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م�شـــاركــــــات

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
يــــزور حمـــافظــــة رابــــغ
�أخبار اجلامعة:
يزور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة
املكرمة ي��وم 1432/6/29ه����ـ حمافظة راب��غ حيث �سيتفقد
�سموه عدد ًا من املرافق وامل�شروعات من �ضمنها فرع اجلامعة
مبحافظة رابغ ،حيث �سيكون يف ا�ستقبال �سموه معايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،و�سعادة
وكيل اجلامعة الدكتور عدنان بن عبد اهلل املزروع ،و�سعادة
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الأ�ستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة زاهد ،و�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،و�سعادة وكيل
اجلامعة للم�شاريع الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عمر بافيل،
و�سعادة وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف الدكتور �أحمد
نقادي ،و�سعادة وكيل اجلامعة للتطوير الدكتور زه�ير بن
عبد اهلل دمنهوري ،و�أ�صحاب ال�سعادة عمداء الكليات
والعمادات وعدد من من�سوبي اجلامعة.
و�سيكون يف ا�ستقبال �سموه لدى و�صوله حمافظة
راب����غ��� ،س��ع��ادة حم��اف��ظ راب����غ الأ���س��ت��اذ ط��ه بن
عمر �إ�سماعيل �آل مبرييك وع��دد من م�س�ؤويل
و�أعيان املحافظة.

يحق لنا �أن نفخر بهذه املنجزات وامل�شاريع التعليمية
احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،ت�سخر جامعة امل�ؤ�س�س كل �إمكانياتها لتحقيق
توجه رائد نه�ضة هذه البالد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل يف ن�شر
و دعم التعليم العايل و مرافقه لي�صل �إىل كل حمافظات هذا البلد العامر .و �إن املتتبع للخطوات ال�سريعة
لفرع جامعة امللك عبد العزيز يف حمافظة رابغ يلحظ �أنه من �أ�سرع فروع اجلامعات منوا ففي �أقل من
ثالث �سنوات �أكتمل عقد الكليات �إىل �ست كليات نوعية ت�شمل الطب والهند�سة واحلا�سبات والأعمال
والعلوم الطبية التطبيقية والعلوم الآداب كما افتتح �شطر الطالبات بثالث منها و توفرت بنية حتتية و
مرافق جديدة متثلت يف ع�شرة مبان عاجلة ت�سد حاجة الفرع حلني البدء يف بناء املدينة اجلامعية على
�أر�ض فرع اجلامعة يف رابغ والتي مت بحمد اهلل ا�ستالم �صكها ,لهو خري دليل على حر�ص القيادة الر�شيدة
بهذا البلد و دور وزارة التعليم العايل املميز و حر�ص �إدارة جامعة امل�ؤ�س�س بقيادة معايل مدير اجلامعة
حفظه اهلل وجهود ووكيليه لل�شئون التعليمية وامل�شاريع .نعم يحق لنا يف رابغ �أن نفخر بهذا املنجز و�أن
نطمح باملزيد و فرحتنا تكتمل بتحويل هذا الفرع املميز �إىل جامعة م�ستقبلية ت�ضيء �سماء الفكر بعهد
جديد من العلم واملعرفة لهذه املنطقة الواعدة.
لقد حظيت كلية العلوم والآداب برابغ بالدعم الكبري واملتوا�صل من قبل �إدارة اجلامعة فهذا العام ا�ستلمت
الكلية مقرها اجلديد و افتتح �شطر الطالبات بها و ا�ستقبلت طالب ال�سنة الثانية بكل فخر واعتزاز معلنة
بذلك ظهور فجر جديد لرباجمها �إ�ضافة �إىل دورها احليوي والبارز يف الإ�شراف على برنامج ال�سنة
التح�ضريية بالفرع و امل�ساهمة يف تقدمي املواد امل�ساندة للكليات الأخرى بالفرع .و من خالل الإمكانات
املتوفرة تتطلع الكلية للتميز يف اجلانب البحثي والذي ظهر جليا هذا العام بف�ضل اهلل يف ح�صول �أحد
�أع�ضائها على جائزة اجلامعة يف التميز العلمي يف جمال الن�شر العلمي ,و متكن �أحد �أع�ضائها كذلك من
اكت�شاف جن�س جديد و نوع جديد من الطفيليات التي ت�صيب �أ�سماك البحر الأحمر مبحافظة رابغ مت
ت�سجيله با�سم اململكة العربية ال�سعودية مبتحف التاريخ الطبيعي بلندن وفاء وعرفانا لبلد اخلري والعطاء.
و من هذا املنرب ن�س�أل اهلل جلت قدرته �أن يحقق لفرع جامعة امللك عبد العزيز يف رابغ مزيدا من الرقي و
التقدم خدمة لهذه املنطقة العزيزة من بالدنا.
عميد كلية العلوم والآداب برابغ
امل�شرف العام على ال�شئون الإدارية واملالية لفرع اجلامعة برابغ

معـالـي مديـر اجلــامعــة يتحـدث عن �أهميـة
زيـارة �أميـر منطقـة مكـة املكرمـة التفقدية
لعدد من حمافظات اململكة

مبنا�سبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة
املكرمة لعدد من حمافظات اململكة ،حتدث معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب عن هذه الزيارات ال�سنوية يف متابعة �سري امل�شروعات القائمة وت�أ�سي�س م�شروعات �أخرى وتلم�س
احتياجات املواطنني ،و�أ�شار معاليه �إىل �أن هذه الزيارة �أ�صبحت عادة �سنوية تعود عليها �أبناء حمافظات
املنطقة ،م�شري ًا �إىل �أنها تدل على اهتمام والة الأمر حفظهم اهلل ب�أبناء هذا الوطن الأبي ،وهي جزء
من جهود حكومتنا الر�شيدة لالرتقاء مبحافظات املنطقة يف �إطار اخلطط التنموية املر�سومة واملنبثقة
من ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل الذي وجه ب�ضرورة حتقيق
التنمية ال�شاملة وتعميم التعليم العايل يف كافة مناطق وحمافظات اململكة.
و�أ�ضاف معاليه �أن زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل ملحافظات اململكة ت�أتي للوقوف
عن كتب على �سري امل�شروعات يف كل املجاالت مبا فيها جماالت التعليم العايل ،وقدم معاليه ال�شكر
والتقدير والعرفان ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،و�سمو ويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية(،حفظهم اهلل)  .على ما يبذلونه من جهود يف �سبيل رفعة وتقدم هذا الوطن املعطاء.
احلوار �ص 5-4

كلمة العدد
تتوا�صل ب�شائر اخلري بت�شريف �سمو الأمري خالد الفي�صل حمافظة رابغ

لت�ضيء يف �سمائهما �شعلة النه�ضة العلمية امل��درو��س��ة
واملر�شدة التي �سيعم خريها على كل �أجزاء الوطن الغايل.
وه��ذا ما د�أب��ت عليه حكومتنا الر�شيدة التي مل تتوان عن
تقدمي كل الدعم والرعاية لأبناء الوطن يف م�سريته القا�صدة
نحو الرقي والتطور واالزدهار.

حتل الفرحة وال�سعادة ب�أبناء حمافظة رابغ بتوا�صل ب�شائر
اخلري التي �أهلت بت�شريف �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة ملحافظة رابغ يف زيارة
مباركة تكتمل بها الأف��راح يف ح�شد جميل وتالحم فريد
يعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة بهذا الوطن املعطاء و�أبنائه
وبناته ،وت�أتي زي��ارة �سموه الكرمي ملحافظة راب��غ حتقيق ًا
وج��ام�ع��ة امل��ؤ��س����س امل �ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز تفتخر وتت�شرف
لأمنية غالية تتج�سد يف رغبة �أهايل هذه املحافظة وغريها
مب�شاركتها الفعالة لن�شر العلم وتنويع فر�صه يف جمال
من املحافظات ملواكبة التطور املتالحق يف كل �أنحاء مملكتنا
احلبيبة ،وتفعي ًال ملا ت�شهده املحافظة من منو اقت�صادي �أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي التعليم العايل يف هذه املنطقة العزيزة على قلوبنا جميع ًا.
وبال �شك ف�إن هذا الإجن��از املاثل �أمامنا واملتمثل يف فروع
و�سكاين يتطلب توفري �أعداد كبرية من الكفاءات الوطنية
اجلامعة ويف فرع اجلامعة مبحافظة رابغ بكلياتها املختلفة
امل�ؤهلة للعمل يف املجاالت العديدة الداعمة مل�سرية التنمية يف
التخ�ص�صات ما كان ليتم لوال ف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل وتوفيقه ،ثم دعم
املنطقة وتوفري احتياجات �سوق العمل من الكوادر الوطنية امل�ؤهلة.
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل �أم�ير منطقة مكة املكرمة،
و�إن زي��ارة �سموه الكرمي ملحافظة رابغ ولفرع جامعة امل�ؤ�س�س امللك عبد
واالهتمام والت�شجيع من �صاحب املعايل وزي��ر التعليم العايل الأ�ستاذ
العزيز �آل �سعود طيب اهلل ث��راه ،يف هذا اليوم املبارك هو حمل تقدير
الدكتور خالد بن حممد العنقري ،واملتابعة امل�ستمرة من معايل مدير
واعتزاز من القائمني على فرع اجلامعة ومواطني املحافظة ،تعبري ًا عن
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب.
ر�ضائهم مبا حظيت به حمافظتهم من عناية ورعاية كرمية ومتوا�صلة
فال�شكر �أجزله والدعاء �أ�صدقه والوفاء كله ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
من مليكنا املحبوب امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وفا ًء منه
وويل عهده الأمني و�سمو النائب الثاين على هذه الرعاية الكرمية ،ول�سمو
بالوعد ،والتزام ًا منه بالعهد الذي قطعه على نف�سه� ،سلمه اهلل ،بتحقيق
الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة على ت�شريفه حمافظة رابغ
�أرق��ى م�ستوى للخدمات التعليمية واالجتماعية لهذا اجل��زء الغايل من
وفرع جامعة امللك عبد العزيز بهذه الزيارة املباركة ،كما �أ�شكر �سعادة
الوطن ،وهي لفتة كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي �أمري منطقة مكة املكرمة
حمافظ حمافظة رابغ على تعاونه امل�ستمر مع اجلامعة ،وال�شكر مو�صول
برعايته وقيامه بتفقد هذا ال�صرح التعليمي ال�شامخ ،واالطمئنان على �سري
لأ�صحاب ال�سعادة عمداء الكليات باملحافظة ،وك��ل من �ساهم يف هذه
العملية التعليمية فيه.
الإجنازات على جهودهم املخل�صة ،متمني ًا للجميع التوفيق وال�سداد.
�إن هذه الزيارة ت�أتي يف وقت حتتاج فيه م�ؤ�س�ساتنا التعليمية لهذا االهتمام
املعهود من والة الأمر دعم ًا مل�سرية العلم النافع يف هذه املحافظة الواعدة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
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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�.سعود �صالح كاتب

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

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة

االربعاء 1432/06/29هـ

فـرع جـامعـة امللك عبـد العـزيـز مب
منذ ��ص��دور موافقة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،بتاريخ
1429/7/3هـ ب�إن�شاء ثالث كليات مبحافظة رابغ
تابعة جلامعة امللك عبد العزيز والعمل م�ستمر يف
تطوير تلك الكليات ،كما مت �إن�شاء كليتني جديدتني
لي�صبح املجموع خم�س كليات هي :كلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات ،كلية الطب ،كلية العلوم والآداب،
كلية الأعمال ،كلية الهند�سة.
وتعمل جامعة امللك عبد العزيز يف �إطار التوجيهات
ال�سامية بن�شر وتعميم التعليم العايل يف خمتلف
م �ن��اط��ق وحم��اف �ظ��ات وق���رى امل�م�ل�ك��ة امل�ترام �ي��ة
الأط��راف ،لتتوافق مع ال�سيا�سة احلكيمة للمملكة
التي و�ضعت خطط ًا تنموية لعمل كل ما من �ش�أنه
االرتقاء بالوطن ومواطنيه.
وبتوجيه من �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد
الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة ،رئي�س جمل�س
املنطقة ،عملت اجلامعة على ا�ستحداث كليات
حيوية مهمة يف حمافظة رابغ.

