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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

 20صفحة

مجلس الجامعة :إقامة فصل صيفي وإنشاء مركز للتميز يف طب وجراحة القلب لألطفال
وافق جملس اجلامعة يف جلسته الثالثة للعام اجلامعي 1435/1434هـ
على عدد من القرارات منها :إقامة فصل دراسي صيفي ملرحلة البكالوريوس،
وقبول التربع املقدم من الشيخ سموءل عبد اهلل طه بخش مببلغ  40مليون
ريال إلنشاء مركز للتميز يف طب وجراحة القلب لألطفال.
كما وافق اجمللس على تطوير برنامج ماجستري التشريح التقني
واألنسجة املقدم من قسم التشريح بكلية الطب .وكذلك املوافقة على
مشروع اخلطة الدراسية املطورة للمرحلة اجلامعية املتوسطة (درجة
مشارك) لربناجمي شبكات احلاسب اآليل وبرنامج الرسم باحلاسب بقسم
احلاسب اآليل وتقنية املعلومات بكلية اجملتمع بجدة .ووافق اجمللس
على مشروع اخلطة الدراسية املطورة ملرحلة البكالوريوس ألقسام تقنية
املعلومات ونظم املعلومات وعلوم احلاسب بكلية احلاسبات وتكنولوجيا
املعلومات بالكامل.
ص3

طالب الجامعة يطالبون بتوسيع خدمات املطعم املركزي
أحمد العمري  -تصوير أحمد السلمي
طالب عدد من طالب اجلامعة بتوسيع خدمات
املطعم املركزي لتشمل كافة قطاعات ومرافق اجلامعة
وكلياتها ،مشريين إىل أن بعد املسافة واحلاجة إىل
التنقل بالسيارة أو باحلافالت اخملصصة للنقل داخل
اجلامعة ،حتجمهم عن االستفادة من اخلدمات املتميزة
التي يقدمها املطعم املركزي ،ودعا الطالب القائمني
على املطعم املركزي بزيادة عدد العاملني فيه تفاديًا
لالزدحام الذي يحدث يف أوقات الذروة خاصة يف وقت
الظهرية ،وأعرب عدد من طالب اجلامعة يف لقاءات مع
«أخبار اجلامعة» عن أملهم يف توفري مزيد من املطاعم
والبوفيهات التي تقدم خدماتها بجودة وسرعة تفاديًا
ص11-10
لالزدحام واالنتظار.

داخل العدد
مدير الجامعة يفتتح المبنى
الجديد لكلية الحقوق

2

عمادة شؤون الطالب تدرب
 27مرشدًا في برنامج تخصصي
6
المناسب
بدء استقبال طلبات االلتحاق
بالدراسات العليا

20

الجامعة تستقبل فريق املراجعة
النموذجية لالعتماد والتقويم األكاديمي
يزور فريق املراجعة النموذجية لالعتماد والتقومي األكادميي عددًا من
قطاعات اجلامعة وفروعها للوقوف على اإلمكانيات التعليمية والبحثية
داخل اجلامعة ،والتعرف على االعتمادات الدولية العديدة التي حصلت عليها

كليات وبرامج اجلامعة اخملتلفة والتي يزيد عددها عن  80اعتمادًا دوليًا من
منظمات وهيئات دولية عاملية ،وستكون زيارة فريق املراجعة خالل الفرتة
ص15-14
من 1435/5/5-1هـ..

أ.د .الشيخ  %24 :من السعوديني مصابون بالسكري
أوضح األستاذ الدكتور عبد الرحمن
الشيخ استشاري الغدد الصماء باملستشفى
اجلامعي أن عددًا من الدراسات العلمية كشفت
ارتفاع نسبة انتشار مرض السكر يف اململكة
العربية السعودية.
حيث وصلت النسبة إىل ما يقارب ،%24

تتزايد حاالت النوع األول بشكر أكرب ،وبذلك
أصبحت اململكة من الدول التي تشهد ارتفاعًا
يف نسبة انتشار املرض.
وأكد الشيخ أن تكلفة الرعاية الطبية
ملرضى السكري يف اململكة تقدر مبا يعادل
 %5-4من ميزانية وزارة الصحة ،وذلك

النتشار املضاعفات الناجتة عن السكر مثل
أمراض القلب والفشل الكلوي وغريها،
وأوضحت الدراسات التي أجريت على مرضى
السكر بالسعودية أن نسبة اإلصابة لدى
الرجال بلغت  ،%17بينما بلغت  %12.18لدى
ص13
النساء.
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يتضمن حمكمة افرتاضية لتدريب الطالب على املرافعات

مدير الجامعة يفتتح املبنى الجديد لكلية الحقوق
افتتح معايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب صباح اخلميس  6ربيع
اآلخر 1435هـ مبنى كلية احلقوق
اجلديد ،بحضور صاحب السمو
األمري الدكتور بندر بن سلمان
بن حممد آل سعود مستشار خادم
احلرمني الشريفني رئيس فريق
التحكيم السعودي ،عضو هيئة
التدريس بكلية احلقوق باجلامعة،
وعدد من وكالء اجلامعة وأعضاء
هيئة التدريس بالكلية ومنسوبي
الكلية .وتفقد احلضور أروقة مبنى
الكلية ،ومكتبة الكلية ،واحملكمة
االفرتاضية املصممة حملاكاة قاعات
حماكم القضاء ،ومكاتب أعضاء هيئة
التدريس وإدارة الكلية ،كما مت عقد
أول جلسة جمللس الكلية يف املبنى
اجلديد .وأوضح مدير اجلامعة أن
كلية احلقوق أنشئت بعد صدور
موافقة املقام السامي بتحويل قسم
األنظمة بكلية االقتصاد واإلدارة إىل
كلية مستقلة ،بهدف خدمة اجملتمع
من خالل التخصصات القانونية ،
وتخريج كفاءات متمرسة يف جمال
احلقوق ،مؤكدًا أن الكلية شهدت
تطورًا ملحوظًا ،وأصبحت مقرًا
للتدريب امليداين التطبيقي للطالب

على مهن احملاماة والقضاء ،مبا يسهم
يف إكساب الطالب املهارات واملعارف
التي متكنه من االندماج يف سوق
العمل بعد التخرج .مشريًا إىل أن
الكلية حتتوي على حمكمة افرتاضية
متكاملة األركان ،يتم فيها حتديد هيئة
للتحكيم ومدعي ومدعى عليه وشهود
والرتافع فيها ،إضافة إىل التدريب

امليداين ،باإلضافة إىل إتاحة الكلية
لربامج تدريبية داخل وخارج اململكة.
وأضاف مدير اجلامعة أن من
بني الرؤى املطروحة للتنفيذ بالكلية
تكليف طالب الكلية للدفاع عن حقوق
زمالئهم طالب اجلامعة والرتافع عنهم
وتقدمي االستشارات القانونية للطالب
الذين لديهم مشكالت خمتلفة حيث

تقدم للطالب االستشارة القانونية
التي متكنه من الدفاع عن حقوقه.
وعندما تنجح هذه الرؤية واخلطة
سيتم تنفيذها وتطبيقها لتخدم اجملتمع
وتقدمي االستشارات واملرافعات
للراغبني من أفراد اجملتمع .من جانبه
قال صاحب السمو األمري الدكتور
بندر بن سلمان بن حممد آل سعود أن

النهضة التي تشهدها اململكة يف عهد
خادم احلرمني الشريفني كبرية جدًا
خاصة يف جمال العلم والتعليم ،حيث
قفز عدد اجلامعات من  8جامعات إىل
أكرث من  30جامعة ،وابتعاث أكرث من
 150ألف طالب وطالبة يف خمتلف
التخصصات منهم من عاد خلدمة دينه
ومليكه ووطنهم ومنهم من سيعود

حصاد التربعات واملساهمات اخلريية جتاوز الـ  200مليون ريال

الجامعة تكرم املساهمني يف الوقف العلمي
برعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب نظمت
اجلامعة ممثلة يف الوقف العلمي
حفل حصاد اخلري وذلك يوم الثالثاء
1435/4/18هـ بقاعة امللك فيصل
للمؤمترات
بحضور عضو هيئة كبار العلماء
الدكتور قيس املبارك ورئيس احملكمة
العامة القاضي الدكتور راشد الهزاع،
وعدد من رجال األعمال ووكالء اجلامعة
وعمداء الكليات وعدد من طالب وطالبات
اجلامعة .وقد أكد معايل مدير اجلامعة
تنامي التربعات اخلريية لألوقاف
العلمية التابعة للجامعة ببلوغها الـ 200
مليون ريال قدمها رجال أعمال من داخل
وخارج منطقة مكة املكرمة ،مشيدًا بالدور
الذي يقوم به طالب وطالبات اجلامعة
ومنسوبيها يف دعم الوقف العلمي ،وقال
معاليه  »:ان املبادرات اخلريية التي
يقدمها رجال األعمال ومسؤويل الدولة
للوقف العلمي سنة راسخة حث عليها
ديننا احلنيف ،وهي ال تقتصر على تقدمي
املال فقط ،بل تتجاوز دلك للدعم باألفكار
والوقت» .وأضاف معاليه أن الشكر هلل
سبحانه وتعاىل على أن قيد لهذه اجلامعة
رجالًا ونساء أفاضل ساهموا ودعموا هذا
الوقف منذ أن كان فكرة حتى أصبح حقيقة
على أرض الواقع ،فوجب على اجلامعة أن
تكرمهم يف هذا اليوم األغر.
ودشن معايل مدير اجلامعة ثالث
مشاريع اجتماعية وهي :مشروع
اخلدمات الطبية التطوعية يف جمال
طب األسنان ،ويستفيد منه األحياء

احملتاجة عرب توفري سيارة جتوب تلك
األحياء وعالج قاطنيها فيما يخص
األسنان ،واآلخر مشروع متعلق بكفالة
طالب وسيقدم للطالب احملتاج وسيكون
املشروع داعما له يف مشواره التعليمي
واجلامعي ،والثالث مسابقة «ألنك إنسان»
وهو برنامج توعوي تثقيفي للتعامل مع
خمتلف فئات اجملتمع .من جهته استعرض
املدير التنفيذي للوقف العلمي مسرية
الوقف العلمي وبداياته واملشاريع التي
يقوم عليها ،وسرد عددًا من املبادرات التي

قدمها رجال األعمال إىل أن جنحت األفكار
وحتولت إىل واقع ملموس يستفيد منها
كثري من شرائح اجملتمع.
فيما أكد مدير عام املرور اللواء عبد
الرحمن املقبل يف كلمة ألقاها بالنيابة عنه
مدير مرور جدة اللواء وصل اهلل احلربي
على دور اجلامعة يف الشراكة مع إدارة
مرور جدة إلقامة مشروع «القيادة املثالية
« والذي يستهدف طالب اجلامعة ،مشريًا
إىل املسابقة التي يدعمها مرور جدة والتي
تتسق مع األدوار والربامج التي تتبناها

إدارة املرور للتقليل من احلوادث املرورية،
وانخفاض اخملالفات املرورية ،وارتفاع
الوعي املروري لدى طالب اجلامعة .وبني
أن املسابقة حققت بألهداف التي وضعت
من أجلها  ،حيث بلغ عدد املسجلني مبوقع
املسابقة أكرث من  3000طالب.
ويف نهاية احلفل كرم معايل مدير
اجلامعة كل من ساهم يف بناء ودعم
الوقف العلمي وشمل التكرمي منسوبي
ومنسوبات اجلامعة وطالبها وطالباتها
وعدد من اجلهات اخلارجية.

لينخرط يف خدمة البالد واملشاركة
يف التنمية التي تشهدها بالدنا الغالية
وحقيقة هذه األرقام ليست بسهلة
ولكن الرؤية الثاقبة خلادم احلرمني
الشريفني يف دعم التعليم يف بالدنا
أدت إىل هذه النتيجة التي نراها اليوم
من خالل افتتاح مبنى كلية رائدة من
كليات جامعة امللك عبد العزيز وهي
كلية احلقوق والتي سوف تغطي جزءًا
من احتياج السوق السعودية ألنها
مطلب أساسي يف التنمية السعودية
وتطورها من شعبة إىل قسم ومن قسم
إىل كلية ،مؤكدًا سموه أن هذا من أهم
األمور التي نراها اليوم ونسعد بافتتاح
هذه الكلية وبإذن اهلل سوف تنطلق من
اإلقليمية إىل العاملية .وحتدث سموه
عن أن وجود حمكمة افرتاضية داخل
مبنى الكلية يساعد يف إعطاء الطالب
تدريب خاص له عن الواقع العملي
قبل تخرجه ،فاحملكمة االفرتاضية
تفرتض بعض القضايا ويشكل لها
هيئة حتكيم ودفاع وشهود وقضية
متكاملة األركان يستطيع من خاللها
الطالب أن يقتبس الكيفية التي تسري
عربها عمليات املرافعات والتقاضي
ويتم عن طريق هذه الفرضيات تدريب
الطالب وتطبيق ما يتعلمونه نظريا اىل
ممارسته واقعيا.

مركز التميز البحثي
يف الدراسات
البيئية يحصل
على جائزة املراعي
لإلبداع العلمي
بحضور صاحب السمو
األمري سلطان بن حممد بن سعود
الكبري رئيس جملس إدارة شركة
املراعي ،أعلن اجمللس األعلى
جلائزة املراعي لإلبداع العلمي
أسماء الفائزين بجائزة «املراعي»
يف دورتها الثالثة عشرة للعام
1435هـ،
وذلك خالل املؤمتر الصحفي
الذي عقده اجمللس يف مقر مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
يوم الثالثاء  25ربيع اآلخر
1435هـ.
وقد حصلت جامعة امللك عبد
العزيز ممثلة يف مركز التميز
البحثي على اجلائزة اخملصصة
للدراسات البيئية،
حيث متنح جائزة املراعي
لألبحاث املتميزة يف يف أربع
جماالت ،فرع العامل املتميز يف
جمال (ترشيد الطاقة) ،وفرع
العمل اإلبداعي يف جمايل (الطاقة
الشمسية) و(الهندسة الصناعية) ،
وفرع األبحاث العلمية للنساء يف
جمال (اإلعاقة) ،وفرع الوحدة
البحثية يف جمال (الدراسات
البيئية).
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مجلس الجامعة يعقد جلسته الثالثة 1435/1434هـ

ترأس معايل مدير اجلامعة أ.د /أسامة
بن صادق طيب  -اجللسة الثالثة جمللس
اجلامعة للعام اجلامعي ١٤٣5/١٤٣4هـ
التي عقدها اجمللس يف الساعة الواحدة
ظهر يوم اخلميس 1435/4/27هـ ،املوافق
٢٧/٢/٢٠١٤م مببنى اإلدارة العليا للجامعة،
نيابة عن معاىل وزير التعليم العايل نائب
رئيس جملس التعليم العايل رئيس اجمللس ،
وقد حضر اجللسة كل من :
 سعادة أمني عام جملس التعليم العايلالدكتور /حممد بن عبد العزيز الصالح،
سعادة وكيل اجلامعة وأمني جملس اجلامعة
أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،سعادة
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي أ.د /عدنان بن حمزة زاهد ،سعادة
وكيل اجلامعة أ.د /عبداهلل بن مصطفى
مهرجي ،سعادة وكيل اجلامعة للتطوير
أ.د /عبدالفتاح بن سليمان مشاط ،سعادة
وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف د/
أحمد بن حامد نقادي ،سعادة وكيل اجلامعة
للمشاريع أ.د /عبداهلل بن عمر بافيل،
أصحاب السعادة عمداء الكليات والعمادات
املساندة.
وبعد اإلطالع على جدول أعمال اجللسة
اتخذ اجمللس القرارات املناسبة ومنها :

الشيخ سموءل عبداهلل طه بخش يتربع
مببلغ ( )٤٠مليون ريال إلنشاء مركز التميز
يف طب وجراحة القلب لألطفال
 )١املوافقة على تطوير برنامج
ماجستري التشريح التقني واألنسجة املقدم
من قسم التشريح بكلية الطب.
 )٢قبول املنحة املقدمة من املعهد
الفرنسي للبرتول لكلية علوم االرض
واملتمثلة يف جمموعة برامج متخصصة يف
علوم األرض بقيمة ( )٢٠٤مليون ريال.
 )٣قبول التربع املقدم من الشيخ/
سموءل عبداهلل طه بخش مببلغ
( )٤٠.٠٠٠.٠٠٠أربعني مليون ريال إلنشاء
مركز التميز يف طب وجراحة القلب لألطفال.
 )٤قبول التربع املقدم من جمموعة
سامبا املالية مببلغ ( )٢.٠٠٠.٠٠٠ريال لدعم
أنشطة اجلامعة.
 )٥املوافقة على مشروع اخلطة

الدراسية املطورة للمرحلة اجلامعية
املتوسطة (درجة مشارك) لربناجمي شبكات
احلاسب اآليل وبرنامج الرسم باحلاسب
بقسم احلاسب اآليل وتقنية املعلومات بكلية
اجملتمع بجدة.
 )٦املوافقة على مشروع اخلطة الدراسية
املطورة ملرحلة البكالوريوس ألقسام تقنية
املعلومات ونظم املعلومات وعلوم احلاسب
بكلية احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات
بالكامل.
 )٧ايفاد الدكتورة /خلود بنت أحمد
حمام األستاذ املساعد بقسم الفيزياء بكلية
العلوم للبنات يف مهمة اتصال علمي بجامعة
يورك مبدينة تورنتو بكندا.
 )٨ندب عضو هيئة التدريس بكلية

الرتبية الدكتورة /فوز بنت عبداللطيف
كردي إىل جامعة امللك سعود ملدة عام.
 )٩جتديد عضوية الدكتور /عبداهلل بن
قربان عبداهلل الرتكستاين يف جملس كلية
االقتصاد واإلدارة.
 )١٠متديد تكليف عضو هيئة التدريس
بكلية الطب الدكتورة  /سمر بنت حممد
السقاف للعمل بامللحقية الثقافية يف أمريكا
ملدة ستة أشهر.
 )١١تعيني عضو هيئة التدريس بكلية
الطب الدكتور /نبيل بن سامل حسني بندقجي
لعضوية اجمللس العلمي ممثلًا للكلية ملدة
عامني.
 )١٢قبول التقاعد املبكر املقدم من عضو
هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور /سطام

بن سعود عبداهلل لنجاوي.
 )١٣قبول التقاعد املبكر املقدم من عضو
هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور /سعد بن
عبداهلل سعد الدين وهيب.
 )١٤قبول التقاعد املبكر املقدم من
عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد املنزيل
الدكتورة /عيشة بنت علي أبوبكر بارضوان.
 )١٥قبول التقاعد املبكر املقدم من عضو
هيئة التدريس بكلية العلوم الدكتورة/
أحالم بنت أحمد العوضي.
 )١٦قبول التقاعد املبكر املقدم من
احملاضر بكلية االقتصاد واإلدارة األستاذ/
زهري بن حمدان علي حمدان.
 )١٧قبول التقاعد املبكر املقدم من
مدرسة اللغة مبعهد اللغة اإلجنليزية
األستاذة /ضياء بنت علي حممد هذيل.
 )١٨منح الدرجة العلمية لطالب وطالبات
الدراسات العليا املتوقع تخرجهم خالل
الفصل الدراسي الثاين والفصل الدراسي
الصيفي للعام اجلامعي ١٤٣٥/١٤٣٤هـ.
 )١٩املوافقة على اقامة الفصل الدراسي
الصيفي للعام اجلامعي ١٤٣٥/١٤٣٤هـ.
صرح بذلك سعادة وكيل اجلامعة
للشؤون التعليمية أمني جملس اجلامعة
أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي.

برعاية حرم خادم احلرمني الشريفني

الجامعة تحتفل بـ  7456خريجة يف مختلف الربامج والتخصصات
برعاية حرم خادم احلرمني الشريفني صاحبة السمو امللكي األمرية
حصة بنت طراد الشعالن ،وبحضور صاحبة السمو امللكي األمرية صيتة
بنت عبداهلل بن عبدالعزيز نظمت اجلامعة حفل تخرج دفعة العام اجلامعي
1434-1433ه ـ للفصول الدراسية األول والثاين والصيفي ،وذلك أيام
االثنني والثالثاء واألربعاء 1435/4/26-25-24هـ بقاعة امللك فيصل
للمؤمترات.
وقد بلغ عدد اخلريجات يف كافة الربامج والتخصصات  7456خريجة

خالل العام اجلامعي 1434/1433هـ  3072 ،خريجة يف الفصل الدراسي
األول ،و 3895خريجة يف الفصل الدراسي الثاين ،و  489خريجة يف الفصل
الدراسي الصيفي .كما بلغ إجمايل أعداد اخلريجات يف الفصول الثالثة 8
خريجات يف برنامج دكتوراه اإلشراف املشرتك ،والدكتوراه  5خريجات،
واملاجستري  387خريجة ،والدبلوم العاليم  85خريجة ،واملاجستري
الرتبوي  97خريجة ،وبكالوريوس انتظام  3381خريجة ،و بكالوريوس
انتساب  3291خريجة ،و التعليم عن بعد  75خريجة ،و الدبلوم الرتبوي

 127خريجة .ومت خالل اليوم األول (االثنني) تكرمي خريجات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،وكلية تقنية املعلومات ،وخريجات الدبلومات.
أما اليوم الثاين (الثالثاء) فقد مت تخصيصه لتكرمي خريجات االقتصاد
واإلدارة ،واالقتصاد املنزيل ،والتصاميم والفنون ،والرتبية ،واحلقوق.
ويف اليوم الثالث (األربعاء) مت تكرمي خريجات العلوم والطب وطب
األسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية ،والتمريض ،وكلية العلوم
الصحية.

افتتاح املعرض املصاحب للربنامج اإلرشادي للسنة التحضريية
افتتح وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبداهلل
بن مصطفى مهرجي يوم األحد 1435/4/23هـ
املعرض املصاحب للربنامج اإلرشادي للسنة
التحضريية للعام اجلامعي اجلاري ،والذي يضم
 24جناحًا تعريفيًا بالكليات وأقسامها العلمية
والعمادات واخلدمات التي تقدمها ،وذلك مبسرح
العمادة.ويهدف الربنامج الذي يشمل جميع فروع
اجلامعة إىل تعريف الطالب بالتخصصات العلمية
املتاحة لهم يف جميع الكليات كما يسعى إىل توجيههم
إىل التخصص املناسب وفق آليات ومعايري يتم من
خاللها حتديد سمات الطالب املستجد واإلمكانات
التي يتمتع بها ويقيس ميوله الشخصي واملهاري
واملعريف حيث يتم عقد حماضرات ودورات
تدريبية يحضرها جميع الطالب ويقدمها نخبة
من اخملتصني .وتفقد كل من وكيل اجلامعة
وعميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم
بن عبدالسالم احلياين وعميد القبول والتسجيل
الدكتور أمني نعمان املعرض واستمعوا إىل شرح
مفصل عن كل جهة مشاركة ،وشهد الربنامج عقد
العديد من الدورات واحملاضرات العلمية حيث تابع
الطالب عرضًا لعمادة القبول والتسجيل عن آلية
تسكني طالب السنة التحضريية .ومت تقدمي دورة

تدريبية بعنوان «كيف تختار تخصصك املناسب»
باإلضافة إىل إجراء اختبارات تعنى باختيار
التخصص املناسب جلميع الطالب والتي تتيح
للطالب معرفة التخصص املناسب وفق إمكاناته
املهارية والشخصية واملعرفية ،كما ألقيت حماضرة
بعنوان «أشياء متنيت لو كنت أعرفها قبل اجلامعة،
وشهد الربنامج عددًا من القاءات التي تطرقت
للتخصصات واجملاالت العلمية يف كليات اجلامعة.
من جانبه شدد عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور
عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين على أهمية
الربنامج اإلرشادي والذي يقوم بدور فعال يف
جمال توجيه وتعريف الطالب املستجد باجلامعة
وبالتخصصات العلمية واخلدمات التي ميكن أن
يستفيد منها خالل مشواره الدراسي ،حيث يسهم
الربنامج يف تشكيل وجهة الطالب أكادمييًا،
واصفًا الدور الذي يقوم به الربنامج واجلهات
املشاركة فيه بنقطة انطالقة الطالب اجلامعي نحو
اإلبداع والتألق يف جماالت علمية وفكرية وثقافية
ومعرفية ،وشكر عميد شؤون الطالب جميع
القائمني على الربنامج واجلهود التي بذلوها يف
سبيل إجناح مقاصده وأهدافه والتي تتمحور حول
خدمة الطالب وتوفري املعلومة الصحيحة له.

الجامعة
أخبار

أخبار
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وفد من جامعة كيوتو اليابانية
يبحث سبل التعاون البحثي مع الجامعة
قام وفد من جامعة
كيوتو اليابانية Kyoto
برئاسة
University
الربوفيسور كونوجي تومواكي،
األستاذ يف قسم الهندسة
النووية بكلية الدراسات العليا،
بزيارة ملركز التميز البحثي يف
تقنية حتلية املياه باجلامعة
خالل الفرتة من  3-2ربيع الثاين
 1435هـ املوافق  3-2فرباير
 2014م ،وضم الفريق العلمي
كل من الدكتور كوارا زينساكو،
والدكتور تاكيهيكو يوكومني،
والسيد اوكازاكي تاكيهري.
وقد التقى الوفد وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
األستاذ الدكتور /عدنان بن حمزة
زاهد حيث مت مناقشة أوجه
التعاون العلمي املشرتك بني
اجلامعتني واستعراض مسودات
مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون
علمي مشرتك .بحضور كل من
عميد كلية الهندسة الدكتور/
عبدالرحيم كنسارة ومدير مركز
التميز البحثي يف تقنية حتلية

املياه الدكتور /حممد البريوتي
ونائب مدير املركز للشؤون
الفنية الدكتور /شرف الشريف.
وتضمن برنامج زيارة الوفد
الياباين تقدمي حماضرة حول
انتقال احلرارة والسريان متعدد
احلالة والتي عقدت يف قاعة
االجتماعات بكلية الهندسة.
وتهدف إىل التعريف مبساهمات
جامعة كيوتو يف تطوير علوم
وتقنيات السريان متعدد احلالة
وتطبيقاتها يف حتسني أداء
املبخرات يف أنظمة التقطري
الوميضي ،ومنذجة احملطات
ثنائية الغرض إلنتاج الطاقة
واملياه .كما عقد اجتماع مع إدارة
مركز التميز البحثي يف تقنية
حتلية املياه بحضور الباحثني
ذوي العالقة ملناقشة فرص تنفيذ
مشروع بحثي مشرتك يف جمال
السريان متعدد احلالة ألهميتها
يف حتسني كفاءة حمطات
التقطري الوميضي لتحلية املياه،
مع العلم بأنه سبق أن مت إعداد
مقرتح أويل للمشروع ويتم

العمل حاليًا على بلورته يف
صيغته النهائية متهيدا إلحالته
إىل وكالة اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي لدراسته
واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال
هذا التعاون بني اجلامعة متمثلة
يف مركز التميز البحثي يف تقنية
حتلية املياه وجامعة كيوتو.
وأوضح وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
أن زيارة الوفد الياباين تأتي
امتدادًا للزيارات والفعاليات
العلمية املتبادلة السابقة بني
اجلامعة وجامعة كيوتو يف
إطار برنامج التعاون العلمي بني
اجلامعات السعودية واليابانية
سعيًا من اجلامعة إىل تكثيف
التعاون مع اجلامعات الدولية
والباحثني من ذوي اخلربات
العلمية والبحثية يف جمال
التقنيات احلديثة مبا يهدف
إىل نقل وتوطني التقنيات
احلديثة يف خمتلف اجملاالت
االسرتاتيجية التي أقرتها
الدولة.

إطالق فعاليات مؤتمر التطورات الحديثة يف
عالج أمراض األوعية الدموية والقدم السكرية
نيابة عن معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب ،رعى وكيل
اجلامعة للتطوير الربوفيسور
عبدالفتاح بن سليمان مشاط
مساء الثالثاء 1435/4/18هـ
فعاليات مؤمتر التطورات
احلديثة يف عالج أمراض
األوعية الدموية والقدم
السكرية الذي تنظمه وحدة
جراحة األوعية الدموية بكلية
الطب باجلامعة بالتعاون مع
كرسي الشيخ حممد بن حسني
العمودي ألبحاث القدم السكرية
باجلامعة واجلمعيتني العلمية
السعودية واخلليجية جلراحة
األوعية الدموية وعدد من
اجلمعيات العاملية يف جراحة
األوعية الدموية .وأشار وكيل
اجلامعة للتطوير خالل افتتاح
املؤمتر إىل أهميته يف ربط
األطباء والطبيبات مبستجدات
التخصص،مؤكدًا أن اجلامعة
تواكب عرب كل قنواتها العلمية
املستجدات من خالل تنظيم

املؤمترات العاملية التي تتناول
أحدث األوراق العلمية .من
جهته أوضح املشرف العام على
كرسي أبحاث القدم السكرية
الربوفيسور حسن بن علي
الزهراين أن مشكلة مرض
السكري تعد أحد أهم املشكالت
الصحية يف منطقتنا والعامل،
حيث وصلت نسبة اإلصابة
به إىل  % 24يف الفئة العمرية
من  20ـ  79سنة ،مبينًا أن
اللجنة العلمية للمؤمتر قررت
بالتعاون مع كرسي العمودي
تخصيص اليوم األول للمؤمتر
كاملًا لهذه املشكلة املعقدة
خاصة ما يتعلق مبجال األوعية
الدموية ،حيث مت إلقاء أكرث من
 20ورقة حول املوضوع قدمها
متحدثون عامليون إضافة إىل
متحدثني من الدول العربية
واخلليجية واململكة العربية
السعودية ،للحد من مشكلة
البرت الناجتة عن مضاعفات
السكري على القدم .فيما تناول
برنامج اليوم الثاين موضوعات

علمية وبحثية من أهمها
التطورات احلديثة يف عالج أم
الدم األبهرية ،وعالج أمراض
الشريان السباتي ومشكالت
القساطر العالجية املستخدمة
يف عمليات الغسل الدموي
ملرضى الكلى وموضوعات
بحثية أخرى تعنى باملزاولني
لتخصص األوعية الدموية.
وقال انه كان من الصعب على
اللجنة العلمية تغطية كل جماالت
أمراض األوعية .ولذلك اختارت
من املوضوعات أهمها وأحدثها،
فكان الربنامج العلمي للمؤمتر
الذي يشمل نحو  50ورقة
علمية .واعتذرت اللجنة عن
قبول عدد مشابه لضيق الوقت.
اما عميد كلية الطب الربوفيسور
حممود شاهني األحول فقال يف
كلمته بحفل االفتتاح ان هذا
املؤمتر يعد من اهم املؤمترات
التي تناقش مستجدات تخصص
األوعية الدموية ومشاكل األقدام
السكرية ،منوها بجودة األبحاث
املقدمة واملستوى العلمي لها.

كلية األعمال برابغ تطبق نظام «البالك بورد» التعليمي
بدأت كلية االعمال بفرع اجلامعة برابغ يف تطبيق نظام البالك
بورد التعليمي يف بداية الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي
احلايل لتقدمي احملاضرات ملنسوبي الكليه يف خمتلف براجمها
التعليميه املميزه لطالب التعليم عن بعد واالنتساب .
وقال الدكتور عبد االله ساعاتي عميد كلية االعمال أنه مت عقد
دورات تدريبيه مكثفه بالتعاون مع عمادة التعليم عن بعد العضاء
هيئة التدريس والطالب يف كلية االعمال برابغ وشمال جده.
وأضاف يقول ان نظام « البالك بورد « يعترب من األنظمة
التعليمية املميزه ومطبق يف اجلامعات املرموقه عامليا وله
ميزات مهمه ترثي العمليه التعليميه من حيث امكانية التفاعل ما
بني ااملدرسني والطالب من حيث تقدمي احملاضرات والواجبات
واالختبارات للطالب الكرتونيا ومتابعتهم حتى نهاية الفصل
الدراسي.
مشريا اىل أن جميع املستخدمني للنظام من أعضاء هيئة
تدريس وطالب ابدوا اهتمامهم وادراكهم ألهمية هذا النظام يف
تطوير العمليه التعليميه التي حترص عليها الكلية .

 90ورقة علمية تشارك يف املؤتمر السنوي
للجمعية السعودية ألمراض الدم

اختتمت فعاليات املؤمتر السنوي الثاين عشر للجمعية
السعودية ألمراض الدم الذي نظم مبشاركة جامعة امللك عبد العزيز
وعدد من اجلامعات احمللية والدولية ،حيث شهد املؤمتر مشاركة
 35حماضرا من داخل اململكة وخارجها ميثلون االحتاد األوروبي
ألمراض الدم ودوال عربية وأجنبية .وأوضح رئيس جملس إدارة
اجلمعية السعودية الربوفيسور حممد حسن قاري أن األطباء
والفنيني واملمارسني الصحيني الذين شاركوا يف املؤمتر حيث
اطلعوا على آخر املستجدات وأبرز ما توصل إليه البحث العلمي من

خالل  90ورقة عملية غطت خمتلف التطورات التشخيصية والعالجية
والبحثية يف جمال أمراض الدم اخملتلفة مثـل :أمراض التالسيميا،
وفقر الدم املنجلي ،وأمراض التخرث وسيولة الدم ،وسرطان الدم،
والغدد اللمفاوية ،والتكاثر النقي للنخاع ،واملايلوما املتعددة ،وخلل
التنسج النقوي ،وسرطان الغدد الليمفاوية عند األطفال ،وسرطان
النخاع العظمي .من جهتها أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤمتر
الربوفيسورة سعاد اجلاعوين إىل أن املؤمتر أتاح فرصة عظيمة
لتبادل اخلربات واالطالع على آخر املستجدات يف علم أمراض الدم.

كلية الطب بالجامعة تحصل على املركز الثاني
يف مؤتمر «يوم املهنة الطبي السادس»
حققت كلية الطب باجلامعة إجنازًا
جديدًا يضاف إىل سجلها احلافل
باإلجنازات بعد حتقيقها للمركز الثاين
يف فعاليات مؤمتر يوم املهنة الطبي
السادس الذي نظمته جامعة امللك خالد
مبدينة أبها خالل الفرتة بني -13
1435/4/15هـ .وقد افتتح املؤمتر نيابة
عن معايل مدير جامعة امللك خالد وكيل
اجلامعة أ.د/مرعي بن سعيد القحطاين،

بحضور عميد كلية الطب بجامعة امللك
خالد أ.د /عبداهلل بن سعيد عسريي،
وسعادة األمني العام للجنة عمداء كليات
الطب باململكة الدكتور /عمر بن إبراهيم
سعادة ،وقد كانت مشاركة طالب وطالبات
كلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز
متميزة وتوجت بحصول الكلية على
املركز الثاين كأحسن ثاين معرض من
بني كليات الطب باململكة.

إعالن

2/4/14 4:03 PM

الجامعة
أخبار
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انطالق أنشطة السكن الجامعي بتكريم  50طالباً متميزاً يف النشاط الطالبي

كرمت وكالة العمادة لإلسكان والتغذية 50
طالبًا متيزوا يف األنشطة الطالبية الرياضية
والثقافية والفنية يف الفصل الدراسي األول للعام
اجلامعي اجلاري وذلك خالل حفل إطالق األنشطة
الطالبية للفصل الدراسي الثاين مساء االثنني 17
1435 / 4 /هـ يف األستاد الرياضي .وشهد احلفل
الذي رعاه باإلنابة عن عميد شؤون الطالب األستاذ
الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين وكيل
العمادة لإلسكان والتغذية الدكتور حممد بن علي
الشهراين مشاركة فرقة قمم لإلنشاد بفقرات إنشادية
نالت استحسان احلضور والذين فاق عددهم الـ 500
شخص،

كما تابعوا عرضًا مرئيًا جلميع األنشطة التي
متت يف الفصل الدراسي املاضي والبالغ عددها
 15نشاطًا وشارك فيها أكرث من  1500طالب وهي
اإلفطار اجلماعي األول ،حفل املعايدة للطالب ،دورة
بعنوان «أمناط الشخصية وفهم النفسيات» ،ودورة
بعنوان «نحو حياة جامعية ناجحة» ،ودور بعنوان
«هندسة النجاح».
وقدم الدورات الثالث األستاذ مفرح اجلابري.
وشهد السكن تنظيم دورة بعنوان «مهارات التفوق
اجلامعي» قدمها الدكتور يعن القرين ،وتنظيم
ديوانية ثقافية بعنوان «فنون إستثمار وسائل
التواصل اإلجتماعي» ،وأخرى بعنوان «كيف تبني

سريتك الذاتية خالل حياتك األكادميية» ،وتنظيم
«أمسية إنشادية» ،باإلضافة إىل تنظيم دوري لكرة
القدم ،وزيارة نادي أرامكو الرياضي ،وتنظيم
اثنينية ثقافية وإجتماعية كما مت تنظيم مسابقات
متنوعة ومسابقة أفضل غرفة ومسابقة أجمل لوحة
فنية.
وأوضح مدير النشاط الطالبي بالسكن األستاذ
مفرح اجلابري يف كلمته التي القاها يف احلفل أن
انطالق األنشطة وجميع الربامج التي يتم تنظيمها
يف السكن هي بجهود أبناءنا الطالب وثمرة جناح
ومتيز يشكرون عليه ،مشريًا إىل أنه سيتم تنظيم
العديد من الربامج واألنشطة خالل الفصل الدراسي

اجلاري منها األنشطة الثقافية وستخصص أيام
للرتفية والشعر واإلبداعات الطالبية واألكالت
الشعبية وغريها وسيتم تنظيم ماراتون السكن ولقاء
مفتوح مع عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور
عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين ،كما سيتم تنظيم
حمالت تطوعية وهي زيارة املسنني يف املستشفيات،
ومساعدة العمالة وتقدمي اخلدمات لهم ،وتنظيم
مسابقات يف الرسم والتصوير الضوئي .ويف
ختام احلفل كرم وكيل العمادة لإلسكان والتغذية
الدكتور حممد بن علي الشهراين الطالب املتميزين
يف األنشطة الرياضية والثقافية والفنية ،والتقطت
الصور التذكارية بهذه املناسبة.

 5000طالب وطالبة يشاركون يف ملتقى التواصل االستشاري الثالث
شارك أكرث من  5000طالب وطالبة يف فعاليات
ملتقى التواصل االستشاري الثالث لطالب وطالبات
اجلامعة الذي نظم مطلع شهر ربيع اآلخر وصاحبه
معرض للجهات املشاركة ،على مدى ثالثة أيام
مبركز امللك فيصل للمؤمترات .وكان عميد شؤون
الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم
احلياين قد أكد على أهمية امللتقى الذي ينظم للعام
الثالث على التوايل واخلدمات اإلجتماعية والنفسية
واالستشارية التي يقدمها للطالب والطالبات ،مبديًا
إعجابه بالتطور الذي يشهده امللتقى على مدار

األعوام املاضية وعرض أهم املشكالت االجتماعية
األسرية منها والرتبوية التي يعاين منها الكثري من
أفراد اجملتمع ،مؤكدًا على أن ترتجم توصيات امللتقى
على أرض الواقع ويستفيد منها اجلميع ،وقدم شكره
ملركز اإلرشاد اجلامعي بشطر الطالبات نظري اجلهود
املميزة يف إجناح امللتقى.
ومتحور امللتقى والذي بدأ بعدد من الكلمات
لعميدة شطرالطالبات ،وعميدة شؤون الطالب بشطر
الطالبات حول املشكالت األسرية واضطرابات الهوية
اجلنسية ،حيث هدف امللتقى إىل التوعية بالقضايا

احلياتية والعامة وسبل التعامل معها ،ونشر ثقافة
االستشارات النفسية واالجتماعية وتعميق الفهم
السوي يف التعامل مع املشكالت التي قد تواجه
الفرد ،وتنمية االجتاهات الوقائية من املشكالت
ومعرفة كيفية التعامل معها ،ومساعدة الطلبة على
حتقيق التنمية احلياتية بالتوافق النفسي والتكيف
االجتماعي .وقدمت يف امللتقى حماضرة عن املشكالت
األسرية لألستاذة نورة آل الشيخ املدير العام السابق
مبكتب اإلشراف االجتماعي النسائي مبكة املكرمة،
وحماضرة أخرى بعنوان «يف داخلي شخص آخر

بالتأكيد ليس أنا» لألستاذة سمرية الغامدي من
مستشفى الصحة النفسية بجدة ،وحماضرة بعنوان
«رحلة البحث عن الذات» للدكتورة أمرية النمر،
وقدم الدكتور هشام العسلي بقاعة الطالب دورة
عن «املشكالت األسرية وأسبابها وحلولها وأسرار
وجودها يف اجملتمع» ،تلتها دورة عن «التمركز حول
احللول لعالج مشكالت الطالبات» للدكتور نسرين
يعقوب ،ودورة عن «احلوار املتزن» للدكتورة عبري
اخلياط ،ودورة عن «مهارات تقنية دراسة احلالة»
للدكتورة سعاد بن عفيف.

عمادة شؤون الطالب تدرب  27مرشداً يف برنامج تخصصي املناسب
انخرط  27مرشدًا من طالب السنة األخرية من
جميع كليات اجلامعة يف دورة إعداد املرشدين لربنامج
«تخصصي املناسب» التي تنظمها وكالة اخلريجني
بعمادة شؤون الطالب ممثلة بإدارة التدريب ،بالتعاون
مع مكتب الدكتور غسان صديقي لالستشارات الرتبوية
وذلك بقاعة رابطة اخلريجني بالعمادة .وتهدف الدورة
التي قدمها املدرب الدكتور غسان الصديقي إىل تدريب
وتأهيل املرشدين ملساعدة طالب السنة التحضريية
على اتخاذ قرار اختيار التخصص املناسب وذلك بعدة
طرق ومعايري منها اختبارات قياس امليول والتجارب
الشخصية للطالب املرشدين مع مراعاة حاجة سوق
العمل .وأوضح مدير إدارة التدريب واملدير التنفيذي
لربنامج تخصصي املناسب األستاذ ناصر بن سعيد
عسريي أنه مت اختيار املرشدين بناء على عدد من
الشروط واملعايري ،منها معدل الطالب واجتيازه لعدد
معني من الساعات ومشاركته يف األنشطة والربامج
الطالبية ،حيث يتم تدريبهم وتعريفهم بالطرق

واألساليب الصحيحة يف مهمتهم اإلرشادية والتوعوية
لطالب السنة التحضريية خالل الفصل الدراسي احلايل

بغية حتقيق أهداف وتطلعات برنامج تخصصي
املناسب.

وبني مدير إدارة التدريب واملدير التنفيذي لربنامج
تخصصي املناسب أن برنامج تخصصي املناسب
سيسهم يف حتديد املسار الصحيح للطالب املستجدين
باجلامعة واختيار التخصص املناسب لهم وفق
إمكاناتهم وما يتطلبه سوق العمل ،بعيدًا عن التأثريات
اخلارجية والصورة الذهنية غري الصحيحة للطالب
سواء يف ما يتعلق بالتخصصات أو فرص التوظيف.
وأفاد األستاذ ناصر عسريي أن الربنامج يطمح بأن
يكون املوجه األول للطالب عطفًا على ما يتمتع به من
مميزات عديدة منها األسلوب العلمي الدقيق وتوفر
املتخصصني واألشخاص األكرث قدرة على خدمة الطالب
وتقدمي النصح واإلرشاد له ،حيث يقوم الربنامج
باختبارات علمية متكن الطالب من اختيار التخصص
املناسب ،إضافة إىل شرح للتخصصات العلمية وما
يتبعها من جماالت عمل تتناسب مع سماته وميوله،
مع اقرتاح الدورات املناسبة لتنمية مواهب الطالب يف
التخصص الذي مييل إليه.

الجامعة
أخبار
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عمادة البحث العلمي تنظم «أسبوع البحث العلمي السادس»
برعاية معايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب
أطلقت عمادة البحث العلمي فعاليات
أسبوع البحث العلمي السادس وذلك
يوم اخلميس 1435/4/24هـ والذي
يستمر على مدى أسبوعني مبركز امللك
فيصل للمؤمترات.
وقد أوضح عميد البحث العلمي
األستاذ الدكتور يوسف بن عبد العزيز
الرتكي أن افتتاح فعاليات أسبوع
البحث العلمي السادس يتواكب مع
إطالق عدد من أنشطة البحث العلمي
التي تؤكد ريادة وتنافسية اجلامعة
على املستويني احمللي واإلقليمي،
مشريًا إىل أنه سيتم تكرمي أعضاء
هيئة التدريس املتميزين يف البحث
العلمي تقديرًا وعرفانًا وحتفيزًا لهم
على االستمرار يف اإلجنازات ،كما
ستشهد الفعالياتوتوقيع عقود البحوث
اجلديدة ،وتنظيم سلسلة من الورش
والدورات يف جمال إدارة البحث
العلمي وتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس يف خمتلف برامج البحث
العلمي مثل اجملموعات البحثية
والتقنيات االسرتاتيجية والدراسة
اإلنسانية وإعداد املقرتحات البحثية
ألعضاء هيئة التدريس حديثي
احلصول على الدكتوراه ،وكيفية
االستفادة من قواعد بيانات النشر
العلمي وجتنب االستالل.
وأكد عميد البحث العلمي أن
أسبوع البحث العلمي لهذا العام شهد
تطورًا ملحوظًا يف جمال عقد دورات
وندوات متخصصة يف التطبيقات
الهندسية للبحث العلمي .ومت اختيار
القائمني بتنفيذ الورش والدورات
من املتميزين وذوي اخلربة من داخل
وخارج اجلامعة ،كما مت عرض فعاليات
االسبوع ونظام التسجيل االلكرتوين
برابط خاص بعمادة البحث العلمي
يف موقع اجلامعة االلكرتوين ،كما
يستفيد املشاركني بالدورات التدريبية
بشهادات حضور معتمدة.
وأضاف أن الفعاليات تهدف إىل
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف
جمال إدارة البحث العلمي ،واالرتقاء
مبستويات البحوث والتمويل،
واالرتقاء باملستوى الكمي والنوعي
للنشر العلمي ،باإلضافة إىل دعم
فرص التواصل البحثي بني منسوبي
اجلامعة ،ودعم فرص استثمار
خمرجات البحث العلمي يف جمال
التنمية.
وأشار الرتكي إىل أن معايري
املشاركة يف الفعاليات تتلخص يف
املشاركة ألعضاء هيئة التدريس من
منسوبي اجلامعة ،وأن الدعوة عامة
حلضور حفل االفتتاح وتوزيع جوائز
التميز يف البحث العلمي ،وتوقيع
عقود مشاريع الربامج البحثية،
وأن حلضور أي من الفعاليات يجب
التسجيل املسبق برابط أسبوع البحث
العلمي مبوقع العمادة (dsr.kau.
 -edu.saايقونة :تسجيل دورات
اسبوع البحث العلمي) وأضاف أنه
ميكن لعضو هيئة التدريس التسجيل
بفعاليتني كحد أقصى ،ومتنح شهادات
احلضور ملن قام بالتسجيل ووقع
بكشوف احلضور .وسيتم حجب
شهادات احلضور للعضو القائم
بالتسجيل والغائب عن الفعالية .كما
تسلم شهادات املشاركة للحاضرين

بكلياتهم بعد استيفاء استبيان الفعالية
على نفس رابط التسجيل بعد انتهاء
األسبوع مباشرة.
وأكد عميد البحث العلمي أن هناك
مميزات للمشاركني يف الفعاليات وهي:
اكتساب مهارات ضرورية يف جماالت
إدارة البحث العلمي ،و التسجيل
يف قاعدة بيانات الكوادر املؤهلة يف
البحث العلمي ،وكذلك احلصول على
شهادة حضور ملن قام بالتسجيل
املسبق واحلضور واستيفاء االستبيان
على الرابط االلكرتوين ،باإلضافة إىل
اعتماد شهادات بعض الدورات كشهادة
متيز للرتقية العلمية والتواصل
املستمر مع الباحثني وخرباء التدريب.
فعاليات أسبوع البحث
العلمي السادس
حفل االفتتاح
اخلميس
اليوم:
·
(1435/4/27ه – 2014/2/27م)
· املكان :قاعة امللك فيصل مبركز
اجلامعة للمؤمترات.
· يشرف االفتتاح معايل مدير
اجلامعة.
· فعالية  :1توزيع جوائز التميز
يف البحث العلمي على الفائزين.
· فعالية  :2توقيع عقود مشاريع
برامج البحث العلمي للعام اجلامعي
1435/1434ه.
· احلضور :الدعوة عــامة.
فعاليات اليوم األول :األحد
1435/5/1ه – 2014/3/2م
· الفعالية « :1إعداد مقرتحات
التقنيات االسرتاتيجية» ،ورشة
متخصصة للفرق البحثية ملشاريع
التقنيات
الزمن  :من الساعة  10.00إىل
الساعة 12.00
املكان :مركز امللك فهد قاعة الدور
األرضي.
املوضوع :إكساب أعضاء هيئة
التدريس مهارات التقدم مبقرتحات
بحثية ناجحة من خالل التعرف
على حماور الربنامج والنقاط التي
يجب أن يركز عليها الباحث يف كتابة
املقرتح البحثي وحتديد أهداف املقرتح
وربطها باألهداف االسرتاتيجية
للربنامج،والربط بني اخلطة الزمنية
للمقرتح وأهداف املقرتح والنتائج

املتحصل عليها ،وكيفية إدارة املقرتح
البحثي وتقدمي التقارير الفنية
واملالية.
· الفعالية « :2جتنب االستالل
يف البحث العلمي»
الزمن :من الساعة  09.00إىل
الساعة 12.00
املكان :قاعة الندوات بعمادة
البحث العلمي (ينقل بالشبكة لشطر
الطالبات).
املوضوع :تتناول الورشة
التعريف باالستالل يف البحث العلمي
سواء على مستوى املقرتحات البحثية
أو التقارير العلمية أو البحوث
املنشورة .كما تتناول الورشة كيفية
جتنب االستالل باستخدام برنامج
 iThenticateوذلك من خالل
تدريب عملي على الربنامج .ويحق
للمشارك ارسال بريد الكرتوين
للعمادة للحصول علىusername
 passwordاخلاصة بالربنامج.
فعاليات اليوم الثاين :األثنني
1435/5/2ه – 2014/3/3م
·الفعالية :1

Research,
publication

writing
«&
approaches
in
»humanities
March 4+3 :Date/Duration
09H00 Two full days from .2014
.16H30 to
Location: Faculty of Applied
1st floor ,Medical Sciences
.conference room
Subject:
Purposeful
organization and management
of
research
and
writing
processes,
awareness of
publishing and presentation
opportunities,
prioritizing
outlets for publication and
.formatting strategies for writing

·

الفعالية :2

« Public transport» Date/
Two .2014 March 4+3:Duration
.16H00 to 08H00 full days from
Location:
Faculty
of
.Engineering
Subject: System, mechanism
and future planning of public
.transport

فعاليات اليوم الثالث :الثالثاء
1435/5/3ه – 2014/3/4م
· الفعالية « :1جتنب االستالل
يف البحث العلمي»
الزمن :من الساعة  09.00إىل
الساعة 12.00

املكان :قاعة الندوات بعمادة
البحث العلمي وتنقل بالشبكة لشطر
الطالبات.
املوضوع :تتناول الورشة
التعريف باالستالل يف البحث العلمي
سواء على مستوى املقرتحات البحثية
أو التقارير العلمية أو البحوث
املنشورة .كما تتناول الورشة كيفية
جتنب االستالل باستخدام برنامج
 iThenticateوذلك من خالل
تدريب عملي على الربنامج.
· الفعالية  « :2قياس اإلجناز يف
البحث العلمي «.
الزمن :من الساعة  09.00إىل
الساعة 11.00
املكان :مركز امللك فهد لألبحاث
الطبية ،قاعة فرعية (ب).
املوضوع :تتناول الورشة أسس
وآليات قياس البحث العلمي مبختلف
عناصره من املدخالت واألنشطة
واخملرجات (اإلجناز) ،وذلك عن طريق
عرض وحتليل املؤشرات اخلاصة
بكل عنصر وآلية استخدامها لقياس
االنشطة واإلجناز على مستوى
املشروع أو القسم أو الكلية أو
اجلامعة.
فعاليات اليوم الرابع :األربعاء
1435/5/4ه – 2014/3/5م
· الفعالية :1
«& Research, writing
publication

approaches
in
»humanities
March 6+5 :Date/Duration
08H00 Two full days from .2014
.16H00 to
Location: Faculty of Applied
1st floor ,Medical Sciences
.conference room
Subject:
Purposeful
organization and management of
,research and writing processes
awareness of publishing
and presentation opportunities,
prioritizing
outlets
for
publication and formatting
.strategies for writing

· الفعالية « :2االستفادة من
قواعد بيانات »Thomson ISI
الزمن :من الساعة  09.00إىل
الساعة .11.00
املكان :قاعة الندوات بعمادة
البحث العلمي وتنقل بالشبكة لشطر
الطالبات.
املوضوع :تهتم الورشة باجلانب

النظري والعملي لشرح قواعد البيانات
 Web of Knowledge-ISIاخلاصة
بالنشر العلمي وكيفية استخدامها
واالستفادة منها.
فعاليات اليوم اخلامس :اخلميس
1435/5/5ه – 2014/3/6م
الفعالية « :1إعداد
·
مقرتحات البحوث القصرية  -باحث»
الزمن :من الساعة  09.00إىل
الساعة 13.00
املكان :القاعة الفرعية (ب) مبركز
امللك فهد لألبحاث الطبية.
املوضوع :هذه الورشة خمصصة
ألعضاء هيئة التدريس حديثي
احلصول على الدكتوراه (من مبتعثي
اجلامعة) ،وتتناول كيفية إعداد مقرتح
بحثي واحلصول على متويل حمدود
ملدة  6أشهر للتدريب على تنفيذ نقطة
بحثية وكيفية إدارة البحث وإعداد
التقارير .ويقدم املشاركني مقرتحات
بحوثهم للمناقشة بعد الورشة متهيدا
ملساعدتهم على تقدميها للتمويل من
الربنامج اخلاص مبشروعات «باحث».
· الفعالية « :2أنشطة وخمرجات
اجملموعات البحثية».
الزمن :من الساعة  09.00إىل
الساعة .10.30
املكان :قاعة امللك فيصل – مركز
اجلامعة للمؤمترات.
املوضوع :تتناول هذه الورشة
أهم أنشطة برنامج اجملموعات
البحثية وأهم اخملرجات واإلجنازات
اخلاصة باملشروعات املنفذة من خالل
اجملموعات البحثية ،ودعم إنشاء
جمموعات جديدة.
· الفعالية « :3الدراسة اإلنسانية
الرائدة».
املدة :من الساعة  11.00ظهرا
إىل الساعة  12.30الندوة متخصصة
يف جمال العلوم اإلنسانية
املكان :قاعة امللك فيصل – مركز
اجلامعة للمؤمترات.
املوضوع :هذه الندوة متخصصة
يف جمال العلوم اإلنسانية ملناقشة
أنشطة وخمرجات املشروعات يف
هذا التخصص ،وذلك عن طريق
االسرتشاد واالستعانة بخربة الزمالء
املوقعني سابقا بهذا الربنامج.
فعاليات اليوم السادس :األحد

1435/5/8ه – 2014/3/9م
الفعالية« :االستفادة من قواعد
بيانات »Thomson ISI
الزمن :من الساعة  09.00إىل
الساعة .11.00
املكان :قاعة الندوات بعمادة
البحث العلمي وتنقل بالشبكة لشطر
الطالبات.
املوضوع :تهتم الورشة باجلانب
النظري والعملي لشرح قواعد البيانات
Web of Knowledge-ISI
اخلاصة بالنشر العلمي وكيفية
استخدامها واالستفادة منها.
فعاليات اليوم السابع :االثنني
1435/5/9ه – 2014/3/10م
· الفعالية« :جتنب االستالل يف
البحث العلمي»
املدة :من الساعة  09.00إىل
الساعة 12.00
املكان :قاعة الندوات بعمادة
البحث العلمي وتنقل بالشبكة لشطر
الطالبات.
املوضوع :تتناول الورشة
التعريف باالستالل يف البحث العلمي
سواء على مستوى املقرتحات البحثية
أو التقارير العلمية أو البحوث
املنشورة .كما تتناول الورشة كيفية
جتنب االستالل باستخدام برنامج
 iThenticateوذلك من خالل تدريب
عملي على الربنامج.
فعاليات اليوم الثامن :الثالثاء
-11
1435/5/12-10ه –
2014/3/13م
· الفعالية« :إدارة مشاريع
التقنيات اإلسرتاتيجية واجملموعات
البحثية»
املدة ( )3أيام من الساعة 8.30
إىل الساعة 15.30
املكان :مركز امللك فهد الدور
األول.
املوضوع :تنمية مهارات إدارة
مشاريع البحث والتطوير حيث يعترب
النجاح يف إجناز املشاريع عاملًا
أساسيًا يف جناح ومنو املؤسسات
من خالل تطوير قدرات ومهارات
الباحثني ومدراء املشاريع من خالل
تطبيق أساليب وطرق ومهارات إدارة
املشاريع التي تصقل قدرة املتدربني
على اإلدارة الناجحة يف إدارة
املشاريع.

رسائل جامعية

الجامعة
أخبار
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الرسائل الجامعية واألبحاث العلمية املنشورة
هذه الصفحة مخصصة إلبراز إنتاج اجلامعة في البحث العلمي ،وتلقي الضوء على متيز باحثي اجلامعة في نشر أبحاثهم في اجملالت العلمية املصنفة
عامليا ً .كما تسلط الضوء على مستخلصات األبحاث العلمية املتميزة وأبرز الرسائل العلمية التي نوقشت في اجلامعة.
ر�سالة ماج�ستري
عنوان الر�سالة
املنازعات الوقتية يف تنفيذ الأحكام الإدارية «درا�سة
مقارنة»
للطالبة �سارة ح�سن العري�شي
ملخص الرسالة  :املنازعات الوقتية يف تنفيذ األحكام اإلدارية
بدأت الدراسة مبقدمة تلخص املوضوع بشكل عام ،ثم حددت مشكلة
الدراسة ،وخلصتها يف ستة أسئلة جتيب عنها يف منت الدراسة ،ثم
عرضت أهمية الدراسة ومنهجها  .ومت تقسيم الدراسة إىل أربعة
فصول :الفصل األول :تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ،وقسم
إىل مبحثني هما :تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ،امتناع اجلهة

اإلدارية عن تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضدها ،والوسائل
القانونية لضمان تنفيذها .الفصل الثاين :منازعات التنفيذ التي
تطرأ على األحكام اإلدارية ،وقسم إىل مبحثني هما :مفهوم املنازعة
يف التنفيذ وأنواعها ،املنازعات الوقتية يف تنفيذ األحكام اإلدارية.
الفصل الثالث :اإلجراءات املتبعة يف إشكاالت التنفيذ اإلداري
واجلهات اخملتصة بنظره ،وقسم إىل مبحثني هما  :اإلجراءات
املتبعة يف حل إشكاالت التنفيذ ،واجلهات اخملتصة بنظره ،احلكم
يف إشكاالت التنفيذ الوقتية ،وطرق الطعن على القرارات الصادرة
فيها .الفصل الرابع  :املنازعات الوقتية يف تنفيذ األحكام اإلدارية
يف اململكة العربية السعودية ،وقسم إىل مبحثني هما  :األحكام
اإلدارية يف إلغاء القرارات اإلدارية ،األحكام اإلدارية يف دعاوى
التعويض والعقود اإلدارية ،ودعاوى تأديب املوظفني .ثم خامتة
البحث التي تتضمن النتائج والتوصيات  .وقد خرجت الدراسة
مبجموعة من التوصيات منها  .1 :التأكيد على تنفيذ أحكام القضاء
اإلداري دون إبطاء أو تأخري ،والدعوة إىل إجراء التعديالت

ر�سالة ماج�ستري بعنوان
فعالية برنامج �إر�شادي لتنمية امل�سئولية االجتماعية لدى
عينة من طالبات اجلامعة
للطالب �سناء علي القحطاين.
يربز اجلانب األول من مشكلة الدراسة يف أهمية وخطورة
املوضوع ،وما يرتتب عليه من آثار سلبية ،ونتائج مدمرة على مستوى
الفرد واجلماعة ،بينما يربز اجلانب الثاين من خالل مالحظة مظاهر
سلوكية لدى بعض طالبات اجلامعة تفتقر للمسئولية االجتماعية،
ويربز اجلانب الثالث يف ندرة الدراسات التي اهتمت بتنمية املسئولية
االجتماعية لدى طالبات اجلامعة يف البيئة السعودية .هدفت هذه
الدراسة إىل الكشف عن فعّالية برنامج قائم على اإلرشاد االنتقائي لتنمية
املسئولية االجتماعية لدى عينة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز
مبدينة جدة ،والتحقق من مدى استمرار فعّالية الربنامج على اجملموعة
التجريبية بعد فرتة املتابعة .ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق مقياس
املسئولية االجتماعية (صمادي ،وعثامنة 2008م) ،واستمارة املستوى
االقتصادي االجتماعي لألسرة (الشخص 2006م) ،والربنامج اإلرشادي
(إعداد الباحثة) على عينة تكونت من ( )30طالبة من طالبات االنتظام
مبرحلة البكالوريوس ممن ترتاوح أعمارهن ما بني ( 18ـ  )22سنة ،مت
اختيارهن بطريقة عمدية ممن حصلن على أقل الدرجات على مقياس
املسئولية االجتماعية ،ومت تقسيمهن عشوائيًا إىل جمموعتني (جتريبية
 ضابطة) بواقع ( )15طالبة لكل جمموعة ،ولإلجابة على تساؤالتالدراسة وفروضها استخدمت الباحثة املنهج التجريبي القائم على
القياس (القبلي ـ البعدي) باستخدام جمموعتني متكافئتني .وجاءت نتائج
الدراسة كالتايل /1 :توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات
اجملموعة التجريبية والضابطة على مقياس املسئولية االجتماعية
لصالح اجملموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج /2 .توجد فروق دالة
إحصائيًا بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية على القياس القبلي
والبعدي لصالح القياس البعدي /3 .ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني
متوسطات درجات اجملموعة الضابطة على القياس القبلي والبعدي
على مقياس املسئولية االجتماعية /4 .ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني
درجات اجملموعة التجريبية على القياس البعدي والتتبعي على مقياس
املسئولية االجتماعية .ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد
من التوصيات منها :توعية أولياء األمور حول دورهم يف عملية تنمية
املسئولية االجتماعية ألبنائهم ،ومراعاة أهمية القدوة احلسنة يف هذا
الشأن ،وتدعيم مؤسسات الرتبية والتنشئة االجتماعية يف األسرة
واجلامعة واملسجد ووسائل اإلعالم بالكفاءات القيادية واملسئولة،
االهتمام باملسئولية االجتماعية من قِبل املسئولني يف الرتبية والتعليم
من خالل املواد واألنشطة الدراسية اخملتلفة ،وتفعيل النشاطات
الالمنهجية كاألعمال التطوعية وجعلها جزءًا من اخلطة الدراسية للطالب
اجلامعي ،الرتكيز على وضع برامج خمتلفة لتنمية املسئولية االجتماعية
لدى الطلبة يف خمتلف املراحل العمرية ،ومراعاة التخطيط العلمي
ألوقات فراغ الشباب من قِبل املسئولني والرتبويني مللء أوقات فراغهم
مبا هو نافع وإيجابي
امل�شرف على الر�سالة الدكتور  /د .قطب عبده حنور

ر�سالة ماج�ستري بعنوان
�ضغوط العمل و�أ�ساليب مواجهتها و�سمات
ال�شخ�صية لدى �ضباط ال�شرطة
للطالب عبد اخلالق مو�سى الزهراين
حاولت الدراسة احلالية معرفة العالقة االرتباطية
بني ضغوط العمل يف الشرطة وأساليب مواجهتها
وسمات الشخصية لدى ضباط الشرطة كما حاولت
الدراسة معرفة الفروق بني ضباط الشرطة األكرث
تعرضا للضغوط واألقل تعرضًا لها يف أساليب
مواجهة الضغوط وسمات الشخصية وقد استخدم
الباحث املنهج الوصفي على عينة عشوائية من ضباط
الشرطة من خمتلف الرتب العسكرية مبدينة جدة
عددها  100ضابط وقد قام الباحث بتطبيق استمارة
البيانات األولية والصورة السعودية من مقياس
أيزنك املعدل لسمات الشخصية ومقياس ضغوط
العمل ومقياس أساليب مواجهة الضغوط وقد قام
الباحث بحساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية
واختبار « ت « للداللة اإلحصائية ومعامل بريسون
لالرتباط وقد خرج الباحث من دراسته بالنتائج اآلتية
ومؤداها وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا
بني االنبساطية  /االنطوائية والعصابية والذهنية
وضغوط العمل لدى ضباط الشرطة وتوصلت الدراسة
إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا
بني االنبساطية  /االنطوائية وأساليب البحث عن
املعلومات واملساندة والعدوان والتنفيس واللجوء
إىل الدين ووجود عالقة سالبة دالة إحصائية مع
االنسحاب كما أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية
موجبة دالة إحصائيًا بني العصابية واالنسحاب
واملساندة والعدوان والتنفيس واللجوء إىل الدين
وأثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
إحصائيا بني الذهنية واالنسحاب والعدوان ووجود
عالقة سالبة دالة إحصائيا مع املواجهة واملساندة
وقد أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة
دالة إحصائيًا بني سمة الكذب واالنسحاب واملساندة
والتنفيس ووجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا مع
املواجهة والبحث عن املعلومات واللجوء إىل الدين
وقد أثبتت الدراسة أن ضباط الشرطة األعلى ضغوطًا
أعلى من األقل ضغوطا يف استخدام االنسحاب
والبحث عن املعلومات واملساندة والعدوان وقد كان
ضباط الشرطة األقل ضغوطا أعلى يف استخدام
املواجهة كما كان ضباط الشرطة األعلى ضغوطًا أعلى
عصابية وكان ضباط الشرطة األقل ضغوطًا أعلى يف
االنبساطية  /االنطوائية
امل�شرف على الر�سالة الدكتور /رزق �سند �إبراهيم ليلة

التشريعية الالزمة  .2 .أهمية العمل على حتصني ودعم استقاللية
القضاء اإلداري ،وأن يكون له اختصاص عام يف نظر املنازعات
اإلدارية كافة ،وإنشاء دوائر قضائية لتنفيذ األحكام الصادرة عن
احملاكم اإلدارية .3 .أن يتم الفصل يف إشكاالت التنفيذ على وجه
السرعة باعتبارها منازعات وقتية ،ووفقًا إلجراءات يراعى فيها
طبيعة املنازعة اإلدارية وسرعة الفصل فيها  ،وذلك حتى ال تكون
اإلشكاالت يف التنفيذ جمرد وسيلة لتعطيل النشاط اإلداري.4 .
تفعيل آلية العقوبات اجلزائية للمسئولني :عند ثبوت إدانتهم أو
تقصريهم يف تنفيذ األحكام اإلدارية .5 .إدخال تعديل تشريعي:
يقضي بجواز احلجز على أموال اإلدارة وعائداتها يف حدود املبلغ
احملكوم به على اإلدارة .6 .إدراج بند مايل خاص يف ميزانيات
الوزارات والهيئات واإلدارات احلكومية :ملواجهة ما قد ُتلزم به من
غرامات وتعويضات قضائية.
ح�سان �أبو العال
امل�شرف على الر�سالة الدكتور َّ
ر�سالة ماج�ستري بعنوان
امل�س�ؤولية املدنية للطبيب عن �أخطائه املهنية يف
اململكة العربية ال�سعودية
للطالبة ر�شا �سعد املالكي
تناولت الدراسة املسؤولية املدنية للطبيب عن أخطائه املهنية
يف اململكة العربية السعودية  ،وذلك من خالل توضيح مفهوم
املسؤولية املدنية للطبيب وأقسامها وطبيعة التزام الطبيب
وفقًا لنظام مزاولة املهن الصحية السعودي رقم م 59/وتاريخ
1426/11/24هـ والئحته التنفيذية الصادرة عام 1427هـ  ،ثم
التطرق بعد ذلك ألركان املسؤولية املدنية للطبيب من خطأ طبي
وضرر وعالقة سببية ،واستعراض طرق إثبات تلك املسؤولية
يف اململكة وآثارها واجلهات اخملتصة بالنظر فيها حال قيامها
 ،وأخريًا استعراض بعض من التطبيقات واملبادئ القضائية
املتعلقة باملسائلة عن اخلطأ الطبي املهني واجراءات احملاكمة
والتحقيق فيه  ،وذلك باإلعتماد على املنهج اإلستقرائي التحليلي
الذي يقوم على استخالص النتائج بإستقراء النص القانوين
واملعلومات املتوفرة يف املراجع ذات االختصاص بهدف اإلجابة
على أسئلة الدراسة  ،وبالرغم من أن األخطاء الطبية هي حاالت
الينفرد بها جمتمع دون غريه  ،إال أنها قد ازدادت يف اآلونه
االخرية يف اململكة بشكل ملحوظ ،األمر الذي يستدعي تكاتف
جميع اجلهات املسئولة لضمان حماية جسد املريض وحياته
بتوفري احلماية الوقائية أولًا ثم تعويض املريض أو ورثته
تعويضًا عادلًا حال وقوع الضرر وذلك بتوفري احلماية القضائية
الالزمة  ،وهو ما دعانا إىل اقرتاح عدة توصيات بهذا الشأن
من بينها  .1 :ضرورة إيجاد جملس أعلى لالختصاص الطبي
سواء أكان تابعًا لوزارة الصحة أم التعليم العايل يقوم بتقدمي
التعليم الطبي املستمر وذلك عن طريق عقد الدورات التدريبة
واملؤمترات للمختصني مما يقلل من األخطاء الطبية ،ويرسم
سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطب .2 .إنشاء
سجل وطني حلصر األخطاء الطبية املبلغ عنها وتصنيفها بعد
دراستها وحتليلها إحصائيا ليتم على ضوء ذلك إعداد نشرات
خاصة باألخطاء الطبية األكرث شيوعًا مصنفة حسب التخصص،
وطرق تفاديها ،مبا يضمن تثقيف الطبيب وأفراد اجملتمع  ،وبغية
إيجاد قانون خاص يحدد األخطاء الطبية ويكون فيصلًا يف تلك
القضايا التي تتشابك فيها املصطلحات واملفاهيم بني اخلطأ
الطبي واحلاالت العائدة إىل القضاء والقدر .3 .ان يكون تقدير
التعويض عن الضرر الناشئ عن اخلطأ الطبي عادلًا وكاملًا
بحيث يكفي جلرب كل األضرار التي حلقت باملريض سواء كانت
أضرارًا مادية ،أو كانت اضرارًا أدبية .4 .إنشاء حمكمة طبية
متخصصة يف القضايا الطبية لضمان احليادية ولتفادي التأخري
والبريوقراطية يف عمل الهيئات الصحية الشرعية ،أو إعادة
النظر يف تشكيل تلك الهيئات.
�أ�شرف على الر�سالة الدكتور /العربي بن �أحمد بحاج
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أشادوا بجودة الوجبات وتنوعها

طالب الجامعة يطالبون بتوسيع خـدمـــــ

حتقيق :أحمد العمري
تصوير أحمد السلمي
طالب عدد من طالب اجلامعة
مبضاعفة أعداد العاملني يف املطعم
املركزي خالل أوقات الذروة التي
تشهد تواجد معظم الطالب باملطعم
وهو ما يتسبب يف بعض األحيان
يف االزدحام ،وأبدى طالب
اجلامعة يف لقاءات معهم من داخل
املطعم املركزي رضاهم عما يقدم
وعن جودة اخلدمات التي تقدم من
املطعم املركزي ،ويتطلع الطالب
إىل افتتاح فروع أخرى يف خمتلف
مرافق اجلامعة لتخفيف الضغط
على املطعم املركزي .كما طالبوا
بزيادة عدد العمالة واخلدمات
معربني عن شكرهم ملا يلقونه من
اهتمام سواء يف جودة الوجبات
أو اخلدمات األخرى مثل سعر
الوجبة وتوفري خدمات اإلنرتنت
وتنوع الغداء طوال األسبوع.
ويحرص املسؤولون يف
اجلامعة وشركة التغذية املتعهدة
بتقدمي الوجبات على تقدمي
كامل اخلدمة للطالب واتخاذ
خطوات تطويرية ،بغية إرضاء
طالب اجلامعة ،وأبدى عدد كبري
من الطالب ارتياحهم للمستوى
اخلدمة وجودة الوجبات املقدمة،
وتعترب وجبة الغداء هي أكرث
الوجبات إقباال من الطالب.
حرارة وسخونة الوجبات
يف البداية حتدث طالب
السنة التحضريية سعيد احلارثي
عما ميثله املطعم املركزي من دور
يف اخلدمات املساندة التي تقدم
للطالب ،ويعتربه مؤشر ومقياس
ملا تقدمه اجلامعة للطالب ،لكنه

يف الوقت ذاته طالب بالعناية
بسخونة الوجبة وزيادة أعداد
العمالة بشكل أكرب خاصة يف
أوقات الذروة وهي فرتة «الربيك»
من الساعة 12إىل  1ظهرًا .وقال»:
مطالباتنا بسيطة مقارنة مبا يقدم
لنا من جودة يف األكل بوجه عام،
والسعر احملدد لها ،فضال عن
التنوع اليومي يف الوجبات».
ويقول احلارثي أنه ينهي
حماضراته بعد الظهر ويحضر مع
بقية زمالئه لتناول وجبة الغداء
وذلك بصفة شبه يومية مشريًا
إىل أنه يتناول وجبة الغداء يوميًا

داخل مطعم اجلامعة.
النظافة واألسعار
و يشاطره الرأي الطالب
حممد السيد من السنة التحضريية
الذي أبدى إعجابه مبستوى
النظافة واخلدمة واملتابعة إضافة
إىل السعر احملدد ،لكنه يف الوقت
ذاته يطالب بعادة النظر يف توسيع
دائرة اخلدمات التي يقدمها املطعم
املركزي بشكل عاجل وهي انتشار
وتعميم منوذج املطعم املركزي
على كليات ومباين اجلامعة
الدراسية ،إذ يجزم أن غالبية

الطالب ميتنعون عن االرتياد
له بسبب أن الوصول له يتطلب
التنقل بالسيارة ،يف حني أنه لو
توفرت خدمات املطعم بالقرب من
املباين الدراسية سيكون ارتياد
الطالب وتناول الوجبات أكرب.
أما عبد الرحمن املطريي
طالب كلية العلوم فهو يفضل
عدم مقاطعة املطعم املركزي
وزيارته بشكل أسبوعي بحكم
مواصلة مشواره الدراسي داخل
احلرم اجلامعي ،وكذلك إعجابه
مبا يقدمه املطعم من جودة يف
وجبة الغداء ،فيطلب من اجلامعة

إعادة سعر الوجبة السابق ب()5
رياالت ،معتربا أن دعم اجلامعة
الذي تقدمه من ( )24ريال لسعر
الوجبة الرئيسي لـ ( )10رياالت
يجب إن يضاعف إىل أن يصل
سعر الوجبة لـ( )5رياالت .وقال»:
يجب أال نغفل اجلهود املبذولة يف
جدولة الوجبات وتقدميها بشكل
واضح ،وحسن التنظيم داخل
الصالة ،وعدم تأثري املكان برائحة
الطعام مما يدل على تنظيم العامل
الصحي والبيئي داخل الصالة».
وأشار إىل أنه عادة ما يأتي
مع أصدقائه «قروبات» إىل املطعم

املركزي للمشاركة واالستمتاع مبا
يقدم لنا من خدمة خصت اجلامعة
طالبها فيها.
جودة الغذاء
وبلغة متفائلة وراضية إىل
حد كبري يقول كال من الطالبني
عبد العزيز العمري وأحمد القرين
اللذان يرافقان بعضهما للمطعم
يف كثري من األحيان ،علقا على
مستوى جودة األكل ،وأعرب
عبد العزيز عما تتميز به الوجبة
من جودة ،وقال»:ال يوجد لدي
مالحظات على مستوى وجودة
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ـــــات املطعم املركزي وافتتاح فروع أخرى
اخلدمة ،أضافة إىل مستوى
النظافة عال ،وبشكل الفت ويبعث
باالرتياح لدى زائر املكان».
أما صديقه أحمد فيتفق معه
يف كل ما أشار إليه ،مشريًا إىل
مقرتح يتمنى حتقيقه يف افتتاح
فروع حتى لو كانت أصغر مساحة
من املطعم الرئيسي ،وقال »:جميلة
هي الوجبة ،واألجمل توفر خدمات
اإلنرتنت داخل صالة الطعام».
مسارات لتخفيف الزحام
ولفت فيصل الزبيدي طالب
السنة التحضريية إىل مالحظة
يتوجب بحسب رأيه تنفيذها،
وهي توفري مسارات يف وقت
الذروة من الساعة 12إىل الساعة
الواحدة ،مشريا إىل أن االزدحام
الشديد يف تلك الفرتة ال يعاجله
سوى توفري مسارات بديلة ،والتي
يجب أن يصاحبها كذلك زيادة يف
عدد اجللسات خصوصًا أن هناك
مساحات بالصالة ال متنع من ذلك.
ومن ناحية اإليجابيات التي
يراها يف الطعم ،فعددها يف»:
السعر املناسب ،وجودة الوجبة،
ونظافة املكان ،وتوافر العمالة
للقيام مبهامهم ،وتواجد املشرفني
بشكل الفت».
أول زيارة للمطعم
اما بسام الظاهري ،فيبدي
انطباعا جيدا يف ظل ما سبق وأنه
سمعه من زمالئه الطالب عن الغداء
يف املطعم اجلامعي ،وقال »:أن
زيارتي هي األوىل للمطعم املركزي
وأستطيع أن أقيم فقط اجلو العام،
ونظافة املكان ،وحسن التعامل».
وتواجد شقيقه هيثم الظاهري
وهو طالب يف السنة التحضريية
والذي جاء بنا ًء على دعوة صديقه،
وأكد أنه سبق وأن زار املكان
الذي يدل على اهتمام مسؤويل

اجلامعة بخدمة الطالب ،إذ يعترب
ذلك مؤشرًا على ما تقدمه اجلامعة
من خدمات مساندة بجانب العملية
التعليمية ال تقل دورًا وأهمية عن
اخلدمات الرئيسية ،ليشعر الطالب
بأهميته يف أجندة املسؤول
باجلامعة.
ويبدي الطالب ناصر
أحمد عسريي إعجابه مبا يلقاه
من خدمة ويقول أن اخلدمات
ومستوى النظافة جيد ومرضي،
وحقيقة األكل جيد غري أننا نواجه
زحام وقت الذروة بسبب حضور
الطالب يف وقت الظهرية ،كما أن
الوجبات كميتها بسيطة ،وموظف
التذاكر يتأخر عن التواجد بعد
الصالة وهو ما يحدث جتمع
الطالب بشكل اكرث ,وأعرب
العسريي عن شكره لكل مسؤويل
اجلامعة على اهتمامهم بالطالب
وتقدمي أجود اخلدمات لهم.
اما عبد اهلل املالكي فقد
كان راضيا كل الرضا عما يقدم
من خدمة داخل املطعم املركزي
ويقول أنه يتطلع ألن يكون
هناك مرافق تغذية وبوفيهات
متناغمة مع املطعم يقدم من خاللها
«ساندويتشات» ووجبات خفيفة
وتكون قريبة من امليدان األكادميي
 ,ويقول املالكي أن أكرث ما يزعجهم
هو عدم تواجد موظف الكوبونات
يف وقت كايف بعد أقفال املطعم
مما يتسبب يف جتمع الطالب
وازدحامهم أمام املوظف مما يؤدي
إىل تأخريهم يف تناول الوجبة
وتأخريهم عن حماضراتهم بعد
الظهر  .اما عبد اهلل بن أحمد
الكريشان فيقول إنه يحرص على
تناول وجبة السمك ألن العديد من
زمالئه ابدوا استياءهم من وجبة
الدجاج واللحم وأنهم يتذمرون
من الدهون املرتاكمة على اللحوم,
ويقول أننا نلتقي بزمالئنا الطالب

يف املطعم وحقيقة اخلدمات ذات
جودة عالية سواء من ناحية
النظافة واجلودة وكل ما يحتاج
إليه الطالب .ونقدم شكرنا إلدارة
اجلامعة وكافة املسؤولني على
هذه اخلدمة واخلدمات األخرى
التي جتعلنا نفخر بانتمائنا لهذه
اجلامعة العظيمة.
أسعار رمزية
وعلق مدير مشروع شركة
الفارس املتعهد لتقدمي الوجبات
األستاذ علي مصطفى أن الشركة
وباتفاق مع عمادة شؤون الطالب
قدمت وجبة اإلفطار بسعر (ريال)

واحد ،بينما حددت وجبة الغداء
بسعر ( )10رياالت ،يف حني نقدم
وجبة العشاء بسعر (ريالني).
وعن مطالبات الطالب
بالتوسع يف الفروع ،أكد أن
الشركة تطمح لذلك ،رغبة يف
استهداف أكرب شريحة من الطالب
وكسب رضاهم ،ليضاف إىل
سجل الشركة ،ومن ناحية أخرى
تصل اخلدمة للطالب بشكل أقرب
وأفضل ،مبينًا على أن الشركة
تتخذ اخلطوات التي متكنها من
حتقيق مطالب الطالب وما تأمل
فيه إذ تعترب املصلحة مشرتكة.

إجراءات تطويرية قريباً
املشرف العام على املطعم
املركزي الفني إبراهيم الربيعي أكد
وجود حزمة إجراءات تطويرية
سيتم اتخادها يف القريب العاجل،
وقال »:هناك جلنة تقررت من
معايل وزير التعليم العايل الدكتور
خالد العنقري ،ومشكلة من معايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة صادق طيب ،تهدف لتوفري
االشرتاطات الصحية ألماكن
تقومي خدمات التغذية باجلامعة
« .وأضاف »:تنفذ جوالت إشرافية
يومية مند استالم الوجبات مروا
مبرحلة الغسيل والتخزين ثم

الطهي وصوال إىل صالة الكاونرت
لتقدمي الوجبة للطالب ،كل ذلك من
خالل فريق متخصص يشرف على
املراحل املذكورة».
وأفاد أن هناك ( )19موظفًا
بإدارة التغذية الطالبية ما بني
أخصائيني وفنيني وإداريني
يقدمون أدوارًا خمتلفة ،الفتا إىل
أن جدولة الوجبات بشكل يومي
وواضح أمام الطالب هو من
مهام اخلدمات التي يحرص على
تقدميها بشكل مرض.
كما واصل حديثه عن إدارة
التغذية وما تقدمه اجلامعة لطالبها
من الوجبات الغذائية اخملفضة
وذلك من خالل متعهد متخصص
يف جمال التغذية ،كما تشرف
على هذه اخلدمة إدارة التغذية
الطالبية بوكالة عمادة شؤون
الطالب لإلسكان والتغذية ،و ُتعد
الوجبات الغذائية حتت إشراف
جهاز فني ورقابي متخصص
باملطعم املركزي باجلامعة.
وأوضح أنها ُتقدّم الوجبات
اخملفضة للطالب يف مطاعم
اجلامعة املتعددة املنتشرة يف
مرافق اجلامعة وهي املطعم
املركزي بامليدان األكادميي
ومطعم السكن اجلامعي للطالب
ومطعم السكن اجلامعي للطالبات
ومطعم الزهراء بشطر الطالبات،
كما تشرف اإلدارة على تأمني
اإلعاشة وتقدمي الوجبات اخلاصة
بحفالت األنشطة الطالبية وفق
الطلبات التي تصلها من اجلهات
القائمة على األنشطة الطالبية.
كما أنها اجلهة املنوط بها اإلشراف
واملتابعة على املواقع االستثمارية
التي تقدم خدماتها الغذائية
واخلدمات األخرى داخل مرفقات
اجلامعة ،وتتابع مستوى التزامها
باجلودة والنظافة والسالمة
ومستوى األسعار.

الجامعة
أخبار

تقنية
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اجلامعة حتفز االبتكار واإلبداع بتتويج  142طالبًا وطالبًا

ابتكارات علمية وإبداعات تقنية وأبحاث اجتماعية تعد بمستقبل واعد
تسليطًا للضوء على إبداعات وابتكارات طالب اجلامعة واألعمال
اإلبداعية ،كان ألخبار اجلامعة لقاء مع عدد من الفائزين يف امللتقيات
العلمية التي نظمتها اجلامعة مؤخرًا ،والذين أكدو أن املشاركة يف امللتقيات
العلمية فرصة منحت لهم من اجلامعة لعرض ابتكاراتهم العلمية وعرض
مشروعاتهم البحثية .وكانت اللجنة العلمية للملتقى العلمي اخلامس قد
استقبلت أكرث من  3000مشاركة وفاز يف املسابقة  142طالبًا وطالبة بعد
أن حازت مشاركاتهم العلمية والنظرية على أعلى تقييم من جلنة التحكيم
اخلاصة مبحور كل مسابقة هي حمور العلوم اإلنسانية واالجتماعية
واخلطابة وحمور العلوم األساسية والهندسية وحمور العلوم الصحية،
وقد جرت اللقاءات مع الفائزين على النحو التايل:
تآكل األنابيب
كان اللقاء األول مع الطالب أحمد حمسن علي الصياء الذي حقق املركز
األول يف حمور العلوم األساسية والهندسية وكانت مشاركته العلمية يف
البحث عن معاجلة مشكلة التآكل يف املواسري املعزولة التي هي مشكلة
رئيسية يف جميع أنحاء العامل يف صناعات النفط والغاز وكذلك الصناعات
البرتوكيماويات.
وأشار الطالب إىل أن التقنية املستخدمة يف هذا البحث تتميز بعدم
احلاجة إىل وضع األجهزة يف اجتاهني امنا يف اجتاه واحد وكذلك ال
حتتاج إىل حتضري السطح مثل طريقة املوجات الصوتية أو استخدام
جرعه إشعاعية مثل عملية التصوير الفوتوغرايف وإمنا تكون بجرعات
بسيطة ال تؤثر على من يستخدمها .وثبت من خالل البحث أنه ميكن حتديد
الثقوب والكثافات من خالل استخدام األشعة املرتدة ومن اجتاه واحد
بتكوين صور واضحة والكشف على مكان التسريب بسهولة .واستخدام
كاشف وميضي له ميزات مفيدة يف جمال العمل كونه دقيق وعملي وسهل
التنقل به بسهوله ليس ككل الكاشفات القدمية املستخدمة.
ويبني الباحث الصياء طريقة العمل التي متت عن دراسة مواد خمتلفة
بكثافات خمتلفة وهذه املواد هي احلديد واألملونيوم وبالستيك شفاف
وغري شفاف لدراسة تغري الكثافات اخملتلفة باألشعة املرتدة وباستخدام
نظائر مشعة خمتلفة الطاقات والنشاط اإلشعاعي .ويقول الطالب أنه مت
أخذ صور لعينات عبارة عن مدرجات خمتلفة املواد وخمتلفة الكثافات,
ودراسة جتاويف خمتلفة عن طريق مستوى األشعة املرتدة .وعمل
تصوير فوتوغرايف خطي يف اجتاه واحد ودراسة الزمن الالزم للتصوير
وأيضا دراسة تأثري العازل ووجود املاء بإنشاء أسطوانة حمكمة مملوءة
باملاء حملاكاة وجود السوائل داخل األنابيب املراد اختبارها  .وكان
التصوير يف اجتاهني أفقي وراسي ومت أخذ صور ببعدين باستخدام
كل املصادر ودراسة تأثري أنواع املصادر على جودة الصور ووضوحها،
وأيضا دراسة تأثري وجود العازل وأفضل طريقة للكشف على الثقوب أو
العيب بوجوده .ويقول الطالب أنه توصل إىل توصيات منها استخدام
نظائر معينه ونشاط إشعاعي أكرب وجناح التقنية لألشعة املرتدة يف
تكوين صور وحتديد العيب واخللل بصور واضحة ولكن يحتاج البحث
إىل بعض التطوير وأوصينا.
ابتكار ملعقة األوزان
وأثارت عدد من االبتكارات انتباه اللجان والزوار واملشاركني،
ومن النماذج املتميزة ملعقة األوزان الذكية التي ابتكرها وص ّنعها طالب
بالسنة الثالثة بقسم الكيمياء احليوية يف كلية العلوم ماجد قوقندي الذي
شرح ابتكاره بأنه يهدف إىل أخذ أوزان مثالية وخاصة عند القيام بإجراء
املعادالت واألبحاث العلمية ،ويف وضع األدوية التي تكون عبارة حماليل
ومساحيق كيميائية دقيقة ويجب وضعها بنسب وكميات ثابتة  .وقدم
الطالب ملخصًا عن ابتكاره الذي هو عبارة عن ملعقة بها ما يشبه أنبوبًا
مفتوح السقف ،وضعت عليه الكمية املراد وزنها من خالل مقبض امللعقة
وجهاز التشغيل ،ثم يتم تشغيل امللعقة التي تبدأ يف االهتزاز ومن خالل
التحكم بقوة االهتزاز ودرجة امليالن ميكن حتديد الكمية التي املطلوب
أخذها ،ثم وزنها على ميزان إلكرتوين دقيق بواسطة امللعقة.
حقيبة تعليمية لدارة كهربائية
وابتكر الطالب مبرحلة املاجستري بقسم هندسة احلاسبات عبد
اخلالق منشي حقيبة تعليمية لدارة كهربائية قيمتها  50ريال ،مشريًا إىل
أنه عمل على جتهيزها لتبسيط تعليم منهج الدارة الكهربائية االلكرتونية
التي يدرسها طالب املرحلة اجلامعية لتقدم لطالب مراحل التعليم العام
وتدريبهم عليها بشكل مبسط ومسهل حيث مت إعادة صياغة مناهج تعليم
اإللكرتونيات يف مقررات اجلامعة وتصنيعها يف حقيبة صغرية وسهلة
التدريب ميكن تعليم طالب املراحل االبتدائية عليها بسهولة.
جهاز طرد مركزي لمصانع األدوية
وعرض الطالب فارس بن جمال قشالن ابتكاره الذي يهدف من خالله
إىل تقدمي عينة جهاز طرد مركزي يتم استخدامها يف مصانع االدوية بحيث

الطالب ماجداوقندي
ميكن للجهات التعليمية تدريب وتعليم الطالب عليه بعد أن متكن من القيام
بإجراء احلسابات الهندسية وتصميم اجلهاز ومن ثم البدء يف تصنيع
اجلهاز .وأشار الطالب إىل أنه قام بإنتاج عينة جهاز يشبه جهاز الطرد
اخلاص بإنتاج األدوية الذي يجب أن يكون قطره  30مرتًا على األقل،
وبالتايل يصعب وجود جهاز بهذا احلجم يف مؤسسات التعليم وهو ما
دفعني اىل التفكري إليجاد طريقة وحل لكيفية تعليم الطالب كيفية إنتاج
األدوية وتدريبهم عليها وكذلك مشاهدة الطالب ملثل هذا اجلهاز الذي لن
يشاهده الطالب إال يف مصانع األدوية ويف املستشفيات الكربى املنتجة
للدواء .وكان ذلك هو السبب الذي دفعه إىل البدء يف إعداد تصميم مشابه
لهذا اجلهاز وقام بإنتاج وتصنيع جهاز قطره ال يتجاوز  45سم ومشابه
متاما للجهاز املوجود يف مصانع األدوية وبالتايل أصبح مبقدور اجلهات
التعليمية أن تشرح للطالب وجتعله يشاهد جمسما للجهاز وكذلك تدريبهم
على كيفية إنتاج الدواء من خالل وضع املواد الكيميائية واملركبات التي من
خاللها يتم إنتاج االدوية.
مثبطات جديدة ألنزيم األلفاجلوكوسيداز
وقدم الطالب حمدي أحمد جابر حممد دراسته التي كانت بعنوان:
«مثبطات جديدة إلنزمي األلفاجلوكوسيداز  :وسيلة ملعاجلة مرض السكرى
من النوع الثاين فى اململكة العربية السعودية» ويقول الطالب أنه من
املالحظ زيادة انتشار داء السكري من النوع الثانى يف العقود األربعة
املاضية يف اململكة العربية السعودية .حيث قدرت دراسة استقصائية
حملية يف عام  2010أن  23.7باملائة من البالغني السعوديني من سن
 70إىل  30عامًا يعانون من داء السكري من النوع الثانى ،ونسبة
 14.1باملائة لديهم خلل فى معدالت السكر الصائم .وأن األدوية التقليدية
احلالية لعالج داء السكري من النوع الثانى هي اكاربوس  ،ميجليتول ،
و فوجليبوس ،حيث أن هذه األدوية التقليدية تقلل ارتفاع السكر و وجود
األنسولني املفرط يف الدم بعد األكل على حد سواء ،وبالتايل قد يحسن

حساسية املريض لألنسولني والتقليق من الضغط على خاليا اجلهاز
املناعى  ،ويضيف الطالب يف دراسته أن هذه األدوية التقليدية لها آثار
ضارة على اجلهاز الهضمي التي قد حتد من االلتزام بالعالج على املدى
الطويل ولذلك ،هناك حاجة ملحة لتطوير أدوية جديدة لداء السكرى من
الدرجة الثانية ذات آثار سلبية أقل .وذلك عن طريق إيقاف نشاط أنزمي
االلفا جلوكوسيداز املسؤول عن انتاج اجللوكوز الذى يزيد ارتفاعه فى
الدم مسببا داء السكرى  .و مت تصميم الدراسة احلالية الستهداف هذه
اآللية ،واستكشاف مثبطات طبيعية واصطناعية كما مت تصنيع و متييز
املركبات التى تنتمي إىل عائلة االوكساديازول و الثياديازول  .ومت تقييم
لنشاط انزمي االلفا جلوكوسيداز من هذه السلسلة ألول مرة ،ونتيجة لذلك
مت العثور على  15مركب منهم أظهرت وجود نشاط ممتاز ،ونفذت دراسات
حركية للمركبات األكرث نشاطا (مركبات  1و  23من االوكساديازول  ،و 35
و  37من الثياديازول) لتحديد طريقتهم يف تثبيط األنزمي ولتحديد معدل
التفكك املستمر .مت العثور على املانع الرئيس ألنزمي األلفا جلوكوسيداز
من االوكساديازول (مركب  )23ليكون من املثبطات الغري تنافسية مع
معدل التفكك املستمر  0.017 4.36ميكرومرت .كما مت العثور على مركب
أقوى ( 35من الثياديازول) ليكون من املثبطات التنافسية مع مع معدل
التفكك املستمر  6 0.059ميكرومرت  .كما مت فحص املركبات النشطة حيث
أظهرت عدم وجود آثار سمية للخاليا.
فيال لذوي االحتياجات الخاصة
واستعرض الطالب ياسر حسن حممد قعقع مشاركته اللتي كانت
عبارة عن تصميم فيال لذوي االحتياجات اخلاصة يهدف املوضوع
إىل التعريف بأهمية تصميم بيوت املعاقني حركيا بحسب الدراسات و
األبحاث العاملية يف هذا اجملال وهي أسس رئيسية ومعايري يستفيد منها
املصممون لوضع احللول التصميمية والتنفيذية لألبنية السكنية للمعاقني
خلدمة الشخص املعاق وحتقيق الشروط املناسبة لهم  .وحول ملخص
الرسالة واملشاركة يقول قعقبان أن امللخص اشتمل على تصميم شكل
مالئم للطبيعة و استخدام معايري عاملية لتصميم املساكن اخلاصة بذوي
االحتياجات اخلاصة وتوعية اجملتمع بأهمية اختيار منازل خمصصة
لهذه الفئة ،وتشجيع ذوي االحتياجات اخلاصة على إخراج مواهبهم من
خالل تأمني كل ما يلزم لذلك ووضع قيمة لهذه الفئة ،واالهتمام بهم عند
تصميم أي منشأ وأشار إىل أنه توصل من خالل دراسته وبحثه إىل أنه
من املهم استخدام معايري تصميمية للمساكن اخلاصة لذوي االحتياجات
اخلاصة واالهتمام بها ,وتوعية اجملتمع بأهمية احملافظة على استخدام
أهم املعايري التصميمة اخلاصة بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة  .و تأمني
كل ما يحتاجوه لالستفادة من مواهبهم.
الخالفات الزوجية وأثرها على التنشئة االجتماعية
وترى الطالبة رؤى خلف النمري يف دراسة بحثية قدمتها يف حمور
العلوم االنسانية واالجتماعية حول اخلالفات الزوجية واثرها على
التنشئة االجتماعية لألبناء يف اجملتمع السعودي أنه يجب تفعيل دور
مكاتب التوجيه واإلرشاد األسري للقيام بدورها يف حل النزاع األسرية
وحث اآلباء على ضرورة التنويع يف أساليب التنشئة االجتماعية بني
الزوج والزوجة واحلث على استخدام األساليب املتطورة لتدعيم التعاون
والعمل املشرتك بني االسرة واجملتمع .

طبية

الجامعة
أخبار
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أكد على أن الوقاية خري من العالج

الربوفيسور عبدالرحمن الشيخ  :السكري مرض العصر الذي يمكن تجنبه بنظام غذائي

كشفت عدد الدراسات العلمية عن ارتفاع نسبة انتشار مرض السكر يف
اململكة العربية السعودية ،حيث وصلت النسبة إىل ما يقارب  ،%24تتزايد
حاالت النوع االول بشكر أكرب ،وبذلك أصبحت اململكة من الدول التي
تشهد ارتفاعًا يف نسبة انتشار املرض .وتقدر تكلفة الرعاية الطبية ملرضى
السكري يف اململكة مبا يعادل  %5-4من ميزانية وزارة الصحة ،وذلك النتشار
املضاعفات الناجتة عن السكر مثل أمراض القلب والفشل الكلوي وغريها،
وأوضحت الدراسات التي أجريت على مرضى السكر بالسعودية أن نسبة
اإلصابة لدى الرجال بلغت  ،%17بينما بلغت  %12.18لدى النساء.
وقال الدكتور الربوفيسور عبد الرحمن الشيخ – استشاري الغدد
الصماء باملستشفى اجلامعي إن مرض السكري أصبح واسع االنتشار يف
العامل ،ويعمل علماء التغذية واألطباء والباحثون على معرفة أسبابه وسبل
الوقاية منه وجتنب اإلصابة به ،وهو مرض ضارب يف القدم يعود إىل آالف
السنني ،وقد صنفه العلماء إىل أربعة أنواع ،ويف هذا التقرير سوف نتحدث
عن املرض وأنواعه وأعراضه ومضاعفاته وأسباب حدوث كل نوع والعوامل
الوراثية املتسببة فيه ،والفريوسات احملفزة لإلصابة به ،وسالالته وأجناسه،
وإمكانية عالجه ،والتاريخ العائلي للمرض ،وسكر احلمل وتشخيصه:
أنواع مرض السكري وأعراضه
يصنف مرض السكري إىل أربعة أنواع ،النوع األول ( )1وهو الذي
يعتمد على األنسولني يف عالجه ،والنوع الثاين ( )2الذي ال يتطلب عالجه
األنسولني ،والنوع الثالث ( )3وهو ما يعرف مبرض السكري الثانوي ،أما
النوع الرابع ( )4فهو سكر احلمل .ويف ما يلي تعريف بكل نوع من أنواع
مرض السكري:

النوع األول من مرض السكري
يطلق عليه النوع األول من أنواع املرض ،ويحتاج إىل األنسولني ،أي
أن املصاب باملرض يحتاج إىل جرعات من األنسولني ،وكان يطلق عليه «سكر
الصغار» ،ألن أعراضه غالبًا ما تظهر يف سن اخلامسة عشرة ،ولكن هذه
التسمية مل تعد مستخدمة ،ويصيب كافة الفئات العمرية الشباب واملسنني،
ولكن غالبًا ما يصيب األطفال والبالغني أقل من ثالثني عامًا .وذروة بدء هذا
النوع من املرض تكون بني سن  13-11سنة ،لكنه قد يبدأ يف مراحل متأخرة
من العمر مبا فيها الشيخوخة ،وعادة ما يكون املصاب بهذا املرض يف حالة
جسمانية اعتيادية ،ويكون السبب حدوث تلف يف خاليا بيتا يف البنكرياس
مما يؤدي إىل ارتفاع مستوى السكر يف الدم ،وال يستجيب هذا النوع لألدوية
اخملفضة للسكر يف الدم.
األنسولين أحدث ثورة في عالج النوع األول من المرض
قبل اكتشاف األنسولني كان متوسط احلياة للمصابني بالنوع األول من
املرض يف حدود عامني فقط ،ومع اكتشاف األنسولني حتول املرض من مرض
قاتل إىل مرض مزمن ،يؤدي إىل ظهور املضاعفات الثانوية وتشمل اعتالل
األعصاب ،والفشل الكلوي ،واعتالل شبكية العني ،وأمراض الدورة الدموية
والقلب ،والتي غالبًا ما حتدث يف بني  20-10سنة من بداية اإلصابة باملرض
من هذا النوع.
أسباب اإلصابة بالنوع األول من المرض
تعود أسباب اإلصابة بالنوع األول من املرض إىل نقص كفاءة اجلهاز
املناعي باجلسم ،والتي يصاحبها ظهور أجسام مضادة تهاجم بروتينات
األنسولني وخاليا «النجرهانز» وتسبب تلفًا خلاليا بيتا يف البنكرياس
واملسؤولة عن إفراز األنسولني ،ولكن ال يعرف السبب احلقيقي وراء بدء
التأثري على اجلهاز املناعي للجسم ،ولكن الدراسات تشري إىل أن االستعداد
الوراثي واإلصابة ببعض الفريوسات قد تكون السبب يف حدوث نقص كفاءة
اجلهاز املناعي للجسم.

العوامل الوراثية
مرض السكر الذي يصيب صغار السن ويحتاج
إىل األنسولني يف عالجه قد ال يرجع سببه إىل العوامل
الوراثية ،حيث بني اإلحصائيات التي عملت خالل
الثالثني سنة املاضية ،زيادة كبرية يف حدوث النوع
األول من السكر يف فرتة وجيزة يدلل على وجود أسباب
أخرى غري العوامل الوراثية.

أسباب حدوث النوع الثاني من المرض
تعترب السمنة سببًا رئيسيًا لإلصابة باملرض،
وأوضحت الدراسات أن إنقاص الوزن مبا يعادل  %5يكون
كافيًا ملنع حدوث مرض السكر من النوع الثاين عند البدينني،
وتشري التقديرات إىل أن  %80إىل  %95من الزيادة احلالية
يف مرض السكر من النوع الثاين تكون بسبب السمنة
وزيادة الدهون يف منطقة البطن ،حيث أن زيادة الدهون قد
تلعب دورًا مهمًا يف مقاومة األنسولني.،

الفيروسات
يرى بعض الباحثني أن اإلصابة بالفريوسات مثل
النوع الثاني من المرض  :األعراض والعالج
تلك املسببة للحصبة األملانية ،والنكاف ،وفريوسا أخرى
تتلخص أبرز األعراض يف الشعور بالتعب والتبول
من فصيلة «  »OSIقد يكون سببًا يف حدثو النوع األول
مرارًا والعطشة والرؤية غري الواضحة واحلكة ،والشفاء
من السكر ،حيث تهاجم هذه الفريوسات خاليات بيتا يف
البطيء من العدوى ،والشعور بالوخز يف البدين أو القدمني
أ.د .عبدالرحمن الشيخ
البنكرياس إما بشكل مباشر أو بشكل تدريجي.
وكذلك نزول الوزن .أما العالج فيكون بتغيري منط احلياة
وهناك اختالفات كبرية بني األشخاص يف معدل
باتباع احلمية الصحية وممارسة الرياضة ،وقد يحتاج املصاب
اإلصابة بالنوع األول من مرض السكري ،وهو أكرث شيوعًا يف األشخاص بهذا النوع إىل استخدام احلبوب أو األنسولني للتحكم يف معدالت السكر يف
املنحدرين من شمال أوروبا وبعض مناطق البحر املتوسط مثل سردينيا ،الدم.
واقل شيوعًا بني اآلسيويني واألمريكيني السود.
ما هو البنكرياس ؟
مليون مصاب بالنوع األول
البنكرياس عضو صغري يتمركز خلف املعدة .ويقوم بإفراز إنزميات
من السكري في الواليات المتحدة
يف األمعاء الدقيقة لهضم وتكسري الطعام وحتويله إىل مواد بسيطة يسهل
ويقد عدد املصابني بالنوع األول يف الواليات املتحدة وحدها مبليون امتصاصها .ويفرز هرمونات يف الدم ملساعدة اجلسم على استخدام السكر
شخص ،مع اكتشاف ما يقارب ثالثني ألف حالة سنويًا ،وهذا النوع أقل شيوعًا (اجللوكوز) .وأحد هذه الهرمونات ,األنسولني.
من النوع الثاين من السكر حيث يشكل فقط  %10-5من حاالت مرض السكر.
ما هو األنسولين؟
عوامل اإلصابة عند األطفال
هرمون تنتجه خاليا خاليا بيتا يف البنكرياس ،وهي ضمن جمموعة من
يظهر النوع األول غالبًا بني مرحلة الوالدة وحتى سن الثالثني ،وهو اخلاليا املنتشرة على شكل جزر داخل البنكرياس وتعرف هذه اجلزر « بجزر الجنر
يصيب صغار السن من الذكور واإلناث بنسبة متساوية ،وقد أظهرت هانز» نسبة إىل مكتشفها .ويتكون هرمون األنسولني من سلسلتان من األحماض
الدراسات وجود عدد من عوامل اخلطورة التي تسبب حدوث النوع األول األمينية مرتبطتان بروابط كيميائية .واألنسولني ضروري للجسم فهو املسؤول
من السكر لدى األطفال ،وهي مرض الطفل يف سن مبكرة ،عدم الرضاعة عن استخدام السكر والطاقة .ويعمل على منع تراكم السكر وزيادة منسوبه يف
الطبيعية من صدر األم وشرب حليب البقر ،كرب سن األم عند احلمل ،الدم مهما تناول اإلنسان من سكريات ونشويات وإبقاء مستوى السكر ثابتًا,.
إصابة األم بالنوع األول من املرض ،إصابة األم بارتفاع ضغط الدم أثناء
احلمل.
النوع الثالث :مرض السكر الثانوي
يحدث نتيجة لوجود علة مرضية تؤدي على اخلاليا املفرزة لألنسولني
أعراض النوع األول وعالجه
يف البنكرياس وأهم هذه العلل االلتهاب املزمن للبنكرياس ،وأورام الغدة
تكمن خطورة املرض يف أنه يظهر دون أعراض لدى األطفال ودون عالمات فوق الكلوية ،واستئصال البنكرياس يف حالة ظهور أورام سرطانية ،وبعض
سابقة ،وقد يحضر املصاب بأعراض حموضة الدم السكرية مثل تغري الوعي أمراض الغدد الصماء ومرض املعلقة الذي يكون بسبب زيادة إنتاج هرمون
وآالم يف البطن واستفراغ متكرر وصعوبة يف التنفس ومن املمكن أن يدخل النمو ،وفرط إفراز الغدة الدرقية ،كما يحدث يف حاالت التسمم الدرقي ،وكذلك
املصاب بغيبوبة .وهناك اعراض ال تظهر مبكرًا مثل كرثة التبول والعطش ورقم الغدة الكظرية والتي تؤدي ارتفاع معدالت الكورتيزون نتيجة تناول
وخمول يف اجلسم وجفاف وهزال وتأثري على النمو وظهور االلتهابات بعض األدوية مثل هرمون الغدة الدرقية.
املتكررة .أما العالج فال يوجد عالج لهذا املرض سوى حصول املصاب على
جرعات من األنسولني.
النوع الرابع  :سكر الحمل
هو أحد أنواع مرض السكري الذي يحدث يف فرتة احلمل ،وغالبًا ما
النوع الثاني من المرض
يختفي بعد الوالدة وهو ناجت عن تأثري الهرمونات التي تزيد يف فرتة احلمل
هذا النوع ال يعتمد على األنسولني يف عالجه ،وكان يسمى «سكر الكبار» وتؤدي إىل ضعف فعالية األنسولني ،وليس كل النساء احلوامل يصنب
ألنه عادة ما يبدأ بعد سن األربعني ،وتكون أعراضه حدوث الغيبوبة السكرية ،باملرض ،وتزيد نسبة اإلصابة لدى النساء الالتي جتاوزن الثالثني عامًا وكذلك
وغالبًا ما يتم اكتشاف هذا املرض عن طريق الصدفة ،أو عند إجراء التحاليل النساء الالتي يعانني من السمنة.
الطبية الروتينية ،ويعاين املصاب من إفراز البنكرياس لكمية قليلة من
األنسولني.
* أستاذ واستشاري الطب الباطني والغدد الصماء بالمستشفى الجامعي
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فريق املراجعة النموذجية لالعـتماد والتقــــ
يزور فريق من الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد األكادميي عددًا
من قطاعات اجلامعة وفروعها
للوقوف على اإلمكانيات التعليمية
والبحثية داخل اجلامعة والتعرف
على االعتمادات الدولية العديدة
التي حصلت عليها كليات وبرامج
اجلامعة اخملتلفة ويزيد عددها
عن  80اعتمادًا دوليا من منظمات
وهيئات دولية عاملية.
وتعمل الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي على أن تصبح
هيئة لها وزن داخل اململكة وخارجها
يف تقييم اجلودة واالرتقاء بفعالية
إسهاماتها يف التحسني املستدام
للجودة يف كل قطاعات التعليم
فوق الثانوي يف اململكة العربية
السعودية.
ووضعت الهيئة رسالتها التي
ركزت على تشجيع ،ومساندة،
وتقومي جودة مؤسسات التعليم
فوق الثانوي ،والربامج التي
تقدمها هذه املؤسسات ،وذلك من
أجل ضمان حتقيقها ألعلى املعايري
العاملية يف جوانب جودة حصيلة
تعلم الطالب .وجودة اإلدارة
واخلدمات املساندة املتوافرة داخل
املؤسسات التعليمية .و إسهامات
مؤسسات التعليم فوق الثانوي يف
البحث العلمي وفيما تقدمه للمجتمع
الذي تعمل به .وتلتزم الهيئة يف
عملها على حتقيق رسالتها بالتعاون
مع مؤسسات التعليم فوق الثانوي
والتشاور مع القطاعات الصناعية
ووكاالت اجملتمع وغريهم من
املستفيدين الذين تتأثر مصاحلهم
بجودة التعليم فوق الثانوي.
تعد مراكز (أو وحدات) اجلودة
يف مؤسسات التعليم العايل عنصرًا
هامًا يف معظم البلدان التي أنشئت
بها هيئات لالعتماد وتوكيد اجلودة،
وهي العملية التي ال ميكن أن تتم
إال من خالل املؤسسة التعليمية
ذاتها .وهذا يتطلب جهودًا كبرية
وقيادة متميزة ودعمًا مناسبًا
من قبل املسئولني عن املؤسسة
التعليمية والقائمني على تنفيذ
أعمال هذه املراكز .من هنا أصبحت
عملية تأسيس مراكز للجودة داخل
املؤسسات التعليمية إجراء هامًا
ومطلبًا أساسيًا تطلبه هيئات
االعتماد واجلودة من أية مؤسسة
من مؤسسات التعليم العايل تسعى
للحصول على االعتماد األكادميي
وتوكيد اجلودة.
ومت إنشاء الهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد األكادميي بناء
على املوافقة السامية الكرمية
عام 1424هـ على قرار جملس
التعليم العايل بإنشائها ،وتتمتع
هذه الهيئة بالشخصية املعنوية
واالستقالل اإلداري واملايل حتت
إشراف جملس التعليم العايل
وهي السلطة املسؤولة عن شؤون
االعتماد األكادميي يف مؤسسات
التعليم العايل فوق الثانوي عدا
التعليم العسكري إلمكانية االرتقاء
بجودة التعليم العايل اخلاص
واحلكومي وضمان الوضوح

والشفافية ،وتوفري معايري مقننة
لألداء األكادميي.
الرؤية:
تعمل الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي على أن تصبح
معروفة داخل اململكة وخارجها
بجودة وفعالية إسهاماتها يف
التحسني املستدام للجودة يف كل
قطاعات التعليم فوق الثانوي يف
اململكة العربية السعودية.
الرسالة:
تشجيع ،ومساندة ،وتقومي
جودة مؤسسات التعليم فوق
الثانوي ،والربامج التي تقدمها هذه
املؤسسات ،وذلك من أجل ضمان
حتقيقها ألعلى املعايري العاملية يف
اجلوانب التالية:
· جودة حصيلة تعلم الطلبة.
· جودة اإلدارة واخلدمات
املساندة املتوفرة داخل املؤسسات
التعليمية.
· إسهامات مؤسسات التعليم
فوق الثانوي يف البحث العلمي
وفيما تقدمه للمجتمع الذي تعمل به.
وتلتزم الهيئة يف عملها
على حتقيق رسالتها بالتعاون مع
مؤسسات التعليم فوق الثانوي
والتشاور مع القطاعات الصناعية
ووكاالت اجملتمع وغريهم من
املستفيدين الذين تتأثر مصاحلهم
بجودة التعليم فوق الثانوي.
وتعمل الهيئة ,طبقًا لرؤيتها
ورسالتها ،على:
· وضع معايري لضمان اجلودة
واالعتماد األكادميي متوافقة مع
املعايري العاملية مع مراعاة متطلبات
البيئة احمللية.
· إتباع عمليات لضمان اجلودة
واالعتماد األكادميي متوافقة مع
املمارسة اجليدة املتعارف عليها
عامليا.
· تقدمي العون ملؤسسات
التعليم فوق الثانوي من أجل
مساعدتها على تقومي أدائها
والتخطيط لتحسني هذا األداء،
وذلك من خالل تقدمي املشورة،
وتنظيم الربامج التدريبية وورش
العمل ،ونشر الكتيبات واألدلة،
ومن خالل شبكة املعلومات العاملية

وغريها من الوسائل.
· اإللتزام بأن تكون قرارات
اإلعتماد موضوعية وعادلة ودقيقة
وصارمة وبناءة.
· تطوير وتوفري قواعد
املعلومات اخلاصة باملمارسات
اجليدة ،ومؤشرات اجلودة لكل
قطاعات التعليم فوق الثانوي يف
اململكة.
· التعاون مع هيئات االعتماد
وضمان اجلودة األخرى ،والعمل
على أن تكون الهيئة رائدة يف
جمال االعتماد وضمان اجلودة على
املستوى اإلقليمي.
· اإللتزام مبضمون وثيقة
املمارسة اجليدة املقرة من قبل
الشبكة الدولية لهيئات ضمان
اجلودة يف التعليم العايل
)INQAAHE
(www.
.inqaahe.org
القيم:
الهيئة ملتزمة بالقيم التالية
والتي ستنعكس على كل أعمالها:
 .1التميز
حترص الهيئة على حتقيق
أعلى مستوى ممكن من اجلودة يف
كل أعمالها وأنشطتها ,وتبذل كل ما
بوسعها من أجل حتفيز التميز يف
مؤسسات التعليم فوق الثانوي.
كما حترص الهيئة على أن توكل
عمليات ضمان اجلودة واإلعتماد
األكادميي إىل ذوي اخلربة والكفاءة
والقدرة من املعنيني بشؤون التعليم
فوق الثانوي على املستويني الدويل
والوطني.
 .2اإلستقاللية
حترص الهيئة على العمل

بإستقاللية تامة يف تطويرها
ملعايري وإجراءات اجلودة وعند
إتخاذ جميع قراراتها مع إلتزامها
بالتعاون مع غريها من املؤسسات
واملنظمات وإلتزامها مبسؤوليتها
جتاه اجملتمع من خالل اجمللس
األعلى للتعليم.
 .3الشفافية
تؤكد الهيئة أن كل ما تتبعه من
سياسات وما تتخذه من إجراءات
وما تتبناه من أسس يف إتخاذ
قراراتها متاحة للعامة للفحص
والتدقيق.
 .4الحيادية
تلتزم الهيئة بالعدل واحليادية
يف جميع تعامالتها وأن تتعامل
باملساواة مع جميع اجلهات
واألطراف وتتبنى الهيئة ضوابط
صارمة ملنع أي نوع من تضارب
املصالح.
 .5النزاهة
تلتزم الهيئة يف جميع تعامالتها
بأعلى املستويات األخالقية ,سواء
كانت هذه التعامالت على مستوى
العمل داخل الهيئة ذاتها ,أم على
مستوى تعامالتها مع املؤسسات
األخرى ,أو الهيئات احلكومية,
أو األهلية ,أو خرباء اجلودة ,أو
أعضاء هيئة التدريس ,أو الطلبة,
أو فئات املستفيدين من أفراد
اجملتمع بصفة عامة .وتتبنى الهيئة
اإلجراءات الكفيلة بالتزام جميع
منسوبيها وجميع من ميثلونها,
بهذه القيم األخالقية العالية.
نشأة الهيئة الوطنية لالعتماد
األكادميي
أنشئت «الهيئة الوطنية

للتقومي واالعتماد األكادميي» يف
اململكة العربية السعودية ،لتقوم
مبسؤولية وضع املعايري القياسية
للمؤسسات والربامج ومن ثم تقومي
واعتماد املؤسسات والربامج يف
مرحلة التعليم فوق الثانوي التي
تستويف معايري اجلودة املطلوبة.
وتعمل الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي على أن تصبح
معروفة داخل اململكة وخارجها
بجودة وفعالية إسهاماتها يف
التحسني املستدام للجودة يف كل
قطاعات التعليم فوق الثانوي يف
اململكة العربية السعودية.
ووضعت الهيئة رسالتها التي
ركزت على تشجيع ،ومساندة،
وتقومي جودة مؤسسات التعليم
فوق الثانوي ،والربامج التي
تقدمها هذه املؤسسات ،وذلك من
أجل ضمان حتقيقها ألعلى املعايري
العاملية يف اجلوانب جودة حصيلة
تعلم الطلبة .وجودة اإلدارة
واخلدمات املساندة املتوفرة داخل
املؤسسات التعليمية .وإسهامات
مؤسسات التعليم فوق الثانوي يف
البحث العلمي وفيما تقدمه للمجتمع
الذي تعمل به .وتلتزم الهيئة يف
عملها على حتقيق رسالتها بالتعاون
مع مؤسسات التعليم فوق الثانوي
والتشاور مع القطاعات الصناعية
ووكاالت اجملتمع وغريهم من
املستفيدين الذين تتأثر مصاحلهم
بجودة التعليم فوق الثانوي.
ويف سبيل ذلك قامت الهيئة
بتصميم نظام ضمان اجلودة
واالعتماد األكادميي ،لدعم التحسني
املستمر للجودة ،وكان الهدف
الرئيس للهيئة الوطنية من ذلك
هو :ضمان حتقق املعايري املتعارف
عليها دوليًا يف مؤسسات التعليم
فوق الثانوي ،ويف جميع الربامج
األكادميية يف اململكة العربية
السعودية.
وقد شملت املعايري التي
وضعتها الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي لضمان جودة
مؤسسات وبرامج التعليم
العايل واعتمادها أحد عشر جمالًا
عامًا ألنشطة هذه املؤسسات
والربامج وهي:
 1 -الرسالة والغايات

واألهداف.
  2السلطات واإلدارة.  3إدارة ضمان اجلودةوحتسينها.
  4التعلم والتعليم.  5إدارة شؤون الطلبةواخلدمات املساندة.
  6مصادر التعلم.  7املرافق والتجهيزات.  8التخطيط واإلدارة املالية.  9عمليات التوظيف.  10البحث العلمي.  11عالقات املؤسسةالتعليمية باجملتمع.
وهذه املعايري مبنية بصورة
عامة على املمارسات اجليدة
املتعارف عليها يف قطاع التعليم
العايل ،على مستوى العامل .وقد مت
تكييفها ،لتتالءم مع طبيعة الظروف
التي تكتنف التعليم العايل يف
اململكة العربية السعودية.
ولتقومي األداء مقارنة باملعايري
يتعني على كل مؤسسة تعليمية
أن تبحث عن مدى ما تطبقه من
هذه املمارسات اجليدة ،ومستوى
تطبيقها لها.
وقد أعدت الهيئة جمموعة من
مقاييس التقومي الذاتي للمساعدة
يف هذه العملية عنونتها ب
«»مقاييس التقومي الذاتي ملؤسسات
التعليم العايل»» .وفيها مؤشرات
قياسية تقيس بدقة مدى جودة تنفيذ
عمليات التقومي داخل املؤسسة وما
إذا كانت هذه املمارسات احملددة قد
مت اتباعها ،وتقدير املؤسسة الذاتي
ملدى تطبيقها لهذه املمارسات وذلك
من خالل مقياس خماسي التقدير.
معايير تحقيق االعتماد
المعيار األول :الرسالة
والغايات واألهداف
يجب أن حتدد رسالة املؤسسة
بوضوح تام وبشكل مناسب
أهداف املؤسسة ،ويجب أن حتدد
أولوياتها ،وأن تكون الرسالة
مؤثرة يف توجيه التخطيط والعمل
داخل املؤسسة التعليمية.
المعيار الثاني:
السُلطات واإلدارة
يجب أن ي ُقوم اجمللس اإلداري
األعلى للمؤسسة )جملس اجلامعة
أو جملس األمناء( بقيادة املؤسسة
قياد ًة فعال ًة حتقق املصلحة العامة
للمؤسسة كافة وللمستفيدين
منها ،من خالل تطوير السياسات
املناسبة ،والعمليات الالزمة
لتحقيق مبدأ املساءلة .ويجب على
كبار املسؤولني باإلدارة العليا أن
يقوموا بإدارة نشاطات املؤسسة
وتوجيهها بشكل فعال وفق هيكل
إداري حمددوواضح .ويجب أن
تكون ممارساتهم متوافق ًة مع أعلى
املعايري من حيث االلتزام واملمارسة
األخالقية .ويف األقسام التي تضم
شطرًا للطالب وشطرًا للطالبات
يجب أن تكون املوارد يف كل شطر
حمققة ملتطلباته ،ويجب أن يكون
هناك اتصال فعال بينهما ،ومشاركة

متابعات

الجامعة
أخبار
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ــــويم األكـاديـمي يزور الـجـامعة وفروعها
كاملة يف عمليات التخطيط وصنع
القرار من كل منهما .ويجب أن يتم
التخطيط واإلدارة يف إطار من
السياسات واألنظمة التي تضمن
حتقيق املساءلة املالية واإلدارية،
وتضمن التوازن بني التخطيط
على مستوى اإلدارة واملبادرات
على مستوى الوحدات أو األقسام
العلمية.
المعيار الثالث :إدارة
ضمان الجودة وتحسينها
يجب أن تتضمن عمليات
ضمان اجلودة كل أقسام املؤسسة
التعليمية ،ويجب أيضا أن ُتمزج
مزج ًا فعَّاال يف عمليات التخطيط
واإلدارة املعتادة .ويجب أن
تتضمن معايري تقومي اجلودة
املدخالت والعمليات والنواجت )
ِ
اخملرجات( مع الرتكيز بصورة
أكرب على النواجت .ويجب أن ُتوضع
اإلجراءات الالزمة لضمان التزام
هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطلبة
بتحسني اجلودة ،وبتقومي األداء
بصورة منتظمة .ويجب أن يستند
التقومي إىل األدلة والرباهني ،وأن
يتضمن النظر يف مؤشرات أداء
حمددة ،ومعايري مرجعية خارجية
للمقارنة حتمل طابع املنافسة.
وتنبغي مراجعة املتطلبات احملددة
يف نظام ضمان اجلودة يف املؤسسة
مراجعة دورية؛ لضمان عدم وجود
متطلبات غري ضرورية ،ولضمان
أن البيانات املقدمة تستخدم  -يف
الواقع -بطريقة فعّ الة.
المعيار الرابع :التعلم
والتعليم
يجب أن تكون لدى املؤسسة
سياسات فعّ الة لضمان أن جميع
الربامج العلمية فيها حتقق
املستويات العالية للتعلم والتعليم
عند املوافقة األوىل عليها ،ومن
خالل متابعة األداء وتقدمي اخلدمات
املساندة على مستوى املؤسسة.
ويجب أن تكون نواجت )أو حصيلة(
تعلم الطلبة حمددة بدقة ،ومتسقة
مع متطلبات املؤهالت الوطنية،
وذلك يف جميع الربامج العلمية،
أما يف الربامج املهنية فينبغي أن
تتوافق نواجت التعلم أيضًا مع
متطلبات التوظيف ،أو ما تتطلبه
ممارسة املهنة .ويجب أن يتم تقومي
مستويات التعلم والتحقق منها
من خالل عمليات مالئمة ،وأن تتم
مقارنتها مبعايري قياسية مرجعية
خارجية مناسبة وذات مستوى
رفيع .ويجب أن يكون أعضاء
هيئة التدريس مؤهلني بصورة
مناسبة ،ولديهم اخلربة الالزمة
للقيام مبسؤولياتهم التدريسية،
وأن يطبقوا اسرتاتيجيات تدريسية
مالئمة للنواجت التعليمية اخملتلفة،
وأن يشرتكوا يف األنشطة املناسبة
لتحسني كفاءاتهم التدريسية.
ويجب أن يتم تقومي جودة التدريس
وفاعلية الربامج من خالل تقوميات
الطلبة ،ومن خالل استطالعات

استطالعات رأي املستخدمني لهذه
املرافق؛ للمساعدة يف تخطيط
عمليات التحسني .ويجب أن تقوم
املؤسسة بتوفري العدد الكايف من
قاعات الدراسة واملعامل ،فضلًا عن
توفري احلاسبات اآللية وجتهيزات
البحث العلمي للطلبة وهيئة
التدريس ،ويجب أن تقوم بتوفري
أماكن كافية للخدمات األخرى ،مثل:
املطاعم ،واألنشطة غري الصفية،
إضافة إىل توفري إسكان الطلبة
عندما يستدعي األمر ذلك.

آراء اخلريجني وأصحاب األعمال،
مع أهمية استخدام األدلة والنتائج
املستخلصة من هذه املصادر أساسًا
خلطط التحسني .ويجب أن تكون
املستويات املطلوبة يف أقسام
الطالب وأقسام الطالبات متماثلة،
وال بد من توفري املوارد بشكل
متكافئ يف الشطرين ،ويجب أن
بيانات مستقلة لكل
يتضمن التقومي
ٍ
من أقسام الطالب وأقسام الطالبات.
يف التقومي املؤسسي حتت
معيار التعلم والتعليم ينبغي أن
يُنظر بصورة شاملة يف السياسات
املؤسسية املتعلقة بضمان جودة
الربامج تؤدي إىل التعرف على
نقاط القوة والضعف يف الربامج
التي تقدمها املؤسسة بشكل عام
وتهدف إىل التحقق من عدم وجود
تفاوت كبري بني الربامج من حيث
ينصب
اجلودة .ولذلك ينبغي أن
َّ
االهتمام على فاعلية السياسات
املؤسسية التي تضمن أن جميع

الربامج تتسم بجودة عالية .وأن
يتم التحقق من وجود سياسات على
املستوى املؤسسي ملراقبة األداء
ودعم عمليات التحسني .و يجب
أن يحدد التقومي بشكل عام مدى
وجوانب التشابه واالختالف بني
الربامج اخملتلفة من حيث اجلودة.
المعيار الخامس:
إدارة شؤون الطلبة واخلدمات
املساندة
يجب أن تكون أنظمة إدارة
شؤون القبول وسجالت الطلبة
موثوق ًا بها وتتصف باالستجابة
السريعة ،مع أهمية احملافظة
على سرية السجالت كما تقضي
بذلك سياسة املؤسسة التعليمية.
ويجب أن تكون حقوق الطلبة
ومسئولياتهم حمددة وواضحة
ومفهومة ،وأن تتوافر إجراءات
للتأديب والتظلم أو االستئناف
تتصف بالشفافية والعدالة ،وأن

تتوافر آليات للتوجيه األكادميي،
واإلرشاد ،وخدمات للمساندة
تتالءم مع احتياجات الطلبة .ويجب
أن تتعدى اخلدمات املساندة التي
تقدمها املؤسسة للطلبة احتياجاتِهم
ً
أيضا
األكادميية بحيث تشمل
املتطلبات غري الصفية للخدمات
واألنشطة الدينية ،والثقافية،
والرياضية ،وغريها من اخلدمات
واألنشطة األخرى التي يحتاجها
الطلبة عامة.

وجتهيزاتها متاحة يف األوقات
املطلوبة لدعم التعلم املستقل مع
تقدمي املساعدة الالزمة إليجاد
املواد )املراجع واملصادر( املطلوبة.
ويجب توافر املرافق )األماكن(
الالزمة للدراسة الفردية واجلماعية
يف بيئة افزة للبحث والدراسة
العلمية اجلادة .ويجب أن يتم
تقومي هذه اخلدمات وحتسينها
باالستجابة للتغذية الراجعة من
الطلبة وهيئة التدريس.

المعيار السادس :مصادر
التعلم
يجب التخطيط ملصادر التعلم،
ويشمل ذلك املكتبات والرتتيبات
التي تكفل التوفري الكمي والنوعي
املناسب للمراجع اإللكرتونية
وغريها من املواد املرجعية التي
تفي باحتياجات الربامج التي
تقدمها املؤسسة .ويجب أن تكون
املكتبة ومرافق تقنية املعلومات

المعيار السابع :المرافق
والتجهيزات
يجب أن تصمم املرافق ،أو
تعدل ،مبا يتناسب مع املتطلبات
احملددة للتعليم والتعلم يف الربامج
التي تقدمها املؤسسة التعليمية،
ويجب أن تتوافر بيئة آمنة وصحية
لتعليم عايل اجلودة .ويجب أن
تتابع املؤسسة كيفية استخدام
املرافق لديها ،وينبغي أن تستخدم

المعيار الثامن :التخطيط
واإلدارة المالية
يجب أن تكون املوارد املالية
كافي ٌة للربامج واخلدمات التي
تقدمها املؤسسة ،وأن تدار هذه
املوارد بفاعلية تتناسب مع
متطلبات الربامج وأولويات
املؤسسة .ويجب أن تسمح عمليات
إعداد امليزانية بالتخطيط على
املدى البعيد ملدة ال تقل عن ثالث
سنوات .وال بد من استخدام أنظمة
فعَّالة لوضع امليزانية والتفويضات
املالية واملساءلة ،مبا يحقق املرونة
للمديرين يف املستويات اخملتلفة
يف املؤسسة ،مع وجود اإلشراف
املؤسسي العام واإلدارة الفعَّالة
للمخاطر.
المعيار التاسع :عمليات
التوظيف
يجب أن تكون لدى هيئة التدريس
وغريهم من املوظفني يف املؤسسة
التعليمية املؤهالت واخلربات الالزمة
للقيام مبسؤولياتهم بجدارة ،ويجب
أن تتوافر لدى املؤسسة سياساتُ
تطوير مهنية لضمان التحسن املستمر
ٍ
يف أدائهم وخرباتهم.

الجامعة
أخبار
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كلية الحاسبات وتقنية املعلومات  ..بيئة تعليمية عالية
املستوى وتطلع إىل تميز بحثي إقليمي وشراكة عاملية
نبذة عن الكلية:
تأسست كلية علوم احلاسبات
كقسم تابع لشعبة قسم الرياضيات
بكلية العلوم ،ويف بداية عام
1406–1405هـ مت حتويل شعبة
علوم احلاسبات إىل قسم مستقل
يتبع كلية العلوم كأحد أقسامها
اخملتلفة األخرى ،حيث كان قسم
علوم احلاسبات يساهم يف إعداد
املتخصصني يف جمال احلاسب
اآليل وبرجمته وتطبيقاته وتخريج
جيل من التقنيني احملرتفني الذي ن
يساهمون بفعالية يف نشر الثقافة
اإللكرتونية بني طبقات اجملتمع
اخملتلفة ويساهمون أيضا يف دفع
عجلة التنمية االقتصادية من خالل
حتويل األداء الوظيفي يف القطاعني
احلكومي واألهلي إىل ميكنة
إلكرتونية كاملة.
وكان قسم علوم احلاسبات
وتقنية املعلومات يقوم باإلشراف
على املعامل املوجودة يف الكلية
آنذاك والتي كانت معملني فقط هما
( :معمل النظم الرقمية و معمل
للحاسبات) ،ثم استحدث القسم
فكرة متييز املشروعات البحثية
للطالب والطالبات إلعداد وتطوير
أنظمة وتطبيقات متخصصة يف
خمتلف اجملاالت البحثية .وللقسم
إسهامات أخرى من خالل استضافته
الندوات واللقاءات العلمية إلطالع
أعضاء هيئة التدريس والطالب
على كل ما هو جديد يف عامل
احلاسبات وتقنية املعلومات.
واستمر القسم بتدريس
الطالب والطالبات أساسيات
احلاسب اآليل والربجمة الرتكيبية
وهندسة الربجميات ونظم التشغيل
وتصميم اخلوارزميات والرسم
وشبكات احلاسب
باحلاسب
والذكاء االصطناعي واملنطق
الرياضي .
حتويل القسم إىل كلية
واستمر العطاء يف ذلك القسم
مدة واحد وعشرون عامًا إىل حني

صدور األمر امللكي السامي الكرمي
عام (1425هـ) بتأسيس ”كلية
احلاسبات ونظم املعلومات“ وإيجاد
مبنى مؤقت النطالقتها وذلك بعد
تأهيل مبنى رقم ( )31ومن ثم
تأسيس مبنى جديد لكلية علوم
احلاسبات وتقنية املعلومات يف
قطاع اجلامعة الشمايل لتستوعب
أكرب عدد ممكن من الطالب لتميز
الكلية بالتقنية احلديثة وإقبال عدد
كبري من امللتحقني باجلامعة بهذا
التخصص احليوي.
• الرؤية:
أن يكون للكلية التميز يف
تقدمي الربامج الدراسية والبحثية
واالستشارية يف علوم احلاسبات
وتقنية املعلومات على املستوى
اإلقليمي.
• الرسالة:
كلية احلاسبات وتقنية
املعلومات جهة أكادميية متخصصة
يف علوم احلاسبات ,تسعى لتقدمي
برامج دراسية وبحثية واستشارية
عالية املستوى.

• طاقة استيعابية في
تصاعد
ويبلغ عدد الطالب بالكلية
حاليًا أكرث من  1000طالب ويقدر
عدد أعضاء هيئة التدريس أكرث من
 50عضو هيئة تدريس ،وتستهدف
الكلية الوصول إىل عدد أكرب من
الطالب والطالبات يف ضوء توفر
ثالثة تخصصات هي:
• قسم علوم الحاسبات:
ويهدف إىل تخريج كفاءات يف
جماالحلاسبات وتقنية املعلومات
قادرة على:
 املمارسة الفنية املتخصصة(مثل تطوير أنظمة برجمية) على
أسس علمية.
 املمارسة العلمية الفعالة يفالبيئات العلمية يف اململكة.
 املمارسة العملية الفعالة يفالبيئات التقنية يف اململكة.
 النمو العلمي والعملي منخالل عملية تعلم مستمر مسرية

بالقناعات واملهارات الذاتية.
 يتوقع من اخلريج املتفوقالقدرة على( :التعامل مع املسائل
واملشكالت الفنية ذات الطابع
العلمي) ،و االلتحاق بربنامج
دراسات عليا مرموق يف علوم
احلاسبات داخل أو خارج اململكة،
ومباشرة الدراسة بشكل منافس.
• قسم تقنية المعلومات:
تتمثل أهداف القسم يف تقدمي
برنامج يف تقنية املعلومات لتخريج
الكفاءات القادرة على:
بوظائف
االلتحاق
اختصاصية يف جماالت متعددة
تشمل اجملاالت املالية ،والصناعية،
واحلكومية،
والتجارية،
والتعليمية ،و الصحية.
 مساعدة األفراد واملؤسساتعلى حتقيق أهدافهم املرجوة وذلك
عن طريق توفري املعلومات الوافية
عن احللول التقنية وكيفية تطبيقها
بالطريقة املثلى.
 القدرة على إدارة موارد تقنيةاملعلومات لألفراد واملؤسسات.

املتابعة املستمرة ملا
يستجد يف جمال تقنية املعلومات
وعرض تطبيق هذه املستجدات
األفراد
على
(التحديثات)
واملؤسسات املعنية
 اإلملام باملسؤولياتاالجتماعية واألخالقية خملتصي
تقنية املعلومات.
 اإلسهام يف تطوير األسسالعلمية والرياضية والنظرية التي
بنيت عليها تقنية املعلومات.
 إكمال الدراسات العلياوالبحث العلمي يف جماالت تقنية
املعلومات.
• قسم نظم المعلومات
يهدف الربنامج إىل تخريج
الكفاءات القادرة على:
 تزويد طلبة وطالبات القسمباملقدرة على حتليل وتصميم
واستخدام وتطوير ونشر نظم
املعلومات يف كافة القطاعات
احلكومية واخلاصة مع عدم إغفال
اجلانب االجتماعي واألخالقي
الناجتة عن استخدام التقنية

وتطبيقاتها يف األعمال.
 إكساب طلبة وطالبات القسمالقدرة على العمل الفردي واجلماعي
( روح الفريق ) لتخطيط وتصميم
وتوثيق وتنفيذ واختبار وتركيب
وصيانة نظم املعلومات اخملتلفة .
 تزويد طلبة وطالبات القسمبالقدرة على حتليل املتطلبات مع
العمالء ومن ثم القدرة على تطوير
الربامج التطبيقية لتنفيذ هذه
املتطلبات
 تزويد طلبة وطالبات القسمبالقدرة على القيادة واإلدارة
والتخطيط للنظم املعلوماتية ابتدا ًء
من حتديد االحتياجات وجمع
املتطلبات وانتها ًء بتنفيذ حلول
متكاملة ألنظمة املعلومات.
 تزويد طلبة وطالباتالقسم بالقدرة على تقييم وانتقاد
االجتاهات اخملتلفة يف النظم
املعلوماتية والتقنية والقدرة على
اختيار التقنيات األمثل لتحقيق
األهداف املرجوة.
 العمل يف جماالت اخلدماتالتجارية وتطويرها وتصميم نظم
حديثة بتقنيات متطورة.
• معامل حديثة:
كما وفرت الكلية للطالب معامل
حديثة تستوعب أكرث من  70طالب
يف املعمل الواحد وفصول دراسية
ذكية تستوعب أكرث من  19طالب يف
الفصل الواحد ،باإلضافة إىل توفري
مكتبة إلكرتونية جمهزة بأحدث
األنظمة التقنية .وتسعى الكلية إىل
ضم مشروع اجلمعية السعودية
العلمية لتقنية املعلومات ،وغريها
من اجلمعيات األخرى العاملية التي
تدعم النظم العاملية للوصول إىل
أعلى مستويات التقنية العلمية
والنهوض بالعملية التعليمية إىل
مصاف الدول املتقدمة علميا ً .
وتسعى الكلية إىل استقطاب
جمموعة من الشركات العاملية
لتسهم يف االرتقاء بالعملية
التعليمية بالكلية.

إسالمية

الجامعة
أخبار
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من هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ..عدم سب الدهر
قال الشافعي وأبو عبيدة وغريهما :كانت العرب يف
جاهليتها إذا أصابهم شدّة أو بالء أو نكبة قالوا:
”يا خيبة الدّهر” فيسندون تلك األفعال إىل الدّهر
ويسبّو َنه وإ ّنما فاعلها هو ال ّله تعاىل ،فكأ ّنهم إ ّنما سبّوا
ّ
سب
ال ّله ع ّز
وجل أل ّنه فاعل ذلك يف احلقيقة ،فلهذا َنهَى عن ّ
الدّهر بهذا االعتبار ،ألنّ ال ّله تعاىل هو الدّهر ا ّلذي يصونه
ويسندون إليه تلك األفعال.
وقال الشافعي يف هذا احلديث :واهلل أعلم إن العرب
كان من شأنهم أن تذم الدهر وتسبه عند املصائب التي تنزل
بهم من موت أو هرم أو تلف أو غري ذلك..ويقولون أصابتهم

قوارع الدهر وابادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار يفعالن
األشياء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم ،فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ال تسبوا الدهر على أنه
الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه األشياء فإنكم إذا سببتم
فاعل هذه األشياء إمنا تسبون اهلل تبارك وتعاىل ،فإنه فاعل
هذه األشياء.
واحلديث صريح يف النهي عن سب الدهر مطلقًا ،سواء
اعتقد أنه فاعل أو مل يعتقد ذلك ،وذكر ابن القيم رحمه اهلل
أن سب الدهر فيه ثالث مفاسد :أحدها :سبه ممن ليس أهلًا
للسب ،فإن الدهر خلق مسخر من خلق اهلل منقاد ألمره متذلل

ملحات إسالمية  :حسن املعاملة
كان املصطفى صلى اهلل خري الناس وخريهم ألهله وخريهم
ألمته من طيب كالمه وحُ سن معاشرة زوجته باإلكرام واالحرتام،
ومما قاله عليه الصالة والسالم(( :خريكم خريكم ألهله وأنا
خريكم ألهلي)) سنن الرتمذي.
ومن أخالق املصطفى صلى اهلل عليه وسلم تعامله مع أهله
ّ
ويتلطف إليهم ويتودّد
وزوجه أنه كان يُحسن إليهم ويرأف بهم
ّ
إليهم ،فكان ميازح أهله ويالطفهم ويداعبهم ،ويرقق اسم عائشة
ـ رضي اهلل عنها ـ كأن يقول لها( :يا عائش)،
ويقول لها( :يا حمرياء) ويُكرمها بأن يناديها باسم أبيها بأن
يقول لها:
(يا ابنة الصديق) وما ذلك إال توددًا وتقربًا وتلطفًا إليها
واحرتامًا وتقديرًا ألهلها.
وكان عليه الصالة والسالم يعني أهله ويساعدهم يف األعمال
اليومية ويكون يف حاجتهم ،وكانت عائشة تغتسل معه صلى اهلل
عليه وسلم من إناءٍ واحد ،فيقول لها( :دعي يل) ،وتقول له :دع
يل .رواه مسلم
بنات األنصار يلعنب معها. وكان إذا
وكان ي َُس ِّر ُب إىل عائشة ِ
هويت شيئًا ال حمذو َر فيه تابعها عليه ،وكانت إذا شربت من ا ِإلناء
أخذه ،فوضع فمه يف موضع فمها وشرب ،وكان إذا تعرقت عَرقًا -

وهو الع َْظ ُم الذي عليه حلم  -أخذه فوضع فمه موضع فمها ،وكان
جرها ،ورمبا كانت
يتكئ يف َح ْج ِرها ،ويقرأ القرآن ورأسه يف َح ِ
حائضًا ،وكان يأمرها وهي حائض َف َت َّت ِز ُر ثم يُباشرها ،وكان يقبلها
وهو صائم ،وكان من لطفه وحسن ُخلُقه مع أهله أنه مي ِّكنها من
اللعب.
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :كان يخيط ثوبه ويخصف
نعله ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوتهم  -رواه أحمد .وقال صلى
اهلل عليه وسلم «إن من أعظم األمور أج ًرا النفقة على األهل» رواه
مسلم.
وعن األسود قال :سألت عائشة ما كان النبي صلى اهلل عليه
وسلم يصنع يف بيته؟ قال  :كان يكون يف مهنة أهله ،فإذا حضرت
الصالة يتوضأ ويخرج إىل الصالة) رواه مسلم والرتمذي.
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت «خرجت مع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يف بعض أسفاره ،وأنا جارية مل أحمل اللحم ومل
أبدن ،فقال للناس:
اقدموا فتقدموا ،ثم قال يل  :تعايل حتى أسابقك فسبقته،
فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت خرجت معه يف بعض
أسفاره ،فقال للناس :تقدموا فتقدموا ،ثم قال يل :تعايل أسابقك
فسبقني ،فجعل يضحك وهو يقول هذا بتلك» رواه أحمد.

رملة بنت شيبة زوجة عثمان بن عفان
يف
رحاب
حياة
الصحابة

الصحابية رملة بنت شيبة وهي ابنة شيبة بن ربيعة ا ّلذي ُقتِل كاف ًرا يف غزوة بدر ،وأمّها :أ ّم شراك
ّ
بنت وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر من بني عامر بن لؤي .وهي ابنة ع ّم هند بنت عتبة وأبو
وهاجرت إىل املدينة مع زوجها عثمان بن ع ّفان رضي ال ّله عنها ،كما أخرب بذلك
حُ ذيفة بن عتبة .أسلمت
َ
احلافظ ابن حجر واحلافظ ابن عبد الربّ .وملّا أسل َمت رضي ال ّله عنها ،ع َّي َرتها ابنة عمّها هند بنت عتبة بن
ربيعة بدخولها اإلسالم ،ألنّ املسلمني قتلوا أباها شيبة بن ربيعة يف غزوة بدر ،فقالت:

وم������������� ّك�������������ة ع���������ن���������د أط��������������������������راف احل���������ج���������ون
حل����������ي ال��������� ّرح���������م���������ن ص�������ائ�������ب�������ة ب�������وج
أق��������ت��������ل أب��������ي��������ك ج���������������اءك ب����ال����ي����ـ����ـ����ـ����ق����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ن
ت�������دي�������ن مل�����ع�����ش�����ر ق������ت������ل������وا أب����اه����ـ����ـ����ـ����ـ����ا
أجنبت السيّدة رملة بنت شيبة لعثمان بن عفان رضي ال ّله عنهما ثالث بنات وهن :عائشة وأ ّم
أبان وأ ّم عمرو بنت عثمان رضي ال ّله عنهم .ذكرها بن حبيب يف املبايعات وذكر بن إسحاق يف السرية
النبوية أن بني قريظة ملا حكم فيهم سعد بن معاذ حبسوا يف دار رملة بنت احلارث امرأة من األنصار
من بني النجار ،وتكرر ذكرها يف السرية ،وأما الواقدي فيقول رملة بنت احلدث بفتح الدال املهملة
بغري ألف قبلها وقال بن سعد رملة بنت احلارث وهو احلارث بن ثعلبة بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن
مالك بن النجار تكنى أم ثابت وأمها كبشة بنت ثابت بن النعمان بن حرام وزوجها معاذ بن احلارث
بن رفاعة.

لتسخريه فسابه أوىل بالذم والسب منه ،والثانية :أن سبه
متضمن للشرك ،فإنه سبه لظنه أنه يضر وينفع ،والثالثة :أن
السب منهم وقع على من فعل هذه األفعال.
وقوله يف احلديث:
أنا الدهر قال اخلطابي معناه :أنا صاحب الدهر ومدبر
األمور التي ينسبونها إىل الدهر ،وإمنا الدهر زمان جعل
ظرفًا ملواقع األمور،
ولهذا قال يف احلديث :وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل
والنهار .والدهر ليس من أسماء اهلل ولو كان كذلك لكان
الذين قالوا :وما يهلكنا إال الدهر مصيبني.

القصص النبوي

قال اهلل عز وجل{ :وَ ِإلَى َثمُو َد أَ َخاهُ ْم َصالِحًا َقا َل يَا
َقوْ ِم ا ْع ُبدُواْ ال ّل َه َما لَ ُكم ِّمنْ ِإلَـهٍ َغ ْي ُر ُه } سورة األعراف .ذكر
اسم صالح عليه الصالة والسالم يف القرءان تسعَ مرات،
وقد ذكر اهلل عز وجل ً
بعضا من قصته وما جرى بينه وبني
قومه من جدال يف سورة األعراف ،وسورة هود ،وسورة
الشعراء ،وسورة النمل ،وسورة احلِ ْجر ،وسورة القمر،
وسورة الشمس ،وفصلت ،والذاريات ،واحلاقة .قيل يف
نسبه عليه السالم إنه صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن
حادر بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح ،وقيل غري
ذلك ،وقد أرسل اهلل تعاىل نب َّيه صا ً
حلا إىل ثمود وهم قبيلة
مشهورة سميت باسم جدهم ثمود أخي جديس ،وهما ابنا
عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهم من العرب الذين كانوا
يسكنون احلِ جر الذي هو بني احلجاز واألردن ،وقد مر به
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو ذاهب إىل تبوك مبن
معه من املسلمني ،وما زالت ءاثارهم باقية هناك تعرف باسم
«مدائن صالح».
وقال اهلل عز وجل:
{ وَ ِإلَى َثمُو َد أَ َخاهُ ْم َصالِحًا َقا َل يَا َقوْ ِم ا ْع ُبدُواْ ال ّل َه َما
لَ ُكم ِّمنْ ِإلَـهٍ َغ ْي ُر ُه َق ْد َجاء ْت ُكم َب ِّي َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم هَ ـذِ هِ َنا َق ُة ال ّلهِ لَ ُك ْم
ض ال ّلهِ وَ الَ َت َم ُّسوهَ ا ِب ُسوَ ءٍ َفيَأْ ُخ َذ ُك ْم
آ َي ًة َف َذ ُروهَ ا َتأْ ُك ْل فِ ي أَ ْر ِ
اب أَلِي ٌم}سورة األعراف .أسكن اهلل تعاىل قبيلة ثمود
َع َذ ٌ
ً
أرضا بني احلجاز وتبوك وأسبغ عليهم من نعمه الكثرية
كما أسبغ على قبيلة عاد من قبلهم ،ولكنهم مل يكونوا أحسن
حالًا من أسالفهم ومل يتعظوا مبا ّ
حل بعاد ،ومل يشكروا اهلل
تعاىل بعبادته واتباع نبيه وتصديقه ،بل أشركوا به وعبدوا
األصنام من دون اهلل وانفتنوا بالنعيم وسعة العيش الذي
كانوا فيه .بعث اهلل عز وجل نبيه صا ً
حلا وكان من أشرفهم
نسبًا وأصفاهم عقلًا وأوسعهم حلمًا ،فدعاهم إىل عبادة اهلل
ّ
وحضهم على توحيده وعبادته ،وبيّن لهم أن األوثان
وحده
واألصنام ال متلك لهم ض ًرا وال نفعً ا وال ُتغني عنهم من اهلل
تعاىل شي ًئا ،وقال لهم ما أخربنا اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
{وَ ا ْذ ُك ُرواْ ِإ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاء مِ ن َبعْدِ عَادٍ وَ بَوَّ أَ ُك ْم فِ ي
ض َت َّت ِخ ُذونَ مِ ن ُسهُو ِلهَا ُق ُصورًا وَ َت ْن ِح ُتونَ الْ ِجبَا َل ُبيُوتًا
األَ ْر ِ
َ
ض ُم ْف ِسدِ ينَ } سورة
َفا ْذ ُك ُرواْ آالء ال ّلهِ وَ الَ َت ْع َثوْ ا فِ ي األ ْر ِ
األعراف .أي أن اهلل عز وجل جعلكم من بعد عاد لتعتربوا
مبا كان من أمرهم وكيف أهلكهم اهلل بكفرهم فتعملوا بخالف
عملهم وتشكروا اهلل بعبادته وحده وترك عبادة األصنام
وتصدقوا نبيه ،وقد أباح اهلل لكم هذه األرض تبنون يف
سهولها القصور وتنحتون يف اجلبال بيو ًتا حاذقني يف
صنعتها وإتقانها وإحكامها ،فقابلوا نعمة اهلل بالشكر
وعبادته وحده ال شريك له وإياكم وخمالفته وترك اإلميان
به وتكذيب نبيه فتكون عاقبة ذلك وخيمة عليكم .وأمرهم
عليه السالم أن ال يتبعوا الضالني املسرفني املفسدين الذين
يُزينون لهم الضالل والفساد وال يريدون اإلصالح ،قال اهلل
تعاىل يف كتابه العزيز مُبي ًنا ما قال نبيه صالح عليه السالم
لقومه ثمود يف دعوته لهم إىل اإلميان وعبادة اهلل وحده
وطاعته:
صالح أال
{ك َّذبَتْ ثمو ُد املُرسلنيَ* إ ْذ قا َل لهُم أخوهُ م
ٌ
تتَّقونَ * إ ِّني ل ُكم رسو ٌل أمنيٌ* فا َّتقوا ا َ
وأطيعون* وما
هلل
ِ
رب العاملنيَ* أ َت ْت ُركونَ
أج ِريَ إال على ِّ
أجر إنْ ْ
أسئلُ ُكم عليهِ من ٍ
ونخل َطلْعُها
روع
يف ما هَ هُنا ءامننيَ* يف َج َّن ٍت
ٍ
ٍ
وعيون* و ُز ٍ
وتنحتونَ مِ نَ اجلبالِ ُبيُو ًتا فارهنيَ* فا َّتقوا ا َ
هلل
هضي ٌم*
ِ
وأطيعون* وال ُتطيعوا أم َر املُسرفنيَ* الذينَ ُيفسدونَ يف
ِ
االرض وال ُيصلحونَ }سورة الشعراء.
ِ
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مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية ينظم ورشة عمل
بعنوان  « :شؤون بيئية  ..تحديات وحلول»
نظم مركز التميز البحثي
للدراسات البيئية باجلامعة ورشة
عمل بعنوان« :شؤون بيئية
التحديات واحللول» وذلك يوم االثنني
 1435/4/24هـ بكلية العلوم الطبية
التطبيقية مبشاركة استشاريني
دوليني وعددهم ثمانية أعضاء من دول
خمتلفة من ماليزيا وتركيا وإيرلندا
الشمالية والدمنارك والواليات املتحدة
األمريكية .وقد أوضح الدكتور إقبال
بن حممد إسماعيل نائب مدير املركز
للشؤون الفنية أن الورشة قدمت ثالث
حماضرات كانت األوىل عن كيفية
االستفادة من مياه الصرف الصحي
وحتويلها إىل مواد هيدروكرونية
وكيفية عمل التجارب يف املعمل ووضع
الفرضيات وحتويلها إىل حقيقة وواقع
ميكن االستفادة من  %95من مياه
الصرف الصحي  .وتطرقت احملاضرة
الثانية إىل التغري املناخي وأثره على
البيئة ،وحتدثت احملاضرة الثالثة عن
إدارة النفايات الصلبة وكيفية إدارتها
وتصنيفها إىل مكوناتها األصلية و
النماذج املبتكرة لتحويل هذه النفايات

إىل ثروة ميكن االستفادة منها .كما قام
مدير مركز التميز البحثي للدراسات
البيئية الدكتور جالل بن حممد البدري
باصهي واللجنة االستشارية الدولية
اخلاصة باملركز بزيارة لسعادة وكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاهد مبكتبه يوم الثالثاء 1435/4/25
هـ الذين قدموا تقريرا للوقوف على
آخر النتائج التطورات والتوصيات
السنوية للجنة االستشارية اخلاصة
باملركز .يذكر أن مركز التميز البحثي
يف الدراسات البيئية من املراكز
املدعومة من وزارة التعليم العايل
وحتتضنه اجلامعة ومت تأسيسه
بتاريخ 1428/1/15هـ بدعم ومتويل
من الوزراة ضمن مبادرة مراكز التميز
البحثي .ويتطلع املركز لتحقيق الريادة
البحثية حمليًا وإقليميًا وعامليًا ،ويسعى
لتحقيق أهدافه عن طريق التكامل
بني منسوبيه من إداريني وباحثني
باإلضافة إىل الباحثني املتعاونني من
اجلامعة ومن اجلهات األخرى ذات
االهتمامات البحثية البيئية.

مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية  ..تطلع إىل تحقيق
التنمية املستدامة عرب مخرجات البحوث والدراسات البيئية
المركز في سطور:

منذجة وتفسري البيانات.
دراسة األثر البيئي والصحي للجسيمات وانبعاثاتها.

يُعنى مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية بجامعة امللك عبدالعزيز
بأبحاث تلوث الهواء واملاء واخمللفات الصلبة .مت تأسيس املركز بتاريخ
1428-1-15هـ بدعم ومتويل من وزارة التعليم العايل ضمن مبادرة مراكز
التميز البحثي .يتطلع املركز لتحقيق الريادة البحثية حمليًا وإقليميًا وعامليًا،
ويسعى لتحقيق ذلك عن طريق التكامل بني منسوبيه من إداريني وباحثني
باإلضافة إىل الباحثني املتعاونني من جامعة امللك عبدالعزيز ومن اجلهات
األخرى ذات اإلهتمامات البحثية البيئية .يوجه املركز دعوة جادة لكل
العاملني واملهتمني يف جمال البيئة من علماء وباحثني وطالب دراسات عليا
لإلستفادة من الكوادر البشرية والتجهيزات العلمية والدعم املادي واملعنوي
الذي يوفره املركز.
الرؤية
تبوء مركز الصدارة ونيل الثقة الوطنية والدولية والتميز يف الدراسات
والبحوث البيئية ضمن جماالت التلوث وحماية البيئة.
الرسالة
املساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل خمرجات البحوث
والدراسات البيئية يف تلوث الهواء واملاء ومعاجلة اخمللفات الصلبة ،وتقدمي
اخلدمات املعملية ذات اجلودة العاملية ،واملساهمة يف خدمة اجملتمع ضمن
رؤية حضارية.
أهداف المركز
إجراء األبحاث العلمية والنشر يف اجملالت املصنفة عامليًا.
تطوير املعامل وف ًقا للمواصفات العاملية.
استقطاب اخلربات البحثية احمللية والعاملية من خمتلف التخصصات
ذات العالقة.
تنمية العالقات والشراكات البحثية واجملتمعية مع القطاعات ذات
العالقة حمليًا ودوليًا.
إقامة/املشاركة يف املؤمترات واملنتديات وورش العمل العلمية.
تقدمي الدعم العلمي واملادي لطلبة الدراسات العليا.
نشر الوعي البيئي لكافة فئات اجملتمع .إعداد القيادات البحثية الوطنية
يف اجملاالت البيئية.
تقدمي الدراسات واخلدمات املعملية للقطاعني العام واخلاص .تنمية
قدرات املركز على التمويل الذاتي.

األولويات البحثية:
يهدف الربنامج البحثي األساسي للمركز إىل الوصول أو ًلا إىل فهم
أفضل لقضايا تلوث الهواء واملاء واخمللفات الصلبة ،ومن ثم البحث عن
حلول لها ،كما يهدف ً
أيضا إىل جعل املركز رائدًا يف جمال البحوث البيئية،
ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم الرتكيز على جماالت بحثية حمددة يف جمال
تلوث الهواء ،وتلوث املياه ،ومعاجلة اخمللفات الصلبة ،مع العمل على
توسيع نطاق األبحاث يف آفاق جديدة يف املستقبل بعون اهلل تعاىل .وعلى
هذا فإن مركز التميز البحثي يف الدراسات البيئية يقوم يف الوقت احلايل
بإجراء ومتويل املقرتحات البحثية يف هذه اجملاالت الثالثة ،وسوف تعطى
األفضلية للمقرتحات البحثية املقدمة له بناء على املعايري التالية:
تعدد التخصصات.
التعاون على املستوى الوطني و الدويل.
اإلفادة من موارد املركز.
تناول القضايا احمللية احملددة.
األولويات البحثية لربنامج تلوث الهواء
ترتكز جماالت البحث يف احملاور األساسية التالية:
حتديد خصائص مستويات وأنواع امللوثات يف اململكة وسبل تخفيضها.
طبيعة امللوثات ومصدرها.
حتديد خصائص توزيع حجم اجلسيمات  ،واالنبعاثات واحلد منها.
التقاط واحتجاز ودراسة تداخالت امللوثات الرئيسة.

األولويات البحثية لبرنامج معالجة مياه الصرف
يتم التشجيع على املشاريع البحثية يف واحدة أو أكرث من اجملاالت
التالية:
دراسات مياه الصرف من حيث املصادر ،خصائص التوزيع ،وآثارها،
والتطبيقات ذات الصلة للحد منها ،ومعاجلتها.
معاجلة مياه الصرف إلعادة االستخدام/التدوير باستخدام تقنيات
بيولوجية وفيزيائية و/أو كيميائية.
التقنيات املناسبة إلزالة املعادن الثقيلة والهيدروكربونات من مياه
الصرف الصناعية.
التقنيات الفيزيوكيميائية و/أو البيولوجية ملعاجلة مياه الصرف الغنية
باملغذيات (الفوسفور والنرتوجني).
تقنيات معاجلة وإعادة استخدام الرواسب.
األولويات البحثية لربنامج إدارة اخمللفات الصلبة
حيث ميكن تقسيم هذا اجملال من البحث العلمي إىل نفايات صلبة
موجودة حاليًا وأخرى مستجدة  ،وبناء عليه فإن احملاور األساسية تشتمل
على اآلتي:
جماالت إدارة النفايات املتوفرة
 دراسات خصائص وكميات وجمع ونقل وطمر النفايات الصلبة. حتديد خصائص انبعاثات املاء والغاز من النفايات الصلبة واحلدمنها.
 حماية املياه اجلوفية احلالية من النفايات الصلبة.جماالت احلد من النفايات اجلديدة
 حمسنات وإدارة النفايات العضوية. تدوير واستعادة املواد. تقنيات االستفادة من النفايات بتحويلها إىل ناجت ذو قيمة استثمارية. السياسات واألنظمة والدراسات االجتماعية للحد من النفايات.شراكات مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية:
إميانًا من وحدة خدمة اجملتمع والتدريب بأهمية الشراكات مبختلف
انواعها وإشكالها مبا يحقق أهداف الوحدة ،يتيح املركز فرص إلنشاء
شراكات مع املهتمني واملهتمات بالقضايا البيئية من القطاعات اخملتلفة
والباحثني األكادمييني وطالب اجلامعة .

الرياضية
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منتخب جامعة املؤسس لكرة القدم يفوز على نظريه
منتخب جامعة امللك سعود بأربعة أهداف لهدفني
حقق منتخب جامعة املؤسس فوزًا
ثمينًا بأربعة أهداف مقابل هدفني على
نظريه منتخب جامعة امللك سعود يف
بطولة كرة القدم التي ينظمها ويشرف عليها
االحتاد الرياضي للجامعات السعودية.
وقد سجل أهداف منتخب جامعة
املؤسس كل من الطالب يسلم باتايه الذي
أحرز هدفني الشوط األول وهدف لكل من
عبد العزيز الزهراين وخالد سرور يف
الشوط الثاين.
وبهذه النتيجة احتل منتخب جامعة
املؤسس املركز الثاين يف جمموعته التي
تضم كال من جامعة حائل وجامعة امللك
سعود وجامعة سلمان بن عبد العزيز،
حيث سيالقي يف مباراته املقبلة جامعة
سلمان بن عبد العزيز ،وذلك يوم اجلمعة
1435/5/6هـ حيث يدخل املنتخب هذه
املباراة وال خيار أمامه سوى الفوز حتى
يتأهل إىل دوري األربعة يف البطولة.

الجامعة تحقق املركز األول يف بطولة ألعاب القوى الرابعة
متكن أبطال اجلامعة أللعاب القوى من حتقيق املركز األول وكأس بطولة ألعاب
القوى الرابعة والتي نظمها اإلحتاد الرياضي للجامعات السعودية واستضافتها
عال ،وذلك يف ملعب املدينة
جامعة أم القرى مبشاركة  26جامعة ومؤسسة تعليم ٍ
الرياضية يف املدينة اجلامعية بالعابدية.
وشهدت البطولة منافسة قوية من جميع املشاركني حيث شارك أبطال اجلامعة
يف  20لعبة خمتلفة يف ألعاب القوى ،كما شارك طالب من ذوي االحتياجات اخلاصة
يف  4ألعاب كأول مشاركة لهم يف بطوالت اإلحتاد الرياضي ،حيث ظهروا مبستويات
متميزة حصدوا من خاللها  17نقطة مكنتهم من حتقيق املركز الثاين وامليداليات
الفضية.
وحقق منتخب اجلامعة أللعاب القوى  146نقطة يف الرتتيب العام وحصل
على كأس البطولة واملركز األول وامليداليات الذهبية ،وجاءت جامعة امللك سعود يف
املركز الثاين بعد حصدها  125نقطة وحصلت على امليداليات الفضية ،ويف املركز
الثالث جاءت جامعة جازان بـ  98نقطة وحصلت على امليداليات الربونزية.
ويف نهاية البطولة توج رئيس االحتاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور
وليد الدايل ومعايل مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس اجلامعات

منتخب الجامعة للسباحة يحقق
املركز األول يف بطولة السباحة
حقق منتخب اجلامعة للسباحة املركز األول يف بطولة السباحة
للمنطقة الغربية مساء يوم األثنني 1435 / 4 / 17هـ وسط مشاركة أكرث
من  100سباح ميثلون  11جهة حكومية وخاصة إضافة إىل نادي االهلي،
وذلك مبسبح اجلامعة.
وشهدت البطولة تنافسًا قويًا من اجلهات املشاركة حيث حصل على
املركز الثاين األسطول الغربي فيما جاء يف املركز الثالث منتخب الدفاع
اجلوي ،وحل فريق نادي االهلي للسباحة يف املركز الرابع ،ويف نهاية
البطولة سلم وكيل العمادة لألنشطة الرياضية الدكتور بدر بن عبده حكمي
كأس البطولة ملنتخب اجلامعة وامليداليات للفرق واملنتخبات احلاصلة على
املراكز املتقدمة وذلك بحضور عضو االحتاد السعودي للسباحة األستاذ
عبداهلل كشمريي.
وهنأ وكيل العمادة لألنشطة الرياضية منتخب اجلامعة بالفوز بلقب
البطولة وتسجيل منجز جديد يضاف إىل إجنازات اجلامعة ،مشريًا إىل أن
البطولة تسهم يف رفع مستوى املشاركني وتعدهم إعدادًا قويًا للمنافسة يف
بطوالت خمتلفة ونأمل أن يحقق طالب اجلامعة يف جميع األلعاب الرياضية
املراكز املتقدمة وأن يثبتوا تفوقهم الرياضي خالل السنوات القادمة
خصوصًا يف منافسات اإلحتاد الرياضي للجامعات السعودية.

الفائزة باملراكز الثالث األوىل والالعبني الفائزين بامليداليات.
وأزجى عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين
تهانيه للطالب الفائزين يف بطولة ألعاب القوى الرابعة ،متمنيًا لهم بالتوفيق
والنجاح ،وموضحًا أن العمادة حريصة على خدمة أبنائها الطالب وتقدمي كافة
اإلمكانات لهم ،بهدف اكتشاف مواهبهم وتنميتها حيث وفرت اجلامعة املدربني
اخملتصني يف جميع األلعاب كما تتوافر منشآت رياضية ذات مواصفات عالية مشريًا
إىل أن الرياضة اجلامعية حتظى بدعم كبري من معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ووكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى مهرجي.
من جانبه أثنى وكيل العمادة لألنشطة الرياضية الدكتور بدر بن عبده حكمي
على مستوى الطالب الفائزين وتألقهم يف احملفل الرياضي السعودي الذي شهد
منافسة قوية من  26جامعة ،مبينًا أن الطالب املشاركني يف منتخبات اجلامعة يف
بطوالت اإلحتاد الرياضي يقدمون مستويات متميزة أثمرت حتقيقهم ملراكز متقدمة
يف البطوالت اخملتلفة ،ويتبقى عدد من البطوالت نطمح من خاللها أن يقدم الطالب
املستويات املعهودة عنهم وأن تكلل بإجنازات ومراكز متقدمة تضاف إىل سجل
اجلامعة احلافل باإلجناز والتميز.

اختتام بطولة الجودو بحصول كلية رابغ على املركز األول

اختتمت منافسات بطولة
اجلودو للكليات والتي نظمتها
وكالة األنشطة الرياضية بالعمادة
يوم االثنني املوافق 1435/4/10
هـ وحصلت على املركز األول كلية
األعمال برابغ يف معظم األوزان
وذلك باخليمة الرياضية.
وحل يف املركز األول يف
وزن  60كيلو الطالب حممد عادل
املصري ،ويف املركز الثاين جاء
الطالب ريان حممد الصبحي
ويف املركز الثالث الطالب حممد
عاطف فريق ،ويف وزن  66كيلو
جاء النتائج على النحو التايل
املركز األول الطالب عيسى حسن
جمرشي ،ويف املركز الثاين
حممد عاطف فريق ،ويف وزن 73
كيلو جاء يف املركز األول الطالب
حممد إبراهيم احلربي ويف
املركز الثاين الطالب طه حممد
جان.

ويف وزن  81كيلو حقق
املركز األول الطالب خالد مساعد
اجلهني ،ويف املركز الثاين
الطالب عبدالرحمن إبراهيم
حكمي ،ويف وزن  90كيلو حل
يف املركز األول الطالب ماجد

جمدي حكيم ،ويف املركز الثاين
جاء الطالب خالد مساعد اجلهني،
ويف وزن  100كيلو املركز األول
حصل عليه الطالب حسني حممود
تنبكتي ،ويف املركز الثاين
الطالب ماجد جمدي حكيم،

ويف وزن أق من الـ 100كيلو
حقق املركز األول سعيد أحمد
سروجي وحصل املركز الثاين
حممد إبراهيم احلربي .ويف
نهاية البطولة مت تكرمي الطالب
الفائزين وتسليمهم امليداليات.

أخبار
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األخـيــرة
املشرف العام
مدير اجلامعة
أ.د /أسامة بن صادق طيب

رئيس التحرير
د .شارع مزيد البقمي

نائب رئيس التحرير املكلف
د .محمد عبد الغني الصائغ

نائبة رئيس التحرير
د .ريـم علي الرابغي

وفد كوري متخصص يف تقنية النانو يزور الجامعة
زار وفد كوري مكون من علماء
متخصصني يف تقنية النانو اجلامعة،
وذلك يوم األربعاء 1435/4/19هـ،
حيث اجتمعوا مبعايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب،
وتبادل الطرفان النقاش حول إمكانية
التعاون املشرتك يف جمال تقنية النانو،
وأبدى الوفد إعجابه بالبنية التحتية
العلمية واألكادميية التي تتميز بها
اجلامعة .كما اجتمع الوفد بسعادة
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاهد ،وقد رافق الوفد خالل زيارته
للجامعة وفد من وزارة التعليم العايل
وعدد من منسوبي مركز التميز لتقنيات
النانو.

الجامعة تشارك بجناح متميز يف املعرض
واملنتدى الدولي للتعليم بالرياض

مدير التحرير املكلف
إياد يونس خوجة

بجامعة امللك عبد العزيز

مراسالت التحرير
الهاتف6951010 :

الفاكس 6952691 :
البريد اإللكتروني

Media@kau.edu.sa
ص.ب  80272جدة 21589

شاركت اجلامعة يف فعاليات املعرض واملنتدى
الدويل للتعليم 2014م الذي أقيم مبدينة الرياض
خالل الفرتة بني 1435 /4/ 6-3هـ.
وقد كانت مشاركة اجلامعة مبعرض شارك
فيه عدد من قطاعات اجلامعة ومنها كلية الرتبية،
والدراسات العليا الرتبوية طالبًا وطالبات،كما
شاركت شركة املنظومة السعودية لتطوير التعليم
والتدريب (صافيا) .وأشرفت وكالة اجلامعة للتطوير

على جناح اجلامعة ممثلة يف إدارة العالقات الثقافية.
وأوضح وكيل اجلامعة للتطوير أ.د /عبدالفتاح
مشاط أن مشاركة اجلامعة يف فعاليات املعرض
كانت متميزة ،حيث تويل اجلامعة أهمية كربى
للمشاركات يف مثل هذه املعارض ملا لها من دور كبري
يف خدمة التعليم والثقافة والعلم ،مشريًا إىل أن
جامعة املؤسس كانت اجلامعة الوحيدة املشاركة بني
اجلامعات السعودية.

بدء استقبال
طلبات االلتحاق
بالدراسات العليا
أوضح عميد الدراسات العليا باجلامعة
الدكتور عدنان بن سامل احلميدان بأن القبول
لكافة برامج الدراسات العليا للعام اجلامعي
القادم 1436/1435هـ مبختلف تخصصاتها
العامة والتنفيذية (مدفوعة التكاليف) باجلامعة
بدأ منذ السادس عشر من شهر ربيع الثاين
1435هـ ليستمر حتى تاريخ 1435/5/15هـ
عرب (بوابة قبول بلس) مبوقع عمادة الدراسات
العليا على االنرتنت
()http://graduatestudies.kau.edu.sa
وأشار سعادته إىل أن فرتة القبول ستكون
واحدة لشتى الربامج العامة والتنفيذية
(مدفوعة التكاليف) وجلميع الدرجات العلمية
معًا ..
كما أشار بأن اختبار القدرات العامة
للجامعيني والذي ينظمه املركز الوطني للقياس
والتقومي بالرياض هو أحد متطلبات القبول
ملعظم برامج الدراسات العليا العامة لدرجة
املاجستري  ،وجميع برامج الدكتوراه بجميع
الكليات باإلضافة إىل جميع الربامج اخلاصة
(مدفوعة التكاليف) باجلامعة .كما أن اختبار
اللغة اإلجنليزية هو شرط أساسي للتقدم
جلميع الربامج اخلاصة ملرحلة املاجستري ولن
يتم قبول شهادات لدورات بديلة .أما بالنسبة
للشروط والضوابط اخلاصة بالقبول وحت ّري
املزيد واجلديد من املعلومات اخلاصة بربامج
الدراسات العليا يجدها الراغبون بااللتحاق
عند تصفحهم ملوقع عمادة الدراسات العليا،
فيكون من خالل أداة التواصل (االستفسارات)
املوجودة داخل نظام قبول بلس.

