببه”! فهنا نقف �أمام
ان�شغل فال”ي�سكت عن الت�شكي من � ٍ
مر�ضية لي�س هدفها غري “النوم” الكثري مع �إراد ِة امل�ساواة
حالة
ٍ
ٍ
ً
بالآخرين ممن �سهروا الليايل وطووا بالد اهلل
غربة لينالوا ال�شهدَ
بحث ،يف عامل(�صار) ال يعرف
بعد طولِ عناء،
والقراح بعد طولِ
ٍ
َ
�إال الإنتاجية فالإن�سان لديه كالآلة� .إن مما يبعث على الأ�سى،
ويقطع الف�ؤاد �أن جتد طالب ًا لديهم من القدرات ما يجعلهم يفوقون
ا***كنق�ص القادرين على
عيوب النا�س �شي ًئ
�أقرانهم( ،ومل �أ َر يف
ِ
ِ
واقع هم
التما ِم) ،ولكنهم مع ذلك يحرتفون الت�شكي والبكاء على ٍ
اختلقوه ولي�س هو كائن ًا �إال يف عقولهم مقرون ًا بالقعود ال�سلبي،
الفكر ال�صويف الذي يقد�س اخللوة
وك�أنهم تتلمذوا على �أ�ساطني
ِ
والزهد ،ويحيل حياة امل�سلم لتواكل يف تواكل ينتهي به �إال القعود
املنزيل مع مرتبة ال�شرف الأوىل .فغلط يف اجلامعة كفيل ب�أن
يجعله ين�سى كل الإيجابيات التي تعج بها اجلامعة ،وبناء عليه
فهو يفكر –ال غري -يف �أ�سهل و�أ�سرع طريق للو�صول لبوابةِ اجلامعة
ٌ
وطريق �أكرث
ري �سلبي خاطئ،
خريج ًا ب�أي و�سيلة كانت ،وهذا تفك ٌ
غلط ًا حلـل م�شكلته التي يعي�شها ،وبعد �أن يتخرج هذا الطالب يرى
�أن من الظلم �أن ال يجد وظيفة كغريه بحكم �أنه (�سعودي) ،وحا�صل

ً
ُ
بداية ،فيبد�أ عملية
مهدت به
على �شهادة جامعية..الخ ،ويحدث ما
ح�ساب نتيجتها دون �شك خاطئة لأن �أ�سها و�أ�سا�سها خاطئ ،ولو �أنه
ا�سرتجع طريق ًا كان يوم ًا �سالكُه لعلم �أنه �سلك طريق ًا �شائك ًا كثري
حيث مل يكن له ُم ٌ
املهالك ُ
نف�سه ،و�أقعدَ نف�سه حيث مل يكن
قيل �إال ُ
له ٌ
باعث وموقظ �إال هو ،وي�صح عندها �أن نقول”يداك �أوكتا وفوك
نفخ”.
ي�سيطر
بع�ض من �أبناء جمتمعي يرى الإحباط يكاد
�إن املت�أمل لواق ِع ٍ
ُ
عليهم ،والك�سل دون كثري تدقيق عنوان ًا لهم ،والثبات املقيت �سمةً
معوق يقف يف طريقه حتى يحقق
من �سماتهم..فالبع�ض ال يريد �أي ٍ
رغبة �أو هدف ًا من �أهدافه ،ولو حدث و�أن اعرت�ضته م�شكلة درا�سية
كانت �أو �أ�سرية ف�إنه ُيحبط ويتوقف عن ال�سري يف طريقه بحجة �أن
احلياة وامل�شكالت نالته ب�سهامها وما �صنيعه �إال ردة فعل للمعوقات
التي اعرت�ضته..ولو تفكر لعلم �أن(لذة) حتقيق الهدف ال تكون لذ ًة
حق ًا �إال حينما يجد املرء �صعوبة يف الو�صول لهذا الهدف ،ومقدا ُر
اللذة بح�سب امل�شقة التي بذلها ،وال�صعاب التي اعتورت طريقه.
العامل و�ساكنوه يف حركة دائبة ال تتوقف ،وكل �أمة تعدُ �شبابها
فواجب على الطالب والطالبات بذل كل جهد
ليكونوا قاد ًة لغدِ ها،
ٌ
يف �سبيل رفعة �أمتهم ،وعلى اجلامعة �أن تعمل على تذليل كل ما
من �ش�أنه احليلولة دون (متتع) الطالب بج ٍو درا�سي فكري بحثي
وبناء عليه ت�سنمهم غد ًا املراكز القيادية  ،و�إذا كانت
�شائق وبديع،
ً
املقدمة خاطئة فالنتيجة مثلها �ستكون وال�شك ،فحذا ِر .
على �أين ال �أب��رئ اجلامعة وبع�ض �سيا�ساتها من بع�ض ما يعانون
منه الطالب ،فالواقع يقول �أن اجلامعة �شريكة يف الغلط كما
هي �شريكة يف الإجناز والنجاح ،وللحديث بقية ،ولي�س الأمر �إال
ري من الإغ��راق يف ال��ذم ومن
مقدمة ،والتو�سط خري الأمرين ،خ ٌ
الإغراق يف املديح  ،وال�سالم.
ح�سني ح�سن العبديل
ق�سم اللغات الأوروبية و�آدابها

�إع������ل������ان
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ل�����������ق�����������اء

