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برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

الأمري خالد بن في�صل بن تركي يفتتح ندوة الأزمة املالية العاملية باجلامعة
م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا على ما تتمتع به من مكانه علمية
مرموقة ،و�أن اجلامعة زاخ��رة بالكفاءات الب�شرية
املتميزة يف جمال االقت�صاد واملال ويكفي �أن �أول كلية
�أن�شئت باجلامعة هي كلية االقت�صاد والإدارة منذ ما
يقارب ن�صف قرن.

برعاية خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،افتتح �صاحب ال�سمو
الأم�ير خالد بن في�صل بن تركي �آل �سعود وكيل
احلر�س الوطني للقطاع الغربي ندوة الأزمة املالية
العاملية واالقت�صاديات الوطنية واملعر�ض امل�صاحب
لها والتي تنظمها اجلامعة ممثلة يف كلية االقت�صاد
والإدارة وذل��ك �صباح ي��وم الأح��د 1431/4/5ه� �ـ
امل ��واف ��ق2010/3/21م بقاعة االحتفاالت ومركز
امل�ؤمترات بح�ضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات.
وقد بد�أ احلفل بال�سالم امللكي ثم افتتح �سموه معر�ض
(كتاب ملك الإن�سانية ومملكة ال�سالم) ،ثم قام
بجولة بني �أرجائه ،عقبه حفل خطابي بد�أ بتالوة
�آيات من كتاب اهلل الكرمي ،ثم عر�ض فيلم وثائقي حمل
عنوان( :مملكة الإن�سانية وملك ال�سالم)
بعد ذلك تناول الكلمة عميد كلية االقت�صاد والإدارة
الدكتور ح�سام بن عبد املح�سن العنقري مو�ضح ًا �أن
الندوة ت�أتي بناء على دعوة تلقتها اجلامعة من �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز
نائب رئي�س احلر�س الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية ونائب
رئي�س اللجنة العليا للمهرجان الوطني للرتاث والثقافة
باجلنادرية مبوجب موافقة خادم احلرمني ال�شريفني

امللك ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز يحفظه اهلل ،وق��د بني
�سعادته �أن ال �ن��دوة ت�ه��دف �إىل �إث ��راء الفكر العربي
واخلليجي ومناق�شة الأبعاد االقت�صادية واجليو�سيا�سية
والقانونية والإمل��ام بطرق مواجهة الأزم��ة املالية على
امل�ستوى الوطني.
من جانبه عرب معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب يف كلمته عن �سعادته الغامرة
حل�صول جامعة امل�ؤ�س�س على املوافقة ال�سامية الكرمية
باختيارها لتنظيم ال�ن��دوة م�شري ًا �إىل �أن ذل��ك يعد

بعد ذل��ك �أو��ض��ح �صاحب ال�سمو الأم�ي�ر خالد بن
في�صل بن تركي �آل �سعود وكيل احلر�س الوطني
للقطاع الغربي يف كلمته �أن م�شاركة جامعة امللك عبد
العزيز يف فعاليات مهرجان اجلنادرية ت�أتي بهدف
اال�ستفادة من اجلامعات بتنظيم بع�ض الن�شاطات
الثقافية لديها متمني ًا �سموه �أن يتم اال�ستفادة من
التو�صيات التي خرجت بها الندوة ،كما قدم �سموه
�شكره اجلزيل للجامعة على ه��ذه ال�ب��ادرة ال��رائ��دة يف
احت�ضان الن�شاطات العلمية.
عقب ذل��ك ك��رم راع��ي احل�ف��ل امل�شاركني واملنظمني
بالدروع وال�شهادات.
كما قدم �سموه درع امل�سرية ملعايل مدير اجلامعة ولعميد
كلية االقت�صاد والإدارة  ،كما قدم معايل مدير اجلامعة
درعا تذكارية ل�سمو راعي احلفل.
البقية �ص 2

برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل

اجلـــامـعـــة تفتتــح فعــالـيــــات الأوملـبيــــاد الثقــــافـــي والــريــا�ضــي
برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل بن عبد
العزيز �آل �سعود �أمري منطقة مكة املكرمة افتتح معايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
مهرجان انطالق فعاليات الأوملبياد الثقايف والريا�ضي
الأول جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل مبنطقة مكة
املكرمة وذلك م�ساء الأربعاء 1431/4/15هـ و�ست�ستمر
فعالياته ون�شاطاته حتى  1431 / 4 / 21هـ ،باال�ستاد
الريا�ضي باجلامعة ،وق��د ح�ضر حفل االفتتاح وكالء
اجلامعة وعمداء الكليات ووفود اجلامعات امل�شاركة.
وبعد االفتتاح انطلقت م�سرية اجلامعات امل�شاركة التي
�ال حكومية
بلغ عددها  19جامعة وم�ؤ�س�سة تعليم ع� ٍ
و�أهلية وهي جامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة �أم القرى،
وجامعة الطائف ،وكلية االت���ص��االت وااللكرتونيات،
والأ�سطول الغربي ،ومعهد قوات الدفاع اجلوي ،وكلية
الأمري �سلطان لل�سياحة والإدارة ،وكلية �إدارة الإعمال،
وكلية التقنية بجدة ،وكلية التقنية مبكة املكرمة ،وكلية
التقنية بالطائف ،وكلية التقنية بالقنفذة ،وكلية ابن
�سيناء الأهلية للعلوم الطبية ،وكلية البرتجي للعلوم
الطبية ،وكلية �سليمان فقيه للعلوم والتمري�ض ،وكلية
الغد الدولية ،وكلية العلوم والتكنولوجيا ،وجامعة عفت،
وكلية دار احلكمة.

عمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل
بن م�صطفى مهرجي رحب فيها باجلهات امل�شاركة يف
الأوملبياد مقدم ًا �شكره لأمري منطقة مكة املكرمة على
رعايته للأوملبياد وملعايل مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة
للم�شاريع الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن عمر بافيل ووكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن عبيد اليوبي على جهودهم املبذولة.

علي بخاري و�أحل��ان طالل باغر كما مت �أداء العر�ضة
ال�سعودية ��ش��ارك فيها معايل مدير ووك�ل�اء وعمداء
اجلامعة .ويف ختام احلفل قدمت عمادة �ش�ؤون الطالب
باجلامعة درعا تذكارية ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة ،ت�سلمه نيابة
عن �سموه معايل مدير اجلامعة.

عقب ذلك بد�أ احلفل اخلطابي بتالوة �آيات بينات من
كتاب اهلل الكرمي ثم كلمة رئي�س اللجنة التنظيمية وعميد

وبعد ذلك قدم نادي الرتاث ال�شعبي باجلامعة �أوبريت
حتت عنوان( :نعاهدك يا وطن) من ت�أليف حممد بن

يذكر �أن الأوالمبياد يت�ضمن عدد ًا من الربامج الثقافية
والريا�ضية والن�شاطات املتنوعة.

كلمــة العــدد
الهيئـة اال�ست�شـاريــة الدوليــة ..
وجــامعــة املـــ�ؤ�س�س
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل على
اختالف توجهاتها تواجه حتديات
ك��ب�ي�رة ،ت�ت�ط�ل��ب ت �ط��وي��ر ًا ج��ذري � ًا
لتتمكن م��ن �أداء ر�سالتها يف ظل
بناء جمتمع املعرفة ال��ذي يتطلب
حتقيق ق��در كبري م��ن ال �ت��وازن بني
�أن�شطة التعليم والبحث والتطوير
من خالل خطة �إ�سرتاتيجية طويلة
�أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
امل��دى ،وم��ا موافقة جمل�س التعليم
ال �ع��ايل ب��رئ��ا��س��ة خ���ادم احلرمني
ال�شريفني يف جل�سته الأخ�يرة ،على
ت�أ�سي�س هيئة ا�ست�شارية دولية بجامعة (امل�ؤ�س�س) امللك عبدالعزيز ت�ضم
العديد من ال�شخ�صيات الدولية ذات الثقل املعريف واخل�برة العلمية
والعملية �إال دليل وت�أكيد على �أن جامعة امللك عبدالعزيز ت�سعى جاهدة
لأن تكون فع ًال وق��و ًال جامعة بحثية ت ��ؤدي ر�سالتها يف التعليم وخدمة
املجتمع ،وحتر�ص اجلامعة من خالل هذه الهيئة اال�ست�شارية الدولية
على االرتقاء بكفاءتها يف خمتلف براجمها ومنا�شطها التعليمية والبحثية
ل�ضبط خمرجاتها مبا يتفق واحتياجات �سوق العمل من خالل ما تقدمه
الهيئة اال�ست�شارية الدولية من ر�ؤى و�أفكار حول ما يهم م�سرية اجلامعة
التطويرية وتوجهاتها نحو العاملية ،وحتى ت�ستفيد اجلامعة من هذه الهيئة
اال�ست�شارية فقد حر�صت على تنوع املدار�س الفكرية لأع�ضائها م�شتمال
على التوازن والتوزيع اجلغرايف العاملي للدول ذات الريادة يف �شتى مناحي
املعرفة الإن�سانية (االقت�صادية ،التقنية  ،العلمية) لدعم جماالت متيز
اجلامعة وانفتاحها على علوم امل�ستقبل ،ودعم مكانتها وح�ضورها عاملي ًا
من خالل اجنازاتها وحتديد ًا البحثية واالبتكارية وفوق كل ذلك �إ�سداء
الن�صح وامل�شورة فيما ميكن اجلامعة من ت�شكيل حتالفات �إ�سرتاتيجية
بينها وم�ؤ�س�سات املجتمع الإنتاجية واخلدمية ومع امل�ؤ�س�سات العلمية
وال�شركات ال�صناعية العاملية وتفعيل ال�شراكات والتو�أمة مع اجلامعات
واملراكز البحثية العاملية.
�إن جامعة (امل�ؤ�س�س) امللك عبدالعزيز ،وه��ي تفخر مبوافقة خادم
احلرمني ال�شريفني (حفظه اهلل) رئي�س جمل�س التعليم العايل ،على
ت�أ�سي�س الهيئة اال�ست�شارية الدولية ،لتكون بذلك اجلامعة الثانية من
منظومة اجلامعات ال�سعودية التي حتظى مبوافقته الكرمية على هذه
الهيئة ..والتي ت�أتي جت�سيد ًا الهتمامه  -حفظه اهلل  -واهتمام �سمو ويل
العهد الأمني ،و�سمو النائب الثاين حفظه اهلل ،مب�سرية التعليم العايل يف
وطننا الغايل اململكة العربية ال�سعودية وت�سخري كافة الإمكانات لتطوير
هذه امل�سرية مبا ميكن من �إعداد �أمثل لأجيال م�ؤهلة بالعطاء والوفاء
لهذا الوطن  ..ف�شكر ًا لقيادتنا الر�شيدة.
مدير اجلامعة
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هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د .عاطف بن 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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جمل�س الـــوزراء يــوافـــق علــى تــ�أ�سي�س �شــركـــة وادي جـــدة للتقنيــة باجلـــامعــة
رفع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب �أ�سمى �آيات
ال�شكر واالمتنان �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام ،و�سمو النائب الثاين �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظهم اهلل -مبنا�سبة
�صدور قرار جمل�س ال��وزراء بتحويل (وادي جدة للتقنية) �إىل �شركة متتلكها
جامعة امللك عبد العزيز.
و�أبدى معايل مدير اجلامعة �سعادته البالغة وامتنانه للعناية والرعاية التي تلقاها
جامعة امللك عبد العزيز من القيادة الر�شيدة  -حفظها اهلل  -مبتابعة دقيقة
من معايل الدكتور خالد بن حممد العنقري وزير التعليم العايل ومعايل الدكتور
علي بن �سليمان العطية نائب وزير التعليم العايل .و�أو�ضح معاليه �أن اململكة
العربية ال�سعودية تعي�ش ع�صرا ذهبيا مميزا يف ظل قيادة ر�شيدة وملك �إن�سان
راع للنه�ضة والتطور والعمران جعل ن�صب عينية التنمية والتطور يف كل املجاالت
احلياتية بكل حكمة وحنكة ودراية .كما �أكد معاليه �أن قرار �إن�شاء �شركة (وادي
جدة للتقنية) يعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة بالبحث العلمي واملعرفة والإبداع
لتحقيق التقدم املن�شود لبالدنا الغالية يف �شتى املجاالت.
و�أكد معاليه �أن جامعة امل�ؤ�س�س� ،أم اجلامعات خرج من رحمها �ست جامعات
و�ضعت ن�صب عينيها �أهمية خدمة املجتمع كمحور �أ�سا�سي من �ضمن حماور
ثالثة ترتكز عليها اجلامعة .ف�أن�ش�أت منذ �أك�ثر من خم�س �سنوات منظومة
للأعمال واملعرفة لتكون هي انطالقة اجلامعة نحو خدمة املجتمع والوطن يف نقل
التقنية احلديثة وجذب اال�ستثمار املعريف واحت�ضان الأفكار الإبداعية وامل�شاركة
مع القطاع اخلا�ص لتوفري بيئة معملية وبحثية على �أعلى امل�ستويات من خالل
املعامل املركزية التي متتلكها .
و�أ�ضاف معاليه �أنه وبعد �صدور قرار جمل�س الوزراء ب�إن�شاء (�شركة وادي جدة
للتقنية) يكتمل عقد منظومة الأعمال واملعرفة التي كانت جامعة امللك عبدالعزيز
رائدة يف �إن�شائها �إميان ًا منها ب�أهمية املعرفة يف بناء املجتمع على جميع امل�ستويات
مبا يف ذلك االجتماعي والفكري والثقايف واالقت�صادي .و�أكد معاليه �أن �شركة
وادي جدة للتقنية �ستكون هي اللبنة الأ�سا�سية التي تنطلق منها اجلامعة ب�إذن
اهلل �إىل �شراكات حملية وعاملية خلدمة املجتمع املعريف وخدمة ن�شر ثقافة املعرفة
يف املجتمع ال�سعودي االقت�صادي ،ليتما�شى مع التطور امل�ضطرد يف االقت�صاد
العاملي .و�أكد �أن اجلامعة ال تعمل على نقل التقنية احلديثة فح�سب ،بل تتجاوز
ذلك �إىل امتالك التقنية احلديثة وتقدميها خلدمة اململكة يف �شتى املجاالت.
و�أفاد معاليه �أن هناك العديد من ال�شراكات التي قامت بها جامعة امللك عبد
العزيز من خالل منظومة الأعمال واملعرفة مع جهات حملية وعاملية �ستكون هي
الأ�سا�س الأول ل�شركة وادي جدة للتقنية والتي بدورها �سوف ت�ستقطب اال�ستثمار
العاملي يف امل�شاريع التي تعتزم ال�شركة العمل بها.
و�أ�ضاف معاليه �أن وجود مثل هذه ال�شراكات العاملية �سوف يدعم م�سرية البحث
العلمي يف اجلامعة مبا يخدم التحول �إىل جمتمع بحثي رائد .و�أن هذه ال�شركة

معايل مدير اجلامعة:
قـــرار جمل�س الـــوزراء يــدعـــم االقت�صـــاد
املـبـنــي عــلـــى املعـــرفـــة فــــي اململــكـــة
د� .أحمد نقادي :
ال�شركــة حتقــق تـوجـــه اململكــة نحــو التحــول
�إلــى جمتمـــع املعـــرفـــة
د .زهري طيب:
ال�شركــة ت�شجــع التمويل امل�شتــرك بني اجلامعــة
وامل�ؤ�س�سات املختلفة وتزيد من اال�ستفادة من العلم
والأبحاث يف التطبيقات ال�صناعية والتجارية
�سوف ت�سهم يف تهيئة طالب اجلامعة للعمل يف القطاع اخلا�ص من خالل التدريب
والت�أهيل وتوفري الفر�ص الوظيفية املنا�سبة خالل املرحلة الأكادميية.
و�أكد معاليه �أن اجلامعة تزخر بالعقول الفذة والتي �سوف تعمل على ا�ستثمار
البحث العلمي يف امل�ج��االت التقنية واحليوية من خ�لال (�شركة وادي جدة
للتقنية) ونوه معاليه ب�أن اجلامعة بها العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
ح�صلوا على ب ��راءات اخ�ت�راع عاملية والعديد م��ن ال�ط�لاب املتميزين الذين
�شاركوا يف املحافل العاملية بابتكارات فريدة وحققوا العديد من اجلوائز املحلية
والإقليمية والعاملية.
واختتم معاليه ت�صريحه بالدعاء لوالة الأمر والقيادة الر�شيدة وال�شكر لهم على
ر�ؤيتهم الثاقبة ودعمهم غري املحدود للجامعات التي هي منبع الفكر و�أ�سا�س
البحث.
من جانبه �أو�ضح الدكتور �أحمد بن حامد نقادي وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع
املعريف �أن قيام �شركة متخ�ص�صة يف ا�ستثمار الإبداع وخمرجات البحث العلمي
وتطوير التقنية يعد �أمرا �ضروري ًا لتحقيق توجه اململكة نحو التحول �إىل جمتمع
معريف يعطي مزيدا من االهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم ال��دور ال��ذي ميكن
�أن تقوم به من �أجل اال�ستفادة منها يف التطبيقات ال�صناعية والتجارية ،وقال
�سعادته� :إن منظومة الأعمال واملعرفة باجلامعة �سعت �إىل حتقيق هذه الأهداف
منذ ت�أ�سي�سها ،و�إن من �ش�أن ال�شركة اجلديدة توفري مزيد من املرونة الالزمة
للمنظومة لعقد مزيد من ال�شراكات مع القطاع ال�صناعي وا�ستثمار �إنتاجها
الفكري وتنمية مواردها.
و�أو�ضح الدكتور زهري طيب الرئي�س التنفيذي ملنظومة الأعمال واملعرفة �أن
موافقة جمل�س الوزراء املوقر ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني  ،امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز  ،على ت�أ�سي�س (�شركة وادي جدة للتقنية)  ،جاءت ا�ستجابة خلطة
التنمية الثامنة للمملكة التي ن�صت على «�إن�شاء احلدائق العلمية يف اجلامعات

معــالــي مــديـر اجلـامـعــة يــد�شــن م�شـروع الــنــظــام الإلكتـروين
�ضمن اجلهود التي تبذلها يف �سبيل االرتقاء بالأداء احلكومي د�شن معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب م�شروع النظام الإلكرتوين
والذي ي�شمل� :إقامة لقاء علمي ،وطلب ح�ضور الأ�ستاذ الزائر ،وتقرير مهمة
علمية ،وذلك ظهر يوم الثالثاء 1431/4/7هـ بقاعة جمل�س اجلامعة.
وقد ثمن معاليه اجلهود املبذولة لنجاح هذا امل�شروع مو�ضح ًا �أن االهتمام
يجب �أن ال يقت�صر على �أع�ضاء هيئة التدري�س دون املوظفني بل يجب �أن يويل
املوظف كامل االهتمام من تدريب وت�أهيل للتعامل مع نظام الإدارة الإلكرتونية
فاملتاح من الإمكانيات كفيل بتذليل العقبات.
من جانبه �أ�شار �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ
الدكتور عدنان بن حمزة زاهد �أن هذا امل�شروع هو �أحد امل�شاريع الطموحة
والرئي�سة يف منظومة م�شاريع تقنية املعلومات التي تتبناها اجلامعة بالتعاون
مع عمادة تقنية املعلومات بهدف �إجناز الأعمال الإداري��ة ذات الإجراءات
املطولة ب�شكل �سريع وفعال وحتقيق التكامل بني الكليات املختلفة ووحدة
امل�ؤمترات وور���ش العمل بوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
و�صو ًال �إىل �إنهاء الإجراءات ب�شكل �سريع ودقيق وت�أتي هذه اخلطوة يف �سبيل

ري����ـ����م الأح�����م�����دي

الإ�سهام يف التخفيف عن ع�ضو هيئة التدري�س �أو الكليات عند طلبها �إقامة
اللقاءات العلمية داخل اجلامعة �أو عند الرغبة يف اال�ستفادة من ا�ستقدام
�أ�ستاذ زائر من جهة خارجية لإلقاء حما�ضرات باجلامعة.
كما بني �سعادته �أبرز �أهداف امل�شروع واملراحل التي مت اجنازها والتطلعات
امل�ستقبلية لبناء نظام �إلكرتوين متكامل يرقى بخدمات اجلامعة �إىل امل�ستوى
الذي يليق مبكانتها.

