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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

 24صفحة

أمران ملكيان

تعيني األمري خالد الفيصل وزيرًا للرتبية والتعليم
واألمري مشعل بن عبد اهلل أمريًا ملنطقة مكة املكرمة

صدر يوم األحد  19صفر 1435هـ
املوافق  22ديسمبر 2013هـ أمر
ملكي بتعيني األمير خالد الفيصل
وزيرا ً للتربية والتعليم وتعيني األمير
مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز
أميرا ً ملنطقة مكة املكرمة.
وفيما يلي نص األمر امللكي:
(بسم اهلل الرحمن الرحيم  :الرقم
 :أ 14/التاريخ1435/2/19 :هـ:
بعون اهلل تعالى نحن عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة
العربية السعودية بعد االطالع
على املادة الثامنة واخلمسني من
النظام األساسي للحكم ،الصادر
باألمر امللكي رقم أ 90/بتاريخ
1412/8/27هـ .
وبعد االطالع على املادة الثامنة
من نظام مجلس الوزراء الصادر
باألمر امللكي رقم أ  13 /بتاريخ
1414/3/3هـ  .وبعد االطالع على
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي
املرتبة املمتازة ،الصادر باملرسوم
امللكي رقم م 10/بتاريخ /18

1391/3هـ .
وبعد االطالع على نظام املناطق
الصادر باألمر امللكي رقم أ 92/بتاريخ
1412 /8/27هـ .
وبعد االطالع على األمر امللكي
رقم أ 14/بتاريخ 1414/3/3هـ  .أمرنا
مبا هو آت:
أوال  :يعفى صاحب السمو
األمير فيصل بن عبداهلل بن محمد
آل سعود وزير التربية والتعليم من
منصبه بنا ًء على طلبه .
ثانيا  :يعفى صاحب السمو
امللكي األمير خالد بن فيصل بن
عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة
مكة املكرمة من منصبه  ،ويعني
وزيرا ً للتربية والتعليم.
ثالثا ً  :يعفى صاحب السمو
امللكي األمير مشعل بن عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود من منصبه أميرا ً
ملنطقة جنران  ،ويعني أميرا ً ملنطقة
مكة املكرمة مبرتبة وزير .
رابعا  :يبلغ أمرنا هذا للجهات
اخملتصة العتماده وتنفيذه .عبداهلل

بن عبدالعزيز آل سعود).
وقد أعرب معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب أن هذين القرارين يؤكدان توجه
اململكة حتت قيادة خادم احلرمني
الشريفن امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز ،حفظه اهلل ،نحو سياسة
التنمية الشاملة التي تشهدها
اململكة ،وعناية حكومتنا الرشيدة
بالتعليم العام والعالي ومشروعات
التنمية االقتصادية والعمرانية.
كما عبر عدد من منسوبي اجلامعة
وأعضاء هيئة التدريس والطالب
عن سعادتهم بهذين القرارين
الذين يهدفان إلى املزيد من التنمية
والتطوير ملنطقة مكة املكرمة
وللتربية والتعليم مبا يسهم في
النهضة التعليمية واالقتصادية
التي تعيشها اململكة في عهد خادم
احلرمني الشريفني.
(التتمة في صـ )3 -2

أ.د /اسامة بن صادق طيب
قراران ملكيان ساميان يؤكدان الرؤية
الثاقبة خلادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،دأبا ً على سياسته
احلكيمة الساعية للتنمية الشاملة للوطن
واملواطن ،أولهما تعيني صاحب السمو امللكي
األمير خالد الفيصل وزيرا ً للتربية والتعليم
وثانيهما تعيني صاحب السمو امللكي األمير
مشعل بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود،
أميرا ً ملنطقة مكة املكرمة.
كال القراران يصبان في خدمة الوطن
واملواطن والتنمية الشاملة واستمرار لالزدهار
والرقي الذي تشهده اململكة قاطبة ،ومنطقة
مكة املكرمة على وجه اخلصوص في جميع
امليادين ،بعد مسيرة ناجحة قادها سمو األمير
خالد الفيصل باقتدار وحكمة نحو التطوير
واالرتقاء بكافة اجملاالت العلمية والتعليمية
والنهضوية والعمرانية والثقافية ،فأضحت مدن
ومحافظات وقرى وهجر منطقة مكة املكرمة
مضرب املثل في التنظيم اإلداري ،وتعميم
التعليم العام والعالي ،وانتشرت الكليات
وفروع اجلامعات في مختلف محافظاتها ،ومتكن
سموه من بث الروح في املنطقة تأسيسا ً على
مبدأ بناء اإلنسان وتنمية املكان .واليوم يتسلم
سموه جهازا ً يتطلب قدرا ً عاليا ً من احلكمة
واحلنكة واخلبرة والفكر النير ،جهاز يتعلق بتربية
وتعليم أجيال من أبناء هذا الوطن املعطاء،
ليتجلى مبدأ بناء اإلنسان في أسمى معانيه،
في استمرار للبذل والعطاء الفكري والثقافي
الذي سيصب ال محالة في رفعة وطننا األبي
وأبنائه .إمارة منطقة مكة املكرمة أوكلت
لسمو األمير مشعل بن عبد اهلل ،مستلما ً راية
العطاء والبذل ،استكماال ً للخطط التطويرية
والتنمية الشاملة التي شهدتها وتشهدها
املنطقة ،بعد أعوام قضاها سموه على رأس
إمارة منطقة جنران ،بعد مسيرة ناجحة زاخرة
بالنجاح تقلد فيها سموه العديد من املناصب
احليوية منها وزير مفوض لوزارة اخلارجية،
ومستشارا ً في الديوان امللكي ،ثم أميرا ً ملنطقة
جنران عام 2006م والتي شهدت تطورا ً وازدهارا ً
منقطع النظير ،ولتتوج املسيرة بصدور األمر
امللكي السامي بتعيينه سموه أميرا ً ملنطقة
مكة املكرمة.

* مدير اجلامعة
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أعضاء هيئة الـتــدريس وطـالب الـجـامـعــة يـ ـرف ـعـ ــون شك ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أ  .د  /عبداهلل بن مصطفي مهرجي
مرحبا ً بصاحب
السمو امللكي االمير
مشعل بن عبداهلل
بن عبدالعزيز أميرا ً
ملنطقة مكة املكرمة
وهنئيا ً ل��ه الثقة
امللكية الغالية بامارة
منطقة عزيزة على
ق��ل��ب ك��ل مسلم
تضم قبلة املسلمني
الرسالة
ومهبط
احملمدية  ،منطقة
حتظى باهتمام خاص
م��ن م����والي خ��ادم
احل��رم�ين الشريفني
حفظه اهلل ورع��اه
تنمي ًة وح��ض��ارةً
ومشاريع تطويرية.
ودعاء من االعماق
أن يوفقه اهلل خلدمة
املنطقة مبا تستحقه
ويليق بها وأهلها
وقاصديها من احلجاج
واملعتمرين وال��زوار،
املنطقة التي تضم
أي��ض��ا ً ج��دة بوابة
احلرمني الشريفني.
االم�����ال
وان
املعقودة على سموه
كبيرة والطموحات
ع��ال��ي��ة ل��ت��ت��ب��وء
مكانتها
املنطقة
الالئقة بها وتواصل
مسيرتها املباركة مع
شقيقاتها املناطق
السعودية االخريات
ف��ي ب�لادن��ا الغالية
والتي تعيش نهضة
تنموية غير مسبوقة
وم��ش��اري��ع عمالقة
ف��ي ش��ت��ى اجمل���االت
التعليمية والصحية
واالج��ت��م��اع��ي��ة
والالتصاالت والنقل
الخ.
وك��ل املواطنني
اخمللصني االوف��ي��اء
ع���ض���د وس���اع���د
لسموكم الكرمي.

* وكيل اجلامعة

رفع عدد من مسؤولي
وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة
وطالبها شكرهم وتقديرهم
لصاحب السمو امللكي األمير
خالد الفيصل بن عبد العزيز
وزير التربية والتعليم على ما
قدمه من خدمات كبيرة ملنطقة
مكة املكرمة وجلامعة امللك عبد
العزيز خاصة.
وقالوا في تصريحات خاصة
بنشرة أخبار اجلامعة أن سمو
وزير التربية والتعليم ساهم
في تطوير منطقة مكة املكرمة
خالل فترة توليه إمارتها وعمل
بكل تفان وإخالص خلدمة
املنطقة وأهلها ،معربني عن
شكرهم وتقديرهم لسموه
الكرمي على ما بذله من جهد
ودعم للمنطقة وأهلها عامة
وللجامعة بكافة فروعها
خاصة .مشيرين إلى أن تعيني
صاحب السمو امللكي األمير
خالد الفيصل وزيرا للتربية
والتعليم سيكون نقطة حتول
في مسار التعليم وأنه سيحدث
نقله نوعية في التعليم
وبرامجه ملا يتمتع به سموه من
قدرات إدارية وفكرية ستسهم
في تطوير التعليم في اململكة.
فكر �إداري رائع
قال الدكتور عبد الرحيم
كنسارة أن صاحب السمو
امللكي األمير خالد الفيصل بن
عبد العزيز يتمتع بفكر إداري
رائد ،وخبرات ثرية ممتدة على
مدى عقود ،فضال ً عن نظرته
الثاقبة وأفكاره النيرة التي من
شأنها أن تسهم بشكل فاعل
في تطوير العملية التربوية
والتعليمية بإحداث نقلة نوعية
في مشروعات وبرامج وزارة
التربية والتعليم وصوال ً إلى
إعداد جيل يعنى بخدمة دينه
ووطنه ومليكه.
تنمية املنطقة
ويقول الدكتور محمد بن
عثمان اجلحدلي أن ارتباط اسم
سمو األمير خالد الفيصل
بالزيارات التفقدية للمحافظات
التابعة ألمارة منطقة مكة
املكرمة كان له عظيم األثر
في التنمية باملنطقة وفي
نفوس أبنائها ،كيف ال واجلدية
واالنضباطية واملتابعة الدقيقة
للمشروعات كانت الهاجس
األكبر لسمو األمير خالد
الفيصل .وأضاف أن املنطقة
شهدت تنمية غير مسبوقة،

احلسن بن علي

محمد الدوسري

حيث قال سموه في إحدى
زيارته حملافظة رابغ « :أريد جميع
القطاعات في رابغ أن حتذو حذو
جامعة امللك عبد العزيز في
تنمية رابغ و ما حولها».
وأضاف أن ما قام به سمو
األمير خالد الفيصل في تنمية
املنطقة وخالل سنوات معددوة
لهو أمر يستحق كل التقدير مع
تقدمي الشكر و خالص العرفان
لقائد مخلص أوفى بعهده خلادم
احلرمني الشريفني في خدمة

خالد بن سعيد

الوطن و املواطن .و هاهو اليوم
يستقل مركبا جديدا مثقال
باألعمال و اآلمال في قيادة
مسيرة التعليم في بلد اخلير،
دعاؤنا لسموه بالتوفيق والسداد
و إلى مزيد من االنتاجية و
االنضباطية و املتابعة.
�صاحب �أفكار خالقة
ويقول الدكتورعبد الرحمن
بن لبيد املالكي إن األمير خالد

عبدالعزيز الدوسري

الفيصل يُعد واحدا ً من القيادات
البارزة في اململكة ،وهو من
ذوي األفكار اخلالقة واملتجددة
وستكون له بصمة واضحة
على مسار التربية والتعليم
باململكة في املستقبل القريب،
ما سيسهم بالتأكيد في
إحداث نقلة نوعية وحضارية في
األساليب التعليمية والتربوية،
ملا يتمتع به من شخصية فذة
ومتميزة يشهد بها تاريخه
الناصع املتمثل في جناحاته

الكبيرة خالل توليه إلمارة
منطقة عسير التي نقلها إلى
منطقة حضارية وسياحية
من الطراز األول ،ثم في إمارة
منطقة مكة التي قادها بتفوق
نحو التقدم واالزدهار في فترة
وجيزة بإدارة واعية وحكيمة.
وقال الطالب احلسني
بن علي الزهراني من كلية
االقتصاد واالدارة نتمنى لسموه
التوفيق ومواصلة مسيرة
تطوير التعليم واالنتقال
بالتربية والتعليم من إجناز
إلى إجناز ،مبا يحقق رؤية خادم
احلرمني الشريفني في الوصول
إلى اجلودة ،بهدف تخريج جيل
متسلح بالعلم واملعرفة معت ٍز
بدينه ووطنه ولغته مواكب
ملستجدات العصر ،مضيفا ً
«نعاهده أن نكون له خير
معني».
وقال الطالب محمد
الدوسري أن األمير خالد
الفيصل كان يعطي الشباب
جزءا ً كبيرا ً من وقته واهتمامه
وكان أكثر الداعمني ألفكار
الشباب ،توجها سموه مبلتقى
شباب مكة وكذلك إشراكه
عدد من الشباب حلضور
مجلسه واالستماع ملطالبهم
واحتياجاتهم وتخصيص جلسة
يستمع فيها ألفكار ومقترحات
الشباب.ويرى الطالب خالد بن
سعيد أن تعيني األمير خالد
الفيصل وزيرا للتربية والتعليم
مكسب كبير لهذه الوزارة فقد
عرف عن سموه دقة متابعته
وحرصه على إجناز ما يساهم في
تطوير عجلة التنمية ومنطقة
مكة املكرمة التي حتولت
لورشة عمل اجلميع يشاهدها،
فشكرا ً لسموه على جهوده
في خدمة املنطقة وسكانها.
من جهته يقول الطالب عبد
العزيز الدوسري أن األمير خالد
الفيصل ساهم في إحداث
نقلة تطويرية في منطقة مكة
املكرمة وأصبحت كل محافظة
وكأنها خلية نحل إلكمال تنفيذ
املشروعات إضافة إلى خلق
روح التنافسية بني قطاعات
املنطقة من خالل جائزة مكة
للتميز ,وأضاف أن اجلميع في
انتظار ما سيقدمه األمير خالد
الفيصل للتعليم وأن مستقبل
التعليم سيكون متميزا ً مع
شخصية إدارية وفكرية مثل
شخصية سموه.
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ـ ـ ـ ـ ـرهم لألمري خالد الفيصل ويهنئون األمري مشعل بن عبد اهلل
أميرا ً ملنطقة مكة املكرمة
شرف ال يضاهيه شرف بخدمة
أطهر بقاع األرض ،ونتمنى
لسموه التوفيق في مهمته
اجلديدة التي لن تكون عصية
على سموه فهو صاحب علم
وفكر إداري فذ كما أن سموه
شخصية قيادية ناجحة .وقال
إننا نتطلع من سموه مواصلة
عملية البناء واستكمال إنشاء
املشروعات احليوية والبنى
التحتية ليس فقط باملدن
واحملافظات الكبرى ولكن أيضا
باملدن الصغيرة وتنميتها
وتنفيذ املشروعات اخلدمية
بها وكذلك االهتمام بالشباب
واالستماع لهم وملقترحاتهم.
ومتنى الدكتور احلكمي التوفيق
والنجاح لسمو األمير مشعل
بن عبد اهلل وأن يعينه اهلل
سبحانه على خدمة املنطقة
وأهلها وخدمة ضيوف بيت اهلل
احلرام.

كما رفع عدد من أعضاء
هيئة التدريس وطالب اجلامعة
التهنئة اخلالصة لصاحب
السمو امللكي األمير مشعل
بن عبد اهلل بن عبد العزيز
بعد صدور األمر امللكي بتعيني
سموه أميرا ملنطقة مكة
املكرمة سائلني اهلل ان يعينه
ويوفقه خلدمة أطهر بقاع
األرض وخدمة أبناء املنطقة.
وقال عدد من أعضاء هيئة
التدريس وطالب اجلامعة أن ما
يتمتع به صاحب السمو امللكي
األمير مشعل بن عبد اهلل من
خبرة وحنكة إدارية وشخصية
مميزة ستعينه على خدمة
أطهر بقاع األرض وأن ما حققه
وما ميتلكه سموه من إجنازات
وخبرات تؤهله لهذا التكليف
والتشريف خلدمة هذا البلد
األمني ولتكون منطقة مكة
املكرمة مدينة لكل املسلمني
وعاصمة علم وثقافة ونور حق
يشع في كل بقاع الدنيا.

الطالب يهنئون �سموه

اختيار موفق
وقال الدكتور صالح بن عبد
العزيز الكرمي أن مكة املكرمة
سماها اهلل أم القرى ألنها من
أكبر املدن ويلحق بها العديد
من القرى األخرى ومنطقة
مكة املكرمة يتبعها إداريا
اليوم العديد من احملافظات
وفي مقدمتها جدة والطائف،
وهي حتتاج إلى طاقة ومتابعة
وجهد شبابي فكان اختيار
األمير الشاب صاحب السمو
امللكي مشعل بن عبداهلل
اختيارا موفقا وهو صاحب جتربة
مناطقية حيث كان سموه
أميرا ملنطقة جنران ،ومعروف
عنه اخللق الرفيع واملعاملة
احلسنة وحتقيق توجيهات
خادم احلرمني الشريفني في
خدمة املواطنني ،وتتنوع خدمة
املواطنني وفقا ملا حتتاجه كل
محافظة ومنطقة مكة
املكرمة فيها من املشروعات
واالستراتيجيات الشيء الكثير،
بعضها في أطواره األولى،
والبعض اآلخر قيد الدراسة،
وهناك أخرى حتتاج إلى دراسات،
فاملشروعات األولى حتتاج إلى
متابعة صارمة والتي حتت
الدراسة او حتتاج الى دراسة
فهي من مهام أميرنا اجلديد
 ،ومن ذلك جامعات التعليم
العالي كجامعة شمال جدة
وجامعة رابغ وغيرها من
اجلامعات  ،ونبارك لسموه
ثقة خادم احلرمني الشريفني

معتز الشمراني

مساعد البدراني

وندعو له من قلوبنا أن يكرمه
اهلل ويجعل قدومه خير وبركة
على منطقة مكة املكرمة .
وقدم الدكتور عباس بن
عيفان احلراثي تهنئته لصاحب
السمو امللكي األمير مشعل
بن عبد اهلل بن عبد العزيز
على الثقة امللكية الغالية
وتعيينه أميرا ألطهر بقاع
األرض مشيرا ً إلى أن املنطقة
مقبلة بإذن اهلل تعالى على
إجنازات كبيرة ستتحقق بفضل
اهلل ثم باملتابعة من سموه
الكرمي وأن جميع محافظات
ومراكز املنطقة وقراها وهجرها
ستشهد املزيد واملزيد من
مشروعات التنمية في كل

عبدالرحمن اليوسف

مجال لتتحقق االحتياجات.
وأسأل اهلل أن يوفق سمو أمير
املنطقة ملا فيه اخلير والسداد
وأن يحفظ للوطن خادم احلرمني
الشريفني وسمو ولي عهده
األمني وسمو النائب الثاني وأن
يدمي علينا نعمة األمن والرخاء.
�صاحب فكر نري ور�ؤية طموحة

أمني الغامدي

بأسره» وأضاف نحن نستبشر
خيرا ً ونتطلع إلى أن يضيف
هذا األمير الشاب برؤيته وفكره
الطموح املزيد إلى ما حتقق
عبر مسيرة البناء والتعمير
التي لم تتوقف يوما ً في هذه
اإلمارة الغالية على كل مواطن
ومسلم .ندعو اهلل أن يوفق
األمير مشعل بن عبد اهلل وأن
يعينه في عمله.

وقال الدكتور عبد اهلل
البارقي «إنني أدعو املولى عز
وجل أن يكون في عون األمير
�شرف املكان
مشعل في قيادة هذه املنطقة
املقدسة التي حتمل أهمية
وقال الدكتور بدر حكمي
بالغة ليس لنا كسعوديني أن ثقة خادم احلرمني بتعيني
فحسب وإمنا للعالم اإلسالمي األمير مشعل بن عبد اهلل

ورفع عدد من طالب اجلامعة
تهانيهم وقال الطالب معتز
بن عبد الرحمن الشمراني أن
األمير مشعل بن عبداهلل لديه
القدرة على التواصل مع اجلميع
ونتطلع إلى مواصلة العمل
إلنهاء املشروعات التي تشهدها
املنطقة مبحافظة جدة.
وأوضح الطالب مساعد
البدراني من طالب كلية االدارة
واالقتصاد أن أي تغيير في القيادة
يتبعه تغيير في الفكر اإلداري
مشيرًا إلى أن املنطقة بها
الكثير من القدرات في جميع
النشاطات ومبا يتملكه أبناؤها
من عزمية وإصرار .ويقول كل
من عبد الرحمن بن عبد اهلل
اليوسف و أمني محمد الغامدي
إن تطلعاتنا بأن يكمل األمير
مشعل بن عبداهلل املشوار وهو
أهل لهذه الثقة امللكية الكرمية.
وأشار الطالب عبد العزيز
السحيلي و الطالب عايد العنزي
و الطالب محمد احلبردي وهم
من طالب السنة التحضيرية
إن األمير مشعل بن عبداهلل
شخصية قيادية فذة وصاحب
خبرة وحنكة إدارية له بصمات
واضحة في منطقة جنران،
معتبرًا تعيينه أميرًا ملنطقة
مكة خلفًا لألمير خالد الفيصل
يعد مكس ًبا كبيرًا للمنطقة
ملا عرف عنه من حزم وعزم
ومتابعة دقيقة لكل صغيرة
وكبيرة وحرص شديد على اإلجناز
وتسهيل شؤون املواطنني.

أ  .د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
نرفع أسمى آيات التهاني
و التبريكات ملقام صاحب
السمو امللكي األمير مشعل
بن عبداهلل بن عبدالعزيز أمير
منطقة مكة املكرمة مبناسبة
ص��دور األم��ر اللكي الكرمي
القاضي بتعييني سموه الكرمي
أميرا ملنطقة مكة املكرمة
سائلني اهلل العلي القدير
لسموه التوفيق و السداد
مؤكدين ملقام خادم حلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن
عبالعزيز حفظه اهلل و لسمو
ول��ي عهده األم�ين و لسمو
النائب الثاني و لسمو األمير
مشعل أننا سنكون بإذن اهلل
مساندين لسموه الكرمي بكل
ما نستطيع لتنفيذ توجيهات
قيادتنا الرشيدة خلدمة أطهر
بقعة على و جه األرض مكة
املكرمة و املشاعر املقدسة و
كل محافظات هذه املنطقة
العزيزة جدا علي قلوب اجلميع
و يأتي صدور االمر امللكي
الكرمي في و قت تشهد فيه
املنطقة زخما من املشاريع
العمالقة جدا و على رأس ذلك
مشاريع خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبالعزيز
لتوسعة املسجد احل��رام و
العناصر املرتبطة به و مشاريع
قطار احلرمني و مشاريع النقل
العام في محافظات املنطقة.
فلله احلمد و املنة تشهد
بالدنا احلبيبة اململكة العربية
السعودية نهضة كبيرة في
عهد والدنا و مليكنا احملبوب
خادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز أيده اهلل
و سمو االمير مشعل حفظه
اهلل أهل لهذه الثقة الغالية و
لقد شهدت فترة تعيينه أميرا
ملنطقة جنران إجنازات كبيرة
كما نتقدم لصاحب
السمو امللكي األمير خالد
الفيصل و زير التربية و التعليم
بالشكر و التقدير و العرفان
على دعم سموه الالمحدود
للجامعة و طالبها خالل فترته
أمارته للمنطقة سائلني املولى
عز و جل لسموه الكرمي كل
التوفيق و السداد .

* وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية

أخبار

الجامعة
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«وطني مسؤوليتي»

إطـ ـ ــالق
بـرنـامـج

لــألع ـمــال الـتـطـوع ـيــة بــال ـجــام ـعــة

حتت رعاية مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ،انطلقت فعاليات
برنامج فعاليات برنامج وطني مسؤليتي
لألعمال التطوعية ،والذي تنظمه اجلامعة
ممثلة في عمادة شؤون الطالب بالتعاون
مع أمانة جدة ،وحرس احلدود ،وهيئة الهالل
األحمر ،مبشاركة  10فرق تطوعية من
طالب اجلامعة ،وذلك صباح اخلميس 2صفر
1435هـ بامليدان األكادميي بالعمادة .
وقال معالي مدير اجلامعة في كلمته
خالل حفل تدشني البرنامج ،أن تنظيم
مثل هذه البرامج والفعاليات من شأنه أن
يزيد من رقعة األعمال التطوعية ويجعلها

أكثر فعالية ،مشيرا ً إلى أن اجلامعة بدأت
بعمل تطوعي من أبناء مدينة جدة الذين
بذلوا في تأسيس هذه اجلامعة العريقة
منذ أكثر من  40عاما ً الكثير من اجلهد
والعطاء إلى أن انطلقت في مسيرة تعليم
وتأهيل شباب الوطن وقدمت املفكرين
والباحثني واخملتصني في جميع اجملاالت
العلمية ،وحققت الكثير من اإلجنازات داخل
وخارج اململكة ،مؤكدا ً في الوقت ذاته على
دعم اجلامعة املتواصل ألبنائها الطالب
في جميع األعمال التطوعية وقدم شكره
اجلزيل لعمادة شؤون الطالب والقائمني
على البرنامج .

