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 20صفحة

أمر ملكي بتحويل فرع الجامعة بشمال جدة
إىل جامعة مستقلة باسم (جامعة جدة)
أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز
رئيس جملس الوزراء ورئيس جملس التعليم العايل أمرًا
ملكيًا يتضمن حتويل فرع جامعة امللك عبدالعزيز بشمال
جدة إىل جامعة مستقلة تسمى «جامعة جدة» ،والتي تضم
 18كلية ومعهدًا ،تشمل شمال جدة وحمافظات خليص
والكامل.
وأوضح معايل وزير التعليم العايل األستاذ الدكتور
خالد بن حممد العنقري أنه سوف يتم تشكيل جلنة
من وزارات (املالية واخلدمة املدنية والتعليم العايل)
الستكمال إجراءات الفصل ونقل املمتلكات والوظائف
واملوظفني.
وبهذه املناسبة أوضح معايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب أن قرار
حتويل فرع جامعة امللك عبدالعزيز بشمال
جدة إىل جامعة مستقلة حتت مسمى
جامعة جدة كان منتظرًا ويبعث على
الفخر واالعتزاز  ،مؤكدًا أن هذا ليس
بغريب على والة أمورنا ،وأضاف معاليه
أن خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن العزيز آل سعود  -أيده اهلل  -أراد
للمملكة تعليمًا عايل املستوى معمما
على جميع مناطق اململكة ومتاحًا ألبناء
ص2
اململكة كافة.

بحضور األمرية أسرتيد ممثلة مللك بلجيكا

تجديد اتفاقية (أوبتميا) بني الجامعة والرعاية الصحية البلجيكية
داخل العدد
تدشين مركز التقنيات المتقدمة
4
في أبحاث طب األسنان
 500طالبة يستفدن من ورشة
6
للتخلص من الطاقة السلبية
مدير معهد التنوع البيولوجي
بجامعة جويلف الكندية في زيارة
13
علمية للجامعة

زارت صاحبة السمو امللكي األمرية أسرتيد ممثلة مللك بلجيكا اجلامعة يوم الثالثاء
 17جمادى األوىل 1435هـ وكان يف استقبالها معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ووكالء اجلامعة ،ووفد رفيع املستوى من اجلانبني .بدأ اللقاء
بتناول عدد من القضايا ومنها التعاون العلمي واألكادميي القائم بني اجلامعة والرعاية
الصحية البلجيكية ،ثم تقدم معايل مدير اجلامعة يف كلمته بالشكر لألمرية أسرتيد
والوفد البلجيكي ،على التعاون السابق من خالل اتفاقية (أوبتيما) ،متمنيًا استمرار
التعاون وتفعيل بنود االتفاقية .عقب ذلك مت توقيع اتفاقية «حتسني مستوى االستفادة
من خدمات املستشفيات» بني الطرفني ،وتتضمن تقدمي خدمات التعليم واألبحاث
والتطوير والدعم املعتمدة فيما يختص باألشعة عن بعد متهيدًا لتأسيس مركز التميز يف
ص3
قسم األشعة باملستشفى اجلامعي .

فريق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
يسجل مؤشرات إيجابية عن الجامعة

أكد معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب ،أن زيارات فريق االعتماد
املؤسسي التابع للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد
األكادميي ،سجلت نتائج إيجابية للجامعة مبا
يؤهلها وبقوة للحصول على االعتماد املؤسسي
ملدة سبع سنوات ،مشريًا إىل أن اللقاء اخلتامي

لزيارة فريق املراجعة النموذجية للهيئة والذي
كان يوم اخلميس 1435/5/5هـ أكد على أن
املتطلبات والشروط اخلاصة بالربامج املطلوبة
لالعتماد املؤسسي منفذة داخل اجلامعة ،وأن هناك
شروط ومتطلبات لربامج أخرى بدأت اجلامعة
يف تنفيذها ،مما يدل على قوة وتطور اجلامعة

مبا يتسق والشروط واملعايري العاملية املتعارف
عليها ،الفتًا إىل أن التقرير الذي تقدم به فريق
املراجعة مشرف ويربز الوجه املتقدم للجامعة،
وأن نتيجة االعتماد ستكون إجنازًا إضافيًا يدون
يف سجل اجلامعة احلافل باالجنازات على مستوى
ص2
االعتمادات األكادميية الدولية.
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أمر ملكي بتحويل فرع الجامعة بشمال جدة إىل جامعة مستقلة باسم (جامعة جدة)
وع ّد معاليه قرار إنشاء جامعة جدة قرار حكيم
بالنظر إىل األهمية التي أصبحت حتظى بها مدينة
جدة وخاصة يف اجلهة الشمالية منها والنمو
واالزدهار العمراين والسكاين الذي تشهده  ،فقد
نالت منطقة مكة املكرمة ما تستحق من العناية
والدعم من إمارة املنطقة يف إطار اخلطة اخلمسية
التي شملت جميع النواحي التنموية ومنها جانب
التعليم العايل الذي يؤتي ثماره اليوم مبيالد جامعة
جدة لتضاف إىل باقي جامعات اململكة وترصع هذا
العقد الفريد من منظومة التعليم العايل يف اململكة .
ورفع معايل مدير اجلامعة عظيم شكره
وامتنانه ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز رئيس جملس الوزراء رئيس

جملس التعليم العايل ولويل عهده وويل ويل
العهد النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء على
هذه املوافقة الكرمية التي جتسد عناية حكومة
اململكة واهتمامها بالتعليم العايل وتعميمه يف كافة
ربوع الوطن مبسرية التعليم يف هذا الوطن األبي،
مبا يعود بالنفع واخلري واالزدهار على التنمية
الشاملة ،وليفخر أبناء اململكة ببلوغ عدد اجلامعات
إىل  28جامعة ،ستعكف جميعها على االرتقاء
بالتعليم وخدمة اجملتمع وبناء الفكر والتنمية
الشاملة .
من ناحيته قال وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية األستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي
أن القرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،

ويؤكد عناية خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،بالتعليم العايل ،مبا
ينعكس إيجابًا على التنمية الشاملة،
وأضاف أن جامعة جدة ثمرة جهود سنوات
بذلها منسوبو جامعة امللك عبد العزيز بدعم من
وزارة التعليم العايل ومن صاحب املعايل وزير
التعليم العايل الدكتور خالد العنقري ،ومبتابعة
معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن
صادق طيب ،وكافة منسوبي اجلامعة وكالء
وعمداء وأعضاء هيئة التدريس ،ليكتمل بناء هذا
الصرح الذي سيعود بالنفع على منطقة مكة املكرمة
وأبنائها يف كافة احملافظات.
من جهته ثمن وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور

عبداهلل مهرجي أمر خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل
بتحويل فرع جامعة امللك عبدالعزيز بشمال جدة
إىل جامعة مستقلة تسمى جامعة جدة ،وع ّد هذا
القرار بشرى سارة ألهايل جدة وأهايل حمافظتي
الكامل وخليص.
وأوضح الدكتور مهرجي أن الكليات اجلامعية
البالغ عددها حاليًا ثماين عشرة كلية والتي ستسهم
يف تكوين اجلامعة اجلديدة ,تضم كليات تخصصية
علمية ونوعية منها كليات الطب والهندسة والتقنية
واحلاسبات اآللية ،باإلضافة إىل الكليات اإلدارية
والعلوم وكليات األعمال وكليات اآلداب والعلوم
اإلنسانية األخرى.

فريق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي يسجل مؤشرات إيجابية عن الجامعة
وأشار معايل مدير اجلامعة إىل أن اجلامعة تتميز
بالتوسع والتنوع يف اجملال التعليمي والبحثي الذي تراعيه
يف كافة خططها االسرتاتيجية ،حيث حتتضن اجلامعة حاليًا
أكرث من  200ألف ما بني طالب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس
ومنسوبني ومنسوبات ،معتربًا أن النتيجة النهائية لالعتماد
تشكل أساسًا للمضي قدمًا نحو مزيد من التقدم والتطور نحو
األفضل.
وقدم شكره وتقديره للجهود التي بذلتها جلنة الهيئة
الوطنية لالعتماد األكادميي برئاسة أ.د /عبدالفتاح مشاط
وكيل اجلامعة للتطوير يف عمليات اإلعداد واملراجعة ،وللجان
املتعددة املكون من خمسني عضو هيئة تدريس عملوا يف
خمتلف الفروع واجملاالت للوصول للتقييم النهائي ،كما تقدم
بشكر خاص لوكالة اجلامعة للتطوير وعلى رأسها وكيل
اجلامعة للتطوير الدكتور عبد الفتاح مشاط وكافة منسوبي
ومنسوبات الوكالة .من جهته ،أشاد األمني العام املساعد
للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي الدكتور سعد بن
سعيد الزهراين على التعاون الذي قدمته اجلامعة للهيئة يف
سبيل القيام بعمليات التقييم واملراجعة ،مشريًا إىل أن األيام
اخلمسة التي قضاها فريق املراجعة عملت على مراعاة التنوع
والتوسع التعليمي واألعداد الكبرية للطالب والطالبات ،مؤكدًا
أن الهيئة حترص على القيام بإجراءاتها بحيادية واستقاللية
يف خمتلف أعمالها ،والنزاهة يف فحص املعايري ،مشريًا إىل
أن الزيارة جاءت بعد استعدادات وعمل مشرتك دام  18شهرًا
بني اجلامعة والهيئة ،الفتًا إىل أنه مت التعاقد مع  8خرباء

أجانب من  6دول خمتلفة يف جوانب متنوعة ،ملراجعة أنشطة
اجلامعة على مستوى التدريس والبحث العلمي وخدمة
اجملتمع واخلدمات املساندة فريق الهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد االكادميي يسجل مؤشرات إيجابية عن اجلامعة أكد
معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب،
أن زيارات فريق االعتماد املؤسسي التابع للهيئة الوطنية
للتقومي واالعتماد األكادميي ،سجلت نتائج إيجابية للجامعة
مبا يؤهلها وبقوة للحصول على االعتماد املؤسسي ملدة سبع
سنوات ،مشريًا إىل أن اللقاء اخلتامي لزيارة فريق املراجعة
النموذجية للهيئة والذي كان يوم اخلميس 1435/5/5هـ

الجامعة والشركة الوطنية لتقنيات التدريب
يوقعان اتفاقية منح شهادة كامربيدج الدولية
وقع وكيل اجلامعة األستاذ
الدكتور عبداهلل بن مصطفى مهرجي
مع الشركة الوطنية لتقنيات التدريب
والتعليم وميثلها الدكتور جمال بن
احلسن احلفظي املدير العام للشركة
الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم
اتفاقية منح شهادة كامربدج الدولية
ملهارات تقنية املعلومات ()CITوذلك

ظهر يوم الثالثاء 1435/5/10هـ
مبكتب وكيل اجلامعة بحضور
املشرف العام على إدارة التطوير
اإلداري الدكتور مروان بن حممد
قماش ونائب املشرف العام على
التطوير اإلداري للتدريب الدكتور
سعيد بن جميل أبو رزيزة.
وقد أشاد سعادة وكيل اجلامعة

بالدعم الذي يتلقاه التطوير اإلداري
من معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب فيما
يخص تطوير وتدريب منسوبي
جامعة املؤسس مشريًا إىل أن
االتفاقية تأتي ضمن ما تقدمه
اجلامعة من خدمات تدريبية يف مقر
اجلامعة حيث أن شهادة كامربدج
الدولية ملهارات تقنية املعلومات تعد
من الشهادات ذات املستوى الرفيع
املصرح بها دوليا وحمليا للمتدربني
مبجال تقنية املعلومات.
وقد مت اعتماد الشهادة يف اململكة
العربية السعودية من قبل وزارة
اخلدمة املدنية كدورة مدتها ثالثة
أشهر ملن اجتاز بنجاح اختبارات أربع
وحدات تدريبية وشهادة كامربدج
املتقدمة كدورة متقدمة مدتها ستة
أشهر ملن اجتاز بنجاح جميع الوحدات
التدريبية السبع.

أكد على أن املتطلبات والشروط اخلاصة بالربامج املطلوبة
لالعتماد املؤسسي منفذة داخل اجلامعة ،وأن هناك شروط
ومتطلبات لربامج أخرى بدأت اجلامعة يف تنفيذها ،مما
يدل على قوة وتطور اجلامعة مبا يتسق والشروط واملعايري
العاملية املتعارف عليها ،الفتًا إىل أن التقرير الذي تقدم به فريق
املراجعة مشرف ويربز الوجه املتقدم للجامعة ،وأن نتيجة
االعتماد ستكون إجنازًا إضافيًا يدون يف سجل اجلامعة
احلافل باالجنازات على مستوى االعتمادات األكادميية
الدولية .وأشار معايل مدير اجلامعة إىل أن اجلامعة تتميز
بالتوسع والتنوع يف اجملال التعليمي والبحثي الذي تراعيه

يف كافة خططها االسرتاتيجية ،حيث حتتضن اجلامعة حاليًا
أكرث من  200ألف ما بني طالب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس
ومنسوبني ومنسوبات ،معتربًا أن النتيجة النهائية لالعتماد
تشكل أساسًا للمضي قدمًا نحو مزيد من التقدم والتطور
نحو األفضل .وقدم شكره وتقديره للجهود التي بذلتها جلنة
الهيئة الوطنية لالعتماد األكادميي برئاسة أ.د /عبدالفتاح
مشاط وكيل اجلامعة للتطوير يف عمليات اإلعداد واملراجعة،
وللجان املتعددة املكون من خمسني عضو هيئة تدريس عملوا
يف خمتلف الفروع واجملاالت للوصول للتقييم النهائي ،كما
تقدم بشكر خاص لوكالة اجلامعة للتطوير وعلى رأسها وكيل
اجلامعة للتطوير الدكتور عبد الفتاح مشاط وكافة منسوبي
ومنسوبات الوكالة .من جهته ،أشاد األمني العام املساعد
للهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي الدكتور سعد بن
سعيد الزهراين على التعاون الذي قدمته اجلامعة للهيئة يف
سبيل القيام بعمليات التقييم واملراجعة ،مشريًا إىل أن األيام
اخلمسة التي قضاها فريق املراجعة عملت على مراعاة التنوع
والتوسع التعليمي واألعداد الكبرية للطالب والطالبات ،مؤكدًا
أن الهيئة حترص على القيام بإجراءاتها بحيادية واستقاللية
يف خمتلف أعمالها ،والنزاهة يف فحص املعايري ،مشريًا إىل
أن الزيارة جاءت بعد استعدادات وعمل مشرتك دام  18شهرًا
بني اجلامعة والهيئة ،الفتًا إىل أنه مت التعاقد مع  8خرباء
أجانب من  6دول خمتلفة يف جوانب متنوعة ،ملراجعة أنشطة
اجلامعة على مستوى التدريس والبحث العلمي وخدمة
اجملتمع واخلدمات املساندة

تعاون مشرتك بني الجامعة واالتحاد
اإلقليمي ملراكز الكتابة

أشرف وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي ،على توقيع اتفاقية
تعاون مشرتك بني اجلامعة واالحتاد اإلقليمي ملراكز الكتابة
يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ْ(،)MENAWCA
والتي مثلها الدكتور أنتوين شريا ،وبحضور الدكتور عضو
اجمللس التنفيذي لالحتاد واملستشار بوزارة التعليم العايل
الدكتور خالد حممد أبا احلسن ،وعميد شؤون الطالب

الدكتور عبد املنعم احلياين واملدير التنفيذي ملركز الكتابة
الدكتور متعب اجلمهور ،وذلك يوم األربعاء  18جمادى
األوىل 1435هـ .وتسعى االتفاقية إىل تعزيز ودعم خدمات
وبرامج مركز الكتابة مبا ينعكس إيجابًا على مستوى
إجناز املهام البحثي للطالب والباحثني وأعضاء هيئة
التدريس واالرتقاء مبستوى اللغة املستخدمة يف األبحاث
والدراسات العلمية.

الجامعة
أخبار
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األمرية اسرتيد تثمن التعاون املثمر بني الجامعة والرعاية الصحية البلجيكية
ثمنت صاحبة السمو امللكي األمرية أسرتيد التعاون
مع جامعة املؤسس ،مشرية إىل أنها حتظى بسمعة ووزن
أكادميي إقليمي ودويل ،معربة عن شكرها على احلفاوة
التي حظي بها الوفد خالل الزيارة .بدوره ،أعرب عميد
كلية الطب األستاذ الدكتور حممود شاهني األحول عن
سعادته البالغة بزيارة الوفد البلجيكي ،مؤكدًا أنها ستوسع
التعاون العلمي واألكادميي يف جماالت متنوعة وعلى
رأسها املستشفى اجلامعي ،مشريًا إىل متديد االتفاقية
بني املستشفى اجلامعي ومركز الرعاية الصحية البلجيكية
(أوبتيما) والذي ميثله السيد هريويق فلرياكريز .بعد
ذلك زارت األمرية أسرتيد والوفد املرافق لها املستشفى
اجلامعي ،حيث قدم ممثل (أوبتيما) هريويق نبذة عن
التعاون القائم بني اجلانبني ،راصدًا اإلجنازات التي

حتققت خالل السنوات املاضية ،ومعربًا عن أمله يف أن
يسري التعاون األكادميي والصحي وفق اخلطط املرسومة
من اجلانبني .كما اقرتح تنفيذ برنامج البتعاث طالب كلية
الطب من اجلامعة للجامعات البلجيكية ،مما يشكل فرصة
للتنوع التعليمي لطالب اجلامعة ،خاصة مع قلة الطالب
السعوديني املبتعثني لبلجيكا ،بعكس املبتعثني للجامعات
األمريكية وبعض الدول األوروبية.
يذكر أن اجلامعة عقدت اتفاقية سابقة مع الرعاية
الصحية البليجيكية عام 2011م يف إطار مشروع أوبتيما،
وترغب يف استثمار جناح تلك االتفاقية يف مشروعها
احلايل إلنشاء مركز ميثل مرجعًا لألشعة التشخيصية
يف مستشفى اجلامعة لالستفادة منه على نطاق اململكة
العربية السعودية.

عمادة الدراسات العليا تنظم اللقاء السنوي
برؤساء ومشرفات األقسام العلمية

أقامت عمادة الدراسات العليا اللقاء السنوي التعريفي مع رؤساء
ومشرفات األقسام العلمية ،والذي ناقش إجراءات القبول والشؤون األكادميية
لطالب وطالبات الدراسات العليا وذلك يوم اخلميس 1435/5/12هـ مبركز
امللك فيصل للمؤمترات  ،بحضور وكالء ووكيالت عمادة الدراسات العليا
ووكالء ووكيالت الكليات ورؤساء ومشرفات األقسام العلمية ،حيث مت تقدمي
مفصل إلجراءات القبول للعام اجلامعي 1436/1435هـ املعمول بها يف
شرح ّ
اجلامعة من خالل عرض مرئي قدمه وكيل العمادة سعادة الدكتور حممد بن
سعيد دماس الغامدي لنظام القبول اإلكرتوين (قبول بلس) الذي دشنه سعادة
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن

حمزة حممد زاهد.
كما قدّم سعادة وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون األكادميية واملتابعة
عرضًا توضيحيًا لبعض إجراءات الشؤون األكادميية.ومن ثم متت اإلجابة
على استفسارات وتساؤالت احلضور ومناقشة آليات الدراسات العليا وسبل
تطويرها.
ويف نهاية اللقاء شكر سعادة عميد الدراسات العليا احلضور على تفاعلهم
وطرحهم لألسئلة الهادفة لالرتقاء بإجراءات الدراسات العليا وتطويرها،
ومتنى للجميع التوفيق والنجاح يف حياتهم العملية واملهنية.

برنامج الدراسات الرتبوية بشطر الطالبات
ينظم املؤتمر العاملي « :املعلم املحرتف يف األلفية الثالثة»
نظم برنامج الدراسات العليا
الرتبوية بشطر الطالبات املؤمتر الدويل
«املعلم احملرتف يف األلفية الثالثة» وذلك
بدءًا من يوم األحد  15جمادى األوىل
1435هـ وعلى مدى ثالثة أيام ،حتت
رعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ،بحضور
 15متحدثًا ميثلون جامعات عاملية،
ناقشوا على مدى ثالثة أيام حماور
خمتلفة يف  6ورش عمل تتعلق باملعلم
واملنظومة التعليمية.
وقد أوضح معايل مدير اجلامعة
على هامش افتتاح املؤمتر أن أهمية
املؤمتر تنبع من مناقشة أهم قضية
حمورية يف العملية التعليمية وهو املعلم،
والذي يعترب حلقة الوصل والناقل للعلم
واملعرفة من مصادر تكوينها وجتمعيها
للمتلقي الذي يستخدمها فيما بعد يف
مناحي ومناهل خمتلفة ،الفتا إىل أنه
مهما جمعنا من علم ومعرفة وأسباب
وإمكانيات فإن الناقل الوحيد هو املعلم،
ويتطلب ذلك توافر الكفاءة واإلخالص
واملهنية واألمانة حتى تتم االستفادة منه
بشكل كامل .وأضاف أن املعلم ال يقتصر
على نقل املعلومة جمردة بل ينبغي له أن
يحللها ويناقشها مع الطالب ،حتى يحقق
الهدف املنشود ،وأن املعلومة اجملردة
متوافرة مبراكز املعلومات ومصادر
املعرفة املتنوعة ومراكز األبحاث ،لكن
يتوجب أن تنقل بالطرق اإليجابية

واملعايري الرتبوية .يذكر أن املؤمتر شهد
مشاركة عدد من قطاعات اجلامعة ومنها
مركز تطوير التعليم اجلامعي وكلية
الرتبية ،باإلضافة إىل مشاركة نخبة
من اخلرباء واملتخصصني من جامعات
إقليمية ودولية ،حيث جرى مناقشة
وتقومي برامج اجلامعة التي تنفذ لتطوير
املعلم ،واخلروج بعدد من التوصيات التي
ستعمل اجلامعة على تطبيقها بشكل دقيق.
وكانت نتائج املؤمتر مفيدة حيث
جاءت بعد جلسات مستفيضة جرى

التحضري لها بشكل متميز من خالل
حماور املؤمتر ،وستعمل اجلامعة على
نقلها وإفادة قطاع التعليم العام بها ،سعيًا
لتنفيذها والنهوض بعملية التعليم.
وثمن املشاركون جهود القائمني
على هذا امللتقى يف التنظيم ،واإلعداد،
والتنسيق من منسوبات شطر الطالبات
يف الربامج الرتبوية ،والتواصل مع
اخلرباء واملتحدثني ،واختيارهم بدقة
متناهية.
من جهتها أوضحت عميدة شطر

الطالبات الدكتورة هناء النعيم أن املؤمتر
انعقد يف ظل متغريات األلفية الثالثة
التي تتطلب مزيدًا من التسلح باملهارات
العلمية ،مشرية إىل أن املؤمتر ضم عددًا
من اخلرباء الذين أثروا املؤمتر بأفكارهم
ومشاركاتهم ،لدعم منظومة التعليم،
ومواكبة ما تنشده القيادة الكرمية
وتتطلع إليه.
فيما أوضحت وكيلة برنامج
الدراسات الرتبوية بشطر الطالبات
الدكتورة عزيزة طيب أن اجلامعة سعت

من خالل تنظيم هذا املؤمتر إىل تأدية
رسالتها األكادميية ،الرتبوية ،والبحثية
مبا يتماشى مع املستجدات الدولية
واملعايري املهنية ،مبينة أن القائمات
على املؤمتر حرصن على تنويع خربات
املتحدثني ،إذ اشتملت حماوره على طرق
القيادة ،عمل اإلدارات ،القيادة املدرسية،
أساليب واستخدام التقنيات احلديثة ،يف
سبيل أن يحقق املؤمتر أهدافه ،واخلروج
بتوصيات ونتائج تتطلع إىل املستوى
املطلوب.

أخبار
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شمل توقيع عقود خدمية للتبادل البحثي بني اجلامعة ومعهد الفورسايت

تدشني مركز التقنيات املتقدمة يف أبحاث طب األسنان
دشن معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب مركز
التقنيات املتقدمة يف أبحاث طب األسنان بحضور عدد من وكالء اجلامعة
وعمداء الكليات ووكالئها ،وذلك يوم األحد  1جمادى األوىل 1435هـ املوافق
2مارس 2014م مبقر كلية طب األسنان باجلامعة .وقد صاحب تدشني املركز
توقيع عقود خدمية للتبادل البحثي بني اجلامعة ومعهد الفورسايت ،وقد مثل
اجلامعة يف توقيع العقود اخلدمية سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد ،بحضور الربوفيسور
توماس فاندايك نائب رئيس املركز والدكتور توشي كاواي الباحث الرئيس.
وتهدف هذه العقود اخلدمية إىل تدريب الباحثني على استخدام التقنيات
احلديثة يف البحث العلمي باجلامعة وتشغيل معمل األبحاث اجلديدة،
وبراءات االخرتاع والنشر العلمي يف اجملالت العلمية املتميزة ،وتبادل
الزيارات ،وتقدمي حماضرات عن البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ،وقد
أبدى الربوفيسور توماس فاندايك إعجابه بالتقنيات والتجهيزات املتوافرة
يف اجلامعة ،مشريًا إىل أنه ال يوجد لديهم إمكانات مشابهة يف مقر واحد
مثلما هو متوافر يف جامعة املؤسس .من جانبه أوضح عميد كلية طب األسنان
األستاذ الدكتور عبد الغني بن إبراهيم مرية أهمية تدشني املركز الذي يعد
األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط ،ومن شأنه أن يخدم الباحثني
من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا يف اجلامعة واجلامعات
السعودية .حيث ميكن للمركز تقدمي اخلدمة ألكرث من  50باحث يف نفس

الوقت ويعمل على مدار الساعة وبقدرة تشغيلية تتجاوز  20باحثًا ومساعد
باحث وإداريني ،وحتتوي العيادات على العديد من الوحدات وهي ( :وحدة
ابحاث تقنيات رامن  ،وحدة اجملهر االلكرتوين ،وحدة االختبارات امليكانيكية،
وحدة االختبارات البصرية ،وحدة االختبارات احلرارية ،وحدة اختبارات
ثالثية األبعاد ،وحدة زراعة االنسجة ،وحدة االحياء اجلزيئية ،وحدات جتهيز
اختبارات خواص مواد األسنان ،وحدة جتهيز اختبارات العلوم احليوية،
وحدة التواصل عن بعد «االتصال املرئي» واخلدمات الالزمة للباحثني .وقد
أوضح عميد كلية طب األسنان أنه انطالقا من رسالة اجلامعة الساعية للرقي
باجملتمع عرب متيز ثقايف وعلمي وبحثي رائد ،ومن منطلق تطلعها للحصول
على االعتماد األكادميي يف كافة براجمها ،وعقد شراكات بحثية اسرتاتيجية
مع قطاعات وطنية وإقليمية ودولية لتطوير البحث العلمي واإلسهام بصورة
فاعلة يف حل مشكالت اجملتمع ولتكون جامعة بحثية تنافس اجلامعات العاملية
التي وصلت بانتاجيتها إىل خدمة ورفاهية جمتمعاتها والبشرية جمعاء ،حيث
يتطلب حتقيق هذا الهدف تهيئة بيئة عمل وتعلم وبحث علمي حمفزة للطالب
وأعضاء هيئة التدريس والعاملني بالدراسات العليا والبحث العلمي ومنها
توفري االدوات الالزمة من معامل بحثية ذات تقنيات متقدمة تسهل للباحثني
القيام بأبحاثهم بيسر يف بيئة حمفزة للوصول للمخرجات البحثية املرجوة
وبالتايل الوصول لهدف اجلامعة ألن تكون رائدة من حيث التميز يف الربامج
البحثيةوالتنموية.

إسهامًا منها يف توسيع املساحات اخلضراء

غرس أشجار وتصميم حدائق يف فعاليات احتفال الجامعة بأسبوع الشجرة
نيابة عن معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن
صادق طيب ،افتتح سعادة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبداهلل
بن مصطفى مهرجي مشروع احلديقة العامة الذي يأتي ضمن
فعاليات أسبوع الشجرة السابع والثالثني حتت شعار (الشجرة...
ألجيالنا) ،وذلك صباح االثنني 1435 / 5 / 2هـ بجوار البوابة
الغربية رقم .8وأسدل وكيل اجلامعة الستار عن جمسم يرمز لشعار
اجلامعة الذي زين بالنباتات تعبريًا عن توجه اجلامعة نحو خدمة
اجملتمع من خالل إنشاء حديقة عامة لرتسيخ مفهوم التشجري
وترويج ثقافة زراعة األشجار احمللية واحملافظة عليها ،حيث مت
زراعة خمسة أنواع من األشجار احمللية ومت الرتكيز على شجرة
«السدر» باإلضافة إىل اشجار الزينة.
وصمم املشروع خمسة طالب من كلية تصاميم البيئة.وقام كل
وكيل اجلامعة وعميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم بن
عبدالسالم احلياين بزراعة شجرة داخل أرض مشروع احلديقة،
واستمعوا لشرح مفصل عن املشروع وأهدافه ،وعن طريقة
التشجري ،واألشجار التي مت زراعتها.
وأكد وكيل اجلامعة أن اجلامعة تقوم بدور مهم يف خدمة
اجملتمع من خالل العديد من األنشطة والربامج التي يتم تنظيمها

على مدار العام ،وتسعى اجلامعة ممثلة يف عمادة شؤون الطالب
إىل خدمة اجملتمع ،واإلسهام يف العناية باملرافق العامة والبنية
التحتية ،ومنها إنشاء حديقة عامة ،تسهم يف خدمتهم وتوفر لهم
مكان مناسب ملزاولة انشطتهم اخملتلفة واالستمتاع بالفوائد
الصحية للمساحات اخلضراء.
وأوضح عميد شؤون الطالب أن العمادة واجلهات الداعمة
لها من داخل اجلامعة تهدف إىل ترويج ثقافة ومفاهيم مفيدة
وجديدة للمجتمع ميكن من خاللها توسيع جتربة إنشاء حدائق
عامة واستخدامها جملابهة التصحر واالستفادة من فكرة التشجري
بأشجار معمرة وحملية تعيش لسنوات طويلة وتوفر املياه وتسهم
يف متدد الغطاء النباتي ،باإلضافة إىل الدور املهم الذي تقوم به
اجلامعة يف جمال التوعية والتعريف والرتويج ملفاهيم وأفكار
تخدم اجملتمع.
يذكر أن مشروع احلديقة صممه خمسة طالب من كلية تصاميم
البيئة وهم :عبد اإلله آغا وإبراهيم الرخمي ،وعبداهلل رجب ،و
أحمد جاوي ،وبالل صهيون ،وأشرف على املشروع الدكتور عبداهلل
غزال ،ونفذته العمادة وإدارة املشاريع باجلامعة ،كذلك شارك يف
التشجري فريق رئة جدة التطوعي ضمن برنامج وطني مسؤوليتي.

جائزة أفضل مركز بحثي
تمنح مناصفة ملركز األمرية
الجوهرة لألمراض الوراثية
ومركز التميز البحثي يف
املواد املتقدمة

منحت اجلامعة ممثلة يف عمادة البحث العلمي
مركز األمرية اجلوهرة للتميز البحثي يف األمراض
الوراثة جائزة أفضل مركز بحثي للعام اجلامعي
1434/1433هـ مناصفة مع مركز التميز البحثي
يف املواد املتقدمة ،وقد تس ّلمت مديرة مركز األمرية
جوهرة الرباهيم الدكتورة جمانة يوسف األعمى درع
اجلائزة نيابة عن منسوبي املركز .،وذلك خالل فعاليات
أسبوع البحث العلمي السادس الذي نظمته العمادة
خالل الفرتة بني  27ربيع اآلخر 1435هـ و  12جمادى
األوىل 1435هـ.
وتسعى اجلامعة من خالل تكرمي املتميزين
واملبدعني يف البحث العلمي إىل حتفيز أعضاء هيئة
التدريس والطالب على اإلبداع واالجتهاد يف البحث
العلمي واالستمرار يف التميز.
وتقدم اجلامعة سنويًا باإلضافة إىل جائزة أفضل
مركز بحثي عددًا من اجلوائز األخرى منها جائزة
النشر يف دوريتني “ ”Scienceو “، ”Nature
وجائزة النشر العلمي وجائزة أفضل باحث ،وجائزة
النشر لطالب ومبتعثي اجلامعة ،وجائزة أفضل طالب
ومبتعث باجلامعة ،وجائزة االستشهاد بالبحوث،
وجائزة احلصول على اجلوائز الدولية ،وجائزة
اإلبداع التقني ،وجائزة براءة االخرتاع واالكتشافات
العلمية ،وجائزة الرتجمة ،وجائزة أفضل كرسي علمي.

إعالن

الجامعة
أخبار
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إطالق فعاليات اليوم الهندسي الثامن
نيابة عن معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب افتتح وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاهد فعاليات اليوم الهندسي الثامن وذلك يوم األحد
1435/5/29هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات بحضور
وكالء اجلامعة وعدد من عمداء الكليات.
وقد أوضح وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي أن اليوم الهندسي له أهمية بالغة
للطالب واحتياجات سوق العمل احلالية والتخصصات
الهندسية اخملتلفة ،حيث سيلقي الضوء على التوجيهات
املستقبلية مبا يضمن مواكبة خمرجات اجلامعة يف
جمال الهندسة مبا يتالءم والتطور للمشروعات يف
بيئة العمل واملتطلبات احلالية واملستقبلية لسوق العمل
السعودي.
وأضاف زاهد أن اليوم الهندسي فرصة فريدة
ملد جسور التعاون بني اجلامعة والقطاعات احلكومية
واخلاصة حيث ميكن للشركات واملؤسسات أن تعرض
من خالله أهم األنشطة التي تقوم بها وكذلك االطالع على
أهم املشروعات االبتكارية لطالب كلية الهندسة بجامعة
املؤسس مما يعكس مستوى جودة خمرجات الكلية
ويساعد أبناءها املبتكرين على التفكري اإلبداعي يف
بدء مشروعات رياديه حلل خمتلف املشكالت الهندسية

وتلبية احتياجات اجملتمع احلالية واملستقبلية .من
جهته أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور عبدالرحيم بن
عبدالرحمن كنسارة أن اليوم الهندسي يتيح التعرف على
الكلية وأنشطتها وأساتذتها وجماالت األبحاث واخلربة
لديهم والتعرف على طالبها وإلقاء الضوء على التميز يف
خمرجاتها العلمية والهندسية ولتحقيق هذا الهدف بني

كلية االقتصاد واإلدارة تحصل على املركز
األول ملؤشر قياس األنشطة الطالبية

حصلت كلية االقتصاد واإلدارة على صدارة مؤشر
قياس األنشطة الطالبية لشهري ربيع األول وربيع
الثاين على مستوى كافة قطاعات اجلامعة وفروعها.
ويأتي هذا التتويج نتيجة اجلهود الكبرية لتعزيز

مبشاركة طالب من اململكة واخلليج

اختتام فعاليات برنامج
تصميمات األنظمة الشمسية

مكانة كلية االقتصاد واإلدارة باجلامعة ،وتوضيح
حجم احللقات الطالبية التي حتظى بها الكلية حلصد
األنشطة الالصفية أينما استهدفت ذلك.

 500طالبة يستفدن من ورشة
للتخلص من الطاقة السلبية
نظمت وحدة التخطيط الوظيفي واخلريجني
صباح يوم الثالثاء  17جمادى األوىل 1435هـ
ورشة عمل بشطر الطالبات بعنوان «التخلص من
الطاقة السلبية» ،من تقدمي سعادة األستاذة نورة
فيصل الشعبان ،بدأت الورشة بجزيل الرتحيب من
سعادة وكيلة الكلية الدكتورة وفاء اليايف ،وسعادة
نائبة املشرف على وحدة التخطيط الوظيفي
واخلريجني األستاذة فاطمة كمال التي أوضحت
أن وحدة التخطيط الوظيفي واخلريجني تتشرف
وللمرة الثانية باستضافة سفرية اإلبداع ،وتتشرف
أيضا أنها كانت حلقة الوصل التي جمعتها مبحباتها
من طالبات ومنسوبات كلية االقتصاد واإلدارة.

الدكتور كنسارة أن الكلية باإلضافة إىل عملها على جتديد
االعتماد األكادميي عملت على جتويد خمرجات التعليم
مبا يتناسب مع سوق العمل حيث مت الرتكيز على اللغة
اإلجنليزية لطالب الكلية وإتقانها حتدثا وكتابة وقامت
أيضًا بإنشاء وحدة متخصصة للدعم اللغوي حيث تضم
أساتذة خمتصني وذوي مهارات أكادميية عالية مهمتهم

األساسية دعم الطالب ومساعدتهم على إتقان اللغة
االجنليزية يف العمل األكادميي وأداء البحوث العلمية
وغريها من املهام والتكاليف أثناء فرتة دراستهم.
وأضاف أن لدى الكلية خطة تضمن اجتياز جميع
طالبها الختيار أساسيات الهندسة ( )FE EXAMحيث
يعد مقياسا عامليا للمهندسني حديثي التخرج ويعد
مبثابة رخصة مهنية معتمدة مما سيجعل خريج كلية
الهندسة مفضال لدى أرباب العمل ورواد الصناعة على
غريه من املهندسني.
وقد شهد احلفل تكرمي راعي احلفل للشركات الراعية
باإلضافة إىل افتتاحه للمعرض املصاحب للفعاليات
والذي ضم أجنحة الشركات الراعية ومعرضًا تعريفيًا
بأقسام وتخصصات كلية الهندسة ومعرضًا ملشروعات
الطالب االبتكارية ،وملتقى لريادة األعمال واملشروعات
الصغرية وتستمر فعاليات املعرض والتوظيف خالل
الفرتة من  29مارس إىل  1أبريل 2014م ويتخللها إقامة
حماضرتني يف متام الساعة احلادية عشر صباحًا من
يوم االثنني ،األوىل بعنوان  :رؤية حول مشاريع النقل
يف املنطقة ودور املهندس يقدمها املهندس حممد مدين،
وبعدها يقدم الدكتور غازي العباسي حماضرة عن تقنني
العمل املهني الهندسي يف اململكة ويختتم امللتقى فعالياته
يوم الثالثاء بإقامة ملتقى ريادة األعمال.

واستمرت الورشة ثالث ساعات ونصف ،وهدفت
إىل معاجلة املشكالت والتحرر من الطاقة السلبية
ودعوة الطالبات لالنطالق بعد التخرج يف جماالت
خمتلفة والتفاؤل بغدٍ مشرق حافل باإلجنازات.
استفاد من الورشة أكرث من  500متدربة أبد ْين
سرورهن البالغ مبا قدم لهن من معلومات وبأسلوب
املدربة املمتع ،وذكرن بأن ماتعلمنه سيكون عونا لهن
يف حتقيق أهدافهن.
ويف ختام الورشة تفضلت سعادة الدكتورة
وفاء اليايف بتكرمي املدربة وشكرها مؤكدة على
أهمية مثل هذه الدورات يف صقل شخصيات
الطالبات وتنمية مداركهن.

اختتمت اجلامعة يوم اخلميس 1435/5/26هـ
فعاليات الربنامج التدريبي  :تصميم وإنشاء أنظمة
شمسية للتطبيقات العسكرية واألمنية واملدنية  ،والذي
نظمته اجلامعة لـفائدة ( )29مشاركًا من قطاعات عسكرية
ومدنية من خمتلف دول اخلليج  ،ومت تسليم املشاركني
شهادات احلضور للربنامج.
وأكد املشرف على الربنامج التدريبي الدكتور
خالد النابلسي ،أن الربنامج التدريبي بدأ يف مستهل
األسبوع احلايل بواقع خمسة أيام عمل ،مبدة ()40
ساعة،واستهدف  18مشاركًا من دول اخلليج،و11
من داخل السعودية ميثلون منشآت عسكرية وأمنية
ودبلوماسية ومدنية ،وهي خمصصة للمهندسني والفنيني
العاملني يف جماالتالهندسة الكهربائية واإللكرتونيات
واالتصاالت واحلاسبات الطبية وامليكانيكيةواملدنية .
وأوضح النابلسي أن الربنامج هو األول من نوعه
حيث يهتم مبصادر الوقود وأسعارهاوعيوبها وميزاتها،
والتعريفات العامة ملصطلحات الطاقة الشمسية ،وأسباب
لطاقة متجددة وخصوصا الطاقة الشمسية  ،وحركة
الشمس على مدار العام وطرق توليد الطاقة منها ،وأحدث
أجهزة القياس الالزمة والتعريف بها وبقدراتها.

وأشار النابلسي إىل أن الربنامج تضمن أيضًا
اإلعدادات ألجهزة القياس والتأكد من صحتها ودقتها،
واحملاذير واالعتبارات الضرورية قبل إجراء القياسات،
وإجراء القياسات امليدانية والعملية والتعامل مع
احلاسب ،واستخالص املعلومات من القياسات وحتليل
ملفاتها ،وتقدير األحمال وتصميم املزرعة الشمسية
وإنشائها ،وتقدير الطاقة املولدة من مزارع الطاقة
الشمسية ،وأخريا ترشيد استهالك الطاقة واحلفاظ
على البيئة .وأفاد املشرف على الربنامج التدريبي أن
الدورة تهدف إىل إعطاء املشارك اخلربةواملعرفة والقدرة
والتمكن من األسس النظرية والعملية وتعريف الكميات
املستخدمة يف أنظمة الطاقة الشمسية  ،ومعرفة مكونات
أنظمة الطاقة الشمسية وطرق توليدهاوحركة الشمس
على مدار العام ،وكذلك القدرة على تصميم وإنشاء أنظمة
الطاقة الشمسية لكافة التطبيقات طبقا لألحمال املطلوب
تغذيتها ،وحتديد املناطق املناسبة ملزارع الطاقة الشمسية،
وأيضا التعريف بأحدث األجهزة لقياسات الطاقة .ولفت
إىل أن الربنامج مت تقدميه من قبل أربعة من أعضاء هيئة
التدريس من قسم الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات
باجلامعة.

الجامعة
أخبار

تهنئة
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بيعة ووالء

لصاحب السمو امللكي األمري

مقرن بن عبد العزيز آل سعود

(حفظه اهلل)
النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء
مبناسبة الثقة امللكية الكرمية بتعيني سموه
وليًا لويل العهد
سائلني املوىل عز وجل أن ميده بعونه وتوفيقه
خلدمة الدين ثم املليك و الوطن

منسوبو ومنسوبات وطالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز

7

متابعات

الجامعة
أخبار

8

األحد  6جمادى اآلخرة 1435هـ املوافق  6ابريل 2014م العدد 1051

افتتاح مكتبة امللك فهد العامة بجدة على مساحة

افتتح صاحب السمو امللكي األمري مشعل
بن عبداهلل بن عبدالعزيز أمري منطقة مكة املكرمة،
مكتبة امللك فهد العامة بجدة ،وذلك يوم األربعاء 2
جمادى اآلخرة 1435هـ والتي أقيمت وفقا ألحدث
املعايري العلمية والتقنية على مساحة تقدر بـ17
ألف مرت مربع يف حرم جامعة امللك عبدالعزيز.
وجاءت فكرة إنشاء مكتبة امللك فهد العامة جاءت
بناء على رغبة صاحب السمو امللكي األمري ماجد
بن عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ يف إنشاء مركز
حضاري وثقايف خلدمة مدينة جدة وزوارها..
وبتأييد وتوجيه من خادم احلرمني الشريفني امللك
فهد بن عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ،حيث صدر األمر
امللكي السامي رقم ع 285/يف غرة جمادى اآلخرة
1416هـ باملوافقة على إقامة مكتبة امللك فهد العامة
بجدة .وتربع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد
بن عبدالعزيز مببلغ خمسة عشر مليون ريال ،كما
تربع عدد من رجال األعمال مببلغ  13مليون ريال.
وتتميز مباين مكتبة امللك فهد العامة من
اخلارج عن التصاميم التقليدية للمكتبات العامة،
إذ مت تخصيص مساحات خضراء حتيط باملبني
من كافة اجلهات وتضفي عليها جوا من الرحابة،
لتكون متنفسا للزائرين يسهل الوصول إليها من
خمتلف الفئات كبارا وشبابا وأطفاال من اجلنسني.
وصممت املكتبة من الداخل وفقا لنتائج
دراسات علمية ،مبشاركة العديد من اجلهات
احمللية والعاملية اخملتصة من خالل فريق عمل
ضم جمموعة من اخلربات يف جمال إعداد
املكتبات العامة ،ووفق أحدث األساليب والتقنيات
العصرية.
وتضم مكتبة امللك فهد العامة بجدة أجنحة
فريدة من نوعها تبدأ باملكتبة الرئيسية ،ومكتبة
الشباب ،ومكتبة الوسائط املتعددة ،ومكتبة
املرأة ،ومكتبة الطفل ،باإلضافة إىل قسم خاص
باملكفوفني.
متيزت التصاميم الداخلية للمكتبة بلمسات
عصرية حتاكي خمتلف الثقافات العمرية لزوار
املكتبة من كافة األعمار ،حيث روعي يف تصميم
مكتبة الطفل االبتعاد عن الشكل التقليدي للمكتبات

العامة وإضفاء جو من اخلصوصية واملرح
والتسلية تساعد على غرس حب االطالع لدى
األطفال وحتفيزهم على القراءة وروح املبادرة
وشحذ اخليال.
يف القسم اخلاص بالشباب ،جاء اختيار
األلوان واملشهد العام ألرفف الكتب ليحاكي روح
الشباب العصري ويعمل كنقطة جذب للشباب
لسرب أغوار الكتب والنهل من خمتلف املعارف
واملعلومات ،بعيدا عن الشكل التقليدي السائد يف
املكتبات العامة واخلاصة.
تتميز مكتبة امللك فهد العامة بتوفري قسم
خاص للمكفوفني يهتم باحتياجاتهم باستخدام
أحدث األساليب يف تقنية املعلومات متكن املكفوف
من االطالع والتفاعل كتابيا دون وسيط.
الخدمات
تقدم مكتبة امللك فهد خدمات متنوعة،
منها اإلعارة الداخلية واخلارجية واخلدمات
اإلرشادية ،والبحث االنتقائي إضافة إىل

باقة واسعة من الكتب واملصادر اإللكرتونية
واملواد السمعية والبصرية وقواعد
البيانات واألجهزة اللوحية واإلعارة الذاتية
واأللعاب اإللكرتونية.
وتضم املكتبة غرفا للقراءة والدراسة
وقاعات للبحث واملناقشات والتدريب،
إضافة إىل قاعات جمهزة لتنظيم املعارض
والندوات؛ بهدف استثمارها يف املستقبل
لتنفيذ عدد من الربامج املتميزة والدورات
التدريبية وورش العمل.
كانت الرؤية التي حرصت إدارة جامعة
امللك عبدالعزيز على حتقيقها هي أن تكون
املكتبة مركز إشعاع حضاري وثقايف رائد
عاملي التطلعات وتقني التواصل ،وأن حتمل
رسالة يف صناعة رواد املعرفة واإلبداع
وحتقيق التطور املعريف والتقدم الثقايف
من خالل خدمات معلوماتية وأنشطة ثقافية
راق وعصري لكافة أفراد
ذات مستوى ٍ
اجملتمع.

أهداف المكتبة
تسعى اجلامعة إىل حتقيق العديد من
األهداف والرؤى املستقبلية من خالل إنشاء
مثل هذا الصرح الثقايف ،حيث تهدف املكتبة إىل
غرس عادة القراءة وترسيخها خاصة لدى النشء.
ودعم التعليم الذاتي والعام على كافة املستويات.
ووضع كافة أنواع املعارف واملعلومات يف متناول
املستفيدين .وتوفري إمكانيات التطوير الشخصي
وتنمية القدرات واملهارات عرب الكتب والربامج
اخملتلفة .وجمع عناصر الثقافة وحفظها وتعزيز
الهوية الثقافية للمجتمع احمللي .وتقدمي خدمات
املكتبة اإللكرتونية لتصبح املعرفة يف متناول
اجلميع يف مكاتبهم ومنازلهم .وعقد بعض أنشطة
اجملتمع احمللي داخل ردهات املكتبة؛ مثل اللقاءات
العلمية والدورات التدريبية .وإيجاد ملتقى عام
لدعم التواصل االجتماعي والفكري .ويتكون
مبنى املكتبة من ثالثة أقسام وزعت مرافقها حسب
التصميم األصلي خملطط املكتبة شملت املبنى

املربع (القسم اإلداري) :ومساحته اإلجمالية
 2800م ،2ويتكون من  4مستويات (أدوار)
مبسطح  700م 2لكل مستوى ،والقبو :ويحتوي
على مكتبة الوسائط املتعددة ،والتي تشتمل على
مصادر املعلومات اإللكرتونية وألعاب الفيديو
والدور األرضي ويشمل مدخل كبار الزوار وبهوا
واسعا يستخدم للمعارض والفعاليات املتنوعة.
ويرتفع هذا الدور إىل سقف مستوى الدور األول،
ثم الدور الثاين ،وفيه القسم النسائي ويحتوى
على قاعة عمل كبرية مفتوحة مع مكاتب وحمطات
عمل ملوظفي املكتبة واخلدمات الفنية مثل التزويد
والفهرسة والتصنيف .إضافة إىل اخلدمات من
مغاسل ودورات مياه ،يليه الدور الثالث وفيه
القسم الرجايل ويحتوي على قاعة عمل كبرية
مفتوحة مع مكاتب وحمطات عمل .كما حتتوي
على غرفة مكتب وغرفة اجتماعات.
أما املبنى املستطيل ومساحته اإلجمالية
 4769م ،2ويتكون من دورين ويحتل الدور
األول مساحة  2384م 2وفيه املكتبة الرئيسية
ومكتبة املراجع مؤثثة بالكامل بكاونرت االستقبال
وخدمات املستفيدين ،وأرفف الكتب واملراجع
وقسم خاص باجملالت واجلرائد .ومقاعد
وطاوالت للقراءة واخلدمات اإللكرتونية ،أما
الدور األرضي فيحتوي على مكتبة الشباب
ومكتبة بصري (لذوي اإلعاقة البصرية) ،كما
يحتوي املدخل اخللفي للدور األرضي على قاعة
حماضرات و فعاليات أبعادها(21م * 14م)
تستضيف  200شخص.
وبدوره ،يحوي املبنى الدائري مكتبة املرأة
والطفل ومساحتها اإلجمالية حوايل  830م،2
وتتكون من دورين األرضي مصمم ومؤثث كمكتبة
للطفل والدور الثاين كمكتبة للمرأة وتتصل مكتبة
املرأة والطفل مع املكتبة الرئيسية من خالل ممر
يف الدور األول.
حتتوي على اجملموعات الرئيسية من الكتب
واملراجع املتنوعة التي يعتمد عليها يف عمليات
البحث واالطالع ،وهي جمموعة متنوعة وثرية
تناسب ميول القراء.

متابعات

الجامعة
أخبار
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17ألف مرت مربع تحتوي  80ألف كتاب
مكتبة الشباب
أول مكتبة باململكة خمصصة للشباب وتقدم جمموعة
منتقاة من الكتب واجملالت والربامج التي توافق ميولهم
واهتماماتهم الشباب ،باإلضافة إىل برامج وأنشطة متجددة
ومبتكرة لتقدمي املعرفة لهم يف قالب عصري وإبداعي.

مكتبة المرأة
مكتبة املرأة عبارة عن ملتقى ثقايف للنساء يقدم جمموعة
كتب وجمالت وبرامج تناسب اهتمامات املرأة وترثي فكرها،
وتنمي مهاراتها وقدراتها.
مكتبة الطفل

تعترب من املكتبات النادرة على مستوى اململكة العربية
السعودية ،والتي تتوجه إىل الطفل وتلبي احتياجاته الفكرية.
كما حتتوي هذه املكتبة على جمموعة رائعة من الكتب والربامج
املدروسة بعناية لتناسب حاجة وميول األطفال (بكافة فئاتهم
العمرية) ،والتي تعزز حب القراءة ،إضافة إىل األلعاب املفيدة
وزوايا املتعة واملعرفة لديهم ،ويتم تقدميها يف حميط يجمع بني
املتعة واملعرفة.
مكتبة المبصرين
وهي مكتبة صغرية تطرح مفهوما جديدا لالهتمام
باحتياجات املعاقني بصريا باستخدام أحدث أساليب تقنية
املعلومات لتمكني املعاقني بصريا من القراءة والكتابة وتلقي
الدورات والندوات واستخدام شبكة اإلنرتنت.
مكتبة الوسائط
هي مكتبة رقمية يتم فيها
استخدام أحدث التقنيات

اإللكرتونية والوسائط املتعددة حتتوي على (مصادر املعلومات
اإللكرتونية ـ املواد السمعية والبصرية ـ األلعاب اإللكرتونية ـ
غرف التلفزيون) ،تساهم يف استقطاب فئات اجملتمع اخملتلفة
لالستفادة من التقنية احلديثة يف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم
ودراساتهم.
برامج المكتبة
حرصت إدارة اجلامعة ،ممثلة يف الوقف العملي ،عند
تشغيلها للمكتبة أن تكون الربامج املقدمة واألنشطة متميزة
رائدة تعمل على تعزيز حب القراءة ونشر الثقافة جلذب كل فئات
اجملتمع يف إطار من املعرفة واملرح .وتضمنت املكتبة العديد
من الربامج ،منها احملاضرات ودورات وورش عمل وأندية
كتاب وبرامج متنوعة صيفية واملعارض وألعاب ومسابقات
واالحتفاالت واجلوائز وحكاية قصة لألطفال ،وحل
الواجبات املدرسية مع الطالب ،وبرامج
خمصصة لزيارات طالب وطالبات
املدارس ،وجوالت داخلية للزوار

متابعات

الجامعة
أخبار

األحد  6جمادى اآلخرة 1435هـ املوافق  6ابريل 2014م العدد 1051

أمري منطقة مكة املكرمة يتوج الخريجني

رعى صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز أمري منطقة مكة املكرمة
مهرجان تخرج الدفعة الثالثة واألربعني باجلامعة وذلك مساء يوم األربعاء 1435/5/18هـ باالستاد
الرياضي باجلامعة بحضور معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري ومعايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب ووكالء اجلامعة وعمداء الكليات.
بدأ احلفل بالسالم امللكي ثم مسرية اخلريجني عقبها ألقى الطالب صفوان بن أسامة طيب كلمة
نيابة عن اخلريجني أعرب فيها عن تشرف اخلريجني بالوقوف أمام سمو أمري منطقة مكة املكرمة،
قاطعني عهدا جازما على أنفسهم بأن يكونوا خملصني لدينهم ومليكهم ووطنهم أمناء أوفياء جلعل
راية التوحيد خفاقة علياء ،وأن يسخروا أقالمهم وعلمهم وعملهم وفكرهم وأرواحهم يف الذود عن
هذا الوطن الغايل والرقي به دوما وأبدا ،معربًا عن أن أبناء اململكة يقدرون اجلهود اجلليلة التي
يبذلها خادم احلرمني الشريفني وويل عهده األمني وسمو النائب الثاين يف جمال التعليم والتي
تسعى إىل تكوين حتصيل علمي متكامل يحارب اجلهل واألمية مبختلف الوسائل.
ثم أعلن معايل مدير اجلامعة منح الدرجات العلمية للخريجني كل يف تخصصه بناء على
الفقرة الرابعة من املادة العشرين من نظام جملس التعليم العايل بعد إنهائهم متطلبات احلصول
على درجات الدكتوراه واملاجستري والدبلوم العايل والبكالوريوس والدبلوم ،كما قدم معاليه شكره
لسمو أمري منطقة مكة املكرمة على رعايته لهذا احلفل الذي شهد تخريج الدفعة الثالثة واألربعني
مشيدًا معاليه بدعم سموه وحتفيزه الغري حمدود جلميع الطالب مما يسهم يف إعطاء هذا اخلريج
مدلوال تربويا ووطنيا لتحقيق مزيد من التحصيل العلمي املتميز
وحث الطالب على أن يتوجوا جهود سنوات من البذل والعطاء بهذا التفوق العلمي استعدادا
لإلسهام يف نهضة بالدهم ورقيها وتنميتها.
عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القسم الذي ألقاه عليهم عميد كلية الطب األستاذ
الدكتور حممود بن شاهني األحول.
ويف كلمته أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أمني نعمان أن عدد خريجي الدفعة ()43
لعام 1434هـ  11337طالبًا من خمتلف التخصصات والدرجات العلمية منهم  864طالبا من مرحلة
الدراسات العلياو 10473طالبا من مرحلة البكالوريوس كما أعلن عميد القبول والتسجيل أسماء
املكرمني من طالب الدراسات العليا والبكالوريوس باإلضافة إىل جائزة معايل مدير اجلامعة
للطالب املتفوقني.
ويف ختام احلفل كرم سمو األمري مشعل بن عبداهلل خريجي الكليات ،ثم قدم معايل مدير
اجلامعة هدية تذكارية لسموه لتشريفه ورعايته لهذه املناسبة.
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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.
رسالة جامعية بعنوان :دهون غشاء خاليا الدم الحمراء
في المرضى السعوديين المصابين بإرتفاع الدهون
للطالبة :آيات محمد شربجي
ملخص الرسالة أشارت األبحاث السابقة أن هناك ارتباط بني
التغريات يف األحماض الدهنيه املكونة للغشاء اخللوي خلاليا
كريات الدم احلمراء والعديد من األمراض .وحيث أن مكونات
الغشاء اخللوي ملكونات اخلاليا من األحماض الدهنيه يشري
إىل نوعية الغذاء على املدى الطويل بينما األحماض الدهنية يف
بالزما الدم تعطى انطباعا عن نوعية الغذاء على املدى القصري فقد
استهدفت الدراسة احلالية إيجاد التغريات يف األحماض الدهنية
يف كال من بالزما الدم والغشاء اخللوي لكريات الدم احلمراء يف
املرضى السعوديني واملصابني بارتفاع الدهون يف الدم .شملت
الدراسة عدد  100شخص من الرجال والسيدات مت تقسيمهم إىل :

رسالة جامعية بعنوان األبعاد المكانية للعنف
األسري في مدينة جدة «دراسة تطبيقية في الجغرافيا
االجتماعية
للطالبة  /نجاة سعد الغامدي

جمموعة من األصحاء ( 30متطوع) واستخدمت كمجموعة ضابطة
باإلضافة إىل جمموعة املرضى ( 70مريض) .مت تقسيم جمموعة
املرضى إىل جمموعتني فرعيتني هما املرضى حديثي التشخيص
( 33مريض) واملرضى املصابني و حتت العالج ( 37مريض) .وقد
مت فصل األحماض الدهنيه من البالزما والغشاء اخللوي لكريات
الدم احلمراء كما مت تعيني مستوى كل حمض على حدة وذلك
باستخدام تقنية الفصل الكروماتوجرافى الغازي .وقد أظهرت
النتائج ارتفاعا ذو داللة إحصائية يف مستويات األحماض الدهنيه
اخملتربة يف كال من البالزما والغشاء اخللوي يف جميع املرضى
مقارنة باجملموعة الضابطة .كما أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا
يف مستويات األحماض الدهنية املشبعة واألحماض الدهنية غري
املشبعة اآلحاديه واألحماض الدهنيه غري املشبعة العديدة يف
البالزما وكريات الدم احلمراء .أظهرت النتائج ارتفاعا يف النسب
املئوية لكال من األحماض الدهنيه املشبعة وغري املشبعة األحاديه
باإلضافة إىل انخفاضا يف النسبة املئوية لألحماض الدهنيه غري
رسالة جامعية بعنوان حماية
الصلب المقاوم بالطالء بالبولى
بيرول و طبقات مزدوجة مع البولى
اورثوفنيلين داى امين
للطالب  /فواز صالح آل سلطان

ملخص الرسالة يرتكز موضوع الدراسة على
التوزيع املكاين لألحياء التي وقعت فيها حاالت للعنف
األسري يف حمافظه جدة خالل الفرتة من 1431-1430هـ،
والعوامل التي دفعت الرتكاب العنف ،وتهدف إىل اكتشاف
اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر املعنفة التي
سجلت مبكتب اإلشراف االجتماعي بجدة ،والكشف عن
تصور جغرايف للعالقة املكانية بني العوامل االجتماعية
واالقتصادية وتوزيع حاالت العنف على أحياء مدينة جدة.
اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على دراسة منهج حتليل
املضمون لالطالع على جميع امللفات اخلاصة بحاالت العنف
األسري يف مركز اإلشراف االجتماعي بجدة ،حيث مت حصر
جميع احلاالت والبالغ عددها  497حالة .كما اعتمدت يف
معاجلة بيانات هذه الدراسة على منهج التحليل اإلحصائي،
ممثال يف أسلوب اإلحصاء الوصفي االستداليل باستخدام
عدد من الطرق اإلحصائية كمربع كاي .ولتحقيق ذلك ،فقد
مت االعتماد على عدة برامج للتحليل اإلحصائي لبيانات
الدراسة ،من أهمها برنامج  ،spssوبرنامج ARC
 ،GIS (Arc View vلرسم وإنتاج اخلرائط اخلاصة
مبوضوع الدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة أن جمموع عدد
احلاالت التي مت حصرها خالل العامني  497حالة عنف ،مع
ارتفاع حاالت العنف يف شهور الصيف وبدء العام الدراسي
وانخفاضها يف شهر رمضان .كما أوضحت الدراسة أن
األحياء التابعة لبلدية اجلامعة شهدت أكرث حاالت العنف،
وأن أقل عدد حلاالت العنف وقعت يف نطاق بلدية ذهبان،
وازداد العنف بني الفئات الشابة ،وقل كلما تقدمت املرأة
يف العمر .وخلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات هدفت
إىل احلد من انتشار ظاهرة العنف ،وكيفية التعامل مع من
وقع عليهم العنف ،أهمها نشر الوعي الثقايف يف إرشاد
وتوعية األجيال الصاعدة ،ودعوة اجلهات احلكومية إىل
النظر يف تعديل بعض اإلجراءات القانونية الروتينية يف
التعامل مع قضايا العنف ،وتغيري التصورات والتصرفات
حول العنف ،وعلى أال يختص بالضحية فقط ،بل يجب أن
يشمل اجلاين ً
أيضا ،وإنشاء مراكز حلماية وتأهيل النساء
والفتيات ضحايا العنف بالتعاون بني اجلهات الرسمية
اخملتصة واملنظمات غري احلكومية يف البلديات الفرعية
التي تتبع األحياء السكانية التي تكرث فيها حاالت العنف.

ملخص الرسالة مت ترسيب البوىل
بريول كهروكيميائيا على سطح الصلب
املقاوم  304واحملتوى على النحاس
من حملول حمض الكربيتيك واحملتوى
على البريول كمونيمر بطريقة الدورية
الفولتامرتية .عملية الرتسيب وجد أنها
تقل مع زيادة عدد الدوريات وزيادة معدل
تغري اجلهد وزيادة الرقم الهيدروجينى.
كما أن عملية الرتسيب تزيد بزيادة
تركيز احلمض وتركيزاملونيمر وزيادة
درجة احلرارة .طاقة التنشيط لعملية
البلمرة كانت  98.1كيلوجول/مول .ثالثة
خماليط من  PPy , PoPDثم ترسيبها
كهروكيميائيا على سطح الصلب وهم
البوليمر املصاحب وطبقات مزدوجة
خمتلفة .خملوط البوليمر املصاحب ثم
حتضريه من حملول حمض الكربيتيك
واحملتوى على خملوط من املونيمر Py
واملونيمر  ، oPDبينما الطبقات املزدوجة
 PoOD/PPyو  PPy/PoPDمت
حتضريهما برتسيبات متتالية لطبقتى
البوليمرين .طبقات  PPyو PoPD
والبوليمر املصاحب و PoOD/PPy
و  PPy/PoPDثم اختبارهم كطالء
حامى للصلب فى احملاليل اخملتلفة .جميع
الطبقات احملضرة حفظت الصلب خامال
فى حمض الكربيتيك الساخن طوال فرتات
الغمر .لكن االقطاب املعدلة (الصلب بعد
ازالة الطالء) أظهرت مقاومات متباينة فى
حماليل الكلوريد .األقطاب املعدلة من طالء
طبقات البوليمر املزدوجة أعطت مقاومة
أعلى من األقطاب األخرى .القطب املعدل
من الطالء  PoOD/PPyأظهر أقل
مقاومة .البوىل أورثوفنايلني حسن من
دور احلماية للبويل بريول فى طالء طبقات
البوليمر املزدوجة.

المشرفة على الرسالة
أ.د .ليلى صالح محمد زعزوع

المشرف على الرسالة
أ.د أبو الحجاج عبد العزيز هرماس

املشبعة العديدة من اجملموع الكلي لألحماض الدهنية .كما أشارت
النتائج إىل ارتفاع يف مستويات األحماض الدهنية غري املشبعة من
النوع(6ن) بينما لوحظ انخفاضا يف النتائج الفردية لألحماض
الدهنيه غري املشبعة العديدة من النوع(3ن) يف بعض املرضى سواء
يف بالزما الدم أو يف الغشاء اخللوي .كما أظهرت نتائج الدراسة
انخفاضا ذو داللة إحصائية يف معامل التشبع يف اجملموعتني
الفرعيتني للمرضى .ومن هذه الدراسة ميكن استنتاج أن اخللل
يف األحماض الدهنيه املكونة للغشاء اخللوي يف املرضى املصابني
بارتفاع الدهون ميكن أن يكون ناجتا عن عدم التوازن يف تناول
الدهون الغذائية باإلضافة إىل خلل يف أيض األحماض الدهنيه يف
الغشاء اخللوي.
المشرفة على الرسالة :
أ.د .اماني فاروق حسين نورالدين

رسالة ماجستير بعنوان ديناميكيا الفيروس:
نمذجة ,تحليل و تصميم تحكم
للطالب أمل عبد الرحمن الحجيالن
ملخص الرسالة يف اآلونة االخرية ,اجتهت
انظار الكثري من الباحثني يف الرياضيات
والبيولوجي والطب اىل اشتقاق و دراسة
بعض النماذج الرياضية لوصف بعض الظواهر
البيولوجية والبيئية .ومع اكتشاف الفريوسات
التي تصيب الكائن احلي وخطرها الكبري ودورها
الرئيسي يف انتشار األوبئة القاتلة بدأت حماوالت
لوضع مناذج رياضية تصف اما تفاعل الفريوسات
داخل الكائن احلي او انتشار الفريوسات بني
الكائنات احلية .إن التحليل الرياضي لهذه النماذج
يساعد يف تقدير العوامل املؤثرة يف انتشار
الفريوسات وكذلك يساعد يف فهم بعض الظواهر
البيولوجية التي يصعب إجراءها معمليًا ومن ثم
وضع خطط عالجية مناسبة ملرضى الفريوسات.
إن املغزى من هذه الرسالة هو اشتقاق وحتليل
بعض النماذج الرياضية املناسبة التي تصف
تفاعل الفريوسات مع اخلاليا السليمة للكائن احلي
مع األخذ يف االعتبار املقاومة املناعية للجسم
واملتمثلة يف األجسام املضادة.حيث مت إدراج زمن
التأخري اخللوي التوزيعي يف هذه النماذج والذي
يصف الزمن املستغرق إلصابة اخللية بالفريوس
والزمن الالزم إلنتاج فريوسات جديدة من اخللية
املصابة .و متت دراسة أربعة صور خمتلفة ملعدل
التصادم بني الفريوسات واخلاليا السليمة كل منها
عبارة عن دالة غري خطية .ومن ثم قمنا بدراسة
منوذجني آخرين ,يف األول فرضنا أن معدل
تصادم الفريوسات واخلاليا السليمة ميثل بدالة
غري خطية عامة واآلخر فرضنا أن معدل التصادم
وكذلك معدل إزالة الفريوسات بواسطة األجسام
املضادة ميثالن بدوال غري خطية عامة .ثم متت
دراسة االستقرار الشمويل لنقاط االتزان لهذه
النماذج عن طريق بناء دالة ليابونوف مناسبة
.و قمنا أيضا بدراسة منوذج ديناميكية الفريوس
حتت تأثري العالج و قابليته للتحكم .وهذا يساعدنا
على حتديد أقل جرعة من العالج الالزم إلزالة
الفريوس من اجلسم.
المشرف على الرسالة
د .أحمد محمد عليو

الجامعة
أخبار

تقنية
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مركز التقنيات متناهية الصغر  ..شراكة محلية وعاملية وتنمية مستدامة
المركز في سطور:

مركز التقنيات متناهية الصغر
هو أحد مراكز التميز الوطنية يف
جمال التقنيات متناهية الصغر
(النانية) ،وقد مت تأسيسه باجلامعة
عام 1427هـ (2006م) .وتبنت
اجلامعة اتساقًا مع التوجهات
العاملية وضمن جهودها الطموحة
لتبوء املكانة العلمية الالئقة بجامعة
املؤسس ،رحمه اهلل تعاىل ،فكرة
إنشاء مركز متخصص يف التقنيات
متناهية الصغر (تقنية النانو) مع
غرة حمرم 1427هـ ،واستمرت
اجلهود والدراسات ووضع اخلطط
األولية إىل أن متت بلورة الفكرة
عمليًا باملوافقة على تأسيس املركز
بقرار صادر عن جملس اجلامعة
املوقر بتاريخ 1427/6/1هـ ،ثم من
اجمللس األعلى للجامعات يف قراره
رقم 1428/5/16هـ يف حمضر
اجللسة اخلامسة واألربعني للمجلس
املنعقدة يف 1428/1/18هـ،
وتوج األمر باعتماد خادم احلرمني
الشريفني ،الرئيس األعلى جمللس
اجلامعات ،امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز آل سعود حفظه اهلل بتاريخ
1428/3/23هـ بتأسيس املركز.
وخصصت اجلامعة مساحة
مكتبية وخمتربية للمركز تزيد عن
األلف مرت مربع داخل مبنى مركز
امللك فهد لألبحاث الطبية ،وقامت
وجتهيزها مكتبيًا .ويقوم املركز
حاليًا بتأمني عدد كبري من أحدث
األجهزة اخملتربية املتخصصة يف
جماالت تصنيع وتشخيص املواد
النانية من الهبة امللكية الكرمية
وقدرها  12مليون ريال ،والتي
تربع بها من حسابه اخلاص للمركز
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز آل سعود حفظه
اهلل بتاريخ يف ذي القعدة من العام
1427هـ.
الرؤية :
أن نكون شركاء يف التنمية
املستدامة باململكة العربية السعودية
و املنطقة العربية ككل من خالل
الريادة يف بحوث و توطني التقنيات

متناهية الصغر (النانية).
الرسالة :
أن يكون املركز احد أميز
املراكز على مستوى العامل العربي
و اإلسالمي املعني بنقل و تطوير
تقنيات النانو و نقلها من احليز
اخملتربي إىل عامل املنتجات
اإلقتصادية التي تخدم التنمية
املستدامة ،و تعزيز األبحاث العلمية
الطموحة يف جماالت النانو  ،و
توثيق الصلة املهنية بني اجلامعات
و عامل الصناعة باململكة  ،وأن نوفر
البيئة احملفزة للمتخصصني و
املهتمني يف جماالت النانو لإلبداع و
اإلبتكار التقني و النمو العلمي
األهداف:
 .استقطاب العلماء والباحثني و
من داخل وخارج اململكة للعمل املثمر
واإلنتاج يف شتى جماالت التقنيات
متناهية الصغر.
 .توفري البيئة البحثية احملفزة

للعمل يف احدث اجملاالت للتقنيات
متناهية الصغر.
· الرتكيز على البحث العلمي
يف أهم اجملاالت التطبيقية لتقنية
النانو ذات األهمية للمملكة.
· أن يكون مرجعية علمية يف
خمتلف جماالت النانو يف العاملني
العربي واإلسالمي من خالل تقدمي
االستشارات العلمية وتدريب املالك
السعودي والعربي واإلسالمي على
احدث تقنيات النانو.

· تأسيس شراكات دولية مع
اجلامعات واملعاهد و دور اخلربة
لنقل وتوطني التقنيات متناهية
الصغر
· تفعيل الشراكة مع القطاع
احمللي العام واخلاص لالنتقال من
املراحل البحثية إىل مراحل اإلنتاج
الصناعي.
· تنظيم الفعاليات العلمية
كاملؤمترات والندوات مبا يخدم
املسرية للمركز واجلامعة وللملكة

عمومًا.
 .العمل من أجل احلصول على
تسجيل براءات اخرتاع يف جماالت
التقنيات متناهية الصغر.
 .النشر العلمي يف أقوى
اجملالت العاملية احملكمة مبا من
شأنه تعزيز مكانة املركز واجلامعة
يف الوساط العلمية على مستوى
العاملي.
 .إصدار جملة علمية عاملية
حمكمة يف جمال علوم وتقنيات
النانو.
الربامج البحثية باملركز:
يعمل املركز على تركيز أبحاثه
بحيث تغطي أهم اجملاالت مثل:
المجاالت الهندسية.
جمال الصيدلة.
جمال العلوم الطبية.
الهندسة الوراثية.
العلوم االساسية (الفيزياء،
الكيمياء والعلوم احليوية).
علوم املواد.

األدوات الكهروميكانيكية.
جماالت النمذجة واحملاكاة.
جماالت جتميع وتصنيع املواد
النانية اخملتلفة.
املواد النانية املتقدمة مبا فيه
البوليمرات واشباه املوصالت.
جماالت الوقاية الصحية للعمل
مع املواد النانية.
وقد بدأ املركز نشاطه البحثي
ضمن هذه اجملالت مع بعض الباحثني
من أقسام خمتلفة داخل اجلامعة مثل
الفيزياء والكيمياء والعلوم احليوية
وكذلك بعض أقسام كلية الهندسة
مثل قسم الهندسة النووية وقسم
الهندسة امليكانيكية ويجري العمل
على توسيع الدائرة البحثية لتغطية
بقية اجملاالت املذكورة اعاله.
أهم الربامج اجلارية يف الوقت
احلاضر تتمثل يف العمل يف بعض
أشباه املوصالت النانية وأنابيب
الكربون النانية واملواد النانية
املتحسسة لإلشعاع واملواد النانية
املركبة ذات التطبيقات اخملتلفة
وغريها.

الجامعة
أخبار

طبية
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مدير معهد التنوع البيولوجي بجامعة
جويلف الكندية يف زيارة علمية للجامعة
قام الربوفيسور بول هريبريت عامل
التقنية احليوية و شفرات احلامض النووي
(دي إن أي) مدير معهد التنوع البيولوجي
بجامعة جويلف بكندا بزيارة علمية للجامعة،
حيث اجتمع بوكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن
حمزة زاهد وذلك يوم االثنني  30جمادى
اآلخرة 1435هـ.حضر االجتماع عميد كلية
العلوم أ.د .عبد اهلل بن يوسف عبيد ،ورئيس
قسم علوم األحياء أ .د .أسامة بن عبداهلل

أبوزنادة ،ورئيس اجملموعة البحثية للتقنية
احليوية د .جمال صابر.
والربوفيسور هريبريت من أبرز الباحثني
يف جمال شفرات احلامض النووي DNA
واملدير العلمي للمشروع الدويل لتقنية
تشفرياحلامض النووي .DNA
ويقوم العامل الزائر بعدد من األنشطة
األكادميية والبحثية ،وإلقاء حماضرات علمية
ومناقشة نقل املعارف والتكنولوجيا احلديثة
يف جماالت التقنية احليوية وكذلك مناقشة

كلية الطب تحصل على املركز
الثاني يف مؤتمر يوم املهنى
الطبي السادس

شاركت كلية الطب باجلامعة يف فعاليات مؤمتر يوم املهنة الطبي السادس
التي أقيمت بجامعة امللك خالد مبدينة أبها خالل الفرتة من 1435/4/ 15 – 13هـ
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 املشاركة يف املؤمتر.

التعاون يف املشروعات البحثية املتعلقة
بشفرات احلامض النووي .DNA
وأوضح وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمى بأن زيارة
الربوفيسورهريبريت تأتي ضمن برنامج
التعاون البحثي بني اجلامعة واجلامعات
واملراكز واملعاهد البحثية املتخصصة يف
البحث العلمي ،ويف إطار السعي لتقدمي
تعليم متميز ومبستوى عال لطالب وطالبات
اجلامعة ،واالستفادة القصوى من العلماء

البارزين لتحقيق األهداف املرجوة من هذه
اللقاءات ومبا يخدم أهداف العملية التعليمية،
كما يأتي ذلك فى إطار توجهات معايل مدير
اجلامعة نحو دعم جماالت التعاون العلمي
والبحثي مع اجلامعات احمللية والعاملية.
يذكر أن اجلامعة تدعم التعاون البحثي
مع املعاهد واجلامعات العاملية ،بهدف تبادل
اخلربات البحثية والعلمية وتأسيس قاعدة
بحثية تسهم يف االرتقاء بالبثح العلمي وخلق
شراكات بحثية.

طبيب مبتعث يحصل على املركز األول بجائزة
املؤتمر السنوي ملناقشة تطورات جراحة العظام
حصل الطبيب عاصم حممد
أنس قاضي خمدوم ،املبتعث من
اجلامعة للدراسة بجامعة ماكجيل
بكندا يف زمالة جراحة العظام،
على جائزة املركز األول للبحث
العلمي خالل املؤمتر السنوي
الذي عقد ملناقشة تطورات جراحة
العظام حلل مشكالت األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة .واستلم
الدكتور خمدوم اجلائزة مبدينة
لوس أجنلوس األمريكية يف
1435/5/4هـ.
ومت تتويجه على خلفية
مساهمته بوصفه باحثًا أول مع
فريق بحثي يف ابتكار طريقة
حديثة لتحسني سرعة التحام
العظام يف حاالت إطالة وترميم
العظام بجهاز إيالزروف.
ويُضاف هذا اإلجناز لسجله

احلافل باإلجنازات ،إذ حصل على
جوائز مت ُّيز عدة من قِبل امللحقية
الثقافية بكندا لتفوقه األكادميي
خالل مرحلة الزمالة جلراحة العظام

بجامعة ميجيل ،وكذلك سبق أن نال
جائزة املركز الثاين للبحث العلمي
يف عام  ٢٠١٣على مستوى قسم
اجلراحة بنفس اجلامعة ،كما مت

تعيينه رئيسًا مشاركًا ملؤمتر
جراحة العظام السنوي لألطباء
املقيمني يف كندا ،الذي سيُعقد بشهر
يونيو ٢٠١٤م مبدينة مونرتيال.

الدكتور عبدالكريم رضا يجري دراسة علمية حول استئصال
اللوزتني نشرت كمرجع طبي يف مجلة أملانية عاملية
أوضح الدكتور عبد الكرمي رضا استشاري
جراحة الوجه واألنف مبستشفى جامعة امللك
عبد العزيز الدكتور عبد الكرمي رضا ،أنه شارك
بدراسة علمية جديدة لها عالقة بعمليات استئصال
اللوزتني ،ونشرها يف جملة علمية لتكون مرجعًا
طبيًا إلحدى دور النشر األملانية ،مشريًا إىل أن
دراسته انطلقت من تقليص معاناة املرضى من
األمل والنزيف بعد عملية استئصال اللوزتني،
حيث قام بوضع خطة علمية ودراسة مستقبلية مع
أستاذ جراحة األنف واألذن واحلنجرة يف جامعة
امللك عبد العزيز الدكتور خليل سندي مبنية على
األدلة والرباهني للمقارنة بني الطريقة التقليدية
املتبعة الستئصال اللوزتني ومقارنتها بتقنية جهاز

«الولدجن» احلديث.
وأضاف الدكتور عبد الكرمي رضا أنه مت قياس
درجة األمل والنزيف ومقارنتها بكثري من الدراسات
السابقة التي متت يف املراكز واجلامعات خارج
اململكة والتي كانت تبحث عن الطريقة األفضل
الستئصال اللوزتني ،ابتداء من استخدام األدوات
اجلراحية كاملقص ثم الكي الكهربائي والليزر ،ثم
(املوجات الرتددية الراديو-فريكونسي) ،وأضاف
أنه من خالل الدراسة واملقارنة ملا يزيد عن أربع
سنوات توصل البحث إىل نتائج إيجابية جدا
بفضل اهلل والتي من أبرزها استئصال اللوزتني
بأقل أمل وبدون نزيف ،وهي أفضل من تقنية الليزر
يف استئصال اللوزتني فموجة استخدام الليزر

بدأت وانتهت مباشرة كون الليزر يصدر حرارة
عالية جدا تؤدي لزيادة مضاعفات األمل والنزيف،
لذلك ال ينصح باستخدام الليزر مطلقا يف عملية
استئصال اللوزتني.
وقال أنه بفضل اهلل أوال ثم بدعم وتشجيع
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل ومعايل
وزير التعليم العايل ومعايل مدير جامعة امللك
عبدالعزيز وعميد كلية الطب ،جند اهتماما وتقدما
مشهودا يف جمال األبحاث الطبية بل حصدنا ثمار
ذلك التشجيع مؤخرا حتى على مستوى طالب كلية
الطب داخل اململكة.
وأضاف أنه بالرغم من التقدم احلاصل يف
جمال األبحاث الطبية إال أن أمامنا مشوارا طويال

وحتديات ضخمة ،فالبحث الطبي يحتاج مليزانيات
ضخمة من الدعم املادي واملزيد من املرونة ،واألهم
نحتاج لتغيري نظرية ()one man show
والتي تعني أن على الباحث عمل كل خطوات
البحث مبفرده يف البحث العلمي ،يف حني أن
البحث يحتاج ويتطلب تكاتف السواعد واملفكرين
ونحتاج لتفعيل التعاون بني الباحثني ومركز
املعلومات ودائرة اإلحصاء لعمل منظومة متكاملة
ومراكز أبحاث متقدمة ،كاشفًا عن طموحاته
املستقبلية املتمثلة يف تسجيل براءة اخرتاع يف
جمال جراحة التجميل ،ونسح كل الطالب املبتعثني
بأن ميضوا نحو التميز العلمي لتحقيق اإلجنازات
وتصدر مصاف الدول بالفكر واإلجناز.

متابعات

الجامعة
أخبار
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لقاء علمي يوصي بتوفري كفاءات لرتجمة أفكار قيادة الوطن

أشاد لقاء علمي نظمته اجلامعة
بتوجيهات وجتربة صاحب السمو
امللكي األمري خالد الفيصل وزير
الرتبية والتعليم نحو بناء القائد
يف خمتلف قطاعات العمل وتأهيل
وتدريب الطالب واخلريجني ليكونوا
قيادات وكفاءات خالقة تستطيع األخذ
بزمام املبادرة ،وثمن اللقاء دور سموه
وجهوده يف هذا التوجه الذي بدأ إبان
توليه العمل أمريًا ملنطقة مكة املكرمة
عندما دعا سموه لتشكيل شركة من
القطاع اخلاص لتكون نواة يف توطني
اقتصادات املعرفة وبناء الكوادر
الوطنية القادرة على تنفيذ وترجمة
اخلطط التنموية التي تضعها حكومة
خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وأوصى
اللقاء بضرورة االستفادة من اخلربات
العاملية يف هذا اجملال خاصة التجربة
السنغافورية التي تعد األوىل على
مستوى العامل ،مطالبًا بتفعيل التجربة
الوطنية التي بدأت قبل عدة سنوات
لتأهيل القيادات الوطنية الشابة لكي
يكونوا روادًا يف اإلدارة .
وأوصى اللقاء الذي نظمته كلية
االقتصاد واإلدارة بالتعاون مع مركز
اخلليج لألبحاث مبقر الكلية بضرورة
استكمال هذه التجربة وتفعيلها
واستيعاب الشباب الذين انخرطوا
يف برنامج إعداد القائد يف وظائف
مناسبة سواء يف األجهزة احلكومية
أو القطاع اخلاص لالستفادة من
خرباتهم وقدراتهم ,كما شدد اللقاء
على ضرورة توفري البيئة املالئمة
واملناسبة والصحية يف مناخ العمل
من أجل النهوض بعملية التنمية
الشاملة واملتوازنة واملستدامة,
وطالب القيادات الوسطى واملسئولني
باحلكومة والقطاع اخلاص أن يكونوا
على نفس الهمة والوعي واالستنارة
والرؤية الثاقبة التي حباها اهلل

برنامج إعداد القادة يدفع بـ  34قيادة شابة طبقًا للمعايري السنغافورية خالل شهور
10رجالأعماليكونونشركةبرأسمال70مليونرياللالستثماريفتوفريالقياداتالوطنية
سبحانه وتعاىل خلادم احلرمني
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
ـ حفظه اهلل ـ وسمو ويل عهده األمني،
وسمو ويل ويل العهد ،وكذلك جهود
أصحاب السمو األمراء الذين يقودون
جهودًا مضنية ومكثفة من أجل االرتقاء
بالوطن وهو ما جتلى يف دعوة سمو
األمري خالد الفيصل الذي يتحدث قولًا
وفعلًا عن االنتقال إىل مصاف العامل
األول ،كما أوصى اللقاء بضرورة
اختيار الكفاءات املرشحة للتدريب يف
برامج إعداد القادة على األسس العاملية
املتبعة وبكل شفافية من أجل ضمان
تخريج قيادات شابة تستطيع أن تفيد

قطاع العمل والدولة وأنفسهم يف آن
واحد ،وأكد على ضرورة تضافر جهود
احلكومة واجلامعات املراكز البحثية
والقطاع اخلاص يف تطبيق برامج
إعداد القادة على أسس علمية جادة
وموضوعية حتى تؤتي أكلها أسوة
بالدول التي تقدمت يف هذا االجتاه،
وأوصى اللقاء بضرورة افتتاح معهد
علمي سعودي يف سنغافورة لتدريب
الكفاءات السعودية املتميزة على غرار
التجربة الصينية حيث مت افتتاح معهد
صيني يف سنغافورة دفع بخمسني ألف
قيادة هي التي تدير األمور يف الصني
حاليًا .

و حتدث يف هذا اللقاء الشيخ
إبراهيم أفندي رئيس جملس املديرين
بشركة منارة العلوم للبحوث
احملدودة املدير املسؤول عن الشركة
املعنية بتطبيق هذا الربنامج مع
الشركة احلكومية السنغافورية ،
وأدار اللقاء الدكتور خالد ميمني
رئيس قسم املوارد البشرية بكلية
االقتصاد واإلدارة ،وبحضور عميد
الكلية الدكتور أمين بن صالح فاضل،
ورؤساء األقسام العلمية بالكلية
وأعضاء هيئة التدريس ،ولفيف من
رجال القطاع اخلاص ،ومشاركة من
شطر الطالبات عرب الدائرة املغلقة .

وكشف الشيخ إبراهيم أفندي أن
جمموعة من رجال القطاع اخلاص يف
اململكة وبتوجيه من سمو األمري خالد
الفيصل ،أسسوا شركة برأس مال
 70مليون ريال متخصصة يف كيفية
االستثمار يف إيجاد الكفاءات البشرية
القادرة على تنفيذ اخلطط التنموية
التي تضعها الدولة وتعتمد لها مبالغ
طائلة وهذا التوجه كان مبثابة الهاجس
املهم لسمو األمري خالد الفيصل ,مشريًا
إىل انه مت البدء يف إعداد الربنامج
األول لهذه الشركة والذي يضم 34
متدربًا من خرية شباب وشابات الوطن
ومت اختيارهم من بني  500متقدم
طبقًا للمعايري السنغافورية الدقيقة،
كما أن الربنامج حتت إشراف وتنفيذ
شركة سنغافورية حكومية متخصصة
هي األوىل على مستوى العامل وسوف
يتم استكمال فرتة من الربنامج يف
سنغافورة.
واستفاض الشيخ إبراهيم أفندي
يف شرح التجربة السنغافورية التي
هي أقرب إىل املعجزة  ,موضحًا أن
هذه الدولة التي ال تزيد مساحتها عن
 600كيلو مرت ويسكنها  5ماليني نسمة
هي األوىل على مستوى العامل من
حيث التعليم واالقتصاد على مستوى
العامل حيث تنافس على املركز والثاين
فقط على مستوى العامل ومنذ سنوات
وما زالت يف هذا املوقع ما جعل
الفائض املايل لهذه الدولة التي ال تزيد
عن كونها جزيرة صخرية حوايل 400
مليار دوالر ,مؤكدًا أنا حققت ذلك يف
فرتة زمنية قصرية ال تتجاوز نصف
قرن من الزمان .

الجامعة
أخبار
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تغريدة تويرت
ق����ص��ي�رة وب���س���ي���ط���ة ت��ل��ك
ال��ت��غ��ري��دة ال���ت���ي ن��ب��ث��ه��ا على
تويرت ،فهي جمرد  140حرفا،
إال أن ه���ذه ال��ف��ك��رة البسيطة
،وال��ت��ي ك���ان يعتقد يف ب��داي��ة
ن���ش���أت���ه���ا أن����ه����ا أم������ر س��خ��ي��ف
وت��اف��ه ،ق��د غ�يرت م��ن الطريقة
التي يقدم بها كثري من الناس
أن��ف��س��ه��م ل��ل��ع��امل ،وأظ���ه���رت أن
أك�ث�ر م���ا ي��ق��ول��ون��ه ه���و حمض
ه���راء بحيث مي��ك��ن اخ��ت��ص��اره
يف ه����ذا ال����ع����دد ال���ص���غ�ي�ر م��ن
احل��روف ،أو أنهم ليس لديهم
ك���ث�ي�ر مم����ا مي���ك���ن أن ي���ق���ال،
حتى أن التغريدة كانت كافية
للتعبري عن مكنونات أنفسهم.
وت�����وي��ت��ر  -م�����ن وج���ه���ة
ن��ظ��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا – م���ا هو

إال م��ن��ص��ة مل��ع��اجل��ة ال��رس��ائ��ل،
ان��ت��ش��ر اس��ت��خ��دام��ه��ا وت��ك��اث��رت
ت���غ���ري���دات���ه���ا ب�ي�ن م��س��ت��خ��دم��ي
اإلن����ت����رن���������ت ك�����م�����ا ت���ن���ت���ش���ر
الفريوسات وتتكاثر يف جسم
اإلن��س��ان ،وك��ان احل��ظ حليفها
يف تصاعد ع��دد املستخدمني،
ح��ت��ى وص��ل م��ا مت إرس��ال��ه من
ت���غ���ري���دات إىل  300م��ل��ي��ار
تغريدة حتى ديسمرب .2013
إال أن أفضل ما يف تكنولوجيا
تويرت هو قدرتها على إدارة ما
يقرب من  500مليون تغريدة
ي��وم��ي��ا مب���ا ي��ج��ع��ل ح��س��اب كل
املشرتكني يتم حتديثه فوريا.
أما من وجهة نظر احملتوى
ال��داخ��ل��ي ف��ه��و ي��ع�بر ع��ن رؤي��ة
بعيدة امل���دى .فتغريدة تويرت

ل��ي��س��ت جم���رد خ��اط��رة سريعة
ال����زوال ك��م��ا ي��ت��ص��ور البعض،
بل إنها حتمل معها قدرة هائلة
ع��ل��ى ال��ب��ق��اء .ف��إن��ه��ا  -مب��ج��رد
بثها -تشق طريقها إىل الفضاء
ال���س���ي�ب�راين ،م��ث��ل ال��س��ل��ح��ف��اة
البحرية التي تزحف إىل غمار
األم�����واج مب��ج��رد ب��زوغ��ه��ا إىل
احلياة.
وق��د مت تصميم التغريدة
بحيث تكون قادرة على أن تظل
موجودة ،وذلك مبا متلكه معها
من املعلومات التي متكنها من
ذلك .فلو اطلعنا على التفاصيل
ال���داخ���ل���ي���ة إلح�����دى ت��غ��ري��دات
تويرت ،فسيدهشنا أن جند أنها
تضم معها كما م��ن املعلومات
الواصفة لها يبلغ حجمه عشرة

أضعاف حجم التغريدة نفسها،
وتشمل تلك املعلومات:هوية
م����ن ب����ث ال����ت����غ����ري����دة ،س����واء
ك������ان ش���خ���ص���ا أو ب���رن���اجم���ا

أ.د جبريل بن حسن العريشي

حاسوبيا ،وإح��داث��ي��ات املكان
ال����ذي ص����درت م���ن���ه ،وال���وق���ت
وال��ت��اري��خ ،وع��ش��رات األش��ي��اء
الصغرية األخرى ،بحيث ميكن
اس��ت��دع��اؤه��ا وإع���ادة تشكيلها
وعرضها.
والضبط التلقائي لتويرت
يجعل ال��ت��غ��ري��دات متاحة ألي
ش��خ��ص س���واء ك���ان ل��ه حساب
ع��ل��ى ت��وي�تر أم ال ،إال إذا ق��ام
صاحب حساب تويرت بتحديد
ح���ق م���ش���اه���دة ت��غ��ري��دات��ه مل��ن
ي��ت��ب��ع��ون��ه ف��ق��ط .وال��ن��ظ��ر إىل
داخ�����ل ت���غ���ري���دات ت���وي�ت�ر أم��ر
م��ي��س��ور ،ف��ت��وي�تر – باعتباره
ش����رك����ة ح���دي���ث���ة ت����ق����وم ع��ل��ى
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإلن�ت�رن���ت -يتيح
للعامل بعض تقنياته من خالل

عضو مجلس الشورى  -أستاذ علم المعلومات  -جامعة الملك سعود

االعتماد األكاديمي واستخدام املكتبة
عمدت اجلامعات السعودية منذ فرتة اىل
العمل املستمر والدؤؤب لألخذ بأسباب احلصول
على االعتماد االكادميي لرباجمها العلمية وكلياتها
ووحداتها اخملتلفة ،ولذلك صرفت الكثري من االموال
جللب اخملتصني يف ذلك اجملال للقيام مبهام التقييم
و ورش العمل  ،وأكدت الكليات على جميع االقسام
العلمية بضرورة القيام بعمل مواصفات املقرر
ومفردات املادة وتقرير املقرر اىل غري ذلك من
امللفات التي يتطلبها احلصول على االعتماد ،والتي
يتكررطلب القيام بعملها بشكل روتيني يف كل فصل
دراسي ،ما يجعل الكثري من اعضاء هيئة التدريس
يتسائلون عن عالقة ذلك اإلجراء مبفهوم التطوير
والتجديد .واذا ما استعرضنا أهم املتغريات التي
تؤثر على اجلامعات يف قضية التطوير من اجل
االعتماد لوجدنا أن من أهم تلك املتغريات إن مل تكن
أهمها على االطالق هو استخدام املكتبة اجلامعية.
ويف عام  2004على سبيل املثال ،وجد أن ميزانية
االشرتاك يف قواعد املعلومات يف اجلامعات

السعودية لعام  2000قد بلغت  2,462,565ريال
سعودي بينما بلغ االشرتاك يف الدوريات املطبوعة
 9,775,315ريال سعودي (سوسن ضليمي،رسالة
دكتوراه )2004،وهذا يعني أن نسبة االنفاق على
مصادر املعلومات اإللكرتونية واملطبوعة كبرية
جدا،
ومن املؤكد أن هناك تزايدا مستمرا يف نسب
االنفاق ملا يتطلبه التقدم العلمي والتكنولوجي
من زيادة يف تنوع االحتياجات املعلوماتية
للبحث العلمي والباحثني ومن ثم تلبية متطلبات
املعلومات من قبل مدراء املكتبات باجلامعات .غري
أن تلك الزيادة يف االنفاق ال تقابلها نفس الدرجة
من الزيادة يف االستخدام ،ما يجعل هناك فجوة
كبرية بني التكلفة (معدل املبالغ املالية املعتمدة
للصرف ) وفعالية التكلفة (معدل االستخدام من قبل
املستفيدين ملصادر وخدمات املعلومات) التي هي
اساس مهم يف علم اإلدارة لتحقيق الكفاءة والفاعلية
ألي نظام .والغريب يف األمر أن الدول املتقدمة تضع

د .سوسن طه ضليمي

«استخدام املكتبة ومصادرها» أساسا مهما ملعيار
اجلودة ،وهي ايضا أحد األسس التي تبني عليها
اجلامعات قدرتها على إدارة املعرفة من اجل حتقيق
االبداع و التميز ،لذا اصبح إبقاء الطلبه يف حالة
مودة وصداقة مع مصادر املعلومات يف املكتبة من
طرق التدريس املعتمدة  ،وبالتايل تخصيص جزء
كبري من درجات املادة على املعرفة املكتسبة من
االبحاث واملقاالت وتقدميها ضمن مشاركات تفاعلية
وحتاورية  ،دون الرتكيز على اسلوب االختبارات
واسلوب التلقني ،وهما اكرث االساليب املعتمدة
لدينا ما يجعل الطلبة اشبه باجلمادات التي ال تنطق
اال على ورق االختبارات .والنقطة التي احاول ان
ابرزها هنا تتلخص يف االجابة على السؤال التايل:
اىل متى تستمر جامعاتنا تخطو يف االعتماد نحو
االعمال الروتينية دون إعطاء املكتبة ومصادر
املعلومات فيها االهتمام الكايف لتحصيل املعرفة من
اجل تقدمي منتجات ابداعية متطورة؟
استاذ مشارك بقسم علم المعلومات

إنما األعمال بالنيات ...
القلوب عُتم ًة سوداوي ًة حترمُها حتى
لبعض
ِ
ِ
ُ
بقي على
ت
لن
بهاالت
وحتيطهم
ِها،
ل
دخو
و
ٍ
من اجلنةِ
َ
الناس من حولهم ولن ت ــذر  ،وستحرقهم من الداخلِ
ِ
َ
حر َق غريهم  ،قلوبهم بها سقيم ًة لن يش ُع َر
قبل أن ُت ِ
بوجعها غريهم سوا ًء أدركوا ذلك وعلموه أو مل
قدر النوايا ي ُ
ُرزق الناس ،والسعاد ُة،
يدركوه ،و على ِ
والرضى ،أو القناعةِ والطمأنين َة هي أيضًا من
ُ
الرزق حمصورًا يف املالِ واملادةِ فقط
األرزاق ،فليس
ُ
قلب يحمِ ُل صف َة القلب احلقيقي ،
!..
الرزق أحيانًا هو ٌ
نفس تسمو مببادئها عن كل ما يسوؤها ؛ وهما ُ
كل
أو ٍ
ما يحتاج ُه اإلنسان ليكونَ غنيًا « بحق « ،فكيف هو
حال نيةِ من يحس َد غريه على ما آتاه اهلل من فضله ! ،
و كيف جترأت هذه النفس وتخطت حدودها لتتمنــى
زوال النعم التي يسع ُد بها أصحابَها  !! ، ،لو كنتَ
شروق العتيبـــي

واجهة برجمية تسمح ملطوري
ال�برجم��ي��ات احلاسوبية ببناء
تطبيقات ج��دي��دة عليه جتعله
أوس��ع استخداما وأك�ثر قيمة.
واحل���ص���ول ع��ل��ى م��ف��ت��اح تلك
ال��واج��ه��ة ال�برجم��ي��ة م��ت��اح ألي
شخص يرغب يف ذل��ك .وميكن
م��ن خاللها اس��ت��دع��اء البيانات
الداخلية للتغريدات وحتليلها
ودراس����ت����ه����ا ،ح���ت���ى أن امل����رء
يتصور أنه ميكن  -بعد قرون
من اآلن  -استنباط بيئة ثقافية
بأكملها من خالل دراسة ما هو
م��ط��م��ور داخ���ل ال��ت��غ��ري��دات من
معلومات واصفة ،مثل ما يقوم
به عامل اآلثار حني يدرس قطعة
من جمجمة قدمية.

خطي طريقها إليك  ،هذهِ
مستحقًا لها فهي حتمًا لن ُت َ
ُ
األرزاق موكل ًة ومُسيٓر ًة يف طريقها و ليست مُخريه
أقدار اهلل التي يُرسلها و يسوقها عُنو ًه
 ،هي من
ِ
ُ
يهب ملن يشا ُء منها الكثري  ،و
إىل
حيث من يش ــاء ُ ،
يعطي ملن شاء منها األقل  ،و قد مينعها عن آخرين ،
َ
مل يرزق هؤالء و ال ُن ُ
فهل ألحدٍ بعد هذا أن يسأل َ
رزق
نحن  ،كان من األحرى بنا أن نف ِتـ َ
ـش عن النيةِ التي
َ
تسكنُ
خلف كل ما نعتقــد  ،أو ما نريد ،و نتمنى ؛ هل
هي ني ًة تصلُحُ أن ُنـ َ
ـرزق بسببها ..؟ أم هي األخرى
للصدق مع ذواتِ ن ــا عه ٌد و
 !،،إننا بحاجه ألن نعقِ ـ َد
ِ
ميثاق ،و ُن َص ِارحها بكلِ مانري ُد أن نخفيهِ عنها ؛ ألننا
لن َنغِ ـ ُ
ـش أحدًا غرينا بتغطية عيوبنا التي نراها ،
وبغض الطرف عنها ،ولن نخدع إال أنفسنا حينما
نسعى يف جعل املعاين السقيمة صحيحة يف نظرنا

يجب أن ُنسلٓ َم
 ،لنكون جهاال باختيارنا ورغبتنا ،
ُ
مقالي َد كل أمورنا إىل خالق السماء  ،تسليما يوحي
بأن ما كان لنا لن يخطئنا و ماليس لنا لن يصلنا ،
ففيها ِرز ُقن ــا  ،وما نوعد  ،وفيها اكوا َم السعادةِ
ال ـمُدخرةِ لنا ،والتي قد يُؤخ ـ َر ُقدومها إلينا َ
تلك
العُتمــة على قلوبنا  ،فلنضيء قلوبنا من الداخل حتى
ـرزق كما ُت ُ
دل السعاد َة طريقها إلينــا ،وحتى ُنـ َ
َتـ ـ ُ َ
رزق
ري يف أعشاشها ؛ فاملعول عليه أولًا وآخرًا هو هذا
الط ُ
القلب و هي هذه النية  ،ونحنُ إن شئنا سـنـخت ِل ــق
للسعادةِ َ
َ
طريق ؛ لن
ألف
شي منها دونَ نيةٍ
ٍ
نصل إىل ٍ
حسنةٍ صادقةٍ ؛ يرضى بها ا ُ
هلل ع ٓن ــا..
ف ــعلى نياتكم ترزقون ...و إن شئتم أن ترزقوا
السعادة  ...فأصلحوا النية .
طالبة دراسات إسالمية

بني الصدق
والكذب
جواهر المطيري
يف ع����م����وم ح��ي��ات��ن��ا
ن���ك���ره ال���ك���ذب و صحبة
ال���ك���ذاب�ي�ن و ن����رى أن��ه��م
ل��ي��س��وا س���وى أشخاصًا
ي���ح���م���ل���ون أف�����ك�����ارًا م��ن
س�����راب ،ول���و وجل��ن��ا يف
أكاذيبهم جند فيها بعضها
شرًا مضمرًا..
و ل����ك����ن ب���ع���ض���ن���ا،
يستلذ بأكاذيب الشعراء
و يسميها خ��ي��ال��ًا خصبًا
ي��ج��س��د ب��ه��ا ف��ك��رت��ه و ال
نحكم عليها باملطلق بأنها
أكاذيب و إمنا نحكم عليها
مبدى إبداع كاتبها.
و أدبنا العربي زاخر
بتلك االب��داع��ات اجلميلة
واملستحبة ..يف اعتقادي
ال أح���د ي��س��ت��ط��ي��ع ن��ك��ران
جمال املبالغة يف الشعر.
ويف ال�������غ�������ال�������ب
ف�������إن جم���ت���م���ع���ن���ا ي��ح��ب
ال���ت���ف���اخ���روي���ردد ال��ش��ع��ر
ب��أل��وان��ه وأش��ك��ال��ه وال��ذي
ي��زخ��ر ب��ال��ك��ذب م���ن ب��اب
اإلبداع الشعري.
نهاية حديثي اعتقد
أن��ه و كما يقال  « :أع��ذب
الشعر أكذبه « فهل يجوز
للشاعر ال��ك��ذب لتجسيد
ف��ك��رت��ه م��اال ي��ج��وز لغريه
ف���ال���ش���ع���راء ه����م أم������راء
الكلمات .
لكن ديننا اإلسالمي
ي��وص��ي اإلن���س���ان املسلم
بالصدق ولو مازحًا.
كلية االتصال واالعالم

الجامعة
أخبار
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كلية الدراسات البحرية  ...ريادة تعليمية ومستقبل وظيفي واعد
نبذة عن الكلية
كلية الدراسات البحرية
باجلامعة إحدى قطاعات اجلامعة
املتميزة التي شهدت حتولًا ملحوظًا
يف اآلونة األخرية ،ونالت جانبًا من
االهتمام والدعم ،إدراكًا من اجلامعة
بأهمية الدراسات البحرية واآلفاق
الواعدة املتاحة خلريجيها والدور
الذي ميكن أن يقوم به خريجو
الكلية يف االقتصاد الوطني من
خالل منظومة النقل البحري ونظام
املوانئ.وتكمن أهمية النقل البحري
باعتباره العنصر احليوي لألمن
الوطني والهام القتصاد الدول
والداعم للتجارة الدولية واالقتصاد
العاملي لكونه أقل تكلفة من وسائل
النقل األخرى وأكرث استيعابًا وأمنًا
 ،حيث أن (  ) %90-85من التجارة
العاملية تنقل عن طريق البحر مما
يحفز الدول على استخدام أساطيلها
البحرية الوطنية يف السلم واحلرب ،
كما أنه يعترب عنصرًا مهمًا يف عملية
التنمية االقتصادية للدول حيث
يسهم يف حتسني ميزان املدفوعات
وبالتايل زيادة اإليرادات  ،ويساعد
على توظيف العمالة الوطنية
وتعمري املناطق نتيجة التوسع يف
املشروعات املكملة للنقل مثل املوانئ
وأحواض السفن ومصانع بناء
ومراكز إصالح وصيانة السفن .
النقل البحري  ..إحدى
خيارات النقل الواعدة في
المملكة
يعترب النقل البحري نافذة
الدولة على العامل من خالل األسطول
الذي يجوب موانئ العامل ويحمل
علمها  ،ويعترب كذلك مصدرًا مهمًا
لدعم وتطوير التكنولوجيا احلديثة
لكافة الصناعات األخرى  .لذا سعت
الدول العظمى وكافة الدول املتقدمة
التي تعتمد يف اقتصادها على النقل
البحري لتأسيس نظام نقل بحري
عايل الكفاءة يدعمه أساطيل بحرية
عظيمة وموانئ حديثة ذات تقنية
عالية وموارد بشرية مت تأهيلها
علميًا ومهنيًا حسب املقاييس الدولية
يف مؤسسات تعليمية وأكادميية
أخذت على عاتقها االرتقاء بنظام
النقل البحري وتطوير اجملال
البحثي لقضايا ومشاكل ومواضيع
أنشطة النقل البحري األخرى
كأنظمة النقل واملالحة واألمن
والسالمة واحملافظة على البيئة
حتت لواء املنظمة البحرية الدولية
International
Maritime
 )Organization (IMOاملنبثقة

من األمم املتحدة مستندة أيضًا على
تشريعات ومعاهدات واتفاقيات
منظمات دولية أخرى وإحتاد
اجلامعات الدولية املهتمة بالدراسات
International
البحرية
Association of Maritime
.)Universities (IAMU

أهمية وجود المملكة
على ساحل البحر األحمر
متتلك اململكة سواحل متتد

للديوان العام للخدمة املدنية ،
والغرفة الصناعية والتجارية بإعداد
مشروع إنشاء قسم الدراسات
البحرية بكلية علوم البحار الذي
املساحني البحريّني
يهدف إىل إعداد ّ
وقادة السفن أعايل البحار احلكومية
والتجارية ومهندسيها والكفاءات
املتميزة يف إدارة وتشغيل
املوانئ وأعمال النقل البحري
حسب املقاييس الدولية العاملية
واشرتاطات املنظمات الدولية .
أربع مسارات تستوعب
كافة تخصصات الدراسات
البحرية

ألكرث من  1500ميل بحري على
البحر األحمر واخلليج العربي
لوجدناها من الدول التي ميثل لها
النقل البحري أهمية كبرية جدًا
حيث أن ( )%90من الصادرات
والواردات للمملكة تنقل عن طريق
البحر خاصة السلع احليوية مثل
البرتول واملنتجات التي يرتكز
عليها اقتصاد اململكة وأمنها  ،لذا
اهتمت اململكة بتنمية صناعاتها
يف جمال النقل البحري واألنشطة
البحرية األخرى ذات العالقة خاصة
أن اململكة حتتل املرتبة السابعة
عشر بني مائة وثالثة وستون
دولة من أعضاء املنظمة البحرية

International
الدولية
Maritime
Organization
 )(IMOمن حيث حجم األسطول

التجاري السعودي الذي يتزايد من
سنة ألخرى كما تنامت حموالت
السفن التجارية السعودية من ()1,2
مليون طن عام 1944م إىل ()12
مليون طن عام 2004م خاصة مع
النهضة االقتصادية الكبرية يف هذا
البلد املعطاء من خالل إنشاء املدن
االقتصادية مثل مدينة امللك عبداهلل
االقتصادية .
أسطول تجاري يستوعب
خريجين الكلية
يتألف األسطول التجاري
السعودي حاليًا من مئات السفن
التجارية الضخمة التي تعمل يف
أعايل البحار إىل جانب املئات
أيضًا من الوحدات البحرية األخرى
التي تعمل يف املياه اإلقليمية وبني
موانئ اململكة  ،باإلضافة ألكرث من
عشرات األلوف من وسائط الصيد
االستثمارية والتقليدية وقوارب
ويخوت النزهة  ،إال أن نسبة
السعوديون الذين يعملون على تلك
السفن والوحدات (حسب اجلدول
املرفق أدناه) ال تتجاوز ( )%8يف
جمال املالحة البحرية و() %12
يف جمال الهندسة البحرية ولقد
أوضحت الدراسة التي أجرتها وزارة
النقل أن فرص العمل بقطاع النقل
البحري تقدر بحوايل ()35,000
خمسة وثالثني ألف وظيفة تشغل

القوى البشرية السعودية منها ما
نسبته حوايل ( )%19وهي نسبة
تعترب منخفضة جدًا وذلك لعدم
توفر خمرجات تعليم يف نشاط
النقل البحري بصفة عامة واملالحة
البحرية والهندسة البحرية بصفة
خاصة نتيجة لعدم توفر مؤسسات
تعليمية ومهنية حملية وانعدام
ذلك أيضًا يف دول جملس التعاون
اخلليجي التي يحتاج سوقها احمللي
للكوادر البشرية الوطنية املؤهلة
علميًا ومهنيًا بجميع فئاتها يف جمال
النقل البحري والتي رمبا تتجاوز
املائة ألف فرد على مستوى دول
اخلليج  ،باإلضافة للطلب العاملي
للكوادر البحرية املؤهلة الذي تزايد

بازدياد التجارة الدولية مما تسبب
يف عجز كان يبلغ ( ) %4عام 2000م
للمالحني واملهندسني البحريني ومن
املتوقع أن يصل العجز إىل ( %12
) عام 2010م حسب إحصائيات
املنظمة البحرية الدولية .
حاجة بحار المملكة
للكواد المتخصصة
يعد تخصص املساحة البحرية
الداعم للنقل البحري مهنة وحرفة
عصرية لها أهميتها يف اجملاالت
املدنية والعسكرية ويعترب من
التخصصات النادرة على املستوى
احمللي واإلقليمي والدويل  ،لقد

أشار أحد التقارير الصادرة من
منظمة الهيدروجرافيا الدولية

International Hydrographic
 )Organization (IHOيف

عام 2004م أن أعداد املتخصصني
يف جمال املساحة البحرية قليلة
وشحيحة حيث أن متوسط أعمارهم
تزيد عن (  )55سنة مما يؤكد الشح
الشديد يف أعداد اخلريجني املؤهلني
يف هذا التخصص خاصة اململكة
العربية السعودية والتي يعترب
املسح البحري فيها له أهمية قصوى
كون اململكة تقع على سواحل بحرية
طويلة من الغرب والشرق كما أن
هناك مواقع اسرتاتيجية اقتصادية
أو عسكرية مهمة مل ُتمسح إطالقًا أو
أن مسحها كان قدميا جدًا وحمدودا
وال يتوافق مع املسح البحري
احلديث  ،لذا حتتاج إىل مسحها أو
إعادة مسحها مسحًا بحريًا شامال .
ويتضح العجز الشديد يف
الكوادر البحرية والندرة الواضحة
يف التخصصات البحرية اجلامعية
املؤهلة وغري اجلامعية للعمل يف
جمال املسح البحري أو النقل
البحري بكافة قطاعاته سوا ًء على
املستوى الدويل أو اإلقليمي أو
احمللي .
مواكبة خطط التنمية
ومواكب ًة خلطط التنمية يف
اململكة العربية السعودية واستجاب ًة
للنداء الوطني فقد استشعرت جامعة
امللك عبدالعزيز أهمية التجاوب مع
الطلب املتزايد من اجلهات والهيئات
التي لها عالقة وثيقة بعلوم البحار
للتعاون معها يف إعداد وتأهيل
الكفاءات العلمية الوطنية الضرورية
الستمرار عجلة التنمية ومواكبة
التطور يف الصناعات املرتبطة
بعلوم البحار خاصة النقل البحري
واملساحة البحرية  .لذا قامت كلية
علوم البحار ويف تعاون وثيق مع
املؤسسات التي لها عالقة باملسح
البحري وبصناعة النقل البحري ،
مثل وزارة الدفاع والطريان ممثل ًة
بإدارة املساحة العسكرية ووزارة
النقل ممثل ًة يف إدارة النقل البحري
واملؤسسة العامة للموانئ باإلضافة

صدرت موافقة جملس اجلامعة
األعلى يف اجتماعه الثالث واألربعني
املنعقد بتاريخ 1411 /12/28هـ
املوافق 1991/7/10م يف قراره رقم
( )8املشار إليه بخطاب األمني العام
جمللس اجلامعة رقم 200/5724
بتاريخ 1412/1/13هـ على إنشاء
قسم الدراسات البحرية مبساراته
األربعة املالحة البحرية  ،املساحة
البحرية  ،الهندسة البحرية و املوانئ
والنقل البحري .
خطط استراتيجية
ولقد قامت الكلية بإعداد اخلطط
الدراسية املطورة مبا يتوافق
مع لوائح اجلامعة ومع متطلبات
املنظمات الدولية والتي تغطي
اجلوانب األكادميية والتطبيقية
التي نصت عليها هذه املنظمات
يف معاهداتها الدولية مثل املنظمة
البحرية الدولية International

Organization

Maritime

 )(IMOومنظمة الهيدروجرافيا
International
الدولية
H y d r o g r a p h i c

 )Organization (IHOومنظمة
العمل الدولية International
Organization
Labour
ومنظمة الصحة العاملية World
Health
Organization
 )(WHOحتى مينح خريجيها
شهادة البكالوريوس باإلضافة
للشهادات الدولية يف املالحة البحرية
والهندسة البحرية والدورات
احلتمية واملسح البحري والتي مت ّكن
اخلرجني من العمل يف هذه اجملاالت
على املستوى احمللي والدويل  ،ومت
اعتماد جملس اجلامعة لهذه اخلطط
املطورة يف اجتماعه الثاين للعام
اجلامعي 1424/1423هـ املنعقد
بتاريخ 1423/7/24هـ املوافق
2002/10/1م يف قراره رقم
(. )7ثم بعد ذلك مت حتويل القسم
إىل كلية الدراسات البحرية بعد
موافقة خادم احلرمني الشريفني
حفظه اهلل بالتوجيه الربقي رقم
/446م ب وتاريخ 1432/1/21هـ
على قرار جملس التعليم العايل
رقم  1431/62/18بناء على
توصية جملس اجلامعة بقراره
رقم ( )2يف إجتماعه الثاين
للعام اجلامعي 1430/1429هـ
املنعقد يف  1430/1/29املوافق
2009/1/26م .

إسالمية

الجامعة
أخبار
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من هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ..فضل الصوم
بي
عن أبي سعيد اخلدري رضي ال ّله عنه قال :سمعتُ ال ّن ّ
ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم يقولَ “ :منْ َصا َم يَوْ مًا فِ ي َس ِبيلِ ال ّله
َب َّع َد ال ّله وَ ْج َه ُه عَنْ ال َّن ِار َسبْعِ َ
ني َخ ِري ًفا” متفق عليه ،وهذا لفظ
البخاري ،ويف لفظ مسلم“ :باعَد».
وهذا يشري هذا احلديث الشريف إىل أهمية اإلكثار من
ّ
الصيام .فقوله ص ّلى ال ّله عليه وس ّلمَ “ :منْ َصا َم يَوْ مًا فِ ي َس ِبيلِ
ال ّله” أي طاعة ل ّله ،وابتغاء وجهه ،ورجاء مثوبته ،فإن ال ّله تعاىل
الصيام بأن يُباعِ د بينه وبني ال ّنار سبعني سنة
يجازيه على هذا ّ
“ َب َّع َد ال ّله وَ ْج َه ُه عَنْ ال َّن ِار َسبْعِ َ
ني َخ ِري ًفا” .قال اإلمام النووي:
“معناه املباعدة عن ال ّنار واملعافاة منها ،واخلريف السنة،
واملراد سبعني سنة”.

وقال سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي [ يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
] (البقرة  )183ويقول جل وعال [ وأن تصوموا خري لكم إن
كنتم تعلمون] (البقرة  .)184وقد اكتشف العلم احلديث سر أن
الصوم خري لإلنسان ،وهو ما يؤكد قوله تعاىل ( :وأن تصوموا
خري لكم) ،وقد توصل العلم إىل أن الصيام ظاهرة طبيعية يجب
للجسم أن ميارسها حتى يتمكن من أداء وظائفه احليوية بكفاءة،
وأنه ضروري لصحة اإلنسان متاما كاألكـل والتنفس واحلركة
والنوم ،فكما يعاين اإلنسان بل ميرض إذا حرم من النوم أو
الطعام لفرتات طويلة ،فإنه كذلك ال بد أن يصاب بضرر يف جسمه
لو امتنع عن الصيام ففي

ملحات إسالمية  :اإلسالم دين املحبة واإلخاء
بي ص ّلى ال ّله
عن أنس بن مالك رضي ال ّله عنه عن ال ّن ّ
عليه وس ّلم قال“ :ال ي ُْؤمِ نُ َأ َح ُد ُك ْم ح َّتى ي ُِح َّب َألخيهِ ما ي ُِح ُّب
ِل َنفسه” رواه البخاري ومسلم.
بلوغ حقيقته ونهايته ،فإنَّ
نفي
املرا َد بنفي اإلميان ُّ
ِ
اإلميانَ كثريًا ما يُنفى النتفاءِ بعض أركانِهِ وواجباته ،كقوله
ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم“ :ال يزين ال َّزاين ِح َ
ني يَزين وهو مؤمن،
ُ
الس ُ
ُ
يشرب اخلم َر
يسرق وهو مؤمنٌ  ،وال
ارق حني
وال
ُ
يسرق ّ
مؤمنٌ
والسالم“ :ال
الة
الص
عليه
وقوله
”،
وهو
يشربها
حني
ّ
ّ
ي ُْؤمِ نُ َمنْ ال يَأْ َمنُ َجا ُر ُه بوا ِئ َقه” .واملقصود من هذا احلديث
يحب لنفسه ،ويكره له ما
أنْ ي ُِح َّب املر ُء ألخيه املؤمن ما
ُّ
يكرهه لنفسه ،فإذا َ
ص إميا ُن ُه بذلك.
زال ذلك عنه ،فقد َن َق َ
َ
ُحب لنفسه ،ويكره
ي
ما
ني
للمؤمن
ب
فينبغي للمؤمن أنْ ي ُِح َّ
ُّ
نقصا يف دينه
لهم ما يكره لِنفسه ،فإنْ رأى يف أخيه املسلم ً
اجته َد يف إصالحه .وحب اهلل ورسوله واملسلمني من أعظم
واجبات املسلم؛ فإن اهلل تعاىل أوجب علينا ذلك وتوعد من
َاؤ ُك ْم وَ َأ ْب َن ُ
خالف فيه بقولهُ ( :ق ْل ِإن كَانَ آب ُ
آؤ ُك ْم وَ ِإ ْخوَ ا ُن ُك ْم

ري ُت ُك ْم وَ َأمْوَ ا ٌل ا ْق َت َر ْف ُت ُموهَ ا وَ تِ َجا َر ٌة َت ْخ َشوْ نَ
وَ َأ ْزوَ اجُ ُك ْم وَ ع َِش َ
َ
َك َسادَهَ ا وَ َم َساكِ نُ َت ْر َضوْ َنهَا أ َح َّب ِإ َل ْي ُكم ِّمنَ ال ّلهِ وَ َر ُسولِهِ
َّصو ْا َح َّتى يَأْتِ َي ال ّل ُه ِب َأ ْم ِرهِ وَ ال ّل ُه َال
وَ ِجهَا ٍد فِي َس ِبيلِهِ َف َت َرب ُ
اسقِ ني)
َيهْدِ ي الْ َقوْ َم الْ َف ِ
حب
ودلت السنة النبوية على أنه ال إميان ملن مل يقدم َّ
اهلل ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ِّ
كل حمبوب ،فعن
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
َأ َن ِس ْب ِن َمالِكٍ رضي اهلل عنه َق َ
ول ال َّلهِ صلى اهلل
َ
َ
َ
َ
ُ
ونَ
نْ
ل
ي
ل
إ
ب
ح
أ
ك
أ
ى
عليه وسلمَ « :لا ي ُْؤمِ نُ َأ َح ُد ُك ْم َح َّت
َ َّ ِ ْهِ مِ وَ دِ هِ
اس َأ ْجمَعِ نيَ»
وَ وَ الِدِ هِ وَ ال َّن ِ
وقال عب ُد ال َّلهِ ْبنُ هِ َش ٍام رضي اهلل عنه ُ :ك َّنا مَعَ ال َّن ِب ِّي
ابَ ،ف َق َ
ال
صلى اهلل عليه وسلم وَ هُ وَ ِ
آخ ٌذ ِبيَدِ ُع َم َر ْب ِن الْ َخ َّط ِ
َل ُه ُع َم ُر :يَا َر ُس َ
ول ال َّلهِ َل َأ ْنتَ َأ َح ُّب ِإ َل َّي مِ نْ ُك ِّل َش ْيءٍ ِإ َّلا مِ نْ
َ
َ
َ
َّ
َن ْف ِسي-وما كانوا يكذبون رضي اهلل عنهم -فقال الن ِب ُّي صلى
اهلل عليه وسلمَ « :لا وَ ا َّلذِ ي َن ْف ِسي ِبيَدِ هِ َ ،ح َّتى َأ ُكونَ َأ َح َّب ِإ َل ْي َك
مِ نْ َن ْف ِس َك»َ .ف َق َ
ال َل ُه ُع َم ُرَ :ف ِإ َّن ُه الْآنَ وَ ال َّلهِ َل َأ ْنتَ َأ َح ُّب ِإ َل َّي مِ نْ
َن ْف ِسيَ .ف َق َ
ال ال َّن ِب ُّي صلى اهلل عليه وسلم« :الْآنَ يَا ُع َم ُر».

أنس بن مالك الخادم والكاتب
يف
رحاب
حياة
الصحابة

هو أنس بن مالك بن النضر األنصاري اخلزرجي النجاري من بني عدي بن النجار،
خادم رسول اهلل ،كان يتس َّمى به ويفتخر بذلك ،وقد وُ لد قبل الهجرة بعشر سنوات،
وكنيته أبو حمزة.
وأم أنس هي أم سليم بنت ملحان رضي اهلل عنها ،كانت حتت مالك بن النضر أبي
أنس بن مالك يف اجلاهلية ،فولدت له أنس بن مالك ،فلما جاء اهلل باإلسالم أسلمت مع
قومها وعرضت اإلسالم على زوجها ،فغضب عليها وخرج إىل الشام فهلك هناك ،ثم خلف
عليها بعده أبو طلحة األنصاري رضي اهلل عنه
وقد ترتبى أنس بن مالك رضي اهلل عنه على يد الرسول العظيم تربية خاصة ،فمنذ
بلغ العاشرة من عمره أتت به أمه إىل الرسول  ،ليخدمه ويرتبى على يديه ،فقالت له:
«هذا أنس غال ٌم يخدمك» ،ف َق ِبله.
وروى الرتمذي بسنده عن أنس رضي اهلل عنه قال« :خدمت النبي عشر سنني فما
قال يل ٍّ
أف َق ُّط ،وما قال لشيء صنعته ِل َم صنعته ،وال لشيء تركته ِل َم تركته ،وكان
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أحسن الناس ُخلُ ًقا ،وال مسست خ ًّزا ُّ
قط وال حري ًرا
وال شي ًئا كان ألني من ِّ
كف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وال شممت مس ًكا ُّ
قط وال
عط ًرا كان أطيب من عرق رسول اهلل «.
عندما أتت به أمه إىل النبي ليخدمه ،أخربته أنه كاتب ،وهذه امليزة العظيمة
مل تكن متوفرة إال يف النفر القليل من أصحاب رسول اهلل ؛ مما يدل على فطنة أنس
وذكائه منذ الصغر ،فقد كان حينها مل يتجاوز العاشرة من عمره ،وقد كان هذا الذكاء
وهذه الفطنة من األهمية مبكان؛ إذ حفظ و َفقِ ه وتع ّلم من رسول اهلل  ،حتى قيل إنه يف
املرتبة الثالثة بعد ابن عمر وأبي هريرة -رضي اهلل عنهما -يف كرثة األحاديث التي
رواها وحفظها من رسول اهلل  ،ومسنده ألفان ومائتان وستة وثمانون حدي ًثا ،اتفق
له البخاري ومسلم على مائة وثمانني حدي ًثا ،وانفرد البخاري بثمانني حدي ًثا ،ومسلم
بتسعني حدي ًثا.

حديث رواه النسائي عن أبي أمامة « قلت :يا رسول مرين
بعمل ينفعني اهلل به ،قال :عليك بالصوم فإنه ال مثل له» وقال
صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الطرباين « صوموا تصحوا «
والسبب يف أهمية الصيام للجسم هو أنه يساعده على القيام
بعملية الهدم التي يتخلص فيها من اخلاليا القدمية وكذلك
اخلاليا الزائدة عن حاجته ،ونظام الصيام املتبع يف اإلسالم
 والذي يشتمل على األقل على أربع عشرة ساعة من اجلوعوالعطش ثم بضع ساعات إفطار  -هو النظام املثايل لتنشيط
عمليتي الهدم والبناء ،وهذا عكس ما كان يتصوره الناس من
أن الصيام يؤدي إىل الهزال والضعف ،بشـرط أن يكون الصيام
مبعدل معقول كما هو يف اإلسالم.

القصص النبوي
قصة غالم آمن ،فصرب وثبت ،فآمنت معه قريته ،وقد كان نبيها،
ويعيش يف قرية ملكها كافر يدّعي األلوهية .وكان للملك ساحر يستعني
به .وعندما تقدّم العمر بالساحر ،طلب من امللك أن يبعث له غالما يع ّلمه
السحر ليح ّل حمله بعد موته .فاختري هذا الغالم وأُرسل للساحر .فكان
الغالم يذهب للساحر ليتعلم منه ،ويف طريقه كان مي ّر على راهب .فجلس
معه مرة وأعجبه كالمه .فصار يجلس مع الراهب يف كل مرة يتوجه فيها
إىل الساحر .وكان الساحر يضربه إن مل يحضر .فشكى ذلك للراهب.فقال
له الراهب :إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي ،وإذا خشيت أهلك فقل
حبسني الساحر.وكان يف طريقه يف أحد األيام ،فإذا بحيوان عظيم يس ّد
طريق الناس .فقال الغالم يف نفسه ،اليوم أعلم أيهم أفضل ،الساحر أم
الراهب .ثم أخذ حجرا وقال :اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى ميضي الناس .ثم رمى احليوان فقلته،
ومضى الناس يف طريقهم .فتوجه الغالم للراهب وأخربه مبا حدث.فقال
له الراهب :يا بنى ،أنت اليوم أفضل مني ،وإنك ستبتلى ،فإذا ابتليت فال
علي.
تد ّل ّ
وكان الغالم بتوفيق من اهلل يربئ األكمه واألبرص ويعالج الناس من
جميع األمراض .فسمع به أحد جلساء امللك ،وكان قد َف َق َد بصره .فجمع
هدايا كرثة وتوجه بها للغالم ،وقال له :أعطيك جميع هذه الهداية إن
شفيتني .فأجاب الغالم :أنا ال أشفي أحدا ،إمنا يشفي اهلل تعاىل ،فإن آمنت
باهلل دعوت اهلل فشفاك .فآمن جليس امللك ،فشفاه اهلل تعاىل ،فذهب جليس
اجمللس ،وقعد بجوار امللك كما كان يقعد قبل أن يفقد بصره.فقال له امللك:
من ر ّد عليك بصرك؟ فأجاب اجلليس بثقة املؤمن :ربّي .فغضب امللك وقال:
رب غريي؟ فأجاب املؤمن دون تردد :ربّي وربّك اهلل .فثار امللك ،وأمر
ولك ّ
بتعذيبه.
فلم يزالوا يع ّذبونه حتى د ّل على الغالم .ثم أمر امللك بإحضار الغالم،
ثم قال له خماطبا :يا بني ،لقد بلغت من السحر مبلغا عظيما ،حتى أصبحت
تربئ األكمه واألبرص وتفعل وتفعل .فقال الغالم:إين ال أشفي أحدا ،إمنا
يشفي اهلل تعاىل .فأمر امللك بتعذيبه .فع ّذبوه حتى د ّل على الراهب
فأُحضر الراهب وقيل له :ارجع عن دينك .فأبى الراهب ذلك .وجيء
مبنشار ،ووضع على مفرق رأسه ،ثم ُن ِش َر فوقع نصفني .ثم أحضر جليس
امللك ،وقيل له :ارجع عن دينك .فأبىَ .ف ُفعِ َل به كما ُفعِ َل بالراهب .ثم جيئ
بالغالم وقيل له :ارجع عن دينك .فأبى الغالم .فأمر امللك بأخذ الغالم لقمة
جبل ،وتخيريه هناك ،فإما أن يرتك دينه أو أن يطرحوه من قمة اجلبل.
فأخذ اجلنود الغالم ،وصعدوا به اجلبل ،فدعى الفتى ربه :اللهم
اكفنيهم مبا شئت .فاهت ّز اجلبل وسقط اجلنود .ورجع الغالم ميشي إىل
امللك.
فقال امللك :أين من كان معك؟ فأجاب :كفانيهم اهلل تعاىل .فأمر امللك
جنوده بحمل الغالم يف سفينة ،والذهاب به لوسط البحر ،ثم تخيريه هناك
بالرجوع عن دينه أو إلقاءه .فذهبوا به ،فدعى الغالم اهلل :اللهم اكفنيهم
مبا شئت .فانقلبت بهم السفينة وغرق من كان عليها إال الغالم .ثم رجع إىل
امللك .فسأله امللك باستغراب:أين من كان معك؟ فأجاب الغالم املتوكل على
اهلل :كفانيهم اهلل تعاىل .ثم قال للملك :إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما
آمرك به .فقال امللك :ما هو؟ فقال الفتى املؤمن :أن جتمع الناس يف مكان
واحد ،وتصلبي على جذع ،ثم تأخذ سهما من كنانتي ،وتضع السهم يف
رب الغالم» ثم ارمني ،فإن فعلت ذلك قتلتني.
القوس ،وتقول «بسم اهلل ّ
استبشر امللك بهذا األمر .فأمر على الفور بجمع الناس ،وصلب الفتى
أمامهم .ثم أخذ سهما من كنانته ،ووضع السهم يف القوس ،وقال :باسم اهلل
رب الغالم ،ثم رماه فأصابه فقتله.
ّ
برب الغالم .فهرع أصحاب امللك إليه وقالوا:
فصرخ الناس :آمنا ّ
أرأيت ما كنت تخشاه! لقد وقع ،لقد آمن الناس .فأمر امللك بحفر ّ
شق يف
األرض ،وإشعال النار فيها .ثم أمر جنوده ،بتخيري الناس ،فإما الرجوع
عن اإلميان ،أو إلقائهم يف النار .ففعل اجلنود ذلك ،حتى جاء دور امرأة
ومعها صبي لها ،فخافت أن ُترمى يف النار .فألهم اهلل الصبي أن يقول لها:
يا أمّاه اصربي فإنك على احلق

الجامعة
أخبار

مراكز بحثية
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مركز املبدعون للدراسات واألبحاث ...
حلول إبداعية وريادة يف البحث العلمي

نبذة عن المركز:
مركز املبدعون للدراسات واألبحاث  ،هي شراكة
إسرتاتيجية بني القطاع اخلاص متمثلة بصفوة من
رجال األعمال وجامعة امللك عبدالعزيز متمثلة بالوقف
العلمي للجامعة .
حيث يقوم املركز بإجراء الدراسات الهندسية
اإلسرتاتيجية وتقدمي حلول إبداعية مميزة ومبتكرة
للعديد من اجملاالت التي تخدم املدينتني املقدستني
وجميع مدن اململكة العربية السعودية وخاصة يف
جماالت اإلسكان وحركة احلجاج واملعتمرين ومشاكل
النقل واملرور والنواحي الصحية والطبية والبيئية
وغريها من اجملاالت األخرى والتي تعود بالنفع على كل
من يقطن أو يفد للملكة العربية السعودية .

أهداف المركز:
يهدف املركز إىل إجراء دراسات احملافظة على
البيئة مثل أمناط النفايات الصلبة وطرق تدويرها
واملرادم الصحية ومكافحة التلوث واألوبئة الناجتة عن
اخمللفات املتنوعة .
•تطوير قواعد بيانات علمية معتمدة إرصادية
وبيئية وجيولوجية وجيوفيزيائية وجيوتقنية .
•تقدمي االستشارات يف جميع جماالت أنشطة
املركز .
•القيام بدراسات اجلدوى وحتديد فرص
االستثمار للقطاع اخلاص للمشاركة يف املشاريع
اإلسرتاتيجية .
•مساعدة القطاع العام واخلاص املعنية باملشاريع
اإلسرتاتيجية من خالل خريات وإمكانات املراكز العلمية

والفنية اإلبداعية .
•تطوير وتقدمي برامج التوعية والتدريب
والتأهيل التي تخدم أغراض املركز .
•إجراء الدراسات الهندسية اإلسرتاتيجية
وخاصة تلك التي تخدم املناطق املزدحمة .
•إعداد دراسات اإلسكان وتقدمي حلول إبداعية
مميزة .
•إعداد دراسة تيسري حركة احلجاج واملعتمرين .
•إعداد دراسات إسرتاتيجية ملعاجلة مشاكل النقل
واملرور .
•تقدمي حلول ملعاجلة مواقف السيارات .
•إجراءات الدراسات الصحية والطبية ذات
العالقة باحلشود والكثافة السكانية العالية .
•تقدمي حلول ملشاكل احلرائق يف املنشآت

املزدحمة بالسكان بطرق إبداعية .
•تقدمي احللول اإلبتكارية لتسهيل احلج والعمرة
وما يربط بهما من خدمات.
رؤية المركز
الريادة يف البحث العلمي والتطوير التقني خلدمة
اململكة العربية السعودية .
رسالة المركز
تفعيل مناخ بحثي متميز وتطبيق التقنيات احلديثة
واملواد املتقدمة واقرتاح حلول إبداعية ملشاكل السكن
والنقل واخلدمات يف املناطق احلارة ذات الكثافة
السكانية العالية يف اململكة العربية السعودية .

الجامعة
أخبار

الرياضية
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وزارة التعليم العالي تدعم دوري االتحاد الرياضي للجامعات السعودية بـ  400ألف ريال
أوضح رئيس االحتاد الرياضي للجامعات
السعودية الربوفيسور وليد بن عبدالرزاق الدايل
أن وزير التعليم العايل رئيس جملس إدارة االحتاد
الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد العنقري

وافق على العرض املقدم من شركة بن زقر يونيلفري
لرعاية نهائيات دوري كرة القدم للجامعات السعودية،
بقيمة  400ألف ريال .وأشار الدايل إىل أن االحتاد
أقر توزيع مبلغ الرعاية على الفرق املتأهلة لدور

الثمانية بحيث ينال صاحب املركز األول  100ألف
ريال  ،واملركز الثاين  80ألف ريال ،واملركز الثالث
 60ألف ريال ،واملركز الرابع  40ألف ريال ،وحتصل
اجلامعات من املراكز من اخلامس إىل الثامن على

مبلغ  30ألف ريال.
يذكر أن اجلامعات التي تأهلت إىل دور الثمانية هي
جامعات امللك سعود وامللك عبدالعزيز والطائف وطيبة
والقصيم وسلمان بن عبدالعزيز وحائل وشقراء.

يوم رياضي
مفتوح لطالب
االقتصاد واإلدارة

خسارة منتخب جامعة املؤسس
لكرة القدم أمام نظريه جامعة الطائف

تعرض منتخب جامعة امللك عبد العزيز لكرة القدم
إىل خسارة كبرية بعد هزميته أمام نظريه جامعة الطائف
بأربعة أهداف لالشيء يف املباراة التي جمعت بينهما على
ملعب مدينة امللك فهد الرياضية بالطائف يوم اجلمعة 4
جمادى اآلخرة 1435هـ ،ليتأهل منتخب جامعة الطائف إىل

املباراة النهائية التي ستقام يوم  25من الشهر اجلاري ،حيث
سيالقي منتخب جامعة القصيم مبدينة امللك فهد الرياضية
بالطائف .وبهذه النتيجة تصدر منتخب جامعة الطائف
اجملموعة األوىل بـ  ١٦نقطة ليعتلي صدارة اجملموعة
ويتأهل للمرحلة الثانية لبطولة كرة القدم لالحتاد السعودي

للجامعات والتي تضم جامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك
فيصل وجامعة اجلوف واجلامعة اإلسالمية وجامعة فهد بن
سلطان وكليات الهيئة امللكية بينبع .
يذكر أن منتخب جامعة املؤسس تأهل لدور األربعة إثر
تغلبه على جامعة األمري سلمان بهدفني لهدف.

قامت اللجنة االجتماعية
بكلية االقتصاد واإلدارة برحلة
إىل إحدى اسرتاحات مدينة
جدة وذلك ضمن أنشطة اللجنة
االجتماعية بكلية االقتصاد
اجلامعي
للعام
واإلدارة
١٤٣٤/١٤٣٥هـ حتت مسمى
( اليوم املفتوح ) والذي يهدف
إىل تعارف الطالب مع بعضهم
البعض باإلضافة ايل تعارف
الطالب مبسؤويل الكلية والسادة
االداريني اللذين شاركوا يف
هذا النشاط وأيضا من االهداف
الرتويح عن النفس بالقيام
بعدة نشاطات منها :السباحة،
وكرة القدم ،وكرة الطائرة،
واأللعاب اإللكرتونية ،واإلنشاد،
واملنافسات العامة يف كثري من
املوضوعات العامة ،والفكاهة.
كما تضمن الربنامج حفل
تكرمي اعضاء اللجنة ومن كانت
له املساهمات الفعالة يف إجناح
جميع برامج اللجنة لهذا العام.

طالب السنة التحضريية يحتلون املراكز األوىل
يف بطولة تنس الطاولة بالجامعة

سيطر طالب السنة التحضريية على املراكز
املتقدمة يف بطولة تنس الطاولة لطالب الكليات،
التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بوكالة
األنشطة الرياضية يوم االثنني 1435 / 5 / 2هـ
واستمرت على مدى يومني وذلك باالستاد
الرياضي .وشارك يف البطولة  34طالبًا من جميع

كليات اجلامعة باإلضافة للطالب املستجدين
«السنة التحضريية» ،وأقيمت البطولة بنظام
خروج املغلوب ،وتأهل للدور ربع النهائي أربعة
من الطالب حيث حصل على املركز األول الطالب
عبدالرحمن بن سعيد الغامدي من طالب السنة
التحضريية ،وحقق املركز الثاين الطالب حامت

جمال من كلية الطب ،ويف املركز الثالث حل الطالب
سعيد حممد بازي من طالب السنة التحضريية،
ويف املركز الرابع الطالب عماد حممد الفتيني من
طالب السنة التحضريية.
يذكر أن البطوالت الرياضية الفردية اخملتلفة
التي تنظم داخل اجلامعة تشهد إقبلًا ملفتًا من

الطالب املستجدين «السنة التحضريية» األمر الذي
ينعكس إيجابًا على الرياضة اجلامعية ويسهل من
عملية اكتشاف املواهب الرياضية التي تدخل ضمن
برامج اجلامعة التطويرية من خالل توفري املدربني
واخملتصني والذين ينمون تلك املهارات واملواهب
التي تؤهلهم للمشاركات اخلارجية.

أخبار

الجامعة

بيعة ووالء
نبايعكم ولياً لولي العهد

Akhbar Al-Jameah
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فريق طبي بالجامعة ينجح يف استئصال ورم وزنه  18.5كيلوجرام
متكن فريق طبي باملستشفى اجلامعي من استئصال
ورم ضخم يزن  18.5كيلوجرام كان ميأل جتويف البطن
واحلوض من مبيض مواطنة يف العقد الثالث من العمر من
سكان مدينة جدة.
وقد أوضح قائد الفريق الطبي الربوفيسور /خالد
حسني ويل سيت رئيس كرسي أ.د.عبد اهلل حسني باسالمة
لألورام النسائية أن العملية استغرقت ساعتني جنح خاللها
الفريق الطبي من استئصال الورم ،وتكون الفريق من :
د .نسرين أنفنان  ،د .عاصم صبغة اهلل  ،د .رانيا قستي ،
د.عبداملنعم سيد  ،د .أحمد إبراهيم و د .إخالص العبسي و
د .ميادة البشري وأخصائي التخدير د.حممد صابر ورئيس
قسم التخدير د .مازن فادن.
وأضاف الربوفيسور خالد سيت أن الفريق الطبي
متكن من استئصال الورم الذي كانت تعاين منه املريضة،
حيث كان لديها انتفاخ يف البطن استمر ملدة ثالث سنوات
عانت خاللها من مراجعة العديد من مستشفيات بجدة وقبل
شهر مت تشخيص املشكلة يف مستشفى الدكتور عرفان.
ونظرا لعدم قدرتها على حتمل تكاليف إجراء العملية يف
املستشفيات اخلاصة فقد مت حتويلها ملستشفى النساء
واألطفال باملساعدية الذي قام بتحويلها إىل عيادة األورام

النسائية باملستشفى اجلامعي حيث مت عمل الفحوصات
الالزمة وأجريت لها العملية بعد يومني من مراجعتها العيادة

وفد هيئة االعتماد األكاديمي الدولي
( )ACENيزور كلية التمريض

زار وفد من هيئة االعتماد األكادميي لتعليم التمريض من
الواليات املتحدة اإلمريكية ( )ACENكلية التمريض باجلامعة
خالل الفرتة من يوم السبت 1435 /5/28هـ 1435 /6/ 3 -هـ
املوافق /29مارس / 3 -إبريل 2014/م للحصول على االعتماد
األكادميي الدويل لربنامج بكالوريوس التمريض وبرنامج
التجسري .
وقد قام أعضاء الوفد الزائر برئاسة د .كيمربيل كريب
بدراسة وفحص وثائق الكلية ومراجعة خمرجات برنامج
بكالوريوس التمريض.

وأثناء الزيارة قام الوفد بجولة تعريفية ملرافق الكلية
وجتهيزاتها وإمكانياتها التدريسية والتعرف على اخلدمات
املساندة يف اجلامعة واالطالع على بعض األنشطة الطالبية
وعقد اجتماعات مع القيادات األكادميية باجلامعة وشطر
الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات بكلية التمريض.
ويعترب ترشيح اجلامعة ممثلة يف كلية التمريض للحصول
على االعتماد األكادميي الدويل من هيئة ( )ACENاألول على
مستوى الشرق األوسط واخلليج العربي بالنسبة لربنامج
بكالوريوس التمريض.

الجامعة تحتفل باليوم العاملي للتوحد
برعاية عميدة شطر الطالبات د.هناء بنت عبداهلل النعيم
نظمت عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات ممثل ًة يف مركز
ذوي االحتياجات اخلاصة يوم الثالثاء  1جمادى اآلخرة
1435هـ فعاليات االحتفال باليوم العاملي للتوحد 2014م
مبسرح شطر الطالبات .وشهدت الفعاليات تقدمي عدد من
األوراق العلمية وورش العمل التي تستهدف أمهات وأطفال
التوحد والعاملني باملراكز احلكومية و اخلريية للوقوف

 30طالب دراسات عليا
يناقشون تحسني برنامج
ماجستري إدارة األعمال

على الصعوبات التي تواجه أسر أطفال التوحد يف مراحل
التشخيص والتأهيل والتدريب .وصاحب اللقاء العلمي
معرض من إعداد طالبات كلية الرتبية «قسم الرتبية اخلاصة»
ومراكز التوحد التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية ،والذي
ضم عددا من األركان عرضت فيها مناذج من املعينات التعليمية
املساعدة والربجميات التي تساعد الطفل التوحدي على
التواصل.

يف اجتماع حضره أكرث من  30طالبًا من
طالب الدراسات العليا ( ماجستري إدارة األعمال
) ترأسه املشرف على الربنامج سعادة د .عبداهلل
باسهل يوم الثالثاء  1جمادى الثاين  1435هـ
 ،والذي بدأه بشكر احلاضرين على جتاوبهم
والتأكيد على أنهم القلب النابض لهذا الربنامج
ومن أجلهم تعمل الكلية بقدر اإلمكان على توفري

و مت استئصال الورم كاملًا بنجاح و املريضة بحمد اهلل يف
حالة جيدة وحتسن مستمر.

الجامعة تشارك يف
فعاليات الطائف عاصمة
املصائف العربية 2014م
تشارك اجلامعة بعدد من الفعاليات السياحية
واالقتصادية والثقافية ضمن فعاليات الطائف عاصمة
املصائف العربية 2014م التي أقرتها اللجنة التنفيذية
برئاسة معايل حمافظ الطائف فهد بن عبد العزيز بن
معمر .وتقدم اجلامعة عدد من اخملتصني مبعهد السياحة
خالل االسبوع األول من شهر جمادى اآلخرة ورشة
عمل بعنوان «سياحة اخمليمات» ,وتستضيفها الغرفة
التجارية الصناعية بالطائف ,بحضور عدد من صناع
السياحة باململكة .
يذكر أن ورشة العمل ستناقش مقومات سياحة
اخمليمات «الفرص والتحديات» ,وذلك لدفع عجلة هذا
النوع من االستثمار وطرح املرئيات حول املعوقات
واحللول واملساهمة يف إثراء هذا اجلانب خلدمة أهداف
اخلطة الوطنية الشاملة واملستدامة لالستثمار السياحي
يف اململكة ،كما ستعقد حماضرة بعنوان «القيادة الفاعلة
يف الفعاليات» ,يقدمها عدد من اخملتصني يف هذا اجلانب
من منسوبي معهد السياحة بجامعة .

املتطلبات الالزمة جلو دراسي تفاعلي بني
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،بعدها استمع
سعادة املشرف على الربنامج إىل اإليجابيات
التي ملسها الطالب يف الربنامج وكيف السبيل
إىل تطويرها ثم التطرق إىل السلبيات ووضع
حلول لتالفيها مستقبلًا ،ثم طرح الطالب عددا
من املقرتحات لتحسني أداء الربنامج وتنظيم

آلية القبول فيه ومنها تخفيض عدد املواد
التكميلية الالزمة لاللتحاق بالربنامج ،أيضًا
إقرار بعض املواد كمواد أساسية بدلًا أن تكون
اختيارية مثل مادة إدارة املوارد البشرية وإدارة
األعمال الدولية ،بعدها كرر سعادة املشرف
على الربنامج الشكر للجميع على حضورهم
وتفاعلهم وأن هذا هو املأمول منهم.

