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ترأس معايل وزير التعليم الدكتور /عزام بن حممد
الدخيّل رئيس جملس جامعة امللك عبد العزيز اجللسة
األوىل جمللس اجلامعة للعام اجلامعي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
والتي عُقدت يوم الثالثاء  ١٠ذو القعدة ١٤٣٦هـ،
بحضور كل من :سعادة أمني عام جملس التعليم العايل
الدكتور /حممد بن عبد العزيز الصالح ،سعادة مدير
اجلامعة املكلف أ.د /عبد الرحمن بن عبيد اليوبي،
سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
أ.د /عدنان بن حمزة زاهد ،سعادة وكيل اجلامعة أ.د/

افتتاحية

الصوت عالية اجلودة.
وقد بدأت اجللسة بكلمة ملعايل الوزير تقدم فيها
بالشكر إلدارة اجلامعة ممثلة يف مديرها السابق معايل
الدكتور أسامة بن صادق طيب على جهوده يف االرتقاء
بالعملية التعليمية يف ظل الرعاية الكرمية من خادم
احلرمني الشريفني بالتعليم .مهنئًا اجلميع ببداية العام
الدراسي اجلديد متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
البقية صـ 2

مدير الجامعة املكلف يرحب بالطالب
والطالبات يف العام الجامعي الجديد
رحب سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي بكافة
الطالب والطالبات يف العام اجلامعي اجلديد
1437/1436هـ ،مشريًا إىل أن اجلامعة استنفرت
جهودها وطاقاتها الستقبال الطالب والطالبات سواء
املستجدين أو املستمرين يف الدراسة ،مؤكدًا أنه
مت تسخري كافة اإلمكانيات املادية والبشرية لتوفري
البيئة املناسبة التي تساعدهم على التحصيل العلمي
والنهل من معني العلم واملعرفة استعدادًا خلدمة
الدين والوطن وخوض غمار سوق العمل .معربًا
عن أن اجلامعة دأبت على رفع شعار «الطالب أولًا»

وأن منسوبيها بدءًا من إدارتها العليا وأعضاء هيئة
التدريس واملوظفني واإلداريني رهن إشارة الطالب،
ويعملون لتيسري العملية التعليمية وتذليل أي عقبات
يواجهها أبناءنا الطالب ،وأن اخلدمات اإللكرتونية
متكاملة وتتيح للطالب إنهاء معامالته يف وقت قصري.
وحث مدير اجلامعة املكلف الطالب والطالبات على
القيام بواجبهم يف التحصيل العلمي واالستفادة
القصوى مما توفره اجلامعة لهم من بنية حتتية
وخدمات إلكرتونية وقاعات دراسية وخمتربات
ومراكز البحث العلمي ،متمنيًا للجميع عامًا حافلًا
بالعطاء واإلجنازات والتحصيل العلمي الذي يسهم
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معالي وزير التعليم يرتأس الجلسة
األوىل ملجلس الجامعة للعام الجامعي
١٤٣٧/١٤٣٦هـ

عبداهلل بن مصطفى مهرجي ،سعادة وكيل اجلامعة
للتطوير أ.د /عبد الفتاح بن سليمان مشاط ،سعادة
وكيل اجلامعة لألعمال واإلبداع املعريف د /أحمد بن
حامد نقادي ،سعادة وكيل اجلامعة للمشاريع أ.د /عبد
اهلل بن عمر بافيل ،وأصحاب السعادة عمداء الكليات
والعمادات املساندة.
وقد دشن معايل الوزير قاعة جملس اجلامعة
واالجتماعات اجلديدة و التي تتوفر على أحدث تقنيات
إدارة االجتماعات من بث مباشر وعرض مرئي وتقنيات

أخيرة

الـ ـج ــامـعــة
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معالي وزير

الجامعة
تشارك
في مهرجان
جدة غير 36
بعدة
فعاليات

مركز المهارات
والمحاكاة
السريرية
بالجامعة يحتفي
بإنجاز مليون
ساعة تدريبية

يف االرتقاء بوطننا الغايل وبناء جمتمع املعرفة
وإجناح اخلطط التنموية .كما رفع مدير اجلامعة
املكلف أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان ملقام
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز،
وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن نايف بن عبد العزيز ،وسمو ويل ويل العهد
صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبد
العزيز ،وسمو مستشار خادم احلرمني الشريفني
أمري منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمر
خالد الفيصل ،حفظهم اهلل ،ملا يولونه من دعم ورعاية
بالتعليم العايل.

تستمر مسرية العملية
التعليمية بجامعة املؤسس
بانطالق عام دراسي جديد ،وينتظم
أبناؤنا الطالب وبناتنا الطالبات
يف فصولهم وقاعاتهم الدراسية،
بعد أن سجلو جداولهم وأضافوا
موادهم الدراسية يف أجواء
حمفزة على اإلبداع والتميز ،فقد
توفرت لهم كافة اخلدمات والبيئة
املناسبة التي متكنهم من التحصيل
العلمي ،ومل تدخر اجلامعة جهدًا
يف توفري املعامل الدراسية وقاعات
الدراسة وتوفري أحدث التقنيات
يف التدريس .ناهيك عن جودة
الربامج التعليمية ،التي حصلت
معظمها على االعتماد الدويل،
واستوفت معايري اجلودة.
فكل الظروف وهلل احلمد
مهيأة لعام دراسي حافل باألنشطة
العلمية والبحثية واألنشطة
الالصفية ،والفعاليات الثقافية
والرياضية .التي تهدف إىل صقل
مواهب أبنائنا الطالب وتزويدهم
بكافة املعارف والعلوم واألدوات
التي تؤهلم التأهيل العلمي مبا
يكفل تدريبهم وإعدادهم لولوج
سوق العمل ،مسلحني بالعلم
واملعرفة واملهارات الالزمة يف كل
التخصصات العلمية.
لقد استنفرت اجلامعة كافة
طاقاتها البشرية واملادية خلدمة
العملية التعليمية والبحثية،
ورسالتها
رؤيتها
لتحقيق
وأهدافها .وأهمها أن يكون التعليم
العايل أداة للتحول إىل جمتمع
معريف واقتصاد قائم على املعرفة،
ويسهم يف التنمية الشاملة
يف وطننا الغايل بقيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز حفظه اهلل ،وسمو
ويل العهد وسمو ويل ويل العهد
وحكومتنا الرشيدة .التي مل تأل
جهدًا يف دعم التعليم واالرتقاء به
ليكون رافدًا من روافد دعم مسرية
التنمية وأداة من أدوات رفع
االقتصاد يف وطننا األبي.
ندعو أبناءنا الطالب وبناتنا
الطالبات إىل االستفادة القصوى
من اإلمكانات البشرية واملادية
والبيئة املثالية التي وفرت لهم،
والنهل من بحور العلم واملنافسة
آمالهم
لتحقيق
الشريفة،
وتطلعاتهم ،والقيام بواجبهم جتاه
دينهم و مليكهم ووطنهم ،سائلًا
اهلل عز وجل لهم التوفيق والسداد
وحتقيق النجاح والتميز.

رئيس التحرير
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معالي وزير التعليم يرتأس الجلسة األوىل
ملجلس الجامعة للعام الجامعي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ

وعقب االطالع على جدول أعمال اجللسة اتخذ
اجمللس عددًا من القرارات أبرزها إقرار برنامج
املاجستري املطور بقسم املالبس والنسيج بكلية
االقتصاد املنزيل ،والتوصية بإنشاء قسمني مبعهد
السياحة .ومنح عدد من أعضاء هيئة التدريس إجازة
تفرغ علمي ،وكذلك ندب وجتديد ندب وإيفاد عدد من
أعضاء هيئة التدريس يف مهمات اتصال علمي ويف
عدد من قطاعات الدولة.
وقد التقى معايل الوزير منسوبي عمادة تقنية
املعلومات واطلع على عدد من اإلجنازات التي حققتها
اجلامعة على مستوى اخلدمات التقنية واخلدمات
اإللكرتونية التي تقدمها للطالب والطالبات ،وقد
شارك معاليه منسوبي العمادة احلفل السنوي لتكرمي
املوظفني املتميزين ،كما اطلع على عرض مفصل من
عمادة تقنية املعلومات حول اخلدمات اإللكرتونية
وفعاليتها يف تقدمي أفضل اخلدمات التقنية واستمع
لبعض األفكار وتطويرها ،وحث اجلميع على
التواصل املباشر مع معاليه يف حال طرح أي أفكار
من شأنها تخدم العملية التعليمية ،وتساهم يف خدمة
طالبنا وطالباتنا ،وهو ما يجعل اجلامعة رائدة يف
تقدمي اخلدمات اإللكرتونية والتحول إىل جامعة بال
ورق.
كما التقى معاليه عددًا من طالب وخريجي معهد
السياحة باجلامعة ،والذين أصبح لهم دور بارز يف
سوق العمل وحثهم على املزيد من تطوير الذات وأنهم
أصبحوا مثالًا ومنوذجًا يحتذى للخريجني الذين
يسعى سوق العمل والقطاع اخلاص الستقطابهم.
ومبناسبة ترؤس معايل وزير التعليم للجلسة
األوىل جمللس اجلامعة هذا العام رفع سعادة مدير
اجلامعة املكلف الشكر والتقدير ملعاليه ،مشريًا إىل
أن اجلامعة تسري بخطى ثابتة نحو مزيد من التميز
احمللي والعاملي ،ونحو خدمة العملية التعليمية
والبحثية واجملتمع واملواطن وفق رؤية قيادتنا
الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز ،وسمو
ويل ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن
سلمان بن عبد العزيز ،التي أرادت أن يكون التعليم
أساسًا للتقدم والنهضة والتنمية الشاملة يف وطننا
الغايل ،وأن يكون اقتصاد اململكة قائم على املعرفة.
وفيما يلي تفصيل بالقرارات التي اتخذها

اجمللس:
 إقرار برنامج املاجستري املطور بقسم املالبسوالنسيج بكلية االقتصاد املنزيل.
 التوصية بإنشاء قسمني مبعهد السياحة. منح عضو هيئة التدريس بكلية األرصادوالبيئة وزراعة املناطق اجلافة الدكتور /حممد بن
مهنا حممد املهنا إجازة تفرغ علمي (خارجي) ملدة عام
اعتبارًا من بداية العام الدراسي األول للعام األكادميي
1437/1436هـ.
 منح عضو هيئة التدريس بكلية العلومالدكتورة /رانيا بنت عبداهلل احلربي إجازة تفرغ
علمي (خارجي) ملدة عام اعتبارا من 1437/4/15هـ.
 إيفاد عضو هيئة التدريس بكلية الهندسةالدكتور /أحمد بن عبداهلل املرعب يف مهمة اتصال
علمي بجامعة دبلن بإيرلندا ملدة عام اعتبارا من
1437/1/6هـ.
 جتديد ندب عضو هيئة التدريس بكلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية الدكتور /علي بن عبداهلل الغامدي
إىل وزارة التعليم ملدة عام.
جتديد ندب عضو هيئة التدريس بكلية
االقتصاد واإلدارة الدكتور /فيصل بن أحمد عابد
شعيبي إىل وزارة التعليم ملدة عام.
 جتديد ندب عضو هيئة التدريس بكلية األرصادوالبيئة وزراعة املناطق اجلافة الدكتور /عبداللطيف
بن عبدالقادر نعمه اهلل إىل وزارة التعليم ملدة عام.
 جتديد ندب عضو هيئة التدريس بكلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية الدكتور /عبدالرحمن بن عبداهلل
العمري إىل وزارة التعليم ملدة عام.
 ندب عضو هيئة التدريس بكلية احلاسباتوتقنية املعلومات الدكتور /فهد بن جازي السلمي إىل
الديوان امللكي ملدة عام.
 ندب عضو هيئة التدريس بكلية االقتصادواإلدارة الدكتور /تركي بن عمر بقشان إىل الديوان
امللكي ملدة عام.
 ندب عضو هيئة التدريس بكلية الهندسةالدكتور /حميد بن عيد السلمي إىل الديوان امللكي
ملدة عام.
 ندب عضو هيئة التدريس بكلية الهندسةالدكتور  /بدر بن احمد عبدالرحمن حبيب اهلل إىل
جامعة أم القرى ملدة عام.
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الجامعة تستضيف مؤتمر «اإلرشاد األكاديمي
يف التعليم العالي بدول مجلس التعاون» محرم املقبل
تستعد اجلامعة الستضافة مؤمتر «اإلرشاد
األكادميي يف التعليم العايل بدول جملس التعاون
الواقع واملأمول» ،املزمع عقده بني  20و 21حمرم
1437هـ املوافق  2و  3نوفمرب  2015م.
ويستهدف املؤمتر شرائح خمتلفة على رأسهم
أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العايل وما قبل ،و
طالب وطالبات اجلامعات ،والباحثني يف جمال إرشاد
وتوجيه الطالب ،واملهتمني بتنمية وتطوير املوارد
البشرية ،وكل من لهم اهتمام مبوضوعات اإلرشاد
األكادميي.
وقد أوضح نائب رئيس اللجنة اإلشرافية
للمؤمتر عميد القبول والتسجيل الدكتور أمني يوسف
نعمان أن املنظمات التعليمية يف املنطقة العربية
ومنطقة اخلليج العربي تعمل على أن تكون خمرجات
التعليم اجلامعي مواكبة لنظم اجلودة العاملية ،ليكون
اخلريجني على قدم املساواة مع أقرانهم يف الدول
املتقدمة ،لذلك يهدف مؤمتر «اإلرشاد األكادميي يف

التعليم العايل لدول جملس التعاون الواقع واملأمول»
إىل تفعيل دور اجلامعات يف تطوير أعمال اإلرشاد
األكادميي وتأثري ذلك على جودة التعليم ،موجهًا
الدعوة من خالل املؤمتر للباحثني للتقدم باألوراق
العلمية التي تناقش وتبحث دور اإلرشاد األكادميي
يف حتفيز وتهيئة طالب وطالبات التعليم العايل
للنجاح والتميز األكادميي ،إىل جانب التحديات
احلالية التي تواجه العاملني يف جماالت اإلرشاد
األكادميي وسبل االبتكار والتطوير يف جميع مراحله
قبل ،وخالل وبعد املرحلة اجلامعية.
وأشار إىل أن حماور املؤمتر ترتكز على
اإلرشاد األكادميي أهميته وفلسفته واسرتاتيجياته،
وتكامل اإلرشاد األكادميي يف التعليم العام والعايل،
كما يناقش سبل مواجهة حتديات سوق العمل،
والتحديات التي تواجه اإلرشاد األكادميي بشكل
عام ،باإلضافة إىل التقنيات احلديثة املستخدمة يف
اإلرشاد األكادميي ،كما يتطرق إىل دور املؤسسة

فريق بحثي بالجامعة يكتشف
الجينات املسببة للصرع
متكن فريق البحث العلمي من مركز التميز
البحثي يف علوم اجلينوم الطبي بالتعاون مع
كلية الطب باجلامعة من حتقيق إجناز علمي جديد
بالتوصل الكتشاف اجلينات الوراثية املسببة ملرض
الصرع .وأكد أستاذ واستشاري وحدة التشخيص
واجلينوم الطبي باملركز واحد االعضاء الرئيسيني
بالفريق البحثي الدكتور عديل جلزار شودري
أن مركز التميز البحثي يف علوم اجلينوم الطبي
باجلامعة قد حقق إجنازًا علميًا لتفرده على مستوى
اململكة باكتشاف اجلينات الوراثية املسببة ملرض
الصرع .وقد مت استخدام تقنيات علمية متقدمة
مت ابتكارها باملركز خصيصًا لهذا الغرض ومت
استخدامها ألول مرة الكتشاف اجلينات الوراثية
املسببه ملرض الصرع .وأضاف أستاذ واستشاري
طب األعصاب واألطفال بكلية الطب باجلامعة واحد
اعضاء الفريق البحثي الربوفيسور حممد حممد
سعيد جان أن «الصرع» مرض يصيب املاليني
بالعامل وهو شائع باململكة ويصيب حوايل  ٪١من
السكان وينتشر بالذات لدى األطفال وكبار السن مع
العلم أن العوامل الوراثية لها دور كبري يف اإلصابة

بهذا املرض وبالذات باململكة نظرًا النتشار ظاهرة
التزاوج بني األقارب الذي قد تصل نسبته ايل ٪٧٠
يف بعض فئات اجملتمع السعودي.
وذكر الدكتور حممد عمران ناصر الباحث
الرئيسي واخلبري بوحدة املعلوماتية احليوية
مبركزالتميز البحثي يف علوم اجلينوم الطبي أنه قد
مت اكتشاف عدد من اجلينات اجلديدة املسببة ملرض
الصرع يف عدد من املرضي السعوديني املصابني ما
يساهم يف توضيح وفهم العوامل الوراثية املؤدية
حلدوث هذا املرض وأسباب تكرر حدوثه يف بعض
العوائل السعودية .وكشف الربفيسور حممد حسني
القحطاين منسق وحدة التشخيص للجينوم الطبي
باملركزعن نشر البحث العلمي الذي شارك فيه ايضا
عدد من الباحثني املتعاونني من خارج املركز مبجلة
عاملية مرموقة متخصصة يف األبحاث املتعلقة
باجلينوم الطبي والدراسات التي توثق مثل هذه
االكتشافات اجلينية (،)Genomics BMC
مشريًا إىل أن مثل هذا اإلجناز الطبي يعكس تطور
مستوى البحث العلمي يف اململكة والدور الذي يلعبه
يف تقدم القطاع الصحي يف اململكة .

التعليمية يف حتقيق اجلودة يف هذا اجملال .وحول
الشروط والضوابط اخلاصة مبشاركات املؤمتر،
أكد عميد القبول والتسجيل أنها تتمثل يف عدم
تعارضها مع املبادئ و القيم و األحكام اإلسالمية،
وأن ال يتعارض حمتوى املشاركة مع أهداف املؤمتر،
بأن يكون موضوع املشاركة املقدمة ضمن موضوعات
حماور املؤمتر و فعالياته ،وأن ال تكون املشاركة
املقدمة قد مت نشرها أو قبلت للنشر يف أي جملة
علمية أو يف مؤمتر سابق داخل اململكة أو خارجها،
كما ستخضع املشاركات للفحص من قبل املتخصصني
من خالل برنامج متخصص يف التحقق من االستالل
العلمي.
وبدأ املؤمتر بالتسجيل للحضور واستقبال
األوراق العلمية منذ  ٢٥رمضان املنصرم ،وسيكون
آخر موعد الستقبال األوراق العملية بتاريخ  16ذو
القعدة ١٤٣٦هـ ،يف حني حدد موعد إعالن نتائج
التحكيم يف  ١٨ذو احلجة ١٤٣٦هـ .وسيكون التسليم

النهائي بعد التعديل يف  ٢٥من ذي احلجة ،وآخر
موعد للتسجيل يف املؤمتر سيكون يف  ٩حمرم
١٤٣٧هـ ،يف حني حددت بداية املؤمتر يف  ٢٠حمرم
١٤٣٧هـ .وأفاد نائب اللجنة اإلشرافية للمؤمتر بأن
اجلامعة تسعى من خالل تنظيمها للمؤمتر لنشر
وتعزيز ثقافة اإلرشاد األكادميي ،واستعراض أبرز
التوجهات احلديثة والتجارب الناجحة يف تطوير
أساليب اإلرشاد األكادميي وربط خمرجات التعليم
بسوق العمل ،والتعرف على أبرز التحديات التي
تواجه اإلرشاد األكادميي وبحث سبل مواجهتها،
وكذلك إلقاء الضوء على املمارسات التقنية والتجارب
الرائدة يف جمال اإلرشاد األكادميي ،وتنمية مهارات
املرشدين األكادمييني وتهيئة العوامل املساعدة لهم
بشريًا وتقنيًا ،واملساهمة يف إثراء االنتاج الفكري
لألبحاث العلمية املتخصصة يف اإلرشاد األكادميي
اجلامعي ،والتعرف على أحدث معايري تقييم برامج
اإلرشاد األكادميي لتحقيق اجلودة.

