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�سمو �أمري منطقة جنران ي�ستقبل معايل مدير اجلامعة
�أخبار اجلامعة:

كلمــة العــدد
�سلطــان الف�ضــل
�أمنــوذج حـي لل�شعب ال�سعـودي

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
جنران مبكتب �سموه معايل مدير اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،يوم
ال�سبت 1430/11/26هـ  ،وقد رحب �سموه
مبعاليه مقدر ًا ما تقوم به جامعة امل�ؤ�س�س
م��ن دور كبري يف جم���االت التعليم العايل
ويف جميع التخ�ص�صات العلمية والأدبية
واملهنية ،م�شيد ًا مبا قدمته جامعة امل�ؤ�س�س
من خدمات كبرية ت�صب يف م�صلحة الوطن،
وما جادت به من كفاءات �أ�سهمت يف التنمية
ال�شاملة يف خمتلف املجاالت.
ومت خ�لال ال��ل��ق��اء �إط�ل�اع �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر م�شعل ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن عبد
ال��ع��زي��ز على م��ا ي�ضمه معهد ال��درا���س��ات
الإ�سرتاتيجية والبحوث يف جامعة امللك
عبدالعزيز وما يقدمه من �سبل للتعاون يف

م�شاركــــــــــات

7-6

ال�سبت 1430/12/25هـ
املـ ــوافــق 2009/12/12م

�إع���داد درا���س��ات لعدة جم��االت يف املنطقة
منها :جم��االت البنية التحتية وامل���وارد
الب�شرية واال�ستثمارية ،وق��د �أك��د معايل

نيابة عن معايل وزير التعليم العايل

معايل مدير اجلامعة يرت�أ�س
اجلل�سة الثانية ملجل�س اجلامعة

مدير اجلامعة ل�سموه ا�ستعداد اجلامعة التام
لتقدمي كل ما لديها من خ�برات و�إمكانات
خلدمة منطقة جنران.

معايل مدير اجلامعة يلتقي
الطالب امل�ستجدين

نيابة عن معايل وزي��ر التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س التعليم
العايل رئي�س املجل�س ،تر�أ�س معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب اجلل�سة الثانية ملجل�س اجلامعة للعام اجلامعي
1431/1430ه������ـ وذل���ك ي��وم الأرب����ع����اء1430/11/23ه����ـ املوافق
 2009/11/11م مببنى الإدارة العليا.
وافتتح معاليه اجلل�سة بحمد اهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني
مرحب ًا بكل من الدكتور زيني بن حممد عبد اهلل بنجر عميد كلية
ال�صيدلة ،و الدكتور من�صور بن عطية ع��ودة احلازمي عميد كلية
العلوم والآداب بخلي�ص ،والدكتور حممد �صالح بن بكر حريري عميد
كلية العلوم والآداب بالكامل ،والدكتور هيثم بن �أحمد زكائي عميد
كلية العلوم الطبية التطبيقية ،متمني ًا للجميع التوفيق وال�سداد،
وتقدم معاليه بال�شكر اجلزيل للعمداء ال�سابقني على ما بذلوه من
جهود �أثناء فرتة عمادتهم.
ح�ضر اجلل�سة كل م��ن� ( :سعادة �أم�ين ع��ام جمل�س التعليم العايل
الدكتور حممد بن عبد العزيز ال�صالح� ،سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية و�أم�ين جمل�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن عبيد اليوبي� ،سعادة وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن
عبداهلل امل��زروع� ،سعادة وكيل اجلامعة للم�شاريع الأ�ستاذ الدكتور
عبداهلل بن عمر بافيل� ،سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد � ،سعادة وكيل اجلامعة
للتطوير الأ�ستاذ الدكتور زهري بن عبد اهلل ح�سني دمنهوري� ،سعادة
وكيل اجلامعة للأعمال والإب��داع املعريف الدكتور �أحمد بن حامد
نقادي ،و�أ�صحاب ال�سعادة عمداء الكليات والعمادات امل�ساندة).
البقية �ص2

لقاء
عقد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ً
مفتوح ًا مع �أبنائه الطالب ،بح�ضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات،
وذل��ك ي��وم الأح���د 1430/11/27ه�����ـ بقاعة االح��ت��ف��االت ومركز
امل�ؤمترات باجلامعة.
ي�أتي اللقاء جري ًا على العادة ال�سنوية بهدف مناق�شة جميع اجلوانب
العلمية والرتبوية ،والتعريف بالن�شاطات التي توفرها اجلامعة
لطالبها ،و�إطالعهم على �أهداف ال�سنة التح�ضريية ومراحل القبول
التف�صيلية وخطوات القبول الذاتي بالإ�ضافة �إىل معايري الت�سكني
بعد ال�سنة التح�ضريية.
وقد رد معاليه على �أ�سئلة وا�ستف�سارات الطالب ،فكان �أحد الأ�سئلة
حول ال�صعوبة التي يجدها بع�ض الطالب يف اللغة الإجنليزية حيث �أكد
معاليه على �أهمية درا�سة ال�سنة التح�ضريية باللغة االجنليزية يف �أغلب
التخ�ص�صات وذلك حتى ال يتعر�ض الطالب للتوقف يف م�شواره الدرا�سي
ال �سيما �أن معظم املواد تعتمد على اللغة الإجنليزية،
البقية �ص2

احل��م��د هلل ال���ذي قي�ض لنا
�أ�سباب االنتماء لأر�ض النبوة
وال��ر���س��االت ،و�آت���ى ملك هذه
ال��ب�لاد والة �أم���ر ا�ستم�سكوا
ب���ال���ق���ر�آن ال���ك���رمي وال�سنة
النبوية املطهرة ،قانون ًا و�شرع ًا
و�سلوك ًا ومنهج ًا للحياة .فعم
الأم��ن واال�ستقرار والرخاء.
وجتلت ال��وح��دة الوطنية يف
�أ�سمى معانيها ،ومت تطبيق
املبد�أ الإلهي للم�ؤمنني (�أطيعوا
اهلل و�أطيعوا الر�سول و�أويل
الأم���ر منكم) ،وذل��ك مدعاة
لأن تكتمل اللوحة الإبداعية
التي تكون مكوناتها من رعاة
عدول و�أمة قومية.
ه��ذه ال�صفات غر�سها امللك
عبدالعزيز (طيب اهلل ثراه)
يف �أب��ن��اء ه��ذه الأم���ة قاطبة
وبخا�صة �أب��ن��ا�ؤه ال�بررة ممن
ت�����س��ن��م��وا ق��ي��ادة ه���ذا البلد
الطاهر� .إىل �أن و�صلت الراية
امل���ظ���ف���رة �إىل ع��ه��د خ���ادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل
عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن عبد
ال��ع��زي��ز ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الدفاع والطريان
املفت�ش العام (حفظهما اهلل).
ويف ال�شهور الأخ�يرة ا�ضطرت
ظروف �صحية قاهرة (�سلطان
اخل�ير) �إىل طلب اال�ست�شفاء
بعون اهلل خ��ارج هذا الوطن،
فكانت ق��ل��وب و�أن��ظ��ار �أبناء
وب���ن���ات ال�����ش��ع��ب ال�����س��ع��ودي
الكرمي حيث كان .مب�شاعرهم
الفيا�ضة وب�صادق دعواتهم
ل�سموه ب���أن يعود عاج ًال �إىل
ً
راف�ل�ا يف حلل
�أر����ض ال��وط��ن
ال�����ص��ح��ة و�أردي�����ة العافية.
فللدعاء ف�ضل عظيم يف مثل
هذه احلاالت.
�إن �سلطان الف�ضل �أمنوذج حي
لل�شعب ال�سعودي فقد اجتمعت
ف��ي��ه �أن�������واع ال��ب�ر و����ض���روب

�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب

ال��ك��م��االت الت�صافه ب�صفات
الكمال� :صرباً ،وحلم ًا ،وعفة،
و�شجاعة ،وم���روءة ،و�صائب
ر�أي ،و�إب����اء �ضيم ،و�إغ��اث��ة
ملهوف ...
ولو حاولنا �سرد �صفاته العالية
لنفذ املداد قبل �أن تنفذ هذه
ال�صفات العالية ،فنف�س �سموه
الكرمي نف�س �سماوية علوية،
وم��ث��ل ه���ذه ال��ن��ف�����س حتر�ص
ع��ل��ى اك��ت�����س��اب الف�ضائل من
خالل عمق الإميان والتوحيد
واال�ستقامة ،ورفعة الأخالق،
ون�صرة احل��ق ،فقد ب�شر اهلل
ت��ع��اىل م��ث��ل ه�����ؤالء بقوله:
(ن��ح��ن �أول��ي��ا�ؤك��م يف احلياة
الدنيا ويف الآخ����رة) ،وكفى
بذلك توفيق ًا.
���ص��اح��ب ال�����س��م��و� :سلطان
الف�ضل واخلري ،البالد ه�ضابها
و���ش��ع��اب��ه��ا ،وم��دن��ه��ا وق��راه��ا،
وبدوها وح�ضرها ،وقبل ذلك
�إن�سانها الأ���ص��ي��ل ،تعتورهم
فرحة غامرة و�سعادة عامرة
مب��ق��دم �سموكم ال��ك��رمي �إىل
�أر���ض الوطن� .أدام اهلل على
�سموكم نعمة العافية و�ألب�سكم
رداء الف�ضل ،و�أغ���دق عليكم
بنعمة ح��ب ال��ن��ا���س ،وذلكم
ف�ضل من اهلل.
و�أه���ن���ئ ك���ل �أف�����راد ال�شعب
ال�سعودي بهذه العودة.

مدير اجلامعة
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ال�سبت 1430/12/25هـ

اجلل�ســــة الثانيـــــة
ملجـــل�س اجلامعـــــة

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

تتمة �ص1
وبعد الإطالع على جدول �أعمال اجلل�سة اتخذ املجل�س القرارات املنا�سبة
ومنها :
1 .1التو�صية ب�إن�شاء مركز امللك عبد اهلل للأبحاث النووية ال�سلمية.
 2 .2التو�صية ب�إن�شاء معهد اللغة العربية للناطقني بغريها.

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

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

 3 .3امل��واف��ق��ة ع��ل��ى خ��ط��ة ال��ن�����ش��اط ال��ط�لاب��ي ال�لام��ن��ه��ج��ي للعام
اجلامعي1431/1430هـ
� 4 .4إق��رار برنامج املاج�ستري بق�سم العمارة بكلية ت�صاميم البيئة
باملقررات الدرا�سية والر�سالة ,وباملقررات الدرا�سية وامل�شروع
البحثي.
�5 .5إق��رار برنامج املاج�ستري املهني يف الرتجمة باملقررات الدرا�سية
وامل�شروع البحثي املقدم من ق�سم اللغات الأوربية و�آدابها بكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية.
6 .6املوافقة على قواعد برامج الدرا�سات العليا باجلامعة ب�أ�سلوب
الإ�شراف امل�شرتك للطالب املقدم من عمادة الدرا�سات العليا .
 7 .7اعتماد مناهج كلية العلوم الطبية التطبيقية ملرحلة البكالوريو�س
املحدث لأق�سام الكلية.

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

8 .8املوافقة علي �أعداد طالب وطالبات الدرا�سات العليا املتوقع تخرجهم
خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1431/1430هـ.
9 .9تعيني الدكتور حممد بن على ثفيد الغامدي ع�ضو هيئة التدري�س
بكلية طب الأ�سنان يف ع�ضوية جمل�س عمادة مركز خدمة املجتمع
والتعليم امل�ستمر بد ًال من الدكتور عبد اهلل بن �سعيد �آل م�شيط.
�1010إيفاد ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الرتبية لإعداد املعلمات الدكتورة
�سوزان بنت عبد الرحمن �إ�سماعيل خياط يف مهمة ات�صال علمي
�إىل بريطانيا ملدة عام .

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

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :
الربيد الإلكرتوين :
akhbar@kau.edu.sa

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

�1111إيفاد الدكتورة �إلهام بنت نفي�س �سفيان ع�ضو هيئة التدري�س بكلية
الرتبية لالقت�صاد املنزيل والرتبية الفنية يف مهمة ات�صال علمي
بالواليات الأمريكية املتحدة ملدة عام .
1212منح �إجازة تفرغ علمي لع�ضو هيئة التدري�س بكلية الهند�سة الدكتور
�إبراهيم بن حممد اخل�ضر القا�ضي ملدة عام .
�صرح بذلك وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية و�أم�ين جمل�س اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي.

معـــالــي مديــر اجلـــامعـــة ي�شيـــد
ب�إجنـــاز الدكتـــورة ليلـــى باهمــــام
بعث معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ر�سالة
�شكر للدكتورة ليلى بنت �أحمد �سامل باهمام مبنا�سبة ح�صولها على
جائزة الإبداع من جامعة بت�سربغ بوالية بن�سلفينيا بالواليات املتحدة
الأمريكية على امل�شروع الذي قدمته يف نهاية دورة التفكري الإبداعي
وحل امل�شكالت.
وقد �أو�ضح معاليه �أن اجلائزة مل ت�أت من فراغ و�إمنا عن جدارة وا�ستحقاق
بعد جهد ومثابرة من الدكتورة باهمام التي عرف عنها اجلد واالجتهاد
من �أجل حتقيق طموحاتها العلمية والعملية.

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

دورة لـــذوي االحتيـــاجـــات اخلــا�صــة
�أق�����ام ب��رن��ام��ج رع���اي���ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ي���وم ال�سبت
 1430/11/19هـ بالتعاون مع ق�سم الرتبية اخلا�صة دورت�ين الأوىل
لطالب ومن�سوبي اجلامعة لتعريفهم بفنون التعامل مع ذوي االحتياجات
اخلا�صة والثانية حول تنمية وتطوير مهارات التفكري لدى طالب اجلامعة
من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
افتتح الدورتني �سعادة الدكتور نايف ال��زارع نيابة عن مقدم الربنامج
�سعادة الدكتور �أ�سامة بن ح�سن معاجيني وكيل الكلية للدرا�سات العليا
والبحث العلمي.

املـ ــواف ــق 2009/12/12م

�أخ�������ب�������ار

لقـــــاء الطـــــــالب
تتمة �ص1
ورد ًا ع��ل��ى ����س����ؤال �آخ����ر ح��ول
االعتماد الأكادميي بني معاليه
�أن جامعة امل�ؤ�س�س متكنت من
احل�صول على  36اعتماد ًا �أكادميي ًا
م��و���ض��ح�� ًا �أن ت��ل��ك االع��ت��م��ادات
تقا�س ح�سب معايري معينة منها
املناهج والإمكانيات والأجهزة
وامل��راف��ق حيث يتم تقدميها من
قبل جلنة متخ�ص�صة من اخلارج،
ويف رد على �س�ؤال حول ترتيب
اجلامعات يف العامل �أجاب معاليه
�أن ت��رت��ي��ب اجل��ام��ع��ات يقا�س
بعدد االع��ت��م��ادات الأكادميية
وا�صفا جامعة امل�ؤ�س�س ب�أنها �إن
مل تكن الأوىل فهي لي�ست �أقل
من الأوىل ,ويف رد على ا�ستف�سار
�أحد الطالب عن م�شكلة املواقف
يف اجلامعة وعد معاليه بالوقوف
على امل�شكالت التي تواجههم يف
مواقف ال�سيارات ،م�شري ًا �إىل �أن
اجلامعة تبذل جهد ًا كبري ًا من
�أج��ل االرت��ق��اء ب��ج��ودة املباين،
و�أ����ش���ار معاليه �إىل �أن���ه ميكن
جلميع الطالب التوا�صل مع �إدارة
اجلامعة من خالل �أيقونة ر�سالة
�إىل مدير اجلامعة ،و�سي�صله الرد
على ا�ستف�ساره خالل � 24ساعة.
(ال�سنة التح�ضريية)
م���ن ج��ه��ت��ه ب�ي�ن ���س��ع��ادة وكيل
اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش���ؤون التعليمية
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن
ب���ن ع��ب��ي��د ال��ي��وب��ي �أن ال�سنة
التح�ضريية تعترب مهمة للغاية
وهي التي حتدد ت�سكني الطالب
مو�ضح ًا �أن ال�سنة التح�ضريية
هي جزء من اخلطة الدرا�سية،
ففي حالة جتاوزها يتم حتديد
الكلية التي �سيلتحق بها الطالب،
ومي��ك��ن اعتبار الطالب عندئذ
يف ال�سنة الثانية ،م�شري ًا �إىل �أن
م��ن ف��وائ��د ال�سنة التح�ضريية
�أن���ه���ا ت��ت��ي��ح ل��ل��ط��ال��ب خ��ي��ارات
متعددة ،ففي حالة عدم قبوله

يف تخ�ص�ص معني لأي �سبب من
الأ�سباب يكون لديه البديل يف
تخ�ص�صات �أخرى.
(الن�شاطات الريا�ضية)
و�أو����ض���ح ���س��ع��ادة عميد عمادة
�ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ الدكتور
عبد اهلل بن م�صطفى مهرجي �أن
اجلامعة تتوفر على العديد من
الن�شاطات ،و�ستكون هناك جولة
ميدانية للطالب امل�ستجدين يتم
من خاللها تعريفهم بجميع مرافق
اجلامعة ومنها :مواقع الدرا�سة،
والفعاليات الطالبية مثل� :ألعاب
كرة القدم ،والطائرة ،والتن�س،
وال�سباحة ،وال�سلة ،بالإ�ضافة
�إىل وج���ود الأن��دي��ة الطالبية
مثل :ن��ادي الفرو�سية ،ون��ادي
ال�ت�راث وال��ري��ا���ض��ات البحرية

وال�ب�ري���ة ،ح��ي��ث ي��ك��ون ب�إمكان
الطالب �أن ميثل اجلامعة على
امل�ستويني املحلي والدويل ،و�أ�شار
�سعادته �إىل �أن هناك مطعم ًا
مركزي ًا و�سكن ًا للطالب الذين
ي��ق��ط��ن��ون خ����ارج م��دي��ن��ة ج��دة
بالإ�ضافة �إىل املوا�صالت داخل
احلرم اجلامعي .
(احلذف والإ�ضافة)
و�أف�����اد ع��م��ي��د ع���م���ادة القبول
والت�سجيل الدكتور عبد الفتاح
بن �سليمان امل�شاط �أن العمادة
ت��ق��دم ل��ل��ط�لاب ن��ظ��ام احل���ذف
والإ���ض��اف��ة ب�شكل م��رن بخالف
ال�سنوات املا�ضية مو�ضح ًا �أن
عدد عمليات احلذف والإ�ضافة
يف الف�صل احلايل بلغت �أكرث من
ثالثني �ألف عملية.