مدير اجلامعة يستقبل طالب نادي عشائر اجلوالة
استقبل معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب مبكتبه يوم األحد 12صفر
1435هـ طالب نادي عشائر اجلوالة
احلاصلني على املركز األول في
معسكرات اخلدمة العامة لعام
1434هـ ،ـ للعام الثاني على التوالي
ـ نظير متيزهم في أنشطة وبرامج
خدمة حجاج بيت اهلل احلرام .وذلك
بحضور وكيل اجلامعة األستاذ
الدكتور عبداهلل بن مصطفى
مهرجي وعميد شؤون الطالب
األستاذ الدكتور عبداملنعم بن
عبدالسالم احلياني ووكيل العمادة
للنشاط الرياضي الدكتور بدر
حكمي ومدير إدارة النشاط الثقافي
واالجتماعي األستاذ أحمد زغبي،
ومدير إدارة األندية الطالبية األستاذ
عبداهلل باحطاب ،ومدير نادي اجلوالة
األستاذ أحمد اخلرمي ،وأعضاء
نادي اجلوالة من الطالب .وأشاد
معالي مدير اجلامعة في الكلمة
التي وجهها لطالب نادي اجلوالة
بالتميز الذي حققوه في خدمة
حجاج بيت اهلل احلرام ،بحصولهم
على املركز األول للعام الثاني
على التوالي ،مشيرا ً في الوقت

عينه إلى أن هذا املنجز يدل على
املستوى املتطور للحركة الكشفية
باجلامعة ،وحثهم على بذل املزيد
من اجلهد وتقدمي مستويات متميزة
في مختلف البرامج واملشاركات
اخلارجية ،مؤكدا ً أن اجلامعة
تدعمهم بكل اإلمكانيات وتذلل
الطرق لهم ،معتبرا ً أن هدف اجلامعة
هو خدمة الطالب وتوفير البيئة التي
تساعده على اإلبداع والتألق .وكانت
النتائج التي مت حتقيقها في موسم
احلج على النحو التالي :املركز األول
في أعمال احلج وتشمل «مسابقة
املسح واإلرشاد والبرامج العامة»،
واملركز األول والثاني في «مسابقة
رسل السالم العاملية على مستوى
اجلامعات السعودية .وجميع الفرق
الكشفية املشاركة» ،واملركز األول

في «املسابقة الثقافية العامة»،
واملركز الثاني في «البرامج اإلثرائية»،
واملركز األول في «مسابقة أخصائي
املسح» للطالب أحمد قيس ،واملركز
األول في «مسابقة اخلط العربي»
للطالب خالد الطويرقي ،واملركز
األول في «مسابقة اخلطابة»
للطالب صهيب وارثي،
كما قدم أعضاء اجلوالة
دورة في «اإلعالم اجلديد» قدمها
الطالب بالل خوجة ،ودورة في
«أساسيات مونتاج الفيديو»
قدمها الطالب أحمد الغامدي،
ودورة في «أساسيات الفوتوشوب»
قدمها الطالب ماجد الفيفي،
ودورة «أساسيات التصوير»
قدمها الطالب رائد الندار ،ونظم
املشاركني «مسابقة في القرآن

الكرمي» و»مسابقة في اإلنشاد».
من جانبه هنأ عميد شؤون
الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم
بن عبدالسالم احلياني نادي اجلوالة
على التميز والتألق في خدمة
ضيوف الرحمن ،والذي تكلل
بتحقيقهم للمركز األول ،وبني
أن اجلامعة عملت تهيئة الطالب
املشاركني في نادي اجلولة من خالل
عدة معسكرات ودورات تدريبية
هدفت من خاللها إلى إعدادهم
اإلعداد األنسب كي يتمكنوا من
تأدية واجباتهم داخل املشاعر
املقدسة والتعاون مع اجلهات
احلكومية العاملة في املشاعر
املقدسة لتقدمي املساعدة واخلدمات
اإلنسانية للحجاج ،مشيرا ً إلى
أن العمادة تدعم جميع البرامج

واألنشطة الطالبية وتسخر جميع
االمكانات بغية االرتقاء مبستوى
الطالب وإكسابهم مهارات جديدة.
وأضاف عميد شؤون الطالب أن
اجلوالة في مشاركتها هذا العام
مبعسكرات اخلدمة العامة في احلج
خلدمة ضيوف الرحمن بالعاصمة
املقدسة في موسم اخلير والعـطاء
والتطـوع والتضحية ،كانت حتت
شعار «خدمة احلاج شرف لنا»
ومن هذا املنطلق حرصت اجلامعة
ممثلة في عمادة شؤون الطالب
على دعم مشاركة نادي اجلوالة
في هذه املعسكرات بهدف تنمية
شخصية الطالب وحثهم على
العمل التطوعي وخدمة اجملتمع.
يذكر أن جوالة اجلامعة متكنوا
من حصد املركز األول في معسكر
احلج للعام املاضي ،في معظم
برامج وأنشطة خدمة احلجاج
في املشاعر املقدسة ،منها إرشاد
حجاج بيت اهلل ،ومسابقة اإلرشاد
الوهمي ،ومسابقة القرآن الكرمي،
ومسابقة اإلنشاد ،ومسابقة رسل
السالم ،ووسام التميز في البرامج،
وكذلك في البرامج العامة.

جلنة التوعية اإلسالمية بكلية العلوم تنظم حماضرة حول مواجهة الفنت
نظمت جلنة التوعية اإلسالمية بكلية العلوم باجلامعة
محاضرة بعنوان« :كيف تواجه الفنت» قدمها األستاذ
مفّرح اجلابري عضو هيئة تدريس بقسم مهارات االتصال
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلامعة وذلك يوم الثالثاء
 14صفر 1435هـ مبصلى كلية العلوم وبحضور عميد
الكلية األستاذ الدكتور عبداهلل بن يوسف عبيد ووكالء
الكلية .وقد أشار األستاذ اجلابري أن احملاضره تستهدف
فئة الشباب باعتبارهم ثروة وطنية وعماد اجملتمع لذا
وجب تسليط الضوء لبناء النفس وكيفية التغلب على
الفنت املتنوعة املتمثلة في الشبهات والشهوات ،مبينا
أن من أنواع الفنت التي قد تقود اإلنسان إلى ذلك هي املال

واإلنترنت ووسائل االتصال احلديثة والوسائل االجتماعية،
معتبرا ً في الوقت ذاته أن هناك وسائل للعالج من الفنت
والوقاية ومنها واملتمثلة في االعتصام بالكتاب والسنة
والتحصني باإلميان باهلل والرجوع إلى العلماء الكبار
باإلضافة إلى احلرص على الوحدة وعدم التفرق والبعد عن
مواطن الفنت وحسن اختيار الصحبة الطيبة احلسنة ،كما
استعرض سعادته في احملاضرة مناذج للعديد من األنبياء
والرسل في كيفية الوقاية من الوقوع في الفنت وأبرزها
قصة نبي اهلل يوسف عليه السالم .وفي ختام احملاضرة مت
توجيه العديد من األسئلة التي دارت حول احملاضرة ومت تقدمي
جوائز للفائزين من قبل عميد كلية العلوم.
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توقيع عقد تأسيس بيت خربة حتت
اسم « كلية الرتبية للدراسات الرتبوية»
برعاية وكيل اجلامعة لألعمال
واإلبداع املعرفي د /أحمد بن حامد
نقادي مت توقيع عقد تأسيس بيت خبرة
« كلية التربية للدراسات التربوية

« وذلك يوم األربعاء  8صفر 1435هـ
املوافق  11ديسمبر 2013هـ.وحضر
مراسم توقيع العقد كل من عميد
كلية التربية سعادة د /سعيد بن أحمد

االفندي ،والرئيس التنفيذي ملنظومة
األعمال واملعرفة د /صديق جستنية ،
مدير قطاع بيوت اخلبرة االستاذ أسامة
فدا ،ووكيل كلية التربية د /غرم اهلل
الغامدي ووكيل كلية التربية للتطوير
د /البراق احلازمي  .و يهدف بيت اخلبرة
إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية
في اجملال التربوي وتقدمي الدعم في كل
ما يخص هذا اجملال  .يذكر أن بيوت اخلبرة
إحدى قطاعات اجلامعة احليوية التابعة
ملنظومة األعمال ،وحترص على إعطاء
األولوية لتدريب وتوظيف الطالب ،وأن
تلتزم بيوت اخلبرة بتنفيذ املهام املتعاقد
عليها مع اجلهات املستفيدة بجودة
عالية تليق بسمعة اجلامعة ووفقا ً خلطة
العمل واملواعيد املتفق عليها ،باعتبار
بيوت اخلبرة طرفا ً ومرجعا جميع العقود
املبرمة مع اجلهات املستفيدة.

يف لقاء علمي بكلية االقتصاد واالدارة

وكيل وزارة التجارة  :الصناعة خيار اسرتاتيجي لتنويع مصادر الدخل
نظمت كلية االقتصاد واإلدارة وبالتعاون
مع مركز اخلليج لألبحاث لقا ًء علميا بعنوان
 « :مستقبل التجارة والصناعة باململكة
 :الفرص والتحديات ،وذلك يوم اخلميس
 16صفر 1435هـ بقاعة بن محفوظ مبقر
الكلية.
وحتدث خالل اللقاء وكيل وزارة التجارة
والصناعة للشؤون الصناعية املهندس وليد
عبد اجمليد أبو خالد ،وأدار اللقاء وكيل الكلية
الدكتور توفيق بن عبد احملسن اخليال ,بحضور
وكيل اجلامعة للتطوير الدكتور عبد الفتاح
مشاط ,وعميد كلية االقتصاد واإلدارة
الدكتور أمين بن صالح فاضل ,وعميد كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور أسامة
جستنية ,وعدد من أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة ورجال األعمال ,مبشاركة من شطر
الطالبات عبر الدائرة التلفزيونية املغلقة.
وأوصى اللقاء بضرورة تقييم القيمة
املضافة للصناعات الوطنية في اململكة
وتصنيف املصانع وفقا ً لذلك ,ووضع خطط

جادة لسعودة خطوط اإلنتاج في هذه
املصانع وخلق فرص وظيفية حقيقية
للعنصر النسائي خاصة للخريجات
املتخصصات في مجال الصناعة ,وضرورة
توفير قاعدة بيانات دقيقة عن قطاع
الصناعة وعن كل مصنع على حدة ,والعمل
على توطني الصناعات املهمة وكثيفة
العمالة ,ووضع استراتيجية بعيدة املدى
لدعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة,

ودعم املنتجات الوطنية عبر املشتريات
احلكومية مع تقليل هذه املشتريات من
السلع واملنتجات املستوردة ,وتوفير حاضنات
في مختلف مدن ومناطق اململكة ,وحتفيز
إنشاء املصانع واملدن الصناعية في املدن
الصغيرة واملناطق النائية بدال ً من تركزها
في مدن الرياض وجدة والدمام فقط مع
منح مزايا وإغراءات لالستثمار الصناعي في
املناطق النائية.

وفد من جامعة امللك خالد يزور كلية الصيدلة باجلامعة

استقبلت كلية الصيدلة بجامعة املؤسس وفدا ً من كلية
الصيدلة بجامعة امللك خالد بأبها ،وذلك خالل املدة بني  14صفر
1435هـ وعلى مدى يومني .حيث كان في استقبالهم سعادة عميد
كلية الصيدلة باجلامعة األستاذ الدكتور زيني بن محمد بنجر ،وعدد
من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .وتأتي الزيارة بهدف االطالع على
آخر املستجدات والتطورات في اجملاالت العلمية والتعليمية واألكادميية
وامليدانية واملعملية .وفي إطار سعي الكلية إلى توسيع دائرة التواصل
العلمي بني كليات الصيدلة في اجلامعات احمللية والدولية .يذكر أن
كلية الصيدلة بجامعة امللك عبد العزيز إحدى القطاعات احليوية
املتميزة ،التي تسعى إلى الريادة التعليمية والبحثية للممارسة
الصيدلية الشاملة ،عبر إمداد اجملتمع بخريجني مؤهلني للعمل في
مختلف اجملاالت الصيدلية وفقا ً للمعايير العاملية ،وإجراء أبحاث
مبتكرة وتقدمي خدمات مهنية لالرتقاء مبستوى الرعاية الصحية ألفراد
اجملتمع.

عامل الكيمياء الربوفيسور أمني خليل
يف زيارة علمية للجامعة

زار البروفيسور أمني خليل عالم الكيمياء مبعهد أرجون الوطنى
بالواليات املتحدة األمريكية بزيارة علمية للجامعة ،حيث اجتمع
بوكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة محمد زاهد وذلك يوم األربعاء  22صفر 1435هـ،
بحضور عميد كلية العلوم أ.د .عبد اهلل بن يوسف عبيد  ،و د .حسن
مبروك البشرى  ،ود .ضياء الدين عبد الهادى .ويعد البروفيسور أمني
خليل من أبرز الباحثني في هيئة أرجون الوطنية بالواليات املتحدة
األمريكية ،واملسؤول عن تطوير أنظمة البطاريات واستخدامها في
العديد من التطبيقات الطبية والعسكرية ،ومشهود له أبحاثه
العلمية عالية االستشهاد فى مجال تكنولوجيا صناعة البطاريات
والطاقة منذ عام  2000حتى اآلن ويعتبر من العلماء املساهمني
فى تطوير صناعة بطاريات أيون الليثيوم والليثيوم-أكسجني ،وله
العديد من األبحاث العلمية التي تصل إلى حوالى  300بحث علمى
منشور فى مجالت النيتشر والنيتشر ماتيريل وجاكس وغيرها
من اجملالت العاملية عالية معامل التأثير واملتخصصة فى مجال
االكتشافات العلمية املتميزة.وله أكثر من  140براءة اختراع فى
الفعالة
اجملال نفسه .ويقوم البروفيسور أمني خليل باملشاركة ّ
فى دخول اجلامعة فى مجال الطاقة وصناعة البطاريات ومواكبة
التطور املستمر فى صناعة بطاريات الليثيوم والليثيوم-أكسجني.
كما يقوم بالتعاون مع أعضاء باجلامعة باإلعداد إلنشاء معمل
متميز باجلامعة فى مجال الطاقة وإعداد كوادر شابه مبشاركتهم
فى برامج تدريب مبعمله بالواليات املتحدة ،واملساهمة فى نشر
الوعى حول مجال تخزين الطاقة وجتديدها بإلقاء محاضرات فعالة
واملشاركة فى مناقشات علمية باجلامعة وعمل زيارات ميدانية
ملراكز متميزة باجلامعة ،والدعوة لتفعيل مؤمتر عاملى في مجال
بطاريات الليثيوم وتطبيقاتها بدعم من اجلامعة وحتت إشرافها.

اجلامعة تنظم اللقاء احلواري
الرابع حول التجاوزات الوظيفية

نظمت اجلامعة اللقاء
الرابع لسلسة برامجها التي
تختصبالتجاوزاتالوظيفية
،والذي عقد حتت رعاية وكيل
اجلامعة األستاذ الدكتور
ع��ب��داهلل ب��ن مصطفى
مهرجي ،اليوم االثنني 27
صفر 1435ه��ـ  ،بإشراف
اإلدارة العامة للتطوير اإلداري
ومبشاركة مركز الدراسات
االستراتيجية .وقد خصص
اللقاء الرابع ملوظفي اجلامعة
من الفنيني بشطري اجلامعة،
وعمد ملعاجلة أوضاع بعض
املمارسات التي يغفل عن
نظاميتها املوظف،

إضافة إلى تقدمي ورش
عمل تثقيفية وتدريبية ،ثم
فتح اجملال للمناقشة مع
موظفي وموظفات اجلامعة
من الفنيني.
واستهل احمل��ور األول
مدير عام اإلدارة القانونية
باجلامعة ،األستاذ عاطف
موسى تناول فيه تعريفا ً
وحتديدا ً ملفهوم التجاوزات
الوظيفية واملصطلحات
املشابهة ل��ه��ا ،وحتديد
أسبابها،وآثارها السلبية،
ووض���ع احل��ل��ول املمكنة
ملعاجلتها ،كما تطرق إلى
بعض أشكال التجاوزات.

اخبار

الجامعة
أخبار
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اتفاقية تعاون بني اجلامعة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية

وقع معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب اتفاقية تعاون في مجال
الدراسات العليا وتطوير البرامج مع الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية وميثلها
األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ
وذلك يوم الثالثاء  21صفر 1435هـ املوافق
 24ديسمبر 2013م ،بقاعة مجلس اجلامعة،
بحضور وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعرفي

الدكتور أحمد بن حامد نقادي وعمداء الكليات
الصحية .وقد أوضح معالي مدير اجلامعة أن
االتفاقية تأتي نتيجة لثمار تعاون مستمر بدأ
بني اجلانبني منذ أن تأسست الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية ،حيث كانت اجلامعة
ممثلة في كلية الطب والكليات الصحية األخرى
من أوائل املؤسسات التعليمية التي ساهمت
في دعم الهيئة بالكفاءات واخلبرات والكوادر

البشرية األكادميية من أطباء وعاملني في اجملال
الصحي بكلية الطب واملستشفى اجلامعي،
مشيرا ًإلى أن الهيئة أنشأت مكاتبها داخل احلرم
اجلامعي .من جهته أوضح عميد كلية الطب
األستاذ الدكتور محمود بن شاهني األحول أن
االتفاقية متتد ملدة سنة وتهدف إلى استمرار
التعاون العلمي بني اجلانبني في مختلف
اجملاالت الطبية ،مشيرا ً إلى أن اجلامعة ممثلة في

الكليات الصحية متتلك القدرة على اإلسهام
في تطوير برامج التعليم الطبي والدراسات
العليا وإعداد البحوث العلمية وتأهيل املتدربني
املشاركني في العملية التعليمية واإلسهام
في تطوير طرق صياغة مناهج الدراسات العليا
وإعداد أسئلة االمتحانات باإلضافة إلى أي
جوانب أخرى تخدم تطوير العملية التدريبية
في برامج الهيئة.

مبشاركة «اخلدمة املدنية» و»هيئة التخصصات الصحية»و «أرامكو» و»سابك».

افتتاح اجتماع «اللجنة االستشارية للدراسات العليا»

افتتح معالي مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور
أس��ام��ة ب��ن ص���ادق طيب
االج��ت��م��اع األول للجنة
للدراسات
االستشارية
العليا باجلامعة للعام 1434
 1435هـ ،وذلك يوم اخلميساملوافق 23صفر 1435هـ .وبدأ
االجتماع بكلمة معالي مدير
اجلامعة رحب فيها بأعضاء
اللجان املشاركني من اخلارج
مؤكدا ً على أهمية تنسيق
اجلهود وإطالع اجلامعة على
احتياجات سوق العمل في
القطاعني احلكومي واخلاص،
من واق��ع ميداني من خالل
تقارير اجلهات املشرفة ،كوزارة
اخلدمة املدنية  ،والعمل،
وهيئة التخصصات الطبية
وشركات أرامكو وسابك.
وشدد على أن اجلامعة تسعى
لتغطية احتياجات سوق
العمل من خالل تخريج كوادر
وطنية مؤهلة في مجاالت
مختلفة  .وبدأت جلسة أعمال
االجتماع للنقاش التي أداراها
رئيس اللجنة وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث

العلمي األس��ت��اذ الدكتور
عدنان بن حمزة زاهد الذي
قدم تعريفا ً مبوضوع االجتماع
األول وهو « الدراسات العليا
وخدمة اجملتمع»  ،الفتا إلى
أن الدراسات العليا تعمل
على إع��داد وتخريج صفوة
متميزة تكتسب املعارف
العلمية واملهارات البحثية
والتدريب ،ودراس��ة احلاالت
واملشكالت وتقدمي املقترحات
والنتائج .مؤكدا ً على أن زيادة
جودة ومخرجات الدراسات
العليا ومواءمة احتياجات
س���وق ال��ع��م��ل واجمل��ت��م��ع

بصورة عامة ،مؤشر على
منو اجملتمع بشكل إيجابي
وتنموي .وت��ن��اول األعضاء
محورين تتعلق بالدراسات
العليا وسوق العمل  ،واآلخر
يختص بالدراسات العليا
والقطاع الصناعي .وقدم
كل من وكيل وزارة اخلدمة
املدنية للتخطيط والتطوير،
الدكتور مشبب بن عايض
القحطاني ،و نائب رئيس
هيئة التخصصات الصحية
 ،الدكتور سليمان بن عمران
العمران عرضان مرئيان أبرزا
مدى حاجة سوق اململكة من

برامج وتخصصات الدراسات
العليا (الدبلوم ،واملاجستير،
والدكتوراه) من خالل مدى
مواءمة مخرجات الدراسات
العليا باجلامعة السعودية
حلاجة سوق العمل،
وكذلك آليات التنسيق
وال��ت��واص��ل ب�ين اجلامعات
واجلهات املعنية بالتخطيط،
واستعرضا تصور وزارة اخلدمة
املدنية وهيئة التخصصات
الصحية التي يحتاجها سوق
العمل في املرحلة املقبلة.
في حني بحث الـ ()17
عضوا ً للجنة االستشارية

من داخل وخارج اجلامعة ،
احملور الثاني في االجتماع ،
واخلاص بـ»الدراسات العليا
والقطاع الصناعي»  ،وقدم
استشاري الهندسة بأرامكو
السعودية ،ومدير عام مركز
سابك لألبحاث في اجلامعة
الدكتور طالل بكري عرضان
يتضمنان م��دى احتياج
«أرامكو» و»سابك» لبرامج
وتخصصات الدراسات العليا
(دبلوم ،وماجستير،ودكتوراه)
باجلامعات السعودية لسد
حاجة القطاع الصناعي
والبحثي ،ورؤيتهم ملساهمة

الدراسات العليا باجلامعات
السعودية فيما يتعلق
مبشكالت القطاع الصناعي،
كما ط��رح��ا وج��ه��ة نظر
الشركتني األضخم في اجملال
الصناعي باململكة على
التعاون األمثل بني الدراسات
العليا والقطاع الصناعي.
وف��ي السياق ذات��ه،
ق��ام أع��ض��اء اللجنة من
خ���ارج اجل��ام��ع��ة ب��زي��ارة
لعمادة الدراسات العليا
العمادة
للقاءمبسؤولي
،وال��ت��ع��رف ع��ل��ى وض��ع
الدراسات العليا والتحديات
ال��ت��ي تواجهها .يذكر
أن اللجنة االستشارية
للدراسات العليا تضم
أع��ض��اء م��ن مؤسسات
حكومية وأهلية مثل وزارة
اخلدمة املدنية ،الهيئة
للتخصصات
السعودية
الصحية ،مدينة امللك
ّ
عبدالعزيز للعلوم والتقنية،
ش��رك��ة س��اب��ك ،أرام��ك��و
ال��س��ع��ودي��ة ،كما تضم
اللجنة في عضويتها بعضا ً
من قيادات اجلامعة.

تقرير

الجامعة
أخبار
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يف لقاء علمي باجلامعة

«نزاهة» توصي بتفعيل االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
نظمت كلية االقتصاد واإلدارة
بجامعة املؤسس لقا ًء علميا ً عقد
بالتعاون مع مركز اخلليج لألبحاث،
واستضاف رئيس الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد «نزاهة» ،بحضور
معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ،ووكالء اجلامعة
وجمع من العمداء وأعضاء هيئة
التدريس ،كما حضر اللقاء وكيل وزارة
البترول والثروة املعدنية سلطان بن
جمال شاولي .وذلك يوم الثالثاء 28
صفر 1435هـ املوافق 2013/12/31م.
وأوصى اللقاء بضرورة تفعيل
بنود االستراتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد وحتقيق الشفافية والزاهة,
وتعميم إنشاء إدارات أو اقسام في
الوزارات وكافة اجلهات احلكومية لتعزيز
املراقبة من أجل حتقيق املزيد من النزاهة
في هذه اجلهات ومحاصرة البيروقراطية
والفساد املالي واإلداري ,وضرورة االعتماد
على الدراسات العلمية واألكادميية في
عمل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد,
مع ضرورة تشديد العقوبات والغرامات
على املتورطني في جرائم الفساد
مبختلف أنواعها ،وحتديث اللوائح
واألنظمة القدمية التي سبق أن صدرت
في السابق ملعاقبة املتورطني في مثل
هذه القضايا.
وشدد اللقاء على أهمية تطور
املناهج الدراسية في املدارس واجلامعات
مبا يعزز مفهوم النزاهة والشفافية
لدى األجيال املتعاقبة ,وكذلك مالحقة
كافة املتورطني في قضايا الفساد
داخل اململكة وخارجها في امللحقيات
التابعة للمملكة .
وكشف رئيس الهيئة عن دراسة
تقوم بها «نزاهة» حيث تسعى
الافتتاح فروع لها في مختلف مناطق
اململكة  ،بعد أن مت جتهيز املقر الرئيسي
في الرياض ومت اختيار  400عنصر للعمل
به وفقا ً ألسس دقيقة في االختيار ،ثم
أعقب ذلك التأهيل والتدريب املناسب
مبا ميكنهم من القيام باملهام املنوطة
بهم والتي تنفذها الهيئة  ,مؤكدا ً على
أهمية دور املواطن واملوظف في اإلبالغ
عن أي مظهر من مظاهر الفساد,
مشيرا ً إلى أن الهيئة خصصت  6قنوات
للتواصل معها واإلبالغ عن أي قضية

فتح فروع للهيئة يف خمتلف مناطق اململكة
مكافات للمبلغني عن الفساد املايل والوظيفي
تأسيس نادي «نزاهة» يف اجلامعات
إنشاء  6قنوات ورقم موحد لإلبالغ عن الفساد
للفساد ,كما خصصت رقما ً موحدا ً
للتواصل مع الهيئة لتعريف املبلغني
بالطرق املتاحة لإلبالغ وذلك على القم
 , 19991مؤكدا ً على أن الهيئة تهتم
بجميع ما يصل إليها من بالغات وتقدم
مكافآت رمزية للمبلغني عن مثل هذه
القضايا ,مؤكدا ً أن الهيئة رفعت إلى
مقام خادم احلرمني الشريفني نظاما ً
لتقدمي مكافآت مناسبة ملن يساعد
الهيئة على اكتشاف قضايا للفساد .
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد أنه يؤيد إعادة النظر
في العقوبات والغرامات على املتورطني
في قضايا الفساد كون أن اللوائح
املعمول بها حاليا ً صدرت منذ فترة

طويلة وحتتاج إلى املراجعة والتطوير,
وأعرب عن ترحيبه بتعاون الهيئة مع
اجلامعات واملراكز البحثية في مجال
إعداد الدراسات املتعلقة مبكافحة
الفساد ,وناشد طالب الدراسات
العليا من طالب وطالبات املاجستير
والدكتوراه إلى مخاطبة الهيئة
لطلب املساعدة في تقدمي التوجيه
املناسب لهم نحو اختيار مجاالت
البحث في قضايا مكافحة الفساد
و حتقيق النزاهة والشفافية ,مشددا ً
على أن الهيئة ترحب بذلك وتقدم ما
في وسعها من أجل النجاح في أداء
واجباتها .وحول أسباب الفساد أوضح
معاليه أن األسباب ظاهرة عاملية وقدمية

ولها أسباب متعددة من أهمها غياب
الوازع الديني واألخالقي ووجود قدوة من
بني ضعاف النفوس الذين يقتدي بهم
غيرهم في هذا االجتاه اخلاطئ ,كما أن
الفساد مختف وغير معلن ما يجعل
مقاومته صعبة وتتطلب الكثير من
اجلهد ،ومن هنا يأتي أهمية الدور الذي
يضطلع به املواطن في كشف هذا
الفساد ويجب أال يسكت أي مواطن
عن أي مظهر من مظاهر الظلم أو
الغنب أو الفساد خاصة أن احلكومة ال
تدخر جهدا ً في مواجهة هذه الظاهرة,
مشيرا ً إلى اهتمام خادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
ـ يحفظه اهلل ـ مبواجهة أي مظهر من

مظاهر الفساد بقوة لذلك فإن الهيئة
تابعة له ـ حفظه اهلل ـ شخصيا ً,
وأن تقريرها السنوي ترسله له ـ أيده
اهلل ـ شخصيا ً  .موضحا ً أن الهيئة
معنية مبكافحة جميع أنواع الفساد
ومنها حياة املواطن في جميع أنحاء
اململكة ومراقبة العوائق التي متنع
وصول اخلدمات إليه بالشكل املطلوب
والصورة املناسبة ,مع احلفاظ على
املال العام واملمتلكات العامة ,موضحا ً
في هذا الصدد أنه ال يوجد تضارب
في عمل الهيئة مع جهات أخرى مثل
ديوان املراقبة العامة ,أو هيئة الرقابة
والتحقيق بل هناك تكامل بني هذه
اجلهات.
واضاف معاليه أنه استشعارا ً
من الدولة بوجود الفساد كآفة عاملية
لم تسلم منها دولة قامت بإصدار
االستراتيجية الوطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الفساد لتؤسس من خاللها
منهجا ً ملكافحة الفساد في اململكة
باعتبار ذلك مسئولية وطنية ال
تختص بها جهة أو فرد  ,بل هي واجب
اجملتمع مبكوناته كافة  ,موضحا ً أن
االستراتيجية تعتبر كل عمل من شأنه
االنحراف بالوظيفة في القطاعني
العام واخلاص عن مسارها الشرعي
والنظامي الذي وجدت خلدمته فسادا ً
وجرمية تستوجب العقاب  ,وتؤكد
االستراتيجية على أن حماية النزاهة
ومكافحة الفساد تتحقق بشكل
أفضل بتعزيز التعاون بني األجهزة
اخملتصة في اململكة  ,وبشكل مستمر
 ,ومن خالل قيام املواطن بدوره في انكار
الفساد ونبذه واإلبالغ عنه .
وكشف معالي محمد بن عبد اهلل
الشريف أن الهيئة الوطنية ملكافحة
الفساد دعت اجلامعات احلكومية
واألهلية إلى اقامة نادي باسم ( نزاهة)
يشارك الطالب في تكوينه  ,وإدارته
 ,وتنظيم فعالياته وفي مقدمتها
ورش العمل واللقاءات ونشر التثقيف
التوعية من رسائل ولوحات وملصقات
وتوزيع نشرات وذلك في نطاق رسالة
اجلامعات ودورها في اجملتمع  ,وان الهيئة
ستكون خير معني في املشاركة وتوفير
االصدارات واللوحات والوسائل التي
حتوز عليها .

رسائل جامعية
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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.
ر�سالة ما�سجتري
والتعرف على مدى وجود فروق في مقياس مفهوم
بعنوان  :ال�سجينات يف جرائم النف�س وال�سجينات يف الذات ومقياس التنشئة االجتماعية لدى السجينات
من الفئتني ،والكشف عن العوامل الدافعة الرتكاب
اجلرائم الأخالقية يف مدينة جدة
املرأة الفعل اإلجرامي وإلقاء الضوء على الفروق في
اخلصائص االجتماعية واالقتصادية ال أفراد عينة
الطالبة :يا�سمني ف�ؤاد ابو عطاالله
الدراسة ،ومت استخدام املنهج الوصفي  ،ولتحقيق
أهداف الدراسة مت تطبيق مقياس مفهوم الذات
ومقياس التنشئة االجتماعية على عينتي الدراسة
كلية الآداب والعلوم االن�سانية  -ق�سم علم النف�س
التي شملت على ( )45من السجينات في اجلرائم
األخالقية و( )33من السجينات في جرائم النفس
 ،وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
هدفت الدراسة احلالية إلى الكشف عن إحصائية بني السجينات في جرائم النفس واجلرائم
العالقة بني مفهوم الذات والتنشئة االجتماعية األخالقية في درجات مفهوم الذات ودرجات التنشئة
بني السجينات في جرائم النفس واجلرائم األخالقية االجتماعية ،إال أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
ر�سالة ما�سجتري
بعنوان  :الذكاء االنفعايل وعالقته بالتوافق الدرا�سي
والتح�صيل الدرا�سي لدى عينة من طالب جامعة الطائف
للطالب  :عبدالله حممد ال�شهري
كلية الآداب والعلوم االن�سانية  -ق�سم علم النف�س
تهدف هذه الدراسة الى معرفة العالقة بني الذكاء
االنفعالي والتوافق الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة
وكذلك معرفة العالقة بني الذكاء االنفعالي والتحصيل
الدراسي لدى أفراد العينة  ،ومعرفة الفروق بني متوسط
درجات حتصيل الطالب مرتفعي ومنخفضي الذكاء
االنفعالي  ،ومعرفة الفروق بني مرتفعي ومنخفضي
الذكاء االنفعالي في التوافق الدراسي  .وقد استخدم
الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي
نظرا ً ملالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها  ،وقام الباحث
بإجراء الدراسة على عينة مكونة من ( )200طالب من
طالب جامعة الطائف في العام الدراسي (1433هـ
1434هـ) وقد استخدم الباحث مقياس الذكاء االنفعالي
إعداد  :فاروق عثمان ومحمد رزق ( )1998ومقياس التوافق
الدراسي إعداد  :حسن عبداملعطي ( . )2009وللتحقق
من الفروض استخدم الباحث املتوسطات احلسابية
واالنحرافات املعيارية واختبار « ت « للداللة االحصائية
ومعامالت ارتباط بيرسون  .وتبني من خالل الدراسة
وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية بني درجات
أفراد عينة الدراسة في الذكاء االنفعالي ودرجاتهم
في التوافق الدراسي .وأيضا ً توجد عالقة ارتباطيه
ذات داللة احصائية بني درجات أفراد عينة الدراسة في
التحصيل الدراسي والذكاء االنفعالي  .وتوجد فروق ذات
داللة احصائية بني متوسط درجات الطلبة ذوي الذكاء
االنفعالي املرتفع ومتوسط درجات الطلبة ذوي الذكاء
االنفعالي املنخفض في التحصيل وقد كانت الفروق
لصالح الطلبة ذوي الذكاء االنفعالي املرتفع  .وتوجد
فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير الذكاء االنفعالي
في التوافق الدراسي .
امل�شرف
د .ال�سيد خالد مطحنة

ر�سالة ما�سجتري
بعنوان  :حتليل الت�أثري املفرد وامل�شرتك مل�ستخل�ص
�أوراق نبات احلرمل وال�شاي الأخ�ضر
للطالبة� :سلمى خليل بديوي

بني السجينات في جرائم النفس والسجينات في
اجلرائم األخالقية في احلالة الزواجية واملستوى
االقتصادي ،وتبني وجود عالقة ارتباطيه موجبة
بني مفهوم الذات والتنشئة االجتماعية لدى
السجينات في جرائم النفس واجلرائم األخالقية .
ومتت مناقشة النتائج وفق اإلطار النظري والدراسات
السابقة  .وقد أوصت الباحثة بتكثيف البرامج
النفسية للتخفيف من حدة االضطرابات النفسية
للسجينات  ،والتركيز على إعداد البرامج التأهلية
للسجينات والتي تتضمن برامج تعديل السلوك
والعالج املعرفي .
امل�شرف
�أ.د .طارق حممد عبد الوهاب

ر�سالة ما�سجتري
بعنوان  :ت�أثري التخفيف املغناطي�سي على اخلوا�ص الرتكيبية و
املغناطي�سية لفريت النيكل متناهي ال�صغر املح�ضر بطرق جديدة
للطالبة  :تهاين �سعد املطريي

كلية العلوم  -ق�سم االحياء

كلية العلوم  -ق�سم الكيمياء

نبات احلرمل  Rhazya strictaأحد النباتات الطبية
املستخدمة في الطب الشعبي في منطقة الشرق األوسط
وخاصة باململكة العربية السعودية  .حيث أن الدراسات
احلالية تسلط الضوء على التأثير الوراثي واملضاد للسرطان
في هذا النبات  .الهدف من الدراسة احلالية هو اختبار
إمكانية حدوث الطفرات في املادة الوراثية للفأر بواسطة
املستخلص املائي لنبات احلرمل ومقاومة هذا التأثير
بواسطة املستخلص املائي للشاي األخضر عن طريق إجراء
الدراسات اخللوية واجلزيئية .أظهرت نتائج هذه الدراسة
وجود تأثير معنوي لنبات احلرمل على املستوى اخللوي الوراثي
حيث شوهد تكون النويات الدقيقة عند املعامالت املفردة
باملستخلص املائي لنبات احلرمل عند جميع اجلرعات ( ،0.23
 ) 0.47 , 0.36جم/كجم  ،بينما لوحظ انخفاض عددها
عند نفس جرعات املستخلص املائي لنبات احلرمل املضاف
له الشاي األخضر  . %3على املستوى اجلزيئي  ،مت إستخدام
سبعة بادئات عشوائية لتعريف بعض الكشافات اجلزيئية
املرتبطة باملعامالت اخملتلفة ،أنتجت البادئات  75من احلزم
منها  50حزمة متعددة بنسبة  13 ، %66.7حزمة أحادية
(موجودة فى كل املعامالت) بنسبة  %17.33باإلضافة إلى
 12حزمة متفردة (موجودة فى معامالت محددة) بنسبة
 .%16كما أظهر اختبار تفاعل البلمرة املتسلسل حدوث
تغيرات في احلزم في جميع املعامالت مقارنة باجملموعة
الضابطة عند جميع املستبدئات املستخدمة بينما تقارب
توزيع احلزم بني العينات التى متت معاملتها باملعامالت
املشتركة بالشاي األخضر واحلرمل مع العينات املعاملة
بالشاي األخضر مفردا .هذه النتائج تشير إلى التأثير املطفر
للمستخلص املائي لنبات احلرمل والتأثير املضاد للطفور
للشاي األخضر حتت الظروف التى مت فيها إجراء تلك التجار

مت أقتراح استخدم طريقتني لتحضير بلورات بحجم النانو
ملستبدالت الكروم ()3+Crملركب نيكل فريت -0.0 = x( xCrxO4−NiFe2
 )1.0ومستبدالت الزنك) (2+Znملركب نيكل فريت xZnxFe2O4−Ni1
( .)1.0-0.0 = xفي الطريقه األولى مت استخدام الكيتوزان بطريقه
مبتكره بينما في الطريقه الثانيه مت استخدام السكروز ,كال املركبني
السكروز والكيتوزان مركبان عضويان يعمالن كعامل مساعد
لتقريب األيونات املعدنية من بعضها البعض أثناء عملية األحتراق
لتحضير بلورات بحجم النانو .العمل احلالي ركز على دراسة تأثير
املستبدالت وطريقة التحضير على التركيب واخلواص املغناطيسية
ملركبات احلديد البلورية  .أظهرت النتائج أن جميع العينات التي مت
حتضيرها مكعبة الشكل حيث مت التأكد من ذلك باستخدام جهاز
أشعة أكس الذي أكد بدورة تكون مركب السبينل جلميع العينات
.توزيع الكتيونات في البلوره مت حسابه بالعتماد على أبعاد الكريستال
واخلواص املغناطيسية جلميع املركبات بينما التغير في شكل
البلورة وإبعادها بإضافة املستبدالت مت مناقشته في ضوء أنصاف
أقطار جميع األيونات الداخلة في تركيب ألبلوره بألظافة إلى ذلك
اظهر جهاز األشعة حتت احلمراء تكون حزمتني في النطاق املتوقع
ملركبات السبينل جلميع العينات  .حجم البلورة الذي مت حسابه من
جهاز أشعة أكس متوافق مع حجم البلوره الذي مت حسابه من جهاز
اجملهر األلكتروني النافذ حيث إن جميع العينات بحجم النانو وفي
حدود  9-44نانوميتر .التناقص في التشبع املغناطيسي بإضافة ايون
الكروم في كال الطريقتني مت مناقشته في ضوء العزم املغناطيسي
جلميع األيونات الداخلة في تكوين املركب في املقابل وجد إن التشبع
املغناطيسي يزيد بإضافة ايون الزنك في كال الطريقتني إلى 0.4=X
بعد ذلك يقل بشكل ملحوظ حيث وجد إن ذلك متوافق مع توزيع
الكتيونات داخل ألبلوره الذي سبق اقتراحه  .في العموم وجد إن
طريقة الكيتوزان أنتجت مركبات لها قيم تشبع مغناطيسي عاليه
مقارنة بطريقة السكروز العادي .

امل�شرف
د� .صاحلة يحيى عقيلي
د ح�سن ممدوح الع�شماوي

امل�شرف
د .حممد عبد الفتاح حممد جبل
د� .سامية كو�سة

تهنئة

الجامعة
أخبار
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تهنئ جامعة امللك عبد العزيز
صاحب السمو امللكي

األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود
مبناسبة صدور األمر امللكي الكرمي بتعيني سموه
وزيرًا للرتبية والتعليم
وصاحب السمو امللكي

األمري مشعل بن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود
مبناسبة صدور األمر امللكي بتعيني سموه
أمريًا ملنطقة مكة املكرمة
سائلني اهلل عز وجل أن يوفقهم خلدمة الدين ثم الوطن واملليك

9

حتقيق

التحصيل
الدراسي

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الجامعة
أخبار
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كفاءة عضو هيئة التدريس

تطلعات الطالب اجلامعي

حتقيق :نادر آل عباس
تصوير :أحمد مسعود
إن العالقة بني الطالب
و االستاذ اجلامعي  ,تقترب
من عالقة األب بابنه ,ووقوفا
على املشكالت التي قد
تعترض هذه العالقة و التي
تؤثر سلبا ً أو إيجابا على
التحصيل الدراسي للطالب
والطالبات  ,أجرت صحيفة
اخبار اجلامعة حتقيقا في هذه
القضية احلساسة ,حيث
أن أهميته تتعلق بحقوق
كل من الطالب و عضو
هيئة التدريس ,وأهمية طرق
مثل هذا املوضوع الذي من
شأنه أن يحدث تنبيها يثير
قضية مهمة قد تكون فكرة
ألبحاث أكادميية أو مشروعات
بحثية مستقبلية ,وكان
اللقاء مع عينة عشوائية
من الطالب و أعضاء هيئة
التدريس و سألناهم عن
العالقة بني الطالب و عضو
هيئة التدريس وكيف ميكن
تطويرها لتصب في الرفع
من القدرة التحصيلية لدى
الطالب ,كما سألنا الطالب
عن مدى تأثرهم سلبا ًاو
ايجابا بقدرة عضو هيئة
التدريس على إيصال املعارف
و املعلومات لهم بالطريقة
التي تناسبهم  ,وجرت
اللقاءات على النحو التالي :
كان احملور األول للتحقيق
إجراء لقاءات من عدد من
أعضاء هيئة التدريس ،وكان
اللقاء األول مع الدكتور حسن
الشهري األستاذ بقسم علم
النفس الذي أوضح أن عالقة
األستاذ بطالبه من أكثر
صور التفاعل البشري أهمية
وقيمة ،وعلى الرغم من سمو
هذه العالقة ونبلها ،إال أننا
نالحظ في اآلونة األخيرة غيابا ً
لفعاليتها وفتورا أثر على
نتاجها .وقد يعود هذا إلى
تغير األدوار املناطة باألستاذ
والطالب على حد سواء  .كما
أن لتغير املعطيات املعرفية
واالجتماعية
والثقافية
والتقنية دور كذلك.لن
نخوض في املسببات كثيرا
بل سنحاول أن نشير إلى
بعض النقاط والتي قد يكون
في حتقيقها تطوير لهذه
العالقة وزيادة في فعاليتها
 :أولها أن األستاذ هو العماد
األساس في هذه العالقة لذا

أعضاء هية التدريس :
البد من احلزم واجلدية يف
التعامل مع الطالب
تقع على عاتقه مسؤولية
كبرى في الرقي بهذه العالقة
كونه مصدر املعرفة األول
وصاحب األدوار األبرز في هذا
التفاعل – تربية وتقوميا –
فعليه اإلملام بتلك األدوار من
خالل حرصه على « التميز»
في كافة اجلوانب علما وأداء
وسلوكا ،فالطالب يتمثلون
النماذج اإليجابية من
األساتذة كقدوات ،وثانيها أنه
يجب مراعاة مشاعر الطالب
والقرب منهم وإشعارهم
واحترامه
لهم
بحبه
لشخصياتهم ؛ فاالحترام
املتبادل حجر األساس في
جناح أي عالقة إنسانية ،أما
األمر الثالث فهو أهمية
تلمس مشكالت الطالب
ومساعدتهم في التخلص
من أخطائهم وتقبلها
ما أمكن ((متى ما شعر
الطالب بقرب أستاذه منه
كان هو له أقرب)) .كذلك
ينبغي احلرص على تطويرهم
والرقي مبستوياتهم عن
طريق إمدادهم مبصادر
متنوعة للمعرفة  ،والتنويع
في أساليب وطرق التدريس
 ،والعمل على فتح قنوات
التواصل معهم  ،فالتقنية
احلديثة خادمة في هذا اجلانب
؛ فاستغالل وسائل التواصل
االجتماعي االلكتروني في
اجلوانب العلمية والعملية

فرصة جيدة خللق أجواء
تفاعلية خالقة .باإلضافة
إلى الصدق والعدالة في
التعامل معهم وحتقيق مبدأ
الفروق الفردية الفعال له أثره
في تقبل قرارات وتوجيهات
األستاذ ،وأخيرا ً وليس آخرا ً
يجب التأكيد على فكرة أن
أي رغبة في التطوير والرقي
بالعالقات اإلنسانية ينبع من
ذات اإلنسان وشعوره بقيمة
تلك األمور في الدفع مبسيرة
النجاح قدما وبخطوات
متسارعة .
وكان اللقاء الثاني
مع األستاذ محمد عائض
عسيري من قسم مواد
عامة بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسان والذي أوضح أن
العالقة اإليجابية بني الطالب
وعضو هيئة التدريس تبدأ
منذ أن يدرك الطالب حرص
األستاذ على زيادة حتصيلهم
املعرفي واستيعابهم للمادة
العلمية التي يقدمها
لهم ،مع ما يضفيه على
ذلك من خلق وأدب جم مع
طالبه ،وأحيانا تكون هذه
البداية هي نقطة انطالقة
الطالب في هذا التخصص
ورمبا حتدد مساره في حياته.
ويضيف األستاذ عسيري
أن هذه العالقة تزيد أكثر
حينما يحرص عضو هيئة
التدريس على فتح قنوات

الطالب:
نعاين من فرض أسلوب عضو هيئة
التدريس يف التحصيل الدراسي
أكثر للتواصل مع طالبه،
من خالل حتديد الساعات
املكتبية للزيارة ،أو التواصل
من خالل االتصال والرسائل
ومواقع التواصل االجتماعي
مما يعطي الطالب مجاال ً
أكبر للسؤال واالستشارة
واالستزادة من العلم .وأضاف
أن العالقات ال تنتهي بانتهاء
الطالب من املادة وحصوله
على الدرجة ،بل جتد التواصل
يستمر بقدر ما يجده الطالب
من فائدة علمية من أستاذه،
وأشار إلى أنه مازال إلى هذه
اللحظة يتواصل مع بعض
أساتذته الذين تلقى العلم
على أيديهم ويحرص على
الرجوع إليهم وسؤالهم ملا
ملسته فيهم من حرص على
طالبهم مع علو مكانتهم
في تخصصاتهم العلمية.
من جانبه أكد األستاذ
احمد
زكريا
الدكتور
الشربيني من قسم علم
النفس أن عالقة االستاذ
بالطالب أهم شيء فيها هو
األبوة أو األخوة في التعامل،
وهو ما ينعكس إيجابا ً على
شعور الطالب باألريحية في
تعامله مع املعلومات وقابلية
حصوله على املساعدة من
أستاذه ،وأكد أن ينبغي عدم
تعنيف الطالب في حاالت
القصور ،ويكفي توجيه
نظره إلى القصور إن وجد،

بدءا ً بااللتزام واالنضباط
وعدم التأخر في احلضور إلى
احملاضرات ،وكذلك إتاحة
الفرصة للطالب في حالة
عدم توفيقه في اإلجابات
سواء داخل احملاضرات أو في
االختبارات الدورية ،وتشجيع
الطالب على التعاون في
تقييم اإلجابات وتعديلها
وحتسينها خالل احملاضرات،
وأضاف الدكتور الشربيني أن
التعليم التعاوني مهم بني
الطالب ويجب تشجيعهم
على تبني دور االستاذ داخل
القاعة في عرض فكرة ولو في
دقيقة او دقيقتني ,أيضا على
االستاذ تشجيع اإلجابات
الصحيحة من الطالب و
البعد عن االستخفاف بأفكار
الطالب أو اجاباتهم على
االسئلة  .من هنا تنشط
االستجابات االبداعية لطالب
و نبعد عنهم ما يطلق عليه
« الفوبيا االجتماعية « ومن
ثم نبعث الثقة في النفس
لدى الطالب لعرض أفكاره و
من ثم حتسينها مع التكرار
ملوقف السؤال او االجابة
أمام زمالئه الطالب ،ومن
ناحية اخرى يجب مراعاة أن
بعض الطالب لديهم أعذار
حقيقية نتيجة لظروفهم
االجتماعية ،وعلينا أن
نتقبلها و أن نساعدهم،
و على األستاذ بطبيعة

احلال استبعاد احلوارات حول
خصوصيات الطالب وإن
كان من املفيد أحيانا توجيه
االنتباه بشكل عام عن بعض
السلبيات التي قد تبدو
من بعض الطالب .مع عدم
التهديد بشأن درجات الطالب
في االختبارات الدورية ولكن
املهمة االساسية التي من
املفيد ان ينتبه االستاذ اليها
هو كيفية احتضان الطالب
واحتوائه أكثر من تهديده
على اعتبار أنه أصبح شخصا ً
ناضجا إلى حد كبير و أصبح
في مكانة علمية تختلف
متاما عن املدرسة الثانوية
التي كان فيها الطالب منذ
سنوات قريبة .ومن املهم
عرض الفكرة العلمية أثناء
الشرح على الطالب بأكثر
من طريقة وأن يكون االستاذ
متابعا جيدا ملا يظهر على
وجوه طالبه من عدم الفهم
واخلجل من السؤال او
االمتعاض من نقطة علمية
صعبت عليه ,هنا يشعر
الطالب بأن االستاذ مبثابة
األب.
وفي السياق ذاته أعرب
املرشد األكادميي بكلية
االتصال واإلعالم الدكتور
 /محمد بكري الشيخ عن
أهمية العالقة بني الطالب
واألستاذ اجلامعي واعتبرها
عالقة تتكامل فيها األدوار
لتصب في مصلحة القدرة
التحصيلية للطالب ,إذ
يتوجب على األستاذ باعتباره
رأس الرمح في العملية
التعليمية االطالع بدوره
كمعلم في تقدمي منوذج
علمي و سلوكي يتقمصه
الطالب .كما عليه اتباع
أحدث األساليب االتصالية
التي متكنه من توصيل
املفردات الدراسية بأسلوب
سلس و لغة سهلة حتفزان
الطالب على التفاعل معه,
األمر الذي يشجعهم على
العطاء فضال عن تعزيز
ثقافة املناقشة الشريفة بني
الطالب وتتبنى مبادراتهم
املبدعة من أجل حتقيق
العطاء العلمي و األكادميي
املثمر  ،وأضاف الدكتور
محمد بكري الشيخ أن
الطالب وهم املستهدفون
بالعملية التعليمية فانه
يتوجب عليهم احلرص على
االطالع في ضروب املعرفة

حتقيق

ي ـج بـ
اخملتلفة مبا ينمي قدراتهم و
عقولهم ،وعليهم تسجيل
حضور دائم داخل قاعات
الدراسة ،ما أمكن ذلك،
وااللتزام باللوائح و االنظمة
املتبعة داخل املؤسسة
التعليمية ,وفوق ذلك احلرص
على أن يكونوا قريبني من
أساتذتهم و االستفادة
منهم.
وطرحت صحيفة أخبار
اجلامعة املوضوع أيضا ً على
عدد من الطالب حيث كان
اللقاء األول
مع الطالب حسني
حمد آل همام من كلية
علوم االرض الذي علّق على
املوضوع بقوله أن هناك
إيجابيات لبعض أعضاء
هيئة التدريس تكمن في
محاولتهم إيصال املعلومة
جيدا للطالب ،وحرصهم على
إفهام الطالب كافة املعارف
واملعلومات التي يصعب
عليه فهمها ،ويعيدها
عليها حتى يستوعبها
بشكل جيد  ،وأضاف أن
املشكالت التي تواجههم
مع بعض أعضاء هيئة
التدريس ،قيام بعض أعضاء
هيئة التدريس بتدريس عدة
مواد في وقت واحد وتقدمي
محاضرات مكثفة وكثرة
املواد الذي تشكل عائقا ً في
كثير من األحيان للطالب
بزيادة الضغط عليه وإجهاده
وبالتالي عدم قدرته على
استيعاب فيما أشار الطالب
احلسني جاوه من كلية
الهندسة إلى أن سلبيات
العالقة بني الطالب و أعضاء
هيئة التدريس تكمن في
كثير من األحيان في طريقة
وأسلوب شرح املادة والتي
تكون بطريقة تقليدية جدا
وذلك انه ال يعطي الطالب
ما قد يستفيد منه ،وعندما
يسأل الطالب عن املعلومة
ال يجد اإلجابة املرضية
منه مع وجود جفاف في
استقبال االسئلة من قبل
بعض أعضاء هيئة التدريس،
مشيرا ً إلى تعرض الطالب في
بعض األحيان إلى استفزاز
قد يكون غير مقصود ،حيث
يعامل الطالب وكأنه ما زال
في مراحل التعليم العام،
مضيفا ً أن اجلوانب اإليجابية
في العالقات بني الطالب
وعضو هيئة التدريس تكمن
في قدرة عضو هيئة التدريس
على إعطاء أكبر قدر من
املعلومات للطالب من خالل
اخلبرة املتراكمة لديه ومن

الجامعة
أخبار
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خلق أجواء تفاعلية بني الطالب وعضو هيئة التدريس
االرتقاء بعالقة الطالب بعضو هيئة التدريس مبا ينعكس إيجابا على العملية التعليمية
الطالب  :نتطلع إىل وضع آلية للملخصات واملذكرات

خالل أسلوب إيصال املعلومة
الصحيحة التي تفيد
الطالب في حتصيله الدراسي
وإثراء معلوماته.
من جانبه حتدث الطالب
احلارث الشريف في مرحلة
السنة التحضيرية عن
املوضوع معتبرا ً أنه يجد
صعوبة في التوصل إلى
املعارف و املعلومات حيث
ال يوجد منهج معني يتم
االعتماد عليه في املذاكرة،
خاصة أن الدراسة في بعض
األحيان تكون عن طريق عرض
الشرائح التعليمية اجلاهزة،
كما يواجه صعوبة في اختيار
املذكرة املناسبة للمادة التي
يدرسها في بعض املواد،
ويضيف أن بعض أعضاء
هيئة التدريس وفقوا في
تنظيم املواد التي يدرسونها
ويسهلون على الطالب
احلصول على مذكرات
للمراجعة فينعكس ذلك
إيجابا ً على درجات الطالب
في نهاية الفصل الدراسي.
وكان للصحيفة لقاء
آخر من الطالب بالسنة
عبد اجمليد
التحضيرية
عسيري الذي أشار إلى أن
سلبيات العالقة بني الطالب
وعضو هيئة التدريس
تتلخص في التشويش الذي
يحدث في بعض احملاضرات في
قاعات الدراسة حيث يكون
الصوت ضعيفا ً في كثير من
األحيانن واكتضاد القاعات
الدراسية بالطالب وهو ما
يشكل عائقا ً بالنسبة له
في حتصيله الدراسي ،وطالب
إدارة اجلامعة باتخاذ إجراءات
خللق تفاعل أكبر داخل
احملاضرات واستقبال أسئلة
واستفساراتهم
الطالب
ومناقشتهم في موضوع
املادة حيث أن ذلك يسهل
على الطالب استيعاب
املعلومة بشكل جيد
واقتناعه مبضمونها.
كما التقت الصحيفة
بطالب آخر في السنة
التحضيرية وهو عبد اهلل
املغربي الذي خلص سلبيات
العالقة بني الطالب وعضو
هيئة التدريس في أن بعض
اعضاء هيئة التدريس يقوم
بإعداد مذكرات مخصصة
ويتيحها للشراء في املكتبات
خارج اجلامعة ،وتكون في
الغالب محلولة ،وجتتهد

بعض املكتبات في تسويق
مذكرات مشابهة قد ال تفيد
الطالب في املادة وهو ما
يخلق ارتباكا ً لدى الطالب
يكون موضوعا ً ملناقشات
كثيرة في املواقع اإللكترونية

وهو ما يضيع على الطالب
الوقت واجلهد ،مشيرا ً إلى
أهمية توحيد املذكرات التي
يقوم أستاذ املادة بتدريسها،
وعدم ترك الفرص الستغالل
الطالب من احملالت التجارية

التي تقوم بتصوير املذكرات
وبيعها للطالب بغض النظر
عن مضمونها ،وصالحيتها
للمادة ،وأشار املغربي إلى
أنه مثلما هناك سلبيات
هناك أيضا ً إيجابيات في

عالقة الطالب بعضو هيئة
التدريس ،فهناك أساتذة
لهم القدرة على خلق جو
من احلميمية داخل احملاضرات
والتعامل واالستقبال اجليد
للطالب واإلجابة على
استفساراتهم بصدر رحب.
وأعرب عن أمله في االرتقاء
بهذه العالقة مبا يخدم
العملية التعليمية.

تقنية

الجامعة
أخبار
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التصادم العلمي والتكامل املعريف

Scientific Collision and Integration Of Knowledge
نظرية التصادم في الكيمياء (
 ،)Collision theoryهي نظرية ابتكرها
كل من ماكس تراوتز و وليام لويس
بني عامي  1916و  1918لتفسير
حدوث التفاعالت الكيميائية  .تفسر
هذه النظرية حدوث التفاعل نتيجة
الصطدام اجلسيمات املتفاعلة  .لكن
ال ينتج كل اصطدام إلى تفاعل وإمنا
عدد محدد فقط من مجمل التصادمات
ميلك الطاقة الالزمة حلدوث التالمس
الفعال الذي يسبب حتول املتفاعالت إلى
نواجت .يعود هذا األمر إلى عدد محدد من
اجلزيئات ميلك الطاقة الالزمة والتوجه
املناسب أثناء التصادم من أجل كسر أي
روابط موجودة وتشكيل أخرى جديدة.
تدعى التصادمات الفعالة التي
تؤدي إلى تشكيل النواجت بالتصادمات
املثمرة.
في إطار التوجه جملتمعات املعرفة
وما يتطلبه ذلك التوجه من استثمار
التالمس الفعال بني بعض التخصصات
لنصل ملرحلة التصادمات املثمرة جاءت
فكرة هذه السطور على خلفية ما
ينتهي إليه تقرير املعرفة العربي في كل
دورة من دوراته من أن النظر إلى مجال
املعرفة وثورتها اليوم يشكل إحدى أهم
املداخل لإلصالح في الوطن العربي .إذ
تتجه التوصيات دائما إلى ضرورة توفير
بيئات حاضنة ومؤسسات وسياسات
داعمة لكي تتحقق طفرة كبيرة في
إنتاج املعرفة واستحداثها في العالم
العربي.فعلينا إذن التواصل مع ذواتنا
ومع العالم بنا ًء على مكاسب املعرفة
املعاصرة.
إن التواصل مع الذات ،أي تشخيص
عللها املعرفية بصورة دقيقة

وتشخيص عالقاتها املوصولة ببيئات
املعرفة ،ثم التواصل مع العالم بكثير
من الشجاعة والطموح ،وبكثير من
اإلميان الذي يسلم بأن التشارك في
إنتاج املعرفة يتطلب احلوار ،ويتطلب
بناء التعاقدات العقالنية الذي يعد
بداية طريق التصادم املثمر .
ومن عالقات التصادم املثمر التي
نأملها في تخصصات مجتمعاتنا
األكادميية العربية إذ تتالقي في جزيئات
ميكن أن تولد نواجت مثمرة منها نقاط
التالقي بني تخصص دراسات املعلومات
وبني كل من تخصصات احلاسبات
والتقنيات واإلدارة واإلعالم .وميكننا
في هذا الطرح أن نفتح اجملال بني علوم
املعلومات واحلاسبات والتقنية على
سبيل املثال  ،دائما ما يسند للحاسبات
والتقنية أنها الدعامة التي حتتل اليوم
بدورها مكانة مهمة في باب تطوير
املعرفة وحتصيل املعلومات مبرزة أن
تقنيات املعلومات تعد إحدى الدعائم
الرئيسة إلقامة مجتمع املعرفة؛ ذلك

أنها متثل األداة الرئيسة في العصر
احلالي لنشر املعرفة وتداولها ،عالوة
على دورها في تطوير ودعم وتسهيل
وتسريع البحث العلمي والثقافي على
أوسع نطاق ممكن.
لكن للتقانة معدوها ومنشئوها
كأدوات فماذا عن مستخدمي هذه
التقانة من هم مستثمرون هذه
التقانة في إدارة وتنظيم وبث الرصيد
املعلوماتي واملعرفي ؟
من هنا كان البد من استثمار
فكرة التصادم املثمر لتكوين تكتالت
فاعلة في جبهة املعرفة وكياناتها
بوضوح دور العنصر البشري الذي
يستخدم األدوات التقنية ويفعل
دورها فكم من أدوات مت االحتفاظ
بها وامتالكها دون إسهام مثمر لها ،
حيث في الغالب من ينتج األداة ليس
هو مستخدمها فمنتج املشرط ليس
بالطبيب  ،ومنتج املقص ليس هو
القائم مبهنة احلياكة لكن التعاون
الفاعل بني منتج األداة ومستخدمها

سيولد بالطبع معرفة وتطوير في األداة
واستثمار فاعل لكل إمكاناتها .
فعلى سبيل املثال لدى
جامعة امللك عبد العزيز كيان تقني
ناشط وفاعل يطرح كل يوم اجلديد من
تيسيرات األداء التقني خلدمة منسوبي
اجلامعة وتوعيتهم  ،وبالرغم من هذا
عند البحث عن موقع جامعتنا من خالل
عناصر توصيفها للتعرف عليها من
جانب محركات البحث فيما يعرف ب
(امليتاداتا ) اخلاصة بها جندها قاصرة في
األداء وفقا لفحصها ببرامج التقييم
اآللية العاملية حيث يظهر برنامج
ميتاشيكر METACHEKERانها لم تتخط
مرحلة الضعيف.
فماذا آتي بها في هذا الترتيب ؟ رغم
اإلمكانات التقنية التي تستخدمها
اجلامعة ! هو عدم االستعانة د .عزة فاروق جوهري
مبتخصصي املعلومات في استثمار أستاذ مشارك  /قسم علم
األدوات التقنية وتفعيلها وفقا لتفهم
املعلومات
موضوعي مهني في صياغة التوصيف
للميتاداتا اخلاصة باملوقع على الشبكة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

العاملية  .من هنا تبرز احلاجة للتعاون
بني التخصصني التقني واملعلوماتي
وفقا لنظرية التصادم املثمر في اجلوانب
التالية:
أوال اجلوانب األكادميية :على مستوى
اخلطط الدراسية واستثمار كل جانب
لنقاط التالقي مع اجلانب اآلخر بطرح
مقررات مشتركة وأبحاث مشتركة و
إشراف مشترك .
ثانيا اجلوانب التصميمية :على
املستوى ألبرامجي ملعرفة املتطلبات
الوظيفية للبرمجيات املنتجة ودعم
تطويرها وفقا للمتطلبات .
ثالثا اجلوانب اخلدمية التنفيذية :
لتفعيل استخدام األدوات والبرمجيات
واستثمارها أفضل استثمارممكن.

مركز املوهبة واإلبداع بعمادة شؤون الطالب
يختتم فعاليات برنامج الفيزياء الهندسية
اختتم مركز املوهبة واإلبداع التابع لعمادة
شؤون الطالب باجلامعة فعاليات برنامج الفيزياء
الهندسية في دورته الثانية املنعقدة خالل
الفترة من 1434/12/22هـ إلى  1435/2/14هـ
بواقع  30ساعة تدريبة مبشاركة كل من الطالبة
عائشة املالكي خريجة قسم الفيزياء بكلية
العلوم ،وأسماء الراشدي خريجة كلية احلاسبات
حيث قامت الطالبتان بتقدمي فكرة مفصلة عن
االختراع ابتدا ًء بفكرة وانتها ًء مبنتج وتعريف
الطالبات بأساسيات علم الفيزياء والتطبيقات
الهندسية ،كما مت إجراء جتارب فيزيائية مع
الطالبات الستنتاج املبادئ وشرحها واختتم
البرنامج بتعليم الطالبات أساسيات البحث

العلمي والعرض التقدميي.
وفي نهاية البرنامج مت إقامة حفل لعرض
مشروعات الطالبات واالحتفاء بإجنازاتهن
بحضور د .فاتن بنت عبد اهلل البريكان نائبة
املشرف العام على مركز املوهبة واإلبداع التابع
لعمادة شؤون الطالب.
وكانت أسماء الطالبات املشاركات
وابتكاراتهن على النحو التالي:
عهود سعيد باحشوان (جهاز لقياس
·
كمية احلليب في ثدي األم).
· هناء شاهر عبده (مقوم للقدم).
مرمي سعود األنصاري (جهاز للكشف
·
عن اخملاليط الكيميائية).

· تهاني علي ٌج ًعر (فلتر ينقي الهواء من
الغازات الكيميائية).
· ميعاد عبد اهلل عبد العزيز (طوق مزدوج
ميشط الشعر وميكن التحكم به).
حسناء محمد باخريبة (نظام
·
مغناطيسي للكشف عن سرقات البضائع).
ميعاد عبد اهلل أفلح (جهاز الكشف
·
عن البطاقة اجلامعية)
هديل خالد أكبر (حتويل الطاقة
·
الصوتية الناجتة عن عمل املكنسة الكهربائية
إلى طاقة كهربائية)
· أمينة محمد احملياوي (نظام استحمام
للحد من اإلسراف في املياه)

·
االستخدامات)
هذا وقد أشادت الدكتورة فاتن البريكان
بابتكارات الطالبات العلمية ومتيزهن في دقة
التنفيذ وجودة اإلخراج ونوهت بهذا التميز
املعهود الذي يبعث على التفاؤل واملزيد من
احلماس إلقامة مثل هذه البرامج الهادفة التي
حتفز مشاركة الطالبات مبنتجاتها في احملافل
احمللية واخلارجية لتمثيل اجلامعة والوطن عاملياً،
كما تقدمت بالشكر للمدربات القائمات على
البرنامج وأشادت بجهودهن املبذولة ملساعدة
الطالبات للرقي بأفكارهن والتميز بها.
مي محمد دادة (مكيف ثالثي

علمية
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األضرار الصحية للمواد البالستيكية
تؤثر الصناعات البالستيكية بشكل كبير
على صحة اإلنسان وخاصة (الهرمونات األنثوية)،
فالصناعات البالستيكية حتتوي على مركبات
تسمى األستروجني الصناعي ،فالعديد من هذه
املركبات البتروكيميائية توجد في العديد من
املواد البالستيكية املنزلية الشائعة على سبيل
املثال  ( :زجاجات املاء البالستيكية – رضاعات
األطفال – لعب األطفال الصغار – مواد التغليف
والتعبئة البالستيكية – مستحضرات التجميل
النسائية – املواد احلافظة – املبيدات احلشرية
وبعض أنواع الصابون والشامبو ) ،وتكمن خطورة
هذه املواد في احتوائها على املركبات التي تتحول
إلى هرمون االستروجني الصناعي الذي من شأنه
زيادة هرمون االستروجني لدى اجلنسني وخصوصا ً
اإلناث ،وميكن حصر اآلثار الطبية لتلك املواد فيما
يلي :
 .1البلوغ املبكر لدى الفتيات  :إذ الحظ
األطباء املتخصصون في مجال الغدد الصماء

زيادة عدد الفتيات الالتي يبلغن في سن مبكرة
جدا ً فعلى سبيل املثال ( ظهور الثديني في عمر
من  7 – 6سنوات  ،وحدوث الدورة الشهرية من
 9 – 8سنوات ) وأصبحت هذه الظاهرة شائعة
ومنتشرة في جميع أنحاء العالم مبا فيه املنطقة
العربية.
 .2تؤثر هذه املواد الصناعية على زيادة خطر

 .1عدم شراء املواد الغذائية املعبئة في
البالستيك ألن تأثير هذه املواد سينتقل إلى
الطعام .
 .2التقليل م��ن ال��ش��رب ف��ي األك��واب
البالستيكية واإلستعاضة منها باألكواب
الزجاجية وكذلك عدم استخدام قوارير املاء
البالستيكية واإلستعاضة منها بعبوات املاء
الزجاجية .
 .3عدم استخدام البالستيك مطلقا ً في
املايكروويف لتسخني املواد الغذائية.
 .4االبتعاد عن استخدام السوائل الساخنة
نسبة اإلصابة بالسراطانات املعتمدة على في األك��واب البالستيكية أو املصنعة باملواد
البتروكيميائية واإلستعاضة منها بالزجاجية
هرمون االستروجني مثل (سرطان الثدي) .
 .3التأثير على احليوانات املنوية لدى الذكور  .والفخارية.
الطرق الوقائية للتقليل من هذه األخطار :
د /عبد املعني عيد سعيد األغا
يجب االبتعاد عن استخدام البالستيك واملواد
* استشاري طب االطفال والغدد الصماء
املعتمدة في تصنيعها على البتروكيميائية قدر
اإلمكان عن طريق اتخاذ االحتياطات التالية:
باملستشفى اجلامعي

«زحل»  ..يزين سماء اململكة

بعد غياب دام شهر ونصف
تقريبا ً يعود ثاني أكبر الكواكب
« زحل « لسماء اململكة  ,بعد أن
حجبته الشمس منذ منتصف
شهر أكتوبر ,ومنذ بداية شهر
ديسمبر بدأ كوكب زحل باالبتعاد
عن الشمس وأصبح باإلمكان
رصده ورؤيته .
ويظهر كوكب زحل في قلب
برج امليزان ,يشرق قبل شروق
الشمس تقريبا ً بثالث ساعات ,
وميكن متييزه بلونه املائل لألصفر
و ميكن رصد ورؤية زحل بحلقاته
بتلسكوب صغير إال أن كلما زاد
حجم التكبير للتلسكوب كلما
أظهرت بوضوح تفاصيل حلقاته
وبعض مميزاته.
ويعتبر كوكب زحل ثاني
أكبر الكواكب في مجموعتنا
الشمسية بعد املشتري حيث يقدر سمي بالكوكب الطافي ألنه لو حرارته حوالي178درجة مائوية حبة احلمص إلى حجم السيارة,
حجمه بـ  760مرة ضعف األرض وهو متكنا من وضع زحل فوق املاء لطفا ويحيط بالكوكب عدة حلقات ويعتقد أنه كان في مدار هذه
اقل الكواكب كثافة بـ 0.687غرام /فوقه ,وهو من الكواكب الغازية ,تتكون هذه احللقات من آالف من احللقات أقمار إال أنها اصطدمت
سم ³أي أقل من كثافة املاء ،لذلك ويقدر اليوم في زحل بـ 10ساعات الصخور يشكّل املاء واجلليد  %93ببعض و تناثر أجزائها على املدار,
والسنة بـ  30سنة أرضية  ,وتبلغ منها مختلفة األحجام من حجم وهذه احللقات لم تكتشف إال بعد

رصد جاليليو لكوكب زحل عام
1610م حيث الحظ بعض الزوائد
حول زحل وكانت هي احللقات ,ومنذ
ذلك الوقت اكتسب كوكب زحل
شهرة كبيرة بسبب هذا شكله
مع احللقات التي متيزه عن بقية
الكواكب ,ولزحل أكثر من  63قمرا ً
أساسيا ً و هناك املئات من األجرام
األصغر حجما التي لم تصنف
بعد كأقمار ويعد أكبرها تيتان
موضع بحث مكثف كونه ميلك
غالفا ً غازيا ً ويعتقد بوجود املاء على
سطحه وهو ثاني أكبر قمر في
نظامنا الشمسي بعد قمر كوكب
املشتري جانيميد .
ويرافق كوكب زحل املسبار
( كاسيني ) الذي أطلق لدراسة
زحل عام2004م وهو أهم مصادر
املعلومات والصور للكوكب وأقماره
التي نحصل عليها ,واستغرق في
رحلته حتى الوصول ملدار حول زحل
 7سنوات ,وحتى اآلن تشرف ( ناسا
) على استمرارية عمل هذا املسبار.

كلية الطب تنظم امللتقى اخلامس ألبحاث سالمة املرضى
نظمت كلية الطب باجلامعة امللتقى اخلامس ألبحاث
سالمة املرضى باجلامعة وذلك يوم الثالثاء  28صفر 1435هـ،
وشهد امللتقى مشاركة  14مشروعا ً لطالبات السنة
السادسة بكلية الطب ،حيث أفرزت نتائج امللتقى فوز
ثالثة مشروعات حازت على أعلى نسبة تقييم من قبل
احلكام ،حيث فاز باملركز األول مشروع التبرع الدوري بالدم
في املستشفى اجلامعي ،وفاز باملركز الثاني مشروع الوقاية
من عدوى املوضع اجلراحي بتفعيل خدمة اخلط الساخن ،وفاز

باملركز الثالث مشروع دراسة علمية للتخلص من جراثيم
دورات مياه املرضى في املستشفى.
وهنأ عميد كلية الطب البروفيسور محمود بن شاهني
األحول أثناء افتتاحه امللتقى  ،طالب وطالبات كلية الطب
الذين يتابعون دراستهم في املرحلة السريرية والفائزين
باألبحاث ،منوها باجلهد الطبي املشكور الذي بذله
املشاركون في امللتقى ،مشيرا ً إلى أهمية إقامة مثل هذه
امللتقيات العلمية في اطالع طالب وطالبات الطب على

أحدث ما توصلت إليه أبحاث سالمة املرضى.
من جهتها أعربت رئيسة امللتقى الدكتورة عبير بنت
أحمد عرب األستاذ املساعد بقسم التخدير والعناية املركزة
ورئيسة منهج سالمة املرضى ،أن إقامة امللتقى العلمي
اخلامس يتطلع إلى حتقيق العديد من اإلجنازات البحثية
املهمة والنوعية التي تبرز املستوى العال الذي وصل إليه
الطالب في إجنازهم لألبحاث والدراسات.

