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اململكة حتتفل بالذكرى الرابعة
لبيعة خادم احلرمني ال�شريفني
ذكــــــــــرى الـــبــيــعـــــــة

احل���م���د هلل ال������ذي �أف�������اء ع��ل��ي��ن��ا بنعم
الحت�صى ،وعلى ر�أ�سها نعمة هذا الدين
القومي الذي �شرفنا اهلل به ،وجعلنا من
حملة ر�سالته �إىل يوم الدين .
ون���ح���م���ده ت���ع���اىل �أن ق��ي�����ض ل���ن���ا �أ�سباب
االن��ت��م��اء ل��ه��ذه الأر�����ض ال��ط��اه��رة ،البقاع
املقد�سة ،مهبط الوحي ،مهد الر�ساالت،
�أر�ض احلرمني ال�شريفني ،ومثابة النا�س
ال��ك��ع��ب��ة امل�����ش��رف��ة و�أح����ب ب��ق��اع الأر�ض
�إىل اهلل مكة املكرمة ،وم��ث��وى احلبيب
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة
املنورة ،وجميع مدن وق��رى وهجر هذه
البالد الأبية .

�أخبار اجلامعة
ح��ل��ت ي���وم اجل��م��ع��ة 1430/6/26ه���������ـ ال���ذك���رى ال��راب��ع��ة ل��ت��ويل خ����ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز مقاليد احلكم يف اململكة ،وقد �شهدت
اململكة وهلل احلمد منذ مبايعة امللك عبداهلل بن عبد العزيز يف 1426/6/26هـ
�إجنازات كبرية ،حيث متيزت هذه املرحلة بازدهار اململكة يف كثري من القطاعات،
كما حظي التعليم العايل برعاية خا�صة من خادم احلرمني ال�شريفني ،حيث
حتققت منجزات مهمة.
ويف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �أ�صبح للمملكة
وجود �أعمق يف املحافل الدولية وحظيت باحرتام كبري كقوة فاعلة يف ال�ساحة
ال�سيا�سية الدولية ويف �صناعة القرار العاملي ،حمافظة على الثوابت متم�سكة
بقيمها الدينية والأخالقية .م�ستمرة يف نهج امل�ؤ�س�س امللك عبد العزيز بن عبد
الرحمن �آل �سعود طيب اهلل ثراه ،والذي تت�شرف جامعتنا بحمل ا�سمه.
ً
فهنيئا لأبناء هذا الوطن بهذا القائد العظيم الذي ي�سعى �إىل تلم�س احتياجات
ً
وهنيئا للتعليم العايل وجلامعة
الوطن واملواطنني ويتابع �أحوالهم عن كثب،
امل�ؤ�س�س الرعاية الأبوية احلانية والتوجيهات ال�سديدة لالرتقاء بالتعليم العايل
ون�شره يف كافة ربوع اململكة..

ونثني عليه تعاىل �أن هي�أ لهذه البالد والة
ر�ش ً
�أمر ّ
دا .حملوا �أمانتها و�أمانة الدين،
و�أم��ان��ة ال�شعب ،على عواتقهم ،فما وهنوا
وال ك ّ��ل��وا .فكان االحتكام يف كل �أم��ورن��ا �إىل
حكم اهلل تعاىل وهدي ر�سوله �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�شريعة الإ���س�لام ال�سمحة املتمثلة يف
تعاليم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة
القولية والفعلية والتقريرية ،وم��ن بعد ذلك
�أمرنا �شورى بيننا.
تلكم هي املبادئ الأ�سا�سية التي و�ضع �أ�س�سها
وركائزها امللك امل�ؤ�س�س موحد اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن عبدالرحمن
ال��ف��ي�����ص��ل �آل ���س��ع��ود (ط��ي��ب اهلل ث������راه) .فجاء
�أبنا�ؤه الربرة من بعده يلب�سون هذه املبادئ قالدة
�شرف يف �أعناقهم ،وو���ش��اح فخر ،ون��وط جدارة
وا�ستحقاق ،فما جانبوا ال�صواب والح��ادوا عن
ط��ري��ق اجل�����ادة ،ب��ح��م��د اهلل وت��وف��ي��ق��ه ،ف�صارت
ال�سفينة الوطنية ال�سعودية على �أح�����س��ن ما
يرام ،مل يعكر �صفو مائها �أي مكدر ،والم�سرية
�إب���ح���اره���ا �أي ري����اح ه���وج���اء ،ب���ل ج����اءت الرياح
مب��ا ت�شتهي �سفينتنا ،فانتظمت ال��ب�لاد وحدة
وطنية ،قل ما جند مثيلتها يف عاملنا املعا�صر.
وذل���ك م��ن خ�ل�ال منهج ال��و���س��ط��ي��ة واالعتدال
ال��ذي تبناه والة الأم��ر يف كل العالقات املحلية
والإقليمية والعاملية.
وع��ن��دم��ا ج����اءت ال��ب��ي��ع��ة ال��را���ش��دة ال��واع��ي��ة من
ه��ذا ال�شعب الأب��ي البنهم ،و�أخيهم ،ووالدهم،

وراعيهم ،وقائدهم ،خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز (ح��ف��ظ��ه اهلل )
كانت البيعة نابعة من �صميم قلوب هذا ال�شعب
العظيم ،ومن �أعماق �أفئدة هذه الأمة الراقية،
قائدا ً
ً
فذا ،دانت له
فبايعوا بكل اطمئنان وثقة
�أ�س�س ومبادئ الإدارة احلكيمة ،و�أ�صول ال�سيا�سة
الر�شيدة ،ومبادئ التعامل ال�سديدة .قائد ملك
نا�صية احلنكة و���ص��واب ال����ر�أي ،وث��اق��ب الفكر،
وال���ر�ؤي���ة ال��وا���ض��ح��ة ،وال��ع��ق��ل امل��ت��ف��ت��ح ،والقول
ال��راج��ح  ،مم��ا �أه��ل��ه ( حفظه اهلل ) لأن يكون
ً
قبوال،
�أك�ثر زع��م��اء ال��ع��امل العربي والإ���س�لام��ي
لي�س لدى ال��دول الإ�سالمية والعربية فح�سب،
بل لدى العامل الغربي ب�أكمله ،وبخا�صة الدول
ال��ك�برى  .وم��ا زي���ارة الرئي�س الأم��ري��ك��ي �أوباما
للمملكة قبل �أي���ام ك����أول زي���ارة ���ش��رق �أو�سطية
�إ���س�لام��ي��ة ع��رب��ي��ة� ،إال دل ً
��ي�لا على م��ا يتمتع به
( حفظه اهلل ) وم��ا تتمتع ب�لادن��ا الغالية من
تقدير ومكانة لدى العامل ب�أ�سره.
�إن خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك عبداهلل
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ا���س��ت��ط��اع ب�شخ�صيته املتوازنة
وب�سيا�سته احل�صيفة �أن يوا�صل م�شوار امللك
امل���ؤ���س�����س ،وي��ق��ف��و خ��ط��وات��ه يف ت��دع��ي��م الوحدة
ً
داخليا ،و�أن يبد�أ حوار الأدي��ان وحوار
الوطنية
ً
الثقافات م��ع الأط����راف الأخ���رى ع��امل��ي��ا ،فوجد
ً
وجتاوبا
ذل���ك ردود ف��ع��ل ط��ي��ب��ة ،وا���س��ت��ح�����س��ان ً��ا
ع��امل��ي�ين .ففتح ب��ذل��ك الآف����اق ال��ت��ي ك��ان��ت قد
�أظ��ل��م��ت و���س��دت �أب��واب��ه��ا م��ن ج���راء امل�شاحنات
ال�سيا�سية والت�شدد الديني والعرقي والتطرف
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ف��ت��ب��دل��ت ب���ج���ه���وده (ح��ف��ظ��ه اهلل)
�إىل �آف��اق رحبة من التعاون والت�أخي والعي�ش
ب�سالم ،يف كل �أرجاء العامل .ونحمد اهلل تعاىل
�أن انبثاق هذا التوجه املتح�ضر كان من بالدنا،
وبالتحديد من مليكنا املفدى ،الذي وهبه اهلل
تعاىل من ال�صفات العالية واحلكمة ال�صائبة
م��ا ميكن ب��ه �أن يجد احل��ل��ول لأع��ت��ى امل�شكالت
ً
تعقيدا ،وما لقاء الريا�ض للم�صاحلة
و�أ�شدها
العربية ببعيد عن الأذهان .فقد �أعلنها (حفظه
اهلل) وبكل جترد ويف كلمات ب�سيطة عفوية (�أن
الخالفات بيننا بعد اليوم ،والجمال �إال للإخوة
والت�سامح وال��ت��ع��اون ب�ين ب�لاد الأم���ة العربية)،
ً
فهنيئا للأمة ال�سعودية خا�صة وللأمة الإ�سالمية

العربية عامة
ب�����ه�����ذا ال����رم����ز
ال�������������س������ع������ودي
الإ��������س���ل���ام�������ي
ال������������ع������������رب������������ي
العاملي ،الذي �أ.د� .أ�سامة بن �صادق طيب
�أجرب الآخرين
ع��ل��ى احرتامه
واح��ت��رام ب��ل�اده ،م��ن خ�ل�ال االت�����زان ال�سيا�سي
واالع��ت��دال املنهجي ال��ذي اتخذه دي��دن ً��ا ومبد�أ
يف ال��ع�لاق��ات م��ع الآخ���ري���ن ،وع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا عدم
ال��ت��دخ��ل يف �أم����ور الآخ���ري���ن ،ويف امل��ق��اب��ل عدم
ال�سماح لأي تدخل يف �أم��ور بالدنا مهما كانت
ً
ً
وح�سما.
في�صال
تلك اجلهة  .فقد كان ذلك
�أق�����ول ل��ل�����ش��ع��ب ال�����س��ع��ودي ال����ويف  .ل��ق��د كانت
بيعتكم بيعة وطنية خال�صة ،فلت�شمروا عن
���س��واع��د اجل���د واالج���ت���ه���اد ل��ب��ن��اء ال���وط���نً ،
يدا
واح������دة خ��ل��ف ال���ق���ائ���د امل��ل��ه��م خ�����ادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو
ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين �صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز (
حفظهم اهلل ) وم��ن ورائهم احلكومة الر�شيدة
بكل رجاالتها ورموزها الوطنية  .فالوطن � ً
أبدا
ب�أبنائه وبناته ،وما خاب وطن اعتمد على اهلل
تعاىل ثم على �أبنائه .
ً
ذخرا لنا ،ودمت لنا ً
ع�شت ياوطني ً
وفخرا،
عزا
ودمنا بك �أع��زة ك��رام ً��ا ،النخ�شى �إال اهلل تعاىل
والنرغب �إال يف مر�ضاته .
فبهذه املنا�سبة ال�سعيدة ي�شرفني �أن �أرفع ملقام
خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ع���ب���داهلل بن
عبدالعزيز �أ�سمى �آيات التهنئة وللأ�سرة املالكة
ول��ك��ل �أب���ن���اء وب���ن���ات ال�����ش��ع��ب ال�����س��ع��ودي �أجمل
التهاين و�أطيب الأماين.
ً
�سائال امل��وىل عزوجل �أن يحفظ بالدنا من كل
�سوء و�أن ي��دمي علينا نعمة الإ���س�لام ،والأر�ض،
وال����ع����ر�����ض ،والأم���������ن ،والأم����������ان ،واال�ستقرار،
والرخاء ،والتقدم املطرد ب�إذن اهلل.
مدير اجلامعة
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جم��ل�����س اجل���ام���ع���ة ي��ت��خ��ذ ق�������رارات م��ه��م��ة يف ج��ل�����س��ت��ه ال��راب��ع��ة
نيابة عن معايل وزي��ر التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س التعليم العايل رئي�س املجل�س تر�أ�س معايل
مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب اجلل�سة الرابعة ملجل�س اجلامعة للعام اجلامعي
1430/1429هـ وذلك يوم الثالثاء 1430/6/9هـ املوافق 2009/6/2م مببنى الإدارة العليا للجامعة ،بح�ضور
كل من �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية �أم�ين جمل�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن
بن عبيد اليوبي ،و �سعادة وكيل اجلامعة للتطوير الأ�ستاذ الدكتور زهري بن عبد اهلل ح�سني دمنهوري،
و�سعادة وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف الدكتور �أحمد بن حامد نقادي ،و �أ�صحاب ال�سعادة عمداء
ً
عددا من القرارات
الكليات والعمادات امل�ساندة .وبعد الإطالع على جدول �أعمال اجلل�سة اتخذ املجل�س
ومنها :
�	 -1إن�����ش��اء ك��ر���س��ي علمي ب��اجل��ام��ع��ة ب��ا���س��م( ك��ر���س��ي الأم��ي�ر خ��ال��د الفي�صل ل��ت���أ���ص��ي��ل منهج االعتدال
ال�سعودي).
 -2التو�صية ب�إن�شاء عمادة فرع البنات باجلامعة.
 -3املوافقة على احل�ساب اخلتامي للإدارة العامة للتمويل الذاتي للعام املايل 1429/1428هـ.
�	 -4إق�����رار ب��رن��ام��ج امل��اج�����س��ت�ير يف ق�����س��م ع��ل��م ال��ن��ف�����س بكلية الآداب وال���درا����س���ات (ب���امل���ق���ررات الدرا�سية
والر�سالة).
� 	 -5ضم �أثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الأر�صاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة �إىل جمل�س الكلية
وهم( :الدكتور �صالح بن ح�سني بياري و الدكتور ماجد بن ح�سني ها�شم).
� 	 -6ضم ثالثة من �أع�ضاء هيئه التدري�س باجلامعة �إىل جمل�س معهد اللغة االجنليزية وهم ( :الدكتور
حم�سن بن �أحمد من�صوري ،والدكتور �إبراهيم بن عبد املح�سن بديوي ،والدكتورة عبري بنت فتحي
اخلويل).
 	 -7املوافقة على الأعداد املقرتح قبولهم يف الدرا�سات العليا للف�صل الأول للعام1431/1430هـ.
�	-8إقامة ف�صل درا�سي �صيفي للعام اجلامعي 1430/1429هـ.
 -9قبول املنحة املقدمة من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) �إىل جامعة امللك عبدا
لعزيز من خالل برنامج �سابك لت�شجيع البحث العلمي يف املجاالت ال�صناعية والتطبيقية للربنامج
احلادي ع�شر.
 -10التو�صية بتغيري اال���س��م احل��ايل لق�سم االجتماع بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية �إىل ق�سم علم
االجتماع واخلدمة االجتماعية.
 -11ت�شكيل جمل�س عمادة البحث العلمي.
 -12منح عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة �إجازة تفرغ علمي.
� -13ضم الدكتور خالد بن عبدالرحيم ميمني ع�ضو هيئة التدري�س بكلية االقت�صاد والإدارة يف ع�ضوية
جمل�س الكلية .
 -14ترقية عدد من من�سوبي اجلامعة ملراتب عليا وهم :
 -1الأ�ستاذ عبد اخلالق بن حممد خ�ضر الزهراين من احلادية ع�شر وم�سماها مهند�س معماري �إىل
املرتبة الثانية ع�شر وم�سماها كبري مهند�سني معماريني .
 -2الأ�ستاذ ط�لال بن حممد �أم�ين كتبي من املرتبة احلادية ع�شر وم�سماها مفت�ش م��ايل �إىل املرتبة
الثانية ع�شر وم�سماها مدير عام الإدارة املالية .
 -3الأ�ستاذ عبد اهلل بن حممد ح�سن املاحلي من املرتبة احلادية ع�شر وم�سماها �أخ�صائي �ش�ؤون موظفني
�إىل املرتبة الثانية ع�شر وم�سماها مدير عام اخلدمات.
 -4الأ�ستاذ حممد بن عبد العزيز �سليمان ال�سحيباين من املرتبة احل��ادي��ة ع�شر وم�سماها �أخ�صائي
تخطيط �إىل املرتبة الثانية ع�شر وم�سماها مدير عام �ش�ؤون املوظفني .
 -5الأ�ستاذ ه�شام بن �أحمد عثمان الطيار من املرتبة العا�شرة وم�سماها حملل وم�صمم نظم �إىل املرتبة
احلادية ع�شر وم�سماها كبري مربجمني .
 -6الأ�ستاذ حممد بن عبد الرحمن عبد اهلل احلمدان من املرتبة العا�شرة وم�سماها مدير �إدارة املختربات
�إىل املرتبة احلادية ع�شر وم�سماها رئي�س فنيي خمترب .
 -7الأ�ستاذ في�صل بن نا�صر حميد الكحيلي من املرتبة العا�شرة وم�سماها �أخ�صائي تخطيط �إىل املرتبة
احلادية ع�شر وم�سماها �أخ�صائي تخطيط .
 -8الأ�ستاذ �أحمد بن نافع مبارك الغامني من املرتبة العا�شرة وم�سماها مدير ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
بكلية البنات �إىل املرتبة احلادية ع�شر مفت�ش مايل .
 -9الأ�ستاذ /عبد اهلل بن عمر مبارك بادريق من املرتبة العا�شرة وم�سماها مهند�س معماري م�شرف �إىل
املرتبة احلادية ع�شر وم�سماها مهند�س معماري م�شرف .
-16منح درجة الدكتوراه لـ( )4من طالب و طالبات الدرا�سات العليا باجلامعة  ،وهم على النحو التايل :
التخ�صـ ـ ـ ـ ـ ــ�ص
اال�سـ ـ ـ ـ ــم
م
درجة الدكتوراه يف الفل�سفة (�أحياء ـ �أحياء
عبد العزيز بن �سامل بن �سعيد
1
دقيقة )
باحبيل
درجة الدكتوراه يف الفل�سفة (تاريخ )
زيد بن علي عبد الكرمي الف�ضيل
2
حممد
الرزاق
عبد
بنت
�سميحة
درجة الدكتوراه يف الفل�سفة (�أدب ـ رواية )
3
حداد
درجة الدكتوراه يف الفل�سفة ( ريا�ضيات ـ
مرمي بنت علي عبد الرحمن
4
حتليل دايل )
الغامدي
�سعد بن �سعيد يحيى الغامدي درجة الدكتوراه يف الفل�سفة ( علم املعلومات )
5

 -17منح درجة املاج�ستري لـ( )61من طالب وطالبات الدرا�سات العليا باجلامعة  ،وهم
على النحو التايل:
م
1

اال�سـ ـ ـ ـ ــم
حممود بن حممد بن �أحمد حافظ

التخ�صـ ـ ـ ـ ـ ــ�ص
درجة املاج�ستري يف املحا�سبة

2

ب�سام بن �صالح بن �سامل احلربي

درجة املاج�ستري يف املحا�سبة

3
4
5
6
7

عبد القادر بن زكريا حممود عطار
منري بن �سلمان منري العتيبي
خالد بن علي �سعيد علي
تركي بن عبد العزيز علي الكريداء
مراد بن �إبراهيم بن بازار �أنديجاين

8

با�سم بن را�شد �إبراهيم العمري

9
10

بدر بن عبد الوهاب ح�سني دعجم
طالل بن �إبراهيم حممود بديوي

درجة املاج�ستري يف املحا�سبة
درجة املاج�ستري يف املحا�سبة املهنية
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال تنفيذي
درجة املاج�ستري يف الأنظمة
درجة املاج�ستري يف الهند�سة ال�صناعية
درجة املاج�ستري يف الهند�سة الكهربائية ـ قوى
والآالت
درجة املاج�ستري يف الهند�سة املدنية ـ �إدارة الت�شييد
درجة املاج�ستري يف العلوم البيئية

م
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اال�سـ ـ ـ ـ ــم
�أ�سماء بنت �سليمان �إبراهيم العايج
منال بنت حممد بن �صالح اخلمي�سي
فاطمة بنت حممد �أحمد الغامدي
نوال بنت حممد وائل عقل حلمي
هند بنت علي عبد اهلل الغامدي
عهود بنت حامد م�سعود احلازمي
مريفت بنت حممد را�شد العويف
هدى بنت علي عبد الرحمن القرين
فوزية بنت حممد علي القايدي
فاطمة بنت علي ح�سن ال�صائغ
فاطمة بنت عبد اهلل �صالح ال�شهري

22

نهى بنت عو�ض بن بطاء اجلعيد

23

�أمل بنت عبد اهلل ابراهيم الب�شري

24
25
26

ن�سرين بنت عبد اهلل حممد احلربي
�سلوى بنت عمر احمد بابطني
بدرية بنت عبد اهلل علي الفريدي

27

فاطمة بنت �سليمان حامد املرواين

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

اجلوهرة بنت احمد نا�صر زبيدي
�أمية بنت م�صطفى حممد راجخان
دالل بنت غالب حممد كتبي
�إلهام بنت عبد العزيز بن �سراج �أبو النجا
زينب بنت حممد �صالح نوار
هبة بنت عبد القادر خليل العيتاين
حممد بن �سعيد �صالح الغامدي
بندر بن يو�سف حامد احلازمي
حممد بن عبده بن احمد الأمري
يا�سر بن احمد بن ح�سني العقبي
بندر بن فهد عبد الرزاق زغبي

39

عرب بن �صادق �سعيد �أبو عرب

40
41
42
43
44
45
46

نايف بن بخيت نا�صر البنيان احلربي
طارق بن �سعيد �إبراهيم املالكي
�سلطان بن عبيد عائ�ش احلربي
ناير بن �سعد بن رتيمان املرواين
حممد بن �سفر بن حممد ال�شهراين
علي بن �أحمد بن �شيبة بخيت
يزيد بن حممد حافظ �سراج مريكي

47

حممد الأمني بن في�صل بن �إبراهيم زاهر

48

نوال بنت عمر بن عبد اهلل با�سعد

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

عال بنت يا�سني علي البار
نادية بنت �إبراهيم يون�س فالته
راوية بنت عبد الهادي بركة اجلحديل
نرج�س بنت عبد الغفار بن �سعيد با زهري
مرمي بنت عبد اهلل احمد الزهراين
�سوزان بنت حممد حامد احلاررثي
لطيفة بنت حممد �سامل القحطاين
مي بنت عبد احلفيظ حممد فدا
�سارة بنت عبد اهلل �سعيد القرين
رمي بنت عبد العزيز حامد ال�شريف
والء بنت �سامي عبد الوهاب مغربي
هبة بنت �أنور يو�سف تركي
عتاب بنت عبد القادر بن احمد �صالح
خلود بنت حممد ح�سن احمد
جنالء بنت عبد الفتاح علي جمبي
�سلطانة بنت في�صل عبد الرحمن املعمر
منال بنت عمر عمرو العوي�ضي
نقار بنت عبد الباقي عبد الهادي ا�سكندر
�أمل بنت �إبراهيم نا�صر النوي�صر
�ساره بنت �سامل عمر بنوب
مي�سون بنت �شاكر علي ال�سليماين
ن�سرين بنت فريد حمزة ال�سليماين

التخ�صـ ـ ـ ـ ـ ــ�ص
درجة املاج�ستري يف علوم احلا�سبات
درجة املاج�ستري يف الفيزياء ـ نووية نظرية
درجة املاج�ستري يف الريا�ضيات ـ هند�سة تفا�ضلية
درجة املاج�ستري يف الكيمياء احليوية
درجة املاج�ستري يف الكيمياء احليوية
درجة املاج�ستري يف الرتبية الفنية ـ نحت
درجة املاج�ستري يف الرتبية الفنية ـ نحت
درجة املاج�ستري يف ال�سكن و�إدارة املنزل
درجة املاج�ستري يف التغذية وعلوم الأطعمة
درجة املاج�ستري يف التغذية وعلوم الأطعمة
درجة املاج�ستري يف املالب�س والن�سيج ـ باترونات
درجة املاج�ستري يف املالب�س والن�سيج ـ تاريخ
املالب�س والتطريز
درجة املاج�ستري يف املالب�س والن�سيج ـ تاريخ
املالب�س والتطريز
درجة املاج�ستري يف اللغة اجنليزية ـ �أدب
درجة املاج�ستري يف اللغة العربية
درجة املاج�ستري يف اللغة العربية
درجة املاج�ستري يف اللغة العربية ـ �أدب قدمي
درجة املاج�ستري يف اجلغرافيا
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال التنفيذية
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال التنفيذية
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال التنفيذية
درجة املاج�ستري يف � إدارة الأعمال التنفيذية
درجة املاج�ستري يف علوم احلا�سبات
درجة املاج�ستري يف الهند�سة ال�صناعية
درجة املاج�ستري يف الهند�سة ال�صناعية
درجة املاج�ستري يف الهند�سة ال�صناعية
درجة املاج�ستري يف الهند�سة ال�صناعية
درجة املاج�ستري يف الهند�سة ال�صناعية
درجة املاج�ستري يف الإنتاج وت�صميم النظم
امليكانيكية  /ميكانيكية
درجة املاج�ستري يف � إدارة �أعمال تنفيذي
درجة املاج�ستري يف �إدارة �أعمال
درجة املاج�ستري يف �إدارة �أعمال
درجة املاج�ستري يف الإدارة العامة
درجة املاج�ستري يف علوم الأحياء � -أحياء دقيقة
درجة املاج�ستري يف علوم �ألأحياء – �أحياء دقيقة
درجة املاج�ستري يف علوم احلا�سبات
درجة املاج�ستري يف وظائف الأع�ضاء – القلب
والدورة الدموية
درجة املاج�ستري يف درا�سات �إ�سالمية _ احلديث
وعلومه
درجة املاج�ستري يف اللغة العربية
درجة املاج�ستري يف اللغة العربية
درجة املاج�ستري يف اللغة العربية
درجة املاج�ستري يف اللغة العربية
درجة املاج�ستري يف التاريخ
درجة املاج�ستري يف التاريخ
درجة املاج�ستري يف علم املعلومات
درجة املاج�ستري يف طب الأ�سنان
درجة املاج�ستري يف الكيمياء الع�ضوية
درجة املاج�ستري يف الكيمياء الفيزيائية
درجة املاج�ستري يف املحا�سبة املهنية
درجة املاج�ستري يف املحا�سبة
درجة املاج�ستري يف املحا�سبة
درجة املاج�ستري يف الغذاء والتغذية
درجة املاج�ستري يف الغذاء والتغذية
درجة املاج�ستري يف الرتبية فنية – ت�صميم
درجة املاج�ستري يف الرتبية فنية – ت�صميم
درجة املاج�ستري يف تالربية فنية – نحت
درجة املاج�ستري يف تربية فنية – نحت
درجة املاج�ستري يف الرتبية فنية – ر�سم وت�صوير
درجة املاج�ستري يف التغذية وعلوم الأطعمة
درجة املاج�ستري يف مالب�س ون�سيج  -باترونات

 – 18منح درجة الدبلوم العايل يف الرتبية اخلا�صة لطالب واحد .
م

اال�سـ ـ ـ ـ ــم

التخ�صـ ـ ـ ـ ـ ــ�ص

1

�إ�سماعيل بن قا�سم بن حممد م�ساوي

�صعوبات التعلم

جمتمع اجلامعة

االثنــيــن 1430 /6 /29هـ
املــوافـــق 2009 / 6 /22م

اجلـــامعـــة تكـــرم من�ســوبيهـــا املتقــاعـــدين

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب كرمت اجلامعة يوم
ال�سبت 1430/6/20ه����ـ املوافق 2009/6/13م،
نخبة من من�سوبيها املتقاعدين واملتقاعدات
م����ن �أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س والإداري����ي����ن
ً
وعرفانا ملجهوداتهم ووفاء
والفنيني تقدير ًا
مل����ا ق����دم����وه م����ن ج���ه���ود يف ���س��ب��ي��ل االرتقاء
باجلامعة.
�شهد احلفل ح�ضور وكالء اجلامعة وعمداء
الكليات والعمادات ومن�سوبي اجلامعة  .وقد
مت افتتاح احلفل ب�إلقاء كلمة للمتقاعدين
�أل��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة عنهم ال��دك��ت��ور �سهيل �صوان
ال���ذي ق���دم ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لإدارة اجلامعة
لتكرميه وزمالئه من املتقاعدين واملتقاعدات
كما تقدم بو�ضع مقرتحات من �أج��ل تفعيل
ال��ت��وا���ص��ل ب�ي�ن اجل��ام��ع��ة وامل��ت��ق��اع��دي��ن من
خ��ل��ال ا����س���ت���ح���داث �إدارة حت����ت ا����س���م �إدارة
���ش���ؤون املتقاعدين  ،و�إن�شاء ق�سم امل�س�ؤولية

االجتماعية وخ��دم��ة املجتمع ي��دي��ره نخبة
من املتقاعدين وكذلك �إن�شاء جلنة للعمل
التطوعي.

