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احتفا ًء بعودة �سمو ويل العهد

اجلـامعــة تنظـــم امل�ؤمتــر الـدولـي الأول �إطالق كر�سي الأمري �سلطان لأبحاث
للتحــديــات البيئيــة فـي املنـاطـق اجلافـة ال�شبـاب وق�ضايا احل�سبة باجلامعة
�صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل
على �إقامة امل�ؤمتر ال��دويل الأول للتحديات البيئية
يف املناطق اجلافة خالل الفرتة من 1432/3/5-3ه��ـ 
وال���ذي ينظمه مركز التميز يف ال��درا���س��ات البيئية
باجلامعة بح�ضور وم�شاركة العديد من اخلرباء والعلماء
والباحثني املحليني والدوليني.
وقد �صرح معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب �أن امل�ؤمتر �سريكز يف مو�ضوعاته وحماوره
العلمية على الق�ضايا والدرا�سات البيئية امللحة والتي
تعاين منها املناطق اجلافة ب�شكل عام واململكة العربية
ال�سعودية ب�شكل خا�ص ومن هذه املو�ضوعات تلوث املياه
وتلوث الهواء والنفايات ال�صلبة وطرق معاجلتها.
وي�أتي امل�ؤمتر يف �إط��ار الرعاية الكرمية من حكومة
خادم احلرمني ال�شريفني جلامعات اململكة ،وملا تتميز
ب��ه جامعة امل��ؤ���س�����س م��ن �إم��ك��ان��ي��ات م��ت��ع��ددة �أب��رزه��ا
اهتمامها بالق�ضايا البيئية ،وت��وف��ره��ا على كليات
ومراكز و�أق�سام علمية متخ�ص�صة حا�صلة على العديد
م��ن اجل��وائ��ز واالع��ت��م��ادات على امل�ستويني املحلي
والإقليمي.
البقية �ص 2

الأميــر نايــف بن عبــد العزيــز ي�شكـــر
اجلـــامعــة وي�شيـــد بتـــوجهـــاتهـــا
بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نايف بن عبد العزيز النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية برقية �شكر ملعايل مدير اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب على تنظيم لقاء �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة الذي �أقيم يف رحاب
جامعة امل�ؤ�س�س والذي حمل عنوان (ت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي).
و�أو�ضح �سمو النائب الثاين �أن ذلك ي�سهم يف غر�س القيم الإ�سالمية
ال�صحيحة والبعد عن التطرف واالنحراف يف العقيدة وال�سلوك متمني ًا
للجامعة دوام التوفيق وال�سداد  .يذكر �أن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل �أو�ضح يف اللقاء الذي �أجراه �سابقا يف اجلامعة �أن منهج
االعتدال هو منهج الإن�سان العربي امل�سلم املتقدم املتطور وقد تطرق
�سموه �إىل الأحداث التي مرت على الدولة ال�سعودية منذ عهد م�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية الثالثة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود
وحتى وقتنا احل��ايل وقد �أب��رز �سموه الأزم��ات واحلمالت التي واكبت
تلك الفرتات وكيف ا�ستطاع منهج االعتدال ال�سعودي االنت�صار عليها
والوقوف �أمام العديد من العوائق منها الفقر واجلهل والت�صدي للتغريب
والتطرف الفكري .

اح��ت��ف��اء ب��ع��ودة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر ال��دف��اع وال��ط�يران
واملفت�ش العام من رحلته
العالجية ���س��امل� ًا معافى،
�أن���ه���ت اجل��ام��ع��ة وهيئة
الأم���ر ب��امل��ع��روف والنهي
ع��ن املنكر اال�ستعدادات
النهائية لإط�لاق كر�سي
الأم��ي�ر �سلطان لأب��ح��اث
ال�شباب وق�ضايا احل�سبة.
وبهذه املنا�سبة رفع معايل
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق
ط��ي��ب ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره
خلادم احلرمني ال�شريفني
و�سمو ويل العهد و�سمو
ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين لرئي�س
جمل�س ال�����وزراء ع��ل��ى ما
يلقاه جهاز الهيئة من دعم وم�ساندة من القيادة الر�شيدة .و�أ�شار معاليه �إىل �أن �إن�شاء
الكر�سي جاء �إثر �صدور موافقة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل
العهد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع و الطريان واملفت�ش العام على ت�أ�سي�س
كر�سي الأمري �سلطان بن عبد العزيز لأبحاث ال�شباب وق�ضايا احل�سبة بجامعة امل�ؤ�س�س.
البقية �ص 2

�سمو ويل العهد ي�شكر اجلامعة
بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام برقية �شكر ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب مبنا�سبة �إ�صدار اجلامعة كتاب ًا يحمل عنوان (جامعة
امللك عبد العزيز  ...نحو العاملية).
وقال �سموه�« :إننا لن�شكركم ومن�سوبي اجلامعة على ما �أبديتموه من م�شاعر ودعوات
طيبة ،كما نقدر لكم ما تبذلونه من جهود للو�صول باجلامعة �إىل م�صاف اجلامعات
العاملية ,خا�صة يف ظل الدعم الدائم من لدن �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني حفظة اهلل
واهتمامه بكل ما من �ش�أنه تقدم هذه اجلامعة وغريها من جامعات اململكة �سائلني اهلل عز
وجل �أن يجعل �أعمالنا خال�صة لوجهه الكرمي و�أن يوفقكم لكل خري �إنه �سميع جميب».
اجلدير بالذكر �أن الكتاب ناق�ش حماور تطوير العملية التعليمية التي �شملت �أع�ضاء
هيئة التدري�س واملناهج العلمية بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع البحث العلمي ،والتحول نحو
جامعة �إلكرتونية ،وتفعيل دور الربامج التي تهدف خلدمة املجتمع ،كما تناول الكتاب
اتفاقيات التعاون الدويل والإجن��ازات التي حققتها مثل  :احل�صول على العديد من
االعتمادات الأكادميية ،و�شهادات الأيزو وبراءات االخرتاع بالإ�ضافة �إىل الإجنازات
الطبية والهند�سية وجوائز التميز والتفوق ،وقد تطرق الكتاب �أي�ض ًا �إىل الر�ؤية
امل�ستقبلية للجامعة.
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هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

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

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

نائبة رئي�س التحرير
م�شرفة ق�سم الإعالم
د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي
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املــ�ؤمتــر الدولــي الأول للتحديــات
البيئيـــة يف املناطـــق اجلــافــة
�سي�شهد م�شاركة �أ�سماء عاملية المعة يف
جم��ال التخ�ص�ص م��ن ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية وبريطانيا وكندا وا�سكتلندا
وهولندا وبلجيكا وتركيا وغريها مثل:

تتمة �ص1
و�أو�ضح �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاهد وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي �أن ه��ذا امل�ؤمتر
�سيت�ضمن العديد من الفعاليات والن�شاطات
وور�ش العمل العلمية ومعر�ض ًا م�صاحب ًا،
بهدف ت�شجيع وتعزيز التعاون البحثي
املحلي والدويل وتفعيل امل�شاركة وتبادل
اخل��ب�رات ب�ين ال��ق��ط��اع��ات الأك��ادمي��ي��ة
وال�صناعية مبا يخدم التنمية امل�ستدامة
يف مملكة الإن�سانية ،و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر

الأ�ستاذ الدكتور ادوارد مكبني ،والأ�ستاذ
الدكتور المربت اوتن ،والأ�ستاذ الدكتور
كريج بين�سن ،والأ�ستاذ الدكتور كريون
يحيى وغريهم من الأ�سماء الالمعة يف
الق�ضايا البيئية املعا�صرة وخا�صة فيما
يتعلق باملناطق اجلافة و�شبه اجلافة.

دورات تــدريبيــة بعمـــادة خـــدمـــة املجتمــع
والتعليـــم امل�ستمــــر

�أطلقت عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة براجمها ودوراتها التدريبية
حتت عنوان (برنامج املحرتفني) ،وقد �أو�ضح الدكتور عو�ض بن �سالمة الرحيلي عميد
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر �أن العمادة تهدف من خالل هذه ال��دورات والربامج
التعليمية والتدريبية والت�أهيلية يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية والعملية �إىل ت�أكيد
وتفعيل دور اجلامعة يف خدمة املجتمع مبختلف فئاته ،وكذا �إ�سهامها يف ت�أهيل الكفاءات
ال�سعودية ال�شابة مبا يتنا�سب مع االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل ال�سعودي.
و�أ�ضاف �أن الربنامج يت�ضمن العديد من الدورات التدريبية يف خمتلف املجاالت مبا فيها
الدورات املجانية وهي على النحو التايل:

الدورات املدفوعة

الدورات املجانية
فن الإقناع

مفاتيح النجاح ومبادئ املحا�سبة لغري املحا�سبني

مهارات لغة اجل�سد

ا�ستخدام برنامج Mind Mapper

دبلوما�سية اجل�سد الفعال

اكت�شف نف�سك وحدد م�سارك

هاتف 6952350

كب�سوالت ال�سعادة والنجاح

ا�سرتاتيجيات حتفيز الذات

فاك�س 6952907

كن �سعيد ًا

اللغة االجنليزية للدرا�سات العليا

�صناعة التغيري

التوفل PBT

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589

التوفل IBT
الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :

English for business
الرخ�صة الدولية.

الربيد الإلكرتوين :

�أخ�������ب�������ار

كـــر�ســي الأميـــر �سلطـــان لأبحـــاث
ال�شبـــاب وق�ضـــايـــا احل�سبـــة باجلـــامعـــة
تتمة �ص 1
و�أ���ض��اف �أن الكر�سي يخت�ص بالدرا�سات
املتخ�ص�صة يف جم���ال ق�����ض��اي��ا احل�سبة
املتعلقة بال�شباب ،ويقدم الدعم العلمي
واملادي للباحثني لتحقيق �أهدافه ،بر�ؤية
وا�ضحة ت�شمل �إي��ج��اد بيت خ�برة بحثي
متميز يف ابتكار الآليات والربامج املنا�سبة
للتعامل مع ق�ضايا ال�شباب املتعلقة بالأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،مما ي�سهم يف
تعزيز �أم��ن املجتمع يف خمتلف جماالته،
م�شري ًا �إىل �أنه �سيتم من خالل هذا الكر�سي
العلمي توظيف البحث العلمي يف ت�شخي�ص
م�شكالت ال�شباب الفكرية وال�سلوكية
املتعلقة بق�ضايا احل�سبة ،و�إعداد الدرا�سات
والربامج الوقائية والعالجية لها ،وتطوير
�أداء ال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى احل�سبة للتوا�صل
الإي��ج��اب��ي معهم ،و�أ���ش��ار معاليه �إىل �أن
الكر�سي يهدف �إىل �إثراء املعرفة وامل�شاركة
يف �إن��ت��اج ال��ب��ح��وث العلمية وال��درا���س��ات
امليدانية يف جمال ال�شباب وق�ضايا احل�سبة،
ور�صد الأ�سباب واملظاهر الرئي�سة النت�شار
ال�سلوكيات ال�سلبية لل�شباب ،ويعمل على
اقرتاح احللول الناجعة ملعاجلتها .و�أ�ضاف
معاليه �أن الكر�سي يهدف �إىل تطوير �أداء
العمل امل��ي��داين يف جم��ال الأم��ر باملعروف
وال��ن��ه��ي ع��ن املنكر فيما يتعلق مبهارات
االت�����ص��ال و�أ���س��ال��ي��ب الإق���ن���اع وال��ت ��أث�ير
املنا�سبة لل�شباب و�إيجاد احللول العلمية

والعملية ،والبدائل ال�شرعية ،للإفادة
من طاقات ال�شباب يف كل ما ي�سهم يف بناء
املجتمع واملحافظة على القيم وال�سلوكيات
الإيجابية.
و�أو�ضح الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ال�شيخ عبدالعزيز بن
احلمي �أن الرئا�سة وجامعة امللك
حمي
نّ
نّ
عبدالعزيز �أكملتا اال���س��ت��ع��داد لإط�لاق
الكر�سي بهذه املنا�سبة العزيزة ليكون لبنة
دائمة ونافعة يف اململكة .و�أ���ش��اد ال�شيخ
احلمني بالدور الفاعل وامل�ساندة املتوا�صلة
التي تتلقاها الرئا�سة من وزي��ر التعليم
العايل ونائبه ومعايل مدير جامعة امللك
عبدالعزيز لإجن��اح ه��ذا امل�شروع ،م�شري ًا
�إىل �أن �سعي الرئا�سة لإطالق هذه امل�شاريع
يقع يف �إط��ار ر�ؤي��ة الرئا�سة التطويرية
لال�ستفادة من خمتلف ال�صروح العلمية يف
مناطق اململكة �ضمن املجاالت التي حتتاج
�إليها الرئا�سة وذلك ملا تتمتع به جامعات
اململكة من خربة �أكادميية وبحثية وقيمة
علمية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الكر�سي يعد الثالث
يف ترتيب ال��ك��را���س��ي املتعلقة باحل�سبة
وذلك بعد ت�أ�سي�س كر�سي امللك عبداهلل بن
عبد العزيز للح�سبة وتطبيقاتها املعا�صرة
بجامعة امللك �سعود وكر�سي الأم�ير نايف
لدرا�سات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
يف اجلامعة الإ�سالمية.

اجلامعـــة تنظــم امل�ؤمتـــر الثــامـــن للجمعيــة
ال�سعـــودية لأمـــرا�ض الـــدم
رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق طيب امل ��ؤمت��ر الثامن
للجمعية العلمية ال�سعودية ال��ذي �أقيم
خ�لال ال��ف�ترة م��ن 1430/12/30-29ه�����ـ
امل���واف���ق 2009/12/17-16م بفندق
(كراون بالزا).
و�أو�ضح عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور
حممود �شاهني الأحول �أن امل�ؤمتر ناق�ش 18

ورقة عمل غطت �آخر امل�ستجدات العلمية
يف جم��ال �أم��را���ض وتخرث ال��دم و�أمرا�ض
الدم اخلبيثة ،و�شهد امل�ؤمتر م�شاركة نخبة
متميزة م��ن املتحدثني و�أ���س��ات��ذة الطب
يف جم��ال �أم��را���ض ال��دم من داخ��ل وخارج
اململكة ،ومت مناق�شة عدد من املو�ضوعات
العلمية املتعلقة ب�أمرا�ض الدم.

akhbar@kau.edu.sa

وفـــد مـــن اجلــامعــة يـــزور جـــامعــة تفتــ�س الأمـــريكيــــة
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

قام وفد من كلية طب الأ�سنان بزيارة
�إىل كلية طب الأ�سنان بجامعة تفت�س
ب��ال��والي��ات املتحدة الأمريكية وذلك
بغر�ض تفعيل التعاون بني الكليتني يف
املجاالت املختلفة كاالعتماد الأكادميي
والتعليم امل�ستمر وتطوير املناهج ،وقد
�ضم الوفد ك ًال من :
�سعادة د /عبد الغني بن �إبراهيم مريه -
وكيل الكلية لل�ش�ؤون التعليمية
�سعادة د� /سلمى بنت �أحمد باحنان -
وكيلة الكلية
�سعادة د /ممدوح بن حممد كرمية  -وكيل
الكلية لل�ش�ؤون العالجية والعيادات
�سعادة د /معتز بن �أحمد غلمان -رئي�س
ق�سم العالج التحفظي

�سعادة د /عبد اهلل بن �سعيد �آل م�شيط -
رئي�س ق�سم علوم طب الأ�سنان الوقائي
�سعادة د /ثامر بن يو�سف مرغالين -
رئي�س ق�سم �إعادة ت�أهيل الفم والوجه
والفكني
وقد عقدت اجتماعات مكثفة مع �سعادة
عميد كلية طب الأ�سنان بجامعة تفت�س
ال�بروف��ي�����س��ور  /ل���وين ن��ور���س و�سعادة
عميد ال�ش�ؤون الدولية بجامعة تفت�س
الربوفي�سور /ع��ادل �أب��و م�صطفى ومع
وكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام ...و مت
خالل هذه االجتماعات تبادل اخلربات
وامل��ع��ل��وم��ات ف��ي��م��ا ي��خ�����ص االع��ت��م��اد
الأكادميي الأمريكي.،

�أخ�������ب�������ار

ال�سبت 1431/01/09هـ

مــذكــرة تعــاون بني اجلــامعـــة
ومــــركـــز املـــودة االجتمــــاعــي

وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة يف كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية مذكرة تعاون م�شرتك مع مركز املودة
االجتماعي للإ�صالح والتوجيه الأ���س��ري ،و�أو�ضح
�سعادة عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية �أن
امل��ذك��رة تهدف �إىل �إج���راء �سل�سلة م��ن الدرا�سات
والبحوث العلمية االجتماعية ،وتقدمي ع��دد من
الربامج التطبيقية واملحا�ضرات والندوات وور�ش
العمل ل�صالح مركز املودة االجتماعي.

