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م�شـــــاركـــــات

تــحــقــيــــق

كلية العلوم الطبية التطبيقية تعقد امللتقى العلمي الطالبي ال�ساد�س
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق ط��ي��ب ,تنظم
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة التطبيقية امللتقى
العلمي ال��ط�لاب��ي ال�����س��اد���س ي��وم��ي الثالثاء
والأرب��ع��اء 1431/5/14-13ه����ـ املوافق -27
2010/4/28م بقاعة االح��ت��ف��االت ومركز
امل�ؤمترات باجلامعة.
وي�أتي امللتقى جت�سيد ًا لدور اجلامعة يف حتفيز
ال��ط�لاب على امل�شاركة ب�أبحاثهم العلمية
وعر�ضها لال�ستفادة منها ،وي�شمل امللتقى
ع��دد ًا من املحاور البحثية منها الأبحاث يف
تخ�ص�ص تقنية املختربات الطبية بجميع
فروعها ،والأب��ح��اث العلمية يف تخ�ص�صات
التمري�ض والأ���ش��ع��ة الت�شخي�صية ،والعالج

الطبيعي والتغذية الإكلينيكية.
وقد ا�ستعدت كلية العلوم الطبية التطبيقية
لهذا امللتقى بت�شكيل جلنة �إ�شرافية برئا�سة
عميد الكلية الدكتور هيثم بن �أحمد زكائي
وع�ضوية وكالء الكلية ور�ؤ�ساء اللجان الفرعية
للوقوف على �سري امللتقى و�إج��راء الرتتيبات
الالزمة لعقده.
وبهذه املنا�سبة �أو�ضح الدكتور هيثم بن �أحمد

زكائي �أن الكلية د�أبت على عقد هذا امللتقى
�سنوي ًا على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية,
وقد لقي امللتقى العلمي الطالبي �شهرة وا�سعة
واهتمام ًا بالغ ًا من املتخ�ص�صني والطالب يف
جماالت العلوم الطبية التطبيقية من جميع
�أنحاء اململكة.
وي�أتي هذا امللتقى العلمي الطالبي ال�ساد�س
ا�ستكما ًال مل�سرية الكلية يف ن�شر العلم والبحث

ً
وقوفا على م�سرية االعتماد الأكادميي
معايل مدير اجلامعة يرت�أ�س اجتماع جمل�س كلية االقت�صاد والإدارة

ال��ع��ل��م��ي ل���دى ط�لاب��ه��ا وخ��ري��ج��ي��ه��ا وجميع
املتخ�ص�صني يف جم���االت ال��ع��ل��وم الطبية
التطبيقية املختلفة .و�أ�ضاف الدكتور زكائي
�أن رع��اي��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب للملتقى ت�أتي
�إميان ًا من معاليه ب�أهمية توا�صل املخت�صني
والطالب يف جماالت العلوم الطبية التطبيقية
لعر�ض امل�ستجدات يف هذا املجال ,والنهو�ض
بتخ�ص�صات العلوم الطبية التطبيقية.

اجلامعة تنظم فعاليات
اليوم الهند�سي

�أ .عماد فطاين -كلية االقت�صاد والإدارة
تر�أ�س معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق طيب
اج��ت��م��اع جم��ل�����س ك��ل��ي��ة االقت�صاد
والإدارة ال����ث����اين ع�����ش��ر وال�����ذي
عقد ي��وم ال�سبت 1431/4/25ه�����ـ
املوافق2010/4/10م بقاعة الأ�ستاذ
الدكتور ح�سن �أبو ركبة بالدور الثاين
بالكلية .وراف��ق معاليه �سعادة وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي،
و���س��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير
الأ�ستاذ الدكتور زهري بن عبد اهلل
دم��ن��ه��وري ،ويف ���ش��ط��ر الطالبات
���س��ع��ادة ع��م��ي��دة ���ش��ط��ر الطالبات
الدكتورة هناء بنت عبداهلل النعيم.
وق���د ا�ستهل ���س��ع��ادة عميد الكلية
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ح�������س���ام بن
ع��ب��دامل��ح�����س��ن ال��ع��ن��ق��ري االجتماع
م���رح���ب��� ًا مب���ع���ايل م���دي���ر اجلامعة
و�أ�صحاب ال�سعادة وك�لاء اجلامعة
و���س��ع��ادة عميدة �شطر الطالبات،
و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س
الكلية يف ال�شطرين.
ثم ق��دم �سعادة الدكتور حممد بن
�إبراهيم احلبيب امل�شرف على وحدة
االعتماد الأكادميي عر�ض ًا عن و�ضع
االعتماد الأكادميي يف الكلية �أو�ضح
فيه م�سرية االعتماد الأك��ادمي��ي يف
الكلية وم��دى التزام الكلية مبعايري
هيئات االع��ت��م��اد ال��دول��ي��ة وطبيعة
امل�شاريع التي تقوم الكلية بتنفيذها

حالي ًا للوفاء بهذه املعايري .و�أو�ضح
�سعادته دور جلنة االعتماد الأكادميي
 AACSBبرئا�سة �سعادة عميد
الكلية يف متابعة عملية االعتماد
و�آلية متابعة اللجنة مل�شاريع االعتماد
املتعددة .و�أ�شار �إىل �أن جميع اجلهود
تنبع من امل�شاركة الفاعلة لأع�ضاء
هيئة التدري�س و�إداري����ي الكلية يف
تنفيذ املهام املنوطة بهم.
و�أو�����ض����ح ���س��ع��ادت��ه ال������دور ال���ذي
ت��ق��وم ب��ه جل��ن��ة االع��ت��م��اد الأخ����رى
لربناجمي ماج�ستري �إدارة الأعمال
يف تنفيذ ومتابعة االعتماد اخلا�ص
بهيئة االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي العاملي
.AMBA
ثم قدم �سعادة وكيل الكلية للتطوير
ال��دك��ت��ور �سليمان ب��ن عبدالرحمن
�آل ال�شيخ ع��ر���ض�� ًا لبع�ض النقاط
واالهتمامات املتعلقة ب�سري عملية
االعتماد الأكادميي.
و�أ������ش�����ار ����س���ع���ادت���ه �إىل �أن ه���ذه
اخلطوات التطويرية �سوف ت�ساعد

ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا لالعتماد
الأك��ادمي��ي وفقا للربنامج الزمني
امل�����ح�����دد يف خ���ط���ة االع����ت����م����اد.
و�أبدى معايل مدير اجلامعة ووكالء
اجلامعة وعميدة �شطر الطالبات
ال���دع���م ال���ت���ام مل�����س�يرة ال��ك��ل��ي��ة يف
احل�صول على االعتماد الأكادميي.
ويف اخلتام �شكر �سعادة عميد الكلية
معايل مدير اجلامعة على ت�شريفه
ملجل�س الكلية وعلى توجيهاته ودعمه
امل�ستمر للكلية ،و�أو���ض��ح ب���أن هذه
اجل��ه��ود ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي تعي�شها
الكلية ما كانت لتتحقق ل��وال توفيق
اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ث���م الدعم
الكبري ال���ذي يقدمه م��ع��ايل مدير
اجلامعة لهذه الكلية ،وق��دم �سعادة
عميد الكلية ال�شكر �أي�ض ًا ل�سعادة
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش���ؤون التعليمية
و���س��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير
و�سعادة عميدة �شطر الطالبات على
ت�شريفهم ملجل�س الكلية ودعمهم
للجهود التي تبذلها الكلية.

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
نظمت كلية الهند�سة فعاليات (اليوم الهند�سي) وذلك يوم الثالثاء
1431/4/21ه��ـ بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات ،وقد ح�ضر حفل
االفتتاح �أ�صحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة وعمداء الكليات ومن�سوبي
كلية الهند�سة.
وبعد افتتاح املعر�ض امل�صاحب للفعاليات بد�أ احلفل اخلطابي بتالوة
�آيات بينات من الذكر احلكيم ثم قدم عميد كلية الهند�سة الدكتور في�صل
بن �إبراهيم �إ�سكندراين كلمة �أو�ضح فيها �أهداف هذه الفعاليات التي
تتلخ�ص يف �إلقاء ال�ضوء على �إجنازات الكلية يف جمال البحث العلمي
وكذلك منح طالب الكلية فر�صة االلتقاء بال�شركات املتخ�ص�صة.
بعد ذلك تناول الكلمة �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد مو�ضح ًا �أن اهتمامات
اجلامعة بالبحث العلمي ي�أتي كونه معيار ًا من معايري تطور ال�شعوب
وتقدم الأمم.
ثم حت��دث معايل مدير اجلامعة م�شري ًا �إىل �أن اليوم الهند�سي يعد
عالمة من العالمات امل�ضيئة لالرتقاء باملجال البحثي ولت�سليط ال�ضوء
على بع�ض �إجن��ازات كلية الهند�سة يف جمال البحث العلمي املختلفة
والتعريف بها وقد قدم معاليه �شكره اجلزيل لكل من �شارك يف هذا
احلدث العلمي.
ويف ختام احلفل ق��دم معاليه الهدايا وال���دروع التذكارية لقطاعات
اجلامعة وال�شركات الداعمة للفعاليات.
يذكر �أن الفعاليات بد�أت بانعقاد �أربع جل�سات حتتوي كل جل�سة على
خم�سة �أبحاث علمية  ،بالإ�ضافة �إىل عقد حلقة نقا�ش بعنوان (انعكا�سات
االعتماد الأكادميي العاملي على قطاع الأعمال) برئا�سة وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاهد ،كما قدمت الهيئة ال�سعودية للمهند�سني حما�ضرة عامة بعنوان
(الت�أهيل املهني للمهند�سني ،ومت الإع�لان عن التو�صيات التي تو�صل
�إليها امل�شاركون يف الفعاليات).
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كلمــة العــدد

د .هيثم بن �أحمد زكائي

يف مثل ه��ذا ال��وق��ت م��ن ك��ل ع���ام ،حتتفل
كلية ال��ع��ل��وم الطبية التطبيقية ب�إطالق
امل��ل��ت��ق��ى ال��ط�لاب��ي ل��ط�لاب ك��ل��ي��ة العلوم
الطبية التطبيقية .وال���ذي ي���أت��ي ليعر�ض
�أب��رز الأب��ح��اث العلمية التي نفذها طالب
وطالبات الكلية خالل م�شوارهم الدرا�سي
بالكلية .وي�أتي هذا امللتقى ال�ساد�س تتويج ًا
خلم�س ملتقيات د�أب��ت كلية العلوم الطبية
التطبيقية على عقدها يف الأعوام املا�ضية،
والتي القت اهتمام الكثريين يف الأو�ساط
الطبية يف اململكة.
ومما ال�شك فيه �أن جناح امللتقى على مدار
خم�س �سنوات م�ضت مل يكن ليتحقق لوال
ف�ضل اهلل ع��ز وج��ل �أوال و�آخ����ر ًا ،ث��م دعم
الإدارة العليا يف جامعة امللك عبد العزيز
ملثل هذه املحافل العلمية ،وجهود الطالب
والطالبات �أنف�سهم يف التنظيم والعمل من
خالل اللجان املختلفة لإبراز هذه امللتقيات
على الوجه الأمثل .فهم الع�صب الأ�سا�س
املحرك ملثل ه��ذه امللتقيات ،وم��ا قاموا به
خالل درا�ستهم من �أبحاث متميزة ت�ستحق
�إب��رازه��ا يف مثل هذه امللتقيات لهو الوقود
الأ�سا�س ملثل هذه املحافل.
هلل درك يا جامعة امل�ؤ�س�س ..فلم تبخلي يوم ًا
على �أبنائك وبناتك الطالب والطالبات.
مل تبخلي بالعلم ،ومل تبخلي باملعرفة ،ومل
تبخلي يف توفري كل املتطلبات الالزمة لهم
لإبراز قدراتهم العلمية والفكرية والبحثية.
ومن خالل هذا امللتقى ال�ساد�س يتم عر�ض
�أك�ث�ر م��ن خم�سة وع�شرين ب��ح��ث�� ًا علمي ًا،
والعديد من املن�شورات العلمية يف جماالت
تقنية املختربات الطبية والتمري�ض والأ�شعة
الت�شخي�صية وال��ع�لاج الطبيعي والتغذية
الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة .وم���ا ي��ك��اد �أن ينتهي هذا
امللتقى حتى ي�شمر الطالب عن �سواعدهم
لال�ستعداد للملتقى ال�سابع ب�إذن اهلل تعاىل
وتوفيقه� .أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يحقق
هذا امللتقى الأهداف املرجوة منه �إنه �سميع
جميب.
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
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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
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�أخ�������ب�������ار

يف �إطار التعاون بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات احلكومية

نادي الأنظمة بكلية االقت�صاد والإدارة يزور �إدارة الأدلة اجلنائية
�أ .عماد فطاين – كلية االقت�صاد والإدارة

�أعما ًال قام بر�سمها حلاالت جنائية �سبق التعامل
معها عن طريق ر�سم للم�شتبه بهم.

قام نادي الأنظمة التابع لكلية االقت�صاد و الإدارة
ب��اجل��ام��ع��ة ،ب��زي��ارة �إىل �إدارة الأدل����ة اجلنائية
ب�شرطة ج��دة ،بوفد مكون من  22طالب ًا مبرحلة
البكالوريو�س يرافقهم امل�شرف على نادي الأنظمة
د.حممد بن ح�سن �آل طالب القحطاين ،ود.حممد
ب���ن ح�����س��ن م��ف��ت��ي امل�����ش��رف ع��ل��ى م��رك��ز تطوير
الأعمال.
وقد جت ّول الوفد يف �أروقة �إدارة الأدلة اجلنائية حيث
موجز عن كيفية عمل وحداتها،
ا�ستمعوا �إىل �شرح ٍ
و كان من �أب��رز الأق�سام التي متت زيارتها ق�سم
خمترب اال�ستخال�ص و ال��ذي يتم فيه ا�ستخال�ص
ال�شفرة الوراثية مادة الـ DNAمن الع ّينات التي
ترفع من م�سرح اجلرمية وبوا�سطتها يتم التعرف
على �شخ�صية �صاحبها وذلك عن طريق �أجهزة
تقنية حديثة ،بعد ذلك توجه الوفد �إىل ق�سم قيا�س
الكمية و من ّثم ق�سم �إظهار الأمناط الوراثية و الذي
يجري فيهما حتليل الـ DNAو معرفة النتائج ثم
عمل ن�سخ منها و مطابقتها مع ما هو موجود م�سبق ًا
للتعرف �إىل �صاحبها وعمل تقرير بذلك .
كما زار الوفد كل من وح��دة الكيمياء اجلنائية

بعد ذلك توجه الوفد �إىل مكتب مدير �إدارة الأدلة
اجلنائية �سعادة العقيد �صالح الغامدي ،الذي �أبدى
�سعادته بهذه الزيارة و�أو�ضح �أن املجال مفتوح �أمام
طلبة القانون لالنت�ساب جلهاز ال�شرطة والعمل
به م�ستقب ًال .بعد ذلك �ألقى �سعادة امل�شرف على
ن��ادي الأنظمة الدكتور حممد القحطاين كلمة
�شكر فيها �سعادة العقيد على حفاوة اال�ستقبال
وح�سن ال�ضيافة كما �أبدى �إعجابه بالتطور التقني
والتكنولوجي ال��ذي يحويه مبنى الأدل��ة اجلنائية
وعلى ما يتمتع به �أفراده من خربة وقدرة وت�أهيل
ثم مت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املنا�سبة.
ووحدة التزوير والتزييف ووحدة م�ضاهاة الأ�صوات
ومقارنتها وال��ت��ي حت��وي معم ًال خ��ا���ص�� ًا بتحليل
الأ���ص��وات م��ن خ�لال امل��وج��ات ال�صوتية ومعرفة
�أ�صحابها.
و قد عر�ض م�س�ؤول الق�سم عدة ق�ضايا يتم العمل
عليها حالي ًا كنماذج للمهام التي يقومون بها .ثم

زار الوفد امل�سرح االفرتا�ضي الذي �صمم خ�صي�ص ًا
لتدريب الأفراد على فن التعامل مع م�سرح اجلرمية
حيث ا�ستمع ال��وف��د �إىل �شرح ع��ن م��دى �إ�سهام
امل�سرح يف رفع م�ستوى الوعي لدى �أف��راد الأدلة
اجلنائية عند تعاملهم مع حالة م�شابهة ثم عر�ض
�سعادته مناذج قام بر�سمها ر�سام متخ�ص�ص هو
الوحيد على م�ستوى اململكة حيث �شاهد الوفد

بعد ذلك توجه وفد نادي الأنظمة �إىل مكتب مدير
�شرطة جدة �سعادة اللواء علي ال�سعدي الغامدي
وذلك يف جل�سة مفتوحة ا�ستمرت ما يقارب الـ20
دقيقة  ،ت��ب��ادل فيها �سعادة ال��ل��واء احل��دي��ث مع
الطالب و �أجاب على بع�ض اال�ستف�سارات و الأ�سئلة
التي طرحت عليه ،و من ث ّ��م ق��دم ن��ادي الأنظمة
درع�� ًا تذكارية �إىل �سعادته ثم التقطت ال�صور
التذكارية مع �سعادته .

م�شرفة ق�سم الإعالم

�إجناز هو الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط

د .حنان بنت �أحمد �شوقي �آ�شي
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الربيد الإلكرتوين :
akhbar@kau.edu.sa

الإعــالنــــات:
جوال0503645848 :

الطالب امل�شاركون :
�أح����م����د ط��اب��ع��ج��ي
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
����س���م���ر امل����راحم����ي
�أروى الــــزهـــــرانـــــي
����س���م���ي���ة ���س��م�ير
ن���������دى امل�����ه�����دي

موقع اجلامعة يح�صل على املعيار العاملي(  )ISO 27001لأمن املعلومات

حققت اجلامعة �إجن���از ًا جديد ًا يعترب الأول من نوعه على م�ستوى
التعليم العايل يف اململكة من خالل ح�صول عمادة تقنية املعلومات
على �شهادة املطابقة الدولية لأم��ن املعلومات  ،ISO27001ك�أول
ع��م��ادة تقنية معلومات على م�ستوى ج��ام��ع��ات ال�����ش��رق الأو�سط.
ومتثل ال�شهادة اع�تراف�� ًا ب��ال��دور الأم��ن��ي ال��ذي تقدمه عمادة تقنية
املعلومات يف مراقبة ال�شبكة الإلكرتونية وملحقاتها واخلدمات التي
تقدمها ،حيث يتم تقدمي وت�شغيل ع��دد كبري من النظم والربامج
واخلدمات لقطاع كبري من امل�ستفيدين يبلغ �أكرث من� 150ألف م�ستفيد
مابني ع�ضو هيئة تدري�س وموظف وطالب.
ورك���ز ن��ط��اق ال�شهادة على خمتلف املعلومات املتعلقة بالإنرتنت
والأ�صول التي يتم التعامل معها عن طريق �أنظمة تقنية املعلومات يف
ال�شبكة الإلكرتونية ،حيث يركز على �سيا�سة �ضبط الدخول ،و�سيا�سة
�إدارة الأ�صول ،و�سيا�سة ا�ستمرار العمل ،و�سيا�سة �إدارة االت�صاالت
والعمليات ،و�سيا�سة االل��ت��زام ،و�سيا�سة التعامل مع ح��وادث �أمن
املعلومات ،و�سيا�سة حماية املعلومات ،و�سيا�سة اقتناء وتطوير نظم

مطابقتها للموا�صفات العاملية ،وهذا ما جنحت فيه العمادة.

وثمنت ال�شركة العاملية املانحة لل�شهادة لعمادة تقنية املعلومات
ح�صولها على ال�شهادة واعتربته �إجن��از ًا م�ستحق ًا ويعرب عن اجلهد
املبذول طيلة املدة املا�ضية من قبل عمادة تقنية املعلومات يف �سبيل
تخف
الو�صول حلاجز �أمني يحافظ على املكت�سبات العلمية ،ومل ِ
�إعجابها مبا ر�أته من تطور يف اخلدمات املقدمة.