بحـــث �سبــل التعـــاون بيـــن اجلـــامعـــة
وجـــامعــــــة �سنغــــافـــورة
ا�ستقبل وكيل اجلامعة للتطوير الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور زه�ير ب��ن عبد اهلل دمنهوري
بقاعة جمل�س اجلامعة وفد ًا علمي ًا من
جامعة �سنغافورة الوطنية()NUS
وذل���ك ���ص��ب��اح ي���وم الأرب���ع���اء امل��واف��ق
1430/11/13ه����ـ  ،وقد تر�أ�س الوفد
ال�سنغافوري الربوفي�سور تان تامي �سوون
نائب عميد التعليم ،ويرافقه الربوفي�سور
ت�شان �سيو هانق م�ساعد عميد الدرا�سات
ال��ع��ل��ي��ا ،وال�بروف��ي�����س��ور ت���ان وي هني
مدير امل�شاريع اخلا�صة بكلية العلوم.
جاءت الزيارة من �أجل مناق�شة �سبل التعاون العلمي والتعليمي بني جامعة امل�ؤ�س�س وجامعة �سنغافورة الوطنية.
عب عن �إعجابه
بعد اللقاء قام الوفد بزيارة مل�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز وكلية الهند�سة وكلية العلوم حيث رّ
مبا يتحقق من جناحات وتقدم يف اجلامعة على جميع امل�ستويات.

�أخ�������ب�������ار

ال�سبت 1430/12/25هـ

املـ ــواف ــق 2009/12/12م

معــالــــي مـــديـــر اجلامـــعـــة:

ت�شكيل جلنة حل�صر �ضحايا كارثة جدة وقفة �أبوية من ملك الإن�سانية
و�صف معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب الأمر امللكي
ال�سامي بت�شكيل جلنة تق�صي احلقائق يف كارثة جدة الأخرية بالوقفة ال�صادقة
من ملك الإن�سانية الذي �أحب �شعبه ليلقى حب �شعبه له  ،واعترب معاليه �أن وقفة
امللك الإن�سان بجوار �أبنائه الذين �أ�صابتهم ال�سيول وقفة الأب مع �أ�سرته و�أبنائه،
ورفع معاليه عظيم ال�شكر واالمتنان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز لتف�ضله ب�إ�صدار �أوامره ب�سرعة �صرف التعوي�ضات للمت�ضررين من
�أمطار و�سيول مدينة جدة و�صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل غريق.
و�أك��د معاليه على �أن هذا الأم��ر لي�س مب�ستغرب من ملك الإن�سانية الذي �شملت
�إن�سانيته ومكرماته امللكية جميع �أرجاء املعمورة ،فخادم احلرمني  -يحفظه اهلل -
هو الأب لأبناء ال�شعب ال�سعودي ،كما �أن �أمره امللكي الكرمي بت�شكيل جلنة خما�سية

برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي �أمري منطقة مكة املكرمة الأمري خالد الفي�صل وذلك
حل�صر ال�شهداء وامل�صابني واخل�سائر وتعوي�ض املت�ضررين هو دليل حكمة و�سداد يف
الر�أي ال ت�صدر �إال عن ملك يعمل دائم ًا و�أبد ًا على �إحقاق احلق والعدل متخذ ًا من
ال�شريعة الإ�سالمية منهج ًا لكل قراراته و�أوامره  ،و�أ�شار معاليه �إىل على ثقة تامة
ب�أن هذه اللجنة والتي ير�أ�سها �سمو �أمري منطقة مكة املكرمة �ستنظر بعني االهتمام
�إىل الأ�ضرار التي حلقت بجامعة امللك عبدالعزيز جراء هذه الكارثة والتي متثلت
يف �إحلاق �أ�ضرار بالغة بالبنية التحتية للجامعة ومراكز التميز يف البحث العلمي
والعديد من كليات ومرافق اجلامعة و�أ�ضاف معاليه �أن اجلامعة �ستعود يف القريب
العاجل �إىل �أف�ضل مما كانت عليه.

تد�شني نظــام �إ�صـــدار ت�أ�شيـــرات اخلـــروج والعـــودة � ً
آليـــا
د�شن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
موقع ًا �إلكرتوني ًا جديد ًا �أطلق عليه (مقيم) وذلك يوم الثالثاء املوافق
1430/11/29هـ بح�ضور �سعادة وكيل اجلامعة الدكتور عدنان بن عبد
اهلل املزروع ووكيل اجلامعة للم�شاريع الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عمر
بافيل.
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�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب ً
عددا من قرارات التجديد والتكليف
والرتقية والتي �شملت :
تعيني الدكتور /عادل بن نايف حممد الأحمدي
وك���ي ً
�ل�ا ل��ل�����ش���ؤون الأك���ادمي���ي���ة وامل��ت��اب��ع��ة بعمادة
الدرا�سات العليا.
تعيني الدكتورة /هناء بنت حممد عبدالرحمن
ج��م��ج��وم وك��ي��ل��ة ع��م��ادة ���ش��ئ��وون ال��ط�لاب ب�شطر
الطالبات
ترقية الدكتور /فهد بن حممد عوين العبود من
وظيفة ا�ستاذ م�ساعد اىل وظيفة ا�ستاذ م�شارك
ترقية الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور /في�صل حممد ح�سني
�صالح امل�����ش��اط م��ن وظيفة �أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك �إىل
وظيفة �أ�ستاذ
جتديد تعيني الدكتورة � /أم��ل بنت عرب �سعيد
ها�شم م�شرفة على ق�سم العلوم ال�سيا�سية بكلية
االقت�صاد والإدارة  -ب�شطر الطالبات
جتديد تكليف الدكتور /حممد بن ها�شم حممد
�أبوخ�شبة بالعمل م��دي ً
��را ع��ام ً��ا ل��ل��إدارة العامة
ل��ل��م��ت��اب��ع��ة وال���رق���اب���ة ال��داخ��ل��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
عمله.
جتديد تكليف الدكتور /حممد بن ح�سني �سعيد
ً
مديرا ملركز التميز البحثي يف
البريوتي بالعمل
تقنية حتلية املياه .

جاء ذلك بعد التن�سيق بني �شركة العلم والإدارة العامة للجوازات ملنح
اجلامعة �صالحية �إ�صدار ت�أ�شريات خروج وعودة و�إلغاء وجتديد جلميع
املقيمني بها.

جت��دي��د تكليف ال��دك��ت��ور� /إب��راه��ي��م ب��ن حممد
ً
م�شرفا على �إدارة تطوير
�إبراهيم جمعة بالعمل
وت��خ��ط��ي��ط امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��وك��ال��ة اجلامعة
للم�شاريع.

و�أو�ضح امل�شرف العام على الإدارة الإلكرتونية الدكتور عدنان بن م�صطفى
البار �أن هذه اخلدمة تعترب�  إ�ضافة جديدة يف جمال الإدارة الإلكرتونية
التي تقدمها جامعة امل�ؤ�س�س رغبة منها يف ت�سهيل وتوفري كافة اخلدمات
ملن�سوبيها .

جت���دي���د ت��ع��ي�ين ال����دك����ت����ورة��� /س��ل��وى ب��ن��ت �سعد
الغالبي وكيلة لكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
ب�شطر الطالبات.

ان�ضمام كلية الأر�صاد للجهات

اجلامعة تنظم ور�شة عمل بعنوان:

تكليف املهند�س /علي بن ح�سني احمد اجليزاين
ب��ال��ع��م��ل م���دي ً
���را مل�����ش��اري��ع ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات بوكالة
اجلامعة للم�شاريع.

امل�ؤهلة لدى الرئا�سة العامة للأر�صاد

دور املتحف اجلامعي يف ن�شر الثقافة يف املجتمع

جتديد تكليف ال��دك��ت��ور /عبدالغني ب��ن حممد
ً
م�شرفا على �إدارة
حمي الدين مليباري بالعمل
التخطيط الإ�سرتاتيجي.

�أعلنت الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة �أن معامل
كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة  ،وامل�سجلة
�ضمن املعامل املركزية يف منظومة الأع��م��ال واملعرفة
باجلامعة� ،أ�صبحت من �ضمن اجلهات امل�ؤهلة لديها يف
جمال الر�صد واملختربات البيئية.
يذكر �أن معامل كلية الأر�صاد امل�سجلة باملعامل املركزية
مبنظمة الأعمال واملعرفة ت�شمل ( :املحطة املتنقلة
لقيا�س �أر�صاد طبقات اجلو العليا ،و حمطة قيا�س جودة
الهواء املتنقلة ،ومعمل تلوث املياه).

اجلامعة ت�شارك يف ندوة حول الزهامير
�شاركت كل من كلية الطب وامل�ست�شفى اجلامعي يف الندوة
الطبية التي� أقامتها جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الزهامير
مبنطقة مكة املكرمة حتت عنوان( :الزهامير ..املر�ض،
املري�ض ،مقدم اخلدمة) يف م�ست�شفى الدكتور عبدالرحمن
بخ�ش ح�ضرها �أكرث من  200مدعو .وقد افتتح الندوة
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الدكتور عبداهلل فدعق الذي
رحب باحل�ضور وقدم عر�ض ًا موجز ًا عن اجلمعية ودورها
يف املجتمع ،ثم ا�ستعر�ضت الدكتورة مها العطار ا�ست�شارية
طب العائلة مب�ست�شفى احلر�س الوطني وم�ست�شفى جامعة
امللك عبدالعزيز ورئي�س اللجنة العلمية يف اجلمعية
م�سببات املر�ض ودواف��ع��ه و�أه��م العوامل امل���ؤث��رة فيه
وكيفية التعامل مع املر�ض واملري�ض من قبل ذويه ،كما
قدمت بع�ض الإح�صاءات اخلا�صة باملر�ض يف اململكة.
و قدم الدكتور ح�سني مليباري ا�ست�شاري طب مخ و�أع�صاب
يف م�ست�شفى جامعة امللك عبدالعزيز �شرح ًا مف� ً
صال حول
احللول التي ت���ؤدي �إىل ت�أخري املر�ض وط��رق الوقاية
منه.

رعى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��ي��د ال��ي��وب��ي
ور����ش���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان دور امل��ت��ح��ف اجلامعي
يف ن�شر م��ف��ه��وم ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��م يف املجتمع
وذل���ك ي��وم االث��ن�ين 1430/11/21ه������ـ بقاعة
االح��ت��ف��االت وم��رك��ز امل����ؤمت���رات ب��اجل��ام��ع��ة .
ب���د�أت الفعاليات ب��ت�لاوة عطره م��ن كتاب اهلل
ال��ك��رمي ث��م كلمة امل�شرف على �إدارة املتاحف
الدكتور علي بن عبد الغني بخ�ش �أو�ضح فيها �أن
املتحف مدر�سة مفتوحة تبعث ر�سالتها احل�سية
واملرئية �إىل العامة يف �شكل ثقافة عامة ومعارف
ومعلومات متخ�ص�صة ،وعليه �أن ي�ضع كل �إمكاناته
يف خدمة املجتمع ،حيث �أن املتاحف التاريخية
والأث��ري��ة والعلمية والفنية منرب للتعريف
بتاريخ اململكة وواجهة ح�ضارية م�شرفة للجزيرة
العربية.
بعد ذلك �ألقى وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
كلمة �أو�ضح فيها �أن اجلامعة ت�سعى لن�شر الثقافة
العلمية والبيئية لي�س فقط لأبنائها بل لكل
�شرائح املجتمع من كل الأع��م��ار والفئات ،و�أن
املتحف اجلامعي ما هو �إال م�ؤ�س�سة علمية تبعث
ر�سالة علمية حقيقية يف �شكل ثقافة عامة
ومعلومات متخ�ص�صة تعر�ض املعلومات واحلقائق
للم�شاهدين ب�أ�سلوب �سهل ومبا�شر �أف�ضل من
الإل��ق��اء والتلقني والبحث يف امل��راج��ع والكتب
املختلفة.
عقب ذلك بد�أت فعاليات الور�شة مبناق�شة خم�سة
حم��اور منها( :دور اجلامعات يف تقدمي ر�سالة

تكليف الدكتورة /فريال بنت خمتار عبدالرحيم
فلمبان م�شرفة على العيادات الطبية بكليات
البنات التابعة للجامعة .
تكليف الأ�ستاذ /عطية اهلل بن هندي بن عطية
ً
مديرا لإدارة البعثات.
اهلل الب�شري بالعمل

املتاحف وامل�ساهمة يف التوا�صل مع �شرائح املجتمع
املختلفة) ،و( دور املتاحف التاريخية يف خدمة
املجتمع ،كما مت ا�ستعرا�ض (�أمناط املتاحف يف
اململكة) و(حتديد �أوليات �إن�شاء متحف علمي
جامعي) ،وحمور بعنوان  (:متحف جامعة امللك
عبد العزيز �آفاق وتطلعات) .
�شارك يف الفعاليات العديد من اجلهات من جامعة
امللك عبد العزيز ،وجامعة امللك �سعود ,و�أم القرى,
وطيبة باملدينة املنورة  ,والطائف  ،بالإ�ضافة
�إىل املتحف الوطني بالريا�ض ،واجلهاز التنفيذي
لل�سياحة بجدة ،ووحدة الآثار واملتاحف بجدة
ومكة ،ومتحف عبد الر�ؤوف خليل ،ومثل اجلهات
كال من الأ�ستاذ الدكتور غازي بن زكي دهلوي،
والدكتور هاين بن زامل مهنا ،والأ�ستاذ يو�سف بن
حممد الكعكي ،والأ�ستاذ الدكتور عو�ض بن علي
الزهراين ،والأ�ستاذ الدكتور خالد بن علي �أبو
اخلري ،والأ�ستاذ يحي بن حممد فادن ،والدكتور
علي بن عبد اهلل بخ�ش والدكتورة �سلوى بن �سعد
الغالبي  ،والدكتور ح�سن بن حمفوظ فلمبان .
ويف اخلتام عقد اجتماع ال�ستخال�ص النتائج
لو�ضع ت�صور ملتحف جامعة امللك عبد العزيز.

تعيني ال��دك��ت��ور /حممد �صالح ب��ن بكر حممد
ً
عميدا لكلية العلوم والآداب مبحافظة
حريري
الكامل.
ت��ك��ل��ي��ف ال����دك����ت����ور /خ���ال���د ب����ن ع����ب����داهلل احمد
ً
رئي�سا لوحدة املبتعثني مبعهد
النفيعي بالعمل
اللغة الإجنليزية ملدة عام .
جتديد تكليف ال��دك��ت��ور /ل���ؤي ب��ن احمد ح�سن
وزان بالعمل نائبا مل��دي��ر م��رك��ز تطوير التعليم
اجلامعي للتطوير .
ت��ع��ي�ين ال���دك���ت���ورة � /إمي�����ان ب��ن��ت حم��م��د �صالح
عبدالرحمن �إ�سماعيل رئي�سة لق�سم التغذية
وعلوم الأطعمه بكلية الرتبية للبنات لالقت�صاد
املنزيل والرتبية الفنية.
تعيني ال��دك��ت��ورة  /ن���دى ب��ن��ت ع��ب��دال��ع��زي��ز حمد
امل��ان��ع م�شرفة على ق�سم اال���س��ك��ان وادارة املنزل
بق�سم االقت�صاد املنزيل – طالبات.
تكليف الدكتور /موفق بن حممد �سعيد حممد
ً
م�شرفا على ق�سم ط��ب الأ���س��رة واملجتمع
طيب
بكلية الطب برابغ.
تعيني الدكتور  /حممد �سعيد بن علي حممد
ً
وكيال لكلية العلوم والآداب لل�ش�ؤون
�سعيد مدر�س
التعليمية مبحافظة الكامل.
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م��ت��اب��ع��ات

انعقــــاد ملتقـــى الإنتـــاج الأكادميـــي اخلـــام�س باجلـــامعـــة
حماور امللتقى

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب عقد مركز تطوير التعليم
اجلامعي ب�شطر الطالبات ملتقى الإنتاج الأكادميي
اخل��ام�����س وذل���ك ي��وم الأرب���ع���اء 1430/11/23ه�����ـ
املوافق 2009/11/11م بقاعة االحتفاالت ومركز
امل�ؤمترات باجلامعة.
بد�أ احلفل بتالوة �آيات بينات من الذكر احلكيم ،ثم
كلمة لنائبة مركز تطوير التعليم اجلامعي الدكتورة
فاتن بنت عبداهلل الربيكان �أو�ضحت من خاللها ر�ؤية
امللتقى والأهداف املرجوة منه باعتباره �أحد امللتقيات
الهادفة �إىل ت�شجيع وتطوير عملية البحث العلمي
على م�ستوى اجلامعات وقطاعات التعليم يف اململكة.
ثم قدمت الدكتورة هناء بنت عبد اهلل النعيم كلمة
ركزت فيها على ر�سالة امللتقى التي 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
ع�ضوات هيئة التدري�س لالنخراط يف البحث العلمي
مما ي�ساعد على تطوير �إمكاناتهم وتنمية قدراتهن،
وتهيئة البيئة العلمية والثقافية واالجتماعية
داخل اجلامعة خا�صة للمهتمات برباءات االخرتاع،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��ب��ادل ون��ق��ل خرباتهن �إىل باقي
ع�����ض��وات هيئة ال��ت��دري�����س بالكليات املختلفة يف
اجلامعة والتوا�صل مع اجلهات الرتبوية املماثلة
داخل اململكة.
عقب ذلك �ألقى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب كلمة �أو�ضح من خاللها �أن
انعقاد هذا امللتقى هو داللة وا�ضحة وم�ؤ�شر �أكيد على

