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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

نيابة عن معالي وزير التعليم العالي

مدير اجلامعة يفتتح املؤمتر الدويل األول
«اللغويات يف شبه اجلزيرة العربية»
نيابة عن معالي وزير التعليم
العالي األستاذ الدكتور خالد بن
محمد العنقري ،افتتح مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب ،املؤمتر الدولي األول «اللغويات
في شبه اجلزيرة العربية» ،بحضور
وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد
اليوبي ،ووكيل اجلامعة األستاذ الدكتور
،عبداهلل بن مصطفى مهرجي.
ورحب مدير اجلامعة باملشاركني في
املؤمتر مشيرا ً إلى أن اجلامعة تسعى
لترسيخ اهتمامها مبناقشة املعارف
واملستجدات في مجال العلوم
الفكرية واألدبية واللغوية ،وأن ال
تقتصر املؤمترات التي تنظمها على
اجلوانب الطبية والتقنية فقط .وقال
خالل كلمة ألقاها على هامش حفل
افتتاح املؤمتر »:يسعدني ويشرفني
افتتاح املؤمتر نيابة عن معالي وزير

التعليم العالي ،الدكتور خالد
العنقري ،الذي نقل حتياته جلميع
املشاركني  ،ومتابعته للموضوعات
واألفكار التي ستناقش باملؤمتر « .وأكد
على أهمية االستفادة من تواجد نخبة
متميزة من الكفاءات واخلبرات الوطنية
واإلقليمية والدولية املتخصصة في
مجال اللغويات ،مشيرا ً إلى أن من

داخل العدد

كرسي القيم األخالقية ينظم املؤمتر األول
حتت شعار تواصل إنساين وتعاون حضاري
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املقبلون على الزواج بني مطرقة البطالة
وسندان غالء املهور
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اختتام برنامج إعداد املبتعثني مبشاركة أكرث
من  170مبتعثًا ومبتعثة
7

افتتاح معمل للذكاء االصطناعي يف كــلية
احلاسبات وتقنية املعلومات

16

بني أهداف املؤمتر إبراز اجلوانب املهمة
في مجال اللغويات في شبه اجلزيرة
العربية .من جهته أوضح عميد كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،الدكتور
أسامة بن رشاد جستنية أن املؤمتر
يحظى بعناية ومتابعة من معالي
وزير التعليم العالي ،ومدير اجلامعة
 ،مشيرا ً إلى أن اجلامعة سباقة في

رعاية املؤمترات العلمية التي تهم
قطاع التعليم العالي على املستويني
احمللي والدولي ،مؤكدا ً أن حضور نخبة
من أساطير العلم واملعرفة من شتى
أصقاع األرض يؤكد جناح اجلامعة في
غرس البذرة األولى ملؤمتر دولي يعنى
باللغويات .وأشاد عميد كلية اآلداب
بحضور املرأة في جانب املشاركة
واإلعداد  ،من قبل شطر الطالبات
بقيادة مشرفة قسم اللغات األوربية
وآدابها بشطر الطالبات الدكتورة عزيز
العيسى ،مؤكدا ً أن ذلك هو دليل على
جناح املرأة السعودية وما تسجله من
إجنازات وحضور على الصعيدين احمللي
والدولي ،في ظل دعم حكومة خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز .و يشارك في املؤمتر أكثر
من  30خبيرا ً من داخل وخارج اململكة،
في  8جلسات علمية ،تنتهي بإصدار
التوصيات.

جملس اجلامعة يعقد جلسته الثانية
للعام اجلامعي 1435/1434هـ
نيابة عن معالي وزير التعليم العالي األستاذ الدكتور خالد بن
محمد العنقري نائب رئيس مجلس التعليم العالي رئيس اجمللس،
ترأس معالي مدير اجلامعة أ.د /أسامة بن صادق طيب اجللسة
الثانية جمللس اجلامعة للعام اجلامعي 1435/1434هـ التي عقدها
اجمللس في الساعة الواحدة ظهر يوم الثالثاء 1435/1/30هـ املوافق
2013/12/3م  ،وقد حضر اجللسة كل من :سعادة أمني عام
مجلس التعليم العالي الدكتور /محمد بن عبد العزيز الصالح،
سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية وأمني مجلس اجلامعة
أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،سعادة وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي أ.د  /عدنان بن حمزة زاهد ،سعادة وكيل
اجلامعة أ.د /عبداهلل بن مصطفى مهرجي ،سعادة وكيل اجلامعة
للتطوير أ.د /عبد الفتاح بن سليمان مشاط ،سعادة وكيل
اجلامعة لألعمال واإلبداع املعرفي د /أحمد بن حامد نقادي ،سعادة
وكيل اجلامعة للمشاريع أ.د /عبد اهلل بن عمر بافيل ،أصحاب
السعادة عمداء الكليات والعمادات املساندة ،وبعد اإلطالع على
جدول أعمال اجللسة اتخذ اجمللس القرارات املناسبة ومنه :
التتمه في صـ 2

 20صفحة

كلـمة العدد
ليس غريبا ً على هذا الصرح الكبير
(جامعة امللك عبد العزيز) أن تفتح
أبوابها الستيعاب كافة الرؤى واألفكار
ووجهات النظر سواء من الطالب أو
من أعضاء هيئة التدريس أو من كافة
منسوبيها ،فجامعتنا تعتبر أن اجلميع
شركاء في صناعة النجاح والتميز،
وليس غريبا ً أن يكون الطالب محور
اهتمام اجلميع ،فهو األساس وهو الذي
من أجله وفرت حكومتنا الرشيدة
بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل،
كل ما يحتاج إليه الطالب والطالبة من
إمكانات تقنية وبشرية ،وسخرت كل
طاقات الدولة للنهوض بقطاع التعليم
والتعليم العالي بصفة خاصة عبر توفير
البيئة العلمية املناسبة التي متكن
أبناءنا الطالب من التحصيل العلمي
واكتساب املعرفة والبحث العلمي الذي
هو السبيل لالرتقاء بوطننا األبي.
لقد دأبت جامعة املؤسس منذ
نشأتها على جعل الطالب محورا ً
أساسيا ً في العملية التعليمية فهو
شريك في صناعة القرار ،وكانت س ّباقة
إلشراك الطالب في مجالس الكليات
ومجالس العمداء ،ليكون صوته
مسموعاً ،وليؤخذ برأيه ،فرب أستاذ طلب
من تلميذه الطريقة املثلى لتدريسه،
فكانت أجدى وأنفع له من أن يتم تلقينه
معارف ومعلومات بأسلوب ال يرتضيه وال
يستوعب من خالله.
هاهي جامعة املؤسس اليوم تدعو
أبناءنا الطالب إلى املشاركة في صناعة
القرار ،واالنخراط بالرأي وطرح املبادرات
واألفكار التي من شأنها أن تسهم في
تطوير العملية التعليمية عبر كافة
قنوات االتصال ،أفكار وآراء ال شك أنها
ستنعكس إيجابا ً على حتصيلهم
العلمي ،ومستقبلهم الوظيفي،
فباألفكار والرؤى اجلديدة وبالوقوف على
ما يحتاجه أبناؤنا الطالب الذين هم
األقرب إلى معرفة احتياجاتهم ،ترتقي
جامعتنا وتبلغ مصاف العاملية بإذن اهلل
وتوفيقه.
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جملس اجلامعة يعقد جلسته الثانية للعام اجلامعي 1435/1434هـ
قبول التبرع املقدم من مجموعه سامبا املالية مببلغ ()200.000
مائتني الف ريال لدعم انشطة اجلامعة اخملتلفة .
 -2قبول املنحة املقدمة من الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك) من خالل برنامج سابك لتشجيع البحث العلمي في اجملاالت
الصناعية والتطبيقية بقيمة ( )950.000ريال
إضافة أعضاء جدد إلى عضوية الهيئة االستشارية الدولية
-3
باجلامعة وهم:
األستاذ الدكتور  /ويليام يرن . Dr.Wiliam G. Tierney
االستاذ الدكتور  /جان سادلك . Dr. Jan Sadlak
الدكتورة /بولينا جونزالز – بوز .Dr. Paulina Ganzalez- Pose
 -4إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب ملدة عامني.
جتديد تعيني عضو هيئة التدريس باجلامعة الدكتورة /مفيدة
-5
بنت عبد الرحمن األنصاري في مجلس كلية التصاميم والفنون ملدة عام.
 -6تعيني ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في عضوية
مجلس الكلية ملدة عام وهم:
 الدكتور  /رأفت بن محمد اجلديبي. الدكتور  /جمال بن محمد ربعني. الدكتور  /فيصل بن إسماعيل أكب. -7تعيني ثالثة من أعضاء هيئة التدريس في عضوية مجلس كلية
علوم األرض وهم :
 الدكتور  /عبد اهلل بن عبد العزيز سبتان الدكتور  /علي بن محمد صبياني الدكتور  /حسن بن سليمان ناجي. -8تعيني ثالثة من أعضاء هيئة التدريس في عضوية مجلس كلية
االتصال واإلعالم وهم
الدكتور  /شارع بن مزيد البقمي.
الدكتور أحمد بن عبد اهلل اليوسف
 الدكتور  /عبد الرحمن بن محمد زمخشري.جتديد تعيني األستاذ  /مسعد بن حامد احلازمي مراقبا ماليا
-9
للجامعة ملدة ثالث سنوات.
 -10إعادة تشكيل هيئة حترير مجلة كلية الطب من مجلة اجلامعة.
 -11إعادة تشكيل هيئة حترير مجلة كلية اآلداب والعلوم االنسانية من

مجلة اجلامعة.
 -12إعادة تشكيل هيئة حترير مجلة كلية علوم األرض من مجلة
اجلامعة.
 -13إعادة تشكيل هيئة حترير مجلة كلية علوم البحار من مجلة
اجلامعة.
 -14ندب عضو هيئة التدريس بكلية االداب والعلوم اإلنسانية الدكتور/
سعيد بن مسفر املالكي لوزارة التعليم العالي للعمل ملحقا ثقافيا في
إسبانيا ملدة عام.
 -15جتديد ندب عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد واإلدارة الدكتور/
فيصل بن أحمد عابد الشعيبي إلى وزارة التعليم العالي للعمل بامللحقة
الثقافية في أملانيا ملدة ستة أشهر .
 -16جتديد ندب احملاضر مبعهد االقتصاد اإلسالمي األستاذ /علي بن
محمد أحمد بامشموس إلى وزارة التعليم العالي للعمل بامللحقية
الثقافية في الواليات املتحدة األمريكية ملدة عام.
 -17إيفاد عضوة هيئة التدريس بكلية التربية الدكتورة /سامية بنت
محمد بن الدن في مهمة اتصال علمي لدراسة اللغة اإلجنليزية بجامعة
والسال “”Wallsalبريطانيا ملدة عام.
 -18إيفاد عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور /فهد بن زويد

العطري في مهمة اتصال علمي لدراسة اللغة اإلجنليزية بجامعة ليدز
ببريطانيا ملدة عام.
 -19إيفاد عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدكتورة /وفاء بنت زبن عبيد الرحيلي في مهمة اتصال علمي لدراسة
اللغة اإلجنليزية بجامعة رايس بالواليات املتحدة األمريكية ملدة عام.
 -20إيفاد عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتورة/
أشجان بنت محمد هندي في مهمة اتصال علمي إلى جامعة لندن في
بريطانيا ملدة عام .
 -21إيفاد عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية
الدكتورة /عهود بن عادل حكيم للتدريس بجامعة  GACHONالكورية ملدة
عام .
 -22جتديد عضوية عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدكتورة /هند بنت رضا جمل الليل في مجلس الكلية وتعيني
الدكتورة /أفنان بنت حسني فطاني بدال ً من الدكتورة /جناح بنت علي
اجلحدلي ملدة عامني .
صرح بذلك وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية وأمني مجلس اجلامعة
األستاذ الدكتور /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي.

الوقف العلمي باجلامعة ينظم ورشة عمل
حول تطوير صناعة األوقاف يف اململكة بأبوظبي
نظم الوقف العلمي باجلامعة ورشة عمل
بعنوان  « :نحو تطوير صناعة األوقاف في
اململكة العربية السعودية» واستمرت ملدة
ثالثة أيام بدءا ً من يوم الثالثاء  23محرم 1435هـ
املوافق  26نوفمبر 2013م .بحضور فضيلة
الشيخ الدكتور قيس املبارك عضو هيئة كبار
العلماء وفضيلة الشيخ سعد املهنا رئيس
محاكم القطيف ،والدكتور إبراهيم محمد
أبو العال ،والشيخ خالد عبدالطيف الفوزان
رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة،
والدكتور زاهر عبدالرحمن عثمان ،والدكتور
عبداهلل التركستاني ،والشيخ سعد محسن
السبيعي ،والدكتور عبداهلل محمد العمراني،
واألستاذ الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي،
ومعالي الدكتور علي إبراهيم النملة وزير
الشؤون االجتماعية السابق ،والدكتور عمر
زهير حافظ ،واملهندس محمد ناصر الرشيد،
والشيخ يوسف عوض األحمدي ،والدكتور
عصام حسن كوثر والدكتور فؤاد صدقة مرداد،

الظروف والتحديات التي تواجه هذه الصناعة,
وتطوير مجموعة من املبادرات والبرامج خلدمة
صناعة األوقاف واملساهمة في حتقيق خطة
الوقف العلمي االستراتيجية ،وتطوير األوقاف
باململكة والتوعية بأهميتها التي متثل إحدى
أهم القضايا االستراتيجية التي تخدم الوقف
العلمي ،وتطبيق مخرجات ورش العمل
واالستراتيجيات التي يقوم بها الوقف العلمي
بجامعة املؤسس.
وركزت الورشة على عدد من احملاور أبرزها محور
تطوير صناعة األوقاف ( مدخل عام شامل ) ،و
محور آخر حول مبادرة الوقف العلمي إلنشاء
مركز االستثمار املسؤول ،و محور ثالث حول
الدبلوم األكادميي في إدارة األوقاف ( الدبلوم
الوقفي) ،أما احملور الرابع فتمثل في إقامة دورة
واألستاذ إياد قيس املبارك واألستاد خالد الفني  .والسعودي خاصة ،وتطوير صناعة األوقاف في تدريبية في « كيفية إنشاء وقف « ،ودورة
ويأتي ذلك ضمن فعاليات ونشاطات الوقف اململكة العربية السعودية وحتديد نقاط القوة تدريبية أخرى في « إدارة وتشغيل األوقاف
العاملي الساعية خلدمة اجملتمع اإلسالمي عامة والضعف في صناعة األوقاف وحتديد أهم بفاعلية «
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كرسي القيم األخالقية ينظم املؤمتر األول
حتت شعار تواصل إنساين وتعاون حضاري

برعاية معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ،نظمت اجلامعة ممثلة في
كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز للقيم األخالقية
املؤمتر األول للقيم األخالقية حتت عنوان (:القيم
األخالقية تواصل إنساني ..وتعاون حضاري) ،وذلك
يوم اخلميس  11محرم 1435هــ ،بحضور جمع من
العلماء واملفكرين.
وأوضح معالي مدير اجلامعة أن الكرسي يحمل
اسما ً عزيزا ً على قلوب أبناء اململكة ،األمير نايف
بن عبد العزيز ،رحمه اهلل ،الذي كان صاحب فكرة
تأسيس الكرسي الذي هدف من خالله إلى تعزيز
القيم األخالقية في اجملتمع .وأشاد مدير اجلامعة
بإجنازات الكرسي وعطاءات أستاذه معالي الشيخ
الدكتور صالح بن حميد املستشار بالديوان امللكي،
وإمام وخطيب املسجد احلرام ،مقدما ً الشكر
للجهاز اإلشرافي وفريق العمل البحثي الذان
يعمالن من أجل حتقيق رؤية ورسالة الكرسي الذي
يسعى ليكون مرجعية معرفية للقيم األخالقية
واإلنسانية.
وقدم الشيخ صالح بن حميد محاضرة قيمة
بعنوان« :وقفات حول القيم األخالقية املعاصرة»،
استهلها بالتعريف بالقيم مستشهدا ًبآيات قرآنية
تتناول القيم األخالقية في التعامالت واألحكام ،
وعرج على التحديات املعاصرة التي تواجه القيم
األخالقية في اجملتمعات ،ومحاولة العوملة بنموذجها
الغربي التحرري وفلسفتها بإشاعة مفاهيم احلرية
بإيجابياتها وسلبياتها ،وسعي الغرب لفرض ثقافته
وتصوره ،دون االلتفات خلصوصيات اجملتمعات بشتى
أنواعها وهوياتها.
وتطرق الشيخ بن حميد ،لقضيتني اوالهما
تختص بنظرية املؤامرة ،واألخرى حول صراع
احلضارات ،مشيرا ً إلى شيوع نظرية املؤامرة بني
أطياف اجملتمع في نقاشاتهم مما يصيب اجملتمع
بالتشنج ،مطالبا ً بوجود اإلنصاف في مناقشة
القضايا ،وأن يؤخذ احلق واحلكمة من أي حضارة
تستجد على اجملتمع مبا يتالءم مع عمارة األرض،
وعلى الرغم من كثرة السوء في القيم الغربية إال
أن ذلك ال ميحي ما هو حسن منها وإن قل.كما ناقش
الشيخ ابن حميد محور اإلعالم ودوره في تعزيز
القيم األخالقية ،مبينا ً أن اإلعالم بكل أشكاله مبا
فيه اإلنترنت يسوق لصناعة مواد هدفها ربحي
في املقام األول  .واختتمت محاضرة الشيخ بن
حميد بالرد على أسئلة املشاركني واحلضور التي
تتعلق بالقيم األخالقية ودور اإلسالم في التصدي
ملا هو مناف للعقيدة اإلسالمية .منها برنامج
املؤمتر وتضمن ثالث جلسات ،حتدث في األولى
األستاذ الدكتور فهمي جدعان ،والدكتور محمد
علي البار عن « :األسس الدينية والفلسفية
للقيم األخالقية ،فيما يناقش الدكتور فوزي عبد
اللطيف كردي موضوع القيم األخالقية املشتركة
في احلضارات اإلنسانية ،ويترأس هذه اجللسة عميد
كلية التربية واملشرف على الكرسي الدكتور
سعيد بن أحمد األفندي .أما اجللسة الثانية
التي يترأسها مدير مركز البحوث االجتماعية
واإلنسانية الدكتور محمد بن سعيد الغامدي
فتتناول «أثر القيم األخالقية في حتقيق الوحدة
الوطنية والسلم االجتماعي» للشيخ الدكتور
عبداهلل بن بيه ،واألستاذ الدكتور مقداد يلجن،
كما تتناول «أثر القيم األخالقية في العالقات بني
الشعوب واحلضارات» للدكتور علي بن عمر بادحدح.

وخصصت اجللسة الثالثة ملناقشة «طرق وآليات
غرس القيم األخالقية ونقلها لألجيال الصاعدة»
للدكتور عبداللطيف الشيخ عبداللطيف الصباغ،
والدكتورة نادية عمر ثابت ،كما تقدم األميرة
الدكتورة سارة بنت عبداحملسن بن جلوي محاضرة
حول «التجارب العملية لتفعيل القيم األخالقية
في اجملتمعات املعاصرة».

* ترسيخ القاعدة الدينية والفكرية اإلميانية
لدى الشباب كأساس حلماية القيم األخالقية
وتعزيزها .والتأكيد على ضرورة االهتمام ببيان
العالقة الطردية بني القيم الدينية والقيم األخالقية
في مختلف األديان والثقافات واحلضارات.
* دعوة املربني واملسؤولني عن تنشئة األجيال
الصاعدة للتأكيد على القيم املشتركة وبيان ضرورة
التعاون بني دول العالم ومؤسساته الثقافية على
حمايتها وتعزيزها ونقلها إلى األجيال الصاعدة
كضمان ملستقبل اإلنسانية.
* أهمية ترسيخ القيم األخالقية وتعزيزها
وتفعيلها في اجملتمعات اإلنسانية كافة ،واعتبار
أنها طريق اخلالص من شرور الطفرات املادية
والتكنولوجية الراهنة ووسيلة أساسية للتواصل
واحلوار بني الشعوب واحلضارات.
* توسيع دائرة األسس الدينية والفلسفية
املشتركة للقيم األخالقية بني الشعوب واألمم،
لتتعاون فيما بينها على حماية اجملتمعات اإلنسانية
من العبثية والعنف واالنحالل.
* ترسيخ القاعدة الدينية والفكرية اإلميانية
لدى الشباب كأساس حلماية القيم األخالقية
وتعزيزها.
* التأكيد على ضرورة االهتمام ببيان العالقة
الطردية بني القيم الدينية والقيم األخالقية في
مختلف األديان والثقافات واحلضارات ،والتنويه بأن
كثيرًا من القيم الدينية هي قيم أخالقية بامتياز.

