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 20صفحة

 165ألف طالب وطالبة ينفذون أكرث من مليون عملية حذف وإضافة

كشف عميد القبول والتسجيل باجلامعة
الدكتور أمني بن يوسف نعمان أن عدد عمليات
احلذف واإلضافة التي مت تسجيلها الكرتونيًا
خالل فرتة التسجيل املبكر على موقع اجلامعة
بلغت ( )1.332.036عملية وأن عدد الطالب
والطالبات الذين استفادوا من خدمة التسجيل
اإللكرتوين بلغ ( )165113طالبًا وطالبة يف هذا
العام الدراسي  ،حيث أتاحت العمادة ()14550
شعبة دراسية متكن من خاللها الطالب والطالبات
من إعداد جداولهم الدراسية قبل بداية العام
الدراسي اجلديد .وبني الدكتور أمني نعمان أن
اجلامعة أتاحت الفرصة للكليات وجميع فروعها

بإنشاء الشعب الدراسية منذ منتصف الفصل
الدراسي األول وأتيح للطالب والطالبات التسجيل
املبكر بربامج االنتظام والتعليم عن بعد واستطاع
الطالب جتهيز جداولهم للفصل الدراسي الثاين
1435/1434هـ بسهولة ويسر عن طريق حساب
الطالب يف نظام ( )ODUS PLUSقبل بداية
االختبارات النهائية للفصل األول حيث بلغت
نسبة التسجيل املبكر  .%72وأبدى عدد من
الطالب ارتياحهم للخدمات اإللكرتونية التي
تقدمها اجلامعة يف عمليات احلذف واإلضافة،
مؤكدين بأنهم يقومون بإعداد جداولهم الدراسية
صـ11- 10
بشكل سلس وميسر.

شراكة بني كلية اجملتمع
وأكادميية سيسكو العاملية
متكنت كلية اجملتمع بجدة من إبرام
شراكة مع أكادميية سيسكو العاملية ،والتي
ستمكن الطالب من احلصول على الشهادات
االحرتافية العاملية ،التي تقدمها
األكادميية،
وذلك بعد تبني الكلية منوذج منفرد من
خالل تطوير املناهج واملقررات الدراسية،
واملعامل وقسم احلاسب ،وتقنية املعلومات،
لتتوافق مع متطلبات ومعايري الدراسة
والتخرج من أكادميية سيسكو لشبكات

احلاسب اآليل .احلصول على شهادة
الشبكات “ ،”CCNAإضافة إىل درجة
الدبلوم املشارك من اجلامعة.
وتهدف الكلية من هذه الشراكة
إىل رفع املستويات العلمية واملهارات
االحرتافية لطالبها يف جمال شبكات
احلاسب اآليل .وتعتمد األكادميية على
معايري عاملية يف مقرراتها واختباراتها
تؤكد أهلية احلاصلني على شهادتها يف تخ
صـ 4
صصاتها.

داخل العدد
لقاء بشطر الطالبات لمناقشة
3
خطط التطوير
برنامج دولي في التمويل
اإلسالمي

4

آمال باصفار تشارك في مؤتمر
قادة علماء المستقبل

4

الجامعة تكرم منتخب الجودو
19
والضاحية

طالب كلية الهندسة يعرضون 20
ابتكارا علميا خلدمة املعتمرين

قدم عدد من طالب كلية الهندسة
مناذج وتصاميم هندسية حديثة خالل
املعرض الذي نظمته الكلية لطالبها يف
املستوى الثاين ركزت جميعها على خدمة
بيت اهلل احلرام.
وعرض الطالب املشاركون يف املعرض
العلمي  20مشروعًا يف جمال خدمة
احلجاج واملعتمرين.
وشكل الطالب فرقًا علمية قام كل
فريق بتنفيذ الفكرة التي مت إعدادها

وجتهيزها ومن ثم تقدميها خالل املعرض.
وكان من بني االبتكارات املقدمة جهاز
حممول إلعادة تدوير ماء الوضوء .
كما قدم الطالب مشروعًا لكرسي
متحرك ميكن كبار السن وذوي
االحتياجات اخلاصة من استخدامه يف
بيت اهلل احلرام  .وجهازا ذكيًا لتجميع
النفايات يف الشوارع الرئيسية ومشروعا
آخر متثل يف ابتكار شنطة شخصية مؤمنة
صـ7
ضد السرقة.

األغا :املشروبات الغازية وعدم شرب احلليب
وقلة الرياضة تسبب هشاشة العظام

ح�����ذر اس���ت���ش���اري ط��ب
األط���ف���ال وال���غ���دد ال��ص��م��اء
وال��س��ك��ري بكلية ال��ط��ب يف
اجلامعة الدكتور عبد املعني
ب���ن ع��ي��د االغ�����ا م���ن ش��رب
املشروبات الغازية.
حيث ثبت علميًا أن مادة
الكافيني امل��وج��ودة يف هذه
امل��ش��روب��ات تعيق امتصاص
الفوسفات ال��ض��روري لبناء
ال��ع��ظ��م  .ك��م��ا ح���ذر األغ���ا
م��ن قلة احل��رك��ة والتمارين
ال��ري��اض��ي��ة وك���ذل���ك ع��دم
ت���ن���اول احل��ل��ي��ب بالكميات
امل��ط��ل��وب��ة خ�ل�ال ف�ت�رة بناء
العظم والتي قد تتسبب قلتها
يف إص��اب��ة الشخص مبرض

هشاشة العظام.
وأوضح استشاري أمراض
األط���ف���ال أن ت���ن���اول امل����واد
ال�بروت��ي��ن��ي��ة وك���ذل���ك ش��رب
احلليب الغني مبادة الكالسيوم
وال��ت��ع��رض للشمس م��ن أه��م
ال���ع���وام���ل األس���اس���ي���ة ل��ب��ن��اء
وت��ق��وي��ة ال��ع��ظ��ام ال��ت��ي تصل
اىل ق���وة صالبتها املكتسبة
يف س��ن الثالثني عاما غ�ير ان
تلك القوة والصالبة املكتسبة
تبدأ يف االن��خ��ف��اض عند سن
األربعني بشكل تدريجي على
م����دى س���ن���وات ع���دي���دة حتى
ت��ص��ب��ح ال���ع���ظ���ام أك��ث�ر رق��ة
وهشاشة وذلك مع زي��ادة عمر
صـ13
اإلنسان.
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تدشني برنامج «فرصة» لتوظيف وتأهيل خريجي اجلامعة
دشن مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب املوقع اإللكرتوين
«فرصة» الذي يهتم بتوفري فرص وظيفية
خلريجي وخريجات اجلامعة وتأهيلهم لسوق
العمل .ويعد املوقع نقلة نوعية يف جمال
توفري فرص وظيفية خلريجي وخريجات
اجلامعة و الذي يحتوي على العديد من
خدمات التوظيف كاإلعالن عن الوظائف
داخل اجلامعة يف القطاعني احلكومي
واخلاص وتنظيم العديد من الدورات
والربامج التدريبية اخملتصة يف املهارات
املهنية والشخصية.
كما يحتوي املوقع على حمركات بحث عن
الوظائف عاملية وعربية وحملية ،باإلضافة
إىل قائمة لشركات التوظيف املباشر،
والشركات املعلنة عن الوظائف ،ومقاالت

ونصائح خاصة باملقابالت الشخصية ،وكتابة
السرية الذاتية ،والتطوير املهني ،وكذلك
الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها
العمادة على مدار العام الدراسي ملن هم على
وشك التخرج .ووضعت اجلامعة موقع فرصة
على الصفحة الرئيسية ملوقعها اإللكرتوين
الستشعارها بأهمية تعريف اخلريجني
بالفرص الوظيفية املتاحة سواء داخل
اجلامعة أو خارجها ،ويف القطاعني احلكومي
واخلاص .حيث تقوم وكالة اخلريجني بعمادة
شؤون الطالب باستقطاب اجلهات احلكومية
واخلاصة ومعرفة الفرص الوظيفية لديها،
وتزويدها بالسري الذاتية خلريجي اجلامعة.
ويهدف املوقع اىل مساعدة اخلريجني إليجاد
فرص عمل مناسبة ومتابعة الوظائف املعلن
عنها والتسجيل فيها.

سعيًا لتشجيع اإلبداع العلمي والتميز البحثي

استقطاب علماء حاصلني على جوائز عاملية
التقى وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي أ.د /عدنان بن حمزة زاهد بعدد من العلماء
احلاصلني على جوائز عاملية ،ومن بينهم احلائز
على جائزة فيلدز يف الرياضيات املكافئة جلائزة
نوبل يف العلوم األخرى الربوفيسور إفيم زيلمنوف
من جامعة كالفورنيا سان دييقوا بالواليات املتحدة
األمريكية ،وسعادة الربوفيسور إس كي جني من
جامعة أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية،
وقد حضر اللقاء عدد من مستشاري مكتب وكيل

اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .ويعد
الربوفيسور إفيم زيلمنوف من املعروفني دوليًا
يف اجملتمع العلمي للرياضيات ،وهو عضو يف عدة
جلان جلوائز عاملية مثل جلنة حتكيم وحتديد
الفائزين بجائزة فيلدز للرياضيات وجائزة أبل
للرياضيات والتي تعد من أرقى اجلوائز العاملية
يف هذا اجملال .كما يعد الربوفيسور إس كي جني
من العلماء الرياضيني املرموقني عامليًا ومؤسس
مركز نظرية احللقات وتطبيقاتها ،وقد أنشأ

عدد من اجملالت العلمية املتخصصة واملصنفة يف
قائمة ،ISIوقد نظم أكرث من  26مؤمترًا دوليًا
وأشرف على أكرث من  21طالب دكتوراه دوليني.
وأوضح وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي أن اجلامعة ومن خالل استقطابها للعلماء
ً
متمثلة يف وكالتها للدراسات
املتميزين ،تسعى
العليا والبحث العلمي إىل توفري بيئة علمية
متميزة لرعاية املوهوبني واملتفوقني من طلبتها
وأعضائها املتميزين لرعايتهم وتنميتهم مبا

يتوافق مع قدراتهم العالية عن طريق تقدمي
أنشطة ومواد مصممة حتاكي تلك القدرات مع
أهمية استمرارية رعايتهم منذ قبولهم باجلامعة
وإعدادهم للمشاركة يف مشاريع بحثية مع العلماء
املتميزين ،وقد مت خالل االجتماع مناقشة السبل
لتسخري اإلمكانيات املتاحة باجلامعة لتهيئة تلك
البيئة العلمية اجلاذبة لتناسب مستوى وقدرات
املوهوبني واملتميزين من الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس.

شراكة علمية بني «برتو رابغ» و«كلية أعمال رابغ»
يف إطار السعي لتأسيس
شراكة علمية عملية مثمرة
بني كلية األعمال بجامعة
امللك عبدالعزيز وقطاعات
األعمال اخملتلفة مبا يخدم
جهود التنمية والتطوير ..
قام وفد من كلية األعمال
بجامعة امللك عبدالعزيز
برئاسة عميد الكلية
الدكتور عبداإلله ساعاتي
بزيارة ملقر شركة برتو رابغ
العاملية .
حيث كان يف استقبال
الوفد الرئيس التنفيذي
لشركة برتو رابغ املهندس
عبداهلل بن صالح السويلم
وعدد من كبار مسؤويل
الشركة .
وعقد خالل الزيارة
اجتماعا بني اجلانبني
ملناقشة سبل التعاون
املشرتك حيث شملت
املناقشات الوقوف على
احتياجات الشركة من
القوى العاملة واخلصائص
العلمية والتأهيلية املطلوب
توفرها لتلبية االحتياجات

العملية للشركة واستثمار
االمكانيات العلمية املتطورة
للكلية يف أعمال تدريب
املوظفني وكذلك االستفادة
من االمكانيات البحثية
املتقدمة املتوفرة بالكلية

لتوظيف تطبيقات البحث
العلمي املشرتك مع الشركة
 .كذلك تناول االجتماع
تدريب طالب الكلية يف
برنامج تدريب طالب
اجلامعات املتميز املوجود

يف الشركة إلكساب الطالب
خربات عملية تتواكب
مع املعلومات العلمية التي
يحصلون عليها يف الكلية
 .تناول االجتماع آليات
املساهمة يف تطوير املناهج

التعليمية للكلية وحتديد
االحتياجات من التخصصات
العلمية ومن القوى العاملة
الوطنية  ..اضافة اىل
الربامج التدريبية .
كما مت التفاهم على قيام

شركة برتو رابغ بتوظيف
خريجي كلية األعمال برابغ
وفق الضوابط التوظيفية
املوجودة يف الشركة
واحتياجاتها .
كما شمل التفاهم
اتاحة الفرصة لطالب
الكلية لقضاء فرتة التدريب
التعاوين يف الشركة وكذلك
برنامج التدريب الصيفي .
وتعد شركة «برتو رابغ» من
الشركات البرتولية العاملية
الرائدة احلريصة على
التفاعل مع اجملتمع وخدمته
.
كما ان اسرتاتيجية كلية
األعمال برابغ التي تستهدف
املساهمة يف سد الفجوة بني
خمرجات التعليم العايل
والقطاع اخلاص  ..حيث
تتضمن االسرتاتيجية عقد
اتفاقيات تعاون وجمالس
استشارية على مستوى
الكلية وعلى مستوى االقسام
العلمية تضم ممثلني عن
شركات ومؤسسات القطاع
اخلاص .
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قسم تقنية اخملتربات الطبية يحصل على االعتماد الربيطاين

IBMS

حصل قسم تقنية اخملتربات بكلية العلوم الطبية
التطبيقية على االعتماد من هيئة اعتماد اخملتربات الطبية
الربيطانية ( )IBMSملدة خمس سنوات.
جاء ذلك بعد أن متكن القسم من استيفاء معايري وتنفيذ
متطلبات االعتماد األكادميي الدويل حسب معايري جهة
االعتماد الربيطانية واملتخصصة يف برامج علوم اخملتربات
الطبية احليوي (.)IBMS
ومبناسبة هذا اإلجناز هنأ مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب الكلية مشريًا إىل مثل هذه اإلجنازات
إمنا هي مؤشرات ونتاج ملا تبذله الكلية من جهود تطويرية
بهدف السري قدمًا يف التقدم واالزدهار إسهاما منها يف مساعي
اجلامعة نحو العاملية ،مؤكدًا أن هذا اإلجناز حافز ملزيد من
البذل والعطاء.

وكيل اجلامعة للتطوير يناقش االعتماد
األكادميي بفرع رابغ

عقد وكيل اجلامعة للتطوير سعادة
الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط يوم
األربعاء املوافق  14ربيع األول 1435هـ
اجتماعًا بقاعة االجتماعات بكلية األعمال
برابغ ،حضره عمداء ووكالء كليات فرع
اجلامعة برابغ وهي :كلية الطب ،كلية
الهندسة ،كلية األعمال كلية العلوم واآلداب.
كما حضر االجتماع عدد من خرباء وكالة
اجلامعة للتطوير .وتناول االجتماع موضوع

االعتماد االكادميي املؤسسي للجامعة و
اإلمكانيات األكادميية املتوافرة يف فرع اجلامعة
برابغ من خالل معايري االعتماد االكادميي
الوطني اإلحدى عشر .وخرج االجتماع بنتائج
حول توسيع دائرة العمل املشرتك وتوثيق
األداء املؤسسي مبا يتماشى مع معايري االعتماد
األكادميي الوطني .واختيار كلية األعمال برابغ
كمركز أساسي لعملية االعتماد االكادميي لفرع
اجلامعة برابغ.

عمادة الدراسات العليا ُت ّ
دشن
(اإلصدار الرابع) ملوقعها اإللكرتوين

ّ
دشن سعادة وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور عدنان
بن حمزة زاهد يف مكتبه يوم األربعاء املوافق
1435/3/7هـ اإلصدار الرابع ملوقع عمادة
الدراسات العليا االلكرتوين ،وذلك بحضور
سعادة عميد الدراسات العليا الدكتور عدنان بن
سامل احلميدان ،وسعادة وكيل عمادة الدراسات
العليا للربامج والتطوير الدكتور عبدالرحمن
بن حممد الوهابي ،واملشرف على موقع عمادة

الدراسات العليا األستاذ أحمد الزهراين .وقد
أشاد سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي باملوقع وما يقدمه من خدمات
ومعلومات للمستفيدين بيسر ومرونة ،وقد
وجه سعادته بإضافة رابط ملناقشات الرسائل
ّ
العلمية باجلامعة بحيث يتم اإلعالن املباشر عن
مناقشات الرسائل ذات املوضوعات التي تخدم
اجملتمعُ .يذكر بأن إجمايل زائري موقع عمادة
الدراسات العليا قد جتاوز ( )3,8مليون زائر.

وكالة شطر الطالبات تنظم لقا ًء ملناقشة اخلطط واملقرتحات التطويرية
لقاء تواصليًا برئاسة
نظمت وكالة شطر الطالبات
ً
وكيلة شطر الطالبات أ.د .هناء بنت حممد جمجوم،
وبحضور وكيلة شطر الطالبات لشؤون فرع كليات
البنات الدكتورة سامية األنصاري ،ونائبة املشرف على
إدارة التطوير اإلدارية الدكتورة ماجدة غريب ،عدد
من منسوبات شطر الطالبات من اإلداريات ومديرات
اإلدارات ،وذلك يوم الثالثاء  28صفر 1435هـ مبسرح
شطر الطالبات.
وبدأ اللقاء بكلمة وكيلة شطر الطالبات التي أشارت
إىل أهمية اللقاء الذي يعد خطوة نحو مزيد من التطوير

والبناء للعملية التعليمية يف اجلامعة ،وحضر اللقاء 90
منسوبة من مديرات اإلدارات ،و 300إدارية من خمتلف
قطاعات اجلامعة،
ومت خالل اللقاء عرض خطة وكالة شطر الطالبات
الساعية إىل مد جسور التواصل بني اإلداريات والوكالة،
ومت مناقشة نتائج استطالع رأي سبق إجراء ملديرات
اإلدارات حول املقرتحات التطويرية التي وردت إىل
الوكالة من اإلدارات التابعة لها،
حيث يجري تفعيل كثري من تلك االقرتاحات مثل:
النماذج اإللكرتونية ،والدورات التدريبية ،وحتديث

موقع الوكالة ،حيث تسعى الوكالة جاهدة نحو تقدمي
اخلدمات التطويرية التي تسهم يف تسهيل العمل اإلداري،
كما مت مناقشة فكرة تشكيل جلنة مديرات اإلدارات،
وتوضيح مهامها ،واقرتاح إنشاء دليل إجرائي ملديرات
اإلدارات.
وقد أشادت وكيلة شطر الطالبات بأهمية مثل هذه
اللقاءات بني اإلدارات والقيادات اإلدارية ،ملا لها من أثر
إيجابي على مستوى دعم توجهات وتطلعات اجلامعة نحو
التميز اإلداري.

الجامعة
أخبار

أخبار
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شراكة بني كلية اجملتمع وأكادميية سيسكو العاملية
متكن اخلريجني من احلصول على الشهادات االحرتافية العاملية

دشن معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب أكادميية سيسكو العاملية بكلية اجملتمع
بحضور عميد كلية اجملتمع الدكتور أحمد بن صالح
العبد وهاب و املدير العام االقليمي لسيسكو العاملية
باململكة العربية السعودية الدكتور طارق عناية وذلك
يوم األحد  18ربيع األول 1435هـ املوافق  19يناير
2014م مببنى اإلدارة العليا.
وأوضح عميد كلية اجملتمع الدكتور احمد
عبدالوهاب أن طالب تخصص شبكات احلاسب اآليل
بالكلية سيكون بإمكانهم احلصول على الشهادات
االحرتافية العاملية التي تقدمها أكادميية سيسكو.
بعد تبني الكلية منوذج منفرد من خالل تطوير املناهج
واملقررات الدراسية و املعامل بقسم احلاسب وتقنية
املعلومات لتتوافق مع متطلبات الدراسة والتخرج من
أكادميية سيسكو لشبكات احلاسب اآليل واحلصول
على شهادة Cisco Certified Network
 ،Associate CCNAإضافة إىل درجة الدبلوم
املشارك من جامعة امللك عبد العزيز .من جهته أكد
وكيل كلية اجملتمع للتطوير الدكتور حممد بالبيد أن
الكلية تهدف من خالل هذه الشراكة إىل رفع املستويات
العلمية واملهارات االحرتافية لطالبها يف جمال شبكات
احلاسب اآليل والتي بدورها تؤهلهم للحصول على

هذه الشهادة العاملية االحرتافية وتفتح اجملال أمام
طالب وخريجي الكلية للتقدم إىل أفضل الوظائف
يف الشركات الكربى يف تخصص شبكات احلاسب اآليل
إذ تعتمد أكادميية سيسكو معايري عاملية يف مقرراتها
واختباراتها تؤكد أهلية احلاصلني على شهاداتها يف
تخصصاتهم.
من جانبه أوضح رئيس قسم احلاسب و تقنية
املعلومات الدكتور بسام ظفر أن الكلية ستكون مركز
اختبارات معتمد من قبل أكادميية سيسكو والتي

سيتمكن من خاللها طالب وخريجو الكلية وغريهم
من الراغبني يف التقدم الختبارات مستويات سيسكو
اخملتلفة .كما تتيح األكادميية ملنسوبي الكلية من
الطالب وأعضاء هيئة التدريس بتخصصات شبكات
احلاسب اآليل االستفادة من مصادر التعلم واخلدمات
التي تقدمها أكادميية سيسكو عن طريق بوابتها
اإللكرتونية العاملية باإلضافة إىل تدريب أعضاء
هيئة التدريس بالكلية على برامج وخدمات سيسكو
والذين بدورهم سيقومون بتدريب الراغبني من

منسوبي الشركات والقطاع اخلاص .اجلدير بالذكر
أن كلية اجملتمع بجدة حققت تفوقًا ملموسًا يف الكثري
من اجملاالت خالل السنوات املاضية ومنها حصولها على
االعتماد األكادميي من هيئة التعليم املهني بالواليات
املتحدة األمريكية  COEوبنائها لعالقات جيدة
وشراكات مع العديد من كربيات شركات القطاع اخلاص
واملؤسسات التعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية
واململكة املتحدة وغريها .وتهدف الكلية لتوفري أفضل
الفرص التعليمية لطالبها والتوسع الكمي والنوعي
يف براجمها لتكون أكرث توافقًا مع احتياجات اجملتمع
وسوق العمل ،وحترص الكلية كذلك على تقدمي املزيد
من اخلدمات التعليمية النوعية خملتلف شرائح اجملتمع،
ورفع كفاءة ومهارات وقدرات طالبها الذين هم اللبنة
األساسية ألي نظام تعليمي .وتعد هذه الشراكة مع
أكادميية سيسكو خطوة جادة يف هذا اجملال إذ تعترب
شركة سيسكو التي أنُشئت يف سنة 1984م أحد أكرب
وأهم الشركات العاملية يف جمال التقنية وشبكات
احلاسب اآليل ويقع مركزها الرئيس يف مدينة
سان هوزيه يف والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة
األمريكية ،وتقدم خدماتها يف جميع أنحاء العامل ومن
أهمها خدماتها التعليمية االحرتافية التي تقدمها عن
طريق أكادميية شبكات سيسكو.