�صدرت موافقة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز رئي�س جمل�س التعليم
ال�ع��ايل على ق��رار املجل�س رق��م 1429/49/24
بتاريخ  1429/7/3هـ القا�ضي ب�إن�شاء ثالث كليات
مبحافظة راب��غ تابعة جلامعة امللك عبد العزيز
منها كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات.

فاك�س 6952907

حيث مت ت�شكيل جلنة ت�أ�سي�سية لكلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات برابغ ملتابعة �سري العمل يف الكلية
خالل الفرتة الت�أ�سي�سية

akhbarkau@yahoo.com

الإعــالنــــات:
هاتف6952350 :
حتويلة 64600

اللجنة الت�أ�سي�سية لكلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات:
ث��م مت ت�شكيل جلنة ت�أ�سي�سية لكلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات برابغ بنا ًء على موافقة جمل�س
التعليم العايل على �إن�شاء كليات جديدة برابغ
بقراره رقم ( )1429/49/24املتخذ يف جل�سته
التا�سعة والأربعني املنعقدة يف  1429/4/3هـ.
وقد �ساهمت اللجنة يف :
• و�ضع ت�صور �شامل ح��ول احتياجات الكلية
للكوادر الفنية والإدارية.
• و��ض��ع م�ق�ترح��ات ح��ول امل�ن��اه��ج الدرا�سية
والربامج التعليمية.

الطالب امل�شاركون :
حم������م������د خ����ي����اط
م�����اج�����د ق��م��ي�����ش
م�����ص��ع��ب احل���رب���ي
ع���و����ض ال����زه����راين
ع��ب��د اهلل ال��ب��ق��م��ي
�أروى

ال����زه����راين

م�������ي ال�������ش�ري����ف
رمي

الأح������م������دي

•تقدمي اال�ست�شارات العلمية والفنية للهيئات
وامل�ؤ�س�سات.
•توفري وتدعيم و�سائل الن�شر والبحث العلمي
يف علوم احلا�سوب وتقنية املعلومات.
•تنظيم دورات وعقد امل�ؤمترات العلمية بهدف
تعميق املفاهيم واالرتقاء بامل�ستوى العلمي بني
الكوادر املتخ�ص�صة.
•امل�ساعدة يف تزويد خريجي الكليات الأخرى
بعلوم احلا�سوب مما ي�ؤهلهم لالنخراط يف
�سوق العمل.
�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية يتفقد فرع اجلامعة مبحافظة رابغ

• و� �ض��ع ت���ص��ور ��ش��ام��ل ح ��ول الأق �� �س��ام التي
حتتاجها الكلية.

•تنمية املنطقة ون�شر الوعي بتقنيات احلا�سوب
املعلوماتية وذلك بتنظيم ور�ش عمل ودورات
تدريبية خلدمة املجتمع.

ال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل���ت���اح���ة يف كلية
احل���ا����س���ب���ات وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات
مبحافظة رابغ:
لإع�ط��اء نبذة عن التخ�ص�صات املتاحة يف كلية
احلا�سبات وتقنية املعلومات و��ش��رح ماهية كل
تخ�ص�ص و�أهميته فقد مت��ت اال�ستعانة ب�إطار
ن�ظ��ري ر�سومي ورد يف التقرير ال�ت�ع��اوين ال��ذي
ق��ام��ت ب��ه  ACMو  AISو  IEEE-CSب�ش�أن
اخلطط الدرا�سية لتخ�ص�صات احلا�سب الآيل يف
�سنة  .2005ويعتمد الإطار الر�سومي على بعدين
�أ�سا�سيني:

كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات

الرمز الربيدي 21589

مرا�سالت التحرير

يف القطاعات ذات العالقة ،وذلك عن طريق
الدورات التدريبية املتخ�ص�صة.

وكل كلية من هذه الكليات خطت خطوات كبرية يف
براجمها وطاقتها اال�ستيعابية ون�شاطاتها املختلفة
وفيما يلي نبذة عن كل كلية من كليات فرع اجلامعة
يف حمافظة رابغ.

وقد ب��د�أت الدرا�سة يف ال�سنة التح�ضريية للكلية
يف الف�صل ال��درا��س��ي الأول م��ن ال�ع��ام اجلامعي
 1430/1429هـ.

هاتف 6952350
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مبنى كلية الهند�سة بفرع اجلامعة مبحافظة رابغ

• متابعة �سري العمل مب�شاريع مباين الكلية.

•بناء وتطوير نظام الأر�شفة االلكرتوين

• �إع��داد املوا�صفات الالزمة لت�أثيث الف�صول
الدرا�سية واملعامل واملكاتب

ه��ذا وت�شمل كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات
الأق�سام التالية:

•بدء الدرا�سة يف موعدها.

ق�سم تقنية امل�ع�ل��وم��ات :ومت تفعيله يف الف�صل
الدرا�سي الأول من العام 1431/1430ه��ـ وي�ضم
 40طالب ًا.

• ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س ذوي كفاءة
عالية و�سجل بحثي جيد
• ا�ستقطاب حما�ضرين ومعيدين �سعوديني
• ا�ستقطاب �أع �� �ض��اء هيئة ت��دري����س لل�سنة
اجلامعية املقبلة ( 1432/1431هـ)
• �إن��ه��اء ب �ن��اء امل �ق��ر امل���ؤق��ت للكلية وت��وف�ير
م�ستلزمات العمل املكتبي

ق�سم ع�ل��وم احل��ا��س�ب��ات :ومت تفعيله يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام 1431/1430ه �ـ وي�ضم
 20طالب ًا.
ق�سم ن�ظ��م امل �ع �ل��وم��ات :ومت تفعيله يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1431/1430هـ
وي�ضم  20طالب ًا.

• الإ�شراف على بناء املقر اجلديد للكلية

�أهداف الكلية :

• تفعيل كل الأق�سام العلمية

تهدف كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات �إىل :

• مراجعة وتطوير اخلطط الدرا�سية
• تنفيذ موقع متميز للكلية على �شبكة االنرتنت
وحتديثه ب�شكل دائم
•�إج ��راء امتحانات للمتقدمني على وظائف
�إدارية بالكلية

•ت�أهيل و�إعداد متخ�ص�صني يف �أنظمة وتقنية
املعلومات وعلوم احلا�سبات.
•تطوير وتعريف برجميات احلا�سوب والنظم
والتطبيقات املختلفة.
•تعميق الوعي ال�ستخدام احلا�سوب واملعلوماتية

بعد عمودي ي�صنف نوعية املعلومات املقدمة يف
التخ�ص�ص وهي :
 امل�سائل امل�ؤ�س�ساتية ونظم املعلومات تقنيات التطبيقات تقنيات وطرق الربجميات بنية الأنظمة معدات وعمارة احلا�سباتبعد �أفقي لتو�صيف مدى تعلق املعلومات باجلوانب
النظرية �أو العملية .وميتد هذا البعد من النظريات
وامل �ب��ادئ واالب �ت �ك��ارات �إىل التطبيقات والن�شر
و�ضبط الإعدادات.

كلية العلوم مبحافظة رابغ
بف�ضل من اهلل تعاىل ثم بتوجيهات القيادة احلكيمة
يف هذا البلد املعطاء مت افتتاح فرع جامعة امللك
عبد العزيز يف رابغ يف عام 1429هـ كنواة جلامعة
م�ستقبلية يعم خريها البالد والعباد بهذا اجلزء
الغايل من وطننا احلبيب .فكانت كلية العلوم يف
راب��غ اللبنة الأوىل يف هذا ال�صرح اجلديد حيث
بد�أت با�ستقبال طالب ال�سنة التح�ضريية للف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 1430/1429هـ.
ه��ذا وت�شتمل كلية العلوم يف راب��غ على الأق�سام
التالية  :ق�سم الريا�ضيات،ق�سم الفيزياء،ق�سم
الكيمياء،ق�سم الأح��ي��اء ,ق�سم الإح �� �ص��اء كما
يلحق بها جمموعة من الأق�سام امل�ساندة كق�سم

ب���ان���ورام���ا

االربعاء 1432/06/29هـ
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مبحـافظـة رابـغ  ...ثالث �سنوات من التطوير
الدرا�سات الإ�سالمية ,ق�سم اللغة العربية ,ق�سم
اللغة االجنليزية ,ق�سم مهارات االت�صال.
و على الرغم من حداثة فرع اجلامعة يف رابغ
ف���إن دع��م ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ممثلة يف وزارة
التعليم العايل يت�ضح جليا يف دور جامعة امللك
عبد العزيز املميز يف �إ�شرافها املبا�شر ودعمها
الالحمدود يف تزويد كلية العلوم يف رابغ بكافة
االحتياجات من �أع�ضاء هيئة تدري�س و مبان
وجتهيزات جميعها ت�سخر يف خدمة الطالب
وم�ساعدته يف حت�صيله العلمي وتزويده باملهارات
الالزمة لدخول �سوق العمل.

الأم�ير خال��د الفي�ص��ل  ..ر�ؤي��ة �إ�سرتاتيجية للتعلي��م العايل

•حتفيز روح املبادرة والإب��داع لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب.
•االهتمام بخدمة املجتمع وامل�شاركة بفعالية
وايجابية يف ن�شاطاته.

كلية الهند�سة مبحافظة رابغ

كما �أن ر�سالتها تتلخ�ص يف تزويد طالبها بالعلوم
وامل �ع��ارف احل��دي�ث��ة وتدريبهم على التقنيات
املتطورة من �أح��ل �إع��داد ك��وادر امل�ؤهلة لقيادة
العجلة االقت�صادية بهذه املنطقة الواعدة.

كلية الطب مبحافظة رابغ

وتعترب كلية الطب برابغ ركيزة �أ�سا�سية يف جامعة
امللك عبد العزيز ،التي �أخذت على عاتقها �إن�شاء
منظومة متكاملة من الكليات التابعة لها ،لتخدم
التنمية الب�شرية واالقت�صادية يف املحافظات
القريبة من جدة ،وتلبي االحتياجات احلا�ضرة
وامل�ستقبلية ل�سوق العمل من الكوادر الوطنية
املتخ�ص�صة  ،وتـ�أهيلها وت�ط��وي��ره��ا بالعلم
واخلربة .
وتتجلى ر��س��ال��ة ه��ذه الكلية ال��ول�ي��دة ،يف دفع
عجلة التنمية يف املجاالت ال�صحية املختلفة..
�إ�ضافة �إىل تقدمي الرعاية ال�صحية وفق �أ�س�س
علمية تطبيقية ،بامل�ساهمة يف ال�ع��دي��د من
اخلدمات واال�ست�شارات والأبحاث التي تخدم
قطاع ال�صحة ،وتبادل اخل�برات مع بقية دول
العامل ،م�ستخدمة يف ذلك �أحدث الطرق العلمية
للتدري�س ،واع�ت�م��اد املناهج العلمية امل�ط��ورة
لتخريج �أطباء �أكفاء وفق املعايري العاملية ،وذلك
حتت �إ�شراف نخبه من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�إن تطلعاتنا كبرية وطموحة لهذه الكلية التي
ب� ��د�أت رح �ل��ة الأل� ��ف م�ي��ل ب�ث�ق��ة وهلل احل�م��د،
وحتظى باهتمام ودع��م كبريين م��ن اجلامعة
الأم  ،وم��ن هنا �أزف �إىل طالبها ومن�سوبيها
و�أه���ايل املحافظة ب�شرى اع�ت�م��اد امل�ست�شفى
التعليمي للكلية ،والذي �سيكون ب�إذن اهلل �إجناز ًا
حيوي ًا غاية يف الأهمية لر�سالتها الأكادميية
والتدريبية واالرتقاء بالرعاية ال�صحية والعالج
الطبي يف حمافظة راب��غ وحميطها اجلغرايف.
وتت�ضمن كلية ال�ط��ب مبحافظة راب��غ ق�سمني
علميني هما� :أق�سام العلوم الطبية الأ�سا�سية،
و�أق�سام العلوم ال�سريرية.

