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م2011/06/04 املـــوافــق


نيابة عن حرم خادم احلرمني ال�شريفني
خالد ﺑﺬﻛﺮى
اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺗﺸﺎرك أﺑﻨﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻲم�شروعات فروع
اﻟﻴﻮميد�شن
الفي�صل
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔأمري
امللكي ال
اﻟﻌﺰﻳﺰال�سمو
�صاحب
�صاحبـة ال�سمــو امللكــي

 اجلامعة ب�شمال جدة وحمافظتي الكامل وخلي�ص
الأميــرة �صيتـــة بنـت

ﻛﻠﻤـﺔ اﻟﻌﺪد

�ضمن الإجنازات التي حتققها الدولة رعاها
اهلل يف �شتى املجاالت ومنها املجال التعليمي
و��ض��ع �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خالد
الفي�صل بن عبد العزيز �أم�ير منطقة مكة
ه �ـ1432/6/28 املكرمة �صباح يوم الثالثاء
حجر الأ��س��ا���س تد�شين ًا للمدينة اجلامعية
لفروع جامعة امللك عبد العزيز ب�شمال جدة
بع�سفان وحمافظتي الكامل وخلي�ص بح�ضور
معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
ب��ن ��ص��ادق طيب و�أ��ص�ح��اب ال�سعادة وك�لاء
.اجلامعة وجمع من امل�س�ؤولني

عبـد الـله بن عبـد العزيز
ت�شــارك طالبــات اجلامعـة
فـــرحـــة التخـــرج


  

 
:�أخبار اجلامعة

      
نيابة عن حرم خادم احلرمني ال�شريفني �صاحبة ال�سمو الأمرية

ح�صة بنت طراد ال�شعالن رعت �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية

�صيته بنت عبداهلل بن عبدالعزيز حفل خريجات جامعة امللك
       
 خريجة من خمتلف8158 عبدالعزيز بجدة والبالغ عددهن

1431 /1430 التخ�ص�صات والكليات ميثلن دفعة العام اجلامعي

للف�صول الدرا�سية الأول والثاين وال�صيفي وذلك مبركز امللك
وفور و�صول �سموه �إىل موقع اجلامعة �شمال


. في�صل للم�ؤمترات يف اجلامعة
ج��دة ق��ام بجولة تفقدية للمباين الدرا�سية

ث��م ع ��زف ال �� �س�لام امل�ل�ك��ي ع�ق��ب ذل���ك مت
وقد بد�أ احلفل بال�سالم امللكي تلته م�سرية �أع�ضاء هيئة التدري�س
 
عر�ض مرئي عن فرع اجلامعة والذي ت�ضمن
. باجلامعة واخلريجات

امل�ساحة التي �ستقام عليها املدينة اجلامعية
عقب ذلك �ألقت عميدة �شطر الطالبات الدكتورة هناء النعيم
  
مليون مرت مربع بالإ�ضافة �إىل5.7 والبالغة
كلمة �أو�ضحت فيها �أن ما تعي�شه جامعة امل�ؤ�س�س يف منا�سبة

  �ألفا عقب ا�ستكمال وجتهيز املباين افتتاح فرع25 اال�ستعدادات التي �أجنزت خالل فرتة ق�صرية قبول
. كربي عند تقاطعها
. الأعماللكلية
تخريج طالباتها لهو خ�ير دليل وب��ره��ان على اهتمام خ��ادم

15  كلية للطالب و15  والتي ت�ضم. املتبقية12 والتي بلغت �أربعة �أ�شهر مت خاللها بناء
كما تقدم فرع اجلامعة ب�شمال جدة ل�صاحب
هدية
اجلامعة
مدير
معايل
�سلم
ذلك
عقب
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه

 مراكز �أخ��رى3  كلية للطالبات �إ�ضافة �إىل1000 مبنى درا� �س��ي و ت�سجيل �أك�ث�ر م��ن
اهلل ودعمه املتوا�صل مل�سرية امل��ر�أة التعليمية وتقدمي الفر�ص
منطقة مكة املكرمة بطلب تذكارية ل�سمو �أمري منطقة مكة وهي عبارة

كما ي�شمل ف��رع اجلامعة مدينة ال�سمو امللكي �أمري،طالب يف فرع اجلامعة �شمال جدة بع�سفان للطالبات
املنا�سبة لها لرتتقي �سلم العلم واملعرفة وحت��وز �شرف خدمة
لت�صبح
للجامعة
إجمالية
ل
ا
امل�ساحة
تو�سعة

ع��ن ل��وح��ة ل�ف��روع جامعة امل�ل��ك عبدالعزيز
مت ا�ستقبالهم وتوزيعهم على �أرب��ع كليات طبية متكاملة و �إ�سكانا للموظفني ووح��دات
.الدين والوطن
 م �ل �ي��ون م�ت�ر م��رب��ع وت�ع�ج�ي��ل م���ش��رو7  �سكنية متعددة وك��ذل��ك �إ��س�ك��ان ال�ط�لاب و، الهند�سة،وال�ت��ي مت جتهيزها وه��ي ال�ط��ب


�ع
�صاحب
ث��م تف�ضل.�ات مبنطقة مكة امل�ك��رم��ة
 لإ�ضافة  ومدينة ريا�ضية متكاملة ت�شمل اجلامعة مبجل�س التعليم العايل با، كما الطالبات، واحلا�سبات وتقنية املعلومات،العلوم


ثم تف�ضلت �سمو الأم�ي�رة �صيته بنت عبداهلل بن عبدالعزيز
حجر الأ�سا�س
 ال�سمو امللكي ب�إزاحة ال�ستار عن
للجامعة
الكهربائيالتيار
حيث


 �شمل العر�ض اخلطط التي �ستحقق خالل ملعب ك��رة ق��دم وم���ض�م��ار ًا للجري ون��ادي � ًا �إىل �إي�صال
بت�سليم الطالبات اخلريجات بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف
.للمدينة اجلامعية
ً



 كما �سيخ�ص�ص موقع ملدينة �أن اجل��ام �ع��ة ت�ع�م��ل مب��ول��دات ك�ه��رب��ائ�ي��ة و،الأع��وام القادمة والتي �شملت ت�سجيل �أكرث ريا�ضيا متكام ًال
��ش�ه��ادات التخرج فيما ت�سلمت �سموها هدية ت��ذك��اري��ة بهذه


2  تتمة �ص
 امل ��ؤدي �إىل اجلامعة و�إن�شاءالطريق
 فيما يتم ا�ستهداف اقت�صادية داخ��ل احل��رم اجلامعي و�سيتم تو�سعة، طالب وطالبة4000 من
.املنا�سبة من عميدة �شطر الطالبات باجلامعة

   
  
  


العناية ب��الآث��ار الدينية و�إع��ادة النظر يف
ق��ام �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر خالد

. مراكز الأحياء و�إن�شاء �أندية �شبابية
ال �ف �ي �� �ص��ل �أم�ي��ر م�ن�ط�ق��ة م �ك��ة امل �ك��رم��ة

ب��زي��ارة �إىل اجلامعة التقى فيها بطالب
قد بد�أ بال�سالم امللكي ثم تالوة
كان اللقاء

وطالبات ج��دة وذل��ك ي��وم الأح��د املوافق
 ثم كلمة، بينات من الذكر احلكيم
�آيات

ه� � � � �ـ مب��رك��ز امل �ل��ك في�صل1432/6/19
    
والطالبات قدمها الطالب �أحمد
الطالب


 
�سموه�ق
� وق��د راف،ل�ل�م��ؤمت��رات باجلامعة
عنهم حيث
 عبدالرحمن با�سالمة نيابة  

 
م�شعل بن ماجد
امللكي
     
 أمري
لا

 �صاحب ال�سمو

إىل اهتمام 
� �ار 
�رح��ب ب�سمو الأم�ي�ر و�أ� �ش 

مدير
بن عبدالعزيز حمافظ جدة ومعايل
        


خادم احلرمني ال�شريفني براحة ورفاهية
�صادق
أ�سامة بن
� اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
  

وحتقيق تطلعات �شعبه
املواطن ال�سعودي
،وجمع غفري من الطالب والطالبات
 طيب




            
قيادته احلكيمة و�أكد ب�أن الطالب
يف ظل


.وامل�صارحة
بال�شفافية
     
     اللقاء
 ات�سم
 وقد

 وال�ط��ال�ب��ات م��دي�ن��ون للحكومة الر�شيدة         
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. والطاعة والوفاء والوالء
بال�سمع
 
منطقة مكة املكرمة عن
الفي�صل �أم�ير


 ويف نهاية اللقاء كرم راعي
املميزين
احلفل

مدينة
وطالبات
�سعادته البالغة بطالب
  
 


.من الطالب والطالبات
واملتميزات
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يف الأزم ��ات التي م��رت
كما قدمت وزارة الرتبية والتعليم وجامعة
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�ز ال �ه��داي��ا ال�ت��ذك��اري��ة
�امل �ل��ك ع�ب��د ال �ع��زي
 
العام
التعليم
مناهج
�ضمن
العلمي
البحث
الثقافية
املجاالت
خمتلف
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اململكة
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ي�سجلها
حقيقة
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عليهم
 ورمبا كان البع�ض من،ما �أبهرناإ�سالمية
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 و� �ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي،م�ك��ة امل �ك��رم��ة
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الأمري خالد الفي�صل يحاور طالب وطالبات جدة باجلامعة
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ال�سبـــت 1432/07/02هـ

املـــوافــق 2011/06/04م

�أخ�������ب�������ار

الأمري خالد الفي�صل يد�شن م�شروعات فروع اجلامعة ب�شمال جدة وحمافظتي الكامل وخلي�ص
وقد عرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
ع��ن �سعادته البالغة ب�ط�لاب وط��ال�ب��ات التعليم
العام والعايل م�شري ًا �إىل �أنهم يتمتعون باجلدية
والوطنية والأخالق الإ�سالمية وقد طالبهم �سموه
باملحافظة على ثروة هذا البلد الغايل م�شري ًا �أن ما
يبنى من من�ش�آت وم�شاريع للم�ستقبل هي لل�شباب
وال�شابات وحثهم على العناية بالنقلة التي تعي�شها
مملكتنا يف خمتلف املجاالت الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية والريا�ضية وغريها .

تتمة �ص1
وعلى ال�صعيد نف�سه توجه �سمو �أمري منطقة مكة
ومرافقيه �إىل حمافظة الكامل حيث مت ا�ستقبال
�سموه و�صحبه الكرام مبقر املحافظة بالكامل حيث
ت�شرف حمافظ و�أع�ي��ان املحافظة بال�سالم على
�سموه ،ثم عقد اجتماع مع �أع�ضاء املجل�س املحلي
نوق�ش فيه امل�شاريع املتعرثة التي تنوعت بني تعليمية
وبلدية وم�شاريع طرق وم�شاريع �صحية� ،إ�ضافة �إىل
م�شروع مباين ف��رع اجلامعة يف املحافظة والتي
ا�شتملت على اخلطط امل�ستقبلية بتفعيل �إن�شاء
�شطر الطالبات مبحافظة الكامل من خالل قبول
 200طالبة للعام الدرا�سي 1434/1433هـ و�إن�شاء
كليات وبرامج جديدة منها كلية احلا�سبات وتقنية
املعلومات وت�ضم �أربع �أق�سام علمية وكلية الأعمال
وت�ضم �سبع �أق�سام علمية بالإ�ضافة �إىل برنامج
ال�ثروة احليوانية وبرنامج علوم البيئة يف ق�سم
الأحياء وحمطة �أبحاث علمية يف جبل �شمن�صري.
ث��م انطلق �سموه �إىل حمافظة خلي�ص حيث مت
ا�ستقبال �سموه و�صحبه ال�ك��رام مبقر املحافظة
بخلي�ص حيث ت�شرف حمافظ و�أع �ي��ان خلي�ص
بال�سالم على ��س�م��وه ،ث��م عقد �سموه اجتماع ًا
م��ع �أع���ض��اء املجل�س املحلي مت خ�لال��ه مناق�شة
امل�شروعات القائمة باملحافظة واخلطط امل�ستقبلية
للمدينة اجلامعية وال�ت��ي تت�ضمن �إن���ش��اء �شطر
الطالبات مبحافظة الكامل من خالل قبول 200
طالبة للعام ال��درا��س��ي 1434/1433ه�� �ـ و�إن�شاء
كليات وبرامج جديدة منها كلية احلا�سبات وتقنية
املعلومات وت�ضم �أربع �أق�سام علمية وكلية الأعمال
وت�ضم �سبع �أق�سام علمية بالإ�ضافة �إىل كلية العلوم
الطبية التطبيقية وت�ضم �ستة �أق�سام وبرنامج
الرتجمة بق�سم اللغة االجنليزية وبرنامج التقنية

وتلخ�صت مداخالت الطالب والطالبات يف بع�ض
املطالب منها زي��ادة ن�سبة القبول للطالبات يف
اجلامعات و�إن�شاء مكتبات عامة و مراكز الختبار
القدرات بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء �أندية �شبابية و�أماكن
ترفيهية وفتح فروع للدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات
اخلدمية.
يذكر �أن معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد
العنقري قد �أعلن عن بدء �إن�شاء مدينة جامعية
تابعة جلامعة امللك عبد العزيز يف منطقة ع�سفان
�شمال ج��دة مب�ساحة ت�صل �إىل  5.7مليون مرت
مربع.وذلك يف 1431/1/27هـ وقد بني معاليه �إن
تنفيذ املدينة �سيتم على مراحل ومبيزانية مفتوحة
من خم�ص�صات ميزانية الدولة ل��وزارة التعليم
العايل .
احليوية بق�سم الإح �ي��اء ووح��دة خلدمة املجتمع

حيث التقى �سموه خالل الزيارة بطالبات وطالب

والتعليم امل�ستمر.

التعليم العام وط�لاب ف��رع اجلامعة مبحافظتي

بعد ذل��ك د��ش��ن �سموه مقر املدينة اجلامعية

خلي�ص والكامل لبحث مطالبهم واحتياجاتهم

مبحافظة خلي�ص.

وذلك يف مقر املحافظة.

ك�م��ا ��ص��در ق ��رار ب��إن���ش��اء كلية ال�ع�ل��وم والآداب
مبحافظتي خلي�ص والكامل يف 1429/12/20ه �ـ
والتي ت�ضم �أق�سام الأحياء والكيمياء والفيزياء
والريا�ضيات واحلا�سب وتقنية املعلومات بالإ�ضافة
�إىل اللغة االجنليزي

معايل وزير التعليم العايل يرعى احلفل اخلتامي للن�شاطات الريا�ضية لدوري االحتاد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
رعى معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور
خالد بن حممد العنقري احلفل اخلتامي للن�شاطات
الريا�ضية ل �ل��دوري الريا�ضي للجامعات وال��ذي
ينظمه االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية
واحت�ضنته جامعة امللك عبد العزيز ،و�سط م�شاركة
 31جامعة وم�ؤ�س�سة تعليم العايل بال�سعودية من
القطاعني احلكومي واخلا�ص باخليمة الريا�ضية
باجلامعة.
وت�شرفت اخليمة الريا�ضية باجلامعة « بح�ضور
معايل وزي��ر التعليم ال�ع��ايل ولأول م��رة ورعايته
حلدث ريا�ضي مهم اختتم �أن�شطة ريا�ضية جمعت
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سعودية على مدار
عام ،واختزلت م�سرية و�إجنازات ريا�ضية �سطرها
االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية ،يف �سماء
الريا�ضة ال�سعودية ،وك��ان للجامعة التميز وذلك
باحت�ضانها ملنا�سبات مهمة ل�لاحت��اد الريا�ضي
ودعمها له ،حيث نالت و�سام املحبة وال�شكر من
معايل وزير التعليم العايل الذي �أ�شاد بالدور الذي
لعبته اجلامعة يف �سبيل �إجن��اح �أن�شطة وفعاليات
االحتاد.
و� �ش �ه��د احل �ف��ل اخل �ت��ام��ي ال �ع��دي��د م��ن ال�برام��ج
والفقرات ال�شيقة حيث ب��د�أ يف ال�ساعة ال�سابعة
م�ساء با�ستقبال الفر�سان للمدعوين ،والأك�لات
ال�شعبية ،والأل �ع��اب ال�شعبية وامل�ضيئة ،وانطلق
احلفل الر�سمي يف ال�ساعة التا�سعة م�ساء ،حيث
جت��ول م�ع��ايل وزي ��ر التعليم ال �ع��ايل يف املعر�ض
امل�صاحب للحفل والذي �شمل على �صور للدورات
والبطوالت التي نظمها االحت��اد و�أب��رز الإجن��ازات
التي حققت منذ ن�ش�أة االحتاد العام املا�ضي .5/28
وت��وا� �ص��ل احل �ف��ل اخل �ت��ام��ي مب���س�يرة للجامعات
والكليات امل�شاركة ،يف بطوالت االحتاد الريا�ضي،
تالها �آيات من الذكر احلكيم ،ورحب معايل مدير

والأر�ضي والتي ت�صدرت مناف�ساته جامعة امللك
في�صل ،و�ألعاب القوى وح�صل على املركز الأول
يف مناف�ساتها طالب جامعة ج��ازان ،وكرة القدم
تقا�سمت جامعة الباحة وح��ائ��ل لقب البطولة،
والفائزين يف بطولة الكارتيه.
ويف ختام احلفل �سلم معايل وزير التعليم العايل
درع االحت��اد للتميز جلامعة امللك �سعود �ضمن
مناف�سة اجلامعات على ح�صد النقاط من خالل
امل���ش��ارك��ة وحت�ق�ي��ق م��راك��ز متقدمة يف ب�ط��والت
االحتاد الريا�ضي ،و�شارك وزير التعليم العايل يف
«العر�ضة ال�سعودية» والتي اختتمت فعاليات احلفل.
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب،
خ�لال كلمته التي �ألقاها نيابة عنه عميد �ش�ؤون
الطالب الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن م�صطفى
مهرجي مبعايل وزي��ر التعليم ال�ع��ايل و�أ�صحاب
امل�ع��ايل م��دي��ري اجل��ام�ع��ات وال�سعادة م��ن وك�لاء
اجلامعات و�أع�ضاء هيئة التدري�س واحل�ضور ،وهن�أ
رئي�س االحت��اد الريا�ضي على النجاح ال��ذي حقق
خالل عام واحد ،كما هن�أ الطالب الذين حققوا
�إجنازات يف املناف�سات الريا�ضية.
وقال رئي�س االحت��اد الريا�ضي للجامعات الدكتور
وليد عبدالرزاق ال��دايل ،خالل كلمته �أن االحتاد
الريا�ضي للجامعات ال�سعودية يف عامه الأول قد
حقق الكثري من طموحاته ومنها :م�شاركة االحتاد
يف دورة الأل�ع��اب اجلامعية الدولية الثانية ع�شر
بفالن�سيا ع��ام  2010م ،ويف ال ��دورة الريا�ضية
ال�سابعة جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول
جمل�س ال�ت�ع��اون ل ��دول اخلليج ال�ع��رب��ي مب�سقط
بعمان ع��ام  2010م  ،كما � �ش��ارك االحت ��اد يف
الدورة الريا�ضية العربية الثانية للجامعات والتي
ا�ست�ضافتها ال�شقيقة م�صر عام 2010م  ،و�سوف
ي���ش��ارك االحت���اد ب� ��إذن اهلل يف ب�ط��ول��ة الأل �ع��اب

الريا�ضية العاملية للجامعات املقامة يف ال�صني عام
2011م ،وجميعها كانت تنم عن وحدة اجلامعات
ال�سعودية يف امل�شاركات اخلارجية.
و�أ�ضاف الدكتور ال��دايل :لقد �شارك يف البطولة
نحو  3035العب ًا  ،ميثلون  32جامعة وكلية حكومية
و�أهلية تناف�سوا على الألعاب اجلماعية والفردية
 ،يف �إط��ار من املناف�سة احل��رة ال�شريفة حل�صد
امليداليات الذهبية ،والف�ضية ،والربونزية �،إ�ضافة
�إىل درع التميز لأكرث اجلامعات ح�صو ًال على عدد
من النقاط يف جميع الألعاب اجلماعية والفردية.
وتابع احل�ضور فيلم عن �إجنازات االحتاد الريا�ضي
منذ انطالقته  ،ولوحة «اخلبيتي» ،قدمها نادي
ال�تراث ال�شعبي ،وا�ستمتع احل�ضور با�ستعرا�ض
�ألعاب الدفاع عن النف�س قدمه الطالب  ،عقب
ذلك كرم راعي احلفل معايل وزير التعليم العايل
امل�سهمني يف �إجناح بطوالت االحتاد الريا�ضي ،كما
كرمت اجلامعة نظري جهودها وت�سخري �إمكانياتها
لالحتاد الريا�ضي ،وك��رم رئي�س اللجنة املنظمة
ل�ب�ط��والت االحت ��اد ال��ري��ا��ض��ي ،ووزع ��ت اجل��وائ��ز
على الطالب للفائزين يف بطولة التن�س الطاولة

ونظم االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية 10
بطوالت يف خمتلف الألعاب الريا�ضية ،حيث حققت
اجلامعة لقب بطولة ال�سباحة واخرتاق ال�ضاحية،
كما ح�صلت جامعة امللك في�صل بطولة التن�س
الأر�ضي والطاولة ،وحققت جامعة �أم القرى بطولة
اجلودو ،وحققت جامعة امللك �سعود بطولة الطائرة
والتايكوندو والكارتية ،فيما تقا�سمت جامعة الباحة
وح��ائ��ل لقب ك��رة ال�ق��دم وحققت جامعة ج��ازان
بطولة �ألعاب القوى.
ي��ذك��ر �أن االحت ��اد ال��ري��ا��ض��ي ي��رك��ز على تنظيم
الأن�شطة واللقاءات الريا�ضية اجلامعية والعاملية
واجل��ودة لطالب اجلامعات من خالل تبني �إطار
تنظيمي ،مميز والتعاون امل�شرتك مع االحت��ادات
الريا�ضية الوطنية ،والإ���ش��راف على الأن�شطة
الريا�ضية بني امل�ؤ�س�سات الواقعة حتت �إ�شراف
وزارة التعليم العايل ،ورعاية احلركة الريا�ضية
واالرتقاء بها ،وتطوير الربامج الريا�ضية الرتبوية
م��ن خ�لال تبني املعايري والأخ�لاق�ي��ة مب��ا ينا�سب
مع الق�ضايا الرتبوية ،ودعم الدرا�سات والأبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إىل ال �ت��واف��ق واالن���س�ج��ام
والأكادميي ،والريا�ضي مبا يعزز التوا�صل.