كلية األرصاد تنظم
لقا ًء تعريفياً وحملة توعوية
ضمن برامج املسؤولية اجملتمعية نظم قسم األرصاد بكلية
األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة ومركز التميز ألبحاث
التغري املناخي زيارة تعريفية لهواة الطقس واملناخي باململكة
ومن ضمنهم فريق رهج العواصف يف لقاء تعريفي سادته
أجواء من األلفة جرى من خالله التعريف بالطقس واملناخ
ضمن أنشطة احلملة التوعوية باألرصاد اجلوية حتت شعار
«جونا غري» .ويف بداية اللقاء ألقى سعادة عميد كلية األرصاد
والبيئة وزراعة املناطق اجلافة األستاذ الدكتور  /جالل بن
حممد باصهي ،كلمة رحب فيها بضيوف اللقاء واستعرض
فيها أهداف الكلية وإمكانياتها العلمية متمنيا للمشاركني يف
هذا اللقاء املتعة والفائدة ،ثم ألقى سعادة رئيس قسم األرصاد
ومدير مركز التميز ألبحاث التغري املناخي الدكتور /منصور
بن عطية املزروعي ،كلمة رحب فيها بضيوف اللقاء املشاركني
يف هذه الفعالية ،ثم استعرض عددا من اجلوانب العلمية
البحثية املتعلقة بالطقس واملناخ التي يتم العمل على تطويرها
باستخدام أحدث اإلمكانات احلديثة يف الوقت احلاضر كما
حتدث عن اجنازات قسم األرصاد العلمية ،عقب ذلك ألقى سعادة
الدكتور /مازن بن ابراهيم عسريي ،رئيس احلملة التوعوية
كلمة رحب فيها بالزائرين وحتدث عن أهمية دور اجلامعة يف
خدمة اجملتمع وأكد على سعي اجلامعة الدائم لتقدمي خمتلف

اخلدمات للمجتمع السعودي بجميع شرائحة وذلك لرفع مستوى
الوعي اجملتمعي فيما يخص التغريات اجلوية واملناخية وكيفية
التعامل معها ،كما أكد على أهمية تأصيل علوم األرصاد من
جهات أكادميية علمية معرتف بها ملا فيه خدمة الوطن الغايل،
عقب ذلك ألقى سعادة األستاذ /حممد احملمدي ،أحد أعضاء
فريق رهج العواصف كلمة شكر فيها اجلامعة والقائمني على
احلملة التوعوية إلتاحة الفرصة للمهتمني بالطقس بالتعرف عن
كثب على علوم األرصاد اجلوية وتوفري الكثري من املعلومات
اخلاصة بالتوقعات اجلوية .وقد تضمنت الزيارة جولة على
معامل قسم األرصاد ،حيث مت اإلطالع على شرح وايف من
منسوبي القسم عن حمطات-1 :األرصاد السطحية -2أرصاد
الطبقات العليا -3األقمار الصناعية كما تضمن اللقاء نقاشًا
مفتوحا بني احلضور وأعضاء القسم واملركز واخلرباء
العامليني املتواجدين املتخصصني بالطقس واملناخ .ويف نهاية
اللقاء ألقى سعادة األستاذ /عبداهلل احلارثي رئيس فريق رهج
العواصف ،كلمة شكر فيها اجلامعة وقسم األرصاد ومركز
التميز ألبحاث التغري املناخي مشيدًا باجلهود الكبرية املبذولة
والتي ملسها املشاركني يف هذا اللقاء من جميع منسوبي القسم
واملركز مؤكدًا على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات مستقبال
وحتقيق الشراكة اجملتمعية بني اجملتمع واجلامعة.
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اتفاقية تعاون بني الجامعة وجامعة أكسفورد

وقع مدير اجلامعة املكلف األستاذ
الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي اتفاقية
تعاون علمي و بحثي مع جامعة أكسفورد
ملدة ثالثة أعوام و تشمل جماالت عديدة منها
القيام بأبحاث علمية مشرتكة خصوصًا يف
جمال أبحاث السرطان و أبحاث اجلينات
الطبية ،وتبادل أعضاء هيئة التدريس و
طالب الدراسات العليا بني اجلامعتني و
االستفادة من املعامل البحثية يف جامعة
أكسفورد .كما تشمل االتفاقية متكني اجلانبني
من التبادل الثقايف و العلمي و إتاحة
الفرصة ألعضاء هيئة التدريس و املعيدين
و احملاضرين بااللتحاق بالربامج اخملتلفة
يف جامعة أكسفورد .وقد مت توقيع االتفاقية
بحضور سعادة عميد كلية العلوم األستاذ
الدكتور عبد الرحمن املالكي و الباحث الرئيس
لالتفاقية سعادة الدكتور هاين شودري .ومن
جانب جامعة أكسفورد الدكتور ريشرد رئيس
و مشرف عام االتفاقيات العلمية و الدولية
بتوقيع العقد مبقرهم بجامعة أكسفورد
يف وجود عميد كلية الطب و رئيس قسم
الطب السريري العامل والربوفيسور بيرت
راتكلف و بعض املسؤولني من اإلدارة العليا
بجامعة اكسفورد .وقد متت االتفاقية بني
قسم الكيمياء احليوية بكلية العلوم بجامعة
امللك عبد العزيز وبني قسم الطب السريري و
مركز أبحاث الفسيولوجيا اخللوية والوراثة
البشرية بجامعة أكسفورد .وتعترب هذه
االتفاقية األوىل من نوعها يف جمال التعاون
البحثي و العلمي بني جامعة أكسفورد
و اجلامعات السعودية .و التى سوف
تفتح اجملال لفريق بحثي من جامعة امللك

عبد العزيز الذي يتضمن جمموعة متميزة
من الباحثني السعوديني يف جمال أبحاث
السرطان بالقيام بأبحاث يف نفس اجملال
واالستفادة من اخلربات الدولية يف البحث
العلمي و التجهيزات و املعامل املركزية يف
جامعة أكسفورد.
و قد عرب الباحث الرئيس لالتفاقية
الدكتور هاين شودري أن التعاون العلمي
البحثي مع جامعة أكسفورد يهتم باألخص
بأبحاث السرطان و يعترب امتدادًا للتميز
العلمي والبحثي جلامعة املؤسس يف عالج و
أبحاث األورام على مستوى اململكة .و يتضمن
التعاون املشرتك القيام بأبحاث علمية بني
اجلامعتني لفهم تطور و نشأة السرطان ونقل
االكتشافات املعملية إىلى تطبيقات طبية
وسريرية ،و البحث عن العالجات اجلينية
احلديثة للقضاء على اخلاليا السرطانية.
كما يهدف التعاون إىل نقل املعرفة لتطوير
البحوث التطبيقية يف جمال الطب الشخصي.
من جانبه أكد مدير اجلامعة املكلف على
أهمية االتفاقية يف دعم برامج البحث العلمي
للجامعة وتقدمي اخلربة العريقة التي متثلها
جامعة أكسفورد يف تعزيز جودة األبحاث
العلمية وخدماتها التعليمية ،مشريًا إىل أن
جامعة أوكسفورد من اجلامعات العريقة التي
متتلك اخلربة يف جمال البحث العلمي والبنية
املعملية التي تسمح للباحثني التميز يف اجملال
الطبي والبحثي ،معتربًا أن االتفاقية ستحقق
نتائج إيجابية على مستوى تبادل اخلربات
العلمية ،وحتقيق املزيد من اإلجنازات
الطبية ،واحتكاك الباحثني مع علماء لهم باع
طويل يف جمال البحث العلمي.

عمادة شؤون الطالب تنظم
لقاء ترحيبياً بالطالب يف أول
أيام العام الدراسي الجديد
استقبلت اجلامعة ممثلة يف عمادة شؤون الطالب أبناءها
الطالب يف أول أيام العام الدراسي 1437 / 1436هـ وذلك يف املباين
الدراسية ،كما مت إرشاد الطالب املستجدين على املواقع ومباين
الفصول الدراسية.
وكان عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور عبداملنعم بن
عبدالسالم احلياين يف مقدمة املستقبلني للطالب يف أول أيام العام
الدراسي ،وشارك يف االستقبال طالب نادي العالقات العامة وبإشراف
من مدير العالقات العامة بالعمادة األستاذ حممد بن مسعود البقمي ،
ومت خالل االستقبال توزيع العصائر واملياه واحللوى على الطالب،
باإلضافة إىل توفري حافالت نقل للطالب داخل احلرم اجلامعي وذلك
تفاديًا االختناقات املرورية .وأوضح عميد شؤون الطالب األستاذ
الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين أن االستقبال يهدف إىل
إيصال رسالة إيجابية وحتفيزية للطالب يف أول أيام الدراسة،
حيث حترص اجلامعة على توفري املناخ والبيئة التعليمية املناسبة
للطالب ،إذ قامت عمادة شؤون الطالب مبشاركة طالب نادي العالقات
العامة باستقبال وتوجيه وارشاد الطالب املستجدين ونقلهم بواسطة
احلفالت من مواقف السيارات وإىل املباين الدراسية .ودعا الدكتور
احلياين جميع الطالب للمشاركة واالنخراط يف الربامج واألنشطة
التي تعدها وتنظمها العمادة خالل العام الدراسي اجلديد ،مبينًا أن هذه
االنشطة فرصة الكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم ،حيث أن األنشطة
الال صفية تلعب دورًا مهمًا يف حياة الطالب االكادميية وتنمي إمكاناته
وتصقل مهاراته ،والعمادة من هذا املنطلق حريصة على أن يشارك
جميع الطالب يف كافة انشطتها.

 ١١موظفاً بالجامعة يحصلون على شهادة
كامربدج الدولية ملهارات تقنية املعلومات

حصل  ١١موظفًا وموظفة من منسوبي
اجلامعة على شهادة كامربدج الدولية ملهارات
تقنية املعلومات ،وقد كرمت اجلامعة اجملتازين
للدورة من املشاركني يف الربنامج التدريبي ،ومت
منحهم شهادة حضور الدورات.
وقد هنأ وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد
اهلل بن مصطفى مهرجي اجملتازين للربنامج وحث
كافة منسوبي اجلامعة على تكثيف املشاركة يف
مثل هذه الدورات التدريبية التي تنعكس إيجابًا

على أدائهم الوظيفي ،وتسهم يف التطوير اإلداري
والتحسني املستمر لبيئة العمل مبا يحقق أهداف
اجلامعة يف خدمة اجملتمع والعملية التعليمية.
ومتكنهم من االطالع على املستجدات يف جمال
تقنية املعلومات ،وتنمية مهاراتهم وقدراتهم يف
استخدام التقنية احلديثة والتعامل مع اإلدارة
اإللكرتونية.
من جهته أكد املشرف العام على إدارة التطوير
اإلداري املكلف الدكتور فهد بن مزيد العضياين أن

دورات كامربدج قائمة ومستمرة وتتم االختبارات
أسبوعيًا يومي األحد واألربعاء ،مشريًا إىل أهمية
احلصول على هذه الشهادات خاصة أنها معتمدة
من وزارة اخلدمة املدنية.
يذكر أن عدد املشاركني يف الربنامج التدريبي
بلغ  202موظفًا و  ١٦٩موظفة خالل  6األشهر
املاضية ،يستفيدون من التدريب املباشر يف معامل
احلاسب والتطبيق العملي ملفاهيم تقنية املعلومات
وتطبيقاتها.
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كلية العلوم بالجامعة تنظم
لقا ًء إرشادياً للطالب املستجدين

رعى سعادة عميد كلية العلوم األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن لبيد املالكي اللقاء اإلرشادي األول
للطالب املستجدين للعام اجلامعي 1437/1436هـ
وذلك يوم الثالثاء  10ذو القعدة 1436هـ  ،بحضور
وكيل الكلية الدكتور عبدالعزيز العويف ورؤساء
األقسام ورواد اللجان .وقد تضمن اللقاء العديد من
الفعاليات منها التعريف باألقسام العلمية ومستقبلها
الوظيفي للخريجني ,وكذلك إطالع الطالب
املستجدين على كيفية إضافة املواد الدراسية حسب
خطة القسم املعني ،وكذلك تعريف الطالب باألنشطة
الثقافية واالجتماعية والرياضية التي تنظمها الكلية
طيلة العام الدراسي ،وتسجيل أسماء الراغبني
باملشاركة يف تلك األنشطة .كما شهد اللقاء اإلرشادي
مشاركة عمادة شؤون الطالب وإلقاء الضوء على أبرز
اخلدمات التي تقدمها للطالب واألنشطة والفعاليات
التي تنظمها خالل العام اجلامعي ،بهدف حث الطالب
على املشاركة يف األنشطة الالصفية التي تسهم يف
صقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم ،ويف ختام اللقاء مت
توزيع بعض الهدايا التذكارية للحضور واملشاركني
يف اللقاء اإلرشادي للطالب املستجدين

5

الهيئة الكندية
لالعتماد الدولي
واملستشفى الجامعي
يعقدان ورشة عمل
لتعزيز الجودة

يف إطار سعيها لتعزيز جودة براجمها وخدماتها الصحية استهلت
املستشفى اجلامعي بالتعاون مع الهيئة الكندية لالعتماد الدويل ورشة
عمل بعنوان« :مشاركة الطبيب يف حتسني اجلودة» وذلك مبعهد السياحة
باجلامعة يوم االثنني  ٢ذو القعدة ١٤٣٦هـ ،بحضور سعادة عميد كلية
الطب أ.د  /حممود بن شاهني األحول ووكالء الكلية وعدد من أعضاء هيئة
التدريس .ويأتي هذا التعاون بني الطرفني امتدادًا الستمرار املستشفى
اجلامعي يف سلسلة الربامج التي تعنى باجلودة واالرتقاء باخلدمات التي
تقدم للمراجعني للمستشفى ،وكذلك القيام بالدور التوعوي وفعالية اخلدمات
وتقدمي مستوى عال من التعليم الطبي لطالب وطالبات الطب.
يذكر أن املستشفى اجلامعي حصل على االعتماد املاسي من الهيئة
الكندية لالعتماد حيث تزيد طاقته االستيعابية عن  800سرير و أكرث من
 20خمتربًا و معمال تشخيصيا و حتليليا و ما يزيد عن  30عيادة و قاعة
عمليات جراحية جمهزة بأحدث التقنيات الرقمية  ..وكادر طبي أكادميي على
مستوى عال من الكفاءة.

6

إسالمية
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قصة نوح عليه السالم
هو نوح ،بن المك ،بن متوشلخ ،بن خنوخ  -وهو إدريس  -بن يرد ،بن مهالييل ،بن
قينن ،بن أنوش ،بن شيث ،بن آدم أبي البشر عليه السالم.
كان مولده بعد وفاة آدم ،مبائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير وغريه.
وعلى تاريخ أهل الكتاب املتقدم ،يكون بني مولد نوح ،وموت آدم ،مائة وست وأربعون سنة،
وكان بينهما عشرة قرون ،كما قال احلافظ أبو حامت بن حبان يف (صحيحه):
حدثنا حممد بن عمر بن يوسف ،حدثنا حممد بن عبد امللك بن زجنويه ،حدثنا أبو توبة ،حدثنا معاوية
بن سالم ،عن أخيه زيد بن سالم ،سمعت أبا سالم ،سمعت أبا أمامة ،أن رج ًلا قال :يا رسول اهلل :أنبي كان
آدم؟
قال :نعم مكلم .قال :فكم كان بينه وبني نوح؟ قال :عشرة قرون.قلت ،وهذا على شرط مسلم ،ومل يخرجه.
ويف صحيح البخاري ،عن ابن عباس قال :كان بني آدم ونوح ،عشرة قرون كلهم على اإلسالم ،فإن كان املراد بالقرن
مائة سنة  -كما هو املتبادر عند كثري من الناس  -فبينهما ألف سنة ال حمالة ،لكن ال ينفى أن يكون أكرث ،باعتبار ما
قيد به ابن عباس باإلسالم ،إذ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة ،مل يكونوا على اإلسالم ،لكن حديث أبي أمامة يدل
على احلصر يف عشرة قرون.
وزادنا ابن عباس أنهم كلهم كانوا على اإلسالم .وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ ،وغريهم من أهل الكتاب،
أن قابيل وبنيه ،عبدوا النار ،واهلل أعلم.
وح } [اإلسراء:
وإن كان املراد بالقرن ،اجليل من الناس ،كما يف قوله تعاىل { :وَ َك ْم َأهْ َل ْك َنا مِ نَ الْ ُق ُر ِ
ون مِ نْ َبعْدِ ُن ٍ
. ]37
وقولهُ { :ث َّم َأ ْن َشأْ َنا مِ نْ َبعْدِ هِ ْم َق ْر ًنا َ
آخ ِرينَ } [املؤمنون . ]31 :وقال تعاىل { :وَ ُق ُرو ًنا َب ْينَ َذل َِك َك ِثريًا } [الفرقان:
 . ]38وقال { :وَ َك ْم َأهْ َل ْك َنا َق ْب َل ُه ْم مِ نْ َق ْر ٍن } [مرمي. ]74 :
وكقوله عليه السالم « :خري القرون قرين » ...احلديث .فقد كان اجليل قبل نوح ،يعمرون الدهر الطويلة،
فعلى هذا يكون بني آدم ونوح ،ألوف من السنني ،واهلل أعلم.
وباجلملة؛ فنوح عليه السالم ،إمنا بعثه اهلل تعاىل ،ملا عبدت األصنام والطواغيت ،وشرع الناس يف
الضاللة والكفر ،فبعثه اهلل رحمة للعباد ،فكان أول رسول ،بعث إىل أهل األرض ،كما يقول له أهل املوقف
يوم القيامة .وكان قومه يقال لهم بنو راسب ،فيما ذكره ابن جبري ،وغريه.
واختلفوا يف مقدار سنه يوم بعث؛ فقيل :كان ابن خمسني سنة .وقيل :ابن ثالثمائة وخمسني
سنة.
وقيل :ابن أربعمائة وثمانني سنة.
حكاها ابن جرير ،وعزا الثالثة منها إىل ابن عباس .وقد ذكر اهلل قصته ،وما كان من
قومه ،وما أنزل مبن كفر به من العذاب بالطوفان ،وكيف أجناه وأصحاب السفينة
يف غري ما موضع من كتابه العزيز .ففي األعراف ،ويونس ،وهود ،واألنبياء،
واملؤمنون ،والشعراء ،والعنكبوت ،والصافات ،واقرتبت ،وأنزل فيه
سورة كاملة ،فقال يف سورة األعرافَ { :ل َق ْد َأ ْر َس ْل َنا ُنوحً ا ِإ َلى
َقوْمِ هِ َف َقا َل يَا َقو ِْم ا ْع ُبدُوا ال َّل َه َما َل ُك ْم مِ نْ ِإ َل ٍه َغ ْي ُر ُه ِإ ِّني
اب َيو ٍْم عَظِ ٍيم * َقا َل الْ َم َلأُ
َأ َخ ُ
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
مِ نْ َقوْمِ هِ ِإ َّنا َل َن َر َ
اك

يف
رحاب
الصحابة

أم عمارة...الصحابية
الجليلة املبايعة يف بيعة العقبة الثانية.