املحـــــــــــــــــــور

�أن امللتقيات ال�سابقة قد �آتت �أكلها ،و�أينعت ثمارها،
فا�ستمرارية امللتقى ي�ؤكد ب�أن العلم واال�شتغال به
بحر بال �ساحل وبئر بال ق��رار وف�ضاء بال حدود،
و�أ�ضاف معاليه �أن الإنتاج الأكادميي ال�سابق قد تطلب
�إب��داع نتاج ه��ذا امللتقى من االجن���ازات الأكادميية
البحثية فكل نتيجة علمية تقود �إىل مزيد من
البحث والتق�صي.
و�أ�ضاف معاليه �أن هذه امل�شاركة العلمية مبا جادت به
القرائحال�صافيةمنعلمغزيروجتاربوافيةوخربات،
هي دواف��ع للأخريات وت�شجيع لهن ب��الإق��دام على
�شحذ الهمم من �أجل اال�ستفادة من قدراتهن الكامنة
بغية �إث��راء احلياة البحثية العلمية يف اجلامعة.
ث��م ق��دم الدكتور ط��ارق م��دين ا�ست�شاري �أمرا�ض
الأن�������ف والأذن واحل���ن���ج���رة حم���ا����ض���رة عن
�إي��ج��اب��ي��ات و�سلبيات ل��ق��اح �أن��ف��ل��ون��زا اخل��ن��ازي��ر .
ومت خالل اللقاء افتتاح جل�سات امللتقى التي ت�ضمنت
العديد من املحاور:

الآثار االقت�صادية لل�سياحة الدينية يف اململكة العربية ال�سعودية

الدكتورة عبلة بخاري

ال حتزن وربك اهلل

الدكتورة وفاء احلمدان

اجلودة واملوا�صفات وحماية امل�ستهلك

الدكتورة خديجة ق�شقري

 Effect of Fuel on histological structure of guinea pigsالدكتورة �سمر ال�سقاف
 lung and effectiveness of vitamin C in protection againstالدكتورة �سعاد �شاكر
 histological changesالدكتور حممد جملد
الأ�ستاذة ن�سرين اجلحديل
 Determination of Lawson in henna powders by Highالدكتورة جنوى �صالح الدين
(performance Thin Layer chromatography

 The Effect of Green Tea on the Oxidative Stress andالدكتورة �سمر ال�سقاف
Blood Glucose level of Diabebetic rats

«�إعالمي امل�ستقبل» ومدى وعي طالب الإعالم بحقوق الإن�سان

الدكتورة جيهان �أبو العالء

القيمة االجتماعية ال�شاملة ملدونات �شبكة االنرتنت

الدكتورة فاطمة ال�سيد

�سيكولوجية العنف �ضد الأطفال

الدكتورة زينب العاي�ش

املناخ الأ�سري ودوره يف تنمية التفكري االيجابي لدى االبناء

الدكتورة فاتن حلواين

نهج ال�سنة املحمدية يف عالج التهاب الرئة الفطري بنبات الق�سط

الدكتورة �سناء خليفة

م�سجد جواثا البعد املكاين والتاريخي ومقومات اجل��ذب ال�سياحي يف الدكتورة ليلى زعزوع
منطقة الإح�ساء

كلية االقت�صاد والإدارة تعقد اللقاء العلمي ال�شهري الثاين بعنوان:

(حقــوق امللكيــة الفكريــة و�أبعــادهــا القانـونيـة واالقت�صادية)
عقدت كلية االقت�صاد والإدارة ممثلة يف
وكالة الدرا�سات العليا والبحث العلمي يوم
الأربعاء املوافق 1430/11/23ه���ـ اللقاء
العلمي ال�شهري الثاين بعنوان( :حقوق
امللكية ال��ف��ك��ري��ة و�أب��ع��اده��ا القانونية
واالقت�صادية) ،وقد ح�ضر اللقاء عدد من
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س باجلامعة،
وعدد من طالب الدرا�سات العليا من داخل
وخارج اجلامعة.
�أدار ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ه�شام بن
ع��ب��دامل��ل��ك ب��ن ده��ي�����ش مب�����ش��ارك��ة ك��ل من
الدكتور زياد بن �أحمد القر�شي ،والدكتور
نايف بن �سلطان ال�شريف.
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ق���دم ال��دك��ت��ور نايف
ال�شريف �شرح ًا ح��ول ا���ش�تراك القاعدة
القانونية مع غريها من القواعد الأخرى

امل�صالح يف حماية امللكية الفكرية بني
الدول النامية والدول املتقدمة وانعكا�ساتها
خا�صة تلك املتعلقة بال�صناعة ونقل
التكنولوجيا و�صناعة الغذاء والدواء.

يف تنظيم �سلوك الإن�سان داخل املجتمع،
وتعريف ًا ب�أنواع احلقوق املالية وغري املالية
واحلقوق املختلطة .بعد ذلك قدم الدكتور
نايف ال�شريف عر�ض ًا عن التطور التاريخي
ابتداء بالع�صر الإغريقي
للحقوق الفكرية
ً
وانتهاء بالع�صر احلديث مرور ًا باتفاقية
ً
باري�س حلماية امللكية ال�صناعية واتفاقية
تريب�س .ثم ع��رج باحلديث عن ت�ضارب

ثم حتدث الدكتور زياد القر�شي عن ماهية
احلقوق الفكرية و�أهميتها للمنتج وامل�ستهلك
على حد �سواء ،ومنها  :احلقوق ال�صناعية،
احلقوق التجارية ،حق امل�ؤلف يف املجال
الأكادميي ،ثم تناول يف معر�ض حديثه
مو�ضوع امللكية الفكرية يف اململكة العربية
ال�سعودية وبع�ض �أنظمتها ،ومنها دور نظام
اجلمارك املوحد و الو�سائل املتبعة يف ك�شف
انتهاك حقوق امللكية الفكرية ،ثم قدم كل
من الدكتو زياد بن �أحمد القر�شي ،والدكتور
نايف بن �سلطان ال�شريف �إجابات عن �أ�سئلة
احل�ضور ،ثم مت و�ضع التو�صيات واملقرتحات
اخلا�صة بحماية امللكية الفكرية.

مــ�ؤ�س�ســة دبــي هــارفــارد للأبحــاث الطبيــة
تختـــار د .حــامــد عبــد الــر�ؤوف �صــالــح لــزمــالتهــا
اختارت م�ؤ�س�سة دبي هارفارد للأبحاث
الطبية ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز الأم�ي�رة
اجلوهرة للتميز البحثي يف الأمرا�ض
ال��وراث��ي��ة ووك��ي��ل كلية ال��ط��ب برابغ
الدكتور حامد بن عبد ال��ر�ؤوف �صالح
لزمالتها يف جم��ال الكتابة العلمية
والإع�لام��ي��ة للمو�ضوعات والأب��ح��اث

الطبية والعلمية.
و�سي�شارك �سعادته يف ن�شاطات امل�ؤ�س�سة
اخلا�صة بالزمالة  ،وقد جاء اختيار
ال��دك��ت��ور ح��ام��د لإ�سهاماته العلمية
والثقافية حيث �سبق �أن تر�أ�س حترير
جملة �آفاق وجملة ال�صحة واحلياة التي
ت�صدر عن الكليات ال�صحية باجلامعة.

�إعـــــــــــــــداد

اجلامعـة تنظم �أول م�ســـابقــة
ثقــافيــة فـي منهــج االعتــــدال
�أقامت اجلامعة ممثلة يف عمادة �ش�ؤون الطالب ور�شة عمل ا�ستعداد ًا لإطالق
امل�سابقة الثقافية اخلا�صة مبنهج االعتدال ،و�إعداد �سل�سلة م�ؤلفي امل�ستقبل ،وناق�شت
الور�شة جميع الأمور ذات العالقة بامل�سابقة ،حيث �أكد عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور
عبداهلل بن م�صطفى مهرجي �أن م�سابقة (تد�شني) هي �إحدى امل�سابقات الثقافية
التي تقيمها اجلامعة وت�سهر على تنفيذها اللجنة الثقافية باجلامعة وتدار من قبل
متخ�ص�صني و�أع�ضاء هيئة تدري�س لهم خربات طويلة يف املجال الثقايف.
كما �أو�ضح الدكتور �سعيد بن م�سفر املالكي رئي�س اللجنة الثقافية باجلامعة وامل�شرف
على كر�سي الأمري خالد الفي�صل ملنهج االعتدال ال�سعودي �أن م�سابقة تد�شني تقوم
على تناف�س �سنوي بني طالب وطالبات اجلامعة يف جمال ت�أليف الكتب الثقافية
وذلك بتحديد حماور ثقافية يت�سابق الطالب والطالبات لتقدمي �أف�ضل نتاج معريف
فيها ومن �أهداف هذه امل�سابقة �أي�ض ًا تهيئة طالب وطالبات اجلامعة يف جمال الت�أليف
املعريف ليكونوا لبنة فاعلة ت�شكل م�سرية م�ؤلفي امل�ستقبل يف اململكة ،و�أ�شار الدكتور
�سعيد املالكي �إىل �شروط امل�سابقة و�أبرزها �أن يلتزم الطالب �أو الطالبة بالت�أليف
يف �أحد حموري امل�سابقة وعنوانهما ( :ال�شباب و�صناعة الثقافة من الت�أ�صيل �إىل
التطبيق) و(االعتدال ال�سعودي  :ر�ؤية الطالب اجلامعي)� ،إ�ضافة �إىل �أن تكون
امل�شاركة من ت�أليف املت�سابق نف�سه و�أال تكون م�ستلة �أو مقتب�سة ،و�أال تقل عدد
�صفحات امل�ؤلف عن � 50صفحة وال تزيد عن � 100صفحة ويكون مقا�س  A4وخط
املنت  16واحلوا�شي .14
و�أ���ض��اف الدكتور �سعيد املالكي �أن من �شروط امل�سابقة �أي�ض ًا تقدمي العمل يف
ن�سخة ورقية و�أخ��رى �إلكرتونية كما ميكن �أن ي�شرتك يف العمل الواحد ثالثة
مت�سابقني على الأك�ثر على �أن يح�ضر امل�شارك ور���ش العمل اخلا�صة بامل�سابقة
و�أن يلتزم مبعايري الت�أليف العلمي و�أ���ص��ول��ه ،بالإ�ضافة �إىل ت�سليم الأعمال
اخلا�صة بامل�سابقة يف املوعد امل��ح��دد ،حيث �إن �آخ��ر موعد لتقدمي الأعمال
هو 1431/3/1ه����ـ ب����إدارة الن�شاط الطالبي بعمادة ���ش���ؤون ال��ط�لاب .و�أ�ضاف
�أن��ه ميكن �إر�سالها على الربيد الإل��ك�تروين SMALKI333@hotmail.com
م�شري ًا �إىل انه �سيحدد الحقا تاريخ مناق�شة الأعمال و�إعالن الفائزين الثالثة
بامل�سابقة ،كما �سيكون احلفل اخلتامي للأن�شطة لعام  1431هـ موعد ًا لتد�شني
الكتاب والفائز وتوزيع الن�سخ املجانية على احل�ضور.
و�أ�ضاف الدكتور �سعيد املالكي �أن اجلوائز التي �ستقدم للفائزين هي جوائز مالية
وعينية ف�صاحب املركز الأول �سيح�صل على  3000ريال �سعودي �إ�ضافة �إىل درع
متيز و�شهادة تقدير وطباعة �ألف ن�سخة جمانية من م�ؤلفه و�صاحب املركز الثاين
�سيح�صل على  2000ريال ودرع متيز و�شهادة تقدير و�صاحب املركز الثالث �سيح�صل
على  1000ريال ودرع متيز و�شهادة تقدير.

م�����ش��ارك��ات
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ً
مرحبا بعودة �سلطان اخلري
ج���اءت الب�شرى ب�سالمة و ع��ودة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
ب��ن عبد العزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
وال��ط�يران واملفت�ش العام ليطمئن
املواطن على �صحته وي�شعر بال�سعادة
ملا يحظى به �سموه الكرمي من حمبه
كبرية يف نفو�س �أبناء هذا الوطن
الغايل .
�إن ما يتمتع به �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن عبدا لعزيز من
م���آث��ر وق��ي��م نبيلة و���س��ع��ي للخري
جلميع �أبناء ال�شعب ال�سعودي منذ
ن�ش�أته وطفولته وحتى وهو يف قمة
امل�س�ؤولية جعله يف قلب كل مواطن
ومواطنة.
والوطن �إذ يحتفل با�ستقبال �سموه
ب��ع��د �أن م��ن اهلل عليه بال�صحة
والعافية ليتذكر كل �أعمال اخلري
التي قام و يقوم بها من رعاية للعلم
واملعرفة والثقافة �إ�ضافة للإعمال
اخلريية واالجتماعية ذات الأبعاد
االن�سانبة يف خمتلف مدن اململكة
خل��دم��ة امل��واط��ن�ين و�إع����داد الفرد
ال�صالح يف احلياة واملجتمع  .وهنا

د .عدنان بن عبدا هلل املزروع

تقف �شاخمة العديد من امل�ؤ�س�سات
العمالقة مثل جامعة الأمري �سلطان
و م�ؤ�س�سة الأم�ير �سلطان اخلريية
التي بحق قامت بدور حيوي متميز
مل ي�سبقها �إليه �أحد.
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ت��رت��ف��ع الأك���ف
والدعوات للخالق العظيم �أن يحفظ
�سموه الكرمي من كل مكروه و�أن نرى
ابت�سامته امل�شرقة بيننا وتكتمل
الفرحة بعودته عونا لأخيه خادم
احلرمني ال�شريفني يف قيادة الوطن
احلبيب .
دام عزك يا وطن
وكيل اجلامعة

اجلامعة تكرم من�سوبي كلية الهند�سة
رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب فعاليات
حفل تكرمي كلية الهند�سة ملن�سوبيها مبنا�سبة ح�صولها على االعتماد
الأكادميي العاملي من هيئة االعتماد الأكادميي الأمريكية للهند�سة والتقنية
(�أبت) بح�ضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات و�أع�ضاء هيئة التدري�س وذلك
يوم الأحد 1430/11/27هـ بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات.
بد�أ اللقاء بتالوة عطرة من كتاب اهلل الكرمي ثم كلمة لعميد كلية الهند�سة
الدكتور في�صل بن �إبراهيم �إ�سكندراين قدم من خاللها �شكره ملعايل مدير
اجلامعة على جهوده الكبرية التي قدمها للكلية م�شري ًا �إىل �أن العمل متوا�صل
نحو مزيد من التطور للو�صول �إىل القمة .ثم �ألقى مدير وحدة االعتماد
بالكلية الدكتور علي الباهي كلمة املن�سوبني.
وقدم معايل مدير اجلامعة كلمة �شكر لكل من �شارك يف هذا الإجناز الكبري
حيث �أن كلية الهند�سة �أول كلية هند�سة يف اململكة حتقق هذا االعتماد
الأكادميي العاملي طالب ًا منهم �أن ي�ضعوا يف ح�سبانهم ب�أن ح�صول الكلية على
االعتماد الأكادميي يعترب و�سيلة للو�صول بها �إىل الغاية التي نن�شدها جميع ًا
وهي االرتقاء بالتعليم العايل يف اململكة.
ويف ختام احلفل كرم معاليه كل من �ساهم يف حتقيق هذا االجناز وعلى ر�أ�سهم
وكالء اجلامعة وعمداء الكليات وامل�شرفني على الإدارات وجميع من�سوبي
كلية الهند�سة مبن فيهم عمداء الكلية ال�سابقون.