املعلومات ،و�سيا�سة تنظيم حماية املعلومات ،و�سيا�سة حماية املوظفني،
و�سيا�سة احلماية املادية والبيئية ،و�سيا�سة �إدارة املخاطر ،وااللتزام
بالأحكام والقوانني.
علما ب�أنه يندرج حتت هذه احلقول  133بند ًا للتحكم واملراقبة ينبغي

كلية الرتبية تكرم وكالءها ال�سابقني
ب���رع���اي���ة ����س���ع���ادة وك��ي��ل
اجل�����ام�����ع�����ة ل��ل��أع����م����ال
والإب����داع العلمي الأ�ستاذ
الدكتور� أحمد ب��ن حامد
نقادي �أقامت كلية الرتبية
يومال�سبت1431/4/18هـ  
ب��ف��ن��دق االنرتكونتننتال
بجدة حفل تكرمي لكل من
الدكتور م�سعود القحطاين
وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ،و الدكتور
مطيع اهلل ال�سلمي وكيل
ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ،وذل���ك
مبنا�سبة انتهاء مدة عملهما الإداري بالكلية بح�ضور عدد من العمداء و�أع�ضاء جمل�س الكلية ور�ؤ�ساء
الأق�سام.
وقد وجه كل من الدكتور م�سعود القحطاين والدكتور مطيع اهلل ال�سلمي كلمة عربا فيها عن �شكرهما وعظيم
امتنانهما م�ستعر�ضني م�سريتهم الإدارية يف خدمة الكلية ومتمنني للكلية املزيد من التقدم واالزدهار .
ويف نهاية احلفل قدم �سعادة وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع العلمي دروع ًا تذكارية للوكالء املحتفى بهم.

وقد عرب عميد عمادة تقنية املعلومات الدكتور خالد بن �سامي حممد
ح�سني عن �سعادته بهذا الإجناز كونه الأول على م�ستوى ال�شرق الأو�سط
م�شري ًا �أنه ي�أتي تعبري ًا حقيقي ًا للدور الذي يقدمه موظفو العمادة يف
خدمات جميع عمالئها يف القطاعات الأخرى ،كما قدم �سعادته �شكره
ملعايل مدير اجلمعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب على جهده
ودعمه امل�ستمر الذي يعد اللبنة الأوىل والأهم يف جناحات اجلامعة
املتوا�صلة.

�إ�سرتاتيجية جديدة لتحفيز طالبات كلية العلوم
الطبية التطبيقية للعمل يف جمال �سرطان الثدي
�ضمن الإ�سرتاتيجيات اجل��دي��دة التي يتبعها
م�شروع ال�شيخ حممد ح�سني العمودي ل�سرطان
الثدي باجلامعة ال�ستقطاب الطالبات للعمل يف
التخ�ص�صات التي حتتاجها اململكة يف جمال
�سرطان الثدي ،قامت الدكتورة �سامية العمودي
والدكتورة وفاء �سيت بزيارة لكلية العلوم الطبية
التطبيقية باجلامعة بالتن�سيق مع وكيلة الكلية
ب�شطر الطالبات الدكتورة ح�سنة بنت عرفان
بنجر.
وقد ناق�شت الدكتورة �سامية العامودي مع طالبات
الكلية و�ضع �سرطان الثدي باململكة ومدى احلاجة
الكبرية �إىل توافر الكوادر الطبية العالية الت�أهيل
يف جمال متري�ض الأورام وفنيات �أ�شعة املاموجرام
وكذلك العالج الطبيعي لتورم الذراع بعد جراحات
الثدي بالإ�ضافة لتغذية مر�ضى ال�سرطان.
من جانبها حتدثت الدكتورة وفاء �سيت عن �آلية

الفح�ص املبكر وفح�ص الثدي �إكلينيكيا و�أهمية
ذلك يف الك�شف املبكر عن الأورام.
ويف ختام الزيارة دعت الدكتورة �سامية العمودي
الطالبات اللواتي على و�شك التخرج لزيارة مركز
ال�شيخ حممد ح�سني العمودي للتميز يف رعاية
�سرطان ال��ث��دي باجلامعة ل�ل�إط�لاع على وحدة
الفح�ص املبكر وقد �أبدت ا�ستعدادها لتبني عدد
من اخلريجات م�شرية �إىل �أن املركز لديه خطة
لعمل دورات تدريبية داخل اجلامعة ودورات �أخرى
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وي�أتي ذلك �ضمن
�إ�سهامات اجلامعة يف و�ضع خطة بعيدة املدى
لإيجاد ك��وادر عالية الت�أهيل يف جم��ال �سرطان
الثدي كما بينت �سعادتها �أن للمركز العديد من
الأهداف منها تقدمي رعاية متخ�ص�صة ومتميزة
يف اخلدمات التي يفتقدها القطاع الطبي حالي ًا.

�أخ�������ب�������ار

ال�سب ــت 1431/05/03هـ

املـ ــوافــق 2010/04/17م

تد�شني م�شروع النظام الإلكرتوين لرت�شيح من�سوبي اجلامعة
للجوائز العلمية واملنح التدريبية
�ضمن جهود اجلامعة يف �سبيل االرتقاء بالأداء
احلكومي ،د�شن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب م�شروع النظام
االل��ك�تروين لرت�شيح من�سوبي اجلامعة للجوائز
العلمية وامل��ن��ح ال��ت��دري��ب��ي��ة وذل���ك ي���وم االثنني
1431/4/20هـ بقاعة جمل�س اجلامعة.
وق��د ثمن معاليه اجل��ه��ود املبذولة لإجن���اح هذا
امل�شروع مو�ضح ًا �أن االهتمام برت�شيح ع�ضو هيئة
التدري�س باجلامعة للجوائز املحلية والإقليمية
والعاملية وتوثيق التعاون العلمي وتبادل املنح مع
امل�ؤ�س�سات العاملية ي�صب يف جمال تطوير قدرات
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف املجاالت البحثية للو�صول
�إىل م�ستويات عاملية التي ت�ؤدي �إىل احل�صول على
جوائز مرموقة �سواء ك�أفراد �أو كجهات وتربز دور
اجلامعة على امل�ستوى العاملي.
من جانبه �أو�ضح �سعادة وكيل اجلامعة للتطوير
ال��دك��ت��ور زه�ير ب��ن ع��ب��داهلل دم��ن��ه��وري �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 الإج��راءات املطولة
ب�شكل �سريع وفعال وحتقيق التكامل بني قطاعات
اجلامعة و���ص��و ًال �إىل �إن��ه��اء الإج�����راءات ب�شكل
�سريع ودقيق .وبني �سعادته �أبرز �أهداف امل�شروع
واملراحل التي مت �إجنازها والتطلعات امل�ستقبلية

لبناء نظام ال��ك�تروين متكامل يرقى بخدمات
اجلامعة �إىل امل�ستوى الذي يليق مبكانتها.
ويف اخلتام وجه �سعادة وكيل اجلامعة للتطوير
���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة على
دعمه املتوا�صل وحر�صه على تطوير اخلدمات
االلكرتونية لأع�ضاء هيئة التدري�س وقطاعات
اجلامعة.

اجلامعة تنظم م�ؤمتر ًا دولي ًا حول امل�ستجدات يف العالج
الدوائي للإدمان على املخدرات
�صدرت موافقة املقام ال�سامي الكرمي على عقد م�ؤمتر دويل يف �أوائ��ل العام
الهجري القادم يف رح��اب اجلامعة ملناق�شة امل�ستجدات يف العالج الدوائي
للإدمان على املخدرات وي�أتي عقد هذا امل�ؤمتر يف رحاب اجلامعة ترجمة فعلية
الهتمام اجلامعة بامل�ساهمة الفعالة يف حل امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية
التي ت�ؤرق املجتمع ،و�سيتم يف امل�ؤمتر مناق�شة �أربعة حماور رئي�سة وهي :
•ت�أثري الإدمان على وظائف املخ وتركيبه الن�سيجي وعلى الأع�ضاء احليوية
الأخرى.
•دور الرتكيب الوراثي يف الإ�صابة بالإدمان.
•التجارب العلمية العاملية يف ا�ستخدام الأدوية والأع�شاب الطبية والو�سائل
الأخرى للطب املكمل يف عالج الإدمان.
•مناق�شة نتائج اكت�شاف �سعودي مثري يعرف بطريقة �أثري لعالج الإدمان
الذي من املتوقع حني �إقراره �أن يحدث نقلة نوعية يف عالج الإدمان على
املخدرات على م�ستوى العامل.

ويف هذا الإطار �صرح �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد،
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ب�أن اجلامعة ت�أمل �أن يحقق هذا
امل�ؤمتر الأه��داف والآم��ال املعقودة عليه� ،سعي ًا للو�صول �إىل نتائج ت�ؤدي فع ًال
�إىل احلد من ظاهرة �إدمان املخدرات .و�أ�ضاف �سعادته ب�أن مو�ضوع تعاطي
املخدرات و�إدمانها يحتل ال�صدارة بني امل�شكالت االجتماعية وال�صحية على
ال�صعيد العاملي فتبلور االهتمام بها يف عدد من املجتمعات العربية حيث تنامى
االهتمام العاملي مبحاربة املخدرات بعدما متكن من اخ�تراق فئة املراهقني
وال�شباب باعتبارهم عماد �أي جمتمع ،وما ينجم عن ذلك من خ�سائر اجتماعية
و�أخالقية التي ال ميكن تقديرها باملال كونها �أكرب من ذلك بكثري ،مما ي�ضطر
املجتمع �إىل العمل �ضدها ومقاومتها والتخفيف من �آثارها من خالل الربامج
العالجية والوقائية ،ومن هنا كان لزام ًا على جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة
يف مركز امللك فهد للبحوث الطبية درا�سة املعاجلة الوقائية للإدمان على
املخدرات.

مناق�شة �أول ر�سالة دكتوراه بق�سم الكيمياء التحليلية باجلامعة

غمرت البهجة وال�سرور من�سوبي ق�سم الكيمياء بكلية العلوم
باجلامعة مبنا�سبة مناق�شة �أول ر�سالة دكتوراه بق�سم الكيمياء
التحليلية بكلية العلوم حيث ح�صل الطالب حامد بن حممد حمدي
ال�صاعدي على درجة الدكتوراة عن ر�سالته التي حملت عنوان:
(ال�سلوك اال�ستبقائي والف�صل الكروموتوغرايف والتقدير الكمي
لرتاكيز متناهية ال�صغر لبع�ض امللوثات غري الع�ضوية وملونات
الأطعمة يف الأو�ساط املائية) ،وقد نوق�شت الر�سالة يوم ال�سبت
1431 /4 /25ه��ـ املوافق 2010/4/10م بقاعة املحا�ضرات يف
معمل الرنني النووي املغناطي�سي مببنى كلية العلوم.
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مدينة امللك عبد العزيز تدعم
 72مقرتح ًا بحثي ًا باجلامعة
وافقت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ة ع��ل��ى دع���م ط�ل�اب وطالبات
الدرا�سات العليا ب�أكرث من  6.5ماليني
ري���ال ,وذل���ك م��ن خ�لال برنامج طالب
الدرا�سات العليا الثامن ع�شر الذي حظي
ب 163مقرتح ًا بحثي ًا ,اثنان و�سبعون منها
جلامعة امللك عبدالعزيز ،و�ستة وخم�سون
بحث ًا جلامعة امللك �سعود وع�شرة �أبحاث
ل���ك ٍ���ل م���ن ج��ام��ع��ة الأم���ي��رة ن�����ورة بنت
عبدالرحمن وجامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ،وثمانية �أبحاث من جامعة �أم
القرى ،وثالثة �أبحاث من جامعة امللك
في�صل ،وبحثني من جامعة الدمام ،وبحث
لكل من جامعة طيبة وجامعة امللك
واحد ٍ
خالد ،حيث كان للطالبات الن�صيب الأكرب
منها ب  96مقرتح ًا بحثي ًا.
ومن �أبرز املقرتحات البحثية التي اعتمدها
الربنامج لهذا العام بحث بعنوان( :ت�أثري
وزن احلقيبة امل��در���س��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وازن
و�آالم اجل��ه��از احل��رك��ي ل���دى طالبات
امل���دار����س) وامل��ق�ترح ال��ب��ح��ث��ي( :تقدير
الأثر البيئي الناجت من حمرقة النفايات
الطبية مبدينة ج��دة) وك��ذل��ك( :تقييم
اال���س��ت��ع��دادات املدر�سية ل��وب��اء �أنفلونزا
اخلنازير يف املنطقة ال�شرقية  -اململكة
العربية ال�سعودية) ،وم�شروع ( :ت�أثري
احلبة ال�سوداء وع�سل النحل على احلالة
ال�صحية للم�صابات ب�سرطان الثدي)،
املع�سل على ه�شا�شة
و�أي�ض ًا بحث( :ت�أثري ّ
العظام لدى ال�سيدات ال�سعوديات).
وك��ان��ت املدينة ق��د واف��ق��ت م���ؤخ��ر ًا على
زي��ادة قيمة الدعم املخ�ص�ص للم�شاريع
البحثية ل��ط�لاب وط��ال��ب��ات الدرا�سات
العليا حيث ك��ان��ت م��ك��اف���أة ال��ط��ال��ب يف
مرحلة املاج�ستري  3.000ريال وامل�شرف
على الر�سالة  2.000ريال لت�صبح الآن
 5.000ري��ال للطالب وامل�شرف 3.000
ريال ،وعن مرحلة الدكتوراه كانت مكاف�أة

الطالب  3.000ري��ال وامل�شرف 2.000
ريال ،ومت رفعها �إىل  8.000ريال للطالب
و 5.000للم�شرف على الر�سالة ,وفيما
يخ�ص تكاليف تنفيذ امل�شروع البحثي يف
مرحلة املاج�ستري فقد مت رفع الدعم من
خم�سني �ألفا �إىل �سبعني �ألف ريال ،وفيما
يتعلق مبرحلة الدكتوراه فقد مت رفعها من
ثمانني �ألف ريال �إىل مائة �ألف ريال .
يذكر �أن هذا الربنامج بد�أ عام 1411هـ
بهدف تن�شيط ودعم حركة البحث العلمي
والدّرا�سات العليا باجلامعات ال�سعودية
مما ي�ساعد على الت�أهيل الع ّلمي للكوادر
الوطنية وكذلك توجيه مو�ضوعات بحوث
ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه �إىل خدمة
خطط التنمية باململكة ،وذلك عن طريق
تقدمي الدعم املايل لتنفيذ هذه البحوث.
وم��ن �شروط الربنامج �أن يكون مو�ضوع
ال��ب��ح��ث �ضمن �أح���د امل���ج���االت العلمية
التطبيقية ،و�أن ُيعتمد من �أحد امل�ؤ�س�سات
التعليمية داخل اململكة ،و�أن يكون الطالب
�أو الطالبة قد �أكملوا  %50من متطلبات
الر�سالة ،حيث تُقدّم املقرتحات البحثية
عن طريق اجلامعة �أو اجلهة التابع لها
الطالب �أو الطالبة قبل نهاية ال�شهر الأول
من الف�صل الدّرا�سي الأول من كل عام
درا�سي .وقد دعم هذا الربنامج حتى الآن
( )1.405مقرتح ًا بحثي ًا ب�أكرث من ()42
مليون ري���ال ،منها 267ب��ح��ث�� ًا يف املجال
الزراعي 223 ،بحث ًا يف الطب ،ويف علوم
(الكيمياء الفيزياء ،الأحياء ،اجليولوجيا،
الفلك )...،كما دعمت املدينة  612بحث ًا،
�إ�ضافة �إىل  114بحث ًا يف العلوم الهند�سية
والتي ت�شمل( :هند�سة البيئة ،هند�سة
حا�سب �آيل ،عمارة وتخطيط ،هند�سة
تعدين ،هند�سة طريان ،هند�سة �صناعية،
هند�سة مدنية ،هند�سة نفط ،هند�سة
نووية).

�سفري مملكة ال�سويد يزور اجلامعة

وقد تر�أ�س جلنة املناق�شة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور  /عبد الغني بن
حمزة �سليمان الأ�ستاذ بالق�سم – م�شرف ًا رئي�س ًا ومقرر ًا للجنة،
و�شارك يف ع�ضوية اللجنة كل من �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد
�سرور ال�شهاوي الأ�ستاذ بالق�سم م�شرف ًا م�شارك ًا ،و�سعادة الأ�ستاذ

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب مبكتبه �سفري مملكة ال�سويد
باململكة العربية ال�سعودية ال�سيد جان ثي�سلف وذلك �صباح يوم االثنني 1431/4/20هـ .

الدكتور �صالح بن عمر باحفي الأ�ستاذ بالق�سم ممتحن ًا داخلي ًا،

و قد جرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناق�شة العديد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك .

و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور �أرك بيرت اخرتبريك الأ�ستاذ بجامعة
�ساوث هامتون يف اململكة املتحدة ممتحن ًا خارجي ًا.
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معايل مدير اجلامعة يد�شن مكاتب الوقف العلمي
د���ش��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب مكاتب
الوقف العلمي الواقعة يف الربج اجلنوبي
(ب) وذل����ك ب��ح�����ض��ور وك��ي��ل اجلامعة
للم�شاريع الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن
عمر بافيل ،ووك��ي��ل اجلامعة للأعمال
والإبداع املعريف الدكتور �أحمد بن حامد
نقادي ،ووكيل اجلامعة الدكتور عدنان
امل���زروع وع���دد م��ن من�سوبي اجلامعة،

والداعمني لن�شاطات الوقف العلمي ،
حيث قام معاليه بق�ص ال�شريط �إيذان ًا
باالفتتاح ،والتجول يف جميع �أق�سامه،
والوقوف على ا�ستعداداته ،وجاهزيته .
ويف نف�س الإطارا�ستقبل معايل مدير
اجلامعة رئي�س جمل�س الأمناء لربنامج
ال�شمال للتنمية املهند�س عبد اهلل بن
�إبراهيم الرخي�ص مبقر الوقف العلمي
باجلامعة ،وقد مت خالل اللقاء تباحث

�سبل ال��ت��ع��اون ب�ين اجل��ام��ع��ة وبرنامج
التنمية لل�شمال.
يذكر �أن املهند�س عبداهلل الرخي�ص قد
ق��ام ب��زي��ارة ع��دة جهات باجلامعة مثل
مركز االقت�صاد الإ�سالمي ومركز تطوير
الأعمال والذي ي�ضم جمموعة من الأندية
ال��ط�لاب��ي��ة م��ث��ل ن���ادي الت�سويق ون���ادي
التمويل واال�ستثمار ون���ادي املحا�سبة
ونادي التميز واملحكمة االفرتا�ضية .

وق��د ع�بر املهند�س عبد اهلل الرخي�ص
ع��ن �إع��ج��اب��ه مب��ا ر�آه م��ن �إجن����ازات يف

م��ت��اب��ع��ات

�شطر الطالبات
بنظم فعاليات لقاء ال�شعوب

خمتلف ق��ط��اع��ات اجل��ام��ع��ة ،وخا�صة

�صاحلة الغامدي � -إدارة عالقات موظفة

الوقف العلمي و�إجنازاته املختلفة ،حيث

حتت رعاية عميدة �شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت عبداهلل النعيم
وبح�ضور وكيلة �شطر الطالبات وعدد من وكيالت الكليات� ،أقامت
�إدارة عالقات موظفة الأ�سبوع املا�ضي فعالية لقاء ال�شعوب الثاين،
وذلك على م�سرح �شطر الطالبات.

القطاع اخلا�ص.