هي أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمر بن عوف بن منذول اخلزرجية النجارية األنصارية املازنية املدنية..
أم اجملاهدين الصحابيني الفاضلني عبد اهلل و حبيب ابني زيد بن عاصم بن عمر.
وهي من أوائل نساء املدينة اللواتي سارعن يف اعتناق دين االسالم و نصرة رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه
و سلم ,فقد كانت واحدة من اثنتني رحلتا مع األنصار إىل مكة املكرمة حيث كانت املبايعة للنبي ص ّلى اهلل عليه
وسلم .كانت متزوجة يف اجلاهلية من (زيد بن عاصم بن عمر) وأجنبت منه ابنيها (عبد اهلل و حبيب ابني زيد
بن عاصم) و بعد أن رحل عنها تزوجها اجملاهد املؤمن باهلل و رسوله (غزية بن عمرو) و قد شهد غزية بن عمرو
مع زوجته بيعة العقبة الثانية ..فأسلمت..و تخلقت بأخالق املسلمني ،و تشبغت باإلميان ،فنذرت نفسها و كذلك
زوجها و أبناءها إلعالء كلمة احلق و التوحيد هلل عز وجل ،و نشر دين اإلسالم.
كما شهدت أم عمارة مع ابنيها و زوجها (غزية بن عمرو) غزوة أحد ..وخرجت أول النهار حتمل قربة املاء
لتسقي منها اجلرحى..فلم تستطع أن ترى بعض جيش املسلمني ينهزم ،فنزلت ساحة املعركة ،أبلت يف ذلك
البالء احلسن ،و جرحت اثني عشر جرحًا ،بني طعنة برمح أو ضربة بسيف..
فكانت أم سعيد بنت سعد بن ربيع تقول :دخلت على أم عمارة ,فقلت لها :حدثيني خربك يوم أحد ..فقالت أم
عمارة رضي اهلل عنها :خرجت أول النهار إىل أحد و أنا أنظر ما يصنع الناس ..و معي سقاء فيه ماء ,فانتهيت
إىل رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه و سلم و هو يف أصحابه ,و الدولة والريح إىل املسلمني (أي النصر و الغلبة
أذب عن
للمسلمني) فلما انهزم املسلمون ,انحزت إىل رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه و سلم  ,فجعلت أباشر القتال ,و ّ
رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه و سلم بالسيف ,و أرمي بالقوس ,حتى خلصت إيل اجلراح!!..
قالت أم سعيد :فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف..فقلت:يا أم عمارة :من أصابك هذا؟..
قالت أم عمارة رضي اهلل عنها:
أقبل ابن قميئة ,وقد وىل الناس عن رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وسلم يصيح :دلوين على حممد فال جنوت
إن جنا ,فاعرتض له مصعب بن عمري ,وناس معه ,فكنت فيهم ,فضربني هذه الضربة ..ولقد ضربته على ذلك
ضربات ..ولكن عدو اهلل كان له درعان..
وحدثنا ضمرة بن سعيد املازين عن جدته ,قال :وكانت قد شهدت أحدًا تسقي املاء ,قالت :سمعت رسول اهلل
ص ّلى اهلل عليه وسلم يقول»:ملقام نسيبة بنت كعب اليوم خري من مقام فالن و فالن» ..و قد كانت رضي اهلل عنها
تقاتل يومها أشد القتال النابع من اإلميان و احلق و تدافع عن رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه و سلم ,و هي حاجزة ثوبها
على وسطها ,حتى جرحت ثالثة عشر جرحا ,و كانت تقول:
اين ألنظر إىل ابن قميئة و هو يضربها على عاتقها ,و كان أعظم فداوته سنة ..و ينادي منادي رسول اهلل ص ّلى
اهلل عليه و سلم ثانية إىل حمراء األسد (و هي الغزوة التي أعقبت أحدا ,و التي طارد فيها رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه و
سلم املشركني لئال يكروا على املسلمني ثانية) ,فلم تستطع الصرب و ال الراحة ,فأرادت أن تهب للقتال ثانية ,فلم تستطع
من نزف الدم املتساقط من جسدها من أثر جراحها ,و قد مكثت الليلة كلها تضمد اجلراح حتى أصبح الصباح..

ني * َقا َل يَا َقو ِْم َل ْي َس ِبي َض َلا َل ٌة وَ َلكِ ِّني َر ُسو ٌل مِ نْ َر ِّب الْعَا َلمِ َ
ني * ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم
فِي َض َل ٍال ُم ِب ٍ
ات َربِّي وَ َأ ْن َصحُ َل ُك ْم وَ َأ ْع َل ُم مِ نَ ال َّلهِ َما َلا َت ْع َل ُمونَ * َأوَ ع َِج ْب ُت ْم َأنْ َجاء ُك ْم ِذ ْك ٌر مِ نْ َر ِّب ُك ْم َع َلى
ِر َسا َل ِ
َرجُ ٍل مِ ْن ُك ْم ِل ُي ْنذِ َر ُك ْم وَ ِل َت َّت ُقوا وَ َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ * َف َك َّذبُو ُه َف َأ ْن َج ْي َنا ُه وَ ا َّلذِ ينَ َم َع ُه فِي الْ ُف ْلكِ وَ َأ ْغ َر ْق َنا
ا َّلذِ ينَ َك َّذبُوا ِبآيَا ِت َنا ِإ َّن ُه ْم َكا ُنوا َق ْومًا عَمِ َ
ني } [. ]64 - 59
ريي
وح ِإ ْذ َقا َل ِل َقوْمِ هِ يَا َقو ِْم ِإنْ كَانَ َك ُب َر َع َل ْي ُك ْم َم َقامِ ي وَ َت ْذكِ ِ
وقال يف سورة يونس { :وَ ا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم َنب ََأ ُن ٍ
ون
ِبآي ِ
َات ال َّلهِ َف َع َلى ال َّلهِ َتوَ َّك ْلتُ َف َأ ْجمِ عُوا َأ ْم َر ُك ْم وَ ُش َر َكاء ُك ْم ُث َّم َلا َي ُكنْ َأ ْم ُر ُك ْم َع َل ْي ُك ْم ُغ َّم ًة ُث َّم ا ْق ُضوا ِإ َل َّي وَ َلا ُت ْنظِ ُر ِ
* َف ِإنْ َتوَ َّل ْي ُت ْم َف َما َس َألْ ُت ُك ْم مِ نْ َأ ْج ٍر ِإنْ َأ ْج ِريَ ِإ َّلا َع َلى ال َّلهِ وَ ُأمِ ْرتُ َأنْ َأ ُكونَ مِ نَ الْم ُْسلِمِ َ
ني * َف َك َّذبُو ُه َف َن َّج ْي َنا ُه وَ َمنْ
َم َع ُه فِي الْ ُف ْلكِ وَ َج َع ْل َناهُ ْم َخ َلائ َِف وَ َأ ْغ َر ْق َنا ا َّلذِ ينَ َك َّذبُوا ِبآيَا ِت َنا َفا ْن ُظ ْر َك ْي َف كَانَ عَا ِق َب ُة الْ ُم ْن َذ ِرينَ } [. ]73 - 71
وقال تعاىل يف سورة هود:
ني * َأنْ َلا َت ْع ُبدُوا ِإ َّلا ال َّل َه ِإ ِّني َأ َخ ُ
{ وَ َل َق ْد َأ ْر َس ْل َنا ُنوحً ا ِإ َلى َقوْمِ هِ ِإ ِّني َل ُك ْم َنذِ ي ٌر ُم ِب ٌ
ِيم *
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
اب َيو ٍْم َأل ٍ
اك ِإ َّلا ب ََش ًرا مِ ْث َل َنا وَ َما َن َر َ
َف َقا َل الْ َم َلأُ ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا مِ نْ َقوْمِ هِ َما َن َر َ
اك ا َّت َبع ََك ِإ َّلا ا َّلذِ ينَ هُ ْم َأ َرا ِذلُ َنا بَادِيَ ال َّر ْأ ِي وَ َما َن َرى َل ُك ْم
َ
َ
ً
َع َل ْي َنا مِ نْ َف ْض ٍل َب ْل َن ُظ ُّن ُك ْم َكا ِذ ِب َ
ني * َقا َل يَا َقو ِْم أ َرأ ْي ُت ْم ِإنْ ُك ْنتُ َع َلى َب ِّي َنةٍ مِ نْ َربِّي وَ آ َتانِي َر ْح َمة مِ نْ عِ ْندِ هِ َف ُع ِّميَتْ َع َل ْي ُك ْم
َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُموهَ ا وَ َأ ْن ُت ْم َلهَا َك ِارهُ ونَ * وَ يَا َقو ِْم َلا َأ ْس َألُ ُك ْم َع َليْهِ َما ًلا ِإنْ َأ ْج ِريَ ِإ َّلا َع َلى ال َّلهِ وَ َما َأ َنا ِب َط ِار ِد ا َّلذِ ينَ آ َم ُنوا ِإ َّن ُه ْم ُم َلا ُقو
َرب ِِّه ْم وَ َلكِ ِّني َأ َرا ُك ْم َق ْومًا َت ْج َهلُونَ * وَ يَا َقو ِْم َمنْ َي ْن ُص ُرنِي مِ نَ ال َّلهِ ِإنْ َط َر ْد ُت ُه ْم َأ َف َلا َت َذ َّك ُرونَ * وَ َلا َأ ُقو ُل َل ُك ْم عِ ْندِ ي َخ َزا ِئنُ
ال َّلهِ وَ َلا َأ ْع َل ُم الْ َغ ْي َب وَ َلا َأ ُقو ُل ِإ ِّني َم َل ٌك وَ َلا َأ ُقو ُل ِل َّلذِ ينَ َت ْزد َِري َأ ْع ُي ُن ُك ْم َلنْ ُي ْؤ ِت َي ُه ُم ال َّل ُه َخ ْي ًرا ال َّل ُه َأ ْع َل ُم ِب َما فِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِإ ِّني
ِإ ًذا َلمِ نَ َّ
الصا ِد ِق َ
الظالِمِ َ
ني * َقا َل ِإ َّن َما يَأْتِي ُك ْم ِبهِ
ني * َقالُوا يَا ُنوحُ َق ْد َجا َدلْ َت َنا َف َأ ْك َث ْرتَ ِجدَا َل َنا َفأْ ِت َنا ِب َما َتعِ ُد َنا ِإنْ ُك ْنتَ مِ نَ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ال َّل ُه ِإنْ َشا َء وَ َما أ ْن ُت ْم ِب ُمع ِْج ِزينَ * وَ َلا َي ْن َف ُع ُك ْم ُن ْص ِحي ِإنْ أ َر ْدتُ أنْ أ ْن َص َح َل ُك ْم ِإنْ كَانَ ال َّل ُه ي ُِري ُد أنْ ُي ْغ ِو َي ُك ْم هُ وَ َر ُّب ُك ْم وَ ِإ َليْهِ
وح َأ َّن ُه َلنْ ُي ْؤمِ نَ مِ نْ
ُت ْر َج ُعونَ * َأ ْم َي ُقولُونَ ا ْف َت َرا ُه ُق ْل ِإ ِن ا ْف َت َر ْي ُت ُه َف َع َل َّي ِإ ْج َرامِ ي وَ َأ َنا ب َِري ٌء مِ َّما ُت ْج ِر ُمونَ * وَ ُأ ِ
وح َي ِإ َلى ُن ٍ
اص َن ِع الْ ُف ْل َك ِب َأ ْع ُي ِن َنا وَ وَ ْح ِي َنا وَ َلا ُت َخاطِ ْبنِي فِي ا َّلذِ ينَ َظ َلمُوا ِإ َّن ُه ْم
ِس ِب َما َكا ُنوا َي ْف َعلُونَ * وَ ْ
َقوْمِ َك ِإ َّلا َمنْ َق ْد آ َمنَ َف َلا َت ْب َتئ ْ
ُم ْغ َر ُقونَ * وَ ي َْص َن ُع الْ ُف ْل َك وَ ُك َّل َما َم َّر َع َليْهِ َم َلأٌ مِ نْ َقوْمِ هِ َس ِخ ُروا مِ ْن ُه َقا َل ِإنْ َت ْس َخ ُروا مِ َّنا َف ِإ َّنا َن ْس َخ ُر مِ ْن ُك ْم َك َما َت ْس َخ ُرونَ
* َف َسو َ
احمِ ْل فِيهَا
اب ُمقِي ٌم * َح َّتى ِإ َذا َجا َء َأ ْم ُر َنا وَ َفا َر ال َّت ُّنو ُر ُق ْل َنا ْ
اب ي ُْخ ِزيهِ وَ ي َِح ُّل َع َليْهِ َع َذ ٌ
ْف َت ْع َل ُمونَ َمنْ يَأْتِيهِ َع َذ ٌ
ُ
مِ نْ ُك ٍّل َز ْو َج ْي ِن ا ْث َن ْي ِن وَ َأهْ َل َك ِإ َّلا َمنْ َسب ََق َع َليْهِ الْ َق ْول وَ َمنْ آ َمنَ وَ َما آ َمنَ َم َع ُه ِإ َّلا َقلِي ٌل * وَ َقا َل ا ْر َكبُوا فِيهَا ِب ْس ِم
وح ا ْب َن ُه وَ كَانَ فِي
ال َّلهِ َم ْج َراهَ ا وَ ُم ْر َساهَ ا ِإنَّ َربِّي َل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم * وَ هِ َي َت ْج ِري ِب ِه ْم فِي َمو ٍْج َكالْ ِجبَالِ وَ َنادَى ُن ٌ
َاص َم الْ َي ْو َم
َمع ِْز ٍل يَا ُب َن َّي ا ْر َك ْب َم َع َنا وَ َلا َت ُكنْ َم َع الْ َكاف ِِرينَ * َقا َل َس ِآوي ِإ َلى َجب ٍَل َيع ِْص ُمنِي مِ نَ الْمَاءِ َقا َل َلا ع ِ
ني * وَ قِي َل ي ََاأ ْر ُ
مِ نْ َأ ْم ِر ال َّلهِ ِإ َّلا َمنْ َر ِح َم وَ َحا َل َب ْي َن ُه َما الْ َموْجُ َفكَانَ مِ نَ الْ ُم ْغ َر ِق َ
ض ا ْب َلعِ ي مَاءكِ وَ يَا َس َما ُء
َأ ْقلِعِ ي وَ غِ َ
اس َتوَ تْ َع َلى الْجُ ودِيِّ وَ قِي َل ُب ْعدًا ِل ْل َقو ِْم َّ
الظالِمِ َ
وح
ني * وَ َنادَى ُن ٌ
يض الْ َما ُء وَ ُق ِض َي الْ َأ ْم ُر وَ ْ
َ
َ
َ
َر َّب ُه َف َقا َل َر ِّب ِإنَّ ا ْبنِي مِ نْ أهْ لِي وَ ِإنَّ وَ ْعد ََك الْ َح ُّق وَ أ ْنتَ أ ْح َك ُم الْ َحاكِ مِ َ
ني * َقا َل يَا ُنوحُ ِإ َّن ُه َل ْي َس
مِ نْ َأهْ ل َِك ِإ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْي ُر َصال ٍِح َف َلا َت ْس َألْ ِن َما َل ْي َس َل َك ِبهِ عِ ْل ٌم ِإ ِّني َأعِ ُظ َك َأنْ َت ُكونَ مِ نَ الْ َجاهِ ِل َ
ني
* َقا َل َر ِّب ِإ ِّني َأعُو ُذ ِب َك َأنْ َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس لِي ِبهِ عِ ْل ٌم وَ ِإ َّلا َت ْغ ِف ْر لِي وَ َت ْر َح ْمنِي َأ ُكنْ مِ نَ
ات َع َل ْي َك وَ َع َلى ُأ َم ٍم مِ َّمنْ َمع ََك
اس ِرينَ * قِي َل يَا ُنوحُ اهْ ِب ْط ِب َس َل ٍام مِ َّنا وَ َب َر َك ٍ
الْ َخ ِ
وحيهَا
اب َألِي ٌم * ِت ْل َك مِ نْ َأ ْنبَاءِ الْ َغ ْي ِب ُن ِ
وَ ُأ َم ٌم َس ُن َم ِّت ُع ُه ْم ُث َّم َي َم ُّس ُه ْم مِ َّنا َع َذ ٌ
اص ِب ْر ِإنَّ الْعَا ِق َب َة
ِإ َل ْي َك َما ُك ْنتَ َت ْع َل ُمهَا َأ ْنتَ وَ َلا َق ْوم َُك مِ نْ َقبْلِ هَ َذا َف ْ
ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني } [هود. ]49 -25 :
املصدر :كتاب البداية والنهاية،
البن كثري

مكارم وخصائص
األخالق اإلسالمية

التحلي باألخالق الفاضلة مطلب ديني وإنساين عظيم ,وقد حثت جميع األديان على حسن اخللق ،ونادى بها
املصلحون على مر التاريخ ،فهي أساس احلضارة ،ووسيلة للمعاملة بني الناس وقد تغنى بها املؤرخون واملؤلفون
و الشعراء يف قصائدهم ومنها البيت املشهور ألمري الشعراء أحمد شوقي (:وإمنا األمم األخالق ما بقيت  ....فـإن
هُ م ذهبــت أخـالقهم ذهــبوا) ولألخالق دور كبري يف تغري الواقع احلايل إىل العادات السيئة ،لذلك قال الرسول « إمنا
بعثت ألمتم مكارم األخالق « فبهذه الكلمات حدد الرسول الكرمي الغاية من بعثته أنه يريد أن يتمم مكارم األخالق يف
نفوس أمته والناس أجمعني ويريد للبشرية أن تتعامل بقانون اخللق احلسن الذي ليس فوقه قانون ،إن التحلي
باألخالق احلسنة ،والبعد عن أفعال الشر واآلثام يؤديان باملسلم إىل حتقيق الكثري من األهداف النبيلة منها سعادة
النفس ورضاء الضمري وأنها ترفع من شأن صاحبها وتشيع األلفة واحملبة بني أفراد اجملتمع املسلم وهي طريق
الفالح والنجاح يف الدنيا واآلخرة.
فاألخالق اإلسالمية هي األخالق واألداب التي حث عليها اإلسالم وذكرت يف القران الكرمي والسنة النبوية
اقتداء بالنبي حممد الذي هو أكمل البشر خلقا لقول اهلل عنه (وإنك لعلى خلق عظيم) سورة القلم.
خصائص األخالق اإلسالمية:
التوازن بني مطالب الروح واجلسد فال متنع حاجة اجلسد من الشهوات والرغبات بل تضعها يف إطارها
َات مِ نَ ال ِّر ْز ِق}األعراف ، 32فمن حق اإلنسان يف
الشرعي ،فقال اهلل { ُق ْل َمنْ َح َّر َم ِزي َن َة ال ّلهِ ا َّلت َِي َأ ْخ َر َج لِعِ بَادِهِ وَالْ َّط ِّيب ِ
إشباع رغباته بالضوابط الشرعية مع إشباع الروح بالذكر والطاعة والعبادة
األخالق اإلسالمية صاحلة لكل إنسان ولكل زمان ومكان مع اتصافها بالسهولة واليسر ورفع احلرج فيقول اهلل
ِّين مِ نْ َح َر ٍج}احلجَ { 78ال ُي َك ِّل ُف ال ّل ُه َن ْفسًا ِإ َّال و ُْس َعهَا}البقرة286
{وَ َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم فِي الد ِ
ال يحكم على األفعال بظاهرها فقط ولكن متتد إىل النوايا واملقاصد والبواعث التي حترك هذه األفعال الظاهرة
يقول صلى اهلل عليه وسلم( :إمنا األعمال بالنيات).
مبادئها تقنع العقل وترضي القلب ،فما من نهي شرعي إال معه مسوغات ودوافع حترميه فيقول اهلل{ :وَ َال َت ْق َربُو ْا
اب وَ َ
ال ِّز َنى ِإ َّن ُه كَانَ َف ِاح َش ًة وَ َساء َس ِبيلًا }اإلسراء 32وقوله {يَا َأ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ آ َم ُنو ْا ِإ َّن َما الْ َخ ْم ُر وَ الْ َم ْي ِس ُر وَ َ
األ ْز َال ُم
األ َ
نص ُ
اج َت ِنبُو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِحُ ونَ * ِإ َّن َما ي ُِري ُد َّ
ِر ْج ٌس ِّمنْ َعمَلِ َّ
َ
َ
ْ
ْ
الش ْي َط ُ
ان َأن يُو ِق َع َب ْي َن ُك ُم الْ َعدَأوَ َة وَالْ َبغضاء فِي الخ ْم ِر
الش ْي َط ِان َف ْ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
الصالةِ ف َهل أنتم ُّمنتهُونَ }املائدة ، 91-90وكذلك األخالق اإلسالمية تقبلها
وَ الْ َم ْي ِس ِر وَ ي َُص َّد ُك ْم عَن ِذك ِر اللهِ وَ ع َِن َّ
الفطرة السليمة وال يرفضها العقل الصحيح
(حديث مرفوع) َح َّد َث َنا َع ْب ُد ال َّلهِ ْبنُ َج ْع َف ٍر  ،ثنا ِإ ْسمَاعِ ي ُل ْبنُ َعبْدِ ال َّلهِ َ ،ح َّد َثنِي َأبُو َ
األ ْس َو ِد الْمِ ْص ِريُّ  ،ثنا َروْحُ ْبنُ
ات
وَس َّل َم َ ،قا َل ِ « :إنَّ الْ َع ْب َد َل َي ْبلُ ُغ ِبحُ ْس ِن ُخلُقِهِ عَظِ ي َم َد َر َج ِ
ُعبَا َد َة  ،عَنْ َثا ِب ٍت  ،عَنْ َأ َن ٍس  ،عَن ْ َر ُسولِ ال َّلهِ َص َّلى ال َّل ُه َع َليْهِ َ
َ
اآلخ َرةِ  ،وَ َش َر َف الْ َم َن ِازلِ  ،وَ ِإ َّن ُه َل َضعِ ُ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
يف الْعِ بَادَةِ  ،وَ ِإ َّن ُه َل َي ْبلُ ُغ ِب ُسوءِ خلقِهِ أ ْسفل َد ْركٍ مِ نْ َج َهن َم وَ ُهوَ عَا ِب ٌد «
ِ