�صحيفة �أخبار اجلامعة تلتقي الأ�ستاذة �إينا�س خري الـله الفائزة بجائزة زين
عن م�شروع يهدف �إىل خدمة حجاج بيت اللـه احلرام
�أجرت اللقاء � :أ .نوال عبد اهلل �أحمد
�شطر الطالبات
ح�صلت الأ���س��ت��اذة �إينا�س خ�ير اهلل املعيدة بكلية
احلا�سبات وتقنية املعلومات (ق�سم تقنية املعلومات)
على �أحد املراكز الثالث يف م�سابقة “�أفكار جديدة
لعامل جميل” والتي نظمتها حا�ضنات الأعمال التابعة
ملنظومة الأعمال واملعرفة باجلامعة ،بالتعاون مع
�شركة االت�صاالت املتنقلة ال�سعودية( زي��ن) ،وهي
عبارة عن جائزة مالية بالإ�ضافة �إىل تبني ال�شركة
لأفكارها املميزة ومتويل حتويلها �إىل م�شروعات
تفيد املجتمع .ويف هذا الإطار التقت �صحيفة �أخبار
اجلامعة بالأ�ستاذة �إينا�س خري اهلل ،وجرى احلوار
معها على النحو التايل:
�أو ًال نبارك لك ح�صولك على اجلائزة ون�س�أل اهلل العلي القدير
�أن ال تكون الأخرية ،ونحب �أن حتدثينا عن فكرتك.
بارك اهلل يف اجلميع و�إن�شاء اهلل لن تكون الأخرية
وهذه نبذة عن الفكرة :نالحظ م�ؤخر ًا تطور ًا كبري ًا
يف عامل االت�صاالت ب�شكل عام وا�ستخدام اخلدمات
ذات القيمة امل�ضافة( )Value Added Services
ب�شكل خا�ص و التي من �ش�أنها �أن تعظم اال�ستفادة من
الهواتف املتنقلة لتتعدى كونها و�سيلة ات�صال عادية
وت�صبح �أداة ات�صال وترفية تقدم حزم متنوعة من
اخلدمات ال�ضرورية يف حياة امل�شرتكني اليومية .وعلى
�صعيد احلياة الدينية واالجتماعية ي��زور اململكة
العربية ال�سعودية كل عام ماليني امل�سلمني من خمتلف

والعمرة .وقد �أخترب ليكون
�أرجاء العامل لأداء فري�ضة احلج
��م
ك
��
ح
��
ت
��
ل
��ا
ب
ي��ه��ت��م
امل�������ش���روع
تطبيق ويب وذلك ملا تتمتع
وال��ع��م��رة ،وع��ل��ي��ه ف���ان حكومة
اململكة العربية ال�سعودية ت�سخر و�إدارة قاعدة بيانات احلجاج ب���ه ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���وي���ب من
�سهولة اال�ستخدام و�سرعة
طاقاتها الب�شرية واملادية لتوفري واملعتمرين مركزيا
الو�صول للمعلومة م��ن �أي
احتياجات احلجيج حتى يتمكنوا
م��وق��ع يف ال��ع��امل .ويخدم
من �إمتام �شعرية احلج يف جو مفعم
بالطم�أنينة وامل�شاعر الإميانية ،امل�شروع ي�ساعد يف مراقبة وتتبع النظام �سبعة قوائم �أ�سا�سية
حيث يتيح عمليات البحث
وحتتل
الرعاية ال�صحية طليعة �سري حافالت احلجاج
والبحث املتقدم ،الإ�ضافة،
االهتمامات.
التعديل،احلذف ،وت�صدير
ويف ����ض���وء م���ا ���س��ب��ق ت��ب��ل��ورت
البيانات لربنامج Excel
ف��ك��رة امل�����ش��روع امل�سمى  ب  lPiامل�����ش��روع ميكن م��ن تتبع حالة
 ،لكل قائمة م��ن القوائم
 grim Healthcare Systemاحلجاج ال�صحية
التالية :احل��االت الطبية
 )(PHSوينفذ من خالل تكامل
الطارئة ،امل��راك��ز الطبية،
تطبيقني �أ���س��ا���س��ي�ين :تطبيق
احلجاج ،احلجاج ،ال�سجل الطبي للحجاج،
جمموعات
ِ
الويب وتطبيق على احلا�سبات املتنقلة ،بالإ�ضافة
اجلن�سيات ،م�ستخدمو النظام.
�إىل قواعد البيانات وخدمات الـ .SMS
ما �أب��رز تطبيقات هذا امل�شروع ،وما الفوائد التي ميكن �أن
يحققها؟
�أبرز تطبيقات امل�شروع ميكن �إجمالها يف ثالث حماور
رئي�سية:
التطبيق الأول :تطبيق ال�شبكة العنكبويتة (Web
:)Application

يهتم بالتحكم و�إدارة ق��اع��دة ب��ي��ان��ات احلجاج
واملعتمرين مركزي ًا و ي�ستخدم من قبل م�ؤ�س�سات احلج

التطبيق الثاين :تطبيق احلا�سبات املتنقلة(Mobile
:)Application

هذا التطبيق ي�ستخدم قاعدة بيانات حملية على
نف�س احل��ا���س��ب املتنقل ومي��ك��ن ت�سميتها بقاعدة
البيانات املتنقلة �أو املحلية ،وذلك لأداء العمليات
�سواء يف حالة ارتباطه بقاعدة البيانات املركزية �أو
عدمها .وتتلخ�ص التحديات الرئي�سية التي يعاجلها
ه��ذا التطبيق يف التايل :ت�صميم قاعدة البيانات
املحلية�،إدارة العمليات� ،إج��راء العمليات يف حالة
توفر االت�صال مع اخلادم الأ�سا�سي البعيد و كذلك يف