* يالحظ املؤمتر أن كثيرًا من القيم األخالقية
هي قيم إنسانية مشتركة بني احلضارات اإلنسانية
اخملتلفة ،وأن على املربني واملسؤولني عن تنشئة
واجب التأكيد على هذه القيم
األجيال الصاعدة
َ
املشتركة وبيان ضرورة التعاون بني دول العالم
ومؤسساته الثقافية على حمايتها وتعزيزها
ونقلها إلى األجيال الصاعدة كضمان ملستقبل
اإلنسانية وتقدمها في طريق اخلير واألمن والسلم
والفضيلة.
* يؤكد املؤمترون على أن الوحدة الوطنية في
أية دولة من الدول ال تتحقق وال تستمر إال مبقدار
استقرار النظام األخالقي للمجتمع وصيانة قيمه
األخالقية ،وأنه ال وحدة وطنية راسخة مع حالة
تزعزع القيم األخالقية وتفتتها وانهيارها ،وعليه
فإن العمل على صيانة القيم األخالقية وترسيخها
وغرسها في األجيال الصاعدة هو خير وسيلة
لتحقيق الوحدة الوطنية وترسيخها وصيانة
السلم االجتماعي؛فالفرد بدون قيم أخالقية قليل
الفعالية في مجتمعه ،إن لم يكن عامل هدم ومتزيق
جلميع الروابط مع اآلخرين.
* يؤكد املؤمتر بأن تنمية القيم األخالقية
اإلنسانية املشتركة وتعزيزها يسهمان إسها ًما
إيجابيا وفعالاً في تنمية العالقات السلمية
ً
والثقافية واالقتصادية بني الشعوب واحلضارات،
وأن العوملة ،إن لم تكن مرتبطة بالقيم األخالقية
اإلنسانية ،فستكون نوعًا جدي ًدا وخطيرًا من
الهيمنة واالستحواذ واالستغالل.
* يوصي املؤمتر باهتمام املؤسسات التربوية
بابتكار وإبداع طرق جديدة وآليات متطورة ،تتناغم
مع املعطيات العلمية والتقنية احلديثة في عالم
اليوم ،لغرس القيم األخالقية املشتركة في األجيال
الصاعدة ،وينوه بالوسائل اإلعالمية والثقافية
اجلديدة ،ويؤكد بخاصة على دور املرأة،األم واملربية،
في عملية نقل القيم وغرسها ،وعلى دور املدرسة،
على اختالف درجاتها ،كذلك ،وعلى دور املعلم
والشخصيات السياسية واالقتصادية والثقافية
املشهورة ،كما يؤكد على أهمية القدوة األخالقية

الصاحلة في عملية نقل القيم وغرسها في األجيال
الناشئة؛ كتشخيص حي لهذه القيم.
*يوصي املؤمتر بضرورة دراسة جتارب الشعوب
واجملتمعات املعاصرة في تعزيز القيم األخالقية
وتفعيلها ،واإلفادة منها في عملية اإلصالح األخالقي
في اجملتمعات العربية واإلسالمية ،وبخاصة التجارب
الصينية واليابانية والكورية واملاليزية وغيرها،
ملعرفة األسس واملناهج واآلليات واألساليب التي
استخدمت فيها.
* يوصي املؤمتر بالعمل اجلاد املنهجي لوضع
ميثاق إنساني مشترك للقيم األخالقية ،يكون دليلاً
ومرجعا ودستورًا جلميع الشعوب واألمم في عاملنا
ً
املعاصر .وهو يرى أن القيم األخالقية املشتركة بني
احلضارات اخملتلفة هي أوسع مما يظن للوهلة األولى،
وأنها جديرة بأن جتمع وتقنن في ميثاق مشترك
خلدمة اإلنسانية والتعارف والتعاون بني شعوبها
لتسديد مسيرتها املشتركة وترشيدها في هذه
األرض.
* يالحظ املؤمتر أن التحديات املعاصرة التي
تواجهها اجملتمعات اإلنسانية احلديثة ،سواء أكانت
معرفية أو علمية أو تقنية أو أقتصادية أو سياسية
أواجتماعية ،تؤثر تأثيرًا مباشرًا في تعميق الهوة بني
األجيال ،وتؤدي إلى أزمة القيم املتفاقمة في العالم
احلديث؛ ولذلك فإنه يرى أن على املفكرين والعلماء
ورجال السياسة والتربية واإلصالح أن يأخدوا
األمر مأخذ اجلد ،وأن يبذلوا كل جهد مستطاع
لوضع إستراجتية إنسانية مشتركة لتعزيز القيم
األخالقية ونقلها إلى األجيال الصاعدة في عالم
متطور ومتغير ال ينفك عن النمو والتحول.
* يوصي املشاركون في املؤمتر بجمع أبحاثه
التي ألقيت فيه واملداخالت واملناقشات التي متت في
جلساته ،وبيانه اخلتامي ،ونشرها في كتاب خاص
لتوثيقها وحفظها وتعميم الفائدة منها.
* يشيد املشاركون في املؤمتر بحسن تنظيم
املؤمتر وإدارة جلساته ،وباخلدمات املقدمة فيه،
ويثمنون عاليا حسن االهتمام والوفادة ،ويشكرون
القائمني على تنظيمه

حتقيق

الجامعة
أخبار
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مبشاركة  150طالبًا  :النادي العلمي الطالبي
للتسويق ينظم برناجمًا علميًا حول املهارات الوظيفية

أقام النادي العلمي الطالبي للتسويق بكلية
االقتصاد واإلدارة مساء األربعاء 1435/1/17هـ
برنامجا ً علميا ً بعنوان ”املهارات الوظيفية“ واملدرج
بقائمة أجندة برامج األندية العلمية الطالبية
بوكالة الكلية للتطوير.
ويهدف البرنامج إلى تزويد املشاركني
مبجموعة مهارات متكن الشخص من تسويق ذاته
وإمكانياته للوصول للوظيفة التي يطمح إليها
ويسعى للنجاح فيها ،وكيفية توظيف أدوات
التسويق املتطورة واملؤثرة جدا ً لتحقيق مثل هذه
األهداف.
وبدأ اللقاء الطالب أحمد فالته عضو النادي
مرحبا ً باحلضور وناشدهم بضرورة املشاركة
باألندية العلمية الطالبية واستمرار تدفق البرامج
العلمية املقدمة للطالب لتنمية قدراتهم
الفكرية استعدادا ً للحياة العملية .سائال ً املولى

عز وجل التوفيق للجميع وملن يسعى ويشارك في
تنظيم لقاءات وبرامج األندية العلمية الطالبية.
وتناول الكلمة أستاذ التسويق واملشرف
األكادميي على نادي التسويق الدكتور االستاذ
حبيب اهلل تركستاني باستحضار حماس جميع
املشاركني بالبرنامج وإنصاتهم حملاور العرض
بحرص واهتمام ملحوظ.
هذا وقد ناهز عدد املشاركني بالبرنامج املائة
وخمسون طال ًبا اشاد بعضهم بتميز محاور
البرنامج وأداء املدرب وجتهيزات قاعة الشيخ
صالح كامل مبعهد االقتصاد اإلسالمي .واختتم
اللقاء بكلمة شكر وعرفان من املشرف على
وحدة متابعة األندية العلمية الطالبية األستاذ
خالد الصاعدي ،وقدم هدية تذكارية لبروفسور
التسويق حبيب اهلل تركستاني نياب ًة عن كافة
أعضاء النادي العلمي للتسويق.

ومضات إعالمية ..

ركن تعريفي بأنشطة الجامعة

معرض صنع
بيديّ السنوي للمشاريع
الصغرية يف جتدد مستمر

مع بداية العام الهجري اجلديد 1435هـ
ي السنوي
يستمر نشاط معرض صنع بيد ّ
ي التابع لوكالة
أحد أنشطة مركز صنع بيد ّ
عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات والذي
يستهدف طالبات جامعة امللك عبد العزيز
والفروع التابعة لها بحلل جديدة من ابرز سماتها
التسجيل االلكتروني الذي يسهل على الطالبة
عملية االشتراك ويوفر عليها اجلهد والوقت
ويتواكب مع متطلبات العصر اجلديد وحتقيقا
للتوصيات التي سبق ذكرها في املعارض السابقة
ووفقا لسياسة اجلامعة املعتمدة “الطالب أوال ”
أعتمد تسجيل الطالبات بإضافة مجاالت وأنواع
مشاريع جديدة لتغطي معظم مواهب الطالبات
وقدراتهن كاملشاريع اإلنتاجية والتي أساسها
حتويل اخلامة أو املهارة التي متتلكها الطالبة
سوا ًء كانت فن ,تصميم ,كتابة ,إعداد للمأكوالت
وغيرها ..إلى منتج نهائي وإدراجها حتت تصنيفات
ملشاريع متنوعة تتناسب مع احتياجاتسوق
العمل احمللي كإعداد احلفالت والدروع والهدايا وهو
من األقسام املضافة حديثا ,أما املشاريع اخلدمية
وهي التي أساسها القيام نيابة عن العميل
بخدمة كان سيقوم بها بنفسه أو ال يستطيع
القيام بها بنفسه مثل خدمات الدعاية واإلعالن
و إدارة املواقع وتطويرها ومن شأن هذه اإلضافات
التوسع لزيادة إقبال الطالبات على املشاركة في
املعرض وتوسيع مدارك املشاركات نحو العمل
احلر وسيقوم املركز بتأهيل الطالبات عن طريق
إعداد برنامج يقدم محاضرات ودورات مجانية
للمشاركات املقبوالت باملعرض بعد التقييم
مما يجعلها أكثر مرونة لتخوض جتربة املعرض
بنجاح.

املقبلون على الزواج بني مطرقة البطالة وسندان غالء املهور

أسباب عزوف الشباب عن الزواج ارتفاع املهور
حتقيق -سعاد البازي
الزاوج حلم
وغالء اإليجارات وهذه الظاهرة ملحوظة
وبتزايد في الفترة األخيرة وهذا شيء مؤسف
الزاوج واالستقرار احد األحالم التي قد
يتطلع إليه
حقيق ًة ,وتضيف ان اإلعالم له دور فعال في
تبدو لدى البعض احالما مؤجلة  ،ما األسباب
طرح هذه القضية التي باتت قضية مهمة
؟ وماذا عن دور املؤسسات االجتماعية واجلهات كل شاب وشابة
جدا ً ويجب حلها  ,أضافت قائلة انني من
التطوعية؟ هل ساهمت في حل هذه املشكلة
املؤيدين للمؤسسات االجتماعية واجلهات
في ظل ارتفاع اإليجارات والعقار؟ وأخيرا ً ما دور
التطوعية في مساعدة الشباب على الزواج.
اإلعالم واإلنترنت في املساعدة في حل
هذه ثقل الديون شبح
ويذكر الصحفي (حسام خياط) :عند احلديث
املشكلة الشبابية؟ عبدالرحمن احلارثي -
عن قضايا الشباب ومشكالتهم وما يتعلق
أعزب  -بكالوريوس إدراة واقتصاد :يقول أن
يرعب الشباب
بذلك من غالء في املهور وارتفاع في أسعار
غالء املهور وارتفاع اإليجارات والبطالة كلها
املساكن والعقارات ومشكالت البطالة. ،
أسباب صحيحة لتأخر الزواج ويذكر أن
في المقبل على الزواج
فمن نافلة القول التأكيد على أن جميع
زمننا هذا هناك سبب رئيس أقوى من هذه
تلك املشكالت تعوق الشباب عن حتقيق
األسباب وهو اخلوف من الطالق . ،فقد أصبح
االستقرار الذي ينشده .ومن وجهة نظري فإ ّن
التوافق الفكري املسبب لعملية االستقرار هو
وسائل اإلعالم في السعودية تواصل يوميا ً
الظروف غير
مايشغل فكر كل شاب وفتاة والذي بسببه
طرق هذه املوضوعات عبر مختلف الفنون
تصبح كلمة الطالق غير موجودة في قاموس
الصحفية املعروفة كاملقال والتحقيق
مشجعة على
حياتهم الزوجية  ,ويضيف أن اإلعالم له دور
الصحفي واحلوار والكاريكاتير وغيرها من
فعال بشكل كبير جدا في طرح هذه الظاهرة
للمجتمع وان دور املؤسسات االجتماعية اإلقبال على الزواج أساليب املعاجلة الصحفية إليجاد وعي بني
جميع األطراف التي ميكن أن تعوق مسيرة
واجلهات التطوعية دور ايجابي ولكن الميكن
النمو الطبيعي ألي شاب وهذا من واجبها.
االعتماد عليه بشكل كلي فهو يؤدي نسبة كبيرة الى
توعية فكر الشباب ولكن في نفس الوقت حتتاج ملساعدات ويضيف الشيخ ( د.طارق السويدان) :أ ّن على الوزارة أن تفعل
من جهات أخرى حتى يصل الشاب إلى مرحلة (أنا مستعد شيئا ً ويقول :من أبرز األسباب التي أدت إلى تأخر الزواج
للزواج) .ويؤكد الشاب  /حسان مال  -أعزب ان االمتناع عن البطالة وغالء املهور وعدم توفر السكن ،والشك بأن هذه
الزواج يعود الى عدم الرغبة في حتمل ديون إضافية وارتفاع املشكلة اجتماعية بالدرجة األولى وأول ما تتجه األنظار إلى
أسعار املعيشة وعدم توفر منزل  ،وكثرة حاالت الطالق وزارة الشؤون االجتماعية ،وما يتبع لها وما تشرف عليه من
تعتبر سببا ً رئيسا ً في التخوف من فكرة الزواج وكلها من مؤسسات و جمعيات خيرية ونحوها ،والشك بأن لها دورا ً
أسباب عزوف الشباب عن الزواج  ,وال يؤيد فكرة اقامة منتظراً ،فعلى الوزارة أن تكرس اجلهود في دراسة هذه املشكلة
االعراس اجلماعية كأنها صدقة أو تبرع  ,ويضيف ان لإلعالم وغيرها من قضايا اجملتمع ،وأن توجد لها حلوال ً ليس على الورق
دورا ً كبيرا ً في هذه القضية حيث كثر الكالم عنها دون أي والتوصيات فقط بل على أرض الواقع إنفاذا لتطلّعات خادم
وحمل الوزراء
جدوى والنفع .وأكد الشاب تركي الغامدي  -أعزب  -28عاما ً احلرمني الشريفني الذي لم يترك عذرا ً ألحد
ّ
 على أن ظروف الشباب ال تساعد على الزواج ،حيث إنه بعد املسؤولية التامة في خدمة املواطن وإيجاد احللول لكافةأن يتخرج من اجلامعة ،تأتي مرحلة انتظار الوظيفة ،والتي مشكالته .وهناك أيضا ً برنامج تقدمي املساعدات املتنوعة
قد ال تأتي ،فيضطر إلى البحث عن وظيفة في قطاع خاص ضمن برامج اجلمعيات اخليرية ،ويشمل ذلك تقدمي أنواع
براتب ال يتجاوز  3000ريال ،متسائال ً عن كيفية توفير مصارف املساعدات النقدية والعينية والطارئة واملوسمية ومساعدة
البيت والزوجة واألطفال ،مشيرا ً إلى أنه جعل الزواج في آخر املرضى واملعسرين وراغبي الزواج وأسر السجناء واملعوقني
اهتماماته في ظل الغالء .وتضيف (أالء شامي):اعتقد أن من وغير ذلك  ..هذا باإلضافة إلى املشاريع األخرى..

مراكز بحثية
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مركز التميز ألبحاث التغري املناخي ..
متيز حملي وإقليمي وتطلع نحو الريادة العاملية
التغيراتاملناخية.
سبق وأن دشن معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب (حفظه
اهلل) مركز التميز ألبحاث التغير املناخي بتاريخ
1430/11/28هـ املوافق 2009/11/16م .حيث
يهتم املركز بعمل دراسات عن التغير املناخي
وتقييم تأثيراته سواء على املستوى احمللى
واإلقليمي والعاملي .وقد تبنت اجلامعة إنشاء
هذا املركز لتفردها بتخصصات فريدة عن غيرها
من اجلامعات السعودية واحتوائها على قدرات
معرفية عريضة من كليات وأقسام علمية
ومراكز بحثية متميزة وقاعدة بيانات من أعضاء
هيئة التدريس من ذوي اخلبرة .وتسعى اجلامعة
بإنشاء هذا املركز لتحقيق رؤية خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه
اهلل ورعاه في الريادة العاملية لدراسات التغير
املناخي وفي اجتاه مسايرة ودعم الدراسات
العاملية في هذا اجملال ،وملا له من أهمية على
املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي .إن ما ميهد
إلى جناح هذا املركز وحتقيق األهداف املرجوة
منه  -بإذن اهلل تعالى  -هو متيز جامعة امللك
عبد العزيز خاصة بوجود قسم األرصاد كأحد
أقسام كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق

اجلافة .والذي يضم كوكبة من العلماء السعودية وابتكار احللول مبا يلبى حاجة اجملتمع
والباحثني ذوي اخلبرات العلمية املتميزة ،إضافة و صانعي القرار.
لتوفر اإلمكانات التقنية الالزمة مما يجعل املركز
(بإذن اهلل تعالى) مؤهال ً ملواكبة التطور العاملي
 -1بناء قاعدة بيانات مناخية.
املتسارع (جدا) في علوم التغير املناخي ومناذج
 -2تشغيل و تطوير مناذج التغير املناخي
التوقعات العددية للطقس واملناخ.
اإلقليمية و العاملية.
 -3دراسة التغير املناخي املستقبلي و
الرؤية  :حتقيق التميز في أبحاث التغيرات انعكاساته على البيئة و مصادر املياه و الزراعة.
املناخيةمحليا ًوإقليميا ً.
 -4إصدار التوقعات املناخية الفصلية و
الرسالة :دراسة التغيرات املناخية السنوية و العقدية.
وانعكاساتها احملتملة على اململكة العربية
 -5تقدمي االستشارات العلمية في مجال

 -1تقييم إسقاطات مناذج التغير املناخي
اخملتلفة على اململكة العربية السعودية.
 -2استخدام أساليب التنبؤ املناخي قصير
وطويل املدى.
 -3إنشاء قاعدة بيانات مناخية على
مستوى اململكة العربية السعودية.
 -4إجراء أبحاث التغير املناخي للقرن احلادي
والعشرين باستخدام النماذج املناخية العاملية
واإلقليميةاحلديثة.
 -5تقييم تأثيرات التغيرات املناخية
املستقبلية على اململكة العربية السعودية.
 -6تقييم الظواهر املناخية احلادة الناجتة
من التغيرات املناخية املستقبلية.
 -7إنشاء وتطوير البحوث املتعلقة مبصادر
املياه وإدارتها املرتبطة بالتغيرات املناخية.
 -8تقدمي االستشارات للجهات احلكومية
وغير احلكومية ذات العالقة.
 -9تقدمي املعلومات اخلاصة بالتغيرات
املناخية للجمهور و اجلهات العلمية عن طريق
شبكة االنترنت.
 -10املساهمة في تطوير البحث العلمي
الدولي في مجال التغير املناخي.

برعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب
تنظم اجلامعة

امللتقى العلمي اخلامس
للطالب والطالبات

وذلك يوم الثالثاء  7صفر  ١٤٣٥هـ
الساعة  9صباحا ً
مبركز امللك فيصل للمؤمترات
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معايل مدير اجلامعة يهنئ الدكتور السريحي
بحصوله على جائزة التميز من جامعة وسكنسن
هنأ معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب األستاذ الدكتور حسن
السريحي عضو هيئة التدريس
بقسم املعلومات بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية وذلك مبناسبة
حصوله على جائزة التميز
Distinguished
«Achievements
 »Awardمن جامعة وكسنسن
األمريكية والتي تأتي تقديرا ً جلهوده
املتميزة في مجال تخصصه.
وثمن معالي مدير اجلامعة هذا
اإلجناز خالل استقباله للدكتور
السريحي في مكتبه بحضور

عميد كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية األستاذ الدكتور أسامة
جستنية ،ورئيس قسم علم
املعلومات األستاذ الدكتور محمد
جعفر عارف.
يذكر أن الدكتور حسن
السريحي حاصل على درجة
الدكتوراة في علم املكتبات
واملعلومات من جامعة إنديانا
األمريكية عام 1993م ،واملاجستير
من جامعة وكسنسن ،وهو أول
سعودي يحصل على هذه اجلائزة
التي متنح تقديرا ً جلهود خريجي
جامعة وكسنسن.