كلية الأعمال مبحافظة رابغ
�أن���ش�ئ��ت كلية �إدارة الأع��م��ال بجامعة امللك
عبدالعزيز برابغ بناء على موافقة املقام ال�سامي
الكرمي يف 1429/12/30هـ.
وت�سعى كلية الأعمال بجامعة امللك عبد العزيز
برابغ لتحقيق ر�سالتها بامل�ساهمة الفاعلة يف
حتقيق امل��واءم��ة بني خمرجات التعليم العايل

وترفع الكلية �شعار حتقيق القيم التالية:
•اجل��ودة هي �أ�سا�س العملية التعليمية يف
الكلية.

وت�سعد كلية العلوم يف راب��غ ب ��أن تكون ر�ؤيتها
ب�أنها تفخر بت�أ�سي�س جمتمع معريف جديد يقوم
على اقت�صاد املعرفة يف منطقة ذات م�ستقبل
اقت�صادي مميز.

�صدرت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز رئي�س جمل�س التعليم
العايل على ق��رار املجل�س رقم 1429/49/24
بتاريخ 1429/7/3ه � �ـ القا�ضي ب�إن�شاء ثالث
كليات مبحافظة رابغ تابعة جلامعة امللك عبد
العزيز منها كلية الطب.وقد بد�أت الدرا�سة بها
يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي
1430/1429هـ.

•ت�ط��وي��ر ال ��ر�ؤي ��ة ن�ح��و ال�ع��امل�ي��ة م��ن خ�لال
التعاون وال�شراكة الأكادميية مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية العاملية املماثلة .

د .عبدالإله �ساعاتي
عميد كلية الأعمال برابغ

الأعمال برابغ ل�سموه الكرمي  ..حتدث �سموه عن
تطلعاته لتحويل الكليات يف حمافظات املنطقة
�إىل جامعات قائمة بذاتها ولها مقوماتها لتقدمي
خدمات تعليمية وتنموية �أف�ضل ل�سكان املحافظات
 ..يف ذات الوقت الذي �أكد فيه �سموه على اهتمامه
بتوفري م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي لإن�شاء مدن
جامعية متكاملة يف املحافظات  .وهذا ما حتقق
فعليا بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ثم بف�ضل حر�ص
�سموه واهتمامه  ..ففي حمافظة رابغ مت تخ�صي�ص
�أر�ض مب�ساحة �ستة ماليني مرت مربع لإن�شاء املدينة
اجلامعية .

ومدينة رابغ التي تقع على �ساحل البحر الأحمر ،
على خط طول  39درجة ودائ��رة عر�ض  23درجة
تبعد عن جدة حوايل  145كم يف اجتاه  ،يحدها
من ال�شمال منطقة املدينة املنورة ومن اجلنوب
حمافظة جدة ومن ال�شرق منطقة املدينة املنورة
وحمافظة خلي�ص وم��ن الغرب البحر الأح�م��ر .
وتبلغ م�ساحتها الإجمالية حوايل  )14000كيلو مرت
مربع  ،ويبلغ عدد �سكانها نحو  700000ن�سمة .

وامللفت �أن �سمو الأمري خالد الفي�صل يف كل زيارة
له ملحافظة رابغ يتابع بذاكرة حا�ضرة جميع ما مت
االتفاق على تنفيذه يف الزيارة ال�سابقة  ..الأمر
الذي �شكل حافزا كبريا لدى امل�سئولني عن التنمية
يف حمافظة راب��غ على �إجن ��از مهامهم وتنفيذ
براجمهم يف الزمن وبال�صورة امل�ح��ددة حر�صا
على اال�ستجابة للمتابعة الواعية واالهتمام الكبري
من قبل �سموه الكرمي .

ولقد حظي �أمر �إن�شاء هذه الكليات باهتمام كبري
من قبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
�أم�ير منطقة مكة املكرمة  ،كما حظي �أم��ر ن�شر
التعليم ال�ع��ايل يف كافة حمافظات منطقة مكة
املكرمة الإثنا ع�شر على هذا االهتمام الذي �أدى
�إىل �إن�شاء كليات جامعية يف جميع حمافظات
منطقة مكة املكرمة .

ول�ع��ل مم��ا يثري االع �ت��زاز �أن جامعة امل�ل��ك عبد
العزيز حتظى يف كل زيارة ب�إ�شادة �سموه الكرمي
لتنفيذها جميع ما عليها تنفيذه وب�أف�ضل �صورة ..
وذلك باهتمام كبري من قبل امل�سئولني يف اجلامعة
ويف مقدمتهم معايل مدير اجلامعة و�سعادة وكيل
اجلامعة لل�شئون التعليمية .

يحظى التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية
باهتمام كبري م��ن قبل حكومة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني – يحفظه اهلل . -
يتج�سد ذلك من خالل النمو الكبري الذي �شهده
قطاع التعليم العايل يف اململكة خ�لال ال�سنوات
القليلة املا�ضية  ..حيث �أرت�ف��ع ع��دد اجلامعات
من ثمانية جامعات �إىل خم�س وع�شرين جامعة
 ..وانت�شرت الكليات اجلامعية يف خمتلف �أرجاء
البالد  ..وهو ما يعد منوا قيا�سيا غري م�سبوق على
م�ستوى الأمم قيا�سا بالفرتة الزمنية الق�صرية
التي حتقق فيها والتي ال تتجاوز ال�سنوات ال�ست .
لقد انت�شرت م�ؤ�س�سات التعليم ال �ع��ايل يف كل
منطقة وحمافظة على امتداد هذا الوطن املعطاء
 ..ومل يكن هذا التو�سع جزافيا  ..بل جاء يف �إطار
�إ�سرتاتيجية تنموية مدرو�سة لتو�سيع قاعدة التعليم
العايل تلبية الحتياجات الوطن واملواطن – ذكورا
و�إن��اث��ا  . -ويف نطاق النهو�ض التنموي للمجتمع
ال�سعودي .
ولقد �ساهمت جامعة امل�ؤ�س�س – جامعة امللك
عبدالعزيز م�ساهمة ري��ادي��ة وك�ب�يرة يف حتقيق
�أه��داف تو�سيع قاعدة التعليم العايل يف اململكة
العربية ال�سعودية  ..حيث قامت اجلامعة بتويل
مهام �إن�شاء وت�أ�سي�س عدد من اجلامعات احلالية
يف مناطق خمتلفة يف اململكة  ..فجامعة امللك
عبدالعزيز هي اجلامعة « الأم « التي �أجنبت عدة
جامعات �سعودية  ..نذكر منها جامعة �أم القرى
التي كانت ج��زءا من جامعة امللك عبدالعزيز ..
وكذلك جامعة طيبة باملدينة املنورة وجامعة جازان
بجازان وجامعة تبوك وجامعة احلدود ال�شمالية .
ويف �إطار هذا الدور الرائد  ..قامت جامعة امللك
عبدالعزيز ب�إن�شاء خم�س كليات يف حمافظة رابغ
 ،وهي  :كلية الطب وكلية الهند�سة وكلية الأعمال
وكلية احلا�سبات وكلية العلوم والآداب .

ومتطلبات التنمية واحتياجات �سوق العمل من
خالل تقدمي برامج تعليمية ذات ج��ودة عالية
لتزويد الطالب والطالبات باملعلومات واملهارات
وال�سلوكيات الوظيفية الالزمة للنجاح يف بيئة
العمل.
وتتلخ�ص ر�ؤي�ت�ه��ا يف �أن ت�ك��ون كلية الأع �م��ال
بجامعة امللك عبد العزيز يف راب��غ رائ ��دة يف
الإعداد والت�أهيل عايل اجلودة للقوى العاملة يف

وي�أتي ذلك يف �إطار �إ�سرتاتيجية �سمو �أمري املنطقة
لتنمية وتطوير منطقة مكة املكرمة .
ولذلك فلقد تابع �سموه وال ي��زال خطوات �إن�شاء
الكليات خطوة بخطوة حتى �أ�صبحت – وهلل احلمد
– حقيقة قائمة تقدم خدماتها التعليمية العالية
ل�شباب املحافظات ذكورا و�إناثا .
وخالل زيارة عميد و�أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية

جمال الأعمال.

�أه���داف كلية الأع��م��ال مبحافظة
رابغ:
•�إع��داد قيادات مبدعة م�ستوعبة للطبيعة
الديناميكية لقطاع الأع �م��ال ،م��ن خالل
تقدمي �أحدث الربامج التعليمية يف جماالت
التخ�ص�ص.

ففي ك��ل زي��ارة ل�سمو �أم�ير منطقة مكة املكرمة
ي�ق��وم بها ملحافظة راب��غ لتفقد ومتابعة تنفيذ
م�شاريع املحافظة وتد�شني العديد منها  ..ي�شاهد
�سموه الكرمي املزيد من االجن��ازات التي حققتها
اجلامعة.
كل االعتزاز والتقدير والرتحيب ل�سمو �أمري منطقة
مكة املكرمة يف زيارته الكرمية التي يد�شن فيها
م�شروعات اخلري والرفاه يف حمافظة رابغ العزيزة

•ت�ق��دمي التعليم ال �ع��ايل مب�ستويات ج��ودة
عالية ومبا يلبي احتياجات التنمية .
•ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ال �ط�لاب ك�م�ح��ور �أ�سا�سي
للعملية التعليمية و�إ�شراكهم يف التطوير
امل�ستمر للكلية .
•تطوير عالقات �شراكة بناءة مع م�ؤ�س�سات
املجتمع( املدينة االقت�صادية � ،أرام�ك��و ،
برتو رابغ  ...وغريها .

بف�ضل م��ن اهلل ور�ؤي� ��ة ث��اق�ب��ة م��ن والة الأم��ر
�صدرت املوافقة الكرمية من خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س التعليم العايل ،حفظه اهلل ،بالقرار رقم
 1429/49/24بتاريخ  1429/7/3هـ ب�إن�شاء
الكليات النوعية مبحافظة راب��غ كفرع جلامعة
امللك عبدالعزيز وكان من ثمراتها كلية الهند�سة
برابغ ياقوتة العقد واجلوهرة التي تزين هذا
ال�صرح العلمي الكبري .وم�ن��ذ �إن���ش��اء الكلية
والعمل واجل�ه��د متوا�صلني م��ن الإدارة العليا
باجلامعة ومن�سوبي الكلية لت�أ�سي�س الكلية على
�أحدث اخلطط واملناهج التي ت�ضاهي اجلامعات
العريقة يف العامل للو�صول �إىل خمرجات تعليمية
مميزة من املهند�سني والباحثني.
ومنذ ذلك احلني بد�أ العمل على �إن�شاء وت�أ�سي�س
الكلية لتبد�أ با�ستقبال الطالب مع بداية العام
الدرا�سي 1430ه �ـ1431/ه �ـ .ومت تفعيل ثالثة
تخ�ص�صات يف ثالث �أق�سام هي :ق�سم الهند�سة
ال�صناعية والهند�سة الكهربائية والهند�سة
امليكانيكية وذل��ك حلاجة �سوق العمل وطبيعة
املنطقة .والعمل جار لدرا�سة الأولويات يف تفعيل
بقية الأق�سام  :ك�أق�سام الهند�سة الكيميائية
والهند�سة املدنية والهند�سة املعمارية.