حال عدم توفره  ،و�أخريا ا�ستن�ساخ البيانات ومتاثلها
بني احلا�سبات املتنقلة واحلا�سب امل��رك��زي .ويتيح
النظام العمليات التالية :البحث والبحث املتقدم عن
احلجاج �أو املعتمرين ،اختيار حاج �أو معتمر وعر�ض
ك�لا م��ن :املعلومات الأ�سا�سية ،ال��ت��اري��خ الطبي و
الأمرا�ض املزمنة  ،واحلاالت الطبية الطارئة ،حذف
�أو �إ�ضافة �أو تعديل احلاالت الطبية الطارئة للحاج
�أو املعتمر املختار م�سبق ًا ،متاثل وا�ستن�ساخ البيانات
بني احلا�سب املتنقل واحلا�سب املركزي.
التطبيق الثالث :خدمات الـ :SMS
ت�شتمل على العديد من اخلدمات ومنها على �سبيل
املثال :خدمة حتديد املوقع للحافالت بهدف مراقبة
خط �سريها �أو �إر�شادها يف حالة ال�ضياع �أو الزحام
وحتديد خط �سري بديل �إذا تطلب الأم���ر .خدمة
االطمئنان على �صحة احل��اج �أو املعتمر وحالته
املر�ضية .بالإ�ضافة �إىل خدمة الوعظ والإر�شاد و
حتديد الن�سك .وينتظر من هذا امل�شروع �أن يحقق
جناح ًا كبري ًا يف امل�ستقبل القريب بحول اهلل ،و�أن
ينعك�س بالفائدة على املجتمع.
كلمة �أخرية:
�أمتنى لهذا التعاون بني اجلامعة و�شركات القطاع
اخلا�ص �أن يثمر عن مزيد من االخرتاعات التي تفيد
املجتمع وحتقق الهدف ال��ذي �أن�شئت من �أجله مثل
هذه اجلوائز.

اع���������ل��������ان
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اجلامعة تنظم امل�ؤمتر الثامن
للجمعية ال�سعودية لأمرا�ض الدم

برعاية معايل مدير اجلامعة
تكرمي الفائزين بجوائز التميز يف البحث العلمي
برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب نظمت
اجلامعة ممثلة يف عمادة البحث العلمي حفل تكرمي الفائزين بجوائز
التميز يف البحث العلمي من �أع�ضاء هيئة التدري�س لعام 1430-1429ه��ـ ،
بح�ضور عدد من وكالء اجلامعة وعمداء الكليات

يرعى معايل مدير اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
���ص��ادق طيب امل���ؤمت��ر الثامن
للجمعية العلمية ال�سعودية
لأمرا�ض ال��دم وال��ذي �سيقام
بفندق ال��ك��راون ب�لازا خالل
الفرتة من  30-29ذو احلجة
 1430امل����واف����ق -17-16
دي�سمرب 2009م.

و�أو�ضح عميد البحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن عبدالعزيز الرتكي
�أن اجلامعة منحت �أربعة جوائز للتميز وه��ي :جائزة �أف�ضل باحث على
م�ستوى اجلامعة ،وجائزة �أف�ضل كلية يف جمال البحث العلمي ،وجائزة الن�شر
العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جملة علمية متخ�ص�صة ،وجائزة �إحراز
اجلوائز الدولية .

و�أو����ض���ح عميد كلية الطب
الأ�ستاذ الدكتور حممود بن �شاهني الأح��ول �أن امل�ؤمتر �سيناق�ش 18
ورقة عمل تغطي �آخر امل�ستجدات العلمية يف جمال �أمرا�ض وتخرث الدم
و�أمرا�ض الدم اخلبيثة وم�شتقاته.

و�أ�ضاف �أن اجلامعات تعترب م�ؤ�س�سات �إب��داع علمي ومنارات �إ�شعاع متجدد
للفكر واملعرفة كما �أنها �أهم حمركات تقدم ورقي املجتمعات وال�شعوب يف
ع�صر املعرفة من خالل ما تقوم به من ن�شاطات علمية وما تنتجه من بحوث
علمية مبتكرة  .و�أ�شار الأ�ستاذ الدكتور يو�سف الرتكي �إىل �أن اجلامعات كلما
ات�سمت بالع�صرية واحلداثة واملبادرة كلما ازداد عطاءها يف حتقيق ازدهار
املجتمع وتطوره �إىل جانب الإ�سهام يف رقي العلوم واملعارف  .و�شدد على �أن
من �أهم �أدوار اجلامعات العناية بالبحث العلمي ملا له من �أهمية حيوية يف
حتول اجلامعات �إىل جامعات بحثية ،كما �أن اجلامعات �أ�صبحت ت�صنف عاملي ًا
وفق ًا ملقدار وجودة ما تقوم به وتن�شره من �أبحاث علمية وما حتوز عليه من
جوائز ،وما تقدمه من ابتكارات و�إبداعات علمية .

جامعة بت�سربغ متنح الدكتورة ليلى
باهمام جائزة الإبداع

و�أ�ضاف �أن وزارة التعليم العايل حتت على �إتباع املعايري العاملية املعمول
بها وان تدخل اجلامعات املناف�سة بني اجلامعات العاملية من خالل التميز
واالبتكار يف البحوث العلمية وخمرجاتها والتي يقدمها ويقوم بجانب
رئي�سي فيها طلبة الدرا�سات العليا حيث ميثلون القيمة املحورية ومنابع
العطاء العلمي والبحثي يف اجلامعات وامل�ساهمة يف دفع اجلامعة لالنطالق
نحو التميز العلمي والبحثي .

و�سي�شهد امل�ؤمتر م�شاركة نخبة متميزة من املتحدثني والأ�ساتذة يف جمال
طب �أمرا�ض الدم من داخل اململكة وخارجها ،ومن املتوقع �أن ي�صل عدد
احل�ضور �إىل �أكرث من  500طبيب و�أخ�صائي يف جمال �أمرا�ض الدم .

م��ن��ح��ت ج��ام��ع��ة بت�سربغ
ب����والي����ة ب��ن�����س��ل��ف��ي��ن��ي��ا يف
الواليات املتحدة الأمريكية
ال��دك��ت��ورة ليلى ب��ن �أحمد
ب��اه��م��ام م��ن ق�سم العالج
ال��ت��ح��ف��ظ��ي ب�����ش��ع��ب��ة ع�لاج
ج��ذور ول��ب الأ�سنان بكلية
ط���ب الأ����س���ن���ان باجلامعة
جائزة الإبداع نظري امل�شروع
الذي قدمته يف نهاية دورة
ال��ت��ف��ك�ير الإب���داع���ي وح��ل
امل�شكالت واتخاذ القرار.

وبني عميد البحث العلمي �أن اجلامعة �أدركت �أهمية وقيمة طلبة الدرا�سات
العليا بها يف اجلامعة وعملت على توفري كافة املتطلبات والو�سائل الالزمة
لبناء قدراتهم وت�شجعيهم لتزداد اجنازاتهم وخا�صة البحثية .و�أو�ضح
الإدارة العليا باجلامعة حر�صت على املبادرة بالإعالن عن عدد من جوائز
التميز يف جم��ال البحث العلمي لطلبة الدرا�سات العليا بهدف التقدير
وت�شجيع زمالئهم على االقتداء بهم وتتبع خطاهم من �أجل خلق تناف�سية
ارتقاء بذاتهم وجامعتهم وجمتمعهم .
التميز املحمود
ً

يذكر �أن اجلامعة تقوم بتقدمي دورات داخل وخارج اململكة لأع�ضاء هيئة
التدري�س وذلك لزيادة خرباتهم العلمية والعملية.

د .عبد اللـه ترك�ستانــي متحـدث
رئي�سي فــي نــدوة امل�ستقبـــل
االقت�صادي لل�شرق الأو�سط باليابان
ت���ل���ق���ى ال����دك����ت����ور
ع�����ب�����داهلل ق���رب���ان
ت��رك�����س��ت��اين م��دي��ر
م�����رك�����ز �أب�����ح�����اث
االقت�صاد الإ�سالمي
دع�����وة م���ن جامعة
ك��ان�����س��اي اليابانية
للم�شاركة يف ن��دوة
حول امل�ستقبل االقت�صادي لل�شرق الأو�سط واململكة العربية
ال�سعودية وق��د �شارك الدكتور عبداهلل قربان ترك�ستاين
يف الندوة كمتحدث رئي�سي يف الندوة التي افتتحها �سعادة
�سفري خادم احلرمني ال�شريفني بطوكيو الدكتور عبدالعزيز
ترك�ستاين بجامعة كان�ساي وذل��ك ي��وم ال�سبت /11/ 11
1430ه���ـ امل��واف��ق 2009 /10/31م ويف كلمته ب�ين �سعادة
الدكتور ع��ب��داهلل ق��رب��ان ترك�ستاين دور اململكة العربية
ال�سعودية الرائد يف �صناعة التمويل الإ�سالمي كما �أ�شار �إىل
املهمة التي تقوم بها جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف مركز
�أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي يف خدمة االقت�صاد الإ�سالمي على
امل�ستويني الأكادميي البحثي والعملي التطبيقي ورحب بتعاون
م�شرتك بني اجلامعتني.

م����ت����اب����ع����ات

يذكر �أن اجلوائز الأربعة التي متنحها اجلامعة للفائزين وهي جائزة �أف�ضل
باحث باجلامعة والتي متنح �سنوي ًا للباحث املتميز من بني �أع�ضاء هيئة
التدري�س وتهدف هذه اجلائزة �إىل تفعيل املناخ البحثي املتميز والرقي
بالعملية التعليمية واملعرفة الإن�سانية وا�ست�شراف ق�ضايا املجتمع والإبداع
يف حلها وتبلغ قيمة اجلائزة ع�شرون �ألف ريال و�شهادة تقدير و�إعالن ا�سمه
يف مبنى الإدارة العليا باجلامعة � .أما اجلائزة الثانية للتميز فهي جائزة

�إ�سرتاتيجية جديدة لكر�سي ال�شيخ
العمـــودي ل�سرطان الثدي

�أف�ضل كلية يف جمال البحث العلمي وتهدف �إىل االرتقاء بن�شاطات البحث
العلمي وعبور اجلامعة �إىل م�ستويات �أعلى من التميز البحثي لتكون بني
م�صاف اجلامعات البحثية املتميزة وامل�صنفة عامليا وامل�ساعدة يف زيادة
فعالية وخمرجات منظومة البحث العلمي عن طريق املبادرة بتكرمي وتقدير
وت�شجيع الكليات على اال�ستمرارية واملبادرة �إىل الإبداع واالبتكار والتميز
العلمي والبحثي ومتنح اجلائزة للكلية التي ح�صلت على �أكرب عدد من اجلوائز
والن�شاطات البحثية املتميزة خالل العام وفقا للآليات واملعايري التي �أقرتها
الأمانة العامة للجائزة مثل الأوراق املن�شورة بدوريات عاملية م�صنفة وعدد
براءات االخرتاع وعدد اجلوائز الدولية وجائزة �أف�ضل باحث باجلامعة
وعدد البحوث املمولة من خارج اجلامعة وتبلغ قيمة اجلائزة مائة �ألف.
�أم��ا اجلائزة الرابعة التي متنحها اجلامعة فهي جائزة �إح��راز اجلوائز
الدولية ومتنح لأع�ضاء هيئة التدري�س ممن مت تكرميهم وتقدريهم عامليا
اعرتافا بجهودهم واجنازاتهم العلمية ومتنح هذه اجلائزة للفائز املنفرد
وت��وزع بالت�ساوي يف حالة ا���ش�تراك �أك�ثر من فائز يف اجل��ائ��زة الدولية
واجلائزة عبارة عن مكافاة مالية تقدر قيمتها ح�سب قيمة اجلائزة الدولية
املمنوحة .
يذكر �أن عمادة البحث العلمي باجلامعة �أن�شئت عام 1427هـ  كمرجعية
بحثية �أكادميية تعنى ب���إدارة وتقومي البحوث واال�ست�شارات والدرا�سات
وت�سعى �إىل توظيـــف وتنمية وتعميق قدرات اجلامعة البحثية واال�ست�شارية
والإ�شرافية ،وقد مرت بعدة مراحل �إذ �أ�سنــــــــدت مهمة البحــــث العلمـــي
ملجل�س البحث العلمي خالل الفرتة ما بني عامي 1408ه��ـ و 1418ه��ـ .ثم
مت �إن�شاء معهد البحوث واال�ست�شارات عام 1418هـ ليتوىل الإ�شراف على
اال�ست�شارات اخلارجية ،ويف عام 1425هـ تــــــم �إلغاء جمل�س البحث العلمي
و�أنيطت مهامه ملعهد البحوث واال�ست�شارات ،ثم يف عام 1427ه��ـ مت �إن�شاء
عمادة البحــث العلمي بالإ�ضافــة �إىل معهد البحـــوث واال�ست�شـــــارات ،
لتتوىل العمــــادة النا�شئة مهمة �إدارة وتطوير �صناعة املعرفة باجلامعة.

معايل مدير اجلامعـــة ي�شكر
ال�شيـــخ العمـــودي
بعث معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب خطاب
�شكر لل�شيخ حممد ح�سني علي العمودي رد ًا على رغبته يف �إن�شاء مركز
متيز �سرطان الثدي وموافقته لدعم وجتهيز امل�شروع مببلغ خم�سة ع�شر
مليون ريال .
وقد �أو�ضح معاليه �أن هذا ال�سخاء والبذل لي�س بغريب منه وخا�صة �إذا
تعلق الأمر بالعلم وجماالته �سائ ًال املوىل �سبحانه وتعاىل �أن يجزيه خري
اجلزاء و�أن ينتفع املجتمع بذلك املركز.

�أقامت اجلامعة ممثلة يف كر�سي ال�شيخ حممد ح�سني العمودي ل�سرطان الثدي يوم ًا
خا�ص ًا لرفع ن�سبة الوعي بني العاملني يف القطاع الطبي ،وهي �إ�سرتاتيجية جديدة
يتبناها الكر�سي العلمي.
و�أو�ضحت الدكتورة �سامية العمودي �أن هذه الإ�سرتاتيجية التي يتبناها الكر�سي
ت�أتي بعد بحث على م�ستوى مقدمي الرعاية ال�صحية حيث وجد �أن هناك ق�صور ًا
يف تبني ثقافة الفح�ص املبكر ،وكذلك يف القيام بفح�ص الثدي ،مما جعلنا نركز
على اجليل اجليد من الطلبة والطالبات يف كلية الطب لأنهم هم �أطباء الغد ،وقد
قام �سعادة وكيل اجلامعة الدكتور عدنان املزروع يرافقه �سعادة وكيل كلية الطب
الأ�ستاذ الدكتور ح�سن الزهراين والدكتور خالد النوري بزيارة ملوقع الن�شاط مع
وفد من بولندا كان يف زيارة للجامعة وقد �أبدى الوفد �إعجابه بهذه اجلهود ووجهوا
دعوة للدكتورة �سامية العمودي للقيام ب�إعطاء حما�ضرات يف جامعة بولندا.

اللقــاء التعــريفــي ببــرامــج مركــز
ّ
بيــدي باجلـــامعـــة
�صنــع
برعاية عميدة �شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبد اهلل النعيم
بيدي للم�شاريع
�أطلقت اجلامعة فعاليات وبرامج ون�شاطات مركز �صنع
ّ
ال�صغرية بعنوان “م�شروع جماين “ وذلك يوم االثنني 1430-11-21هـ
مب�سرح �شطر الطالبات باجلامعة.
تهدف الربامج للتعريف مباهية الن�شاطات التي يقوم بها مركز �صنع
بيدي ,والتي تتيح جلميع طالبات اجلامعة والفروع التابعة لها تقدمي
مقرتحاتهن وامل�شاركة يف الربامج والن�شاطات جمان ًا.

