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تفعي ًال ألهمية التعليم اإللكتروني والتع ُّلم عن بُ عد :

الجامعة تقيم حفل جائزة معالي المدير للتميز في التعليم اإللكتروني

رعى معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد
املقرن َ
حفل جائز ِة معاليه للتميز يف التعليم الإلكرتوين
 ,والذي َّ
التعليم الإلكرتوين والتعلُّ ِم عن
نظمته عماد ُة
ِ
ُ
ُبعد  ،حيثُ �أقيم احلف ُل على م�سرح املدينة اجلامعية
بح�ضور وكالء اجلامعة  ,وعمداء الكليات والعمادات
وعدد
امل�ساندة  ,ومدراء العموم  ,ومدراء الإدارات ٍ ,
من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني  ,وب��د�أ احلف ُل
بكلمة تقدميية ل��وك�ي��ل ع �م��ادة التعليم الإل �ك�تروين
والتعلُّم عن ُبعد الدكتور علي احلربي  ,وال��ذي �أ�شار
يف تقدميه �إىل �أهمية التعليم الإلكرتوين والتعلُّم عن
ُبعد  ,وممار�ساته يف اجلامعات  ,وم��دى ت�أثريه على
العملية التعليمية  ,ت�لا ذل��ك كلمة لوكيل اجلامعة
امل�شرف على عمادة التعليم الإل�ك�تروين والتعلُّم عن

ُبعد الدكتور م�س َّلم الدو�سري ا�ستعر�ض فيها مبادرات
العمادة  ,وبراجمها  ,وم�شاريعها  ,كما �أورد �سعادته
نبذ ًة تعريفي ًة عن جائزة معايل مدير اجلامعة للتميز
يف التعليم الإلكرتوين  ,كما �أو�ضح �سعادته �أنَّ العماد َة
 ومنذ �إن�شائها � -سعت �إىل و�ضع �أولويات لها تتنا�سبمع خطة اجلامعة الإ�سرتاتيجية  ,ومبادراتها التنفيذية
 ,وانطلقت من �أول��وي��ات تتنا�سب مع حجم العمل يف
كليات اجل��ام�ع��ة  ,و�أن جميع تلك الأول ��وي ��ات كانت
م�ؤ�شرات وموجهات لعمل العمادة  ،و�أن ما حتقق من
جناح و�إجنازات للعمادة مل تكن لتتحقق لوال توفيق اهلل
�سبحانه وتعاىل �أو ًال و�أخري ًا ومن ثم بالدعم الالحمدود
الذي يقدمه معايل مدير اجلامعة للعمادة  ,ويف نهاية
كلمته �شكر الدكتور م�س َّلم الدو�سري وكالء اجلامعة

وعمداء الكليات والعمادات على تعاونهم مع العمادة
 ,كما �شكر الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإداري ��ة واملالية
على تذليلها كافة ال�صعوبات الإداري ��ة واملالية التي
واجهتهم  ,كما �شكر �إدارة العالقات العامة والإعالم
اجلامعي على تنظيمها للحفل  ،بعد ذلك تف�ضل راعي
احلفل معايل الدكتور خالد املقرن ب�إلقاء كلم ٍة ذكر
فيها �أننا يف جامعة املجمعة نحتاج دائم ًا و�أبد ًا للعمل
اجلاد واملخل�ص  ,وهو ما �ستكون نتائجه  -ب�إذن اهلل
عال
وتوفيقه  -ناجح ًة بكل املقايي�س  ,وعلى م�ستوى ٍ
من اجلودة  ,ولعل عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلُّم
عن ُبعد ب�إجنازاتها وبراجمها وم�شاريعها املختلفة هي
�إحدى الدالالت الوا�ضحة على نتائج ذلك العمل  ,وهو
�أمر يجعل �إدارة اجلامعة ملزمة على التذكري به يف كل

اجتماع  ,وعرب كل حمفل  ,فالإخال�ص يف العمل واجلدية
يف الأداء هي �أحد دوافع التميز  ,ويف نهاية حديثه ه َّن�أ
معاليه الفائزين باجلائزة  ,و�أو�صاهم بتقدمي املزيد
م��ن العطاء للمحافظة على متيزهم ليكونوا ق��دوة
لزمالئهم  ,فاجلامعة حري�صة كل احلر�ص على تكرمي
املتميزين يف ك��ل جم��ال وعلى كافة الأ��ص�ع��دة  ،بعد
ذلك ك َّرم معاليه الفائزين باجلائزة  ,كما قام معاليه
بتكرمي املدربني املعتمدين من العمادة  ،هذا وقد مت
نقا�ش تعريفي ٍة عن عمادة
على هام�ش احلفل َع ْق ُد حلق ِة ٍ
التعليم الإلكرتوين ملبادراتها وبراجمها وم�شروعاتها
ح�ضرها عمداء الكليات والعمادات امل�ساندة وعدد من
مدراء الإدارات ور�ؤ�ساء الأق�سام الإدارية والفنية .
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لجامعة بال ورق :
ٍ

معالي مدير الجامعة يُ ِّ
دش ُ
النظام اإللكترونــــي لالتصــــاالت اإلداريــــة
ــــن
َ

َّ
د�شن معايل مدير اجلامعة د.خالد بن �سعد املقرن
يف مكتب معاليه يف يوم الأحد املوافق 1436/2/15هـ
النظام الإلكرتوين لالت�صاالت الإداري��ة يف اجلامعة
 ،بح�ضور �أع���ض��اء اللجنة الإ��ش��راف�ي��ة على �أنظمة
االت�صاالت الإداري��ة والأر�شفة الإلكرتونية و�إج��راءات
�سري العمل  ،وذلك بعد اكتمال �أعمال تن�صيب النظام
والت�شغيل التجريبي ل��ه  ,وال�ت��دري��ب عليه مل�س�ؤويل
االت�صاالت الإدارية يف اجلامعة خالل الفرتة املا�ضية
رئي�س اللجنة الإ�شرافية �سعادة
 ,ويف بداية اللقاء �أ�شار ُ
وكيل اجلامعة د .م�س َّلم بن حممد الدو�سري �إىل �أن
هذا الإجناز قد مت بتوفيق اهلل تعاىل ثم بتوجيه معايل
مدير اجلامعة بتبني احللول التقنية والإلكرتونية يف
جميع تعامالت اجلامعة  ،وعلى الأخ�ص يف مو�ضوع

االت�صاالت الإدارية  ،ملا ظهر للجامعة من حاج ٍة ما�س ٍة
وعاجل ٍة �إىل تب ِّني هذا الإج��راء يف ظل تباعد كليات
اجلامعة عن مقرها الرئي�س  ،ويف ظل التطور التقني
الذي ي�ستلزم الأخ��ذ ب�أحدث التقنيات لتطوير الأداء
الإداري يف اجلامعة  ,كما �أ�شار �سعادته �إىل �أن هذا
الإجناز قد جاء بتظافر جهود عدة جهات يف اجلامعة
 ،ومن �أهم تلك اجلهات عمادة تقنية املعلومات التي
بادرت �إىل تهيئة البنية التحتية للنظام  ،وتابعت مع
اجلهات املنفذة عمليات التن�صيب  ,وما يتعلق بها من
رخ�ص وت�شغيل وربط بوحدات اجلامعة  ،كما �أ�سهمت
ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية بجهد متميز يف هذا ال�ش�أن
من خ�لال دع��م �أعمال امل�شروع منذ �أوىل خطواته ,
ثم تف�ضل معايل مدير اجلامعة بتد�شني النظام من

معالي مدير الجامعة يدشن نظام إدارة
المشاريع البحثية
�ضمن فعاليات �أ�سبوع البحث العلمي الرابع َّ
د�شن معايل
مدير جامعة الدكتور خالد بن �سعد املقرن نظام �إدارة
امل�شاريع البحثية ( �أب�ح��اث ) وذل��ك يف ظل �سعي �إدارة
اجلامعة �إىل توحيد وتب�سيط �آليات و�إج ��راءات التوا�صل
الإداري واملايل بني املعنيني بامل�شاريع البحثية من اجلامعة
وخارجها  ,وتعزيز مبد�أ ال�شفافية يف �إجراءاتها  ,و ذكر
�سعاد ُة وكيل اجلامعة الدكتور م�س َّلم بن حممد الدو�سري
�وف يف الت�سجيل ,
�أنَّ
�سهل وم��أل� ٍ
النظام يتمي ُز ب� ٍ
أ�سلوب ٍ
َ
ويف عر�ض وتن�سيق وتعديل �صفحة امل�ستخدم  ,كما ميكن
للم�ستخدم تلقي التنبيهات عرب الربيد الإلكرتوين �أو ر�سائل
اجلوال ح�سب �إعدادات امل�ستخدم  ,وكما ميكن لكل مركز
بحثي ا�ستعرا�ض �أو طباعة �سجل الباحثني من قائمة (
الباحثني )  ,و�أي�ض ًا ميكن �إر�سال دعوات فردية �أو جماعية
النظام
وكيل اجلامع ِة �أنَّ
لهم  ,ومن جانب �آخر ذكر �سعادة ُ ِ
َ

ُ
يستقبل مسؤولي عمادة
معالي مدير الجامعة
ً
نسخة من دليل نظام
التعليم اإللكتروني ويتسلم
التعلم اإللكتروني d2l

يوف ُر تقاري َر بيانية ور�سومات �إح�صائية متعددة ح�سب
ال�سنة واملراكز البحثية وح�سب الن�شر واملجالت البحثية
ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة د .خالد بن �سعد املقرن يف
 ،وك��ذل��ك تقارير مالية تو�ضح امل���ص��روف واملتبقي من
ميزانيات البحوث ومقارنة الدعم والأداء ح�سب ال�سنوات مكتب معاليه م�س�ؤويل عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلُّم عن
ُبعد  ،يتقدمهم �سعاد ُة وكيل اجلامعة امل�شرف على العمادة
�أو جماالت البحث العلمي .
َّ
وكيل العمادة
د .م�سلم بن حممد الدو�سري  ،يرافقه �سعاد ُة ِ
لل�ش�ؤون التعليمية د.خالد بن نا�شي امل�ضيربي  ،و�سعادةُ
وكيل العمادة لل�ش�ؤون الفنية د.عمر بن �سامل ال�صعيدي ،
و�سعاد ُة وكيل العمادة للجودة والتطوير د .علي بن حمود
احلربي  .وقد ت�س َّلم معايل مدير اجلامعة يف هذا اللقاء
ن�سخ ًة من دليل نظام التعلم الإلكرتوين  d2lيف اجلامعة
باللغتني العربية والإجنليزية  ،وال��ذي انتهت من �إع��داده
التعليم الإلكرتوين م�ؤخر ًا بعد انتهاء �أعمال ت�شغيل
عماد ُة
ِ
َّ
النظام  ,وقد اطلع معايل مدير اجلامعة يف هذا اللقاء
على م�شروعات العمادة التي مت �إجن��ازه��ا �أو التي تعمل
عليها حالي ًا  ،ومنها  :م�شروع تطوير املقررات الإلكرتونية
 ،وم�شروع التجهيزات التعليمية الإلكرتونية  ،وم�شروع
التجهيزات التعليمية لذوي االحتياجات اخلا�صة  ،وم�شروع
للحوكمة الإلكرتونية  ،وتنفيذ ًا للخطة الوطنية للتحول �إىل برنامج تعليم اللغة الإجنليزية  ،وم�شروع معامل التدريب
التعامالت الإلكرتونية  ,جتدر الإ�شارة �إىل �أن �سعادة وكيل الإلكرتوين  ،وم�شروع االختبارات الإلكرتونية  ،وم�شروع
اجلامعة قد َّ
اطلع خالل هذه الزيارة على تفا�صيل الآلية
َّ
التي يتم من خاللها تنفيذ العمل  ،كما اطلع �سعادته على
احتياجات الفريق املكلف من التجهيزات  ,ووجه �سعادته
ب�سرعة دعم الفريق مبا يحتاجه من جتهيزات �إلكرتونية
لدعم وت�سريع �أعمال الفريق  ،منوه ًا �سعادته باجلودة التي
متكامل مع الزمالء يف
تن�سيق
خالل
ٍ
ٍ
يعمل بها الفريق من ِ
ال�ش�ؤون الإداري��ة واملالية  ,وعلى وجه اخل�صو�ص من�سوبي
�إدارة امل�شرتيات  ،مما �سي�ؤتي ثماره الإيجابية للجامعة بعد
�إنهاء الفريق لأعماله املطلوبة .

وكيل الجامعة يتفقد أعمال األرشفة اإللكترونية
لعمليات المشتريات

وكيل اجلامع ِة د.م�س َّلم بن حممد الدو�سري
قام �سعاد ُة ِ
بزيار ٍة تفقدي ٍة للفريق العامل على الأر�شفة الإلكرتونية
لعمليات امل�شرتيات يف اجلامعة  ،حيث يقوم فريق م�شرتك
من الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية ومكتب �إدارة
امل�شاريع باجلامعة بالعمل على الأر� �ش �ف��ة الإلكرتونية
لعمليات امل�شرتيات التي متت يف اجلامعة منذ ن�ش�أتها
 ،وذل��ك متهيد ًا للتحول الكامل بعمليات امل�شرتيات يف
اجلامعة �إىل العمل الإلكرتوين يف العام احلايل 1436هـ ،
�سعي ًا من الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية �إىل التحول
�إىل التعامالت الإلكرتونية يف كافة تعامالتها  ،متا�شي ًا
من اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة  ,والتعليمات املنظمة

خالل �إر�سال تعميم ملختلف جهات اجلامعة ب�ضرورة
االلتزام باملرا�سالت الإلكرتونية اعتبار ًا من تاريخه ,
وعدم قبول �أي تعامل ورقي يف املخاطبات واملرا�سالت
بني خمتلف جهات اجلامعة  ,ثم تف�ضل معاليه ب�إلقاء
كلمة َّبي فيها �أن هذا املنجز ي�أتي بتوفيق اهلل تعاىل ثم
بالدعم الذي تلقاه اجلامعة من خالل بنود ميزانيتها
التي تدعم �أع�م��ال التقنية والتحول �إىل التعامالت
الإلكرتونية  ،وبجهود املخل�صني من �أبناء اجلامعة
بهم التطوير  ,والبحث عن الإجناز يف
الذين يعملون ِّ
�سبيل خدمة اجلامعة والرقي بخدماتها  ،ونوه معاليه
�إىل �أن هذا النظام يجب �أن يلقى الدعم والتفاعل من
جميع من�سوبي اجلامعة ؛ لكونه ميثل نقل ًة نوعي ًة يف
تعامالتها  ،مع �سهولة التعامل معه  ،وكونه ي�ساعد يف

ت�سريع الإجراءات  ,و�ضبطها واخت�صار اجلهود  ،م�شري ًا
�إىل �أن هذا املنجز ي�أتي يف �إطار خطتها الإ�سرتاتيجية
يف التحول �إىل التعامالت الإلكرتونية  ,وا�ستجابة
للتعليمات ال��واردة ب�ضرورة تفعيل �أعمال التعامالت
الإلكرتونية يف اجلامعة �ضمن توجهات اخلطة الوطنية
لالت�صاالت وتقنية املعلومات  ،كما �أثنى معاليه على
جهود العاملني على �إجناز هذا امل�شروع  ،وما متيزوا به
خالل فرتة �إجناز امل�شروع من متابعة واهتمام وحر�ص
على جودة العمل من خالل التقارير الدورية التي ترد
�إىل معاليه يف ه��ذا ال�ش�أن من اللجنة الإ�شرافية ،
مما كان له الأثر الإيجابي يف �سرعة التطبيق وتفاعل
جميع العمادات والكليات والإدارات مع هذا الربنامج
وتفاعلهم وتعاونهم لإجناحه .

التعليم الإلكرتوين املتنقل  ،وم�شروع التعليم الإلكرتوين
ملن�سوبي ال�سجون  ،ووحدات التعليم الإلكرتوين يف كليات
اجلامعة  ،ووحدات التعليم الإلكرتوين الن�سائية يف اجلامعة
 ،وبرامج التدريب وخططه املختلفة يف العمادة  ,ثم وجه
معايل مدير اجلامعة يف هذا اللقاء كلم ًة مل�س�ؤويل العمادة
�أثنى فيها على اجلهود املتميزة للعمادة  ,والتي برغم ق�صر
منجزات متميز ٍة للجامعة ،
عمرها الزمني �إال �أنها قدمت
ٍ
و�شدَّد معاليه على �ضرورة موا�صلة اجلهود لتطوير �أعمال
التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة  ،و�ضرورة م�شاركة الكليات
وم�ساهمتها يف هذه الأعمال  ،والعمل على ا�ستقطاب �أف�ضل
التقنيات املتطورة م��ع ��ض��رورة تنا�سبها م��ع احتياجات
اجلامعة  ,و�إمكان اال�ستفادة الفعلية منها  ،كما وجه معاليه
ب�ضرورة �إقامة حلقة نقا�ش جتمع م�س�ؤويل الكليات وذوي
االهتمام ب�أعمال التعليم الإلكرتوين من من�سوبي اجلامعة
ومن بع�ض اجلهات من خارجها مع م�س�ؤويل العمادة بهدف
التعريف مب�شاريع العمادة وامل�شاركة يف تقييم املرحلة
احلالية  ،واالجتاهات امل�ستقبلية .
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فيما تم تدشين بوابة وصول :

الجامعة تعتمد وثيقة دعم الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة

�ضمن فعاليات اليوم العاملي للمعاقني َّ
نظمت وكال ُة
اجلامع ِة ممثلة يف �إدارة البيئة اجلامعية وال�صحة
املهنية َ
حفل توقيع وثيقة جامعة املجمعة لدعم الطالب
والطالبات ذوي االحتياجات اخلا�صة برعاية معايل
مدير اجلامعة  ,وبح�ضور وك�لاء اجلامعة  ,وعمداء
ع��دد م��ن ال �ع �م��ادات امل���س��ان��دة  ,وعميد كلية علوم
احلا�سب  ,وتقنية املعلومات  ,ومدراء الإدارات  ,ويف
بداية احلفل �أو�ضح وكي ُل اجلامع ِة د .م�س َّلم بن حممد
تطمح �إىل تقدمي خدماتها
الدو�سري �أنَّ اجلامع َة
ُ
جلميع فئات املجتمع بجود ٍة عالي ٍة  ,وحيث �إن ذوي
االحتياجات اخلا�صة ميثلون فئ ًة غالي ًة على قلوبنا
وعجزهم احل��رك��ي �أو احل�سي باختالف درج��ات��ه ال
يلغي م�ساواتهم يف احلقوق والواجبات مع نظرائهم
ال ِأ�ص َّحاء  ،لذلك جاءت مبادرة بيئة جامعية للجميع
لدعم حتقيق امل�ساواة بني ذوي االحتياجات اخلا�صة
وزم�لائ�ه��م ال�ط�لاب الآخ��ري��ن  ,وال��و��ص��ول �إىل بيئة
جامعية منا�سبة ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة وفق ًا
للمعايري العاملية  ،و�أ�شار �سعادته �إىل �أن وثيقة دعم
الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلا�صة تهدف
�إىل حتقيق ت��داب�ير ف َّعالة يف بيئات ت�سمح بتحقيق
�أق�صى قدر من النمو الأكادميي واالجتماعي  ,وحتقيق
هدف الإدماج الكامل  ,وتوفري خدمات ومعلومات �سهلة
الو�صول  ,وت�شجيع تدريب من�سوبي اجلامعة العاملني

مع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلا�صة ,
وتعزيز الوعي بقدرات و�إ�سهامات الطالب والطالبات
ذوي االحتياجات اخلا�صة  ,ومو�ضح ًة ل�سيا�سة اجلامعة
لتحقيق هذه املبادرة على �أر�ض الواقع  ,و�أن تكون �أحد
ركائز عمليات وممار�سات �إجناز �أعمالنا  ,كما �أو�ضح
�أنَّ جامع َة املجمع ِة تنفر ُد يف ب�لادن��ا الغالية بتوفر
خدمات النقل املتخ�ص�ص لذوي االحتياجات اخلا�صة
يف مراحل التعليم العايل  ،كما �أنه بعد موافقة معايل
مدير اجلامعة تب َّنت عماد ُة التعليم الإلكرتوين والتعلُّم
عن ُبعد م�شرو َع توفري التجهيزات التعليمية الإلكرتونية
للطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلا�صة يف جميع
كليات اجلامعة  ,ثم قدم مدي ُر �إدارة البيئة اجلامعية
وال�صحة املهنية الأ�ستاذ عبدالإله بن عبداهلل املطريي
عر�ض ًا َّبي فيه �أنَّ اجلامع َة ت�ؤمنُ �أن الإعاقة حتدث
ب�سبب التفاعل بني الأ�شخا�ص امل�صابني بعجز حركي
�أو ح�سي واحل��واج��ز يف امل��واق��ف والبيئات املحيطة
التي حت��ول دون م�شاركتهم م�شاركة كاملة وفعالة
يف جمتمعهم على ق��دم امل�ساواة مع الآخ��ري��ن  ,و�أن
املبادئ الأ�سا�سية التي ُبنيت عليها هذه الوثيقة متثلت
يف  -1 :تكاف�ؤ الفر�ص � -2إمكانية الو�صول  -3دعم
قدرات ومهارات الطالب والطالبات ذوي االحتياجات
اخلا�صة  ,ولتحقيق هذه املبادئ تطلق وكال ُة اجلامع ِة
ممثلة ب � ��إدارة البيئة اجلامعية ب��واب � َة و��ص��ول ذوي

الجامعة تشارك في رعاية المؤتمر الدولي الرابع
للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بُ عد

ت�ستعد ج��ام �ع � ُة امل�ج�م�ع� ِة ممثلة ب �ع �م��ادة التعليم
الإلكرتوين للم�شاركة يف امل�ؤمتر ال��دويل الرابع للتعلم
الإل �ك�تروين والتعليم عن ُبعد  ،وال��ذي ينظمه املركز
الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعلُّم عن ُبعد يف الفرتة
 14 -11جمادى الأوىل 1436هـ يف فندق الريتزكارلتون
بالعا�صمة الريا�ض  ،ويهدف �إىل التعرف على �أحدث
التطبيقات وامل�م��ار��س��ات يف بيئة التعلم الإل �ك�تروين
املبتكرة واملتميزة  ،وا�ستعرا�ض التجارب واالجتاهات
العاملية احل��دي�ث��ة يف ا��س�ت�خ��دام��ات امل�ح�ت��وى الرقمي
و�أ�ساليب تطويره  ،وا�ست�شراف م�ستقبل التعليم  ,والتعلُّم
يف جمتمعات املعرفة  ,والأدوار املتوقعة منه  ,وقد �أكد
�سعاد ُة وكيل اجلامعة الدكتور م�س َّلم بن حممد الدو�سري
�أنَّ م�شارك َة اجلامعة هذا العام ت�أتي بعد النجاح الذي
حققته امل�شاركة الف َّعالة لعمادة التعليم الإلكرتوين يف
امل�ؤمتر الثالث  ،م�شري ًا �إىل �أنه �سوف يتوفر للجامعة

من�ص ٌة متقدم ٌة يف املعر�ض امل�صاحب باعتبار اجلامعة
�أح ��د رع ��اة امل ��ؤمت��ر  ،حيث ُي�ق��ام معر�ض متخ�ص�ص
م�صاحب �ضمن فعاليات امل�ؤمتر حتت م�سمى  -املعر�ض
ال��دويل الرابع للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد، -
يتيح لذوي االخت�صا�ص وامل�س�ؤولني يف املراكز العلمية
وم��راك��ز البحث العلمي احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص ورج��ال
الأعمال االط�لاع على الفر�ص واملجاالت اال�ستثمارية
الوا�سعة التي يتيحها التعلم الإل�ك�تروين والتعليم عن
ُبعد للمرحلة امل�ستقبلية  ,واختتم �سعادته حديثه ب�أنَّ
جناح العمادة لهذا العام �سيت�ضمن عرو�ض ًا تف�صيلي ًة
َ
لإجنازات العمادة  ,و�أبرز امل�شاريع التطويرية التي تقوم
بها  ،و�سوف يحتوي اجلناح على �شا�شات تفاعلية تو�ضح
اخلدمات الإلكرتونية امل�ساندة التي تقوم بها العمادة ,
وثمن �سعادته اجلهود املبذولة من ِقبل الزمالء العاملني
يف العمادة لتحقيق هذا الأمر .

االحتياجات اخلا�صة ؛ لتكونَ نافذ ًة جلميع اخلدمات
والربامج التي تقدمها جهات اجلامعة  ,والتي ت�ضم
الآن عدد ًا من اخلدمات �أبرزها النموذج الإلكرتوين
لتطوير بيئة ذوي االحتياجات اخلا�صة  ,والذي ُي ِّث ُل
نافذ ًة �سهل ًة للتوا�صل مع م�س�ؤويل اجلامعة  ,وعر�ض
�أي معوقات �أو �صعوبات يواجهونها يف البيئة اجلامعية
ويتيح لهم �إمكانية اقرتاح احللول لها  ,كما ي�ساهم
ُ ,
برنامج مركز االبتكار والأفكار الطالبية املتميزة لذوي
متميز يف دعم هذه املبادرة
االحتياجات اخلا�صة بجهدٍ
ٍ
 ،كما مت االنتهاء من من�صة التدريب الإلكرتوين  ,وهي
نتاج تعاون مع كلية علوم احلا�سب واملعلومات ممثلة
عدد
يف الأ�ستاذ حممد بن ظافر القحطاين يف �إنتاج ٍ
م��ن ال� ��دورات التدريبية الإل�ك�ترون�ي��ة ل�ت��دري��ب ذوي
االحتياجات اخلا�صة على اال�ستفادة من خ�صائ�ص
نظام ويندوز لت�شغيل �أجهزة احلا�سب الآيل  ,ثم �ألقى
الطالب ح�سن بن مقبل املطريي من ذوي االحتياجات
ُ
اخلا�صة كلم ًة ب َّ�ين فيها تطلعاته مع زمالئه �إىل �أن
تكون مبادر ًة بيئ ًة جامعي ًة للجميع  ,ووثيقة دعم ذوي
االحتياجات اخلا�صة واقع ًا نعي�شه يف جنبات اجلامعة ؛
ليكونوا �شركاء لزمالئهم الأ�صحاء يف بناء وطن العلم
واملعرفة  ,وعقَّب �سعاد ُة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الدكتور حممد بن عبداهلل ال�شايع
بكلم ٍة �أ��ش��ار فيها �إىل �أن ه��ذه اجل�ه��ود ت��دع� ُ�م متيز

جامعة املجمعة يف خدمة جميع فئات املجتمع  ،وداعمة
مل�شروع اجلامعة للح�صول على االعتماد امل�ؤ�س�سي  ,ثم
وج��ه معايل مدير اجلامعة كلم ًة َّبي فيها �أن طالب
َّ
وطالبات اجلامعة من ذوي االحتياجات اخلا�صة هم
نخبة طالب اجلامعة  ,وخدمتهم واج��ب على جميع
من�سوبي اجل��ام�ع��ة  ،وع�ل��ى جميع ج�ه��ات اجلامعة
التعاون فيما يخدم حتقيق بيئة جامعية جاذبة وداعمة
للتميز والإبداع  ،وال�سعي لإيجاد احللول للعقبات التي
تواجههم  ،كما �أ�شار معاليه �إىل �أن هذه املبادرة هي
نتاج جهود �أبناء اجلامعة املخل�صني الذين يعملون
واجتهاد خلدمة اجلامعة  ,وحتقيق
ب�صمت بكل جدٍّ
ٍ
التميز وال��ري��ادة لها  ,ثم قام معايل مدير اجلامعة
ووكالئها بالتوقيع على وثيقة جامعة املجمعة لدعم
ال �ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة ,
وتقدمي هدية تذكارية للطالب ح�سن بن مقبل املطريي
 ,كما تف�ضل معايل مدير اجلامعة بتد�شني بوابة و�صول
على موقع اجلامعة لتكون و�سيلة توا�صل بني اجلامعة
وذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة  ،ول�ت�ق��دم ع� ��دد ًا من
اخلدمات ذات العالقة باهتمامات الطالب والطالبات
من هذه الفئة و�أكد معاليه على اهتمام اجلامعة بكافة
الطالب والطالبات  ,و�أنها ت�سعى لتحقيق متطلباتهم
وتهيئتها ب�شكل مب�سوط ووا�ضح لال�ستفادة منها وهذا
الأمر ي�أتي �ضمن خطط و�إ�سرتاتيجيات اجلامعة .

عمادة التعليم اإللكتروني تشارك في االجتماع الثاني
للجنة عمداء التعليم اإللكتروني في الجامعات
السعودية

بنا ًء على موافقة معايل مدير اجلامعة الدكتور
خالد بن �سعد املقرن  ،و مبتابعة �سعادة وكيل اجلامعة
وامل�شرف على عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلُّم عن
ُبعد الدكتور م�س َّلم ب��ن حممد ال��دو��س��ري �شاركت
اجلامع ُة يف االجتماع الثاين للجنة عمداء التعليم
الإلكرتوين و التعلُّم عن ُبعد يف اجلامعات ال�سعودية ,
والذي ُعقِدَ يف رحاب اجلامعة الإ�سالمية يف املدينة
املنورة يف يوم اخلمي�س املوافق 1436/2/19هـ  ،حيث
م َّثل اجلامع َة �سعاد ُة وكيل عمادة التعليم الإلكرتوين
والتعلُّم عن ُبعد لل�ش�ؤون التعليمية الدكتور خالد بن
ُ
ا�ستعرا�ض
نا�شي امل�ضيربي  ،ومت يف هذا االجتماع
ومناق�ش ُة �أب��رز الأم��ور املتعلقة بالتعليم الإلكرتوين
يف اجلامعات  ,و�أبرز التحديات و احللول  ,ويف هذا
ال�صدد �صرح �سعاد ُة وكيل اجلامعة الدكتور م�س َّلم بن

حممد الدو�سري ب�أنَّ اجلامع َة خطت خطوات �سريعة
و متميزة يف جم��االت التعليم الإل �ك�تروين  ،حيث
�أ��ش��ادت اللجن ُة بجهود اجلامعة يف جم��ال التعليم
الإلكرتوين التي بذلتها داخل اجلامعة و خارجها من
خالل التعاون مع اجلهات ذات العالقة  ،كما �أ�شاد
املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين وع�ضو
�سعاد ُة ِ
رئي�س ِ
جلنة عمداء التعليم الإلكرتوين مب�شاركة اجلامعة يف
امل�ؤمتر الرابع الذي �سيعقد قريب ًا كونها �أحد الرعاة
للم�ؤمتر  ,وكذلك جهود اجلامعة املتميزة يف التدريب
بالتعاون مع املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين  ,كما
ع َّ�بر �سعاد ُة وكيل اجلامعة و من�سوبو العمادة عن
عظيم امتنانهم و�شكرهم ملعايل مدير اجلامعة على
الدعم الالحمدود الذي تلقاه العمادة من معاليه.
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كلية الهندسة تحقق إنجازًا علميًا متميزًا بنشر  105بحثًا علميًا

يف ظل الرعاية ال�شاملة والتوجيه امل�ستمر من �إدارة
اجلامعة  ،ا�ستطاعت كلي ُة الهند�س ِة �أن ُتققَ �إجناز ًا
فريد ًا ومتميز ًا هذا العام من خالل م�شاركتها يف �أ�سبوع
البحث العلمي بجامعة املجمعة ب�إنتاج علمي غزير
ت�ضمن  105بحث ًا علمي ًا من�شور ًا بدوريات وم�ؤمترات
علمية وكتب علمية من�شورة ب��دور ن�شر عاملية  ,حيث
ت�صدر ق�سم الهند�سة امليكانيكية وال�صناعية �أق�سام

الكلية بعدد  43بحث  ,وتاله ق�سم الهند�سة الكهربية
 ,ثم ق�سم الهند�سة املدنية والبيئية  ,حيث ذكر عميد
كلية الهند�سة الدكتور حممد بن فهد ال�سالمة �أن
الكلية تكثف كل جهودها لزيادة هذا العدد من الأبحاث
والكتب العلمية املن�شورة العام القادم بعد �أن ح�صلت
هذا العام على املركز الأول يف تقييم عمادة البحث
العلمي لعدد الأبحاث العلمية يف املجال الهند�سي  ,ويف

من خالل كلية الطب :

الجامعة تشارك في المؤتمر السعودي األول
ألمراض العضالت واألعصاب الطرفية

�شاركت كلي ُة ال�ط� ِ�ب يف امل ��ؤمت��ر ال�سعودي الأول
لأم ��را� ��ض ال�ع���ض�لات والأع �� �ص��اب ال�ط��رف�ي��ة ممثل ًة
ب�سعادة الدكتور �إ�سالم �شو�شة �أ�ستاذ م�ساعد �أمرا�ض
املخ والأع�صاب  ,حيث حتدث عن نوع نادر من �أنواع
ال�ضمور الع�ضلي الوراثي  ,وال��ذي �أ�صاب  12عائلة

�سعودية  ,م�ضمن ًا ذلك يف ورقة بحثية  ,كما �أظهرت
نتائج البحث ن�سبة حدوث املر�ض باململكة  ,ومقارنته
باحلاالت املثيلة له حول العامل  ,اجلدير بالذكر �أنَّ
هذه الورقة البحثية تع ُّد الأوىل من نوعها يف اململكة
رئي�س امل��ؤمت��ر د .ط�لال احلربي �سعادة
 ،كما ك � َّرم ُ
ً
الدكتور �شو�شه على م�شاركته الف َّعالة  ,م��ؤك��دا �أنَّ
النتائج املقدم َة ُت�ثري تخ�ص�ص �أم��را���ض الع�ضالت
َ
مبعلومات ودالئ��ل مرجعية للأبحاث الأخ��رى لنف�س
املر�ض على م�ستوى العامل  ,وي�أتي ذلك يف �إطار حر�ص
ودعم من �سعادة عميد الكلية الدكتور خالد بن حممد
العبدالوهاب ملثل هذه امل�شاركات الف َّعالة والهادفة
 ,وال��ذي �أو�ضح �أن مثل هذه امل�شاركات ت�أتي تنفيذ ًا
لتوجيهات معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد املقرن
 ,وال��ذي يو�صي دائم ًا بال�شراكة املجتمعية  ,وتقدمي
الفائدة للمجتمع من خالل ن�شر مثل هذه الأبحاث التي
تعود بال�صالح العام على البحث العلمي  ,وعلى املجتمع
ب�شكل عام .

حتقيق التميز والريادة
الوقت نف�سه ت�سعى دائم ًا �إىل
ِ
يف جمال البحث العلمي باعتباره �أ�سا�س وع�صب العمل
الأكادميي يف امل�ؤ�س�سات التعليمية  ,فهو ُي�ش ِّكل الدعام َة
الأ�سا�سي َة للكليات واجلامعات العريقة واملتقدمة ,
اجلدير بالذكر �أن الكلية خالل فعاليات �أ�سبوع البحث
العلمي الرابع  ,قدمت �أي�ض ًا كلية الهند�سة منوذج ًا
ف��ري��د ًا بتد�شينها ملجلة علمية جديدة لن�شر الإنتاج

العلمي لطالب الكلية يف خمتلف املجاالت الهند�سية
 ,وحظيت ب�إ�شادة معايل مدير اجلامعة لهذه الفكرة
الرائدة  ,و�أ�شار �إىل �إمكانية تعميمها على باقي كليات
اجلامعة.

الجامعة تشارك في اجتماع تطوير خدمات
طالب المنح بالمدينة المنورة

�شاركت اجلامع ُة يف اجتماع تطوير اخلدمات املقدمة
لطالب املنح باجلامعات ال�سعودية املنعقد يف اجلامعة
الإ�سالمية يف املدينة املنورة  ,وقد بد�أ االجتما ُع بتالوة
آيات من الذكر احلكيم  ،ثم بعد ذلك مت عر�ض فيلم
� ٍ
وثائقي ع��ن م��ا تقدمه اجلامعة الإ�سالمية لطالب
العامل ب��دء ًا من و�صول الطالب �إىل اجلامعة و�أثناء
درا�سته وحتى يتخرج من اجلامعة  ,كونها اجلامعة
امل�ست�ضيفة لالجتماع  ،ثم ُنوق�ش يف االجتماع العدي ُد
م��ن النقاط  ,وذل��ك لل�سعي للخروج ب��ر�ؤي��ة موحدة
للخدمات املقدمة لطالب املنح وتطويرها  ,واحلر�ص
على معاجلة ال�سلبيات  ,و�أخ��ذ ال��ر�ؤى من اجلميع ,
حيث �أن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني حر�صت على
ا�ستقطاب �أبناء العامل الإ�سالمي �إىل هذه البالد للنهل
من العلم ال�شرعي النافع حتى يعودوا دعاة َحق ٍّينفعون
�أوطانهم  ,و�أن يكونوا �سفراء لهذا البلد املعطاء  ,كما
نوق�شت يف االجتماع العدي ُد من املحاور التي تخ�ص
طالب املنح � ،أبرزها  :تفعيل دور �صناديق طالب املنح
باجلامعات ال�سعودية  ،وتعجيل نتائج قبول طالب املنح
 ،و�أو�ضاع �أ�سرهم  ,ورعايتهم  ,واحلوافز املقدمة لهم ،
وتوحيد لوائح قبولهم لدى اجلامعات ال�سعودية  ،ودور
اجلامعات ال�سعودية يف رعاية الطالب بعد تخرجهم

 ,واخْ ُت ِت َم ْت اجلل�سات ببيان ختامي �أكدت اللجنة فيه
على �أهمية الدور املهم والر�سالة العظيمة التي يحملها
ط�لاب املنح  ,وامل�شتملة على تبليغ ر�سالة الإ�سالم
 ,ون�شر املنهج الو�سطي املعتدل يف العامل الإ�سالمي
 ،ودوره��م يف الدفاع عن ه��ذه البالد املباركة  ,كما
ن َّبهت اللجن ُة على �أهمية �إعداد دورات تدريبية لتطوير
قدرات و�أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س  ,ورفع كفاءتهم يف
تدري�س وتعليم وتربية طالب املنح  ،وت�أهيل املوظفني
املتعاملني معهم  ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن جت ��ارب بع�ض
اجلامعات التي لديها خربة كافية يف مايتعلق بطالب
املنح كاجلامعة الإ�سالمية  ,وجامعة الإمام حممد بن
�سعود  ,وجامعة �أم القرى  ,وجامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن  ،وتفعيل قرار جمل�س الوزراء ب�إن�شاء �صندوق
املنح الدرا�سية يف اجلامعات التي مل ين�ش�أ فيها لدعم
برامج املنح مبختلف �أنواعها  ,وقد م َّثل اجلامع َة يف
ه��ذا االجتماع عماد ُة �ش�ؤون الطالب  ,و�إدارة املنح
الدرا�سية لغري ال�سعوديني  ،وذل��ك بح�ضور مدير
عب
الإدارة الأ�ستاذ �سليمان حممد الطريقي  ،الذي َّ
عن �شكره لإدارة اجلامعة على دعمها املتوا�صل لنجاح
�إدارة املنح الدرا�سية .
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مسبوق على مستوى الجامعات السعودية الناشئة :
غير
في
إنجاز َ
ٍ
ٍ

ُ
توصية باالعتماد األكاديمي
تحصل على
كلية العلوم الطبية التطبيقية
ِ
الدولي ألحد برامجها من منظمة ()ABET

�وم الطبي ِة التطبيقي ِة حتقيقَ
وا�صلت كلي ُة ال�ع�ل� ِ
والتميز يف عدة جماالت  ،حيث ح�صلت
النجاحات
ِ
ِ
م� ��ؤخ ��ر ًا ع�ل��ى ت��و��ص�ي��ة ه�ي�ئ��ة االع �ت �م��اد الأك ��ادمي ��ي
الأمريكية للهند�سة والتكنولوجيا ( ) ABET
باعتماد برنامج تقنية الأج �ه��زة الطبية  ،وج��اءت
التو�صي ُة بتحقيق الربنامج ومطابقته ملعايري الهيئة
بتميز مل حت�صل عليه العديد من اجلامعات  ،وبهذا
الإجناز تع ُّد جامع ُة املجمع ِة � َ
أول جامع ٍة �سعودي ٍة على
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية النا�شئة ح�صلت على
التو�صية باالعتماد الأك��ادمي��ي الأمريكية للهند�سة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا (  ) ABETيف ب��رن��ام��ج تقنية
الأج �ه��زة الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية
 ,ج��اء ذل��ك عقب زي ��ارة ق��ام بها وف� � ٌد م��ن الهيئة
الأمريكية لالعتماد الأكادميي للجامعة يف يوم االثنني
1436/1/24ه� � �ـ امل��واف��ق 2014/11/17م  ،وال��ذي
ح�ضر بهدف التحقق م��ن تطبيق معايري الهيئة ،
حيث قام الفريقُ بالعديد من �إج��راءات التقييم كان
من �أبرزها  :فح�ص ملفات االعتماد اخلا�صة بق�سم
تقنية الأجهزة الطبية  ,وفح�ص ومراجعة اخلطط
الدرا�سية و�أه ��داف الربنامج و�أه ��داف امل�ق��ررات ،
ور�ؤي ��ة ور�سالة و�أه ��داف الق�سم  ,كما ق��ام بزيارة
القاعات الدرا�سية  ,وعقد اجتماعات مع �أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب واخلريجني واجلهات ذات
العالقة  ,بد�أت كلية العلوم الطبية التطبيقية العمل يف
�إجراءات احل�صول على االعتماد الأكادميي الأمريكي
(  ) ABETمنذ عدة �أ�شهر عندما تلقت موافقة
معايل الدكتور خالد بن �سعد املقرن -مدير اجلامعة
 بالبدء يف �إجراءات احل�صول على االعتماد  ،حيثوجه معاليه بت�سخري كافة الإمكانات  ,وبذل اجلهود
َّ
 ,وتقدمي املزيد من العطاء من ِقبل اجلميع يف �سبيل

احل�صول على االعتماد الأكادميي الدويل  ,ومبتابع ٍة
م�ستمر ٍة من �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عثمان الركبان -رئي�س
اللجنة الإ�شرافية للم�شروع التطويري لت�أهيل اجلامعة
لالعتماد الأكادميي  , -حيث �سعت الكلي ُة يف �إجراءات
العمل للح�صول على االعتماد الأكادميي الدويل من
خالل ا ِّتباع منهج عاملي منظم لتطوير وحت�سني البيئة
التعليمية  ،ثم تطوير اخلطط الدرا�سية  ،ورفع كفاءة
وم�ستوى �أع�ضاء هيئة التدري�س  ,وقد �أع��رب معايل
مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد املقرن عن بالغ
�سروره مبا حتقق من �إجن��از يع ُّد فخر ًا لهذا الوطن
الغايل  ,م�شري ًا �إىل �أن كلية العلوم الطبية التطبيقية
لديها ر�ؤية وا�ضحة يف �سبيل حتقيق التميز  ,و�أنها تتبع
منهج ًا ُ َي ِّك ُنها من حتقيق املزيد من التقدم والرقي
واملناف�سة لأعرق الكليات  ,وهو ما نتطلع �إليه ب�إذن
جانب �آخر
اهلل يف �سبيل خدمة اجلامعة واملجتمع  ,من ٍ
ذكر �سعاد ُة م�ست�شار اجلودة بالكلية الدكتور عدنان
النايفه �أن هيئة ( )ABETالأمريكية تعد الأ�شهر
والأقدم عاملي ًا يف جمال االعتماد واجلودة  ,فقد �أر�ست
( )ABETجذورها يف الواليات املتحدة منذ ما
يقارب املئة عام  ,و�أ�سهمت خالل هذه الفرتة يف ن�شر
منظومة جودة التعليم والتعلم من خالل اعتماد الكثري
من ال�برام��ج الهند�سية والتكنولوجية واحلا�سوبية
والعلوم التطبيقية الأمريكية والعاملية  ,والتي هي من
�صلب اخت�صا�صها  ,وذل��ك بتطبيق معايري اجل��ودة
العاملية  ،ومن �ضمنها االهتمام باخلطط الدرا�سية
 ،وكفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،واجلهود البحثية
والتعليمية للكلية  ،وبرامج خدمة املجتمع  ،والأ�سلوب
املتبع يف الإدارة وم���ص��ادر امل�ع�ل��وم��ات  ،وم�ستوى
الطالب واخلريجني  ،والتجهيزات بالأق�سام العلمية

وبالكلية  ،والتزام الكلية واجلامعة بالتطوير امل�ستمر
جلودة التعليم  ,اجلدير بالذكر �أن القائمني على هذا
الربنامج يف اجلامعة من عميد الكلية ووكالئها وجميع
من�سوبي الربنامج من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
واملوظفني  -وبدعم ال حمدود من �إدارة اجلامعة -
�أجنزوا ويف فرتة زمنية قيا�سية ال تزيد عن عام واحد
جميع متطلبات االعتماد الأكادميي الدويل ابتدا ًء من
ن�شر ثقافة االعتماد وانتها ًء بكتابة وتقدمي الدرا�سة
الذاتية  ,مرور ًا با�ستيفاء املعايري املطلوبة لإثبات �أن
عملية الربامج التعليمية ت�ضمن ا�ستمرار خمرجات
تت�صف بجودة وم�ه��ارات عالية خلدمة �سوق العمل
وكيل اجلامع ِة لل�ش�ؤون
واملجتمع  ,كما ق� َّدم �سعاد ُة ِ
التعليمية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عثمان الركبان
 رئي�س اللجنة الإ�شرافية للم�شروع التطويري لت�أهيلاجلامعة لالعتماد الأكادميي  -تهنئته ملعايل مدير
اجلامعة على ما حتقق من �إجن��ازٍ ي�ضاف �إىل �سجل
�إجن ��ازات اجلامعة التي ب��د�أت بتميز و�ست�ستمر يف
طريق التميز  ,وق��دم �شكره وتقديره ل�سعادة عميد
كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور نا�صر بن علي
اجلاراهلل  ،ول�سعادة م�ست�شار الكلية للجودة الدكتور
ع��دن��ان النايفه  ،ول���س�ع��ادة وك�ي��ل الكلية للتطوير
واجل��ودة الدكتور فهد بن خالد الظفريي  ،وجلميع
من�سوبي الكلية من قيادات و�أع�ضاء هيئة تدري�س
وموظفني وطالب  ،على ما بذلوه من اجلهود املتميزة
والعمل املتوا�صل  ,وال�سعي اجلاد يف �سبيل احل�صول
على االعتماد الأكادميي  ,ويف �سبيل حتقيق التميز
والتطوير امل�ستمر مبا ي�ضمن حتقيق الرقي والتقدم
عميد كلية العلوم الطبية
لهذه اجلامعة  ,وقدم �سعاد ُة ِ
التطبيقية الدكتور نا�صر بن علي اجل��اراهلل تهنئته
ملعايل مدير اجلامعة بهذه املنا�سبة  ،ثم ذكر �سعادته

�أننا  -وهلل احلمد  -نفخر مبثل هذا الإجن��از الذي
يع ُّد �إ�ضاف ًة ملا حتقق للكلية واجلامعة من �إجن��ازات
 ,وميه ُد الطريقَ نحو موا�صلة العمل اجلاد يف �سبيل
حتقيق التميز والرقي والتقدم با�ستمرار ،وق��ال �أن
هذا الإجناز مل يكن ليتحقق لوال توفيق اهلل �سبحانه
وتعاىل ثم بجهود املخل�صني من فريق العمل بالكلية من
قيادات و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب ,
كما �أ�شار �إىل �أن احل�صول على االعتماد الأكادميي
يعد بال �شك �أح��د الأه ��داف الإ�سرتاتيجية للكلية ,
و�أنه �سيكون م�ساعد ًا للكلية يف اال�ستمرار وموا�صلة
النهج ال��ذي تتبعه يف التح�سني امل�ستمر  ,وتعزيز
ثقافة اجل ��ودة ل�ضمان ج��ودة املخرجات  ،وتطوير
بيئة التعليم والتعلم  ,ورفع �سعادة عميد كلية العلوم
الطبية التطبيقية الدكتور نا�صر بن علي اجلاراهلل
خال�ص �شكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة الدكتور
خالد بن �سعد املقرن  ،نظري توجيهاته ال�سديدة ,
ومتابعته امل�ستمرة  ,ودعمه الالحمدود للكلية  ,والذي
كان له الأثر البالغ يف حتقيق الإجنازات املتوا�صلة ,
كما قدم �شكره وتقديره ل�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عثمان الركبان
على متابعته امل�ستمرة  ,وتذليل كافة ال�صعوبات التي
تواجه الكلية  ,ثم ق َّدم �سعاد ُة عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية الدكتور نا�صر بن علي اجل��اراهلل خال�ص
�شكره وتقديره وامتنانه �إىل كل من �ساهم يف حتقيق
هذا الإجناز.
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ضمن خططها لالعتماد األكاديمي :

ُ
ً
الجامعة ِّ
اتفاقية مع المنظمة األلمانية لالعتماد األكاديمي ()AHPGS
توق ُع

َّمت مبكتب معايل مدير اجلامعة توقي ُع اتفاقية
بني اجلامعة و املنظمة الأملانية لالعتماد الأكادميي
( )AHPGSالعتماد برامج كلية العلوم الطبية
التطبيقية لأق�سام التمري�ض  -واملختربات الطبية
 وال �ع�لاج الطبيعي  ،حيث م� َّث��ل اجل��ام�ع� َة معايلالدكتور خالد بن �سعد املقرن  ،وم َّثل املنظمة الأملانية
لالعتماد الأكادميي ( )AHPGSالربوفي�سور

ج��ورج ريت�شارد  ,ومت التوقيع بح�ضور �سعادة وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية ( رئي�س اللجنة الإ�شرافية
ل�لاع�ت�م��اد الأك ��ادمي ��ي ) الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور حممد
بن عثمان الركبان  ،و�سعادة وكيل الكلية لل�ش�ؤون
التعليمية الدكتور فهد بن خالد الظفريي نياب ًة عن
�سعادة عميد الكلية الدكتور نا�صر بن علي اجلاراهلل ،
و�سعادة رئي�س ق�سم املختربات الطبية الدكتور حممد

بن عبداهلل العيدرو�س  ،و�سعادة رئي�س ق�سم العالج
الطبيعي الدكتور ف�ضيل عبدالودود  ،و�سعادة رئي�س
ق�سم التمري�ض الدكتور حممود امل�صلح  ,وقد بد�أت
الكلي ُة يف �إج ��راءات العمل للح�صول على االعتماد
الأكادميي الأملاين ( )AHPGSمن خالل اتباع
منهج عاملي منظم لتطوير وحت�سني البيئة التعليمية ،
ثم تطوير اخلطط الدرا�سية  ،ورفع كفاءة وم�ستوى
�أع�ضاء هيئة التدري�س  ,وق��د �أع ��رب معايل مدير
اجلامعة عن �شكره وتقديره ل�سعادة عميد كلية العلوم
الطبية التطبيقية الدكتور نا�صر بن علي اجلاراهلل
على حر�صه واهتمامه  ,وال�سعي اجلاد من ِقبل جميع

من�سوبي الكلية يف �سبيل حتقيق التميز والتطوير
امل�ستمر مب��ا ي�ضمن حتقيق ال��رق��ي وال�ت�ق��دم لهذه
اجلامعة من خالل العمل على تطبيق املعايري العاملية
 ,واحلر�ص على احل�صول على االعتمادات الأكادميية
 ,ومنها االعتماد الأكادميي الأملاين ()AHPGS
 ،ويف نهاية اللقاء رفع �سعاد ُة الدكتور فهد بن خالد
أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء الأق�سام �شكرهم
الظفريي و�
ُ
وتقديرهم ملعايل مدير اجلامعة د .خالد بن �سعد
املقرن على دعمه امل�ستمر  ,وتوجيهاته ال�سديدة يف
�سبيل رقي وتطور اجلامعة .

ٌ
ٌ
علمية لطالب قسم الهندسة الكهربائية
رحلة
ُ
طالب الطب في زيارة ميدانية لقرية أم سديرة
لمحطة كهرباء جالجل
لتقديم المساعدات الصحية

يف �إطار �سعي كلية الهند�سة املتوا�صل لتنمية مهارات
طالبها ورب��ط اجل��ان��ب العلمي باجلانب التطبيقي
واحل �ي��اة العملية نظمت جل�ن� ُة الأن���ش�ط��ة الطالبية
بالكلية  -ب�إ�شراف جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بق�سم الهند�سة الكهربائية  -رحل ًة علمي ًة لطالب
الق�سم �إىل حمطة جالجل الفرعية لتوزيع القدرة
الكهربائية  ,وذل��ك يف ي��وم الثالثاء 1436/1/25
الطالب على الوحدات
هـ  ,ويف بداية الرحلة تع َّرف
ُ
الكهربائية املختلفة التي تتك َّون منها املحطة  ,و�أهم
هذه الوحدات هي  :وحدة التحكم  ,حيث تعرفوا على
�أجزائها  ,وكيفية التحكم يف اجلهود الداخلة �إىل
املحطة  ,وخطوط القدرة اخلارجة  ,وات�صال وحدة
الطالب �أي�ض ًا
التحكم بوحدة التحكم املركزية  ,واطلع
ُ
على وحدة احلماية الكهربية للمحطة التي تعمل عند
ح��دوث خط�أ ي ��ؤدي �إىل ارتفاع �أو انخفا�ض اجلهد ،

وك��ذل��ك وح ��دة ال �ق��درة االحتياطية ال�ت��ي تعمل عند
انقطاع التيار الرئي�سي  ,وذلك لإعادة ت�شغيل املحطة
بعد فقدان القدرة الكهربائية الواردة �إىل املحطة من
ال�شبكة الكهربائية  ،كما قاموا مبعاينة حمول قدرة
( )400ميجا وات  ,والتعرف على الداخل و اخلارج
�لاب على طريقة
والرتكيب واحلماية  ,وت�ع� َّرف ال�ط ُ
ات�صال املحوالت بخطوط القدرة ذات اجلهد العايل ،
واملحوالت اخلاف�ضة للجهد الكهربائي  ،والتي تخف�ض
اجلهد الكهربائي القادم للمحطة من م�ستوى اجلهد
العايل �إىل م�ستوى اجلهد املنخف�ض القابل لال�ستخدام
الطالب يف نهاية الزيارة العلمية عن �سعادتهم
وعب
ُ
َّ ,
بالرحلة العلمية ملا �ساهمت به يف �إثراء اخلربة العملية
لديهم يف جم��ال امل�ح�ط��ات الكهربائية ومك ِّوناتها
وطريقة عملها.

تنفيذ ًا لر�سالة اجلامعة والكلية اخلا�صة باالرتباط
باملجتمع والعمل على خدمته وتنميته ،وتنفيذ ًا لأهداف
ق�سم طب املجتمع وال�صحة العامة بتعريف الطالب
مبجتمعهم وبيئتهم املحيطة  ،وتطبيق ًا ملا جاء يف منهج
طب املجتمع وال�صحة العامة لطالب الف�صل ال�سابع
ين�ص على تنفيذ برنامج لزيارة قرية تختار
 ,والذي ُّ
ح�سب معايري حم��ددة  ،من �أج��ل عمل م�سح ميداين
ملعرفة ما هي املعلومات املطلوبة ,وكيفية احل�صول
عليها عند القيام مب�سح �صحي لأي منطقة  ,ودرا�سة
الو�ضع البيئي بالقرية  ,وو�صف احلالة االجتماعية
واالقت�صادية ,وامل�ستوي التعليمي ل�سكان القرية ,
ومعرفة �أكرث امل�شاكل ال�صحية  ,وو�ضع خارطة للو�ضع
ال�صحي بالقرية  ،من �أج��ل تقدمي خدمات �صحية
�أ�سا�سية مثل  ( :فح�ص مياه ال�شرب  ،عيادة ا�ست�شارية
 ،ك�شف الأ�سنان  ،قيا�س ال�سكر وال�ضغط  ،وتوعية
�صحية ) بالتعاون مع اخلدمات الطبية باجلامعة  ،قام
طالب الطب يف زيارة ميدانية لقرية �أم �سديرة لتقدمي
طالب الف�صل
امل�ساعدات ال�صحية  ,حيث �شارك فيها ُ
�دد م��ن �أع�ضاء هيئة
ال�سابع بكلية الطب برفقة ع� ٍ
التدري�س بالق�سم  ,وا�ست�شاري طب باطني  ,و�أخ�صائي
�أ�سنان من اخلدمات الطبية  ,وممر�ضان ومراقبان

�صحيان من اخلدمات الطبية باجلامعة  ،كما متت
اال�ستفادة من �سيارة العيادات املتنقلة  ,و�سيارة �إ�سعاف
من اخلدمات الطبية  ،وبد�أت احلمل ُة بتوزيع الطالب
ملجموعتني كل جمموعة مع مراقب �صحي قاموا ب�أخذ
جول ٍة بالقرية لأخ��ذ مالحظات عن الو�ضع البيئي ,
و�أخذ عينات لفح�ص مياه ال�شرب اثنتان من م�صدر
ال�شرب الرئي�سي بالقرية وعينتان من مدر�سة البنني
 ,بعد ذلك اجتمع الوف ُد مبدر�سة البنني  ,حيث قدموا
توعي ًة �صحي ًة للطالب و�أ�ساتذتهم مب�سرح املدر�سة ,
وقد ق َّدم التوعية طالب الكلية و�شملت )  :ال�سمنة -
مر�ض ال�ضغط  -مر�ض ال�سكر  -النظافة ال�شخ�صية
 والعناية بالفم والأ�سنان )  ,تال ذلك الك�شف على�أ�سنان كل طالب املدر�سة وعددهم  , 80وقد ُو ِجدَ �أنَّ
 49طالب ًا منهم ( )%61يعانون من ت�سو�س الأ�سنان ,
وقد ن�صحوا بزيارة طبيب الأ�سنان بالعيادات املتنقلة
 ،اجلدير بالذكر �أنه مت خالل احلملة �إجراء الك�شف
يف العيادة اال�ست�شارية من ِقبل ا�ست�شاري الباطنة
يف �سيارة العيادات املتنقلة  ,والتي القت رواج � ًا من
�سكان القرية  ،كما قدم طبيب الأ�سنان خدمات عالج
الأ�سنان للمراجعني من ال�سكان والطالب .
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معالي مدير الجامعة  :وفاة الملك عبداهلل خسارة عظيمة للوطن ولألمة بأسرها
برامج نوعية ومشاريع ضخمــة شهدتهـا المملكــة في فترة حكمــه «رحمه اهلل»
ع�ب َّ�ر م �ع��ايل م��دي��ر اجل��ام �ع��ة ال��دك �ت��ور خ��ال��د بن
�سعد املقرن عن حزنه العميق لوفاة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك ع�ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز  -يرحمه
اهلل  -معترب ًا وفاته خ�سارة عظيمة للوطن وللأمة
ب�أ�سرها  ،رافع ًا تعازيه احلارة با�سمه �شخ�صي ًا وبا�سم
جميع من�سوبي اجلامعة من وكالء  ,وعمداء  ,ومديري
�إدارات  ,و�أع�ضاء هيئة تدري�س  ,وموظفني وموظفات ,
وطالب وطالبات �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  ,و�إىل ويل عهده
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير مقرن بن عبدالعزيز ,
و�إىل ويل ويل عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن نايف بن عبدالعزيز  ,و�إىل الأ�سرة املالكة الكرمية
 ,وال�شعب ال�سعودي الويف  ,والأمة العربية والإ�سالمية
 ,داعي ًا اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ومغفرته  ،و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته  ،و�أن يلهمنا جميع ًا
ال�صرب وال�سلوان  ,وقال معاليه � :إن وفا َة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز �صدم ٌة كبري ٌة  ,وم�صاب جلل  ,فهو من
القادة الذين حازوا من ال�صفات ما يندر �أن جتتمع يف
رجل واحد  ,فقد كان ـ رحمه اهلل ـ عزيز ًا على قلب كل
مواطن  ,وكل عربي  ,وكل م�سلم  ,وله مكانة عظيمة
 ,وح��ب كبري اكت�سبهما من خ�لال مواقفه الإن�سانية
 ,ومبادراته الرائعة  ,ومبادئه الرفيعة  ,كما �أ�شار
املقرن �إىل �أن انتقال ال�سلطة بهذه ال�سال�سة و�أ�سلوب
التعيينات بهذه الكيفية  ,وتغيري املنا�صب بهذه الطريقة
دون �ضجيج �إعالمي �أو تنازع على منا�صب وبهدوء
وحكمة  ,وتبادل الأ�سماء دون اختالفات �أو �صراعات
�أو تعقيدات  ,وب��دون �سلطة انتقالية �أو فراغ �سيا�سي
 ,وبتكاتف و�آلفة وحمبة  ,واتفاق ومتا�سك بني �أفراد
الأ�سرة املالكة  ,وم�شاهدة العامل لطريقة التعيينات
واملبايعة والت�أييد من قبل �أبناء ال�شعب ؛ �أم � ٌر يثري
إعجاب  ,وي ُك�سب مزيد ًا من االحرتام من
الده�ش َة وال َ
ِقبل كل املتابعني  ,حيث يعد ذلك من مبادئنا الدينية
 ,وثوابتنا الوطنية  ,ومنهج �سعودي تتفرد به بالدنا
 ,وه��ذه من نعم اهلل علينا  ,و�أح��د �أ�سرار اال�ستقرار
ال�سيا�سي  ,وثبات امل��واق��ف  ,حيث يقف خلف ذلك
عقول وهبها اهلل حب الوطن والإخال�ص له  ,وااللتزام

بكتاب اهلل و�سنة نبيه  ,والر�شد يف القول  ,واحلكمة
يف العمل  ,واتخاذ الإجماع وامل�شورة �سبي ًال لتحقيق
امل�صلحة العامة ؛ ليبعث مثل هذا التعيني الطم�أنينة
يقوم على عمل تكاملي
للمواطنني ب�أنَّ احلكم يف اململكة ُ
م�ؤ�س�سي من خالل هيئة البيعة  ,امل�ؤ�س�سة التي تتوىل
تنظيم احلكم يف البالد  ,وتخت�ص باختيار امللك وويل
العهد  ,لتحافظ على وحدة وا�ستقرار الوطن وهيبته
 ,و�أ�ضاف املقرن ب�أننا فقدنا مليك ًا قائد ًا َّ
فذ ًا �ِ ,س ِجلُّه
حاف ٌل باملواقف ال�شجاعة  ,والقرارات املهمة امل�شرفة ,
والتوجيهات ال�سديدة  ,والأحاديث امل�ؤثرة  ,فقد بقي
ط��وال ف�ترة حكمه على العهد يف احلفاظ على هوية
اململكة  -الإ�سالمية والعربية  , -والتم�سك بثوابت
الدين وال�شريعة ال�سمحة  ,والقيم الأخالقية  ،مع
�إخ�ضاع املتغريات مل�صلحة الوطن  ,والأخ��ذ منها مبا
يتوافق مع توجهات اململكة وم�صاحلها العليا  ,و�ضمان
احلفاظ على ا�ستقرارها  ,حيث جت َّنبت اململك ُة الكث َري
من الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية التي ع�صفت بكثري
من بالد العامل  ,وبقيت اململكة يف من�أ من ال�صراعات
الإقليمية والدولية بف�ضل اهلل ومن ثم �سيا�سته احلكيمة
 ,كما �أن ما قدمه ل�شعبه من عطاء وحب  ,وال�سهر على
م�صاحله  ,وال�سعي للرفع من م�ستوى معي�شته  ,وتعزيز
�ش�أنه يف جميع جوانب حياته هو حم ُّل التقدير والفخر
واالعتزاز  ,و�أ�شار معاليه �إىل �أن قيادته  -يرحمه اهلل -
للنقلة احل�ضارية العظيمة التي �شهدتها اململكة يف عهده
على جميع امل�ستويات ال ميكن ح�صرها �أوعدها  ,وهي
نقل ٌة تاريخي ٌة ونه�ض ٌة تطويري ٌة �شامل ٌة تعم جميع �أرجاء
البالد بجميع مرافقه  ,وات�سمت بالتكامل وال�شمولية ،
واعتمدت على جانب �إ�صالحي  ,وجانب تنموي ي�شمل
جميع مناحي احلياة ؛ لتحقق �آمال وتطلعات املواطنني
 ,ولت�ضمن لهم حيا ًة كرمي ًة ينعمون فيها بالرفاهية
وال�سعادة  ,وت�ضمن للوطن اال�ستقرار والتطور  ,ومن
اب��رز اهتماماته  -يرحمه اهلل  -التي لقيت تفاع ًال
واهتمام ًا ونتائج  :احلوار الوطني  -وحوار الأديان -
التعليم والتقنية  -تدريب الكوادر ال�سعودية  -تفعيل
دور املر�أة ال�سعودية يف التنمية  -م�شروعات احلرمني
وامل�شاعر � -إن�شاء عدد من املدن االقت�صادية والطبية

 االهتمام باملن�ش�آت ال�شبابية واملالعب الريا�ضية -توجيهاته ب�إن�شاء مئات الوحدات ال�سكنية يف جميع
مناطق اململكة  -وتطوير �شبكة الطرق الربية  ,و�إن�شاء
�سكة قطار  ,كما �أنه �أر�سى �سيا�سة العدالة وال�شمولية
والتكامل  ,ونهج ال�شفافية وال��و��ض��وح  ,م��ع ت�أكيده
على قيام الدولة مب�س�ؤوليتها يف حماية املال العام ،
والق�ضاء على الف�ساد  ,وحماربة �أ�سبابه  ،حيث �صدر
�أمره الكرمي ب�إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ,
كما �أنه  -يرحمه اهلل  -ومن خالل ما ميلكه من حنكة
َ
التخطيط للم�ستقبل من
�سيا�سية ومهارة قيادية َج َع َل
الأول��وي��ات من خ�لال �صناعة اخلطط الإ�سرتاتيجية
 ,وم��ن �أك�ث�ر اهتماماته  -يرحمه اهلل  -اهتمامه
بالتعليم الذي يعك�س فكره املتقدم  ,ور�ؤيته الثاقبة ,
وقراءته للم�ستقبل من خالل قراراته ب�إن�شاء عدد من
اجلامعات التي ت�ضاعفت �أعدادها من ثمان جامعات
�إىل �أكرث من  30جامعة  ,ومتابعته ملتطلباتها  ,ورعايته
الكرمية لها ولطالبها وطالباتها  ,ودعمه الدائم لها ,
وتوجيهاته بتوفري ما يحقق تطورها  ,وي�ضمن تقدمها
ورقيها  ,و�إط�لاق برنامج خ��ادم احلرمني ال�شريفني
لالبتعاث اخلارجي الذي يعد �أ�ضخم برنامج ابتعاث
على م�ستوى العامل .ومن ذلك �أي�ض ًا ما �أ�صدره خالل
�سنوات حكمه من الأوامر والتوجيهات الكرمية  ,والتي
تدل على �أن املواطن يف مقدمة اهتماماته  ،فقد كان
يرحمه اهلل  -يتلم�س دائم ًا احتياجات املواطنني ,ويدر�س �أحوالهم عن كثب  ,ومنها  :اهتمامه بالرعاية
ال�صحية ال�شاملة واملتكاملة  ,ومتابعته لتوفري ال�سكن
املنا�سب للمواطنني  ,وزي��ادة خم�ص�صات الإعانات
التي تُق َّد ُم للجمعيات اخلريية من الدولة  ,واهتمامه
بالتوظيف وال���س�ع��ودة  ,م��ع الكثري م��ن التوجيهات
ت�صب يف م�صلحة امل��واط��ن يف جميع
والأوام ��ر التي
ُّ
املجاالت  ,كما �أن �إجنازاته و�أعماله اخلريية  -حفظه
اهلل  -جتاوزت حدود الوطن لت�شمل العامل الإ�سالمي
عدد من املواقف
 ,وتعم الإن�سانية جمعاء من خالل ٍ
التاريخية  ,بالإ�ضافة �إىل ما ميلكه من ت�أثريه على
ي�صب يف م�صلحة �شعوب العامل
القرار الدويل  ,والذي ُّ
دون ا�ستثناء  ،جميع هذه الأمور تدعو للفخر مب�سرية

هذا القائد العظيم  ،وتعك�س ما ميلكه من ر�أي �سديد
 ,و ُبعد نظر  ,وحكمة يف اتخاذ القرارات  ,كما ارتبط
ا�سمه  -يرحمه اهلل  -بالت�سامح وال�سالم والإن�سانية
 ,مع م�ساهمته يف رقي وتقدم جميع احل�ضارات من
خالل اهتماماته املختلفة  ,وتفاعله مع جميع الأحداث
 ,ودعمه جلميع املنظمات والهيئات الدولية التي تهتم
بالإن�سان  .وم��ا �أدل على ذل��ك بح�صوله  -يرحمه
اهلل  -على املرتبة الأوىل يف ثقة ال�شعوب الإ�سالمية ,
وت�صدره للمرة الثانية يف ا�ستطالع الر�أي الذي �أجرته
م�ؤ�س�سة -بيو -الأمريكية ال�شهرية عن االجتاهات
العاملية يف  25دولة من جميع �أنحاء العامل  ,وت�صنيفه
من ِقبل جملة فورب�س الأمريكية من �ضمن ال�شخ�صيات
الأوىل الأكرث نفوذ ًا يف العامل  ,والتي �أرجعت اختيارها
خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل  -يرحمه
اهلل � -ضمن �أوائل القائمة العاملية �إىل انتهاجه طريق ًا
�إ�صالحي ًا معتد ًال � ،شمل مناحي احلياة يف اململكة
العربية ال�سعودية  ,وكذلك ح�صوله  -يرحمه اهلل -
على و�سام الأبوة العربية الذي ي�أتي تقدير ًا من �أطفال
العامل العربي لدوره يف دعم ق�ضايا الطفولة العربية
يف جم��االت �إن�سانية ع��دة  ,وتب ِّنيه م�ب��ادرات مميزة
تخت�ص بحياة الأطفال  ,وتوفري املعي�شة املنا�سبة لهم
 ,واهتمامه برعاية ف�صل التوائم  ,و�أحداث املجاعة ,
ودعمه جلمعيات الأيتام واملنظمات اخلا�صة ب�صحة
الأطفال  ,لي�س يف الوطن العربي فقط و�إمنا يف العامل
كافة  ،كما يدل هذا التقدير من �أطفال العامل العربي
على ما كان يحمله  -يرحمه اهلل  -من �أب��وة �صادقة
 ,وم�شاعر حانية  ,وعاطفة ج َّيا�شة  .كما ت�أتي هذه
الأو�سمة والألقاب واجلوائز العاملية واالختيارات التي
ح�صل عليها  -يرحمه اهلل  -واملرتبة العالية التي كان
ُي�ص َّنف فيها  ,واملكانة الرفيعة التي و�صل �إليها على
م�ستوى زعماء دول العامل يف جميع املجاالت تعبري ًا عن
واقع ملمو�س  ,وا�ستناد ًا على حقائق ثابتة  ,واعرتاف ًا
ب�إجنازات ماثلة حققها هذا الرمز  ,وتذكري ًا مبكانته
يف ك��ل القلوب  ,رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته .
كما نرفع �أ ُك� َّ�ف ال�ضراعة ب ��أن يوفق خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ,وويل عهده
الأمني  ,وويل ويل عهده ملا يحبه وير�ضاه  ,و�أن يدمي
على وطننا الغايل الأمن والأمان والعزة والتمكني.

مقـــــــــــــــاالت

مشاعر في العزاء والمبايعة
ال�ساعات التي ما بني وفاة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  -رحمه اهلل و�أ�سكنه
ف�سيح جناته  -ومبايعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل و�أعانه و�سدده -
حملت �سطور ًا من ال ِعرب التي تقدمها اململكة و�أبنا�ؤها
قاد ًة ومواطنني ومقيمني للعامل �أجمع .
فعندما ت�شرتك م�شاعر العامل كله يف احلزن على
ف��راق امللك احلكيم العادل  ،وعندما تت�ساقط دموع
الأطفال حزن ًا على فقد ( بابا عبداهلل )  ،وعندما
يهجر املنام عيون العجائز ليلة وفاة عائلهم  ،وعندما
ترتفع �أكف الدعاء �إىل ال�سماء من كافة �أقطار الأر�ض
مت�ضرع ًة �إىل اهلل بطلب الغفران و�أعايل اجلنان للملك
الإن�سان  ،عندها ال ميلك املرء �إال �أن يقف م�ستب�شر ًا
باخلري ملن خ ّلف فراقه حزن ًا عظيم ًا  ,لقد �أحب خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -
رحمه اهلل � -شعبه ب�صدقٍ ف�أحبه �شعبه ب�صدقٍ  ،بل
تعدى ح ُبه �شع َبه �إىل العامل كله  ،ف�سعى �إىل الإ�صالح
وتقريب االختالفات وت�ضييق دوائ��ره��ا �سيا�سي ًا �أو
ديني ًا �أو فكري ًا  ،عا�ش مع اجلميع حي ًا فعا�شوا معه
حي ًا وميت ًا  ،ورغ��م ما حمله قلبه الطاهر من حمب ٍة
وت�سامح ف�إن ذلك مل مينعه من احلزم
و�صدقٍ ومود ٍة
ٍ
وال�شدة عندما يقت�ضي املقام ذلك  ,لقد رحل والدنا ,
وعزا�ؤنا ما تعلمناه من �سريته وتلقيناه من منهجه من

حب اخلري والإح�سان
�إىل اخل�ل��ق وم��راع��اة
العدل  ،وال�سعي �إىل
الإ�صالح  ،واجلمع بني
الثوابت والأخذ بزمام
ال�ت�ط��وي��ر  ،وم��راع��اة
امل �� �ص��ال��ح ال �ع ��ام ��ة ،
والتقارب مع من يختلفون معنا  ،وفتح �آفاق احلوار ,
و َيك ُمل هذا العزاء مبا عو�ضنا اهلل تعاىل به  ,و�أخلفنا
عنه خري ًا عندما بايعت البالد ويل العهد امللك �سلمان
بن عبدالعزيز  -رعاه اهلل  -ملك ًا على البالد وخادم ًا
للحرمني ال�شريفني  ،وهو الرجل الذي عا�ش يف قلب
ه��ذه البالد  ,وعا�شت هي يف قلبه  ،وع��رف احلكمة
والعمل اجلاد املخل�ص من م�ؤ�س�سها  ،ورافق ملوكها من
�أبناء امللك امل�ؤ�س�س م�ست�شار ًا و�أمري ًا ووزير ًا  ،ليدعم
ثوابت اال�ستقرار ويكمل م�سرية الإ�صالح والتطوير
والإمناء  ,هي نعم ٌة منَّ اهلل تعاىل بها علينا ال يدركها
�إال من مل يجدها فقْد ًا �أو ح�سد ًا  ،وهي نعم ٌة ت�ستوجب
منا يف ظل هذه الظروف  -التي ُيتخطف فيها النا�س
من حولنا � -أن نقدرها حق قدرها  ،و�أن نكون �صف ًا
واحد ًا مع من و َّاله اهلل تعاىل �أمرنا .
وكيل جامعة المجمعة
د.مس ّلم بن محمد الدوسري

أمة تأثرت بالقرآن في تربيتها
نحن يف بالد احلرمني ال�شريفني اململكة العربية ال�سعودية �شعب يف عمومه
م�ؤمن متدين  ,فما تنزل بالأمة ملمة �إال وجتد �أث��ر القر�آن ال��ذي تربى عليه
ال�صغري والكبري  ,الذكر والأنثى يظهر جلي ًا وا�ضح ًا  ،وقبل عدة �أي��ام َح ِز َّنا
بفراق والدنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك ال�صالح عبداهلل بن عبدالعزيز
 ,والذي ن�شهد اهلل �أنه ن�صح لدينه ولأمته  ,فع َّمر احلرمني  ,و�أجرى ماء زمزم  ,وا�ستمر بطباعة امل�صحف ,
و�أقام ال�شرع والعدل ,فاللهم ارحمه ,وعافه واعف عنه ,و�أكرم نزله ,وو�سع مدخله  ,ويف نف�س الوقت ي�صاحب
حزننا فرح بحجمه على متام النعمة ,ووحدة الكلمة ,واجتماع البالد والعباد على بيعة �شرعية لويل �أمرنا خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بيعة يف ال�سمع والطاعة ويف املن�شط واملكره  ,فن�س�أل اهلل لويل
�أمرنا التوفيق وال�سداد ؛ ون�س�أل اللهم لويل عهده وويل ويل عهده الإعانة والتوفيق  ,ونحن يف هذا الوطن �أنعم
اهلل علينا بحكام موفقني  ,ورجال م�سددين �سعدت بهم البالد  ,وافتخر بهم العباد  ،وجعلهم اهلل رحمة لل�شعب
 ,ومنحهم اهلل الب�صرية  ,و�أجرى اهلل على يديهم الف�ضل والتنمية على جميع املناطق واملحافظات  ,فهنيئ ًا لهذه
اململكة باحلكومة الرحيمة ,وهنيئ ًا لها بهذا ال�شعب الويف البار  ,وال نن�سى ديدن حكام هذا الوطن الغايل بالدنا
اململكة العربية ال�سعودية بالد احلرمني ب�إظهار حبهم ل�شعبهم ,وبذل الو�سع يف الن�صح لهم ,و�سيا�سة �أمورهم
بالرفق والني والت�سامح وامل�شورة  ,و�شعب يقدر ذلك ويثمنه  ,وعلى ل�سان جميع �أبناء الوطن عموما نردد لقيادتنا

تكاملت فيك �أو�صـــــــاف خ�ص�صـــــــت بها فكلنا بـــــــك م�ســـــــرور ومغتبـــــــط
ال�ســـــن �ضاحــكـــــة والكـــــــف مانحـــــــة والنفـــــــ�س وا�سعـــــــة والوجه منب�ســـط
والعقيدة الإ�سالمية التي ارت�ضاها احلاكم واملحكوم يف هذا الوطن عقيدة و�ضوح وا�ستقامة  ،فال يقوم فيها
ال�س ْمع
�شيء على الظن والوهم وال�شبهة  ،ويف حما�سن توجيهات القر�آن الكرميَ ( :و َل َتق ُْف َما َل ْي َ�س َلك ِب ِه ِع ْلم ِ�إ َّن َّ
َوا ْل َب َ�صر َوا ْل ُف َ�ؤاد ُك ّل ُ�أو َل ِئ َك َكانَ َع ْن ُه َم ْ�س ُئ ًول)  ,فجميع العقالء يدركون منزلة الكلمة و�أثرها  ,فمن متطلبات
تعزيز هذه اللحمة الوطنية التي ننعم لها ونتفي�أ �ضاللها �أن نذكر حما�سن حكامنا و�أهلنا و�إخواننا  ,ونرتك
ترديد �إ�شاعات ت�أتي من خارج احلدود � ,أو مر�ضى النفو�س  ,ف�إذا ا�شتبه علينا �أمر فلنبادر ب�س�ؤال العقالء
والعلماء وامل�س�ؤولني  ,فجميعهم �أبوابهم مفتوحة ,وي�سعدون بذلك  ,فهم يقومون بواجب ائتمنهم عليه ويل �أمرنا
 ,و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ِّ
و�صل اللهم على �سيدنا ونبينا حممد .
د .محمد بن ناصر الشهيل السويِّد
أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي
المشرف على الخطة اإلستراتيجية بجامعة المجمعة
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وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك
عبداهلل مصاب األمة العربية و اإلسالمية
احل� � �م � ��د هلل رب
ال �ع��امل �ي�ين وال �� �ص�لاة
وال �� �س�لام ع �ل��ى نبينا
حم � �م� ��د وع � �ل� ��ى �آل � ��ه
و�صحبه �أجمعني.
�إن وف� � � ��اة خ � ��ادم
احل��رم�ين ال�شريفني امللك عبد هلل ب��ن عبد العزيز
رحمه اهلل -لي�س م�صاب الأ�سرة املالكة وال ال�شعبال���س�ع��ودي ف�ق��ط  ,ب��ل ه��و م���ص��اب الأم� ��ة العربية
والإ�سالمية  ،ملا كان يتمتع به -رحمه اهلل -من حكمة
وبعد نظر و�إن�سانية عظيمة  ,لقد كان -رحمه اهلل-
يتمتع مبكانة كبرية يف نفو�س �أبنائه املواطنني مبختلف
فئاتهم و�شرائحهم  ،تلك املكانة التي غر�سها يف قلوب
النا�س � ,أب��وة حانية  ,ورع��اي��ة كرمية  ,واهتمام ًا ال
ينتهي �أو ي�ضمحل  ،و�سطرها يف �سجل التاريخ �إجناز ًا
ي�ستحق التقدير والإعجاب و�أعماال ماثلة حتكي م�سرية
العظماء وعطاءات املخل�صني  ،حيث عمل على تثبيت
دع��ائ��م الأم ��ن واال�ستقرار يف ه��ذه ال�ب�لاد املرتامية
الأط��راف  ،ودفع بعجلة التنمية والتطوير والتحديث
يف خمتلف حماور التنمية  ،فلو نظرنا للداخل �سوف
نعجز ونحن نح�صي �أياديه البي�ضاء على هذا الوطن
الغايل  ،فلم يدع جما ًال من جماالت التنمية �إال وقدم له
الدعم الكبري واملتابعة ال�شخ�صية  ،وقد عا�شت اململكة
العربية ال�سعودية يف عهده -يرحمه اهلل� -أوج رفعتها
يف ظل الإجن��ازات التعليمية وال�صحية واالقت�صادية
والتنموية ال�شاملة التي نعمت بها البالد  ,لقد فقدت