ن�������ورة امل����رزوق����ي
م������ي ال�������ش���ـ���ري���ف

عقب ذلك بد�أت فعاليات الندوة التي مت تق�سيمها �إىل جل�ستني علميتني :مت
يف الأوىل مناق�شة الأزمة املالية العاملية عن طريق ا�ستعرا�ض البعد العاملي
لها وذلك من خالل طرح عدة حماور هي( :طبيعة الأزم��ة املالية العاملية
و�أ�سبابها ،البعد االقت�صادي للأزمة املالية  -النظام املايل العاملي ،البعد
ال�سيا�سي واجلغرايف للأزمة املالية ،البعد القانوين للأزمة املالية  -حوكمة
ال�شركات ،البعد الأخالقي للأزمة املالية).

وقد �شارك يف الندوة كمتحدثني رئي�سيني جمموعة من العلماء واخلرباء يف
املجاالت االقت�صادية واملالية وال�سيا�سية ،من بينهم � :أ .عبدالعزيز بن عثمان
بن �صقر رئي�س مركز اخلليج للأبحاث ،د .يو�سف بن طراد ال�سعدون وكيل
وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون االقت�صادية والثقافية ،معايل الأ�ستاذ عبد اهلل
بن �أحمد زينل وزير التجارة وال�صناعة ،د .جا�سم ال�سعدون رئي�س جمل�س
�إدارة ال�شال لال�ستثمار� ،أ.د .عدنان بن عبدالفتاح �صويف الع�ضو املنتدب
ل�شركة �سدكو ،اململكة العربية ال�سعودية ،د .عبد العزيز الدخيل رئي�س
املركز اال�ست�شاري لال�ستثمار والتمويل ،د.ح�سـن بن عــمـــر بلــخـــي ع�ضو
هيئة التدري�س بق�سم االقت�صاد بكلية االقت�صاد والإدارة �سابق ًا ،د� .سامي
بن �إبراهيـم ال�سويلـــم نائب مدير املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب بالبنك
الإ�سالمي للتنمية ،د� .سعيــد بن عبـداهلل ال�شيــخ ع�ضو جمل�س ال�شورى ،د.

����س���م���ي���ة ���س��م�ير
ن���������دى امل�����ه�����دي

للدرا�سات القر�آنية يقيم ندوة بعنوان :

من ق�صة الإ�سراء واملعراج)

تتمة �ص 1

�أروى الــــزهـــــرانـــــي

كر�سي املعلم حممد عو�ض بن الدن

( اال�ستنباطات املبتكرة

املالية – التجربة اخلليجية).

����س���م���ر امل����راحم����ي

ومراكز الأبحاث  ،وتوجيه املزيد من االهتمام لت�شجيع التمويل امل�شرتك وبرامج
الأبحاث امل�شرتكة بني ال�صناعة وم�ؤ�س�سات القطاع العام ،وقيام حا�ضنات
الأعمال بهدف حتويل نتائج الأبحاث �إىل تطبيقات جتارية و�صناعية».
وبني �سعادته �أن ال�شركة اجلديدة �سيكون ر�أ�سمالها من املوارد الذاتية للجامعة،
ويقدر مبائة مليون ري��ال ،ويتاح لها اال�ستفادة من �أر���ض اجلامعة املخ�ص�صة
للمنظومة �ضمن املدينة اجلامعية .وت�ستفيد ال�شركة من �إمكانات اجلامعة املختلفة
ما �أمكن ذلك ووفق ًا للأنظمة ذات العالقة ،وتلتزم بتنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية
اخلا�صة باملنظومة وت�شرع يف ذلك فور �صدور املوافقة على ت�أ�سي�سها ،كما تقوم
ال�شركة ب�إتاحة الفر�صة للقطاع اخلا�ص للإ�سهام يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية املنظومة
وذلك بدعوة ال�شركات املحلية والعاملية الرائدة يف جمال التقنية والبحث العلمي
لال�ستثمار يف املنظومة �سواء مبفردها �أو بامل�شاركة معها.
ميكن �أن تتيح ال�شركة املجال للجهات احلكومية التي ت�سمح �أنظمتها باال�ستثمار
مثل �صندوق التعليم العايل اجلامعي ،و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،للم�ساهمة
يف املنظومة من خالل ال�شركات التي �ستن�ش�أ .وميكن �أن تتيح ال�شركة املجال
لل�شركات اململوكة �أو التي ت�سهم فيها احلكومة بامل�ساهمة معها متى ما توافرت
الفر�صة لذلك .كما ميكن لل�شركة يف امل�ستقبل �أن تطرح ج��زءا من �أ�سهمها
لالكتتاب العام.
كما �أو�ضح الدكتور زهري طيب �أن (�شركة وادي جدة للتقنية) تهدف �إىل امل�ساهمة
الفعالة يف تطوير اقت�صاد املعرفة ،عرب تعزيز ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
وجمتمع الأعمال واال�ستثمار على �أ�س�س جتارية ،من خالل اال�ستثمار يف امل�شاريع
امل�شرتكة التي ت�صقل اخل�برات والتطبيق العملي لطلبة اجلامعة و�أ�ساتذتها.
و�أ�شار �إىل �أن لل�شركة ،يف �سبيل حتقيق �أهدافها ـ على �سبيل املثال ولي�س احل�صر
ـ  القيام باال�ستثمار يف �صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها ،وتهيئة طالب
اجلامعة للعمل يف القطاع اخلا�ص من خالل التدريب والت�أهيل وتوفري الفر�ص
الوظيفية املنا�سبة خالل املرحلة الأكادميية يف جماالت نقل التقنية وتوطينها
كما تقوم ال�شركة بتوفري البيئة املنا�سبة لإجراء الأبحاث العلمية ذات اجلدوى
االقت�صادية خلدمة اقت�صاد املعرفة ،ودعم الأفكار الإبداعية لطالب اجلامعة
من خالل حا�ضنات الأعمال واال�ستثمار فيها ،واال�ستثمار يف �إمكانات اجلامعة
املعملية والبنية التحتية� ،إىل جانب ا�ستثمار براءات االخرتاع واحلقوق الفكرية
والنماذج ال�صناعية ،واال�ستثمار يف الن�شاطات االقت�صادية امل�ساندة لل�صناعات
املعرفية .وتقوم كذلك با�ستثمار خربات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة وتطوير
قدراتهم ،وتقدمي اال�ست�شارات يف جمال تطوير التعليم والبحث العلمي و�صناعة
التقنية ،واال�ستثمار يف تطوير الأر�ض املخ�ص�صة للمنظومة و�أرا�ضي اجلامعة
املتاحة لتوفري البيئة اجلاذبة للعلماء واملوظفني وعائالتهم .و�إىل جانب ما �سبق،
تقوم ال�شركة بالإدارة والإ�شراف على امل�شاريع التي تقام �ضمن املنظومة ،وجذب
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية للم�شاركة يف دعم �أغرا�ض ال�شركة ،والتعاون مع
الهيئات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي متار�س ن�شاط ًا مماث ًال �أو مكم ًال لن�شاطها.

يقيم كر�سي املعلم حممد عو�ض بن الدن للدرا�سات القر�آنية
باجلامعة بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية العلمية للقر�آن الكرمي
وعلومه حما�ضرة بعنوان (اال�ستنباطات املبتكرة من ق�صة
الإ�سراء واملعراج) لف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور حكمت بن ب�شري بن
يا�سني �أ�ستاذ كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للدرا�سات
القر�آنية.
وذلك �صباح يوم الأحد 1431/4/19هـ يف متام ال�ساعة احلادية
ع�شر بقاعة بن حمفوظ بكلية االقت�صاد والإدارة باجلامعة.

افتتـــاح نـــدوة الأزمـــة املـــاليـــة العامليــة

م���������روج ب���اع�������ش���ن

�أمــيـــــــــرة ال�سـلمـــي

�أخ�������ب�������ار

�أما اجلل�سة الثانية فقد مت فيها طرح مو�ضوع الأزمة املالية العاملية وبعدها
املحلي من خالل الرتكيز على عدد من املحاور وهي( :الأزمة املالية والقطاع
املايل ،الأزمة املالية والتجارة اخلارجية ،الأزمة املالية واال�ستثمار الأجنبي،
الأزمة املالية و�سوق ال�صرف الأجنبي وال�صناديق ال�سيادية� ،إدارة الأزمة

�سلطـان بن جمال �شاولــــــي وكيل وزارة البرتول والرثوة املعدنية ،د .عـمــر
بن �ســالـــم املر�شــدي ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم االقت�صاد بكلية االقت�صاد
والإدارة �سابق ًا� ،أ.د .فـاروق بن �صالــح اخلطيــب ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم
االقت�صاد بكلية االقت�صاد والإدارة �سابق ًا ،د .فواز بن عبد ال�ستار العلمـــي
كبري املفاو�ضني لالن�ضمام ملنظمة التجارة العاملية ،وكيل وزارة التجارة
وال�صناعة �سابق ًا ،د .حممـد بن �ســالــم �صــبــــان م�ست�شار وزير البرتول
وال�ثروة املعدنية وكبري املفاو�ضني مب�ؤمتر قمة كوبنهاجن للتغري املناخي،
د .حمـمـد بن عــمـــر �شــابــرا احلا�صل على جائزة امللك في�صل العاملية
يف الدرا�سات الإ�سالمية وم�ست�شار البنك الإ�سالمي للتنمية ،د .يا�سني بن
عبدالرحمن اجلفري عميد كلية الأمري �سلطان لل�سياحة والإدارة ،د.علي
بن جميل دق��اق� ،إ�ضافة �إىل عدد من املتخ�ص�صني الأكادمييني من كلية
االقت�صاد والإدارة.

�أخ�������ب�������ار

ال�سب ــت 1431/04/18هـ
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تد�شيــن كر�ســي الأميــر �سلطــان بن عبــد العزيــز
لأبحــــــاث ال�شبـــــاب وقــ�ضـــايـــا الـحـ�سبـــة بالــجـــامعـــة
رع��ى م�ع��ايل م��دي��ر اجل��ام�ع��ة الأ��س�ت��اذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب حفل تد�شني كر�سي الأمري
�سلطان بن عبدا لعزيز لأبحاث ال�شباب وق�ضايا
احل�سبة بح�ضور معايل الرئي�س العام لهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ال�شيخ عبدالعزيز بن
حمني احلمني ووكالء اجلامعة وعمداء الكليات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س وذلك �صباح يوم الثالثاء
1431/4/14هـــ بقاعة ال�شيخ �صالح كامل مبركز
�أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي باجلامعة.
وقد بدء احلفل بتالوة �آي��ات بينات من القر�آن
الكرمي ثم كلمة للم�شرف الإداري على الكر�سي
الدكتور نوح بن يحيى ال�شهري �أو�ضح فيها �أن
الكر�سي يطمح �أن ي�صبح بيت خربة بحثي متميز
يف ابتكار الآليات والربامج املنا�سبة التي تخاطب
ال�شباب وتعزز فيهم القيم ال�سلوكية التي من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف بناء املجتمع والدفع به مليادين
الريادة يف كل املجاالت ،و�أ�ضاف :ن�أمل �أن ينه�ض
ه��ذا الكر�سي بر�سالته يف ت�شخي�ص م�شكالت
ال�شباب الفكرية وال�سلوكية واق�ت�راح احللول
ملعاجلتها �سعي ًا لتحقيق اخلريية لهذه الأمة.

عقب ذلك وجه معايل الرئي�س العام لهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ال�شيخ عبدا لعزيز
ب��ن حمني احل�م�ين كلمة ب�ين فيها �أن الكر�سي
من �ش�أنه �إح��داث التناغم والتوافق بني �أطياف
املجتمع املختلفة وداعم ًا رئي�س ًا للبحث العلمي
الذي يقود م�ؤ�س�سات املجتمع ويجعل لها الريادة

اجلامعـة حتتفــل بح�صـول كليـة املجتمـع
علــى االعتمــاد الأكــادميـي الأمــريكــي

يف خمتلف املجاالت وعلى جميع الأ�صعدة ،ثم قام
معايل مدير اجلامعة ومعايل الرئي�س العام لهيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر بتد�شني املوقع
االلكرتوين للكر�سي ويف نهاية احلفل قام معايل
الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر بتقدمي درع ملعايل مدير اجلامعة.

وب �ع��د ح�ف��ل ال�ت��د��ش�ين مت تنظيم ور� �ش��ة عمل
بعنوان( :الع�صف الذهني) �شارك فيها عدد
من املخت�صني ،وقد روع��ي يف اختيارهم التنوع
يف ال�ت�خ���ص���ص��ات واه �ت �م��ام �ه��م مب �ج��ال عمل
الكر�سي وقد ا�شتملت الور�شة على عدة حماور
منها :املحاور البحثية التي يجب �أن يركز عليها

الكر�سي ،والو�سائل والأ�ساليب املنا�سبة لتطوير
�أداء العاملني يف الهيئة للتعامل الأمثل مع ال�شباب
وكذلك اجلهات التي ميكن �أن يعقد الكر�سي معها
�شراكات لتحقيق �أهدافه والربامج والو�سائل التي
تعالج ال�سلوكيات ال�سلبية البارزة لدى ال�شباب.

مكتب معايل مدير اجلامعة يح�صل على اعتماد الأيزو 9001
ح�صل مكتب معايل مدير اجلامعة على جتديد �إعتماد الأيزو 9001
وف��ق �إ� �ص��داره اجل��دي��د  ،2008وذل��ك م��ن م�ؤ�س�سة بريوفرييتا�س
الفرن�سية ي��وم الأرب�ع��اء  8ربيع الآخ��ر 1431ه �ـ املوافق  24مار�س
2010م .حيث قام املكتب بتطوير نظام اجلودة اخلا�ص به ومراجعة
�إجراءاته وتقييم �أهدافه يف �إطار اخلدمة الرئي�سية التي يقدمها
وهي( :توفري التوا�صل الإداري ملدير جامعة امللك عبدالعزيز).

وقد حتقق هذا الإجناز بتوجيهات معايل مدير اجلامعة امل�ستمرة
ومتابعته احلثيثة وبت�ضافر جهود كافة من�سوبي املكتب ،والتي تكللت
بتحقيق هذا الإجناز املهم الذي يعترب �إ�ضافة لإجنازات اجلامعة يف
جمال االعتماد الإداري  .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مكتب مدير اجلامعة
ح�صل على �شهادة الأيزو  9001منذ عام 1428هـ.

مذكرة تفاهم بني اجلامعة

برعاية معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن
حممد العنقري رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة ب��ن ��ص��ادق طيب حفل تكرمي كلية
املجتمع باجلامعة مبنا�سبة ح�صولها على االعتماد
الأكادميي الأمريكي من قبل هيئة االعتماد COE
ك ��أول كلية جمتمع يف ال�شرق الأو��س��ط حت�صل على
هذا الإجناز وذلك يوم الأحد املوافق 1431/4/5هـ 
بقاعة مركز امللك فهد للأبحاث الطبية بح�ضور
وكالء اجلامعة وعمداء الكليات.
وقد بد�أ احلفل بتالوة عطرة من كتاب اهلل الكرمي ثم
�ألقى عميد كلية املجتمع بجدة الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم
بن �إ�سماعيل كتبي كلمة حتدث فيها عن متيز اجلودة
التي �صاغتها كلية املجتمع علميا ً وتطبيقي ًا مو�ضح ًا
�أن االعتماد ي�شمل �شتى جوانب العمل من برامج
ومناهج وف�صول ومعامل وله العديد من الفوائد منها
�أنه �سي�ضع الكلية يف ميزان دقيق خلطواتها وتوجهاتها
بالإ�ضافة �إىل بناء ج�سور حقيقية ورا�سخة مع �سوق
العمل من خالل اجلودة الأكادميية وجودة املخرجات،
و�أ�ضاف �أن الكلية مت اعتمادها كمكتب �إقليمي لهيئة
االعتماد الأمريكية ملنطقة ال�شرق الأو�سط وبذلك
�أ�صبحت مركز ًا معتمد ًا الختبارات التوفل ومركز ًا
معتمد ًا ل�شركة مايكرو�سوفت العاملية يف اململكة.
بعد ذل��ك مت عر�ض فيلم وثائقي حمل عنوان كلية
امل�ج�ت�م��ع ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك ع�ب��د ال �ع��زي��ز � :إجن� ��ازات

وطموحات .ثم تناول الكلمة �سعادة وكيل اجلامعة
ل�ل�ت�ط��وي��ر ال��دك �ت��ور زه�ي�ر ب��ن ع �ب��داهلل دمنهوري
مبين ًا �أن ح�صول كلية املجتمع على االعتماد يعترب
�إ�ضافة �إيجابية للجامعة ودلي ًال على حر�صها على
�ضمان اجل��ودة يف خمتلف جوانب العمل التعليمي
والبحثي والإداري ،و�أ� �ض��اف �أن اجلامعة حققت
 36اع �ت �م��اد ًا �أك��ادمي �ي � ًا ويف نهاية ال �ع��ام اجلامعي
1431هـ�  ست�ضاف �إليها  27اعتماد ًا �أكادميي ًا �آخر.
بعد ذلك مت تقدمي عر�ض مرئي لأع�ضاء جمل�س التعليم
الأمريكي وه��م يقدمون التهنئة ملن�سوبي اجلامعة
مبنا�سبة ح�صول كلية املجتمع بجدة على االعتماد.
ثم �ألقى معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب كلمة �أ��ش��ار فيها �إىل �أن االعتماد
الأكادميي لكلية املجتمع مل ي�أت من فراغ و�إمنا هو
ثمرة جهود م�ضيئة مبين ًا �أن ه��ذه الإجن��ازات التي
تتحقق واحدة تلو الآخرى تعترب نتيجة طبيعية يف ظل
الدعم غري املحدود من والة الأمر يف بالدنا الغالية.
كما ق��دم معاليه تهنئة معايل وزي��ر التعليم العايل
ملن�سوبي اجلامعة مبنا�سبة ح�صول كلية املجتمع على
هذا الإجناز.
ويف ختام احلفل قام معايل مدير اجلامعة بتقدمي
ال��دروع وال�شهادات لكل من �أ�سهم يف ح�صول كلية
املجتمع على هذا الإجناز.