ر�ؤية الكلية:
�إن ر�ؤيتنا هي �أن ن�صبح روادا مبدعني يف جمال
العلوم الهند�سية وتطبيقاتها.

ر�سالة الكلية:
�إن ر�سالتنا هي �إعداد مهند�سني متميزين ورواد
�أك�ف��اء يف جم��ال ال��درا��س��ات والبحث العلمي و
يف جم��ال نقل املعرفة والتكنولوجيا  ،ليكونوا
منوذجا يحتذي به يف خدمة وتطوير املجتمعات
املحلية من وطننا الغايل

�أرقام عن جهود اجلامعة يف فرعها
مبحافظة رابغ
1429/1/28هـ
�أو�صى جمل�س جامعة امللك عبد العزيز با�ستحداث
عدد  6كليات جديدة مبحافظة رابغ هي:
كلية الطب  ،كلية الهند�سة ،كلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات ،كلية الأعمال ،كلية العلوم ،كلية
العلوم الطبية التطبيقية.
1429/7/3هـ
�صدرت موافقة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،رئي�س جمل�س التعليم
العايل على ق��رار املجل�س القا�ضي ب�إن�شاء عدد
( )3كليات مبحافظة رابغ هي:
كلية الطب ،كلية الهند�سة ،كلية احلا�سبات
1430/1/11هـ
بدء الدرا�سة
حالي ًا
كلية الطب ،كلية احلا�سبات وتقنية املعلومات،
كلية الهند�سة ،كلية العلوم والآداب ،كلية الأعمال
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ح�������������وار

مب��ن��ا���س��ب��ة زي�����ارة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي��ر خ���ال���د ال��ف��ي�����ص��ل ل���ف���روع اجل��ام��ع��ة ب���

ليــ�س غــريبــ ًا علــى قيــادتنــا الــر�شي

ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز ت��ع��م��ل وف����ق ال����ر�ؤي����ة امل��ل��ك��
يقوم �صاحب ال�سمو امللكي
الأم����ي���ر خ���ال���د ال��ف��ي�����ص��ل
�أم�ي�ر منطقة م��ك��ة املكرمة
ب��ج��ول��ة تفقدية �إىل ع��دد
م��ن حمافظات منطقة مكة
امل��ك��رم��ة ،م���ن ب��ي��ن��ه��ا ف���روع
اجلامعة و�شمال جدة برابغ
وخلي�ص والكامل ،كلمة من
معاليكم حول هذه الزيارة؟
زي��ارة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل
�أم�ير منطقة مكة املكرمة ملحافظات منطقة مكة
املكرمة ،ع��ادة �سنوية تعود عليها �أبناء املنطقة،
وهي جزء من جهود �سموه نحو االرتقاء مبحافظات
املنطقة ،يف �إطار اخلطط التنموية املر�سومة ،التي
هي �أي�ض ًا جزء من ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،وقيادتنا
الر�شيدة ،وال�ساعية لتعميم التعليم العايل يف مناطق
اململكة وحمافظاتها ومدنها وقراها وهجرها ،ولها
�أهمية بالغة لدى �سكان املنطقة وتدل على حر�ص
�سموه الكرمي على الت�أكد عن قرب من �سري العملية
التنموية يف كل القطاعات يف هذه املحافظات ،ومن
�ضمنها بطبيعة احلال جمال التعليم العام والتعليم
العايل ،باعتبارهما �أح��د ركائز التنمية ال�شاملة
االقت�صادية واالجتماعية والعلمية يف وطننا الغايل،
ولي�س غريب ًا على �سموه الكرمي �أن يزور حمافظات
املنطقة يف رابغ وخلي�ص والكامل وفرع اجلامعة يف
�شمال جدة ،ملتابعة امل�شروعات القائمة والوقوف
على ما حتقق من �إجنازات .
ويف هذا املقام �أتقدم بال�شكر والتقدير والعرفان
خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك عبد اهلل بن
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،و�سمو ويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان
املفت�ش العام و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن
عبدالعزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الداخلية)،حفظهم اهلل(  .على ما يبذلونه
م��ن ج�ه��ود يف �سبيل رف�ع��ة ه��ذا ال��وط��ن وتقدمه
وازدهاره .

ق��ب��ل ن��ح��و ث�ل�اث���ة �أع�����وام
مت اف��ت��ت��اح ف���رع للجامعة
مبحافظة راب���غ ث��م فرعني
�آخ��ري��ن يف ك��ل م��ن حمافظة
خلي�ص وال��ك��ام��ل ،ث��م ف��رع
�آخر يف �شمال جدة ،على �أمل
حتقيق العديد من الأهداف،
ما الأهداف التي حتققت �إىل
الآن وما الأهداف امل�ستقبلية
املن�شودة .
بتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل ،مت افتتاح فرع
حمافظة رابغ وهو الآن به طالب يدر�سون يف ال�سنة
الثالثة يف خمتلف الكليات  :الطب والهند�سة،
واحل��ا��س�ب��ات ،وت�ستوعب ع ��دد ًا م��ن ط�لاب تلك
امل�ح��اف�ظ��ة وامل �ح��اف �ظ��ات وامل� ��دن امل� �ج ��اورة لها،
وال �ه��دف م��ن �إن���ش��اء ف��روع للجامعة مبحافظات
اململكة هو تنفيذ الر�ؤية امللكية ال�سامية والتوجه
الر�شيد القا�ضي بن�شر التعليم العايل يف خمتلف
بقاع هذا الوطن املعطاء ،وجتهيز بنية جامعية على
م�ستوى عال يف تلك املحافظات ال تقل عن مثيلتها

�أجرى احلوار :فرا�س غ�سان – ق�سم الإعالم
ت�صوير :بدر اخل�ضريي
مبنا�سبة زي��ارة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة لفروع
اجلامعة يف �شمال جدة ورابغ وخلي�ص والكامل ،والتي �سيتفقد �سموه خاللها عدداً من امل�شروعات
واملن�ش�آت التعليمية اجلاري العمل بها ،ومن بينها فروع اجلامعة يف �شمال جدة ومبحافظات رابغ
وخلي�ص والكامل ،وا�ستطالع ًا لأهمية هذه الزيارة ،كان ل�صحيفة �أخبار اجلامعة لقاء �صحفي مطول
مع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،الذي حتدث عن احلركة التعليمية
والعلمية واالقت�صادية والعلمية التي ت�شهدها منطقة مكة املكرمة يف كل حمافظاتها ،كما
حتدث �سعادته عن التطور الذي ت�شهده فروع اجلامعة مبحافظات رابغ وخلي�ص والكامل بالإ�ضافة
�إىل فرع اجلامعة ب�شمال جدة ،وقد جرى احلوار مع معاليه على النحو التايل :

م��ا النتائج التي حتققت �أو
املتوقع حتقيقها من افتتاح
�أرب���ع���ة ف����روع ل��ل��ج��ام��ع��ة يف
ال�سنوات الأخرية؟
االهتمام ب�إن�شاء امل�شروعات مبختلف �أنواعها
جت�سيد لتوجهات قيادتنا الر�شيدة ،فعند طرح
مثل ه��ذه امل���ش��روع��ات التنموية وع�ل��ى الأخ����ص
التعليمية يف حمافظة من املحافظات �أو يف منطقة
من املناطق ،يكون ذلك وفق درا�سات عميقة ،مع
الأخذ يف االعتبار ،كل امل�ؤ�شرات والأم��ور املتوقعة
مثل  :حاجة املنطقة ،وع��دد ال�سكان ،واجل��دوى
االقت�صادية واالجتماعية  . .وغريها ،والنتائج
الأه��م التي يتوخاها اجلميع من هذه امل�شروعات
العمالقة ،هي �أو ًال وقبل كل �شيء ،العناية بالإن�سان
ال��ذي هو الأ�سا�س يف �أي م�شروع تنموي ،ولذلك
جن��د �أن اململكة ت�سخر ك��ل �إمكاناتها وطاقاتها
لتلبية احتياجات الإن�سان ،ويتم ت�سخري الوزارات
والإدارات خلدمة الإن�سان والعناية باملكان الذي
يعي�ش فيه ،واالهتمام باملتطلبات امل�ستقبلية .
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن مثل هذا امل�شروعات وفرت
ف��ر���ص عمل لأب �ن��اء املنطقة ،و�أن�ع���ش��ت احلركة
االقت�صادية والتجارية وبال �شك كل هذا ينعك�س
�إيجاب ًا على الوطن برمته .

ف��������������روع اجل�������ام�������ع�������ة ج�����������زء ال ي�������ت�������ج�������ز�أ م��������ن اجل�������ام�������ع�������ة الأم
جامع��ة املل��ك عب��د العزي��ز تعم��ل حت��ت ل��واء وزارة التعلي��م الع��ايل لتحقي��ق الر�ؤي��ة امللكي��ة ال�سامي��ة
ن�ش��ر التعلي��م الع��ايل يف حمافظ��ات اململك��ة ي�سه��م يف االرتق��اء بالعل��م والعناي��ة بالعق��ل الب�ش��ري
يف املدن الكربى .واجلامعة تعمل بكل ما �أوتيت من
جهد وطاقة ب�شرية ومادية يف �إطار منظومة التعليم
العايل ،وحتت لواء وزارة التعليم العايل للإ�سهام
يف تنمية وت�ط��وي��ر التعليم اجل��ام �ع��ي ،وجامعة
امللك عبدالعزيز �إحدى �أدوات تنفيذ ر�ؤية الدولة
والقيادة الر�شيدة ،وحتت توجيهاتها بهدف حتقيق
ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها يف جمال التعليم العايل،
وقد حتققت العديد من الأهداف على م�ستوى هذه
ال�ف��روع وعلى م�ستوى اجلامعة الأم ،و�سيتحقق
املزيد ب�إذن اهلل تعاىل يف امل�ستقبل القريب .

ما الإ�سرتاتيجية التي تعمل
م���ن خ�لال��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك
عبدالعزيز نحو م��زي��د من
ن�شر التعليم يف حمافظات
اململكة؟
جامعة امللك عبدالعزيز ت�سعى لتنفيذ ر�ؤية خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز،
حفظه اهلل ،تلك الر�ؤية املبنية على مبادئ را�سخة
منذ ن�ش�أة اململكة على يد م�ؤ�س�سها امللك عبدالعزيز

(طيب اهلل ثراه) ،ثم �سار على نهجه �أبنا�ؤه الربرة
من بعده ،فقادوا هذا الوطن نحو مزيد من التطور
واالزدهار والرفعة لأبنائه ،و�أ�صبح هذا الوطن يف
م�صاف الدول املتقدمة ،دول العلم واملعرفة ،دون
�أن تتخلى عن مبادئها وقيمها الإ�سالمية القائمة،
حمتفظة بنهجها يف بناء الإن�سان امل�سلح بالعلم
ال�شرعي واملبادئ الأخالقية الإ�سالمية العالية .
ون�شر التعليم العام والتعليم العايل يف حمافظات
اململكة ،يو�سع من دائرة االعتناء بالعلم والعناية
بالعقل الب�شري واال�ستثمار يف الإن�سان ال�سعودي،
وذلك تنفيذ ًا لر�سالة الإ�سالم الداعية �إىل تكرمي
الإن�سان واحلث على العلم النافع ،و�إعمار الأر�ض،
واال�ستفادة من العقل الب�شري و�إمكانياته يف خدمة
الإن�سانية ب�شكل عام ،وخدمة الدين والوطن ،وتلك
�أهداف �سامية لن تتحقق �إال من خالل ا�ستخدام
و�سيلة العلم والتح�صيل العلمي لبلوغها والعمل بجد
واجتهاد وبت�ضافر اجلهود لبناء جمتمع و�سطي
معتدل م�سلح بالعلم واملعرفة ،وه��ذه هي الر�ؤية
والإ�سرتاتيجية التي تعمل اململكة على حتقيقها .
�إ�ضافة �إىل ذل��ك ف ��إن جامعة امللك عبدالعزيز

ت�ضطلع بدور ثري ومهم يف ن�شر التعليم العايل لي�س
يف حمافظات منطقة مكة املكرمة فح�سب ،بل �إن
ن�شاطات اجلامعة قد جتاوزت �إىل مناطق �أخرى يف
كل �أرج��اء الوطن لكل �أبناء وبنات اململكة ،وذلك
من خالل تقدمي برامج االنت�ساب لكل �أبناء وبنات
اململكة وتنظيم وعقد االختبارات له�ؤالء الطالب
والطالبات يف مناطقهم وحمافظاتهم مما يرفع
عن كاهلهم معاناة احل�ضور �إىل احلرم اجلامعي
يف ج��دة � .إىل ج��ان��ب ذل��ك ف���إن اجل��ام�ع��ة تقدم
نظام التعليم عن بعد الذي هي�أ الظروف التقنية
الالزمة من �أجل متكني �أعداد كبرية من الطالب
والطالبات لال�ستفادة من هذا النمط من التعليم
يف كل �أرجاء اململكة .
ناهيك عن برامج الدرا�سات العليا التي تقدمها
اجلامعة يف تخ�ص�صات � :إدارة اخلدمات ال�صحية
وامل�ست�شفيات ،و�إدارة الأعمال ،والإدارة التعليمية
يف مناطق الريا�ض والق�صيم وحائل .كما ت�ساهم
اجلامعة بقدر كبري م��ن اخل��دم��ات اال�ست�شارية
للعديد من اجلامعات ال�شقيقة يف �شمال اململكة
وجنوبها وو�سطها .