�سلطان اخلري والإن�سانية  ...عافية وعو ٌد حميد
تلم�س ح��اج��ات ال��ن��ا���س يف
احل��م��د هلل رب العاملني
خم��ت��ل��ف امل���ج���االت و�سعى
وال�������ص�ل�اة وال�������س�ل�ام على
للوفاء بها من ماله اخلا�ص,
�أ�شرف املر�سلني وبعد ،نرفع
وقد كانت له مقوله �شهرية
�آي����ات ال�شكر واحل��م��د هلل
متثل قاعدة ملا يقوم به من
�سبحانه وتعاىل على �شفاء
خري وهي �(:إن املعاق هو من
ويل العهد وعوده �سامل ًا غامن ًا
وجد املال وغلب عليه ال�شح)
�إىل �أر���ض الوطن ،فالوطن
 ,وق���د �شملت �إ�سهاماته
ممث ًال يف مواطنيه يفتحون
ب�����ص��ورة خ��ا���ص��ة جم���االت
�أيديهم جميع ًا الحت�ضان
ال�����ص��ح��ة ,واال���س��ت��ث��م��ار يف
�سلطان اخل�ير والإن�سانية
د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري
امل��واط��ن م��ن خ�لال تعليمه
بعد ترقب و�شوق كبريين.
واب���ت���ع���اث���ه  ,وت����أك���ي���د ًا
وال �شك �أن مثل هذا احلب لي�س مب�ستغرب..
وجت�سيد ًا على اهتمامه وموا�صلة خلدمة
فهو �أمر طبيعي منا وت�أ�صّ ل يف نفو�سنا جميع ًا
�أبناء �شعبه من منظور الإن�سانية واحلب
كمواطنني ���س��ع��ودي�ين ،فقد عمل الأم�ير
قام ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز
�سلطان يحفظه اهلل يف خدمة هذا الوطن
اخل�يري��ة وذل���ك يف ع��ام 1415ه����ـ وجعل
على مدى ال�سنوات املا�ضية ت��د ّرج خاللها
ر�سالتها  ( :م�ساعده النا�س لي�ساعدوا
يف عديد من املنا�صب والتكليفات من قبل
�أنف�سهم) ,و�أ�صبحت امل�ؤ�س�سة ت�شرف على
والده امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز �آل �سعود ـ
�أرب��ع��ة م�شروعات ه��ام��ه وك��ب�يرة وه��ي :
طيب اهلل ثراه ـ حيث بد�أ يف عام 1362هـ
مدينة �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
برئا�سة احلر�س امللكي ثم عينّ عام 1366هـ
الإن�سانية وبرنامج �سلطان بن عبدالعزيز
�أمري ًا على الريا�ض  ,و يف عام 1373هـ �أ�صبح
لالت�صاالت الطبية والتعليمية ,ومركز
�أول وزير للزراعة ،ثم عينّ وزير ًا للنقل يف
�سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية,
عام 1375هـ  ,ويف عام 1382هـ عينّ وزير ًا
وم�شروع م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز
للدفاع والطريان واملفت�ش العام  ,ويف عام
اخلريية للإ�سكان اخلريي .
1402ه��ـ �أ�صدر امللك فهد بن عبدالعزيز ـ
جتّ
وقد �سد العطاء وال�سمو النف�سي وقمة
طيب اهلل ثراه ـ �أم��ر ًا ملكي ًا بتعيني �سموه
احل��ب الإن�����س��اين يف ع��ام 1425ه���ـ عندما
نائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س الوزراء  ,ثم �أ�صدر
تر�أ�س اجتماع جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سلطان
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
اخلريية مبكة املكرمة و�أعلن عن ت�سجيل
عبد العزيز �آل �سعود �أم��ر ًا ملكي ًا بتعيني
ً
�شركة ( باذل اخلري) ر�سميا باململكة .ومل
�سموه ولي ًا للعهد ونائب ًا لرئي�س جمل�س
يقت�صر خريه و�إن�سانيته على داخل اململكة
ال��وزراء ووزي��ر ًا للدفاع والطريان ومفت�ش ًا
فقط بل بذل جهود ًا كبرية لإغاثة كثري
عام ًا � ،إىل جانب ذلك تر�أ�س �سموه يحفظه
من ال��دول مثل اليمن وجيبوتي و�إثيوبيا
اهلل لفرتة طويلة عدة جلان منها اللجنة
وت�شاد والنيجر ومايل وغريها.
العليا ل�سيا�سات التعليم  ,واللجنة العليا
للإ�صالح الإداري وجمل�س القوى العاملة
�إن �سلطان اخلري والإن�سانية هو �أحد قادة
والهيئة العليا للدعوة الإ�سالمية وجمل�س
هذه البالد ذوي احلنكة الذين �أعطوا بال
�إدارة م�ؤ�س�سة اخلطوط العربية ال�سعودية
حدود و�أ�سهموا بفاعلية يف بناء وا�ستقرار
والهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية
و�أمن ورفاهية هذا البلد  ..وال ي�سعنا نحن
و�إمنائها واللجنة العليا للتوازن الإقت�صادي
املواطنون �إال �أن نبتهل هلل �سبحانه وتعاىل
وغريها.
و�أن ندعوه ب�أن يلب�سه دائم ًا ثوب ال�صحة
والعافية لي�ستمر يف �أداء ر�سالته يف خدمة
�إن املت�أمل يف ه��ذا ال��ت��دّ رج يف امل�س�ؤوليات
وحب دينه ووطنه ومواطنيه ,و�إن تفاين
واملهام ً ليدرك مقدار ما تواله من م�س�ؤوليات
�سموه حفظه اهلل وبذله كل غال ونفي�س
ج�سام حقق فيها جناحات كانت ل�صالح هذا
بال ت��ردد  ..ليعطى مثا ًال لأعلى درجات
الوطن ومواطنيه  .و�إذا مثل ما مت ذكره
امل��واط��ن��ة احل��ق��ة وال�����س��م��و الإن�����س��اين ..
مت ّيز وتفاين يف �أداء م�س�ؤوليات ر�سمية
ويجعل �سموه حفظه اهلل وع��اف��اه قدوة
لوطنه ,ف���إن �إ�سهاماته على امل�ستويات
للجميع ورمز ًا وطني ًا يحتذى به يف كل وقت
الإن�سانية �سجلت ظاهرة غري م�سبوقة
وزمان .واحلمد هلل رب العاملني .
حيث تزايدت وتنامت مبادراته الإن�سانية
واخلريية منذ بواكري حياته فحر�ص على
وكيل اجلامعة لتطوير

اجلــامعــة توقــع علــى وثيقــة (خــدمــة احلــاج �شــرف لنــا)
�ضمن م�شاركة نادي جوالة اجلامعة يف
مع�سكرات اخلدمة العامة يف امل�شاعر
املقد�سة وق��ع معايل مدير اجلامعة
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ب��ن �صادق
طيب و�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي على وثيقة
ٌ
�شرف لنا ) وذلك يوم
( خدمة احلاج
االثنني 1430/11/28ه�����ـ  ،بح�ضور
�سعادة عميد ع��م��ادة ���ش���ؤون الطالب
ووك��ل�اء ال��ع��م��ادة و�أع�����ض��اء ع�شائر
اجلوالة.
اجلدير بالذكر �أن طول الوثيقة بلغ
� 10أم��ت��ار و�سيتم التوقيع عليها من
قبل جميع الأفراد امل�شاركني كما اطلع
معايل املدير على منوذج للهدايا التي
تقدم للأطفال التائهني يف احلج والتي
انفردت بها اجلامعة لل�سنة اخلام�سة
على التوايل.
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تعلو الفرحة كل اجلباه
بعودة �سلطان اخلري

�أ.د /عـدنـان بن حمـزة حممـد زاهــد

احل��م��د هلل رب العاملني وال�����ص�لاة وال�سالم
على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ،فعلى كيان الوطن ر�سم
املخل�صون وال يزالون والءهم وانتماءهم له،
ولوالة الأمر ت�آزروا مع التاريخ يف كل منا�سبة
و�أهدوا �أمتهم ذلك البوح الفكري والقيادي
املبدع الذي يتلقونه من �أ�صوات والة �أمرهم
حتت ظل قيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل
عهده الأمني و�سمو النائب الثاين ،ومبنا�سبة
عودة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع وال��ط�يران واملفت�ش
ال��ع��ام �إىل �أر����ض ال��وط��ن تعلو الفرحة كل
اجلباه موعد ًا مع املجد زمان ًا طوي ًال ،وتخفق
يف ���س��م��اء ال��وط��ن الأع��ل�ام ون��ح��ن نالم�س
الأع��را���س يف كل قلب ال تبارحنا .منا�سبة
كدفق الذكريات يف الوجدان تطلع من كنه
النفو�س حتيي وت��رح��ب ،ف�شخ�صية �سمو
الأمري �سلطان احلكيم والإن�سان نتفر�سها يف
الوجوه ،يف الوطن ،فال يريد �أن يغادر مالمح
الآخرين الذي كان له بينهم وجود ،وكانوا
كلهم �أكف ًا تدعو اهلل له بال�سالمة وال�صحة
والعافية وطول العمر ،كان لنا معه تطلعات
واثقة فيها ما يف �شخ�صيته وكرمه و�سخائه
وابت�سامته التي ال تغادر حمياه.
وب��ه��ذه املنا�سبة ،ك��ان يل �شخ�صي ًا ولكل
من�سوبي وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي فرحنا الغامر و�سرورنا الذي
نحتفي به مع الوطن ،وكما حقن هو حبه يف
دمائنا ،ونحن من�ضي بتوجيه من معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب ،نحيي ونتبجل ونرحب ونعانق ح�ضور
ويل العهد �سامل ًا ومعاف ًا �إىل �أر����ض الوطن
مت�ضامنني مع �أف���راح الوطن كله يف موكب
بالدنا ،ويف عامله البديع الويف بحبه ووالئه
و�إخال�صه لوالة الأمر.
مرحب ًا �سمو ويل العهد الأمني فقد حملنا لك
يف قلوبنا كل الفرح والغبطة وال�سرور ،ثم
املباركة والتحميد لرب العزة واجل�لال �أن
عدت ب�إطاللتك يف حلتك البديعة وجمال
روح��ك ونب�ض �أ�صالتك و�سخائك وكرمك،
و�أج��ن��ح��ة ال��ب��ي��ارق ت��ط��ل��ع حت��ي��ي��ك كدفق
الذكريات ،والعلم الأخ�ضر املتو�شح بكلمة
التوحيد مي�ضي ي�صافح ح�ضورك ويعانق
حمياك يف دوحة حب النا�س لك.
دمت بعز من اهلل فار�س ًا تتوزع يف رفة حمائم
مواطنيك وخفقات مهجهم ،اللهم زد ويل
عهدنا �صحة واجعل له العافية �شعار ًا ودثار ًا
وجنة دون كل بالء ،واحلمد هلل رب العاملني.
ُ

و�أ�شاد معايل مدير اجلامعة باجلهود
الكبرية التي قدمها ن��ادي اجلوالة
يف الأع�����وام امل��ا���ض��ي��ة راج��ي�� ًا منهم

ب��ذل املزيد من العطاء خ�لال العام
احل��ايل ،و�أن يقدموا كل ما هو غال
وثمني يف �سبيل خدمة ه��ذا الوطن

الغايل وقال معاليه� :إنني فخور جد ًا
بنادي اجلوالة م�ؤكد ًا �أنه ناد م�شرف
للجامعة.

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي
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ال�سبت 1430/12/25هـ

املـ ــواف ــق 2009/12/12م

عمالقــة ال�شعــر العربــي  :مــروان بــن حممــد �شـاعــر هجــاء الب�صــرة
�إعداد  :م�شعل املالكي – ق�سم الإعالم
يقدم خري الدين الزركلي يف «الأعالم» �أبا ال�شمقمق،
م��روان بن حممد ،جمهول �سنة امليالد معروف عام
الوفاة 200 :هـ  815 -م ،على �أنه �شاعر هجاء من
�أهل الب�صرة ،وهو خرا�ساين الأ�صل ،من موايل بني
�أمية ،وله �أخبار مع �شعراء كبار مثل �أبي نوا�س وب�شار
و�أبي العتاهية.
وي�ستطرد الزركلي قائال :كان عظيم الأنف� ،أهرت
ال�شدقني� -أي :كبري الفم -منكر املنظر .وكان ب�شار
ب��ن ب��رد يعطيه ك��ل �سنة مئتي دره��م ي�سميها �أبو
ال�شمقمق (جزية) .قال املربد :كان �أبو ال�شمقمق
رمبا حلن ،ويهزل كثريا ويجد فيكرث �صوابه.
�أما ال�شمقمق يف كنيته فمعناها (الطويل) كما هو
وارد يف معجم (�أقرب املوارد) لل�شرتوين.
ظهر يف ع�صر االنحطاط �شعراء كثريون ظرفاء،
غري �أن ظرفهم ات�سم بطابع خا�ص ،هو و�صف ظروف
حياتهم ال�صعبة ،والع�سر الذي يعي�شونه .و�إذا كان يف
م�ضمون �أ�شعارهم ،ما يبعث على ال�ضحك� ،أو االبت�سام
يف الأقل ،ف�إنه يلقي �ضوء ًا كا�شف ًا على تردي احلياة
االجتماعية واالقت�صادية يف تلك الأزمنة التي طال
مرها وا�شتدت ق�سوتها على �أبناء هذه الأمة.. على
�أن هذا االجتاه �أخذ يظهر يف الواقع ..منذ الع�صر
العبا�سي ..مع ظهور من ي�سمون (�شعراء الكدية)
ه�ؤالء الذين كانوا يتك�سبون بال�شعر و ي�ستجدون.
�أبو ال�شمقمق ..منوذج �شعراء الكدية :
وال�شك �أن �أب��ا ال�شمقمق ،يجيء يف مقدمة ه�ؤالء،
وي�صلح منوذج ًا عنهم جميع ًا فهو يقول:

ول������ق������د اه�������زل�������ت ح����ت���� ى
حم�����ت ال�������ش���م�������س خ����ي����ا 
يل
ول�����ق�����د �أف����ل���������س����ت ح���ت���ى 
ح��������ل �أك��������ل��������ي ل�����ع�����ي�����ايل
م�����ن ر�أى ����ش���ي���ئ���ا حم�������ا ًال
ف����������أن���������ا ع����ي����ن امل������ح������ال
�أبو ال�شمقمق ..ي�صف بيته :
وها هو ذا ي�صف منزله ب�أ�سلوب يقطر مرارة و�سخرية
وتهكم ًا:
ب����رزت م���ن امل���ن���ازل وال��ق��ب��اب
فلم يع�سر على �أح��د حجابي
فمنزيل الف�ضاء و�سقف بيت ي
�سماء اهلل �أو قطع ال�سحا 
ب
ف���أن��ت �إذا �أردت دخ���ول بيتي
ً
دخ��ل��ت م�����س��ل��م��ا م���ن غ�ي�ر ب���ا 
ب
لأين مل �أج����د م�����ص��راع ب���اب
يكون من ال�سحاب اىل الرتاب
وال ان�شق الرثى عن عود تخ 
ت
�أ�ؤم������ل �أن �أ����ش���د ب���ه ث��ي��اب��ي
والخفت الإب���اق على عبيدي
وال خفت ال��ه�لاك على دواب��ي
ويف ذا راح������ة وف�������راغ ب���ال
ف���د�أب ال��ده��ر ذا اب���دا وداب��ي
احل�شرات تهرب من بيته :
وي��ذك��ره اجل��اح��ظ يف كتابه الكبري «احل��ي��وان» يف

هـــل الإبـــــداع ولـيـــــد ال�صدفـــــة؟
الطالبة :رانية ال�سريحي _ ق�سم الإعالم
الإبداع كلمة يكرث �سماعها يف هذه الأيام لكن ال�س�ؤال
ال��ذي يطرح نف�سه :هل هناك �أح��د يعرف الإب��داع
مبفهومه ال�صحيح؟ ومل���اذا جن��د �أ�شخا�ص ًا لديهم
طموحات عالية ومتفوقني و�آخرين عاديني ال هدف
لهم وال ر�سالة يف هذه احلياة؟ �أ�سئلة كثرية تطرح
يف عقول �أعطاها اهلل م��دارك و �إب��داع��ات ولكن مل
تكت�شف و اليوم �سوف �أط��رح لكم يف مقالتي ما قد
يريح عقولكم وينريها فيما يخت�ص بالإبداع و�أنواعه
و�أمثلة على مبدعني و�ضعوا ب�صماتهم يف حياتهم
وبعد مماتهم والآن تبد�أ رحلتنا الإ�ستك�شافية يف
الإبداع فهيا ننطلق.
الإب��داع كما عرفه د .طارق ال�سويدان هو النظر يف
امل�ألوف بطريقة �أو من زاوية غري م�ألوفة ثم تطوير
هذا ليتحول �إىل فكرة ثم �إىل ت�صميم ثم �إىل �إبداع
قابل للتطبيق واال�ستعمال ،ولكن من وجهة نظر
(�شتاين) :ف�إنه عملية ينتج عنها عمل جديد ير�ضي
جماعة ما.
�أم��ا من وجهة نظري ال�شخ�صية ف���إن الإب���داع هو
اخلروج من ال�صندوق الوهمي الذي حدده الإن�سان
لذاته ف�أ�صبح يدور يف دائرة مفرغة من الروتينيات
ال��ت��ي متنع العقل م��ن الإت��ي��ان بفكرة ج��دي��دة �أو
ا�ستحداث قدمي ب�شكل خمتلف ومفيد مل ي�سبقه �إليه
�أحد ،كما قال اهلل تعاىل(بديع ال�سموات والأر�ض)،
�أي خالقهما على غري مثال م�سبوق.
لكل �شيء داف��ع ،ودواف��ع الإب���داع هي داخلية مثل
الرغبة يف تقدمي م�ساهمة و�إر�ضاء النف�س ،وخارجية
مثل البيئية ،ومنها ما هو مادي كالرغبة يف احل�صول
على املال ودرجة وظيفية �أف�ضل ،ومنها ما هو معنوي
مثل مر�ضاة اهلل ثم �إر�ضاء النا�س بالرغم من �أنها
غاية ال تدرك.

للإبداع م�ستويات و�أنواع عدة منها الإبداع التعبريي،
والإنتاجي ،و الإخرتاعي ،والتجديدي ،واالنبثاقي،
و�س�أذكر مقتطفات �صغرية عن كل واحدة منها ،ف�أولها
التعبريي :الذي يق�صد به �أنه هو ما مييز النابغني
ويكون يف جمال الفن والثقافة ،وثانيها :الإنتاجي
هو الذي ي�ؤدي �إىل �إنتاج �أ�ساليب مبتكرة ،ومطورة،
غري متكررة يف جميع املجاالت ،وثالثها الإخرتاعي،
ويكون ب�إدراك العالقات االجتماعية ،ورابعها :هو
التجديدي ذل��ك ال��ذي يقوم ب��اخ�تراع��ات جديدة
تتمثل يف منتج جديد �أو نظرية جديدة ،وخام�سها:
االنبثاقي والذي يفتح �آفاق جديدة للإبداع.
وللمبدع �صفات ه��ي �صفات ذهنية ك��ال��ق��درة على
التجديد ،و�صفات نف�سية كحب التميز والثقة،
و�صفات عملية كال�شجاعة ،و�صفات �إن�سانية مثل
كونه ح�سا�س ًا .ولكن ما ي�ضايق النف�س �أن هناك
�صخور ًا �أو معوقات تقف يف وجه الإبداع ،ت�سد طريق
ال�ضعفاء بينما ي�ستند عليها الأقوياء ،متنع املبدع من
اال�ستمرارية بنف�س القوة واحلما�س الذي بد�أ به،
فاملعوق الأول نف�سي كاخلوف من الظهور خوف ًا من
نظرة الآخرين له� ،أما املعوق الثاين ذهني على �سبيل
املثال القيود وقلة احلرية الفكرية ،واملعوق الثالث
بيئي خارجي مثل ال�ضغط النف�سي.
ولن ان�سى ذكر بع�ض �أبرز املبدعني يف تاريخ الب�شرية
هو ر�سولنا الكرمي امل�صطفى خري الأنام عليه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم  ،وم��ن ثم ت�أتي �شخ�صيات �أخرى
مبدعة مثل( :هلني كلري) التي تغلبت على �إعاقتها
املزدوجة وهي املر�أة الأكرث ت�أثري ًا يف القرن الع�شرين،
وبعد ذلك ي�أتي املبدعني العرب من �ضمنهم الكاتب
جنيب حمفوظ ،العقاد,ال�شيخ الغزايل وغريهم.