القناة الثقافية بالتلفزيون
والهيئة ال�سعودية للمهند�سني
ال�سعــودي تقــدم حلقه عن
يف �إط��ار تعزيز وتطوير التعاون امل�شرتك بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص ،وقع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
واملهند�س عبد اهلل احمد �سعيد بق�شان رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية
التعليم عن بعد يف اجلامعة
للمهند�سني مذكرة تفاهم وذل��ك ي��وم الأرب �ع��اء 1431/3/17ه � �ـ املوافق
2010/3/3م وقد جاء توقيع املذكرة لتفعيل التعاون امل�شرتك يف جماالت:
التخطيط مل�ستقبل التعليم الهند�سي يف اململكة وحتديد االخت�صا�صات التي
يحتاجها �سوق العمل ،ودع��م برنامج االعتماد املهني للمهند�سني ،الذي
يهدف �إىل االرتقاء بامل�ستوى املهني ملمار�سة العمل الهند�سي واال�ستفادة
من خمرجات هذا الربنامج لتطوير التعليم الهند�سي و م�شاركة اجلامعة
يف ع�ضوية املجال�س املهنية وجلان االعتماد املهني للمهند�سني يف الهيئة،
بالإ�ضافة �إىل م�شاركة الهيئة يف ع�ضوية املجال�س العلمية اال�ست�شارية لكلية
الهند�سة ،وامل�شاركة يف ت�أهيل وتدريب طالب كلية الهند�سة لدخول اختبار
�أ�سا�سيات الهند�سة(.)FE

�أ .منري دمنهوري – عمادة التعليم عن بعد
قامت القناة الثقافية بالتلفزيون ال�سعودي بتقدمي حلقة عن التعليم
ع��ن بعد باجلامعة �ضمن برنامج (تكنو ن��ت) وذل��ك ي��وم ال�سبت
1431/4/11هـ وقد تطرقت احللقة ملو�ضوع التعليم عن بعد و�سيا�سته
التعليمية و�أهدافه املتميزة ،وقد �شارك يف احللقة �سعادة عميد التعليم
عن بعد الدكتوره�شام بن جميل بردي�سي وعدد من �أع�ضاء التدري�س
ممن لهم عالقة بربنامج التعليم عن بعد ،وقد مت �أخذ مرئيات بع�ض
طالب برنامج التعليم عن بعد �ضمن مو�ضوعات احللقة.

كما ت�ضمنت املذكرة العمل على االرتقاء بربامج التدريب والتطوير امل�ستمر
يف املجاالت والتخ�ص�صات املنا�سبة لل�سوق املحلية واال�ستعانة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س من اجلامعة للم�شاركة يف تنفيذ ال��دورات التدريبية والتطبيقية
للمهند�سني ،واعتماد الربامج التدريبية الهند�سية  ،كما �شملت االتفاقية
على تبادل املعلومات واملطبوعات واملراجع والدرا�سات والبحوث العلمية
التطبيقية يف امل �ج��االت الهند�سية ،و�إح�صائيات �أع ��داد وتخ�ص�صات
اخلريجني من املهند�سني وامل�شاركة يف يوم املهنة ،وتكرمي الطلبة املتفوقني
باجلامعة وتنظيم ال��زي��ارات امليدانية للم�شاريع حت��ت التنفيذ وتنظيم
الفعاليات الهند�سية امل�شرتكة.
كما مت االتفاق على افتتاح فرع للهيئة باجلامعة وافتتاح مكتب ر�سمي لتقدمي
اختبارات �أ�سا�سيات الهند�سة.
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وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي يتفقد مركز �أبحاث املياه
حر�ص ًا من �سعادة وكيل الدرا�سات العليا والبحث
العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد
زاهد ،على �أن ت�ؤدي املراكز البحثية باجلامعة،
ال ��دور امل �ن��اط ب�ه��ا ع�ل��ى �أك �م��ل وج��ه وت��ذل�ي��ل ما
قد يعرت�ض ه��ذه امل��راك��ز من معوقات فقد قام
�سعادته بزيارة ا�ستطالعية يوم االثنني املوافق
1431/3/22هـ ملركز �أبحاث املياه ،ملا ميثله هذا
املركز من �أهمية يف اعتنائه ب�ش�ؤون املياه التي
متثل ع�صب احلياة و�أ�سا�س التنمية امل�ستدامة
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله للمركز �سعادة مدير
مركز �أبحاث املياه الأ�ستاذ الدكتور جالل با�صهي
ونائبه الدكتور �صالح باجبع ور�ؤ��س��اء الوحدات
العلمية ب��امل��رك��ز.وب��د�أ �سعادته ال��زي��ارة بتفقد
معمل حتليل املياه الذي �سيعمل ب�إذن اهلل خالل
�شهر ربيع الثاين 1431ه�ـ ،بعد ذلك تفقد معمل
نظم املعلومات اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد،
الذي �سوف يبد�أ العمل به قريبا �إن�شاء اهلل ،ثم

اجتمع �سعادته مع �أع�ضاء جمل�س املركز ،وا�ستمع
ل�شرح مف�صل من مدير املركز عن ر�ؤية ور�سالة
امل��رك��ز و�أه��داف��ه ،واخل�ط��ة الإ�سرتاتيجية التي
�ستعد للمركز ،وكذلك امليزانية الت�شغيلية التي
يحتاجها ،ثم ا�ستمع لالحتياجات العاجلة التي
يتطلبها املركز يف الوقت الراهن ،من �أجل تفعيله
وحتقيق �أهدافه الطموحة يف خدمة املجتمع ،وما
يقدمه من �أعمال جليلة على امل�ستويات :املحلية

كلية الآداب تقيم لقاء
بعنوان :جدة جمتمع وح�ضارة
�أقامت كلية الآداب والعلوم الإن�سانية باجلامعة ممثلة يف وحدة درا�سات
البحر الأحمر اللقاء العلمي ال�شهري الأول بعنوان (جدة  :جمتمع وح�ضارة)
وذلك يوم االثنني 1431/4/6هـ املوافق 2010/3/22م بقاعة ور�ش العمل
بالكلية.
وقد عرفت الندوة م�شاركة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية ،وع�ضوات
هيئة التدري�س من �شطر الطالبات عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة.
وت�ضمن ال�ل�ق��اء ال�ع��دي��د م��ن امل �ح��اور منها امل�ح��ور االجتماعي (ال�ت�راث
االجتماعي للدكتورة �آمال فلمبان واملحور التاريخي(قراءة يف ظل التاريخ)
للدكتور هاين العبديل والدكتور عبدالرحمن العرابي.

والإقليمية وال��دول �ي��ة.ويف ختام ال��زي��ارة ناق�ش
�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي مع �أع�ضاء املجل�س مو�ضوعات خمتلفة
تتعلق بتفعيل �أعمال املركز ،وحث اجلميع على
�إبراز دوره الفاعل كما يريده والة الأمر والإدارة
العليا باجلامعة ،و��ش��دد �سعادته على �ضرورة
تذليل ال�صعاب التي قد تواجه املركز من �أجل �أن
ي�ؤدي ر�سالته املنوطة به على �أكمل وجه

مبتعثة من اجلامعة حت�صل على املاج�ستري
وجائزة (�ألكون) من جامعة لي�س�سرت الربيطانية
ح�صلت الأ�ستاذة طرفة بنت �أحمد الرتكي املبتعثة من كلية العلوم الطبية
التطبيقية باجلامعة على درج��ة املاج�ستري بامتياز م��ن جامعة لي�س�سرت
الربيطانية يف تخ�ص�ص الأمرا�ض املعدية واملناعة كما منحتها جامعة لي�س�سرت
جائزة �ألكون ( ) ALCONللعام 2009م وهي جائزة متميزة يف جمال الطب
والعلوم الإحيائية والنف�سية.
وقد عرب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور هيثم بن �أحمد زكائي عن
�سعادته مبا حققته الأ�ستاذة طرفة من �إجناز مبين ًا �أنه مل ي�أت من فراغ و�إمنا
عن جدارة وا�ستحقاق �سائ ًال املوىل �سبحانه وتعاىل �أن ميدها بعونه وتوفيقه على
موا�صله م�سرية التفوق والنجاح.

معهد ال�سياحة ينظم �أ�سبوع ًا متهيدي ًا ال�ستقبال �أول دفعة من طالبه
ا�ستقبل �سعادة الدكتور زهري بن عبداهلل طيب
عميد معهد ال�سياحة باجلامعة ط�لاب الدفعة
الأوىل وذلك يوم ال�سبت 1431/03/13هـ بح�ضور
�سعادة الدكتور ح�سن بن عبداحلميد ج�ستنية وكيل
املعهد ،وقد مت افتتاح الأ�سبوع التمهيدي �إيذان ًا
ببدء الربنامج و ترحيب ًا بالطالب ،كما قدم عميد
املعهد �أهم املعلومات الرئي�سية العامة عن املعهد

وفد من املعهد الوطني
للتقنية (بحرة) يزور
عمادة القبول والت�سجيل
ق ��ام وف ��د م��ن امل �ع �ه��د ال��وط �ن��ي للتقنية ( ب �ح��رة )
بزيارة لعمادة القبول والت�سجيل �صباح ي��وم االثنني
1431/3/13ه�ـ وعقد اجتماع مت خالله تقدمي عر�ض
تعريفي باجلامعة وعمادة القبول والت�سجيل والأنظمة
امل�ستخدمة يف العمادة م��ن حيث القبول والت�سجيل
واخلدمات الإلكرتونية التي يتم توفريها لأع�ضاء هيئة
التدري�س وطلبة اجلامعة كما مت �إطالع الوفد على نظام
اجلودة (الآيزو) الذي ح�صلت عليه العمادة ك�أول عمادة
قبول وت�سجيل (�شطر الطالب والطالبات) حت�صل على
�شهادة (الآيزو) يف اململكة العربية ال�سعودية وكذلك مت
�إطالع الوفد على �إجراءات القبول باجلامعة  ,ثم قام
الوفد بزيارة ملختلف الوحدات بالعمادة واطلعوا خاللها
على عمل ه��ذه ال��وح��دات .وق��د �أب��دى ال��وف��د �إعجابه
مبا تقدمه العمادة واجلامعة من خدمات الكرتونية
متميزة.

وبرناجمه الأكادميي والدعم املقدم لطالب املعهد
من �إدارة اجلامعة لرفع الهمة وحتفيزهم من �أجل
التح�صيل الدرا�سي .ويعترب الأ�سبوع التمهيدي
�أحد الربنامج الداعمة للخطة الأكادميية مبعهد
ال�سياحة حيث يتلقى خالله الطالب املعلومات
واخلربات من ذوي االخت�صا�ص حول ما ينتظره
خالل م�سريته التعليمية باملعهد و ما �سيتلقاه من

علوم قيمة ومهارات عالية و�سلوكيات ح�ضارية،
و�أي���ض� ًا يح�صل على معلومات ع��ن الن�شاطات
التعليمية النظرية والتدريبية مبجال الإدارة
الفندقية ،وما يقدمه املعهد من خيارات وفر�ص
تعليمية ووظيفية م�ستقبلية بعد ح�صولهم على
�شهادة الدبلوم ب��الإدارة الفندقية والدور الفاعل
الذي تنتظره بالدنا الغالية منهم ب�إذن اهلل .

النـادي الـريــا�ضــي
ب�شطر الطالبات يقيم
اللقاء العلمي الأول
للريا�ضة وال�صحة

م��ت��اب��ع��ات

كلية االقت�صاد والإدارة تعقد لقاءها ال�شهري ال�ساد�س

حتت عنوان  :الطب اخلا�ص بني امليثاق والهوى
عقدت كلية االقت�صاد والإدارة ممثلة يف وكالة
الدرا�سات العليا والبحث العلمي يوم الأربعاء
1431/4/15هـ اللقاء العلمي ال�شهري ال�ساد�س
�ضمن اللقاءات العلمية ال�شهرية بعنوان( :الطب
اخلا�ص :بني امليثاق وال�ه��وى) ،و�سط ح�ضور
مميز من �أع�ضاء هيئة التدري�س (بال�شطرين)
من داخل وخارج الكلية ،وقد �أدار اللقاء �سعادة
الدكتور ه�شام بن حممد ملياين امل�شرف على
برنامج املاج�ستري ب�إدارة اخلدمات ال�صحية،
حيث قام بتقدمي مو�ضوع اللقاء واملتحدثني،
عقب ذلك حتدث �سعادة الدكتور وليد بن �أحمد
فتيحي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
للمركز الطبي ال��دويل بتناول مو�ضوع اللقاء
حيث قدم تو�ضيح ًا للمعايري الإ�سالمية للرعاية
ال�صحية �أ�سوة مبا يوجد يف عدد من دول العامل
من �أجل �إ�ضافة البعد الإ�سالمي �إىل املعايري
الدولية وت�ضمن حديثه املو�ضوعات الأ�سا�سية
التالية :
•التطور احل�ضاري للإن�سان و��ص��و ًال �إىل
ع�صر احلكمة وال�ترك�ي��ز على الإن�سان
باعتباره ج�سد ًا وعق ًال وروح ًا بعد �أن كان
الرتكيز على ال�صيد والزراعة وال�صناعة
والع�صور املختلفة .
•التعامل مع الإن�سان كج�سد وروح وعقل
من �أجل زيادة الفاعلية والكفاية يف تنفيذ
الأعمال .
•تعليم ح��ب النف�س والآخ��ري��ن م��ن �أجل
تخفيف ر�سالة املنظمة والتدليل على ذلك
من خ�لال ال�سنة النبوية وت�أ�صيل مبد�أ
امل�شورة الطبية.
•�إجن��ازات املركز الطبي الدويل يف جمال
الرعاية االجتماعية .
•معايري القبول لطلبة كليات الطب من
خالل االختبارات ال�صحية للأطباء مبا
يخدم املجتمع.
•تهيئة املناخ ال��روح��ي للمري�ض من �أجل
م�ساعدته يف ال�شفاء.
•كيفية االرتقاء باملجتمع من خالل ت�أ�صيل
امل�س�ؤولية االجتماعية.
•ع��دم الت�ساهل يف التعامل م��ع املري�ض
باعتباره �أمانة ال بد من احلفاظ عليها.

ث��م حت��دث ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ع�م��رو ب��ن حممد
احلب�شي رئي�س ق�سم جراحة العظام باملركز
الطبي الدويل ،عن كرثة الأخطاء الطبية خا�صة
يف القطاع اخلا�ص والقرارات اخلا�صة بها حيث
�أن��ه يوجد �أك�ثر من  %40من احل��االت مل يكن
فيها حكم �إدان��ة ،وبع�ض الأحيان يكون �سبب
الق�ضايا عدم الرغبة يف دفع فاتورة العالج،
وهناك ت�ضخم �إعالمي يف بع�ض الق�ضايا بهدف
ال�سبق ال�صحفية والرغبة يف الك�سب املادي من
خ�لال تغطية مو�ضوعات تلقى اهتماما لدى
ال ��ر�أي ال�ع��ام ،وه�ن��اك �أي�ض ًا احل��اج��ة لزيادة
م�شاركة و�إ�سهامات القطاع ال�صحي اخلا�ص
حيث �أن��ه يوجد منو متزايد يف ع��دد املر�ضى
مما يرتتب عليه زي��ادة يف الطلب على وجود
املمار�سني الطبيني من خالل م�شاركة القطاع
اخل��ا���ص ،و�أ� �ض��اف �سعادته �أن ه�ن��اك �أي�ض ًا
الت�أمني ال�صحي الإجباري واحلاجة �إىل التو�سع
يف التغطية ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل التقدم يف
العمر وال�ضغط املتزايد على النظام واحلاجة
�إىل وجود دور للم�سنني� ،إ�ضافة �إىل االنت�شار
الكبري لأم��را���ض الع�صر كال�سكري و�ضغط
الدم وال�سمنة ،كما �أن هناك حاجة للمعدات
والأدوات الطبية كعن�صر مكمل للقطاع الطبي
اخلا�ص ،والأدوي��ة والعقاقري وهو ما يدعو �إىل
��ض��رورة التفكري يف �صناعة ال ��دواء حيث �أن
�أكرث من  %80من الأدوي��ة يتم ا�ستريادها من
اخلارج  .و�أي�ض ًا القطاع ال�صحي اخلا�ص يحتاج
�إىل كوادر طبية ب�سبب تزايد عدد امل�ست�شفيات
اخلا�صة ،وطول مدة االنتظار يف امل�ست�شفيات
احلكومية .و�أ�شار �إىل �أن هناك حاجة ما�سة
لتغطية العجز يف امل�ؤ�س�سات والقطاع ال�صحي
اخلا�ص وذكر على �سبيل املثال( :اللجوء �إىل
اخلربات الأجنبية يف تطوير القطاع ال�صحي،
�إيقاف ندب الأطباء من القطاع احلكومي �إىل
القطاع اخلا�ص) ،ثم تناول �سعادته مو�ضوع
ت�ق��دمي اخل��دم��ات ال�صحية وع�لاق��ة الطبيب
بامل�ست�شفى ،وعالقة الطبيب باملري�ض ،و عالقة
الطبيب بال�شركات .
ك�م��ا حت��دث ��س�ع��ادت��ه ع��ن الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية  :التدريب والت�صنيف.
ويف نهاية اللقاء �شكر �سعادة الدكتور ه�شام
ب��ن حممد ملياين رئي�س اللقاء احلا�ضرين
واحلا�ضرات من �شطر الطالبات.

وكالة عمادة �ش�ؤون

�أقامته وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات

الطالب تنظم لقاء

الربنامج الت�أهيلي للم�شاركات يف

الأمهات

معر�ض �صنع بيدي ال�ساد�س

�أ�.سناء �صعيدي� -شطر الطالبات

�أ� .سناء �صعيدي – �شطر الطالبات

�أ�.صفية النهدي – �شطر الطالبات

�أقام النادي الريا�ضي بوكالة عمادة �ش�ؤون الطالبات
(اللقاء العلمي الأول للريا�ضة وال�صحة) ،حتت
رعاية عميدة �شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت
عبد اهلل النعيم وب�إ�شراف وكيلة العمادة لأن�شطة
الطالبات ،وذلك يوم االثنني املوافق 1431/3/15هـ
مب�سرح �شطر الطالبات.

