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عميد كلية الآداب يف
حوار حول االعتماد
الأكادميي

الق�صيم
منطقة

برعاية �أمري
اجلامعة حتتفل بخريجي برامج الدرا�سات العليا بالق�صيم

جمل�س اجلامعة يعقد جل�سته الأوىل للعام
اﻟﻌﺪد
اجلامعيﻛﻠﻤـﺔ
1433/1432هـ


حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
  

 
في�صل بن بندر بن عبد العزيز �آل �سعود

�أمري منطقة الق�صيم نظمت اجلامعة حفل












تخرج ط�لاب جامعة امللك عبد العزيز

للدرا�سات العليا مبنطقة الق�صيم بح�ضور

نائب �أمري منطقة الق�صيم �صاحب ال�سمو
       
امللكي الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن

�سعود بن عبد العزيز �آل �سعود وبح�ضور

معايل مدير اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور


�أ�سامة بن �صادق طيب ووك�لاء اجلامعة

وع��م��داء الكليات وال��ع��م��ادات ،وع��دد من
 
مديري اجلهات احلكومية باململكة ،وجمع

م��ن رج���ال الأع��م��ال مبنطقة الق�صيم،
بن
ت��ر�أ���س م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة
املطورة ملرحلة البكالوريو�س لق�سم
الدرا�سية
�7.7إقرار
حفظه اهلل .ح��ي��ث ق���ال ���س��م��وه« :ن�����س���أل
ذراع��� ًا م��ن �أذرع التنمية وم��ن��ارة للعلم

 
اخلطة

 
وذلك م�ساء يوم االثنني 1432/11/19هــ
اجلامعة للعام اجلامعي
للبنات
ت�صميم الأزياء بكلية الت�صاميم والفنون

�صادق طيب اجلل�سة الأوىل ملجل�س 
و�أر���ض��ي��ة �صلبة لفكر �سليم وت��وج��ه جيد
اهلل خل��ادم احلرمني ال�شريفني ال�شفاء
امل��واف��ق 2011/10/17م مب��رك��ز امللك
الواحدة ظهر
1433/1432ه��ـ التي عقدها املجل�س يف ال�ساعة


ال�سعودية لل�صناعات
 8.8قبول املنحة املقدمة من ال�شركة
يخدم الوطن يف كل مناهجه وعنا�صره».
التام وطول العمر ليوا�صل امل�سرية لتطور
خالد احل�ضاري مبدينة بريدة .
م مببنى
يوم الأربعاء 1431/11/14ه��ـ املوافق 2011/10/12
�سابك

لت�شجيع
برنامج
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الإدارة العليا باجلامعة ،نيابة عن معايل وزير
وبهذه املنا�سبة �أعرب �صاحب ال�سمو امللكي

م��ق��دم�� ًا ���ش��ك��ره مل��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة
البحث العلمي يف جماالت ال�صناعية والتطبيقية .
«�أت�شرف ب���أن �أك��ون يف ه��ذا امللتقى وهو
نائب رئي�س جمل�س التعليم العايل رئي�س املجل�س.
الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز �أمري

يف بداية اجلل�سة هن�أ معايل مدير اجلامعة احل�ضور بالعام
ول��ل��وك�لاء وال��ع��م��داء والأ���س��ات��ذة متمني ًا
 9.9التو�صية ب�إن�شاء ق�سم �إدارة املوارد الب�شرية بكلية الأعمال
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منطقة الق�صيم عن تهنئته للجميع بنجاح

الدرا�سي اجلديد متمني ًا للجميع التوفيق والنجاح كما رحب
الدائم
النجاح
للجميع
.
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ب�سعادة عميد كلية الدرا�سات البحرية متمنيا له التوفيق يف
اجلامعي
للعام
الطالبي
الن�شاط
وبرامج
خطط
��رار
ق
�
إ
10
10
البقية �ص 2
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة التي تعترب
إن�سانية


والعلوم ال
املهام املوكلة �إليه ،كما هن�أ معاليه كلية الآداب
ـ
ه
1433/1432


عمادة التعليم
على االعتماد الأكادميي العاملي للكلية و هن�أ عميد

عن بعد مبنا�سبة االعتماد الأكادميي 
��ص��ن��دوق ال��ط�لاب
1111املوافقة ع��ل��ى احل�����س��اب اخل��ت��ام��ي ل���
العامليلربامج التعليم عن
 املايل 1432/1431هـ
بعد باجلامعة وقد ح�ضر اجلل�سة كل من  :باجلامعة للعام



 

•�سعادة �أمني عام جمل�س التعليم العايل الدكتور حممد بن
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الت�صاميم والفنون
1212تعيني
عبد العزيز ال�صالح


 
عبد اهلل بوكر يف ع�ضوية
للبنات الدكتورة وديعة بنت
جمل�س
التعليمية و�أم�ين

 
•�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون  
جمل�س كلية الت�صاميم والفنون للبنات ملدة عام
اجلامعة �أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

العلمي �أ.د1313 .تعيني ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الت�صاميم والفنون
والبحث
•�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
ح�صلت عمادة التعليم عن بعد باجلامعة على االعتماد الدويل من
للإعتمادات الأكادميية الدولية التي ح�صلت عليها اجلامعة يف
عدنان بن حمزة زاهد
�صالح العمودي يف ع�ضوية
للبنات الدكتورة نادية بنت

هيئة جودة التعلم الإلكرتوين باجلامعات الأوروبية التي ترتبط
براجمها الأكادميية يف التخ�ص�صات الأخرى املختلفة البالغة 75
•�سعادة وكيل اجلامعة �أ.د .عدنان بن عبد اهلل املزروع
جمل�س كلية الت�صاميم والفنون ملدة عام.

بالإحتاد الأوروبي جلودة التعلم الإلكرتوين ،حيث ت�سلمت العمادة
•�سعادة وكيل اجلامعة للتطوير �أ.د .زه�ير بن عبداهلل
برناجما �أكادميي ًا.
 التدري�س بكلية علوم الأر���ض الأ�ستاذ
1414تعيني ع�ضو هيئة
�شهادة االعتماد يف حفل للهيئة �أقيم يف الربتغال م�ؤخراً0
ح�سني دمنهوري
ر���ش��اد ب��ن ح�سن علي مفتي يف ع�ضوية
الدكتور حممد
بردي�سي
جميل
ه�شام
الدكتور
بعد
عن
التعليم
عميد
أفاد
�
فيما
أعمال والإب��داع املعريف الدكتور
وكيل اجلامعة لل
•�سعادة
 
   
وح��ازت العمادة على تقييم ع��ال من قبل املحكمني اخلا�صني


 
ممثال لكلية علوم الأر�ض ملدة عامني
املجل�س العلمي
نقادي
حامد
بن
أحمد
�
انطالقة
ميثل
لأكادميي الدويل
العمادة على الإعتماد ا
�أن ح�صول



املعايري اخلا�صة بالتعليم عن
بالهيئة الذين قاموا بتقييم كافة


اهلل بن عمر
•�سعادة وكيل اجلامعة للم�شاريع �أ.د .عبد
���ص��اد الإ���س�لام��ي
1515جت��دي��د ن���دب امل��ح��ا���ض��ر مب��رك��ز االق��ت��
ال�سنتني
��دى
م
على
كبرية
جهودا
بذلت
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للعمادة
متميزة






















جامعة
يف
بعد ومدى تطبيقها 

امللك عبد العزيز .

إىل  
بافيل �أ���ص��ح��اب ال�سعادة ع��م��داء 
الكلياتوال��ع��م��ادات
وزارة التعليم العايل
لأ�ستاذعلي بن حممد بام�شمو�س �
ا
كافة
وحتقيق
تهيئة البنية التحتية
املا�ضيتني يف
امل�ساندة 
املعايري  
متطلبات
 


وبهذه املنا�سبة �صرح معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
للعمل م�شرف ًا درا�سي ًا بامللحقية الثقافية ب�أمريكا ملدة
بعد مو�ضحا �أن اجلامعة
برامج التعليم عن
الدولية يف

طبقت



 

االطالع على جدول �أعمال اجلل�سة اتخذ املجل�س القرارات
وبعد

ي�ضاف �إىل الإجن��ازات
هذا الإجن��از
�أ�سامة بن �صادق طيب �أن
عام.
ومنها


ما يقارب
طورت
كما�  أنها
  
املنا�سبة
من  
 
براجمها 
الف�صول االفرتا�ضية يف 
التي حققتها اجلامعة يف جمال االعتماد .و�أ�ضاف معاليه
الكثرية
16جتديد ندب ع�ضو هيئة التدري�س بكلية االقت�صاد والإدارة
16
الدكتور
�1.1إن�شاء كر�سي علمي باجلامعة مب�سمى (كر�سي
 

درا�سيً ا الكرتوني ًا من �أج��ل تقدمي خدمات تعليمية
 180مقرر ًا

أول  
ال�سنة � 
هذه
بتخريجهايف  
     
اجلامعة   
بقوله� «إن  
 
تفتخر� أي�ض ًا
عبد اهلل بن ح�سني با�سالمة للأورام الن�سائية ).
وزارة التعليم
الدكتور في�صل بن �أحمد عابد ال�شعيبي �إىل




العربية 
اململكة

التعليم
وطالبات 
لاب  
 �
عنبعد يف
دفعة من ط
العليا ومتوافقة مع
لربامج البكالوريو�س والدرا�سات
عالية اجلودة
باجلامعة مب�سمى (كر�سي الأم�ير
�2.2إن�شاء كر�سي علمي

الثقافية ب�أملانيا ملدة عام.
يف �أمللحقيه
العايل للعمل
ً
ً
توا�صل تطوير برامج التعليم عن بعد كما ونوعا
ال�سعودية و�سوف


طبيعة برامج التعليم عن بعد .
امل�ستدامة )
تركي بن نا�صر للتنمية
الدكتور /
للبنات
�1717إيفاد ع�ضو هيئة التدري�س بكلية العلوم



ً
وال تقل
مقبولة عامليا
وتقدميبرامج
أجل خدمة املجتمع
باجلامعة مب�سمى (كر�سي ال�شيخ
�3.3إن�شاء كر�سي علمي


يف
 

من�
 جودة التعلم الإلكرتوين باجلامعات الأوروبية تعد
يذكر� أن هيئة


علمي
عبداهلل را�شد البلوي يف مهمة ات�صال
�سلوى بنت
.
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عاملية
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جودتها
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الأوىل يف جمال تقييم اجلودة والإعتماد يف �أوروبا لكونها مرتبطة
� إىل جامعة نوتنجهام بربيطانيا ملدة عام
اجلذعية).
 
اجلامعة للتطوير الدكتور زهري
من جانبه عرب �سعادة وكيل



4.4التو�صية بتحويل مركز تطوير التعليم اجلامعي� إىل معهد
 ح�صلت العديد
بالإحتاد الأوروبي جلودة التعلم الإلكرتوين وقد
للبنات الدكتورة
بكلية العلوم
�1818إيفاد ع�ضو هيئة التدري�س
التعليم عن بعد
عبداهلل دمنهوري عن اعتزازه بح�صول برامج



تطوير التعليم اجلامعي .
وداد بنت خم�ضور الب�شري يف مهمة ات�صال علمي بجامعة
من اجلامعات الأوروبية على اعتماد من هذه الهيئة يف التعلم
��ة
ي
��
ب
أورو
ل
ا
إعتماد
ل
إعتماد الأك��ادمي��ي ال��دويل من هيئة ا
على ال

ق�سم علم الأدوية بكلية الطب
�5.5 إقرار برنامج الدكتوراه يف
 
 
ل�سرت بربيطانيا ملدة عام .
الإلكرتوين مثل جامعة اي�سرت وجامعة قرنادا وجامعة مو�سكو
م�شري ًا �إىل ان الإعتماد ي��دل على �أن اجلامعة تطبق املعايري
ال�صيدلة
وال�سموم بكلية
لأدوية
مع ق�سم ا
بامل�شاركة


           
جمل�س
أم�ين
�
و
التعليمية
ؤون
ش�
لل�
اجلامعة
وكيل
بذلك
�صرح
وجامعة جاكرتا وجامعة فالين�سا وجامعة ابرتا وغريها.
الأكادميية الدولية يف التعليم عن بعد وميثل �إ�ضافة متميزة
�6.6إق��رار تطوير ماج�ستري العلوم يف الفيزياء بكلية العلوم

           
باملقررات الدرا�سية والر�سالة.
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتورعبد الرحمن بن عبيد اليوبي .

التعليم عن بعد باجلامعة يح�صل على االعتماد
الأكادميي الدويل
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ال�سبـــت 1432/11/24هـ

برعاية �أمري منطقة الق�صيم

هيئة التحرير
رئي�س هيئة الإ�شراف
عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
�أ.د .حممد بن �سعيد الغامدي

رئي�س التحرير
رئي�س ق�سم الإعالم
د� .أمنار بن حامد مطاوع

نائب رئي�س التحرير
د�.سعود �صالح كاتب

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

املرا�ســــــالت :
�ص.ب  80202جدة
الرمز الربيدي 21589
هاتف 6952350
فاك�س 6952907

مرا�سالت التحرير
akhbarkau@yahoo.com

الإعــالنــــات:
هاتف6952350 :
حتويلة 64600

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

ال����زه����راين

م�������ي ال�������ش�ري����ف
رمي

الأح������م������دي

املـــوافــق 2011/10/22م

�أخ�������ب�������ار

اجلـــامعــة حتتفـــل بخريجــي برامـــج الــدرا�ســـات العليــا بالق�صيــم
الدكتور عدنان بن حمزة زاهد جزيل �شكره ل�سمو
�أمري منطقة الق�صيم على رعايته الكرمية لهذا
احلفل وح�ضوره ال��ذي زاد احلفل بهجة و�سرو ًا.
مقدرا ل�سموه الكرمي كل ما يقدمه من دعم ورعاية
كان له بعد توفيق اهلل الأثر الكبري يف جناح برامج
املاج�ستري باملنطقة .

تتمة �ص 1
ب��د�أ احلفل مب�سرية اخلريجني احلا�صلني على
درجة املاج�ستري لربنامج ماج�ستري �إدارة الأعمال
التنفيذي وبرنامج املاج�ستري الرتبوي ،ثم ا�ستمع
اجلميع لآي��ات بينات من الذكر احلكيم للخريج
عبد العزيز بن ر�شيد ال�سعدون.
عقب ذل��ك ق��دم �سعادة عميد الدرا�سات العليا
باجلامعة ال��دك��ت��ور ع��دن��ان ب��ن ���س��امل احلميدان
كلمة ق��ال فيها « :ال��ي��وم نحتفل بدفعه جديدة
من خريجي جامعة امللك عبدالعزيز ،اليوم هو
ي��وم ف���رح ،ي��وم تتويج ،ي��وم نحتفل فيه جميع ًا،
اليوم هو منا�سبة تخرج طالب جامعة امللك عبد
العزيز للدرا�سات العليا مبنطقة الق�صيم وهو
�إجن��از لعطاء علمي تعليمي �أ�شرفت عليه ورعته
اجلامعة بكل جهد ومثابرة ،كما �أن هذا هو يوم
عرفان ووفاء لر�سالتنا ،وتقدير لعمل وجد واجتهاد
وح�صاد مو�سم من التح�صيل الدرا�سي مبنطقة
الق�صيم التي احت�ضنت معنا ه��ذه الأج��ي��ال من
املوارد الب�شرية يف تخ�ص�صات عديدة وارتقت هذه
املنطقة الغالية من بالدنا �ش�أنها �ش�أن كل املناطق
التي تتقاطر �إليها جامعتنا لت�شكل لبنات متميزة
ت�سهم ب�إخال�ص و�إتفان يف جهود البناء والتنمية
يف هذا الوطن» ،كما �أكد �سعادته �أن تخرج ه�ؤالء
الطالب لي�س نهاية عالقتهم بجامعة امل�ؤ�س�س
و�إمنا هو �إعالن عن ارتباط وثيق �أ�صبح يربطهم
باجلامعة ويربط اجلامعة بهم فلهم الفخر ب�أن
ين�ضموا �إىل قائمة خريجي جامعة امللك عبد
العزيز قائمة النخبة كما �أنه يكون لنا الفخر ب�أن
تكونوا منا نحن من�سوبي اجلامعة فلنتوا�صل �سوي ًا
بكل جهد وامثابرة نزود جمتمعنا باملعارف والعلوم
والآداب وف��ق مناهج علمية ت�صدرها ك��وادر من
جامعة امل�ؤ�س�س.
هذا وقد قدم �سعادته �شكره لل�شركاء يف منطقة
الق�صيم وخ�ص بال�شكر ،الغرفة التجارية مبنطقة

عقب ذلك مت تقدمي فيلم وثائقي ثم قدم الطالب
ه�شام امل�شيقح كلمة اخلريجني وال��ت��ي هن�أ من
خاللها الوطن الغايل على �سالمة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل �سعود
بنجاح العملية اجلراحية التي �أجريت له والتي
تكللت بالنجاح ث��م ق��دم �شكره ل�سموه الكرمي
لرعايته احلفل و�أ���ش��ار �إىل �أن رعاية �سمو �أمري
املنطقة دليل على مدى احلب والتالحم بني قادة
هذا البلد وبني �أبنائه ،وبني �أن جامعة امل�ؤ�س�س مل
تنتظر و�صول الطالب �إليها بل �سعت �إىل �أن ت�صل
�إىل كل طالب يف هذا الوطن ومن ذلك �إيجادها
برنامج املاج�ستري مبنطقة الق�صيم وغريها من
مناطق الوطن احلبيب ،كما حث زمالءه الطالب
على موا�صلة العلم والتوا�صل مع جامعتهم التي
مل ت��ت��وانَ يف ت�سهيل الأم���ور املتعلقة مب�سريتهم
الدرا�سية ،ويف ختام كلمته قدم �شكره ملعايل مدير
اجلامعة و�أع�ضاء هيئة التدري�س وجميع من كان له
الدور يف و�صولهم لهذه الدرجة العلمية ،كما متنى
جلميع الطالب التوفيق.

الق�صيم وكليات الق�صيم الأهلية على ما قدموه
وب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود �أ���س��ه��م��ت يف �إجن����اح مهمات
اجلامعة الأكادميية ،و�أ�سهموا ب�سعيهم ال��د�ؤوب
مع اجلامعة يف دفع م�سرية التنمية والتقدم لوطن
اخل�ير وال��وف��اء ،كما ق��دم �سعادته �شكره ملعايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة طيب على
حر�صه على تقدمي املزيد من برامج الدرا�سات
العليا مبنطقة الق�صيم ومناطق اململكة املختلفة

م��ن خ�لال قيا�س نب�ض واقعنا الوطني والتوجه
العاملي يف التنمية العلمية باجلامعة واملجتمع
لن�صل لهذه املنا�سبة بر�ؤية رائدة وجناح ملمو�س
 ،كما �شكر �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للحفل على الدعم
والتوجيهات التي كان لها الأثر الأكرب يف �أن يظهر
احلفل يف �صورته البهية ،ويف اخلتام قدم الأ�ستاذ

كر�ســـي الأورام الن�ســائيـــة ينظـــم ور�شـــة عمـــل حـــول النـــزيف الـــدمـــوي
نظم كر�سي الأ���س��ت��اذ الدكتور عبد اهلل ح�سني
با�سالمة للأورام الن�سائية بكلية الطب باجلامعة
ور���ش��ة عمل ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح���دة ط��ب وج��راح��ة
الأورام الن�سائية وق�سم الت�شريح يف كلية الطب
باجلامعة ومب�شاركة �أطباء و�أخ�صائيني بالأورام
الن�سائية من اجلامعة وم�ست�شفى احلر�س الوطني
بجدة وذلك �صباح يوم اخلمي�س 1432/11/8هـ
يف مبنى ( )8بق�سم الت�شريح بكلية ال��ط��ب .
وقد بني د خالد �سيت امل�شرف على الكر�سي �أن
ور�شة العمل تناولت وقف النزيف الدموي من
خ�لال رب��ط الأوع��ي��ة احلو�ضية والتي تعد عملية

�إنقاذ حياة املري�ضات يف حاالت النزيف احلو�ضي
ال�شديد وذلك من خالل عر�ض عملي على جثث
ب�شرية يف خمترب الت�شريح بكلية الطب باجلامعة.

نوعية عالية امل�ستوى حتتاج �إىل تدريب خا�ص من
أخ�صائي الأورام الن�سائية والتي متكن من
قبل �
ّ

و�أو���ض��ح �سعادته �أن الكر�سي ال���ذي يعد الأول
م���ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ق���د ت��ب��ن��ى يف
�أهدافه الناحية العلمية التعليمية لرفع م�ستوى
وكفاءة الأطباء يف اململكة من خالل ور���ش عمل
وحم��ا���ض��رات علمية وغ�يره��ا م��ن الن�شاطات
والفعاليات ،مبا يعود بالفائدة على رفع م�ستوى
العناية والرعاية للمري�ضات يف اململكة .

عقـــد االجتمـــاع الأول للجنـــة املجمـــوعـــات البحثيـــة بكليــــة الطــــب
تر�أ�س وكيل كلية الطب للعلوم الأ�سا�سية الأ�ستاذ الدكتور /عبداملنعم بن
عبدال�سالم احلياين االجتماع الأول للجنة املجموعات البحثية فيما يخ�ص
العلوم الع�صبية بح�ضور الأع�ضاء املعنيني بهذا ال�ش�أن وذل��ك يوم ال�سبت
املوافق 1432/11/24هـ ومتت مناق�شة املو�ضوعـات املدرجة بجدول الأعمال
ثم بعد ذلك متت كتابة التو�صيات الالزمة.
هذا وتعترب املجموعات البحثية من �أهم عوامل االرتقاء مب�سرية البحث العلمي
يف امل�ؤ�س�سات البحثية و�أكرثها جناح ًا من حيث انتقال اخل�برة للمنظمني
لها ،لكون العمل البحثي اجلماعي غالب ًا ما يكون �أكرث جودة و�أغزر نفع ًا من
العمل الفردي .بالإ�ضافة لكونها ت�شكل جهة مرجعية بحثية يف �أي م�ؤ�س�سة
م�ساهمة بذلك يف حل الكثري من الق�ضايا امللحة مع خلق مناخ تفاعلي بني
الباحثني و توثيق الروابط بينهم بالإ�ضافة �إىل بناء كوادر ب�شرية بحثية م�ؤهلة
للقيام بواجباتها  ،وبناء عليه ف�إن عمادة البحث العلمي تنتهج �أ�سلوب ت�شكيل
املجموعات البحثية ذات الطابع التخ�ص�صي امل�شرتك  ،مما �سي�سهم يف دعم
م�سرية امل�شاريع البحثية وتبني طالب الدرا�سات العليا  ،كما �ست�شكل هذه
املجموعات البحثية نواة ملراكز بحثية متميزة قادرة -بعون اهلل تعاىل -على

القيام مبهامها البحثية على �أكمل وجه
وتهدف املجموعات البحثية �إىل عك�س م�سمى املجموعة البحثية �أهدافها
وجماالت عملها ،و �أن تكون �أهداف وجماالت عمل املجموعة البحثية وا�ضحة
بحيث تخدم �شريحة كبرية من املجتمع� ،سوا ًء على م�ستوى الأفراد ،امل�ؤ�س�سات،
ال�شركات احلكومية �أو اخلا�صة ،و�أن ت�شتمل املجموعة البحثية على عدد
من �أع�ضاء هيئة التدري�س (ال يقل عن ثمانية) من خمتلف �أق�سام و كليات
اجلامعة ،وكذلك عدد من املتميزين من خارج اجلامعة يرت�أ�سها �أحد الأع�ضاء
املتميزين ،بالإ�ضافة �إىل �أنها تهدف �إىل �أن ي�شرتك يف املجموعة البحثية
خرباء �أجانب (من خارج اململكة) من املتميزين بحثي ًا يف نف�س جمال املجموعة
بحيث يرثي عمل املجموعة البحثية وي�ساهم يف نقل اخلربات لأع�ضائها ،و
�أن �أن تلتزم املجموعة البحثية باجناز �أعمال بحثية �أ�صيلة قابلة للن�شر يف
املجالت العاملية املرموقة وكذلك منتج تطبيقي ميكن جتربته يف �إحدى الدوائر
احلكومية �أو امل�ؤ�س�سات وال�شركات ذات العالقة ،و�أن ت�سهم املجموعة يف عمل
ندوات وحلقات نقا�ش داخل اجلامعة وذلك بغر�ض ا�ستفادة �أكرب قدر ممكن
من من�سوبي اجلامعة وتعريفهم بنتائج املجموعة البحثية.

ع��ق��ب ذل���ك �أع��ل��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة منح
درجة املاج�ستري للخريجني ،وجرى تكرمي �أوائل
اخل��ري��ج�ين واحل��ائ��زي��ن ع��ل��ى امل��راك��ز املتقدمة
وت�سليمهم دروع��ا تذكارية ،ثم �سلم �أمري منطقة
الق�صيم اخلريجني �شهادات التخرج ،بعد ذلك
مت تكرمي اجلهات امل�شاركة من منطقة الق�صيم
وهي الغرفة التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم
وك��ل��ي��ات الق�صيم الأه��ل��ي��ة ،وق���دم م��ع��ايل مدير
اجلامعة درعا تذكارية بهذه املنا�سبة ل�سمو �أمري
منطقة الق�صيم.

دورات تدريبية وحما�ضرات
مكثفة ب�شطر الطالبات خالل
الف�صل الأول
�أ� .سناء �صعيدي
�أ�شارت وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب لأن�شطة الطالبات
الدكتورة منال بنت �إبراهيم مديني ب�أنه و منذ انطالق
الأن�شطة الطالبية للعام الدرا�سي احل��ايل /1432
 1433ق��دم��ت ال��وك��ال��ة ع��دة دورات وور����ش عمل و
حما�ضرات متميزة
بناء على رغبات واحتياجات الطالبات قدمتها اللجان
الثقافية الفنية والتوعية الإ�سالمية واللجنة الريا�ضية
واللجنة االجتماعية و الأندية الطالبية و املراكز التابعة
للوكالة منها ( دورة مبادئ الديكور – دورة الهرم
الغذائي – دورة فن التعامل – فهم ال�شخ�صيات –
�أعطوين املفتاح – �أه��دايف كيف �أحققها – م�سابقة
القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف – قيادة وريادة –
قيادات امل�ستقبل).
هذا وقد قدمت الدورات نخبة متميزة من هيئة �أع�ضاء
التدري�س بجامعة امل�ؤ�س�س �ضمنهم الدكتورة �سناء
ع��اب��د ،وال��دك��ت��ورة رب��اب اجل��م��ال ،وال��دك��ت��ورة هناء
�أبوداوود ،والدكتورة �شذا خ�صيفان ،والدكتورة رباب
مدين.
هذا وقد القت الدورات �إقبا ًال �شديد ًا وا�ستح�سان ًا من
قبل الطالبات علما ب���أن هناك املزيد من ال��دورات
وور����ش العمل واملحا�ضرات املفيدة والنافع ًة ,حتى
ن�ساهم يف اال�ستثمار الأم��ث��ل لوقت ال��ف��راغ و تطوير
مهارات الطالبات و قدراتهم املختلفة.

اخ�������ب�������ار

ال�سبـــت 1432/11/24هـ

املـــوافــق 2011/10/22م

جملــ�س اجلامعــة يـقــر �أول برنــامــج دكتــوراه
بق�ســم علــم الأدويــة بكليـــة الطـــب
�أق��ر جمل�س جامعة امللك عبدالعزيز يف جل�سته الأوىل للعام
الدرا�سي  1433/1432والتي عقدت برئا�سة معايل الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب مدير اجلامعة يوم الأربعاء
 1432/11/14امل��واف��ق 2011/10/12م برنامج الدكتوراه
بق�سم علم الأدوية بكلية الطب
ويعترب الربنامج الأول الذي يتم اعتماده يف كلية الطب على
م�ستوى �شهادات الدكتوراه ،علما �أنه توجد �ستة برامج لدرا�سة
املاج�ستري بالكلية ,مبا فيها برنامج املاج�ستري بق�سم علم
الأدوية الذي كان له ال�سبق على بقية �أق�سام الكلية يف التخطيط
طوال ال�سنة املا�ضية لربنامج الدكتوراه امل�شار اليه حتى حتقق
�إقراره من قبل جمل�س اجلامعة املوقر .ويعترب ق�سم علم الأدوية
الذي �أن�شئ عام  1398من الأق�سام الرائدة يف الكلية وي�شارك
�أع�ضا�ؤه ومن�سوبوه بكل كفاءة يف تدري�س مناهج كلية الطب
ملرحلة البكالوريو�س ,وتعاقب على رئا�سته عدد من الأ�ساتذة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س الأفا�ضل منهم معايل الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب و�سعادة الدكتور زه�ير بن عبداهلل
دمنهوري وكيل اجلامعة للتطوير و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور
عبدالكرمي بن حممد علي تلم�ساين و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور
من�صور بن ابراهيم �سليمان ,وير�أ�س الق�سم حاليا �سعادة
الدكتور عمر بن �إبراهيم �سعادة
ي�أتي برنامج الدكتوراه �ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية لكلية الطب

والتي تنبثق من خطة اجلامعة الإ�سرتاتيجية والتي تهدف �إىل
�إث��راء الدرا�سات العليا والبحث العلمي وامل�ضي قدما بكلية
الطب وب�سائر كليات جامعة امل�ؤ�س�س �إىل م�صاف العاملية
�أ�سرة كلية الطب التي �أ�سعدها اخلرب تتقدم �إىل معايل مدير
اجلامعة و�إىل الإدارة العليا للجامعة بخال�ص ال�شكر والتقدير
لدعمهم غري املحدود للكلية و�أق�سامها العلمية ,كما تتقدم �إىل
�سعادة رئي�س ق�سم علم الأدوي��ة و�سعادة �أع�ضائه ومن�سوبيه
بخال�ص التهاين والتربيكات مبنا�سبة �إقرار برنامج الدكتوراه
وتتمنى للق�سم املزيد من التفوق والتميز.

املكتبة املركزية تدعو لتجربة عدد من قواعد املعلومات اجلديدة
�أعلنت عمادة �ش�ؤون املكتبات عن طرح جمموعة من قواعد
املعلومات للتجربة حتى نهاية ع��ام 2011م للنا�شر ال��دويل
 PROQUESTمتخ�ص�صة يف جم��ال العلوم بجميع
فروعه ميكن لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني والطالب
اال�ستفادة من هذه القواعد عن طريق موقع املكتبة االلكرتوين
�صفحة قواعد البيانات  -قواعد البيانات التجريبية  ..وت�ستقبل
املكتبة �آراء الطالب والطالبات ومن�سوبي اجلامعة و�أع�ضاء

هيئة التدري�س ومقرتحاتهم وتقييمهم لهذه اخلدمة من خالل
رابط “ ر�أيك يهمنا” وكذلك على بريد عمادة �ش�ؤون املكتبات.

قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن طالل
بن عبد العزيز �آل �سعود يوم اجلمعة بزيارة �أحد
املر�ضى بق�سم الأط��ف��ال بامل�ست�شفى اجلامعي
وذلك لالطمئنان على �صحته ،وذلك يوم اجلمعة
1432/11/9ه��ـ وكان يف ا�ستقباله �سعادة عميد
كلية الطب الأ�ستاذ الدكتور حممود بن �شاهني
الأحول والفريق الطبي امل�شرف على حالة الطفل
�سعادة الدكتورة �سعاد اجلاعوين .وقد �أبدى �سموه
�إعجابه مبا يقدم من عناية وخدمة جتاه املر�ضى،
ويف نهاية الزيارة قدم �شكره للقائمني على خدمة
املر�ضى بامل�ست�شفى .

جــائــزة نــوبــل تـــر�شـــح مبتعــثـــ ًا مـــن اجلــامعــة
�ضمـــن �أف�ضـــل  300باحـــث فــي العــالـــم
اختار املجل�س العلمي جلائزة نوبل العاملية املبتعث ال�سعودي من اجلامعة واملعيد بق�سم الكيمياء احليوية بكلية العلوم هاين
بن حممد زبري �شودري مر�شحا من جامعة �أك�سفورد يف بريطانيا ليكون �ضمن �أف�ضل  300من الباحثني ال�شباب على م�ستوى
العامل يف جمال الطب والفي�سولوجيا لعام 2011م.
ويف هذا الإط��ار قال معايل مدير اجلامعة الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب �أن �شودري ح�صل على دعوة خا�صة حل�ضور
االجتماع الـ 61جلائزة نوبل يف الطب لعام 2011م املزمع �إقامته يف �أملانيا هذا ال�شهر مايو 2011م بهدف اختيار الطالب
املتميزين على م�ستوى العامل بحثي ًا يف جمال الطب ولهم ت�أثري يف تغيري وحتديث جمال الطب على امل�ستوى العاملي.
و�أكد معاليه �أن هذا الإجناز م�ؤ�شر وا�ضح ملا تبذله حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز�آل �سعود -
حفظه اهلل  -من اهتمام باملبتعثني وتهيئة املناخ املنا�سب لهم للت�ألق والتميز والإبداع.

فرص عـمـل
م�شاء،
اإذا كنت طالبا ان�شم اإلينا للعمل من  5اإىل 10
ً
مبا يتنا�شب مع حياتك

بـــــــائـــــعـــــني

هناك جهودا كبرية لتجهيز الو�سائل املنا�سبة والطرق ال�سليمة
ل�ضمان �سالمة الطالب.
من جانبه �أو�ضح �سعادة وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب بفرع
اجلامعة �شمال �أن اجلامعة ب�صدد و�ضع جتهيزات عاجلة،
حيث �سيتم يف الف�صل احلايل �إن�شاء م�سبح وملعبني ريا�ضيني
لكرة القدم والطائرة كما �ستوفر اجلامعة مدربني ريا�ضيني
وم�شرفيني على ال�سباحة بالإ�ضافة �إىل ت�شغيل خدمة الإنرتنت
املجاين يف جميع املرافق.

اجلامعة تطلق حملة «�أنت �شريكي» للتوعية ب�سرطان الثدي
د���ش��ن �سعادة وك��ي��ل اجلامعة الدكتور
ع��دن��ان ب��ن ع��ب��د اهلل امل����زروع حملة «
�أن��ت �شريكي « بح�ضور مدير ال�ش�ؤون
ال�صحية بجدة الدكتور �سامي باداوود
وذلك مبركز الأمرية اجلوهرة للتميز يف
الأمرا�ض الوراثية باجلامعة.
و�أو���ض��ح عميد كلية ال��ط��ب باجلامعة
الدكتور حممود بن �شاهني الأح��ول �أن
احلملة ت��ه��دف �إىل �إب���راز دور الرجل
وتعاونه مع املر�أة للم�ساعدة يف التقليل
من انت�شار �سرطان الثدي الذي يعد من
�أكرث ال�سرطانات املنت�شرة حول العامل.
وب�ين �أن �سرطان ال��ث��دي يعد م��ن �أك�ثر

الأميـــر تركــي بن طـــالل يـــزور اجلــامعــة

للطالب ال�شعوديني

وكيــل اجلامعــة لل�شــ�ؤون التعليميــة يلتقــي طــالب فــرع
اجلامعة �شمال جدة
التقى ���س��ع��ادة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة لل�ش�ؤون التعليمية الأ���س��ت��اذ
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ط�لاب ف��رع اجلامعة
���ش��م��ال ج���دة ،وذل���ك ���ص��ب��اح ي���وم الأح����د 1432/11/18ه������ـ
بح�ضور عميد ���ش���ؤون ال��ط�لاب باجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور
ع���ب���داهلل ب���ن م�����ص��ط��ف��ى م��ه��رج��ي ووك���ي���ل ع���م���ادة ���ش���ؤون
ال��ط�لاب ب�شمال ج��دة ال��دك��ت��ور م���روان ب��ن حممد قما�ش.
و�أكد اليوبي خالل اللقاء �أن هناك  15فرع ًا للجامعة منت�شرة
يف جميع �أرج��اء اململكة و�أن اجلامعة ال زالت يف تو�سع دائم
وت�سعى دائما خلدمة املواطن واملجتمع كما �أو�ضح �سعادته
�أنه �سيتم �إن�شاء كلية الأعمال وكلية العلوم الطبية التطبيقية
يف العام املقبل بالن�سبة لفرع جامعة �شمال ج��دة لت�ضاف
�إىل كليات الطب والهند�سة والعلوم واحلا�سبات بالإ�ضافة
�إىل برنامج ال�سنة التح�ضريية وكذلك �إن�شاء مدينة جامعية
بالإ�ضافة �إىل  6مبان ج��دي��دة وم��راف��ق ريا�ضية ومطاعم
مركزية وم�ست�شفى جامعي ب�سعة � 400سرير و�أ�شار �سعادته �أن
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ال�سرطانات انت�شارا يف ال��دول النامية
ويف اململكة العربية ال�سعودية على وجه
اخل�صو�ص وتزيد ن�سبة الوفيات من هذا
املر�ض يف الدول النامية �أكرث من الدول
املتقدمة .
ولفت االنتباه �إىل �أن اكت�شاف املر�ض
يف مراحله الأوىل ي�ساعد على تقلي�ص
الإ���ص��اب��ة ب��ه كما ي�ساعد على عالجه
ب�سرعة اكرب وتكلفة �أقل وذلك عن طريق
املراكز املخ�ص�صة لهذا املر�ض .
و�أو�ضحت ع�ضو هيئة التدري�س بكلية
ال��ط��ب ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ورة �سامية
ال��ع��م��ودي �أن ال��رج��ل ل��ه دور ك��ب�ير يف

ق�ضية �سرطان الثدي ابتد�أ من �صانعي
ال��ق��رار وعلى ر�أ���س��ه��م خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود ـ حفظه اهلل ـ الذي قام بدعم
مثل هذه احلمالت وحث على �إقامتها
لرتتقي بفكر ووعي املجتمع للتعرف على
�سرطان الثدي وط��رق الوقاية والعالج
منه .
و�أكدت �أن العائلة لها دور مهم يف �سرعة
ال��ع�لاج ل��دى املر�ضى وذل��ك بالت�أهيل
النف�سي وال��وق��وف بجانب املري�ض يف
مرحلة عالجه .

 lبائع اأجهزة كمبيوتر  lبائع اأدوات مكتبية
 lبائع اأجهزة الكرتونية  lبائع اأدوات قرطا�ضية ومدر�ضية
 lبائع م�ضتلزمات كمبيوتر
 lبائع كتاب عربي

مراقبي كامريات
موظفي خدمات عمالء

ال�شروط املطلوبة:

>> املقـدرة على التـحدث والتـعبري بـطـريـقة وا�ضــحة .
>> املظهر املهني اجليد
>> لدية روح العمل كفريق
>> طالب جامعي  /دبلوم
فعلى الراغبني يف التقدم احل�شول على منوذج طلب
الوظيفة من احد فروع مكتبة جرير
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ال�سبـــت 1432/11/24هـ

املـــوافــق 2011/10/22م

ح�������������وار

عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يتحدث ل�صحيفة �أخبار اجلامعة

احل�صول على االعتماد الأكادميي الدويل �إ�ضافة نوعية ل�سجل الكلية احلافل بالإجنازات
كلية الآداب بجامعة امل�ؤ�س�س �أول كلية حتقق هذا النوع من االعتماد على م�ستوى اململكة
�أجرى احلوار :م�شعل املالكي – ق�سم الإعالم
ت�صوير :بدر اخل�ضريي – ق�سم الإعالم
�صدر م��ؤخ��راً ق��رار جمل�س الأم��ن��اء بالأكادميية الأمريكية
لالعتماد الأك��ادمي��ي ( )AALEيق�ضي مبنح كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية باجلامعة �شهادة االعتماد الأكادميي
الدويل ،بعد �أن ا�ستوفت الكلية املعايري الالزمة ،ومبنا�سبة
ه��ذا الإجن���از الكبري ال��ذي حتقق للكلية واجلامعة ،كان
لقاء �صحفي ًا مع �سعادة عميد
ل�صحيفة �أخبار اجلامعة
ً
الكلية الأ�ستاذ الدكتور حممد �سعيد الغامدي ،الذي حتدث

لنا عن اخلطوات التي اتخذتها الكلية لتحقيق هذا الإجناز
املهم ،الذي يعرب عن مدى ما و�صلت �إليه الكلية من جودة
يف براجمها ،كما حتدث �سعادته عن متكن الكلية من
توفري كل متطلبات االعتماد الأكادميي من �أجل احل�صول
على االعتماد الأكادميي ،و�أ�شار �سعادته �إىل الدور املهم
واجلوهري الذي قام به من�سوبو الكلية – جزاهم اهلل خرياً
– يف �سبيل الو�صول �إىل هذا امل�ستوى ،وقد جرى احلديث
مع �سعادته على النحو التايل:

بداية ،نهنئكم بح�صول كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية على
االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي ال��دويل
()AALE؟
�شكر ًا لكم ،وبدوري �أتقدم بالتهنئة اخلال�صة
جلميع من�سوبي اجلامعة ب�شكل عام والكلية
ب�شكل خا�ص �أكادمييني و�إداري�ين وموظفني
وطالب ًا وطالبات ،على هذا الإجناز الذي ما
كان ليتحقق لوال جهود اجلميع كل يف جماله،
ودع���م الإدارة العليا باجلامعة ،وال�شكر
ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق الطيب ،الذي مل يدخر جهد ًا يف
دعم الكلية ومتابعة م�سريتها التطويرية على
جميع امل�ستويات.
م���اذا ميثل لكم ح�صول كلية
الآداب على االعتماد الأكادميي
الدويل؟
االع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي ال������دويل �إ���ض��اف��ة
نوعية للكلية ،ت�ضاف �إىل �سجلها احلافل
ب����الإجن����ازات ،و�أه��م��ي��ت��ه تكمن يف حتقيق
الكلية لأه���داف اجلامعة الإ�سرتاتيجية،
ومن �ضمنها حتقيق اجل��ودة الأكادميية يف
ب��راجم��ه��ا ،وح�صول الكلية على االعتماد
الأك���ادمي���ي م��ن جهة عاملية م��رم��وق��ة مثل
الأكادميية الأمريكية لالعتماد الأكادميي
اعرتاف ًا لها بجودة براجمها ،واالعتماد يبقى
و�سيلة ولي�س غاية ،وهو دافع وحافز للكلية
ومن�سوبيها للقيام بجهود م�ضاعفة لتحقيق
تطلعات الإدارة العليا ب��اجل��ام��ع��ة ،التي

االعتماد الأكادميي
و�سيلة ولي�س غاية
لتحقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية للجامعة
ت�صب يف خدمة العملية التعليمية وتطوير
التعليم اجلامعي ،الذي يحظى بجانب كبري
من االهتمام من حكومتنا الر�شيدة وعلى
ر�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل ،الذي يوجه
دائم ًا ب�ضرورة االهتمام والعناية بالتعليم
العايل والبحث العلمي باعتبارهما مفتاحان
لالرتقاء بوطننا الغايل نحو م�صاف الدول
املتقدمة .والذي يدعو �إىل الفخر واالعتزاز
�أن كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة
امللك عبد العزيز هي �أول كلية بني كليات
الآداب والعلوم االجتماعية حتقق هذا النوع
من االعتماد على م�ستوى اململكة وثالث كلية
على م�ستوى الوطن العربي.

للجامعة ت�سعى لتحقيق الأه��داف التي من
�ش�أنها االرتقاء مب�ستوى الطالب والطالبات،
وتخريج �أجيال من ال�شباب امل�ؤهل �إىل �سوق
ال��ع��م��ل ،وق���د متكنت بتوفيق م��ن اهلل من
ا�ستكمال معايري االعتماد الأك��ادمي��ي من
خالل خطط ت�شغيلية وتطويرية حمكمة ،مت
تفعليها ،ومتكنت الكلية من توفري قاعدة
بيانات ومعلومات ميكن االعتماد عليها يف
و�ضع اخلطط امل�ستقبلية للكلية ،وتفعيل
دورها املعريف عرب ت�شجيعها للبحث العلمي،
بالإ�ضافة �إىل جناح الكلية يف الو�صول �إىل
�آل��ي��ات متكنها م��ن تطبيق معايري علمية
و�إجراءات منا�سبة للإر�شاد الأكادميي.
وق��د ق��ام��ت الكلية بت�شكيل جل��ان عديدة
منها اللجنة الرئي�سية مكونة م��ن عميد
ووكيل الكلية ووكيل الكلية للدرا�سات العليا
ووكيل الكلية للتطوير ،ووكيلة الكلية ب�شطر
الطالبات ،وامل�شرف على وح��دة االعتماد
الأك����ادمي����ي ون��ائ��ب��ة امل�����ش��رف ع��ل��ى وح���دة
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ،ور�ؤ����س���اء الأق�����س��ام،
وامل�شرفات على الأق�سام ب�شطر الطالبات.
بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل جل��ان فرعية وه��ي:

الكلية ا�ستوفت جميع
معايري االعتماد
ومتكنت من حتقيق
اجلودة يف براجمها
جل��ن��ة ال��ر���س��ال��ة والأه������داف ،جل��ن��ة �إدارة
الطالب واخل��دم��ة الداعمة ،جلنة البحث
العلمي ،جلنة عالقات امل�ؤ�س�سة التعليمية
ب��امل��ج��ت��م��ع ،جل��ن��ة ال��ت��ج��ه��ي��زات وامل���ع���دات،
جلنة عمليات تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س
ومعاونيهم ،جلنة توكيد اجل��ودة وعمليات
التطوير ،جلنة العملية التعليمية والتدري�س،
ه���ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن ك��ل ق�����س��م علمي
بالكلية قام بت�شكيل جلنة خا�صة لالعتماد
الأكادميي .وقد با�شرت هذه اللجان �أعمالها
منذ ت�شكيلها ،حيث عمل اجلميع على حتقيق
الهدف الرئي�سي وهو تطوير برامج الكلية
متهيد ًا للح�صول على االعتماد الأكادميي
الدويل.

هذا الإجناز حافز
م��ا اخل��ط��وات ال��ت��ي اتخذتها
الكلية لتحقيق هذا الإجناز؟
رح��ل��ة احل�صول على االع��ت��م��اد الأك��ادمي��ي
لي�س وليدة اللحظة ،فكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية �ش�أنها ���ش���أن خمتلف قطاعات
اجل��ام��ع��ة ،ت�سري وف���ق خ��ط��ة �إ�سرتاتيجية

ملوا�صلة م�سرية
العملية التطويرية
بالكلية

ه���ل ل�����س��ع��ادت��ك��م �أن ت��ع��ط��وا
ال�����ق�����ارئ ن����ب����ذة ع����ن ه��ي��ئ��ة
االعتماد الأكادميي الأمريكية
(.)AALE
ه��ي��ئ��ة االع���ت���م���اد الأك����ادمي����ي الأم��ري��ك��ي��ة
( )AALEجهة �أمريكية حم��اي��دة غري

ربحية تقوم باعتماد امل�ؤ�س�سات والربامج
الأكادميية والتعليمية غري مدفوعة التكاليف
يف جم��ال العلوم الإن�سانية وال��ف��ن��ون ،وفق
معايري �إداري����ة و�أك��ادمي��ي��ة حم���ددة ،وهي
م�ؤ�س�سة م�ستقلة ،ت�شرتط ا�ستيفاء املعايري
كاملة للح�صول على االعتماد الأك��ادمي��ي
الدويل ،وتتبع منهجية وا�ضحة .ويتم اتخاذ
القرارات النهائية لالعتماد وامل�صادقة من
قبل جمل�س �أمناء الأكادميية ،بعد م�شاورات
معمقة م��ع جمل�س علماء التعليم العايل،
وللأكادميية تاريخ عريق يف اعتماد عدد
من امل�ؤ�س�سات والكليات التعليمية الرائدة يف
العامل كله.

كلمة �أخرية من �سعادتكم.
�أود بهذه املنا�سبة �أن �أتوجه بال�شكر والتقدير
لكل م��ن �أ���س��ه��م يف حتقيق ه��ذا الإجن���از،
وعلى ر�أ�سهم معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،و�أ�صحاب
ال�سعادة وكالء اجلامعة ،كما �أتقدم بال�شكر
والتقدير لكل م��ن ���ش��ارك يف اللجان التي
�شكلت لالعتماد الأك��ادمي��ي على اجلهود
التي بذلوها من �أجل حتقيق االعتماد الذي
يبقى و�سيلة كما ذك��رت ولي�س غاية يف حد
ذاته ،وهو عملية مراجعة للجودة التعليمية
التي هي ديدن جامعة امللك عبد العزيز يف
كل قطاعاتها ،و�أمتنى �أن يكون هذا الإجناز
ح��اف��ز ًا مل��زي��د م��ن الإجن�����ازات م�ستقب ًال.
وال�شكر لكم على هذا اللقاء.

�إع������ل������ان
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زين برودباند

إنترنت
تهواها

أجمل عرض مع بداية الدراسة

إشترك بباقة زين برودباند  5جيجابايت
واحصل على مودم زين ّ
مجانًا

عرض زين بردوباند الجديد ،سيطير معه الطالب من الفرح! اآلن عند اشتراكك
ّ
وتصفح ّ
مجاني لغوغل
بباقة  5جيجابايت ،ستحصل على مودم  USBمجانًا،
ّ
وفيسبوك وجميع المواقع التعليمية .كل ذلك بـ  100ريال فقط!
سارع ،فالعرض لفترة محدودة!
للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة موقعنا www.sa.zain.com
أو أقرب فرع زين أو اإلتصال على  0590000959أو  959من خط زين.

تابعنا على

9/25/11 11:25 AM

www.facebook.com/zainworld
www.twitter.com/zainhelpsa
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ل������ق������اءات

تر�شيح عمداء الكليات باجلامعة  ..ربيع جديد تعي�شه جامعة امل�ؤ�س�س
فهد �سامل با يحيى – ق�سم الإعالم
تعي�ش جامعة امل�ؤ�س�س ربيع ًا جديد ًا بعد �صدور ق��رار معايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب بفتح
ب��اب الرت�شيح لأع�ضاء هيئة التدري�س ملن�صب العمادة يف
الكليات والقطاعات املختلفة ،حيث يخ�ضع الرت�شيح ملقايي�س
ومعايري وفق ًا لقوانني و�أنظمة ول��وائ��ح اجلامعة ,متر بعدة
مراحل حتى ت�صل بدقة الختيار العميد املنا�سب ,ووقوف ًا على
�آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س التقت �صحيفة �أخبار اجلامعة بعدد
منهم الذين عربوا عن تفاعلهم مع هذه املبادرة م�شريين �إىل
�أن هذه املنا�صب حتتاج لقدرة قيادية تت�سم بالأمانة والإخال�ص
والقدرة على التعامل مع الثقافات املختلفة ,وقد جاءت الآراء
متباينة على النحو التايل:

د� .أمنار مطاوع:
الأف�ضلية ملن
لديهم اخلربة
والدرجة العلمية
اجليدة
يرى الدكتور �أمنار مطاوع
رئي�س ق�سم الإعالم بكلية
د� .أمنار مطاوع
الآداب �أن���ه ع��ن��د انتهاء
خ��دم��ة ال��ع��م��ي��د ال�����س��اب��ق
يقوم �أع�ضاء هيئة التدري�س باختيار مر�شح جديد �أو جتديد
من�صب العمادة للع�ضو ال�سابق ,و�أو�ضح الدكتور �أمنار رئي�س
ق�سم الإع�لام �أن عملية الرت�شيح هذه تخ�ضع للمفا�ضلة بني
املر�شحني وتكون الأف�ضلية للملم بجميع ال�صفات من خربة
ودرجة علمية جيدة و و�أ�ضاف �أن الرت�شيح يتم من خالل موقع
اجلامعة الر�سمي للتقييم والرت�شيح لهذا املن�صب ،وهذا �أمر
جميل يف�سح املجال للتقييم ال�صحيح والرت�شيح املنا�سب .

د .في�صل بالعم�ش :الرت�شيح مبادرة ذكية من
�إدارة تلبي طموحات �أع�ضاء هيئة التدري�س

لأراء �أع�ضاء جمل�س الكلية املك ّون من ر�ؤ�ساء الأق�سام وبع�ض
�أع�ضاء هيئة التدري�س لينتخبوا عميدا للكلية .

ويرى الأ�ستاذ بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية  ,ووكيل كلية الآداب
ال�سابق الدكتور في�صل بالعم�ش �أن �أهم �صفة يجب توافرها يف
املر�شح الذي ي�شغل هذا املن�صب القدرة على الفهم والتعامل
م��ع الثقافات املختلفة م��ن ب��ل��دان متعددة وط��ب��اع متنوعة ,
مو�ضحا �أن القدرات الإداري���ة �إذا توفرت يف هذا ال�شخ�ص
�سيحقق الر�ضا الوظيفي الذي يتمكن به من �إيجاد التعامل
مع الآخرين وحتقيق االن�سجام والتناغم بني الإدارة العليا
للكلية ومن�سوبيها كافة � :أ�ساتذة  ,وموظفني  ,وطالب  ,و�أ�شار
بالعم�ش �إىل �أن الرت�شيح لي�س نظاما و�إمنا هي مبادرة ذكية من
�إدارة تلبي طموحات �أع�ضاء هيئة التدري�س.

ويف�ضل « العرابي « �أن تكون هناك م�شاركة �أكرب من جميع
�أع�ضاء هيئة التدري�س واملن�سوبني وال مينع �أن يكون هنالك
م�شاركة ل�شريحة معينة من الطالب وخا�صة املوجودين ب�أندية
الكلية ب�شطريها طالب ًا وطالبات  .وي�ؤكد �أن �أه��م ال�صفات
الواجب توافرها يف املر�شح هي ال�شخ�صية الإداري��ة املتزنة
واملتعقلة التي ت�ستطيع �أن توائم ما بني اجلهات املختلفة .و�أن
هذه املنا�صب الأكادميية هي منا�صب ت�شريفية ولي�ست تنفيذية
حيث �أن العميد �أو الوكيل عندما تنتهي ف�ترة خدمته يعود
كع�ضو هيئة تدري�س .و�أ�شار العرابي �إىل �أن الدرجة العلمية
للمر�شح لي�ست بال�ضرورة الق�صوى و�إمنا هي ميزة �إ�ضافية,
ون ّوه �إىل �أن هناك عدة مزايا �أخرى ذات �أهمية منها  :املكون
ال�شخ�صي  ,واالتزان  ,واحلالة النف�سية  ,وح�سن عالقته مع
الآخ��ري��ن لأن ه��ذا ال�شخ�ص �سوف يكون واجهة للكلية التي
ي�شغل من�صب العمي ّد فيها .

و�أو�ضح الوكيل ال�سابق لكلية الآداب �أنه مبجرد اكتمال خطوات
عملية الرت�شيح وا�ستقرار ر�أي الأ�ساتذة على �شخ�ص بعينه
لي�شغل هذا املن�صب  ,يرفع �سعادة مدير اجلامعة خطابا �إىل
معايل وزير التعليم العايل يت�ضمن ا�سم ال�شخ�ص الذي عليه
مت اتفاق الأ�ساتذة حيث ُي ْ�صدَ ّر قراره النهائي بقبول �أو رف�ض
املر�شح لهذا املن�صب .

د .عبد الرحمن
�سعد العرابي:
املنا�صب ت�شريفية
ولي�ست تنفيذية
�أما الدكتور عبد الرحمن
�سعد ال��ع��راب��ي الأ���س��ت��اذ
ب��ق�����س��م ال���ت���اري���خ بكلية
د .عبدالرحمن العرابي
الآداب فريى �أن الرت�شيح
�أف�ضل من ال �شئ ح�سب
ر�ؤية مدير اجلامعة اال�ست�شارية ويتمنى �أن ي�سري الرت�شيح وفقا

دعـــوة

اللقاء العلمي التح�ضريي
للم�ؤمتر الثالث لطالب وطالبات
التعليم العايل

ي�سر كلية الآداب والعلوم الإن�سانية دع��وة جميع طالبها للم�شاركة يف
اللقاء العلمي التح�ضريي لطالب وطالبات اجلامعة الذي �سيعقد مب�شيئة
اهلل تعاىل يف الفرتة من 20-18حمرم1433هـ ا�ستعداد ًا مل�شاركة اجلامعة
يف امل�ؤمتر الثالث لطالب وطالبات التعليم العايل والذي �سوف يعقد مب�شيئة
اهلل تعاىل بالدمام خالل الفرتة من  27-24جمادي الأول 1433هـ املوافق
 19- 16ابريل 2012م.
وذلك يف حمور العلوم الإن�سانية واالجتماعية املت�ضمن:
	-1الأبحاث العلمية التقدميية
� -2أبحاث علمية مل�صقات
� -3أفالم وثائقية
	-4ابتكارات وبراءات اخرتاع
	-5الأعمال الفنية ( الر�سم الت�شكيلي  ،الت�صوير الت�شكيلي  ،الت�صوير
ال�ضوئي  ،اخلط العربي)
عليه ن�أمل من جميع طالب كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف مرحلتي
البكالوريو�س والدرا�سات العليا تقدمي �أعمالهم للجنة العلمية امل�شكلة
لتحكيم الأبحاث العلمية واملقرتحات البحثية وذلك يف مدة ال تتجاوز
1432/12/4ه��ـ على �أن تر�سل جميع امل�شاركات على الربيد الإلكرتوين
التايل artresearch78@gmail.com :

ويف حالة اال�ستف�سار الرجاء االت�صال على
من�سق اللجنة الدكتور عبد الرحمن بن رجاء اهلل ال�سلمي
جوال0555596877 :

د .عبد الرحمن
العمري :اجلانب
الإن�ساين مهم يف
�شخ�صية العميد
�أ ّما الدكتور  :عبد الرحمن
ال��ع��م��ري الأ����س���ت���اذ بق�سم
علم االجتماع بكلية الآداب
د .عبدالرحمن العمري
فريى �أن ال�صفات املطلوبة
مل��ن ي�شغل ه���ذا املن�صب,
يجب �أن تبد�أ باجلانب الإن�ساين يف �شخ�صية العميد باحرتام
الآخ��ري��ن ,والعالقات االجتماعية اجليدة التي ت�ساعد على
اال�ست�شارة وع��دم االنكفاء على ال��ذات يف اتخاذ القرارات

 ,وامل��ه��ارات الإداري����ة املكت�سبة  ,وروح التطوير على كافة
امل�ستويات �أكادمييا  ,و�إداريا  ,وفنيا  ,وا�ست�شعار خمافة اهلل
وتغليب امل�صلحة العامة يف �أداء املهام  ,والقدرة على زرع الألفة
بني من�سوبي العمادة لالرتقاء بالعمل .
ويرى العمري �أن �إدارة اجلامعة ترغب يف اال�ستفادة من بع�ض
الكفاءات الأكادميية يف جمال الإدارة وتتيح بذلك الفر�صة ملن
هم يف الظل  ,ولديهم قدرات خ ّالقة ال ميكن لإدارة اجلامعة
اال�ستفادة منها .

د .ر�ضا ال�سنو�سي :نحتاج �إىل مزيد من
التوا�صل بني الأق�سام العلمية
و�أما الدكتور ر�ضا حممد ال�سنو�سي الأ�ستاذ بق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية بكلية الآداب ف�أبدى ر�أي��ا مغايرا عن بقية الآراء
حيثُ �أث��ار نقطة مهمة وه��ي افتقار التوا�صل والتعارف بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف الأق�سام العلمية املختلفة بالكلية حيث
تقت�صر دائرة التعارف دائما على �أع�ضاء الق�سم الواحد ونادر ًا
وق�سم �آخر ,ومن املعروف �أن
ما يتم التوا�صل بني �أع�ضاء ق�سم ٍ
معرفة �أع�ضاء هيئة التدري�س بع�ضهم ببع�ض معرفة جيدة هي
مبثابة حجر الأ�سا�س الذي يبني عليه �أع�ضاء هيئة التدري�س
اختياراتهم يف �شخ�ص الزميل الذي يختارونه ل�شغل من�صب
عميد الكلية .
وي�ضيف �سعادته �أنه طاملا ظل هذا التعارف مفقود ًا بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س ف�إن عملية الرت�شيح بني الأ�ساتذة
ال ميكن جناحها يف اختيار ال�شخ�ص الأكف�أ و وقد ت ُْ�سفِ ُر
عن اختيار �أ�شخا�ص ال متكنهم قدراتهم الإدارية عن �إجناز
هذا العمل الإداري ال�ضخم وتطوير الأق�سام العلمية على
النحو املرجو .

االنتحار  ..ظاهرة خطرية بعيدة عن قيمنا الأخالقية

عادل املالكي – ق�سم الإعالم
�شاب �سعودي يبلغ من العمر  26عام ًا يف حمافظة مهد الذهب و�ضع حد ًا
م�أ�ساوي ًا حلياته لتعرث عليه ال�سلطات املحلية م�شنوق ًا يف دورة مياه ب�أحد
م�ساجد املحافظة ،واقتنعت عائلة ال�شاب برواية انتحاره.
ال تعترب هذه احلالة الأوىل من نوعها يف هذه املحافظة حيث �شهدت املنطقة
خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية �أكرث من �ست حاالت انتحار بذات الطريقة
فيما ال يتجاوز عمر �أكرب املنتحرين الثالثني عام ًا.
احلياة اليوم تغريت فقد �أ�صبحت �أكرث �صعوبة ،ففي �أوقات عديدة تفتقد
للمرونة� ،أحيان ًا تطردك من نعيمها ،قالها علي العماري موظف يف �شركة
خا�صة معترب ًا �أ ّنه يواجه �ضغوطات هائلة مما ي�ؤ ّثر على منط �سلوكه ليبدو
�أك�ثر ع�صبية .لكنّ «علي» يبدو �أف�ضل من غ�يره �إذ �أن��ه قد يحتمل هذه
ال�ضغوطات ب�شكل �أو ب�آخر .
ال ب ّد �أن تغيريات هائلة �س ّرعت من وترية العي�ش على كوكب الأر�ض وبرزت
معطيات ل ّونت الدنيا بلون االقت�صاد وامل��ال وتفا�صيل بعيدة عن الواقع
الداخلي لرتكيبة الإن�سان ،حالوة احلياة من امل�ؤكد �أنها تختلف من جيل
لآخر ،حني يغيب دور العاطفة يغيب جمال الدنيا وتذبل بهجتها.
�صفحات اجلرائد و�شبكة االنرتنت باتت تتداول �أخبار ًا ب�شكل متوايل عن
انتحار �شاب ،مراهق  ،فتاة  ،عاملة منزلية وغري ذلك ،وغالبها تتفق على
مفردة ا�ضطرابات نف�سية بل وت�صل �إىل �أمرا�ض قائمة بحد ذاتها ،ال ميكن
التن ّب�ؤ ب�صدق مثل هذه املفردات دون تو�ضيح يقطع ال�شك باليقني .
يعتقد الدكتور حممد غامن رئي�س ق�سم الأم��را���ض النف�سية بجامعة عني
�شم�س �أن اال�ضطرابات النف�سية التي تدفع �إىل االنتحار مت�� ّر بعدد من
املراحل قبل الدخول �إىل مرحلة القرار بالتخل�ص من احلياة� ،إنها عبارة
عن تراكمات عرب عدد كبري من املواقف وال�سنوات ماي�ش ّكل ا�ضطراب َا على
م�ستوى التغيريات النف�سية لدى املنتحر ،وهذا التغ ّري هو مايدفع �إىل اتخاذ
القرار دون تردّد يذكر .
وي�ضيف الأ�ستاذ ال��ذي متتلئ �سريته الذاتية بزماالت من خمتلف كليات
العامل �إىل �أن خم�س املنتحرين يرتكون ر�سائل وعالمات ت�شري �إىل انتحارهم،
مت�شابهة بامل�ضمون وحتكي عن واقعهم و�أ�سبابهم التي دفعتهم �إىل �إزهاق
�أرواح��ه��م ،لينهي كالمه بالت�أكيد على �أن ن�سبة االنتحار تق ّل يف الأزم��ات
واحلروب لأنّ اجلماعة يكون لها هدف حمدد ت�سعى �إليه وال يوجد �أي دوافع
لالنتحار �أو القتل يف تلك الأوقات.
ي�ش ّكك «وجدي الأحمد» يف نظرية اال�ضطرابات النف�سية يقول وعينيه متوج
بدمعة الميكن �إخفا�ؤها « :فقدت قبل �سنوات �أع�� ّز �أ�صدقائي كان طبيعي ًا
للغاية مل �أالحظ عليه �أية م�شكالت  ،ك ّنا �سو ّيا نتمتّع باحلياة ،فجعت بعد
انتحاره مل يعاين من �شيء مطلق ًا � ،أراد �إنهاء حياته فقط  ،ليتني �أعلم ملاذا
؟» .

غري �أن الدكتور �أ�سامة عبد ال�سالم من م�ست�شفى ال�صحة النف�سية يف
املدينة املنورة يتفهّم موقف «وجدي» العاطفي وحزنه العميق على �صديقه،
ويتحدث قائال « :من املمكن �أن يكون املنتحر ال يريد املوت ويحب احلياة
ولكنه فقط يريد �إر�سال ر�سالة تهديد باالنتحار �إىل من حوله �آم ًال يف �سرعة
�إنقاذهم له ب�سبب افتقاده للج ّو ال�سليم والعالقات املتينة وتعر�ضه للفقر
العاطفي داخل حميط العائلة ،وي�ضيف« :العوامل التي ت�ؤدي �إىل ال�سلوك
االنتحاري كثرية ومع ّقدة ،وت�شمل هذه العوامل بح�سب د .عبد ال�سالم الفقر،
البطالة ،ال�شجار مع الأهل والأ�صدقاء ،وجود تاريخ �أ�سري لالنتحار ،واختتم
حديثه بالت�أكيد على �أنّ التع ّر�ض لال�ستغالل اجلن�سي �أو ا�ستخدام الكحول
واملخدرات والعزلة االجتماعية ت�أتي على ر�أ�س هذه القائمة» .
ح�سان ب�صفر «م�شاهدة الأفالم
ويقول �أ�ستاذ الإعالم واالت�صال الدكتور ّ
الغربية التي حتتوي على قيم �سلبية تقود �إىل حماكاتها دون ت�� ّردد ،وهذا
�سبب منطقي لالنتحار».
وي�ضيف« :تتمتّع هذه الأف�لام بقدرات عالية يف الت�أثري والإقناع وتر�سل
ر�سائل �إعالمية مبا�شرة»  ،ويعترب �أن فئة املراهقني هي الأكرث ت�أ ّثر ًا بتلك
امل�شاهدات.
يف حني يرى الأ�ستاذ عدنان عبد الرحمن وهو �صاحب مدونة عربة �شبكة
الإن�ترن��ت �أن ال�ضغوطات ترتفع �إىل ح�� ّد مذهل و�سوف تت�ضاعف حاالت
االنتحار خالل الع�شر �سنوات القادمة ح�سب الدرا�سات احلالية» وي�ضيف :
«�إن قطار احلياة ال�سريع لي�س عليه بال�ضرورة �أن ي�صل �إىل املحطة بجميع
الركاب ،الأ�سرة حتت�ضن الدور الأكرب لأ�سباب االنتحار ،حتى املجتمع �شريك
رئي�سي ،فامل�ؤ�س�سة الدينية والتعليمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يطلب منها
القيام ب�أدوار خمتلفة» .
ال ميكن �أن نحدد عن�صر ًا مبا�شر ًا نتهمه بالت�سبب يف االنتحار ،بيد �أنّ
(حم�سن املعافى) ال��ذي جت��اوز ال�سبعني من عمره ي�ؤمن �أنّ �أه��م �أ�سباب
االنتحار البعد عن �أداء �شعائر الإ�سالم وتطبيقها بال�شكل الذي �أراده اهلل
م ّنا ،وي�ضيف وهو يتّكئ على ع ّكازه الأثري مل �أ�سمع باالنتحار يف زماننا ،هذا
�أمر مر ّوع� ،أنهى جملته الأخرية وهو يدخل م�سرع ًا لريفع �أذان �صالة املغرب.
حكم االنتحار «م�ستحب» هكذا فاج�أ الداعية املعروف ال�شيخ حممد العريفي
�شاب ًا ات�صل به ي�س�أل عن احلكم ال�شرعي يف هذه امل�س�ألة ،مت ّلكت احلرية
�صوت ال�شاب الع�شريني ال��ذي يريد �أن يقدم على االنتحار ،لك ّنه اقتنع
بالعدول عن الفكرة الحق ًا  ،يقول ف�ضيلة ال�شيخ�« :أنّ ال�شاب كان يعاين من
م�شكالت يف حميطه وبيئته دفعته �إىل التفكري يف �أمر حم ّرم مثل االنتحار،
ووجه
�أحببت �أن �أ�صدمه بر�أيي وجنحت يف ذلك وانتهى الأم��ر ب�سالم» ّ ،
ف�ضيلته ر�سالة �إىل كل �شاب وفتاة« :كن بط ًال و ناجح ًا �أقلب عبو�سك ابت�سامة
وك�آبتك ب�شا�شة وغ�ضبك حلم ًا اجعل امل�صائب �أفراح ًا والإمي��ان �سالح ًا،
ا�ستمتع باحلياة  ،فاحلياة ق�صرية ال وقت فيها للهموم) .

ح�������������وار
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«�أخبار اجلامعة» تلتقي نائب رئي�س حترير �صحيفة الوطن

ق�س��م الإع�لام بجامع��ة امل�ؤ�س���س كان «�ص��عب املنال» ..وامل�س��تقبل لل�ص��حفي ال�ش��امل
حوار :نادر العبد الرحمن – ق�سم الإعالم

يف هذه ال�صفحة نلتقي واحداً من قيادات العمل ال�صحفي باململكة ،وهو اخلريج
وخرج على يديه عدد
عمر امل�ضواحي الذي عمل نائب ًا لرئي�س حترير �صحيفة الوطن،
ّ
من ال�صحفيني الذين و�صلوا �إىل رئا�سة و�إدارة حترير عدد من ال�صحف واملجالت يف
اململكة العربية ال�سعودية وخارجها .امل�ضواحي الذي ا�ست�ضافنا مبكتبه ،وجه الكثري
من اللوم للأ�سلوب الذي تعامل به ال�صحافة ،كما حتدث لنا عن كثري املو�ضوعات ذات
العالقة باملجال ال�صحفي ف�إىل تفا�صيل احلوار:

كــــانت ن�شـــــرة �أخبــار اجلـــامعـــة
مكانــ ًا راقيــ ًا لت�أهيــل طــالب الإعالم
�أ�ستاذ عمر هل من املمكن �أن تعطينا نبذة عنكم ،ومتى التحقتم
بجامعة امل�ؤ�س�س؟
عمر حم�سن امل�ضواحي ،من مواليد مكة املكرمة وفيها ن�ش�أت
وتلقيت جميع مراحل التعليم ،لدي خم�سة �أبناء �أكربهم عبد
املح�سن �أ�سكن يف جدة و�أعمل م�ساعد ًا لرئي�س حترير �صحيفة
الوطن منذ العام � ،2007أم��ا دخ��ول اجلامعة فوافق الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1984م.
متى اكت�شفت موهبتك يف العمل ال�صحفي ،وما الذي
دفعك لتقوية تلك املوهبة بالتعليم؟
كثريون يعتقدون �أنهم مبجرد امتالكهم موهبة النرث �أو ال�شعر
ف�إنهم �صحفيون وهذا لي�س �صحيح ًا ،الأدب فن متعلق باخليال،
وال�صحافة فن ي�ستنطق الواقع ،اكت�شفت ميويل للقراءة يف بداية
املرحلة املتو�سطة ،كنت �أتابع ال�صحف واملجالت ،مع بع�ض الكتب
والروايات التي كانت تنوه عنها ،وعندما كنت يف ال�صف الثاين
املتو�سط ،كتبت ن�صا ملادة التعبري كواجب منزيل ،وعندما قمت
بت�سليم التكليف املنزيل فوجئت ب�أ�ستاذ املادة ح�سن مروة الأردين
اجلن�سية يطلب مني �أن �أقر�أ الن�ص �أمام زمالئي يف الف�صل..
هل ميكن اعتبار ذلك �أول حماولة لك يف الكتابة.
بالفعل ،فقد كان هذا موقفا تربوي ًا �س�أظل �أدي��ن له بالف�ضل،
بالإ�ضافة �إىل حر�صه على �أن �أوا�صل القراءة والكتابة متنبئ ًا
ب�أنه �سيكون يل �ش�أن �إذا ا�ستجبت لن�صائحه بقراءة م�ؤلفات
املنفلوطي ،وال �أزال �أدين تعلقي بالقراءة لرواية «الف�ضيلة» التي
ترجمها املنفلوطي عن الفرن�سية ومنذ ذلك الوقت ب��د�أت نية
االجتاه �صوب ال�صحافة ،ولذا در�ست امل�سار الأدبي يف املرحلة
الثانوية.

�أدين بالقراءة لرواية
«الف�ضيلة» التي ترجمها
املنفلوطي عن الفرن�سية
ال �شك �أن لدخول اجلامعة ق�صة ما ،هل حدثتنا بها..
قبيل الف�صل الثاين جاءت فر�صتي لدخول اجلامعة ،وقد كانت
لدي رغبة باالنتقال �إليها يف جدة ،ويف تلك الأثناء كان االلتحاق
بق�سم الإع�ل�ام� ،شبيه مبا يح�صل مع كليتي الطب والهند�سة
يف هذه الأي��ام ،وكان معايري القبول فيه �صعبة جد ًا ،ومير عرب
مقابلة �شخ�صية �أمام جلنة تتكون من � 3أع�ضاء هيئة تدري�س،
�أذكر يومها �أن اللجنة التي �أجرت تلك املقابلة معي كانت برئا�سة
الدكتور مهدي حريري وع�ضوية كل من الدكاترة �سمري قطان
وعبد الرزاق الع�صماين.
وكيف كانت النتيجة؟
كان الأمر �صعب ًا فقد كان املطلوب للق�سم  15طالب ًا من بني 150
متقدم ًا ،واحلمد هلل جت��اوزت االختبار وكنت ثاين اثنني دخال
�شعبة ال�صحافة مع زميل �آخر ا�سمه خالد البيتي وهو لي�س املذيع
املعروف.

كيف كان الق�سم يف تلك الفرتة؟
كان �أكرث ما يلفت نظري �أن رئي�سا التحرير ب�صحيفتي عكاظ
والبالد يف فرتة الحقة الدكتور ها�شم عبده ها�شم وعبد العزيز
النهاري كانا يعمالن يف ق�سم املكتبات بالكلية ،ومل يكن �أحد من
م�شاهري ال�صحافة املحلية والعاملني بها �ضمن من يقوم بتدري�س
علوم ال�صحافة با�ستثناء الدكتور ح�سني جنار الذي كان يدر�س
مادة الإعالم الإ�سالمي� ،أما بالن�سبة لغري ال�سعوديني فقد كان
الق�سم ي�ضم  6من �أ�ساتذة الإعالم من م�صر كعلي عجوة ،ورا�سم
حممد اجلمال ،و�أ�ستاذي حممد عبد احلميد الذي كان ير�أ�س
حترير املجلة الع�سكرية يف م�صر.
هذا بالن�سبة للعن�صر الب�شري يف الق�سم ،فماذا عن
العن�صر الرباجمي والتعليمي؟
كان ال منا�ص بالن�سبة يل كمبتدئ �أن �أدر�س مناهج كان معظمها
قد فرغ من ت�أليفه يف ال�ستينيات ،وكانت ال تقدم �سوى تعريفات
للخرب �أو احلوار �أو التحقيق وتبني �أنواع املقاالت والعناوين ومل
تكن متواكبة مع الثمانيات ،وك��ان حمط ا�ستغرابي �أن  90يف
املائة من درا�ستنا كانت يف اجلانب النظري ،وقائمة على احلفظ
وتفريغ املعلومات ،يف �أوراق االختبارات.
يف ظ��ل ذل��ك �أمل تكن ل��ك حم���اوالت للم�شاركة يف
الن�شاطات الإعالمية داخل اجلامعة على الأقل؟
بلى ،وقد ح�صل ذلك يف العام 1986م عندما مت �إحياء �صحيفة
�أخبار اجلامعة ،بعد توقف �سببته ظروف مالية وت�شغيلية ،و�أثناء
ذلك �ألزم الق�سم طالب �شعبة ال�صحافة ليكونوا �ضمن �أع�ضاء
هيئة حترير الن�شرة الأمر الذي كان ي�ستوجب ح�ضورنا يف فرتات
م�سائية ،لإعداد بع�ض ال�صفحات.
لأي درج��ة وج��دت توافق ًا بني ما كنت تدر�سه وبني
تطبيقه ميداني ًا؟
ً
ً
كنا كطالب نعترب �صحيفة �أخبار اجلامعة متنف�سا ب�سيطا ملمار�سة
ما نتلقاه من علوم ،واحلقيقة �أن العمل يف �إ�صدار الن�شرة هو
تدريب راق لت�أهيلك �أن تكون �صحفيا بريوقراطيا وخا�ضع ًا
ل�سل�سلة م��ن املحاذير والتنبيهات لتدخل بعد ذل��ك منظومة
ال�صحف املحلية املهي�أة للعمل بهذا القالب ،ويف فرتة من الفرتات
�أ�صبحت رئي�س ًا لهيئة التحرير الطالبية.
رئا�ستك للهيئة التحريرية كانت فر�صة لتغيري
ال�صورة النمطية يف العمل بال�صحيفة� ،أمل حتاول
فعل �شيء كهذا؟
كيف يح�صل ذل��ك ،كان العميد ووكيله ورئي�س الق�سم و�أ�ساتذة
ال�صحافة يحر�صون كل احلر�ص على �أن �ألقي �أ�سئلة حوار مدير
اجلامعة ،ومع ذلك قمت مبحاولة لتغيري ذلك النمط عندما �صادف
مروري قبل �أحد احلوارات بجوار كلية الهند�سة فوجدت عدد ًا من
الطالب الأفارقة املبتعثني للجامعة يقومون بغ�سل ال�سيارات لتغطية
م�صروفاتهم بعدما ت�أجل �صرف املكاف�أة لعدة �أ�شهر ،وكان هناك
حر�ص �أال يطرح ه��ذا املو�ضوع �أم��ام الدكتور ر�ضا عبيد مدير
اجلامعة ،لكنني وبعد �أن �أنهيت احل��وار �أغلقت جهاز الت�سجيل
و�أخ�برت��ه عن ح��ال الطالب و�أنهم من��وذج حل��ال كثري من طالب
اجلامعة الذين تقوم حياتهم ورمبا �أ�سرهم على املكاف�أة اجلامعية.
كيف ك��ان رد الفعل ،وم��ا ك��ان عاقبة خروجك عن
الن�ص؟
تفاج�أت بعيني الدكتور ر�ضا عبيد ترقرقان بالدموع وقال يل :
«ع��د �إىل درا�ستك و�سوف ت��رى النتيجة» ،وبعد � 3أي��ام وجدت

اجلميع يبحث عني للمثول �أمام املدير وعندما التقيته طلب مني
�أن افتح جهاز الت�سجيل و�أن �أب�شر زمالئي ب�أن اجلامعة �ست�صرف
جميع املكاف�آت امل��ت���أخ��رة ،وك��ان الفت ًا بالن�سبة يل كطالب �أن
الن�شرة خرجت بعنوان عري�ض لل�س�ؤال الذي منعوين من طرحه.
هل كان مكان كليتك هو نف�س مكانها ومبناها اليوم؟
نعم ،فنحن �أول جيل در�س يف مبنى الكلية اجلديد وكان ق�سم
الإعالم يف نف�س الدور الأر�ضي ،وقبل ذلك كنا ندر�س يف عمادة
القبول والت�سجيل.
ما تقييمك لتجربة درا�ستك بق�سم الإعالم باجلامعة؟
ال �أع��رف �شيئا يثري حنقي وق��د عملت  20عاما يف ال�صحافة
�أكرث من كلمة �أن �أق�سام الإعالم ال تخرج �صحفيني ،كان ال�س�ؤال
ال�صحيح ملاذا ال تخرج �أق�سام الإعالم ال�صحفي الناجح ،املناهج
قدمية والأ�ساتذة يعتمدون على مناهج نظرية ،وغياب املعامل،
وق��ل��ة م�ساحة احل��ري��ة ال��ت��ي ميكن �أن حت��ت��وي ال��ط��ال��ب ونزغه
وتخيالته ب�أنه قادر على حتقيق ما عجز عنه الفيل�سوف �أفالطون
يف املدينة الفا�ضلة.

�أجريت حوار ًا مع معايل
مدير اجلامعة الأ�سبق ر�ضا
عبيد وكنت �سبب ًا يف �صرف
مكاف�أة الطالب
لكن ه��ذا طبيعي يف جمتمع ع��امل ث��ال��ث ،ال يعترب
لل�صحافة دور ًا جوهري ًا يف التنمية..
نحن نطالب بحرية م�س�ؤولة يف ال�صحافة ويف تعليمها ،الكبت يولد
�صحفي ًا فا� ً
شال ،وهناك فرق بني اجلر�أة واحلرية املطلقة واحلرية
امل�س�ؤولة ،هذه املفاهيم مل نكن جند من يعرفها لنا ،و�أطمئنك
مل يعد لهيئة التدري�س وال املناهج �أي ت�أثري على طالب �أق�سام
الإع�لام ،فو�سائل االت�صال اجلماعي وتطور تقنياتها �ستذكي
جذوة ال�صحايف احلقيقي ملمار�سة هوايته ،على قاعدة اخلط�أ
وال�صواب ،وبكثري من الأخ��ط��اء �سوف يتعلم ال�صحفي كيفية
الكتابة املو�ضوعية.
بعد التخرج كيف وجدمت �سوق العمل يف تلك احلقبة؟
العمل يف الإعالم مرتبط بالقطاع اخلا�ص ،نعم هناك قطاع عام،
لكن معايريه للرتقي حتددها العالقات ال القدرات ،لذا ف�إن على
ال�صحفي �أن يتكيف على العمل دون �أم��ان وظيفي ،ولكن بقدر
ما تكون �صحفي ًا جيد ًا بقدر ما جتد فر�ص تبحث عنك ،وتقدم
لك املغريات� ،أعرف من زمالئنا من يتقا�ضون �أجرا يتجاوز ما
يح�صل عليه  5وزراء ،لكن �شريطة �أن يكون ملما ب�أحدث التقنيات
امل�ستخدمة يف �صناعة ال�صحافة ك�صحفي �شامل ي�ستطيع العمل
يف جميع الو�سائل.
هذا بالن�سبة ل�سوق العمل عموم ًا ،لكنني �أ�س�أل هنا عن
جتربتك ال�شخ�صية معه..
طلبت املجموعة ال�سعودية للأبحاث والن�شر الدار�سني يف املرحلة

الأخ��ي�رة ،وحينما ذه��ب��ت �سئلت ع��ن �إمكانية �سفري للندن،
فرف�ضت لظروف خا�صة �آن��ذاك .ثم توجهت ملجلة اقر�أ فعملت
حمرر ًا فرئي�س ًا لق�سم املحليات ثم �سكرتريا للتحرير حتى العام
1993م و�أتذكر �أنني كنت �أقوم بتحرير جميع املواد ،مما مكنني
من حيازة �أدوات التحرير ،و�أثناء عملي �سافرت لتغطية حترير
الكويت وجهزت بنف�سي  11غالف ًا للمجلة.
ماذا بعد تلك املحطة الأوىل يف اقر�أ؟
تركت ال�صحافة وعملت ب���إح��دى ال�شركات مبدينة الإح�ساء
ويف 1995م قر�أت �إعالن ًا يطلب �صحفيني جلريدة «امل�سلمون»،
وخاللها خ�ضت الكثري من الرحالت ال�صحفية ثم عملت م�س�ؤول
حترير مبجلة املجلة يف 1998م ثم م�س�ؤول حترير كذلك ب�صحيفة
ال�شرق الأو�سط ،حتى انتقلت للوطن عام 2007م ،وعينت نائب ًا
لرئي�س التحرير ثم م�ساعد ًا له.
مل مل تفكر يف �إكمال الدرا�سات العليا؟
احلقيقة مل يكن املعدل ي�سمح بذلك ب�سبب درجاتي يف امل��واد
العامة ومادة ن�صو�ص �إعالمية باللغة الإجنليزية ،واحلقيقة �أنني
كنت �أمتنى �أن �أ�صبح �أ�ستاذا جامعي ًا لكنني اكت�شفت الحق ًا �أن
م�ساري املهني كان �أف�ضل و�أجدى.
و�أنت �صحفي ذو خربة عري�ضة ،كيف ترى م�ستقبل
هذه املهنة ،خا�صة مع ما يثار حولها ،من �أنها مل تعد
م�صدر ًا نزيه ًا وال غني ًا باملعلومات؟
�سنحظى يف �سنوات القرن اجلاري ،ب�أك�سجني �أكرث لأن امل�صانع
�ستتوقف عن قطع مزيد من الأ�شجار ل�صنع ال��ورق لل�صحف،
واحلقيقة �أن امل�ستقبل لل�صحافة ال�شاملة والإلكرتونية ،وهذا ال
يعني �أن ال�صحافة الورقية �ستموت ،بل �ستبقى كما بقي الراديو
�أمام التلفاز لكنها �ستكون يف نطاق متخ�ص�ص وحمدد ،و�ستتناول
الق�ص�ص ال�صحفية ال الأخبار.
على �ضوء ذلك ما �أهم ما تن�صح به طالب الإعالم؟
ما ذكرناه يحتم عليهم �أن يكونوا �صادقني وملتزمني باملعايري
الأخالقية للمهنة ،وعلى كل منهم �أن يجيد �أدواته ويعرف كيفية
كتابة جميع القوالب ال�صحفية ،ثم يطور قدراته لتتواكب مع
متطلبات �أدوات الإعالم احلديثة ،فيتعامل مع اجلريدة واملوقع
والإذاع����ة والف�ضائية ،و�أن يجيد ا�ستخدام و�سائط الإع�لام
اجلديد ،تويرت وفي�س بوك ويوتيوب والهواتف الذكية وما �سي�أتي
م�ستقبال ،وال �أن�سى الت�أكيد على �أهمية �أن يجيد ال�صحايف لغة
�أو �أك�ثر ،و�أن يخ�ص�ص �ساعة واح��دة من يومه ملتابعة ال��دورات
التي تتيحها امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ليتعرف على كيفية التعاطي مع
الأدوات املعا�صرة.
وجهت العديد من االنتقادات للطريقة التي در�ستم
بها ال�صحافة ،كيف ترى تدري�سها اليوم؟
ما يبهج الآن �أن �أ�ساتذة الإعالم هم من اجليل اجلديد ،الذين
عا�صروا البدايات الأوىل ملفهوم الإعالم احلديث و�أدوات��ه ،لذا
عليهم الدفع بطالبهم �إىل اللحاق بهذه املفاهيم التي نرى ت�أثريها
يف ال�شارع العربي من املاء �إىل املاء .و�أخري ًا �أو�صي �أق�سام الإعالم
باال�ستعانة باملمار�سني ،للمهنة حتى تكمل النق�ص العملي ،فال
�أفهم �أن يكون ف��اروق لقمان رئي�س حترير �صحيفة مالمي نيوز
الذي �أ�س�س وو�ضع اللبنات الأوىل لع�شرات من ال�صحف واملجالت
مث ًال بعيدا عن �أ�سوار اجلامعة.
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�أمري الق�صيم ي�شيد ب�إ�صدارات اجلامعة
�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل
بن بندر بن عبد العزيز �آل �سعود �أمري
منطقة الق�صيم ب�إ�صدارات جامعة امللك
عبد العزيز  ،وذل��ك خالل رعاية �سموه
ح��ف��ل ت��خ��رج ط�ل�اب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك عبد
العزيز للدرا�سات العليا مبنطقة الق�صيم
بح�ضور نائبه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن
عبد العزيز �آل �سعود و معايل مدير جامعة
امللك عبد العزيز الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة
بن �صادق طيب ووك�لاء اجلامعة وعدد
من عمداء العمادات والكليات باجلامعة
وم��دي��ري اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة  ,ورج���ال
الأعمال و�أولياء �أمور الطالب .حيث اطلع
�سموه على �أحدث �إ�صدارات مركز الن�شر
العلمي من الكتب العلمية والثقافية ،

�إ�ضافة �إىل املجالت العلمية الدورية يف
خمتلف التخ�ص�صات .كما �شهد اجلناح
اخل���ا����ص ال����ذي �أع���دت���ه ع���م���ادة ���ش���ؤون
املكتبات بجامعة امللك عبد العزيز بهذه

املنا�سبة �إقبال الطالب و�أولياء �أمورهم
وامل�سئولني ال��ذي��ن حر�صوا على التزود
بن�سخة من تلك الإ�صدارات

كلمة ومعنى �« ..سلطان» حجة الـله يف الأر�ض
يط؛ هو
يف حديث ابن عبا�س :ر�أَيت عل ّي ًا وك�أَ َّن َع َي َن ْيه ِ�سراجا َ�س ِل ٍ
.وال�س ْلطانُ ا ُ
حل َّج ُة والبرُ ْ هان ،وال يجمع لأَن جمراه
دُهْ ن الزيتِ ُّ
مجَ ْ رى امل�صدرِ ،قال حممد بن يزيد :هو من ال�س ِليط.
و�سلطانٍ
وقال ّ
الزجاج يف قوله تعاىل :ولقد �أَ ْر َ�س ْلنا مو�سى ب�آيا ِتنا ُ
وح َّج ٍة َب ِّينةٍ.
ُمبني� ،أَي ُ
وال�سلطان ِ�إمن��ا �سمي ُ�س ْلطان ًا لأَن��ه حج ُة اللهّ ِ يف َ�أر�ضه ،قال:
ُّ
ُ
وال�سليط ما ُي�ضاء به،
ال�سليط ،ق��ال:
وا�شتاق ال�سلطان من َّ
ومن هذا قيل للزيت� :سليط ،قال :وقوله ج ّل وعزّ :فا ْن ُفذوا �إِال
و�سلطان ًا يدل
ب�سلطان� ،أَي حيثما كنتم �شاهَ ْدمت ُح َّج ًة للهّ تعاىل ُ
على �أَنه واحد.
وقال ابن عبا�س يف قوله تعاىلَ :قوارِي َر قواري َر من ّ
ف�ضة ،قال:
و�صفاء القوارير ،قال :وكل �سلطان يف القر�آن
يف بيا�ض الف�ضة َ
حجة.

وقوله تعاىل :ه َلك ع ِّني ُ�س ْلطا ِن َيهْ ،معناه ذهب عني حجتُه.
وال�سلطانُ احلجة ولذلك قيل للأُمراء َ�سالطني لأَنهم الذين
تقام بهم احلجة وا ُ
حلقوق.
وقوله تعاىل :وما كان له عليهم من ُ�س ْلطان� ،أَي ما كان له عليهم
من حجة كما ق��ال�ِ :إ َّن عبادي لي�س لك عليهم ُ�س ْلطانٌ؛ قال
الفراء :وما كان له عليهم من �سلطان �أَي ما كان له عليهم من
حجة ُي ِ�ض ُّلهم بها �إِ َّال �أَ َّنا َ�س َّل ْطناه عليهم لنعلم َمن ُي�ؤمن بالآخرة.
الطنيُ.
ال�س ِ
وال�س ْلطانُ الوايل ،وهو ُف ْعالن ،يذكر وي�ؤنث ،واجلمع َّ
ُّ
وال�س ُلطانُ ُ :ق���دْ ر ُة امل�� ِل��ك ،يذكر وي���ؤن��ث.وق��ال ابن
وال�س ْلطان ُّ
ُّ
َ
َ
ال�س ْلطانُ  ،وقد
عليه
به
ت
�ض
ق
يقال:
ؤنثة،
�
م
ال�سلطان
ال�سكيت:
ْ
ُّ
ال�س ْلطان .قال الأَزه��ري :ورمبا ُذ ِّكر ال�سلطان لأَن لفظه
� َآم َنتْه ُّ
للهّ
ب�س ْلطان ُمبني.
تعاىل:
ا
قال
مذكر،
ُ

فعاليات مركز تطوير التعليم اجلامعي  ..جودة
تعليمية لالرتقاء بامل�ستوى الأكادميي باجلامعة

ب��د�أ مركز تطوير التعليم اجلامعي عقد فعالياته التدريبية لهذا الف�صل وفق
التقييم املعتمد من اللجنة الدائمة ملركز تطوير التعليم اجلامعي برئا�سة وكيلة
�شطر الطالبات للتطوير �سعادة الدكتورة رمي الطويرقي ،وحتت �إ�شراف نائبة
مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي �سعادة الدكتورة فاتن الربيكان ،واملت�ضمن
م�سميات لربامج ودورات م�ستجدة ا�ست�شفت احتياجات الع�ضو الأك��ادمي��ي
وطالبات الدرا�سات العليا على حد �سواء من خالل تقدمي الدعم البحثي واملعريف
امل�ستمر لهذه الفئات ،وذل��ك لتطوير التعليم والتعلم اجلامعي على امل�ستويني
العربي والإ�سالمي مبا يحقق �أه��داف اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة ب�صورة
ملمو�سة على �أر�ض الواقع.
ومن �أهم ال��دورات التي ميكن ذكرها :دورة ت�صميم املقررات الدرا�سية والتي
قدمتها �سعادة الدكتورة عبري اخل��ويل ،والتي تعترب متطلب �أ�سا�سي للح�صول
على االعتماد الأك��ادمي��ي ،حيث كان الإقبال على الت�سجيل متزايد ومت ح�ضور
ثمان وع�شرون متدربة عك�س ا�ستح�سانهن للدورة تقييمهن لها بتقدير ممتاز
بعد حتقيقها لأهدافها املرجوة بنجاح ،والتي تركز على تدريب امل�شاركات لفهم
القواعد الأ�سا�سية لت�صميم املقررات الدرا�سية وكتابة مفردات املواد لت�صميم
الأهداف الدرا�سية واملخرجات التعليمية بناء على هذه املفردات.
كما �أن دورة كيف ت�ستمتعني ب�ضغوط العمل؟ التي قامت بتقدميها �سعادة
الدكتورة .منال مديني  .دورة متميزة حملت بني ثناياها فكر خا�ص يهدف �إىل
تدريب امل�شاركات على كيفية التعرف على م�سببات �ضغوط العمل ومعرفة طرق
التغلب عليها ،وذلك لتفادي امللل مبا يح�سن الأداء ويعمل على زيادة الإنتاجية
بطريقة فعالة ومدرو�سة.
واملركز يف ف�صله احلايل مل يغفل ذوي االحتياجات اخلا�صة فقد حظيت هذه
الفئة باهتمام متفرد باعتبارها جزء من املجتمع البد من ت�أهيله وا�ستثمار طاقاته
م�ستقب ًال ،من خالل عقد دورة تكييف املقررات اجلامعية ل��ذوي االحتياجات
اخلا�صة وهي من تقدمي �سعادة الدكتورة لينا بن �صديق والتي تهدف �إىل تنمية
مهارات امل�شاركات يف �آلية تكييف املقررات لذوي االحتياجات اخلا�صة وتقييم
ذلك مبا ينا�سب مع جودة العملية التعليمية.
واملركز بذلك ي�سعى لتحقيق اال�ستفادة امل�أمولة للمتدرب اجلامعي من خالل
االرتقاء بامل�ستوى الأكادميي والعمل على تطويره على �صعيد اجلامعة وفروعها
ب�شكل عام.
هدى حممد هادي البهلويل
م�شرفة وحدة �أ�صدقاء املركز وممثلة العالقات العامة
مبركز تطوير التعليم اجلامعي

· امل�صدر :ل�سان العرب

الفراهيدي � ..صاحب علم
العرو�ض وميزان ال�شعر
هو (اخلليل بن �أحمد الفراهيدي) ال��ذي ُولِ��دَ يف
الب�صرة ع��ام (100ه����ـ) ون�ش�أ ع��اب��دً ا هلل تعاىل،
جمتهدً ا يف طلب العلم ،وا�سع املعرفة� ،شديد الذكاء،
�أدرك اخلليل بفطرته ال�سليمة �أن الإ���س�لام دين
�شامل لكل جوانب احلياة ،فاجتهد يف طلب العلم
و�أخل�ص يف طلبه؛ فكان غيو ًرا على اللغة العربية
(لغة القر�آن)؛ مما دفعه �إىل العمل على و�ضع قواعد
عدّه العلماء الوا�ضع احلقيقي
م�ضبوطة للغة ،حتى َ
لعلم النحو يف �صورته النهائية ،التي نقلها عنه
(�سيب َويه) يف كتابه امل�سمى (الكتاب) فذكره
تلميذه ِ
وروى �آراءه يف نحو ثالثمائة و�سبعني مو�ض ًعا معرت ًفا
له بوافر علمه ،وعظيم ف�ضله.
حاجا ،فتعلق
وذات يوم ذهب الفراهيدي �إىل الكعبة ًّ
ب�أ�ستار الكعبة ،ودعا اهلل �أن يهب له عل ًما مل ي�سبقه
�أحد �إليه ،ثم عاد �إىل وطنه ،فاعتزل النا�س يف كوخ
ب�سيط من خ�شب الأ�شجار ،كان يق�ضي فيه ال�ساعات
الطويلة يقر�أ كل ما جمعه من �أ�شعار العرب ،ويرتبها
ح�سب �أنغامها ،وي�ضع كل جمموعة مت�شابهة يف دفرت
منفرد..
وذات يوم َم َّر اخلليل ب�سوق َّ
النخا�سني ،ف�سمع طرقات
مطرقة على َط�ست من نحا�س ،فلمعت يف ذهنه فكرة
ِعلم ال َع ُرو�ض -ميزان ال�شعر �أو مو�سيقى ال�شعر-
الذي َميز به ال�شعر عن غريه من فنون الكالم ،فكان
للخليل بذلك ف�ضل على العرب� ،إذ �ضبط �أوزان
ال�شعر العربي ،وحفظه من االختالل وال�ضياع ،وقد
اخرتع هذا العلم وح�صر فيه �أوزان ال�شعر يف خم�سة
ع�شر بح ًرا (وز ًنا) وكما اهتم بالوزن اهتم ب�ضبط
�أحوال القافية -وهي احلرف الأخري يف بيت ال�شعر،
والتي يلتزم بها ال�شاعر طوال الق�صيدة -ف�أخرج
للنا�س هذين العلمني اجلليلني كاملني م�ضبوطني
جمهزين بامل�صطلحات.

ال��ث��ق��اف��ي��ة

عرب من و�صايا امل�صطفى يف خطبة حجة الوداع
اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا �إن
كلمات رائعة ان�سابت عذبة من ثغر
كنتم م�ؤمنني  ،ف���إن مل تفعلوا ف�آذنوا
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وكان
بحرب من اهلل ور�سوله و�إن تبتم فلكم
يخاطب بها الأج��ي��ال وال��ت��اري��خ ،بعد
ر�ؤو�س �أموالكم التظلمون وال تظلمون».
�أن �أدى الأمانة ون�صح الأمة يف �سبيل
الو�صية الثالثة :حفظ حقوق
دعوة ربه �سبحانه وتعاىل� ،إنها حلظات
الن�ساء وح�سن معاملتهن:
اجتمع فيها ح��ول الر�سول �صلى اهلل
فيها ي��ق��ول ال��ر���س��ول �صلى اهلل عليه
عليه و�سلم الآالف من �صحابته الكرام
و�سلم« :اتقوا اهلل يف الن�ساء ،ف�إنكم
و�سجلها التاريخ ب�أحرف من نور.
�أخ��ذمت��وه��ن ب���أم��ان��ة اهلل وا�ستحللتم
لقد �أخذ الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
د .عبداهلل مب�شر الطرازي
فروجهن بكلمته� ،إن لن�سائكم عليكم
ي��ن��ظ��ر م���ن خ�ل�ال ه���ذا احل�����ش��د �إىل
حقا ول��ك��م عليهن ح��ق ،لكم عليهن
الأجيال املقبلة للعامل الإ�سالمي الذي
�أال يوطئن فر�شكم غريكم وال يدخلن �أح��دا تكرهونه
�سيملأ �شرق الأر�ض وغربها ،وكان الر�سـول �صلى اهلل
بيوتكم �إال ب�إذنكم ،وال ي�أتني بفاح�شة ،ف�إن فعلن ،ف�إن
عليه و�سلم ي�شعر ب�أنه قارب النهاية ،ف���أراد �أن يعطي
اهلل قد �أذن لكم �أن تعظوهــــن وتهجــــروهن يف امل�ضاجع
امل�سلمني �شيئا من جتاربه ون�صحه و�إر�شاده ما يعينهم
وت�ضربــــوهن �ضربا غري م�برح ،ولهن عليكم رزقهن
على الت�صدي ل�سلطان غرائز الب�شر و�أطماعهم ،ف�أوجز
وك�سوتهن باملعروف».
لهم ما ف�صله كتاب اهلل يف خال�صة وافية ،ي�ؤدي عدم
وهذه الو�صية هي تلخي�ص ملوقف الإ�سالم من امل��ر�أة،
االلتزام بها �إىل دمار املجتمع.
ح��ي��ث ق�ضى ع��ل��ى ال��ظ��ل��م ال���ذي وق���ع ع��ل��ى امل�����ر�أة يف
�إننا جند يف خطبة حجة الوداع للر�سول �صلى اهلل عليه
اجلاهلية ،لقد ك��ان��ت الأمم ال�سابقة حتتقر امل���ر�أة
و�سلم و�صايا �أخالقية واجتماعية ،تو�ضح �أن الإ�سالم
وتتهمها بالغواية ،ولكن الإ�سالم �أع��اد �إليها الكرامة،
دين �أخالق وعلم وح�ضارة.
ف��ق��وام احل��ي��اة الب�شرية امل���ر�أة وال��رج��ل ،وق��د �أو�صى
الو�صية الأوىل :احلفاظ على الدماء والأموال
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الرجل باملر�أة لأنه �أقدر
والأعرا�ض:
على االحتمال وال�صفح وذلك نتيجة لطبيعة تكوينه.
فيها يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن دماءكم
وق��د تخطىء امل��ر�أة فال يرتكها الدين و�إمن��ا ي��دع �أمر
و�أموالكم و�أعرا�ضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
ت�أديبها �إىل زوجها ،ال ليكون جبارا يف الت�أديب بل ليمنع
يف �شهركم هذا يف بلدكم هذا »...
العوج والن�شوز بطريقة حكيمــة معقولـــة ،حتى يعيد
 -1بني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أن الإ�سالم نهى
اال�ستقرار �إىل جوانب بيت الزوجية ال�سعيدة.
عن قتــــل النف�س بغيــر حق .وجعل جزاء القاتل اخللود
الو�صية الرابعة� :إعالن حقوق الإن�سان:
يف النار ،قال اهلل تعاىلَ « :و َم��ن َي ْقت ُْل ُم�ؤ ِْم ًنا ُّم َت َع ِّمدً ا
فيها يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أيها النا�س:
َف َجزَ �آ�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخالِدً ا ِفي َها َو َغ ِ�ض َب اللهّ ُ َع َل ْي ِه َو َل َع َن ُه َو َ�أ َع َّد
�إن ربكم واح��د و�إن �أباكم واح��د ،كلكم لآدم و�آدم من
َل ُه َع َذا ًبا َع ِظي ًما» .وعندما كتب اهلل الق�صا�ص يف القتل
تراب� ،إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم ،لي�س لعربي ف�ضل
ويف اجلراحات كان يريد زجر املجرمني عن العدوان،
على عجمي �إال بالتقوى».
فحني يعلم �شخ�ص ما �أنه �سيلقى امل�صري الذي يوقعه
وفيها يلخ�ص الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم موقف
بغريه �سيرتدد طويال يف قتل هذا �أو جرح ذاك .و�إذا
الإ���س�لام وا�ضحا جليا ،فالنا�س �سوا�سية يف القيمة
غلب الطي�ش �إن�سانا فاعتدى ف�إن منظره مقتوال �سيوقع
الإن�سانية امل�شرتكة وال تفا�ضل بينهم �إال على �أ�سا�س
الرهبة يف قلوب الآخرين ،ولهذا قال اهلل تعاىل« :ولكم
كفاياتهم و�أعمالهم وما يقدمه كل منهم لربه ونف�سه
يف الق�صا�ص حياة يا �أويل الألباب لعلكم تتقون».
و�أمته واملجتمع الإن�ساين ،وبهذا ق�ضى الإ�سالم على
 -2قرر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حرمة الأعرا�ض
الطائفية و�أ���س��ال��ي��ب التفرقة ب�ين الطبقات وق��واع��د
حفاظا على الن�سل الب�شري حتى يظل الن�ســـل طاهرا
املفا�ضلة بني النا�س تبعا الختالف �شعوبهم �أو تفاوتهم
يرتبى يف كنف احليــاة الزوجية امل�شروعة ويتذوق ما
يف الأح�ساب والأن�ساب .ويف هذا املعنى يقول اهلل تعاىل:
فيها من مودة ورحمة وعطف وحنان .فقد �شرع الإ�سالم
«يا �أيها النا�س �إنا خلقنــــاكم من ذكر و�أنثى وجعلنـــــاكم
حد الزنا �صيانة ل�ل�أع��را���ض ،لقوله تعاىل« :الزانية
�شعوبا وقبائل لتعـــارفوا �إن �أكـــرمكم عند اهلل �أتقاكم».
والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال ت�أخذكم
الو�صية اخلام�سة :االعت�صام بكتاب اهلل و�سنة
بهما ر�أفـــة يف ديــــن اهلل �إن كنتــم ت�ؤمنون باهلل واليـــوم
نبيه:
الآخــر ولي�شهد عذابهمــــا طائفـــــة من امل�ؤمنني» .فالزنا
فيها يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :تركت فيكم
جرمية اجل��رائ��م ،وه��و قتل للن�سل ،لكونه �إراق��ة ملادة
ما لن ت�ضلوا بعدي �إن اعت�صمتم به :كتاب اهلل و�سنتي»
احلياة يف غري مو�ضعها ،وفيه �إ�ضاعة للأن�ساب ،والزنا
فالقر�آن الكرمي كتاب اهلل الذي خلق الإن�سان وهو �أعلم
جتعل احل��ي��اة الزوجية ال ���ض��رورة لوجودها فتتفكك
مبا يحقق �سعادته ويحميه من ال�ضياع ،والقر�آن الكرمي
روابط املجتمع ،والأ�سرة هي الوحدة الأ�سا�سية يف بناء
يحتوي على القيم التي ال تغريها �أه��واء الب�شر ،وهي
املجتمع.
القيم الثابتة التي حتكم النا�س وال يحكمونها ،يلتزم بها
 -3قرر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف خطبته حرمة
الإن�سان بوازع ال ميكن �أن يتحقق لغريها ،فالطاعة هلل
الأموال حفاظ ًا على حقوق املجتمع ،فقد �شرع الإ�سالم
اخلــــالق العليــــم املحـــا�سب الذي يعلم خائنـــة الأعني
ال�سا ِر َق ُة َفا ْق َط ُعو ْا
ال�سار ُِق َو َّ
حد ال�سرقة لقوله تعاىلَ « :و َّ
ُ
للهّ
للهّ
وما تخفي ال�صدور.
�أَيْدِ َي ُه َما َجزَ اء بمِ َ ا َك َ�س َبا َن َكا ًال ِّمنَ ا ِ َوا َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم
كما �أن �سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ال�شارحة لكتاب
« .وحفاظ ًا على الأمـــوال نهى الإ�سالم عن �أكل �أموال
اهلل تعاىل ه��ي امل�صدر ال��ث��اين م��ن م�صادر الت�شريع
الغري بالباطل ،فقال تعاىلَ « :و َال َت�أْ ُك ُلو ْا �أَ ْم َوا َل ُكم َب ْي َن ُكم
الإ�سالمي ،فيه ع�صمة من اخلط�أ و�أمن من ال�ضالل،
ِبا ْل َب ِاط ِل َو ُتدْ ُلو ْا ِب َها ِ�إلىَ الحْ ُ َّك ِام ِل َت�أْ ُك ُلو ْا َف ِري ًقا ِّمنْ �أَ ْم َو ِال
والتاريخ يخربنا �أن التزام امل�سلمني ب�أحكام كتاب اهلل
ا�س ِبالإِ ْث ِم َو َ�أنت ُْم َت ْع َل ُمونَ ».
ال َّن ِ
و�سنة نبيهم كان �سبيل وحدتهم وقوتهم وح�ضارتهم،
الو�صية الثانية :كل �شيء من �أم��ر اجلاهلية
وك��ان البعد عنهما �سبب فرقتهم و�ضعفهم وتخلفهم
والربا منهي عنه:
 ،واهلل تعاىل يقول« :و�أطيعوا اهلل ور�سوله وال تنازعوا
فيها يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أال و�إن كل
فتف�شلوا وتذهب ريحكم» فقد اعتربت الآية البعد عن
���ش��يء م��ن �أم���ر اجلاهلية م��و���ض��وع ،ودم���اء اجلاهلية
طاعة اهلل ور�سوله �سببا يف النزاع وال�ضياع.
مو�ضوعة ،و�إن �أول دم �أ���ض��ع دم عامر ب��ن ربيعة بن
وبعد – ف�إن املت�أمل لتلك الو�صايا التي �أودعها الر�سول
احلارث بن عبد املطلب ،كان م�سرت�ضع ًا يف بني �سعد
�صلى اهلل عليه و�سلم �ضمائر النا�س ،يجد �أنها مبادىء
فقتلته هذيل� .أال و�أن كل ربا يف اجلاهلية مو�ضوع ،و�إن
�سيقت يف كلمات �سهلة لكنها ا�ستوعبت جملة احلقائق
�أول ربا �أبد�أ به ربا عمي العبا�س بن عبد املطلب».
التي يحتاج �إليها العامل الإن�ساين ليفهم وي�سعد .وهي
 -1مل يكن هذا الكالم جمرد تو�صيــة ،ولكنه كان قرار ًا
على كلماتها القليلة �أج��دى من مواثيق عاملية طنانة،
�أعلنه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم للملأ كله ،وكان �أول
ذلك �أن ف�ؤاد قائلها كان عامرا بحب النــا�س والعطف
من نفذه عندما و�ضع دم «عامر بـــن ربيعــة» وهو قريبه
عليهم� ،شديـد احلر�ص على ربطهم باهلل و�إعدادهم
وو�ضع رب��ا عمه العبا�س بن عبد املطلب ،وك��ان ذلك
للقائه ،موقنا ب�أن احلياة ال�صحيحــة ال ميكن �أن تتم
قرارا ملن حوله والأمم من بعده .ف�إن الر�سول �صلى اهلل
بعيدا عن اهلل تعاىل ووحيه الكرمي.
عليه و�سلم يريد �أن يقول للم�سلميــــن �إن كــل ما كانت
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يوفق امل�سلمني يف التم�سك بتعاليم
اجلاهلية تفخر وتتم�سك به من تقاليد الع�صبية والقبلية
القر�آن الكرمي وتوجيهات ر�سول الإ�سالم �سيدنا وحبيبنا
وف��وارق اللغة والأن�ساب والعرق وا�ستعبــــاد الإن�ســــان
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم حتى ي�سعدوا يف الدنيا
لأخيه ب�أغالل الظلم قد بطل �أمره وانتهى.
والآخرة  ،واهلل ويل التوفيق.
 -2لقد ح�سم القر�آن الكرمي ق�ضية الربا منذ �أكرث من
ق�سم اللغة العربية  -كلية الآداب والعلوم
�أربعة ع�شر قرنا عندما قال تعاىل« :يا �أيها الذين �آمنوا
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يف حديثه مبنا�سبة انطالق الدورة الثانية ملعهد اللغة العربية للناطقني بغريها

ً
امل�����ش��رف ع��ل��ى امل��ع��ه��د :ق��ب��ول  56ط��ال��ب��ا وال���ع���دد م��ر���ش��ح ل�لارت��ف��اع
�أجرى احلوارات� :أحمد هادي �سهلي – ق�سم الإعالم
انطلقت الدورة الثانية منذ ت�أ�سي�س معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها و�سط �أجواء درا�سية مفعمة بالبهجة وال�سرور  ,وبح�ضور طالب من �أ�ساتذة اجلامعة ومن�سوبيها
من غري العرب الذين متكنوا من احل�صول على مقاعد طالبهم لتعلم اللغة العربية .وتندرج هذه الدورة حتت ما ي�سمى «برنامج الدورات الق�صرية لأ�ساتذة اجلامعة
ومن�سوبيها»  ,وت�ستمر ملدة ثمانية �أ�سابيع مبا يعادل خم�س �ساعات يف الأ�سبوع ،وهي �إما �أن تكون يف يومي الأحد والثالثاء �أو ال�سبت واالثنني � ,أي مبا يعادل � 40ساعة
تدري�سي  ,يف امل�ستويات الثالث :االبتدائي واملتو�سط واملتقدم .ووقوف ًا على ن�شاطات وفعاليات املعهد كان ل�صحيفة �أخبار اجلامعة لقاء مع بع�ض الدار�سني يف الدورة،
الذين عربوا عن �سعادتهم بااللتحاق باملعهد ،وعن �أهمية �إتاحة الفر�صة لهم للدرا�سة فكانت اللقاءات على النحو التايل:

عدنان بويل :تعلمت اللغة العربية
لأفهم القر�آن واحلديث ال�شريف

لأغرا�ض خا�صة ،وكذلك طالب و�أ�ساتذة اجلامعات من غري
العرب ،بالإ�ضافة �إىل خريجي �أق�سام اللغة العربية الراغبني يف
احل�صول على ت�أهيل لتدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها.
وكذلك الراغبون يف تعليم اللغة العربية عن ُبعد يف خمتلف
دول العامل  .ورد ًا على �س�ؤال حول تقدمي املعهد خلدماته ب�شطر
الطالبات قال امل�شرف على املعهد.

يف البدء التقينا بالأ�ستاذ عدنان بويل من بريطانيا وهو �أحد
العاملني مبركز اللغة الإجنليزية باجلامعة ،حيث عرب عن
�سعادته بااللتحاق بهذه الدورة قائ ًال« :تعلمت اللغة العربية
لكي �أفهم القر�آن الكرمي �أو ًال  ,و�أفهم الإ�سالم جيد ًا ،فاللغة
العربية هي لغة الإ�سالم ،ومن بني �أهدايف �أي�ض ًا فهم الأحاديث
النبوية ,والتحدث مع النا�س يف الوطن العربي»  ،و�أ�ضاف بويل:
« وجدت �صعوبة يف تعلم اللغة العربية لأنه مل يكن هناك مركز
جيد يف تعليم اللغة العربية ولكن احلمد هلل الآن ما وجدته يف
هذا الربنامج كان مفيد ًا لنا» .

م�سرت رادي� :أريد تعلم اللغة العربية
لأنها لغة البلد الذي �أعمل به
وك��ان اللقاء الثاين مع م�سرت رادي من رو�سيا وه��و �أحد
امللتحقني مبعهد اللغة العربية للناطقني بغريها والبالغ من
العمر  61عاما ،حيث عرب عن اعتزازه بااللتحاق باملعهد وبهذه
ال��دورة قائ ًال « :تعلمت اللغة العربية لأين �أعي�ش يف اململكة
العربية ال�سعودية وهي لغة النا�س هنا و�أنا �أعي�شها»

من�صور عواد  :املعهد يفتح �أبوابه لكل

�أن هناك حماوالت واملعهد ي�سعى �إىل تقدمي خدماته ب�شطر
الطالبات ,م�شري ًا �إىل �أن��ه �سبق عقد دورة تدريبية للن�ساء
الغري الناطقات باللغة العربية بالتعاون مع امل�شرفة على
املعهد الدكتورة �سلوى عرب ,والدكتورة �صباح باعامر .و�أنه يف
الف�صل الدرا�سي الثاين من هذا العام �سيقدم املعهد دورات
تدريبية ب�شطر الطالبات ،حيث مت �إعداد اخلطة لذلك.

اجلهات الراغبة يف اال�ستفادة من براجمه
وكان اللقاء التايل مع الأ�ستاذ من�صور �سعيد عواد امل�شرف
على معهد اللغة العربية للناطقني بغريها ,والذي حتدث لنا
عن الربامج املزمع �إقامتها يف امل�ستقبل القريب قائال « :
هناك الدورات الق�صرية لأ�ساتذة اجلامعة ومن�سوبيها املقامة
حالي ًا ,ودورات مل��ن ه��م م��ن خ��ارج اجلامعة م��ن ال�سفارات
�أو القن�صليات �أو ال�شركات ،وه��ذه هي ال��دورة الثانية وقد
و�ضعت اخلطط وال�برام��ج والإع����دادات ال�ستقبالهم ,حيث
�أمت املعهد يف الف�صل املا�ضي التخطيط والإع����داد لتنفيذ

كلية املجتمع تنظم الربنامج الإر�شادي الثامن

فهد حمدان احلربي – ق�سم الإعالم
نظمت كلية املجتمع ب��ج��دة الربنامج
الإر������ش�����ادي ال���ث���ام���ن ل��ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة
امل�������س���ت���ج���دي���ن وذل�������ك ي�����وم االث���ن�ي�ن
 1432/11/5مب�سرح الكلية بح�ضور
عميد الكلية وال�����س��ادة وك�ل�اء الكلية
ور�ؤ�ساء الأق�سام والطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وام��ت��دت فعاليات الربنامج
ليومني متتاليني.
ب��د�أت الفعاليات بكلمة ل�سعادة عميد
الكلية الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م بن
�إ�سماعيل كتبي ال��ذي رحب باحل�ضور،
مهنئ ًا ال��ط�لاب على قبولهم بالكلية،
حيث قدم عر�ض ًا موجز ًا عن ن�ش�أة الكلية

وم�سريتها الأكادميية والإجن��ازات التي
حققتها ،و�أق�سامها وبراجمها املختلفة،
وحثهم على املثابرة واالجتهاد لتحقيق
النجاح ،و�شدد �سعادته على االلتزام
بتعليمات الكلية و�أنظمتها.
ثم حتدث �سعادة وكيل الكلية الدكتور
�إبراهيم خمالد م�شري ًا �إىل خ�صائ�ص
امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة ال��ت��ي تختلف عن
املرحلة التي قبلها ،م�ؤكد ًا على �ضرورة
اكت�ساب بع�ض امل��ه��ارات الجتياز هذه
امل��رح��ل��ة بتفوق وجن���اح واالن��ت��ق��ال �إىل
احل��ي��اة العملية ليكون مواطن ًا منتج ًا
ونافع ًا لنف�سه ووطنه و�أم��ت��ه .ه��ذا وقد
�شهد اللقاء م�شاركة عدد من اخلريجني

ال�����ذي مت��ك��ن��وا م���ن االل���ت���ح���اق ب�����س��وق
العمل ،وطلبة �آخرين ي�سعون ال�ستكمال
درا�ستهم ،حيث حتدث ه���ؤالء الطالب
عن جتربتهم بالكلية حيث �أك��دوا �أنها
ك��ان��ت جت��رب��ة ف��ري��دة ك��ان��ت ���س��ب��ب�� ًا يف
جن��اح��ه��م وال��ت��ح��اق��ه��م ب�����س��وق العمل
وا�ستكمال درا�ستهم.
ويف اليوم الثاين من فعاليات الربنامج
قدمت �أق�سام الكلية عرو�ض ًا عن الربامج
والتخ�ص�صات امل��ت��وف��رة بالكلية ،ومت
تعريفهم بالن�شاطات واللجان الطالبية
غري �صفية.

عدة برامج للمعهد� ,أما الربنامج الثالث فهو الدبلوم والذي
ي�ستمر ل�سنتني ,وهناك برنامج �آخر يعترب مبادرة من جامعة
امللك عبد العزيز ولعلها تتفرد بهذا يف امل�ستقبل القريب وهو
تعليم العربية عن بعد لغري الناطقني بها وقد و�ضعت براجمه
ومناهجه وهي جائزة منذال�صيف املا�ضي من عام  1432هـ
و�سيطبق يف ال�سنة القادمة»  .و�أ�ضاف امل�شرف على املعهد
�أن هناك عدة جهات �ست�ستفيد من برامج وفعاليات املعهد
ومنها الطالب احلا�صلون على منح درا�سية من داخل اململكة
وخارجها ،وموظفو ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأهلية واحلكومية ،و
�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي ،و الراغبون يف تعلم اللغة العربية

يذكر �أن �إن�شاء معهد اللغة العربية للناطقني بغريها جاء بقرار
�إداري من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب الذي كلف فيه �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد بن
�سعيد الغامدي القيام مبهام و�أعباء عميد معهد اللغة العربية
للناطقني بغريها �إ�ضافة �إىل عمله كعميد لكلية الآداب والعلوم
الإن�سانية .وك��ان جمل�س ال��وزراء قد واف��ق على �إن�شاء املعهد
بتاريخ 1431/9/28ه���ـ  .وي�سعى املعهد �إىل حتقيق الريادة
يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على امل�ستوى العاملي
و ن�شر اللغة العربية وتعليمها للناطقني بغريها وتطوير طرائق
تدري�سها وموادها التعليمية با�ستخدام �أحدث التقنيات و�أف�ضل
�أ�ساليب التدريب احلديثة يف هذا املجال.

مركز الن�شر العلمي ي�شارك يف �إطالق املن�صة العربية
الإلكرتونية
�شارك مركز الن�شر العلمي باجلامعة
يف ح��ف��ل �إط��ل�اق امل��ن�����ص��ة العربية
الإلكرتونية الأوىل يف املحتوى الرقمي
العربي التابع ل�شركة املنهل وذلك
يف العا�صمة الأردنية عمان برعاية
معايل وزير التعليم العايل الأردين،
وذكر ال�سيد حممد البغدادي الرئي�س
التنفيذي لل�شركة �أن ه��ذا احل��دث
م��ن ���ش���أن��ه �أن يفتح �آف���اق��� ًا ج��دي��دة
�أمام املكتبات يف جميع �أنحاء العامل
للح�صول على من�شورات م�ؤ�س�سات
البحث العلمي ودور الن�شر العربية
الرائدة وبتكلفة اقت�صادية.
يذكر �أن �شركة املنهل متثل ثمرة
م�������ش���روع م�����ش�ترك ب�ي�ن«  «Tec h
� ،»Knowledgeأب�����رز ���ش��رك��ات
اخل��دم��ات اال�ست�شارية يف املكتبات
الإل��ك�ترون��ي��ة يف ال�����ش��رق الأو���س��ط،
و» »Wolters Kluweامل��ع��روف��ة بـ
« ،»Ovidدار ن�شر ومزود املعلومات
الإل��ك�ترون��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة واملهنية
ال��ع��امل��ي .وتخت�ص يف توفري قاعدة
معلومات �شاملة لكل من الأكادمييني
والباحثني والعلماء ،وذلك من خالل
من�صة جتمع ب�ين امل��رون��ة و�سهولة

اال�ستعمال للمعلومات التي حتتويها
ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة م��ل��ف��ات  ،PDFومب��ا
ي�ضاهي �أف�����ض��ل من�صات البحوث
واملعلومات العاملية.
و�أ�شار البغدادي �إىل تعاون �شركة
امل��ن��ه��ل يف ه���ذا الإط�����ار م��ع �شركة
« ،»ebraryامل��ن�����ص��ة ال��رق��م��ي��ة
الرائدة والأوىل عامل ًيا يف ن�شر الكتب
وتوزيعها ،والتي تخدم قاعدة عمالء
جتمع  500من دور الن�شر الرئي�سية،
و�أكرث من  4000جامعة على امتداد
 140دولة.

ي�شار �إىل �أن مركز الن�شر العلمي
ب�صدد �إبرام اتفاقية تعاون مع املنهل
لإتاحة �إ�صداراته من خالل قاعدة
املنهل.
هذا ح�ضر حفل الإطالق� ،أمني عام
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الأردين الدكتور م�صطفى العدوان،
وع��دد م��ن ال�شخ�صيات ال��ب��ارزة يف
املنطقة يف جماالت البحث العلمي،
والعلوم الأكادميية ،والن�شر.
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ح�������������وار

د� .سعيد الأفندي لـ «�أخبار اجلامعة»

كر�سي الأمري نايف للقيم الأخالقية ي�سعى لر�صد �أ�سباب انح�سار القيم الأخالقية الإيجابية يف جمتمعنا
�أجرى احلوار :حممد خياط – ق�سم الإعالم
ت�صوير :م�شعل املالكي – ق�سم الإعالم
وقوف ًا على ن�شاطات وفعاليات كر�سي الأمري نايف بن عبد العزيز للقيم الأخالقية باجلامعة،
لقاء مع �سعادة امل�شرف على الكر�سي الدكتور �سعيد بن �أحمد الأفندي،
كان لأخبار اجلامعة
ً

الذي وافانا بتفا�صيل حول الكر�سي و�أهميته و�أهدافه ور�ؤيته ور�سالته ،وقد �أ�شار �سعادته �إىل
�أن ر�ؤية الكر�سي جاءت لتتالءم مع مكانة اململكة ،و�أنه من بني �أهم ما يعكف الكر�سي
على �إجناز و�ضع دليل قيمي ي�شتمل على ال�ضوابط واملعايري العلمية للقيم الأخالقية ،كما
�أ�شار �إىل �أن الكر�سي يعمل يف عدة اجتاهات وحماور بحثية تتنوع بني ما هو نظري ومعريف
ونف�سي وتربوي وبني ما هو اجتماعي واقت�صادي وثقايف و�إعالمي ،و�أن �إن�شاءه جاء بعد تزايد
الظواهر والتحديات التي تواجه املجتمع ،ف�إىل تفا�صيل احلوار:

يف البدء ،ما خلفيات �إن�شاء كر�سي علمي
يعنى بالقيم الأخالقية؟
ج��اءت فكرة �إن�شاء كر�سي علمي يحمل ا�سم �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبد العزيز النائب ال��ث��اين ووزي��ر
الداخلية ،حفظه اهلل ،بتوجيه من �سموه ب�إن�شاء كر�سي يعنى
بالقيم الأخ�لاق��ي��ة ،ليكون واح���د ًا من �أه��م و�أب���رز الكرا�سي
العلمية يف جامعة امللك عبدالعزيز ،خا�صة �أنه يتعلق بالقيم
الأخالقية التي يحث عليها ديننا الإ�سالمي و�شريعتنا ال�سمحة.
وه��ذا ال��دع��م م��ن والة الأم���ر وعلى ر�أ�سهم خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وع�ضده الأمين �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز و�سمو النائب الثاين
حفظهم اهلل لي�س غريب ًا ،فحكومتنا الر�شيدة مل ت�أل جهد ًا يف
دعم التعليم العايل وكل ما من �ش�أنه �أن يعود بالنفع على �أمتنا
الإ�سالمية ووطننا الأب��ي ،الذي يت�شرف باحت�ضان احلرمني
ال�شريفني ومهد ر�سالة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم،
الذي جاء ليتمم مكارم الأخ�لاق؛ فديننا احلنيف يدعو �إىل
املبادئ والأخالق ال�سامية ،فنحن معنيون �أكرث من غرينا من
املجتمعات الإن�سانية بن�شر وتعزيز القيم الأخالقية ال�سامية
مبا يتالءم وديننا احلنيف.

النبوية املطهرة ،وبحكم �أن الدين الإ�سالمي ج��اء للنا�س
جميع ًا ،ونبينا امل�صطفى ج��اء ليتم م��ك��ارم الأخ�ل�اق ،ف���إن
اململكة تقوم بدورها الأخالقي نحو الإن�سانية جمعاء ،وهي
تعاين �ش�أنها يف ذلك �ش�أن دول العامل من م�شكالت اجتماعية
وظواهر وق�ضايا �إن�سانية ،كالإرهاب ،واملخدرات ،واالنحراف
وال�سلوك الإجرامي وغريها من الظواهر االجتماعية ،ولذلك
فر�ؤية الكر�سي جاءت لتتالءم مع مكانة اململكة التي هي قدوة
ومرجعية معرفية وبحثية للقيم الأخالقية لي�س فقط على
امل�ستوى املحلي ولكن على م�ستوى العامل �أجمع ،وتزداد وترية
هذا ال��دور مع تزايد التحديات وتنامي الظواهر وامل�شكالت
ال�سلبية يف املجتمع� .أما الإ�سرتاتيجية التي و�ضعها الكر�سي
لتحقيق ر�ؤيته فهي العمل وفق برنامج علمي متكامل وخطة،
�إ�سرتاتيجية لتحقيق �أه��داف��ه ور�سالته وه��ي تعزيز القيم
الأخالقية يف املجتمع وتفعيلها ب�أ�ساليب ع�صرية وو�سائل
منهجية والتفاعل الإيجابي مع املجتمعات الإن�سانية.

م��اذا عن الدليل القيمي املزمع و�ضعه من قبل
الكر�سي؟

 من بني �أه��داف كر�سي الأم�ير نايف بن عبدالعزيز للقيمالأخالقية ،العمل على و�ضع
دل��ي��ل ق��ي��م��ي ي�����ش��ت��م��ل على
فال�شكر وال��ت��ق��دي��ر واالم��ت��ن��ان مل��ق��ام خ��ادم
ال�ضوابط واملعايري العلمية
احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن
�سمو النائب الثاين
التي ميكن العمل من خاللها
عبدالعزيز ،ول�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
والتوا�صل بها مع الثقافات
�سلطان بن عبدالعزيز ،ول�صاحب ال�سمو امللكي
ي�ؤمن بدور العلوم
الإن�سانية الأخرى ،ويت�ضمن
الأمري نايف بن عبدالعزيز -حفظهم اهلل -؛
�إع��داد منهج تعليمي �شامل
لدعمهم للتعليم العايل يف بالدنا الغالية ،وما
الإن�سانية يف معاجلة
ي��ع��ن��ى ب��ال��ق��ي��م الأخ�لاق��ي��ة
هذا التبني لكر�سي القيم الأخالقية يف جامعة
ملراحل التعليم العام ،وتقدم
امللك عبدالعزيز من �سمو النائب الثاين �إال
�أب��ح��اث ودرا���س��ات تطبيقية
دليل على عناية قيادتنا الر�شيدة بكل ما
الظواهر االجتماعية
ت���خ���دم �أه������داف ال��ك��ر���س��ي
من �ش�أنه �أن يعود بالنفع واخلري على الوطن
وت�صب يف خدمة هذا الدليل
واملواطنني يف هذا البلد الأبي.
القيمي ،والهدف يف النهاية
ما النتائج املتوقعة من الكر�سي على امل�ستويني
هو الو�صول �إىل نتائج �إيجابية ميكن اال�ستفادة منها يف كافة
القريب والبعيد؟
القطاعات التعليمية واالجتماعية واالقت�صادية ،بحيث ن�صل
�إىل معاجلة �أ�سباب انح�سار امل�شكالت القيمية والأخالقية،
نبعت فكرة �إن�شاء الكر�سي من �إميان القائمني عليه ب�أهمية
الناجتة عن قلة وعي املجتمع باملنظومة الأخالقية الإ�سالمية،
ال��دور ال��ذي ت�ؤديه العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،يف �إع��داد
وينتظر �أن يكون هذا الدليل مرجع ًا ي�سهم يف تعزيز قدرة �أفراد
وبناء الإن�سان فكري ًا وثقافي ًا واجتماعي ًا ونف�سي ًا ،ولعل �إن�شاء
املجتمع على التمييز بني الثقافات والقيم املختلفة والتوا�صل
كر�سي م��ن ه��ذا ال��ن��وع� ،سابقة ه��ي الأوىل م��ن نوعها على
واال�ستفادة؛ ما يتنا�سب مع قيمنا الأخالقية الإ�سالمية.
م�ستوى جامعات اململكة ،حيث تتعلق بتعزيز القيم الأخالقية
يف املجتمع من منظور علمي �إن�ساين واجتماعي ،و�أعتقد �أن
ه��ل ت���رون �أن �أه�����داف ال��ك��ر���س��ي قابلة
هذا الأم��ر �أ�صبح �ضرورة ملحة بالنظر �إىل الطفرة العلمية
للتحقيق يف املدى الزمني املحدد؟
والنه�ضة ال�شاملة الثقافية والتعليمية التي ت�شهدها اململكة،
والتحديات التي يواجهها �شبابنا ،ومما ال �شك فيه �أن العلوم
الكرا�سي العلمية واح���دة م��ن الو�سائل الف ّعالة يف حتقيق
الإن�سانية واالجتماعية من �ش�أنها �أن ت�ؤدي دور ًا حموري ًا ي�سهم
الأهداف ،ولذلك جند �أنها تنال حظ ًا وافر ًا من االهتمام من
يف فهم املجتمع وخ�صائ�صه وق�ضاياه ،وت�سهم يف حتقيق
قبل اجلامعات ب�شكل ع��ام ،وجامعة امللك عبد العزيز ت�ضع
الأهداف التي �أن�شئ من �أجلها الكر�سي ،و�أبرزها ر�صد �أ�سباب
�ضمن �أولوياتها االهتمام والعناية بالكرا�سي العلمية ،وقد
وم�سببات ومظاهر انح�سار القيم الأخالقية الإيجابية وانت�شار
وفرت اجلامعة وكالة خا�صة تناط بها مهمة خدمة الكرا�سي
القيم واملفاهيم ال�سلبية يف جمتمعنا.
العلمية م��ن خ�لال وك��ال��ة اجلامعة ل�ل�إب��داع امل��ع��ريف ومعهد
البحوث واال�ست�شارات ،فنجد �أن جامعة امللك عبد العزيز تبنت
ما الدور املنتظر من الكر�سي يف خدمة املجتمع
العديد من الكرا�سي العلمية حتم ًال مل�س�ؤوليتها و�أداء لواجبها،
على امل�ستويني الداخلي واخلارجي؟
كما �أن الكرا�سي جتد متابعة من معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
كما يعلم اجلميع ،ف�إن اململكة حتت�ضن احلرمني ال�شريفني،
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ،وتقارير يومية ،وهناك م�شرف
ومهد ر�سالة الإ���س�لام التي ج��اءت للنا�س جميع ًا ،واململكة
على الكر�سي وفريق عمل و�أ�ستاذ للكر�سي ،وجلنة علمية تتكون
هي الدولة الوحيدة يف العامل التي د�ستورها القر�آن وال�سنة
من كوكبة من املتخ�ص�صني واملهتمني بالقيم الأخالقية ،

وكلهم يعملون وي�سخرون وقتهم و�أفكارهم وطاقاتهم لتحقيق
�أهداف الكر�سي ،وفق ما حدد لهم من مهام من و�ضع للأطر
العامة واملقرتحات البحثية وو�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات
للمحاور و�آليات مقرتحات الأبحاث املتعلقة بالكر�سي ،وو�ضع
اجل���دول ال��زم��ن��ي ال�ستقطاب الأب��ح��اث العلمية وت�صنيف
مقرتحات الأبحاث الواردة من امل�شاركني وامل�شاركة يف �إعداد
التقارير الدورية والنهائية مل�شاريع الأبحاث وتطوير قواعد
بيانات املحكمني ،ذوي ال�صلة مبحاور الأبحاث والتن�سيق مع
اجلامعات والكليات ذات العالقة
مب��ج��ال ال��ك��ر���س��ي مل��ت��اب��ع��ة �إجن����از
الدرا�سات املطلوبة.

عقد الكر�سي ور�شته الأوىل �شارك فيها �أع�ضاء اللجنة العلمية
مع بع�ض ال�ضيوف ملناق�شة الر�سالة واملهمة وتقوميها ،ومناق�شة
�سري عمل الكر�سي واق�تراح اخلطة ،ثم كان اجتماع اللجنة
التح�ضريية الأوىل للكر�سي يف 22ـ4ـ1431هـ ،ومت خالله و�ضع
برنامج ال�سنة الأوىل متهيد ًا لعر�ضه على اجلهات املخت�صة مت
كان تد�شني الكر�سي يف 26ـ5ـ 1432والذي �شرفه �سمو الأمري
خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة نيابة عن �سمو الأمري
نايف بن عبدالعزيز ،كما ب��د�أت اللجان العلمية والإ�شرافية
بالعمل ح�سب اجلدول املعد لذلك.

اململكة معنية

هل من تعاون بني الكر�سي
وال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة
الأخرى؟

وجامعة امللك عبد العزيز كما يعلم
اجلميع ت��زخ��ر بالكرا�سي العلمية
�أكرث من غريها
كما يعلم اجلميع ف�إن باب جامعة امللك
والبحثية التي تعد و�سيلة مهمة من
عبد العزيز مفتوح جلميع اجلهات
و�سائل تعزيز البحث وتوليد املعرفة
احلكومية وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص �سواء
بن�شر وتعزيز القيم
وامل�����س��اه��م��ة يف احل����راك التنموي
من الأف��راد �أو من امل�ؤ�س�سات �أو من
واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف
الباحثني �أو الأكادمييني لالنخراط
الأخالقية الإ�سالمية
والعلمي ،وكر�سي الأم�ير نايف بن
يف ه����ذا امل�������ش���روع ال���وط���ن���ي ،ال���ذي
عبد العزيز للقيم الأخالقية جاء
يهدف �إىل تعزيز القيم الأخالقية يف
لي�سهم ب����دوره يف خ��دم��ة املنطقة
جمتمعنا؛ فالأمر يهم اجلميع وعلى
واململكة و�إثراء العملية البحثية يف هذا ال�صرح العلمي ال�شامخ.
جميع امل�ستويات ،وميكن �أن �أذكر لكم مثا ًال على رغبة العديد
من القطاعات احلكومية يف التعاون مع الكر�سي ،فعلى �سبيل
املثال عربت وزارة الرتبية والتعليم عن رغبتها يف امل�شاركة يف
ماذا عن �أ�ستاذ الكر�سي وما الدور املنتظر منه؟
تنفيذ �أهداف الكر�سي وعقد �شراكة فاعلة وتعاون مثمر وبناء
وقع اختيار الكر�سي على ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �صالح بن عبد
مع اجلامعة ،ممثلة يف كر�سي الأمري نايف للقيم الأخالقية،
اهلل بن حميد وهو �أحد العلماء البارزين املتميزين يف بالدنا.
وقد عر�ضت وزارة الرتبية والتعليم امل�ساهمة يف عدة جماالت
فهو �إمام وخطيب امل�سجد احلرام وع�ضو هيئة كبار العلماء
من بينها العمل مع الكر�سي يف �إع��داد البحوث والدرا�سات
ورئي�س جمل�س ال�شورى �سابقا ورئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
امل�سحية والتقوميية والتحليلية والإح�صائية و�إقامة لقاءات
حاليا ،وقد قبل م�شكور ًا �أ�ستاذية الكر�سي رغم م�شاغله اجلمة
وندوات وم�ؤمترات وتقدمي الربامج التدريبية التي تعنى بالقيم
رغبة منه يف الإ�سهام يف هذا املجال املهم ،و�سرية الدكتور
الأخالقية ،ومن �أمثلة ذلك �أي�ض ًا طلب املركز الوطني لأبحاث
�صالح بن حميد غنية عن التعريف فله من اخلربة واحلنكة
ال�شباب التعاون من الكر�سي �أجل حتقيق الأهداف امل�شرتكة،
واحلكمة؛ ما يجعله ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب،
واملركز الوطني لأبحاث ال�شباب كما تعلمون يتبع جلامعة
وقد الحظ اجلميع اهتمام معاليه من خالل خطب امل�سجد
امللك �سعود بالريا�ض ،وقد عرب القائمون عليه عن رغبتهم
احلرام وم�ؤلفاته وحما�ضراته بجانب الأخالق والعناية بها يف
يف التعاون مع الكر�سي يف جمال الأبحاث امل�سحية على وجه
جمتمعنا ويف كل املجتمعات الإن�سانية ،و�أ�ستاذ الكر�سي تناط
اخل�صو�ص ،هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستعداد العديد من القطاعات
به عدة مهام تتلخ�ص يف �إجناز برنامج الكر�سي العلمي طبق ًا
الإعالمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للم�شاركة يف هذا امل�شروع
للجدول الزمني املحدد ،وعليه العمل على حتقيق املخرجات
الوطني الهادف؛ ولذلك فالكر�سي يفتح ذراعيه لكل من �أراد
املتوقعة للكر�سي من �أبحاث ودرا�سات وغريها من الإجنازات
�أن ي�سهم يف حتقيق �أهدافه كل يف جماله وتخ�ص�صه.
والن�شاطات ،بالإ�ضافة �إىل �أن �أ�ستاذ الكر�سي معني مب�ساعدة
هل من فعاليات ون�شاطات يف الأيام املقبلة؟
وم�شاركة الفريق العلمي والبحثي للإملام بالتطورات والتحديات
التي تواجه ن�شاطات الكر�سي وفعالياته ،ويتوىل �أي�ض ًا ربط
�سيقوم الكر�سي بالإعالن عن عناوين الأبحاث للكر�سي و�سيتم
الكر�سي العلمي ب�أحد املراكز الدولية امل�شهورة يف جمال عمل
البدء يف الإعداد مل�ؤمتر عاملي ت�ست�ضيفه اجلامعة حول القيم
الكر�سي ،وتتمنى اجلامعة لف�ضيلته التوفيق وال�سداد يف هذا
الأخالقية يف ع��ام  1434ب���إذن اهلل وهناك حما�ضرة هامة
املهمة العلمية القيمة  ,فقد �شرفت اجلامعة ومن�سوبيها بتويل
ملعايل �أ�ستاذ الكر�سي �ستقام يف رحاب اجلامعة ومو�ضوعها
معاليه هذه املهمة.
هو« :القيم الأخالقية بني الإ�سالم والغرب» و�ستكون يف �شهر
حم��رم ال��ق��ادم ،و�ست�ست�ضيف اجلامعة كذلك ال�شيخ �صالح
من الإجنازات حققها الكر�سي حلد الآن؟
املغام�سي يف حما�ضرة ح��ول القيم الأخ�لاق��ي��ة يف ال�سرية
ت�أ�س�س الكر�سي قبل �ستة �أ�شهر ،وقد مت حتقيق العديد من
النبوية ،و�ست�ستمر الفعاليات والأن�شطة والأبحاث كما هو معد
الإجن��ازات ح�سب اخلطة املر�سومة وح�سب اجلدول الزمني،
له ح�سب اجل��دول الزمني .وكل ذلك بدعم ورعاية الداعم
ففي 10ـ3ـ1431ه���ـ مت اق�تراح ال�شعار الر�سمي للكر�سي ،ثم
للكر�سي �سمو الأم�ير نايف بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،و�أود
يف 19ـ3ـ1431ه���ـ ،اجتمعت اللجنة الإ�شرافية العليا للكر�سي
الإ�شادة بجهود ممثل �سموه يف الكر�سي الأ�ستاذ الدكتور �ساعد
ً
وناق�شت عدة �أمور تتعلق بال�شعار وبرنامج ال�سنة الأوىل وموعد
العرابي احلارثي� ،سائال اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفق اجلميع
للخري.
افتتاح املقر الإداري وموعد التد�شني ،ثم يف 24ـ3ـ1431ه���ـ،

جمتم��ع اجلامعة

ال�سبـــت 1432/11/24هـ

املـــوافــق 2011/10/22م

جتديد تكليف د .اليوبي وكي ًال للجامعة
لل�ش�ؤون التعليمية
����ص���درت م���واف���ق���ة خ�����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود رئي�س جمل�س ال��وزراء رئي�س
جمل�س التعليم ال��ع��ايل ع��ل��ى ال��ق��رار
ال����ذي �أت���خ���ذه م��ع��ايل وزي����ر التعليم
العايل يف اجلل�سة ال�ساد�سة وال�ستني
واملت�ضمنة جت��دي��د تكليف الأ���س��ت��اذ
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
وكي ًال جلامعة امللك عبدالعزيز لل�ش�ؤون
التعليمية ملدة ثالث �سنوات.

�أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي

د� .أمنــار مطــاوع رئيــ�س ًا لق�ســم الإعـــالم
بكليــة الآداب والعلـــوم الإن�ســانيــة

جتديد تكليف د.زاهد وكي ًال للجامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي
����ص���درت م���واف���ق���ة خ�����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�آل �سعود رئي�س جمل�س ال��وزراء رئي�س
جمل�س التعليم العايل على القرار الذي
�أتخذه معايل وزي��ر التعليم العايل يف
اجلل�سة ال�ساد�سة وال�ستني واملت�ضمنة
جتديد تكليف الأ�ستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاه��د وكيال جلامعة امللك
عبدالعزيز للدرا�سات العليا والبحث
العلمي ملدة ثالث �سنوات.

�أ���ص��در معايل مدير اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب قرار ًا �إداري ًا بتكليف �سعادة
ال��دك��ت��ور �أمن���ار ب��ن حامد م��ط��اوع رئي�س ًا لق�سم
الإعالم بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية.
وبهذه املنا�سبة عرب �سعادة الدكتور �أمنار مطاوع
عن �شكره وتقديره لهذه الثقة من معايل مدير
اجل��ام��ع��ة م�����ش�ير ًا �إىل �أن ه��ذا التكليف مبثابة
م�س�ؤولية حقيقية لتقدمي كل ما ي�ساعد يف تطوير
ق�سم الإعالم وجودة خمرجاته.

يذكر �أن معهد اللغة العربية للناطقني بغريها
يهدف �إىل ن�شر اللغة العربية وتعليمها للناطقني
ب��غ�يره��ا وت��ط��وي��ر ط��رائ��ق ت��دري�����س��ه��ا وم��واده��ا
التعليمية با�ستخدام �أح��دث التقنيات و�أف�ضل
�أ�ساليب التدريب احلديثة يف هذا املجال .

د� .أمنار مطاوع

جمتمــع اجلـــامعـــة
�أ�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب عدد ًا
من قرارات التجديد والتكليف والرتقية والتي �شملت :
جتديد تعيني ال��دك��ت��ورة � /أم��ل ع��رب ها�شم م�شرفة على ق�سم العلوم
ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والإدارة ب�شطر الطالبات.
جتديد تعيني الدكتورة  /هناء حممد جمجوم وكيلة لعمادة �ش�ؤون الطالب
ب�شطر الطالبات.
جتديد تكليف الدكتور � /سعيد جميل ابورزيزة بالعمل رئي�سا لوحدة اللغة
االجنليزية بفرع اجلامعة ب�شمال جدة.

�أ.د /عـدنـان بن حمـزة حممـد زاهــد

د .يــا�ســر بابطيــن وكيـــ ًال ملعهـــد
اللغـــة العربيـــة للناطقيــن بغيــرهـــا
�أ���ص��در معايل مدير اجلامعة الأ���س��ت��اذ الدكتور
�أ���س��ام��ة ب��ن ���ص��ادق طيب ق����رار ًا �إداري����� ًا بتعيني
الدكتور يا�سر بن حممد بابطني وكي ًال ملعهد اللغة
العربية للناطقني بغريها.
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ترقية الدكتور /ح�سن �سليمان عبداهلل ناجي من �أ�ستاذ م�شارك �إىل �أ�ستاذ.
ترقية الدكتور /من�صور عطية املزروعي من وظيفة �أ�ستاذ م�ساعد �إىل
وظيفة �أ�ستاذ م�شارك.
ترقية الدكتورة  /فاتن عبد الرحمن ف�ؤاد خور�شيد لوظيفة �أ�ستاذ.
ترقية الدكتورة /رميا �سامي راغب بدر من �أ�ستاذ م�شارك �إىل �أ�ستاذ
ترقية الدكتورة /عواطف ال�شريف احلارث من وظيفة �أ�ستاذ م�شارك �إىل
وظيفة �أ�ستاذ.
تعيني الدكتور  /حممد �إبراهيم العثمان وكيال لعمادة الدرا�سات العليا
لل�ش�ؤون الأكادميية واملتابعة.
تعيني الدكتورة � /سعده بنت عبداهلل عمر اخلطيب م�شرفة على ق�سم
الريا�ضيات بكلية العلوم ب�شطر الطالبات

د .يا�سر بابطني

تكليف الدكتور  /عادل نايف الأحمدي بالعمل م�ست�شار ًا غري متفرغ مبكتب
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
تكليف الدكتور  /حممد �إبراهيم عريف بالعمل مدير ًا لإدارة امللكية الفكرية

دورة للتخفيف من �ضغوط العمل
�أ� .سناء �صعيدي – �شطر الطالبات
قدمت �سعادة وكيلة عماد ���ش���ؤون ال��ط�لاب لأن�شطة الطالبات
الدكتورة منال بنت �إبراهيم مديني دورة تدريبية بعنوان « كيف
ت�ستمتعني ب�ضغوط العمل» مبركز التطوير اجلامعي وذل��ك على
مدار يومني ،وقد ح�ضر الدورة عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س،
حيث ت�ضمنت ال��دورة حم��اور عدة منها :التعرف على �ضغوط
العمل م�سبباتها� ،أعرا�ضها � ،أف�ضل ال�سبل للتخفيف منها  ،وقد
القت بف�ضل اهلل الدورة تفاع ًال وا�ستح�سان ًا كبري من احلا�ضرات،
حيث طالنب بدورات مماثلة يف امل�ستقبل القريب.

حتــويــل وحــدة املــواد العــامــة بكليــة الآداب
�إلـــى ق�ســم م�ســــانـــد
وافق خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �آل
�سعود رئي�س جمل�س ال��وزراء رئي�س جمل�س التعليم العايل  -حفظه
اهلل  -على عدد من القرارات التي اتخذها جمل�س التعليم العايل
يف جل�سته ال�ساد�سة وال�ستني  .والتي من �ضمنها حتويل وحدة املواد
العامة بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية باجلامعة �إىل ق�سم م�ساند ال
مينح درجة البكالوريو�س ي�سمى ق�سم املواد العامة ،و�صرح �سعادة
مدير وحدة املواد العامة الدكتور مازن بخاري �إىل �أن هذا القرار
ي�صب يف م�صلحة الوحدة مبا يخدم العملية التعليمية .

تكليف الدكتور  /من�صور بن حم�سن �ضباب بالعمل نائب ملدير مركز تطوير
التعليم اجلامعي للتطويرباال�ضافة اىل عملة
جتديد تكليف الأ���س��ت��اذة  /خديجة عبدالرحمن ب��اوزي��ر رئي�سة لوحدة
الدرا�سات العليا مبعهد اللغة االجنليزية ب�شطر الطالبات
جتديد تكليف الأ�ستاذ  /عطية اهلل هندي الب�شري بالعمل مديرا لإدارة
البعثات
جتديد تكليف املوظفة  /امال بنت عبداهلل متريك بالعمل مديرة لل�ش�ؤون
الإدارية ل�ش�ؤون فرع كليات البنات ملدة عام من 1432/11/23هـ

د .مازن بخاري

جتديد تكليف املوظفة  /عزة بنت حممد الغامدي مديرة الدارة وكالة عمادة
�ش�ؤون املكتبات ب�شطر الطالبات ملدة عام من تاريخ 1432/12/17هـ.

وكالة اجلامعة للم�شاريع تفتتح دور الإعداد لالبتعاث
نظم م��رك��ز تطوير التعليم اجلامعي
باجلامعة دورة الإعداد لالبتعاث بح�ضور
�سعادة وكيل اجلامعة للتطوير الدكتور
زه�ير ب��ن ع��ب��داهلل دم��ن��ه��وري و�سعادة
مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي
باجلامعة الدكتور �أحمد نا�صر الكناين
وذلك يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف
�صباحا من يوم الأح��د1432/11/18ه��ـ
مبركز امللك في�صل للم�ؤمترات باجلامعة.
ب��د�أت ال��دورة برتحيب مدير مركز تطوير
التعليم اجلامعي باحل�ضور م�ؤكد ًا �أن املركز
د�أب على تنظيم ه��ذه ال����دورات يف بداية
كل ف�صل درا���س��ي لتمكني الطالب املبتعث
م��ن معرفة ك��ل الأم���ور التي تتعلق مبرحلة
االبتعاث الأولية والنهائية ,م�شري ًا �إىل �أن
لالبتعاث �أهداف ًا البد للطالب �أن يتمكن من
حتقيقها منها اكت�ساب طرق البحث العلمي
وكذلك رفع امل�ستوى العلمي و�أي�ض ًا اكت�ساب
ح�ضارات جديدة لتمكنه من التوا�صل مع
املجتمعات الأخ��رى كما يجب على الطالب
�أن ينقل �صورة جميلة عن الإ�سالم وعن بلده
للدولة املبتعث �إليها ،م�ؤكد ًا �أن لطالب دائم ًا
ما يكون �سفري ًا لبلده.

عقب ذل��ك مت عر�ض فيلم وثائقي للعلماء
امل�سلمني وم��ا ق��دم��وه م��ن اخ�تراع��ات ,بعد
ذلك �شكر وكيل اجلامعة للتطوير يف كلمته
القائمني على مركز تطوير التعليم اجلامعي
وعلى جهودهم يف تنظيم الدورات التي متكن
الطالب م��ن التعرف على ال��ط��رق الأول��ي��ة
لالبتعاث وتو�ضيح كل الأمور املتعلقة مبرحلة
ما قبل وما بعد االبتعاث ,و�أك��د �سعادته �أن
فرتة االبتعاث فرتة �صعبة جد ًا لكونها فرتة
حتول ومليئة بالتحديات لذلك البد للمبتعث
�أن ي�ستفيد م��ن ه��ذه ال��ف�ترة املهمة ج��د ًا,
وب�ين الدكتور دمنهوري �أن��ه من املهم جد ًا
�أن يكون املبتعث مهيئ ًا لتجاوز كل العقبات
التي تواجهه ،م�شري ًا �إىل �أن هناك نقطتان
رئي�ستان يجب �أن يتعرف عليهما الطالب،
الأوىل� :أنظمة اجلامعة املبتعث �إليها و�أنظمة

الدولة التي تكون بها اجلامعة ,و�أكد �سعادته
�أن الطالب يجب عليه �أن يتوا�صل مع ملحقية
االب��ت��ع��اث وم���ع الق�سم العلمي باجلامعة
وذلك مبا يعود على الطالب وعلى اجلامعة
بالنفع والفائدة متمني ًا للجميع التوفيق يف
مرحلة االبتعاث املقبلة ,عقب ذلك �أجاب
�سعادة وكيل اجلامعة للتطوير على �أ�سئلة
وا�ستف�سارات الطالب حول �آلية االبتعاث .
بعد ذل��ك ق��دم �سعادة امل�شرف على �إدارة
االبعثات الدكتور �سعود بن م�ستور ال�سلمي  
�شرحا عن �أنظمة و�إجراءات االبتعاث والتي
حتدث فيها عن الطرق التي متكن الطالب
يف الت�سجيل يف برنامج االبتعاث وذلك عن
ط��ري��ق م��وق��ع اجلامعة الإل��ك�تروين وكيفية
التقدمي وكيفية ت�سليم الطلبات التي تكمن

الطالب من �إنهاء �إج���راءات ابتعاث ومنها
الإج���راءات املتبعة يف ال��دول املبتعث �إليها
الطالب.
عقب ذلك قدم ع�ضو هيئة التدري�س بكلية
الهند�سة �سعادة الدكتور نزيه ب��ن �شجاع
العثماين حما�ضرة بعنوان « :كيف تقدم على
قبول باجلامعات الأمريكية؟» و�أو���ض��ح �أن
البحث عن اجلامعات يعد اخلطوة الأوىل
يف م�سرية احل�صول على �شهادة عليا ولكنها
خطوة مهمة ت�سهل للمتقدم عملية املقارنة
بني اجلامعات التي تقدم التخ�ص�ص الذي
يرغب فيه الطالب ومن ثم اختيار اجلامعات
التي تتوافق مع طموحاته من �أج��ل التقدم
�إليها وال��ب��دء يف م�شوار ال�شهادة العليا,
وميكن احل�صول على قائمة اجلامعات التي

تقدم برامج درا�سات عليا من خالل عدد
م��ن حم��رك��ات البحث على الإن�ترن��ت التي
تعطي قائم ب�أ�سماء اجلامعات التي تقدم
برامج يف تخ�ص�صات معينة كما متنح من
الإح�����ص��ائ��ي��ات اخل��ا���ص��ة بتلك اجل��ام��ع��ات
و�أو�ضح �سعادته �أن املعايري ومتطلبات القبول
لربنامج الدرا�سات العليا تختلف من جامعة
لأخ���رى ،وتختلف م��ن ق�سم لآخ��ر يف نف�س
اجلامعات ولهذا ينبغي لكل من يرغب يف
االلتحاق بجامعة �أمريكية من �أجل الدرا�سة
مل��رح��ل��ة امل��اج�����س��ت�ير وال���دك���ت���وراه م��راج��ع��ة
متطلبات و�إجراءات القبول اخلا�صة بالق�سم
ال��ذي يرغب االلتحاق به وذل��ك من خالل
م��وق��ع الق�سم على الإن�ترن��ت او م��ن خالل
التوا�صل �أي�ضا ب�شكل مبا�شر م��ع م�س�ؤول
القبول بالق�سم.
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معــالــي مــديــر اجلــامعــة يهنئ كليــة الأر�صــاد والبيئــة
بح�صــولهـــا على االعتمــاد الأكـــادميي الــدولــي
هن�أ معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب �سعادة عميد
كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة الأ�ستاذ الدكتور /عبد الرحمن
بن خلف اخللف و�أع�ضاء جمل�س الكلية وذلك يوم ال�سبت 1432/11/24هـ.
وقد قدم معاليه التهاين اخلال�صة لكلية الأر�صاد والبيئة وزراع��ة املناطق
اجلافة حل�صولها على �شهادة االعتماد الأكادميي من هيئة االعتماد يف املياه
والإدارة البيئية الربيطانية لالعتماد الأك��ادمي��ي ( )CIWEMوذل��ك يف
اعتماد عدد  13برناجمً ا تت�ضمن  6برامج للبكالوريو�س و  7برامج للماج�ستري
بالكلية يف الأق�سام املختلقة.
كما ت�سلم معاليه �شهادة االعتماد للكلية مبكتبه وذلك بح�ضور �سعادة وكيل
اجلامعة للتطوير الدكتور /زهري دمنهوري ووكالء الكلية ور�ؤ�ساء الأق�سام.

كر�سي الأمري �سلطان لأبحاث ال�شباب
وق�ضايا احل�سبة يكرم امل�شاركني يف دورة
مهارات االحت�ساب والعمل امليداين
ك��رم امل�شرف على كر�سي الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز لأبحاث
ال�شباب وق�ضايا احل�سبة الدكتور  /نوح بن يحي ال�شهري وبح�ضور
ف�ضيلة م��دي��ر ع��ام ف��رع الرئا�سة العامة لهيئة الأم���ر باملعروف
والنهي عن املنكر مبنطقة مكة املكرمة ال�شيخ� /سليمان الر�ضيمان
امل�شاركني يف دورة مهارات االحت�ساب والعمل امليداين والتي قدمها
ال�شيخ  /علي باطريف ملدة ثالثة �أيام مبعدل ( � ) 15ساعة تدريبية
يف مكة املكرمة  ،وت�أتي هذه الدورة التدريبية �ضمن منظومة الدورات
التي يقدمها الكر�سي لأع�ضاء الهيئة ،وقد ا�ستهدف الكر�سي يف هذه
الدورة الأع�ضاء اجلدد من هيئة مكة وجدة واجلموم وبحرة وذلك
متهيد ًا لعملهم امليداين  ،وعددهم (  ) 31ع�ضو ًا
و�أ���ش��ار الدكتور  /ن��وح �أث��ن��اء حديثه ب���أن ه��ذه ال���دورة ت�أتي نتيجة
للدرا�سة امليدانية التي �أجراها الكر�سي بعنوان حتليل االحتياجات
التدريبية لأع�ضاء الهيئة امليدانيني والتي طبقت على قرابة ( ) 207
ع�ضو ًا من �أع�ضاء الهيئة من منطقة مكة املكرمة.
من جانب �آخ��ر �أع��رب ال�شيخ � /سليمان عن �شكره للقائمني على
الكر�سي وحر�صهم على ت�أهيل �أع�ضاء الهيئة و�إق��ام��ة الربامج
التدريبية والتطويرية لالرتقاء مب�ستوى العمل امليداين .

حتت �شعار « �سالمة امل�سالك تقيك املهالك»

اجلامعة ت�شارك يف فعاليات �أ�سبوع
معر�ض ال�سالمة بالطائف

���ش��ارك��ت اجل��ام��ع��ة يف فعاليات �أ���س��ب��وع معر�ض
ال�����س�لام��ة ال��ت��ي �أق��ي��م��ت حت��ت ���ش��ع��ار «���س�لام��ة
امل�����س��ال��ك تقيك امل��ه��ال��ك» وذل���ك ي���وم الأرب��ع��اء
1432/11/21ه����ـ����ـ ب��ق��اع��دة امل��ل��ك فهد اجلوية
بالطائف يف حفل �أقيم بهذه املنا�سبة على �شرف
قائد القاعدة اللواء ركن طيار فيا�ض حامد رقاد
الرويلي وح�ضر احلفل نائب قائد القاعدة وكبار
ال�ضباط و�صف ال�ضباط ورئي�س جناح ال�سالمة
العقيد/خالد النفيعي وممثلو اجلهات امل�شاركة.
وقد جاءت م�شاركة اجلامعة يف هذه الفعاليات
بفريق م��ن ق�سم العلوم البيئية حت��ت �إ���ش��راف
�سعادة رئي�س الق�سم الدكتور /من�صور الغامدي
وذلك ب�إلقاء حما�ضرات فاعله لكل من� :سعادة
الأ�ستاذ الدكتور /ماجد ح�سني ها�شم ،و�سعادة
الأ�ستاذ الدكتور /ممدوح حنفي عبده ،و�سعادة
الدكتور�إبراهيم �إ�سماعيل �شباج.
كما �شارك الق�سم يف فعاليات جناح املعر�ض،

عقد االجتماع الأول للجنة التنفيذية للن�شاط الطالبي
ك�����ش��ف االج���ت���م���اع الأول ل��ل��ج��ن��ة
التنفيذية للن�شاط ال��ط�لاب��ي عن
�إ�سرتاتيجية الن�شاط الطالبي للعام
الدرا�سي اجل��اري ،والتي تركز على
ب��ن��اء �شخ�صية ال��ط��ال��ب وت�شجيع
العمل التطوعي ،وخل�ص االجتماع
�إىل م�����ش��ارك��ة ال��ط�لاب املتميزين
يف اج���ت���م���اع���ات جل���ن���ة ال��ع��م��داء
اال���س��ت�����ش��اري��ة وجم��ال�����س ال��ك��ل��ي��ات
والأق�سام العلمية و�أعلن عن انطالقة
م�سابقة �أف�ضل معلق ريا�ضي بجامعة
«امل�ؤ�س�س».
وقال عميد �ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل ب���ن م�صطفى
مهرجي �أن الأن�شطة للعام اجلاري
ت�ستهدف ب��ن��اء �شخ�صية الطالب
و�صقلها واحلر�ص على �إبراز قدراته
ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة،
واخ��ت��ي��ار املتميزين للم�شاركة يف
امل��ن��اف�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة
وال��دول��ي��ة ،وت�شجيع ال��ط�لاب على
االن��خ��راط يف الأع��م��ال التطوعية،
التي �ستنظمها العمادة خالل العام
اجلاري» ،و�أ�شار يف الوقت عينه �إىل
�إدراج م�س�ؤولية «جامعة بال تدخني»
�ضمن امل��ه��ام التطوعية الطالبية
وذل��ك بعد مو�سم احل��ج ،وقمنا يف
ب��داي��ة ه��ذا ال��ع��ام بعملني تطوعيني
هما :زي���ارة املر�ضى يف امل�ست�شفى
اجلامعي،وترتيب الكتب يف مكتبة
امل���ل���ك ف��ه��د ال���ع���ام���ة ،و���س��ت��ت��واىل

امل�ساهمات واملنا�سبات التطوعية.
تكري�س امل�شاركة الطالبية يف �صنع
و�أو���ض��ح ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل مهرجي قرار جامعة «امل�ؤ�س�س».
�أن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ �أ�ضاف �أن هذا العام �سي�شهد والدة
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب وجه �أن�شطة ج��دي��دة بدعم م��ن �سعادة
عمادة �ش�ؤون الطالب بالرتكيز على الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبدالرحمن بن
ه��دف حم��دد يف ك��ل ع��ام للأن�شطة عبيد اليوبي وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
ال��ط�لاب��ي��ة ال�����س��ن��وي��ة و�إدراج ع��دد التعليمية وم���ن �أب���رزه���ا م�سابقة
من الربامج الهادفة واملوجهة مثل «�أف�����ض��ل م��ع��ل��ق ري���ا����ض���ي» ،ودورة
االعتدال الفكري،والتم�سك بالقيم التحكيم الريا�ضي ،و�إن�����ش��اء ن��ادي
والأخ���ل���اق وت��ع��زي��زه��ا،وم��ك��اف��ح��ة املن�سوبني ،وك��رة القدم الأمريكية،
اجلرمية لدى ال�شباب ،وا�ستمرارية وال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ،وم�سابقة
ال��ب�رام����ج ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة «ج�سي�س» اجلامعة ،والتزلج الهوائي،
واالجتماعية املتميزة.
وت��ق��دمي ال�ب�رام���ج ،وك���رة ال��ط��ائ��رة
وبني عميد �ش�ؤون الطالب �أنه �سيتم ال�شاطئية ،و�سالح ال�شي�ش واملبارزة،
�إ����ش���راك امل��ت��م��ي��زي��ن يف الأن�����ش��ط��ة و�سن�سلط ال�ضوء على جميع الأن�شطة
ال��ط�لاب��ي��ة وك��ذل��ك جن���وم الكليات �سواء التي تنظمها العمادة �أو الكليات
امل�شاركني يف م�سابقة جنم اجلامعة حيث �سيتم ر�صدها ب�شكل م�ستمر
يف ���ص��ن��اع��ة ال���ق���رار يف اجل��ام��ع��ة ،وعر�ضها على املوقع االلكرتوين حيث
م���ن خ�ل�ال ح�����ض��وره��م وت��ف��اع��ل��ه��م مت تعيني من�سقني يف كل كلية يزودون
م���ع اج��ت��م��اع��ات ال���ع���م���داء وذل���ك العاملني على املوقع بكل جديد كذلك
بتوجيه من معايل مديراجلامعة � ،سنعمل على �إيجاد رعاة من القطاع
وكذلك اجتماعات جمال�س الكليات اخل���ا����ص ل��ل��م��ن��اف�����س��ات والأن�����ش��ط��ة
والأق�����س��ام العلمية ،يف خ��ط��وة نحو املختلفة.

حيث �أ���ش��اد اجلميع بنجاح تلك الفعاليات كما
�أ�شادوا بدور جامعة امللك عبد العزيز ممثال يف
ق�سم العلوم البيئية .
ويف نهاية احلفل وزع��ت ال�شهادات التقديرية
والهدايا التذكارية على اجلهات امل�شاركة حيث
ت�سلم درع املنا�سبة م�شرف العالقات العامة بكلية
الأر���ص��اد الأ�ستاذ طلعت حممود فطاين ممث ًال
ل�سعادة عميد الكلية .وكان اجلميع حمل حفاوة
وتقدير وترحاب من من�سوبي القاعدة ثم ودعوا
مبثل ما ا�ستقبلوا به.

ق�سم الأر�صاد يختتم دورته
التدريبية ل�ضباط �صف القوات
اجلوية ال�سعودية

اختتم ق�سم الأر�صاد بكلية الأر�صاد والبيئة وزراعة
املناطق اجل��اف��ة ال���دورة التدريبية ل�صف �ضباط
القوات اجلوية بوزارة الدفاع والطريان وذلك للعام
اجل��ام��ع��ي 1432/1431ه�������ـ ،ح��ي��ث �شملت ال���دورة
التدريبية التدرب على �أجهزة الر�صد اجلوي وطرق
القيا�س ،وكتابة ن�شرات الر�صد اجلوي ،والتعرف على
الظواهر اجلوية املرتبطة ب�سالمة الطريان.
يذكر �أن كلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة
�إح���دى �أع���رق الكليات باجلامعة ب���د�أت منذ عام
 ١٣٩٤هـ حيث �أن�ش�أت وزارة الدفاع والطريان معهد ًا
للأر�صاد ،حت��ول فيما بعد �إىل معهد تابع جلامعة
امللك عبدالعزيز يف العام اجلامعي ١٣٩٥/١٣٩٦هـ،
ثم �صدرت موافقة املجل�س الأعلى للجامعة بجل�سته
ال�����س��اد���س��ة ع�����ش��رة ع���ام ١٣٩٦ه����ـ ب���إ���ض��اف��ة ق�سمني
جديدين هما« :ق�سم درا���س��ات املناطق اجل��اف��ة» و
«ق�سم علوم و�إدارة م��وارد املياه» .ويف عام ١٤٠٠ه��ـ
متت املوافقة على الئحة املعهد و�إ�ضافة ق�سم رابع وهو
«ق�سم العلوم البيئية» ،كما �صدرت موافقة املجل�س
الأعلى للجامعة يف جل�سته الثامنة والع�شرين لعام
١٤٠١ه���ـ على ال��ق��رار ال��راب��ع بتعديل م�سمى املعهد
لي�صبح «كلية الأر���ص��اد والدرا�سات البيئية» .وبعد
�أن تطورت اخلطة الدرا�سية بق�سم درا�سات املناطق
اجل��اف��ة ،والتي وجهت �إهتمامها لدرا�سة �أ�ساليب
وطرق الزراعة يف املناطق اجلافة ،فقد وافق املجل�س
الأعلى للجامعة يف جل�سته ال�ساد�سة والثالثني لعام
١٤٠٥ه��ـ بتعديل ا�سم الكلية لي�صبح «كلية الأر�صاد
والبيئة وزراعة املناطق اجلافة

الأخ�����ي�����رة

�إجـــــازة قــــلــــم
الأمن الفكري قرين اال�ستقرار والتنمية
تعي�ش دول ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي
مراحل انتقالية يف تطوير نظمها املعرفية
والعلمية و�أبحاثها العلمية منطلقة من
بذل جهودها يف خمتلف الأ�صعدة لإجناح
عملية االن��ت��ق��ال التطويري �إىل مرحلة
تواكب �إطاللة القرن الواحد والع�شرين
وذلك لتحقيق امل�شروع املجتمعي واالرتقاء
ب�أحوال الباحثني والطالب لينعك�س ذلك
ع��ل��ى من���و امل���ع���ارف يف ج��م��ي��ع منظومة
�أ.د .ح�سن بن حممد �سفر
املجتمع االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وقد حظي التعليم من بني
تلك االهتمامات حيث فتحت ور�ش من احل��وار ومقرتحات الإ�صالح يف �إعادة
هيكلة معارفه وتنمية ك���وادره ،حيث افتتح امل�ؤمتر الإ�سالمي ل��وزراء التعليم
العايل والبحث العلمي يف الدول الإ�سالمية يف دورته اال�ستثنائية التي �أ�شار فيها
وزير التعليم العايل �إىل �أهمية امل�ؤمتر كونه يف �إعداد خطة لدرا�سة املو�ضوعات
والق�ضايا التي تهم التعليم العايل وامل�ؤ�شرات الرئي�سية و�أداء دورها يف اجلامعات
لأن هذه القواعد والأ�صول املهمة ت�سهم �إ�سهاما فاعال ولها ت�أثري قوي يف تطوير
و�أداء م�ستويات التعليم العايل يف دول منظمة التعاون الإ�سالمي.
و�إذا كان النمو التطويري مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدول الإ�سالمية ينمو ومير
مبراحل متعددة يف �إدخال املنظومات املعرفية التي ت�ؤهل خمرجاته �إىل متغريات
تقدمية يف جمتمعات الدول الإ�سالمية ف�إنه يح�سن الت�سابق املحمود القائم �إىل
خطط مدرو�سة ت�ؤدي �إىل مزيد من ح�سن الأداء املتقن باجلودة و�إخراج خربات
م�ؤهلة تغذي تبادل ب�شري معريف بني الدول الإ�سالمية والدول الغربية و�إذا كان
عاملنا العربي والإ�سالمي مير ب�أو�ضاع ومتغريات قلقة ف�إن الأمر ي�ستوجب البحث
واال�ستقراء لإيجاد حلول وخمارج �آمنة لت�شتل الأمة امل�ؤثرة والتي تخيم على تنمية
املجتمعات الإ�سالمية يف �أمنها الفكري وا�ستقرارها التنموي و�إن هذا امل�ؤمتر
الذي دعا ويدعو �إىل �سرعة العمل يف تطوير منظومة اجلامعات يف عاملنا العربي
والإ�سالمي وحتديث �أدائها الفاعل الذي يعك�س على جمتمعاتها خمرجات اجلودة
وبناء املجتمع املعريف التنويري املتطور لتعي�ش الأجيال يف ع�صر يالئم االنفتاح
وتر�سيخ قواعد املجتمع املعريف الهادف البناء فتوا�صل م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ومد ج�سور التعاون وحماكاة جتارب الأمم يف االبتكار وتطوير �أداء البحث العلمي
وال�سعي نحو التميز يف جمال البحث واالبتكار خلدمة الأمة العربية والإ�سالمية
وا�ستثمار مواردها وطاقاتها يف حقول العلم ،والطب ،والهند�سة ،والطاقة ،ي�ؤكد
الهدف ال�سامي والنبيل ال��ذي دعت �إليه يف هذا امل�ؤمتر �أجندة وزارة التعليم
العايل ،وبعد:
ف�إن امل�ؤمتر اال�ستثنائي لوزراء التعليم العايل الذي ا�ست�ضافته اململكة وفاعلياته
املتميزة م�ؤ�شر كبري يف حتريك التقدم العلمي املعريف وتطوير �أداء البحث العلمي
والتعاون اجلامعي للدول لت�صل حت�سينات �أداء جامعاتها يف الوطن الإ�سالمي �إىل
العاملية ورفع �أدائها لت�ضاهي اجلامعات الغربية من حيث اجلودة واالعتمادات
الأكادميية والتميز البحثي يف ترتيب ت�صنيف اجلامعات.
�أ�ستاذ ال�سيا�سة ال�شرعية والأنظمة املقارنة
نظم احلكم والق�ضاء واملرافعات ال�شرعية

كلية طب الأ�سنان ت�شارك امل�ؤمتر
اخلام�س ع�شر للجمعية الأوروبية لعالج
اجلذور ب�إيطاليا
�شاركت كلية طب الأ�سنان باجلامعة يف فعاليات امل�ؤمتر اخلام�س ع�شر للمعية
الأوروبية لعالج اجلذور الذي �أقيم مبدينة روما الإيطالية ،وقد �شهد امل�ؤمتر م�شاركة
وا�سعة من �أطباء متخ�ص�صني ،و قدم الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة �شجاع العثماين درا�سة
بعنوان « ت�أثري اخلربة الإكلينيكية على دقة و ات�ساق مقدار تعديل الطول العملي
الإ�شعاع» ،بينما قدت الأ�ستاذ الدكتور �آمنة يو�سف �صديقي درا�سة بعنوان « :ت�أثري
عمر املري�ض على توزيع وتوغل و معي�شة البكترييا يف عاج اجلذور» .هذا بالإ�ضافة
�إىل م�شاركة اجلامعة ب�أربع مل�صقات علمية.
وتدخل هذه امل�شاركة ويف �إطار تبادل اخلربات و التعاون يف جمال البحث العلمي بني
كلية طب الأ�سنان باجلامعة و كلية طب الأ�سنان بجامعة �أوتاجو بنيوزيالند حيث
ا�شرتكت د� .أمنة مع جمموعة بحثية نيوزيالندية يف درا�ستني علميتني �أخريتني مت
مناق�شتهما �ضمن فعاليات امل�ؤمتر الأوىل بعنوان « ت�أثري العمر على كثافة القنوات
العاجية على ثالثة م�ستويات خمتلفة من جذور الأ�سنان»� ،أما الدرا�سة الثانية فكان
عنوانها « الأثر الب�صري امل�شابه للفرا�شة :درا�سة با�ستخدام املجهر الإلكرتوين»
يذكر �أن م�ؤمتر اجلمعية الأوروب��ي��ة �أح��د �أك�بر امل�ؤمترات العلمية يف جمال عالج
اجلذور و لب الأ�سنان ،حيث ح�ضر فعالياته �أكرث من � 2200شخ�ص من املهتمني
بهذا التخ�ص�ص يف جمال طب الأ�سنان قدموا من  65دولة من �أرجاء العامل.

