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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

 20صفحة

كلية األعمال برابغ تنظم حفل األنشطة الطالبية
ومعالي مدير الجامعة يعقد لقا ًء مفتوحاً مع الطالب والطالبات

نظم فرع جامعة امللك عبدالعزيز برابغ لقا ًء مفتوحًا ملعايل
مدير جامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب بأبنائه
الطالب وبناته الطالبات وذلك يوم األربعاء  5حمرم 1436هـ
مببنى كلية األعمال برابغ وبحضور وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ووكيل اجلامعة
للمشاريع األستاذ الدكتور عبداهلل بافيل ووكيل اجلامعة لألعمال
واإلبداع املعريف الدكتور أحمد نقادي وعمداء الكليات برابغ.
وقد افتتح اللقاء معايل مدير اجلامعة بكلمة تقدم بالشكر
والتقدير لطالب وطالبات فرع اجلامعة مبحافظة رابغ على
حضورهم ومشاركتهم يف اللقاء .،مشريًا إىل أن إدارة اجلامعة
حترص على املتابعة اليومية جلميع فروعها مبا فيها فرع رابغ
من خالل اللقاءات املستمرة مع عمداء الكليات لتقدمي أفضل
اخلدمات يف سبيل العملية التعليمية بهدف ضمان راحة الطالب
والطالبات يف حتصيلهم العلمي ،وتهيئة األجواء املناسبة

للدراسة ،مبينًا معاليه أن فرع رابغ شهد نقلة كبرية خالل اخلمس
السنوات املاضية من حيث املباين واخلدمات موضحا أن املنطقة
حتظى وتتفرد مبواصفات ال توجد يف غريها من املناطق مما
يؤهلها ملزيد من التميز يف القريب العاجل .وحث معايل مدير
اجلامعة الطالب والطالبات على العمل واجلد واملثابرة إلحياء
العملية التعليمية وتنمية قدراتهم ومواهبهم واالستفادة من
اإلمكانيات التي وفرتها حكومتنا الرشيدة والدعم الال حمدود
للتعليم العايل وتعميمه يف كافة ربوع اململكة .وقد استمع معايل
مدير اجلامعة ملداخالت وتساؤالت الطالب والطالبات ووعدهم
بالوقوف على جميع متطلباتهم من خالل العمل على االنتهاء من
جتهيز املستشفى اجلامعي يف العامني القادمني باإلضافة إىل
االهتمام بالطرق داخل وخارج املدينة اجلامعية وذلك عند إكتمال
املشروعات ومنها إنشاء مباين شطر الطالبات و اإلدارة الطبية
البقية يف صـ10و11
واملطعم املركزي .

بهدف تعزيز مكانة اجلامعة العاملية

اتفاقيات تعاون مع عدد من مراكز
األبحاث والجامعات الكورية واليابانية

قام معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من
اجلامعات ومراكز البحوث والشركات يف كل من
دولة اليابان وكوريا ،خالل زيارته الرسمية للدولتني،
بحضور سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي ،األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد.
وقد متخضت الزيارة لدولة اليابان عن توقيع خمس
مذكرات تفاهم مع جامعات يابانية هي كيوتو ،أوساكا،
كيو ،وتوكاي ،ومعهد أوساكا التقني ،باإلضافة إىل
توقيع «عقد خدمة» مع جامعة كيوتو إلنشاء مركز
لدراسات االقتصاد اإلسالمي والتنمية االجتماعية
يكون ملحقًا مبدرسة الدراسات العليا لدراسات منطقة
آسيا وأفريقيا  ASAFASبجامعة كيوتو اليابانية.
كما مت توقيع متديد لعقد اخلدمة مع جامعة توكاي
الستكمال تصميم وتصنيع واختبار طائرة جامعة

امللك عبد العزيز «الصقر الشمسي» بدون طيار والتي
تعمل بالطاقة الشمسية والقادرة على الطريان خالل
الليل والنهار .باإلضافة إىل توقيع «خطاب نوايا» بني
اجلامعة وشركة سوميتومو الكيميائية احملدودة،
والتي تعترب من الشركات الكيميائية الرائدة باليابان.
أما زيارة كوريا اجلنوبية فقد أٍسفرت عن توقيع
مذكرتي تعاون مع كل من مركز  KIERللطاقة وجامعة
سيؤول الوطنية .كما مت عقد عدد من االجتماعات مع
عدد من املسؤولني والباحثني الكوريني لبحث كيفية
تفعيل هاتني املذكرتني مبشروعات بحثية تفضي إىل
منتجات صناعية خاصة يف جماالت الطاقة الشمسية
وأبحاث تقنيات النانو واألبحاث الطبية ،باإلضافة
إىل تبادل ورش العمل البحثية وأعضاء هيئة التدريس
وطالب الدراسات العليا بني جامعة امللك عبدالعزيز
واجلامعات الكورية املتميزة .البقية يف صـ4

وكيل الجامعة يرعى اختتام فعاليات
اللـقاء الدوري الـثالث للقـيادات اإلدارية

رعى سعادة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور
عبداهلل بن مصطفى مهرجي اختتام فعاليات اللقاء
الدوري الثالث للقيادات اإلدارية وذلك يوم اخلميس ٦
حمرم ١٤٣٥هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات .وأكد
الدكتور مهرجي أن اجلامعة دأبت على عقد لقاءات
القيادات اإلدارية بصفة دورية تعزيزًا لدور اجلامعة
األكادميي والبحثي وخدمة اجملتمع مشريًا إىل أن
هذا اللقاء يعقد مرة واحدة يف كل فصل دراسي
بتوجيهات ومتابعة ودعم ال حمدود من معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب والذي
يؤكد باستمرار على أن العمل اإلداري واملايل الفعال
هو الشريان الرئيس وراء كل متيز وإبداع لألعمال
االكادميية والبحثية التي تتميز بها جامعتنا .وأضاف
سعادة وكيل اجلامعة أن الهدف من هذا اللقاء هو
مواصلة جتويد وإتقان العمل املايل واإلداري عن
طريق احلوار املثمر والنقاش الهادف والتفكري العميق

والعمل املشرتك متمنيًا أن تعود خمرجات هذا اللقاء
بالنفع على اجلامعة واملساهمة يف حتقيق أهدافها
االسرتاتيجية .وقد بدأت فعاليات اللقاء الدوري الثالث
للقيادات اإلدارية يوم الثالثاء  /٤تخمحرم  ١٤٣٦هـ
بكلمة لسعادة عميدة شطر الطالبات الدكتورة هناء
بنت عبد اهلل النعيم أشادت فيها بالتقارب والتنسيق
التام بني القطاعات اإلدارية واملالية بني شطري
الطالب والطالبات وتضمن اللقاء ست ورش عمل
ركزت على احملاور الرئيسة للشؤون املالية واإلدارية
والتدريبية متضمن ًة يف اليوم األول التعريف بالبوابة
االلكرتونية لالبتعاث والتدريب ملوظفي اجلامعة
اإلداريني والفنيني  ،و مناقشة الرتقيات الوظيفية
لإلداريني والفنيني  ،وعرض لربنامج مقيم واخلدمات
التي ميكن االستفادة منها  ،باإلضافة إىل متابعة
االرتباطات املالية للميزانية وإعداد التقارير السنوية ،
البقية يف صـ14و15
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مبشاركة طالب ماجستري إدارة األعمال بجامعة ( )IEاإلسبانية

الجامعة تنظم األسبوع التعريفي الدولي الثالث عن االقتصاد والتمويل اإلسالمي
نظم معهد االقتصاد اإلسالمي باجلامعة األسبوع التعريفي
الدويل الثالث عن االقتصاد والتمويل اإلسالمي لفائدة طالب
الربنامج العام ملاجستري إدارة األعمال التنفيذي بجامعة ()IE
اإلسبانية والتي يقع مقرها يف مدريد ،وذلك يوم األحد  18ذو
احلجة 1435هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات باجلامعة.
وقد أوضح عميد معهد االقتصاد اإلسالمي الدكتور عبداهلل
قربان تركستاين بأن الربنامج هو الثالث بعد النجاح املتوايل
للربامج السابقة والتي بدأت منذ عام  2012بالشراكة مع مدرسة
األعمال بجامعة ( )IEيف مدريد وبتنسيق كامل مع املركز
السعودي اإلسباين لالقتصاد والتمويل اإلسالمي .مشريًا إىل أن
الربنامج يأتي بهدف تعزيز مفاهيم االقتصاد والتمويل اإلسالمي

والتعريف بالثقافة السعودية والهوية العربية واإلسالمية
يف جمال األعمال وتسليط الضوء على ما وصلت إليه التنمية
االقتصادية باململكة العربية السعودية .مؤكدًا أن الربنامج شهد
مشاركة طالب ماجستري إدارة األعمال التنفيذي من جامعة ()IE
مبدريد ،والتي تعد من أقوى اجلامعات يف جمال إدارة األعمال
على مستوى العامل وترتكز جنسيات الطالب من مصر والدمنارك
وبريطانيا وأمريكا وسويسرا وفرنسا والسعودية وبدأ الربنامج
يف يومه األول بكلمة افتتاحية يقدمها عميد املعهد ،ثم عقدت
ثالث ورش عمل األوىل لألستاذ الدكتور عبد الرحيم الساعاتي
بعنوان «اإلطار األخالقي لالقتصاد اإلسالمي» ،ثم ألقى الدكتور
وليد منصور حماضرة بعنوان «التمويل اإلسالمي :التحديات

واحلقائق» .فيما قدم اللقاء الثالث كل من الدكتور إبراهيم أبو
العال واألستاذ الدكتور منور إقبال بعنوان «االقتصاد والتمويل
اإلسالمي  :بعض املالحظات األخرية» .أما اليوم الثاين االثنني 19
ذو احلجة فقد زار املشاركون املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
التابع جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،حيث شارك يف تقدمي
احملاضرات كل من الدكتور عزمي عمر مدير املعهد و األستاذ
الدكتور عمر شابرا و الدكتور سلمان سيد علي والدكتور عبداهلل
كاراتاس و الدكتور عثمان سيك .ويف يوم الثالثاء  20ذو احلجة
قام املشاركون بزيارة شركة اخلبري املالية يف الفرتة الصباحية
وجمموعة سدكو القابضة ،حيث مت تقدمي األستاذ منصور أحمد
حملاضرة شاركه فيها النقاش الدكتور أحمد بلوايف الباحث مبعهد

لقاء طاولة الحوار األكاديمي الثاني يناقش املدن
الذكية من منظور اسرتاتيجي

عقدت كلية االقتصاد واإلدارة ممثلة يف وكالة الدراسات
العليا والبحث العلمي يوم اخلميس  29ذو احلجة  1435هـ بقاعة
بن حمفوظ بالطابق الثاين بالكلية ،اللقاء الثاين ضمن فعاليات
لقاء على طاولة احلوار األكادميي بعنوان« :املدن الذكية منظور
اسرتاتيجي» وقد حضر اللقاء أعضاء وعضوات هيئة التدريس
باجلامعة وطلبة الدراسات العليا وعدد كبري من خارج اجلامعة،
وقد حتدث يف اللقاء أمني العاصمة املقدسة معايل الدكتور أسامة
بن فضل البار ،والدكتور إبراهيم بن سليمان عبداهلل عضو هيئة
التدريس بقسم نظم املعلومات اإلدارية ،وأدار اللقاء سعادة الدكتور
عبداهلل بن حممد باسهل رئيس قسم نظم املعلومات اإلدارية ،حيث
قام سعادته بتقدمي املتحدثني وموضوع اللقاء ،ثم حتدث معايل
الدكتور أسامة البار عن رؤية أمانة العاصمة املقدسة وزيادة معدالت
السكان يف املدن ،وتطرق معاليه إىل ابرز التحديات يف مكة املكرمة
وهي :املواسم الدينية ،واملواصالت ،وإدارة احلشود ،والتنمية
العمرانية املتسارعة ،والطبيعة اجلغرافية اجلبلية ،كما قدم معاليه
شرحًا كاملًا ملشروع البوابة وما يحتويه من أهداف منها :إعادة
صياغة النسيج العمراين وتلبية االحتياج املتزايد للمساكن وتعزيز
الشراكة مع القطاع اخلاص وتشجيع البنية التحتية اخلضراء
وتشجيع تطبيقات جتمعات املدن الذكية ،وأما برنامج النقل العام
يف مكة املكرمة يهدف اىل تخفيض مستويات التلوث مبعدل %50
وتقليل التلوث البيئي  ، CO2والتخلص من االختناقات املرورية،
وتخفيض الهدر يف الطاقة ،وزيادة السالمة وجتنب احلوادث،
وتخفيض عوائق الشحن والتوزيع االقتصادية ،والتخلص من

الهدر االقتصادي بسبب ضياع االوقات ،وجودة احلياة يف املدينة،
وحيث انه يحتوي على نظام معلوماتي ذكي إلدارة شاملة خلطوط
النقل العام ونظام ذكي لتتبع املركبات والتواصل مع املستفيدين ،ثم
تطرق سعادته إىل مشروع الطاقة الشمسية ،وشبكة الغاز الطبيعي،
ومشروع تنظيم أبراج الشبكات الالسلكية ،وكانت توصيات معايل
الدكتور أسامة البار :اسرتاتيجيات تطوير املدن الذكية ترتكز
على رؤية للتطوير العمراين والبشري ،وأهمية اعتبار تقنيات
االتصاالت أهم مرتكزات جناح املدن الذكية ،وضرورة التدرج
والتكامل يف تطبيق مفهم املدن الذكية ،وأهمية مشاركة وتعاون
اجلهات ذات العالقة يف شؤون املدينة لنجاح خطط تطبيق املدن
الذكية ،ثم أهمية املشاركة بني القطاع اخلاص والعام لضمان تطور
مستدام للمدن الذكية.عقب ذلك حتدث الدكتور إبراهيم بن سليمان
عبداهلل عن اخلطة االسرتاتيجية الثانية لتقنية املعلومات (ارتقاء)
وأن إجمايل عدد املشاريع بلغ  105مشروعًا ،ضاربًا مثالًا على
التوفري السنوي يف الطاقة على مستوى املنازل لتأكيد أهمية عزل
املنازل أو املباين اخلضراء وما مت تطبيقه من اشرتاط للمباين
اجلديدة ،وكانت توصيات سعادة الدكتور إبراهيم عبداهلل تتلخص
يف أهمية وجود الرؤية واالسرتاتيجية املتخصصة يف املدن
الذكية ،والتخطيط املايل اجليد لتضمني املشروعات والعناصر
الذكية بحسب اجلهة اخملتصة نظرًا ملشاركة عدد من اجلهات
يف طرح املشروعات ،ومن أبرز متطلبات املدن الذكية مشاركة
املواطنني يف الرؤية وحتديد األولويات ،وكذلك التكامل مع القطاع
اخلاص من أهم أسباب جناح مبادرات املدن الذكية.

االقتصاد اإلسالمي .كما قدم السيد نيكوالس بويل حماضرة أخرى
يف شركة سدكو .وقد أوضح السيد كليم عامل منسق الربنامج أن
األسبوع التعريفي الدويل الثالث متيز باملرونة ما يجعله مقبولًا
بشكل كبري من قبل طالب جامعة ( ، )IEحيث مت تقدمي االقتصاد
اإلسالمي واملالية اإلسالمية للطالب يف إطارات خمتلفة ،وقد
حصل الربنامج على دعم وتعاون كامل من املعهد االسالمي للبحوث
والتدريب وشركة اخلبري املالية وشركة سدكو .يذكر أن معهد
االقتصاد اإلسالمي قد أطلق برنامج املاجستري التنفيذي األول
باململكة يف التمويل اإلسالمي يف صفر 1435هـ بهدف املشاركة يف
تأهيل املوارد البشرية لقطاع املصارف والتأمني اإلسالمي.

فتح باب القبول يف برامج
الدراسات العليا للعام
1437/1436هـ

أعلنت عمادة الدراسات العليا باجلامعة
عن أن موعد فتح باب القبول يف برامج
الدراسات العليا للفصل الدراسي األول
للعام اجلامعي 1437-1436هـ بدأ يف 5
حمرم 1436هـ ومستمر حتى  12صفر
1436هـ فيما سيكون موعد اختبار املفاضلة
لربامج املاجستري العامة والدكتوراه التي
تشرتط ذلك يوم األربعاء  16ربيع األول
1436هـ( .وعلى املرشحني للقبول التواصل
مع األقسام العلمية ملعرفة مكان وحمتوى
االختبار قبل موعد االختبار بوقت كاف).
وأوضح عميد الدراسات العليا
الدكتور عدنان بن سامل احلميدان أن
اختبار القدرات العامة للجامعيني والذي
يقدمه املركز الوطني للقياس والتقومي
هو متطلب أساسي للتقدمي جلميع برامج
الدكتوراه وبرامج املاجستري اخلاصة
وبرامج املاجستري يف الكليات النظرية
وأيضًا برامج الدبلوم ،مضيفًا أن اختبار
اللغة اإلجنليزية (التوفل – اآليلتس-
كفايات اللغة اإلجنليزية) هو أيضًا متطلب
بجميع برامج املاجستري يف الكليات العلمية
والربامج اخلاصة والدكتوراه عدا اللغة
العربية والدراسات اإلسالمية ،وأهاب
بالطالب والطالبات الراغبني يف التسجيل
زيارة موقع العمادة اإللكرتوين ملزيد من
املعلومات حول شروط القبول واالختبارات
املعتمدة للغة اإلجنليزية والدرجات
املطلوبة .وأضاف أنه مت حتديد درجة معينة
الختبار القدرات العامة للجامعيني وهي
( )65كحد أدنى للقبول بربامج املاجستري
التنفيذية.
وأشار الدكتور عدنان بن سامل
احلميدان أن عمادة الدراسات العليا وبدعم
وتوجيه من معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب ووكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد
تسعى إىل حتقيق طموح وتط ّلع الراغبني يف
إثراء معارفهم واالستزادة والنهل من مناهل
العلوم واآلداب اخملتلفة وتعزيز التنمية
الثقافية والفكرية واألدبية متمنيًا للمتقدمني
لهذه الربامج التوفيق والنجاح واإلسهام يف
تطوير العملية التعليمية والبحثية.
ويف السياق ذاته أوضح الدكتور
يوسف بن عبداهلل باسودان وكيل معهد
االقتصاد اإلسالمي للدراسات العليا
والبحث العلمي واملشرف على برنامج

املاجستري التنفيذي يف التمويل اإلسالمي
أن التقدمي على برنامج املاجستري التنفيذي
يف التمويل اإلسالمي للفصل الدراسي
األول من العام اجلامعي 1437 / 1436هـ
بدأ يف  5حمرم 1436هـ ويستمر حتى 12
صفر 1436هـ ،مشريًا أن اختبار القدرات
العامة للجامعيني الذي يعقده املركز الوطني
للقياس والتقومي يعد شرطًا أساسيًا للقبول
حيث ستدرج درجة االختبار يف منوذج
التقدمي االلكرتوين ،كما يتوجب على
املتقدمني للربنامج إثبات مقدرتهم يف اللغة
اإلجنليزية باختبار التوفل ( ) TOFEL
أو اختبار كفايات اللغة اإلجنليزية ،أو أن
تكون دراسة مرحلة البكالوريوس باللغة
اإلجنليزية  ،أو احلصول على الدرجة من
دولة لغة التعليم فيها هي اإلجنليزية أما
خريجي أقسام اللغة اإلجنليزية فيتوجب
عليهم احلصول على اختبار التوفل أو
اختبار كفايات.
وأضاف املشرف على الربنامج أنه نظرًا
لطبيعة الربنامج التنفيذية ،فعلى الراغبني
يف االلتحاق بالربنامج تقدمي سرية ذاتية
مفصلة وتوصيتني علميتني وخطاب إفادة
يوضح طبيعة العمل بالراتب ،كما يجب أن
يتحقق يف املتقدم للربنامج شرط اخلربة
العملية املمتدة لثالث سنوات على األقل يف
جمال التخصص ،باإلضافة إىل أن املتقدمني
احلاصلني البكالوريوس من خارج اململكة
العربية السعودية يتوجب عليهم تقدمي
خطاب معادلة الشهادة من وزارة التعليم
العايل ،وسستتم املفاضلة بني املتقدمني
حسب املعايري التالية:
 %30على املعدل الرتاكمي يفالبكالوريوس .مثال  :الطالب الذي معدله 4
نقاط من  5درجته يف املعدل هي  24من . 30
 %40على اختبار القدرات العامةللجامعيني .
 %10على مستوى اللغة االجنليزية. %10على مدى أهمية الوظيفةالتي يشغرها املتقدم من حيث عالقتها
بالتخصص .واملطلوب تقدمي إفادة بوظيفته
بالراتب وتكون نسخة أصلية من مرجع
عمله ( مهم جدًا ) .
 %10على التخصص يف البكالوريوس ،والدورات التدريبية التي حصل عليها
املتقدم حسب أهميتها .حيث تؤخذ يف
االعتبار تلك الدورات التي تقدمها مؤسسات
تدريب رصينة فقط.
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بهدف زيادة القدرة احلسابية والتخزينية

اتفاقية بني الجامعة وشركة فوجيتسو اليابانية
إلنشاء حاسوب عالي األداء باسم «عزيز»
وقعت اجلامعة وشركة فوجيتسو اليابانية اتفاقية
تساهم الشركة مبوجبها يف بناء حاسوب عايل األداء
باجلامعة ُأطلق عليه اسم (عزيز) .وستقوم الشركة من
خالله بتقدمي خدمات وحلول متناهية الدقة للعقبات
واملعوقات التي تواجه اجلامعة يف اجملاالت التي
تتطلب سرعات حسابية عالية ومساحات تخزينية
ضخمة .كما ستقوم الشركة مبوجب هذه االتفاقية
بتلبية احتياجات اجلامعة املتزايدة بشكل يتناسب
مع الدور الذي تقوم به اجلامعة على الساحة احمللية
واالقليمية.
وتهدف االتفاقية إىل تزويد اجلامعة بنظام ميتاز
بأداء رفيع وعايل الدقة يستفيد منه الباحثون يف عدة
جماالت يف الكليات ومراكز األبحاث اخملتلفة ،وتطوير
قدرة اجلامعة على زيادة كمية ونوعية األبحاث يف
عدة جماالت مثل :الهندسة ،األرصاد اجلوية ،تقنية
النانو ،علم اجلينات ،وغريها من التخصصات العلمية،
باإلضافة إىل تعزيز التجارب العلمية يف تلك اجملاالت.
وتعد شركة فوجيتسو من رواد العمل يف علم
احلوسبة عالية األداء بخربة متتد ألكرث من  30عامًا
حققت من خاللها جناحات متميزة يف خمتلف مناطق

العامل وهي اليوم توسع أعمالها إىل مناطق تطمح إىل
منو العمل فيها ومن بينها اململكة العربية السعودية.
وتعتزم اجلامعة االستفادة املثلى من (عزيز)
لتعزيز طاقتها البحثية وتقدمي خدمات جوهرية
وفاعلة لبعض القطاعات احلكومية باإلضافة إىل تقدمي
خدمات جتارية أخرى،
ونظرا ألهمية االستمرار يف استخدام آخر
التطورات التقنية احلديثة يف التخصصات العلمية
اخملتلفة ولضرورة االهتمام بهذه العلوم والبحث فيها،
فإن شركة فوجيتسو عملت جاهدة لتزويد الباحثني
بكل ما يلزمهم ملعاجلة هذه املوضوعات وتقدمي احللول
املناسبة لكل ما ميكن أن يواجههم من حتديات بتقدميها
خدمات مميزة وحلول عالية الدقة وبكفاءة مثالية.
وقد عملت شركة فوجيتسو وبالتعاون مع قطاعات
حكومية عديدة ملواكبة هذا النوع من التحديات ووضع
آليات وخطط مدروسة لتقدمي احللول املناسبة لتلك
التحديات .كما أبدت فوجيتسو التزامها بتقدمي ما
ينتظر منها ،ليس فقط تقدمي األجهزة والنظام وإمنا
خدمات الصيانة والتدريب وزيادة التعاون يف جميع
دول العامل من خالل ربط جميع املصادر واملنظمات

كلية االقتصاد واإلدارة تنظم
ورشة عمل القراءة البصرية السريعة

نظم النادي العلمي الطالبي
للتسويق بكلية االقتصاد واإلدارة
مساء االثنني والثالثاء  20 -19ذو
احلجة 1435هـ ورشة عمل بعنوان
«القراءة البصرية السريعة» ،وهي
أوىل أنشطة برامج األندية العلمية
الطالبية املدرجة بوكالة الكلية
للتطوير .وقد استهدف الربنامج طالب

وطالبات كلية االقتصاد واإلدارة على
مدى يومني متتالني وبواقع ست
ساعات يوميًا .ويسعى إىل حثهم على
مضاعفة سرعة القراءة لدى املشاركني
بالتخلي عن العادات التقليدية القدمية
التي كانت سببًا يف قلة القراءة،
والتح ّلي بتقنيات التصوير البصري
التي تتيح للمشاركني مضاعفة قدراتهم

على القراءة واالستيعاب بسرعة فاقت
جميع توقعاتهم .وحترص وكالة كلية
االقتصاد واإلدارة للتطوير بالتثقيف
العلمي والفكري مبنظور التعلُم ،من
منطلق أن متطلبات هذا الطموح أساسه
القراءة واالطالع مبختلف العلوم
لطالب املرحلة اجلامعية لتمكينه فكريًا
باالنتقال ملرحلة التحليل واالستنتاج.

تكريم الفائزات يف مسابقة افرتاضية
التداول بشطر الطالبات
كرمت وكيلة كلية االقتصاد واإلدارة الدكتورة وفاء بنت
عبدالبديع اليايف الطالبتني الفائزتني يف مسابقة افرتاضية التداول
الطالبتني سناء باشماخ وسارة صديق التي نظمتها وحدة التدريب
التعاوين واالفرتاضيات بكلية االقتصاد واإلدارة بشطر الطالبات،
وذلك خالل اللقاء التوجيهي لطالبات التدريب التعاوين بحضور

مشرفات األقسام العلمية ...وأوضح املشرف على وحدة التدريب
التعاوين واالفرتاضيات األستاذ الدكتور عبداللطيف بن حممد
باشيخ بأن اجلائزة اقتصرت على شطر الطالبات فقط ،والباب
مفتوح لشطر الطالب للمشاركة حيث مت فتح الباب للمشاركة يف
اجلائزة مرة أخرى للفصل الدراسي األول اجلاري

ذات الصلة بهذا احلاسوب الذي متتلكه جامعة امللك
عبدالعزيز .وسيحتوي نظام (عزيز) على معاجلات
متطورة وعالية الدقة ويضم خوادم نوعية متعددة
بطاقة تخزينية عمالقة من منتجات الشركة املتطورة
واملتنوعة .وستتكفل الشركة بتقدمي الدعم الفني
والتقني بجميع اجلوانب املتعلقة بالنظام على أيدي
نخبة متميزة وماهرة وذات كفاءة عالية من موظفيها.
وتفخر اجلامعة بأنها كربى اجلامعات السعودية،
حيث يتجاوز عدد طالبها  160,000طالبًا ومبا ال يقل
عن  40,000موظف أكادميي وإداري .وتعد اجلامعة
مثالًا يحتذى يف استخدام التقنية ألكرث من 15
جامعة يف اململكة وتقدم خدمات استشارية مستمرة
ومتخصصة لقطاعات عديدة يف املنطقة.
وقد أوضح وكيل اجلامعة للتطوير األستاذ
الدكتور عبد الفتاح مشاط أن فوجيتسو إحدى
الشركات املتميزة التي قدمت حلولًا متميزة لكثري من
التحديات العلمية التي تواجهها اجلامعة مما جعل
اجلامعة تعمل على توقيع اتفاقية مع الشركة والتعاون
معها إلنشاء حاسوب عايل األداء (عزيز) .مشري إىل
أن الشركة أخذت على عاتقها تزويد اجلامعة بنظام

متنوع وموثوق لتغطية حاجاتها اخلاصة يف جماالت
علمية متعددة .مضيفًا أن من األمور األخرى املفيدة أن
اجلامعة ستتعاون مع قطاعات حكومية خمتلفة ملعاجلة
بعض املشكالت عالية التعقيد وتقدمي احللول الناجحة
لها للوصول إىل حلول إجرائية لتلك االحتياجات
اخلاصة .من جهته قال رئيس وحدة احللول عالية
التقنية بشركة فوجيستو السيد ماساهيكو يامادا ،أن
شركة فوجيستو تسعى من خالل التقنية املتطورة إىل
املساهمة يف بناء جمتمع زاهر حيث يستطيع الناس
العيش فيه بسالم وراحة بال .مؤكدًا أن الشركة
فخورة بتقدمي النظام العمالق واجلديد (عزيز)
جلامعة امللك عبدالعزيز يف عامل احلوسبة عالية األداء
والذي يقوم على اخلربة القوية يف هذا اجملال ,وأن
الشركة لديها املعرفة والدراية الكافية يف جمال الدعم
الفني وتقدمي اخلدمات .وأضاف أن جامعة امللك
عبدالعزيز منحت تقييمًا ايجابيًا للنظام الذي سيعود
بالفائدة على حاجات اجلامعة البحثية املتقدمة يف
األنشطة التعليمية والرتبوية ويف جماالت عدة للعلوم
والتقنية ،ليس فقط يف اململكة العربية السعودية،
ولكن يف العامل ككل»

أستاذ علم الفريوسات واألمراض املعدية
الربوفيسور روبرت وبسرت يف زيارة علمية للجامعة

قام الربوفيسور روبرت وبسرت أستاذ علم الفريوسات
واألمراض املعدية من قسم األمراض املعدية مبستشفى
سانت جود لألطفال بالواليات املتحدة األمريكية بزيارة
علمية للجامعة حيث التقى وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة حممد
زاهد يف مكتبه يوم األربعاء 1435/12/21هـ املوافق
2014/10/15م ملناقشة سبل التعاون البحثي واألكادميي
يف جمال علم الفريوسات واألمراض املعدية ،وقد حضر
االجتماع كل من عميد كلية العلوم األستاذ الدكتور عبداهلل
عبيد و رئيس قسم األحياء األستاذ الدكتور أسامة بن عبد
اهلل أبو زنادة  ،والدكتور ساري سعود صبان ،والدكتور
أحمد حممود الهجن من قسم األحياء.
ويعد الربوفيسور روبرت وبسرت من الباحثني
املتميزين بإسهاماتهم يف جمال الدراسات املناعية
والوراثية لفريوسات األنفلونزا واملساهمة يف إكتشاف
العالجات واللقاحات املعاجله والوقائية حيث أنه من أوئل
الباحثني يف هذا اجملال عامليًا.
وقد عرب الربوفيسور روبرت وبسرت عن إعجابه
بإمكانيات اجلامعة املعملية واهتماماتها البحثية التي
تصب يف خدمة اجملتمع يف اكتشاف العالجات واللقاحات

املعاجلة والوقائية من فريوسات األنفلونزا وحمى الضنك
وغريها من األمراض املعدية .كما وصف زيارته للجامعة
بالرثية علميًا حيث يشارك الزائر قسم علوم األحياء يف
عدد من األبحاث االسرتاتيجية لشعبة اجلينوميا والتقنية
احليوية ،وقدم سلسلة من احملاضرات العلمية املتقدمة
ألعضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات العليا
تتعلق بآخر املستجدات عن فريوس األنفلونزا ،باإلضافة
إىل تعاون سعادته باملشاركة يف اإلشراف األكادميي
املشرتك على طالب وطالبات الدراسات العليا.
كما لبى توجيه سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمى بالتعاون مع مركز امللك فهد للبحوث الطبية
يف أبحاث املركز املتعلقة باألنفلونزا أثناء فرتة احلج.
وقد أوضح وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمى بأن هذه الزيارة العلمية التي يقوم بها
الربوفيسور روبرت وبسرت تأتي ضمن التعاون بني
اجلامعة واجلامعات واملراكز واملعاهد املتخصصة يف
البحث العلمي واملستشفيات البحثية ،ويف إطار السعي
نحو تسخري البحث العلمي خلدمة اجملتمع واملساهمة
بأبحاث ودراسات علمية للوقاية الصحية ومكافحة األوبئة
واألمراض املعدية يف وطننا الغايل.
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بهدف تعزيز مكانة اجلامعة العاملية

اتفاقيات تعاون مع عدد من مراكز األبحاث والجامعات الكورية واليابانية

قام معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب بتوقيع مذكرات تفاهم مع
عدد من اجلامعات ومراكز البحوث والشركات يف
كل من دولة اليابان وكوريا ،خالل زيارته الرسمية
للدولتني ،بحضور سعادة وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي ،األستاذ الدكتور عدنان بن
حمزة حممد زاهد.
وقد متخضت الزيارة لدولة اليابان عن
توقيع خمس مذكرات تفاهم مع جامعات يابانية
هي كيوتو ،أوساكا ،كيو ،وتوكاي ،ومعهد أوساكا
التقني ،باإلضافة إىل توقيع «عقد خدمة» مع
جامعة كيوتو إلنشاء مركز لدراسات االقتصاد
اإلسالمي والتنمية االجتماعية يكون ملحقًا
مبدرسة الدراسات العليا لدراسات منطقة آسيا
وأفريقيا  ASAFASبجامعة كيوتو اليابانية.
كما مت توقيع متديد لعقد اخلدمة مع جامعة
توكاي الستكمال تصميم وتصنيع واختبار طائرة
جامعة امللك عبد العزيز «الصقر الشمسي» بدون
طيار والتي تعمل بالطاقة الشمسية والقادرة على
الطريان خالل الليل والنهار .باإلضافة إىل توقيع
«خطاب نوايا» بني اجلامعة وشركة سوميتومو
الكيميائية احملدودة ،والتي تعترب من الشركات
الكيميائية الرائدة باليابان.
أما زيارة كوريا اجلنوبية فقد أٍسفرت عن
توقيع مذكرتي تعاون مع كل من مركز KIER
للطاقة وجامعة سيؤول الوطنية .كما مت عقد عدد
من االجتماعات مع عدد من املسؤولني والباحثني
الكوريني لبحث كيفية تفعيل هاتني املذكرتني
مبشروعات بحثية تفضي إىل منتجات صناعية
خاصة يف جماالت الطاقة الشمسية وأبحاث
تقنيات النانو واألبحاث الطبية ،باإلضافة إىل
تبادل ورش العمل البحثية وأعضاء هيئة التدريس
وطالب الدراسات العليا بني جامعة امللك عبدالعزيز
واجلامعات الكورية املتميزة.
وقد أوضح امللحق الثقايف للمملكة يف كوريا
الدكتور هشام عبد الرحمن خداوردي بأن امللحقية
تبارك توقيع املذكرتني وتدعم التواصل واحملادثات

مع األطراف الكورية لبحث كيفية التنسيق
للمشروعات التي مت االتفاق عليها .وكان امللحق

الثقايف قد أقام حفل عشاء يف العاصمة سيؤول يوم
االثنني املوافق 2014 / 9 / 15م على شرف معايل

مدير اجلامعة وسعادة وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي ،وسعادة سفري خادم

احلرمني الشريفني يف كوريا اجلنوبية األستاذ
أحمد بن يونس الرباك وعدد من مديري اجلامعات
الكورية ،وقد تخلل احلفل تقدمي عدد من الكلمات
والفقرات سلطت الضوء على ما تشهده اجلامعات
السعودية من نهضة وتطور وتعاون عاملي مع
اجلامعات العاملية.
ومبناسبة هذه الزيارات العلمية أوضح
معايل مدير اجلامعة توقيع هذه االتفاقيات تأتي
امتدادًا لتوجهيات ودعم صاحب املعايل وزير
التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري مبا
يسهم يف استثمار اجلامعات السعودية للخربات
واإلمكانيات التي تتميز بها القطاعات األكادميية
العاملية خاصة فيما يتعلق بربط اإلنتاج البحثي
باالستثمارات الصناعية سواء على مستوى القطاع
الصناعي باململكة أو الفرص االستثمارية العاملية.
مشريًا إىل أن متيز وعاملية التعليم العايل السعودي
وتوجه اجلامعة نحو تعزيز تواصلها وتعاونها
البحثي مع اجلامعات العاملية عمومًا واجلامعات
الكورية واليابانية خصوصًا ،تؤكد سعي اجلامعة
باجتاه تفعيل ودعم األبحاث املنتجة والتي تهدف
للخروج مبنتجات معرفية وتكنولوجية ذات إقبال
لدى القطاع الصناعي ،األمر الذي يصب يف التوجه
العام للتعليم العايل يف اململكة فيما يخص بناء
وتعزيز الشراكات البحثية بني اجلامعات والقطاع
اخلاص .وأضاف أن هذه االتفاقيات ومذكرات
التفاهم تأتي سيكون له أثر إيجابي على مستوى
استثمار اجلامعات السعودية للخربات واإلمكانيات
التي تتميز بها القطاعات األكادميية العاملية خاصة
يف جمال دمج اإلنتاج البحثي والعلمي باالستثمار
يف امليدانني التجاري والصناعي سواء باململكة
أو الفرص االستثمارية يف خمتلف دول العامل.
معتربًا أن هذه االتفاقيات جتسد السعي إىل تعزيز
تواصل اجلامعة وتعاونها البحثي مع اجلامعات
العاملية عمومًا واجلامعات اليابانية والكورية
على وجه اخلصوص مبا يسهم يف تفعيل ودعم
األبحاث املنتجة بهدف اخلروج مبنتجات معرفية
وتكنولوجيا ذات إقبال لدى القطاع الصناعي.

كلية علوم البحار تحصل على االعتماد األكاديمي

رعى معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب حفل تكرمي
كلية علوم البحار مبناسبة حصول جميع براجمها يف مرحلة البكالوريوس على
االعتماد األكادميي الرباجمي الدويل من معهد الهندسة والعلوم والتقنية البحرية
باململكة املتحدة ،وذلك ليوم األحد املوافق  25ذو احلجة 1435هـ ،بقاعة امللك فيصل
للمؤمترات وبحضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات .وقد عرب معايل مدير اجلامعة
عن سعادته بحصول كلية على البحار على االعتماد األكادميي لربامج البكالوريوس،
مشريًا إىل أن الكلية تسعى بشكل مستمر نحو التميز يف جميع ما تقدمه من خدمات
واضعة نصب عينيها رؤية مفادها حتقيق الريادة يف العمل األكادميي والبحثي
وخدمة اجملتمع ،وأضاف معايل مدير اجلامعة أن الكلية حريصة على مواكبة مسرية
اجلامعة نحو املزيد من االرتقاء عرب دفع عجلة التطوير والتحسني املستمر لضمان

جودة خمرجات التعليم يف براجمها ومقرراتها األكادميية وتنمية مهارات خريجيها
مبا يتناسب مع متطلبات سوق العمل .وأوضح وكيل اجلامعة للتطوير الدكتور
عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن اجلهة املانحة لالعتماد األكادميي وهي معهد الهندسة
والعلوم والتقنية البحرية من اجلهات املرموقة والرائدة يف هذا اجملال ،مؤكدًا أن
الربامج األكادميية هي عصب اجلودة باجلامعة وركيزتها األوىل ،وحرصًا من
اجلامعة على حتقيق ذلك فقد سعت لدعم وتشجيع الكليات اخملتلفة للسعي للحصول
على االعتماد األكادميي من الهيئات الدولية مشيدا سعادته بكلية علوم البحار والعمل
الدؤوب واملستمر الذي تقوم به سعيًا منها لتحقيق رؤيتها يف أن تصبح منارة للعلم
وتأهيل طالب الكلية ليكونوا يف املستوى املهني املرموق واملتميز .من جهته أشار
عميد كلية علوم البحار الدكتور علي العيدروس أن حصول الكلية على االعتماد

األكادميي ثمرة عمل جماعي استمر على مدى عامني وشارك يف حتقيقه جميع منسوبي
الكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريني وفنيني وطالب ،مؤكدًا أن الكلية منذ بدايتها
حرصت على االعتماد الرباجمي ونشر ثقافة االعتماد األكادميي لدى جميع منسوبي
الكلية باعتباره إجراء مهم ومطلب أساسي ألي مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل
لالرتقاء بجودة التعليم فيها من خالل االلتزام مبعايري مقننة لألداء األكادميي لتكون
على أعلى املستويات احمللية واإلقليمية والدولية .ويف ختام احلفل كرم معايل مدير
اجلامعة املساهمني يف احلصول على االعتماد من كلية علوم البحار مبختلف األقسام
وهي األحياء البحرية وقسم اجليولوجيا البحرية وقسم الكيمياء البحرية وقسم
الفيزياء البحرية باإلضافة إىل وحدة التقومي واالعتماد األكادميي فيما أهدى عميد
كلية علوم البحار شهادات احلصول على االعتماد األكادميي لراعي احلفل.
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بحضور قيادات الدفاع املدين

كرسي األمري نايف بن عبد العزيز للقيم األخالقية
ينظم لقا ًء علمياً حول التعامل مع اإلعالم

برعاية معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب ،نظم كرسي األمري نايف بن عبد العزيز
للقيم األخالقية لقا ًء علميًا بعنوان « :القيم األخالقية
ومهارات التعامل مع اإلعالم» مبشاركة عدد من قيادات
املديرية العامة للدفاع املدين ،وذلك يوم االثنني / 27
1435 / 11هـ مببنى اإلدارة العليا باجلامعة.
بدأ اللقاء الذي أداره املشرف على الكرسي الدكتور
سعيد بن أحمد األفندي ،مبحاضرة علمية للمشرف
العام على املركز اإلعالمي واملتحدث الرسمي باسم
اجلامعة الدكتور شارع بن مزيد البقمي حول أهمية
التواصل اإلعالمي يف موسم احلج ،مشريًا إىل أن
التعامل مع اإلعالم اليوم أصبح يتطلب وجود دراسات
علمية وأكادميية وخطط واسرتاتيجيات واضحة
تأخذ بعني االعتبار خصوصية موسم احلج ،مؤكدًا أن
قيادات الدفاع املدين متتلك من املؤهالت والكفاءات ما
يجعلها منوذجًا لإلعالم التوعوي التثقيفي ،مشددًا على
أن تعدد وسائل اإلعالم التي تغطي موسم احلج يتطلب
التعامل معها مبهنية ومنهجية علمية واحرتافية،
إليصال الرسالة اإلعالمية بالطريقة السليمة ،مؤكدًا
ضرورة استعداد األجهزة اإلعالمية يف كافة القطاعات
املشاركة يف موسم احلج لتجاوز أي عقبات ،وأهمية أن
يكون هناك متحدثًا رسميًا له القدرة على التعامل مع
خمتلف وسائل اإلعالم خاصة يف ظل التطور التقني
واإلعالم اجلديد الذي أصبح فيه اخلرب ينتقل بسرعة
فائقة ،معتربًا أن العمل اجلماعي والقدرة على التعامل
مع األزمات إعالميًا يحقق نتائج إيجابية ويحقق
األهداف املرجوة ومن بينها إجناح موسم احلج.

