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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

مذكرة تعاون بني الجامعة ومدينة امللك عبداهلل للطاقة
الذرية واملتجددة لدراسة وتطوير حلول الطاقة املستدامة

وقع معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب ونائب رئيس مدينة امللك عبداهلل
للطاقة الذرية املتجددة معايل األستاذ الدكتور وليد
بن حسني أبو الفرج ،مذكرة تعاون بني الطرفني ،وذلك
يوم اخلميس 1435/11/9ه ـ بقاعة جملس اجلامعة
بحضور وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية األستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.
وقد أوضح معايل مدير اجلامعة أن الهدف األساسي
من املذكرة هو تأطري وحتديد جماالت التعاون والتنسيق

بني مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة وجامعة
امللك عبدالعزيز فيما يتعلق باستخدام الطاقة املستدامة
وفق العديد من جماالت التعاون ومنها اقرتاح نطاق
العمل بجدول زمني لتوصيف حل كامل ومستدام
من الطاقة املتجددة مبني على االستخدام األمثل ذي
الكفاءة العالية باإلضافة إىل حتديد التحديات املتوقع
مواجهتها والعمل على جتاوزها والقيام بالدراسات
الفنية املقرتحة.
فيما أشار معايل نائب رئيس مدينة امللك عبداهلل

للطاقة الذرية واملتجددة أن املدينة تقوم باقرتاح
السياسة الوطنية للطاقة الذرية ووضع اخلطة
االسرتاتيجية الالزمة لتنفيذها مبا يف ذلك دعم ورعاية
نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطني التقنية
يف جماالت اختصاصها وحتديد وتنسيق نشاطات
مؤسسات ومراكز البحوث العلمية يف اململكة يف هذا
اجملال من أجل بناء قاعدة علمية تقنية يف جمال توليد
الطاقة واملياه احملالة والعمل على تطوير الكفاءات
العلمية والوطنية يف جماالت اختصاصها.

معالي وزير االتصاالت وتقنية املعلومات يشيد بنجاح
الجامعة يف استخدام األنظمة اإللكرتونية يف القبول
بعث معايل وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
املهندس حممد جميل بن أحمد مال بربقية شكر ملعايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب،
يهنئه فيها بنجاح جتربة اجلامعة يف تفعيل استخدام
قناة التكامل احلكومية ومنظومة «تنسيق القبول بني
اجلامعات» ،وأعرب معايل وزير االتصاالت وتقنية
املعلومات عن سروره بجهود اجلامعة على العمل على
مستوى تكامل املعلومات والبيانات يف أعمال القبول
والتسجيل لهذا العام والتي شملت خدمة وزارة الرتبية

والتعليم لنتائج الثانوية ،وخدمة املركز الوطني للقياس
والتقومي يف التعليم العايل لنتائج االختبارات ،وخدمة
تنسيق القبول وقيد الطالب يف اجلامعات احلكومية.
وبارك معايل وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
للجامعة هذا اإلجناز الرائد واملهم ،مشريًا إىل أنه يؤكد
على حرص اجلامعة على تفعيل اخلدمات اإللكرتونية
احلكومية والرقي بها خلدمة جمهور املستفيدين واجلهات
احلكومية .وأكد معاليه على استمرار دعم الوزارة ممثلة
(يسر) لكل
يف برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية ّ

ما من شأنه أن يساند اجلامعة يف مسريتها للتحول
للتعامالت اإللكرتونية ،ويسهم يف تيسري اخلدمات
املقدمة للمواطن.
يذكر أن اجلامعة حققت الريادة يف الربط والتكامل
اإللكرتوين احلكومي وإتاحة اخلدمات اإللكرتونية
للطالب والطالبات املتقدمني للقبول من خالل برنامج
(ع ّزز) حيث أصبح باإلمكان إكمال كافة إجراءات القبول
يف اجلامعة بطريقة إلكرتونية مائة باملائة دون احلاجة
ملراجعة اجلامعة أو تقدمي األوراق بالطريقة التقليدية.

 20صفحة

افتتاحية
بسم اهلل وعلى بركة اهلل تستهل اجلامعة
مسريتها بعام دراسي جديد ،نتمنى فيه التوفيق
والسداد ألبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات يف
التحصيل العلمي واكتساب املهارات واملعارف
التي متكنهم من النجاح يف حتقيق أمنياتهم،
وبلوغ مراميهم خدمة لوطننا األبي كل يف
جماله وتخصصه .يأتي هذا العام الدراسي
يف وقت تعيش فيه اجلامعة وأبناءها نشوة
الفخر واالعتزاز بفضل التميز واإلجنازات
املتتالية التي حتققها اجلامعة عامًا بعد عام،
وهي إجنازات مل تكن لتتحقق لوال الدعم
والرعاية التي يحظى بها التعليم العايل يف
وطننا الغايل من خادم احلرمني الشريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل
عهد األمني صاحب السمو امللكي األمري سلمان
بن عبد العزيز ،حفظه اهلل ،وسمو ويل ويل
العهد صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد
العزيز ،حفظه اهلل ،وبفضل التالحم الفريد من
نوعه بني قيادتنا الرشيدة والشعب السعودي
الكرمي ،أضحت اململكة مضرب املثل يف التقدم
العلمي واالزدهار املعريف واالستقرار األمني.
إن املكانة العاملية املرموقة التي أصبحت
اجلامعة حتتلها بني مصاف اجلامعات ،ليست
حمض الصدفة ،وإمنا هي نتاج جهود خملصة
من أبناء هذا الوطن قيادة وشعبًا ،ونهيب
بأبنائنا الطالب والطالبات بأن يجتهدوا
ويثابروا ليسهموا يف بناء وتنمية وطنهم،
والعمل جنبًا إىل جنب مع أعضاء هيئة
التدريس ومنسوبي اجلامعة لإلسهام يف
احلفاظ على هذا النجاح والتطور واالزدهار
الذي تشهده اململكة يف كل اجملاالت ،فقد
راهنت اململكة منذ تأسيسها على يد امللك عبد
العزيز ،طيب اهلل ثراه ،وأبنائه الربرة من
بعده على العلم والتعليم ليكون سالحًا فعالًا يف
خدمة الوطن وأبنائه واحلفاظ على مكتسباته
ومنجزاته.
متمنيًا ألبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات
يف كل الربامج الدراسية التوفيق والنجاح يف
مسريتهم التعليمية ،وأرحب بأبنائنا وبناتنا
الطالب والطالبات املستجدين ،وأدعوهم
إىل االنخراط يف احلياة اجلامعية بكل جد
واجتهاد.
وأدعو نفسي وإخواين وزمالئي أعضاء
هيئة التدريس واملنسوبني والفنيني واإلداريني
إىل مزيد من التعاضد والعمل اجلماعي
والتعاون للحفاظ على هذا املستوى الراقي من
النجاح والتميز ،واالستمرار يف حتقيق أهداف
اجلامعة ،وتقدمي أعلى مستوى خدمة ألبنائنا
الطالب وبناتنا الطالبات .وأسأل اهلل سبحانه
وتعاىل أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري.
أ.د .أسامة بن صادق طيب
مدير الجامعة
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مجلس الجامعة يعقد الجلسة األوىل
للعام الجامعي 1436-1435هـ
ترأس معايل مدير اجلامعة أ.د /أسامة بن
صادق طيب  -اجللسة األوىل جمللس اجلامعة للعام
اجلامعي 1436/1435هـ التي عقدها اجمللس يف
الساعة احلادية عشر من صباح يوم األربعاء املوافق
1435/11/15هـ املوافق 2014/9/10م مببنى
اإلدارة العليا للجامعة ،نيابة عن معايل وزير التعليم
العايل نائب رئيس جملس التعليم العايل رئيس
اجمللس.
ويف بداية اجللسة هنأ معاليه احلضور بالعام
الدراسي اجلديد متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح،
كما متنى للعمداء اجلدد التوفيق والنجاح ،وقد
حضر اجللسة كل من:
سعادة أمني عام جملس التعليم العايل
الدكتور /حممد بن عبد العزيز الصالح.
سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
وأمني جملس اجلامعة أ.د /عبد الرحمن بن عبيد
اليوبي.
سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي أ.د /عدنان بن حمزة زاهد
سعادة وكيل اجلامعة أ.د /عبداهلل بن
مصطفى مهرجي.
سعادة وكيل اجلامعة للتطوير أ.د /عبد
الفتاح بن سليمان مشاط.

 سعادة وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريفد /أحمد بن حامد نقادي.
سعادة وكيل اجلامعة للمشاريع أ.د /عبد
اهلل بن عمر بافيل.
 أصحاب السعادة عمداء الكليات والعماداتاملساندة.
وبعد اإلطالع على جدول أعمال اجللسة اتخذ
اجمللس القرارات املناسبة ومنها :
 املوافقة على مشروع ميزانية اجلامعة وفروعهاوالتشكيالت اإلدارية للعام املايل 1437/1436هـ .
املوافقة على آلية وضوابط عمل الهيئة
االستشارية الدولية جلامعة امللك عبدالعزيز.
 املوافقة على خطط وبرامج النشاط الطالبيللعام الدراسي 1436/1435هـ.
 التوصية بإنشاء قسمني علميني مبعهد اللغةالعربية للناطقني بغريها.
التوصية بتعديل بعض مسميات
التخصصات الدقيقة بكلية الهندسة.
 املوافقة على برنامج الدكتوراه باملقرراتالدراسية والرسالة لقسم املالبس والنسيج بكلية
االقتصاد املنزيل.
جتديد تعيني عضوية األستاذ الدكتور/
يوسف بن عبدالعزيز عبداهلل الرتكي يف اجمللس

عمادة البحث العلمي تمدد فرتة استقبال مشروعات
األبحاث وتطلق برنامج الدراسة العلمية املتميزة
أوضح سعادة عميد البحث العلمي األستاذ الدكتور
يوسف بن عبد العزيز الرتكي ،أنه إشارة إىل اإلعالن
السابق عن بدء استقبال مشروعات األبحاث املقدمة للدعم
ضمن الربنامج التاسع والعشرين للعام اجلامعي 1435
1436 /هـ ،والذي كان معلنًا يف موعدٍ أقصاه يوم / 30
1435 / 10هـ املوافق 2014 / 08 / 26م .واستجابة
لرغبة أعضاء هيئة التدريس يف إعطائهم فرصة للتقدم
مبشروعاتهم البحثية لهذا الربنامج ،فقد تقرر متديد
فرتة استقبال العمادة ملشروعات األبحاث املقدمة للدعم
ضمن الربنامج التاسع والعشرين للعام اجلامعي 1435
1436 /هـ ،وذلك يف موعد قصاه يوم األحد / 11 / 26
1435هـ املوافق 2014 / 09 / 21م .مشريًا إىل أنه سيتم
تقدمي مشروعات األبحاث إلكرتونيًا من خالل موقع
العمادة اإللكرتوين(http://prod.kau.edu.

.)sa/dsr/portal
وأضاف عميد البحث العلمي أن العمادة بدأت
يف استقبال طلبات التقدمي لربنامج « الدراسة العلمية
املتميزة» حيث يستمر تلقي املقرتحات البحثية من خالل
البوابة اإللكرتونية للعمادة ،مؤكدًا على ضرورة استيفاء
جميع البينات املطلوبة واالستمارات والنماذج من خالل
املوقع اإللكرتوين .يذكر أن عمادة البحث العلمي تسعى
من خالل برنامج الدراسة العلمية املتميزة إىل مواكبة
النقلة النوعية التي يشهدها البحث العلمي وسعيها عرب
تشجيع البحث العلمي املتميز إىل الدخول يف التنافسية
العاملية واإلسهام يف تعزيز التصنيف العاملي العاملي ،حيث
حتتل تخصصات الكيمياء والرياضيات مراكز متقدمة يف
تلك التصنيفات..

لجنة االحتفاء باليوم الوطني تعقد اجماعها الثاني
برئاسة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن
مصطفى مهرجي عقدت جلنة االحتفاء باليوم الوطني
اجتماعها الثاين  ،بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات
ذات العالقة ومنها عمادة شؤون الطالب واملركز اإلعالمي،
وذلك يوم األحد  5ذو القعدة 1435هـ.
وقد ناقشت اللجنة يف اجتماعها الثاين برنامج
االحتفاء بالذكرى الرابعة والثمانني لليوم الوطني،
والذي يتضمن جمموعة من الفعاليات منها إقامة معرض
تاريخي ،وعرض فيلم وثائقي يربز ملحمة تأسيس اململكة،
ومسرية التنمية واالزدهار التي شهدتها منذ نشأتها على
يد امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه ،وسيتم تقدمي تلك
العروض بعدد من املراكز التجارية ،باإلضافة إىل إقامة
عدد من األمسيات التاريخية والشعرية ،ومسرحيات
تعيد إىل األذهان امللحمة البطولية يف توحيد اململكة ،كما
ناقشت اللجنة إقامة عدد من املسابقات بني طالب وطالبات

اجلامعة تشمل التصوير الفوتوغرايف ،ومسابقة أجمل
قصيدة يف حب الوطن ،ومسابقة أجمل عبارة عن الوطن.
ويتضمن الربنامج أيضًا إقامة عدد من الفعاليات منها
تصميم ووضع لوحة كبرية يشارك فيها طالب ومنسوبي
اجلامعة بعبارات يعربون فيها عن شعورهم يف ذكرى
اليوم الوطني ،كما يتضمن الربنامج تنفيذ بعض
الفعاليات عن طريق نادي الرتاث الشعبي .وإقامة عدد من
املسابقات الرياضية احتفا ًء بهذه املناسبة .ومن فعاليات
الربنامج عرض بعض االبتكارات واالخرتاعات واألعمال
اإلبداعية الطالبية بالتنسيق مع أمانة حمافظة جدة.
كما سيتم إصدار عدد من املطبوعات يف هذه املناسبة
منها إصدار عدد خاص من صحيفة أخبار اجلامعة،
وتقدمي عدد من الهدايا الرمزية للطالب والطالبات بهدف
ترسيخ هذه الذكرى الغالية يف نفوسهم.

العلمي.
 تعيني عضو هيئة التدريس بكلية األرصادوالبيئة وزراعة املناطق اجلافة الدكتور /عبدالوهاب
بن سليمان مشاط يف عضوية جملس الكلية.
 ترقية عدد من منسوبي اجلامعة إىل مراتبعليا ،وهم:
 )1األستاذ /حممد بن زهري غيثان الشمراين
– من املرتبة احلادية عشرة ذات الرقم ( )5ومسماها
«أخصائي شؤون موظفني» إىل املرتبة الثانية عشرة
ذات الرقم ( )21ومسماها «مستشار ميزانية».
 )2األستاذ /وهيب بن حممد علي شرقاوي
– من املرتبة العاشرة ذات الرقم ( )130ومسماها
«مصمم نظم أول» إىل املرتبة احلادية عشرة ذات
الرقم ( )12ومسماها «مدير مكتب وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي».
 )3األستاذ /صربي بن عبدالرحمن حمسن
أبو زنادة – من املرتبة العاشرة ذات الرقم ()138
ومسماها «مسجل معلومات مشرف» إىل املرتبة
احلادية عشرة ذات الرقم ( )44ومسماها «سكرتري».
 )4األستاذ /حمد بن علي عبيد احلربي – من
املرتبة العاشرة ذات الرقم ( )117ومسماها «فني
خمترب» إىل املرتبة احلادية عشرة ذات الرقم ()11
ومسماها «رئيس فنيني خمترب».

 )5املهندس /سعيد بن أحمد حممد العامودي
– من املرتبة العاشرة ذات الرقم ( )147ومسماها
«مهندس صناعي» إىل املرتبة احلادية عشرة ذات
الرقم ( )54ومسماها «مهندس صناعي».
 )6األستاذة /سعاد بنت هاشم هاشم صخيلي
– من املرتبة العاشرة ذات الرقم ( )178ومسماها
«أخصائي تطوير إداري» إىل املرتبة احلادية عشرة
ذات الرقم ( )33ومسماها «أخصائي تطوير إداري».
 )7األستاذة /غادة بنت غازي زين املدين – من
املرتبة العاشرة ذات الرقم ( )157ومسماها «مساعد
إداري مشرف» إىل املرتبة احلادية عشرة عشر ذات
الرقم ( )26ومسماها «اخصائي مناقصات».
 )8األستاذة /رحمة بنت حممد حسن نافع –
من املرتبة العاشرة ذات الرقم ( )155ومسماها «مدير
شعبة» إىل املرتبة احلادية عشرة عشر ذات الرقم
( )40ومسماها «أمني مستودع».
 )9األستاذ /مقبول بن حممد مقبول العقيلي –
من املرتبة العاشرة ذات الرقم ( )103ومسماها «مدير
مكتب» إىل املرتبة احلادية عشرة ذات الرقم ()22
ومسماها «سكرتري».
صرح بذلك وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
وأمني جملس اجلامعة أ.د /عبد الرحمن بن عبيد
اليوبي.
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أبرزها شنغهاي وكيو إس (التاميز) ،وويبومرتكس

الجامعة تحقق مراكز متقدمة يف التصنيفات العاملية
التصنيف العاملي للجامعات
هو نظام يعتمد على معايري تقيس
املستوى العلمي واألكادميي
والبحثي ،ويرتكز شكل أساسي
على جمموعة من اإلحصاءات
التي يقوم بها خرباء وحمكمني
وفق املعايري التي يضعها كل
تصنيف ،وتنبع أهمية التصنيف
العاملي للجامعات يف كونه قائم
على قوانني ومعايري حمددة بعيدًا
عن املصالح املادية أو الربحية،
ويخلق مناخًا من املنافسة يحفز
اجلامعات على التميز والتطوير
وحتسني مستوى اخملرجات
العلمية واألكادميية والبحثية،
وتعتمد معظم التصنيفات العاملية
على مقياس حجم ونوعية
اإلنتاج يف البحث العلمي،
ونوعية خريجي اجلامعات
ومستوياتهم العلمية ،واملساهمة
يف خدمة اجملتمع ،وتقدير معارف
وابتكارات واكتشافات جديدة،
وحضور اجلامعة يف األوعية
العلمية والبحثية يف اجملالت
العلمية واملواقع اإللكرتونية،
وقدرتها على استخدام تقنية
املعلومات واألنظمة اإللكرتونية.
وقد حققت اجلامعة خالل السنتني
األخريتني مكانة متميزة يف معظم
التصنيفات العاملية املرموقة،
ومنها تصنيف شنغهاي للعام
2014م ،الذي وضع اجلامعة
يف املركز  156عامليًا ،وتصنيف
كيوإس الذي صنف اجلامعة يف
املرتبة األوىل عربيًا والتاسعة
واألربعني آسيويًا و يف املركز
 360من بني  800جامعة يف
العامل ،ويف املركز  43عامليًا ضمن
قائمة اجلامعات التي يقل عمرها
عن 50عامًا لتكون أول جامعة يف
العامل العربي والشرق األوسط
حتقق هذا املركز .فيما وضع
تصنيف «ويبومرتكس» اإلسباين
اجلامعة يف املرتبة  625عامليًا، .
وقد أكدت هذه التصنيفات قدرة
اجلامعة على املنافسة الدولية
واملكانة املتميزة التي أضحت
حتتلها بني اجلامعات العاملية
املرموقة ،وتتطلع لتحقيق مزيد

التميز عرب حتقيق أهدافها
االسرتاتيجية ورؤيتها العاملية .
ويف ما يلي تعريف مبعايري كل
تصنيف من التصنيفات:
تصنيف شنغهاي
يعد واحدًا من أشهر
التصنيفات العاملية ،ويصدر
عن معهد التعليم العايل بجامعة
جياو تونغ شنغهاي الذي أصدر
أول تصنيف عام 2003م ،بهدف
معرفة الفجوة بني اجلامعات
الصينية واجلامعات العاملية من
حيث األداء األكادميي والبحث
وكانت قائمة التصنيف املعلنة

مكونة من ( )503جامعة وهناك
قائمة أخرى غري معلنة حتتوي
على ( )1200جامعة ،يف أمريكا
وأوروبا وآسيا وإفريقيا .ويعتمد
تصنيف شنغهاي على جمموعة
من املعايري على النحو التايل:
 اخلريجون احلاصلون علىجوائز وأوسمة ()%10
 األساتذة احلاصلون علىجوائز وأوسمة ()%20
 كرثة الرجوع أو اإلحالةإىل أبحاث أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة ()%20
 األبحاث املنشورة يفميدان العلوم والطبيعة ()%20
 -أبحاث العلوم االجتماعية

()%20
 األداء األكادميي ()%10ويوضح الشكل التايل
معايري تصنيف شنغهاي:
تصنيف كيو إس
يعترب تصنيف كيو إس
الذي تصدره شركة سيموندس
الربيطانية التي تأسست عام
1990م ولها مكاتب رئيسية
يف كل من لندن وباريس
وسنغافورة وعواصم أخرى
متفرقة حول العامل ,وأنشئ هذا
التصنيف لتحقيق أهداف الشركة
التعليمية واملهنية ,واالرتقاء
مبستوى املعايري العاملية يف

جمال التعليم العايل وجمع
املعلومات عن برامج الدراسة
يف خمتلف اجلامعات يف العامل،
مع الرتكيز على التخصصات
العلمية والتقنية وإجراء مقارنة
ألكرب()500جامعة من بني أكرث
من ( )30,000جامعة إلصدار
دليل للجامعات يساعد الطالب
وأولياء األمور والشركات املهنية
على االختيار .وصدرت أول قائمة
من هذا التصنيف عام 2005م،
وتشمل جامعات بريطانيا
وأمريكا وأوروبا وآسيا ،ويعتمد
على املعايري التالية:
-1تقومي الربامج األكادميية
عن طريق آراء األكادمييني

يف جامعات أخرى وال يسمح
لألكادميي بتقومي برامج جامعته
وهذا له %40
 -2األبحاث املنشورة
ألعضاء هيئة التدريس ومعدل
النشر %20
-3استطالع آراء جهات
التوظيف عن خريجي اجلامعة
%10
-4نسبة عدد الطالب اىل عدد
االساتذه %20
-5نسبة عدد أعضاء هيئة
التدريس األجانب للعدد الكلي %5
 -6نسبة الطالب األجانب
للمجموع الكلي للطالب %5

( )QS Startsتضع الجامعة يف التقويم
من فئة خمسة نجوم لعام 2014م
يف إطار سعي اجلامعة للتميز يف خمتلف
األنشطة البحثية واإلدارية واإلبداع اجلامعي
العاملي ،حصلت اجلامعة وألول مرة على تصنيف
فئة خمس جنوم من منظمةQS STARS
املهتمة بتقومي وتصنيف اخلدمات اجلامعية من
حيث التميز واإلبداع ضمن معايري التقييم جلهة
التصنيف الدولية  ، QSوبذلك تكون اجلامعة أول

جامعة حتقق نتيجة اخلمس جنوم يف ستة حماور
يف الشرق األوسط ،يف حني جاءت يف املركز الـ45
عامليًا بعد حصول  44جامعة عاملية فقط على نفس
النتيجة.
وقد أصدرت منظمة  QSالعاملية هذا التقومي
بعد الفحص الدقيق والتحليل اجليد خلدمات
وإمكانيات اجلامعة ومتيزها يف اجملاالت اإلدارية

واملهنية وفقا للضوابط واملعايري املعتمدة.
وأوضح وكيل اجلامعة للتطوير الدكتور
عبدالفتاح مشاط بأن اجلامعة متكنت من استيفاء
املعايري والشروط الالزمة التي تتطلبها املنظمة.
مشريًا إىل أن هذا التقومي الذي حصلت عليه
اجلامعة يتسق مع اإلجنازات األكادميية التي متيزت
بها اجلامعة يف جميع كلياتها وقطاعاتها اخملتلفة،

مما يسهم يف تعزيز مكانة اجلامعة يف جمال
التعليم والبحث العلمي ،ويساعد على جذب النخبة
املميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثني األكفاء
لالنضمام إىل هذا الصرح التعليمي الرائد.
يذكر أن منظمة ( )QS Starsتعتمد على
جمموعة من املعايري ونظم القياس لتقومي األداء
ورصد اإلجنازات التي متيزت بها اجلامعات العاملية.

مراكز بحثية
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مركز طب وبحوث النوم  ..نشر الوعي وتقديم الرعاية الصحية
حول اضطرابات النوم وإجراء أبحاث تقدم حلو ًال عملية للمرضى
نبذة عن المركز :

فينصح باستخدام سداد األذن أو استخدام أصوات خلفيه
مشوشة حلجب ذلك الضجيج .وفى حني أن لبعض الناس
قدرة على التكيف السريع مع املتغريات الدخيلة على بيئة
نومهم جتد أن هناك من ينزعج كثريًا مهما كانت بساطة تلك
املتغريات كتغيري الوسادة مثلًا.
وكثريًا ما يتم التخلص من مشاكل النوم عند التخلص
من التوتر الذي قد يزداد كلما فشل املرء يف حماوالته
للنوم .ومع الوقت تتحول غرفة النوم من املكان املريح
املناسب للنوم واالسرتخاء ،إىل مكان يبعث على الشعور
بالتوتر والقلق .وقد تساهم احللول غري الصحية والتي
تبذل للتغلب على مشكلة األرق ليلًا واإلعياء أثناء النهار
يف استمرار مشاكل النوم ليلًا .وتتضمن هذه احللول
كرثة تعاطى الكافيني ،والعمل أو قضاء احلاجيات أثناء
الليل وعدم انتظام أوقات النوم.

يعترب مركز طب و بحوث النوم من املراكز املتخصص
يف دراسة و تشخيص وعالج اضطرابات النوم السائدة
يف اجملتمع  ،وقد مت افتتاح املركز يف اجلامعي عام
 ،2011ووجد اقبالًا كبريًا من املراجعني و املرضى ،ثم
متت توسعته يف عام  2013ليصبح إجمايل سعة املركز 4
غرف جمهزة بأحدث األجهزة يف جمال طب النوم .من أهم
ما مييز املركز وجوده يف مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز
مما يتيح للطبيب املعالج االستعانة بجميع املوارد البشرية
و التشخيصية املوجودة يف املستشفى لضمان تلقي
املريض رعاية شاملة و على أعلى مستوى من اجلودة.
إضافة إىل خدماته التشخيصية و العالجية،
ويهدف لنشر الوعي الصحي عن اضطرابات النوم
يف اجملتمع وذلك عن طريق عقد املنتديات و الفعاليات
التثقيفية ،و العمل على إنتاج كوادر صحية مدربة من
أطباء و فنيني يف جمال طب النوم خلدمة جمتمعنا و الرقي
به وبالتايل جماراة املراكز العاملية.

عالج الضغط النفسي

الرؤية والرسالة:
تتمثل رسالة املركز يف توفري التشخيص الصحيح
ومن ثم العالج املناسب الضطرابات النوم السائدة يف
اجملتمع مع احلفاظ على أعلى مستوى من الرعاية الطبية
بتبني الرؤى واملعايري املتبعة .
أما رؤيته فهي  :تأسيس مركز متقدم قادر على
تشخيص وعالج اضطرابات النوم بأشكالها اخملتلقة مع
السعي لتطوير طب النوم إقليميا بإجراء البحوث املؤثرة
و تدريب الكوادر الناشئة.
خطة المركز لتحقيق أهدافه:
يعمل املركز من خالل خطة ملخصها كالتايل:
• تأسيس خمترب علمي متطور لتشخيص و عالج
اضطرابات النوم.
• إجراء دراسات لتحديد نسبة اإلصابة بأهم أنواع
اضطرابات النوم يف جمتمعنا.
• حتديد تأثري متالزمة انقطاع التنفس أثناء النوم
على صحة اجملتمع ( وخصوصا أمراض القلب و ارتفاع
الضغط) و أيضا على اقتصاد املؤسسات الصحية.
• تقييم التأثري االيجابي لعالج متالزمة انقطاع
التنفس أثناء النوم على ما سبق.
• حتديد عالقة اضطرابات النوم املسببة لفرط النوم
بحوادث املرور.
• تهيئة املناخ و السبل الالزمة ألجراء أبحاث خمتلفة
يف جمال اضطرابات النوم .
• إدخال هذا اجملال احلديث نسبيا من الطب يف
منهج كلية الطب الذي يدرس للطالب والطالبات .
• بدء برنامج لزمالة طب النوم لألطباء.
النتائج المتوقعة:
• خدمة اجملتمع بتوفري مركز متطور لتشخيص و
عالج اضطرابات النوم .
• تقييم حجم التأثري الصحي الضطرابات النوم على
اجملتمع .
• العمل على احلد من احلوادث و خصوصا املرورية
الناجتة عن فرط النوم بعد التشخيص
و العالج.
إرشادات النوم الصحي
مقدار النوم
من بالقدر الذي حتتاجه لتشعر باحليوية و العافية
ولكن ال تنام أكرث مما هو مطلوب واعلم إنه ال ميكنك
تعويض ما فاتك من النوم بالنوم ملدة أطول .عليك أن ال

تلجأ إىل الفراش فقط ألنك تشعر بامللل أو للهروب من أمر
ما كالنزاع العائلي مثلًا.
الغفوات أثناء النهار
إذا كانت لديك صعوبة يف النوم ليلًا جتنب الغفوات
نهارا خاصة يف فرتة ما بعد العصر أو يف أول املساء ،فإذا
شعرت بالنعاس انهض ومتشى .ال تنم حتى يحني موعد
نومك لكن إذا غلب عليك النعاس نهارًا ميكنك أن تغفو ألقل
من ساعة يف وقت الظهرية و قبل صالة العصر.
وقت النوم واليقظة
من واستيقظ يف نفس الوقت كل يوم حتى عند التوقف
عن العمل أو أثناء اإلجازات يف عطلة نهاية األسبوع.
المنبهات
•الكافيني (  ) Caffeineينبه املخ ويؤثر على
النوم ويستمر هذا املفعول حوايل ( )4 - 3ساعات .لذا
يجب االبتعاد عن تناول القهوة ( حتى إذا كانت منزوعة
الكافيني ) والشاي والكوال والشيكوالته والتوقف عن
تعاطي العقاقري الطبية التي حتتوى على مادة الكافيني
قبل وقت النوم بـ ( )4 - 3ساعات على األقل .وعند تعاطى
الكافيني خالل ( )4- 3ساعات من موعد النوم يصبح النوم
واالستغراق فيه أكرث صعوبة وكلما زاد استهالك الفرد
للكافيني كلما كان التأثري على النوم ليلًا أكرب  .وبالرغم
من أن تناول القليل من الكافيني نهارًا ال يضر النوم ليلًا
إال أن تناوله بصورة منتظمة وكثيفة خالل النهار ميكن أن
يؤدى إىل ظهور أعراض السحب ليال ،كنتيجة لالنقطاع

عن تعاطي الكافيني ،مما قد يسبب اضطرابا يف النوم.
•(النيكوتني) مادة منبهه أخرى ميكن أن تؤثر سلبًا
على النوم طوال الليل .ويتمثل ذلك يف صعوبة النوم ويف
االستيقاظ املتكرر .ويحتوى دخان السجائر على كميات
كبرية من النيكوتني .وميكن لألشخاص الذين يقلعون عن
عادة التدخني من الوقوع يف النوم بسرعة واالستيقاظ
مبعدل أقل أثناء الليل وذلك مبجرد تغلبهم على األعراض
الطفيفة و القصرية املدى التي تعقب مرحلة اإلقالع عن
التدخني.
التمارين الرياضية
تساعد التمارين الرياضية املنتظمة على النوم
بصورة أفضل .وذلك ألنها تعمل على استنفاد طاقة اجلسم
الفائضة من ناحية وعلى التخلص من التوتر الذهني
من ناحية أخرى .وتعتمد فوائد التمارين الرياضية على
عاملني هما  :الوقت الذي متارس فيه التمارين واللياقة
البدنية العامة .و يحتاج املرء إىل حوايل أربع أسابيع من
التمارين الرياضية املنتظمة حتى تتحسن لياقته البدنية
ليبدأ يشعر بفوائد هذه التمارين . .ومن املعلوم أن الكسل
واخلمول أثناء النهار يبعث على النعاس نهارا وقلة النوم
ليال.
غرفة النوم و التعايش معها
يعترب العديد من الناس أن السرير املريح يف الغرفة
املظلمة الهادئة هو أفضل مكان للنوم اجليد ليلًا  .وإذا كانت
كثافة الضوء يف غرفة النوم شديدة ومزعجه قد يساعد
استخدام الستائر احلاجبة للضوء يف التغلب على هذه
املشكلة .وعند وجود ضجيج يصعب جتنبه أو النوم معه

تؤدى الضغوط الناجمة عن تقلبات احلياة اليومية
اخملتلفة إىل اضطراب يف النوم متمثلًا يف األرق ليلًا .إذا
كانت هناك عالقة بني األرق وبعض املشاكل االجتماعية
أو املالية مثلًا فإن دراسة تلك املشاكل والبحث عن احللول
املمكنة لها قد يساعد على معاجلة األرق .وقد يكون
التحاور مع صديق حمل ثقة بغرض دراسة هذه املشاكل
وإيجاد حلول لها أمرًا مفيدًا .ويرى بعض اخلرباء أنه من
املفيد تخصيص وقت حمدد يستغل لتحديد تلك املشاكل
وإيجاد احللول املمكنة لها .حدد حوايل ثالثني دقيقه كل
مساء للجلوس وحدك دون إزعاج  .أكتب كل مشكلة أو
أمر ذي بال مبجرد أن يخطر على ذهنك يف بطاقة صغرية
(بطاقة لكل مشكله) .وبالرغم من عدم وجود حلول سهلة
لكل املشاكل فإنه مبجرد التعمق يف التفكري يف املشكلة
سيحدث انفراجًا بأذن اهلل تعاىل .وفى اليوم التايل راجع
خططك وأبدأ يف تنفيذها  .وتساهم متارين االسرتخاء
واإلستيحاء البايلوجى والتنومي املغناطيسي يف التغلب
على مشاكل النوم املزمنة ولكنها حتتاج إىل تدريب منهجي
من قبل الطبيب النفساين.
ملخص إرشادات النوم الصحي
* أستيقظ ومن يف نفس الوقت كل يوم.
* أذهب إىل فراشك فقط عندما تشعر بالنعاس.
* قم بطقوس اسرت خائية قبل النوم مثل احلمام
الدافئ والوجبات اخلفيفة قبل النوم والقراءة ملدة 10
دقائق.
* من املفيد تناول وجبة خفيفة قبل موعد النوم
وجتنب الوجبات الثقيلة التي قد تؤثر على النوم.
* مارس التمارين الرياضية بانتظام .مارس التمارين
الشاقة بعد الظهر قبل  6ساعات على األقل من موعد النوم.
أما التمارين اخلفيفة مثل املشي فقبل  4ساعات من موعد
النوم.
* جتنب الكافيني بـ  6ساعات قبل موعد النوم .كما
يجب اإلقالع عن عادة التدخني كليا وخصوصا قرب موعد
النوم أو أثناء الليل.
* قلل من الضوء واإلزعاج واإلفراط يف درجة حرارة
الغرفة.
* حاول أن تغفو يف ذات الوقت كل يوم .الوقت
املناسب ملعظم الناس هو بعد الظهر وقبل صالة العصر.
* قد يكون استخدام احلبوب املنومة من وقت آلخر
مفيدًا ملرضى األرق ولكن االستعمال املتواصل غري فعال
ملعظم من يعانون األرق.
وتؤدى إرشادات النوم الصحي إىل حتسني نوم كثري
من الناس وليس اجلميع .ولكن إذا استمرت مشاكل النوم
كاألرق مثلًا (أما لعدم القدرة على النوم أو االستغراق فيه)
أو النعاس أثناء النهار رغم النوم الهادئ ليلًا ملدة تزيد عن
األربع أسابيع على الرغم من أتباع اإلرشادات السابق
ذكرها عندها يجب طلب استشارة الطبيب.
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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.

ننموذج تقييم ذكي وشخصي
لقياس القدرات األولية للطالب
Personalized Intelligent Assessment Model for Measuring
Initial Students Abilities

ليلى محمد الراجحي
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات  -قسم علوم حاسبات
«Adaptive E-learning

يف األنظمة التعليمية اإللكرتونية املتكيفة
 »Systemsيكون االهتمام متمركزا حول ضبط املواد التعليمية الحتياجات الطالب
الفردية .فهناك أنواع خمتلفة من االختالفات يف اخلصائص الفردية مثل االختالف
يف املهارات ,املعارف العلمية السابقة ...إلخ .هذه اخلصائص يجب قياسها
لعرض احملتوى التعليمي مبا يتناسب مع احتياجات الطالب الفردية ,حيث توجد
مناذج تقييم إلكرتونية خمتلفة وهي مناسبة الكتشاف املعرفة السابقة واملهارات
لدى الطالب .الهدف الرئيس يف هذا البحث هو بناء منوذج تقييم إلكرتوين ذكي
وشخصي باستخدام أداة االختبار»Personal and Intelligent Assessment
 »)using Test (PIATلتيسري عملية التقييم وقياس كفاءة الطالب بأكرث دقة
وتخزينها يف ملف الطالب الستخدامها الحقا يف عملية تكيف املادة العلمية
الحتياجات الفرد الشخصية.
يف هذا البحث ,قمنا بتطوير منوذج  ,PIATيخدم املعلمني و الطالب .من
جهة املعلم يستطيع النموذج مساعدته يف تطوير االختبار وذلك بتحديد األهداف
اخلاصة باالختبار ,إنشاء وإعادة استخدام اسئلة االختبار .وأيضا من جهة أخرى
يخدم الطالب حيث يقدم النموذج بيئة اختبار شخصية خاصة بالطالب وذلك بتوليد
األسئلة املناسبة بطريقة متكيفة ,بناء على منوذج الطالب .عملية التكيف حتتوي
على تصنيفني .أوال ,أنها تصنف وفقا ملستوى قدرة الطالب مما يؤثر على اختيار
وتسلسل األسئلة.
ثانيا ،يتم تصنيفها وفقا ألمناط التعلم املفضل للطالب مما يؤثر على هيكلة
وعرض السؤال نفسه .إن منوذج ( )PIATمعتمد على نظريتني .النظرية األوىل
هي نظرية تصنيف بلوم املعد «»)Revised Bloom›s Taxonomy (RBT
واعتمدت أوال ,يف صياغة األهداف السلوكية .حيث يتم بناء االختبار باالعتماد على
هذه األهداف.
ثم يف اختيار وتسلسل األسئلة .النظرية الثانية هي منوذج فيلدر وسيلفرمان
ألمناط التعليم)Felder-Silverman Learning Style Model» «(FSLSM
والتي تؤثر يف اختيار وتسلسل كائنات السؤال باالعتماد على تفضيالت الطالب
تبعا لنظرية(. )FSLSM
اشرف على الرسالة  :د.رضا محمد سالمه خليفه

أداء ليزر الوصلة عالي السرعة
يف أنظمة اتصاالت األلياف الضوئية
الطالبة  :فوزية ثبات البالدي
كلية العلوم  -قسم الفيزياء
يتميز ليزر أشباه املوصالت عايل السرعة وذو التضمني املباشر بأهمية كبرية يف تطبيقات نظم
اتصاالت األلياف الضوئية القصرية منخفضة التكلفة والتي تعمل مبعدل ارسال  40جيجابايت يف الثانية،
إال أن سرعة التضمني العالية لليزر تكون مصحوبة بازاحة كبرية لرتدد الليزر (تشريب) والتي تعمل مع
تشتت األلياف على احلد من كفاءة أداء نظم اتصاالت األلياف الضوئية .وتعرض هذه الرسالة دراسة شاملة
عن خصائص التضمني الرقمي لليزر اشباه املوصالت عايل السرعة وكفاءته لالستخدام يف نظم اتصاالت
االلياف الضوئية عند معدالت تضمني قدرها  10و  40جيجا بت /ثانيه وذلك باستخدام منوذجي تضمني
اإلشارات الكهربائية املعروفني بالنبضات التي تعود للصفر  RZو النبضات التي ال تعود اىل الصفر NRZ
للتسلسل النبضي الشبه عشوائي .وتتضمن خصائص التضمني الرقمي لليزر كلًا من خمطط العني وتغري
الرتد (تشريب) .
كما يتم تقييم أداء نظام األلياف الضوئية بداللة احلدود العليا لطول االلياف الضوئية نتيجة خلاصيتي
التوهني والتشتت اللتني تعاين منهما اإلشارة الضوئية عند مرورها خالل األلياف الضوئية.
كما يتم التحقق من حتسن كفاءة نظام االلياف الضوئية نتيجة الستبدال االلياف الضوئية القياسية
احاديه النمط بألياف ضوئية ذات إزاحة غري صفرية للتشتت.
وفد أظهرت نتائج الدراسة أن عرض النطاق الرتددي لليزر يزداد ليصل إىل  24.2جيجا هرتز بزيادة
معامل الكسب الضوئي إىل( ،)20-()10(×9.9 2^)cmوأنه يف نظام اتصاالت األلياف بسرعة  10جيجا
كل من اطاري التضمني  RZو  ،NRZبينما
بايت يف الثانية فإن قيمة التشريب تبلغ  62.7جيجا هرتز يف ٍ
تزداد هذه القيمة إىل  65.1و  72.8جيجا هرتز عند سرعة  40جيجابايت يف الثانية يف إطاري التضمني
 RZو  ،NRZعلى التوايل .كما أنه يف نظم االلياف الضوئية التي تعمل عند سرعة  10جيجابايت يف
الثانية فيبلغ احلد االعلى لطول األلياف نتيجة التوهني قيم  81.51و  78.48كم ونتيجة للتشتت قيم
 17.06و  9.30كم يف حالتي إطاري التضمني  RZو  ،NRZعلى التوايل  ،أما يف نظم االلياف الضوئية
التي تعمل عند سرعة  40جيجابايت يف الثانية فإن هذه األطوال تقل أكرث لتبلغ قيم  2.51و  1.37كم يف
إطاري التضمني  RZو  ،NRZعلى التوايل .وعندما يتم تقليل قيمة التشتت من ps/nm/km 16.75
يف األلياف الضوئية احاديه النمط القياسية إىل  ps/nm/km 4.5كما يف حالة االلياف الضوئية ذات
إالزاحة املوجبة غري الصفرية للتشتت فتحدث زيادة يف احلد األعلى لطول األلياف إىل  4.78و  9.14كم
يف إطاري التضمني  NRZو  ،RZعلى التوايل والتي تناسب تطبيق لهذا النظام يف الشبكات الضوئية
القريبة.
وقد وجد أن غرامة القدرة يف نظام االتصاالت والتي تصاحب التغري يف قيم تشتت األلياف عن قيمتها
يف األلياف القياسية تكون اكرب ما ميكن حول قيمة الصفر للتشتت بينما تقل هذه الغرامة بشدة عند ازاحة
التشتت عن قيمة الصفر بحيث تكون أعلى يف إطار التضمني  ،RZهذا وقد استخدمت نتائج الدراسة يف
تقدمي عالقات جديدة ملدى إزاحة التشتت املسموح بها والذي يناظر غرامة قدرة يف حدود  1ديسيبل وذلك
يف نظم االتصاالت الضوئية التي متت حماكاتها.
اشرف على الرسالة  :د .مصطفى فرغل احمد  -د .أحمد حمود بكري

تراكم العناصر الثقيلة يف الرتبة وبعض النباتات النامية حول منجم مهد الذهب باململكة العربية السعودية
Heavy metals accumulation in soil and some plants grown around Mahad Ad›Dahab Mine at Saudi Arabia

الطالبة  :آمنه حممد العمري
كلية العلوم  -قسم االحياء
متيزت األنشطة التعدينية والصناعات الكيميائية بكثري من اخملرجات التي تطرح يف البيئة ولها األثر السيئ على البيئة .حيث يعترب التلوث بالعناصر الثقيلة السامة أخطر أنواع التلوث ,و متثل العناصر
الثقيلة خطرًا حقيقيًا يهدد الكائنات احلية بكل فئاتها .ولبدء نشاط تعدين الذهب يف أكرث من موقع يف اململكة العربية السعودية  ,ووجود خطة للتوسع يف ذلك يف السنوات القليلة القادمة ,كانت احلاجة ماسة
لدراسة مستويات التلوث يف املناطق املتوقع تلوثها .من هنا ُاخ ِتريَت منطقة منجم مهد الذهب إلحتواءها على أقدم وأكرب منجم يف اململكة ,وتعترب من املناطق الهامة يف التعدين واستخراج الذهب يف اململكة العربية
السعودية .وقد هدفت الرسالة إىل دراسة وحتليل عينات من الرتبة والنباتات النامية يف منطقة ما حول املنجم ومقارنة هذه الدراسة بأخذ عينات مشابهة من منطقة أخرى بعيدة عن تأثري املنجم عليها .وقد مت
قياس كل من األس الهيدروجيني والتوصيل الكهربي لعينات الرتبة؛ كما مت قياس العناصر األساسية والعناصر الثقيلة والسامة يف جميع عينات الرتبة والنبات وهي PO4 ,Ca, Mg, Na, K, Fe, SO4 :
 .Se, Co, Al, Ag, Cd, Hg, Ba, As, Pb, Ni, Cr, Mo, B, Mn, Cu, Zn ,NO3, NH4,وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة احتواء العينات املأخوذة من املنطقة حول املنجم على تركيزات عالية
من العناصر اخملتلفة سواء أساسية أو ثقيلة وسامة ,كما أن توصيلها الكهربي بلغ مستويات أعلى مما هو عليه يف املنطقة األخرى .ومن املمكن القول أن النباتات حتت الدراسة قد تراكمت يف أنسجتها كميات من
بعض العناصر الثقيلة والسامة بلغت أعلى من احلد املسموح به حسب القوانني الدولية.
اشرف على الرسالة  :أ.د .حسن سعيد مبارك الزهراين  -ا.د .عبدالرحمن سعيد آل حجر
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الــجــامــعـــة تــنــــــظـــــم األسبــــــــــــ

برنامج أكاديمي متكامل األهداف واستكمــــــ
تحرص جامعة المؤسس جامعة الملك عبدالعزيز كل عام على
تطوير آلية قبول الطالب والطالبات المتقدمين للدراسة بالجامعة
وتسعى في سبيل ذلك أن يتوفر في هذه اآللية اختصار اإلجراءات
وميكنتها إلكترونياً وتوفير الوقت والشفافية والعدالة في عملية
القبول حيث تم عقد عدة اجتماعات خالل الستة أشهر الماضية مع
مسؤولي برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية (يسر) وجامعات
المنطقة الغربية لتطوير برامج وآليات القبول ،وعقدت كذلك عدة
اجتماعات في الجامعة بين عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية
المعلومات إلعداد بوابة للقبول اإللكتروني أطلق عليها (عزّز) تتيح
للطالب والطالبات استكمال إجراءات قبولهم من أي مكان دون
الحاجة إلى مراجعة الجامعة.
األسبوع اإلرشادي
أطلقت عمادة القبول والتسجيل األسبوع االرشادي للمستجدين من طالب
السنة التحضريية والذي انطلقت فعالياته بدءًا من يوم األحد  21شوال 1435هـ
وتستمر حتى يوم اخلميس  2ذو القعدة 1435هـ باملبنى  471للطالب و املبنى 29
للطالبات.
وقد أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أمني بن يوسف نعمان أنه مت
خالل األسبوع اإلرشادي تقدمي عرض مرئي للطالب لتعريفيهم بالكليات وأقسامها
العلمية والعمادات واخلدمات التي تقدمها ،وقطاعات اجلامعة األخرى ،واملرافق
باإلضافة إىل تقدمي خريطة اجلامعة وكيفية الوصول إىل مباين الكليات
والفصول الدراسية.
مشريًا إىل أنه مت تقدمي شرح مفصل للطالب عن نظام السنة التحضريية
التي تتضمن برناجمًا أكادمييًا متكامل األهداف يتم من خالله تعزيز قدرات الطالب
املستجدين مبفردات أساسية بهدف إعدادهم ليكونوا قادرين على االندماج يف بيئة
التعليم اجلامعي وإكسابهم املهارات األساسية الالزمة للدراسة اجلامعية وذلك من
خالل برنامج حتضريي مكثف ملدة فصلني دراسيني متتالني يدرس الطالب فيه اللغة
اإلجنليزية واملتطلبات األخرى من املقررات العملية والنظرية.
حث الطالب على االستفادة من قدراته وإمكانياته
وأشار عميد القبول والتسجيل أن من فوائد السنة التحضريية تعريف الطالب
بأهمية االستفادة من قدراته وإمكانياته ،وتوجيهه التوجيه املناسب بدقة مما يسهم
يف اختيار الطالب للتخصص الذي يتناسب مع قدراته ومهاراته وميوله ،مؤكدًا
على أن الطالب ينبغي أن يختار التخصص املالئم له ،والذي سريافقه طيلة حياته
اجلامعية والعملية ،ومن هنا يجب أن يحسن االختيار.
تسليم البطاقات الجامعية إلكترونياً
هذا وقد تسلم طالب االنتظام املستجدين بطاقاتهم اجلامعية إلكرتونيا من
خالل األجهزة التي وفرتها العمادة مببنى  471للطالب ومبنى  29للطالبات حيث
يستطيع الطالب احلصول على البطاقة يف أقل من نصف دقيقة من خالل إدخال
الرقم اجلامعي يف نظام اخلدمات الذاتية.
بوابة عزز للقبول
يذكر أن عمادة القبول والتسجيل طوّ رت آلية قبول الطالب والطالبات
املتقدمني للدراسة باجلامعة ،وعملت على اختصار إجراءات القبول وميكنتها

آلية قبول جديدة ال تتطلب احلضور
إلكرتونيًا لتوفري الوقت والشفافية يف عملية القبول ومت إعداد بوابة القبول
اإللكرتوين بتعاون كافة اجلهات املعنية والتي أطلق عليها ( بوابة عزز للقبول)
والتي تتيح للطالب والطالبات استكمال جميع إجراءات قبولهم من أي مكان دون
احلاجة إىل مراجعة اجلامعة.
تدقيق طلبات الترشيح واعتمادها إلكترونياً
طبقت اجلامعة آلية قبول جديدة والتي ال تتطلب حضور الطالب إىل اجلامعة
إال وقت اختبار اللغة اإلجنليزية واستالم البطاقة اجلامعية ،حيث ميكن للطالب
املرشح للقبول يف اجلامعة ومن خالل حسابه يف بداية القبول (عزز) استكمال
كافة إجراءات قبوله دون احلضور إىل اجلامعة ،وكذلك احلصول على إفادة بقبوله
باجلامعة ،من جهة أخرى متكن بوابة القبول (عزز) اخملتصني يف القبول من
تدقيق واعتماد القبول للمرشحني والتأكد من صحة بيانات هم بطريقة إلكرتونية.
ميكنة واختصار كافة إجراءات القبول إلكترونياً
 تطوير آليات قبول املتقدمني للجامعة اختصار اإلجراءات وميكنتها الكرتونيًا. حتقيق السرعة والدقة والشفافية يف عملية القبول. القبول اإللكرتوين واآلين لعام 2015م. حتقيق خصوصية اجلامعات يف إجراءات الرتشيح والقبول. -اخلتم اإللكرتوين على شهادة الثانوية العامة.

إطالق مركز االستفسارات والرد للقبول
تنوع البرامج والكليات يتيح مجا ًال أوسع للطالب والطالبات
 )1الكليات العلمية املتاحة للطالب يف اجلامعة ومقراتها ملرحلة البكالوريوس
للمسار العلمي بعد نهاية السنة التحضريية:
كليات املقر الرئيسي (السليمانية)  ( :الطب – األسنان – الصيدلة – العلومالطبية التطبيقية – الهندسة – احلاسبات وتقنية املعلومات – العلوم – علوم
البحار – علوم األرض – األرصاد –تصاميم البيئة –االقتصاد واإلدارة تخصصات
(إدارة أعمال – االقتصاد – احملاسبة – نظم املعلومات اإلدارية – إدارة املستشفيات
– التمويل – التسوق – إدارة املوارد البشرية – اإلدارة العامة).
الكليات اإلدارية واإلنسانية للطالب باملقر الرئيسي للجامعة (السليمانية): اآلداب والعلوم اإلنسانية – االقتصاد واإلدارة تخصصات (إدارة عامة –علوم سياسية).
الحقوق – االتصال واإلعالم.
)2الكليات العلمية املتاحة للطالبات ومقراتها ملرحلة البكالوريوس للمسار
العلمي بعد نهاية السنة التحضريية:
 كليات املقر الرئيسي (السليمانية) ( :الطب – طب األسنان– الصيدلة – العلومالطبية التطبيقية –التمريض – هندسة (احلاسبات– الصناعية) –احلاسبات وتقنية
املعلومات – العلوم – االقتصاد واإلدارة تخصصات (إدارة األعمال – االقتصاد –
احملاسبة – نظم املعلومات اإلدارية – إدارة املستشفيات – التمويل– التسويق
– إدارة املوارد البشرية) االقتصاد املنزيل (الغذاء والتغذية – مالبس ونسيج –
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ـــــــــــــوع اإلرشادي للطالب املستجدين

ـــــال إجــراءات القبول تتم إلكرتونياً بالكامل
نق ةل

ن
و
ع
ية

تصميم
داخلي وأثاث).
الكليات
)3
اإلدارية واإلنسانية املتاحة
للطالبات ومقراتها ملرحلة
البكالوريوس للمسار األدبي بعد نهاية
السنة التحضريية:
 كليات املقر الرئيسي للجامعة(السليمانية) :اآلداب والعلوم اإلنسانية – االقتصاد
واإلدارة – (إدارة عامة فقط) – االقتصاد املنزيل
تخصصات (دراسات طفولة – إدارة سكن ومؤسسات – اقتصاد
منزيل تربوي – فنون إسالمية)  -احلقوق – االتصال واإلعالم.
كليات فروع اجلامعة:الفيصلية (طالبات) :حاسبات – علوم–اآلداب والعلوم اإلنسانية.
الرحاب (طالبات) :التصاميم والفنون (الرسم والفنون – تصميم داخلي
وأثاث).
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تسهيل إجراءات القبول
عملت اجلامعة على تسهيل إجراءات القبول وتنظيمها وتتم إجراءات القبول
على النحو التايل:
املرحلة األوىل  :مرحلة التقدمي للقبول باجلامعة :
تتيح اجلامعة للطلبة إدخال معلوماتهم يف النظام االلكرتوين املعد لذلك من
خالل البوابة االلكرتونية للقبول ويستطيع الطلبة اختيار الربامج الدراسية التي
يرغبون االلتحاق بها وفق اخلطوات التالية:
 التقدمي على بوابة القبول (ع ّزز) باجلامعة من خالل موقع اجلامعة. اختيار الربنامج الذي يرغب املتقدم االلتحاق به (انتظام  ،انتساب ,تعليم عنبعد).
 قراءة التعليمات بعناية ومن ثم الضغط على زر (إقرار اإلطالع على التعليمات). يطلب النظام إدخال رقم هوية املتقدم والربيد االلكرتوين ورقم جواله،ثم يرسلله الرقم السري الذي ادخله على الربيد اإللكرتوين أو اجلوال لكي يحتفظ به.
 على املتقدم ادخال بياناته وله احلق يف تعديلها قبل فرتة تأكيد الطلب. ال يسمح النظام بتأكيد الطلب إال بعد إدخال جميع البيانات املطلوبة من املتقدم(علمًا بأن موعد التأكيد سريتبط بظهور نتائج التحصيلي وغالبًا سيكون موعد
تأكيد الطلب متاحًا للمتقدم يف الفرتة من  19شعبان إىل  23شعبان).
 على املتقدم متابعة طلب االلتحاق باجلامعة من خالل صفحة (متابعة الطلب)بحسابه يف بوابة القبول (ع ّزز) للتأكد من اكتمال جميع املراحل حتى مرحلة القبول
اإللكرتوين .
البرامج المتاحة
وتتيح اجلامعة القبول يف الربامج التالية:
قبول من خالل برنامج السنة التحضريية يكون ضمن مسارين فقط هما:
(مسار السنة التحضريية علمي و مسار السنة التحضريية إداري).
قبول مباشر للكليات مباشرة دون احلاجة لدراسة السنة التحضريية وهذا
النوع متوفر يف جامعة امللك عبدالعزيز حاليًا:
برنامج االنتظام بكالوريوس بكليات (كلية العلوم واآلداب – كلية األعمال)
فرع حمافظة رابغ (طالب – طالبات).
برنامج دبلوم كلية اجملتمع بجدة الطالب يف فرع حي الرحاب ،والطالبات
بالسليمانية.
برنامج دبلوم معهد السياحة بجدة – السليمانية (طالب فقط).
برنامج دبلومات عمادة خدمة اجملتمع بجدة – السليمانية.
املرحلة الثانية  :مرحلة توثيق بيانات املتقدمني إلكرتونيًا للقبول باجلامعة:
حتصل اجلامعة إلكرتونيًا على معلومات خريجي وخريجات الثانوية العامة
من إدارة الرتبية والتعليم  ،وكذلك نتائج اختبارات القدرات واالختبار التحصيلي
من املركز الوطني للقياس والتقومي يف التعليم العايل ويطلب من املتقدم االطالع
على بياناته وتأكيد طلبه للقبول بجامعة امللك عبدالعزيز أو جامعة جدة.

ل

لع ما

5

3
14

املرحلة
الثالثة  :مرحلة
الفرز وإعالن نتائج
القبول:
بعد تأكيد الطلب بقبولهم
باجلامعة تتم مرحلة فرز الطلبات
وحتقيق رغبات املتقدمني وحتديد
كلياتهم التي يرغبون الدراسة بها وفق معايري
القبول (ميكن االطالع على معايري القبول على
موقع اجلامعة) .
املرحلة الرابعة  :احلصول على البطاقة اجلامعية :
يحصل الطالب على بطاقته اجلامعية وفق املوعد احملدد من
قبله ومن خالل أجهزة خاصة بإصدار البطاقات اجلامعية موزعة على
فروع اجلامعة.
املرحلة اخلامسة  :برنامج اإلرشاد األكادميي :
أعدت اجلامعة برناجمًا إرشاديًا متكاملًا للطالب والطالبات املقبولني بجامعة
امللك عبدالعزيز وجامعة جدة  ,سوف يكون يف األسبوع ما قبل بداية الدراسة
لتوجيه الطالب وتعريفهم بنظام الدراسة يف اجلامعة وللتعرف على اخلدمات
اجلامعية املتاحة لهم واألنشطة الصفية والالصفية خالل فرتة دراستهم.
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دعمًا لــلـبــحــث العلــــــــــــــ

الجامعة تنظم امللــتـقـى العلمــــــ
حتت رعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب تنظم اجلامعة امللتقى العلمي
السادس الذي يشارك فيه طالب وطالبات اجلامعة
مبشروعات وأعمال بحثية ،وذلك خالل الفصل الدراسي
األول للعام اجلامعي املقبل 1436-1435هـ ،يف املدة بني
 19-17صفر 1436هــ ،مبركز امللك فيصل للمؤمترات
باجلامعة.
وقد وجه املشرف العام على امللتقى سعادة وكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة زاهد الدعوة لكافة الطالب والطالبات
لالستعداد لهذا امللتقى املتميز ،وجتهيز مشروعاتهم
ومشاركاتهم البحثية للمشاركة بفعالية يف خمتلف حماور
امللتقى ،مشريًا إىل أنه سيتم استقبال املشاركات عرب موقع
اجلامعة اإللكرتوين بدءًا من يوم األحد املوافق  12ذو
القعدة 1435هـ ،مبينًا أن ملتقى هذا العام يتضمن حماور
متنوعة ومتعددة تشمل االبتكار وريادة األعمال واألبحاث
يف العلوم الهندسية والتقنية ،والعلوم الصحية ،والعلوم
األساسية والطبيعية ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية،
وأبحاث تصاميم البيئة ،باإلضافة إىل الفعاليات املصاحبة
للملتقى وهي مشروعات األبحاث يف جمال اخلدمة
اجملتمعية واإللقاء (اخلطابة) ،واألفالم الوثائقية،
واملسابقات الفنية.
من جهته أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى
األستاذ الدكتور عبد الغني مرية أن اجلامعة دأبت على دعم
طالبها وطالباتها ،وحثهم على املشاركة املتميزة ،وتقدمي
كافة التسهيالت إلبراز مشروعاتهم البحثية ،والدخول
بقوة يف املنافسة ،وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على
مستوى الرفع من جودة املشروعات البحثية املشاركة.
مؤكدًا أن اجلامعة سخرت كافة اإلمكانات البشرية واملادية
من أجل تطوير العملية والتعليمية والبحثية ،واالرتقاء
مبخرجات طالبها وطالباتها ،لتأكيد متيزها العلمي
والبحثي العاملي.
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية أن امللتقى فرصة
للطالب والطالبات إلبراز إبداعاتهم ومشاركاتهم البحثية،
والتعود على تطبيق املناهج العلمية يف إعداد األبحاث
والدراسات واملشروعات العلمية ،وهو ما يسهم يف
تعويدهم على آليات البحث والتفكري واإلبداع العلمي.
وإكسابهم القدرة على تطوير قدراتهم ومهاراتهم البحثية.
مضيفًا أن جناح امللتقى يتطلب تضافر اجلهود بني جميع
اللجان املنظمة ،والعمل اجلماعي ،واملشاركة الفاعلة من
طالب وطالبات اجلامعة من خمتلف حماور امللتقى.

الرؤية
أن يصبح امللتقى العلمي لطالب جامعة امللك عبد
العزيز هو امللتقى التنافسي السنوي األبرز للطالب
والطالبات ،واألكرث استقطابًا إلبداعاتهم ،وأن يكون
ملتقى منافسًا للمؤمترات العاملية املثيلة من حيث التنظيم
وجودة األعمال وتنوعها.
الرسالة
العمل على تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج حتفز
الطالب والطالبات لإلسهام يف نهضة وبناء وطنهم،
وخدمة جمتمعهم ،وتربز مواهبهم وتصقلها ،من خالل
مشاركاتهم مبشاريع بحثية ،وأعمال إبداعية ،يف
التخصصات اخملتلفة ،مع إكسابهم جمموع ًة من املهارات
األكادميية والشخصية ،وتعميق قيم التعاون والتنافس
الشريف واألمانة العلمية والنزاهة فيهم.
األهداف

· إتاحة الفرصة ألصحاب املواهب من طالب
وطالبات جامعة امللك عبد العزيز إلبرازها من خالل
احملاور والفعاليات اخملتلفة.
· رفع املستوى العلمي والثقايف لدى الطالب
والطالبات.
· تعزيز القيم البحثية واإلبداعية للطالب والطالبات،
وتنمية ثقافة البحث العلمي واإلبداع واالبتكار لديهم.
· تشجيع األعمال الفنية واإلعالمية األصيلة
واملتميزة.
· تشجيع الطالب والطالبات للعمل الريادي وبناء
املشاريع الصغرية.
· تعزيز القيم الوطنية خلدمة اجملتمع.
· إثراء الساحة األكادميية الطالبية بعرض ونشر
النتاج العلمي واإلبداعي للطالب والطالبات.
· تنمية املهارات القيادية واحلوارية لدى الطالب
والطالبات.
· غرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف
والعمل اجلماعي وبناء جسور التواصل العلمي بني
الطالب والطالبات.

المحاور والفعاليات
يحوي امللتقى ستة حماور علمية وحمور للفعاليات
املصاحبة على النحو التايل:
المحور األول:

االبتكار وريادة األعمال

االبتكار هو إبداع لفكرة جديدة وحتويلها إىل منتج
ذو قيمة يف أحد جماالت التقنية أو اخلدمات أو األعمال
أو تقدمي حلول مبتكرة لبعض املشكالت القائمة ،إما
يف املنتجات أو اخلدمات أو اإلجراءات والعمليات،
ويشمل أيضًا التطوير النوعي املستحدث يف منتج قد
يكون موجودًا من قبل .على أن يكون هذا االبتكار فرصة
استثمارية لروّ اد األعمال وللمؤسسات القائمة لالستفادة
من استخدامه أو تسويقه لتحقيق مميزات تنافسية بقطاع
األعمال* .
الكليات المنطوية تحت هذا المحور
جميع كليات جامعة الملك عبدالعزيز
المحور الثاني :األبحاث في العلوم
الهندسية والتقنية
ويشمل جميع العلوم الهندسية بكافة تخصصاتها
وعلم احلاسب اآليل واحلوسبة وتقنية املعلومات وما
يرتبط بها من تخصصات.
الكليات املنطوية حتت هذا احملور
كلية الهندسة
كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
أقسام العلوم الهندسية واحلاسوبية يف كليات
اجلامعة وفروعها
المحور الثالث :األبحاث في العلوم
الصحية
ويشمل جميع التخصصات ذات الصلة بصحة
األنسان والقطاعات الصحية املساندة مثل فروع الطب
اخملتلفة وطب األسنان والصيدلة والعلوم الطبية
التطبيقية والتمريض وكافة التخصصات الطبية التي
تندرج حتت هذا اجملال.

أخبار

الجامعة

متابعات
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ـــــــــــمي واإلبداع واالبتكار

ـــــي السادس لطالبها وطالباتها
أو خارجها ،أو حصلت على جائزة حملية أو إقليمية أو
دولية.
أن يكون املشارك من الطلبة املق َّيدين يف
.7
جامعة امللك عبدالعزيز لهذا العام اجلامعي احلايل (1435
– 1436هـ) يف مرحلة الدبلوم أو البكالوريوس أو
املاجستري أو الدكتوراه أو من خريجي الفصل الدراسي
الثاين للعام الدراسي املاضي (1435-1434هـ).
المرفقات المطلوبة

الكليات املنطوية حتت هذا احملور
كلية الطب
كلية طب األسنان
كلية الصيدلة
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية التمريض
كلية العلوم الصحية
المحور الرابع :األبحاث في العلوم
األساسية والطبيعية
ويشمل جميع العلوم األساسية مثل الكيمياء
واألحياء والفيزياء والرياضيات والفلك وعلوم األرض
واملناخ والعلوم ذات العالقة بالبحار والزراعة.
الكليات املنطوية حتت هذا احملور
كلية العلوم
كلية علوم األرض
كلية الدراسات البحرية
كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة
المحور الخامس :األبحاث في العلوم
االجتماعية واإلنسانية
ويشمل جميع العلوم اإلنسانية واالجتماعية كعلوم
الشريعة اإلسالمية واآلداب واللغة العربية وعلوم اإلدارة
واالقتصاد والعلوم االجتماعية والقانون واإلعالم.
الكليات المنطوية تحت هذا المحور
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية االقتصاد واإلدارة
كلية االقتصاد املنزيل
كلية الرتبية
الدراسات العليا الرتبوية
كلية احلقوق
معهد اللغة العربية للناطقني بغريها
كلية االتصال واإلعالم
كلية األعمال
المحور السادس:

األبحاث في تصاميم

البيئة
ويشمل جميع العلوم العمرانية وتطبيقاتها
والتصميم املعماري والتخطيط احلضري واإلقليمي
والتخطيط البيئي وتخطيط النقل .كما يشمل األبحاث
العلمية يف أسس وعناصر التصميم واملكونات اجلمالية
والتعامل مع املواد والتصميم الداخلي.
الكليات املنطوية حتت هذا احملور
كلية تصاميم البيئة
كلية التصاميم والفنون
أقسام التصميم يف كليات اجلامعة وفروعها
الفعاليات المصاحبة
* مشاريع األبحاث يف اخلدمة اجملتمعية وريادة
األعمال
* األلقاء ( اخلطابة)
* األفالم الوثائقية
* املسابقات الفنية
الكليات املنطوية حتت هذا احملور

جميع كليات جامعة امللك عبدالعزيز
الشروط واإلرشادات العامة للمشاركة في
الملتقى
الشروط العامة
 .1أن تتفق جميع املشاركات مع املبادئ والقيم
واألحكام اإلسالمية ،واألنظمة والتقاليد املرعية باململكة
العربية السعودية.
 .2أال يتعارض حمتوى املادة مع أهداف جامعة امللك
عبد العزيز ووزارة التعليم العايل وغاياتها.
 .3أن يكون موضوع املشاركة املقدمة ضمن
موضوعات حماور امللتقى وفعالياته.
 .4التقيد بالشروط والضوابط اخلاصة بكل حمور،
وبكل فعالية من الفعاليات املصاحبة.
 .5أن تكون املشاركة املقدمة من فكر وعمل الطالب
أو الطلبة الذين تقدموا بها ،وأن تخلو من أي شيءٍ يخل
باألمانة العلمية أو ينتقص من احلقوق الفكرية لآلخرين.
 .6أال تكون املشاركة املقدمة قد مت نشرها أو قبلت
للنشر يف أي جملة علمية أو يف مؤمتر سابق داخل اململكة

 .1على طلبة البكالوريوس إرفاق إفادة انتظام أو
انتساب للجامعة موقعة من عميد القبول والتسجيل
(الكرتونيا) يوضح فيها أن الطالب مل يكمل بعد متطلبات
التخرج.
 .2على طلبة الدراسات العليا إرفاق إفادة انتظام أو
انتساب للجامعة موقعة من عميد الدراسات العليا ،على
أن يوضح فيها أن الطالب مل تتم مناقشة رسالته بعد ،ومل
يكمل بعد متطلبات التخرج.
 .3على الطلبة املتخرجني يف الفصل الدراسي الثاين
من العام اجلامعي 1435-1434هـ ،أو الفصل الدراسي
األول من العام اجلامعي 1436-1435هـ إرفاق صورة
خمتومة بختم (طبق األصل) لوثيقة التخرج ،ويف حال
تأخر صدور وثيقة التخرج يكتفى بإفادة بإكمال متطلبات
التخرج موقعة من عميد القبول والتسجيل أو عميد
الدراسات العليا ،كال فيما يخصه.
 .4على جميع املشاركني إرفاق السرية الذاتية
للمشارك مبا ال يزيد عن صفحة واحدة ،مع تضمينها اسم
الطالب ،وتخصصه ،وقسمه ،وكليته ،ومستواه الدراسي،
وحالته أألكادميية وهاتفه اجلوال ،وبريده االلكرتوين،
وعنوان مشاركته ،وحتت أي حمور أو فعالية تندرج ،وإذا
كانت املشاركة فنية فال بد من تسمية العمل ،وبيان خامة
التنفيذ واملقاس.
 .5يف حال كون العمل املقدم مشرتكًا بني أكرث
من طالب فال بد من إرفاق بيان بأسماء جميع أملشاركني
ونسبة مشاركة كل واحد منهم ،واجلزء الذي اشرتك به،
وبيان اسم املشارك الرئيسي ،واسم نائبه ،وتوقيع جميع
املشرتكني باملوافقة على تلك البيانات واملوافقة على
املشاركة بالعمل يف امللتقى.
 .6املوافقة على منوذج اإلقرار من قبل الطالب أو
الطالبة ،الذي سيكون متوفرًا يف النظام االلكرتوين عند
التسجيل.

تحقيق

أخبار

الجامعة
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أشادوا باإلجراءات التنـــــــــــــ

طالب وأعضاء هيئة التدريس يستهلون العـــــ
أجرى اللقاءات :عبد اهلل بخاري
تصوير :أحمد مساعد
وقوفاً على األجواء التي بدأ فيها العام الدراسي
الجديد 1436/1435هـ ،واستطالعاً آلراء عدداً من

الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول الخدمات التي
أتاحتها لهم الجامعة والعقبات أو المشكالت التي
قد تواجه بعض الطالب المستجدين ،كان لصحيفة
أخبار الجامعة لقاء مع عدد من الطالب وأعضاء هيئة
التدريس ،الذين أجمعوا على تميز الخدمات التي

قدمتها الجامعة خاصة على مستوى التسهيالت
والخدمات اإللكترونية المتنوعة ،والتنظيم المحكم
للجداول الدراسية والتميز في إرشاد الطالب
وتوجيههم إلكترونياً ،وكانت اللقاءات على النحو
التالي:

رامي عسيري
أجواء تنظيمية متميزة
بداية التقت الصحيفة بعضو هيئة التدريس
الدكتور حممد العجمي ،الذي حتدث عن األجواء
التنظيمية املتميزة والتي تتحسن من عام تلو العام،
مشريًا إىل أن عضو هيئة التدريس باجلامعة يشتاق
إىل الطلبة اجلدد ،مؤكدًا أن الطالب يزورون أعضاء
هيئة التدريس يف مكاتبهم والفصول الدراسية وفق
اجلداول الزمنية ،ويتحدثون ويستفسرون عن سري
احملاضرات وطريقة كل عضو هيئة التدريس يف بدء

احملاضرات يف كل مادة من املواد التي يدرسونها،
ويستفسرون عن مدى سهولة أو صعوبة املواد
التي قاموا بتسجيلها ،وهذا أمر طبيعي ،وأضاف أن
البداية طيبة ،وليس هناك شيء خمتلف عن املعتاد
سوى اخلدمات املتميزة التي تقدمها اجلامعة ،مشيدًا
باحلضور املكثف من أول يوم من الدراسة وهذا
أمر إيجابي ،مفيدًا أنه يرى يف ممرات اجلامعة
عدد كبري من الطالب يلتحقون بالدراسة يف أول
أسبوع ،وهناك تسجيل مكثف من الطالب على املوقع
اإللكرتوين كما يتضح من برنامج أوديس بالس

يف صفحة أعضاء هيئة التدريس ،وإىل اليوم أغلب
الطالب تسجلوا وإن كان بعض الطالب يتأخرون يف
التسجيل وهذا أمر طبيعي حسب ظروف كل طالب.
اهتمام الطالب بمعرفة طبيعة المواد
التي سيدرسونها
وكان اللقاء الثاين مع الدكتور حلمي بحري
الذي أشار إىل أن العام الدراسي اجلديد يبدأ يف
ظروف متميزة ،وأن الطالب مهتمون مبعرفة املواد

التي سيدرسونها وحمتواها ومضمونها ،والكتب
التي سيحتاجون إليها ،وطريقة األستاذ يف التدريس
وغريها من األسئلة ،وأضاف أن البداية تعترب طيبة
ونشعر بوجود نشاط ورغبة من الطالب يف االلتحاق
بالفصول الدراسية ،مشريًا إىل أنه حينما يأتي
الطالب املستجد لالستفسار عن املواد وعن حمتوى
املقرر الدراسي فهذا دليل على أنه يريد أن يستفيد
من املادة ويريد أن يتعلم ،مؤكدًا أن الطالب ومنذ
األسبوع األول يحضرون بعد تسجيل موادهم من
خالل املوقع اإللكرتوين ،والطالب موجودون من
الساعة السابعة صباحًا ،وقد مت تسخري الشؤون
التعليمية خلدمة الطالب املتأخرين يف التسجيل
على مدار األسبوع ،فنظام األوديس بالس يوضح أن
معظم الشعب مليئة بالطالب وأغلبية الطالب سجلوا
موادهم ،ويف بداية األسبوع القادم ستكون البداية
الفعلية يف احملاضرات.
نظام أوديس يقدم خدمات كبيرة
للطالب المستجدين
وكان اللقاء التايل مع الطالب عبد العزيز إبراهيم
العنقري ،وهو أحد طالب السنة التحضريية ،والذي
عرب عن إعجابه باخلدمات التي تقدمها اجلامعة،
وأن موظفي ومنسوبي اجلامعة مل يقصروا يف
تقدمي أي مساعدة للطالب خاصة املستجدين ،وأنه
يشعر بالراحة واالطمئنان على مستوى التنظيم
والرتحيب الذي لقيه يف اجلامعة وهو ما يحفز على
االلتحاق بالفصول الدراسية واالستفادة من املواد
الدراسية .مؤكدًا أن نظام األوديس سهل كل شيء،

أخبار

الجامعة
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ـــــــــــظيمية واخلدمات املتميزة

ـــــام الدراســي فــي أول أسبـوع مـن الدراسة
الطالب يطالبون بزيادة اللوحات
اإلرشادية وتوفري مواقف إضافية مظللة
ويعانون من الربودة الزائدة للتكييف
عبد العزيز إبراهيم

محمد العدواني

وقدم خدمات كبرية للطالب سواء خالل تسجيلهم
جلداولهم الدراسية أو من خالل معرفة الشعب
والقاعات الدراسية وأساتذة املادة .وأضاف أن
مستوى اخلدمات راق جدًا ومتميز وهو إن دل على
شيء فإمنا يدل على جهود مبدولة من إدارة اجلامعة
ومن موظفيها.
مشكلة المواقف وبطء الخدمة عند
تعديل الجداول الدراسية
كما التقت الصحيفة بالطالب يزيد العتيبي
من كلية الهندسة ،والذي أشار إىل أن بداية العام
الدراسي كانت متميزة وأنه وجد سهولة كبرية يف
تنظيم جدوله الدراسي من خالل املوقع اإللكرتوين
وبوابة أوديس بالس ،مضيفًا أن ما أثار إعجابه
املباين اجلديدة التي استحدثها اجلامعة ،ونظافة
الفصول الدراسية وتوفر اخلدمات من كفرتيات
ومكتبات وغريها من اخلدمات ،لكن املبنى اجلديد
لكلية الهندسة ال يوجد كافرتيا ،لكنه أوضح أن
املشكلة الرئيسية التي واجهته هي عدم وجود مواقف
سيارات كافية بجوار كلية الهندسة ،واالزدحام

عبد الرحمن المالكي

الشديد عند الرغبة يف الدخول إىل اجلامعة .مشريًا
إىل أن بعض الطالب وجدوا بعض الصعوبات يف
معرفة املباين وهذا أمر طبيعي لكونهم ال يعرفون
مواقع املباين .ولكن موظفي الشؤون التعليمية
واجلامعة بشكل عام مل يتوانوا يف إرشادهم
وتوجيههم وتقدمي خدمة متميزة لهم .وأضاف أن
بعض الطالب خاصة الذين قاموا بتعديل جداولهم
الدراسية يضطرون إىل انتظار إجراءات املوافقة
على إجراء التعديالت من الشؤون التعليمية وهو ما
يضطرهم لالنتظار ،وهذا من األمور التي يرى أنها
تأخذ وقتًا طويلًا .باإلضافة إىل وجود تربيد زائد
واللوحات اإلرشادية غري مفهومة.
الحاجة إلى وجود مرشدين في المباني
وكان للصحيفة لقاء آخر مع الطالب عبد الرحمن
املالكي من كلية الهندسة ،والذي عبّر عن انطباعاته
حول بداية العام الدراسي اجلديد ،مشريًا إىل أنه مل
يواجه أي مشكالت يف تنظيم جدوله الدراسي ،لكن
بعض الطالب يواجهون مشكالت يف تنظيم جداولهم
ويضطرون إىل احلضور إىل الشؤون التعليمية

ملعاجلة املشكلة التي تواجههم ولكن يف الغالب يتم
خدمتهم وتعديل جداولهم مبا يتناسب واحتياجاتهم،
وأضاف أن الفصول الدراسية جديدة وممتازة ،لكن
يف البداية وجدنا صعوبة يف معرفة املباين وغياب
اإلرشادات واللوحات ،ونحن بحاجة إىل مرشدين،
وتوجد مشكلة يف املواقف يف مقر كلية الهندسة
اجلديدة.
طالب السنة التحضيرية يواجهون
مشكلة في المواقف وصعوبة في تعديل
جداولهم
أما الطالب رامي عسريي من كلية احلاسبات
وتقنية املعلومات فقد رأى أن بداية العام الدراسي
اجلديد كانت جيدة ،إال أنه واجهتهم مشكلة يف
معهد اللغة اإلجنليزية واالنتظار لساعات طويلة،
إال أن االستقبال كان جميلًا ومميزًا من منسوبي
اجلامعة ،مضيفًا أن تنسيق اجلداول وتنظيمها كان
صعبًا للغاية بالنسبة له ،وخاصة يف األسبوع األول،
حيث وجد كل الشعب مقفلة ،حيث وجد صعوبة يف
احلذف واإلضافة ،كان هناك تأخري يف الرد على طلب

يزيد العتيبي

تعديل اجلداول الدراسية ،حيث يتطلب األمر أحيانًا
يومان إىل ثالثة أيام .فكان أمرًا صعبة بالنسبة لنا
خاصة أن احملاضرات والدراسة بدأت .وحول املباين
والفصول الدراسية قال الطالب بأن املباين جد
ممتازة والتكييف ممتاز ،واخلدمات متميزة ووجود
شبكة اإلنرتنت (الواي فاي) والذي يسهل الدخول
إىل املوقع اإللكرتوين من خالل اجلوال ،وهذه
أمور تقدم خدمات كبرية للطالب وتتيح لهم أجواء
وبيئة مناسبة لبدء العام الدراسي اجلديد بكل نشاط
وحيوية.
صعوبة في معرفة المباني والفصول
الدراسية
أما الطالب حممد العدواين وهو أحد طالب
السنة التحضريية فقد أكد أن العام الدراسي اجلديد
بدأ يف أجواء جديدة ،إال أنه وجد صعوبة يف
معرفة املباين الدراسية والفصول واملواقف يف أول
دخوله للجامعة ،إال أنه وجد كل الدعم واملساعدة من
منسوبي اجلامعة ،مؤكدًا أن اجلامعة وفرت كل ما
يحتاج إليه الطالب من تكييف ومباين وخدمات.
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أبناؤنا والعودة إىل الدراسة

استهل أبناؤنا يومهم األول يف مدارسهم بعد إجازة طويلة,
استمتعوا فيها بكل طاقتهم .هناك من قضاها داخل البالد يف رحالت,
وآخر بني األقرباء كزيارات وثالث بني أركان بيته ،وآخرون يف
األندية واألسواق .فهناك من قضاها ورتب برامج فيها بني تدريب
وزيارات ومهارات ,فقد فاز وسيجني ثمارها االن مع بدء الدراسة
واثنائها .
بدء الدراسة يشكل همًا واضحًا لدى األسرة السعودية ولدى
طالب املدارس على وجه اخلصوص فأسباب السهر السابق سيؤثر

حتما على الطالب وكذلك اخلوف والوجل والكره املصاحب للمدرسة
لنسبة جلية بني الطالب سيؤثر على أدائهم ودرجاتهم وبالتايل
نتائجهم,وأملنا الوحيد كأسرة سعودية يبقى قائمًا يف وعد سمو
الوزير خالد الفيصل بأنه سيجعل الطالب السعودي يحب املدرسة
ويعشقها ,بل قد أفاد بأن زمن إغالق ابواب املدرسة لن يعود مستقبال
فستفتح األبواب  ,ومن حب وشغف الطالب لن يتسربوا إىل خارج
أسوارها .وعد يجب أن نساهم جميعا للعمل على حتقيقه مدرسة
ومنزلًا .أملي يف اهلل سبحانه وتعاىل ثم يف إمكانيات وطموح سمو

جامعة املؤسس  ..مصنع
الرجال وساحة البناء

ما الفخر إال ألهل العلم إنهم
على الهدى ملن استهدى أدالء

أبناؤنا طالب وطالبات اجلامعة مع بداية
العام الدراسي اجلديد لنعقد العزم مند البداية أن
جنعل هذا العام متميزا باجلد واالجتهاد عامرا
بالهمة والعزمية نحقق فيه تطلعات والة األمر
يف احلفاظ على مبادئ ديننا وقيم جمتمعنا  ،إن
اجلامعة هي مصنع الرجال وساحة البناء نتسلح
بها باملعرفة ونكتسب منها املهارة واخلربة التي
تؤهلنا الجتياز احلياة العملية بنجاح مدركني ان
اهلل يرفع الزين أتو العلم درجات .
أبنائي  :البد من إعداد العدة والتزود بزاد
العلم واملعرفة حتى نستطيع أن نحصد النجاح
املشرق آخر العام والبد أيضا أن نضع اإلخالص
أمام أعيننا إذ ال قيمة لعلم بدون إخالص وال فائدة
ملعرفة بال أدب .وفقكم اهلل وأنار لكم درب النجاح
مع متنياتي لكم مبستقبل مشرق بإذن اهلل .
د  .عائشة بنت محمد
أحمد عبد القادر
وكيلة عمادة شؤون الطالب فرع
كليات البنات

احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة العلم
ورفع قدر أهله ،والصالة والسالم على معلم
البشرية األول منار الهدى وعلم التقى،سيدنا
النبي املصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى
وبعد ..فقد أشرقت أنوار العلم جمددا ببزوغ
شمس اليوم اخلامس من شهر ذو القعدة للعام
1435هـ وهاهي إذ جتلت معها أحالم بناتنا
وأبنائنا طالبي العلم ،فكل عام واجلد يحذو
طريقهم حتت سماء جامعتنا املنرية ،التي كم
من األجماد بنت ،وكم من العقول رعت ،فهي
شعلة من نور العلم حملها قادة أكفاء وحماة
علم أجالء ،أخلصوا النية هلل همهم الوحيد (إن
شاء اهلل) هو السعي احلثيث والبحث عن كل
علم جديد فحق ما قيل فيهم :
ما الفخر إال ألهل العلم إنه ــم على الهدى
ملن استهدى أدالء
وقدر كل امرىء ماكان يحسنه
واجلاهلون ألهل العلم أع ــداء
فعز بعلم تعــش حيا به أبـ ــدا الناس
موتى وأهل العلم أحياء
أبناؤنا وبناتنا  :هاكم أيدينا مندها لكم
آخذين بكم على أعتاب الطريق إىل القمّة،
فبالعلم تتس ّلح األمّة  .أال و إن للنجاح مفاتيح

األمري خالد الفيصل كبرية ويف رغبته يف صناعة األجيال القادمة
خلدمة أمتهم وبنائها البناء الذي سيصل بها إىل العامل األول .وزير
كلف على مصانع األجيال وهو جدير وقدير عليها نسأل اهلل لسموه و
ألبنانا التوفيق والسداد وأن يحفظهم لدينهم وبالدهم.
د .خليل بن مصلح الثقفي
مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
مدير وحدة التخطيط اإلستراتيجي

وأوىل هذه املفاتيح :
*الطموح ..فال جناح بال طموح  ،ثم
العطاء فالنجاح عمل وجد وتضحية وصرب
وقل من جد يف أمر يحاوله واستعمل
الصرب إال فاز بالظفر
* اإلميان باهلل  ..أساس كل جناح «قد
أفلح من زكاها» ،امأل نفسك باإلميان فاإلميان
مينح لصاحبه القوة وهو الوقود الذي يدفع
نحوالنجاح .
*ال تخش الفشل :فالفشل هزمية مؤقتة
تخلق فرص النجاح .
* أخريا فإن الثقة يف النجاح (بإذن اهلل)
تعني النجاح .
هذه بعض من القبسات تضيء لنا عامنا
املكلل إن شاء اهلل بالنجاح والفالح عاملني
ومتعلمني وكل عام ونحن وأنتم يف هناء،
ونسأل اهلل لنا ولكم يف العيش خري البقاء.
د .شذى خصيفان
وكيلة عمادة الدراسات العليا بشطر
الطالبات

حان وقت شحذ الهمم
وعقد العزم لبلوغ النجاح
عام دراسي جديد وأمل جديد بإشراقة شمس جامعة املؤسس العريقة ،وكل
من ينتمي إليها حيث تشحذ الهمم الستقبال ،طالباتنا وطالبنا الكرام ،لقد توقدت
مشاعل العلم واملعرفة لننطلق جميعا نحن العزيزيات والعزيزيون واضعني
نصب أعيينا أهدافا سامية نسعى إىل حتقيقها ونطمح أن نصل بها إىل غرس
مبادئ الدين احلنيف وحمبة الوطن واملليك وتخريج أجيال واعدة حمققه آلمال
وطننا الغايل .فمرحبا وأهال وسهال بكل طالبة وكل طالب رسم اآلمال وعقد العزم
على بلوغ النجاح وحتقيق التميز والرفعة جلامعة امللك عبد العزيز ولوطنه الذي
ينتظر إجنازاته والسري بركب العلم واحلضارة إىل أعلى املراتب.
أقول لطالبنا نحن معكم وبكم نستطيع أن نوصلكم إىل بر األمان وسيأتي
يوم نفتخر أنكم من براعم جامعة امللك عبد العزيز كرم اهلل ثراه هي سنوات
كفاح وجد واجتهاد فاغتنموها فآمال الوطن معلقة بكم وهو يستحق الكثري منكم
ولديكم الكثري لتقدموه له.
كلمة كتبتها بارجتال أنا العزيزية والتي تفتخر دائما وأبدا بانتمائها لهذه
اجلامعة العريقة ومهما قلت لن أويف هذا الصرح وقادته وعلى رأسهم معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب حفظه اهلل \ حقهم من الشكر
والتقدير والشعور بالعرفان واجلميل لكل ما قدموه ويقدمونه يف سبيل خدمة
طالبات وطالب العلم جعل اهلل جهودهم العظيمة يف موازين حسناتهم باذن اهلل.

نرحب بكم يف جامعتكم ونتمنى لكم رحلة تعليمية مفيدة
التعليم هو توأم النجاح والنجاح رحلة وليس حمطة .وكل عام
نستقبل فوجا ونودع فوجا ،نستقبل القادمني املستجدين) إىل حمطتنا
ونودع املسافرين(اخلريجني) إىل احملطة التالية يف حياتهم املستقبلية.
فأهال وسهال ومرحبا بكم يف جامعة امللك عبد العزيز والتي وفرت لها
الدولة كل مقومات النجاح من :كليات نوعية ،مباين تعليمية ،خمتربات
عاملية ومناهج أكادميية ،وهيئات أكادميية وإدارية ،وأنتم أبناؤنا وبناتنا
الطلبة والطالبات يف جامعة املؤسس البعد األهم واحملور الرئيس
لدينا،كما هو احلال يف أي منظومة تعليمية يف العامل .رحلتكم معنا
ستكون من أربع إىل ست سنوات يف بيئة تعليمية صحية وراقية .والسنة
التحضريية وكما هو واضح من اسمها ،خصصت إلعدادكم وتهيئتكم
ملرحلة التخصص يف دراستكم اجلامعية حيث مت جتهيز مقرراتها
الدراسية لتكون خالصة ملا تعلمتموه يف املراحل السابقة باإلضافة إىل

برامج تدريبية إلكسابكم مهارات شخصية وعلمية وحياتيه ،األمر الذي
يدعم بإذن اهلل جناحكم يف القادم من سنوات تعليمكم..نيابة عن معايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور /أسامة بن صادق طيب ،والهيئة األكادميية
واإلدارية نرحب بكم يف جامعتكم  ،جامعة امللك عبد العزيز ونؤكد لكم
بأننا قد نذرنا أنفسنا ووقتنا وجهدنا؛ خلدمة التعليم يف مملكتنا احلبيبة،
وذلك لتحقيق رؤية جامعتنا يف أن تكون :منارة للمعرفة من حيث التكامل
يف التكوين ،والريادة يف التنمية» .فأهال وسهال ومرحبا بكم مع كل
األماين الطيبة لكم برحلة تعليمية ممتعة ومفيدة .وفقكم اهلل وسدد على
دروب اخلري خطاكم
د .فايزة ماطر الجهني
وكيلة شطر الطالبات لشؤون فرع كليات البنات

الوطن بأمس الحاجة لقدراتكم العلمية
نرحب بكم يف بداية هذا العام الدراسي اجلديد بانضمامكم لهذا الصرح
التعليمي الكبري؛ حيث تقفون على أول خطوة من خطوات البذل والعطاء؛
لتشكلون جزءًا ال يتجزأ من هذا البلد املعطاء ولبنة قوية من لبناته وثمرة
يانعة من ثماره  .طالبنا إن جامعة امللك عبد العزيز والعاملني بها من الكادر
اإلداري واألكادميي اليألون جهدًا يف تقدمي كل مأمن شأنه رفعة مستوى طالبها
وفتح جميع قنواتها الستقبال االقرتاحات واملشكالت التي تعرقل سري العملية
التعليمية لكم؛ وتسعى دومًا يف إيجاد بيئة تعليمية متطورة يف ظل اإلمكانات
املادية والبشرية التي تتبناها اجلامعة من اخلطط واملشاريع العلمية والتقنية

واإلنشائية التي تصب كلها يف مصلحة الطالب وتأسيسه العلمي وتقفز به
قفزات واسعة على جميع األصعدة احمللية والعاملية .طالبنا عليكم باجلد واملثابرة
وتطوير مهاراتكم البحثية العلمية لتكونوا عنصرًا فعالًا ينفع نفسه وجمتمعه
ووطنه يف جميع جماالته اخملتلفة ،والذي هو بأمس احلاجة لقدراتكم العلمية
وخري من ميثله يف تطلعاته املستقبلية التطويرية.
أ .د .هناء بنت محمد جمجوم
وكيلة شطر الطالبات

د.نجاح بنت حسن سالمة
وكيلة كلية الحقوق

أهمية اإلعالم يف حياتنا
كانت حاسة اإلعالم الكربى ( التلفاز) أول اختيار
يف حياتنا عندما كنا صغارًا حني نختار ما نتعرض
له ،ونتأثر به ،فالتلفاز كان أداة انتقالنا الكتشاف العامل
رافقنا منذ زمن نسمع فيه أكرث مما نتكلم  ,نشاهد أكرث
مما نفكر  ,نننساب يف احلياة دون أن نخطط  ,ومل
تتخلى عنا عندما كربنا بل كربت معنا فأصبح اإلعالم
بني أيدينا ,زائر يف جميع أوقاتنا عرب هواتفنا الذكية
أيقونات ملونة ربطت بني األفراد أنفسهم واجملتمعات
مبثيالتها ،فتحت األبواب املوصدة واصبحت
احلواجز نوافذ مطلة وانخرط العامل يف قوالب تويرت
والفيس بوك بنكهات فكرية ,اجتماعية ,عقائدية,
حياتية ,روتينية وأصبح للفرد مساحة يعمر بها عامله
يسعى دوما الزهاره وازدهاره.
احببت اجملال الذي انطلقت منه ,درسته  ,تعمقت
يف ذروته سعيت من أجله ومن أجل أن أشعل يف علم
بالدي صاروخًا يحلق حول العامل يراه عامة الناس
ويبحثون عن حقيقته ,خاصة وأن اململكة تشهد
انتقاالت كثرية وقفزات نوعية يف املمارسات اإلعالمية
بعد ظهور اإلعالم اجلديد ومنافسه القدمي بشكله
التقليدي اذ تالشى شرط املؤهل األكادميي عايل
املستوى اأناء تواجد القبول اجلماهريي والشخصية
اإلبداعية هذا ما أكده توجه العديد من ملحقات اإلعالم
وما صدر منه حيث تعمل على استقطاب طالب وطالبات
اإلعالم للمساهمة باملشاركة يف اللجان املسؤولة يف
الفعاليات اإلعالمية ،فالطاقات تنفست يف رئة جمتمع
عادت عليه بغذاء جميع أعضائه.
روان الوافي
كلية االتصال واإلعالم
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خالل لقائه السنوي بأبنائه الطالب

مدير الجامعة يعلن استحداث برنامج لتوظيف الطالب يف مشروعات الجامعة
بـ(النظام الجزئي) ويدشن امللتقى العلمي السادس لطالب وطالبات الجامعة

عقد معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب لقاءه السنوي بأبنائه طالب اجلامعة ،وذلك صباح اخلميس
1435/11/16هـ ،وهو اللقاء الذي يعقد سنويًا مع بداية كل
عام دراسي جديد ،بحضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات
والعمادات املساندة.
واستهل معايل مدير اجلامعة اللقاء بتهنئة املقبولني
واملنضمني حديثًا للجامعة ،وحثهم على بذل اجلهود التي
تعود حمصلتها النهائية بالنفع على اجلامعة والطالب على حد
سواء ،مؤكدًا بأن الطالب هو حمور اهتمام اجلامعة األساسي،
ورفع باسم طالب وطالبات ومنسوبي اجلامعة التهنئة وأجمل
التربيكات إىل مقام خادم احلرمني الشريفني ،وويل العهد نائب
رئيس جملس الوزراء ،وويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس
جملس الوزراء و جميع الشعب السعودي مبناسبة قرب «اليوم
الوطني» والذي يصادف  28من الشهر احلايل ،موجهًا الدعوة
للطالب والطالبات للمشاركة واحلضور يف احلفل املزمع إقامته
داخل اجلامعة بهذه املناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا.
واستعرض مدير اجلامعة خالل اللقاء اإلجنازات التي
حصلت عليها اجلامعة مؤخرًا ،ممثلة يف حتقيقها مركز الـ
( )156يف تصنيف شنغهاي ،وحصولها أيضا كجامعة وحيدة
على مستوى الشرق األوسط على فئة اخلمسة جنوم من منظمة
اجلودة الربيطانية ( ،)QS starsوحث جميع الطالب على
مواكبة ما تتطلع إليه اجلامعة ،مؤكدًا على أن الطالب جزء من
اإلجنازات الدولية ويدخل ضمن املعايري التي تسهم يف تقدم أي
جامعة ،بإسهامه يف العملية التعليمية ،ودوره يف البحث العلمي
باملشاركة واملساهمة .وأشاد مدير اجلامعة بإجنازات الطالب
يف امللتقيات والندوات البحثية ،ومساهمتهم يف دعم برامج
الوقف العلمي إذ بلغ عدد الطالب والطالبات املساهمني يف برامج
االستقطاع للتربع ألوقاف اجلامعة أكرث من عشرة آالف طالب
وطالبة ،وهو ما يعكس دور اجلامعة يف دعم األنشطة الالصفية
وتنمية املواهب الطالبية.

عقب ذلك مت فتح اجملال لألسئلة واالستفسارات واملداخالت
الطالبية ،ومتحورت جلها حول اخلدمات املقدمة وآليات
تطويرها ،حيث أكد مدير اجلامعة إمكانية توفري الكتب الدراسية
بنظام اإلعارة يف املكتبة املركزية واملكتبات بالكليات.
وفيما يخص افتتاح كلية الشريعة باجلامعة ،بني مدير
اجلامعة بأن جملس اجلامعة وافق على تأسيسها ومت الرفع
جمللس التعليم العايل الستكمال إجراءات تأسيسها ،وردًا على
سؤال حول تخصيص جوائز لطالب البكالوريوس يف جمال
البحث العلمي أوضح مدير اجلامعة أن ذلك قائم من خالل امللتقى
العلمي السادس ألبحاث طالب وطالبات اجلامعة الذي يخصص

له جوائز وحوافز للطالب والطالبات املشاركني ،وأن وصول
امللتقى للنسخة السادسة إال دليل على رعاية اجلامعة واحتضان
املواهب البحثية ،واالهتمام ال يقتصر على أعضاء هيئة التدريس
وطالب وطالبات الدراسات العليا .وحول إمكانية زيادة عدد
املقاعد يف الكليات العلمية السيما «الهندسة» و»الطب» أوضح
مدير اجلامعة بأن العدد املوجود حاليًا هو األعلى بالنسبة لعدد
األساتدة ،وجتاهد اجلامعة لتلبية أقصى الرغبات لالنخراط يف
كليتي الطب والهندسة ،فضلًا عن افتتاح فروع لكليات الهندسة
سعيًا لالستجابة ألقصى الرغبات».
وردًا على سؤال عن معايري التحويل بني الكليات أشار

مدير اجلامعة إىل أن اجلامعة تقوم بتحديد املواعيد واستقبال
الطلبات عرب املوقع اإللكرتوين ،ويتم فرزها حسب املعدل
الدراسي ،وفيما يتعلق بدراسة اللغة اإلجنليزية باملواد العلمية
أثناء السنة التحضريية ،أكد بأن اجلامعة مدركة ألهمية استباق
دراسة املواد العلمية بتكثيف برامج اللغة اإلجنليزية واستزادة
الطالب وإتقانه ملهارات اللغة قبل دراسة املواد العلمية التي تهتم
كثريًا باملصطلحات والرموز العلمية.
وإجابة عن تساؤل عن توافر متطلبات االحتياجات اخلاصة
مبا يسهل حركتهم داخل املباين والتنقل فيها  ،شدد مدير اجلامعة
على أهمية توافر جميع وسائل النقل لكافة االحتياجات باملباين
القدمية ،يف حني يتم مراعاة ذلك يف املباين التي تشيد وتأتي
ضمن األولويات التي يجب وضعها ،وأكد على تنفيذ برنامج
جديد لتوزيع املطاعم و»الكافترييات» وانتشارها بحسب املباين
وعدد القاعات ،بحيث يسهل الوصول إليها دون مشقة أوعناء.
وحول إمكانية تأسيس أقسام تعنى مبجال التمثيل
أشار إىل أن اجلامعة تراعي األولويات يف تأسيس األقسام
والتخصصات ،ويف املقابل تعمل على توفري برامج وأنشطة
تلبية للرغبات وامليول املتنوعة ،عرب إنشاء أندية طالبية ووضع
برامج الصفية يف الفنون والهوايات اخملتلفة لتنمية املواهب
الطالبية.
هذا ،وقد دشن معايل مدير اجلامعة موقع امللتقى العلمي
السادس لطالب وطالبات اجلامعة ،على هامش اللقاء السنوي
مع الطالب،ويعترب املوقع قناة التواصل لتسجيل البيانات
واستقبال الطلبات من خالله ،ويهتم امللتقى باإلنتاجيات
البحثية العلمية يف احملاور العلمية للملتقى واملشاريع الريادية
واملواهب الفنية من خالل الفعاليات املصاحبة ،كما يهدف إىل
إتاحة الفرصة ألصحاب املواهب من طالب وطالبات اجلامعة
إلبرازها من خالل احملاور والفعاليات اخملتلفة ،ورفع املستوى
العلمي والثقايف لدى الطالب والطالبات ،وتعزيز القيم البحثية
واإلبداعية وتنمية ثقافة البحث العلمي واإلبداع واالبتكار لديهم.
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عميد معهد السياحة  :املعهد خــرج  4دفـعــات مـــــــــ
وقوفاً على التقدم الذي تحققه
قطاعات الجامعة المختلفة ،كان
لصحيفة أخبار الجامعة حوار مع عميد
معهد السياحة الدكتور  /إبراهيم
الصيني ،والذي تحدث عن الدور الذي
يقوم به المعهد ،وأهدافه وأعداد
الخريجين ،الخطط المستقبلية
للمعهد ،والمعوقات التي تواجه
المعهد ،واالستثمارات المتاحة في
القطاع السياحي ،وقد جرى الحوار مع
سعادته على النحو التالي:

بداية ،ما الدور الذي يقوم به معهد السياحة في جامعة الملك عبد
العزيز؟
املعهد يهتم بكثري من اجلوانب التي تتعلق بالسياحة ،حيث يدرس الطالب يف
تخصصات السياحة والفندقة وغريها ،ويقدم دورات تنفيذية متخصصة للمحرتفني يف
الفنادق لتطوير مهاراتهم ومن خالل الدورات التنفيذية وبرامج االتيكيت والربوتوكول
الدويل يف استقبال الوفود الرسمية ورجال األعمال وترتيب اللقاءات بشكل احرتايف.
أيضا لدينا جانب بحثي وتعاون مع مراكز البحوث يف العامل يف جمال السياحة
والضيافة ،والدراسة يف املعهد باللغتني اإلجنليزية والفرنسية لدعم الشاب السعودي
بأكرث من مهارة ومنها اللغات ،حيث يتحدث أكرث من لغة مما مينحه ميزة عند انضمامه
للعمل يف أحد الفنادق العاملية العاملة يف اململكة أو املنتجعات السياحية.
 متى أنشئ المعهد وكم عدد الخريجين منه حتى اآلن؟ وهل دبلومالمعهد معترف به أو يخول للطالب تكملة البكالوريوس ؟
تخرج من املعهد أربعة دفعات بعدد إجمايل مائة وخمسون طالب تقريبًا  .دبلوم
املعهد معرتف به داخل اململكة بشراكة اسرتاتيجية مع مدرسة لوزان للفندقة بسويسرا
وجاري استكمال اعتماد برنامج دبلوم املعهد من قبلهم مما يتيح خلريجينا إكمال
دراسة البكالوريوس يف سويسرا إذا رغب الطالب يف ذلك كما يستطيع الطالب إكمال
البكالوريوس يف املعهد عندما يتم تدشينه مستقبلًا.
 وما الخطط المستقبلية للمعهد لدعم السياحة السعودية؟أكرث ما يحتاجه قطاع السياحة العمالة الوطنية املدربة وهي املشكلة التي تواجه
جميع الفنادق واملنتجعات انها ال جتد العمالة السعودية املدربة التي تتحدث اللغة
اإلجنليزية ولديها يف الوقت نفسه الروح واملتابعة واالستمرار بالعمل فكانت تلك
معضلة أمام القطاع الفندقي والسياحي ،يف املعهد نسعى الكتشاف الطاقات السعودية
الشابة وتأهيلها وتدريبها على مستوى عال ونكتشف من لديهم التزام واستمرارية.
 هل هناك متابعة من قبلكم لما بعد التخرج؟من تخرجوا منهم والتحقوا بالعمل بفنادق كربى وجدت تلك الفنادق الفرق بني
خريجي املعهد وخريجي املدارس األخرى ،حيث أن الشاب جمرد ما يتخرج ميارس عمله
منذ اليوم األول يف أي فندق دون أن يحتاج إىل تدريب أو تعلم لغة بل إنه مدرك لكل
املهام ،ودورنا يف جمال السياحة أن يكون لدينا كوادر وطنية لدعم االقتصاد السياحي .
 ما أبرز المعوقات التي تواجه السياحة الداخلية؟اعتقد أن العوائق حمدودة ،والقطاع السياحي تأخر يف تقدمي خدماته للمجتمع،
وبالتايل الناس سافرت اىل اخلارج وشاهدت التقدم يف بعض الدول اجملاورة فأصبحت
تبحث عن املستوى ذاته بالسياحة الداخلية ،وهو ما يجعلنا أمام مطالب بسرعة

االحتياج الدقيق لكل مدينة.

أكرث االستثمارات حاليًا
يف مكة املكرمة االن مشروع
جبل عمر بدأ يجهز ومشاريع
أخرى قادمة
االستفادة من مقومات اململكة السياحية يف تفعيل هذا اجلانب .لالرتقاء مبستوى
السياحة واخلدمات التي تقدم للسياح ،أو االستفادة من هذا القطاع يف دعم االقتصاد
الوطني ،لزيادة الناجت القومي أو توفري آالف الفرص الوظيفية.
 وما الحلول من وجهة نظرك؟بدأنا منذ عدة سنوات يف هذا االجتاه وأصبح اآلن هناك سياحة داخلية ويف نظري
أن مصطلح «الوجهة السياحية املتكاملة» غائب نوعًا ما لدينا ،السائح مع أسرته يحتاج
إىل سكن مناسب وتسوق ومدن ترفيهية وغريها وال بد أن تكون جميع تلك العناصر
متكاملة ،أما إن مل تتكامل تلك العناصر يف أي وجهة سياحية ستكون عائق أمام تطورها،
احلل يكمن يف الرتكيز على الوجهات السياحية بتوفري جميع اخلدمات بها ليصبح هناك
سياحة داخليه .
 هل لديكم دراسات تتعلق بالسياحة وخاصة مستوى دور االيواء؟ال توجد دراسة حول ذلك ،نفتقد لتقييم اجلودة يف الفنادق ،حيث أن هيئة السياحة
تقوم بتقييم مستوى الفنادق ولديها نظام جيد ومطوّر حول ذلك ،إال إنه ال يوجد مقياس
للجودة يف الفنادق وهناك نظام عاملي معروف يقيس اخلدمة من خالل زبون سري يقيم
يف الفندق ويقيِّم الفندق دون أن يُع َرف أنه أتى لقياس اجلودة ،وهذا املصطلح بدأ اآلن
معروفًا لدى هيئة السياحة ومهتمة به ،وهناك شركات عاملية تقوم بالتقييم ،ولكنه
اختياري حيث إن الفندق هو الذي يختار تقييم نفسه .
 هل تعتقد أن دور اإليواء في السعودية تلبي االحتياجات والطلبحاليا؟
اإليواء يقسم إىل ثالث فئات فئة اقتصاديه جنمتني وأقل ،ومستوى متوسط ثالث
جنوم وبعض األربعة جنوم ،واملستوى األعلى خمسة جنوم ،وكل منطقه يف اململكة
لها احتياج خمتلف عن املنطقة األخرى مثل الرياض لديها اكتفاء حاليًا يف فنادق فئة
خمس جنوم ،وال يوجد لديها احتياج ،يف الوقت التي حتتاج فيه مدينة جده إىل إنشاء
دور إيواء إضافية خالل املرحلة املقبلة ،وبالتايل تختلف كل منطقه ولها حسابات حتدد

 ما أهم االستثمارات المتاحة في القطاع السياحي والفندقي من وجهةنظرك؟ وما حجمها؟
أكرث االستثمارات حاليًا يف مكة املكرمة االن مشروع جبل عمر بدأ يجهز ومشاريع
أخرى قادمة ،حيث أن عدد الغرف الفندقية التي ستضاف إىل سوق اإليواء يف اململكة
أغلبه يف مدينة مكة املكرمة يف الدرجة االوىل ،واملشروع اآلخر الواعد مشروع العقري
يف املنطقة الشرقية مت اعتماد امليزانية اخلاصة بالبنية التحتية هذا من املشاريع الواعدة
أيضًا هناك خمس منتجعات سياحية على البحر اعتمدتها الدولة يف منطقة تبوك.
 وما الفرص االستثمارية المتاحة؟هناك فرص استثمارية عديدة يف القطاع السياحي والفندقي باململكة ويف كل
مدينة تقريبًا
سوا ًء كان املستهدف من خارج اململكة من احلجاج واملعتمرين وأيضًا السياحة
الداخلية
الدراسات العاملية مؤخرًا تشري بأن االستثمار السياحي باململكة يعترب من أعلى
املعدالت العاملية يف الوقت الراهن .
 وكيف ترى البنية التحتية للسياحة في المملكة؟املستثمر دائمًا يتشجع إلنشاء مشاريع استثماريه وتكون اجلدوى مشجعة متى
ما ارتفع حجم الطب .عندما يكون هناك طلب العرض يزيد كلما كان هناك طلب ،وأتوقع
أن ترتيب اإلجازات بني هيئة السياحة ووزارة الرتبية والتعليم ،بتحديد إجازة نصف
الفصل الدراسي وبني الفصلني ساهم يف تعزيز السياحة الداخلية وعندما يكون هناك
تعزيز للسياحة الداخلية البنية التحتية تقوى مع الطلب املوجود ،ويكون هناك حراك
للسياحة يزداد العرض وبالتايل االسعار تنخفض معه .والسياحة الداخلية واعده لكن
البد أن نهتم بقضية الوجهة السياحية املتكاملة ،مثلًا رايل حائل بدأ يستقطب زوار ،ولو
استكملت سيصبح هناك توسع كبري يف السياحة الداخلية .
 كيف ترى أهمية جذب استقطاب السواح األجانب للمناطق السياحيةفي المملكة؟
العدد األكرب الذي سيؤثر ويعزز السياحة يف اململكة هي السياحة الداخلية،
السواح من اخلارج فئتني فئة تأتي لفريضة احلج والعمرة وهي عدد كبري جدًا البد
أن تؤخذ يف عني االعتبار ونوظف العدد القادم للحج والعمرة بتمديد اقامته يومني أو
ثالثة يف بعض الربامج السياحية املوجودة يف املناطق احمليطة مبكة واملدينة املنورة،
الفئة األخرى هي فئة السواح األجانب الذين قدموا ملناطق أثرية وسياحية حمدده مثل
تبوك وجنران والعال هذا ما زال العدد فيه ضعيف وحمدود ال بد من االهتمام األكرب به
وتسهيل إجراءات الفيزا جلذب اهتمام زوار جدد للمنطقة .
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ــــــن الكـوادر الوطنية املؤهلة للعمل يف قطاع السياحة

 هناك عزوف من رجال األعمال المستثمرين في القطاع الفندقي مناالستثمار في بعض المناطق األخرى؟ وعلى سبيل المثال منطقة نجران
ومحافظة العال ..ما السبب في ذلك؟
دائمًا رجل األعمال أو املستثمر حينما يجد فرصه لالستثمار لن يتأخر ولكن
الفرصة االستثمارية بتلك املناطق غري واضحة إذا رغب املستثمر بناء فندق يف العال
مثلًا وتصل نسبة اإلشغال لديه  10ـ ـ  20يف املائة يف العام ،بالتأكيد املشروع بالنسبة
له سيكون فاشلًا ،ال بد أن تكون الفيزا ووسيلة الوصول للمكان سهله ،ووجود برنامج
ثقايف متكامل يف املنطقة السياحية وأكرث من خيار جتذب السائح لزيارتها كزيارة معامل
سياحية وليال ثقافيه وبرامج غوص يف مناطق البحر األحمر وغريها .
 يشتكي السياح في المملكة تدني مستوى النظافة والخدمات في دوراإليواء خاصة في الشقق المفروشة ..ما رأيك؟
الشقق املفروشة عدة مستويات من يبحث عن شقة مفروشة بسعر بسيط البد
أن يكون مستواها نفس القيمة التي دفعها .وهيئة السياحة تصنف الشقق املفروشة
اىل فئتي «أ» و»ب» ،يواجه املستثمرون يف الشقق املفروشة خسائر بسبب ان بعض
املستخدمني ال يحافظ على سالمتها ونظافتها وبالتايل اخلسائر تصبح عالية وال يعمل
صيانة وجتديد ،أطالب أن تكون الرقابة على الشقق املفروشة مبستوى أفضل وال بد أن
يكون لدينا ثقيف للمجتمع باحملافظة على املمتلكات العامة واخلاصة ،إضافة إىل تأسيس
منظمة اجملتمع املدين تساهم بتحسني مستوى الشقق املفروشة حسب العرض والطلب،
حيث تقوم بوضع معايري وتقييم وإنشاء موقع إلكرتوين لها يتيح للزوار تقييم للشقق
التي أقاموا فيها من خالله ،عندها يقوم صاحب الشقق بتحسني مستواها كي ال تصبح
سمعته بالسوق سيئة ،هذه املعادلة أفضل من معادلة الفرض اإلجباري الذي قد يسبب
خسارة للمنشأة .
 أال ترى أن إقبال العائالت السعودية على الشقق المفروشة أصبح فيتزايد؟
العائلة السعودية بشكل عام معروف أن متوسط عدد أفراد األسرة  5,3شخصا،
ويعترب عادي جدًا مع أن املعدل العاملي لعدد أفراد األسرة يف العامل  1,6بالتايل نسبة
عدد أفراد األسرة السعودية أكرب لذلك يفضلوا يكونوا يف شقه حتى يتوسعوا بها وتكون
أقل تكلفه عليهم ،اآلن فيه تغيري يف النمط وعدد أفراد األسرة السعودية انخفض املعدل،
وبالتايل الفئة إذا كانت عائلية ما زالت تفضل شقة مفروشة ،أما إذا كان السائح رجل
أعمال يفضل أن يقيم يف فندق لكون خدمات الفندق أفضل من خدمات الشقق املفروشة،
وقد شهدت دول اخلليج ثورة وانتشار للشقق املفروشة الستقطاب العائالت السعودية
بالذات يف مدينة دبي ،ولكن الدراسات احلديثة تشري أن الشقق املفروشة من املمكن أن
تبدأ يف االنحسار لكونها غري مربحه للمستثمرين ،إمنا املستثمر الفندقي أرباحه أفضل،
ومنط األسرة السعودية متنوع ،العائلة الكبرية تفضل الشقق املفروشة والعائالت
الصغرية تفضل الفنادق
 -كيف اإلقبال على المعهد من الطالب؟

اإلقبال على مستوى اململكة ممتاز ،ولكن مقارنته باجملتمعات اخلارجية اعتربه
ضعيف ،السبب أن ثقافة العمل يف القطاع السياحي والفندقي بالنسبة للمجتمع
السعودي تعترب جديدة نحتاج إىل بعض الوقت لتصبح هناك قناعه من قبل بعض
العائالت يف اجملتمع وقناعه من قبل الشباب والشابات يف هذا اجملال.
 لكن في اآلونة األخيرة أصبح القطاع السياحي جاذب للشباب ..اليسكذلك؟
من خالل متابعتي لنوعية الطالب الذين يأتون إلينا يف املعهد هناك تغري كبري يف
ثقافة اجملتمع ،حيث إنه كان يف البداية ال يتقدم للمعهد إال من مل يحالفه التوفيق يف
كليات أخرى ،ومنذ عام ونصف أصبح يأتي طالب سجلوا يف اجلامعة لاللتحاق عن رغبة
يف معهد السياحة ،واإلقبال بدأ يزداد .والشباب بجميع مناطق اململكة بات لديهم حُ ب
لهذه الصناعة ،واآلن مالحظ يف الفنادق واملنتجعات الكبرية نسبة الشباب السعودي
املتميز يف ازدياد.
 كم عدد الطالب الملتحقين بالمعهد؟إىل نهاية الفصل املاضي كان  50طالبا ،يف حني أن امكانيات املعهد تستوعب نحو
 400طالب قد يصل العدد يف الفصل األول إىل  80طالبا.
 وهل هناك مجال اللتحاق الطالبات بالمعهد؟حاليا ال يوجد طالبات ،ولكن ُكلفنا من قبل معايل مدير اجلامعة بإعداد دراسة
لتحديد احتياج سوق العمل لفتح قسم للطالبات وحتديد نوعية األقسام املرغوبة اكرث
التي يحتاجها السوق سوا ًء من قطاع األعمال أو الطالبات وتساهم معنا الدكتورة آمال
الشيخ املتخصصة بالرتويج السياحي باجلامعة كمستشار غري متفرغ إلجناز الدراسة
خالل ثالثة أشهر.
 -ما أوجه التعاون بين المعهد وهيئة السياحة؟

وجود برنامج ثقايف
متكامل يف املنطقة السياحية
وأكرث من خيار جتذب
السائح لزيارتها

يوجد تعاون كبري ،هناك اتفاقية موقعه بني جامعة امللك عبد العزيز وهيئة السياحة
وقعها األمري سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار مع مدير اجلامعة
الدكتور أسامة الطيب نتيجة هذه االتفاقية تأسس املعهد السياحي ،وهو باكورة
االتفاقية بني اجلامعة والسياحة ،أيضًا يزور املعهد هيئات دوليه بالتنسيق مع هيئة
السياحة .حيث زاره أخريا وفد من منظمة السياحة العاملية بالتنسيق مع الهيئة العامة
للسياحة واآلثار ،ولدينا عضوان من هيئة السياحة يف جملس املعهد ،أحدهما مسؤول
عن املوارد البشرية يف الرياض واآلخر املدير التنفيذي لهيئة السياحة يف منطقة مكة
املكرمة .
 وما البحوث التي أنجزها المعهد حتى اآلن؟لدينا عدد من األبحاث التي يجريها الباحثني باملعهد ومنها دراسة لوضع مقياس
عاملي جلودة خدمات العمرة ودراسة أخرى عن جودة اخلدمات يف الفنادق ودراسة
ثالثة عن اجتاهات الكوادر السعودية العاملة يف القطاع الفندقي لتقدمي خدمات ذات
جودة عالية
 ما الدور الذي يقوم به معهد السياحة في جامعة الملك عبد العزيز؟املعهد يهتم بكثري من اجلوانب التي تتعلق بالسياحة ،حيث يدرس الطالب يف
تخصصات السياحة والفندقة وغريها ،ويقدم دورات تنفيذية متخصصة للمحرتفني
يف الفنادق لتطوير مهاراتهم ومن خالل الدورات التنفيذية وبرامج االتيكيت
والربوتوكول الدويل يف استقبال الوفود الرسمية ورجال األعمال وترتيب اللقاءات
بشكل احرتايف .أيضا لدينا جانب بحثي وتعاون مع مراكز البحوث يف العامل يف
جمال السياحة والضيافة ،والدراسة يف املعهد باللغتني اإلجنليزية والفرنسية لدعم
الشاب السعودي بأكرث من مهارة ومنها اللغات ،حيث يتحدث أكرث من لغة مما مينحه
ميزة عند انضمامه للعمل يف أحد الفنادق العاملية العاملة يف اململكة أو املنتجعات
السياحية.
 وما الخطط المستقبلية للمعهد لدعم السياحة السعودية؟أكرث ما يحتاجه قطاع السياحة العمالة الوطنية املدربة وهي املشكلة التي
تواجه جميع الفنادق واملنتجعات انها ال جتد العمالة السعودية املدربة التي تتحدث
اللغة اإلجنليزية ولديها يف الوقت نفسه الروح واملتابعة واالستمرار بالعمل فكانت
تلك معضلة أمام القطاع الفندقي والسياحي ،يف املعهد نسعى الكتشاف الطاقات
السعودية الشابة وتأهيلها وتدريبها على مستوى عال ونكتشف من لديهم التزام
واستمرارية.
 هل هناك متابعة من قبلكم لما بعد التخرج؟من تخرجوا منهم والتحقوا بالعمل بفنادق كربى وجدت تلك الفنادق الفرق بني
خريجي املعهد وخريجي املدارس األخرى ،حيث أن الشاب جمرد ما يتخرج ميارس
عمله منذ اليوم األول يف أي فندق دون أن يحتاج إىل تدريب أو تعلم لغة بل إنه مدرك
لكل املهام ،ودورنا يف جمال السياحة أن يكون لدينا كوادر وطنية لدعم االقتصاد
السياحي .

أخبار
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من هد

ي الرسول صلى اهلل عليه وسلم

عن أبي احلباب سعيد بن يسار أنّ رسول ال ّله ص ّلى ال ّله
عليه وس ّلم قالَ « :من تصدَّق بصدقة من كسب طيب وال يقبل
ال ّله إ ّال ط ّيبًا كان إ ّنما يضعها يف ّ
كف ال ّرحمن يربيها كما يربي
أحدكم فلوه أو فصيله ح ّتى تكون مثل اجلبل» رواه البخاري.
والصدقة من أفضل األعمال وأحبها إىل اهلل عز وجل؛
ودليل ذلك حديث ابن عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ مرفوعًا« :وإن
أحب األعمال إىل اهلل سرور تدخله على مؤمن ،تكشف عنه
كربًا ،أو تقضي عنه دينًا ،أو تطرد عنه جوعًا»
ومن أحاديث الصدقة حديث« :من أفضل العمل :إدخال
السرور على املؤمن :يقضي عنه دينًا ،يقضي له حاجة ،ينفس
له كربة» .بل إن الصدقة لتباهي غريها من األعمال وتفخر

عليها؛ ويف ذلك يقول عــمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنه ـ« :إن
األعمال تتباهى فتقول الصدقة :أنا أفضلكم».
وهذه املنزلة الرفيعة للصدقة تشمل صاحبها؛ فهو بأفضل
املنازل كما قال صلى اهلل عليه وسلم « :إمنا الدنيا ألربعة نفر:
عبد رزقه اهلل مالًا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه ،ويصل فيه رحمه،
ويعمل فيه حقًا فهذا بأفضل املنازل، »...
وهو صاحب اليد العليا كما أخرب بذلك النبي صلى اهلل
عليه وسلم بقوله« :اليد العليا خري من اليد السفلى ،واليد
العليا هي املنفقة ،واليد السفلى هي السائلة» ،وهو من خري
الناس لنفعه إياهم وقد جاء يف احلديث املرفوع« :خري الناس
من نفع الناس،

في رحاب حياة الصحابة

الس ّيدة فاطمة بنت أسد
بن هاشم بن عبد مناف
السيّدة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ،وُلدَت يف م ّكة املكرمة .زوجة ابن
بي ص ّلى ال ّله عليه
كأم لل ّن ّ
عمّها أبي طالب وأ ّم ّ
علي بن أبي طالب ك ّرم ال ّله وجهه ،وكانت ٍ
وس ّلم منذ صغره ،وكان يحبّها ويحرتمها ويناديها بأمي .أسلمت فاطمة بنت أسد بعد
عشرة من املسلمني ،وكانت احلادية عشرة منهم والثانية من ال ّنساء ،هاجرت إىل املدينة
املنوّ رة وتوفيت يف السنة  4ل ّلهجرة ال ّنبويّة ودفنت يف مقربة البقيع.
تزوّ جت فاطمة بنت أسد من أبي طالب فقط وكانت أوّ ل امرأة هاشمية تتزوّ ج رجلًا
والسالم من م ّكة إىل
هاشميًا .وكانت أوّ ل امرأة هاجرت إىل رسول ال ّله عليه ّ
الصالة ّ
ّ
املدينة على قدميها ،وكانت مِ ن أب ّر ال ّناس برسول ال ّله ،فسمعت فاطمة رسول الله وهو
يقول“ :إنّ ال ّناس يحشرون يوم القيامة ُع َراة كما وُلدوا” ،فقالت :واسوأتاه ،فقال لها
رسول ال ّله فإ ّني أسأل ال ّله أن يبعثك كاسية” .وهي أوّ ل امرأة بايعت رسول ال ّله ص ّلى
ال ّله عليه وس ّلم بعد نزول آية َ
بي إ َذا َجاءَك املُؤمِ َنات ُيبَايع َنك.}..
{يأيّها ال ّن ّ
وعلي رضي اللهّ
ُولِد لفاطمة ستة أبناء ،من الذكور :طالب ،عقيل ،جعفر الطيّار
ّ
عنهم ،ومن البنات :أ ّم هاين زوجة هبرية بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران
بن خمزوم ،وجُ مانه تزوّ جها أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ،هاجرت إىل املدينة
وتوفيت هناك.
توفيت السيّدة فاطمة بنت أسد رضي ال ّله عنها يف السنة  4ل ّلهجرة وعمرها ما
بي ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم يف قميصه ،ودفنها يف مقربة البقيع.
يقارب  60سنة ،فكفنها ال ّن ّ
من أكرب فضائل السيدة فاطمة بنت أسد (عليها السالم) أن اهلل اختارها من بني
نساء العاملني لتلد مولودها الطاهر يف بيته احلرام ،حيث استضافها اهلل تعاىل يف
جوف الكعبة ثالثة أيام فولدت أمري املؤمنني عليًا (عليه السالم) يف ذلك املكان الطاهر.

القصص
النبوي

الصدقة
وهو من أهل املعروف يف اآلخرة ،ويدل على ذلك قوله
صلى اهلل عليه وسلم « :أهل املعروف يف الدنيا هم أهل
املعروف يف اآلخرة».
وال تقتصر رفعة املتصدق على اآلخرة بل هي شاملة
للدنيا؛ فمن جاد ساد ،ومن بخل رذل ،بل قال حممد بن حبان:
«كل من ساد يف اجلاهلية واإلسالم حتى عرف بالسؤدد،
وانقاد له قومه ،ورحل إليه القاصي والداين ،مل يكن كمال
سؤدده إال بإطعام الطعام وإكرام الضيف» ،0واملتصدق ذو
يد على آخذ الصدقة ،بل إنه كما قيل :يرتهن الشكر ويسرتق
بصدقته احلر .ولذا كان ابن السماك يقول« :يا عجبي ملن
يشرتي املماليك بالثمن ،وال يشرتي األحرار باملعروف» .

الرب يف القرآن الكرمي

لم

ح
ا
ت

ورد لفظ (الربّ) يف القرآن الكرمي يف اثنني وثالثني موضعًا،
جاء يف ثالثني منها بصيغة االسم ،من ذلك قوله تعاىل{ :أتأمرون
ال ّناس بال ِب ِّر و َت ْن َسوْ نَ أ ْن ُف َسكم} البقرة ،44:وجاء يف موضعني فقط
ّ
وجل {وال َت ْجعلوا ال ّله ُع ْر َضة أل ْي َما ِن ُكم أنْ
بصيغة الفعل ،األوّ ل :قوله ع ّز
َت َب ُّروا و َت ّت ُقوا} البقرة ،224:والثاين :قوله تعاىل{ :ال َي ْنهاكم ال ّله عن ا ّلذين مل
ُي َقا ِت ُلوكم يف الدِّين و ْ
َار ُكم أنْ َت َب ُّروهُ م} املمتحنة.8:
مل ي ُْخ ِرجُ وكم مِ ن دي ِ
ورد لفظ (ال ِب ّر) يف القرآن الكرمي على عدّة معان ،هي :ال َب ُّر خالف البحر ،جاء
على هذا املعنى يف عدّة مواضع ،من ذلك قوله تعاىل{ :ظهر الفساد يف ال َب ِّر والبحر}
القصص.41:
وال َب ُّر اسم من أسماء ال ّله ،مبعنى ال ّلطيف ،جاء على هذا املعنى قوله تعاىل{ :إ ّنه هو
ال َب ُّر ال ّرحيم} الطور.28:
الصدق يف فعل ما أمر ال ّله ،وترك ما نهى عنه ،من ذلك قوله تعاىل{ :إنّ كتاب
وال َب ُّر ِّ
األ ْب َر ِار لفي عِ ِّليِّني} املط ّففني.18:
وال ِب ُّر مبعنى طاعة ال ّله سبحانه وتعاىل ،من ذلك قوله تعاىل{ :وتعاونوا على ال ِب ِّر وال ّتقوى}
املائدة.2:
وال ِب ُّر مبعنى اجل ّنة ،من ذلك قوله تعاىل” {لن تنالوا ال ِب َّر ح ّتى ُتنفقوا ممّا ُتحبِّون} البقرة.92:
ّ
وجل{ :ليس ال ِب ُّر أن ُتوَ ُّلوا وُ جُ وهَ كم ِقبَل املَ ْش ِرق
وال ِب ُّر مبعنى فعل اخلري ،من ذلك قوله ع ّز
واملَ ْغ ِرب} البقرة.177:
ّ
وجل{ :ال يَنها ُكم ال ّله عن ا ّلذِ ين مل يُقا ِت ُلوكم
وال ِب ُّر مبعنى اإلحسان إىل الغري ،من ذلك قوله ع ّز
فِي الدِّين ومل ي ُْخ ِرجوكم من دياركم أن َت َب ُّروهُ م} املمتحنة.8:
وحاصل األمر أنّ تتبّع لفظ (الربّ) يف القرآن الكرمي ي ُْظ ِه ُر أنّ هذا ال ّلفظ جاء يف أكرث مواضعه
مبعان ُأخر ،منها:
القرآنية مبعنى (ال َّبر) ا ّلذي هو خالف البحر ،وهو معنى مادي بحت .وجاء
ٍ
الصدق بااللتزام
للغري،
للج َّنة ،طاعة ال ّله ،اإلحسان
ّ
فعل اخلري ،اسم من أسماء ال ّله تعاىل ،اسم َ
مبا شرع ال ّله فعلًا ونهيًا.

قال تعاىل « :واختار موسى قومه سبعني رجلًا مليقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب
لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا مبا فعل السفهاء منا إن هي إال فتنتك تضل بها
من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خري الغافرين ،واكتب لنا
يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا إليك ،قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين
يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل يأمرهم
باملعروف وينهاهم عن املنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم
إصرهم واألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور
الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون) صدق اهلل العظيم
واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا االختيار صيغة تكلف من مادة اخلري
كاالنتقاء من النقي ،بالكسر ،وحقيقته دهن العظام ،وجمازه لباب كل شيء ،واالصطفاء
من الصفو  -واالنتخاب من النخب  ،وأصله انتزاع الصقر وغريه من اجلوارح قلب
الطائر  ،ثم صار يقال لكل من انتزع لب الشيء وخياره  :نخبه وانتخبه  ،وتطلق النخبة
( بالضم مع سكون اخلاء وفتحها ) على اجليد اخملتار من كل شيء  ،كما أطلقوا النخب
والنخيب واملنتخب على اجلبان الذي ال فؤاد له  ،واألفني الذي ال رأي له  ،كأنه انتزع
فؤاده وعقله بالفعل .والكالم معطوف على ما قبله  ،واملعنى  :وانتخب موسى سبعني
رجال من خيار قومه للميقات الذي وقته اهلل سبحانه وتعاىل له ،ودعاهم للذهاب معه إىل
حيث يناجي ربه من جبل الطور ،فاالختيار يكون من فاعل خمتار وشيء خمتار منه،

إ
س
ال

مية

فيتعدى للثاين بـ «من»  ،وكأن حذف « من « اإلشارة إىل كون أولئك السبعني خيار قومه
كلهم ال طائفة منهم .
السالم سبعني رجلًا من خرية قومه للمِ يقات ا ّلذي و َّقته ال ّله
اختار موسى عليه ّ
له ،ودعاهم لل ّذهاب معه .وكان هذا امليقات -على الراجح من األقوال -بعد عبادة بني
السالم .ث ّم إنّ هؤالء السبعني اخملتارين من
إسرائيل للعِ جل يف غيبة موسى عليه ّ
السالم ما ال يصحّ لهم أن يطلبوه ،فأخذتهم
بني إسرائيل طلبوا من نبيّهم موسى عليه ّ
رب! كنتُ أمت ّنى لو
السالم إىل ربّه قائلًا :يا ِّ
ال َّرجفة بسبب ذلك .وتوجّ ه موسى عليه ّ
سبقت مشيئتك أن تهلكهم من قبل خروجهم معي إىل هذا املكان ،وأن تهلكني معهم ح ّتى
ال أقع يف حرج شديد مع بني إسرائيل؛ أل ّنهم سيقولون يل :قد ذهبت بخيارنا إلهالكهم.
السالم هذا القول الستجالب العفو من ربّه عن هذه اجلرمية ا ّلتي
وقد قال موسى عليه ّ
السابقة الوافرة ،وأنقذهم من فرعون
اقرتفها قومه ،بعد أن منَّ ال ّله تعاىل عليهم بال ِّنعم ّ
وقومه .ث ّم دعا موسى ربّه أن ُيي َِّسر له يف هذه احلياة ما يحسن من نعم وطاعة وعافية
وتوفيق ،وأن يكتب له يف اآلخرة ً
أيضا ما يحسن من مغفرة ورحمة وج ّنة عرضها
السموات واألرض .ث ّم قال ال ّله تعاىل ملوسى ر ّدًا على دعائه :يا موسى ،إنّ عذابي ا ّلذي
ّ
تخشى أن يصيب قومك ،أصيب به من أشاء تعذيبه من العُصاة ّ
والطغاة ،فال يتعيّن أن
يكون قومك حملًا له بعد توبتهم ،فقد اقتضت حكمتي أن أجازي ا ّلذين أساءوا مبا عملوا
وأجازي ا ّلذين أحسنوا باحلسنى .فال خوف على قومك ،وال على غريهم من خلقي ممّن
هم أهل له.
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كلية الحقوق  ..تميز يف البحوث القانونية وإعداد
جيل من القانونيني لرتسيخ قيم العدالة يف املجتمع
نبذة عن الكلية:
أنشئت الكلية يف عام 1433هـ تلبية حلاجة ملحة
لتأمني كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالكوادر
املؤهلة واملتخصصة يف حقل العلوم النظامية (
القانونية ) ملواجهة ما استجد وما قد يستجد من
األنظمة ( القوانني ) اخملتلفة املتعلقة بشؤون احلكم
والشورى والقضاء والتحقيق وإدارات احلقوق
باإلمارات واإلدارة احمللية وغريها من احلقول
األخرى.
وبالرغم أن الشريعة اإلسالمية قامت بوضع
األسس والقواعد العامة لسائر العالقات اإلنسانية إال
أنها يف الوقت نفسه تركت – مراعاة لسنة تطور احلياة
– تفاصيل هذه العالقات إىل علماء األمة ليقوموا
بتنظيمها مبا يتالئم مع قواعد الشريعة ومبا يحقق
منافع الناس وهـ ـ ــذا ما أفصحت عنه صراحة املادة
الثامنة واألربعون من النظام األساسي للحكم الصادر
باملرسوم امللكي رقم أ 90/وتاريـ ـ ـ ـ ــخ 1412/8/27هـ
والتي تنص على أن « ...تطبق احملاكم على القضايا
املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية وفقًا ملا
دل عليه الكتاب والسنة وما يصدر من ويل األمر من
أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة.»...
الرؤية:
االبداع والتميز بربامج التعليم العايل يف جمال
العلوم القانونية التعليمية والبحثية ومبا يهدف اىل
خدمة اجملتمع.
الرسالة:
إعداد جيل من اخلريجني املؤهلني مبهارات
معرفية وبحثية متميزة يف جمال احلقوق وإعداد
البحوث العلمية املتخصصة إلثراء وتطوير املعرفة
مبا يساهم يف خدمة اجملتمع.
األهداف:
· تسعى كلية احلقوق إىل تقدمي تعليـم قانوين
متميز للمرحلتني اجلامعية والدراسات العليا يتبنى
املعايري العــامليــة يف جمال التخصص.
· تهدف الكلية إىل إعداد جيل من اخلريجني
مؤهلني مبهارات معرفية وبحثية متميزة للنهـوض

بالعمل القانوين يف القطاعني العام واخلاص.
· تسعى كلية احلقوق إىل املساهمة الفعالة يف
نشر الوعي القانوين يف اجملتمع وترسيخ قيم العدالة
التي جاءت بها الشريعة االسالمية.
· تشجيع البحث العلمي القانوين والرقي
مبستواه وتوجيهه ليساعد يف حل املشكالت املتعلقة
بشأن القانوين واحلقوقي.
· تدريـ ـ ــس العـ ـ ـ ــلوم القانونيـة املعاصرة
واملقارنة.
· تقدمي برامج دراسية تلبي احلاجة الفعلية
للمجتمع.
· تقدمي املواد القانونية للكليات األخرى التي
تدرس بعض املواد القانونية من خالل تقدمي املقررات
املتخصصة التي تلبي حاجة تلك الكليات.
· توفري بيئة عمل حتفز أعضاء هيئة التدريس
على تقدمي انتاج علمي متميز.
· تشجيع ال ـ ــتأليف اجلام ـ ــعي ،ودعم النشر ف ــي
اجمل ــالت القانونية املتخص ـص ــة.
· االهتمـ ــام بتنظيم املؤمترات والندوات
واحللقات الدراسية القانونية.
· استحداث برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس
من خالل برامج لألساتذة الزائرين ،واستقطاب

اساتذة من جامعات أخرى لتبادل اخلربات من خالل
اتفاقيات مع كليات حقوق عريقة.
· املساهمة يف توثيق األحكام القضائية وتقدمي
العون للجهات القضائية فيما يتعلق بذلك.
· العمل على االرتقاء بالوعي القانوين ملوظفي
الدولة من خالل الربامج والدورات التي ميكن أن
تساهم الكلية يف تصميمها أو تقدميها بالتعاون مع
اجلهات األخرى.
· املساهمة يف تطوير التشريعات واألنظمة من
خالل االنتاج العلمي املتميز الذي يقدمه أعضاء هيئة
التدريس.
البرامج العلمية:
تتيح الكلية عددًا من الربامج العلمية حيث متنح
البكالوريوس واملاجستري األكادميي وماجستري
القانون واملمارسة املهنية .ويوجد بالكلية قسمني
علميني هما قسم القانون اخلاص وقسم القانون العام.
برنامج الماجستير في األنظمة :
للحصول على درجة املاجستري يف األنظمة يجب
أن يكمل الطالب ما ال يقل عن ( )40وحدة دراسية
معتمدة مبا فيها رسالة املاجستري ،وتكون موزعة على

النحو اآلتي )21( :وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية.
( )9وحدة معتمدة للمقررات االختيارية )10( .وحدة
معتمدة لرسالة املاجستري.
برنامج ماجستري القانون واملمارسة املهنية:
انطالقًا من سعي قسم األنظمة بكلية االقتصاد
واإلدارة على تطوير برامج الدراسات العليا يف
إطار الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات
ومساهمة يف إتاحة فرص مواصلة الدراسة للحاصلني
على درجة البكالوريوس يف األنظمة من خريجي
وخريجات اجلامعات السعودية وغريهم .فقد ارتأى
القسم استحداث برنامج ماجستري القانون و املمارسة
املهنية باملقررات الدراسية واملشروع البحثي مدفوع
التكاليف.
ويهدف هذا الربنامج إىل إعداد كوادر مؤهلة
تأهيلًا علميًا عاليا يف الدراسات النظامية والنظم
املقارنة العربية واألجنبية وذلك لإلسهام بفاعلية يف
سد النقص يف الكوادر الوطنية يف جماالت القضاء
(العادي واإلداري) واحملاماة والتدريس وهيئتي
التحقيق واالدعاء العام و الرقابة والتحقيق وكتابة
العدل واللجان ذات االختصاص القضائي واجملالس
العسكرية وهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء وديوان
املراقبة العامة وهيئة االستثمار وغريها يف اململكة.
شروط القبول بالبرنامج:
· أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة اجلامعية
أو ما يعادلها بتقدير جيد على األقل أو ما يعادله من
جامعة سعودية أو جامعة أخرى معرتف بها يف أحد
التخصصات اآلتية :
بكالوريوس األنظمة (القانون).
بكالوريوس الشريعة أو الدراسات اإلسالمية مع
حصوله على الدبلوم العايل يف األنظمة.
بكالوريوس العلوم اإلدارية مع حصوله على
الدبلوم العايل يف األنظمة.
العلوم العسكرية مع حصوله على الدبلوم العايل
يف األنظمة.
· اجتياز معايري القبول األخرى ومن ذلك
اختبار القبول وإجادة اللغة اإلجنليزية واخلربة يف
جمال التخصص ،واحلصول على دورات يف جمال
التخصص.
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الربوفيسور عبد املعني األغا يصدر كتاباً علمياً
حول الغدد الصماء لدى األطفال
صدر عن مركز النشر العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز كتاب علمي بعنوان )Blueprint in Pediatric: endocrinology( :
للربوفيسور عبد املعني عيد األغا عضو هيئة التدريس باجلامعة واألستاذ املشارك بقسم طب األطفال بكلية الطب ،واستشاري الغدد الصماء
لدى األطفال باملستشفى اجلامعي.
ويتناول الكتاب الذي حرر باللغة اإلجنليزية ويقع يف  447صفحة من القطع الصغري ،جمموعة من املوضوعات الطبية حول أمراض
الغدد الصماء لدى األطفال ،توزعت على  11فصلًا ،يتطرق الفصل األول للغدد الصماء األساسية وأنواعها وتأثريات الهرمونات ،وأنواع
الهرمونات املستقبلة ووظائفها ،وبرجمة دماغ اجلنني ،فيما يتناول الفصل الثاين اضطرابات استقالب الكالسيوم والعظام ،ويتناول الفصل
الثالث اضطرابات التطور اجلنسي ،أما الفصل الرابع فيتناول اضطرابات اإلجناب ،فيما يتناول الفصل اخلامس اضرابات الغدة الدرقية لدى
األطفال ،أما الفصل السادس فيتطرق إىل النمو واضطراباته ،ويتحدث الفصل السابع عن الغدة النخامية ،ويتناول الفصل الثامن مرض السكري
لدى األطفال والبالغني ،أما الفصل التاسع فقد ُخ ّصص لنقص السكر يف الدم لدى األطفال والبالغني ،فيما يتطرق الفصل العاشر إىل اضطرابات الغدة
الكظرية ،أما الفصل احلادي عشر واألخري عن السمنة وارتفاع نسبة الدهون لدى األطفال.
يذكر أن الربوفيسور األغا معيّن كفاحص مبركز االمتحانات بجدة ممثلًا للكلية امللكية لألطباء ،وعضو اجمللس العلمي بالهيئة السعودية
للتخصصات الصحية ،واملشرف على تدريب البورد السعودي يف املنطقة الغربية ،ورئيس وحدة اإلجناب بكلية الطب باجلامعة ،واستشاري الغدد
الصماء مبدينة امللك عبد العزيز الطبية ومستشفى احلرس الوطني ،وحاصل على الزمالة يف الغدد الصماء من سيدين بأسرتاليا.

كرسي األمري نايف بن عبد العزيز للقيم األخالقية
يصدر سلسلة من األبحاث ضمن مجلدين
أصدر كرسي األمري نايف بن عبد العزيز للقيم األخالقية سلسلة من األبحاث العلمية يف جزئني ،وهي جمموعة من األبحاث العلمية
احملكمة ،واملدعمة من قبل الكرسي ،قام بإعدادها وإجنازها ثلة من األستاذات واألساتذة املرموقني يف جامعات اململكة ،وبخاصة يف جامعة امللك
عبد العزيز ،ومن خمتلف الفروع والتخصصات.
وتهدف تلك األبحاث إىل اإلسهام يف تعزيز القيم األخالقية يف اجملتمع ،ومواطن القصور واخللل فيها ،ملعاجلتها ،واملساهمة ضمان الستواء
أفراد اجملتمع وسالمتهم النفسية والدينية واألخالقية ،ومن ثم سالمة اجملتمع نفسه واستقراره وتقدمه يف مضمان العلم واملعرفة والعمران.
يذكر أن الكرسي يسعى بأن يكون مرجعية معرفية بحثية للقيم األخالقية وتعزيزها يف اجملتمع وتفعيلها بشكل عصري ووسائل منهجية عرب
التفاعل اإليجابي مع اجملتمعات اإلنسانية .وهي تنبع من طبيعة اإلنسان وفطرته التي فطره اهلل عليها ،ومن كونه كائنًا خلقه اهلل تعاىل يف أحسن
تقومي.
وقد مت توزيع حماور السلسلة إىل حمور نفسي وتربوي ،وحمور اجتماعي ،وحمور إعالمي ،وحمور نظري ومعريف
 © 2014 Microsoftالشروط اخلصوصية وملفات تعريف االرتباط املطوِّ رون العربية

االقتصاد واإلدارة توثق املؤتمر العلمي الثاني االقتصاد
الوطني التحديات والطموحات
أصدرت كلية االقتصاد واإلدارة باجلامعة كتابًا توثيقيًا لفعاليات وحماضرات وأبحاث املؤمتر العلمي الثاين االقتصاد
الوطني :التحديات والطموحات ،والذي جرت فعالياته بتاريخ  24-22جمادى اآلخرة 1435هـ املوافق  24-22أبريل 2014م
مبركز امللك فيصل للمؤمترات.
وجاء اإلصدار زاخرًا بالكلمات واحملاضرات وملخصات البحوث التي شاركت يف املؤمتر ،وفعاليات اجللسات العلمية وورش
العمل التي صاحبت املؤمتر ،ومن أبرز ما حماضرة صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز آل سعود ويل ويل العهد النائب
الثاين لرئيس جملس الوزراء املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني ،باإلضافة إىل كلمة ملعايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ،وأخرى لعميد كلية االقتصاد واإلدارة الدكرتو أمن بن صالح فاضل ،وكلمة الدكتور عبد العزيز عثمان
بن صقر رئيس مركز اخلليج لألبحاث .كما احتوى اإلصدار على توصيات املؤمتر وتوثيقًا إعالميًا لألخبار التي صاحبت فعاليات
وأنشطة املؤمتر.
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كرسي األمري مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التسرت
التجاري يصدر سلسلة من الكتب والدراسات واألبحاث
أصدر كرسي األمري مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا
التسرت التجاري جمموعة من الكتب والدراسات واألبحاث حول
التسرت التجاري ،منها :دراسة حول املشكالت الصحية للعمالة
غري النظامة الناجتة عن التسرت التجاري ،وهي دراسة مدعمة من
الكرسي أعدها الدكتور هشام حممد مليان من قسم إدارة اخلدمات
الصحية واملستشفيات ،وأشرف عليها أستاذ الكرسي األستاذ
الدكتور عبد العزيز أحمد دياب ،واملشرف على الكرسي الدكتور أمين
صالح فاضل ،وتناولت الدراسة العديد من املوضوعات ذات العالقة
باملشكالت الصحية للعمالة غري النظامية ومنها األمراض املباشرة
واملتنقلة واألمراض املستوردة بسبب الهجرة ،باإلضافة إىل ظاهرة
االجتار بالبشر واخملاطر الصحية العامة ،والسوق السوداء والصحة،
وتكاليف الرعاية الصحية ،ومشكالت املؤسسات الصحية ،والتبعات ،كما
تناول الكتاب جتارب بعض الدول مثل كندًا واألردن وماليزيا والواليات
املتحدة األمريكية ،كما سلطت الدراسة الضوء على اإلجراءات املتخذة
واإلجراءات العاجلة والنظامية واجملتمعية يف هذا اجملال ،باإلضافة إىل
اخلالصة والتوصيات.
ومن بني إصدارات الكرسي أيضًا دراسة مقارنة حول املسؤولية اجلنائية
الناشئة عن جرمية التسرت التجاري ،وهي عبارة عن بحث مدعم من الكرسي
أعدّه الدكتور حممود عمر حممود من كلية احلقوق ،وحتت إشراف أستاذ
الكرسي ومشرفه ،وتناولت الدراسة الركن املادي جلرمية التسرت التجاري
والسلوك اإلجرامي ومعيار التفرقة بني األعمال التجارية
واألعمال املدنية ،كما تناولت الدراسة األعمال التجارية األصلية
واألعمال التجارية بالتبعية ،باإلضافة إىل فصل عن الركن
املعنوي جلرمية التسرت التجاري ،وفصل عن املسؤولية اجلنائية
الناجتة عن جرائم التسرت التجاري ،وفصل آخر عن عقوبة التسرت
التجارية باإلضافة إىل التوصيات يف هذا الباب واآلثار السلبية
الناجتة عن التسرت على املستوى االقتصادي والسياسية واألمني
واالجتماعي والبيئي والصحي.
كما أصدر الكرسي دراسة بعنوان  :تقدير حجم االقتصاد اخلفي
يف اململكة العربية السعودية ،من إعداد الدكتور خالد عبد الرحمن
البسام من قسم االقتصاد ،وهو أيضًا بحث مدعم من الكرسي ،وأشرف
عليه أستاذ الكرسي ومشرفه ،وتناولت الدراسة مفهوم االقتصاد
اخلفي ،ومقارنة بني االقتصاد اخلفي يف الدول املتقدمة والدول
النامية ،ثم االقتصاد اخلفي يف اململكة العربية السعودية مكوناته
وآثاره االقتصادية ،ومشكالت غسيل األموال والتسرت التجاري وجتارة
املمنوعات واحملرمات ،والفساد اإلداري واملايل ،والتهرب اجلمركي،
باإلضافة إىل أثر االقتصاد اخلفي على تعرث سياسة السعودية وتفاقم
مشكلة البطالة يف اململكة العربية السعودية.
كما أصدر الكرسي دراسة بعنوان  :آثار التسرت التجاري على البيئة من
إعداد األستاذ الدكتور سيد فتحي أحمد اخلويل من قسم االقتصاد ،وهو بحث
مدعم من الكرسي وحتت إشراف أستاذ الكرسي ومشرفه ،وتناول البحث
العالقة التبادلية بني االقتصاد والبيئة ،واختالف النشاط واملكان ورعاية
البيئة يف اململكة العربية السعودية ،وسلط الضوء على األنظمة
والتشريعات الوطنية يف جمال حماية البيئة وسالمة صحة
العاملني ،ومفهوم وسمات التسرت التجاري ،وآثاره السلبية،
وتضمن البحث بعض التوصيات ذات العالقة بالتسرت التجاري
وتأثريه على البيئة.
ومن بني إصدارات الكرسي أيضًا كتاب بعنوان البطالة
والتسرت التجاري يف اململكة العربية السعودية من إعداد األستاذ
الدكتور فاروق صالح اخلطيب من قسم االقتصاد ،وهو دراسة
مدعمة من الكرسي وحتت إشراف أستاذ الكرسي ومشرفه ،وتناولت
الدراسات السابقة عن البطالة والتسرت التجاري ،ثم مدخل نظري
لدراسة البطالة ،وفصل يتناول التدخل احلكومي يف سوق العمل،
وعالقة البطالة بالتسرت التجاري ،باإلضافة إىل خامتة وتوصيات
حول أهمية معاجلة قضية البطالة من خالل وضح حلول لقضايا التسرت
التجاري.
كما أصدر الكرسي كتابًا بعنوان « :نظام مكافة التسرت دراسة
حتليلية» من إعداد األستاذ الدكتور سعود بن حممد العتيبي من قسم
العلوم السياسية ،وهو يف األصل دراسة مدعمة من كرسي األمري مشعل
بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التسرت التجاري حتت إشراف أستاذ
الكرسي ومشرفه ،وتناول الكتاب حتليل نظام التسرت والعوامل التي
تؤثر على جناح تطبيقه ،باإلضافة إىل أهداف السياسة والنظرية السببية
وخصائص املشكلة ،باإلضافة إىل خامتة وتوصيات حول نظام مكافحة
التسرت.
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شركة وادي جدة توقع عقد مشروع
بناء مستشفى وفندق ومركز صحي بأبحر
وقعت شركة «القرية الطبية املعرفية» وهي إحدى
الشركات التابعة لشركة وادي جدة اململوكة للجامعة،
عقد إعداد التصميم املبدئي ملشروعها االسرتاتيجي
املكون من مستشفى عام ،وفندق ومركز صحي وتأهيلي
سيتم تنفيذه مبنطقة أبحر بجدة ،والذي ستقوم بإعداده
شركة كلنج( )Klingاألملانية لالستشارات الهندسية.
وستقوم شركة كلنغ ( )Klingمبوجب العقد بعمليات
التصميم املبدئي للمشروع بدءًا بالتخطيط الكلي للموقع،
ووضع التصاميم املبدئية لكل مكون من مكوناته .وقد
مثل شركة وادي جدة يف مراسيم التوقيع رئيسها
التنفيذي املكلف الدكتور حممد جنيب خياط بالتعاون من
الربوفيسور سيد اخلويل ممثل مالك املشروع .فيما مثل
شركة كلنغ ( )Klingالشريك اإلداري السيد ماركوس
ديفنز .وانطالقا من األهداف اإلسرتاتيجية لشركة وادي
جدة املعنية بنقل املعرفة وعمليات األبحاث والتطوير ،فإن
شركة القرية الطبية املعرفية تسعى عرب هذا املشروع إىل
اإلسهام يف سد احتياج منطقة شمال جدة ككيان متكامل
يقدم اخلدمات الطبية املتميزة بشكل عصري يشتمل على:
الرعاية الصحية ،الضيافة ،وإعادة التأهيل الطبي ،وأن
تكون منطلقًا وأساسًا لنقل املعرفة واخلربة من خالل
تقدمي برامج تدريبية للكفاءات الوطنية لتأهيلهم لسوق
العمل ،وكذلك تقدمي تسهيالت للباحثني يف أي جمال من
جماالت املشروع الذي يتكون من ثالث كيانات رئيسة

هي :فندق خمس جنوم ،ومستشفى وعيادات تخصصية
متميزة ومركز أبحاث ،وأخريا مركز رعاية صحية
و تأهيل طبي .وتتوىل شركة القرية الطبية املعرفية
استقطاب الشركات العاملية املتخصصة يف جماالت
الضيافة والرعاية الصحية التي تتبنى أحدث االبتكارات
والتطبيقات يف خمتلف مراحل تنفيذ هذه الكيانات بدءًا
من التصميم وحتى التشغيل .يذكر أن شركة وادي
جدة تأسست مبوجب مرسوم امللكي عام  1432هـ ،و
هي شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل جلامعة
امللك عبد العزيز ومتثل الذراع االستثماري للجامعة ،و
متارس نشاطها على أسس جتارية ومستقلة يف عملية
االستثمار والربحية ،وينضوي حتت لوائها جمموعة من
الشركات .و تعترب شركة القرية الطبية املعرفية إحدى
الشركات التابعة لها باإلضافة إىل شركة صافيا وشركة
اخلدمات الطالبية .أما شركة كلنغ ( )Klingاألملانية
لالستشارات الهندسية فهي إحدى الشركات العاملية
العريقة التي حتظى بسمعة عاملية يف جمال العمارة
والتخطيط ،تأسست عام 1954م ،وقد سبق أن قامت
مع شريكها احمللي باململكة شركة باناجة لالستشارات
العمرانية بإعداد العديد من التصاميم ملشروعات عمالقة
مبدينة جدة كان آخرها فندق إيالف الواقع يف شارع
التحلية ،كما سبق أن نفذت أعمال متميزة يف العديد من
الدول مبنطقة الشرق األوسط.

مبتعثة من الجامعة إىل جامعة مانيتوبا
الكندية تبتكر برنامجاً وقائياً يمنع
انتقال األمراض الخطرية إىل األجنة
قدمت الطالبة أروى بنت علي فيزو املبتعثة من
مركز التميز البحثي لعلوم اجلينوم باجلامعة إىل جامعة
مانيتوبا الكندية دراسة علمية تتناول برناجمًا وقائيًا
جديدًا مينع انتقال األمراض اخلطرية إىل األجنة من
النساء احلوامل ومنحت درجة املاجستري بتقدير ممتاز
على بحثها الذي حمل عنوان  :مدى اتباع األطباء
واملمارسني الصحيني يف تخصص النساء والوالدة
لتعليمات وزارة الصحة يف مقاطعة مانيتوبا .وقامت
املبتعثة بتطبيق بحثها العلمي على احلوامل يف إحدى
املقاطعات الكندية حيث وجدت أن ما يقارب من  20يف
املائة من احلوامل بني عام  2006إىل 2011م مل جتر
لهم اي فحوصات متنع من انتقال األمراض اخلطرية
إىل االجنة يف بطونهن لعدم طلبها من قبل االطباء
واملمارسني الصحيني بشكل رئيسي اضافة إىل عوامل
مرتبطة بعمر املريضة وحالتها املادية والبيئة احمليطة
بها .وأوصت نتائج الدراسة ضرورة متابعة احلمل
لدى النساء وأهمية قيام األطباء والطبيبات بإجراء
الفحوصات اخملربية للكشف عن األمراض البكتريية

والفريوسية يف أول زيارة طبية للنساء احلوامل
وإعادة هذه الفحوصات وفق احلاجة طوال فرتة احلمل.
وعددت الطالبة الفحوصات اخملربية ومنها
الكشف عن أمراض اإليدز والكبد الوبائي واحلصبة
األملانية والزهري والسيالن والكالميديا املتدثرة والتي
تنتقل من األم املصابة إىل اجلنني خالل فرتة احلمل
والوالدة .وأكدت الباحثة على أهمية البحث العلمي
الذي قدمته حيث تكمن أهميته يف منع انتقال هذه
األمراض اخلطرية إىل األجنة يف حال مت الكشف عنها
مبكرا وهو ما يوفر عملية التدخل الطبي املبكر ويف
الوقت املناسب.
وقامت جامعة مانيتوبا بنشر بحث املبتعثة أروى
علي فيزو على املوقع اإللكرتوين للجامعة الكندية حيث
أوصى املركز البحثي واملعملي التشخيصي املرجعي
مبقاطعة مانيتوبا بأهمية نشر البحث الذي أشرف
عليه املدير الطبي الدكتور بول فان كسل والدكتور جريد
بوالرد والدكتور جون وايلي منوهني بتميز الطالبة يف
جمال البحث العلمي.

جامعة املؤسس لوحة من
لوحات الوطن املشرق
عندما تريد أن تتحدث عن جامعة املؤسس،
فإنك إمنا تتحدث عن لوحة من لوحات الوطن
املشرق فال تسعفك الكلمات.وعندما تريد أن تكتب
عنها فأنت حتتاج ملوسوعات تستوعب أبوابها
وفصولها.وعندما تبحث عن صورها لتختار تقف
حائرا يف اختيارك.
نعم ،إنها جامعة املؤسس  ,أدركت أن اللبنة
األوىل يف بناء احلضارة هو العلم فكانت صرحا
من صروحه حتدت العوائق واجتازت احلواجز.
فكان الفصل األول منها التأسيس ،والفصل الثاين
البناء و التطوير ،والثالث ما نراه وما سرناه دوما
تلك اخملرجات الوطنية التي أخذت أماكنها يف كل
مؤسسات العلم والعمل ووقف فيها ( أبناء الوطن
وبناته) صورا زاهية ترتجم الصورة ما تعجز عنه
الكلمة.
الذاكرة ممتلئة مابني م ّد وجزر؛ اليوم األول
لدخولنا جامعة املؤسس كانت أما تريد أبناءها
هم األفضل ،ويف الصفوف األمامية ،ال تبخل عليهم
بعلم نافع ومنهج فريد متميز ومعلم قوي رائد
...وال تكتفي بذلك فتأخذ بأيديهم ملقاعد الدراسات
العليا التي حتدثت عناوين براجمها ومشاريعها
عن التميز والتفرد وكانت من أعمدة بناء الوطن....
وتقفز الذاكرة ملرحلة مهمة من مراحل الوطن
التي ترسم فيها جامعة املؤسس أحد مشاهدها
الرائعة وهي مرحلة االبتعاث  ....مرحلة كانت
شاهدا لعظمة وتفرد هذا الصرح العظيم ...طلبة
وطالبات انتشروا هنا ...وهناك ...همهم األول
الوطن الذي حملوه معهم ...وسيعودون له أبناء
بررة أكفاء أهال للثقة واألمانة ؛ فقد زرعت فيهم
جامعتهم األ ّم أن األمانة ليست كلمة تردد بل فعل
وعمل....جتدهم يف مدرجات العلم ..ويف املكتبات
يركضون فالوطن ينتظرهم ..
ويف الذاكرة مرحلة مهمة من مراحل الوطن
إنها مرحلة العمل يف كليات وأقسام هذه اجلامعة
،وفيها الكثري الكثري ،وتتلخص يف أن اجلامعة
كانت حتمل الوطن بني صادرها وواردها ...فريق
عمل واحد ...تعاون  ...زمالة متميزة...إدارة
جامعية عليا حكيمة...يف موقع املسؤولية...
آفاقها واسعة .. .وأبوابها مفتوحة ...وصدرها
رحب للجميع ...تستمع وتستوعب اجلميع
وتدرك ...وتنجز...
نعم ،إنها جامعة املؤسس التي كل ّعام ونحن
نعود إليها جند أن عصرها الذهبي يزداد تألقا
وبريقا...وأن جديدها التميز  ...وأن عجلة بنائها
ال تتوقف عن البحث يف عامل املستجد من العلوم ..
فكل عام وجامعة املؤسس بخري...كل عام
وهي يف الصدارة بني صروح العلوم ...كل عام
وهي منبع لكل جديد يف عامل العلم والبحث...كل
عام وطالباتها طلبتها يف مراكز الريادة والتقدم...
وحفظ اهلل جامعة املؤسس ذاكرة براقة مشرقة
من ذاكرة وطننا احلبيب
د / .منال بنت ابراهيم مديني
عضو هيئه تدريس بكلية االقتصاد المنزلي