معر�ض حديثه ع��ن احل�شرات وال��ه��وام م�ست�شهد ًا
بالأبيات التي يخاطب بها �أبو ال�شمقمق احل�شرات
والهوام التي غادرت منزله وتركته وحيدا فيه :
ول��ق��د ق��ل��ت ح�ين �أق��ف��ر بيت ي
م��ن ج��راب الدقيق والفخارة
ول���ق���د ك����ان �آه���ل�� ًا غ�ي�ر ق��ف�� ر
خم�صب ًا خ�ي�ره ك��ث�ير العمارة
ف����أرى ال��ف���أر ق��د جتننب بيت ي
ع���ائ���ذات م��ن��ه ب����دار الإم�����ارة
ودع���ا ب��ال��رح��ي��ل ذ َّب����ان بيت ي
ب�ي�ن م��ق�����ص��و���ص��ة اىل ط��ي��ارة
و�أق���ام ال�سنوريف البيت حوال
ما يرى يف جوانب البيت فارة
ينف�ض الر�أ�س من �شدة اجلوع
وع��ي�����ش ف��ي��ه �أذى وم������رارة
قلت مل��ا ر�أي��ت��ه ناك�س ال��ر�أ��� س
كئيب ًا يف اجل���وف منه ح���رارة
ويك �صربا ف�أنت من خري �سنّو ر
ر�أت������ه ع��ي��ن��اي ق���ط ب���ح���ارة
قال  :ال �صرب يل وكيف مقامي
يف بيوت قفر كجوف احلمارة
املراجع:
( )1العقد الفريد -ج� -2ص  44
( )2امل�صدر نف�سه� -ص 315
ط
( )3ال�سنّور� :شبيه الق 
(*) الإباق :الهروب -من فعل� :أب ق
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الطالب اجلامعي ..قائد
الغد و�أمل امل�ستقبل
الطالب  :فهد عبداهلل العبديل  -كلية الهند�سة
ال يختلف اثنان على �أن الطالب اجلامعي هو �أحد
وحدات الكيان اجلامعي ،وهو الذي من �أجله �أن�شئت
اجلامعة ،وح�شدت اجلهود اجلبارة ،من �أع�ضاء هيئة
تدري�س وموظفني و�إداريني وخرباء...الخ .والطالب
هو الع�ضو الفعال م�ستقب ًال يف حياة املجتمع خا�صة،
والأم��ة عامة .وعليه ُيعول يف قيادة دفة الأمور،
و�إ�صالح املجتمع ،وابتكار الأفكار النافعة للمجتمع
والبيئة املحيطة به ،و�أي�ض ًا عليه تطبيق ما كان قد
تعلمه يف اجلامعة بعد مغادرته لها على �أر�ض الواقع
يف منظومة متكاملة يف خمتلف التخ�ص�صات و�شتى
الفنون.
وبناء على ما �سبق ،فال غرابة �أن يحظى الطالب
ً
بجامعتنا جامعة امل�ؤ�س�س بن�صيب وافر من االحت�ضان
الرتبوي والت�أهيل العلمي ،وهذا ما نلحظه ون�أمل
�أن ي�ستمر من �آبائنا من�سوبي اجلامعة كلٍ يف جمال
عمله .فالطالب قائد الغد و�أم��ل امل�ستقبل .ومن
هنا ،ت�أتي �أهمية احلر�ص على م�صلحته التي ت�صب
يف بوتقة امل�صلحة العامة ،كما �أن التقرب �أكرث من
الطالب وتلم�س احتياجاته ومناق�شة �أفكاره يزيل
احل��واج��ز والعقبات التي قد تكون �أم��ام��ه والتي
رمبا تكون عائقا يف طريق تقدمه و�إبداعه ،وهذا
هو امل�ؤمل للخروج بنتائج �إيجابية ،وتخريج رجال
�أكفاء م�ؤهلني يعتمد عليهم م�ستقب ًال ،ي�صبحون
لبنات قوية يف بناء املجتمع.

وقـفـــــة �إميانيـــــة بعـــــد احلـــج
اختيار الطالب :عبد اهلل الزبيدي – ق�سم الإعالم
ها نحن ن�صل �إىل نهاية هذه الرحلة الإميانية ،يف
مواكبة هذه الأيام املباركة ،مع امل�سلمني يف كل مكان،
ويف �أثر احلجيج خ�صو�ص ًا ،الذين بد�ؤوا رحلة العودة،
وال ت��زال قوافلهم تتوا�صل ،بعد �أن غنم املقبول
منهم ثواب ًا ،رمبا كان �أ�سعد ث��واب لقيه يف حياته،
�أمل يقل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم َ ( :م ْ��ن َح َّج
للِهَّ ِ َف َل ْم َي ْرفُثْ َولمَ ْ َيف ُْ�سقْ َر َج َع َك َي ْو ِم َو َلدَ تْهُ �أُ ُّمهُ ).
�إن من �أهم �أ�سرار احلج �أنه يربطنا بقدوتنا العظمى
حممد بن عبد اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -الذي
ق��ال( :خ��ذوا عني منا�سككم) ،فامل�سلم ال��ذي راح
ي�س�أل ويتحرى �أن يكون حجه كله وفق الهدي النبوي
الكرمي ،يرجو �أالّ يحيد عنه ،رجاء قبوله ،ينبغي
له كذلك �أن يت�أ�سّ ى به يف حياته كلها ،فاهلل تعاىل
يقول يف حمكم التنزيلُ :
(ق��لْ �إِنَّ َ�صالتِي َون ُُ�سكِي
ني ال َ�ش ِر َ
وَمحَ ْ َيايَ وَممَ َ اتِي للِهَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
يك َلهُ َو ِب َذل َِك
ِ��ر ُت َو�أَ َن��ا �أَ َّو ُل المْ ُ ْ�س ِل ِمنيَ) [الأنعام.]163-162:
�أُم ْ
�إنها �آية عظيمة ت�ضع امل�سلم �أمام حقيقة رمبا غفل
عنها يف خ�ضم احلياة ،وهي �أن حياة الإن�سان كلها،
بل ومماته يجب �أن يكونا وفق نهجه وهديه كما هو
�ش�أن �صالته وعبادته املح�ضة ،يقتفي يف ذلك كله �أثر
الر�سول الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فال ي�ستعري
منهج ًا ملاله من جهة ،ومنهج ًا لأ�سرته من جهة ثانية،
ومنهج ًا لفكره من جهة ثالثة ،وال يدع هلل �إال ركعات
رمبا ال يدري ماذا قال فيها ،و�صيام ًا فقد حقيقته،
وحج ًا جهل �أ�سراره ،فعا�شه بج�سده ومل يع�شه بقلبه،
ف�إن “ال �إله �إال اهلل” منهج متكامل للحياة كلها بال
ا�ستثناء .ومن �أ�سرار احلج كذلك �أنه يعطي �صورة
رائعة للوحدة التي يجب على امل�سلمني �أن ي�سعوا �إىل
حتقيقها ،فها هم �أوالء قد جتمعوا من كل فج عميق،
�أبي�ضهم و�أ���س��وده��م� ،شرقيهم وغربيهم ،عربيهم
وعجميهم ،غنيهم وفقريهم ،ال جتمع بينهم �سوى

رابطة الدين ،وحب اهلل ور�سوله �-صلى اهلل عليه
و�سلم -يرتدون لبا�س ًا واحداً ،ويهتفون هتاف ًا واحداً،
ويرجون رب ًا واح��داً .قد �ضحوا ب�أنف�سهم فعر�ضوها
ملخاطر الأ�سفار ،و�ضحوا ب�أموالهم ف�أنفقوها را�ضية
بها نفو�سهم ،و�ضحوا ب�أوقاتهم فاقتطعوا منها �أيام ًا
ورمب��ا �شهوراً ،و�ضحوا بقربهم من �أهلهم وديارهم
و�أ�سواقهم فرتكوها يف �سبيل اهلل ،و�ضحوا بجمالياتهم
فتجردوا من كل زينة
التي كانوا يحر�صون عليها،
ّ
ليبقوا �أي��ام�� ًا م��ع��دودات بلبا�س الإح���رام املتوا�ضع،
ال��ذي ال مباهاة فيه ب�ين رج��ل و�آخ���ر ،وال مدعاة
فيه لعجب �أو ري��اء �أو خيالء ،وتلك تربية للنف�س
على ب��ذل كل �شيء من �أج��ل �إر���ض��اء خالقها تعاىل
وحمبته ،لي�س يف احلج وحده ،بل يف �سائر �أيام العمر.
وم��ن �أ���س��راره ومنافعه تربية النف�س على العفاف
والأدب العايل ،ف�إن اهلل تعاىل يقول( :الحْ َ ُّج �أَ�شْ ُه ٌر
َم ْع ُلو َم ٌ
ات َف َم ْن َف َر َ
�ض فِيهِنَّ الحْ َ َّج َفال َر َف َث َوال ُف ُ�س َ
وق
ُ
للهَّ
َوال ِجدَ َ
ال فيِ الحْ َ ِّج َو َما َت ْف َع ُلوا م ِْن َخيرْ ٍ َي ْع َل ْمهُ ا ،)...
ف�إن من �أراد �أن يعمل بهذه الآية فعليه �أالّ يتدنى �إىل
الرفث ،وال يتدن�س بالف�سوق ،وال ينطق بالفح�ش،
بل وال ي�شغل نف�سه باجلدل والنقا�ش الذي ال طائل
وراءه ،وال ينظر نظرة مريبة ،ومن يلزم نف�سه بهذا
كله يف �أيام احلج ،ف�إن �أثر ذلك �سيبقى له ب�إذن اهلل
بعده ،ولو در�س ًا يتذكره كلما مالت به ال�سبل� ،أو ا�شتط
به الطريق .ث ّبتنا اهلل جميع ًا على �صراطه امل�ستقيم.
ل��ع��ل ت��ل��ك ب��ع�����ض امل��ن��اف��ع ال��ت��ي �أ����ش���ار �إل��ي��ه��ا اهلل
َّا�س ِبالحْ َ ِّج
تعاىل يف كتابه العزيزَ ( :و�أَ ِّذنْ فيِ الن ِ
َي����أْ ُت َ
���وك ِر َج����ا ًال َو َع�� َل��ى ُك ِّ
���ل َ���ض��ام ٍِ��ر َي����أْ ِت� َ
ِ���ن ُك ِّ��ل
ي�ن م ْ
ا�س َم
َف ٍّ
��ج َع��مِ��ي ٍ��ق ِل�� َي��� ْ��ش��هَ��دُ وا َم��نَ��افِ�� َع َل�� ُه ْ��م َو َي���ذْ ُك ُ
���روا ْ
��ات()...احل��ج.]28-27 :
����ام َم�� ْع�� ُل��و َم ٍ
اللهَّ ِ فيِ �أَ َّي ٍ
امل�صدر� :صيد الفوائد  -د .خالد بن �سعود احلليبي

م�����ش��ارك��ات

ال�سبت 1430/12/25هـ

�أ�ســـاليب فــي �ســرعـــة القـــراءة واال�ستيعــــاب
اختيار الطالبة� :أم�يرة ال�سلمي – ق�سم
الإعالم
�سرعة قراءتك :
كل ن��وع من ال��ق��راءة له �سرعة خمتلفة.
قراءة رواية ممتعة مث ًال �ستكون �أ�سرع من
قراءة كتاب يف الأحياء .
الكتب املدر�سية �أي�ض ًا تختلف يف جودتها
وقدرتها على �شرح املادة ،ولهذا جند بع�ضها
�صعب القراءة .
يف كل ف�صل درا�سي ،راق��ب و حدد مقدار
الوقت الذي لزم لقراءة ف�صل واحد من كل
كتاب مقرر .ثم حدد كم عدد ال�صفحات
التي ت�ستطيع قراءتها يف ال�ساعة .عندما
تتمكن من حتديد �سرعة قراءتك ،ميكنك
تقدير وتخطيط الوقت ال�لازم ملراجعة
كل مادة .
اال�ستيعاب :
ت�صفح الف�صل �أو ًال  .حدد الأج��زاء التي
يركز عليها امل�ؤلف ويعطيها �أكرب م�ساحة

� .إذا ك��ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الر�سمات
التو�ضحية عن �أي فكرة �أو م�صطلح  ،فالبد
�أن تكون الفكرة مهمة � .إذا �ضايقك الوقت
جتاوز الف�صول ال�صغرية وركز على الكبرية
منها .
اقر�أ اجلملة الأوىل من كل مقطع بعناية
�أكرب من بقية املقطع .

مـــن بـ�ســـاتيــن املعـــرفـــة

الفعل املت�شكل عند ال�شخ�ص منذ ال�صغر .
مثال على الت�شكيل الثقايف �أن كلمة وجه
القمر ت�شري �إىل اجلمال عند العرب  ،لكنها
ت�شري �إىل القبح عند الأمريكيني .
بد ًال من قراءة كل كلمة  ،ميكنك تفكيك
القطعة ب�صري ًا.
الت�شكيل الثقايف = التعلُّم = ربط عاملني .

�سجل مالحظاتك على العناوين واجلملة
الأوىل من كل مقطع قبل قراءة الكتاب .
ثم �أغلق الكتاب وا�س�أل نف�سك ماذا تعلمت
عن املادة عند الدرا�سة ومل تكن تعرفه .

العامل الثاين = حمايد بطبعه  ,لكن بعد
ربطه بالأول  3يحدث رد الفعل .

رك��ز على الأ���س��م��اء وال�ضمائر و�أدوات
ال�شرط يف كل جملة

العامل الثاين = حمايد بطبعه  ,لكن بعد
ربطه بالأول  3يحدث رد الفعل .

ابحث عن الأفعال املرتبطة بالأ�سماء وركز
عليها  .مث ًال الحظ القطعة التالية :

ب���د ًال م��ن ق����راءة ال��ك��ت��اب ع���دة م���رات ،
اكتب مذكرات ت�سجل بها النقاط املهمة
للمو�ضوع  ،عندما تنتهي من كتابة املذكرات
وامللخ�صات  ،لن يكون هناك من داع للقلق
من مو�ضوعات الكتاب والعودة �إليها .

الت�شكيل الثقايف ه��و التعلُّم على ربط
عاملني يف البيئة ببع�ضهما  .العامل الأول
ي���ؤدي �إىل رد فعل �أو �شعور معني .العامل
الثاين حمايد بطبعه بالن�سبة لردة الفعل
 ،ولكن بعد ربطه ب��الأول هنا يحدث رد

العامل الأول ي�ؤدي �إىل رد فعل .

مل �أُخ�ص�ص يوم لوالدي فكل �أيامي له فِداء بالدعاء وال�صدقة
و�إجابة ماو�صى به ،ولكن �صادف اليوم ال�ساد�س من ذي احلجة لعام
�ألف و�أربعمائة وثالثني هجري ًا هو يوم وفاته ال�سنة املا�ضية .ال
�أريد �أن �أقول �إين �أحبك يا �أبي وفراقك عنّي � ٌ
أمل لأين اعلم وتعلمون
ج�سد فيه
مدى العذاب واحل�سرة والأح��زان يف فقدان الروح عن
ٍ
وجدت الثانية لر�ضا الأوىل  ،ال �أريد �أن �أجعل مقالتي �أر�ض
روح ِ
عزاءٍ يل يف وفاة قطبي حياتي ،وال مندي ًال �شفاف ًا مل�سح دموعكم.
جنوم ال متوت فهي �سرمدية
لكن خ�ص�صت هذا اليوم يف احلديث عن
ٍ
الأجر و�أمان اال�ستثمار.
�أقف الآن عاجز ًا عن الكتابة ولكن �س�أكتب ،مل يكن �أبي يوم ًا �شديد ًا
وال لين ًا و�إن كان كذلك مل يتغري موقفي منه �أبداً ،وال �أخفيكم �أنني
متردت عنه قلي ًال لأين �أريد وكنت �أرى عك�س ما يرى ،ولكن �سرعان
ما �أعود لل�صواب ف�أقول  :هو �أبي و�أنا ابنه وعلي طاعته ور�ضاه ،قد
يكون هو �أكرث خرب ًة يف احلياة و�إن كنت �أنا �أكرث تقدم ًا يف العلم،
يظل احلوار بني الأجيال هو املطلب وعلينا �إيجاده .
ال مينع وال مينح ،لي�س لأنه مينع وال لأنه ال مينح ولكن لأنه يخاف
ويقلق على ديني و�أخالقي وم�ستقبلي ،و ُيريد �إخباري �أنها ممنوعات
متنح لك مفاتيح اخلري ودرو�س ًا للغري .ولكن بطريقة غري مبا�شرة
حتى يكون مفعولها �أطول.
عانى وت�أمل  ،مل يكن الوحيد الذي ت�أمل بل �أنا و�إخوتي كنّا �أع�ضاء

ُ
إيـقــــــاع املطــــــر
�صــــــوت �
ِ
الطالب :ماجد العبديل  -ق�سم اللغات الأوروبية
�صباح �أح��دِ الأي��ام على
تفتحت عيناي املتعبتان يف
ِ
ً
�صوت مل �أد ِر ما هو؟!  .نه�ضتُ
بعجز من فرا�شي حماو ًال
ٍ
الذهاب �إىل م�صد ِر ذلك ال�صوت .جعلتُ �أتلفت مينة
وي�سرة �سعي ًا لأن �أجد م�صدره �أو ما يو�صل �إليه ،فهو
ال يبدو غريب ًا عن م�سمعي .ومبا �أنني يف ال�صباح فقد
جعلتُ �أفتح النافذة لعلي �أ�ستمتع مبنظر ال�شروق.
�أزح��تُ ال�ستارة عنها ،و�إذا بي �أكت�شف ما هو ذلك
�صوت رنان يت�سلل �إىل قلب كل من
ال�صوت .يا له من
ٍ
ُ
�صوت �إيقاع املطر .يا �إلهي كم
ي�سمعه مبا�شرة� .إنه
هو جميل ذلك ال�صوت ،كم ي��زرع من ابت�سامة على
وجه �سامعه ،وكم يجعل البهجة تزور ف�ؤاد من يتلذذ
بت�أمله.
يف ذلك ال�صباح ،جل�ستُ يف نافذة غرفتي �أ�ستمتع بتلك
الدعابات بني قطرات املطر املت�ساقطة من ال�سماء،
ً
مينة وي�سرة .هيج
والهواء ال��ذي يحركها وينقلها

الزهرة الثانية هي :مقتطفات من كتب
الإمام ابن القيم اجلوزية ،رحمه اهلل:
هو كتاب دار بني بحور الإم��ام املربي
احلكيم و ا�صطاد من كل بحر ل�ؤل�ؤة ,فقد
جمع امل�ؤلف بع�ض الدرر من بع�ض كتبه
حتى ي�سهل على القارئ اال�ستفادة منها,
واال�ستزادة من هذا املربي اجلليل ,فهو
كتاب من �سل�سلة الرقائق واللطائف من
جمع وترتيب جمدي بن وا�صف العطار
ومتوفر يف املكتبات.

من ج�سده الذي احتله املر�ض �شر احتالل ،ف�أهلك املر�ض نف�سيته
و�صحته وتهالكت ذاكرته ،حلظات م�ؤملة ال تن�سى ومثمرة ال تمُ حى،
حيث هنا ظهرت النتائج الأوىل من الرتبية احل�سنة وح�سن الطاعة
فاخلري ال تنقطع ِثماره �أي ًا كان هذا اخلري  ،فكان �أخي ال�صغري يدلهلّ
وتعطف و�أنا
حتن عليه
ِ
و�أخي الآخر يحكي له احلكايات و�أختي ِ
�أ�سهر الليل حتى ي�صبح النهار فال ليل يف حياتي مادام ال�سهر يف ر�ضى
وحب و�سرور .هنا تقف
وحب وتذلل وطاعة لأبي  .وكلنا يف
ٍ
فرحة ٍ
الكلمات وتبد�أ الأفعال و ُتقطف ال ِثمار ،
ماذا بعد يا �أبي ؟ ماذا بعد يا �أمي؟

نحن قررنا �أن نح�صد ما تعِبوا لأجله،
و�أن���ت���م عليكم �أن ت��ه��ت��م��وا بفالحي
الب�ستان  ،لأن نِتاج هذا الب�ستان نعمة
�إذا �أح�سنت �شكرها ف��زت بها  ،و�إذا
جحدتها حتْ ولت �إىل نقمة يف احلياة
الأوىل والآخرة .

ُ
ُ
ذكرت
فذكرت مما
امل�شهدُ ذاكرتي ،وما تنطوي عليه،
�أيام �صباي .فقلبتُ ما علق بالذاكرة مما ات�صل بهذا
أح�س �أن هنالك �أ�شياء جميلة يطويها بني
العهد ُّ � .
�صفحاته عهد ال�صبا هذا ،ولكني-ومع كل هذا -مل
ُ
وجدت العك�س .ولكن �إذا مل يكن من
�أجد �شيئ ًا ،و�إمنا
ذكريات جميلة ،فلماذا االبت�سام يف حلظتي هذه –
و�إن �أجه�ضت االبت�سامة بع�ض الذكريات-؟!
لقد قلبتُ �صفحات ال�صبا فلم �أج��د ما ي�ستحق �أن
�أنعته بالأيام اجلميلة� ،أو �أ�صفه بالذكريات احلاملة.
وبينما �أنا كذلك فقد خطرت يف بايل فكرة� ،أال وهي
عدم العودة للما�ضي م��ادام ال ي�ستطيع فعل �شيءٍ
لإ���س��ع��ادي .رج��ع��تُ م��ن رحلة املا�ضي �إىل احلا�ضر
ُ
وعاودت االبت�سام من جديد ،ثم عرفتُ �سبب الرجوع،
�إنهُ :
�صوت �إيقا ِع املطر.

تنقلت ب�ين ب�ساتني الثقافة والعلم,
و قطفت لكم من �أجمل الأزه��ار التي
تعينكم وتنري لكم الطريق وكل زهرة
���س��وف ت��ب��وح بعبريها وت��خ�برك عن
ذاتها و�أي��ن جتدها حتى ي�سهل عليك
اقتطافها:

هو كتاب �أهديه لكل يائ�س وفاقد للأمل
يف احلياة ويف �إكمال امل�سري ,وحتقيق
الطموح فهو يبعث يف النف�س بوافر
احلياة ال�سعيدة ,ويجعلك تثق بنف�سك,
ويتحدث معك بلغة العقل والإ�سالم
دون �أن ت�شاك�س ال���ق���در ,فيجعلك
تتحدى �صعاب احلياة وتتغلب عليها
بكل قوة النف�س وثقة ,وهو من ت�أليف
طه ح�سني ومتوفر يف املكتبات.

هو كتاب يتحدث عن نف�سه فيه مزيج
ج����ذاب م��ن ع��ل��وم ال�����ش��رق وال��غ��رب,
وا�ست�شهادات وت�أ�صيل �شرعي متميز
م��ن الن�صو�ص ال�����ش��رع��ي��ة؛ لإح���داث
التغيري يف حياتك اخلا�صة �أو م�ساعدة
الآخرين على التغيري ,فهو �سهل الفهم,
ب�سيط الأ�سلوب ,حمفز على التغيري و
خري معني لك بعد اهلل ,لأنك �إذا �أردت
نتيجة خمتلفة فالبد من تغيري الفعل
الذي تعودت عليه ,والكتاب من ت�أليف
ع��ب��داهلل علي العبد الغني و تقدمي
د.طارق ال�سويدان ومتوفر يف املكتبات.

امل��رج��ع :كيف ت�صبح ق��ارئ�� ًا متمر�س ًا،
ت�أليف :جايل كلوبفل من جامعة رجترز .

هل �سنرتك لكم ب�ستانكم الغنّاء الذي
حب
زرعتموه بكل مالديكم و�أكرث ،بكل ٍ
وعطاء يتحول �إىل �صحراءٍ �سوداء ؟ �أم
�إىل جنة من الأزهار الف ّواحة بالأذكار
والدعاء ،و�صدقة جارية على الدوام
جوانب
 ،و جناح يتلو جناح يف جميع
ِ
احلياة ؟

�إع��داد  :الطالبة رانية ال�سريحي –
ق�سم الإعالم

ال��زه��رة الثالثة :عيون الأم���ل حتى
تكون �أ�سعد النا�س.

ال���زه���رة الأوىل ه���ي :اف��ع��ل �شيئ ًا
خمتلف ًا.

احلـــــــوار بيــــن الأجيـــــــال
�أحمد طابعجي – ق�سم الإعالم
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الزهرة الرابعة :بناتي .
هو كتاب يحفز الآب��اء و الأمهات ب�أن
يفرحوا ب���والدة الأن��ث��ى ,ويعتربوها
رزق�� ًا مبارك ًا ,كما و�صى النبي الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم بهن وب�أنهن �سبب ًا
من �أ�سباب الدخول �إىل اجلنة ,ويزيد
الوعي لكل من غاب عنه النهج النبوي
الكرمي يف التعامل مع القوارير ,وهو من
ت�أليف د�.سلمان بن فهد العودة ومتوفر
يف املكتبات.
انتهت رحلتي معكم بني هذه الب�ساتني
اجلميلة و الرائعة التي مهما تخو�ض
فيها فلن متل منها لروعتها و لفوائدها
التي حتدث الأث��ر الكبري يف النفو�س
والعقول ,و �أخري ًا مهما حتدثت فلن �أجد
�أروع من قول بديع ال�سموات والأر�ض :
(قل هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين
ال يعلمون �إمنا يتذكّر �أولو الألباب).

جامعة امللك عبد العزيز
كر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي

كر�سي الأمري خالد الفي�صل

لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي

دعوة للباحثني
�ضمن فعاليات وبرامج كر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي تعلن جامعة امللك
عبد العزيز عن بدء تدعيم الأبحاث العلمية ذات العالقة بالكر�سي وفق ًا للمحاور العلمية التالية:

�أو ًال  :املحور التاريخي
•ا�ستقراء ور�صد تاريخ منهج االعتدال ال�سعودي.
ثاني ًا :املحور االجتماعي:
•موقف منهــج االعتــدال ال�سعــودي يف التعامــل مــع الق�ضــايــا االجتمــاعيــة مثــل التطــــرف
والعــنــف يف املجتمع.
ثالث ًا :املحور ال�سيا�سي:
•القيادة ال�سعودية ودورها يف منهج االعتدال.
•العالقة بني النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية ومنهج االعتدال.
•حتليل مواقف اململكة �سيا�سي ًا يف الداخل واخلارج يف �ضوء منهج االعتدال ال�سعودي.
رابع ًا :املحور االقت�صادي:
•حتليل ال�سيا�سات االقت�صادية للمملكة يف �ضوء منهج االعتدال ال�سعودي.

خام�س ًا :املحور الثقايف

•منهج االعتدال ال�سعودي و�أثره على حركة الفكر الثقايف يف اململكة العربية ال�سعودية.
•علم ًا �أن �آخر موعد ال�ستقبال املقرتحات البحثية 1431/2/1هـ
•

ملزيد من املعلومات حول مناذج و�آلية التقدمي يرجى التكرم بزيارة املوقع الإلكرتوين:
h ttp ://k h a l i d c h ai r.kau.edu.sa

�أو االت�صال:

		
جوال 00966-599101112 /
�ص.ب 80200 /الرمـــز الربيــدي 81589 /

تلفون00966-2-6951147 /
فاك�س00966-2-6952774 /

بريد �إلكرتوينkhaldichair@kau.edu.sa /
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عظمــــاء الإ�ســـالم  ..الإمــام الــدارقطنــي :فــريــد ع�صــره و�إمــام دهــره
اخ��ت��ي��ار ال��ط��ال��ب :حم��م��د ال�سحيمي – ق�سم
الإعالم

دخل �أعرابي على اخلليفة العبا�سي املتوكل ومدحه بقوله:
�أن���������ت ك����ال����ك����ل����ب يف ح����ف����اظ����ك ل���ل���ود
وك����ال����ت����ي���������س يف ق�����������راع اخل�����ط�����وب
فثار النا�س ليبط�شوا به ،لكن اخلليفة �أدرك �أن هذا الرجل قال
�أف�ضل ما عنده من عامله املحدود يف البادية ،ف�أر�سله ليعي�ش يف
عا�صمته ،فعاد بعد �سنة مادح ًا اخلليفة مبعانٍ كلها رقة يقول
يف مطلعها:

ك���ان ال��دراق��ط��ن��ي رح��م��ه اهلل ي��ح��ب العلماء
والإقبال عليهم ومالزمتهم ،ومن ه�ؤالء العلماء
احل�سن بن �أحمد بن �صالح �أبو حممد الهمداين
ال�سبيعي احللبي  ،وكان حافظ ًا متقن ًا �،سمع وروى
َّ
عنه الدَّ راقطني  ،وكان وجيه ًا عند �سيف الدولة
وكان يزوره يف داره  .و�صنّف له كتاب التب�صرة يف
ف�ضيلة العرتة املط َّهرة  .وكان له يف العامة ٌ
�سوق
ال�سبيعي على العلو ّيني
وهو ال��ذي وقف حمام َّ
 .وت��ويف �سنة �إح��دى و�سبعني وثالثمائة وكان
احلافظ �أبو حممد هذا قد طاف الدنيا وهو ع�سر
الرواية .

�سمع الدارقطني من �أبي القا�سم البغوي وخلق
كثري ببغداد والكوفة والب�صرة ووا�سط ،و�أخذ
العلم عن الدارقطني حممد بن احل�سن ال�شيباين
و�صع�صعة بن �سالم و�أبو معاوية ال�ضرير وغريهم،

ع���ي���ون امل���ه���ا ب��ي�ن ال���ر����ص���اف���ة واجل�����س��ر
ج��ل�بن ال���ه���وى م���ن ح��ي��ث �أدري وال �أدري
فمن نظر �إىل النا�س بعقلية املتوكل �أمكنه �أن يعاي�شهم جميع ًا،
وال يتوقع من �أحد �أن يقوم بعمل �أكرث من �إمكاناته.
يف حما�ضرة عن فنون الإدارة ذك��ر املحا�ضر �أن موظف ًا يف
�شركته تقاذفته �أق�سام ال�شركة ،لأنه مل يكن يجيد عم ًال.
فا�ستدعاه امل��دي��ر ،واخ��ت�بره بطريقة غ�ير مبا�شرة ،وعلم
�إمكاناته ،ثم و�ضعه يف املكان املنا�سب ،ف�إذا به يدخل قائمة
�أف�ضل املوظفني.

وك��ان �شديد الذكاء ،فقد قال فيه احلاكم �أبو
ع��ب��داهلل الني�سابوري مل ي��ر الدارقطني مثل
نف�سه  ،وق��ال اب��ن اجل���وزي وق��د اجتمع ل��ه مع
معرفة احلديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه
وال�شعر مع الإمامة والعداله و�صحة العقيدة.

وقد غادر الإمام الدراقطني الدنيا  ،بعد حياة
حافلة باجلد واحلر�ص على تلقي العلوم  ،ون�شرها
بني طالب العلم ،فكانت وفاته يف يوم الثالثاء
ال�سابع م��ن ذي القعدة �سنة خم�س وثمانني
وثالثمائه وله من العمر �سبع و�سبعون �سنة.

قـــراءة فــي كتــاب  :التفــوق العلمـــي فـــي الإ�ســـالم
�إعداد الطالب :حممد املجنوين – ق�سم الإعالم

و�أبو الوليد بن ر�شد وعلي بن عي�سى البغدادي،
وعز الدين اجللدكي.

الكتاب  :التفوق العلمي يف الإ�سالم

�أم����ا ال��ف�����ص��ول الأخ����رى ف��ق��د حت���دث فيها عن
ال�صيدلة وع��ل��م الكيمياء و�أ���ش��ه��ر العلماء يف
هذا املجال �أمثال ابن حيان وال��رازي والكندي
والطغرائي واب��ن البيطار وغ�يره��م .ث��م �أب��رز
العلماء امل�سلمني يف الريا�ضيات وعلوم احل�ساب
والهند�سة �أمثال اخلوارزمي والكا�شاين والطو�سي
واخليام وغريهم ،ويف جمال علم الفلك والنجوم
البتاين والبريوين واب��ن ال�شاطر وكمال الدين
الفار�سي وغريهم ،ويف الفيزياء وعلوم ال�صناعة
ال�شيخ البهائي وابن الهيثم واخل��ازين وغريهم،
ويف اجلغرافيا الإدري�سي وابن بطوطة والوزان
وي��اق��وت احل��م��وي ،ويف ال��زراع��ة وال���ري وعلم
احليوان يحيى بن العوام و�ضياء الدين البيطار
واجلاحظ ،ويف الفل�سفة والأدب والتاريخ وعلم
االجتماع الفارابي والكندي والغزايل وال�شريازي
وابن خلدون وغريهم.

بطاقة الكتاب:
امل�ؤلف � :أمري جعفر الأر�شدي
النا�شر  :م�ؤ�س�سة البالغ  -بريوت
الطبعة و�سنة الن�شر  :الأوىل 1411هـ 1990 -م
عدد ال�صفحات � 208 :صفحة من القطع الكبري
حت��دث امل���ؤل��ف يف الف�صل الأول ع��ن العلم بني
ال�شرق وال��غ��رب ،ويف الف�صل ال��ث��اين �أب���رز �أن
الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي جمع بني العلم
وال��ع��ب��ادة فقد حمل معه خ��زائ��ن املعرفة وقد
طرح ت�شريعات ونظم عديدة تعمل على االرتقاء
بالب�شرية .والقران الذي يعترب د�ستور هذا الدين
يحمل �أ�سمى املعاين العلمية الدقيقة فقد جاء
بكل ما حتتاجه الب�شرية من القوانني الأخالقية
واملدنية والعلمية مبا ينا�سب كل زمان ومكان وقد
بد�أ بالدعوة �إىل العلم واملعرفة بكلمة (�أقر�أ)
وجعل طلب العلم فري�ضة على امل�سلمني فكان
لهم ال�سبق يف اكت�شاف الكثري من الأمور كانك�سار
الأ�شعة ال�ضوئية واكت�شاف الذرة ور�سم خارطة
للكرة الأر�ضية وا�ستعمال التخدير وغريها.
ويف الف�صول الأخ���رى م��ن الكتاب ق��دم امل�ؤلف

علــى قــدر �أهــل العــزم
تــ�أتــي العــزائم
يروى �أن مكفوف ًا �س�أل اهلل �أن يعطيه نعمة الب�صر خم�س دقائق
فقط .فا�ستجاب رب العاملني دعاءه ،ففتح عينيه فر�أى �أمامه ك�أ�س ًا
من احلليب ،ف�س�أل :ما هذا؟ قالوا :احلليب الذي ت�شربه كل يوم.
وانق�ضت الدقائق اخلم�س �سريع ًا وعاد �إىل �سابق عهده .فكانوا
فيما بعد كلما و�صفوا له �شيئ ًا �س�ألهم :هل ي�شبه احلليب؟ عالمَ ه
ير غ�يره ،فهل نتوقع منه
�صغري ،هو ك�أ�س احلليب ،ال��ذي مل َ
�أن ي�صمم ناطحة �سحاب� ،أو طائرة عمالقة� ،أو حتى دراجة
هوائية؟

هو �أبو احل�سن علي بن عمر بن �أحمد بن مهدي
�أبو احل�سن البغدادي الدارقطني؛ الإم��ام �شيخ
الإ�سالم  ،حافظ الزمان ،والدارقطني ن�سبة �إىل
دارالقطن ببغداد� ،أ�ستاذ احلديث و�إم��ام وقته
وقبله مبدة وبعده �إىل زماننا هذا �سمع الكثري
وجمع و�صنف و�ألف و�أجاد و�أفاد و�أح�سن النظر،
وكان فريد ع�صره و�إمام دهره يف �أ�سماء الرجال
و�صناعة التعليل واجل���رح والتعديل وح�سن
الت�صنيف والت�أليف وات�ساع الرواية واالطالع
التام يف الدراية ،انتهى �إليه علم الأثر واملعرفة
بعلل احلديث و�أ�سماء الرجال و�أح��وال الرواة
مع ال�صدق والأم��ان��ة والفقه والعدالة وقبول
ال�شهادة و�صحة االعتقاد و�سالمة املذهب.

وك���ان ال��دارق��ط��ن��ي يجل�س ب�ين ي��دي��ه كجلو�س
ً
هيبة له وق��ال  :قدم
ال�صبي بني ي��دي معلّمه
ِّ
علينا حلب الوزير جعفر بن الف�ضل فتلقاه النا�س
وكنت فيهم فعرف �أين من �أ�صحاب احلديث فقال
� :أتعرف حديث ًا فيه �إ�سناد �أربعة من ال�صحابة
واحد عن �صاحبه فقلت نعم حديث ال�سّ ايب
كل
ٍ
بن يزيد عن حويطب بن عبد العزَّى عن عبد
ال�سعدي عن عمر بن اخلطاب يف العمالة
اهلل بن َّ
فعرف �صحة قويل ف�أكرمني .

ال��ث��ق��اف��ي��ة

تعريف ًا ب�أبرز علماء كل ق�سم من املعارف والعلوم
مع ذكر �أهم �إجنازاتهم وم�آثرهم العلمية لإعطاء
���ص��ورة جلية ع��ن التفوق العلمي يف الإ���س�لام،
فتحدث عن الطب واملراكز ال�صحية يف الإ�سالم
وعن �أطباء الإ�سالم مثل حارث بن كلدة �أو طبيب
يف الإ�سالم ،وابن �سينا �أعظم الأطباء امل�سلمني،
و ال��رازي مكت�شف الطب النف�سي ،والزهراوي
املخت�ص باجلراحة العامة �أول من �أجرى عمليات
جراحية على ال�شرايني والأوردة ،وابن النفي�س
�أول من اكت�شف ت�صفية الدم يف القلب ،وعلي بن
عبا�س �أول خمت�ص بالأمرا�ض الن�سائية ومكت�شف
حركات الرحم عن الن�ساء ،وابن زهر الأندل�س
مكت�شف اجل��راث��ي��م وامل��ي��ك��روب ،و�أب���و القا�سم
الأندل�سي مبتكر طريقة معاجلة الوريد املقطوع،

وخ�ص�ص ف� ً
صال حتدث فيه عن املكتبات الإ�سالمية
واملدار�س امل�شهور مثل جامعة القرويني يف املغرب
وجند ي�شابور يف �إي��ران وامل�ستن�صرية يف بغداد
ومكتبة ال�صاحب بن عباد ومكتبة ن�صري الدين
الطو�سي ومكتبة املهلبي وغريها.

جاء �أعرابي �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�س�أله عما
افرت�ض اهلل عليه ،ف���أخ�بره عن ال�صلوات اخلم�س والزكاة
علي غريهن ،ف�أجابه :ال� ،إال �أن
وال�صيام واحلج ،ف�س�أل :هل ّ
تطوع ،فقال :واهلل ال �أزيد على هذا وال �أنق�ص ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم� :أفلح �إن �صدق ،دخل اجلنة �إن �صدق.
لقد �أو�ضح له ما ينا�سب عامله� .أم��ا �أول��و العزم من �أ�صحابه
فكان يحثهم على طلب املعايل ،فيقول لأحدهم :يا عبد اهلل،
ال تكن مثل ف�لان ،ك��ان يقوم م��ن الليل ،ف�ترك قيام الليل.
وما �أروع قول املتنبي يف مو�ضوع العزائم:
ع��ل��ى ق����در �أه�����ل ال���ع���زم ت����أت���ي ال��ع��زائ��م
وت������أت�����ي ع���ل���ى ق������در ال�����ك�����رام امل����ك����ارم
وت���ع���ظ���م يف ع��ي��ن ال�������ص���غ�ي�ر ����ص���غ���اره���ا
وت�������ص���غ���ر يف ع��ي�ن ال���ع���ظ���ي���م ال��ع��ظ��ائ��م
فالب�سيط �إذا عمل عم ًال �صغري ًا يظن �أنه قام بعمل كبري ،وغريه
مق�صراً.
يعمل عم ًال كبري ًا ويرى نف�سه ِّ
�أ�صحاب الهمم العالية ال ير�ضون ب�أن يكون عاملهم حمدوداً ،و�أما
�أ�صحاب الهمم ال�ضعيفة فري�ضون بالأقل الأدنى من املراتب.
واملتنبي يحثّ اجلميع:
�إذا غ�������ام�������رت يف �������ش������رف َم���������روم
ف���ل���ا ت����ق����ن����ع مب�������ا دون ال����ن����ج����وم
والهمم العالية �إذا �أبتُغي بها وجه اهلل ،فذلك هو الفالح.
فليخرت كل واحد لنف�سه ما يريد من العوامل ،ولي�ضع �أمامه
قول �أبي القا�سم ال�شابي:
وم���������ن ي����ت����ه���� َّي����ب ������ص�����ع�����ود اجل�����ب�����ال
ي���ع�������ش �أب���������د ال������ده������ر ب���ي��ن ُ
احل����� َف�����ر
والعرب تقول:
ف�����ك�����ن رج�����ل����ا ِرج��������ل��������ه يف ال����ث���رى
وه������م������ت������ه ف������������وق ه������������ام ال���ث��ري������ا
�أ.د .حممود ندمي النحا�س
كلية الهند�سة

�إع������ل������ان
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مسابقة جائزة أفضل دراسة تقييمية
لمقترح مخطط المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف والطرق المحيطة به
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امللك عبد العزيز
تقدمي
حتظى املنطقة املركزية ملنطقة مكة املكرمة باهتمام بالغ وم�ستمر من والة الأمر يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إال �أنها ُ تعاين
من �ضعف �شديد يف الطاقة اال�ستيعابية و�شبكات الطرق واملوا�صالت ،وبالتايل فهي غري م�ؤهلة ملواجهة الزيادة املطردة يف �أعداد
احلجاج واملعتمرين مما يجعل من �إعادة هيكلتها �أمر ًا ملح ًا تقت�ضي البحث والدرا�سة.
الوقف العلمي بجامعة امللك عبد العزيز ،تبنى مو�ضوع درا�سة تخطيط املنطقة املركزية مبكة املكرمة وذلك �إنطالق ًا من �أهدافه
والتي من �أهمها متويل الدرا�سات والأبحاث التي تخت�ص بالق�ضايا التنموية الإ�سرتاتيجية.

حماور امل�سابقة:
يتمحور مو�ضوع امل�سابقة حول تقدمي تقرير فني هند�سي متكامل ُيق ّيم املقرتح الفكري احلايل لت�صور
ذهني بعيد املدى ممث ًال مبج�سم هند�سي بالغ الو�ضوح والدقة �سيتم عر�ضه للمتقدمني للم�سابقة مع
�شرح وايف لتفا�صيل امل�شروع.
يقرتح هذا املج�سم معاجلة وتخطيط املنطقة املركزية املحيطة باحلرم املكي ال�شريف والبالغة
 9.000.000مرت مربع ،حيث ي�ستند يف فكرته على مركزية الكعبة امل�شرفة (قبلة امل�سلمني) ،تنطلق
منها طرق دائرية و�شعاعية يبلغ ن�صف قطر الطريق الدائري الأول  530مرت مربع ال ُي�سمح بالبناء يف
م�ساحتها الداخلية البالغة  880,000مرتمربع تقريب ًا ،يليه الدائري الثاين والثالث املخ�ص�صان لإن�شاء
م�شاريع �سكنية و جتارية متدرجة االرتفاعات باجتاه احلرم.
�أما الطرق الإ�شعاعية فتكون مرتبطة بالطرق الدائرية وتربط مكة املكرمة مبحيطها اخلارجي،
با�ستخدام و�سائل النقل املتطورة وتقنيات هند�سة امل�ساحة ،وذلك من دون امل�سا�س بامل�شاريع واملقرتحات
احلالية واملوجودة على �أر�ض الواقع مثل وقف امللك عبد العزيز وغريه.

�شروط وموعد التقدمي:
امل�سابقة متاحة للأفراد �أو املكاتب الهند�سية �أو امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة والعامة من داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها.
حيث يبد�أ موعد تقدمي تقارير درا�سات التقييم يف الأول من ذي
احلجة  1430وحتى  30حمرم 1431
جوائز امل�سابقة :
�سيتم منح جزائز نقدية لأف�ضل ثالثة درا�سات وذلك بناء ًا على
حكم جلنة فنية مكونة من عدد من املتخ�ص�صني من داخل وخارج
اجلامعة ،حيث تبلغ اجلائزة الأوىل  150.000ريال ،واجلائزة
الثانية  100.000ريال ،والثالثة  50.000ريال.

الوقف العلمي بجامعة امللك عبد العزيز  -الهاتف + 966 2 695 1555 :فاك�س� - + 966 2 695 1455 :ص.ب  80400جدة 21589
لال�ستف�سارات ومزيد من املعلومات:
الربيد الإلكرتوين - Waqf.kau@hotmail.com :املوقع الإلكرتوينwww.waqf.org.sa :
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اجلامعة تطلق حملة التطعيم �ضد �أنفلونزا اخلنازير
�أطلق معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
حملة تطعيم مر�ض �أنفلونزا اخلنازير  H1N1وذلك يوم االثنني
1430/11/28ه����ـ بح�ضور وك�لاء وعمداء اجلامعة وذل��ك خالل
جلنة العمداء اال�ست�شارية.
وقد �أو�ضح عميد كلية الطب الدكتور حممود بن �شاهني الأحول
بناء على االجتماع الذي عقد مبجل�س
�أن حملة التطعيم �أقيمت ً
اخلدمات ال�صحية مع معايل وزير ال�صحة الدكتور عبد اهلل الربيعة
الذي �أ�شار ب�أن التطعيم متوافر لدى القطاعات ال�صحية و�أنه �آمن
ولي�س له �أعرا�ض جانبية.

ح�ضر التوقيع اخلطة �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الدكتور
عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،وعميد كلية االقت�صاد والإدارة الدكتور
ح�سام بن عبد املح�سن العنقري وعدد من وكالء الكلية وامل�شرف على
وحدة االعتماد الأكادميي بالكلية.

معايل مدير اجلامعة يرعى احلفل ال�سنوي جلوائز البحث العلمي

�أو���ض��ح��ت ال��دك��ت��ورة �سامية ال��ع��م��ودي �أن ك��ر���س��ي ال�شيخ حم��م��د ح�سني
العمودي يوا�صل مهامه البحثية بني الواليات املتحدة الأمريكية وجامعة
كاو�ست ،و�أنه يركز يف الوقت احلايل على عقد �شراكات بحثية مع عدة جهات
عاملية متميزة لديها اخلربة والقدرة على رفع امل�ستوى البحثي يف بلدنا .م�شرية
�إىل �أن اجلامعة ت�سعى لأن يكون مركز ال�شيخ حممد ح�سني العمودي ل�سرطان
الثدي متفرد ًا يجعل من جامعة امل�ؤ�س�س مرجعية متميزة يف جمال �سرطان
الثدي مبنطقة ال�شرق الأو�سط.

رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق ط��ي��ب ف��ع��ال��ي��ات احلفل
ال�سنوي جلوائز التميز يف البحث العلمي للعام
 1430/1429هـ الذي نظمته عمادة البحث
العلمي بح�ضور وك�ل�اء اجلامعة وعمداء
الكليات وذلك يوم الثالثاء 1430/11/22هـ
ب��ق��اع��ة االح���ت���ف���االت وم���رك���ز امل����ؤمت���رات
باجلامعة.

كلية الطب وعمادة البحث العلمي يحتالن
ال�صدارة يف تقومي املواقع الإلكرتونية

بد�أ احلفل بتالوة عطرة من كتاب اهلل الكرمي
ثم كلمة عميد عمادة البحث العلمي الأ�ستاذ
الدكتور يو�سف بن عبد العزيز الرتكي �أو�ضح
من خاللها �أه��داف و�أن�شطة العمادة م�ؤكد ًا
�أن اجلامعة تعد م�ؤ�س�سة �إبداع علمي ومنارة
�إ���ش��ع��اع متجدد للفكر وامل��ع��رف��ة وه��ي �أه��م
املحركات التي ت�ؤدي �إىل تقدم ورقي املجتمع
يف ع�صر املعرفة من خ�لال ما تقوم به من
�أبحاث علمية مبتكرة.

يذكر �أن الفريق البحثي يقوم بدرا�سة كبرية ل�سرطان الثدي بني �صغريات ال�سن
يف اململكة العربية ال�سعودية بهدف �إلقاء مزيد من ال�ضوء على هذا املو�ضوع.

ت�صدرت كلية الطب بح�صول موقعها الإلكرتوين على املركز الأول يف
التقييم ال�شهري اخلام�س (موقعي) ملواقع اجلامعة ،كما ت�صدرت عمادة
البحث العلمي على م�ستوى العمادات بح�صول موقعها الإلكرتوين على
املركز الأول.
يذكر �أن تقومي ( موقعي ) ال�شهري للمواقع الإلكرتونية باجلامعة ي�صدر
عن عمادة تقنية املعلومات ،ويت�ضمن كل قطاعات اجلامعة املختلفة
ووكاالتها (الكليات ،العمادات ،املراكز ،الكرا�سي العلمية ،اجلمعيات،
الإدارات) ويهدف التقومي �إىل �إحداث نقلة نوعية على م�ستوى �أنظمة
�إدارة املحتوى ويت�ضمن ق�سمني  :ق�سم تلقائي �إلكرتوين و�آخر يدوي.

اعتمـــــاد خــطـــة االعتمــــاد
الأكـــادميـــي لكــليـــة
االقت�صـــاد والإدارة
اعتمد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
خطة االعتماد الأكادميي لكلية االقت�صاد والإدارة وذلك متهيد ًا لرفعها
للهيئة العاملية لالعتماد الأكادميي لكليات �إدارة الأعمال يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وي�أتي �إعداد اخلطة عقب الزيارة التي قام بها وفد
هيئة االعتماد الأكادميي ال�شهر املا�ضي حيث �أكد الوفد جاهزية الكلية
لتقدمي خطتها للهيئة.

كما �أ�شار عميد كلية الطب �أن التطعيم مقدم من �أف�ضل ال�شركات
العاملية وهو م�ستخدم يف العديد من الدول منها  :فرن�سا وبريطانيا
وكندا ،وقد مت تزويد اجلامعة ب�أكرث من  7000لقاح من قبل وزارة
ال�صحة ومت توزيعها بامل�ست�شفى اجلامعي والإدارات الطبية ،كما مت
بناء على اقرتاحات اللجنة العلمية.
و�ضع �آلية للتطعيم ً

اجلامعة مرجعية متميزة ل�سرطان الثدي

م��ت��اب��ع��ات

عقب ذل��ك �ألقى �سعادة عميد كلية العلوم
الأ���س��ت��اذ الدكتور عبد اهلل ب��ن يو�سف بن
عبيد كلمة الفائزين نيابة ثم قدم معايل
مدير اجلامعة كلمة توجيهية �أو�ضح فيها �أن
اجلوائز املخ�ص�صة للتكرمي �إمنا هي تقدير
واع�ت�راف باجلهد العملي وحتفيز جلميع
الفئات ب���أن ينخرطوا يف جم��االت البحث
العلمي وليزيحوا من �صدورهم عوامل الرتدد

والتقاع�س فالكل له قدرات كاملة وي�ستطيع
�أن يبدع .
ثم جاء دور ت�سليم اجلوائز حيث ح�صل 150
ع�ضو هيئة تدري�س على جوائز التميز البحثي
يف الن�شر العلمي بعد م�شاركتهم يف �إعداد 60
ورقة علمية كما �سلمت �سعادة عميدة �شطر
الطالبات جوائز التميز البحثي يف الن�شر
العلمي لطالبات الدرا�سات العليا وبلغ عددها
 15ورقة علمية وقد �أحرز جائزة اجلوائز
الدولية الدكتور �ضياء الدين بن حممد نظري
بعد ح�صوله على جائزة را�شد بن حميد
للثقافة والعلوم وح�صل الدكتور ب�شري بن
�أحمد فقري حممد من كلية العلوم على جائزة

�أف�ضل باحث باجلامعة كما نالت كلية العلوم
جائزة �أف�ضل كلية يف البحث العلمي وت�سلم
عميدها درع اجلائزة بالإ�ضافة �إىل مائة
�ألف ريال مقدمة من معايل مدير اجلامعة.
كما قدم معايل مدير اجلامعة درع�� ًا لوكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد وذلك
ملتابعته املتوا�صلة مل�سرية البحث العلمي
باجلامعة ،وب��دوره��ا قدمت عمادة البحث
العلمي درع الوفاء لرجل البحث العلمي الأول
بجامعة امل�ؤ�س�س معايل الأ���س��ت��اذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب.

�إن�شــــاء مـــركــــز متيـــز �أبحـــاث التغيـــر املنــــاخـــي باجلـــامــعــــة
د���ش��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب �إن�شاء
مركز متيز �أبحاث التغري املناخي بقيمة
ت�صل �إىل  14مليون ريال وذلك بح�ضور
وكالء اجلامعة وعمداء الكليات.
وقد �أو�ضح وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاه��د �أن املركز ي�أتي تنفيذ ًا
ل��ر�ؤي��ة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،يحفظه اهلل
على م�ستوى الريادة العاملية لدرا�سات
التغري املناخي ويف اجتاه م�سايرة ودعم
الدرا�سات العاملية يف هذا املجال ،وي�أتي
�أي�ض ًا �ضمن خطط اجلامعة ال�ساعية نحو
التحول �إىل جامعة بحثية نظر ًا ملا تتمتع
به من �سمعة ومكانة مرموقة على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والعاملي ،و�أ���ض��اف �أن
اجلامعة ق��ررت امل�ضي ق��دم�� ًا بت�أ�سي�س
ه���ذا امل��رك��ز ال���ذي ينتظر م��ن��ه الكثري
على م�ستوى الأبحاث العلمية يف جمال
التغري املناخي ،و تكفلت بتمويل املركز

لتنفرد بتخ�ص�صات نادرة عن غريها من
اجلامعات ،معتمدة على كفاءات علمية
وبحثية وقدرات معرفية تعمل يف كليات
و�أق�����س��ام علمية ن���ادرة وم��راك��ز بحثية
متميزة وقاعدة وا�سعة من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ذوي اخلربة يف جمال التغريات
املناخية وطالب درا�سات عليا وفنيني.
عقب ذلك قدم رئي�س مركز متيز �أبحاث

التغري املناخي الدكتور من�صور بن عطية
املزروعي عر�ض ًا مرئي ًا عن املركز �أو�ضح
من خالله �أن الهدف من �إن�شاء املركز هو
�أن يكون مركز ًا تعاوني ًا دولي ًا متميز ًا يف
درا���س��ات و�أب��ح��اث التغري املناخي ق��ادر ًا
على مواكبة التطور العاملي يف علوم التغري
املناخي ومنذجتها ع��ددي�� ًا با�ستخدام
حا�سبات �آلية فائقة ال�سرعة ،وبني من
خالل العر�ض املرئي �أن املركز ي�سعى لأن

يكون �أحد �أهم املراجع العلمية والتقنية
لي�ساهم يف م�ساعدة اجلهات احلكومية
واخلا�صة ملواجهة ق�ضايا التغري املناخي
وللحد من �أث��اره امل�ستقبلية بالإ�ضافة
�إىل امل�ساهمة يف تثقيف وخدمة املجتمع
وتخريج �أج��ي��ال جديدة من الباحثني
القادرين على تطوير و�إج��راء البحوث
امل�ستقبلية ،و�أن املركز ي�سعى �إىل بناء
نواة علمية تكون مرجع ًا علمي ًا لتقدمي

ال���دع���م وامل�������ش���ورة وت���ق���دمي اخلطط
وال�ب�رام���ج الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة املتو�سطة
والطويلة امل��دى وذل��ك من خالل �إن�شاء
قاعدة بيانات متكاملة با�ستخدام �أحدث
النماذج املناخية العاملية والإقليمية التي
ت�ساهم يف القيام بدرا�سات التغري املناخي
للقرن احلادي والع�شرين وتقييم املخاطر
املتعلقة ب�آثاره امل�ستقبلية وانعكا�ساته
على م�صادر املياه والبيئة .

م��ت��اب��ع��ات

ال�سبت 1430/12/25هـ

م�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز ي�ضطر
لإخـــالء مــر�ضـــاه جـــراء ال�سيـــول
ب�سبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة
ج��دة ا�ضطر امل�ست�شفى اجل��ام��ع��ي �إىل �إخ�لاء
املر�ضى ال��ذي��ن كانت حالتهم ال�صحية ت�سمح
مبغادرتهم الأ�سرة البي�ضاء فيما بقي قرابة 100
حالة مر�ضية كان الو�ضع ال�صحي لها ال ي�سمح
بخروجهم ومغادرتهم امل�ست�شفى.
وقد �أو�ضح �سعادة عميد كلية الطب امل�شرف على
امل�ست�شفى اجلامعي الدكتور حممود بن �شاهني
الأحول �أن امل�ست�شفى ا�ضطر لإخالء  100مري�ض
حالتهم ال�صحية كانت م�ستقرة و�أنه مل يبق يف
امل�ست�شفى �سوى احلاالت احلرجة وجميعها كانت
حاالت عناية مركزة ومر�ضى بالعناية املركزة
للأطفال.
وا�ضاف عميد كلية الطب �أن الأ�ضرار التي حلقت
بامل�ست�شفى نتيجة ال�سيول كبرية و�أن اخل�سائر
فادحة الفتا �إىل �أن �أجهزة طبية ح�سا�سة �أتلفتها
املياه التي داهمت امل�ست�شفى وال��دور الأر�ضي يف
امل�ست�شفى ,و�أ�شار �إىل �أن من بني الأجهزة التي
تعر�ضت للمياه و�أتلفت� :أجهزة عالج �إ�شعاعي
و�أجهزة �أ�شعة مقطعية و�أجهزة معامل خمربية
عديدة للدم واالختبارات الأخ��رى بالإ�ضافة
�إىل تلف ث�لاج��ات بنك ال��دم و�آالف الأجهزة
احلا�سوبية بالإ�ضافة �إىل تلف كميات كبرية
من الأدوي��ة بعد مداهمة املياه ملخزن الأدوية,
و�أ�ضاف �أن �شركات متخ�ص�صة عملت على تقييم
الو�ضع وحماولة �إع��ادة الو�ضع حلاله ال�سابق

و�إ�صالح ما ميكن �إ�صالحه.
و�أك���د ال��دك��ت��ور حممود الأح���ول �أن امل�ست�شفى
ا�ستنفر طاقاته خ�لال هطول الأم��ط��ار واليوم
الثاين حيث �أعلنت حالة الطوارئ بعد مداهمة
ال�����س��ي��ول ل��ل��دور الأر����ض���ي ومت ات��خ��اذ جميع
الإج����راءات املتبعة يف ح��االت ال��ط��وارئ  ،ومت
البدء مبعاجلة الو�ضع بعد �أن هد�أت ال�سيول ومت
�إيقاف الكهرباء وا�ستخدام املولدات االحتياطية
وتوفري م�ضخات �ضخمة ل�سحب املياه من داخل
�أروق��ة امل�ست�شفى ثم مت تنفيذ خطة تدريجية
للقيام ب���إع��ادة الو�ضع ل�سابقه يف امل�ست�شفى
و�سط توج�س مما �سيكون عليه الطق�س خالل
الأيام املقبلة خا�صة بعد التحذيرات والتنب�ؤات
التي �أعلنتها رئا�سة الأر�صاد  ,والتي �أملحت �إىل
احتمال هطول �أمطار غزيرة على جدة ,و�أ�ضاف
عميد كلية الطب �أن اجلامعة اتخذت احتياطات
�إ�ضافية �أولها و�ضع حواجز �إ�سمنتية ملنع ولوج
الأمطار �إىل ال��دور الأر�ضي بامل�ست�شفى وتوفري
م�ضخات �ضخمة ل�سحب املياه يف حالة دخولها,
و�أكد على بدء العودة للعمل للم�ست�شفى تدريجي ًا
و�أن���ه مت ا�ستدعاء احل���االت التي مت �إخال�ؤها
وخا�صة تلك التي قد تكون بحاجة �إىل العودة
للم�ست�شفى ومتابعة العالج .

املـ ــواف ــق 2009/12/12م

�أع�ضــــاء هيئــــة
التدري�س باجلامعة
يتعاونون مع الأ�سر
املت�ضــررة جــراء
ال�سيـــــول

وا�شتملت الفعاليات على تقدمي حما�ضرة عن قطار امل�شاعر
املقد�سة ملعايل د.م /حبيب بن م�صطفى زين العابدين وكيل
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية رئي�س الإدارة املركزية
للم�شروعات التطويرية �أمني عام هيئة تطوير مكة املكرمة
واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�سة املكلف ،وحما�ضرة عن
امل�شاريع العمالقة وت�أثريها يف حتول املدن ملعايل الدكتور
�أ�سامة بن ف�ضل البار �أمني العا�صمة مقد�سة ،وحما�ضرة
وحتد هند�سي ملعايل
عن امل�شاريع العمالقة �شموخ ح�ضاري
ٍ
م.عادل بن حممد فقيه �أمني حمافظة جدة و�ألقاها نيابة
عن معاليه �أ .طارق تلم�ساين الرئي�س التنفيذي ل�شركة
جدة للتنمية والتطوير العمراين.
كما ا�شتملت الفعاليات على ثالث جل�سات علمية �شارك فيها
كل من م .في�صل علي الغامدي من امل�ؤ�س�سة العامة لل�سكك
احلديدية مبحا�ضرة عن قطار احلرمني  ،وم .ع�صام �أحمد
كلثوم من �شركة ال�شامية للتطوير العمراين مبحا�ضرة عن
م�شروع ال�شامية  ،وم.فالح �شداد ال�سهلي من امل�ؤ�س�سة العامة
لتحلية املياه املاحلة مبحا�ضرة عن م�شروع �أنظمة نقل مياه
ال�شعيبة ،وم� .إبراهيم خليل كتبخانة وكيل �أمني حمافظة
جدة للتعمري وامل�شاريع ود.عبد الغفار امتياز الدين من �أمانة
حمافظة جدة مبحا�ضرة عن Project Management
Office in Jeddah Municipality-A Journey

ً
أ�ضرارا وخ�سائر
الأمطار تلحق �
ماديــــة كبرية باجلامعـــة
�أو�ضح تقرير �أويل �أ�صدرته اجلامعة عن خ�سائر مادية فادحة ،
جراء كارثة الأمطار وال�سيول التي �أغرقت حمافظة جدة .و�أفاد
التقرير �أن ال�سيول ت�سببت يف خ�سائر كبرية وقعت يف البنية
التحتية للجامعة والقاعات الدرا�سية واملعامل ومركز �أبحاث
تقنيات النانو الذي يحتوي على �أجهزة متطورة وحديثة ونادرة
على م�ستوى العامل.

يف �صورة �إن�سانية رائعة ولفتة تعاونية كرمية

وبني التقرير �أن �أ�ضرار ًا بالغة طالت القاعات الدرا�سية ل�شطر

قام عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة

الطالبات يف اجلامعة،و �أن فرق ال�صيانة عملت خالل فرتة �إجازة

با�ست�ضافة عدد من الأ�سر التي فقدت منازلها

عيد الأ�ضحى على مدار ال�ساعة لإعادة ت�أهيلها قبل حلول موعد

جراء ال�سيول؛ وذلك يف م�ساكنهم اخلا�صة.

الدرا�سة .حيث �شكل معايل مدير اجلامعة جلنة عليا �ضمت

وقد مت انتقال البع�ض منهم �إىل منازل �أقاربهم
وذويهم والبع�ض الآخر �إىل ال�شقق املفرو�شة
ومراكز �إيواء املت�ضررين.
وقد عبرَّ املت�ضررون و�أ�سرهم عن بالغ �شكرهم
وتقديرهم لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
امللك عبد العزيز كما �أ���ش��اروا �إىل �أن هذه

وك�لاء اجلامعة وعمداء الكليات ومديري امل�شاريع وال�صيانة
واملرافق اجلامعية للوقوف على حجم اخل�سائر وح�صرها ومعرفة
حجم الأ�ضرار الفعلية التي حلقت مبرافق اجلامعة.
و�أو�ضح معايل مدير اجلامعة �أن اجلامعة تعر�ضت لأ�ضرار يف عدد
من مرافق اجلامعة وبنيتها التحتية ،م�شري ًا �إىل �أن اجلامعة قادرة
على جتاوز هذه الأزمة والعودة �إىل �أف�ضل مما كانت عليه .و�أ�شار
معاليه �إىل �أن الدرا�سة بد�أت يف موعدها ،مبينا �أن اللجنة ر�أت

الوقفة لي�ست بغريبة على �أبناء هذا الوطن

عدم ت�أجيل الدرا�سة ،حيث �أ�صبحت القاعات الدرا�سية جاهزة

م�ؤكدين �أن ذلك يعك�س تالحم املواطنني يف

للدرا�سة بعد عمليات ال�صيانة و�إعادة الت�أهيل التي �أجرتها فرق

وقت ال�شدة.

ال�صيانة.

اختتام فعاليات اللقاء ال�سنوي ال�ساد�س للجمعية
ال�سعودية للهند�سة املدنية عن امل�شاريع العمالقة

اختتمت اجلمعية ال�سعودية للهند�سة املدنية باجلامعة
يوم االثنني  21ذو القعدة 1430هـ فعاليات اللقاء ال�سنوي
ال�ساد�س ال��ذي حمل عنوان «امل�شاريع العمالقة� :شموخ
ح�ضاري وحت ٍ��د هند�سي» املنعقد حتت رعاية كرمية من
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام والذي �أناب عن �سموه الكرمي �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة يف
افتتاح فعاليات اللقاء واملعر�ض الهند�سي امل�صاحب بقاعة
االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات باجلامعة ،وقد ح�ضر اللقاء
عدد من كبار رجاالت الدولة وم�س�ؤويل اجلامعة وجمع من
املهند�سني واملهتمني واملخت�صني والطالب.
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 to Paradigm Shiftو�أ.د.ع��ب��داهلل م�صطفى مهرجي
عميد �ش�ؤون الطالب بجامعة امللك عبد العزيز مبحا�ضرة
عن التقومي البيئي للم�شاريع العمالقة و�أ.د.يا�سني عبد
الرحمن اجلفري عميد كلية الأم�ير �سلطان لل�سياحة
والإدارة مبحا�ضرة عن متويل امل�شاريع العمالقة وال�ضغوط
االقت�صادية وم .عبد اهلل حممد اجلديبي مدير الإ�شراف
على برامج وم�شاريع �أمانة املنطقة ال�شرقية مبحا�ضرة
عن �إدارة امل�شاريع ال�صناعية Project Management
 of Mega Industrial Plantو�أ.د�.إي���اد عبد املجيد
الزيدي من مركز املبدعون للدرا�سات والأبحاث بجامعة
امللك عبدالعزيز مبحا�ضرة عن م�شـروع �سـطوح منى املعلقـة
(مق�صـد) و Engineer/ Jean Paul Grossenbacher
General manager of projects and business
)� developmentشركة ) (MTMMمبحا�ضرة عن
KING ABDULLAH ECONOMIC CITY

ود.عبدالعزيز �إبراهيم النغيم�ش املدير التنفيذي ملركز
التميز لأب��ح��اث واختبارات اخلر�سانة-كلية الهند�سة
بجامعة امللك �سعود مبحا�ضرة عن تطبيقات تقنية النانو
يف الهند�سة املدنية.

واختتمت الفعاليات باجتماع اجلمعية العمومية حيث
مت منح الع�ضوية ال�شرفية للجمعية لكل من معايل �أمني
حمافظة جدة املهند�س عادل بن حممد فقيه ،ومعايل �أمني
العا�صمة املقد�سة الدكتور �أ�سامة بن ف�ضل البار ،و�سعادة
وكيل �إمارة منطقة مكة املكرمة الدكتور عبد العزيز بن
عبداهلل اخل�ضريي.
يذكر �أن هذا اللقاء حظي بنجاح كبري وقد �أ�شاد احل�ضور
بح�سن التنظيم والرتتيب لهذا اللقاء الذي ح�ضره اكرث من
� 500شخ�ص يف خمتلف الفعاليات.
�صرح بذلك �سعادة املهند�س علوي حممد �سميط ع�ضو
جمل�س الإدارة وامل�شرف على العالقات العامة والإعالم
باجلمعية.

دورة الإعـــداد لالبتعــــاث مبـــركـــز
تطـــويــــر التعليـــم اجلـــامعـــي
افتتح �سعادة مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي الأ�ستاذ الدكتور يا�سر بن عبد ال��رزاق بليلة
يوم ال�سبت 1430/11/26هـ دورة الإعداد لالبتعاث التي يقوم ب�إعدادها وتنظيمها مركز تطوير
التعليم اجلامعي للمعيدين واملعيدات باجلامعة والتي ا�ستمرت ملدة � 4أيام بقاعة االحتفاالت ومركز
امل�ؤمترات ،حيث �أن عقد هذه الدورات بانتظام ي�أتي يف �إطار �سعي وكالة اجلامعة للتطوير وبجهود
من مركز تطوير التعليم اجلامعي لتوعية املعيدين واملعيدات املغادرين البالد للدرا�سة باخلارج
وتعريفهم ب�أنظمة و�إجراءات االبتعاث وتوجيههم لأهم الأ�سا�سيات التي يحتاجها الطالب املبتعث
وطريقة التعاطي مع املجتمعات التي �سيتم الدرا�سة فيها ،كما تتطرق الدورة �إيل التعريف ب�أهم
البلدان الغربية وطبيعتها والتي يغادر معظم مبتعثي اجلامعة للدرا�سة فيها مب�شاركة نخبة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س لتناول موا�ضيع ذات �أهمية للمبتعثني وكيفية التغلب على العوائق التي قد
تواجههم يف فرتة االبتعاث.

الدكتـــور نائـــل
املومني يحا�ضر
يف جامعة فيالدلفيا
الأمـــريكيــــة

كلية املجتمع بجدة
تعقد ندوتها ال�شهرية
الثانية بعنوان�( :أثر
�أهـــداف التعليـــم)

تلقى الدكتور نائل املومني امل�شرف على
وحدة الن�شاط العلمي بوكالة الدرا�سات
العليا دع���وة لإل��ق��اء حم��ا���ض��رة بعنوان
(�إدارة اخلطر ال��زل��زايل) �ضمن برنامج
م��اج�����س��ت�ير �إدارة الأزم������ات يف جامعة
فيالدلفيا الأم��ري��ك��ي��ة م��ن خ�لال نظام
التعليم عن بعد.

عقدت كلية املجتمع بجدة ندوتها ال�شهرية
الثانية بعنوان �( :أثر �أهداف التعليم) بتاريخ
1430/12/1ه������ـ امل��واف��ق 2009/11/ 18م،
حيث �ألقى الندوة ع�ضو هيئة التدري�س بالكلية
الدكتور �إمام عامل خان الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم
املواد العامة يف الكلية.

ي��ذك��ر �أن ال��دك��ت��ور املومني ع�ضو جلنة
التخطيط للجمعية ال��دول��ي��ة لإدارة
الأزم�������ات وع�����ض��و مم���ار����س للجمعية
الأمريكية ملهند�سي ال�سالمة.

اجلدير بالذكر �أن ق�سم �إدارة الأعمال وتقنية
املعلومات يف الكلية يقوم بعقد ه��ذه الندوات
واملحا�ضرات ب�شكل �شهري ودوري  ،بق�صد تطوير
العملية الأكادميية والرتبوية يف الكلية.
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ال�سبت 1430/12/25هـ

املـ ــواف ــق 2009/12/12م

الأخيـــرة