و�أ�ضاف الأ�ستاذ زهري نا�صر ب�أن االتفاقية ت�ؤكد على
تعاون كلية الآداب يف تقدمي خرباتها العلمية يف
جمال البحوث والدار�سات واال�ست�شارات للمركز ،كما
تقوم الكلية بت�صميم وتنفيذ الربامج وور�ش العمل
التدريبية والت�أهيلية والتثقيفية للم�ستفيدين من
خدمات املركز االجتماعية ،م�شري ًا �إىل �أن مركز
امل��ودة االجتماعي �سيقدم فر�ص ًا تدريبية لطالب
وطالبات كلية الآداب باجلامعة.

و�أو�ضح الأمني العام ملركز املودة االجتماعي الأ�ستاذ
زهري بن عبدالرحمن نا�صر ب�أن املذكرة تهدف �إىل
توثيق العالقة بني اجلامعة واملركز يف �شتى املجاالت
العلمية والتطبيقية �إىل جانب االرتقاء مب�ستوى
الربامج التطبيقية والتدريب والدرا�سات والبحوث
االجتماعية واال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ق��درات العلمية
املتوفرة بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ف�ض ًال
عن �إع��داد الدرا�سات و�إج��راء امل�سوحات �إىل جانب
التعاون يف ت�صميم وتقدير الربامج التدريبية وور�ش
العمل وال���دورات التطويرية التي يقدمها املركز.

جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن م��رك��ز امل���ودة االجتماعي
للإ�صالح والتوجيه الأ�سري فرع للجمعية اخلريية
مل�ساعدة ال�شباب على الزواج ي�سعى للمحافظة على
كيان الأ���س��رة والتقليل من ن�سب الطالق بالتعاون
مع املحاكم ال�شرعية وال��دوائ��ر الأمنية من خالل
التوجيه والتوعية يف �أمور الأ�سرة وبناء عالقاتها
من خالل �أن�شطة و�أق�سام متعددة تقدم العديد من
الدورات واملحا�ضرات واال�ست�شارات الأ�سرية وا�ضع ًا
ن�صب عينيه ر�سالة �سامية وه��ي «حتقيق �سعادة
الأ�سرة وا�ستقرارها بالتوعية والإ�صالح».

حملة جامعتي م�س�ؤوليتي تعيد
ت�أهيل م�سجد اجلامعة

يف �إطار حملة جامعتي م�س�ؤوليتي التي نظمتها اجلامعة ،مت االنتهاء من
�إعادة ت�أهيل م�سجد اجلامعة الرئي�سي ورفع الأ�ضرار التي حلقت به حيث
مت ا�ستكمال عمليات التنظيف وت�أهيل املرافق التابعة له والوقوف على
عمليات الرتميم و �إزالة الدمار و�آثار ال�سيول التي خلفتها الأمطار� .إذ
�أ�صبح امل�سجد جاهز ًا لأداء فري�ضة ال�صالة كما �سيتمكن امل�صلون من �أداء
�صالة اجلمعة.
وقد �أ�شاد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
باجلهود املبذولة من قبل وك�لاء اجلامعة يف تذليل جميع ال�صعوبات
لإعادة اجلامعة �إىل ما كانت عليه كما �أبدى �سعادته ملا قدمته الإدارات
الأخرى بالإ�ضافة �إىل الدور الكبري الذي يقدمه من�سوبو اجلامعة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س و�إداريني وفنيني وطالب م�شري ًا �إىل �أن اجلامعة
تفخر بهم ومبا يقدمونه من خدمات جليلة ي�ستحقون الثناء عليها.
يذكر �أن �أعمال ال�صيانة والت�أهيل جارية على قدم و�ساق يف خمتلف
مرافق اجلامعة لإعادة الو�ضع �إىل �أح�سن مما كان عليه.

وت�ضمن برنامج الوعي املعلوماتي حما�ضرة للأ�ستاذة
ال��دك��ت��ورة ف��ات��ن ب��ام��ف��ل��ح حت��ت ع���ن���وان( :ال��وع��ي
املعلوماتي :طريقك �إىل النجاح) ،وحما�ضرة مل�شرفة
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية الدكتورة فاتن حلواين
بعنوان�( :أخالقيات التعامل مع املعلومات ) .و�أدارت
احلوار الدكتورة �إميان باناجه الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم
علم املعلومات.

وفد من جامعة رمنن ال�صينية يزور اجلامعة
تفعي ًال التفاقية التعاون يف جم��ال اقت�صاديات
ال����دواء ال��ت��ي وق��ع��ت ب�ين اجل��ام��ع��ة وج��ام��ع��ة رمنن
ال�صينية العام املا�ضي ،قام وفد برئا�سة مدير جامعة
رمنن ال�صينية بزيارة اجلامعة يوم الأربعاء املوافق
1430/12/29هـ.
قام الوفد بزيارة كلية االقت�صاد والإدارة حيث كان يف
ا�ستقبالهم عميد الكلية الدكتور ح�سام بن عبد املح�سن
العنقري ووكالء الكلية .وبعد جولة يف �أرجاء الكلية
ا�ستعر�ض اجلانبان اتفاقية التعاون بني الطرفني
والتي وقعت العام املا�ضي والأبحاث املتوقع تنفيذها.
ثم توجه الوفد �إىل عمادة التعليم عن بعد حيث كان
يف ا�ستقبالهم عميدها الدكتور ه�شام بردي�سي الذي
�أطلع الوفد على عر�ض مرئي عن العمادة وعن الطرق
املتبعة يف التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد .وقد
ناق�ش الوفد �إمكانية اال�ستفادة من خربات جامعة
امللك عبد العزيز يف التعليم االلكرتوين والتعليم عن
بعد كونها من �أوائل اجلامعات التي طبقت هذا النظام
يف اململكة.
بعد ذل��ك انتقل وف��د جامعة رمن��ن �إىل م�ست�شفى
جامعة امللك عبد العزيز حيث ق��دم نائب مدير
امل�ست�شفى الدكتور خالد النوري عر�ض ًا تف�صيلي ًا عن
امل�ست�شفى و�أق�سامها خالل جولة ميدانية لأق�سام

امل�ست�شفى املختلفة� ،أطلع فيها الوفد على �أحدث
التجهيزات املتوفرة يف امل�ست�شفى اجلامعي .ثم اختتم
الوفد جولته بزيارة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة ب��ن ���ص��ادق طيب مبكتبه ،بح�ضور
وكالء اجلامعة وعدد من عمداء الكليات والإداريني،
حيث �شاهد الوفد فيلما يحكي م�سرية اجلامعة على
مر القرون الأربعة املا�ضية .بعد ذلك تناول اجلميع
طعام الغداء ومت تبادل الهدايا التذكارية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جامعة رمنن تعترب من اجلامعات
العاملية املميزة يف تخ�ص�صات عديدة منها االقت�صاد
والقانون وا�ستخدام التكنولوجيا عن بعد.

�إمكانية قبول خريجي كلية املجتمع باجلامعات الأمريكية
مبدئي ًا على قبول خريجي كلية املجتمع
بجدة يف جامعات الوالية البالغ عددها ثمان
جامعات  ..تعد من �أرق��ى جامعات الواليات
املتحدة الأمريكية ,وهي
•جامعة والية لويزيانا (جرامبلينج)
•جامعة لويزيانا للتقنية
•جامعة والية لويزيانا (مكينز)
•جامعة نيكولز
•جامعة �شمال غرب لويزيانا
•جامعة جنوب �شرق لويزيانا
•جامعة لويزيانا (الفييت)
•جامعة لويزيانا (مونرو)

اج��ت��م��ع وك��ي��ل كلية املجتمع بجدة
الدكتور عبدالإله �ساعاتي بالدكتور
(ران�����دي م��وف��ي��ت) رئ��ي�����س منظومة
جامعات والي��ة لويزيانا الأمريكية,
وم�ساعده الدكتور (ب��راديل �أوه��ارا)
بح�ضور الدكتور (ج��وي م��اي) رئي�س
م��ن��ظ��وم��ة ك��ل��ي��ات امل��ج��ت��م��ع ب��والي��ة
لويزيانا .
وا���س��ت��ه��دف االج��ت��م��اع ال���ذي عقد يف
مدينة (ب��ات��ن روج) عا�صمة والية
لويزيانا بحث قبول خريجي كلية
املجتمع ب��ج��دة يف جامعات الوالية
ملوا�صلة درا�ستهم ملدة عامني للح�صول على درجة البكالوريو�س .ومن ثم
ا�ستكمال الدرا�سة ملن يرغب للح�صول على املاج�ستري
و�أطلع الدكتور عبد الإله �ساعاتي املجتمعني على مناهج الكلية ومناذج من
ال�سجالت الأكادميية للخريجني ,كما قدم �شهادة اعتماد الكلية من قبل
هيئة االعتماد الأكادميي الأمريكية .
وقد �أ�سفر االجتماع على موافقة رئي�س منظومة جامعة والية لويزيانا

وكالة عمادة �ش�ؤون املكتبات ب�شطر الطالبات تطرح برنامج
(الوعي املعلوماتي)
طرحت وكالة عمادة �ش�ؤون املكتبات يف �شطر الطالبات
برناجم ًا متكام ًال للتدريب والتعليم والتثقيف خا�ص ًا
مبوظفات املكتبة ومن�سوبات اجلامعة ،حيث مت البدء
ب�برن��ام��ج (ال��وع��ي املعلوماتي) امل��وج��ه للمن�سوبات
من الطالبات (وخا�صة طالبات ال�سنة التح�ضريية
للم�سارات الإداري��ة و الإن�سانية والعلمية) وع�ضوات
هيئة التدري�س والإداريات.
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كما �شمل الربنامج كلمة ل�سعادة وكيلة عمادة �ش�ؤون
املكتبات د .منى بنت داخل ال�سريحي �شرحت فيها ر�ؤية
الوكالة و�أهدافها للو�صول �إىل وعي معلوماتي �أكرب
داخل �شطر الطالبات ,عقب ذلك كلمة �سعادة الدكتورة
خديجة بادحدح وكيلة �شطر الطالبات والتي حثت
على التعاون و�أبدت �إعجابها بالربنامج و�أهدافه .
اجلدير بالذكر �أن وكالة عمادة �ش�ؤون املكتبات ب�شطر
الطالبات تهدف من وراء براجمها للتثقيف املعلوماتي
وبرنامج �أ�صدقاء املكتبة �إىل زيادة ربط امل�ستفيدات
باملكتبة وم�صادرها وتطوير قدراتهن للح�صول على
املعلومات ب�سهولة وي�سر والو�صول مبجتمع اجلامعة
�إىل جمتمع واع معلوماتي ًا ،وذلك عرب برامج متنوعة يف
ال�شكل واملحتوى وامل�ستوى .

و�سيتم �إعداد مذكرة تفاهم تعتمد من قبل معايل مدير اجلامعة ورئي�س
منظومة جامعات الوالية الأمريكية يتم بناء عليها قبول خريجي كلية
املجتمع بطريقة مبا�شرة تكفل معادلة ال�ساعات التي در�سوها يف كلية
املجتمع بجدة .
وت�شمل االتفاقية خريجي الكلية يف التخ�ص�صات التالية  :املحا�سبة,
�شبكات احلا�سب الآيل ,الت�أمني ,ال�صيدلة ,الت�سويق ،التجارة الدولية,
الت�صميم اجلرافيكي .

مــواعيـد دورات احلـا�سب الآلـي بكليــة االقت�صــاد والإدارة
تعلن وحدة تقنية املعلومات بكلية االقت�صاد والإدارة عن بدء الت�سجيل لدورات احلا�سب الآيل للعام اجلامعي
1431هـ  ،ابتداء من يوم ال�سبت املوافق  1431 / 1 / 9هـ .
فمن يرغب يف الت�سجيل مراجعة الأ�ستاذ  /عبد الرزاق عطية غرفة رقم  117/الدور الأر�ضي.
جدول دورات احلا�سب الآيل للف�صل الأول بكلية االقت�صاد والإدارة
ا�سم الدورة
Excel

Access
SPSS
Excel Advanced
Photoshop
3D Home Design
N+
A+

بدايتها
09/01
10/01
10/01
09/01
09/01
10/01
10/01
09/01

الأيام
�س  /ن
ح/ث
ح/ث
ح/ث
�س  /ح  /ن  /ث
�س  /ح  /ن  /ث
�س  /ح  /ن  /ث
�س  /ح  /ن  /ث

الوقــــــت
 1-11ظ
� 11-9ص
 1-11ظ
 8:30 -7م
 7 -6م
 8:30 -7:30م
 9:30 -8م
 7:30 -6م

رقم املعمل
124
124
124
124
124
123
123
123
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ً
مــنــحـــا
اجلـــامعـــة تــقـــدم

للمت�ضـــرريـــن مـــن �سيـــول جـــدة
�أو���ض��ح ���س��ع��ادة وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية الدكتور
عبدالرحمن ب��ن عبيد اليوبي
�أن اجل���ام���ع���ة ���س��ت��ق��دم منح ًا
درا�سية للمت�ضررين من ال�سيول
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ج���دة يف  8ذي
احل��ج��ة 1430ه����ـ .مو�ضح ًا �أن
امل�شروع يت�ضمن �إعفاء الطالب
والطالبات الذين ت�ضررت �أ�سرهم
وم��ن��ازل��ه��م ج����راء ال�����س��ي��ول من
ال��ر���س��وم الدرا�سية يف الربامج
امل��دف��وع��ة باجلامعة ،و�أن هذه
البادرة ت�أتي يف بوتقة اخلدمات
واملبادرات التي تقدمها اجلامعة،
ح��ي��ث �سيتم �إت��اح��ة الفر�صة

حاالت ذوي االحتياجات اخلا�صة
والأيتام� ،إنفاذ ًا لتوجيهات �إمارة
منطقة مكة املكرمة ،وال�ش�ؤون
االجتماعية باملنطقة.

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

للمت�ضررين لإكمال درا�ستهم يف
برناجمي االنت�ساب والتعليم عن
بعد .و�أ�ضاف �أن اجلامعة تطبق
م�شروع املنح للطالب والطالبات
ذوي الدخل املحدود ،و�أي�ض ًا من

و�أ�شار �إىل �أن جلنة خا�صة ت�سهر
على درا�سة احلاالت التي ت�ستحق
اال�ستفادة من هذه املبادرات ،حيث
ميكن للراغبني من اال�ستفادة من
املنح ال��ت��ق��دم لوكالة اجلامعة
ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية ،وع��م��ادة
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر،
لتحدد م��دى �إمكانية �إحلاقهم
بربامج املنح.

لقــــــاء مفتـــوح
مـــع طـــالب كليـــة علــــوم الأر�ض
التقى عميد كلية علوم الأر�ض الدكتور حممد ر�شاد
بن ح�سن مفتي بطالب الكلية وبحث معهم عدد من
الق�ضايا واملطالب التي قدمها الطالب خالل اللقاء
بح�ضور وكالء الكلية وعدد من من�سوبيها.
ب��د�أ اللقاء بكلمة للدكتور عبد الرحمن �شجون
ا�ستعر�ض من خاللها اخلطة الدرا�سية للكلية بعد
ح�صولها على االعتماد الأكادميي الدويل من اجلمعية
اجليولوجية الربيطانية وخطط التدريب العملية
واحلقلية كما ق��دم عر�ض ًا تف�صيلي ًا عن الأن�شطة
والربامج الثقافية الال �صفية التي تقدمها وت�شارك
فيها الكلية حاث ًا الطالب على امل�شاركة يف الن�شاطات
ل�صقل مواهبهم واال�ستفادة من تلك الربامج  ,كما
ا�ستعر�ض اجلهات العملية التي ميكن للطالب االلتحاق
بها �سواء يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص .
عقب ذلك �ألقى عميد كلية علوم الأر���ض الدكتور
حممد ر�شاد مفتي كلمة حث فيها الطالب على �ضرورة
مواظبتهم على درا�ستهم وم�ضاعفة جهودهم خالل

فرتة الدرا�سة بالكلية والتي ت�ستغرق �أربع �سنوات,
ولفت �إىل �أن درا�سة ال�سنة التح�ضريية باجلامعة
تعد �سنة �أوىل ،و�أن الطالب الذي يتخ�ص�ص للدرا�سة
يف الكلية بعد �إك��م��ال ال�سنة التح�ضريية يكمل 3
�سنوات ويح�صل على درج��ة البكالوريو�س وبهذا
تكون ال�سنة التح�ضريية هي �سنة �أوىل من ال�سنوات
الأربع التي در�سها الطالب .ولفت الدكتور مفتي �إىل
�أن ح�صول الكلية على االعتماد الأكادميي الدويل
يف عام  2007جلميع براجمها العلمية ال�ستة التي
تقدمها ميكن خريجيها من احل�صول وظيفة يف جمال
تخ�ص�صهم يف �أي مكان يف العامل .و�أو�ضح ب�أن الكلية
حري�صة على رفع م�ستوى الطالب التح�صيلي والعلمي
حتى ترتقي الكلية واجلامعة مبكانتها و�أن التدري�س
باللغة االجنليزية �أ�صبح �أمر ًا �ضروري ًا .