�أخ�������ب�������ار

ال�سبـــت 1432/07/02هـ

املـــوافــق 2011/06/04م

خالل رئا�سة �سموه لور�شة عمل مركز الأمري نايف للبحوث االجتماعية والإن�سانية باجلامعة

الأمري خالد الفي�صل يطلق م�شروع وقاية ال�شباب من اجلرمية

ت��ر�أ���س �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
خ��ال��د ال�ف�ي���ص��ل �أم �ي�ر م�ن�ط�ق��ة مكة
املكرمة ور�شة العمل الأوىل مل�شروع
وق��اي��ة ال �� �ش �ب��اب م��ن اجل��رمي��ة ال�ت��ي
نظمها م��رك��ز الأم�ي�ر ن��اي��ف للبحوث
الإن�سانية واالجتماعية بجامعة امللك
عبد ال�ع��زي��ز ،وذل��ك ي��وم �صباح يوم
االثنني1432/6/20هـ بقاعة جمل�س
اجلامعة مببنى الإدارة العليا.
وق��د رح��ب �سموه يف ب��داي��ة االجتماع
باحل�ضور مقدم ًا �شكره جلامعة امللك
ع �ب��دال �ع��زي��ز مل���س��اه�م�ت�ه��ا يف خ��دم��ة
املجتمع وملركز الأم�ير نايف بن عبد
العزيز للبحوث االجتماعية والإن�سانية
وجلميع اجل �ه��ات امل���ش��ارك��ة ،معرب ًا
�سموه عن اهتمامه ومتابعته ال�شخ�صية
لكل اخل �ط��وات التح�ضريية لإط�لاق
امل�شروع.
و�أ���ش��ار ��س�م��وه �أن ط��رح �إن �� �ش��اء ه��ذا
امل�شروع ي�أتي تزامن ًا مع عقد مداوالت
ومناق�شات يف املجل�س اخلا�ص ب�سموه،
وال��ذي يجمع خمتلف �شرائح املجتمع
مبنطقة مكة املكرمة لبحث �سبل تفعيل
دور امل��واط��ن يف ه��ذا البلد ال�ك��رمي،
و��ش��دد �سموه على ال ��دور ال��ذي تقوم
به ال��دول��ة ،رعاها اهلل ،من م�شاريع
تنموية واقت�صادية واجتماعية وتعليمية

من �أجل تنمية املكان وبناء الإن�سان.
ووج��ه �سموه الدعوة جلميع اجلهات
امل�شاركة ب�أن يكون هذا امل�شروع قائم ًا
على �أ�س�س وركائز �سليمة م�ستند ًا �إىل
كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �صلى اهلل
عليه و��س�ل��م ،وذل��ك بتوعية ال�شباب
ووقايتهم م��ن اجل��رمي��ة ،كما �أع��رب
�سموه قائ ًال « :نريد �أن ن�صل جميع ًا
من خالل هذا العمل �إىل العامل الأول،
ونحن م���ص� ّرون �أن الإن���س��ان يف هذه
البالد ي�ستحق مكانته يف العامل الأول
لأن كل �شيء متوافر لديه» .و�أ�ضاف
�سموه« :دائم ًا �أقول �إذا توفرت الإدارة
والإرادة حتققت ال�صدارة» .
عقب ذلك عر�ض معايل مدير جامعة
امل�ل��ك عبد العزيز الأ��س�ت��اذ الدكتور

�أ��س��ام��ة ب��ن � �ص��ادق طيب على �سموه
حماور و�أه��داف وخطة عمل امل�شروع.
ويف ذات ال�سياق �أ� �ش��ار مدير مركز
الأم �ي�ر ن��اي��ف ل�ل�ب�ح��وث االج�ت�م��اع�ي��ة
والإن�سانية الدكتور �سعيد بن �أحمد
الأفندي �إىل �أن فكرة امل�شروع جاءت
مب �ب��ادرة م��ن ��ص��اح��ب ال�سمو امللكي
الأم �ي�ر خ��ال��د الفي�صل ح�ي��ث اخ�ت��ار
جامعة امللك عبد العزيز الحت�ضانه،
وق��د ا�ستجابت اجل��ام�ع��ة لتوجيهات
�سموه بت�شكيل اللجنة العلمية و�إع��داد
ورق� ��ة ال �ع �م��ل امل �ق�ترح��ة ،ث��م ج��اءت
م��واف �ق��ة � �س �م��وه ب�ع�ق��د ه ��ذه ال��ور� �ش��ة
ال�ستعرا�ض امل�شروع واتخاذ اخلطوات
الكفيلة بتفعيله ،م�شري ًا �إىل �أن الهدف
العام من امل�شروع هو و�ضع جمموعة
م��ن ال �ت��داب�ي�ر ال�ن�ف���س�ي��ة وال�ترب��وي��ة

واالجتماعية التي متنع ال�شباب من
الوقوع يف اجلرمية ،م�ستمد ًا ر�ؤيته من
التميز يف توعية ال�شباب وحت�صينهم
وتعميق ال��وازع الديني لديهم ،وغر�س
القيم الإن�سانية يف نفو�سهم ،وتنمية
روح امل��واط�ن��ة ال�صاحلة با�ستخدام
الو�سائل والتقنيات احلديثة ،ليكونوا
رجال �أمن حماة لدينه ووطنهم.
يذكر �أنه مت ت�شكيل جلنة عليا �إ�شرافية
ع �ل��ى م �� �ش��روع وق ��اي ��ة ال �� �ش �ب��اب من
اجلرمية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة
املكرمة ،ومت تكليف مدير مركز الأمري
نايف للبحوث االجتماعية والإن�سانية
الدكتور �سعيد بن �أحمد الأفندي �أمين ًا
عاماً للم�شروع.

مب�شاركة �أكرث من  40باحث ًا

اجلامعة تعقد الور�شة الأوىل لكر�سي الأمري نايف للقيم الأخالقية

عقدت �صباح يوم الأح��د1432/6/19ه �ـ ور�شة العمل
الأوىل لكر�سي الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز للقيم
الأخالقية والتي ت�سهم يف حتكيم خطة الكر�سي واقرتاح
املحاور البحثية له بح�ضور نخبة من اخلرباء من داخل
وخ��ارج اململكة وذل��ك بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بجامعة امللك عبد العزيز.
وقد ت�ضمنت الور�شة العديد من املحاور ،جاء املحور
الأول للدكتور علي بادحدح وكان حول الر�ؤية والر�سالة
والأهداف للكر�سي  ،بينما �شمل املحور الثاين الربامج
والأن�شطة وقد حتدث عنها الدكتور ف��ؤاد م��رداد� ،أما
املحور الثالث فقط تطرق للمحاور البحثية املقرتحة
وحتدث عنها عميد عمادة البحث العلمي الدكتور يو�سف
الرتكي ،وعاد الدكتور علي بادحدح للحديث يف املحور
الرابع عن الآليات وال�شراكة ،و�شملت الور�شة مداخالت
م��ن قبل باحثني وباحثات ي�صل ع��دده��م �إىل �أربعني
باحث .
وقد بني امل�شرف على الكر�سي الدكتور �سعيد بن �أحمد
الأفندي �أن فكرة �إن�شاء الكر�سي تعود ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز حيث يعترب �سموه
مرجعية معرفية وبحثية للقيم الأخالقية الإن�سانية،
مفيد ًا �أن ر�سالة الكر�سي هي تعزيز القيم الأخالقية

يف املجتمع وتفعيلها ب�أ�ساليب ع�صرية وو�سائل منهجية
والتفاعل الإيجابي مع املجتمعات الإن�سانية.
و�أ�شار الأفندي �إىل �أن �أهداف الكر�سي التي ي�سعى �إىل
حتقيقها تعريف العامل من حولنا بقيمنا الأخالقية من
خالل الندوات وامل�ؤمترات وامل�شاركات املتنوعة ور�صد
�أ�سباب انح�سار القيم الأخالقية الإيجابية وانت�شار
املفاهيم ال�سالبة ،وكذلك �إعداد الدرا�سات التي ت�سهم
يف تعزيز القيم الأخالقية التي تتوافق مع متغريات

الع�صر وت �ق��دمي احل �ل��ول العلمية والعملية ملعاجلة
امل�شكالت الأخالقية واحلد منها وكذلك و�ضع امل�ؤ�شرات
واملعايري التي ت�ساعدنا على تنفيذها� ،إ�ضافة للو�صول
�إىل الدليل القيمي الإن�ساين امل�شرتك.
و يف نهاية اللقاء قام �سعادة وكيل اجلامعة للأعمال
والإبداع املعريف الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن حامد نقادي
بتكرمي امل�شاركني يف ور�شة العمل الأوىل لكر�سي الأمري
نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخالقية .
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كلية طب الأ�سنان تـوقـع اتفاقيـة
برنـامــج دكتــوراه م�شتـرك مــع
جـامعــة كنجز كولدج الربيطــانيـــة

وقعت خالل فعاليات امل�ؤمتر ال��دويل للتعليم العايل ال��ذي �أقيم م�ؤخر ًا مبدينة
الريا�ض اتفاقية برنامج دكتوراه م�شرتك بني كلية طب الأ�سنان باجلامعة وجامعة
كنجز كولدج بربيطانيا وذلك مبركز املعار�ض الدويل بالريا�ض .وقد وقع االتفاقية
بني اجلانبني معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب وممثل
جامعة كنجز كولدج الدكتور ماكدونالدز فرايزر بح�ضور �سعادة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ،و�سعادة وكيل
اجلامعة للتطوير الدكتور زهري بن عبداهلل دمنهوري ،و�سعادة عميد كلية طب
الأ�سنان الدكتور عبدالغني بن �إبراهيم مرية وامللحق الثقايف بربيطانيا الدكتور
غازي بن عبدالواحد املكي .
هذا وقد �أكد معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب �أن هذه
االتفاقية هي الأوىل من نوعها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�شرق الأو�سط حيث
يقرتن ا�سم جامعة امل�ؤ�س�س يف برنامج دكتوراه م�شرتك مع جامعة كنجز كولدج
العريقة التي مت ت�صنيفها م�ؤخر ًا يف املرتبة احلادية والع�شرين على م�ستوى جامعات
العامل بح�سب ت�صنيف  QSالعاملي ،و�أ�ضاف معاليه �أن اجلامعة حتر�ص دائم ًا
على تعزيز وتفعيل التعاون املثمر مع اجلامعات العاملية العريقة لدفع عجلة التطور
وال�سبق يف خمتلف املجاالت العلمية مبا يحقق ر�ؤى وتوجيهات حكومتنا الر�شيدة
حفظها اهلل ،الرامية �إىل الو�صول باجلامعات ال�سعودية �إىل م�صاف اجلامعات
العاملية و�إثراء املعرفة العلمية والبحثية .وقد �أعرب معاليه عن �شكره وتقديره ملعايل
وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد العنقري لدعمه الدائم جلامعة
امللك عبد العزيز للرقي مب�ستوى التعليم العايل يف بالدنا املباركة.
من جهته �أو��ض��ح �سعادة عميد كلية طب الأ�سنان الدكتور عبدالغني م�يرة �أن
االتفاقية تت�ضمن �أول برنامج دكتوراه م�شرتك يف جمال طب الأ�سنان بني كلية طب
الأ�سنان باجلامعة وجامعة كنجز كولدج ال�شهريه بحيث يح�صل الطالب امللتحقني
بهذا الربنامج على درجة الدكتوراه امل�شرتكة من اجلامعتني .و�سيتم قبول خم�سة
طالب درا�سات عليا �سنويا لاللتحاق بهذا الربنامج والذي يبلغ مدته � 4سنوات
ويتم عمل بحث الدكتوراه بن�سبة  % 90يف كلية طب الأ�سنان و %10يف جامعة
كنجز كولدج ،ويتم تعيني م�شرفني على كل طالب يكون احدهما من جامعة امللك
عبدالعزيز والآخر من جامعة كنجز كولدج يجتمعون مره كل ثالثة �أ�شهر ل�ضمان
املتابعة الدقيقة للبحث و�سري الطالب وحل العوائق �إن وجدت ،كما �سيتم رفع تقرير
دوري عن �سري كل طالب وحالة البحث ل�سعادة وكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث
العلمي .كما �أو�ضح �سعادته �أن من متطلبات الربنامج ن�شر ثالث �أوراق يف جمالت
علمية حمكمة وم�صنفة من هيئة  ISIلكل طالب .و�أعرب �سعادته عن عميق �شكره
ملعايل مدير اجلامعة على ت�شجيعه لهذه االتفاقيات التي لها الأثر الكبري يف تطوير
برامج الدرا�سات العليا باجلامعة ونقل اخلربات والتعاون البحثي مع اجلامعات
العريقة وعلى دعمه الدائم الالحمدود لكلية طب الأ�سنان ،كما �أعرب عن �شكره
وتقديره ل�سعادة وكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن
اليوبي على توجيهه ومتابعته الدائمة مما كان له كبري الأثر يف حتويل هذه االتفاقية
من حلم �إىل حقيقة موجه ًا �شكره �أي�ض ًا لأ�صحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة على
دعمهم الدائم للكلية.

حتت �شعار �( :أطباء الأ�سنان يحاربون التبغ)

اجلامعة تختتم فعاليات برنامج مكافحة التبغ يف مدار�س التعليم العام بجدة

نظمت اجلامعة احلفل اخلتامي لربنامج مكافحة التبغ بني مدار�س التعليم العام
يف جدة الذي ح�ضره وكيل اجلامعة للتطوير نيابة عن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب بعنوان «�أطباء الأ�سنان يحاربون التبغ « والذي �أقيم
اليوم مبركز امللك فهد للبحوث الطبية باجلامعة.
هذا وقد �أ�شاد �سعادة وكيل اجلامعة للتطوير الدكتور زهري بن عبداهلل دمنهوري
باجلهود التي تبذلها كلية طب الأ�سنان باجلامعة يف دعم الربامج العلمية التي تالم�س
حاجات املجتمع وت�صب يف �صالح بيئيا واجتماعيا و�صحيا وذلك من خالل تطبيق
مبد�أ �أن الدور احلقيقي للأبحاث العلمية ال يتوقف بنهاية البحث وتقدميه للجهات
الأكادميية بل بتحويل معطياته ونتائجه �إىل برامج تطبيقية مت اال�ستفادة منه مبا�شرة.

و�شدد �سعادته على �أهمية احلد من انت�شار ظاهرة التبغ بني الطالب والطالبات
و�أثرها على اجلانب ال�صحي وال�سلوكي والأخالقي ف�ضال عن ارتباطها الوثيق مب�شكلة
املخدرات و�أ�ضرارها..

كما �شهد احلفل عر�ضا لفيلم وثائقي عن التبغ بالإ�ضافة �إىل تكرمي امل�شاركني
وامل�شاركات يف الربنامج.
من جهتها �أ�شارت رئي�سة فريق البحث الدكتورة دانية العقيلي �أن اجلهود اجلماعية
املنظمة التي تبذل من خالل الإطار التنظيمي ل�صحة املجتمع تهدف �إىل الوقاية من
املر�ض وتعزيز ال�صحة  ،م�شرية �إىل �أن الإعداد لهذا الربنامج بد�أ يف عام 2008م
وكانت مهمته الرئي�سية الأوىل ل�صحة املجتمع وهي تقييم حجم امل�شكالت يف املجتمع

وذلك بدرا�سة مدى انت�شار ظاهرة ا�ستخدام التبغ بني طالب وطالبات املدار�س بجدة
وفهم �أ�سباب تعاطيه و�أ�سباب التوقف عنه.

و�أ�ضافت �أنه بناء على هذه الدرا�سات مت االنتقال يف عام 2010م �إىل املهمة الرئي�سية
الثانية حل�صة املجتمع وهي و�ضع ال�سيا�سات وذلك عن طريق ت�صميم برنامج وقائي
يهدف �إىل ا�ستخدام التبغ من قبل الطالب والطالبات مبدار�س التعليم العام ويتكون
هذا الربنامج من خم�سة عنا�صر وهي منهج من  10درو�س و�أفالم تثقيفية م�صاحبة
للدرو�س وكتيب عن التبغ للطالب ور�سائل �إخبارية للوالدين وحملة �إعالمية تكونت من
برنامج توعوي بالإذاعة املدر�سية وم�سابقة لأجمل ر�سمه تعبريية �ضد التبغ .
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ال�سبـــت 1432/07/02هـ

كر�سي الأمري خالد الفي�صل لت�أ�صيل
منهج االعتدال ال�سعودي يقدم
حما�ضرة بعنوان  :دور املر�أة يف ن�شر
ثقافة االعتدال
�أق ��ام كر�سي الأم�ي�ر خ��ال��د الفي�صل
لت�أ�صيل منهج االع �ت��دال ال�سعودي
حم��ا� �ض��رة ب �ع �ن��وان « دور امل � ��ر�أة يف
ن�شر ثقافة االع �ت��دال « مبركز امللك
فهد للبحوث الطبية بجامعة امللك
عبدالعزيز بح�ضور وك�ي��ل اجلامعة
ل�ل�أع�م��ال والإب � ��داع امل �ع��ريف الدكتور
�أحمد بن حامد نقادي.
وت��أت��ي املحا�ضرة التي ح�ضرها عدد
م��ن م�ن���س��وب��ي وم�ن���س��وب��ات اجل��ام�ع��ة
وعدد من املفكرين واملهتمني بت�أ�صيل
م�ن�ه��ج االع� �ت���دال ال �� �س �ع��ودي �ضمن
�سل�سلة املحا�ضرات العلمية للكر�سي
التي تهدف �إىل ن�شر ثقافة االعتدال
يف املجتمع ال�سعودي وبيان ال�صورة
ال�صحيحة ملنهج االعتدال ال�سعودي يف
خمتلف اجلوانب.

الإع �ل�ام امل�ت��اح��ة وامل���ؤث��رة يف الفكر
املجتمعي.
وذكرت ال�صبان �أن هناك العديد من
الإ�شكاالت التي تواجه املر�أة يف عملية
ن���ش��ر ث �ق��اف��ة االع� �ت ��دال يف حميطها
االجتماعي منها عدم الوعي من قبل
املر�أة بحقوقها وواجباتها �إ�ضافة �إىل
التهمي�ش املجتمعي لدور املر�أة يف هذا
ال�صدد.
وطرحت ال�صبان بع�ض ًا من احللول
املقرتحة لدعم دور املر�أة الريادي يف
املجتمع من �أج��ل ن�شر ثقافة معتدلة
بني �أف��راده وفئاته املختلفة ومن ذلك
التوجه نحو الت�أهيل اجليد للمر�أة التي
ه��ي ج��زء مهم وف��اع��ل يف �أمتنا ف ��إذا
قويت وتعلمت ون��ال��ت حقوقها كاملة
ا�ستطاعت �أن ت�سهم بفاعلية يف بناء
املجتمع وا�ستقراره م�ؤكدة على تدعيم
املر�أة وجهودها يف هذا ال�سبيل وال�سعي
�إىل تفعيل دوره��ا بتوفري كل الو�سائل
املمكنة يف هذا الأمر.