الأمة الإ�سالمية والعربية والأ�سرة الدولية قائد ًا فذ ًا
و�سيا�سي ًا حمنك ًا  ،فلقد حافظت ال�سيا�سة ال�سعودية يف
عهده -رحمه اهلل -على التوازن وبعد النظر والت�أثري
يف جمريات الأح��داث  ،و�أ�سهمت يف متتني الروابط
الأخوية بني العرب وامل�سلمني ون�صرة ق�ضاياهم  ،فقد
كان يتمتع ب�شخ�صية قيادية بارزة ويعترب رمز ًا للخري
والعطاء ورم ��ز ًا لل�سالم و�صاحب م�ب��ادرات ول��ه من
الأعمال اخلريية الكثري  ,وبالرغم من امل�صاب اجللل
يف وفاة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز � ،إال �أن عزاءنا وثقتنا بامللك �سلمان بن
عبد العزيز كبرية  ،وتطلعاتنا نحوه عظيمة  ،ونحن
نبايع خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود  ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد
العزيز ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية  -حفظهم اهلل  -على كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله حممد �صلى اهلل عليه و�سلم  ،وعلى
ال�سمع والطاعة � ,سائلني املوىل �أن يعينهم ويوفقهم
ملا فيه خري للبالد والعباد و�أن يحفظ اهلل هذه البالد
الطاهرة حكوم ًة و�شعب ًا  ,و�أدام اهلل علينا نعمة الأمن
والأمان واال�ستقرار .
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
د .أحمد بن علي الرميح

قوة الوطن بتالحـــم الشعـــب
مــــع حكــــام بــــالده
احلمد هلل الأول والآخر ،والظاهر والباطن ،بيده اخلري ،وهو على كل �شيء
قدير ،نحمده يف ال�سراء وال�ضراء  ,ال راد لق�ضائه وهو العلي العظيم� ،أما بعد:
لقد فقد الوطن قائده احلاين املغفور له ـ ب�إذن اهلل ـ عبداهلل بن عبدالعزيز
عم احلزن �أرجاء الوطن  ،الكبري وال�صغري  ،والبعيد والقريب ،
رحمه اهلل  ،وقد ّ
بل �إنَّ احلزن تعدى خارج احلدود لي�شمل الدول العربية والإ�سالمية والعاملية  ،نظري ما يتمتع به من حكمة وحمبة
وعالقة وطيدة مع اجلميع  ،فرحمك اهلل �أيها الوالد الكبري  ،و�ستظل �أل�سنتنا تلهج بالرتحم عليك والدعاء لك ،
فقد كنت �أب ًا عطوفا على �شعبك  ،وخدمت البيتني ال�شريفني واجلميع �شاهد على ذلك من خالل التو�سعة العظيمة
جعلها اهلل يف ميزان ح�سناتك  ،وما �أقول �إال كما قال ال�شاعر:

ما كنـــت �أيقـــن �أن املــــــوت كارثـــــــــــة
كـــالذئـــب �أن�شـــب يف قلبـــي خمالبــــه
فقلت  :العني ترمقـــه
قالوا �- :أبوكُ -
وقلـــت� :أع�شقـــه ،قالـــــــوا� :ستفقــــــده
فهــــــــل ميــــــوتُ ويف قلبــــــي حمبتــــــه
وهل ميوت وركن البيـــــــــت مل�ستــــــــــــه

حتى ت�ص َّيد َمنْ قـــــد كــــــان يعنينــــــي
خملفــــــــ ًا ندبــــــ ًا من طعــــــن �سكيــــــن
قد مات قلت� :شغاف القلب يعطينـــــي
هــــــذا الكــــــالم غبــــــاء ال يعزينـــــــــي
تبقى ومن دمه جتـــــري �شرايينــــــــــــي
مطبوعة مـن عيــــون ال�شــــر حتمينــــي

كما �أن م�شاعر الفرح تختلط مب�شاعر احلزن  ,فمع فقيد املرحوم تتجلى احلكمة واحل�صافة يف قيادة هذا
الوطن الكبري  ,فينتقل احلكم �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز  -وفقه اهلل  -بكل
�سال�سة وهدوء  ،بعيد ًا عن ال�صخب وال�ضجيج  ،لينعم ال�شعب بوطن عظيم وقادة حكماء  ,فهنيئ ًا لل�شعب بوطنه ,
وهنيئ ًا للوطن ب�شعبه  ،ويف هذه املنا�سبة نهنئ كافة املواطنني على نعمة الأمن والإميان  ،ون�ضع يدنا بيد والة �أمرنا
 ،وندعو اهلل بالرحمة ملن مات منهم  ،وندعو بالتوفيق وال�سداد خلادم احلرمني ال�شريفني  ,وويل عهده الأمني ,
وويل ويل عهده الأمني � ،سائلني اهلل لهم التوفيق وال�سداد  ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
د .عبدالرحمن بن أحمد السبت
عميد كلية التربية بالمجمعة

عـ ـ ــدد
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الملك  ...القــــــــــــوي  ...األميــــــــــن
�ضجت جميع و�سائل الإع�ل�ام وب��الأخ����ص و�سائل
الإعالم اجلديد وكل الدنيا بخرب وفاة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ،فقد كانت
وف��ات��ه يف وق��ت ح��رج مت��ر ب��ه املنطقة  ،وف�ق��دان رجل
مبكانته هز العامل �أجمع  ،فقد كان مركز ثقل �سيا�سي
كبري على ال�صعيدين الدويل والعربي  ،ومما زاد الأمر
حرج ًا هو �أن الفقد لرجل ك��ان مركز اتفاق جلميع
قيادات املنطقة كقائد مفو�ض من اجلميع  ،فقد �أجمع
على مكانته جميع املهتمني ب�ش�ؤون املنطقة وتقلباتها ،
فاحلكمة والقوة من �أبرز �صفاته  ،فهو حكيم ال يتعجل
الأمور  ،و�صارم عندما يتطلب الأمر احل�سم واحلزم ,
ترجل الفار�س العربي الأ�صيل عن �صهوة جواده ورحل
عن الدنيا  ،فبكته كل العيون وحزنت كل القلوب  ،فهو
مل يكن ملك ًا مثل بقية امللوك وال قائد ًا عادي ًا  ،لقد كان
�أب ًا معلم ًا ومربي ًا  ،كان يرى ال�شعب بحق مثل �أبنائه ،
وكان يو�صي بهم كل من يوكل �إليه �أم��ر ًا من �أمورهم
خ�ير ًا  ،وك��ان يخاف على رغ��د عي�شهم كخوف الأب
احلاين على �أطفاله  ،وكان حري�ص ًا كل احلر�ص على
�أن ينقل وطنه لأعلى قدر ي�ستطيعه  ،فكان له ماكان ،
فغادر الدنيا وجميع �أبناء �شعبه يبكونه  ،غادرها و�أخذ
معه قلوب �شعبه  ،فما �أهن�أه بهذه اخلامتة  ,مل تهد�أ
قلوب النا�س ومل تقر �أعينهم بعد وف��اة والدهم ؛ �إال
عندما ظهر الفار�س الآخ��ر ب�شموخه وعزته وبخربته
وقوته � ،إن��ه �سلمان بن عبد العزيز  ،ليت�سلم مقاليد
احلكم بكل هدوءٍ وي�صدر قراراته احلكيمة بكل �سرعة

 ،فهي بحق �أ�سرة مباركة ما �أن يرتجل منها فار�س �إال
ميتطي فار�س �آخ��ر القيادة  ,وينطلق ب�أمته بكل قوة
واقتدار  ,خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز (حفظه اهلل ورع��اه)  ،هذا الرجل تنطبق
عليه بحق املقولة ال�شهرية (الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب)  ،فقد كان اختيار خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل -له ولي ًا للعهد
اختيار ًا حكيم ًا  ،كيف ال يكون وهو اختيار املحب لوطنه
و�شعبه  ،الراعي مل�صالح �أمته  ،ال�ساعي لرفع مملكته
وا�ستقرارها و�أم�ن�ه��ا و�أم��ان�ه��ا � ,إن خ ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز  -حفظه اهلل
 لي�س بال�شخ�صية التي ميكن لنا �أن نتحدث عنها يفب�ضعة �سطور �أو ب�ضع فقرات  ،ف�سلمان امللك  ,و�سلمان
الإن�سان  ,و�سلمان القائد  ,و�سلمان الإداري  ,و�سلمان
امل�ؤرخ  ,و�سلمان اخلبري بالرجال  ،هو �شخ�صية فريدة
 ,ورمز له من اخلالل وال�صفات واملزايا ما ال حتيط به
ال�صحائف والكتب مهما كرثت � ,إن فرتة �إمارة �صاحب
ال�سمو امللكي امللك �سلمان ملنطقة الريا�ض ووزارة
الدفاع كانت مدر�سة لفن احلكم والإدارة  ،كان �سلمان
خاللها نعم الأم�ير ،ونعم الوزير ،ونعم القائد � ،شعر
بعظم امل�س�ؤولية فتفانى يف خدمة دينه ومليكه ووطنه ،
وبذل من جهده ووقته وفكره الكثري  ،فقد و�ضع ن�صب
عينيه �أمن وطنه ومواطنيه  ،فردع كيد احلاقدين و�أذى
الكارهني � ,إن من يحظى ب�شرف لقاء خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان � ،أو التحدث معه يلحظ �أنه

ظاهـــــــــــــــــــــرة
نــــــــــــــــــادرة
من نوعهــــا
�إجنازاته التي �أينما َّميمنا الأب�صار نراها �شاخم ًة يف كل
�ش ٍرب من بالدنا ,واليوم وم�شاعر احل��زن قد اختلطت
مب�شاعر الفرح ملليك هذه الأر�ض املباركة  ,فقد بايعنا
ويل �أمرنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك ًا للمملكة العربية ال�سعودية ,
وويل عهده الأم�ين �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير مقرن
بن عبدالعزيز �آل �سعود  ,وويل ويل عهده �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود
 ،جعلهم اهلل خري خلف خلري �سلف  ,ونفع بهم الأمة
الإ�سالمية والعربية  ,و�أدام اهلل عزهم  ،ولعل ما مييز
انتقال احلكم يف اململكة �أنه ي�أتي �سل�س ًا بال عوا�صف ؛
لأن اجلميع يعملون مببد�أ الأ�سرة الواحدة  ،وهذا التميز
�أعطاها الثقة املتبادلة بني املواطن واحلاكم  ,وعزَّز
قيمتها يف اخل��ارج ؛ لأن اال�ستقرار يف �أي بلد عنوان
لثبات �سيا�ستها  ,و�أمنها  ,وتنمية �شعبها  ،واململكة
ترى يف �إطاللة امللك �سلمان  -حفظه اهلل � -أنه امتداد
طبيعي ملن �سبقوه  ,ونقلة �أخرى يف م�ستقبلنا ونه�ضتنا ,
فهو الذي ظل وفي ًا و�صادق ًا يف م�شواره الطويل لأخوته
ووطنه.

عندما ننام ومليكنا عبداهلل  ,ون�ستيقظ ومليكنا
�سلمان  ,فهي ظاهرة ن��ادرة من نوعها يف العامل  ,ومل
حتدث يف �أي دولة كانت على مر الع�صور �إال يف مملكتنا
احلبيبة  ،و�إنها لنعمة حبانا اهلل �إياها وخ�صنا بها عن
باقي �شعوب العامل  ,فاحلمد هلل على ه��ذه النعمة ،
وب��ارك لنا ي��ارب يف خري خلف خلري �سلف ,ال �شك يف
�أن��ه بوفاة ملك الإن�سانية عم احل��زن �أرج��اء املعمورة
لفقد �أهم رجل فيها  ،والذي �أ�صبحت اململكة العربية
ال�سعودية يف عهده ثالث �أغنى دولة يف العامل من حيث
حجم الأ�صول االحتياطية بعد ال�صني واليابان ح�سب
�أحدث بيانات �صندوق النقد  ،ف�ض ًال عن التطور الذي
�شهدته البالد من خالل عد ِد اجلامعات  ,وم�ؤ�س�سات
التعليم  ,وخمرجاتها من الكوادر العلمية النادرة  ,والتي
�أ�سهمت يف التنمية بجميع جماالتها  ،وجاء ذلك يف وقت
قيا�سي جعل من اململكة العربية ال�سعودية م�ضرب ًا للمثل
 ,وم�ث��ا ًال ُيحتذى به يف ع��امل التخطيط الإ�سرتاتيجي
وال�سيا�سي ال��ذي وهبه اهلل لذلك احل��اك��م ال��راح��ل ,
رحمه و�أ�سكنه ف�سيح جناته  ،ولكن عزا�ؤنا الوحيد �أن
العظماء ال يرحلون بل تبقى �أعما ُلهم اخل��ال��دة خ َري
�شاهدٍ على عظمتهم  ,وهذا هو العزاء يف ملكنا الراحل مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية بالجامعة
ج�سد ًا  ,والذي لن يغيب عن �أذهاننا �أبد ًا  ,ونحن نعاي�ش
أ .أحمد عبد العزيز الموسى

�شخ�ص مهاب ومتوا�ضع يف �آن واحد  ،وهو رجل مثقف
من طراز فريد  ،ومع ذلك يظل ي�ستمع ملحدثه ب�إن�صات
واهتمام حتى ولو مل ي�أت حمدثه بجديد � ,إن االنبهار
ب�شخ�صية امللك ه��و القا�سم امل�شرتك ب�ين م��ن كان
لهم �شرف االلتقاء به  ،وهذه حقيقة يعرفها اجلميع
 ،فنحن �أمام �شخ�صية فذة بحق !  ,وها هو  -حفظه
اهلل  -ينال �شرف خدمة احلرمني ال�شريفني ليمتد
بذلك �سجله امل�شرف خالل توليه من�صب �إم��ارة �أهم
مناطق اململكة وا�سطة عقد الدولة (منطقة الريا�ض)
 ،وبعد ذلك وزي��ر ًا للدفاع خلف ًا لأخيه �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل، -
ليكون قائد ًا لوطنه وحامي ًا لبالده  ،كيف ال وهو خري
خلف خلري �سلف  ،فهنيئ ًا للوطن بهذا الرجل امللهم ,
ونحن يف جامعة املجمعة ُن ِكنُّ لهذا امللك م�شاعر احلب
والتقدير واالمتنان  ،فقد كان  -حفظه اهلل  -داعم ًا
جلامعة املجمعة على جميع امل�ستويات  ،كان نعم املر�شد
 ,واملوجه  ,وامل�شجع  ,والداعم  ،وذلك حني ت�شرف وفد
من اجلامعة برئا�سة معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد
بن �سعد املقرن بلقاء �سموه والتحدث معه  ،وعندما
بد�أنا يف �إن�شاء معهد للدرا�سات واخلدمات اال�ست�شارية
التابع جلامعة املجمعة  ،والذي يقدم خدماته البحثية
واال�ست�شارية للقطاعات العامة واخلا�صة  ،وكنا نتطلع
لأن ي�شملنا بكرمه مبوافقته على �أن يحمل املعهد
ا�سمه الكرمي  ،فتقدمت �إدارة اجلامعة بطلبها ل�سموه
الكرمي  ،وكعادته يف الدعم والت�شجيع وافق على ذلك

فكانت موافقته ف ��أ ًال
م �ب��ارك � ًا ع �ل��ى املعهد
انعك�س على م�شاريع
امل �ع �ه��د ون �� �ش��اط��ات��ه ،
ف��أ��ص�ب��ح مل�ع�ه��د امللك
� �س �ل �م��ان ل �ل��درا� �س��ات
واخل��دم��ات اال�ست�شارية منزلته الكبرية  ,وح�ضوره
الفاعل  ،ون�شاطاته املثمرة يف كثري من مناطق اململكة
وحمافظاتها  ،فخطى خ �ط��وات ثابتة نحو التقدم
والنجاح  ,لقد كان لنا كبري ال�شرف وعظيمه يف جامعة
املجمعة �أن نحظى بهذه املنزلة من مقامه الكرمي ،
فت�سمية املعهد با�سمه يعد ت�شريف ًا جلامعة املجمعة ،
وتعبري ًا عن احلب املتبادل بني اجلامعة ومن�سوبيها وبني
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
 ,ونحن يف معهد امللك �سلمان للدرا�سات واخلدمات
اال�ست�شارية بجامعة املجمعة ن�سعى بكل قوة لأن نكون
على م�ستوى هذا الت�شريف  ،فنبذل الغايل والنفي�س من
�أجل الرقي باملعهد للم�ستوى الذي يليق مبقام من يحمل
املعهد ا�سمه  ,حفظ اهلل خادم احلرمني ال�شرفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز و�أعانه و�سدده � ،إنه ويل ذلك
والقادر عليه .
د .حمد بن إبراهيم العمران
مستشار معالي مدير جامعة المجمعة
عميد معهد الملك سلمان للدراسات
والخدمات االستشارية

نقلة نوعية
في كافة األصعدة
ببالغ احلزن والأ�سى تلقَّى ال�شعب ال�سعودي والأمتني
العربية والإ�سالمية خرب وف��اة قائد اململكة العربية
ال�سعودية خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز �آل �سعود  ،غفر اهلل له ورحمه و�أ�سكنه
ف�سيح جناته  ,وجزاه اهلل عن الإ�سالم وامل�سلمني خري
اجلزاء.
لقد �شهدت اململكة العربية ال�سعودية يف عهد الفقيد
 رحمه اهلل  -نقل ًة نوعي ًة يف كافة الأ�صعدة ال ي�سعح�صرها  ،فقد متت يف عهده  -رحمه اهلل  -نقل ًة
نوعي ًة يف جماالت عدة كان لها الأثر يف تطور اململكة
العربية ال�سعودية على م�ستوى العامل  ،فقد مت �إن�شاء
�دد من اجلامعات يف حمافظات اململكة  ,ودعمت
ع� ٍ
ب�سخاء عطائه  ,كما اعتنى برنامج خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث ب�أبنائه الطلبة وال�ط��ال�ب��ات ,
ودعمهم لنيل الدرجات العلمية العالية  ,مما ي�ساهم
يف تطوريهم  ,وخدمة بالدهم  ,وعزا�ؤنا يف خلفه قائد
امل�سرية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود  ,وويل عهده الأمني الأمري مقرن بن
يل و ِّ
عبد العزيز �آل �سعود  ,وو ِّ
يل العهد الأمري حممد
بن نايف �آل �سعود لل�سري بهذه البالد على نهج والة
�أمور الدولة ال�سابقني � ،سالكني منهج امل�ؤ�س�س امللك

عبد العزيز طيب اهلل ثراه.
ونتقدم ب��أح� ِّر التعازي و��ص��ادق امل��وا��س��اة خل��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ،وو ّ
يل عهده
الأمني الأمري مقرن بن عبد العزيز �آل �سعود  ،وو ِّ
يل
و ِّ
يل العهد الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز �آل
�سعود  ،والأ� �س��رة احلاكمة الكرمية يف وفـاة فقيــد
الأمتني العربية والإ�سالمية.
ونحن يف كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية برماح
�إدارة ومن�سوبني نبايع القيادة الر�شيدة  -حفظها اهلل
  ،وندعو اهلل عز وجل �أن يعينهم على ما حملوه منم�س�ؤولية  ,و�أن يوفقهم �إىل ما فيه خري البالد والعباد
 ،ونعاهد اهلل عز وجل �أن نكون عون ًا لهم خلدمة ديننا
ووطننا ورفعة بالدنا .
عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بمحافظة رماح
د.بندر بن عبدالعزيز اليحيى
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جل المصاب فإ َّنا هلل وإ َّنا إليه راجعون
بقلوب م�ؤمنة ورا�ضية بق�ضاء اهلل وقدره�-سبحانه
احلي الذي الميوت  ،عدة ال�صابرين  ،و�سلوان امل�صابني-
ا�ستقبلنا نب�أ وفاة والدنا خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز  ،وال نقول �إال كما �أو�صانا نبينا (�إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون) فقد جعل اهلل املوت حمتوم ًا على
جميع العباد من الإن�س واجلان ,فال مفر لأحد وال �أمان ,
كل من عليها فان � ,ساوى فيه بني احلر والعبد ,وال�صغري
والكبري ,وال��ذك��ر والأن�ث��ى ,والغني والفقري ,وك��ل ذلك
بتقدير العزيز العليمَ ( :و َما ُي َع َّم ُر ِمنْ ُم َع َّم ٍر َوال ُي ْن َق ُ�ص
ري) غفر اهلل
ِمنْ ُع ُم ِر ِه �إِ َّل ِف ِكت ٍ
َاب �إِنَّ َذ ِل َك َع َلى َّ ِ
الل َي ِ�س ٌ
له ورحمه و�أ�سكنه ف�سيح جناته  ,و�إن كانت القلوب جميعاً
بالداخل واخلارج -قد حزنت ف�إن �إجماعها على ذلكاحلزن لي�س بالغريب  ،وهو ما ج�سدته و�سائل الإعالم
ب�أ�شكالها املختلفة ومواقع التوا�صل االجتماعي املتنوعة
ـــ مما ُيعد خري �شهادة على ما كان يتمتع به من مكانة
رفيعة فيها ,وما كان يحظى به من حمبة وتقدير ،وهي ــ
�أي�ض ًا ــ تعبري عن عرفان �أبناء اململكة والأمة ب�ضخامة ما
بذله  -يرحمه اهلل  -يف خدمة وطنه و�أمته  ،كما ت�سابق
زعماء العامل قاطبة على نعيه ونعته مبا ي�ستحق  ،وهو
ما ر�صدته ال�صحف العاملية حيث �أجمعت على �أنه كان
قائدً ا حكي ًما ي�صعب ح�صر مناقبه وخ�صاله احلميدة,
ومواقفه العظيمة يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني ,وجهوده
املخل�صة التي كان لها �أطيب الأثر فيما تنعم به اململكة
من �أمن ورخاء وا�ستقرار.
�إن حكمته ـــ رحمه اهلل ـــ كانت يف قيادة اململكة خطوة
بخطوة �إىل م�ستقبل �أف�ضل �سيظل �أبناء اململكة والأمة
يذكرونه ل�سنوات طوال يف امل�ستقبل �إن �شاء اهلل ــ تعاىل
ـــ حيث �سي�سجل التاريخ للفقيد الراحل ما حققه من
�إجنازات عديدة يف الدفاع عن ق�ضايا العروبة والإ�سالم
ب���ش��رف و� �ص��دق و�إخ�ل�ا� ��ص  ،متحلي ًا ب��احل��ق وال �ع��دل
والنخوة و�شجاعة الكلمة  ,ع��زا�ؤن��ا الوحيد يف خلفه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
ـــ وفقه اهلل ــ حيث نتمنى له التوفيق وال�سداد يف موا�صلة

�أ�صبحنا وق��د خيم احل ��زن على �أرج� ��اء مملكتنا
الغالية �إثر خرب رحيل خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود  ،ذلك امللك الذي
ك��ان ينب�ض حب ًا وعفوية و�صدق ًا  ،ذل��ك امللك الذي
�سكن القلوب  ،وا�ستوطن الأف�ئ��دة  ،و�أ�شعل قناديل
الأمل  ،وحفز على العمل  ،ملك اقرتب من �شعبه حتى
كاد �أن ي�سكن بينهم وقد فعل! ملك خدم وطنه و�أعز
�شعبه  ،ملك رحل خملف ًا وراءه الإجن ��ازات العظيمة
على كافة الأ�صعدة و�شتى املجاالت  ،ملك جعل �شعب
اململكة العربية ال�سعودية م�ضرب املثل على م�ستوى
العامل العربي والإ�سالمي والعاملي � ,إ�ضاف ًة �إىل ذلك
ك��ان -رحمه اهلل -رج� ً
لا ذا �إبهار ب�شخ�صيته الفذة
 ،ومنفرد ًا يف كفاءته ونزاهته وو�ضوحه وعبقريته ،
وح�ضوره يف �شتى املحافل املحلية والدولية  ،مبا ميتلكه
من حنكة و�سيا�سة ومتيز  ،الأم��ر ال��ذي جعل اململكة
العربية ال�سعودية ذات ثقل �إ�سالمي و�سيا�سي  ،ففي
عهده دعمت كل امل�شاريع التنموية الداخلية يف كافة
�أ�صعدتها الإ�سالمية والتعليمية واالجتماعية والتنموية

ب�ب��ال��غ احل ��زن والأ� �س ��ى ف�ق��دت الأم �ت�ين العربية
والإ�سالمية  ,وفقد الوطن خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل , -امللك
الذي تبلورت �شخ�صيته يف �شخ�صية والده امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز  ،ظهر ذلك يف حنكته ال�سيا�سية
�ازات
الداخلية واخل��ارج�ي��ة ال�ت��ي �أث �م��رت ع��ن �إجن� � ٍ
هائل ٍة  ،وتنمي ٍة ح�ضاري ٍة  ،ونه�ض ٍة اقت�صادي ٍة عا�شها
املواطن داخل وطنه  ،وتناقلتها ال�شعوب خارج الوطن
 ،وامتدت �آثار تلك ال�شخ�صية لتحمل احلب والرحمة
والهم لكل مواطن يعي�ش على ثرى هذا الوطن  ,لقد
رحل عنا امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل-
بعد �أن و�ضع الب�صمة الأوىل يف ت�أ�سي�س هيئة البيعة
 ،التي ت�ضمن �سال�سة انتقال احلكم واال�ستقرار
ال�سيا�سي يف اململكة  ،و�أطلق العنان للتعليم العايل
لي�سهم يف نه�ضة البالد من خالل �إن�شاء اجلامعات
احلكومية يف �أرجاء الوطن لتكون منارات علم ت�ؤ�س�س
لنه�ضة علمية را�سخة،حمقق ًا �أك�بر نقلة نوعية يف
التعليم العايل بتاريخ اململكة بل ويف الوطن العربي
الكبري  ,لقد رحل عنا امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
رح�م��ه اهلل-ب �ع��د �أن �شهدت ب�لاد احل��رم�ين �أك�برتو�سعة يف التاريخ للحرم املكي ال�شريف  ،وامل�سجد
النبوي ال�شريف ,وبعد �أن �سا�س الدولة ,و�أر�سى الأمن
والأم��ان,والإجن��از والعطاء  ،ليحفظ من الدخول يف
ال�صراعات الداخلية وامل��وج��ات الإرهابية  ،ويقف
وج�ه� ًا ل��وج��ه �ضد الإره� ��اب حتى �أ�صبحت اململكة
م�ضرب ًا للمثل يف مكافحته والق�ضاء عليه  ,لقد رحل
عنا امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه اهلل  -الذي
عرفناه بحبه وتعاطفه مع الفقراء واملحتاجني  ،ومبيله
الفطري لعمل اخلري وم�ساعدة النا�س والعمل على
�إدخال ال�سرور �إىل قلوبهم  ,وتقف م�ؤ�س�سة امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز لوالديه للإ�سكان التنموي �شاهد ًا
حي ًا على مبادراته الإن�سانية  ،حيث ت�سعى لتوفري
ال�سكن لذوي الدخل املحدود والأ�سر الفقرية مع توفري
كل اخلدمات امل�ساندة التي تكفل للم�ستفيدين من
م�شروعات امل�ؤ�س�سة حياة كرمية  ,و�إننا اليوم ونحن
نعزي ملك ًا حمبوب ًا  ،ف�إننا نبايع ملك ًا حكيم ًا ,و�أدبي ًا
مثقف ًا ,وم�ؤرخ ًا كبري ًا  ،ليكون خري خلف خلري �سلف

إذا غاب منا سيد قام سيد

 ،و�إذا �ضرب مثل لذلك ف�إمنا لهو للمثل فقط  ،ولكن
لعل يف التمثيل مايغني عن التف�صيل  ،فعلى م�ستوى
التعليم العايل اهتم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -اهتمام ًا بالغ ًا
يف هذا املجال مت َّثل يف زيادة ميزانية اجلامعات ,وبناء
امل��دن اجلامعية ,وتنامي ع��دد اجلامعات ال�سعودية
احلكومية والأهلية من ثماين جامعات �إىل  35جامعة
حكومية و�أهلية منت�شرة يف كل مدن وحمافظات اململكة
�سعي ًا منه �أن يكون التعليم العايل حق ًا مكت�سب ًا لكل
مواطن ومواطنة  ،كما ا�ستحدث يف عهده (برنامج
خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي) الأمر
الذي �أتاح لل�شباب وال�شابات فر�صة موا�صلة الدرا�سة
يف �أع��رق اجلامعات العاملية  ،وق��د ا�ستفاد من هذا
الربنامج �أك�ثر من � 150أل��ف طالب وطالبة يدر�سون
يف  33دولة تخرج بع�ضهم والتحق بالعمل يف القطاع
احلكومي واخلا�ص  ,ولئن غ��اب ه��ذا امللك ال�صالح
 ،ف��إن يف �أ�سرة �آل �سعود  -حفظهم اهلل  -من يقوم
مبوا�صلة الدور وا�ستكمال م�سرية هذا الوطن  ،ف�إن من
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تعزية ملك ومبايعة ملك

م�سرية العطاء للوطن ،
فما�ضيه امل�شرف يفخر
به كل مواطن  ،وهو ما
جتلى يف �إ��ش��راف��ه على
�إم� ��ارة ال��ري��ا���ض ط��وال
خ�م���س��ة ع �ق��ود ت�ق��ري�ب� ًا
يف ه��ذا املن�صب ,حيث
عمل على حتويلها �إىل
مدينة مزدهرة حديثة
 ،بالإ�ضافة �إىل تقلده منا�صب متعددة كان �آخرها والية
العهد ووزير ًا الدفاع  ,وهو ما �أكده خرباء متخ�ص�صون
يف �ش�ؤون ال�سيا�سة �أن ذلك جعل منه �شخ�صية حتظى
ب��اح�ترام كبري كحكم بني الأ�شقاء  ،وتكوين عالقات
وطيدة بني الزعماء والر�ؤ�ساء  ,وعزا�ؤنا �أي�ض ًا يف وجود
ويل العهد الأم�ي�ر م�ق��رن ب��ن عبد العزيز  ،فما�ضيه
املُ�شرف من رئي�س لال�ستخبارات العامة وم�ست�شا ِر ًا
للملك واملبعوث اخلا�ص له  ,كل هذا يجعلنا ن�ست�شرف
فيه �أم� ً
لا خا�صة يف ف�ترة ت�شهد فيها املنطقة العربية
ا�ضطرابات تعترب ال�سعودية معنية بها ب�شكل مبا�شر
 ،كذلك ويل ويل العهد الأمري حممد بن نايف بن عبد
العزيز  ،الذي بزغ جنمه وا�شتهر عند زعماء العامل يف
�إجنازاته يف توطيده للأمن وخدمته للمواطنني � ,إمنا بني
املا�ضي الذي نعتز به �سيجعلنا دائم ًا ن�ستذكر املغفور له
ب�إذن اهلل تعاىل -خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل مبا قدم من نه�ضة �شمولية يف ُجل املجاالت  ،كما
ن�ست�شرف �صورة امل�ستقبل يف خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز وفقه اهلل ,وويل عهده الأمري
مقرن بن عبد العزيز  ،وويل ويل عهده الأمري حممد بن
نايف بن عبد العزيز وفقهم اهلل جمي ًعا ؛ حلمل الأمانة
وموا�صلة النه�ضة ال�شمولية ململكتنا يف خمتلف الأ�صعدة
املحلية والدولية  ,ن�س�أل اهلل �أن يوفق اجلميع ملا يحبه
وير�ضاه  ،و�أن يقينا ال�شرور ويجمعنا على كلمة �سواء .

عميد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بحوطة سدير
د.طارق بن سليمان البهالل

عـ ـ ــدد

نعم اهلل تعاىل على هذه البالد ا�ستتباب الأمن واجتماع
الكلمة  ،فقد انتقل امللك بكل �سال�سة وي�سر و�سهولة �إىل
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز-
حفظه اهلل -فتمت مبايعته يف كل املدن واملحافظات ,
وبتلك املبايعة انتقل احلكم �إىل امللك �سلمان  ،الرجل
ال��ذي يعد واح��د ًا من �أب��رز الأم��راء الذين كانت لهم
�إ�سهامات كبرية يف نه�ضة هذه البالد  ،فقد كان له
دور بارز يف �إدارة دفة �أرك��ان الوطن  ،و�أح��د الرجال
املخل�صني الذين �أوكلت لهم مهام كبرية يف فرتات
�إخوانه ملوك هذه البالد -رحمهم اهلل -فقد كان �أمري ًا
ملنطقة الريا�ض مدة تزيد على ن�صف قرن  ،ثم عني
وزير ًا للدفاع  ،ثم توىل ملك هذه البالد بعد وفاة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل  ,و�إننا لنتفاءل يف
عهد امللك �سلمان بن عبدالعزيز �أن ي�صحبه تطور ومناء
وا�ستقرار على كافة الأ�صعدة  ،وا�ستمرار ًا للنهج الذي
�سار عليه �أ�سالفه ,وهو الأمر الذي �أكده -حفظه اهلل -
يف �أول كلمة له بعد توليه احلكم  ،والتي اعترب فيها �أن
احلكم يف ال�سعودية �أمانة عظمى �شاء اهلل �أن يحملها

 ،يحمل امل�س�ؤولية
معه �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري مقرن
ب� ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
ويل العهد والنائب
الأول ل��رئ �ي ����س
جم�ل����س ال � ��وزراء ،
و� �ص ��اح ��ب ال���س�م��و
امللكي الأمري حممد
بن نايف بن عبدالعزيز ويل ويل العهد والنائب الثاين
لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية  ,لقد �شهدت
املواقف �أن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز رجل دولة من الطراز الرفيع ,متمر�س
خم�ضرم ,متر�س يف حتمل �أعباء امل�س�ؤولية منذ نعومة
�أظفاره يف عهد وال��ده امل�ؤ�س�س ,ثم �إخوانه امللوك ،
فاكت�سب منهم احلكمة ,وال�صرب ,وح�سن الإدارة
وال�سيا�سة ,ومتيز باحلزم والهيبة  ،والقيادة وااللتزام
وحتمل امل�س�ؤولية  ,ولقد ُع ِرف امللك �سلمان ب�أعماله
وجهوده اخلريية الوا�سعة  ،حيث يتوىل رئا�سة مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة  ،والرئا�سة الفخرية
جلمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�ضى
الف�شل الكلوي  ،والرئا�سة الفخرية للمركز ال�سعودي
ل��زراع��ة الأع�ضاء  ،وغريها العديد من اجلهات ,
وقد نال خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان عن
جهوده الإن�سانية هذه العديد من الأو�سمة وامليداليات
من دول عدة بينها البحرين,والبو�سنة,والهر�سك ,وف
رن�سا,واملغرب,وفل�سطني,والفلبني,وال�سنغال,والأمم
املتحدة ,واليمن  ,لقد �أكد خادم احلرمني ال�شريفني
يف �أول بيان له بعد بيعته ب�أنه �سي�ستمر على نهج
ال�سلف من العائلة احلاكمة يف تعزيز �أمن وا�ستقرار
اململكة ,وتوفري العي�ش الكرمي لأبناء ال�شعب ال�سعودي
الويف ,ودعم �أ�شقائنا و�أ�صدقائنا يف الأمتني العربية
والإ�سالمية � ,أخ�ي�ر ًا �أح�سن اهلل ع��زاءن��ا جميع ًا ،
فقلوبنا حتزن و�أعيننا تدمع على فراقك يا �أبا متعب ،
والقلب فرح والوجه يبت�سم والنف�س تر�ضى بقيادتك يا
ملكنا �سلمان .
عميد شؤون الطالب
د.حمد بن عبداهلل القميزي

�سائ ًال اهلل �أن -ميدين
ب��ع ��ون ��ه وت ��وف��ي��ق ��ه،-
وه � ��ي ال �ك �ل �م��ة ال �ت��ي
وعد فيها ب��أن ت�ستمر
ب�ل�اده ال �ت��ي حتت�ضن
احل��رم�ين ال�شريفني
�أقد�س البقاع بالن�سبة
للم�سلمني يف جميع
�أنحاء العامل بالعمل على وحدة العرب وامل�سلمني  ،و�أكد
فيها �-أن الأمة العربية والإ�سالمية �أحوج ما تكون �إىل
وحدتها وت�ضامنها و�سنوا�صل يف هذه البالد م�سريتنا
ب��الأخ��ذ بكل م��ن �ش�أنه وح��دة ال�صف وجمع الكلمة
والدفاع عن ق�ضايا �أمتنا  ,ويف ذلك داللة �أكيدة على �أن
امللك �سلمان �شخ�صية قيادية و�إدارية الفتة  ،وح�ضور
عاملي معا�صر وم�شهود � ،سيمكنه من ر�سم مالمح ر�ؤية
تنموية �شاملة تنه�ض بهذا البلد ب�إذن اهلل .
عميد كلية التربية بالزلفي
د.عبداهلل بن خليفة السويكت
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للوقوف على احتياجات الطالب ومنسوبي الكليات :

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية يزور عددًا من كليات الجامعة
انطالق ًا من توجيهات معايل مدير اجلامعة وتفاع ًال
مع بداية الف�صل الدرا�سي قام �سعادة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية الدكتور �أحمد بن علي الرميح بزيارة
لعدد من الكليات يف اجلامعة  ,وه��ي كلية الرتبية
باملجمعة ,وكلية الهند�سة ,وكلية العلوم والدرا�سات
الإن�سانية بحوطة �سدير ,وكلية الرتبية بالزلفي ,وكلية
العلوم بالزلفي ,وعمادة ال�سنة التح�ضريية بالزلفي
,وكلية الطب ,وق��د وت�ضمنت ه��ذه ال��زي��ارات ع��دد ًا
من الفعاليات ,والتي متثلت يف الوقوف على جاهزية
الطالب لتلقي حت�صيلهم العلمي ,وك��ذل��ك مقابلة
�أع�ضاء هيئة التدري�س ,ومقابلة القيادات يف الكلية
 ,وم��ن �أج��ل ال��وق��وف على ما تقدمه وح��دة القيا�س

والتدري�س يف الكلية  ,هذا و�أو�ضح �سعادة الدكتور
�أحمد بن علي الرميح �أن هذه الزيارة ت�أتي بنا ًء على
توجيهات معايل مدير اجلامعة للوقوف على �أو�ضاع
الكليات واالطالع على واقع �سري العمل داخل الكليات
 ,وتهدف �أي�ض ًا لتلم�س احتياجات الطالب ,ومقابلة
�أع�ضاء هيئة التدري�س ,وكذلك القيادات الإداري��ة
,كما تهدف �إىل فتح �آفاق للتعاون بني وكالة اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية والكليات  ,و �أو�ضح الدكتور الرميح
�أن��ه �سوف يلي هذه ال��زي��ارات زي��ارات �أخ��رى -ب��إذن
اهلل , -ومتنى �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤن التعليمية
لكليات اجلامعة مزيد ًا من التقدم مبا يخدم جامعتنا
الفتية .

من خالل وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي :

الجامعة تشارك في المؤتمر السعودي الدولي
للتعليم الطبي

الطب بجامعة املجمعة ممثلة ب�سعادة عميد
�شاركت كلي ُة ِ
الطب ووك�لاء الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س من خالل
ح�ضورهم للم�ؤمتر  ,كما �شارك وكي ُل الكلي ِة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي د .حممد ع�ب��داهلل املن�صور يف
تقد ِمي ورق � ٍة بحثي ٍة بعنوان ( :عالقة املعدل الرتاكمي
لطالب كلية الطب بجامعة املجمعة مبعدل حت�صيلهم
يف اختبار التفوق الدرا�سي يف �سنوات العلوم الأ�سا�سية
والتفاعل من
االهتمام
لقيت الورق ُة الكث َري من
)  ,وقد ْ
ِ
ِ
احل�ضور يف امل�ؤمتر ال�سعودي الدويل للتعليم الطبي 2014
بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية للتعليم الطبي  ،والذي
نظمته كلي ُة الطب بجامعة الق�صيم  ،وكان من �أهداف
امل�ؤمتر �إث��راء وتعزيز مفهوم التعليم الطبي الإبداعي ,
ومناق�شة التطورات والبحوث احلديثة يف جمال التعليم
الطبي  ،و�إبعاد التعليم الطبي الدولية  ،واجتاهات املناهج
يف التعليم الطبي .

ُ
َ
َ
األولية لعشائر جوالة الجامعة
الدراسة
تقيم
الجامعة ُ

حتت رعاية �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور
حمد بن عبداهلل القميزي  ,وبح�ضو ِر القائد لك�شفي
ب� ��إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة املجمعة �سعادة
ومدير �إدارة الأن�شطة الريا�ضية
الأ�ستاذ علي العلي ,
ِ
كرسي الشيخ عبداهلل بن عبدالمحسن التويجري
والك�شفية بعمادة �ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ نا�صر احلنو
لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية يقيم
�دد من ال�ق��ادة الك�شفيني  ,ومن�سوبي العمادة ؛
 ,وع� ٍ
افتتحت عماد ُة �ش�ؤون الطالب الدرا�سة الأولية جلوالة
ورشة تدريبية
جامعة املجمعة  ,والتي تنظمها وت�شرف عليها العماد ُة
ب��رع��اي��ة ��س�ع��ادة وك�ي��ل اجل��ام�ع��ة ل�ل��در��س��ات العليا الدماغية  ,ودوره بخدمة املجتمع  ,وبح�ضور �سعادة ممثلة ب�إدارة الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية  ,وبالتعاون
والبحث العلمي الدكتور حممد بن عبد اهلل ال�شايع مدير م�ست�شفى امللك خالد باملجمعة الدكتور مالك مع �إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة املجمعة  ,وت�ستمر
�أقام كر�سي ال�شيخ عبداهلل بن عبداملح�سن التويجري احل�سيناوي  ,وبنهاية اليوم العلمي مت تكرمي املتحدثني ملدة ثالثة �أيام  ,ومقر �إقامتها املركز الك�شفي الدائم
ل�ل�أب �ح��اث التطبيقية حل ��االت اجل�ل�ط��ات الدماغية وامل�شاركني وامل�ساهمني بالور�شة وتناول طعام الغداء  .مبحافظة املجمعة  ,وقد التحق بهذه الدرا�سة خم�سون
طالب ًا من طالب اجلامعة من خمتلف الكليات  ،وتهدف
الور�ش َة التدريبي َة واحلمل َة التوعوي َة الثالث َة مب�ست�شفى
ُ
هذه الدرا�سة �إىل تطوير احلركة الك�شفية باجلامعة ,
امللك خالد مبحافظة املجمعة التي ُع ِقدت على ثالث
وتزويد ع�شائر اجلوالة بالدورات التدريبية والدرا�سات
جل�سات علمية تناولت جوانب متعددة حلاالت اجللطات
الك�شفية التي تن ِّمي مهاراتهم  ,و ُت�ع��زِّ ز معارفهم يف
الدماغية  ,وك��ان املتحدثون من عدة هيئات حكومية
احل��رك��ة الك�شفية  ,وق��د ع َّ�بر �أف� ��را ُد ع�شائر جوالة
و�أهلية  ,وتر�أَّ�س اجلل�سات العلمية �سعاد ُة عميد كلية
اجلامعة عن فرحهم بهذه الدرا�سة التي تقام لأول مرة
العلوم بالزلفي الدكتور حممد بن �صالح العبودي ,
يف اجلامعة  ,حيث �أنها ذات �أهمية وفائدة كبرية لهم ,
و�سعادة عميد كلية الطب الدكتور خالد ب��ن حممد
وقد �سعت العماد ُة يف تلبية احتياجات طالب اجلامعة يف
العبدالوهاب  ,و�سعادة عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور
كل ما يحتاجونه من �أن�شطة ودورات ودرا�سات وندوات
حمد بن عبد اهلل القميزي  ,وكانت الور�شة قد ُا ْف ُت ِتحت
 ,وما هذه الدرا�سة �إال واحدة من عدة منا�شط تقدمها
بكلم ٍة من امل�شرف على الكر�سي الدكتور رائد بن �سليم
العمادة دعم ًا لطالبها  ,وقد تطرق �سعاد ُة عميد �ش�ؤون
الربادعي �شكر فيها معايل مدير اجلامعة على دعمه
الطالب الدكتور حمد بن عبداهلل القميزي يف كلمته
ومتابعته لكل مراحل العمل بالكر�سي  ,ورحب باحل�ضور
االفتتاحية لهذه الدرا�سة (�أهمية احلركة الك�شفية ) ,
واملتحدثني  ,مو�ضح ًا دور الكر�سي مبا يتعلق باجللطات

وما تقدمه للطالب من تنمية للمهارات البدنية والعقلية
واملجتمعية  ،وحثَّ جوال َة اجلامع ِة على التميز دائم ًا
 ,وعلى الإخ�لا���ص يف العمل لوجه اهلل تعاىل  ،حيث
�أنَّ اجل � َّو َال يقدم اخلدمات والأعمال التطوعية التي
ت�ساعد املجتمع دائم ًا  ,كما ح��ثَّ د .القميزي �أف��راد
اجلوالة على تعزيز ال��والء واالنتماء للوطن الغايل ,
والبعد عن مواطن الفنت  ،ويف نهاية كلمته االفتتاحية
�شكر د .القميزي معايل مدير اجلامعة على ما يقدمه
دائم ومتابع ٍة م�ستمر ٍة لكل ما تقدمه العمادة
دعم ٍ
من ٍ
من �أن�شطة للطالب والطالبات  ،كما �شكر د .القميزي
�سعاد َة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية الأ�ستاذ الدكتور
حممد الركبان على دعمه املتوا�صل للعمادة  ،كما قدم
�شكره لإدارة الرتبية والتعليم على تعاونهم  ,و�شكر
جميع القادة الك�شفيني املدربني يف ه��ذه الدرا�سة ,
ذكر ذلك مدير �إدارة الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية
الأ�ستاذ نا�صر احلنو الذي قدم �شكره وتقديره ل�سعادة
عميد �ش�ؤون الطالب على ح�ضوره وت�شريفه وافتتاحه
ال��درا��س��ة  ,وعلى م��ا يقدمه م��ن دع� ٍ�م دائ��م ٍ ومتابع ٍة
وتوجيهات متوالي ٍة لتظهر الأن�شطة يف العمادة
م�ستمر ٍة
ٍ
بال�شكل امل�أمول  ,كما قدم احلنو �شكره وتقديره لإدارة
ال�ترب�ي��ة والتعليم مبحافظة املجمعة على تعاونهم
املثمر وجهودهم الكبرية  ,وقدم �شكره جلميع القادة
الك�شفيني املدربني يف هذه الدرا�سة  ,وجلميع زمالئه
يف الإدارة على جهودهم  ,وجلميع �أفراد اجلوالة على
ح�ضورهم وم�شاركتهم يف هذه الدرا�سة.
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المبتعث الشهري  :طب األسنان كان حلم بالنسبة لي وتحقق بفضل اهلل سبحانه وتعالى
نصيحتي للمبتعث الجديد بتقوى اهلل سبحانه وتعالى و االلتزام باألخالق الفاضلة والصبر
إدارة الجامعة متعاونة و حريصة على طالبها وموظفيها وأتمنى أن تستمر في ذلك
-البطاقة الشخصية ؟

عبداهلل حممد ال�شهري .
طبيب متخرج من كلية طب الأ�سنان بجامعة امللك خالد ,
معيد بكلية طب الأ�سنان بجامعة املجمعة  ,مبتعث للواليات
املتحده الأمريكية لإكمال الدرا�سات العليا.

على ح�سب الوالية  ,هناك واليات رخي�صة و تكاليف املعي�شة
جد ًا مي�سرة  ,و لكن يف مدينة مثل نيويورك احلياة جد ًا مكلفة .
أماكن تزورها في الواليات المتحدة األمريكية باستمرار؟التامي �سكوير  ,متثال احلرية � ,سنرتال بارك و�أماكن �أخرى .
 -ماهي المدينة التي تفضلها للزيارة السياحية؟ سواء للشباب

-ما هو مستواك الدراسي ؟

والعائلة؟

بكالوريو�س طب و جراحة الفم و الأ�سنان خريج �سنة . 2011

فياللفيا  ,وا�شنطن  ,ميامي  ,لو�س �أجنلو�س .
هوايتك اليومية؟ت�صفح الإنرتنت  ،م�شاهدة الأفالم .
أصعب موقف واجهك أثناء االبتعاث ال يمكن أن تنساه ؟�أ�صعب موقف هو عند و�صويل لدولة االبتعاث  ،كانت ثقافة
الدولة جديدة بالن�سبة يل� ،إ�ضاف ًة �إىل ذل��ك �إح�سا�س الغربة
والبعد عن الوطن .
-ما هي نظرتك إلقبال الطالب السعوديين لالبتعاث خارج

-كيف اخترت هذا التخصص؟ ولماذا؟

هذا التخ�ص�ص كان حلم بالن�سبة يل ,و حتقق بف�ضل اهلل ,
واختياري لهذا التخ�ص�ص �أتى من رغبتي وحبي لهذا التخ�ص�ص
,و�أي�ض ًا لأخدم جمتمعي ,و �أ�ساعد يف تطوير هذا املجال يف بلدي .
-أخبرنا عن مراحل دراستك في التعليم العالي؟

ك�أي طالب جامعي واجهت بع�ض ال�صعوبات يف ال�سنوات الأوىل
من م�شواري الدرا�سي ,ولكن ب�صفة عامة كانت �سهلة و مي�سرة
وهلل احلمد .
-كيف راودتك فكرة االبتعاث ؟ ومن دعم هذه الفكرة ؟

كنت �أفكر يف االبتعاث قبل االنتهاء من مرحلة البكالوريو�س،
حيث �أرغب يف �إكمال تعليمي للح�صول على �أعلى الدرجات.
بال �شك الداعم الأول وال��داي اللذان مل يدخرا جهد ًا علي
,وذللوا يل جميع ال�صعاب التي واجهته  ,وكذلك دولتي الغالية,
حيث مت فتح ب��اب االبتعاث لكل من يرغب يف موا�صلة تعليمه
العايل ,وقامت بتوفري جميع �سبل امل�ساعدة لأبنائها الطاحمني يف
موا�صلة تعليمهم ,وال �أن�سى جهود ون�صائح الدكتور عبدالرحمن
الأطرم عميد كلية طب الأ�سنان  ,فوقفاته كانت م�شرفة معي ,ومع
جميع زمالئي املبتعثني ،حتى مع بعدنا عن الكلية يتم االت�صال بنا
,واالطمئنان علينا,وعلى تقدمنا الدرا�سي من ِقبل عميد الكلية .
-ما هي المرحلة الدراسية التي قطعتموها حتى اآلن؟

الزل��ت �أح�ضر للماج�ستري و ال��زم��ال��ة الأمريكية يف جامعة
نيويورك .
-ماهي درجة صعوبة المنهج؟

الطموح يك�سر كل ال�صعاب ،ولكن ب�شكل ع��ام هناك بع�ض
ال�صعوبات يف بع�ض املناهج  ,و�سوف �أح��اول جاهد ًا تخطي كل
هذه ال�صعوبات ب�إذن اهلل .
-لماذا اخترت الواليات المتحدة األمريكية؟

لأنها واحدة من الدول الرائدة يف جمال التعليم  ,وفيها �أف�ضل
اجلامعات على م�ستوى العامل.
-كيف عايشت الغربة بعيدًا عن األهل واألصدقاء؟

احلمدهلل تكيفت ب�سرعة و�أريحية  ,فو�سائل االت�صال احلديثة
متعددة ,و مل �أ�شعر بالبعد عن �أهلي .
-هل كان هناك تهيئة لكم قبل االبتعاث ؟ وما أهم مراحلها ؟

ال مع الأ�سف مل يكن هناك �أي تهيئة ,وقد قمت بال�س�ؤال والبحث
واالطالع على كل ماهو �ضروري ومهم يف بلد االبتعاث قبل ذهابي
لدولة االبتعاث .
أين تتمنى أن تعمل إذا رجعت إلى بلدك إن شاء اهلل تعالى؟عملي �سوف يكون بجامعة املجمعة �إن �شاء اهلل .
ماهي الفكرة التي كانت لديك قبل دراستك وعيشك في الوالياتالمتحدة األمريكية ؟ وهل تغيرت اآلن ؟

كنت �أعتقد �أن العي�ش والدرا�سة يف الواليات املتحده �صعبة جد ًا
ولكن وهلل احلمد كانت �أ�سهل مما توقعت .
-هل تعتقد أن المبتعثين اليوم من الجنسين يحملون نفس

الفكرة ؟

حالي ًا تغريت الأم��ور كثري ًا  ،فكرثة الطالب املبتعثني �أتاحت
الفر�صه ملعرفة كيفية العي�ش والت�أقلم مع الغربة يف �أي دولة .
ماذا عن المدينة التي تدرسون بها؟املدينة جميلة جد ًا  ,وبها جامعة تع ُّد من �أف�ضل اجلامعات يف
الواليات املتحدة ,كما �أنَّ الكلية التي �أدر�س بها هي �أكرب كلية طب
�أ�سنان يف الواليات املتحدة الأمريكية .
-تكلفة المعيشة بالنسبة لطالب مبتعث ؟

البالد طلبًا للعلم؟

طلب العلم فري�ضة  ،وال�سفر من و�سائل لطلب العلم ،فمن
�أتيحت له فر�صة االبتعاث يجب �أن ال يرتدد  ,لأنها للح�صول على
العلم و تطوير الذات .
أهم النصائح التي تقدمها للمبتعث الجديد ؟تقوى اهلل عز وج��ل ،واالل �ت��زام والتحلي ب��الأخ�لاق الفا�ضلة
 ،ال�صرب ,وهو من �أهم الأم��ور للتقدم � ,أي�ض ًا املبتعث هو �سفري
لدولته ودينه يف بالد الغرب فعليه نقل �صورة م�شرفة عن دولته
ودينه .
-أهم الخطوات التي يتبعها مع أول يوم؟

البدء يف بحث عن �سكن ,وحماولة ا�ستك�شاف الأماكن احليوية
يف مدينته .
انــتــقــال المبتعث المسلم مــن مجتمعه المحافظ إلىمجتمعات أخرى يعد مرحلة حرجة  ،كيف تتوقع أثره عليه  ،وكيف
يواجه ذلك ؟

لي�ست بتلك املرحلة احلرجة جد ًا ،فهذه الدول املتقدمة اعتادوا
على جميع الديانات والثقافات ,وهناك تعدد يف الثقافات �سوا ًء
دينية �أو جمتمعية  ,فمن وجهة نظري لي�س لها ت�أثري �أبدا ً ,وال�شيء
الوحيد امل�ؤثر يف نف�سي ويف باقي املبتعثني هو اال�شتياق ل�سماع
�صوت الأذان  ,ولكن احلمدهلل على كل حال .
ما الذي يساعد على نجاح المبتعث في التعامل مع اآلخرينهناك ؟

على املبتعث التحلي بالأخالق والتعامل مع جميع �شرائح املجتمع
بح�سب ماهو متعارف عليه يف هذا املجتمع .
كونك أحد مبتعثي جامعة المجمعة ماذا يُ ِّشكل لك ؟

جامعة املجمعة هي املكان الذي �أنتمي �إليه ,فقد ح�صلت على
وظيفيتي يف جامعة املجمعة كمعيد  ,و�أمتنى بعد انتهائي من فرتة
االبتعاث ونيل �أعلى ال�شهادات -ب�إذن اهلل�-أن �أعو َد �إليها ,و�أكونَ
من امل�ساهمني يف موا�صلة التطور وامل�سرية الناجحة التي تخطوها
جامعة املجمعة .
-رسالة توجهها إلدارة الجامعة .

�إدارة اجلامعة متعاونة جد ًا  ,وحري�صة على طالبها وموظفيها
�سوا ًء من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو الإداريني,و�أمتنى �أن ت�ستمر يف
ذلك ,ونطمح للأف�ضل ب�إذن اهلل .
-رسالة توجهها للطالب المبتعثين.

تقوى اهلل  ,واجل��د واالج�ت�ه��اد ,ون�ق��ل ��ص��ورة م�شرفة تعك�س
الأخالق التي يتحلى بها كل م�سلم مواطن يف هذه البالد الغالية .
-رسالة توجهها لطالب جامعة المجمعة .

الطموح واملثابرة والعمل على كل ماهو مفيد لهم يف دينهم
ودنياهم .
-كلمة أخيرة ترغب في إضافتها .

�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقنا و�إياكم ,و�أن يتم علينا ال�صحة
والعافية  ,والأمن والأمان.

الطالب الشهري بجانبه عميد كلية طب األسنان بجامعة نيويورك Dr.Charles N. Bertolami
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َ
أبطال منتخب
كر ُم
معالي مدير الجامعة يُ ِّ
الجامعة أللعاب القوى

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد
املقرن يف مكتبه �أبطال منتخب اجلامعة لألعاب القوى
 ,يتقدمهم �سعاد ُة عميد �ش�ؤون الطالب الدكتور حمد
بن عبداهلل القميزي  ,ويرافقه �سعاد ُة وكيل العمادة
ل�ش�ؤون الطالب الأ�ستاذ عبداهلل الفحام  ,و�سعاد ُة
مدير �إدارة الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية الأ�ستاذ
نا�صر احلنو  ,ومن�سوبو �إدارة الأن�شطة الريا�ضية ,
والطالب الأبطال وهم  :يو�سف ال�شعالين احلا�صل
ع�ل��ى امل��رك��ز ال �ث��اين وامل �ي��دال �ي��ة الف�ضية يف �سباق
(200م) واملركز الثالث وامليدالية الربونزية يف �سباق
(100م)  ,وحممد احل��رب��ي احلا�صل على املركز
الثالث وامليدالية الربونزية يف �سباق (800م)  ,وفريق
التتابع  100-4احلا�صل على املركز الثالث وامليدالية
الربونزية  ,وم َّثله  :يو�سف ال�شعالين  ,وعمر العامر ,
وخالد احلماد  ,وحممد الباتل.

ويف ب��داي��ة ال�ل�ق��اء رح ��ب م�ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
بالأبطال  ,وهن�أهم على هذا الإجن��از ال��ذي ي�ضاف
لإجنازات اجلامعة  ,مثمن ًا معاليه اجلهود التي تقوم
بها عمادة ��ش��ؤون الطالب لرعاية ط�لاب اجلامعة
وااله �ت �م��ام بهم  ,وق��د ح��ثَّ م�ع��ايل م��دي��ر اجلامعة
�لاب على م�ضاعفة اجلهود لتحقيق املزيد من
ال�ط َ
الإجن� ��ازات  ,كما حثهم على الإخ�لا���ص يف العمل
واجلد يف حت�صيلهم العلمي � ,إ�ضاف ًة الجتهادهم يف
متثيل اجلامعة يف املحافل الريا�ضية  ,كما حتدث
�سعاد ُة عميد �ش�ؤون الطالب ملعايل مدير اجلامعة عن
دائم
بدعم ٍ
التقدم والقفزات التي حتققها العماد ُة ٍ
وتوجيه م�ستم ٍّر من معاليه � ,شاكر ًا له الدعم الدائم
ٍ
والتوجيهات امل�ستمرة  ,ه��ذا وق��د حققت اجلامعةُ
املركزَ
ال�ساد�س على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية يف
َ
بطولة �ألعاب القوى.
ذكر ذلك مدير �إدارة الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية
الذي �أو�ضح �أن منتخب اجلامعة لألعاب القوى تطور
تطور ًا كثري ًا عن الأع ��وام ال�سابقة  ,وذل��ك بتحقيق
نتائج متميزة يف كثري من �سباقات البطولة  ,وحتقيقه
املركز ال�ساد�س على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية ,
وكل هذا �أتى بف�ضل اهلل وتوفيقه ثم بالدعم الدائم
والتوجيه امل�ستمر ال��ذي تلقاه الأن�شطة الريا�ضية
باجلامعة  ,بداية من معايل مدير اجلامعة  ,و�سعادة
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية  ,و�سعادة عميد
�ش�ؤون الطالب  ,وقد �شكر احلنو �سعاد َة عميد �ش�ؤون
الطالب على جهوده لتذليل العقبات  ,ودعمه الدائم
 ,وتوجيهه امل�ستمر  ,كما �شكر جميع وفد املنتخب من
جهازين �إداري وفني والعبني على تفانيهم وجهدهم
و�إخال�صهم يف مناف�سات البطولة.

كلية إدارة األعمال تحقق المركز األول في بطولة خماسيات

منتخب الجامعة الختراق الضاحية خامس
الجامعات والرشيدي ثالث الفردي

منتخب اجلامع ِة الخرتاق ال�ضاحية املركزَ
حقق
ُ
اخلام�س على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية يف بطولة
َ
االحت ��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية الخ�تراق
ال�ضاحية التي ا�ست�ضافتها جامعة جازان  ,كما حقق
الطالب �أحمد الر�شيدي املركزَ الثالثَ وامليدالي َة
ُ
منتخب
الربونزي َة على م�ستوى الفردي  ,وقد م َّثل
َ
اجل��ام�ع� ِة � :أح �م��د ال��ر��ش�ي��دي  ,و�أح �م��د امل�ج�ي��ول ,
و�سلطان املطريي  ,وعبدالعزيز اجلاراهلل  ,و�أ�سامة

الغنام  ,وفني ًا املدرب حممد �سعد زغلول  ,و�إداري� ًا
الأ�ستاذ نا�صر احلنو  ,والأ�ستاذ يو�سف اليو�سف ,
ذكر ذلك مدير �إدارة الأن�شطة الريا�ضية والك�شفية
امل�شرف العام على منتخبات اجلامعة الأ�ستاذ نا�صر
احلنو الذي قدم �شكره ل�سعادة عميد �ش�ؤون الطالب
ال��دك�ت��ور حمد القميزي على متابعته وتوجيهاته
ودعمه  ,وجلميع وفد املنتخب على امل�ستوى املُ�ش ِّرف
الذي ظهروا به لتمثيل اجلامعة .

منتخب الجامعة لكرة القدم يتصدر مجموعته
ويتأهل لدور الثمانية

منتخب اجلامعة لكرة القدم جمموعتَه ,
ت�ص َّدر
ُ
وت�أهل لدور الثمانية  ,وذلك بعد �أن ك�سب مباراته
الأخ �ي��رة �أم� ��ام منتخب ج��ام�ع��ة امل �ل��ك ��س�ع��ود بن
عبدالعزيز للعلوم ال�صحية يف املباراة التي �أقيمت
ع�صر ال�سبت 1436/1/29ه � � �ـ على ملعب ن��ادي
�سدير بجالجل بنتيجة � 1/2سجل �أه��داف منتخب
جامعة املجمعة �سعود الربيع و�سليمان ال ��داوود ،
وبهذه النتيجة ي�ستحوذ منتخب اجلامعة على كامل
النقاط بفوزه يف �أربع مباريات متتالية دون خ�سارة
املنتخب يف ه��ذه امل �ب��اراة ك ٌّل
�أو ت�ع��ادل  ,وق��د م َّثل
َ
من  :عايد ال�شمري يف حرا�سة املرمى  ,و�ضويحي
ال�سهلي وحمد املويجد وعو�ض ال�شمري و�سليمان
حديد يف خط الدفاع  ,ونا�شي امل�شقور و�سعود الربيع
وعبداهلل العمر وعبدالعزيز اخلمي�س يف خط الو�سط
 ,و�سليمان ال��داوود ويو�سف غ��ازي يف خط الهجوم

 ,ويف االح�ت�ي��اط خ��ال��د ه�لال وع�ب��دامل�ل��ك العنزي
وعبدالرحمن املليفي وماجد املن�صور وعبداللطيف
املدرب جمال مربوك
املنتخب فني ًا
الدريوي�ش  ,وم َّثل
ُ
َ
ً
 ,و�ساعده عمر ع��ديل  ,و�إداري � �ا الأ�ستاذ عبداهلل
املطريي  ,و�أ�شرف على الفريق الأ�ستاذ نا�صر احلنو
مدير ال�ف��ري��ق  ,ذك��ر ذل��ك مدير �إدارة الأن�شطة
الريا�ضية والك�شفية امل�شرف العام على منتخبات
اجلامعة الذي قدم وافر �شكره وتقديره ل�سعادة عميد
�ش�ؤون الطالب الدكتور حمد بن عبداهلل القميزي
على دعمه الأن�شطة الريا�ضية دعم ًا م�ستمر ًا  ,كما
قدم احلنو �شكره وتقديره جلميع وفد املنتخب من
العبني وجهازين �إداري وفني على جهودهم وروحهم
التي �أثمرت عن الفوز والت�صدر والت�أهل لدور الثمانية
 ,متمني ًا �أن يوا�صل املنتخب انت�صاراته  ,و�أن يحقق
ك�أ�س البطولة .

ُ
َ
ُ
المركز السادس
يحقق
الجامعة للتنس األرضي
منتخب
ِ
برعاية وت�شريف �سعادة عميد ��ش��ؤون الطالب
الدكتور حمد بن عبداهلل القميزي اختتمت �إدار ُة
الأن�شطة الريا�ضية بعمادة �ش�ؤون الطالب بطولة
خما�سيات لكرة ال�ق��دم لل�صاالت امل�ؤهلة لبطولة
االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية خلما�سيات
ك��رة القدم لل�صاالت  ,وذل��ك يف امل�ب��اراة النهائية
من البطولة التي جمعت فريقا كلية �إدارة الأعمال
وكلية ال�ع�ل��وم يف ال�صالة املغلقة يف م��در��س��ة ابن
القيم االبتدائية باملجمعة  ,وانتهى اللقاء بفوز
كبري لفريق �إدارة الأع�م��ال بت�سعة �أه ��داف مقابل
�أربعة �أه��داف لفريق كلية العلوم  ,ويف نهاية اللقاء
ك � َّرم راع��ي نهائي البطولة الدكتور حمد القميزي
�شركا َء النجاح لهذه البطولة  ,حيث قدمت العماد ُة
درع ًا تذكاري ًا البتدائية ابن القيم باملجمعة  ,ونادي
الزلفي بالزلفي ال�ست�ضافتهما مباريات البطولة ,
بعدها مت تكرمي حكام املباراة من راعي احلفل وهم
 :الأ�ستاذ خلف ال�صقري مراقب احلكام  ,والأ�ستاذ
نايف املريخي حكم �أول  ,والأ�ستاذ م�ساعد امل�شاري

حكم ثاين  ,والأ�ستاذ حممد املريخي حكم طاولة ,
بعد ذلك مت تكرمي الفرق الفائزة من يد راعي احلفل
 ,حيث ح�صل فريق كلية الهند�سة على املركز الثالث
يف البطولة وامليداليات الربونزية  ,وحقق فريق كلية
العلوم املركز الثاين يف البطولة وامليداليات الف�ضية ,
وظفر فريق كلية �إدارة الأعمال باملركز الأول  ,وك�أ�س
البطولة  ,وامليداليات الذهبية ويف نهاية التتويج مت
التقاط ال�صور التذكارية للفائزين مع راعي نهائي
البطولة ,يذكر �أن البطولة ا�ست�ضافتها مدر�سة ابن
القيم االبتدائية باملجمعة ون��ادي الزلفي بالزلفي
 ,كما ك��ان ع��دد م�ب��اري��ات البطولة ( )21م�ب��اراة
مب�شاركة ( )19فريق من كليات اجلامعة  ,وكان
نظام البطولة بنظام خروج املغلوب من جمموعتني
�ضمت املجموعة الأوىل كليات املجمعة وحوطة
�سدير  ,واملجموعة الثانية كليات الزلفي والغاط ,
وتقابل �أوائل املجموعتني على نهائي البطولة  ,وقد
ق��ام بتحكيم البطولة حكام معتمدون من االحت��اد
ال�سعودي لكرة القدم .

باملركز
منتخب اجلامع ِة للتن�س الأر��ض��ي
ظفر
ِ
ُ
ال�ساد�س على م�ستوى اجلامعات ال�سعودية يف بطولة
ِ
االحت��اد الريا�ضي للجامعات ال�سعودية يف التن�س
الأر�ضي التي ا�ست�ضافتها جامعة الإم��ام حممد بن
�سعود الإ�سالمية  ,بعدما ت�صدر جمموعته بفوزه
بثالث مباريات على جامعات الإمام حممد بن �سعود
منتخب
الإ�سالمية وامللك خالد وطيبة  ,وق��د م َّثل
َ
اجلامع ِة يف هذه البطولة الالعبون  :عبداهلل اجلرب ,
وحممد الرتكي  ,وعبدالعزيز الرتكي  ,وعبدالرحمن
العود  ,وفني ًا امل��درب عبدالوهاب العبدالوهاب ,

و�إداري ��ا الأ�ستاذ نا�صر احلنو  ,والأ�ستاذ عبداهلل
املطريي  ,ذكر ذلك مدير �إدارة الأن�شطة الريا�ضية
والك�شفية امل�شرف العام على منتخبات اجلامعة
الذي �أ�شاد مب�ستوى البطولة والتناف�س الكبري فيها ,
ومب�ستوى العبني املنتخب الذين حققوا �إجناز ًا غري
م�سبوق لهم يف هذه البطولة  ,وقد �شكر احلنو �سعادة
عميد �ش�ؤون الطالب على متابعته ودعمه  ,وجميع
وفد منتخب اجلامعة للتن�س الأر�ضي على ما قدموه
متقدم  ,متغلبني
مركز
من جهود �أثمرت عن حتقيق ٍ
ٍ
على العديد من اجلامعات.
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بناء على الميثاق
ً
العجيب أكتب

وداعــــــــ ًا ملي َ
ــــــك ال ُع ْر ِب فقدُك م�ؤلـ ٌم
ال�شعب تبكي قلو ُبنــــــا
حبيب
ِ
وداعـــــــ ًا َ
ــــــام امل�سلم َني رحي ُلكــــــــــم
وداعــــــ ًا �إم َ
وداع ًا حكيم ال ُع ْر ِب �أوج َع فق ُدكـــــــــــم
حكمت بال َد اخل ِري ع�شـــــر ًا تتابعــــــت
َ
حكمت بال َد اخلري فازدا َد جم ُدهــــــــا
َ
خدمت َ
بيت �إلهنــــــــــــــــــا
مليك اخل ِري َ
َ
ـــــــزالً
َ
فتحت لــــــــــــه َ
بيت ِ
اخلزانة ُم ِ
اخللق نــال اهتمامكــــــم
وم�سج ُد خ ِري ِ
ُ
ال�شعر حريى يل ُّفهــــــــا
حروف
�ستبقى
ِ
م�سها ال�ضــ ُّر ت�شتكــــــــــــي
وقافيتي قد َّ
هلل يا َمنْ �أحاطنــــــــــــا
�سالم ا ِ
عليــــك ُ
يوم ُجمعــــــ ٍة
يف
الرحمن
رحلت �إلــــــى
َ
ِ
وكــــــم لهجوا هلل جـــــــادت حناجــــــ ٌر
ــارب �أح�ســــــنْ للفقيــــــد و�أكرمــــــنْ
في ِّ

ــــم
�سج ُ
اليوم ُم َ
بكتـــــك عيو ٌن دمعهــــا َ
يت�ضــــــــرم
رحي ُلــــك ُمــــ ٌّر واجلـــــــــوى
ُ
ــــــــم
بكت ُه بال ٌد مــــــــن عطائــــــــك تنع ُ
ــــت يف ُح ِّبكــــم تتــــــرمنُ
قلوبــــــــــــ ًا �سم ْ
ــــــــــــــــــم
ف�أزهر فيها الع ُّز والأمنُ مغن
ُ
و�أوري َتهــــا حبــــــــــــَّ ًا ف�أنت املت ّيـــــــــــــــَ ُم
عت فيه ال َ
ــــــــر ُم
فو�س َ
م ِ
أر�ض وارتاح ُ ْ
َّ
ــــــــم
عطاءك من ِّ
رب امللــــــــوك �ستغن ُ
ــــــــــــدم
خ
ت
كنت
كم
اهلل
�سي�شه ُد عند
َ
ُ
ــــــــــــم
ري وامل�شاعـــــــــــــ ُر ُتج ُ
حيا ٌء كب ٌ
َ
ــــــــــــم
فراق ٍ
ــــــــــر ُم ِله ُ
مليك كان لل�شع ِ
كرم
ــــــــف وف ٍري كان للن
بعط ٍ
ِ
ــــــــــــا�س ُي ُ
فز َّفـــــك �أقــــــــــــوا ٌم لربك �س َّلمــــــــــــوا
عليك َ
ــــــــــــم
ترح ُ
مليك اخلري بــــاتت َّ
ــــــــــــم
قدوم ًا له يف جنـــــــــ ِة اخللد ينع ُ

للملك تزهـــــو فيـــــك �سلمـــــانُ
واليــــ ُة ِ
ــــوب يف ثقــــــــــ ٍة
اختارك الراح ُل املحب ُ
َخ ِبتَ حكم ًا �سبـــــرتَ الغو َر جمتهـــــد ًا
املج ُد منك وفيك املج ُد م�ؤتلـــــــــــــــــــ ٌق
تلك امليادين تروي ق�ص ًة زخــــــــــــــرت
تاريخكم حاف ٌل بالبــــــــذل مزدهــــــــــ ٌر
ـــــــــر قد زارت متابعـــــ ًة
م�صائب الده ِ
ُ
�صيب العبد ُم َتبــــــــراً
هي
ُ
اخلطوب ُت ُ
ـــــزلٌ
�أنــــت العمي ُد حكيـــــ ٌم ر�أ ُيكـــــم َج ِ
فيك املهابــــ ُة تك�ســـــو حلـــــ َو طل ِعتكـــــم
مثق ٌ
ـــــل منت�صــــــِ ٌر
ـــــف وافـــــ ٌر يف العق ِ
لكم م�سابقــــ ٌة مـــــن نهرهـــــا �شربـــــت
حتى الن�ساء يذقن اخليــــــر مندفقـــــ ًا
�سك ُنهــــم
ترعى اليتامى و�أه ُل ال ُع ْ�س ِر ُت ِ
ُ
ريا�ض مملكـــــة الأجمــــــــا ِد �شاهـــــد ٌة
ـــــون �شاخمــــــــــــة
�أحالهـــــا در ًة يف الك ِ
�أم�ســـــت بعهـــــدك يا �سلمـــــانُ فاتنـــــةً
ــــب
َ
فتحت �صدرك بعد البـــــاب يف َر َح ٍ
ً
َ
ـــــم ُمتفيـــــ ًا
ل
الع
ـــــل
ه
�
أ
و
ا
ـ
م
عل
قدَّرتَ
ِ
الف�ضل معتذراً
�سيعج ُز ال�شع ُر ح�ص َر
ِ
ـــــد با�سمـــــــــةً
فلتهنـــــئ يا بـــــال َد املج ِ
�أمـــــدك اهلل يا �سلمـــــــــــانُ عافيــــــــــ ًة

وموطنُ اخل ِري ي�سمو وهـــــــو جــــــذالنُ
ــــــت �سلمـــــــانُ
ف�أنــــــت �أهل وكف ٌء دم َ
فنلت ِع ّز ًا ويزكو فيـــــــــــك �سلطــــــــــــانُ
َ
فخر فيك يـــــــــــزدانُ !
كم يرتدي ثوب ٍ
ف�ض ًال عطــــــــــا ًء وللأفذاذ عنــــــــــــوانُ
�إ�شرا ُق ُه ظاهــــــ ٌر والد� ُأب �إح�ســــــــــــانُ
ــــــب مل تغل ْبــــــك �أحـــــــزانُ
ُ
فيثبت القل ُ
القلب �إميــــــــــــانُ
ف ُيزه ُر ال�صرب �أروى َ
ـــــــول وللأقــــــوال ُبرهــــــــــــانُ
�سدي ُد ق ٍ
ـــــــاق مــــــــــــلآنُ
ف
إ�ش
ل
وبا
فاحلزم �أنت
ِ
ُ
َ
الن�صــــــر قـــــــر�آنُ
�صدق
د
ي�شه
للدين
ُ
ِ
و�شيب ثــــم �ش َّبــــــــــــانُ
قــــــو ٌم كــــــرا ٌم ٌ
من ب�سط كفـــــك فال�سمــــــانُ ب�ستــــــانُ
ــــــر �أوطــــــانُ
ُ
م�شروعكم يا �أميـ َر اخلي ِ
ــــــب وجــــــدانُ
حل
ا
ويروي
الوفاء
منك
َّ
فيهـــا احل�ضــــــار ُة والإبــــــدا ُع �ألــــــوانُ
ك�سوتَها العـــــ َّز طابــــــت منــــــك �أردانُ
ــــــاح حيـــــــرانُ
ُت�صغي لزائــــــركم يرت ُ
ــــــر ميــــــدانُ
بكل
ِ
ٍ
�شخ�ص لــه يف اخلي ِ
عن الوفا ِء و ُت ْعيي احل َ
ــــــرف �أركــــــــانُ
حكم وا ِمل ْعــــــــوانُ رحمــــــــــــانُ
�سلمانُ َي ُ
وبارك العم َر تزهو فيـــــك �أزمــــــــــــانُ
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بُ ْعدٌ عن جدة
ُ
وح ْل ٌم في
المجمعة

ال��درا� �س��ة وم ��ا �أدراك م��ا ال��درا� �س��ة ما
بني هموم العلم ووح�شة القدر نحمل هم ًا
ك �ب�ير ًا لنتجاوز ب��ره � ًة واح� ��د ًة م��ن الوقت
� ,صرب واجتهاد وننتظر ح�صاد ذلك  ،ما
بني اجلامعة وغربة الديار يوجد جموع من
الطالب  ،تفكري ور�ؤية �صائبة  ,ومذاكرة ,
وهمة يف النف�س  ,و�شيب يف الر�أ�س  ,و�شحوب
يف الوجه وراء كل ليلة ن�سهر من �أجل م�ستقبل

ك � � � � �ت� � � � ��ب
ال � �� � �ص� ��دي� ��ق
ال�ع��زي��ز وليد
امل � �ج � �ل� ��ي يف
العدد ال�سابق
م� ��ن ��ص�ح�ي�ف��ة
توا�صل يف زاويته املت�ألقة اجتاهات مقا ًال بعنوان :
امليثاق العجيب  ،وقد �أبدع كعادته يف الطرح  ،رغم
�أن �شهادتي به جمروحة ملا يف قلبي من حب لهذا
اللطيف .
كتب عن ميثاق احلب وعالقته بال�سعادة وال�شعور
بالر�ضا والت�آخي والعطاء  ،وق��د ارت�سم يف ذهني

ت�سا�ؤل �أثناء قراءة املقال  ،ب�سيط يف تركيبه اللغوي ,
عظيم يف مبتغاه  ,وهو كيف ن�صنع احلب ؟
�أعلم �أن �أقوام ًا يعرفون احلب  ,وميار�سونه �أحياناً
ولكنهم رمب��ا ال ي�ستطيعون �صناعته ون���ش��ره بني
الآخرين  ،ونحن بحاجة ملن يعلمنا املحبة واللطف ,
وبحاجة ملزيدٍ من الت�سامح والألفة .
ولذا �أقرتح على وليد �أن يتحفنا يف العدد القادم
بالإجابة عن هذا الت�سا�ؤل  ,كما �أنني �أطرح الت�سا�ؤل
ل�ق��راء �صحيفة توا�صل ف��أن��ا على يقني ب ��أن لديهم
الكثري  ،وحتية لأرواحكم النقية .
أ .أحمد بن عبداهلل العسيــــــالن

المكتبات
الجامعية
تعريف املكتبة اجلامعية :
ه��ي م�ؤ�س�سة علمية ثقافية ت��رب��وي��ة اجتماعية .
تهدف �إىل جمع م�صادر املعلومات وتنميتها بالطرق
املختلفة ( ال�شراء ,والإه ��داء ,والتبادل ,والإي ��داع )
وتنظيمها -فهر�ستها وت�صنيفها وترتيبها على الرفوف
 وا�سرتجاعها ب�أق�صر وقت ممكن  ،وتقدميها �إىلجمتمع امل�ستفيدين  -قراء وباحثني  -على اختالفهم
من خالل جمموعة من اخلدمات التقليدية ،كخدمات
الإعارة ,واملراجع ,والدوريات ,والت�صوير ,واخلدمات
احلديثة كخدمات الإحاطة اجلارية  ،والبث االنتقائي
للمعلومات  ،واخلدمات الأخرى املح�سوبة ,وذلك عن
طريق كفاءات ب�شرية م�ؤهلة علمي ًا وفني ًا وتقني ًا يف
جمال علم املكتبات واملعلومات .
�أهداف املكتبة اجلامعية :
 -1ت��وف�ير م �� �ص��ادر امل �ع��رف��ة الإن �� �س��ان �ي��ة خل��دم��ة
التخ�ص�صات العلمية املختلفة باجلامعة .
 -2تطوير النظم املكتبية مبا يتفق مع التطورات
احلديثة يف جمال خدمات املكتبات واملعلومات.
 -3تقدمي اخلدمات املعلوماتية واملكتبية لتي�سري �سبل
البحث واال�سرتجاع ,وذل��ك من خالل ما ت�صدره من
مطبوعات  ،فهار�س ببلوجرافيات � ،أدلة  ،ك�شافات ،
وغريها...
 -4تبادل مطبوعات اجلامعة ومطبوعات العمادة مع
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية بالداخل واخلارج .
� -5إع� ��داد ب��رام��ج تعريفية ل�ل�ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات
و�أع���ض��اء هيئة التدري�س باخلدمات التي تقدمها ,
وكيفية ا�ستخدام م�صادر املعلومات املتوفرة .
 -6تقدمي خ��دم��ات للم�ستفيدين ع��ن طريق ال��رد
واال�ستف�سارات  ,و�إي�صال الطلب يف �أ�سرع وقت ممكن .
 -7تهيئة امل�ن��اخ املنا�سب داخ��ل املكتبة للدرا�سة
والبحث .
نوع املكتبة بني باقي �أنواع املكتبات:
حت��ت ت�صنيف املكتبة اجل��ام�ع�ي��ة  ,وت�ع�ت�بر ن��وع�اً
متميز ًا من املكتبات الأكادميية  ،والتي تقوم اجلامعات
ب�إن�شائها  ,ومتويله  ,و�إدارتها من �أجل تقدمي اخلدمات
املكتبية واملعلوماتية املختلفة للمجتمع اجلامعي مبا

م�شرق واعد  ،ال ندري عن ن�سمات القدر قد
حتمل لنا تلك الراحة امل�ستقبلية  ,واختالف
امل��زاج��ات طريق يو�صلنا �إىل �أع��ايل القمم
التي تعانق الهمم  ،ننتظر خلف نافذة الوقت
ليقف هطول الأيام عند مفرتق طرق لنتمكن
من الهرولة وراء امل�ستقبل  ،ن�صنع ال�سعادة
ب�أنف�سنا وال نحتاج كثري ًا من الإمكانيات ،
ف��الإجن��از =  ٪١ذك ��اء  ٪٩٩ +عمل  ،نرى

يتالءم مع �أهداف اجلامعة ذاتها.
�أهمية املكتبة اجلامعية تتمثل يف التايل :
 -1ت�شجيع البحث العلمي  ,ودع �م��ه ب�ين الطلبة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
-2ت�شجيع الن�شر العلمي (بحوث  ,ودرا�سات ,وكتب
 ,وغريها).
-3امل�ساهمة يف البناء الفكري للمجتمع.
-4حماية الرتاث والفكر الإن�ساين  ,واحلفاظ عليه ,
و�إتاحته لال�ستعمال.
 -5تعليم و�إعداد كوادر ب�شرية متخ�ص�صة.
وت�سعـــى املكتبة اجلامعية ب�شكـــل عام �إىل :
 -1توفري جمموعة حديثة ,ومتوازنة ,و�شاملة ,وقوية
م��ن م�صادر املعلومات ال�ت��ي ترتبط ارت�ب��اط� ًا وثيق ًا
باملناهج الدرا�سية  ،والربامج الأكادميية  ،والبحوث
العلمية اجلارية يف اجلامعة.
-2تنظيم م�صادر املعلومات من خالل القيام بعمليات
الفهر�سة,والت�صنيف,والتك�شيف ,واال�ستخال�ص ،
والببليوغرافيا.
-3ت �ق��دمي اخل��دم��ة املكتبية واملعلوماتية املختلفة
ملجتمع امل�ستفيدين مثل  :الإعارة  ,والدوريات  ,واملراجع
� ,إلخ ...
-4تدريب امل�ستفيدين على ح�سن ا�ستخدام املكتبة ,
وم�صادرها  ,وخدماتها املختلفة .
جمتمع امل�ستفيدين من املكتبة اجلامعية :
-1ال �ط �ل �ب��ة مب�خ�ت�ل��ف م���س�ت��وي��ات�ه��م الأك ��ادمي��ي ��ة
وتخ�ص�صاتهم العلمية.
�-2أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.
-3الهيئة الإدارية يف اجلامعة من موظفني وعاملني
يف خمتلف الدوائر الإدارية.
-4الباحثون يف خمتلف املجاالت واملو�ضوعات .
�-5أفراد املجتمع املحلي
ويف اخلتام امتنى لكم املتعة والفائدة .

عينيك �أيتها
طريق جناحنا ب�شوق بني �أهداب
ِ
�شفتيك  ،تفا�ؤل دائم
الدقائق وبني هتفات
ِ
ال ينقطع مهما هبت ري��اح البعد وعوا�صف
الرحيل ,و�إ�صفرار �أوراق التوا�صل وخذالنها
وق��ت اخل��ري��ف  ،حلم م��ن ال��واق��ع كالنقو�ش
ف��وق �صخور الأح�ل�ام وحت��ت حطام الي�أ�س
 ،نبني تفا�ؤالتنا فوق �أم��واج احلياة لنحظى
بح�ضن ��ش��اط��ئ م��ن ال���ص�خ��ور املن�صهرة

مكتبة كلية التربية بالزلفي
أ .عواطف الدوسري
لتطفو �أجمل الأمنيات يف حال اكتمال البناء
 ،ويف الغد حديث يتلألأ ك�شعاع ال�شم�س يف
�صباح غائم يعطي مزيج ًا من التفا�ؤل يغرد
ب�أجمل الكلمات التي نود �سماعها  ،نقول هذه
التمتمات و�شوقنا لتلك الأي��ام قد طال و�شح
عباراتنا نتج عن حب لذلك البعيد املُ ْنت ََظر .
الطالب  :صبحي أحمد نعيم
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معالي مدير الجامعة يستقبل الحائزين
على براءات االختراع والمبتكرين

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة د .خالد بن �سعد
امل�ق��رن مبكتب معاليه ك� ًّ
لا م��ن �سعادة عميد كلية
العلوم الطبية التطبيقية د .نا�صر بن علي اجلاراهلل ,
ووكيل الكلية للدرا�سات العليا والبحث العملي بالكلية
د.عبدالعزيز بن عبداهلل الدخيل  ,ومدير العالقات
العامة بالكلية الأ�ستاذ ماجد بن عبدالعزيز العوجان
 ,واحلائزين على براءات االخرتاع  ,واملبتكرين من
�أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية الدكتور رائد بن �سليم
الربادعي  ,و الدكتور �أناند �سام  ,والدكتور معطر
ر�ضوي  ,وكذلك احلائزين على ب ��راءات االخ�تراع
واملبتكرين من طلبة الكلية احلا�صلني على جوائز
حملية وعاملية البتكاراتهم  ,وهم � -1 :أحمد �أمين
املدهون  -2ح�سان نعيم �أبو �شليح  -3حامد حممد
ال�ع�ن��زي  -4حم�م��د م �ف��رح م �ف��رح  -5زي ��اد �أح�م��د
احلويكان � -6سلطان عيادة العنزي  -7نايف زياد
الر�شيدي  -8حممد �إبراهيم جواب � -9سارة خالد
ال�سلبود  -10عبدالعزيز مطلق امل �ط�يري  ,وقد
ت�ش َّرف عمي ُد الكلي ِة و�أع�ضا ُء هيئة التدري�س والطلب ُة
احلائزين على براءات االخرتاع واملبتكرين بال�سالم
على معايل مدير اجلامعة  ,ثم تال ذلك كلمة ترحيبية
وتوجيهية من معايل مدير اجلامعة ت�ضمنت حمد اهلل
تعاىل و�شكره على املكانة التي تبو�أتها جامع ُة املجمع ِة
بني جامعات اململكة على الرغم من حداثة ن�ش�أتها
 ,وثناء الكثري من امل�س�ؤولني على امل�ستوى العلمي ,
والتفوق الذي حققته اجلامعة من خالل هذه الفرتة
الزمنية الق�صرية ن�سبي ًا  ,و�أ�شار معاليه �أن اجلامعة
تفخر  -بعد توفيق اهلل تعاىل  -بكوكب ٍة مميز ٍة من

�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين بذلوا جهود ًا م�ضنية
للو�صول باجلامعة �إىل ه��ذه املكانة  ,وح��ث معاليه
اجلميع على �أهمية ا�ست�شعار روح الفريق الواحد ,
والعمل اجلماعي يف �أي فكرة �أو م�شروع يتم القيام
به  ,وهذا ال يت�أتّى �إال بالإيثار وبذل اجلهد  ,والنظر
�إىل م�صلحة الفريق دون م�صلحة الفرد بذاته  ,ثم
عميد الكلي ِة ب ��إه��داء معايل مدير
ت�شرف �سعاد ُة
ِ
اجلامعة �شهادة �أول منح ب ��راءة اخ�ت�راع للجامعة
من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  ,وي�أتي
هذا اال�ستقبال والتكرمي من معايل مدير اجلامعة
للمبتكرين من �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة كلية
عدد من
العلوم الطبية التطبيقية �إثر ح�صولهم على ٍ
ال�شهادات واجلوائز املحلية والدولية  ,وهي كالتايل :
� -1أحمد �أمين املدهون  ,امليدالية الذهبية بالكويت
(2012م)  ,امليدالية الذهبية يف جنيف (-2 )2013
ح�سان نعيم �أبو �شليح  ,امليدالية الف�ضية يف الكويت
(2014م)  ,امليدالية الذهبية يف جنيف (2014م)
 -3عبدالعزيز مطلق املطريي  ,امليدالية الذهبية
يف املعر�ض ال��دويل ال�سابع لالخرتاعات يف ال�شرق
الأو�سط يف الكويت � -4سلطان عيادة العنزي  ,امليدالية
الف�ضية يف الكويت ( , )2012امليدالية الذهبية يف
جنيف (2014م)  -5نايف زياد الر�شيدي  ,الري�شة
الذهبية يف امل�ؤمتر العلمي الرابع مبكة املكرمة -6
حامد حممد العنزي  ,امليدالية الربونزية يف �أملانيا
(2014م)  -7عبدالعزيز مطلق املطريي و�سارة خالد
ال�سلبود  ,امليدالية الف�ضية يف الكويت (2014م) -8
حممد مفرح مفرح وحممد �إبراهيم جواب  ,امليدالية
الربونزية يف �أملانيا (2014م) ,وكذلك م�شاركة الكلية
مع كليات اجلامعة مبا حتقق من ابتكارات وبراءات
اخرتاع يف ت�أهل اجلامعة للح�صول على جائزة جامعة
االخرتاع اخلليجية لعام  2014م  ,ويف نهاية الزيارة
تف�ضل معايل مدير اجلامعة بتكرمي الطلبة املبتكرين
برت�شيحهم لرحالت علمية يف جم��ال االبتكار  ,ثم
ت�شرف اجلميع بالتقاط �صورة تذكارية مع معايل مدير
اجلامعة  ,وودعهم معاليه باحلث على اال�ستمرار يف
هذه امل�سرية من االبتكار والتطوير  ,والدعاء للجميع
بالتوفيق وال�سداد .

زيارة
عميد الطب وأعضاء مجلس الكلية في
ٍ
لسمو محافظ محافظة المجمعة ووكيلها

الطب د .خالد بن حممد
قام �سعاد ُة ِ
عميد كلي ِة ِ
العبدالوهاب و�أع�ضا ُء جمل�س الكلية ب��زي��ار ٍة ل�سمو
حمافظ املجمعة الأمري عبدالرحمن بن عبداهلل بن
في�صل �آل �سعود يف دي��وان املحافظة  ,حيث ت�ش َّرفوا
بال�سالم على �سموه  ,و� ْإطالعه على مدى الدعم الذي
تقدمه الكلية للمجال ال�صحي يف املحافظة ابتدا ًء

زيارة
طالب قسم الهندسة المدنية والبيئية في
ٍ
علمية إلى مدينة سدير للصناعة و األعمال
ٍ

انطالق ًا من حر�ص كلية الهند�سة على التكامل
بني اجلانبني النظري والعملي بهدف تنمية املهارات
العملية للطالب َّ
نظمت جلن ُة الأن�شط ِة الطالبي ِة بكلية
الهند�سة زيار ًة علمي ًة لطالب ق�سم الهند�سة املدنية
والبيئية �إىل مدينة �سدير لل�صناعة و الأعمال  ,وذلك
يوم الأربعاء 1436-1-26هـ  ,و�شارك يف الزيارة عد ٌد
ري من الطالب حتت �إ�شراف جمموعة من �أع�ضاء
كب ٌ
هيئة التدري�س بالق�سم  ,وكان يف ا�ستقبال الوفد الزائر
على املوقع مدير م�شروع �سبك (م� .سالمة الرا�ضي)
ومهند�سو الطرق واملواد وال�شبكات يف امل�شروع  ،الذين
رحبوا بالتعاون مع جامعة املجمعة مبا يعود بالنفع
على الطالب  ،وقاموا مبرافقة وفد الكلية �إىل كافة
مرافق املدينة ال�صناعية  ,وتقدمي معلومات تف�صيلية
عن املدينة ال�صناعية النا�شئة  ,وقام �أع�ضا ُء هيئ ِة
التدري�س مبرافقة الطالب �إىل املن�ش�آت الهند�سية
ِ
حتت الإن�شاء يف املدينة ال�صناعية  ،وقاموا بتقدمي

تعلن عيادة اإلقالع عن التدخين بالمركز الطبي
بالجامعة أن استقبال المراجعين في العيادة
سيكون يوم األحد من كل أسبوع ولالستفسار
االتصال على رقم 0164045261
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة

من مدينة املجمعة ممثلة يف م�ست�شفى امللك خالد
باملجمعة واملراكز التابعة له  ،واملدن والقرى التابعة
للمحافظة واملجتمع كافة  ،كما مت � ْإطالع �سموه على
التقرير ال�سنوي للكلية واملناهج  ،هذا وقد رحب �سمو
حمافظة املجمعة بعميد الطب و�أع�ضاء جمل�س الكلية
 ,ومتنى لهم التوفيق والنجاح الدائم  ،كما حثهم على
بذل اجلهد يف خدمة وطنهم  ،و�أ�شاد بقدرة وكفاءة
الطبيب ال�سعودي  ،والذي �أ�صبح فخر ًا لكل مواطن ،
و�شكر يف النهاية قياد َة هذا البلد املعطاء وعلى ر�أ�سها
خادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده والنائب الثاين
�ذل الحم ��دود لقطاع التعليم
على مايقدمونه م��ن ب� ٍ
ُ
العايل  ,بعد ذلك توجه �سعادة عميد الكلية يرافقه
الأع�ضاء لزيارة �سعادة وكيل املحافظ الأ�ستاذ حممد
عامر اخلر�صان  ،ويف نهاية الزيارة ُا ْل ُت ِق َط ْت ال�صور
تذكارية.

ال�شرح العلمي عن التطبيقات الهند�سية املختلفة على
�أر�ض الواقع � ،إ�ضاف ًة �إىل التطبيق الهند�سي امليداين
ملختلف امل�ق��ررات الهند�سية التي يدر�سها الطالب
 ،وم��ن �أب��رز املعامل الهند�سية التي زاره��ا الطالب
داخل املدينة  :مركز �صناعة الدعامات اخلر�سانية
اجل��اه��زة ل�صناعة اجل�سور اخلر�سانية  ,ومركز
خلط وجتهيز اخلر�سانة اجلاهزة واملخترب الهند�سي
لفح�ص املكونات الأولية الداخلة يف �صناعة اخلر�سانة
الطالب على كيفية بناء اجل�سور
اجلاهزة  ,وتع َّرف
ُ
بكافة مراحلها من التجهيز �إىل الرتكيب  ,وكذلك
بناء املن�ش�آت املعدنية كلي ًا �أو جزئي ًا  ,واالطالع على
مراحل بنائها املختلفة  ,وقدم وف ُد الكلية ال�شك َر لإدارة
امل�شروع على ح�سن ا�ستقبالهم وتعاونهم و مرافقتهم
يف زيارة كافة معامل املدينة مبا �أ�سهم يف جناح هذه
الرحلة العلمية وحتقيق الأهداف املرجوة منها.
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قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية :

« مسيــرة حافلــة باإلنجــازات وجوائــز التميــز »

ق�سم الهند�س ِة امليكانيكي ِة وال�صناعي ِة -
ي�سعى ُ
وهو �أحد �أق�سام كلية الهند�سة بجامعة املجمعة منذ
�إن�شائه � -إىل حتقيق ر�سالته وت��أدي��ة دوره العلمي
والأكادميي مبا يتما�شى مع ر�سالة الكلية يف خدمة
العلم واملجتمع  ,ومع التطور العلمي املتنامي يف �شتى
املجاالت  ،يعمل الق�سم على امل�شاركة الفاعلة يف كافة
املحافل العلمية العاملية التي ت�شهد تناف�س ًا �شديد ًا ,
وال �سبيل للتفوق فيها �إال بقوة العلم و�سالح التقنية
الق�سم العديدَ من الإجن��ازات
واالبتكار  ,وقد حقق
ُ
خالل الأعوام الثالثة املا�ضية  ,فح�صل على جائزة
�أف�ضل ق�سم على م�ستوى جامعة املجمعة لعامني
متتاليني ( 2012و  , )2013ويف جمال البحث العلمي
الذي يعتربه الق�سم من �أهم �أولوياته باعتباره حجر
الق�سم جهوده
ال��زاوي��ة يف االرت�ق��اء مب�ستواه  ،ت � َّوج
ُ
البحثية بح�صول الق�سم على جائزة �أف�ضل باحث
على م�ستوى اجلامعة لعام  , 2012وكذلك ح�صول
الق�سم على جائزة �أف�ضل بحث لنف�س العام  ,وي�ضع
ق�سم الهند�س ِة امليكانيكي ِة وال�صناعي ِة على عاتقه
ُ

م�س�ؤولية �إع ��داد وت��زوي��د ال�ط�لاب بكافة امل�ه��ارات
العلمية والبحثية والعملية التي ُ َت ِّك ُنهم من االرتقاء
ب�أدائهم يف خمتلف جم��االت العمل بكل احرتافية
طالب الق�سم حتقيقَ
العديد
وكفاءة  ,وقد ا�ستطاع
ِ
ُ
من الإجنازات يف جمال الإبداع واالبتكار العلمي من
عدد من براءات االخرتاع التي تخدم
خالل ت�سجيل ٍ
املجتمع و ال�صناعة باململكة العربية ال�سعودية  ,وذلك
ملا لها من مميزات كبرية وفوائد متعددة كاخرتاع
نظام التربيد اخلا�ص  -وهو نظام يعمل على تربيداملياه دون وج��ود لأي من العمليات الكيميائية مثل
غاز الفريون  ,وميتاز اجلهاز بخفة الوزن  ,وتوفريه
للكهرباء  ,و�سهولة نقله  ,و�سجل الق�سم ب��راءات
اخ�تراع �أخ��رى م�سجلة مبدينة امللك عبد العزيز ,
ومكتب براءات االخرتاع ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية  ,بعنوان اخرتاع  -مكب�س احلماية  , -والذي
يعتمد على ا�ستخدام الهند�سة امليكانيكية املتخ�ص�صة
يف املحركات للحد م��ن �سرقة �إط ��ارات ال�سيارات
وامل��رك �ب��ات  ،حيث ي�ق��وم ب ��دوره ب ��إف�لات املكاب�س

لتلت�صق بالقاب�ض املعدين للإطار  ,بحيث ال ميكن
�إزالة الإطار من مكانه �إال من ِقبل �صاحب املركبة عن
طريق زر حتكم خا�ص مع �صاحب املركبة  ,واالخرتاع
الثالث يُقدِّ ُم فائد ًة كربى للبيئة  ،فعادم ال�سيارات
يحتوي على غاز �أول �أك�سيد الكربون وهو ي�سبب تلوث
للبيئة و �ضار بال�صحة � ,أما هذا االخرتاع يع ُّد �صديق ًا
للبيئة  ,والذي بدوره يقوم بت�صفية الدخان املنبعث
من العادم  ,وحتويلها �إىل غازات غري �سامة  ,وتوجت
هذه املجموعة من االخرتاعات التي �أ�سهم بها طالب
ق�سم الهند�سة امليكانيكية وال�صناعية بح�صول الق�سم
على املركز ال�سابع على م�ستوى اململكة يف ب��راءات
االخ�تراع  ,وذل��ك يف امل�ؤمتر العلمي الرابع لطالب
وطالبات اململكة العربية ال�سعودية الذي �أُقيم مبكة
عام ( 2013م)  ,وعلى امل�ستوى العاملي �أثمرت جهود
الق�سم يف جمال الإبداع واالبتكار عن ح�صول طالبني
من طالب الق�سم على ميداليتني برونزيتني خالل
فعاليات معر�ض جنيف ال��دويل احل��ادي والأربعني
للمخرتعني يف العا�صمة ال�سوي�سرية (جنيف)  ،يف

الفرتة ما بني احلادي ع�شر والرابع ع�شر من �أبريل
عام ( 2013م)  ,وحتول احللم العلمي �إىل حقيقة
واقعة يف معر�ض �إينا  IENAالدويل لالخرتاعات
املقام يف مدينة نيوبرغ ب�أملانيا الدويل املقام ب�أملانيا
لهذا العام  , 2014حيث ح�صل طالبان من الق�سم
على ميداليتني ذهبيتني يف مناف�سة كبرية بني �أكرث
من  700اخرتاع من خمتلف دول العامل .
الإجن��ازات املتوا�صلة لق�سم الهند�سة امليكانيكية
و ال�صناعية ه��ي ح�صيلة املنهج العلمي للجامعة
 ,وعناية �إدارة اجلامعة بت�أ�صيل الإب ��داع العلمي
 ,وال��دع��م املتوا�صل  ,والتحفيز امل�ستمر للجوانب
العلمية والبحثية � ,إنَّ بذل املزيد من اجلهد والعمل
لتحقيق الإجن� ��ازات العلمية والبحثية ه��و الهدف
الأ�سا�سي الذي يطمح �إليه الق�سم ملوا�صلة �إجنازاته
وجناحاته  ,وليحقق الق�سم خطته الإ�سرتاتيجية ,
ويفي بواجباته نحو �أهداف اجلامعة و�إ�سرتاتيجياتها
التي ت�ساهم يف حتقيق ذلك .

ُ
َ
والدراسات اإلنسانية بالغاط ُت ِّ
حملة
نظ ُم
العلوم
كلية
كلية التربية بالزلفي تتفاعل مع اليوم العالمي
ِ
ِ
اليوم العالمي لإليدز
لألشخاص ذوي اإلعاقة و اليوم العالمي لحقوق الطفل

ان�ط�لاق� ًا م��ن دور اجل��ام�ع��ة يف خ��دم��ة املجتمع ،
وت�ضامن ًا مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  ،ودعم ًا للطفولة
أقامت كلي ُة الرتبي ِة بالزلفي فعاليات اليوم العاملي
ْ �،
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واليوم العاملي حلقوق الطفل
عميد
على مدار يومني متتاليني  ،حيث افتتح �سعاد ُة ِ
الكلية د.عبداهلل بن خليفة ال�سويكت يف اليوم الأول
املعر�ض امل�صاحب للفعاليات  ,وال��ذي ا�شتمل على
عدة �أركان توعوية وتثقيفية من �إعداد طالبات �شعب
الرتبية اخلا�صة وريا�ض الأطفال  ،كان من �أبرزها :
�أركان التوعية بالإعاقة ال�سمعية  ,وا�ضطراب التوحد
والإع��اق��ة العقلية  ،ورك��ن الق�صة  ,ورك��ن املهارات
الفنية واليدوية للطفل  ,وركن الرتبية احلركية  ،كما
ُ
املعر�ض على العديد من املن�شورات والتوزيعات
ا�شتمل
والأفالم الوثائقية التي تهدف �إىل حتقيق �شعار هذا
العام  ,وه��و تي�سري ا�ستعمال الو�سائل الإلكرتونية
و�أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مل�ساعدة
ذوي الإعاقة يف جميع جماالت احلياة  ,كذلك ا�شتمل
ُ
املعر�ض على املطويات واملعرو�ضات للتوعية بحقوق
الطفل وحمايته من العنف وااليذاء  ,وبح�ضور �سعادة
وكلية الكلية ل�ش�ؤون الطالبات �أ .منى الفوزان  ,و�سعادة

م�ساعدة مدير التعليم بالزلفي الأ�ستاذة نورة الفرهود
 ,ومديرة العالقات العامة بال�شعب الن�سائية �أ .مرمي
النا�صربد�أت فعاليات اليوم التايل  ,حيث بد�أ االفتتاح
�ات من الذكر احلكيم تلتها �إح��دى طالبات
بتالوة �آي� ٍ
�شعب ريا�ض الأط�ف��ال � ،أعقبها كلمة ترحيبية من
من�سقة �شعب الرتبية اخلا�صة ريا�ض الأطفال رحبت
فيها باحل�ضور  ,وتقدمت بال�شكر لكل الطالبات
امل���ش��ارك��ات يف امل�ع��ر���ض  ,ويف ال�ع��رو���ض امل�سرحية
والق�ص�صية ب�إ�شراف د� .سلوى حمادة  ،ود�.إمي��ان
حمدي  ،ود� .أمينة عثمان  ،ود .جيهان فريد ،ود.
غادة عوف  ،ود� .أم�يرة �شاين  ،ثم قدمت الأ�ستاذة
حنان �صقر م�شرفة ريا�ض الأطفال بال�شعب الن�سائية
حما�ضر ًة بعنوان  -در�س املراحل الثالثة  -لطالبات
ري��ا���ض الأط �ف��ال  ,وق��دم��ت د .منى توكل ورق��ة عمل
بعنوان  -دور منظومة الإعالم اجلديد يف تعليم ذوي
ريا�ض الأطفال
�شعب ِ
الإعاقة  -ثم قدمت طالبات ُ
م�سرحي ُة بعنوان الغابة ال�سعيدة وق�صة حركية بعنوان
 :البطة ال�صغرية  ,واخْ تُتمت الفعاليات بعر�ض فيلم
ت�سجيلي لإح ��دى ط��ال�ب��ات �شعب ال�ترب�ي��ة اخلا�صة
بعنوان�( :صرخة �أ�صم ) .

حتت �شعار  -عالج مدى احلياة ووقاية مدى احلياة
أقامت كلي ُة العلوم والدرا�سات الإن�سانية بالغاط -
� ْق�سم الطالبات  -وحتت رعاية وكيلة الكلية الأ�ستاذة
 :جميلة احلربي حمل ًة تثقيفي ًة عن الإي��دز  ,وذلك
حر�ص ًا من الكلية على ن�شر الوعي ال�صحي والوقائي
والعالجي للحد من خماطر ه��ذا املر�ض  ،و�شملت
احلملة �إلقاء حما�ضرة توعوية بالتعاون مع وحدة
اخلدمات الطبية جلميع الطالبات والكادر الأكادميي
م�سرحي من �أداء
عمل
 ,و�أي�ضا ا�شتملت احلمل ُة على ٍ
ٍّ
الطالبات ب�إ�شراف و�إعداد الأ�ستاذة  :البندري املعدي
عدد من املطويات والن�شرات على
 ,وتخلل ذلك توزيع ٍ
احل�ضور  ,وكان هناك ركن خا�ص للتعريف مبر�ض
الإي ��دز  ,وخم��اط��ره  ,وط��رق الوقاية منه  ,وكيفية
انتقاله  ,با�شرتاك مع جميع �أق�سام الكلية  ,هذا وقد
ن� َّوه �سعاد ُة عميد الكلية الدكتور خالد بن عبداهلل
ال�شايف بهذا الربنامج املميز والذي يعود بالفائدة على

اجلميع  ,ويحقق �أح��د ر�سائل اجلامعة يف ال�شراكة
املجتمعية  ,وهو �أمر ي�أتي من �ضمن اهتماماتهم يف
الكلية تنفيذ ًا لتوجيهات معايل مدير اجلامعة الدكتور
خالد املقرن  ،كما قدم �سعادته �شكره وتقديره جلميع
امل�شاركني على جهودهم يف تنفيذ ه��ذه احلملة ،
و�شكر �سعادة وكيلة الكلية الأ�ستاذة جميلة احلربي ،
و�أمينة الن�شاط الطالبي الأ�ستاذة رحاب فاروق على
حر�صهما واهتمامهما بتنفيذ مثل ه��ذه احلمالت
التثقيفية  ،من جهتها ذكرت وكيلة الكلية الأ�ستاذة
جميلة احل��رب��ي �أن �ه��م يف الكلية ي�سعون جاهدين
لتحقيق �أحد �أهم ر�سائلهم يف ال�شراكة املجتمعية ,
وهم يقدمون ذلك من خالل حمالت توعوية وتثقيفية
للطالبات وال �ك��ادر التدري�سي واملجتمع  ،وقدمت
�شكرها للأ�ستاذة  :ب�شرى احل�شيربي  ،والأ�ستاذة :
خلود احلري�ص على تفاعلهم مع احلملة واالهتمام
باجلانب الإعالمي لها .
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نفذه قسم اللغة العربية بكلية التربية للبنات :

الجامعة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ببرامج
وفعاليات مختلفة
ق�سم اللغ ِة العربي ِة بكلية الرتبية بجامعة املجمعة
�أق��ام ُ
احتفا ًء باليوم العاملي للغة العربية  ،وذلك يف م�سرح الكلية ,
هذا وقد مت الإعالن م�سبق ًا عن الفعالية عرب موقع اجلامعة،
كل من�سوبي الكليات
وعن طريق دعوات �أُعدت ووزعت على ٍ
وقياداتها  ,وقد بد�أت الفعاليات مب�شهد متثيلي المر�أة ُم ِ�س ّنة
ت�ستمع �إىل امل��ذي��اع ،وتن�صت �إىل املذيع متحد ًثا عن قرار
الأمم املتحدة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية يف يوم
18دي�سمرب ،فال تفهم ما يقوله فتلج�أ �إىل ابنتها اجلامعية
؛ لتو�ضح لها الأم��ر  ,فتخربها �أن ق�سم اللغة العربية بكلية
الرتبية �سيحتفي بذلك اليوم ,وتدعوها للح�ضور ؛ لرتى وتفهم
ما �أُغلق عليها فهمه ،وت�صطحب الطالبة املر�أة وجتل�سان بني
احلا�ضرات  ,ليبد�أ احلفل الذي كان بتقدمي الطالبة جنود
آيات من الذكر احلكيم تلتها الطالبة رهام
�سعد اجلبيلي ب� ٍ
�إ�سحاق.
 ثم �ألقت من�سقة ق�سم اللغة العربية لق�سم الطالباتالدكتورة عزة عبد املنعم عالم كلم ًة رحبت فيها باحلا�ضرات
الكرميات  ،وع ّر َجت على �ضرورة جتديد العهد للغتنا العربية
باحلفاظ عليها ،وعدم التفريط فيها  ،تال ذلك وا�ستجاب ًة
القرتاح من مركز امللك عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية
�أن تكون منا�سبة االحتفاء هذا العام عن (احلرف العربي)
�شاركت الطالبات ن��وره تنيبل  ،وتهاين البديري ،وماجدة
حممد (م��ن ق�سم اللغة العربية) والطالبتان عهود زاي��د
 ،ومنى احلربي من ق�سم الرتبية اخلا�صة مب�سرحية عن
احل��رف العربي  ,وتطور كتابته ,والأ�سباب الداعية لذلك
،وذلك من خالل م�شهد متثيلي بني �أحد علماء العربية  ،و�أحد
ال�سائلني عن الطريقة التي ابتكرها علماء العربية للتمييز
بني احلروف املت�شابهة يف الر�سم  ،ويف �إطار تفعيل الق�سم
لروح التعاون وامل�شاركة يف عر�س �سيدة اللغات � ،ألقت الطالبة
�أفراح اجلمعان من ق�سم اللغة الإجنليزية ق�صيد ًة لل�شاعر
عبد الرحمن الع�شماوي يف حب اللغة العربية  ،وجت�سيد ًا
لرتاثنا العربي احلافل بالأمثال ،وبفقرة عن الأمثال العربية
�شاركت الطالبة ليلى مطلق احلربي يف م�سابق ٍة للطالبات عن
الأمثال العربية ومتى تُ�ضرب  ،وكما �أن للأبدان � ً
أمرا�ضا ،ف�إن
لل�سان عيو ًبا و� ً
أمرا�ضا ،حيث �أعدت الطالبتان ح�صة ال�سيف
 ،وهيلة الرتكي فقرة بعنوان  (:العيادة اللغوية) و ظهرت
الطالبة الأوىل مرتدية معطف الطبيب  ،بجوارها الطالبة
الثانية تدعو املري�ضة للدخول للك�شف ،فتعطيها الطبيبة كتا ًبا

؛ لتقر�أ فقر ًة منه ،ثم تبد�أ الطبيبة يف ت�شخي�ص املر�ض  ،هل
هو من عيوب النطق � ،أم من الإع��راب  ،وت�صف لها العالج
يف �ضروة تعلم القواعد النحوية واملران عليها ؛ حتى ي�ستقيم
ل�سانها وتتعافى  ،وبفقرة ترفيهية عن �أ�سماء احليوانات يف
الف�صحى  ،عر�ضت الطالبة �أن��وار اليف �صو ًرا ملجموعة من
احليوانات على لوحة  ،وعلى لوحة �أخ��رى بطاقات لأ�سماء
تلك احليوانات يف الف�صحى  ،وطلبت من الطالبات معرفة
ا�سم كل حيوان يف الف�صحى يف جو من املرح وال�سعادة بني
احلا�ضرات  ،واختتمت الدكتورة �أجماد عبد الفتاح �سالمة
االحتفالية بكلم ٍة عن ف�ضل العرب والعربية  ،ثم دعت مقدمة
احلفل احل��ا��ض��رات �إىل التوجه �إىل بهو الكلية ال�ستكمال
فقرات االحتفالية ؛ والتعرف على الأرك ��ان املعدة للتعبري
عن حب وانتماء الطالبات للغتهن الأم  ,وقد كانت الأركان
عبارة عن ركن ال�ضيافة  ,حيث �أع��دت الطالبات م�أكوالت
وع�صائر مغلفة بعبارات عن اللغة العربية  ,وقد كان �شعار
الركن (لغتي �أحلى ) � ،أع��دت الركن الطالبة مو�ضي عبد
املح�سن ،وجمموعة من الطالبات  ،وركن القراء ال ي�سرقون :
ا�شتمل على طاولة عليها جمموعة من الكتب املتنوعة ،والفكرة
التي ُبني علها الركن �أنه بداخل كل كتاب ق�صا�صة من الورق
مكتوب عليها ( عزيزتي الطالبة ميكنك ا�ستعارة الكتاب
وقراءته ،و�إعادته مرة �أخرى لق�سم اللغة العربية  ،القراء ال
ي�سرقون) � ،أعدت الركن ،الطالبة مو�ضي جار اهلل املطريي ،
ركن ملاذا �أقر�أ ؟؟ وقد ا�شتمل الركن على بانر يحمل عنوان
ملاذا �أقر�أ ؟ وبه �أماكن ت�سجل عليها احلا�ضرات ملاذا يقر�أنْ
� ،أعدت الركن  ،الطالبة رهام �إ�سحاق  ،ركن اخلط العربي
 ,حيث جل�ست �إحدى الطالبات على الأر�ض  ,و�أمامها حامل
 ,وعليه �أوراق يبدو عليها �أنها من الع�صر القدمي  ،ومعها
قلم حرب ومدواة وتقوم بكتابة عبارات عن اللغة للحا�ضرات
� ،أع��دت الركن  ،الطالبة غدير حممد  ،ورك��ن ميثاق اللغة
العربية ،وهو عبارة عن ميثاق ين�ص على التعهد ب�صيانة اللغة
 ،و�إتقان تعلمها  ,والعمل على ن�شرها  ,توقع عليه ع�ضوات
الق�سم والطالبات  ،وركن عن علماء العرب و �أدبائهم ،ا�شتمل
على مطويات تعريفية عنهم  ،وعن �أعمالهم  ،و�أعدت الركن ،
الطالبة �سعيدة �أ�سعد الفيفي  ،وركن عن الأخطاء ال�شائعة يف
الكتابة  ،وا�شتمل على لوحة ورقية كبرية  ،وتطلب معدة الركن
من الطالبات كتابة كلمات  ،وت�صحح لهم ما بها من �أخطاء ،
�أعدت الركن الطالبة غدير الثويني.

مجتمــــع الجامعــــة

الدكتور الحربي عميدًا للبحث العلمي
بنا ًء على موافقة معايل وزي��ر التعليم العايل رئي�س
جمل�س اجلامعة �أ�صدر معايل مدير اجلامعة الدكتور
خالد بن �سعد املقرن قرار ًا �إداري ًا بتكليف �سعادة الدكتور
ثامر بن �شليح احلربي عميد ًا لعمادة البحث العلمي ،
وبهذه املنا�سبة تتقدم �صحيفة توا�صل بالتهنئة للدكتور
احلربي  ,متمنني له دوام التوفيق والنجاح .

تكليف الدكتور البشر عميدًا للسنة التحضيرية
بنا ًء على موافقة معايل وزي��ر التعليم العايل رئي�س
جمل�س اجلامعة �أ�صدر معايل مدير اجلامعة الدكتور
خالد بن �سعد املقرن قرار ًا �إداري ًا بتكليف �سعادة الدكتور
وليد بن حممد الب�شر عميد ًا لعمادة ال�سنة التح�ضريية
 ،وبهذه املنا�سبة تتقدم �صحيفة توا�صل بالتهنئة للدكتور
وليد  ,متمنني له دوام التوفيق والنجاح .

الدكتور المغذوي وكي ًال بعمادة خدمة المجتمع
مت جتديد تكليف الدكتور عادل بن عاي�ض املغذوي وكي ًال
لل�ش�ؤون التعليمية بعمادة خدمة املجتمع ملدة �سنتني ،وبهذه
املنا�سبة تتقدم �صحيفة توا�صل بالتهنئة للدكتور املغذوي ,
متمنني له دوام التوفيق والنجاح .

الدكتور العمر وكي ًال لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط
مت جتديد تكليف الدكتور عمر بن حممد العمر وكي ًال لل�ش�ؤون التعليمية بكلية العلوم
والدرا�سات الإن�سانية بالغاط ملدة �سنتني  ،وبهذه املنا�سبة تتقدم �صحيفة توا�صل بالتهنئة ,
متمنني له دوام التوفيق والنجاح .

الدكتور آل فروان وكي ًال للجودة والتطوير برماح
مبوافقة معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد املقرن مت تكليف الدكتور �صالح بن
عاي�ض �آل فروان وكي ًال للجودة و التطوير بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية مبحافظ رماح ،
وبهذه املنا�سبة تتقدم �صحيفة توا�صل بالتهنئة  ,متمنني له دوام التوفيق والنجاح .

المشرف رئيسًا لقسم إدارة األعمال برماح
ّ
تتقدم �أ�سرة �صحيفة توا�صل بالتهنئة للدكتور م�ش ّرف بن
عبداهلل امل�ش ّرف  ,وذلك مبنا�سبة �صدور قرار تكليفه رئي�س ًا
لق�سم �إدارة الأع�م��ال بكلية العلوم وال��درا��س��ات الإن�سانية
مبحافظة رماح  ,متمنني له مزيد ًا من التقدم والنجاح يف
م�سريته العملية .

مساعد الخنيني إلى المرتبة الثانية عشر
تتقدم �أ�سرة �صحيفة توا�صل بالتهنئة للموظف م�ساعد
بن �صالح اخلنيني من عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س
و املوظفني  ,وذل��ك مبنا�سبة �صدور ق��رار ترقيته من جلنة
الرتقيات ملوظفي اجلامعة �إىل املرتبة الثانية ع�شر  ,متمنني
له مزيد ًا من التقدم والنجاح يف م�سريته العملية .

هنادي العليان مشرفة على وحدة تقنية المعلومات
تتقدم �أ�سرة �صحيفة توا�صل بالتهنئة للأ�ستاذة هنادي �إبراهيم العليان  ,وذلك مبنا�سبة
�صدور قرار جتديد تكليفها م�شرفة على وحدة وحدة تقنية املعلومات  ,متمنني لها مزيد ًا من
التقدم والنجاح يف م�سريتها العملية .

شهادة البكالوريوس للزميل هيثم اليوسف
تتقدم �أ�سرة �صحيفة توا�صل بالتهنئة للزميل هيثم بن
عثمان اليو�سف  ,وذل��ك مبنا�سبة ح�صوله على �شهادة
البكالوريو�س يف املحا�سبة ,متمنني له مزيد ًا من التقدم
والنجاح يف م�سريته العلمية و العملية .
تصوير  /الجوهرة مسعد المطيري
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يعد من الكفاءات اإلدارية و األكاديمية المتميزة :

الرميح وكي ًال للشؤون التعليمية بالجامعة

�صدر قرار معايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد
املقرن بتكليف الدكتور �أحمد بن علي الرميح وكي ًال للجامعة
لل�ش�ؤون التعليمية  ,وذل��ك بنا ًء على موافقة معايل وزير
التعليم العايل رئي�س جمل�س اجلامعة  ,و ُيع ُّد الدكتور �أحمد
الرميح من الكفاءات الإدارية والأكادميية املتميزة  ,وميلك
�سج ًال حاف ًال بالعطاء والعمل اجلاد املخل�ص ,حيث ح�صل
على بكالوريو�س لغة �إجنليزية من جامعة الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية ,كلية اللغات والرتجمة  ،كما ح�صل على
ماج�ستري يف تخ�ص�ص اللغويات النظرية ،من جامعة والية
مت�شيغن ،الواليات املتحدة الأمريكية .وح�صل على دكتوراة
يف تعليم اللغة الإجنليزية مب�ساعدة احلا�سب ،جامعة والية
كان�سا�س احلكومية يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية  ،وله
العديد من الإ�سهامات والن�شاطات يف اجلامعة  ,فقد ت�س َّلم
مهام ًا قيادية عديدية  ,حيث َعمِ َل عميد ًا للقبول والت�سجيل
 ,كما ُك ِّل َف ب��أن يكون املتحدث الر�سمي با�سم اجلامعة ،

ه��ذا وبا�شر الدكتور �أحمد عمله وكي ًال للجامعة لل�ش�ؤون
وقدّم �شكره وتقديره ملعايل مدير اجلامعة على
التعليمية َ ,
الثقة التي منحها له  ,متمني ًا من اهلل التوفيق والنجاح
وال�سداد  ,و�أن ي�شارك بقية زمالئه حتمل امل�س�ؤولية  ,وخدمة
هذا ال�صرح العلمي  ,و�أن ي�ساهم يف م�سرية هذه اجلامعة
بال�شكل املطلوب  ,داعي ًا اجلميع للتعاون ملا فيه امل�صلحة
وا�ستمرار العمل اجل��اد املخل�ص  ,وال��ذي يرفع من مكانة
وقيمة اجلامعة  ,وي�ساهم يف االرتقاء بالعملية التعليمية ,
واحلركة الأكادميية  ,وتطوير املناهج واخلطط الدرا�سية
عال
؛ لتخريج �أجيال من الطالب والطالبات على م�ستوى ٍ
عدد من التخ�ص�صات املتاحة يف
علم ّي ًا وتربو ّي ًا ومهني ًا يف ٍ
اجلامعة  ,وتهيئتهم ملتطلبات �سوق العمل مبا ُي ِّك ُنهم من
خو�ض غمار املناف�سة مع الآخرين بتميز وثقة  ,ب�إ�شراف
ومتابعة معايل مدير اجلامعة الذي يبذل الكثري من اجلهد
والعمل والتخطيط والت�شجيع جلميع العاملني  ,والذي �أثمر
عن كثري من الإجنازات والنجاحات للو�صول لر�ؤية وتطلعات
والة الأم��ر  ,وحتقيق ًا لأه ��داف وزارة التعليم العايل من
خالل ا�ستثمار ما و َّفرته حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
للجامعة من �إمكانيات وجتهيزات  ,كما �صدر قرار معايل
مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد املقرن بتكليف الدكتور
�أحمد بن علي الرميح �أن يكون م�شرف ًا على عمادة القبول
والت�سجيل باجلامعة ملدة �سنة من تاريخه  ,ملا ميتلكه الدكتور
الرميح من خربة يف هذا املجال لت�سيري �أعمال العمادة  ,هذا
و�شكر الدكتور الرميح معايل مدير اجلامعة على هذه الثقة
الكرمية .

«حكيم العرب»
يغاد ُرنا  ،و َتبقى أياديه
ِ
مل يقت�صر عطا�ؤه على ال�سنوات الع�شر التي ّ
تول فيها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود
رحمه اهلل مقاليد احلكم باململكة  ،بل كان ح�ضوره بار ًزا وهو
ويل للعهد يف فرتة حكم �أخيه امللك فهد بن عبدالعزيز رحمه
اهلل  ,وبعد حياة حافلة بالعطاء ل ّبى نداء ال�سماء  ,ورحل عن
عاما  ,كان -رحمه
دنيانا عن عمر يناهز ال�سابعة والثمانني ً
اهلل -مثاال لالن�ضباط وااللتزام النف�سي والديني واخللقي
الذي ت�ش ّك ْلت به �شخ�صيته التي �صقلها معلمه الأ ّول  ،والده
امللك عبدالعزيز رحمه اهلل م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الثالثة ،
خربات كبرية
مالزما له يف معظم �أموره ؛ فاكت�سب
حيث كان
ٍ
ً
حري�صا على ح�ضور
يف احلكم وال�سيا�سية والإدارة  ،وكان
ً
جمال�س العلماء واملف ّكرين  ،حيث و ّفر له والده تعلي ًما مواز ًيا
�أت��اح له رحابة الفكر وات�ساع الأف��ق وحكمة اتخاذ القرار
والتعاطي مع الأح��داث  ,ك ّل هذه الأم��ور �أ�سهمت يف تكوين
�شخ�صيته املتزنة التي َّ
�شذبتها الأح��داث وعركتها الأي��ام
 ،حتى ك��ان جدي ًرا باللقب ال��ذي و�سموه به  ،وه��و (حكيم
ال�ع��رب)  ,ا�ضطلع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -رحمه
اهلل -منذ نعومة �أظافره مبهام وم�س�ؤوليات عديدة  ،وكانت
�أهم ّ
املحطات يف حياته حني ت�س ّلم رئا�سة احلر�س الوطني
ً
عام 1383هـ1963 /م ،ثم �أ�صبح نائ ًبا ثانيا لرئي�س جمل�س
الوزراء  ،مع رئا�سة احلر�س الوطني يف 1395ه �ـ1963/م ,
ويف عام 1402هـ1982/م بويع ول ًيا للعهد  ،وجمع وقتها بني
كونه ول ًيا للعهد ورئي�سا للحر�س الوطني ونائ ًبا لرئي�س جمل�س
الوزراء  ,ويف عام 1426هـ2005/م ُبويع مل ًكا للمملكة العربية
ال�سعودية خل ًفا لأخيه الراحل امللك فهد بن عبدالعزيز،
رحمه اهلل  ,وبعد تو ّليه مهام امللك � ،شهدت اململكة قفزة
ح�ضارية هائلة هي�أتها ملناف�سة كثري من بلدان العامل ،

وجعلت جتربتها يف احلكم والإدارة جتربة عظيمة متجدّدة
ْ
ي�سعى الآخ ��رون لالحتذاء بها  ,حيث �أ ْوىل امللك عبداهلل
رحمه اهلل -العلم والثقافة رعاية متميزة  ,وقد �شهدتاململكة يف عهده منجزات تنموية عمالقة يف كافة القطاعات
االقت�صادية  ,والتعليمية  ,وال�صحية  ,واالجتماعية  ,والنقل
 ,واملوا�صالت  ,وال�صناعة ,والكهرباء  ,واملياه  ,والزراعة
ارتقت بها اململكة خطوات وا�ضحة يف ُ�س ّلم النه�ضة
 ،وقد
ْ
واحل�ضارة  ،حتى فاقت عديدً ا من بلدان العامل املتقدّم ؛
ففي عهده ت�ضاعفت �أعداد جامعات اململكة � ،إ�ضافة للكليات
واملعاهد التقنية وال�صحية وكليات تعليم البنات  ,كما �أن�ش�أ
رحمه اهلل -جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية  ،كما �أن�ش�أ رحمه اهلل -كث ًريا من املدن االقت�صادية  ،وكانت رعايتهالكرمية مل�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع
 ،وتد�شينه برنامج خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني لالبتعاث
اخلارجي �أثر بالغ يف رعاية املوهوبني  ,وتزويد الدار�سني
بخربات الأمم املتقدّمة يف �شتى فروع العلم واملعرفة  ,وال
نن�سى جهوده يف تو�سعة �ساحات امل�سجد احلرام  ،ويف توفري
الت�سهيالت واخلدمات لتي�سري �أداء املنا�سك حلجاج بيت
اهلل احلرام وقطار امل�شاعر وغريها  ,قد يكون ع�س ًريا تعداد
الإجنازات التي حدثت يف عهده  ،وي�شهد بها الواقع  ,ويجد
املواطن واملقيم �صداها يف حياته اليومية  ,رحم اهلل امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز  ,وغف َر اهلل له وجزاه خ ًريا على ما
قدّم لل�شعب ال�سعودي والأمة العربية والإ�سالمية من جميل
العطايا والهبات
عصام بن شرف المالكي
عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة
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الركبان مستشارًا لمعالي المدير
والموسى مديرًا عامًا لإلدارة العامة
للشؤون اإلدارية والمالية

�أ� �ص��در معايل مدير اجلامعة ق ��رار ًا �إداري� � ًا
يق�ضي بتكليف الأ�ستاذ الدكتور حممد بن عثمان
الركبان للعمل م�ست�شار ًا ملعاليه ل�ش�ؤون اجلودة
وامل�ست�شفى اجلامعي  ،هذا ويع ُّد الدكتور الركبان
�أحد �أهم القيادات التي عملت باجلامعة  ,حيث
�ساهم يف ت�أ�سي�س العديد من الكليات  ,و �ساهم
ب�شكل كبري يف ت�أ�سي�س كلية الطب باجلامعة  ,كما
�أن��ه تقلدَ ع��دد ًا من املنا�صب  ,فقد عمل عميد ًا
لكلية الطب  ,وم�شرف ًا على اخلدمات الطبية قبل
�أن ُيك َّلف بالعمل وكي ًال لل�ش�ؤون التعليمية باجلامعة

 ,كما ر� َأ�س العديدَ من اللجان العلمية  ,كما �أ�صدر
معايل مدير اجلامعة قرار ًا �آخر بتكليف الأ�ستاذ
�أحمد بن عبدالعزيز املو�سى للعمل مدير ًا عام ًا
للإدارة العامة لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية  ،وبهذه
عب املو�سى عن �شكره وتقديره ملعايل
املنا�سبة َّ
مدير اجلامعة على الثقة الكبرية التي منحها
ل��ه  ،داع �ي � ًا اهلل �أن يعينه على �أداء الأم��ان��ة ،
والقيام باملهام التي ُك ِّل َف بها على الوجه الأكمل
 ,و�أن ي�شارك بقية زمالئه يف خدمة هذا ال�صرح
العلمي  ,و�أن ي�ساهم يف م�سرية هذه اجلامعة .

أخبار متفرقة من كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير
*****
ختام الدورات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير .
*****
دور ٌة بعنوان  ( :البحث العلمي ) بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانيــــــــــة بحوطـــــــــــــة �سديـــــــــــــــــر .
*****
دور ٌة بعنوان  ( :التح�ضري المتحان التوفل ) يف كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سديـــــر .
*****
دورة بعنوان ( :الئحة الدرا�سة واالختبارات للمرحلة اجلامعية ) يف كلية العلوم والدرا�سات
الإن�سانية بحوطة �سدير .
*****
دورة نظام �إدارة التعليم الإلكرتوين  Learn 2 Desireبكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية
بحوطة �سدير .
*****
�سعادة عميد كلية العلوم و الدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير ي��زور كلية العلوم والدرا�سات
الإن�سانية برماح .
*****
طالب ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير يزورون متو�سطــــــة
حوطة �سدير .
*****
طالباتُ ق�سم �إدارة الأعمال بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير ُيقمن ن�شاط ًا طالبياً
بعنوان  :يوم اخلريج والوظيفة .
*****
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير تقيم حفل تكرمي لأع�ضاء هيئة التدري�س املرتقني
*****
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير تقيم دور ًة بعنوان  ( :االبتكارات واالخرتاعات ).
*****
وف ٌد من كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير يزور كلية الطب وكلية العلوم الطبية
التطبيقية باملجمعة .
*****
عمل بعنوان  :ت�صميم االختبار ,
العلوم
ِ
تنظم ور�ش َة ٍ
والدرا�سات الإن�ساني ِة بحوطة �سدير ُ
كلي ُة ِ
وربط الأ�سئلة ب�أهداف .
*****
جلنة الن�شاط الطالبي بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير تقيــــم دور ًة بعنـــــــــــوان :
( العرب امل�سلمون بني التعدد الثقايف يف �أمريكا والتعدد الفكري يف فرن�سا ).
*****
ً
وحدة الأن�شطة الطالبية بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سدير تقيــم دورة بعنـــــــــوان :
(�أ�سا�سيات الت�صوير) .
*****
وحدة دعم الطالب بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سديــــــر تنظـــــــــــــم دور ًة بعنــــــــــوان:
(التفكري خارج ال�صندوق).
*****
ور�شة تدريبية بعنوان  ( :جودة االختبارات) بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بحوطة �سديـــــــــــــر .

عـ ـ ــدد

36

ربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الأول
1436هـ

 20األخيــــــــــــــــرة

رحمـــك اللــــه
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