مشريًا إىل وجود نوعني من اإلعالميني ،األول إعالمي
متخصص ومتمكن من نقل التصريحات اإلعالمية
بحرفية ومهنية ،وإعالمي مبتدئ ليس له القدرة على
التواصل اإلعالمي مما يجعله يقع يف أخطاء إعالمية
قد يكون أثرها جسيم.
عقب ذلك قدم رئيس قسم العالقات العامة بكلية
االتصال واإلعالم الدكتور زامل بن عباس أبو زنادة

حماضرة حول القيم األخالقية ودور رجال الدفاع
املدين يف مساندة اخلطط اإلعالمية أثناء موسم احلج،
مؤكدًا على أهمية التعامل مع وكاالت األنباء بتنوعها
وتعدد مشاربها ولغاتها وأساليبها ،مشريًا إىل أن
العمل اإلعالمي يتطلب القدرة على التعامل مع خمتلف
املواقف االتصالية باعتبارها بوابة لإلعالم ،والتعامل
مبهنية لتحقيق األهداف ،وعدم ترك الفرصة لإلشاعة

لالنتشار بشكل قد تؤدي إىل نتائج سلبية .ثم تناول
الكلمة أستاذ الكرسي معايل الشيخ الدكتور صالح
بن حميد رئيس جملس القضاء األعلى ،إمام وخطيب
املسجد احلرام ،متحدثًا عن عظم شعرية احلج التي
جاءت حلكمة أرادها اهلل عز وجل لعباده ،داعيًا كافة
اجلهات املشاركة يف احلج إىل التعامل مع احلجاج
من منطلق املبادئ اإلسالمية والتسامح والتقدير
واالحرتام ،حاثًا قيادات الدفاع املدين خاصة العاملني
يف املشعر على القيام بدورهم يف تعزيز القيم األخالقية
يف تواصلهم مع احلجاج ،ومع إخوانهم املواطنني
واملقيمني ،ومع عموم املسلمني ،وأكد الشيخ صالح بن
حميد أن هذا البلد األمني من دخله كان آمنًا ،وأن اإلعالم
له مسؤولية يف حفظ األمن ومنع أي تشويش ،أو
ترويج ملعلومات تنقل صورة غري صحيحة ،مؤكدًا على
أن اإلعالم ينبغي أن ينقل الصورة صحيحة وجميلة يف
نفس الوقت ،وتربز ما تقوم به حكومة خادم احلرمني
الشريفني من جهود يف خدمة ضيوف الرحمن ،مؤكدًا
أن املسؤولية كبرية على رجال الدفاع املدين لوقاية
ضيوف الرحمن ،وطبيعة عملهم حتتم عليهم الشعور
باملسؤولية ،وكذلك يقظة رجال اإلعالم الذين عليهم
واجب توجيه الرسالة اإلعالمية الصحيحة والصادقة.
ويف ختام اللقاء وعلى شرف معايل الشيخ صالح
بن حميد قدّم سعادة وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع
املعريف الدكتور أحمد بن حامد نقادي نيابة عن معايل
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب
شهادات شكر وتقدير للمشاركني يف اللقاء العلمي.

مراكز بحثية
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مركز املهارات واملحاكاة السريرية  ...بيئة تدريبية
لتأهيل الكوادر الصحية من طالب وطالبات الطب

نبذة عن المركز:
مركز املهارات و احملاكاة السريرية ( )CSSCهو
صرح متخصص لتدريب الكوادر الصحية من طالب الطب
واألطباء واملمرضني واملتخصصني يف الرعاية الصحية
األخرى ،وتقييم املشاركني من خالل تشخيص املرضى
ومناذج التعليم التي تتضمن استخدام املريض االفرتاضي
و الدمى اإللكرتونية للمحاكاة عالية الدقة.
مرافق المركز:
نواة املركز من ثالثة أجنحة يحوي كل منها على
ثمانية غرف مقسمة كالتايل:
 يحوي غرفًا ملرضى احملاكاة للعيادات اخلارجية،حيث تعنى بتدريب الطالب و األطباء على مهارات عدة
وتتضمن؛ أخذ التاريخ املرضي و تقدمي االستشارات
للمرضى و ممارسة مهارات االتصال.
 غرفة حماكاة للعمليات. غرفة حماكاة لإلصابات و الطوارئ. جميع الغرف جمهزة باألس ّرة أو طاوالت الفحصو أدوات التشخيص ،باإلضافة ،إىل أنظمة الرصد الرقمية
السمعية و البصرية (الكامريات و امليكرفونات) لتصوير
وتسجيل خطوات الفحص و حديث الطالب مع املرضى
االفرتاضني.
 دمى احملاكاة تعمل إلكرتونيا لربامج احملاكاةعالية الدقة ،لتسهيل العملية التعليمية عن طريق املمارسة
العملية ،كما يتم النقل احلي املباشر للعمليات اجلراحية
من غرف العمليات الرقمية ألغراض التدريب
 يحوي غرفًا تستخدم لتعزيز مهارات فحصاملرضى ،فضال عن ؛ املهارات اإلجرائية ،و تشمل التدريب
على خياطة اجلروح ،احلقن الوريدي و العناية الطبية
الطارئة املتقدمة جملرى التنفس.
 نظام إلكرتوين متكامل لرصد و تقييم االختباراتالسريرية و ميكن إدارته من غرفة مركزية.
 يوفر املركز جمموعة واسعة من األنشطة مبايف ذلك تقييم نتائج االمتحانات السريرية مقننة األهداف
( )OSCEلطالب الطب واملقيمني وأعضاء هيئة
التدريس واملتخصصني يف الرعاية الصحية األخرى.
وتشمل املريض االفرتاضي  ،دمى احملاكاة عالية الدقة،

وحمطات املهارات السريرية .وأنظمة رقمية تسمح
للتصوير بالفيديو ،ومشاهدتها عن بعد وتسجيل من مثل
هذه اللقاءات مع مريض احملاكاة ورؤيتها يف وقت الحق.
 لدينا يف الوقت احلاضر ،املرضى االفرتاضني\املمثلني كمتطوعني.
 و يقدم املركز درجة عالية من املرونة مما يجعلهامثالية للدورات التدريبية على األزمات و املصممة
لتوفري درجة عالية من التعليم و التدريب العملي ،لتلبية
احتياجات جمموعة واسعة من املتخصصني يف الرعاية
الصحية والطالب.
 يتم استخدام احملاكاة عالية الدقة من ضمن املناهجاجلامعية لكلية الطب سواء لطالب السنة اخلامسة أو
السادسة ،و األطباء املتخرجني أو تدريب املدربني..مت
تصميم التدريس باحملاكاة املربجمة يف املركز لزيادة
التطوير املهني لدى الطالب واألطباء .و ميكن تصنيف
احملاكاة إىل حماكاة بسيطة مثل؛ (تعلم تقنيات احلقن
على طرف اصطناعي) ،حماكاة متوسطة مثل؛ (التدريب
على اإلنعاش الرئوي و القلبي) أو عالية الدقة (حماكاة
باستخدام دمى احملاكاة املربجمة مثل  SimManاجليل
الثالث 3Gأو.)SimBaby

 مركز املهارات السريرية لديها موارد كبرية منمناذج التدريب املتخصصة و التي يتم استخدامها يف
الدورات التدريبية اخملتلفة  ،مثل دمى بزل الوريد
ومناذج الفحص املبدئي .كما يوفر املركز جمموعة واسعة
من مناذج التدريب على اإلنعاش من خالل دمى احملاكاة
عالية الدقة ( ، SimManاجليل الثالث ( , G3و الذي
يحاكي املريضى االفرتاضي و يعمل الكرتونيا .وهذا يوفر
العديد من احلاالت الطبية و عمل السيناريوهات التي
ميكن استخدامها مع دمى احملاكاة مما يساعد املتدربني
من األطباء أو الطالب على تقييم األداء واتخاذ قرارات
سليمة وإدارة رعاية املرضى يف البيئة السريرية الواقعية
وضمان سالمة املرضى
جانب من أنشطة المركز:
 تنظيم االمتحانات السريرية مقننة األهداف( )OSCEعلى مستوى األقسام يف كلية الطب و برامج
الزمالة اخملتلفة لتهيئة االحتياجات الالزمة.
 تنظيم و استضافة حلقات تعليمية مقررة أواختيارية باإلضافة إىل ورش العمل.

 برامج إعداد و تأهيل طلبة و طالبات سنة االمتيازلكلية الطب و الكليات الصحية األخرى.
 دورات و ورش عمل ألعداد و تأهيل املدربنيالصحيني باستخدام التقنيات التعليمية احلديثة.
أقسام المركز:
يتكون املركز من ثالثة أجنحة يحوي كل منها على
ثمانية غرف:
القسم األول
يحوي غرفًا ملرضى احملاكاة للعيادات اخلارجية،
حيث تعنى بتدريب الطالب و األطباء على مهارات عدة
وتتضمن؛ أخذ التاريخ املرضي و تقدمي االستشارات
للمرضى و ممارسة مهارات االتصال.
القسم الثاني
يحوي غرفًا تستخدم لتعزيز مهارات فحص املرضى،
فضال عن ؛ املهارات اإلجرائية ،و تشمل التدريب على
خياطة اجلروح ،احلقن الوريدي و العناية الطبية الطارئة
املتقدمة جملرى التنفس.
وقد مت جتهيز جميع الغرف باألس ّرة أو طاوالت
الفحص و أدوات التشخيص ،باإلضافة ،إىل أنظمة الرصد
الرقمية السمعية و البصرية (الكامريات و امليكرفونات)
لتصوير وتسجيل خطوات الفحص و حديث الطالب مع
املرضى االفرتاضني.
القسم الثالث
كما يوجد يف قسم املهارات سبع غرف جمهزة
بربنامج حماكاة عالية الدقة  ،لتسهيل العملية التعليمية
عن طريق املمارسة العملية ،كما يتم النقل احلي املباشر
للعمليات اجلراحية من غرف العمليات الرقمية ألغراض
التدريب

أخبار
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الرسائل الجامعية واألبحاث العلمية املنشورة
هذه الصفحة مخصصة إلبراز إنتاج اجلامعة في البحث العلمي ،وتلقي الضوء على متيز باحثي اجلامعة في نشر أبحاثهم في اجملالت العلمية املصنفة
عامليا ً .كما تسلط الضوء على مستخلصات األبحاث العلمية املتميزة وأبرز الرسائل العلمية التي نوقشت في اجلامعة.

تحليل إنتاجية الفنيني
بشركة عبد اللطيف جميل

الطريقة التكرارية لتحديد موقع ورم رئوي
يف جهاز التصوير املقطعي رباعي األبعاد

كلية الهندسة  -قسم الهندسة الصناعية

كلية الهندسة  -قسم الهندسة النووية

املشرف  /د .عثمان إمام تايالن

املشرف  /د .حممد بن صبيان اجلهني

نوع الرسالة  /رسالة ماجستري

املشرف املشارك
نوع الرسالة  /رسالة ماجستري

سنة النشر  1435 /هـ  2014 -م

سنة النشر  1435 /هـ  2014 -م

املشرف املشارك  /د .منظور حسني شيخ

الطالب /حممد إسماعيل السليماين

الطالب  /عبداهلل عبد العزيز الشهري
يف هذه الرسالة يُسلط الضوء على أهمية قياس األداء وحتليل اإلنتاجية.
وبذلك تؤيد أن قياس األداء وحتليل اإلنتاجية هي عوامل رئيسية يف وقتنا
احلاضر ،والتي تساعد املنظمات والوكاالت األخرى يف حتديد جماالت املشكالت.
هذا بدوره يساعد اإلدارة يف تعيني األهداف والغايات ووضع اسرتاتيجيات
وخطط عمل للتحسني .بحيث يكون حتسينًا يسمح للمنظمات أن يكون لها مكانة
أفضل يف السوق وحتقق رضا العميل .يف املقام األول ،تعرض هذه الورقة تقييم
إنتاجية الشباب السعودي املوظفني كفنيني ميكانيكيني لدى شركة عبد اللطيف
جميل .حيث تلزم الشركة هؤالء الفنيني ببيع ساعات ميكانيكية ،على أساسها
يتم تزويدهم بالفوائد واحلوافز .والقسم املعني واملسؤول عن مراقبة األداء
هو قسم إدارة الصيانة وذلك مقابل األهداف التي وضعتها الشركة .مت استخدام
نظام ( ANFIS) Adaptive Neuro Fuzzy Inferenceيف هذه
الدراسة لتحليل إنتاجية الفنيني يف شركة عبد اللطيف جميل .وذلك من خالل
تطبيق جمموعة من القوانني واألساليب على بيانات مسجلة سابقًا من خالل
األنظمة احلالية واملستخدمة يف الشركة .وكنتيجة مستخلصة من هذه الدراسة ،
فإن نظام  ANFISيعتمد ويطبق طريقة  least-squaresوطريقة back-
 propagationعلى البيانات الناجتة ويقوم بتقليل نسبة اخلطأ حتى تكون
الدراسة أقرب للواقع  ،وبالتايل يتم إتخاذ القرار املناسب .من خالل الدراسة
تبيّن أن اإلنتاجية تختلف بإختالف املدخالت والطريقة املستخدمة يف معاجلة
هذه املدخالت.
وبالتايل فإن نظام  ANFISله القدرة على التعامل مع كافة البيانات غري
الدقيقة  ،ويقدم حلول عدة تساعد املسئولني على إدارة منظماتهم .وهو يعكس
تفكري اإلداريني ويساعد يف احلكم على أداء جمموعة من العاملني وذلك بنا ًء
على إنتاجيتهم .وتعترب نتائج هذا النظام قوية كغريها من األساليب اإلحصائية
ومشجعه لتقييم خمرجات العاملني.

يف العقود الزمنية األخرية ,هناك تطور ملحوظ يف تقنيات التصوير الطبي .هذا التطور يستطيع
مسح كامل عضو الرئة بدقة عالية خالل فرتة زمنية قصرية .حسب هذا اآلداء بإستطاعة األطباء أن
يصفوا بدقة التشريحات املعقدة وتشخيص األمراض املتعلقة بالرئة ,كما يستطيعوا الكشف عن العقد
املرضية بحجم أقل من  0.5مليمرت.
لذلك هذه التقنيات تعطي إحتمالية كربى يف توفري جميع السبل املمكنة يف عالج جميع أنواع
سرطان الرئة وتزيد من إحتمالية الشفاء .لكن بالرغم من ذلك مازال سرطان الرئة واحد من أكرث أنواع
السرطان شيوعا املسببة للوفيات حول العامل لعام  2012م مبعدل  %19من معدالت مرضى السرطان.
هناك عدة عوامل تؤثر يف فرص الشفاء ,إحدى أهم هذه العوامل هي عملية التنفس ,التي تؤثر يف دقة
التشخيص ودقة التخطيط اإلشعاعي ألورام الرئة .لذلك هذه الدراسة تقرتح حال لتقليل هذا التأثري.
يف العالج اإلشعاعي لتقليل هذا التأثري يتم إضافة هامش إضايف حلجم الهدف السريري لتغطية حركة
الورم الهدف كنتيجة لعملية التنفس.
هذه الزيادة اإلضافية يجب أن تقلل حلماية األنسجة السليمة احمليطة .عند تشخيص الرئة عملية
التنفس تسبب تشوه يف الصورة مما يؤدي إىل عدم دقة التشخيص .هذه الدراسة تقرتح معادلة
خوارزمية لتحديد موقع ورم يف الرئة يف ثالثة أبعاد خالل احلركة التنفسية خالل مرحلتني :أوال يتم
حتديد الورم يف املرحلة األوىل من الصور املقطعية رباعية األبعاد .حتديد الورم يتم بإستخدام طريقة
الكفاف النشط.
ثم يتم بعد ذلك حتديد موقع الورم يف املراحل األخرى خالل احلركة التنفسية يف ثالثة أبعاد
استنادا على  12درجة حرية واملصفوفات األفينية .مت إستخدام نوعني من البيانات يف هذه الدراسة,
بيانات حماكية جلسم اإلنسان وصور حقيقية من جهاز التصوير املقطعي رباعي األبعاد .النتائج مت
حسابها بإستخدام طريقة جذر متوسط مربع اخلطأ .كان متوسط اخلطأ يف جمموعة البيانات 0,935
ملم  .0,36±أخريا ،مت تقييم ومقارنة كمية للنتائج مع خوارزمية حتديد أخرى .النتائج املتحصل عليها
من اخلوارزمية املقرتحة للتحديد تظهر نتائج واعدة يف حتديد موقع ورم يف الرئة يف بيانات جهاز
التصوير املقطعي رباعي األبعاد

مرونة السحابة الحاسوبية يف الجهات الحكومية
املستخدمني  -اىل استخدام امكانياتها التكنولوجية بدال من اخلدمات االلكرتونية
كلية الهندسة  -قسم الهندسة الصناعية
التقليدية التي مل تعد تفي بالغرض نظرا ملا تعانيه من قصور من ناحية جودة اخلدمات
املقدمة وكذلك مشاكل البطء او التأخري وعدم استيعاب االحتياجات املتنوعة للقطاعات
املشرف  /د .عمر عبد اهلل باطريف
وزيادة الطلب يف اوقات الذروة  ...الخ ولدعم تطور اخلدمات يف القطاعات احلكومية
قامت الدراسة باقرتاح منهجية لالنتقال اىل تقنية السحابة احلاسوبية والتي توفر
نوع الرسالة  /رسالة ماجستري
خدمات البنية التحتية بأفضل جودة ومبا يتناسب مع االحتياج الفعلي لتلك القطاعات
حيث انها تختلف يف نوع اخلدمات التي تقدمها و اعداد املستخدمني املستهدفني من
سنة النشر  1435 /هـ  2014 -م
قبلها باإلضافة ملقدرة هذه التقنية على مواجهة الطلب غري املتوقع من قبل القطاعات .مت
اختبار صحة فرضية الدراسة عرب أربع مراحل :تصنيف الربامج وحتديد احتياجاتها
الطالبة  /مرام حممد فالتة
الفعلية من البنية التحتية للشبكة  ,اشتقاق معامالت االداء  ,تعيني املصادر املناسبة
أصبحت تقنية السحابة احلاسوبية احد اهم االكتشافات التكنولوجية ويتوقع للربامج  ,مراقبة االداء .وقد مت تنفيذ هذه املراحل باستخدام برنامج يحاكي البيئة
العديد من اخلرباء أن هذه التقنية سوف تعيد تشكيل عامل تكنولوجيا املعلومات .احلقيقية لتقنية السحابة احلاسوبية واختبار مدى تأثريها على حتسني مرونة االداء
و تقدم هذه التقنية مصادرها االلكرتونية التي تتنوع ما بني اجهزة و بيئة تطوير لهذه التقنية وبالتايل تقدمي خدمات ذات جودة افضل للقطاعات ومستخدميها .وقد
الربامج و تطبيقات اىل املستخدمني عن طريق االنرتنت .وقد حفزت مزايا السحابة برهنت النتائج على وجود تأثري ايجابي لتحديد احتياج املنظمات املسبق على جودة
احلاسوبية اجلهات احلكومية  -والتي تقدم خدماتها اخملتلفة اىل عدد كبري من االداء.

أخبار
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تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي

الجامعة تنظم امللتقى العلمي الثالث للعاملني يف مجال السالمة
حتت رعاية معايل وزير التعليم العايل
الدكتور خالد بن حممد العنقري وبرئاسة
معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب ،تنظم اجلامعة امللتقى
العلمي الثالث للعاملني يف جمال السالمة
باجلامعات ،بعنوان :السالمة والصحة
املهنية يف مؤسسات التعليم العايل ،وذلك
خالل الفرتة من  28 -26ربيع اآلخر
1436هـ املوافق  17-15فرباير 2015م.

وقد أوضح معايل مدير اجلامعة
أن امللتقى منرب لتبادل املعرفة واملهارات
واخلربات بني اخلرباء واملتخصصني
واملهتمني بالسالمة و الصحة املهنية ،ومن
شأنه أن يحقق نتائج إيجابية وخمرجات
علمية تسهم يف تطوير هذا اجملال احليوي.
مشريًا إىل أن امللتقى ترجمة واقعية
لتوجهات حكومة خادم احلرمني الشريفني
واهتمام وزارة التعليم العايل بتحسني

السالمة الصحة واملهنية يف اجلامعات،
ملا لذلك من تأثري إيجابي على العملية
التعليمية والتنمية اجملتمعية ،وكونه
صورة من صور التعاون بني املؤسسات
احلكومية واجلامعات يف تعزيز إدارة
السالمة والصحة املهنية على ُأسس علمية
تسهم يف التنمية الشاملة .
وسوف يناقش امللتقى عددًا من
القضايا املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية

ويف مقدمتها التحديات املستجدة يف هذا
اجملال .ويهدف إىل تقدمي األساليب املبتكرة
التي يتم تطويرها للتعامل مع التحديات
واملستجدات يف جمال السالمة وتبادل
احللول التي ُتمكن اجلامعات من مواصلة
عملياتها التعليمية والبحثية مع احملافظة
على أعلى مستوى من معايري السالمة
والصحة واملهنية.
كما يشكل امللتقى دعمًا لالسرتاتيجية

نبذة عن الملتقى
تسعى اجلامعة نحو التميز واجلودة العالية يف األداء لضمان عملية تعليمية
مميزة وبحث علمي تطبيقي وتويل اجلامعة اهتماما بالغًا بالسالمة والصحة املهنية
بتوفري بيئة عمل آمنة خالية من اخملاطر لضمان صحة وسالمة العاملني والطالب
يف اجلامعة حيث أن السالمة والصحة املهنية مل تعد ترفًا فكريًا بل يجب ان تكون
أولوية بالنسبة للمؤسسات وانطالقًا من الدور الرائد الذي تقوم به وزارة التعليم
العايل بصفة عامة وجامعة املؤسس بصفة خاصة يف جماالت السالمة والصحة
املهنية املرتبطة بالبيئة التعليمية والعمل على تطبيقها .سوف يعقد امللتقى العلمي
الثالث للعاملني يف جمال السالمة يف اجلامعات بعنوان السالمة والصحة املهنية يف
مؤسسات التعليم العايل .ويعترب هذا امللتقى العلمي منربًا لتبادل املعرفة واملهارات
واخلربات بني اخلرباء واملتخصصني واملهتمني بالسالمة و الصحة املهنية.
إن إقامة هذا امللتقى هو ترجمة واقعية لتوجهات حكومة خادم احلرمني الشريفني
بإيالء أهمية أكرب لوزارة التعليم العايل لتحسني السالمة والصحة املهنية يف
اجلامعات نظرًا ملا ترتكه من تأثري إيجابي على العملية التعليمية والتنمية اجملتمعية
عالوة على كونه صورة من صور التعاون بني املؤسسات احلكومية واجلامعات يف
تعزيز إدارة السالمة والصحة املهنية على ُأسس سليمة لتحقيق أعلى مستوى من
التنمية الشاملة وسوف يناقش امللتقى العلمي عددًا من القضايا املتعلقة بالسالمة
والصحة املهنية ويف مقدمتها التحديات املستجدة يف هذا اجملال.
ويهدف هذا امللتقى إىل تقدمي األساليب املبتكرة التي يتم تطويرها للتعامل مع
هذه التحديات وتبادل احللول التي ُتمكن اجلامعات من مواصلة عملياتها التعليمية
والبحثية مع احملافظة على أعلى مستوى من معايري السالمة والصحة واملهنية.
إن هذا امللتقى يأتي دعمًا لالسرتاتيجية الوطنية يف توفري مبادئ السالمة
والصحة املهنية يف خمتلف مواقع العمل وخصوصًا يف قطاع التعليم الذي شهد منوًا
كبريًا يف اململكة العربية السعودية يف عهد خادم احلرمني الشريفني وسمو ويل عهده
األمني والنائب الثاين  -حفظهم اهلل

محاور الملتقى
· اللوائح واألنظمة واملعايري املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية يف اجلامعات
· التجارب الناجحة يف جماالت السالمة والصحة املهنية
· تطوير آليات العمل يف جماالت السالمة والصحة املهنية
· السالمة يف اخملتربات واملعامل والورش واملنشآت التعليمية يف املدن اجلامعية
· التوعية والتدريب ورفع كفاءة منسوبي السالمة والصحة املهنية
· الصحة املهنية والطوارئ والكوارث
· التدخل والتأهيل املهني
· مهارات التعامل مع األزمات بطريقة ميسرة

الفئة المستهدفة
· أعضاء وعضوات هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية
· املوظفني والفنني العاملني يف جماالت السالمة والصحة املهنية.
· أمناء اخملتربات واملعامل .
· الطالب والطالبات

الوطنية يف توفري مبادئ السالمة والصحة
املهنية يف خمتلف مواقع العمل وخصوصًا
يف قطاع التعليم الذي شهد منوًا كبريًا يف
اململكة.
يذكر أن موعد اإلخطار بقبول األبحاث
سيكون يوم السبت  15حمرم 1436هـ،
وآخر موعد لتلقي األبحاث بعد إجراء
التعديالت النهائية يوم األحد  8صفر
1436هـ.

مواعيد مهمة
آخر موعد لتلقي املبادرات الطالبية
اخلميس 1435/12/1هـ املوافق 2014/9/25م
آخر موعد لتلقي مشاركات ورش العمل
اخلميس 1435/12/1هـ املوافق 2014/9/25م
آخر موعد لتلقي األبحاث كاملة

اخلميس 1435/12/22هـ املوافق 2014/10/17
اإلخطار بقبول األبحاث
السبت 1436/15/1هـ املوافق 2014/11/8م
آخر موعد لتلقي األبحاث بعد التعديالت النهائية
األحد 1436/2/8هـ املوافق 2014/11/30م

متابعات

أخبار

الجامعة
األحد  9محرم 1436هـ املوافق  2نوفمبر 2014م
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الهيئة االستشارية الدولية للجامعة تناقش الخطة
االسرتاتيجية الثالثة يف اجتماعها السابع

عقدت الهيئة االستشارية الدولية للجامعة اجتماعها
السابع ،والذي خصص ملناقشة اخلطة االسرتاتيجية الثالثة
«تعزيز» ،وذلك يومي السبت واألحد  26-25ذو القعدة 1435هـ
املوافق  21-20سبتمرب 2014م باجلامعة.
وترأس االجتماع رئيس الهيئة االستشارية معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب ،الذي أكد يف
كلمته أن الهيئة التي تأسست مبوافقة جملس التعليم العايل
واعتماد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
حفظه اهلل عام 1431هـ  ،جاءت بهدف تقومي توجهات اجلامعة
من شخصيات وخرباء وعلماء لهم ثقلهم يف العامل سواء يف
املؤسسات اجلامعية املعروفة أو من القطاع الصناعي.
وأضاف أن اجلامعة حرصت على أن يتم اختيار أعضاء
الهيئة االستشارية الدولية بشكل متوازن بني القطاعني الصناعي
واألكادميي ،واستقطبت نخبة من أبرز األكادمييني ورؤساء
اجلامعات العاملية والرؤساء التنفيذيني وكبار مسؤويل
الشركات الصناعية العاملية العمالقة يف العامل.
االجتماعات السابقة للهيئة
االجتماع األول للهيئة بالمملكة العربية
السعودية:
وكما كان مقررًا له ،عقد االجتماع األول للهيئة االستشارية
الدولية يومي 24-23صفر 1432هـ املوافق 30-29يناير
2011م بحضور معايل مدير اجلامعة وأمني الهيئة االستشارية
وكافة أعضاء الهيئة وعدد من وكالء اجلامعة ،ومت مناقشة
سبل تعزيز قدرات اجلامعة من الناحية البحثية و اخلطة
االسرتاتيجية الثانية للجامعة والتعاون الدويل واالعتماد
االكادميي .وكان االجتماع األول بهدف تعزيز للدور الذي تقوم
به اجلامعة نحو العاملية ،حيث هدفت الهيئة يف هذا االجتماع إىل
التأكيد على أن تكون الهيئة داعمًا قويًا يف توجه اجلامعة ملواكبة
تطورات التعليم األكادميي العاملية ،وحماولة اختصار الزمن من
أجل تفعيل إسرتاتيجيتها والتوسع يف شراكاتها مع املؤسسات
العلمية والبحثية والصناعية احمللية والدولية املرموقة املشهود
لها بالتميز ،وذلك عرب فتح قنوات وروافد متعددة كان من أبرزها
شركة وادي جدة ،وهو ما من شأنه إبراز خمرجات ونتائج
واقعية وملموسة تسهم يف حتقيق هدف التحول نحو جمتمع
معريف وتنمية اجملتمع ورقيّه.
االجتماع الثاني للهيئة بالنمسا:
عقدت الهيئة االستشارية الدولية للجامعة اجتماعها
الثاين بجامعة فيينا بالنمسا خالل املدة من  2-1رجب 1432هـ
املوافق  3-2يوليو2011م .وقد ترأس االجتماع سعادة األستاذ
الدكتور عدنان بن حمزة حممد زاهد ،وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي ،األمني العام للهيئة االستشارية الدولية
نيابة عن معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب  ،بحضور كافة أعضاء الهيئة االستشارية ،وقد شارك يف
االجتماع من اجلامعة كال من سعادة عميد البحث العلمي األستاذ

الدكتور يوسف بن عبد العزيز الرتكي ،وسعادة عميد الدراسات
العليا الدكتور عدنان بن سامل احلميدان لبحث موضوعات تهم
عماداتهما ،كما شارك يف االجتماع سعادة املشرف العام على
العالقات العامة باجلامعة.
وتناول االجتماع عدة قضايا تخص البحث العلمي يف
اجلامعة مثل ترسيخ مفهوم التحول إىل جامعة بحثية ،وكيفية
االستفادة من اخلربات الدولية يف هذا اجملال مبا يتناسب مع
توجه اجلامعة ،وتطوير التعليم من أجل الوصول إىل هذا
الهدف ،وتأهيل وإعداد طالب مرحلة البكالوريوس للمشاركة يف
هذا اجملال ،باإلضافة إىل تقوية التعاون بني اجلامعة والقطاع
اخلاص يف سبيل تطبيق خمرجات البحث العلمي.
وافتتح اجللسة سعادة األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
حممد زاهد مرحبًا بالضيوف ومقدمًا الشكر للمشاركني يف
االجتماع ،عقب ذلك باشرت الهيئة االستشارية الدولية أعمالها
حسب اجلدول الزمني لالجتماع ،حيث مت تقدمي أوراق العمل
التي أعدها أعضاء الهيئة االستشارية ،حيث نوقشت التوصيات
واملقرتحات ،من جانب آخر عرض كل من عميد البحث العلمي
وعميد الدراسات العليا تطور اجلامعة وما مت إجنازه يف جمال
البحث العلمي خالل الفرتة التي بني االجتماع األول للهيئة
االستشارية الدولية واالجتماع الثاين.
وأشار أمني عام الهيئة بأن االجتماع الثاين كان ناجحًا بكل
املقاييس واألبعاد حيث حقق األهداف التي كانت تتطلع إليها
اجلامعة.
االجتماع الثالث للهيئة بالمملكة العربية
السعودية:
عقدت الهيئة اجتماعها الثالث برئاسة معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب وكانت حتت
عنوان «خطوات منهجية نحو اإلبداع واالبتكا» وذلك يومي
السبت واألحد  27-26ربيع األول 1433هـ املوافق 19-18
فرباير2012م بحضور خمسة عشر عضوًا من أعضاء الهيئة
وبحضور سعادة أمينها العام األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة
زاهد ،إضافة إىل وكالء اجلامعة.
وناقش االجتماع الثالث سبعة أوراق عمل ،إحداها مقدمة
من سعادة وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف الدكتور
أحمد بن حامد نقادي فيما قدم باقي أعضاء الهيئة ست أوراق
عمل مدرجة يف جدول األعمال .وجاء االجتماع الثالث بهفد
وضع خطوات عملية الحتضان اإلبداع واالبتكار وحتويلهما إىل
منتجات يتم تسويقها عرب روافد متعددة كشركة وادي جدة ،التي
حتتضنها اجلامعة ،وهو ما من شأنه أن يربز خمرجات اجلامعة
بطريقة واقعية وملموسة تسهم يف حتقيق التحول املعريف
املنشود وتنمية اجملتمع وتقدمه.
االجتماع الرابع للهيئة بإسبانيا:
عقدت الهيئة اجتماعها الرابع بالعاصمة اإلسبانية مدريد
بالتعاون مبقر جامعة  ، IEوذلك يومي السبت واألحد -27
 28ذو القعدة 1433هـ املوافق  14-13أكتوبر2012م  ،برئاسة

معايل مدير اجلامعة وبحضور وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي أمني عام الهيئة األستاذ الدكتور عدنان بن
حمزة حممد زاهد  ،وسعادة وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع
املعريف الدكتور أحمد بن حامد نقادي  ،وبحضور أعضاء الهيئة
االستشارية الدولية .
وكان االجتماع الرابع بعنوان « :خطوات منهجية نحو
اإلبداع واالبتكار »2مكملًا ملا بدأته الهيئة االستشارية الدولية يف
اجتماعها الثالث.
االجتماع الخامس للهيئة بالمملكة العربية
السعودية
عقدت الهيئة اجتماعها اخلامس يوم السبت  1رجب
1434هـ املوافق  11مايو 2013م ،باجلامعة ،وبدأت االجتماعات
التي استمرت على مدة يومني ،يف مقر جملس اجلامعة ،وافتتح
االجتماع األول معايل مدير اجلامعة مرحّ بًا بالضيوف القادمني
من الدول العشر التي ينتمي إليها أعضاء الهيئة ،وكان االجتماع
اخلامس حتت عنوان»نحو التميز يف التعليم والتعلم».
وعقب جلسة االفتتاح قدّمت اجلامعة عرضًا عن الوضع
احلايل للتعليم والتعلم يف اجلامعة ،قدّمه سعادة وكيل اجلامعة
للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي،
وسعادة وكيل اجلامعة للتطوير سعادة الدكتور عبد الفتاح
املشاط .وتبع العرض مناقشة وتساؤالت من األعضاء .بعد
ذلك قام كل عضو من أعضاء الهيئة االستشارية الدولية بزيارة
إلحدى كليات اجلامعة وعقد اجتماعني فيها ،األول مع أعضاء
هيئة التدريس يف الكلية ،والثاين مع طالب الكلية .ويف هذين
االجتماعني قام عضو الهيئة االستشارية الدولية بجمع معلومات
عن كثري من األمور املتعلقة بالعملية التعليمية وأساليب التعلم
يف الكلية .ثم عُقد اجتماع آخر جلميع أعضاء الهيئة االستشارية
الدولية بحضور معايل مدير اجلامعة ووكالء اجلامعة ،حيث
قدّم ستة من أعضاء الهيئة حماضرات خمتصرة عن املوضوعات
التالية:
.1التميز وأثره على اخلريجني يف سوق العمل
.2تطوير أساليب التعليم واستخدام التقنية
.3أكادميية األساتذة من أجل الوصول إىل أساتذة متميزين
.4تعزيز اإلبداع يف التدريس
.5كيفية الوصول إىل العاملية من خالل التعليم والبحث
العلمي
.6طرق التدريس يف التعليم العايل يف القرن احلادي
والعشرين
عقب ذلك مت مناقشة ما مت عرضه.
ويف اجللسة املسائية للهيئة االستشارية الدولية مت
تقسيم األعضاء إىل جمموعتي عمل .اجملموعة األوىل ملناقشة
اسرتاتيجيات التعليم التي يجب اتباعها من قبل جامعة امللك
عبد العزيز للوصول إىل التميز يف التعليم والتعلم .أما اجملموعة
الثانية فكانت مهمتها مناقشة االسرتاتيجيات التي يجب اتباعها
من أجل الوصول إىل خريجني مطلوبني يف سوق العمل.
ويف صباح اليوم الثاين ،األحد ،تابعت جمموعتا العمل ما
بدأت مناقشته مساء السبت .و أنهت اجملموعتان دراستهما ظهر

يوم األحد وخلصت إىل تخصيص جلسة بعد الظهر لتعرض كل
جمموعة عمل النتائج التي مت التوصل إليها بعد مناقشتها من
قِبل احلضور وبرئاسة معايل مدير اجلامعة وحضور وكالء
اجلامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين
شاركوا يف مناقشات جمموعتي العمل .وخلصت االجتماعات
إىل مقرتحات عملية ستتبعها اجلامعة للوصول إىل التميز يف
التعليم والتعلم.
االجتماع السادس للهيئة بتركيا:
عقدت الهيئة االستشارية الدولية للجامعة يومي السبت
واألحد  21-20حمرم 1435هـ املوافق  24-23نوفمرب 2013م
اجتماعها السادس بجامعة بلكنت يف أنقرة برتكيا .وترأس
االجتماع معايل مدير اجلامعة ورئيس الهيئة االستشارية،
بحضور جميع أعضاء الهيئة .وجاء عقد االجتماع السادس
للهيئة بأنقرة بدعوة واقرتاح من رئيس جامعة بلكنت وعضو
الهيئة أ.د .عبد اهلل أتاالر.
وأكد مدير اجلامعة يف كلمته أن الهيئة التي تأسست
مبوافقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
حفظه اهلل عام 1431هـ ،جاءت بهدف تقومي توجهات اجلامعة
من شخصيات لهم ثقلهم يف العامل سواء من املؤسسات اجلامعية
املعروفة أو من القطاع الصناعي .وحرصت اجلامعة على أن
يتم اختيار أعضاء الهيئة االستشارية الدولية بشكل متوازن
بني القطاعني الصناعي واألكادميي واستقطبت نخبة من أبرز
األكادمييني ورؤساء اجلامعات يف العامل والرؤساء التنفيذيني
وكبار مسؤويل الشركات الصناعية العاملية العمالقة يف العامل.
وكانت الهيئة االستشارية الدولية قد ناقشت يف اجتماعها
اخلامس ،موضوع الطريق إىل التميز يف التعليم والتع ّلم،
وتوصل االجتماع إىل عدد من التوصيات ،ومنها أن تتابع
ّ
الهيئة االستشارية الدولية للجامعة دراسة هذا املوضوع
احليوي يف اجتماعها السادس.ومن هنا كان املوضوع الرئيس
لالجتماع السادس متابعة دراسة موضوع الطريق إىل التميز
يف التعليم والتع ّلم .ويف بداية االجتماع استعرض األمني العام
للهيئة ووكيل جامعة امللك عبد العزيز للدراسات العليا والبحث
العلمي أ.د .عدنان بن حمزة حممد زاهد ما توصلت إليه الهيئة
يف اجتماعها اخلامس حول موضوع االجتماع احلايل وهو
«الطريق اىل التميز يف التعليم والتعلم» ،ثم ناقش أعضاء الهيئة
االستشارية الدولية على مدى يومي االجتماع خمتلف النقاط
املتعلقة بهذا املوضوع املهم الذي تسعى جامعة املؤسس للتميز
فيه .ويف ختام اليوم الثاين عُقدت جلسة مطولة برئاسة مدير
جامعة املؤسس أ.د .أسامة بن صادق طيب ،حيث عرض أعضاء
الهيئة االستشارية الدولية خالصة ما توصلوا إليه ،ومتت
مناقشته من قِبل اجلميع ،وا ُتخذت التوصيات النهائية ،ووعد
أ.د .أسامة بن صادق طيب بأن اإلدارة العليا جلامعة املؤسس
سوف تضع ما توصلت إليه الهيئة االستشارية الدولية موضع
التنفيذ.
واختتم االجتماع بتقدمي الشكر لرئيس جامعة بلكنت
وجلميع األعضاء على حتملهم مشاق السفر وعلى ما بذلوه من
جهد للوصول إىل النتائج املرجوة التي تسعى إليها اجلامعة.

أخبار
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كلية األعمال برابغ تنظم حفل األنشطة الطالبية و معالـــــــــ

نظم فرع جامعة امللك عبدالعزيز برابغ لقا ًء
مفتوحًا ملعايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة
بن صادق طيب بأبنائه الطالب وبناته الطالبات وذلك
يوم األربعاء  5حمرم 1436هـ مببنى كلية األعمال
برابغ وبحضور وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ووكيل اجلامعة
للمشاريع األستاذ الدكتور عبداهلل بافيل ووكيل
اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف الدكتور أحمد
نقادي وعمداء الكليات برابغ.
افتتاح اللقاء
وقد افتتح اللقاء معايل مدير اجلامعة بكلمة
تقدم بالشكر والتقدير لطالب وطالبات فرع اجلامعة
مبحافظة رابغ على حضورهم ومشاركتهم يف اللقاء،
مشريًا إىل أن إدارة اجلامعة حترص على املتابعة

اليومية جلميع فروعها مبا فيها فرع رابغ من خالل
اللقاءات املستمرة مع عمداء الكليات لتقدمي أفضل
اخلدمات يف سبيل العملية التعليمية بهدف ضمان
راحة الطالب والطالبات يف حتصيلهم العلمي،
وتهيئة األجواء املناسبة للدراسة،
مبينًا معاليه أن فرع رابغ شهد نقلة كبرية
خالل اخلمس السنوات املاضية من حيث املباين
واخلدمات موضحا أن املنطقة حتظى وتتفرد
مبواصفات ال توجد يف غريها من املناطق مما
يؤهلها ملزيد من التميز يف القريب العاجل.
معالي مدير الجامعة يحث الطالب
والطالبات عل الجد والمثارة
وحث معايل مدير اجلامعة الطالب والطالبات
على العمل واجلد واملثابرة إلحياء العملية التعليمية

وتنمية قدراتهم ومواهبهم واالستفادة من اإلمكانيات
التي وفرتها حكومتنا الرشيدة والدعم الال حمدود
للتعليم العايل وتعميمه يف كافة ربوع اململكة.
حوار مفتوح بين معالي المدير
والطالب والطالبات
وقد استمع معايل مدير اجلامعة ملداخالت
وتساؤالت الطالب والطالبات ووعدهم بالوقوف
على جميع متطلباتهم من خالل العمل على االنتهاء
من جتهيز املستشفى اجلامعي يف العامني القادمني
باإلضافة إىل االهتمام بالطرق داخل وخارج املدينة
اجلامعية وذلك عند إكتمال املشروعات ومنها إنشاء
مباين شطر الطالبات و اإلدارة الطبية واملطعم
املركزي كما أشار معاليه إىل أن جميع الكليات يف
اجلامعة تتوفر بها مصليات وسيتم انشاء جامع

خالل املرحلة املقبلة.
توفير السكن الجامعي
وردًا على أسئلة حول السكن اجلامعي وتوفريه
لطالب وطالبات فرع اجلامعة برابغ أوضح معاليه أن
اجلامعة توفر السكن لطالبها وطالباتها بأعداد معينة وال
ميكنها توفريه للجميع ،وأن الهدف من إنشاء الفروع
هو تقريب التعليم العايل وتوفريه يف املدن واحملافظات
ألبناء املنطقة لتيسري احلصول على التعليم وتقريبه من
كافة املواطنني.
توسيع دائرة الدورات التدريبية
وحول مطالب الطالب والطالبات بتوفري الدورات
التدريبية يف فرع اجلامعة برابغ حث معاليه على أهمية
املتابعة املستمرة للموقع اإللكرتوين الرسمي للجامعة
للتعرف على مواعيد الدورات لالشرتاك فيها واالستفادة
منها مؤكدًا أن معظم الدورات تعقد يف الفرع الرئيس مع
امكانية إقامتها يف الفروع ومنها رابغ ،مؤكدًا أن الطالب
والطالبات هم املستهدفني من العملية التعليمية والتدريب،
وأن توفري الدورات التدريبية يف فرع اجلامعة مبحافظة
رابغ من املتطلبات األساسية التي حتظى بعناية اجلامعة
تخفيفا على الطالب والطالبة من عناء السفر والتنقل.
التوظيف بعد التخرج
وحول مطالبة الطالب والطالبات بتوفري وظائف لهم
بعد التخرج أكد أن على اخلريجني واخلريجات التواصل
مع وكالة اخلريجني بعمادة شؤون الطالب للحصول على
الدعم واملساعدة يف احلصول على وظائف بعد التخرج
وكذلك التواصل معه عرب الربيد اإللكرتوين املباشر
املتواجد على موقع اجلامعة الرئيس يف حال وجود أي
عقبات تخص املسرية التعليمية .
إمكانية مكافأة الطالب الجامعي
وردًا على سؤال عن رفع مكافأة الطالب اجلامعي ،قال
مدير اجلامعة أن املكافأة ال حتددها اجلامعة وهي معممة
على أكرث من مليون طالب يف خمتلف جامعات اململكة.
توسيع خدمات النقل الجامعي
وعن توفري النقل اجلامعي ألبناء وبنات احملافظة

تغطيات
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ــــــي مدير الجامعة يعقد لقا ًء مفتوحاً مع الطالب والطالبات
قال معايل مدير اجلامعة أنه يتمنى أن يتم نقل كل طالب
وطالبة من منزله إىل اجلامعة ،ولكن ذلك غري ممكن عمليًا،
ومع ذلك فإن هناك جلان تقوم بدراسة موضوع النقل
اجلامعي وتسعى إىل استفادة أكرب شريحة من الطالب
والطالبات .مؤكدًا أن فرع اجلامعة مبحافظة رابغ عمره
قصري ويتطلب وقفة اجلميع والصرب ملزيد من التطوير
والنهوض بالعملية التعليمية مبا يحقق التنمية الشاملة
للوطن الغايل.
حفل األنشطة الطالبية
عقب ذلك رعى معايل مدير اجلامعة حفل األنشطة
الطالبية الذي بدأ بكلمة ترحيبية ،ألقاها سعادة عميد
كلية األعمال برابغ الدكتور عبد اإلله ساعاتي أعرب
من خاللها عن الشكر والتقدير ملعايل مدير اجلامعة
ولوكالء اجلامعة ،مؤكدًا على فخر الفرع مبا وصلت
إليه اجلامعة من تقدم يف االعتماد واجلودة والتطور
النوعي األكادميي ،مؤكدًا أن الطالب اليوم يفتخر
بانتمائه للجامعة ،ومن يدخل جلامعة املؤسس سوف
يشاهد نهضة علمية غري مسبوقة ،وأضاف أن اجلامعة
عملت على نشر التعليم العايل يف كافة ربوع اململكة،
وأن فرع رابغ شاهد على ما بذل من جهود لهذا الوطن،
وأكد أن عدد طالب كلية األعمال برابغ وصل
إىل  22ألف طالب وطالبة ،وحققت إجنازات كبرية
منها جائزة اجلودة ،وجائزة اجلامعة يف التفوق
الطالبي ،وحصولها على املركز األول يف مؤشر
النشاط الطالبي ،وأن الطريق مازال طويلًا ملزيد من
التحسني والتطوير .ثم مت عرض فيلم تعريفي بكلية
األعمال برابغ وأبرز التخصصات التي تتضمنها
ومنها ماجستري اإلدارة الرياضية ،والقانون والتعليم
عن بعد ،وغريها من الربامج التعليمية واإلجنازات
األكادميية.
اهتمام الجامعة بتطوير البرامج
ثم قدم معايل مدير اجلامعة كلمة أشار فيها إىل
أن إنشاء فرع اجلامعة مبحافظة رابغ يأتي يف إطار
اهتمام الدولة الرشيدة بالتعليم العايل وضمن اجلهود
املبذولة لتوسيع قاعدته يف أرجاء الوطن ،واستكمالًا
لدور جامعة املؤسس يف اجملال التعليمي حتى أصبح
الفرع صرحًا علميًا شاخمًا ينشر إشعاعه احلضاري
على هذه احملافظة العزيزة على قلوب اجلميع.
وأضاف معايل مدير اجلامعة أن من أبرز كيانات

الفرع وقطاعاته كلية األعمال برابغ وهي كلية فتية
بدأت خطواتها كبرية وظلت على العهد يف ريادتها.
كلمة محافظ رابغ
تال ذلك كلمة حمافظ رابغ الشيخ طه بن مبرييك

الغامني ،الذي أشار إىل التطور الكبري والنقلة
احلضارية والتعليمية التي تشهدها اململكة حتت
قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز حفظه اهلل ،مشيدًا بكلية األعمال برابغ التي
تدعو إىل الفخر مبا تقدمه من إسهامات يف العملية
التعليمية ،وتستحق ما حصلت عليه من إجنازات

وجوائز ،وتقدم بالشكر والتقدير للقائمني على الكلية
وعلى فرع اجلامعة برابغ الذي أحدث نقله حضارية
يف احملافظة.
كما مت تقدمي مسرحية بعنوان حلم رابغ جاء فيها
جتسيد حللم خريج ثانوية يف االلتحاق باجلامعة ،ثم
فقرة إنشادية نالت استحسان اجلميع.

أخبار
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خالل لقائه بطالب وطالبات فرع اجلامعة برابغ

معالي مدير الجامعة يعلن عن مجموعة
من املشروعات التطويرية

¶ مستقبل
هذه اجلامعة
هم الطالب
والطالبات
أعلن معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب خالل لقائه
بطالب وطالبات فرع اجلامعة مبحافظة
رابغ عن وجود جمموعة من املشروعات
التطويرية بالفرع ،ومنها إنشاء مستشفى
جامعي على مستوى عال وبطاقة
استيعابية تلبي احتياجات احملافظة بل
واملنطقة بأكملها ،باإلضافة إىل وجود
العديد من املشروعات قيد التنفيذ.
كما وقف معايل مدير اجلامعة
على احتياجات شطر الطالبات بفرع
اجلامعة برابغ ،حيث عرب عن سعادته بأن
يكون معهن يف لقاء مفتوح عرب الدائرة
التلفزيونية بوجود وكالء اجلامعة،
وحثهم على التواصل إليصال احتياجاتهم
واالستفادة من اخلدمات اإللكرتونية التي
وفرتها اجلامعة ليصل صوتهن ومطالبهن
ملعاجلة أي عقبات تواجههن .وقال أن
هناك مشروعات قد التنفيذ منها مشروعات
لتطوير الكفرتيات ومعامل احلاسبات،
وأن بعض املقرات احلالية مؤقتة ،ريثما
يتم االنتهاء من املقر اجلديد الذي سيكون
متكاملًا ويقدم أفضل اخلدمات التعليمية
وسيكون بيئة مناسبة عالية املستوى
تساعدهن على التحصيل العلمي يف أحسن
الظروف.
كما بشر معايل مدير اجلامعة أبناءه
الطالب وبناته الطالبات بوجود جمموعة
من املشروعات التطويرية العمالقة،
ستعمل بكامل طاقتها وتقدم خدمات كبرية
بعد اكتمالها ،كما سيتم العمل على توفري
النقل اجلامعي بحيث يسهل على الطالب
والطالبات التنقل من نقاط معينة إىل
اجلامعة والعودة ،وهناك جلان تعكف
على دراسة كل السبل التي تسهل العملية
التعليمية وتوفر التعليم العايل لكافة
سكان احملافظة ،تنفيذًا للتوجيهات السامية

¶ جامعة املؤسس حترص دائمًا على أن تكون يف املقدمة
¶ كلية األعمال برابغ حصدت العديد من اجلوائز املستحقة

طالب فرع الجامعة برابغ يقدمون شكرهم ملعالي مدير الجامعة
قدم جمموعة من طالب فرع
اجلامعة مبحافظة رابغ شكرهم إلدارة
جامعة املؤسس ،وما تقدمه لهم من
تسهيالت ودعم ،كما أشادوا باإلجنازات
التي حتققت واجلهود التي تبذلها
اجلامعة يف إنشاء املشروعات التي
تلبي احتياجاتهم ،وقد جرت احلوارات
مع الطالب على النحو التايل:
بداية قدم الطالب عمر غنيم
احلربي من كلية الهندسة الكيميائية
بفرع رابغ شكره ملعايل مدير اجلامعة
على زيارته الغري مستغربة مشريًا
إىل أنهم كطالب فخورين بهذا اللقاء
األبوي الذي أشعرهم بالراحة يف سبيل
التواصل املباشر مع املسؤول األول يف
اجلامعة كما أبدى إعجابه بالتطور لفرع
كلية األعمال برابغ خالل خمس سنوات
من إنشائها من حيث املباين واخلدمات
التي قدمت للطالب والطالبات.

ومن جهته أوضح الطالب نهر
إيهاب احلبيشي من كلية األعمال أن
زيارة معايل مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب للمنطقة
تعترب شرف عظيم ال سيما أنه التقى
بالطالب والطالبات واستمع إىل
مالحظاتهم وآرائهم بصدر رحب.
فيما أعرب الطالب عبدالعزيز
حسن النهمي من كلية األعمال عن
سعادته بهذا اللقاء األبوي واعترب

أن من أجمل ما تقدمه الكلية لطالبها
وطالباتها أن لديها برنامج التعليم عن
بعد باإلضافة لربامج األنشطة والطالب
للمتواجدين خارج املدينة مبديا
إعجابه بتخصص املاجستري الرياضي
باإلضافة إىل العرض املرئي التي قدمته
الكلية خالل حفل األنشطة الطالبية.
وبني الطالب عمار إبراهيم
الزبيدي أنهم كطالب حمظوظني مبا
تقدمه اجلامعة من أعضاء هيئة تدريس

أكفاء وبجودة عالية تزيد من جناح
العملية التعليمة مقدما شكره ملعايل
مدير اجلامعة على اهتمامه الدائم
بأبنائه الطالب من خالل التواصل معهم
باللقاءات الدورية املباشرة أو عن طريق
اإلمييل عرب الصفحة الرئيسية ملوقع
اجلامعة وحثه الدائم على عدم الرتدد
يف التواصل معه خالل اللقاء األبوي
الذي غمرنا بالفرح والسعادة.

¶ كل كلية يف
رابغ ال تقل
جودة عن
كليات جدة
الساعية لتعميم التعليم العايل يف كافة
ربوع اململكة وتقدمي كافة التسهيالت ألبناء
اململكة يف كل القرى والهجر واحملافظات.
وأكد معايل مدير اجلامعة على أن
هناك سعي من اجلامعة لتوفري الكوادر
البشرية التدريبية املناسبة يف خمتلف
األقسام وأن هناك جلان معنية بهذا األمر،
ومشروعات أخرى لتحسني االتصال
باإلنرتنت بالتعاون مع شركة االتصاالت
السعودية .كما أوضح معايل مدير اجلامعة
بأنه ليس هناك فرق بني الدراسة يف فرع
اجلامعة الرئيس وفروع اجلامعة األخرى،
وأن اجلامعة تسعى لتوفري التدريب املالئم
والربامج التعليمية ذات جودة عالية ،كما
أشار إىل مسألة تسكني الطالبات مؤكدا
على أن السكن مينح للطالبات والطالب
الذين هم يف حاجة للسكن .وقد رفع
الطالب والطالبات خالص الشكر والتقدير
واالحرتام ملعايل مدير اجلامعة ،على دعمه
وحرصه على احلوار.
وقدم معايل مدير اجلامعة يف حفل
األنشطة الطالبية كلمة للطالب والطالبات
أكد فيها على أن مستقبل هذه اجلامعة
هم الطالب ،وقال  « :اهلل اهلل على اجلد
واالجتهاد ليس يف الدراسة فقط وإمنا يف
الثقافة ،ثقافة اإلجناز والتطوير ،وكلية
األعمال برابغ هي حلم بذاته ،مؤكدًا أنها
جاءت بفكرة بسيطة وحتقق بصعوبة
التطبيق ،داعيًا إىل احلرص على اجلودة،
مشيدًا بإجنازات اجلامعة التي حترص
على أن تكون دائمًا يف املقدمة يف خمتلف
التخصصات ،وأن كلية األعمال برابغ بدأت
من حيث انتهى اآلخرون ،وحصلت على
العديد من اجلوائز يف اجلودة والنشاط
الطالبي وغريها ،خمتتما حديثه بقوله :
«آمل أن تثقوا أن كل كلية يف رابغ ال تقل
جودة عن كليات جدة»

أخبار

الجامعة

الرأي
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«جامعة ال نخدمها  ....ال نستحق االنتماء إليها»

نهوض اجملتمعات واألمم قائم على عطاء شعوبها لها
ومدى انتمائهم لهذا الوطن لذلك نسمع جميعًا مقولة «..
وطن ال نحميه ال نستحق العيش فيه  »..وجزء كبري من
عطاء الشعب منبثق من اجلامعات االكادميية التي تنهض
بحضارات وفكر الوطن واجملتمع .
زمالئي وإخواين الطالب والطالبات العزيزيون يارواد
املستقبل وياحضارة مملكتنا احلبيبة لدي رسالة وطلب أزفها
وأطلبها منكم عساها أن متأل قلوبكم وتستلطف خاطركم .
أنتم أيها العزيزيون منتمون إىل هذا الكيان والصرح
التعليمي الكبري ومنتمون إىل جامعة املؤسس  ،فوفاؤكم

ابتسامة الرضا
والقناعة

إىل إخواين
رسالتي
وأخواتي الطالب والطالبات
وإىل زمالئي وميالتي أعضاء
وعضوات هيئة التدريس
مبناسبة العام الدراسي اجلديد
هي أنني أوصي نفسي وإخوتي
برسم ابتسامه الرضا والقناعة
على شفاهنا وإخالص نياتنا و
أعمالنا وحياتنا هلل رب العاملني
على اختالف جماالتنا وأعمالنا.
فقد أوجدنا اهلل يف هذه الدنيا
لعبادته وإعمار األرض و ذلك
يستوجب العمل املتكامل يف
جميع التخصصات إلعمار
األرض.
د  /آمال محمد عبيد
المستشفى الجامعي

وعطاؤكم وانتماؤكم لكليتكم يصب يف بواء وطنكم أولًا ثم
جامعتكم ألنه يبنى كليتكم التي هي جزء ال يتجزأ من اجلامعة
 ،ولذلك خدمتكم ووفاؤكم وعطاؤكم وانتماؤكم الالحمدود لها
وغري املرتبط بعطاء مادي أو معنوي هو سبب بناء اجملتمع
السعودي العريق .وخري مثال للوفاء والعطاء واالنتماء
مقولة معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة صادق
طيب «جامعتي جامعة امللك عبدالعزيز» التي تنم عن االنتماء
املتأصل ملعاليه ولقيادته الريادية
لذلك نقول «جامعة ال نخدمها  ..ال نستحق أن ننتمي
إليها» وهذه هي رسالتي لكم وطلبي مستخلص من رسالتي

وهو أن نعمل بها جمل ًة وتفصيال ونطبق حروفها ومضمونها
ثم ننقل هذه الرسالة إىل جميع من ينتمون إىل هذا الصرح
والكيان لكي يعملوا بها  ،وبذلك تكون جامعتنا هي جامعة
الوفاء والعطاء واالنتماء إىل الوطن كي نرى ثمارها على
جيل .
جميع األجيال جيلًا بعد ٍ
وأخريًا «جامعة ال نخدمها  ..ال نستحق أن ننتمي إليها»
د .فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن
وكيل عمادة القبول والتسجيل للتطوير

نصيحة خريجة
قبل أيام قليلة خرجت من جامعتي أحمل وثيقة تخرجي بثقة وسعادة غامرة بالرغم من شعور احلزن الذي أحاط بي
لكوين سأغادر جامعتي وأساتذتي يف قسم اإلعالم الذي أمضيت فيه ثالث سنوات وأعرتف أنها كانت من أجمل أيامي رمبا
مل أكن أشعر بذلك يف الوقت الذي كان تركيزي منصبًا على الدراسة لكنني اآلن أتذكرها وابتسم وأتذكر يومي األول يف
اجلامعة كنت حينها أتساءل عن اليوم الذي سأتخرج فيه! ظننته بعيدًا جدًا لكن األيام مضت سريعًا واآلن أسال نفسي ما
الذي أخذته معي غري وثيقتي؟ وسأوجه السؤال بشكل آخر إىل الذين مل يتخرجوا بعد  :هل اجلامعة هي أن تدرس جمال
تخصصك وحتصل على شهادتك وحسب؟
أعتقد أن مفهوم اجلامعة أوسع من ذلك قبل أن نتخرج يجب أن نكون قد اكتسبنا العديد من املهارات و حضرنا عدد من
الدورات وورش العمل يف جمال تخصصنا وغريه من اجملاالت ذات الصلة .
االشرتاك يف األندية اخملتلفة داخل اجلامعة أو خارجها الستكشاف املواهب والقدرات التي منلكها وال تتيح لنا
الدراسة فقط معرفتها ,األعمال التطوعية متوافرة وتساعدنا على إدراك مشكالت اجملتمع وحاجاته من حولنا ,حضور
املؤمترات و الفعاليات داخل اجلامعة وخارجها يكسب الطالب العديد من اخلربات ويصلهم باملتخصصني واألكادمييني,
ممارسة بعض األعمال أو ما يسمى بالعمل اجلزئي كل هذه األمور تضيف إىل الطالب اجلامعي وتزيد من قدراته ومهاراته
وجتعل منه أكرث من كونه خريج يحمل وثيقة تخرج .
االجتهاد يف الدراسة والسعي ملعدل مرتفع أمر جيد ومطلوب لكنه ال يتعارض مع أن تكون طالبًا نشطًا وفاعلًا ،كل ما
حتتاجه هو تنظيم وقتك وجدولة مهامك .
وأخريًا مرحلة اجلامعة خمتلفة ومهمة جدا استغلوها جيدًا واستمتعوا بكل تفاصيلها.
فاطمة سليمان
كلية االتصال واالعالم

تجربة أبحاث الحج
جتارب احلياة كثرية وخمتلفة فهناك جتارب جند أنفسنا
جمربين جدًا على خوضها لظرف ما أو لهدف ما ،وهناك جتارب نحن
من يختارها ،نختارها إلننا نود أن نكون هناك مع الناس ،نريد أن
نخدمهم وأن نتعلم منهم ،وأن يستمر خري العلم ويصل لكافة املسلمني
من جميع بقاع األرض.
أنا هنا اليوم ألكتب عن جترب ًة أبحاث احلج  ..عن جتربتي
الشخصية يف هذه الرحلة املليئة بالعلم واخلربة واملعارف الطبية،
واألجمل هو دعوات احلجاج الصادقة التي أسعدت قلبي وأبهجته.
سأبدأ بالليلة األوىل  ..كانت بداية اإلنطالق ،معها وداع األحبة
ودعاء السفر ،يف هذه الليلة شعرت أو فهمت معنى أن نخرج يف سبيل
اهلل ،كلنا  ،كل الطبيبات اللواتي تركن بيوتهن وأهاليهن ،واقتطعن
جزءًا من إجازتهن  ،كلهن بال استثناء أحسبهن واهلل حسيبهن ،أنهن
خرجن هلل ويف سبيله ومن أجله ،نحن يف احلافلة اآلن يف طريقنا إىل
مكة املكرمة ،إىل بيت اهلل ،إىل احلجاج ،قريبات جدًا منهم ،وسنكون
معهم طيلة أيام احلج إلمتام البحث ،مننا ويف قلوبنا حماس واستعداد
لليوم األول.
مرت الليلة األوىل ،وجاء يوم الرتوية ،رمبا ألنني مل أحج
من قبل ومل أدخل مكة فرتة احلج نهائيًا ،ذهلت بكل ما رأيت ،ذهلت
باالزدحام الشديد ،ذهلت بجمال مشعر منى وبجمال احلجاج ميشون
يف كل مكان ،أنظر إليهم من نافذة الباص وأقول يف نفسي ،ياهلل كل
هوالء اآلن مل يجمعهم شيء سوى تلبية أمر اهلل ،كل هوالء مبختلف
جنسياتهم وألوانهم وأشكالهم مل يأتوا ومل يجتمعوا إال هلل ،السبب
األول إلجتماعهم هو كونهم مسلمني.
كان منظرهم مؤثرًا وكنت حريصة جدًا أن أكتب كل ما أرى ،أو
أختزنه يف قلبي إن مل أستطع كتابته يف حينها ،مت تقسيمنا جملموعات
بحيث تعمل كل جمموعه مع حجاج حملة معينة سبق التنسيق معها،
وفعلًا بدأنا العمل حممالت باحلماس وملفات البحث  ،سبحان اهلل من
سابق عهدي وأنا أحب جدًا التعامل مع كبار السن ،وكان من حظي أن
معظم من تعاملت معهم حجاجًا كبار يف السن ،كل واحدة منهن روحها

أجمل من األخرى ،وال قوة إال اهلل.
كنا نعلم بأن يوم الرتوية هو أهم يوم بالنسبه لعملنا ،ألنه هو
اللبنة وهو األساس ،فيه نشرح فكرة البحث وملاذا نحن هنا وما
املطلوب ممن يشارك معنا وكيف سنستمر معه آلخر يوم يف احلج،
وعلي الرتكيز فيه.
كنت أقول يف نفسي إن أول يوم مهم ّ
دخلت أول حملة وتشرفت جدًا مبقابلة احلاجات اللطيفات،
سلمت عليهن ،وطلبت منهن املشاركة يف البحث ،وكان االستجابة
منهن مذهلة ،بحثنا كان وبحسب ما فهمته من أساتذتنا الكرام عن مدى
فائدة إرتداء الكمامة الطبية يف احلد من األمراض التنفسية خالل فرتة
احلج ،و شرحت لهن الفكرة وأكملت تعبئة بياناتهن وبدأت مبتابعة
األعراض التنفسية التي قد تصيبهن ومتابعة كذلك إرتداء الكمامة من
عدمه وهكذا يف الدفرت الصغري اخلاص بكل واحدة منهن ،وانتهيت
وأنا أشعر بسعادة كبرية ،سعيدة إلين استطعت بعد توفيق اهلل أن
أجمع عدد ال بأس به من املوافقات ومن التفاعل ومن الدعوات الطيبة
خاص ًة يف هذا اليوم املهم جدًا بالنسبة لنا ومر يوم الرتوية  ،ليأتي
يوم عرفة  ..كان يومًا جميلًا وخفيفًا مل نحتج فيه للعمل الكثري كأول
يوم سوى إكمال البيانات وترتيب امللفات استعدادًا لليوم العاشر.
ثم جاء يوم العيد وال أخفيكم هذا أول عيد أعيشه بعيدة عن
أهلي ،فكان مع العمل إحساس آخر أو شعور باحلنني إن صح التعبري،
لكن سرعان ماهدأت وأحببت هذا العيد اخملتلف بكل تفاصيله ،نعم
عشنا العيد بطريقتنا اخلاصة ،التي كانت بأن تأكل احللوى مع أناس
ال تعرفهم ،لكن حب اخلري هو الذي جمعكم يف مكان واحد ،الطريقة
اخلاصة كانت بأن نقول كل عام وأنتم بخري وعيد سعيد من قلوبنا
للجميع ملن عرفنا وملن مل نعرف ،كانت باجتماعنا ومبكاملة أهالينا
وبالبساطة واجلمال الذي كان ميأل األرواح واملكان كذلك .
بشاير الرفاع
كلية الطب

مجمع البحرين ..
نموذج ألدب الطالب
مع املعلم

عندما أوحى اهلل ملوسى بأن
يف األرض من هو أعلم منه ،سعى
كليم اهلل ليحصل على العلم وقال
ال أبرح حتى أبلغ جممع البحرين
و أمضي حقبا ويف هذه الكلمة
إشارة إىل أن العلم ال ينال إال
بالصرب واإلصرار ويف قصة
موسى مع معلمه اخلضر أدب
الطالب مع املعلم وأدب املعلم مع
الطالب قصة جميلة وقفاتها مفيدة
.
د .سناء محمود عابد الثقفي
قسم الدراسات االسالمية

تجربة البحث الطبي
يف موسم الحج
أه ُّم اللحظات هي التي نكتشف فيها جزء آخر من ذواتنا ،نسعى فيها
إلحتواء إمكانياتنا ،وتطوير قدراتنا ،وحتسني شخصياتنا و توسيع دائرة
علي وهي
عال َقاتنا ،إمياين بهذا املنطلق جعلني أخوض جتربة جديدة ُكليّا ّ
الذهاب إىل مكة املكرمة للمشاركة يف أبحاث احلج الطبية.
ُك ّنا نذهب ّ
كل يوم من مقر السكن إىل عرفات عن طريق احلافة ثم من
عرفات نستقل القطار إىل منى ،نتفرق جميعًا ك ٌل إىل احلملة التابع لها لنبدأ يف
مقابلة ضيوف الرحمن ومتابعة احتياجاتهم الصحية ،وإن بدا على إحداهن
أحد أعراض األمراض الصدرية نأخذ منها عينة ل ُترسل بعدها إىل أسرتاليا
إلكمال خطوات البحث .
خوض التجارب اجلديدة ليس بالسهل املتوقع وال بالصعب املمتنع هذا
ما مل أكن أعلمه سابقا وأيقنته يف هذه التجربة ،ففي هذه التجربة كنا منشي
مسافات طويلة وجنوع لساعات طويلة ونتعب كثريًا و ُتستنزف طاقاتنا
البدنية فظروف احلج ليست رحلة فارهة كل شيء فيها مسهل وميسر ،لكن
أجمل ما يف هذا التعب القدرة اإللهية التي رزقتنا القوة والهمة والعزمية التي
أبت إال أن ننهي جميع أعمالنا ونستمتع بكل حلظة عشناها يف هذِ ه التجربة .
أعلم بأنها أيام عصيبة و أول عي ٌد يل بال أمي وال أبي وال إخوتي ،ولكن
علي و تغيريًا ملسته
أول عيد يل يف جترب ٍة خرجت بها بصحبة َمنّ اهلل بها ّ
يف ذاتي ومهارة علمية اكتسبتها و شر ًفا بخدمة ضيوف الرحمن و ذكرياتٌ
لن ُتنسى أبدًا.
الشكر كلمة قليلة لن تويف كل صاحب ْ
فضل ساهم يف إجناح هذه
التجربة وحاول حتسني ظروفها بداية بفريق مشروع (اجلسر) واألطباء
املشرفني وكامل الفريق الطبي ،أسأل اهلل العلي العظيم أن يرزقهم من واسع
فضله وكرمه .
أسماء العطاس
كلية الطب

تغطيات
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وكيل الجامعة يرعى اختتام فـعـاليـات اللـــــ

رعى سعادة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور
عبداهلل بن مصطفى مهرجي اختتام فعاليات اللقاء
الدوري الثالث للقيادات اإلدارية وذلك يوم اخلميس ٦
حمرم ١٤٣٥هـ مبركز امللك فيصل للمؤمترات.
وأكد الدكتور مهرجي أن اجلامعة دأبت على عقد
لقاءات القيادات اإلدارية بصفة دورية تعزيزًا لدور
اجلامعة األكادميي والبحثي وخدمة اجملتمع مشريًا
إىل أن هذا اللقاء يعقد مرة واحدة يف كل فصل دراسي
بتوجيهات ومتابعة ودعم ال حمدود من معايل مدير
اجلامعة األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب والذي
يؤكد باستمرار على أن العمل اإلداري واملايل الفعال
هو الشريان الرئيس وراء كل متيز وإبداع لألعمال
االكادميية والبحثية التي تتميز بها جامعتنا .وأضاف
سعادة وكيل اجلامعة أن الهدف من هذا اللقاء هو
مواصلة جتويد وإتقان العمل املايل واإلداري عن
طريق احلوار املثمر والنقاش الهادف والتفكري العميق

والعمل املشرتك متمنيًا أن تعود خمرجات هذا اللقاء
بالنفع على اجلامعة واملساهمة يف حتقيق أهدافها
االسرتاتيجية.
وقد بدأت فعاليات اللقاء الدوري الثالث للقيادات
اإلدارية يوم الثالثاء  ٤حمرم  ١٤٣٦هـ بكلمة
لسعادة عميدة شطر الطالبات الدكتورة هناء بنت
عبد اهلل النعيم أشادت فيها بالتقارب والتنسيق التام
بني القطاعات اإلدارية واملالية بني شطري الطالب
والطالبات وتضمن اللقاء ست ورش عمل ركزت على
احملاور الرئيسة للشؤون املالية واإلدارية والتدريبية
متضمن ًة يف اليوم األول التعريف بالبوابة االلكرتونية
لالبتعاث والتدريب ملوظفي اجلامعة اإلداريني
والفنيني  ،و مناقشة الرتقيات الوظيفية لإلداريني
والفنيني  ،وعرض لربنامج مقيم واخلدمات التي ميكن
االستفادة منها  ،باإلضافة إىل متابعة االرتباطات
املالية للميزانية وإعداد التقارير السنوية  ،وإعداد

تغطيات

أخبار
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امليزانية التقديرية للربامج مدفوعة التكاليف.
كما شهد اليوم الثاين التعريف بإجراءات العهد
املالية وآلية تسديدها  ،و االنتدابات  ،الدراسة الفنية
لتأمني االعيان  ،والتعريف بآلية إيقاف العمل واستبدال
األصناف وخطوات متابعة التوريد واملستخلصات
و ضوابط تأمني األدوات املكتبية واملستلزمات
والقرطاسية و آلية إرجاع األصناف للمستودعات،
وتعبئة احملاضر واستكمال اإلجراءات املستودعية.
وتطرقت فعاليات اللقاء يف اليوم الثالث إىل مهام
مدير اإلدارة  ،وبرنامج «رشح» الختيار مدير اإلدارة
،و برنامج دوامي ملتابعة حضور وانصراف املوظفني
و التعريف بخطة الربامج التدريبية للعام احلايل ومنها
برامج السكرتارية والربامج التدريبية للفنيني وبرامج
التأهيل االحرتافية للقيادات اإلدارية وبرامج معهد
اإلدارة العامة يف القسم اخلاص.
وشهد اللقاء يف يومه األخري عقد حوار مباشر

ومفتوح بني وكيل اجلامعة ومديري ومديرات اإلدارة
يف خمتلف قطاعات اجلامعة بكافة فروعها وبحضور
كافة قياديي ومديري العموم باإلدارات العامة من
الشطرين حيث متت مناقشة العديد من املقرتحات
الهادفة ومنها استحداث جائزة للتميز اإلداري للكليات
واملعاهد واملراكز و تطوير معايري برنامج «رشح»
الختيار مديري اإلدارات ،و أشاد اجلميع بربنامج
«دوامي» واملطالبة بتعميمه على كافة قطاعات اجلامعة
بفروعها اخملتلفة  ،ووضع معايري واضحة العتماد
الهياكل اإلدارية لقطاعات اجلامعة والوصف الوظيفي،
وتطوير الربامج التدريبية.
يذكر أن اللقاء شهد حضور أكرث من  650موظفًا
وموظفة على مدى أيام اللقاء.
واختتم وكيل اجلامعة اللقاء بتقدمي وافر الشكر
والتقدير ملعايل مدير اجلامعة على دعمه للكل ما من
شأنه االرتقاء بالشؤون اإلدارية واملالية يف اجلامعة.

أخبار
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من هد

ي الرسول صلى اهلل عليه وسلم

اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل وبنبيه املصطفى تستوجب
حمبته وحمبة نبيه ،وتستوجب األخوة يف اإلسالم ،فاملسلم
ينبغي أن يحب ألخيه املسلم ما يحب لنفسه ،وكأن املسلمني جسد
واحد ،إذا مرض جزء تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى .و
الصحيحني من طريق أنس بن مالك رضي ال ّله عنه أنه
ثبت يف ّ
ّ
ّ
ُ
أحب إليه
ص ّلى ال ّله عليه وسلم قال“ :ال يؤمن أح ُدكم حتى أكونَ َّ
من نفسه وولده وأهله وال ّناس أجمعني” ،فال يكون املؤمن مؤم ًنا
ح ّتى يُقدّم حمبّة ال ّرسول على حمبّة جميع اخللق ،وحمبّة ال ّرسول
تابعة حملبّة مرسله.
ّ
بن العاص رضي الله عنهما ،قال:
وعن عبدِ ال ّله بن عَمرو ِ
َ
قال رسو ُل ال ّله ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم“ :ال يُؤمِ نُ أح ُد ُكم ح ّتى يكونَ

هَ وا ُه َت َبعًا لِما ِجئتُ ِبهِ ” أخرجه البيهقي واخلطيب والبغوي ،وهو
ٌ
حديث حسن صحيح.
ومغزى احلديث أنَّ اإلنسان ال يكون مؤم ًنا كامل اإلميان
الواجب ح ّتى تكون حمبّته تابع ًة ملا جاء به ال ّرسول ص ّلى ال ّله
فيحب ما أمر به ،ويكره
عليه وس ّلم من األوامر وال َّنواهي وغريها،
ُّ
ما نهى عنه .ويعزز هذا الطرح ما ورد يف القرآن الكرمي يف عدة
مواضع ،قال تعاىلَ { :فال وَ َرب َِّك ال ي ُْؤمِ ُنونَ َح َّتى ي َُح ِّكم َ
ُوك فِي َما
َش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم ال ي َِجدُوا فِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َرجً ا مِ َّما َق َض ْيتَ وَ ي َُس ِّلمُوا
َت ْسلِيمًا} ال ّنساء.65:
ّ
أحب ما كرهه
وذ َّم سبحانه وتعاىل من كره ما أح َّبه الله ،أو َّ
ال ّله ،فقال ع ّز ّ
وجلَ { :ذل َِك ِب َأ َّن ُه ْم َك ِرهُ وا َما َأ ْن َز َل ال ّله َف َأ ْحب ََط َأ ْع َما َل ُه ْم}

في رحاب حياة الصحابة

قتيلة العمارية القرشية  ..زوجة
خليفة املسلمني أبو بكر الصديق

هي قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب
بن فهر بن مالك بن ال ّنضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد
بن عدنان ،العامرية القرشية .السيّدة قتيلة بنت عبد العزى العامرية القرشية ،زوجة خليفة
الصحابية اجلليلة أسماء بنت أبي بكر
املسلمني سيّدنا أبي بكر الصدّيق رضي ال ّله عنه وأ ّم ّ
وعبد ال ّله بن أبي بكر رضي ال ّله عنهم .ط ّلقها أبو بكر يف اجلاهلية ،فقدمت إىل ابنتها بهدايا
فلم تقبلها ،وأبَت أن تدخلها إىل بيتها وتقبل هديتها ،أل ّنها كانت مشركة ،ث ّم أسلمت وهاجرت
إىل املدينة املنوّ رة .وقد اختلف العلماء يف إسالمها من عدمه ،وكذلك يف اسمها هل هو
قيلة أم قتيلة ،فقد قال النووي رحمه اهلل ( :وأم أسماء اسمها ( قيلة ) وقيل  ( :قتيلة ) …
وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية ،واختلف العلماء يف أنها أسلمت أم ماتت على
كفرها ،فهناك من يقولون مبوتها مشركة ) شرح النووي على مسلم – كتاب الزكاة – باب
فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني  .وعن
أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما قالت  :قدمت علي أمي وهي مشركة يف عهد قريش ،إذ
عاهدوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ومدتهم ،مع أبيها ،فاستفتت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقالت :يا رسول اهلل ،إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها ؟ قال :نعم  ،صليها
)  .صحيح البخاري – كتاب اجلزية واملوادعة :باب إثم من عاهد ثم غدر ،وصحيح مسلم(
وقد قال ابن حجر عند شرح احلديث راغبة ،أين أن املعنى أنها قدمت طالبة يف بر ابنتها لها،
خائفة من ردّها إياها خائبة ،هكذا فسره اجلمهو )كما جاء يف فتح الباري) وقال أيضا  :قال
أبو موسى  :ليس يف شيء من الروايات ذكر إسالمها ،وقولها راغبة ليست تريد اإلسالم ،بل
تريد الصلة ،ولو كانت مسلمة ملا احتاجت أسماء أن تستأذن يف صلتها ،إال أن تكون أسلمت
بعد ذلك .قلت  :إن كانت عاشت إىل الفتح فالظاهر أنها أسلمت )اإلصابة :تراجم النساء (.
وسواء أسلمت أو مل تسلم فإن العربة التي ميكن االستفادة منها يف هذا احلديث أن املسلم
ينبغي أن يويف بالعهد ،وأن يصل الرحم ،وأن يخالق الناس بخلق حسن.

القصص
النبوي

حمبة اهلل ورسوله واملسلمني
سورة حممّد:االية  ،9وقال عز وجلَ { :ذل َِك ِب َأ َّن ُه ُم ا َّت َبعُوا َما َأ ْس َخ َط
ال ّله وَ َك ِرهُ وا ِر ْضوَ ا َن ُه َف َأ ْحب ََط َأ ْع َما َل ُه ْم} سورة حممّد.28:
من هذه اآليات البينات واألحاديث الكرمية ينبغي على ِّ
كل
توج ُب له العمل مبا وجب عليه
مؤمن أنْ ي ُِح َّب ما أح َّبه ال ّله حم ّب ًة ِ
منه ،فإنْ زادت احمل َّب ُة ،ح ّتى أ َتى مبا ندب إليه منه ،كان ذلك فضلًا،
توج ُب له التوقف والكف ع َّما
وأنْ يكره ما كرهه ال ّله تعاىل كراه ًة ِ
ح َّرم عليه منه ،فإنْ زادت الكراه ُة ح َّتى أوجبت َّ
الكف عمّا كرهه
ت ْنزيهًا ،كان ذلك فضلًا.
ُ
َ
َ
حب
يف
ة
واملوافق
ة
املتابع
تقتضي
ة
حيح
الص
واحملبّة ّ
ِّ
وبغض املكروهات ،قال ال ّله تعاىلُ { :ق ْل ِإنْ ُك ْنت ْمُ
احملبوبات
ِ
ُت ِح ُّبونَ ال ّله َفا َّت ِبعُونِي ي ُْح ِب ْب ُك ُم ال ّله وَ َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم}

وصايا بعد أداء ركن احلج

لم

ح
ا
ت

ُسئِل احلسن البصري رضي ال ّله عنه :ما احلجّ املربور؟ قال:
“أن تعو َد زاهدًا يف الدّنيا ،راغبًا يف اآلخرة” ،فبعد أداء احلجّ اج
يط عند املِيقات
فريضة اإلسالم ،جت ّردوا فيها ل ّله سبحانه وتعاىل من املَ ِخ ِ
عرفات ،خشوعًا
استجابة ألوامر اهلل تعاىل ،وذرفت دموع ال ّتوبةِ يف صعيد
ٍ
األصوات بجميع ال ّلغات
وخوفًا وافتقارًا إىل اخلالق سبحانه وتعاىل ،وتنوعت
ِ
واألجناس ،و اجته احلجاج إىل مُزدلف َة للمبيت ،ثم بعد ذلك إىل رمي اجلمرات،
ّ
الصفا واملروة ،وإنهاء حجهم ،ثم العودة من
والط ِ
عي بني ّ
واف بالكعبة املش ّرفةّ ،
والس ِ
البقاع املقدّسة كيوم ولدتهم أمهاتهم ،مبا آتاهم ال ّله من فضله { ُق ْل ِب َف ْضلِ ال ّله وَ ِب َر ْح َمتِهِ
َف ِب َذل َِك َف ْل َي ْف َرحُ و ْا هُ وَ َخ ْي ٌر ّم َّما ي َْج َم ُعونَ )
ث ّم جعل ال ّله سبحانه وتعاىل ختام احلج األمر بذِ ْك ِر ال ّله َ
أش ّد ال ِّذكر ،فقال عز وجل َ { :ف ِإ َذا
اس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُرو ْا ال ّله َكذِ ْك ِر ُك ْم آبَاء ُك ْم َأ ْو َأ َش َّد ِذ ْك ًرا} البقرة ،200:وإ ّنما أمر ال ّله بهذا
َق َض ْي ُتم َّم َن ِ
بعد احلجّ لي ّ
والصالح والتوبة عن املعاصي ومواصلة العمل بتقوى
َظل املسلم على عهد االستقامة
ّ
ليحقق النجاح يف احلياة الدنيا واآلخرة ،فقد ّ
بشر سيّد حممّد ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم بأن َمن حجّ
واجتنب احملظورات موعود ب ُغفران ذنوبه ،فقالَ “ :من حجّ ف َلم يرفث ومل يفسق َر َجع من ذنوبه كيوم
ولدته أ ُّمه” رواه البخاري.
فحجّ بيت ال ّله تعاىل وأداء مناسك ومشاعر ،يعيشها املسلم يف عبودية ال ّله تعاىل بني امتثال أمره
وتطبيق شرعه وا ّتباع ُس ّنة نبيّه ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم يف أداء مناسك احلجّ  ،القائلُ :
مناس َك ُكم”
“خ ُذوا ع ّني ِ
رواه مسلم ،وبني ِذ ْكر ال ّله واالبتهال إليه سبحانه وتعاىل ،وهذه املناسك من أجل األعمال وأعظمها.
وقال ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم“ :واحلجّ املربور ليس له جزاء إ ّلا اجل ّنة” ،واحلجّ املربور هو املقبول
ا ّلذي راعى فيه صاحبه شروط صحّ ة العمل وشروط قبوله من إخالص العمل ل ّله عز وجل ،ومتابعة هدي
املصطفى ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم ،واجتناب الرفث وارتكاب اآلثام واألوزار والفسوق.
هنيئًا لكل من حج فقد ولد من جديد بأدائه للحج ،ومسح ما عليه من ُركام ال ّذنوب ،و اآلثام ،وعاد
بصفحة جديدة ،والعربة باالستمرار يف طاعة اهلل والصدق مع النفس ،واالستمرار يف األعمال الصاحلة،
وجهاد النفس قدر املستطاع ،واالستزادة من األجر من خالل أداء الطاعات ،والبعد عن السيئات واجتناب
امللهيات ،واالبتعاد عن الزالت ،والعمل على إتباع السيئة باحلسنة حملوها ،فقد قال صلى اهلل عليه وسلم :
السيِّئة احلسن َة َتمْحُ ها” ،وقال عز وجل( :وَ َال َت ُكو ُنو ْا َكا َّلتِى
“وأ ْت ِبع ّ
َن َق َضتْ َغ ْز َلهَا مِ ن َبعْدِ ُقوَّ ةٍ َأن َكا ًثا).

من القصص املؤثرة التي ينبغي أخذ العرب منها والتي وردت يف القرآن
الس َّنة النبوية املطهرة
الكرمي ّ
قصة موسى عليه ّ
السالم واخلضر ،حيث ثبت يف ُّ
فسئل :أيّ ال ّناس أعلم؟ فقال:
أنّ موسى قام يخطب واعظًا يف بني إسرائيلُ ،
أنا ،فعتب ال ّله سبحانه وتعاىل عليه؛ إذ مل َي ُر َّد العلم إليه ،فقال له :بل يل عبد
رب! ومن يل به ،قالُ :
تأخذ حو ًتا فتجعله
مبجمع البحرين هو أعلم منك ،قال :أي ّ
يف مكتل ،فحيثما فقدت احلوت فهو َث َّم ،فأخذ حو ًتا فجعله يف مكتل ،ث ّم انطلق
الصخرة وضعَا رؤوسهما فرقد موسى،
هو وفتاه يوشع بن نون ،ح ّتى إذا أتيَا ّ
واضطرب احلوت فخرج فسقط يف البحر.
فانطل َقا ميشيان بقية ليلتهما ويومهما ،ح ّتى إذا جاء الغد أدرك موسى التعب
واجلوع ،فطلب من مرافقه أن يحضر له الطعام ليتمكن من مواصلة رحلته،
الصخرة ،فرجعَا يتبعان آثارهما ح ّتى
فأخربه املرافق أ ّنه قد نسي احلوت عند ّ
الصخرة ،فإذا رجل مسجى بثوب ،فس َّلم موسى فر َّد عليه ،فقال :وأنى
انتهيا إىل ّ
السالم! قال :أنا موسى! قال :موسى بني إسرائيل؟ قال :نعم ،أتي ُتك
بأرضك ّ
لتع ّلمني ممّا ع ّلمك ال ّله ،قال :يا موسى! إ ّني على علم من علم ال ّله ع ّلمنيه ال ّله
ال تعلمه ،وأنت على علم من علم ال ّله ع ّلمكه ال ّله ال أعلمه ،قال موسى للخضر:
هل أ ّتبعك على أن تع ّلمني ممّا ع ّلمك ال ّله؟ فأجابه اخلضر :ليس لك القدرة على
مرافقتي واألخذ ع ّني ،ث ّم أخربه موسى أنّ لديه ال ُقدرة على حتمّل طلب العلم
والصرب على مالزمة العلماء.
ّ

إ
س
ال

مية

فأكمل موسى عليه السالم واخلضر طريقهما ميشيان على ساحل البحر،
الصالح فحملوه
فعربت أمامها سفينة فعرضوا عليهم أن يحملوهما ،فعرفوا العبد ّ
السفينة فنقر يف
السفينة ،جاء عصفور فوقع على حرف ّ
بغري ثمن  ،فلمّا ركبَا يف ّ
البحر نقرة أو نقرتني ،فقال اخلضر :يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم ال ّله
إ ّلا مثل ما نقص هذا العصفور مبنقاره من البحر.
السفينة ،فأنكر عليه موسى ذلك وقال
ث ّم تناول اخلضر ً
فأسا ،فنزع لوحً ا من ّ
غرق أهلها ومن
له  :ما صنعت؟ قوم حملونا بغري أجر ثم تقوم بخرق سفينتهم ،ل ُت ِ
بها من ركاب ،إنّ هذا ألمر منكر .فقال اخلضر :أ َل ْم ُأ ْخ ِبرك يا موسى أ ّنك ال تقدر
وصاه به
نسي ما ّ
على متابعتي واألخذ ع ّني ،فاعتذر موسى إليه ،وأخربه أ ّنه قد َ
قبل أن ينطلقا معًا.
الصبيان ،فأخذ اخلضر برأسه فقلعه
فلمّا انت من البحر م ُّروا بغالم يلعب مع ّ
بيده كأ ّنه يقطف شي ًئا ،فأنكر موسى فعل اخلضر ،واعرتض عليه بقوله :كيف
نفسا مل ترتكب إثمًا؟ فر َّد عليه اخلضر :لقد أخربتك يف بادئ األمر أ ّنك غري
تقتل ً
قادر على متابعتي واألخذ ع ّني .وهنا اعتذر موسى إليه ثانية ،ووعده أ ّنه لن يك ّرر
عليه االعرتاض ثانية ،وإن هو فعل واعرتض ،فإ ّنه يف ٍّ
حل من األمر.
وهكذا فإن يف هذه القصة الكثري من العرب واملواعظ  ،منها الصرب ،وعدم
ادعاء املعرفة والغرور مبا لدى اإلنسان من علم ،فعلم اإلنسان حمدود وال يكاد
يفوق قطرة ماء يف بحر واسع.
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كلية التمريض بالجامعة  ..الريادة يف تقديم الربامج
املتميزة يف تعليم تخصص التمريض
نشأة الكلية:
أنشئت كلية التمريض باجلامعة يف عام
1977م كقسم ضمن أقسام كلية الطب والعلوم
الطبية ،وكان ميثل أول برنامج بكالوريوس
يف التمريض باململكة العربية السعودية ،وقد
بدأ القسم بستة طالبات و ثالثة أعضاء هيئة
تدريس ،وبعد قرار خادم احلرمني الشريفني
بإنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية باجلامعة
يف عام 1424هـ أصبح قسم التمريض أحد
األقسام اخلمسة لهذه الكلية ،ويضم سبعة
تخصصات دقيقة متنوعة يف التمريض،
وعدد الطالبات ازداد سنويا ً ليصبح إجمايل
عدد خريجات القسم حتى عام 2012م يقدر
بحوايل  931طالبة ،ومعظم خريجات هذا
القسم اليوم هن قائدات يف عمل التمريض
اإلكلينيكي وإدارة التمريض أو تعليم التمريض
يف املرافق الصحية والتعليمية اخملتلفة باململكة
بالقطاعني العام واخلاص ،وقد دأب القسم منذ
إنشائه عام 1982م مبراجعة دقيقة وجتديد
للخطة الدراسية املنهجية كل خمسة أعوام من
قبل أعضاء هيئة التدريس لكي يتماشى مع
تطورات واحتياجات سوق العمل والتغريات
التي طرأت على املهنة واالحتياجات الصحية
اخلاصة للمجتمع السعودي ،ويشمل برنامج
بكالوريوس التمريض مناهج العلوم اإلنسانية
والعلوم األساسية الالزمة لتقدمي تعليم شامل
ومتخصص لفهم اإلنسان والبيئة والصحة
والتمريض الكتساب واستخدام نظريات
التمريض التي تبنى عليها ممارسة التمريض،
كما يقدم الربنامج مقررات يف األمومة وصحة
املرأة وصحة الطفل والتمريض النفسي
والصحة النفسية ،باإلضافة إىل التمريض
الباطني اجلراحي واإلدارة والقيادة ،ومتريض
صحة اجملتمع والرعاية األولية ،وقد صممت
هذه املقررات لكي حتسن التعليم والتدريب
للممرضة املتخصصة لتساهم يف توحيد
املقررات األساسية وطرق التدريس يف تعليم
املمرضات لتشجيع التطوير الشخصي وفهم
النفس والتفكري اإلبداعي ،وتشجيع التعليم
املستمر وخلق التغريات املرجوة.
الرؤية:
أن تكون رائدة يف تقدمي الربامج املتميزة
يف التعليم التمريضي
الرسالة:
إعداد كوادر متريضية ذوي كفاءة عالية
يف مهارات البحث العلمي وتقدمي الرعاية
التمريضية اآلمنة يف املرافق الصحية اخملتلف.
أهداف الكلية:
 تقدمي املعارف واملهارات التمريضيةاألساسية و املتقدمة.
 التواصل الفعال مع خمتلف املؤسساتالصحية و التعليمية.
 العمل يف إطار املعايري الوطنية والدوليةللممارسة التمريضية.

 إجراء األبحاث التمريضية يف خمتلفاجملاالت.
 املساهمة يف خدمة اجملتمع لالرتقاءبالصحة
قيم الكلية:
 الرعاية التمريضية اآلمنة بأفضلاملمارسات.
 العمل يف إطار أخالقيات املهنة وتعاليمالدين اإلسالمي احلنيف.
 التعلم املستمر مدى احلياة.برامج الكلية:
برنامج البكالوريوس في التمريض:
هدف هذا الربنامج التعليمي للتمريض
إىل إعداد اخلريجات للمشاركة يف االحتياجات
الفعلية للرعاية الصحية باململكة حاليًا
ومستقبلًا.
مدة الدراسة يف هذا الربامج سنة
حتضريية وثالث سنوات دراسية يف التمريض
ويتبعها سنة تدريبية تسمى (االمتياز) وذلك
يف املستشفى اجلامعي او يف املستشفيات
التعليمية األخرى.
والكلية ترحب بالفتيات السعوديات
لالنضمام إلعدادهن لتحمل أمانة هذه املهنة
اإلنسانية الشريفة  .ولقد مت تخريج أول دفعة
من املمرضات املؤهالت عام 1400هـ1979/م
وتوالت الدفعات تباعًا.
أهداف البرنامج:
.1التعاون مع أعضاء الفريق الصحي
واملستفيدين من اخلدمات الصحية يف تخطيط
وتنفيذ وتقومي برامج الرعاية الصحية.
.2إتاحة فرصة التدريب السريري للطالبات
من خالل املستشفى اجلامعي واملؤسسات الطبية

املساعدة األخرى واملشاركة الفعلية يف تطوير
وسائل تقدمي الرعاية الصحية للمواطنني.
.3إدراك أهمية التعليم املستمر لكي يواصلن
دراساتهن العليا يف جمال التخصص الدقيق.
.4استيعاب وممارسة مبادئ وأخالقيات
مهنة التمريض الكتساب السلوك املتميز.
متطلبات التخرج :
متنح الكلية لطالباتها املنسوبات درجة
البكالوريوس بعد قضاء أربع سنوات دراسية
وسنة االمتياز اإلجبارية واجتياز االمتحانات
بنجاح وتعترب متخرجة من الكلية امللتحق
بها بعد إنهاء متطلبات التخرج حسب اخلطة
الدراسية على أال يقل التقدير العام عن مقبول
باالضافة اىل االنتهاء من متطلبات اجلامعة
وهي أربعة مقررات يف الثقافة اإلسالمية،
ومقررين يف اللغة العربية ،ومقررين يف اللغة
االجنليزية ،ومقرر يف تقنية املعلومات ،ومقرر
يف مهارات االتصال.
سنة االمتياز :
إن سنة االمتياز هي فرتة تدريبية إجبارية
مكثفة على جميع الطالبات والهدف منه هو
التطبيق األمثل للمعلومات النظرية ،التي تتلقاها
الطالبة خالل سنني الدراسة اجلامعية يف اجملال
العملي .وتعترب هذه السنة متطلب أساسي
للحصول على ترخيص ملمارسة مهنة التمريض
يف اململكة وفرتة التدريب  12شهر ( 47أسبوع)
وتقضيها الطالبة يف أحد مستشفيات اململكة
تنتقل خاللها بني األقسام اخملتلفة للمستشفى
متارس فيها الطالبة كامل مهام عملها حتت
إشراف مباشر من الكلية ومن إدارة التدريب
باملستشفى ويف نهاية هذه الفرتة يقدم تقييم
مفصلًا عن تدريبها وبعدها متنح الطالبة شهادة
اجتياز فرتة االمتياز .

برنامج التجسير
الهدف من إنشاء البرنامج
لقد مت تصميم الربنامج التجسريي
للتمريض بهدف إعداد فنيني متريض راغبون يف
حتسني أوضاعهم عن طريق عملهم كأخصائيني
متريض .فرتة الربنامج عامني دراسيني
باإلضافة إىل  6أشهر فرتة االمتياز بإشراف كلية
التمريض بجامعة امللك عبد العزيز وسوف متنح
اجلامعة درجة البكالوريوس لكافة من تستويف
متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس .
اإلطار العام للبرنامج
إن مهنة التمريض من العلوم التطبيقية
لذلك فإن تعليم التمريض يكون أفضل إذا ما مت
يف بيئة تعليمية تتمكن فيها الطالبة من تطبيق
املعلومات واملهارات حتت إشراف وتوجيه
اخلرباء يف جمال التعليم واملمارسة ( من
الناحية النظرية والعملية ) وذلك يف كل من
التخصصات التمريضية.
برنامج الدراسات العليا:
تربز أهمية الدراسات العليا كوسيلة ملواكبة
التطور ومسايرة روح العصر .والدراسات العليا
يف جمال التمريض مرحلة جديدة من التحصيل
العلمي املتخصص الدقيق الذي يهدف إىل إعداد
أجيال من املتخصصني والباحثني املؤهلني
ملواجه هذه الثورة العلمية والتكنولوجية.
البرنامج يمنح درجة الماجستير
في علوم التمريض في التخصصات
التالية :
 .1متريض الباطني واجلراحي .
 .2متريض النساء والوالدة .
 .3إدارة التمريض .
 .4التمريض النفسي والصحة العقلية .
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كرسي الدكتور عبد الهادي حسن طاهر يصدركتاب
«املحاسبة الزكوية عن الذمم املدينة»
السعد كرسي الدكتور عبد الهادي بن حسن طاهر لدراسات وأبحاث فقه وحماسبة الزكاة،
أصدر األستاذ الدكتور صالح بن عبد الرحمن ّ
و أستاذ احملاسبة الزكوية وفقه وحماسبة املعامالت بكلية االقتصاد واإلدارة كتابًا بعنوان « :احملاسبة الزكوية عن الذمم املدينة  :دراسة
فقهية حماسبية مقارنة .ويتناول الكتاب اختالف الفقهاء واملعاصرين حول كيفية زكاة الديون ،وسبب اختالفهم وتباين أقوالهم عدم وجود
نص صريح من كتاب اهلل أو من سنة رسوله الصحيحة ،يوضح كيفية زكاتها ،ويشري إىل أن ما ورد يف هذا الباب ال يخرج عن كونه اجتهادات
فقهية مستندة إىل نصوص عامة وقواعد كلية ،ويشري الكتاب الذي يقع يف  310صفحات من القطع الصغري إىل أن كيفية زكاة الديون اعتمدت
على اجتهادات استندت إىل بعض اآلثار التي وردت عن بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وقد اختلفوا يف زكاة الديون اختالفًا بينًا وتعارضت
رواياتهم ،ورمبا كان ألحدهم أكرث من قول يف املسألة الواحدة.
ويشري املؤلف إىل أن بند الديون من أكرث البنود اعرتاضًا بني أصحاب األموال ،ومصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية،
وقد جاء هذا البحث ليتناول موضوع زكاة الذمم املدينة التي هي جزء من زكاة الديون ،واستقراء اآلثار واألقوال والروايات حولها ،وتتبعها يف
مصادرها األصلية وجمعها وترتيبها ،وحتليلها ،ومناقشتها ،واخلروج برأي واضح فيها.

وحدة الدعم الطالبي بكلية الطب  ..فضاء للتواصل ودعم األفكار الطالبية
نبذة عن الوحدة:
وحدة الدعم الطالبي بكلية الطب إحدى الوحدات التي أنشأتها اجلامعة بهدف توجيه اهتمام خاص بالطالب (مبا يشبة خدمة
العمالء) من النواحي التعليمية والنفسية واملادية .وتعنى بدعم التواصل ودعم األفكار الطالبية ،ومتارس الوحدة نشاطها على مدار
العام حيث عقدت الوحدة خالل العام الدراسي املاضي 1435/1434هـ ( )8اجتماعات .ولتحقيق أهدافها مت فتح جهات تواصل مع الطالب
بتفكري اجليل احلايل من الطالب ومتثلت وسائل التواصل يف إنشاء موقع على االنرتنت خاص بوحدة الدعم الطالبي على الرابط
( ) /http://mssu.kau.edu.saيحمل فكرة مبسطة عن الوحدة وأعضاء الوحدة وكيفية التواصل معهم سواء من خالل اجلوال
أو من خالل رقم هاتف الوحدة أو من خالل الربيد اإللكرتوين للسادة األعضاء أو من خالل الربيد اإللكرتوين لوحدة الدعم الطالبي
( )ssumedkau@yahoo.comللحفاظ على خصوصية مشكالت الطالب.
التواصل مع الطالب والوقوف على مشكالتهم
ومن بني املهام املنوطة بالوحدة التواصل مع الطالب من خالل مواقع التواصل االجتماعي اخملتلفة ( تويرت والفيس بوك) رغبه من
الوحدة يف خماطبة الطالب بلغتهم يف اجليل احلايل .وكذلك جتهيز وحدة الدعم الطالبي من حيث األثاث وقاعة االجتماعات التي حتتوى
على جهاز عرض حائطي (بروجكتور) وتوفري سكرتارية خاصة بالوحدة .وإعداد جمموعة من ورش العمل خاصة باإلرشاد األكادميي
واإلرشاد الوظيفي وكيفية اختيار الطالب (طبيب املستقبل) للتخصص فى املستقبل ،وقد قامت الوحدة بإعدادها بواسطة عدد من السادة
كبار أعضاء هيئة التدريس باملستشفى اجلامعي .كما مت أيضا إعطاء ندوات دينية موجة للطالب بواسطة علماء دين من أساتذة اجلامعة
األفاضل .ومن بني املهام التي تقوم بها الوحدة حتقيق التواصل مع الطالب و حل مشكالتهم وجتهيز ملفات خاصة مبشكالت الطالب
وأساليب احلل وبالنسبة للمشكالت التي يرفض الطالب تدوينها يتم حلها فى إطار خصوصية كاملة للطالب .كما تقوم الوحدة باملشاركة
يف جميع فعاليات وأنشطة وورش عمل كلية الطب وبناء على هذا فقد مت جتهيز و إعداد وطباعة منشورات وبروشورات خاصة بوحدة
الدعم يتم توزيعها بشكل منتظم على الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

معهد االقتصاد اإلسالمي ينظم محاضرة
حول تطوير املنتجات اإلسالمية
ينظم معهد االقتصاد اإلسالمي باجلامعة
حمـاضرة بعنـوان  »:تطوير املنتجات املالية اإلسالمية
 :الفرص والتحديات « يقدمها مدير مركز تطوير
املنتجات املالية بالبنك اإلسالمي للتنمية الدكتور
سامي بن إبراهيم السويلم  ،وذلك يوم اخلميس 13
حمرم 1436هـ .بقاعة الشيخ صالح كامل ،من الساعة
 06:15مسا ًء وحتى  8:15مسا ًء .
وقد أوضح عميد معهد االقتصاد اإلسالمي الدكتور
عبد اهلل قربان تركستاين أن املعهد دأب على عقد مثل
هذه احملاضرات بشكل يواكب كل ما يستجد من أحداث
على الساحة احمللية والدولية ،مشريًا إىل أن احملاضرة
تأتي يف إطار حوار مفتوح يشارك فيه نخبة من أعضاء
هيئة التدريس بكلية االقتصاد واإلدارة ومبشاركة

واسعة من املؤسسات املالية احمللية وبحضور شريحة
كبرية من املهتمني باالقتصاد اإلسالمي من البنوك
والقطاع اخلاص ،وطالب الدراسات العليا مبعهد
االقتصاد اإلسالمي وبكلية االقتصاد واإلدارة وبكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية.
مضيفًا أن اللقاء يهدف إىل االسهام بشكل جدي
يف إعادة تشكيل اسرتاتيجية املؤسسات املالية
اإلسالمية يف السوق املايل حمليًا وعامليًا على أسس
أكرث متانة من خالل تقومي املنتجات املالية اإلسالمية
القائمة واستشراف الفرص والتحديات أمام تطوير
وابتكار منتجات مالية إسالمية جديدة تتمكن من سد
الفجوة على هذا الصعيد بني الفرص املتاحة وقدرة
املنتجات احلالية على الوصول إليها .

برنامج اإلشراف املشرتك  ..إتاحة الفرصة ملعيدات
ومحاضرات الجامعة للحصول على درجات علمية من الخارج دون الحاجة إىل السفر
يعترب برنامج اإلشراف املشرتك باجلامعة برناجمًا فريدًا من نوعه يف
اجلامعات السعودية وقد أنشئ خصيصا إلتاحة الفرصة ملعيدات وحماضرات
اجلامعة إلكمال دراستهن العليا واحلصول على درجة الدكتوراه من عدد من
اجلامعات العاملية العريقة وهن يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز دون احلاجة
إىل السفر خارج الوطن كما هو احلال يف االبتعاث
منذ بداية الربنامج يف عام  1413هـ  1994/م مت قبول  5دفعات من
املعيدات واحملاضرات باجلامعة للدراسة من خالله ضمت ما جمموعة 119
طالبة تخرج منهن  45طالبة والزال  53طالبة أخريات يف مراحله الدراسة
اخملتلفة بينما حتولت  6طالبات إىل نظام االبتعاث بناءًا على تغري ظروفهن .
والزال التعاون مستمرًا بني الربنامج وعددًا كبريًا من اجلامعات
الربيطانية التي تعاقدت معـها جامعة امللك عبد العزيز عند إنشاء الربنامج فعند
حصول الطالبة على قبول للدراسة يف إحدى اجلامعات عن طريق الربنامج فانه
يتم تسجيلها بتلك اجلامعة حتت إشراف مشرف خارجي من اجلامعة اخلارجية
ومشرف حملي من عضوات أو أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك عبد العزيز

وتتم الطالبة جميع مراحل الدراسة مثل إجراء األبحاث والتجارب وكتابة
الرسالة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز التي توفر للطالبة كل ما حتتاجه
يف دراستها من خمتربات وأجهزه ومواد إضافة إىل معمل حاسب آيل متطور
كذلك يتم عقد دورات متعددة للطالبات يف اللغة اإلجنليزية واإلحصاء
وبرامج احلاسوب اخملتلفة ودورات متخصصة يف جماالت الدراسات العليا
اخملتلفة مثل طرق البحث والكتابة العلمية ودورات تدريبية على استخدام
األجهزة العلمية واخملربية وحتضري وحتليل العينات وقراءة وحتليل نتائجها
.
ويتم التواصل بني الطالبة ومشرفيها من خالل جميع وسائل االتصال
مبا فيها االتصال املرئي والربيد االلكرتوين كم يقوم املشرف اخلارجي بزيارة
الطالبة مرتني يف العام ويتم انتداب كل من املشرف احمللي والطالبة وحمرمها
لزيارة اجلامعة الربيطانية مرة واحدة يف السنة.
وعند انتهاء الدراسة تقدم الطالبة رسالتها وتتم مناقشتها من قبل جلنة
تشكل يف اجلامعة اخلارجية وعند قبول الرسالة متنح اجلامعة اخلارجية

منفردة درجة الدكتوراه للطالبة مبوجب أنظمتها وقوانينها اخلاصة.
وتشرف إدارة برنامج اإلشراف املشرتك على جميع شؤون دراسة
الطالبات األكادميية واإلدارية وتتحمل جامعة امللك عبد العزيز كل تكاليف
دراسة الطالبة كرسوم الدراسة باجلامعات اخلارجية وتوفري كل مستلزمات
دراسة الطالبة يف رحاب جامعة امللك عبد العزيز كتجهيز املعامل وشراء األجهزة
العلمية املتقدمة واملواد اخملربية وعقد الدورات التدريبية للطالبات إضافة
إىل تكاليف سفر وإقامة املشرفني اخلارجيني واملشرفني احملليني والطالبات
وحمارمهن.
هذا وال تألوا اجلامعة جهدًا يف توفري كل وسائل االستمرار والنجاح
لهذا الربنامج الطموح الذي زود وال يزال شطر الطالبات باجلامعة بالكوادر
األكادميية النسائية الوطنية املؤهلة تأهيال عاليا من أرقى اجلامعات يف العامل
ليساهمن يف مسرية التعليم العايل لبنات هذا الوطن احلبيب وطن اخلري
والعطاء يف ظل الدعم الال حمدود لقطاع التعليم العايل من حكومة خادم
احلرمني الشريفني يحفظه اهلل

أخبار

الجامعة
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تــدشـيـن الـبـطـاقــة الـجـامـعـيـة اإللـكـتـرونـية

دشن معايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق
طيب البطاقة اجلامعية اإللكرتونية
اجلديدة التي أصدرتها عمادة القبول
والتسجيل ،وذلك يوم األحد  2حمرم
1436هـ.
وقدم عميد القبول والتسجيل
الدكتور أمني بن يوسف نعمان عرضًا
توضيحيًا وشرحًا مفصلًا عن البطاقة
اجلامعية يف شكلها اجلديد ،وأهم ما
تتميز به وطريقة احلصول عليها عن
طريق تطبيق جامعتي ()Mykau
املتوافر على أجهزة الهاتف الذكية
األندرويد واألبل ،وأوضح عميد
القبول والتسجيل بأن تدشني البطاقة
اجلامعية يف شكلها اجلديد املميز مل
يكن ليتحقق لولًا الدعم املستمر من
معايل مدير اجلامعة وسعادة وكيل
اجلامعة للشؤون التعليمية.
مضيفًا أن البطاقة اجلديدة
واخلدمات التي تقدمها من أبرز
إجنازات اجلامعة ،التي كان
لها السبق يف إدخال اخلدمات
اإللكرتونية التي متكن الطالب من
احلصول على البطاقة اجلامعية بكل
يسر وسهولة ،حيث ميكن للطالب
احلصول على البطاقة اجلامعية
إلكرتونيًا من أي مكان ودون احلاجة
ملراجعة اجلامعة ،أو عمادة القبول
والتسجيل .وهو ما ينعكس إيجابًا
على مستوى توفري اجلهد والوقت،
وتقدمي كافة اخلدمات بشكل
إلكرتوين ،ويوفر عناء احلضور
للجامعة خالل فرتة القبول ،وأشار
إىل أن البطاقة اجلامعية اجلديدة
تتميز بوجود اسم الطالب باللغتني

العربية واإلجنليزية .وهي خاصية
متكن الطالب من االستفادة من
البطاقة اجلامعية سواء داخل
اجلامعة أو خارجها ،وتستمر البطاقة
مع الطالب حتى بعد تخرجه من
اجلامعة .ومبناسبة تدشني البطاقة
اجلامعية اجلديدة قدم سعادة عميد
القبول والتسجيل شكره وتقديره
لعمادة تقنية املعلومات على اجلهود

التي بذلتها يف حتقيق هذا النجاح.
ثم قام سعادة عميد تقنية املعلومات
الدكتور خالد حسني بتقدمي عرض
مفصل عن كيفية احلصول البطاقة
اجلامعية اإللكرتونية .من جهته أشاد
معايل مدير اجلامعة خالل فعاليات
التدشني باجلهود املبذولة لتحقيق
هذا اإلجناز املتميز ,مشريًا إىل أن
هذه اخلدمة تعد من اخلطوات املهمة

التي تعود بالنفع على أبنائنا الطالب
والطالبات ،وتسهل عليهم اخلدمات
من خالل تطبيق بوابة جامعتي
( ،)Mykauمؤكدًا أن هذه اخلدمة
كانت من األهداف التي كانت اجلامعة
تتطلع إىل حتقيقها ملا تقدمه من
خدمات تعود على مصلحة الطالب
باعتباره احملور الرئيس يف العملية
التعليمية.

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

رئيس التحرير
املشرف العام على
املركز اإلعالمي
د .شارع مزيد البقمي

نائب رئيس التحرير
نائب املشرف على املركز
اإلعالمي لإلعالم اإللكتروني
د .محمد عبد الغني الصائغ

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف
على املركز اإلعالمي
د .ريـم علي الرابغي

مدير التحرير
مدير العالقات اإلعالمية
باملركز اإلعالمي
عبدالعزيز فرج عركوك

بجامعة امللك عبد العزيز
مراسالت التحرير
الهاتف6951010 :
الفاكس 6952691 :
البريد اإللكتروني

Media@kau.edu.sa
ص.ب  80272جدة 21589

ملتقى شباب مكة الخامس يناقش
آليات تنفيذ برامج امللتقى يف نسخته الخامسة
عقدت اللجنة التنظيمية مللتقى شباب
مكة املكرمة اجتماعها باجلامعة وذلك يوم
االثنني  26ذو احلجة 1435هـ ،بحضور
األمني العام ورئيس اللجنة التنفيذية للملتقى
األستاذ الدكتور عبد املنعم احلياين ،وممثلي
القطاعات احلكومية ورؤساء اللجان املنظمة
للملتقى .وقد ناقش االجتماع اخلطط
التنفيذية يف كل حمافظات املنطقة ،والهيكل
اإلداري للجان امللتقى ،والتنسيق بني املنظمني
واجلهات ذات العالقة .كما مت مناقشة آليات
تنفيذ الربامج والفعاليات واملسابقات التي
تشمل جميع شباب وشابات منطقة مكة املكرمة
مبختلف فئاتهم العمرية وضوابط الربامج
واجلدول الزمني للفعاليات ،باإلضافة إىل
اخلطة اإلعالمية واملوقع اإللكرتوين اخلاص
بامللتقى .وقد أوضح األمني العام ورئيس
اللجنة التنفيذية للملتقى حرص القائمني عليه
واهتمامهم بفئة الشباب انطالقًا من إميانهم
بدوهم احملوري يف التنمية والتطوير ،مشريًا
إىل أن اللجان التنفيذية تستعد بشكل مميز
إلطالق النسخة اخلامسة للملتقى ،والذي
يشهد إضافة برامج جديدة تعنى بالشباب
من اجلنسني وتلبي احتياجاتهم ،حيث تشمل
املسابقات واألنشطة اجلوانب الثقافية

والرياضية ،وبرنامج مدينتي مسؤوليتي
الذي يعنى بالتطوع يف شتى اجملاالت،
وبرنامج املوهبة واإلبداع ،وبرنامج قيم
شباب مكة وأدب احلوار ،وبرنامج القيادات
الشابة ،باإلضافة إىل مسابقات عرب املوقع
االلكرتوين .وأضاف األمني العام ورئيس
اللجنة التنفيذية للملتقى أن هدف النسخة
اخلامسة يتمثل يف املزيد من ترسيخ مفهوم
الوطنية وروح االنتماء للوطن ،وتشجيع
شباب وشابات املنطقة على إجادة العمل
وإتقانه ،وخلق االنسجام والتعارف بني
حمافظات املنطقة ،وتعزيز التوازن الفكري،

واحتوائهم من خالل أجندة امللتقى وبراجمه
اخملتلفة ،إىل جانب املسابقات والفعاليات
الساعية لرتسيخ جوانب املسؤولية،
واحرتام النظام ،واكتشاف املواهب والقدرات
وتطويرها ،وتنمية القدرات املهارية والثقافية
والعلمية .
وأضاف أنه مت تقسيم املشاركني إىل
خمسة فئات وهم « :فئة األشبال ،وفئة
الفتيان ،وفئة الناشئني ،وفئة اجلامعيني،
وفئة القياديني ،وأنه سيتم تنظيم برامج
متنوعة تناسب أعمار وتوجهات الفئات
الشبابية مبشاركة جميع قطاعات املنطقة

تطبيق جامعتي ..
خدمات الجامعة بني يديك
حرصت اجلامعة على تطوير تطبيق
جامعتي للهواتف الذكية الذي يزودنا
بوسيلة فعالة وسريعة ومباشرة للتواصل
مع اجلامعة واالستفادة من اخلدمات
اإللكرتونية التي تـقدمها اجلامعة للطـالب
مثل اجلـدول الدراسي وكشف الدرجات
للطالب ومعلومات الطالب و غريها وكذلك
بالنسبة ملنسوبي اجلامعة مثل املعامالت
اإللكرتونية والتعاميم والقرارات وخدمة
الرسائل النصية والعديد من اخلدمات
العامة مثل دليل املنسوبني وفعاليات
اجلامعة وآخر االخبار وغريها من
اخلدمات اإللكرتونية املتميزة.
وميكن ملستخدمي الهواتف الذكية
حتميل التطبيق من خالل Android
 Marketأو من  Apple Storeثم
تثبيته على الهاتف.

احلكومية.
يذكر أن امللتقى يحظى بدعم ورعاية
صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد
اهلل بن عبد العزيز أمري منطقة مكة املكرمة،
ومبتابعة وإشراف معايل مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب رئيس
اللجنة اإلشرافية للملتقى .وسيشهد امللتقى
مشاركة جميع حمافظات املنطقة واملراكز
التابعة لها بغرض حتقيق األهداف املرجوة منه
واملتمثلة يف خدمة شباب وشابات منطقة مكة
املكرمة وتسخري كافة اإلمكانات التي تزخر بها
املنطقة لصقل شخصياتهم وحتفيز طاقاتهم.

اعتماد نظام إلدارة العملية
التعليمية ()Blackboard

مت اعتماد نظام بالك بورد (  ) Blackboardكنظام إلدارة العملية
التعليمية لكافة الطالب والطالبات يف جميع الربامج األكادميية (انتظام
 ،تعليم عن بعُد  ،انتساب) ليحل بديلًا عن األنظمة السابقة كنظام
سنرتا( ، )Centraونظام إمييس( .)EMESويتيح نظام البالك بورد
للجامعة تقدمي جمموعة من اخلدمات اإللكرتونية املميزة لطالب اجلامعة
حيث يتيح فرصًا كبرية للطالب والطالبات للتعامل مع املقررات الدراسية
بشكل إلكرتوين خارج قاعات احملاضرات يف أي مكان ويف أي وقت وذلك
من خالل هذا النظام اإللكرتوين الذي يوفر أدوات متنوعة لالطالع على
حمتوى املادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسرة .كما يساعد على
زيادة التواصل مع أستاذ املقرر وبقية الطلبة املسجلني يف نفس املقرر
بوسائل إلكرتونية متنوعة .كما يساعد على قياس املستوى التحصيلي
لدى الطالب ومراقبة تطوره يف املقرر الدراسي مما يساهم يف تطور
العملية التعليمية.