وبد�أت املحا�ضرة التي �ألقتها الدكتورة
خديجة بنت عبداهلل �سرور ال�صبان
بتو�ضيح معنى االع �ت��دال ال ��ذي يعد
ج��زءا �أ�صيال م��ن الثقافة وال�سلوك
الإن�ساين املجتمعي ودور املر�أة يف ن�شر
ثقافة االعتدال نظر ًا لأهمية دورها يف
بناء املجتمعات وتوجيهها ب�شكل �سليم.
وذكرت �أن هناك �شروط ًا لقيام املر�أة
بدورها الكامل يف ن�شر ثقافة االعتدال
يف امل�ج�ت�م��ع وه ��ي ال��وع��ي وال �ت ��أه �ي��ل
وال�ت��دع�ي��م �إىل ج��ان��ب �أرك��ان��ا مهمة
يجب توافرها يف عملية ن�شر االعتدال
تتمثل يف �إدراك امل ��ر�أة لأدواره� ��ا يف
�شتى امل �ج��االت الأ� �س��ري��ة والتعليمية
والتثقيفية.

بعدها ا�ستعر�ضت ال�صبان عدة مناذج
م��ن ح�ضارتنا الإ��س�لام�ي��ة والعربية
وكيف ا�ستطاعت هذه النماذج امل�ضيئة
�أن تكون م�ؤثرة يف جمتمعاتها ب�شكل
�إيجابي وقد تركزت هذه النماذج حول
�صورة �إدراك املر�أة حلقوقها  ,و�صورة
املر�أة يف الرتبية املتوازنة  ،و�صورتها يف
التعامل املتوازن املعتدل.

و�أ�ضافت �أن نوعية الآليات امل�ستخدمة
يف ن�شر ثقافة االع �ت��دال مهمة  ،فال
ب��د �أن ت�ك��ون فاعلة يف ه��ذا اجلانب
من �أهمها اال�ستخدام البناء لو�سائل

واخ�ت�ت�م��ت امل�ح��ا��ض��رة مبجموعة من
املداخالت القيمة من �شطر الطالب
و�شطر الطالبات التي �أث ��رت اللقاء
و�أك�سبتها بعد ًا ثقافي ًا وفكري ًا مميزا.

م�سابقة الختيار ا�سم م�شروع �إدارة
وتخطيط موارد اجلامعة
وجه �سعادة وكيل اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن عبد اهلل املزروع بعمل م�سابقة
ي�شرتك فيها من�سوبو ومن�سوبات اجلامعة وذل��ك الختيار ا�سم مل�شروع نظام �إدارة
وتخطيط موار اجلامعة .
وبني الدكتور عدنان البار امل�شرف العام على الإدارة االلكرتونية باجلامعة �أن اجلامعة
حتر�ص على امل�سارعة يف تطبيق مبادرة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز للحكومة االلكرتونية من خالل العمل على تطبيق �أنظمة �إدارة وتخطيط
موارد اجلامعة وعلى مراحل وخطوات متتابعة لتتواكب مع ت�سارع تكنولوجيا املعلومات
والتقنية يف اجلامعات املحلية والعاملية .
وبني �سعادته �أن من الأه��داف املن�شودة بناء نظام متكامل و�شامل بقاعدة بيانات
مركزية بعيد ًا عن التكرار مع �سرعة الو�صول �إليها ،بالإ�ضافة �إىل القدرة على تب�سيط
�إجراءات �سري العمل املختلفة وت�سهيل م�شاركة البيانات من خمتلف الإدارات والأق�سام
�إلكرتونيا باجلامعة .
و�أو�ضح الدكتور البار �أن امل�سابقة �ستبد�أ با�ستقبال امل�شاركات ابتداء من يوم الثالثاء
املوافق 1432/6/21ه �ـ وحتى يوم الثالثاء 1432/6/28ه �ـ على الرابط االلكرتوين
التايل)27=http://www.kau.edu.sa/esurvey.aspx?sid( :
و�أ�شار �إىل �أنه يجب مراعاة م�ضمون اال�سم املقرتح يف الأفكار التالية  (:توجه اجلامعة
نحو التعامالت االلكرتونية ال�شاملة ،.م�ضمون �شعار جامعة بال ورق� ، -سرعة �إجناز
املعامالت ،زيادة الكفاءة الإدارية يف العمل و القدرة على اتخاذ القرارات ال�صائبة
يف �أ�سرع وقت .

املـــوافــق 2011/06/04م

�أخ�������ب�������ار

خالل احلفل اخلتامي ال�سنوي لكلية االقت�صاد والإدارة

ً
ً
أك��ادمي��ي��ا
ب��رن��اجم��ا �
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة يعلن اع��ت��م��اد 66
�أعلن معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب خالل احلفل اخلتامي
ال�سنوي لكلية االقت�صاد والإدارة ،عن و�صول اجلامعة
لـ 66اعتماد ًا �أكادميي ًا ،متجاوزة بذلك جميع جامعات
منطقة ال�شرق الأو� �س��ط و�أ��ش��ار معاليه �إىل �أن��ه من
املتوقع �أن حت�صل اجلامعة خالل الفرتة املقبلة على
مزيد من االعتمادات التي �ستعزز م�سريتها التطويرية.
وق � ��د � �ش �ه��د احل� �ف ��ل ال� � ��ذي ن��ظ��م ي � ��وم اخل �م �ي ����س
1432/6/16ه � �ـ بفندق ج��دة انرتكونتيننتال تكرمي
�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين ح�صلوا على ترقيات
وج��وائ��ز علمية ،ومم��ن انتهت ف�ترة تكليفهم مبهام
�إدارية �أو ممن بلغوا �سن التقاعد بالإ�ضافة �إىل تكرمي
املتميزين يف جم��االت التطوير واالعتماد الأكادميي
ف�ض ًال عن خريجي الدفعات ال�سابقة والذين يحتلون
منا�صب �أكادميية رفيعة بالدولة ،وقد بلغ عدد املكرمني
� 96شخ�صية من داخل اململكة وخارجها.
ويف هذا الإط��ار �أو�ضح عميد كلية االقت�صاد والإدارة
الدكتور ح�سام بن عبداملح�سن العنقري �أن الكلية
��ش�ه��دت ه��ذا ال �ع��ام ال�ع��دي��د م��ن الإجن� � ��ازات ،منها
احل�صول على �شهادة االع�ت�م��اد الأك��ادمي��ي ال��دويل
لربامج الدرا�سات العليا يف �إدارة الأعمال من هيئة
 AMBAوا�ستحداث برنامج بكالوريو�س الأعمال،
الذي يقدم ولأول مرة يف تاريخ الكلية باللغة الإجنليزية،
ومت من خالله ا�ستقطاب كفاءات متميزة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س من خمتلف اجلامعات العاملية ،حيث
يتم تطبيق برامج التبادل الطالبي مع جامعات عاملية،
كما مت ابتعاث  31طالب ًا للدرا�سة يف جامعة �أدن�برة
الربيطانية .ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ا�ستحداث ثالثة
�أق�سام علمية جديدة هي (الت�سويق ،التمويل ،و�إدارة
امل��وارد الب�شرية) �إ�ضافة �إىل برناجمني �ضمن برامج
املاج�ستري التنفيذية هما :برنامج ماج�ستري الإدارة
العامة ،وبرنامج ماج�ستري ال�سيا�سة العامة «علوم
�سيا�سية» ،كما مت تنظيم ثمانية لقاءات علمية ،ولقاءين
�ضمن برنامج على ط��اول��ة احل ��وار الأك��ادمي��ي جمع
الأول عددًا من ال�سفراء والقنا�صل ،وكان مو�ضوعه «
انعكا�سات مبادرة خ��ادم احلرمني ال�شريفني حلوار
الأديان» ،والثاين «�أهداف االحرتاف الريا�ضي» و�شارك
فيه �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فهد بن عبداهلل �آل
�سعود ،فيما ح�ضره ك�ضيف �شرف �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد العبداهلل الفي�صل .ومت كذلك تنظيم ندوة
علمية بعنوان «العالقة مع الآخر :اال�ست�شراف اجلديد
والأ�صوليات يف الغرب»� ،ضمن تنظيم الكلية لفعاليات
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة (اجلنادرية ،)26
و�أق�ي��م معر�ض م�صاحب لهذه املنا�سبة حتت عنوان
«مملكة الإن�سانية وملك ال�سالم» ،ف�ض ًال عن م�شاركة
الكلية ك�شريك معريف يف منتدى جدة االقت�صادي.
وتوجت هذه الإجنازات ب�صدور موافقة خادم احلرمني
ال�شريفني على �إقامة ورعاية امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية
االقت�صاد والإدارة حول «االقت�صاد الوطني :التحديات
والطموحات» خالل �شهر مايو 2012م ،وكذلك �إقامة
فعاليات امل�ساء الثقايف.
و�أ�ضاف �سعادته وعلى جانب الن�شاطات الال�صفية،
نظمت الكلية فعاليات يوم الطالب و�أ�سبوع التوجيه
املهني وفعاليات يوم املهنة والعديد من الندوات التي
نظمتها الأندية العلمية الطالبية والعديد من الرحالت
على م�ستوى اللجان االجتماعية والثقافية والريا�ضية
وجلنة التوعية الإ�سالمية ،وح�صل الطالب عبداهلل بن
ي�سلم باعلي على لقب جنم الكلية .و�أكد حر�ص الكلية
على تكرمي بع�ض من�سوبيها من �أكادمييني و�إداري�ين
وفنيني والطالب ،بالإ�ضافة �إىل تكرمي من �شاركوا يف
اللقاءات العلمية ولقاء على طاولة احلوار الأكادميي.
وعقب كلمة عميد كلية االقت�صاد والإدارة ،كرم معايل
مدير اجلامعة من�سوبي الكلية لهذا العام ،حيث كان
التكرمي على النحو التايل:

�ساب ًعا امل�شاركون واملنظمون لربناجمي
اللقاء العلمي ال�شهري ولقاء على طاولة
احلوار الأكادميي:

التميز يف جمال البحث العلمي:د .فران�شي�سكا
ماريوتي ،د� .سوزان بنت حممد القر�شي ،د .عبداهلل
علي �آل مزهر ،د .العربي احمد العربي باحلاج ،د.

د .مدين بن عبدالقادر عالقي ،د .طلعت بن عبدالوهاب
�سندي ،د .حامد بن حممد ال��دوع��ان ،د .ع�صام بن
حممد حاب�س ،د� .سيد بن فتحي اخل��ويل ،د� .سعود
بن حممد العتيبي ،ال�سفري د .عبدالعزيز بن حممد

�أو ًال� :أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين:

حممد عبدال�شكور ميني ،د .حممد تنوير عبداهلل
ج��ان -.التميز يف خدمة املجتمع :د� .إبراهيم بن
�صالح �أبوالعال.
 ع�ضو هيئة التدري�س املثايل :د .يا�سني بن عمر �شعبان -املحا�ضر املثايل :زهري بن حمدان علي حمدان

ثان ًيا� :أع�ضاء هيئة التدري�س املرتقيني:
د� .صالح بن عبدالرحمن ال�سعد ،د .زي��اد بن �أحمد
القر�شي ،د.خالد بن نايف الهبا�س ،د .نايف بن �صالح
غ�م��ري ،د.ي�ح�ي��ى ب��ن حممد حم�ب��وب ،د�� .ص��ادق بن
عبداحلميد مالكي.

ثال ًثا �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين
انتهت فرتة منا�صبهم الإدارية:

د .زينب بنت �سعد قباين ،د .نايف بن �سلطان ال�شريف.

راب ًعا� :أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني
املتقاعدين:

د� .صادق بن �سعيد حمرو�س ،د� .أ�سامة بن �إبراهيم
ف�لايل ،حممد بن �أحمد الف�ضلي ،وع��واد بن معو�ض
العروي.

خام�سا يف جمال االعتماد الأكادميي:
ً

د� .سليمان بن عبدالرحمن �آل ال�شيخ ،د .توفيق بن
عبداملح�سن اخليال ،د� .أمين بن �صالح فا�ضل ،د .زينب
بنت عبدالرحمن ال�سحيمي ،د .حممد بن �إبراهيم
احلبيب ،د.نا�صر بن عقيل كد�سه ،د .خالد بن من�صور
ال�شعيبي ،د .جمال بن عبداهلل اخلطيب ،د� .إقبال بنت
�سعد ال�صالح ،د .نادية بنت عواد عبدالغفار ،د .عائ�شه
بنت �أحمد احل�سيني.

�ساد�سا اجلهود املتميزة يف خدمة الكلية:
ً
د .حممد بن ح�سن القحطاين� ،أمي��ن بن عبدالقادر
كمال ،فاطمه بنت حممد كمال ،عبدالعزيز بن راجح
ال�شريف.

ترك�ستاين ،د .وليد بن نايف ال�سديري ،د .عبداهلل
بن حممد العطا�س ،ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن
العثيم ،ال�شيخ را�شد بن حممد الهزاع ،د .عمر بن زيان
ال�شرقي ،د .ه�شام بن حممد ملياين ،د .ح�سني بن
حممد برعي ،د .عبداحلميد بن �أحمد دياب ،د .خالد
بن عبدالرحيم ميمني ،د .طارق بن حممد خزندار،
زياد بن ب�سام الب�سام ،د .متعب بن عاي�ش البقمي ،د.
خالد بن عبدالعزيز اجلميح ،املهند�س �سهيل بن حممد
الأملعي ،د .طالل بن �إبراهيم �سجيني ،عبدالقادر بن
عبداهلل با�صفار� ،أحمد بن معتق ال�صيدالين ،ال�سفري
حممد بن �أحمد طيب ،القن�صل الفل�سطيني ،د .عماد
�شعث ،القن�صل اجل��زائ��ري �صالح عطية ،القن�صل
الرو�سي �سريجي كوزنيتوف� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ال�ع�ب��داهلل الفي�صل� ،صاحب ال�سمو
الأمري في�صل بن فهد بن عبداهلل �آل �سعود ،طارق بن
عبدالرحمن الكيال ،عبدالعزيز بن حممد العنقري ،د.
خالد بن حممد املرزوقي ،وحممد النوي�صر.

ثام ًنا امل�شاركون يف الإع��داد للأن�شطة
والفعاليات العلمية بالكلية:

د .نائل حممد املومني ،نزار بن حممد جميل قطب،
د.عبدالر�شيد بن عبدالعزيز حافظ ،د .عاطف بن
عبداهلل ن�صيف� ،سامل بن ح�سني الكلي ،د .فهد بن
ح�سن �آل عقران ،د .عبدالعزيز بن عثمان بن �صقر،
د .عدنان بن عبدالفتاح �صويف ،العميد د.خالد بن علي
ال�شهيب ،املهند�س عبدالر�ؤوف بن عبداهلل �سيت.

تا�س ًعا الإداريون والفنيون املميزون:

ح��ازم بن �سعيد بوق�س ،علي بن جنيد عطية ،عي�سى
بن حممد العمري ،ب��در بن غ��ازي امل��رزوق��ي ،ح�سام
بن علي ال�سعيدي� ،أحمد بن يحي ف�لاح ،عبدالرزاق
بن علي عطية ،عبداهلل البلو�شي ،عبداهلل بن حممد
احل�ضرمي� ،إبراهيم بن ح�سني احلربي ،عبدالعزيز
بن حممد فريق ،عبداهلل بن �صالح الغامدي� ،صالح
بن عبداهلل العمري ،عي�سى بن يحي ق�صادي ،فهد
بن مو�سى ال��زه��راين ،عبداهلل بن حممد الغامدي،
عبدالر�شيد عبدالفتاح ج��ان ،عبدالعزيز بن عو�ض
القحطاين ،حممد بن هادي عالمي.

عا�شرا طالب الكلية املتميزون:
ً

طالب الدرا�سات العليا العقيد �سعد بن �أحمد الغامدي،
وجنم الكلية الطالب عبداهلل بن ي�سلم باعلي
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مركز الأمري نايف بن عبد العزيز للبحوث االجتماعية والإن�سانية

توظيف البحث العلمي خلدمة الق�ضايا الإن�سانية ومعاجلة امل�شكالت االجتماعية

 ،وال�ه�ج��رة ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ،وم�ع��دالت
الإ�صابة باملر�ض ،والقوى العاملة يف حركتها
 ،وال �ت �غ�يرات ال �ت��ي حت ��دث ب�سبب امل�ت�غ�يرات
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سياحية.

نبذة عن املركز:
ت�ؤدي العلوم الإن�سانية واالجتماعية دو ًرا جوهر ًّيا
يف ب�ن��اء الإن �� �س��ان ف�ك��ر ًّي��ا وثقاف ًّيا واجتماع ًّيا
ونف�س ًّيا  ،كما ت�سهم يف فهم املجتمع بخ�صائ�صه
وق�ضاياه ،وتر�صد ظ��واه��ره اجل��دي��دة ،وحتلل
امل�شكالت التي يعاين منها ،وال�صعوبات التي
يواجهها؛ وتعمل على �إيجاد احللول الناجعة لها.
�إن جمتمعنا ال�سعودي يعاين  -مثله مثل غريه من
املجتمعات الإن�سانية املعا�صرة  -من امل�شكالت
االجتماعية والق�ضايا الإن�سانية ،ك��الإره��اب ،
واملخدرات ،و�أن��واع ال�سلوك الإجرامي املختلفة
التي ت�ؤثر ب�شكل كبري يف حركة رق��ي املجتمع
وتقدم عجلة االزده��ار فيه ،وقد �ألقت النتائج
ال�سلبية ل�ه��ذه امل�شكالت والق�ضايا بظاللها
على كثري من فئات املجتمع ال�سعودي ،والم�ست
�شرائح متعددة منه ،فلم يكن الفرد يف جمتمعنا
هو الوحيد الذي يكتوي بنريان �آثارها ال�سلبية ،
بل �إن املجتمع بكافة �أطيافه جترع مرارة عواقبها
الوخيمة ،وقا�سى كث ًّريا من تبعاتها.

وحدة الرتجمة:

مـــن �أهــداف املـــركـــز ر�صـــد القـ�ضـــايـــا واملعــوقـــات احليــويــة فـــي
جمـــاالت العلـــوم الإن�ســـانيـــة واالجتمـــاعيـــة ودرا�ستهـــا
املركــز يقــدم ا�ست�شــارات اجتماعيــة ونف�سيــة للأ�ســر وامل�ؤ�سـ�ســات
التعليميــة وم�ؤ�س�ســات الرعايــة االجتماعيــة وامل�ؤ�س�ســات الأمنيــة

من هنا ب��رزت احلاجة �إىل �إن�شاء مركز متيز
للبحوث يهتم باملجاالت الإن�سانية واالجتماعية،
حت��ت م�سمى (م��رك��ز ال �ب �ح��وث االج�ت�م��اع�ي��ة
والإن�سانية) ،ول��ن يكون ه��ذا املركز يف مكان
�أف�ضل من م�ؤ�س�سة �أكادميية عريقة مثل جامعة
امللك عبد العزيز ،وداخل كلية مثل كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية حيث تتوفر ،الطاقات العلمية
وال �ك �ف��اءات الأك��ادمي �ي��ة املتخ�ص�صة يف علم
االجتماع  ،والإع�لام  ،وعلم النف�س  ،والتاريخ،
واجلغرافيا  ،وفوق كل هذا الدرا�سات الإ�سالمية
 ،وعلوم اللغة العربية ،واللغات الأوربية.

وحدة الإمناء اللغوي:

الر�ؤية :
ال�ت�م�ي��ز امل��رج �ع��ي يف ال �ت �ع��ام��ل م��ع الق�ضايا
االجتماعية والإن���س��ان�ي��ة ،وف��ق �أ��س����س علمية؛
حلماية الفرد وتنميته ،و�سالمة املجتمع وتقدمه.

ر�سالة املركز:
توظيف البحث العلمي يف معاجلة امل�شكالت
االجتماعية وخدمة الق�ضايا الإن�سانية يف اململكة
العربية ال�سعودية.

�أهداف املركز:

 -1تقدمي كافة اخلدمات العلمية من بحوث
ودرا�سات وا�ست�شارات يف املجاالت الإن�سانية
واالجتماعية  ،لتحقيق نه�ضة علمية بحثية
�شاملة  ،تغطي ق�ضايا الأ�سرة ال�سعودية ،
واملخدرات  ،وال�شباب  ،واملواطنة ،والثقافة
 ،والهوية  ،واملوهبة  ،والإب��داع  ،وال�سلوك
الإجرامي  ،واالجتاهات  ،والر�أي العام.
   .2الإ�سهام يف تقدمي حلول عملية مدرو�سة
ملعاجلة امل�شكالت االجتماعية واحل��د من
انت�شارها.
 .3ر�صد الق�ضايا واملعوقات احليوية يف جماالت
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ودرا�ستها
؛ل��و� �ض��ع ال�ن�ت��ائ��ج وال �ت��و� �ص �ي��ات واحل �ل��ول
حتت ت�صرف جميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
واجلامعات باململكة.
 .4ال�ق�ي��ام ب��درا� �س��ات علمية ميدانية ،حت��دد
واقع الظواهر االجتماعية وحقائقها التي
يعاي�شها املجتمع ال�سعودي  ،و�إعطاء �صورة
وا�ضحة عنها.
   .5التقييم العلمي املنهجي جلهود احلد من
تف�شي الظواهر االجتماعية ال�سلبية.
   .6الوعي بالثقافة الوطنية واالجتماعية بني
�شرائح املجتمع املختلفة.
�   .7إعداد وتطوير برامج ت�أهيل االخت�صا�صيني

� أ�صبح العامل العربي يف القرن الواحد والع�شرين
يف حاجة ما�سة �أكرث من ذي قبل �إىل نقل املعرفة
 ،وتبادل اخل�ب�رات  ،وال�ت�ع� ُّرف على الآخ ��ر ،
وتعريف الآخر بالذات العربية خا�صة ال�سعودية
منها ،وم��دى م�ساهمة ه��ذه ال��ذات يف �صياغة
عالقة تبادلية متوازنة بني ال�شعوب ،ولقد �سبق
ع��دد م��ن الأع�ل�ام على امل�ستوى ال�سيا�سي ،و
العلمي ،و الثقايف �إىل �إعطاء هذا الأمر كث ًريا من
االهتمام ،فموافقة خادم احلرمني ال�شريفني -
حفظه اهلل  -على �إن�شاء جائزة با�سمه يف جمال
الرتجمة خري برهان على ذلك  ،وغري ذلك من
املبادرات و اجلهود التي تنبئ  -بوعي متوا�صل
 ب�أهمية الرتجمة والتعريب،ويف هذا النطاق�سوف حتاول هذه الوحدة الإ�سهام يف تطوير هذا
املجال من املعرفة من خالل ال�سعي �إىل حتقيق
ع��دد من الأه ��داف التي تتنا�سب مع توجهها،
والتي نوجزها فيما يلي.

يف املجاالت االجتماعية والإن�سانية.
� .8إع��داد الأدل��ة العلمية لإر�شاد فئات املجتمع
املختلفة ح��ول كيفية التعامل الأم �ث��ل مع
الظواهر االجتماعية ال�سلبية  ،والوقاية من
�آثارها اخلطرة.
 .9تقدمي اال�ست�شارات االجتماعية والنف�سية
للأ�سر وامل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية وامل�ؤ�س�سات الأمنية.
�   .10إع��داد درا��س��ات علمية دقيقة ت�ست�شرف
ما ي�ستجد من م�شكالت يف املجتمع  ،تعوق
حركة تقدمه وازدهاره.
   .11تكوين عالقات تعاون بني املركز وم�ؤ�س�سات
حملية وعربية و�أجنبية.
 .12و� �ض��ع ب��رام��ج دي�ن�ي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة نف�سية
�إعالمية ؛ للحد من ن�سب انت�شار الظواهر
االجتماعية ال�سلبية يف جمتمعنا ال�سعودي.

وحدات املركز:
وحدة بحوث م�شكالت ال�شباب:

يف جمال البحث القائم على �أ�س�س علمية.

وحدة بحوث و درا�سات اجلرمية:

وحدة بحوث الأ�سرة:

تهتم بدرا�سة ال�سلوك امل�ضاد للمجتمع  ،وامل�سيء
لأفراده وممتلكاته وعالقاته عرب درا�سات علمية
من �أجل و�صف �أن��واع ال�سلوك امل�ضاد للمجتمع
وقيا�سها وتف�سريها  ،من خالل الأطر النظرية
العلمية  ،م��ع م��راع��اة اخل�صو�صية الثقافية
والدينية للمجتمع  ،ومب��ا يفيد اجل�ه��ات ذات
العالقة يف �ضبط ال�سلوك الإجرامي والتحكم
فيه  ،وتوقع ال�صور امل�ستقبلية املتوقعة يف �ضوء
املتغريات احلالية.

يرا م��ن امل�شكالت التي منبعها الأ��س��رة
�إن ك�ث� ً
ت�ؤثر يف كافة ال�شرائح االجتماعية ؛ ول��ذا ف�إن
هذه الوحدة تهتم بدرا�سة امل�شكالت والق�ضايا
الأ�سرية التي برزت يف الآونة الأخرية  ،وال �سيما
يف ظل عمليات التغري والتحوالت االقت�صادية
الثقافية االجتماعية ال�ت��ي مي��ر بها املجتمع
ال�سعودي  ،ومن تلك امل�شكالت الأ�سرية :العنف
الأ�سري  -الطالق  -العنو�سة  -هروب الفتيات
 غ�لاء املهور  -امل�شكالت النا�شئة عن تعددالزوجات  -العمالة املنـزلية و�آثارها على الأ�سرة
 الف�ضائيات و�أثرها على التن�شئة االجتماعية...وكل ما يتعلق بق�ضايا الأ�سرة.
وحدة املواطنة وامل�س�ؤولية االجتماعية:
تُعنى بالأبحاث املتعلقة بن�شر ثقافة املواطنة ،
وروح امل�سئولية االجتماعية ؛ لزيادة التما�سك
االجتماعي  ،واحلفاظ على ممتلكات املجتمع
ومكت�سباته احل�ضارية.

هي وحدة ترتكز على درا�سة امل�شكالت وبحثها،
ور�صد التحديات والعقبات الأ�سرية واالجتماعية
والتعليمية واملهنية واخ�ت�لاالت خُاللق و�أوق��ات
ال �ف��راغ ال�ت��ي ت��واج��ه امل��راه�ق�ين وال���ش�ب��اب من
اجلن�سني  ،وط��رق التوجيه والإر���ش��اد لهم ،
وتعليمهم امل �ه��ارات االجتماعية املطلوبة يف
املجتمع املعا�صر.

تُعنى بالأبحاث املتعلقة بثقافة املجتمع وهويته
يف �سبيل تعريف الأجيال النا�شئة بثقافة املجتمع
وت��راث��ه ،واحلفاظ على الهوية والإرث الثقايف
للمجتمع .

وحدة بحوث املخدرات:

وحدة بحوث املوهبة والإبداع:

هي وحدة لها دور الريادة والتميز يف درا�سات
ال��وق��اي��ة م��ن امل��خ��درات وب��راجم �ه��ا؛ ملواجهة
م�شكالت التعاطي والإدم��ان والرتويج لها  ،من
خالل توظيف الإمكانات والطاقات الأكادميية

تهتم ب�إجراء البحوث والدرا�سات عن املوهوبني
واملبدعني  ،و�سبل الك�شف عنهم ورعايتهم،
مع الرتكيز على العوامل التي ت�ؤثر على تباين
املوهبة والإبداع منذ الطفولة.

وحدة الثقافة والهوية:

وحدة بحوث االجتاهات والر�أي العام:
تهتم بقيا�س اجتاهات اجلمهور والر�أي العام
حول الق�ضايا االجتماعية ذات الأهمية ؛ ملعرفة
نب�ض ال�شارع ال�سعودي فيما يتعلق باملو�ضوعات
املختلفة التي يود متخذ القرار معرفتها.
وحدة درا�سات املر�أة:
تهتم برفع م�ستوى الوعي العام  ،ووعي اجلهات
ذات العالقة بواقع املر�أة وق�ضاياها يف املجتمع
ال�سعودي وتنطلق الوحدة عرب �إجراء الدرا�سات
وال �ب �ح��وث وتنظيم ال��ن��دوات وور����ش ال�ع�م��ل ؛
لالرتقاء مبكانة امل��ر�أة ال�سعودية  ،التي يعدها
املجتمع �ضرورة وطنية ل�ضمان تعبئة كل موارد
املجتمع ومت �ك�ين ك��ل ع�ن��ا��ص��ره م��ن امل�شاركة
بفعالية يف مواجهة التحديات التي تطرحها
التحوالت العاملية الراهنة.
وح����دة درا����س���ة ال�����س��ك��ان والتخطيط
االجتماعي:
ت��رك��ز ع�ل��ى ال��درا� �س��ات ال��دمي��وغ��راف�ي��ة ؛ من
حيث منو وتركيب ال�سكان يف املجتمع ،ودرا�سة
الرتكيب الهرمي لل�سكان ،املواليد والوفيات

ي�ع�تري ال�ضعف ال�ل�غ��وي ال�ع��دي��د م��ن اجلهات
الأكادميية واملراكز الإداري��ة� ،سواء �أك��ان ذلك
يف �صيغهم املكتوبة �أم يف مواقعهم الإلكرتونية
املن�شورة �أو يف قدراتهم على الإل�ق��اء ،كما �أن
هذا ال�ضعف اللغوي ُيلقي بظالله على جمموعة
كبرية من الأكادمييني والإداريني والطالب ،ف�إن
�سلموا من بع�ض الأخطاء الإمالئية ،مل ي�سلموا
م��ن رك��اك��ة ال�صياغة الأ�سلوبية ،و�إن �صادف
توفيقهم يف كتابة تقرير �أو �إع��داد مذكرة �أو
القيام بدرا�سة مل يحالفهم احلظ يف الكثري من
الأمور امل�ستجدة الأخرى .
    وتهدف هذه الوحدة �إىل الإ�سهام ب�شكل فاعل
يف عملية الدعم والإمناء اللغوي داخل اجلامعة
وخارجها؛ وذل��ك مبعاجلة الق�ضايا اللغوية ،
وت�ساعد على تنمية القدرات واملهارات اللغوية
ل��دى من�سوبي اجل��ام�ع��ة وجمتمعنا ال�سعودي
ب�أكمله حتت م�سمى (وحدة الإمناء اللغوي).

�إجنازات املركز:

 -1عقد ب��روت��وك��ول ت�ع��اون م��ع امل��رك��ز القومي
للبحوث االجتماعية واجلنائية بجمهورية
م�صر العربية .
 -2ب�صدد �إج��راء درا�سة حول(ظاهرة العنف
مبحافظة الطائف) بتمويل م��ن املجل�س
املحلي مبحافظة الطائف.
 -3ع�ق��د ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون مع وزارة ال���ش��ؤون
االجتماعية.
 -4عقد اتفاقية تعاون مع جمعية ماجد بن عبد
العزيز للتنمية واخلدمة االجتماعية .
 -5ع �ق��د ات �ف��اق �ي��ة ت��ع��اون م��ع م��رك��ز امل ��ودة
االجتماعية
� -6إج��راء بحوث ممولة مع �أم��ارة منطقة مكة
املكرمة.
 -7اتفاقية تعاون مع �شركة وي دو « « Wedo
لتنمية الوعي العام وحتريك املجتمع.
 -8عقد برتوكول تعاون مع جمعية ب�شائر اخلري
ملكافحة املخدرات بدولة الكويت ال�شقيقة .
 -9البدء يف تنفيذ برنامج الأم�ير م�شعل بن
ماجد بن عبدالعزيز ملكافحة املخدرات.
 -10ات�ف��اق�ي��ة ت �ع��اون م��ع الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور/
�إبراهيم اخلليفي من دولة الكويت ال�شقيقة
للتعاون يف ت�ق��دمي دورات ل��وح��دة بحوث
الأ�سرة يف املركز.
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م�����ش��ارك��ات

جمل�س ال�شورى ي�ستقبل ً
وفدا من طالب جامعة امل�ؤ�س�س
ق��ام وف��د م��ن �أع�ضاء ن��ادي العلوم ال�سيا�سية
باجلامعة بزيارة علمية �إىل مقر جمل�س ال�شورى
مب��دي �ن��ة ال��ري��ا���ض وذل� ��ك يف ج�ل���س��ة املجل�س
االعتيادية �صباح يوم الأح��د 1432/6/26ه ��ـ,
وقد رافق الطالب يف الزيارة عدد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س بالق�سم ,وقد كان يف ا�ستقبال
الوفد لدى و�صولهم مقر املجل�س الأ�ستاذ ر�شيد
بن �إبراهيم ال�شامان و�أع�ضاء العالقات العامة
باملجل�س ,وقد بد�أ اللقاء بتقدمي نبذة تعريفية
عن م�سرية املجل�س منذ �إن�شائه ودوره يف النظام
ال�سيا�سي ال�سعودي وت�أ�صيل م�ب��د�أ ال�شورى
منذ عهد جاللة امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود �إىل الوقت احلا�ضر ثم
بعد ذلك ب��د�أت اجلولة يف �أرج��اء جممع مبنى
ال�شورى ال�سعودي وقاعاته ومت التعرف على
الوظائف الرئي�سية ملرافق املبنى.
وك��ان يف م�ستهله التعرف على مكتبة املجل�س
و��ش��رح ع��ن املكتبة ال�ت��ي ت�ضم � 39أل��ف كتاب

ودوره ��ا يف توفري اخل��دم��ات البحثية لأع�ضاء
املجل�س تال ذلك زي��ارة قاعة الأندل�سية وقاعة
القبة « القاعة الكربى « التي يلقى فيها اخلطاب
ال�سنوي امللكي ,بعد ذلك قام الوفد باالجتماع
ب�أع�ضاء جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية وهم  ,الدكتور
 :ط�لال ب��ن حم�م��ود �ضاحي – رئي�س اللجنة

و الدكتور :عبداهلل بن يحيى بخاري – نائب
رئي�س اللجنة و الدكتور � :صدقة بن يحيى فا�ضل
والدكتور حممد بن �إبراهيم احللوة والدكتور
عبداهلل بن �إبراهيم الع�سكر.

ب�شفافية عالية يف ع��ر���ض م�شكالت املجل�س
و�صالحياته  ,ويف نهاية اللقاء الذي ا�ستمر �أكرث
من �ساعتني مت تقدمي هدايا تذكارية لأع�ضاء
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية .

ودار بني اللجنة �أع�ضاء النادي و�أع�ضاء هيئة
التدري�س حوار �شيق ورائع ومتتع �أع�ضاء اللجنة

وق ��د راف ��ق ال��وف��د ال��دك �ت��ور  :ول �ي��د ب��ن نايف
ال�سديري امل�شرف العام على النادي وم�شرف

اجلامعة حت�صد  20ميدالية يف بطولة �ألعاب القوى للجامعات ال�سعودية
اح �ت �ل��ت اجل��ام �ع��ة امل ��راك ��ز الأوىل يف
مناف�سات بطولة �ألعاب القوى التي �أجريت
باجلامعة وينظمها االحت ��اد الريا�ضي
للجامعات ال�سعودية ،مب�شاركة طالب
اجل��ام�ع��ات وم��ؤ��س���س��ات التعليم العايل
احلكومية والأهلية باململكة  ،واختتمت
مناف�ساتها بتحقيق اجلامعة لـ  20ميدالية
يف م�سابقات بطولة �أل�ع��اب القوى حيث
ح�صد طالب اجلامعة  9ميداليات ذهبية
 4ميداليات ف�ضية و 8ميداليات برونزية.
ويف اليوم الأول ملناف�سات بطولة �ألعاب
ال �ق��وى اجل��ام�ع�ي��ة ح�ق��ق ال�ط��ال��ب �أح�م��د
خ�ضر امل��ول��د م��ن اجلامعة امل��رك��ز الأول
يف م�سابقة 110م/ح فيما جاء يف املركز
ال �ث��اين ال �ط��ال��ب ه���ش��ام ن ��زار وال�ث��ال��ث
الطالب حممد علي من جامعة ج��ازان،
ويف م�سابقة رمي اجللة حقق املركز الأول
عبداهلل �إبراهيم من جامعة جازان املركز
الثاين حممد عبدالعزيز من جامعة �أم
القرى عبدالرحمن العمري من اجلامعة.
وتوا�صلت م�سابقات بطولة �ألعاب القوى
حيث حقق طالب اجلامعة التفوق وح�صل
الطالب طارق احمد العمري يف م�سابقة
5000م وحقق الطالب عبدالعزيز الدان
عبداهلل ،املركز الأول يف م�سابقة 1500م،
وح�صل الطالب يا�سر بالغيث ،على املركز
الأول يف م�سابقة 100م ،يف م�سابقة
400م ،كما حقق ال�ط��ال��ب حممد علي
البي�شي املركز الأول .بينما حققت جامعة
جازان املركز الأول يف م�سابقة 100×4م

تتابع واحتلت جامعة امللك عبد العزيز
املركز الثاين.
ويف اليوم الثاين حقق الطالب عبداهلل
البكر من جامعة امللك �سعود املركز يف
م�سابقة 200م ،وج��اء يف املركز الثاين
ال�ط��ال��ب �أح �م��د اخل�ي�ري م��ن جامعة �أم
القرى ،وج��اء يف املركز الثالث الطالب
مو�سى هو�ساوي من جامعة امل�ؤ�س�س ،ويف
م�سابقة 400م ح��واج��ز ح�صل الطالب
عبده م�سرحي م��ن جامعة ج��ازان على
املركز الأول ،بيما جاء يف املركز الثالث
الطالب �سعيد عبداللطيف م��ن جامعة
امل ��ؤ� �س ����س .ويف م�سابقة 3000م احتل
املركز الأول الطالب ط��ارق العمري من
جامعة امل�ؤ�س�س .ويف م�سابقة 800م جاء

وكذلك �شملت الزيارة العلمية اجلمعية ال�سعودية
للعلوم ال�سيا�سية و املتحف الوطني وع��دد من
املعامل التاريخية البارزة يف مدينة الريا�ض .

بني القراءة والكتابة
عبد اهلل علي الزهري  -ق�سم الإعالم

يف املركز الأول الطالب عبدالعزيز الدان
م��ن اجل��ام�ع��ة ،وامل��رك��ز ال �ث��اين الطالب
خالد هزازي من جامعة جازان ،واملركز
الثالث الطالب �سعيد النور من اجلامعة
 ،ويف م�سابقة ال�ق��ر���ص ج��اء يف املركز
الأول الطالب عبداهلل علوي من جامعة
ج��ازان ،ويف م�سابقة الوثب الثالثي جاء
يف املركز الأول الطالب ري��ان فالته من
اجل��ام�ع��ة ،بينما ج��اء يف امل��رك��ز الثاين
الطالب خالد عفيفي من جامعة جازان،
ويف م�سابقة 400م×  4حققت اجلامعة
املركز الأول بينما جاءت جامعة جازان
يف املركز الثاين ،واحتلت جامعة الباحة
املركز الثالث.

الزيارة  ,الدكتور � :صادق بن عبد احلميد مالكي
 ,والدكتور  :هيثم بن ح�سن لنجاوي  ,و الأ�ستاذ
� :صالح بن حممد احلربي ,

�إن �أهم �س�ؤال يواجه القارئ هو  :ماذا �أقر�أ ؟� ،إذ �أن مو�ضوع
القراءة هو احلقيقة التي �سيتفاعل معها فكر القارئ ب�شتى
التفاعالت من الت�أثر واملتابعة واملحاكاة و�ستكون مو�ضوعات
ال �ق��راءة ه��ي م��ا يخلق الأط��ر الفكرية للقارئ  ،فكما هو
معروف �أن الأمم نتاج ما تكتب ونتاج ما تفكر .وللإجابة
على ه��ذا ال���س��ؤال علينا اخللو�ص �إىل ه��دف رئي�س وهو
احلرية ،حرية القراءة مبعنى ف�سح املجال لل�شاب وال�شابة يف
مقتبل العمر الختيار ما تتجه به معطياتهم ،وهذا ال يعني
بحال ف�سح املجال لقراءة الكتب ذات امل�ضامني املتجاوزة
على الثقافة وال�تراث العربي الإ�سالمي خا�صة يف مراحل
القراءة املبكرة لأنها ت�شكل م��ادة ت�شويهية غام�ضة للبنية
الفكرية الثقافية للقارئ .ولكن االختيار املق�صود به هنا هو
عدم َح ْجر الآخر (= االبن �أو البنت) يف عباءة الو�صي (=
الأب �أو الأ�ستاذ ) وخلق و�صاية فكرية عليه  ،هذا بالطبع
ال يتنافى مع �إ��س��داء الن�صائح للتكوين الهرمي للقراءة،
�أق�صد بذلك الرتتيب التدرجي للكتب يف قراءتها يف �شكل
هرمي فال يقفز القارئ لكتاب �أو منهج علمي قبل �أن ينتهي
مما يجب �أو ُيف�ضل االنتهاء منه ،واالجتزاء يف قراءة الكتب
الأخرى التي يعتمد �أخرها على �أولها بحيث �أن تفقد الكتب
الأولية قيمته �إمل ت�أخذ دورها يف الرتتيب ،فال ُن�صح هنا هام.
�إن املعرفة امل�سبقة بهذا الرتتيب الهرمي ملا يجب �أن ُيقر�أ
يخت�صر الكثري من الوقت وال يجعلنا نكرر قراءة بع�ض الكتب
املفرت�ض عدم تكرار قراءتها .ويف �إطار هذا الن�صح تبقى
العفوية يف اختيار الكتب وا�ستك�شاف ما متيل �إليه نف�س وفكر

القارئ البو�صلة ال�سرية التي توجهه نحو اختيار ما يريد
�أن يقر�أ .يف هذه املرحلة التي يرى القارئ بو�ضوح امل�سلك
والتوجه القرائي له تتكون لديه معطيات كافية ليعبرّ بدقة ملن
حوله عن الأفكار واملو�ضوعات التي يقر�أها  ،وهو هنا يبد�أ يف
ر�سم معامل الكاتب لديه� ،إن الكاتب يف البداية ال يتكون فج�أة
ب�إم�ساكه بالقلم ذات م�ساء جميل لتنهل عليه الأفكار والر�ؤى
من كل �صوب� .إن �أفكار الكاتب يف البدء هي عبارة عن قراءة
جديدة للأفكار التي قر�أها يف �أحد الكتب وعاد بالنظر �إليها
عرب معطيات العامل املتغري من حوله وكل ما يحتوي عليه من
تعاليم وقيم ومبادئ وممار�سات وم�شاهدات ليعيد �صياغتها
يف قالب يتنا�سب مع ح��دوده الفكرية التي تكونت عرب تلك
القراءة .ولذا فيجب علينا �أن ننظر لكل قارئ وهو يحوي فكر
خا�ص به يختلف �أو يتفق مع الأخر ولكنه يف ال�صورة ال�شاملة
يتميز عن فكر كل قارئ �آخر وهذا رد فعل طبيعي و�صحي
ناجت عن كل العنا�صر املك ّونة طوال مراحل احلياة لهذا الفكر
�أو ذاك .هكذا يبد�أ القارئ يف خلق القلم الأول له عرب �إعادة
ال�ق��راءة مبعطياته اخلا�صة  ..وم��ن هنا رمب��ا جند تباين
طفيف مث ًال يف �أراء الأخوة يف البيت الواحد �أو الطالب يف
ال�صف الواحد حول ق�ضية ثانوية �أو فرعية .املرحلة التالية
تقوم على �أ�سا�س تدوين هذه الر�ؤية ال�شخ�صية �أو االختالف
الطفيف يف الآراء ،وهذا التدوين ال يتطلب �سوى حالة جمردة
من ت�سجيل وكتابة تفريغية للر�ؤية �أو الآراء التي مت تداولها
ومناق�شتها �سوا ًء كانت على �شكل نقاط “ ر�ؤو�س �أقالم “ �أو
فقرات تعبريية حم�ضة � .إذا تو�صلنا �إىل هذه املرحلة فنحن
هنا نكون قد و�ضعنا قلم بيد القارئ لي�صبح كاتب.

�أهدفا الرتبية الدولية املقارنة  ..اململكة العربية ال�سعودية
�أهداف الرتبية الدولية املقارنة

ق�������������ض������اي������ا ت������رب������وي������ة

يرى البع�ض �أن �أهمية الرتبية الدولية املقارنة ،واملكانة
التي و�صلت �إليها بني علوم الرتبية يعود �إىل الأه��داف
الكثرية التي حتققها �سواء يف جمال الرتبية� ،أم جماالت
احلياة الأخرى على ال�سواء ،فالرتبية املقارنة ترمى �إىل
حتقيق عدة �أهداف منها:
 .1درا�سة نظم التعليم يف البالد الأخرى ال لنقلها ،ولكن
لفهم م�شكالت الرتبية التي تواجهها تلك البالد فهما
عميق ًا ،ومعرفة الطرق التي اتبعتها يف �إيجاد حلول لتلك
امل�شكالت ،فلي�س الهدف من درا�سة النظم الأخرى نقلها،
لأن التاريخ يدلنا على �أن الرتبية التي تنتقل من بيئة معينة
لتطبق يف بيئة �أخرى مغايرة لها يف ظروفها و�أحوالها� ،إما
�أن متوت ،و�إما �أن تبقى راكدة ،و�إما �أن تعدل وفق ًا لظروف
البيئة التي نقلت �إليها ،فالرتبية املقارنة ت�ؤكد على �ضرورة
الربط املنهجى بني نظم التعليم وم�شكالته يف البالد
املختلفة ،وبني القوى الثقافية التي �أثرت فيها و�أدت �إليها.

�أن الأ��س��ا���س ال�سليم للتقدم يف الرتبية
وغري الرتبية من نواحي الن�شاط املوجودة
يف املجتمع ،هو الربط بني تلك النواحي
والأيدولوجيا ال�سائدة يف املجتمع ،ال بتقليد
بالد �أخرى متقدمة ونقل وا�ستعارة نظمها
مما ي�ؤدى �إىل ف�ساد تلك النظم لنقلها �إىل
تربة غري تربتها وهو اخلط�أ الأكرب الذي تقع
فيه كثري من بالد العامل الثالث.

وقت معني ،والو�صول �إىل فهم وا�سع عميق
مل�شكالت التعليم ال يف البلد الذي ينتمى �إليه
الباحث وحده بل يف البالد الأخرى �أي�ض ًا.

 .3الإ�سهام يف �صياغة الإ�صالحات الرتبوية
عن طريق تقدمي احللول املنا�سبة للم�شكالت
يف �ضوء ظروف كل بلد وعلى �أ�سا�س القوى
الثقافية امل���ؤث��رة يف نظامها التعليمي،
د�.سعيد الدقمريي
وتزويد �أ�صحاب القرار باملعلومات املالئمة
 .2م�ساعدة ال��دار���س على فهم م�شكالت
واق�تراح خيارات خمتلفة عليهم من خالل
الرتبية يف بالده فهما �أف�ضل ،واحلد من عزلته التفكريية،
ا�ستخال�ص الدرو�س والعرب من جناحات و�إخفاقات بلدان
فالقيمة العملية لدرا�سة نظم التعليم الأجنبية هي �أن
�أخرى من داخل املنطقة وخارجها ،حتى ت�أتى ال�سيا�سية
ت�صبح �أك�ثر ا�ستعداد لدرا�سة نظامنا التعليمي وفهمه
التعليمية واخلطط التعليمية على �أ�سا�س �سليم.
ب�صفة عامة وتعميق �إدراكنا للم�شكالت اخلا�صة بالنظم
تنمية االجت��اه املو�ضوعى يف درا�سة امل�شكالت التعليمية
القومية للتعليم ب�صفة خا�صة ويف ه��ذا املعنى يقول
العامة والتي ي�شرتك يف بحثها دول متعددة (االمتحانات
لوارايز � Lauwerysأن الغر�ض من الرتبية املقارنة
 �أو�ضاع املعلمني  -التعليم املهنى ...الخ) و�إقامة فهمههو درا�سة احلقائق التعليمية للوقوف على الأ�سباب التي
للم�شكالت على �أ�س�س وا�سعة عميقة ،مما البد �أن ينعك�س
�أوجدت النظم ال�سيا�سية التعليمية يف بلد من البالد ويف

عليه يف درا�سته للم�شكالت واقرتاحه للحلول املنا�سبة
لتلك امل�شكالت .ذلك �أن درا�سة هذه امل�شكالت يف حدود
امل�ستوى ال�شخ�صى يح�صرها يف �إطار �ضيق ويجعل منها
م�سائل قومية خا�صة تعالج على �أ�سا�س قومى �ضيق ،على
حني �أن درا�ستها يف ح��دود امل�ستوى العاملى واملو�ضوعى
يرقى مب�ستوى بحثها ويجعل عالجها على �أ�سا�س مو�ضوعى
عام يخدم الناحيتني القومية والعاملية ،وهو ما يو�ضح
�أهمية احللول الناجتة عن درا�سة حتليلية ت�شرتك فيها
الدول املختلفة ،هذا ف�ض ًال عن �إيجاد روح النقد البناء
لدى الدار�س مما يدفعه �إىل تقدمي مقرتحات �صحيحة
للإ�صالح التعليمي مع املواءمة بني خمتلف االعتبارات،
لأن تب�صري الدار�س باخلربات التعليمية التي مرت بها
البالد الأخرى يكون عنده نوع ًا من احلذر واالحرتا�س من
كل طفرة جديدة يف ميدان الرتبية ،ويحول دون تقبل كل
جديد يف ميدان الرتبية دون حتفظ �أو احتياط.
�أ�ستاذ الرتبية الدولية املقارنة
كلية الرتبية
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عبد الكرمي بن حمب الدين القطبي ..
مفتي مكة �سنة اثنتني وثمانني وت�سعمائة للهجرة
ه��و عبد ال �ك��رمي ب��ن حم��ب ال��دي��ن ب��ن �أب��ي
عي�سى عالء الدين �أحمد بن حممد العدين
ثم الهندي بهاء الدين �أبو الف�ضائل الأديب
احلنفي امل�ع��روف بالقطبي 1وكانت والدت��ه
�ضحى ي��وم االثنني تا�سع ع�شر �شوال �سنة
�إحدى و�ستني وت�سعمائة ب�أحمد �آباد من بالد
2
الهند وكني ب�أبي الف�ضائل وهو تاريخ والدته
�ألف م�ؤلفات لطيفة منها:
� -1شرح على البخاري مم��زوج مل يكمله
�سماه النهر اجلاري على البخاري.
 -2تاريخ �سماه �أعالم العلماء الأعالم ببناء
امل�سجد احل��رام وه��و خمت�صر ت��اري��خ عمه
امل��ذك��ور زاد فيه �أ��ش�ي��اء ح�سنة مهمة مما
3
يحتاج �إليه وما حدث بعد ت�أليفه منها عليه
ق��ال عنه املحبي  »:الإم ��ام العالمة املقلب
بهاء الدين ك��ان �إم��ام� ًا فا�ض ًال له ا�شتغال
تام بالعلم وخط ح�سن ون�سخ بخطه كتب ًا وله
حفظ جيد ومذاكرة قوية وكان عارف ًا بالفقه
خبري ًا ب�أحكامه وقواعده مطلع ًا على ن�صو�صه
مع طالقة الوجه وكرثة ال�سكون و�أما الأدب
فكان فيه فريد ًا يفهم نكته ويك�شف غوام�ضه
وي�ستح�ضر م��ن الأخ �ب��ار وال��وق��ائ��ع و�أح��وال
1
2
3

ح��اج��ي خليفة :ك�شف ال�ظ�ن��ون  ،306ملحبي:
خال�صة الأثر ،9 ،8 :3
حاجي خليفة :ك�شف الظنون ،306
البغدادي :هدية العارفني  ، ،611 :1فهر�س دار
الكتب امل�صرية ،32 :5

�أ.د .عبد اهلل �سراج من�سي

العلماء جملة كثرية وكان من �أذكياء العامل
4
ذا �إن�صاف يف البحث
الزم عمه و�أ� �س �ت��اذه ال�ع�لام��ة قطب الدين
احلنفي مفتي مكة وب��ه تفقه وعليه تخرج
و�أخذ عن ال�شيخ عبد اهلل ال�سندي والعالمة
ال�شهاب �أحمد بن حجر الهيتمي روى عنه
�صحيح البخاري ومم��ن �أخ��ذ عن املرتجم
5
ال�سيد عمر بن عبد الرحيم الب�صري
توىل �إفتاء مكة �سنة اثنتني وثمانني وت�سعمائة
وويل �أي�ض ًا املدر�سة ال�سلطانية املرادية مبكة
كما حكى الإم��ام علي الطربي �أن �صاحب
الرتجمة �شارك يف حدود الت�سعني وت�سعمائة
�أئمة املقام يف �إمامته وهم ال�سادة البخاريون
ف�إنهم �أقدمهم ث��م بيت ال�شيخ �أب��ي �سلمة
وكانوا ال يزيدون على �أربعة �أنفار غالب ًا فكان
حافظ ًا للمقام و�صائن ًا له عن تطرق م�شارك
4
5

املحبي :خال�صة الأثر ،9 :3
املحبي :خال�صة الأثر ،9 ،8 :3

يف الإمامة بحيث �أنه ورد �سنة ثالث ع�شرة
و�ألف وظيفة �إمامة م�ستجدة للمال مكي بن
ف��روخ فمنعه �صاحب الرتجمة مبا بيده من
الأح�ك��ام ال�سلطانية لأن��ه ك��ان قد ا�ستخرج
خطوط ًا �سلطانية بعر�ض �صاحب مكة �أن ال
تتجدد وظيفة باملقام املذكور فت�شفع فروخ
وال��د مكي ببع�ض �أك��اب��ر الأروام فبلغ ذلك
فبني القطبي احل��ال للمت�شفع فامتنع من
ال��رج��اء يف ذل��ك حينئذ فلما ت��ويف �صاحب
الرتجمة قام بهذا ال�ش�أن ولده �أكمل الدين
وحفظ النظام ثم جرى عليه الق�ضاء والقدر
فمات �شهيد ًا يف �سنة ع�شرين و�أل��ف بعد
ق�صة طويلة فحينئذ تفتح الباب يف الإمامة
فلم يزل التزايد �إىل �أن بلغوا يف زماننا �أربعة
ع�شر �إمام ًا و هو الذي �سعى يف �أحداث راتب
من بندر جده يكون يف مقابلة خدمة �إفتاء
احلنفية مبكة و�أجيب �إىل ذل��ك وجعلت له
خلعة حتمل مع الركب امل�صري يلب�سها يف يوم
العر�ضة ثم �أحدث له يف مقابلة ذلك �أي�ض ًا
�صوفان من الديار الرومية ويف �ضمنهما مائة
دينار وا�ستمر ذلك ملفتي مكة �إىل وقدم مكة
6
مع والده وبها ن�ش�أ
وت��ويف بها قبل غ��روب �شم�س ي��وم الأرب�ع��اء
خام�س ع�شر ذي احلجة �سنة �أربع ع�شرة بعد
7
الألف ودفن باملعالة رحمه اهلل تعاىل.
6
7

املحبي :خال�صة االثر ،9 ،8 :3
املحبي :خال�صة االثر  ،9 ،8 :3لبغدادي :هدية
العارفني ،611 :1

بع�ض م�سائل اخلالف بني النحويني الكوفيني والب�صريني ()1
عمر عاي�ض احلربي – ق�سم اللغة العربية
ه�ن��اك ع��دد م��ن امل�سائل اخلالفية ب�ين النحويني الكوفيني
والب�صريني فيما يلي بع�ض منها:
امل�س�ألة الأوىل  :االختالف يف �أ�صل ا�شتقاق اال�سم
ذهب الكوفيون �إىل �أن اال�سم م�شتق من ال َو ْ�س ِم  -وهو العالمة
ال�س ُم ِّو  -وهو ال ُع ُل ُّو .-
 وذهب الب�صريون �إىل �أنه م�شتق من َُ�أما الكوفيون فاحتجوا ب�أن قالوا � :إمنا قلنا �إنه م�شتق من
واال�س ُم َو ْ�س ٌم على
ال َو ْ�س ِم لأن ال َو ْ�س َم يف اللغة هو العالمةْ ،
امل�س ًّمى ،وعالمة له يعرف به� ،أال ترى �أنك �إذا قلت زيد �أو
عمرو َّ
دل على امل�سمى؛ ف�صار كال َو ْ�سم عليه؟ ،فلهذا قلنا �إنه
م�شتق من ال َو ْ�س ِم.
�أما الب�صريون فاحتجوا ب�أن قالوا � :إمنا قلنا �إنه م�شتق من
ال�س ُم ِّو يف اللغة هو ال ُع ُل ُّو  ،يقال �َ :س َما َي ْ�س ُمو ُ�س ُمو ًا
ال�س ُم ِّو لأن ٌّ
ُّ
� ،إذا َعلاَ  ،ومنه �سميت ال�سماء َ�س َما ًء لعل ّوها  ،واال�سم َي ْع ُلو
على امل�سمى  ،ويدل على ما حتته من املعنى  ،ولذلك قال
�أبو العبا�س امل ِّربد « اال�سم ما َّ
دل على م�س ًمى حتته  ،وهذا
اال�سم
القول ٍ
كاف يف اال�شتقاق  ،ال يف التحديد  ،فلما َ�س َما ُ
وع�لا على ما حتته من معناه َّ
دل على �أنه
على ُم َ�س َّماه َ
ال�س ُم ِّو  ،ال من ال ّو ْ�سم.
م�شتق من ُّ
ا�س َمانِ ؟
امل�س�ألة الثانية ِ :ن ْع َم و ِب ْئ َ�س � ،أ ِف ْعالنِ هما �أم ْ
ذهب الكوفيون �إىل �أن « ِن ْع َم و ِب ْئ َ�س « ا�سمان ُم ْبتَد�آن.
وذه ��ب ال�ب���ص��ري��ون �إىل �أن �ه �م��ا ف �ع�لان م��ا��ض�ي��ان ال
يت�صرفان ،و�إليه ذه��ب علي بن حمزة الك�سائي من
الكوفيني.
�أما الكوفيون فاحتجوا ب�أن قالوا  :الدلي ُل على �أنهما ا�سمان دخول حرف
اخلف�ض عليهما ؛ قال ح�سان بن ثابت :
�أل�ستُ ِب ِن ْع َم َ
اجلا ُر يُ�ؤ ِل ُف َب ْي َت ُه َ � ....أخا ِق ّل ٍة �أو ُم ْعدِ َم ا َمل ِال ُم ْ�ص ِر َما .
ال�سيرُْ على ِب ْئ َ�س العَيرُْ ) .
ُ
وحكي عن بع�ض ُف َ�ص َحاء العرب �أنه قال ( ِن ْع َم ّ

ال�ضمري املرفوع بهما على َحدِّ ات�صاله بالفعل املت�صرف ؛ ف�إنه قد جاء
عن العرب �أنهم قالوا ( ِن ْع َما رجلني  ،و ِن ْع ُموا رجاال ) .
ومنهم من مت�سك ب�أن قال  :الدليل على �أنهما فعالن ات�صالهما بتاء
الت�أنيث ال�ساكنة التي ال يقبلها � َأح � ٌد من العرب يف الوقف هاء كما

ومنهم من مت�سك ب�أن قال  :الدليل على �أنهما ا�سمان �أن العرب تقول
(يا ِن ْع َم املوىل ويا ِن ْع َم الن�صري ) فندا�ؤهم نعم يدل على اال�سمية ؛ لأن
النداء من خ�صائ�ص الأ�سماء.

وبئ�ست اجلاري ُة » لأن هذه التاء يخت�ص بها الفعل املا�ضي ال َت َت َعدَّاه  ،فال

ُ
ات�صال
و�أما الب�صريون فاحتجوا ب�أن قالوا  :الدليل على �أنهما فعالن

يجوز احلكم با�سمية ما ات�صلت به .

قبلوها يف نحو رحمة و�سنة و�شجرة  ،وذلك يف قولهم « نعمت املر�أ ُة ،

ال��ث��ق��اف��ي��ة

�إبـــداعـــات �أعـ�ضـــاء هيئـــة التـــدري�س

ر�سالة دكتوراه ذات �أهمية يف �إعادة كتابة التاريخ العثماين

«الدولة العثمانية من خالل كتابات امل�ست�شرقني يف
دائرة املعارف الإ�سالمية»
للــدكتــورة �أمانـي جعفــر الغــــازي
قدمت الدكتورة �أماين جعفر الغازي املعيدة بق�سم
التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية (�سيمنار)
تعريفي عن ر�سالة الدكتواره التي تقدمت بها �إىل
كلية ال�شريعة بجامعة �أم القرى واملو�سومة بـ «الدولة
العثمانية من خالل كتابات امل�ست�شرقني يف دائرة
املعارف الإ�سالمية» عر�ض ونقد وحتليل.
وقد ح�ضر الور�شة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ط��ال�ب��ات ال�ب�ك��ال��وري��و���س املهتمني
باملو�ضوع ،وقد ب��د�أت الباحثة ب�شرح خطتها التي
�سارت عليها الدرا�سة حيث ب��د�أت باملقدمة التي
�أو��ض�ح��ت فيها الباحثة �أ��س�ب��اب اختيار املو�ضوع
و�أهميته من منطلق �أهمية درا�سة اال�ست�شراق.
�أم ��ا التمهيد ق��د ت�ن��اول��ت ف�ي��ه ال�ب��اح�ث��ة منهجية
امل�ست�شرقني يف كتابة التاريخ الإ�سالمي قبل العهد
العثمانية ،وقد تناولت الدرا�سة يف الف�صل الأول
�أث��ر قيام الدولة العثمانية يف ازدي��اد اال�ست�شراق
م��ن خ�لال �أرب ��ع م�ب��اح��ث ،اخت�ص املبحث الأول
بتناول م�س�ألة تنامي �أعداد كرا�سي اال�ست�شراق يف
اجلامعات الأوروب�ي��ة� ،أم��ا املبحث الثاين فقد ركز
على دعم البابوية حلركة اال�ست�شراق ،بينما اخت�ص
املبحث الثالث بتو�ضيح �أ�صداء الفتوحات العثمانية
يف �أوروبا ،ودور امل�ست�شرقني يف �إذكاء روح العداء،
و�أخ�ي�ر ًا تناول املبحث ال��راب��ع م�س�ألة �أث��ر �سيا�سة
الت�سامح الديني يف منو حركة اال�ست�شراق.
�أما فيما يخت�ص بالف�صل الثاين فقد ركز على دائرة
املعارف الإ�سالمية ،واهتم املبحث الثاين بتناول

حياة امل�ست�شرقني الذين �ستكون موادهم مو�ضع
نقد يف الدرا�سة ،واخت�ص املبحث الثالث يف تو�ضيح
دور اليهود يف توجيه منهجية الكتابة عن الدولة
العثمانية.
وع ��اجل ��ت ال ��درا�� �س ��ة يف ال �ف �� �ص��ل ال �ث��ال��ث �آراء
امل�ست�شرقني يف كتابة التاريخ العثماين ،من خالل
ثالثة مباحث ،الأول منها ناق�ش �آراء امل�ست�شرقني يف
قيام الدولة العثمانية ،بينما اخت�ص املبحث الثاين
يف حتليل ونقد ر�ؤية امل�س�شرقني ل�سالطني الع�صر
الذهبي للدولة العثمانية ،وتناول املبحث الثالث
نظرة امل�ست�شرقني ل�سالطني ع�صر ال�ضعف.
�أم��ا الف�صل ال��راب��ع والأخ�ي�رة فقد رك��ز على ر�ؤي��ة
امل�س�شرقني للنظم العثمانية ،م��ن خ�لال اختيار
ثالثة مناذج الأول منها يتناول النظم الع�سكرية :
«نظام الإنك�شارية منوذج ًا» واملبحث الثاين يتناول
النظم االجتماعية « :نظام احلرمي منوذج ًا» و�أخري ًا
املبحث الثالث يتناول النظم ال�شرعية « :نظام �شيخ
الإ�سالم منوذج ًا»
ه��ذا وق��د خل�صت الدرا�سة بعدد من التو�صيات،
جاء يف خامتة الدرا�سة ،وذيلت ببع�ض املالحق التي
احتوت على اخلرائط والوثائق ،وقائمة امل�صادر
واملراجع.
وقد �أ�شاد احل�ضور بجدية املو�ضوع ومدى �أهميته
بالن�سبة لإع � ��ادة ك�ت��اب��ة ال �ت��اري��خ ال�ع�ث�م��اين من
خ�لال منظور �إ��س�لام��ي ولي�س م��ن خ�لال كتابات
امل�ست�شرقني.

كلمة ومعنى:
ال�سالم يف اللغة

مناذج لكلمات عربية
ف�صيحة نادرة اال�ستخدام
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عمر عاي�ض احلربي – ق�سم اللغة العربية
• ُبرحا ُء  :بال�ضم هي احلمى
• الر ْب ُع :بت�شديد الراء هي الدار
• عم �صباح ًا :كلمة حتية حم��ذوف منها حرف
النون «نعم  ،ينعم» بالك�سر تخفيف ًا وهي تعني
�أنعم اهلل عليك من النعم
• رم�ضاء� :شدة حرارة الأر�ض
• حرد :غ�ضب �أو زعل
• �سنور:القط �أو الهر
ال�ش َع َف:ا ُ
• َ
حل ُّب
• �صعلوك:الفقري
• الع�سجد :الذهب
• النقع :الغبار
• الطم :البحر
• ال�ضح :ال�شم�س
• منخره �:أنفه
• وعاب :املو�ضع الوا�سع من االر�ض
• الق�سيب :اجلريء
• اللقلق:الل�سان
• َ�س َح َجِ :ج ْلدَ ُه “ فا ْن َ�س َح َج “ �أي َق َ�ش َر ُه فانق�شر .
ال�ش ْن ِ�شن ُة:ا ُ
• ِّ
خللقُ والطبيعة
• القديد :اللحم
النا�س .
• الزط :جي ٌل من ِ
• الد�شت :ال�صحراء
املرجع  :حممد �أب��و بكر ال ��رازي ،خمتار ال�صحاح،
طبعة جديدة وحمققه اعتنى بها يو�سف ال�شيخ حممد
(،بريوت :املكتبة الع�صرية2005،م)

م�����ش��ارك��ات

ال�سبـــت 1432/07/02هـ

املـــوافــق 2011/06/04م

كر�سي الأخالق و�ضوابط التموين ينظم لقاءه احلواري ال�شهري الثاين

مركز �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي:

ن �ظ��م ك��ر� �س��ي الأخ� �ل ��اق و� �ض��واب��ط
التمويل ح ��واره ال�شهري ال�ث��اين يوم
1432/6/29ه� � �ـ 2011م ،حيث قدم
طالب الدكتوراه بكلية احلقوق بجامعة
(باري�س  -1ال�سوربون) ال�سيد هوج
مارتان �سي�سرتون حما�ضرة بعنوان:
“تكييف متطلبات النظام الأخالقي
الإ�� �س�ل�ام���ي ح �� �س��ب ق���ان���ون مت��وي��ل
امل�شاريع و�إمكانيات القانون الفرن�سي
بالن�سبة لهيكل اال�ست�صناع  -الإجارة
التمليكية”  ،ثم عقبت عليه ال�سيدة
م�ه��ا ق �ب��اين ط��ال�ب��ة ال��دك �ت��وراه بكلية
احلقوق يف جامعة (باري�س  )13بورقة
اختارت لها عنوان ًا “التمويل الإ�سالمي
للم�شاريع”.
وق � ��د مت احل�� � ��وار ع �ب�ر (ال��ف��ي��دي��و
كونفريون�س) املغلقة بني كل من جامعة
ال�سوربون وم��رك��ز �أب�ح��اث االقت�صاد
الإ� �س�لام��ي وق�سم االق�ت���ص��اد ب�شطر
الطالبات ملدة �ساعتني تقريب ًا ،و�شارك
يف احلوار طلبة الدرا�سات العليا بكلية
االقت�صاد والإدارة وموظف من ق�سم
�إدارة املخاطر بالبنك الأهلي التجاري
و�أح ��د مكاتب امل�ح��ام��اة ب�ج��دة .حيث
قدم املتحدثان ورقتيهما خالل �أربعني
دقيقة ث��م فتح النقا�ش مل��دة �أرب�ع�ين
دقيقة �أخرى.
وك� � ��ان حم � ��ور احل � � ��وار ي� � ��دور ح��ول
�إمكانية تكييف بع�ض �صيغ التمويل
الإ�سالمية (اال�ست�صناع والإج ��ارة)
يف القانون املدين الفرن�سي والإ�شارة
�إىل بع�ض التحديات مثل التباين يف
توزيع املخاطر بني القانون وال�شريعة
الإ�سالمية ،وانتهى املتحدثان �إىل �أن
عنا�صر الت�شابه كبرية و�أر�ضية التعاون

بعد ح�صولها على امليدالية الف�ضية يف معر�ض
جنيف الدويل للمخرتعني

معايل وزير التعليم العايل يهنئ
�أ.د .ناجية الزنبقي

عري�ضة .وحيث �أن الورقة الرئي�سية
ج��زء م��ن ر��س��ال��ة ال��دك �ت��وراه للطالب
هوج ال��ذي �سيدافع عنها قريب ًا ،فقد
وجه الباحثون باملركز وبع�ض �أع�ضاء
هيئة التدري�س ب�شطر الطالبات بع�ض
املقرتحات للطالب لتح�سني م�ستوى
الر�سالة ودعمه باحلجج للدفاع عنها.
اجل��دي��ر بالذكر �أن كر�سي الأخ�ل�اق
و� �ض��واب��ط ال�ت�م��وي��ل �أن �� �ش ��أ ب��ال�ت�ع��اون
ب�ين جامعة ال�سوربون وجامعة امللك
عبدالعزيز ممثلة يف م��رك��ز �أب�ح��اث
االق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي ،ح�ي��ث وقعت
االتفاقية يف �شهر �صفر من هذا العام

1432هـ وميول الكر�سي رجل الأعمال
املعروف ال�شيخ حممد ح�سني العمودي.
يت�ضمن برنامج الكر�سي لعام 1432هـ
�إط�لاق �أول ندوة علمية ،وح��وار علمي
�شهري ،و�إق��ام��ة م��ؤمت��ر ح��ول ق�ضايا
الأخ�لاق ،وتقدمي جائزة لأف�ضل بحث
دكتوراه ومنح درا�سية ملرحلة الدكتوراه
يف جم��ال تخ�ص�ص ال�ك��ر��س��ي .ومما
يجدر ذكره � ً
أي�ضا �أن الأ�ستاذ الدكتور
عبدالعظيم �إ�صالحي الباحث باملركز
ق��دم احل��وار الأول بعنوان “الروابط
والت�شابه يف الأفكار االقت�صادية بني
العلماء امل�سلمني واملدر�سيني”.

املجل�س العلمي جلائزة نوبل العاملية يختار مبتعث من
اجلامعة �ضمن �أف�ضل  300باحث
اخ�ت��ار املجل�س العلمي جل��ائ��زة نوبل
ال �ع��امل �ي��ة الأ���س��ت��اذ ه ��اين ب��ن حممد
زب�ير � �ش��ودري �أح��د مبتعثي اجلامعة
واملعيد بق�سم الكيمياء بكلية العلوم
ليكون �ضمن �أف�ضل  300من الباحثني
ال�شباب على م�ستوى العامل يف جمال
الطب والفي�سولوجيا لعام 2011م بعد
تر�شيحه من قبل جامعة �أك�سفورد يف
بريطانيا.
وقد تلقى املعيد �شودري دعوة خا�صة
حل�ضور االج�ت�م��اع احل ��ادي وال�ستني
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جل��ائ��زة ن��وب��ل يف ال �ط��ب ال �ع��ام لعام
2011م والذي �أقيم يف �أملانيا يف �شهر
مايو حيث ح�ضر االجتماع �أك�ثر من
 30م��ن احلا�صلني على ج��ائ��زة نوبل
يف الطب والفي�سولوجيا لهدف اختيار
املتميزين على م�ستوى العامل بحثيا
يف جم��ال الطب ومم��ن لهم ت��أث�ير يف
تغيري وحتديث جمال الطب يف امل�ستوى
العاملي.
ويف ه��ذا الإط���ار �أ� �ش��ار م�ع��ايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن

�صادق طيب منوه ًا بهذا الإجن��از �أنه
م�ؤ�شر وا�ضح ملا تبذله حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز من اهتمام بالغ باملبتعثني
وتهيئة امل �ن��اخ امل�ن��ا��س��ب ل�ه��م للت�ألق
والتميز والإب � ��داع .كما ثمن معاليه
املتابعة ال��د�ؤوب��ة للمبتعثني م��ن قبل
معايل وزي��ر التعليم ال�ع��ايل الدكتور
خ��ال��د ب��ن حممد العنقري ل�ل�إرت�ق��اء
مب�ستوياهم.

مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية باجلامعة يعقد ور�شة العمل الأوىل للخطة
التنفيذية لل�سنة الثانية لإ�سرتاتيجية اجلامعة 1431هـ 1435 -هـ

�شارك �أكرث من خم�سة و�أربعني ع�ضو هيئة تدري�س ميثلون 12
كلية علمية و  6من العمادات امل�ستقلة يف ور�شة العمل الأوىل
للخطة التنفيذية لل�سنة الثانية ال�سرتاتيجية اجلامعة – 1431
1435هـ.
هذا وقد انعقدت الور�شة يف درة العرو�س خالل الفرتة – 27
1432/6/29هـ.

حيث �أدار الور�شة �سعادة مدير مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
باجلامعة �أ.د .ع�صام بن يحي الفياليل وكان الهدف الأ�سا�سي
للور�شة تو�ضيح الآل�ي��ة التي �سوف يتم بها تعبئة البطاقة
الت�شغيلية للخطة التنفيذية واملت�ضمنة لأه ��داف اخلطة
وامل�شاريع املطلوبة وم�ؤ�شرات الأداء للخطة اال�سرتاتيجية.

ب�ع��ث م �ع��ايل وزي ��ر التعليم ال�ع��ايل
الدكتور خالد ب��ن حممد العنقري
ل�ل��أ�� �س� �ت ��اذة ال� ��دك � �ت� ��ورة ن��اج �ي��ة
ع�ب��داخل��ال��ق الزنبقي �أ��س�ت��اذ علم
الطفيليات بق�سم ع �ل��وم الأح �ي��اء
بجامعة امللك عبد العزيز خطاب
تهنئة وذل ��ك مبنا�سبة ح�صولها
على امليدالية الف�ضية يف معر�ض
جنيف الدويل للمخرتعني وقد �أ�شاد
�أ.د .خالد بن حممد العنقري
معاليه بهذا الإجناز متمني ًا �أن يتم
ال�سعي واال�ستمرار لتطوير هذا االخرتاع وهو عبارة عن «منتج طبيعي لعالج
التوك�سوبالزما « و�أن يتحقق على �أر�ض الواقع و�أن ي�سهم ملا فيه خري هذه البالد
والب�شرية جمعاء.
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اجلامعة ت�شارك ب�أربعة اخرتاعات يف
املعر�ض الكوري

��ش��ارك مركز امل��وه��وب��ات بعمادة �ش�ؤون
الطالب ب�أربعة ابتكارات من �إبداع طالباته
يف املعر�ض الكوري لل�سيدات املخرتعات
امل�سمى (  (Korea Internatio n
al ) Women’s Inventions
Exposition (KIWIE
والذي �أقيم يف مدينة �سيئول يف الفرتة من
 7- 4مايو لعام  2011م وكانت امل�شاركة
باخرتاع رف الكتب الذكي للطالبتني هناء
بن بنية و�شروق البلبي�سي واخرتاع جمفف
ال�شعر  MLMللطالبات عائ�شة املالكي
و�أمل بن حمفوظ وجواهر العنزي وي�سرى
ال �غ��ام��دي ،واخ �ت�راع امل �ي��زان الريا�ضي
للطالبات رانية يا�سني و�سمرية املعافى
و�أ�سماء احلربي وب�شائر ال�سلمي ،واخرتاع
املكواة املحمولة للطالبة ح�سناء ال�سلمي.
وق��د لقيت �أع�م��ال الطالبات ا�ستح�سان ًا

كبري ًا من جميع زوار املعر�ض العاملي الذي
وع��د منظموه بتقدمي �شهادات م�شاركة
ب ��أ� �س �م��اء ال �ط��ال �ب��ات ،وك��ذل��ك منحهن
�شهادات �أف�ضل �أعمال ابتكارية من احتاد
املخرتعات يف البو�سنة والهر�سك.
اجلدير بالذكر �أن امل�شرفة العامة على
مركز املوهوبات الأ�ستاذة الدكتورة ناجية
الزنبقي تلقت دعوة للم�شاركة يف املعر�ض
ال �ع��امل��ي ال ��ذي ينظمه احت ��اد ال���س�ي��دات
املخرتعات يف البو�سنة والهر�سك وت�سعى
لأخ ��ذ امل��واف�ق��ة نحو م�شاركة الطالبات
املوهوبات بابتكاراتهن يف هذا املعر�ض،
كما ت�سعى �أي�ض ًا مل�شاركة طالبات مركز
امل��وه��وب��ات يف م�ع��ر���ض ال �ك��وي��ت ال ��دويل
وجميعها ��س��وف تعقد ب� ��إذن اهلل خ�لال
الف�صل الدرا�سي القادم (الأول / 1432
 1433هـ).

تناول الفاكهة قبل الطعام �أم بعده؟

بهدف دعم التدريب املهني للطالب

كلية علوم الأر�ض تقتني نظام ًا يحاكي مكامن النفط العاملية

تلقت كلية علوم الأر�ض باجلامعة �أحدث نظام تقني ملحاكاة مكامن النفط العاملية
وذلك تربعا من �شركة �شلمربجري العاملية خلدمة حقول النفط .
ويهدف النظام الذي تبلع قيمته  21مليون ريال لدعم التدريب املهني للطالب
وتعزيز قدراتهم وتنميتها من خالل التدريب العملي على �أر�ض الواقع.
يذكر �أن كلية علوم الأر�ض �إحدى الكليات العريقة باجلامعة وت�سعى لتكون رائدة
يف جمال علوم الأر���ض و تطبيقاتها املختلفة بهدف ن�شر التوعية ب�أهمية علوم
الأر�ض ،و ت�سخري كافة الإمكانات املتوفرة بالكلية خلدمة �أفراد املجتمع و حتقيق
الدعم امل�ستمر من املعلومات يف حتقيق �أه��داف اخلطط التنموية يف وطننا
الغايل ،وذلك بتهيئة و �إعداد الطاقات الب�شرية امل�ؤهلة والقادرة على ا�ستغالل
الرثوات الطبيعية.
هذا وقد وقعت اجلامعة اتفاقية مع �شركة �شلمرب جيه ال�شرق الأو�سط حت�صل
من خاللها كلية علوم الأر�ض باجلامعة على ا�ستخدام  24رخ�صة ت�شغيل لربامج
منذجة وحماكاة مكامن البرتول حيث �سيتم تن�صيبها يف �أجهزة احلا�سب مبعامل

فعندما نبتد�أ بالفواكه الغنية بال�سكريات والفيتامينات واملعادن والتي ه�ضمها �أ�سهل
من الطعام العادي تتهي�أ املعدة ال�ستقبال الطعام واللحوم التي حتتاج جلهد وطاقة
له�ضمها .بينما تناول الفواكه بعد الطعام كما يقول �أحد م�ست�شاري التغذية وال�صحة
العامة واملناعة «�إن تناول الفاكهة يف نهاية الوجبة �أ�شبه بتناول جرعة من ال�سم!!»
وذلك لأنها تدمر �إنزمي «بتيالني» وهو �إنزمي �أ�سا�سي لإمتام عملية ه�ضم الن�شويات،
كما �أن الفاكهة حتتاج �إىل مرور بطئ �إىل املعدة حتى ته�ضم بطريقة طبيعية ،ولكنها
عندما تلتقي باللحوم تتخمر يف املعدة وقد تتحول �إىل كحول يعوق عملية اله�ضم،
ويف الوقت نف�س ه تفقد الفاكهة كل ما حتتويه من فيتامينات وت�ضطرب عملية التمثيل
الغذائي للربوتني ،بالإ�ضافة �إىل �أن التحلل غري العادي للربوتينات ينتج عنه انتفاخ
يف املعدة .وين�صح الأطباء امل�شرفون على الدرا�سة بتناول الفاكهة بعد نحو �ساعتني �أو
ثالث �ساعات من تناول وجبة الغذاء.
ويعد �أف�ضل وقت لتناول الفاكهة يف ال�صباح لأنها متد اجل�سم ج��زء ًا من الطاقات
الأ�سا�سية ال�ضرورية التي يحتاجها اجل�سم يف اليوم للن�شاط وغريه� ،أو يف امل�ساء كوجبة
ع�شاء ،وبني الوجبات كوجبة خفيفة (�سناك) ،و�أما الذين يفكرون بالريجيم وتخفيف
الوزن فمن الأف�ضل تناول الفاكهة قبل الطعام بن�صف �ساعة مثل التفاح واالجا�ص
واملوز لأنها ت�ؤدي �إىل ال�شعور بال�شبع وحتتوي على عنا�صر مهمة.
مي البيك
بكالوريو�س علوم الأغذية  -ماج�ستري كيمياء حيوية
ع�ضو يف اجلمعية ال�سعودية لعلوم الغذاء والتغذية

ت �ن��اول��ت ال��درا� �س��ة ��س�ح��ب امل ��واد
ال�سامة الرئي�سية امللوثة م��ن على

وقال يف ت�صريح �صحفي بعد توقيع االتفاقية �إن مثل هذه ال�شراكات املهمة متنح
طالب اجلامعة والباحثني املتخ�ص�صني يف جمال علوم الأر���ض ميادين رحبة
الختيار �أجواء ملراحل وا�ستك�شاف وحفر �آبار البرتول .
وبني عميد كلية علوم الأر���ض الدكتور عمار بن عبداملنعم �أمني من جانبه �أن
هذه االتفاقية �ستتيح الفر�صة لطالب الكلية التعرف على كيفية التعامل مع هذه
الربامج وا�ستخدامها يف املجاالت العلمية من بيئة مماثلة �إ�ضافة �إىل �إتاحة
املجال للباحثني واملخت�صني للتو�سع يف درا�ساتهم و�أبحاثه.

ربطت درا�سة �أجريت على � 50ألف �شخ�ص يف الواليات املتحدة بني �شرب
القهوة وانخفا�ض خطر املوت جراء الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتة .وقد لوحظ
�أن من ي�شرب �ستة فناجني �أو �أكرث من القهوة يومي ًا ،يقل خطر �إ�صابته بهذا
النوع من ال�سرطان بن�سبة  ،%20كما ارتفعت هذه الن�سبة �إىل  60يف املئة
عندما تعلق الأمر برتاجع خطر التعر�ض �إىل ال�صنف الفتاك من هذا الداء
الأكرث انت�شار ًا بني الرجال.
ون�صحت اجلمعيات املعنية مبكافحة ال�سرطان يف بريطانيا �إىل الرتيث يف
قبول هذه النتائج التي ن�شرتها جملة املعهد القومي لل�سرطان ،لأن الرباهني
التي اعتمدتها مل تتو�ضح بعد .و�أ�شارت هذه اجلمعيات على الرجال بعدم
اعتماد �شرب القهوة للوقاية من �سرطان الربو�ستات.

�أول بحث عن اخلاليا اجلذعية
اجلنينية باجلامعة
ناق�شت الأ� �س �ت��اذة � �س��وزان ع�ب��د ال �ك��رمي احل��رب��ي املعيدة
بق�سم الأحياء  -كلية العلوم ر�سالة املاج�سترييف يوم الأحد
 1423/6/12هـ املوافق 2011/5/15م عن مو�ضوعها

«Ultrastructure of Three Mouse Embryonic
»Stem Cells Lines: Comparative Study

وقد كانت مناق�شة لأول ر�سالة عن اخلاليا اجلذعية اجلنينية
باجلامعة .واجلدير بالذكر �أن هذا البحث كان نتيجة التعاون
مع وحدة اخلاليا اجلذعية بق�سم الت�شريح بجامعة امللك �سعود
بالريا�ض وكان البحث حتت �إ�شراف كل من �أ.د� .صالح الكرمي
ود.فاطمة القد�سي.

الثقيلة كانخفا�ض تراكيز النحا�س
وال��ر� �ص��ا���ص وال��ك��روم م�ق��ارن��ة مع
اخلاليا احل��رة .كما نتج انخفا�ض
ملحوظ ل�تراك�ي��ز ال�ك�ل��وري��د ومبيد
ال� �ف� �ط ��ري ��ات b mancoze
ال��ذي مت متريرهم يف هذه اخلاليا
امليكروبية.

امل���س�ط�ح��ات امل��ائ �ي��ة ال�ه�ن��دي��ة وق��د
مت �إج��راء التجربة بوا�سطة تقنية
 GC/HPLCو تقنية AAS
 .ح �ي��ث ل��وح��ظ ان �خ �ف��ا���ض ح��وايل
 ٪ 80يف تراكيز الفينول باملقارنة

و�أو�ضح معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب الذي وقع
االتفاقية �أن اجلامعة ت�سعى من وراء هذه االتفاقية �إىل تعزيز ال�شراكة والتعاون
مع �شركة �شلمرب جيه لتحويل االتفاقية �إىل م�شروع مركز �أبحاث متقدم ليعود
بالنفع والفائدة على اجلامعة واملجتمع والوطن �أجمع .

�شرب القهوة يقلل من خطر الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتة

باحثون باجلامعة يكت�شفون بكترييا تعالج ال�سموم يف املياه امللوثة
ك �� �ش��ف ال ��دك� �ت ��ور � �ش �م ����س ت�بري��ز
الباحث مبركز امللك فهد للبحوث
ال �ط �ب �ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ع� ��دد من
الباحثني بجامعة امللك عبدالعزيز
�أن ل �ل �خ�لاي��ا امل �ي �ك��روب �ي��ة وال �ت��ي
ت �� �س �م��ى Pseudomonas
 fluorescensم��ن �ساللة
 SM1املحتجزة يف حبيبات من
جينات الكال�سيوم للمعاجلة احليوية
القدرة على حتليل املواد الكيميائية
ال�سامة من املياه �أ�سرع من الطرق
التقليدية ملعاجلة م�ي��اه ال�صرف
ال���ص�ح��ي .ومي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام ه��ذه
ال�ساللة بعينها للمعاجلة البيولوجية
للمياه امللوثة.

ق�سم البرتول والرت�سبات .

درا�سة ن�شرتها جملة املعهد القومي لل�سرطان الربيطانية
وكاالت:

انت�شرت العديد من املفاهيم الغذائية اخلاطئة عن طريق العادات الغذائية ال�سيئة.
فقد جرت العادة �أن نتناول ما لذ وطاب من الطعام واللحوم يف الوالئم ،وبعدها ُيقدم
رب املنزل الفاكهة ل�ضيوفه .فجاءت الآيتني الكرميتني من �سورة الواقعة لتعلمنا �أ�صول
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عل��وم وتقنية

مع انخفا�ض  %60فقط بالطريقة
التقليدية با�ستخدام اخلاليا احلرة.
ك �م��ا وج � ��دوا �أي�����ض�� ًا �أن اخل�لاي��ا
امل �ي �ك��روب �ي��ة ت �ع��د �أك �ث�ر ك� �ف ��اءة يف
حالة املعاجلة البيولوجية للمعادن

ه��ذا وا�ستنتج الباحثون من خالل
هذه الدرا�سة �أن اخلاليا امليكروبية
والتي ت�سمى Pseudomonas
 fluorescensم ��ن ��س�لال��ة
 SM1ف�ع��ال��ة ج ��دا يف امل�ع��اجل��ة
البيولوجية للمواد ال�سامة الرئي�سية
امل ��وج ��ودة يف امل���س�ط�ح��ات امل��ائ�ي��ة
ال �ه �ن��دي��ة .و�أو� � �ص� ��وا ب��ا��س�ت�خ��دام
اخلاليا البكتريية املحتجزة بد ًال من
اخلاليا احلرة لعملية �إزالة ال�سموم.

م�ؤمتر العناية احلرجة يو�صي بتوحيد
املعايري املهنية للتمري�ض
�أو�صى امل�ؤمتر الدويل الثاين للعناية احلرجة
وم��ؤمت��ر التمري�ض الأول للعناية احلرجة
الذي اختتم �أعماله الأربعاء قبل املا�ضي يف
الريا�ض وال��ذي نظمته اجلمعية ال�سعودية
للعناية احل��رج��ة ،ب��رف��ع م�ق�ترح اجلمعية
ل��وزارة ال�صحة عن م�شروع توحيد املعايري
املهنية والعلمية للتمري�ض الذين يتم التعاقد
معهم من خ��ارج اململكة مل�ست�شفيات وزارة
ال�صحة بغية مواكبة التقنيات احلديثة يف
مراكز العناية احلرجة للم�ستوى الأول.
وقال الدكتور �إ�سماعيل كو�شماك نائب رئي�س
اللجنة املنظمة يف امل ��ؤمت��ر� ،إن اجلمعية
اتفقت مع ر�ؤ�ساء جمعيات العناية احلرجة
الأمريكية والكندية والبلجيكية والأوروبية،
واجلمعية الأمريكية للأمرا�ض ال�صدرية،
يف اجتماع خالل امل�ؤمتر ،على �إجراء دورات
م�شرتكة لتدريب الأط �ب��اء على ا�ستخدام
الأ�شعة ال�صوتية يف العناية احلرجة ،ودورات
م�شرتكة ل�ت��دري��ب الأط��ب��اء ع�ل��ى امل �ج��اري
الهوائية ال�صعبة ،كما اتفقت على �إن�شاء
دورة دب �ل��وم ال�ع�ن��اي��ة احل��رج��ة يف اململكة
مل��دة ع��ام م�شرتك م��ع الدبلومة الأوروب �ي��ة
ومعرتف من اجلمعية الأمريكية والكندية
للعناية احلرجة بالتعاون مع الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية ،وتكون بعد �شهادة
البكالوريو�س �شريطة وج��ود خ�برة �سنتني
يف �أق�سام العناية احلرجة ،وير�شح للعمل
ك�أخ�صائي يف امل�ست�شفيات الطرفية التابعة
لوزارة ال�صحة.
وبني كو�شماك �أن امل�ؤمتر �أو�صى بتطبيق نتائج
بحث رئي�سي دويل بعنوان « اختبار نوعني

من الأدوي��ة التي ت�ستخدم لتقليل الإ�صابة
من تخرث ال��دم امل�صاحبة للمري�ض املنوم
يف العناية احلرجة» �شاركت به م�ست�شفيات
اململكة مع جمعيات العناية احلرجة الأمريكية
والأوروبية منها :امل�ست�شفى اجلامعي بجدة،
امل�ست�شفى التخ�ص�صي بجدة ،امل�ست�شفى
الع�سكري بالريا�ض ،مدينة امللك عبد العزيز
الطبية بالريا�ض ،مدينة امللك فهد الطبية،
حيث مت نقا�ش نتائجه يف امل�ؤمتر .و�أ�ضاف
ن��ائ��ب رئي�س اللجنة املنظمة :كما �أو��ص��ى
امل�ؤمتر بتطوير �أداء الأطباء العناية املركزة
املعنيني بحاالت �إ�صابات الر�أ�س ،وا�ستحداث
دورات ج��دي��دة تعنى بتدريب الأط �ب��اء عن
�إ��ص��اب��ات ال��ر�أ���س احل��رج��ة ،وزي ��ادة دورات
التمري�ض اخلا�صة بالعناية احلرجة لتطوير
�أداء التمري�ض ،م�شريا �إىل تو�صية امل�ؤمتر
بدعم الأب �ح��اث العلمية املتعلقة بامل�شاكل
ال�صحية ال�شائعة يف العناية احلرجة كطب
احل��ج والتجمعات الكبرية .و�شهد امل�ؤمتر
اجتماع اجلمعية ال�سعودية للعناية احلرجة
مع ممثلي جامعة اخلرطوم ،ووزارة ال�صحة
ال�سورية ،نقابة التمري�ض ب ��الأردن ،حيث
طالبوا ب�إجراء ندوة متخ�ص�صة يف بلدانهم
تنظمها جمعية العناية احلرجة ،كما اتفقوا
على مذكرة تفاهم لتبادل الأع�ضاء .هذا
وق��د �شهد امل ��ؤمت��ر خ�ل�ال ث�لاث��ة �أي� ��ام 12
دورة متخ�ص�صة ،وح�ضور  2500م�شارك
ا�ستعر�ض خاللها  350ورق ��ة عمل تعنى
بتخ�ص�صات العناية احلرجة يف  55جل�سة
عمل و�سط م�شاركة  100متحدث من داخل
اململكة و 25متحدث ًا دولي ًا.

جمتم��ع اجلامعة

ال�سبـــت 1432/07/02هـ

املـــوافــق 2011/06/04م

اجلامعة ت�شارك يف معر�ض الكتاب الأمني
�شاركت اجلامعة يف معر�ض الكتاب الأم�ن��ي والثقايف
امل�ق��ام برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر نايف بن
عبد العزيز النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الداخلية وال��ذي تنظمه جامعة �أم القرى بالتعاون مع
مدينة تدريب الأمن العام يف منطقة مكة املكرمة  ،وقد
افتتح معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد
بن حممد العنقري املعر�ض نيابة عن �سمو النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية جناح عمادة �ش�ؤون
املكتبات باجلامعة يرافقه معايل مدير جامعة �أم القرى
الأ�ستاذ الدكتور بكري ع�سا�س وعدد من امل�س�ؤولني املدنيني
والع�سكريني ،وا�ستمع �إىل �شرح �سعادة عميد �ش�ؤون
املكتبات ومدير مركز الن�شر العلمي الأ�ستاذ الدكتور عبد
الر�شيد حافظ حول حمتويات اجلناح الذي �أ�شتمل على
اللوحات والنماذج الإر�شادية اخلا�صة بالتوعية ب�أ�ضرار
املخدرات وو�سائل ال�سالمة التي �أنتجها طالب اجلامعة،
�إ�ضافة �إىل �إ�صدارات مركز الن�شر باجلامعة من الكتب
وال�سال�سل العلمية التي تتناول مو�ضوعات علمية وثقافية

 ،وكذلك املجالت العلمية الع�شر التي ت�صدرها اجلامعة
يف خمتلف التخ�ص�صات� ،إىل جانب املطويات والأدل��ة
اخلا�صة مب�صادر وخدمات املكتبة ،والأدل��ة التعريفية
باجلامعة وبراجمها الأكادميية ،كما اطلع معاليه على
عر�ض موقع املكتبة على الإن�ترن��ت ،و�أب��دى �إعجابه مبا
ت�ضمنه جناح عمادة �ش�ؤون املكتبات متمن ًيا للقائمني على
املكتبة التوفيق .
ت�أتي م�شاركة مكتبة جامعة امللك عبد العزيز �ضمن
�أكرث من  200م�ؤ�س�سة �أكادميية وبحثية ودور ن�شر حملية
و�إقليمية ،اجلدير بالذكر �أن املعر�ض ي�ستمر مل��دة 10
�أيام ،وي�شتمل على ت�شكيلة وا�سعة من الكتب والإ�صدارات
امل �ت �ن��وع��ة يف خم�ت�ل��ف امل� �ج ��االت الأم �ن �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
واالجتماعية ت�صل �إىل �أكرث من � 200ألف عنوان ،كما
ي�شهد �إقبا ًال كب ًريا من من�سوبي اجلامعات ،ورجال الفكر
والأدب وم�س�ؤويل القطاعات الأمنية ،كما ي�صحبه العديد
من الفعاليات من حما�ضرات وندوات ي�شارك فيها نخبة
من املخت�صني

اختيار نائبة مدير مركز النانو باجلامعة
ً
ً
م�شاركا يف جملة علمية عاملية
حمررا
نوه معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب باختيار
نائبة مدير مركز التقنيات متناهية ال�صغر «النانو» الدكتورة ناجية الزنبقي
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم لتكون حم��رر ًا م�شارك ًا يف جملة علمية
عاملية متخ�ص�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وي�أتي اختيار الدكتورة ناجية تقدير ًا لتحكيمها �أبحاث علمية لدى املجلة
العاملية ،و�إر�سالها بحثا للن�شر يف ذات املجلة عن « ا�ستخدام نبات العرعر
يف معاجلة مر�ض التوك�سوبالزما « ن��ال قبول وا�ستح�سان املحكمني من
حيث �أهمية املو�ضوع وطريقة التجارب وج��ودة النتائج و�سال�سة عر�ضها
ومناق�شتها ،وبناء ًا عليه وتكرمي ًا جلودة عملها فقد مت اختيارها.
اجلدير بالذكر �أن الدكتورة ت�شغل نائبة مدير مركز التقنيات متناهية
ال�صغر «النانو» كما ت�شغل �أي�ض ًا من�صب امل�شرفة العامة ملركز املوهوبات
التابع لعمادة �ش�ؤون الطالب باجلامعة ،وحققت خ�لال ه��ذا العام عدة
�إجن��ازات منها ح�صولها على امليدالية الذهبية من معر�ض �إينا الأمل��اين
ال��دويل ،وكذلك امليدالية الف�ضية من معر�ض جنيف ال��دويل ،كما �أنها
�أ�ستاذ علم الطفيليات بق�سم علوم الأحياء ،ولها العديد من الأبحاث العلمية
املتميزة يف جماالت الأمرا�ض الطفيلية

ممثل كلية �أ�سك الفرن�سية يزور
اجلامعة
زار ال�ب�روف �� �س��ور ن �� �س �ت��ورو فت�ش
���ش��ي��دوم�ي�ر مم��ث��ل ك �ل �ي��ة �أ���س��ك
الفرن�سية لإدارة الأعمال بباري�س
كلية االقت�صاد والإدارة وذلك يوم
االثنني 1432/6/27هـ  .وت�أتي هذه
الزيارة يف �إطار بحث �أوجه التعاون
املمكن فيما يتعلق بتبادل الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س واال�ستفادة

امل�شرتكة من جتارب كال الطرفني
يف الربامج وا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة
التدري�س .
يذكر �أن كلية �أ�سك لإدارة الأعمال
يدر�س بها حوايل  4.000طالب من
بينهم  % 38طلبة �أجانب من دول
خمتلفة  ،ولديها فرع يف �سنغافورة .

كلية الهند�سة تنظم فعاليات الأيام
الهند�سية

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
ال��دك �ت��ور �أ� �س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق طيب
ف �ع��ال �ي��ات الأي � ��ام ال�ه�ن��د��س�ي��ة بكلية
الهند�سة والتي ت�ستمر من يوم الثالثاء
1432/6/21ه� � �ـ وحتى ي��وم الأرب �ع��اء
1432/6/22ه� �ـ مبركز امللك في�صل
للم�ؤمترات باجلامعة .
وقد �أو�ضح عميد كلية الهند�سة الأ�ستاذ
الدكتور عبد امللك بن علي اجلنيدي �أن

برنامج فعاليات الأيام الهند�سية ي�شهد
ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات منها عر�ض
م���ش��روع��ات ط�لاب الأق �� �س��ام بالكلية
وع��ر���ض الأب �ح��اث املميزة بالإ�ضافة
�إىل م�شاركة ال�شركات ومنها �شركة
�أرام �ك��و ال�سعودية ،كما ب�ين �سعادته
�أن ال�شركات تقوم ب�إجراء املقابالت
للمر�شحني على وظائفها من خريجي
الكلية.

اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأحياء تكرم
الأ�ستاذة نهى الزيلعي
مت تكرمي ج��زء م��ن ر�سالة املاج�ستري اخلا�صة بالأ�ستاذة نهى طالل
زيلعي املحا�ضر بق�سم الأحياء باجلامعة يف اللقاء ال�ساد�س و الع�شرون
للجمعية ال�سعودية لعلوم الأحياء والذي �أقيم مبدينة الطائف خالل الفرتة
1432/6/9-7ه � �ـ وذل��ك نظري ح�صولها على جائزة دولية يف معر�ض
جنيف الدويل 2011م ومنحت �شهادة تكرمي ومبلغ مايل.
يذكر �أن ر�سالة املاج�ستري التي كانت ب�إ�شراف د .ناجية الزنبقي قد مت
اجنازها بالتعاون مع مركز البحوث الطبية التابع جلامعة عني �شم�س
بالقاهرة وقد نتج عن هذه الر�سالة بحثني من�شورين �أما البحث الثالث فهو
حا�صل على رقم �إيداع وب�صدد نيل الرباءة من مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية بالريا�ض.
كما �أن الأ�ستاذة نهى طالل زيلعي �سبق �أن ح�صلت على جائزة املركز
الثالث ك�أف�ضل بحث مقدم يف اللقاء اخلام�س والع�شرون للجمعية ال�سعودية
لعلوم احلياة والذي �أقيم العام املا�ضي يف مدينة الإح�ساء وذلك عن بحثها
«ن�شاط العقارات يف الكب�سوالت متناهية ال�صغر كم�ضادات للمالريا».

ق�سم اللغة العربية يح�صد جائزة التميز
ح�صل ق�سم اللغة العربية على جائزة الق�سم املميز يف حفل كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ال��ذي �أقامته الكلية بقاعة ال�سلطان
بفندق االنرتكونتنتال وذلك نظري �أن�شطة الق�سم يف �إقامة املجل�س
الثقايف الأول والثاين وتد�شني املنتدى الأدبي و�إ�صدار جملة جماز
وكتاب �آفاق فكرية و�إقامة معر�ض اللغة العربية الدائم بالق�سم،
وقد ت�سلم اجلائزة �سعادة رئي�س ق�سم اللغة العربية الدكتور �سعيد
بن م�سفر املالكي .

ي�سر ع�م��ادة كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية �أن تتقدم بخال�ص التهنئة
للطالب  :م�صعب احلربي وذلك
•�شهادة �شكر وتقدير من
مبنا�سبة ح�صوله على لقب جنم
م �ع��ايل م��دي��ر ج��ام�ع��ة امل �ل��ك عبد
اجلامعة  ،وع �م��ادة الكلية تنتهز
العزيز نظري م�شاركته يف امل�ؤمتر
هذه املنا�سبة وتهنئ ابن الكلية على
ال�ع�ل�م��ي الأول ل �ط�لاب وط��ال�ب��ات
ت�شريف الكلية بح�صوله عل هذا
التعليم ال �ع��ايل ب��ال��ري��ا���ض 2010
اللقب .
م�صعب احلربي
وكذلك مل�شاركته الإعالمية مع وفد
اجلدير بالذكر �أن جنم اجلامعة
اجلامعة يف دورة الألعاب الريا�ضية
ال�ط��ال��ب م�صعب احل��رب��ي يدر�س
اجلامعية ب�أ�سبانيا 2010
بق�سم الإع�لام بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية وقد
•�شهادة �شكر وتقدير من �سعادة وكيل اجلامعة
عمل يف عدة جلان منها:
لل�ش�ؤون التعليمة نظري م�شاركته يف معر�ض
•من�سق اللجنة ال�شهرية ال�شبابية ل�صاحب ال�سمو
ابتكار 2010
امللكي الأمري خالد الفي�صل مع �شباب منطقة
•�شهادة �شكر وتقدير م��ن �سعادة عميد كلية
مكة املكرمة جلامعة امللك عبد العزيز.
الآداب والعلوم الإن�سانية نظري امل�شاركة الفاعلة
•املن�سق الإعالمي العام للم�ؤمتر العلمي الثاين
يف حمافل و�أن�شطة الكلية
لطالب وطالبات التعليم العايل.
•�شهادة �شكر وتقدير من �سعادة عميد �ش�ؤون
•م��دي��ر حت��ري��ر ن�شرة �أخ �ب��ار املعرفة اخلا�صة
الطالب نظري امل�شاركة الإعالمية يف الأ�سبوع
بامل�ؤمتر العلمي الثاين للتعليم العايل.
اخلليجي ال�سابع جلامعات جمل�س التعاون لدول
•ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للإعالم واالت�صال .
اخلليج العربي.
•ع�ضو جلنة العمداء اال�ست�شارية برئا�سة مدير
وحدة الإع�لام بكلية الآداب والعلوم الإن�سانيةهذا
وقد �شارك �سعادة الدكتور �أحمد جمعة عواد جمعة
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم الرتبية البدنية مبحا�ضرة
قيمة حتدث فيها عن �أبرز املبادئ العلمية واملهنية
للرتبية البدنية والريا�ضة.

كلية احلا�سبات بفرع اجلامعة برابغ تنظم ندوة عن ك�سوة الكعبة

حيث ق��ام ط�لاب ق�سم نظم املعلومات ب��زي��ارة اىل
م�صنع ك�سوة الكعبة امل�شرفة يف وق��ت �سابق كجزء
من الن�شاطات الأكادميية �ضمن م��ادة ,BUS233
وتعرفوا من خاللها على مراحل ت�صنيع ك�سوة الكعبة
امل�شرفة .وقد رافقهم يف هذه الزيارة الدكتور �أحمد
عبد الرحمن والدكتور برهان الدين �أبوبيدر.

�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة ب��ن ���ص��ادق طيب ع���دد ًا م��ن ق��رارات
التجديد والتكليف والرتقية والتي �شملت :
تعيني الدكتور  /عبداهلل �سعيد ال�شهري
رئي�سا لق�سم اللغات الأوروبية و�آدابها بكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية.
تكليف املهند�س  /في�صل عبداهلل العامودي
م�ساعدا ملدير �إدارة �صيانة املرافق بوكالة
اجلامعة للم�شاريع.
جتديد تكليف الأ�ستاذة � /سمرية يو�سف
�أبو زنادة مديرة لإدارة كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية فرع البنات.
جت��دي��د ت�ك�ل�ي��ف امل��وظ �ف��ة� �/س �ل��وى غ�لام
عبدالعزيز جوهرجي بالعمل مديرة لإدارة
كلية طب الأ�سنان.
جت��دي��د تكليف امل��وظ�ف��ة ��س�م�يرة احل��رب��ي
مديرة �إدارة عمادة القبول والت�سجيل.

تكليف الدكتور  /ع�ب��داهلل علي ال�شيخي
بالعمل نائبا للم�شرف على برنامج اجلودة
ال�شاملة.

ح�صول الطالب م�صعب احلربي على لقب جنم اجلامعة

نظم ط�لاب ق�سم نظم املعلومات بكلية احلا�سبات
وتقنية املعلومات مبحافظة راب��غ حما�ضرة بعنوان
«ك�سوة الكعبة»  ،وقد ح�ضر املحا�ضرة �سعادة عميد
الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الكلية.

جمتمــع اجلـــامعـــة

جتديد تكليف الأ�ستاذ  /عماد ح�سني فقيها
مديرا لإدارة معهد ال�سياحة.

كما �أن��ه حا�صل على العديد من
�شهادات ال�شكر والتقدير وهي:

اجلامعة.
•ع�ضو جمل�س كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة �صندوق الطالب .
•مقدم ومذيع للعديد من منا�سبات واحتفاالت
اجلامعة .
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تعيني الدكتور � /أ�سامة بن ح�سني عقيل
جفري وكيال لكلية العلوم الطبية التطبيقية.
ترقية الدكتور /عبدامللك حممد طيب من
�أ�ستاذ م�شارك �إىل �أ�ستاذ.
رق�ي��ة ال��دك �ت��ور /عبداملنعم عبدال�سالم
احلياين من �أ�ستاذ م�شارك �إىل �أ�ستاذ.
ترقية الدكتور /على حبيب اهلل ح�سن من
�أ�ستاذ م�شارك �إىل �أ�ستاذ.
تكليف �سعادة الدكتورة  /ليلى جابر �آل
غ��ال��ب نائبة للم�شرف ال �ع��ام على جلان
اختبارات املناطق ب�شطر الطالبات
تعيني ال��دك�ت��ور  /حممد ب��ن عبدال�صمد
عبداحلميد عناين رئي�سا لق�سم الهند�سة
النووية بكلية الهند�سة.
تكليف الأ�ستاذة  /نائله بنت حممد يو�سف
ف�ضل الهي بالعمل رئي�سة لق�سم ال�ش�ؤون
التعليمية والفنية بوكالة عمادة التعليم عن
بعد ب�شطر الطالبات
تكليف الأ��س�ت��اذ  /في�صل هنود البالدي
بالعمل نائبا للم�شرف على وحدة الندوات
وور���ش العمل بوكالة اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي.
تكليف امل��وظ�ف��ة  /ن��ادي��ا ح�م��ود احل��ارث��ي
بالعمل مديرة �إدارة كلية احلا�سبات وتقنية
فرع الفي�صلية.
جتديد تكليف الأ�ستاذ  /يا�سر حممد بكري
الزهراين نائبا ملدير مكتب وكيل اجلامعة
للأعمال والإبداع املعريف.
ن�ق��ل الأ� �س �ت��اذ /مقعد ع �ب��داهلل القثامي
من �إدارة امل�ستودعات �إىل الإدارة العامة
للتمويل الذاتي.
ت��رق �ي��ة ال��دك��ت��ور� � /ص��ال��ح ع�ب��دال��رح�م��ن
ال��زه��راين من وظيفة �أ�ستاذ م�شارك �إىل
وظيفة �أ�ستاذ.
جتديد تكليف �سعادة الأ��س�ت��اذ  /في�صل
ه��ادي �آل همام بالعمل نائبا ملدير �إدارة
�ش�ؤون املجل�س العلمي.
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ال�سبـــت 1432/07/02هـ

املـــوافــق 2011/06/04م

الأخ�����ي�����رة

بهدف التعريف بدور اجلامعة الأكادميي والبحثي

معايل مدير اجلامعة :لقد قدمتم �صدق امل�شاعر وعمق االنتماء لهذا ال�صرح العلمي

والتوا�صل مع املجتمع

جامع��ة امل�ؤ�س���س تك��رم املتقاعدي��ن وحتتف��ي باملتميزين

�إن�شاء مركز �إعالمي ي�ضم ثالث �إدارات باجلامعة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ��س��ام��ة ب��ن � �ص��ادق طيب ق� ��رار ًا �إداري� � � ًا برقم
/4385ق وتاريخ 1432/4/23ه�ـ يق�ضي ب�إن�شاء
مركز �إعالمي باجلامعة يرتبط مبعاليه مبا�شرة،
حتت ا�سم « املركز الإع�لام��ي» ،ويهتم املركز
ب��إب��راز جهود اجلامعة ون�شاطاتها وفعالياتها
�إعالمي ًا ،ويكون �صلة و�صل �إعالمية بني اجلامعة
والقطاعات املختلفة داخ��ل اململكة وخارجها،
و�صناعة �صورة �إيجابية عن اجلامعة.
كما يهدف املركز �إىل التعريف ب��دور اجلامعة
ور�سالتها الأك��ادمي �ي��ة والبحثية ،ع�بر القيام
بدرا�سات علمية لقيا�س ال��ر�أي العام وحتديد
احتياجات املجتمع.
هذا و�سيكون املركز الإعالمي اجلهة امل�س�ؤولة
عن التوا�صل الإعالمي باجلامعة ،ويتوىل تنظيم
وتنفيذ و�إن �ت��اج الو�سائط الإع�لام�ي��ة مبختلف
�أنواعها ،كما يتوىل املركز �إدارة كافة القنوات
الإعالمية والإعالنية والتلفزيونية والإذاع�ي��ة
وامل �ط �ب��وع��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��زوي��د اجل�ه��ات
اخلارجية ومراكز الن�شر بالأخبار والإح�صاءات
الدقيقة واملعلومات املوثقة عن اجلامعة.
وي�ضم املركز ثالث �إدارات هي� :إدارة االت�صال
امل ��ؤ� �س �� �س��ي ،و�إدارة الإن� �ت ��اج ،و�إدارة امل��وق��ع
الإلكرتوين.
يذكر �أن معايل مدير اجلامعة �أ�صدر قرار ًا �آخر
يق�ضي بتعيني �سعادة الدكتور �شارع بن مزيد

د� .شارع بن مزيد البقمي

البقمي م�شرف ًا ع��ام� ًا على امل��رك��ز الإع�لام��ي.
وق��د ح�صل الدكتور البقمي على الدكتوراه يف
الإع�لام والعالقات العامة من جامعة ك��اردف
بربيطانيا ع��ام 2004م ،ودرج��ة املاج�ستري يف
الإعالم واالت�صال بعنوان« :احلمالت الإعالمية
« عام 2001م ،ودرجة البكالوريو�س يف الإعالم
والعالقات العامة من جامعة امللك عبد العزيز
عام 1991م ،كما تقلد �سعادته العديد من املهام
الإدارية والأكادميية ومنها :رئي�س ق�سم الإعالم
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،ورئي�س وحدة
مهارات االت�صال ،ونائب للم�شرف العام على
�إدارة العالقات العامة والإعالم وهو ع�ضو هيئة
التدري�س بق�سم الإع�لام وع�ضو يف العديد من
اجلمعيات الإعالمية املحلية والدولية.

بعــد ح�صولهــا علــى التميــز البحثــي لعــام 2010م
فــي جامعــة ا�ستــرا ثكياليــد الإ�سكــوتالنديــة

املحا�ضــرة املبتعثــة مــن اجلامعــة هبــة بنت
مبارك الدو�سري حت�صــل علــى جائــزة مــن
املجل�س الثقايف الربيطاين
يف �إجناز فريد من نوعه ،ح�صلت املحا�ضرة
املبتعثة م��ن كلية ال�صيدلة بجامعة امللك
عبدالعزيز هبة بنت مبارك الدو�سري ،والتي
تتابع درا�ستها يف مرحلة الدكتوراه يف جامعة
ا�سرتا ثكياليد الإ�سكوتالندية على جائزة
املجل�س الثقايف الربيطاين ،نظري جهودها
البحثية يف عالج ال�سرطان من خالل �صيغة
م�ت�ط��ورة ب��ا��س�ت�خ��دام تقنية ال�ن��ان��و النتقاء
اخلاليا ال�سرطانية دون امل�سا�س باخلاليا
ال�سليمة وهي جائزة مهمة ذات �شروط وقيمة
ع��ال�ي��ة مت�ن��ح للمتميزين م��ن ال �ط�لاب وف��ق
معايري واعتبارات �أكادميية وغري �أكادميية
ت�ضعها جامعة ا�سرتا ثكياليد.
اجلدير بالذكر �أن الطالبة هبة الدو�سري
ن�شرت بحث ًا وقبل لها �آخر من ر�سالتها لدرجة
ال��دك�ت��وراه ،كما ح�صلت على جائزة التميز
البحثي من جامعة ا�سرتاثكاليد عام 2010م
 ،وهي عبارة عن �شهادة التميز ومكاف�أة مالية
ق��دره��ا  100جنيه ا�سرتليني ،ومت�ن��ح هذه
اجلائزة للطالب الدار�سني على �أ�سا�س تق�سيم
الطالب يف اململكة املتحدة جغرافي ًا �إىل 12
منطقة ،ومينح جميع الفائزين وعددهم 36
فائز ًا �شهادة تقدير ومكاف�أة مالية ،حيث مينح
الفائز باملركز الأول جائزة مالية مقدارها
 2000جنيه �إ�سرتليني ،كما مينح  11فائز ًا
جائزة مالية قدرها  1000جنيه �إ�سرتليني،
كما مينح  24طالب ًا جائزة الو�صيف ومينح

جائزة مالية قدرها  100جنيه ا�سرتليني.
كما تفوقت الطالبة على  1200طالب �أجنبي
م��ن  118دول��ة يف امل ��ؤمت��ر التا�سع للطالب
الأج��ان��ب يف اململكة امل �ت �ح��دة ،وق��د و�صف
الرئي�س التنفيذي للمجل�س الثقايف الربيطاين
ال��دك�ت��ور م��ارت��ن ديفيد�سون ال��ر��س��ال��ة التي
ت�ضمنت �إجن ��ازات هبة ال��دو��س��ري بامل�ؤثرة
وامل �ل �ه �م��ة وع �ل �ق��ت امل �� �ش��رف��ة ع �ل��ى ال��ر��س��ال��ة
الدكتورة كري�ستني دوفي�س عن �إجناز طالبتها
قائلة �« :إنه لي�س �إجنازها الوحيد ،لقد فازت
يف منا�سبات عدة خالل درا�ستها للدكتوراه»
ي��ذك��ر �أن اجل��ائ��زة ال تعتمد ع�ل��ى الناحية
الأكادميية فقط ،و�إمنا تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على حياة املتقدم خ��ارج الدرا�سة واملكا�سب
التي ح�صلها عليها والتحديات التي تغلب
عليها وكيف غريت الدرا�سة يف اململكة املتحدة
حياته �إىل الأف �� �ض��ل .وتهتم اجل��ام�ع��ات يف
اململكة املتحدة بهذه اجلائزة بو�ضع الفائزين
يف مواقعها الإخبارية والإلكرتونية.

�أك ��د م�ع��ايل م��دي��ر ج��ام�ع��ة امل�ل��ك عبدالعزيز
الأ��س�ت��اذ الدكتور �أ�سامة ب��ن ��ص��ادق طيب �أن
اجلامعة حتتفي يف نهاية كل عام درا�سي ب�صفوة
خرية من �أبنائها وبناتها ممن حملوا �أمانتها
�سنوات طويلة وبذلوا كل طاقاتهم الإبداعية
و�أفنوا يف �أروقتها زهرة �شبابهم بكل حب ونكران
ذات و�صدق م�شاعر وعمق انتماء لهذا ال�صرح
العلمي العريق و�أ�شار معاليه �أن عمق انتمائهم
لها �إمنا ينبع من انتمائهم لهذا الوطن الغايل
ولهذه الأر�ض الطاهرة ولهذه القيادة الر�شيدة.
جاء ذلك يف احلفل التكرميي الذي رعاه معاليه
ملن�سوبي اجل��ام�ع��ة املتقاعدين وامل�ت�ق��اع��دات
واملتميزين واملتميزات من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والأكادمييني والإداريني والفنيني وامل�ستخدمني
وذلك ظهر اليوم الثالثاء 1432/6/21هـ بقاعة
امللك في�صل للم�ؤمترات يف رحاب اجلامعة.
وقد �شهد احلفل ح�ضور �أ�صحاب ال�سعادة وكالء
اجلامعة وعمداء الكليات والعمادات امل�ساندة
ومن�سوبي ومن�سوبات اجلامعة ومديري املراكز
واملعاهد وف��روع اجلامعة وقطاعات اجلامعة
املختلفة.

ومت خالل احلفل تكرمي املتقاعدين واملتقاعدات
بالإ�ضافة �إىل �إقامة حفل خا�ص بتكرمي املتميزين
واملتميزات تقديرا واعرتافا مبجهوداتهم ووفاء
ملا قدموه من معطاءات خالل م�سريتهم العلمية
والعملية يف �سبيل االرتقاء باجلامعة.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور حم���س��ن ب��ن �أح �م��د
م�ن���ص��وري يف كلمته ال�ت��ي �أل �ق��اه��ا ن�ي��اب��ة عن
الأك��ادمي�ي�ين املتقاعدين �أن التقاعد ال يعني
االن�سحاب من احلياة وعدم التفاعل مع الأحياء
واجلنوح للك�سل واخللود �إىل الراحة و�إمنا يجب
النظر �إىل ه��ذه املرحلة م��ن العمر على �أنها
ذروة الن�ضج واملعرفة والإدراك والفهم وتراكم
اخلربة مبا ميكن املتقاعد من العمل يف كثري من
املجاالت النافعة دينا ودنيا والإ�سهام يف ركب

احلياة تعليما وتوجيها و�إر�شادا.
كما قالت الأ�ستاذة رقية بنت ح�سني ع�شماوي
يف كلمتها للمتقاعدين الفنيني والإداري�ي�ن �أن
التكرمي يعد �أكرب دليل على �أنهم تركتم ب�صمات
ال تن�سى وتفانيتم يف العطاء وبذلتم جهودا
متميزة يف �إخراج اجليل ال�صالح و�أديتم الأمانة
على �أكمل وجه.

وعلى ذات ال�صعيد ع�بر ال��دك�ت��ور ع��دن��ان بن
عبداهلل امل��زروع وكيل اجلامعة ورئي�س تكرمي
من�سوبي اجلامعة واملتقاعدين �أن اجلامعة
تفخر بهم على ما بذلوه طيلة ال�سنوات املا�ضية
م��و��ض�ح��ا ��س�ع��ادت��ه �أن �ه��م رف �ع��وا راي���ة خدمة
جامعتهم و�سلموها بكل �أمانة وكانوا خري �سلف
وقد قدم �سعادته �شكره اجلزيل لهم ومتمنيا لهم
التوفيق وال�سداد.

اجلامعة والرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة توقعان �إن�شاء
كر�سي علمي با�سم الأمري تركي بن نا�صر يف جماالت البيئة وحمايتها
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن نا�صر
الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة خالل
افتتاح فعاليات املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة
والتنمية امل�ستدامة اخلليجي الثاين والذي يقام
بفندق الهيلتون بجدة خالل الفرتة من -26
1432/6/28ه �ـ ومب�شاركة العديد من اجلهات
من داخ��ل وخ��ارج اململكة �أن �سيا�سة اململكة
ومنهجها يف امل�ج��ال البيئي والتنموي ينطلق
من تعاليم الدين الإ�سالمي ومبادئ �شريعته
ال�سمحة التي جعلت من عمارة الأر�ض الوظيفة
الرئي�سة للإن�سان ،الذي كرمه اهلل با�ستخالفه
فيها ،ومن ثم كان الت�أكيد على اال�ستفادة من

املوارد الطبيعية والبيئية للمملكة وا�ستخدامها
بغر�ض حتقيق احتياجاتنا احلالية دون الت�أثري
على قدرة ومقدرات الأجيال القادمة وحقوقها
يف الوفاء باحتياجاتها من هذه املوارد.
وع�ل��ى هام�ش امللتقى مت توقيع اتفاقية بني
ال��رئ��ا� �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أر� �ص��اد وح �م��اي��ة البيئة
واجلامعة على �إن�شاء كر�سي علمي با�سم الأمري
تركي ب��ن نا�صر يف جم��االت البيئة وحمايتها
ل�ل��و��ص��ول �إىل تنمية م�ستدامة ومل ��دة خم�سة
�سنوات وذلك م�ساء يوم االحد1432/7/26هـ
بفندق الهيلتون بجدة وقد قام بتوقيع االتفاقية

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن نا�صر بن
عبدالعزيز و معايل الدكتور �أ�سامة طيب مدير
اجلامعــة.
وب�ين معايل مدير اجلامعة �أن كر�سي الأم�ير
تركي بن نا�صر للبيئة يهدف �إىل حتقيق التعاون
امل�شرتك بني اجلهتني يف كافة امل�ج��االت ذات
العالقة � ،إ�ضافة �إىل جمال الأبحاث والدرا�سات
واال� �س �ت �� �ش��ارات ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة
كما�سيدعم ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ودعم
التقنيات احلديثة واجلديدة� ،إ�ضافة �إىل دعم
برامج التوعية.

طالب كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يح�صدون جوائز امل�سابقة القر�آنية
رعى �سعادة وكيل اجلامعة الدكتور عدنان بن عبد اهلل املزروع
حفل ختام امل�سابقة القر�آنية الثانية التي نظمتها كلية الرتبية م�ساء
الثالثاء 1432/6/28هـ وقد ح�ضر احلفل عدد من رجال الأعمال
والداعمني ،وقد ح�صل على املركز الأول الطالب حممد في�صل
ح�سن من ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية وا�ستلم
جائزته وكانت �سيارة .
وقد ح�صل طالب كلية الآداب والعلوم الإن�سانية على املراكز الأوىل

يف م�سابقة القر�آن الكرمي على م�ستوى اجلامعة والتي �شارك فيها
عدد من طالب كليات اجلامعة املختلفة فكان الثالث من الفرع
الأول عامر �أديب عالف من ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �أما املركز
الثاين من الفرع الثاين فكان من ن�صيب الطالب عبد الغني مهدي
يو�سف من ق�سم اللغة االجنليزية واملركز الثالث من الفرع الثالث
الطالب وهيب على عمر البيتي من ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �أما
املركز الأول من الفرع الرابع فكان من ن�صيب الطالب �أ�سامة عبد
الكرمي الدعيجاين من ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية.