وفد أمريكي من مركز «إم دي أندرسون» بجامعة تكساس
يناقش إنشاء مركز بحثي يف جمال السرطان باجلامعة
زار وفد من مركز «إم دي أندرسون»
للسرطان التابع جلامعة تكساس اجلامعة
حيث اجتمع معالي مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ،ووكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد.
وتكون الوفد األمريكي من نائبة رئيس املركز
السيدة إميي_ ومدير األعمال الدولية السيد
مايكل براون،و الدكتور فؤاد بيضون منسقا ً
للقاء.
وتأتي الزيارة لبحث اإلجراءات اخلاصة
بإنشاء مركز بحثي في مجال السرطان،
ويعتبر مركز «إم دي أندرسون» األول على
مستوى العالم في مجال السرطان.
وشملت الزيارة كلية الطب حيث
اجتمع الوفد بعميد الكلية األستاذ
الدكتور محمود بن شاهني األحول واطلع

على اإلمكانات العلمية والبنية التحتية
املتطورة التي تتوافر بالكلية،
وقد أوضح عميد كلية الطب أن الزيارة
العديد من األمور املدرجة في
ناقشت
جدول األعمال التي تتعلق بإنشاء مركز
بحثي خدمي في مجال السرطان في
اجلامعة ،
و التباحث في كيفية البدء وتفعيل
التعاون املشترك إلنشاء مركز على مستوى
عال ،كما مت االطالع على أهم التوصيات
التي مت إقرارها للتحضير لهذه الزيارة ،الفتا ً
إلى أن املركز يسعى خلدمة اجملتمع.
و أكد عميد كلية الطب على أهمية
دور اللجنة التأسيسية في التعاون
واجلهود املبذولة بني الطرفني إلنشاء هذا
املركز  ،الذي سيكون مركزا ً للبحث في
مجال السرطان ،

مشيرا إلى أن االجتماع ناقش العرض
املرئي املتعلق بالقرار اإلداري للجنة من قبل
معالي مدير اجلامعة والذي تضمن أسماء
فريق العمل واملهام املطلوبة من اللجنة
والتي شملت عشر مهام ،باإلضافة إلى
االطالع على بيانات بعض مراكز أبحاث
السرطان في الواليات املتحدة األمريكية
وغيرها من املراكز العاملية في أوروبا واليابان
وكوريا.
وأوصى اجملتمعون بأهمية إجناز املشروع
في أقرب وقت ممكن حلاجة اجملتمع السعودي
وبخاصة في منطقة مكة املكرمة واملناطق
احمليطة بها  ،وضرورة عقد ورش عمل
لإلجابة على العديد من النقاط املطروحة
واخلاصة بإجناز هذا املشروع الكبير الذي
سوف يكون له فائدة كبيرة في احلد من
أمراض السرطان.

طبيب مبتعث من اجلامعة يحصل
على امليدالية الذهبية من حاكم كندا العام

حصل الدكتور محمد عبده اخملالفي الطبيب
املبتعث من قسم األمراض الباطنية وأمراض املخ
واألعصاب بكلية الطب باجلامعة على امليدالية
الذهبية التي مينحها حاكم كندا العام
للمتفوقني أكادميياً ،وحتمل اجلائزة اسم
«.»Governor General›s Gold Medal Award
وتعد اجلائزة أحد أرفع اجلوائز التي متنح لطالب
وطالبات الدراسات العليا في اجلامعات الكندية،

نظير جهودهم العلمية والبحثية وأدائهم
األكادميي في اجملال الطبي .يذكر أن الدكتور محمد
اخملالفي يحضر الدكتوراه في جراحة املخ واألعصاب
في كندا ،وقد سبق للجامعة أن رشحته كأفضل
مبتعث للعام 1433-1432هـ ومنح جائزة التميز في
البحث العلمي ومت تكرميه في حفل جوائز التميز
البحثي بتاريخ 1434 / 4 / 20هـ.
ويضاف هذا اإلجناز لسجل الطالب احلافل

كلية االتصال
واإلعالم تنظم دورة
يف فن اإللقاء
نظمت كلية االتصال واإلعالم
باجلامعة دورة في فن اإللقاء شارك فيها
 14طالب من طالب الكليات من قسم
العالقات العامة ،وكانت الدورة من تقدمي
اإلعالمي وعضو هيئة التدريس باجلامعة
الدكتور حسني جنار ،واستمرت على مدى
يومني .كما شارك في الدورة الدكتور
أمنار بن حامد مطاوع .ومت التركيز في
الدورة على أسس فن اإللقاء والتركيز
على مخارج احلروف ،وتهدف الدورة
إلى متكني طالب العالقات العامة من
األسس العلمية التي تساعدهم على
أداء دورهم الفعال في اجملتمع باستخدام
فنون اإللقاء والتعامل مع اآلخرين.

باإلجنازات ،حيث سبق أن حصل على جائزة امللحق
الثقافي السنوية للتفوق العلمي من املكتب
الثقافي السعودي في كندا ،كما حصل على جائزة
معهد هوتشكس ألمراض املخ من جامعة كاجلري
بكندا عام 2009م ،كما حصل عام 2010م على
جائزة الباحث العلمي ملساهمته في البحث العلمي
والطب املبني على البراهني وبرنامج أمراض املخ
واألعصاب بجامعة كاجلري بكندا.
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اختتام برنامج إعداد املبتعثني مبشاركة أكرث من  170مبتعثًا ومبتعثة
اختتمت اجلامعة برنامجها اإلعدادي إلبثعات ( )170من
منسوبيها لدراسة املاجستير والدكتوراة متثل الطالبات
الغالبية العظمى من مقاعد االبتعاث بـ ( )110مقاعد ،فيما
خصص للطالب ( )60مقعدا ،ورعى سعادة وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي ،األستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاهد ختام فعاليات برنامج اإلعداد الذي أقيم على
مدى  3أيام وأختتم يوم «الثالثاء» ،بـ 10دورات تأهيلية ألساتذة
وخبراء في األنظمة والبرامج اخلاصة باالبتعاث ،إضافة إلى
توجيههم بطرق التعايش مع البلدان املزمع ابتعاثهم ليها .
وقدم الدكتور زاهد شهادات حضور البرنامج وأكد على حرص
اجلامعة على زيادة أعداد املبتعثني للدراسة في الدول املتقدمة
علميا ً وتقنيا ً  ،وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم
في بالد الدراسة  ،عن طريق برامج تأهيلية تقيمها اجلامعة
 .وأشاد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

باجلهود التي أسهمت في اإلعداد والتنظيم واإلشراف على
برنامج التهيئة واجلهود امللموسة في اختيار وتنظيم محاور
البرنامج واحملاضرات التي تصب في صالح املرشحني لالبتعاث،
والتي هيأت لهم اجلو املناسب لالستفادة من خبرة احملاضرين
وإرشاداتهم ونصائحهم ،والتعرف على التفاصيل الدقيقة
لألنظمة األكادميية والقانونية للبالد املقرر ابتعاثهم إليها .من
جانبه ،أهاب مدير مركز تطوير التعليم اجلامعي ،الدكتور أحمد
الكناني باملبتعثني واملبتعثات باستثمار الفرصة السانحة لهم
،واالستفادة من اإلمكانيات العلمية والتقنية ونقلها للجامعة
لتصب في مصلحة التعليم العالي في اململكة .اجلدير بالذكر
أن برنامج اإلعداد لالبتعاث ركز على أهمية تعريف املبتعث
بأنظمة وإجراءات االبتعاث ،وعرض جتارب االبتعاث  ،وأهمية
التواصل احلضاري ،والصدمة الثقافية للطلبة املبتعثني ،و
آليات احلصول على القبول في اجلامعات .

تعاون مشرتك بني مركز تطوير التعليم اجلامعي وعمادة التعلم اإللكرتوين
والتعليم عن بعد على نظام إدارة التعلم اإللكرتوين اجلديد (بالك بورد)

سيتم قريبا ً تعاون مشترك
بني مركز تطوير التعليم اجلامعي
و عمادة التعلم االلكتروني
والتعليم عن بُعد لتدريب أعضاء
هيئة التدريس على نظام إدارة
التعلم اإللكتروني اجلديد بالك بورد
حيث يتيح نظام بالك
(.)Blackboard
ُ
بورد خمسة أنظمة وحلوال ً رئسية
مترابطة مع بعضها البعض لكي
يجعل التعليم اكثر فعالية.
بالك بورد ليرن هوه نظام إلدارة
التعلم اإللكتروني حيث يوفر
لعضو هيئة التدريس إمكانية إدارة
التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة
كفاءة العملية التعليمية ومعرفة
تطور الطالب ومستواه التحصيلي
في املقرر بكل سهوله .كما يتيح
للطالب أمكانية التواصل مع املقرر
الدراسي خارج قاعات احملاضرات في
أي مكان وفي أي وقت وذلك من خالل
وجود أدوات متنوعة تسهل اإلطالع

لوح الكتابة التفاعلي ،وخواص
املشاركة في تطبيقات سطح
املكتب ،والوسائط ،والغرف اجلانبية،
وتسجيل احملاضرات أو الدورات.

على محتوى املادة العلمية للمقرر
والتفاعل معها بطرق ميسره.
كما يمُ كن الطالب من التواصل
مع أستاذ املقرر وبقية الطلبة
املسجلني في نفس املقرر بوسائل
إلكترونية متنوعةبإالضافة الى
معرفة مواعيد الواجبات ومن عرض
األعمال الفصلية واالمتحانات
والنتائج أوال ً بأول.

الفصول
نظام
هو
االفتراضية() Virtual classroom
ُحيث يوفر خدمة وتقنيات الفصول
االفتراضية التي تتيح إمكانية
اإلتصال واملشاركة ألكبر عدد من
الطالب واملعلمني عن بعد .كما
مينح الدعم الالزم الذي حتتاجه بيئة
الفصل االفتراضي من خالل توفير

القرارات التي حتسن من األداء من
خالل حتويل البيانات إلى معلومات
قابلة للتنفيذ .حيث يتيح بالك بورد
انالتكس ()Blackboard Analytics
القدرة على تخزين البيانات ،وإعداد
التقاريربشكل مفصل لكل
عملية يتم تنفيذها في النظام ،مما
سيساهم في مراقبة اداء الطلالب
واجملموعات  ،كما سيساهم في
حتليل وتوفير مناذج بيانات قوية ،
تشمل اإلعدادات وغيرها من األدوات
التي ميكن تنفيذها والتعامل معها
في أسابيع وليس في سنوات .

يعتبرموبايل البالك بورد من
ضمن أجنح األساليب الفعالة إلثراء
عملية التدريس والتعليم وذلك
لكل فرد فى املدينة اجلامعية وفى
اى مكان يوجد فيه وبصورة فورية
وميكن وضع املزيد من القدرات
والفرص فى ايدى الطلبة والكليات.
حيث يوجد فرصا ً يتيح فرص كبيرة
للطالب في أن يتواصلوا مع املقرر
بالك بورد كونكت يتيح
الدراسي خارج قاعة احملاضرات في
أي مكان وفي أي وقت وذلك من خالل أمكانية ارسال تنبيهات و اشعارات
استخدام الهواتف الذكية واآليباد ( تستهدف اآلالف من املستفيدين
 Android ,BlackBerry®, and iPhoneمن الطالب وأعضاء هيئة التدريس
في غضون دقائق وذلك باستخدام
.)OS
الرسائل الصوتية ،البريد اإللكتروني،
تساعد خدمة بالك بورد الرسائل النصية ،الشبكات
انالتكس في إتخاذ العديد من االجتماعية اخملتلفة  ،وغيرها.

متابعات

الجامعة
أخبار

الطالب اجلامعي  ..حقوق وواجبات
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دأبت جامعة امللك عبد العزيز منذ نشأتها على إشراك الطالب في صناعة
القرار ،وضمنت له حقوقه كطالب له حقوق وعليه واجبات ،وألزمته
بواجباته جتاه الكيان الذي وضع ألجله ،ومنحت اجلامعة الطالب حقوقه
كاملة سواء في اجملال األكادميي أو غير األكادميي ،فهو شريك في العملية
التعليمية بإيجابياتها وسلبياتها ،فكما هو مسؤول عن أداء واجباته
فإن اجلامعة بدورها مسؤولة عن توفير حقوقه ومنحه كل ما ميكنه من
التحصيل العلمي املتميز .وفيما يلي نسلط الضوء على حقوق وواجبات
الطالب اجلامعي في اجملالني األكادميي وغير األكادميي:

• توفير البيئة الدراسية واملناخ العلمي املناسب
له للحصول على تعلم ذي جودة عالية مبا يتماشى
مع رسالة اجلامعة.
• تسهيل احلصول على كامل حقوقه داخل
اجلامعة من قبل اجلهات اإلدارية أو األكادميية وفقا ً
ألنظمة ولوائح اجلامعة.
• احملافظة على سرية املعلومات واخلصوصية
التامة في كل ما يتعلق به وعدم اإلطالع أو استخدام
املعلومات الشخصية ،السجل األكادميي ،امللف
الشخصي وكشف الدرجات اخلاص به إال للمصرح
لهم فقط.
• إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره
عند وقوع أي مخالفات وإخطاره كتابيا ً مبا مت اتخاذه من
قرارات بحقه مع إعطائه حق النقد في أي قرار يتعارض
مع مصلحته األكادميية وفقا ً ألنظمة ولوائح اجلامعة.
• حرية التعبير عن الرأي واملناقشة في األمور
التعليمية والتربوية التي تخصه على أن يكون ذلك
في حدود السلوكيات الالئقة ووفقا ً ألنظمة ولوائح
اجلامعة.
• التظلم لدى اجلهة املعنية في حالة عدم
احلصول على حقوقه املذكورة في ميثاق الطالب.
• التزام أعضاء هيئة التدريس باجلامعة مبواعيد
وأوقات احملاضرات والساعات املكتبية وفترات الراحة بني
احملاضرات وعدم إلغاء احملاضرات أو تغيير أوقاتها إال في
حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء
محاضرات بديلة عن تلك التي مت إلغاؤها أو التغيب
عنها مبا ال يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته على
االستيعاب.
• تعريفه مبصادر احلصول على اللوائح واألنظمة
اجلامعية (موقع اجلامعة االلكتروني ،عمادة القبول
والتسجيل وعمادة شؤون الطالب وغيرها .)...
• حصوله على نسخة ورقية أو إلكترونية ()CD
من ميثاق حقوق وواجبات الطالب اجلامعي أو وضعها
على موقع اجلامعة اإللكتروني.
• االلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب
رغبته وفق ضوابط وشروط القبول والتسجيل التي
تقرها اجلامعة وحسب إمكانات اجلامعة.
• احلصول على البطاقة اجلامعية التي تثبت
شخصيته داخل وخارج اجلامعة.
• إشعاره وإحاطته بوجود يوم إرشادي للتعريف
بكليات اجلامعة وأقسامها ومعرفة ما يناسبه منها
لاللتحاق بها بعد توفر شروط القبول في الطالب
(اجلهة املسؤولة :عمادة القبول والتسجيل).
تقدمي اإلرشاد والتوجيه له وذلك بتوزيع
•
مطبوعات عن أنظمة ولوائح اجلامعة وكتيبات
إرشادية وتعريفية عن الكلية والقسم العلمي الذي
ينتمي إليه واخلطط الدراسية واخلدمات الطالبية
األخرى وتوفيرها على صورة إلكترونية ( )CDووضعها
على املوقع اإللكتروني للجامعة (اجلهة املسؤولة:
عمادة شؤون الطالب ،عمادة القبول والتسجيل).
اإلطالع على اجلداول الدراسية قبل بدء
•
الدراسة إلمتام إجراءات تسجيل املقررات التي يتيحها

له النظام حسب قواعد وشروط عمادة القبول
والتسجيل باجلامعة.
• حذف أو إضافة أي مقرر أو حذف الفصل
الدراسي بأكمله وفقا للتقومي اجلامعي الصادر من
عمادة القبول والتسجيل .احلصول على مخطط
املقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل على
(معلومات عن أستاذ  /أساتذة ،املقرر الدراسي ،أهداف
املقرر ومخرجاته التعليمية ،اجلدول الزمني لتنفيذ
املقرر ،أساليب وطرق تقييم الطالب خالل الفصل
الدراسي [اختبارات ،األنشطة التي تتعلق باملادة،
تطبيقات عملية على املادة] ،توزيع املهارات الواجب
اكتسابها ،املراجع ،مصادر املعرفة والتعلم املتعلقة
باملقرر).
• التحويل من كلية إلى أخرى داخل اجلامعة
أو من قسم علمي إلى آخر أو حتويل نظام الدراسة
من انتساب إلى انتظام أو تعليم عن بعد والعكس
حسب اللوائح واألنظمة اخلاصة بالتحويل وحسب
اإلمكانيات املتاحة داخل الكلية.
• احلصول على وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات
التخرج وفقا ً ألنظمة ولوائح اجلامعة خالل الفترة
الزمنية التي حتددها اجلامعة لتسليم الوثيقة.
• توفير فرص التواصل الدائم مع عضو هيئة
التدريس بالطرق اخملتلفة كالبريد اإللكتروني أو
الساعات املكتبية وغير ذلك.
املناقشة العلمية الفعالة وحرية طرح
•
األسئلة على عضو هيئة التدريس دون حرج أو تهيب
مع االلتزام بآداب النقاش وحسب ما تقتضيه اآلداب
العامة.
• ضمان سرية الشكوى املقدمة منه ضد
أستاذه ،الشعور باألمن احلسي ،بحيث ال يتعرض إلى
أخطار جسدية أو صحية ،واألمن املعنوي أو النفسي،
بحيث ال يشعر الطالب بأي تهديد معنوي مثل
التخويف من العقوبة أو التعرض لإلهانة أو السخرية
من قبل اجلهات األكادميية واإلدارية.
• اإلطالع على عالماته في املقرر الدراسي
ونتائج االختبارات الدورية والفصلية التي أداها بعد
االنتهاء من تصحيحها وكذا مراجعة إجاباته في
االختبار النهائي واإلطالع على ورقة اإلجابة إذا اقتضت
احلاجة وفقا ً لألنظمة واللوائح املعتمدة باجلامعة.
• إحاطته مبا يصدر في حقه من إنذار ولفت نظر
أو حرمان من دخول االختبار النهائي وإحاطته بسبب
حرمانه وذلك قبل موعد االختبار النهائي بوقت كاف.
أن تكون أسئلة االختبارات ضمن إطار
•

املنهج الدراسي ومحتوياته وأن يراعى التوزيع املتوازن
واملنطقي للدرجات ضمن هذا اإلطار .معرفة اإلجابة
النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية.
• استرداد جميع واجباته التي سلمها خالل
الفصل الدراسي سواء كانت نسخة ورقية أو نسخة
إلكترونية أو غير ذلك.
• احلصول على مقابل مالي في حالة تكليفه
بالعمل بالساعات خالل سنوات الدراسة وخارج
واجباته باالتفاق مع اجلهة املكلفة وفقا ً ألنظمة
ولوائح اجلامعة.
• التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي
تقدمها اجلامعة وفقا ً للوائح واألنظمة.
• توفير الرعاية الصحية الكافية له وحسب
ما تنص عليه لوائح اجلامعة من توفير العالج في
املستشفيات واملراكز الصحية التابعة للجامعة.
• املشاركة في األنشطة املقامة في اجلامعة
حسب اإلمكانات املتاحة.
• االستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة مثل
(السكن اجلامعي ،املكتبة املركزية ،مركز االستشارات
للمساعدة النفسية واالجتماعية ،املالعب الرياضية،
األنشطة الطالبية والفعاليات التعليمية ،املطاعم،
مواقف السيارات وغيرها) وذلك وفقا ً للوائح واألنظمة
في اجلامعة وحسب اإلمكانات املتاحة.
• احلصول على احلوافز واملكافآت املادية اإلضافية
املقررة نظاما ً في حالة كونه طالبا ً متفوقا ً.
• احلصول على إعانات أو قروض مالية بعد
دراسة حالته املادية وثبوت حاجته لها وفقا ً ألنظمة
ولوائح اجلامعة.
• إتاحة الفرصة له حلضور الدورات التدريبية
والبرامج والرحالت واألنشطة واألعمال التطوعية مبا ال
يتعارض مع واجباته األكادميية.
• اختيار من ميثله من زمالئه الطلبة للمشاركة
في جلان الطالب االستشارية ملناقشة ما يخصه من
مواضيع.
احلصول على اخلدمة الالئقة واملناسبة
•
الحتياجاته وتعريفه بها في حالة كونه من ذوي
االحتياجات اخلاصة وذلك حسب اإلمكانات املتاحة.
• تقييم اخلدمات الطالبية املقدمة له من خالل
االستبانات التي تقدم له.
• توفير جهة محددة باجلامعة لرعاية حقوقه
ومتابعتها.

• تزويده باللوائح كاملة مبا في ذلك الالئحة
التأديبية والئحة العقوبات.
من واجب الطالب:
• التعرف واإلطالع على لوائح وأنظمة اجلامعة
وااللتزام بها.
• االلتزام مبعايير السلوك األكادميي املتميز.
حضور اليوم اإلرشادي للتعريف بكليات
•
اجلامعة وأقسامها العلمية.
• االنتظام في الدراسة وااللتزام بالواجبات
واملهام الدراسية املطلوبة منذ بدء الدراسة وعدم
التغيب إال بعذر مقبول وذلك وفقا ً لألحكام الواردة
باللوائح واألنظمة باجلامعة.
• التعامل باحترام مع أعضاء هيئة التدريس
والزمالء وجميع منسوبي قطاعات اجلامعة األكادميية
واإلدارية مع احترام خصوصية كل منهم.
• االلتزام بأنظمة ولوائح اجلامعة املتعلقة بأداء
االختبارات (عدم الغش أو احملاولة أو مساعدة زمالئه
على الغش منه أو من غيره).
• االلتزام بأخالقيات البحث العلمي واألمانة
املهنية لألبحاث التي يتم املشاركة فيها.
• االلتزام باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها
املسؤول أو املراقب في قاعة االختبارات أو املعامل وعدم
اإلخالل بالهدوء أثناء أداء االختبارات.
• عدم القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين
واألخالق ويؤثر على الوضع األكادميي واملهني
واملسؤوليات االجتماعية للطالب.
• االلتزام بتطبيق العقوبة املوقعة عليه في
حالة إخالله بلوائح وأنظمة اجلامعة.

• االلتزام بدخول مرافق اجلامعة أثناء الدوام
الرسمي بهدوء وسكينة واالمتناع عن التدخني فيها
وعدم إثارة القلق واإلزعاج أو التجمع غير املشروع أو
التجمع املشروع في غير األماكن اخملصصة لذلك.
• االلتزام بالسلوك والهيئة املناسبني لألعراف
اإلسالمية واجلامعية ،وعدم القيام بأية سلوكيات
مخلة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العامة املرعية
داخل اجلامعة.
• االلتزام بحمل البطاقة اجلامعية أثناء وجوده
داخل اجلامعة وتقدميها للموظفني أو أعضاء هيئة
التدريس عند طلبها وعند إنهاء أي معاملة للطالب
داخل اجلامعة.
• االلتزام باحملافظة على البطاقة اجلامعية
وعدم السماح للغير بانتحال شخصيته أو انتحال
شخصية الغير.
• املبادرة بطرح األفكار ومناقشتها مع اآلخرين
وعمل البحوث العلمية املناسبة في حالة تكليفه
بها.
• االلتزام بلوائح وأنظمة قطاعات اجلامعة
اخملتلفة (السكن اجلامعي ،األمن والسالمة ،اإلدارة
الطبية).

تقارير

الجامعة
أخبار
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نادر عباس – كلية
االتصال واإلعالم
تصوير :أحمد مسعود
وقوفا ً على التطوير الذي
يشهده السكن اجلامعي،
واملشكالت التي تواجه الطالب
والطالبات في السكن،
ومدى توفر الظروف املالئمة
واملريحة التي تساعدهم
على التحصيل الدراسي ،كان
ألخبار اجلامعة لقاء مع عدد من
الطالب ،حول مدى استجابة
اجلامعة الحتياجاتهم ،حيث
عبر الطالب عن شكرهم
وتقديرهم إلدارة اجلامعة على
ما أتاحته لهم من إمكانات
وتطوير واهتمام ملسوه مع
بداية العام اجلامعي احلالي،
وأكدوا توفر وسائل النقل
املريحة من السكن إلى
اجلامعة ،كما أجرت أخبار
اجلامعة لقاء مع عميد شؤون
الطالب الدكتور عبد املنعم
احلياني ،الذي أعرب عن عظم
املسؤولية امللقاة على عاتق
إدارة اجلامعة مؤكدا ً أن اجلامعة
لن تدخر جهدا ً في توفير
البيئة املالئمة ألبنائها الطالب
لتمكينهم من التحصيل
الدراسي ،وقد جرت اللقاءات
على النحو التالي:
في البداية كان اللقاء
األول مع الطالب إبراهيم
العجمي أكد ردا ً على سؤال
حول مدى مالءمة السكن
اجلامعي له كطالب من
خارج مدينة جدة ،أن اخلدمات
املوجودة كافية وهي مناسبة
حيث تتوافر البيئة املناسبة
والهدوء ،ولم تدخر إدارة
السكن اجلامعي اجلهد في
توفير كل متطلباتنا ،واألكثر

عميد شؤون الطالب  :لن ندخر جهدًا يف توفري
البيئة املالئمة ألبنائنا الطلبة
من ذلك أن السكن يضم
أماكن ملمارسة األنشطة
اخملتلفة الرياضية والترفيهية،
مؤكدا ً أن إشراف عمادة شؤون
الطالب على السكن متميز،
وتقام أنشطة رياضية وثقافية
بشكل أسبوعي ،ومنها الدور
الرياضي بالسكن اجلامعي،
ومت إتاحة الصالة الرياضية
لكافة طالب السكن ملمارسة
هواياتهم املفضلة ،ويضيف
الطالب إبراهيم العجمي أن
هذه اإلمكانات واألنشطة
مؤشر إيجابي يساعدنا على
الترفيه والترويح عن أنفسنا
خاصة في أيام نهاية األسبوع،
حيث نتخلص من الضغوط
الدراسية طيلة أيام األسبوع،
مقدما ً شكره إلدارة اجلامعة
واستجابتها
الهتمامها

ملطالب الطالب بتوفير
وإتاحة كافة اإلمكانيات التي
يحتاجون إليها.
وكان اللقاء الثاني مع
الطالب محمد حسن ،الذي
أكد على متيز السكن اجلامعي
بتوفير كافة ما يحتاج إليه
الطالب من وسائل ترفيه،
طيلة العام الدراسي ،وأبدى
إعجابه بتوافر أحواض
السباحة والرياضات اخملتلفة
والصالة الرياضية وملعب
كرة السلة والطائرة واليد،
ورفع الطالب محمد حسن
شكره إلدارة اجلامعة مطالبا ً
مبزيد من العناية بالنظافة
عبر زيادة أعداد عمال النظافة
في السكن ،رغم أن مستوى
النظافة احلالي ال بأس به.
وكان ألخبار اجلامعة لقاء

آخر مع الطالب صالح آل
شقيح ،الذي عبر بدوره عن
إعجابه بالتحول امللحوظ
في السكن اجلامعي ،مؤكدا ً
توافر البيئة املناسبة واآلمنة
التي تسهم في توفير الراحة
للطالب ،مشيرا ً إلى التجديد
والتحديث امللحوظني مع بدء
العام اجلامعي احلالي ،حيث
مت توسعة «السوبرماكت»،
وتوفيره كافة االحتياجات
الغذائية واملستلزمات من
مواد ومشروبات وغيرها،
كما لوحظ التطور امللحوظ
في الكفتريا وتنوع وجباتها
ومالءمة أسعارها ونظافتها،
ورفع الطالب آل شقيح شكره
للقائمني على السكن اجلامعي
مطالبا ً مبزيد من العناية وزيادة
عدد عمال النظافة خاصة في

الغرف السكنية وبني املباني.
من جانبه أوضح عميد
شؤون الطالب الدكتور عبد
املنعم احلياني أن خدمة
الطالب أولوية من األولويات
التي تأخذها اجلامعة بعني اجلد
واالهتمام ،مؤكدا ً أن العمادة
ترفع شعار «الطالب أوال ً»،
وهو ليس شعارا ً فقط لكن
ينال ما يتطلب من العمل
واجلد لتحقيق أهداف اجلامعة،
وتوفير البيئة املالئمة ألبنائنا
الطالب التي تساعدهم على
التحصيل العلمي ،وأضاف
أن اهلل سبحانه وتعالى
شرفنا بخدمة الطالب
والطالبات الذين هم عماد
اجلامعة ومن أجلهم وجدت
هذه التجهيزات والكليات
واملرافق اخملتلفة ،مؤكدا ً أن

ذلك يشعرنا بالفخر وعظم
املسؤولية امللقاة على
أكتافنا لتقدمي كل جهد في
خدمة أبنائنا الطلبه ،وردا ً
على مطالب الطالب بتوفير
أعداد عمال النظافة ،أجاب
أن اجلامعة تتابع باهتمام بالغ
أعمال النظافة ،وأن مطالب
الطالب ستؤخذ بعني االعتبار
ملزيد من االهتمام بنظافة
مبنى السكن الطالبي،
والعناية بكافة املرافق به،
مؤكدا ً أن السكن اجلامعي
يحظى باهتمام ومتابعة
دائمة من إدارة اجلامعة التي
لن تدخر جهدا ً في توفير
كل ما ميكنه أن يصب في
مصلحة أبنائنا الطالب
وحتصيلهم العلمي وحتقيق
أهداف جامعتنا األبية.

إعالن

الجامعة
أخبار
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بريق االعماق
كل إنسان يحتاج إلى هواية يستعني
بها على وحدته وهمومه ويتشاغل بها عن
مسؤولياته وأحزانه  ،ويفرغ فيها شحنة التوتر
والقلق التي تتجمع في أعماقه وفي استطاعة
كل إنسان أن ميارس في حياته اخلاصة بعض
الهوايات اخملتلفة أو األفعال التي تغسل
األحزان وجتدد احليوية وتغرس البهجة في الروح
وتساعده على االبتهاج باحلياة.
إن الكتابة أو الرسم أو الرياضة أو القراءة
وغيرها لها فعل سحري في التخفيف عن
النفس دون أن ترتكب معصية ..فالهواية تأخذ
اإلنسان من ضجيج العالم إلى ركن جميل
يحيا فيه بذاته فتزيد قدرته على االستمتاع
باحلياة.
لكل منا ميول ورغبات وأحالم وهوايات

كنا نسعى لتحقيقها والوصول إليها ونحن
صغار فمن الطبع من كان يعشق الكرة ال
يفكر بالهندسة ومنه من يحب الرسم ال يرى
احملاماةولكن عندما نكبر ونرى الواقع احلقيقي
أمامنا نعرف أن ما كنا نحلم به هو مجرد حلم
وأن اإلنسان الذي يحب شيئا ً يجب أن يبدع
به وبطبيعة احلال معظمنا يدخل للجامعة
بتخصصات ال تعجبه قد تختلف األسباب من
شخص آلخرو لكن النتيجة واحدة انتاج جيل
تعيس ال يحب ما يعمل لذا لن ينجح .
لتكون سعيدا عليك أن تكون ناجحا ً وإذا
أردت أن تكون ناجحا ً عليك أن تبدع بعمل .وإذا
أردنا العيش بسعادة علينا أن نختار ما نحب أو
على األقل شيئا ً ال نكرهه...
املوهبة حتمل معنى امتالك الفرد مليزة في

«تشويه الصورة»

*رنيم إحسان
تنكر

الوقت كالسيف

مثلت اجلوانب األخالقية والقانونية الستخدام الصورة
الصحفية جانبا ً مهما ً للخوض فيها  ،وذلك ألهمية الصورة
واألدوار العديدة التي أصبحت تؤديها بفاعلية في اجملال
الصحفي ،إضافة إلى دورها املهم في ساحة احلدث حيث
التضليل واملصداقية.
ويأتي في مقدمة القضايا األخالقية املثارة مصداقية
الصورة الصحفية  ،فاملصداقية متثل دورا ً مهما ً في عالقة
اإلعالم والتأثير بالرأي العام  ،ومن هنا فقد ظهرت على
الساحة قضية مهمة وهي فقدان الصحافة مصداقيتها ،
وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على تصديق اجلمهور
وثقته بالصحافة.
 .قدميا ً كان هناك مقولة صحفية شائعة أن « الكاميرا ال
تكذب أبدا ً « صفة املصداقية بالنسبة للصورة كانت ثابتة
وغير قابلة للجدال ألنها تصور احلقيقة كما هي وتعرضها
بتفاصيلها وأحداثها اجملمدة الواقعية ملوضوع ما ،أما اليوم
أصبح موضوع املصداقية وكذب الصورة  ،وتغيير احلقيقة
أمرا ً واردا ً وله عدة طرق و أشكال .إن واقع قضية املصداقية
للصورة الصحفية قد اهتز اليوم أمام التكنولوجيا واملعاجلة
الرقمية التي أساءت توظيفها وتغيير معاملها  ،مما دفع الكثير
من املؤسسات الصحفية إلعادة الثقة بتوثيق الصور باسم
أصحابها.
على الرغم من اإلمكانيات التي قدمتها تكنولوجيا
املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية من حتسني وارتقاء
وجودة وسعة إلمكانيات فائقة للتخزين واالسترجاع  ،إال أنها
أثارت جدال ً واسعا ً حول قضية أخالقية وقانونية فيما يتعلق
بامللكية الفكرية للصور الصحفية وحقوق النشر  ،حيث
أصبح من السهل النسخ واالستخدام دون الرجوع إلى املصدر
 ،وزاد األمر صعوبة ما أتاحته املعاجلة الرقمية من إمكانية
التعديل واإلضافة لألصل.
لعل معظم اتفاقيات نقل الصور تنص على تذييل أي
صورة تنشر باسم صاحبها ومعلوماته ألي مكان يتم إرسال
أو وضع الصورة فيه  ،كاملكتبات مثال ً  ،إضافة إلى مواقع نشر
وتداول الصور بشبكة املعلومات الدولية التي أتاحت للجميع
النسـخ والنقل  ،واملواقع االجتماعية أيضا يجب عليها
تذييل اسم صاحب الصورة في حال مت استخدامها لضمان
حفظ احلقوق.

مجال أو أكثر من مجاالت وتنمو املوهبة نتيجة
إسهام بعض العوامل احملفزة..
ال أدري من قائل هذه املقولة ..لكنها
صحيحة وتعني  ( :إذا لم تعرف إلى أي مرفأ
تتجه ...فكل الرياح ضارة)..لتحديد وجهتنا
في احلياة وتخصيص بعض الوقت للتعرف
على أنفسنا وحتديد أهدافنا  ،فاملواهب التي
نكتشفها قد ال تكون خارقة...لكنها ببساطة
متيزنا.
واكتشاف املواهب واملهارات قد يستغرق
ت ...و رمبا إذا بدأنا
وقتا ً طويال ً فعلينا أن نثق أنه آ ٍ
اآلن سيأتي اسرع مما نتوقع.
فلنبدأ رحلة البحث عن بريق االعماق.

*رهف محمد
بطيش

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك،
فهو أهم املوارد النادرة  ،مير وينتهي من نفسه ال
ميكن إيقافه و ال ميكن استرداده  ،ساعات كثيرة
متضي وال ندرك أين مضت  ,وندرك فقط أنها
مضت ولن تعود وأننا أضعنا دقائقها في العبث
واللهو و لم نستثمرها كما يجب و كما ينبغي
 ,والواقع أن أحسن سبيل للنجاح هو إستثمار
الوقت وأنا هنا ال أقصد أن يظل وقت املرء حكرا ً
على العمل والعمل والعمل فقط  ,فاإلنسان
بحاجة إلى الترفيه عن نفسه من حني آلخر .
علمتني احلياة أن أحسن استثمار للوقت
هو تنظيمه فكما يقولون التنظيم أساس
النجاح  ,والتنظيم يجعل كل األمور سهلة
ويساعدنا على العمل بهدوء وراحة  ,وفي
ذلك إتقان للعمل وجناح فيه و النجاح في
العمل يعني النجاح في احلياة ,وتنظيم الوقت
يقتضي ترتيب األوليات بشكل جيد فالبد من
إحترام أوقات الصالة بالدرجة األولى ثم القيام
بالعمل في وقته احملدد وبعد ذلك البأس من
الترويح على النفس  ,وال يغيب عن بالنا املقولة
الشهيرة « الوقت كالسيف ان لم تقطعه
قطعك « .
ومن أفكار إلستثمار الوقت املطالعة  ،فال
شك أن اإلنسان الناجح يجد في وقته اليومي
حيزا ً للقراءة  ,إذن فلنخصص على األقل 20
دقيقة يوميا ً للقراءة واملطالعة ,وال بد لإلنسان
أن يستثمر مواهبه وطاقاته في اإلبداع ,إذ
اإلنسان بحاجة ألن يعبر عن طموحاته وأفكاره
واستثماره لها سيفتح أمامه دون شك أبواب
النجاح على مصراعيها .
أخيرا ً ميكن القول بأن الوقت من االشياء
القيمة التي إذا ذهبت لن تعود  ,و هو يعد
اخلطوة االولى للنجاح  ,وأحسن وصية للراغبني
في النجاح هي :ال تضيعوا وقتكم وأحسنوا
إستثماره .

* في عبداجمليد

* كلية االتصال واالعالم

إسالمية
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من هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :تدبر القرآن
لقد أمرنا اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
بتدبر معاني القرآن ،فهو كالم اهلل الذي أنزله ليعمل به
ويكون منهاج حياة للناس ،ولذلك فقراءة القرآن طاعة
من أحب الطاعات إلى اهلل سبحانه وتعالى ،وعلى
املسلم أن يقرأ بتمعن وتدبر في املعاني وأن يعمل على
جمع الفكر لتدبره وتعقله ،وإجالة اخلاطر في أسراره
حكَمه.
و ِ
َ
َي
ل
إ
ه
ا
ن
ل
ز
ن
أ
اب
ت
ك
(
تعالى:
قال
ْ
ك ُم َبار َ ٌ
ك لِ َيدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
ْ
ِ
َ ٌ َ َ ُ ِ ْ َ
اب) [ص ،.]29:وقد نعى القرآن على
وَلِ َي َتذَكَّر َ أُولُو األَلْ َب ِ
أولئك الذين ال يتدبرون القرآن وال يستنبطون معانيه:
(أَفَال ي َ َت َدبَّرُو َن الْقُ رْآ َن وَلَوْ كَا َن ِمنْ ِعنْ ِد غَ ْي ِر اللهَّ ِ ل ََو َج ُدوا
ن الأْ َ ْم ِن أ َ ِو
فِيهِ ا ْ
م أ َ ْمر ٌ ِم َ
ختِالفا ً كَثِيرا ً * و َ ِإذَا َج َ
اء ُه ْ

ول و َ ِإلَى أُولِي األ َ ْم ِر
الخْ َوْ ِف أَذَاعُ وا بِهِ وَلَوْ رَدُّو ُه ِإلَى الر َّ ُس ِ
َض ُل
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ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ
م
[النساء .]83 ،82:وقال تعالى في آياته املشهودة( :وَكَ ْ
طشا ً َف َن َّق ُبوا
م بَ ْ
م أ َ َش ُّد ِمنْ ُه ْ
م ِمنْ قَر ْ ٍن ُه ْ
أ َ ْه َلك ْ َنا قَبْل َُه ْ
ك َل ِذكْرَى لمِ َنْ كَا َن
يص * ِإنَّ فِي ذَلِ َ
فِي ال ِْبالدِ َهلْ ِمنْ َم ِ
ح ٍ
الس ْم َع و َ ُه َو َش ِهيدٌ) [ق.]37 ،36:
ْب أَو ْ أَلْقَ ى َّ
َل ُه قَل ٌ
«الناس ثالثةٌ :رجلٌ
:اهلل
رحمه
–
القيم
ابن
قال
ُ
قلب له ،فهذا ليست اآلية
ميت ،فذلك الذي ال
قل ُبه
َ
ٌ
رجلٌ
حي مستع ٌّد،
قلب
له
الثاني:
حقه.
في
ذكرى
ٌّ
مستمع لآليات املتلُو ِة ،التي يخبر بها اهلل
لكنه غير
ٍ
عن اآليات املشهودة ،إما لعدم وُرُودها ،أو لوصولها إليه

وقلبه مشغول عنها بغيرها ،فهو غائب القلب ليس
حتص ُل له الذكرى ،مع استعداده
حاضرًا ،فهذا ً
أيضا ال ُ
رجلٌ
حي القلب مستع ٌّد ،تُليت
قلبه.والثالث:
ووجود
ُّ
عليه اآليات ،فأصغى بسمعه ،وألقى السمع ،وأحضر
يسمع ُه ،فهو شاه ُد
قلبه ،ولم يشغلْه بغير فهم ما
ُ
سم هو الذي ينتفع
السمع ،فهذا ِ
القلبُ ،ملقي َّ
الق ُ
باآليات املتلوَّة واملشهودة.
فاألول :مبنزلة األعمى الذي ال يُبصر.والثاني :مبنزلة
البصير الطَّ امح ببصره إلى غير جهة املنظور إليه،
فكالهما ال يراه.والثالث :مبنزلة البصير الذي قد حدَّق
ط من
توس ٍ
إلى جهة املنظور ،وأتبعه بصره ،وقابله على ُّ
والقرب ،فهذا هو الذي يراه.
ال ُبعد
ِ

حملات إسالمية  :آيات ومعجزات النبوة
كل نبي من األنبياء عليه السالم ،متيز بآيات ومعجزات
خص اهلل
خصها اهلل به ،ومن تلك املعجزات النبوية ما
ّ
به نبينا املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم،
ن
فقد « نطق احلجر ،وانقاد الشجر ،وس ّبح الطعام ،وح ّ
ومعجزات
آيات بينات كرمية
ٌ
اجلذع ،واشتكى اجلمل « ،كلّها ٌ
خصها اهلل سبحانه وتعالى لتشهد بصدق النبي – صلى
اهلل عليه وسلم – في دعوته ،وتبينّ حقيقة تأث ّر احليوان
واجلماد واإلنسان بالقرب منه عليه الصالة والسالم
واالستماع إليه ،في أخبار ثابت ٍة بالنصوص الصحيحة.
فمن اجلمادات التي أنطقها اهلل عز وجل لنبيه صلى
اهلل عليه وسلم الطعام ،وذلك في رحل ٍة سافر فيها النبي
– صلى اهلل عليه وسلم  -مع بعض أصحابه ،قال عبد

اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  « :كنا مع رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم  -في سفرّ ،
فقل املاء فقال  ( :اطلبوا
فضلة من ماء )  ،فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل ،فأدخل يده في
اإلناء ،فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع رسول اهلل  -صلى
اهلل عليه وسلم  ،-ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو
يؤكل «  .رواه البخاري .
وجاءت نصوص من السنة لتثبت تسليم احلجر
والشجر وغيرهما من اجلمادات على النبي – صلى اهلل
عليه وسلم – وفي حديث جابر بن سمرة رضي اهلل عنه
أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم – قال  ( :إني ألعرف
علي قبل أن أُبعث ،إني ألعرفه اآلن
حجرا ً مبكة ،كان يُسلِّم
ّ
) رواه مسلم .

جورية بنت احلارث

يف
رحاب
حياة
الصحابة

هي الصحابية اجلليلة جويرية بنت احلارث بن
أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك ابن جذمية،
وجذمية هو املصطلق من خزاعة ،زوجة النبي صلى
اهلل عليه وسلم  ،سباها رسول اهلل يوم املريسيع،
وهي غزوة بني املصطلق في سنة خمس من
الهجرة ،وقيل :في سنة ست ،ولم يختلفوا أنه
أصابها في تلك الغزوة ،وكانت قبله حتت مسافع
بن صفوان املصطلقي.
وقد كانت سيدة نساء قومها ،أبوها قائد بني
املصطلق الذين كانوا يجمعون للنبي صلى اهلل
عليه وسلم  :عاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهلل بن
أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حيان كل قد حدثني
ببعض حديث بني املصطلق قال :بلغ رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أن بني املصطلق يجمعون
له وقائدهم احلارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت
احلارث زوج النبي النبي صلى اهلل عليه وسلم،
فلما سمع بهم رسول اهلل خرج إليهم حتى
لقيهم على ماء لهم يقال له «املريسيع» من
ناحية قديد إلى الساحل ،فتزاحم الناس واقتتلوا
فهزم اهلل بني املصطلق ،وقتل احلارث بن أبي ضرار
أبو جويرية ،وقتل من قتل منهم ونفل اهلل رسوله
أبناءهم ونساءهم ،وكان رسول اهلل أصاب منهم
سبيا كثيرًا قسمه في املسلمني ،وكان فيما أصاب
ً
يومئذ من النساء جويرية بنت احلارث بن أبي ضرار
سيدة نساء قومها.

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:
وقعت جويرية بنت احلارث بن املصطلق في
سهم ثابت بن قيس بن شماس  -أو ابن عم
له  -فكاتبت على نفسها ،وكانت امرأة
مالحة تأخذها العني .قالت عائشة :فجاءت
تسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في
كتابتها ،فلما قامت على الباب ،فرأيتها
كرهت مكانها ،وعرفت أن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم سيرى منها مثل الذي
رأيت ،فقالت :يا رسول اهلل ،أنا جويرية بنت
احلارث ،وإمنا كان من أمري ما ال يخفى عليك،
وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن
شماس ،وإني كاتبت على نفسي ،فجئتك
أسألك في كتابتي .فقال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم« :فهل لك إلى ما هو خير
منه؟» قالت :وما هو يا رسول اهلل؟ قال:
«أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك»  .قالت:
قد فعلت .قالت :فتسامع  -تعني الناس
 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقد تزوج جويرية ،فأرسلوا ما في أيديهم
من السبي ،فأعتقوهم ،وقالوا :أصهار
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فما
رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها
منها ،أعتق في سببها مائة أهل بيت من
بني املصطلق( .أخرجه أبو داود).

القصص النبوي

في بلدة نينوي بالعراق كان قوم يعبدون
األصنام ويجعلونها ن ًّدا هلل وشريكًا له فأراد
اهلل أن يهديهم إلى عبادته والى طريقه
احلق فأرسل إليهم يونس عليه السالم
ليدعوهم إلى اإلميان وترك عبادة األصنام
التي ال تضر وال تنفع لكنهم رفضوا اإلميان
باهلل ومتسكوا بعبادة األصنام واستمروا
على كفرهم وضاللهم دون أن يؤمن منهم
أحد بل إنهم كذ َّبوا يونس ومتردوا عليه
واستهزأ به وسخروا منه فغضب يونس من
قومه ويئس من استجابتهم له فأوحى اهلل
إليه أن يخبر قومه بأن اهلل سوف يعذبهم
بسبب كفرهم فامتثل يونس ألمر ربه وبلغ
قومه ووعدهم بنزول العذاب والعقاب من
اهلل تعالى ثم خرج من بينهم وعلم القوم
أن يونس قد ترك القرية فتحققوا حينئذ
من أن العذاب سيأتيهم ال محالة وأن
يونس نبي ال يكذب فسارعوا وتابوا إلى اهلل
سبحانه ورجعوا إليه وندموا على ما فعلوه
مع نبيهم وبكى الرجال والنساء والبنون
والبنات خوفًا من العذاب الذي سيقع
عليهم فلما رأى اهلل سبحانه وتعالى
صدق توبتهم ورجوعهم إليه كشف
عنهم العذاب وأبعد عنهم العقاب بحوله
وقوته ورحمته فقال تعالى َ ( :فل َْوال كَان َ ْت
قَرْيَ ٌة آ َ َم َن ْت َف َنفَ َع َها ِإميَان ُ َها ِإال َّ قَ ْو َم يُون ُ َس لمَاَّ
َاب الخْ ِز ْ ِي فِي الحْ َ َيا ِة
آ َ َم ُنوا كَ َش ْف َنا َعنْ ُه ْم َعذ َ
ني ) وبعد خروج
ال ُّدن ْ َيا وَ َمتَّ ْع َن ُ
اه ْم ِإلَى ِح ٍ
يونس من قريته ذهب إلى شاطئ البحر
وركب سفينة وفي وسط البحر هاجت
األمواج واشتدت الرياح فمالت السفينة
وكادت تغرق وكانت السفينة محملة
بعضا منها
بالبضائع الثقيلة فألقى الناس ً
في البحر لتخفيف احلمولة ورغم ذلك لم
تهدأ السفينة بل ظلت مضطربة تتمايل
بهم ميي ًنا ويسارًا فتشاوروا فيما بينهم
على تخفيف احلمولة البشرية فاتفقوا
على عمل قرعة والذي تقع عليه يرمي
نفسه في البحر فوقعت القرعة على
نبي اهلل يونس لكن القوم رفضوا أن يرمي
يونس نفسه في البحر وأعيدت القرعة مرة
أخرى فوقعت على يونس فأعادوا مرة ثالثة
أيضا فقام يونس
فوقعت القرعة عليه ً
عليه السالم وألقى بنفسه في البحر وكان
في انتظاره حوت كبير أرسله اهلل له وأوحى
حلما أو
إليه أن يبتلع يونس دون أن يخدش له ً
عظما «.
يكسر له
ً

رسائل جامعية

الجامعة
أخبار
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الرسائل اجلامعية واألبحاث الــعلـمـيـة املنـشورة
هذه الصفحة مخصصة إلبراز إنتاج اجلامعة في البحث العلمي ،وتلقي الضوء على متيز باحثي اجلامعة في نشر أبحاثهم في اجملالت العلمية املصنفة
عامليا ً .كما تسلط الضوء على مستخلصات األبحاث العلمية املتميزة وأبرز الرسائل العلمية التي نوقشت في اجلامعة.

اضر ْ  ،اِ ْس ُتبْ ِدل َْت امل َ َوادِّ امل َ ْع َدن ِ ِّي ِة امل ُ ْس َت ْخ َد َم ِة فِي
َص ِرنَا احل َ ِ
في ع ْ
ث
مل
ا
يل
ب
س
َى
ل
ع
ت
ا
ار
ي
الس
و
ت
ا
ر
ائ
َال بمِ َ َواد َّ ُمرَكَ َب ْة َ .ه ِذ ِه
يع الطَّ ِ َ ِ
تَ ْ
َّ َّ َ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ
ص ِن ِ
َ
اه َما َعلَى َشك ِْل
امل َ َوادُّ املُرَك َّ َب ِة تَ َترَكَّب ِمنْ َمادَّتَينْ ِ أو ْ أكْثَر ْ  .تَكُو ُن ِإ ْح َد ُ
وم األَل َْي ُاف ب ِ َح ْم ِل الث ِّقَ ِل املُؤَث ِّ ِر
أَل َْي ٍ
اف واأل ُ ْخرَى َعلَى َشك ِْل ِغـرَاءْ  .تَقَ ُ
َ
اف و
َعلَى ِ
الغر َ َاء ب ِ َج ْم ِع األل َْي ِ
وم ِ
ني يَقُ ُ
القطْ َع ِة امل ُ َصن َّ َع ِة ِمنْ َها فِي ِح ِ
ِح َمايَتِ َها ِم َن املُؤَث ِّرَا ِت اخلَارِ ِج ِّي ِة ِمث ْلَ الر ُّ ُطوبَ ْة  .تَ َت َميَّز ْ امل َ َوادِّ املُرَك َّ َب ِة
الهائِ َل ِة ُمقَ ارَن َ ًة بِامل َ َعادِ ِن ذَا ِت نَف ِْس احل َ ْج ِم
الوز ْ ِن والقُّ وَّ ِة َ
ب ِ ِخ َّف ِة َ
َّ
ام ِص َن ِاع ِة الطَّ ائِرَا ِت
والشك ْل  .لِذَلِ َ
ك َجذَبَ ْت ب ِ َشك ٍْل كَ َبي ٍر ا ْهتِ َم َ
اس ُة ِإ ْجر َ َاء
لمِ َا تُ َشك ِّ ُل ُه ِمنْ َح ٍل اقْتِ َصادِ ٍي ُمذ ْ ِهلْ  .تَ َت َناوَلْ َه ِذ ِه الدِّر َ َ
ا ْختِ َبارَا ٍت َم ْع َم ِل ِّي ٍة لمِ َادَّتَينْ ِ ُمرَك َّ َب َتينْ ْ ُم ْخ َت ِل َف َتينْ ْ  :األُولَى ُم َصن َّ َعه ِمنْ
اف اجلوت
اف السيزال امل ُ َعزِّز ْ للبوليستر والث َّان ِ َي ْة ُم َصن َّ َعة ِمنْ أَل َْي ِ
أَل َْي ِ
يعيَّ ْة ق َ ِد ْ
امل ُ َعزِّز ْ للبوليستر كَذلكَ .ه ِذ ِه األَل َْي ُاف الطَّ ِب ِ
اس ُت ْخ ِر َج ْت ِمنْ
َصي َل ِة الن َّ َبا ِت الصباري  -و ِمن ن َ َبا ِت اجلوت –
ن َ َبا ِت السيزال – ِمنْ ف ِ
من فِ َئ ِة َّ
يع َها بِالتَّ َعاوُ ِن َم َع
ص ِن ُ
الش َج ِريَّا ِت َ . -ه ِذ ِه امل ُ َوادِّ املُرَك َّ َب ِة تمَ َّ تَ ْ
الشدِّ و تحَ َ ُّم ِل ِإ ْج َهادِ َّ
َجا ِم َع ِة قاملة في اجلَزَائر ْ  .ا ْختِ َبارَا ِت قُوَّ ِة َّ
الش ِّد
اف السيزال أَو ْ َض َح ْت بِأَن َّ َها قَادِرَةٌ َعلَى تحَ َ ُّم ِل قُوَّ ِة
لماد َّ ِة امل ُ َعزَّز َ ِة بِأَل َْي ِ
لِ َ
لُ
ْي
ل
م
47
َى
ل
إ
ص
ت
ى
م
ع
د
َش
ُظْ
ِ
اسكَالْ و تَ ْس َتطِي ُع تحَ َ ُّم ِل ِإ ْج َهادِ
ون بَ ْ
َ
ٍّ
ِ
َ
ُ ِ
ِ
َّ
َ
ك
ل
ذ
ك
و
ى.
م
الع
د
الش
ة
و
ق
ن
م
%55
ة
ب
س
ن
ل
ة
ر
و
د
ن
و
ْي
ل
م
ى
د
ع
ت
ي
د
َش ٍّ َ َ َ َّ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ
َ ِ َ
ِ ْ ُ َّ ِ
ِّ ُ ظْ َ
َ
ون
ا ْختِ َبارَا ِت املَاد َّ ِة امل ُ َعزَّز َ ِة بَأَل َْي ِ
اف اجلوت أو ْ َض َح ْت قُدْرَةَ تحَ َ ُّم ِل ِ 42مل ُْي ِ
اسكَالْ قُوَّ ِة َش ٍّد و ِإ ْج َهادٍ يَ َت َعدَّى ِمل ُْيو َن دَوْرَة لِ ِن ْس َب ِة ِ %65منْ قُوَّ ِة
بَ ْ
َ
ملحَ
َّ
العظْ َمى ل ََها  .كَ َما أو ْ َض َح ِ
الشدِّ ُ
ت ا ْختِ َبارَا ِت اإل ْج َهادِ امل ُ َت َعدِّدِ ا َ ِاورِ
اف اجلوت ن ِ ْس َب َة ِ %65م َن القُّ وَّ ِة
َعنْ َم ْق ِدر َ ِة تحَ َ ُّم ِل املَاد َّ ِة امل ُ َعزَّز َ ِة بَأَل َْي ِ
ون دَوْرَة .اِ ْس ُت ْخ ِد َم ْت َه ِذ ِه امل َ َواد َّ كَأ َ ْمثِ َل ٍة ع َِن
ُ
العظْ َمى لمِ َا يَزَي ُد َعنْ ِمل ُْي ِ
َ
اف امل ُ َصن َّ َع ِة
يعيَّ ِة التِي قَدْ تُ ْس َت ْخ َد ْم كَ َب َدائِلَ ع َِن األل َْي ِ
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بُ ُط ِر ٍق ِك ْي ِم َيائِيَّة  .اِ ْستِ ْخ َد ِام األَل َْي ِ
اف امل ُ َصن َّ َع ِة ِك ْي ِم َيائِ ِّيا ً يُ َّعر ِّ ُ
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ص ِ ِ َ َ ِ َ ِ ِّ َّ ٍ َ ِ
َ
ال ِص َنا َعتِ َها و تَ ْ
العا ِم ِلني َ فِي َم َج ِ
َ
استِ ْخ َد ٍام ِمث ِْل َه ِذ ِه امل َ َواد  .كَ َما أن َّ َها تُ ْع َت َبر ْ بَ َدائِلَ
يها ب ِ ْ
ن َ ْس َتطِي ُع تَالفِ َ
ول َعل َْي َها ِم َن الن َّ َباتَا ِت
اقْتِ َصادِيَّة نَا ِج َحة و ذّلِ َ
ك لِ ُس ُهو َل ِة احل ُ ُص ِ
يعيَّةْ.
الطَّ َب ِ

تتعرض املنطقة احلضرية مبدينة جدة إلى تركيزات عالية من
اجلسيمات الدقيقة األقل من  10ميكرون من عدد من املصادر البعيدة
واحمللية ,والتي تشمل مصادر ذات منشأ طبيعي أو بفعل النشاطات
احلضرية .في هذا البحث ,مت جتميع البيانات الساعية للجسيمات
الدقيقة األقل من  10ميكرون وامللوثات الغازية األخرى (أكاسيد
النيتروجني ,وأول أكسيد الكربون ،وثاني أكسيد الكبريت ،واألوزون)
والعوامل اجلوية (درجة احلرارة ,والرطوبة النسبية ,والضغط اجلوي,
وسرعة الرياح ،واجتاه الرياح) من موقعني ملراقبة جودة الهواء في
املنطقة احلضرية ملدينة جدة خالل الفترة من مارس  2008إلى فبراير
2009م .تهدف هذه الدراسة إلى  )1التحقق من مصادر االنتقال
بعيدة املدى كأحد مشاكل جودة الهواء في املنطقة احلضرية ،والتي
تتسبب في حدوث نوبات التلوث باجلسيمات الدقيقة في منطقة
الدراسة )2 .دراسة العالقة بني مستوى اجلسيمات وامللوثات الغازية
األخرى ,وكذلك العوامل اجلوية .جتاوزت تركيزات اجلسيمات احلد
اليومي املسموح ( 150ميكروجرام /م )٣في  38يوما ً ,مت حتليل 13
حالة من نوبات التلوث باجلسيمات باستخدام منوذج هايسبلت
لالنتقال والتشتت لتحديد منشأ الكتل الهوائية ،وذلك برسم
خمسة أيام من املسارات العكسية التي تصل ملدينة جدة .وقد وجد
أن معظم الكتل الهوائية املؤثرة على تركيز اجلسيمات في مدينة
جدة تأتي من الشرق وخاصة من اجتاه اجلنوب الشرقي والشمال
الشرقي .نشأت  ٪84من املسارات فوق اجلزيرة العربية ،وتشمل
اململكة العربية السعودية واخلليج العربي ٪8 ,من منطقة البحر
املتوسط وجنوب أوروبا ،و ٪8من شمال أفريقيا والصحراء الكبرى.
كانت الغالبية العظمى من نوبات التلوث باجلسيمات خالل فترة
الدراسة بسبب دخول الغبار إلى منطقة الدراسة .مت حتليل البيانات
إحصائيا ً لدراسة مساهمة املصادر احمللية في التلوث باجلسيمات
في منطقة الدراسة ,وقد وجد أن تركيزات اجلسيمات خالل أيام
األسبوع أعلى من أيام نهاية األسبوع ,كما أن هناك عالقة ارتباط
قوية ( ) =0,885rبني قياسات تركيز اجلسيمات في كال املوقعني
وذلك عند مستوى داللة ( .)0,01وهناك أيضا ً عالقة ارتباط طردية
متوسطة بني اجلسيمات وكل ٍمن أكاسيد النيتروجني ,وأول أكسيد
النيتروجني ،وثاني أكسيد الكبريت من خالل معامل االرتباط
بيرسون ( =0,347r , =0,353rو )=0,201rعلى التوالي .ووجدت أيضا ً
عالقة ارتباط سلبية بني اجلسيمات و(األوزون ,درجة احلرارة وسرعة
الرياح) ( - =0,231r , - =0,276rو ) - =0,311rعلى التوالي .مت اختبار
يهـدف هذا البحث لدراسة التأثير الطفري للمعاملة املفردة
العالقة بتحليل االنحدار اخلطي بني اجلسيمات كمتغير تابع وكل
من (أكاسيد النيتروجني وأول أكسيد النيتروجني) كمتغيرات واملشتركة ملستخلص نبات احلرمل والثيموكينون وذلك باستخدام
مستقلة وقد وجد أن العالقة ضعيفة ( =0,146r²و  )=0,128r²على ذبابة الدروسوفيال ميالنوجاستر  .Drosophila melanogasterحيث
سيتم اختبار التأثير الطفري للمعاملة املفردة باملستخلص املائي
التوالي ,مما يدل على تأثير غير مباشر من مصادر أخرى.
لنبات احلرمل والثيموكينون (أحد املكونات الفعالة في بذور حبة
البركة) واملعاملة املشتركة بهما عن طريق استخدام اختبار طفرات
العقم األنثوي السائد ( DFS) Dominant Female Sterilityواختبار
الطفرات املميتة املتنحية املرتبطة باجلنس في الدروسوفيال Sex-
 .)Linked Recessive Lethal (SLRLحيث عوملت ذكور الدروسوفيال
البرية في هذه التجربة بثالث معامالت مختلفة .عوملت أوال
مبعاملة مفردة من مستخلص نبات احلرمل بثالث تركيزات مختلفة
ثم املعاملة الثانية بالثيمويكنون بأربع تركيزات مختلفة ثم في

املعاملة الثالثة عوملت مبعاملة مشتركة مبستخلص نبات احلرمل
والثيموكينون معاً ،ثم مت تقدير طفرات  DFSفي نسل اجليل األول
وطفرات  SLRLفي نسل اجليل الثاني .بينت النتائج أن املعاملة
املفردة لكل من مستخلص نبات احلرمل والثيموكينون أعطت
نسبة عالية في معدل حدوث العقم االنثوي السائد  DFSمقارنة
بالتجربة الضابطة وكان االرتفاع معنويا ً عند مستويات معنوية
 ،%5 ،%1وأظهرت املعامالت املفردة واملشتركة لكل من نبات احلرمل
ومادة الثيموكينون بعض التأثيرات املعنوية في نسبة الطفرات
املميتة املتنحية املرتبطة باجلنس  SLRLفي حني أن املعامالت
املشتركة لم تظهر اختالفا ً معنويا ً عن املعامالت املفردة.

انتشار ظاهرة الهجمات االلكترونية على شبكات وأنظمة
احلاسوب جعل أنظمة كشف االختراق تتبوأ الصدارة في التدابير
الوقائية ملراقبة أمن الشبكات واألنظمة احلاسوبية .تولد أنظمة
كشف االختراق كمية هائلة من التنبيهات مما جعل عملية
حتليلها وإدارتها يشكل صعوبة على مسؤول الشبكة ،ومن جهة
أخرى ال تستطيع أنظمة كشف االختراق اكتشاف الهجمات
متعددة املراحل .كان ذلك سب ًبا في أن أصبحت عملية حتليل
وإدارة هذه الكميات الهائلة من التنبيهات قضية حرجة وصعبة.
نهجا مفي ًدا للحد من
تعتبر عملية الربط بني هذه التنبيهات ً
حجم التنبيهات واكتشاف سيناريوهات الهجوم متعدد املراحل.
في هذه األطروحة ،مت اقتراح نظام التعرف على الهجوم املتعدد
املراحل في الوقت احلقيقي ( )RMARSللكشف عن سيناريوهات
هجوم متعدد املراحل مع مستوى خطورتها .يتألف هذا النظام
من جزئني :جزء ال يعمل في الوقت احلقيقي وهو الذي يتم فيه بناء
أمناط وسيناريوهات الهجوم متعدد املراحل باستخدام خوارزمية
للتنقيب عن املتسلسالت واألمناط املتكررة .واجلزء اآلخر يتلقى
التنبيهات في الزمن احلقيقي ويقوم بدوره باكتشاف األمناط
متعددة املراحل وكذلك التنبؤ بالهجمات املقبلة باستخدام
األمناط التي مت بناؤها مسبقً ا .هدفنا هو حتسني الكشف والتنبؤ
عن طريق حتديد مستوى خطورة سيناريوهات الهجوم متعدد
املراحل في الوقت احلقيقي ،وذلك بإجراء حتسني في عملية اختيار
سالسل املرشح « »Candidate Sequencesالتي تُعد مدخالت
خوارزمية التنقيب عن األمناط املتكررة .يتم التحسني باستخدام
طريقة «التحقق املرشح  »Candidate Verificationالتي تقوم
بحساب مدى الترابط بني التنبيهات عند تكوين املرشح للتأكد
من أن جميع التنبيهات في املرشح اخملتار تنتمي إلى سيناريو
الهجوم نفسه .وقد مت تنفيذ النظام املقترح وتقييم مدى فاعليته
من خالل سلسلة من التجارب باستخدام البيانات .2000 DARPA
وتبني من النتائج أن سيناريوهات الهجوم متعدد املراحل التي مت
بناؤها من سالسل الترشيح أكثر دقة وفاعلية عند استخدام
«التحقق املرشح  .»Candidate Verificationوعالوة على ذلك،
توقع اخلطوة التالية من الهجوم مع مستوى اخلطورة أى إلى زيادة
كفاءة نظام حتليل التنبيهات وإعطاء مدير الشبكة معلومات
أكثر قيمة التخاذ القرار ووقف هجوم متعدد املراحل قبل استمرار
مراحله التي قد تسبب ضررا ً وإتالفا ً في الشبكة والبيانات.

بانوراما

الجامعة
أخبار

ك ـل ـيــة االق ـت ـصـ ـاد واإلدارة  ..ريادة علم ـ ـ ـ
نبذة عن كلية االقتصاد واإلدارة:
كلية االقتصاد واإلدارة هي أول كلية في
جامعة امللك عبدالعزيز ويعود تأسيسها إلى
االجتماع الذي ترأسه جاللة امللك فيصل بن
عبدالعزيز يرحمه اهلل في مقره الصيفي مبدينة
الطائف في  22جمادى األولى 1384هـ ،وكان من
نتائج هذا االجتماع وضع اللبنة األولى ألحد صروح
العلم في هذه البالد .وفي صبيحة السبت املوافق
 4رجب 1387هـ فتحت جامعة امللك عبد العزيز
بجدة (األهلية آنذاك) أبوابها الستقبال أول فوج
من الدارسني بكلية االقتصاد واإلدارة ،حيث كان
عدد طالبها  68طالبا ً و  30طالبة ،أما األساتذة
فكان عددهم  8متفرغني و  4غير متفرغني ومن
السيدات  5مدرسات ويشارك في العمل اإلداري
جهاز مكون من  40موظفا ً .وبدأت الدراسة
بسنة إعدادية ،وفي العام 1389-1388هـ ظهرت
األقسام العلمية بكلية االقتصاد واإلدارة تباعا
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حيث كان قسما إدارة األعمال واالقتصاد باكورة
أقسامها العلمية ،ثم توالى افتتاح أقسام اإلدارة
العامة ،واحملاسبة ،والعلوم السياسية ،واألنظمة،
إلى أن مت في عام 1431-1430هـ افتتاح أقسام
نظم املعلومات اإلدارية ،وإدارة اخلدمات الصحية
واملستشفيات ،والتمويل ،والتسويق ،وإدارة املوارد
البشرية.
واليوم ،حتتل كلية االقتصاد واإلدارة مكانة
مرموقة بني نظيراتها في اململكة العربية
السعودية والشرق األوسط ،يعكسها حجمها
وطاقتها االستيعابية (ما يزيد عن  20000طالب
وطالبة ،وما يزيد عن  400عضو هيئة تدريس)،
وتنوع أقسامها العلمية والبرامج التي تقدمها
( 10برامج بكالوريوس 12 ،برنامج ماجستير
أكادميي وتنفيذي) ،وتوافر الركائز األساسية
للبحث العلمي (مركز البحوث والتنمية ومكتبة
حسن عباس شربتلي الرقمية) ،وتوافر الوسائل
التعليمية احلديثة (االفتراضيات التعليمية:

سوق املال ،احملكمة ،مكتبة احملاسبة ،وكالة
الدعاية واإلعالن) ،واألهم هو تركيز الكلية على
حتقيق متطلبات االعتماد األكادميي لعدد من
الهيئات العاملية الرائدة في مجال االعتمادات
األكادميية.

رؤية الكلية :
تسعى كلية االقتصاد واإلدارة إلى حتقيق
موقع الريادة في تشكيل العملية التعليمية
واملمارسات التطبيقية في مجاالت اإلدارة
واالقتصاد واحملاسبة والعلوم السياسية ليس
فقط على مستوى اململكة ولكن أيضا على
مستوى الشرق األوسط .

رسالة الكلية :
كلية االقتصاد واإلدارة هي مؤسسة
تعليمية متعددة التخصصات تعمل على خدمة

تخصص إدارة األعمال من التخصصات التي تتيح خلريجيها
أقسام الكلية:
العمل في مجاالت ال محدودة إضافة إلى إمكانية العمل احلر
 ،وهذا يعكس اإلقبال الشديد على هذا التخصص في الكلية
 قسم إدارة األعمال:منذ إنشائه وحتى اليوم  .وقد تبوأ القسم املركز األول منذ عام
1417هـ من حيث حجم طالبه وذلك مقارنة باألقسام العلمية
يرجع إنشاء قسم إدارة األعمال في جامعة امللك عبد العزيز
األخرى بالكلية  .ويحصل اخلريج على درجة البكالوريوس من
إلى عام 1388هـ املوافق 1968م في كلية االقتصاد واإلدارة .
القسم بعد إنهاء ( )128وحده دراسية أي ما يعادل  4سنوات
ويعتبر قسم إدارة األعمال أقدم األقسام في الكلية  .كما يعتبر

قسم إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات
انطالقا من احلرص على استمرارية التطوير الشامل
الذي تعيشه جامعة امللك عبد العزيز في جميع
اجملاالت ,ومتشيا مع االهتمام املتزايد في كلية االقتصاد
واإلدارة بالتطوير املستمر جلميع أقسامها األكادميية ,و
تلبية الحتياجات القطاع الصحي السعودي الكبيرة
من الكفاءات املؤهلة مهنيا في حقل» إدارة اخلدمات
الصحية واملستشفيات صدرت موافقة خادم احلرمني

الشريفني رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم
العالي -يحفظه اهلل  -بالتوجيه البرقي الكرمي رقم
/2544م.ب وتاريخ 1430/3/19هـ باملوافقة على
حتويل(برنامج إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات
بقسم اإلدارة العامة) إلي قسم علمي يسمى قسم
(إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات) بكلية االقتصاد
واإلدارة يهتم بهذا احلقل و تطويره،
حيث أن تخصص «إدارة اخلدمات الصحية
واملستشفيات» من التخصصات املعروفة عامليا
خصوصا في الدول املتقدمة صحيا .وقد أدركت الكثير

14

طالب البكالوريوس واملاجستير بنظامي التفرغ
الكامل والتفرغ اجلزئي ،إضافة إلى املوظفني
احملترفني .ولذلك تلتزم الكلية بتحقيق ما يلي :
· تزويد خريجيها باملعرفة واملهارات والقيم
التي متكنهم من مزاولة حياتهم املهنية بأعلى
مستويات االحترافية.
· متكني أعضاء هيئة التدريس من إجراء
األبحاث النظرية والتطبيقية مبا يساهم في إثراء
وتطوير املعرفة وتقدمي حلول مبتكرة للمشاكل
التي تواجه القطاعني احلكومي والتجاري.
· زيادة مساهمات أعضاء هيئة التدريس
واملوظفني والطالب في االرتقاء باجملتمع،
ومؤسسات األعمال ،واألجهزة احلكومية على
املستويني احمللي والوطني .ويتم حتقيق ذلك من
خالل تقدمي الدراسات املتخصصة ،واالستشارات،
وبرامج التدريب املوجهة والتي تتناسب مع
احتياجات كل مجموعة.

دراسية  .وقد أنهى القسم بحمد اهلل وتوفيقه خطته الدراسية
املطورة ملرحلة البكالوريوس التي تتفق مع احتياجات اجملتمع
وتزيد من قدرات الطالب لكي يساهموا مساهمة فعاله في
بناء اجملتمع  .ويعتبر قسم إدارة األعمال أول قسم في الكلية
مينح درجة املاجستير لطالبه في اجملاالت اخملتلفة إلدارة األعمال
ويهدف البرنامج إلى تهيئة اخلريجني للعمل في القطاعني
العام واخلاص

من الدول أن مشكالت وقضايا القطاع الصحي ذات
العالقة بالفعالية والكفاءة والعدالة تتعلق باإلدارة
الصحية واملستشفيات,
وميكن التعامل معها من خالل التركيز على هذا
اجملال وبدأت الكثير من الدول باالهتمام املتزايد بتخصص
اإلدارة الصحية واملستشفيات بهدف توفير الكوادر
اإلدارية املؤهلة واملدربة للتعامل مع قضايا ومشكالت
القطاع الصحي املكلف واملهم جدا .ويعتبر هذا القسم
األول من نوعه على مستوى اجلامعات السعودية.

بانوراما

الجامعة
أخبار
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قسم احملاسبة:

قسم االقتصاد:

أنشىء قسم احملاسبة عام 1393هـ بعد أربع سنوات من بدء الدراسة
بكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز وأصبح ميثل املركز األول بني
أقسام الكلية من حيث أعداد الطالب اخلريجني من القسم .
ويقدم القسم برنامجا ً علميا ً متكامال ً باالشتراك مع األقسام العلمية
األخرى باجلامعة يؤهل لدرجة البكالوريوس في احملاسبة الذي يعتبر الركيزة
األساسية ملزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة بصفة نظامية  ،كما يقدم القسم
برنامجا ً علميا ً للتأهيل لدرجة املاجستير في احملاسبة ،

بدأت الدراسة في قسم االقتصاد عام 1390/1389هـ املوافق (1970/1969م) كنواة لكلية االقتصاد
واإلدارة وهو يقدم درجة البكالوريوس في االقتصاد من خالل برنامج متكامل مع األقسام العلمية األخرى
في الكلية .
كما يقدم القسم درجة املاجستير في االقتصاد لطالب الدراسات العليا وميكن لطالب املاجستير
اختيار كتابة رسالة أو التقدم الختبار شامل عوضا عنها ويتعاون القسم مع مركز أبحاث املركز
اإلسالمي في مجاالت متعددة لتقدمي البحوث االقتصادية اخملتلفة من خالل نشاط مركز البحوث
واالستشارات ومركز البحوث والتنمية .

قسم اإلدارة العامة:

متثل نظم املعلومات عصب احلياة املعاصرة في األعمال على جميع
املستويات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة .وأصبح من الصعب جدا ً في
هذا العصر املتسارع واملتشابك أن تتم إدارة األعمال بالطرق التقليدية دون
االعتماد على نظم املعلومات احلديثة في التخطيط واملراقبة والتحكم
في جميع أنشطة بيئة األعمال اخملتلفة .وعليه فإن قسم نظم املعلومات
اإلدارية يساهم مباشرة في دعم خطط التنمية الوطنية بتخريج شباب
قادر على فهم نظم املعلومات احلديثة والتعامل معها و تسخيرها
في خدمة أهداف األعمال والتنمية على املستوى الفردي واملؤسساتي
والوطني .ويتميز خريج هذا القسم بكونه يجمع بني اخللفية العلمية
اإلدارية واخللفية التقنية الفنية في مجال نظم املعلومات ،وبالتالي
يتمكن من ملء الفراغ في التواصل بني بيئة األعمال وبيئة التقنية ،وهذا
املزيج بني إدارة األعمال والتقنية يعطي اخلريج القدرة على حتقيق توظيف
أفضل للتقنيات في جميع مجالت إدارة األعمال اخملتلفة مثل :التسويق،
إدارة العمليات واإلنتاج ،التجارة الدولية ،املوارد البشرية واإلدارة املالية،
وخاصة مجال التجارة اإللكترونية .ويزود قسم نظم املعلومات الطالب في
جانبه التقني والفني باملهارات الالزمة لتصميم وتطوير نظم املعلومات
ومتطلباتها ومكوناتها واملفاهيم املتعلقة بكيفية عمل هذه املكونات
في نظام متناسق لتحقيق األهداف املطلوبة .كما يتناول أيضا ً تطبيقات
نظم املعلومات في إدارة األعمال و تأثيرها على املنظمات املعاصرة في
إعادة صياغة األنشطة واألعمال مبا يحقق التوافق بني النشاطات التقنية
وغير التقنية ويحقق االستفادة القصوى منها لتحقيق أعلى إنتاجية.

يعتبر قسم اإلدارة العامة من
األقسام العلمية املبكرة التي أنشئت
في كلية االقتصاد واإلدارة في جامعة
امللك عبد العزيز عام 1392/91هـ
 ،كما يعتبر أحد املصادر الرئيسية
لتوفير الكوادر البشرية عالية املستوى
لإلدارة احلكومية بقطاعاتها اخملتلفة
في اململكة العربية السعودية  ،حيث
يساهم في تخريج قاعدة عريضة من
العناصر البشرية املتخصصة في اإلدارة
العامة  .وقد كانت الدفعة التي تخرجت
عام 1395/94هـ أول دفعة حتمل درجة
البكالوريوس في اإلدارة العامة ليس
في اململكة فحسب بل على مستوى
الشرق األوسط  .يهدف البرنامج
الدراسي لقسم اإلدارة العامة إلى
حتقيق عدة أهداف رئيسة ،من أهمها :
·إبراز أصالة الفكر اإلسالمي في
مجال اإلدارة .
·تزويد الطالب بالنظريات واملفاهيم
العلمية احلديثة.
·االهتمام باحتياجات البيئة
السعودية.
·االهتمام بتطبيقات التقنية
احلديثة وخصوصا ُ تقنية املعلومات
في إدارة املؤسسات سواء احلكومية أو
اخلاصة .
·تزويد الطالب ببعض املعايير
الكمية التي قد تساعده في استخدام
املوارد املالية املتاحة استخداما ً أمثل
لتحقيق األهداف املتعددة .
·ربط مناهج اإلدارة بخطط التنمية
باململكة العربية السعودية واحتياجات
سوق العمل .

يعتبر التسويق احد أهم الوظائف التي تعتمد عليها منشآت
األعمال اإلنتاجية واخلدمية لتحقيق أهدافها وطموحاتها .وقد تنامى
االهتمام بالتسويق كغيره من العلوم والفنون خالل العقود األخيرة نتيجة
للمتغيرات والتحديات احمللية واخلارجية التي تواجه مديري التسويق في
املؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء .ويكتسب التسويق في
عاملنا العربي أهمية خاصة باعتبار أن جناح املؤسسات بات رهنا ً بقدرتها
على تبنى وتطبيق األساليب التسويقية احلديثة واملبتكرة التي متكنها
من الصمود أمام املنافسة القوية وغير املتكافئة من الشركات العاملية
الكبرى ذات الشهرة واإلمكانيات واخلبرات الهائلة والتي من املنتظر أن
تشهدها أسواقنا في عصر العوملة.
أصبحت إدارة املوارد البشرية أحد أهم وظائف املشروع وازداد اإلدراك
أنه بدونها ال ميكن ألي منشأة مهما كان حجم نشاطها أن تنهض وتفعل
ذاتها بدون قوى عاملة مؤهلة ومحفزة ألداء املهام الالزمة لها لتحقيق
التنافس املطلوب ليس فقط من أجل البقاء ولكن بغرض التقدم واالتساع.
يعد أمرا ً
حيث إن بناء قوى عاملة تتميز بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية ُ
ضروريا ً ملواجهة التحديات التي تواجهها منظمات األعمال في ظل زيادة
االجتاه إلى عاملية االقتصاد ،وزيادة تأثير السوق العاملية في االقتصاديات
احمللية ،حيث يقع على عاتق متخصصي املوارد البشرية ،مسؤولية كبيرة
إليجاد طرق مبتكرة لزيادة اإلنتاجية وحتقيق الكفاية االقتصادية.

قسم العلوم السياسية:

قسم التمويل:

تأسس القسم عام 1403هـ استجابة الحتياجات التنمية والتعليم العالي في اململكة
والستكمال منظومة أقسام كلية االقتصاد واإلدارة باجلامعة ،وذلك بعد أن توافرت له كفاءات
علمية من أعضاء هيئة تعليمية درست وتدربت في جامعات عاملية مميزة .وتوالت دفعات
اخلريجني بانتظام بدأ من عام  1405هـ .وبفضل اهلل وتوفيقه ،أثبت خريجو القسم كفاءتهم
العالية وحققوا جناحات في مؤسسات الدولة وأجهزة اإلعالم ومؤسسات القطاع اخلاص
أوصلت العديد منهم إلى مراكز مرموقة وقيادية في أعمالهم .كما ساهم أعضاء الهيئة
التعليمية بالقسم بجدارة في تقدمي دراسات واستشارات على مستوى اجلامعة وأجهزة الدولة
واإلعالم والقطاع اخلاص.

التمويل هو شريان احلياة لقطاع األعمال على جميع مستويات الشركات الصغيرة
واملتوسطة والكبرى .يعرف ببساطة باسم إدارة األموال .نظرا لتوسع األعمال واملشاريع
التي يجري تنفيذها ،وتسارع الطلب من العاملني املتخصصني في اجملال املالي في السنوات
األخيرة لدعم خطط التنمية الوطنية والتعامل مع املتغيرات االقتصادية السريعة .فإن
خريجي التمويل لديهم القدرة على استيعاب األفكار احلديثة واستخدامها في تطبيق
األساليب الكمية احلديثة .وسوف يكون خريجو قسم التمويل قادرين على تطوير
املهارات الالزمة التخاذ القرارات االستثمارية ،وحتديد طرق التمويل واستخدام تكنولوجيا
املعلومات احلديثة.

تقنية

الجامعة
أخبار
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تشـجيعًا للتمـيز في البـحـث الـعلمي

افتتاح معمل للذكاء االصطناعي بـك ـلية احلاسبات وتقنية املعلومات

معمل هو األول من نوعه على
مستوى الشرق األوسط

المعمل يتطلع الى تطوير أنظمة
الذكاء اإلصطناعي في المملكة
في سابقة هي األولى من نوعها قامت كلية احلاسبات وتقنية
املعلومات باجلامعة بافتتاح معمل للذكاء اإلصطناعي املزود بأحدث
ما توصلت إليه التكنولوجيا وذلك من أجل تشجيع التميز في
مجال األبحاث والتعليم .يضم معمل الذكاء اإلصطناعي فريقا ً من
الباحثني من مختلف التخصصات والذين يعملون في مجال تقنية
اللغات البشرية  ،ومجال معاجلة الكالم  ،ومجال التعلم اآللي ،
ومجال التنقيب عن البيانات  ،ومجال الرؤية اآللية  ،ومجال واجهة
الدماغ واحلاسوب  ،ومجال التكنولوجيا املساعدة.
ميكن ألجهزة احلاسوب التصرف بنا ًء على األفكار التي تدور في
أذهاننا يعتبر معمل الذكاء اإلصطناعي املتوفر لدى كلية احلاسبات
وتقنية املعلومات األول من نوعه في الشرق األوسط  ،حيث أن املعمل
مجهز مبعدات التحليل الطيفي املعملية باستخدام األشعة حتت
احلمراء القريبة ( ، )LABNIRSحيث تعد هذه التقنية أحدث ما توصلت
إليه شركة (شيمادزو  )Shimadzuاليابانية في مجال التحليل الطيفي
الفني باستخدام األشعة حتت احلمراء القريبة ( ، )fNIRSباإلضافة إلى
استخدام نظام تخطيط كهربية الدماغ الثنائي النشط (Active-
 )Two EEGوالذي يعتبر أحدث نظام فيما يتعلق بتخطيط كهربية
الدماغ والذي توصلت إليه الشركة الهولندية (بايو سيمي .)BioSemi
حيث مت تقدمي تدريب عملي على تلك األنظمة للباحثني وأعضاء هيئة
التدريس في كلية احلسابات وتقنية املعلومات وملدة أسبوع كامل
من قبل السيد  /مارك موزميان – من دولة سويسرا والذي يعمل
(كمستشار للتحليل الطيفي الفني باستخدام األشعة حتت احلمراء
القريبة).
نظام شركة (شيمادزو  )Shimadzuاليابانية في مجال التحليل

الطيفي الفني باستخدام األشعة حتت احلمراء القريبة ()fNIRS
نظام تخطيط كهربية الدماغ الثنائي النشط (Active-Two
 )EEGوالذي يعتبر أحدث نظام يتعلق بتخطيط كهربية الدماغ والذي
توصلت إليه الشركة الهولندية (بايو سيمي .)BioSemi
يسمح نظام التحليل الطيفي باستخدام األشعة حتت احلمراء
القريبة ( ، )NIRSوكذلك نظام تخطيط كهربية الدماغ  ،بالقيام
بقياس وحتليل مواضع متركز أنشطة الدماغ بشكل فوري عندما
يقوم الشخص بالتفكير أو التأمل أو احلديث  ،أو التصرف  ،أو القيام
مبزيج من تلك األنشطة  ،حيث يتم استخدام األشعة حتت احلمراء
القريبة  ،باإلضافة إلى القيام بتسجيل اإلشارات الكهربية الصغيرة
التي يولدها الدماغ .فعن طريق استخدام مزيج من اخملططات
الفراغية عالية الدقة باستخدام التحليل الطيفي عن طريق األشعة
حتت احلمراء القريبة ( )NIRSوكذلك عن طريق استخدام مخططات
جانبية عالية الدقة لكهربية الدماغ ( ، )EEGفباإلمكان إعطاء نظرة
متعمقة عن الدماغ ال ميكن التوصل إليها عن طريق أنظمة التصوير
بالرنني املغناطيسي ( ، )MRIحيث تتطلب أنظمة التصوير بالرنني
املغناطيسي أن ال يقوم الشخص اخلاضع للتجربة باحلركة.
خريطة األقطاب الكهربائية اخلاصة بنظام تخطيط كهربية
الدماغ (.)EEG
خريطة ( )Oxy -Doxyاخلاصة بنظام التحليل الطيفي باستخدام
األشعة حتت احلمراء القريبة ()NIRS
يسمح التحليل الطيفي املعملي باستخدام األشعة حتت
احلمراء القريبة ( )LABNIRSفي القيام بتحليل طيفي في الوقت

احلقيقي  ،وإجراء تخطيط لكهربية الدماغ  ،والقيام بنقل البيانات
إلى الواجهة اخلاصة بالدماغ واحلاسوب ( .)BCIوفيما يلي ملخص
جملاالت التطبيق املثيرة لنظامي التحليل الطيفي باستخدام األشعة
حتت احلمراء القريبة ( ، )NIRSونظام تخطيط كهربية الدماغ (.)EEG
• في مجال األبحاث املتعلقة باستعادة وتأهيل املهارات
املفقودة  ،مبا في ذلك استعادة القدرة على احلركة  ،والقدرة على
العمل  ،والقدرة على الكالم  ،والقدرة على السمع.
• في األبحاث احلاسوبية اإلدراكية  ،مبا في ذلك واجهة
احلاسوب والدماغ  ،و اختبارات األعصاب اخلاصة بحاسة الشم.
• في األبحاث املعلوماتية  ،مبا في ذلك حتليل البيانات
الضخمة وحتليل املشاعر.
• في مجال قياس األطفال حديثي الوالدة  ،مبا في ذلك
حواس اللمس والسمع والبصر.
اجراء قياسات لكهربية الدماغ على األطفال
قنوات متركز التحليل الطيفي باستخدام األشعة حتت احلمراء
القريبة ()NIRS
يتطلع الباحثون في معمل الذكاء اإلصطناعي بكلية احلاسبات
وتقنية املعلومات إلى القيام بإجراء أبحاث نظرية  ،وجتريبية ،
وتطبيقية يُتوقع منها تطوير األنظمة الذكية .كما سيتيح هذا
لكل من طالب مرحلتي البكالوريوس واملاجستير
املعمل الفرصة ٍ
للقيام بالتدرب العملي  ،باإلضافة إلى توفير فرص للعمل مع
الباحثني املهتمني ضمن بيئة بحثية مواتية .كما يهدف املعمل أيضا ً
إلى التعاون مع املؤسسات الرائدة في هذا اجملال داخل اململكة العربية
السعودية وخارجها  ،باإلضافة إلى التعاون مع الشركاء املهتمني من
القطاع الصناعي.

علمية

الجامعة
أخبار
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مذنب «أيسون» جنم الظواهر الفلكية للعام احلايل
بقلم  :ملهم محمد هندي
قسم علم الفلك
في أولى أهم الظواهر
الفلكية للعام الهجري اجلديد
1434هـ يدخل مذنب أيسون باب
إمكانية الرؤية من جنم السماك
األعزل حيث حلظة اقترانه
وجتاوره مع جنم السماك األعزل
مبسافة ال تزيد عن نصف درجة
قوسية تكون إضاءة املذنب أقل
من إضاءة كوكب املريخ بثالث
مرات تقريبا ً ويزداد هذا اللمعان
كل يوم حتى يصل في أفضل
حاالت الرصد إلضاءة توازي إضاءة
مجموعة الثريا وذلك بني  17إلى
 22محرم.
وأقصى إضاءة يصل لها
املذنب تقارب إضاءة الزهرة إال
أنه يكون قريبا ً جدا ً من الشمس
يصعب رصده إال باألشعة حتت
احلمراء  ،وال صحة ملا يشاع انه
سيكون ملعانه مثل البدر في
ليلة  , 14فبعض الهواة ترجموا
مقاال ً يتكلم أنه سيكون مبثل
البدر يوم  28نوفمبر عندما
يكون أقرب ما يكون للشمس
 ,ولكن كان املقال يقصد لو
رصدناه من سطح الشمس
ستبدو إضاءته مثل القمر
وليس رصده من األرض  ,ورغم
ذلك يبقى أيسون من أهم واملع

إضاءة مذنب أيسون
ستكون أقل من إضاءة
كوكب المريخ بثالث
مرات
إضاءة المذنب توازي
إضاءة مجموعة الثريا
تقترب إضاءة المذنب
من إضاءة الزهرة
املذنبات منذ قرن مضى  .وملذنب
أيسون احتمال كبير في تفجره
بسبب وصوله حلدود طبقة
الكرونا مبسافة1.8مليون كلم
عن الشمس وهي طبقة محيرة
للعلماء تصل احلرارة فيها إلى
 2مليون درجة مؤوية لذلك
فتهديد حياة أيسون كبير جدا
في اندثاره رغم احتمالية جناته
ولكن قد تنجو نواته فقط مع
متيع في شكلها وتتبخر جميع

طبقاته في الفضاء .وميكن
رصد أيسون في األفق الشرقي
حلظة أذان الفجر باستخدام
منظار صغير ويرى بالعني من
بعد  17محرم بشرط أن يكون
في منطقة مظلمة و صفاء
اجلو  ,وخالل األيام املاضية
وخالل اقتراب أيسون السريع
من الشمس تفجر وزاد ملعانه
بشكل غير متوقع قد يرفع
ذلك من إمكانية رؤيته بالعني

اجلامعة حتتفي باليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة
احتفت اجلامعة باليوم العاملي لذوي
االحتياجات حتت شعار «قدراتي أقوى من
احتياجاتي» ،وذلك يومي االثنني والثالثاء 23-22
محرم 1435هـ .
ويأتي االحتفال إميانا من اجلامعة بضرورة
توفير البيئة املالئمة لذوي االحتياجات اخلاصة،
ومواصلة لدورها الداعم واملساند لهم .ويتضمن
االحتفاء العديد من البرامج واألنشطة سواء
بشطر الطالب أو بشطر الطالبات ،والتي تهدف
إلى مزيد من ربطهم باجملتمع وتذليل العقبات التي
تواجههم لالندماج في اجملتمع ،ونشر الوعي بالدور
الذي ميكن أن يقوموا به في خدمة مجتمعهم،
من خالل االستفادة من أفكارهم وقدراتهم
وإبداعاتهم ،وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وصقل
مواهبهم وطاقاتهم.
وتخلل الفعاليات إجراء ندوات علمية
ومحاضرات قدمها نخبة من أعضاء هيئة
التدريس ،وفقرات شعرية وإنشادية وورش عمل،

باإلضافة إلى تنظيم معرض مصاحب حتت إشراف
طالبات قسم دراسات الطفولة وصعوبات التعلم
بكلية االقتصاد املنزلي.
يذكر أن اجلامعة تولي أهمية بالغة للطالب
والطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة من منطلق
أنهم شريحة قادرة على اإلسهام في تنمية الوطن،
عبر إنشاء مركز ذوي االحتياجات اخلاصة ونادي
املكفوفني وتقدمي كل أنواع الرعاية والدعم لذوي
االحتياجات اخلاصة في مختلف املراحل اجلامعية.

اجلامعة تشارك العامل االحتفال باليوم العاملي للجودة
نظمت وكالة اجلامعة للتطوير ممثلة في
برنامج اجلودة الشاملة برنامج فعاليات «يوم
اجلودة»  ،الذي يعقد بالتزامن مع «اليوم العاملي
للجودة» وذلك يوم اخلميس 1435/1/18هـ.
ومت تنظيم ثالث محاضرات استهلت مبحاضرة
بعنوان  »:مبادئ اجلودة الشاملة بني األسس
التقليدية واملفاهيم احلديثة» قدمها املشرف
العام على برنامج اجلودة الشاملة باجلامعة
الدكتور خالد الفوتي ،وأعقبها محاضرة حتت
عنوان «تكاملية تطبيق اجلودة واالعتماد في ظل

املتغيرات املعاصرة» ألستاذ إدارة العمليات واجلودة
الشاملة الدكتور هاني العمري ،فيما قدمت
الدكتورة رجاء الشريف محاضرة عن «قياس جودة
اخلدمات» .وأوضح املشرف على برنامج اجلودة
الشاملة أن هذه احملاضرات والفعاليات التي تأتي
مشاركة من اجلامعة في اليوم العاملي للجودة
تكمن أهميتها في زيادة الوعي بأهمية اجلودة
ومساهماتها في االرتقاء بالدول واملنظمات  ,إذ
أصبحت تخصص يوما عامليا للجودة في شهر
نوفمبر من كل عام.

بشكل أسهل ويقترب أيسون
كل يوم من األفق الشرقي مبقدار
درجتني ونصف تقريبا وتقدر
سرعته احلالية بـ 200ألف كلم

مخلفاته على مداره والثاني
نتيجة اشتداد الرياح الشمسية
فيتطاير معها ما أذيب من ذرات
وغبار ويكون في اجتاه معاكس
للشمس دوما.
ويعتبر مذنب أيسون
حديث االكتشاف حيث مت قبيل
اكتشاف العام تقريبا وهو مذنب
غير دوري أي أننا لن نراه في
حياتنا مرة أخرى ومازال العلماء
ينتظرون نتائج زيارته للشمس
وتأثيرها عليه الستنتاج مدة
دورته ومتى سيتوقع زيارته
لألرض مرة أخرى .
وقد أشيع بأن أليسون أثارا
مدمرة على األرض وهذه األخبار
غير صحيحة بإذن اهلل وهذا ما
نفاه العلماء حتى أن مرور األرض
بالقرب من مخلفاته في -13
 15ربيع أول لن تتأثر بالشهب
بسبب قلة كثافة اخمللفات على
مداره القريب من مدار األرض ,
في الساعة  ,وقد بدأ ذيل أيسون واقرب مسافة يصلها أيسون
باالنقسام منذ أسبوع إلى عن األرض ستكون في 24صفر
جزئني جزئ ينشأ نتيجة حترك مبسافة تقدر بـ 64مليون كلم .
املذنب بسرعة كبيرة فيخلف

الرياضية

الجامعة
أخبار
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منتخب جامعة املؤسس لكرة طائرة يتغلب على نظريه بجامعة الباحة
متكن منتخب اجلامعة لكرة الطائرة من
الفوز على جامعة الباحة بثالثة أشواط دون
مقابل ضمن دوري االحتاد الرياضي للجامعات
السعودية وذلك عصر األربعاء / 1 / 10
1435هـ ،في اللقاء الذي جمعهم باخليمة
الرياضية باجلامعة ،وشهدت املباراة سيطرة
كاملة ملنتخب جامعة امللك عبد العزيز الذي لم
يجد صعوبة في جتاوز خصمه ،وانتهى الشوط
األول بنتيجة  25مقابل  ،14فيما انتهى الشوط

الثاني بنتيجة  25مقابل  ، 20وانتهى الشوط
الثالث بنتيجة  25مقابل  12ويدرب منتخب
جامعة املؤسس الكابنت إيهاب ومساعده
الكابنت سامي أمني  ،فيما يتكون املنتخب
من عدد من الالعبني املتميزين وهم :بكر
فالتة وحسني معيدي وزيد باصهيب ومشعل
الزهراني ومحمد عبدالواحد ومروان هوساوي
ومحمد الشهراني وعبدالرحمن الزهراني وهاني
بالبيد.

انتخاب أمني عام للجنة االستشارية الطالبية باجلامعة طاولة احلوار بكلية االدارة واالقتصاد تناقش
الرياضة السعودية بني احمللية والعاملية

اختارت اللجنة اإلعدادية للجنة
االستشارية الطالبية الطالب موسى شوالن
أمينا لها ،في اجتماعها األول ،والذي عقد
يوم االثنني 1435/1/15هـ بقاعة اخلريجني،
بأشراف مدير إدارة النشاط الطالبي بعمادة
شؤون الطالب األستاذ أحمد زغبي.
ورشحت اللجنة املكونة من  28عضوا،
ممثال ً لها من بني ستة أعضاء مرشحني،
وهم الطالب أنس الغامدي من كلية العلوم
والطالب وليد الردادي من فرع شمال جده
والطالب سعود السلمي من فرع الكامل
والطالب سلطان املقبل من كلية العلوم
الطبية والطالب موسى شوالن من كلية
اإلقتصاد واإلداره والطالب ريان بارشيد من
كلية تصاميم البيئة فيما كانت املنافسه
كل من الطالب موسى شوالن
األقوى بني ٍ
والطالب وليد الردادي قبل أن يتم اختيار
الطالب موسى شوالن أمينا ً للجنة .ووعد
أمني اللجنة املنتخب بأن يسخر جل وقته
واهتمامه للجنة واألعضاء من جميع
الكليات واالستماع الى املشكالت املطروحة
واألفكار اإليجابية وإيصالها بكل شفافية،
للمسؤولني باجلامعة .يذكر أن أعضاء اللجنة
االستشارية الطالبية كانت على النحو
التالي:
•الطالب أنس الغامدي من كلية العلوم
•الطالب وليد الردادي من فرع شمال جدة
•الطالب سعود السلمي فرع الكامل
•الطالب سلطان املقبل كلية العلوم
الطبية
•الطالب موسى شوالن كلية االقتصاد
واإلدارة
•الطالب ريان بارشيد من كلية تصاميم
البيئة
•الطالب عبدالرحيم شفيع من كلية

االقتصاد واإلدارة
•الطالب علي عسيري من كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية
•الطالب أسامة صديق من كلية
الهندسة
•الطالب أسامة راضي من كلية الطب
•الطالب خالد الزهراني من كلية األرصاد
وحماية املناطق اجلافة
•الطالب محمد باغفار من كلية علوم
البحار
•الطالب محمد األزهري من كلية علوم
األرض
•الطالب عادل رضوان من كلية طب
األسنان
•الطالب حسن لنجاوي من كلية
الصيدلة
•الطالب سهل سيف الدين من كلية
احلاسبات
•الطالب همام أيوب من كلية اجملتمع
•الطالب إبراهيم خان من كلية التربية
•الطالب أمين علوان من كلية الدراسات
البحرية
•الطالب حمزه الوزنة من كلية احلقوق
•الطالب محمد الزنبقي من كلية العلوم
واآلداب برابغ
•الطالب علي باوزير من كلية األعمال
برابغ
•الطالب علي العمري من كلية الهندسة
فرع الشمال
•الطالب عبدالرحمن الصبحي فرع
خليص
•الطالب عبدالرحمن اخلالقي
•الطالب أحمد القرني من كلية التربية
•الطالب صالح الزهراني من كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية

كشف االحتاد السعودي
لكرة القدم أنه يخطط لزيادة
عدد الالعبني املسجلني لديه
من  14ألف العب حاليا ً إلى 50
الف العب بحلول عام 2016م,
ثم إلى  150ألف العب عام
2020م ,كما يهدف إلى زيادة
عدد األندية الرياضية من 153
ناديا ً حاليا ً إلى  200نادي عام
2016م ,ثم إلى  320نادي في
عام 2020م ,وكذلك يسعى
االحتاد إلى أن يكون املنتخب
الوطني السعودي ضمن قائمة
أهم  40منتخبا ً على مستوى
العالم خالل فترة تتراوح بني
 7و 10سنوات  ,هذا ما أعلنه
احمد عيد احلربي رئيس االحتاد
السعودي لكرة القدم اليوم
اخلميس في اللقاء العلمي
الرابع الذي تنظمه كلية
االقتصاد واإلدارة بجامعة
امللك عبد العزيز بجدة للعام
اجلامعي احلالي وللعام الثامن
على التوالي بالتعاون مع مركز
اخلليج لألبحاث  ,وشارك في
هذا اللقاء إلى جانب احمد عيد
كل من الدكتور عبد اهلل بن
راجح البقمي أمني عام االحتاد
الرياضي للجامعات السعودية,
والدكتور عبد اإلله سيف الدين
ساعاتي عميد كلية األعمال
في رابغ  ,وبحضور الدكتور عبد

اهلل مهرجي وكيل جامعة امللك
عبد العزيز  ,والدكتور أمين فاضل
عميد كلية االقتصاد واإلدارة
 ,والدكتور أسامة جستنية
عميد كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ,والدكتور خالد
املرزوقي رئيس هيئة أعضاء
شرف نادي االحتاد ,ولفيف من
االكادمييني واملهتمني بالرياضة
 .وقد أوصى اللقاء بضرورة زيادة
مخصصات الشباب والرياضة
في املوازنة العامة للدولة,
حيث شهدت امليزانية األخيرة
تخصيص  1.3مليار ريال لهذا
القطاع أي ما يعادل % 0.25
من حجم املوازنة  ,كما اوصى
بضرورة خصخصة األندية
الرياضية وحتويلها إلى شركات
وإدارتها بطرق حديثة مبا يواكب
اإلدارة العاملية احلديثة لألندية
الكبرى في العالم ,مع وضع
ضوابط للرقابة املالية وحتقيق
أعلى معدالت للشفافية في

إدارة األندية ,وتفعيل دور ومهام
اللجنة األوملبية السعودية,
وإيجاد وزارة للشباب والرياضة,
واالهتمام باألكادمييات الرياضية
وزيادة عددها حيث ال توجد إال
أكادميية واحدة في اململكة
حاليا ً ,وإقرار استراتيجية
طويلة املدى ملستقبل الرياضة
في اململكة ,والبدء في وضع
مشروع متكامل ألنشاء البنية
التحتية لقطاع الرياضة في
اململكة فرغم وجود  153ناديا ً
في اململكة إال أن االندية التي
لديها مقرات هي  30ناديا ً
فقط .وفي مستهل اللقاء قال
الدكتور عبد اهلل البقمي أمني
عام االحتاد الرياض للجامعات
السعودية إن الطالب هو هدف
االحتاد ورغم أن عمر هذا االحتاد
لم يتجاوز  4سنوات إال أنه قطع
شوطا مهما من خالل دراسات
علمية مع كبريات اجلامعات
واالحتادات املماثلة.

منتخب اجلامعة لكرة القدم يحقق فوزه الثاين يف دوري االحتاد الرياضي للجامعات السعودية

ضمن فعاليات دوري االحتاد الرياضي للجامعات
السعودية ،حقق منتخب اجلامعة فوزه الثاني على
التوالي بعد تغلبه على منتخب جامعة اجلوف بهدفني
مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم مساء يوم اجلمعة
1435 / 1 / 5هـ في امللعب الرياضي بجامعة امللك
عبالعزيز .وقد شهد الشوط األول تفوقا ً ملحوظا ً
ملنتخب جامعة اجلوف حيث استطاع إنهاء الشوط
األول بهدف عن طريق ضربة جزاء أحرزها الالعب

عبداهلل الشمري ،وفي الشوط الثاني استطاع مدرب
جامعة امللك عبدالعزيز الكابنت بندر بالبيد من تغيير
سير املباراة من خالل التغيرات التي أجراها ومنح فريقه
التفوق بعد إحراز هدف التعادل من الالعب فهد الدوسري
ثم استطاع أحمد املالكي تسجيل الهدف الثاني في
الدقائق األخيرة عن طريق ضربة جزاء.
يذكر أن منتخب جامعة امللك عبدالعزيز شارك في
املباراة بكل من همام أيوب والقائد أنس أبو املعالي وناصر

الزهراني وعبدالعزيز شبرمي وعبدالكرمي حمد وابراهيم
الزبيدي وطالل طاهر ومحمد كبوها وفهد الدوسري
وأحمد بافرحان وخالد سرور وأحمد املالكي ومحمد
حداد بديال عن الالعب مصطفى بصاص الذي تخلف
عن املباراة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في املباراة
املاضية أمام منتخب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
والذي كان قد انتهى بفوز جامعة امللك عبدالعزيز
بهدفني دون مقابل.

الصحة

الجامعة
أخبار
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األغذية املدعمة  ..أهميتها ودورها

حاجة مقنعة لتحسني احلالة التغذوية لبعض الفئات احلساسة مثل األطفال واملسنني .اذ
مي البيك – قسم الكيمياء
يلزم لرفع قيمة طعامهم التغذوية ضرورة استكمال مغذيات معينة كالفيتامينات واملعادن.
عضو في اجلمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية.
 .6في حالة ميل االنسان إلى األغذية النقية مثل السكر والنشاء وهي خالية تقريبا ً
يقصد بتدعيم أو تقوية األغذية إضافة بعض املواد أو العناصر الغذائية إلى طعام تنقصه من الفيتامينات ،كذلك في حالة تفضيله للخبز األبيض الذي ينقصه مجموعة فيتامني ب.
لكي تؤدي عملية تقوية األغذية الغرض املطلوب منها ولضمان عدم االضرار باملستهلكني،
هذه املواد أو العناصر ،أو يقل تركيزها فيه .مثل تقوية احلليب ومنتجات األلبان بفيتامني د
للوقاية من مرض الكساح الذي كان منتشرا ً عند االطفال نتيجة لقلة اوعدم تعرضهم كان البد من وضع شروط لها للسيطرة عليها .هذه الشروط حتدد نوعية املغذيات املضافة
ونوعية األغذية املضافة إليها .فمثال ً من الضروري أن تؤدي اضافة املغذيات للغذاء
ألشعة الشمس .كما ميكن أن يضاف مصطلح آخر يدعى االسترجاع ويقصد به إحالل
فائدة واضحة ،وأن يكون الغذاء أو املنتج الغذائي املراد تقويته مستهلك من قبل
عناصر غذائية محل العناصر الغذائية املفقودة من الطعام أثناء عمليات حتضيره أو
شريحة كبيرة من األشخاص ،فيكون املنتج الغذائي وسيلة جيدة لتوصيل املغذيات
تصنيعه مثل عمليات الطحن.
املراد اضافتها .ويفضل أن تكون املغذيات املضافة هي التي فُقدت أثناء التحضير
لقد مت استخدام تقوية األغذية بالفيتامينات والعناصر املعدنية منذ أكثر من
أو التنقية أو التكرير ،وأن تضاف بالنسب ذاتها التي فقدت بها وآال تزيد كثيرا ً
 60عاما ً وذلك للوقاية من أمراض سوء التغذية الناجتة عن نقص هذه العناصر
عنها .كما يجب مراعاة التجانس التام عند اضافة املغذيات املراد اضافتها إلى
الدقيقة ،وأقدم مثال هو تقوية امللح بعنصر اليود والذي بدأ في سويسرا 1923هـ
الطعام .ويجب ذكر نوعية التقوية على البطاقة امللصقة على املنتج الغذائي
وذلك للوقاية من مرض تضخم الغدة الدرقية الذي كان منتشرا ً في منطقة
لكي يعرفها املستهلك.
األلب في تلك الفترة .وتعتبر الزبدة أول غذاء مت استبداله بغذاء آخر (املارجرين)
ولعل من أهم األغذية املقواة الطحني (الدقيق) ،وذلك الستهالكه من
أو تقليده على نطاق واسع ،ومت ادخاله في الدمنارك في ثالثينيات القرن
قبل مجموعة كبيرة من األفراد باإلضافة إلى أنه خالل عمليات الطحن
العشرين وذلك النتشار نقص فيتامني أ عند االطفال ومت إضافة فيتامني
والنخل يتجرد الدقيق من معظم محتوياته من الفيتامينات واملعادن
د إليه بعد ذلك .وكان أول استخدام لتقوية القمح في الواليات املتحدة
والتي يتقارب عددها الـ( )25عنصرا ً بني فيتامني ومعدن ،وكلما ازداد
أثناء احلرب العاملية الثانية وذلك للقضاء على مرض البالجرا وكذلك
الدقيق بياضا ً كلما زاد فقده للمغذيات.
نقص فيتامينات ب 1وب 2والنياسني .أما تقوية السكر بفيتامني أ
يتم تدعيم دقيق القمح في معظم الدول املتقدمة بفيتامينات
فقد مت استخدامه أول مرة في جواتيماال عام 1974م لغرض القضاء
ب ،1ب ،2النياسني ،واحلديد ،وفي بعض البلدان يضاف إليهما
على العمى الناجت من نقص فيتامني أ ومضاعفاته.
الكالسيوم وحامض الفوليك ،كما ميكن إضافة فيتامني
ميكن أن جنمل دواعي اتباع عمليات تقوية أو تدعيم األغذية
ج ود إلى طحني القمح .كما تفرض بعض الدول إضافة
في احلاالت التالية:
فيتامني أ وقد اقترح إضافة احلمض األميني (اليسني)
في حالة عدم كفاية بعض املغذيات (املواد أو
.1
ملا له من أثر جيد في حتسني نوعية بروتني القمح.
العناصر الغذائية) .كما في حالة إضافة عنصر اليود
وتتم إضافة هذه املغذيات للدقيق.
إلى ملح الطعام باملناطق التي يقل فيها اليود في
إما في املطحنة وبعد عمليات الطحن مباشرة
منتجاتها الغذائية مثل املناطق غير الساحلية.
بوساطة جهاز خاص ،أو تضاف للدقيق أثناء
عندما تُفقد بعض املغذيات نتيجة
.2
حتضير عجينة اخلبز في اخملابز ،ومن املهم جدا ً أن
لعمليات التجهيز أو التصنيع كما في حالة
يتم مزج خليط املغذيات مع الطحني بصورة
تبيض األرز وحتضير الطحني (الدقيق).
متجانسة .ومن اجلدير بالذكر ان تقوية
 .3منع أو معاجلة بعض االمراض الغذائية،
الطحني خفضت االصابة بنقص فيتامني
مثل اضافة فيتامني ب 1لألرز يساعد على
ب 1وب 2والنياسن ومرض فقر الدم في
القضاء على مرض الهزال الرزي (بري بري).
كثير من البلدان.
 .4عندما يُراد ايجاد منتج غذائي
ومن األغذية املهمة التي يجرى
بديل لغذاء مهم ،ميكن تقوية أو تدعيم
تدعيمها أيضا ً :األرز (الرز) ،الذرة
هذا البديل باملغذيات الضرورية
الصفراء ،احلليب ،الزيوت
واملوجودة في ذاك الغذاء ،مثل
واملارجرين ،السكر ،ملح
ابدال الزبدة احليوانية باملارجرين
الطعام ،الشوكوالته ،أغذية
(الزبدة النباتية).
األطفال ،عصائر الفاكهة.
عندما تكون هناك
.5

املستشفى اجلامعي يشارك يف فعاليات
اليوم العاملي ملرض السكري
شاركت اجلامعة ممثلة في املستشفى اجلامعي في
فعاليات اليوم العاملي ملرض السكري والذي ينظم حتت رعاية
صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة
املكرمة ،ودشنه وكيل امارة منطقة مكة املكرمة الدكتور
عبدالعزيز اخلضيري حتت شعار «خطوات ملستقبل أحلى»
والذي أقيم مساء اجلمعة  12محرم 1425هـ بكورنيش جدة،
مبشاركة واسعة من عدد من اجلهات احلكومية واخلاصة.
وعقب حفل االفتتاح قام وكيل إمارة منطقة مكة
املكرمة بجولة في املعرض املقام واملنظم من عدد من
القطاع الصحي احلكومي واخلاص مبشاركة اجلامعة ،وأطلع
على الفعاليات واالنشطة املقامة ،بعد ذلك بدأت فعالية
املشي على مسافة كيلو متر واحد على كورنيش احلمراء
ثم اطلقت بالونات زرقاء في سماء كورنيش جدة حيث ترمز

الدائرة الزرقاء لشعار اليوم العاملي للسكر والذي اعتمد عام
 2007كصورة رمزية للحياة والصحة ووحدة اجملتمع السكري
كما يعكس اللون االزرق لون السماء الذي تتوحد فيه جميع
األمم.
وتهدف الفعالية للتوعية حول مرض السكر وطرق
التعامل معه وكيفية إدارته وتعريف احلضور بالوجبات
الصحية املتوازنة والنظرة االيجابية واالستشارات الطبية
حول املرض .وشهدت الفعالية اقباال كبيرا من املشاركني
وال��زوار من املصابني بداء السكري وغيرهم حيث قدمت
للجميع الكثير من التوجيهات واإلرش��ادات من اجلهات
املشاركة  .هذا وقد أقيمت الفعاليات برعاية إمارة منطقة
مكة ومشاركة وزارة الصحة وجامعة امللك عبد العزيز ممثلة
في املستشفى اجلامعي ،وجامعة أم القرى ومستشفى

وفد من إدارة الوقف
العلمي يزور مرضى السرطان
يف املستشفى اجلامعي
نظم وفد من إدارة الوقف العلمي بشطر الطالبات
زيارة إلى مستشفى اجلامعة حتت شعار (رحلة أمل)
لعيادة وزيارة مرضى السرطان من األطفال.
وقد جتول الوفد في غرف املرضى من األطفال برفقة
مسؤولة عالقات املرضى حيث مت التعرف على األطفال
والتواصل معهم ،وقضت الطالبات وقتا طيبا ولطيفا
مع الصغار ،وأعقب ذلك توزيع الهدايا التذكارية لهم،
كما سجل وفد الطالبات زيارة خاصة لغرف تنومي احلاالت
احلرجة من أطفال مرضى السرطان الذين ال يستطيعون
التحرك من أسرتهم

أخبار

الجامعة

برعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب
تنظم اجلامعة

امللتقى العلمي اخلامس
للطالب والطالبات

وذلك يوم الثالثاء  7صفر  ١٤٣٥هـ
الساعة  9صباحا ً
مبركز امللك فيصل للمؤمترات

Akhbar Al-Jameah
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األخـيــرة
املشرف العام
مدير اجلامعة

أ.د /أسامة بن صادق طيب
رئيس التحرير
د .شارع مزيد البقمي
نائب رئيس التحرير املكلف
د .محمد عبد الغني الصائغ
نائبة رئيس التحرير
د .ريـم علي الرابغي
مدير التحرير املكلف
إياد يونس خوجة

بجامعة امللك عبد العزيز

مراسالت التحرير
الهاتف6951010 :
الفاكس 6952691 :
البريد اإللكتروني

Media@kau.edu.sa
ص.ب  80272جدة 21589

برنامج بحثي لألبعاد األخالقية يف االقتصاد
وقع معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن
صادق طيب وسعادة الشيخ
صالح كامل املؤسس واملالك
جملموعة دلة البركة عقد
«البرنامج البحثي لألبعاد
االخالقية في االقتصاد» وذلك
يوم االثنني  ٨محرم ١٤٣٥هـ
في الغرفة التجارية بجدة.
وقد أوضح عميد معهد
االقتصاد اإلسالمي الدكتور
عبداهلل قربان أن البرنامج ميتد
ملدة خمس سنوات وينفذه
معهد االقتصاد اإلسالمي
حيث ستقدم من خالل هذا
البرنامج معاجلات دقيقة
ومعمقة خلمسة محاور
علمية متثل حتديا ً مرحليا ً

* أ.د .فالح بن عبد اهلل الضرمان

لعلم االقتصاد االسالمي،
خاصة بعد أن تعرض النظام
الرأسمالي لهزات مالية
واقتصادية كشفت وجود خلل
أخالقي في النظام ،وقد اخذ
العلماء واخلبراء االقتصاديون
في الغرب يبحثون عن طرق
جلعل النظام أكثر أخالقية أو
اكتشاف نظام اقتصادي ال

تنفصل األخالق عنه .وأضاف
الدكتور قربان أن البرنامج
يأتي لإلسهام في التحدي
الذي يواجه املؤمنني بالنظام
االقتصادي االسالمي  -اإللهي
في مبادئه وأركانه  -لوضعه
حيز التطبيق وإبداء املهنية
العالية والرصانة العلمية
كنظام متكامل التفاصيل.

إطالق حملة توعوية عن التربع باألعضاء
حتت شعار «ومن أعضائي حياة»
اطلق أكثر من تسعني طالبا ً
وطالبة بكلية الطب في اجلامعة
بالتعاون مع املركز السعودي
لزراعة األعضاء إلطالق حملة
حتمل شعار «ومن أعضائي
حياة» والتي ب��دأت اخلميس
واجلمعة والسبت  ٢٠-١٨محرم
 ١٤٣٥اعقبها حمالت مماثلة في
كل من مكة املكرمة والطائف.
وتأتي احلملة لدعم فكرة التبرع
باألعضاء لتوعية جميع شرائح
اجملتمع بأهمية التبرع باألعضاء
من األحياء وكذلك من املتوفني
دماغيا لصالح املرضى الذين
يعانون من فشل عضوي سواء
كان فشال ً قلبيا ً ,أو رئويا ً ,أو كبديا ً
 ,أو كلويا ً أو غيره من األعضاء .
وكذلك التوعية باحلكم الشرعي
وجوازه ،إضافة إلى عرض بطاقات

االعرتاف باجلميل

التبرع باألعضاء املتضمنة إخبار
األهل برغبة الفرد بالتبرع باألعضاء
وموافقته على ذلك في حالة توفي
وفاة دماغية ،كما تطمح احلملة
إل��ى توضيح حجم املشكلة
الفعلية التي تواجه مرضى
الفشل العضوي الذين ينتظرون
على قوائم االنتظار لسنوات
عديدة مما يزيد من معاناتهم و
زيادة التكاليف املادية الباهظة
التي تصرف لعالجهم .وقد
أشارت رئيسة احلملة الدكتورة
هيفاء القثامي إلى الدعم الكبير

الذي حتظى به احلملة من قبل
إدارة اجلامعة وكلية الطب و إدارة
املستشفى اجلامعي وتسخيرهم
كافة االمكانيات لنجاحها ,كما
دعت شركات القطاع اخلاص
ورجال األعمال لدعم هذه احلملة
كي حتقق أهدافها السامية،
كاشفة أن اخلطة تستهدف
امل���دارس والكليات واألس��واق
وجميع املواقع التي توجد فيها
كثافة سكانية ،كما مت وضع
خطة إعالمية للحملة تستهدف
القنوات التلفزيونية الفضائية
واإلذاع���ات والصحف واجمل�لات
واإلعالنات العامة و كذلك رسائل
اجلوال و تويتر و الفيس بوك وغيرها
من وسائل التواصل االجتماعي.

دعوة للمشاركة
نرحب مبشاركة أعضاء وعضوات هيئة التدريس وطالب وطالبات اجلامعة وجميع منسوبيها،
سواء مبقاالت علمية أو أدبية أو مقاالت رأي .وميكن إرسال املشاركات عبر البريد اإللكتروني
 Media@kau.edu.saأو عبر الفاكس» 6952691

قصة معبرة ومثيرة تستحق التأمل والتدبر  ،عرضها
علينا الزميل الفاضل الدكتور عصام الفاللي في ورشة العمل
املتعلقة بالتخطيط االستراتيجي قبل فترة من الزمن  ،ومفاد
هذه القصة هو أن شابا كان متميزا أثناء دراسته ،ثم تقدم
للحصول على وظيفة عالية في شركة كبيرة  ،وقد تبادر إلى
ذهن مدير الشركة أن متيز هذا الشاب جاء نتيجة حلصوله على
منحة دراسية أو أن أباه كان يتكفل بنفقات دراسته  ،ولكن
تبني للمدير أن هذا الشاب ينتمي إلى أسرة فقيرة وابن ألم أرملة
وظيفتها غسل املالبس للناس وأنها هي التي قامت على رعايته
وتوفير نفقات تعليمه ومعيشته  .وعندما الحظ املدير نعومة
يدي الشاب طلب منه أن يعود إلى والدته ويغسل يديها ويخبره
في اليوم التالي ماذا فعل وماذا تعلم  ،فأستغرب الشاب هذا
الطلب لكنه أمتثل ألوامر املدير حرصا على الوظيفة  ،فعاد إلى
والدته وطلب منها أن تكشف عن يديها  ،فوجدهما متجعدتني
ومتشققتني من آثار الغسيل  ،وكانت املرة األولى التي يتمعن
فيها يدي والدته  ،فبدأ يغسلهما ببطء ورفق ودموعه تتساقط
من عينيه ،فعرف حينها كم كانت تعاني من أجله ومن أجل
تعليمه  ،فما كان منه إال أن أصر بأن يغسل ما تبقى من الغسيل
نيابة عنها ليعرف قيمة التعب واجلهد الذي كانت تبذله من
أجله  ،وعندما عاد إلى املدير أخبره مبا فعل وما رأى من تشقق
في يدي والدته وأنه قام بغسل الغسيل نيابة عنها  ،فسأله
املدير عن شعوره بكل صدق وأمانه فرد عليه الشاب بأنه أدرك
معنى العرفان باجلميل  ،ومشقة العمل  ،وأهمية وقيمة العائلة،
عندها قال له املدير هذه هي مواصفات املدير الذي أبحث عنه ،
وبذلك فاز الشاب بالوظيفة عن جدارة واستحقاق.
هذه القصة مع بساطتها وعفوية أحداثها تذكرنا بأمور
عديدة منها  :أن التعليم اجليد والشهادات العليا ليست في
كل األحوال معيارا للصالح اإلداري  ،بل يوجد من يحمل شهادة
الدكتوراه في اإلدارة ولم يستطع النجاح في أول عمل إداري
كلف به .وهذا يذكروني مبقولة ألحد املتخصصني في جامعة
هارفرد حيث قال  :من يعتقد أنه سيتعلم اإلدارة في الفصول
الدراسية كمن يحاول تعلم السباحة مبجرد القرائة عنها ،مبعنى
أن التعليم النظري ال يجدي إذا لم يعزز باملمارسة الفعلية على
أرض الواقع .واألهم من ذلك هو حسن التصرف وطيب املعاملة
واحترام الناس والتواضع واالعتراف باجلميل فكل ذلك خصائص
مهمة في الفرد العامل واإلداري الناجح .ومن غير املتوقع أن جتد
شركة أو مؤسسة تقبل متخرج أو تبقي على موظف
وهو سيء التصرف وناكر للجميل حتى لو حتصل على
أفضل الشهادات والتقديرات .كما أن تنشئة األبناء تبدأ
بتعويدهم على حتمل املسؤولية  ،وترسيخ الثقة ومعاني
االحترام واالعتراف باجلميل في نفوسهم سواء في محيط
العمل أو في قاعات الدراسة على اعتبار أن من ال يشكر الناس
ال يشكر اهلل .ولو طبقنا هذه القصة وأحداثها املعبرة على
أوضاعنا وعالقتنا ومسؤولياتنا لتبني لنا كم نحن بحاجة إلى
إعادة النظر في سلوكياتنا وتصرفاتنا وأساليب تعاملنا مع
اآلخرين فنحن نحتاج إلى أن نتعلم كيف نتقبل الرأي اآلخر
بسعة صدر حتى لو كان ذلك الرأي يخالف مبادئنا ومعتقداتنا
 .والدكتاتورية والتسلط والتجاهل وإساءة الظن باآلخرين كلها
صفات مذمومة في الرئيس والرؤوس  .ومن املؤسف أن هناك من
ال يشعر مبعاناة الناس ألنه لم يعاني مثلهم  ،ولم يعرف قيمة
العمل ألنه لم ميارسه  ،ولم يعرف قسوة احلياة ومشقتها ألنه
عاش في كنف اجلاه والغنى .إن النجاح ألي فرد منا ال يقاس
باملظاهر ولكن بالوقائع والنتائج امللموسة والتصرفات احلميدة
كل في محيط عمله  .واإلدارة الناجحة هي التي تبادر إلى
اكتساب والء املوظف قبل أن مينحها إياه بنفسه  ،وتقدم له
العون حتى ولو لم يطلبه  ،ومتنحه الثقة كواجب من واجباته
وليس فضال أو منة منها عليه  .إن أصعب ما ميكن أن تراه هذه
األيام هو نكران اجلميل ممن تفانيت في خدمته وأخلصت له في
القول والعمل .
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