حتت رعاية عميدة �شطر الطالبات الدكتورة هناء
النعيم نظمت وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب ب�شطر
الطالبات لقاء الأمهات الثالث وذلك �سعي ًا من
اجلامعة لبناء ج�سور التوا�صل مع �أ�سر الطالبات
وذل��ك ي��وم الثالثاء  1431/3/30مب�سرح �شطر
الطالبات

يف خطوة تطويرية رائدة لت�أهيل وتدريب الطالبات امل�شاركات يف معر�ض �صنع
بيدي ال�سنوي ال�ساد�س للم�شاريع ال�صغرية باجلامعة انطلقت فعاليات الربنامج
ّ
الت�أهيلي للمقبوالت يف املعر�ض (والذي يعترب �أحد �شروط امل�شاركة فيه) وذلك
يومي االثنني والثالثاء 1431/3/16 -15هـ من ال�ساعة  4 -12مب�سرح كلية العلوم
ب�شطر الطالبات.

وق��د ت�ضمن احلفل حما�ضرات وور���ش عمل ومت
عر�ض جتربة واقعية ل��دور الريا�ضة يف �إنقا�ص
الوزن ،ويف هذا الإطار �أ�شارت امل�شرفة على النادي
الريا�ضي الدكتورة عزة ال�شوري �إىل الإقبال الكبري
واحل�ضور من الطالبات واملن�سوبات وع�ضوات هيئة
التدري�س اللواتي �أبدين �إعجابهن بهذا اللقاء العلمي
املمتع ،واعتربوه ذو فائدة كبرية على الإن�سان من
خالل الربامج التي ت�ضمنتها الفعاليات.

و تناول اللقاء حما�ضرات توعوية تثقيفية للأمهات
للوقوف على �أ�ساليب وفن �إدارة احلوار الناجح بني
الأم و االبنة و التعريف ب�أهم مقومات ال�صداقة
الناجحة ،والتي �سيكون لها دور ايجابي يف دعم
البنية النف�سية ال�سليمة لبناتنا الطالبات.

بيدي
يذكر �أن وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات ممثلة يف مركز �صنع ّ
للم�شاريع ال�صغرية ت�سعى لت�شجيع الطالبات وتوجيههن خلو�ض جتربة املعر�ض
بنجاح ،ومن �أمثلة تلك التوجيهات �إعطا�ؤهن ن�صائح يف  :ت�سعري املنتج� ,إعداد خطة
ت�سويق �إ�سرتاتيجية ملوقع الكرتوين فعال ،وحتليل نقاط القوة وال�ضعف للم�شروع
كمادة جديدة تقدم للطالبات يف الربنامج هذا العام ،وغريها من املحا�ضرات
وور�ش العمل التي يعمل املركز على توفريها باملجان جلميع امل�شاركات يف املعر�ض
الذي انطلق يوم االثنني 1431/3/29هـ وا�ستمر حتى يوم اخلمي�س 1431/4/2هـ
بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات باجلامعة.

اع������ل������ان

ال�سب ــت 1431/04/18هـ
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املـ ــوافــق 2010/04/03م

حتقيق :بدور مبارك العتيبي -ق�سم الإعالم

ن�شاطات وفعاليات اجلامعة :

�إن وق��ت ال��ف��راغ مالئ الدنيا و�شاغل النا�س ،منهم من ا�ستغله ب�شكل

هــل هــي كافيــة ل�ســد
�أوقــات فــراغ الطــالبـــات؟
ومــا البــدائـــل املتــــاحــة؟
خارج اجلامعة...
يف البدء تقول �إحدى الطالبات لدي حما�ضرتني فقط كل �أحد
وثالثاء �أق�ضيهما دائم ًا يف اخلروج �إىل املطاعم واملقاهي خارج
اجلامعة عن طريق �سيارات الأجرة ،و�أعود بعدها ال�ستكمال
يومي الدرا�سي ،وهكذا تعودت� ،س�ألناها عما كان �أهلها يعلمون
مبا تفعل فقالت�:أبي و�أمي يثقان بي جدً ا و�أنا واثقة �أنهما لن
يح�سا �أبد ًا ..وحتى �إن عرفا فال �أتوقع الت�أنيب منهم لأنني مل
�أفعل ما ي�ستدعي ذلك.
كنز ثمني..
�أما فرح ج�ستنية وهي طالبة بكلية طب �أ�سنان -فتقول :وقت
الفراغ كنز ثمني ج��د ًا وللأ�سف هناك من ي�ضيع هذا الكنز
وهناك من يحافظ عليه وي�ستغله بال�شكل ال�صحيح وبالن�سبة
يل ف�أنا �أقد�س ذلك الوقـت و�أتفنن يف ا�ستغالله خا�صة فيما
بني املحا�ضرات ،ا�ستغله �أحيان ًا بالدورات و�أحيانا يف امل�شاركة
بالأن�شطة واحلفالت  ،و�أحبذ احلفالت االجتمـــاعية والرحالت
كثري ًا لأنها ت�ساعدين يف التعرف على �أ�صدقاء جدد.

خاطئ فا�ست�سلم للي�أ�س ..ومنهم من �أب��دع يف اقتنا�صه حتى ملأ الدنيا
و�شغل النا�س..هنا يف جامعة امللك عبد العزيز ب��ج��دة� ..آالف الطالبات
يغدين وي��رح��ن ..لكل واح��دة منهن هدفها ال��ذي ت�سعى من �أجله ولكل
منهن تخ�ص�ص خمتلف..لكنهن جميع ًا يواجهن م�شكلة واح��دة وهي
(وقت الفراغ) على ا لأخ�ص تلك ال�سويعات التي تتخلل حما�ضراتهن ..وهنا
تطرح عدة �أ�سئلة :ما الذي يفعلنه فيها؟ وما الذي يحبذنه من ن�شاطات؟
وما الذي يتطلعن للو�صول �إليه الحق ًا يف تلك ال�سويعات؟ �أ�سئلة وجهناها
لبع�ضهن ،فكان هذا التحقيق ،فهيا مع ًا منخر عباب �أوقاتهن.

الر�أي النف�سي
تقول الدكتورة منى ال�صواف-ا�ست�شارية نف�سية:
الفراغ ي�شكل حالة ا�ستثنائية لدى الإن�سان هذه احلالة تدفعه �إىل ملء هذا الوقت �إما باملفيد �أو ال�ضار..
فمدمني االنرتنت مث ًال هم �أنا�س مروا بهذه احلالة ولكنهم خرجوا عن ال�صواب يف تعبئتها�..أما بالن�سبة
للفتيات فيختلف الو�ضع بني كل واحدة منهن بالن�سبة لوقت الفراغ على ح�سب التن�شئة الأ�سرية والوازع
الديني واخللفية الثقافية للطالبة وتخ�ص�صها .فالطالبة التي ن�ش�أت على عدم اال�ستغالل اجليد لوقت
الفراغ فمن الطبيعي �أن جندها تت�سكع �أو تقلب يف هاتفها النقال بال هدف �أو تلج�أ �إىل اخلروج من اجلامعة
بدون �إذن بالرغم من الفر�ص الكثرية لق�ضاء الفراغ داخل اجلامعة.
والفتاة املثقفة والعاقلة هي التي تعرف �أن ذلك الوقت من ذهب فلن تفوته و�ستحافظ عليه لأنه �سينعك�س
عليها.

قراءة وانتظار..

�أم��ا الطالبة �أ�سماء ال�سفياين من ق�سم علم اجتماع فتديل
بدلوها يف املو�ضوع قائلة� :س�ؤالكم وجيه ف�أنا الآن متجهة �إىل
البوابة لإح�ضار الغداء الذي طلبناه من �أحد املطاعم .فلدي
اليوم وق��ت ف��راغ كبري ميتد �إىل � 3ساعات نظرا لالعتذار
املفاجئ م��ن قبل �إح ��دى الأ� �س �ت��اذات ،ف��ارت��أي��ت �أن��ا وبع�ض
الزميالت �أن نطلب غ��داء كحل لقتل الوقت .وع��ن �ساعات
فراغها بني املحا�ضرات و�أين تق�ضيها قالت :عادة �أق�ضيها يف
�إنهاء معامالتي يف البنك� ،أو التجول داخل اجلامعة �أو ح�ضور
االحتفاالت والفعاليات التي تقام بها.
ا�سرتاحة قهوة
�أم��ا الطالبة �سند�س ب��ا م�ع��روف م��ن ق�سم الإح���ص��اء وقد
التقيناها يف �إح��دى �ساحات اجلامعةوهي حتت�سي القهوة
العربية وتتناول احللويات مع بع�ض الفتيات وتقول :كنت قبل
قليل يف حالة ف��راغ .وق��د اتفقت �أن��ا و�صديقاتي بالأم�س �أن

كما التقينا جواهر عادل متخ�ص�صة يف الأدب الإجنليزي يف
حفل �شواء فا�ستقبلتنا بابت�سامة عري�ضة و�أجابتنا قائلة :ال �أحب
�أبد ًا �أن تفوتني �ساعة فراغ دون �أن ا�ستغلها يف (قراءة،م�ساعدة
�أم��ي يف �أعمال املنزل ،ت�صفح مواقع للت�صميم ،ر�سم) �أما
يف اجلامعة فاحلال ال يختلف كثري ًا .فكما ترين �أنا ال �أفوت
االحتفاالت والن�شاطات التي تقام هنا.وترى جواهر �أن �أكرب
خط�أ يرتكبه املرء هو عدم ا�ستغالله لوقت فراغه� ،أو ي�سيء
التعامل معه.

�أما الطالبة �أبرار عو�ض فقد وجدناها منهمكة بالر�سم يف مقر
النادي الفني حيث قالت لنا :مل �أ�ضيع وقتي يف البحث .ذهبت
�إىل مقر النادي الفني وقمت بالت�سجيل فيه .ف�أنا �أع�شق الر�سم
و مت�أثرة جد ًا بفان جوخ ذلك الر�سام املبدع الذي عانى يف
حياته ومل ي�شتهر �إال بعد مماته .وتوا�صل �أبرار :يوفر النادي
الفني جميع ما �أحتاج �إليه من �أدوات ويرتك الباقي لإبداعي.
لقد ر�سمت �إىل الآن  4لوحات اعتزم زيادتها وامل�شاركة بها
يف معر�ض �صنع بيدي ،حيث القت ا�ستح�سان جميع من اطلع
عليها .وتن�صح �أبرار جميع الطالبات الالتي ميتلكن املوهبة
يف الر�سم بامل�سارعة باال�شرتاك يف النادي الفني .لكي يطلقن
العنان لإبداعاتهن وي�صقلن مواهبهن.

�أما نوال املرزوق وهي طالبة بق�سم اللغة العربية فتقول� :أحب
�أن �أ�شرتك يف امل�سابقات التي تقيمها اجلامعة مبا يف ذك
امل�سابقات الأدبية يف ال�شعر والق�صة الق�صرية وامل�سرح .و�أنا
حالي ُا ع�ضو يف �أكرث من نادي يف اجلامعة .وت�ضيف �أنها جتد
فيها كل متعبة حيث جتتمع مع �صديقاتها هناك ونتبادل الآراء
والكتب املفيدة واملعلومات القيمة.

غداء..معامالت..احتفاالت..

فيه وقت فراغي �سوى اخليمة الريا�ضية .و�أع�شق ريا�ضة كرة
ال�سلة و�أجد نف�سي فيها �أكرث من �أي �شئ .وعما �إذا كانت تنوي
تنويع اهتماماتها تقول�:أفكر حالي ًا ب�أن �آخذ بع�ض الدورات
التي تفيدين يف جمال تخ�ص�صي�-إدارة الأعمال -فلقد وجدت
نف�سي �أنني مل �آخذ دورات كافية طوال م�شوار درا�ستي.وتختم
�سماهر بقولها� :أن�صح جميع الفتيات ن�صيحة من القلب((لن
تندمي على �شيء مثل الندم على وقتك ال�ضائع هبا ًء)).

ر�سم وهوايات ..

م�سابقات ونوادي..

�أما �أ�شجان خالد وهي طالبة يف ال�سنة التح�ضريية فتقول :لي�س
لدي وقت فراغ فجدويل الزمني ممتلئ جد ًا ولكن وقت فراغي
الوحيد هو فرتة انتظاري لوالدي حتى ي�أخذين .هناك �أتعمد
جلب كتاب معي من املنزل �أو �أ�ستعريه من مكتبة اجلامعة حتى
ال ي�ضيع وقت انتظاري �سدى ،ف�أقر�أ وال �أح�س بوقت االنتظار.

م�����ش��ارك��ات

تبادل الأحاديث..
نحتفل باثنتني من �صديقاتنا مبنا�سبة �إجنابهن ،وهانحن
الآن نعي�ش جو االحتفال الرائع� .أما عن عادتها يف ق�ضاء وقت
الفراغ بني املحا�ضرات فقالت :بالن�سبة لوقت فراغي ف�أق�ضيه
غالب ُا يف املكتبة املركزية �إما لالطالع �أو حلل التكاليف ،وكل
�شهر جنتمع �أنا و�صاحباتي على القهوة العربية واحللويات.
وترى �سند�س �أن الوقت كال�سيف ويجب �أن ن�ستغله ا�ستغال ًال

جيد ًا على جميع الأ�صعدة �سواء �أكانت ثقافية �أو اجتماعية
حتى ال نندم فيما بعد.
كرة ال�سلة ..وترفيه
�أم��ا الطالبة �سماهر القر�شي فقد التقيناها �أم��ام اخليمة
الريا�ضية وكلها حما�س ون�شاط تقول :ال �أعرف مكانا �أق�ضي

�أما مروج العتيبي وهي طالبة بق�سم الإع�لام فتقول� :أق�ضي
الوقت الب�سيط بني املحا�ضرات يف تبادل الأحاديث والتعليقات
مع الزميالت حول ما در�سناه وجنتمع دائم ًا يف الكافيرتيا
و�أتابع �أحيانا قطار ال�صحافة الذي ت�شارك فيه زميالتي يف
ق�سم الإعالم فهو يحوي مو�ضوعات ذات فائدة كبرية وطرائف
م�ضحكة وكاريكاتريات وكل ما نطلبه .وهو يتغري كل �أ�سبوع
مبو�ضوعات جديدة وت�صاميم مبهرة.

وم�ضـــات
مناذج م�ضيئة...
يف حلظة فراغ...اكت�شف نيوتن قانون اجلاذبية..يف حلظة فراغ ...كتبت ربة
املنزل(�ستيفاين ماير)روايتها الأوىل(ال�شفق) التي بيع منها45مليون ن�سخة
حول العامل..يف حلظة فراغ ..قام العالمة ابن اجلوزي بت�أليف �أجمل كتبه..
يف حلظة فراغ ..كتب املتنبي �أجمل ق�صائده*..يف حلظة فراغ ..ر�سم ليناردوا
دافن�شي �أجمل لوحاته ..يف حلظة فراغ...وفراغ..وفراغ..ما �أحوجنا �إىل
جملد يحوي جميع الإجنازات التي متت يف تلك اللحظة..
مناذج مظلمة..
يف حلظة فراغ..هجا احلطيئة �أمه  ..يف حلظة فراغ..فكروا يف رمي القنبلة

النووية على هريو�شيما..يف حلظة ف��راغ ..قرر(�س) �أن (يفحط) يف �أحد
ال�شوارع ..يف حلظة فراغ...تناول (�ص) �أول جرعة خمدرة ..ما �أحوجنا �أي�ض ًا
�إىل جملدات حتوي من انزلقوا يف تلك اللحظة �إىل احل�ضي�ض
وختام ًا ..ه�ؤالء هن طالبات جامعة امللك عبد العزيز..منهن من ا�ستغلت وقتها
يف املفيد ومنهن من تركته يهرب بال عودة..هنا تكمن امل�شكلة (الفراغ) وهنا
يكمن احلل(�شغله مبا يفيد) وال منلك �أن نقول يف النهاية �إال� :صدقت يا �أبا
العتاهية:
( �إن ال�������ش���ب���اب وال������ف������راغ واجل������دة
م����ف���������س����دة ل����ل����م����رء �أي م���ف�������س���دة)

�إع������ل������ان

ال�سب ــت 1431/04/18هـ

اللغة العربية :
ً
ً
�أي�سر اللغات ً
وتعليما
وتعلما
نطقا
اختيار الطالب :عبد الرحمن علي احلازمي – ق�سم اللغة
العربية

الزمان �إىل �أن يرث اهلل عز وجل الأر���ض َومنْ عليها قال َّ
قائل
جل ِمن ٍ
�سبحانه�( :إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون).

ال يخفى عليكم �أهمية اللغة العربية التي نزل بها القر�آن الكرمي ،فهي لغة
عظيمة� ،شرفها القر�آن ،وهي لغة العبادة ،ولغة احلديث ال�شريف حتدث
به نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه الكرام ر�ضي اهلل عنهم،
و�إليها تهفو نف�س كل م�سلم يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،فهي لغة امل�سلمني
كافة ،وهي لغة التوا�صل والتخاطب بني �أهلها ،وقد قيل فيها:

وق��ال الإم��ام ابن كثري رحمه اهلل عند تف�سري قول اهلل عز وجل � (:إنا
أف�صح اللغات
�أنزلناه قر�آن ًا عربي ًا لعلكم تعقلون) وذلك لأن لغ َة العرب � ُ
و�أبي ُنها و�أو�س ُعها ،و�أك�ث ُره��ا ت�أدي ًة للمعاين التي تقوم بالنفو�س؛ فلهذا
� َ
أنزل �أ�شرف الكتب ب�أ�شرف اللغات ،على �أ�شرف الر�سل ،ب�سفارة �أ�شرف
املالئكة ،وكان ذلك يف �أ�شرف بقاع الأر�ض ،وكان نزوله يف �أ�شرف �شهور
ال�سنة وهو رم�ضان.