ب��د�أ احلفل ب���آي��ات بينات من الذكر احلكيم ثم كلمة وكيلة �شطر
الطالبات التي ا�ستهلت اللقاء بتالوة قوله تعاىل يف الآي��ة الكرمية
(:يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم �إن اهلل عليم خبري) ،كما رحبت
باجلميع ومتنت لهن �إقامة �سعيدة يف وطنهن الثاين ،مقدمة �شكرها
لإدارة عالقات موظفة على تنظيمها هذا اللقاء واجلهود املبذولة.

�أ�شاد مبركز (املبدعون للأبحاث) والذي
�أ�س�سه الوقف العلمي م�ؤخر ًا ب�شراكة مع

م�شـاركــة فاعلــة لكليــات اجلامعــة يف الأوملبيــاد الريا�ضي و الثقــافــي

بعد ذلك تناولت الكلمة عميدة �شطر الطالبات م�ستهلة بال�صالة
وال�سالم على النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) ثم قالت( :اليوم لي�س
يوم احتفال وح�سب ،بل يوم تت�صافح فيه الأيادي ب�إخا ًء ،لتبقى الأخوة
هي الرابط الذي يجمعنا ،ولقا�ؤنا اليوم ما هو �إال نافذة نطل منها على
بع�ض تراث وثقافة �شعوب ع�شنا معها �إخوة ،ف�شاركتنا العمل والبناء
يف وطننا الغايل) ،و�أ�ضافت ( :هذا االختالف والتباين يخلق فر�صة
جيدة للثقافات والتوا�صل املثمر بني احل�ضارات الإن�سانية املختلفة،
واال�ستفادة من املوروث الثقايف لكل �شعب) ،ثم �شكرت كل من �ساهم
يف �إجناح هذا اللقاء و�إخراجه على �أكمل وجه.
عقب ذل��ك �ألقيت ق�صيدة �شعرية للطالبة �سهام املطري ،ثم قدم
عر�ض ال��دول املت�ضمن �أه��م املعامل الأث��ري��ة ،املالب�س التقليدية ،
الأكالت ال�شعبية� ،أهم املدن ال�سياحية لكل دولة،
�شهد الأومل��ب��ي��اد ال��ري��ا���ض��ي ال��ث��ق��ايف الأول جلامعات
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف منطقة مكة املكرمة الذي
نظمته اجلامعة م���ؤخ��ر ًا برعاية �صاحب ال�سمو امللكي

الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة م�شاركة
فاعلة من قبل معظم منتخبات اجلامعة الريا�ضية ،من
بينها كرة ال�سلة وكرة القدم حيث ح�صل منتخب جامعة

�شطر الطالبات ينظم برنامج (اليوم

برنامج �إر�شادي لت�سكني
طالبات ال�سنة التح�ضريية
ب�شطر الطالبات

العاملي للطفل التوحدي)

نوال �أحمد – �شطر الطالبات   

برعاية كرمية من �سعادة عميدة �شطر الطالبات باجلامعة الدكتورة هناء بنت عبد اهلل النعيم
نظم مركز ذوات االحتياجات اخلا�صة بوكالة عمادة �ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات بالتعاون مع
برنامج الدبلوم الرتبوي برنامج اليوم العاملي للطفل التوحدي وذلك يومي الثالثاء والأربعاء -21
1431/4/22هـ مب�سرح �شطر الطالبات.
وقد ت�ضمن الربامج عدة حماور متثلت يف ( :تعريف التوحد �سماته و�أطيافه) ،و(دعم املهارات
االجتماعية لأطفال التوحد) ،و(ق�ضايا تربوية لأطفال التوحد) ،و(االبيئة التعليمية الداعمة لأطفال
التوحد).

عقدت وكالة عمادة �ش�ؤون الطالب ب�شطر الطالبات باجلامعة الربنامج
الإر�شادي لت�سكني طالبات ال�سنة التح�ضريية وذلك يوم الأحد 1431/4/19هـ
للم�سار الأدبي ،ويوم االثـنني1431/4/20هـ للم�سار العلمي  ،وذلك على م�سرح
�شطر الطالبات وهدف الربنامج �إىل تعريف الطالبات بالأق�سام والتخ�ص�صات
املتاحة يف الكليات ،و�سنوات الدرا�سة فيها ،وم�سارات التعليم بالكلية وجماالت
العمل بعد التخرج .

مبن�سوبيها اجلدد

كما مت خالل احلفل توزيـع دروع تذكاريـة على مديري

بعد ذلك قدمت فقرة �س�ؤال وجائزة وفوازير مقدمة من املتعاقدات،
ثم قدم عر�ض للأزياء التقليدية على امل�سرح جلميع الدول امل�شاركة،
وهو رفع الروح املعنوية جلميع امل�شاركات.
كما ح�ضر احلفل �ضيوف من خارج اجلامعة و�سيدات �أعمال ،و�أمهات
بع�ض املتعاقدات ب�شطر الطالبات ،كما نظمت جولة يف �صالة امل�سرح
والبوفيه املكون من الأكالت ال�شعبية والدول امل�شاركة ،وانتهى احلفل
يف جو عائلي جميل.

نوال �أحمد – �شطر الطالبات

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية حتتفي
�أقامت كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
ب��اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف وح�����دة امل����واد
العامة حفل غ��داء على �شرف �سعادة
عميد الكلية ال��دك��ت��ور حم��م��د �سعيد
الغامدي وبح�ضور ع��دد من من�سوبي
الكلية ،احتفا ًال مبن�سوبيها الذين مت
تعيينهم م�ؤخر ًا يف وحدة املواد العامة
وه��م املعينون على وظيفة معيد كل
من (:الأ���س��ت��اذ من�صور عبدالرحمن
الغامدي ،الأ�ستاذ حممد عاي�ض حممد
ع�سريي ،الأ�ستاذ �أحمد خالد �أمني العطا�س ،الأ�ستاذ
�سامي حممد �صالح اليوبي ،الأ�ستاذ يحيى �أحمد
عبداهلل ع�سريي ،الأ�ستاذ يا�سر عبدالعزيز عو�ض
ال�سلمي ،الأ�ستاذ عمر حممد �سراج حبيب اهلل)،
واملعينون على الوظائف الإداري��ة كل من ( :الأ�ستاذ
�سامي �سعيد الغامدي ،الأ�ستاذ عمر م�سلم احلربي)

امللك عبد العزيز لكرة القدم على املركز الأول ،كما ت�ألقت
اجلامعة يف خمتلف الفعاليات الأخرى �سوا ًء الثقافية �أو
الريا�ضية .وح�صدت العديد من اجلوائز والك�ؤو�س.

يذكر �أن الفعاليات �شهدت م�شاركة عدد من ال��دول وهي(:اململكة
العربية ال�سعودية ،مملكة الأردن ،م�صر ،تون�س ،فل�سطني ،اجلزائر،
لبنان ,اليمن  ,ماليزيا ،الهند ،باك�ستان ،كندا ،الواليات املتحدة,
�إجنلرتا ،فرن�سا ،الفلبني ،بنجالدي�ش ،ال�صومال  ،وال�سودان).

الوحـدة اع�تراف�� ًا وت��ق��دي��ر ًا بجهـودهم املتميـزة يف
الرقي مب�ستوى الوحدة وهم( :الدكتور علي بن عمر
ب��ادح��دح ،الدكتور فايز بن �أحمد حاب�س ،الدكتور
عبدالرحمن بن نافع ال�سلمي ،الدكتور يا�سر بن
عبدالرحمن الأحمدي) .
كما قدمت الوحدة درع ًا تذكاريا ل�سعادة عميد الكلية
تقدير ًا له على دعمه املتوا�صل لوحدة املواد العامة.

كلية االقت�صاد والإدارة
تنظم فعاليات (يوم الطالبة)
نظمت كلية االقت�صاد والإدارة ب�شطر الطالبات يوم اخلمي�س
1431/4/ 23هـ املوافق 2010/4/ 8م فعاليات (يوم الطالبة)
ب�سكن الطالبات ،وقد ح�ضرت الفعالية �سعادة الدكتورة زينب
ال�سحيمي وكيلة كلية االقت�صاد والإدارة وعدد من ع�ضوات هيئة
التدري�س والإداريات والطالبات.
وت�ضمن الربنامج عدة فقرات منها  :تعارف ولقاءات و�سباحة
حرة و �ألعاب ريا�ضية من ال�ساعة الثالثة ظهر ًا وحتى ال�سابعة
م�سا ًء ،ثم �أدى اجلميع �صالة املغرب جماعة ،وقدمت الطالبات
عدد ًا من العرو�ض الرتاثية ،بالإ�ضافة �إىل �أم�سية �شعرية وجل�سات
�سمر �إن�شادية ،وم�سابقات ثقافية قدمت فيها اجلوائز للفائزات،
بالإ�ضافة �إيل حوار مفتوح مع وكيلة الكلية.
كما قدمت �سعادة الدكتورة عبلة بخاري فقرة عن حا�ضنات
الأعمال لتحفيز الطالبات علي تبني م�شروعات جدية تدعمها
�إدارة اجلامعة ،وبعد �صالة الع�شاء تناول اجلميع طعام الع�شاء
و�سط جو �أ�سري.

كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
ب�شطر الطالبات تنظم فعاليات
يوم العرو�ض ()Demo Day

ينظم ق�سم تقنية املعلومات بكلية احلا�سبات وتقنية املعلومات ب�شطر الطالبات
يوم الأربعاء املوافق 1431/5/21هـ فعاليات يوم العرو�ض)(Demo Day
وال��ذي ي�سعى الق�سم من خالله لإتاحة الفر�صة �أم��ام طالبات الكلية ب�شكل
عام لتقدمي عر�ض عام مل�شاريع التخرج اخلا�صة بهن ،مما يحقق لهن وللكلية
عدة �أه��داف �أبرزها �إتاحة الفر�صة �أم��ام طالبات الكلية لاللتقاء مبمثلي
القطاع اخلا�ص املهتمني مبجال تقنية املعلومات والربجميات مثل (�شركة
مايكرو�سوفت) و) (IEEEوغريها من ال�شركات املحلية.
كما �أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ل��ق��اءات يتيح للطالبات التعرف على احتياجات
القطاعات املهتمة بتقنية املعلومات والعمل على توفري احللول التقنية املنا�سبة
لها م�ستقب ًال .كما يهدف يوم العرو�ض �إىل تعريف اجلهات امل�شاركة بنتاج
طالبات الكلية وم�شاريعهن مما قد ي�ساعد يف توفري فر�ص وظائف منا�سبة
للخريجات م�ستقب ًال .ويت�ضمن يوم العرو�ض �إقامة معر�ض ي�ضم جميع م�شاريع
التخرج اخلا�صة بطالبات الكلية.
يذكر �أن ق�سم تقنية املعلومات ينظم (يوم العرو�ض) �سنوي ًا ،ويعد هذا العام
اخلام�س على التوايل منذ عام 1428ه��ـ ،ويالقي �إقبا ًال متزايد ًا من جانب
طالبات الكلية وع�ضوات الهيئة التعليمية من جهة ومن جانب اجلهات امل�شاركة
من خارج اجلامعة من جهة �أخرى.

اع������ل������ان
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ل������ق������اءات

«�أخبار اجلامعة» تلتقي ً
عددا من الطالب امل�شاركني يف امللتقى العلمي الطالبي ال�ساد�س لطلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية

الطالب والطالبات ي�شيدون بدعم اجلامعة والكلية لأبحاثهم

يف البداية التقت ال�صحيفة بالطالب حممد علي ح�سن النوار وهو
�أحد طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية يف ال�سنة الرابعة بق�سم
الأ�شعة ،ورئي�س جلنة املطبوعات والدعم الفني وع�ضو اللجنة
الإ�شرافية ،و�س�أله مندوب ال�صحيفة عن كيفية �سري العمل التنظيمي
ف�أجاب :العمل  -وهلل احلمد  -ي�سري وفق اخلطط املدرو�سة التي
و�ضعت من قبل اللجنة الإ�شرافية العليا .والعمل على قدم و�ساق
ليظهر امللتقى بال�صورة املرج ّوة له .وعن مدى ا�ستفادة الطالب من
امل�شاركة يف تنظيم امللتقى قال� :أو ًال �أتقدم بال�شكر اجلزيل لإدارة
الكلية الواعية التي �سمحت لأبنائها بامل�شاركة يف تنظيم ملتقى بهذا
امل�ستوى الرفيع حيث �إن الطالب املنظم يح�صل على خربة كبرية
يف كيفية التنظيم والإدارة وكيفية التعامل مع �ضغوط العمل ،الأمر
الذي يعود عليه بالنفع يف م�ستقبله العملي� ,أي�ض ًا يتمكن الطالب من
بناء عالقات جديدة مع طالب الكلية من خمتلف التخ�ص�صات
وكان اللقاء الثاين مع الطالب �سلطان حممد املالكي وهو طالب
امتياز مب�ست�شفى امللك فهد بجدة بق�سم العالج الطبيعي بكلية
العلوم الطبية التطبيقية ،و�س�أله مندوب ال�صحيفة عن طبيعة
م�شاركته يف امللتقى ف�أجاب قائ ًال :م�شاركتي هي عبارة عن عر�ض
يتعلق بالعالج الطبيعي للمري�ض الذي يتعر�ض لعملية تغيري مف�صل
الركبة ،و�س�أله مندوب ال�صحيفة عن �سبب اهتمامه بهذه املهمة
قال :يف احلقيقة �أثناء فرتة االمتياز هنا مب�ست�شفى امللك فهد بجدة
مرت بي حالة من هذا النوع وكانت املرة الأوىل التي �أ�شاهدها يف
التطبيق وعملت حولها بحث نال �إعجاب زمالء العمل ،و�أردت �أن
�أعر�ض هذا البحث يف امللتقى لأنها فر�صة �ألتقي فيها بعدد كبري
من الطالب ،و�س�ألته ال�صحيفة عن عدد م�شاركاته يف هذا امللتقى
ف�أجاب :هذه هي املرة الأوىل التي �أ�شارك فيها يف امللتقى العلمي
الطالبي كملقي ولكن �سبق يل �أن ح�ضرت هذا امللتقى املتميز يف
العامني املن�صرمني .و�س�أله مندوب ال�صحيفة عن الدافع الذي
دعاه �إىل �إلقاء املو�ضوع يف امللتقى قال :كما ذكرت لك �سابق ًا ب�أنني
�أود �إفادة زمالئي من خمتلف التخ�ص�صات يف هذا املو�ضوع و�إبراز
ال��دور املنوط ب�أخ�صائي العالج الطبيعي يف مثل هذه احلاالت.
ولأين �أعلم �أن عدد امل�شاركني يف امللتقى �سيكون كبري ًا وكان ذلك
�أحد الدوافع ،حيث �أود �أن �أ�ستفيد من مهاراتي يف التخاطب مع
اجلمهور ،و�أمتنى �أن يظهر امللتقى بال�صورة املعهودة.
وكان اللقاء التايل مع الطالب �إبراهيم باقر كنبايتي وهو طالب
يف ال�سنة اخلام�سة بق�سم الأ�شعة الت�شخي�صية بكلية العلوم الطبية
التطبيقية باجلامعة ،وم��ت��درب يف م�ست�شفى احل��ر���س الوطني،
وطلب منه مندوب ال�صحيفة احلديث عن طبيعة م�شاركته يف
امللتقى حيث قال� :أ�شارك ببحث تدور فكرته حول ت�شخي�ص مر�ض
ت�صلب ال�شرايني لدى املر�ضى ب�سرعة وبدون تدخل جراحي قبل
�أن ت�صل حالة املري�ض �إىل مراحل خطرة من املر�ض ,عرب جهاز
قيا�س ال�ضغط و جهاز املوجات فوق ال�صوتية ،وم�سماها العلمي:
(معمل الأوعية الدموية الغري جراحي) .و�أ�ضاف� :أن هذه التقنية
جديدة وال توجد حتى الآن �إال يف م�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز
اجلامعي وامل�ست�شفى اجلامعي بجامعة امللك �سعود ،و�أول م�ست�شفى
ا�ستخدمها هو م�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز.
وكان اللقاء الآخر مع الطالب خالد علي حم�سن املالكي وهو �أحد
طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية بال�سنة الثالثة ،وقد �س�أله
مندوب ال�صحيفة عن طبيعة م�شاركته يف امللتقى حيث �أجاب:
م�شاركتي �أنا وزمالئي عبارة عن (مل�صق) نعر�ض من خالله نتيجة
بحثنا عن الو�سائل الت�شخي�صية ملر�ض ه�شا�شة العظام .ونتعر�ض
فيه لطبيعة املر�ض و�أ�سبابه ,والو�سائل امل�ستخدمة لت�شخي�صه .ومن
الأجهزة امل�ستخدمة جهاز يعرف ب ـ ( )Dexaوهو �أحد تطبيقات
الأ�شعة ال�سينية لقيا�س كثافة العظام داخ��ل اجل�سم ()BMD
وهناك �أجهزة �أخرى ميكن ا�ستخدامها كالأ�شعة املقطعية واملوجات
فوق ال�صوتية ,و�أي�ض ًا هناك تقنية حديثة جد ًا با�ستخدام الرنني
املغناطي�سي �سنتطرق ل�شرحها .و�س�أله مندوب ال�صحيفة عن
زمالئه امل�شاركني له يف العمل فقال :ي�شاركني كل من �صالح الدين
ر�ضا �سلطان ،وفي�صل �صالح ال�شمراين ،عايد ه�لال الفهمي،
و�أحمد عيد ال�سواط ،و�أ�ضاف �أن هذه هي �أول م�شاركة و�أول مرة
يح�ضر فيها امللتقى هو وزمالءه معرب ًا عن رغبته يف اال�ستفادة من
فعاليات وبرامج امللتقى.
كما التقت ال�صحيفة بالطالب راجي علي حممد عمدة وهو طالب
بتقنية املختربات الطبية من كلية العلوم الطبية التطبيقية ،ومتدرب
امتياز ،وقد �س�أله مندوب ال�صحيفة عن طبيعة م�شاركته يف امللتقى
ف�أجاب مو�ضوعي يف الأحياء الدقيقة عن القفازات وهل ممكن
�أن تخرتقها البكترييا من اخلارج �إىل الداخل والعك�س ،و�أ�ضاف
�أن الذي دفعه �إىل امل�شاركة بهذا املو�ضوع �أنه يف االختبار العملي
النهائي ملادة الأحياء الدقيقة لل�سنة الثالثة عند انتهاء االختبار
مل يقم بغ�سل يديه بعد انتزاع القفازات فذهب ف�سلم على دكتور
امل��ادة د�.أحمد الغامدي فقال له  :ملاذا مل تغ�سل يديك؟ ف�أجابه
لأن القفاز يحمي اليدين من البكترييا ،فلماذا �أغ�سل بعد نزعها.
فقال له الدكتور �أحمد الغامدي :ملاذا ال يكون بحثك ال�سنة القادمة

�أجرى اللقاءات:
الطالبة مها �أحمد الرفيحي – طالبة امتياز  -الطالب� :أحمد طابعجي -ق�سم الإعالم
تفاع ً
ال مع تنظيم كلية العلوم الطبية التطبيقية للملتقى العلمي الطالبي ال�ساد�س
يف املدة 1431/5/14-13هـ املوافق 2010/4/28-27م بقاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات
باجلامعة .والذي ي�أتي جت�سيداً لدور اجلامعة يف حتفيز الطالب على امل�شاركة

ب�أبحاثهم العلمية وعر�ضها لال�ستفادة منها ،ووقوف ًا على حجم ونوع امل�شاركات
يف امللتقى� ،أجرت �صحيفة �أخبار اجلامعة عدداً من اللقاءات مع القائمني وامل�شرفني

على امللتقى من الطالب والطالبات امل�شاركني يف الفعاليات امل�صاحبة ،حيث عرب
اجلميع عن �سعادتهم بهذا امللتقى املتميز ،والذي يحظى برعاية معايل مدير

اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،وقد كانت احل��وارات على النحو
التايل:

الطالب حممد ال��ن��وار :امللتقى ي�سري وفق خطط مدرو�سة وتنظيم حمكم
الطالب �سلطان املالكي :جئت لأعر�ض جتربتي على امل�شاركني يف امللتقى

�إبراهيم باقر

خالد املالكي

راجي علي عمدة

�سلطان املالكي

ال������ط������ال������ب������ات :امل���ل���ت���ق���ى ف����ر�����ص����ة لإث������ب������ات ال�������ذات
الطالبة �أب���رار حممد جمعان تركي :العمل اجلماعي �سر الت�ألق يف امللتقى
حول هذا املو�ضوع ملعرفة �إن كانت البكترييا تخرتق القفازات �أم ال.
و�أ�ضاف �أن الدكتور الغامدي دعمه فكرة بحثه رغم العوائق التي
مرت به ولكنه متكن من التغلب عليها مب�ساعدة �أ�ساتذته واملوظفني
وكذلك بع�ض املر�ضى .وع��ن الأدوات التي ا�ستخدمها يف بحث
�أجاب :ا�ستخدمت عدة و�سائل منها :قفازات  ،حا�ضنة بكترييا،
�أعواد قطنية  ،معقمات  ،غذاء بكتريي �سائل  ،كبينة هوائية �آمنة.
و�أ�ضاف �أن نتائج البحث كانت مقنعة �إىل حد ما حيث كان هناك
مرور بكتريي بن�سبة  %30تقريب ًا مما يدل على �أهمية غ�سل اليدين
بعد انتزاع القفازات لالحتياط .كما �س�أله مندوب ال�صحيفة عن
م�شروعه املقبل ف�أجاب� :أرغب يف عمل بحث عن بع�ض الفريو�سات
وعالقتها بت�صدع طبقة الإ�سفلت.
كما التقت ال�صحيفة بعدد من الطالبات امل�شاركات يف امللتقى،
وكان اللقاء الأول مع الطالبة غديرة �شكري مرية وهي طالبة امتياز
يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ،وعنوان بحثها  fThe e ( :
fect of Therasuit on standing pattern in Cerebral
 ) Palsy Childrenو�أو�ضحت �أن م�شاركتها ب��د�أت عن طريق

الإنرتنت بتعبئة البيانات ثم �إر�سالها ،والذي �شجعها على ذلك �أنها
طالبة متخرجة من اجلامعة ووفقها اهلل للح�صول على وظيفية يف
امل�ست�شفى اجلامعي ،و�أ�ضافت �أن �أغلب الطالبات اخلريجات من
دفعتها ي�شاركن يف امللتقى ،و�أن م�شاركتها مل تكن منفردة ولكن كانت
باال�شرتاك مع زميالتها وحتت �إ�شراف الدكتور �إيهاب ،وت�ضيف
�أن ا�ستعدادها للم�شاركة يف امل�ؤمتر جيد رغم �شعورها ب�شيء من
الرهبة واخلوف .وكان اللقاء الثاين مع الطالبة وفاء �أحمد حممد
خلوفة وه��ي طالبة امتياز من ق�سم العالج الطبيعي ،وت�شارك
الطالبة غديرة يف نف�س البحث ،وقد �أو�ضحت �أن م�شاركتها كانت
عن طريق �إر�سال خال�صة البحث �إىل �إدارة ق�سم العالج الطبيعي،
حيث مت قبول امل�شاركة ،و�أ�ضافت �أن املو�ضوع عبارة عن بحث تخرج
م�شرتك بينها وبني الطالبة غدير مرية ومو�ضوعه :البدلة الف�ضائية
امل�ستخدمة للأطفال امل�صابني بال�شلل الدماغي.
وك��ان اللقاء الآخ��ر مع الطالبة �أب��رار حممد جمعان تركي ،وهي
خريجة ق�سم التغذية العالجية وطالبة امتياز تتدرب يف امل�ست�شفى
الع�سكري ،وتقول م�شاركتي عبارة عن تعريف بالق�سم بحكم �أن
ق�سم جديد وواجهنا �صعوبة عندما بد�أنا التدريب يف امل�ست�شفيات
حيث �أن الغالبية لي�س لديهم علم بدور التغذية العالجية يف عالج
بع�ض الأمرا�ض  ،و�أ�ضافت �أن هذه امل�شكلة الحظناها �أي�ضا لدى
الأطباء وطالب االمتياز ،و�أ�ضافت �أن م�شاركتها كانت عبارة عن

عمل جماعي مب�ساعدة �أ�ساتذة وطالبات ق�سم التغذية.
وكان اللقاء التايل مع الطالبة هدير �صبحان وهي طالبة بق�سم
التغذية العالجية ،حيث �أو�ضحت �أن فكرة العمل طرحت وتطورت
ور�أت �أن من واجبها تقدميها للملتقى ،وك��ان ذل��ك بت�شجيع من
الدكتور ممدوح قاري والدكتورة نهلة خليفة ،و�أ�ضافت �أنها بد�أت
يف العمل مبفردها يف البداية ،وحينما عر�ضت الفكرة على الدكتور
نهلة خليفة بق�سم التغذية قامت بالعمل معها والإ�شراف عليها كما
ا�شرتكت معها الطالبة �أبرار تركي ،وتتمنى �أن حتقق الفكرة النجاح
يف امللتقى.
وكان اللقاء التايل مع الطالبة �سمري خمي�س وهي طالبة يف ال�سنة
الرابعة بق�سم العالج الطبيعي ،و�إح���دى امل�شاركات يف تنظيم
امللتقى ،و�أو�ضحت الطالبة �أنها يف البداية مل ترغب يف امل�شاركة
ولكن بت�شجيع من �أ�ساتذة الق�سم وامل�شرفني على الأبحاث ت�شجعت
و�شاركت �ش�أنها يف ذلك �ش�أن باقي زميالتها ،وقد قدمت خال�صة
بحثها وثم قبولها ،و�أ�ضافت �أن فكرة البحث جاءت خالل التدريب
ال�صيفي مب�ست�شفى احلر�س الوطني ،حيث كانت هناك حاالت
�شفيت ع��ن طريق ال��ع�لاج الطبيعي ،كما �أن رغبتها يف عر�ض
املو�ضوع يف اجلامعة على �أكرب عدد من امل�شاركني �سيكون له نتائج
�إيجابية ،و�أ�ضافت �أن امل�شروع كان بعمل جماعي والذي كان �أحد
�أ�سباب التغلب على ال�صعوبات.
كما التقت ال�صحيفة بالطالبة �أماين وهي طالبة بال�سنة الرابعة
بق�سم العالج الطبيعي ،التي حتدثت عن م�شاركتها التي �أر�سلتها
يف اللحظات الأخرية للموعد املحدد بت�شجيع من امل�شرفني عليها
يف الق�سم ،و�أ�ضافت �أن الفكرة جاءت �أثناء التدريب ال�صيفي يف
م�ست�شفى احلر�س الوطني ،حيث ر�أت �أن املو�ضوع جديد ومل ي�سمع
عنه من قبل يف اجلامعة ،كما �أن العالج الطبيعي �أ�صبح �أحد
الو�سائل الفعالة يف العالج ،والبحث يف هذا املجال �سيكون له دور
كبري يف �إيجاد احللول لكثري من الأمرا�ض.
وكان اللقاء التايل مع الطالبة �ضحى احلازمي وهي طالبة بال�سنة
الرابعة بق�سم العالج الطبيعي ،وعن م�شاركتها يف امللتقى قالت يف
البداية مل �أكن �أفكر يف امل�شاركة ،لكن امل�شرفني يف الق�سم قاموا
بت�شجيعي على امل�شاركة وقدمت بحثي الذي كان بعمل جماعي من
طالبات الق�سم ،والذي جاء بعد تدريب ح�صلنا عليه يف م�ست�شفى
احلر�ص الوطني ،و�أعجبنا باملو�ضوع ونتمنى �أن يحقق الأهداف
املطلوبة منه يف امللتقى.
كما التقت ال�صحيفة مع الطالبة هبة حممد ها�شم وهي طالبة

امتياز بق�سم املختربات وقد تقدم مب�شاركتها عن طريق الإنرتنت
على موقع اجلامعة ،حيث مت قبول م�شروعها �ش�أنها �ش�أن كثري من
زمالتها ،وقالت �أن البحث ي�ستحق �أن ي�شارك يف امللتقى ،وقالت
�أن امل�شروع حول املختربات و�سبق �أن �شارك يف امللتقى ومت �إدخال
بع�ض التح�سينات عليه بعد احل�صول على ا�ست�شارات من الدكتور
حممد �صائم الدهر ،ومت بتوفيق من اهلل �إكمال املو�ضوع .رغم
ال�صعوبات التي واجهتنا يف جمع العينات.
كما التقت ال�صحيفة مع الطالبة �سارة عبد احلميد طنطاوي وهي
طالبة امتياز بكلية العلوم الطبية التطبيقية يف تخ�ص�ص تقنية
املختربات ،وقد �سجلت خال�صة بحثه عن طريق الإنرتنت من خالل
موقع اجلامعة ،وقالت �أن ما �شجعها للم�شاركة عملها يف مو�ضوع
يخ�ص الن�ساء حيث متكنت مب�ساعدة وتعاون �أع�ضاء هيئة التدري�س
من التغلب على ال�صعوبات التي واجهتها �أثناء �إع��داد امل�شروع
خا�صة يف جميع العينات ،وقالت �أنها �سعيدة بامل�شاركة يف هذا
امللتقى العلمي الطالبي وتتمنى التوفيق للجميع.
كما كان هناك لقاء مع ثالث طالبات هن� :سلمى بخ�ش ،وبيداء
جمبي ور�ؤى ك���دم ،وه���ن ط��ال��ب��ات ام��ت��ي��از بق�سم تقنية طبية
(خمتربات) وي�شاركن ببحث بعنوان  iBacterial Contam ( :
 ،)nation of PaperCurrencyو�أ�شرن ب�أن بحثهن كان جمرد
فكرة من الدكتور �أحمد الغامدي ،وكان عبارة عن �أمرا�ض كامنة
تتوقف على مناعة ال�شخ�ص� ،أ�سا�سه كمية البكرتيا امللوثة على
وحدة ريال واحد بن�سختيه القدمية واجلديدة .و�أ�ضافت الطالبات
�أن ن�سبة توقعاتهن كانت ب���أن هناك �أمرا�ض ًا وبكرتيا من تلوث
الأوراق املالية ولكن لي�ست باحلد الذي وجدنه ،فقد تو�صلن بعد
�أخ��ذ عينة من املتاجر و البيوت و عمال ال�شارع �أن ن�سبة التلوث
يف الريال القدمي مبقدار  %100ويف الريال اجلديد �أقل من هذه
الن�سبة ،ومت �إيجاد الكثري من الأمرا�ض الغري �ضارة كامنة وهناك
�أي�ضا بكرتيا م�صاحبة لأمرا�ض �ضارة كامنة .وخل�صت الطالبات
�إىل �ضرورة املحافظة على غ�سيل اليد قبل وبعد مالم�سة الأوراق
النقدية و�إن مل ت�ستطع قبل فعلى الأق��ل بعد �أخذها حتى ال تكون
حمملة ب�أي بكرتيا �ضارة حيث مبجرد مالم�ستها لليد تنتقل هذه
البكرتيا ،وعن م�شاركتهن يف امللتقيات ال�سابقة �أجابت الطالبات:
هذه �أول م�شاركة لنا ،ولدينا احلما�س والثقة بالنف�س ،نتمنى من
اجلميع �أن يقدموا ما لديهم م�سلحني بالعزمية التي حتقق كل �أمل.
وكان اللقاء التايل مع طالبات االمتياز من ق�سم التغذية� :سارة
عجب نور � ،أب��رار تركي  ،خلود خ��ان� ،أفكار مكاوي ،امل�شاركات
ببحث بعنوان  fDietary Fiber Intake: Does it a ( :
 ) fect the onset of menarcheوقلن ب�أن الكثري من النا�س
ي�ستغرب من مو�ضوعنا يف الوهلة الأوىل ،ولكن عندما يفهم املو�ضوع
متاما  ،يجد فيه الإثارة واحلما�س ،حيث �أنه يف هذا املو�ضوع تكلمنا
عن عالقة الأل��ي��اف بالبلوغ ل��دى الفتيات ،ولي�س �أي فتيات �إمنا
هن الالتي بني ت�سعة �سنني �إىل �أحدى ع�شرة �سنة .فبد�أن بتوزيع
خمتلف الأ�سئلة على خمتلف الفتيات مابني ت�سع �سنني �إىل �أحدى
ع�شرة �سنة يف خمتلف املدار�س احلكومية و الأهلية ،وتو�صلن �إىل
�أن الطالبات يف املدار�س احلكومية وب�سبب قلة العناية بنوع الغذاء
وكرثة �أكلهن للألياف قد جعلت ن�سبة البلوغ لديهن تزيد عن ن�سبة
البلوغ يف املدار�س الأهلية.
وك��ان اللقاء الآخ��ر مع الطالبة دع��اء حممد �صالح باناجة وهي
طالبة بال�سنة الرابعة بق�سم الأ�شعة وت�شارك ببحث بعنوانThe( :
 ،)Role Interventional Radiographyوتقول ب�أن مو�ضوع
م�شاركتها ك��ان لأن كثري من النا�س لديهم اعتقاد ب��ان الأ�شعة
التداخلية لها دور كبري يف الت�شخي�ص وحتديد املر�ض ومكانه ولي�س
لها �أي دور عالجي ،وم��ازال حتى يومنها هذا بني احلني والآخر
يتم اكت�شاف عالج جديد عن طريق الأ�شعة التداخلية .وت�ضيف
بالطبع املو�ضوع مفيد للجميع  ،حيث انه �سيغري مفهوم الأغلب
ملعنى الأ�شعة التداخلية.وتقول �أن امل�شاركة يف مثل هذه امللتقيات
ي�ؤدي �إىل اكت�ساب املعارف واخلربة يف العلوم اجلديدة من خمتلف
املجاالت .
كما التقت ال�صحيفة بالطالبة نوف ال�سليماين ،وهي �إحدى طالبات
االمتياز بق�سم الأ�شعة وت�شارك يف امللتقى ببحث بعنوان aTher ( :
peutic Effect of Magnetic Resonance Imaging on
 ،)Lower Back Painوتقول حول م�شاركتها �أن كثري منا يعلم �أن

الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ي�ستخدم للت�شخي�ص  ،فكان الهدف
هل ن�ستطيع ا�ستخدام الت�صوير بالرنني املغناطي�سي للعالج ،وما
مدى ت�أثريه العالجي �إذا وجد  ،وكانت النتيجة نعم فقد مت التو�صل
�إىل �أن الت�صوير بالرنني املغناطي�سي له ت�أثري عالجي على الآم
�أ�سفل الظهر ،ولقد قابل ن�سبة جناح  %60رغم �أنه كان على فئة
قليلة من النا�س فقط .و�أ�ضافت� :أن متحم�سة للم�شاركة يف امللتقى
حيث من خالله ي�ستطيع اجلميع تبادل اخلربات و العلوم ،وتتمنى
من اجلميع تقدمي كل ما يجدونه ف ّعال ومفيد للآخرين.

م�����ش��ارك��ات

ال�سب ــت 1431/05/03هـ

امللتقى العلمي الطالبي ال�ساد�س
يف م��ث��ل ه���ذه ال��ف�ترة م��ن ك��ل عام
درا�سي تنطلق من رحاب كلية العلوم
الطبية التطبيقية مرا�سم افتتاح
امللتقى العلمي الطالبي ال�سنوي
وال��ذي ي�أتي امتدادا للنجاح الذي
تلقاه امللتقيات العلمية الطالبية
املقامة بالكلية على م��دى الأع��وام
اخلم�س ال�سابقة والتي كان لها ق�صب
ال�سبق يف �إق��ام��ة ه��ذه امللتقيات.
وت�أتي �أهمية هذا احلدث العلمي من
فكرة امللتقى و�أهدافه الذي ي�سعى
خلدمة العملية الرتبوية واالرتقاء
مبخرجات العملية التعليمية حيث
تتمحور حول الطالب لي�س ح�ضور ًا
فقط بل م�شاركة وتنظيم ًا وتنعك�س
يف الأهداف التالية:
•�إذكاء وتعزيز روح البحث العلمي
يف الطلبة والطالبات وت�شجيع
الإبداع واالبتكار
•امل�ساهمة يف تكوين ال�شخ�صية
املميزة للطالبات وتنمية (مهارات
�أ���س�����س ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ,التعلم
الذاتي ,مهارات العر�ض والإلقاء)
•حفز الطلبة والطالبات وغر�س
روح املناف�سة العلمية ال�شريفة
يف نفو�سهم
•تبادل املعرفة واخلربة بني الطلبة
وال��ط��ال��ب��ات يف التخ�ص�صات
العلمية املختلفة (التمري�ض ,
املختربات ,التغذية العالجية,
العالج الطبيعي ,الأ�شعة)
•تر�سيخ مفهوم العمل اجلماعي
وت��ك��وي��ن ف����رق ال��ع��م��ل متعدد
التخ�ص�صات

•تنمية قدرات ومواهب القيادات
ال�����ش��اب��ة وت��وج��ي��ه ط��اق��ات��ه��ا يف
�أن�شطة تعود بالفائدة لذاتها
ومن حولها
ويتمثل دور الكلية يف الإ���ش��راف
واملتابعة احلثيثة وتقدمي التوجيه
والإر���ش��اد والدعم العلمي واملعنوي
للطلبة وال��ط��ال��ب��ات خ�لال مراحل
�إقامة امللتقى.
وال���ش��ك �أن خ��و���ض ه���ذه التجربة
من م�شاركة بالأبحاث �أو الإعداد
والتنظيم تك�سب الطلبة والطالبات
خربة تعليمية تتعدى ح��دود قراءة
ال���ك���ت���ب وح�������ض���ور امل���ح���ا����ض���رات
والقاعات الدرا�سية لتلم�س الواقع
وتواجه التحدي لتمار�س التطبيق
الفعلي وحل امل�شكالت وما يتبعها من
�شعور بالنجاح والإجن��از الكت�ساب
احل�صيلة املعرفية واخلربة العملية.
و�أنتهز هذه املنا�سبة لأتقدم بعظيم
ال�شكر واالم��ت��ن��ان لكل م��ن �ساهم
يف �إب����راز ه���ذا احل����دث و�أخ�ص
بالذكر �إدارة اجلامعة ممثلة يف
معايل مدير اجلامعة الذي �أوىل جل
اهتمامه بهذه امللتقيات و�أحاطها
بكرمي رعايته ودعمه مما له عظيم
الأثر يف ا�ستمراريتها وتطورها من
عام لآخ��ر وانعك�س �صداها لت�شمل
م�شاركات اجلامعات الأخرى  ,فلله
احلمد واملنة.
د .ح�سنة عرفان بنجر
وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية

امللتقى العلمي الطالبي ال�ساد�س
يهدف �إىل ا�ستقطاب اال�ست�شاريني
واالخت�صا�صيني
انه ملن دواع��ي �سروري وامتناين �أن اكتب هذه الكلمة عن فعاليات امللتقى العلمي
الطالبي ال�ساد�س لهذه الكليه الفتية .لقد مت هذا امللتقى بف�ضل من اهلل �سبحانه وتعاىل
ثم جهود جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س وعلى ر�أ�سهم �سعادة عميد الكلية د .هيثم بن
�أحمد زكائي و�سعادة وكيل الكلية د .عادل بن حممد ابوزنادة وجميع الوكالء وكذلك
الطالب والطالبات امل�ساهمني يف �إجناح فعاليات هذا امللتقى بكل جد ومثابرة.
يهدف هذا امللتقى �إىل ا�ستقطاب اال�ست�شاريني والأخ�صائيني والإداري�ين العاملني
يف خمتلف �أق�سام الكلية كالعالج الطبيعي واملختربات االكلينيكية والأ�شعة والتغذية
العالجية والتمري�ض وما يربزه هذا امللتقى من نتائج بناءة قد تثمر عن مثل هذه
الأن�شطة وما لديها من دور فعال لالرتقاء مب�سوى الكلية املرموقة من الناحية العلمية
والبحثية كما ي�صاحب هذا امللتقى م�شاركة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س املرموقني
والطلبة املجدين يف تقدمي �أنواع خمتلفة من العرو�ض العلمية التي تعود بالفائدة على
كل من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة وامل�شاركات الفعالة لإقامة ركن خا�ص لكل ق�سم
من الأق�سام ليعك�س م�ستوى التطور العلمي لهذه الأق�سام.
�أرجومن اهلل العلي القدير �أن يعود هذا امللتقى باملنفعة العلمية للجميع.

د .حممد بن ح�سن �صائم الدهر
رئي�س ق�سم العالج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية

املـ ــوافــق 2010/04/17م

مع التحية والتقدير
ن��ع��م ك���ان ال ب��د م��ن التحية
والتقدير والإعجاب والفخر
ب���أب��ن��اء وب��ن��ات كلية العلوم
الطبية التطبيقية ،فحقيقة
الأمر �أن اجلامعة يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة تزخر بالإجنازات
وامل������ج������ال ه����ن����ا ال يكفي
حل�����ص��ره��ا و�إمن����ا املق�صود
د .عادل حممد �أبو زنادة
هنا هو الإب��داع العلمي الذي
�أ�صبح ماركة م�سجلة ب�إ�سم
طالب وطالبات العلوم الطبية التطبيقية حيث كان لهم ق�صب
ال�سبق يف �إقامة فعاليات امللتقى العلمي الطالبي ول�ست �سنوات
متتالية يتم تقدمي �أبحاث علمية �أجزم ب�أن بع�ضها ي�ستحق درجة
املاج�ستري من الطالب والطالبات يف مرحلة البكالوريو�س� ،أما
التنظيم فقد تعلمت بل �أيقنت ب�أن لدى �أبنائنا وبناتنا قدرات
هائلة تنتظر �أن تنطلق لتبدع وحتتاج �إىل الثقة والدعم لتتفجر
طاقات هائلة ينتج عنها �أعمال متميزة يلعب دور البطولة فيها
مبدعون ومبدعات هم بال �شك طالب وطالبات العلوم الطبية
التطبيقية فكان حتم ًا علي �أن �أقدم لهم كل التحية والتقدير.
وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية
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ال�شكر والتقدير للقائمني على امللتقى العلمي الطالبي ال�ساد�س
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة
وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني

يف ظل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل
وال��دع��م غري امل��ح��دود من معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة طيب
وامل�س�ؤولني يف اجلامعة.

يعترب امللتقى الطالبي العلمي بكلية
العلوم الطبية التطبيقية منا�سبة
ويف نهاية هذه الكلمة ال ي�سعني �إال �أن
علمية بجامعة امل�ؤ�س�س يلتقي فيها
�أت��وج��ه بال�شكر والتقدير لكوكبة هذا
ط�ل�اب ال��ت��خ�����ص�����ص��ات املختلفة
يف العلوم الطبية التطبيقية من د .ماجد بن حمدي مطر واكد امللتقى وهم جميع الطالب والطالبات
امل�شاركني من داخ��ل وخ��ارج جامعتنا
جامعات اململكة املختلفة لعر�ض
متمني ًا لهم �إ�ضافة لبنات جديدة ومتميزة خالل
ما لديهم من �أبحاث ودرا�سات من خالل الكلمات
هذا امللتقى العلمي ال�ساد�س والذي هو منهم و�إليهم
العلمية واملل�صقات العلمية وحوارات النقا�ش.
وال�شكر مو�صول لكل من �ساهم من جلان للإعداد
وها نحن يف العام ال�ساد�س لهذه املنا�سبة العلمية والتي
والإ�شراف والتنظيم والدعم للخروج بتميز �ساد�س
ت�شهد تطور ًا ملحوظ ًا يف كل عام وينتظرها الطالب
على التوايل �سائ ًال املوىل عز وجل القبول والتوفيق
والطالبات وترنو العيون والأفئدة للإطالع على جهود
للجميع ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
بحثية يف �آخ��ر م�ستجدات التخ�ص�صات املتعددة
ح��ول تقنية املختربات الطبية والتمري�ض والعالج
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آل��ه و�صحبه
الطبيعي والأ�شعة الت�شخي�صية والتغذية الإكلينيكية،
�أجمعني
ويف كل عام ترتقي هذه امل�شاركات البحثية بامل�ستوى
رئي�س ق�سم تقنية املختربات الطبية
املطلوب من طالب كليات العلوم الطبية التطبيقية
بكلية العلوم الطبية التطبيقية

8
ف�ضل ال�صالة على الر�سول
�صلى اللـه عليه و�سلم
ي���ق���ول اهلل ت���ع���اىل�( :إن
اهلل وم�لائ��ك��ت��ه ي�صلون
على النبي ،ي�أيها الذين
�آم��ن��وا �صلوا عليه و�سلموا
ت�سليما) .لقد اتفق العلماء
على وج��وب ال�صالة على
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بنا ًء على ن�ص ه��ذه الآية
الكرمية التي تت�ضمن الأمر
د .عبداهلل مب�شر الطرازي
ب��ه��ا ،ف��ق��د �أم���ر اهلل فيها
عباده امل�ؤمنني ب�أن ي�صلوا
وي�سلموا على النبي �صلي
اهلل عليه و�سلم ،بعد �أن ذكر �أن اهلل ومالئكته ي�صلون عليه.
و�إن عدم ال�صالة عليه عند ذكر ا�سمه �صلى اهلل عليه و�سلم،
يدل على �ضعف �إمي��ان امل�سلم ،و�ضعف حمبته للر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم بدليل قوله( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى �أكون �أحب
�إليه من نف�سه وماله وولده والنا�س �أجمعني) ،وال �شك �أن كمال
الإميان مربوط بكمال املحبة.
وقد وردت �أحاديث نبوية �صحيحة كثرية يف ف�ضل ال�صالة على
الر�سول �صلي اهلل عليه و�سلم ويف كيفيتها ،نذكر بع�ضا منها:
روى م�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أنه قال :قال ر�سول
اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم( :من �صلى علي �صالة واحدة� ،صلى
اهلل عليه بها ع�شر ًا).
يتبني لنا من ه��ذا احلديث ف�ضل ال�صالة على النبي �صلي
اهلل عليه و�سلم ،و�أنه يدل على �أن �صالة واحدة من �أي م�سلم
علي النبي �صلي اهلل عليه و�سلم جتلب ع�شر �صلوات من اهلل
عز وجل ،وال�صالة من اهلل تعاىل معناها الرحمة ،اللهم �صل
و�سلم وبارك عليه.
روى الرتمذي عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أنه قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما جل�س قوم جمل�س ًا مل يذكروا اهلل
تعاىل فيه ،ومل ي�صلوا على نبيهم� ،إال كان عليهم ترة ف�إن �شاء
عذبهم و�إن �شاء غفر لهم).
يدل هذا احلديث على وجوب ذكر اهلل تعاىل مع ال�صالة على
النبي �صلي اهلل عليه و�سلم ،كما ي�ستنبط ا�ستحباب كرثة ذكر
اهلل وك�ثرة ال�صالة على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف كل
جمل�س من جمال�س امل�ؤمنني ،اللهم �صل و�سلم وبارك عليه.
روي الرتمذي عن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أنه قال:
قال ر�سول اهلل �صلي اهلل عليه و�سلم�( :أوىل النا�س بي يوم
القيامة �أكرثهم علي �صالة).
نفهم من هذا احلديث �أن كرثة ال�صالة على الر�سول �سبب
لتقرب �صاحبها �إليه �صلي اهلل عليه و�سلم يوم القيامة ،اللهم
�صل و�سلم وبارك عليه.
روي الرتمذي عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :رغم �أنف رجل ذكرت عنده فلم
ي�صل علي).
ي�ستنبط من هذا احلديث �أن من ترك ال�صالة ق�صد ًا عند ذكر
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�إنه ي�ستحق الذل ،فقد دعا النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بذلك �أما من ترك ال�صالة على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم خط�أ و�سهوا ف�إنه معفو عنه ب���إذن اهلل
تعاىل بدليل قوله عليه ال�صالة وال�سالم(:رفع عن �أمتي اخلط�أ
والن�سيان) اللهم �صل و�سلم وبارك عليه.
روي البخاري عن عبدالرحمن بن �أبي ليلى ر�ضي اهلل عنه قال:
(لقيني كعب بن عجرة فقال� :أال �أهدي لك هدية؟ �إن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم خرج علينا ،فقلنا يا ر�سول اهلل علمنا
كيف ن�سلم عليك ( وه��و :ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة
اهلل وبركاته) فكيف ن�صلي عليك؟ ق��ال :قولوا :اللهم �صل
على حممد وعلى �آل حممد كما �صليت على �إبراهيم وعلى �آل
�إبراهيم يف العاملني� ،إنك حميد جميد.
يو�ضح لنا هذا احلديث حر�ص ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم على
�إب�لاغ ما �سمعوه من �أحاديث نبوية �إىل من مل ي�سمعه وذلك
اهتماما منهم بن�شر ال�شريعة املحمدية ،اللهم �صل و�سلم وبارك
عليه.
فمن �سعادة امل�ؤمن باهلل عز وجل ور�سوله الكرمي �أن يوفقه
اهلل تعاىل لل�صالة وال�سالم على الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بالكيفية الواردة يف احلديث النبوي يف داخل ال�صلوات اخلم�س،
و�أما يف خارجها ف�إن ال�صالة عليه ال تتقيد ب�صبغة خا�صة ،ف�إذا
�أراد امل�سلم �أن ي�صلي على الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف
�أي وقت فيمكنه �أن ي�صلي عليه ب�أن يقول مثال اللهم �صل على
حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم) وعندما ي�سمع ا�سمه املبارك �أو
�صفته املباركة �أن يقول مثال ً� :صلى اهلل عليه و�سلم.
وختاما -ن�س�أل اهلل تعايل �أن يجعلنا من ال�صادقني لر�سوله
الكرمي والعاملني ب�سنته ،ونقول  :اللهم �صل و�سلم على �سيدنا
وحبيبنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

ال�سب ــت 1431/05/03هـ

املـ ــوافــق 2010/04/17م

ال��ث��ق��اف��ي��ة

حمـــا�ضـــرة عن الإ�ســـراء واملعـــراج باجلـــامعـــة
�ضمن فعاليات اجلمعية ال�سعودية العلمية للقر�آّن الكرمي
وعلومه وكر�سي املعلم حممد عو�ض بن الدن للدرا�سات
القر�آنية ،نظمت اجلامعة حما�ضرة بعنوان( :اال�ستنباطات
املبتكرة م��ن ق�صة الإ���س��راء وامل��ع��راج) وذل��ك ي��وم الأحد
1431/4/19هـ ـ بح�ضور عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب ،بقاعة بن حمفوظ بكلية االقت�صاد والإدارة.
وقد بد�أ احلفل اخلطابي بتالوة عطرة من كتاب اهلل الكرمي
ثم حتدث �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حكمت بن ب�شري بن يا�سني
يف حما�ضرته عن ق�صة الإ�سراء واملعراج من خروج نبينا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ليال من مكة �إىل بيت املقد�س يف
فل�سطني ثم عرج به �إىل امللأ الأعلى عند �سدرة املنتهى.

اجل��ذي��ر بالذكر �أن كر�سي املعلم حممد عو�ض ب��ن الدن
للدرا�سات القر�آنية �أن�شئ باجلامعة يف �أول �شهر رم�ضان

ع��ام 1428ه��ـ��ـ وي��ه��دف �إىل االرت��ق��اء مب�ستوى الدرا�سات
القر�آنية داخل اجلامعة وخارجها وبيان احلجة البالغة ب�أن
القران الكرمي هو ر�سالة اهلل تعاىل اخلامتة املحفوظة �إىل
النا�س كافة ،وكذلك تو�سيع نطاق ن�شر قراءة القران الكرمي
وتي�سري جت��وي��ده وفهمه وم��راع��اة تعدد اللغات واختالف
ال��ق��راءات بوا�سطة التعليم ع��ن بعد والإب����داع يف البحث
العلمي يف الدرا�سات القر�آنية بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف
اخلطة الوطنية لتنمية البحث العلمي وحتقيق رغبة القطاع
اخلا�ص بامل�شاركة يف النه�ضة العلمية وجتديد التخطيط يف
الدرا�سات القر�آنية.

�شخ�صيات تاريخية  ...ابن حزم الأندل�سي �صاحب اجلامع يف �صحيح احلديث
�إعداد الطالب :عبد اهلل القرين -ق�سم اللغة العربية

�إىل االنتقال من قرطبة حا�ضرة الأندل�س �إىل املرية.

هو �أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم بن غالب بن
�صالح بن �أبي �سفيان بن يزيد ،وقد ا�شتهر بابن حزم ،وكان
�أبوه �أحمد من �أ�سرة لها �ش�أن �أثناء حكم الأمويني بالأندل�س،
وقد ولد بقرطبة عام 384هـ ،وتويف عام 456هـ ،وقد ن�ش�أ ابن
حزم يف بيت له �سلطان وثراء وجاه ،وكان يقول ب�أن طلب العلم
لي�س من �أجل املال �أو اجلاه ،ولكن يبغي به املعرفة لذاتها ولعلو
القدر العلمي يف الدنيا والآخرة.

ويف هذه امل��دة �آل الأم��ر يف �ش�أن اخلالفة �إىل العلويني فكان
احلكم البن حمود ،وملا خرج عليه املرت�ضى عبد الرحمن بن
حممد من الأمويني نا�صره ابن حزم وعاونه ،ف�سار معه يف
جي�شه الذي �أراد به اال�ستيالء على غرناطة ،ولكنه اغتيل قبل
�أن يتم له ما �أراد ،ف�أ�سر ابن حزم ثم فك �أ�سره عام 409هـ.
فعاد بعد ذلك �إىل قرطبة من�صر ًفا �إىل العلم ومداف ًعا عن
الإ�سالم.

طلبه للعلم

ثم �إنه كان يرحتل ويطوف ببالد الأندل�س ،ثم ا�ستقر به الأمر
يف �أ�شبيلية �أم ًدا يف مدة حكم املعت�ضد بن عباد ،وملا بلغ املعت�ضد
يف ا�ستبداده واجرتائه على الطعن يف الأمويني ،هاجمه ابن
حزم يف غري هوادة ،ف�أحرق املعت�ضد كتبه �إيذاء له وانتقا ًما
منه ،و�إر�ضاء لبع�ض العلماء الذين �ضاقت �صدورهم بعلمه،
ويظهر �أن الإحراق مل يكن لكل الكتب ومل يكن لكل الن�سخ ،ف�إن
تالميذه يف كل مكان كانوا يحفظون كتبه وين�سخونها.

ب��د�أ اب��ن ح��زم طلبه للعلم بحفظ ال��ق��ر�آن الكرمي ،ثم رواية
احلديث ،وعلم الل�سان ،فبلغ يف كل ذلك مرتبة عالية ،ثم اجته
من بعد ذلك �إىل الفقه ،فدر�سه على مذهب الإمام مالك ،لأنه
مذهب �أهل الأندل�س يف ذلك الوقت ،ولكنه كان مع درا�سته
للمذهب املالكي يتطلع �إىل �أن يكون ح ًرا ،يتخري من املذاهب
الفقهية وال يتقيد مبذهب .ولذلك انتقل من املذهب املالكي
�إىل املذهب ال�شافعي ،ف�أعجبه مت�سكه بالن�صو�ص ،واعتباره
ن�صا �أو حم ًال على الن�ص ،و�شدة حملته على من �أفتى
الفقه ً
باال�ستح�سان .ولكنه مل يلبث �إال قلي ًال يف االلتزام باملذهب
ال�شافعي ،فرتكه ملا وجد �أن الأدلة التي �ساقها ال�شافعي لبطالن
اال�ستح�سان ت�صلح لإبطال القيا�س وكل وجوه الر�أي � ً
أي�ضا .ثم
بدا له �أن يكون له منهج خا�ص وفقه م�ستقل ،فاجته �إىل الأخذ
بالظاهر ،و�شدد يف ذلك ،حتى �أنه كان �أ�شد من �إمام املذهب
الأول داود الأ�صفهاين

معي�شته و�صفاته وعلومه
عا�ش ابن حزم يف �أول �أمره يف ي�سر ورخاء ،ثم نزل به احلال
بحرمانه من بع�ض مال �أ�سرته ،ومع ذلك ف�إنه مل ي�صل �إىل
مرتبة الفقر و�إن كان دون الأغنياء ،فهو قد حظي باجلاه ،فكان
�أبوه وزي ًرا من وزراء بني �أمية ،ثم ملا توىل اخلالفة ه�شام امل�ؤيد
تغريبه احلال بوفاة �أبيه ،فا�ضطرت املحن وال�شدائد �أ�سرته

وق��د تتابعت امل��ط��اردة بابن ح��زم �إىل �أن انتهى به املقام يف
بلدة لبلة من بالد الأندل�س وبها تويف عام 456هـ .وقد حظي
هذا العامل يف حياته بكثري من ال�صفات وعديد من املواهب،
مما مكنه من بلوغ املكانة العالية يف جماالت العلم املتنوعة
واملعارف املختلفة.
وكان هذا العامل خمل�ص ًا يف طلب العلم وتبليغه ،فهو ينطق
مبا يعتقد �أنه احلق ،بل لقد كان �شديد ًا يف �إعالن ر�أيه بالقول
والقلم ،ويف ذلك يقول عنه بع�ض علماء ع�صره� :إنه علم العلم،
ومل يعلم �سيا�سة العلم.
م�ؤلفاته:
ولقد كان ملا طبع عليه هذا العامل من ال�صفات الطيبة ،وما
وهبه اهلل –تعاىل -من الكفاءات العلمية والقدرات العقلية �أنه
كان حامل فنون عديدة ،وذا ب�صر بعلوم كثرية من حديث وفقه
وجدل ون�سب ،وما يتعلق ب�أذيال الأدب ،مع امل�شاركة يف �أنواع

من العلوم القدمية كاملنطق والفل�سفة ،وله يف بع�ض الفنون
كتب وم�صنفات �أ�شهرها الف�صل بني �أهل الآراء والنحل ،وكتاب
ال�صادع والرادع على من كفر من �أهل الت�أويل من امل�سلمني،
وكتاب اجلامع يف �صحيح احلديث باخت�صار الأ�سانيد ،وكتاب
الإمامة وال�سيا�سة ،وكتاب �أخالق النف�س ،والإي�صال �إىل فهم
كتاب اخل�صال ،وكتاب ك�شف الألباب ما بني �أ�صحاب الظاهر
�أ�صحاب القيا�س ،وكتاب الأحكام يف �أ�صول الأحكام ،وغري
هذه الكتب كثري ،فقد قال ابنه الف�ضل :اجتمع عندي بخط
�أبي من تواليفه نحو �أربعمائة جملد ت�شتمل على قريب من نحو
ثمانني �ألف ورقة .كما �أن البن حزم درا�سات نف�سية وخلقية،
وقد و�ضحت الدرا�سة النف�سية يف كتابه طوق احلمامة وو�ضحت
درا�سته اخللقية يف ر�سالة مداواة النفو�س.

�أهميـــة حتـــديـــد الأهــــداف
�إعداد الطالب :ريان �أبو �شو�شة  -ق�سم الإعالم
ال يوجد �إن�سان يعي�ش بدون هدف يف احلياة ،فتحديد الهدف
هو �سبيل الإن�سان لتحقيق ذات��ه ،فلو كان عندك هدف يف
احلياة ،ف�إن ذلك �سيدفعك لأن تتقن عملك وت�شعر بامل�س�ؤولية،
وتكون جاد ًا و�ستحافظ على وقتك ،لهذا ال ميكن لك �أن تعي�ش
يف هذه الدنيا بدون هدف ،و�أن ترتك الدنيا هكذا تُ�سريك.
�أتدري ما الفرق بينك وبني املخلوقات الأخرى؟ �إن املخلوقات
الأخرى تعي�ش يومها من �أجل �أن ت�أكل وت�شرب وتتنا�سل فقط.
الفرق الأ�سا�سي �أيها الإن�سان بينك وبني الكائنات الأخرى
�أن لديك عق،ل وت�ستطيع �أن تر�سم خطة للم�ستقبل ،وتثبت
�إن�سانيتك ،فما مييزك �أنت عن �أي �شيء �آخر؟ �أن لديك هدف ًا
وتريد �أن حتققه ،وعندما تتحقق للإن�سان اجلدية وحتمل
امل�س�ؤولية والإيجابية والإح�سا�س بالوقت ،تتحقق �أهدافه يف
احلياة.
�أتدرون كيف تتم تربية الأطفال يف الغرب؟ منذ عمر � 9سنوات
�إىل � 12سنة ،يف هذا العمر ال�صغري الذي نعتربه يف بالدنا
عمر �أطفال ،ي�أخذون ح�صة كل �أ�سبوع يف بع�ض املدار�س يف
الغرب� ،أتعلمون ما ا�سم هذه احل�صة؟ ح�صة (ما هو هدفك
يف احلياة؟).
يدخل الطفل املدر�سة ،في�س�ألونه :ما هو هدفك يف احلياة؟ فال
يعرف الإجابة على ال�س�ؤال ،ويف احل�صة التالية يتكرر الأمر،
فيبد�أ الطفل ي�شعر �أنه م�ضطر لأن يجيب ،فيبد�أ يف قول �أي

�شيء لكي يخرج نف�سه من املوقف .فيقول �شيئ ًا ،فيقولون له
ماذا حتب وما هي مهاراتك؟ فيحركونه بطريقة �صحيحة،
ف�إذا كان يريد مث ًال �أن يكون �أح�سن ر�سام ،يحاولون �أن يروا
طريقة ر�سمه� ،أو مهند�س ًا ،فيحاولون ت�شغيله على الكمبيوتر
ملعرفة مهاراته.
فيبد�أ طوال العام يف تغذية هذا الهدف حتى ي�أتي ال�صيف،
فرت�سل �إدارة املدر�سة �إىل �أبويه مذكرة تفيد �أن ابنهم قال
�أن هدفه �أن ي�صبح مهند�س ًا ،ويجب تنمية هذا الهدف يف
ال�صيف .ويرجع �إىل املدر�سة يف العام التايل ومعه �شهادة
من �أبويه تفيد ب�أنه قد مت تدريبه على كذا وكذا ،فهم يقومون
ببناء الإن�سان ،ويبدو لنا جميع ًا من خالل هذا املثال �أن بناء
الإن�سان �أ�صعب بكثري من بناء العمارات وامل�صانع وال�سدود.
يجب �أن جتيب عن ال�س�ؤال التايل ،ملاذا ُخلقت؟ فلو عرفت
ملاذا خلقت� ،ستعرف كيف ت�ضع هدفك جيد ًا ،وقد حدد ذلك
اهلل �سبحانه وتعاىل بقوله يف كتابه العزيز( :وما خلقت اجلن
ليعبدون) (�سورة الذاريات :الآية ( ، 56فهل معنى
والإن�س �إال
ِ
ذلك �أن يظل اخللق لي ًال نهار ًا يعبدون وي�صومون؟ ال ،لي�س
كذلك .فمعنى الآي��ة� :أن متار�سوا حياتكم ب�شكل طبيعي،
ولكن �أن يكون هدفكم ونيتكم يف النهاية �إر�ضاء اهلل تبارك
وتعاىل.
وانظر �إىل من��اذج ل�شخ�صيات عظيمة من تاريخنا ،مثل)
الإم��ام النووي)  ،كان هدفه يف احلياة ،جعل امل�سلمني على
اختالف طبقاتهم وم�ستوياتهم الفكرية يحبون ُ�سنة النبي

�صلى اهلل عليه و�سلم ،املثقف منهم �أو اجل��اه��ل .ف�أخرج
منهج ًا تدريبي ًا ي�صلح جلميع امل�سلمني( ،واجلدير بالذكر �أن
الإمام النووي تويف وعمره  40عام ًا فقط ،ومل يتزوج) ف�ألف
ُكتيب ًا �صغري ًا ا�سمه الأربعني النووية ،وكتاب ًا �آخر وهو ريا�ض
ال�صاحلني للمتو�سطني ،وكتاب ًا �آخر �أ�سماه �شرح �صحيح م�سلم
للعلماء واملفكرين وجملدات كبرية جد ًا.
عمر بن عبد العزيز :انظر م��اذا يقول عن نف�سه؟ (�إن يل
نف�س ًا تواقة� ،أي طموحة جد ًا ،نف�س ال تهد�أ وال تكتفي ب�شيء،
فطموحاتي و�أهدايف عالية جد ًا).
ومن �أهم �شروط حتقيق الأهداف:
�	-1أن يكون هدفك وا�ضح ًا وحمدد ًا وقاب ًال للقيا�س.
�	-2أن يجمع بني �شيئني :الطموح والواقعية.
�	-3أن يكون الهدف لي�س للأنا وح�سب ،بل ه��دف مفيد
للمجتمع ول��ل��ب�لاد وللم�سلمني .ف��ال��ه��دف ال���ذي للأنا
وح�سب ،هدف ق�صري.
�	-4أن ت�ؤمن بالهدف �إميان ًا ال ينقطع ،وميلأ كل حوا�سك
وكل �إمكانياتك .لأن �إميانك بالهدف �أن تكون مثل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم عندما قال لأبي طالب( :واهلل يا
عم ،لو و�ضعوا ال�شم�س يف مييني والقمر يف �شمايل على
�أن �أترك هذا الأمر ،ما تركته حتى ُيظهره اهلل �أو �أهلك
دون��ه) �أر�أي���ت الأه���داف؟ ج��اء عليك ال��دور لكي حتدد
هدفك يف احلياة.

حت����ق����ي����ق
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العربات الكهربائية ب�شطر الطالبات

خدمة متميزة تقدمها اجلامعة لت�سهيل تنقل الطالبات واملن�سوبات..
م��ا م��دى فاعليتها وك��ي��ف ميكن تطويرها واال���س��ت��ف��ادة م��ن مميزاتها؟
حتقيق :مده�شة حممد ال�شهري – ق�سم الإعالم

من القطاع اخلا�ص �إىل العام

عربات اجلولف خدمة متميزة

من جانبها �أو�ضحت �أ  .فاطمة القحطاين امل�س�ؤولة عن هذه
اخلدمة �أن عدد العربات امل�ستخدمة  20عربة تعمل طوال اليوم
وتتوقف العربات ذات احلجم الكبري عند ال�ساعة احلادية
ع�شرة �صباح ًا لنفاذ �شحنها بينما ت�ستمر الأخرى يف العمل،
و�أ�ضافت �أن هذه اخلدمة كانت تابعة ل�شركة خا�صة طوال
ال�سنوات املا�ضية مما ي�ستدعي دفع ر�سوم معينة ال�ستخدامها
�أواحل�صول على تذاكر مدفوعة الثمن م�سبق ًا ,ومنذ منت�صف
العام املا�ضي انتقلت لت�صبح حتت �إدارة اجلامعة ولذلك
�أ�صبحت جمانية.

تقدمها اجلامعة لت�سهيل انتقال
املن�سوبات والطالبات من مكان

لآخر داخل �أروقة اجلامعة ,وهي

بذلك و�سيلة للراحة بالإ�ضافة �إىل

كونها توفر فر�ص عمل للطالبات
داخل اجلامعة ,وبهذا يتكامل

ال��دور اخلدمي واالجتماعي يف
هذا ال�صرح العلمي الكبري ،تباينت

الآراء حول فاعلية هذه اخلدمة

وت�ضيف � :أ�صبحت العربات منذ ذلك احلني تتحرك �ضمن
م�سارات معينة بعك�س امل�سارات التي كانت عليها يف ال�سابق,
حيث حتمل كل عربة ح��رف يرمز �إىل م�سارها  :فالعربات
التي حتمل احلرف  : Aم�سارها دائري عك�س عقارب ال�ساعة
وتخدم املباين التي �ضمن م�سارها ..

ومميزاتها ,وتعددت املقرتحات

لتطويرها ,وم��ن ه��ذا املنطلق

ج��اءت فكرة فتح ملف (عربات
اجل��ول��ف ب��اجل��ام��ع��ة) لنعر�ض
خمتلف الآراء ون�ساهم مع ًا يف

االرت��ق��اء مبثل ه��ذه اخل��دم��ات

املتميزة ،فكان التحقيق التايل:

اخل��دم��ة مم��ت��ازة  ....ل��ك��ن نظام
امل�سارات غري مر�ض
يف البداية التقينا بالطالبة ندى ال�صبحي من ق�سم علم اجتماع
التي حدثثنا عن ه��ذه اخلدمة قائلة :اخلدمة التي تقدمها
العربات ممتازة كونها جمانية ومتاحة لطالبات اجلامعة
كافة ،ولكن بع�ض الأماكن يف اجلامعة ال ت�شملها هذه اخلدمة،
لذا ن�ضطر �أحيان ًا لل�سري م�سافات بعيدة ،كما �أنها عددها غري
كاف مقارنة بعدد الطالبات.
ويف نف�س الإط��ار تقول الطالبة �إينا�س اجلدعاين من ق�سم
ال��درا���س��ات الإ�سالمية :قلة ع��دد العربات �سبب االزدح���ام
ال�شديد عليها� ،إ�ضافة �إىل عدم وج��ود عربات خا�صة بنقل
ذوات االحتياجات اخلا�صة وكبريات ال�سن واحلوامل.
�أما الطالبة �سايل ال�صحفي من ق�سم علم نف�س فت�صف هذه
اخلدمة قائلة :هذه اخلدمة جيدة جد ًا حيث تلعب دور ًا يف
توفري وقت الطالبة �أثناء تنقلها من مكان لآخر فهي و�سيلة
للراحة الدرجة الأوىل ,و�أمتنى �أن تكون ب�أحجام و�أعدد �أكرب،
حيث �ست�ستوعب �أعداد ًا �أكرب من الطالبات.
وحول ر�أيهن يف �سائقات العربات وكيفية تعاملهن مع الطالبات
تقول �أ�سماء العمري وهي طالبة بق�سم الإع�لام :من وجهة
نظري ينبغي توحيد اللبا�س الر�سمي �أو و�ضع زي موحد
ل�سائقات العربات  ,كما يجب التنبيه على االلتزام بال�سرعة
املقننة ال�سيما �أن �أماكن ال�سري تكتظ بالطالبات يف معظم

وم�ضـــات
العربات الكهربائية خدمة مميزة
وو�سيلة لراحة الطالبات ،واالهتمام
بتطويرها مطلب يحقق الهدف الذي
�أن�شئت من �أجله ،واالهتمام بالقائمات
عليها يثمر الأداء اجليد واخلدمة
الأف�ضل ،وهو م�شروع يدل على اهتمام
�إدارة اجل��ام��ع��ة ببناتها الطالبات
وال�سعي لراحتهن ..فال�شكر لكل من
�أ�سهم يف �إجناح هذا امل�شروع.

الأوقات وهذا يعر�ضهن �أحيان ًا للخطر.
�أم���ا الطالبة ���س��ارة م��ن ق�سم علم اج��ت��م��اع فت�صف تعامل
ال�سائقات مع الطالبات بالتعامل الراقي ،وت�ضيف �أن امل�شكلة
تكمن يف نظام امل�سارات حيث �أ�صبحت اخلدمة ال تغطي كل
�أروقة اجلامعة مما يجعل الطالبات يدخلن يف نقا�شات حادة
مع ال�سائقات يف بع�ض الأحيان.
�أما فاطمة البقمي من ق�سم اللغة االجنليزية فتقول� :إن حتديد
م�سارات خا�صة بالعربات �ضاعف من االزدح��ام حولها مما
ي�ؤدي �إىل الت�أخر يف نقلهن� ,إ�ضافة �إىل �أنه مت �إ�ضافة مبان
جديدة مما ي�ستدعي زيادة عدد العربات.
اخلربة مطلب �أ�سا�سي
وحول نظام العمل خالل اليوم الدرا�سي كان لنا لقاء مع �إحدى
�سائقات العربات ,حيث حتدثت �إلينا علية القرين قائلة :نبد�أ
العمل منذ ال�سابعة �صباح ًا وحتى الثانية والن�صف ظهر ًا ,ولكل
�سائقة عربة ،لها م�سار ورقم خا�ص.
�أما عن �أوقات الذروة وال�ضغط املتزايد على العربات فتقول
ليايل باجبري  :ع��ادة تكون �أوق��ات ال��ذروة من التا�سعة حتى
الواحدة ,بينما ترى قمر وعلية �أن �أوق��ات ال��ذروة تكون منذ
ال�سابعة وحتى العا�شرة حيث يكرث االزدحام حول العربات يف
انتظار نقل الطالبات وذلك طوال �أيام الأ�سبوع ..
وعند �س�ؤالهن عن �أهم �شروط القبول يف هذه املهنة ؟ قالت
امل�شرفة م�شاعل :اخل�برة �أم��ر �أ�سا�سي جلميع املتقدمات،
ومن ال متلك اخلربة الكافية تتوىل �إحدى العامالت تدريبها
يف مكان خم�ص�ص وذلك �أثناء اختبار املتقدمات للوظيفة.
واخلربة تكون عادة باملمار�سة والتجارب العديدة
ويف نف�س الإطار تقول املوظفة ليايل :مار�ست القيادة منذ �سن
الـ  13يف �أماكن متعددة مثل :املناطق اخلالية �أثناء التنزه
واملناطق التي تتيح قدر ًا من احلرية ,وتطور هذا الأمر حتى
�أ�صبح هواية اكت�سبت من خاللها اخلربة الكافية.
�أم��ا ح��ول الأ���س��ب��اب التي دعتهن لاللتحاق بهذه الوظيفة,
�أو�ضحت املوظفة ن�سرين العار�ضي �أن هناك دواف��ع كثرية
�أهمها �أنها جتربة جديدة وممار�سة تتحول مع الوقت الحرتاف,
وت�ضيف ال ننكر �أن هناك �أ�سباب مادية دفعتنا لذلك خا�صة
�أن الدخل ال�شهري ال يكاد يكفي احتياجاتنا خا�صة يف ظل
عدم توفر موا�صالت خا�صة ,وت�ضيف علية القرين :نعمل ملدة
� 8ساعات متوا�صلة.
درا�سة تطوير العربات لتكون مكيفة
وعن تعامل الطالبات معهن تقول ن�سرين وليايل وقمر :عادة

هناك احرتام متبادل بني الطالبات واملن�سوبات من جهة وبني
ال�سائقات ،ما عدا بع�ض اال�ستثناءات.
وت�ؤكد ال�سائقات على جمموعة من املقرتحات التي يتمنني �أن
تخرج �إىل حيز التنفيذ ,فتقول ليايل :نحتاج �إىل عربات مكيفة
وزي��ادة الدخل ,كما �أك��دن على �ضرورة توفري مكان �أف�ضل
وموا�صالت خا�صة ووجبات غداء لهن..

وال��ع��رب��ات التي حتمل احل��رف : Bم�سارها يخدم البوابة
ال�شمالية واملبنيان التا�سع والثاين ع�شر �..أم��ا العربات التي
حتمل احل��رف  : Cفم�سارها يخدم املبنى  ،420والعربات
التي حتمل احلرف  : Dفيخدم م�سارها البوابة الغربية (.)2
وت�ؤكد �أن لكل كلية �أو مركز عربة خا�صة به وهذه م�ستقلة متام ًا
عن عربات نقل الطالبات والتي ن�شرف عليها ...
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عمادة تقنية املعلومات تنظم ور�شة بعنوان( :كيفية �إ�ضافة

يف �إجناز تقني جديد

اجلامعة ترفع �سرعة ربط الإنرتنت مبدينة امللك عبد العزيز
�إىل ( 300ميجا يف الثانية)
ح��ق��ق��ت اجل��ام��ع��ة �إجن�����از ًا تقني ًا
متطور ًا �سي�سهم يف تطوير وحت�سني
خدمات الإنرتنت ،وذلك بعد جناح
عمادة تقنية املعلومات يف زيادة
�سرعة رب��ط االن�ترن��ت بينها وبني
مدينة امل��ل��ك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية من ( 93ميجا /ثانية)
لت�صبح ( 300ميجا /ثانية) بن�سبة
زيادة تفوق الـ . %320

د .خالد بن �سامي حممد ح�سني

وكانت الفرتة املا�ضية قد �شهدت
ات�����ص��االت مبا�شرة ب�ين اجلامعة
ممثلة يف عمادة تقنية املعلوما،

واجلهة امل�س�ؤولة عن رف��ع �سرعة
الإنرتنت مبدينة امللك عبد العزيز

للعلوم والتقنية العتماد الزيادة
امل����ذك����ورة ،وق����د مت خ��ل�ال امل���دة
املا�ضية العمل على تهيئة �أجهزة
الربط والبنية التحتية لت�ستوعب
ال�سعة اجلديدة.

عمادة التعليم عن بعد حت�صل على
�أهلية القبول من هيئة االعتماد
للتعليم االلكرتوين ()UNIQUE
�أ .ح�سني بارعيدة – عمادة التعليم عن بعد
متكنت عمــادة التعليــم عن بعــد من احل�صــول على �أهلي ــة القبــول
 ) )eligibilityالعتمادها من قبل هيئة ج��ودة التعليم االلكرتوين
للجامعات الأوروبية ( ) UNIQUEو قد وافقت الهيئة على �أن تبد�أ
عمادة التعليم عن بعد ب�إعداد تقرير عن التقومي الذاتي واالجنازات
التي مت حتقيقها �أو التي تعتزم العمادة القيام بها خالل هذا العام.
وتعترب هذه اخلطوة مرحلة �أولية مهمة للح�صول على االعتماد للتعليم
االل��ك�تروين باجلامعة ،وذل���ك عند اك��ت��م��ال جميع متطلبات هيئة
االعتماد.
وي�أتي حتقيق هذا االجن��از يف ظل اجلهود التطويرية التي ت�شهدها
عمادة التعليم عن بعد بدعم ورعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب و�إ�شراف ومتابعة �سعادة عميد عمادة
التعليم عن بعد الدكتور ه�شام بن جميل بردي�سي.

و�سيكون لهذا الإجناز دور كبري يف
ت�سريع عملية الت�صفح ،وانطالق ًا
من �شعار عمادة تقنية املعلومات
ب��اجل��ام��ع��ة ال��ت��ي ت�����س��ع��ى لتقدمي
الأف�ضل وتلبية رغبة امل�ستفيدين
كافة  ،تعد العمادة بتقدمي الأف�ضل
يف امل�ستقبل القريب.

علوم وتقنية

احلا�سب املكتبي)
عقدت عمادة تقنية املعلومات يوم الثالثاء  1431/4/21هـ ور�شة
عمل للتعريف ب�آلية �إ�ضافة احلا�سب الآيل املكتبي لنطاق �شبكة
اجلامعة الإلكرتونية ()kaaunet
جاء ذلك انطالق ًا من حر�ص عمادة تقنية املعلومات على تقدمي
�أف�ضل اخلدمات ونقل اخل�برات �إىل خمتلف قطاعات اجلامعة
وحر�ص ًا منها على ت�سريع اخلدمات املقدمة وذل��ك من خالل
توزيع ال�صالحيات للقطاعات من خالل من�سقي قطاعات اجلامعة
املختلفة مم��ا ي�سهل تقدمي اخل��دم��ات ب�شكل �أ���س��رع م��ن خالل
املن�سقني دون احلاجة �إىل الرجوع لعمادة تقنية املعلومات.

اجلامعة املختلفة.
وت�أتي هذه الور�شة من �أجل احلفاظ على ت�شغيل ال�شبكة الإلكرتونية
وتطويرها بال�شكل الأمثل وتقدمي اخلدمات مبا يتنا�سب مع التو�سع
الكبري ل�شبكة اجلامعة والعدد املتزايد لأجهزتها ،بالإ�ضافة �إىل
تطوير �أداء املن�سقني مبا يكفل ان�سيابية العمل داخ��ل قطاعات
اجلامعة.

وقد �شارك يف الور�شة الأ�ستاذ ع�لاء رم��اين ،والأ�ستاذ ح�سام
ال�صوير ،والأ�ستاذ حممد بن قر�صني ،والأ�ستاذع�صام قطان وهم
فريق عمل م�شرتك من ق�سم اخلوادم و�إدارة �أمن املعلومات ،كما
�شهدت الور�شة ح�ضور ًا مميز ًا من املن�سقني الفنيني بقطاعات

جديد التكنولوجيا ..حا�سب �آيل حممول

الزاوية الطبية

بو�سادة هوائية

املوت الدماغي وت�شخي�صه

اختيار الطالبة :نورة املرزوقي -ق�سم الإعالم
�أعلنت �شركة «�آي بي �إم» للحا�سبات
ع���ن ط���رح ح��ا���س��ب �آيل حممول
م��زود بو�سادة هوائية تخرج عند
ا���ص��ط��دام��ه ب�سطح ���ص��ل��ب ،مثل
الو�سادات الهوائية يف ال�سيارات
امل�ستخدمة حلماية ال�سائق من
احلوادث املرورية.
و�أك�����دت ال�����ش��رك��ة ع��ل��ى تطبيقه
يف املوديالت اجلديدة من حا�سبها املحمول امل�سمى «ثنك ب��اد» .و�أ�ضافت
ال�شركة �أن الأن���واع اجلديدة من حا�سبات (ثنك ب��اد) املحمولة �ستزود
ب�شريحة الكرتونية تر�صد حركات واجتاهات احلا�سب يف حالة االهتزازات
ويف حالة احلركة العنيفة يتم ر�صد اجتاه الر�ؤو�س الأربعة لأركان احلا�سب
لتخرج منها �أربع و�سادات بج�سم �صلب وميكن توقيف عمل نظام احلماية
هذا يف حالة ا�ستخدام احلا�سب داخل و�سيلة نقل م�سرعة تهتز ب�شدة مثل
القطار �أو ال�سيارة.

�إعداد الطالب :ممدوح �سامل ح�سن  -كلية الطب
ُيعرف املوت عند امل�سلمني (التعريف ال�شرعي) :ب�أنه انتقال الروح من اجل�سد �إىل ما �أعد لها من
نعيم �أو عذاب ،وعرف الفقهاء املوت ب�أنه مفارقة الروح للج�سـد ،وقد اختلفوا يف تعريف الروح
فا�ستدلوا على املوت بعالمات انقطاع النف�س ،وا�سرتخاء القدمني وانخ�ساف ال�صدغني ،وتقل�ص
خ�صيته �إىل فوق مع تديل اجللدة ،وب��رودة اجل�سد .و�إن حدث �شك �أو مات الإن�سان فج�أة فعلى
ال�شخ�ص االنتظار حتى تتبني العالمات.
واملوت عند الأطباء هو نهاية احلياة يف بدن الإن�سان وال يعني ذلك كل خلية فيه ،فاخلاليا تختلف يف
مدى حتملها النقطاع الأوك�سجني حيث متوت خاليا الدماغ بعد �أربع دقائق فقط من انقطاع الدورة
الدموية ،بينما ميكث اجللد والقرنية والعظام فرتة ترتاوح ما بني  12و� 24ساعة بدون تربيد� .إذا
فاملوت عملية متدرجة على م�ستوى اخلاليا والأن�سجة.
ويعترب توقف التنف�س والقلب والدورة الدموية توقف ًا ال رجعة فيه عالمة فارقة ومهمة و�أ�سا�سية بني
املوت واحلياة ،ورمبا �أن القلب ي�ضخ الدم املحتوي على الأوك�سجني �إىل كل خاليا اجل�سم ف�إن توقف
القلب والدورة الدورية يعني موت جميع خاليا اجل�سم تدريجي ًا.
موت الدماغ:
ي�شمل موت الدماغ املراكز احليوية املهمة الواقعة يف جذع الدماغ (وهي املنطقة الوا�صلة بني املخ
واحلبل ال�شوكي وتقع يف قاع اجلمجمة) ،والتي تتحكم بنب�ض القلب والتنف�س� .إن ماتت هذه املناطق
يعد الإن�سان ميت ًا على الرغم من �أن تنف�سه ي�ستمر بالآلة ،وا�ستمرار نب�ض القلب بوا�سطة العقاقري
وبع�ض الأجهزة.
�أ�سباب موت الدماغ:
و�أهم م�سببات موت الدماغ احلوادث و�أهمها حوادث املرور ،ونزف داخلي بالدماغ مبختلف �أ�سبابه،
و�أورام الدماغ والتهاب الدماغ وخراج الدماغ وال�سحايا.
ت�شخي�ص موت الدماغ
يتم ت�شخي�ص موت الدماغ ح�سب ال�شروط الطبية املعتربة و�أهمها:
• وجود �شخ�ص مغمى عليه �إغما ًء كام ًال.
•ال يتنف�س �إال بوا�سطة جهاز التنف�س.
•ت�شخي�ص �سبب هذا الإغماء يو�ضح وجود �إ�صابة �أو مر�ض يف جذع الدماغ �أو يف كل الدماغ.
• عدم وجود �أ�سباب ت�ؤدي �إىل الإغماء امل�ؤقت .
ثبوت الفحو�صات الطبية التي تدل على موت جدع الدماغ وتتمثل يف عدم وجود الأفعال املنعك�سة من
جذع الدماغ ،عدم وجود تنف�س بعد �إيقاف التنف�س ملدة ع�شر دقائق .
فحو�صات ت�أكيدية :مثل ر�سم املخ الكهربائي وعدم وجود �أي ذبذبة فيه� ،أو عدم وجود دورة بالدماغ
بعد ت�صوير �شرايني الدماغ �أو بفح�ص املواد امل�شعة.
ينبغي �أن يعاد الفح�ص مرة �أخرى بعد مرور فرتة زمنية تختلف ح�سب احلالة وح�سب عمر امل�صاب،
وهي ترتاوح ما بني � 6ساعات للبالغني و� 48ساعة للأطفال �أقل من �شهر.
الفرق بني املوت الإكلينيكي واملوت الدماغي
�إذا مات ال�شخ�ص بتوقف القلب النهائي ف�إن الأع�ضاء متوت بالتدريج ،بداية بخاليا الدماغ والكبد
والكلى ،ثم تتبعها الع�ضالت والعظام واجللد� .أما �إذا مات ال�شخ�ص مبوت الدماغ ف�إن الأع�ضاء
�أي�ضا متوت بالتدريج كما يحدث عند توقف القلب.
ماذا بعد ت�شخي�ص موت الدماغ
�إذا مت الت�شخي�ص والت�أكيد منه بوا�سطة الفريق الطبي املخت�ص يتم �إبالغ املركز ال�سعودي لزراعة
الأع�ضاء� ،إ�ضافة �إىل �أهل امل�صاب .وتقوم جلنة الإقناع ب�أخذ الإذن من الأهل با�ستقطاع بع�ض
الأع�ضاء احليوية التي تزرع كل واحدة منها يف �شخ�ص معني يعاين من مر�ض ع�ضوي� .أما �إذا رف�ض
الأهل املوافقة على التربع ،ينبغي على الأطباء �أن يوقفوا �آالت التنفي�س ،ويف خالل ثالث دقائق على
الأكرث يتوقف القلب والدورة الدموية.

جمتمع اجلامعة

ال�سب ــت 1431/05/03هـ

اجلامعة تقدم برامج ماج�ستري
تربوية مبنطقة الق�صيم

دورات ولقاءات تدريبية بعمادة خدمة
املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة

َّمت توقيع عقد تقدمي خدمات علمية بني اجلامعة وكليات الق�صيم الأهلية (بربيدة)
لتنفيذ برامج (ماج�ستري تربوية يف ثالث تخ�ص�صات هي( :الإدارة الرتبوية ،الإر�شاد
والتوجيه الرتبوي ،وتقنيات التعليم) .وقد وقع العقد كل من �سعادة وكيل اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد و�سعادة
امل�شرف العام على كليات الق�صيم الأهلية الدكتور فهد بن �صالح الفالج ،وذلك يوم
االثنني 1431/4/20هـ مبكتب �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
وبح�ضور كل من �سعادة عميد الدرا�سات العليا الدكتور عدنان بن �سامل احلميدان
و�سعادة امل�شرف العام على برنامج الدبلوم الرتبوي الدكتور �سعد بن بركي امل�سعودي.
�أ� .سعود حمزة عو�ض -عمادة خدمة املجتمع
ت�ستعد عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر باجلامعة ال�ستكمال كافة ترتيباتها
لط ــرح باقتها اجلديدة م ــن الدورات واللقــاءات التدريبية حتــت عنـ ــوان (جدارات)
والتي حتر�ص من خاللها على التنوع يف خمتلف املجاالت التدريبية والتي �ستعلن عنها
قريب ًا .
وي�أتي طرح عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر لباقتها التدريبية ( جدارات)
ام��ت��داد ًا لعدد من الباقات التدريبية املتنوعة والتي قدمتها العمادة خ�لال العام
الدرا�سي 1431-1430هـ  ,ومازالت م�ستمرة يف تقدمي باقتها التدريبية احلالية حتــت
عنــوان ( املبدعون) و املت�ضمنة العديد من الدورات واللقاءات التدريبية املتنوعة يف
خمتلف التخ�ص�صات .

اقرتاح �إن�شاء رابطة للإداريني بكلية االقت�صاد والإدارة
�أ .عماد فطاين – كلية
االقت�صاد والإدارة
عقد �سعادة عميد كلية
االق��ت�����ص��اد والإدارة
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور
ح�سام بن عبد املح�سن
العنقري يوم الأربعاء
�أ.د .ح�سام العنقري
1431/4/22هـ املوافق
2010/4/7م بقاعة
بن حمفوظ بالكلية لقاء مع من�سوبي كلية االقت�صاد
والإدارة الإداريني والفنيني �ضمن لقاءات �سعادته التي
يحر�ص عليها مع من�سوبي الكلية.
وقد تطرق هذا اللقاء �إىل احلديث با�ستفا�ضة عن متاعب
وهموم موظفي الكلية الإداري�ين ب�صفة عامة وموظفي
بند التمويل الذاتي على وجه اخل�صو�ص ،وبعد اال�ستماع
�إىل �آراء ومقرتحات من�سوبي الكلية الإداريني على مدار
�ساعة ون�صف ال�ساعة ،متخ�ض عن اللقاء اقرتاح ت�شكيل
جلنة ثالثية يختارها املوظون �أنف�سهم متثل �صوت ًا يعرب
عن مقرتحاتهم وتكون هذه اللجنة م�ستقلة عن �إدارة
الكلية ومرتبطة مبا�شرة بعمادة الكلية ،يناط بها درا�سة

ر�سائل ماج�ستري
ناق�ش ق�سم الإدارة العامة بكلية االقت�صاد والإدارة
ر�سالة ماج�ستري للطالب ح�سن �صالح كا�ش مريكي
ب��ع��ن��وان( :اجل���ودة ال�شاملة ودوره���ا يف االرتقاء
ب��خ��دم��ات ال�شحن اجل���وي :درا���س��ة تطبيقية على
م�ؤ�س�سة اخلطوط ال�سعودية) وذل��ك يوم الأربعاء
 1431 /4 / 22هـ ،وقد �أ�شرف على ر�سالة الطالب
الأ�ستاذ امل�ساعد حممد� أحمد� أ�سعد.

وعر�ض مقرتحات الإداريني على �سعادة عميد الكلية.
وقد رحب �سعادة عميد الكلية بهذه الفكرة ومتنى �أن
يكون لهذه اللجنة دور فعال يف تطوير العمل الإداري
وامل�ساهمة يف حل العديد من الق�ضايا وامل�شكالت التي
تواجه من�سوبي الكلية الإداريني.
ويف ختام االجتماع �أكد �سعادته على �أن م�شاكل وهموم
موظفي الكلية ي�ضعها دوم ًا �ضمن �أولوياته وي�سعى �إىل
�إيجاد احللول املنا�سبة لها ،ومتنى �أن تكون هذه اللجنة
املقرتحة بداية طيبة وخطوة ناجحة لتحقيق متطلبات
ومقرتحات موظفي الكلية.

اختبار قيا�س القدرات بكلية الرتبية

انطلقت م�ساء الأح���د 1431/4/19ه�����ـ اختبارات القيا�س بكلية الرتبية
التابعة للجامعة ،ملرحلة البكالوريو�س  وا�ستمرت حتى م�ساء ي��وم االثنني
1431/4/20هـ مبركز كلية الرتبية.
وقد �أو�ضح رئي�س املركز الأ�ستاذ الدكتور ح�سن بن عايل �أحمد يحيى �أن هذه
االختبارات ت�أتي لقيا�س �أداء وم�ستوى خريجي اجلامعات ،وذلك للمفا�ضلة
يف توظيفهم .وق��د �شهد املركز �إقبال ع��دد كبري من الطالب الذين �أدوا
اختباراتهم وفق الآلية املتبعة باملركز الوطني للقيا�س .

جمتمــع اجلـــامعـــة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب ع ً
���ددا م��ن ق���رارات التجديد والتكليف وال�ترق��ي��ة والتي
�شملت :

تعيني الدكتورة خديجة بنت
روزي ق���اري ق�����ش��ق��ري وكيلة
ل��ل��ت��ط��وي��ر بكلية الت�صاميم
والفنون بفرع كليات البنات.

ويت�ضمن العقد اتفاق الطرفني على تقدمي الربامج ملدة عامني وقبول ما يقارب من
مائة وخم�سني طالب ًا وطالبة يف الربامج الثالثة ،ول�شعبتي الطالب والطالبات حيث
تتوىل جامعة امللك عبد العزيز توفري العدد الكايف من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،لتدري�س
الربنامج يف منطقة الق�صيم وفق ًا للإجراءات واملعايري التي تط ّبق لربامج الدرا�سات
العليا بجامعة امللك عبد العزيز.
هذا ويعترب هذا العقد امتداد ًا لعقود واتفاقات �سابقة �أبرمتها جامعة امللك عبد العزيز
مع جامعات وكليات وم�ؤ�س�سات �أكادميية وعلمية داخل وخارج الوطن ،ترمي �إىل م�ساهمة
اجلامعة يف التبادل الثقايف العلمي الأكادميي بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
والثقافية الأخ��رى وبناء روافد التكامل بينها وبني املجتمع بكل �أف��راده وم�ؤ�س�ساته.
ُيذكر�أن هذا العقد �سبقته عقود �أخرى بني اجلامعة وكليات الق�صيم الأهلية بد�أت
منذ عامني.
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نوق�ش يوم الأربعاء  1431 /4 / 22هـ بق�سم الإحياء
بكلية العلوم باجلامعة ر�سالة ماج�ستري للطالب
رام���ي ح�سن م��ف��رح الأح��م��دي ب��ع��ن��وان ( :تقدير
م�ستوى التلوث يف بحرية النور�س بجدة با�ستخدام
الدياتومات) وقد �أ�شرف على ر�سالة الطالب الأ�ستاذ
فهد عبدالرحمن ابراهيم الفا�سى.
يناق�ش ق�سم الريا�ضيات بكلية العلوم ر�سالة ماج�ستري
للطالبة ذكرى حممد عبدالرحمن الباقري بعنوان:
(�صيغ در�شلت املولدة بوا�سطة م�ؤثرات �شبه تفا�ضلية
ذات عدد ال نهائي من املتغريات) ،وذلك يوم ال�سبت
1431/5/10هـ وي�شرف على ر�سالة الطالبة الأ�ستاذ
امل�ساعد هدى عبد الدامي علي عبد النعيم.

الدكتور خالد بن �سعيد باخلري يح�صل
على جائزة الن�شر العلمي من مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

بعث معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق ط��ي��ب خ��ط��اب �شكر
وتقدير للدكتور خالد ب��ن �سعيد باخلري
من ق�سم علوم و�إدارة م��وارد املياه بكلية
الأر�صاد والبيئة وزراع��ة املناطق اجلافة،
وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى جائزة
الن�شر العلمي من مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية نظري ن�شر بحثه بعنوان:
(النمذجة امل�شرتطة مل�سارات �سريان املياه
والتوزيع الزمني يف خزانات املياه اجلوفية
الطبيعية الغري متجان�سة) يف جملة علمية
عاملية م�صنفة �ضمن قائمة �أوائل املجالت
املتخ�ص�صة يف علوم املياه .كما مت تكرميه

م��ن قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ب�شهادة ا�ستحقاق ومكاف�أة مالية.

وي�ضاف هذا االجناز �إىل �إجن��ازه ال�سابق
الذي حققه العام قبل املا�ضي بفوز بحثه
على م�ستوى العامل العربي بجائزة �أف�ضل
خم�سة بحوث �ضمن فعاليات ندوة�( :إدارة
الكوارث و�سالمة املباين يف الدول العربية)
حتت رعاية جمل�س وزراء الإ�سكان العرب
بجامعة الدول العربية ،وكان عنوان البحث
الفائز( :من��ذج��ة تدفق امل��ي��اه ال�سطحية
للتنب�ؤ بحدوث �سيول مدمرة وت�صميم نظام
�إنذار مبكر لإدارة الطوارئ).

تعيني ال��دك��ت��ورة فاطمة بنت
ع��ب��داهلل حم��م��د ع��ل��ي عريف
وكيلة للدرا�سات العليا بكلية
الت�صاميم والفنون.
تعيني ال��دك��ت��ورة �أن��ه��ار بنت
ع��ب��داهلل حممد �سندي وكيلة
لكلية الت�صاميم والفنون بفرع
كليات البنات.
تعيني ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان بنت
ع��ب��داحل��ل��ي��م ب��خ��اري رئي�سة
لق�سم ت�صميم الأزي���اء بكلية
ال��ت�����ص��ام��ي��م وال��ف��ن��ون بفرع
كليات البنات .
ت��ع��ي�ين ال���دك���ت���ورة ت�ب�رة بنت
جميل ط��ه خ�صيفان رئي�سة
لق�سم الر�سم والفنون بكلية
ال��ت�����ص��ام��ي��م وال��ف��ن��ون بفرع
كليات البنات.
جتديد تكليف اال�ستاذ عبداهلل
بن حممد �سامل باناعمة العادة
بالعمل م��دي��را الدارة مركز
تطوير التعليم اجلامعي
جتديد تعيني الدكتورة زينب
ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن �سليمان
ال�سحيمي وكيلة لكلية االقت�صاد
واالدارة ب�شطر الطالبات
تعيني الدكتور ر�شاد بن رزق
حممود الهندي وكيال لكلية
املجتمع للتطوير
ت��ع��ي�ين ال���دك���ت���ورة ل��ي��ن��ا بنت
عمر �صديق بن �صديق نائبة
للم�شرف العام على برنامج
ال���دب���ل���وم ال��ت�رب����وي ب�شطر
الطالبات.
جتديد تعيني الدكتور ر�ضوان
بن خالد بدوى الفرواتي رئي�سا
لق�سم الكيمياء البحرية بكلية
علوم البحار.
جت��دي��د تعيني ال��دك��ت��ورة مها
ب��ن��ت حم��م��د حم��م��د بادكوك
م�����ش��رف��ة ع��ل��ى ق�����س��م ال��غ��داء
والتغدية باالقت�صاد املنزيل
ب�شطر الطالبات
تكليف ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن
يو�سف ع��ب��داهلل عبيد عميد
كلية ال��ع��ل��وم ب��ال��ق��ي��ام مبهام
وم�س�ؤوليات عمادة كلية العلوم
للبنات.

ت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ور ع��ب��د الإل���ه
ب���ن ���س��ي��ف ال���دي���ن �ساعاتي
مب��ه��ام وم�����س���ؤول��ي��ات عمادة
كلية الأع��م��ال مبحافظة رابغ
بالإ�ضافة �إىل عمله.
تكليف ال��دك��ت��ورة م��ن��ال بنت
ع��ب��دال��ع��زي��ز م����راد بالقيام
مبهام وم�س�ؤوليات عميدة كلية
العلوم ال�صحية للبنات .
ت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ور حم��م��د بن
حامد احمد م��ن��دوره بالعمل
نائب َا ملدير مركز الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية لل�ش�ؤون الإدارية
جتديد تكليف الدكتورة زينب
بنت �سليمان حممد املديفر
ب��ال��ع��م��ل م�����س��اع��دة للمدير
التنفيذي للوقف العلمي.
جتديد تكليف الدكتور هنيدي
بن عبد املعطي الب�شري بالعمل
م���دي���ر ًا ل���وح���دة الدبلومات
بعمادة خدمة املجتمع والتعليم
امل�ستمر.
تكليف الدكتورة ماجدة بنت
ع���زت ال�سيد غ��ري��ب بالعمل
ن��ائ��ب��ة للم�شرف ال��ع��ام على
�إدارة التطوير الإداري ب�شطر
الطالبات .
جتديد تكليف الدكتورة �صباح
بنت يحيى �إب��راه��ي��م باعامر
بالعمل نائبة ملدير وحدة املواد
العامة بكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية.
تكليف الأ���س��ت��اذ ع��ط��اهلل بن
حامد عطية القريقري بالعمل
مدير ًا لإدارة مركز التميز يف
الدرا�سات البيئية.
ترقية الأ�ستاذ حممد بن بكري
ال��زه��راين م��دي��ر �إدارة كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية من
املرتبة التا�سعة �إىل املرتبة
العا�شرة.
ت��رق��ي��ة الأ����س���ت���اذ ح�����س��ن بن
عبداهلل الأ�سمري من املرتبة
الثامنة �إىل املرتبة التا�سعة.
ترقية الأ�ستاذ بـركة بن عرابـي
احلربـي من املرتبة ال�سابعة
�إىل املرتبة الثامنة.
جتديد تكليف الأ�ستاذ حممد
بن معتق علي القحطاين مدير ًا
ملكتب �سعادة وكيل اجلامعة
للم�شاريع.

ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل بن
م�صلح الثقفي بالقيام مبهام
وم�س�ؤوليات عميد كلية العلوم
ال�صحية للبنني.

جتديد تكليف املوظفة ماريه
حممد ال�صيني بالعمل مديرة
لإدارة اخلدمات العامة.

ت��ك��ل��ي��ف ���س��ع��ادة وك��ي��ل��ة كلية
ال�����ص��ي��دل��ة ب����أع���م���ال ومهام
���س��ع��ادة وك��ي��ل��ة ك��ل��ي��ة العلوم
الطبية التطبيقية باال�ضافة
اىل عملها

جت��دي��د تكليف امل��وظ��ف��ة �أمل
بنت �إبراهيم حممود ح�سني
بالعمل م��دي��رة �إدارة �صيانة
الأج���ه���زة ال��ع��ل��م��ي��ة ب�����الإدارة
العامة للخدمات التعليمية.
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الدكتور مرغالين يح�صل على جائزة الأمري �سلمان
بن عبدالعزيز للتميز البحثي
ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب مبكتب معاليه ي��وم الثالثاء 1431/4/28ه����ـ
املوافق 2010/4/13م� ،سعادة عميد كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية الدكتور حممد �سعيد الغامدي ،و�سعادة الأ�ستاذ
الدكتور حممد �أمني مرغالين الذي ح�صل على جائزة الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز للتميز البحثي للعام  1431هـ  2010 -م
وذلك عن درا�سة بحثية بعنوان( :املجالت الطبية الإلكرتونية
وخدماتها املعلوماتية يف اململكة العربية ال�سعودية).
وبهذه املنا�سبة الكرمية قدم معايل مدير اجلامعة تهنئته لكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية م�شيد ًا بهذا الإجن��از كما،تقدمت
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية �إىل �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
حممد �أم�ين مرغالين بخال�ص التهنئة و�أ�صدق التربيكات
�سائلني املوىل عز وجل له املزيد من التوفيق وال�سداد.

حتت �شعار (�صفر بقيمة)

�شطر الطالبات ينظم فعاليات اللقاء ال�سنوي
لن�شاطات �أق�سام االقت�صاد املنزيل
نوال �أحمد – �شطر الطالبات
حتقيق ًا لأهداف اجلامعة وتفعي ًال لدورها يف خدمة
املجتمع واالرتقاء مبجاالته االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية ،نظم �شطر الطالبات ممث ًال يف كلية
االقت�صاد املنزيل وعلى �شرف �سعادة عميدة �شطر
الطالبات د .هناء بنت عبد اهلل النعيم وب�أ�شراف
وكيلة االقت�صاد املنزيل د .نهلة بنت حممود قهوجي
اللقاء ال�سنوي حتت �شعار (�صفر بقيمة) وذلك
يومي الأحد واالثنني 1431 /4/ 27-26هـ بقاعات
مبنى كلية العلوم  ،وقاعات مبنى الت�صميم ()35
ب�شطر الطالبات.
وقد ت�ضمنت الفعاليات حما�ضرات وبرامج وور�ش
عمل �ساهم يف �إعدادها وتنفيذها �أق�سام االقت�صاد
املنزيل بامل�سار العلمي :ممث ًال يف الغذاء والتغذية،
املالب�س والن�سيج ،الت�صميم الداخلي ،وامل�سار
الأدب����ي :مم��ث ً
�لا يف االقت�صاد امل��ن��زيل الرتبوي،
درا�سات الطفولة ،الفنون الإ�سالمية� ،إدارة ال�سكن

وامل�ؤ�س�سات ،ومب�ساهمة فعالة من قبل م�شرفات
الأق�سام كل م��ن :د� .سمرية بنت ها�شم باروم،
د .زين بنت �إبراهيم نا�صف ،د .مها بنت حممد
بادكوك ،د� .إينا�س بنت عبيداهلل �سرور ،د .ندى
بنت عبدالعزيز ال��ن��اف��ع ،د .عفت بنت عبداهلل
فدعق .بالإ�ضافة �إىل م�شاركة متميزة من الإداريات
ب�إ�شراف جلنة العالقات العامة بالكلية.
وقد تناول اللقاء الن�شاطات املنظمة لتفعيل دور
الكلية يف خدمة املجتمع وت�أكيد املفهوم الإيجابي
جلامعة امل�ؤ�س�س يف تقدمي العلم واملعرفة ون�شر
الوعي الثقايف وتعميق مفهوم فل�سفة االنطالق نحو
الإبداع واالبتكار من البداية و�صو ًال �إىل القمة وهي
فل�سفة عنوان الن�شاط (�صفر بقيمة) ،كما ت�ضمن
برنامج اللقاء حما�ضرات وحوارات بني الأ�ستاذات
والطالبات ،وبرامج �إذاعية ومرئية ،متثل �صوت
القيمة وت���ؤك��د ال���دور الفعال لأق�����س��ام االقت�صاد
املنزيل املتميزة ب�أنها من املجتمع وخلدمة املجتمع

واالرتقاء مب�ؤ�س�ساته.
ت��وج ال��ل��ق��اء بقيمة ون��ت��ائ��ج ور����ش العمل املتنوعة
واملتميزة من �أق�سام االقت�صاد املنزيل  ،يالإ�ضافة
ا�ست�شارات فنية وت�صميمية وعلمية تو�ضح الر�ؤية
امل�ستقبلية والتكنولوجية للجامعة ،وت�ؤكد الهوية
احل�ضارية للمملكة العربية ال�سعودية قلب الأمة
الإ�سالمية.
�صاحب الن�شاط عدد من املعار�ض الثقافية والفنية
والت�صميمية ،و�شرف اللقاء بنخبة من �سيدات
املجتمع والرتبويات والأكادمييات ،وع�ضوات هيئة
التدري�س واملعاونات والإداري��ات ،وح�ضور رائع من
الطالبات الالتي �شاركن بتقدمي كل الن�شاطات
حتت �أ�شراف الأ�ستاذات ،وال�شكر مو�صول لكل من
�ساهم يف جناح اللقاء ال�سنوي لالقت�صاد املنزيل
وحتقيق �أه���داف اجلامعة يف النهو�ض مب�ستوى
الأداء الأكادميي.

فـــي لـيـلـــة وفــــاء

اجلامعة تكرم الدكتور �أمني نعمان والأ�ستاذ نا�صر البقمي
برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق طيب
�أق��ام��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة يف عمادة
القبول والت�سجيل حفل تكرمي لكل
من الدكتور �أمني نعمان وكيل عمادة
تقنية املعلومات للنظم (وكيل عمادة
القبول والت�سجيل للمعلومات �سابق ًا)
 ،والأ�ستاذ نا�صر البقمي رئي�س وحدة
املركز ال�شامل للخدمات الطالبية
مبنا�سبة انتهاء مدة عملهما الإداري
بعمادة القبول والت�سجيل وذل���ك
م�ساء الثالثاء 1431/4/28هـ.
ح�ضر االحتفال �سعادة وكيل اجلامعة
ال��دك��ت��ور ع��دن��ان امل�����زروع و�سعادة
وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���س��ات العليا
وال��ب��ح��ث العلمي الأ���س��ت��اذ الدكتور

ع��دن��ان ب��ن ح��م��زة زاه����د ،و�سعادة
عميد �ش�ؤون الطالب ،و�سعادة عميد
التعليم عن بعد ،و�سعادة عميد كلية
االقت�صاد والإدارة و�سعادة عميد كلية
احلا�سبات وتقنية املعلومات .
وق���د �أع����رب ���س��ع��ادة عميد القبول
وال��ت�����س��ج��ي��ل ع���ن ���ش��ك��ره وامتنانه
ملجهودات و�إخ�لا���ص املحتفى بهم,
م�شيد ًا ب��ال��ق��درات واخل�ب�رات التي
ل��دي��ه��م��ا وال��ت��ي �سيتم اال�ستفادة
منها يف العمادات ال�شقيقة (عمادة
تقنية امل��ع��ل��وم��ات وع��م��ادة التعليم
عن بعد) .كما رحب �سعادته بوكيل
العمادة للمعلومات الدكتور تركي
بق�شان ومتنى له التوفيق يف مهمته
اجلديدة.

و�أل����ق����ى ال�����ض��ي��وف امل��ح��ت��ف��ى بهم
ك��ل��م��ات ج����اءت م��ع�برة ع��ن �صادق
احلب وعظيم االمتنان م�ستعر�ضني
م�سريتهم الإدارية يف خدمة العمادة.

ويف نهاية احلفل ق��دم �سعادة وكيل
اجل��ام��ع��ة و���س��ع��ادة وك��ي��ل اجلامعة
ل��ل��درا���س��ات العليا وال��ب��ح��ث العلمي
هدايا تذكارية بهذه املنا�سبة.

الأخيـــرة

�إجـــــازة قــــلــــم
التوجه للح�صول على الإعتماد الأكادميي الدويل
للربامج التعليمية يف كلية العلوم الطبية
التطبيقية

ي�شـهد وطننا ال��غ��ايل اململكة العربية
ال�سعودية تقدمـ ًا وا���س��ع�� ًا يف قطاعات
متعددة ومنها القطاع ال�صحي وذلك
بف�ضل وت��وف��ي��ق م��ن اهلل ع��ز وج���ل ّثم
باملجهودات والعناية و املتابعة امل�ستمرة
التــي توليهـا ال��دول��ـ��ـ��ة بتوجيهات من
ل��دن خ��ـ��ادم احل��رم�ين ال�شـريفني امللك
ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل �سعود
وحكومته الر�شـيدة .و ال �شـك �أن جامعتنا
احلبيبة جامعة امللك عبدالعزيز ب�صفة
عامة و كليتنا الفتية كلية العلوم الطبية
التطبيقية ب�صفة خ��ا���ص��ة تعترب من
ال��رواف��د املهمة التي حتر�ص �أن يكون
لها �شـرف امل�سـاهمة يف تخريج الكوادر
امل���ؤه��ل��ة ال��ت��ي يحتاجه ���س��وق العمل يف
امل��ج��ال ال�صحي وذل��ك بتقدمي برامج
تعليمية متخ�ص�صة لتخريج كوادر م�ؤهلة
ت�أهي ًال عالي ًا وذات كفاءة وجودة ومهارة
ل��ل��م��م��ار���س��ة ب��ن��ج��اح يف التخ�ص�صات
ذات العالقة بالقطاع ال�صحي والتي
�سـت�شـارك بتـقدمي اخل��دم��ات الطبية
املميزة للفرد و املجتمع.
وم��ن امل�شاهد �أن ال��ع��دي��د م��ن الطلبة
ي��واج��ه��ون ال��ت��خ��رج يف ن��ه��اي��ة ال�سنة
ال��درا���س��ي��ة م��ن ك��ل ع���ام ،ال��ب��ع�����ض من
الكليات و اجلامعات والبع�ض الآخر من
املدار�س الثانوية .اخلريجون من طلبة
اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات يف تخ�ص�صات
ال��ع��ل��وم الطبية التطبيقية على �سبيل
املثال �سيواجهون نقط َة بداية للإنطالق
يف �سوق العمل و ذل��ك لبداية ممار�سة
تخ�ص�صاتهم املهنية يف املجال ال�صحي،
بينما اخل��ري��ج��ون م��ن طلبة املدار�س
ال��ث��ان��وي��ة ���س��ي��واج��ه��ون نقطة ب��داي��ة يف
التفكري يف �إختيار التخ�ص�ص املنا�سب
ل�ل�إل��ت��ح��اق ب��ه يف تخ�ص�صات العلوم
الطبية التطبيقية يف الكليات و اجلامعات
ذات العالقة .ومن املعلوم �أن تخ�ص�صات
العلوم الطبية التطبيقية املختلفة هي من
املهن ال�صحية املتخ�ص�صة امل�ساندة لدور
الفريق ال�صحي املتكامل يف تقدمي خدمة
الرعاية ال�صحية و العالج للمر�ضى .حيث
تت�ضمن هذه املهن ال�صحية تخ�ص�صات
ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة التطبيقية املختلفة
ك�أخ�صائيي تقنية املختربات الطبية،
و�أخ�صائيي العالج الطبيعي ،و�أخ�صائيي
الأ�شعة الت�شخي�صية و�أخ�صائيي التغذية
االكلينيكية ،و�أخ�����ص��ائ��ي��ي التمري�ض،
وال��ع��دي��د م��ن التخ�ص�صات ال�صحية
الأخرى.
ويف �إط����ار ���س��ع��ي ال��ك��ل��ي��ة ن��ح��و التوجه
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى الإع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي
ال����دويل جل��م��ي��ع ب��راجم��ه��ا التعليمية،
ومن هذا املنطلق فقد حر�صت اللجان
املخت�صة على �أن يكون ه��ذا املو�ضوع
هو �أح��د امل��ح��اور املهمة التي �سيتطرق
ل��ه��ا امللتقى ال��ط�لاب��ي ال�����س��اد���س لكلية
العلوم الطبية التطبيقية ،حيث �سيتم
�إعطاء فكرة وافية عن مفهوم الإعتماد
الأكادميي ال��دويل ،مما ي�ساعد كل من
خريجي الكليات و اجلامعات وخريجي
املدار�س الثانوية ب�أهمية احل�صول على
الإع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال���دويل للربامج
التعليمية يف تخ�ص�صات العلوم الطبية
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التطبيقية على حت�ضريهم التعليمي.

وه����ن����اك ت�������س���ا�ؤل مم���ك���ن �أن يطرح
بخ�صو�ص الفوائد املرجوة من احل�صول
على الإعتماد الأكادميي الدويل للربامج
التعليمية على امل��ه��ن ال�صحية وعلى
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام و ال����ذي ي�شمل الفرد
واملجتمع؟ ومن املمكن الإجابة على هذا
الت�سا�ؤل ب�أن ح�صول الربامج التعليمية
على الإع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي ال���دويل هي
�ضمانة للمهن ال�صحية و للقطاع العام
والذي ي�شمل الفرد و املجتمع ب�أن الكوادر
املتخرجة م��ن ه��ذه ال�برام��ج املعتمدة
�أكادميي ًا يف املهن ال�صحية هي كوادر
م���ؤه ً
�لا ت�أهي ًال عالي ًا للعمل واملمار�سة
ك��م��ه��ن��ي�ين حم�ترف�ين وب���ك���ف���اءة عالية
يف �إح���دى تخ�ص�صات ال��ع��ل��وم الطبية
التطبيقية املختلفة .وحيث �أن الإعتماد
الأكادميي يقوم على حتقيق جمموعة من
املعايري املحددة ،فان هذا يطم�أن �أرباب
حقول العلوم
الأعمال و املتخ�ص�صني يف ِ
الطبية التطبيقية ب�أن اخلريج من برنامج
تعليمي معتمد �أكادميي ًا هي �ضامنة ب�أن
ه��ذا اخلريج ميتلك على الأق��ل قاعدة
معرفية �أ�سا�سية والتي تزوده باملهارات
ال�ل�ازم���ة ل��ل��ع��م��ل ك��م��ه��ن��ي متخ�ص�ص
وحم�ترف بامل�ستوى املطلوب للممار�سة
املهنة بكل كفاءة و�إقتدار .و يجدر التنويه
هنا ب�أنه كما �أن متطلبات املمار�سة املهنية
وامل�س�ؤولية الوظيفية للمهن ال�صحية يف
تخ�ص�صات العلوم الطبية التطبيقية هي
خمتلفة ،وكذلك ف���إن متطلبات معايري
الإعتماد الأك��ادمي��ي للربامج التعليمية
هي �أي�ض ًا خمتلفة .وبالن�سبة للخريجني
م��ن ه��ذه ال�برام��ج التعليمية املعتمدة
�أكادميي ًا فانه يطمئنهم ب�أنهم �سيتعلمون
العلوم و املعرفة و امل��ه��ارات ال�ضرورية
ال�ل�ازم���ة جلعلهم حم�ترف�ين ب�إمتياز
يف تخ�ص�صاتهم .ح��ي��ث �أن الكليات
املعتمدة براجمها �أك��ادمي��ي�� ًا هي تطبق
معايري و موا�صفات جودة عالية باملقارنة
ب��اجل��ه��ات ال��غ�ير م��ع��ت��م��دة �أك���ادمي���ي��� ًا.
وم��ن ناحية �أخ���رى ف���إن��ه م��ن املتعارف
عليه دولي ًا ب���أن الهيئات املخت�صة ذات
العالقة بالتخ�ص�صات ال�صحية املختلفة
امل��ان��ح��ة ل�����ش��ه��ادات ورخ�����ص املمار�سة
املهنية تتم�سك ب�إجراءات منح �شهادات
ورخ�����ص املمار�سة املهنية بحيث تكون
الأف�ضلية للخريجني من برامج تعليمية
معتمدة �أكادميي ًا .ويف النهاية ن�س�أل اهلل
العلي القدير �أن يكلل اجلهود املخل�صة
املبذولة يف الكلية للح�صول على االعتماد
الأكادميي جلميع براجمها التعليمية يف
القريب العاجل �إن �شاء اهلل.
وكيل كلية العلوم الطبية
التطبيقية للتطوير