م��ت��اب��ع��ات

كليـــة االقت�صـــاد والإدارة تطـــرح مبـــادرة
لإن�شـــاء مـــركـــــز �إدارة الأزمـــات باجلـــامعـــة
عقدت كلية االقت�صاد والإدارة �أم�سية ثقافية ملناق�شة
مو�ضوع �إدارة الأزمات مواكبة لأحداث ال�سيول التي
اجتاحت جدة خالل �إج��ازة عيد الأ�ضحى املبارك،
وذل��ك م�ساء ي��وم اجلمعة امل��واف��ق 1431/1/ 1ه���ـ
املوافق 2009/12/19م بكلية علوم البحار ب�أبحر
ال�شمالية .بح�ضور عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب والإداريني.
بد�أت الأم�سية بتالوة �آيات بينات من الذكر احلكيم
تالها الأ�ستاذ عبدالرزاق العطية ،ثم حما�ضرة قدمها
الدكتور نائل املومني امل�شرف على وح��دة الن�شاط
العلمي بوكالة ال��درا���س��ات العليا والبحث العلمي
بكلية االقت�صاد والإدارة وع�ضو جلنة التخطيط يف
اجلمعية الدولية لإدارة الأزم��ات وع�ضو ممار�س يف
اجلمعية الأمريكية ملهند�سي ال�سالمة بني فيها مبادئ
�إدارة ال��ك��وارث والأزم���ات والأ�سباب التي �أدت �إىل
تطورها ومنها مبد�أ حما�سبة املق�صر يف التعامل مع
الأزمات وزيادة الوعي وبذل اجلهود من خالل و�سائل
الإعالم املختلفة لنقل احلقيقة املبنية على جتارب
الدول واملنظمات املختلفة ،كما بني كيفية اال�ستفادة
من البحث العلمي وعمل الدرا�سات والدورات اخلا�صة
بتحليل املخاطر و�إمكانية منع �أو تخفيف اخل�سائر
الب�شرية واملادية بعر�ض بع�ض الإجراءات التي كان
من املمكن عملها من �أج��ل تقليل �آث��ار الكارثة التي
�أ�صابت مدينة جدة.
ومت خالل اللقاء الإجابة على ت�سا�ؤالت احل�ضور
حول ن�ش�أة علم �إدارة الأزمات واملراحل التي و�صلت
�إليها اجلامعات العاملية يف هذا الباب ،و�أو�ضح الدكتور
نائل �أنه يوجد �ستة برامج دكتوراه يف �إدارة الأزمات
على م�ستوى العامل و�أكرث من مائة برنامج يف �إدارة

الأزم��ات يطرح من خالل جامعات عاملية يف كل من
الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وغريها.
ويف نهاية اللقاء مت االتفاق على رفع مقرتح �إىل معايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
تتبنى فيه كلية االقت�صاد والإدارة مبادرة طرح
علم �إدارة الأزمات لأول مره على م�ستوى اجلامعات
يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل �إن�شاء مركز
لإدارة الأزمات.

اجلمعيـــة الأوروبيـــة للعنـــايــة املـــركـــزة تختـــار
الـــدكتـــور جمـــال الهـــا�شمـــي فـــي ع�ضـــويتهـــا
مت اختيار �سعادة الأ�ستاذ الدكتور جمال بن عبدالويل
الها�شمي الأ�ستاذ بق�سم التخدير والعناية احلرجة
بكلية الطب باجلامعة ع�ضو ًا ممث ًال ل��دول ال�شرق
الأو�سط يف جمل�س اجلمعية الأوروبية للعناية املركزة
ملدة ثالث �سنوات ابتداء من يناير  2010م  ،وبذلك
يكون الأ�ستاذ الدكتور الها�شمي �أول طبيب عربي

ينتخب يف هذا املجل�س لهذا املن�صب .ولقد وجه كل
من �سعادة رئي�س اجلمعية الأوروبية للعناية املركزة
الأ�ستاذ الدكتور روي مورينو و�سعادة ال�سكرتري العام
للجمعية الأ�ستاذ الدكتور فيليب متنيتز تهانيهما
للأ�ستاذ الدكتور جمال الها�شمي متمنني له التوفيق
قي من�صبه اجلديد.

اجلامعة ت�شارك يف امل�ؤمتر الثاين ل�صناعة الطاقة الكهربائية بالكويت
�شاركت اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة
للم�شاريع يف امل ��ؤمت��ر ال��ث��اين ل�صناعة
الطاقة الكهربائية يف الوطن العربي الذي
�أقيم بدولة الكويت يف الفرتة من � 15إىل
 17نوفمرب  2009م  ،ببحثني هما:
1- Enhancement the Power
System Operation Using
Wireless Technology Based
Protection
Schemes.
M. M. Eissa, (SIEEE) and
Ibrahim M. Jomaah
2- Load Management and
Power Quality Monitoring Using Intelligent Monitoring and Controlling
System for Commercial
and Industrial Sectors

M.M. Eissa (SIEEE), I.
M. Jomaah1, N. Y. AbdelShafi1 , M. M. Sallam , and
S. M. Wasfy

وق��د ح�ضر امل�ؤمتر ممثلني من اجلامعة
وهم :
 -1د� .إبراهيم حممد جمعة امل�شرف على

تطوير وتخطيط املدينة اجلامعية.
 -2ا.د .م�صطفى حممد عي�سى وكالة
اجلامعة للم�شاريع.

 -3د .نبيل ي�����س ع��ب��د ال�����ش��ايف وكالة
اجلامعة للم�شاريع.

�إع������ل������ان
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حت����ق����ي����ق

�أنامل مبدعه يف النادي الفني الت�شكيلي ..

عندما تت�ضافر اجلهود يكون العمل الفني يف قمة التميز
حتقيق  :مي ال�شريف – ق�سم الإعالم
اجتمعت املوهبة واحل�س الفني مع التدريب
والتعليم لتجعل م��ن مقر ال��ن��ادي الفني
الت�شكيلي موطن ًا للإبداع والتميز مبا فيه
من لوحات و�أعمال فنيه رائعة ,,
يف هذا املكان جاءت طالبة موهوبة تبحث
عمن يتبنى موهبتها وي�أخذ بيدها لتجد
�أم��ام��ه��ا نخبه متميزة م��ن املتخ�ص�صات
ذوات اخل�برة يقدمن لها الن�صح وامل�شورة
وامل�����س��اع��دة ,ك��م��ا وج����دت ك���ل الأدوات
واخلامات التي حتتاجها.
بكل بهجة توجهت الطالبة �إىل هذا املكان
حيث ت��درك جيد ًا �أنها ت�صنع عم ًال فني ًا
�سيخرج �إىل النور ويراه اجلميع و�سيمثلها يف
املعار�ض التي تقام داخل وخارج اجلامعة.
ف�أ�صبحت ترتاد هذا املكان يف �أوقات فراغها
لتمار�س هوايتها التي جتد فيها متنف�س ًا لها
و �إثباتا لوجودها  ,و�أخ��ذت من الفر�شاة
�أداه للتعبري عن �أحا�سي�سها و�أفكارها حتى
�أ�صبح الناظر �إىل هذه اللوحات يـُده�ش
م��ن النظرة الأوىل جلمالها واجل���ر�أة يف
تكويناتها ..وم��ن خ�لال ال��ر���س��م توجه
الفتيات دعوة �إىل التحدي ،حتدي املجهول،
حتدي الي�أ�س  ..وتعرب �أي�ض ًا عن احلرية
واال�ستقاللية تعرب عن احلب واالنطالق
نحو احلياة فهي ت�ؤمن �أن الفن الت�شكيلي
تعبري عن الكيان والذات من داخل الأعماق
وخلجات النف�س ،و�إن��ه��ا ق���ادرة �أن تعرب
بري�شتها عما يعجز عنه ل�سانها كما تدرك
�أن هذا النادي هو فر�صتها وطريقها الأمثل
لت�صل �إىل مبتغاها حيث يف ه��ذا املكان
تخطوا الفنانة املبتدئة خطواتها الأوىل
التي �ستنقلها �إىل عاملها الفريد الذي تـُحقق
فيه طموحاتها وحت�صد فيه ثمرة اجتهادها
ومثابرتها وتقدم ر�سالتها التي تخدم بها
الدين والوطن والقيم ال�سامية .

ناديك يناديك ؛؛

ت�أ�س�س ال��ن��ادي الفني الت�شكيلي ب�شعار
“ناديك يناديك “ عام 1410هـ وهو تابع
لوكالة �ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات
ويقع يف مبنى �ش�ؤون الطالبات ,ي�ستقبل
النادي الطالبات من جميع الكليات التابعة
للجامعة ومن جميع امل�ستويات ويتيح لهن
فر�صة امل�شاركة يف العديد من املعار�ض حيث
�سبق للنادي امل�شاركة يف معار�ض داخلية
وخارجية يف م��دن خمتلفة مثل الريا�ض
و�أبها ومكة وكذلك النم�سا وفنزويال.
وي���ق���دم ال���ن���ادي ال��ع��دي��د م���ن ال�����دورات
التدريبية مثل الر�سم على احلرير والر�سم
الزيتي والر�سم بالفحم والر�سم الأفريقي
وتغليف الهدايا وغريها وذلك على �أيدي
نخبة مميزة من الأ�ستاذات خريجات كلية
االقت�صاد امل��ن��زيل باجلامعة ،كما يقدم
للطالبات �شهادات ح�ضور و�شهادات �شكر
وتقدير يف احلفل اخلتامي للأن�شطة كما
يقوم النادي برحالت �إىل متاحف ومعار�ض
خمتلفة خالل العام الدرا�سي.

ي�ضيع .و�أجهز حالي ًا لوحة �أ�شارك بها يف
معر�ض الأن��ام��ل املبدعة وه��ي عبارة عن
�صورة خيالية لوردة فيها طفل نائم و�سميتها
“طفل ي�ضيع يف �أح�ضان الطبيعة”).

( يف ال���ن���ادي جم��م��وع��ة م��ن الطالبات
جمعهن ال��ت��ح��دي و ام���ت�ل��أت �أرواح���ه���ن
ب��ال��ن�����ش��اط وال���ع���زمي���ة ،ك����ان التناف�س
ال�شريف هو �سيد املوقف فالطالبة هنا
ال تعرف الي�أ�س وال ت�ست�سلم للك�سل ،فقد
و�ضعت ن�صب عينيها ه��دف� ًا واح���د ًا وهو
�إجناز �أف�ضل عمل للم�شاركة به يف الأنامل
املبدعة فاختفت خلف لوحتها و�ألوانها,
و�أخذت تخلق الإبداع داخل روحها لتعرب
عنه مبا تر�سمه بري�شتها  .حتى �أ�صبحت
اللوحة حية وناطقة على ل�سانها.

الأ���س��ت��اذة وف���اء ميمني  :نجُ ��ه��ز ملعر�ض
الأنامل املبدعة ونتطلع �إىل معر�ض دائم
داخل مقر النادي
ت�ؤكد الأ�ستاذة وفاء ميمني امل�شرفة على
النادي الفني الت�شكيلي �أن النادي ي�ستقبل
جميع ال��ط��ال��ب��ات ب��اخ��ت�لاف م�ستوياتهن
حيث يقدم النادي لكل طالبة دورات فيما
حتتاجه من الفنون فقد تكون الطالبة
مبدعة يف فن معني لكنها حتتاج �إىل �أن
تتعلم فن ًا �آخر لت�صبح لوحاتها �أف�ضل و�أكرث
اتقان ًا وجما ًال.

دورة ت�شكيل ال�شمع يف النادي الفني
دفعتني لعمل م�صنع لإنتاج ال�شموع:

يف البداية ت�ؤكد الطالبة وعد عبد الرحمن
 �إدارة عامة� -أنها التحقت بالنادي الفنيالت�شكيلي منذ خم�س �سنوات تلقت خاللها
العديد من الدورات التي �ساعدتها على �صقل
موهبتها ودعم معلوماتها مثل :الر�سم على
احلرير والر�سم الزيتي وت�شكيل ال�شمع
وتقول  :فتحت هذه ال��دورة �آفاق ًا وا�سعة
�أمامي وقررت �إن�شاء م�شروع متحف لل�شموع
وتقدمت بدرا�سة جدوى اقت�صادية و�أخذت
قر�ض ًا من بنك الت�سليف لإن�شاء �أول م�صنع
لإنتاج ال�شموع يف اململكة.
وعن ال�صعوبات التي تواجهها ت�ؤكد �أنها
�أبرز ال�صعوبات مادية ف�أ�سعار اخلامات
التي حتتاجها يف �إعداد �أعمالها مرتفعة
جد ًا وال ت�ستطيع �شراءها لكنها تغلبت
على هذه امل�شكلة باال�ستفادة من خملفات
وبقايا البيئة مثل احلجر والرمل والورق
وبذور الفواكه.
و �أما عن اجنازاتها يف املعر�ض فتقول �أنها
�شاركت يف معر�ض �صنع بيدي ومعر�ض
الأن��ام��ل املبدعة الأول وتـُجهز قطع ًا
فريدة من ال�شموع وجمموعة من اللوحات
للم�شاركة بها يف معر�ض الأنامل املبدعة
الثاين .

النادي الفني الت�شكيلي هو انطالقتنا
�إىل العامل اخلارجي

وت�شري الطالبة فاطمة عبد البار -كلية
االقت�صاد والإدارة� -إىل �أنها ا�شرتكت يف
النادي الفني الت�شكيلي منذ ثالث �سنوات
وتلقت خاللها ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات يف
الفلني والف�سيف�ساء وتن�سيق الورود حيث
�أ���ض��اف��ت ه��ذه ال����دورات ملوهبتها ال�شيء
الكثري و�أو�ضحت �أنها كانت تعاين من نق�ص
يف املعلومات الأ�سا�سية والأكادميية التي
ت�ساعد يف جعل العمل �أك�ثر اتقان ًا و يف
بداية التحاقها بالنادي �ساعدتها امل�شرفات
وقدمن لها كل ما حتتاجه من دعم وم�شورة
حتى متكنت من �إجن��از عملها وكونت هي
و�صديقاتها فريق ًا با�سم (فرف�شة) ،وتقول
( :تعاونت مع �صديقاتي يف توفري اخلامات
حيث ن�شرتيها بكميات كبرية من الأ�سواق
التي تبيعها ب�أ�سعار �أقل ,و�شاركنا يف عدة
معار�ض منها معر�ض الأنامل املبدعة و�صنع
بيدي حيث �شاركنا بـ�أكواب مر�سوم عليها

وبرو�شات و�شعارات كما �شاركنا يف معار�ض
خارج اجلامعة ومن اللوحات التي اعتز بها
لوحة عليها �صورة الأم�ير خالد الفي�صل
وقدمناها هديه ل�سموه)
وتوجه الطالبة فاطمة دعوة لكل طالبة
موهوبة ب ��أن تتوجه �إىل ال��ن��ادي الفني
الت�شكيلي وت����ؤك���د �أن��ه��ا �ستجد الدعم
والت�شجيع و�ستجد ك��ل ���ش��يء م��ت��اح لها
و�سيكون ال��ن��ادي انطالقتها �إىل العامل
اخلارجي.

تربيت على الفن لكني �أرغب يف تبادل
اخلربات مع ع�ضوات النادي
ت��ق��ول الطالبة دمي��ا م��غ��ازي  -ت�سويق :
(والدتي ُمدر�سة تربيه فنية و�أخي فنان
ت�شكيلي ومنذ �صغري و �أن��ا �أر�سم و �أجيد
الر�سم لكني ف�ضلت التوجه �إىل النادي
ال��ف��ن��ي الت�شكيلي ل�سد وق���ت ف��راغ��ي يف
اجلامعة وتبادل اخلربات مع من حويل يف
النادي ووجدت روح التعاون ت�شع يف النادي
و�سعدت بان�ضمامي �إليه والآن �أجهز لوحة
�أ�شارك بها يف معر�ض الأنامل املبدعة وهي
عبارة عن ظالل لأ�شخا�ص ا�ستخدم فيها
الألوان الزيتية )

ٌمدر�سة الرتبية الفنية دعمتني

وت���ق���ول ت��ه��اين وه���ي ط��ال��ب��ة يف ال�سنة
التح�ضريية�إنها اكت�شفت موهبتها منذ
�أيام الدرا�سة الثانوية حيث كانت ُمدر�سة
الرتبية الفنية ت�شجعها وتقدم لها الدعم.
وتقول الطالبة تهاين ( :عندما التحقت
باجلامعة قررت االن�ضمام �إىل النادي الفني
لتنمية موهبتي وتطوير لوحاتي و�أنا الآن
ٌاعد لوحة للم�شاركة بها يف معر�ض الأنامل
املبدعة وهي عبارة عن �أ�شكال باخليوط
والأقم�شة و�أتوقع لها النجاح).

مل �أك��ن �أع��ل��م ب��وج��ود ن��ادي فني يف
اجلامعة

وت��ق��ول ال��ط��ال��ب��ة م��ه��ا امل��ال��ك��ي  -كلية
االقت�صاد والإدارة �أح��ب ُ�صنع التحف
يف املنزل وا�ستفيد من اخليوط والأوراق
ل�صنع حتف جميلة ومميزة ولكني كنت
ُ
�أدرك �أنني احتاج لتعليم وتدريب �أكرث
لت�صبح �أعمايل �أكرث جما ًال وجاذبية ويف
طريقي لنادي احلا�سب وج��دت �أعما ًال
فنية معرو�ضة خارج مقر النادي الفني
ف�أعجبتني ودخلت ال�ستك�شاف املكان ومل
�أكن �أعلم بوجود هذا النادي يف اجلامعة
ف�سجلت ب��ه وا���س��ت��ف��دت م��ن ال����دورات
و�أ�سعدين �أنها جمانية وتقدم للطالبة
يف الوقت الذي ينا�سبها و�أجهز للمعر�ض
لوحة باخليوط متعبة بع�ض ال�شيء

و�أمتنى �أن تظهر بال�شكل الذي �أريد.

عندما التحقت بالنادي متيزت يف
ق�سم الرتبية الفنية

و�أو�ضحت الطالبة مرام ال�شريف  -تربيه
فنية� -أنها تواجه �صعوبات يف درا�ستها
يف ق�سم الرتبية الفنية حيث يـُطلب منها
�إعداد التكاليف ال�صعبة التي تعتمد غالب ًا
على الدقة يف العمل وتقول  ( :مل �أكن
را�ضية عن �أعمايل التي �أقدمها ف�إعداد
هذه اللوحات ب�شكل جميل ومتقن يتطلب
التعليم والتدريب بالإ�ضافة �إىل الت�شجيع
وهذا ما وجدته هنا يف النادي الفني كما
�أن روح التناف�س دفعتني لأتعلم �أكرث و�أ�سرع
وكنت ال �أتردد يف �س�ؤال الأ�ستاذة امل�شرفة
وا�ست�شارتها وبهذا �أ�صبحت �أعمايل جيدة
للغاية و�أُع��ج��ب��ت الأ���س��ت��اذات يف الق�سم
بتطور لوحاتي املذهل وال�سريع و�أ�ضافت :
(�أعد ملعر�ض الأنامل املبدعة لوحة ت�صور
منظر ًا رائع ًا ل�شم�س م�شرقة مبت�سمة �أدعو
من خاللها �إىل التفا�ؤل).

يف ال��ن��ادي تعرفت على �صديقات
�شاركوين اهتماماتي

تقول الطالبة روان امل��دين – درا�سات
�إ���س�لام��ي��ة -ب�سبب ظ����روف حتويلي
م��ن ق�سم التاريخ �إىل ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية ومعادلة بع�ض امل��واد �أ�صبح
ع��ن��دي ك��ث�ير م��ن ال���ف���راغ يف اجلامعة
ويف حفل افتتاح الن�شاطات يف م�سرح
�شطر ال��ط��ال��ب��ات تعرفت على النادي
الفني الت�شكيلي وطبيعة االلتحاق به
وحتدثت مع الأ�ستاذة وفاء عن املوهبة
املدفونة داخلي ف�أنا منذ دخويل اجلامعة
وان�شغايل بالدرا�سة توقفت عن الر�سم
رغم تعلقي به �سابق ًا فرحبت الأ�ستاذة
بي و�أ�صبحت �أزور النادي كل يوم و�أتلقى
الدرو�س و�أ�شارك يف ور�ش العمل ،والآن
�أ�شعر ب ��أن نف�سيتي حت�سنت كثري ًا فقد
تعرفت على �صديقات رائعات ي�شاركنني
اهتماماتي ،وع��ن م�شاركتها يف املعر�ض
ت�شري �إىل �أنها تعد لوحة تزينها باخلرز
والأح��ج��ار الكرمية تعرب عن الأ�صالة
والفن الراقي

���س��ج��ل��ت يف ال���ن���ادي ل�ي�رى اجلميع
لوحاتي و�أعمايل
�أما الطالبة هند  -ق�سم اللغة الإجنليزية-
فتقول ( :اكت�شفت موهبتي منذ �أي��ام
الدرا�سة لكني مل �أجد الدعم والت�شجيع
و�سجلت يف النادي الفني الت�شكيلي لريى
النا�س لوحاتي و�أعمايل الفنية التي ت�أخذ
مني جهد ًا ووقت ًا طوي ًال و�أ�صبحت �أ�شعر
بال�سعادة الغامرة لأين �أعلم �أن جهدي لن

كما ت�ؤكد �أن جميع اللوحات التي تـُعدها
الطالبات �ست�شارك يف معار�ض الأنامل
املبدعة التي �سيتم تنظيمها م�ستقب ًال يف
اجل��ام��ع��ة مب�سرح �شطر ال��ط��ال��ب��ات حيث
تـُح�ضر الطالبة التي ترغب بامل�شاركة
جمموعة ت�صاميم تختار منها امل�شرفات
م��ا يرينه منا�سب ًا وف��ري��د ًا وغ�ير خمالف
لل�شريعة الإ�سالمية حيث متنع الر�سومات
املخلة وذوات الأرواح.
وتتوقع الأ�ستاذة وفاء �أن يكون باملعر�ض
�أك�ثر من خم�سني لوحة حيث يتم اختيار
�أف�����ض��ل ل��وح��ة م��ن قبل اللجنة امل�شرفة
وت��ق��دم جلميع امل�����ش��ارك��ات ���ش��ه��ادات �شكر
وجوائز عينية.
وعن ال�صعوبات يف النادي و�أبرزها تقول
 ( :عدم جديه بع�ض الطالبات حيث تبد�أ
الطالبة يف �إعداد لوحة وت�ستخدم اخلامات
التي يوفرها لها النادي ولكنها تتوقف عن
�إكمالها ب�سبب ان�شغالها يف الدرا�سة �أحيان ًا
�أو غري ذل��ك دون �أدن��ى م�س�ؤولية  ،وهذا
�سي�ؤثر ماديا على النادي ويعطل العمل
وامل�شرفات وت�شري الأ�ستاذة وفاء �إىل ر�ضاها
احلايل عن م�ستوى النادي وعما يقدمه من
�أعمال كما �أنها را�ضية عن م�ستوى الطالبات
ب�شكل عام ..
وتقول عن نظرتها امل�ستقبلية  ( :النادي
الفني يف تطور وتقدم م�ستمر و�أتوقع له
مزيد ًا من االجن��ازات) وت�ضيف �( :أطمح
�أن ي�صبح لدينا يف مقر النادي معر�ض ًا دائم ًا
حيث تعر�ض اللوحات التي �سبق لها �أن
�شاركت يف املعار�ض و�أن ي�صبح للنادي مكان ًا
م�ستق ًال بذاته عن الأندية الأخرى).

نائبة امل�شرفة على النادي  :فخورة
مببدعات النادي الفني الت�شكيلي
ومن جانبها �أو�ضحت الأ�ستاذة فاتنة نائبة
امل�شرفة على النادي � :أن النادي الفني
الت�شكيلي يفتح �أبوابة لكل املتقدمات الالتي
يجدن يف �أنف�سهن املوهبة الكافية وامل�ؤمنات
برقي هذا الفن والر�سالة ال�سامية التي
يحملها و�أ���ش��ارت �إىل �أن ال��ن��ادي م�س�ؤول
عن تطوير مواهب امل�شاركات فيه وتو�سيع
�آفاقهن فهو يقدم الدورات املختلفة وي�أخذ
الطالبات يف رحالت �إىل معار�ض ومتاحف
متميزة وكذلك يقدم كل الدعم للطالبة
التي ترغب يف امل�شاركة يف هذه املعار�ض �أو
لديها الرغبة يف افتتاح معر�ض خا�ص بها،
وت�شيد امل�شرفة على النادي بتميز غالبية
الطالبات امل�شاركات و�أنهن مثلن النادي خري
متثيل يف الأماكن املختلفة وت�ضيف :مازلت
انتظر الكثري والكثري من مبدعات النادي
وي��غ��م��رين الفخر واالع��ت��زاز كلما ر�أي��ت
اجنازاتهن و�أمتنى لهن مزيد ًا من التفوق
والنجاح وان ي�صبحن فنانات ت�شكيليات
ي�شار �إليهن بالبنان ..
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النف�س الب�شرية ..

التفاو�ض مع �شركة عاملية لإعادة ت�أهيل
املالعب الريا�ضية باجلامعة

النف�س الب�شرية م��ن �أع��ظ��م م��ا خلقه اهلل تعاىل,
فلها �أمن���اط و�أن����واع و�أف���ك���ار ,وه��ي معقدة لأبعد
احلدود,اليفهمها �إال من خلقها ،و���س��ؤايل لك �أيها
القارئ ما الذي تفكر فيه عندما تنظر �إىل نف�سك يف
امل��ر�آة؟ ما الذي يدور بداخلك من �أفكار؟ هل ت�شعر
ب ��أن لديك معرفة تامة بنف�سك؟ �أم �أن��ك تت�ساءل
�أحيان ًا عن حقيقة ذاتك؟ ما ال�سبب وراء ردة فعلك يف
كل موقف؟ وملاذا تختلف من وقت لآخر؟ ملاذا ترتاح
ل�شخ�ص دون الآخر؟ مقالتي هذه �سوف ت�صحبك يف
جولة ق�صرية للتعرف على الرتكيبة املعقدة التي
ت�شكل �شخ�صية الإن�سان ,و�أمتنى �أن تعينك ولو بالقليل
على فهم نف�سك وطبيعة ذات��ك التي خلقها اهلل يف
�أح�سن تقومي كما قال الودود �سبحانه عزوجل :لقد
خلقنا الإن�سان يف �أح�سن تقومي{.
والنف�س الب�شرية لها �أمن��اط عديدة ,فهناك منط
ال�شعور ,والتفكري ,والفعل ,والتفاعل وغريها .و�سوف
�أرك��ز يف مقالتي هذه على منط ال�شعور الذي يعطي
عمق ًا يف ال�شخ�صية ,فمن خالله جند �أ�سا�س ًا وطيد ًا
ل�شخ�صيتنا ,ويخربنا مب��دى قيمتنا� ،إن��ه اح�ترام
الذات .فهناك �سبعة عوامل تعينك لتعزيز احرتام
ذاتك:
•كافئ نف�سك ب�شيء ترغبه وحتبه كقراءة كتاب
حتبه �أو �شراء �شيء تتمناه منذ زمن.
•قم بتغيري مظهرك وتعديله من فرتة لأخرى,
وابتعد عن الروتني حتى ت�شعر بالر�ضى ويتح�سن
�شعورك الداخلي.
•قم بتغيري لغة ج�سدك ولو بالقليل ,فابت�سامة
واحدة �ستحفز دماغك لزيادة عامل الر�ضى عن
الذات لديك كما �أ�شارت �إحدى الدرا�سات التي
قامت بها جامعة «مادي�سون».

بع�ض من ن�شاطات
نــادي الـتـمـيــز
يتجدد العطاء والتميز مع �إ�شراقة كل
عام هجري جديد لدى طالب اجلامعة
فرحني به ي�ستقبلونه بالأمل والتفا�ؤل
واالج��ت��ه��اد� ،إذ حتر�ص اجلامعة على
ت��وف�ير جميع ال��ن�����ش��اط��ات الطالبية
لأبنائها ،في�أتي (ن��ادي التميز) بكلية
االق��ت�����ص��اد والإدارة خ�ير م��ث��ال على
ذل��ك ،حيث ي�سعى ال�ستقطاب الطالب
املتميزين يف جميع امل��ج��االت لي�س يف
كلية االقت�صاد والإدارة فح�سب ،بل
جميع طالب اجلامعة املتميزين الذين
لديهم ال��ق��درة على العمل التطوعي
وال��ت��ف��اع��ل وامل�����ش��ارك��ة ،وي��ه��دف ن��ادي
التميز �إىل �إك�سابهم اخل�برة واملعرفة
باحلياة من خالل امل�شاركة والتجربة
وعقد دورات تدريبية لهم .ويف �إطار
ن�شاطات النادي فقد �أُعلن عن عقد دورة
تدريبية للطالب حول (الفوتو�شوب)
خالل الفرتة من � 23إىل  27حمرم خالل
العام الهجري اجلديد ،بهدف تدريب
الطالب على ا�ستخدام �أدوات ومهارات
برنامج الفوتو�شوب باحرتافية حتت
�إ�شراف نخبة من الأ�ساتذة واملدربني
بالتعاون م��ع معامل كلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات ،فالدورة �ستكون غنية
بال �شك بالعديد من املحاور والأفكار.
وي ��أت��ي متيز ال��ن��ادي م��ن ال��دع��م الذي
يتلقاه من �إدارة كلية االقت�صاد والإدارة
وامل�شرفني عليه.
الطالب :عو�ض الزهراين  -ق�سم
الإعالم

•�إذا كنت تعلم �أن��ك ق��ادر على حتمل امل�س�ؤلية ,
فاهتم بنف�سك و مبن هم الأوىل بحياتك حتى
تثبت لنف�سك ب�أنك ت�ستطيع  ,وت�شعر باالمتنان
وال�سعادة مبا تقوم به.
•حاول على �أن تعود نف�سك على �أن حت�ضن والديك
و �أطفالك ,فاحت�ضانك له�ؤالء �سيقلل �ضغط الدم
ويعزز من جهازك املناعي  ,و�سي�شعرك بالر�ضى
الداخلي عن نف�سك.
•ميكنك �أن تدعو �صديق ُا �أو قريب ُا تثق به ليثني
عليك وميتدحك ب�صدق :قم بتدوين ماقاله,
واحتفظ بذلك حتى ميكنك الرجوع �إليه عندما
متر ب�أوقات ع�صيبة ثانية.
•كن م�س�ؤو ًال واتخذ ق��رار ًا طاملا قمت بت�أجيله.
�راء كنت ترتدد يف اتخاذه .كن �أمين ًا
اتخذ �إج� ً
مع من حولك ومع من كنت تعيقه يف ال�سابق� .إنك
حني ت�ستعيد �سيطرتك على مايحدث حولك,
�سوف ت�ستعيد ال�سيطرة على معدل احرتامك
لذاتك.
نقطة �أخرية �أود الإ�شارة �إليها  ,تذكر �أنه من النادر
ت�صادف �أمن��اط �شخ�صية حمددة ووا�ضحة للغاية,
فكل �شخ�صية فريدة من نوعها ,وك��ل �إن�سان لديه
مزيج من �سمات خمتلفة ,بدرجات متفاوتة .لذلك
�إذا �أردت �أن ت�ستفيد من حياتك �أف�ضل ا�ستفادة,
فعليك �أن تقدر �شخ�صيتك و�شخ�صيات الآخرين وكن
حري�ص ًا على اال�ستفادة من �أوجه االختالف والت�شابه
بني الإثنني.
� 1سورة هود �آية ()31
� 2سورة التني �آية ()4
�إعداد الطالبة :رانية ال�سريحي  -ق�سم الإعالم

�أدب الــنــفــ�س
كب التحلي بالف�ضيلة
النف�س الإن�سانية ال�سوية �أ ًيا يكن دينها ُت رِ
ونبذ الرذيلة �أ ًي��ا يكن دين هذه النف�س وملتها..فتتحلي بخلق
الأمانة والوفاء بالوعد وال�صدق وغريها من الأخالق ،ويف املقابل
متقت الرذيلة فتبتعد مث ًال عن الكذب والغدر واخليانة و�إخالف
الوعد..مهما ا�ضطرت هذه النف�س لأن ت�سلك �سبيل الرذيلة فتكذب
�أو تنافق �أو تخون �أو تداهن وتتملق..الخ ،وهذا هو «�أدب النف�س»
حتم الزمٌ وج��وده وت��وف��ره ل��دى النف�س ال�سوية مهما
ال��ذي هو ٌ
اختلفت الأديان وتباينت امللل.
اجلاهلية
«خيا ُركم يف
ِ
وي�ؤثر عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قوله ِ
خيا ُركم يف الإ���س�لام» وك����أين فهمتُ منه �أن م��ن �أه��ل اجلاهلية
وامل�شركني من هم متحلون بالف�ضائل متوارون عن مواطن ال�شبه
ومظانِّ الريبة ،فكانوا خري قومهم و�صفوتهم ،ول��ذا كان يدعوا
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َ
اهلل عز و وجل �أن يهدي بع�ضهم للإ�سالم
ً
وف�ضيلة على ما
فيقوى بهم بعد اهلل ،ولأن الإ�سالم يزيدهم خل ًقا
املزروعة يف النف�س
هم عليه..وحني تتزواج ف�ضيلة «�أدب النف�س»
ِ
دين يهذبها ويزكيها ف�إنها وال�شك �سرتقى وت�سمو وتتدرج
ال�سوية مع ٍ
يف مدارج الكمال الب�شري حتى ت�صل الغاية التي لي�س بعدها غاية.
وحني يفتقد الإن�سان -بعد دخوله دين اهلل -لف�ضيلة �أدب النف�س
فيمار�س ما ت�أنف منه الطباع ال�سوية ف�إنه على الأقل �سيجد يف
ال�شريعة الإلهية من �أوامرها ونواهيها ما يحل حمل”�أدب النف�س”
ٌ
راج طامع،
املفقود ،فيتجنب الرذائل ويتحلى بالف�ضائل وهو
خائف ٍ
فيجد من العنت وامل�شقة يف طريقه ال�شيء الكثري ،فالتعب ال ينفك
عنه  ،وال�س�آمة ال تفارقه..وما ذاك �إال لأنه فاقدٌ
لف�ضيلة «�أدب
ِ
النف�س» .على �أن تق�صري النف�س املتحلية ب�أدب الف�ضيلة جزئ ًيا عن
تطبيق �أوامر الرب عزوجل واالنتهاء عن نواهيه يختلف يف ذات
الأمر عن نف�س ينعدم لديها خلق” �أدب النف�س» ،فاملتحلية ب�أدب
النف�س و�إن ابتعدت �إال �أنها ال تلبث �أن تدرك خط�أها وزللها فتعود
التباع �شريعة الرب عزوجل ،لأنها جتد مالذها فيها ،وموافقتها لهذه
الكائنة يف هذه النف�س ،فيما فاقد خلق «�أدب النف�س» يف
الف�ضيلة
ِ
ِ
حماولته للعودة جلادة ال�صواب ،والعي�ش على النهج ال�صحيح يجد
من اجلهد والتعب النف�سي يف طريقه ما ال ُيحتمل ،فك�أن بقاءه يف
الرذيلة الأليق بنف�سه.
�أوحال
ِ
الطالب :ح�سني العبديل -ق�سم اللغات الأوروبية

بعد الأ�ضرار التي �أحلقتها �سيول
جدة باملالعب الريا�ضية و�صاالت
الإ�ستاد الريا�ضي و�أجهزة اللياقة
وغريها من املعدات ،جتري عمادة
���ش���ؤون ال��ط�لاب م��ف��او���ض��ات مع
�شركة عاملية مرخ�صة من قبل
الفيفا لإع���ادة ت�أهيل املالعب
الريا�ضية.
و�أو���ض��ح عميد ���ش ��ؤون الطالب
الأ���س��ت��اذ الدكتور عبد اهلل بن
م�صطفى مهرجي �أن الن�شاطات
الطالبية متوا�صلة ولن يتم �إلغاء
�أي ن�شاط ريا�ضي ،م�شري ًا �إىل
�أنه قد مت �إعادة ت�أهيل اخليمة
الريا�ضية التي �أ�صبحت جاهزة
الحت�ضان الن�شاطات الطالبية،
ك��م��ا �أ���ص��ب��ح ب ��إم��ك��ان الطالبات
ممار�سة ن�شاطاتهن الالمنهجية
با�ستخدام املرافق املوجودة يف
�شطر الطالبات.
و�أو�ضح �سعادة وكيل عمادة �ش�ؤون
ال��ط�لاب للن�شاطات الطالبية
الدكتور عبد اللطيف نعمة اهلل
�أن �إدارة اجلامعة ارت�أت ا�ستبدال
�أر�ضية امللعب الريا�ضي ب�أر�ضية
�صناعية مبوا�صفات عاملية ،ويف
هذا الباب يجري التفاو�ض مع
�إح���دى ال�شركات العاملية التي
ملعبً `gا
86âÑ°ùdG
�سبق �أن �أن�ش�أت �أكرث من
1431/01/09
¿Ó`````````````YEG
دولي ًا بالعامل.
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ôŔńŔŔĸ÷ ôēíčĉ ľĠĳã óĐëîÿ ôĸñîĔŃ
Ŋñ ôĤŔĄńĿí ĵĎĤĿíō ĲœĎĘĿí ŒļńĿí
ŁĎĄŀĿ
ôĸĤňńĿí ĢĤĈŃ āĎøĸńĿ
العزيز
ôœĐĻĎńĿíعبد
جامعة امللك
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 يفeó``e
املجتمع.
``¿ƒ``Yó``ÑŸG õ``côe ø`e á
-çÉ```ëHC’Gh äÉ```°SGQó``d
ثالث ًا :املحور ال�سيا�سي:
dG
``ƒ
b
dG
©ª
`»
H
Éé
©e
•القيادة ال�سعودية ودورها يف منهج االعتدال.
``õjõ©dG óÑY ŸG á
•العالقة بني النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية ومنهج االعتدال.
•حتليل مواقفËó≤J
اململكة �سيا�سي ًا يف الداخل واخلارج يف �ضوء منهج االعتدال ال�سعودي.
االقت�صاديÊÉ©J o É¡fCG ’EG ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµªŸG ‘ ôeC’G I’h øe ôªà°ùeh dÉH ÉªàgÉH áeôµŸG áµe á£æŸ ájõcôŸG :
رابع ًا :املحور –¶¨ á£æŸG
OGóYCG ‘ IOô£ŸG IOÉjõdG á¡LGƒŸ ágDƒe ÒZ »¡a ‹ÉàdÉHh ,äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG äÉµÑ°Th á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ‘ ójó°T ©°V øe
االعتدال
االقت�صادية
•حتليل ال�سيا�سات
ال�سعودي.á°SGQódGh.
åëÑdG »°†àJ
منهج Ék ëe Gk ôeCG
�ضوءÉ¡àµ«g
يفIOÉYEG
للمملكة øe
©éj É‡ øjôªà©ŸGh
êÉéºG

¬aGógCG øe Ék bÓ£fEG dPh áeôµŸG áµÃ ájõcôŸG á£æŸG §«£îJ á°SGQO ´ƒ°Vƒe ¨æÑJ ,õjõ©dG óÑY ŸG á©eÉéH »ª©dG
خام�س ًا :املحور bƒdG
الثقايف
.á«é«JGÎ°SE’G ájƒªæàdG ÉjÉ°†dÉH ¢üàîJ »àdG çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG jƒ“ É¡ªgCG øe »àdGh

•منهج االعتدال ال�سعودي و�أثره على حركة الفكر الثقايف يف اململكة العربية ال�سعودية.

موعد ال�ستقبال املقرتحات البحثية 1431/2/1هـ
ً QhÉﬁا �أن �آخر
•علم
:á≤HÉ°ùŸG
Qƒ°üàd ‹ÉºG …ôµØdG ìÎŸG º«q oj eÉµàe »°Sóæg »æa ôjôJ ËóJ ƒM áHÉ°ùŸG ´ƒ°Vƒe Qƒëªàj
•
™e áHÉ°ùªd Úeóàªd ¬°VôY ºà«°S ábódGh ìƒ°VƒdG dÉH »°Sóæg º°ùéÃ Ók ã‡ ióŸG ó«©H »ægP
.´hô°ûŸG «°UÉØàd ‘Gh ìô°T
á£«ëŸG ájõcôŸG á£æŸG §«£îJh á÷É©e º°ùéŸG Gòg ìÎj
h ttp ://ká¨dÉÑdGh
h a ljô°ûdG
i d c »µŸG
h aiôºÉH
r.kau.edu.sa
£æJ ,(Úª°ùŸG áÑb) áaô°ûŸG áÑ©µdG ájõcôe ¨Y ¬Jôµa ‘ óæà°ùj å«M ,™Hôe Îe 9^000^000
‘ AÉæÑdÉH íª°ùoj ’ ™Hôe Îe 530 hC’G …ôFGódG jô£dG ô£b °üf Ñj á«YÉ©°Th ájôFGO ¥ôW É¡æe
AÉ°ûfE’ ¿É°ü°üîŸG ådÉãdGh ÊÉãdG …ôFGódG ¬«j ,kÉÑjôJ ™HôeÎe 880,000 á¨dÉÑdG á«NGódG É¡àMÉ°ùe
: á≤HÉ°ùŸG õFGƒL
00966-2-6951147
تلفون/
		
جوال 00966-599101112 /
. ôºG ¦ÉŒÉH äÉYÉØJQ’G áLQóàe ájQÉŒ h á«æµ°S ™jQÉ°ûe
¨Y Gk AÉæH dPh äÉ°SGQO áKÓK °†aC’ ájóf õFGõL íæe ºà«°S
,»LQÉÿG
É¡£«ëÃ áeôµŸG áµe
§HôJh ájôFGódG
الرمـــز ¥ô£dÉH
á£ÑJôe ¿ƒµàa
�ص.بá«YÉ©°TE’/
G ¥ô£dG ÉeCG
êQÉNh NGO øe Ú°ü°üîàŸG øe OóY		 øe áfƒµe á«æa00966-2-6952774
áæ÷ ºµM
81589
الربيــدي /
80200
فاك�س/
äÉMÎŸGh ™jQÉ°ûŸÉH ¢SÉ°ùŸG ¿hO øe dPh ,áMÉ°ùŸG á°Sóæg äÉ«æJh IQƒ£àŸG ædG FÉ°Sh Góîà°SÉH
IõFÉ÷Gh ,ÉjQ 150^000 ¤hC’G IõFÉ÷G ÑJ å«M ,á©eÉ÷G
.¦ÒZh õjõ©dG óÑY ŸG bh
ãe ™bGƒdG� ¢VQC
G ¨Y IOƒLƒŸGh á«dÉºG
.ÉjQ 50^000 áãdÉãdGh ,ÉjQ 100^000 á«fÉãdG
إلكرتوين/
بريد
:Ëó≤àdG óYƒeh •hô°T
äÉ°ù°SDƒŸG hCG á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG hCG OGôaCÓd áMÉàe áHÉ°ùŸG
.É¡LQÉNh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµªŸG NGO øe áeÉ©dGh á°UÉÿG
…P øe hC’G ‘ º««àdG äÉ°SGQO ôjQÉJ ËóJ óYƒe CGóÑj å«M
1431 ô 30 ¨àMh 1430 áéºG

ملزيد من املعلومات حول مناذج و�آلية التقدمي يرجى التكرم بزيارة املوقع الإلكرتوين:
�أو االت�صال:

khaldichair@kau.edu.sa

21589 IóL 80400 Ü.¢U - + 966 2 695 1455 :¢ùcÉa + 966 2 695 1555 :JÉ¡dG - õjõ©dG óÑY ŸG á©eÉéH »ª©dG bƒdG
:äÉeƒ∏©ŸG øe ójõeh äGQÉ°ùØà°SÓd
www.waqf.org.sa :ÊhÎµdE’G ™bƒŸG - Waqf.kau@hotmail.com :ÊhÎµdE’G ójÈdG
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املـ ــواف ــق 2009/12/26م

قـــراءة فــي كتــاب  :تـــاريـــخ الإ�ســـالم فــــي بـــالد تـــرك�ستــــان
ق��ررت رابطة العامل الإ�سالمي �أن يتم حتت
�إ�شرافها ت�أليف كتاب على �شكل مو�سوعة
عن تاريخ الإ�سالم يف بالد ترك�ستان وجهود
علمائها الأج�ل�اء يف خدمة العلم واملعرفة
وم�شاركتهم الفعالة يف بناء �صرح احل�ضارة
الإ�سالمية  ،وقد وجهت الرابطة ر�سائل بتاريخ
1430/10/21ه������ـ �إىل العلماء وامل ��ؤرخ�ين
املتخ�ص�صني الذين اختريوا للم�شاركة يف �إجناز
هذا الكتاب ال�شامل املهم «املو�سوعة التاريخية»
حتت عنوان «تاريخ الإ�سالم يف بالد ترك�ستان
ب�آ�سيا الو�سطى» ((�أوزبك�ستان وطاجيك�ستان
وقريغيز�ستان وقازاق�ستان وتركمن�ستان
وترك�ستان ال�شرقية)).
وي��ك��ون ت��أل��ي��ف ال��ك��ت��اب باللغة العربية يف
البداية ثم يرتجم �إىل لغات �أو لهجات ال�شعوب
يف اجلمهوريات الإ�سالمية يف بالد ترك�ستان،
وك��ذل��ك ميكن ترجمة الكتاب بعد ذل��ك من
اللغة العربيــة �إىل لغات �أوروبية و�شرقية
معروفة يف العامل .و�سوف يعيد هذا الكتــاب
�إىل ذاكرة الب�شريـــة التاريخ الإ�سـالمي امل�شرق
لبالد ترك�ستان ب�إذن اهلل تعاىل.
ويتف�ضل معايل الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل
بن عبد املح�سن الرتكي الأمني العام لرابطة
العامل الإ�سالمي بكتابة كلمة «تقدمي الكتاب»
�إىل ال�شعوب الإ�سالمية خا�صة و�إىل بقية
�شعوب العامل عامة .ويكتب ف�ضيلة الدكتور
يحيى بن �إبراهيم اليحيى الأمني العام للهيئة
العاملية لتعريف الإ�سالم مقدمة للكتاب بعنوان

العربية ال�سعودية وجامعات م�صر وبع�ض
اجلامعات العربية الأخرى وكذلك من جامعات
تركيا وجامعات اجلمهوريات الإ�سالمية يف
ب�لاد ترك�ستان .وامل�شاركون م��ن ال�سعودية
�سبعة �أ�ساتذة جامعيني  ،وكذلك ت�سهم يف
الكتابة �أ�ستاذتان عربيتان متخ�ص�صتان يف
تاريخ بالد ترك�ستان.
د .عبداهلل مب�شر الطرازي

«تعريف الإ�سالم :حقيقته و�سماحتـــه» .و�أما
«خامتـــة الكتــاب» يف الف�صل الأخري فيكتبها
�سعادة الأ�ستاذ رحمة اهلل بن عناية اهلل �أحمد
املدير العام للدرا�سات وامل ��ؤمت��رات برابطة
العامل الإ�سالمي بامل�شاركة مع �أحد الأ�ساتذة
بعنوان «اهتمامات الرابطة مب�سلمي بالد
ترك�ستان قبل اال�ستقالل وبعده  ،الرابطة
وترك�ستان ال�شرقية».
وبناء على طلب من رابطة العامل الإ�سالمي
قام ثالثة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف التاريخ
الإ�سالمي بو�ضع خطة لف�صول الكتاب  ،وهم
�أ�ستاذان من ق�سم التاريخ بجامعة �أم القرى يف
مكة املكرمة� :سعادة الدكتور عبد اهلل �سعيد
الغامدي و�سعادة الدكتور حممد �صامل ال�سلمي
والثالث كاتب هذه ال�سطور �أ�ستاذ م�شارك بكلية
الآداب بجامعة امللك عبد العزيز بجدة.
وي��ق��وم بكتابة ف�صول ه��ذا ال��ك��ت��اب ثالثة
وث�لاث��ون عاملا وم ��ؤرخ��ا من جامعات اململكة

الكــتــــاب الإلكــتــــروين
اختيار الطالبة � :أمرية ال�سلمي – ق�سم الإعالم
الكتاب االل��ك�تروين هو عبارة عن ملف ن�صي ي�شبه يف ترتيبه الكتاب
املطبوع .انت�شرت الكتب االلكرتونية بعد التقدم الكبري الذي ح�صل يف
جمال الطباعة وتخرين املعلومات الكرتونيا بوا�سطة احلوا�سيب .بعد ظهور
االنرتنت �أ�صبح �شراء الكتب االلكرتونية �أمرا ملحوظا يف مواقع التجارة
على ال�شبكة العاملية .بالن�سبة للأحجام فهي ترتاوح ما بني ب�ضعة مئات
من الكيلوبايتات �إىل �أكرث من مائة ميغابايت يف بع�ض الأحيان ،وي�أتي هنا
عامل ملفات امليديا (�صوت� ،صورة ،وفيديو) ليزيد من �إحجام الكتب طردي ًا
كلما زادت ن�سبتها فيه .وبع�ض الأن�ساق ت�ستعمل بكرثة يف �صناعة الكتب
االلكرتونية فمثال ملفات  PDFو CHMهي �أكرث الأن�ساق التي ت�ستعملها
�شركات الن�شر عند �صناعة كتاب الكرتوين.
الأن�ساق امل�ستعملة يف الكتب االلكرتونية
كتاب م�صور :ويعني ا�ستخدام ال�صور الرقمية ل�صفحات كتاب مم�سوحة
بوا�سطة املا�سح ال�ضوئي وغالبا ما يكون كذا نوع من احلجم الكبري نظرا
الن حجم ال�صورة يكون يف �أغلب الأوقات �أكرب من حجم الكلمات يف �صفحة
واح��دة .ولهذه الطريقة عيب واح��د وهو عدم متكن امل�ستخدم من ن�سخ
الكلمات املخزنة �إال �إذا ا�ستُخدم برنامج لتحويل ال�صور �إىل كلمات.
ن�سق  :CHMونوع امللفات  CHMهو اخت�صار لكلمات Compressed
 HTML Helpوعادة ما ي�ستخدم ل�صناعة ملفات امل�ساعدة يف الربامج.
وهو يف الأ�صل ملف واحد مكون من عدة �صفحات م�صنوعة بلغة برجمة
املواقع  ،HTMLلكن ميكن �أي�ضا ا�ستخدامه ل�صناعة كتاب الكرتوين ،ويف
هذه احلالة ف�إن امللف قد يحتوي على ن�صو�ص بالإ�ضافة �إىل �صور رقمية.

ويتكون الكتاب م��ن خم�ســـة ع�شــر ف�صال،
ويقوم ثالثون �أ�ستاذا �أكادمييا بكتابة تلك
الف�صول بحيث ي�شرتك �أ�ستــاذان يف كتابة
حمتويات ف�صل واحد من الكتاب .وقد كلفتني
الرابطة �أن �أكتب (الف�صل احل��ادي ع�شر)
وعنوانه الرئي�س «ترك�ستان الغربية يف عهد
احلكم ال�سوفيتي ال�شيوعي» ومو�ضوعاته هي
(�سيطرة ال�شيوعيني على بلدان ترك�ستان
الغربية – ف�صل الدين الإ�سالمي عن الدولة
والت�ضييق عليه – كيف حافظ امل�سلمون على
دينهم يف عهد ال�شيوعية – �صورمن املقاومة
الإ�سالمية للحكم ال�شيوعي).
و�إين �أدع����و اهلل ال��ق��دي��ر �أن ي��وف��ق معايل
الأ���س��ت��اذ الدكتورعبد اهلل ب��ن عبد املح�سن
الرتكي وجميع الإخوة الكرام برابطة العامل
الإ�سالمي مزيد التوفيق خلدمة الإ�سالم وخري
امل�سلمني  ،و�أن يوفقنا معهم ملا يحبه وير�ضاه.
الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم اللغة العربية.

تو�صلت درا�سة �أجراها م�شروع “بيو �إنرتنت �آند �أمريكان اليف بروجيكت”
الأمريكي �أن ا�ستخدام الإنرتنت والهواتف املحمولة يح�سنان من عالقة
م�ستخدميهما بالعامل ،و�أن الذين ي�ستخدمون التقنيات احلديثة لديهم
�شبكات اجتماعية �أكرث تنوع ًا وات�ساع ًا.
و�أكد ت الدرا�سة �أنه عند فح�ص �شبكات امل�ستخدمني ال�شخ�صية وجد
�أن ا�ستخدام الإنرتنت ب�شكل عام وال�شبكات االجتماعية كموقع “في�س
بوك” ب�شكل خا�ص اقرتنا بتكوين عالقات اجتماعية عديدة ومتنوعة.
وتابع الباحثون �أن نتائج بحثهم الرئي�سية تتحدي املخاوف ال�شائعة
ب�ش�أن الت�أثري االجتماعي ال�ضار الذي ميكن ي�أتي من ا�ستخدام التقنيات
احلديثة ،حيث وجدوا �أن حجم �شبكات املناق�شات مل�ستخدمي الهواتف
زادت بن�سبة  %12باملقارنة مع من ال ي�ستخدمونها ،وبن�سبة  %9ملن
يتبادلون ال�صور وير�سلون الر�سائل الفورية عرب الإنرتنت.
و�أ�ضاف الباحثون �أن ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية ي�صل �إىل  %25بني
م�ستخدمي الهواتف املحمولة باملقارنة مع من ال ي�ستخدمونها ،فيما ت�صل
�إىل  %15بني م�ستخدمي الإنرتنت والذين يتبادلون الر�سائل الق�صرية
وال�صور على ال�شبكة الدولية.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن م�ستخدمي الإنرتنت مييلون �إىل زيارة جريانهم
وامل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية مثل �أي �شخ�ص �آخر ،و�أن م�ستخدمي
الهواتف ،ومن ي�ستخدمون الإنرتنت دوري � ًا خالل العمل �أك�ثر قابلية
للم�شاركة يف الأعمال التطوعية واملنظمات اخلريية .اجلدير بالذكر
�أن هذه الدرا�سة جاءت ردا على درا�سة قام بها علماء اجتماع �أمريكيون
خل�صت �إىل �أن التقنيات احلديثة تزيد من خماوف العزلة وتقل�ص �شبكات
الأفراد االجتماعية

�إعداد الطالب :عو�ض الزهراين –
ق�سم الإعالم
* كيف يتم حذف �أي ملف نهائيا
دون املرور ب�سلة املهمالت؟
ا���ض��غ��ط ع��ل��ى م��ف��ت��اح��ي shift-
 deleteمع مراعاة �أن��ه ال ميكن
ا�ستعادة امللف املحذوف لأن احلذف
يكون نهائي ًا
* حتى ال ي�ضيع عملك على احلا�سب
الآيل:
ميكنك ت�شغيل خا�صية احلفظ
الآيل املوجودة يف اغلب الربامج  .يف
برنامج الوورد مثال ت�ستطيع ت�شغيلها
من قائمة  toolsثم  optionsثم
 saveثم انقر داخل مربع info
every save auto recover
وال تن�سى حتديد امل��دة التي تريد
�أن تف�صل بها بني كل عمليتي حفظ
�آيل.
* كيف توقف خا�صية الت�شغيل
الآيل املوجودة يف بع�ض الأقرا�ص
املدجمة ؟

ن�س ق  :PDFوهو نوع من امللفات يفتح بوا�سطة برنامج oAdobe Acr
 batامل�صنّع من �شركة �أدوبي .وهذا النوع من امللفات له �صفات غري موجودة
يف الأنواع الأخرى من ملفات الكتب االلكرتونية ومنها :
�إمكانية �إ�ضافة توقيع �أو �شهادة رقمية من م�ؤلف الكتاب.

* كيف ت�ستبدل ملف تالف ؟

�إمكانية طباعة كامل �صفحات الكتاب ،وهناك خيار لتعطيل هذه الإمكانية
عند �صنع امللف.

�إذا قمت بعزل ملف تالف ب�أداة فاح�ص ملفات
النظام ميكنك ا�ستعادة ملف �سليم بنف�س
الأداة  .اخرت  extractال�ستخال�ص امللف من
القر�ص املدمج لويندوز ثم حدد امللف املطلوب
ثم ا�ضغط ابد�أ بعد الت�أكد من �صحة امل�سار .
ويف �صندوق حوار  backupfileميكنك قبول

لكن هذا النوع كما لباقي الأنواع عيوب ومنها على �سبيل املثال �أن امللفات
الكبرية منه ت�ستهلك ذاكرة كبرية قبل فتحها نظر ًا لأن احلا�سوب يقوم
ب�إح�ضار كل كمية املعلومات املتوفرة يف الكتاب �إىل الذاكرة في�سبب بطئ
احلا�سوب.

درا�ســـة علميـــة :الإنرتنـت واملحمــول
يخدمان العالقات االجتماعية

مهـــــــارات فـــــي ا�ستخــــدام احلــــا�ســـب الآلــــي

ت�ستطيع �إيقاف خا�صية الت�شغيل
الآيل املوجودة يف بع�ض االقرا�ص
املدجمة وذلك بال�ضغط با�ستمرار
على مفتاح  shiftعند و���ض��ع ال��ق��ر���ص يف
�سواقة الأقرا�ص..

�إمكانية ت�شفري الن�ص بحيث ال ي�ستطيع �أحد ن�سخه كما هو مكتوب.

ال��ث��ق��اف��ي��ة

الو�ضع التلقائي �أو تغيري امل�سار  .و�إذا ظهرت
ر�سالة �أ�شر على عدم وجود املجلد انقر نعم
و�ستنتهي الأداة من ا�ستخال�ص امللف وتبلغك
بذلك ثم انقر موافق للعودة للربنامج،،،...
* طريقة لو�ضع كلمة �سريه مللفات وورد ؟

ثالثا � :سوف تفتح لك نافذة احلفظ ال حتفظ
الآن انتظر  ..من خالل �صفحة احلفظ ابحث
عن كلمة �أدوات (  ) Toolsو�سوف جتدها
يف الأعلى � ..أ�ضغط على قائمة التبويب
وعندها ا�ضغط على General Option

�أوال  :عليك �أن تفتح امل�ستند ال��ذي تريد
�أن ت�ضع له كلمة �سر وال��ذي تريد �أن متنع
الآخرين من الإطالع عليه

رابعا � :سوف تفتح لك نافذة � ..أنظر �إىل
الأ�سفل �سوف جتد م�ستطيلني الأول بعنوان
 ) ) Password to openبعدها اتبع
باقي التعليمات.

ثاني ًا :من القائمة الرئي�سية �أ�ضغط على (
ملف) ثم (حفظ با�سم )

�إع������ل������ان
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جامعة امللك عبد العزيز

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:
http://khalidchair.kau.edu.sa

�أو االت�صال:

جوال 00966-599101112 /
تلفون			00966-2-6951147 /
فاك�س			 00966-2-6952774 /

�ص.ب 80200 /الرمـــز الربيــدي 81589 /
بريد �إلكرتوينkhaldichair@kau.edu.sa /

كر�سي الأمري خالد الفي�صل

لت�أ�صيل منهج االعتدال ال�سعودي
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علوم وتقنية

درا�سة علمية �أكادميية باجلامعة

م�شكلة (ت��ل��وث ج����دة) ب��ح��اج��ة �إىل ح��ل��ول علمية ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا اجلميع
طالبت درا�سة علمية �أكادميية حملت عنوان �( :أثر
ال�صرف ال�صحي على �ساحل مدينة جدة  ..امل�شكلة
و�أب��ع��اده��ا) ب�ضرورة م�شاركة جميع اجل��ه��ات ذات
العالقة يف ور�شة عمل م�شرتكة للو�صول �إىل حلول
عملية مل�شكلة تلوث البيئة ال�ساحلية يف مدينة
ج��دة ،ب�شرط �أن ي�سود ه��ذه الور�شة روح الفريق
الواحد والبعد عن الأعمال املنفردة وما �صاحبها من
�إخفاقات بالرغم من ا�ستعانة تلك اجلهات بالكثري من
اخلربات اخلارجية.
يذكر �أن الدرا�سة من �إعداد كل من الدكتور حممد
�سعيد ب��ن علي م��در���س �أ���س��ت��اذ الكائنات الدقيقة
والدكتور عدنان بن جمعان تركي �أ�ستاذ التلوث
ال��ب��ح��ري يف ك��ل��ي��ة ع��ل��وم ال��ب��ح��ار ب��ج��ام��ع��ة امللك
عبدالعزيز.
جتنب احللول امل�ؤقتة
وق��د �أ���ش��ارت ال��درا���س��ة �إىل ���ض��رورة جتنب احللول
امل�ؤقتة غري املدرو�سة ب�شكل علمي �صحيح والتي
حتولت �إىل دائمة بالإ�ضافة �إىل ظهور م�شكالت بيئية
يف منتهى اخلطورة ،وطرحت الدرا�سة مثا ًال ي�شكل
تهديد ًا على مدينة جدة وهو (بحرية امل�سك) ،حيث
�شددت على �ضرورة وقف امل�شاريع اخلا�صة بتح�سني
و�إع��ادة ت�أهيل املناطق املت�ضررة من جراء ال�صرف
ال�صحي على ال�ساحل حتى �إيقاف م�صدر التلوث ،كون
بحرية الأربعني خري مثال على ذلك فكل اجلهد واملال
امل�صروف على تنظيفها وتركيب م�ضخات التهوية لها
بعد ذلك مل ي�ؤد �إىل معاجلة م�شكلة تلوثها �أواحلد من

خطورتها على �صحة الإن�سان.
�ضرورة ا�ستكمال �شبكات ال�صرف ال�صحي
و�شددت الدرا�سة على �ضرورة الإ�سراع ال�ستكمال
البنية التحتية ملدينة جدة من �شبكات مياه ال�صرف
ال�صحي وجم��اري ال�سيول ،باعتبارها احل��ل الذي
يجب الرتكيز عليه الآن ،رغ��م �ضخامة الأعمال
والتحديات كما هو مطبق يف جميع املدن احلديثة
ح��ول ال��ع��امل��� ،ش��رط �أن �أن يتزامن م��ع الأعمال
�إج���راء عمليات التقومي ملحطات معاجلة ال�صرف
ال�صحي املنزيل وال�صناعي القائمة من حيث مواقعها
وطاقاتها اال�ستيعابية ونوعية املياه ال�صادرة منها
مبا �سي�ساهم يف حتديد احتياجاتنا من بناء حمطات
جديدة للمرحلة احلالية وامل�ستقبلية ومبا يتنا�سب
مع الزيادة املطردة يف ا�ستخدام املياه نتيجة النمو
الطبيعي للمدينة ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة تفعيل
�آليات املراقبة واجلودة ل�ضمان عمل املحطات .
االهتمام مبحطات معاجلة ال�صرف ال�صناعي
وخل�صت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل �ضرورة االهتمام مبحطات
معاجلة ال�صرف ال�صناعي و�إل���زام امل�صانع بف�صل
�صرفها ال�صناعي عن املنزيل ل�ضمان اجل��ودة ومنع
طرح ال�صرف ال�صناعي والزيوت وال�شحوم يف حمطات
معاجلة ال�صرف ال�صحي املنزيل كما هو حا�صل الآن
والتخل�ص منه ح�سب الطرق املتبعة عاملي ًا وعدم
�صرفه �إىل البيئة البحرية ب�أي حال ،مع الت�أكيد على
حتديد نقاط التدفق الع�شوائي للوحدات ال�سكنية

ظــــاهـــرة االحتبـــا�س احلــــراري

والفنادق واملن�ش�آت املختلفة املقابلة ل�ساحل املدينة
لإغالقها الحق ًا و�إقناع �إدارة تلك املن�ش�آت ب�إن�شاء
وحدات معاجلة خا�صة بها مبا يتيح ا�ستخدام املياه
املعاجلة يف ري احلدائق وامل�ساحات اخل�ضراء التابعة
لها.

م��ن امل��ي��اه ال�ساحلية� ،صممت يف الأ���ص��ل لت�صريف
مياه التربيد� ،إال �أن الكثري منها ي�ستغل لتمرير مياه
ال�صرف ال�صحي مبا�شرة دون امل��رور على حمطات
التنقية ،و�أن �أعداد هذه الأنابيب غري حمددة ب�شكل
دقيق مع وجود تباين وا�ضح يف �أرقامها .

خطورة بحرية امل�سك

�أما ال�صرف غري املبا�شر يف البيئة البحرية فقد �أكدت
الدرا�سة �أنه ما يتم عن طريق املياه اجلوفية والتي
ت�أثرت ب�شكل كبري نتيجة عدم اكتمال �شبكة ت�صريف
مياه ال�صرف ال�صحي للمدينة ،حيث ال تغطي يف
حقيقة الأمر �أكرث من � 15إىل  ٪20من �أحياء جدة،
وا�ستعي�ض عنها بخزانات الرت�سيب اخلا�صة بكل
من�ش�أة �أو وحدة �سكنية يف معظم الأحياء ،كما ت�شكل
(بحرية امل�سك) خطر ًا ي�ؤثر على املياه اجلوفية.

و�أفادت الدرا�سة �أن الو�ضع الراهن للبيئة ال�ساحلية يف
مدينة جدة ال يحتمل مزيد ًا من ال�ضغوط خا�صة وان
هذه البيئة مت�ضررة �أ�صلاً منذ عدة عقود �سواء بوجود
بحرية امل�سك التي م�ضى عليها �أكرث من  25عام ًا �أو
غريها من امل�شكالت .وقدمت عدد ًا من احللول لتخفيف
حدة تلوث املياه ال�ساحلية بجدة �إىل حني بناء العدد
املنا�سب من حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
كون معظم �سواحل مدينة جدة تعر�ضت للتلوث منذ
القرن املا�ضي وحتى اليوم نتيجة و�صول مياه ال�صرف
ال�صحي (املنزيل وال�صناعي) �إىل البيئة البحرية يف
الكورني�ش اجلنوبي ،وحتى �شمال املدينة عن طريق
ال�صرف
و�أ���ش��ارت الدرا�سة �إىل ا�ستخدام جم��اري ال�سيول
و�شبكات تخفي�ض املياه اجلوفية لت�صريف املياه من
حمطات التنقية الأخ��رى حيث يتم ال�صرف ب�شكل
مبا�شر ومتقطع ح�سب احلاجة يف العديد من املواقع
على ال�ساحل ،وح��ذرت من نقاط الدفق الع�شوائية
(غري نظامية) والتي هي عبارة عن �صرف مبا�شر من
الوحدات ال�سكنية والفنادق واملن�ش�آت املختلفة عن
طريق �أنابيب ممتدة من املن�ش�أة �إىل اجلهة املقابلة

خطورة الو�ضع على �صحة الإن�سان
وحذرت الدرا�سة من �ضرر ال�صرف ال�صحي على �صحة
الإن�سان حيث �سجلت �أرق��ام البكترييا الدالة على
التلوث بال�صرف ال�صحي ممثلة يف بكترييا القولون
والقولون الربازية وامل�سجلة يف �أكرث من منطقة على
�ساحل مدينة جدة ب�أعداد تفوق املوا�صفات القيا�سية
العاملية ع��دة م��رات ،الأم��ر ال��ذي يعر�ض الإن�سان
للعديد من الأمرا�ض النا�شئة من العدوى والتي تنتج
من االت�صال املبا�شر باملياه امللوثة مثل التهابات
احللق والعني واجللد والكولريا والتايفويد والنزالت
املعوية والكبد الوبائي من خالل ممار�سة الن�شاطات
البحرية املختلفة ،و�أي�ضا عن طريق تناول الأغذية
البحرية امللوثة.

اخل�ســــوف والك�ســـــوف
اختيار الطالبة :مروج باع�شن –
ق�سم الإعالم

اختيار الطالب :عبد اهلل الزبيدي – ق�سم الإعالم
االحتبا�س احلراري هو ظاهرة ارتفاع درجة احلرارة
يف بيئة ما نتيجة تغيري يف �سيالن الطاقة احلرارية من
البيئة و �إليها .وعادة ما يطلق هذا اال�سم على ظاهرة
ارتفاع درجات حرارة الأر�ض عن معدلها الطبيعي .و
قد ازداد املعدل العاملي لدرجة ح��رارة الهواء عند
�سطح الأر�ض ب C° 0.18 ± 0.74خالل املائة عام
الأخرية حتى �سنة  . 2005وح�سب اللجنة الدولية
لتغري املناخ( )IPCCف��ان :الزيادة امللحوظة يف
معدل درج��ة احل��رارة العاملية منذ منت�صف القرن
الع�شرين تبدو ب�شكل كبري نتيجة ل��زي��ادة غازات
الإحتبا�س احلراري(غازات البيت الزجاجي) التي
تبعثها الن�شاطات التي يقوم بها الب�شر.
بع�ض الظواهر الناجتة عن االحتبا�س احلراري

 .1ذوبان اجلليد �سي�ؤدي �إىل ارتفاع م�ستوى �سطح
البحر
 .2غرق اجلزر املنخف�ضة واملدن ال�ساحلية
 .3ازدياد الفيا�ضانات
 .4حدوث موجات جفاف و ت�صحر م�ساحات كبرية
من الأر�ض
 .5زيادة عدد و �شدة العوا�صف و الأعا�صري
 .6انت�شار الأمرا�ض املعدية يف العامل
 .7انقرا�ض العديد من الكائنات احلية
 .8حدوث كوارث زراعية وفقدان بع�ض املحا�صيل
 .9اح��ت��م��االت م��ت��زاي��دة ب��وق��وع ا���ض��ط��راب��ات يف
الطق�س
 .10زيادة حرائق الغابات

ي��ق��ال اخل�سوف لظاهرة غياب
القمر ،والك�سوف لظاهرة غياب
ال�����ش��م�����س  .وق���ي���ل :الك�سوف
فيهما �إذا زال بع�ض �ضوئهما،
واخل�سوف� :إذا ذهب كله .ويقال
عني خا�سفة� :إذا غابت حدقتها،
والأر�ض والقمر ج�سمان معتمان
ي�أتيهما ال�ضوء م��ن ال�شم�س .
واخل�سوف يحدث عندما يكون
القمر والأر�ض وال�شم�س على خط
واح��د م�ستقيم  .فالأر�ض تبعد
عن ال�شم�س م�سافة  93مليون ميل
ويبعد القمر عن الأر�ض � 230ألف
ميل وقطر ال�شم�س �أكرب  400مرة
من قطر القمر  .والك�سوف يكون
لل�شم�س و غيابها نهار ًا .وعندها
نقول ك�سوفا كليا �أو جزئيا �.أما
اخل�سوف فيكون للقمر يف غيابه
لي ًال عندها نقول خ�سوفا كامال
�أو جزئيا .وملا يكون القمر بيننا
وبني ال�شم�س يكون ن�صفه املظلم
�أمامنا ون�صفه امل�ضيء من اجلهة
املقابلة لل�شم�س ،ف�لا ن��رى منه
�شيئ ًا وي�سمى هذا الو�ضع باملحاق .
وعندما يتحرك القمر �إىل ال�شرق
يبد�أ الوجه امل�ضيء بالإطالل
علينا ون�سميه هال ًال �إىل �أن ي�صل
�إىل اجلهة املقابلة فرنى ن�صف
القمر املواجه للأر�ض و امل�ضيء
بدرا كامال ثم يعود لي�صبح حماقا

اليرى  .وهذه الظاهرة الطبيعية
حتدث منذ �أن خلق اهلل الأر�ض
وال�شم�س والقمر  .تن�ش�أ ظاهرة
خ�سوف القمر يف منت�صف ال�شهر
القمري عندما حتجب الأر�� ُ�ض
�ضوء ال�شم�س �أو ج��زء ًا منه عن
َ
ال��ق��م��ر .مب��ع��دل خ�����س��وف�ين لكل
�سنة .و املرة الوحيدة التي حدث
فيها اخل�سوف ثالث مرات هي عام
 . 1982وميكن ر�ؤية اخل�سوف يف
املناطق التي يكون فيها القمر
فوق الأفق .

�أول خ�سوف يف العام الهجري
1431هـ باململكة
يذكر �أن اململكة �ست�شهد م�ساء
اخلمي�س  14حم��رم امل��واف��ق 31

دي�سمرب� ،أول خ�سوف للقمر يف
ال��ع��ام ال��ه��ج��ري 1431ه����ـ  ،وهو
خ�سوف جزئي ،بح�سب اجلمعية
الفلكية بجدة .حيث �سيبد�أ يف
القمر الدخول �إىل منطقة �شبه
ظ��ل الأر����ض ال�ساعة (8:20م
ح�سب توقيت مكة املكرمة ،و�سوف
تكون بداية اخل�سوف اجلزئي
ال�ساعة (9:53م) والقمر عندها
يكون يف كوكب اجلوزاء ،و�سي�صل
اخل�سوف اجلزئي ذروته يف متام
ال�����س��اع��ة  10:23م) وينتهي
اخل�سوف اجلزئي يف متام ال�ساعة
( 10.54م) و�سوف يخرج القمر
م��ن منطقة �شبه ظ��ل الأر����ض
ال�ساعة (�12:27ص).

جمتمع اجلامعة

ال�سبت 1431/01/09هـ

عمـــادة تقنيـــة املعلـــومـــات تقيـــم ور�شـــة العمـــل
اخلـــام�ســـة ملن�سقـــي مـــواقـــع اجلـــامعـــة
�أقامت �إدارة تطبيقات بوابة اجلامعة الإلكرتونية

جمتمــع اجلـــامعـــة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
ً
عددا من قرارات التجديد والتكليف والرتقية والتي �شملت :
تعيني الدكتور احمد بن عبداهلل
خ��ل��ف ال���غ���ام���دي رئ��ي�����س��ا لق�سم
ال���ت���غ���ذي���ة الإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي���ة بكلية
العلوم الطبية التطبيقية

بعمادة تقنية املعلومات يوم الثالثاء 1431/1/5
ور�شة العمل اخلام�سة ملن�سقي مواقع اجلامعة حتت
عنوان� ( :سيا�سات الن�شر الإلكرتوين).

تعيني ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن
ع��م��ر حم��م��د ب���ا م���ع���روف وكيال
للتطوير بكلية ال��ع��ل��وم الطبية
التطبيقية

وقد بد�أت الور�شة بالإ�شادة وال�شكر جلميع املن�سقني
على ما بذلوه من جهود كبرية خالل الفرتة املا�ضية
يف �سبيل االرت��ق��اء مبواقعهم الإل��ك�ترون��ي��ة والتي

تعيني ال��دك��ت��ور ه��اين ب��ن زكريا
ي����ح����ي ع�������ص���ف���ور وك����ي��ل�ا لكلية
ال�صيدلة

انعك�ست �إيجابا ً على موقع اجلامعة الرئي�سي ،كما مت
التطرق �إىل حماور الور�شة الرئي�سية والتي ركزت

تعيني الدكتور حممد بن جعفر
حممد ع��ارف رئي�سا لق�سم علم
املعلومات بكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية

على كيفية ن�شر وتبادل الروابط مع خمتلف املواقع
املهمة ،و�إدارة ح�سابات “تويرت”  ،تطبيق مقايي�س
الويب  ،و�آلية تقييم املواقع .

ت����ع����ي��ي�ن ال������دك������ت������ورة ف��������وز بنت
عبداللطيف كامل ك��ردي رئي�سة
لق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بكلية
الرتبية للبنات للأق�سام الأدبية
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل الإ�����ش����راف على
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بفرع
كلية الآداب وال��ع��ل��وم الإن�سانية
بفرع كليات البنات

ومت خالل الور�شة تطبيق عملي للخدمات اجلديدة
التي طرحها نظام  ، marzكما مت خ�لال الور�شة
مناق�شة ال�صعوبات التي تواجه املن�سقني يف الفرتة
احلالية وقد �أبدت عمادة تقنية املعلومات ا�ستعدادها
للتعاون الكامل وال��دائ��م م��ع اجلميع لتفادي �أي
�صعوبات.

معــر�ض الأنــامــل املبــدعـــة الثـــانـــي
ب�صمـــة جـــديـــدة ل�صـــاحبـــات الـــذوق الـــرفيـــع
�صفية النهدي � -شطر الطالبات
مت افتتاح معر�ض الأنامل املبدعة الثاين
بالنادي الفني الت�شكيلي يف وكالة عمادة
�ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات يف جامعة
امللك عبد العزيز وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة
العا�شرة والن�صف من �صباح يوم االثنني
1431/1/4ه����ـ على �شرف �سعادة وكيلة
�شطر الطالبات للتطوير الدكتورة عزيزة
طيب حيث كان يف ا�ستقبالها �سعادة وكيلة
عمادة �ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات
ال��دك��ت��ورة م��ن��ال م��دي��ن��ي ،وبح�ضور عدد
من الوكيالت و من�سوبات �شطر الطالبات
الأك���ادمي���ي���ات وب��ح�����ض��ور ع���دد ك��ب�ير من
الطالبات .
وبعد اجل��ول��ة التي قامت بها الدكتورة
عزيزة طيب على �أركان املعر�ض �أثنت على
الأعمال الفنية املبتكرة ومتيز اللوحات
وتنوعها وخ�صو�ص ًا الركن الإفريقي و�أردفت
قائلة�( :أن��ه ال خ�سائر يف وج��ود العقول
املبتكرة والأن��ام��ل املبدعة) ،وقد �شكرت
كل القائمني على �إظهار املعر�ض بال�صورة
ال�لائ��ق��ة جلامعة امل��ؤ���س�����س ،كما �أ���ش��ادت
احلا�ضرات بجهود املوظفات امل�شرفات على
املعر�ض والطالبات امل�شاركات فيه ،وبعد
ذل��ك مت تكرمي اللجنة املنفذة للمعر�ض
وعلى ر�أ�سهم م��دي��رة الأن��دي��ة الطالبية
الأ�ستاذة فاتنة زغلول و م�شرفة النادي
الفني الت�شكيلي الأ�ستاذة وفاء امليميني
و الأ���س��ت��اذة فاتنة خ��ي��اط و الأ���س��ت��اذة
�إمي��ان عنقاوي و الطالبات امل�شاركات يف
املعر�ض ومت توزيع �شهادات ال�شكر والدروع
التذكارية .

تعيني ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��وه��اب بن
���س��ل��ي��م��ان حم��م��د م�����ش��اط وكيال
للتطوير بعمادة �ش�ؤون الطالب
ت���ع���ي�ي�ن ال�����دك�����ت�����ورة ن����ادي����ة بنت
حم��م��د عبدال�صمد ف���دا رئي�سة
ل��ق�����س��م ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي بكلية
الطب
تعيني الدكتورة �إميان بنت كامل
�سالمة الدق�س م�شرفة على ق�سم
ع��ل��م وظ���ائ���ف الأع�������ض���اء بكلية
الطب ب�شطر الطالبات
تعيني الدكتورة فايزة بنت فواز
ف��اي��ز ال��ف��اي��ز م�شرفة ع��ل��ى ق�سم
ال��ك��ي��م��ي��اء احل���ي���وي���ة ال�سريرية
بكلية الطب ب�شطر الطالبات
تعيني الدكتورة ميمونه م�شتاق
احمد مع�صوم م�شرفة على ق�سم
على االدوية بكلية الطب ب�شطر
الطالبات
ت��ع��ي�ين ال���دك���ت���ورة غ���دي���ر احمد
حممد خمتار م�شرفة على ق�سم
ال��ت�����ش��ري��ح ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب�شطر
الطالبات
جتديد تعيني الدكتورة عواطف
بنت ال�شريف �شجاع علي احلارث
م�شرفة على ق�سم اجلغرافيا
ترقية الدكتورة وفاء حممد فقيه
لوظيفة �أ�ستاذ م�شارك
ت��رق��ي��ة ال���دك���ت���ور �أ����س���ام���ة حممد
�سعيد باديب لوظيفة �أ�ستاذ

و�أل��ق��ت الطالبة وه��ي �إح���دى الطالبات
امل�شاركات يف املعر�ضني الأول والثاين وعد
العنيب�سي كلمة قالت من خاللها �أن رعاية
ال��ن��ادي الفني الت�شكيلي مليولها الفنية
وتدريبها من خ�لال ال���دورات املتخ�ص�صة
و�صقل موهبتها وحتويلها �إىل حرفة يدوية
وم��ن ث��م مل�شروع �صغري م��ن خ�لال برنامج
�صنع بيدي مثمنة اهتمام م�شرفات النادي
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الفني وتوجيهاتهن امل�ستمرة التي كان لها
�أكرب الأثر يف دعمها لإظهار موهبتها ،ومن
التو�صيات التي �أو�صت بها الدكتورة عزيزة
طيب تكرار املعار�ض وحتفيز الطالبات
امل�ستمر على الإنتاج والإبداع ,و اال�ستفادة
م��ن الأن�����ش��ط��ة الال�صفية ال��ت��ي تقدمها
اجلامعة يف ا�ستثمار �أمثل لأوقات الفراغ.

ت���رق���ي���ة ال���دك���ت���ور اح���م���د حممد
����ص���ال���ح ع�����زب ل���وظ���ي���ف���ة �أ�ستاذ
م�شارك
ترقية الدكتورة �آمنة علي نا�صر
�صديق لوظيفة �أ�ستاذ م�شارك
جت��دي��د تكليف ال��دك��ت��ور ع�صام
ب��ن ح�سن حم��م��د ك��وث��ر بالعمل
م�ست�شار ًا ملدير اجلامعة للبحث

العلمي
تكليف �سعادة الدكتورة نورة بنت
ع��ب��داهلل ب��ادي��اب ب���أع��م��ال ومهام
����س���ع���ادة وك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة االقت�صاد
والإدارة
تكليف الدكتور حممد بن احمد
ً
رئي�سا لوحدة
ال�شمراين بالعمل
االعتماد الأكادميي مبعهد اللغة
االجنليزية
ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور ن����وح ب���ن يحي
ً
رئي�سا
���ص��ال��ح ال�����ش��ه��ري بالعمل
لق�سم م���ه���ارات االت�����ص��ال بكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية
تكليف الدكتور هيثم بن احمد
�إ����س���م���اع���ي���ل زك����ائ����ي ع��م��ي��د كلية
ال����ع����ل����وم ال���ط���ب���ي���ة التطبيقية
ً
م�شرفا ع��ام ً��ا على �إدارة
بالعمل
الإعالم بالإ�ضافة �إىل عمله
تكليف الأ�ستاذ �سامل بن ح�سني
ً
م�شرفا
���س��امل ال��غ��ام��دي بالعمل
ً
عاما على �إدارة العالقات العامة
ت���ك���ل���ي���ف ال�����دك�����ت�����ور ع���������ص����ام بن
ي��ح��ي ال��ف��ي�لايل ب��ال��ع��م��ل مدير ًا
مل��رك��ز ال��درا���س��ات الإ�سرتاتيجية
بالإ�ضافة �إىل عمله
ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور ���ص��ال��ح عامر
�سليمان باجبع نائب مدير مركز
ابحاث املياه مبهام واعباء مدير
مركز ابحاث املياه
تكليف الدكتور داوود بن دامان
مب��ه��ام وم�����س���ؤول��ي��ات رئي�س ق�سم
علوم احلا�سبات بكلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات مبحافظة رابغ
تكليف الدكتور �سمري بن خمي�س
بو�سته مبهام وم�س�ؤوليات رئي�س
ق�����س��م ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات بكلية
احل���ا����س���ب���ات وت��ق��ن��ي��ة املعلومات
مبحافظة رابغ
ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور عبدالرحمن
ب���ن اح���م���د مب���ه���ام وم�س�ؤوليات
رئي�س ق�سم نظم املعلومات بكلية
احل���ا����س���ب���ات وت��ق��ن��ي��ة املعلومات
مبحافظة رابغ
ت���ك���ل���ي���ف �����س����ع����ادة وك���ي���ل���ة �شطر
ال��ط��ال��ب��ات ل��ل��ت��ط��وي��ر الدكتورة
ع���زي���زة ع���ب���داهلل ط��ي��ب ب�أعمال
وم��ه��ام ع��م��ي��دة ���ش��ط��ر الطالبات
بالإ�ضافة اىل عملها
تكليف ال��دك��ت��ور ���س��ام��ي حممد
ع����������واد ح������ل������واين ع����م����ي����د كلية
احل���ا����س���ب���ات وت��ق��ن��ي��ة املعلومات
مب��ح��اف��ظ��ة راب�����غ مب���ه���ام و�أعباء
عميد كلية الأع��م��ال مبحافظة
رابغ
جت��دي��د تكليف ال��دك��ت��ور ع�صام
ب�����ن ي����ح����ي ال����ف����ي��ل�ايل بالعمل
م�ست�شار ًا مبكتب مدير اجلامعة
للتخطيط الإ�سرتاتيجي
	�إ�������ض������اف������ة ال�������دك�������ت�������ورة ع�����زي�����زة
ع��ب��داحل��م��ي��د ع��ب��دال��وه��اب رجب
ل��ع�����ض��وي��ة جل��ن��ة درا����س���ة م�شروع
�إن�شاء كلية التمري�ض باجلامعة
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حتت �شعار ر�سالة عز وفخر يف حب الوطن

وف���د ط�لاب��ي م��ن اجل��ام��ع��ة ي���زور ج��ن��ودن��ا البوا�سل
ق����ام وف����د م���ن اجل��ام��ع��ة
ب��رئ��ا���س��ة ع��م��ي��د ����ش����ؤون
ال��ط�لاب الأ���س��ت��اذ الدكتور
ع��ب��د اهلل ب���ن م�صطفى
مهرجي وع���دد م��ن وك�لاء
ال��ع��م��ادة و�أع�����ض��اء هيئة
التدري�س و�سعادة امل�شرف
العام على �إدارة العالقات
ال��ع��ام��ة ون����ادي اجل��وال��ة
وجم���م���وع���ة م���ن ال��ط�لاب
بزيارة مدينة جازان حتت
�شعار (ر���س��ال��ة ع��ز وفخر
يف حب الوطن) وذل��ك يوم
الأربعاء 1431/1/6هــ

وقادتنا الع�سكريني فنحن
نتلقى التوجيه والأوامر من
�سيدي القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة خ���ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأمني و�سمو النائب الثاين
واملتمثلة يف �سيا�سة خادم
احل��رم�ين ال�شريفني الذي
ق��ال �( :إن��ن��ا ال نتدخل يف
�ش�ؤون الآخرين ،و�أي�ضا �إننا
ال ن�سمح لأحد �أن يتدخل يف
�ش�ؤوننا و�أن يدن�س �أحد �أي
�شرب من �أرا�ضينا).

وق���د زار ال���وف���د اجل��ن��ود
امل��راب��ط�ين وامل�����ص��اب�ين يف
م�ست�شفى امللك فهد بجازان,
بهدف رفع معنوياتهم  ،كما زار ت�شرف الوفد
بزيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
نا�صر �أمري منطقة جازان مبكتبه بالأمارة حيث
وجه �سموه كلمة ترحيبية قائ ًال �( :إننا نرحب
بكم ون�شكركم على هذه البادرة الطيبة الغالية
على قلوب اجلميع ،كما �أثمن لكم زيارتكم فهي

�أول زيارة جلامعة من جامعات اململكة ،مع �أننا
اعتقدنا �أن تكونوا �آخر جامعة تقوم بالزيارة ملا
�أ�صابكم من �ضرر ب�سبب ال�سيول) ،و�أ�ضاف �سموه
�( :إن انطالقة جامعة جازان كان حتت �إ�شراف
معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز ،وعملنا
مع ًا لإن�شاء وا�ستمرارية منو هذه اجلامعة ،و ما
نحن ب�صدده الآن هو مفخرة للإخوان واجلنود

ويف ن��ه��اي��ة ال���زي���ارة قدم
عميد �ش�ؤون الطالب درع ًا
تذكاري ًا ل�سمو الأمري عبارة
عن �شعار (ر�سالة عز وفخر
يف حب الوطن) .عقب ذلك زار الوفد مدار�س
مركز الإي��واء يف حمافظة (�أحد امل�سارحة)،
وكان يف ا�ستقبالهم حمافظ املنطقة الدكتور
متعب ال�شلهوب .وقد تخلل الزيارة برناجما
ترفيهي ًا و ثقافي ًا قدمه نادي اجلوالة وامل�سرح
ونادي الرتاث ال�شعبي باجلامعة .

برعاية وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

ور�ش��ة عم��ل لتطوي��ر اخلط��ة الإ�سرتاتيجي��ة للدرا�س��ات العلي��ا
برعاية �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاه��د وبح�ضور عميد الدرا�سات
العليا الدكتور عدنان بن �سامل احلميدان
�أقامت عمادة الدرا�سات العليا ور�شة العمل
اخل��ا���ص��ة بتطوير اخل��ط��ة الإ�سرتاتيجية
لعمادة الدرا�سات العليا (الور�شة الثالثة)
وذل���ك ي��وم ال�سبت 1431/1/9ه�����ـ املوافق
2009/12/26م بقاعة الفر�سان بفندق
الدار البي�ضاء .
ت�ضمنت ال��ور���ش��ة �أرب���ع جل�سات مت خاللها
عر�ض نتائج اخلطة الإ�سرتاتيجية احلالية
للعمادة وحت��دي��د ال��ف��ج��وة ب�ين امل�ستهدف
وامل��ح��ق��ق م��ن اخل��ط��ة احل��ال��ي��ة ث��م تطوير
اخلطة الإ�سرتاتيجية من اجلزء الأول �إىل
الرابع ،ثم الو�صول ملتطلبات املرحلة القادمة
ال�ستكمال عملية التطوير..

معر�ض
�صنع
بيدي
اخلام�س
يختتم
�أعماله

ح�ضر فعاليات ور�شة العمل وك�لاء العمادة
وامل�ست�شارون الذي تفاعلوا مع حراك ونقا�شات
الور�شة وخرجوا بتو�صيات وق��رارات تدعم
الأه���داف وحتقق النتائج ،يذكر �أن��ه �سبق

اختتم معر�ض �صنع ب��ي��دي �أع��م��ال��ه بح�صول
الطالبة دينا �سامي جاها من كلية االقت�صاد
املنزيل بق�سم الفنون الإ�سالمية على املركز الأول
يف معر�ض �صنع بيدي اخلام�س عن فئة الفنون
الت�شكيلية واختيار م�شروعها �ضمن �أف�ضل ع�شر
م�شروعات م�شاركة باملعر�ض ،ه��ذا بالإ�ضافة
�إىل اقتناء الأم�يرة هيفاء بنت عبداهلل لأحد
لوحاتها الفنية.
وكانت م�شاركة الطالبة الفائزة يف ركن حتت ا�سم
( ،)Piecesوهو عبارة عن لوحات فنية ت�شكيلية
ور�سم على املالب�س بالإ�ضافة �إىل �إك�س�سوارات
خزفية.

لعمادة الدرا�سات العليا �أن �أقامت ور�شة العمل
الأوىل والثانية يف نهاية �شهر ذي القعدة من
عام 1430هـ.

الأخيـــرة

�إجـــــازة قــــلــــم
خــادم احلــرميــن ال�شــريفيــن
�ضمــن ال�شخ�صيــات الأكثــر
ً
نفــوذا فــي العـالــم
الهمة ال��ع��ال��ي��ة ،ال����ر�أي ال�صائب،
الفكر امل�ستنري ،الأخ�لاق الرفيعة،
ال�شجاعة ،القلب الكبري ،التوا�ضع،
اح�ترام ال��ر�أي الآخ��ر ،الثبات على
امل��ب��د�أ ،وف��وق كل ذل��ك خ�شية اهلل
وت��ق��واه� ،صفات كفيلة ب����أن ت�ضع
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود ملك
اململكة العربية ال�سعودية �ضمن
�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
قائمة رموز العامل من ال�شخ�صيات
الأك�ثر ن��ف��وذ ًا يف العامل ه��ذا العام
1430هـ 2009 -م.
ونفوذ خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ال تتمثل
يف قوة �شخ�صيته فح�سب بل �أي�ض ًا يف قوة اجتذابه للآخرين ،وتوظيف
قدراته ملا فيه خري الإن�سانية� ،سواء من الأ�صدقاء �أو الأ�شقاء � ...أو
غريهم يف كل �أرج��اء العامل .فقد حباه اهلل من ال�صفات العالية ما
�أهله ب�أن يكون قائد دولة �أبية مثل اململكة العربية ال�سعودية بكل
ثقلها الروحي واالقت�صادي والثقايف .و�أن يكون �أحد كبار قادة العرب
وامل�سلمني ممن يعول عليهم يف حل الق�ضايا وامل�شكالت ويف مل ال�شمل
ور�أب ال�صدع بني الأ�شقاء العرب �أو امل�سلمني.
ولقب (ملك الإن�سانية) لقب عفوي �أطلق عليه ،حفظه اهلل ،من واقع
ما يقوم به من �أعمال �إن�سانية جليلة يف كل بقاع الأر���ض وبخا�صة
يف الكوارث الإن�سانية التي حتل ب�شعب من ال�شعوب .فلم ي�أت اللقب
من فراغ ،بل جاء م�صداق ًا ملا يحمله ،حفظه اهلل ،من قلب حان ي�سع
اجلميع ،وم�شاعر �إن�سانية فيا�ضة حتت�ضن الكثري.
�أما �إ�سهاماته ،حفظه اهلل ،يف ال�ش�أن العاملي ،فحديث ذو �شجون ،وذو
�أبعاد متعددة ،وم�ساحات �شا�سعة ،فهو� ،أيده اهلل� ،أول من تبنى و�أ�شرف
على احل��وار العاملي (ح��وار الأدي���ان) ،و�سعى �إىل عقد م�ؤمتر عاملي
بالريا�ض حول املو�ضوع ،بل و�سارع �إىل عوا�صم العامل ذات الت�أثري يف
القرار العاملي لطرح فكرته وم�شروعه العاملي ،وكان ذلك حمل تقدير
كبار رموز ال�سيا�سة العاملية ،وبخا�صة يف �أروقة الأمم املتحدة ،والهيئات
واملنظمات ذات العالقة� .سواء العاملية �أو العربية �أو الإ�سالمية �أو
الإقليمية .وكان ذلك �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�ستمرار احلوار بني الثقافات
والأدي��ان ،وطرح م�شروعات التعاي�ش ال�سلمي بني جميع معتنقي هذه
الديانات ممثلة يف (ح��وار �أتباع الديانات) منطلق ًا يف ذل��ك ،حفظه
اهلل ،من مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة التي تدعو �إىل الت�سامح
والت�آلف والتعاون.
وجملة فوري�س الأمريكية عندما قامت بهذه اال�ستطالعات العاملية،
ال �أخالها قد وجدت �صعوبة يف اختيار خادم احلرمني ال�شريفني �ضمن
ال�شخ�صيات الأكرث نفوذ ًا يف العامل ،نظر ًا ملا تفر�ضه �شخ�صيته ،حفظه
اهلل ،من �صفات احلكمة والر�أي ال�سديد ،والإ�سهام يف حل ق�ضايا حملية
و�إقليمية وعاملية ،ومبادراته اخلرية يف �أعمال �إغاثة املنكوبني عاملي ًا،
و�إ�سهاماته االقت�صادية واالجتماعية ،وبث روح الت�سامح يف حميط
املجتمعات العربية والإ�سالمية والعاملية� .إىل جانب واجبه الأ�سا�سي
يف �إدارة دفة بالده ومملكته العربية ال�سعودية بكل كفاية وجدارة،
وتع�ضيد روح الوحدة الوطنية ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول الأخ��رى ويف املقابل عدم ال�سماح ب�أي تدخل يف �ش�ؤون اململكة
الداخلية .مما جعل ال�شعب ال�سعودي �أكرث ال�شعوب حب ًا والت�صاق ًا
بقيادته الر�شيدة ،وعلى ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهد الأمني و�سمو النائب الثاين (حفظهم اهلل).
فبهذه املنا�سبة و�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن من�سوبي جامعة امللك
عبد العزيز وجامعة احلدود ال�شمالية �أت�شرف ب�أن �أرفع ملقام خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود �أ�سمى �آيات
التهنئة على هذا االختيار الذي مل ي�أت غريب ًا ،بل قد جاءه منقاد ًا
تعظيم ًا ل�ش�أنه وخلالله ول�سيا�سته الر�شيدة يف حكم بالده ويف التعامل
مع الآخر.
فلتفخر �أمتنا ال�سعودية ،ولتفخر الأم��ة العربية والإ�سالمية بل
والعامل بهذا االختيار الذي �صادف �أهله ،والتهنئة لل�شعب ال�سعودي
الأبي وللأ�سرة املالكة� .سائ ًال املوىل �أن يحفظ لهذه البالد هذه القيادة
الر�شيدة ملزيد من الإجنازات العاملية.
مدير اجلامعة