�اع � � �ن� � ��ا
ل � � � �غ � � � � ٌة �إذا وق� � � � �ع � � � � ْ�ت ع � � �ل� � ��ى �أ� � � �س � � �م� � � ِ
ك� � � � ��ان� � � � � ْ�ت ل� � � �ن � � ��ا ب� � � � � � � � � ��رد ًا ع� � � �ل � � ��ى الأك � � � � � �ب� � � � � ��ا ِد
� � � �س � � �ت � � �ظ� � ��ل راب� � � � � � �ط� � � � � � � ًة ت�� � � � � � ��ؤ ِّل� � � � � � � ُ�ف ب � �ي � �ن � �ن � �ـ� ��ا
ف� � � �ه � � ��ي ال� � � � � � ��رج� � � � � � ��ا ُء ل � � � �ن� � � ��اط� � � � ٍ�ق ب� � ��ال � � �� � � �ض� � ��ا ِد
فاللغة العربية �أر�سخ اللغات ثبات ًا وبيان ًا ،مل تتغري بالغتها وف�صاحتها
منذ قدمي الزمان �إىل يومنا هذا ،حفظها اهلل لنا بحفظ القر�آن على مر

التم�س لأخيك ً
عذرا !!!
اختيار الطالبة:نورة املرزوقي -ق�سم الإعالم
حثنا ديننا الإ�سالمي التحلي بخري اخل�صال و�أف�ضلها،
و من �أبرز تلك اخل�صال ح�سن الظن بالنا�س ،ويتجلى
ذلك يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إياكم والظن)،
وتت�ضمن داللة ال�سياق هنا مفهوم ال�صرب على �أذى
امل�س بكرامة
النا�س لأن �سوء الظن الذي ي��ؤدي �إىل ّ
النا�س بغري حق من �شرور النف�س ومن عمل ال�شيطان،
وقال اهلل �سبحانه وتعاىل( :يا �أيها الذين �آمنوا اجتنبوا
كثريا من الظن �إن بع�ض الظن �إثم) ،والظن يقف يف
املنت�صف بني النفي والإثبات ،لذلك ف�إن ح�سن الظن
هو نزع الغ ّل من قلوب النا�س ،وقد ن ّبه الإ�سالم �إىل
عدم ال�شقّ على القلوب و�أن يبقى الظاهر هو احل ّد
امل�سموح به ،و�أن يحمل عمل امل�سلم على ح�سن الظن،
فحينما نحكم على فرد من الأفراد �أو �أمر من الأمور،
علينا الت�أكد والتثبت من �صحة الأدلة والرباهني قبل
اتخاذ احلكم �أو القرار ،ولن�أخذ مببد�أ اطلب لأخيك
عذر ًا ،ف�إن مل جتد له عذر ًا فالتم�سه له ثم تبني عليه
ما ي�ساعدك على ح�سن الظن به.

ٌ
بع�ض من �أ�سباب نق�ص
الإميان
�إعداد الطالبة� :سمر املراحمي-ق�سم الإعالم
نق�ص الإميان لي�س جمرد �أمر عار�ض بل هناك م�سببات
ت���ؤدي �إىل انخفا�ض ن�سبته يف القلب ،ول��ذل��ك عالقة
وطيدة بجملة من الأمور التي حتتم بح�صولها الو�صول
�إىل هذه النتيجة ال�سلبية ،والتي ت�ؤدي بدورها �إىل موت
القلب وفناء حب الذكر فيه ،وميكن �إجمال تلك الأمور �أو
امل�سببات يف ما يلي:
الإعرا�ض عن التفكر يف �آيات اهلل الكونية ،فكلما �أعر�ض
الإن�سان عن التفكر يف خملوقات اهلل �أ�صبح قلبه مهجورا
ال خري فيه.
الإعرا�ض عن معرفة �أ�سماء اهلل و�صفاته من �أ�سباب
نق�صان الإميان ،ومن ثم ق�سوة القلب ،فمن �أعظم �أ�سباب
ق�سوة القلب الإعرا�ض عن معرفة �أ�سماء اهلل و�صفاته.
قلة الطاعات من �أ�سباب نق�صان الإميان لأن الطاعات
�إذا كانت قليلة فاعلم �أن هذا �إنذار لك و�أنك يف خطر،
لأن الطاعات كلما قلت كلما �أ�صبح الإن�سان �ضعيف الهمة
و�ضعيف القدرة على الإتيان مبا يقربه �إىل اهلل.
كرثة املعا�صي هي نتيجة مرتتبة عن قلة الطاعات ،لأن
الإن�سان كلما قلت طاعاته و�سننه ونوافله كلما �أ�صبح قريب ًا
من فعل املعا�صي وكلما �أ�صبح عر�ضة ملكائد ال�شيطان.

�إن اللغة العربية من �أي�سر اللغات نط ًقا وتعل ًما وتعلي ًما ،وال�شاهد على ذلك
القر�آن الكرمي الذي نزل بها ،وجاء فيه قول ربنا تبارك تعاىل} :ولقد
ي�سرنا القر�آن للذكر فهل من مدكر{ .والقر�آن عربي ،و�إذا كان القر�آن
مي�سر ًا للذكر ،فهذا يعني �أن اللغة العربية التي نزل بها مي�سرة �أي�ض ًا ،فقد
�أتقنها غري العرب حتى �أ�صبحوا علماءها ومراجعها الكبار.
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�أهمية اللغة العربية
اختيار الطالب :عبد اهلل عو�ض القرين-
ق�سم اللغة العربية
تعد اللغة العربية �أقدم اللغات احلية على وجه
الأر���ض ،وهي بال �شك �إح��دى �أق��دم اللغات يف
العامل ،فعمرها يزيد عن �ألف و�ستمائة �سنة �أو
�أكرث ،وقد تكفّل اهلل �سبحانه وتعاىل بحفظ هذه
اللغة حتى يرث اهلل الأر�ض ومن عليها ،كونها لغة
القر�آن الكرمي ،قال تعاىل }�إنا نحن نزلنا الذكر
و �إنا له حلافظون{ ،و منذ ع�صور الإ�سالم الأوىل
انت�شرت اللغة العربية يف معظم �أرجاء املعمورة،
وبلغت ما بلغه الإ�سالم من ات�ساع وانت�شار يف
العامل ،وارتبطت بحياة امل�سلمني ف�أ�صبحت لغة
العلم والأدب وال�سيا�سة و احل�ضارة ف�ض ًال عن
كونها لغة الدين والعبادة.
ل�ق��د ا�ستطاعت ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة �أن ت�ستوعب
احل���ض��ارات املختلفة ،العربية ،والفار�سية،

واليونانية ،والهندية ،املعا�صرة لها يف ذلك
الوقت ،و �أن جتعل منها ح�ضارة واحدة� ،إن�سانية
ال��ر�ؤي��ة ،وذل��ك لأول م� ّرة يف التاريخ ،ففي ظل
القر�آن الكرمي �أ�صبحت اللغة العربية لغة عاملية،
واللغة الأم لبالد كثرية.
�واح عدّة؛
�إن �أهمية اللغة العربية تنبع م��ن ن� ٍ
�أه�م�ه��ا :ارتباطها ال��وث�ي��ق ب��ال��دي��ن الإ�سالمي
والقر�آن الكرمي ،فقد ا�صطفى اهلل هذه اللغة من
بني لغات العامل لتكون لغة كتابه العظيم ولتنزل
بها الر�سالة اخلامتة ،ويتمثل ذلك يف قوله تعاىل:
{�إنا �أنزلناه قر�آنا عربيا لعلكم تعقلون} ،و من
ه��ذا املنطلق ن��درك عميق ال�صلة بني العربية
و الإ��س�لام ،كما جند تلك العالقة على ل�سان
العديد من العلماء ومنهم ابن تيمية حني قال:
(معلوم �أن تعلم العربية و تعليم العربية ٌ
فر�ض
على الكفاية).
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حكــم مـــن �أقـــوال العلمـــاء
�إعداد الطالب :يحيى �سعد ال�شمراين  -ق�سم اللغة العربية
قال ال�شافعي� :أ�صل العلم التثبيت وثمرته ال�سالمة و�أ�صل ال��ورع والقناعة وثمرته
الراحة و�أ�صل ال�صرب احلزم وثمرته الظفر و�أ�صل العمل التوفيق وثمرته النجاح وغاية
كل �أمر ال�صدق
وقال �أبو احل�سن املاوردي ( 1058ميالدية) وهو �أكرب ق�ضاة �آخر الدولة العبا�سية،
و�صاحب الت�صانيف الكثرية النافعة ،والفقيه احلافظ ،و�أحد �أكرب فقهاء ال�شافعية
والذي �أ ّلف يف فقه ال�شافعية مو�سوعته ال�ضخمة يف �أكرث من ع�شرين جز ًءا وا�صف ًا
اجلاهل قدر العلم( :قلما جتد بالعلم معجب ًا ومبا �أدركه مفتخر ًا �إال من كان فيه مق ًال
ومق�صر ًا ،لأنه قد يجهل قدره ،ويح�سب �أنه قد نال بالدخول فيه �أكرثه .و�أما من كان
فيه متوجها ومنه م�ستكرثا ،فهو يعلم من بعد غايته وعجزه عن �إدراك نهايته ما ي�صده
عن العجب به).
وقال �أبو عمرو بن العالء املازين الب�صري (154 -70هـ) وهو �أحد القراء ال�سبعة،
مقارن ًا بني جيلني ( :ما نحن فيمن م�ضى �إال كبقل يف �أ�صول نخل طوال).

العقــل ال�سليــم فــي اجل�ســم ال�سليـم
اختيار الطالب  :ع�ب��داهلل البقمي -
ق�سم الإعالم
ُيع ُّد ال�شباب �أغلى ما متتلكه الأمم من
ثروات عرب تطور التاريخ الب�شري ،والقوة
امل�ؤثرة والفعالة يف �سبيل حتقيق التنمية
احلقيقية وامل�ستدامة يف �أي جمتمع من
املجتمعات ،لذا �أ�صبح ال�شباب ي�شكلون
حا�ضر وم�ستقبل و�أم��ل �أيّ �أم��ة ،وت�أتي
العناية بال�شباب ورعايتهم يف مقدمة
الأولويات يف �أجندات �أي دولة تخطط
مل�ستقبل �أبنائها ،وحتافظ على مكانتها
بني الدول وال�شعوب املختلفة.
ل �ق��د �أ� �ص �ب��ح ال �ت �ف �ك�ير يف ا�ستيعاب
الطاقات ال�شبابية من خالل م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،ورعاية طاقتهم ،وتنمية
و�صقل مهاراتهم وقدراتهم ،م�س�ؤولية
اجل�م�ي��ع ب��داي��ة م��ن ال��دول��ة واملجتمع
وم�ؤ�س�ساته املختلفة ،ف�ض ًال عن الأ�سرة
التي متثل نواة �صنع ال�شباب الناجح،
ومن الأهمية الت�أكيد على خطورة عدم
توجيه وت��وظ�ي��ف ال�ط��اق��ات اجل�سدية
والفكرية والنف�سية لل�شباب ،والتي قد
تتحول �إىل عمليات ه��دم وتخريب يف
املجتمع ،وتنعك�س �سلبي ًا على الفرد
نف�سه.
وت���درك ال���دول �أه�م�ي��ة �إن �� �ش��اء وزارة
لل�شباب ،تُعنى بق�ضاياهم و�ش�ؤونهم
املختلفة ،وتوجه طاقاتهم ،حيث تت�سم

م��رح�ل��ة ال���ش�ب��اب ب��احل �ي��وي��ة ،والقوة
اجل���س��دي��ة ،ل��ذا ف� ��إن تنمية الثقافة
الريا�ضية م�س�ألة �أ�سا�سية عند ال�شباب،
من خالل فتح الدولة للنوادي الريا�ضية،
واملالعب ،وامل�سابح ،و�ساحات ال�سباق،
و�إقامة امل�سابقات الريا�ضية.
وي ��أت��ي دور العقل يف ح�سن ا�ستثمار
ال �ط��اق��ات والإم �ك��ان �ي��ات اجل�سمانية
والبدنية لل�شباب ،فتنمية القدرات
العقلية ال تقل �أه�م�ي��ة ع��ن القدرات
البدنية ،لأنها تقود �إىل ح�سن توظيف
ال �ق��درات البدنية لل�شباب ،وال �شك
�أن اللياقة البدنية ت�ؤثر على القدرات
العقلية لل�شباب وت�ساعدهم على التفوق
الدرا�سي.
وقد �أظهرت درا�سات كثرية �أن الأفراد
ال��ذي��ن مي��ار��س��ون الريا�ضة ي�سجلون
درجات عالية يف االختبارات الفكرية،
وتنخف�ض هذه الدرجات عندما يتوقفون
عن التدريب .فالريا�ضة تقوي الذهن
وحت��اف��ظ ع�ل��ى ال�ت��دف��ق ال�سليم للدم
والأك�سجني يف ج�سم الإن�سان ،بالإ�ضافة
�إىل حت�سني الوظائف الإدراكية خا�صة
لكبار ال�سن .لذلك ن�ستطيع �أن نتحقق
م��ن مقولة العقل ال�سليم يف اجل�سم
ال�سليم ب�أنها �صحيحة .

�إذا عرفت �شيئ ًا غابت عنك �أ�شياء ...
هل تعلم �أن ...

•ال �ب �� �ص��ل احل �ل��و ك ��ان الفاكهة
املف�ضلة عند قدماء الرومان ·
•الفيل يبكي عندما يكون حزينا ·ً
•احل�صان ميوت �إذا قطع ذيله ·
•اجلبل الأ�صفر يقع يف ا�سبانيا ·
•اجلبل الأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
·
•عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا
ا�سم لوي�س  18ملك ًا·
•�أ�سرع الطيور التي ال تطري هي
النعامة ·
•ال�سلحفاة ه��ي احل �ي��وان الذي
يحفظ عظمه يف حلمه·
•احلمى هي ال�سبب الرئي�سي يف
وفاة اال�سكندر املقدوين ·
•م��و��س��ول�ي�ن��ي ه ��و ق��ائ��د ال �ث��ورة
ال�صينية·
•الفاطميني ينت�سبون �إىل فاطمة

الزهراء ·
•اال�سم ال�شعبي لكوكب الزهراء
جنمة امل�ساء ·
ً
•�أكرث الذرات �شيوعا يف الطبيعة
ذرات الهيدروجني ·
•املعلقات �سميت بهذا اال�سم النها
تعلق على جدران الكعبة ·
•�أول م�ع��ارك ال�ع��رب ال�بري��ة هي
م�ؤتة ذات ال�صواري ·
•ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا
اال�سم لأنها تدوم خم�سني يوم ًا ·
•ال�صالة يف بيت املقد�س تعادل
خم�سني �صالة ·
•البحرين ه��ي ال��دول��ة الوحيدة
التي ال يوجد لها حدود برية ·
•�أول دبابة يف العامل كانت موجودة
يف بريطانيا

ال��ث��ق��اف��ي��ة

(خمتارات لغوية )

لغــة القــر�آن الكريــم � ..إعجــاز الداللــة وروعـــة املعنـــى
اختيار الطالب :عبد اهلل القرين -ق�سم اللغة العربية
تت�ضمن �آيات كتاب اهلل تعاىل �أ�ساليب التفنن يف تكرار
الألفاظ وذك��ر الأخبار وتقرير الأح�ك��ام ،فمن �أمثلة
الألفاظ قوله �سبحانه( :وملا جاءت ر�سلنا لوطا �سيء
بهم) ،وقوله عز وج��ل( :ومل��ا �أن ج��اءت ر�سلنا لوطا
�سيء بهم) ،ويف الأخبار جند قوله �سبحانه( :قال رب
ان�صرين مبا كذبون) ،وقوله تعاىل( :قال رب ان�صرين
على القوم املف�سدين) ،ويف باب الأحكام جند قوله
�سبحانه تعاىل( :وال تقتلوا �أوالدك��م من �إم�لاق نحن
نرزقكم و�إياهم) ،وقوله �سبحانه “( :ال تقتلوا �أوالدكم
خ�شية �إمالق نحن نرزقهم و�إياكم).
وتزخر �آيات القر�آن الكرمي بعدد من الألفاظ الرائعة
املعنى ففي قوله �سبحانه خماطب ًا نبيه ب�صدد املوقف
من �أهل النفاق( :فال تعجبك �أموالهم وال �أوالدهم �إمنا
يريد اهلل ليعذبهم بها يف احلياة الدنيا وتزهق �أنف�سهم
وهم كافرون) ،وتتجلى روعة املعنى يف قوله تعاىل( :وال
تعجبك �أموالهم و�أوالده��م �إمنا يريد اهلل �أن يعذبهم
بها يف الدنيا وتزهق �أنف�سهم وهم كافرون)
وق��د ي�ق��ول ق��ائ��ل مل ��اذا ال�ت�ك��رار يف ال �ق��ر�آن،
واجلواب يت�ضح يف الآيتني ال�سابقتني من
�أنه ملا كان اال�شتغال بالأموال والأوالد
من �أحب الأ�شياء �إىل النا�س،
اقت�ضى ذل��ك التحذير
م �ن �ه��م ب �ي�ن حني
و�آخر ،وهذا
�شبيه

بتكرار رغبة امل��ؤم��ن يف املغفرة� ،إذ ملا كانت رغبته
�شديدة يف ذلك ،ك ّرر اهلل �سبحانه قوله�( :إن اهلل ال
يغفر �أن ي�شرك به ويغفر ما دون ذل��ك ملن ي�شاء)،
يف مو�ضعني م��ن ��س��ورة الن�ساء ،وم��ع �أن التكرار يف
املو�ضعني كان الغر�ض منه الت�أكيد� ،إال �أن الفرق بينهما
هو �أن التكرار يف �آيتي التوبة الق�صد منه التحذير من
االجنرار وراء �شهوتي املال والبنني ،يف حني �أن التكرار
يف �آيتي الن�ساء الق�صد منه املبالغة يف تب�شري امل�ؤمنني
باملغفرة ،فالغر�ض من التكرار هنا هو تقرير ما نزل
له وت�أكيده و�إرادة �أن يكون حا�ضر ًا يف ذهن املخاطب
دوم ًا حتى ال ين�ساه وال ي�سهو عنه و�أن يعتقد �أن العمل
به مهم ،ومما يجب �أن ُيحذر منه اال�شتغال بالأموال
والأوالد لأنهم �أ�ش ّد الأ�شياء جذب ًا للقلوب واخلواطر.

�أموالهم ،حيث مل ينتفعوا بها ،فلما كان ذكر الأوالد
تكملة ،كان �شبيه ًا بالأمر امل�ستقل ،ف�أعيد حرف النفي
يف عطفه ،بخالف املقام يف الآي��ة الثانية ،حيث ذكر
الأم��وال والأوالد معا ،مق�صود منه تقليل �ش�أنهما يف
نظر امل�سلمني ،ملا لهما يف كثري من الأحيان من ت�أثري
على �سلوك امل�ؤمنني ،وثمة وجه �آخر ،وهو �أن ذكر «ال»
م�شعر بالنهي عن الإعجاب بكل من الأم��وال والأوالد
على انفراد ،ويت�ضمن ذلك النهي عن املجموع ،وعدم
ذكرها م�شعر بالنهي عن الإعجاب باملجموع ،ويت�ضمن
ذلك النهي عن الإعجاب بكل واحد على انفراد ،فدلت
الآي�ت��ان على النهي عن الإع�ج��اب ب��الأم��وال والأوالد،
جمتمعني ومنفردين.