وبطبيعة احلال ف�إننا نطمح يف الكثري من النتائج
الإي�ج��اب�ي��ة امل�ت��وخ��اة م��ن اف�ت�ت��اح ف ��روع للجامعة
مبحافظات منطقة مكة املكرمة ،واجلميع يعمل
على ق��دم و�ساق يف �سباق مع الزمن لل�سري وفق
اخلطط املر�سومة ،ونحن على يقني ب��أن النتائج
�ستكون مر�ضية بتوفيق من اهلل ،فقد عودتنا جامعة
امللك عبدالعزيز على افتتاح الفروع التي غالب ًا ما
تتحول �إىل جامعات م�ستقلة بذاتها �إداري ًا و�أكادميي ًا
بعد �أن تكتمل �أركانها وت�صبح ق��ادرة على �إدارة
نف�سها بنف�سها وذلك ح�سب ال�شواهد ال�سابقة ،كما
ميكن القول � :إن اجلهود التي بذلت ب��د�أت تعطي
ثمارها حيث نرى النتائج تتحقق على �أر�ض الواقع،
ففي الناحية التعليمية جند �أن �أبناء حمافظات
راب��غ وخلي�ص والكامل بالإ�ضافة �إىل فرع �شمال
جدة ،قد خففت عنهم املعاناة و�أ�صبح ب�إمكانهم
الدرا�سة يف مقر �سكنهم دون تكبد عناء ال�سفر �إىل
جدة ،واحلمد هلل �سبحانه وتعاىل ف�إن هذه الفروع
�آخذة يف التو�سع ب�شكل ميكنها من ا�ستيعاب قدر
�أك�بر من الطالب والطالبات ،والتطوير م�ستمر
والإجنازات تتواىل ،بف�ضل الدعم الذي تلقاه تلك
الفروع من اجلامعة الأم �سواء من ناحية تزويدها
ب�أكادمييني متمر�سني �أو �إداريني من ذوي اخلربة،
مبا يتالءم وتوجه القيادة الر�شيدة يف النهو�ض
مبحافظات اململكة كافة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
وثقافي ًا وعلمي ًا .وقد وفقت فروع اجلامعة الأربعة
يف ا�ستقطاب كفاءات من �أبناء وبنات املنطقة يف
خمتلف التخ�ص�صات .

م��ا املقايي�س التي يتم على
�أ�سا�سها �إن�شاء فرع من فروع
اجلامعة ،وما دور اجلامعة يف
عملية االختيار؟
�إن�شاء �أي م�شروع ال ي�أتي اعتباط ًا بل من خالل
درا�سات وافية وبحوث معمقة ،ودرا�سات �أكادميية
متخ�ص�صة ،ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى ذوي اخل�ب�رة من
الأكادمييني واال�ست�شاريني واملتخ�ص�صني واخلرباء

ح�������������وار
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يـــدة االهتـمــــام بالتعـلـيـم الـعــالــي

��ي��ة ال�����س��اع��ي��ة ل��ن�����ش��ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف خم��ت��ل��ف رب�����وع امل��م��ل��ك��ة
من داخل وخ��ارج اجلامعة ،فيتم و�ضع املقايي�س
اجلغرافية واالقت�صادية والتجارية واالجتماعية،
والنتائج املحتملة ،ولذلك فعندما دعت احلاجة
�إىل �إن�شاء فرع للجامعة ب�شمال جدة �أو يف رابغ
�أو يف خلي�ص �أو يف الكامل مل ت�ت�ردد حكومتنا
الر�شيدة من دعم الدرا�سات الأولية املتعلقة بهذه
امل�شروعات والتي عملت على الأخذ بعني االعتبار
النتائج املتوقعة منها وكيف ميكن �أن ت�سهم يف
خ��دم��ة �أب �ن��اء تلك امل�ح��اف�ظ��ات ال��واع��دة ،والتي
�أ�صبحت حتت�ضن الكثري من ال�شركات وامل�صانع
والأ�سواق والنوادي الريا�ضية وغريها من املن�ش�آت
التجارية ،وبناء على كثري من املعطيات يتم اختيار
املكان املالئم لإن�شاء فرع اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل
�أن جهود اجلامعة تتكامل مع جهود كل قطاع من
قطاعات الدولة .

م��ا امل��ع��وق��ات وال�����ص��ع��وب��ات
احلالية التي ت��واج��ه ف��روع
اجلامعة الأربعة؟
ال�صعوبات وامل�ع��وق��ات �أم��ر ع��ادي يف مثل هذه
امل�شروعات ،يقابلها جهود و�إرادة من قبل من�سوبي
جامعة امل�ل��ك عبدالعزيز ك��اف��ة ،لتخطي تلك
العقبات وال�سري وفق اخلطط املو�ضوعة لها ،كل
مرحلة ت�أخذ وقتها الكايف لتحقيق �أهدافها ،ويتم
تقومي كل مرحلة باالعتماد على �أ�ساليب الإدارة
امل�ؤ�س�ساتية واجلودة ال�شاملة ،وبت�ضافر اجلهود
والعمل كفريق واحد لتجاوز �أي م�شكالت طارئة
يف �أثناء تنفيذ تلك اخلطط ،فبف�ضل الدعم غري
املحدود الذي يحظى به التعليم العايل يف اململكة،
ميكن جتاوز �أي عوائق �أو عقبات ،وهو ما يجعلنا
نعمل جميع ًا يف بيئة ت�ساعد على الإبداع والتميز
وحتقيق الإجنازات املخطط لها ويف وقت قيا�سي
.

هل ميكن القول � :إن تعدد
الفروع قد ي�ؤثر يف اجلامعة
الأم من الناحية الإداري��ة
والأكادميية؟
جامعة امللك عبدالعزيز متتلك من الكفاءات
واخلربات والطاقات الب�شرية املتميزة ما يجعلها
ق��ادرة على العمل يف ع��دة ف��روع دفعة واح��دة،
فقد عودتنا على الإجنازات بف�ضل جهود �أبنائها
ومن�سوبيها وت�ضافر اجلهود ال�ساعية لتحقيق
الهدف الأ�سمى وه��و االرت�ق��اء بالتعليم العايل،
وال �أعتقد �أن تعدد الفروع ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا
يف اجلامعة الأم ،بل على العك�س ف�إن وجود هذه
الفروع يخفف العبء وي�سهم يف �إث��راء العملية
التعليمية والبحثية يف كل .

كيف تتعامل جامعة امللك
عبدالعزيز مع م�س�ألة ت�أمني
�أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
وال�����ك�����وادر الإداري���������ة يف
فروعها؟
تعد فروع اجلامعة ج��زء ًا ال يتجز�أ من اجلامعة
الأم ،ويكون �إم��داد كل فرع بالكوادر الأكادميية
والإداري ��ة والفنية ح�سب حاجتها ،فعند تعيني
ع�ضو هيئة ت��دري����س �أو �إداري �أو فني ي�صبح

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أثناء زيارتهما للجامعة

ن��ط��م��ح ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دي���د م����ن الإجن����������ازات م��ن
خ��ل��ال ف������روع اجل���ام���ع���ة يف خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات
زي��������ارة ال�����ق�����درة اال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة وال���ت���ط���وي���ر
امل���������س����ت����م����ر م������ن �أول���������وي���������ات اجل����ام����ع����ة
ال����دول����ة ت�����س��خ�ير ك���اف���ة الإم����ك����ان����ات وال���ط���اق���ات
خل�����دم�����ة الإن�������������س������ان وت����ن����م����ي����ة امل����ك����ان
مبا�شرة من من�سوبي جامعة امل�ؤ�س�س بغ�ض النظر
عن املكان ال��ذي �سيعمل فيه ،فال ف��رق بني من
يعمل يف اجلامعة الأم ويف الفرع ،كما �أن اجلامعة
اكت�سبت خ�ب�رة ط��وي�ل��ة يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع �إي�ج��اد
وت�أمني الكفاءات والقدرات الإدارية والأكادميية،
و�أ�صبح لديها دراية ومعرفة وا�سعة بهذه الأمور،
وبتوفيق م��ن اهلل ف� ��إن اجل��ام�ع��ة ت�ضع معايري
ثابتة وموحدة يف اختيارها للكفاءات والطاقات
�سواء يف اجلامعة الأم �أو يف فروعها ،ومملكتنا
واحلمد هلل تزخر بالكفاءات والطاقات امل�ؤهلة
للعمل يف جميع قطاعات وف��روع اجلامعة ،هذا
بالإ�ضافة �إىل �أن هناك تكام ًال وتنا�سق ًا �إداري� ًا
و�أكادميي ًا بني الفروع من جهة واجلامعة الأم،
واحلمد هلل الأم��ور ت�سري وفق اخلطط املر�سومة
ل�ه��ا ،ب��ل �إن ف��روع اجل��ام�ع��ة وقطاعاتها حتقق
يوم ًا بعد يوم التميز والتفوق وال��ري��ادة ،بف�ضل
اجلهود التي يبذلها من�سوبو اجلامعة �إداري�ين
و�أكادمييني وفنيني ،وهي جهود �أثمرت عن �سد
متطلبات اجلامعة ،وقد �ساعد يف ذلك املرونة يف
حركات النقل والندب والإعارة ،ل�سد احتياجات
الفروع ودعمها ،كما �أن اجلامعة وفقت �إىل حد
بعيد يف ا�ستقطاب �أبناء وبنات تلك املحافظات
للعمل يف الفروع ،ناهيك عن التعاقد الداخلي

واخلارجي مع كفاءات وقدرات ب�شرية يف خمتلف
التخ�ص�صات .

يف حوار �سابق مع معاليكم،
حتدثتم ع��ن م�شروع لفرع
ج��دي��د ب�شمال ج���دة ،وقد
ر�أى ال��ن��ور م��ع مطلع العام
احل���ايل ،وه��ا ه��و �سمو �أم�ير
منطقة مكة املكرمة يقوم
بتد�شينه وب���داء الدرا�سة
 ،...ه���ل م���ن م�����ش��روع��ات
مماثلة يف الأعوام القادمة؟
وكيف ترون �سري العمل بفرع
اجلامعة �شمال جدة؟
مدينة ج��دة وامل�ن��اط��ق امل �ج��اورة لها يف تو�سع
م�ستمر ،وقيادتنا الر�شيدة توجه دوم� ًا بدرا�سة
ومتابعة املعطيات اجلغرافية واالجتماعية والنمو
الدميغرايف يف كل مناطق اململكة ،وال �شك �أنه
متى م��ا دع��ت احل��اج��ة �إىل افتتاح جامعات �أو
فروع جامعات ،ف�إن والة الأمر ( حفظهم اهلل)،
لن ي�ت�رددوا يف التوجيه بتنفيذها� ،أم��ا منطقة
مكة املكرمة فمازالت بطبيعة احلال بحاجة �إىل

م�ؤ�س�سات تعليمية لتواكب التطور والتقدم الذي
ت�شهده على جميع امل�ستويات � .أم��ا �سري العمل
يف ف��رع اجلامعة ب�شمال ج��دة بتوفيق م��ن اهلل
�سبحانه وتعاىل ثم بدعم �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة،
ف�إن الأعمال يف كل املجاالت الأكادميية والإدارية
والفنية جتري على قدم و�ساق ،حيث مت �إىل الآن
�إن�شاء عدد من الكليات هي :العلوم والآداب ،كلية
احلا�سبات وتقنية املعلومات ،كلية الهند�سة ،كلية
الطب ،بالإ�ضافة �إىل معهد اللغة الإجنليزية ،ومت
ت�أ�سي�س عمادة �ش�ؤون الطالب وعمادة القبول
والت�سجيل لتلبية االحتياجات العاجلة وال�ضرورية
لبدء الدرا�سة ،وقد مت جتهيز مباين تلك الكليات
واملرافق ب�أحدث الأجهزة والقاعات التي توفر
بيئة منا�سبة لأبنائنا الطالب امل�سجلني بها .
وي�شرف الفرع اليوم ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خالد الفي�صل �أم�ير منطقة مكة املكرمة،حيث
ي�ق��وم ب��زي��ارة للوقوف ع��ن كثب على ك��ل م��ا مت
�إجنازه والإيذان الر�سمي ببدء الدرا�سة .

كلمة �أخرية من معاليكم؟
�أت �ق��دم بال�شكر والتقدير واالم�ت�ن��ان ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة
مكة املكرمة على هذه الزيارة التفقدية املباركة
ملحافظات املنطقة ،والتي يقف فيها �سموه على
ما مت حتقيقه من �إجن��ازات ،والتهنئة اخلال�صة
لأبنائي وبناتي مبحافظة رابغ وخلي�ص والكامل
و�سكان �شمال ج��دة ،والتهنئة لأبنائنا الطالب
والطالبات ال��ذي��ن متكنوا م��ن االلتحاق بفروع
اجلامعة ،ودعواتنا لهم بالتوفيق والنجاح يف
م�سريتهم الدرا�سية ،وندعوهم �إىل م�ضاعفة
اجلهود لتحقيق التفوق والإب��داع والتميز ،فوالة
الأم��ر ( حفظهم اهلل ) حري�صون كل احلر�ص
على تقدمي م��ا م��ن �ش�أنه �أن يعود بالنفع على
�أبناء هذا الوطن ،و�أدعو �أبنائي الطالب وبناتي
الطالبات �إىل الرتكيز على التح�صيل العلمي
الذي هو �أ�سا�س �أي جناح ،لبناء جمتمع معريف
ق��ادر على مواجهة التحديات العاملية ،وال�شكر

والتقدير والعرفان لزمالئي و�إخ��واين �أع�ضاء
هيئة التدري�س ال��ذي بذلوا جهود ًا كبري ًا بتلك
ال�ف��روع ومتكنوا يف وق��ت وجيز من ال�سري وفق
اخلطط املر�سومة ،وقاموا بواجبهم على �أكمل
وج���ه ،و� �س �خ��روا خ�برات �ه��م العلمية والعملية
ومعرفتهم خلدمة �أبنائهم الطالب والطالبات .
وكل ال�شكر التقدير ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة على
جهوده ودعمه للجامعة من �أجل �إن�شاء فرع �شمال
جدة ،من خالل توفري املكان ،وت�أمني الإمكانات
كافة ،حتى ا�ستطاعت اجلامعة يف وقت قيا�سي
من تدبري وتهيئة كل مقومات �إن�شاء وافتتاح فرع
اجلامعة ب�شمال جدة .
و�أدع��و �أبناءنا الطالب والطالبات �إىل الوقوف
ج�ن�ب� ًا �إىل ج�ن��ب م��ع ق�ي��ادت�ن��ا ال��ر��ش�ي��دة لبناء
ه��ذا ال��وط��ن وتعميق االنتماء �إل�ي��ه حت��ت قيادة
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك عبد اهلل بن
عبدالعزيز ،و�سمو ع�ضده الأمين �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز ،و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب
الثاين( ،حفظهم اهلل) وت�ضافر اجلهود من �أجل
االرتقاء بوطننا نحو مزيد من التقدم واالزدهار .
وال�شكر والتقدير ل�صاحب املعايل وزير التعليم
ال��ع��ايل ال��دك �ت��ور خ��ال��د ب��ن حم �م��د ال�ع�ن�ق��ري
لتوجيهاته ومتابعاته ال��دءوب��ة يف �سبيل �إر�ساء
قواعد راك��زة لهذه ال�ف��روع حتى غ��دت يف هذه
ال�صورة التي ت�شرف اجلامعة .
وال يفوتني �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير لأ�صحاب
ال�سعادة حمافظي راب��غ وخلي�ص والكامل على
امل�ساعدات واجلهود التي بذلوها لتي�سري افتتاح
وتطوير تلك ال�ف��روع ،وكذلك ل�ل�إخ��وة الزمالء
الذين بذلوا جهد ًا مقدر ًا يف �إن�شاء فرع اجلامعة
ب�شمال جدة يف وقت قيا�سي وبكفاءة عالية وعلى
ر�أ�سهم �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية،
فلهم جميع ًا التحية والتقدير.واهلل املوفق.
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م�����ش��ارك��ات

حمافظة رابغ  ..مدينة �صناعية واعدة  ..تزخر مبن�ش�آت اقت�صادية عمالقة
مدينة رابغ يف �سطو:

ه��ي مدينة قدمية تقع على �ساحل البحر
الأح �م��ر على خ��ط ط��ول  39درج��ة ودائ��رة
عر�ض  ،22,48تبعد عن جدة حوايل 145كم
يف اجتاه ال�شمال .يحدها من ال�شمال منطقة
املدينة املنورة ،من اجلنوب حمافظة جدة و
من ال�شرق منطقة املدينة املنورة وحمافظة
خلي�ص .يقطعها طريق دويل �إىل جزئني
�شمايل وجنوبي.
امل�ساحة الإجمالية  14000 :كيلو مرت مربع.
�أما عدد ال�سكان فيبلغ  35000ن�سمة.

ال�شركات العمالقة مبدينة
رابغ باملحافظة

حتت�ضن حمافظة رابغ ع��دد ًا من ال�شركات
الكربى ذات ال�صيت العاملي ،ومن �أمثلة تلك
ال�شركات :
•م�صفاة �أرام�ك��و ال�سعودية :وق��د حلت
مكانها �شركة برتورابغ للبرتوكيماويات
وهي �شراكة بني �شركة �أرامكو و�شركة
يابانية كربى يف جمال البرتوكيماويات.
•حمطة حتلية املياه .
•حم �ط��ة راب � ��غ ل �ل �ك �ه��رب��اء (ال �� �ش��رك��ة
ال�سعودية للكهرباء) .
•ال�شركة ال�سعودية العربية للأ�سمنت.
•مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية.
•م�صنع احلديد.
•م�صنع ال�سيارات ال�صينية.

مناخ املحافظة

م�ن��اخ حمافظة راب ��غ ��ش��دي��دة احل���رارة يف
ف�صل ال�صيف ويف ف�صل ال�شتاء �أي�ض ًا ترتفع
احل��رارة نوعا ما  .وتبد�أ درج��ات احلرارة
يف االرت �ف��اع يف �شهر �أب��ري��ل حيث ت�سجل
�أق�صى درجات احلرارة يف يوليو و�أغ�سط�س
و�سبتمرب وهي  38 37,5 . 36وكثري
ما تتجاوز النهايات الق�صوى للحرارة درجة
45م ويتميز مناخ راب��غ بارتفاع الرطوبة
الن�سبية وخا�صة يف ال�صيف ،ويهطل املطر
فج�أة ويف �أوقات متفرقة من ال�سنة.

الزراعة وال�صيد البحري

تعترب ال��زراع��ة م��ن احل��رف الرئي�سية يف
املنطقة بف�ضل توفر مقومات املناخ املنا�سب
والرتبة ال�صاحلة لوجود املياه وكرثة الآبار
الزراعية مثل :بئر احلجرية وبئر عثمان وبئر
باعبود وبئر جميد وبئر عبا�س بن �سباع وبئر
قفيف وبئر رحمة.
وت�ع�ت�بر ال�ت�م��ور م��ن املحا�صيل الرئي�سية
ال�سائدة ومن �أ�شهر �أنواع التمور يف املنطقة:
العنربي  ,والروثانة  .واملتلنب  ,وربيعة  ,كما
يزرع يزرع الليمون يف ظالل النخيل .
وت�شتهر حمافظة رابغ ب�إنتاج اللحوم احلمراء
والبي�ضاء ،حيث ينت�شر فيها تربية املوا�شي
والطيور ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار تربية النحل
لإنتاج الع�سل وهناك عدة مناحل يف عدد من
املزارع يف وحمافظة رابغ.
ك�م��ا ت�شتهر حم��اف�ظ��ة راب ��غ ب�ح��رف��ة �صيد
ال�سمك وميار�سها معظم ال�سكان ومنهم
حمرتفون ومنهم الهواة حيث حتت�ضن مياه
املحافظة ثروات �سمكية كبرية ب�أنواع متنوعة
يف �شواطئ رابغ ويتم �صيدها بكميات كبرية،
كما انت�شرت يف الآونة الأخري طريقة ال�صيد
بالغو�ض.

حمافظة رابغ  ..مدينة
�صناعية منذ القدم

من ال�صناعات اليدوية القدمية العريقة يف

تبعد عن رابغ  35كم يف اجتاه �شمال �شرق
واغلب �أهلها من رعاة الأغنام املتنقلني.

حمافظة راب��غ� ،صناعة �أواين الفخار من
�أزي ��ار وقلل وم�غ��اري��ف و�أب��اري��ق  ،و�صناعة
الزخرفة لأخ�شاب �سقوف املنازل ونوافذها
و�أبوابها وخزائن الكتب وخزائن املالب�س
و�صناديقها و�أرائ� ��ك امل�ن��زل وال�ك��را��س��ي .
وك��ذل��ك �صناعة التطريز لإمت ��ام الثياب
وال�صدريات وياقات الثياب.

قرية احلكاك
ا�سم ل��واد كانت به عينان ت�سقيان النخل
ويخلو من ال�سكان وقد هجر ب�سبب ال�سيول
ال�شديدة .
قرية كلية

ومن ال�صناعات امل�شهورة باملنطقة �صناعة
وبناء ال�سفن ذوات ال�شراع وذوات املجاديف
حيث من �صناعات راب��غ العريقة  ،وكانت
ه��ذه ال�صناعة الوطنية ت�ق��وم على م��واد
حملية  ،ع��دا �أل ��واح اخل�شب الكبرية التي
ت�ستورد م��ن اخل ��ارج  ،وي��دخ��ل يف �صناعة
ال�سفن �أعواد �أ�شجار الأثل وال�سدر والطلح ،
وتنق�سم ال�سفن �إىل عدة �أق�سام  .فتبتدئ من
التي حتمل ثالثة �إىل خم�سة �أطنان وت�سمى
«ال�ب��وت» �أو «ال �ه��وري» وي�ستعمل ه��ذا النوع
�صائدو الأ�سماك  ،وم��ازال��ت ه��ذه احلرفة
�إىل الوقت احلا�ضر وت�صنع من الفيرب بدل
من اخل�شب ويف رابغ �أي�ض ًا �صناعات ال�سعف
واجل��ري��د  ،وكالهما ي�صنع م��ن النخيل .
وكان ي�صنع من ال�سعف ،امل��راوح واملكان�س
وال��زن��اب�ي��ل و�سجاجيد ال���ص�لاة واخل�سف
الكبري وال�صغري ال��ذي تفرت�ش به املنازل
وامل���س��اج��د ك ��واق للمفار�ش وامل�صلني من
تراب الأر�ض قبل ع�صر البالط  .كما ت�صنع
احلبال من �سعف النخل  ،وت�ستعمل حبال
ال�سعف ه��ذه يف �شد الأمتعة  ،ويف �صناعة
الكرا�سي.

كانت حمطة على طريق الهجرة وم��ر بها
الر�سول �صلى اهلل علية و�سلم يف هجرته
�إىل املدينة املنورة وهي قرية �صفرية تبعد
ع��ن راب��غ 50ك��م يف اجت��اه اجل�ن��وب ال�شرق
عدد �سكانها قليل يعملون يف تربية املوا�شي
والتعليم.
قرية متايا
ه��ذه ال�ق��ري��ة منتجع راب ��غ احل��دي��ث ,ذل��ك
بعد و��ص��ول الطريق الأ�سفلتي اليها حيث
بها املناظر اجلميلة وامل�ساحات اخل�ضراء
وخا�صة يف ف�صل الربيع وهي تبعد عن رابغ
40كم يف اجتاه ال�شرق وقد هجرها معظم
�سكانها اىل رابغ
قرية مغنية
ن�ش�أت نتيجة لهجرة جماعة من بني ي�سلم
وفدوا من حجر وهي قرية زراعية تبعد عن
رابغ 60كم
قرية حجر

امل�شاريع التنموية باملحافظة
 ..م�شروع املخطط العام

ت�ضمن م�شروع املخطط العام للمدينة �إن�شاء
منطقة �صناعية تقع يف الطرف اجلنوبي
ال�شرقي  ,بحيث تنتقل �إليها الور�ش وحمالت
ال�صناعة اخلفيفة مثل �إ�صالح ال�سيارات
واخل �ي��اط��ة وال�ب�ن��ا��ش��ر وال� ��ورق وال�سمكرة
واحلدادة وم�صنع الثلج وتوزع �أرا�ضيها على
هذه املحالت باملجان �أو ب�أ�سعار رمزية بعد
نزع ملكيتها من �أ�صحابها.

التعليم باملحافظة � ..أحد
الأولويات الأ�سا�سية

حظيت حمافظة رابغ على غرار باقي مدن
حمافظات اململكة من م�شاريع احلكومة يف
جميع املجاالت االقت�صادية واالجتماعية كما
ا�ستفادت من امل�شاريع التعليمية فافتتحت
فيها املدار�س والثانويات حيث بد�أ التعليم
يف راب��غ ع��ام 1348ه� �ـ حيث ت�أ�س�س مكتب
الإ�� �ش ��راف ال�ت�رب��وي مب�ح��اف�ظ��ة راب ��غ ع��ام
1372هـ.
وا��س�ت�م��رت امل���س�يرة وت��و��س��ع التعليم حتى
�أ�صحب باملنطقة �أكرث من خم�سني مدر�سة
ابتدائية ومتو�سطة وثانوية.

املدار�س التابعة للمحافظة:

 -1مدر�سة عبد الرحمن بن �صخر االبتدائية
وهي املدر�سة االم واول مدر�سة يف رابغ.
 -2مدر�سة �أبى ذر الغفاري .
 -3مدر�سة �صقر اجلزيرة االبتدائية .
 -4مدر�سة �أبن اجلوزي االبتدائية .
 -5مدر�سة طارق بن زياد املتو�سطة .
 -6مدر�سة ا�سعد بن زراره املتو�سطة .
 -7ثانوية رابغ تقع يف الفري�سنية ال�شرقية .
 -8ثانوية الفهد  .تقع و�سط رابغ ..
 -9مدر�سة حتفيظ القران الكرمي املتو�سطة
واالبتدائية .
 -10مدار�س الأندل�س الأهلية .
 -11مدار�س طالئع الفكر الأهلية ( ابتدائية
ومتو�سطة وثانوية ).

كما مت افتتاح عدد كبري من مدار�س البنات
وجلميع امل��راح��ل  .وك��ذل��ك معاهد �إع��داد
املعلمات.

القرى والهجر التي تدخل يف
نطاق املحافظة
قرية م�ستورة :
تقع على �ساحل البحر الأح�م��ر وم��ن �أهم
مميزاتها وقوعها على الطريق ال�سريع بني
( ج��دة  ,واملدينة ) ال��ذي ي�سهل ات�صالها
بغريها م��ن امل��دن وال�ق��رى وتبعد ع��ن راب��غ
بحاويل 40كم يف اجتاه ال�شمال  .وتتوفر بها
املياه الكافية ل�سكانها �إىل جانب الأرا�ضي
الزراعية و�أرا�ضى الرعي وتوفر مواد البناء
وبها جميع املرافق احلكومية وجميع �أهلها
من احلروب و�أغلبهم من اليوبات والنوافع
وبنى حممد وال�سادة والغوامن والعربيدى
ويعملون يف ال��زراع��ة واغلبيهم يف �صيد
ال�سمك والتعليم.
قرية الأبواء
تقع بني دائرتي عر�ض 23.5و� 23.10شما ًال
وبني خطى طول 39.6و� 39.9شرق ًا وتبعد
عن م�ستورة حوايل 25كم وعن رابغ 60كم
�شمال �شرق ويتكون وادي الأب��واء من لقاء
و�أدي القاحة بوادي الفرع ويتم اللقاء عند
بئر مبرييك وت�ع��رف املنطقة ال�ي��وم با�سم
اخلريبة ،وتتمثل �أهمية الأبواء فيما يلي :
•كانت الأبواء �إحدى مراحل درب القوافل
يف اجلاهلية بني مكة واملدينة وتوفيت بها
ال�سيدة امنة بنت وهب �أم الر�سول �صلى
اهلل علية و�سلم ودفنت بها
•كانت من املراحل الهامة لدرب القوافل يف
اجلاهلية لهذا اجتهت �إليها �أوىل غزواته
�صلى اهلل علية و�سلم بعد ان ا�ستقر باملدينة
 .وذلك العرتا�ض عري قري�ش

•م��ر ال��ر� �س��ول ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ة و�سلم
ب��الأب��واء ع��دة م��رات ك��ان��ت الأوىل مع
والدته والثانية مع عمه �آبى طالب وعمره
� 12سنة والثالثة عندما خ��رج لتجارة
ال�سيدة خديجة  .وال��راب�ع��ة يف غ��زوة
الأب��واء واخلام�سة يف غ��زوة احلديبية
وال�ساد�سة يف عمرة الق�ضاء وال�سابعة
عام الفتح والثامنة حجة الوداع
•كانت الأبواء درب ًا هام ًا ي�سلكه احلجاج
بني مكة واملدينة  .وكانت بئر مبرييك
متثل ا�سرتاحة لهم ولقد �سمية بهذا
ن�سبة لل�شيخ مبرييك بن حمدي الغامني
ج��د �أ��س��رة �آل مبرييك وا��ش�ترى هذى
البئر �سنة 1263هـ
وتكاد الأب��واء تكون الآن خالية من ال�سكان
وذلك الن معظم �أهلها هجروها اىل املدن
الكبرية وبها عدد ب�سيط من ال�سكان يعملون
يف الزراعة والتعليم وهم من قبائل احلروب
اغلبهم من بني حممد واليوبات وال�سادة
.وب��د�أت احلياة تعود �إىل القرية من جديد
وذل��ك بعد و�صول اخل��ط الإ�سفلتي وكذلك
الكهرباء والتلفون �إليها
قرية النويبع
تبعد ع��ن راب ��غ 25ك���م يف اجت ��اه ال�شرق
ويتوفر بها املياه �إىل جانب الأر�ض الزراعية
والرعوية  .وك��ان موقع النويبع يف املا�ضي
�أك�ثر �أهمية منه يف الوقت احلا�ضر ب�سبب
نق�ص مواد البناء والوفود يف الوقت احلا�ضر
عما كان علية يف املا�ضي
وق��د هجرها معظم �أهلها ( بل اغلبهم )
وا�ستقروا يف رابغ لتوفر �سبل العي�ش هناك
لهم ولأوالده��م وهم من احل��روب واغلبهم
من البالدية
قرية احلامظة

ن�ش�أت نقطة على طريق القوافل القدمي
بني مكة واملدينة وبها عيون �أبار لبني �سليم
وتعترب من اكرب القرى التابعة ملحافظة رابغ
وهي تبعد عنة  95كم �شرق ًا يتوفر بها املياه
والأرا�ضي الزراعية  .ويحتاج �إىل الطريق
ال��ذي يربطه باملحافظة وه��ي قرية كبرية
وجميلة بها التو�سع العمراين وكثافة �سكانية
منا�سبة ومعظم �سكانها يعملون بالتعليم .
�صعرب
ن�ش�أت بف�ضل كونها عقدة على الطريق ومن
�أه��م مم�ي��زات امل��وق��ع ت��وف��ر ال�ط��ري��ق ال��ذي
يربطها بكل من جدة ومكة واملدينة ورابغ
وهي على �ساحل البحر الأحمر 40ك��م من
رابغ جنوب ًا
الق�ضيمة
ن�ش�أت قبل و�صول الأتراك �إىل �شبة اجلزيرة
تقع على �ساحل البحر الأحمر على طريق (
جدة  ,املدينة)
اجلحفة
اجل�ح�ف��ة ل�غ��ة تعني بقية امل ��اء يف ج��وان��ب
احلو�ض  ،واجلمع (( جحف ))  ،ويقال �سيل
جحاف � ،أي جارف يذهب كل �شيء � ،سميت
اجلحفة لأن ال�سيل اجتحفها وحمل �أهلها يف
بع�ض الأعوام.
وقد ذكرها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
مهيقة ( على وزن مفعلة ) وتردد هذا اال�سم
خالل ما كتبه اجلغرافيون القدامى وقد ورد
يف بع�ض كتابتهم مهيعة ( على وزن معي�شة
) ول�ك��ن ال�غ��ال��ب (مهيعة ) ،وق��د وجعلها
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  .ميقاتا لأهل
ال�شام .و تقع يف املنطقة الأثرية التي توجد
على ال�ضفة الي�سرى لوادي الغائ�ضة  .ويطلق
عليها ح�صن اجلحفة �أو ق�صر عليا� ،أى
على دائرة عر�ض � 22-44شما ًال وخط طول
39ــ� 8شرق ًا وتبعد عن رابغ 16كم وعن طريق
املدينة مكة 9كم.

م�����ش��ارك��ات
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مبنا�سبة زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل ملحافظة رابغ

�صحيفة �أخبار اجلامعة تلتقي �سعادة عميد كلية الهند�سة بفرع اجلامعة برابغ
�أجرى احلوار :م�شعل املالكي -ق�سم الإعالم

ت�صوير :بدر اخل�ضريي -ق�سم الإعالم

ملزيد من ت�سليط ال�ضوء على زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة ملحافظة رابغ ،وللوقوف على ما
حتقق من �إجنازات على م�ستوى فرع اجلامعة برابغ ،التقت �صحيفة �أخبار اجلامعة �سعادة الدكتور �سعود بن عبد العزيز قطب عميد كلية
الهند�سة بفرع اجلامعة برابغ ،وقد حتدث �سعادته عن �أهمية هذه الزيارة ،وعن الدور املهم الذي لعبه �إن�شاء فرع للجامعة باملحافظة ،م�شرياً
�إىل ما مت حتقيقه من �إجنازات ،وقد جرى احلوار مع �سعادته على النحو التايل:

ي��زور �صاحب ال�سمو امللكي
الأم���ي��ر خ���ال���د ال��ف��ي�����ص��ل
حمافظة رابغ لالطالع على
م��ا مت م��ن �إجن�����ازات ،كيف
تنظرون �إىل هذه الزيارة؟
زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
ملحافظة رابغ جت�سد مدى اهتمام �سموه الكرمي
بالنه�ضة احل�ضارية للمنطقة .حيث يقوم �سموه
ب��االط�لاع عن كثب على �سري االع�م��ال املناطة
بكافة القطاعات اخلدمية وال�صحية والتعليمية
والرتفيهية .ون�شكر �سموه على ه��ذه االلتفاتة
الكرمية والتي �سوف يكون لها االث��ر الكبري يف
حتقيق املزيد من االجن��ازات التي �سوف تعود
على املنطقة باخلري الكبري والذي ي�سهم يف دفع
عجلة التقدم والتطور وتبني املبادرات االبداعية
املتميزة التي تواكب النمو امل�ضطرد الذي ت�شهده
مملكتنا احلبيبة يف ظ��ل حكومتنا الر�شيدة
بقيادة موالي خادم احلرمني ال�شريفني حفظه
اهلل.

ف����رع ج��ام��ع��ة امل���ل���ك عبد
ال��ع��زي��ز مب��ح��اف��ظ��ة راب���غ
�أح���د امل��ن��ج��زات امل��ه��م��ة يف
املحافظة ،كيف ي�سري العمل
يف هذا ال�صرح العلمي؟
�إدرا ًك ��ا من الإدارة العليا باجلامعة يف تطوير
عملية التح�صيل ال�ع�ل�م��ي وج ��ودت ��ه ،و�سعي
اجلامعة يف ا�ستكمال املرافق والتجهيزات بفرع
اجلامعة برابغ والذي يعد �إجناز ًا كبريا ي�ضاف
اىل الإجنازات املتميزة جلامعة امل�ؤ�س�س بقيادة
معايل مديرها الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب  ،ويعد هذا الإجناز �إ�ضافة نوعية ملحافظة
رابغ حيث يحوي العديد من الكليات النوعية مثل
الطب والهند�سة واحلا�سبات وتقنية املعلومات
والعلوم والآداب والأعمال .ولقد خطت اجلامعة
خطوات م�شهودة حيث بلغ عدد املباين املن�ش�أة
�ستة مباين للكليات وهناك مبني حتت الإن�شاء
لكلية االعمال �إي ب�إجمايل �سبعة مباين وجاري
تر�سية �أربعة مباين �أخ��رى للخدمات امل�ساندة
ومبنى ُثاين لالق�سام مبنى لور�ش كلية الهند�سة.
وب��رع��اي��ة ك��رمي��ة وت��وج �ي �ه��ات � �س��دي��دة حتظي
بها كلية الهند�سة برابغ من القيادة احلكيمة
لت�شجيع الطالب لالنخراط يف العملية التعليمية
وكذا البحث العلمي والإب��داع يف كافة املجاالت
ومن ثم الإ�سهام يف جودة املخرجات التعليمية
بالكلية.

حم���اف���ظ���ة راب������غ �إح�����دى
امل��ح��اف��ظ��ات ال���واع���دة يف
منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ،ما
ال��دور الذي ميكن �أن يلعبه

ما امل�شروعات امل�ستقبلية يف
كلية الهند�سة مبحافظة
رابغ؟
العمل متوا�صل بالكلية لتجهيز املعامل والور�ش
ب�أحدث الأجهزة التعليمية  ،كما �أن هناك متابعة
ملن�ش�آت الكلية وك��ذل��ك م��راج�ع��ة املخططات
والت�صاميم وحتديد االحتياجات ملباين الكلية يف
املخطط العام لفرع اجلامعة اجلديد والواقع يف
�شمال حمافظة رابغ على طريق املدينة القدمي ،
كما �أن �أق�سام الكلية واللجان املتخ�ص�صة تقوم
مبراجعة وحتديث اخلطط والربامج الدرا�سية
ودرا�سة �إمكانية �إ�ستحداث تخ�ص�صات جديدة
تواكب عملية التطور ال�سريع الذي ت�شهده اململكة
يف ظل قيادتنا الر�شيدة  ،وت�سعى الكلية للو�صول
اىل �أعلى امل�ستويات التعليمية واملعرفية والبحثية

زي������ارات ���س��م��وه ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا �أث����ر ك��ب�ير يف حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن الإجن������ازات
ال�������ش���ك���ر ل�������س���م���و الأم����ي����ر خ����ال����د ال���ف���ي�������ص���ل ع���ل���ى ه������ذه االل����ت����ف����ات����ة ال���ك���رمي���ة
الإجن������������ازات ال����ت����ي حت���ق���ق���ت �إ�����ض����اف����ة ك����ب��ي�رة لإجن�����������ازات ج���ام���ع���ة امل����ؤ����س�������س
حم���اف���ظ���ة راب������غ ت���زخ���ر ب���امل���ن�������ش����آت االق���ت�������ص���ادي���ة وي��ن��ت��ظ��ره��ا م�����س��ت��ق��ب��ل واع����د

حتى تناف�س على امل�ستوى املحلي والعاملي.

ما التطلعات والآم��ال التي
ين�شدها ط�ل�اب و�أع�����ض��اء
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��ف��رع
اجلامعة مبحافظة رابغ؟
ال�ن�ه��و���ض بالكلية ل�ت�ك��ون يف م���ص��اف كليات
الهند�سة املتميزة ع��امل�ي� ًا و�أن ي�ك��ون اخلريج
م�ؤهال ت�أهيال عالي ًا علمي ًا وعملي ًا للإنخراط
يف �سوق العمل وامل�ساهمة يف النه�ضة ال�صناعية

وج���ود ف���رع جل��ام��ع��ة امللك
عبد العزيز بها؟
حيث �أن وجود العديد من ال�شركات وامل�صانع
ال �ك�برى ومن ��و ال���ص�ن��اع��ة ال �ه��ائ��ل يف النطاق
اجل�غ��رايف لفرع اجلامعة مبحافظة راب��غ يتيح
الفر�صة لفرع اجلامعة ب ��أن يلعب دور ًا هام ًا
�أكادميي ًا و�إداري ًا يف خدمة املجتمع وذلك بتوفري
الكوادر امل�ؤهلة املتميزة للقطاعات ال�صناعية
وامل��دن�ي��ة و�إج� ��راء البحوث لتطوير ال�صناعة
باملنطقة  ،ويتيح �أي�ض ًا الفر�صة يف ربط ن�شاط
الكلية الأك��ادمي��ي وت��وث�ي��ق عالقتها بالقطاع
ال�صناعي وامل�ساهمة يف التخطيط والتطوير
لتوفري الإمكانات واملرافق ل�ضمان احتياجات
ورف��اه�ي��ة امل��واط��ن واملقيم ولإ�ستغالل امل��وارد
ب�صورة عملية ومثالية.

ال �شك �أن زي��ارة �سمو �أمري
منطقة مكة املكرمة ت�أتي
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى م���ا مت من
�إجن��ازات يف حمافظة رابغ،

هل ل�سعادتكم �أن تعطونا
نبذة عما حتقق من �إجنازات
يف رابغ ب�شكل عام ويف فرع
اجلامعة ب�شكل خا�ص؟
بالن�سبة ملحافظة راب���غ :ف� ��أن حم��اف��ظ راب��غ
ور�ؤ�ساء الدوائر احلكومية يعملون على التح�سني
والتطوير امل�ستمر للطرق وامل��راف��ق اخلدمية
والبنية التحتية للمدينة والعمل جاري للتو�سعة
والتجهيز للطرق امل�ؤدية اىل اجلامعة ب�سهولة
وي�سر.
�أم��ا بالن�سبة ل�ف��رع اجل��ام�ع��ة :ف��أن��ه مت �إن�شاء
�سبعة مباين يف �أر���ض اجلامعة على الكورني�ش
وهو مبثابة موقع جغرايف متميز مبحافظة رابع
 ،وج��اري �إ�ستكمال املن�ش�آت والبنية التحتية
والتجهيزات املعملية لي�صل اىل م�ستوى العاملية
والتميز مبا ي�ت��واءم مع متطلبات واحتياجات
� �س��وق ال�ع�م��ل داخ �ل �ي � ًا وخ��ارج �ي � ًا وي���س��اه��م يف
ا�ستمرار قاطرة التنمية ال�شاملة التي ي�شهدها
وطننا الغايل  ،بالإ�ضافة �إيل �إ�ستالم الأر���ض
املخ�ص�صة للجامعة ب�شمال حم��اف�ظ��ة راب��غ
و�إ� �س �ت�لام ال�تراخ�ي����ص وذل ��ك لإن �� �ش��اء مباين

كليات الطب والهند�سة واحلا�سبات وم�ست�شفي
اجلامعة ،ومن هذا املنطلق �أود �أن �أزجي كلمة
�شكر وتقدير ملعايل املحافظ ب��راب��غ ور�ؤ� �س��اء
ال��دوائ��ر احلكومية لدعمهم ال�سخي وال�سعي
املتوا�صل للإرتقاء بفرع اجلامعة مبحافظة رابغ.

والعمرانية التي ي�شهدها وطننا الغايل.

كلمة �أخرية من �سعادتكم   .
� أتقدم بال�شكر �أو ًال للموىل تبارك وتعاىل على
م��ا �أن�ع��م ب��ه علينا م��ن نعم جليلة و�أن هي�أ لنا

بحكم توليكم عمادة كلية
الهند�سة مبحافظة راب��غ ،
كيف ت�سري الدرا�سة يف هذه
الكلية الواعدة؟
ت�سري الدرا�سة بحمد اهلل على �أكمل وجه وذلك
وبرعاية كرمية وتوجيهات �سديدة ودعم االدارة
العليا ممثلة يف معايل مدير اجلامعة و�سعادة
ال��وك�لاء وال��ذي��ن الي��أل��ون جهدا يف العمل على
توفري الإحتياجات من مباين وف�صول ومعامل
تعليمية و�إ�ستكمال للمرافق والتجهيزات وتوفري
البيئة التعليمية ال�سليمة وتذليل كافة ال�صعوبات
خلدمة الطالب والعملية التعليمية بفرع اجلامعة
برابغ.

حكومة ر�شيدة �أول��ت اجلامعات كامل الرعاية
وال �� �س �خ��اء والأه��ت��م��ام وال� ��ذي ك ��ان ل��ه �أك�ب�ر
الأث��ر فيما مت حتقيقه م��ن �إجن ��ازات  ،و�أوج��ه
ن�صحي اىل �أع�ضاء هيئة التدري�س مب�ضاعفة
اجلهد للإرتقاء بالعملية التعليمية والو�صول
اىل العاملية املن�شودة مبا يحقق ر�ؤي��ة ور�سالة
و�إ�سرتاتيجيات اجلامعة ووزارة التعليم العايل،
كما �أن�صح ابنائي الطالب ببذل اق�صى جهد
التعلم والتح�صيل للنهل من هذا النبع املعريف
والعلمي الذي يحظى باهتمام والة االمر ونخبة
م��ن ق�ي��ادي اجلامعة املخل�صني .ويف اخلتام
�أ�س�أل اهلل التوفيق وال�سداد  ،و�أن يجعل �أعمالنا
خال�صة لوجهه الكرمي.
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الأخ�����ي�����رة

فرعا جامعة امللك عبد العزيز
ب�شمال جدة
يرحبان بزيارة
�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل �أمري
منطقة مكة املكرمة

فرع جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة رابغ
يرحبان بزيارة صاحب السمو الملكي

األمير خالد الفيصل أمير
منطقة مكة المكرمة