ا�ستقبل م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة بن
�صادق طيب وفد ًا من كليات بريدة الأهلية الذي ح�ضر لزيارة
اجلامعة يوم الثالثاء 1430/6/9هـ وقد كان �ضمن الوفد رئي�س
جمل�س �إدارة كليات بريدة الأهلية الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم بن
عبد العزيز الغ�صن  ،ورئي�س جمل�س الأمناء الدكتور عبد اهلل
بن �صالح ال�شتيوي ،وال�شيخ �سعد بن حممد العبيدان.
ي��ذك��ر �أن ال���زي���ارة ج����اءت ب��ه��دف مناق�شة ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون بني
اجلامعة وكليات بريدة الأهلية يف جمال الدرا�سات العليا التي
يتطلبها �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل تطوير ق���درات �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكليات بريدة ،وعقد دورات تطويرية ،والتعاون
امل�����ش�ترك يف جم��ال التعليم ع��ن بعد م��ن خ�لال فتح ف�صول
افرتا�ضية يف كليات بريدة لبع�ض التخ�ص�صات ،بالإ�ضافة �إىل
التعاون امل�شرتك يف اخلدمات الإلكرتونية املرتبطة بال�ش�ؤون
الأك��ادمي��ي��ة وال��ط�لاب��ي��ة .ويف خ��ت��ام ال��زي��ارة ق��دم ال��وف��د ً
درعا
ً
تذكاريا ملعايل مدير اجلامعة.

�شـ�ؤون املكتبــات
كرم عميد �ش�ؤون املكتبات الأ�ستاذ الدكتور
�سعد اهلل ب��ن عبيد اهلل ع��زي��ز ق���اري يوم
الثالثاءاملوافق 1430/6/16وكيل العمادة
ل��ل��ت��ط��وي��ر الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور �أ���س��ام��ة بن
�أحمد �أبو النجا على ما بذله من جهود
طيبة وفعالة والتي كان لها الأثر الفعال
خالل فرتة توليه وكالة العمادة للتطوير
و�س�أل اهلل له املزيد من التفوق وال�سداد.
كما رح��ب عميد ���ش���ؤون املكتبات بوكالء
ال��ع��م��ادة اجل���دد وه���م ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور /
اح���م���د حم���م���ود ال��ه��ج��ن وك���ي���ل العمادة
و�سعادة الدكتور /حممد وزير قا�ضي وكيل
ال��ع��م��ادة للتطوير مبنا�سبة ان�ضمامهم
لأ���س��رة ال��ع��م��ادة ومت��ن��ى لهم التوفيق يف
خدمة العمادة واجلامعة
ومت خالل احلفل تكرمي عدد من الزمالء
الذين انتقلوا �إىل خارج اجلامعة و�شكرهم
على الأعمال التي قاموا بها للعمادة يف
ال�����س��ن��وات ال��ت��ى ق�ضوها ف��ى خ��دم��ة هذا
ال�����ص��رح العلمي م���ؤك��د ًا اع��ت��زاز العمادة
بهم متمنني لهم التوفيق وال�سداد
ب��ع��د ذل����ك مت ت���وزي���ع ال�������دروع والهدايا
ال��ت��ذك��اري��ة ل��ل��م��ك��رم�ين يف و���س��ط �أج����واء
�أخ��وي��ة رائعة حيث مت تقدمي درع با�سم
من�سوبي ال��ع��م��ادة ل�سعادة عميد �ش�ؤون
املكتبات مبنا�سبة جتديد ف�ترة �سعادته
عميد ًا ل�ش�ؤون املكتبات.

جمتمع اجلامعة

وتطور البحث العلمي بها وتعدد الن�شاطات
والفعاليات التي تقيمها اجلامعة .ثم �أ�شاد
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ب��ج��ه��ود املتقاعدين
املخل�صني ممن �أ�سهموا يف تطوير اجلامعة
وحملوا �أمانتها ط��وال �أع��وام عديدة م�شري ًا
�إىل �أن اجل��ام��ع��ة ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى التوا�صل
امل�ستمر وا�ستمرار معظم اخلدمات التي كانوا
يتلقونها وبخا�صة يف املجاالت ال�صحية من
خالل امل�ست�شفى اجلامعي �أو الإدارة الطبية
ل��ه��م ولأ���س��ره��م وغ�يره��ا م��ن اخل���دم���ات ،كما
اعترب التكرمي �إرجاع الف�ضل لأ�صحابه الذي
ال يقا�س بفعالياته بقدر ما يقا�س بقيمته
املعنوية الأخالقية متمنيا للجميع التوفيق
وال�����س��داد .ويف اخل��ت��ام مت تكرمي املتقاعدين
وامل���ت���ق���اع���دات م���ن �أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة التدري�س
والإداريني والفنيني وتوزيع الدروع التذكارية
لهم .

اجلـامعـ��ة تن�شـ��ئ كر�سيــ ً��ا خــا�صــ ً��ا ب�صن��دوق املــ��وارد الب�شريــة

تعاون م�شرتك بني اجلامعة
وكليات بريدة الأهــليـــة

تكريـم من�سـوبـي عمــادة

ث��م حت���دث الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د �أحمد
عبداهلل �آ�شي  ،عن م�سريته العملية وذكرياته
وك���ي���ف ت����ط����ورت م���ب���اين وم���ع���ام���ل اجلامعة

ب��ح�����ض��ور ����س���ع���ادة وك���ي���ل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور
ً
ممثال
عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
للجامعة ،و�سعادة الأ�ستاذ �أحمد بن
عبد ال��رح��م��ن ال��زام��ل امل��دي��ر العام
ً
ممثال
ل�����ص��ن��دوق امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة
ل�����ص��ن��دوق تنمية امل�����وارد الب�شرية،
وقعت اجلامعة عقد ًا لإن�شاء كر�سي
خ����ا�����ص ب�������ص���ن���دوق ت��ن��م��ي��ة امل�������وارد
الب�شرية.
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور ه��ي��ث��م ب���ن ح�سن
ل����ن����ج����اوي وك����ي����ل م���ع���ه���د البحوث
واال�ست�شارات �أن �إن�شاء كر�سي جديد
ب��اجل��ام��ع��ة ���س��وف ي��ع��ط��ي الفر�صة
لإجراء �أبحاث تتعلق بتنمية املوارد
ال���ب�������ش���ري���ة ي���ك���ون ه���دف���ه���ا اخل�����روج
ب�أبحاث علمية و�إقامة ندوات وور�ش

عمل وم�ؤمترات من �ش�أنها امل�ساعدة
يف تثقيف املجتمع ب�أهمية الأدوار
ال���ت���ي ي���ق���وم ب���ه���ا ����ص���ن���دوق تنمية
امل��وارد الب�شرية ،ومنها دعم البحث

كلية الرتبية باجلامعة تكرم الطالب
املتفوقني بق�سم اللغة العربية
ب���رع���اي���ة عميد
ك���ل���ي���ة الرتبية
ب��������اجل��������ام��������ع��������ة
الأ�ستاذ الدكتور
ح�سن ب��ن عايل
�أح������م������د يحيى
وبح�ضور وكالء
ال��ك��ل��ي��ة ورئي�س
ق�����������س�����م ال����ل����غ����ة
العربية الدكتور
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن حميد اجل��ه��ن��ي ،مت ت��ك��رمي ع���دد م��ن الطالب
املتفوقني مبنا�سبة انتهاء العام الدرا�سي احلايل ،وبهذه املنا�سبة
�أكد عميد كلية الرتبية على �ضرورة االحتفاء بالطالب املتفوقني
و�إبراز تفوقهم من خالل التكرمي واالحتفاء ليكون ذلك حافز ًا
لهم لبذل املزيد من اجلهد.
وتقدم رئي�س ق�سم اللغة العربية الدكتور عبد العزيز اجلهني
بال�شكر لأع�ضاء هيئة التدري�س على جهودهم التي بذلوها يف
�سبيل النهو�ض بالق�سم ،معترب ًا �أن هذا االحتفاء ي�أتي يف ظل
توجيهات معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب والذي وجه ب�ضرورة تعزيز قيم التفوق يف نفو�س الطالب
من خالل �إبرازهم �أمام الطالب ومنحهم الأو�سمة واجلوائز التي
حتفزهم �إىل بذل املزيد .
اجلدير بالذكر �أن عدد الطالب املتفوقني بلغ ت�سعة طالب ح�سب
�أعلى املعدالت  .كما �أن هذا التكرمي يعد الثاين من نوعه على
م�ستوى الق�سم .

العلمي للو�صول لنتائج �إيجابية
لإي��ج��اد ف��ر���ص وظيفية وامل�ساهمة
يف الق�ضاء على البطالة .
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ا�صدر معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب عددا
م����ن ق��������رارات ال���ت���ج���دي���د والتكليف
والرتقية والتي �شملت :
ترقية الدكتور� /أ�سعد حممد بكر
�أ�سعد مفتي على وظيفة �أ�ستاذ
م�شارك.
جت������دي������د ت����ع����ي��ي�ن ال�������دك�������ت�������ور /
عبداللطيف بن عبدالقادر نعمة
ً
رئي�سا لق�سم العلوم البيئية
اهلل
جتديد تعيني الدكتور /عبداهلل
ب����ن حم���م���د ع����ب����داهلل العطا�س
رئ��ي�����س ً��ا ل��ق�����س��م الأن���ظ���م���ة بكلية
االقت�صاد والإدارة.
ت���ك���ل���ي���ف ال����دك����ت����ور � /إب����راه����ي����م
ب������ن اح�����م�����د �إب������راه������ي������م خمالد
ً
رئي�سا لوحدة الدرا�سات
بالعمل
الأك����ادمي����ي����ة ل�ل�ان���ت���ظ���ام مبعهد
اللغة االجنليزية.
تكليف الدكتور  /عبداهلل بن علي
ً
رئي�سا
ح��اف��ظ ال��ب��ارق��ي ب��ال��ع��م��ل
ل���وح���دة ال����درا�����س����ات الأكادميية
ل��ل��ان�����ت�����������س�����اب مب�����ع�����ه�����د ال����ل����غ����ة
الإجنليزية.
تكليف �سعادة وكيلة كلية الآداب
وال���ع���ل���وم الإن�������س���ان���ي���ة الدكتورة
�سلوى بنت �سعد الغالبي ب�أعمال
وم�����ه�����ام �����س����ع����ادة وك���ي���ل���ة عمادة
ال��درا���س��ات العليا بالإ�ضافة �إىل
عملها.

عمـــادة الـدرا�سـات العليــــا تكـــرم من�ســـوبيهـــا
برعاية �سعادة وكيل اجلامعة للم�شاريع الأ�ستاذ
ال��دك��ت��ور عبد اهلل ب��ن ع��م��ر بافيل �أق��ام��ت عمادة
ال��درا���س��ات العليا حفلها اخلتامي للعام -1429
1430ه�����ـ ب��ق��اع��ة ال��ك��ر���س��ت��ال��ة ب��ف��ن��دق ك����راون بالزا
بح�ضور وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي الأ���س��ت��اذ الدكتور ع��دن��ان ب��ن حمزة زاهد
ووكالء العمادة وم�ست�شاريها ومن�سوبيها.
ً
تقديرا ل�ل�إجن��ازات امللحوظة
جاء هذا االحتفاء
ال��ت��ي �ساهمت يف �إجن���اح م��ه��ام و�أه����داف العمادة،
وقد مت تكرمي كل من الدكتور عدنان احلميدان
والأ�����س����ت����اذ ع���ب���د ال���رح���م���ن ال�����س��ل��م��ي م����ن مكتب
ال��ع��م��ي��د ،والأ����س���ت���اذ ف��ي�����ص��ل ال���ب�ل�ادي م���ن وكالة
العمادة والأ�ستاذ احمد ال�شطريي مدير القبول،

و الأ�ستاذ ه�شام عبد ال��واح��د من وكالة العمادة
لل�ش�ؤون الأكادميية واملتابعة ،والأ�ستاذ علي �سعد
والأ�ستاذ حممد تردي من وكالة العمادة للربامج
والتطوير ،والأ���س��ت��اذ ماجد �أح��م��د الغامدي من
�إدارة العمادة.
كما مت تكرمي كل من �ساهم يف �إجن��ازات العمادة
م���ن خ��ارج��ه��ا وه���م ال��دك��ت��ور �أم��ي�ن ن��ع��م��ان وكيل
عمادة القبول والت�سجيل والدكتور كمال جنبي
وكيل عمادة تقنية املعلومات للتطوير واملهند�سني
حممود ال�سحرتي وه�شام عرفة ومازن �شفى و�أمين
عز الرجال وح�سني ال�سقاف وحممد ال�سقاف.
�صرح بذلك الأ�ستاذ هاين بن عطية اهلل اليوبي
املن�سق الإعالمي بعمادة الدرا�سات العليا.

اجلامعة تتواجد يف ال�سباق العاملي من �أجل احلياة
ب���دع���وة م���ن م���ؤ���س�����س��ة ����س���وزان ج .ك��وم��ن ل�سرطان
الثدي قامت الدكتورة �سامية العمودي ع�ضو هيئة
التدري�س باجلامعة ،بزيارة �إىل وا�شنطن يف الفرتة
من  6-3يونيه احلايل ومت يف الزيارة دعوتها على
الع�شاء من قبل نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن
وال�سيدة حرمه د جيل بايدن والذي قام هذا العام
برعاية فعاليات �إط�ل�اق ال�سباق العاملي م��ن �أجل
احلياة من قبل م�ؤ�س�سة �سوزان ج .كومن حيث قامت
ال�سفرية نان�سي برينكر ب���إط�لاق الفعاليات هذا
العام حتت ا�سم ( suzan G Komen Global
 ) race for the Cureوقد متت دعوة � 21سيدة
ممثلة لثمانية ع�شرة دولة منها ال�سعودية.

وق��د قامت ال��دك��ت��ورة ب��زي��ارة � ً
أي�ضا �إىل م�ست�شفى
ج��ون هوبكنز يف بالتيمور وال��ت��ق��ت ال�سيدة ليلي
���ش��وك��ن��ي وال���دك���ت���ور ن���اج���ي اخل������وري ومت االتفاق
على عقد دورات متخ�ص�صة باجلامعة يف جمال
�سرطان الثدي وحتت مظلة كر�سي ال�شيخ حممد
ح�����س�ين ال��ع��م��ودي ال����ذي ت��ر�أ���س��ه ال��دك��ت��ورة ك��م��ا مت
� ً
أي�ضا ا�ست�ضافتها و�إج��راء ح��وار معها بقناةCBS
 ,, WUSA9وتقول الدكتورة �أن االحتفالية كانت
فر�صة للتواجد العاملي والتوا�صل العلمي ون�شر
ثقافة ال�سالم من خالل تواجد ممثلني من خمتلف
اجلن�سيات والأطياف .
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�صحيفة �أخبار اجلامعة تلتقي امل�شرف العام على �إدارة العالقات العامة والإعالم باجلامعة

دورنا مد ج�سور التوا�صل بني اجلامعة والقطاعات املختلفة
ً
هاتفيا
�أجرت احلوار
الطالبة :روان حممد �صالح طالقي – ق�سم الإعالم
ت�صوير :مو�سى جربان

تلعب �إدارة العالقات العامة والإعالم يف اجلامعة
دور ًا فعاال يف التوا�صل الإعالمي بني اجلامعة
والقطاعات املختلفة ،فهي �إحدى الأدوات املميزة
يف بناء ج�سور التوا�صل والتعاون مع م�ؤ�س�سات
امل��ج��ت��م��ع ،وم����ن �أج�����ل ال����وق����وف ع��ل��ى �إجن�����ازات
ون�شاطات الإدارة خالل ال�سنوات الأخرية� ،أجرت
ً
هاتفيا مع �سعادة
�صحيفة �أخبار اجلامعة حوار ًا
الدكتور هيثم �أحمد زكائي امل�شرف العام على
�إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة والإع��ل��ام ،ف��ك��ان احلوار
التايل:

ن�سعى لإب���راز جم��ه��ودات اجلامعة يف خدمة املجتمع
� ً
أوال نود تعريف القارئ بنبذة من �سريتكم
ال�شخ�صية؟
هيثم �أح��م��د زك���ائ���ي ،ا���س��ت�����ش��اري و�أ�ستاذ
م�شارك يف كلية العلوم الطبية التطبيقية
تخ�ص�ص تقنية خمتربات طبية ،وامل�شرف
العام على �إدارة العالقات العامة والإعالم
باجلامعة .متزوج ولدي ابنتان ،غدير 16
�سنة ورزان � 11سنة.
ماذا عن م�سريتكم العلمية ؟
درا�ستي ملرحلة البكالوريو�س كانت يف ق�سم
تقنية امل��خ��ت�برات ال��ط��ب��ي��ة بكلية الطب
والعلوم الطبية باجلامعة .تخرجت عام
1409ه��ـ ثم التحقت بالعمل بامل�ست�شفى
اجلامعي يف ق�سم املختربات الطبية .ويف
ع���ام 1411ه����ـ تعينت ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة معيد
بنف�س الق�سم .ويف ع��ام 1413ه���ـ ابتعثت
�إىل ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة ل��ي��ف��رب��ول يف
بريطانيا لدرا�سة املاج�ستري والدكتوراه،
وح�صلت وهلل احلمد على درجة الدكتوراه
عام 1417ه��ـ ،حينها عدت للعمل ك�أ�ستاذ
م�ساعد بالق�سم ،ث��م ترقيت �إىل �أ�ستاذ
م�شارك �أواخر عام 1426هـ.
نعلم �أن تخ�ص�صك يف تقنية املختربات
ال���ط���ب���ي���ة ،ك���ي���ف و����ص���ل���ت �إىل العالقات
العامة؟
ً
مديرا
قبل ح���وايل ث��م��ان ���س��ن��وات ُعينت
ل�����وح�����دة ال����ع��ل�اق����ات ال����ع����ام����ة والإع����ل����ام
بكلية ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة .واحلمد
هلل اكت�سبت خ�ب�رة يف ه���ذا امل���ج���ال .بعد
ً
م�شرفا على �إدارة العالقات
ذل��ك ُعينت
الثقافية باجلامعة ،ث��م مت تكليفي من
ً
م�شرفا
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل��ل��ع��م��ل
على �إدارة العالقات العامة والإع�ل�ام يف
1427/7/6هـ.

مع القن�صل الرتكي ومعايل مدير اجلامعة عام 1430هـ
ما الفرق يف نظركم بني �إدارة العالقات
العامة والإعالم و�إدارة العالقات الثقافية؟
وهل هي �إدارتان منف�صلتان؟
ن��ع��م� .إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة والإع��ل��ام
تختلف عن �إدارة العالقات الثقافية .ف�إدارة
العالقات الثقافية تخت�ص بالعالقة بني
اجل��ام��ع��ة واجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة م��ن حيث
ال��ت��ع��اون ال���دويل وامل�����ش��ارك��ة يف امل�ؤمترات
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة� .أم����ا �إدارة العالقات
ال��ع��ام��ة والإع��ل��ام فلها وظ��ي��ف��ة خمتلفة

ً
متاما عن �إدارة العالقات الثقافية.
وم���ا ه��ي وظ��ي��ف��ة �إدارة ال��ع�لاق��ات العامة
والإعالم يف منظومة اجلامعة؟
�إدارة العالقات العامة والإع�ل�ام تخت�ص
ب���ال���ت���وا����ص���ل ب��ي��ن اجل����ام����ع����ة واملجتمع
م��ن خ�ل�ال ال��ت��وا���ص��ل الإع�ل�ام���ي وت�سعى
�إىل �إي���ج���اد ع�لاق��ة مم��ي��زة ب�ين اجلامعة
وخمتلف القطاعات ال��ع��ام��ة واخلا�صة،
وب��ن��اء ج�سور م��ن ال��ت��ع��اون مم��ا ي�سهم يف

ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز �أم اجل���ام���ع���ات
االع�����ت�����م�����اد الأك��������ادمي��������ي ل���ي�������س ال���غ���اي���ة

مع القن�صل الأمريكي عام 1430هـ
ال��ت��ع��ري��ف ب��ر���س��ال��ة اجل��ام��ع��ة و�أهدافها
امل��ع��ل��ن��ة وم��ن��ه��ا م���ا ي��خ��ت�����ص ب��ب��ن��اء كوادر
ً
علميا ،مت�سلحة بالإميان خلدمة
م�ؤهلة
ال���دي���ن ث���م امل��ل��ي��ك وال���وط���ن .والعالقات
العامة من الأن�شطة احليوية ال�ضرورية
داخ���ل اجل��ام��ع��ة لتقوية وت��دع��ي��م عالقة
اجلامعة بجمهورها الداخلي واخلارجي,
وتر�سيخ املفاهيم الإيجابية عن اجلامعة,
وخلق �صورة مرموقة وطيبة عن ن�شاطها
ال��ع��ل��م��ي واالج���ت���م���اع���ي .ك���ذل���ك ت�شارك
�إدارة العالقات العامة والإعالم يف جميع
ً
داخليا
املحافل اخلا�صة باجلامعة �سوا ًء
ً
ً
حر�صا على �أن تظهر �صورة
خارجيا
�أو
اجل��ام��ع��ة ب��امل��ظ��ه��ر امل�����ش��رف ال����ذي يليق
مبكانتها العلمية والثقافية.
م��ا �أه����م ب�صماتكم ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة عمل
العالقات العامة؟

احل��م��د هلل .ف��ق��د ���ش��رف��ن��ي م��ع��ايل مدير
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب بهذا املن�صب .وهو ت�شريف وتكليف
يف �آن واحد .ووفر معاليه كل الدعم الذي
حتتاجه الإدارة من �إمكانيات .وال �أذكر �أن
تقدمت ملعاليه �أو ل�سعادة وكالء اجلامعة
ب��ط��ل��ب ي�����ص��ب يف م�����ص��ل��ح��ة الإدارة �إال
ووجدتهم �أول الداعمني .وب�صراحة فقد
ً
كان ذلك ي�ضع ً
علي ،ال �سيما
عبئا �
إ�ضافيا ّ
و�أنا �أرى التطور املطرد جلامعتنا العزيزة.
فكان البد �أن تواكب الإدارة هذا التطور.
وال �أنكر دور جميع الإخوة العاملني معي
ً
دائما
يف ه���ذه الإدارة وال����ذي ي��ح��ر���ص��ون
على �أداء العمل على �أكمل وجه و�أح�سن
ً
�سويا وهلل احلمد من
�صورة .فقد متكنا
امل�����ش��ارك��ة يف عقد ال��ع��دي��د م��ن امل�ؤمترات
العلمية بع�ضها عاملية يف الفرتة املا�ضية.
كما �شاركنا يف عقد وتنظيم العديد من
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مع �سمو الأمري خالد الفي�صل وابنتي رزان يف حفل اخلريجني عام 1430هـ

مع �سمو الأمري م�شعل بن ماجد يف حفل افتتاح امل�ؤمتر العاملي لطب الأ�سنان عام 1429هـ

����ش���ارك���ن���ا يف  110ف���ع���ال���ي���ة خ��ل��ال  150ي���وم

م��ن اجلمعية اجليولوجية الربيطانية.
وح�����ص��ل ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم ال�ت�رب���وي على
االع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي م��ن منظمة الأمم
امل��ت��ح��دة .وح�����ص��ل��ت ك��ل��ي��ة ط���ب الأ�سنان
على االعتماد الأكادميي من هيئة تعليم
ط���ب الأ����س���ن���ان الأوروب����ي����ة .وح�����ص��ل بنك
الدم بامل�ست�شفى اجلامعي على االعتماد
الأكادميي من اجلمعية الأمريكية لبنوك
ال����دم .ك��م��ا ح�����ص��ل امل�ست�شفى اجلامعي
على االعتماد الدويل من الهيئة الكندية
لالعتماد الدويل .وح�صلت عمادتي تقنية
املعلومات والتعليم عن بعد على جوائز
رقمية .وح�صلت عمادة تقنية املعلومات
على جائزة �أوب�لاي��ن ،كما ح�صلت عمادة
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ج���ائ���زة �سي�سكو.
ب����الإ�����ض����اف����ة �إىل ح�������ص���ول ال���ع���دي���د من
قطاعات اجلامعة على �شهادة الأيزو.