أجرى حوارًا علميًا مع جامعة باريس1

معهد االقتصاد اإلسالمي ينظم الربنامج التنفيذي الدويل يف التمويل اإلسالمي

يف اطار التعاون العلمي بني جامعة امللك عبد
العزيز بجدة وجامعة  IEباسبانيا  ،نظم معهد
االقتصاد اإلسالمي باجلامعة بالتعاون مع املركز
السعودي اإلسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي
بجامعة  IEباسبانيا  ،الربنامج التنفيذي الدويل يف «
التمويل اإلسالمي «  ،للمديرين التنفيذيني يف املؤسسات
املالية يف أوربا وخارجها  ،خالل الفرتة  28 – 25ربيع
األول 1435هـ املوافق  26يناير2014م  -مبركز امللك
فيصل للمؤمترات باجلامعة  ،وشهدت الدورة مشاركة
 15مديرًا تنفيذيًا من شركات ومؤسسات مالية أوربية
ويابانية ،إضافة إىل عدد من املشرفني من جامعة
 . IEوقد جرى إعداد برنامج علمي لهؤالء املديرين
يتعرفون من خالله وعرب جمموعة من احملاضرات
قدمها أساتذة متخصصون على أسس ومبادئ
التمويل االسالمي يف اجلانب النظري ،وعلى جتارب
تطبيقية يف التمويل باستخدام عدد من صيغ وأدوات
االستثمار االسالمية .ومن املوضوعات املهمة يف هذه
الدورة التعرف على كيفية متويل املشروعات العامة
كاملطارات واملوانئ وغريها من املشروعات بالتعاون مع
القطاعيني العام واخلاص عرب الصكوك االسالمية،
يف ضوء االنتشار الواسع لهذه األداة التمويلية،
وحماولة االستفادة من جتارب متويل املشروعات يف
الدول األوربية عرب هذه الصكوك  ،وسبق تنظيم
الدورة تقدمي دراسة متعمقة عن سوق الصكوك يف
العامل من متخصصني يف هذا اجملال .ومتيز برنامج

الدكتورة آمال عبد القادر
باصفار تشارك يف مؤمتر
قادة علماء املستقبل

هذه الدورة بتنوع املوضوعات يف التمويل االسالمي
التي مت اختيارها بعناية فائقة وطرحها بأسلوب
جديد يعتمد على احلوار واملناقشة بدال عن العرض،
إضافة إىل ذلك شمل الربنامج زيارات ميدانية لعدد من
املؤسسات ذات االهتمام بالصناعة املالية اإلسالمية
(البنك اإلسالمي للتنمية  ،وشركة اخلبري املالية،
وشركة سيدكو) ،وتعرف هؤالء التنفيذيون من خالل
احملاضرات قدمت لهم من املسؤولني يف هذه املؤسسات
عن جوانب وجتارب تطبيقية يف التمويل االسالمي.
اجلدير بالذكر أن معهد االقتصاد اإلسالمي سبق أن
نفذ برناجمًا مماثلًا موجه لطالب املاجستري جلامعة
 IEاإلسبانية يف مدينة جدة بالتعاون مع املركز
السعودي اإلسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي
بجامعة  IEخالل العامني املاضيني .ومتيزت بالنجاح

و كان لها أصداء إيجابية طيبة وحافزا لتنفيذ املزيد
من الدورات التدريبية  .وقد أعرب عميد معهد
االقتصاد االسالمي الدكتور عبد اهلل قربان تركساين
عن وافر الشكر وعظيم التقدير للمؤسسات املالية التي
رحبت باستقبال هؤالء املديرين التنفيذيني وتقدمي
ما لديها من خربات ومعارف نظرية وتطبيقية يف
التمويل االسالمي ميكن تطبيقها على مستوى األفراد
أو املؤسسات أو حتى على مستوى الدول لتساعد يف
تطوير وبناء اجملتمعات األوربية .والشكر موصول إىل
معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب على دعمه املستمر للمعهد و توجيهه لكل اإلدارات
باجلامعة لنجاح هذه الدورة األوربية .
من جانب اخر نظم معهد االقتصاد اإلسالمي
باجلامعة صباح األربعاء  7ربيع األول 1435هـ

مثلت الدكتورة آمال عبد القادر باصفار عضو هيئة التدريس
باجلامعة اململكة يف مؤمتر « :اهتمام قادة علماء املستقبل بتنظيم
املشاريع» ،الذي نظمته جمعية األعمال التجارية الصغرية وتنظيم
املشاريع األمريكية مبدينة فورت ورث بوالية تكساس منتصف شهر
يناير املنصرم.
ومتثلت مشاركة الدكتورة باصفار يف تقدمي بحث عن «مفاهيم
وإمكانيات تنظيم املشروعات لدى طالبات االقتصاد املنزيل

املوافق  8يناير 2014م ،مبكتبة املعهد حوا ًر علم ًيا
بعنوان(:حماية األسرة من زواج األخ بأرملة أخيه:
التكافل بديلًا :منظور تاريخه وأهميته يف الوقت
احلاضر) و قدمه الدكتور /بيري شارل برادييي من
(جامعة باريس  1بانتيون سوربون  -فرنسا ).رويعد
هذا احلوار الثالث خالل العام اجلامعي اجلاري -1434
1435هـ بني جامعة املؤسس وجامعة باريس 1بانتيون
السوربون – فرنسا ،والذي يتم نقله عرب الفيديو
كونفرنس بني اجلامعتني.
ويأتي ضمن نشاطات برنامج كرسي أخالقيات
وضوابط التمويل الذي يهدف إىل وضع املعايري
واألسس املالية يف النظام االقتصادي املعاصر،
واالستفادة من الفكر االقتصادي اإلسالمي والبدائل
األخرى للمساهمة يف تطوير نظام مايل أكرث عدالة
واستقرا ًرا.
من جهة اخرى نظم معهد االقتصاد اإلسالمي
مساء اخلميس  29ربيع األول 1435هـ احتفاال ترحيبًا
بالدفعة األوىل من طالب ماجستري التمويل اإلسالمي
 ،وهو برنامج تنفيذي تقدم مواده يف عطلة نهاية
األسبوع ،يلتقي فيها الطالب مع األساتذة اخملتصني
يف  ١٤لقاء خالل الفصل الدراسي الواحد ،كما استمع
الطالب لبعض الندوات واحملاضرات اخلاصة من قبل
خرباء يف املؤسسات املالية اإلسالمية باململكة .ويعترب
الربنامج ثمرة مباركة من ثمرات التعاون البناء بني
املعهد وعمادة الدراسات العليا باجلامعة.

وسيدات األعمال يف اململكة العربية السعودية».
وقد حضر املؤمتر رئيسة قسم املالبس والنسيج بكلية االقتصاد
املنزيل باجلامعة الدكتورة مها الدباغ.
يذكر أن الدكتورة باصفار حاصلة على املاجستري يف تخصص
املالبس والنسيج عام 2006م من كانساس بالواليات املتحدة
األمريكية  ،والدكتوراه يف نفس التخصص من جامعة أيوا بالواليات
املتحدة األمريكية.

إعالن

الجامعة
أخبار
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احتضن دورة االحتاد العاملي ألمراض ومناظري عنق الرحم

املستشفى اجلامعي تطلق برنامج جدة للكشف املبكر لعنق الرحم
نيابة عن معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب قام سعادة وكيل اجلامعة
لألعمال واإلبداع املعريف الدكتور أحمد بن حامد
نقادي بافتتاح «دورة االحتاد العاملي ألمراض ومناظري
عنق الرحم» ،والتي أقيمت على مدى ثالثة أيام بني
 12-10ربيع األول 1435هـ املوافق  14-12يناير
2014م بقاعة احملاضرات الرئيسية باملستشفى.
بحضور مدير املستشفى اجلامعي الدكتور عمرو حبشي
ومدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود،
وعميد كلية الطب أ.د.حممود شاهني األحول ،و عدد
من أعضاء هيئة التدريس .وقدم وكيل اجلامعة
لألعمال واإلبداع املعريف كلمة أشار فيها إىل أن كرسي
األورام له جذور من االمتياز والريادة مما ساهم يف أن
تكون اجلامعة رافدًا لسبيل علمي وثقايف ال ينضب،
معتربًا أن ال شيء يضاهي سعادتنا بأن تكون جامعة
امللك عبدالعزيز نافذة تواصل يف القطاع الصحي
وقناة علمية ممتدة عرب شتى الدول وصولًا للعاملية..
فيما أوضح املشرف على كرسي الربوفيسور باسالمة
لألورام النسائية ورئيس وحدة طب وجراحة األورام
النسائية بكلية الطب واملستشفى اجلامعي األستاذ
الدكتور حسني ويل سيت أن الدورة هي األوىل من
نوعها على مستوى اململكة واخلليج العربي ،وهي من أهم
الدورات على مستوى العامل ،مشريًا إىل أنه مت خالل
فعالياتها مناقشة  19ورقة علمية يف تشخيص وعالج
سرطان عنق الرحم ،وأحدث التطورات واملستجدات يف
جمال الوقاية من املرض ،باإلضافة إىل تنظيم ورشة
عمل مصاحبة.
وشهدت الدورة حضور داعم الكرسي أ.د.عبد
اهلل حسني باسالمة الذي أثنى على جهود فريق العمل
يف الكرسي واإلجنازات التي متت يف السنتني املاضيتني
وشكر احلضور ومتنى التوفيق للجميع.
تعاون بني االحتاد الدويل واجلامعة للوقاية من
�سرطان عنق الرحم
وأشاد الربوفيسور ولرت برنديفل رئيس جلنة
االحتاد الدويل ألمراض وتنظري عنق الرحم يف كلمة
نيابة عن املتحدثني مبا القاه من حفاوة وتكرمي من
اجلامعة ،وأبدى استعداده للتعاون بني كرسي األورام
واالحتاد الدويل يف جمال الكشف املبكر والوقاية
من سرطان عنق الرحم .والربوفيسور ولرت أحد أبرز
العلماء يف العامل حيث يعود له الفضل يف إدخال
عملية  LEITZإىل ايرلندا وهي تقنية بدأ تعميمها
على مستوى العامل كأحدث عملية عالج للخاليا ما
قبل السرطانية التي تصيب عنق الرحم .ومن جانبه
أعرب عميد كلية الطب أ.د.حممود شاهني األحول عن
سعي اجلامعة لالرتقاء إىل مصاف العاملية يف اجلوانب
العلمية واالهتمام بخدمة اجملتمع من الناحية
الصحية وفقًا ألسس علمية تطبيقية ،مشريًا إىل توافر
اجلامعة على خمتلف الوحدات اإلكلينيكية والكراسي
العلمية التي تساعد يف خدمة املريض واملواطنني.
ودعا الربوفيسور جيمس بنتلي أستاذ كرسي األورام
النسائية واستشاري األورام النسائية يف جامعة
دالهاوسي يف كلمته إىل تبني الربامج و اإلجنازات التي
حتققت من خالل الكرسي وخاصة اخلطوات والنتائج
التي خرج بها حتى اآلن وهو برنامج جدة للكشف
املبكر لعنق الرحم ،وبارك لفريق العمل إنشاء املوقع
االلكرتوين اخلاص مبركز السجل السعودي للحمل
العنقودي والذي تشرف عليه وحدة طب وجراحة
االورام النسائية وكرسي االورام.
�إطالق برنامج جدة للك�شف املبكر
وشهدت الدورة تويل الدكتور سامي باداود نيابة
عن نائب وزير الصحة إسدال الستار عن برنامج جدة
للكشف املبكر لعنق الرحم وتدشني املوقع اإللكرتوين
اخلاص بالسجل السعودي وعالج احلمل العنقودي

■تدشني املوقع اإللكرتوين لكرسي باسالمة اخلاص
بتسجيل وعالج احلمل العنقودي يف اململكة
والتي يتبناهما كرسي االستاذ الدكتور عبداهلل حسني
باسالمة لألورام النسائية .وألقى ً
كلمة بهذه املناسبة
شكر فيها القائمني على الربامج الوقائية ومساندة
فريق العمل و متنى أن يع ّمم برنامج الكشف املبكر
ليشمل مناطق اململكة كافة وأضاف أن االهتمام بصحة
املرأة واجب على جميع القطاعات الصحية .مؤكدًا
على أن يكون املوقع اإللكرتوين للحمل العنقودي رابط
يف موقع اإللكرتوين لوزارة الصحة لكي يستفيد منه
جميع األطباء اخملتصني بهذا املركز .كما شهدت
الفعاليات تقدمي شرح مفصل عن برنامج جدة للكشف
املبكر قدمته املشرفة على الربنامج الدكتورة نسرين
أنفنان مشرية إىل أن أسباب املرض الرئيسية هو
اإلصابة بالفريوس احلليمي ( )HPVعايل اخلطورة
وهو من الفريوسات احلليمة التي تتضمن حوايل 200
نوع خمتلف من الفريوسات ومن فضل اهلل جمموعة
كبرية منها غري ضارة بالبشر لكنها تهاجم األغشية
اخملاطية والطبقات القاعدية يف اجللد مسببة ما
يسمى (الثآليل) .أما النوع الضار فهي الفئة -16
 18املسببة لسرطان عنق الرحم .وغالبا ما تصاب
السيدات بهذا الفريوس يف مرحلة مبكرة عند سن -20
 30سنة أي قبل ( )20-10عامًا من التحول إىل خاليا
سرطانية لعنق الرحم.ومعظم السيدات املصابات بهذا
النوع من الفريوس يتم شفائهن متامًا حيث يقوم اجلهاز
املناعي مبحاربته والتخلص منه.
�أهداف برنامج الك�شف املبكر لعنق الرحم
ومع تأسيس كرسي األورام النسائية بكلية الطب
يف جامعة امللك عبد العزيز كان من أهم األهداف إنشاء
برنامج الكشف املبكر لعنق الرحم يف اململكة ،و بالفعل
مت االجتماع مع خرباء عامليني متخصصني يف الكشف
املبكر لعنق الرحم .حيث مت االتفاق على فحص
الفريوس احلليمي ( )HPVعايل اخلطورة كوسيلة
للفحص املبكر لعنق الرحم .وبعد تكوين فريق متكامل
مكون من قسم اخملترب الفريوسات برئاسة د.فاتن قزاز
وهي متخصصة يف اإلحصاء ،ومت عمل برنامج خاص
بتخزين معلومات خاصة ملتابعة السيدات وتبليغهم
بالتاريخ وتذكريهم مبواعيد الزيارة القادمة .ومن
أهم أسس الربنامج هو احملافظة على وجود الفحص
واملتابعة من قبل جلان خمتصة .وقد مت حصر فئة
السيدات املستهدفة بالفحص من سن  65-30سنة
يف حمافظة جدة مبا يقارب  944.816سيدة إىل أنه
مل نتمكن من حصر عدد السيدات اللذين مضى على
زواجهن ثالث سنوات وهن املستهدفات يف الربنامج.
وقد مت البدء بالربنامج باملرحلة األوىل وذلك بتجميع

العينات واستقبال السيدات يف املركز الرئيسي وهو
وحدة الكشف املبكر لسرطان لعنق الرحم مبستشفى
جامعة امللك عبد العزيز  ،وكانت هذه السنة األوىل.
تعاون بني اجلامعة وال�ش�ؤون ال�صحية
أما املرحلة الثانية :فقد بدأنا بالتعاون مع
الشؤون الصحية يف حمافظة جدة واملراكز الصحية
التابعة لها .وقد كان استقطاب السيدات عن طريق
احلمالت التوعوية يف التجمعات املركزية واملدارس
وكذلك مت توقيع اتفاقية مع مدير الشؤون الصحية
د.سامي باداود ،و قد وفقنا بأخذ موافقة اإلدارة
العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جدة على تعميم
خدمة فحص عنق الرحم على مدارس البنات بجدة
وقد ساعد اإلعالم يف استقطاب السيدات عن طريق
الصحافة والتلفزيون وجاري اآلن أخذ اإلجراءات
واالتصال باجلهات املعينة إلدراج هذا الربنامج بأن
يكون برنامج وطني شامل على مستوى اململكة العربية
السعودية.
� 4000سيدة ت�سجل خالل عامني
وقد بلغ عدد املسجالت يف الربنامج خالل السنني
املاضية  4000سيدة ويف البداية كانت إحدى اخملاوف
لعدم جناح هذا الربنامج هو عدم تقبل السيدات
لفحص عنق الرحم .ولكن جنحت بحمد اهلل
باستقطاب السيدات السعوديات وكسر حاجز اخلوف
لديهن ،وكان اإلقبال على الربنامج مالحظ لدى
السيدات السعوديات أكرث من السيدات الغري سعوديات.
ونتمنى أن يكون عدد السيدات املسجالت يف الربنامج
نهاية 2015م ما يقارب  10.000سيدة ،وسوف يتم
يف املرحلة القادمة جتميع اإلحصائيات والنتائج عن
احلاالت التي مت اكتشافها يف مرحلة مبكرة وعالجها.
موقع ت�سجيل املر�ضى
هناك موقع خاص لتسجيل املرضى وإمكانية
حتديد املوعد املناسب لكل سيدة وهو
 ، WWW.JCSP.SA.COMأو االتصال بالرقم
التايل  0126401000حتويله .11521 ،11523
أهداف إنشاء مركز تسجيل وعالج احلمل العنقودي
وقد قامت الدكتورة دينا فتياين بشرح أهداف إنشاء
مركز تسجيل وعالج احلمل العنقودي ،وذكرت بان
احلمل العنقودي هو حمل غري طبيعي ينتج بسبب
خلل يف عملية تلقيح احليوان املنوي بالبويضة فيسبب
انتفاخ يف خاليا املشيمة .ويعترب هذا احلمل نوع من
األورام التي تكون حميدة ولكنها قد تتحول إىل خاليا
نشطة (خبيثة) ال قدر اهلل ويتم تشخيصه بواسطة

األشعة الصوتية ( )u/sوارتفاع شديد يف نسبة
هرمون احلمل (، )HCGويتم العالج املبدئي للحمل
العنقودي عن طريق عملية التجريف املتعارف عليها
( )Suction &Curettageوعلى السيدة االمتناع
عن احلمل ملدة  12-6شهر أثناء فرتة املتابعة والتي
تتطلب فيها متابعة الهرمون  HCGبطريقة منتظمة
.
�إن�شاء مركز متخ�ص�ص وعالج احلمل العنقودي يف
اململكة
جاءت فكرة إنشاء مركز متخصص ملتابعة وعالج
احلمل العنقودي يف اململكة العربية السعودية يف وحدة
طب وجراحة األورام النسائية بالتعاون مع كرسي
أ.د.عبد اهلل حسني باسالمة لألورام النسائية والذي
يعترب األول يف اململكة العربية السعودية والهدف منه
تسهيل عملية متابعة مرضى احلمل العنقودي بني
األطباء والتأكد من ذلك وتسهيل عملية التحويل إىل
مراكز متخصصة إذا لزم لهم العالج الكيماوي.
تو�صيات
أوصت دورة االحتاد العاملي ألمراض ومناظري عنق
الرحم التي نظمتها اجلامعة خالل الفرتة بني بني -10
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بأهمية الفحص املبكر والتطعيم ضد الفريوس احلليمي
« .»HPVوقد أوضح أ.د.خالد حسني ويل سيت املشرف
على كرسي الربوفيسور باسالمة لألورام النسائية
ورئيس وحدة طب وجراحة األورام النسائية بكلية
الطب ومستشفى جامعة امللك عبد العزيز ورئيس
املشاركون يف الدورة خرجوا بالتوصيات التالية:
 -1الفحص املبكر لعنق الرحم يف اململكة العربيه
السعودية يجب أن يكون باستخدام فحص حتليل
الفريوس احلليمي (.)Testing HPV
 -2العمل على التثقيف املستمر للكادر الطبي
الستخدام وسائل تنظري عنق الرحم وتشخيص التغريات
غري الطبيعية بطرق العالج ،وذلك بسبب قلة املراكز
التي تتوافر فيها خدمة التنظري لعنق الرحم يف اململكة
العربية السعودية .وأهمية أخذ األطباء اخملتصني
لدورات تدريبية عن طريق التعليم عن بعد ،مع االستفادة
من أطباء ذوي اخلربة العالية يف تنظري عنق الرحم يف
اململكة و احلصول على شهادة دولية بعد انتهاء التدريب.
 -3أكد العلماء املشاركون يف الدورة بضرورة أن يكون
التطعيم ضد الفريوس احلليمي وسيلة أولية للوقاية من
سرطان عنق الرحم يف اململكة العربية السعودية .على أن
يتم إدراجه ضمن برنامج التطعيم الذي يعطى للبالغني،
ورفع التوصية ل وزارة الصحة للبدء يف عمل برنامج
خاص بذلك كي يتمكن اجلميع من اخذه .نظرا ملا
لوحظ من انتشار عملية الكي البارد  Cryotherapyلعنق
الرحم يف اململكة ،و ما ينتج عنه من مضاعفات و تأخر
تشخيص سرطان عنق الرحم ،فقد حث العلماء بضرورة
أخذ مسحة (لطاخة من عنق الرحم) قبل املبادرة
بإجراء مثل هذه العمليات ،والرتكيز على اهمية تعليم
الكادر الطبي املشارك يف املؤمتر على تعلم كيفية إجراء
عينة خمروطيه ( )leitzوإجرائها اذا لزم األمر كبديل.
والذي سيكون له مردود كبري لتشخيص و عالج احلاالت
ما قبل السرطانية  .وقد أشاد أعضاء االحتاد الدويل
ألمراض و تنظري عنق الرحم بجهود كرسي أ.د عبداهلل
حسني باسالمة لألورام النسائية للبدء يف برنامج متكامل
للكشف املبكر لسرطان عنق الرحم يف مدينة جدة حيث
وجد استحسان اجلميع ،وأكدوا ملدير الشؤون الصحية
الدكتور سامي باداود خالل االجتماع اخلاص بهم يف مكتب
و حدة األورام النسائية بقسم النساء و الوالدة مبستشفى
جامعة امللك عبدالعزيز بأهمية إكمال مثل هذا الربنامج و
أكدوا على أهمية تبني وزارة الصحة هذا الربنامج حتى
يصبح برناجمًا وطنيًا شاملًا للقضاء على سرطان عنق
الرحم يف اململكة العربية السعودية.