اع���������ل��������ان

ال�سبت 1430/11/26هـ
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تتقدم �صحيفة

بالتهنئة اخلال�صة
لكلية الهند�سة
وملن�سوبي اجلامعة كافة
وملعايل مدير اجلامعة
�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
مبنا�سبة ح�صول كلية الهند�سة على االعتماد الأكادميي العاملي

ك�أول كلية على م�ستوى اململكة حتقق هذا الإجناز
مع متنياتنا لها مبزيد من التوفيق والنجاح
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توقيع اتفاقية تعاون بني اجلامعة واملجل�س البلدي

الأخيـــرة

�إجـــــازة قــــلــــم

التعـــاون العلمـــي بني جـــامعـــة املــ�ؤ�س�س
وجـــامعـــة امللك عبـــد اللـــه

�ضمن �سعي اجلامعة نحو حتقيق الريادة يف التنمية
من خ�لال االبتكار والتميز بهدف التوا�صل العلمي
والبحثي خلدمة املجتمع ،مت توقيع اتفاقية تعاون
بني كلية ت�صاميم البيئة وميثلها معايل مدير اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب واملجل�س البلدي
مبحافظة جدة وميثله رئي�س املجل�س الأ�ستاذ الدكتور
ط��ارق بن علي فدعق وبح�ضور عميد كلية ت�صاميم
البيئة الدكتور عمرو بن عبد الرحمن طيبة وذلك ظهر
يوم الأربعاء 1430/11/2هـ املوافق 2009/10/21م.
وقد اتفق الطرفان عل تفعيل التعاون ب�ش�أن التدريب
العملي لطالب كلية ت�صاميم البيئة وحتفيز العمل
على �أبحاث علمية من�صبة على الق�ضايا العمرانية
والتخطيطية بالإ�ضافة �إىل دعم وتوجيه م�شروعات
التخرج للطالب بحيث تلبي متطلبات العمران وكذلك
الرتويج للأن�شطة الأكادميية ،وت�شجيع �سبل التكامل

الدكتور زيني بنجر عميدا
لكلية ال�صيدلة باجلامعة
�أ�����ص����در م��ع��ايل
ال��دك��ت��ور خالد
ب����������ن حم����م����د
العنقري وزي��ر
التعليم العايل
ق�����رار ًا بتعيني
ال��دك��ت��ور زيني
ب����������ن حم����م����د
ب��ن��ج��ر ع��م��ي��د ًا
لكلية ال�صيدلة
باجلامعة.
وق��د ع�بر ال��دك��ت��ور زي��ن��ي بنجر ع��ن ب��ال��غ �شكره
وتقديره ملعايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد
بن حممد العنقري ،ومعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب على ه��ذه الثقة
الكرمية� ،سائ ً
ال اهلل تعاىل �أن يعينه على خدمة
م�سرية التعليم العايل وخدمة اجلامعة من خالل
كلية ال�صيدلة .

فيما بني امل�شاريع واخل��دم��ات والإمكانيات العلمية
والبحثية للكلية واخلدمات االحرتافية لبيوت اخلربة
مبختلف تخ�ص�صاتها والتابعة ملنظومة الأع��م��ال
باجلامعة ح�سب اح��ت��ي��اج��ات وطبيعة امل�شروعات
املطروحة.
وقد �أكد رئي�س املجل�س البلدي مبحافظة جدة الأ�ستاذ
الدكتور ط��ارق بن علي فدعق �أن املجال�س البلدية
تفتقد للدعم الفني وا�ستثنى من ذلك املجل�س البلدي
مبحافظة ج��دة وال��ذي يتميز بالدعم ال��ذي تقدمه
جامعة امللك عبد العزيز منذ �سنوات م�ضت  ،م�ضيف ًا �أن
االتفاقية التي �أبرمت هي الأوىل من نوعها  ،متمني ًا
من جميع اجلامعات �أن ت�سري على نهج جامعة امل�ؤ�س�س
كما قدم �شكره ملعايل مدير اجلامعة على الدعم الفني
للمجل�س البلدي الذي �سيعزز �إمكانية حتقيق الأهداف
املن�شودة .

ملتقى الإنتاج الأكادميي
اخلام�س باجلامعة

عقد مركز تطوير التعليم اجلامعي ب�شطر الطالبات
باجلامعة ملتقى الإنتاج الأكادميي اخلام�س وذلك يوم
الأربعاء 1430/11/23ه��ـ وذلك بقاعة االحتفاالت
ومركز امل�ؤمترات.
و�أو�ضحت نائبة مركز تطوير التعليم اجلامعي د .فاتن
بنت عبداهلل الربيكان �أن امللتقى يعمل على تنفيذ
ر�ؤية مهمة و�أ�سا�سية �إذ �إنه امللتقى الرائد يف ت�شجيع
وتطوير عملية البحث العلمي على م�ستوى اجلامعات
وقطاعات التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية .
و�أ�شارت �إىل �أن ر�سالة امللتقى تكمن يف ت�شجيع و�إثراء
ن�شاط البحث العلمي ومواكبة التطور التقني مبا يعزز
ر�ؤية ر�سالة اجلامعة بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع البحث
العلمي لع�ضوات هيئة التدري�س باجلامعات مما ي�ساعد
على تطويرهن وتنميتهن وتهيئة البيئة العلمية
والثقافية واالجتماعية لع�ضوات هيئة التدري�س
داخ��ل اجلامعة احلا�صالت على ب���راءات االخ�تراع
وت��ب��ادل ون��ق��ل خ�برات��ه��ن م��ع ب��اق��ي ع�����ض��وات هيئة
التدري�س بالكليات املختلفة يف اجلامعة والتوا�صل مع
اجلهات الرتبوية املماثلة داخل اململكة.

اتفاقية بني اجلامعة وال�شركة العاملية للتعليم والتدريب
وجودهم واقامتهم – يف املناطق  -وذلك كي ال يتكبدوا
م�شقة ال�سفر والإقامة يف مدينة جدة.

يف �إطار �سعيها لتوفري �أف�ضل اخلدمات لطالبها و ب�أعلى
و�أحدث �أ�ساليب التقنية قامت اجلامعة ممثلة يف �سعادة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي بتوقيع اتفاقية مع ال�شركة
العاملية للتعليم والتدريب ممثلة يف �سعادة مدير ال�شركة
للمنطقة الغربية الأ�ستاذ رمزي بن �سعد الغامدي.

وبذلك تكون اجلامعة قد وف��رت على طالبها الوقت
واجلهد و�أمنت لهم اجلو املنا�سب للدرا�سة من خالل
تذليل �أي �صعوبات اجتماعية و�أ�سرية تواجههم .

وتهدف االتفاقية �إىل �إمكانية عقد اختبارات املناطق
للطالب �سواء لطالب برنامج االنت�ساب �أو طالب برنامج
التعليم عن بعد حيث �ستكون اختباراتهم يف �أماكن

�صرح بذلك �سعادة الدكتور ه�شام بن جميل بردي�سي
عميد التعليم عن بعد ونائب رئي�س اللجنة الإ�شرافية
العليا لربنامج اختبارات االنت�ساب يف مناطق اململكة.

توليد الأفكار ،وحتويل الأفكار
تختلج ال�سعادة يف نف�سي وينب�ض
االب��ت��ك��اري��ة واالخ��ت�راع����ات
قلبي بكل الفخر ،لأن وطني هو
�إىل قيمة اقت�صادية م�ضافة،
املجد يف العلم واحل�ضارة واخلري
والإ�����س����ه����ام الإي����ج����اب����ي يف
والبناء ..وكل يوم مير نتجاوز
امل���ؤ���س�����س��ات البحثية ،ودع��م
يف تقدمنا يف خمتلف املجاالت
االقت�صاد الوطني وزيادة الناجت
العلمية والفكرية واحل�ضارية
الإجمايل ،والإ�سهام يف التحول
والعمرانية ما يزيــد مــن �شهــرة
�إىل جمتمع املعرفة .وبالتايل
ومكانة هذا الوطـــن املعطــاء ..
ف�����إن اجل��ام��ع��ت�ين �ست�شكالن
وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ة م���ن �أه����م امل�شاريع �أ.د /عـدنـان بن حمـزة حممـد زاهــد تكام ًال يف كل النواحي .والقرب
امل��ك��اين بينهما �سيلعب دور ًا
الرائدة و�سوف تكون من �أف�ضل
ً
�إيجابيا يف ك��ل ه��ذا .وق��د مت
املراكز العاملية املهمة للتوظيف
بالفعل توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة امللك
املتميز للبحوث العلمية واالبتكار والإبداع،
عبد العزيز وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم
وهي منارة للإ�شعاع العلمي وقناة من قنوات
والتقنية ت�ضمنت القيم البحثية والتعليم
التوا�صل ب�ين ال�شعوب واحل�����ض��ارات يلتقي
العايل وتطوير التقنية يف جم��االت العلوم
يف رحابها العلماء من �شتى بقاع الأر���ض.
الأ�سا�سية والتطبيقية والهند�سية ،حيث
ومن املتوقع �أن ت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف زيادة
يطمح اجلانبان ت�أ�سي�س عالقة تعاون طويلة
�أع��داد احلا�صلني على ب��راءات االخ�تراع من
املدى يف هذه املجاالت مبا يخدم املجتمع.
�أبناء اململكة العربية ال�سعودية� .إنها بيئة
حمفزة وجاذبة للعلماء املتميزين من خمتلف
ر�سالة �شكر هلل عز وجل ثم مل��والي خادم
�أنحاء اململكة والعامل ،وكذلك ال�ستقطاب
احلرمني ال�شريفني الذي جعل التعليم ب�صفة
ورع��اي��ة الطلبة امل��ب��دع�ين وامل��وه��وب�ين يف
عامة والتعليم العايل ب�صفة خا�صة لي�ستمر
جم��االت ال�صناعات القائمة على املعرفة
يف �أداء علمي عاملي متميز ومي�ضي �ضمن
من ال�سعوديني وغريهم .وهي تقدم برامج
�أهدافه للمزيد من الرفعة والتقدم والنجاح
درا�سات عليا يف املجاالت املرتبطة ب�أحدث
�ضمن م�سئولياته الت�ضامنية ،والتعاون بني
التقنيات التي تخدم التنمية واالقت�صاد
اجلامعتني بد�أ فع ًال وتطمح اجلامعتان �إىل
الوطني .وت�سهم عاملي ًا يف تنمية املعرفة يف
ت�أ�سي�س عالقة تعاون بعيد املدى مبا يخدم
جماالت التقنية احلديثة و�إزكاء روح الإبداع
املجتمع ،بحيث ي�شمل العديد من املجاالت
وال��ت��ح��دي ب�ين امل��وه��وب�ين ،وت��رع��ى الأفكار
مثل :عمل �أبحاث م�شرتكة مبا يخدم م�صلحة
الإب��داع��ي��ة واالخ�تراع��ات وترجمتها �إىل
الطرفني وي�صب يف خدمة املجتمع ،وتبادل
م�شاريع اقت�صادية ،وحتقق م�شاركة فاعلة
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وحتفيز خريجي
وم�ستدامة مع القطاع الأهلي.
جامعة امل��ل��ك عبد العزيز على االلتحاق
بجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية يف
ولأن الوطن واح��د  ..والطموح واح��د ..
برامج الدرا�سات العليا ،و�إج���راء الأبحاث
والإجناز واحد والتعاون والت�آزر مع اجلامعات
العلمية ،والبدء يف �إج��راء �أبحاث متعلقة
هو مبد�أ حم�سو�س نهدف من جرائه املزيد من
بتخ�ص�صات علوم البحار وخا�صة ما يتعلق
التنمية العلمية والفكرية والإن�سانية العاملية
ببيئة البحر الأحمر بالتعاون مع اجلهات
تقدم جامعــة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية
املحلية والعاملية .كما ي�شمل التعاون �أبحاث
منهج ًا علمي ًا يف خمتلف امل��ج��االت الآنية
العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية والهند�سية مبا
املتطورة باملعارف والعلوم وت�شمل املجاالت
يف ذلك التخطيط لإجراء الأبحاث وتنفيذها
امل�ستهدفة يف جامعــــة امللك عبد اهلل للعلوم
وامل�شاركة يف تدعيمها وت��ب��ادل املعلومات
والتقنيـــــة مـــــن �ضمـن ما ت�شمل :تقنية
ودع��وة كل من اجلامعتني اجلامعة الأخرى
النانو (التقنية املتناهية ال�صغر) والتقنية
للم�شاركة يف الأبحاث التي جتريها مع اجلهات
احل��ي��وي��ة وتقنية املعلومات واالت�صاالت
الأخ��رى ،وامل�شاركة يف ا�ستخدام الإمكانات
وتقنية حتلية املياه وتر�شيد ا�ستخدامه.
البحثية ،وم�شاركة الطرفني يف اللقاءات
ويف كل هذه املجاالت وغريها كثري ف�إن لدى
العلمية والتقنية ،وتبادل املعلومات يف جمال
جامعــــة امللك عبد العزيز مراكز متخ�ص�صة
البحث العلمي يف املجاالت امل�شرتكة .وي�أمل
بل مراكز متيز .ومـــن الطبيعي �أن يح�صل
الطرفان �أن ت�ستمر اللقاءات بينهما لتطبيق
تكامل و�شراكة بني اجلامعتني لي�ستفيد كل
بنود مذكرة التفاهم ال�سابق ذكرها من حيث
ط��رف مم��ا عند ال��ط��رف الآخ���ر م��ن �أجهزة
البحث العلمي والتدريب والتعليم ومناق�شة
وخربات ،وبذا يح�صل التكامل بينهما.
�سبل دعم التعاون وو�ضع االقرتاحات حول
ولعل منبع فخرنا بجامعة امللك عبد العزيز
�أب��ح��اث ج��دي��دة ميكن ال��ب��دء فيها ،ون�شر
ا�ستمرار ًا للعطاء العلمي وااللتزام بر�سالتها
الأبحاث و�إلقاء املحا�ضرات وعقد الندوات
والعمل على زي��ادة البذل املتميز �أنها تقوم
واالج��ت��م��اع��ات .ول�سوف تبذل اجلامعتان
بخطة يف �إعداد هيئة التدري�س على االبتعاث
اجل��ه��ود املنا�سبة لتعريف املجتمع العلمي
�إىل اجلامعات املرموقة يف العامل .وحيث �أن
بهما وذل��ك من خالل املطبوعات والندوات
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية ُت�صنف
واملحا�ضرات وامل�ؤمترات .وت�شرتك اجلامعتان
�ضمن هذه اجلامعات ،ف�إنه من الطبيعي �أن
يف ال��ر�ؤي��ة لتحقيق التنمية االقت�صادية
يقع االختيار عليها البتعاث بع�ض املعيدين
للمملكة من خ�لال البحوث والتكنولوجيا،
واملحا�ضرين لتح�ضري املاج�ستري والدكتوراه
كما ت�أمالن الكثري من م�ستقبل هذه ال�شراكة
ع��ل��ى �أي�����دي الأ����س���ات���ذة ال��ع��امل��ي�ين ال��ذي��ن
املثمرة �إذ تتمتع جامعة امللك عبد العزيز
ت�ستقطبهم جامعة امللك عبد اهلل للعلوم
بعالقات وروابط قوية مع املجتمع الأكادميي
والتقنية كل ذلك ا�ستجابة للمزيد من �أ�شكال
ال��دويل �إ�ضافة للخربة التقنية يف العديد
اخلطاب العلمي الذي يت�ضمن الأهداف العامة
من املجاالت مثل العلوم البحرية وعلم املواد
للجامعتني حيث تتوافر عدة �أمور م�شرتكة
وبحوث املياه ،و�ستكر�س بالتعاون مع جامعة
مثل � :إيجاد وا�ستقطاب ورعاية املوهوبني
امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية جهودهما
وامل��ب��دع�ين وال��ب��اح��ث�ين ،ودع���م ال�صناعات
للأبحاث ب�إذن اهلل.
الوطنية ،و�إن�شاء �صناعات جديدة تقوم على
املعرفة ،ودعم منظومة الإبداع والقدرة على
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