اجل�����ام�����ع�����ة ع�����ل�����ى �أب���������������واب ال����ع����امل����ي����ة
ال��ن��دوات وور����ش العمل .وال �أذك���ر الأرقام
بالتحديد �إال �أنني مت�أكد من رقم واحد
وهو �أننا يف �إدارة العالقات العامة والإعالم
�شاركنا يف  110فعالية ون�شاط منذ بداية
ً
تقريبا �أو
ال�سنة� ،أي منذ خم�سة �أ�شهر
منذ ً 150
يوما مبا يف ذلك عطالت نهاية
الأ�سبوع.
ومما نفتخر به يف �إدارة العالقات العامة
والإع�ل�ام �أن قمنا وهلل احلمد وبالتعاون
مع عمادة تقنية املعلومات بتحديث املوقع
االلكرتوين للإدارة وقمنا بحمد اهلل تعاىل
بتحويل امللف ال�صحفي الورقي �إىل ملف
�صحفي �إلكرتوين ميكن للجميع االطالع
ً
يوميا تغطية جميع الأخبار
عليه .ويتم
ال�صحفية وو�ضعها يف امل��ل��ف ال�صحفي
االلكرتوين ون�شرها على موقع اجلامعة
ليتمكن اجل��م��ي��ع ���س��واء داخ����ل �أو خارج
اجلامعة من االطالع عليها.
ك��م��ا مت حت��دي��د م��ن�����س��ق�ين �إع�ل�ام���ي�ي�ن يف
ك���ل ك��ل��ي��ة وق���ط���اع ب��اجل��ام��ع��ة للح�صول
على �أخبار القطاعات املختلفة ون�شرها
ل��ل��م��ج��ت��م��ع اخل����ارج����ي لإب��������راز اجن������ازات
ج��ام��ع��ة امل���ؤ���س�����س امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز� ،أم
اجل���ام���ع���ات .ك��م��ا مت��ك��ن��ا وهلل احل��م��د من
خ���ل���ق ع��ل�اق����ات ج���ي���دة م����ع ال���ع���دي���د من
ال�صحفيني والإعالميني ،وقمنا بتكوين
حزمات بريدية للتعاون مع ال�صحفيني
�إلكرتونيا .فريثما نح�صل على خرب ما
من �أحد قطاعات اجلامعة نقوم ب�صياغته
و�إر�ساله �إلكرتونيا �إىل ال�صحفيني ،مما
ي�سهل و�صوله ون�شره يف �أ���س��رع وق��ت مع
احلر�ص على ن�شره يف �أكرث من �صحيفة
ل�ضمان و�صول اخلرب لأك�بر �شريحة من
القراء.
كذلك مت وبحمد اهلل تعاىل �إ�صدار دليل
الإج����راءات والفعاليات لإدارة العالقات
ً
و�صفا
العامة والإعالم .وي�ضم هذا الدليل
ً
وظيفيا جلميع موظفي �إدارة العالقات
ال���ع���ام���ة والإع�����ل����ام ،وذل������ك ي�����س��ه��ل على
املن�ضمني ح��دي��ث ً��ا ل��ل��إدارة م��ن ا�ستيعاب
متطلبات العمل والواجبات وامل�س�ؤوليات.
ً
ً
تف�صيليا ملا يتم
�شرحا
كما ي�ضم الدليل
عمله ع��ن��د امل�����ش��ارك��ة يف �أي فعالية مثل
عقد جمل�س اجل��ام��ع��ة �أو عقد الندوات
وامل�ؤمترات �أو ما �شابه ذلك.
ذك����رت �أن اجل��ام��ع��ة �أم اجل���ام���ع���ات ،ماذا

تعني بذلك؟
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ه��ي ب��ح��ق �أم
اجلامعات .فقد ن�ش�أت من رحم املجتمع.
وم��ن��ه��ا خ��رج��ت ال��ع��دي��د م��ن اجلامعات.
ً
فمثال كلية الرتبية يف مكة املكرمة والتي
كانت ً
فرعا جلامعة امللك عبد العزيز منذ
عام 1391هـ انف�صلت �إىل جامعة م�ستقلة
با�سم جامعة م�ستقلة با�سم جامعة �أم
ال��ق��رى يف ع���ام 1401ه������ـ .وج��ام��ع��ة طيبة
يف امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة ك��ان��ت ف���رع ً���ا جلامعة
امللك عبدالعزيز منذ عام 1397هـ �إىل �أن
انف�صلت كجامعة م�ستقلة عام 1424هـ.
ً
فرعا جلامعة
وجامعة تبوك �أي�ضا كانت
امل��ل��ك عبد العزيز منذ ع��ام 1418ه���ـ �إىل
�أن �أ�صبحت جامعة م�ستقلة عام 1428هـ.
أي�ضا ً
وجامعة جازان كانت � ً
فرعا للجامعة
منذ عام 1426هـ �إىل عام 1428هـ ،وكذلك
ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف ك��ان��ت ف���رع ً���ا للجامعة
منذ ع��ام 1400ه����ـ �إىل ع��ام 1424ه����ـ حيث
���ص��در الأم����ر ال�����س��ام��ي ال��ك��رمي بتحويلها
ً
أخ����ي���را ولي�س
�إىل ج��ام��ع��ة م�����س��ت��ق��ل��ة .و�
�آخ ً
������را ،ج��ام��ع��ة احل����دود ال�����ش��م��ال��ي��ة التي
�أن�����ش���أت كفرع جلامعة امللك عبد العزيز
ع��ام 1427ه���ـ ،وعندما زار خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين م��ن��ط��ق��ة احل�����دود ال�شمالية
�أ�صدر �أمره الكرمي بتحويلها �إىل جامعة
م�ستقلة با�سم جامعة احلدود ال�شمالية
عام 1428هـ .لذلك فنحن نفخر ب�أن تكون
جامعتنا احلبيبة هي بحق �أم اجلامعات.
ولعلني �أذكر هنا بع�ض الأبيات ال�شعرية
ال��ت��ي �صاغها الأ���س��ت��اذ ���س��امل ب��ن ح�سني
ال��ك��ل��ي ن���ائ���ب امل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى �إدارة
العالقات العامة والإعالم ،حيث يقول:
ي��ام��ن ي�سائلني و���ص��ف�اً جلامعتي
�أخ�شى عليك ب�أن ي�سري بك العجب
ف��ا���س��م ج��ام��ع��ت��ي ن����ور ع��ل��ى علم
وجمدها اليوم قد �ضاقت به الكتب
لها البدايات يف �أم القرى انطلقت
�إىل ال�سراة التي قد هزها الطرب
ويف ج���وار ر���س��ول اهلل ���ص��ار لها
جم��د تغنت ب��ه ال��ودي��ان وال�شعب
ويف ال�����ش��م��ال ل����واء ال��ع��ل��م ترفعه
ع��ل��ى ح���دود ح��م��اه��ا ���س��ادة جنب
وم���ن ت��ب��وك �إىل ج�����ازان ملحمة
م��داده��ا الترب والياقوت والذهب
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مع ال�سيدة تاريا هالونني رئي�سة جمهورية فنلندا عام 1428هـ

وم�����������اذا ي���ع���ن���ي االع�����ت�����م�����اد الأك�������ادمي�������ي
للجامعة؟
ن���ح���ن يف ج���ام���ع���ة امل����ؤ����س�������س ن��ن��ظ��ر �إىل
االعتماد الأك��ادمي��ي على �أن��ه م�ؤ�شر هام
م��ن ج��ه��ة حم��اي��دة ع��ل��ى ج����ودة براجمنا
الأك���ادمي���ي���ة .ف��ه��و ل��ي�����س غ��اي��ة ب��ح��د ذاته
ب���ل ه���و و���س��ي��ل��ة ل��ل��و���ص��ول �إىل الأف�ضل
من الناحية النوعية الأك��ادمي��ي��ة .لذلك
جن���د ح��ر���ص ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات اجلامعة
الأكادميية على احل�صول على االعتماد
الأكادميي ال��دويل للمحافظة على �أرقى
درجات اجلودة.
�س :ماذا تقول لكل من:

مع قن�صل جنوب افريقيا عام 1429هـ
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ه��ا ا���س��م ي�شرفها
�إن����ا �إل��ي��ه��ا ب��ك��ل ال��ف��خ��ر ننت�سب

ن�����س��م��ع��ه��ا ت���ت���ردد يف حم����اف����ل اجلامعة
وخطاباتها الر�سمية� .أي��ن ترى اجلامعة
الآن؟

ك��ي��ف ت����رى م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ع�ل�اق���ات العامة
والإعالم يف �أم اجلامعات؟

جامعة امللك عبد العزيز الآن على �أبواب
ال��ع��امل��ي��ة وهلل احل��م��د .ف��ال��ذي ينظر �إىل
االجنازات التي حتققت فيها ويتابع منط
التطور الذي ن�شهده ،لن ي�شك حلظة يف
�أن ه��ذه اجلامعة �ستكون م��ن اجلامعات
ال��ع��امل��ي��ة ق���ري���ب ً���ا ب�������إذن اهلل ت���ع���اىل .فقد
ح�صلت اجلامعة وهلل احلمد على العديد
ً
فمثال
من االعتمادات الأكادميية العاملية،
ح�����ص��ل��ت ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة ع��ل��ى االعتماد
الأك�������ادمي�������ي م�����ن (الإب�������ي�������ت) يف جميع
براجمها .وهي بذلك تعد كلية الهند�سة
ال����وح����ي����دة ال���ت���ي حت�����ص��ل ع���ل���ى اعتماد
�أكادميي جلميع براجمها خارج الواليات
املتحدة الأمريكية .كذلك ح�صلت كلية
ع��ل��وم الأر�����ض ع��ل��ى االع��ت��م��اد الأكادميي

م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ع�ل�اق���ات ال���ع���ام���ة والإع���ل���ام
باجلامعة م�ستقبل واعد ب���إذن اهلل .ففي
ظ���ل الإم���ك���ان���ات امل��ت��وف��رة وال���دع���م الذي
جتده الإدارة من �إدارة اجلامعة العليا ،فال
�أ�شك حلظة �أن الإدارة ينتظرها م�ستقبل
واع�����د .ال���س��ي��م��ا ون���ح���ن ن����رى ال��ت��ط��ور يف
اجلامعة والتحول �إىل جامعة الكرتونية.
ً
�شخ�صيا �أتطلع �إىل �أن تكون �إدارة
و�أن���ا
العالقات العامة والإعالم �إدارة الكرتونية
تتعامل �إلكرتونيا مع جميع القطاعات
داخل اجلامعة وخارجها.
نحو ال��ع��امل��ي��ة ،نحو ال��ع��امل الأول .جمل

•معايل مدير اجلامعة:
�أ���ش��ك��ر م��ع��ال��ي��ك��م ع��ل��ى ه���ذه ال��ث��ق��ة التي
و�ضعتوها ل�شخ�صي.
•رئي�س ق�سم الإعالم:
التطور الإعالمي الذي ن�شهده يف اململكة
ي�ضع ع��ب��ئ ً��ا �أك�ب�ر ع��ل��ى كاهلكم لتتوافق
خمرجات الق�سم مع الفر�ص الوظيفية.
•طالب وطالبات ق�سم الإعالم:
ل��ق��د حت��م��ل��ت��م �أم���ان���ة ع��ظ��ي��م��ة ف�أوفوها
حقها.
•�أ�سرتك:
اع�������ذروين ف��ق��د ق�����ص��رت يف ح��ق��ك��م ومل
�أعطيكم الوقت الكايف
كلمة �أخرية؟
�أ�شكركم على �إتاحة الفر�صة لإبراز بع�ض
من �أدوار �إدارة العالقات العامة والإعالم.
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لــــوال اختــــالف الأذواق لبــــارت ال�ســلـــع
ي��ق��ال :ل���وال اخ��ت�لاف الأذواق لبارت
ال�سلع ،وحتكى هذه املقولة يف �سياق
بيان التباين واالختالف ال�شديدين
ب�ين النا�س يف الأذواق واالهتمامات
والآراء ،ول����درج����ات ق���د ت�����ص��ل حلد
الغرابة التي تلجم العاقل احل�صيف،
ٌ
وكل يرى ما ال يرى الآخر ،وال تالزم بني
خمالفة الآخ��ر لنا واخل��ط���أ املح�ض،
مذاهب  ،كما
وللنا�س فيما يع�شقون
ُ
يقال .ومع �أننا ال ن�سلم بكل اختالف
بني النا�س�-أخ�ص جمتمعنا -بحجة
�أن االختالف يف الأذواق واالختيارات
�أم���ر جبلي ال ي��ع��ار���ض��ه �إال ج��اه��ل �أو
مكابر -فمن اال�ستحالة اتفاق النا�س
أمر � -إال �أننا وبالعموم يفرت�ض
يف كل � ٍ
ب���ن���ا �أن ن���ق���در ه�����ذا الأم�������ر ونعطيه
م��زي��د اه��ت��م��ام يف ح��ي��ات��ن��ا وتعاي�شنا
م��ع الآخ��ري��ن فنرتجمه ل��واق��ع نغ�ض
الطرف فيه عما ُن َ
خالف فيه و�إن مل
يعجبنا مادام الأمر مل يتجاوز نطاق
ال�شريعة وال��دي��ن  ،و�إن ح��دث جتاوز
للدين فيُ ت�صرف بح�سب ما ي�ستدعيه
املوقف بعيدا عن ال�شخ�صنة و�إطالق
الأح����ك����ام ج����زاف����ا ،وال���ت���ي ق���د تخرج
امل��رء من دينه .يف احلقيقة� ،أن مما
ُّ
ومي�ض القلب �أن
يبعث على الأ�سى ،
جتد نف�سك ُتدخل وبالقوة اجلربية
معمعة الت�صنيف ملجرد �أنك ال ترى
فالن من النا�س� ،سواء �أكان الر�أي
ر�أي ٍ
�سيا�سيا �أم �أدبيا �أو اقت�صاديا حتى ،مع
�أن��ك حت��اول ج��اه��دا نف�ض غبار هذه
امل�سميات والألقاب عن نف�سك لأنك
ت��رى يف نف�سك البحث عن احلقيقة
�أ َّن���ى ت��ك��ون ،وع��ن ال���ر�أي ال�صحيح �أيا
مذهب ينتمي �إليه
يكن حامله ،ولأي
ٍ
قائله ،لكن ال يجدي كل هذا مادمت
ت���خ���اط���ب ع����ق����وال �����ص����ل����دة ،ت�شربت
التع�صب للطريقة التي ت�سري عليها
َّ
حد الثمالة ،في�ستحيل �أن ترى-تلك
العقول -يف خمالفتك لها �أمرا عاديا،
بل �أنها تتوج�س منك خيفة ،وتراك
العدو و�إن كنت الوداعة كلها ،كل هذا
لأج�����ل �أن خ��ال��ف��ت��ه��ا ،وع���ل���ى طريقة

ح�سني ح�سن العبديل
هوالكو الع�صر”بو�ش االبن” �:إذا مل
تكن معي ف���أن��ت ���ض��دي ،فت�صري من
�ضمن حمور ال�شر خا�صتها ،فلتوطن
��رب ق��د ُت�شن على
نف�سك على �أي ح ٍ
حني ِّغرة ،و�شر البلية ما ي�ضحك كما
قيل .من الأمور احلميدة التي تتميز
بها �شريعة الإ�سالم الغراء هو موافقة
هذه ال�شريعة لفطرة النف�س الب�شرية،
ث��م الف�سحة الكبرية التي متتاز بها
عن غريها من ال�شرائع ،فنحن نرى
ون�����ش��اه��د ه���ذه احل���م�ل�ات ال��ت��ي ت�شن
م��ن قبل قطب ال��ع��امل الأوح���د ور�أ�س
�إبلي�س اللعني”�أمريكا” ومن لف لفها
على الإ�سالم و�أهله ،وبالرغم من كل
ه��ذا ال تفلح حماوالتهم البائ�سة يف
قطع �شريان الدين العظيم ه��ذا ،بل
�ضرة نافعة،
تزيده قو ًة �إىل قوته ،ورب ٍ
والواقع من يقول هذا وب�أفواه الأعداء
�أنف�سهم ودخول الأف��واج الكثرية هذا
الدين العظيم دون ق�سر �أو �إجبار خري
دليل و�أو�ضح برهان .يف احلقيقة� ،أن
ه���ذا �أم���ر ج��ي��د يبعث ع��ل��ى ال�سعادة،
ول���ك���ن ح��ي�ن ي���ت���دب���ر م���ري���د الدخول
يف ه��ذا ال��دي��ن اجل��دي��د َ
حالنا-نحن
امل�����س��ل��م�ين -وم��اه��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق لهذا
ال���دي���ن ي��ج��د ع����دة �أم������ور متناق�ضة
متعار�ضة وم��ا علمه وق����ر�أه ع��ن هذا
الدين بحيث قد ت�صرفه عن التفكري
يف الدخول لدين اجلديد ه��ذا ،ومن
ه���ذه الأم������ور م���ا حت���دث ُ���ت ع��ن��ه �سلفا
م���ن ���ش��ي��وع ت�����ص��ن��ي��ف ال��ن��ا���س لدرجة
مهولة و كارثية �إن مل يُ تدارك الأمر،
و�سي�س�أل ٌ
كل منا عن هذا الأمر ،فلي�س

م��ن املعقول وال م��ن املنطق �أن تكون
علمانيا مل��ج��رد �أن ت��ق��ول ب���ر�أي يتكئ
ع��ل��ى �أق����وى الأدل����ة مل��ج��رد �أن ال�سائد
ال يرت�ضي هذا ويعار�ضه ،ويف املقابل
لي�س من املنطق وال من احل�صافة يف
���ش��يء �أن تكون”رجعيا” �أو متخلفا
دار
مل��ج��رد �أن���ك ت��ع��ار���ض ف��ك��رة �إن�����ش��اء ٍ
لل�سينما وك�أننا �سنغزو الف�ضاء بهذا
االخ��ت�راع ،وبغ�ض النظر ع��ن ت�أيدي
لهذا الأم��ر من عدمه � ،أو تكون غري
مثقف �إن خلت عباراتك م��ن �أحدث
امل�����ص��ط��ل��ح��ات وال����رم����وز الإيحائية،
وك���أن��ن��ا يف معر�ض ا�ستعرا�ض لغوي
مفرداتي ال �إرادة �إفهام املتلقي ب�أب�سط
الأ�ساليب والطرق.
جمعني ح��دي��ث م��ع �صديق حتدثنا
فيه عن االخ��ت�لاف فيما بني النا�س،
و�أن����ه �سنة ك��ون��ي��ة ال ت��ب��دي��ل ل��ه��ا ،و�أن
اج��ت��م��اع ال��ن��ا���س ع��ل��ى ر�أي واح�����د ال
ميكن �أن يحدث �إال �إذا اجتمع الليل
وال��ن��ه��ار يف �آن ،و�أن����ه ي��ف�تر���ض ب��ن��ا �أن
نحمل خمالفة الآخر لنا على �أح�سن
املحامل م��ا ا�ستطعنا لذلك �سبيال،
و�أن ر�أي الآخ��ر  ،فكان �أن �س� ُ
ألته عن
�أم����ور فيما ل��و ح��دث��ت يف جمتمعنا،
وكيف يرى من يقول بها؟ ف�أجابني-
مب��ا معناه :-ه��ذا غ�ير معقول البتة،
وم����ن ي���ق���ول ب���ه���ذا ع��ل��م��اين ،م���ع �أين
�أثق متام الثقة �أنه ال يعرف من هذا
امل�صطلح �إال ا�سمه ،وال يعلم �أن بني
ال��ع��ل��م��ان��ي��ة وب��ي�ن الإ�����س��ل�ام ك��م��ا بني
امل�����ش��رق وامل��غ��رب .بينما ق��د جت��د من
الطرف الآخر من هو متطرف لأبعد
حد”ويا وي���ل���ك و�����س����واد ليلك” �إن
�سولت لك نف�سك ب���أن تخالفه ،و�إال
َ
�صرت رجعيا ،وكم نرى ون�شاهد هذين
ال�صنفني يف �إعالمنا.
ق�سم اللغات الأوروبية

نوكيا وغريها الكثري .
� -2أعمدة الإنارة ما �أكرثها وما �أجملها لو
ا�ستثمرت بت�أجريها على �شركات الإعالن
الكربى بحيث تخ�ضع ل�شروط و�ضوابط
اجل��ام��ع��ة ون��ك��ون ب��ذل��ك اكت�شفنا منبع
�آخر.

نواف بن متعب ال معتق  -3حائط اجلامعة ال�شمايل �أ�صبح للكثري
من �أر���ض كلية االقت�صاد والإدارة
م��ن ف��ئ��ات املجتمع م�ل�اذ ل��ت��ن��زه ومم�شى
اخل�����ص��ب��ة �أط������رح م���ق�ت�رح���ات نتاج
ملمار�سة الريا�ضة لو نظرنا لطول ال�شارع
ً
ماليا؟ لو
اخت�صا�صي ودرا���س��ت��ي ،ويف ال��واق��ع �إن مقرتحاتي وامتداد احلائط لأ�صبح احلائط م��ورد ًا
و�أرائ����ي ت���دور ح��ول م���وارد مالية نحن ال ن���أب��ه بها ،ا�ستثمرناه على الوجه الأم��ث��ل والأج��م��ل بت�أجريه
ولو ا�ستثمرت على الوجه الأمثل ال�ستفدنا عظيم على �إحدى �شركات الإعالن الكربى وبالتايل نقوم
الفائدة ،رمبا يف حقيقة الأمر �أنها ال تكلف اجلامعة بت�سويقه على ال�شركات املنتجة �شريطة �أن يكون
�سوى حرب على ورق.
حتت �ضوابط اجلامعات وبذلك نكون قد اكت�سبنا
ً
ً
ً
من�سيا.
ماليا
ح�ضاريا واكت�شفنا مورد ًا
منظر ًا
وفيما يلي �أعر�ض هذه املقرتحات
 -1مبنى � 26.73.40.44.125أرقام يف واقع الأمر
ال نعلم �سبب اختيارها لكن املهم املو�ضوع مل��اذا ال
ت�سمى ل��ت��ك امل��ب��اين ب���أ���س��م��اء ���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة ت�ضع
عالماتها التجارية عليها مقابل مبالغ مالية نظري
عالماتها التجارية مثل � :شركة ليبتون  ،بيب�سي ،

ي��ع��دون��ه��ا مم��ار���س��ة للحرية
�إن م��ف��ه��وم الإع���ل���ام ب�شكل
ال�شخ�صية� ،أما ثورة الفيديو
عام يعني �أنه ن�شاط �إن�ساين
كليب ،فحدث وال حرج فهي
ي���ه���دف �إىل ال���ت���وا����ص���ل مع
ت���ق���دم ل���ن���ا �أ������س�����و�أ النماذج
الآخ�����ري�����ن وال����ت�����أث��ي�ر فيهم
يف ال���������س����ل����وك والأخ������ل�����اق
وال����ت�����أث����ر ب���ه���م ع��ب�ر و�سائل
وي�صبح الغريب لهم م� ً
ألوفا
ات���������ص����ال م�����ت�����ع�����ددة .ويعد
ً
وال���������ض����ار حم���ب���ب���ا وال�شاذ
الإع����ل����ام ال����ي����وم �أح�������د �أه����م
ط��ب��ي��ع��ي ً��ا وي�����س��م��ع الأطفال
م�صادر ت�شكيل ال��ر�أي العام
ً
حممد فار�س الغامدي يف الإعالنات �ألفاظا غريبة
و�أح���������د ال����و�����س����ائ����ل ال�����ب�����ارزة
وك���ل���م���ات ���س��وق��ي��ة ت�����ؤث����ر يف
ل�����ص��ي��اغ��ة �أمن������اط التفكري
لغتهم ومفرداتهم ،ما يعطل
وم��ع��اي�ير ال��ق��ب��ول �أو الرف�ض
لثقافات العامل ومل يعد و�سيلة للرتفيه ق���درات���ه���م ال��ف��ع��ل��ي��ة وال��ل��غ��وي��ة والفكرية
ً
�صانعا نتيجة اال���س��ت��م��رار يف م�شاهدة الربامج
�أو ن�شر الأخ��ب��ار فح�سب ،ب��ل غ��دا
ً
ً
مهند�سا للنجاح الرتفيهية التي ت�ستحوذ على وقت طويل
منتجا للقيم
ل�ل�أف��ك��ار
ً
�أو �صانعا للف�شل ،و�أ�صبح قوة هائلة من �أط����ول مم��ا يخ�ص�ص ل�لا���س��ت��ذك��ار وعمل
متلكها بوعي وجدارة يكون قد ك�سب �إحدى الواجبات .
�أكرب جوالت الت�أثري يف الر�أي العام.
�إخ��واين الطالب :لعلنا ن�ستطيع �أن نن�شئ
ً
إعالما � ً
ً
وتربويا ينطلق من ثقافتنا
أ�سريا
�إن��ه��ا ق�ضية يف غاية الأه��م��ي��ة واخلطورة �
ق�����ض��ي��ة ت����أث�ي�ر �أج����ه����زة الإع���ل���ام بجميع وجذورنا لنحمي �أبنائنا من االجنراف ،لقد
�أن�����واع�����ه�����ا وم����ال����ه����ا م�����ن �أب�����ع�����اد ثقافية باتت ب�صمة الإعالم اليوم على الأ�شخا�ص
واجتماعية و�سلوكية ونف�سية و�إن�سانية املولعني بالتلفاز �أو االن�ترن��ت �أك�بر من �أن
عميقة مت�����س حياتنا وتلم�س م�ستقبل ت��ن��ك��ر ،و�أب������رز م���ن �أن ي��ت��ج��اه��ل��ه��ا املعنيون
�أط��ف��ال��ن��ا وت����ؤث���ر يف ن��ف��و���س��ه��م دون وعي مب�ستقبل الأج��ي��ال التي و�إن ارتفع �سقف
منا وال يختلف عاقالن على مدى ت�أثري خياراتها االت�صالية ،ف���إن��ه مل يتزامن مع
ً
باهتا
الإع�ل�ام يف ثقافتنا و�سلوكنا وق��د �أ�صبح ارتفاع �سقف الأداء الرتبوي الذي ظل
الإعالم املرئي يف ع�صرنا احلايل الأخطر يف كثري من البيوت والأ�سر التي �أ�صبحت
بني الو�سائل الإعالمية املختلفة لوجوده عاجزة عن التكيف مع الطفرة التقنية �إننا
معنا ط���وال ���س��اع��ات ال��ي��وم ،وي��ع��ر���ض من نعي�ش يف ع�صر يحكمه وي��دي��ره الإعالم،
خ�ل�ال ���ش��ا���ش��ات��ه ك���ل ���ش��يء ب�ل�ا ا�ستثناء ،ب��و���س��ائ��ل��ه امل���رئ���ي���ة وامل�����ق�����روءة وامل�سموعة
الطيب واخلبيث ،واخل�ير وال�شر ،واحلق التفاعلية ،وقد غري كثري من مالمح حياتنا،
وال��ب��اط��ل ،وال��راق��ي واملختلف ،ون�ستقبل ومل ن��ع��د ق��ادري��ن ع��ل��ى امل��ت��اب��ع��ة والتمييز،
م��ن خ�لال ب��راجم��ه م��ا ي�سمو ب��ال��روح� ،أو و�أتت ال�شبكة العنكبوتية فزادت الطني بلة،
فنحن بحاجة �إىل �إر�ساء �إع�لام تربوي واع
ي�سهم يف �سقوطها.
ينه�ض باملجتمع ويت�صدى عما بد�أ يتغلغل
�إن الت�أثري ال�سلبي لبع�ض القنوات �أ�صبح فيه من انحرافات فكرية ويحقق لأفراده
ً
خ��ط��را على �أط��ف��ال��ن��ا فهم ع��م��اد الوطن ال���ف���ه���م ال����واع����ي واحل���������س امل���ت���ن���ام���ي حيث
و�صانعو امل�ستقبل فهم براعم يف مرحلة
ترت�سخ من خالله القيم الدينية والثقافية
الت�أ�سي�س والت�شكيل والتكوين ال يفرقون
والأخالقية واالجتماعية وبالتايل ن�ضمن
بني ال�صواب واخلط�أ ،بني اخلري وال�شر،
�سالمة الفكر وامليول وال�سلوكيات ونحقق
فهناك العنف ال��ذي يح�سبونه �شجاعة
ً
ً
راقيا.
جمتمعا
و�إق������دام ً
������ا ،وه���ن���اك ال�����س��خ��ري��ة والتهكم
ق�سم الإعالم
والأل������ف������اظ اخل����ارج����ة ع����ن الأدب التي

كيف ُت�ص َّنف الألوان ؟

اقرتاحات ال�ستثمارات داخـــل اجلامعة
قيل يف الأثر ( �إن املحب ملن يحب
مطيع )� ،إذا �أحب الطالب جامعته
ف���إن��ه يهتم لأم���وره���ا وي�سعى �إىل
ت��ط��وي��ره��ا وي��ف��ك��ر يف م�صاحلها
ب���ح���ي���ث ي�����ص��ب��ح ع���ل���ي���ه واج�������ب رد
اجلميل لأهله ولو جزء ي�سري ال
يذكر .

نحـــو �إعـــالم ينهـــ�ض باملجتمــع

امل����وارد ع��دي��دة وامل��ن��اب��ع ك��ث�يرة ل��و نظرنا �إليها من
منظور ا�ستثماري ال�ستفدنا عظيم الفائدة �أرجوا
�أن ينظر يف اق�تراح��ات��ي ب�شكل �أدق و�أع��م��ق ولكم
خال�ص اهتمامي .
ق�سم الأنظمة

يعتقد اخلرباء �أنه رمبا ميكننا
�أن منيز عددًا من الألوان يُ قدر
بنحو  10م�لاي�ين .يختلف كل
ل��ون من ه��ذه الأل���وان عن بقية
الأل�������وان يف واح����د م���ن درجات
الإ�ضاءة �أو كثافة اللون �أو اثنني
منها �أو جميعها .وت�سمياتنا
ل�ل�أل��وان غ�ير م�ضبوطة؛ حيث
�إن���ه���ا ال ت�����س��م��ح ل��ن��ا �أن ن�صف
ب��دق��ة ك��ل الأل�����وان ال��ت��ي نراها.
ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك ،ي��ج��د النا�س
غالبًا �صعوبة عندما يحاولون
و���ص��ف �أو تنا�سب ل���ون حمدد.
ف��ت��ن��ا���س��ب الأل���������وان م���ه���م ً
جدا
خ����ا�����ص����ة يف �����ص����ن����اع����ات مثل
���ص��ن��اع��ت��ي ال���ط�ل�اء والن�سيج.
وم���ن م��ه��ام �صانعي ال��ط�لاء �أو
الن�سيج تقليل ال��ف��روق يف لون
خم�صو�ص لطالء �أو قما�ش من
دفعة ط�لاء �أو ث��وب قما�ش �إىل
دفعة �أخرى �أو ثوب �آخر.

وق��د ط��وّر خ�براء الأل���وان طر ًقا
و�أ����س���� ً���س���ا خم��ت��ل��ف��ة لت�صنيف
الأل�����������وان ح���ت���ى ي��ت�����س��ن��ى لهم
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م�����ش��ك�لات و�صف
الألوان وتنا�سبها .وهناك اثنان
من نظم الت�صنيف امل�ستخدمة
على نطاق وا�سع منها  :نظام
ميون�سل للألوان :وهو هو �أحد
و�سائل ت�صنيف الألوان املفيدة
رواج ُ
ا.طوِّر هذا النظام
والأكرث ً
يف �أوائ����������ل ال�����ق�����رن الع�شرين
بو�ساطة �أل�ب�رت ميون�سل ،وهو
��ص��ور �شخ�صية� ،أمريكي
ر���س��ام ُ � ٍ
اجلن�سية.
ومي��ك��ن ع��ر���ض ن��ظ��ام ميون�سل
ب���أ���س��ال��ي��ب خم��ت��ل��ف��ة .يَعْ ِر�ض
�أحد الأ�ساليب ال�شائعة عينات
خمتلفة من الألوان مرتبة حول
حمور ر�أ�سي .وال ُّن َقب املختلفة
م��رت��ب��ة ح���ول ه���ذا امل���ح���ور مثل
ال��ق�����ض��ب��ان الإ���ش��ع��اع��ي��ة لإط����ار

م�������س���ت���دي���ر ،ب���ح���ي���ث ي����� َك�����وِّن كل
ق�ضيب �إ�شعاعي نقبة خمتلفة.
(ال��ق�����ض��ي��ب الإ����ش���ع���اع���ي لإطار
ي�شبه ن�صف القطر يف الدائرة).
وميثل املحور تدريج القيمة� ،أو
الإ�ضاءة .وهو مق�سم �إىل ع�شرة
�أج�������زاء .ومت���ث���ل ه����ذه الأج������زاء
م�ستويات للقيمة مبتدئة من
الأ���س��ود ب�أ�سفل امل��ح��ور وعابرة
خ�لال ظلل ال��رم��ادي ومنتهية
بالأبي�ض ب�أعلى امل��ح��ور .ولكل
ع��ي��ن��ات الأل�������وان ال���واق���ع���ة عند
نف�س امل�ستوى القيمة نف�سها.
والأل��وان التي تقع بالقرب من
املحور لها كثافة لون منخف�ضة.
وكلما كان موقع اللون �أبعد من
املحور كانت كثافته �أكرب.
زيد بن علي املر�شدي
ق�سم الإعالم
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الـ�سـنـــوي الـخــام�س للـمـ�شـــاريـــع ال�صغيـــرة
بيــدي يـقـيــم مـعــر�ضــه
مــركــز �صنــع
�أجماد باع�شن -هديل احلربي  -ق�سم الإعالم
ن��ي��اب��ة ع��ن ���ص��اح��ب��ة ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي�رة
�صيتة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز ،افتتحت
�صاحبة ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�رة ه��ي��ف��اء بنت
ع��ب��داهلل ي��وم االث��ن�ين امل��واف��ق 1430/5/23ه�����ـ،
م��ع��ر���ض ���ص��ن��ع ب���ي ّ
���دي ل��ل��م�����ش��اري��ع ال�صغرية
ب��ق��اع��ة االح���ت���ف���االت وم���رك���ز امل�����ؤمت����رات على
مدى �أربعة �أيام.
وق��د جتولت �صاحبة ال�سمو الأم�ي�رة هيفاء
ب��ن��ت ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز يف �أق�سام
املعر�ض املختلفة كما �أبدت �إعجابها بامل�شاريع
امل�شاركة ،و�أثنت على جهود اجلامعة يف تبني
املواهب ودعمها ورعايتها.
وق���د اح��ت�����ض��ن امل��ع��ر���ض ل��ه��ذا ال���ع���ام العديد
م����ن امل�������ش���اري���ع ال���ت���ي ت���ن���وع���ت ب��ي�ن جم����االت
امل�شاركة املختلفة كاحلرف اليدوية وامل�ؤلفات
وال��ت��ق��ن��ي��ة وم���ه���ارات احل��ا���س��ب الآيل و�إع����داد
احلفالت واملنا�سبات و�إدارة امل�شاريع واملحا�سبة
والت�سويق وت�صميم الأزياء والغذاء والتغذية
وغريها.

كما �صاحب امل��ع��ر���ض ل��ق��اءًا علميًا يت�ضمن
العديد من الدورات وور�ش العمل واملحا�ضرات
التي قدمت مو�ضوعات خمتلفة يف االقت�صاد
وت���ط���وي���ر ال�������ذات والإجن����������از اال�سرتاتيجي
وم���ه���ارات ال��ت��ف��ك�ير والإع��ل��ان ع�بر الثقافات
والت�سويق االلكرتوين واملهارات ال�شخ�صية.
وا�ستقطب اللقاء العلمي لهذا ال��ع��ام عد ًدا
من الأ�سماء الالمعة يف �سماء التدريب منها:
معتز �سنبل ،ر���ش��اد فقيها ،حممد الروا�س،
�أمرية النمر الأ�ستاذ امل�ساعد يف وحدة مهارات
االت�صالباجلامعة ،فاطمة ال��زه��راء حممد
الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الإع�لام باجلامعة،
عمادية زك��ري الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم علم
ال��ن��ف�����س ب���اجل���ام���ع���ة ،وغ�ي�ره���م م���ن املدربني
املحرتفني.
وكان احلفل اخلتامي للمعر�ض يوم اخلمي�س
1430/5/26ه������ـ حيث �شهد امل��ع��ر���ض ت�شريف
�صاحبة ال�سمو امل��ل��ك��ي الأم��ي�رة �صيتة بنت
ع��ب��داهلل �آل ���س��ع��ود ،ال��ت��ي �أ����ش���ادت مب�شاريع
امل�شاركات ،ثم اختتم احلفل بتكرمي الفائزات

ب�أف�ضل م�����ش��روع وت�سليمهن ج��ائ��زة املعر�ض
وهن:
•فئة الفنون الت�شكيلية واخل��زف��ي��ة :دينا
�سامي جاها عن ركن . PIECES
•فئة الفنون الت�شكيلية  +مهارات احلا�سب
الآيل :بيان �سعيد ب��ارب��ود ع��ن رك��ن الفن
ر�سالة.
•فئة اخلياطة وت�صميم الأزي����اء� :أ�شجان
حممد �أبو رزيزة عن ركن ت�صاميم �أ�شجان
.
•فئة الت�صميم الداخلي وال��دي��ك��ور :ندى
علي حمق ودعاء عبداهلل خياط عن ركن
�إبداعات يابانية .
•فئة �إعداد احلفالت واملنا�سبات :مرام عمر
العطا�س .
•خ��ل��ود �إب��راه��ي��م ال�سقاف ع��ن رك��ن روحي
فداك يار�سول اهلل .
•فئة الغذاء والتغذية� :سارة �أ�سامة حلواين
عن ركن كوكيز �سارة .
 -فئة املنتجات اليدوية واحلرفية:

املركز الأول :عبري عبد اهلل �آل ال�شيخ عن ركن
عبري .
املركز الثاين :فاطمة عمر البار وحنني عبد
اهلل العذري عن ركن فرف�شة.
 فئة امل�ؤلفات واملطبوعات:امل���رك���ز الأول��� :ش��ري��ف��ة ف��ه��د ال�����س��دي��ري عن
املجموعة الق�ص�صية (التو�أمان).
امل��رك��ز ال��ث��اين :دال��ي��ا �إب��راه��ي��م ب���اك���ودح ،رانيا
�إبراهيم باكودح ،غفران ها�شم حمروقي ورميا
غازي فلمبان عن ركن �سدرة .
 التقنية ومهارات احلا�سب الآيل:ف��ئ��ة ال��ت�����ص��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف :ه�ل�ا عثمان
بام�شمو�س عن ركن .luminous
م��ه��ارات احل��ا���س��ب الآيل :رزان حممد بدري
وهبة ح�سن م�شدي عن ركن روعة الت�صميم .
. cute design
يذكر �أن عدد امل�شاريع لهذا العام جتاوز الـ 115
ً
ركنا ،وعدد الطالبات امل�شاركات  189طالبة،
على الرغم من اقت�صار امل�شاركة يف املعر�ض
هذا املو�سم على طالبات اجلامعة فقط.

وق���د ���ص��رح��ت م��دي��رة امل��رك��ز الأ���س��ت��اذة منال
ب��اح��ن�����ش��ل� :أن ق����رار م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور �أ����س���ام���ة ب���ن ����ص���ادق طيب
اخل���ا����ص ب��اق��ت�����ص��ار امل�����ش��ارك��ة ع��ل��ى طالبات
اجل��ام��ع��ة وال��ك��ل��ي��ات التابعة لها وال���ذي كان
يق�صد منه تركيز ال��ت��دري��ب وال��ت���أه��ي��ل على
طالباتها �إ�ضافة �إىل خدمة اال�ست�شارات التي
تهدف �إىل تقدمي امل�ساعدة والن�صح والإر�شاد
ال���دائ���م ل��ل��راغ��ب��ات يف امل�����ش��ارك��ة يف املعر�ض,
وقد ات�ضحت نتائج ذلك حيث بدت منتجات
امل�شاريع امل�شاركة على ق��در كبري م��ن الدقة
واملهارة يدوية كانت �أم تقنية �أم غريها ،ذلك �أن
الدورات الت�أهيلية التي �سبقت املعر�ض كانت
من �إحدى �شروط قبول امل�شاركة لهذا املو�سم
وهو ما انعك�س على امل�شاركات بالنفع.
اجلدير بالذكر �أن املبيعات و�صلت �إىل حوايل
ربع مليون ريال ،وعدد الزائرات 20000زائرة
من جميع الأع��م��ار�.أم��ا عدد املدار�س الزائرة
فكان  60مدر�سة.

تقــريــر خـــا�ص بحفــل خريجــات العـــام الـــدرا�سـي 1429/1428هـ
�إعداد الطالبة � :شعاع املالكي -ق�سم الإعالم
�إ�شراف � :أ .نوال �أحمد  -العالقات العامة والإعالم
نيابة ع��ن ح��رم خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني الأمرية
ح�صة بنت ط��راد ال�شعالن �شرفت �صاحبة ال�سمو
امللكي الأم�يرة �صيتة بنت عبد اهلل �آل �سعود حفل
تخريج دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن طالبات اجل��ام��ع��ة لعام
1429/1428ه������ـ وذل���ك ي��وم ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق -5-18
1430ه�����ـ ،لكل م��ن كلية االق��ت�����ص��اد والإدارة وكلية
ال��ع��ل��وم وكلية االقت�صاد امل��ن��زيل وكلية احلا�سبات
وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات وال���دب���ل���وم ال���ع���ايل والدبلوم
الرتبوي ،ويوم الأربعاء 1430/5/19ه��ـ لكلية الآداب
وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة و الكليات ال�صحية وذل���ك يف
قاعة االحتفاالت ومركز امل�ؤمترات.
ب���د�أ احل��ف��ل بال�سالم امللكي عند ت�شريف �صاحبة
ال�����س��م��و الأم��ي��رة �صيتة وع��م��ي��دة ���ش��ط��ر الطالبات
مكان احلفل ث��م م�سرية ع�ضوات هيئة التدري�س
وخ���ري���ج���ات م��رح��ل��ت��ي امل��اج�����س��ت�ير وال����دك����ت����وراه ثم
خريجات البكالوريو�س ،و بد�أ احلفل بتالوة عطرة
من القر�آن الكرمي تلتها كلمة وكيلة عمادة القبول
وال��ت�����س��ج��ي��ل ال���دك���ت���ورة ن����ورة ب���اذي���اب ،ال��ت��ي رحبت
ب�ضيفة احل��ف��ل وب��الأم��ه��ات ال��ك��رمي��ات وق��ال��ت كان
منهج التخطيط الإ�سرتاتيجي لإ�ست�شراق امل�ستقبل
وحتديد الر�ؤيا ،وحتقيق لأهداف الف�ضل الأول يف
جناح اجلامعة لتحقيق االعتماد الأكادميي الدويل
لثالث وثالثني برنامج �أكادمييا يف اجلامعة �إ�ضافة
�إىل اعتماد امل�ست�شفي اجلامعي ..وكان هناك متيز
يف البحث العلمي ف�أ�صبحنا نناف�س الكثري من

اجلهات البحثية ويف جمال ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات
املحلية والعاملية حققنا ،واحلمد هلل ،ال�شيء الكثري
فقد مت �إن�شاء منظومة الأعمال واملعرفة والوقف
العلمي لدعم الأبحاث ..ومن حر�ص اجلامعة علي
االهتمام بطالبها تبنت ا�ستحداث وتطوير برامج
�أك��ادمي��ي��ة ك�برن��ام��ج االن��ت�����س��اب وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن بعد
،والتعليم الإلكرتوين ،واملكتبة الرقمية ،والتعليم
امل����وازي وزي����ادة ب��رام��ج ال��درا���س��ات العليا و�أبحاثها
،و�إع���ادة هيكلة بع�ض الكليات ،ومراجعة املناهج ،
وتطوير الكفاءات واحت�ضان العديد من اجلامعات
وال��ك��ل��ي��ات النا�شئة حتى �أ�صبحت ب�صمة جامعة
امللك عبد العزيز يف كل مكان.
ب��ع��ده��ا �أل���ق���ت ����س���ع���ادة ع��م��ي��دة ���ش��ط��ر الطالبات
ال��دك��ت��ورة ه��ن��اء النعيم كلمة رح��ب��ت فيها ب�ضيفة
احل��ف��ل ،و�أ����ش���ادت فيها ب��ج��ه��ود اخل��ري��ج��ات وقالت
خماطبة �إياهن �إن اجلامعة مع فرحتها مبا حققته
اليوم لتهب بك �أن تكوين خري �سفرية لل�صرح الذي
احت�ضنك ،وف��ت��ح ل��ك �آف��اق ً��ا رح��ب��ة وه��ي���أ ل��ك �سبل
التح�صيل والبحث  ،ون�صحتها بقولها كوين املر�آة
ال�صافية التي تعك�س �شفافية ال�صورة امل�شرقة لهذا
الكيان ال�شامخ الذي �أخذ على عاتقه �أعظم ر�سالة
و�أنبل غاية ...
ثم رحبت بالأمهات الف�ضليات بقولها �أرح��ب بك
مقبلة الر�أ�س  ،ومر�سلة كلمات ال�شكر التي تت�ضاءل
�أمام جزيل عطائك وت�ضحياتك املمزوجة ب�أ�سمى
العواطف تع�ضدها رعاية الأب احلاين  ،وتوجيهاته
احلكيمة  ،ومتابعته امل��ث��م��رة �،أم��ل�ا يف ر�ؤي����ة فلذة

الكبد وهي ت�صعد �سلم النجاح عاما بعد عام..
ثم وجهت كلمتها لزميالتها �أع�ضاء هيئة التدري�س
بقولها ن�سجت بعطائك وتفانيك �أج��م��ل ال�صور
،وغذيت طالباتك علما وخلقا وخال�صة جتارب،فال
زال���ت ال��ط��ال��ب��ة تنهل م��ن ذل���ك امل��ع�ين زادا يعينها
ح��ي��ن��م��ا مت���ار����س ح��ي��ات��ه��ا ال��ع��م��ل��ي��ة ،ف��ب�����س��م جامعة
امل�ؤ�س�س وطالباتها نقلدك الثناء ونهديك العرفان
ما خطت خريجاتنا علي درب هذا الوطن ..
ث��م ت��ق��دم��ت بال�شكر اجل��زي��ل ل��راع��ي��ة احل��ف��ل على
رع��اي��ت��ه��ا ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذا احل��ف��ل وخ��ال�����ص العرفان
ملعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أ�سامة بن
����ص���ادق ط��ي��ب ل��دع��م��ه امل��ت��وا���ص��ل و���س��ع��ي��ه احلثيث
لتذليل ال�صعاب وت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه تطوير
�شطر الطالبات واالرت��ق��اء مب�ستوى التعليم فيه ،
وال�شكر مو�صول �إيل اللجنة املنظمة وايل كل من
�ساهم يف �إخ��راج هذا احلفل بهذه ال�صورة امل�شرفة
وهذا ماتعودناه من من�سوبات جامعة امل�ؤ�س�س .
ث��م ب��ع��د ذل���ك �أل��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة م��ن��ى ال��زن��ب��ق��ي كلمة
ال��ط��ال��ب��ات ال��ت��ي رح��ب��ت ب�صاحبة ال�����س��م��و الأمرية
�صيتة بنت ع��ب��داهلل والأم��ه��ات الفا�ضالت ووجهت
خطابها جلميع الأم��ه��ات بل�سان جميع الطالبات
بقولها �أمي �أنت مهد الأحالم ..و�أن��ت غ�صن الود..
وان��ت رو�ضة ال�سالم ..ه��ا قد �أ�صبح احللم حقيقة
و�أ�صبح الأمل واقعا ..انه ي�صدق عليك القول  :انلم
تكن الأم فال �أم��ة �،إمن��ا الأم��ه��ات الأمم (..و�أن���ا هنا
�أع�بر عن �شعور كل واح��دة من نحو �أمها ) ف�شكرا
لك �أمي  ..يا�أمتي..

و�أردف���ت بقولها (و�أن���ا �أتكلم بل�سان ك��ل طالبة منا
نحو جامعتنا احلبيبة )
كنت مرتددة بني الدروب ..تتقاذفني الأقدار والغيوب
 ..ر�أيتها من بعيد ..طلبت منها �أن حتت�ضنني بني
ذراع��ي��ه��ا ..ن��ظ��رت �إيل ب��ح��ن��ان وح��دق��ت يف �أوراقي
وحتققت من درجاتي  ..فقالت تعايل �إيل يا ابنتي
..ف��ق��د �أ���ص��ب��ح��ت م��ن خ��ا���ص��ت��ي وواح�����دة م��ن بناتي
تعلمنا فيها املو�ضوعية وال�صدق ،والعلم واحلق ..
مار�سنا فيها الطب والعلوم ..وتذوقنا فيها الأدب
والفنون ..وعرفنا منها االقت�صاد والإدارة والقانون
..كل هذه العلوم وتلك الفنون هي مكونات جامعة
امللك عبد العزيز...
يقول ن�شيدنا اجلامعي :
نحن جيل من ربا عبد العزيز
قائد التوحيد بالعزم الأكيد..
		
نحن جيل من هذه الأمة التي تعي�ش يف �أمن و�أمان
،وترفل يف ود ووئ��ام ،وحدها عبد العزيز حتت راية
التوحيد ومبد�أ احلكم الر�شيد ..
ويف ختام كلمتها �شكرت �أ�ساتذتها و�أ�ستاذاتها على
ك���ل م��اق��دم��وه م���ن ع��ل��م وخ��ب�رة ..وال�����ش��ك��ر لراعية
احلفل وال�ضيفة الكرمية لت�شريفها احلفل وكذلك
ال�شكر اجلزيل ل�سعادة العميدة د.هناء النعيم وكل
من ح�ضر و�ساهم يف جناح هذا احلفل ..
ث��م ب��ع��د ذل���ك ك��رم��ت �ضيفة احل��ف��ل �سمو الأمرية
�صيتة بنت عبد اهلل �آل �سعود اخلريجات املتفوقات
وقدمت لهن اجلوائز.

جوائز حفل اخلريجات
نوع املرحلة

التخ�ص�ص

الدكتوراة
املاج�ستري
اداب
املاج�ستري
علوم

احياء وراثية

املاج�ستري
املاج�ستري
اقت�صاد
وادارة
املاج�ستري
التنفيذي
املاج�ستري
التنفيذي
ماج�ستري
اقت�صاد
منزيل

لغة عربية
ريا�ضيات
ريا�ضيات
احياء دقيقة
ادارة �أعمال
ادارة اعمال
ادارة اعمال
غذاء وتغذية

ا�سم الطالبة
هدى عبدالعزيز ر�شيد
الدغيرث
رانية حممد �شريف
العر�ضاوي
هدى عمر فاروق
افندي
نادية �شلوة حميد
اللهيبي
اميان �أحمد حممد
بياري
عبري عي�س حممد
بن الدن
االء في�صل حممد
ال�صفح
ن�سرين عاي�ش ديب
حمدان
هديل مهنا
عبدالرحمن ال�سفياين

املعدل

نوع اجلائزة

4,91

الب توب

5,00

الب توب

5,00

الب توب

5,00

الب توب

5,00

الب توب

4,89

كامريا �سوين

4,89

كامريا �سوين

4,91

كامريا�سوين

4,95

كامريا �سوين

ا�سم الطالبة

نوع املرحلة التخ�ص�ص
احلا�سبات
ا�سماء حممد االمني
ماج�ستري
وتقنية
ال�شنقيطي
حا�سبات
املعلومات
هبة جعفر عبدالرحمن
ماج�ستري
طب اال�سنان
�صباغ
طب
ماج�ستري
علم االدوية لندا حممد فلمبان
طب
مرحلة اقت�صاد النقود هبة ح�سن حممد نور
بتاوي
البكالوريو�س وامل�ؤ�س�سات
درا�سات فاطمة �سعداوي �أحمد
اداب
�سعداوي
ا�سالمية
�أثار عبد العزيز حممد
علم نف�س
اداب
ملبياري
مرمي �سبيت
علوم حا�سبات
علوم
عبدالرحمن باخ�شوان
طيبة عبدالرحمن
اقت�صاد
مالب�س ون�سيج
حممد كاف
منزيل
تقنية
علوم حا�سبات منال معتوق كلكتاوي
املعلومات

املعدل
4,98

نوع اجلائزة
كامريا �سوين

%85
4,63

كامريا �سوين
كامريا �سوين

95و4

الب توب

5,00

الب توب باال�ضافة اىل
�شيك بقيمة 18,750ريال
الب توب باال�ضافة اىل
�شيك بقيمة 18,750ريال
الب توب

4,97
4,93

الب توب

5,00
4,97

الب توب

نوع املرحلة

التخ�ص�ص

الطب

ب�شري

الطب

الأ�سنان

الطب

�صيدلة

ا�سم الطالبة
رحمة عبدالهادي
هويدي ال�سلمي
دعاء ح�سني حممد
ال�سقاف
منار عمر عبدال�ؤمن
ل�شكر

الطب

�أ�شعة
ت�شخي�صية

ملي�س كمال ابراهيم
جدع

املعدل

نوع اجلائزة

4,65

الب توب

%86

الب توب
الب توب بالإ�ضافة �إىل
�شيك بقيمة 37,500ريال

%95
4,94

الب توب

يذكر �أن عدد اخلريجات لهذا العام  4413خريجة و �أعداد اخلريجات
ق��د و�صلت �إىل �أك�ثر م��ن ( )%56م��ن ال��ع��دد الكلي للطالبات وذل��ك يف
ظل الدعم الوا�ضح من ل��دن خ��ادم احلرمني ال�شريفني وال��ذي ي�ضع
املر�أة على �أولويات عملية التنمية يف املجتمع .وفق اهلل اخلريجات يف
حياتهن العلمية والعملية وجعلهن �أداة خلدمة الوطن
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املــوافـــق 2009 / 6 /22م

درو�س وعرب

ال�سنــة الأربـعـــون
العــدد الثالث والع�شـرون

فـ�ضــــل ال �إلـــــه �إال الـلــــــه

يد ر َِ�ض َي اهلل عَ ْنهُ مَ ا،
عَ ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َو َ�أ ِبي �سَ ِع ٍ
�ص َّلى اللهَّ ُ عَ َلي ِْه
ول اللهَّ ِ َ
�أَ َّنهُ مَ ا َ�ش ِه َدا عَ َلى ر َُ�س ِ
��ال ا ْل َعب ُْد :ال �إ َل��� َه �إال اللهَّ ُ
��ال�ِ “ :إ َذا َق َ
وَ�سَ َّل َم َق َ
ِ ِ
ُ
للهَّ
َ
ُ
َ
َّ
�ص َد َق
وَاللهَّ ُ �أَ ْكبرَ ُ ” ،قال“ :ي َُقول ا عَ َّز وَجَ لَ :
عَ ب ِْدي ال �إِ َل َه �إِال �أَ َنا َو َ�أ َنا �أَ ْكبرَ ُ َو�إِ َذا َق َ
ال ا ْل َعب ُْد:
ال �إِ َل��� َه �إِال اللهَّ ُ و َْح��� َد ُه َق َ
���ص�� َد َق عَ ��ب ِْ��دي ال
���الَ :
�إِ َل َه �إِال �أَ َنا و َْح ِدي َو�إِ َذا َق َ
ال :ال �إِ َل َه �إِال اللهَّ ُ ال
يك َل ُه َق َ
َ�ش ِر َ
�ص َد َق عَ ب ِْدي ال �إِ َل َه ِ�إال �أَ َنا وَال
الَ :
ُ
للهَّ
َو�إِ َذا َق َ
َ�ش ِر َ
��ال :ال �إِ َل�� َه �إِال ا َل ُه المْ ُ ْل ُك
يك ليِ
َ
و ََل ُه الحْ َ مْ ُد َق َ
الَ :
�ص َد َق عَ ب ِْدي ال ِ�إ َل َه ِ�إال �أ َنا ليِ

المْ ُ ْل ُك َو َ الحْ َ مْ ُد َو ِ�إ َذا َق َ
ال :ال ِ�إ َل َه ِ�إال اللهَّ ُ وَال
ليِ
حَ ��و َْل وَال ُق�� َّو َة ِ�إال ِب��اللهَّ ِ َق َ
�ص َد َق عَ ب ِْدي ال
��الَ :
ِ�إ َل َه ِ�إال �أَ َنا وَال حَ و َْل وَال ُق َّو َة ِ�إال ِبي ،مَ ْن ر ُِز َقهُ َّن
ِع ْن َد مَ و ِْت ِه لمَ ْ تمَ َ َّ�س ُه ال َّنا ُر “� .أخرجه عبد بن
حميد (�ص  ، 293رقم  ، )943والن�سائي فى
ال��ك�برى ( ، 95/6رق��م  ، )10180واب��ن ماجه
( 1246/2رقم  ، )3794و�أب��و يعلى (، 14/11
رقم  ، )6154وابن حبان ( ، 131/3رقم )851
 ،واحلاكم ( ، 46/1رقم  )8وقال � :صحيح .
والبيهقي فى �شعب الإمي���ان ( ، 445/1رقم

من نوادر احلمقى والبخالء

 )663و�صححه الألباين (�صحيح اجلامع ،
رقم .)713
ق��ال العالمة ال�سندي يف “�شرح �سنن ابن
����ن ر ُِز َق����هُ َّ
ماجه”َ :ق��� ْول���ه ( مَ ْ
����ن ) عَ َ��ل��ى ِب َناء
المْ َ ْفعُ ول َورَجَ َع َن ِائب ا ْل َف ِاعل �إِلىَ مَ ْن �أَ ْي مَ ْن
�أَعْ َ
��ط��ا ُه اللهَّ َت��عَ��الىَ َه ِ��ذ ِه ا ْل َك ِلمَ ات ِع ْند المْ َوْت
َوو ََّف�� َق ُ��ه َلهَا لمَ ْ تمَ َ ّ�س ُه ال َّنار ب َْل يَدْ ُخل الجْ َ َّنة
الَبْ��رَار ال َّلهُ مَّ ِا ْج َع ْل َنا ممِ َّ ْن َر َز ْقته
ِاب ِْت َداء مَ َع ْ أ
ِ�إي ُ
َّاه َّن.

النـادي الأدبي باجلــامعـة ينظم م�سابقـة للق�صة الق�صرية وال�صــور الفــوتـوغـرافيـة وال�شعـر
�أحالم الأحمدي -ق�سم الإعالم
�أطلق ال��ن��ادي الأدب���ي ب�شطر الطالبات باجلامعة م�سابقات �إبداعية
للطالبات يف فروع متنوعة ت�شمل �أجمل ق�صة ق�صرية و�أح�سن ق�صيدة
�شعرية و نرثية و�أف�ضل �صورة فوتوغرافية �ضمن فعاليات الأن�شطة
الطالبية ،حيث �شارك يف هذه امل�سابقات جمموعة من الطالبات ،وقد
خ�ص�ص النادي هذه امل�سابقة للم�شاركات احلية واملبا�شرة واملفتوحة
جلميع الطالبات يف خمتلف املجاالت الإبداعية .
و�أو�ضحت م�شرفة النادي الأدب��ي باجلامعة الأ�ستاذة غزالة ال�سلمي

�أن الهدف من وراء هذه امل�سابقات الإبداعية ،تنمية املواهب ورعاية
امليول الأدبية و الإنتاج الفكري ل�صقل مواهب الطالبات وم�ساعدتهن
على اكت�شاف القدرات الإبداعية لديها والعمل على تطويرها ،م�ؤكدة
�أن النتائج التي �أفرزتها امل�سابقة يف عامها الأول دعت لتكرار امل�سابقة،
و�أو�ضحت �أن من �أهداف امل�سابقة ك�شف املواهب الإبداعية وتنميتها.
ً
جنبا
يذكر �أن ال��ن��ادي الأدب���ي هو �أح��د الأن��دي��ة الطالبية التي تعمل
�إىل جنب م��ع ق�سم الإع��ل�ام يف اجل��ام��ع��ة م��ن خ�لال ت��ق��دمي الدورات
املتخ�ص�صة املجانية للطالبات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل عمل ب��رام��ج ت�أهيل
لإعالميات امل�ستقبل.

من روائع ال�شعر العربي

عينية ..وفراقية ..ويتيمة ..ابن زريق البغدادي

اختيار :م�شعل املالكي – ق�سم الإعالم

هو �أبو احل�سن علي (�أب��و عبد اهلل) بن زريق
الكاتب ال��ب��غ��دادي )420هـ 1029 /م)  ،انتقل
�إىل الأن���دل�������س وق��ي��ل �إن����ه ت����ويف ف��ي��ه��ا ،عرف
بق�صيدته امل�شهورة قمر يف بغداد ( ال تعذليه
ف�إن العذل يولعه( ،و ت�أخذ هذه الق�صيدة يف
التاريخ الأدبي �أ�سماء ثالثة :عينية ابن زريق
 ..وفراقية ابن زريق  ..ويتيمة ابن زريق  ،ولكي
ت�سمية �سبب فهي العينيةلأن قافيتها هي
العني امل�ضمومة ..و�إن انتهت بهاء م�ضمومة،
وكان من عادة العرب �إطالق ا�سم القافية علي
الق�صيدة ،فيقولون المية العرب َّ
لل�ش ْن َفرَي،
و�سينية ال��ب��ح�تري ،وب��ائ��ي��ة �أب���ي مت����ام .وهي
الق�صيدة الفراقية لأن مو�ضوعها الفراق»

 ..ك��م��ا ���س�نرى يف ج���زء م��ن ال��ق�����ص��ي��دة ،وهي
الق�صيدة اليتيمة ،لأن ناظمها مل ينظم يف
حياته غريها كما يقولون .وفيما يلي جزء
من هذه الق�صيدة اجلميلة.
��������إ َّن ال����ع َ
َ����ذل يُ ِولعُ ُه
ال َت��ع�� َذ ِل��ي��ه َف ِ
لت حَ ً
ي�س يَ�سمَ عُ ُه
قا و ََل ِكن َل َ
َقد َق ِ

َزت فيِ َل���وم ُ���ه حَ �����د ًا �أَ َ
�ض َّر ِب ِه
ج�������او ِ
َ
���درت �أ َّن ال َ��ل��و َم يَن َفعُ ه
ِم��ن حَ ��ي َ��ث َق ِ

َكف ِيه ِم��ن َل��وعَ ِ��ة الت�شتيت �أَ َّن َل ُه
ي ِ
َّ
ُ
َ
ِم َ
������وم م���ا يُ روعُ ُه
�����ن ال����ن����وى ك�����ل َي ٍ
م���ا �آبَ ِم����ن � َ���س��� َف ٍ���ر �إِلاّ َو�أَزعَ �����جَ ُ
�����ه
َ���زم يَزمَ عُ ُه
َر� ُأي ِ�إىل � َ���س��� َف ٍ���ر ِب���ال���ع ِ
َك�������أَنمَّ������ا ُه������� َو فيِ ِح ِّ
�������ل وَمُ ������ر َ
������ل
حت ٍ
َ
مُ ���� َو َّك ٍ����ل ِب�� َف�����ض��اءِ الأر� ِ�������ض يَذرَعُ ُه
ِ�إذا ال�� َزم َ
نى
��ان �أَرا ُه يف ال��ر َِح��ي ِ��ل ِغ ً
َ
ند �أَ�ضحى و َُه َو يُ قطعُ هُ
وَلو �إِىل ال�سَ ِ

الرفق فيِ َت ِ�أ ِن ِيب ِه َب َد ً
ال
َفا�س َت ِ
عم ِلي ِ
لب مُ وجعُ ُه
ِمن عَ ِ
ذل ِه َفهُ َو مُ �ضنى ال َق ِ

ت����أب���ى امل���ط���ام���عُ �إال �أن تجُ َ ّ�شمه
ً
�سعيا ولكن لي�س يجمَ عُ ُه
ل��ل��رزق

كان مُ َ
�ضط َل ً
عا ِب َ
َقد َ
َحم ُل ُه
طب ي ِ
اخل ِ
َ
��وب البني �أ ُ
�ضلعُ ُه
َف ُ�ض َّي َقت ِب ُ��خ ُ��ط ِ

َ
و�ص ُل ُه
َوم����ا
مجُ����اه���� َد ُة الإِن�������س ِ
���ان َت ِ
���ان َت َ
َ
ً
ُ
َعَ
قطعُ ُه
ا
��������ة
د
َال
و
������ا
رزق
لإن�������س ِ
ِ

اختيار الطالب � :سليم ال�سلمي
ُ
باقل والغزال:
ك��ان باقل من احلمقى ،وي�ضرب به املثل يف الغباء واخلفافيَّة
ً
ً
درهما ،ف�س�أله
غزاال ب�أحد ع�شر
والع ِّي ،فقد ا�شرتى من ال�سوق
والهبالة ِ
�سائل وهو يحمل الغزال على ظهره ،بكم ا�شرتيت هذا الغزال يا ُ
باقل؟
ً
جميعا و�أ�شار
ف�أنزل الغزال من ظهره وو�ضعه يف الأر�ض ،ففتح يديه
ب�أ�صابعه و�أخرج ل�سانه ،ليتم العدد �أحد ع�شر ،ففر منه الغزال.
ُجحا واحلمَّ ال:
ال �شك �أن ُجحا م��ن كبار احلمقى ،وي�ضرب ب��ه املثل يف الغباء
ق�ص�ص ِه �أن��ه يف ي��وم م��ن الأيام
عند ال��ع��رب يف الع�صر احل��دي��ث ،وم��ن
ِ
ً
ُ
وحمله على حمَّ ال ،فلما دخل احلمَّ ال يف كرثة االزدحام
دقيقا
ا�شرتى
بحمله ،ور�آه ُجحا بعد �أي���ام ،فتخب�أ ُجحا عنه ،لئال
يف ال�سوق ه��رب
ِ
ُ
يطالبه بالأجرة.
َه َب َّن َق ُة والقالدة ال�صدفيَّة:
ومن الأغبياء هبنقة الرجل امل�شهور الذي بلغ من حمقه �أنه جعل
يف عنقه قالد ًة من عظام و�أ�صداف ،وقال� :أخ�شى �أن �أ�ضي َع من نف�سي،
ففعلت ذلك لأعرفها .ويف يوم من الأيام حولت �أمه القالدة �إىل عنق
�أخيه ،وهو نائمٌ  ،فلما �أ�صبح ور�آها يف عنق �أخيه قال :يا �أخيَ � :
أنت �أنا،
فمن يكون �أنا؟.
البخيل والدينار:
ً
رج�لا بلغ يف البخل غايته ،وك��ان �إذا �صار يف يده دينا ٌر
زعموا �أن
َ
�صندوق
بلد ر�أي���ت ،وك��م من
�أخ��ذ يكلمه ويناجيه ويقول ل��ه :كم من ٍ
ٍ
َ
َ
َ
وتنقلت ،ف��الآن ا�ستقر بك
تعبت
قطعت ،وك��م
ف��ارق َ��ت ،وك��م من رحلة
وتظ ُّل فيه �آمناً
مكان ال َتبرْ َُح ُه َّ
ٌ
القرا ُر واطم�أنت بك الدارُ ،لك عندي
ً
مطمئنا ،ثم يلقيه يف ال�صندوق ،ويقول له :ا�سكن هنا يف مكان ال ُتهان
فيه وال تزعج.
البخيل ور�أ�س الديك:
جمل�س
حتدث �أدي ٌ��ب من العرب قالُ :كنا يف يوم من الأي��ام ،يف
َ
ً
ُ
جوعا ثم
ميوت
اجللو�س حتى كاد البخيل
بخيل من البخالء ف�أطلنا
َ
ق��ال خلادمه وه��و م��ت���أمل :وي��حَ َ
��ك :ه��ات غ��ذاءن��ا يا غ�لام .ف���أت��اه بطبق
ً
فيه مرق وديك قد هرم و َكبرُ َ ال ُّ
�شيئا ،وال ي�ؤثر فيه
جتز فيه ال�سكني
َ
قطعة خبز فق َّلبَ بها جميع ما يف الطبق فلم
ال�ضر�س والناب ،ف�أخذ
ً
ُ
يجد الر�أ�س ،ف�أطرق زمنا ،ثم رف َع ر�أ�سَ ه �إىل اخلادم وقال� :أين الر�أ�س
ُ
رميت به .قالَ :ولمِ َ ؟ قال :اخلادم ،ال �أَظ ُّن َك ت� ُأك ُل ُه وال
يا غالم؟ فقال:
َ
ُ
ُ
ت�س� ُأل عنه .فقالَ :ولمِ ظننت ذلك؟ �إين واهلل لأمقت من يرمي برجله
َ
رئي�س الأع�ضاء؟ وفيه
علمت �أن الر�أ�س
فكيف من يرمي بر�أ�سه؟ �أما
ُ
ُ
ُ
ُ
اخلم�س ،ومنه ي�صيحُ الديك ،وفيه عُ ْرفه الذي ميتاز بجماله،
احلوا�س
ُ
ُ
ي�ضرب بها ُ
ُ
�شراب �أ�صفى من عني
املثل يف ال�صفاءِ  ،فيقال:
وعينه التي
ُ
ٌ
َ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
الديك ،ودماغه �شفاء ملر�ض الكلي َِة .ومل يُ رَقط عظمٌ �أه�ش من عظم
أ�سه ،ف�إن كان بَل َغ من جهلك � َّأال ت� َ
أكله فعندنا من ي�أكله� ،أنظر �أين هو؟
ر� ِ
ُ
ُ
قال اخلادم :واهلل ما �أدري �أين رميته؟ قال البخيل :لكنني واهلل �أدري
بطن َك و� َ
َ
فعلت �أبد ًا.
إياك �أن تعو َد �إىل ما
�أنك رمي َت ُه يف ِ

الك�سائي الكويف � ..أعلم النا�س بالنحو والعربية والقراءات

اختيار :عبد الرحمن املالكي – ق�سم الإعالم
ا�سمُ ُه َو َن�سَ ب ُُه:
ْ
ه��و ع��ل��ي ب��ن ح��م��زة ب��ن ع��ب��د اهلل ب��ن بهمن ب��ن فريوز
الأ����س���دي م���واله���م وه���و م���ن �أوالد ال��ف��ر���س م���ن �سواد
ال��ع��راق ك��ذا ق��ال �أب���و بكر ب��ن �أب���ي داود ال�سج�ستاين،
ول��د ع��ام ( 119ه��ـ 737 ،م) ،يف �إح��دى القرى بالكوفة،
�أب��و احل�سن الك�سائي الإم��ام ال��ذي انتهت �إليه رئا�سة
الإق���راء بالكوفة بعد حمزة ال��زي��ات...ق��ال الإم���ام ابن
اجلزري :واختلف يف ت�سميته بالك�سائي فالذي رويناه
عنه �أن���ه �سئل ع��ن ذل��ك ف��ق��ال لأين �أح��رم��ت يف ك�ساء
وقيل غري ذلك ،وقال ال�شاطبي رحمه اهلل:
َو�أَمَّ ���ا عَ ِل ٌّي َفا ْل ِك�سَ ِائ ُّي َن��عْ ُ��ت ُ��ه لمِ َ��ا ك َ
��ان يف ال ْإح����ر َِام ِف ِيه
َت�سَ ْرب َ
َال
ُ�شيُ ُ
وخهُ:
ً
�أخذ القراءة عر�ضا عن حمزة �أربع مرات وعليه اعتماده
وع��ن حممد بن �أب��ي ليلة وعي�سى بن عمر الهمداين
وروى احل�����روف ع���ن �أب����ي ب��ك��ر ب���ن ع��ي��ا���ش و�إ�سماعيل
ويعقوب ابني جعفر عن نافع وال ي�صح ق��راءت��ه على
نافع كما ذك��ره الهذيل بل وال ر�آه وع��ن عبد الرحمن
بن �أب��ي حماد وعن �أب��ي حيوة �شريح بن يزيد يف قول
وقيل بل �شريح...

تَلاَ ِم ُ
يذهُ:
روى عنه القراءات �أبو عمر الدوري و�أبو احلارث الليث
بن خالد ون�صري بن يو�سف وقتيبة بن مهران و�أحمد
بن �سريج و�أب��و عبيد ويحيى الفراء وخلف بن ه�شام
وغريهم.
و�أما راوياه فهما الليث وحف�ص الدوري:
ق��ال ال�شاطبي رحمه اهلل بعد �أن ذك��ر الك�سائيَ :روَى
�ص ُه َو ُّ
َيف
َلي ُْثهُ مْ عَ ْن ُه �أَبُو الحْ َ ِار ِث الرِّ�ضاَ وَحَ ْف ٌ
الد ِور ُّي و ِ
الذ ْك ِر َقدْ َخ َ
ِّ
ال  ،وقال ال�شارح :ليثهم مثل ور�شهم هو
�أبو احلارث الليث بن خالد ،مات �سنة �أربعني ومائتني،
والر�ضى �أي املر�ضى �أو على تقدير ذي الر�ضى وحف�ص
هو الدوري الراوي عن اليزيدي ولهذا قال يف الذكر قد
خال �أي �سبق ذكره فيما ذكرناه من النظم.
مُ �ؤَ َل َفا ُت ُه:
ك��ت��اب اخ��ت�لاف ال��ع��دد ،ك��ت��اب ق�ص�ص الأن��ب��ي��اء ،كتاب
احل��روف ،كتاب العدد ،كتاب ال��ق��راءات ،كتاب امل�صادر،
كتاب النوادر الأ�صغر ،كتاب النوادر الأكرب ،كتاب النوادر
الأو����س���ط ،ك��ت��اب ال��ه��ج��اء ،خمت�صر يف ال��ن��ح��و ،معاين
ال���ق���ر�آن ،مقطوع ال��ق��ر�آن وم��و���ص��ول��ه ،ك��ت��اب احلروف،
وغري ذلك من امل�ؤلفات.
القرَاء َِة:
مَ ْنه َُج ُه فيِ ِ

الك�سائي
يقول ال�شيخ عبد الفتاح القا�ضي عن منهج ِ
يف القراءة:
 - 1يب�سمل بني كل �سورتني �إال بني ( الأنفال والتوبة )
فيقف �أو ي�سكت �أو ي�صل.
 - 2ي��و���س��ط امل��دي��ن املت�صل و املنف�صل مب��ق��دار �أربع
حركات.
 - 3يدغم ذال �إذ فيما ع��دا اجل��ي��م ،وي��دغ��م دال وتاء
الت�أنيث والم هل وبل يف حروف كل منها ،ويدغم الباء
}ق َ
ال ا ْذ َه ْب َفمَ ْن َت ِبع َ
املجزومة يف الفاء نحو َ
َك ِم ْنهُ مْ {،
ْ
ويدغم الفاء املجزومة يف الباء يف } ِ�إ ْن َن َ�ش�أ َن ْخ ِ�س ْف
ِب ِهمُ { يف �سب�أ .ودغم من رواية الليث الالم املجزومة يف
الذال ( يف يفعل ذلك ) ،حيث وقع هذا اللفظ ويدغم
الذال يف التاء يف } ُ
عذت { } ،فنبذته { } ،اتخذمت{،
}�أخ����ذمت { وي��دغ��م ال��ث��اء يف ال��ت��اء يف } �أورثتموها،
لبثت ،لبثتم {.
 - 4مييل ما مييله حمزة من الألفات ويزيد عليه �إمالة
بع�ض الألفاظ كما و�ضح يف كتب القراءات.
 - 5مييل ما قبل هاء الت�أنيث عند الوقف نحو رحمة،
املالئكة ب�شروط خم�صومة.
 - 6يقف على التاءات املفتوحة نحو ( �شجرت ،بقيت،
جنت بالهاء ).

 - 7ي�سكن ياء الإ�ضافة يف ( قل لعبادي الذين �آمنو )
ب�إبراهيم ( ،يا عبادي الذين ) ،بالعنكبوت والزمر
 - 8يثبت الياء الزائدة يف ( يوم ي�أت ) يف هود ( ،وما كنا
نبغ ) يف الكهف ،يف حال الو�صل.
َث َناءُ العُ َلمَ اءِ عَ َل ِيه:
�أثنى عليه ال�شافعي يف النحو وقال ابن الأنباري كان
�أعلم النا�س بالنحو والعربية والقراءات وكانوا يكرثون
عليه يف القراءات فجمعهم وجل�س على كر�سي وتلى
القر�آن من �أول��ه �إىل �آخ��ره وهم ي�ستمعون وي�ضبطون
عنه حتى الوقف واالبتداء.
و ََفا ُت ُه:
عا�ش الك�سائي � 70سنة وت��ويف بالري  -جنوب �شرقي
طهران � -سنة  189هـ 805 -م.
املراجع :
 -1غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري
 -2هدية العارفني ،الباباين
� -3إب����راز امل��ع��اين م��ن ح��رز الأم����اين� ،أب���و �شامة عبد
الرحمن بن �إ�سماعيل
 -4تهذيب التهذيب ،ابن حجر

متــابعــات

االثنــيــن 1430 /6 /29هـ
املــوافـــق 2009 / 6 /22م

وفد من اجلامعة يزور مدار�س الثغر النموذجية

وكيل اجلامعة للدرا�سات

العليا والبحث العلمي:
الثقة امللكية
�سمت بي و�ضاعفت
م�س�ؤولياتي

تغطية :بدراخل�ضريي -ق�سم الإعالم
قام �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور
عبد الرحمن ب��ن عبيد ال��ي��وب��ي ،يرافقه �سعادة ال��دك��ت��ور عبد
الفتاح م�شاط بزيارة ملجمع مدار�س الثغر النموذجية ،حيث
ال��ت��ق��ى ط�ل�اب الق�سم ال��ث��ان��وي ،وق���د ك���ان يف ا�ستقباله مدير
عام جممع الثغر النموذجية الأ�ستاذ عبد اهلل حممد �صالح
ال�صبحي ،والهيئة التعليمية بالق�سم الثانوي وبع�ض �أولياء
�أمور الطلبة.
حيث مت مناق�شة ع��دد من املو�ضوعات منها مو�ضوع القبول
يف اجل��ام��ع��ة وال�سنة التح�ضريية ،والتخ�ص�صات امل��ت��اح��ة يف
اجلامعة ،كما ناق�ش اختبار قيا�س القدرات والن�سب التي تقبل
يف اجلامعة.
عقب ذلك قام الدكتور عبد الفتاح م�شاط بعمل عر�ض تقدميي
(ب��وي��رب��وي��ن��ت) ع��ن ع��م��ادة ال��ق��ب��ول والت�سجيل ،ب��ه��دف �إعطاء
�صورة للطالب عن معايري القبول باجلامعة وكيفية الت�سجيل،
ً
م�ستقبال.
لي�سهل عليهم القيام ب�إجراءات القبول
بعد ذلك فتح حوار مع الطالب حيث مت الإجابة عن �أ�سئلته
والتي ركزت على املو�ضوعات التالية:
•الرتحيب بزيارة الطالب خالل املرحلة الثانوية باجلامعة
مل��ع��رف��ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ،و�أخ�����ذ ف���ك���رة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة التقدمي
للجامعة.
•االع�تراف ال��دويل واالعتماد الأكادميي لبع�ض الكليات يف

اجلامعة وخا�صة كلية الهند�سة.
•فتح حوار عن تو�سع اجلامعة يف املحافظات رابغ وخلي�ص
والكامل ،مبتابعة من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الفي�صل
�أمري منطقة مكة املكرمة ،حفظه اهلل.
•ف��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��ا���ش ح���ول ال��درا���س��ة ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة يف
اجلامعة كونها لغة �ضرورية ،وحث الطالب على عمل دورات
تدريبية �أثناء درا�ستهم لت�سهيل م�ستواهم فيها.
ويف نهاية احلفل مت تقدمي الهدايا من قبل مدير عام جممع
مدار�س الثغر النموذجية الأ�ستاذ عبد اهلل ال�صبحي ،لكل من
الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي والدكتور عبد الفتاح
امل�شاط.
وقد �أ�شاد مدير عام املجمع بال�سرية الذاتية ل�سعادة الأ�ستاذ
الدكتور عبد الرحمن اليوبي ،وهن�أه على جتديد تكليفه لأكرث

ً
ووكيال
من م��رة يف كل من وكالة كلية العلوم وع��م��ادة الكلية،
جلامعة امللك عبد العزيز ،و�شكر �سعادته على تخ�صي�ص جزء
من وقته الثمني لطالب مدار�س الثغر النموذجية ،وم�شاركة
بع�ض مدار�س جدة يف اللقاء ،ورحب باحل�ضور ال�سنوي للقاء
الطالب يف جممع مدار�س الثغر النموذجية.
وقد مت �أخذ ال�صور التذكارية مع عدد من الطالب املتميزين
واحلا�صلني على مراكز متقدمة وهم:
 -1عائ�ض املري  :حا�صل على املركز الأول يف �أوملبياد الفيزياء
ع��ل��ى م�����س��ت��وى حم��اف��ظ��ة ج����دة وامل���رك���ز ال���راب���ع ع��ل��ى م�ستوى
اململكة.
 -2ي��ا���س��ر م�����دين :ح��ا���ص��ل ع��ل��ى امل���رك���ز ال���راب���ع يف �أوملبياد
الريا�ضيات على م�ستوى حمافظة جدة.

طالبات الإعالم يعربن عن �أهدافهن وتطلعاتهن ل�صحيفة �أخبار اجلامعة

نتمنى �أن ن�ساهم بفعالية يف خدمة املجتمع وعك�س �صورة ح�سنة للجامعة
حتقيق الطالبات :مالك عبد اهلل عامل ،
هبة اهلل يو�سف مري  -ق�سم الإعالم
ق�����س��م الإع���ل��ام ب�����ش��ط��ر ال��ط��ال��ب��ات ق�سم
ول���ي���د يف ����س���ن���وات���ه الأوىل ،ورغ������م ذلك
ف��ق��د اح��ت�����ض��ن ط��ال��ب��ات اث��ب�تن �أنف�سهن
ك���إع�لام��ي��ات م��ت��م��ي��زات يف و���س��ائ��ل �إعالم
عديدة  ،ويف هذا الإطار التقت �صحيفة
�أخ��ب��ار اجلامعة ع���دد ًا م��ن طالبات ق�سم
ً
وقوفا على �أهدافهن
الإع�لام باجلامعة،
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة ،ون ً
�����ق��ل��ا لآرائ�������ه�������ن حول
الق�ضايا التي تهمهن ،حيث ع�برن عن
متنياتهن ب���أن يكن ف��اع�لات يف املجتمع
يعك�سن ���ص��ورة ح�سنة ع��ن ق�سم الإعالم
ب�شكل خا�ص وع��ن اجلامعة ب�شكل عام،
ً
فدائما ما تكون بداية الطريق هي �أكرب
ال�صعوبات ،لكن التوكل على اهلل وبذل
اجلهد ب�صدق هو الذي يجعل الو�صول
�إىل الغاية �أك�ث�ر �سهولة بعد ذل���ك ،هذا
ما اتفقت عليه طالبات الإع�لام الالتي
ق��ررن �أن يكن �أك�ثر فاعلية و�أك�ثر منفعة
لق�سمهم ب��اخل��و���ض يف جم���ال الإع��ل�ام
ب�شكل عملي وال�����س�ير ب��خ��ط��وات ق�صرية
ح�����ذرة يف ط���ري���ق ال���ت���دري���ب مت�سلحات
بال�صرب وامل��ث��اب��رة وج��اع�لات ال�صعوبات
واملنعطفات التي تواجههن ه��ي الدافع
الأهم ملتابعة امل�سرية.
يف البداية ،تقول الطالبة غدير مليباري
( :ما �أمتناه من ق�سم الإعالم والقائمني
عليه �أن يهتموا مب�شاركاتنا ،لأن الدعم
ول���و ك���ان ق��ل ً
��ي�لا ،ق��د ي��ك��ون م����ؤث���ر ًا جد ًا،
وت�������ض���ي���ف� :إن����ه����ا خ���ا����ض���ت جت���رب���ت�ي�ن يف
جمال الإع�لام ،الأوىل كانت امل�شاركة يف
ن���دوة �إع�لام��ي��ة ب���أب��راج الفار�سي يف مقر
�إح���دى امل��ج�لات ال�����س��ع��ودي��ة� ،أم���ا الثانية
فكانت يف الراديو من خالل حوار �أقامته
م��ع��ه��ا م��را���س��ل��ة ل�برن��ام��ج ���ش��ب��اب ن��ت عن
حلقة ت�أثري التقنية على حياة ال�شباب
و�سلوكهم ،وت���ؤك��د �أن��ه��ا تعلمت م��ن كلتا
ال��ت��ج��رب��ت�ين ك���ي���ف ي���ك���ون ل���ه���ا ح�ضور ًا
�إع�لام��ي ً��ا ف ً
��اع�لا ع��ن ط��ري��ق �إب����داء الر�أي
املو�ضوعي ،وحت�سني عالقاتها يف الو�سط
الإعالمي.
�أما الطالبة فادية بخاري فت�شري �إىل �أن
جتربتها الأوىل كانت ك�صحفية هاوية
يف بريد ال��ق��راء بجانب بع�ض الكتابات
املتفرقة ،وكان �أول مقال لها يف �صحيفة
ع��ك��اظ ب��ع��ن��وان ن��ظ��ري��ة علبة التجميل،

ف��ادي��ة ب��خ��اري � :أرف�����ض ليربالية الو�سط الإع�لام��ي

غ��دي��ر م��ل��ي��ب��اري� :أ���س��ع��ى حل�����ض��ور �إع�لام��ي فعال
رمي الأح��م��دي :جت��رب��ة اجل��زي��رة �أف��ادت��ن��ي ً
كثريا
وب���ع���د ذل����ك ان��ت��ق��ل��ت م���ن ب���ري���د القراء
ك��ه��اوي��ة �إىل ك��ات��ب��ة يف �صحيفة املدينة،
ولها عمود كل ي��وم �أرب��ع��اء ،وك��ان بعنوان
م�سرحية التفكري وت�ؤكد قائلة �أن خطوة
العمود ال�صحفي الذي يخ�ص�ص للكاتب
يعترب خطوة انتقالية هامة متر عربها،
وق��د ا�ستطاعت بف�ضل اهلل وتوفيقه ثم
بدعم العديد من الإعالميني يف الو�سط
الإع�ل�ام���ي م��ن ال��و���ص��ول ل��ذل��ك يف وقت
ق�صري .وت�ضيف �أن دور العائلة كان كبري ًا
يف م�ساندتي والوقوف بجانبي حيث مدت
يل يد العون وامل�ساعدة ،و �أنها تعاملت
مع الو�سط الإعالمي بطموح ،م�ؤكدة �أن
ما يدر�س يف املناهج املقررة بق�سم الإعالم
ي��ف��ي��د ال��ط��ال��ب��ات ،ول��ك��ن نتمنى �أن يتم
تطويره بالكامل حتى ي�ستطيع حماكاة
الواقع العلمي يف مهنة ال�صحافة.
�أم���ا ال��ط��ال��ب��ة رمي الأح���م���دي ف��ت��ق��ول �أن
�أه��م م��ا تعلمته م��ن جتربتها يف جمال
ال�صحافة كيفية م��واج��ه��ة ال�صعوبات،
وقد بد�أت جتربتها الإعالمية ك�صحفية
م��ت��ع��اون��ة م���ع ���ص��ح��ي��ف��ة اجل���زي���رة وذلك
مل���دة ت�سعة �أ���ش��ه��ر ،وك��ان��ت جت��رب��ة رائعة
وف���ري���دة م��ن ن��وع��ه��ا خ��ا���ص��ة و�أن جريدة
اجل��زي��رة ت��دع��م ال�صحفيات متعاونات
م�����ن ����ص���ل���ب اجل����ام����ع����ة مل�������س���اع���دت���ه���ا يف
التغطية الإخبارية يف خمتلف املجاالت
م��ن �إع����داد ت��ق��اري��ر وحتقيقات �صحيفة
و�أخ��ب��ار ،وغريها .وت�ؤكد �أن هناك بع�ض

ال�صعوبات مثل ���ض��رورة وج���ود ت�صريح
للعمل� ،أو تعريف بال�صحفيات املتعاونات
لت�سهيل �أمورهن ،حيث �أن هناك العديد
من اجلهات داخل اجلامعة �أبدت الرغبة
يف م�ساعدتي ودعمي.
وت��ق��ول رمي الأح��م��دي لطالبات الإعالم
�أن م��واج��ه��ة ال�����ص��ع��وب��ات ���ش��يء طبيعي
يف امل��ج��ال ال�صحفي والإع�ل�ام���ي ولكن
ً
دائما
الإ�صرار والعزمية ،هما الداعمان
ب���الإ����ض���اف���ة ل���وج���ود �أ���ش��خ��ا���ص يقومون
بامل�ساندة والت�شجيع والتحفيز امل�ستمر
و�أدي��������ن ب��ال�����ش��ك��ر ل���ك���ل م����ن ق�����دم يل يد
امل�������س���اع���دة خ���ا����ص���ة وال�������دي ال������ذي وقف
ب��ج��ان��ب��ي و�أم��������دين ب���ال���دع���م واحلما�س
الالزمني لإكمال م�سريتي .
�أما الطالبة هبة اهلل يو�سف مري فتقول
�أنها اكت�شفت �أن املر�أة لي�س لها جمال يف
الإذاعة �سوى الإعداد والتقدمي �أما جمال
الإخ�����راج وامل���ج���ال ال��ت��ق��ن��ي وال��ه��ن��د���س��ي ،
فم�ساهمته تكاد تكون منعدمة .وحتكي
عن الأوىل كمتدربة يف الإذاعة ال�سعودية
ً
تقريبا ،وهي جتربة
بجدة ملدة �شهر ون�صف
مثرية لالهتمام وجتربة تتمنى �إعادتها
ولكن ب�شكل جديد وبحلة جديدة متكنها
من تطوير نف�سها ،حيث كانت التجربة
ك��م��ت��درب��ة م��ب��ت��دئ��ة م��ل��ي��ئ��ة بال�صعوبات
ولكن الإ�صرار والعزمية بعد توفيق اهلل
ودع��م الأ���س��رة ق��د �ساعدها كثري ًا.وكانت
ال�صعوبة الأكرب هي عدم موافقة الإذاعة

م�ل�اك ع���امل :ن��رغ��ب يف م�����س��ارات �أخ����رى لق�سم الإع�ل�ام
هبة الـله م�ير :دور امل����ر�أة يف الإذاع����ة حم��دود
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على موا�صلة تدريبي دون ت�صريح وا�ضح
من اجلامعة بالتدريب ،بالرغم من �أنني
قدمت ت�صريح كتابي من اجلامعة ولكنه
مل ي��ف��دين ك���ث�ي�ر ًا ،ل��ك��ن خ�ل�ال جتربتي
قمت بالتعرف على �أق�سام الإذاع���ة كما
�أجريت جتربة �صوتية بنجاح .وت�ضيف
�أنها خالل احتكاكها بالو�سط الإعالمي
تعرفت على الأ�ستاذة دالل عزيز �ضياء
وه��ي م��ن �ساعدتها و�شجعتها ودعمتها
كثري ًا ،و�أمدتها بالن�صائح والكتب املفيدة
يف جم��ال الإذاع����ة ،و�أ���ض��اف��ت � :أن���ا �أوجه
ل��ه��ا ال�شكر اجل��زي��ل ع��ل��ى م��ا ق��دم��ت��ه يل
من م�ساعدة وترحيب .وت�ضيف الطالبة
هبة يو�سف مري �أنها ا�ستفادة من درا�سته
باجلامعة ب�شكل كبري ،ولكن ترى �أن هناك
ح��اج��ة �إىل زي�����ادة يف امل�����واد التطبيقية
العملية ،وزيادة يف �ساعات التدريب �أكرث
م��ن امل�سموح ب��ه ح��ال��ي ً��ا ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
���ض��رورة العناية بتدري�س اللغة العربية
والإجن��ل��ي��زي��ة طيلة ���س��ن��وات ال��درا���س��ة ملا
لهما من �أهمية يف جمال الإعالم.
�أم��ا الطالبة مالك عبداهلل عامل فتقول
�أننا نتمنى �أن يكون هناك م�سارات �أخرى
م��ت��اح��ة �إىل ج��ان��ب ال�����ص��ح��اف��ة يف �شطر
ال��ط��ال��ب��ات ،وق���د ك��ان��ت جت��رب��ت��ه��ا الأوىل
يف جمال الإع�لام حني عملت كمخرجة
متعاونة مع تلفزيون ال�سعودية بالقناة
الأوىل ،برنامج لها يف الفقرة التي تبث
ً
تدريبا ملدة
من �أ�ستوديو جدة ،وقد تلقت
���ش��ه��ر ح�����ض��رت خ�لال��ه ت�����ص��وي��ر ًا للعديد
م����ن احل���ل���ق���ات وت���ع���رف���ت ع���ل���ى طريقة
معاجلة احللقة واملونتاج وتعرفت على
مقدمي ال�برام��ج وك��ل طاقم العمل من
ً
وجها
م�صورين ومهند�سي ديكور ونحوه
لوجهً � ،
أي�ضا �سبق لها امل�شاركة يف تغطية
التلفزيون ال�����س��ع��ودي ل��ي��وم املتقاعدين
بالغرفة ال��ت��ج��اري��ة .وق��د ك��ان��ت التجربة
برمتها مثرية ومميزة وتعلمت منها �أن
اجل��دي��ة وامل��ث��اب��رة يف ال��ع��م��ل ه��ي �أف�ضل
و����س���ي���ل���ة ل���ل���ن���ج���اح ح���ي���ث ت���ل���ق���ت الدعم
والتحفيز من والدها ومن املحيطني بها
واحلمد اهلل.
ويف النهاية كانت تلك انطباعات ومتنيات
ل��ب��ع�����ض ط���ال���ب���ات الإع����ل���ام و�إعالميات
امل�ستقبل ،كلمات رغم ب�ساطتها �إال �أنها
حتمل �أحالما كبرية لإعالميات ال زلن يف
اخلطوات الأوىل يع�شن التجربة الأوىل.

�أ.د .عدنان زاهد
�أ َّك������د ����س���ع���ادة وك���ي���ل اجلامعة
ل���ل���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا والبحث
العلمي �أ.د .عدنان بن حمزة
حممد زاه��د ب���أن ���ص��دور قرار
خ������ادم احل����رم��ي�ن ال�شريفني
امل���ت�������ض���م���ن ت���ع���ي���ي���ن���ه وك ً
����ي��ل�ا
جل��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��د العزيز
ل���ل���درا����س���ات ال��عُ ��ل��ي��ا والبحث
العلمي هو و�سام �شرف �أحمله
يف نف�سي جتلة وتقدير ًا..
ً
قائال:
وم�ضى �سعادته
�إن ث������ق������ة �������س������ي������دي خ���������ادم
احل����رم��ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين �سمت
ب��ي وارت��ق��ت ب��ذات��ي و�ضاعفت
م��ن م�����س���ؤول��ي��ات��ي ال��ت��ي �أ�س�أل
اهلل ع�����زل وج�����ل �أن يوفقني
لأن �أك�����ون ع��ن��د ح�����س��ن الظن
و�أن �أعمل بكل مثابرة وجهد
متفان حتى �أحقق توجيهات
ٍ
وتطلعات املليك املفدى و�سمو
ويل عهده و�سمو النائب الثاين
ن��ح��و ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة �أهداف
جامعة امل�ؤ�س�س ورفع م�ستوى
وج���ودة خدماتها يف خمتلف
املجاالت الأكادميية والعلمية
واملجتمعية وخالفها ..
واخ���ت���ت���م ���س��ع��ادت��ه ت�صريحه
ً
قائال:
أعب
ي�سرين بهذه املنا�سبة �أن � رٍّ
ع��ن ���ص��ادق بهجتي و�سروري
مل����ا �أواله امل����ق����ام ال�������س���ام���ي يف
�شخ�صي ،ما يجعلني �أم�ضي
ً
ً
�ساعيا للمزيد من
قدما فخور ًا
الرفعة والتقدم والنجاح..
ك����م����ا �أ������ش�����ك�����ر م�����ع�����ايل مدير
اجلامعة �أ .د� .أ�سامة بن �صادق
طيب الذي كان له الدور البارز
بالت�شجيع امل�ستمر والدعم
الدائم الذي �أ�سهم يف جناحي
م���ث���م���ن ً���ا مل���ع���ال���ي���ه توجيهاته
يل ال�����س����ت����م����راري����ة العطاء
والإجن������از وت���أ���ص��ي��ل وحتقيق
الطموحات.
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�أخبار اجلامعة

ً
علميــا عــن الأزمـــة العـــامليـــة
اجلــامعــة ترعــى لقــا ًء

ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ�ستاذ
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب رع��ى وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور
ً
علميا
عبد الرحمن بن عبيد اليوبي لقا ًء
بعنوان� :إدارة الأ�صول من منظور �إ�سالمي
يف ظل الأزم��ة املالية العاملية وال��ذي نظمه
مركز �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي باجلامعة
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك��ل��ي��ة االق���ت�������ص���اد والإدارة
وذل���ك ي���وم الأرب���ع���اء 1430/6/17ه�������ـ بقاعة
االح���ت���ف���االت وم���رك���ز امل�����ؤمت����رات باجلامعة
وبح�ضور وكالء اجلامعة وعمداء الكليات .

وعقب ذلك قدم الدكتور �إفنا�سيو دي التوري
من جامعة  IEاال�سبانية ورقة علمية بعنوان
�إدارة املخاطر ع��ن �أزم���ة االئ��ت��م��ان وق��د كان

التي قدمها بعنوان م�شكلة تفاوت الآجال
يف �إدارة الأ�صول حيث قال �أن هناك اختالال
يف الآج��ال فااللتزامات �أق�صر من الأ�صول
وه���ن���اك اخ���ت�ل�ال يف ال��ع��م�لات فاالقرتا�ض
بعملة والتوظيف بعملة �أخ��رى كما حتدث
عن التطورات التاريخية الختالل الآجال
والت�أمني على الودائع والإنقاذ احلكومي .
ثم بعد ذلك حتدث امل�ست�شار توين بري�ش يف
ورقته عن التمويل الإ�سالمي من املراهقة
�إىل ال���ر����ش���د وف���ي���ه���ا �أو�����ض����ح �أن م�ستقبل
التمويل يف العامل وما يحدث له من انهيار
لل�سوق لي�س ك��ارث��ة و�إمن���ا ه��و نعمة خفية
وم��ن �أه��م العنا�صر التي حت��دث عنها �إزالة
احلواجز وفتح �آف��اق جديدة بالإ�ضافة �إىل
ت��ق��دمي ح��ل��ول ممكنة وك��ذل��ك ت��ق��دمي ر�ؤية
�شخ�صية ب���أن ع��ام 2010م هو ع��ام التمويل
الإ�سالمي .

ب����د�أ ال��ل��ق��اء ب���ت�ل�اوة �آي�����ات ب��ي��ن��ات م���ن كتاب
اهلل ال���ك���رمي ث���م ك��ل��م��ة م��دي��ر م��رك��ز �أبحاث
االقت�صاد الإ���س�لام��ي ال��دك��ت��ور عبد اهلل بن
قربان ترك�ستاين �أو�ضح فيها �أن املركز يتابع
باهتمام بالغ تطورات الأزمة املالية العاملية
وت��داع��ي��ات��ه��ا م��ن��ذ ف�ت�رة ط��وي��ل��ة ف��ق��د �أ�صدر
كتابني عن الأزمة املالية من منظور �إ�سالمي
�أحدهما باللغة العربية والأخر بالإجنليزية
ون���ظ���م ال���ع���دي���د م����ن احل���������وارات وال����ن����دوات
و����ش���ارك ب��اح��ث��وه يف ال��ع��دي��د م��ن امل�ؤمترات
ب���أوراق علمية ر�صينة وذلك لإ�صدار وثيقة
عن الأزم��ة املالية العاملية لترتجم �إىل عدة
لغات .
ث���م ب��ع��د ذل����ك حت����دث ال���دك���ت���ور �أح���م���د بن
مهدي بلوايف من مركز االقت�صاد الإ�سالمي
ع��ن �أ�سا�سيات الأ���ص��ول و�أزم���ة ال��دي��ون وقد
ذكر فيها �أوجه الرتكيز ملو�ضوع �إدارة الأ�صول
واعتبارات �إدارة الأ�صول واخل�صوم بالن�سبة
للبنوك بالإ�ضافة �إىل الإف��راط يف عمليات
التمويل عن طريق االقرتا�ض.

علوم وتقنية

وقد اختتم الدكتور جناووكا �شين�سوك من
ج��ام��ع��ة ك��ي��وت��و ال��ي��اب��ان��ي��ة الأوراق العلمية
بورقته الذي حتدث فيها عن امليزة النظرية
للنظام االقت�صادي الكلي الإ�سالمي و�أثاره
ع��ل��ى الأزم�����ة امل��ال��ي��ة احل��ال��ي��ة وم���ن �أهداف
ال��ع��ر���ض ت��ب�ين اخل�صائ�ص امل��م��ي��زة للنظام
االقت�صادي الإ�سالمي والأر���ض��ي��ة امل�شرتكة
ل���ه���ذا ال���ن���ظ���ام م���ع ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة احلديثة
وتقدمي الإط��ار النظري لفهم العالقة بني
التمويل الإ�سالمي والأزمة املالية احلالية .
حمورها �أهمية و�ضع معايري جديدة لإدارة
املخاطر بعد الأزمة ومن �أهم النقاط ك�شف
�أن �إدارة املخاطر يف ال�سابق كانت �سيئة وقد
ب�ين ف��ك��رت��ه م��ن خ�ل�ال ر���س��وم بيانية ت�صف
واقع املخاطر يف الأ�سواق املالية والتطورات
التي ح�صلت على م�ستوى القطاع اخلا�ص
وال�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ك��م��ا ت��ط��رق �إىل عيوب
امل��خ��اط��ر ح���ول ف��ك��رة تتلخ�ص يف �صعوبة

طـــالب اجلامعــة يتوا�صلـــون مع
طــالب جامعــة املــلك عبد الـله
للعلـــوم والتكنــولوجيـــا
قام وفد من جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا بزيارة
لكلية احل��ا���س��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة ،وذل���ك ي��وم الأح���د 1430/6/14ه�����ـ
املوافق 2009/6/7م  ،وقد كان �ضمن الوفد الربوفي�سور فالدميري
باجيك والدكتورة جناح ع�شري والأ�ستاذة �سلمى عابد.
وقد �أو�ضح الدكتور خالد بن وهيب مقلد وكيل كلية احلا�سبات
للدرا�سات العليا والبحث العلمي باجلامعة �أن الزيارة جاءت يف
�إطار التوا�صل العلمي بني اجلامعتني ،بهدف تبادل الر�ؤى والأراء
وع��ر���ض ب��رام��ج امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة املجانية امل��ق��دم��ة م��ن اجلامعة
لغر�ض �أن ي�ستفيد منها الطالب والطالبات .

منــاق�شــة م�سببــات تلـــوث املـــاء
والهـــواء باجلــامعـــة

نظمت اجلامعة ممثلة يف مركز التميز يف ال��درا���س��ات البيئية
ور�شة عمل بعنوان (امللتقى الأول للبيئة) ،وذل��ك ي��وم الثالثاء
1430/6/23ه����ـ امل��واف��ق 2009/6/16م مبركز امللك فهد للبحوث
الطبية ب��اجل��ام��ع��ة ،ي���أت��ي ذل��ك ب��ه��دف التعريف مب��رك��ز التميز
يف ال��درا���س��ات البيئية بالإ�ضافة �إىل التوعية البيئية اخلا�صة
مبلوثات الهواء واملياه واملخلفات ال�صلبة.
وقد تناولت حماور ور�شة العمل املو�ضوعات التالية  :تلوث املياه
والهواء  ،النفايات ال�صلبة والتدوير ،و�ألقى املحا�ضرات كل من
الأ�ستاذ الدكتور �سمري بن عبداملجيد الزيدي ،والرائد الدكتور
عبدالعزيز بن �صالح الزهراين ،والدكتورة �سمر بنت حممد عمر
ال�سقاف  ،والدكتور عبداللطيف بن عبدالقادر نعمة اهلل .

ت�شخي�ص ما يحدث حقيقة .
وع���ق���ب���ه حت������دث الأ�����س����ت����اذ �أن���������درو ب������روديل
م�ست�شار م���ايل ب�����ش��رك��ة اخل��ب�ير م��ن خالل
ورقته عن جتربة اخلبري يف �إدارة الأ�صول
املالية وق��د ك��ان��ت �أب���رز امل��ح��اور ال��ت��ي تطرق
لها هي الرتكيز على ال�صناديق يف منطقة
دول جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي و�آ�سيا
وعر�ض للم�شكالت واخل�سائر التي حدثت

يف �صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية بالإ�ضافة
�إىل ع��ر���ض مل��ج��ري��ات ���س��وق امل���ال ال�سعودية
وعدم قدرة مديري �صناديق املال الإ�سالمية
على معرفة احتياجات امل�ستثمرين وقد قدم
حلول مقرتحة للرتكيز املزدوج على املخاطر
والعوائد يف �إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية .
وبعد ذلك �أو�ضح الدكتور �سامي ال�سويلم من
البنك الإ�سالمي للتنمية من خالل ورقته

وفد من جامعة جيبوتي يزور اجلامعة

ن��ي��اب��ة ع���ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب ا�ستقبل وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ب��ن عبيد
اليوبي وفد من جامعة جيبوتي  ،وذلك يوم الثالثاء
1430/6/23هـ بقاعة جمل�س اجلامعة.
وق���د ح�����ض��ر ���ض��م��ن ال���وف���د اجل��ي��ب��وت��ي ك���ل م���ن معايل
الدكتور عبد اهلل بن عمر ب��وح مدير جامعة جيبوتي
والأ����س���ت���اذ �أح���م���د ع��ل��ي ب���ري م�����س��ت�����ش��ار وزي����ر التعليم
اجليبوتي والأ���س��ت��اذ عبدي �آدم جيدي م�ست�شار وزير
التعليم اجليبوتي والأ�ستاذ �ضياء الدين �سعيد ال�سفري
اجليبوتي باململكة العربية ال�سعودية ،وبح�ضور عميد
كلية الهند�سة باجلامعة الأ�ستاذ الدكتور في�صل بن
�إبراهيم ا�سكندراين ،وعميد عمادة تقنية املعلومات
الدكتور وجدي بن حميد اجلديبي والدكتور هيثم بن
�أحمد زكائي امل�شرف العام على �إدارة العالقات العامة
والإعالم باجلامعة.

وك��ان��ت ال���زي���ارة ب��ه��دف م��ن��اق�����ش��ة �أوج����ه ال��ت��ع��اون على
م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وامل����ج����االت امل��خ��ت��ل��ف��ة بني
اجلامعة وجامعة جيبوتي .وقد قام الوفد اجليبوتي
بزيارة لكلية الهند�سة وعمادة تقنية املعلومات بجامعة
امل�ؤ�س�س وقد �أبدى الوفد �إعجابه ال�شديد ملا �شاهدوه يف
اجلامعة من تقدم وازدهار.

متــابعــة جمـــانيــة ملــــر�ضى ال�سكــــري مب�ست�شفــى
جــامعــة املـلك عبــد العــزيــز

تقوم �إدارة الكر�سي العلمي اخلا�ص بال�شيخ حممد بن ح�سني العمودي لأبحاث القدم ال�سكرية
ب�إجراء درا�سة علمية تتبعيه ت�ستمر �أربع �سنوات بعنوان (م�ضاعفات ال�سكري على القدمني) حيث
تهتم الدرا�سة مبتابعة املر�ضى امل�شاركني من خالل �إجراء فحو�صات طبية جمانية للم�صابني مبر�ض
القدم ال�سكري ومتابعة حالة املري�ض من قبل فريق متخ�ص�ص ملدة �أربع �سنوات وذلك مبركز �أبحاث
الكر�سي العلمي يف مبنى العيادات التخ�ص�صية مب�ست�شفى جامعة امللك عبد العزيز ،وللت�سجيل يف
الربنامج ي�شرتط يف املري�ض �أن ال يقل عمره عن � 30سنة و�أن ال يكون لديه قرحة يف القدم و�أن يكون
ً
م�صابا بال�سكري ملدة �أكرث من عامني و�أن يكون م�ستعد ًا لاللتزام بربنامج املتابعة ملدة �أربع �سنوات
دون انقطاع ،وميكن ملن تنطبق عليه ال�شروط الت�سجيل ابتدا ًء من يوم ال�سبت 1430/6/20هـ املوافق
2009/6/13م ومل��دة �شهرين عن طريق االت�صال على الهاتف  6401000حتويله (� )11333أو جوال
� 0558565646أو عن طريق املوقع االلكرتوين ` www.diabeticfootsa.comو�سيتم االت�صال
باملري�ض من قبل �سكرتارية الكر�سي العلمي لتحديد موعد الزيارة الأوىل .

وب��ع��د ذل���ك ا�ستمع امل��ت��ح��دث��ي��ون ملداخالت
احل�����ض��ور و�أ���س��ئ��ل��ت��ه��م وق���ام���وا ب���ال���رد عليها
ثم ق��دم وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن عبيد
ال���ي���وب���ي ال�������دروع ال���ت���ذك���اري���ة للمتحدثني
ول��ل��رع��اة وه���م ال��ب��ن��ك الإ����س�ل�ام���ي للتنمية
و�شركة اخلبري والراعي الإعالمي �صحيفة
املدينة لل�صحافة والطباعة والن�شر .

وظائف �شاغرة بكلية
العلوم باجلامعة
ت���رغ���ب ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ب��اجل��ام��ع��ة يف
���ش��غ��ل وظ��ي��ف��ة م��ع��ي��د واملخ�ص�صة
ل��ق�����س��م ال���ع���ل���وم ت��خ�����ص�����ص كيمياء
للعام 1430هـ1431/هـ .
وذلك ح�سب ال�شروط التالية:
� – 1أن ي����ك����ون امل����ت����ق����دم �سعودي
اجلن�سية
� -2أن ي���ك���ون ح��ا���ص�لا ع��ل��ى درجة
ال����ب����ك����ال����وري����و�����س يف تخ�ص�ص
كيمياء م��ن جامعة �سعودية �أو
�أي جامعة �أخرى معرتف بها.
� -3أن ال يقل تقديره يف البكالوريو�س
عن جيد جدا .
� -4أن ال يتجاوز عمره � 30سنة .
� -5أن ي������ك������ون ح���������س����ن ال���������س��ي�رة
وال�سلوك.
وتقدم الطلبات م�صحوبة بالأوراق
الثبوتية من وثيقة التخرج وك�شف
درج����ات معتمد و���ش��ه��ادات الدورات
والدبلومات التي اجتازها �إن وجدت
�إىل م��ك��ت��ب رئ��ي�����س ق�����س��م الكيمياء
مبنى رق��م ( )115غ��رف��ة رق����م()330
ع��ن��وان ال�بري��د  80203ج��دة 21589
وذل������ك اع���ت���ب���ارا م����ن 1430/6/8ه����������ـ
وح��ت��ى ت���اري���خ 1430/7/2ه���������ـ خالل
الدوام الر�سمي وال تقبل �أي طلبات
بعد هذا التاريخ .

حتقيق

االثنــيــن 1430 /6 /29هـ
املــوافـــق 2009 / 6 /22م
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ال�سنــة الأربـعـــون
العــدد الثالث والع�شـرون

الدكتورة فاتن خور�شيد حت�صل على امليدالية الذهبية مبعر�ض الآيتك�س  2009اجلامعة تتيح املاج�ستري يف القانون للطالبات
ح�صلت املخرتعة الدكتورة فاتن بنت عبدالرحمن
خور�شيد � ،أ�ستاذ م�شارك بق�سم الأحياء الطبية
بكلية ال��ط��ب وال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ة وم�����ش��رف��ة كر�سي
الزامل العلمي لأبحاث ال�سرطان باجلامعة على
امليدالية لذهبية عن اخرتاعها (جزيئات متناهية
ال�صغر يف �أبوال الإبل تهاجم اخلاليا ال�سرطانية)
 ،وذلك �ضمن م�شاركة اململكة يف معر�ض الآيتك�س
 2009الذي �أقيم خالل الفرتة من  22-20جمادى
الأوىل 1430ه����ـ امل��واف��ق  17-15م��اي��و 2009م  ،يف
العا�صمة املاليزية كواالملبور .ومت تر�شيح اخرتاع
الدكتورة فاتن خور�شيد من اجلامعة لك�أ�س �آ�سيا
لالخرتاعات من بني �أف�ضل  6اخرتاعات من �أ�صل
 600اخرتاع يف املعر�ض .
وق��د ح�صل جميع املخرتعني ال�سعوديني الذين
���ش��ارك��وا يف املعر�ض على  8ج��وائ��ز خمتلفة ،على
ر�أ�سها ح�صول املخرتعة الدكتورة فاتن خور�شيد
على امليدالية الذهبية ع��ن اخرتاعها ( جزيئات
متناهية ال�صغر يف �أب���وال الإب���ل تهاجم اخلاليا
ال�سرطانية ) والتي مت التو�صل �إليها من خالل
ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي �أج���ري���ت ���ض��م��ن برنامج
كر�سي الزامل لعالج ال�سرطان باجلامعة ،والذي
ي��ه��دف �إىل �إت��ب��اع ال�سنة النبوية يف ال��ع�لاج ببول

الإب��ل و�إظهار الإعجاز العلمي يف ذلك ،وامل�شاركة
يف اخلطة الوطنية لتنمية البحث العلمي الذي
ي�ساير متطلبات البيئة املحيطة ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستخدام م��ادة من البيئة يف حل م�شكلة �صحية
ت���ؤرق املجتمع ال�سعودي والعامل ودرا�ستها درا�سة
علمية واف��ي��ة ،وال��و���ص��ول �إىل ب��روت��وك��ول ملعاجلة
م��ر���ض��ى ال�����س��رط��ان مب����ادة م��ت��وف��رة ب��ي��ئ��ي ً��ا وب�أقل
كلفة وال��ت��ع��رف على مكونات وفاعلية ه��ذه املادة
بتطبيق التجارب العلمية الكيميائية واحليوية

والفيزيائية وا���س��ت��خ��دام تقنية ال��ن��ان��و لتح�ضري
جرعات عالجية من هذه املادة ،و ا�ستخدام تقنية
النانو يف �إدخ��ال العالج للخاليا الهدف ،وكذلك
درا�سة ت�أثري املادة على اخلاليا احلية ( ال�سرطانية
والطبيعية ) بعيد ًا عن اجل�سم يف املزارع اخللوية
ودرا���س��ة ت���أث�ير امل���ادة على ح��ي��وان��ات ال��ت��ج��ارب بعد
�سرطنتها بعدة طرق ،وعالجها باملادة قيد البحث
و�إج����راء التحاليل الكيموحيوية ���س��واء للبول �أو
للأجزاء الفعالة والدرا�سات ال�صيدالنية ما قبل
ال�سريرية ملعرفة تداخالت الدواء يف ج�سم الكائن
احلي  .ويهدف الكر�سي �إىل �إيجاد دواء بديل ملر�ض
ال�سرطان و�إن��ت��اج ال��دواء وت�صنيعه وت�سويقه بعد
�إخ�ضاعه جلميع االخ��ت��ب��ارات العلمية احلديثة
بالرغم من �أنه من تراثنا الإ�سالمي املليء باحللول
احلقيقية مل�شكالت العامل احلديث.
يذكر �أن من ب��راءات االخ�تراع التي حققها كر�سي
الزامل العلمي لعالج ال�سرطان باجلامعة ت�سجيل
براءة اخرتاع يف مكتب الرباءات اخلليجية با�سم
ف�صل وت�صنيع اجل���زء احل��ي��وي ال��ف��ع��ال واجلزء
الأك��ث��ر ف��ع��ال��ي��ة م���ن �أب������وال الإب�����ل وال�����ذي يحارب
ال�سرطان رقم  9962بتاريخ 2008/1/16م.

فادية ف�ؤاد بخاري – ق�سم الإعالم
�أعلن ق�سم الأنظمة والقانون ب�شطر
ال��ط��ال��ب��ات ب��اجل��ام��ع��ة ع���ن افتتاح
ب��رن��ام��ج املاج�ستري و�إت��اح��ت��ه بدء ًا
من الف�صل الدرا�سي القادم بغر�ض
�إعداد كفاءات تدري�س �سعودية.
وق��د �أف���ادت ال��دك��ت��ورة جن��اح �سالمة
امل�شرفة على ق�سم الأنظمة بكلية
االق���ت�������ص���اد والإدارة ب����أن���ه �ستبد�أ
الدرا�سة بالن�سبة لق�سم الطالبات
بالتوافق مع بدء الف�صل الدرا�سي
ال����ق����ادم ل���ل���ع���ام اجل���ام���ع���ي 1430ه������ـ
1431ه����ـ  .و �أك���دت على �أن افتتاحبرنامج املاج�ستري لن يوقف البعثات
الدرا�سية لأن التنوع يف الأ�ساليب و
املدار�س العلمية املختلفة �ضروري
لرفع كفاءة الق�سم� ،إ�ضافة �إىل �أن
�إت���اح���ة امل��اج�����س��ت�ير حم��ل��ي ً��ا �سيمنح
ف���ر����ص���ة احل�������ص���ول ع��ل��ي��ه م����ن قبل
الطالبات الالئي مل تتح لهن فر�صة
الإبتعاث.

وك�����ان ال��ق�����س��م ق���د �أج������رى امتحان
امل����ف����ا�����ض����ل����ة جل���م���ي���ع املتقدمات
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال���ق���ب���ول لدرا�سة
امل���اج�������س���ت�ي�ر وذل������ك ي�����وم الثالثاء
1430/5/24ه�����������������ـ  ،ح���ي���ث تقدمت
ل��ل�برن��ام��ج ال���ع���دي���د م���ن خريجات
الأق�سام الدرا�سية املختلفة بدء ًا من
تخ�ص�صات “العلوم الطبيعية” �إىل
“العلوم الإداري���ة “ � ،إال �أن الق�سم
قام بو�ضع �شرط �أ�سا�سي للمفا�ضلة
وه����و �أن ت��ك��ون ال��ط��ال��ب��ة املتقدمة
حا�صلة على بكالوريو�س “�أنظمة
وقانون” الأم���ر ال��ذي �سهل عملية
امل��ف��ا���ض��ل��ة ،واق��ت�����ص��ر ال��ق��ب��ول على
حامالت البكالوريو�س يف القانون.
ي��ذك��ر �أن اجل��ام��ع��ة افتتحت ق�سم
ال����ق����ان����ون ب�����ش��ط��ر ال���ط���ال���ب���ات عام
1426ه��������ـ  ،يف ح��ي�ن مت االحتفال
ب��ت��خ��ري��ج �أول دف���ع���ة م���ن طالباته
ب��ت��اري��خ 1429/5/17ه����������ـ ح��ي��ث كان
عددهن  45خريجة.

(جــامعــة بــال �إعــاقـــة )
حتقيق الطالبات � :أبرار �شكري – �شذى احلربي  -ق�سم الإعالم
ذوو االحتياجات اخلا�صة� ،أبو مبعنى �آخر ،فئة املعاقني ممن �شاء قدرهن
�أن يكون لهم �إعاقات على اختالف �أنواعها ،هم يف النهاية �أ�صدقاء لنا،
ً
طالبا وطالبات� ،إخوة �أقارب ،معارف وجريان ،ومن هنا جاء �شعار
وزمالء،
( :جامعتي ب�لا �إع���اق���ة) .فهناك ال��ع��دي��د م��ن ال��ط�لاب وال��ط��ال��ب��ات داخل
ً
جناحا
اجلامعة م��ن ه��ذه الفئة م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة� ،أث��ب��ت��وا
ً
وتفوقا ملحوظات ،والتحقوا مبختلف �أق�سام وكليات اجلامعة ،وكانت
ً
أحيانا �أف�ضل من الأ�صحاء.
خطواتهم خري دليل على �أنهم �
ه�ؤالء الطالب والطالبات لهم م�شكالتهم اخلا�صة ،وطموحاتهم و�آمالهم،
وقد �أدركت اجلامعة هذا الأمر وحر�صت على تقدمي كل اخلدمات املمكنة
لهم ،ويبقى ال�س�ؤال املهم ه��و :م��اذا لهم ،وم��اذا علينا جتاههم؟ ويف هذا
التحقيق نحاول الإجابة على هذا ال�س�ؤال.
يف البداية �أك��دت الطالبة �أفنان الغامدي من ق�سم اللغة الفرن�سية� ،أنه
بالرغم من عدم وجود �صديقات لها من ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إال �أنها
ترحب كثري ًا بفكرة �إدماج هذه الفئة مع باقي الطالبات ،وتو�صي ب�ضرورة
تخ�صي�ص ع��رب��ات نقل خا�صة لهم داخ��ل اجل��ام��ع��ة ،حتى ي�سهل عليهم
احلركة والتنقل بني املباين والكليات.
وتتفق معها الطالبة �إميان البالدي من ق�سم اللغة الإجنليزية حيث ت�شري
�إىل �أن فكرة �إدماج الطالب والطالبات من ذوي االحتياجات اخلا�صة مع
الغري فكرة حممودة وموجودة بالفعل ،وت�ؤكد �أنها على علم بوجود مركز
لذوي االحتياجات اخلا�صة داخل �شطر الطالبات.
�أم��ا الطالبة ب�شائر عبد اهلل الدهري من ق�سم علم النف�س ،فت�ؤكد على
�ضرورة �إعداد ف�صول بها �إمكانيات جمهزة له�ؤالء الطالبات.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ال��ت��ق��ت �صحيفة �أخ���ب���ار اجل��ام��ع��ة م��ع ط��ال��ب��ات م��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،حيث �أو�ضحت الطالبة عبيدة الزهراين من ق�سم
ال��درا���س��ات الإ�سالمية �أن��ه��ا ال ت�شعر ب���أي اخ��ت�لاف بينها وب�ين غريها من
الطالبات ال�سليمات ،وت�ؤكد على احرتام ومراعاة الأ�ستاذات لها ،ومعاملتها
معاملة خا�صة .وت�ضيف قائلة �( :أن��ا �أرف�����ض فكرة االنف�صال يف جامعة
خا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة ،فنحن مثلنا مثل باقي الطالبات).
�أم���ا ال��ط��ال��ب��ة ���س��ل��وى ال��ع��م��ري م��ن ق�سم ال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة وه���ي من
املكفوفات ،فرتى �أن يجب ت�سهيل بع�ض املواد عليهن ،وخا�صة فيما يتعلق
مبواد اللغة الإجنليزية ،حيث جتد �صعوبة يف التلقي.
�أما الطالبة رقية احلجاج من ق�سم الإعالم ،فت�شري �إىل �أنها التحقت بق�سم
الإعالم بهدف تو�صيل �صوت فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة للمجتمع كله،
وتطالب الطالبات ب�ضرورة معاملتهن ب�شكل عادي وبال حذر �شديد.

جهود اجلامعة جتاه ذوي االحتياجات اخلا�صة
ً
متاما ال��دور املنوط بها جتاه ذوي االحتياجات اخلا�صة،
ت��درك اجلامعة
وم��ن هنا ك��ان��ت ف��ك��رة �إن�����ش��اء م��رك��ز ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة ،وت�شري
الأ�ستاذ �أحالم مفتي �إىل �أن املركز بد�أ عام 1422هـ ،وي�ضم الآن فريق عمل
متكامل وي�ضم( :الأ�ستاذة جنالء احلربي نائبة املديرة ،الأ�ستاذة �شريفة

ع�����س�يري امل�����س���ؤول��ة ع��ن معمل احل��ا���س��ب الآيل ،الأ�ستاذة
تركية املالكي من�سقة لطالبات االنتظام ،الأ�ستاذة و�ضحة
ال�سلمي م�ساعدة ،والأ�ستاذة من�سرية ال�سلمي م�شرفة على
طالبات االنت�ساب وت�ساهم يف تن�سيق اجلداول ،بالإ�ضافة
�إىل ف��ت��ح ب���اب ال��ت��ط��وع م��ن ق��ب��ل ال��ط��ال��ب��ات ال��راغ��ب��ات يف
امل�شاركة م�ساعدة لزمالتهن.

بهن.
وت���ت���ف���ق م���ع���ه���ا يف ال�������ر�أي
الدكتورة فاطمة الزهراء،
ح����ي����ث �أو������ض�����ح�����ت �أن����ه����ا
ت�����ت�����ع�����ام�����ل م��������ع ح��������االت
م����ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة وه��ي ت���ؤك��د على
م��ع��ام��ل��ت��ه��ن مب���ث���ل باقي
ال����ط����ال����ب����ات �إال يف حالة
ح��اج��ة ال��ط��ال��ب��ات الق�صوى
ب��ط��ل��ب م��ن��ه��ا يف مت��ي��زه��ا ،مع
م���راع���اة ق����راءة حم��ت��وى �شرائح
العر�ض داخل املحا�ضرات مع فتح
ب������اب ال��ن��ق��ا���ش واحل�������وار ،وه����ي ال جت���د مانع
�أبد ًا يف دخول ذوات االحتياجات اخلا�صة �إىل ق�سم

وت�ؤكد الأ�ستاذة �أحالم على �ضرورة تبني مبد�أ املرونة
يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ط��ال��ب��ات م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة ومعاجلة بع�ض ال�سلبيات مثل:
•�صعوبة توفري املادة العلمية التي
ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع و���ض��ع��ه��ن اخلا�صة،
كطباعة امل��ن��اه��ج بطريقة برايل،
كذلك املنحدرات وامل�صاعد امل�ؤدية �إىل
قاعات املحا�ضرات؟
•كما �أن املركز يعاين من �ضيق املكان حيث �أنه يف الوقت احلايل مكون من
غرفتني فقط ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدم توفر مركز ا�ست�شارات خا�صة لهن،
وع��دم توفر قاعات اختبارات جمهزة ،بالإ�ضافة �إىل ع��دم وج��ود مكتبة
للمطالعة �أو ا�سرتاحات خا�صة لهن.
•وعلى الرغم من ذلك ف�إن املركز بوجه عام يقوم بدوره على �أكمل وجه
حيث يقوم بعمل دورات خا�صة للطالبات ،فهناك تعاون قائم بني املركز
والغرفة التجارية يف حماولة لفتح ب��اب التوظيف لهذه الفئة ،حيث
قاموا بفتح م�سارات عمل منا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل ما ي�سمى بالوظيفة
عن بعد.

تعامل الأ�ستاذات مع ذوي االحتياجات اخلا�صة
وم��ن جانب �آخ��ر تخربنا الدكتورة جيهان ي�سري �أنها ت�شرف على تدري�س
ثالثة ح��االت من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الف�صل الدرا�سي احلايل،
ومنهن من تعاين من فقدان الب�صر ،لكنها لي�س �إعاقة لها من �أجل حتقيق
النجاح وبالتايل ف�إن ق�سم الإعالم ال ميانع من قبول �أي طالبة لديها الرغبة
يف االلتحاق به ،وت�ضيف �أن طالبة كفيفة كانت تدر�سها يف جامعة القاهرة
بق�سم الإذاعة والتلفزيون ،ومل متنعها الإعاقة من الإبداع ،و�أخرى يف ق�سم
ال�صحافة متكنت من احل�صول على درجة معيدة ً
دونا عن غريها.
�أم��ا ع��ن ع��رو���ض البوربوينت التي ي�ستعان بها يف املحا�ضرات فقد �أ�شارت
ب�أنها حتر�ص على اال�ستعانة بالتلقني ال�شفهي ب�صوت وا�ضح ،وامل�صحوب
بالتكرار حتى يت�سنى للطالبة تخيل املعلومة يف ذهنها ومن ثم ا�ستيعابها،
بالإ�ضافة �إىل ال�سماح لهن باحل�صول على العر�ض ب�صيغة الوورد كي يت�سنى
لهن حتويل املادة ب�شكل يتنا�سب معهن بخط �أكرب �أو بطريقة برايل� ،أما عن
طريق و�ضع �أ�سئلة االمتحان فهي ال تفرق بني الطالبات لكن تراعي فيها
الو�ضوح التام للجميع.
وت�ؤكد الدكتورة جيهان ي�سري على دور الطالبات ال�سويات نحو الطالبات
ً
درا�سيا ،وترك ال�صفوف
من ذوي االحتياجات اخلا�صة من حيث م�ساعدتهن
الأمامية لهن يف قاعات املحا�ضرات ،واملبادرة يف التعرف عليهن واالحتكاك

الإعالم.
وي��رى املر�شد الطالبي الأ�ستاذ طالب املعنا �أن الدولة مبا وهبها اهلل من
خ�يرات قد �سخرت لكل الفئات يف املجتمع ما يحتاجونه من متطلبات،
وقد كانت اجلامعة من ال��رواد يف �إدماجهم وتقدمي اخلدمات لهم ،لكننا
نتطلع �إىل املزيد مثل:
•�إيجاد وحدة �إر�شادة يف كل كلية تخدم طالب وطالبات الكلية وبالذات
ه��ذه الفئة ،وتعمل ه��ذه ال��وح��دة حتت �إ���ش��راف مكتب �إر���ش��اد وتوجيه
متخ�ص�ص للجامعة للرفع بالتو�صيات �إىل �أ�صحاب القرار.
•توفري املناهج املنا�سبة لكل فئة من فئات ذوي االحتياجات اخلا�صة.
•توفري م�ساعدين متمكنني لهذه الفئة يعينونهن على درا�ستهم و�أداء
اختباراتهم.

يدا بيد ن�صنع ً
ً
ً
معا ً
جديدا بال �إعاقة
عاملا

وت�ؤكد الدكتورة �أم�يرة النمر من وح��دة جهات االت�صال� ،أن الوحدة تقوم
ب��ع��م��ل دورات ت��وع��وي��ة ل�ل�أك��ادمي��ي��ات ع��ل��ى اخ��ت�لاف م��رات��ب��ه��م التعليمية
وامل��وظ��ف��ات الإداري������ات يف كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع ك��ل ن���وع �إع��اق��ة ع��ل��ى حدة،
بالإ�ضافة �إىل القيام بحمالت توعية للطالبات يف كيفية التعامل مع
زميالتهن من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتطالب بت�سهيل عملية احلركة
والتنقل لهن ومراعاة حاجتهن يف توزيع غرف املحا�ضرات على املباين.
وتوجه ر�سالة عامة لبناتها الطالبات قائلة �( :إي��اك��م ثم �إياكم ثم �إياكم
والتفرقة يف التعامل مع �إخواتكن ذوات االحتياجات اخلا�صة ،فهم ل�سن
�أقل منكن يف �شيء).
ً
ً
طالبا
دافعا ي�صنع
وبالفعل فهم ل�سن �أقل منا يف �شيء ،فالإعاقة قد تكون
وطالبات من ن��وع خا�ص وق��درات خا�صة ،ه��ذا بالن�سبة لهن ،ولكن نحن،
هل بالفعل قمنا بواجبنا نحوهم  ..دعوة نوجهها للمجتمعً ،
معا يد ًا بيد
ن�صنع ً
عاملا جديد ًا بال �إعاقة.
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الأخـيــــرة

ال�سنــة الأربـعـــون
العــدد الثالث والع�شـرون

الذكرى الرابعة للبيعة  ...مزيد من احلب والوفاء والوالء خادم احلرمني  ..ي�سطر التاريخ ذكرى البيعة  ..احتفاء
بحروف من نور
بعهد اخلري والنماء

ي��ع��د ي���وم  26ج��م��ادي الآخ�����رة 1426ه�����ـ منا�سبة
تاريخية هامة يف �سجل م�سرية اململكة العربية
ال�سعودية حيث مت توليه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك ال�ساد�س يف تاريخ الدولة ال�سعودية احلديثة
 ,ومي ّثل هذا اليوم �أحد العالمات امل�ضيئة حيث
مت يف هذا اليوم مبايعة ال�شعب ال�سعودي خلادم
ً
ملكا للبالد ,
احل��رم�ين ال�شريفني يحفظه اهلل
والبيعة هي تالحم الراعي والرعية على الكتاب
وال�سنة  ,كما �أنها معاهدة على ال�سمع والطاعة
ل��ويل الأم���ر وق��د �أك ّ��د على ذل��ك خ��ادم احلرمني
ال�����ش��ري��ف�ين يف خطبة ال��ب��ي��ع��ة ف��ق��د ق���ال حفظه
اهلل�“ ..أعاهد اهلل ثم �أعاهدكم �أن �أتخذ القر�آن
د����س���ت���ور ًا والإ�����س��ل�ام م��ن��ه��ج ً��ا  ,و�أن ي��ك��ون �شغلي
ال�����ش��اغ��ل �إح���ق���اق احل���ق و�إر����س���اء ال��ع��دل وخدمة
املواطنني كافه بال تفرقه, ”..وت�أتي يف هذا العام
ال��ذك��رى الرابعة للبيعة ..لت�ؤكد على ا�ستمرار
ذلك كرتاث �إ�سالمي ممتد حر�ص عليه امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز �آل �سعودـ طيب اهلل ثراه ـ و�سار
عليه �أبنا�ؤه ,وهو تراث يقوم على تر�سيخ عالقات
الوالء واالنتماء والوفاء �إىل جانب الت�أكيد على
احل���ب امل��ت��ب��ادل ب�ين ال��ق��ائ��د وم��واط��ن��ي��ه يف كافة
�أطراف اململكة ,ليمتزج اجلميع يف لحُ مة واحدة
قوية تتكاتف �أطيافها ملواجهة كافة التحديات
وت�سود فيها روح اجلماعة ووحدة ال�صف من �أجل
ّ
والتقدم .
التنمية
وت�أتي هذه املنا�سبة كفر�صة لتجديد الوالء ملقام
خادم احلرمني ال�شريفني ـ يحفظه اهلل ـ وكفر�صة
لإ���س��داء وت�أكيد احل��ب وال��ع��رف��ان  ,ففي ك��ل يوم
منذ توليه �سدة احلكم تتحقق �إجنازات جديدة
على خمتلف الأ�صعدة �سواء تنموية اجتماعية
�أو اقت�صادية  ,وال �شك �أن املواطن يلم�س ذلك
يف ك��اف��ة جم����االت احل���ي���اة ك��م��ا ي��ف��خ��ر ب���ه حيث
تتحول اململكة �إىل دول��ة ع�صرية لها مكانتها
ً
ً
وعامليا  ,وتعترب عملية التحوّل
داخليا
املتميزة
ً
ً
ه����ذه الأك��ث��ر ع��م��ق��ا وت���ك���ام�ل�ا ل��ت��ت�����س��ق وتتوافق
ً
وفقا
جهود التطوير يف كافة قطاعات الن�شاط
مل�ستويات وم��ع��اي�ير اجل���ودة العاملية  ,و�أث���ق �أنه
ي��ع��ج��ز ك���ل م���ن ي���ح���اول ح�����ص��ر ت��ل��ك الإجن�����ازات
لكرثتها وات�ساعها ,فقد �شهد عهد خام احلرمني
ال�شريفني ازده����ارا غ�ير م�سبوق نلم�س فوائده
ومردوداته يف احلا�ضر  ,ونتطلع مب�شيئة اهلل �إىل
ً
إ�شراقا وارتقاء  .فقد عمل خادم
م�ستقبل �أكرث �
احلرمني ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ بنظرته الثاقبة
وحكمته و�أبوته و�إن�سانيته و�شفافيته �إىل جانب
حبه ملواطنيه وثقته يف قدراتهم وحبهم ووالئهم
مل��ق��ام��ه ال��ك��رمي  ..ف���أر���س��ى ـ حفظه اهلل ـ دعائم
�صلبه للم�ستقبل تقود �إىل التنمية امل�ستدامة
م��ع ب��ن��اء �أ�س�س االع��ت��م��اد على ال���ذات ومعاجله
الق�ضايا وامل�شكالت بحنكه وعمل د�ؤوب وجهد
خمل�ص من �أج��ل الأجيال ال�سعودية القادمة ,
وق��د ق ّ��دم مليكنا يف ه��ذا ـ يحفظه اهلل ـ القدوة
واملثل لغريه من القادة .
ومن بني �أهم القطاعات التي حظيت بالرعاية

وال����دع����م ال���ك���رمي�ي�ن  ..ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م بكافة
م�ستوياته  ..ت���أك��ي��د ًا ع��ل��ى ال���ر�ؤي���ة ال�صحيحة
لأهمية و�أولوية هذا القطاع يف م�سرية التنمية
والتقدم  ,وق��د خ�ص�صت اململكة ما يقرب من
( )%30من �إجمايل الأنفاق يف امليزانية لقطاع
التعليم  ,وهذا مياثل �أو يزيد يف بع�ض الأحيان
عن ما هو خم�ص�ص يف دول متقدمه بالعامل
 .وع���ل���ى م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل �أطلق
العديد من الربامج لإح��داث تطوير ال
حمدود مع التو�سع اجلغرايف لت�صل
اجل��ام��ع��ات اجل���دي���دة للمواطنني
يف ك��اف��ة �أرج����اء امل��م��ل��ك��ة وحر�ص
ـ ي���ح���ف���ظ���ه اهلل ـ على
دخ���ول اململكة بقوة
م�������ض���م���ار العلوم
والتقنية ّ
فقدم كل
ما ميكن من دعم
للجامعات لزيادة
الأن�����������ف�����������اق على
ال���ب���ح���ث العلمي
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي مع
�إن�������ش���اء اجلامعة
التي َت�شرُ ُف با�سمه
وهي جامعة امللك
ع�����ب�����داهلل للعلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ة لتكون
�أول ج�����ام�����ع�����ة
بحثيه للدرا�سات
ال�������ع�������ل�������ي�������ا ع����ل����ى
امل�ستوى اخلليجي
وال��������������ع��������������رب��������������ي ,
ك��م��ا �أط��ل��ق ب��رن��اجم��ه ال��ط��م��وح ( ب��رن��ام��ج خادم
احلرمني ال�شريفني للإبتعاث اخلارجي ) ليوفر
فر�ص الإبتعاث لل�شباب ال�سعودي لبناء الكوادر
ال��وط��ن��ي��ة املتخ�ص�صة يف خمتلف ال��ف��روع �إىل
ج��ان��ب �إع����داد �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س امل�ؤهلني
للعمل باجلامعات ال�سعودية وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل الأخرى  ,وهذا قليل من كثري.
نحمد اهلل ع��ز وج��ل على م��ا �أن��ع��م ب��ه على هذه
ال��ب�لاد الكرمية  ..وم��ن �أه��م نعمه �أن حبا هذه
البالد بقائد و�إمام عادل نذر نف�سه خلدمة بلده
ً
جميعا  ,فهو
ومواطنيه وحتقيق ال��رخ��اء لهم
ب��ح��ق م��ل��ك الإن�����س��ان��ي��ة وال��ع��ط��اء وامل��ح��ب��ة ,فقد
ً
منهجا
�صدق ما عاهد اهلل عليه فعمل بالإ�سالم
والقر�آن د�ستور ًا  .ولعل منا�سبة الذكرى الرابعة
للبيعة منا�سبة طيبة لرنفع �أ�سمى �آيات الدعاء
مل��ق��ام خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني ـ حفظه اهلل ـ
و�سمو ويل عهده الأم�ين  ,و�سمو النائب الثاين
� ,أدام��ه��م اهلل ذخ���ر ًا للمواطنني واململكة ولأمة
الإ����س�ل�ام ج��م��ع��اء ,و���س��دد خ��ط��اه��م ل��ك��ل م��ا فيه
اخلري والرخاء  ..واحلمد هلل رب العاملني .
د .زهري بن عبد اهلل دمنهوري
وكيل اجلامعة للتطوير

كلية املجتمع حت�صل على االعتماد الأكادميي
الدويل من جمل�س التعليم الأمريكي

�أق��رت هيئة االعتماد الأك��ادمي��ي التابعة ملجل�س التعليم الأمريكي
)The Council on Occupational Education (COE
ب��اع��ت��م��اد كلية امل��ج��ت��م��ع ب��اجل��ام��ع��ة �أك��ادمي��ي ً��ا وذل���ك يف اجتماعها
الدوري يف احلادي ع�شر من �شهر يونيو ل�سنة  2009م مبدينة �سان
فران�سي�سكو بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة الأمريكية علما �أن
املركز الرئي�س ملجل�س التعليم الأمريكي يقع مبدينة �أتالنتا بوالية
جورجيا والذي �أن�شئ يف �سنة 1971م.
يذكر �أن املجل�س ي�شرف على مئات الكليات واملعاهد واملراكز التقنية
واملهنية يف خمتلف �أنحاء الواليات املتحدة الأمريكية التي ت�ضم
�أكرث من � 181ألف طالب وطالبة  .وبح�صول كلية املجتمع باجلامعة
على هذا االعتماد تكون �أول م�ؤ�س�سة تعليمية على م�ستوى ال�شرق
الأو�سط حت�صل على هذا االعتماد.

ت��زدان بالدنا احلبيبة اليوم بذكرى عطره هي ذك��رى البيعة خلادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
�سعود (حفظه اهلل) �أن م�سرية ال��ب��ن��اء والرخاء
ل���ل���دول���ة ت��ت��وا���ص��ل يف ع��ه��د خ�����ادم احلرمني
ال�شريفني وويل عهده الأم�ي�ن يحفظهما
اهلل على نف�س املنهج وعلى نف�س الطريق
حتى �أ�صبحت اململكة حتظى باهتمام
العامل �أجمع وحمط �أنظار كافة الأمم
ن��ظ��ر ًا مل��ا حتققه م��ن ق��ف��زات �شملت كل
مناحي احل��ي��اة حتققت بف�ضل اهلل ثم
مبتابعة ورعاية من �أبناء امللك عبدالعزيز
الذين خلفوه يف احلكم من بعده وتبعوا
م�سريته ونهلوا من حنكته وحكمته.
ففي ال��داخ��ل كانت م�سرية الإ�صالح
وب����ن����اء دول�������ة امل����ؤ����س�������س���ات وتد�شني
احلوار الوطني وحتويل هذا الوطن
�إىل �أك���ب��ر ور�����ش����ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة مبدن
اق��ت�����ص��ادي��ة وت��و���س��ي��ع ب��ن��ى حتتية
يف ال��ن��ق��ل وامل���وا����ص�ل�ات و�شبكات
املياه وال�صرف ال�صحي وتو�سيع
املطارات ،ثم جهوده يحفظه اهلل
املميزة يف التعليم والتقنية.
لقد �شهدت بالدنا احلبيبة �أكرب
م��ي��زان��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ق��ن��ي��ة يف
ت���اري���خ���ه���ا ون���ق���ل���ه ك��م��ي��ة ونوعية
يف اجل����ام����ع����ات ح���ي���ث ق���ف���ز عدد
اجلامعات من ثمان جامعات �إىل
�أك��ث��ر م���ن ( )22ج��ام��ع��ة حكومية
لتغطي اجلامعات احلكومية �أرج��اء البالد� ،إ�ضافة �إىل اجلامعات
ً
كيفا
والكليات اخلا�صة و�أ�صبح التطوير يف التعليم العايل بالذات
ولي�س عدد ًا.
ولتمكني ال�شباب ال�سعودي من فر�ص التعليم العايل �أطلق حفظه
اهلل م�شروع خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ثم توجه
هذه النقالت التوعية بو�ضع حجر الأ�سا�س وب��دء م�شروع جامعة
امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا.
�إن التقدم امل�ضطرد ال��ذي نلم�سه يف كل جوانب حياتنا �إمن��ا جاء
بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ثم بف�ضل اجلهد ال���د�ؤوب واالهتمام
ال��ب��ال��غ ال���ذي يوليه خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود يحفظه اهلل ـ ب�أهمية الدور الفعال للعلماء يف
غر�س بذور التنمية احلقة ورعايتها وكذلك �أهمية العلم ك�أحد �أهم
دعائم احلا�ضر وامل�ستقبل للوطن واملواطنني.
وم���ازال العلم يحظى بالعناية وال��رع��اي��ة م��ن حكومتنا الر�شيدة
ون�سمع ون�شاهد كل يوم ت�شييد �صرح جديد للعلم �سواء كان جامعة
�أو كلية �أو مدر�سة �أو مركز تدريب ،و�سي�سطر التاريخ ب�أحرف من نور
ما قدمه ويقدمه خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه اهلل لأبنائه.
ن�س�أل اهلل ع��ز وج��ل �أن يحفظ ه��ذه ال��ب�لاد و�أن ي��دمي عليها نعمة
الإ�سالم والأمن واال�ستقرار واملزيد من االرتقاء والتنمية والرفاهية
ملواطنيها يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني
حفظهما اهلل .
د� .أحمد بن حامد نقادي
وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف

تقومي الف�صل الدرا�سي ال�صيفي لعام 1431/1430هـ
البي ـ ــان

من تاريخ

�إىل تاريخ

بداية الف�صل الدرا�سي ال�صيفي

1430/07/18

1430/09/12

االعتذار عن الف�صل الدرا�سي ال�صيفي  -انرتنت

1430/07/25

1430/08/19

االختبار الدوري الأول لطلبة ال�سنة التح�ضريية -
م�سا ًء

1430/08/03

1430/08/07

االختبار الدوري الثاين لطلبة ال�سنة التح�ضريية -
م�سا ًء

1430/08/24

1430/08/28

االختبارات النهائية  -انتظام

1430/09/08

1430/09/12

موعد ت�سليم وثائق التخرج للف�صل ال�صيفي  -انتظام 1430/10/07

1430/11/29

حت�������ت�������ف�������ي ب����ل���ادن��������ا
ال����غ����ال����ي����ة بالذكرى
ال��راب��ع��ة ل��ت��وىل خادم
احل���رم�ي�ن ال�شريفي
امللك عبد اهلل بن عبد
ال���ع���زي���ز – يحفظه
اهلل – مقاليد احلكم
يف امل�����م�����ل�����ك�����ة ،وق�����د
ب����د�أت تبا�شري اخلري
وال���ن���م���اء يف مالمح
ال���ن���ه�������ض���ة ال�شاملة �أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
ال�����ت�����ي جت���������س����دت يف
العديد من الإجنازات
العظيمة يف �أن��ح��اء ب�لادن��ا ال��ع��زي��زة ك��اف��ة يف خمتلف
امل��ج��االت التعليمية واالقت�صادية  ..فمنذ توليه –
حفظه اهلل  -مقاليد احلكم �شرع بعون اهلل وتوفيقه
ً
متلم�سا
يف توجيه جل اهتمامه لأبناء �شعبه الأوفياء
ه��م��وه��م ،ح��ري��� ً
��ص��ا ع��ل��ى �إي��ج��اد احل��ل��ول ال��ن��اج��ع��ة لكل
م�شكالتهم وطموحاتهم وتوفري �سبل احلياة الكرمية
لهم ،ف�أعلن ال��ق��رارات امللكية الكرمية بزيادة الرواتب
ل��ك��ل م��وظ��ف��ي ال���دول���ة لإع��ان��ت��ه��م ع��ل��ى �أع���ب���اء احلياة
ومتطلباتها ،ث��م ت��وج��ه��ت ج��ه��وده ال��ك��رمي��ة – حفظه
اهلل – لالهتمام ب�شريحة ال�شباب ،عماد امل�ستقبل و�أمل
الأمة الواعد ،فتو�سعت رقعة التعليم العايل ،وحتققت
رغبات �أبناء وبنات �شعبه وطموحاتهم بت�ضاعف عدد
اجلامعات التي و�صلت �إىل �أك�ثر من ع�شرين جامعة،
والعديد من الكليات واملعاهد التقنية  ،وت�أتي على طريق
ً
تو�سيعا
اخلري جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية،
ل��رق��ع��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل ل��ي��ج��د ك��ل م��واط��ن ومواطنة
فر�صته يف موا�صلة التعليم العايل بي�سر و�سهولة ،ثم
ب���رزت ت��وج��ه��ات اململكة بخطى واث��ق��ة وم��درو���س��ة وهي
تتجه نحو نه�ضتها ال�صناعية الكربى لتتبو�أ مقامها
الطبيعي يف طليعة الدولة ال�صناعية الكربى ب�إعالن
قيام �أكرب مدينة اقت�صادية باململكة هي ( مدينة امللك
ع��ب��د اهلل االق��ت�����ص��ادي��ة) ب��راب��غ وال��ت��ي ���س��وف ت�ستوعب
العديد من الكوادر الوطنية امل�ؤهلة وتتيح فر�ص العمل
لهم لي�سهموا يف دفع عجلة التنمية والتطور يف بلدهم
العزيز ،ثم ت�أتي مدينة الأمري عبد العزيز بن م�ساعد
االق��ت�����ص��ادي��ة يف ح��ائ��ل وم��دي��ن��ة ج�����ازان االقت�صادية
وم��دي��ن��ة امل��ع��رف��ة االق��ت�����ص��ادي��ة باملدينة امل ــنورة ومركز
امللك عــبد اهلل امل��ايل مبدينة ال��ري��ا���ض  ،ما �سيجعل
امل��م��ل��ك��ة رق��م ً��ا ب�����ارز ًا يف خ��ارط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االقت�صادية
واملعرفية على امل�ستويني املحلي وال����دويل ،وت���أت��ي كل
هذه االجنازات الكبرية متزامنة مع االهتمام املتوا�صل
مبد �شبكات الطرق املعبدة و�إن�شاء اجل�سور ال�ضخمة
وتطوير �شبكات اخل��دم��ات والأن��ف��اق يف �أن��ح��اء اململكة
كافة  ،كما �شهدت املجاالت الأخ��رى من برامج �صحية
ً
ملحوظا �ساعد يف توطينه
وثقافية وت��رب��وي��ة ت��ط��ور ًا
واال�ستفادة من معطيات �أ�ساليب التقنية احلديثة التي
اهتمت الدولة بت�أمينها وتوظيفها خلدمة جميع هذه
القطاعات بكفاءة واق��ت��دار م�شهود ..وعلى امل�ستويني
الإ�سالمي والعاملي ت�سجل اململكة كل يوم بقيادة مليكها
ً
مواقفا م�شرفة يف كل املنابر و�أمام كافة الق�ضايا
املحبوب
التي تهم �أم��ن وا�ستقرار �شعوب ال��ع��امل ،ويتوىل خادم
احلرمني ال�شريفني ،يحفظه اهلل ،زمام املبادرة يف كل ما
من �ش�أنه توحيد �صفوف امل�سلمني وجمع كلمتهم ور�أب
�صدعهم يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ك�برى ال��ت��ي تواجه
الأمتني العربية والإ�سالمية من منطلق مكانة اململكة
املرموقة يف قلوب امل�سلمني ومواقفها ال�سيا�سية املتزنة
من كل ق�ضايا �شعوب العامل.
وال�����ش��ع��ب ال�����س��ع��ودي ال���ك���رمي �إذ ي��ج��دد ب��ي��ع��ت��ه ملليكه
امل��ح��ب��وب – يحفظه اهلل – ي���ؤك��د ب��ذل��ك وح���دة �صفه،
وا�ستتباب �أمنه وا�ستقراره ،وجديته يف التطلع لتحقيق
ً
إ�شراقا يف بلد ظل يحافظ على
طموحاته نحو غد �أكرث �
ثوابت عقيدته الإ�سالمية ال��غ��راء �أم��ام كل التحديات
بقيادة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني وحكومته الر�شيدة
� ،سائلني امل���وىل ع��ز وج��ل �أن ي���ؤي��ده ويحفظه ل�شعبه
وللأمة الإ�سالمية الكرمية.

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية

