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يوزع مجانا ً

صحيفة نصف شهرية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

حمافظ جدة يستقبل وفداً من اجلامعة

استقبل محافظ جدة صاحب السمو
امللكي األمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز،
وفدا ً من اجلامعة برئاسة معالي مديرها األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ،ووكيل اجلامعة
لألعمال واإلبداع املعرفي الدكتور أحمد بن حامد
نقادي ،وعميد كلية االقتصاد واإلدارة املشرف
على كرسي األمير مشعل بن ماجد لدراسات
وأبحاث قضايا التستر الدكتور أمين بن صالح
فاضل ،ونخبة من الباحثني.
وقدم معالي مدير اجلامعة لسموه عددا ً
من اإلصدارات اخلاصة بالكرسي منها « التستر
التجاري ضمن أنشطة االقتصاد اخلفي»،
و»التستر التجاري في دول مجلس التعاون
اخلليجي» و»دراسة مسحية استطالعية عن
التستر التجاري مبحافظة جدة».
يذكر أن كرسي األمير مشعل بن ماجد
بن عبد العزيز لدراسات وأبحاث قضايا التستر
التجاري أحد أهم وأحدث الكراسي العلمية
بجامعة امللك عبدا لعزيز وقد أنشئ حتت رعاية
سمو محافظ جدة في 1433/11/20هـ، ،
ليكون مرجعية في إيجاد حلول جذرية لقضايا

التستر التجاري ،وتتلخص رسالة الكرسي
في تطوير مقترحات علمية متكاملة ملعاجلة
قضايا التستر التجاري ،بأبعادها االقتصادية،
واالجتماعية ،والقانونية ،والسياسية .كما
يهدف الكرسي إلى تقدمي حلول علمية عملية
للمشكالت املتعلقة بالتستر التجاري في

محافظة جدة ،ونشر الثقافة والتوعية مبفهوم
التستر حملافظة جدة مع التركيز على مالكي
املؤسسات الصغيرة ،والريادة في تعزيز مفهوم
الشراكات احمللية من خالل احللول املالئمة
للتستر التجاري ،واملرجعية العلمية له في
اململكة العربية السعودية.

إعداد وثيقة تأليف «سلسلة تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها»
داخل العدد

مدير اجلامعة حيث الطالب على املشاركة

الفاعلة يف النشاطات الطالبية

9

متابعة كسوف الشمس من

مرصد اجلامعة
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اجلامعة تستضيف اللقاء الثالث لوكالء

التطوير باجلامعات السعودية
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لقاء علمي بكلية االقتصاد واإلدارة حيث

على أهمية تنفيذ املشروعات الضخمة
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افتتح سعادة وكيل اجلامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي  ،يوم اخلميس 1434/11/20هـ
ورشة عمل ملناقشة وثيقة تأليف
سلسلة تعليم اللغة العربية
للناطقني بغيرها بحضور عدد من
أساتذة وخبراء تعليم اللغة العربية.
وتعد هذه الورشة استثمارا ً آلراء
ومالحظات ومقترحات املشاركني في
الورشة إلثراء وتطوير الوثيقة بخبراتهم
العلمية والعملية الواسعة في تعليم
اللغة العربية  ،ومناقشة أبرز القضايا
واملالحظات التي أبداها احملكمون ،وذلك
لضمان جودة اخملرج النهائي و كفاءته
العلمية واملهنية .يذكر أن إعداد وثيقة
تأليف سلسلة تعليم اللغة العربية
للناطقني بغيرها جاء في إطار توجيهات
معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ببدء املعهد في
بناء املناهج وإعداد البرامج العلمية
واألكادميية حيث يتطلع املعهد لتكون

■ أ.د .اليوبي اثناء الورشة

هذه الوثيقة مرتكزا ً ومنطلقا ً لتأليف
مناهج متخصصة وبجودة عالية في
مجال تعليم اللغة العربية للناطقني
بغيرها  .من جانبه أوضح عميد معهد
اللغة العربية للناطقني بغيرها الدكتور
سعيد بن مسفر املالكي بأن املعهد
وبتوجيهات اإلدارة العليا باجلامعة
سيشرع بحول اهلل في تأليف هذه
السلسلة بعد التأكد من ضمان جودة
الوثيقة وكفاءتها العلمية،

 12صفحة

كلـمة العدد
يبدأ عام هجري جديد لنستحضر معه
حكمة اهلل عز وجل البالغة في تعاقب الشهور
واألعوام ،نستحضر ما كنا عليه باألمس وما
أصبحنا عليه اليوم مع مرور األيام واألعوام،
فالطالب اجلامعي كان باألمس طالبا ً في مراحل
التعليم العام ثم انتقل إلى املرحلة اجلامعية
وهي مرحلة مصيرية من مراحل التحصيل
العلمي التي مير بها ،مرورا ً بالتكوين والتأهيل
العلمي ،ثم التدريب العملي ،لتأتي مرحلة
مهمة أخرى وهي االنخراط في سوق العمل ألداء
الواجب جتاه الدين والوطن .وتعد املرحلة اجلامعية
أهم مرحلة من مراحل حياة اإلنسان ينبغي على
الطالب االستفادة منها باالستزادة من املعارف
واملعلومات ،وصقل موهبته ،وتقوية إمكاناته
وقدراته املعرفية والبحثية باكتسابه للمهارات
العلمية واملنهجية واللغوية التي تدفعه إلى
التميز في عمله في املستقبل.
والطالب في هذه املرحلة مطالب أن يقف
وقفة تأمل وتفكير ،وأن يعمل على االستفادة من
الوقت وعدم ترك األيام والسنني متر دون أن يحقق
أهدافه ويؤدي واجباته جتاه دينه ووطنه ،ولن يكون
ذلك إال بالتخطيط السليم والعمل الدؤوب اجلاد،
وعبر تنظيم وقته واالستفادة من اإلمكانات
التي أتاحتها حكومتنا الرشيدة للجامعات ،من
بنية حتتية ومعامل ودورات تدريبية ،ومحاضرات
و مؤمترات علمية وندوات وأنشطة رياضية
وثقافية ،فعلى الطالب أن يستفيد من هذه
املرحلة في تشرب املعرفة عبر االحتكاك بخبرات
أعضاء هيئة التدريس واالستفادة القصوى من
التدريب العملي ومن مشروعات التخرج ،ومن
البيئة العلمية واجلو املالئم الذي يتوفر وهلل
احلمد بجامعاتنا للتحصيل واكتساب كافة ما
يحتاجه إليه من معارف ،ليكون جاهزا ً للتحدي
واملنافسة والتأهيل الشامل لسوق العمل.
ينبغي على الطالب أن يدرك متام اإلدراك أن املدة
التي يقضيها في الدراسة اجلامعية محدودة
في سنوات قالئل ،وفي هذه السنوات يتحدد
مصيره ومستقبله الوظيفي ،ولذلك عليه أن
يكون جاهزا ً خلوض هذا التحدي املصيري في
حياته ،وأن يحدد هدفه الذي يريد الوصول إليه،
وأن يختار تخصصا ً يرى في نفسه أنه قادر على
اإلبداع والتميز فيه ،وقد أتاحت اجلامعة برنامج
تخصصي املناسب إلرشاد الطالب للتخصص
املالئم له ،فالعمل اخملطط له يكون في الغالب
ناجحاً ،والتخطيط السليم يؤدي في النهاية إلى
نتيجة إيجابية .نتمنى التوفيق والسداد ألبنائنا
الطالب وبناتنا الطالبات في حياتهم العلمي
والعملية مع بدء العام الهجري اجلديد ،وكل عام
واجلميع بألف خير.
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تأهيل حاملي الدبلومات الصحية املشمولني باألمر امللكي السامي

بناء على األمر امللكي
السامي املتضمن معاجلة
أوضاع حاملي الدبلومات
الصحية استقبلت اجلامعة
ممثلة في عمادة خدمة اجملتمع
والتعليم املستمر ومعهد
اللغة االجنليزية الطالب
حاملي الدبلومات الصحية
املشمولني باألمر امللكي
السامي ،وذلك صباح يوم
االثنني 1434/ 12 / 16هـ
مبركز امللك فيصل للمؤمترات.
وقد التقى عميد خدمة
اجملتمع والتعليم املستمر
الدكتور فهد بن محمد
العبود وعميد معهد اللغة طالب ومت تعريفهم ببرنامج البرنامج اخلاص باللغة
االجنليزية الدكتور عبداهلل بن اللغة االجنليزية والذي يهدف االجنليزية يكون املتدرب قد
عمر نصيف بالطالب الذين إلى تأهيل خريجي الدبلومات أصبح في املستوى املتوسط..
باإلضافة إلى استعراض
بلغ عددهم ما يقارب  1200الصحية بحيث عند انتهاء

كرسي األمري نايف بن
عبد العزيز للقيم األخالقية ينظم
مؤمتراً بعنوان  :القيم األخالقية
تواصل إنساني وتعاون حضاري

برعاية معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب ،ينظم كرسي األمير نايف بن عبد العزيز للقيم األخالقية
مؤمترا ً بعنوان « :القيم األخالقية  :تواصل إنساني وتعاون حضاري»،
وذلك يوم اخلميس  11محرم 1435هـ املوافق  14نوفمبر 2013م .يبدأ
من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى اخلامسة عصرا ً .بقاعة امللك
فيصل للمؤمترات باجلامعة.
ويتضمن برنامج املؤمتر عددا ً من اجللسات يفتتحها معالي
مدير اجلامعة ،ثم سيقدم أستاذ الكرسي معالي الشيخ صالح بن
عبد اهلل بن حميد محاضرة بعنوان« :القيم األخالقية والتحديات
املعاصرة» ،ويترأس اجللسة األولى عميد كلية التربية واملشرف
على الكرسي الدكتور سعيد بن أحمد األفندي ،وتتضمن محاضرة
حول األسس الدينية والفلسفية للقيم األخالقية لكل من األستاذ
الدكتور فهمي جدعان ،والدكتور محمد علي البار ،ومحاضرة
بعنوان « :القيم األخالقية املشتركة في احلضارات اإلنسانية»
للدكتور عبد اللطيف كردي.
أما اجللسة الثانية التي يترأسها مدير مركز البحوث
االجتماعية واإلنسانية األستاذ الدكتور محمد سعيد الغامدي،
وتتضمن محاضرة بعنوان « :أثر القيم األخالقية في حتقيق الوحدة
الوطنية والسلم االجتماعي» للشيخ األستاذ الدكتور عبد اهلل
بن بية ،ولألستاذ الدكترو مقداد يلجن ،ومحاضرة أخرى بعنوان «
أثر القيم األخالقية في العالقات بني الشعوب واحلضارات» للدكتور
علي بن عمر بادحدح.
أما اجللسة الثالثة فيترأسها عميد معهد اللغة العربية
للناطقني بغيرها واملشر على كرسي األمير خالد الفيصل
لتأصيل منهج االعتدال السعودي الدكتور سعيد بن مسفر
امللكي ،وتتضمن هذه اجللسة محاضرة « :طرق وآليات غرس
القيم األخالقية ونقلها لألجيال الصاعدة» للدكتور عبد اللطيف
الشيخ توفيق الصباغ ،وللدكتورة نادية عمر ثابت ،ومحاضرة أخرى
بعنوان« :التجارب العملية لتفعيل القيم األخالقية في اجملتمعات
املعاصرة» لألميرة األستاذة الدكتورة سارة بنت عبد احملسن بن
جلوي.
وتختتم جلسات املؤمتر بإصدار البيان اخلتامي والتوصيات
وتكرمي املشاركني.

مراحل البرنامج األربعة
وهي :اختبار حتديد املستوى،
ودراسة لغة إجنليزية ملدة ثالثة
أشهر ،ثم دراسة املصطلحات

الطبية باإلضافة إلى مواد
أخرى ملدة ثالثة أشهر ،وأخيرا ً
االنتقال لبرنامج التدريب
السريري.كما استمع الطالب

إلى شرح مفصل عن اخلطة
الدراسية والتي تشير إلى
أن الطالب يدرس ثالث أشهر
مبجموع  300ساعة أكادميية
بواقع  25ساعة أسبوعيا
مقسمة على  20ساعة
منهجية و  5ساعات علمية
تستثمر بتعليم اللغة
باستخدام املصادر االلكترونية
املتنوعة ويستمر كل مستوى
لشهر ونصف حيث توزع
الكفايات التعليمية ()SLOS
لكل مستوى على أهداف
أسبوعية بحيث يعي الطالب
جيدا ً ما ينبغي عليه تعلمه
في نهاية كل وحدة دراسية.
وفي نهاية اللقاء مت الرد
على تساؤالت واستفسارات
الطالب.
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متابعة كسوف الشمس من مرصد اجلامعة

رصد قسم الفلك باجلامعة مساء االحد
 ٢٩ذو احلجة لعام ١٤٣٤هـ كسوفا للشمس
استمر ملدة ساعة ونصف بدء من الساعة ٤:١١
دقيقة وحتى غربت الشمس في حالة كسوف .
وقال الدكتور حسن بن محمد باصرة رئيس
قسم العلوم الفلكية ان ظاهرة الكسوف التي
الحظها معظم السكان متيز باحتوائه على
انواعه الثالثة احللقي والكلي واجلزئي وان كل
نوع يُرى من مناطق جغرافية محددة فاحللقي
كان فوق احمليط االطلسي لفترة اقل من دقيقة
ثم ظهر كليا على شريط بعرض حوالي 60
كيلومتر وممتد من شرق احمليط األطلسي مرورا
بوسط افريقيا إلى اثيوبيا .واضاف الدكتور
باصرة ان قسم العلوم الفلكية استعد لرصد
الكسوف الذي بدأ الساعة الـ  ،4:11واستمر
مدة حوالي ساعة ونصف إلى ان غربت الشمس
وهي في حالة كسوف .وقد كانت بدايته من
الناحية السفلية اليسرى وذلك الن القمر يقع
جنوب الشمس ،وسبب البداية من الناحية
السفلى هو اجتاه حركة القمر حول األرض
أي من الغرب في اجتاه الشرق .وهذه الظاهرة
كغيرها من الظواهر الطبيعية التي تدعوا
للتفكر في ملكوت املولى سبحانه وتعالى
وذلك كما ورد في محكم التنزيل .وظاهرة
الكسوف واخلسوف من االيات التي اشارت اليها
االحاديث الشريفة وهي كذلك فالكثير اليوم حتدث بها هذه الظاهرة ،وبالرغم من بساطة بل هنالك عددا من الظواهر الفيزيائية كتأثير
يشير بأنه اصبح باإلمكان التعرف على نوعية فكرتها ،جند فيها الكثير من االجالل ملن خلق اجلاذبية على مسار الضوء والذي مت تأييده بهذه
الكسوف او اخلسوف ومواعيدها واألماكن التي تلك املسببات وما جعل فيها من حركة متقنة الظاهرة ،كما أن ظاهرة اخلسوف الكلي للقمر
ترى منها وذلك لعشرات السنني .وأضاف هنا بالرغم من كتلها الهائلة .أعطونا من ميكنه ان تستخدم لتحديد مدى تعكر او صفاء الطبقات
لو ادرنا الفكر قليال وتأملنا في الكيفية التي يؤخر او يقدم موعد من تلك املواعيد الدقيقة ،العليا للغالف الغازي االرضي .لذا فال زالت
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قسم العلوم الفلكية يرصد ظاهرة كسوف الشمس

برنامج تدرييب للعائدين من االبتعاث

حتت رعاية معالي مدير اجلامعة أ.د .أسامة
بن صادق طيب اختتمت فعاليات البرنامج
التدريبي لـ»األساتذة العائدين من االبتعاث»
صباح يوم اخلميس 1434-11-13هـ ،والذي
ينظمه مركز تطوير التعليم اجلامعي .بحضور
وكيل اجلامعة أ.د .عبداهلل بن مصطفى
مهرجي ،ووكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي أ.د .عدنان بن حمزة زاهد،
ويهدف البرنامج لتأهيل  120أستاذا ً وأستاذة
للتعرف على واقع احلياة األكادميية والبحثية.
وأكد معالي مدير اجلامعة خالل اللقاء على
أهمية تعزيز التواصل والعمل على مشاركة
األساتذة العائدين من االبتعاث ضمن خطط
اجلامعة االستراتيجية ،الفتا إلى أن اجلامعة
ستستثمر أفكارهم التطويرية ،وشغفهم
للعمل ،وطموحاتهم لإلجناز ،وأياديهم للعمل،
مبا يعود بالنفع على اجلامعة واجملتمع.
وشدد على أهمية التركيز على جانب البحث
العلمي بالتوازي مع تطلعات اجلامعة للرفع من
رصيدها البحثي العاملي ،وهو الطريق األساس
الذي حقق لها مراكز متقدمة في التصنيفات
العاملية ،وشهادات دولية ،واعتمادات أكادميية
عاملية ،مستدال ً بتطور اجلامعة في هذا اجملال
ومبا حققته في اخلمس األعوام املاضية في
رفع أرقام األبحاث العلمية من  120بحثا في
منظمة ( )isiإلى أكثر من  1400بحثا في الوقت
احلالي.

وردا ً على تساؤالت عدد من العائدين من
االبتعاث ،حول اإلسكان والساعات الدراسية،
واإلجراءات اإلدارية للتعيني والترقية أكد مدير
اجلامعة تنفيذ مشروعات إسكانية ألعضاء
هيئة التدريس حيث ستتسلم اجلامعة أول
دفعة من مشروع يتكون من  800وحدة سكنية
داخل اجلامعة ،مشيرا ً إلى أن مشروعات
اإلسكان ال تقررها اجلامعة مبفردها وإمنا يرتبط
ذلك باعتمادات وجلان مع عدة جهات حكومية.
وحول املناهج والساعات الدراسية أوضح
مدير اجلامعة بأن ذلك في مجمله يعتمد على
مجالس األقسام وجلان املناهج في اجلامعة
بحيث يستطيع كل عضو هيئة تدريس تقدمي
تصور تتم من خالله مراجعته والعمل على
إمكانية تنفيذه وفق األنظمة واللوائح.
وحول إجراءات التعيني والترقية أكد بأن
اجلامعة تعمل على إزالة كل العقبات وتسريع
اإلجراءات لتمكني األستاذة من التفرغ بشكل
كامل للمهمة األكادميية والبحثية.
وأضاف أن اجلامعة لديها مشروع «اجملموعات
البحثية» والذي يقدمه علماء وأعضاء هيئة
تدريس على مستوى عال في مختلف أنحاء
العالم،مبشاركة األساتذة اجلدد لالنخراط
معهم واالستفادة من خبراتهم البحثية.
واختتم البرنامج بتكرمي املشاركني
واملنظمني للبرنامج بتقدمي الهدايا والدروع
التذكارية .

ظاهرة الكسوف واخلسوف حتتوي في طياتها
على ماسيساعد في فهم بعض الظواهر
الطبيعية التي تشير على القدرة الالهية ومدى
ضآلة البشرية امامها مهما اوتيت من العلم
والذي يعتبر قليال مهما بلغ شانه.

فريق مركز املهارات السريرية
و احملاكاة جبامعة املؤسس يقدم
دورتني تدريبية متخصصة باإلمارات
أقام فريق مركز املهارات و احملاكاة السريرية بكلية الطب
باجلامعة ورشتي عمل متقدمة أوالهما لتدريب املدربني الصحيني
الستخدام أساليب احملاكاة عالية الدقة و كذلك دورة التعامل مع
األزمات أثناء التخدير و العمليات الصحية للعاملني في اجملاالت
عالية اخلطورة مثل العمليات و التخدير و العناية املركزة و ذلك
مبركز الشيخ خلف احلبتور للمحاكاة الصحية مبدينة دبي بدولة
اإلمارات العربية املتحدة بالتعاون مع مركز األميرمحمد بن راشد
األكادميي الطبي و هيئة الصحة بدبي و ذلك يومي األربعاء و اخلميس
املوافق  ٢٠-١٩من ذو القعدة  ١٤٣٤هـ.
و قد شارك بالدورتني أكثر من ثمانية و عشرين مدربا ً و طبيبا ً من
مختلف املراكز الطبية باإلمارات ،و قد أشاد املشاركون باملستوى
العلمي لورش العمل املقدمة و ضرورة التواصل لعقد أنشطة مماثلة
مستقبال.
من جهتها أشارت عضو الفريق الدكتورة /عبير عرب األستاذ
املساعد و االستشارية بقسم التخدير و العناية املركزة و رئيسة
جلنة منهج سالمة املرضى بكلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز
و املنسقة للجنة اخملتصة بإدراج استخدامات احملاكاة ضمن برنامج
التدريب و االمتحانات باجمللس العلمي للتخدير بالهيئة السعودية
للتخصصات الصحية إلى أن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية
املتقدمة الستخدام احملاكاة في التعليم الطبي يهدف إلى تأصيل
ثقافة التعامل املباشر مع األداء البشري و العمل على حتسينه
للحد من األخطاء الطبية و زيادة مستوى األمان للمرضى أثناء تلقي
العالج الطبي.

تقرير

الجامعة
أخبار
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وحدة البحر األمحر بكلية اآلداب تنظم ندوة
بعنوان « :جدة يف كتابة رحالة غربيني»

نظمت وحدة دراسات البحر
األحمر بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية باجلامعة يوم األربعاء
 1434/ 11 / 19هـ ندوة تاريخية
بعنوان« :جدة في كتابات رحالة
غربيني في القرن الثالث عشر
الهجري التاسع عشر امليالدي»
مبركز امللك فيصل للمؤمترات .وقدم
رئيس قسم التاريخ الدكتور عبد
الرحمن بن ساعد العرابي احملاضرة
التي ألقيت مبشاركة كل من
أستاذة التاريخ باجلامعة الدكتورة
سلوى سعد الغالبي والدكتور
هاني زامل مهنا العبدلي،
فيما أدار اللقاء الدكتور محمود

ابراهيم حامد الدوعان .وفي بداية
الندوة حتدث رئيس قسم التاريخ
عن بداية الرحالة الغربيني الى
األراضي املقدسة .
مشيرا ً إلى أن الرحالة الغربيني
بدأت رحالتهم إلى األراضي املقدسة
منذ بداية القرن العاشر الهجري،
السادس عشر امليالدي تزامنا ً
مع ما يُعرف في الغرب بحركة
الكشوفات اجلغرافية وما يسميها
الباحث بحركة املد االستعماري
الغربي والتي كانت كنتيجة من
نتائج الصراع بني القوى اإلسالمية
والقوى املسيحية في شبه اجلزيرة
األيبيرية وخروج املسلمني النهائي

منها مع نهاية القرن اخلامس عشر
امليالدي .
وأضاف الدكتور العرابي أنه
منذ تلك البداية وحتى نهاية القرن
الثالث عشر الهجري  ،التاسع عشر
امليالدي زمن دراستنا هذه بلغ عدد
الرحالة الغربيني الذين وصلوا إلى
األماكن املقدسة ( )18شخصية
أوروبية  .مضيفا أن القرن التاسع
عشر امليالدي يشكل ذروة عدد
الرحالة األوربيني الذين زاروا احلجاز .
حيث بلغوا ثالثة عشر رحالة
أتوا من مختلف مناطق أوروبا
غير ،وأضاف « :أن ّا في دراستنا هذه
حصرنا عددهم في أربعة فقط
تتنوع بلدانهم األصلية وممن زاروا
مدينة جدة حتدي ًدا ووصلت إلينا
كتاباتهم سوا ًء في لغاتها األصلية
أو مترجمة إلى اللغة العربية.
والرحالة األربعة الذين اقتصرت
الندوة عليهم هم :دومنجو باديا
ليبليخ (اسباني) 1221هـ1807م.
جون لويس بوركهارت (منساوي)
1228هـ1814/م .ريتشارد بيرتون
(بريطاني) 1269هـ.1853/تشارلز
ديديه (فرنسي) 1270هـ1854/م.

4
منتخب اجلامعة يفوز على منتخب

اجلامعة اإلسالمية بهدفني دون مقابل

متكن منتخب اجلامعة لكرة القدم من الفوز على
فريق اجلامعة اإلسالمية بهدفني دون مقابل ضمن دوري
االحتاد الرياضي للجامعات السعودية والذي أقيم عصر
يوم اجلمعة ٢٧/١٢/١٤٣٤هـ باالستاد الرياضي بجامعة
امللك عبدالعزيز
وقد شهدت املباراة اثارة وندية من الفريقني استطاع
خاللها تسجيل هدفني لناصر الزهراني وعبدالعزيز شبرا
كما حصل العب جامعة امللك عبدالعزيز عبدالرحمن
بصاص على بطاقة حمراء.
وكان مدرب منتخب اجلامعة قد دخل املباراة
بتشكيل كال من أنس املعالي وعبدالكرمي محمد
وابراهيم الزبيدي ورازن بريك وطالل طاهر ومحمد كبوها
وهمام أيوب وعبدالرحمن بصاص وفهد الدوسري وناصر
الزهراني وعبدالعزيز شبرا كما استعان بالثنائي خالد
سرور وأحمد بافرحان.

إعالن

الجامعة
أخبار
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لقاء علمي بكلية االقتصاد واإلدارة حيث على أهمية
تنفيذ املشروعات الضخمة وفق نظام الـ «»bot

أكد لقاء علمي نظمته كلية االقتصاد
واإلدارة على مشروعية وأهمية تنفيذ املشروعات
الضخمة طبقا ً لنظام عقود الـ (  ) B O Tملا
لهذه العقود من أهمية كبيرة في تقليل انفاق
احلكومة على تنفيذ هذه املشروعات  ,وما جتلبه
من منافع أخرى للدولة واجملتمع ومنها تعلم
خبرات أجنبية في التنفيذ والتشغيل واإلدارة
خاصة من خالل العمالة األجنبية املدربة التي
تعمل في تنفيذ هذه املشروعات  ,كما تعمل
هذه املشروعات على مشاركة رؤوس األموال في
التنفيذ ,إضافة إلى أنها تضمن حقوق الدولة
التي حتدد مواصفات هذه املشروعات قبل
تنفيذها وال تخسر أي شيء  .كما أوضح هذا
اللقاء أن هذه العقود تندرج هذه العقود ضمن
قائمة العقود اجلديدة وليست عقود اإلستصناع
من الناحية الفقهية ,كما أجاز اللقاء عقود
التوريد ما دامت هذه العقود حتدد املواصفات
املتفق عليها والقيمة الشرائية وكيفية وزمن
التوريد رغم أن السلع غير موجودة وقت التوقيع
على مثل هذه العقود ,لكن تظل هذه العقود
حتفظ احلقوق  ,وحتدد املواصفات وتقضي على
اخلصومة بني األطراف املعنية حيث أن القضاء
على اخلصومة من مقاصد الشريعة اإلسالمية.
جاء ذلك في اللقاء العلمي الذي نظمته كلية
االقتصاد واإلدارة بجامعة املؤسس حتت عنوان (
املقاصد الشرعية في املعامالت املالية احلديثة
) في مستهل فعاليات الكلية للعام الدراسي
احلالي  1435 / 1434م ,والتي تضم  11فعالية
تنظمها الكلية بالتعاون مع مركز اخلليج
لألبحاث للعام الثامن على التوالي  ,وحتدث
في هذا اللقاء معالي الدكتور عبد الوهاب أبو
سليمان عضو هيئة كبار العلماء ,والدكتور عمر

زهير حافظ األمني العام للمجلس العام للبنوك
واملؤسسات املالية واإلسالمية  ,وأدار اللقاء
الدكتور إبر اهيم محمد أبو العال مستشار
معهد االقتصاد اإلسالمي  ,وحضر اللقاء عميد
كلية االقتصاد واإلدارة الدكتور أمين فاضل
ووكيال الكلية الدكتور توفيق اخليال  ,والدكتور
محمد احلبيب وأعضاء هيئة التدريس ولفيف
من املهتمني باالقتصاد اإلسالمي  .فمن جهته
 ,اكد معالي الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
على مشروعية عقود التملك الزمني للوحدات
السكنية السياحية أو غيرها ألنها غير ضارة
باملؤجر أو املستأجر بل تؤدي غرض إيجابي في
اجملتمع  ,إضافة إلى مشروعية عقود التوريد
النافية للجهالة والتي حتفظ العقود وتيسر
املعامالت ملا فيه املصلحة العامة ,وكذلك عقود
الـ (  , ) B O tموضحا ً معاليه أن االصل في
مقاصد الشريعة هو التيسير مالم تكن هناك
أسباب شرعية مانعة  ,في املقابل معاليه
اعترض على عقود التأجير املنتهية بالتمليك
ووصفها بأنها عقود جتور على املستهلك
حلساب اجلهة املالكة أو التاجر  ,وأن هذه العقود
مجحفة بحق املستخدم ضاربا ً املثل على

ذلك ببيع السيات بهذا النظام حيث يتحمل
املستأجر جميع التبعات دون أن تتحمل الشركة
املالكة أو املؤجرة أي شيء  ,كما أوضح في هذا
الصدد أن صيغة هذا العقد ليست من الصيغ
الواردة في صيغ املعامالت اإلسالمية املعروفة
مثل عقود البيع  ,اإليجار  ,والرهن وغير ذلك .
وأكد معالي الدكتور أبو سليمان على أهمية
الفتوى اجلماعية في إطار مجمعات الفقه
املعروفة والتي تقوم بهذا الدور في إطار مناقشة
جماعية والبحث والتشاور  ,معتبرا ً فإن الفتوى
اجلماعية أفضل من االجتهاد الفردي خاصة أنه
من اجلوانب املشرقة في العصر احلالي هو وجود
اجملامع الفقهية  ,داعيا معاليه البعض عدم
االستعجال في تقدمي الفتوى ,مؤكدا ً على أن
الشريعة اإلسالمية تتضمن ثوابت ومتغيرات,
وال ميكن االقتراب من الثوابت ولكن املتغيرات
قابلة لالجتهاد  ,مطالبا ً باالهتمام بالثقافة
اإلسالمية في املعامالت املالية  ,مشيرا ً في هذا
الصدد إلى عدم فهم كلمة ائتمان بحيث يطلق
الكثيرون على بطاقة اإلقراض والسحب املباشر
من الرصيد اسم ( بطاقة ائتمان ) وهذا خطأ
شائع .

واشار معاليه إلى أنه يوجد مدرستني
في فقه املعامالت األولى تقدم املصالح على
النصوص الشرعية  ,والثانية تقدم النص على
ما سواه  ,لكن من الثابت أنه في حالة وجود
النص ال يستطيع أحد جتاوزه مطلقا ً  ,كما توجد
مدرسة للتوسيع وأخرى للتضيق ,مؤكدا ً على
أن الفقه اإلسالمي ال يبطل الصفقة التي فيها
احلالل واحلرام بل يوجد مفهوم ( تفريق الصفقة
) أي احلالل يكون صحيحا ً واحلرام يكون باطال ً
,وشدد معاليه على أهمية التربية والتنشئة
اإلسالمية التي تراعي عدم اإلسراف والبذخ
والتقليد األعمى للمجتمعات األخرى  ,ووصف
التربية السليمة بأنها صمام األمان ألي مجتمع
.وعلى الصعيد نفسه شرح الدكتور عمر زهير
حافظ املقاصد الشرعية  ,واملصالح املرسلة ,
واملعامالت املالية املعاصرة  ,وقم عرضا لآليات
القرآنية التي تدل على املقاصد في سورة البقرة
 ,موضحا ً أن مجمع الفقه اإلسالمي اعتبر
مقاصد الشريعة من املرجحات التي ينبغي
مراعاتها في اختالف الفقهاء مشيرا ً إلى أن
صناعة الفتوى من أعمال املؤهلني لالجتهاد
 ,والبد من استحضار املقاصد الشرعية عند
القيام باالجتهاد فاملقاصد آلة االجتهاد ومرجعه
في فهم النصوص وتنزيلها على الواقع املعاصر
 ,موضحا ً أنه توجد ضوابط للمصالح املرسلة
ومنها أن تكون حقيقية  ,كلية ال جزئية  ,عامة
وليست خاصة  ,ال تعارضها مصلحة أخرى أولى
منها أو مساوية لها  ,وان تكون مالئمة ملقاصد
الشريعة اإلسالمية .
وفي ختام اللقاء شكر عميد الكلية
املشاركني واحلضور وكرم معالي الدكتور عبد
الوهاب أبو سليمان بتقدمي درع الكلية ملعاليه.

إنشاء وحدة لتطوير مرافق األنشطة باجلامعة وفروعها

ناقش عميد شؤون الطالب
األستاذ الدكتور عبداملنعم بن
عبدالسالم احلياني وأعضاء اللجنة
التنفيذية للنشاط الطالبي
االستعدادات والتجهيزات التي
تسبق تنظيم البرامج واألنشطة
الطالبية للعام اجلامعي اجلاري
1435 -1434هـ وذلك يوم الثالثاء
1434/11/25هـ بقاعة رابطة
اخلريجني بالعمادة.
واستعرضت اللجنة املكونة
من وكالء الكليات ،ووكالء عمادات
شؤون الطالب ،والقبول والتسجيل،
وتقنية املعلومات ،ورؤساء اللجان
العامة لألنشطة الثقافية،
والتوعية اإلسالمية ،والرياضية
واالجتماعية قرارات اللجنة العليا
للنشاط الطالبي والبرنامج الزمني
وبرامج املسابقات واملشاركات ،كما
مت مناقشة استعدادات الكليات
لتنفيذ البرامج واألنشطة وتهيئة
مواقع األنشطة بالكليات.
وكشف عميد شؤون الطالب

عن إنشاء وحدة لتطوير مرافق
األنشطة والبرامج في اجلامعة
وفروعها ،مبينا ً أن االجتماع تطرق
إلى ما مت استحداثه من مسابقات

وبرامج ،حيث مت مناقشة آلية جائزة
الشراع الذهبي للكليات والتي
تعتمد على متيز طالب كل كلية
في األنشطة والبرامج واملسابقات

سواء داخل اجلامعة أو خارجها،
كما مت مناقشة سجل األنشطة
الطالبية والذي سيتم إرفاقه مع
كشف الدرجات حال تخرج الطالب،

كما سلط االجتماع الضوء على
آلية العمل بوحدات األنشطة
بالكليات .وبني عميد شؤون الطالب
أن أنشطة هذا العام ستشهد
الكثير من التطور والتجديد ،إذ
يحظى النشاط بدعم واهتمام ال
محدود من معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب ،ووكيل اجلامعة األستاذ
الدكتور عبداهلل بن مصطفى
مهرجي ،مشيرا ً إلى أن اللجنة
رسمت اخلطوط العريضة لتنفيذ
جميع اخلطط والبرامج واألنشطة
في اجلامعة وفروعها في مختلف
اجملاالت سواء الرياضية أو الثقافية
أو العلمية وحث األستاذ الدكتور
احلياني جميع الطالب والطالبات
على املشاركة بفعالية في
األنشطة اخملتلفة ،والتي تهدف إلى
صقل مواهبهم وإكسابهم قدرات
جديدة تساعدهم على التحصيل
العلمي ،ودخول سوق العمل ،وإبراز
إبداعاتهم في مختلف اجملاالت

إعالن

الجامعة
أخبار
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من هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :االستئذان
نبينا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،كان ال
ينطق عن الهوى ،ويجب أن تكون صفاته وأفعاله قدوة
للمسلمني في حياتهم اليومية ،وقد كان من هديه
صلى اهلل عليه وسلم السالم عند اجمليء إلى القوم ,
والسالم عند االنصراف عنهم  ,وأمر بإفشاء السالم،
وقال « :يسلم الصغير على الكبير  ,واملار على القاعد
 ,والراكب على املاشي  ,والقليل على الكثير(متفق
عليه).
وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يبدأ من
لقيه بالسالم  ,وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثلها أو
أحسن على الفرو إال لعذر مثل  :الصالة أو قضاء احلاجة،
وكان يقول في االبتداء  :السالم عليكم ورحمة اهلل

وبركاته»رواه البخاري ويكره أن يقول املبتدئ  :عليك
السالم ,وكان يرد على املسلم «وعليكم السالم(بالواو)،
وكان من هديه في السالم على اجلمع الكثير الذين ال
يبلغهم سالم واحد أن يسلم ثالثا ،وكان من هديه أن
الداخل إلى املسجد يبتدئ بركعتني حتية املسجد ثم
يجيء فيسلم على القوم .ولم يكن يرد السالم بيده وال
برأسه وال أصبعه إال في الصالة؛ فإنه رد فيها باإلشارة،
ومر بصبيان فسلم عليهم  ,ومر بنسوة فسلم عليهن
 ,وكان الصحابة ينصرفون من اجلمعة فيمرون على
عجوز في طريقهم ,فيسلمون عليها ،وكان يحمل
السالم للغائب ويتحمل السالم  ,وإذا بلغه أحد السالم
عن غيره أن يرد عليه  :وعلى املبلغ .وقيل له  :الرجل

يلقى أخاه أينحني له قال « :ال»  ,قيل  :أيلتزمه ويقبله
؟ قال « :ال» قيل  :أيصافحه ؟ قال « :نعم(رواه الترمذي)
ولم يكن ليفجأ أهله بغتة ويتخونهم  ,وكان إذا دخل
بدأ بالسؤال ,أو سأل عنهم .وكان إذا دخل على أهله
بالليل سلم تسليما ً يسمع اليقظان وال يوقظ النائم
رواه مسلم .وكان من هديه أن املستأذن إذا قيل له  :من
أنت ؟ يقول  :فالن بن فالن  ,أو يذكر كنيته أو لقبه وال
يقول  :أنا .وكان إذا استأذن يستأذن ثالثا ؛ فإن لم يأذن له
ينصرف وكان يعلم أصحابه التسليم قبل االستئذان
 .وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء
وجهه  ,ولكن من ركنه األمين أو األيسر.وقال« :إمنا جعل
االستئذان من أجل البصر(متفق عليه ).

حملات إسالمية  :معجزة شق صدر النيب صلى اهلل عليه وسلم

مهد اهلل سبحانه وتعالى لرحلة اإلسراء واملعراج العظيمة بشق ِّ
مالك عن مالك
صدر النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،حيث قال أنس بن
ٍ
بن صعصعة -رضي اهلل عنهما -أن نبي هَّ
يم
الل قال« :بَ ْي َن َما أَنَا فِي الحْ َطِ ِ
َّ َّ
ض َط ِج ًعاِ ،إذ ْ أَتَانِي آ ٍت فَقَ دَّ -قَالَ  :وَ َس ِم ْع ُت ُه يَقُ ولُ :
م ْوَرُبمَّ َا قَالَ  :فِي الحْ ِ ْج ِر ُف َ
َشق ََّ -ما بَينْ َ َه ِذ ِه ِإلَى َه ِذ ِه -فَقُ لْ ُت لِلْ َجارُودِ وَ ْه َو ِإلَى َجنْ ِبيَ :ما يَ ْع ِني بِهِ؟
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ُسلَ قَل ِْبي ث َُّم
يت ب ِ َط ْس ٍ
ف ْ
ُوء ٍة ِإميَانًاَ ،فغ ِ
َاس َت ْخر َ َج قَل ِْبي ،ث َُّم أت ِ ُ
ت ِمنْ ذَ َه ٍ
ب ممَْل َ
ُح ِش َي» .وفي َشق ِّ صدره يقول ابن حجر« :وقد استنكر بعضهم وقو َع
َشق ِّ الصدر ليلة اإلسراء ،وقال :إمنا كان ذلك وهو صغير في بني سعد،
أيضا عند
وال إنكار في ذلك ،فقد تواردت الروايات به .وثبت شق ُّ الصدر ً
البعثة كما أخرجه أبو نعيم في «الدالئل» ،ولكل منها حكمة؛ فاألوَّل
وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس« :فأخرج علقةً،

الشيطان منك» .وكان هذا في زمن الطفولة ،فنشأ على
حظ
فقال :هذا ُّ
ِ
أكمل األحوال من العصمة من الشيطان ،ثم وقع شق ُّ الصدر عند البعث
قوي في أكمل األحوال من
زيادة في إكرامه ليتلقَّى ما يُو َحى إليه بقلب ٍّ
التطهير ،ثم وقع شق ُّ الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأ َّهب
للمناجاة ،ويُ ْح َت َمل أن تكون احلكمة في هذا الغسل لتقع املبالغة في
اإلسباغ بحصول املرَّة الثالثة كما تقرَّر في شرعه  ،ويُحتمل أن تكون
احلكمة في انفراج سقف بيته اإلشارة إلى ما سيقع من شق ِّ صدره،
وأنه سيلتئم بغير معاجلة يتضرَّر بها .وجميع ما ورد من شق ِّ الصدر
واستخراج القلب ،وغير ذلك من األمور اخلارقة للعادة ممَّا يجب التسليم
له دون التعرُّض لصرفه عن حقيقته لصالحية القدرة فال يستحيل
شيء من ذلك ،قال القرطبي في (املفهم)« :ال يُلْ َتفَ ْت إلنكار الشق ِّ ليلة
اإلسراء؛ ألن رواته ثقات مشاهير .ثم ذكر نحو ما تقدم

عائشة بنت أبي بكر الصديق

يف
رحاب
حياة
الصحابة

عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد اهلل بن أبي
قحافة بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد
يلتقي نسبها مع النبي صلى اهلل عليه وسلم من
جهة األب في اجلد السابع  ،ومن جهة األمة في اجلد
احلادي عشر أو الثاني عشر  ،ولدت بعد البعثة بأربع
سنوات ،فوجدت نفسها بني أبوين مؤمنني ،نشأت أم
املؤمنني رضي اهلل عنها في أحضان هذين أبوين كرميني
وترعرعت في ظل هذا البستان الذي تنمو أشجاره في
تربة اإلميان وتشرب من ماء الوحي ،فكان أبوها كالدوحة
الباسقة التي يستظل بظلها كالشجرة املباركة ذات
القطوف الدانية التي تؤتى أكلها كل حني بإذن ربها
تزوجها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل
شوال وهي ابنة
الهجرة ببضعة عشر شهرا ً في شهر ّ
شوال من السنة الثانية
ست سنوات  ،ودخل بها في ّ
للهجرة وهي بنت تسع سنوات  ،فعنها رضي اهلل عنها
قالت  ( :تزوجني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
لست سنني  ،وبنى بي وأنا بنت تسع سنني ) متفق عليه
 .وقد رآها النبي صلى اهلل عليه وسلم في املنام قبل
زواجه بها  ،ففي احلديث عنها رضي اهلل عنها قالت :
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :رأي ُتك في املنام
ثالث ليال  ،جاء بك امللك في سرقة من حرير  ،فيقول :
هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه  ،فأقول :
إن يك هذا من عند اهلل يمُ ضه ) متفق عليه
ولم يتزوج صلى اهلل عليه وسلم من النساء بكرا ً
غيرها  ،وكانت تفخر بذلك  ،فعنها قالت  ( :يا رسول

نزلت واديا ً وفيه شجرةً قد أ ُ ِكل منها
اهلل أرأيت لو َ
ووجدت شجرا ً لم يؤكل منها  ،في أيها كنت ترتع
َ
بعيرك ؟ قال  :في التي لم يرتع منها  ،تعني أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يتزوج بكرا ً
غيرها ) رواه البخاري  .وهي زوجته صلى اهلل
عليه وسلم في الدنيا و اآلخرة كما ثبت في
الصحيح
وكان لها رضي اهلل عنها مكانة خاصة في
قلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وكان
يُظهر ذلك احلب  ،وال يخفيه  ،حتى إن عمرو بن
العاص رضي اهلل عنه  ،وهو ممن أسلم سنة
ثمان من الهجرة  ،سأل النبي صلى اهلل عليه
وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول اهلل ؟ قال
 :عائشة  .قال  :فمن  :الرجال ؟ قال  :أبوها .
متفق عليه
 .توفيت ليلة الثالثاء السابع عشر من
رمضان من السنة السابعة أو الثامنة أو
التاسعة واخلمسني للهجرة  ،صلى عليها أبو
هريرة بعد صالة الوتر  ،ونزل في قبرها خمسة
 :عبد اهلل وعروة ابنا الزبير بن العوام من
أختها أسماء بنت أبي بكر والقاسم وعبد
اهلل ابنا أخيها محمد بن أبي بكر  ،وعبد اهلل
بن عبد الرحمن بن أبي بكر  ،وكان عمرها
يومئذ سبعا وستني سنة .
املصدر :صيد الفوائد

القصص النبوي ..

قص النبي صلى اهلل عليه
َّ
وسلم قصة رجل أسرف على
نفسه ثم تاب وأناب ،فقبل
اهلل توبته ،والقصة رواها اإلمام
مسلم في صحيحه عن أبي
سعيد اخلدري -رضي اهلل عنه-
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال:
«كان فيمن كان قبلكم
نفسا،
رجل قتل تسعة وتسعني
ً
فسأل عن أعلم أهل األرض ،ف ُدلَّ
على راهب ،فأتاه فقال:
إنه قتل تسعة وتسعني
نفسا ،فهل له من توبة؟ فقال:
ً
فكمل به مائة ،ثم
ال .فقتله
َّ
سأل عن أعلم أهل األرض ،ف ُدلَّ
على رجل عالم ،فقال :إنه قتل
مائة نفس ،فهل له من توبة؟
فقال :نعم ،ومن يحول بينه
وبني التوبة ،انطلق إلى أرض كذا
أناسا يعبدون
وكذا ،فإ ّن بها
ً
اهلل ،فاعبد اهلل معهم ،وال
ترجع إلى أرضك ،فإنها أرض
نص َف
سوء.فانطلق حتى إذا َ
الطريق أتاه املوت ،فاختصمت
فيه مالئكة الرحمة ومالئكة
العذاب ،فقالت مالئكة الرحمة:
جاء تائ ًبا مقبال ً بقلبه إلى اهلل.
وقالت مالئكة العذاب :إنه
لم يعمل خيرًا قط .فأتاهم
َك في صورة آدمي ،فجعلوه
مل ٌ
بينهم ،فقال:
األرضينْ ،
قيسوا ما بني
َ
فإلى أيتهما كان أدنى فهو
له .فقاسوه ،فوجدوه أدنى إلى
األرض التي أراد،
فقبضته مالئكة الرحمة».
كرَ لنا
قال قتادة :فقال احلسن :ذُ ِ
أنه ملا أتاه املوت نأى بصدره.

الجامعة

تغطيات
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خالل اللقاء السنوي املفتوح

مدير اجلامعة حيث الطالب على املشاركة الفاعلة
يف النشاطات الطالبية وجمالس اجلامعة

الطالب
هو الركيزة
األساسية ومهمتنا
األولى ..
ومستقبل الوطن

نظمت اجلامعة لقا ًء مفتوحا ً
جمع مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب
وعدد كبير من الطالب ،وذلك
صباح يوم الثالثاء -11-11
1434هـ ،مبسرح عمادة شؤون
الطالب
.ورحب مدير اجلامعة
بالطالب مشيدا ً باملستوى
املتميز الذي وصلت إليه
جامعة املؤسس بعد
حتقيقها ملراتب متقدمة في
التصنيفات العاملية املعتمدة
دولياً ،مؤكدا ً اهتمام اجلامعة
باجلوانب التعليمية والبحثية
سعيا ً لالرتقاء ببرامجها
وتطوير مستوى مخرجاتها في
جميع اجملاالت ،مشيرا ً إلى أن
الطالب هو الركيزة األساسية
وأن اجلامعة حتمل شعار «الطالب
أوال ً» .وأكد مدير اجلامعة أن اجلامعة
دأبت على تنظيم هذا اللقاء املفتوح
مع طالبها لالستماع إلى مطالبهم
واقتراحاتهم وتطلعاتهم من إدارة
اجلامعة ،وتلمس احتياجاتهم واحلرص
على حتقيقها ،وأعرب عن أن الطالب
وعضو هيئة التدريس يجمعهم شرف
االنتماء إلى هذا الصرح العلمي الكبير
ويشرفون بحمل لقب «العزيزيون».
وأضاف أن اجلامعة حققت التميز
في مجاالت عديدة وحصلت على
مراكز متقدمة ،وعلى اعتمادات
أكادميية عاملية في معظم برامجها
وتخصصاتها وكلياتها ،وارتقت في
التصنيفات العاملية املرموقة ،كان
آخرها دخولها ضمن  300-201أفضل
جامعة في العالم في تصنيف
شنغهاي .وأكد مدير اجلامعة خالل
اللقاء الذي متيز بالشفافية والوضوح،

رأي الطالب يؤخذ
بعني االعتبار وباب
التواصل مع الطالب
مفتوح
اجلامعة تولي
اهتمام
بالغا ً بذوي
االحتياجات
اخلاصة

تغطية نادر آل عباس
تصوير :أحمد مسعود

أن تواصل اجلامعة بطالبها ال ينحصر
في مثل هذه اللقاء فحسب ،بل هناك
عدة قنوات للتواصل وإبداء الرأي وطرح
املقترحات ،ومنها املوقع اإللكتروني
والبريد اخلاص مبدير اجلامعة ،أو من خالل
منتديات اجلامعة الرسمية ،أو بزيارة
املكتب اخلاص مبدير اجلامعة املفتوح
للجميع .وأشار مدير اجلامعة إلى أن
جميع املعامالت تخضع للوائح وقواعد
العمل اجلامعي ،مؤكدا ً سير اجلامعة
في نهجها في إشراك الطالب إلبداء
رأيه سواء عبر مشاركاته الفاعلة في
اجتماعات مجلس العمداء أو في باقي
القنوات التواصلية والتفاعلية ،معربا ً
عن أن اجلامعة تعتبر الطالب شريكا ً
في صناعة القرارات عبر مجالس
الكليات ومجالس األقسام العلمية.
وحث معاليه الطالب على
املشاركة الفاعلة في األنشطة
واملسابقات والفعاليات واألندية سواء
بعمادة شؤون الطالب أو غيرها ،مؤكدا ً
أن تلك النشاطات مفتوحة جلميع
الطالب املسجدين أو املتخصصني،
ومتاحة سواء في املركز الرئيسي أو في
باقي فروع اجلامعة.
عقب ذلك فتح باب النقاش
واحلوار حيث وجه عدد من الطالب
استفساراتهم وأسئلتهم ملعالي مدير
اجلامعة وعميد القبول والتسجيل

الدكتور أمني نعمان ،وعميد شؤون
الطالب الدكتور عبد املنعم اللحياني.
وفي رده على سؤال حول إمكانية
تسكني الطالب في املسار اإلداري
في أقسام علم النفس وقسم إدارة
األعمال ،قال مدير اجلامعة أن التسكني
في تلك املسارات متاح للمسار اإلداري،
وأن هناك تخصصات حتتاج إلى
إكمال دراسة املقررات العلمية مثل
الرياضيات وغيرها التي ال ميكن تسكني
طالب املسار اإلداري بها ،مؤكدا ً أن
االعتماد األكادميي لتلك التخصصات
له دور في حتديد املسار الذي ميكن أن
يتم تسكني الطالب فيه .وحول آلية
تسكني الطالب بني الكليات أجاب أن
املسألة تنافسية ولكل كلية طاقتها
االستيعابية واشتراطاتها ومنها املعدل
والدرجات في بعض املقررات ،وخاصة
في الكليات الصحية والهندسية.
وردا ً على نفس السؤال أوضح عميد
القبول والتسجيل أن اجلامعة تعمل
على تسكني الطالب إلكترونيا ً مؤكدا ً
أن النظام يستقبل طلبات التخصص
في نهاية الفصل الدراسي الثاني،
بعد أن يجتاز الطالب مقررات السنة
التحضيرية ،ثم تتم عملية الفرز
لتسكني الطالب بني الكليات .وحول
مكافآت الطالب ومواعيد صرفها
والصعوبات التي تواجه بعض الطالب

في ذلك ،أوضح عميد شؤون الطالب
بأن مكافآت طالب اجلامعة تودع في
حساباتهم يوم  25من كل شهر وأن
الطالب املستجدين ستودع لهم
مكافأة شهر شوال وذو القعدة يوم
 25من شهر ذو القعدة اجلاري ,وطمأن
عميد القبول والتسجيل الطالب الذين
لديهم مشكالت مع الصراف اآللي
مؤكدا ً أن معالي مدير اجلامعة وجه
بإنهاء هذه املعاناة ومت التواصل مع
مسئولي البنك لوضع حلول عاجلة
بإنشاء أجهزة صرافات في كافة فروع
اجلامعة وإتاحة إمكانية قيام الطالب
بصرف مكافأته من أي جهاز صراف
مع بداية العام امليالدي اجلديد .وحول
مواقف السيارات أكد مدير اجلامعة
أنه يجري حاليا ً عمل احصائية بعدد
املركبات التي تدخل إلى احلرم اجلامعي
وبناء عبر أجهزة استشعار وتقنيات
عالية واملقدرة بـ  30ألف مركبة في
الساعات األولى ،وأنه ال ميكن توفير
املواقف لكل طالب وبجوار الكلية
التي يدرس فيها ,لكن املواقف متوافرة
ومضللة في ساحات احلرم اجلامعي
اخملتلفة ،باإلضافة إلى مشروع سيارات
نقل الطالب املتاحة للجميع لالنتقال
داخل أروقة اجلامعة اخملتلفة.
وردا ً على سؤال حول مشاركة ذوي
االحتياجات اخلاصة في النشاطات
الطالبية ،قال مدير اجلامعة أن اجلامعة
تولي اهتمام بالغا ً بالطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة ،واملشاركة في
النشاطات مفتوحة للجميع وهناك ناد
ومركز خاص بذوي االحتياجات اخلاصة
يسهر على خدمتهم وتقدمي الدعم
لهم في جميع اجملاالت .وفي نهاية اللقاء
حث مدير اجلامعة أبناءه الطالب على
ضرورة اجلد واالجتهاد وأن يحرص الطالب
على خشية اهلل في كل ما يقدمه ،وأن
يستفيد من عضو هيئة التدريس سواء
في احملاضرات أو في الساعات املكتبية مبا
ينعكس على حتصيله العلمي

الجامعة

بانوراما

أخبار
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النشأة :

أنشئت كلية العلوم في العام اجلامعي 1394\1393هـ املوافق
1977\1973م وكانت تشمل األقسام العلمية التالية  :قسم
الرياضيات،قسم الفيزياء،قسم الكيمياء،قسم اجليولوجيا،قسم
األحياءثم أنشئ بعد ذلك قسم لعلوم البحار وقسم األرصاد
وشعبة للعلوم الفلكية تابعة لقسم الفيزياء ومع مطلع العام
اجلامعي 1399\1398هـ انفصل قسم علوم البحار حيث أصبح
معهدا ً مستقال ً قائما ً بذاته تابعا ً للجامعة وحتت إشرافها ثم عدل
اسمه في العام اجلامعي 1401\1400هـ إلى كلية علوم البحار

كما انفصل في نفس العام قسم األرصاد وحتول إلى معهد عالي
سمي بكلية األرصاد ودراسات املناطق اجلافة الذي عدل اسمه فيما
بعد إلى كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة  .كما إن قسم
اجليولوجيا انضم إلى معهد اجليولوجيا التطبيقية الذي كان يتبع
اجلامعة من الناحية األكادميية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة
املعدنية حيث كونا كلية علوم األرض.
وفي مطلع العام اجلامعي  1400/1399هـ انفصلت شعبة
الفلك عن قسم الفيزياء وأصبحت قسما للعلوم الفلكية وملواكبة

الرؤية:

االرتقاء مبستوى األداء في مجاالت علوم الرياضيات اخملتلفة
قسم الرياضيات
نشأ قسم الرياضيات مع نشأة كلية العلوم في عام 1393هـ ليكون من أوائل األقسام على مستوى اململكة والعالم العربي
 ،وكان القسم يضم شعبة اإلحصاء ثم أصبحت قسما ً منفصال ً في التحصيل العلمي .
في عام 1401هـ  ،وشعبة أخرى للحاسبات ثم أصبحت قسما
األهداف:
مستقال ً عام 1405هـ.
إعداد متخصصني في الرياضيات يساهمون في برامجوخطط التنمية الوطنية في التعليم العام والتعليم العالي.
الرسالة:
تشجيع البحث واالتصال العلمي والنشر في اجملالت العلميةأن رسالة قسم الرياضيات هي تخريج املؤهلني الذين ميلكون
التفكير املنطقي العلمي و املهارات البحثية العلمية في علوم املرموقة .
تشجيع احلضور واملشاركة في املؤمترات والندوات العلميةالرياضيات.

قسم الفيزياء:

يعتبر قسم الفيزياء بجامعة امللك عبد العزيز من األقسام
الهامة وله مكانة عالية و قيمة وطنية على مدى  35عاما  ،خالل
هذا السنوات الطوال وحتى اآلن ال زال القسم قائم على األبحاث
الرائدة والداعمة وساهم أعضائه مساهمات عالية لرفع سمعة
قسم الفيزياء كأحد املؤسسات الرائدة للتعليم العالي في
اململكة  ،إضافة إلى إعطاء فرص تربوية وإبداعية بارزة للعديد من
املوهوبني والدارسني الذين يدرسون في قسم الفيزياء.
يدرس القسم في مرحلة البكالوريوس مسارين هما الفيزياء
العامة والفيزياء الطبية و التي تتضمن عدة مجاالت في الفيزياء
مثل  :فيزياء

املوائع  ،امليكانيكا التقليدية  ،الديناميكا
احلرارية  ،الفيزياء احلديثة  ،الفيزياء النووية  ،الفيزياء الرياضية
 ،الفيزياء التجريبية  ،ميكانيكا الكم  ،امليكانيكا اإلحصائية ،
فيزياء اجلوامد ،الكهرومغناطيسية  ،األمواج  ،الضوء  ،النظرية
النسبية  ،الفيزياء احلاسوبية  ،فيزياء الليزر  ،اإللكترونيات ،
املوجات الدقيقة  ،النبائط الكهربائية وأشباه املوصالت  ،الفيزياء
اإلشعاعية وغيرها من املقررات التي تتناسب مع اهتمامات
الطالب وميوله ،كما أن هذه املقررات تعرض سلسلة متكاملة
من مواد الفيزياء األساسية مع مجموعة من املواد التخصصية
املتقدمة في مختلف مجاالت الفيزياء وتعد الطالب الستحقاق
درجة البكالوريوس في الفيزياء أو الفيزياء الطبية،

10

التطور العلمي والتقني وإلعداد الطاقات البشرية املؤهلة فقد مت
استحداث قسم اإلحصاء وشعبة لعلوم احلاسبات تابعة لقسم
الرياضيات وكذلك شعبة للكيمياء احليوية تابعة لقسم الكيمياء
ثم انفصلت شعبة الكيمياء احليوية عن قسم الكيمياء في العام
اجلامعي 1405/1404هـ وأصبحت قسما للكيمياء احليوية .وفي
العام اجلامعي 1406/1405هـ انفصلت شعبة احلاسبات عن قسم
الرياضيات وأصبحت قسما لعلوم احلاسبات ومن ثم إلى كلية
مستقلة حتت مسمى كلية علوم احلاسبات وتقنية املعلومات.
فأصبحت أقسام كلية العلوم سبعه وهي كاآلتي :

والدورات التدريبية وورش العمل .
تشجيع االطالع على ما يستجد في البحث العلمي ووسائلالتقنية وطرق التعليم الذكية.
تشجيع التواصل العلمي مع املتخصصني في مجاالت أخرىمثل اإلحصاء وبحوث العمليات والفيزياء وفروع الهندسة اخملتلفة
وغيرها تلبية احتياجات األقسام األخرى في اجلامعة من املقررات
الدراسية .
 قسم الكيمياء قسم الكيمياء احليوية قسم اإلحصاء -قسم العلوم الفلكية

كما تعد املقررات التي يدرسها القسم سواء اإلجبارية
منها أو اإلختيارية متعارف عليها في أفضل اجلامعات العاملية.
وتهدف اخلطة الدراسية التي وضعها القسم لنيل درجة
البكالوريوس إلى تزويد الطالب باملبادئ األساسية في الفيزياء
النظرية باإلضافة إلى التطبيقات العملية التي صممت ضمن
منط معني متكن الطالب الفيزيائي من إتقان هذه املواد بدرجة
عالية من الكفاءة العلمية  ،مما ميكن الطالب بعد التخرج
اإللتحاق باألعمال املتاحة في اجملال الصناعي أو اجملال التعليمي
 ،كما يوفر القسم برنامج الدراسات العليا (درجتي املاجستير
والدكتوراه) باملقررات الدراسية والرسالة ،

الجامعة

بانوراما

أخبار

ـ ـ ـ ــئة عل ـم ـيـة مـحـفـزة على التميز البحثي
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قسم الكيمياء احليوية

يعد قسم الكيمياء احليوية بـكلية العلوم – جامعة
امللك عبد العزيز مركزا ً رائدا ً للدراسة اجلامعية ملرحلة
البكالوريوس واملاجستير في اململكة العربية السعودية.
فمنذ نشأة القسم وهو يقوم بإعداد كوادر علمية مؤهلة
بدرجة البكالوريوس واملاجستير للعمل في مجاالت
واسعة تشمل التعليم ،الصحة ،الصناعة ،الزراعة.

الرسالة

رسالة قسم الكيمياء احليوية هو تطوير وحتفيز
احملافظة على البيئة األكادميية املثالية لتجهيز طالبنا
كمتخصصني في مجاالت الكيمياء احليوية .
األهداف
إعداد املتخصصني في مجال الكيمياء احليويةللمساهمة في نهضة اململكة التعليمية والصناعية
والطبية -املساهمة في إعداد املتخصصني في اجملاالت
اخملتلفة عن طريق تدريس الكيمياء احليوية لطالب
األقسام األخرى بكليات العلوم والهندسة واألرصاد
وعلوم البحار.

قسم علوم األحياء

مينح القسم درجة البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه
للطالب والطالبات في علوم األحياء في ثالث تخصصات
رئيسية هى علم احليوان وعلم النبات والكائنات الدقيقة .وقد
أنشأ القسم شعبة رابعة في تخصص اجلينوميات والتقنية
احليوية يبدأ الدراسة بها إعتبارا من العام الدراسى1431/1430
 . 1431/1430ويطرح القسم  100مقرر دراسي بنظام الساعات
املعتمدة ويحرص القسم على التطوير املستمر لبرامج
ولية ويضمن
التعليم لتتماشى مع املقاييس الوطنية وال ّد ّ
تخرج طالب وطالبات جديرون بثقة سوق العمل في اململكة
العربية السعودية.

الرسالة:

تقدمي برامج تعليمية معتمدة محليا ً ودولياً ،وإعداد كوادر
متميزة ثقافيا ً وعلميا ً وبحثيا ً مواكبة ملتطلبات سوق العمل
باململكة ،واملساهمة في خدمة اجملتمع من خالل متيز رائد في
تطبيقات اجملاالت البيئية اخملتلفة لعلوم األحياء.

الرؤية:

متيز في تدريس علوم األحياء وريادة في البحث العلمي
وتطبيقاته

األهداف

 )1وضع قواعد لتطبيق معايير تقييم أداء وإلتزام أعضاء
هيئة التدريس والهيئة املعاونة ومراعاة رضاءهم الوظيفي ،
توثيق العالقة بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 )2توصيف وتطوير الهيكل التنظيمى واإلدارى بالقسم
وإستكمال وسائل اإلتصاالت احلديثة وتكنولوجيا املعلومات.
 )3حتديث وتطوير وجتهيز املعامل الطالبية وقاعات الدرس.
 )4تفعيل واستحداث وتقييم البرامج العلمية ملرحلتى
البكالوريوس والدراسات العليا لتخريج كوادر علمية متميزة .
في مجاالت علوم األحياء جديرة بثقة اجملتمع واملؤسسات
الداخلية واخلارجية وتتمشى مع إحتياجات سوق العمل وخدمة
اجملتمع وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة.
 )5تقدمي برامج دراسية ملرحلة البكالوريوس والدراسات
العليا حتقق التميز في التعليم والبحث العلمي القائم على
بيئة اململكة العربية السعودية ومكوناتها احليوية.
 )6تطبيق وتطوير املعايير األكادميية لبرامج القسم لتواكب
معايير الهيئة الوطنية للتقومي واإلعتماد األكادميي (.) NCAAA
 )7تقدمي االستشارات العلمية والتقدم مبشاريع بحثية
وتنظيم املؤمترات وورش العمل والدورات التدريبية في مجاالت
علوم األحياء اخملتلفة.

قسم الكيمياء سابقا ً إلى تشجيع البحث
قسم الكيمياء:
أنشئ قسم الكيمياء منذ عام العلمي وتنشيطه والبدء في برنامج
1394/1393هـ ويعد من أكبر أقسام الدراسات العليا للحصول على درجة
الكلية حيث متتد خدماته إلى قطاعات املاجستير منذ عام 1398هـ.
الرسالة:
كبيرة من الطالب داخل الكلية وخارجها.
دعم مسيرة بناء الوطن بالكوادر
والقسم مزود بالعديد من املعامل
اجملهزة للوفاء باألغراض التعليمية والبحثية املؤهلة.
 ،وبعض هذه املعامل ذات إعداد خاص حيث
الرؤية:
تضم أجهزة متقدمة للتحليل الكيميائي.
إعداد الكوادر الوطنية املؤهلة علميا ً
ولالستفادة من هذه اإلمكانات وفنيا ً في مجال الكيمياء خلدمة الوطن.
املعملية والكفاءات واخلبرة العلمية
األهداف:
ألعضاء هيئة التدريس بالقسم  ،فقد كان
 -إعداد الكفاءات الوطنية العلمية

قسم العلوم الفلكية:

يعتبر قسم العلوم الفلكية بجامعة امللك عبدالعزيز أول قسم من
نوعه باململكة العربية السعودية حيث مت تأسيسه ليكون أحد األسس
املهمة ملواكبة التطورات العلمية والفضائية لبناء أجيال صاعدة تتطلع
إليها لتكون حاملة ورائدة.
من منطلق أن قسم العلوم الفلكية هو القسم الوحيد على
مستوى اململكة والثاني على مستوى الوطن العربي فإن القسم يحمل
على عاتقه إعداد برامج أكادميية متميزة ترفع املستوى العلمي لطالب
الكلية ملرحلتي البكالوريوس واالجستير  ،ويعمل القسم على حتقيق
رسالته من خالل محاور عديدة :
 تقدمي برنامج تدريسي ملرحلة البكالوريوس يتناول معظم فروععلوم الفلك والفضاء وخخصوصا ً احلديثة منها.
تقدمي برنامج الدراسات العليا يهدف إلى توسيع قاعة البحثالعلمي وإعداد وصقل كفاءات بشرية مؤهلة تأهيال ً عاليا.
استخدام الطرق والتقنيات احلديثة بالتدريسمع بذل أقصى جهدممكن لرفع مستوى التحصيل العلمي واملهارات.
حتديث املعامل بشكل مستمر وتدعيمها بأحدث أجهزة الرصدالفلكي وحتليل الصور والبيانات
نشر الثقافة الفلكية عن طريق احملاضرات العامة والندوات ونشراملقاالت بالصحف واجملالت وتنظيم الدورات لطلبة املراحل املدرسية
اخملتلفة.
متابعة األحداث الفلكية السنوية وإلقاء الضوء عليها في وسائلاإلعالموتنظيم اللليالي الفلكية في اجلامعات واملدارس واجلمعيات.
يطمح القسم أن يكون واجهة علمية وتعليمية وثقافية فريدة
على املستوى احمللي واإلقليمي .

املتخصصة الالزمة خلدمة اجملتمع و برامج
وخطط التنمية والتعليم والصناعة في
اململكة.
 .إجراء البحوث العلمية األكادمييةوالتطبيقية.
 .اإلسهام في نشر الثقافة العلميةعن طريق عقد املؤمترات والندوات العلمية.
 تقدمي اخلدمات الفنية في مجالالكيمياء للقطاعني احلكومي واخلاص.
 تشجيع تعريب العلوم بالتأليفوالنشر والترجمة.

قسم اإلحصاء:

يلعب اإلحصاء دورا ً مهما ً في تفسير األشياء الغامضة
ُ
و املعقدة في حياتنا اليومية ،و قد أدى تزايد أهمية اإلحصاء
وتعدد تطبيقاته في كافة مجاالت احلياة إلى زيادة الطلب
على املتخصصني في اإلحصاء ،و من ثم قامت كلية العلوم
بإنشاء قسم مستقل لإلحصاء عام 1401هـ لكي يضطلع
بأعبائه مع باقي أقسام الكلية األخرى.

الرؤية:

التميز في علوم االحصاء تعليميا ً وبحثيا ً.

الرسالة:

تقدمي برامج تعليمية معتمدة وذات جودة عالية تقوم
عليها كوادر علمية بارزة ومتفوقة ويراعى فيها تطبيق
املعايير العلمية واملناهج الشاملة ذات االرتباط الوثيق
باحتياجات اجملتمع وسوق العمل لبناء مجتمع معرفي
ناضج

األهداف:

 .1خلق بيئة تعليمية وبحثية مالئمة حتقق رؤية
ورسالة القسم.
 .2إعداد كوادر متميزة ورفع كفاءتها ودعمها للقيام
باملهام التعليمية.
 .3بناء شراكة مع املؤسسات التعليمية والبحثية
لتبادل املعارف واخلبرات.
 .4خدمة اجملتمع واملهنة من خالل املشاركة في
تقدمي الدورات واالستشارات وحتكيم االبحاث وحترير الدوريات.

أخبار

الجامعة
Akhbar Al-Jameah
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األخـيــرة
املشرف العام
مدير اجلامعة

أ.د /أسامة بن صادق طيب
رئيس التحرير
د .شارع مزيد البقمي

ندوة تثقيفية عن حقوق مريضات سرطان الثدي

افتتح عميد كلية الطب أ.د /محمود بن شاهني األحول ندوة
التمكني الصحي حتت عنوان « حقوق مريضات سرطان الثدي «
والتي يقيمها مركز الشيخ محمد بن حسني العمودي للتميز
في رعاية سرطان الثدي وذلك يوم األربعاء 1434/12/25هـ املوافق
2013/10/30م  ،وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات التي تتعلق
بالتوعية الصحية للمجتمع وللمرضى املصابني بهذا املرض .وقد
حضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس واألطباء والطالب.
وأكدت مديرة املركز الدكتورة سامية العمودي على خطورة مرض
السرطان وما يفرضه على املرضى املصابني من البحث على رعاية
خاصة .مشيرة إلى أن املرضى يحتاجون إلى رعاية كاملة حلقوقهم
الصحية عبر رحلة عالجهم التي قد تطول ،وما يتطلبه ذلك من
توفير اإلمكانات املناسبة في التشخيص والعالج ،وعناية متكاملة
تشتمل على معاجلة األعراض احلسية واجلسدية والنفسية
والعضوية ،وفي الوقت نفسه مساعدة املريض وذويه على حتمل
املرض ومضاعفاته

نائب رئيس التحرير املكلف
د .محمد عبد الغني الصائغ
نائبة رئيس التحرير
د .ريـم علي الرابغي
مدير التحرير املكلف
إياد يونس خوجة

توقعات
بهطول
أمطار
يف شهر
نوفمرب

أصدر قسم األرصاد باجلامعة تقريرا ً عن التوقعات املناخية
املرتقبة ،وأكد التقرير أنه خالل شهر نوفمبر سيكون ممطراً،
وأن األمطار ستتركز على غرب اململكة واملناطق الشمالية
والشمالية الشرقية والوسطة ،وأكد التقرير أن األمطار بحول
اهلل ستكون حول املعدل ،وليس هناك ما يشير إلى هطول
أمطار متفرفة على مدينة جدة .وأوضح التقرير أن هناك
استقرار مناخي في اململكة خالل شهر نوفمبر وأن توزيعات
األمطار تظهر على صورة حزام ميتد من وسط غرب اململكة
نسبيا على
إلى املناطق الشمالية ،والشمالية الشرقية ،وتقل
ًّ
املناطق اجلنوبية ،واجلنوبية الغربية من اململكة .وأوضح رئيس
قسم األرصاد ومدير مركز التميز ألبحاث التغير املناخي الدكتور
منصور املزروعي أن مخرجات منوذج مناخ جامعة امللك عبدالعزيز
التجريبي للتوقعات الفصلية ( ،)KAU Climate Modelوالذي

التميز ألبحاث التغير املناخي باجلامعة
حاليا مبركز
ّ
يتم تطويره ًّ
يشير إلى أن أمناط توزيعات األمطار على اململكة لشهر نوفمبر
متطابقة مع أمناط التوزيعات املناخية للمملكة ،وأن كمياتها
ستكون -بإذن اهلل تعالى -حول املعدل .مؤكدا ً أن التوقع املناخي
الفصلي لدرجات احلرارة يبينّ أن درجات احلرارة سوف تكون أقل
من معدالتها على شرق وشمال شرق اململكة ،بينما أعلى من
معدالتها قليال ً على غرب وجنوب غرب اململكة .وممّا يبشر بذلك
حالة عدم االستقرار املسيطرة على اململكة هذا األسبوع ،حيث
متعمق في طبقات اجلو العليا شرق
يوجد منخفض جوي حركي
ّ
البحر املتوسط ،وامتداد ملنخفض السودان املوسمي حتى األجزاء
الشمالية للمملكة؛ ممّا يسبب -بإذن اهلل تعالى -هطول أمطار
على املنطقة الشمالية ،والشمالية الشرقية من اململكة ،وأجزاء
متفرقة من سواحل منطقتي مكة املكرمة واملدينة املنورة.

معهد االقتصاد اإلسالمي يقدم دورة تدريبية لطالب جامعة « »IEاإلسبانية

بجامعة امللك عبد العزيز

مراسالت التحرير
الهاتف6951010 :
الفاكس 6952691 :
البريد اإللكتروني

Media@kau.edu.sa

دشن معهد االقتصاد اإلسالمي
باجلامعة يوم السبت  28ذو احلجة
الدورة التدريبية الثانية التي يقيمها
بالتعاون مع املركز السعودي اإلسباني
لالقتصاد والتمويل اإلسالمي
بجامعة ()IE Business School
مبدريد  ،وذلك بعد جناح الدورة األولى
التي أقيمت العام املاضي بهدف
نشر وتعزيز املعرفة مببادئ التمويل
اإلسالمي بني طالب املاجستير
في تخصصات اإلدارة والتمويل
واالقتصاد .وقد أوضح عميد املعهد
الدكتور عبداهلل قربان تركستاني
أن الدورة متزج بني اجلانب التطبيقي
العملي والتأصيلي العلمي .حيث
يبدأ الطالب بحضور ندوتان علميتان

العاملية املعاصرة .ثم انتقلت الدورة
إلى أربعة مؤسسات مالية  ،ومنها
البنك اإلسالمي للتنمية حيث
اطلع الطالب على التجارب الدولية
ذات البعد التنموي للمشاريع
التي متول بالصيغ اإلسالمية .كما
زار الطالب عددا ً من املؤسسات
املالية ومنها البنك األهلي التجاري
وبنك اجلزيرة وشركة اخلبير املالية.
واطلعوا على بعض التجارب مثل
جتربة القرض احلسن في التمويل
ومتويل املشاريع الكبرى بالصكوك
اإلسالمية والتمويل األصغر لدعم
حول التعريف باالقتصاد والتمويل اجلانب العلمي والتأصيلي ،مع الفئات األضعف باجملتمعات ،إضافة
اإلسالمي قدمهما أربعة أساتذة اإلشارة إلى وجهة النظر اإلسالمية إلى بعض التحديات التي تواجه إدارة
باملعهد في اليوم األول للدورة لبناء في بعض القضايا االقتصادية اخلزينة بالبنوك اإلسالمية.