متابعات

7

األحد  22ذو القعدة  1436هـ املوافق  6سبتمبر 2015م

بهدف تعزيز قدرات الطالب يف جمال التقنية احلديثة

مذكرة تعاون بني كلية الحاسبات بالجامعة وشركة EMC
وقع سعادة مدير اجلامعة املكلف أ .د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
مذكرة تعاون بني كلية احلاسبات وتقنية املعلومات وشركة  EMCالعاملية.
وقد أوضح سعادة عميد كلية احلاسبات وتقنية املعلومات الدكتور عبد
الرحمن بن هالل الطلحي أن هذه املذكرة من شأنها أن تعزز قدرات طالب
وطالبات الكلية من خالل دعم نشر املعرفة وتوفري سهولة الوصول إىل
املوارد التعليمية لشركة (  ) EMCاألكادميية التي تركز على مفاهيم
ومبادئ تقنية جديدة متكن الطالب من تطوير معارف ومهارات مطلوبة
لسوق العمل ،وتعزز كذلك األنشطة البحثية للوصول إىل نتائج بحثية جديدة
ومفيدة ميكن نشرها ومن ثم املساهمة يف تطور صناعة تقنية املعلومات
إقليميًا وعامليًا .وتربط هذه االتفاقية بني كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
باجلامعة كأحد الصروح األكادميية الرائدة يف املنطقة وبني الشركة كمتعهد
رائد للبنية التحتية للمعلومات يف جمال تقنيات احلوسبة السحابية
والبيانات الكبرية ،مما يسمح لطالب وخريجي الكلية بتطوير املعارف
واملهارات يف جمال مراكز البيانات والسحب االفرتاضية للحوسبة ومن ثم
املساهمة يف جناح التحول السحابي ملؤسسات املستقبل .يذكر أن EMC
شركة أمريكية لها مراكز ومقرات يف جميع أنحاء العامل وتستحوذ على نسبة
كبرية من احلصة السوقية يف جمال تقنيات التخزين واحلوسبة السحابية
والبنى التحتية املعلوماتية وتعترب الشركة من الشركات الرائدة يف متكني
شركات األعمال ومزودي اخلدمات اإللكرتونية من حتويل عملياتهم لتقدمي
تقنياتهم املعلوماتية كخدمات تعتمد على مفهوم احلوسبة السحابية.
وتشمل االتفاقية العديد من اجملاالت منها تقدمي إمكانيات الوصول اجملاين

إىل برامج الشركة واملواد املتعلقة بها ألعضاء هيئة التدريس والطالب يف
برامج تخزين وإدارة املعلومات ،والبنية التحتية واخلدمات السحابية،
وحتليالت علم البيانات والبيانات الكبرية ،وأنظمة وبنية استعادة النسخ
االحتياطي ،كما سيتم استخدام جميع مواد برامج  VMwareكحلقات

دراسية معملية .وتقدم الشركة شهادات احرتافية ألعضاء هيئة التدريس
والطالب الذين يكملون دورات تدريبية متخصصة ،باإلضافة إىل تقدمي
دورات تدريب املدربني من خالل السماح ألعضاء هيئة التدريس باملشاركة
يف فصول التسجيل املفتوحة اخلاصة بالشركة.

موهوبو جامعة املؤسس يبتكرون طريقة للحد من عوادم السيارات

اختتام برنامج «موهبة الصيفي »٢٠١٥
بتتويج املشاركني وتكريم اللجان املنظمة
نيابة عن سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي رعى وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور عدنان بن حمزة زاهد،
اختتام فعاليات برنامج موهبة الصيفي ( ،)2015الذي نظمته
اجلامعة بالتعاون مع مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
واإلبداع (موهبة) مبشاركة ( )120طالبًا ،وذلك يوم اخلميس
 ٢٨شوال  ١٤٣٦هـ ،بحضور عدد من املشاركني يف الربنامج
وأولياء أمورهم .و قام وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي بجولة على املعرض املصاحب للربنامج ،اطلع
خاللها على األعمال املشاركة والدراسات واإلبتكارات التي
قدمها املوهوبون خالل فرتة مشاركتهم يف الربنامج الذي عقد
على مدى ثالثة أسابيع ،مشيدًا بالعمل التكاملي بني اجلامعة
و»موهبة» يف جمال رعاية املوهوبني من خالل تفعيل الشراكة
الهادفة بينهما ،مشريًا إىل أن برنامج موهبة الصيفي يحظى
منذ نشأته بدعم غري حمدود ،ويحقق نتائج متميزة كل عام،
ويشهد تطويرًا مستمرًا ،إذ وصل إىل مرحلة متقدمة يف جمال
رعاية اإلبداع واملوهوبني.
من جانبه ،أوضح رئيس برنامج «موهبة» الدكتور إقبال
حممد إسماعيل بأن برنامج موهبة يتطلع إىل إثراء قدرات
الطالب املشاركني من الناحية املعرفية واملهارية ،جتسيدًا
إلميان اجلامعة بدورها يف إعداد أجيال مسلحني باملوهبة
واإلبداع واملعرفة ،خدمة لهذا الوطن املعطاء ،ومبا يسهم
يف دعم خمتلف اجملاالت والتخصصات العلمية اخملتلفة.
مؤكدًا أن عدد الطالب الذين شاركوا يف الربنامج بلغ ()120
طالبًا توزعوا على سبع مسارات علمية متنوعة شملت الطب،
والهندسة الكهربائية ،والكيمياء ،وتقنية املعلومات ،وتقنية
النانو ،وتصاميم البناء والبيئة .وأشار إىل أن طالب
الربنامح سخرت لهم جميع اخلدمات واملنشآت من مالعب
ومسابح وصاالت رياضية ليمارسوا نشاطات ترفيهية
خمتلفة ،باإلضافة إىل تنظيم زيارات ملعامل جدة السياحية ،وقد
تقدم مدير اجلامعة املكلف بالشكر والتقدير لوكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي وعميد شؤون الطالب،
وعمداء الكليات وجميع املشاركني واملنظمني للربنامج،
ومؤسسة «موهبة» واجلهات احلكومية األخرى على اجلهود
التي بذلوها من أجل إجناح الربنامج الذي يحقق تطورًا نوعيًا

ملحوظًا ،ويعكس رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها باالهتمام
بالطاقات الشابة ورعاية املواهب .
وألقى الطالب ريان السلطان كلمة نيابة عن الطالب
املوهوبني شكر فيها جامعة امللك عبدالعزيز على احلفاوة
وحسن االستقبال وتسخري كافة اإلمكانيات العلمية واملباين
واملنشآت ،ليقدموا فيها أعمالهم ويستفيدوا مما قدم لهم من
دورات وأنشطة أخرى ،وطالب زمالءه مبواصلة اجلهود
لإلسهام يف النهوض بالوطن ودفع عجلة التنمية يف البالد،
كما قدم شكره ملؤسسة «موهبة» على احتضان مواهبهم
ودعمها وتوجيهها والتنسيق مع كافة املؤسسات العلمية
لتنمية مواهبههم .عقب ذلك مت تقدمي فيلم وثائقي عن الربنامح،
ومشهد متثيلي ،واختتمت الفعاليات بتكرمي املنظمني
واملشاركني واملشرفني على الربنامج.
كما جنح عدد من طالب برنامج «موهبة» الصيفي 2015م
والذي تستضيفه جامعة امللك عبدالعزيز يف اخرتاع طريقة

ميكن من خاللها احلد من انبعاث عوادم املركبات وتلوث اجلو
باستخدام أوراق األشجار املتساقطة بعد جتميعها وتغليفها
بقطعة قماش ووضعها باملركبة مصدر خروج االنبعاثات لتحد
من خروج الدخان امللوث للهواء .وبدأ  120طالبًا موهوبًا
تستضيفهم اجلامعة خالل الفرتة من  28-10شوال للعام
1436هـ يف إجراء العديد من التجارب واألبحاث مبركز التميز
البحثي للدراسات البيئية باجلامعة بإشراف أساتذة وخرباء
خمتصني يف جمال األبحاث البيئية حيث مت توزيع املشاركني
إىل ثالث جمموعات يقوم كل فريق بالتعرف على كيفية إجراء
األبحاث والتجارب املعملية.
وقد أوضح الدكتور إقبال حممد إسماعيل رئيس برنامج
موهبة الصيفي بجامعة امللك عبد العزيز أن الربنامج يهدف
إىل تنمية قدرات الطالب إىل أقصى طاقة ممكنة وتوجيههم
مبا يتناسب مع ميولهم وقدراتهم وتعزيز تواصلهم مع
اجلامعات العاملية وفتح آفاق واعدة أمامهم ملواصلة الدراسة

والتعلم باإلضافة إلبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطالب
لدعم حتول اململكة إىل جمتمع املعرفة .وأشار إىل أن
حمتوى الربامج يرتكز على اجملاالت العلمية والتقنية
ذات األهمية احليوية التي تدعم حتقيق التنمية املستدامة
والعمل ضمن جماالت الربامج مع التقنيات الرئيسة التي
أقرت ضمن اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ،إضافة إىل
تركيز احملتوى على تنمية شخصية الطالب ومهاراته من
جميع اجلوانب .مشريًا إىل أنه من بني الربامج التي وضعت
لتطوير وتنمية مهارات الطالب تعليمهم وتدريبهم على كيفية
إجراء األبحاث واالبتكارات العلمية ومت اختيار مركز التميز
البحثي للدراسات البيئية باجلامعة لالطالع على التجارب
البيئية ،مضيفًا أنه مت توزيع الطالب إىل ثالث جمموعات
للبحث والدراسة يف ثالث أقسام األول عن قياس ملوثات
الهواء وكيفية احلد من امللوثات يف الهواء واجلزء الثاين
حول دراسة تلوث املياه فيما حدد اجلزء الثالث عن امللوثات
الصلبة .بحيث يتم تدريبهم على األجهزة املتوافرة يف
املعامل وكيفية إجراءات األبحاث العلمية والعمل على تنمية
مهارات روح الفريق الواحد.
وقد أجرى الطالب املوهوبون عدد من التجارب منها
قياس مدى تلوث الهواء باألوزون وتأثريه على النباتات من
خالل قيامهم بتجربة زراعة نباتات وتعريض بعضها لغاز
األوزون ومالحظة الفرق بينها وبني نباتات مل تتعرض للغاز،
كما أجرى الطالب جتربة حول استخدام أشعة الشمس لتقنية
املياه وإزالة األصباغ .
وقال كل من الطالب عبد اهلل العياد والطالب عبد اهلل بن
حسن معتوق من طالب تعليم املنطقة الشرقية أن الربنامج كان
مميزًا وغرس فيهم العمل بروح الفريق الواحد وأنهم من خالل
إجراء عدد من التجارب وزيارتهم للعديد من املعامل اكتسبوا
معلومات وفرية وتعلموا كيفية إعداد الباحث وما يجب عليه
القيام به عند إجراء البحث العلمي.
وقال أيضًا كل من الطالب أسامة املالكي والطالب حمد
الشايب أن الربنامج حفز فيهم روح األخوة والصداقة والعمل
بروح الفريق الواحد ومنحهم العديد من املهارات واملعلومات
وأكسبهم الثقة بالنفس وكذلك احرتامهم للوقت والتقيد به يف
كل جوانب احلياة العملية واليومية .
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متابعات

ضمن اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطالبها

استقبال الطالب املستحقني للسكن الجامعي
استقبلت اجلامعة ممثلة يف عمادة شؤون الطالب
الطالب املقبولني يف السكن اجلامعي اعتبارًا من الفرتة 3
ـ  12ذو القعدة 1436هـ ،وذلك بإدارة اإلسكان بالعمادة .
وأكدت عمادة شؤون الطالب عرب صفحتها مبوقع
اجلامعة ضرورة دخول الطالب املقبولني يف السكن
اجلامعي على حساباتهم الشخصية يف نظام (odus
 )plusوطباعة اشعار القبول واحضار املستندات التالية
 :صورة من شهادة الثانوية العامة ،وصورة من البطاقة

اجلامعية ،وهوية الوطنية ،وأربع صور شخصية .
وأوضح عميد شؤون الطالب األستاذ الدكتور
عبداملنعم بن عبدالسالم احلياين أن القبول يف السكن
اجلامعي سيتم على دفعات حسب الغرف املتوفرة
مبباين السكن الفتًا إىل أن اجلامعة شرعت يف ترميم
املباين وجتهيزها الستيعاب أعداد أكرب من الطالب خالل
السنوات القادمة.
وبني الدكتور احلياين أن العمادة قامت بتأثيث

املباين اجلديدة ووفرت كافة اخلدمات التي يحتاجها
الطالب  ،حيث حرصت على توفري بيئة مناسبة للطالب
داخل السكن اجلامعي من خالل تهيئة وجتهيز املرافق
العامة ،واملطعم املركزي ،واملالعب والصاالت الرياضية،
واملكتبات ،كما استحدثت إدارة لألنشطة الطالبية بالسكن
من خاللها ينخرط الطالب يف برامج وأنشطة علمية
وثقافية ورياضية وترفيهية طيلة العام الدراسي.
وأفاد الدكتور احلياين أن للطالب دور حموري

يف تطوير وتنفيذ مشاريع متنوعة يف السكن اجلامعي
من خالل اللجنة االستشارية الطالبية التي تضم يف
عضوياتها طالب ممثلني جلميع الكليات وبرئاسة الطالب
مصطفى الزهراين ،وتقوم مبهام متميزة سواء يف السكن
الطالبي أو يف الكليات ومرافق اجلامعة ،حيث تنقل
االحتياجات واملعوقات التي تواجه الطالب إلدارة اجلامعة
وتساهم يف وضع االقرتاحات واحللول ،وتشرف على
عملية التطوير واخلدمات املقدمة للطالب.

قسم طب األطفال بكلية الطب ينظم املرحلة
السادسة من حملته التوعوية الصحية

أطلق قسم طب األطفال بكلية الطب وباشراف
الدكتور عبداملعني اآلغا إستشاري طب األطفال والغدد
الصماء والسكري بكلية الطب املرحلة السادسة من
احلملة التوعوية الصحية يف إطار السعي لإلسهام يف
خدمة اجملتمع ونشر املعلومة الطبية العلمية املوثوقة
لدى كافة شرائح اجملتمع كجزء من أهداف قسم طب
األطفال وذلك خلدمة اجملتمع يف جمال طب األطفال.
وقد أوضح الدكتور عبداملعني االغا أن احلملة التوعوية
تأتي امتدادا لعدد من احلمالت التوعوية الصحية التي

تقوم بها اجلامعة لرفع مستوى التوعية الصحية،
مشريًا إىل أن هدفها نشر املعلومة الطبية العلمية
املوثوق بها و احلرص على رفع مستوى املعلومات
الثقافية لكافة أفراد اجملتمع ورفع املستوى الثقايف
الصحي مبملكتنا احلبيبة ،مضيفًا أن املرحلة السادسة
من احلملة تركز على املشكالت الصحية املنتشرة
لدى األطفال اليافعني دون  18عامًا  ،ومنها  :السمنة،
ونقص فيتامني دال ،والبلوغ املبكر ،وقصر القامة.
وأكد الدكتور عبد املعني األغا على أهمية التوعية

إطالق باقة من الخدمات
اإللكرتونية لتطوير العمليات
اإلدارية واملالية بالجامعة

دشن سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بحضور سعادة وكيل
اجلامعة األستاذ الدكتور عبداهلل بن مصطفى مهرجي ،وسعادة عميد تقنية املعلومات األستاذ الدكتور خالد
بني سامي حممد حسني ،وسعادة املشرف العام على إدارة التمويل الذاتي الدكتور عبدالعزيز باشماخ باقة
من اخلدمات اإللكرتونية اجلديدة التي نفذتها عمادة تقنية املعلومات لتطوير العمليات اإلدارية واملالية
باجلامعة .وقدم عميد تقنية املعلومات عرضًا مفصلًا عن األنظمة واخلدمات اإللكرتونية التي تخدم كافة
قطاعات اجلامعة ومنسوبيها سواء اخلدمات املالية واإلدارية أو يف عملية القبول والتسجيل وأنظمة تقارير
ومؤشرات األداء املطورة بكوادر وطنية بالعمادة .وتناول العرض تدشني أكرث من  10خدمات إلكرتونية .
هي( :خدمة التعاقد األكادميي ،مراقباتي ،االنتدابات  ،مكافآت التدريس ،تقومي األداء ،التحويالت املالية،
خارج الدوام ،مؤشرات األداء ،التقارير اإللكرتونية ،دوامي).
وأوضح عميد تقنية املعلومات أن إطالق هذه الباقة من اخلدمات يأتي ضمن منظومة رقمية متكاملة
تنمو وتتطور يوميًا للتحول إىل جامعة إلكرتونية بدون ورق ،بفضل تضافر جهود كافة القطاعات والدعم من
إدارة اجلامعة ،مقدمًا شرحًا للخدمات وما حتقق من عملية األمتتة من توفري مايل للجامعة يصل إىل ماليني
الرياالت سنويًا من خالل االستفادة من تلك اخلدمات إلكرتونيًا ناهيك عن تقليص زمن تقدمي اخلدمة بشكل
قياسي يتجاوز ال  .%98وقد أشاد سعادة مدير اجلامعة املكلف بالدور الذي تلعبه عمادة تقنية املعلومات
يف إجناح احلركة التعليمية باجلامعة معتربًا أنها الشريك األساس و احملوري جلميع مشروعات اجلامعة
اإللكرتونية ،ولها دور مهم يف دعم املشروعات اإللكرتونية ،معتربًا أن قياس أي جناح ألي قطاع تعليمي
يف العامل يكمن فيما وصل إليه تقنيًا ،وهو ما مييز جامعتنا التي باتت يف مصاف كربى اجلامعات يف ظل
التطوير املستمر للنهج التعليمي واإلداري اإللكرتوين  ،مضيفًا أن دور تقنية املعلومات يأتي من خالل
مبادراتها التقنية املتطورة التي ال تكتفي بتقدميها بل باملشاركة يف تنفيذها .من جهته أشاد وكيل اجلامعة
بالدور الذي تقوم به عمادة تقنية املعلومات لتطوير وأمتتة أنظمة اجلامعة بشكل عام ،وبشكل خاص أمتتة
العمليات اإلدارية واملالية ،وأكد على حرص إدارة اجلامعة لتلمس احتياجات كافة املنسوبني التقنية ،مثمنًا
الدور الذي تقوم العمادة التي يحق لنا أن نفخر باإلجنازات التقنية التي حققتها واجلوائز العديدة التي
حصدتها ،والتي تأتي كنتيجة حلرصها على تقدمي اخلدمات التقنية لكل قطاعات اجلامعة وحتسينها بأعلى
درجات الكفاءة واملهنية حتقيقًا لألهداف اإلسرتاتيجية.