رأي

الجامعة
أخبار
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هاجس إلكرتوين
يقلق العامل
جواهر املطيري
يعد اإلرهاب االلكتروني من أخطر
أشكال االرهاب الستخدامه املوارد
املعلوماتية والوسائل االلكترونية ،و قد
عرف مجمع الفقه االسالمي الدولي
اإلرهاب اإللكتروني بأنه عدوان أو تخويف
أو تهديد مادا أو معنوي باستخدام
الوسائل اإللكترونية الصادر من الدول أو
اجلماعات أو األفراد على اإلنسان أو دينه،
أو نفسه ،أو عرضه ،أو عقله ،أو ماله،
بغير حق بشتى صنوفه وصور اإلفساد
في األرض .وهناك أسباب ودوافع لإلرهاب
اإللكتروني هي عينها األسباب العامة
لإلرهاب التي قد تكون دوافع شخصية,
أو سياسية أو فكرية أو غيرها ،ولكن
ينبغي أن نذكر هنا أن هناك أسباب
و بواعث ساهمت في انتشار اإلرهاب
االلكتروني و منها ضعف بنية الشبكات
املعلوماتية و قابليتها لالختراق ,وانعدام
احلدود اجلغرافية ،وصعوبة اثبات اجلرمية
اإلرهابية ،وسهولة االستخدام و قلة
التكلفة .و بفضل هذه األسباب أصبح
االرهاب االلكتروني احلضن الدافئ
للمنظمات و اجلماعات االرهابية  .كما
أن لإلرهاب االلكتروني مظاهر عديدة و
منها تبادل املعلومات االرهابية و نشرها
من خالل الشبكة املعلوماتية  ,وإنشاء
املواقع اإلرهابية االلكترونية  ,وتدمير
املواقع  ,و التهديد و الترويع و التجسس
االلكتروني ،وينبغي أن نعلم أن هؤالء
الذين يستخدمون اإلرهاب اإللكتروني
يزعمون أنهم يرتدون حلة االسالم ,مع
العلم أن الشريعة االسالمية بريئة
منهم ،فهي شريعة كفلت حفظ
احلقوق الشخصية و حرمت االعتداء
عليها سواء كان الفرد مسلم أو غير
مسلم و من يعتدي عليها بغير حق
فهو آثم مخالف ألمر الشارع احلكيم و
مستحق للعقاب  .وهنا نشيد بجهود
اململكة في مكافحة اإلرهاب اإللكتروني،
فقد أصدرت مجموعة أنظمة وقرارات
ملواجهة االعتداءات االلكترونية و منها
قرار مجلس الوزراء رقم ( )163في
( )1417/10/24الذي نص على إصدار
الضوابط املنظمة الستخدام شبكة
االنترنت و االشتراك فيها  .وعليه،
ميكن القول بأن اإللكتروني هو اخلطر
القادم و الهاجس الذي يخيف العالم و
ذلك لتعدد اشكاله و تنوع أساليبه و
اتساع مجال أهدافه مما يجعل مخاطره
تتفاقم مع مرور االيام ،فالتكنولوجيا
احلديثة غير قادرة على حماية األفراد من
هذا اإلرهاب و ما ينجم عنه من أضرار
جسيمة .فهناك مساعي عديدة من
الدول ملواجهة اإلرهاب االلكتروني غير
أن هذه اجلهود ال تزال في املهد و بحاجة
ملزيد من التطوير للوقوف في وجه هذا
السالح الفتاك.

الفلكلور النجراين موروث ثقايف متأصل
يجول في خاطري الكثير من الكلمات  ..للتعبير عن
ثقافة األجداد التي رأيتها متأصلة في تاريخنا وحتى وقتنا
احلاضر يتشبع بها أشبال هذا اجليل الواعد املتحمس ..
فهي من أهم الثقافات التي ألهبت حبر قلمي ،إذ لم أجد
من الكلمات ما يناسب الوصف الدقيق ملا أريد كتابته ..
رغم متابعتي للفنون الشعبية بشغف  ...لكن اليوم
أضع بني أيديكم لوحة فنية صنعت حتفة ثقافية شعبية
وهي إحدى الفنون التي متتاز بها منطقة جنران  ..وقبل
عباس آل طالب
هذ،ا فاملنطقة التي تزخر بالعديد من األشكال والفنون
الشعبية التي توارثها أبناؤها جيل بعد جيل حتى وقتنا
احلاضر تعكس ذوق وعادات وتقاليد اجملتمعات ,وتتنوع
هذه الفنون ،ويختلف أداؤها ومسمياتها في جنران ،وتؤدّى في مناسبات عديدة مثل:
األعياد ،والزواج ،واخلتان ،ومن أبرزها :الزامل ،والرزفة ،واملرافع ،أو لعبة الطبول وغيرها
من املناسبات .وهي تعبر عن الفرح والترحيب بالضيف فهي تصف لنا ثقافة تراثية
باعتبارها رمز تاريخي لتأصل اجملد والفخر في نفوس األجيال  ...فالفنون التراثية عبارة
عن ألوان ثقافية جمعتها ركائز الوفاء واجملد والفخر  ...و لنجران ما مييزها عن غيرها
من خالل ثقافتها الشعبية وغيرها  ..و في أهلها أصحاب العفة والكرامة لهم من
السمعة شطر ومن اإلخالص شطر ومن احلمية شطر ومن أجمل الصفات التي
رأيتها و جتتمع في اهل جنران الطيبني صفات الكرم والوفاء والشجاعة  ..فإليكم
فن من فنونهم العريقة الذي شد انتباهي إذ ترتفع األصوات و تتسابق الكلمات على
اللحان رجولية ومتتلئ بها احلناجر هذا هو « الزامل النجراني «  ..هذا هو الفن الذي
تكمن روعته في أداء املنشدين له وبراعتهم في تكوينه وتلحينه حيث أنه يتكون من
أبيات شعرية عريقة يتغنى بها هذا اجليل مذكرين بأفعال أجدادهم وآبائهم في قدمي
الزمان  ..وما مييز هذا الفلكلور الشعبي هو اللباس التراثي العريق و بوجود ما يسمى
اخلنجر النجراني الذي هو رمز للشجاعة في منطقة جنران  ..وتكمن أهمية هذا اللون
في كونه يعد البداية ألي مناسبة أيا كان نوعها .فجميل ان نرى ما يعبر به الفرد من
خالل ثقافته التراثية التي هي مبثابة البوابة التعريفية لكل زائر و محب للمعرفة
والثقافة ..

* طالب بكلية االتصال واإلعالم

السعادة إرادة

السعادة ال حتتاج إلى جنازات عظيمة ،وليست
اإلجنازات العظيمة من جتعلك سعيدا!
إن السعادة هي منبع قلبك ،عقلك  ،اعتقادك!هي
أن تقرر أن تصبح سعيدا فتصبح!
تكمن السعادة في أن تنظر في نفسك وفي من
حولك فتشعر بتميزك ،بعظيم نعم اهلل عليك .أن
تكون ممت ًّنا لكل شيء حولك ،ممتنا ً هلل أن مد في عمرك
 ،أن ميزك عن غيرك بشتى أنواع النعم! أن تكون ممتنا
ّ سندس داوود الرميي
للصباح حني يهبك أمال وحياة ،ملكان العمل أو الدوام
فغيرك يتمنى مقعدك! أن متنت ّ حتى للمركب الذي
يقلك من وإلى دوامك! إن أهم موارد السعادة تكمن
في:
 -1العبادة ،في عالقتك مع ربك ،واالستجابة ألوامره والكف عن نواهيه ،إن
البعد عن اهلل يسبب فراغًا كبيرًا في القلب؛ فيشعر اإلنسان باخلواء وبالتالي
بالتعاسة واليأس
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 -2احلب ،وأعني به احلب الطاهر الشريف الذي يبنى على أصل ثابت،
حب الوالدين ،واألهل واألصدقاء ،فالعالقات االجتماعية السامية سبب في
السعادة ،والعكس صحيح فإن الشعور بالوحدة واالنطواء على النفس من
أسباب شعور املرء بالتعاسة.
 -3العطاء ،إن العطاء مورد مهم للسعادة فالبذل وإسعاد الغير يعود
املرء أدر َ
بالسعادة على االنسان ،تقول الشاعرة زينب جمل الليل «إذا ُ
ك سر ّ
والعمر».
فيه املدى
ُ
العطا ِء  ..ألنفق ْ
 -4الشعور باإلجناز ،فإن كل إنسان يحب أن يرى نفسه متقدما ً ناجحاً،
واالحتفاء باالجنازات مهما كان حجمها سبب في الشعور بالسعادة .
فارو روحك منها.
السعادة إرادة تنبع من قلبك ،وتصب فيهِ ،

* قسم اللغة العربية

مصداقية االعالم
وأداب احلوار
أ د /أمال حسن الغزاوي
واجه االعالم الغربي والعربي العديد من
التحديات كان من أبرزها التغطية االعالمية
الدولية حلرب الواليات املتحدة علي العراق وهو
ماوضع املصداقية اإلعالمية في حتد كبير،ودفع بيتر
بريتشارد رئيس هيئة فريدم فورم الي التعليق “بأن
مصداقية وسائل االعالم تتعرض لضغوط املال”
فضال عن أن القائمني علي وسائل االعالم يهتمون
بجذب االنتباه علي حساب التدقيق االعالمي.
فاملصداقية تعني في لغة االعالم التوازن في
مقابل التحيز،التعددية في مقابل األحادية،الثقة
في مقابل التشكيك،أما احلرية املطلقة التي
ميارسها بعض االعالميني دون وضع سقف من
املسئولية جعل البعض يستغل هذه احلرية اسوء
استغالل ويخلط بني دور الصحافة في كشف
احلقائق واملفاسد وحق اجلمهور في املعرفة وبني
االلتزام بالنزاهة واحليادية واملصداقية  .وتزداد
القضية خطورة مع إزدياد التنافس بني القنوات
الفضائية العربية والدولية وانتشار البرامج
احلوارية  ،كما تزداد تعقدا مع تزايد ساعات االرسال
اليومية وصعوبة تغطية تلك الساعات بالبرامج
احمللية التي تعاني من الضألة في الكم والكيف
مما يؤدي الي االعتماد علي املنتج األجنبي الوافد
سواء من املسلسالت أو برامج املنوعات أواالعالنات
التجارية وغيرها باالضافة الي ظهور الإلعالم
االلكتروني واملدونات والتعليقات علي شاشات
اإلنترنيت وبدال من أن يساهم كل ذلك في نشر
ثقافة وأداب احلوار ظهر ماهو عكس ذلك أذ اصبح
هناك صالفة في لغة احلوار وتدهور في الذوق العام
ومحاولة مستمرة لتشوية االخر طاملا اليتوافق مع
أرائنا متناسني متاما اننا امة محمد صلي اهلل عليه
وسلم خيرمن علمنا لغة احلوار ونهانا عن اجلدال
والتعنت وهو مادعي البعض الي السعي لتسويق
مفهوم التربية االعالمية بني القائمني باالتصال
من منطلق مفهوم املسؤلية االجتماعية والذي
يسعي الي التزام االعالم الفضائي وااللكتروني
والعاملني فيه مبواثيق وأخالقيات الشرف اإلعالمي
ومبادئ الدقة والعدالة والتوازن واملوضوعية في
قيامهم بواجباتهم املهنية جتاه اجملتمع بكافة
فئاته ويتم تفعيل تلك املبادئ في الواقع اإلعالمي
من خالل مجموعة من القواعد التنظيمية املعلنة
والضمنية وكيفية تطبيقها من منظور اخلبراء
واالعالميني حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات
أن األخالق املهنية للقائم باالتصال تتحدد من خالل
عوامل ذاتية و داخلية مثل السمات الشخصية و
التنشئة الدينية و االجتماعية و الرغبة في الترقي
و منظوره ملفهوم األخالق ،و مجموعة عوامل
خارجية مثل مواثيق الشرف و التشريعات و
اخلوف من العقاب و الضغوط املهنية و سياسات
املؤسسة و التنافسية ويعكس ذلك تعدد الرؤى
النظرية وأيضا ً التطبيقية فيما يتعلق بطبيعة
العوامل املؤثرة على مصداقية االعالم وأداب احلوار.
· وختاما البد من ايجاد آليات للتفاعل االيجابي
لالعالميني مع تكنولوجيا ومعطيات العصر مبا
ميكنهم من االلتزام باحليادية واملوضوعية دون
التطرف في اآلراء واالجتاهات وتنظيم برامج
تدريبية مستمرة تدعم وعيهم مبهارات التفكير
الناقد وأداب ولغة احلوار وأخالقيات املمارسات
االعالمية الناجزة.

*أستاذ االعالم بقسم مهارات االتصال

رأي

آمال مبصرة
فاطمة سليمان
شاءت األقدار أن أخالط بعض
كفيفات البصر بجامعة امللك عبد العزيز,
كانت واحدة منهن إحدى صديقاتي التي
وإن كانت كفيفة لكن لديها نسبة ال
بأس بها من اإلبصار ،ومن خاللها تعرفت
على مجموعة من الكفيفات ،ومتكنت من
اجللوس معهن ،أرى عاملهن املضيء جدا ً,
استمع آلمالهن وطموحاتهن ,ومطالبهن
البسيطة في نظرنا القاصر ,العظيمة
لدى بصيرتهن الثاقبة ,شعرت بعدم
إنصافهن من خالل لغة حديثهن ،وقرأت
في أعينهم الشاخصة في السماء آماال ً
بحجم كفاحهم ونضالهن الصامت
للحياة الكرمية ,شاكرات اهلل سبحان
وتعالى على كل حال أن يسر لهن اجللوس
على مقاعد اجلامعة.
تقول إحداهن حلمت بدراسة مجال
احلاسب اآللى لكن مديرتي في الثانوية
رفضت دخولي للقسم العلمي وكانت
تردد :دائما ً احمدي ربك في مدرسة قبلتك !
بالرغم من تفوقي في املواد العلمية ,األخرى
كانت تطمح ألن تكون مذيعة في إحدى
االذاعات السعودية وقد شاركت في برامج
عدة باسم مستعار خوفا ً من عائلتها,
أخريات قلن لي نريد أن نشعر بتحمل
املسؤولية كاملة ال نريد ان نستعني
بأحد جملرد أننا نريد الذهاب ألي مكان
حتى لو كان قريبا ً ,أي جهة نذهب إليها
ال جند مطبوعات بلغة البرايل أو لوحات
إرشادية ,اجلرائد اليومية ,الكتب ,قوائم
الطعام في املطاعم ,تعليمات املنتجات
 ,حتى في اجلامعة غرف القاعات ال يوجد
عليها ملصقات تبني االرقام بلغة البرايل
وال حتى مسارات بارزة نستطيع معرفة
الطرق واألماكن عن طريقها,األمر سيء
عندما حتتاج لألشخاص في كل حياتك
نحن ال نرى لكننا نستطيع أن نعتمد
على أنفسنا بشكل مذهل فقد نحتاج
ألماكن مهيئة نحتاج بيئات تعليمية
ومرافق عامة ومجتمع كامل يشعر بأننا
أحد أفراده ويحقق لنا احتياجاتنا  ,اجلامعة
تبذل الكثير من اجلهود والدورات وورش
العمل والتقنيات وجميع ما قد يسهل
لنا العملية التعليمية لكن ال زالنا نحتاج
للمزيد ونحتاج ألن يعترف بنا اجملتمع
كإحدى فئاته .
عندما استمعت لهن علمت بكل هذه
العقبات التي يعشنها بشكل يومي ورأيت
حجم املعاناة التي تلحق بهن  ,شعرت
باأللم على تهميش قدراتهن واقصائهن
من مراكز االنتاج في اجملتمع ,غير ان األمل
الذي ال يفارقهن  ,تنطق به وجوههن
الباسمة  ,وعزميتهن املتقدة  ,جعلني
أشعر باحلزن على ضعف نفسي وقلة
حيلة عزميتي وامثالي ممن ال يقدمون سوى
الشفقة ألشخاص فنحن أولى بالشفقة,
أخيرا ً هم ال يحتجن لعطفنا بل لتقديرينا
لذواتهن ولقدراتهن.

* كلية االتصال واإلعالم
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كيف تكون شخصية كاريزمية
اآلخرين بشكل إيجابي ً يجب أن تكون في حالة
الكاريزما هي تلك الصفة املوجودة في
معنوية مرتفعة ،فكلنا ننجذب إلى الشخص
أعماقك والتي جتعل اآلخرين ينجذبون إليك
الذي يهتم بنا ،فإذا أردت أن جتذب إليك شخصا ً
ويرغبون في قضاء وقت أطول معك ويستمعون
فاستمع إلى ما يقوله وتعرف عليه وافهمه
ملا تقول ويتأثرون به ويراقبون ما تفعل ويتعلمون
أكثر واجعله يشعر أنه أهم شخص في املكان،
منك ،أن تكون ذات شخصية كاريزمية يعني
كذلك يجب تزويد نفسك باملعرفة والثقافة
أن تكون قادر في التأثير على الناس وإقناعهم
التي من شأنها أن تزيد حاملها جاذبية ،فكل
وتوجيههم ،وهذا بالضبط ما مييز شخصيات
شخص لديه اهتمامات وخبرات ومعارف في
القادة والزعماء واملرشدين الروحيني والدينيني،
د /دعاء سالم
أحد شؤون احلياة ،حتدث مع اآلخرين عن األشياء
ورغم أن الكاريزما ال تتوافر لدى كل الناس إال أنها
التي تهتم بها وتؤثر فيك وترفع معنوياتك وتؤثر
تعد إحدى الصفات واملهارات املكتسبة والتي
في نظرتك للحياة ،شارك اآلخرين اهتماماتك وقناعاتك
ميكن تعلمها.
ومن الطرق التي جتعلك صاحب شخصية جذابة وأفكارك ومعلوماتك ،أخيرا كن راضيا ً عن نفسك وعما لديك
كاريزمية يجب أن تفهم نفسك أوال ً وتفهم مفاتيح فذلك هو مفتاح السعادة الشخصية ،والناس ينجذبون إلى
شخصيتك وتتعرف على أفعالك وردود أفعالك ،فلكي تؤثر في الشخص السعيد الراضي املبتهج.

* كلية االتصال واإلعالم

ليس الشديد بالصرعة!!

«جتاهل»
احلياة مليئة باملواقف واملشكالت واتخاذ
يجب أن تتصف بشيء من املرونة فال تدقق
القرارات و الضغوطات ،و التي بدورها تؤثر (سلبا
على كل شيء و ال حتاسب على كل صغيرة و
أو إيجابا) على شخصياتنا من جميع النواحي
كبيرة ،التمس األعذار لآلخرين وضع نفسك
سواء اجلانب املعرفي أو االنفعالي أو االجتماعي
مكانهم ،تغافل قدر املستطاع لكن دون أن تضر
أو الفسيولوجي ،وهذه اجلوانب بدورها تؤثر على
بنفسك و من حولك..
بعضها البعض.
قيل لإلمام أحمد :فالن يقول :التغافل تسعة
قد يعتقد البعض أن املواقف و األحداث هي
أعشار العقل ..قال :بل هو العقل كله!
السبب في ظهور االنفعاالت الغير سوية ..لكن
عرب
أروى
د.
و احذر أن تنقب في نوايا و دواخل اآلخرين و
فعليا طريقة إدراكنا و فهمنا لألحداث هي التي
تفسر تصرفاتهم بناء على هذا التنقيب .قال
حتدد نوع االنفعال الذي يصدر كردة فعل جتاه املوقف.
صلى اهلل عليه وسلم  ( :إني لم أؤمر أن أنقب عن
حدث←إدراك (ايجابي)←انفعال (ايجابي)
قلوب الناس وال أشق بطونهم )
حدث←إدراك (سلبي)←انفعال (سلبي)
فكلما طالت فترة هدوئك وسيطرت على نفسك زادت
فبناء على تفسيراتنا تكون ردود أفعالنا..و تفسيرنا لألمور
فرصتك في الفوز
ليس بالضرورة أن يكون صحيحا!!
«واجه نفسك»
لذا يجب أن ندرك انه من الصعب أن نتحكم في العالم
البد من وقفه صادقة مع الذات تعرف على مسببات
من حولنا ،ولكن نستطيع التحكم في كيفية التعامل مع
االنفعاالت السلبية لديك و ابحث عن احللول املمكنة
هذا العالم.
تعتبر االنفعاالت إحدى جوانب الشخصية،و ثباتها ليس لضبطها .راقب نفسك وتصرفاتك دائما .اقنع نفسك أن ال
مطلقا بل نسبي أي أنها قابلة للتطوير و التعديل والتغيير أحد يستطيع أن يثير غضبك وال تكن كردة فعل لآلخرين.
و يكون ذلك عن طريق التدريب و استشارة اخملتصني و فهم تعلم من املاضي ،لكن ال جتعله حاجزا يعيقك عن االستمتاع
باألمور اجلميلة في حياتك ..ال جتعل يوما سيئا يجعلك تشعر
الفرد لذاته و استبصاره بجوانبها.
فالتعامل الصحي السليم مع املواقف و األشخاص ان حياتك سيئة ..تقبل فكرة االختالف فهو سنه كونيه.
االختالف ال يعني اخلالف!
يجعلنا نتحكم في انفعاالتنا و نسيطر عليها ..أما إهمالها
«استرخ»
و كبتها فلن يزيلها بل ستتراكم إلى أن تدفعنا يوما ما إلى
إذا شعرت أن مزاجك مضطرب قم ببعض األنشطة التي
االنفجار بطريقة غير سوية و قد يؤدي ذلك إلى األمراض
تساعدك على االسترخاء ،تدرب على االسترخاء عن طريق
العضوية و النفسية.
قد يتساءل الفرد هنا ما الطريقة األفضل للتحكم في التنفس ،اقرأ بعض آيات من القران ،مارس بعض التمارين
الرياضية ،أو مارس أي عمل يجعلك تشعر بالراحة.
االنفعاالت و السيطرة عليها؟
«احذر»
في الواقع ال توجد طريقة محددة لذلك فما هو مجدي و
احذر من اتخاذ أي قرار إذا شعرت أن انفعاالتك غير مستقرة
مناسب لشخص قد يكون غير مجدي و غير مناسب لشخص
سواء كان السبب ايجابي أو سلبي .وال تناقش الطرف األخر
أخر..
فهناك العديد من املهارات و اآلليات التي تساعد الفرد في وقت الغضب ،ابتعد لفترة ثم ارجع مرة أخرى و عبر عما
على إدارة انفعاالته و التحكم بها ،بعضها يحتاج لتدريب و في داخلك و ناقش قراراتك  .فاالبتعاد عن مسببات االنفعال و
البعض اآلخر يحتاج لهمة و عزمية و رغبة جادة في التغيير العودة إليها مرة أخرى كفيل بان «يفلتر» القرارات و الكلمات
و التصرفات» و يساعدنا على التصرف بحكمة و هدوء..
لألفضل..
ختاما نقول ،املشاعر و العواطف مكون أساسي
«عبر»
فالتنفيس االنفعالي عما يحدث داخلنا أمر ضروري خاصة لشخصياتنا .فاملشكلة ال تكمن في االنفعاالت ولكن
بعد األزمات و الصدمات الصعبة و هو يساعد على إزالة في كيفية إدارتها و توظيفها و التنفيس عنها بالشكل
التراكمات و احلد منها و يكون ذلك عن طريق محادثة شخص الصحيح،و في الوقت املناسب مع الشخص املناسب.
فاالنفعاالت كاحلصان  ..أوجده اهلل لنركبه و نقوده و
 ،زيارة مرشد نفسي مختص أو قد يكون عن طريق التعبير
نلجمه وليس العكس!
بالكتابة وغيرها من الطرق األخرى.

* قسم علم النفس
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الهيئة في سطور:

كان من بني أهم األهداف االستراتيجية التي
حددتها اجلامعة توسيع دائرة الشراكات العلمية
والبحثية مع املؤسسات العلمية والصناعية
الدولية املرموقة املشهود لها بالتميز في مجالها
وذلك في نطاق سعيها نحو العاملية عبر تطوير
كفاءتها العلمية ودعم قدراتها البحثية احمللية
والدولية ،وحتسني أدائ ها األكادميي مبا ينعكس
إيجابا ً على التنمية الشاملة وخدمة اجملتمع.
وسعيا ً لتحقيق هذا الهدف االستراتيجي،
ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته
الثامنة واخلمسني التي عقدت بتاريخ
1431/2/18هـ الدراسة التي أعدتها اجلامعة
إلنشاء هيئة استشارية دولية ،ومعايير اختيار
أعضاء هذه الهيئة .واتخذ اجمللس قراره رقم
1431/58/10هـ بتأسيس (الهيئة االستشارية
الدولية جلامعة امللك عبد العزيز) وتوج ذلك
التأسيس باملوافقـــة الكرمية خلــادم احلرمني السعودية .وكان هؤالء الذين مت اختيارهم والبحثية التي تهتم بها اجلامعات العاملية
الشريفني رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس شخصيات دولية بارزة من أهل اخلبرة واملعرفة والشركات الصناعية العمالقة.
وتفعيال ً للدور املناط بالهيئة ،مت حتديد موعد
التعليم العالي ،يحفظه اهلل ،على محضر واملكانة املرموقة ،وذلك لالستفادة من خبراتهم
اجللسة ،بالتوجيه البرقي الكرمي رقم /2487م ب ورؤيتهم في إبداء النصح واملشورة املعمقة لعقد االجتماع الثاني والذي تقرر عقده في 29و30
وتبادل الرأي حول ما يهم اجلامعة في مسيرتها من شهر يناير عام 2011م .ليكون هذا االجتماع
وتاريخ 1431/3/14هـ.
نقطة االنطالق للهيئة لتحقيق هدفها نحو
عقب ذلك مت اختيار عشرين شخصية التطويرية واإلبداعية محليا ً وعامليا ً.
وقد سعت اجلامعة في اختيارها لهذه الوصول إلى مستوى اجلامعات العاملية املرموقة
أكادميية وصناعية من الرواد البارزين عامليا ً في
مجاالت الفكر والتعليم العالي والصناعة النخبة من الشخصيات إلى التنوع في املدارس في مجاالت االبتكار واألبحاث والتطوير واملناهج
واإلنتاج ،من إحدى عشرة دولة شملت  :اليابان ،الفكرية للمختارين في مجاالت التعليم العالي الدراسية ،واإلدارة ،بجانب خدمة اجملتمع.
والصني ،وسنغافورة ،وتركيا ،والنمسا ،وبلجيكا ،والبحث العلمي والصناعة لعضوية الهيئة
توقيت تأسيس الهيئة:
والدمنارك ،وإسبانيا ،وفنلندا ،والواليات املتحدة مبا يجعل اجملال مفتوحا ً لتبادل الرؤى ووجهات
يعتبر تأسيس الهيئة اإلستشارية الدولية
األمريكية ،باإلضافة إلي اململكة العربية النظر العاملية في مختلف القضايا التعليمية في هذا التوقيت كنتاج طبيعي ومطلب رئيس

االجتماع الأول للهيئة باململكة العربية
ال�سعودية:
وكما كان مقررا ً له ،عقد االجتماع األول
للهيئة االستشارية الدولية يومي 24-23صفر
1432هـ املوافق 30-29يناير 2011م بحضور
معالي مدير اجلامعة وأمني الهيئة االستشارية
وكافة أعضاء الهيئة وعدد من وكالء اجلامعة ،ومت
مناقشة سبل تعزيز قدرات اجلامعة من الناحية
البحثية و اخلطة االستراتيجية الثانية للجامعة
والتعاون الدولي واالعتماد االكادميي .وكان االجتماع
األول بهدف تعزيز للدور الذي تقوم به اجلامعة نحو
العاملية ،حيث هدفت الهيئة في هذا االجتماع
إلى التأكيد على أن تكون الهيئة داعما ً قويا ً في
توجه اجلامعة ملواكبة تطورات التعليم األكادميي
العاملية ،ومحاولة اختصار الزمن من أجل تفعيل
إستراتيجيتها وا لتوسع في شراكاتها مع
املؤسسات العلمية والبحثية والصناعية احمللية
والدولية املرموقة املشهود لها بالتميز ،وذلك عبر
فتح قنوات وروافد متعددة كان من أبرزها شركة
وادي جدة ،وهو ما من شأنه إبراز مخرجات ونتائج
واقعية وملموسة تسهم في حتقيق هدف التحول
ورقيه.
نحو مجتمع معرفي وتنمية اجملتمع ّ

االجتماع الثاني للهيئة بالنمسا:

عقدت الهيئة االستشارية الدولية للجامعة
اجتماعها الثاني بجامعة فيينا بالنمسا خالل املدة
من  2-1رجب 1432هـ املوافق  3-2يوليو2011م.
وقد ترأس االجتماع سعادة األستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة محمد زاهد ،وكيل اجلامعة للدراسات

العليا والبحث العلمي ،األمني العام للهيئة
االستشارية الدولية نيابة عن معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب  ،بحضور
كافة أعضاء الهيئة االستشارية ،وقد شارك في

االجتماع من اجلامعة كال من سعادة عميد البحث
العلمي األستاذ الدكتور يوسف بن عبد العزيز
التركي ،وسعادة عميد الدراسات العليا الدكتور
عدنان بن سالم احلميدان لبحث موضوعات تهم

كلمة مدير اجلامعة رئي�س الهيئة اال�ست�شارية الدولية:
في سعيها نحو العاملية ،أرادت جامعة امللك عبد العزيز أن تستنير باخلبرات
الدولية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي .ومن هنا نشأت فكرة الهيئة
االستشارية الدولية التي من أهم أهدافها تزويد اإلدارة العليا للجامعة بوجهات
نظر عاملية ذات العالقة بأهم القضايا التي تعتني بها اجلامعات في العالم.
ومن هنا فقد وقع االختيار على عدد من األكادمييني والصناعيني الذين يحتلون
مناصب عالية في بالدهم ليعطوا زبدة خبراتهم ،سواء فيما يتعلق بالتعليم العالي
أو البحث العلمي أو ما يهم سوق العمل للخريجني .وسيعقد االجتماع األول لهذه
الهيئة في الشهر األول من 2011م ،حيث سيكون هذا التاريخ نقطة البداية لالنطالق
نحو العاملية ،لتنعقد اجتماعات الهيئة فيما بعده مرتني في العام.
ونظرا ً للتشكيل املتنوع للهيئة من مختلف دول العالم ،فإنه ال عجب أن تعقد
اجتماعاتها املتتالية في أكثر من بلد في العالم .فهذا من تبعات العاملية التي تسعى
إليها معظم جامعات العالم.
وتتطلع جامعة امللك عبد العزيز إلى املساهمات الفعالة من أعضاء الهيئة
االستشارية الدولية ليزودوا اجلامعة باخلبرات العاملية املناسبة فيما يتعلق بالبرامج
التعليمية واألبحاث العلمية وغيرها مما يهم اجلامعات في مجال التخطيط الهادف
الذي تأمل اجلامعة أن يكون في صالح الوطن واملواطن.
ويسعدني ،أصالة عن نفسي ،ونيابة عن اجلامعة أن أرحب أشد ترحيب بأعضاء
الهيئة االستشارية الدولية ،وأشكرهم على استجابتهم لدعوتنا لالنضمام إلى هذه
الهيئة التي خططت لها اجلامعة على مدى عامني كاملني إلى أن رأت النور ،متطلعا ً
القيمة وآرائهم السديدة التي يؤمل من ورائها رفعة جامعة امللك
إلى مساهماتهم ّ
عبد العزيز بني جامعات العالم.

للمرحلة املقبلة ،ال سيما أن اجلامعة أمتت بناء
ودعم أسسها العلمية والبحثية خالل العقود
املاضية ،والتي أثمرت العديد من املكتسبات
ليس على الصعيد احمللي فقط وإمنا على الصعيد
العاملي ،بد ًءا من أجيال املتخرجني الذين تقلدوا
مراكز قيادية في القطاعات احلكومية والعامة
واخلاصة ،إلى جانب األبحاث العلمية احملكمة
دوليا ً والتي متخض عنها إيجاد حلول علمية
وتطبيقية ملتطلبات اجملتمع وتنميته ،وكذلك
براءات االختراع التي أسهمت في خدمة اجملتمع،
خاصة في اجلوانب الطبية والصحية ،وانتهاء
باالعتمادات األكادميية واملهنية العاملية التي
عماداتهما ،كما شارك في االجتماع سعادة
املشرف العام على العالقات العامة باجلامعة.
وتناول االجتماع عدة قضايا تخص البحث
العلمي في اجلامعة مثل ترسيخ مفهوم التحول
إلى جامعة بحثية ،وكيفية االستفادة من اخلبرات
الدولية في هذا اجملال مبا يتناسب مع توجه
اجلامعة ،وتطوير التعليم من أجل الوصول إلى هذا
الهدف ،وتأهيل وإعداد طالب مرحلة البكالوريوس
للمشاركة في هذا اجملال ،باإلضافة إلى تقوية
التعاون بني اجلامعة والقطاع اخلاص في سبيل
تطبيق مخرجات البحث العلمي.
وافتتح اجللسة سعادة األستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة محمد زاهد مرحبا ً بالضيوف ومقدما ً
الشكر للمشاركني في االجتماع ،عقب ذلك باشرت
الهيئة االستشارية الدولية أعمالها حسب اجلدول
الزمني لالجتماع ،حيث مت تقدمي أوراق العمل التي
أعدها أعضاء الهيئة االستشارية ،حيث نوقشت
التوصيات واملقترحات ،من جانب آخر عرض كل من
عميد البحث العلمي وعميد الدراسات العليا تطور
اجلامعة وما مت إجنازه في مجال البحث العلمي خالل
الفترة التي بني االجتماع األول للهيئة االستشارية
الدولية واالجتماع الثاني.
وأشار أمني عام الهيئة بأن االجتماع الثاني كان
ناجحا ً بكل املقاييس واألبعاد حيث حقق األهداف
التي كانت تتطلع إليها اجلامعة.

االجتماع الثالث للهيئة باململكة العربية
ال�سعودية:
عقدت الهيئة اجتماعها الثالث برئاسة معالي
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مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب وكانت حتت عنوان «خطوات منهجية نحو
اإلبداع واالبتكا» وذلك يومي السبت واألحد -26
 27ربيع األول 1433هـ املوافق  19-18فبراير2012م
بحضور خمسة عشر عضوا ً من أعضاء الهيئة
وبحضور سعادة أمينها العام األستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة زاهد ،إضافة إلى وكالء اجلامعة.
وناقش االجتماع الثالث سبعة أوراق عمل،
إحداها مقدمة من سعادة وكيل اجلامعة لألعمال
واإلبداع املعرفي الدكتور أحمد بن حامد نقادي
فيما قدم باقي أعضاء الهيئة ست أوراق عمل
مدرجة في جدول األعمال.
وجاء االجتماع الثالث بهفد وضع خطوات
عملية الحتضان اإلبداع واالبتكار وحتويلهما إلى
منتجات يتم تسويقها عبر روافد متعددة كشركة
وادي جدة ،التي حتتضنها اجلامعة ،وهو ما من
شأنه أن يبرز مخرجات اجلامعة بطريقة واقعية
وملموسة تسهم في حتقيق التحول املعرفي
املنشود وتنمية اجملتمع وتقدمه.

االجتماع الرابع للهيئة ب�إ�سبانيا:
عقدت الهيئة اجتماعها الرابع بالعاصمة
اإلسبانية مدريد بالتعاون مبقر جامعة  ، IEوذلك
يومي السبت واألحد  28-27ذو القعدة 1433هـ
املوافق  14-13أكتوبر2012م  ،برئاسة معالي مدير
اجلامعة وبحضور وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي أمني عام الهيئة األستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة محمد زاهد  ،وسعادة وكيل
اجلامعة لألعمال واإلبداع املعرفي الدكتور أحمد بن
حامد نقادي  ،وبحضور أعضاء الهيئة االستشارية
الدولية  .وكان االجتماع الرابع بعنوان « :خطوات
منهجية نحو اإلبداع واالبتكار »2مكمال ً ملا بدأته
الهيئة االستشارية الدولية في اجتماعها الثالث.

االجتماع اخلام�س للهيئة باململكة
العربية ال�سعودية
عقدت الهيئة اجتماعها اخلامس يوم السبت
 1رجب 1434هـ املوافق  11مايو 2013م ،باجلامعة،
وبدأت االجتماعات التي استمرت على مدة يومني،
في مقر مجلس اجلامعة ،وافتتح االجتماع األول
معالي مدير اجلامعة مر ّحبا ً بالضيوف القادمني
من الدول العشر التي ينتمي إليها أعضاء الهيئة،
وكان االجتماع اخلامس حتت عنوان»نحو التميز
في التعليم والتعلم» .وعقب جلسة االفتتاح
ق ّدمت اجلامعة عرضا ً عن الوضع احلالي للتعليم
والتعلم في اجلامعة ،ق ّدمه سعادة وكيل اجلامعة
للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن عبيد اليوبي ،وسعادة وكيل اجلامعة للتطوير
سعادة الدكتور عبد الفتاح املشاط .وتبع العرض
مناقشة وتساؤالت من األعضاء .بعد ذلك قام كل
عضو من أعضاء الهيئة االستشارية الدولية بزيارة
إلحدى كليات اجلامعة وعقد اجتماعني فيها ،األول
مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية ،والثاني مع
طالب الكلية .وفي هذين االجتماعني قام عضو
الهيئة االستشارية الدولية بجمع معلومات عن
كثير من األمور املتعلقة بالعملية التعليمية
وأساليب التعلم في الكلية .ثم عُقد اجتماع آخر
جلميع أعضاء الهيئة االستشارية الدولية بحضور
معالي مدير اجلامعة ووكالء اجلامعة ،حيث ق ّدم

األحد  4ربيع األول 1435هـ املوافق  5يناير 2014م العدد 1045

ستة من أعضاء الهيئة محاضرات مختصرة عن
املوضوعات التالية:
 .1التميز وأثره على اخلريجني في سوق العمل
 .2تطوير أساليب التعليم واستخدام التقنية
 .3أكادميية األساتذة من أجل الوصول إلى
أساتذة متميزين
 .4تعزيز اإلبداع في التدريس
 .5كيفية الوصول إلى العاملية من خالل
التعليم والبحث العلمي
 .6طرق التدريس في التعليم العالي في القرن

احلادي والعشرين عقب ذلك مت مناقشة ما مت
عرضه .وفي اجللسة املسائية للهيئة االستشارية
الدولية مت تقسيم األعضاء إلى مجموعتي عمل.
اجملموعة األولى ملناقشة استراتيجيات التعليم
التي يجب اتباعها من قبل جامعة امللك عبد
العزيز للوصول إلى التميز في التعليم والتعلم.
أما اجملموعة الثانية فكانت مهمتها مناقشة
االستراتيجيات التي يجب اتباعها من أجل الوصول
إلى خريجني مطلوبني في سوق العمل.
وفي صباح اليوم الثاني ،األحد ،تابعت

مجموعتا العمل ما بدأت مناقشته مساء
السبت .و أنهت اجملموعتان دراستهما ظهر يوم
األحد وخلصت إلى تخصيص جلسة بعد الظهر
لتعرض كل مجموعة عمل النتائج التي مت التوصل
إليها بعد مناقشتها من ِقبل احلضور وبرئاسة
معالي مدير اجلامعة وحضور وكالء اجلامعة وعدد
من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين
شاركوا في مناقشات مجموعتي العمل .وخلصت
االجتماعات إلى مقترحات عملية ستتبعها
اجلامعة للوصول إلى التميز في التعليم والتعلم.

االجتماع ال�ساد�س للهيئة برتكيا:
عقدت الهيئة االستشارية الدولية للجامعة
يومي السبت واألحد  21-20محرم 1435هـ املوافق
 24-23نوفمبر 2013م اجتماعها السادس بجامعة
بلكنت في أنقرة بتركيا .وترأس االجتماع معالي
مدير اجلامعة ورئيس الهيئة االستشارية ،بحضور
جميع أعضاء الهيئة .وجاء عقد االجتماع السادس
للهيئة بأنقرة بدعوة واقتراح من رئيس جامعة
بلكنت وعضو الهيئة أ.د .عبد اهلل أتاالر.
وأكد مدير اجلامعة في كلمته أن الهيئة التي
تأسست مبوافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل عام 1431هـ ،جاءت
بهدف تقومي توجهات اجلامعة من شخصيات لهم
ثقلهم في العالم سواء من املؤسسات اجلامعية
املعروفة أو من القطاع الصناعي .وحرصت اجلامعة
على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة االستشارية
الدولية بشكل متوازن بني القطاعني الصناعي
واألكادميي واستقطبت نخبة من أبرز األكادمييني
ورؤساء اجلامعات في العالم والرؤساء التنفيذيني
وكبار مسؤولي الشركات الصناعية العاملية
العمالقة في العالم .وكانت الهيئة االستشارية
الدولية قد ناقشت في اجتماعها اخلامس ،موضوع
وتوصل
الطريق إلى التميز في التعليم والتعلّم،
ّ
االجتماع إلى عدد من التوصيات ،ومنها أن تتابع
الهيئة االستشارية الدولية للجامعة دراسة هذا
املوضوع احليوي في اجتماعها السادس.ومن هنا كان
املوضوع الرئيس لالجتماع السادس متابعة دراسة
موضوع الطريق إلى التميز في التعليم والتعلّم.
وفي بداية االجتماع استعرض األمني العام للهيئة
ووكيل جامعة امللك عبد العزيز للدراسات العليا
والبحث العلمي أ.د .عدنان بن حمزة محمد زاهد
ما توصلت إليه الهيئة في اجتماعها اخلامس حول
موضوع االجتماع احلالي وهو «الطريق الى التميز
في التعليم والتعلم» ،ثم ناقش أعضاء الهيئة
االستشارية الدولية على مدى يومي االجتماع
مختلف النقاط املتعلقة بهذا املوضوع املهم الذي
تسعى جامعة املؤسس للتميز فيه .وفي ختام
اليوم الثاني عُقدت جلسة مطولة برئاسة مدير
جامعة املؤسس أ.د .أسامة بن صادق طيب ،حيث
عرض أعضاء الهيئة االستشارية الدولية خالصة
ما توصلوا إليه ،ومتت مناقشته من ِقبل اجلميع،
واتُخذت التوصيات النهائية ،ووعد أ.د .أسامة بن
صادق طيب بأن اإلدارة العليا جلامعة املؤسس سوف
تضع ما توصلت إليه الهيئة االستشارية الدولية
موضع التنفيذ.
واختتم االجتماع بتقدمي الشكر لرئيس
جامعة بلكنت وجلميع األعضاء على حتملهم
مشاق السفر وعلى ما بذلوه من جهد للوصول
إلى النتائج املرجوة التي تسعى إليها اجلامعة.

كليات
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الن�ش�أة
أنشئت كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية في العام الدراسي
1390/1389هـ املوافق 1970/1969م
بناء على توجيه جلنة اخلبراء االستشارية،
التي رفعت تقريرها إلى الهيئة
التأسيسية بجامعة امللك عبد العزيز
بعد دراسة دقيقة أوضحت العالقة بني
إنشاء هذه الكلية واحتياجات اململكة
من الكفاءات العلمية املؤهلة ؛ وذلك
إلمداد أجهزة الدولة بالكفاءات الوطنية
لإلسهام في خطط التنمية في مختلف
اجملاالت.
الر�ؤية
حتقيق اجلودة التعليمية من خالل
برامج أكادميية وبحثية متنوعة ،
وكفاءات مؤهلة  ،وشراكات متعددة.
الر�سالة
التميز في مجال اآلداب والعلوم
اإلنسانية ضمن بيئة تعليمية بحثية ،
تسهم في تطوير اجملتمع وحتافظ على
• اإلبداع واالبتكار
• اجلودة
اللغات األوروبية وآدابها البكالوريوس
هويته.
• التعاون
• التفاؤل
– املاجستير
الأهداف
• العمل اجلماعي
التاريخ البكالوريوس – املاجستير –
األكادميي
االعتماد
على
احلصول
•
• الرغبة في التطوير
الدكتوراه
• التوسع في برامج الدراسات العليا
اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية
جماالت التميز
العلمي
• تشجيع البحث
اإلسهام في نشاطات الهيئات البكالوريوس – الدبلوم عالي  -املاجستير
وتطويره
البكالوريوس
علم املعلومات
والثقافية
واألكادميية
التعليمية
العلمي
الطالب
مبستوى
االرتقاء
•
واحلضارية ذات العالقة بالتنمية – املاجستير  -الدكتوراه
مهاراته
وتنمية
والفكري
علم االجتماع واخلدمة االجتماعية
اجملتمعية السعودية .
• تطوير اخلطط الدراسية
البكالوريوس – الدبلوم عالي  -املاجستير
التخصصات العلمية
واستحداث تخصصات ومسارات بينية
توجد في الكلية عشرة أقسام  -الدكتوراه
جديدة
اللغة العربية وآدابها البكالوريوس
علمية متنح درجة البكالوريوس
الدراسات اإلسالمية البكالوريوس
• تأهيل وتطوير الكفاءات األكادميية واملاجستير والدكتوراه في عدد من فروع
والكوادر اإلدارية والفنية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية واآلداب  – .املاجستير  -الدكتوراه
• عقد الشراكات مع املؤسسات
–
علم النفس البكالوريوس
الأق�سام والدرجات العلمية
اخملتلفة فيما ينسجم مع تخصصات
تضم الكلية عشرة أقسام علمية املاجستير -الدكتوراه
التوسع في برامج
الكلية •
البكالوريوس
مهارات االتصال
متنح درجات علمية مختلفة :
التعليم عن بعد للمراحل اخملتلفة
القسم  /البرنامج الدرجة العلمية  -املاجستير
• الصدق
• التميز
املاجستير
وحدة املواد العامة
ق�سم اللغات الأوروبية و�آدابها
تأسس قسم اللغات األوروبية وآدابها حتت اسم قسم
اللغة اإلجنليزية عام  1390/89هـ كأول قسم علمي في كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية مينح درجة البكالوريوس في اللغة
اإلجنليزية  ،ومت البدء في تدريس اللغة الفرنسية كمتطلب
للقسم عام 1400هـ  ،ثم ما لبثت أن افتتحت شعبة اللغة

ق�سم التاريخ
الن�ش�أة
أنشئ قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بجامعة امللك عبد العزيز في العام
الدراسي 1391هـ 1971 /م ،ومنذ إنشائه استمر
القسم في أداء رسالته تخرج فيه الكثير من الطالب
والطالبات في مرحلة البكالوريوس ،ليحملوا األمانة
في شتى مجاالت العمل بالدولة  ،سواء في حقل
التعليم أو في اإلعالم أو العمل الدبلوماسي  ،وغيرها

الفرنسية في عام 1403هـ  ،ومت تغيير اسم القسم إلى قسم
اللغات األوروبية وآدابها ،و مينح القسم درجة البكالوريوس
في كل من اللغة اإلجنليزية (انتظام وانتساب) والفرنسية
(انتظام) ،ومت حديثا استحداث مسار الترجمة.
الر�ؤية
يسعى قسم اللغات األوروبية وآدابها إلى أن يصبح كيانا ً
أكادمييا ً ذا جودة تعليمية متميزة يتسم باالرتقاء الفكري

من اجملاالت .وفي عام 1429/1428هـ مت استحداث
برنامج اإلرشاد السياحي ،كما بدأ القسم في تقدمي
برنامج البكالوريوس في التاريخ بنظام االنتساب في
عام 1430/1429هـ.كما أن بقسم التاريخ برنامج
الدراسات العليا مينح درجتي املاجستير والدكتوراه
في تخصصات التاريخ اخملتلفة حيث افتتح برنامج
املاجستير في العام 1398/1397هـ أما الدكتوراه
فقد افتتح برنامجها في العام 1413هـ وقد تخرج من
برنامجي الدكتوراه واملاجستير بالقسم العشرات من
الطالب والطالبات اللذين انخرطوا في ميادين العمل

(قسم مساند)
اإلصدارات  :الدوريات
اسم اإلصدار  :مجلة جامعة امللك
عبدالعزيز  :اآلداب والعلوم اإلنسانية
رقم االتصال 026952707 :
املوقع اإللكتروني http://art.kau. :
 edu.saالبريد اإللكتروني Ismael@ :
kau.edu.sa
املراكز والوحدات العلمية
وحدة دراسات البحر األحمر
تأسست في عام 1427هـ  ،وتعنى
بالبحوث اإلنسانية والتطبيقية مبنطقة
البحر األحمر.
مركز األمير نايف بن عبد العزيز
للبحوث االجتماعية واإلنسانية :
تأسس في عام 1430هـ  ،ويقوم بإجراء
دراسات وأبحاث وتدريب واستشارات في
مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية .

والثقافي واحلضاري.
الر�سالة
االرتقاء بالبيئة األكادميية واجلودة التعليمية في قسم
اللغات األوروبية وآدابها ،من خالل برامج أكادميية وأنشطة ال
منهجية تنمي املهارات اللغوية واألدبية والبحثية والترجمة،
وتعزز التفكير النقدي واإلبداعي ،وترتقي باملدارك الثقافية،
وتنمي احلس اإلنساني والذوق اجلمالي.

وأسهموا في بناء الوطن الغالي.
الر�ؤية
برامج أكادميية معتمدة ،تُلبي متطلبات اجملتمع
من خالل دراسات تاريخية بأساليب عصرية وكفاءات
مؤهلة.
الر�سالة
الريادة في تأهيل كوادر تسهم في تنمية اجملتمع
وترسيخ هويّته الوطنية والعربية واإلسالمية من
خالل دراسات تاريخية متطورة

كليات

الجامعة
أخبار
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ق�سم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية
الن�ش�أة
أنشئ قسم اجلغرافيا بجامعة امللك عبدالعزيز في عام  1392/1391هـ ،ويعتبر من
أوائل األقسام التي أنشئت في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومتت املوافقة السامية
الكرمية على تعديل مسمى القسم الى قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية بنا ًء
على قرار مجلس التعليم العالي في جلسته الثالثة .
الر�ؤية
حتقيق دور ريادي في مجاالت املعرفة اجلغرافية والبحث العلمي ,وإعداد مخرجات
تعليميةمؤهلة.
الر�سالة
إعداد كوادر وطنية مؤهلة خلدمة اجملتمع واإلسهام في حل مشكالته املكانية باستخدام
التقنياتاحلديثة.

ق�سم اللغة العربية و�آدابها
الن�ش�أة:
تأسس قسم اللغة العربية وآدابها في العام 1398/1397هـ ،مقتصرا ً
في نشاطه األكادميي على تقدمي اخلدمات جلميع طالب اجلامعة فيما يتصل
مبتطلبات اجلامعة ،ثم بدأ القسم عام 1400هـ في تقدمي برنامج أكادميي
متكامل مينح درجة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وآدابها،
إضافة إلى تقدمي دورات في تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها.
وفي العام الدراسي1423/1422هـ أضاف القسم إجنازا ً مهما ً عندما
أطلق برنامج الدراسات العليا ملرحلة املاجستير ،ثم بدأ القسم مع مطلع
العام الدراسي 1431هـ تقدمي برنامج الدكتوراه في تخصصي اللغة
واآلداب.
الر�ؤية:
ضمان اجلودة العلمية لبرامج اللغة العربية  ،وتعزيز عالقاتها
بالدراسات البينية األخرى.
الر�سالة:
التميز في إعداد متخصصني في علوم العربية وإسهامهم في تنمية
اجملتمع  ،واحلفاظ على هوية األمة  ،وتطوير العربية مبا يتالءم وروح العصر.
ق�سم مهارات االت�صال
الن�ش�أة
مت إنشاء وحدة مهارات االتصال بقرار معالي مدير اجلامعة رقم
 / 10809ق وتاريخ 1427 / 7 / 5هـ ،وقد كانت خطوة إيجابية في
مسار تطوير التعليم اجلامعي ،
وترتبط فيه باحلياة اليومية والوظيفية .وبعد ذلك أوصى
مجلس اجلامعة في اجتماعه الثالث للعام اجلامعي 1430/1429هـ
املنعقد بتاريخ 1430/3/28هـ على حتويل وحدة مهارات االتصال
إلى قسم مستقل مبسمى قسم مهارات االتصال .
الر�ؤية
أن نكون املرجع األول في تخصص مهارات االتصال على مستوى
العالم العربي.
الر�سالة
نشر تعليم ثقافة االتصال الفعال بني طالب ومنسوبي اجلامعة
واجملتمع بأساليب متنوعة.

علم االجتماع واخلدمة االجتماعية
الن�ش�أة
أنشىء قسم االجتماع عام 1393هـ استجابة الحتياجات اململكة من الكفاءات العلمية املؤهلة من أجل
اإلسهام في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف اجملاالت االجتماعية في اجملتمع ،ويقدم القسم درجة البكالوريوس
في علم االجتماع وفي اخلدمة االجتماعية بنظام االنتظام واالنتساب ،كما يقدم القسم برنامج املاجستير والدكتوراه
في علم االجتماع،
الر�ؤية
التميز في دراسة الظواهر واملشكالت االجتماعية وعالجها وتأهيل متخصصني معرفيا ً وبحثيا ً ومهنيا ً
لإلسهام في تنمية وخدمة اجملتمع .
الر�سالة
التطوير املستمر في مجاالت التدريس والتدريب والبحث العلمي وخدمة اجملتمع من خالل إستراتيجيات
وبرامج أكادميية وشراكات مع قطاعات اجملتمع اخملتلفة.

ق�سم علم املعلومات
الن�ش�أة
تأسس القسم حتت مسمى املكتبات
واملعلومات بجامعة امللك عبد العزيز في عام
1393هـ (1973م) ليكون أول صرح أكادميي في
هذا التخصص على مستوى جامعات اململكة
وليضطلع هذا القسم بدور رائد في مجال
تخصص املكتبات واملعلومات الذي يعتبر من
التخصصات املهمة في العالم أجمع خاصة
في ظل اهتمام العالم باملعلومات وقضاياها،
وذلك من خالل تخريج وإعداد الكوادر الفنية
املتخصصة املؤهلة تأهيال ً علميا رفيعا ً ؛ لتسهم
في حتسني وتطوير خدمات املعلومات بالطرق
والوسائل العلمية احلديثة التي تساعد في حتقيق
أهداف التنمية واحتياجات اجملتمع السعودي.
وفي 1430/1/6هـ مت تغيير مسمى القسم إلى
قسم علم املعلومات بناء على موافقة خادم
احلرمني الشريفني رئيس مجلس الوزراء ورئيس
مجلس التعليم العالي – يحفظه اهلل ـــ مبوجب
التوجيه البرقي الكرمي رقم /10209م.ب وتاريخ
1429/12/30هـ بنا ًء على قرار مجلس التعليم
العالي رقم  1429/50/26في جلسته اخلمسني
املعقودة بتاريخ 1429/7/10هـ ،بشأن املوافقة
على تعديل اسم قسم املكتبات واملعلومات
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة امللك
عبد العزيز إلى قسم علم املعلومات ويقوم
القسم حاليا ً بتطوير برنامج للبكالوريوس جديد
في مجال إدارة املعلومات.
الر�ؤية
اإلسهام في التحول إلى مجتمع املعرفة.
الر�سالة
حتقيق التكامل بني التقنية واملعرفة واألفراد
من خالل برامج تعليمية بحثية وشراكات تتميز
باجلودة واإلبداع.

ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
الن�ش�أة
أُنشئ قسم الدراسات اإلسالمية في العام الدراسي  1401 / 1400هـ
 ،وكان قبل إنشائه يغذ ّي طالب اجلامعــة في كل الكليات مبادة الثقافـة
اإلسالمية مبستوياتها األربعة  ،ثم جرى تطويره ملنح درجة البكالوريوس
في الدراسات اإلسالمية  ،فأخذ الطالب والطالبات يتسابقون إلى هذا
الصـرح العلمي الشامخ. ،
الر�ؤية
شرعيا
حتقيق اجلودة التعليمية واملهنية ؛ لبناء الكوادر املؤهلة
ً
املُدركة ملتغيرات العصر الصاحلة لسوق العمل .
الر�سالة
خدمة الدراسات اإلسالمية عن طريق التعليم والتأهيل والبحث ؛
لترسيخ الهوية اإلسالمية  ،ونشر منهج الوسطية اإلسالمية  ،والتوازن
الفكري .
ق�سم علم النف�س
الن�ش�أة
مت إنشاء قسم علم النفس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في عام
1414هـ  ،ومينح القسم درجة البكالوريوس في علم النفس بنظامي
االنتظام واالنتساب.
الر�ؤية
ضمان اجلودة خملرجات القسم من خالل برامج أكادميية وبحثية
متطورة .
الر�سالة
إعداد أخصائيني نفسيني مؤهلني علميا ً وعمليا ً للعمل في
مؤسسات اجملتمع ذات العالقة باجلوانب التقوميية واإلرشادية والعالجية .

ق�سم املواد العامة
وقد حتقق للقسم ما يصبو إليه من خالل مناهجه املتميزة
وأساتذته الكرام وطالبه النجباء.
الن�ش�أة
كانت البداية بتأسيس وحدة خاصة باملواد العامة أنشئت الر�ؤية
في 1425/4/26هـ برقم ( /6148ق ) بقرار من معالي مدير
التميز العلمي والريادة التعليمية في املواد العامة.
اجلامعة ،ومنذ ذلك احلني والقسم يعمل بشكل متواصل
على تغذية فكر الطالب اجلامعي وروحه وعقله مببادئ ديننا
اإلسالمي العظيم خالل مسيرته اجلامعية ليكون له زاد
التطوير املستمر حملتوى املواد العامة واإلبداع في تصميمها
علمي وفكري وإمياني وسطي يقيه من الشهوات والشبهات ،وإخراجها واالرتقاء مبستوى معلميها وطرق تدريسها وخدماتها.

اسالمية

الجامعة
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من هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :كظم الغيظ
أوصى نبينا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم املسلمني
بعدم الغضب وكظم الغيض ،فعن أبي ذر رضي اللهّ عنه قال:
قال رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه وسلّم” :إذا غضب أحدكم
وهو قائم فليجلس ،فإن ذهب عنه الغضب وإال ّ فليضطجع”
رواه أبو داود .ومن وسائل تخفيف الغضب الوضوء ،فعن
عطية السعدي رضي اللهّ عنه قال :قال رسول اللهّ صلّى اللهّ
الشيطان ،وإ ّن ّ
عليه وسلّم” :إ ّن الغضب من ّ
الشيطان ُخلق
من النّار ،وإنمّ ا تُطْ فأ النّار باملاء ،فإذا غضب أحدكم فليتوضأ”
رواه أبو داود.
وقال اهلل تعالى في معرض بيان صفات املتقني:
للهّ
وَالْك ِ
َاظ ِمني َ الْغ َْي َظ وَال َْعافِني َ عَ ِن الن َّ ِ
اس وَا ُ ي ُ ِح ُّب المْحُ ْ ِس ِنني َ
{آل عمران ،}134:قال القرطبي رحمه اهلل تعالى في
تفسيره:وكظم الغيظ رده في اجلوف يقال كظم غيظه

أي سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوه...
والغيظ أصل الغضب..
وقال ابن كثير رحمه اهلل :أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه
مبعنى كتموه فلم يعملوه ...فتبني من هذا أن الكاظمني الغيظ
هم الذين ال يعملون غضبهم في الناس ،بل يكفون عنهم
شرهم ويحتسبون األجر عند اهلل تعالى ،وقد ورد في فضل
كظيم الغيظ أيضا ً ما رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن
عمر رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :ما
من جرع ٍة أعظم أجرا ً عند اهلل من جرعة غيظ كظمها عبد
ابتغاء وجه اهلل .واحلديث صححه األلباني وشعيب األرناؤوط.
وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
من كظم غيظا ً وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهلل عز وجل
على رؤوس اخلالئق يوم القيامة حتى يخيره اهلل من احلور العني

ما شاء .واحلديث حسنه األلباني وشعيب األرناؤوط .ولذلك
فإن كظم الغيظ والسيطرة على الغضب يعتبر شجاعة في
اإلسالم ،واتباعا ً ملا يرضي اهلل ورسوله ،و فضيلة يتميز بها
اإلنسان املسلم الصالح ،فقد قال رسول اهلل صلي اهلل عليه
وسلم  :أال أنبئكم مبا يشرف اهلل به البنيان ويرفع الدرجات
؟ قالوا  :نعم  ،قال  :حتلم علي من جهل ليك وتعفو عمن
ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك (رواه الطبراني).
فعندما يتعرض اإلنسان للضيق واإلحباط عليه أن يلتمس
العذر للغير إن أمكنه ذلك وأن يحسن الظن به وإن قابله
باإلساءة ،والتريث في تفهم مواقف اآلخرين وعدم التسرع
في إصدار األحكام والتمهل وجتنب التهور ،وضبط األعصاب
والتصرف بحكمة ،عمال ً بأوامر اهلل سبحانه وتعالى وسنة
نبينا املصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.

حملات إسالمية  :عظم اخلالق سبحانه وتعاىل
قال اهلل عز جل في كتابه الكرمي  « :وما قدروا اهلل قَدْرِ ِه
ات
ات َم ْ
ض َج ِم ً
يعا قَبْ َ
ام ِة و َ َّ
وَاألر ْ ُ
ط ِوي َّ ٌ
السماو َ ُ
ض ُت ُه يَوْ َم ال ِْق َي َ
حان َ ُه وَت َ َعالَى عَ َّما ي ُ ْ
ش ِركُو َن» سورة الزمر .67
ب
س
ه
ب ِ َي ِمي ِن ِ ُ ْ َ
للهّ
وم
ي الْقَ ُّي ُ
وقال سبحانه وتعالى« :ا ُ ال َ ِإلَـ َه ِإال َّ ُه َو الحْ َ ُّ
َ
ض
ال َ تَأ ْ ُخذ ُ ُه ِ
الس َماوَا ِ
ت و َ َما فِي األر ْ ِ
س َن ٌة وَال َ نَوْ ٌم ل َّ ُه َما فِي َّ
َمن ذَا ال َّ ِذي ي َ ْ
م و َ َما
يه ْ
شفَ ُع ِعنْ َد ُه ِإال َّ بِإِذْنِهِ ي َ ْعل ُ
َم َما بَينْ َ أَي ْ ِد ِ
يطو َن ب ِ َ
س َع
ح ُ
شيْ ٍء ِّمنْ ِعل ِْمهِ ِإال َّ بمِ َا َشاء و َ ِ
م وَال َ ي ُ ِ
َخلْفَ ُه ْ
َ
َ
ي
ل
ْع
ل
ا
و
ه
و
ا
م
ه
ْظ
ف
ح
ه
د
و
ؤ
ي
ال
و
ض
ر
األ
و
ت
ا
او
م
الس
كُر ْ ِ
س ُّي ُه َّ َ َ ِ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ِ ُ ُ َ َ ُ َ َ ِ ُّ
يم « ،سورة البقرة اآلية .255
ال َْع ِ
ظ ُ
َ
ح ِم ُل عَ ر ْ َش
وقال تبارك وتعالى « :وَالمَْل ُ
َك عَ لَى أر ْ َجائِ َها وَي َ ْ
م يَوْ َم ِئ ٍذ ث ََمان ِ َيةٌ» سورة احلاقة اآلية 17
رَب ِّ َ
ك فَوْق َ ُه ْ
وقال نبينا املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وسلم من حديث جابر رضي اهلل عنه قال « :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أذن لي أن أحدث عن ملك
من حملة العرش ما بني شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة
سبعمائة عام» ،أخرجه أبو داود وابن أبي حامت.

يف
رحاب
حياة
الصحابة

حديث آخر ذكره ابن كثير في تفسير آية الكرسي،
وفي
ٌ
قال ابن جرير حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال ،قال ابن
زيد قال (صلى اهلل عليه وسلم) « :ما السموات السبع في
الكرسي إال كدراهم سبعة ألقيت في ترس «.
ّ
ومن حديث أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنه قال  :سمعت
الكرسي في العرش إال كحلقة من حديد
رسول اهلل « :ما
ّ
ألقيت بني ظهراني فالة من األرض».
وعنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم« :والذي نفسي
بيده ما السموات السبع واألرضون السبع عند الكرسي إال
كحلقة ملقاة بأرض ٍ فالة وإن فضل العرش على الكرسي
كفضل الفالة على تلك احللقة « من تفسير آية الكرسي
ألبن كثير .
هذه اآليات احملكمات من الذكر احلكيم ،واألحاديث
النبوية ،مناذج تدل على عظم اهلل عز وجل ،خالق هذا
الكون ومدبره ،وهو سبحانه مستغن عن العرش وحملته
والكرسي واملالئكة واخللق أجميع.

جمانة بنت أبي طالب ورقيقة بنت أبي صيفي
الصحابية اجلليلة ُجمانة بنت أبي طالب،
ّ
بي صلّى اللهّ عليه وسلّم .قال أبو أحمد
وعمة النّ
ّ
ّ
ي :هي أم عبد اللهّ بن أبي سفيان بن احلارث
العسكر
ّ
وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم
بن عبد املطلبّ .
بن عبد مناف بن قصي ،تزوّجها أبو سفيان بن احلارث
بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي،
فولدت له جعفر بن أبي سفيان ،وأطعمها رسول
اللهّ صلّى اللهّ عليه وسلّم في خيبر ثالثني .تُوفّيت
رضي اللهّ عنها في حياة رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه
وتعظيما،
املنورة زادها اللهّ تشريفً ا
وسلّم باملدينة
ّ
ً
ودُفنت فيها رضي اللهّ عنها وعلى ساكنها أفضل
الصالة وأزكى ال ّتسليم.
ّ
أما الصحابية اجلليلة رقيقة بنت صيفي بن
هاشم بن عبد مناف بن قصي ،فأمها هالة بنت
كلدة بن عبد الدار بن قصي تزوجها نوفل بن أهيب
بن عبد مناف بن زهرة فولدت له مخرمة بن نوفل
أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد اهلل بن جعفر عن
أم بكر بنت املسور بن مخرمة عن أبيها عن مخرمة

بن نوفل عن أمه رقيقة بنت صيفي بن
هاشم بن عبد مناف قالت كأني أنظر إلى
عمي شيبة تعني عبد املطلب وأنا يومئذ
جارية يوم دخل به علينا املطلب بن عبد
مناف فكنت أول من سبق إليه فالتزمته
وخبرت به أهلنا وهي يومئذ أسن من عبد
املطلب وقد أسلمت وأدركت رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وقد كانت أشد
الناس على ابنها مخرمة أخبرني محمد
بن عمر حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن أم
بكر بنت املسور عن أبيها أن رقيقة بنت
صيفي بن هاشم بن عبد مناف وهي أم
مخرمة بن نوفل حذرت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم فقالت إن قريشا قد
اجتمعت تريد بياتك الليلة قال املسور
فتحول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عن فراشه وبات علي بن أبي طالب عليه
السالم.

القصص النبوي

رأى يوسف عليه السالم في املنام
وهو صغير أن أحد عشر كوك ًبا والشمس
والقمر تسجد له ،قال املفسرون :كانت
الكواكب في التأويل إخوته ،والشمس أمه،
فقص يوسف عليه السالم هذه
والقمر أباه،
َّ
الرؤيا على أبيه قيل :كان عمره وقتئذ اثنتي
عشرة سنة ،فأشفق عليه أبوه يعقوب من
حسد إخوته له ،قال تعالى إخبارًا عن قول
ص رُؤْيَا َك َعلَى
يعقوب{ :قَالَ يَا بُ َنيَّ ال َ تَق ُ
ْص ْ
َك كَ ْي ًدا}(سورة يوسف)
ِإ ْخ َوت ِ َك ف ََي ِكي ُدوا ْ ل َ
أي يدبروا حيلة إلهالكك ألن الشيطان
لإلنسان عدو مبني.
ولقد علم يعقوب عليه السالم أنه
سيكون البنه يوسف شأن عظيم وسينالُ
رتبة علية ورفعة سامية في الدنيا واآلخرة،
لذلك أمره بكتمان ما رأى في املنام وأال
يقصها على إخوته خوفًا عليه من كيدهم
وحسدهم.
وكان بقية أبناء يعقوب عليه السالم
يحسدون يوسف وشقيقه بنيامني على
هذه احملبة واخلصوصية لهما وهم يعتبرون
أنفسهم جماعة أقوياء نافعني له أحق
وس ُف وَأ َ ُخو ُه
مبحبته قال
تعالى{:إذ ْ قَالُوا ْ ل َُي ُ
ِ
ُص َب ٌة ِإ َّن أَبَانَا َل ِفي
أ َ َح ُّب ِإلَى أَبِي َنا ِمنَّا وَن َ ْح ُن ع ْ
ني}سورة يوسف ،وازداد كره إخوته
َضال ٍَل ُّم ِب ٍ
وحسدهم ليوسف خاصة ملّا علموا بأمر
رؤياه ،ولذلك تآمروا فيما بينهم على أن
يُفرقوا بينه وبني أبيه ،وتشاوروا فيما بينهم
على قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض ال يرجع
منها ليخلو لهم وجه أبيهم أي لتتمحض
محبته لهم عن شغله بيوسف ،وقالوا
سنتوب بعد ذلك لنكون من الصاحلني ،قال
وس َف أ َ ِو
اهلل تعالى حكاية عنهم{:اق ْ ُتلُوا ْ يُ ُ
اطْ رَ ُحو ُه أَر ْ ًضا يَ ْخلُ َلك ُْم وَ ْج ُه أَبِيك ُْم وَتَكُونُوا ْ
ِمن بَ ْع ِد ِه قَ ْو ًما َصالحِ ِني َ}سورة يوسف.
فوسوس الشيطان إلخوته فاتفقوا
على أن يلقوه في غيابات اجلب وادعوا
أن الذئب أكله ،ثم مر به ناس من البدو
فأخذوه وباعوه بثمن بخس واشتراه عزيز
مصر وطلب من زوجته أن ترعاه ،ولكنها
أخذت تراوده عن نفسه فأبى فكادت له
ودخل السجن ،ثم أظهر اهلل براءته وخرج
من السجن  ،واستعمله امللك على شئون
الغذاء التي أحسن إدارتها في سنوات
القحط ،ثم اجتمع شمله مع إخوته والديه
وخروا له سجدا وحتققت رؤياه.

إعالن

الجامعة
أخبار
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استكمال دور الثمانية يف الفصل الثاين

اجلامعة تتأهل لدور الثمانية يف دوري االحتاد الرياضي لكرة القدم
تأهل منتخب اجلامعة لكرة
القدم لدور الثمانية في دوري االحتاد
الرياضي للجامعات السعودية،
رغم خسارته أمام نظيره منتخب
الطائف بهدفني مقابل هدف
واحد ،خالل اللقاء الذي جرت
أطواره باالستاد الرياضي باجلامعة،
يوم األحد  5صفر 1435هـ .وشهد
الشوط األول تفوقا ً ملحوظا ً
جلامعة الطائف حيث متكن من
إنهائه بتقدم بهدف عن طريق
الالعب رائد السامطي ،وشهدت
اجلولة الثانية ندية كبيرة حيث
متكن منتخب اجلامعة حتقيق
التعادل عن طريق الالعب ناصر
الزهراني .ومتكن منتخب الطائف
من احلصول على ضربة جزاء

جنح في تسجيلها الالعب راكان
الطويرقي ،لتنتهي املباراة بفوز
منتخب الطائف الذي تأهل إلى
دور الثمانية محتال ً املركز األول،
فيما تأهل منتخب اجلامعة ثانيا ً
ضمن اجملموعة التي ضمت كل من
جامعة اجلوف وجامعة الفيصل
وجامعة األمير سلطان األهلية
واجلامعة اإلسالمية وكلية ينبع
الصناعية.
يذكر أن جامعة الطائف
تصدرت اجملموعة لفوزها في
خمس لقاءات وتعادل وحيد وجاءت
جامعة املؤسس ثانيا لفوزها
في أربع مباريات وخسارة وحيدة
وتبقى لها مباراة حتصيل حاصل
أمام كلية ينبع الصناعية.

مبشاركة ذوي االحتياجات اخلاصة ألول مرة

كلية رابغ حتصد املركز األول يف بطولة ألعاب القوى للكليات
ضمن بطولة ألعاب القوى للكليات حصلت
كلية األعمال برابغ على املركز األول في سباق
التتابع  100*4متر بفضل تألق أبطالها في
السباق وهم الطالب موسى عبده هوساوي،
والطالب حامد حمدان البيشي ،والطالب سالم
مساعد األحمدي ،والطالب هاني عبدالكرمي.
وجاءت النتائج النهائية في جميع السباقات
للكليات بتحقيق كلية الدراسات البحرية املركز
الثاني في البطولة بعد أن جمعت  60نقطة
في جميع السباقات ،فيما حلت كلية العلوم
في املركز الثالث بعد أن حصلت على  42نقطة،
وجاءت كلية التربية رابعا ً بـ 23نقطة ،وحصلت
كلية احلقوق على املركز اخلامس ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية في املركز السادس ،وكلية

احلاسبات وتقنية املعلومات في املركز السادس،
وجاءت كلية الطب في املركز السابع.
وشهدت البطولة وألول مرة مشاركة ذوي
االحتياجات اخلاصة في عدد من األلعاب الرياضية،
حيث متكنت كلية األعمال برابغ من احلصول على
املركز األول على مستوى الكليات بعد حصدها
لـ  125نقطة في جميع السباقات ،وجرت
املنافسات على مدى يومني بامللعب الرياضي
الكبير باجلامعة.
وشارك في منافسات ألعاب القوى لذوي
اإلحتياجات اخلاصة عدد من الطالب وهم :الطالب
ناجي مبارك القحطاني ،والطالب ماجد محمد
احملوري ،والطالب نعيم عبدالرحمن العلياني،
والطالب عبدالعزيز محمد طحالن ،والطالب

عبداهلل ابراهيم النفيعي ،والطالب أسعد
حسن احملمدي ،والطالب حسن سالم الشهري،
والطالب سالم باعارمة ،واشرف على تدريبهم
وتأهيلهم للسباق الكابنت عبداهلل فقيرة.
واتسمت املنافسات الفردية في جميع
األلعاب بالندية واإلثارة حيث متكن الطالب
موسى عبده هوساوي من حصد املركز األول في
سباق  100متر ،وفي سباق  400متر حقق املركز
األول الطالب صالح مصلح اجلعيد ،وفي سباق
رمي الرمح حصل على املركز األول الطالب علي
محمد اجلدعاني ،وحقق الطالب حامد البيشي
املركز األول في سباق  200متر ،وفي سباق 800
متر حصل الطالب صالح مصلح اجلعيد على
املركز األول ،وفي سباق الوثب الطويل حقق

الطالب سالم مساعد األحمدي املركز األول،
وفي سباق رمي القرص حصل الطالب علي
محمد اجلدعاني على املركز األول .وسلم وكيل
العمادة لألنشطة الرياضية الدكتور بدر حكمي
امليدليات للفائزين في السباقات ،وأوضح أن
منافسات ألعاب القوى شهدت مشاركة أبنائنا
من ذوي االحتياجات اخلاصة ،وألول مرة إميانا ً من
اجلامعة بدورهم الفعال ،في جميع اجملاالت وأظهر
املشاركون مستوى متميز بإصرارهم على حتقيق
اإلجنازات ،يضاف إلى متيزهم العلمي ،مشيرا ً
إلى أنهم حققوا املركز األول في منافسات
اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي في ملتقى
شباب مكة العام املاضي ورفعوا أسم جامعة
«املؤسس» عاليا ً.

منتخب اجلامعة لكرة الطائرة يتأهل لدوري الثمانية
ضمن بطولة االحتاد الرياضي للجامعات السعودية
الذي ينظم حتت رعاية وزارة التعليم العالي ،تغلب
منتخب اجلامعة لكرة الطائرة على نظيره منتخب
جامعة األمير سلطان األهلية ،بثالثة أشواط دون
مقابل ،وتأهل بذلك لدوري الثمانية .وجرت أطوار اللقاء
يوم الثالثاء  7صفر 1435هـ املوافق  10ديسمبر 2013م.
باخليمة الرياضية بجامعة املؤسس.
وكان الشوط األول قد انتهى بنتيجة ١٤/٢٥
والشوط الثاني  ١٠/٢٥والشوط الثالث  ٩/٢٥ولم يجد
فريق جامعة املؤسس صعوبة في الفوز باملباراة التي
كانت من طرف واحد .وبذلك تأهلت اجلامعة بعد أن
تصدرت مجموعتها التي ضمت كل من جامعة أم القرى
وجامعة اجلوف وجامعة الباحة وجامعة األمير سلطان
األهلية.

تقرير

الجامعة
أخبار
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مركز التميز ألبحاث هشاشة العظام رافد بحثي
لتوطني التقنية للوقاية من أمراض هشاشة العظام
نبذة عن ه�شا�شة العظام:
العظم عبارة عن نسيج مميز يتألف من
خاليا متعددة ومعادن ويتمتع بقوة احلديد
املسبوك من جهة وبخفة اخلشب من جهة
أخرى ويخضع بصفة مستمرة للتلف و
اإلستبدال ( دورة هدم بنائية ) وهشاشة
العظام عادة تكون نتيجة العملية
الطبيعية لتقدم اإلنسان في العمر حني
يزداد معدل التلف ( أو الهدم ) وتباطؤ
معدل تكوين (البناء) العظم اجلديد مما
يجعل العظام رقيقة وهشة تؤدي إلى زيادة
مسامية العظام.
وإن فقدان العظام مع تقدم العمر هو
ظاهرة عامة لدى اإلنسان ،لكنه يصبح
مرضا عندما تتدنى كثافة الكتلة العظمية
عن معدل يصبح فيه كسر العظام محتمال
ويصاحب ذلك متزقا في البنية الهندسية
الدقيقة وتتوافر العوامل املنذرة اخملتلفة
نتيجة لبعض األمراض حيث تصبح العظام
أكثر رقة وهشاشة وبالتالي أكثر ضعفا
فتنكسر بسهولة أكبر وفي احلقيقة
إن الكسور الناجتة عن ترقق أو هشاشة
العظام هي السمة املصاحبة لهذا املرض
وهي شائعة خصوصا في الورك واملعصم
والعامود الفقري وباقي الهيكل العظمي
اعتمادا على حالة العظام الصحية،
واالختالطات املرضية وباقي العوامل
املصاحبة لإلصابة مبرض هشاشة العظام
ويجب اإلشارة إلى أنه يوجد أكثر من 16
مرادفا ً السم املرض مثل ترقق العظام
وهشاشة العظام وتخلخل العظام ووهن
العظام إلى غير ذلك من املسميات ،وكلها
تدل على نفس املفهوم وأشهرها استخداما
ترقق أو هشاشة العظام .و إذا سمح
لهشاشة العظام بالتقدم دون عالج فإنه
يصبح أحد األسباب الرئيسة للمعاناة
واإلعاقة واملوت لدى املصابني به وبتكاليف
عالجية هائلة تشكل عبئا ً على النظام
الصحي في أي مجتمع .
برامج املركز
برنامج �أبحاث اخلاليا اجلذعية العظمية وه�شا�شة
العظام (�أو�سكار)
الهدف األساسي من هذا البرنامج هو
تطوير اإلمكانات والكفاءة املعرفية والتقنية
في مجال أبحاث اخلاليا اجلذعية العظمية
ذات العالقة بهشاشة العظام والتي نرجو
أن تُترجم نتائجها إلى اكتشافات عالجية
للمرضى املصابني بهشاشة العظام أو
الكسور  ..وسوف يساهم هذا البرنامج
(أوسكار) في خلق البيئة البحثية وتكوين
اخلبرات العلمية في مجال اخلاليا اجلذعية
العظمية إضافة إلى تطوير برامج الدراسات
العليا و التعليم والتدريب املهني للسعوديني
العاملني في مجال تقدمي الرعاية الصحية
إضافة إلى تنمية األبحاث املستقبلية
في مجال اخلاليا اجلذعية العظمية
واستخدامات التقنية احليوية ..ومن خالل
هذا البرنامج (أوسكار) سوف يقوم مركز
التميز (سيور) في دعم مجاالت البحث
العلمي والدراسات اخملتلفة لنقل التقنية
احليوية في مجال اخلاليا اجلذعية العظمية
من خالل النشاطات البحثية التعاونية
املتعددة اجلوانب والتي سوف تؤدي في اآلخر

إلى تطوير مخرجات ذات تأثير ومردود إيجابي
على عملية تشخيص وتدبير وعالج مرض
هشاشة العظام وحتسني صحة املرضى
املصابني أو األكثر عرضة لإلصابة به.
برنامج �أبحاث الدرا�سات التجريبية الأكلينيكية
وه�شا�شة العظام (�أوكت)
بالرغم من التقدم املهم الذي مت حتقيقه
في فهم العديد من سمات مرض هشاشة
العظام في السنوات األخيرة إال أن قدراتنا
وإمكاناتنا للوقاية وعالج هشاشة العظام
حتتاج إلى جهد كبير وهائل ..عالوة على
ذلك فإنه يوجد إجماع بأنه ال ميكن الوقاية
أو عالج هشاشة العظام من خالل واحد
من االكتشافات احملسنة (مثل اكتشاف
األنسولني لعالج مرض البول السكري) ولكن
باألحرى يكون من خالل البحوث العلمية
التعاونية املنظمة والتي في اآلخر تؤدي
إلى حتسني وسائل الوقاية وعالج هشاشة
العظام تدريجيا ً..
ً
وظهرت مؤخرا العديد من الدراسات
في الوقاية وعالج هشاشة العظام..
والعديد من هذه الدراسات كان من خالل
القيام بالدراسات التجريبية األكلينيكية..
لكن حاليا ً ال يوجد تنظيم أو منظومة
تهتم وتنظم وتشرف على إجراء الدراسات
املسيطر عليها في
التجريبية األكلينيكية
َ
اململكة العربية السعودية.
ولهذا فإنه من املتوقع أن يكون هذا
البرنامج (أوكت) النواة األولى إلنشاء
وتطوير منظومة إلجراء الدراسات
التجريبية األكلينيكية في اململكة

االستخدامات الفارماكووراثية لتقرير مدى
تأثير وسالمة األدوية والعالجات البنائية
والضد هدميه في عينة عشوائية من الرجال
والنساء من اجملتمع السعودي مصابون
بهشاشة العظام ...كما سوف يتيح هذا
البرنامج فرص البحث العلمي والدراسات
العليا والتدريب إضافة إلى القيام باألنشطة
التوعوية ألفراد اجملتمع ومؤسسات
القطاع احلكومي واخلاص إلبراز أهمية
استخدامات الواسمات العظمية احليوية
والفارماكوجينية في هشاشة العظام.
وسوف يؤدي هذا البرنامج (أوبهار) إلى
استحداث الشراكات مع صناعات الواسمات
العظمية احليوية والفارماكووراثية سوا ًء
الوطنية أو الدولية وفتح قنوات االتصال
والتفاعل معها لتسريع االستفادة من
مخرجات دراسات الواسمات العظمية
احليوية والفارماكووراثية وهشاشة العظام
العربية السعودية وسوف يُركز بد ًء ذي بدء وكذلك نقل التقنية احليوية إلى اململكة
على توفير البيئة والسياسات واإلجراءات العربية السعودية.
الالزم إتباعها إلجراء الدراسات التجريبية
األكلينيكية ذات العالقة بهشاشة العظام
باستخدام الوسائل واألدوات واملنهجيات برنامج �أبحاث �صحة الفم وه�شا�شة العظام (�أوهر):
املالئمة وخبرات فريق البرنامج (أوكت)
هناك عالقة بني مرض هشاشة العظام
واملستشارون العامليون ..سوف يؤدي هذا
في اآلخر إلى استحداث وتطوير ”مكتب وفقدان عظام الفكني وفقدان األسنان
تسجيل الدراسات التجريبية األكلينيكية وأمراض اللثة ..ويوجد الكثير من النتائج
الوطنية في اململكة العربية السعودية ..إن املتعارضة في هذا الصدد واخلالف في وجود
النشاطات البحثية الناجتة عن هذا البرنامج عالقة سببية بني مختلف أمراض الفم
(أوكت) سوف تساهم وتؤثر بفاعلية على وفقدان العظام الشامل من عدمه.
ولهذا يجب إجراء الدراسات اخملتلفة على
مستوى ونوعية الرعاية الصحية املقدمة
ملرضى هشاشة العظام في مختلف املناطق عالقة اجلنس واللون والعمر لتقييم تأثير
وعالقة مرض هشاشة العظام على أمراض
في اململكة العربية السعودية.
الفم واللثة وفقدان األسنان وعظام الفكني
لتحديد تأثير عالجات هشاشة العظام على
برنامج �أبحاث الوا�سمات العظمية احليوية
هذه األمراض واالختالطات على صحة الفم
ومعرفة إمكانية االستفادة من استخدام
والفارماكووراثية وه�شا�شة العظام (�أوبهار)
أطباء األسنان الكتشاف األعراض واملؤشرات
تعتبر الواسمات احليوية املقاسة في األولية خالل الدراسات املسحية لهشاشة
الدم ضمن أهم أدوات البحوث الطبية العظام .وعليه فأن التركيز األساسي
السريرية حاليا ً والتي سوف تؤدي إلى لبرنامج أبحاث صحة الفم (أوهر) هو دراسة
تسريع وتطوير األدوية وحتسني تشخيص صحة الفم وعالقة ذلك بانخفاض الكثافة
األمراض في املمارسة الطبية احلالية ...املعدنية العظمية وهشاشة العظام إضافة
فبرنامج أبحاث الواسمات العظمية إلى إمكانية االستفادة من قياس مخرجات
احليوية والفارماكووراثية وهشاشة العظام األشعة الرقمية البانورامية للفكني في
(أوبهار) يهدف إلى تكريس اجلهد لتوسيع عينة عشوائية من أفراد اجملتمع السعودي
معارفنا عن حتليل وتطبيقات الواسمات من اجلنسني.
ومن أهداف هذا البرنامج تأسيس
العظمية وعالقتها بهشاشة العظام...
وعليه فإن الهدف الرئيس لهذا البرنامج اإلمكانات الالزمة إلجراء الدراسات واألبحاث
(أوبهار) هو دراسة املعايير العظمية احليوية في مجال هندسة النسيج العظمية
وعالقتها بانخفاض الكثافة املعدنية اخللوية املتعدد اجلوانب وتطوير املنهجيات
العظمية أو هشاشة العظام ومدى نفعية واألدوات للتأثير على اخلاليا اجلذعية للتحول
واستخدامها في تدبير وعالج الهدم
العظمي أو كسور الوجه والفكني املعقدة...
ومن أهداف هذا البرنامج هو تطوير
منوذج خلوي باستخدام هندسة النسيج
العظمية في حيوانات التجارب لدراسة تأثير
اخلاليا اجلذعية على إصالح العظام و منوه..
كما سوف يتيح هذا البرنامج فرص البحث
العلمي والدراسات العليا والتدريب إضافة
إلى القيام باألنشطة التوعوية ألفراد اجملتمع
ومؤسسات القطاع احلكومي واخلاص إلبراز
أهمية الدراسات والبحوث في مجال صحة
الفم وهشاشة العظام وهندسة النسيج
العظمية اخللوية وتطبيقاتها ..وسوف
يؤدي هذا البرنامج إلى إيجاد الشراكات مع
صناعات األشعة التشخيصية وهندسة
النسيج العظمية اخللوية الدولية وفتح
قنوات االتصال والتفاعل معها .

أخبار

الجامعة

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
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اختبارات املناطق
أ.د /محمد خضر عريف

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
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الهاتف6951010 :
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البريد اإللكتروني

Media@kau.edu.sa
ص.ب  80272جدة 21589

دشن مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب البرنامج اإللكتروني
ملنظومة االعتدال ،وذلك يوم األربعاء  29صفر
1435هـ.
والبرنامج أحد البرامج اإللكترونية التي
قام كرسي األمير خالد الفيصل لتأصيل
منهج االعتدال السعودي بتصميمها والرامية
إلى اإلسهام في بناء الشخصية املعتدلة لدى
فئة الناشئة والشباب ،إذ يضم البرنامج
مجموعة من املعايير واملؤشرات التي توضح
مستوى قيمة االعتدال في املستفيد عبر
إجراء اختبارات إلكترونية في اجلوانب الدينية
والفكرية واألخالقية واالجتماعية والنفسية،
إضافة إلى إمكانية البرنامج بتزويد املستفيد
مبجموعة من اإلرشادات املقترحة لتعزيز تلك
اجلوانب.ويُعد هذا البرنامج اإللكتروني جزءا ً من
املشروع املعرفي والتربوي ملنظومة االعتدال
الذي يسعى إلى رسم استراتيجية واضحة
وعناصر مقننة لقيمة االعتدال ومنظومة
معاييرها ومؤشراتها وإرشاداتها في اجلوانب
الدينية والفكرية واألخالقية واالجتماعية
والنفسية ،حيث يطمح الكرسي إلى تعزيز
قيمة االعتدال ونشرها بني فئات الناشئة
والشباب في اجملتمع السعودي  ،كما أن هذه
املنظومة تهدف إلى بناء الشخصية املعتدلة
وفق أسلوب علمي ومنهجية متقنة  ،و غرس
قيمة االعتدال في فكر الناشئة والشباب
وتعزيزها في نفوسهم  ،من خالل اعتماد
إستراتيجية البناء املنظومي لقيمة االعتدال.

ويتألف مشروع منظومة االعتدال من
عدد من العناصر التكاملية التي تنتظم
في سلك واحد لبناء الشخصية املعتدلة
وتعزيز منظومة االعتدال فيها  ،منها كتاب
املنظومة وحقائب تدريبية للفئات التالية
 :اآلباء واألمهات  ،أعضاء هيئة التدريس
باجلامعات  ،املعلمون  ،اخلطباء .
وقد أوضح الدكتور سعيد بن مسفر
املالكي بأن هذا املشروع استغرق إجنازه نحو
سنة تضمن إقامة مجموعة من ورش العمل
وحلقات النقاش شارك فيها عدد كبير من
اخلبراء األكادمييني والتربويني في التعليم العالي
ووزارة التربية والتعليم  ،إضافة إلى مستشارين
متخصصني في اجلوانب التربوية والنفسية
والفكرية  ،متمنيا ًأن يحقق هذا املشروع األهداف
التي بني عليها وأن تنتشر ثقافة االعتدال بني
فئة الناشئة والشباب في اجملتمع السعودي
كافة  ،موضحا ً بأن البرنامج اإللكتروني
ملنظومة االعتدال سيكون متوافرا ً على موقع
الكرسي  http://khalidchair.kau.edu.saإضافة
إلى كتاب املنظومة  ،مشيرا ً إلى أن هذا البرنامج
اإللكتروني للمنظومة وكذلك الكتاب اخلاص
بها سيكون مفيدا ً لآلباء واألمهات واألسرة
بعمومها وكذلك ألساتذة اجلامعات وللمعلمني
وخطباء املساجد في تعريف االعتدال ومعرفة
مؤشراته وحتقق معاييره لدى أبنائنا  ،معربا ً عن
أن هناك مجموعة من اإلرشادات املقدمة في
أي من
حال كان مستوى االعتدال منخفضا ً في ٍّ
معايير قيمة االعتدال ومؤشراتها .

إطالق فعاليات برنامج الشباب والعمل التطوعي

أطلقت رابطة اخلريجني باجلامعة دورة
تدريبية حتت شعار «الشباب وثقافة العمل
التطوعي» مبشاركة  25طالبا ً .وتقام فعاليات
برنامج كيف توظف تخصصك في العمل
التطوعي؟ الذي ينظم على مدى أربع أشهر،
وتستهدف الفعاليات طالب اجلامعة ضمن
برنامج تأهيل الطالب اجلامعيني ،الذي ينظمه
برنامج النبالء الشامل للتدريب ،برعاية ودعم
«سدكو» القابضة .وشملت الدورة التدريبية
التي قدمها املدرب مصطفى أحمد خردة عدة

محاور أبرزها  :مشروعية التطوع مع األدلة،
واستعراض واقع التطوع عند األمم ،وواقعه في
العالم العربي واإلسالمي ،ومفهوم التطوع،
ودوافعه ،وأهميته ،ومنافعه ،والعمل التطوعي
الفردي واملؤسسي ومجاالته وعناصر النجاح.
وشهدت الدورة التي استمرت على مدى يومني،
مشاركة وتفاعال إيجابيا من الطالب واحلضور،
الذين شاركوا في تطبيقات عملية حول
طريقة تأسيس عمل تطوعي مؤسساتي له
تأثير واسع وممتد ألطول فترة زمنية ممكنة.

كانت جامعة امللك عبد العزيز أول جامعة تبتكر نظام اختبارات
املناطق لطالب وطالبات االنتساب فيها الذي يقوم على إيفاد أساتذة
وأستاذات إلى عدة مناطق في اململكة إلجراء االختبارات النهائية
للمنتسبني واملنتسبات في املدن التي يقيمون فيها أو مدن قريبة
منها ،لكي ال يتكلف الطالب والطالبة تكاليف باهظة للسفر
إلى جدة واإلقامة فيها ملدة أسبوعني حلضور االختبارات ،ويشق ذلك
بشكل خاص على الطالبات الالئي قد يكن أمهات وترك أبنائهن
صعب عليهن .كما يشق على كثير من املوظفني الذين يلزمهم أخذ
إجازات ملرتني في العام ،إذ قد يستهلك ذلك إجازاتهم السنوية كاملة
طوال مدة دراستهم التي تستغرق أربع أو خمس سنوات ،واختبار
الطالب والطالبات في املناطق يريحهم من كل تلك األعباء املالية
والوظيفية والعائلية.
وقد بدأ هذا النظام املبتكر الفريد في جامعة املؤسس في وقت
مبكر يعود إلى أكثر من خمسة وثالثني عاما ً مضت ،مع البدايات
األولى لنظام الدراسة باالنتساب في اجلامعة .وقد أشرفت شخصيا ً
وقتها على االختبارات في عدة مناطق منها املنطقة الشرقية وتبوك
والقصيم واملدينة املنورة مع مجموعة من الزمالء الذين تقاعد
بعضهم ،وما يزال بعضهم اآلخر على رأس العمل.
وفي ذلك العهد املتقدم كانت إمارات املناطق شريكة مع اجلامعة
في تنظيم هذه االختبارات وكانت تقدم لألساتذة القادمني كل
التسهيالت مثل السكن واملواصالت دون أي مقابل .كما كانت إدارات
التعليم وبعض اجلامعات (التي كان عددها قليال ً آنذاك) تسهم مبا
تستطيع في توفير قاعات االختبارات ،وأذكر أننا كنا جنري اختباراتنا في
مدرجات كلية الطب في جامعة امللك فيصل في املنطقة الشرقية
على سبيل املثال .وكان االنتساب مجانيا ً وقتها وال يدفع الطالب
فيه أي رسوم ،وتتحمل جامعة املؤسس وإمارات املناطق واجلامعات
األخرى وإدارات التعليم تكاليف عقد االختبارات في مختلف املناطق
بالكامل.
واليوم عاودت جامعة املؤسس تطبيق هذا النظام مجددا ً إذ
استأنفت إجراء االختبارات في عدة مناطق هي :الرياض والدمام وأبها
والقصيم بعد أن توقف هذا النظام لسنوات طوال ،وتفكر اجلامعة
في زيادة مناطق أخرى قريبا ً إن شاء اهلل مثل :املدينة املنورة وتبوك
وذلك بالتعاون مع مؤسسة «العاملية» وهي مؤسسة رفيعة املستوى
في مجاالت التعليم والتدريب ومعروفة في املنطقة .وقد جنح النظام
احلالي أيا جناح وأقبل عليه الطالب باآلالف ألنه يريحهم من عناء السفر
ويوفر لهم الراحة واالستقرار وهم يختبرون في مدنهم وبني أهلهم
وذويهم ،وكل ذلك لقاء مبلغ زهيد جدا ً يدفعه الطالب باإلضافة إلى
رسوم االنتساب الزهيدة جدا ً أصال ً التي تزيد عنها كثيرا ً رسوم طالب
في املرحلة االبتدائية أو املتوسطة في املدارس اخلاصة ،وقد هيأ نظاما
االنتساب والتعليم عن بعد فرصة الدراسة ملئات آالف الطالب الذين ال
تسمح ظروفهم باالنتظام من سعوديني وغير سعوديني.
وتشرف على االختبارات في جميع املناطق نخبة مختارة
من أساتذة اجلامعة من عدة كليات بإشراف ومتابعة من وكالة
اجلامعة للشؤون التعليمية وعمادة التعليم عن بعد وعمادة القبول
والتسجيل وبعض الكليات واجلهات اخملتصة في اجلامعة.
ونظرا ً للنجاح منقطع النظير لهذا النظام احليوي ،فقد حذت
جامعات سعودية أخرى حذو جامعة امللك عبد العزيز في إجراء
اختباراتها في مناطق قريبة من مقرها الرئيس ،خصوصا ً في فروعها
كما سمعت عن جامعة تبوك وغيرها.
وقد حظيت منطقة الدمام هذا العام بزيارة من سعادة األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية وقف فيها على سير العمل واطلع على اخلطط التنظيمية
لالختبارات في هذه املنطقة وتعرف على بعض اجلوانب التي حتتاج إلى
حتسني وتطوير ،كما التقى املشرفون من االساتذة مع معالي األستاذ
الدكتور أحمد بن محمد السيف نائب وزير التعليم العالي في لقاء
ودي اطلع فيه معاليه على هذا النظام الناجح.
ويبقى األمل معقودا ً بعد اهلل تعالى في املسؤولني في جامعة
املؤسس لزيادة مناطق االختبارات كما يأمل كثير من الطالب وأولياء
األمور الذين حتدثت معهم في عدة مناطق ،ولعل افتتاح املزيد من
املناطق يخفف عبء االختبارات في جدة التي تنوء باآلالف املؤلفة من
الطالب.