الطالب اولًا

الجامعة
أخبار
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طالب املستوى الثاين بكلية الهندسة يستعرضون مشروعاتهم
قدم عدد من طالب كلية الهندسة مناذج وتصاميم هندسية
عمل على تنفيذها طالب املستوى الثاين بالكلية وذلك خالل
املعرض الذي نظمته الكلية لتقدمي الطالب ملشاريعهم .وقدم
الطالب  20مشروعا جميعها كانت تدور يف جمال خدمة احلجاج
واملعتمرين ،وشكل الطالب فرق علمية قام كل فريق بتنفيذ الفكرة
التي اتفقوا على اعدادها وجتهيزها ومن ثم تقدميها خالل العرض،
واستعرض كال من الطالب خالد سامل اجلهني -عبداهلل حممد بازيد
نايف إبراهيم طامية  -اياد عبد الرحمن العيد  -عبد احملسنمنصور العيسى مشروعا جلهاز حممول العادة تدوير ماء الوضو.
والذي يتكون من صندوق مصنوع من االملنيوم  -وفلرت ثالثي يحتوي
على انبوبة تعقيم  -وحمول كهربائي  -بطارية  -اسالك كهربائية
 ماطور كهرباء  -خزانني ماء صغرية  -كرسي  -عجالت  -مفتاحكهربائي  -مسامري  ,وطريقة عمل اجلهاز تبدا عندما يقوم الشخص
باخذ الكرسي من املكان اخملصص له ويجلس عليه ,بعد ذلك سوف
يفتح صنبور املاء ويؤدي وضوءه .واملاء املتساقط يتجمع يف اخلزان
االسفل .بعد ذلك يقوم بتشغيل املفتاح الكهربائي اخملصص املاكينة
اخملصصة لسحب املاء للفلرت حيث تتم فلرتة املاء وتعقيمه من
الشوائب ,حيث مير املاء بثالث مضخات وانبوبة تعقيم .وبعد ان
تتم عملية التقنية بنجاح يذهب املاء النظيف اىل اخلزان العلوي,
وبهذه الطريقة تتم عملية تدوير ماء الوضوء.

كر�سي متحرك
وقدم كال من الطالب خالد سعيد بابطني والطالب عبدالعزيز
باربود والطالب بشار ابوهالل والطالب عامر عسريي والطالب ماهر
بن حريز مشروع هدفه خدمة كبار السن واملعاقني يف امتام السعي
باحلرم املكي .حيث يغنيهم عن املُرافق او أي مساعد ألنه ذاتيًا
يعرفه مساره وينجز املهمة تلقائيًا .كما يساعد يف تنظيم وجتنب
األماكن املزحتمة بإنتقاله من مسار ألخر كما سرعته متوافقة مع
خطى االنسان الطبيعية حتى يحضى بنفس الوقف .وتتمحور
طريقة عمل املشروع الذي يحتوي على  3دوائر كهربائية  2منهما
تسمى بدائرة› ›LDRحيث احداهما للمحرك االمين واآلخر
لاليسر .ويوجد يف مقدمة الكرسي حساسات ضوئية يتم من خاللها
حتديد مسار الكرسي فقد يحتوي على مسار على اللون األبيض و
بناء على أن اللون االبيض عاكس للضوء الصادر من مصدر
األسود ً
الضوء وبذلك يحصل احلساس على الضوء الكايف فيسمح مبرور
التيار للمحرك التابع له ,اما ان دخل الكرسي يف اجملال االسود علمًا
بأن اللون االسود غري عاكس للضوء فتصبح مقاومته عالية متنع
التيار فيتوقف احملرك التابع له .وبخصوص الدائرة الثالثة هي
املشغلة ملصادر الضوء.
جتميع النفايات
ويقدم كل من الطالب احمد عبدالعزيز عايد االحمدي و أحمد
بن حممد عبد الرحمن وأشرف الدومة آدم وحممد جميل غزاوي
واحمد بن نزار بن عبد الرزاق بليلة جهازآ ذكي لتجميع النفايات
يف الشوارع الرئيسية .عبارة عن سيور ناقلة ذكية تعمل عند إلقاء
القمامة علي السري فقط وتوصل القمامة إيل سيارات التجميع.
اجلهاز مغطي ضد املطر واألتربة ويعمل بالليزر.
جهاز �ضد ال�سرقة
ويقدم كل من الطالب املهند الثقفي وحسني االحمدي وحممد
االسمري ونايف الزهراين وعمار االسود وعبد اهلل الفواز مشروعا
متثل يف شنطة شخصية بأمان ضد السرقة  :يتكون اجلهاز من شنطة
تلبس حول اخلصر  .عند حماولة فك احلزام ينطلق جهاز تنبيه
بصوت عايل مميز لإلبالغ عن واقعة السرقة .كما يستطيع احلاج
معرفة موقع الشنطة عن طريق جهاز حتديد مواقع ( )GPSمزودة
به الشنطة .عميد كلية الهندسة الدكتور عبد الرحيم كنسارة قال

أن املشاريع التي قدمها الطالب تأتي ضمن تطوير مناهج التعليم يف
كلية الهندسة من خالل وحدة املواد العامة  ،ليصبح الطالب قادرًا
على اجناز مشروع هندسي يختاره مع جمموعة من زمالئه عن قرب
مع األستاذ املشرف على املشروع والذي يشمل على الفروض وجمع
البيانات لتعطي يف النهاية إىل إنتاج مشروع متكامل ،وجاء اختيار
جمال خدمة احلجاج واملعتمرين لهذا العام .وبإذن اهلل تعاىل سوف
حترص كلية الهندسة كل احلرص يف األعوام القادمة على اختيار
جماالت أخرى تكون ذات فائدة كبرية للمجتمع .ويبني املشرف العام
على وحدة املواد العامة بالكلية الدكتور فؤاد عبد العزيز أبو لنب أن
املشاريع املقدمة من الطالب هي من صميم افكارهم ومما يتلمسون
به من إحتياجات احلجاج واملعتمرين يف مواسم اخلري والفالح.
وجميع األعمال و املشاريع الصغرية املقدمة من الطالب هي جراء
عمل متواصل ملدة  3شهور فقط ومن املمكن حتويل هذه األعمال إىل
مشاريع كبرية إذا توفرت امليزانية املناسبة على مستوى الطالب.
حيث أن كل مشروع يبدأ بإكتشاف مشكلة ثم عرض حلول كثرية لها
ومن ثم دراسة جدوى هذه احللول والذي ينتهي بالنموذج األنسب
للمشكلة  ,وهذا هو التفكري الهندسي املدروس باألسس الصحيحة
التي تنتج احللول الدائمة للمشاكل .كما أثنى على جميع طالب
كلية الهندسة بجامعة امللك عبدالعزيز والذين يحملون من اإلبداع
والتفكري املرتبط باألخالق والعلم النري والذي مكنهم من الوصول
إىل هذه اإلجنازات.

 45طالبًا من املنح الدراسية الدولية يزورون مهرجان جدة الرتاثي
نظمت اجلامعة ممثلة يف وكالة
املنح الدراسية بعمادة شؤون الطالب
زيارة لطالب املنح الدراسية الذين
يكملون دراستهم العليا باجلامعة حيث
تعرف  45طالبًا من جنسيات خمتلفة
على منط احلياة اجلداوية قدميًا
وذلك خالل زيارتهم ملهرجان جدة
التاريخي.
وجتول الطالب يف املعارض التي
عكست حياة جدة القدمية وتعرفوا
على تراث سكانها حيث تفاعلوا مع ما
قدم يف املعارض اخملتلفة والتي شملت
على العديد من الصور الفوتوغرافية
ملباين جدة التاريخية ،واللوحات

الفنية ،واجملسمات التي حتاكي منط
احلياة القدمية يف أحياء جدة كما
اطلع الطالب على احلرف اليدوية
والفلكلور الشعبي وزاروا معرضًا لألسر
املنتجة.
وأوضح وكيل العمادة للمنح
الدراسية الدكتور حمدان الزهراين
أن الهدف من الزيارة تعريف الطالب
غري السعوديني على تراث جدة،
وترجمة أهداف الوكالة التي تهتم
بالنشاط الطالبي وتنمية املهارات
وتثقيف الطالب غري السعودي باحلياة
السعودية وتشكيل صورة ذهنية
إيجابية لديه ،إضافة إىل بناء

جسور الثقة بني الوكالة وطالب املنح
الدراسية ،وتقدمي كافة اخلدمات
التي يحتاجونها طيلة فرتة دراستهم
باجلامعة.
وبني وكيل املنح الدراسية أن
الزيارة شهدت تفاعلًا كبريًا من
الطالب حيث عربوا عن سعادتهم بتلك
التجربة الغنية والتي أضافت لهم
الكثري ،كونها جتربة خمتلفة وجديدة
ساهمت يف إثراء معارفهم وإخراجهم
من اجلو األكادميي إىل جو معريف
ترفيهي يدعم توجه الوكالة املبني
على أهداف وخطط عمادة شؤون
الطالب.

إعالن

الجامعة
أخبار
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حصل من خاللها الباحثون على الدرجة العلمية

رسائل جامعية تناقش «مؤشر األسهم» و«عمل املرأة يف القطاع الصحي»
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.

العنوان  /العالقة بني املؤشر العام ألسعار األسهم احمللية واملتغريات
االقتصادية الكلية يف اململكة العربية السعودية :منوذج قياسي
للطالب  /م�شاعل عبداملعني القليطي
تهدف هذه الدراسة إىل حتليل العالقة بني املؤشر العام ألسعار األسهم احمللية وبني
أسعار الفائدة ,وأسعار النفط ,ومعدل البطالة ,ومعدل التضخم واألزمة املالية العاملية
خالل الفرتة من عام 1999م إىل عام 2009م ,وقد استخدمت الباحثة بيانات ربع
سنوية متتد من 1999:1م إىل 2009:2م ,كما استخدمت األساليب القياسية احلديثة
يف إجراء التحليل القياسي ملتغريات الدراسة وتتضمن اختبارات السكون ,واختبارات
التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ ,وبإجراء اختبارات السكون باستخدام
اختبار ديكي -فولر البسيط ,واختبار ديكي -فولر املوسع واختبار فيليبس -بريون
تبني أن السالسل الزمنية ساكنة عند الفروق األوىل ,مما يدل على أن هذه السالسل
الزمنية للمتغريات حمل الدراسة متكاملة من الدرجة األوىل  .)1(Iوبإجراء اختبار
جوهانسن -جسلس للتكامل املشرتك تبني وجود متجه وحيد للتكامل املشرتك ,مما
يدل على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات حمل الدراسة .وأظهرت
نتائج تقدير عالقة االنحدار طويلة األجل (عالقة التكامل املشرتك)عدم معنوية
متغري معدل التضخم ومعنوية كلًا من أسعار الفائدة وأسعار النفط ومعدل البطالة
واألزمة املالية العاملية,

العنوان  :املعوقات االجتماعية التي تواجه املرأة العاملة يف القطاع
الصحي دراسة إستطالعية على عينة من املوظفات العامالت يف
املستشفيات بالقطاعني العام واخلاص مبحافظة جدة
للطالبة� /سهام بن خ�ضر الزهراين
تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على املعوقات االجتماعية التي تواجه املرأة
العاملة يف القطاع الصحي وهذه املعوقات التي مت الرتكيز عليها هي املعوقات االقتصادية
والثقافية ُ
واألسرية واملهنية والذاتية ومت إجراء هذه الدراسة باستخدام منهج املسح
االجتماعي واعتمدت الدراسة يف جمع البيانات على استخدام أداة اإلستبانة يف بعض
املستشفيات مبحافظة جدة كدراسة استطالعيه على جمموعة من املوظفات العامالت
يف املستشفيات بالقطاعني العام واخلاص .مبجتمع دراسة يبلغ حجمه ( )400موظفة.
وتوصلت الدراسة إىل تأكيد دور املعوقات التي تواجه املرأة العاملة يف القطاع الصحي من
خالل النتائج التالية :أنَ احتياجات أبناء املوظفات تؤثر على أدائهن لعملهن باملستشفى،
وأن العمل باملستشفى ميثل ازدواجا يف أدوارهن بني املنزل والعمل ،وأجابت نسبة كبرية من
املوظفات بأنهن لسن على معرفة بقوانني وأنظمة العمل باملستشفى ،وأن من الصعوبات التي
تواجه املوظفة يف املستشفى تتمثل االختالط ،وأجابت نسبة كبرية من املبحوثات أنهن
يواجهن صعوبة يف طبيعة مهنتهن تختلف عن باقي العامالت يف أي جهات حكومية ُأخرى،
وتتمثل هذه الصعوبات يف قلة الراتب ،ولكن أثبتت الدراسة أنه ال يحصل املوظفون على
رواتب أعلى من املوظفات ،وأجابت نسبة كبرية من املوظفات بأنهن يواجهن مضايقات من
قبل املوظفني معهن باملستشفى ،وأنَ من املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف االلتحاق
بالعمل باملستشفى أجابت املبحوثات املناوبات الليلية ،وأنَ من أسباب تدين النظرة إىل
املوظفات العامالت باملهن الصحية هي أنَ العمل ال يتوافق مع القيم السائدة يف اجملتمع
السعودي ،ومن ُ
األمور التي تساهم يف الرضا الوظيفي بني العامالت يف املستشفيات تتمثل
يف عمل جدول نوبات العمل مبا يتناسب مع ظروف العامالت الشخصية واالجتماعية ،وأنَ
من أسباب عدم الرضا تتمثل يف عدم إعطاء صالحية صنع القرار ،وأنَ من األسباب التي
تؤدي إىل ترك املوظفة للعمل باملستشفى تتمثل يف نظام نوبات العمل الليلية.
�أ�شرف على الر�سالة الدكتور
حممد بن �سعيد الغامدي

كما كشفت النتائج أن هذا النموذج يعاين من إمكانية وجود مشكلة االرتباط
الذاتي بالرغم من أن النموذج ككل معنوي إحصائيًا وبالرغم من كرب القوة التفسريية
للنموذج  ,وكانت إشارة معامالت أسعار الفائدة ومعدل التضخم غري متفقة مع فرضيات
الدراسة .وقد جاءت غالبية نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ متفقة مع ما توقعته
الدراسة حيث ظهر األثر السلبي لكلًا من أسعار الفائدة واألزمة املالية العاملية على
املؤشر العام ألسعار األسهم احمللية ,كما ظهر األثر االيجابي ملعدل البطالة وأسعار
النفط على املؤشر العام ألسعار األسهم بالرغم من عدم معنوية معدل البطالة .وتبني
من النتائج أن املؤشر العام ألسعار األسهم احمللية يتأثر ببعض وليس كل املتغريات
االقتصادية الكلية حمل الدراسة ,وأن املؤشر العام ألسعار األسهم تصحح قيمته
باجتاه التوازن كل ثالثة اشهر وبنسبة  %35.03من اختالل التوازن املتبقي يف الفرتة
بناء على هذه النتائج عدد من التوصيات أهمها ضرورة
املاضية .وقد اقرتحت الباحثة ً
توعية املتعاملني يف سوق األسهم أهمية املتغريات االقتصادية الكلية يف التأثري على
أداء سوق األسهم من خالل وسائل اإلعالم اخملتلفة ,واحلاجة إىل تبني سياسة نقدية
تساعد يف احملافظة على استقرار األسعار يف سوق األسهم السعودي ,وضرورة اتخاذ
السياسات للحد من تأثري األزمات االقتصادية واملالية اخلارجية
ا�شرف على الر�سالة الدكتور /حممد جنيب غزايل خياط

العنوان  /العالق ـ ــة بني املتنــاول الغذائي والتحـكم يف الربـو
يف املنطقة الغربية باململكة العربية السعودية
للطالبة � /سامية عطا الله قوقندي
إن التغذية السليمة املتوازنة مهمة ملمارسة حياة طبيعية وصحية ,و ميكن أن تؤثر يف الوقاية من
العديد من األمراض ،أحد هذه األمراض هو الربو الشعبي .وهو عبارة عن متالزمة مرضية تتصف بانسداد
يف القنوات الهوائية ,التهابات القنوات الهوائية واستجابة مناعية غري طبيعية .والهدف األساسي من
عالج الربو الشعبي هو الوصول إىل مستوى حتكم تام يف األعراض .إن هذه الدراسة هي أول دراسة تبحث
العالقة بني املأخوذ الغذائي والتحكم يف الربو يف مدينة جدة ،وتهدف هذه الدراسة إىل تقدير املتناول من
العناصر الغذائية يف جمموعة من املصابني بالربو الشعبي ,ومقارنة املأخوذ بالتوصيات العاملية ,والتحقق
من وجود عالقة بني املأخوذ من العناصر الغذائية ومستوى التحكم يف الربو .ولقد كانت طريقة الدراسة
املتبعة هي الدراسة الوصفية املقطعية ( )Descriptive cross sectional studyوأجريت على
 120شخص بالغ (  60مريض ربو منهم  30ذكور و  30إناث و  60أصحاء منهم  28ذكور و  32إناث
) مبتوسط عمر  12.4±33.73سنة يف مدينة جدة .ولتقدير املتناول من العناصر الغذائية استخدمت
الدراسة طريقة اسرتجاع املأخوذ الغذائي ملدة  24ساعة لثالثة أيام .كذلك استخدم اختبار قياس مستوى
التحكم يف الربو للبالغني ( .)Asthma control testوكانت أهم النتائج :أن معدل كتلة اجلسم
للسيدات املصابات بالربو ( )29,9أعلى من السيدات األصحاء ( )26بداللة معنوية ( .(0,037وكذلك
املأخوذ يف كال اجملموعتني األصحاء والربو من العناصر التالية :األلياف ,فيتامني ب ,6فيتامني ج ,فيتامني
د ,فيتامني هـ ,فوالسني ,فيتامني ك ,كالسيوم ,مغنيسيوم ,بوتاسيوم ,سلينيوم ,زنك ,اوميجا 3والكولني أقل
من التوصيات العاملية بداللة معنوية (  .)≥ 0,05وعلى الرغم من نقصان العديد من العناصر الغذائية
يف مرضى الربو إال أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بني املأخوذ يف اجملموعتني (الربو واألصحاء).
كذلك وجدت الدراسة أن درجة التحكم يف الربو %45 :حتكم تام %20 ,حتكم متوسط و  %35غري متحكم
به .وقد وجد أن املتناول من فيتامني ب 1يف جمموعة املتحكمني يف الربو حتكم تام أعلى من جمموعتي
التحكم املتوسطة وعدم التحكم بداللة معنوية ( .)0.045كذلك هناك عالقة ايجابية بني املأخوذ من
فيتامني ب 1ومستوى التحكم يف الربو بداللة معنوية ( )0,022وعالقة ايجابية بني كال من فيتامني د
والكولني ومستوى التحكم يف الربو ولكنها مل تصل إىل القيمة املعنوية .تستنج الدراسة أن هناك ميل إىل
نقص املأخوذ من فيتامني د والكولني يف جمموعة غري املتحكمني يف الربو عند مقارنتهم باملتحكمني .وتوصي
الدراسة بإجراء املزيد من األبحاث على عينات أكرب ملعرفة العالقة بني الغذاء و التحكم يف الربو ,كذلك
يوصى بإجراء املزيد من البحوث الستخالص توصيات خاصة مبنطقتنا ,وأيضا من املمكن أن يكون مفيدا
قياس العناصر الغذائية ملرضى الربو يف العيادات بواسطة أخصائية التغذية لتاليف نقصها.
ا�شرف على الر�سالة الدكتورة  /حنان عبد ال�سالم جمبي
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عميد القبول والتسجيل 165 :ألف طـالب يــــــــــــــ

طالب اجلامعة يبدون رضاهم عن خـ ـ ـ ـ ـ
بشكل صحيح والعمل على تهيئة جدوله
مبا يتوافق مع أوقاته ،خاصة وأن هناك
مواد تتيح للطالب العديد من اخليارات
يف أوقات التسجيل ،وأضاف ما نالحظه
يف بعض الفصول هو اننا نحاول القيام
بتسجيل بعض املقررات يف شعب معينة
وعندما نقوم بعملية تنفيذ التسجيل ال
يتم قبول العملية ولذلك جتد الطالب
يضطر ملراجعة مسجل الشؤون التعليمية
وتقدمي طلب يدوي للقيام بعملية
اإلضافة واحلذف.
مدة �أطول للت�سجيل
ويتمنى الطالب أدهم بن رابح رشدي
أن تتاح فرصة عمليات احلذف واإلضافة
يف وقت أطول وخاصة يف بداية الفصل
أو بعد إعالن كامل النتائج الفصلية
باجلامعة فبعض الطالب يقومون بعملية
تسجيل جداولهم الدراسية قبل أن تظهر
نتائج املواد التي يدرسونها وعندما تظهر
نتائج بعض املقررات يكتشف الطالب أنه
أخفق يف بعض املواد ويرغب يف تسجيلها
لدراستها من جديد ولألسف يجد أن
الشعب امتألت واخليارات لديهم ضعيفة
يف فرتة التسجيل الثانية وبالتايل يواجه
الطالب صعوبة يف دراسة املقرر الذي
أخفق فيه ولذلك نتمنى إتاحة وقت
أطول لعمليات التسجيل وكذلك توسيع
الشعب او إضافة شعب دراسية اكرث .

أخبار اجلامعة

أبدى عدد من طالب اجلامعة
ارتياحهم ورضاهم لعمليات احلذف
واإلضافة التي يقومون بها إلكرتونيا
حلظة إعداد جداولهم الدراسية
من خالل موقع اجلامعة اإللكرتوين
اخملصص خلدمات الطالب واختيارهم
للمقررات التي يرغبون دراستها يف كل
فصل دراسي بحسب اخلطة الدراسية
املقررة لكل كلية.
ومتنى عدد من الطالب التقتهم «
أخبار اجلامعة» أن يتم إضافة أسماء
أساتذة الشعب الدراسية وحتديد أستاذ
كل شعبة حتى يتمكن الطالب من اختيار
الشعبة وأستاذ املادة الذي يرغبه ،كما
طالبوا بتفعيل عملية إضافة الطالب يف
بعض الشعب التي يتم إقفالها إلكرتونيا
واإلبقاء على تسجيلها من خالل
مسجل الكلية أو املرشد األكادميي لكل
طالب .وأثنى الطالب على هذه اخلدمة
وسرعة عمليات تنفيذ إجراءات احلذف
واإلضافة للمواد عند القيام بذلك
الكرتونيا.
وقال الطالب يوسف املالكي من طالب
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية إنه يقوم
بإعداد جدوله بنفسه من خالل موقعه
االلكرتوين على الصفحة االلكرتونية
باجلامعة ،وأن عملية التنفيذ تتم
بشكل مرن وسريع وال تستغرق عملية
إضافة املواد يف اجلدول أكرث من دقيقة
وكذلك عملية حذف املادة وحقيقة نشكر
للجامعة هذه اخلدمة التي أتاحت لنا
إعداد جداولنا ذاتيا ,وأضاف املالكي أن
العملية منظمة ومفيدة ونتطلع لتاليف
بعض القصور فيها مثل إغالق بعض
الشعب الدراسية وعدم إمكانية التسجيل
فيها ،وكذلك عدم توفر شعب إضافية
لبعض املقررات احملصورة يف أستاذ واحد
او استاذين يف افضل األحوال.
�إتاحة فرتة ت�سجيل �أطول
ويرى الطالب حممد سعيد
الشهري أن منح الطالب اجلامعي
فرصة إعداد جدوله الدراسي
يجعله يف راحة نفسية تساعده
يف التحصيل العلمي والنجاح بإذن
اهلل وذلك نتيجة اختياره بنفسه
للمقررات والشعب الدراسية التي
يرغب يف دراستها ،وأضاف الشهري
أن ما يتطلعون اليه هو منحهم
فرصة زمنية أطول مما هي متاحة
وخاصة بعد ظهور النتائج الفصلية،
فبعض الطالب يخفق يف مادة ويجب
عليه دراستها من جديد وعندما
تظهر نتيجة تلك املادة ويحاول
تسجيلها يجد الشعبة التي يريد
التسجيل فيها قد أقفلت ،وبالتايل
يضطر ملراجعة املرشد األكادميي
يف القسم ،وكذلك قسم الشؤون
التعليمية حتى يتمكن من تسجيل
تلك املادة ودراستها من جديد.

زحام �شعب املواد العامة
ويقول الطالب عبد احملسن الدويك
أن راض عن اخلدمة التي تقدمها
اجلامعة بشأن إعداد اجلداول الدراسية
للطالب والذي يقوم باختيار املقررات
التي يدرسها بحسب اخلطة الدراسية
للطالب يف كل كلية حيث يجد الطالب
الراحة النفسية يف القيام باختيار
مقرراته بذاته ويساعده يف التحصيل
الدراسي ,وأضاف الدويك ان املشكلة
غالبًا ما ترتكز يف املقررات واملواد
العامة التي يزدحم فيها الطالب ويجد
أغلب الشعب الدراسية مغلقة وال ميكن
التسجيل االلكرتوين من خاللها.

�إقفال ال�شعب مبكر ًا
ويرى الطالب حسان السلمي أن
معظم املشكالت التي يواجها الطالب يف
عملية التسجيل ترتكز يف املواد العامة
التي يدرسها الطالب وبالتايل جتد أن
معظم الشعب مقفلة منذ وقت مبكر وال
يوجد فرص إضافية للتسجيل إال بعد
جهود كبرية يبذلها الطالب مع الشؤون
التعليمية أو املرشد األكادميي للطالب.
ويضيف عندما نقوم باختيار شعبة من
الشعب الدراسية املتاح التسجيل فيها
ونتواجد مبقر احملاضرة يف املبني والوقت

احملدد نكتشف بأن الشعبة مل يتم حتديد معرفة أستاذ املادة قبل التسجيل يف
األستاذ الذي يدرسها بعد ،ونضطر للقيام الشعبة واختيارها وهذا غري ممكن
بعملية حذف وإضافة للشعب وتعديل من خالل املوقع اإللكرتوين لذا جتد
اجلدول الدراسي بشكل جيد.
الطالب معظمهم يقومون بعمليات احلذف
واإلضافة يدويًا من خالل الشؤون
التعليمية.
�أ�ستاذ املادة
ويقول عبد اهلل بن عبد اخلالق
القرين أن معظم الطالب يتجنبون
خدمة الكرتونية مميزة
التسجيل اإللكرتوين جلداولهم
ويعترب الطالب عمار بن يحيى بن
الدراسية بسبب عدم حتديد أساتذة صديق أن خدمة منح الطالب احلق يف
املواد الدراسية وحتديد أستاذ كل شعبة تسجيل املقررات التي يرغبها أمر جيد
وبالتايل جتد الطالب أوال يحرص على و خدمة متميزة على الطالب استغاللها

االعتماد على الذات
ويرى الطالب عبد اهلل الغامدي من
كلية اآلداب أن قيام الطالب بتجهيز
وإعداد جدوله الدراسي يشعره باالعتماد
على النفس وباملسؤولية وأهمية املرحلة
اجلامعية ،وأضاف أن اختيار املقررات
والشعب الدراسية من قبل الطالب نفسه
يسهل عليه عملية التحصيل العلمي كونه
اختار املواعيد واحملاضرات التي تتوافق
مع أوقاته ،وبالتايل سينعكس هذا األمر
على حتصيل الطالب العلمي وكذلك
رغبته وحرصه على التواجد يف أوقات
احملاضرات .واعترب الغامدي اخلدمة
اإللكرتونية املتاحة للطالب على مستوى
إعداد اجلدول والقيام بعمليات احلذف
واإلضافة مميزة مشريًا إىل أن املالحظة
الوحيدة لديه هي على النظام وطريقته،

حتقيق
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ـــــــــــــجرون أكــــثــر من مليون عملية حذف وإضافة

ـ ـ ـ ـ ــدمات احلذف واإلضافة اإللكرتونية
حيث أن النظام السابق الذي كنا
نقوم بعمليات احلذف واإلضافة
من خالله أسهل وأفضل تقنيًا
من هذا اجلديد فالسابق كانت
عمليات البحث على املواد والشعب
سهلة جدًا بينما النظام احلديث
يستغرق وقتًا أطول ويجب إدخال
رقم املادة ورمزها وحتديد عدة
خيارات ليظهر اسم املقرر وأوقات
الشعب الدراسية.

خدمة متقدمة
وابدى الطالب أحمد
اجلدعاين إعجابه باخلدمة
وقال أن عمليات إعداد اجلداول
الدراسية وإضافة املواد واختيار
الشعب أراحت الطالب بشكل كبري
حيث بات الطالب يستطيع إعداد
جدوله يف أي وقت خالل فرتة
عمليات احلذف واإلضافة التي
تقدمها عمادة القبول للطالب ومن
أي مكان وهذه تساعد الطالب على
الرتكيز يف اختيار املقررات التي
يرغب يف دراستها وتساعده يف
اختيار األوقات املناسبة له كطالب
فبعض الطالب جتده جمبورا على
دراسة مقرر يف وقت ال يرغبه وهو
ما ينعكس على حضوره وتواجده
يف احملاضرات ،وأضاف يقول أن
اخلدمة متميزة ورائعة ولكن
تغيري النظام من برنامج األودس
السابق إىل نظام أودس بلس فيه
بعض الصعوبة يف البحث عن
الشعب واختيار املقررات .

 %72من الطالب ينهون تسجيل جداولهم الدراسية مبكرًا

الدكتور أمني بن يوسف نعمان
عميد القبول والتسجيل باجلامعة امللك
عبد العزيز قال أن اجلامعة أتاحت
جلميع الطالب والطالبات البالغ عددهم
( )165113طالب وطالبة القيام بإعداد
جداولهم الدراسية الكرتونيًا وأن نسبة
التسجيل املبكر التي تتيحها اجلامعة
للطالب بلغت  %72وقد نفذوا إجراءات
التسجيل املبكر وأكملوا إعداد جداولهم
الدراسية قبل بداية الدراسة وذلك
باختيار املقررات والشعب الدراسية
التي اتاحتها العمادة بالتعاون مع كليات
اجلامعة ( )14550شعبة .مشريًا اىل أن
عدد عمليات احلذف واإلضافة التي مت
تسجيلها إلكرتونيًا خالل فرتة التسجيل
املبكر على املوقع بلغت  1.332.036مليون
وثالثمائة واثنان وثالثون ألف وستة
وثالثون عملية.
وأضاف الدكتور نعمان أن عمادة
القبول والتسجيل تويل أهمية كبرية
لعملية التسجيل ملا لها من دور كبري يف
املسرية التعليمية للطالب والطالبة حيث
أنه منذ بداية العام الدراسي قامت العمادة
باالستعداد املبكر لعملية التسجيل للفصل
الدراسي الثاين 1435/1434هـ حيث مت
إتاحة الفرصة لكليات اجلامعة وجميع
فروعها بإنشاء الشعب الدراسية منذ
منتصف الفصل الدراسي األول وأتيح
للطالب وطالبات اجلامعة التسجيل املبكر
بربامج االنتظام والتعليم عن بعد واستطاع

الطالب جتهيز جداولهم للفصل الدراسي
الثاين 1435/1434هـ بسهولة ويسر عن
طريق حساب الطالب يف نظام (ODUS
 )PLUSقبل بداية االختبارات النهائية
للفصل األول».
وعن خطوات احلذف واإلضافة قال
أنها تتم بدخول الطالب على حسابه
) ويعد الطالب
يف نظام (
جدوله وفق اخلطة الدراسية له حيث
يظهر له املقررات املسموح له التسجيل
بها وفق خطته الدراسية .ومن شروط
قبول عملية احلذف واإلضافة واستكمال
الطالب جدوله الدراسي .مراعاة عدد
الساعات املسموح له التسجيل بها وفق
معدله الرتاكمي ،ويسمح للطالب بتسجيل

 18ساعة فأكرث اذا كان معدله الرتاكمي
اكرث من  2.75إذا مل يكن متخرجًا ،وعدد
 15ساعة كحد أقصى إذا كان معدله
الرتاكمي أقل من .2.75ويجب أن يكون
تسجيل املقررات وفق اخلطة الدراسية مع
مراعاة دراسة املتطلب السابق للمقررات
كل ذلك يتم آليًا على حساب الطالب كما
سبق ذكره ،وقد بلغت نسبة املشاركني يف
التسجيل املبكر ( )%72من طالب وطالبات
اجلامعة وال شك أن إجراء التسجيل املبكر
يسهم يف انتظام الطالب والطالبات من
أول يوم يف الدراسة والذي بدأ يوم األحد
املوافق 1435/3/25هـ .وبني عميد القبول
والتسجيل باجلامعة للطالب والطالبة
احلق يف احلذف واإلضافة حتى استكمال

جدوله الدراسي وفق اخلطة الدراسية له
دون قيود مع االلتزام باملواعيد احملددة لهم
يف التقومي األكادميي اجلامعي وهو متوافر
على موقع العمادة.
وحول أحقية الطالب مبعرفة أستاذ
املادة مسبقا وإظهار أسماء أعضاء هيئة
التدريس للشعب الدراسية أوضح الدكتور
امني بقولة ان هناك تفاعل كبري من الكليات
بإظهار أسماء أعضاء هيئة التدريس
للشعب الدراسية .وتقوم العمادة بحث
الكليات ومتابعتهم يف اظهار هذه اخلاصية
تسهيلًا على أبنائنا طالب وطالبات اجلامعة
وهو حق من حقوقهم.
وعن تقييم هذه التجربة ومدى
فاعليتها خلدمة الطالب قال عميد القبول
والتسجيل باجلامعة بعد انتهاج عمادة
القبول والتسجيل للتسجيل املبكر للطالب
والطالبات وحتديد ذلك وفق خطة زمنية
مت االتفاق عليها مع الكليات وإتاحة
العمادة التسجيل لطالب والطالبات
جداولهم عن طريق نظام () ODUS PLUS
من خالل حساب الطالب االلكرتوين،
لقي ذلك استحسان الطالب والطالبات
والتجاوب الفعال واملستمر يف استكمال
الطالب جلداولهم الدراسية وكانت هذه
التجربة مميزة جدًا مكنت الطالب
والطالبة من اختيار املقررات التي يرغبون
دراساتها وفق األوقات التي تناسبهم كما
حقق ذلك تخفيف العمل الروتيني اإلداري
يف العمادة والكليات.

انتظام طالب اجلامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاين

ع ّبر عدد من الطالب املستجدين عن سعادتهم
بواقع اخلدمات والتسهيالت التي تقدمها اجلامعة،
مطالبني يف الوقت ذاته بتطوير جوانب أخرى يف
تلك اخلدمات ومنها زيادة االسرتاحات والكفرتيات
لتشمل كافة قطاعات اجلامعة.
وأبدى عدد من طالب السنة التحضريية رغبتهم
يف أن يتم توفري مزيد من اخلدمات التي تهيئ لهم
البيئة املناسبة للتحصيل الدراسي ،وعربوا عن
رضاهم عن اخلدمات اإللكرتونية التي وفرت عليهم
الكثري من الصعوبات ،وكانت اللقاءات على النحو
التايل:
خدمات �إلكرتونية متميزة
يف البداية أعرب الطالب أحمد املنتشري
عن رضاه عن واقع اخلدمات اإللكرتونية اخلاصة
بتسليم اجلداول وتنظيم أوقات احملاضرات واملباين
اخملصصة لعقدها ،مطالبا بالتوسع أكرث يف أماكن كل مبنى».
االسرتاحات واجللسات اخملصصة للطالب .وقال :
انطباع جيد
«احلمد هلل كنت متحمسا ،وكغريي من الطالب اجلدد
من جانبه أثنى الطالب حممد اليوبي
أخذت وقتا يف البحث عن أماكن قاعاتي الدراسية ،على وجود األنشطة الطالبية الكافية يف
فرغم وجود أرقام وحروف على أبواب القاعات إال اجلامعة بحسب ما سمع ،وحرية الطالب فيها
أنها خمتصرة وغري مألوفة على املستجدين ،لكن مل أكرث من املدرسة ،ويتابع« :أعتقد أن اجلامعة
يكن األمر صعبا بتعاون زمالئنا القدامى واملوظفني يف

بشكل عام ال ينقصها شيء ،حتى أن أساتذتها
كانوا متعاونني معنا خالل اليوم األول ،فمن
خالل احملاضرات التي أخذتها يف اليوم األول
شعرت بالعالقة اجليدة التي ستكون بيني
وبني أساتذتي الذين سجلت معهم مقررات هذا
الفصل».

نحتاج �إىل مر�شدين يف امليادين الأكادميية
وبدوره متنى الطالب أحمد املالكي بإيجاد
مرشدين مهنيني ينتشروا يف امليادين األكادميية
واملباين الدراسية يف األسبوع األول من كل فصل
،حتى يتنسى لهم كمستجدين حصول املعلومات
واملعرفة بشكل أكرب واسرع عن واقع اجلامعة
واألماكن الكائنة بها تلك اخلدمات .بيئة مناسبة
 ..ونحتاج إىل مزيد من اخلدمات وأكد الطالب خالد
الشهري بالسنة التحضريية أن اجلو العام باجلامعة
والبيئة املناسبة التي جتعل الطالب يتكيف بشكل
سريع من حميطه  ،إال أنه أستدرك قائال »:حتتاج
الكافترييات واملطاعم إىل إعادة نظر ..من حيث
عددها ومساحاتها ونظافتها بشكل أفضل وأوسع «.
املواقف بعيدة
أما موسى الزهراين الدي يدرس يف نفس املسار
السنة األوىل أكد بأن الكثري من املواقف متوافرة
ولكن على بعد كبري ،كما أن الكثري من السيارات
القريبة من املباين الرئيسية ال تبارح مكانها من
الصباح وحتى فرتة ما بعد الظهرية مع أن املفروض
برأيه -أن يقف الشخص الذي يطول دوامه بعيدًاعن املباين كي يتسنى للطالب الذين يقدمون حلضور
حماضرة أو اثنتني احلضور واالنصراف باكرًا.

الجامعة
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حقيقة دوران األرض حول الشمس
ملهم هندي
انتشر يف اآلونة األخرية
يف وسائل التواصل مقطع
فيديو ينكر فيه دوران األرض
حول الشمس مستعني مبحاكاة
حلركة الكواكب حول الشمس
يف نفس وقت حترك الشمس
مقتطف من فيلم وثائقي أجنبي
وربط هذه احلركة ببعض آيات
القرآن الكرمي .
واحلقيقة يف دوران األرض
حول الشمس هي حقيقة نسبية
فالشخص الذي يعيش داخل
اجملموعة الشمسية يدرك أن
دوران الكواكب حول الشمس
حقيقة تثبتها األرصاد  ,ولكن
عندما يكون هذا الشخص خارج
اجملموعة الشمسية ويشاهد
اجملموعة ككل فسيالحظ أن
حركة الكواكب حول الشمس
حركة متوجية وهذه احلركة
معروفة لدى علماء الفلك منذ األرض يف مدارها حول الشمس للتبسيط عندما يتحرك باص  ,ولكن من يرى األطفال وهو
زمن وليست باكتشاف جديد مما ينتج ملن يشاهد األرض وبه أطفال يدورون حول مقعد خارج الباص سريى أن األطفال
ومتاثلها حركة القمر حول والقمر من مكان بعيد أن للقمر مثلًا فجميع ركاب هذا الباص يدورن بحركة متوجية كما
يدرك أن دوران األطفال حول أظهرها املقطع للكواكب  .ولعل
األرض  ,فحني القمر يدور حول حركة متوجية .
األرض خالل الشهر تتحرك
وميثلها علماء الفلك املقعد حقيقة ال جدال فيها رسم مسارات الكواكب جعل

ابتكار «نظام احلضور يف الفصول
الدراسية باستخدام تقنية البصمة»

متكنت ثالث عضوات هيئة التدريس بكلية
احلاسبات وتقنية املعلومات بفرع اجلامعة
برابغ من تأليف كتاب باللغة اإلجنليزية حتت
عنوان« :نظام احلضور يف الفصول الدراسية
باستخدام تقنية البصمة ،الصادر عن دار LAP
) (Lambert Academic Publising
املتخصصة يف النشر األكادميي.
وأشار الكتاب إىل أنه يف السنوات األخرية
أصبح استخدام األنرتنت وتطبيقاته يف أمكان
العمل واتسعت دائرته بشكل هائل يف القطاع

التعليمي ،وأصبحت هناك حاجة اجعل
التعليم وإدارة العملية التعليمية برمتها سهلة
وفعالة ،ونظام التحضري يف الفصول الدراسية
صمم لتسهيل عملية تسجيل حضور الطالب
واحملاضرين يف كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
بجامعة امللك عبد العزيز باستخدام تقنية
البصم للتحقق من الطالبي واحملاضرين بحيث
يجعل عملية التحضري تتميز باملصداقية التامة.
وتعترب هذه التقنية أرخص وأسهل مقارنة
بالتكنولوجيات احليوية األخرى

لذلك هي حقيقة نسبية حسب
موقع الراصد لهذه احلركة ,
وذلك ألن اجملموعة الشمسية
ككل تتحرك يف مدار حول
مركز اجملرة  .ولألسف أستخدم
الكاتب تفسري خاطئ آليات
القرآن  ,فقد أستدل بآية َ
أ{ َل ْم
َن ْج َعل ا ْل َأ ْرض ِك َفا ًتا} وذكر أن
ِك َفاتا تعني أسرع وتقلب الطائر
يف حركته و هذا غري صحيح ال
يف سياق اآلية وال لغويا  ,حيث
يقول القرطبي يف تفسري اآلية
{أمل جنعل األرض كفاتا}
أي ضامة تضم األحياء على
ظهورها واألموات يف بطنها.
وهذا يدل على وجوب مواراة
امليت ودفنه ،ودفن شعره وسائر
ما يزيله عنه ..أنتهى
و َيرد معناها يف معجم
الصحاح ال ِك َف ُ
ات :املوضع الذي
يكفتُ فيه شيء أي يضم كما
يف احلديث {اك ِفتُوا صبيانكم
ً
خطفة}
بالليل فإن للشيطان
قدرة للمشاهد بتخيل احلركة
ومنه قوله تعاىل { مل جنعل
التموجية للكواكب ولكن لو
األرض كِفاتا }
كان املقطع دون هذه املسارات
لالحظنا أن الكواكب تدور
* قسم الفلك
حول الشمس بشكل اعتيادي.
كلية العلوم

فتح باب الرتشيح جلائزة مدير اجلامعة لإلبداع
تعلن وكالة اجلامعة لألعمال واإلبداع
املعريف عن فتح باب الرتشيح جلائزة
مدير اجلامعة لإلبداع وذلك إعتبارًا من
1435/3/5هـ وملدة شهر من تاريخه يف
اجملاالت التالية -:
• اإلبداع الطبي اجلراحي
• اإلبداع الطبي الباطني
• اإلبداع املعريف
• اإلبداع التقني
وذلك وفق املعايري واألحكام التالية -:
• أن تكون األعمال املقدمة أخذت حيزًا
يف التنفيذ وليست جمرد فكرة .
• أن يتوفر يف العمل املراد املشاركة به
جوانب إبداعية ذات إضافة مميزة تسهم يف
بناء جمتمع املعرفة بجامعة امللك عبد العزيز
.
• ميكن أن يكون العمل مقدمًا من
األشخاص أو من إحدى قطاعات اجلامعة .
• تشمل اجلائزة جميع قطاعات اجلامعة
ومنسوبيها من أعضاء وعضوات هيئة تدريس
وطالب وطالبات (انتظام-إنتساب) وإداريني
وإداريات وفنيني وفنيات .
• أن يكون العمل من إبداع املشارك أو
اجلهة .
• ميكن أن يتقاسم اجلائزة يف كل فرع أكرث
من فائز إذا رأت جلنة التحكيم ذلك .
• أال يكون العمل من املشروعات التي مت
تنفيذها باجلامعة وفق خطة مقررة مسبقًا .
• أال يكون العمل قد حصل على جوائز
سابقة أو سبق املشاركة به يف فعاليات أخرى .
ويف ذات السياق صرح سعادة وكيل

اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف الدكتور /
أحمد بن حامد نقادي بأن جائزة معايل مدير
اجلامعة لإلبداع مت إستحداثها يف العام املاضي
لكنها ستظهر يف هذا العام مبظهر أكرث تطورًا يف
ظل توجيهات معايل مدير اجلامعة بأن يكون
اإلبداع هو سمة جامعتنا احلبيبة يف األعوام
القادمة وأن يكون توجهنا يحمل شعار « نحو
جامعة مبدعة « بعد أن وصلت اجلامعة وهلل
احلمد بفضل ما توافر لها من إمكانات ودعم
ورعاية إىل مراكز عاملية مرموقة يف التعليم
والبحث العلمي .
وأضاف سعادته بأن األعمال الفائزة
لهذا العام ستحصل على جوائز مالية جمزية
بعد أن تفضل سعادة األستاذ  /عبد العزيز
سراج كعكي مشكورًا برعاية هذه اجلائزة ,
كما أن عملية إستقبال وفرز وحتكيم اجلائزة
ستتم وفق األسس واملعايري العاملية وذلك عن
طريق حمكمني حمليني ودوليني مبتابعة أمانة
اجلائزة وجلانها اخملتلفة .
وللحصول على مزيد من املعلومات عن
اجلائزة و مزاياها وكذلك آلية تقدمي طلبات
الرتشيح يرجى زيارة صفحة اجلائزة على
املوقع اخلاص بوكالة اجلامعة لألعمال
واإلبداع املعريف
http://vpbkc@kau.edu.sa
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االستشاري األغا :شرب احلليب وممارسة الرياضة يقلالن من خطر اإلصابة

املشروبات الغازية وقلة احلركة يسببان مرض هشاشة العظام

حذر الدكتور عبد املعني بن عيد االغا
استشاري طب األطفال والغدد الصماء والسكري
بكلية الطب من شرب املشروبات الغازية حيث ثبت
علميًا أن مادة الكافيني املوجودة يف هذه املشروبات
تعيق امتصاص الفوسفات الضروري لبناء العظم
كما حذر األغا من قلة احلركة وقلة التمارين
الرياضية وكذلك قلة أو عدم تناول احلليب
بالكميات املطلوبة خالل فرتة بناء العظم مبيننا
ان احلليب غني باملواد الربوتينية وكذلك بعناصر
الكالسيوم والفوسفات والتي قد تتسبب قلتها يف
إصابة الشخص مبرض هشاشة العظام.
وأوضح استشاري امراض األطفال الدكتور
عبد املعني ان تناول املواد الربوتينية وكذلك
شرب احلليب الغني مبادة الكالسيوم والتعرض
للشمس من أهم العوامل األساسية لبناء وتقوية
العظام  ،فقد ثبت علميًا أن النسيج العظمي يكون
يف أقصى حاالت البناء منذ الطفولة وحتى بلوغ
املرء سن الثالثني  ،فإذا بلغ املرء سن الثالثني فإنه
يصل إىل احلد الذي تكون عنده العظام أكرث قوة
وصالبة .وبعد سن األربعني تبدأ صالبة العظم يف
االنخفاض تدريجيًا على مدى سنوات عديدة حتى
تصبح العظام أكرث رقة وهشاشة وذلك مع زيادة
عمر اإلنسان.
وأبان الدكتور عبد املعني أن النسيج العظمي
يتكون من مادة بروتينية تسمى (الكوالجني) وهي
مادة حتفظ للعظم هيئته وتدمي مرونته وكذلك
يحتوي على الكالسيوم والفوسفات الذي يكسبان
العظم القوة والصالبة على مدى حياة الفرد
مير العظم بعملية تسمى (إعادة التشكيل) حيث
تتحلل العظام القدمية وتستبدل بعظام أخرى
جديدة وقوية .
				
�أ�سباب الأ�صابة باملر�ض
ولفت الدكتور الدكتور عبد املعني إىل إن هناك
عدة عوامل تتسبب يف اإلصابة مبرض هشاشة
العظام لدى األطفال منها العوامل الوراثية  :حيث
أثبت علميا أن بعض األمراض الوراثية مثل مرض
أستيوجنسيس امبريفكتا ( Osteogenisis
 ) Imperfectaيصيب العظام بالوهن منذ تكوين
العظام داخل الرحم ويستمر هذا املرض بعد
الوالدة  .ويف احلاالت احلادة قد يؤدي إىل وفاة
الطفل يف السنوات األوىل من عمره بسبب كسور
حادة يف اجلمجمة  .هذا املرض ينشأ بسبب نقص
وراثي يف مادة الكوالجني املسئولة عن قوة العظم
وحمايته من الكسور .وكذلك قلة أو عدم تناول
احلليب بالكميات املطلوبة خالل فرتة بناء العظم
 ،فاحلليب غني باملواد الربوتينية وكذلك بعناصر
الكالسيوم والفوسفات  .ومن االسباب ايضا قلة
أو عدم التعرض ألشعة الشمس الضرورية لتكوين
فيتامني (د) داخل جسم اإلنسان  .كم ان قلة
احلركة وقلة ممارسة الرياضة من العوامل
التي تساعد على هشاشة العظام  .إضافة إىل
نقص الوزن احلاد أو ضعف البنية  ،فكلما كان
الشخص نحيفًا إىل حد غري عادي يكون العظم
أكرث عرضة لإلصابة بوهن العظام  .كم أن
العالج الطويل مبركبات الكورتيزون أحد عوامل
واملسببات ملرض هشاشة العضام فهناك أمراض
كثرية يف عصرنا كثرية يف عصرنا احلاضر حتتاج
إىل العالج الطويل األمد مبركبات الكورتيزون
مثل (أزمات الربو الشعبي احلاد املتكررة ،التهاب
املفاصل الروماتيزمية ،الذئبة احلمراء ،مرض
الزالل البويل ( ) Nephrotic Syndrome
 ،التهابات األمعاء (Inflammatory Bowel

يوميًا ( 500ملل من احلليب).
 .2جتنب شرب املشروبات
الغازية فلقد ثبت علميًا أن
مادة الكافيني املوجودة يف
املشروبات الغازية مثل (
البيبسي والكوكاكوال) تعيق
امتصاص الفوسفات الضروري
لبناء العظم .
التعرض ألشعة
.3
الشمس الغري حارقة يوميًا ملدة
 20 – 15دقيقة ،يجب التنبيه
على عدم التعرض ألشعة
الشمس يف فرتات الظهرية
وعندما تكون الشمس عمودية
وذلك تالفيًا حلدوث ضربات

 ، )Diseaseوكذلك أمراض
املناعة الذاتية وهذه
األمراض من أكرب العوامل
التي تؤدي إىل هشاشة العظام
عند األطفال واملراهقني .
وكذلك أدوية الصرع بأنواعها
اخملتلفة لفرتات طويلة.
وكذلك بعض أمراض
الغدد الصماء مثل النشاط
الزائد للغدة الدرقية،
النشاط الزائد للغدة اجلار
درقية ،النشاط الزائد
للغدة الكظرية ومتالزمة
د .عبد املعني بن عيد االغا
(Cushing’s
كوشنج
. )Syndromeو أمراض
الشمس.
الكبد.
سواء كانت مشيًا أو
 .4الرياضة اليومية
كما ان أمراض الدم الوراثية مثل األنيميا
ً
املنجلية وأنيميا البحر األبيض املتوسط .من جريًا أو سباحة.
 .5تناول الكالسيوم وكذلك جرعة وقائية
أالسباب املسببة ملرض هشاشة العظام وأيضا
هناك أسباب غري معروفة تصيب عظام األطفال من فيتامني (د) مبعدل  400وحدة دولية يوميًا
واملراهقني بالهشاشة مثل مرض (  Idiopathicوذلك إذا تعذر شرب احلليب أو التعرض للشمس
 ،ويجب التنبيه على أن األغذية التالية تعترب
. ) Juvenile Osteoporosis
مصدرًا جيدًا لفيتامني (د) مثل الكبد  ،زيت السمك
 ،احلليب ومشتقاته املعززة بفيتامني (د) .
طرق الوقاية
وعن عالج هشاشة العظام بعقار
وبني الدكتور عبد املعني عن طرق الوقاية
البيسفوسفونات بني الدكتور عبداملعني ان عقار
من مرض وهن العظام عند األطفال وقال إن
البيسفوسفونات (  ) Bisphosphonate؟
أسس الوقاية من مرض هشاشة العظم عند
جمموعة من األدوية التي تشابه يف تركيبها
األطفال تتمثل يف طرق بناء عظام قوية وسليمة
الكيميائي مادة البريوفوسفات (والتي تعترب من
وحمايتها من التلف وفقدان صالبتها خالل فرتة
املكونات الطبيعية لعظم اإلنسان) هذه اجملموعة
بناء العظم القصوى والتي تبدأ منذ الوالدة وحتى
بدأ استخدامها يف الطب ألكرث من عشرين عامًا
سن الثالثني تقريبًا  .ميكن ألي طفل أو مراهق أن
لألشخاص البالغني املصابني بهشاشة العظم وكانت
يتخذ التدابري الالزمة لبناء عظامه بقدر عال
نتائجها ناجحة.
وذلك عن طريق مايلي :
أما استخدام هذه اجملموعة يف األطفال فبدأ
 .1التغذية الصحية املتوازنة والرتكيز على
يف السنوات األخرية املاضية وأكدت النتائج
املواد الربوتينية وشرب احلليب مبقدار كوبني
األولية بنجاح النتائج املبدئية لهذا الدواء يف

األطفال املصابني بهشاشة العظم ألسباب أخرى
غري وراثية بأن هذا الدواء بعد فضل اهلل له
النتائج التالية:
 .1احلد من عدد مرات تكسر العظم.
 .2زيادة الكثافة العظمية.
 .3تخفيف حدة آالم العظام.
 .4املساعدة على احلركة الناجتة عن تقوية
العظم بهذا الدواء.
البيسفوسفونات هي جمموعة من األدوية
الغري هرمونية املتوفرة يف الوقت احلاضر لعالج
وهن العظام سواء بسبب عوامل وراثية أو غري
وراثية حيث تعمل هذه اجملموعة على وقف
نشاط خاليا ناقضات العظم املسئولة عن حتلل
مادة العظم  ،ولذلك تعمل هذه األدوية من خالل
منع املزيد من فقدان املادة العظمية لدى املرضى ،
وهذا النوع من العالج هو أحد األهداف اجلوهرية
يف عالج املرضى املصابني بوهن العظام  .ويوجد
عدة أنواع من هذا العقار منها يتناول عن طريق
الفم للبالغني ومنها عن طريق الوريد لصغار
السن واألطفال  .ولقد ظهر يف السنوات القليلة
املاضية نوع جديد من البيسفوسفونات يسمى عقار
(وميتا) وهو من أحدث وأقوى املركبات من هذه
اجملموعة والتي من شأنها املساعدة على إعادة بناء
أو تعويض العظم املفقود  ،والوقاية من الكسور ،
وزيادة كثافة العظم .
هناك أدوية كثرية يف جمموعة البسفوسفونات
 ،فمنها من يؤخذ عن طريق الفم وأدوية أخرى
تؤخذ عن طريق الوريد .
يف معظم الدراسات العاملية استخدم العالج
الوريدي بدلًا من العالج عن طريق الفم يف األطفال
حيث أنه توجد أعراض جانبية للدواء إذا أخذ
عن طريق الفم مثل زيادة احلموضة وارجتاع جزء
من حمض املعدة إىل املريء ومن ثم إصابة املريء
بالتقرحات .
�أمثلة لله�شا�شة الوراثية :
مر�ض �أو�ستيوجيني�سي�س �إمبريفيكتا
( : ) Osteogenisis Imperfecta
مرض أوستيوجينيسيس إمبريفيكتا يعترب
من األمراض الوراثية الناجتة عن نقص بروتني
يسمى (كوالجني  )1الضروري لبناء األنسجة
الرابطة للعظام  ،األسنان وكذلك النسيج
اخلارجي لبياض العني  .من خصائص هذا املرض
وجود هشاشة للعظم منذ الوالدة والذي ينتج عنها
كرثة تكسر العظم بسهولة  .ويف األنواع احلادة من
هذا املرض قد يحدث تكسر العظم للجنني داخل
الرحم خالل فرتة احلمل من غري تعرض األم
لإلصابة خالل فرتة احلمل ويف األنواع الغري حادة
تظهر التكسرات بعد السنة األوىل من عمر الطفل
املصاب وأحيانًا تظهر أعراض هذا املرض عند سن
البلوغ وذلك حسب نوع وحدة املرض  .هذا املرض
يعترب من أكرث متالزمات تخلخل العظام شيوعًا
عند األطفال وهو من األمراض الوراثية وهناك
إىل اآلن ( )6أنواع على األقل والتي تتفاوت يف
الشدة واخلصائص من نوع آلخر حسب نوع اجلنني
املوروث  .هذا املرض قد يرثه الطفل املصاب من
أحد أو كال والديه سواء كان عن طريق صفات
سائدة أو صفات متنحية مبعنى أن هذا املرض
قد يصيب األطفال دون إصابة أحد أفراد هذه
العائلة بنفس املرض أو يكون بسبب طفرة جينية
واحتمال تكرار حدوث هذا املرض يكون بنسبة
 %50 – 25عند كل حمل وهذه النسبة تعتمد على
نوع العيب الوراثي احملمول .

الجامعة
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م ـت ـم ـيــزة !

هكذا حتلم دائمًا !!  ...تطلق ألفكارها العنان  ،وتنسج يف خيالها
صورة جميلة لشخصية واعدة متميزة  ،مبتكرة  ،خلَّاقة ! فاملتميزون
د  .هناء عبد اهلل أبوداود
هم الذين يفتحون آفاقًا وطرقًا جديدة يف احلياة ..
شيء؟
يف
متميزة
أنا
وأنت قارئة سطوري  ..هل فكرت يوما؟!!  ..هل
دعى أمته إىل التميز َ ..ع ْن َأ َن ِس ْب ِن َمال ٍِك رضي اهلل عنه َأنَّ ّ َر ُس َ
ول اللَّهِ
متميزة
أكون
أن
على
ولنتعرف أولًا على مفهوم التميز ـ وملاذا أحرص
صلى اهلل عليه وسلم َق َال َ « :أ ْر َح ُم ُأ َّمتِي ِب ُأ َّمتِي َأ ُبو َبك ٍْرَ ،و َأ َشدُّ هُ ْم فِي
؟
ِين اللَّهِ ُع َم ُرَ ،و َأ ْصدَ ُق ُه ْم َح َي ًاء ُع ْث َمانُ َ ،و َأ ْق َضاهُ ْم َعل ُِّي ْبنُ َأ ِبي َطال ٍِب ،
د ِ
على
يتعرف
بأن
وذلك
،
إمكاناته
ويستغل
مواهبه
يستثمر
من
املتميز
َ
َ
اب اللَّهِ ُأ َب ُّي ْبنُ َك ْع ٍبَ ،وأ ْع َل ُم ُه ْم ِبال َْح َلالِ َوال َْح َرا ِم ُم َعا ُذ ْبنُ
َوأ ْق َر ُؤهُ ْم ِل ِك َت ِ
ذاته بصورة موضوعية  ،فيبحث عن جوانب القوة لديه  ،سواء كانت َج َبلٍ َ ،و َأ ْف َر ُض ُه ْم َز ْيدُ ْبنُ َثا ِب ٍتَ ،أ َلا َوإِنَّ ِلك ُِّل ُأ َّم ٍة َأمِي ًناَ ،و َأ ِم ُ
ني هَ ذِ ِه ا ْل ُأ َّمةِ
قدرات عقلية أو معرفية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية أو لغوية أو َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة ْبنُ ال َْج َّر ِاح » حديث صحيح  .وكأنَّا برسول اهلل صلى اهلل عليه
غري ذلك من القدرات واملهارات ،ثم يعمل على استثمارها واالرتقاء بها وسلم يحفز بأبناء أمته إىل ضرورة التميز يف تخصصاتهم وإبداعاتهم ؛
حتى يصل بها إىل أقصى درجات التميز ،فتصبح هذه اجلوانب مصد ًرا حتى أنه دعا إىل التميز يف التجمل والنظافة فقال عليه الصالة والسالم
لشعوره بالثقة يف نفسه  ،والتميز أداء العمل بإتقان وإحسان حتى يبدو
اسك ُْم َحتَّى
ِ « :إ َّنك ُْم َقا ِد ُمونَ َع َلى ِإخْ َوا ِنك ُْم َف َأ ْصل ُِحوا ِر َحا َلك ُْم َ .و َأ ْصل ُِحوا ِل َب َ
أفضل من غريه ؛ وهذا يتطلب تعلم املهارات املطلوبة لإلبداع ..
َّاس َ ،فإِنَّ اللَّهَ ال يُحِ ُّب ا ْلف ُْح َش َوال ال َّت َف ُّح َش
َتكُونُوا َك َأ َّنك ُْم َشا َم ٌة فِي الن ِ
واإلبداع والتميز مطلب شرعي وحاجة ضرورية َّ
ُ
والشامة  :اخلال يف اجلسد معروفة أرا َد ُ :كونوا يف
حث عليها ديننا »  .حديث حسن .
احلنيف ِ ... :ل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َسنُ َع َم ًلا  [ .سورة امللك  . ] 2 :وقال
الش ُ
أح َسن ِز ّي وهيئة حتى َتظ َه ُروا للناس وينظروا إليكم كما تَظْ َه ُر َّ
امة
ْ
َ
َ
تعاىل  « :إِنّ اللَّهَ َت َعاىل يُحِ ّب ِإ َذا َعم َِل أ َحدُ ُك ْم َع َملًا أنْ ُي ْت ِقنَهُ »  .حديث و ُين َْظ ُر إليها دون باقي اجلسد  ..فاملعنى أن يكونوا كالنجم يهتدى بهم يف
حسن  .فإحسان العمل وإتقانه من التميز ؛ وهو سبيل التقدم واحلضارة ظلمات اجلهل ..
واالزدهار  ..ناهيك عن ذلك شعور املتميز نفسه بالسعادة الغامرة لتحقيق
وكل منَّا له أدواره اخملتلفة يف احلياة فاملرأة قد تكون زوجة ،
ذاته  ،وتقدمي إجناز يدوم حتى بعد احلياة ! ولنضع نصب أعيننا مقولة وتكون ابنة  ،وتكون زوجة ابن  ،وتكون أم وتكون معلمة  ،وتكون جارة ،
اإلمام الرافعي  :إن مل تزد شيئًا على الدنيا كنت زائدًا عليها ! ويكفينا وتكون قريبة  ،وتكون وتكون  ..وكل دور يحتم عليها واجبات وحقوقًا
فخرًا أن إمام املتميزين هو نب ُّينا احلبيب صلوات اهلل وسالمه عليه وقد

أيضًا  ،والتميز هو التوازن بني جميع هذه األدوار  ..إن املبدعني على
م ِّر التاريخ مل يولدوا مبدعني ؛ وإمنا أناس عاديون قرروا أن يصبحوا
سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني كأنشتاين وأديسون
مبدعني
ً
وغريهم فأصبحوا كما يريدون بالتصميم واإلرادة والتدريب املستمر
فهذه من سنن اهلل يف الكون  ،لكن بالتأكيد من أراد التوفيق والسداد
استعان قبل ذلك كله بخالقه أولًا  ..فاحلذر احلذر من عوائق االبداع
وموانع التميز ومنها  ..عدم الثقة بالنفس  ،والشعور بالنقص واخلوف
من الفشل  ،اخلجل من التعليقات السلبية واآلراء اإليجابية  ،الرضا
بالواقع السلبي وعدم حماولة تطويره  ،االعتماد على اآلخرين
واالكتفاء بالتبعية  ،التشاؤم الفتور  ،اإلحباط  ،التثبيط  ،عدم وضوح
األهداف التي ميكن حتقيقها وقياسها  ..وملنع هذه العوائق فليسأل كل
منا نفسه ..
 ملاذا أعيش وما دوري يف احلياة ؟ هل أنا سعيدة ؟ ماذا أريد أن أكون ؟ ماذا أريد أن أجنز وأن أحقق يف حياتي ؟ولكي تضيء طريق متيزك تذكر دائمًا  :إذا أردت النجاح فابدأ
التفكري يف نفسك على أنك ناجح  ،وأن تؤمن أن مبقدورك حتقيق
النجاح .وألن التميز له جوانب كثرية  ..التميز يف ذاتك  ،والتميز
يف عالقتك بر ِّبك  ،ويف عالقتك باآلخرين  ،والتميز يف أخالقك  ،ويف
علمك  ،ويف عملك .

* كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

صناعة املعلومات
د .سوسن طه ضليمي
يف أوخر القرن العشرين تردد مصلح صناعة املعلومات يف العامل وبشكل أخص يف دول العامل املتقدم
والذي عمد اىل استخدامها خاصة يف احلروب ويف العمليات اجلراحية ومعاجلة األمراض املستعصية
وذلك عن طريق استثمار عامل القوة التي هي نتاج صناعة املعلومات .وقد ظهر ذلك واضحا عندما اهتمت
الواليات املتحدة يف عام  1968م بإنشاء جمعية صناعة املعلومات ما له أكرب األثر يف تطوير البحوث
العلمية حسب العوامل املؤثرة يف سوق املعلومات .وقد كان من أهم التطبيقات التي أدت اىل ذلك الطريق
هي :نظم وقواعد املعلومات ،واملعاجلة اإللكرتونية للمعلومات ،وانتاج الربامج ،والنشر اإللكرتوين ،
وتطوير نظم االتصال والشبكات ،وامتتة العمليات املكتبية ،وانتشار استخدام شبكة اإلنرتنت  ،واخريا
ظهور املكتبات الرقمية وشبكات التواصل االجتماعي  ،ولكن جميع تلك التطبيقات كانت حتتاج اىل تبنيها
اإلحتكام اىل عدد من املفاهيم مثل :اقتصاديات املعلومات ،سياسة املعلومات ،التخطيط االسرتاتيجي
للمعلومات ،وحيث ان تلك املفاهيم سوف جتد صدى بكل تأكيد يف جمتمع املعلومات الذي يتحول
تدريجيا عن طريق استخدام املعلومات واملشاركه يف صنعها اىل جمتمع املعرفة .كما أنها ستجد صدى
عند متخذي القرار يف الدولة عند وضع أساسيات «صناعة املعلومات» كأحد املدخالت املهمة ان مل تكن
األهم على االطالق كمورد اقتصادي يساهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية فيها ويحقق رفاهيتها.
وباختصار فإن صناعة املعلومات تشتمل على عدد من العمليات مثل :جتهيزها عن طريق جمعها وإنتاجها
ومعاجلتها وتوزيعها ونشرها واستخدامها حسب إحتياجات املستخدمني لها ضمن مفاهيم نظم املعلومات
وإدارة املعلومات و تقنية املعلومات يف املؤسسات احلكومية واخلاصة يف الدولة  ،وقد مت اطالق العديد
من املسميات على صناعة املعلومات مثل :صناعة احملتوى املعلوماتي ،وصناعة ايصال املعلومات ،وصناعة
معاجلة املعلومات .إن مؤشرات جمتمع املعلومات (مؤشرات قياس جمتمع املعلومات  ،هند علوي)2006 ،
تتغري وفق أربع مراحل متداخلة هي :اجلاهزية وكثافة االستخدام وأثر استخدام هذه التقنية وأخريًا
حمصلة هذه التقنية فيما يتعلق بالتنمية .وبالنظر اىل تلك املؤشرات والتي ال بد أن تدعم بالقياسات
البحثية مستقبال جملتمع يهتم باملعلومات ميكن االستشفاف بأن جمتمعاتنا ال زالت متأخرة يف هذا اجملال
رغم اهتمام خطط التنمية بهذا املوضوع ودون اغفال جلهود مكتبة امللك فهد الوطنية ومدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية ،ومراكز االبحاث االخرى يف اململكة  ،وكذلك اهتمامات االقسام العلمية ألقسام
«علم املعلومات» بجامعة امللك عبد العزيز وما مياثله باجلامعات األخرى يف اململكة بتطوير خططها
وبراجمها العلمية وقيام الباحثني والباحثات فيها بتقدمي العديد من الدراسات والتي قدمت يف مؤمترات
جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية و جمعية االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات منذ عام  2006م
وحتى اآلن .إال أنه ميكن القول أن تلك املؤشرات ال زالت منخفضة رغم وجود التجهيزات واالعتمادات
املالية واملتخصصني يف ذلك اجملال .وهنا كان من الضروري االجابة على عدة اسئلة وهي كالتايل :هل
اجلامعات السعودية تنظر اىل علم املعلومات كما تنظر اىل علوم اخرى كالطب والهندسة يف أهميتها
واثرها على اجملتمع؟ هل استطاعت االقسام العلمية ان تؤثر يف اخلمسة سنوات الفائتة يف صناعة
املعلومات يف اجملتمع السعودي واإلرتفاع بتلك املؤشرات بشكل إيجابي؟ ما مدى جتاوب ديوان اخلدمة
املدنية ومراكز التوظيف لتغيري املسميات الوظيفية حسب االجتاهات احلديثة يف التخصص والتي هي
أساس إلدارة املوارد البشرية يف جمال صناعة املعلومات؟ ما مدى التغري يف نظرة اجملتمع ملهنة املعلومات
وكيفية تقبله لها؟ وعند االجابة على تلك االسئلة ميكن فقط ان نعرف هل خطونا اخلطوة األوىل نحو
جمتمع املعلومات أم أننا فقط استطعنا أن نعيش يف العصر الببليوجرايف.

*استاذ مشارك بقسم علم املعلومات

مهنة التمريض  ..عمل إنساين وإبراز
لدور املرأة الفعال يف اجملتمع
التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حدث يف
اجملال الصحي امتد ليصل إىل دور املمرضة  ،فبعد
أن كان دورها يقتصر على الرعاية اجلسمانية
للمريض وتنفيذ إرشادات ومتطلبات الطبيب
أصبح دورها يشمل الرعاية الشاملة للفرد من
خالل الصحة واملرض حيث تشمل هذه الرعاية
النواحي اجلسمانية والنفسية واالجتماعية
والروحية ,بتعليم املريض وأسرته ومدهم
باإلرشادات الالزمة للوقاية من األمراض,
واالشرتاك يف وضع اخلطة الشاملة واملتكاملة
و األبحاث العلمية اخلاصة بالرعاية الصحية
 ,وكذلك تنسيق اخلدمات الصحية مع هيئة
التمريض .إن الهدف من وراء التحاقي بكلية
التمريض هو إثبات وجودي أولًا ،وألصبح فردا
فعالًا يف اجملتمع ،فهو عمل إنساين للمجتمع و
اإلفراد ميكن من خالله مالمسة حياة املرضى و
مساعدتهم .ويف جمال التمريض والطب بصفة
عامة فإن أهم املتطلبات التي يجب أن تتوافر
يف جميع العاملني يف قطاع التمريض الصرب و

روان إحسان
املعرفة العلمية و حتديث هذه املعرفة باستمرار
و استيعاب كافة احتياجات املريض مهما كانت
صغرية ،فلم يعد اليوم من مشكالت أو صعوبات
ألن اجملتمع أصبح متقبل لعمل املرأة يف جمال
التمريض وألن املرأة أصبح لها دور فعال وأساسي
يف جميع اجملاالت السيما اجملال الصحي .فالتعامل
مع جميع احلاالت بشكل عام يكون له تأثري
إيجابي من املمرضة على املريض بإحياء روح
األمل يف تكملة أو إنهاء عالجه وخاصة إذا كان
العالج طويل األمد  ،والبد من نشر التوعية
الثقافية وإعطاء اإلرشادات وجلسات صحية
تعليمية للممرضات لتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم.
ونأمل أن من اجلميع املساهمة يف تطوير مهنة
التمريض يف اململكة العربية السعودية ،وتغيري
نظرة اجملتمع لهذه املهنة اإلنسانية ،حتى يقوم كل
فرد بواجبه ويرتقي بوطنه نحو مزيد من التقدم
واالزدهار.

* كلية التمريض

فرحة التخرج وشبح الوظيفة
متر األيام و يقرتب حلم التخرج من االرتسام يف
فضاء احلقيقة ,حلم وثيقة التخرج التي تتزين بثمرة
أربع سنوات مضت لتحقيق هذا املعدل وجملرد التفكري يف
اقرتاب واقعية هذا احللم يجتاحني شعور بالسعادة .و
لكن البد و أن يظهر يل شبح الوظيفة و تساؤالته  -وكأنه
يحاول إعاقة فرحة حلمي  -تساؤالت هل سيظفر هذا
التخرج بوظيفة ؟؟و هل سأجد وظيفة أعيش فيها أحالمي
واقعًا تساؤالت كثرية و تكرث كلما حتدث إيل شخص عن

جواهر املطيري
معاناته يف البحث عن وظيفة و كيف طال بحثه يف ظل قلة
الفرص الوظيفية و ارتفاع نسبة البطالة و خصوصًا يف
اجلانب النسائي .و أخشى أن يطول بحثي ولكن اسأل اهلل
أن ال يطول بحثي وبحث كل خريج يف إيجاد واقع أحالمنا
وحالوة ثمرة جمهودنا .

* كلية االتصال واإلعالم

رأي

الجامعة
أخبار

15

األحد  2ربيع اآلخر 1435هـ املوافق  2فبراير 2014م العدد 1046

مصداقية اإلعالم وآداب احلوار
واجه اإلعالم الغربي والعربي العديد من التحديات كان
من أبرزها التغطية اإلعالمية الدولية حلرب الواليات املتحدة
على العراق وهو ما وضع املصداقية اإلعالمية أمام حتد كبري،
ودفع بيرت بريتشارد رئيس هيئة فريدم فورم إىل التعليق بأن
مصداقية وسائل اإلعالم تتعرض لضغوط املال ،فضال عن
أن القائمني على وسائل االعالم يهتمون بجذب االنتباه على
حساب التدقيق اإلعالمي.
فاملصداقية يف لغة االعالم تعني التوازن يف مقابل التحيز،
التعددية يف مقابل األحادية ،الثقة يف مقابل التشكيك ،أما
احلرية املطلقة التي ميارسها بعض االعالميني دون وضع
سقف من املسؤولية جعل البعض يستغل هذه احلرية أسوء
استغالل ويخلط بني دور الصحافة يف كشف احلقائق واملفاسد
وحق اجلمهور يف املعرفة وبني االلتزام بالنزاهة واحليادية
واملصداقية.
وتزداد القضية خطورة مع ازدياد التنافس بني القنوات
الفضائية العربية والدولية وانتشار الربامج احلوارية ،كما
تزداد تعقدًا مع تزايد ساعات االرسال اليومية وصعوبة
تغطية تلك الساعات بالربامج احمللية التي تعاين من الضآلة يف

أ د/أمال حسن الغزاوي
الكم والكيف مما يؤدي إىل االعتماد على املنتج األجنبي الوافد
سواء من املسلسالت أو برامج املنوعات أو اإلعالنات التجارية
وغريها باإلضافة إىل ظهور اإلعالم االلكرتوين واملدونات
والتعليقات على شاشات اإلنرتنت ،وبدال من أن يساهم كل ذلك
يف نشر ثقافة وآداب احلوار ظهر ما هو عكس ذلك ،إذ أصبح
هناك هبوط يف لغة احلوار وتدهور يف الذوق العام وحماولة
مستمرة لتشويه اآلخر طاملا ال يتوافق مع آرائنا متناسني متاما
اننا أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم خري من علمنا لغة احلوار
ونهانا عن اجلدال والتعنت وهو ما دعى البعض إىل السعي
لتسويق مفهوم الرتبية اإلعالمية بني القائمني باالتصال
من منطلق مفهوم املسؤولية االجتماعية والذي يسعى إىل
التزام اإلعالم الفضائي وااللكرتوين والعاملني فيه مبواثيق
وأخالقيات الشرف اإلعالمي ومبادئ الدقة والعدالة والتوازن
واملوضوعية يف قيامهم بواجباتهم املهنية جتاه اجملتمع بكافة
فئاته.

ويتم تفعيل تلك املبادئ يف الواقع اإلعالمي من خالل
جمموعة من القواعد التنظيمية املعلنة والضمنية وكيفية
تطبيقها من منظور اخلرباء واإلعالميني 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 والرغبة يف الرتقي و منظوره
ملفهوم األخالق ،و جمموعة عوامل خارجية مثل مواثيق الشرف
و التشريعات و اخلوف من العقاب و الضغوط املهنية و سياسات
املؤسسة و التنافسية ويعكس ذلك تعدد الرؤى النظرية وأيضًا
التطبيقية فيما يتعلق بطبيعة العوامل املؤثرة على مصداقية
اإلعالم وآداب احلوار.
وختاما البد من إيجاد آليات للتفاعل االيجابي لإلعالميني
مع تكنولوجيا ومعطيات العصر مبا ميكنهم من االلتزام
باحليادية واملوضوعية دون التطرف يف اآلراء واالجتاهات
وتنظيم برامج تدريبية مستمرة تدعم وعيهم مبهارات التفكري
الناقد وآداب ولغة احلوار وأخالقيات املمارسات اإلعالمية.

* كلية االتصال واإلعالم

إخصاب اليورانيوم حمط اهتمام العلماء

فن استثمار األخطاء

احلرجة على درجة اإلخصاب  ،فكلما زادت نسبة اإلخصاب صغرت
اليورانيوم هو أحد العناصر الثقيلة املشعة املتوافرة يف مناطق
الكتلة احلرجة  .املفاعالت احلرارية العاملة حاليا تعمل على نسبة
خمتلفة من العامل  ،حيث متلك أسرتاليا  % 24من خاماته تليها
إخصاب ترتاوح بني  %3إىل  %5بينما نسبة اإلخصاب يف القنبلة
كازاخستان مبخزون يقدر بـ ، %17ثم كندا  %9فالواليات املتحدة
النووية تقارب  .%90إن كتلة من اليورانيوم عايل اإلخصاب يف
 %7ثم ناميبيا فالربازيل ومتلك كل منهما  . %6ولكن اليورانيوم ال
حدود  5-4كيلوجراما ميكن أن تعمل تفاعال انشطاريا متسلسال .
أهمية له دون ما يسمى «إخصابا» ،أو «تخصيبا» (والكلمة باللغة
وتستخدم الكتل احلرجة الصغرية عالية اإلخصاب يف التفجريات
اإلجنليزية هي «إثراءا»  . )Enrichmentلليورانيوم ذرتان
النووية ليتسنى رفعها بطائرة أو قذفها بصاروخ  .وقد كانت أول
تختلفان يف الوزن  ،األوىل هي اليورانيوم  235-األقل وزنا واألخرى
قنبلة نووية بوزن  64كيلو جراما وبنسبة إخصاب  . %80وكما
كيلوجراما
اليورانيوم 238-األكرث وزنا  .ولو أخذت عينة وزنها
أ.د .سمير
أسلفنا ال ميكن لإلخصاب أن يتم بالطرق الكيميائية ألن العنصر هو
واحدا من خامة اليورانيوم الطبيعي لوجدت أنه يحوي  7جرامات عبد اجمليد
نفسه  .أما تقنيات اإلخصاب يف الوقت احلاضر فهي طريقة «الطرد
فقط من اليورانيوم 235-أي  % 0.7أو  7باأللف وزنا والباقي هو
الزيدي
الالمركزي» وطريقة «انتشار الغاز»  .وقد متيزت الطريقة األوىل
اليورانيوم ، 238-ويسمى كل منها «نظريا» لآلخر  ،ويف قواميس
على الثانية يف الوقت احلاضر بصغر احلجم وقلة التكلفة  .ويف كلتا
اللغة العربية فإن نظري الشيء مثله  ،حيث يتفاعل اليورانيوم
كيميائيا مع العناصر أو املركبات األخرى بنفس الطريقة بغض النظر عن الطريقتني يحول اليورانيوم إىل غاز ( . )UF6ففي الطرد الالمركزي يوضع
وزن ذرته  ،لذا ال ميكن فصل النظريين عن بعضهما بالطرق الكيميائية  .إن الغاز داخل حاوية تدور بسرعة تتجمع فيها جزيئات اليورانيوم الثقيل قرب
زيادة وزن اليورانيوم 235-عن  % 0.7يف مادة اليورانيوم هي «اإلخصاب» أو السطح الداخلي واخلفيف يبقى يف الوسط  ،وتتكرر العملية على عدة مراحل .
«اإلثراء»  ،ويسمى اليورانيوم الذي زادت فيه هذه النسبة عن اليورانيوم ومبدأ العملية أن األوزان الثقيلة عند الدوران تبتعد عن املركز أكرث من األقل
الطبيعي «خمصبا» واليورانيوم الذي خلى أو ّ
نضب منه اليورانيوم 235-وبقي وزنا  .فلو ربطت حجرا صغريا وآخر كبريا كل بخيط ووضعت طرفا اخليطني يف
اليورانيوم« 238-منضبا»  .وألجل عملية اإلخصاب أن تتم يجب أن يكون هناك يدك ووضعت األثنتان يف حركة دائرية لوجدت أن الكبري يشدك إىل اخلارج
طريقة لفصل النظريين عن بعضهما وزيادة األول بالنسبة للثاين  ،وهذه ال مبتعداعن املركز أكرث من الصغري  .أما يف طريقة انتشار الغاز فإن الغاز الذي
تتم بالطرق الكيميائية كما أوضحنا  .والسؤال الذي ُيطرح :ملاذا ُيراد القيام ذراته أخف وزنا ينتشر أسرع من األثقل وزنا  ،كالدخان اخلفيف الذي يتصاعد
باإلخصاب ؟ ولإلجابة على هذا السؤال ال بد من فهم أهمية اليورانيوم 235-يف اجلو مبتعدا ومنفصال عن الهواء الثقيل  ،والطريقة بدورها تتم على عدة
وفهم مايسمى «التفاعل املتسلسل» وكذلك «الكتلة احلرجة»  .إن اليورانيوم 235-مراحل  .وهناك طرق أخرى مازالت يف مراحل البحث .
إال أن صنع املواد االنشطارية ال يقتصر على اإلخصاب فقط .ذلك أنه ميكن
وليس اليورانيوم 238-هو األساس يف عملية اإلنشطار النووي املتسلسل يف
معظم املفاعالت النووية العاملة حاليا وكذلك يف االنفجارات النووية  .وهذا حتويل بعض املواد املتوفرة بالطبيعة إىل مادة انشطارية لو وضعت داخل مفاعل
التفاعل ال يستمر مع اليورانيوم الطبيعي ما مل تتم زيادة نسبة األول إىل الثاين نووي  .فيمكن مثال حتويل الثوريوم 232-املتوفر بالطبيعة إىل اليورانيوم233-
بعملية اإلخصاب  .لذلك ال يكون هناك مفاعال نوويا أو إنفجارا نوويا دون عايل اإلنشطارا أو إنتاج املادة اإلنشطارية البلوتونيوم 239-من اليورانيوم
عملية اإلخصاب  .ونسنثني من ذلك املفاعالت الكندية التي تعمل باليورانيوم املنضب  .وهذا سبب قوي ملراقبة الصناعة النووية من قبل الوكالة الدولية
الطبيعي مع املاء الثقيل  .أما التفاعل املتسلسل فهو أن متتص نواة الذرة جسيما للطاقة الذرية  .وتشرتط الوكالة خضوع الدول املوقعة على اتفاقية حظر
يسمى «النيوترون»  ،وما أن متتصه حتى تنشطر إىل قسمني أو أكرث حاملة انتشار األسلحة النووية لرقابتها بصورة مستمرة .
املفاعالت الكندية املسماة «كاندو» هي الوحيدة التي يحصل فيها التفاعل
معها طاقة كبرية ومنتجة يف نفس الوقت اثنان أو ثالثة نيوترونات أخرى
 ،وتدخل هذه النيوترونات املنتجة من االنشطار إىل نوى ذرات أخرى مسببة املتسلسل دون إخصاب  ،إال أنها تستخدم املاء الثقيل الذي يستخرج من البحار
إنشطارات أخرى ونيوترونات أخرى  ،وهذه بدورها تدخل نوى أخرى  ،وهكذا واحمليطات كمهديء لسرعة النيوترونات ليسهل امتصاصها يف اليورانيوم235-
يستمر التفاعل املتسلسل  .الطاقة املنتجة من كل انشطار هي التي يستفاد منها وبنفس الوقت عاكسا الجتاهها يف حالة انطالقها بعيدا عن النواة التي يحصل
يف املفاعالت النتاج الطاقة الكهربائية وهي السبب وراء الدمار الذي تسببه فيها االنشطار  .إال أن بعض الدول ومنها الواليات املتحدة صنفت هذه املفاعالت
االنفجارات النووية  .لهذا فإن الدول التي متلك تقنية اإلخصاب بإمكانها أن على أنها خطرة ألسباب ال يسهل شرحها يف هذا املقال  .بعض الدول استخدمت
تنتج سالحا نوويا  .إال أن التفاعل املتسلسل ال يتم إن كانت كتلة املادة أقل من هذه املفاعالت بشكل ملحوظ هي الهند والباكستان لكون وقودها اليحتاج إىل
«الكتلة احلرجة» التي هي «أصفر كتلة ضرورية الستمرار التفاعل املتسلسل» إخصاب وإن إنتاج املاء الثقيل أسهل بكثري من إخصاب اليورانيوم  .اجلهات
 .فإن كانت الكتلة صغرية خرجت النيوترونات من السطح دون أن تلتقي بنواة التي متتلك هذه املفاعالت تستطيع هي بدورها إنتاج مواد إنشطارية مثل
أخرى لتتفاعل معها وبالتايل ينقطع التفاعل املتسلسل  .ويعتمد مقدار الكتلة اليورانيوم 233-أو البلوتونيوم 239-من خامات متوفرة يف الطبيعة .

* كلية الهندسة

د /دعاء سالم
اخلطأ من الناس واقع نعيشه
 ..فيه ما هو فطرة يف اإلنسان ..
وفيه ما هو ابتالء من الرحمن،
وفيه ما يشذ عن الفطرة السليمة
والطباع احلكيمة ..ومبا أنه واقع
يف اﺠﻤﻟمتع فليس من احلكمة جتاهله
والتعامل معه كيفما اتفق ،بل يجدر
بنا أن نتعلم أو باألحرى نتدرب على
كيفية التعامل مع اخلطأ للوصول
إىل أفضل النتائج إن مل يكن دائما
فال أقل من أن يكون غال ًبا.
ومن القواعد املهمة يف استثمار
األخطاء أال تفرتض العصمة يف
األشخاص فنحاسبهم مبقتضى
ذلك ،وما وقع فيه شخص من
اخلطأ قد تقع فيه أنت ،فاخلطأ
من طبيعة البشر وال يكاد يسلم
منه إنسان (كل بني آدم خطاء)،
واعلم متاما أن اخلطأ ليست ﻧﻬاية
املطاف بل هو بداية التصحيح،
فاإلنسان الناجح يتعلم من
أخطائه ويستفيد منها ويجعلها
خطوة دافعة ال حمبطة  ،كما أن
من األمور املهمة التزام الهدوء يف
التعامل مع اخلطأ فالهدوء طريق
الختيار االسلوب األمثل للمعاجلة
كما يجنب الوقوع يف حماذير نحن
يف غنى عنها ،ومن األمور الواجبة
عدم التسرع يف تخطئة اآلخرين
رمبا يكون للمخطئ وجهة نظر
فيما أقدم عليه ،ورمبا صنع ذلك
ملصلحة خفيت عليك  ...وال تتعجل
بالعقوبة دون أن تتبني األمر،
وأخريا البد من إخالص النية
يف تصحيح األخطاء ،فاإلخالص
أساس العمل وروحه التي يغدو
أجوف بدوﻧﻬا.

* كلية االتصال واإلعالم

كليات/معاهد
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معهد االقتصاد اإلسالمي ..
صرح علمي رائد يف االقتصاد اإلسالمي وتطبيقاته

نبذة عن املعهد
معهد االقتصاد اإلسالمي من أعرق املعاهد
يف جامعة املؤسس ،وهو صرح علمي يسعى
لنظام اقتصادي عادل يسعد البشرية ،ويؤمن
بتضافر اجلهود لتحقيق مسعاه .تأسس يف عام
1397هـ كمركز لألبحاث ،ثم تطور إىل معهد
يف عام 1432هـ ،ليقدم برامج تعليمية ملستوى
الدراسات العليا ،وليخدم القطاع اخلاص من
خالل برامج الدبلوم والربامج التدريبية.
ويسعى املعهد لتحقيق النجاح يف جمايل
التدريب والتعليم بعد أكرث من خمسة
وثالثني عا ًما من الرتاكم البحثي العلمي
الرصني .ويسعى للتوسع يف براجمه البحثية،
من خالل زيادة عدد الباحثني العاملني به،
ومن خالل أبحاث الطالب وأطروحاتهم لنيل
شهادات املاجستري والدكتوراه.
الر�ؤية:
الريادة يف االقتصاد اإلسالمي
وتطبيقاته.
الر�سالة:
اإلسهام بفاعلية يف بناء فكر االقتصادي
عاملي بطريقة مبا يحقق الرفاهية والعدالة
االجتماعية.
الهدف اال�سرتاتيجي:
ويهدف املعهد لتهيئة مناخ علمي نشط
تتكاتف فيه موارد املركز لتحقيق مستوى
علمي رائد وتكوين أجيال رائدة يف االقتصاد
اإلسالمي.
اللجنة العلمية للمعهد:
تعترب من أهم اللجان باملعهد ،حيث
تتوىل مهمة حتديد اجتاهات البحث
العلمي للمعهد ،ووضع اخلطة السنوية
للبحوث ،ومتابعة تنفيذها .كما تقوم
بدراسة مشروعات األبحاث املقدمة للمعهد،
ومتابعتها علميًا حتى مرحلة النشر .بجانب
دراسة مشروعات بحوث رسائل املاجستري
والدكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي والتي
يرسلها طالب الدراسات العليا للمعهد من
جميع أنحاء العامل .من أجل احلصول على
املشورة العلمية .كما تسهم اللجنة العلمية يف
وضع وتنفيذ خطة سنوية ألنشطة الرتجمة
باملعهد.
الإجنازات العلمية للمعهد:
متكن معهد االقتصاد اإلسالمي كمن
إعداد جمموعة من الكتب نشرت كتابان يف
دور نشر عاملية إقليمية إضافة إىل جمموعة
من الكتب العلمية قبولها للنشر يف جمالت
علمية حمكمة حتمل اسم جامعة امللك عبد
العزيز – معهد االقتصاد االسالمي  ، -بجانب
ذلك فقد كانت هناك مشاركات للباحثني
يف املعهد بأوراق علمية يف مؤمترات دولية
وحملية بلغت تزيد عن  15مؤمترا علميا،
معظمها خارج اململكة.
أما حوارات األربعاء األسبوعية – التي
انطلقت منذ عام 1405هـ والتي ظل املعهد
يوليها قدرا من االهتمام ،وتناولت موضوعات
اقتصادية معاصرة  ،إضافة إىل عقد عشرات
احلوارات الشهرية باالشرتاك مع كرسي
األخالق وضوابط التمويل وقد اشرتكت يف
هذه احلوارات ثالث جهات من خارج اململكة
 ،هي جامعة باريس  1بانثيون السوربون ،

على التساؤالت العلمية يف كال البلدين.
ومن وسائل الكرسي إعداد وتنفيذ برامج
تدريبية متخصصة غري ربحية ,وتنظيم
الفعاليات والربامج العلمية ،وتقدمي اخلدمات
االستشارية املتخصصة للمؤسسات العامة،
واستقطاب طالب الدراسات العليا املتميزين
وتقدمي املنح الدراسية لهم ،واستقطاب
األساتذة الزائرين ودعم االتصال العلمي من
البلدين.
وعقد احلوار العلمي األول يف  1جمادى
اآلخرة 1432هـ املوافق  4مايو 2011م
 ،بعنوان «الرتابط والتشابه يف األفكار
االقتصادية بني علماء املسلمني واملدرسيني»

Islamic Economics and Scholastic Ideas:
 . Linkages and Similaritiesقدمه األستاذ

■ من أهداف املعهد حتقيق نشر مبادئ االقتصاد
اإلسالمي العادل
■ يسعى املعهد لشراكة عاملية وإقليمية حتقق
الرفاهية لإلنسانية
جامعة  ICEIFمباليزيا  ،وجامعة  IEبأسبانيا
 ،بجانب مشاركة قسم االقتصاد بشطر
الطالبات يف جامعة امللك عبدالعزيز.
وقد كان لإلشراف العلمي على الرسائل
العلمية لدرجتي املاحستري والدكتوراه
نصيب من جهد بعض الباحثني باملعهد ،فقد
أشرف بعضهم على عدد من الرسائل العلمية
ومناقشتها داخل وخارج اململكة .إضافة إىل
حتكيم البحوث املقدمة للمجالت العلمية
داخل وخارج اجلامعة ،بجانب تقدمي العديد
من املنشورات العلمية للباحثني والطالب
واخلرباء يف جمال االقتصاد اإلسالمي.
حوارات ال�سوربون:
ينظم املعهد حوا ًرا علم ًيا شهريًا مبكتبة
املعهد ويتم نقله عرب الفيديوكونفرنس إىل
جامعة باريس 1بانتيون السوربون بفرنسا.
ويأتي هذا اللقاء يف إطار اتفاقية التعاون
بني جامعة امللك عبدالعزيز وجامعة
باريس 1بانتيون السوربون بفرنسا تنفيذًا
لربنامج كرسي أخالقيات وضوابط التمويل
بجامعة باريس 1بانتيون السوربون ،الذي

مت إنشاؤه بناء على اتفاقية بني جامعة
امللك عبدالعزيز وجامعة السوربون باريس 1
بانتيون السوربون يف  4صفر 1432هـ املوافق
 8يناير 2011م .حيث مت االتفاق على تنظيم
هذا احلوار مرة كل شهر بالتناوب بني املعهد
وجامعة باريس 1بانتيون السوربون بفرنسا.
ويتناول برنامج كرسي أخالقيات
وضوابط التمويل املبادئ األخالقية التي
تقوم عليها املعايري واألسس املالية يف النظام
االقتصادي املعاصر ،واإلفادة من الفكر
االقتصادي اإلسالمي والبدائل األخرى
للمساهمة يف تطوير نظام مايل أكرث عدالة
واستقرا ًرا .ويساهم الكرسي يف التفاعل
الثقايف ويف حوار احلضارات بني الطلبة
والباحثني يف البلدين.
ومن أهداف الكرسي إيجاد بيئة مالئمة
للبحث والتطوير يف جمال املالية عملًا بنموذج
االقتصاد اإلسالمي ودعم املعرفة املتخصصة
وتطوير املبادالت يف جمال املالية ونظم
املعامالت املالية وإجراء البحوث والدراسات
يف جمال الكرسي يف اجلامعتني بهدف اإلجابة

الدكتور عبدالعظيم إصالحي الباحث
باملعهد.
وعقد احلوار العلمي الثاين من طرف
جامعة باريس 1بانتيون السوربون بفرنسا يف
 29جمادى اآلخرة 1432هـ املوافق  1يونيو
2011م بعنوان «تكييف متطلبات النظام
األخالقي اإلسالمي حسب قانون متويل
املشاريع وإمكانيات القانون الفرنسي بالنسبة
لهيكل االستصناع  -اإلجارة التمليكية»
(Adapting the Demands of the Islamic
Moral order to Project Finance: Prospects
for French Law in Connection with an
Istisna’a-Ijara (Contruction Financing
 )and Lease-to-own) Structureللطالب
هوج مارتان سيسرتون (Hugues MARTIN-
 )SISTERONثم عقبت الطالبة مها قباين
( ) MahaGabbaniبتعليق بعنوان «التمويل
اإلسالمي للمشاريع» (Islamic Project
 .)Financeوعقد احلوار العلمي الثالث يف

1432/10/16هـ املوافق  14سبتمرب 2011م،
بعنوان «اخملاطرة يف املفهوم اإلسالمي»
( )Islamic Approach To Riskقدمه سعادة
الدكتور سامي إبراهيم السويلم مدير مركز
تطوير املنتجات املالية اإلسالمية بالبنك
اإلسالمي للتنمية ولقد حتدث سعادته يف
ورقته عن نقطتني رئيسيتني األوىل :اخلطر
يف املفهوم اإلسالمي والثانية :عن نظرية
الغرر .وعقد احلوار العلمي الرابع من طرف
جامعة باريس 1بانتيون السوربون بفرنسا
يف 1432/11/7هـ املوافق  5أكتوبر 2011م،
بعنوان «منتج إلنقاذ النظام :شهادات الرسملة
Product That Can Save the
العامة «
 System: Public Capitalization Notesقدمه
سعادة الدكتور أرمن بابزيان املدير التنفيذي
لشركة  ، ()keeperوتناول املتحدث عددًا
من احملاور منها  -1 :أزمات الديون وآليات
النقود -2 .آليات النقود وشهادات الرسملة
العامة -3 .هيكلة وتأثري شهادات الرسملة
العامة يف االقتصاد .وعقد احلوار العلمي
اخلامس يف 1432/12/23هـ املوافق 19
نوفمرب 2011م ،بعنوان «الصكوك :دراسة
شرعية واقتصادية» Sukuk: An Economic
and Shari`ah Examination

قدمه سعادة الدكتور حممد علي القري
املدير األسبق ملركز أبحاث االقتصاد
اإلسالمي وهو من احلاصلني على الدكتوراه يف
االقتصاد ،ويعمل حال ًيا مستشا ًرا يف املصرفية
اإلسالمية والتمويل اإلسالمي.،

اسالمية
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من هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم  :الرحمة
روى اإلمام أحمد يف مسنده أن أبا هريرة رضي اهلل عنه
قال :كنا نصلي مع النبي صلى اهلل عليه وسلم العشاء ،فإذا
سجد رسول اهلل وثب احلسن واحلسني على ظهره ،فإذا رفع
رأسه أخذهما من خلفه ً
أخذا رفي ًقا ووضعهما على األرض ،فإذا
عاد إىل السجود عادا إىل ظهره حتى قضى صالته ،ثم أقعد
أحدهما على فخذيه ،يقول أبو هريرة :فقمت إليه ،فقلت:
يا رسول اهلل ،أردهما؟ فربقت برقة يف السماء ،فقال لهما:
((احلقا بأمكما)) ،فمكث ضوؤها حتى دخال.
وعن أم خالد رضي اهلل عنها قالت :أتيت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم مع أبي وأنا صغرية ،وعلي قميص أصفر ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :سنه سنه)) ،أي :حسن
حسن ،قالت :فذهبت ألعب بخامت النبوة على ظهر رسول اهلل،

فزبرين أبي ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :أبلي
وأخلِقي ،ثم أبلي وأخلقي)) ،فعمرت أم خالد بعد ذلك.رواه
البخاري.
بابن لها
وملا جاءت أم قيس بنت حمصن إىل رسول اهلل
ٍ
ري مل يأكل الطعام ،فحمله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
صغ ٍ
فبال على ثوبه ،فدعا مباء فنضحه عليه ومل يغسله .وتقول أم
الفضل رضي اهلل عنها :بال احلسني بن علي رضي اهلل عنهما يف
حجر النبي  ،فقلت :يا رسول اهلل ،أعطني ثوبك والبس ثو ًبا
غريه حتى أغسله ،فقال(( :إمنا ينضح من بول الذكر ،ويغسل
من بول األنثى)) رواه الثالثة.
روى اإلمام أحمد وابن ماجه والبخاري يف األدب املفرد عن
يعلى بن مرة رضي اهلل عنه قال :خرجت مع النبي وقد دعينا

إىل طعام فإذا احلسني بن علي يلعب يف الطريق ،فأسرع النبي
ويفر
يفر ها هنا ّ
أمام القوم ثم بسط يديه ليأخذه ،فطفق الغالم ّ
ها هنا ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يلحقه يضاحكه حتى
يهتم بأمر الضعفاء واخلدم ،
أخذه ،وكان صلى اهلل عليه وسلم ّ
الذين هم مظنّة وقوع الظلم عليهم  ،واالستيالء على حقوقهم
 ،وكان يقول يف شأن اخلدم  ( :هم إخوانكم جعلهم اهلل حتت
أيديكم  ،فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل  ،وليلبسه
مما يلبس  ،وال تكلفوهم من العمل ما يغلبهم  ،فإن كلفتموهم
فأعينوهم )  ،ومن مظاهر الرحمة بهم كذلك  ،ما جاء يف قوله
صلى اهلل عليه وسلم  ( :إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده
معه أو ليناوله منه فإنه هو الذي ويل حره ودخانه ) رواه ابن
ماجة وأصله يف مسلم .

حملات إسالمية  :اصطفاء األنبياء والرسل
يخرب سبحانه تعاىل يف كتابه الكرمي أنه اصطفى من بعض عباده
على سائر أهل األرض ،فاصطفى آدم عليه السالم الذي خلقه بيده
ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،وعلّمه أسماء كل شيء ،وأسكنه
اجلنة ،ثم أهبطه منها ملا له يف ذلك من احلكمة واصطفى نوحًا عليه
السالم ،وجعله أول رسول بعثه إىل أهل األرض ،ملا عبد الناس األوثان
وأشركوا باللّه ،وانتقم له ملا طالت مدته بني قومه يدعوهم إىل اللّه ليلًا
ونهارًا ،سرًا وجهارًا فلم يزدهم ذلك إال فرارًا فدعا عليهم فأغرقهم اللّه
عن آخرهم ،مل ينج منهم إال من اتبعه على دينه الذي بعثه اللّه به،
واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر خامت األنبياء على اإلطالق
حممد صلى اللّه عليه وسلم ،وآل عمران واملراد بعمران والد مرمي بنت
عمران أم عيسى بن مرمي عليه السالم ،فعيسى عليه السالم من ذرية
إبراهيم.
لقد اصطفى اهلل سبحانه وتعاىل من عباده سيد اخللق أجمعني
وأحسنهم خلقًا حم ّمد صلّى اللّه عليه وسلّم ،فقال فيه سبحانه وتعاىل
« :وإنك لعلى خلق عظيم» ،وهو خري أهل األرض نس ًبا .فلنسبه الشريف
ذروة سامية ،شهد له به خصومه إذ ذاك أبو سفيان بني يدي ملك الروم.
فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته ،وأشرف األفخاذ فخذه.
َ
فقد اختاره سبحانه وتعاىل من أزكى القبائل وأفضل البطون وأطهر

يف
رحاب
حياة
الصحابة

األصالب .ف َما تسلّل شيء من أدران اجلاهلية إىل شيء من نسبه.
وقد أشار صلى اهلل عليه وسلم إىل ذلك بقوله” :إنّ اللّه اصطفى من
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من إسماعيل ِكنَا َنة ،واصطفى من كنانة
قريش ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم .فأنا
خِ َيا ٌر من خِ َيا ٍر مِن خيا ٍر».
وقال عليه الصالة والسالم يف رواية ملسلم بسنده” :إنّ اللّه اصطفى
ً
قريشا من كنانة واصطفى هاش ًما من
كنانة من ولد إسماعيل واصطفى
الرسول صلّى
قريش واصطفاين من بني هاشم” .ويف رواية للرتمذي أنّ ّ
اللّه عليه وسلّم قام يو ًما على املنرب فقالَ ” :من أنا؟” ،فقالوا” :أنتَ رسول
السالم” ،فقال” :أنا حم ّمد بن عبد اللّه بن عبد املطلب ،إنّ
اللّه عليك ّ
ثم جعلهم
ثم جعلهم فرقتني فجعلني يف خريهم فرقة ّ
اللّه خلق اخللق ّ
ثم جعلهم بيو ًتا فجعلني يف خريهم
قبائل فجعلني يف خريهم قبيلةّ ،
نفسا”.
بي ًتا ،وخريهم ً
ونسب س ّيدنا حم ّمد كالتايل حسب ما اتفق عليه النسابون
واملؤرخون فهو حممد بن عبد اللّه بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد
مناف بن قصي بن كالب بن ُم ّرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن
مالك بن النّضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن َم َضر بن
نزار بن معد بن عدنان.

أم حكيم اخملزومية عقل ثاقب وحكمة نادرة
هي الصحابية اجلليلة الوفية الصابرة اجملاهدة
أم حكيم بنت احلارث بن هشام اخملزومية زوجة
عكرمة بن أبي جهل ابن عمها .أسلمت يوم الفتح،
أما زوجها عكرمة فوىل هاربا من خشية املسلمني
إىل اليمن ،فاستأذنت الرسول صلى اهلل عليه وسلم
أن تلحق به وتأتي به مسلما بإذن اهلل ،فأذن لها،
وعادت أم حكيم بزوجها عكرمة ،ليعلن انسالخه من
جاهليته ،ويدخل يف دين اهلل .كانت رضي اهلل عنها
تتمتع بعقل ثاقب ،وحكمة نادرة ،نرى ذلك عندما
استشهد يف املعركة أخوها وأبوها وزوجها فلم جتزع
كيف ذلك؟ وهي تتمنى لنفسها أن تفوز بالشهادة
مثلهم.
وبعد فرتة من الزمن تزوجها خالد بن سعيد بن
العاص رضي اهلل عن اجلميع ،فلما أصبحا أومل لرهطه
وليمة وما كاد ضيوفه يفرغون من طعامهم حتى نزلت
بهم الروم من كل جانب ،واحتدم قتال مرير .استشهد
يف سبيل اهلل خالد بن سعيد ويف نفس املعركة أخذت
بعمود اخليمة تقاتل قتلت من املشركني ما شاء اهلل

وهكذا املؤمنات اجملاهدات الصابرات عرسهن
يف امليدان ،وصباحهن جهاد وقتال .فأم
حكيم -رضي اهلل عنها -ابنة أخت سيف اهلل
املسلول ،والقائد الشجاع خالد بن الوليد
رضي اهلل عنه .رضي اهلل عن أم حكيم بنت
احلارث اخملزومية وأرضاها.
وكانت السيدة أم حكيم بنت احلارث
من الصحابيات اجلليالت الالتي منحنهن
اهلل سبحانه وتعاىل احلكمة والفطنة يف
املواقف التي حتتاج إىل مبادرة كما فعلت مع
زوجها عكرمة بن أبي جهل رضي اهلل عنه.
وبذلك فهي متثل صورة الزوجة املسلمة
التي تكون ردف زوجها تسدده وتشري عليه
مبا ينفعه ،ويحفظ عليه دينه وحياته،
وقد تزوجت من ثالثة من كرام الصحابة
الذين نالوا شرف الشهادة ،رضي اهلل عنهم
وأرضاهم.

القصص النبوي

بعد أن رزق اهلل إبراهيم -عليه السالم-
بإسماعيل من زوجته هاجر ،كان إبراهيم
يدعو اهلل أن يرزقه بولد من زوجته سارة
التي حتملت معه كل ألوان العذاب يف سبيل
اهلل ،فاستجاب اهلل له ،وأرسل إليه بعض
املالئكة على هيئة رجال ،ليبشروه بولد
له من زوجته سارة ،وأخربوه بذهابهم إىل
قوم لوط لالنتقام منهم ،وملا جاءت املالئكة
إىل إبراهيم استقبلهم أحسن استقبال،
وأجلسهم يف املكان اخملصص للضيافة ،ثم
أسرع إلعداد الطعام لهم ،فقد كان إبراهيم
ميا جوادًا ،ويف حلظات جاء بعجل
رجلًا كر ً
سمني ،وقربه إليهم ،فلم يأكلوا أو يشربوا
أي شيء ،فخاف إبراهيم -عليه السالم-
منهم ،وظهر اخلوف على وجهه ،فطمأنته
املالئكة ،وأخربوه أنهم مالئكة ،وبشروه
بغالم عليم..
كل هذا ،وسارة زوجة إبراهيم تتابع
املوقف ،وتسمع كالمهم ،وذلك من خلف
اجلدار ،فأقبلت إليهم ،وهي يف ذهول مما
تسمعه ،وتعجبت من بشارتهم ،فكيف تلد
وهي امرأة عجوز عقيم ،وزوجها رجل كبري،
فأخربتها املالئكة بأن هذا أمر اهلل القادر
على كل شيء ،فاطمأن ابراهيم ،وذهب
عنه اخلوف ،وسكنت يف قلبه البشرى التي
حملتها املالئكة له؛ فخر ساجدً ا هلل شاكر
له.
وبعد فرتة ،ظهر احلدث املنتظر
واملعجزة اإللهية أمام عني إبراهيم
وزوجته؛ حيث ولدت سارة غال ًما جميلًا،
فسماه إبراهيم إسحاق ،والقرآن الكرمي مل
يقص علينا من قصة إسحاق -عليه السالم-
إال بشارته ،وكذلك مل يذكر لنا القوم الذي
أرسل إليهم وماذا كانت إجابتهم له ،وقد
أثنى اهلل -عز وجل -عليه يف كتابه الكرمي
يف أكرث من موضع ،قال تعاىل{ :واذكر
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل
األيدي واألبصار  .إنا أخلصناهم بخالصة
ذكرى الدار  .وإنهم عندنا ملن املصطفني
األخيار} .
كما أثنى رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -على إسحاق ،فقال( :الكرمي ابن
الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم
السالم) [البخاري] ورزق اهلل إسحاق ولدً ا
اسمه يعقوب ،ومرض إسحاق ثم مات بعد أن
أ َّدى األمانة التي حتملها.

مراكز بحثية

الجامعة
أخبار
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مركز الشيخ حممد حسني العمودي للتميز يف رعاية سرطان الثدي
نشر ثقافة الفحص املبكر وإرساء مفاهيم احلفاظ على صحة املرأة

نبذة عن املركز:
مركز الشيخ حممد حسني العمودي للتميز
يف رعاية سرطان الثدي أحد املراكز املتميزة
بجامعة املؤسس ،مت تأسيسه مبوجب قرار
معايل مدير اجلامعة أ.د .أسامة بن صادق طيب
رقم /7139ق بتاريخ 1431/5/13هـ املوافق
2010/4/27م ،وبدعم سخي من رجل األعمال
الشيخ حممد حسني العمودي وبفكرة وتأسيس ًا.
د /سامية العمودي.
وقد مت إطالق املشروع يف الرابع من شهر
يوليو 2010م بهدف إرساء مفهوم جديد للعناية
بصحة املرأة ،وسد حاجة املريضات وحتقيق
نقلة نوعية يف اخلدمات الطبية املساندة والتي
بدونها لن تكتمل حلقة الرعاية الطبية ،فجاء
إنشاء هذا املركز والذي يهدف ليكون العمل فيه
وفقًا للمعايري املتعارف عليها عامليًا ملراكز التميز
اخلاصة بسرطان الثدي ولتحقيق شعار «نحو
العامل األول يف صحة املرأة».
على اكتمال جميع أنواع الرعاية الطبية والتي
الر�ؤية:
حتتاجها مريضة سرطان الثدي.
أن يكون مركز متيز حمليًا وعامليًا وأمنوذجا
الوحدات املساندة:
يرسم خارطة طبية جديدة لسرطان الثدي
وحدة الفحص بأشعة املاموجرام.
باململكة العربية السعودية لنصل اىل مصاف
وحدة الفحص بأشعة األلرتاساوند (املوجات
العامل األول يف صحة املرأة.
الفوق صوتية)
الر�سالة:
الوحدة املتنقلة.
وتقدمي
املبكر
الفحص
نشر ثقافة وآلية
اخلدمات الطبية.
خدمات متميزة لتكتمل حلقة الرعاية الصحية
عيادة صحة الثدي.
واالجتماعية والنفسية ملريضات سرطان الثدي
العيادة االستشارية.
وأسرهن ،مع االهتمام باجلانب البحثي الطبي
عيادة متابعة ما بعد العالج والناجيات من
والثقايف لسرطان الثدي.
مرض سرطان الثدي.
الأهداف:
معلومات حول �سرطان الثدي:
 نشر ثقافة الفحص املبكر لسرطان الثديبني كافة فئات اجملتمع.
· يعد سرطان الثدي أكرث أنواع السرطان
خالل
من
الثدي
سرطان
رعاية
 الريادة يفشيوعًا بني النساء يف اململكة وميثل ما نسبته
إنشاء مركز متكامل فنيًا وبشريًا.
 تقدمي خدمات رعاية سرطان الثدي وفقأعلى معايري اجلودة العاملية وضمان استمرار
جودتها.
 تكوين شبكة اتصاالت حملية ودولية يفجماالت عمل مراكز التميز املتخصصة برعاية
سرطان الثدي .
 تكوين جمموعات للدعم النفسيواالجتماعي ملريضات سرطان الثدي.
 تدريب الطلبة والعاملني يف القطاع الطبيعلى آلية الفحص .
 إجراء البحوث التي تخدم أهداف املركزوتعكس واقع سرطان الثدي باململكة العربية
السعودية.
 تعميق احلس البحثي لدى الطلبة وغرسهيف العقول والوجدان ،وتعميق منهجية البحث
العلمي لتصبح طريقة يف احلياة.
 إنشاء قاعدة بيانية تكون مرجعية للعلماءو الباحثني املهتمني بسرطان الثدي.
 املساهمة يف حتقيق الدور الريادي جلامعةامللك عبد العزيز يف خدمة اجملتمع.
 املساهمة يف إنقاص عدد حاالت سرطانالثدي يف اململكة العربية والسعودية واملنطقة.
ال�شعار:
الشريط الزهري يرمز للشعار املتعارف
عليه عامليًا لسرطان الثدي وترمز النجوم
للتميز (مركز متيز) والدائرة احمليطة داللة

 %22.6من األورام األخرى.
· خطورة الوضع يف اململكة العربية
السعودية أن  %70تصل يف حاالت متقدمة مما
يقلل نسبة الشفاء.
· الكشف املبكر يرفع نسبة الشفاء إىل %98
ويحسن فرص احلياة.
· وسيلة الفحص املبكر تعتمد على الفحص
الذاتي كل شهر والفحص اإلكلينيكي عند
الطبيبة و األهم فحص أشعة املاموجرام.
· معظم أمراض الثدي حميدة يف حوايل
 %90-80من احلاالت.
· األورام السرطانية تزداد بتقدم العمر.
· عند مالحظة أي تغري بالثدي مثل وجود
ورم أو كتل ،تغري أو إفراز دموي من احللمة يجب
مراجعة الطبيب حالًا.
العالجات احلديثة رفعت معدالت
·

الشفاء كثريات يعشن لسنوات طويلة.
· استئصال الثدي يتم يف حاالت معينة و
ليس يف كل احلاالت كما تعتقد الكثريات.
· العالج الكيماوي قاسي ولكنه الوسيلة
الوحيدة للتحكم يف الورم والقضاء عليه.
· دعم األسرة واألقارب ضروري للتغلب
على املرض.
· الرضا بالقضاء والقدر أساسي و األجر
على قدر االبتالء.
املجاالت البحثية:
مركز الشيخ حممد حسني العمودي للتميز
يف رعاية سرطان الثدي هو مركزمتيز يف جمال
رعاية سرطان الثدي يف املقام األول ،ويرتبط
هذا األساس باجلانب البحثي وال ينفصل عنه،
حيث تتضمن اخلطة االسرتاتيجية للمركز
والتي هي جزء ال يتجزأ من خطة جامعة امللك
عبد العزيز حتقيق الريادة البحثية التي
تنشدها اجلامعة حمليًا وعامليًا ،ولذا كان البد
من مساهمة مركز الشيخ حممد حسني العمودي
يف إجراء األبحاث والعمل على تعزيز روح البحث
العلمي وتدعيم إجراء البحوث املتخصصة
يف جمال سرطان الثدي يف جوانبها الطبية
واالجتماعية والنفسية لتحقيق أكرب قدر من
املعرفة الدقيقة املثمرة بهدف اإلرتقاء مبستوى
خدمات الرعاية وحتسني جودة اخلدمات التي
يقدمها املركز الستمرار التفوق والتقدم والتطور
ململكة اإلنسانية .وقد قام املركز من خالل إجراء
الدراسات العلمية والتطبيقية على اجملتمع احمللي
وفق أحدث األساليب البحثية املتطورة يف جو من
التعاون والنهج التشاركي بني الباحثني واملهتمني
مبوضوع سرطان الثدي وتعزيز روح التعاون
بني األطباء واملتخصصني بتوظيف النتائج يف
مكافحة سرطان الثدي والوقاية منه ونشر
ثقافة الفحص املبكر لسرطان الثدي.

الجامعة
أخبار

رياضة
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اجلامعة تكرم الطالب املتميزين يف اجلودو واخرتاق الضاحية
ك ّرم مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب
مبنتخب اجلامعة للجودو احلاصل على املركز األول يف بطولة
اجلامعات للجودو ،ومنتخب اجلامعة الخرتاق الضاحية احلاصل
على املركز الثاين يف بطولة اجلامعات التي ينظمها اإلحتاد الرياضي
للجامعات السعودية .وأشاد مدير اجلامعة باجلهود التي تبذلها
العمادة يف سبيل توفري اإلمكانات وتهيئة البيئة املناسبة للطالب كي
يتمكنوا من إبراز قدراتهم يف اجملال الرياضي ،كما أثنى على الطالب
احملققني للمراكز املتقدمة يف بطولتي اجلودو واخرتاق الضاحية
ومتيزهم املتواصل يف منافسات اجلامعات السعودية وطالبهم ببذل

املزيد من اجلهد واالستفادة من جميع اخلدمات والربامج واألنشطة
الطالبية التي توفرها العمادة ،والتي أسهمت يف حتقيق العديد من
البطوالت واملراكز املتقدمة يف املنافسات اخلارجية ،وترجمة أهداف
النشاط الطالبي املنصبة يف خدمة الطالب فكريًا ومهاريًا وإبداعيًا
وتهيئة البيئة املناسبة له وصقل مهاراته وإعداده اإلعداد االمثل.
من جانبه أشاد وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى
مهرجي بالطالب وباملنجز احملقق خالل هذا العام والذي يعترب امتدادًا
لتألق ومتيز طالب اجلامعة ،حيث أن اجلامعة حققت درع التميز
وحتتفظ به للعام الثاين على التوايل وهذا يحسب لعمادة شؤون

طالب ماجستري اإلدارة الرياضية يثمنون دعم إدارة اجلامعة
اس��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر
اجلامعة األس��ت��اذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب عميد
كلية إدارة األعمال برابغ
الدكتور عبداإلله الساعاتي
و 60ط���ال��� ًب���ا م����ن ط�ل�اب
ماجستري اإلدارة الرياضية
الذين قدموا ملعاليه درعا
تذكاريه نظري الدعم الذي
يلقونه م��ن ادارة اجلامعة
للربنامج.
وأك������د م���ع���ايل م��دي��ر

اجلامعة على أهمية تقدمي
ال��ع��م��ل ال��ري��اض��ي بالشكل
ال��ع��ل��م��ي ال��ص��ح��ي��ح وه���و ما
ح���رص���ت ع��ل��ي��ه اجل��ام��ع��ة
م��ن خ�ل�ال فتحها لربنامج
ماجستري اإلدارة الرياضية
بكلية األعمال بفرع رابغ.
وق����ال م��دي��ر اجل��ام��ع��ة إن
اجل��ام��ع��ة ق���ام���ت ب��ت��ق��دمي
ال�برن��ام��ج يف إط���ار حرصها
ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات
القطاع الرياضي الذي يعاين

من نقص الكفاءات اإلدارية
املتخصصة يف ه��ذا اجمل��ال
وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع مستوى
وأداء العمل الرياضي ليتم
القيام ب��ه وأدائ���ه بالشكل
ال��ع��ل��م��ي ال��ص��ح��ي��ح املمنهج
ب��ط��ري��ق��ة إداري�����ة عملية
سليمة.
وأض�����اف :إن اجلامعة
حت�����رص ع���ل���ى امل��س��اه��م��ة
الفاعلة يف حتقيق أه��داف
ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ري���اض���ي���ة

نادي الرياضات البحرية استثمار
للوقت ودعم للسياحة

تعترب الرياضات البحرية من األنشطة
املهمة يف صقل شخصية الطالب اجلامعي
وتوسيع مداركه وتنمية قدراته الالصفية.
لذلك اهتمت بهذه الرياضات انطالقا من
رسالة اجلامعة الساعية للتميز يف جميع
جماالتها .وحيث إن الرياضات البحرية من
الرياضات الرتاثية واألوملبية التي متارس
يف معظم الدول املتقدمة ،وهي من متطلبات
التأهيل األساسي لطالب األكادمييات
البحرية .وللرياضات البحرية أهمية كربى
خاصة يف بناء جيل من الطالب املتميز صحيا
وأكادمييا .ومن املعروف أن سواحل اململكة
متتد إىل ما يزيد عن 2000كيلو مرت متتلك
منها مدينة جدة ما يقرب من  75كيلو مرتا.
وتعترب مدينة جدة مركزا جتاريا عامليا
يجذب الزوار من خمتلف العامل .كل ذلك
يؤهلها لكي تكون نقطة انطالق لكثري من
الرياضات البحرية وهو ماساهم يف إنشاء

نادي الرياضات البحرية الذي اصبح من
اهم األندية الرياضية باجلامعة  .ويهدف
إىل استثمار أوقات وطاقات الشباب بإدخال
أنشطة حديثة ومتنوعة مثل  :التجديف
والشراع ألول مرة باململكة وجذب الشباب
إىل هذه الرياضة العاملية وتأهيل وتنمية
مهارات الطالب يف الرياضات البحرية.
واملساهمة يف دعم السياحة الداخلية وتكوين
فريق من طالب اجلامعة لتمثيلها يف املسابقات
احمللية والدولية .وتأهيل الطالب للحصول
على شهادات متخصصة وعاملية يف الرياضات
البحرية .ويضم نادي الرياضات البحرية
عدد من األنشطة منها التجديف والشراع
و الغوص والدبابات البحرية و الصيد
واألنشطة الرتفيهية  .ويقدم النادي دورات
متخصصة يف جماالت الرياضات البحرية.
وكذلك إقامة مسابقات على املستوى اجلامعي
واحمللي.

والشبابية باململكة وتطوير
العمل الرياضي السعودي
خدمة لشباب اململكة الذي
يشكل نحو  %60م��ن سكان
امل��م��ل��ك��ة ،وك��ذل��ك م��واك��ب��ة
جل��ه��ود ال��رئ��اس��ة ال��ع��ام��ة
ل��رع��اي��ة ال��ش��ب��اب برئاسة
صاحب السمو امللكي األمري
نواف بن فيصل بن فهد التي
ت��ن��ه��ض ب���أه���داف تنموية
تصب يف صالح شباب
كبرية
ّ
الوطن.

الطالب التي توفر املدربني واخملتصني يف جميع األلعاب الرياضية
وتنظم العديد من املنافسات والتي انعكست على مستوى الطالب،
ومكنته من تسجيل حضور قوي يف املنافسات اخلارجية ورفع اسم
اجلامعة عاليًا .وهنأ عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم
بن عبدالسالم احلياين الطالب الفائزين واحملتفى بهم أبطال اجلودو
وإخرتاق الضاحية ،مؤكدًا على أن الطالب الرياضيني يحظون باهتمام
ودعم من مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة ،األمر الذي انعكس إيجابًا
على املستوى العام للطالب ،متمنيًا لهم التوفيق وجلميع الطالب يف
املنافسات القادمة.

كلية األعمال برابغ حتصل على
املركز األول لألنشطة الطالبية

حققت كلية األعمال برابغ املركز األول يف مؤشر قياس
األنشطة الطالبية لكليات اجلامعة و عددها  19كلية  .املؤشر
الذي جتريه عمادة شؤون الطالب باجلامعة يقوم بقياس أداء
األنشطة الطالبية يف جميع الكليات.
وتضم كلية األعمال برابغ أربع جلان طالبية و هي
اللجنة االسالمية ،اللجنة الثقافية ،اللجنة االجتماعية ،و
اللجنة الرياضية والتي تسعى إىل االرتقاء بتقدمي األنشطة
الالصفية املتنوعة للطالب من أجل حتقيق األهداف الرتبوية.
وقد كرم عميد كلية االعمال برابع الدكتور عبد اإلله بن
سيف ساعاتي الطالب املشاركة يف تلك األنشطة.

نادي اجلوالة  ..نشاط تربوي ال صفي
يعد الطالب نفسيًا وجسميًا وعقليًا
الر�سالة :
ع�شائر جوالة جامعة امللك عبدالعزيز
إعداد و تأهيل قيادات كشفية تساهم يف خدمة
الفكرة  :هي نشاط تربوي ال صفي يساعد
الطالب على إعداد نفسه روحيًا وجسميًا وعقليًا و تنمية جمتمعنا الوطني بفكر إداري حديث ورؤية
وتنمية مهاراته الفردية من خالل الدورات والرحالت إسالمية و قيم أصيلة.
واملعسكرات الكشفية واألنشطة اجلماعية األخرى،
حتى يكون مواطنًا صاحلًا قادرًا على البذل والعطاء
قيم ع�شائر اجلوالة :
لآلخرين.
التقوى  :نؤمن كل اإلميان بأن أعمال القلوب ويف
مقدمتها التقوى هي احملرك األساسي للفرد يف عطائه
�أهدافها :
تهدف عشائر اجلوالة إىل إعداد الشباب املتكامل و متيزه.
املبادرة  :سمه أساسية يتحلى بها قادة املستقبل يف
الشخصية ،وذلك عن طريق ..
غرس احرتام النفس واالعتماد عليها والرتفع عن أعمالهم و نشاطهم.
اجلدية  :نحرص يف عشائر اجلوالة على توفري
الرذائل.
تنمية معارف الشباب وتنمية مداركه ،وزيادة البيئة اإليجابية و التي تشجع الشباب على اجلدية.
روح الفريق  :نشر ثقافة العمل بروح الفريق مبدأ
ثقافته ومعلوماته.
إشباع احتياجات الشباب النفسية واالجتماعية تسعى اجلوالة إىل حتقيقه يف كافة أعمالها.
اإلتقان  :نسعى لتحقيق الكمال يف كافة أعمالنا
والثقافية والرياضية.
بغرس قيمة اإلتقان يف شباب عشائر اجلوالة.
صقل مواهب الشباب وتنمية قدراته الذاتية.
حتقيق روح االنتماء للمجتمع بإدراك حاجاته
من برامج اجلوالة
وتلبيتها.
الربامج الرياضية و الثقافية و االجتماعية و
احمليطة.
البيئة
تطوير
على
والعمل
اجملتمع
خدمة
الرتفيهية .
املشاركات والرحالت الدولية واحمللية.املشاركة يف املؤمترات والندوات الكشفية.املحاور التي ترتكز عليها يف تطبيق �أهدافها :
الدورات التدريبية والتطويرية. الشمول برنامج إعداد القيادات « الرواحل « التوازنلقاءات العشائر.التنوعاحلفل اإلنشادي و املسرحي.التدرجمعسكرات اخلدمة العامة باحلج.جماالتها :
املعسكرات الكشفية.كشفية  -رياضية  -اجتماعية  -صحية  -طبيةتنظيم مناسبات اجلامعة. عقلية وأنشطة علمية  -وطنية الرؤية :أكادميية عاملية للتنمية القيادية.
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شاركت اجلامعة يف مهرجان جدة التاريخي،
والذي شهد إقبالًا كبريًا من الزوار واملهتمني
باملهرجان .وتضمن املعرض الذي أقيم يف رابط
باناجه التاريخي الواقع خلف باب جديد ،مناذج
ملشروعات تراثية عن جدة القدمية ،وكذلك
دراسات ميدانية بحثية ،ولوحات فنية تشكيلية
جتسد احلرف التقليدية واملهن املتنوعة ،وصور
فوتوغرافية ملباين جدة التاريخية ،وحاراتها
وأزقتها ،كما قدم نادي الرتاث الشعبي فقرات شعبية
فلكلورية ،خالل أيام املهرجان .وأوضح مدير األندية
الطالبية األستاذ عبداهلل باحطاب أن اجلامعة
استعدت للمشاركة بشكل جيد ومناسب يليق بهذه
املناسبة ،وذلك بتوجيه من معايل مدير اجلامعة

األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب وبإشراف من
عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم بن
عبدالسالم احلياين ،وشهد املعرض إقبالًا كبريًا من
الزوار.
وبني مدير األندية الطالبية أن املشاركة تهدف
إىل إبراز دور اجلامعة يف احملافظة على الرتاث
واملساهمة يف نشره بطرق علمية وفنية خمتلفة ،كما
مت االهتمام بالرتاث من خالل إنشاء نادي الرتاث
الشعبي واملشارك يف املهرجان والذي يعنى بالرتاث
وبصقل مواهب الطالب يف جوانب تراثية خمتلفة
حيث أن دور اجلامعة ال يقتصر فقط على النواحي
العلمية بل هناك جوانب مهمة تركز عليها عمادة
شؤون الطالب وتسعى إىل تطويرها وصقلها.

باصرة :توافق عددي أليام اجلمعة
يف اليوم والشهر لعام 2014
( 4\4بغض النظر عن اسم اليوم،
كشف رئيس قسم الفلك بكلية
سواء كان جمعة أو غريه) من أي سنة
العلوم باجلامعة أ .د /حسن حممد
ً
ميالدية سيتكرر للتواريخ املذكورة
باصرة عن وجود توافق عددي السم
أعاله خالل السنة نفسها ،غري ان
يوم اجلمعة يف التقومي امليالدي
الغرابة يف هذا األمر وببساطة هو
للعام  ،2014حيث يوافق اسم اليوم
توافق عددي ألسم يوم معني وهو يوم
الـتواريخ التالية  4/4و 6/6و8/8
اجلمعة .
و 10/10و 12/12من العام 2014م
وألن السنة امليالدية البسيطة
وأوضح الدكتور باصرة أن األمر
حتتوي على  365يو ًما أي 52
سبق وحدث قبل سنوات عدة إذ
أسبوعا إضافة إىل يوم واحد ،جند
أن عدد األيام ما بني هذه التواريخ
يكون رقما ثابت وهو  63يو ًما ،أي أ .د /حسن حممد باصرة أن التوافق العددي ينتقل يف السنة
التالية لليوم التايل بانتظام .وعند
تسعة أسابيع كاملة .لذا ال غرابة أن
يتكرر اليوم ذاته يف هذه التواريخ .مبعنى ،أن األمر حلول السنة الكبيسة والتي يكون فيها فرباير 29
ليس حمصو ًرا بسنة  2014فقط ،فاليوم املوافق لـ يوما فيكون االنتقال ليومني بدلًا من يوم واحد.

البحث العلمي لي�س ترفا ً
د .أميرة داوود كشغري
يقاس تقدم الشعوب واألمم مبقدار ما
ينتجه األفراد أو املؤسسات من منجزات
علمية وتقنية واقتصادية وثقافية ،تعتمد
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على ما
تنتجه اجلامعات واملعامل ومراكز األبحاث
والدراسات من نتاج علمي.
إن استشعار األمم واألفراد ألهمية
االستثمار يف جماالت البحث العلمي والتطوير
واالبتكار كأداة اسرتاتيجية من شأنها
املساهمة يف حتقيق تقدم علمي واقتصادي
وثقايف يحافظ على تنافسيتها أمام مراكز
القوى العاملية األخرى مل يعد ترفًا ،خاصة
مع ثورة التكنولوجيا واملعلومات ووسائل
االتصال احلديثة التي ميزت العقود األخرية
من تاريخ البشرية وأحدثت حتوالت جذرية
يف أساليب معيشة الناس وأدائهم ألعمالهم،
ويف تفاعلهم مع بعضهم البعض.
تبدأ روح البحث العلمي من مقاعد
الدراسة األوىل ،أي منذ نعومة أظافر الطالب
والطالبات ،عندما يقوم النظام التعليمي
بتشجيع البحث العلمي املتخصص باعتباره
نواة لثقافة جمتمعية يتشربها الطالب
والطالبات وتكون جزءًا من مقاييس التقومي
جنبًا إىل جنب مع االختبارات التحصيلية
وغريها من وسائل التقومي.
يف حني جند أن سياساتنا التعليمية
يف اململكة خطت خطوات ال بأس بها يف
هذا االجتاه ،حيث أصبح تقومي الطالب
والطالبات يف املدارس واجلامعات ال يعتمد
على االختبارات وحدها بل أضيفت إليها
قدرة الطالب والطالبات على اكتساب مهارات
البحث العلمي يف معظم املواد الدراسية،
إال أن الواقع ما زال دون الطموحات .إذ أن
املعلمني واملعلمات أنفسهم ما زالوا غري مؤهلني
كاف ،وما زال البحث
للقيام بهذه املهمة بشكل ٍ
العلمي هامشيًا يف املنظومة التعليمية .مبعنى
أن الطالب واملعلم يؤديانه باعتباره جمرد
مطلب شكلي ال يحقق الهدف النهائي املتمثل يف
تزويد الطالب مبهارات البحث العلمي وخلق
بيئة تعليمية جتعل منه شغفًا ومتعة لطالبنا
وطالباتنا .ولكي نصل إىل مستويات ترتقي
بالبحث العلمي يف جمتمعنا وحتقق أهدافه،
ينبغي أولًا أن يتوفر الدعم املعنوي واملايل له،
وأن نعمل على تطوير املناهج التعليمية بحيث
تتجاوز الطرق التقليدية يف البحث العلمي
وصولًا إىل تشجيع الطالب على احملاولة
والتجريب ،وتدريبه على نقد الظواهر
احمليطة والتفكري خارج اإلطار ،واالحتفاء
احلقيقي باالبتكار وروح االبتكار.

* قسم اللغة اإلجنليزيه وآدابها