الصحية يف تعزيز ثقافة الفرد الوقائية االحرتازية.
وتصحيح بعض املعلومات الصحية اخلاطئة .يذكر
أن احلملة انطلقت بتاريخ 1436-10-14هـ ومستمره
ملدة ثالثة أسابيع مابني الساعة  11-6مسا ًء يوميًا يف
العديد من املراكز التجارية .وقد وزعت هذه احلمالت
على بعض مراكز التسوق والرتفيه يف عدد من مدن
اململكة ،وتتضمن توزيع منشورات طبية وفحص
لألطفال وعمل جدول منو لكل طفل ملعرفة مستوى
النمو الطبيعي له ،وتشمل كذلك فحص مستوى السكر

يف الدم وقياس ضغط الدم باإلضافة لقياس الوزن
والطول .كما يوجد يف كل حملة قسم ترفيه لألطفال
وتوزيع الهدايا التشجيعية وأدوات الرسم والتلوين
وغريها .ويشارك يف هذا العمل التطوعي املتميز
والفعال عدد من طالب وطالبات الكليات الصحية يف
العديد من جامعات اململكة حتت إشراف و تنظيم نخبة
متميزة من املتخصصني ومنهم :د .نهى بخاري  ،د.
جناة و ّقاص ،د.ماجد األعمى ،د .حممد يسوي  ،د.
الرباء ابو احلمايل  ،د.سليمان البنا.

املركز السعودي اإلسباني لالقتصاد
والتمويل اإلسالمي ينظم املسابقة
الدولية الثانية للمشروعات الشبابية
نظم «املركز السعودي اإلسباين» املسابقة الدولية
الثانية للشباب لتشجيع أفضل املشاريع اجملتمعية
واملمولة بطريقة غري تقليدية (غري ربوية)
وفاز يف املسابقة الدولية لهذا العام أربعة
مشروعات ،حيث تشارك الفائزان الثالث والرابع
باجلائزة الثالثة .التي تقدم لها  54متسابقًا من دول
العامل اخملتلفة بأربعة وخمسني مشروعًا ُ ،قدم كل
منها يف مقطع فيديو مدته  ٣دقائق .ومتت عملية
املفاضلة على ثالث مراحل  ،يف األوىل منها اختريت
قائمة بأفضل  20مشروعًا من خالل التقييمات على
الفيسوبك اخلاص باملسابقة .وقام املركز يف املرحلة
الثانية بتحديد أفضل سبعة مشروعات من العشرين
مشروعًا  ،ويف املرحلة األخري استضاف املركز هؤالء
السبعة املتسابقني لتستمع إليهم جلنة التحكيم يف
مدريد ،ومن ث ّم إعالن أفضل ثالثة مشروعات.
و تكونت جلنة التحكيم يف من ست جهات  :املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب  -البنك اإلسالمي للتنمية
 ،ومركز ريادة األعمال واإلبداع بجامعة  ، ieومعهد
االقتصاد اإلسالمي  ،واملركز السعودي اإلسباين
لالقتصاد والتمويل اإلسالمي  ،وأكادمييان مهتمان
بالتمويل اإلسالمي  ،أحدهما من جامعة روما –
إيطاليا واآلخر من جامعة أمسرتدام  -هولندا.
وقد قام الربوفيسور رفائيل بيول  -رئيس جامعة
 ieاإلسبانية  -بتكرمي أصحاب املشروعات األربعة
الفائزة  ،بتسليم كل متسابق مبلغ  ٢٠٠٠يورو.
ومتيزت مشروعات هذا العام بالتنوع من حيث

طبيعتها ومكانها واملستفيدين منها .فقد شاركت
إندونيسيا مبشروع بناء «سوق للمزارعني» يف إحدى
أكرث القرى فقرًا وجهلًا .وتضمن املشروع التمويل
(دون فائدة) ،والتدريب وتقدمي كثري من اخلدمات
اخملفضة للمزارعني .ومن أوغندا  :مشروع بناء مزرعة
(دجاج  ،بقر  ،خضروات) لتمويل مدرسة ابتدائية
لألطفال يف إحدى القرى الفقرية .ومن إسبانيا :
مشروع لألطفال املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة
الستيعابهم يف اجملتمع من خالل الربامج الرياضية
املنوعة .ومن السعودية  :مشروع «طباعة املنازل»
إليواء احملتاجني واملتضررين بديلًا عن اخليام .وهي
تقنية حديثة « -طابعة»  3Dحربها اإلسمنت  -برعت
فيها عدة دول منها الصني والهند.
وصاحبت املسابقة الدولية فعاليتان مهمتان ،
األوىل عبارة عن ورشة عمل متخصصة يف التمويل
اجملتمعي  ،حتدث فيها املدير التنفيذي واملؤسس
لشركة  ، TBLI & ESGوأحد القيادات يف شركة
 ، Aurea Capitalوكبري االقتصاديني باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب – البنك اإلسالمي
للتنمية .وكانت الفعالية الثانية تدشني للكتاب الثالث
للمركز والذي حرره سعادة الدكتور فيصل عتباين
وكيل معهد االقتصاد اإلسالمي .اجلدير بالذكر
أن املسابقة الدولية الثانية والفعاليات املصاحبة
لها أقيمت برعاية البنك األهلي التجاري وشركة
سدكو املالية .وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية
ومؤسستان إسبانيتان يف االستثمار اجملتمعي.

متابعات
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الجامعة تشارك يف مهرجان جدة غري  ٣٦بعدة فعاليات
تألقت اجلامعة خالل مشاركتها يف فعاليات مهرجان جدة
غري لصيف هذا العام الذي ينظم يف نسخته السادسة والثالثني
بأكرث من  ١٢٠فعالية ،وقد شاركت اجلامعة مبجموعة متميزة
من الربامج واألنشطة والفعاليات .شملت تنظيم عدد من
األنشطة الرتفيهية والفعاليات االجتماعية والصحية والرياضية
والرياضات البحرية والعروض املسرحية والثقافية وبرنامج
موهبة الصيفي ،وقد شاركت يف املهرجان معظم األندية الطالبية
باجلامعة.
وقد أوضح سعادة وكيل اجلامعة األستاذ الدكتور عبد
اهلل بن مصطفى مهرجي أن مشاركة اجلامعة تأتي حتقيقًا
لتوجيهات صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار
خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ورؤية صاحب
السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة
ورئيس اللجنة العليا املنظمة للمهرجان .مؤكدًا أن استعدادات
اجلامعة للمشاركة يف مهرجان جدة غري  ٣٦بدأت منذ وقت مبكر
حرصًا على التميز واإلبداع ،وتستهدف اإلسهام يف خدمة جميع
شرائح اجملتمع ،متاشيًا مع أهداف املهرجان الساعي إىل دعم
السياحة الداخلية وتشجيعها والعمل على تطويرها مبا يتالءم
مع تقاليد وعادات وقيم وطننا الغايل ،واملساهمة يف تعزيز
أساليب وتنويع وسائل الرتفيه للمواطنني والزائرين واملقيمني
من داخل جدة وخارجها .خاصة أن املهرجان أصبح يستقطب
ماليني الزوار ويحظى بسمعة حملية ودولية.
وأكد وكيل اجلامعة أنه من منطلق اخلربات املرتاكمة لدى
اجلامعة ومن خال مشاركتها يف النسخ السابقة فقد مت إعداد
جمموعة من الربامج واألنشطة روعي فيها حتقيق األهداف
املنشودة منها املساهمة يف تطوير مدينة جدة واالستفادة من
عراقتها ومكانتها العلمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
حيث مت التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات املشاركة لتحقيق
التكامل والتميز يف إجناح املهرجان.
وأشار وكيل اجلامعة أن اجلامعة ومن منطلق مسؤوليتها
احلضارية والعلمية والثقافية عملت على إبراز مكانة عروس
البحر األحمر التي أصبحت من أهم الوجهات التي حتتضن
املؤمترات الدولية العلمية واالقتصادية والثقافية والسياحية.
وأن برامج اجلامعة سعت إىل إبراز قدرات وإمكانات جدة
السياحية املتنوعة ذات الرتاث الثقايف العريق خاصة أنها بوابة
احلرمني الشريفني.
ومن بني أبرز مشاركات اجلامعة يف املهرجان إقامة عمادة
شؤون املكتبات جلناح ثقايف يف جممع البحر األحمر التجاري
«رد سي مول» وذلك خالل الفرتة بني  ١٦و  ٢٢من الشهر اجلاري،
وقد أوضح عميد شؤون املكتبات بجامعة امللك عبدالعزيز
الدكتور نبيل عبداهلل قمصاين أن الهدف من مشاركة اجلامعة يف
هذه الفعالية ترسيخ و تعزيز القراءة لكافة أفراد اجملتمع بشكل
عام والطفل بشكل خاص خصوصًا بعد تزايد استخدام وسائل
التواصل االجتماعي واأللعاب اإللكرتونية واستحواذها على
اهتمامات الشباب واألطفال ،مما يؤثر سلبًا على نسبة قراءة
الكتب سواء املطبوعة أو اإللكرتونية .وأشار الدكتور قمصاين
أن اجلناح الثقايف الذي أقامته اجلامعة سلط الضوء على ما
ميكن أن تقدمه املؤسسات التعليمية من دور مهم يف إبراز الدور
الثقايف بشكل غري منطي لكي يتناسب مع توجهات أفراد اجملتمع
بشكل عصري و متطور  .حيث قامت بتقدمي فعاليات وبرامج
تعمل من خاللها على إعداد جيل مثقف ،وهي اخلطوة األوىل
ضمن منظومة متناسقة تكتمل يف البيت و املدرسة.
اجلدير بالذكر أن فعاليات عمادة شؤون املكتبات مزجت
اجلانب الثقايف باجلانب الرتفيهي إميانًا منها بضرورة توفري
أدوات جذب تعمل بشكل أساسي على إيصال الرسالة الهادفة
معتمدة على اهتمامات أفراد اجملتمع و ميولهم .
وقد اشتملت فعاليات املكتبة على :
 -1ركن الطفل :
• برنامج ( صناعة كتاب ) وهو برنامج تعليمي تفاعلي
يهدف إىل تعريف األطفال باملراحل التي مير بها الكتاب خالل
إعداده و جتهيزه ويساهم يف زيادة الوعي .
• برنامج ( يف كل يوم حكاية ) وهو برنامج يومي
خمصص لقراءة القصص لألطفال بشكل شيق وتفاعلي.
 -2ركن الكتاب :
• برنامج ( كتاب بكتاب ) وهو برنامج يتيح للزوار
استبدال أي كتاب من مكتباتهم الشخصية بكتاب آخر من األرفف

اخملصصة للربنامج ويهدف هذا الربنامج بشكل رئيسي إىل
غرس فكرة تدوير وتبادل الكتب بني أفراد اجملتمع.
• برنامج ( أهدي لك كتابي ) ويتيح الربنامج لكافة الزوار
إهداء بعض من كتبهم الشخصية لأليتام واجلمعيات اخلريية .
• برنامج ( قائمة كتبي ) عبارة عن منصة مشاركة تفاعلية
بني زوار املعرض يتيح للجميع كتابة كتبهم املفضلة وأسمائهم
ومشاركتها مع زوار املعرض .
 -3ركن المعلومات :
• برنامج ( منصات تفاعلية ) و حتتوي على برامج خمتلفة
للمسابقات املعلوماتية و الثقافية واختبارات مستوى الذكاء .
• برنامج ( الكتب اإللكرتونية ) لعرض بعض من برامج
التعليم التفاعلي مع إمكانية تصفح اإلنرتنت عن طريق أجهزة
احلاسب اآليل واألجهزة اللوحية .
 -4ركن المكتبة الجامعية :
• شاشة عرض للتعرف على حمتويات و خدمات جامعة
امللك عبدالعزيز.

• عرض بعض من الكتب الثقافية التي تهم األسرة و
اجملتمع وكتيبات و مطويات تعريفية باإلضافة إىل الكتب النادرة
و اخملطوطات .كما يشهد املهرجان مشاركة عدد من قطاعات
اجلامعة ومنها عمادة شؤون الطالب ممثلة يف النشاط الطالبي
واألندية الطالبية والفعاليات الرياضية واألنشطة الالصفية،

وكذلك يف اجلانب التوعوي املستشفى اجلامعي وكلية الطب
وكلية طب األسنان واإلدارة الطبية من خالل تنظيم عدد من
الفعاليات الصحية ،ويف جانب التغطية اإلعالمية يشارك يف
فعاليات املهرجان املركز اإلعالمي باجلامعة يف تغطية كافة
أنشطة ومشاركات اجلامعة يف املهرجان.

فعاليات «صمم منزلك معنا»
نظمت اجلامعة عددًا من الفعاليات ضمن مهرجان
جدة غري 36منها فعالية صمم منزلك معنا وذلك
يوم االثنني  ٢٥شوال ١٤٣٦هـ يف مركز السالم مول
واملمتدة خلمسة أيام حتى  ٣٠شوال بحضور عميد
كلية تصاميم البيئة الدكتور حممد بن عمري اجلويف،
ضمن مشاركة اجلامعة يف فعاليات مهرجان جدة غري
 ٣٦وتهدف هذه الفعالية إىل توعية اجملتمع بالطرق
الصحيحة والسليمة ألسس التصميم املعماري ويقدم
جناح كلية تصاميم البيئة جمموعة من االنشطة لزوار
املركز منها تعريف بإجنازات اجلامعة يف جمال خدمة
اجملتمع وبتخصصات الكلية االربعة قسم العمارة قسم
التخطيط احلضري واالقليمي وقسم عمارة البيئة
وقسم اجليوماتكس باإلضافة لعرض مشاريع الطالب
والتقنيات احلديثة املستخدمة يف كلية تصاميم البيئة
يف إخراج املشاريع مثل الطابعات ثالثية االبعاد وتنظيم
ورش عمل مصغرة مع الزوار توضح مراحل القيام
بأعمال التصميم وعرض مرئي يوضح املشاريع التي
يقوم طالب الكلية بالعمل عليها طوال فرتة دراستهم يف

الكلية ويتنوع حجم هذه املشاريع من املقياس الصغري
مثل الفلل او الوحدات السكنية  ،املقياس املتوسط
مثل النوادي و اجملمعات التجارية وصولًا إىل املقياس
الكبري الذي يشمل تخطيط و تصميم املناطق احلضرية.
ويتنوع الطراز املعماري الذي يعمل عليه طالب
الكلية وجميع هذه القرارت التصميمة املتعلقة بالطراز
املعماري او توجيه املبنى تعتمد على دراسات متنوعة
يقوم بها الطالب خالل مراحل العمل على هذه املشاريع
مثل عملية حتليل املوقع و فهم الطايع السكاين للمنطقة
التي يقام عليها املشروع .جميع هذه املراحل يتم ذكرها
لزوار اجلناح بشكل مبسط لكي تصل اليهم املعلومات
بكل يسر وسهولة.
ويقدم اجلناح ايضًا عرض مرئي يوضح مراحل
تصميم مشروع متكامل ً
بدأ من الفكرة التصميمة اىل
مراحل االنشاء و قام الفريق املنظم بعرض مشروع برج
خليفة بدبي و عمل شرح تفصيلي للمراحل التي مر بها
املشروع ابتدا ًء من فكرة زهرة اللوتس التي كانت اساس
فكرة الربج اىل التقنيات املستحدثة يف عملية االنشاء

للربج واملنطقة احلضرية احمليطة به.
كما مت عرض مراحل تصميم وتنفيذ مشروع جامعة
امللك عبداهلل (رحمه اهلل) بثول و التقنيات التقليدية
التي طورت و استحدثت من اجل ان تتماشى مع
العصر احلايل .حيث قام املصممون بأخذ افكار كثرية
استخدمت يف املاضي للحفاظ على الطاقة واالستفادة
من الشمس والرياح وهذا ما جعل جامعة امللك عبداهلل
تسمى باجلامعة اخلضراء (.)green campus
من جهته قدم عميد الكلية الدكتور حممد عمري
اجلويف الشكر لكل من ساهم يف دعم جناح الفعالية
ويخص بالشكر مدير اجلامعة املكلف سعادة االستاذ
الدكتور عبدالرحمن اليوبي وسعادة وكيل اجلامعة
الدكتور عبداهلل مهرجي على متابعته احلثيثة و املستمرة
و سعادة الدكتور عبدالفتاح مشاط على افتتاحه الفعالية.
كما يخص بالشكر جميع الطالب املشاركون واملنظمون و
اعضاء هيئة التدريس بالكلية على إشرافهم وتوجيهاتهم
املستمرة ومتابعتهم احلثيثة.
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أخبار

شطر الطالبات ينظم فعاليات برنامج
«موهبة  »2015بمشاركة أكثر من  ١٢٠موهوبة
نظم الفريق التنفيذي لربنامج موهبة  ٢٠١٥يومًا
تعريفيًا بالربنامج إيذانًا بانطالق أنشطته وذلك يوم
األحد  ١٠شوال ١٤٣٦هـ .بكلية العلوم الطبية التطبيقية
باجلامعة ،بحضور  120طالبة موهوبة من املرحلتني
املتوسطة و الثانوية برفقة أمهاتهن.
بدأت الفعاليات بكلمة االفتتاح و تالوة القرآن الكرمي
ثم كلمة لرئيسة الربنامج سعادة الدكتورة فاتن بنت
عبداهلل الربيكان رحبت فيها باملوهوبات وبأمهاتهن،
مشرية إىل برنامج هذا العام اعتمد على منهج جديد يجمع
بني املهارات اإلثرائية العلمية و املهارات البحثية على أيدي

كفاءات علمية متخصصة يف بيئة علمية جمهزة ،متمنية أن
ينبثق شعاع فكر املوهوبات من رحاب جامعة املؤسس
إىل آفاق الوطن و العامل أجمع ،مقدمة الشكر لوكيلة كلية
العلوم الطبية التطبيقية على حسن االستضافة وتوفري
البيئة املالئمة لتنفيذ الربنامج .
عقب ذلك مت عرض فيلم تعريفي مبحاور الربنامج و
أقسامه ثم قدمت األستاذة فدوى بنت سعد الهوميلي شرحًا
مفصلًا عن الوحدات اإلثرائية وهي  :وحدة العلوم الطبية
احليوية ،وحدة الفيزياء ،وحدة الكيمياء ووحدة التشفري
 .كما مت التعريف باألنشطة الالصفية واملهارات التي

ستكتسبها الطالبات خالل الربنامج ،ثم قدمت الدكتورة
هبة بنت مبارك الدوسري تعريفًا مبجموعة البحث العلمي
وأهدافه ومهاراته واخملرجات املتوقعة منه.
وقد أوضحت رئيسة الربنامج الدكتورة فاتن بنت
عبداهلل الربيكان أن الربنامج يساهم يف تفعيل مواهب
الطالبات وتنمية املهارات من خالل األنشطة الالصفية
حيث أن الربنامج يهتم بتنمية شخصية الطالبات من
جميع اجلوانب ،وأنه مت تدريب الطالبات على جمموعة
من املهارات وأدوات التعلم املتنوعة التي تساعد على بناء
اخلربات العلمية والشخصية باإلضافة إىل اخلربات التي

تساعد الطالبات على فهم أنفسهن واحتياجاتهن النفسية
والشخصية واالجتماعية والتواصل مع اآلخرين بشكل
فعال .
ومن أهم املهارات التي استهدفتها الربامج االثرائية
و سعت إىل تنميتها لدى الطالبات مهارات  :اإلبداع -
القيادة -التخطيط وإدارة الوقت  -التفكري الناقد  -حل
املشكالت  -اتخاذ القرارات والعمل اجلماعي .
وأقيم الربنامج على مدى أسبوعني وتواصلت
فعاليته بشكل يومي حتى تاريخ  28شوال 1436هـ .

برنامج إرشادي لطالبات السنة التحضريية بشطر الطالبات
نظمت عمادة شؤون الطالب
بشطر الطالبات باجلامعة
الربنامج اإلرشادي السنوي للعام
اجلامعي اجلاري ١٤٣٧/١٤٣٦هـ
وذلك أيام ١٧و  ١٨و  ١٩شوال
١٤٣٦هـ ،من الساعة الثامنة
صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا
مبركز امللك فيصل للمؤمترات
وقد مت تخصيص اليوم
األول (الثالثاء)للمسار العلمي
,واليوم الثاين (األربعاء ) للمسار
اإلداري واإلنساين ,فيما خصص
اليوم األخري (اخلميس)لربنامج
االنتساب والتعليم عن بعد .
ويأتي الربنامج الذي يعقد
سنويًا بتوجيه من سعادة مدير
اجلامعة املكلف  /أ .د عبد الرحمن
اليوبي ورعاية كل من عميد
شؤون الطالب أ .د .عبد املنعم
احلياين ,وعميدة شطر الطالبات
د .هناء بنت عبد اهلل النعيم ،
حيث تتيح اجلامعة كافة إمكاناتها
بتضافر جهود خمتلف القطاعات
األكادميية واإلدارية الستقبال
الطالبات املستجدات مع بداية
العام اجلامعي اجلديد ,ليشمل
جميع طالبات السنة التحضريية
املقبوالت لهذا العام واملقدر
عددهن مبا يقارب عشرة آالف
طالبة  .ويهدف الربنامج إىل فتح
اآلفاق أمام الطالبات لالنخراط
يف الليئة اجلامعية من خالل
تعريفهن بأنظمة وثقافة اجلامعة،
وتسليط الضوء على متطلبات
هذه املرحلة املهمة يف حياتهن
الدراسية وتعريفهن بالكليات
واألنشطة املتاحة وآلية استخدام
موقع اجلامعة ,وجميع اخلدمات
التي تقدمها اجلامعة .
يذكر أن الربنامج تضمن
سلسلة من الفعاليات املصممة
خصيصًا ملساعدة واحتواء
الطالبات املستجدات للتأقلم مع
احلياة اجلامعية اجلديدة ،وتخلله
حماضرات تساند الطالبات
لتخطي العقبات والصعوبات التي
قد تواجههن يف العام اجلامعي
األول مثل كيفية استذكار بعض
املواد (كاإلحصاء -والرياضيات-

واللغة اإلجنليزية) جتنبا ألى
عوائق يف بداية مسريتهن
التعليمية ,كما يتضمن الربنامج
تعليمات حول كيفية استخدام
موقع اجلامعة ,حيث يتم تطبيق
اختبار الشخصية ,والتعرف على
الذات ملساندتهن على التوافق مع
احلياة اجلامعية .
كما صاحب الربنامج تعريفًا
بالكليات والقطاعات اخملتلفة
واخلدمات واألنشطة التي
تقدمها ,وتقدمي عروض توجيهية
وتوزيع اجلوائز والهدايا على
الطالبات املستجدات .
وقد أوضحت وكيلة عمادة
شؤون الطالب بشطر الطالبات
الدكتورة نورة بنت فرج املساعد
يف كلمتها للطالبات أن الربنامج
اإلرشادي لطالبات السنة
التحضريية والذي ينظمه مركز
اإلرشاد اجلامعي التابع لعمادة
شؤون الطالب بشطر الطالبات
يهدف إىل إكساب الطالبات بعض
املهارات واملعارف الضرورية
التي تعمل على تسهيل دراستهن
اجلامعية ومعرفة التخصصات
املناسبة لهن .وأنه يأتي هذا العام
متزامنًا مع احتفال اجلامعة مبرور
خمسني عامًا على تأسيسها  ،هذا
الكيان املؤسسي التعليمي الشامخ
الذي يضم بني جنباته كل صروح
العلم واملعرفة مبا قدمه ويقدمه
للجميع من خالل رسالته ورؤيته
السامية الطموحة الواضحة .
وأضافت تعترب النهضة
التنموية التي شهدتها ومازالت
تشهدها جامعة امللك عبدالعزيز
أكرب إثبات على ذلك حيث اعتمدت
األنظمة اإللكرتونية يف جميع
مرافقها اجلامعية  ،إضافة إىل
حصول اجلامعة على االعتماد
األكادميي وتعترب اجلامعة من
أوائل اجلامعات التي طبقت
نظام التعليم عن بعد إلتاحة
فرص التعليم العايل ألكربقدر من
التعليم  ،والعديد من اإلجنازات
األخرى التي حتققت بفضل اهلل
سبحانه ثم بفضل القيادة احلكيمة
الناجحة التي آمنت باألهداف

وعملت على حتقيقها.
وأوضحت الدكتورة نورة
املساعدأن الربنامج اإلرشادي
بوابة ومفتاح معريف يعرض أبرز
اخلدمات التي تقدمها اجلامعة
إضافة إىل جمموعة األنظمة
واللوائح التي البد أن ميتثلن
بها الطالبات ليسهل عليهن إكمال
مسريتهن الدراسية بدون معوقات
أو عقبات ،لذا عملنا جاهدات من
منطلق املكانة واملسؤولية جتاه
الطالبات  ،ومتاشيًا مع متطلبات
النمو واإلرتقاء الذي تعيشه
جامعتنا املوقرة وماهذه اللوائح
واألنظمة إال أساسيات البد من
استيعابها وتطبيقها لتحقيق
الهدف األسمى من الربنامج أال
وهو طالبات جامعيات تنافس
وتتعلم لتحقيق املنشود.
وأشارت إىل أن من أبرز
اخلدمات املقدمة للطالبات التي
تتبع عمادة شؤون الطالب بشطر
الطالبات :مركز خدمة الطالب
 ،مشروع التقسيط ألجهزة
احلاسب اآليل والهواتف الذكية ،

خدمة ذوات االحتياجات اخلاصة
 ،تنمية املهارات من خالل مركز
املوهبة واإلبداع  ،تقدمي الدعم
املعنوي من خالل مركز اإلرشاد
اجلامعي  ،املساعدات املالية من
خالل اإلعانات والقروض .
وتعترب مباين السنة
التحضريية من أبرز وأهم
اخلدمات التي عملت العمادة
جاهدة على تهيئتها هذا العام
كخدمة للطالبات لتسهيل عملية
دخولهن وخروجهن من اجلامعة
بكل يسر وسهولة .
وأكدت أن النجاح اليأتي
صدفة ولكن التفاين يف العمل
هو سر النجاح  ،لذا من الوالء
أن نشكر اجلميع وملن كان ساعدًا
وراء هذا اإلجناز العظيم للربنامج
اإلرشادي خاصة مدير اجلامعة
املكلف الدكتور عبدالرحمن
اليوبي لدعمه الربنامج إضافة
إىل عميدة شطر الطالبات لرعايتها
الكرمية ،فعندما يكون العطاء
فعالًا واجلهد مميزًا عندها يكون
للشكر معنى.
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الجامعة تقدم  114مبادرة ألمانة جدة من خالل برنامج «حلول»
قدمت اجلامعة مؤخرًا أكرث من
 ١١٤مبادرة من خالل برنامج « حلول
« يف نسخته األوىل ،والذي نفذه مركز
اإلبداع وريادة األعمال باجلامعة،
وأقيم يف مكتبة امللك فهد العامة بجدة.
ويهدف برنامج « حلول « الصيفي إىل
استقطاب طالب وطالبات اجلامعة
املبدعني وتدريبهم من خالل حماضرات
وورش عمل مت من خاللها استعراض
بعض االحتياجات التنموية التي
حتتاجها بعض مؤسسات الدولة ،ومت
اختيار ثالثة حماور لهذا الربنامج:
اخلدمات البيئية والبنية التحتية،
واخلدمات الصحية ،وخدمات املرور
وركزت على مدينة جدة فقط .وقد
شاركت أمانة جدة يف الربنامج ممثلة
يف سعادة الدكتور  /حسان شاويل
بعرض االحتياجات التي حتتاجها
األمانة يف الفرتة القادمة والتي ميكن
للطالب املبدعني املشاركة فيها خدمة
ألمانة جدة .وقد أعرب الدكتور /
احلسن بن يحيى الصعدي املشرف

على الربنامج عن سعادته بالنتائج
التي وصل إليها الربنامج واملتمثلة يف
تقدمي  114مبادرة من طالب وطالبات
اجلامعة املشاركني والبالغ عدهم
 80طالبًا ،وخضعت هذه املشاريع
لتصفيات ومت فرز املتميز منها من قبل
جلنة حتكيم متخصصة من أعضاء
هيئة التدريس باجلامعة من كليات
العلوم والهندسة وغريها.وقد مت
إعالن اجملموعات الفائزة واملشاريع
املتميزة وتسليم اجلوائز العينية
واملالية لكل جمموعة من املراكز
األربعة األوائل التي القت استحان
املشاركني واحملكمني ،كما مت توقيع
عقد تبني وتنفيذ اثنني من املشاريع
الفائزة واحلائزة على املركز األول قسم
الطالب ،واملركز الثاين قسم الطالبات
والعمل على تقدميها كمنتج جتاري
من جامعة امللك عبد العزيز .ويف ختام
احلفل قدمت الشهادات والهدايا على
جميع املشاركني بالتنظيم واللجان
اإلدارية واإلعالمية.

تفعيلًا التفاقية التعاون بني اجلامعة ووزارة الصحة..

فريق من كلية الطب واملستشفى الجامعي يزور مستشفى شرق جدة
قام فريق من كلية الطب واملستشفى اجلامعي
يرتأسه وكيل كلية الطب املدير للمستشفى اجلامعي
بزيارة يوم االثنني  ١٨شوال  ١٤٣٦اىل مستشفى شرق
جدة حيث اجتمع الفريق مبساعد مدير الشئون الصحية
مبحافظة جدة وأعضاء ادارة املستشفى.
واطلع الفريق على رؤية مستشفى شرق جدة

واخلدمات املزمع تقدميها واالحتياجات املطلوبة من
موارد بشرية لبدء تشغيل املستشفى ،ثم قام الفريق
بجولة على أقسام املستشفى شملت اجنحة التنومي
وقسم الطوارئ وغرفة العمليات ووحدة العناية املركزة
وقسم االشعة .وأبدى الفريق اعجابه بالتجهيزات
املتقدمة ملستشفى شرق جدة ،كما أبدى استعداد كلية

الطب واملستشفى اجلامعي لتقدمي كل الدعم يف سبيل بدء
العمل باملستشفى يف القريب العاجل حسب خطة ادارة
مستشفى شرق جدة .كما مت خالل الزيارة نقاش حول
تدريس طالب وطالبات كلية الطب بجامعة امللك عبدالعزيز
يف املستشفى ،وأبدت ادارة مستشفى شرق جدة ترحيبها
التام بجميع الطلبة وبتواجدهم يف املستشفى مبا يخدم

العملية التعليمية ومبا يضمن سالمة املرضى .تأتي هذه
الزيارة ضمن اتفاقية التعاون بني وزارة الصحة وجامعة
املؤسس والتي قام بتوقيعها معايل نائب وزير الصحة
وسعادة مدير اجلامعة املكلف مؤخرا وتشمل مشاركة كلية
الطب واملستشفى اجلامعي يف تشغيل جممع امللك عبداهلل
الطبي ومستشفى شرق جدة.

مركز الحوسبة عالية األداء  ...نشر ثقافة الحوسبة عالية األداء
واملشاركة الفاعلة يف تفعيل استخدام تقنياتها
نبذة عن المركز:
يعد مركز احلوسبة عالية األداء أحد أهم املشروعات
الضخمة الداعمة للعملية البحثية والتعليمية يف اململكة .حيث
يعترب جهاز احلاسوب عايل اآلداء (عزيز) بجامعة امللك عبد
العزيز أحد احلواسيب عالية األداء املتميزة عامليًا ،وهو األول
من نوعه يف اجلامعات السعودية وكذلك على مستوى القطاعات
احلكومية واخلاصة يف اململكة .وقد عملت اجلامعة على تنفيذ
املركز بالتعاون مع شركة فوجتسو اليابانية ليكون أحد أبرز
احلواسيب العمالقة عامليًا .ويهدف مركز احلوسبة عالية األداء
من خالل بناء هذا احلاسوب إىل حتقيق األهداف التالية:
· نشر ثقافة احلوسبة عالية األداء باجلامعة واجملتمع
األكادميي باململكة بوجه عام.
· املشاركة العلمية الفاعلة مع كربى اجلامعات واملراكز
املتخصصة العاملية ،والباحثني املتخصصني يف جمال احلوسبة
عالية األداء.
· دعم القطاعات احلكومية بتوفري إمكانية استخدام
(عزيز) لتنفيذ املشاريع التي حتتاج إىل قدرات حاسوبية عالية.
· تفعيل استخدام تقنيات احلوسبة عالية األداء يف
البحث العلمي.
· دعم مشاريع دراسات التغري املناخي ،وحتلية املياه،
ودراسة اخلريطة اجلينية ،وأبحاث الطريان ،وغريها من
املشروعات البحثية املتميزة التي تخدم كافة مناحي التطور يف
اململكة .كما يهدف املركز إىل بناء كوادر سعودية متميزة من
خالل برنامج تدريبي طموح لتدريب الفنيني على كيفية إدارة
األنظمة واألجهزة والربجميات ،وتدريب الباحثني على كيفية

التعامل مع النظام ،وإرسال مشكالتهم العلمية للحل عليه،
باإلضافة إىل تدريب متخصص للباحثني املتخصصني على
طرق الربجمة واستخدام التطبيقات اخلاصة باحلوسبة عالية
األداء.
الرؤية:
ريادة ومتيز يف توفري بيئة حوسبة عالية األداء خملتلف
األبحاث العلمية والتطبيقات التي تعتمد على احلوسبة عالية
األداء.
الرسالة:
توفري موارد احلوسبة فائقة اآلداء لدعم ومتكني الباحثني
واجلهات املستفيدة من تنفيذ وتطوير البحوث الرائدة
واملبتكرة يف اجملاالت العلمية اخملتلفة.
األهداف:
· توفري القوة احلسابية والتخزين التي يحتاجها
الباحثني لتنفيذ أبحاثهم.
· توفري خدمات استشارية ملساعدة الباحثني فى إجراء
براجمهم اخلاصة وتلبية احتياجاتهم.
· تسهيل البحث واملساعدة يف التقدم التعليمي ،وتوفري
احلوسبة عالية األداء لألفراد والوحدات اإلدارية ،وكذلك
وحدات متعددة التخصصات يف جميع أنحاء احلرم اجلامعي.
· عقد شراكات مع الصناعات الستخدام احلوسبة الفائقة
والعلوم احلاسوبية كقوة تنافسية ،والتعاون مع الكليات
واجلامعات الوطنية يف تعزيز نقل التكنولوجيا من خالل
تبادل األفكار يف جمال األبحاث املبتكرة ،مبا يف ذلك نشر نتائج
البحوث.

· تقدمي خدمات للصناعة والشركات لفهم كيفية احلوسبة
املتقدمة والتى جتعلهم أكرث إنتاجية وجناحًا ،ويكون لهم
التأثري الكبري على اجملتمع.
· تقدمي التدريب ألعضاء هيئة التدريس ،والباحثني،
والطالب يف كيفية استخدام احلوسبة الفائقة وتسخريها
إلجراء البحوث.
· تطوير الربامج الدراسية بتقدمي املقرتحات للكليات
املعنية بإنشاء مواد أو برامج دراسية يف جمال احلوسبة
الفائقة وتطبيقاتها بنا ًء على خمرجات األبحاث.
مهام اللجنة اإلشرافية العليا
· وضع االسرتاتيجيات واخلطط العامة للحوسبة
عالية األداء باجلامعة وإقرارها
· متابعة أداء املركز ووضع معايري تقييم األداء
· دراسة املقرتحات املقدمة من مدير املركز لتطويره
واالرتقاء به وحتديثه ويقوم مدير املركز برفع تقرير نصف
سنوي عن املركز وأعماله إىل اللجنة
مهام اللجنة العلمية
املساهمة يف تخطيط وتطوير املشاريع البحثية مبركز
احلوسبة عالية األداء
دراسة سبل االرتقاء البحثي مبركز احلوسبة عالية
األداء
املساهمة يف معاونة املركز لتقدمي اخلدمات االستشارية
يف جمال احلوسبة عالية األداء

املساهمة يف االستفادة من خربات اجلامعات العاملية
ذات املكانة واخلربة يف جمال احلوسبة عالية األداء
التعاون مع الكليات
عامل األساسى لنجاح املركز هو التعاون مع الكليات
واملراكز البحثية التى تواجة مشاكل تتعلق باحلوسبة عالية
األداء .لذلك قام فريق العمل بعقد حماضرة تعريفية باملركز
وما ميكن أن يقدمه املركز من خدمات أعيدت فى خمس أوقات
خمتلفة لتناسب ظروف جميع منسوبى اجلامعة .باإلضافة إىل
ذلك قدم فريق العمل الدورات التدريبية يف جمال احلوسبة
عالية األداء بالتعاون مع مركز تطوير التعليم اجلامعي التي
شارك فيها العديد من الباحثني يف اجلامعة .ويقوم املركز حاليًا
بالتعاون مع الباحثني يف الكليات واملراكز التالية:
· كلية احلاسبات وتقنية املعلومات.
· كلية الهندسة.
· كلية العلوم.
· كلية العلوم الطبية التطبيقية.
· مركز التميز ألبحاث التغري املناخي.
· مركز التميز البحثي يف علوم اجلينوم الطبي.
· مركز التميز البحثي يف تقنية حتلية املياه.
وميكن ألي باحث يرغب باالستفادة من مركز احلوسبة
عالية األداء فى تنفيذ أحد املشروعات البحثية التي تتطلب
استخدام احلاسوب العمالق عزيز التواصل عرب الربيد
االكرتوين  hpc@kau.edu.saويسعدنا التواصل معكم
للمساعدة فى اإلجابة على استفساراتكم.

12

الرأي

األحد  22ذو القعدة  1436هـ املوافق  6سبتمبر 2015م

الثقافة الشعبية يف العصر الرقمي
الهواتف النقالة واحلواسيب اللوحية وفيس بوك وتويرت
وواي فاي هيأشياء مألت حياتنا وترسخت يف ثقافتنا ،كعناصر
لبيئة جديدة فرضتها التطورات املتالحقة يف تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات.
والنظرة التقليدية ترى أن تلك البيئة الرقمية اجلديدة هي
بطبيعتهاتتعارض مع عناصر الثقافة الشعبية -أو الفولكلور -
التي تعرب عناملوروث الثقايف للمجتمع .وهناك العديد من الرؤى
والتصورات ،التيترتاوح ما بني هذا الطرح ،وبني أطروحات آخرى
ترى أن البيئة الرقمية تعزز الثقافة الشعبية ،وتؤثر فيها كما تتأثر
بها .فثمة من يرى أن بعض العادات والتقاليد  -مثل الطب الشعبي
 ،والرقصات الفولكلورية  -هي يف سبيلها لالندثار ،بسبب انتشار
التكنولوجيا الرقمية ،وما استتبعها من حتول كثري من املوروث
الثقايف الشعبي ،إىل عناصر باهتة ،فاقدة لقيمتها اجلمالية ،التي
كانت تستمدها من سيطرتها على القلوب والعقول ،باعتبارها
موروثا تاريخيا يحمل عبق اآلباء واألجداد.
ويرى البعض أن هناك دائما تداخل بني األشكال

الفولكلوريةالتقليدية التي تنتشر يف اجملتمع ،وبني األمناط الناشئة
يف البيئة السيربانية ،ويظهر هذا التداخل يف استدعاء األشكال
املألوفة للعادات السلوكية واالجتماعية ،وحماكاة مالحمها اللغوية
والرمزيةيف اخلطاب الرقمي .واملتتبع للممارسات الرقمية ميكنه أن
يالحظ أن هناك انتقاال يف البيئة الرقمية من استخدام التعبريات
العاميةالرتاثية التي تستلزم التواصل وجها لوجه ،إىل التعبريات
االفرتاضية ذات الطبيعة السيربانية ،مع االحتفاظ باملالمح الرتاثية
لتلك التعبريات.
حتى الطرائف  ،فبالرغم من أن هناك اختالفا فيما بني البيئتني
الشفهية والرقمية ،إال أنه يوجد تشابه يف بعض اخلصائص بينهما،
باعتبارهما – كالهما -صورة للتعبري عن ممارسات شعبية تعكس
ثقافة اجملتمع ،إال أن البيئة الرقمية تتيح للطرائف انتشارا أوسع.
وهناك من يرى ،أنه طاملا أن اإلنسان بثقافته املوروثة هو
املسؤولعن التفاعل الذي يحدث يف البيئة الرقمية ،لذا فإن هناك
حضورافولكلوريا مطمورا يف الفضاء السيرباين من جراء ذلك،
وبالتايل فإن الثقافة الفولكلورية تؤثر يف الثقافة الرقمية وتتفاعل

معها،وتساهم يف تشكيلها.
ونحن نرى البيئة الرقمية  -التي غريت من الطريقة التي يتعلم
بها الناس ،والتي يرتبطون بها مع اآلخرين ،أو يشاركون من خاللها
يف فعالياتهم الثقافية -كبيئة ميكن أن تتجلى فيها الثقافة الشعبية،
كما مل تتجلى من قبل .بل كبيئة ميكن أن تسهم يف زيادة فهم طرق
التعبري الفولكلورية والتفاعل معها واإلضافة عليها .فهي قادرة متاما
على تعزيز الفولكلور الشعبي ،من خالل نقل وأرشفة وسائل التعبري
الفولكلورية ،وتوثيق املشاهد الثقافية ،سواء املوروثة أو اجلديدة،
بلواملساهمة يف طرح هذا املوروث الثقايف كفولكلور رقمي.
إن البيئة الرقمية هي واقع نعيش فيه وال منلك تغيريه،
بل ويزداد انغماسنا فيه يوما بعد يوم ،فينبغي علينا أن نسعى
لتطويعها لتكون مطية لنا ،بحيث جنعلها ذاكرة حلفظ عادات األمة
وتقاليدها ،بدال من أن تكون أداة لطمس هويتها واندثار ثقافتها.

اللغة الصامدة

لقد اختار اهلل لكتابه أفصح اللغات,
فقال يف كتابه( :إنا جعلناه قرآنًا عربيًا),
وقال سبحانه( :نزل به الروح األمني على
قلبك لتكون من املنذرين ,بلسان عربي مبني),
وقوله( :وقرآنًا عربيًا غري ذي عوج لعلهم
يتقون) .إنها تشريفات من اهلل سبحانه
وتعاىل للغة العربية ,ومن ذلك اكتسبت
القداسة ,وقد حفظها اهلل بحفظ كتابه فقال:
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون) ,وهي
باقية ببقاء كتاب اهلل عز وجل ,وقد اختارها
اهلل لكتابه ملا متتاز به من قدرة على االشتقاق
والنحت والتصرف ,مما يسهل على الرسول
تبليغ رسالته إىل الناس كافة ,بلغة مفهومة
رقراقة تصل إىل قلوب الناس بسهولة ويسر.
ورسولنا  rشجع على تعلمها فقال( :تعلموا العربية
وعلموها الناس) ,وقال( :خريكم من تعلم القرآن وعلمه) ,وقيل
للرسول  :rما اجلمال يف الرجل؟ قال( :فصاحة لسانه).
وأدرك السلف الصالح أن عنايتهم باللغة العربية هي
السبيل إىل فهم الدين اإلسالمي ,وفهم القرآن الكرمي ,والوقوف
على مراميه ,وقوة إعجازه ,يقول عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنه« :تفقهوا يف العربية فإنها تزيد يف العقل وتثبت املروءة».
ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية على مكانة اللغة العربية
وأهميتها بقوله« :كنا نعترب اللغة العربية من العلوم الشرعية,
والعلوم الشرعية نوعان( :علوم مقاصد ,وعلوم وسائل) فاللغة
العربية من علوم الوسائل ولذلك سماها العلوم اإللهية فنتعبد
هلل سبحانه وتعاىل بتعلمها» ,وقد عرف علماء الغرب سحر
اللغة العربية ,يقول املستشرق الفرنسي رينان« :من أغرب

املدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل
إىل درجة الكمال وسط الصحاري عند أمة
من ال ُّرحل ,تلك اللغة التي فاقت أخواتها
بكرثة مفرداتها ,ودقة معانيها ,وحسن
نظام مبانيها ,ومل يعرف لها يف كل أطوار
حياتها طفولة وال شيخوخة ,وال نكاد نعلم
من شأنها إال فتوحاتها وانتصاراتها التي
ال تبارى وال نعرف شبيهًا بهذه اللغة التي
ظهرت للباحثني كاملة من غري تدرج وبقيت
حافظة لكيانها من كل شائبة» ,أما العامل
الفراد نعوم تشومسكي الذي ذاع صيته يف
كافة املعمورة ملا أجنزه من بحوث علمية
حول اللغة وطريقة اكتسابها فإنه أقر باحلق
العربي ,ومبكانة اللغة العربية ,وكذلك
املستشرق األمريكي وليم ورل الذي قال« :إن اللغة العربية من
اللني واملرونة ما ميكنانها من التكيف وفق مقتضيات العصر,
وهي مل تتقهقر فيما مضى أمام أي لغة أخرى من اللغات التي
احتكت بها ,وهي ستحافظ على كيانها يف املستقبل كما حافظت
عليه يف املاضي»,
وهذه آراء الغرب حول اللغة العربية التي كان من املفرتض
أن يهتم بها أبناؤها ,وعدم التشدق بلغات أخرى غري لغتهم ,فهي
األجدر واألقوى واألثرى بني لغات العامل ,مع أين ال أعارض
تعلم اللغات األخرى على أن تكون لغات ثانوية وليست أساسية
يف حياتهم.
د /زياد بن علي الحارثي
كلية العلوم واآلداب فرع خليص

أ.د /جبريل بن حسن العريشي
أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود
عضو مجلس الشورى

السعودية الخامسة عاملياً
يف التدخني
ُصنفت اململكة العربية السعودية باملرتبة اخلامسة عامليًا يف ظاهرة التدخني
بشتى صوره ،الذي أدى بنا إىل هذا التصنيف ،وأصبح يفتك بأفراد اجملتمع ،حيث
نشأ يف حضارة أمريكا وأوروبا مرورًا برتكيا ،ويف القرن العاشر تقريبًا وصل إىل
جند وامتد بجذوره إىل باقي املدن ،وصعب على اجملتمع نزعِ ه واقتالعه.
حتى أصبح يف جمتمعنا عادة مل يُنكر على متعاطيه وال ينصح متناوله وال
يعاقب فاعله.
وتشري دراسات بأن السعودية تنفق تقريبًا  30مليار سنويًا لعالج ضحايا
التدخني،
ويبلغ عدد املدخنني تقريبًا ستة ماليني،
وإن السيجارة بها  45مادة تسبب السرطان ،كما يُعد البوابة األوىل للمخدرات
واملسكرات.
وال شك أن قلة الوعي لدى الشباب الناشئني واألطفال ،والبيئة احمليطة بهم
 ،والتقليد األعمى والقدوة السيئة من اكرب االسباب التي ساعدت على انتشاره.
ومما أحلق الضرر بالكثري فتسبب يف قتله أو نال منه ضياع يف الصحة أو
املال ،ويعترب طبيًا املسبب األول ملرض السرطان،
وأدى بالعديد من األمراض واألزمات الصحية التي ال يتسع اجملال لذكرها.
وأخريًا يجب أن نبحث عن حل جذري وعقوبات صارمة يُنقذ اجملتمع من هذه
الظاهرة املتفاقمة،و يحد من انتشاره  ،مثل أن يتم فرض ضرائب على جتار التبغ،
ونشر الوعي بني أفراد اجملتمع ويف املدراس ،وتوفري عيادات خاصة  ،مع القيام
بالتوجيه والرقابة األسرية.
وقد تطورت بنا احلياة وأدى بنا احلال إىل التغافل عن إيجاد حلول تؤدي
إىل انتفاء هذه الظاهرة التى أدت مبجتمعنا إىل التفكك وضعف التحصيل العلمي،
وعدم الكفاءة املهنية وغري ذلك.
سلطان بن مرزوق المخلفي

االعتماد األكاديمي واستخدام املكتبة
عمدت اجلامعات السعودية منذ فرتة إىل العمل
املستمر والدؤوب لألخذ بأسباب احلصول على االعتماد
األكادميي لرباجمها العلمية وكلياتها ووحداتها اخملتلفة،
ولذلك صرفت الكثري من األموال جللب اخملتصني يف ذلك
اجملال للقيام مبهام التقييم و ورش العمل  ،وأكدت الكليات
على جميع األقسام العلمية بضرورة القيام بعمل مواصفات
املقرر ومفردات املادة وتقرير املقرر وغري ذلك من امللفات
التي يتطلبها احلصول على االعتماد ،والتي يتكرر طلب
القيام بعملها بشكل روتيني يف كل فصل دراسي ،ما يجعل
الكثري من أعضاء هيئة التدريس يتساءلون عن عالقة ذلك
اإلجراء مبفهوم التطوير والتجديد.
وإذا ما استعرضنا أهم املتغريات التي تؤثر على

اجلامعات يف قضية التطوير من أجل االعتماد لوجدنا أن
من أهم تلك املتغريات إن مل تكن أهمها على اإلطالق هو
استخدام املكتبة اجلامعية .ويف عام  2004على سبيل
املثال ،وجد أن ميزانية االشرتاك يف قواعد املعلومات يف
اجلامعات السعودية لعام  2000قد بلغت 2,462,565
ريال سعودي بينما بلغ االشرتاك يف الدوريات املطبوعة
 9,775,315ريال سعودي (سوسن ضليمي،رسالة
دكتوراه )2004،وهذا يعني أن نسبة االنفاق على مصادر
املعلومات اإللكرتونية واملطبوعة كبرية جدًا ،ومن املؤكد
أن هناك تزايدا مستمرا يف نسب االنفاق ملا يتطلبه التقدم
العلمي والتكنولوجي من زيادة يف تنوع االحتياجات
املعلوماتية للبحث العلمي والباحثني ومن ثم تلبية
متطلبات املعلومات من قبل مديري املكتبات باجلامعات.

غري أن تلك الزيادة يف االنفاق ال تقابلها نفس الدرجة من
الزيادة يف االستخدام ،ما يجعل هناك فجوة كبرية بني
التكلفة (معدل املبالغ املالية املعتمدة للصرف ) وفعالية
التكلفة (معدل االستخدام من قبل املستفيدين ملصادر
وخدمات املعلومات) التي هي اساس مهم يف علم اإلدارة
لتحقيق الكفاءة والفاعلية ألي نظام .والغريب يف األمر
أن الدول املتقدمة تضع «استخدام املكتبة ومصادرها»
أساسا مهما ملعيار اجلودة ،وهي أيضًا أحد األسس
التي تبني عليها اجلامعات قدرتها على إدارة املعرفة من
أجل حتقيق اإلبداع و التميز ،لذا أصبح إبقاء الطالب
يف حالة مودة وصداقة مع مصادر املعلومات يف املكتبة
من طرق التدريس املعتمدة  ،وبالتايل تخصيص جزء
كبري من درجات املادة على املعرفة املكتسبة من األبحاث

واملقاالت وتقدميها ضمن مشاركات تفاعلية وحتاورية ،
دون الرتكيز على أسلوب االختبارات وأسلوب التلقني،
وهما أكرث األساليب املعتمدة لدينا ما يجعل الطالب
أشبه باجلمادات التي ال تنطق إال على ورق االختبارات.
والنقطة التي أحاول أن أبرزها هنا تتلخص يف االجابة
على السؤال التايل :إىل متى تستمر جامعاتنا تخطو
يف االعتماد نحو األعمال الروتينية دون إعطاء املكتبة
ومصادر املعلومات فيها االهتمام الكايف لتحصيل املعرفة
من أجل تقدمي منتجات إبداعية متطورة؟
أ .د .سوسن طه ظليمي
قسم علم المعلومات

كليات
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كلية تصاميم البيئة  ..تخريج كفاءات متخصصة
تحمل قيم مهنية مؤهلة لخدمة املجتمع

نبذة عن الكلية:
تعنى كلية تصاميم البيئة
بتدريس العلوم العمراين التخطيطية
والتصميمية بكافة املقاييس ،وتتضمن
الكلية أربعة أقسام هي :العمارة ،وعمارة
البيئة ،والتخطيط احلضري واإلقليمي
واجليوماتكس ،ومتنح الكلية درجة
البكالوريوس يف تخصصاتها األربع،
إضافة إىل ذلك متنح درجة املاجستري يف
ثالث تخصصات دقيقة يف قسم التخطيط
احلضري واإلقليمي .ويدرس الطالب يف
مرحلة البكالوريوس ومدته  5سنوات
جمموعة من املواد النظرية والعملية التي
تواكب أحدث التوجهات التخصصية
عامليًا ،وتلبي متطلبات سوق العمل.
الرؤية
تقدمي مستوى تعليمي يوائم القرن
احلادي والعشرين يجعل كلية تصاميم
البيئة تتصدر طليعة الكليات املماثلة
إقليميًا ،وعامليًا ،ويجعل من خريجيها
كوادر حتمل القيم املهنية اإليجابية
واملؤهلة خلدمة اجملتمع عن طريق
التنمية العمرانية املستدامة.
الرسالة

خدمة وتطوير اجملتمع من خالل
اإلعداد املستمر بالكوادر وفتح قنوات
التعليم املستمر ونشر ثقافة واالرتقاء
باملستوى البيئي واحلضري والعمراين
واملعيشي
األهداف
 -1خدمة وتنمية اجملتمع عن طريق
تخريج متخصصني ذيو كفاءات علمية
ومهنية عالية تتواءم مع احتياجات
التنمية وسوق العمل احمللية .باإلضافة
إىل ذلك توعية اجملتمع من خالل إقامة
ورعاية ندوات ومؤمترات ومعارض
ودورات قصرية متخصصة.
 -2بناء الشخصية الطالبية
اإليجابية :عن طريق تعميق مفاهيم
القيم اإلسالمية ،واملبادرة ،والشعور
باملسؤولية وقيمة العمل،وتعزيز شعور
االنتماء للوطن واألمة مع التأكيد
على تعميق منهجية التفكري العلمي
واإلبداعي.
 -3االرتقاء املعريف :عن طريق القيام
بالبحث العلمي وتشجيعه وتوظيفه يف
حل املشكالت الواقعية يف حقل التنمية
العمرانية.
 -4التواصل املعريف :عن طريق
توثيق روابط التعاون مع الكليات
املماثلة يف اجلامعات األخرى وكذا

الهيئات واملؤسسات العلمية حمليًا
وإقليميًا وعامليًا.
 -5مواكبة التطور األكادميي
العاملي :عن طريق التقييم والتحديث
الدوري للخطط الدراسية اخلاصة بكل
قسم من أقسام الكلية مبا يتناسب مع
التوجهات العاملية.
 -6العناية باحلضارة والقيم
اإلسالمية والعربية :عن طريق تعليم
موروثاتها األصيلة وتفعيلها يف
املستويني التخطيطي و التصميمي
للمساهمة يف بناء نهضة عمرانية
حضارية.
التطلعات:
تتطلع الكلية إىل مواكبة مستجدات
وتوجهات التنمية من خالل تعميق
املفاهيم التي تتبناها خطط التنمية
كاحلفاظ على البيئة العمرانية والطبيعية
من عدة جوانب (احلفاظ على الرتاث
العمراين وترشيد استهالك املوارد
والتجديد احلضري وتطوير السياحة
الداخلية ورفع كفاءة املرافق العامة
وحتديد النطاق العمراين والتخطيط
اإلقليمي واحلفاظ على البيئة الطبيعية
والتطبيقات التقنية يف التخطيط
والتصميم العمراين والبيئي وغريها من
القضايا التنموية) .

تكوين شراكات و عقد اتفاقياتتعاون مع اجلهات و املؤسسات احلكومية
و املهنية .
 الربوز بتخصصاتها ذاتالطابع العلمي واملهني املميز ،مما
مينح تخصصاتها احلالية واملستقبلية
الشخصية والثقة الالزمتني للتطور
املستمر.
 بدء تدريس برامج الدراساتالعليا ،باإلضافة إىل إنشاء تخصصات
وأقسام جديدة يف ضوء احتياجات
املراحل احلالية واملستقبلية للتنمية يف
اململكة.
 تطوير وحتديث برامج الكليةالدراسية بشكل دوري ومنتظم ملواكبة
التغريات املستجدة يف علوم العمران
ومتطلبات سوق العمل.
المقومات اإلدارية للكلية
يتوافر بالكلية اإلمكانيات اإلدارية
الكفيلة بتمكينها من القيام بدور ذي
فعالية جتاه تطوير أدائها األكادميي
بصفة دورية ،وتطوير معاملها وقدراتها
العلمية بشكل يتجاوب مع تطلعاتها
نحو خدمات تعليمية وبحثية أفضل
يتناسب مع مستوى تطلعات اجلامعة
نحو خدمة قضايا التنمية العمرانية على
كافة املستويات ،ويضم الهيكل اإلداري

احلايل للكلية..
 -1جملس الكلية .
 -2وكالة الكلية لشؤون الكلية .
 -3األقسام العلمية  -العمارة-
التخطيط احلضري واإلقليمي -وعمارة
البيئة.
 -4الشؤون اإلدارية.
 -5الشؤون املالية.
 -6الشؤون األكادميية.
-7وحدة التدريب وعالقات اخلريجني.

كما أن هناك جمموعة من اللجان
الرئيسة بالكلية وتشمل:
 -1جلنة املناهج .
 -2جلنة الدراسات العليا.
 -3جلنة البحث العلمي وخدمة
اجملتمع.
 -4جلنة النشاط الطالبي.
 -5جلنة شؤون الطالب والتسجيل.
-6جلنة األنشطة األكادميية .
 -7جلنة تطوير التعليم.
 -8جلنة اإلشراف واملتابعة
 -9جلنة املعامل والصيانة
-10جلنة املعرض السنوي.
 -2أعضاء هيئة التدريس:
 -3الطالب واخلريجون:
 -4الربنامج الدراسي.
 -5مبنى الكلية

14

األحد  22ذو القعدة  1436هـ املوافق  6سبتمبر 2015م

متابعات

برنامج تحضريي إلعداد 220
معيداً ومعيدة بالجامعة لالبتعاث الخارجي
نظمت اجلامعة ممثلة يف مركز تطوير
التعليم اجلامعي دورة لتأهيل وتهيئة 220
معيدا ومعيدة لالبتعاث اخلارجي إلكمال
درجتي املاجستري والدكتوراه ،وذلك يوم
االثنني  2شوال  1436هـ.
وقد أطلق مدير مركز تطوير التعليم
اجلامعي باجلامعة الدكتور سعد بركي حمدي
املسعودي الربنامج التحضريي لالبتعاث
حاثًا املشاركني يف الربنامج على ضرورة
احلضور واالستفادة من فعالياته وحماضراته
التي يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس
باجلامعة مشريًا إىل أن على كل مبتعث
ومبتعثة أن يحرص على التعلم وأن يكون
سفريًا لدينه ثم لبلده والنهل من معني العلم.
عقب ذلك بدأ الربنامج يف يومه
األول مبحاضرة عن كيفية تطوير مهارات
املبتعث واإلسرتاتيجية الشخصية للمبتعث
قدمها املشرف العام على إدارة التخطيط
االسرتاتيجي باجلامعةالدكتور إبراهيم
بن عبد احملسن البديوي الذي حتدث عن
اإلسرتاتيجية الشخصية واألهداف الرئيسة
واحملددة ومنها الهدف الرئيس يف اجملال
الديني وااللتزام بالدين اإلسالمي احلنيف
وعلى الوجه الشرعي الصحيح ،كما حتدث

عن اجلانب الصحي وتفادي األزمات
واألمراض من خالل الوقاية املنتظمة وعن
كيفية حتقيق املبتعث لالكتفاء املايل له وملن
يعولهم حاليًا ويف املستقبل ،وأثر ذلك على
حتصيله العلمي واستقراره النفسي وكيفية
تعزيز االرتقاء بالسعادة األسرية لتحقيق
التميز األسري واكتساب املعارف واملهارات
العلمية واألساسية للحياة وحتقيق املسؤولية
اجملتمعية وتقدمي إسهامات متميزة خلدمة
اجملتمع .ثم قدم الدكتور فؤاد بن عبد العزيز
أبو لنب حماضرة حتدث فيها عن كيفية
حصول املبتعث على قبول أكادميي يف
التخصص املناسب له وللجامعة .مستعرضًا
جتربته كمبتعث وكيفية إدارة احلياة العلمية
والعملية خالل فرتة االبتعاث وتغلبه على
املشكالت والعقبات التي واجهته وكيفية إيجاد
احللول لها .هذا واستمرت فعاليات الربنامج
التحضريي لالبتعاث يوم الثالثاء مبحاضرة
للدكتور عمر بن علي بادحدح حتدث فيها عن
املبتعث والتواصل احلضاري ،وحماضرة
أخرى للدكتور عابد بن صالح السهلي تناول
فيها أنظمة وإجراءات االبتعاث .
ويف اليوم الثالث واألخري قدم الدكتور
حممد الربكاتي حماضرة .

عمادة شؤون
املكتبات تنظم
حفل توقيع كتاب
الدكتورة سامية
العمودي «مذكرات
امرأة سعودية»
حتت رعاية عميد شؤون املكتبات الدكتور نبيل بن
عبد اهلل قمصاين ،تنظم وكالة عمادة شؤون املكتبات
بفرع السليمانية حفل عرض وتوقيع كتاب الدكتورة
سامية العمودي «مذكرات امرأة سعودية» ،وذلك يوم
االثنني  ٢٩ذو احلجة ١٤٣٦هـ ،بقاعة عبد اهلل السليمان
يف مركز امللك فيصل للمؤمترات.
والدكتورة سامية العمودي طبيبة سعودية وعضو
هيئة التدريس باجلامعة ،أصيبت بسرطان الثدي عام
 ،2006وكافحت إىل أن صنفت من بني أشجع سبع نساء
يف العامل ،ويف العام  ،٢٠٠٧صنفت كأول امرأة تتحدث
عن إصابتها بالسرطان.
وهي املديرة التنفيذية ملركز الشيخ حممد حسني
العمودي للتميّز ،يف رعاية سرطان الثدي ،وعضو
اللجنة التنفيذية للمبادرة العاملية يف صحّ ة الثدي،
يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومستشار غري متفرغ
ملنظمة الصحّ ة العاملية ساب ًقا.
واختريت يف  26أغسطس  ،2012أول امرأة
خليجية يف عضوية جملس إدارة االحتاد الدويل ملكافحة
مرض السرطان ،فيما ح ّلت يف املرتبة الـ 23على الئحة
أقوى  30امرأة سعودية ،وف ًقا لـ «أرابيان بيزنس».

رسائل جامعية
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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.

طالبات السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز (بجدة)
ومستوى الضغوط النفسية والدراسية

املسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص
وأثرها يف دعم القطاع الصحي الحكومي

تهدف هذه الدراسة (أعدتها طالبة املاجستري بنان جفني منري املطريي بقسم علم النفس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)
إىل الكشف عن الفروق يف جمايل :الضغوط :النفسية ،والدراسية التي تتعرض لها طالبات السنة التحضريية (يف جامعة
امللك عبد العزيز ،بجدة) يف ضوء بعض املتغريات :الدميوغرافية ،والدراسية ،واالجتماعية .وقد استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي املقارن ،واعتمدت على عينة عشوائية من طالبات السنة التحضريية يف اجلامعة ،بلغ عددها  306طالبة .ويف إطار
املنهج الوصفي املعتمد ،وظفت الباحثة مقياسني لدراستها هما :مقياس مواقف احلياة الضاغطة لزينب شقري ،ومقياس
ضغوط الدراسة للطفي عبد الباسط إبراهيم.
وخلصت الدراسة يف باب النتائج إىل ما يلي:
أولًا :على مستوى الضغوط النفسية:
 .1غياب وجود الفروق ذات الداللة اإلحصائية وفقًا :للفئات العمرية ،ونوع التعليم املدرسي ،والتخصص الدراسي،
ومكان اإلقامة ،واحلالة االجتماعية.
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقًا :للمسار اجلامعي  ،والنسبة املئوية يف املرحلة الثانوية.
ثانيًا :على مستوى الضغوط الدراسية:
 .1غياب وجود الفروق ذات الداللة اإلحصائية وفقًا :للفئات العمرية ،والتخصص الدراسي ،واملسار اجلامعي ،والنسبة
املئوية يف املرحلة الثانوية ،ومكان اإلقامة واحلالة االجتماعية.
 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقًا :لنوع التعليم الدراسي.
وقد انتهت الدراسة إىل تقدمي عدد من التوصيات منها :إعداد برامج تربوية للتعامل مع الضغوط النفسية والدراسية
التي تواجه طالبات السنة التحضريية يف جامعة امللك عبد العزيز ،إضافة إىل إجراء دراسة مقارنة بني :طالبات السنة
التحضريية يف اجلامعة املذكورة ،والطالبات املتوقع تخرجهن يف اجلامعة نفسها.

صاحب هذه الدراسة هو حممد بن نويفع الشاماين ،طالب املاجستري يف
جامعة امللك عبد العزيز بقسم علم االجتماع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .
وأما هدفها فهو :الكشف عن واقع املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف
منطقة املدينة املنورة ،وأثرها يف دعم القطاع الصحي احلكومي (وذلك من
خالل التعرف على برامج املسؤولية االجتماعية املوجهة لدعم القطاع الصحي
احلكومي ،والكشف عن مدى إمكانية تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية وفقًا
الحتياجات القطاع املذكور).
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت على عينة
مكونة من  412فردًا .وقد توصلت إىل عدة نتائج من أبرزها ما يلي:
ضعف مشاركة القطاع اخلاص يف مؤازرة القطاع الصحي احلكومي/
ووجود موافقة عالية يف إمكانية تطبيق برامج املسؤولية االجتماعية (وفقًا
الحتياجات القطاع الصحي احلكومي ،يف منطقة املدينة املنورة).
ومن أبرز التوصيات التي شجعت عليها هذه الدراسة :ربط برامج دعم
القطاع اخلاص باحتياجات القطاع الصحي احلكومي ،وتقدمي حوافز للمنشآت
الداعمة للقطاع الصحي احلكومي لتشجيعها على العطاء ،وحتديد جهة معينة
من القطاع الصحي احلكومي ُت ْس َن ُد لها مهام تفعيل وتعزيز برامج املسؤولية
االجتماعية للقطاع اخلاص.

العنف األسري وصلته باملكان
رصدت دراسة للماجستري العنف األسري
يف مدينة جدة ،وبعض مناطقها السكانية وكانت
الدراسة بعنوان« :األبعاد املكانية للعنف األسري
يف مدينة جدة :دراسة تطبيقية يف اجلغرافيا
االجتماعية» للباحثة جناة بنت سعد الغامدي
وأشرفت عليها األستاذة الدكتوره ليلى زعزوع.
وأثبتت الدراسة عالقة املكان على حياة اإلنسان
وسلوكه يف قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات
اجلغرافية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بجامعة امللك عبد العزيز .وكانت عينة الدراسة
اخلاصة بحاالت العنف األسري املسجلة رسميًا
يف مركز اإلشراف االجتماعي يف مدينة جدة
(وعددها  497حالة).
وأوضحت الدراسة أن األحياء التابعة ملناطق
جنوب جدة (وهي شبه شعبية وطبقات يغلب أن
تكون دون املتوسطة) هي التي شهدت أكرث حاالت

العنف األسري املسجل ضمن العينة ،وأن أقل
حاالت العنف املسجلة رسميًا ضمن حاالت العينة،
كانت حمصورة يف نطاق بلدية ذهبان (وهي
مناطق شبة قروية على أطراف شمال مدينة جدة).
وبينت الدراسة أن حاالت العنف األسري
ترتفع يف فصل الصيف ،وبدء العام الدراسي،
وأنها تنخفض يف شهر رمضان.
وخلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات
أهمها :نشر الوعي الثقايف اخلاص بإرشاد
األجيال الصاعدة وتوعيتها ،ودعوة اجلهات
احلكومية إىل النظر يف تعديل بعض اإلجراءات
القانونية الروتينية يف التعامل مع قضايا العنف
األسري ،وإنشاء مراكز حلماية النساء والفتيات
(من ضحايا هذا العنف) بالتعاون بني اجلهات
الرسمية اخملتصة ،وغري احلكومية.

دراسة حديثة عن مكافحة
الفساد املالي يف األجهزة الحكومية
توصلت دراسة ماجستري حديثة( ،أعدتها
الطالبة حنان بنت فرج سالمة العطوي بقسم
احملاسبة كلية االقتصاد واإلدارة) إىل تبيان
العوامل التي تساهم من خاللها وحدات
املراجعة الداخلية ,يف احلد من الفساد املايل،
يف األجهزة احلكومية .ومتثلت هذه العوامل
فيما يلي:
مراجعة وفحص السجالت احملاسبية
والتقارير املالية /وتقومي أنظمة الرقابة
الداخلية (مبا فيها النظام احملاسبي)/
واستقاللية املراجع الداخلي وموضوعيته/
واالستقالل التنظيمي لوحدة املراجعة
الداخلية /ورفع التقارير املالية بصفة دورية

للمسؤول األول يف اجلهة احلكومية /وتقييم
كفاءة (أو فاعلية) اإلجراءات والضوابط
الرقابية.
أجريت هذه الدراسة يف قسم احملاسبة
جامعة امللك عبد العزيزَ ،
وأ ْخ َضعَتْ إلجراءاتها
عينة مكونة من  51فردًا (من مدراء ،ومراجعي
وحدات املراجعة الداخلية؛ ومدراء ،ومراقبي
ديوان املراقبة العامة) .وانتهت الدراسة
إىل جملة من التوصيات من بينها :التبصري
مبخاطر الفساد املايل على اجملتمع ،والعمل
على تعزيز التعاون والتنسيق بني وحدات
املراجعة الداخلية واألجهزة احلكومية
األخرى املعنية مبكافحة الفساد.

العوامل االجتماعية املؤدية إىل هروب الفتيات يف املجتمع السعودي
أنهت الطالبة /نهى بنت فريد بكري دراسة بحث املاجستري املشار إليه يف قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وأشرف على الدراسة الدكتورة /نورة بنت فرج املساعد.
ناقشت الدراسة العوامل االجتماعية التي تؤدي إىل هروب الفتيات يف اجملتمع السعودي ،وأعاد البحث ذلك إىل جمموعة من األسباب أهمها( :التفكك األسري ،والعنف األسري ،والوضع االقتصادي ،والتأثر
بالرفقاء) .واعتمدت الدراسة على عينة ضمت عدد ( )48فتاة من املودعات يف مؤسسة رعاية الفتيات وحماية األسرة مبدينة جدة ،وبعد دراسة االستبانات وحتليلها جاءت النتائج التالية:
 )1غالبية الهاربات مل يتزوجن وأعمارهن ما بني (.)22-18
 )2مستوياتهن التعليمية واالقتصادية متدنية.
 )3مستوى الوالدين التعليمي متدين.
 %86 )4كان هروبهن جنائيًا أي مودعات يف مؤسسات رعاية الفتيات بنا ًء على ارتكابهن جرمية مرتبطة بالهروب.
 %73 )5ينحدرون من أسر تعاين من التفكك األسري.
 %93 )6تعرضن للعنف األسري وكان األب واألخ هما األكرث اعتدا ًء علي الهاربات ومعظمها اعتداءات جنسية.
 %69 )7من أسر الفتيات من ذوي الدخل املنخفض حيث يقل دخلهم عن ( )5000ريال شهريًا.
 %62 )8من صديقات الفتيات الالتي سبق إيداعهن مبؤسسة هروب الفتيات كانت جرمتهن الهروب والتغيب.

مركز املهارات واملحاكاة السريرية بالجامعة يحتفي
بإنجاز مليون ساعة تدريبية

رعى سعادة وكيل اجلامعة للتطوير األستاذ الدكتور عبد
الفتاح بن سليمان مشاط فعاليات احتفاء مركز املهارات واحملاكاة
السريرية الذي متكن من تنفيذ مليون ساعة تدريبية ،وذلك يوم
األحد  15ذو القعدة  1436هـ باملستشفى اجلامعي .بحضور
عميد كلية الطب الدكتور حممود شاهني األحول ،ومدير
املستشفى اجلامعي الدكتور عمرو احلبشي ،وعدد من منسوبي
الكلية واملستشفى واملركز .وقام وكيل اجلامعة للتطوير بافتتاح
املعرض املصاحب الذي احتوى عددًا من املعامل واخملتربات ،كما
مت تقدمي شرح لكيفية عمل أجهزة احملاكاة السريرية التي يتم
تدريب الطالب واخلريجني عليها ،كما مت تقدمي عرض عن بعض

األخيرة

الربامج التدريبية التي يقدمها أساتذة كلية الطب داخل املستشفى
اجلامعي وخارجه .عقب ذلك مت تقدمي عرض عن نشأة املركز
ومراحل تطويره ،ثم ألقى مدير مركز املهارات واحملاكاة السريرية
كلمة شكر ورحب فيها براعي احلفل ومنسوبو املركز الذين قدموا
جهودًا كبرية يف سبيل تطوير املركز وحتقيق هذا اإلجناز ،الفتًا
إىل أن العمل جار لتدشني برامج تطويرية وتدريبية حديثة تسهم
يف إكساب الطالب مزيدًا من التطبيق العملي .عقب ذلك قدم عميد
كلية الطب األستاذ الدكتور حممود بن شاهني األحول كلمة شكر
فيها مدير املركز وأعضاءه من أساتذة وفنيني وإداريني ،مشريًا
إىل أن املركز بصدد االستعداد لالنتقال ملبنى حديث من شأنه إتاحة

فرص تطويرية أكرب ،مؤكدًا أن املركز بات مرجعية علمية داخليًا
وخارجيًا .من جهته قدم راعي احلفل كلمة شكر فيها القائمني على
املركز وما يقدمونه من جهود من خالل تدريس الطالب وتدريبيهم
ليكونوا على مستوى عال من املهنية واألداء الطبي املتميز، .
مؤكدًا أن اجلامعة وضعت ضمن خططها االسرتاتيجية إدخال
برامج احملاكاة يف الكليات العلمية والتدريبية ضمن براجمها،
حيث بدأت كليات خمتلفة بإجراء هذا النوع من التجارب ،ووصف
تنفيذ مليون ساعة تدريبية باإلجناز الكبري للجامعة بشكل عام
وللمركز خاصة ،وأن ذلك حتقق بفضل اهلل تعاىل ،ثم بجهود
اخمللصني من أبناء اجلامعة ومنسوبي املركز.

األحد  22ذو القعدة  1436هـ املوافق  6سبتمبر 2015م

افتتاح فصول ومباني دراسية جديدة للطالبات
تفقد سعادة مدير اجلامعة املكلف األستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي املباين اجلديدة لطالبات السنة
التحضريية ،وذلك يوم االثنني  ٩ذو القعدة ١٤٣٦هـ،
بحضور سعادة وكيل اجلامعة للمشاريع األستاذ الدكتور
عبد اهلل بن عمر بافيل ،واملشرف العام على املشاريع
باجلامعة الدكتور عبداهلل الغامدي.
ومت الوقوف على جاهزية املباين الستيعاب الطالبات
خالل األسبوع األول من الدراسة ،حيث قام اجلميع بجولة
تفقدية اطلعوا خاللها على كافة املرافق واملباين اجملهزة
بأحدث التقنيات والقاعات الدراسية الذكية ،والتجهيزات
اللوجستية لضمان توفري بيئة تعليمية مريحة لطالبات
السنة التحضريية .وقد عرب مدير اجلامعة عن إعجابه
باملباين اجلديدة ومراعاتها ألحدث املعايري ومقاييس
اجلودة ،مشيدًا باجلهود التي بذلت يف جتهيز تلك املباين،
مؤكدًا أن اجلامعة لن تدخر جهدًا يف توفري البيئة املناسبة
والراحة لطالباتها ،وأن إدارة اجلامعة حرصت على أن
تكون مواصفات إعداد وإنشاء املباين والقاعات الدراسية
وفق أعلى املعايري ،مؤكدًا أن هناك جلان إشرافية وإرشادية
توجه الطالبات وتقدم لهن يد املساعدة لبدء دراستهن يف
أحسن الظروف.
يذكر أنه مت تخصيص البوابة رقم  ١٦بالقرب من
شارع األمري ماجد لدخول طالبات السنة التحضريية علمي
للمباين ذات األرقام (.)٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥
فيما خصصت البوابتني الشماليتني  ١و  ٢بشطر

الـجـامـعــة
املشرف العام

مدير اجلامعة املكلف
أ.د /عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .شارع بن مزيد البقمي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز
اإلعالمي
د .زامل بن عباس أبو زنادة

الطالبات والقريبة من البوابة الرئيسية للجامعة رقم
( )٣لطالبات السنة التحضريية املسار األدبي اإلداري،
للوصول إىل املباين ذات األرقام ( .)٨ ، ١٠ ، ٦٤ ،١٢كما
مت تخصيص البوابة رقم  ١٦أيضًا والتي تقع بالقرب

من شارع األمري ماجد لدخول طالبات السنة التحضريية
«املوازي» يف املسارين العلمي واألدبي اإلداري للوصول
إىل املباين ذات األرقام (  )٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥وفق جداول
احملاضرات.

كلية الطب تعقد دورة برنامج الـ  USMLEالخاص بالزمالة اإلمريكية
نظمت كلية الطب دورة برنامج الزمالة
األمريكية الـ  USMLEبالتعاون مع معهد كابالن
األمريكي وذلك يوم السبت  ٩شوال ١٤٣٦هـ بقاعة
احملاضرات الرئيسية باملستشفى اجلامعي.
ويعترب هذا الربنامج حتضري لالختبار الذي
يعترب أحد الشروط األساسية للدخول يف املفاضلة
( )matchللقبول يف برامج الزمالة األمريكية ويدار
من قبل احتاد اجملالس الطبية من الواليات املتحدة،
( )FSMBواجمللس الوطني للممتحنني الطبيني (
 ) NBMEويركز هذا الربنامج على املواد األساسية
وهيanatomy, behavioral science :
&
biostatics, biochemistry
&
&genetics, microbiology
immunology
,
pathology,
pharmacology, and physiology.

أخبار

Interdisciplinary areas such as
 nutritionهذا و ستستمر هذه الدورة مدة

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي
د .ريـم بنت علي الرابغي
مدير التحرير
مدير العالقات اإلعالمية باملركز اإلعالمي
عبدالعزيز بن فرج عركوك

شهر كامل بتواجد دكتور واحد أسبوعيًا من معهد
كابالن اإلمريكية إللقاء هذه احملاضرات.

..وتنظم اللقاء السنوي للطالب املستجدين
برعاية عميد كلية الطب األستاذ الدكتور حممود بن شاهني األحول نظمت الكلية اللقاء السنوي للطالب
املستجدين وذلك يوم الثالثاء 1436 / 11 / 10هـ بحضور وكيل الكلية للعلوم الطبية األساسية الدكتور سمري
احلارثي ،وعدد من منسوبي الكلية والطالب املستجدين.
وقدم عميد الكلية كلمة ألبنائه الطالب حيث هنئهم بالعام الدراسي اجلديد 1436هـ 1437 /هـ وحثهم على
اجلد واإلجتهاد واملشاركة يف األنشطة الطالبية ومتنى لهم عاما حافال بالتوفيق والنجاح واإلجنازات ،مؤكدًا أن
الكلية رهن إشارتهم وخدمتهم لالرتقاء مبستواهم العلمي وحتقيق األهداف املنشودة.،
وقد شهد اللقاء مشاركة الدكتور وليد فتيحي والدكتورة سامية العمودي بإلقاء حماضرات حتفيزية وكلمات
تشجيعية للطالب املستجدين.
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مراسالت التحرير
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املركز اإلعالمي باجلامعة