خالفت الآيتان �إحداهما الأخرى يف الألفاظ من �أربعة
وجوه ،ميكن �ضبطها يف مفا�صل على النحو التايل؛-
جاء العطف يف �أول الآية الأوىل بالفاء «فال تعجبك»،
والأخ��رى ُعطفت بالواو «وال تعجبك» ،ووجه ذلك �أن
الآية الأوىل على �صلة بالآية التي قبلها ،وهي قوله «وال
ينفقون �إال وهم كارهون» ،فبعد �أن و�صف اهلل املنافقني
بكونهم كارهني للإنفاق ،لإعجابهم بكرثة الأموال،
ج��اءت الآي��ة التالية ناهية ع��ن الإع �ج��اب ،فتنا�سب
الربط بينهما بالفاء التي تفيد التعقيب والرتتيب� ،أما
يف الآية الثانية ،فجاء العطف بالواو لأنه عطف نهي
على نهي� ،إذ الآية ال�سابقة تنهى عن ال�صالة عليهم
«وال ت�صل على �أحد منهم مات �أبدا وال تقم على قربه»،
وهذه تنهى عن الإعجاب ب�أموالهم و�أوالده��م ،فكان
املنا�سب العطف بالواو التي تفيد جمرد اجلمع.

قال اهلل تعاىل يف الآية الأوىل (�إمنا يريد اهلل ليعذبهم)
ب�إثبات «ال�لام» ،وحذف «�أن» ،بينما قال �سبحانه يف
الآية الثانية (�إمنا يريد اهلل �أن يعذبهم) ،ب�إثبات «�أن»
وح��ذف ال�لام ،ووج��ه ذلك �أن حذف حرف اجلر مع
«�أن» كثري ،وتقدير «�أن» بعد الالم كثري ،ومن حما�سن
الت�أكيد االختالف يف اللفظ ،وقد اجتمع اال�ستعماالن
يف قوله تعاىل( :يريد اهلل ليبني لكم) وقوله عز وجل:
(واهلل يريد �أن يتوب عليكم).

يف الآية الأوىل ُعطف الأوالد على الأموال ب�إعادة حرف
النفي “ال”؛ (فال تعجبك �أموالهم وال �أوالدهم)� ،أما
الآية الثانية فجاء العطف فيها من غري �إعادة
ح��رف ال�ن�ف��ي؛ (وال تعجبك �أموالهم
و�أوالده� ��م) ،ووج��ه ذل��ك �أن ذكر
الأوالد يف الآي��ة الأوىل جاء
تبع ًا ملجرد التكملة� ،إذ
املقام مقام ذم

قراءة يف كتاب ..

(يف الأدب والفكر)
لعبد الوهاب امل�سريي
اختيار الطالب� :أحمد طابعجي -ق�سم الإعالم
ي�ضم ه��ذا الكتاب جمموعة من الدرا�سات الأدبية
املتنوعة على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون بل واملنهج،
تنتظم يف بوتقة واح ��دة ،فجميعها يتناول ق�ضايا
فكرية متنوعة ،كما �أنها جميع ًا تلتزم بعدم �إطالق �أي
تعميمات نقدية دون قراءة متمعنة يف الن�صو�ص ودون
جتريد النموذج الإدراكي الكامن يف كل جزئيات الن�ص
وتفا�صيله ،ثم حتويله �إىل منوذج حتليلي ي�ستخدم يف
قراءة هذا الن�ص يف كليته وتكامله .وقد ا�ستخدمت
�آليات عديدة لتحقيق هذا الهدف من �أمثلتها( :التحليل
الفل�سفي ،درا�سة اخللفية التاريخية ،التحليل الطبقي،
التحليل البنيوي) ولكن من �أهمها ا�ستخدام ال�صورة
املجازية .وقد �صنفت الدرا�سات على �أ�سا�س املو�ضوع
الأ�سا�سي املتواتر الكامن وهو قريب ال�صلة مبفهوم
ال�ن�م��وذج .وي�ت�ن��اول الكتاب �إ�شكاليات خمتلفة من
بينها كيفية ا�ستجابة بع�ض الأدباء يف ال�شرق والغرب
لق�ضية حتديث املجتمع وع�لاق��ة الأدب بال�سيا�سة
وبال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،والإ�شكاليات الفل�سفية
التي يواجهها الأدباء الأمريكيون يف هذا الباب.كتاب
ي�ستحق القراءة وهو �صادر عن دار ال�شروق الدولية
عام 2007م

قال اهلل تعاىل يف الآي��ة الأوىل (يف احلياة الدنيا)،
ف�أثبت لفظ «احلياة» ،وقال يف الآية الثانية «يف الدنيا»،
ف�أ�سقط لفظ «احلياة» ،و�إثباته يف الآية الأوىل جاء على
الأ�صل� ،إذ هم �أحياء على احلقيقة ،ي�أكلون وي�شربون،
وحذفه يف الآية الثانية تنبيه ًا على خ�سة الدنيا و�أنها ال
ت�ستحق �أن ت�سمى حياة ،و�أن حياتهم بال حياة ،وهذا
ي�شري �إىل �أن�ه��م يف منـزلة الأم���وات ،وال �سيما حني
َت َقدَّمها ذكر موت املنافقني ،فنا�سب �أن ال ت�سمى حياة،
وميكن �أن يقال �إن الآية الأوىل ذكرت حالة �أموالهم يف
حياتهم ،فكان ثمة حاجة �إىل ذكر «احلياة»� ،أما الآية
الثانية فقد ذكرت حالة �أموالهم بعد مماتهم ،لقوله
�سبحانه( :وال ت�صل على �أحد منهم مات �أبد ًا) ،فقد
�صاروا �إىل حياة �أخرى وانقطعت حياتهم الدنيا ،ومن
ثم كان من املنا�سب عدم ذكرها.
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ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت بني ال�سلبيات والإيجابيات

طالب الإعالم يجمعون على �أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
الدكت��ور �سع��ود كات��ب  :طال��ب الإع�لام مطال��ب با�ستخ��دام التكنولوجي��ا احلديث��ة
حتقيق الطالب� :أحمد �سفر اللقماين -ق�سم الإعالم
�شهدت �شبكة االنرتنت تطوراً ملحوظ ًا خالل العقد الأخري من القرن
املا�ضي وحتى اليوم ،وباتت ت�شكل م�صدراً ال ين�ضب من املعلومات
والأخ��ب��ار وف��روع املعرفة املختلفة ،و�أ�صبحت �إمكانيات التفاعل
والتوا�صل الفوري وامل�ساحة غري املحدودة وانخفا�ض التكاليف �أداوت

جذابة للنا�شرين والفئات املختلفة يف املجتمع ال�ستخدامها كو�سيلة

ن�شر وات�صال تفاعلية يف تخ�ص�صات وجماالت متعددة �سواء �سيا�سية �أو

اقت�صادية ترويجية �أو اجتماعية وتعليمية.

د وتتعدد جماالت توظيف �شبكة االنرتنت ما بني االقت�صادي والإعالين

واالجتماعي ،حيث ت�ساعد القائمني على هذه احلمالت الت�سويقية يف
حتقيق �أهداف حمالتهم بطريقة �سهلة ورخي�صة و�سريعة ،تتميز عن
�أي و�سيلة �إعالمية �أخرى بالتفاعلية وال�سرعة يف انت�شار برنامج احلملة،

وحتقيق �أهدافها.

وفيما يتعلق با�ستخدامات ال�شباب ال�سعودي
ل�شبكة االنرتنت ،تفيد الإح�صائيات ال�صادرة
عن هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات بنمو عدد
م�ستخدمي االنرتنت يف اململكة من مليون يف عام
2001م �إىل حوايل  9.8ماليني م�ستخدم بنهاية
عام 2009م ،مبتو�سط منو �سنوي يقدر بحوايل
 ،%33وت�ق��در ن�سبة انت�شار االن�ترن��ت بحوايل
 %38.3بني ال�سكان.
وتتعدد ا�ستخدامات ط�لاب اجلامعة ل�شبكة
االنرتنت ما بني الدخول �إىل مواقع اجلامعات
التي يدر�سون بها ،لت�سجيل موادهم ،واحل�صول
على اجل ��داول الدرا�سية والتقومي الدرا�سي،
و�أي�ضا نتائج االختبارات ،بالإ�ضافة �إىل الت�صفح
والإطالع على �أخبار ال�صحف واملجالت واملواقع
الإخبارية واملنتديات االلكرتونية ،وا�ستخدام
الربيد االلكرتوين وال�شبكات االجتماعية مثل
 ،Facebookو MyspaceوTwitter
و  Youtubeللتوا�صل مع الأ�صدقاء وتبادل
الآراء والأف�ك��ار ،ووقوف ًا على �أهمية ا�ستخدام
الإن�ترن��ت من قبل ط�لاب اجلامعة ك��ان لن�شرة
�أخ�ب��ار اجلامعة لقاء بعدد من الطالب حيث
تعددت الآراء حول اال�ستخدام الإيجابي وال�سلبي
للإنرتنت ،فجرت اللقاءات على النحو التايل:
يف البداية يقول الطالب �سلطان �أحمد قا�سم من
ق�سم الإعالم �أنه يق�ضي ربع وقته اليومي مبحر ًا
يف عامل الإنرتنت للت�صفح والإطالع على خمتلف
امل�ع�ل��وم��ات والأخ��ب��ار ال�ت��ي حتظى باهتمامه،
وي��رى �أن احلرية التي يوفرها االنرتنت ال يتم
ا�ستخدامها بطريقة �صحيحة ،ويختلف الأمر
من �شخ�ص ل�شخ�ص ،فهناك من ي�ستخدم هذه
التقنية يف �صاحله وي�ستفيد منها �أف�ضل ا�ستفادة،
و�آخر ي�سيء ا�ستخدامها يف ما ال ير�ضي اهلل عز
وجل ،وال يتما�شى مع خلقه الإ�سالمي ،وهذا ما
مل�سته من خالل تواجدي على ال�شبكة.
التعرف على م�صدر املعلومة �أهم منها
�أم ��ا ال�ط��ال��ب ع�ب��دال�ع��زي��ز ع �ب��داهلل م��ن ق�سم
الإعالم  ،فيقول �أن التعرف على م�صدر املعلومة
مهم للغاية قبل نقل �أي معلومة وهذا يحد من

الطــالب �سلطــان قــا�سم :احلــريــة التي يوفــرهــا
االنرتنت ال يتـم ا�ستخــدامهــا بطــريقــة �صحيحــة

الطــالب عبــد العزيز عبد اللـه:
التعــرف علــى م�صــدر املعلـومــة مهــم للغــايــة

انت�شار ال�شائعات التي تن�شر وتتبادل على �شبكة
االنرتنت ،بينما ي�شري الطالب وليد �أمني الدين
من ق�سم الإعالم �إىل �أن بع�ض املواقع التي تتمتع
بدرجة م�صداقية كبرية لدى زائريها ال حتتاج
�إىل التحقق من م�صدر معلوماتها ،ويرجع ذلك
�إىل الثقة وامل�صداقية التي اكت�سبتها من قبل
زوارها .

غري الأخ�لاق�ي��ة ،فمع تطور ال�برام��ج املخرتقة
للربوك�سي ال �أح��د ي�ستطيع �أن مينع �شخ�ص
حم��دد م��ن ال��دخ��ول ،فالتكنولوجيا جعلت كل
�شيء متاح ،ولذلك يجب علينا كمجتمع �أن نبد�أ
ب�أ�سلوب �آخر كـالن�صح والإر��ش��اد ،عرب ر�سائل
الربيد االلكرتوين واملنتديات والتي بد�أت تنت�شر
ب�شكل وا�ضح .

امل��ادة ،ويتناول مناق�شات املحا�ضرات املا�ضية
والقادمة ،وتوجد املحا�ضرات ح�سب التواريخ
على لوحة النقا�ش اخلا�صة بال�صف االفرتا�ضي،
والتقارير التي يعدها الطالب ،وعليها يتم و�ضع
املو�ضوعات واملقاالت .و�أخ�ير ًا نحن جميع ًا يف
قاعة ال�صف االفرتا�ضي طلبة علم يف جمموعة
نقا�ش مفتوح..

و�أ�شار الطالب حممد يغمور من ق�سم الإعالم
�إىل �أن الإنرتنت يحمل الكثري بني جنباته فكل
�شخ�ص �سيجد مبتغاه ،فالذي يبحث عن اجلانب
الريا�ضي �سيجد ما ي�شبع رغبته ،والباحث عن
اجلانب الديني �سيجد كما هائ ًال من املعلومات
الدينية ،وكل �شخ�ص �سيجد يف الإنرتنت رغباته
واهتماماته ،ول�ل�أ��س��ف ه�ن��اك م��ن يبحث عن
�أمور �أخرى ،لذلك �أنا �أ�ؤيد فكرة حجب املواقع

ر�أي متخ�ص�ص

كما ي�شري الدكتور �سعود كاتب �إىل التفاعل القوي
على موقع ال�صف االف�ترا��ض��ي بالفي�س بوك،
حيث ي�سهم الكثري من الطالب بامل�شاركة من
خالل ن�شر املقاالت �أو لقطات الفيديو والتعليق
عليها� ،أي �� �ض � ًا ي��وج��د تفاعل ب�ين الإعالميني
واملثقفني املوجودين على ال�صف االفرتا�ضي �أو
على جمموعات �أخرى ،حيث هناك ما يزيد عن
� 2000إعالمي م�شرتك ،و�أ�صبح ب�إمكان الطالب
التفاعل مع الإعالميني واملثقفني .فالآن جمال
الإع�لام تغري بدرجة كبرية ،و�إذا مل ي�ستطيع
طالب الإع�لام مواكبة هذا التطور ف�أعتقد �أنه
�سيكون متخلف ًا ع��ن ال�ع��امل وب��ال�ت��ايل �سيفقد
فر�صة احل�صول على عمل ،و�سيفقد التعامل مع

وي �ق��ول ال��دك�ت��ور �سعود ك��ات��ب الأ� �س �ت��اذ بق�سم
الإعالم �أن هناك جتربة مثرية وجديدة لدينا يف
عامل االنرتنت وهي (ال�صف االفرتا�ضي) ملادة
احلا�سب وتكنولوجيا الإع�ل�ام ،حيث �أن باب
قاعته مفتوح على مدار الأ�سبوع ومتاح � 24ساعة
لتقدمي �أي مداخالت �أو �إ�ضافات �أو تعليقات
على املو�ضوعات املثارة بني الأ�ستاذ وبني طالب

الطـالب وليد �أمني الدين :املــواقع التــي تتمتــع
مب�صداقيـة ال حتتــاج �إلــى التــ�أكــد من م�صــادرهــا

التكنولوجيا اجلديدة .ولهذا البد �أن نبد�أ الآن
(ون�ضع الطالب) كما يقال يف خ�ضم الأحداث،
لـي�ستخدم تكنولوجيا الإع�لام اجلديد ويتعامل
معها بنف�سه بدل �أن نعطيه تلك التكنولوجيا على
�شكل كتاب ،ومن خالل ال�صف االفرتا�ضي جنعل
الطالب يتعامل مع و�سائل الإعالم اجلديد ب�شكل
عملي ،وي�صبح ب�إمكانه ن�شر مقاالته بطريقة
�إلكرتونية ،و�سيجد الكثري من الطالب الذين
ين�شرون مقاالتهم ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من
التعليقات واملالحظات.
وي�ضيف ال��دك �ت��ور ��س�ع��ود ك��ات��ب �أن الإنرتنت
ي�ضم �شرائح املجتمع كافة ،ومبختلف الأعمار
وم�ستويات التعليم وكلهم ي��درك��ون �أهميته،
و�أ�شار �إىل �أن �أحد �أ�سباب فوز الرئي�س الأمريكي
باالنتخابات الرئا�سية ب�سبب ح�سن ا�ستخدام
القائمني على الرتويج حلملته االنتخابية لأدوات
�شبكة االنرتنت ،وهو الآن لديه �صفحة على موقع
تويرت و�صفحة على الفي�س ب��وك وي�ستخدمها
با�ستمرار.
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اكت�شاف كوكب جديد حرارته بني  20و  160درجة مئوية
اكت�شف فريق دويل ي�ضم  60باحث ًا وعامل ًا
فلكي ًا كوكب ًا عمالق ًا ج��دي��د ًا يقع على بعد
� 1500سنة �ضوئية من الأر���ض ،وقد �أ�سماه
العلماء ( ،)9b-Corotولهذا الكوكب
�سمات ت�شبه �إىل حد بعيد �سمات الكواكب يف
نظامنا ال�شم�سي ،ويقارب حجمه حجم كوكب
امل�شرتي ،وهو كوكب غازي مثله مثل امل�شرتي،
كما �أن م��داره ي�ق��ارب م��دار ع�ط��ارد ،ويرى
العلماء �أن ه��ذا االكت�شاف فريد من نوعه
خا�صة �أن �شدة ال�شبه بني الكوكب املكت�شف
وكواكب املجموعة ال�شم�سية كبرية للغاية،
ول��ذل��ك فقد ي��زود علماء الفلك مبعلومات
عن تكوينها ،وقد مت ر�صده بوا�سطة القمر
ال�صناعي ( )Corotيف املركز الوطني
الفرن�سي للدرا�سات الف�ضائي  .وقد ات�ضح
�أن الكوكب يتكون �أ�سا�س ًا من غاز الهيليوم
وال �ه �ي��دروج�ين ،م�ث�ل��ه م�ث��ل امل �� �ش�تري ،وقد
ا�ستغرقت درا�سته  145يوم ًا ،ويتخذ له مدار ًا

�إعداد الطالبة :مي ال�شريف  -ق�سم الإعالم

يذكر �أن علماء الفلك اكت�شفوا �أكرث من 400
كوكب خارجي ،لكن درجة حرارتها ق�صوى
ت�صل �إىل  1000درج��ة مئوية �أو �أك�ثر� ،أما
الكوكب اجلديد فترتاوح درجة حرارته بني
 20و  160درجة مئوية ،لأنه �أبعد ع�شر مرات
عن جنمه باملقارنة مع الكواكب اخلارجية
التي �سبق اكت�شافها ،بالإ�ضافة �إىل �أن مدة
دوران حول جنمه ت�صل �إىل  95يوم ًا ،وهنا
تكمن �أهمية ه��ذا االكت�شاف حيث �ستمكن
العلماء من ربح وقت �أكرب لدرا�سته عند مروره
�أمام النجم ،ويحتاج هذا الكوكب لأن يخرتقه
ال�ضوء حتى يتمكن الباحثون من حتليله ،وقد
يحتاج ه�ؤالء العلماء والباحثون �إىل � 8ساعات
فقط �أثناء اخرتاق ال�ضوء للكوكب ليح�صلوا
على معلومات كثرية.

�أظ� � �ه � ��رت ع� � ��دد من
الأب� � �ح � ��اث العلمية
احل��دي�ث��ة �أن مواقيت
�صالة امل�سلمني تتوافق
بدقة مع �أوقات الن�شاط
الف�سيولوجي للج�سم،
مما يجعلها وك�أنها هي
ال�ق��ائ��د ال ��ذي ي�ضبط
�إي� �ق ��اع ع �م��ل اجل�سم
كله  .

كر�سي �سرطان الثدي باجلامعة يح�صل على جائزة الدكتور باخ�شوين

وقد قدمت �أ�سرة الدكتور حممد باخ�شوين للفريق البحثي درعا تذكارية و�شهادة تفوق
مع جائزة مالية مقدارها ع�شرة �آالف ريال �سعودي.
ومبنا�سبة احل�صول على هذه اجلاهزة �أو�ضحت الدكتورة �سامية العمودي رئي�سة
كر�سي ال�شيخ حممد ح�سني العمودي ل�سرطان الثدي �أن البحث الفائز يت�ضمن

القــرفــة تقــاوم انت�شــار
اخلــاليــــا ال�سرطــانيــة
�أكدت عدة درا�سات طبية حديثة �أن لنبات القرفة فوائد �صحية
مهمة ،فبالإ�ضافة �إىل �أنها من امل�شروبات الطيبة فهي حتتوي
على احلديد والكال�سيوم وعنا�صر �أخ��رى ت ��ؤدي دور ًا مهما يف
مقاومة انت�شار اخلاليا ال�سرطانية و�شتى �أن��واع البكرتيا داخل
ج�سم الإن�سان ،كما تلعب دور ًا مهم ًا يف تخفي�ض �أعرا�ض قرحة
املعدة� ،إىل جانب مفعولها الكبري يف مقاومة ارتفاع ن�سبة ال�سكر
يف الدم.
كما �أظهرت الدرا�سات �أن �إ�ضافة م�سحوق القرفة �إىل الع�سل له
فوائد عدة يف مقاومة �أمرا�ض القلب ،والتخل�ص من التهابات
املثانة لقدرتها على قتل اجلراثيم يف املثانة ،كما �أن مزج القرفة
بالع�سل ا ي�ساعدان يف خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول �إذا �أ�ضيفا �إىل
كوب ال�شاي يف ال�صباح ،وي�ساعدان �أي�ض ًا على مقاومة نزالت
الربد والتخل�ص من ال�سعال املزمن والر�شح ،بالإ�ضافة �إىل �أن
القرفة تقي املري�ض من النزالت ال�صدرية ،هذا �إىل جانب �أنهما
يحافظان على حيوية اجل�سم طوال اليوم ،و الرائحة الطيبة للفم،
ومقاومة م�سببات ال�شيخوخة وجعل اجللد �أكرث ن�ضارة.

الزاوية الطبية
الفوائد الطبية لل�صالة

حول النجم املوجود يف كوكبة الثعبان ،والتي
تقع بدورها يف درب التبانة التابعة ملجموعتنا
ال�شم�سية.

ح�صل �أحد �أبحاث كر�سي ال�شيخ حممد ح�سني العمودي ل�سرطان الثدي باجلامعة
على جائزة الدكتور حممد باخ�شوين رحمه اهلل لعام  2010وهي جائزة متنح كل عام
لأف�ضل بحث حملي ،وتقدم يف اجتماع اجلمعية ال�سعودية ال�سنوي لأمرا�ض الن�ساء
والوالدة ،وقد قامت الدكتورة دالل التواتي بتقدمي البحث نيابة عن الفريق البحثي
للكر�سي  ،علم ًا �أن اجلائزة كانت منا�صفة مع بحث �آخر.

علوم وتقنية

معلومات عن �سرطان الثدي لدى جيل الفتيات ال�سعوديات وهي درا�سة قام بها الفريق
يف مدار�س البنات وتهدف �إىل الو�صول �إىل معلومات ت�ساعد الطالبات ،وت�سهم يف و�ضع
اال�سرتاتيجيات التثقيفية املنا�سبة لن�شر ثقافة الفح�ص املبكر لدى املجتمع ال�سعودي،
و�أ�شارت �إىل �أن النتائج ت�شري �إىل قلة املعلومات عند الطالبات عن املر�ض ولكن كانت
هناك رغبة �شديدة منهن ملعرفة املزيد عن هذا املر�ض ،كما �أو�ضحت �أن البحث
ال يهدف �إىل ن�شر �آلية الفح�ص املبكر بني طالبات املدار�س لأنه غري مطلوب منهن
يف هذه املرحلة من العمر ،ولكن يهدف �إىل ك�سر حاجز ال�صمت جتاه كلمة �سرطان
وه�ؤالء الفتيات هن حامالت الر�سالة لأهاليهن عن �أهمية الفح�ص املبكر وهذا ما
يهدف �إليه م�شروع ال�شيخ حممد ح�سني العمودي ل�سرطان الثدي باجلامعة.

حتـت �شعـار (ر�ؤى واعــدة)

اجلامعـة تنظـم امللتقى العلمـي
الثالث فـي التـربيــة اخلــا�صــة
برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب عقد برنامج الدبلوم
ال�ترب��وي امللتقى العلمي ال�ث��ال��ث يف الرتبية
اخل��ا� �ص��ة حت ��ت � �ش �ع��ار( :ر�ؤى واع � ��دة يف
الرتبية اخلا�صة) ،يف املدة 1431/4/5-4ه �ـ
امل��واف��ق2010/3/21-20م بقاعة االحتفاالت
ومركز امل�ؤمترات باجلامعة.
ويهدف امللتقى �إىل حت�سني وتطوير اخلدمات
املقدمة لذوي االحتياجات اخلا�صة والعاملني
معهم� ،ضمن امل�ستجدات العلمية .حيث حتددت
حماوره يف التعريف بامل�ستجدات واالجتاهات
احلديثة يف جمال اخلدمات ال�شاملة املقدمة
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وبرامج تدريب
العاملني يف مراكز ذوي االحتياجات اخلا�صة
بني الكيفية والآلية وطرق التفعيل ،كما تتخلل
فعاليات امللتقى حلقات نقا�ش لبع�ض الق�ضايا
ال�ترب��وي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة يف جم ��ال الرتبية
اخلا�صة.
ومت خ�لال امللتقى ت�ق��دمي امل �ح��اور ب�أ�سلوب
علمي و�صيغة عملية من خالل م�شاركة عدد
من املتحدثني من داخل وخارج اململكة العربية
ال�سعودية .مب�شاركة خبرية الرتبية اخلا�صة
الأمريكية “�سوزان �شريدان” بورقتي عمل
وور�شة عمل �ضمن حم��ور الربامج التدريبية

للعاملني يف مراكز الرتبية اخلا�صة ،وحمور
االجت��اه��ات احل��دي�ث��ة يف اخل��دم��ات ال�شاملة
لذوي االحتياجات اخلا�صة.
كما �شارك من داخل اململكة العربية ال�سعودية
�أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �سعود
الدكتور بندر العتيبي مبحور عن برامج تدريب
العاملني يف مراكز ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وك��ذل��ك �أخ�صائية النطق مب�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي بجدة �سعادة الدكتورة
هبة عطية عن االجتاهات احلديثة يف جمال
اخل��دم��ات ال�شاملة والت�أهيلية املبكرة لفئة
ا��ض�ط��راب ال�ت��وح��د ،كما ��ش��ارك��ت الدكتورة
نادية طيبة الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الطفولة
باجلامعة ب��ورق��ة علمية يف حم��ور اخلدمات
الرتبوية املقدمة لذوي االحتياجات اخلا�صة،
وك��ذل��ك ال��دك�ت��ورة ح�صة �آل م�ساعد �أ�ستاذ
الرتبية اخلا�صة امل�ساعد بجامعة طيبة بورقة
عمل ح��ول برامج تدريب العاملني يف مراكز
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
يذكر �أن برنامج الدبلوم العايل يف الرتبية
باجلامعة ح�صل على االع�ت�م��اد الأكادميي
الدويل من املنظمة العاملية للأمم املتحدة عام
1427هـ.

وق � ��د ج � ��اء يف ك �ت��اب
“ اال�ست�شفاء بال�صالة
للدكتور “ زهري رابح:
“� إن الكورتيزون الذي
ه��و ه��رم��ون الن�شاط
يف ج�سم الإن�سان يبد�أ
يف االزدي � � ��اد وب �ح��دة
م��ع دخ��ول وق��ت �صالة
ال�ف�ج��ر ،وي �ت�لازم معه
ارتفاع من�سوب �ضغط
ال � ��دم ،ول� �ه ��ذا ي�شعر
الإن�سان بن�شاط كبري بعد �صالة الفجر بني ال�ساد�سة والتا�سعة �صباحا ،لذا جند
هذا الوقت بعد ال�صالة هو وقت اجلـد والت�شمري للعمل وك�سب الرزق ،وقد قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فيما رواه الرتمذي وابن ماجة والإمام �أحمد:
“ اللهم بارك لأمتي يف بكورها” ،كذلك تكون يف هذا الوقت �أعلى ن�سبة لغاز
الأوزون يف اجلو ،ولهذا الغاز ت�أثري من�شط للجهاز الع�صبي وللأعمال الذهنية
والع�ضلية ،وجند العك�س من ذلك عند وقت ال�ضحى ،فيقل �إفراز الكورتيزون
وي�صل حلده الأدنى ،في�شعر الإن�سان بالإرهاق مع �ضغط العمل ويكون يف حاجة
�إىل راحة ،ويكون هذا بالتقريب بعد �سبع �ساعات من اال�ستيقاظ املبكر ،وهنا
يدخل وقت �صالة الظهر فت�ؤدي دورها ك�أح�سن ما يكون من بث الهدوء وال�سكينة
يف القلب واجل�سد املتعبني.
بعدها ي�سعى امل�سلم �إىل طلب �ساعة من النوم تريحه وجتدد ن�شاطه ،وذلك
بعد �صالة الظهر وقبل �صالة الع�صر ،وهو ما ي�سمى (القيلولة) وقد قال عنها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فيما رواه ابن ماجة عن ابن عبا�س( :ا�ستعينوا
بطعام ال�سحر على ال�صيام ،وبالقيلولة على قيام الليل)  وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم�( :أقيلوا ف�إن ال�شياطني ال تقيل) وقد ثبت علمي ًا �أن ج�سم الإن�سان مير
ب�شكل عام يف هذه الفرتة ب�صعوبة بالغة ،حيث يرتفع معدل م��ادة كيميائية
خم��درة يفرزها اجل�سم فتحر�ضه على النـوم ،ويكون هذا تقريب ًا بعد �سبع
�ساعات من اال�ستيقاظ املبكر ،فيكون اجلـ�سم يف �أقل حاالت تركيزه ون�شاطه،
و�إذا ما ا�ستغنى الإن�سان عن نوم هذه الفرتة ف�إن التوافق الع�ضلي الع�صبي
يتناق�ص كثري ًا طوال اليوم ،ثم ت�أتي �صالة الع�صر ليعاود اجل�سم بعدها ن�شاطه
مرة �أخرى ويرتفع معدل “  الأدرينالني” يف الدم ،فيحدث ن�شاط ملمو�س يف
وظائف اجل�سم خا�صة الن�شاط القلبي ،ويكون هنا ل�صالة الع�صر دور مهم
يف تهيئة اجل�سم والقلب ب�صفة خا�صة ال�ستقبال هذا الن�شاط املفاجئ ،والذي
كثريا ما يت�سبب يف متاعب خطرية ملر�ضى القلب للتحول املفاجئ للقلب من
اخلمول �إىل احلركة الن�شطة

اجلــامعــة تنظـــم امل�ؤمتــر
الــدولــي جلـــراحـــة التجـميـــــل
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب تنظم كلية
الطب باجلامعة امل�ؤمتر الدويل الثاين للجمعية العلمية ال�سعودية جلراحة التجميل
وذلك خالل املدة من 1431/4/23-21هـ املوافق 2010/4/-8-6م مبركز امللك فهد
للبحوث الطبية باجلامعة.و�أو�ضح عميد كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور حممود بن �شاهني
الأحول �أن حفل االفتتاح �سيكون يوم الثالثاء  21من �شهر ربيع ثاين يف متام ال�ساعة
العا�شرة والن�صف �صباحا و�سي�شارك يف امل�ؤمتر نخبة من املتخ�ص�صني كما �سيتم
مناق�شة العديد من املحاور ذات العالقة بجراحة التجميل.

جمتمع اجلامعة

ال�سب ــت 1431/04/18هـ

كلية العلوم حت�صل على (الآيزو)
ح�صلت كلية العلوم باجلامعة يوم االثنني املوافق 1431/3/15ه��ـ على
�شهادة اعتماد تطبيق موا�صفات اجلودة ( )ISO 9001الن�سخة 2008
م وجتديد ال�شهادة لفرتة ثانية ( )2013-2010كما ت�أهلت الكلية لت�شغيل
وتطبيق موا�صفات ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئية يف جميع �أق�سامها
ومعاملها :
()ISO: 14001-2004 & OHSAS : 18001-2007
وبهذه املنا�سبة �أو�ضح وكيل كلية العلوم للتطوير باجلامعة الدكتور ح�سن
بن حمفوظ فلمبان �أن الكلية تعمل حالي ًا على ت�صحيح بع�ض الإجراءات
وا�ستيفاء بع�ض املالحظات ليتم بعدها احل�صول على اعتماد ال�سالمة
وال�صحة املهنية والبيئية من اجلهة املانحة خالل ال�شهرين القادمني
مبين ًا �أن احل�صول على االعتماد لأق�سام الكلية ومعاملها �سيكون حدث ًا غري
م�سبوق على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي مثمن ًا العمل الد�ؤوب
واملتوا�صل الذي يقدمه عميد كلية العلوم الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن عبيد
يو�سف لبلوغ هذا امل�ستوى الذي يتفق مع نظام الت�شغيل وتطبيق موا�صفات
ال�سالمة وال�صحة املهنية والبيئية على من�سوبي الكلية من �أ�ساتذة وطالب
وفنيني و�إداريني.
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انعقـــاد االجتمـــاع الثــانــي ملجــل�س عمـــادة خــدمــة
املجتمــع والتعليــم امل�ستمـــر
    عقد جمل�س ع�م��ادة خ��دم��ة املجتمع والتعليم
امل�ستمر باجلامعة اجتماعه الثاين للعام اجلامعي
1431/1430ه � � �ـ برئا�سة عميد خ��دم��ة املجتمع
وال�ت�ع�ل�ي��م امل�ستمر وب�ح���ض��ور �أع �� �ض��اء املجل�س
املمثلني لكليات اجلامعة ،وناق�ش املجل�س عدد ًا
م��ن املو�ضوعات و�أو� �ص��ى باملوافقة على برنامج

املاج�ستري التنفيذي يف الهند�سة ال�صناعية
تخ�ص�ص الإدارة الهند�سية والذي ت�صل مدته �إىل
�سنتني درا�سيتني يدر�س الطالب خاللهما  42وحدة
درا�سية على �شكل مقررات درا�سية وم�شروع بحث
التخرج ،و�سيتم القبول فيه مبعدل  30طالب ًا يف كل
عام جامعي.

ممثلــو بــرنــامــج ال�شــراكـــة الأمــريكيــة
فــي جمــال �ســـرطـــان الثــدي يـــزورون اجلــامعــة
�أقامت الدكتورة �سامية العمودي حف ًال على �شرف
ممثلي برنامج ال�شراكة الأمريكية يف جمال �سرطان
الثدي يف مدينة ج��دة وبح�ضور ع��دد من �سيدات
جمتمع جدة وقد مت خالل اللقاء عر�ض ومناق�شة
م�شروع مركز ال�شيخ حممد ح�سني العمودي للتميز
يف �سرطان الثدي باجلامعة .

كما مت عر�ض اخلطوات التي متت والأه��داف التي
ت�شمل �إقامة وحدة الفح�ص املبكر املجانية خلدمة
�أبناء منطقة مكة املكرمة وتفعيل برامج التثقيف
والتوعية ون�شر ثقافة الفح�ص املبكر بني العاملني يف
القطاع ال�صحي .

جمتمــع اجلـــامعـــة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ً
عددا
م����ن ق��������رارات ال���ت���ج���دي���د والتكليف
والرتقية والتي �شملت :

جتديد تعيني ال��دك�ت��ورة /رن��دة بنت عبد
الرحمن �سليمان �آل ال�شيخ م�شرفة على
ق�سم اللغات الأوروبية بكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية ب�شطر الطالبات.
جت��دي��د تكليف ال��دك�ت��ور عبد ال�ع��زي��ز بن
�صالح عمر با �شماخ بالعمل نائب ًا ملدير
مركز التميز البحثي يف الدرا�سات البيئية
لل�ش�ؤون الفنية.
ترقية ال��دك�ت��ورة� /أم�ي�ره م�صطفى �أمني
يو�سف � إىل مرتبة �أ�ستاذ م�شارك

�أن�ش�أتها �إدارة م�شاريع امليدان الأكادميي

ف�صــــول درا�سيــــة جـــديــدة

�أقـــوى � 100شخ�صيـــة عـــربيـــة

 65ف���ص� ً
لا درا� �س �ي��ا ً م� ��زودة ب�أحدث

ح��ازت الدكتورة �سامية بنت حممد عبد الرحمن
العامودي ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الطب باجلامعة
ورئ�ي���س��ة ك��ر��س��ي ال�شيخ حم�م��د ح�سني العمودي
ل�سرطان الثدي باجلامعة على املرتبة اخلام�سة
عربي ًا والثانية باململكة العربية ال�سعودية يف قائمة
�أقوى � 100شخ�صية عربية (ال�شخ�صيات العربية
الأكرث ت�أثري لعام 2010م) والتي �صدرت عن جملة
�أريبيان بزن�س العربية التي ت�صدر يف دبي .

للعام  1432/1431هـ .

يذكر �أن الدكتورة العامودي هي ال��رائ��دة الأوىل

ت�ستــوعـــب  3500طـــالب
متكنت وكالة اجلامعة للم�شاريع ممثلة
يف �إدارة م�شاريع امل�ي��دان الأكادميي
وبالتعاون مع �إدارتي الت�شغيل وال�صيانة
والأم��ن وال�سالمة من ت�سليم املباين
ب��امل�ي��دان الأك��ادمي��ي وع �م��ادة القبول
والت�سجيل .وت�ضم امل�ب��اين �أك�ثر من

د� .ساميــة العـــامـــودي �ضمـــن قـــائمـــة

التجهيزات ال�ستيعاب  3500طالب
حيث بد�أت الدرا�سة يف هذه الف�صول
مع بداية العام الف�صل الدرا�سي الثاين

الدكتـــور خــالــد الزهـرانـي

الدكتــور علــي اجلفــري

وكيــ ًال لكليـــة التــربيـــة

وكيــ ًال لكلية الرتبية للتطوير

ت �ت �ق��دم ك �ل �ي��ة الرتبية
مم �ث �ل��ة يف من�سوبيها
ب� �خ ��ال� �� ��ص ال �ت �ه �ن �ئ��ة
وال� �ت� �ق ��دي ��ر ل �� �س �ع��ادة
ال ��دك� �ت ��ور /خ ��ال ��د بن
�سعيد حممد الزهراين
مبنا�سبة تكليفه بالقيام
ب ��أع �م��ال وم�س�ؤوليات
وكالة كلية الرتبية

د .خالد الزهراين

داعني اهلل له بالتوفيق وال�سداد متمنني ل�سعادته املزيد
من التقدم والنجاح يف حياته العلمية والعملية.

كما تتقدم كلية الرتبية
وك� ��اف� ��ة من�سوبيها
ب� �خ ��ال� �� ��ص ال �ت �ه �ن �ئ��ة
وال� �ت� �ق ��دي ��ر ل �� �س �ع��ادة
ال���دك� �ت���ور /ع��ل��ي بن
عبد اهلل علي اجلفري
مبنا�سبة تكليفه بالقيام
ب ��أع �م��ال وم�س�ؤوليات
د .علي اجلفري
وك ��ال ��ة ك �ل �ي��ة الرتيبة
للتطوير  .داع�ين اهلل
له بالتوفيق وال�سداد متمنني ل�سعادته املزيد من التقدم
والنجاح يف حياته العلمية والعملية .

ر�ســـالـــة مــاج�ستيـــر حـــول �أهميـــة التكـــامـــل بيــن
الأ�ســـاليب احلـــديثـــة فـــي الإدارة
نوق�ش بكلية االقت�صاد والإدارة باجلامعة ر�سالة ماج�ستري
للطالبة عهود بنت خالد علي �شريف بعنوان�( :أهمية
التكامل بني الأ�ساليب احلديثة لإدارة التكلفة لتدعيم
�إ�سرتاتيجية التح�سني امل�ستمر  -درا�سة ميدانية على

املن�ش�آت ال�صناعية “
�أ�شرف على ر�سالة الطالبة د .عبد العال ها�شم �أبو خ�شبة
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جتــديــد تعيني د� .إقبــال �إ�سماعيــل وكيــ ًال للتعليــم امل�ستمــر
�صدر قرار معايل مدير اجلامعة �أ.د� .أ�سامة بن �صادق
طيب بتجديد تعيني د� .إقبال بن حممد �إبراهيم �إ�سماعيل
وك�ي� ً
لا للتعليم امل�ستمر بعمادة م��رك��ز خ��دم��ة املجتمع
والتعليم امل�ستمر.

وبهذه املنا�سبة تتقدم عمادة خدمة املجتمع والتعليم
امل�ستمر بالتهنئة اخلال�صة ل�سعادة د� .إقبال بن حممد
�إبراهيم �إ�سماعيل على ثقة معايل مدير اجلامعة بتجديد
تعيينه متمنية له التوفيق يف �أداء ما �أوكل �إليه من مهام
وم�س�ؤوليات .

يف حماربة �سرطان الثدي يف ال�شرق الأو�سط ولها
م�شاركات ب��ارزة داخلية وخارجية يف هذا املجال،
ول��دي�ه��ا ع��دة ب�ح��وث وم �ق��االت علمية من�شورة يف
ال��دوري��ات الربيطانية ,والبحرينية ,وال�سعودية,
والأم� ��ارات العربية ،كما �شاركت يف العديد من
امل��ؤمت��رات العلمية املحلية والعاملية وحا�صلة على
�شرف ع�ضوية ع��دد م��ن اجلمعيات الطبية ولها
العديد من امل�ؤلفات .

ت��رق �ي��ة ال ��دك� �ت ��ورة /ح��ي��اة ع �ل��ي احمد
�إ�سماعيل � إىل مرتبة �أ�ستاذ م�شارك
ترقية الدكتور� /أمني �صالح �أحمد ب�شر � إىل
�أ�ستاذ مرتبة م�شارك
ترقية الدكتور� /سامل �سليمان اخلما�ش �إىل
مرتبة �أ�ستاذ م�شارك
ترقية الدكتورة� /أ�سماء �سليمان ال�سويلم
�إىل مرتبة �أ�ستاذ م�شارك
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املـ ــوافــق 2010/04/03م

اتفاقية تعاون بني اجلامعة وجمعية حماية الأ�سرة
وقعت اجلامعة ممثلة يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية اتفاقية
تعاون بني كر�سي املهند�س عبداهلل بق�شان لدرا�سات العنف الأ�سري
وجمعية حماية الأ�سرة بجدة وذلك �صباح يوم الأربعاء 1431/4/8هـ
بالقاعة الدائرية بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات باجلامعة.

بعث معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب خطاب �شكر لعميد كلية
الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة الدكتور
عبدالرحمن بن خلف اخللف وذل��ك مبنا�سبة
م�شاركة الكلية الفاعلة يف املنتدى واملعر�ض
ال��دويل للبيئة والتنمية امل�ستدامة اخلليجي
والذي عقد برعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف مدينة جدة
خالل املدة من 1431/3/23-21هـ.
حيث ح�صل ج�ن��اح اجل��ام�ع��ة مم�ث� ً
لا يف كلية
الأر� �ص��اد والبيئة على �إ��ش��ادة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز �آل
�سعود الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة.

لقد اهتم الإ� �س�لام اهتمام ًا كبري ًا
بالعلم النافع ال��ذي يقود �إىل الفكر
ال�صالح ،و�أن�ش�أ الرابط الدائم بني
ال��دي��ن وال�ع�ل��م ،وع�ظ��م � �ش ��أن العلم
وحث علي طلبه فكانت نتيجته وجود
حركة علمية وت�أليفية كبرية يف العامل
الإ�سالمي ،ال يوجد مثيلها يف تاريخ
امل��دن �ي��ات ال�ت��ي ق��ام��ت ع�ل��ى �أ�سا�س
الدين والر�ساالت ال�سماوية.

كما ق��دم معاليه تهنئته ملن�سوبي الكلية على
ح�صولهم على �شهادة تقديرية مل�شاركتهم
القيمة متمني ًا معاليه دوام التوفيق والنجاح
للكلية ومن�سوبيها.

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ت�ست�ضيف االجتماع
الثاين للجنة االجتماعية مبجل�س حمافظة جدة
ت��ر�أ���س �سعادة عميد كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية الدكتور حممد
ب ��ن ��س�ع�ي��د ال� �غ ��ام ��دي االج �ت �م��اع
الثاين للجنة االجتماعية مبجل�س
حم��اف�ظ��ة ج ��دة ،وال���ذي ع�ق��د يوم
ال�ث�لاث��اء 1431/3/30ه� � �ـ املوافق
2010/3/16م بالكلية ب�ن��ا ًء على
تو�صية اللجنة يف اجتماعها الأول.
وق ��د رح ��ب � �س �ع��ادة ع�م�ي��د الكلية
بامل�شاركني يف االجتماع م�شري ًا �إىل
�أنه وبناء على توجيهات معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب ،ف�إن الكلية ت�سعى �إىل
عقد �شراكات وتعاون مع اجلهات
وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات املختلفة
فيما يخ�ص الكلية ،و�أ�شار �سعادته
�إىل �أن هذا االجتماع امتداد للدور
الذي تقوم به اجلامعة بالتعاون من

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لتلم�س
امل �� �ش �ك�لات االج �ت �م��اع �ي��ة وتقدمي
احللول لها للنهو�ض باملجتمع على
م�ستوى خمتلف �شرائحه ،من خالل
�إجراء الدرا�سات والبحوث العلمية
وال��درا� �س��ات االجتماعية و�إع ��داد
ال�برام��ج وامل�ح��ا��ض��رات والندوات

وور���ش العمل وتقدمي اال�ست�شارات
العلمية.
وقد ا�ستمع اجلميع �إىل مداخالت
�أع�ضاء اللجنة واقرتاحاتهم التي
حتقق الأهداف والآليات ومتطلبات
العمل و�سبل تنفيذها.

كلية العلوم تنظم عملية �إخالء افرتا�ضية للوقاية من حوادث احلريق

وقد مت �إخالء املبنى من جميع املن�سوبني (�أ�ساتذة
و�إداريني وفنيني وطالب وعمال) يف وقت قيا�سي من
�سماع جر�س الإنذار وتوجههم �إىل منطقة التجمع يف
حال حدوث حريق خارج املبنى.
وكذلك مت مت�شيط جميع الأدوار باملبنى من قبل فرق

و�أك�ب�ر دل�ي��ل على اه�ت�م��ام الإ�سالم
بالعلم هو نزول �أول وحي على �سيدنا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ب�ش�أن
العلم يف قوله تعاىل (:اق ��ر�أ با�سم
رب��ك ال��ذي خلق ،خلق الإن���س��ان من
علق ،اق��ر�أ وربك الأك��رم ،الذي علم
بالقلم ،علم الإن�سان ما مل يعلم).
ف�ق��د ب� ��د�أت الآي� ��ة ال �ك��رمي��ة بكلمة
(اقر�أ) مو�ضحة �أن القراءة هي �أهم
و�سيلة من و�سائل التعلم ون�شر العلم
يف كل مكان.

فــي �إطــار الإجــراءات االحتــرازيـــة

�ضمن الإج��راءات االحرتازية التي تتبعها اجلامعة
للحفاظ على �سالمة من�سوبيها �أج��رت كلية العلوم
جتربة �إخ�ل�اء وهمية مببنى الكلية نتيجة حادث
حريق وهمي ،حيث مت �إط�لاق جر�س الإن ��ذار يوم
الثالثاء1431/4/7هـ عند ال�ساعة احلادية ع�شر
والن�صف �صباح ًا ،ومت ف��ور ًا �إب�لاغ عمليات الأمن
وال�سالمة باجلامعة عن احلادث والذي بدوره �أبلغ
اجلهات التابعة له واجلهات اخلارجية املتمثلة يف
ال�شرطة والدفاع املدين والهالل الأحمر ال�سعودي.
وق��د ح���ض��رت ف��رق مكافحة احل� ��وادث واحلريق
والإنقاذ والتدخل ال�سريع من �إدارة الأمن وال�سالمة
باجلامعة يف نف�س وق��ت الإب�ل�اغ وكذلك فرقة من
الهالل احلمر ال�سعودي وفرقة من الدوريات الأمنية
(ال�شرطة).

�إجـــــازة قــــلــــم

اهتمــام الإ�ســالم بالعلــم النــافــع

وقد �أو�ضح عميد كلية الآداب وامل�شرف على كر�سي املهند�س عبداهلل
بق�شان لدرا�سات العنف الأ�سري الدكتور حممد بن �سعيد الغامدي
�أن الكر�سي يهدف �إىل امل�ساهمة يف احلد من ظاهرة العنف الأ�سري
يف املجتمع والإ��س�ه��ام يف التخفيف م��ن انعكا�ساته على الن�ساء
والأطفال وامل�سنني� ,إ�ضافة �إىل �إجراء البحوث والدرا�سات امليدانية
املتخ�ص�صة و�إقامة العديد من االتفاقيات وامل�ؤمترات والندوات
وور�ش العمل ,كما ي�سعى القائمون عليه �إىل تقدمي ا�ست�شارات للأ�سر
والأفراد الذين يتعر�ضون لهذا النوع من العنف.

معايل مدير اجلامعة
ي�شكر من�سوبي كلية
الأر�صاد

الأخيـــرة

وت�شري هذه الآية ب�أن انطالقة القراءة
والكتابة والعلم �ستكون يف �أح�ضان
هذه النبوة (با�سم اهلل) الذي خلق
ه ��ذا ال �ك��ون وخ �ل��ق الإن �� �س��ان ،هذا
الإن�سان الذي يجب �أن يكون مت�صف ًا
بالإميان ،لي�شق طريقه �إىل الأمام ،
فقال( :اقر�أ با�سم ربك الذي خلق).
وت�شري الآي��ة �أي�ض ًا �إىل معرفة اهلل
تعاىل بحقيقة الإن�سان وخلقه ،فال
يعتد الإن�سان بتطوره ،وال يغرت بتفوقه
يف جم��ال العلم وال�ع�ق��ل واالخ�ت�راع
وال�صناعة و�أ�سباب ت�سخري الكون،
وينبغي �أن يكون متوا�ضع ًا .ويت�ضح
ذلك يف قوله تعاىل( :خلق الإن�سان
من علق).
وت �� �ش�ير الآي � ��ة ب �ع��د ذل ��ك �إىل قدر
القلم ودوره الكبري يف عامل الكتابة
والت�أليف والتعليم والرتبية وانت�شار
العلوم يف �أرج ��اء ال�ع��امل ع��ن طريق
الن�شر والطباعة ،ويت�ضح ذل��ك يف
قوله تعاىل( :الذي علم بالقلم).
ثم ت�شري الآية �إىل �صالحية الإن�سان
للعلم احل��دي��ث ،واحلقائق الكونية،
والعلوم وال�صناعات ،واالكت�شافات
واالخ�تراع��ات ،وتو�سيع �آف��اق العلم،
ويت�ضح ذل��ك يف قوله تعاىل (:علم
الإن�سان ما مل يعلم).
كان هذا هو �أول وحي نزل على ر�سول
الإ��س�لام �صلى اهلل عليه و�سلم ،وال
�شك يف �أن البداية لها �أثر كبري على
جميع امل��راح��ل ال�ت��ي تليها يف حياة
الإن�سان املدعو �إىل الإ� �س�لام ،فقد
بقي هذا الدين – وال يزال -مقرتن ًا
بالعلم مرافق ًا ل��ه ،م�ساير ًا لرغبة
الإن �� �س��ان يف التعلم ،وال �ق��درة على
ح��ل الق�ضايا ال�ت��ي تعر�ض لأجيال
الب�شرية.

الإخ�لاء بالكلية مب�ساعدة �أف��راد الأم��ن وال�سالمة
باجلامعة والت�أكد من حالة الإخالء الكامل للمبنى.
وك� ��ان ال �ت �ع��ام��ل االف�ت�را� �ض��ي م��ع ح��ال��ة الإ�صابة
و�إ�� �س� �ع���اف امل�����ص��اب�ي�ن ون �ق �ل �ه��م �إىل �إ� �س �ع��اف
ال��ه�ل�ال الأح� �م ��ر ال �� �س �ع��ودي خ�ل�ال وق ��ت وجيز.
وبعدها مت الإعالن عن انتهاء حالة الطوارئ وعودة

من�سوبي الكلية والطالب �إىل �أماكنهم ،وقد قدر عدد
الأ�شخا�ص الذين مت �إخالئهم قرابة � 250شخ�ص ًا.
وبنجاح ه��ذه التجربة الوهمية ق��دم عميد الكلية
الدكتور عبد اهلل ب��ن يو�سف عبيد �شكره جلميع
اجلهات امل�شاركة يف هذه التجربة وال�سيطرة الكاملة
على عملية الإخالء والإ�سعاف ب�سالم.

وكان من �أكرب ح�سنات الإ�سالم �أنه
ب��د�أ ال��رح�ل��ة يف جم��ال العلم بداية
��ص�ح�ي�ح��ة ،ب ��د�أه ��ا ب ��الإمي ��ان باهلل
واال�ستعانة به واالعتماد عليه ،عم ًال
بقوله تعاىل لر�سوله الكرمي ( :اقر�أ
با�سم رب��ك ال��ذي خلق) ،فا�ستطاع

د .عبداهلل مب�شر الطرازي

الإن�سان بف�ضل الإميان �أن ي�صل �إىل
معرفة اهلل تعاىل ،وقد مدح اهلل به
عباده امل�ؤمنني ،فقال( :ويتفكرون
يف خلق ال�سموات والأر���ض ،ربنا ما
خلقت ه��ذا ب��اط� ً
لا� ،سبحانك فقنا
عذاب النار).
وب��ذل��ك �أ�صبح العلم عند امل�سلمني
علم ًا هادف ًا نافع ًا ،مو�ص ًال �إىل اهلل
ت�ع��اىل ،م��رك��ز ًا جهده على م��ا ينفع
الإن�سانية وي�سعد املجتمع واملدنية.
وكانت �أكرب منة على الفكر الإن�ساين،
فقد غ�ّي�رّ م�صري الإن���س��ان�ي��ة وو�سع
دائرة الفكر الب�شري يف العلم.
لقد ب��د�أ العهد الإ� �س�لام��ي الزاهر
ب��اق�تران ال��دي��ن بالعلم ،يرتافقان
وي�ت�ع��اون��ان يف ال�صياغة الإن�سانية
اجل ��دي ��دة ل�ت��وج�ي��ه ال �ب �� �ش��ري��ة نحو
الإمي ��ان ال�صحيح والفكر ال�صالح
والعمل الطيب للو�صول �إىل ال�سعادة
احلقيقية يف احلياة الدنيا واحلياة
الآخرة.
وقد نزل القر�آن الكرمي و�شرف قدر
العلم ورفع منزلة العلماء �إىل درجة ال
يوجد لها مثيل يف الديانات ال�سابقة،
و�أ��ض�ف��ى علي العلم والعلماء نعوتا
عظيمة ،فقال تعايل ( :قل هل ي�ستوي
الذين يعلمون وال��ذي��ن ال يعلمون)،
وقال �سبحانه( :يرفع اهلل الذين �آمنوا
منكم والذين �أوت��وا العلم درجات)،
وقال عز وجل�( :إمنا يخ�شى اهلل من
عباده العلماء).
وك��ذل��ك ت��و��ض��ح الأح��ادي��ث النبوية
ال�شريفة مكانة العلماء يف الإ�سالم،
منها ق��ول��ه �صلى اهلل عليه و�سلم:
(ف�ضل ال�ع��امل على العابد كف�ضلي
على �أدناكم) ،وقوله( :العلماء ورثة
الأنبياء).
ومن هذا التمجيد ب�ش�أن العلم واحلث
على طلبه ،انبثق ذلك احلما�س العلمي
يف �سبيل ح�صوله وخدمته ون�شره يف
تاريخ الإ�سالم ،وانطلقت هذه احلركة
العلمية العاملية يف �أكرب م�ساحة من
امل�ساحات الزمنية واملكانية واملعنوية
يف تاريخ الإن�سانية.
ويرجع الف�ضل �إىل الإ�سالم يف انت�شار
العلم النافع يف العامل الب�شري ،وقد
ق��ام��ت عليه امل��دار���س واجلامعات
واملكتبات يف م�شارق الأر�ض ومغاربها،
ليتعلم الإن�سان العلم بجميع فروعه،
على �أن يقود هذا العلم الب�شرية نحو
احلق واخلري والف�ضيلة ونحو الأمن
وال�سالم والطم�أنينة ،وحتقيق �أ�سباب
ال�سعادة يف هذه احلياة.
ق�سم اللغة العربية -كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية

