أخبار
الجامعة
تأسست عام  1392هـ 1972 -م

األحد ٤جمادي األول ١٤٣٩هـ  -املوافق  ٢١يناير ٢٠١8م
العدد 1090

خادم الحرمين يوجه بزيادة مكافأت طالب وطالبات الجامعات
مكافأة الطالب والطالبات من املواطنني
بنسبة  ،% 10ملــدة سنة ،حيث يستفيد
من هذه الزيادة وفقاً لألمر امللكي نحو
 1.5مليون طالب وطالبة بكل اجلامعات
والكليات واملــؤســســات العامة للتدريب
التقني واملهني.
ونوه معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز
الدكتور عبدالرحمن بــن عبيد اليوبي
بــاألوامــر امللكية الــتــي أصــدرهــا خــادم
احلرمني الشريفني.
وحملت تباشير الفرح لألسر السعودية
مبختلف شرائحها ،مؤك ًدا أنها المست
احتياجات املواطنني واملواطنات وتأمني
سبل العيش الكرمي لهم.
وقال معاليه يف تصريح له بهذه املناسبة:

أقر خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بــن عــبــدالــعــزيــز -يحفظه اهلل -أوام ــر
ملكية للتخفيف على املواطنني من أعباء
املعيشة ،واشتملت األوامــر امللكية زيادة

إن خادم احلرمني الشريفني ـ حفظه اهلل،
أكــد م ــراراً وتــكــراراً على أهمية خدمة
املواطنني ،وكان أخرها يف اخلطاب امللكي
ال ــذي ألــقــاه -حفظه اهلل -عند إقــرار
ميزانية الــدولــة 2018م ،حني أعلن عن
توجيهه ال ــوزراء واملسؤولني إلــى تيسير
إجراءات املواطنني والتوسع بالبرامج التي
متس حاجاتهم خاصة برامج اإلسكان
وغيرها.
وأض ـ ــاف :لــقــد ج ــرى تطبيق ع ــدد من
اإلصــاحــات االقتصادية يف اململكة مع
انطالق هذا العام ،وإعادة هيكلة الدعم
املمنوح من قبل الدولة ،وتخلل ذلك إقرار
رفع تكلفة بعض اخلدمات األساسية ،ومع
ما مت صرفه يف برنامج حساب املواطن،

ما يؤكد حرص خادم احلرمني الشريفني
 حفظه اهلل  -على أوضــاع األســر مناملوظفني واملوظفات وشريحة املتقاعدين،
ومـــن هــم مــشــمــولــن بــائــحــة الــضــمــان
االجتماعي.
وتابع قائال :إن األمــر امللكي يهدف إلى
تخفيف األعباء على األسر ،والسير بحزمة
اإلصالحات للوصول إلى أهداف الرؤية
الطموحة  ،2030دون أن يكون هناك تأثير
سلبي على املواطنني واملواطنات ،مشيداً
بقرار زيادة مكافآت الطالب والطالبات
بنسبة  ،% 10الفتاً إلــى أن ذلــك يبرهن
حرصه على االهتمام بأبنائنا وبناتنا من
طالب وطالبات اجلامعات التي عمتهم
الفرحة.
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مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة يرعى حفل تخريج  ١٤ألف طالب
يرعى مستشار خــادم احلرمني الشريفني
أمير منطقة مكة املكرمة ،صاحب السمو
امللكي األمــيــر خالد الفيصل ،يف الثامن
والعشرين من شهر جمادى األولى من العام
اجلاري  ،1439حفل تخرج الدفعة الـ 47
من جامعة امللك عبدالعزيز للعام اجلامعي
1438-1437هـــــــ ،البالغ عــددهــا 13872
طــالــب مــن مختلف الــكــلــيــات ،والــبــرامــج
عـــال،
ال ــدراس ــي ــة (ب ــك ــال ــوري ــوس ،دب ــل ــوم ٍ
ماجستير ،دكــتــوراه) ،وذلــك مبقر االستاد
الرياضي باجلامعة.

محافظ جدة يكرم الجامعة

كــ ّرم محافظ جــدة صــاحــب السمو امللكي األمير
مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مبناسبة
مشاركة اجلامعة ممثلة يف مسرعة األعمال بكلية
املجتمع ملشاركتها يف معرض شباب األعمال التاسع
بجدة "بشبابنا نحقق رؤيتنا" ،والذي انطلقت فعالياته
مؤخرا يف مركز جدة للمنتديات والفعاليات .وشاركت اجلامعة يف معرض شباب
األعمال التاسع بجدة بجناح مسرعة األعمال الستثمار التظاهرة والتجمع السنوي
لرواد األعمال ومن أصحاب األفكار والطموحات التجارية ،حيث حظي املعرض بعدد
زيارات كبير من فئة الشباب .التفاصيل ....ص ()٢

وأكـ ــد مــعــالــي مــديــر اجلــامــعــة ،األســتــاذ
الدكتور عبدالرحمن اليوبي بــأن رعاية
وتشريف سمو أمير منطقة مكة املكرمة،
بشكل سنوي حلفل تخريج طالب اجلامعة
هو داللة على دعم سموه حملافل اجلامعة،
ومشاركته للخريجني فرحتهم ،كي يسهموا
يف دعم عجلة النمو واالزدهار والتقدم يف
هذا الوطن املعطاء والغالي ،الفتا إلى أن
اجلامعة تفخر بجودة مخرجاتها ،ومتيزهم
يف مختلف الــتــخــصــصــات ،نتيجة سعي
اجلامعة املستمر على حتديث برامجها

وهيكلة خطهها مبا يتوافق مع متطلبات
العصر.
وأشار إلى أن اجلامعة تعمل بالتشارك مع
اجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة
بــســوق الــعــمــل وب ــرام ــج الــتــوظــيــف ،على
وضــع اخلطط والــبــرامــج بشكل مستمر،
وعلى إعــداد خريجي اجلامعة وتزويدهم
باملهارات واملعارف والعلوم الالزمة ،وعلى
نحو يتسق مع مستقبل سوق العمل وتنامي
متطلباته املتغيرة واملتسارعة ،ومبا يتفق مع
رؤية اململكة  . 2030التفاصيل ....ص ()٢

الجامعة توقع عدة اتفاقيات

شهدت اجلامعة مؤخرا توقيع عدة اتفاقيات حيث
وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "سيمانور"
للتعليم والتدريب اإللكتروني إلنشاء أول معهد تدريب
إلكتروني على منصة جامعية يف اململكة ،بهدف نشر
برامج الوقف العلمي باجلامعة.
ووقــعــت اتفاقية تــعــاون مشترك مــع هيئة املساحة
اجليولوجية وتؤطر االتفاقية مجاالت العمل املشترك بني اجلامعة وهيئة املساحة
اجليولوجية يف كافة مجاالت علوم األرض واملخاطر الطبيعية.
واتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين ،تهدف لتطوير مهارات
وخبرات طالب وخريجي الكلية املرتبطة بالتقييم يف السوق العمراني والعقاري يف
اململكة ...التفاصيل ....ص ()٢
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متابعات

برعاية أمير منطقة مكة  :تخريج  14ألف طالب
من جامعة المؤسس

برعاية مستشـــار خادم احلرمني الشريفني
أميـــر منطقـــة مكـــة املكرمـــة ،صاحـــب
الســـمو امللكـــي األميـــر خالـــد الفيصـــل
يشـــهد يوم األربعـــاء يف الثامن والعشـــرين
من الشـــهر اجلـــاري (جمـــادى األولى) من
العام اجلـــاري  ،1439حفل تخـــرج الدفعة
الــــ  47من جامعـــة امللـــك عبدالعزيز للعام
اجلامعـــي 1437-1438هــــ ،البالـــغ عددها
 13872طالـــب مـــن مختلـــف الكليـــات،
والبرامـــج الدراســـية (بكالوريـــوس ،دبلوم
عـــال ،ماجســـتير ،دكتـــوراه) ،وذلـــك مبقر
ٍ
االســـتاد الرياضـــي باجلامعة.
وأكـــد معالـــي مديـــر اجلامعـــة ،األســـتاذ
الدكتـــور عبدالرحمن بـــن عبيد اليوبي بأن
رعاية وتشـــريف مستشـــار خادم احلرمني
أميـــر منطقـــة مكـــة املكرمـــة ،صاحـــب
الســـمو امللكـــي األميـــر خالـــد الفيصـــل
بشـــكل ســـنوي حلفـــل تخريـــج طـــاب
اجلامعـــة هـــو داللـــة علـــى دعـــم ســـموه
حملافـــل اجلامعـــة ،ومشـــاركته للخريجـــن
فرحتهم ،كي يســـهموا يف دعم عجلة النمو
واالزدهـــار والتقدم يف هـــذا الوطن املعطاء
والغالـــي ،الفتـــا إلـــى أن اجلامعـــة تفخـــر
بجـــودة مخرجاتهـــا ،ومتيزهـــم يف مختلف
التخصصـــات ،نتيجـــة ســـعي اجلامعـــة
املســـتمر علـــى حتديـــث برامجهـــا وهيكلة
خطهها مبـــا يتوافق مـــع متطلبات العصر.
وأشـــار إلـــى أن اجلامعة تعمل بالتشـــارك

مـــع اجلهـــات احلكوميـــة واألهليـــة ذات
العالقة بســـوق العمـــل وبرامـــج التوظيف،
علـــى وضـــع اخلطـــط والبرامـــج بشـــكل
مســـتمر ،وعلى إعـــداد خريجـــي اجلامعة
وتزويدهـــم باملهـــارات واملعـــارف والعلـــوم
الالزمـــة ،وعلـــى نحو يتســـق مع مســـتقبل
ســـوق العمـــل وتنامـــي متطلباتـــه املتغيـــرة
واملتســـارعة ،ومبـــا يتفـــق مع رؤيـــة اململكة
. 2030
وأفـــاد "اليوبـــي" بأن تخريـــج الدفعة ال47
مـــن اجلامعـــة تأتـــي يف الوقـــت الـــذي
تشـــهد فيـــه بالدنـــا تدشـــن مشـــروعات
عمالقـــة وضخمـــة ،تتطلب فيهـــا حضور
العنصـــر البشـــري ،وتأهيلـــه لقيـــادة تلـــك
املشـــروعات لتتواكـــب مع طموحـــات قادة
البـــاد ،وحتقيـــق األهـــداف املرجـــوة مـــن
تلـــك املشـــروعات ،منها على ســـبيل املثال
ال احلصر مشـــروع "نيوم" ،ومشروع البحر
األحمـــر ،وجـــدة داون تـــاون ،ومشـــروع
القديـــة ،والطائـــف اجلديـــد ،فضـــا عـــن
املشـــروعات اجلديـــدة األخـــرى واملتعلقـــة
بقطاعات الصناعـــة ،والنقل ،واالتصاالت
و غير ها .
ورفـــع معاليـــه بالشـــكر والتقديـــر ملقـــام
خـــادم احلرمـــن الشـــريفني امللك ســـلمان
بن عبدالعزيز ،وســـمو ولي عهـــده األمني،
صاحـــب الســـمو امللكـــي األميـــر محمـــد
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز-حفظهمـــا
اهلل -علـــى الدعـــم والرعاية الـــذي يحظاه
قطـــاع التعليـــم بوجه عـــام ،وجامعـــة امللك
عبدالعزيـــز بوجه خـــاص ،وأثمـــر ذلك يف
رفـــد الوطن بطاقات بشـــرية يتم تخريجها
ســـنوياً ،كـــي تشـــارك وطنهـــا يف نهضتـــه
وتنميتـــه وبنـــاءه بســـواعدها ،كمـــا قـــ ّدم
الشـــكر باســـمه وباســـم منســـوبو اجلامعة
لســـمو األميـــر خالـــد الفيصـــل ،ولســـمو
نائبـــه األميـــر عبـــداهلل بـــن بندر ،ولســـمو
محافـــظ جـــدة ،األمير مشـــعل بـــن ماجد،
وملعالـــي وزيـــر التعليـــم ،الدكتـــور أحمـــد
العيســـى ،على دعمهم وتشـــجيعهم املباشر
لكافـــة مناشـــط اجلامعة.

محافظ جدة يك ّرم جامعة المؤسس لمشاركتها
في معرض شباب األعمال
كـ ّرم محافظ جدة صاحب السمو امللكي
األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز،
مــعــالــي مــديــر جــامــعــة املــلــك عبدالعزيز
األســتــاذ الدكتور عبدالرحمن بــن عبيد
اليوبي ،مبناسبة مشاركة اجلامعة ممثلة يف
مسرعة األعمال بكلية املجتمع ملشاركتها
يف معرض شباب األعمال التاسع بجدة
"بشبابنا نحقق رؤيتنا".
وأوضح عميد كلية املجتمع ،الدكتور أحمد
ابن صالح عبدالوهاب أن مشاركة مسرعة
األعمال بجناح يف معرض شباب األعمال
التاسع بــجــدة ،جــاء بــنــا ًء على توجيهات
ودعــم من معالي مدير اجلامعة األستاذ
الــدكــتــور عبدالرحمن بــن عبيد اليوبي،
واستثمار التظاهرة والتجمع السنوي لرواد
األعمال ومن أصحاب األفكار والطموحات
التجارية.
وأكد ،أن املعرض حظى بعدد زيارات كبير
من فئة الشباب على مستوى مدينة جدة،
وتسعى مسرعة بكلية املجتمع يف جامعة
املؤسس على املساهمة يف توسيع املنشآت
الصغيرة ومتكني رواد األعمال من حتويل
أفكارهم إلى واقع ،ملواكبة النمو االقتصادي
الذي تطمح له القيادة الرشيدة يف البالد.
وتقوم مسرعة أعمال جامعة امللك عبد
العزيز مبساعدة رواد األعمال من طالب

اجلامعة وكل من يرغب من غير الطالب
ممــن لديهم أفــكــار ناضجة ومشروعات
عملية وجتــاريــة وينقصهم عــادة القدرة
واخلبرة واملــوارد البشرية واملالية لتحويل
مشاريعهم وأفكارهم إلى منتجات وشركات
جــديــدة تقتحم األســـواق وتنافس فيها،
ويهدف برنامج مسرعة األعمال لتزويد
املشاركني باملعارف واملــهــارات والنصائح
والرعاية والتدريب واإلشراف الذي يعينهم
على إنشاء وتشغيل مشاريعهم اخلاصة،
ويستند على خبرات وتطبيقات وتدريبات
عملية مــن أســاتــذة ومــدربــن محترفني
وخبراء وأربــاب أعمال متميزين يف هذا
املجال أكادميياً وميدانياً على املستويني
احمللي والعاملي.

مدير جامعة الملك عبدالعزيز يدشن ورشة العمل األولى تحت عنوان دبلوم االعتدال

رعى معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال األستاذ الدكتور عبدالرحمن
ابن عبيد اليوبي ورشة العمل األولى بعنوان" :دبلوم االعتدال التصميم والتطبيق" ،مبركز األمير خالد الفيصل لالعتدال.
وقد أوضح معالي مدير اجلامعة أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة يف مجال االعتدال ومحاربة
التطرف بدرجة دبلوم مهني وفقا لالجتاهات العاملية احلديثة وتعريف املتدربني بأيدولوجيات التطرف واإلرهاب وأحدث
املمارسات واالجتاهات يف مجال مواجهة التطرف فكريا وإعالميا وتقنيا واكتساب املتدربني املهارات الالزمة لنشر االعتدال
ومواجهة التطرف ،وحتليل آلياته وممارساته ،باإلضافة إلى تعريف املتدربني باألبعاد االجتماعية والنفسية ذات العالقة
بالتطرف واإلرهاب.
وأضاف أن املسارات الدراسية للبرنامج منها مسار األمن اإللكتروني ومسار دراسات اإلسالم والدبلوماسية الدولية ومسار
دراسات اإلعالم اجلديد.
مشيرا معاليه أن هناك العديد من اجلهات املستفيدة من هذا البرنامج ومنها وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الشؤون
اإلسالمية ووزارة التعليم ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة واإلعالم ووزارة اخلارجية ووزارة احلرس الوطني ووزارة االتصال
واملعلومات والهيئة العامة لإلحصاء ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئات ومنظمات حقوق اإلنسان ومراكز البحوث
االجتماعية يف قطاعات الدولة املختلفة ،ومركز الوعي الفكري ،ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،والهيئة العام لشؤون
املسجد احلرام واملسجد النبوي ،والسفارات السعودية وامللحقيات الثقافية.

3

أخبار اجلامعة | العدد  ١٠90جمادي األول

استضاف األستاذ الدكتور أسامة طيب في أول لقاءاته

جامعة المؤسس تطلق برنامج قادة الجامعات

استضافت جامعة امللك عبدالعزيز مؤخراً
معالـــي مديـــر اجلامعـــة الســـابق األســـتاذ
الدكتـــور أســـامة بـــن صادق طيـــب ،ضمن
برنامـــج "القائد األكادميـــي الفعال" يف أول
لقاء لبرامـــج قادة اجلامعـــات التي تنظمها
اجلامعـــة ،ويحظـــى بعنايـــة ومشـــاركة من
جامعـــة جـــدة ،وجامعـــة الطائـــف ،وجامعة
أم القرى.
وكان يف اســـتقبال معاليـــه باملقر املعد لعقد
ورش العمـــل ،معالـــي مديـــر جامعـــة امللك
عبدالعزيـــز األســـتاذ الدكتـــور عبدالرحمن
ابن عبيـــد اليوبي ،وســـعادة وكالء اجلامعة
واملشـــرف علـــى برنامـــج قـــادة اجلامعـــات
الدكتور ســـعد بن بركي املســـعودي وعمداء
الكليات.
واســـتهل افتتـــاح البرنامـــج مديـــر مركـــز

تطويـــر التعليـــم اجلامعـــي واملشـــرف على
برنامـــج قـــادة اجلامعـــات الدكتـــور ســـعد
ابـــن بركي املســـعودي بشـــرح عـــن محتوى
برامـــج قـــادة اجلامعـــات بوجه عـــام ،وعن
برنامـــج (القائـــد األكادميي الفعـــال) بوجه
خـــاص ،والغـــرض منـــه ،والذي يســـرد فيه
املســـتضيف قصـــص النجـــاح ،والتحديات
التـــي واجهتـــه يف بيئـــة العمـــل األكادميي
وذكـــر بـــأن البرنامج صممتـــه جامعة امللك
عبدالعزيـــز بعـــد االطـــاع علـــى عـــدد من
البرامـــج التطويريـــة يف أعـــرق اجلامعـــات
واملعاهـــد األكادمييـــة على مســـتوى العالم.
وأفـــاد " املســـعودي" بـــأن البرنامـــج يحتوي
علـــى حزمـــة مـــن التجـــارب واملبـــادرات
لشـــخصيات قياديـــة يف املجـــال األكادميي،
واملصممـــة بطرق إبداعيـــة لتطوير مهارات

القـــادة األكادمييـــن يف امليـــدان
وبعـــد عـــرض فيلـــم وثائقـــي عـــن املســـيرة
األكادمييـــة للضيـــف ،حتدث معالـــي مدير
اجلامعة الســـابق األســـتاذ الدكتور أســـامة
ابـــن صـــادق طيب عـــن جتربتـــه األكادميية
واإلداريـــة إبان فترة عملـــه يف جامعة امللك
عبدالعزيـــز ،واملهـــام التـــي مت تكليفـــه بهـــا
وإدارتهـــا وصـــوال لتعينـــه مديـــرا للجامعة،
وتنـــاول الطـــرق التي مـــن خاللهـــا أدار بها
دفـــة التطويـــر يف جامعـــة املؤســـس ،مؤكدا
بـــأن مـــن أهـــم عوامـــل جنـــاح القائـــد يف
مهمتـــه هـــو العمـــل مع فريـــق وليـــس عبر
التفـــرد بالقرار .
وقـــال طيـــب" :عندمـــا تســـلمت إدارة
اجلامعـــة كانت هناك وكالتـــن فقط ،ومن
منطلـــق رؤيتـــي أن النجاح يتم عبـــر اختيار

األشـــخاص املناســـبني ووضعهـــم يف املكان
املناســـب ،أصبحت لدينا ستة وكاالت بستة
وكالء ،متكنت بعون من اهلل ،ومبســـاعدتهم
ورؤيتهـــم القياديـــة بالنجـــاح يف قيـــادة هذا
الصـــرح األكادميـــي العريق.
واســـتعرض معاليـــه ،التجارب التـــي مر بها
وفريـــق العمل مـــن الـــوكالء ،خصوصا مع
تكليفـــه بـــإدارة أكثـــر من جامعة ناشـــئة يف
ذات الوقـــت ،كمـــا قـــدم توجيهاتـــه للجيـــل
القـــادم مـــن القـــادة الشـــباب ،الفتـــا إلـــى
أهمية حتديد الرؤية ووضع االســـتراتيجية
لتحقيقهـــا ،والتـــي اعتبرها من أبرز صفات
القيـــادة الناجحـــة ،وأضـــاف أن محبـــة
الشـــخص ملـــكان عملـــه يعـــود إيجابـــاً على
إجنـــاز وتنفيـــذ مـــا يـــوكل إليـــه مـــن مهـــام
عمل .

رسالة معالي مدير الجامعة السابق األستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب:
أوال ً:
• ال تســـتعجل يف اختيار القادة وتكليفهم
بالقيادة إال بعد التجربة
• كـــ ّون فرق عملـــك بعنايـــة واحرص أن
تكـــون هذه الفـــرق متكاملـــة ومتناغمة.
• ال تتردد يف تغير القيادات إذا تاكدت
أن بعـــض من اختـــرت للعمـــل بعيدا عن
هـــذا التناغم والتكامل
• اإلنســـان هـــو أصعـــب التحديـــات يف
بيئتنـــا األكادمييـــة ( أنـــت يف الوســـط
األكادميـــي تتعامـــل مـــع عقـــول ال تقـــل
عنـــك يف قدراتهـــا وثقتهـــا بنفســـها.
• تواصل وبشـــكل جيد مـــع فريق عملك
وتابـــع معهـــم تنفيـــذ املهـــام ومراحـــل
اإلجناز.

ثانيا:
يف إحـــداث التغييرات االســـتراتيجية يف
اجلامعـــة ،من األهمية احلـــرص على ما
يلي :
• أن حتمـــل رؤية واضحـــة ،فبدون رؤية
لن تنجز شـــيئا
• احـــرص أن يكـــون فريقـــك القريـــب و
العامل معك يحمل هـــذه الرؤية ،وأيضا
ان تصـــل هذه الرؤيا لـــكل الفرق األخرى
العامله داخـــل املنظومة.
• ضع اخلطط واملبادرات االســـتراتيجية
التـــي تتناغـــم فعـــا مـــع الرؤيـــة التـــي
حتملها .
• ال تهمـــل املعنيـــن  Stakeholdersفى
الداخل واخلـــارج  ،تواصل معهم وأزِ ْل

كل لَبْـــس لديهم .
• قـــد يحصـــل أن يخطـــئ اآلخـــرون يف
تقييـــم أعمـــال مؤسســـتك ،وتصنيفهـــا
ال تكثـــر الصـــراخ ،اعمـــل بهـــدوء وضع
مـــع فريقك اخلطـــط الكفيلـــة بتصحيح
هذه املغالطات ،التي تضمن الســـير يف
الطريـــق الصحيح ومعاجلـــة القصور..
صفـــات متيـــز بهـــا معالـــي ا.د .أســـامة
طيــــــــب خلصــــها رفيــق دربــــه معالــــي
ا .د .عبـــد الرحمـــن اليوبي كان لها االثر
الكبيـــر يف متيـــزه القيادي:
• ميلـــك رؤيـــا يف كل خطواته التي يقدم
عليها
• تقـــة كبيـــرة يف الفريـــق الـــذي يختاره

د.أسامة طيب

مبنحـــه كل الصالحيـــات
• طمـــوح ال حـــدود لـــه حتـــى يف أحلك
الظرو ف
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متابعات

جامعة الملك عبدالعزيز توقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة المساحة الجيولوجية
أبرمت جامعة امللك عبدالعزيز اتفاقية
تعاون مشترك مع هيئة املساحة اجليولوجية
يــوم األربــعــاء 1439 / 4 / 16هــــ ،مبقر
الهيئة مبدينة جدة.
وقع مذكرة التعاون معالي مدير اجلامعة
األســتــاذ الدكتور عبد الرحمن بــن عبيد
اليوبي ،ومن جانب الهيئة معالي الرئيس
الــدكــتــور زهــيــر بــن عبداحلفيظ ن ــواب،
بحضور عدد من وكالء اجلامعة واملسؤولني
بالهيئة.
ويأتي توقيع هذه االتفاقية يف إطار العمل
املتواصل واملشترك بني الطرفني ،وتدعيماً
للتعاون القائم بني القطاعات احلكومية،
وتعزيز تبادل اخلبرات العلمية والعملية يف
املجاالت املشتركة.
وتؤطر االتفاقية مجاالت العمل املشترك
بني اجلامعة وهيئة املساحة اجليولوجية
يف كافة مجاالت علوم األرض واملخاطر
الطبيعية والعلوم ذات العالقة مثل هندسة
التعدين والهندسة النووية ،وذلك عبر تنفيذ
وإجــراء بحوث ودراســات مشتركة يف هذه
املجاالت.
ومبوجب هــذه االتفاقية ،يعمل اجلانبان
على تــبــادل االســتــشــارات ذات االهتمام

املشترك واملتعلقة بأعمالهما وأنشطتهما،
وت ــق ــدمي اس ــت ــش ــارات فــنــيــة مــشــتــركــة يف
مجال علوم األرض ،والعلوم ذات العالقة
واملخاطر الطبيعية والهندسة والتعدين،
وتنفيذ مشاريع مشتركة يف املجاالت ذات
االخــتــصــاص ،وكــذلــك العمل على تنفيذ
رحــات علمية مشتركة يف مجاالت علوم
األرض ،وتبادل املعلومات والبيانات الفنية
واخلرائط واملطبوعات والوثائق والتقارير

اخلاصة يف مجاالت علوم األرض.
ونــصــت االتــفــاقــيــة عــلــى أن تــعــمــل هيئة
املساحة اجليولوجية حسب إمكانياتها
املتاحة على إشراك بعض طلبة الدراسات
العليا بجامعة امللك عبدالعزيز يف تنفيذ
بعض برامج ومشاريع الهيئة ،يف املقابل
الذي تقوم فيه اجلامعة بحسب إمكانياتها
املــتــاحــة بــدعــم مــشــاريــع وب ــرام ــج الهيئة
بــاخلــبــرات والــكــفــاءات البشرية (أعضاء

هيئة التدريس) الالزمة يف حال إذا دعت
احلاجة لذلك ،كما ستعمل اجلامعة على
متكني منسوبيها وطالبها من بعض الكليات
ذات االختصاص على التدريب بقطاعات
ومشاريع وبرامج الهيئة وأعمالها احلقلية.
وأثنى معالي مدير جامعة امللك عبدالعزيز
األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي على
الــعــاقــة املــشــتــركــة بــن اجلــامــعــة وهيئة
املساحة اجليولوجية ،معتبراً االتفاقية هو
امتداداً ملسيرة عمل طويلة بني الطرفني،
مكنت اجلميع من االستفادة من اإلمكانات
والطاقات البشرية والفنية املتوفرة بني
اجلانبني ،وق ــال " :أن جنــاح املشروعات
املتبادلة والسابقة الــذي تصب يف خدمة
ط ــاب اجلــامــعــة يف املــقــام األول ،يدفع
بالتفاؤل لنجاح هذه االتفاقية املشتركة".
وأضـ ــاف " :أن االتفاقية عملت لشمول
االستفادة منها فيما يخص عقد دورات
تدريبية ملنسوبي اجلامعة يف هيئة املساحة
اجليولوجية ،على أن يعمل كل طرف على
االستفادة من اخلبرات لدى بعضهم البعض
يف ذات املجاالت املختصة".

منصة تدريبية لبرامج الوقف العلمي
..و توقع اتفاقية إلنشاء أول ّ
وقعت جامعة امللك عبدالعزيز اتفاقية
تــعــاون مــشــتــرك مــع شــركــة "ســيــمــانــور"
للتعليم والتدريب اإللكتروني إلنشاء أول
معهد تدريب إلكتروني على منصة جامعية
يف اململكة ،مبكتب معالي مدير اجلامعة،
بهدف نشر برامج الوقف العلمي باجلامعة
باستخدام الطرق الذكية ،وإحداث تأثير
إيجابي ومستدام الحتياجات الفئة الشابة
باملجتمع.
ومثل اجلامعة يف االتفاقية معالي مدير
اجلامعة ،األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
عبيد اليوبي ،ومثل االتفاقية من شركة
"سيمانور" للتعليم والتدريب اإللكتروني
الرئيس التنفيذي ،األستاذ عماد الدغيثر،
وشهدت االتفاقية حضور عضو مجلس

نظارة الوقف العلمي ،وعضو هيئة كبار
العلماء ،الدكتور قيس املبارك.
وأوضح املدير التنفيذي للوقف العلمي،
الدكتور عصام كوثر أن االتفاقية تأتي
انطال ًقا من أهداف الوقف العلمي ونشر
برامجه وتقدمي منتجاته خلدمة املجتمع
بطرق عصرية ونوعية ،وحتقيقاً لرسالته
املتمثلة يف الريادة ببرامجه ،عملنا على
إنشاء أول معهد تدريب إلكتروني على
منصة جامعية يف اململكة إلحداث تأثير
اجــتــمــاعــي إيــجــابــي ومــســتــدام يف حياة
الشباب.
من جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي لشركة
"سيمانور" األســتــاذ عماد الدغيثر على
سعي الشركة يف بناء تطبيقات التعليم

وقعت اجلامعة ممثلة يف كلية تصاميم
البيئة اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة
السعودية للمقيمني املعتمدين ،بحضور
معالي مدير اجلامعة األســتــاذ الدكتور
عبدالرحمن الــيــوبــي ،وتــهــدف لتطوير
مهارات وخبرات طالب وخريجي الكلية
املرتبطة بالتقييم يف السوق العمراني
والعقاري يف اململكة.
ومثل اجلامعة يف االتفاقية ،سعادة عميد
كلية تصاميم البيئة الدكتور محمد اجلويف،
فيما مثل جانب الهيئة يف االتفاقية سعادة
أمينها العام املهندس سلطان بن جريس
اجلــريــس ،بحضور وكــاء كلية تصاميم
البيئة ورؤساء األقسام.

ومبــوجــب االتفاقية ،سيتم االنتهاء من
إعــداد خطة عمل زمنية مشتركة خالل
الثالثة أشهر املقبلة ،وذلــك بعد تشكيل
فريق عمل ضمن جلنة تنفيذية متخصصة
من الطرفني ،وسيكون ضمن مهام الفريق
املتابعة ومراقبة آليات سير تنفيذ اخلطة،
على مدى تاريخ أحكام االتفاقية ،والذي
مت حتديدها مبدة ثالثة سنوات هجرية
تتجدد تلقائياً.
وأوضح معالي مدير اجلامعة أن االتفاقية
تعتبر ضمن خطة يف املضي قدماً بالتوسع
يف الشراكات واالتفاقيات التي تعقدها
اجلامعة مع اجلهات احلكومية واخلاصة،
ب ــه ــدف تـــبـــادل املـ ــعـ ــارف وال ــت ــج ــارب،

اإللكتروني ،مما يساعد طلبة العلم بشكل
استثنائي يف اململكة يف كــل مــا يخص
استخدام التكنولوجيا العاملية املتقدمة،
كما تدعم "سيمانور" األسرة وتؤكد على

التزامها بتوفير احتياجات املجتمع والفرد
على حد ســواء ،باعتبارها إحــدى كبرى
الشركات يف مجال التقنية.

..واتفاقية مع هيئة المقيمين لتأهيل طالب كلية تصاميم البيئة
واالستفادة من اخلبرات ،ورفد املجتمع
ومؤسساته باألبحاث واالستشارات التي
تتميز بها اجلامعة.
وستعمل االتفاقية على إيجاد وتفعيل سبل
وقنوات مشتركة بني اجلانب األكادميي
والــقــطــاعــات األخـ ــرى ،وتــبــادل املعرفة
واخلبرات العلمية واملهنية يف املجاالت
العلمية والتدريبية والعملية املتخصصة
يف نطاق خبرات واهتمامات الطرفني،
مبا ينعكس على طلبة وخريجي ومنسوبي
كلية تصاميم البيئة ،ويطور من مهاراتهم
وقــدراتــهــم وخبراتهم العملية املرتبطة
بالتقييم يف السوق العقاري والعمراني،
وكذلك مهارات اطالعهم على مستجداته

ومجاالته املتعددة ،األمر الذي يسهم يف
خلق فرص عمل مرموقة للكوادر البشرية
الوطنية يف مهنة التقييم ذات االرتباط
الوثيق بتنمية االقتصاد.
من جانبه أكد عميد كلية تصاميم البيئة
الــدكــتــور محمد بــن عمير اجلـــويف أن
االتفاقية ستعمل على حتقيق مستوى
عــال من التنسيق والتنفيذ ،ما يساهم
يف االســتــفــادة مــن إمــكــانــيــات الطرفني
العلمية والبحثية والتقنية ،على أن تشتمل
أطر التعاون املشترك املجاالت العلمية
والتدريبية والتطوير املهني والدراسات
والبحوث.
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تدريب مدربي مسرعة األعمال بجامعة الملك عبدالعزيز
دشن سعادة األستاذ الدكتور عبد اهلل بن
عمر بافيل وكيل جامعة امللك عبدالعزيز
لألعمال واإلبداع املعريف ورش عمل الدورة
املكثفة لتدريب املدربني مبسرعة األعمال
باجلامعة بــالــتــعــاون مــع أســاتــذة وخــبــراء
بابسون العاملية وذلك يوم اخلميس  17ربيع
الثاني 1439هـ املوافق  4يناير 2018م .حيث
تضمنت الدورة أكثر من  78ساعة تدريبية
موزعة على  3أسابيع وشارك بها أكثر من
 30مــشــاركـاً ومــشــاركــة مــن داخ ــل وخــارج
اجلامعة مــن ذوي التخصص واالهتمام
بريادة األعمال وتدريب رواد األعمال.
ورحب سعادة "الدكتور بافيل" باملشاركني
يف الدورة ونقل لهم حتيات ومباركة معالي
مدير اجلامعة أ .د .عبد الرحمن اليوبي،
مثنياً على اجلهود املميزة التي بذلها فريق
اإلعداد واإلشراف على املسرعة جلعل هذه
الدورة واقعاً ملموساً ،وذلك برئاسة سعادة
الدكتور أحمد العبد الوهاب املشرف العام
على املسرعة وعميد كلية املجتمع ،وسعادة
الدكتور محمد بالبيد نائب املشرف العام
على املسرعة ووكيل كلية املجتمع للتطوير،
الــذيــن جنحوا بتوفيق اهلل يف استقطاب
اجلهة األول ــى عاملياً يف تــدريــس وتدريب
رواد األعمال وهي كلية بابسون الشهيرة
بالواليات املتحدة األمريكية ،وذلــك لنقل

خبراتها املميزة بهدف تدريب املشاركني
وتزويدهم باملعارف ،واملهارات ،والنصائح،
والتدريب الــذي يعينهم على تدريب رواد
األعمال من الشباب الطموح على تطوير
أفــكــارهــم وإنــشــاء شركاتهم ومشاريعهم
اخلاصة ،ومساندتهم يف حتقيق أحالمهم
من جهة ،ومساهمتهم يف دعــم االقتصاد
الوطني القائم على املعرفة من جهة أخرى،
وذلــك للمساهمة يف حتقيق رؤيــة اململكة
.2030
وتشمل محاور هذه الدورة تدريب املدربني
املــشــاركــن فيها على كيفية تــدريــب رواد
األعــمــال على التعرف على أهــم العوامل
املــســاعــدة عــلــى منــو األع ــم ــال ال ــرائ ــدة،
ومتويلها ،وتسويقها ،وإدارة ريادة األعمال،
واملبيعات وإدارتها ،وتصميم مناذج األعمال،
والتحديات التي تواجه مسرعات األعمال.
كما تستعد مسرعة األعمال كذلك إلطالق
فعاليات دورتها الثانية لرواد األعمال وذلك
لتدريبهم على إنشاء وتشغيل مشاريعهم
اخلاصة ،استناداً على خبرات وتطبيقات
وتــدريــبــات عملية ،مــن أســاتــذة ومــدربــن
محترفني وخبراء وأربــاب أعمال متميزين
يف هــذا املجال أكادميياً وميدانياً ،وذلك
بالتعاون مــع مــؤســســات رائ ــدة يف مجال
األعــمــال ،وشملت مــحــاور ال ــدورة الثانية

للمسرعة باقة متنوعة من الدورات من أهمها
الدورة التقدميية لرواد األعمال املشاركني،
ودورة االحترافية الشخصية ،والعمل ضمن
فريق ،ومهارات العرض واإللقاء الفعال،
وإعداد مناذج األعمال ،واحملاسبة واملالية،
ومعرفة السوق وتسويق السلع واخلدمات،
والــتــســويــق اإللــكــتــرونــي ،وغــيــر ذل ــك من

احمل ــاور التدريبية ،باإلضافة إلــى تقدمي
االستشارات القانونية واملالية واحملاسبية
وخدمات الدعم التقني واللوجستي وتوفير
أماكن العمل للرواد املشاركني ،وجتهيزهم
للعرض أمام املستثمرين يف احلفل اخلتامي
للدورة الثانية للمسرعة.

إﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻧﻮع اﻹﻧﻔﺎق )ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(
Type o f expen d iture
A d m in istative
A rea

:

Tu itio n Fe e s

Priv a te Tu itio n

Sch o o l tra n sfe r

Sch o o l Su p p lie s

Oth e r

To tal

3195.3

259.6

408.5

1102.9

1295.1

6261.4

Al-Riyadh

1966.4

155.7

393.2

1068.3

1457.2

5040.8

Makkah Al-Mokarramah

280.3

60.0

173.9

544.6

458.5

1517.3

Al-Madinah Al-Monawarah

132.4

34.5

77.0

282.6

468.9

995.4

Al-Qaseem

1409.3

107.9

356.3

673.8

1323.7

3871.0

Eastern Region

159.5

30.7

175.6

439.3

473.5

1278.6

Aseer

157.0

22.8

35.7

143.6

206.1

565.2

Tabouk

23.7

8.8

16.9

94.7

141.5

285.6

Hail

27.7

17.0

10.5

58.4

59.4

173.0

Northern Borders

168.8

34.2

101.2

209.7

430.8

944.6

Jazan

37.2

7.0

62.0

89.8

99.5

295.5

Najran

39.5

2.6

23.9

127.6

174.8

368.4

Al-Baha

43.6

11.8

12.1

60.3

75.8

203.6

Al-Jouf

7640.7

752.6

1846.8

4895.6

6664.8

21800.4

Total
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بمشاركة  250عارضًا من رواد األعمال..

منتدى شباب األعمال ..منصة للترويج للمشاريع واألفكار اإلبداعية
نحو تهيئة البيئة املناسبة للشباب السعوديني
وزرع ثقافة العمل احلر واالبتكار والنجاح
يف مزاولة مختلف األعمال سوا ًء يف كيفية
تسويق منتج معني أو توظيف فكرة معينة،
وج ــد أكــثــر مــن  250عــارضــاً يف منتدى
شباب األعمال فرصاً متعددة ومتجددة يف
التعريف بأنفسهم ومبنتجاتهم وأفكارهم
أمــام زوار معرض شباب األعمال التاسع
بجدة (بشبابنا نحقق رؤيتنا).
وحمل منتدى شباب األعمال منذ تأسيسه
على العديد من العناوين املختلفة ،بداية
من (انطالقات ،ويداً بيد ،وطاقات وطن،
وشبابنا والنعم) وصوالً إلى شعار وعنوان
النسخة التاسعة (بشبابنا نحقق رؤيتنا)،
حــيــث ش ــارك يف املــعــرض من ــاذج وعــقــول
إبداعية تدعو للفخر واالعــتــزاز من رواد
ورائدات األعمال باململكة ،الذين ال يرضون
إال بصعود منصات التألق واإلبداع والتنافس
يف تقدمي املشاريع املتميزة والفريدة.
وحرص القائمون على املعرض على مشاركة
منــاذج ناجحة من رواد األعمال الشباب،
وأن تكون املشاريع املقدمة للجمهور متنوعة
ومختلفة ومبتكرة ،حيث احتضن املعرض
الكثير من املبادرات التجارية التي جسدت
عناصر اإلبــداع واملضي يف دروب النجاح
ملشاريع شباب وشابات األعمال واألفكار
التجارية ،كما سه ّل املعرض ترويج منتجات
وخــدمــات الشباب للمستهلك واملستثمر
لتحقيق الرؤى املستقبلية التي تنشدها رؤية
اململكة  2030عبر تبني أفكار املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.
وشهد املعرض يف نسخته التاسعة رصد
احتياجات ومــعــوقــات املنشآت الصغيرة
واملتوسطة تنفيذاً لرؤية اململكة  ،2030وذلك
عبر إتاحة منصات للتعرف على منتجات
وخ ــدم ــات مــشــاريــع الــشــبــاب والــشــابــات
ودعمها ،حتى تكون هناك منشآت مؤهلة
للمنافسة محلياً وعــاملــيـاً ،بجانب إطــاع
املجتمع االقتصادي على منتجات الشباب
والفتيات والترويج ملنتجاتهم للمستهلك
واملستثمر ،وتثقيف شباب وشابات األعمال
مــن خ ــال ال ــن ــدوات واحمل ــاض ــرات التي
حفل بها املعرض ،فض ً
ال عن حث الشباب
على طــرح أفــكــارهــم وأخــذ زمــام املــبــادرة
فيها ،وعــرض التجارب الشابة الناجحة
لالستفادة منها وصــوالً إلى التعرف على
ما تقدمه اجلهات املمولة لدعم املشاريع
الواعدة.
وخــال الــنــدوات واحملــاضــرات التي حفل
بها املعرض ،مت إلقاء الضوء على العديد
الــتــجــارب الــنــاجــحــة مــن شــبــاب وفتيات
اململكة ،حيث قدموا خــال محاضراتهم
جتــاربــهــم والــصــعــوبــات والــتــحــديــات التي
قابلوها يف حياتهم التجارية ،وكيفية التغلب
عليها إلى أن أصبحوا رواداً لألعمال ،كما
شهدت اجللسات تنوعاً الفتاً يف املواضيع
والرؤى التي طرحها املتحدثون ،ومنها :دورة
القيمة املضافة واإلدارة املالية والتي قدمها
رئيس احلسابات واخلزينة بالبنك األهلي

التجاري الدكتور طالل اجلديبي ،وحضرها
مختلف ممثلي اإلدارات املالية يف مختلف
القطاعات وأصحاب األعمال.
فــيــمــا تــطــرق مــديــر ف ــرع الــهــيــئــة الــعــامــة
لإلعالم املرئي واملسموع بجدة حمزة بن
علي الغبيشي من خالل ورشة عمل عن دور
الهيئة وعنايتها بتنظيم قطاعات اإلعالم
املرئي واملسموع يف اململكة يف كافة جوانب
البث واإلنتاج والتوزيع عبر كافة الوسائل
التقليدية واجلــديــدة ،مشيراً إلــى نهوض
الهيئة بتقنني وتنظيم احملتوى اإلعالمي
املرئي واملسموع ،وذلك وفق رؤيتها املتمثلة
يف إنشاء صناعة إعالم قادرة على منافسة
أفضل األســـواق اإلعــامــيــة على مستوى
املنطقة.
كما تناول رسالة الهيئة املتمثلة يف اقتراح
ومــراقــبــة وتطبيق السياسات التنظيمية
وإدارة تراخيص اإلنــتــاج واســتــيــراد وبث
وتــوزيــع احملــتــوى بــكــا ّفــة الــصــيــغ وبكافة
اخلدمات املتعلقة بها دعم تطوير القطاع
اإلعــامــي يف اململكة توجيه الــرأي العام
وحمايته من أي محتوى ضــار قد تقدمه
وسائل اإلع ــام ،إلــى جانب التركيز على
تنظيم اإلعــام السعودي بجميع أشكاله

وحــمــايــة اجلــمــهــور مــن احملــتــوى الــضــار
ومساندة إنتاج احملتوى اإليجابي وتنمية
القطاع اإلعالمي السعودي بنجاح مع زيادة
حجم السوق اإلعالمية السعودية ودعم
وتقليص مخاطر األعــمــال التي تواجهها
الشركات اإلعالمية احمللية.
وتناول املطور واخلبير التقني محمد طيار
يف ورشــة عمل حتويل الفكرة إلــى تطبيق
وســط مشاركة فاعلة مــن رواد األعمال
الــذيــن يرغبون يف تطوير أداء أعمالهم
وكسب التجارب التي تعينهم على التنويع
يف مشاريعهم وتسويقها بشكل فاعل ،يف
حني قدم نائب الرئيس للتسويق واملسؤولية
املجتمعية ملجموعة سدكو القابضة عمرو
باناجه اإلدارة املالية لرواد األعمال.
وضمن فعاليات معرض شباب األعمال قدم
احملامي خالد سامي أبو راشد جلسة حول
حقوق املرأة العاملة ومشروع نظام مكافحة
الــتــحــرش ال ــذي أصـ ــدره خ ــادم احلــرمــن
الشريفني املــلــك سلمان بــن عبدالعزيز
يحفظه اهلل ،-والذي يعد تشجيعاً للمرأةالسعودية بأن متارس حقوقها املشروعة،
وأال تخشى مــن أح ــد فيما هــي متــارس
مهامها وتــؤدي واجباتها يف كل مجال من

مجاالت احلياة العامة يف اململكة.
وكــانــت السينما يف اململكة حــاضــرة يف
املــعــرض مــن خــال ورشــة عمل مبشاركة
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي يف يــوتــيــرن قــســورة
اخلــطــيــب ،واملــخــرج واملــنــتــج السينمائي
أمين جمال ،ومدير شركة الكوميدي كلوب
املهندس ياسر بكر ،حيث شددت اجللسة
على دعم صناعة الترفيه باململكة ،ومتكني
القطاع اخلــاص لتقدمي برامج ذات قيمة
عالية ومتنوعة تواكب أبرز ما توصلت له
هذه الصناعة عاملياً وبشكل يتوافق مع قيم
وثوابت اململكة املعتمدة على تعاليم اإلسالم
السمحة.
وعـــرجـــت اجلــلــســة عــلــى تــشــجــيــع هــذه
الصناعة ،واستقطاب كل شرائح املجتمع
السعودي مبختلف أعمارهم ،ورغباتهم،
والسعي لتلبية أذواقهم باختيار اخليارات
املتعددة ،بدعم من الهيئة العامة للترفيه،
الذي يع ّد إنشاؤها قفزة كبيرة يف االستثمار
يف صناعة الترفيه ضمن رؤية اململكة 2030
لتنويع مصادر الدخل ،فعادة الترفيه حاجة
إنسانية طبيعية البد من إشباعها للترويح
عن النفس ،مبا ال يتنافى مع تقاليد املجتمع
وأخالقياته ،وتواكب معطيات العصر ،مبا
يف ذلــك السينما واملــســرح ،باعتبارهما
مــن مــصــادر الترفيه الرئيسية يف معظم
دول الــعــالــم ،إلــى جانب دورهــمــا الثقايف
والتنويري ،وإسهاماتهما يف مناقشة قضايا
املجتمع.
وشددت اجللسة على أن إنشاء دور للسينما
باململكة يــؤدي لتوفير متنفسات ترفيهية
ألبناء الوطن واملقيمني به ،ووضع ضوابط
إدارتها وتشغيلها ،ليس من خالل الرؤية
االقتصادية والعوائد املالية فقط ،وإمنا
ً
أيضا عبر األبعاد االجتماعية واإلنسانية،
والــوعــي بــحــاجــة املجتمع لــتــنــوع مــصــادر
الترفيه ،خاصة مع وجود  % 70من الشعب
السعودي من فئة الشباب.
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سجلت حضورًا مميزًا بمعرض شباب األعمال..

مسرعة األعمال بجامعة المؤسس تعرض نماذج ملهمة لمشروعات ناجحة
سجلت جامعة امللك عبدالعزيز حضوراً
مميزاً يف معرض شباب األعمال التاسع
بجدة ،الــذي نظمته جلنة شباب األعمال
بغرفة جــدة حتــت شعار "بشبابنا نحقق
رؤيتنا" ،وذلك مبركز جدة الدولي للمنتديات
والــفــعــالــيــات ،حيث شهد جــنــاح اجلامعة
حــضــوراً الفتاً من زوار املعرض لالطالع
على مناذج األعمال الشبابية التي احتضنها
برنامج مسرعة األعمال.
وأفرد اجلناح مساحات للعديد من األعمال
الناجحة التي احتضنها برنامج مسرعة
األعمال ،وأبرزها (مغسلة السيارات املتنقلة
بالبخار) لرائد األعمال الشاب صالح نصر
الدين إكرامي ،حيث بدأت الشركة يف أوائل
عام 2015م ،وتعمل على تشغيل مجموعة
متكاملة مــن مغاسل الــســيــارات املتنقلة
بالبخار على أيــدي عاملة عالية الكفاءة
والتدريب ،تنقل خبراتها وجــودة خدماتها
إلى مواقع العمالء مباشرة ،وتقدم املغاسل
خدماتها لــأفــرادد واملؤسسات واجلهات
احلكومية واخلــاصــة وشــركــات السيارات
املستعملة واجلديدة.
ومن النماذج التي عرضها جناح مسرعة
األعمال بجامعة امللك عبدالعزيز يف معرض
شباب األعمال( ،أكوابنا) لرائد األعمال
الشاب محمد عمر قهوجي ،واملبادرة عبارة
عن نظام مغلق يدمج أفضل ما يف االستزراع
السمكي والزراعة املائية بدون تربة يف نظام
واحــد ،حيث تغذي املياه الغنية بالعناصر

الغذائية القادمة من أحواض األسماك أو
النباتات وتكون مبثايبة األسمدة الطبيعية
لها ،وبعدها متتص النباتات ما حتتاج إليه
من العناصر الغذائية.
ومــن املــبــادرات أيــضـاً التي تــعـ ّرف عليها
اجلــمــهــور خ ــال زيــارتــه جلــنــاح مسرعة
األعمال( ،كلني آب) لرواد األعمال صالح
فارع وصهيب حلواني ،واملشروع عبارة عن
شركة تقنية محدودة متخصصة يف تطوير
البرامج واملــواقــع وإدارتــهــا .وتــقــوم فكرة
املشروع على االقتصاد التشاركي إليجاد

بديل لغسيل املالبس النمطي والتنظيف
اجلاف يف املغاسل.
ومــن األعــمــال واملــبــادرات الشبابية أيضاً
(سوفيزار) لرواد األعمال أحمد اخلالقي،
ويــاســر محسن ،وغــســان سمير ،وتعتمد
فكرة املشروع على تصميم وتصنيع الهدايا
واملجسمات التذكارية للمعالم اإلسالمية
والتاريخية باململكة ،حيث تقوم الشركة
بتصميم مبتكر لهذه املعالم.
ويتم إرســال هذه املجسمات والهدايا إلى
مصانع متخصصة يف اخل ــارج وإنتاجها

بكميات جتــاريــة لتقليل مــن التكلفة دون
التقليل من مقدار اجلودة ،ويطمح القائمون
على هــذا املــشــروع أن يكون التصنيع يف
املستقبل بأيدي وطنية حتقيقاً لرؤية اململكة
2030م.
يشار إلى أن مسرعة األعمال بجامعة امللك
عبدالعزيز تقوم مبساعدة رواد األعمال
مــن طــاب اجلــامــعــة وكــل مــن يــرغــب من
غير الــطــاب ممــن لديهم أفــكــار ناضجة
ومشروعات عملية وجتارية وينقصهم عادة
القدرة واخلبرة واملــوارد البشرية واملالية
لتحويل مشاريعهم وأفكارهم إلى منتجات
وشركات جديدة تقتحم األســواق وتنافس
فيها.
ويهدف برنامج مسرعة األعــمــال لتزويد
املشاركني باملعارف واملــهــارات والنصائح
والرعاية والتدريب واإلشراف الذي يعينهم
على إنــشــاء وتشغيل مشاريعهم اخلاصة
ويستند على خبرات وتطبيقات وتدريبات
عملية مــن أســاتــذة ومــدربــن محترفني
وخــبــراء وأرب ــاب أعمال متميزين يف هذا
املجال أكادميياً وميدانياً ،عاملياً ومحلياً.
ويــقــدم هــذا البرنامج بالشراكة مــع كلية
بابسون العاملية التي تع ّد املؤسسة رقم
واحد يف مجال ريادة األعمال على مدى 22
سنة ماضية ،وتعمل جامعة امللك عبدالعزيز
مع كلية بابسون لتطوير ريادة األعمال يف
اململكة إنطالقاً من رؤيــة اململكة 2030م
لدعم االقتصاد الوطني.

ندوة للتوعية بأشجار المورينجا وكيفية استغاللها في مناطق المملكة
شـــارك قســـم زراعـــة املناطـــق اجلافـــة
بكليـــة األرصـــاد والبيئة وزراعـــة املناطق
اجلافـــة ،ممثـــا يف ســـعادة الدكتـــور
رفعـــت عطـــا اهلل أبـــو حســـن وســـعادة
الدكتـــور أحمـــد علـــي زيتـــون يف إلقـــاء
ندوة إرشـــادية بعنوان "االســـتخدام اآلمن
للمبيـــدات الزراعيـــة وشـــجرة املورينجا"،
ضمـــن الفعاليـــات اإلرشـــادية التـــي تقوم
بهـــا وزارة البيئـــة وامليـــاه والزراعـــة ،فرع
الزراعـــة بالعاصمـــة املقدســـة.
وشـــهدت املشـــاركة حضـــور عـــدد مـــن
املزارعـــن واملهتمـــن بالبدائـــل الزراعية
واالســـتخدام اآلمـــن للمبيـــدات ،حيـــث
متحـــورت النـــدوة عـــن أهميـــة الوعـــي
بطـــرق االســـتخدام الســـليم للمبيـــدات
احلشـــرية والبدائـــل الطبيعيـــة املتاحـــة،
كمـــا تطـــرق ســـعادة الدكتـــور رفعـــت أبو
حســـن إلـــى الفوائـــد املتعـــددة ألشـــجار
املورينجـــا وأهمية اســـتغاللها يف املناطق
اجلافـــة.
ونظـــراً ألهميـــة شـــجرة املورينجـــا فقـــد
مت تأســـيس جمعيـــة املورينجـــا والنباتات
الصحراويـــة يف اململكـــة تعنـــى بتطويـــر
زراعـــة وتصنيـــع وتســـويق املورينجـــا،
والنباتـــات الصحراويـــة الطبيـــة،

والعطريـــة ،واحلطبيـــة ،وتركـــز جهودها
العلمية والعملية علـــى دعم هذه النباتات
احملليـــة.
ويحـــرص الكثيـــر مـــن املواطنـــن علـــى
زراعـــة املورينجا لالســـتفادة من مكونات
أوراقهـــا الغذائيـــة التـــي حتتـــوي علـــى
البروتـــن ،والفيتامينـــات ،واألحمـــاض
األمينيـــة ،واألمـــاح املعدنيـــة ،واحلديد،
باإلضافـــة إلى مكونـــات قرون شـــجرتها
وأزهارهـــا وبذورهـــا التـــي تضـــم نســـباً
عاليـــة من الزيت عـــدمي الرائحة الصالح

لالســـتهالك اآلدمـــي.
وللمورينجـــا  13نوعـــاً نباتيـــاً تختلـــف
يف الشـــكل واحلجـــم مـــا بـــن األعشـــاب
واألشـــجار الضخمـــة ،وهـــي تنمـــو علـــى
شـــكل أشـــجار منفـــردة أو يف جتمعـــات
صغيـــرة على جوانب اجلبـــال ،ويوجد نوع
منهـــا ينمو يف املنطقة املمتـــدة من املدينة
املنـــورة حتـــى محافظـــة الوجـــه ،وبعـــض
أجـــزاء تهامة ،وجبـــال املناطـــق اجلنوبية
الغربيـــة املرتفعـــة ما بـــن 1500 - 1300
متـــر فـــوق ســـطح البحـــر ،ويطلـــق عليها

شـــجرة البان أو اليســـر.
ويتـــراوح ارتفـــاع شـــجرة املورينجـــا مـــا
بـــن  5إلـــى  10أمتار ،وموطنهـــا األصلي
بعض أجـــزاء أفريقيا وآســـيا ،وتنمو دون
أي تدخـــل بشـــري يف البـــر ويف أي بيئـــة
طبيعيـــة خـــال فصـــل الربيـــع ،وتتأثـــر
بشـــدة احلرارة العالية ،وتصـــدرت الهند
دول العالـــم يف زراعتها وإنتاجها ،وزرعت
جتاريـــا يف بعـــض دول أمريكا الوســـطى
والكاريبي.

8
تحتوي على  147قاعدة بيانات و 4مليون كتاب إلكتروني

عمادة شؤون المكتبات  ..قطاع مساند للعملية التعليمية وشريان رئيس للبحث العملي
تضطلـــع عمادة شـــؤون املكتبـــات باجلامعة
بـــدور مســـاند وفعـــال جتـــاه دعـــم العملية
التعليمية ،وشـــريان رئيـــس يف كل ما يخص
البحـــث العلمـــي عبـــر إتاحة الوصـــول إلى
مصـــادر املعلومـــات بأشـــكالها وأنواعهـــا
املختلفـــة ،ملنســـوبي اجلامعـــة واملجتمع.
وأظهـــر تقريـــر صـــادر عـــن عمادة شـــؤون
املكتبـــات حجـــم اجلهـــود والزيـــارات التي
تتوافـــد علـــى املكتبـــة املركزيـــة والطلبـــات
وعـــدد مـــرات االســـتخدام ،وقـــدرت عدد
مـــرات اســـتخدام اخلدمـــات إاللكترونية بـ
( )49760خـــال العام الدراســـي اجلامعي
املاضـــي ،منهـــا ( )47614مـــن داخـــل
اجلامعـــة ،و( )2146مـــن خـــارج اجلامعة.
وســـجلت اإلحصائيـــات األخيـــرة اجتـــاه
تصاعـــدي لألرقـــام ،إذ تطور العـــدد الكلي
ملقتنيـــات عمـــادة شـــؤون املكتبـــات مـــن
( )11637وعـــاء إلـــى ( )10193وعـــاء ،كما
تطـــورت خدمـــات األســـئلة املباشـــرة وغير
املباشـــرة وبلغـــت عـــدد( )6095اســـتقبلتها
عمـــادة شـــؤون املكتبـــات العـــام الدراســـي
املاضـــي ،يف حـــن قدمت العمـــادة خدمات
التعليـــم واإلرشـــاد لــــ( )1922طالبـــاً خالل
العـــام ذاتـــه ،وســـجلت خدمـــات اإلعـــارة
والزيارات بني املكتبـــات من داخل اجلامعة
وخارجهـــا عـــدد ( )301وذلك خـــال العام
الدراســـي اجلامعـــي الفائـــت.
وذكـــرت التقارير الصـــادرة عـــن املكتبة أن
عدد مـــرات االســـتخدام لشـــبكة اإلنترنت
للمكتبـــة املركزيـــة بواســـطة منســـوبي
اجلامعة بلـــغ ( ،)25829بلغ عدد املقاالت
من املكتبـــة البريطانيـــة التي تتعـــاون معها
املكتبـــة املركزيـــة وتعتبر حلقة وصـــل بينها
وبـــن املســـتفيد خـــال العـــام اجلامعـــي
املاضـــي ( )144مقالـــة ،بينمـــا وصـــل عدد
املقاالت املطلوبة (.)201
ً
ومـــع االهتمـــام مؤخـــرا بزيـــادة عـــدد
اشـــتراكاتها يف قواعـــد البيانـــات والكتـــب
اإللكترونيـــة ،حيـــث وصلـــت إلـــى ()147
قاعـــدة بيانـــات إضافـــة إلـــى ( )4مليـــون
كتـــاب إلكترونـــي ،وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر
لـــم تغفـــل العمـــادة اخلدمـــات التـــي تهـــم
املســـتفيد بشـــكل مباشـــر حيـــث أســـهمت
هـــذه اخلدمـــات الوصـــول إلـــى املســـتفيد
أينمـــا كان ســـوا ًء مـــن منزلـــه أو مكتبـــه أو
يف أي موقـــع وذلـــك من خالل إنشـــاء موقع
إلكتروني للعمادة اشـــتمل علـــى العديد من
اخلدمـــات املتطورة واملتميـــزة مت من خالله
إتاحـــة كافـــة النمـــاذج إلكترونيـــاً تســـهي ً
ال
حتتوي مكتبة اجلامعة على
مجلداً

واختصـــاراً جلهـــد ووقـــت املســـتفيد ،كما
أتاحـــت العمـــادة بعض اخلدمـــات املرجعية
األخرى دون احلاجة إلى حضور املســـتفيد
شـــخصياً للعمـــادة منهـــا تصويـــر مصـــادر
املعلومـــات وإرســـالها للمســـتفيد إلكترونياً،
وخدمـــة اســـأل أمـــن املكتبـــة التـــي تقـــدم
خدمات وإجابات ســـريعة للمســـتفيد خالل
( )24ســـاعة إضافة إلى خدمات إلكترونية
أخـــرى مميزة .

اإلعارة المتبادلة :

يف إطـــار تعـــاون املكتبـــات ومختلـــف
اجلامعـــات والهيئات العلميـــة داخل اململكة
وخارجهـــا فـــإن املكتبـــة تعمـــل علـــى توفير
الكتـــب واملراجـــع ألعضـــاء هيئـــة التدريس
والطـــاب عن طريـــق اإلعـــارة التعاونية أو
تصويـــر املـــواد املختلفة من أوعيـــة مصادر
املعلومـــات مـــن كتـــب ومقـــاالت ورســـائل
وخالفـــه ،ومن اجلهـــات التـــي تتعامل معها
املكتبة يف مشـــروع اإلعـــارة املتبادلة جامعة
أم القـــرى وجامعـــة الطائـــف.

مصادر المكتبة المركزية للجامعة:

تســـتند املكتبـــة املركزيـــة باجلامعـــة علـــى
أربعـــة مصـــادر ،ويأتـــي على رأســـها تلك
املصادر هـــو الكتب وحتتوي مكتبة اجلامعة
علـــى  846393مجلدا من الكتـــب واملراجع
باللغـــة العربيـــة واإلجنليزيـــة ،واللغـــات
األخـــرى مثـــل (الفرنســـية واألملانيـــة)،
وتغطـــي املجموعـــات مجـــاالت املعرفـــة
املختلفـــة .وترتـــب الكتـــب بنظـــام األرفـــف
املفتوحة حيث ميكن للمســـتفيد االســـتفادة
منهـــا مباشـــرة ،وثانيهـــا هـــو الدوريـــات
وحتتـــوي املكتبة على قرابـــة  720عنوان يف

الدوريات يف مختلـــف مجاالت املعرفة ،يتم
تزويـــد املكتبة بهـــا عن طريق االشـــتراكات
املباشـــرة .وترتب الدوريـــات بنظام األرفف
املفتوحـــة ،وفـــق تصنيـــف ديـــوي العشـــري
حتـــى يســـهل اســـتخدامها مباشـــرة ،وتعد
املجموعـــات اخلاصـــة ثالـــث املصـــادر
التـــي يستســـقى منهـــا يف املكتبـــة وهو من
أثمـــن املـــواد املوجـــودة يف املكتبـــة ،وهـــي
املخطوطـــات والرســـائل العلميـــة واملكتبات
اخلاصـــة والكتـــب النـــادرة ،فضـــا عـــن
اخلرائـــط واألطالـــس ومخططـــات املـــدن،
واملطبوعـــات احلكوميـــة ،يف حـــن تتمثـــل
قواعـــد البيانـــات واملصـــادر اإللكترونيـــة
كرابـــع املصـــادر للمكتبة املركزية وتشـــترك
املكتبـــة يف أكثـــر مـــن  258قاعـــدة بيانـــات
يف مختلـــف التخصصـــات العلميـــة ،التـــي
ميكن مـــن خاللها احلصول علـــى (مقاالت
والدوريات ،والرســـائل اجلامعيـــة ،والكتب،
وأوراق املؤمتـــرات) علـــى شـــكل نصـــوص
كاملة ،بحيث ميكن للمســـتفيد تصفحها أو
حفظهـــا كاملة.

المكتبات الفرعية

للمكتبـــة املركزيـــة  11فرعـــا باجلامعـــة
موزعـــة علـــى شـــطر الطالبـــات ،وكليـــة
الفيصليـــة للبنـــات ،ومكتبـــة كليـــة علـــوم
األرض ،ومكتبـــة كليـــة تصاميـــم البيئـــة،
ومكتبـــة الكليـــات الصحيـــة ،ومكتبـــة كليـــة
طـــب األســـنان ،واملكتبـــة الفرعيـــة للكليات
الصحيـــة بفـــرع الطالبـــات ،ومكتبـــة مركز
امللـــك فهد للبحوث الطبية ،ومكتبة الشـــيخ
صالح كامل ،ومكتبة كليـــة املجتمع ،ومكتبة
الشـــيخ حســـن عبـــاس الشـــربتلي الرقمية

بكليـــة االقتصـــاد واإلدارة.

برامج المكتبة

حتتـــوي املكتبـــة علـــى مجموعـــة برامـــج
تقدمهـــا ملختلف شـــرائح اجلامعة واملجتمع
منهـــا البرنامـــج اإلرشـــادي وهـــو برنامـــج
ُمنظم وفق أســـس علميـــة للتعريف باملكتبة
وخدماتهـــا جلميـــع منســـوبات اجلامعـــة
بهـــدف توفيـــر اإلرشـــاد الـــكايف عـــن ُطرق
التعامـــل مـــع أقســـام املكتبـــة وأنظمتهـــا
وسياســـتها ،ومعرفـــة مصـــادر املعلومـــات
املتوفـــرة باملكتبـــة بكافـــة أشـــكالها وكيفية
اســـتخدامها والبحـــث فيهـــا ،وبرنامـــج
للطـــاب املســـتجدين مـــن خـــال تنظيـــم
زيـــارات للطـــاب املســـتجدين لالســـتفادة
مـــن اخلدمات التي تقدمهـــا املكتبة ألبنائها
الطـــاب والـــزوار للمكتبـــة مـــن شـــرائح
املجتمـــع املختلفـــة ويتـــم التقـــدمي للزيـــارة
مـــن خـــال خدمـــة طلـــب زيـــارة للمكتبـــة،
وأيضا برنامـــج وعي املعلومـــات الذي يهتم
بنشـــر الثقافـــة املعلوماتيـــة بني منســـوبات
اجلامعـــة لتحقيـــق التواصـــل الدائـــم ودعم
حاجاتهـــن املعلوماتية كوســـيلة إلعداد جيل
مثقـــف معلوماتياً قادر ذاتيـــاً على الوصول
للمعلومـــات بأشـــكالها املختلفـــة والقـــدرة
علـــى تقييمهـــا واحلكـــم علـــى مـــدى دقتها
وموثوقيتها واختيار املناســـب منها من أجل
الوصـــول إلـــى مجتمـــع املعرفـــة ،وبرنامـــج
جديـــد يتم اســـتحداثه هـــو "مستشـــارك"،
وبرنامـــج التدريـــب وورش العمـــل التـــي
تنظمهـــا املكتبة.

 6095أسئلة مــبــاشــرة وغــيــر مباشرة
استقبلتها العمادة

 25829عدد مرات االستخدام لشبكة
اإلنترنت للمكتبة املركزية

حتتوي املكتبة على قرابة  720عنوان
يف الدوريات يف مجاالت املعرفة

 1922طالباً قدمت لهم العمادة خدمات
التعليم واإلرشاد

 147اشتراك يف قواعد البيانات

 11637عدد مقتنيات عمادة شؤون
املكتبات

 301خــدمــات اإلع ــارة والــزيــارات بني
املكتبات من داخل وخارج اجلامعة

 4مليون كتاب إلكتروني

846393
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تكريم الفائزين في معرض سيؤل الدولي

حصـــل طـــاب جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز
علـــى  19جائـــزة خاصـــة مـــن اجلمعيـــات
واملؤسســـات املانحة ،وهـــي :جائزة املنظمة
اإلندونيســـية لتشجيع املخترعني واملبتكرين
( ،)INNOPAوجائـــزة تايالنـــدا ألفضـــل
اختـــراع دولـــي ،وجائـــزة جامعـــة وارســـا،
بولنـــدا ،وجائـــزة تايالنـــدا ألفضـــل اختراع
دولـــي ،وجائـــزة املنظمـــة املاليزيـــة للعلماء
الباحثـــن ( ،)MARSوجائـــزة اجلامعـــة
الوطنية للعلوم والتقنية مبوســـكو ،روســـيا،
وجائـــزة اجلمعيـــة اللبنانيـــة للمبتكريـــن،
وجائـــزة جمعيـــة تايـــوان لالختراعـــات،
وجائـــزة جامعـــة وارســـا ،بولنـــدا ،وجائزة
شـــركة ســـولرايفر القابضـــة هـــوجن كوجن.
ويف هـــذا اإلطـــار ،كـــرم معالـــي مديـــر
اجلامعـــة األســـتاذ الدكتـــور عبدالرحمـــن
بـــن عبيـــد اليوبـــي الطـــاب والطالبـــات
الفائزيـــن بجوائـــز وميداليـــات يف معـــرض
ســـيؤل الدولـــي لالختراعـــات 2017
( )SIIFيف مدينـــة ســـيؤل بكوريـــا اجلنوبية
والـــذي نظمتـــه اجلمعية الكورية لتشـــجيع
االختراعـــات.
وأشـــاد معالـــي مديـــر اجلامعـــة األســـتاذ
الدكتـــور عبـــد الرحمـــن بـــن عبيـــد اليوبي
باإلجنـــاز العاملـــي الـــذي حققـــه طـــاب
وطالبـــات اجلامعة مؤكـــداً أن هذا اإلجناز

أتفاقية تعاون بين مؤسسة النقد و الجامعة

الفريـــد من نوعه هو ثمـــرة جهود متواصلة
مـــن اجلميـــع ودليـــل علـــى التطـــور العلمي
والبحثـــي واالبتـــكاري بجامعـــة املؤســـس،
وحققت االبتـــكارات التالية :جوائز املعرض
وهـــي ابتـــكار "الســـالم املتحركـــة اآلمنة"
للطالبـــة أثيـــر جنيـــم وســـارة بلخيـــر وملى
أبـــو زنادة ورنيم الصحفـــي ومها احلليفي،
وابتـــكار "التحكـــم يف املوقـــد مبؤقـــت"
للطالبـــة وعد القرني ،ومـــي بطيش ،وغادة
عنقاوي ،وأرجـــوان زعفراني ،وابتكار "لعبة
الواقع االفتراضـــي رام لتنمية ذكاء الطفل"
للطالبـــة جنـــاة العتيبـــي ،ووفـــاء العويضي،
ورهـــام الزهرانـــي ،واآلء الســـلمي ،وابتكار
"قـــدر ذاتـــي التقليـــب" للطالبـــة حنـــن
ميمـــش ،وأســـيل شـــيخ ،ومنـــة ســـلطان،
وشـــهد بنجـــر ،وابتـــكار "جهـــاز قيـــاس
نعـــاس الســـائق" للطالبة ريـــف آل منصور،
ونـــدى أبـــو غزالة ،وشـــروق املطلـــق ،وروان
اجلبلـــي ،ورواء النهـــدي ،وابتـــكار "األولوية
يف املـــرور" للطالبـــة تـــاال الرومـــي ،وابتكار
"حـــذاء مولد للطاقـــة الكهربائيـــة" للطالب
ماهر اجلهنـــي ،وصالح العبيســـي ،ومحمد
اجلابـــري ،وابتـــكار "نظام أمان الســـكاكني
يف املطبـــخ" للطالب علـــي الغامدي ،وأحمد
مفتـــي ،وأحمـــد مرزا.

امتدح الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري
وكــيــل مــحــافــظ مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي
لألبحاث والشئون الدولية ،خالل فعالية
لقاء على طاولة احلــوار األكادميي الثاني
الــذي استضافته كلية االقتصاد واإلدارة
بجامعة امللك عبد العزيز ،يف دورته (،)11
وأداره الدكتور تركي بن شجعان أبا العال
رئيس قسم االقتصاد بالكلية متانة القطاع
املالي يف اململكة.
وكــان د .أبــا العال قــد بــدأ اللقاء مرحبا
بــضــيــف الــكــلــيــة ومــســتــشــهــدا مب ــش ــواره
العلمي والعملي والــذي شهد توليه عددا
من املناصب احليوية تشكلت من خاللها
جتربته العريضة.
ومــن ثــم بــن د.الــشــثــري دور املؤسسة يف
املــشــاركــات الــدولــيــة يف صــنــدوق النقد
الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ عام
1957م ومجموعة العشرين منذ عام 1999م
واملــؤســســة مــن أولــى ال ــدول التي تشارك
يف جلنة بــازل 1996م ومنظمة التجارة
العاملية منذ عــام 2005م ون ــوه املتحدث
بأن عام 2019م سيكون للمملكة دور كبير
الستضافه لقمة مجموعة العشرين والتي
نتطلع لنجاحها.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي
منذ أن شرعت تهدف لالستقرار النقدي

واملالي من خالل السياسة النقدية وإدارة
االحتياطات واألبحاث االقتصادية وقطاع
مالي يدعم النمو االقتصادي املستدام.
كما بني دور املؤسسة يف املشاركات اإلقليمية
والتي تتمثل يف املجلس النقدي اخلليجي
وصندوق النقد العربي ومجلس اخلدمات
املالية اإلسالمية والبنك اإلسالمي للتنمية.
ثم حتــدث د .سعود اليميني املسئول عن
بــرنــامــج االقــتــصــاديــن الــســعــوديــن الــذي
تقدمه مؤسسة النقد ،وذكــر بــأن أهميته
تتمثل بتخريج كــفــاءات اقتصادية تقوم
باألبحاث والدراسات الالزمة إلثراء املعرفة
وبيان الصورة ملتخذي القراءات االقتصادية
واملالية وذكــر شــروط التثبيت واالبتعاث
للدراسة وإحــصــاءات البرنامج واجلهات
املستفيدة من مخرجات البرنامج.
وبنهاية اللقاء مت إبــرام مذكرة تفاهم بني
كلية االقتصاد واإلدارة ممثلة يف عميدها
أ.د توفيق بــن عــبــداحملــســن اخلــيــال مع
مؤسسة النقد العربي السعودي وميثلها
د .فهد الشثري وكــيــل محافظ مؤسسة
النقد العربي لألبحاث والشئون الدولية
وفــق ـاً للتعاون بــن املــؤســســة والكلية يف
مجال البحوث والدراسات وتطوير العملية
التعليمية والــتــدريــب الــتــعــاونــي وتــبــادل
اخلبرات.
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متابعات

تحت شعار كيف نكون قدوة بالجامعة

جامعة المؤسس تطلق مبادرة «الحي القدوة» لالهتمام بالمرافق العامة

مدير اجلامعة يطلق شأرة البدء لبرامج فعاليات اجلامعة

أطلـــق معالـــي مديـــر اجلامعـــة األســـتاذ الدكتـــور عبدالرحمـــن بن عبيـــد اليوبـــي ،مؤخراً
مبـــادرات وبرامـــج وفعاليـــات اجلامعـــة ضمن ملتقى مكـــة الثقايف حتت شـــعار "كيف نكون
قدوة"وبحضـــور وكالء وعمـــداء العمادات والكليات ومنســـوبي وطـــاب اجلامعة وعدد من
عمـــداء األحيـــاء واملواطنـــن وذلك مبســـرح العمادة .26
وشـــهد حفل تدشـــن املبادرات عرضاً مرئياً للبرامج املشـــاركة والفئات املستهدفة من تلك
البرامـــج والتي تســـتمر خـــال العام اجلاري وهي مبـــادرة احلي القدوة ،والـــذي يركز على
حـــي اجلامعـــة املتاخم جلامعة "املؤســـس" بعدد من البرامج املتنوعة ويهدف إلى املســـاهمة
يف تطويـــر املهـــارات الشـــخصية وتنميـــة الثقافة ،العمـــل على تقدمي اخلطط والدراســـات
التـــي تســـاعد على الرقـــي باحلي وتطويـــر خدماته ،واملســـاهمة يف تقدمي خدمـــات البنية
التحتيـــة للحـــي والعنايـــة باحتياجاتـــه األساســـية ،واالهتمـــام باملرافـــق العامة "املســـاجد،
واحلدائـــق ،والشـــوارع" وظهورها بالشـــكل الالئق واجلذاب.
وتشـــمل مبـــادرات اجلامعـــة لهذا العـــام مبادرة قـــدوة ( 360صناعة اإلنســـان) وتهدف إلى
بناء قيادات مســـتقبلية ذات هوية متزنة متوافقة ،متكاملة ومتناســـقة وظائفها الشـــخصية
واملجتمعيـــة ،وتهيئـــة بيئة فاعلة توفر بيئات متكينية محفزة لنمو وتطور الشـــباب ملمارســـة
املهـــارات يف املجـــاالت البحثيـــة والعلميـــة واملجتمعيـــة ،ومتكني الشـــباب ملعاجلـــة القضايا
املهمـــة وتدعيـــم شـــعورهم باالنتماء وصياغة رؤيتهـــم حول التغييـــر االجتماعي يف عمليات
التنميـــة بوجـــود الداعمـــن وامليســـرين من املشـــرفني االجتماعيـــن والنفســـيني ،وحتديد
الســـلوكيات غيـــر املرغـــوب فيهـــا و حتديد طـــرق حللها واحلـــد منها عن طريـــق فريق من
اخلبـــراء واملختصني.
وقـــدم معالي مدير اجلامعة شـــكره اجلزيل لصاحب الســـمو امللكي األميـــر خالد الفيصل
مستشـــار خـــادم احلرمني الشـــريفني أمير منطقة مكـــة املكرمة على هذه املبـــادرة الوطنية
االجتماعيـــة وعلـــى ثقتـــه الكرميـــة يف جامعـــة امللـــك عبدالعزيـــز لإلســـهام يف تنفيذ هذه
الفعاليـــات ،حيـــث تطلـــق اجلامعة برامجها وفعالياتهـــا للعام الثاني ،وتعد اجلامعة شـــريكاً
اســـتراتيجياً يف هـــذا املشـــروع احليـــوي واملهـــم ،وستســـعى بـــكل إمكاناتهـــا وطاقاتها إلى
إجناحـــه وتفعيـــل دور أعضاء هيئة التدريس واإلداريني والطـــاب والطالبات بهدف حتقيق

األهـــداف املرســـومة له من خالل املبـــادرات والبرامج التي تســـتهدف فئـــات املجتمع.
وأفـــاد معاليـــه أن اجلامعـــة تهدف إلـــى تطوير ســـلوكيات الطـــاب والطالبـــات من خالل
تبنـــي القدوات واألفـــكار اإليجابية ،وتعزيز جوانب املســـؤولية االجتماعية واحترام النظام،
وترســـيخ مفهـــوم الوطنيـــة وروح االنتمـــاء للوطـــن ،واحتواء الشـــباب والشـــابات من خالل
القـــدوات املؤثـــرة علمياً وثقافياً وســـلوكياً ،انطالقاً مـــن منهج االعتدال الـــذي تبنته دولتنا
املباركـــة حفظها اهلل.
وبـــن معاليـــه أن املجتمع الســـعودي يواجه حتديات كبيرة يجب علـــى اجلميع مجابهتها من
خـــال التمســـك بالقيم األخالقية واختيار القدوة احلســـنة ،وأضاف أن مشـــاركة اجلامعة
نابعـــة مـــن تعاليم ديننا احلنيف الـــذي حثنا على اختيار القدوة احلســـنة وذلك لألثر الذي
يحدثـــه على الفـــرد واملجتمع ،األمر الذي يدفعنـــا إلى حتفيز أبنائنا وبناتنا على املشـــاركة
والتفاعـــل مـــع هذا املشـــروع الطموح والذي سيرســـم بعـــون من اهلل وقدرتـــه معالم القدوة
احلســـنة للحفاظ علـــى تراثنا وديننا الســـمح وهويتنا الثقافية.
من جانبه أوضح عميد شـــؤون الطالب األســـتاذ الدكتور عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني
أن اجلامعـــة تطلـــق هـــذا العـــام مبادرتني حتتويـــان على برامج تتســـم بالتنوع واالســـتدامة
وحترصـــان علـــى خدمـــة املجتمـــع مـــن منطلـــق دور اجلامعـــة الوطنـــي واالجتماعي حيث
ســـيتم عمـــل مشـــاريع وبرامج تســـتهدف األحيـــاء باإلضافة إلـــى تنفيذ عدد مـــن البرامج
واألنشـــطة والـــدورات التدريبية يف محافظتي بحـــرة ورابغ ،كما تتميـــز البرامج لهذا العام
علـــى الشـــمولية حيث مت تقســـيم املجتمع إلى فئات كل فئة ســـيتم تنفيـــذ برامج خاصة بها
وتخضـــع جميـــع البرامج ملؤشـــرات قيـــاس األداء وذلك لتحقيق اجلودة يف مـــا يتم تقدميه.
اجلديـــر بالذكـــر أن برنامج "أنا الســـعودي أنا قدوة" الذي أطلقتـــه اجلامعة ضمن برامجها
الســـبعة املشـــاركة يف ملتقـــى مكـــة الثقـــايف "كيف نكـــون قدوة العـــام املاضي حقـــق املركز
الثانـــي ومت تكـــرمي اجلامعـــة بهذه املناســـبة من قبـــل صاحب الســـمو امللكـــي األمير خالد
الفيصل مستشـــار خادم احلرمني الشـــريفني أمير منطقة مكـــة املكرمة يف احلفل اخلتامي
للملتقى .

أخبار اجلامعة | العدد  ١٠90جمادي األول

11

12
أكثر من  ٥آالف فرصة عمل لمثقفي السكري في السعودية
حتتاج اململكة العربية السعودية إلى مثقف
صحي لكل  500مريض للوصول إلى النسب
العاملية يف الرعاية الصحية ملرضى السكري
البالغ عــددهــم نحو  3.5ماليني مصاب
داخــل اململكة ،ما يعني أن الدولة بحاجة
إلى قرابة  7آالف مثقف ومثقفة صحية
معتمد ،يف الوقت الذي يقل العدد املوجود
من املثقفني حالياً عن  1.500شخص ،وهو
ما يشير إلى وجود عجز شديد داخل هذه
املنظومة يقدر بنحو  5.500مثقف ومثقفة
صحية.
وتساهم املؤسسات التعليمية املختفلة يف
اململكة يف التشجيع على االلتحاق بدراسة
التعليم الصحي لالرتقاء باملنظومة الطبية
يف الــدولــة ،وتخريج وتأهيل ك ــوادر ذات
قدرات تنافسية عاملية يف مجال التثقيف
والتعزيز الصحي ،تتميز مبلكات تنفيذ
وتقييم برامج التثقيف الصحي والتعديل
السلوكي للمرضى وإجراء البحوث العلمية
واستنهاض املشاركة املجتمعية ،ال سيما وأن
اختصاصيو التوعية مبرض السكري يلعبون
دوراً حيوياً يف دعم املصابني بالسكري من
أجل إدارة حالتهم وحتقيق النتائج الصحية
املثلى ،حيث يساعد املثقفون الصحيون
املــرضــى على فهم التشخيص والــعــاج،
ومتكينهم من تطوير السلوكيات الرعاية
الــذاتــيــة الفعالة ،بجانب تقييم مخاطر
مرض السكري ،وتقييم احتياجات املرضى،
والتوصية بنظام غذائي لكيفية العيش مع
مرض السكري.
وتُعتبر اململكة العربية السعودية واحدة من
الدول األعلى يف نسب اإلصابة بالسكري
من النوع الثاني ،كما أنها تُعتبر يف املركز
الثاني على مستوى الشرق األوسط والسابع
عاملياً يف نسب اإلصابة بالسكري بـ 3.8
مليون مصاب بالسكري من النوع الثاني
بنسبة تصل إلى  23.5يف املائة من عدد
السكان ،ومن املتوقع أن تصل اململكة إلى
املرتبة السادسة على مستوى العالم مع عام
 ،2035وتنفق اململكة حوالي  60مليار ريال
سنوياً على تكاليف املصابني بداء السكري
وحــده يف اململكة .ويرتفع معدل اإلصابة
بالسكري باململكة مع التقدم بالعمر حيث
بلغت حوالي  7.8يف املائة يف الفئة العمرية

من  25-34سنة ،وتصل إلى  50.4يف املائة
يف الفئة العمرية من  65سنة فأكثر.
وكشف الدكتور عبدالعزيز التومي استشاري
ورئيس قسم السكر وغدد األطفال مبدينة
امللك عبدالعزيز الطبية بجدة ،عن وجود
نقص حــاد يف أع ــداد املثقفني الصحيني
املختصني يف التوعية مــن داء السكري،
مق ّدراً حجم النقص يف املثقفني الصحيني
وحدهم بنحو سبعة آالف مثقف ومثقفة ،ما
دفع املرضى للمراجعة لدى األطباء العامني
وأطباء األسرة.
وأوض ــح الــتــومي ،أن الفجوة بــن املرضى
واألطــبــاء تــزداد يومياً بسبب ازديــاد عدد
مرضى السكري ،وتابع :يوجد يف اململكة
مــن  1000وحــتــى  1500مثقف ومثقفه
صحية مقابل  3.5مليون مريض ،يف حني
أن املعدالت العاملية تشير إلى ضرورة تأمني
مثقف صحي واحد مقابل كل  500مريض،
وهو ما ال يتوفر يف اململكة ،وبالتالي يوجد
عجز شديد داخــل هــذه املنظومة .وشدد
الدكتور التومي ،على أهمية اتباع أساليب
توعوية حديثة بالتضافر والتعاون مع جميع
اجلــهــات املختصة باململكة لثبات نسبة
املصابني بالسكري يف اململكة ،ال سيما وأنه

ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  10ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺼﺎﺏ
ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
 3.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ
 60ﻣﻠﻴﺎﺭ ��ﺎﻝ
ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
 13.4ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎ�ﻴﻦ
ﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﺩﻭﻥ  ١٥ﻋﺎﻣﺎً
 10ﺇﻟﻰ  % 15ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ
ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻣﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻜ��ﺔ

كلما ازداد العدد كلما زاد العبء النفسي
واملالي على املريض وعلى الدولة.
ومــن جانبها ،تــؤكــد األســتــاذه غ ــادة مكي
رئيسة قسم التثقيف الصحي مبستشفى
جامعة املــلــك عــبــدالــعــزيــز ،على أهمية
تشجيع الطالب على دخول كليات التعليم
الصحي لزيادة أعــداد املثقفني واملثقفات
الصحيني داخل املنظومة الطبية ،خاص ًة
وأن العجز كبير جداً وال يصل للمؤشرات
الــعــاملــيــة ،يف ظــل تــزايــد أعــــداد مرضى
السكري داخل اململكة ،وشددت على أهمية
وجود دورات تأهيلية لزيادة عدد املثقفني
الصحيني يف كل منظمة صحية واالهتمام
بكافة مدن ومحافظات اململكة ،مؤكدة أن
االهتمام يصب فقط يف املدن الكبرى وهي
الرياض وجدة.
وأشـ ــارت مكي إلــى أن دور املثقف مهم
وفعال جداً قبل اإلصابة مبرض السكري
من خالل نشر الوعي الصحي وكيفية تقليل
نسبة اإلصابة به ،عبر احملاضرات التوعوية
يف اجلامعات واملدارس واألماكن العامة ،ال
سيما وأن توعية املجتمع شئ أساسي يف
تغير منط احلياة لألفضل.
بينما يقول األستاذ مشاري احلارثي ،مثقف

السكر مبستشفى جامعة امللك عبدالعزيز،
إن االستثمار يف التثقيف الصحي مهم جداً
ويقلل من زيــادة أعــداد مرضى السكري
بــاملــمــلــكــة ،م ــش ــدداً عــلــى أهــمــيــة إعـــداد
محاضرات أكادميية مكثفة لتثقيف أطباء
الرعاية األولية وكــوادر التمريض ومثقفي
السكري وأخصائي التغذية حــول عملية
التثقيف التفاعلية ملرضى السكري ،وتع ّد
هذه الدورات من األشياء الضرورية لزيادة
خبرات العاملني يف املجال الطبي ،بهدف
ترسيخ السلوكيات الصحية والسليمة
لــدى الفرد والتقليل من نسبة األمــراض
ومضاعفاتها والعمل على حتسني حياة
الفرد واملجتمع.
ويوضح أن تقليل معدالت فرص اإلصابة
باملرض تتم من خالل الكشف املبكر لسكري
النوع الثاني ،والتحكم اجليد للسكر يف
الدم ،ولفت إلى أن املريض ميكنه التعايش
مع مرض السكري ،بشرط مصداقة املرض
واتباع تعليمات األطباء واملثقفني الصحيني،
موضحاً أن السكري من األم ــراض التي
يسهل إدارتــهــا والتحكم بأعراضها عند
توفر الرعاية الصحية واالهتمام باجلانب
الرياضي والغذائي.

 % 33ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ
ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟ��ﺎﺿﺔ
 %50ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺳﻦ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ��ﺎﺿﻲ
 % 75ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ�ﻴﻦ ﻻ
ﻳ�ﻭ�ﻭﻥ ﺍﻟﻄ�ﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ
 %10ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮ�ﺍ�ﻲ
ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮﻱ
 % 38ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﺗ��ﺪ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ  ٣٠ﻋﺎﻣﺎً
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السلوك االنضباطي لطالب الجامعات

كيف يمكن للطالب الجامعي أن يعيد ضبط سلوكه الدراسية

ه ــل ميــكــن أن اســتــطــيــع تــعــديــل سلوكي
االنضباطي للدراسة يف اجلامعة خالل
النصف الثاني من العام الدراسي؟
كشف استطالع صحفي إجري على عينة
من طالب اجلامعات السعودية عن رغبة
الكثير من الطالب املتعثرين يف نتائجهم
الــفــصــلــيــة لــتــعــديــل ســلــوكــهــم ال ــدراس ــي
واالنضباط حلضور احملاضرات سعيا نحو
تعديل نتائجهم ومستواهم التعليمي ،وتعد
مشكلة االنضباط للحضور احملــاضــرات
احـ ــدى مــشــاكــل الــطــاب املــتــســربــن من
الدراسة اجلامعية
وتشير الــدراســة إلــى أن تعديل السلوك
االنضباطي يع ّد واحــداً من مقومات دعم
التفوق يف حياة الطالب بعد عامه الدراسي
األول .مما ساعد املنضبطون اجلــدد يف
حتقيق رغباتهم وأصبحت حياتهم الدراسية
أكثر مما يتوقعون احلصول عليه
ولفتت الدراسة إلى أن الطالب املنضبطون
يكون لديهم ملرة أخــرى إستعداد أكبر يف
التحصيل الدراسي واحلرص.
ومؤخراً أقرت وزارة التعليم يف السعودية
وضــع تنظيماً جــيــداً يربط نسبة حضور
وانــضــبــاط الــطــاب يف مرحلة الــدراســة
الثانوية بقبولة للدراسة يف اجلامعات،
مما يعطي دافعاً نحو السلوك االنضباطي
اجليد ،واإلعداد نحو مرحلة حتمل املسؤولية
الدراسية للطالب اجلامعي ،لضبط احلضور
يف املدارس احلكومية واألهلية واحل ّد من
الغياب ،وهذا التوجه يسهم يف االنضباط
والسلوك خلريجي التعليم العام ويحد من
ظاهرة الغياب الــذي يؤثر على التحصيل
الدراسي للطالب والطالبات ،ويــؤدي إلى
تــراجــع املستوى الــدراســي عند الطالب،
وعدم حصول الطالب على الشرح الكامل
للمحاضرات مــن األســاتــذة واحملاضرين
األكــادميــيــن ،بجانب كثرة االعتماد على
الــدروس اخلارجية وحتمل األســرة ألعباء
مادية كبيرة ،وأيضاً يؤدي الغياب الدراسي
إل ــى تــعــود الــطــالــب عــلــى اإلهــمــال وعــدم
إحترام املواعيد وعــدم تقدير املسؤولية،
باإلضافة إلــى تعرض الطالب النتقادات
من معلميه بسبب تراجع مستواه وحتصيله

الدراسي ،ويصبح الطالب غير قادر على
مجاراة زمالئه يف املنهج الدراسي.
ويــعـ ّد احلــرص على االنضباط الــدراســي
دافعاً كبيراً يف حياة الطالب نحو األفضل
سـ ــواء يف حــيــاة الــطــالــب أو لـــدى هيئة
ال ــت ــدري ــس ،فــانــضــبــاط ال ــط ــاب يحقق
للمعلم واألستاذ اجلامعي حتكماً يف عملية
التدريس ليصبح مبقدوره إكسابهم العلوم
واملعارف واملهارات التي يخطط لها ،وإيجاد
بيئة تعليمية محببة للطالب ومشجعة على
التعلم ،وحتقيق مجتمع ذي سلوك حضاري
يف تعامله مع اآلخرين ويف التزامه بأنظمة
املجتمع ،وب ــدون االنــضــبــاط ال ميكن أن
يكون هناك تدريس ف ّعال مما يــؤدي إلى
انخفاض يف حتصيل الطالب الــدراســي.
كما أن انضباط الطالب وحرصهم على
حضور محاضراتهم ،يعلمهم أهمية التنظيم
والتخطيط إلجناز أي عمل ،وينعكس هذا
على أداء الطالب مستقب ً
ال عندما يدخلون
س ــوق الــعــمــل ،فــهــم أصــبــحــوا أشــخــاص ـاً
مسؤولني قــادريــن على حتمل املسؤولية
وعــلــى االنــضــبــاط يف أعــمــالــهــم املهنية
وحياتهم املستقبلية.
وتع ّد األسرة هي اللبنة األولى يف املجتمع
الــذي يحتضن األبــنــاء ،فالتنشئة األسرية

املنضبطة تساعد األبناء مستقب ً
ال على تعديل
سلوكياتهم وأن تكون صحيحة ومتوافقة مع
معايير املجتمع ،مما يلقي مبردود إيجابي
على حياة الطالب يف اجلامعة ،ويجعله
شخصاً مسؤوالً عن تصرفاته وعن أهدافه
العلمية واألكادميية ،..كما أن األسرة يقع
عليها مسؤولية توجيه أبنائها الطالب
داخل اجلامعة ،فإن كانت إيجابية وهناك
انضباط سلوكي تعزز هذه التصرفات ،وإن
كانت سلبية توجه وتع ّدل هذه السلوكيات
فوراً ،للحفاظ على مستقبل أبنائهم ودفعهم
نحو التفوق دراسياً.
ويشدد األكــادميــيــون على ضــرورة متابعة
األســرة لسلوك أبنائهم من خــال معرفة
أصدقائهم والــذيــن يــؤثــرون بشكل كبير
على حياتهم الدراسية ،فهناك البعض من
األصدقاء يرفضون الذهاب إلى املدرسة
أو اجلــامــعــة للتنزه وممــارســة أمـــور قد
تعيق التقدم الدراسي ،وينصح أكادمييون
بــضــرورة تــواصــل األس ــرة مــع املــدرســة أو
الكلية الــتــي ي ــدرس بها الــطــالــب ،ملتابعة
أبنائهم يف دراستهم ،والتأكد من انضباطهم
التعليمي والدراسي ،كما أن هذه الزيارات
توطد العالقة بني أولياء األمور واملؤسسة
التعليمية بكافة أشــكــالــهــا ،حيث يجني

املجتمع ثمار هذه العالقة من خالل توزيع
املسؤوليات نحو انضباط الطالب وتنشأة
أجيال محبة للعلم واحترام النظام داخل
اجلامعة وخارجها.
ويــؤكــد أكــادميــيــون أن دور اجلــامــعــة أو
املدرسة هو إكمال ما مت بناؤه من جانب
األســرة يف تنشأة أبناءهم على االنضباط
التعليمي ،وذلك من خالل توعية وتثقيف
الــطــاب والطالبات بأهمية االنضباط،
واحلـــكـــم مبــصــداقــيــة وتــطــبــيــق الــعــدل
عــنــد تنفيذ اجل ـ ــزاءات والــعــقــوبــات على
الطالب والطالبات غير املنضبطني وغير
احلريصني على العملية التعليمية ،فض ً
ال
عن إيجاد بيئة تعليمية منضبطة وجاذبة
للطالب والطالبات ،ومساعدتهم للوصول
إلى أهدافهم التعليمية واملستقبلية.
ومن األسباب التي تؤدي إلى ضبط احلضور
الطالبي داخــل املؤسسات التعليمية ،هو
تشجيع الطالب على االشتراك يف األنشطة
املختلفة داخــل وخ ــارج اجلــامــعــة ،خاص ًة
األنشطة التطوعية واألنشطة الرياضية
واألنشطة الترفيهية وغيرها من األنشطة
والــفــعــالــيــات الــتــي تـــؤدي إل ــى احلـــ ّد من
غياب الطالب ،وتشجعهم على احلضور،
وحتفزهم على تفريغ طاقتهم السلبية.
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الطالب القائد ..برامج ومهارات تعليمية تبني قادة المستقبل
يسعى كل طالب جامعي ألن يكون قائداً
يف حياته االجتماعية واملهنية واملستقبلية،
ويرى أنه شخص جدير بتحمل املسؤولية
وقيادة فريق ويكون موجهاً إذا سنحت له
الفرصة ،ولكن هــل تنطبق عليه شــروط
املهارات القيادية وصناعة القائد؟ ،وما هو
دور املدرسة واجلامعة يف تأسيس طالب
بنزعة الــقــائــد؟ ..فمؤخراً منحت جامعة
بنسلفانيا الطالب السعودي (لبيد املاني)
لقب الطالب القائد لكلية البيري يف حفل
كبير بحضور جميع مسؤولي اجلامعة،
حيث حصل على درجــة البكالوريوس يف
الرياضيات واملالية واالقتصاد ،إلى جانب
اإلحـــصـــاءات كتخصص فــرعــي ،وعــرف
الطالب باجتهاده وجده يف الدراسة واحلقل
العملي حتى أصبح زمي ً
ال وعضواً يف العديد
من البرامج اجلامعية ،كما استطاع خالل
إحدى أبحاثه الربط بني معدالت اخلصوبة
والتعليم والعمر والعرق واملنطقة اجلغرافية
بني النساء يف  29بلداً يف أفريقيا.
ووفقاً ألكادمييون فإن الشخصية القيادية
للطالب يكون لها سمات وجوانب إيجابية
يجب العمل عليها واكسابها مهارات القائد،
وتنمية مــهــارات الطالب القائد يجب أن
يكون مــن خــال عــدة عــوامــل تتكامل بها
اخلطط واألهداف ،ولعل أبرزها :املخرجات
التعليمية التي تسهم يف إعداد أجيال قاردة
على النهوض بالوطن وعلى وضعهم يف
أماكن املسؤولية مستقب ً
ال ،كونهم مؤثرين
يف محيطهم التعليمي وعلى من حولهم.
والعملية التعليمية يقع عليها مسؤولية كبيرة
يف تنشأة أجيال محبة للعمل القيادي ،بشرط
إكسابهم سمات القيادة ومهارات التخطيط،
وآليات قيادة الفريق والتأثير فيهم وعليهم،
وهذا يتحقق يف البداية من املدرسة ،حيث
يكون املدرس مدركاً لهذه العناصر ويختار
بنظرته التربوية الطالب الذي تتوافر فيه
هذه اآلليات وهذه األهداف ،وتكون البداية
مع مهارات القيادة املدرسية.

وتتمثل هــذه املــهــارات يف تعريف الطالب
مبهارات إدارة الوقت ،ومهارات التحدث،
ومهارات األقناع ،ومهارات حل املشكالت،
ومــهــارات إدارة الفريق ،ومــهــارات العمل
اجلماعي ،وغيرها من املهارات التي تؤثر
يف الطالب وجتعله عنصراً فــعــاالً قــادراً
على التأثير يف البيئة احمليطة به وعلى
من حوله ،وهذا الطالب عندما يتقدم يف
سنواته الدراسية والــدخــول إلــى اجلامعة
يكون مستعداً للنضوج بشكل أكبر ،وقادراً
على إحــداث الفارق يف حياته الشخصية
والتعليمية واملهنية واملستقبلية.
على سبيل املثال :تقوم العديد من مدارس
اململكة وف ــق بــرنــامــج (الــطــالــب الــقــائــد)
بتهيئة الطالب للقيام بإدارة املدرسة طوال
اليوم الدراسي ،وذلــك من خالل اجللوس
على كراسي مسؤولي املــدرســة ممارسني
صــاحــيــات املــديــر وال ــوك ــاء واملــرشــديــن
الطالبيني ،وهو ما يجعل الطالب لديهم
ثقة بالنفس وقــدرة على حتمل املسؤولية،
وتثقيفهم بآليات القيادة التربوية الناجحة،
وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية مستقب ً
ال.
ويؤكد أكادمييون إن األنشطة اجلامعية تعلب
دوراً كبيراً يف تعزيز صفات الطالب القائد،
فاألعمال التطوعية تكسب الطالب مهارات
التعامل مع اآلخرين ويف االحتكاك بالعمل
امليداني وتلمس الواقع ،واألنشطة الرياضية
جتعل الطالب محباً للروح الرياضية وثقافة
املنافسة وتقبل الهزمية وفرحة النصر ،كما
أن األنشطة الترفيهية جتعل الطالب قادراً
على التحكم يف نفسه ويف تهيأة األجــواء
املناسبة لتنظيم العمل اجلماعي ..فض ً
ال
عن العديد من األنشطة األخرى التي تبث
يف الطالب اجلامعي مهارات مختلفة ،تعزز
من مكانته كقائد مستقبلي قادر على التأثير
يف اجلميع وعلى حتمل املسؤولية.
ويضيف أكــادميــيــون ،أن صناعة القائد
اجلــامــعــي تــتــطــلــب تــأديــة أدوار تربوية
واكتساب معارف تسهم يف تنمية مهارات

الــطــالــب ،وتــوجــيــه ســلــوكــه ،وغ ــرس القيم
وامل ــب ــادئ الــتــي تــخــلــق ق ــائ ــداً ممــيــزاً يف
املستقبل ،كما أن أخــاق املعلم واألستاذ
اجلامعي تسهم إلــى حد كبير يف تشكيل
مهارات الطالب القيادية ،كونه قد يتأثر
بتصرفات وسلوكيات أساتذته ومعلميه
خالل املراحل الدراسية ،والتي تؤثر على
شخصيته وعلى سلوكياته مستقب ً
ال.
ويشدد أكادمييون على ضــرورة أن يكون
الطالب اجلامعي القائد ،ملماً مبهارات
خدمة املجتمع وقضاياه ،وأن يكون فاهماً
ومــســتــوعــبـاً ملــا يـــدور حــولــه مــن أح ــداث
ومجريات اجتماعية وثقافية ،فض ً
ال عن
إمتالكه لغات أجنبية متكنه من التحدث
بلباقة أمام اآلخرين يف املنتديات واملعارض
داخل وخارج اململكة ،وأن يكون مف ّوهاً وقادراً
على إمتالك عقول وقلوب من يخاطبهم ،ال
سيما وأن مهارات االتصال اجلماهيري من

أساسيات إعداد قادة املستقبل.
ويؤكد األكادمييون أن طرق التدريس داخل
اجلــامــعــات الــســعــوديــة قــد تنمي مــهــارات
الــطــالــب الــقــيــاديــة ،كــونــهــا ال تــركــز على
التلقني فقط ،بل تعتمد أحياناً على البحث
واملــراجــع وكيفية احلــصــول على املعلومة
ونقدها وتصحيحها ،وهــو ما يخلق لدى
طالب اململكة مهارة النقد والتي متثل أحد
أهم مفاتيح القيادة ،خاص ًة وأن الطالب
القائد يجب أن يكون ملماً مبهارات النقد
والتي ت ّولد لديه غريزة االبتكار واإلختالف
واالبــتــعــاد عــن كــونــه مــقــلــداً أو تقليدياً،
مشددين على أهمية ترك املجال للطالب
يف التعلم من أخطاءه ،ال سيما وأن التقليل
من شــأن الطالب أمــام زمالئه يقلل لديه
رغبة إظــهــار مهاراته القيادية خــوفـاً من
النقد والتجريح.
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ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺷﺊ ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ.

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺘﺎﺯ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎ�ﻪ ﺇﻟﻰ �ﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﻭﺃﻭ�ﺍﻗﻪ.

ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻳﻌﺮﻑ
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻭ�ﻮﺻﻞ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ
ﻭﻣﺴﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ ﻭﻣﺤﺎﻭﺭ �ﺍﺋﻊ .

ﺍﻻﻟﺘ�ﺍﻡ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ.

ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺑﺚ �ﻭﺡ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺃ�ﺒﺎﻋﻪ.

ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻻ �ﻮﺟﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺰﻋ�ﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻗﺪ�ﺍ�ﻪ ﻭ....ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻪ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ.
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مشاركة مميزة للجامعة

األمير خالد الفيصل يدشن أكبر حديقة ثقافية على واجهة جدة البحرية

يف إطــار تنمية وتعزيز مفاهيم الــقــدوة،
والترويج السياحي والترفيهي يف مجاالت
الثقافة والتقنية والــفــن ،دشــن مستشار
خادم احلرمني الشريفني ،أمير منطقة مكة
املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد
الفيصل ،أكبر حديقة ثقافية على واجهة
جدة البحرية اجلديدة ،والتي أقامتها أمانة
محافظة ج ــدة مبــشــاركــة بــعــض اجلــهــات
احلكومية ،ضمن ملتقى مكة الثقايف يف
نسخته الثانية التي أطلقها سموه الكرمي
حتت شعار "كيف نكون قدوة ؟" وهو الشعار
املصاحب للبرنامج يف نسخته األولى.
وتقع احلديقة الثقافية يف ساحة النورس،
على الــواجــهــة البحرية ملدينة جــدة على
مساحة تبلغ  42ألف متر مربع ،وهي إحدى
بــرامــج ملتقى مكة الثقايف ،وتــهــدف إلى
جعل الثقافة ضمن اخليارات األكثر جذباً
يف حمالت الترويج السياحي ،إضافة إلى
تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكل
شرائح املجتمع وتعزيز منوذج القدوة ،كما
تهدف إلــى تنمية وتعزيز مفاهيم القدوة
وتطبيقاتها ،وحتــتــوي عــلــى الــعــديــد من
الفعاليات يف املجاالت الثقافية واالجتماعية
والتقنية واملهارية ،يتم تقدميها يف صورة
تفاعلية ذات طابع ممتع.
وتعتبر احلديقة الثقافية من مبادرات أمانة
محافظة جدة حتت إشــراف أمانة ملتقى
مكة الثقايف مبشاركة إمــارة منطقة مكة
املكرمة ،ووزارة التعليم ،ووزارة الصحة،
وجامعة امللك عبدالعزيز ،واملؤسسة العامة
لــلــتــدريــب التقني واملــهــنــي ،ومــيــنــاء جــدة
اإلسالمي ،..حيث قدمت احلديقة الثقافية
فعاليات ثقافية منوعة شملت( :التطبيقات
اإللكترونية ،والتعليم التفاعلي ،واالبتكارات
العلمية ،ومهرجان املهارة ،ومرسم القدوة،
وصحتك تهمنا ،وعالم الروبوت ،ومعرض
احلياة على عجالت ،والقدوة يف ممارسة
ال ــري ــاض ــات ال ــب ــح ــري ــة) ،وه ــدف ــت هــذه
الفعاليات إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية
تفاعلية لكافة شرائح املجتمع وتعزيز منوذج
القدوة.
وخصص جناح ملتقى مكة الثقايف شاشة
تفاعلية ترفيهية يف قالب قيمي هدفت
إلى بناء القيم يف شخصيات األطفال نحو
القدوة ،وكذلك إطالق فعالية جدارية ضمت

تعليقات حول العديد من القضايا مبشاركة
الزوار للجناح ،يف حني مت التعاون والتنسيق
مــع جمعية الصم للقيام بجولة تعريفية
للصم على احلديقة الثقافية ،وخصص
اجلناح مختبراً حتليلياً للقيم وفيلماً تعريفياً
مللتقى مكة الثقايف إضافة لفيلم توعوي
للملتقى وركن التصوير وركن يتم من خالله
تصوير الزوار مع شعار امللتقى.
وحــول مــبــادرات التطبيقات اإللكترونية،
وضمن مبادرة احلديقة الثقافية قامت إمارة
منطقة مكة املكرمة بعرض أبرز التطبيقات
املميزة واملبدعة من أعمال الفائزين يف
مسابقة التطبيقات اإللكترونية ،يف حني
شملت مبادرات "بصمة طفل" بتهيئة بيئة
علمية تعليمية ترفيهية منظمة ومشجعة
وداعــمــة لتعلم األطــفــال وتنمية مهاراتهم
االبتكارية واإلبداعية ،وشملت العديد من
األركان كركن االكتشافات العلمية ،ومكتبة
الــطــفــل اإلبــداعــيــة ،وأل ــع ــاب وتطبيقات
إلكترونية معززة لتعليم الطفل.
وقامت وزارة التعليم ضمن مبادرة احلديقة
الثقافية بعمل مسابقة علمية تنافسية
جلميع طــاب التعليم الــعــام للتنافس يف
التصميم والبرمجة والتحكم يف الروبوت،
وهدفت املسابقة إلى نشر ثقافة الروبوت
بــن الــطــاب ورب ــط املــعــلــومــات النظرية
بتطبيق عملي خــال املسابقة ،وترسيخ
فكرة العمل اجلماعي والتعليم التعاوني بني
الطالب.
وأتاحت مبادرات احلديقة الثقافية العديد
من األنشطة التي تتعلق بفن الرسم ،حيث
قدمت وزارة التعليم برنامج فني تعليمي
وترفيهي متضمن الــعــديــد مــن األنشطة
كــاملــرســم احلـــر ،والــكــتــابــة بــاحلــرق على
اخلشب ،وفن الرسم على املاء ،وغيرها من
الفعاليات.
كــمــا شــاركــت ضــمــن م ــب ــادرات احلــديــقــة
الثقافية جامعة امللك عبدالعزيز بركن
تعريفي للموهبة واإلبــداع واالخــتــراع ،ومت
عرض مناذج واقعية من ابتكارات الطالب
احلــاصــلــة عــلــى جــوائــز محلية ودولــيــة،
باإلضافة إلى تنمية مهارات زوار الركن من
خالل ألعاب الذكاء التفاعلية.
وقــدمــت جامعة امللك عبدالعزيز أيضاً،
أنشطة تفاعلية للزوار واملهتمني باملكتبات

وال ـ ــق ـ ــراءة ،تــضــمــنــت عـ ــرض بــعــض من
املخطوطات والكتب الثقافية ،واملشاركة
يف تسجيل الكتب الصوتية ،والتعرف على
برنامج أوديــو كتاب ،وتعليم األطفال على
كيفية صناعة الكتاب.
كما نظمت جامعة امللك عبدالعزيز معرضاً
مــتــنــقـ ً
ا يــعــرض مــجــمــوعــة مــن الــرســائــل
التوعوية للمجتمع ،وكيفية التعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعرضت العديد
مــن األجــهــزة التكنولوجية الــتــي تساعد
األشخاص ذوي اإلعاقة يف معيشتهم.
وقامت مديرية الشؤون الصحية بالتعاون
مع املستشفيات بتقدمي عدد من املواضيع
الثقافية التي تهم الفرد واملجتمع ،كالتوعية
بأهمية الرياضة وأثرها على الصحة العامة،
والتوعية مبــرض السكر ،وعــن التدخني
وأضــراره الصحية ،وغيرها من املواضيع
التثقيفية والترفيهية لدعم الصحة وتعزيز
املفاهيم اخلاصة بها.
وبــعــنــوان الــقــدوة والــســامــة يف الهوايات
البحرية ،قام ميناء جدة اإلسالمي بالتوعية
عن السالمة البحرية واإلسعافات األولية
مع شرح كامل عن امليناء.
وشملت املــبــادرات أيضاً ،تقدمي املؤسسة
العامة للتدريب التقني واملهني مهرجان
ترفيهي بــجــوانــب وصبغة تقنية ومهنية
وحرفية يف عدة مجاالت منها :طباعة سلك
سكرين ،وتصوير ديجتال ،وتصفيف الشعر،
والــتــزيــن الــنــســائــي ،وتصميم صفحات
اإلنترنت ،والطهي ،واخلياطة وغيرها،..
وأبرزت املشاركة جوانب القدوة يف صناعة
املهارات ،وغرس قيم وثقافة العمل املهني
بالنظر إلــى مــا تقدمه املــؤســســة العامة
للتدريب التقني واملهني بشأن مستقبل أبناء
الوطن وبناته من الكوادر املهنية والفنية
يف ظل االهتمام الذي تبذله حكومة خادم
احلرمني الشريفني -حفظها اهلل.-
وبلغت مساحة املؤسسة العامة للتدريب
التقني واملهني  300متر مربع ،قدم خاللها
ً
عروضا بانورامية ودورات مفاتيح املهارات
وأرك ــا ًن ــا تــتــرجــم رؤيـــة ورســالــة الــتــدريــب
التقني ،حيث شارك فريق عمل من إدارة
التدريب باملنطقة ،والكلية التقنية للبنات
بجدة واملعهد الصناعي الــثــانــوي بجدة،
بأكثر من  20متدر ًبا كشف ًيا يف التنظيم؛

ع ّرفت زوار املهرجان مبا تقدمه املؤسسة
من جهود حالية ومستقبلية للفئات كافة
عبر العديد من الفعاليات ،مثل :مجاالت
فنون الديكور ،والدهان ومعاجلة التشوه
البصري ،والتصوير الفوتوغرايف ،والطباعة
احل ــراري ــة ،وصــيــانــة اجلــــوال ،والصيانة
السريعة للمركبات واحملركات ،والتمديدات
الــكــهــربــائــيــة وصــيــانــة األجــهــزة املنزلية،
والكتابة السريعة ،والتعديل على الصور،
ومت تخصيص مكان للسيدات والعائالت
ملــهــارات التزيني النسائي ،مثل :املاكياج،
وفنون اخلياطة ،وتصميم األزي ــاء ،وقص
الشعر.
ويف ســيــاق متصل أبـــدى زوار احلديقة
الثقافية على كــورنــيــش ج ــدة ،سعادتهم
بالفعاليات واألنــشــظــة املــقــامــة بأجنحة
احلديقة ،والتي ساهمت يف الكشف عن
مواهب أبنائهم املختلفة سواء يف الرسم أو
اخلط العربي أو التكنولوجيا واالبتكارات
العلمية ،وقــالــوا إن احلــديــقــة الثقافية
أطلعتهم على العديد من املواضيع املهمة
يف حياتهم اليومية واالجتماعية ،ومنها
فعالية (صحتك تهمنا) والتي قدمت للزوار
برامج توعوية حول أمراض السكري وكيفية
التعايش مــعــه ،والــوقــايــة مــنــه ،والتغذية
واحلمية الغذائية ،وأيضاً برامج توعوية عن
التدخني وأضراره.
وأكــد زوار احلديقة الثقافية ،أن أبنائهم
عاشوا جتربة مميزة يف الفعاليات التي
اهتمت بالطفل ،وخاص ًة مسابقات الرسم
احلـــر ،وال ــرس ــم عــلــى الــقــطــع اخلشبية،
والرسم على املــاء ،باإلضافة إلــى الفنون
احلديثة يف مجاالت الرسم واملخطوطات
العربية وجماليات اخلط العربي.
وأشاد زوار احلديقة الثقافية بفعالية عالم
الــروبــوت التي خلقت تنافساً شديداً بني
األطفال املشاركني يف الفعالية ،وجعلتهم
مــدركــن ألهمية التكنولوجيا يف حياتهم
اليومية ،والتي تهتم بها اململكة العربية
الــســعــوديــة كونها أحــد دعــائــم االقتصاد
الوطني ورؤية اململكة .2030
وعــززت فعالية احلياة على عجالت دور
الــدولــة يف االهــتــمــام ب ــذوي االحتياجات
اخلاصة.
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اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة ومركز العمليات األمنية
الموحد بمنطقة مكة

محبوب الجامعة
صبري ابوزناده

أ .د .صالح عبد العزيز
الكري
ً

وقع وكيل جامعة امللك عبدالعزيز للمشاريع
الدكتور عبداهلل بن سعيد الغامدي ،ومدير
مركز العمليات األمنية املوحد مبنطقة مكة
املكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي اتفاقية
تعاون مشترك.
وأوضح وكيل اجلامعة للمشاريع أن االتفاقية
متكن الطرفني من االستفادة من اإلمكانيات
واجل ــوان ــب املــتــمــيــزة لــطــريف االتــفــاقــيــة ،كما
ستشهد بداية انطالقة لباكورة عمل مشتركة
فيما يخص تنظيم ورش العمل واملــؤمتــرات
واتباع أفضل املمارسات يف مجال الطوارئ
والكوارث ،واالستفادة من التقنيات املتقدمة
يف املركز الذي يعد أكبر مركز أمني من نوعه
إلدارة الكوارث واألزمات على مستوى الشرق
األوسط.
وأشــار إلى أن جامعة "املؤسس" تسعى دوماً
لتوسيع شراكاتها مع كافة قطاعات الدولة،
بــهــدف مــشــاركــة اجلــامــعــة م ــع املــؤســســات
احلكومية واألهلية يف تطوير خططها ورفدها
باألبحاث واخلبرات والطاقات التي تتميز بها
اجلامعة.
من جانبه ،أثنى مدير مركز العمليات املوحد
مبنطقة مكة املكرمة العقيد علي بن عطية

الغامدي على مبادرة اجلامعة للخروج باالتفاقية
التي تؤطر ملجاالت عمل مشتركة ،وتسعى من
خاللها لوجود آلية تضمن العمل وفق منهجية
موحدة ،الفتاً إلى أن مركز العمليات األمنية
املــوحــد مبنطقة مكة املكرمة يقدم خدماته
على مدار العام يف استقبال بالغات املواطنني
واملقيمني يف جميع املدن واحملافظات مبنطقة
مكة املكرمة.
وأشاد "الغامدي" باإلمكانات الكبيرة باجلامعة
التي يطمح املركز يف االستفادة منها من خالل
االتفاقية املشتركة ،وذلك فيما يخص اجلانب
البحثي واالستشاري وتقدمي البرامج املختلفة
التي تعنى بالتدريب وورش العمل.
وتتضمن االتفاقية ثمانية مــواد يعمل عليها
الطرفني ،منها فتح باب التطوع ملنسوبي وطلبة
اجلامعة ،وربط اجلهتني بخط اتصال مباشر،
والتخطيط املــشــتــرك يف مــجــاالت الــطــوارئ
والــكــوارث ،إضــافــة إلــى تقدمي االستشارات
الفنية ،وتنظيم الــزيــارات املتبادلة ،وأيضاً
االستعانة باخلبراء واملختصني لتنظيم برامج
تدريبة وورش عمل مشتركة ،وكذلك العمل
على تبادل الطاقات البشرية واملعلومات الفنية
لدعم وإثراء جانب الطوارئ والكوارث

تفاجأ مجتمع جامعة امللك عبدالعزيز بخبر وفاة أحد أكثر املوظفني
حضورا ومحبة بني الناس أال وهو أبا صخر األستاذ صبري أبوزناده و إنتقل
إلى رحمة اهلل يف اخلامس عشر من شهر صفر لعام ١٤٣٩هـ الذي تعود أن
اليرد ألحد طلبا وميد كل من يحتاج من األساتذة بالوسائل التعليمية مع
أسمى آيات األدب واالحترام وإن كان األمر يحتاج إلى التواجد امليداني
تراه حاضرا بأقصى أنواع السرعة فهو عملي من الدرجة األولى فعال
وف جوانب أخرى متعددة ،وملعرفتي
لقد خسرته اجلامعة يف هذا اجلانب ِ
اخلاصة بعائلته فإن صبري رحمه اهلل من البارين بوالديه ولَم ينتقل إلى
سكنه اجلديد إال بعد وفاتهما حبا لهما وقياما بحقهما ،وباجلانب اآلخر
فهو قريب جدا من عائلته محبوبا عندهم كما هو محبوب اجلامعة بشكل
عام ،خدوم يسير يف خدمة الغير وكله طيبة نفس وراحة بال ،ال يتأفف
أو يقدم اخلدمة متضجرا أو متمننا إمنا يشعر أن ذلك واجب يقوم بأدائه
لذلك ملك قلوب الناس وله مكانة خاصة عند معالي مدير اجلامعة
األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ملا عرف عنه من قرب أنه رجل عملي
فهو يف أي وقت يحتاجه يجده عنده ،وأبو وجدان رحمه اهلل يف جانبه
االجتماعي كذلك متميز ،فهو مع أهله زوجة وأبناءا أكثر حضورا وخدمة،
وال أدل على ذلك من الْيَ ْو َم الذي باغته فيه املوت كان على موعد للنزهة
معهم إال أن قدر اهلل كان األسبق من موعد يوم النزهة ،فاختطفه املوت
وهو واقف على رجليه ال يشتكي من شيء ،وأســرع بالورقة اخلضراء
النضرة واملاء يف خالياها والدم يضخ يف عروقها وكلها حياة وحيوية إلى
حيث العالم اآلخر ،وفجع أهله وذويه ومحبيه فيه فرحمك اهلل يا أبا
وجدان كم كان ملوتك من أثر يف الوجدان ورحمك اهلل يا أبا صخر كم كان
املوت قاسيا يفتت الصخر ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وال حول وال قوة
إال باهلل العلي العظيم ،وهلل ما أخذ وهلل ما أعطى وكل شيء عنده بقدر،
ولقد كان يوم دفنك يوما مشهوداً من أبناء اجلامعة أساتذة وإداريني ،وكذا
أهل جدة وغيرهم احملبني لك فرحمك اهلل رحمة واسعة.

منها  200شقة مخصصة للطالب المتزوجين

استحداث  700وحدة سكنية لطالب الجامعة

استحدثت اجلامعة مشروعاً يتعلق بإنشاء
( )200شقة جديدة مهيأة للطلبة املتزوجني،
يف مقابل ( )500غرفة جــديــدة ،ليصبح
مجموع ما مت إضافته مؤخراً ( )700وحدة
سكنية.
ً
ويــأتــي ذل ــك دعــم ـا الحــتــيــاجــات الطلبة
املتزوجني ،وسعياً من اجلامعة إلى تقدمي
الرعاية لكافة طالبها وطالباتها من كل
املستويات ،ووفرت فيها جميع ما يحتاجون
من أجهزة ومعدات ،كما عملت على تأثيث
تلك الشقق وفــق أعلى املعايير ،وراعــت

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

اجلامعة يف مشروع "شقق املتزوجني" توفير
مرافق خاصة باألطفال ملمارسة هواياتهم
وقضاء أوقاتهم يف النافع واملفيد.
ويقضي الطالب مرحلة مهمة يف السكن
اجلامعي من مراحل حياته متتد إلى أربع
أو خمس ســنــوات ،وقــد حــرصــت جامعة
"امل ــؤس ــس" عــلــى تــوفــيــر كــافــة اخلــدمــات
والتجهيزات التي يحتاجها الطالب يف حياته
اليومية يف السكن اجلامعي ،وتوفير األجواء
املساعدة على إكمال مسيرتهم التعليمية.
وامتداداً جلهود اجلامعة يف توفير الراحة
املشرف العام
مدير اجلامعة

أ.د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .أحمد بن علي الزهراني

لــلــطــاب ومــواكــبــة لــلــزيــادة الــتــي طــرأت
يف الــســنــوات املاضية يف أع ــداد الطلبة،
وأضــافــت اجلامعة ( )500غــرفــة سكنية
جديدة للطالب وتأثيثها بكافة املستلزمات
التي تضمن الــراحــة للطالب ،وفــق أعلى
املستويات يف هذا املجال.
يذكر أن اخلدمات األساسية التي توفرها
اجلــامــعــة يف السكن الــطــابــي باجلامعة
تــتــضــمــن ح ــاف ــات مــجــانــيــة ب ــن السكن
الطالبي واجلامعة مــن الساعة السابعة
صــبــاحـاً وحــتــى الــســاعــة الــعــاشــرة مساء،

وتخصيص مطاعم مجهزة تقدم وجبتني
يوميا حتت إشراف إدارة التغذية ،إضافة
لوجود مالعب تعمل حتت إشراف مدربني
مختصني ،وتوفير معمل للحاسب اآللــي،
ونــادي لسكن الــطــاب ،وصــاالت رياضية
وترفيهية وقــاعــات للمطالعة ،باإلضافة
لــتــقــدمي خ ــدم ــات اإلن ــت ــرن ــت املــجــانــيــة،
وتخصيص طبيب مناوب بالفترة املسائية.

رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .شارع بن مزيد البقمي

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .رمي بنت علي الرابغي

مدير التحرير

أحمد العمري
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