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منسوبو جامعة الملك فيصل يهنئون القيادة الرشيدة بعيد الفطر السعيد
ويسألون المولى عز وجل أن يعيده على األمة اإلسالمية باليمن والبركات

منسوبات الجامعة يحتفلن بالعيد
قيادة الجامعة تعايد منسوبيها خالل الحفل السنوي الكبير
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األستاذ  اجلامعة  مدير  وحضور  رعاية  حتت 
الدكتور يوسف بن حممد اجلندان أقامت اجلامعة 
اجلامعة،  ملنسوبي  الكبري  السنوي  املعايدة  حفل 
يوم  الرمسي  ــدوام  ال أيــام  أول  مستهل  يف  وذلــك  
م،    2012  /  8  /  25 املوافق  هـ   1433 7 شوال  السبت 
اجلامعي،  باحلرم  العامة  اإلدارة  مبنى  بهو  يف 
العليا والبحث  وحبضور وكيل اجلامعة للدراسات 
العلمي الدكتور عبد العزيز بن عبد احملسن امللحم 
وخدمة  والتطوير  للدراسات  اجلامعة  ووكيل 

اجملتمع الدكتور أمحد بن عبد اهلل الشعييب ووكيل 
بن  بــدر  الدكتور  األكادميية  للشؤون  اجلامعة 
العمداء  السعادة  وأصحاب  اجلوهر،  اللطيف  عبد 
ومدراء اإلدارات ورؤساء األقسام ومجع غفري من 
الذين  التدريس  هيئة  وأعضاء  اجلامعة  موظفي 
بالعيد  التهاني  لتبادل  التواجد  على  حرصوا 
والسرور. البهجة  تسوده  أخوي  جو  يف  السعيد 
اإلعــالم  إلدارة  اجلامعة  مدير  ــد  أّك جهته  من 
األخوية  االحتفالية  هذه  أن  العامة  والعالقات 

عيد  كل  يف  إقامتها  على  اجلامعة  درجــت  اليت 
اليت  ــواحــدة  ال األســـرة  روح  ــار  إط يف  تأتي  إمنــا 
تؤكد  والــيت  الشامخ،  العلمي  الكيان  هذا  تسود 
ال  إذ  واملــــرؤوس،  الرئيس  بــن  العالقة  عمق 
مقدرًا  مطلقًا،  بينهما  فاصلة  حواجز  يوجد 
دور إدارة اإلعالم والعالقات العامة يف إعداد هذا 
املقاييس.  بكل  ناجحًا  جاء  الذي  البهيج  احلفل 
والعالقات  اإلعالم  إدارة  آخر نظمت  على صعيد 
قاعة  يف  هـ   1433 ــوال  ش  14 السبت  يــوم  العامة 

السنوي  املعايدة  حفل   )27( رقم  مببنى  النخيل 
الفطر  عــيــد  مبــنــاســبــة  اجلــامــعــة  ملــنــســوبــات 
والعمادات  الكليات  وكيالت  وحبضور  املبارك، 
ومنسوبات  التدريس  هيئة  وأعضاء  واإلدارات 
احلفل  ــل  وختــّل املختلفة،  ــام  ــس واألق اجلــامــعــة 
جو  يف  السعيدة  املناسبة  بهذه  التهاني  تبادل 
حفل  ويأتي  والــســرور،  واملــودة  بالفرح  ُمفعم 
االجتماعية  الــروابــط  تعزيز  إطــار  يف  املعايدة 
اجلامعة. منسوبات  بن  والعملية  واألخــويــة 
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لجنُة إصدار إشراقة

والتسجيل  الــقــبــول  عميد  ـــد  أّك
ــور حمــمــد بن  ــت ــدك بــاجلــامــعــة ال
عملية  أن  الفريدان  الوهاب  عبد 
الــدراســي  للعام  ســـارت  التسجيل 
اجلديد 1433 – 1434هـ بشكل منّظم 
وتعاىل،  سبحانه  اهلل  بفضل  وَسِلس 
من  املثمرة  اجلــهــود  بتكاثف  ثــم 
باجلامعة  االختصاص  ذات  اجلهات 
االنسيابية  إىل  أّدى  الـــذي  األمـــر 
للمتقدمن  والــّســهــولــة  الفائقة 
واملتقدمات للجامعة، البالغ عددهم 
)40000 ( أربعون ألًفا تقريبًا، مّت َقبول 
منهم ما تسمح به اإلمكانات املتاحة.

أولْت  اجلامعة  أن  إىل  سعادته  وأشار 
رعاية  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
يف  اجلامعة  لرؤية  جتسيدًا  خاصة 
عن  ناهيك  اجملتمعية،  الــشــراكــة 
هيئة  بــأعــضــاء  الكبري  االهــتــمــام 
وغري  السعودين  مــن  الــتــدريــس 

اجلامعة  ومنسوبي  الــســعــوديــن 
دائــمــة  ــة  ــام إق املقيمن  ــك  ــذل وك
عن  ــة  ــاب واإلج ــم  ــوره أم بتسهيل 
القبول،  عملية  يف  استفساراتهم 
لعالقات  فــرع  افتتاح  مت  حــن  يف 
الــذي  الطالبات  أقــســام  يف  القبول 
وأمهاتهن. الطالبات  بإرشاد  ُيعنى 

األستاذ  اجلامعة  مدير  شوهد  وقد 
الدكتور يوسف بن حممد اجلندان يف 
عن احلدث  يف مكتب عالقات القبول 
مببنى عمادة السنة التحضريية يوم 
املوافق هـ   1433 شعبان   25 ــد  األح

وكيل  يــرافــقــه  2012م   /  7  /  15  
اجلامعة للشؤون األكادميية الدكتور 
بدر بن عبد اللطيف اجلوهر وعميد 
حممد  الدكتور  والتسجيل  القبول 
ووكيل  الفريدان  الوهاب  عبد  بن 
الدكتور  والتسجيل  القبول  عمادة 
إبراهيم  والدكتور  الثنيان  ثنيان 

على  لالطالع  البوخديم  فهد  بن 
للتسهيل  ــتــخــذة  امل ــــــراءات  اإلج
أمــورهــم. ــاء  ــي وأول الــطــالب  على 
مقابلة  عــلــى  مــعــالــيــه  وحـــرص 
واإلنــصــات  لوجه  وجــهــًا  اجلمهور 
املالحظات  لتلقي  ــاًل؛   ــوي ط هلــم 
ـــاجـــات،  ـــي والـــشـــكـــاوى واالحـــت
مما  مبعاجلتها،  فـــورًا  والتوجيه 
طمأنتهم  يف  األثـــر  بــالــغ  لــه  ــان  ك
قلق. مــن  يعرتيهم  مــا  وتــبــديــد 

ـــالم  اإلع إلدارة  مــعــالــيــه  وأّكــــد 
يأتي  ذلــك  أن  العامة  والــعــالقــات 
اجلامعة  أن  قناعتنا  من  انطالقًا 
ــّزأ مـــن اجملــتــمــع،  ــج ــت ي جــــزء ال 
ــاع إىل  ــدف مــؤكــدًا فــخــره بــهــذا االن
ــذات  ال وتطوير  واملــعــرفــة  العلم 
الــوطــن  هـــذا  بــنــاء  يف  للمشاركة 
من  سنويًا  حيــدث  مــا  وأن  الكبري 
منبع  أمورهم  وأولياء  الطالب  لقاء 

باآللية  مشيدًا  ــادة،  وســع غبطة 
إجــراءات  جعلت  اليت  اإللكرتونية 
ــًرا وســهــولــة. ــس ــر ي ــث ــقــبــول أك ال

   
ـــار وكــيــل عــمــادة  ــن جــانــبــه أش م
ثنيان  الدكتور  والتسجيل  القبول 
استفسارات  مركز  رئيس  الثنيان 
القبول  أمــور  كافة  أن  إىل  القبول 
تامة  إلكرتونية   مبرجعية  ترتبط 
وكذلك  ــي  اآلل احلاسب  خــالل  من 
الرمسية  واألوراق  النتيجة  تسّلم 
املــمــتــاز جمانًا  الــربيــد  ــالل  مــن خ
أن  دون  اجلامعة  إىل  تصل  حبيث 
عندما  السفر  عناء  الطالب  يتكبد 
ميكنه  إذ  األحــســاء،  ــارج  خ يكون 
ــرة واحـــدة عــن طريق  الــتــقــدم مل
دون  منطقته،  يف  املمتاز  الــربيــد 
ملباشرة  إاّل  اجلامعة  إىل  احلــضــور 
الدراسة يف حالة َقبوله -إن شاء اهلل-.

سارت  القبول  عملية  والتسجيل:  القبول  عميد 
بشكل منّظم وسلس

مدير الجامعة تابع شخصيًا اإلجراءات المتخذة للتسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم
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بهدف تعريف الطالب ببيئته الجامعية الجديدة

معالي مدير الجامعة بين أبنائه الطالب المستجدين 
في يومهم التعريفي

بن  يوسف  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  قام 
الكليات يوم  حممد اجلندان جبولة على عدد من 
/2012م   8  /  28 املوافق  هـ   1433 شوال   10 الثالثاء 
األكادميية  للشؤون  اجلامعة  وكــيــل  يرافقه 
وعميد  اجلوهر  اللطيف  عبد  بن  بدر  الدكتور 
شؤون الطالب الدكتور خالد بن صقرالبوسعده،  

املستجدين   للطالب  يقّدم  ما  للوقوف على  وذلك 
التعليمية  للبيئة  شاملة  تعريفّية  برامج  من 
سنوات  طيلة  ستحتضنهم  ــيت  ال األكــادميــيــة 
بكافة  إملامهم  وكــذلــك  اجلامعية،  دراســتــهــم 
اجلوانب اليت ختصهم، وذلك ملا متثله من أهمية 
يف  قدمًا  للمضي  أمامهم  الطريق  متّهد  قصوى 

ورفيع  مميز  بشكل  العلمي  والتحصيل  الدراسة 
الوطن. خلدمة  املؤهلة  املخرجات  جودة  لضمان 
حرص  إطــار  يف  الرائعة  االلتفاتة  هــذه  وتأتي 
أبنائه  بــن  شخصيًا  الــتــواجــد  على  معاليه 
حنو  األوىل  خطواتهم  خيــطــون  ــم  وه الــطــالب 
بيدهم  واألخــذ  لتشجيعهم  اجلامعية  دراستهم 

لالنطالق بقوة وعزمية يف دروب العلم واملعرفة.
ووكالء  الكليات  عمداء  جبهود  معاليه  أشاد  وقد 
املوفق  ــداد  اإلع يف  األكادميية  للشؤون  الكليات 
اجلــدد  بــالــطــالب  وحــفــاوتــهــم  الفعالية  هلــذه 
لتنويرهم  تساؤالتهم   عن  باستفاضة  واإلجابة 
وحــقــوق. ــات  ــب واج مــن  مــا خيصهم  عــمــوم  يف 

www.kfu.edu.sa
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بعد القرار السامي بإنشاء أول مدينة صناعّية نسائّية مقّرها األحساء

مدير الجامعة يتابع شخصيًا خطوات املسابقة الوظيفية

جامعة الملك فيصل بالتعاون مع غرفة األحساء تعّد خطط التأهيل 
والتدريب النسائي لهذا المشروع الوطني الكبير

الجندان : هذه المدينة ستساهم في تعزيز 
اقتصاد المنطقة وستوفر فرصًا وظيفيًة 

للفتيات والسيدات. 
 

الشعيبي : ستتولى الجامعة َمهمة تهيئة 
خريجاتها وتأهيلهن لدعم هذه المدينة 

الصناعية الكبرى بالكوادر النوعية.

يكية في المملكة مدير  الجامعة يستقبل نائب رئيس البعثة األمر

امللك  جامعة  مسؤولي  من  عدد  أبدى  وقد  هذا 
سعادتهم  عن  األحساء  غرفة  ومسؤولي  فيصل 
هيئة  عام  مدير  إعالن  بعد  وتفاعلهم  الغامرة 
»مدن«  التقنية  ومناطق  املكلف،  الصناعية  املدن 
مدينة  أول  إنشاء  عن  الرشيد  صــاحل  املهندس 
حمطاتها  أوىل  ستكون  باململكة  نسائية  صناعية 
اهلفوف. مدينة  يف  وحتديدًا  األحساء  منطقة  يف 

والتطوير  التخطيط  أعمال  اهليئة  بــدأت  وقد 
اســتــثــمــارات  ستستقطب  ــــيت  وال ـــاء  ـــش واإلن
أكثر  وســتــوفــر  ريـــال،  مليار  نصف  تــتــجــاوز 
تليب  نــســويــة  وظــيــفــة  آالف  مخـــس  مـــن 
املدينة. تلك  ومطالب  احتياجات  وتغطي 
يوسف  الدكتور  اجلامعة  مدير  قّدم  جهته  من 
احلرمن  خــادم  ملقام  شكره  اجلندان  حممد  بن 
حيفظهما   - األمــن  عهده  ولي  ومسو  الشريفن 
التعليمية  للخدمات  املتواصل  لدعمهما   - اهلل 
للقيادة  مثّمنًا  القطاعات،  وكافة  والصناعية 
اليت جتّسد حرص  الكرمية  اللفتة  الرشيدة هذه 

الكريم  العيش  توفري  يف  املعطاء  البلد  هذا  قادة 
الوظيفية  الفرص  وتأمن  الغالية  اململكة  ألبناء 
العلمية. مؤهالتهم  يناسب  مبا  هلم  احلقيقية 
شك- -بال  املدينة  هذه  إن  اجلامعة  مدير  وقال 
ستسهم -بإذن اهلل- يف زيادة اقتصاد املنطقة ككل 
للفتيات  وظيفية  فرص  وخلق  توفري  جانب  إىل 
والسيدات، ومعاجلة البطالة النسائية يف حمافظة 
املرأة  دور  يعزز  وهذا  نفسه،  الوقت  يف  األحساء 
السعودية وطموحها وإثباتها لذاتها ومقدرتها على 
النجاح يف شتى األعمال اليت ميكن أن تقوم بها املرأة.
للدراسات  اجلامعة  وكيل  ــح  أوض جانبه  من   
بن  أمحد  الدكتور  اجملتمع  وخدمة  والتطوير 
عبداهلل الشعييب أن هذا القرار هام وحيوي، وتأتي 
استجابة اجلامعة السريعة وابتهاجها بصدور هذا 
احلديثة  ورسالتها  رؤيتها  منطلق  من  القرار 
املتمثلة يف »الريادة يف الشراكة اجملتمعية«، وستقوم 
اجلامعة بالتنسيق مع غرفة األحساء، وهيئة املدن 
الشأن، وستتوىل اجلامعة مهمة  الصناعية يف هذا 

اجملتمع،  فتيات  من  وغريهن  خرجياتها  تهيئة 
وتأهيلهن مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل 
يف  الفاعل   واإلسهام  االلتحاق  على  لتساعدهن 
هذه املدينة الصناعية الكربى واألوىل من نوعها.
األعمال  سيدة  تصريح  على  سعادته  وعــّلــق 
اجلامعة  خالله  من  طالبت  واليت  العرفج  صباح 
والوصول  لالستعداد  اخلرجيات  تأهيل  بضرورة 
والعمل  الصناعة  خالل  من  إليه  يطمحن  ما  إىل 
استجابة  قال:  امليدانية، حيث  كافة نشاطاتها  يف 
فــعــااًل  اجلــامــعــة  دور  ســيــكــون  املــطــالــب  لتلك 
تأهيل  يف  األوىل  بالدرجة  وحيويًا  واسرتاتيجيًا 
جهودها  اجلامعة  وستكرس  اخلرجيات،  بناتنا 
وستسهم  والوسائل،   الطرق  بشتى  وإمكانياتها 
العاملة  واملؤسسات  الشركات  احتياجات  تلبية  يف 
الصناعية. املدينة  هــذه  يف  املؤهلة  لــلــكــوادر 
جاٍر  والتنسيق  التخطيط  أن  سعادته  وكشف 
األحساء«  »غرفة  االسرتاتيجي  الشريك  مع  حاليًا 
بــرامــج  ــشــاء ووضـــع  إلن ــال  ــع وف بشكل جـــّدي 

وغريها  اجلامعة  خلرجيات  وتدريبية  تأهيلية 
احلقيقية  الشراكة  لدور  وتفعياًل  اجلامعات،  من 
ويأتي  ــواقــع،  ال أرض  على  وتفعيلها  ــة،  املــربَم
األحساء. وغرفة  اجلامعة  جهود  بتضافر  ذلك 
إدارة  جملس  رئــيــس  أوضـــح  ــر  آخ جــانــب  مــن 
بعد  العفالق:  حسن  بن  صاحل  األحساء  غرفة 
أّول  يعد  الــذي  الضخم  املــشــروع  ــذا  ه إعــالن 
-وبكل  اململكة  مستوى  على  نوعه  من  مشروع 
للفخر  يدعو  أمر  فهو  األحساء  يف  ينشأ  فخر- 
واالعتزاز وبال شك منطقة األحساء فهي حباجة 
النوعية. املــشــاريــع  هــذه  مثل  إلقــامــة  ماسة 
ــداهلل بن  ــب ــاء ع ــس ــدح أمـــن غــرفــة األح ــت وام
قــائــاًل:  ــذه اخلــطــوة  الــنــشــوان ه الــعــزيــز  عبد 
صناعية  مدينة  أول  بانطالق  سعيدون  إننا 
مل  ـــيت  وال األحـــســـاء،  مــقــرهــا  يــكــون  نسائية 
به  تتميز  ملــا  بــل  عشوائيا،  اختيارها  يتم 
يف  ووفــــرة  غــنــيــة،  ـــروة  ث ــن  م املنطقة  هـــذه 
التخصصات. خمتلف  يف  البشرية  ــا  ــوارده م

يوسف  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  استقبل 
نائب  اجلامعية  املدينة  يف  اجلــنــدان  حممد  بن 
رئيس البعثة األمريكية يف اململكة توماس وليامز 
الثالثاء يــوم  صباح  ــك  وذل لــه،  املــرافــق  والــوفــد 
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العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  اجلامعة  وكيل 
األستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد احملسن امللحم 
وخدمة  والتطوير  للدراسات  اجلامعة  ووكيل 
الشعييب  اهلل  عبد  بــن  أمحــد  الدكتور  اجملتمع 
الدكتور  األكادميية  للشؤون  اجلامعة  ووكيل 
شؤون  وعميد  اجلوهر  اللطيف  عبد  بن  بــدر 
املكتبات الدكتور عبد العزيز بن حممد العجالن.
ودار  الــوديــة  األحــاديــث  اجلانبان  تــبــادل  وقــد 

حبث  ومّت  األمريكية،  اجلامعات  حــول  نقاش 
البحثية  واملــراكــز  اجلامعات  مع  التعاون  أطــر 
ومواضيع  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املميزة 
اجلامعة  وكيل  ــّدم  ق ثم  مشرتك،  اهتمام  ذات 
عرضًا  اجملتمع  وخدمة  والتطوير  للدراسات 
منجزات  إىل  خالله  من  تطّرق  اجلامعة  حــول 
والتخصصات. الربامج  مجيع  يف  العلمية  اجلامعة 

األمريكية  البعثة  رئيس  نائب  قــام  ذلــك  بعد 
مشلت  جبــولــة  ــه  ل ــق  ــراف امل ــد  ــوف وال اململكة  يف 
وتقنية  احلاسب  علوم  وكلية  املركزية  املكتبة 
وبعض  الــكــربى  االحــتــفــاالت  وقــاعــة  املعلومات 
اجلامعية.  باملدينة  احلديثة  اجلامعة  مرافق 

حرصًا من مدير اجلامعة األستاذ الدكتور يوسف بن حممد 
الوظيفية  املسابقة  سري  خطوات  متابعة  على  اجلندان 
اإلدارية املعلن عنها هلذا العام 1433/1432هـ واالطمئنان على 
يرافقه  قام معاليه  بأول، فقد  أواًل  بها   اليت متر  اخلطوات 
الدكتور  واملوظفن  التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  عميد 
مطلق بن حممد العتييب صباح يوم األربعاء 21 شعبان 1433 هـ 
املوافق 11 / 7 / 2012م بزيارة مقر مطابقة وتدقيق املستندات 
الوظيفية.  املسابقة  لتلك  املتقدمن  للمواطنن  األصلية 
األحــاديــث  وتــبــادل  العمل  ســري  على  معاليه  وقــف  وقــد 
أثنى  وقــد  وذويــهــم،  املتقدمن  مــن  الكثري  مــع  الــوديــة 
واليت  العمادة  من  املبذولة  املتميزة  اجلهود  على  معاليه 
املرتبطة  املهام  تسهيل  سبيل  يف  سنويًا  وتتطور  تتضافر 

مما  اإللكرتوني،  التسجيل  عرب  واملتقدمات  للمتقدمن 
لإلنسان  خادمة  التقنية  أن  مؤكدًا  عليهم،  األعباء  خيفف 
معنى.  من  الكلمة  هذه  حتمله  ما  بكل  الراهن  عصرنا  يف 
وأوضح  وتسهيالت،  خدمات  من  شاهده  مبا  معاليه  وأشاد 
اجلامعة  لــوظــائــف  التقديم  ناحية  مــن  ــدث  حي مــا  أن 
املرتقبة.  إرهاصات للحكومة اإللكرتونية  إلكرتونيًا إمنا هو 
التدريس  هيئة  أعــضــاء  ــؤون  ش عميد  عــرّب  جانبه  مــن 
البالغة  سعادته  عن  العتييب  مطلق  الدكتور  واملوظفن 
معاليه  متابعة  إن  قــائــاًل:  التفقدية  معاليه  بــزيــارة 
تشجيع  أن  كما  باملواطنن،  واهتمامه  حرصه  تؤكد 
مجيعًا  نعمل  جعَلنا  للعمادة  املستمر  معاليه  ودعــم 
اجلامعة. هــذه  خلدمة  بوسعنا  ما  ونقدم  واحــدة  بــروح 
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والبحث  العليا  للدراسات  اجلامعة  وكيل  كشف 
عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  األستاذ  العلمي 
الدعم  لزيادة  اجلامعة  عزم  عن  امللحم  احملسن 
الباحثن  لتحفيز  وذلك  العلمي  للبحث  املــادي 
على  للحفاظ  الثرّي  فكرهم  خالصة  لتقديم 
ما  ولتحقيق   املضمار  هذا  يف  الريادي  مركزها 
سواء  به  والنهوض  اجملتمع  خلدمة  اليه  تصبو 
وتوعيته  البيئي  أو  اخلدمي  أو  الطيب  اجملال  يف 
الوطن  هــذا  مكتسبات  على  للحفاظ  وتنويره 
الغالي ومقّدراته وثرواته اإلنسانية والطبيعية، 
وجـــاء ذلــك متــاشــيــًا مــع تطلع مـــوالي خــادم 
احلرمن الشريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
نرباس  العلمي  البحث  عن  فكلماته  اهلل«،  »حفظه 
العلمي. البحث  عن  مسؤولة  إداريــة  جهة  ألي 

الشيء  هو  العلمي  البحث  أن  سعادته  ــاف  وأض
عن  اجلامعة  مييز  وما  للجامعات  بالنسبة  املميز 
جامعة  مييز  ــذي  وال أخــرى  علمية  مرحلة  أي 
العلمي،  البحث  موضوع  هو  أخرى  جامعة  عن 
اليت تقف مزهوة يف مقدمة  العريقة  واجلامعات 
من  الــزهــّو  هــذا  تأخذ  إمنــا  األخـــرى   اجلامعات 
هيئة  ألعضاء  خاصة  بصورة   البحثية  مكانتها 
التدريس، وبالتالي فإنّ اجلامعة أيضًا أدركت هذا 
إلجياد  توجه  وهناك  جدًا.  كبري  بشكل  املوضوع 
إلجراء  التدريس  هيئة  ألعضاء  املناسبة  البيئة 
العلمي  البحث  وعمادة  واملثمرة.  اجلادة  البحوث 
يف  األوىل  العمادات  من  تعّد  فيصل  امللك  جبامعة 
اجلامعات السعودية اليت هلا نشاط كبري جدًا بعدد 
كبري من البحوث، ونعتقد أنها أرست بنية حتتية 
واضــح،  بشكل  اجلامعة  ــل  داخ العلمي  للبحث 
اجلامعة من حوافز  أقّره جملس  ما  إىل  باإلضافة 
حوافز  إجيــاد  من  العلمي  اجمللس  توصيات  بعد 
يستطيعون  الــذيــن  للباحثن  إضافية  مالية 
مشهودة  علمية  جمــالت  يف  ُتنشر  حبــوث  إنتاج 
مساعدًا  عاماًل  كــان  شك  بال  ــذا  وه ومعتربة، 
لزيادة نشاط البحث العلمي يف اجلامعة. وأصبحت 
دراسة  من  ختلو  ال  العلمي  اجمللس  إجنــازات  اآلن 
الذين  التدريس  هيئة  ألعضاء  حوافز  لطلبات 
عامل  ذات  علمية  جمالت  يف  أحباثهم  ينشرون 
تأثري مرتفع، إضافة إىل أنه هناك توجيه للكليات 
البحثي  النشاط  االعتبار  بعن  لألخذ  واألقسام 
األكادميي  العبء  التدريس يف مسألة  لعضو هيئة 
السعودين  لغري  بالنسبة  الــعــقــود  وجتــديــد 
اللجان. أعمال  وتكاليف  اإلداريـــة  والتكاليف 
اجلامعة  مــن  سعيًا  هناك  ــه  أن سعادته  وبــّن 
البحثية  املنح  بطلبات  للتقدم  الباحثن  حلث 
أساسيًا  حافزًا  لتكون  اجلامعة   خارج  من  جلهات 
األجــهــزة  جمــال  يف  التحتية  البنية  لتقوية 

أخذت  كونها  واجلامعة  خــاص،  بشكل  العلمية 
»الــشــراكــة  ورسالتها  رؤيــتــهــا  يف  عاتقها  على 
كبري  بشكل  اجملتمع  مع  والتفاعل  اجملتمعية« 
البحوث  يف  متخصص  معهد  إنشاء  أن  رأت  جــدًا 
وتفعيله بشكل كبري سيقوي مفهوم  االستشارية 
االســتــشــارات  طريق  عــن  اجملتمعية  الــشــراكــة 
دراســيــة  أم  حبثية  أكــانــت  ســـواء  ستقدم  ــيت  ال
عامة. بصورة  اخلارجية  للجهات  استقصائية 

هو  الــتــدريــس  هيئة  عضو  أن  سعادته  ـــد  وأّك
يف  أساسي  عبء  وعليه  نفسه،  الوقت  يف  باحث 
غري  أساسي  وعــبء  املــواد  من  جمموعة  تدريس 
الضرورة  فمن  وحمددة،  واضحة  بصورة  حمكوم 
نشاط  تدريس  هيئة  عضو  لكل  يكون  أن  مبكان 
تدريس  هيئة  عضو  من  فسيتحول  وإال  حبثي، 
املرحلة ما قبل اجلامعية،  إىل جمرد )مدرس( يف 
يستطيع  ال  التدريس  هيئة  عضو  أّن  إىل  عالوة 
نظرة  خــالل  من  للجامعة  بانتمائه  يشعر  أن 
حبثي،  نشاط  له  يكون  عندما  إال  له  اآلخرين 
بصورة  علمية  مراتب  إىل  كذلك  يتوّصل  وال 
بصورة  البحثي  إنتاجه  طريق  عن  إال  ترقية 
صح  إن  لدينا  أصبح  احلمد-  -وهلل  وحنن  عامة، 
العلمي  اجمللس  إجــازات  يف  شديٌد  زحــاٌم  التعبري 
منها:  العلمي،  بالبحث  متعلقة  مواضيع  بسبب 
من  إذ  عامة،  بصورة  بالرتقية  متعلقة  مواضيع 
البديهي أال تنتج طلبات الرتقية إال عندما يصبح 
البحوث  من  زخٌم  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى 
أرقى. علمية  درجات  على  احلصول  من  متكنهم 

 
الدرجة  حافز  أن  جازمًا  أعتقد  سعادته«:  وقال 
احلافز  من  أقوى  التدريس  هيئة  لعضو  العلمية 
أن  ملــرة واحـــدة، يف حــن  ــذي سيمنح  ال املـــادي 
بقائه،  فرتة  طــوال  معه  سيبقى  العلمي  اللقب 
تدريس  هيئة  عضو  لكل  يكون  أن  نأمل  وحنن 
فال«. وإال  الطموح  هو  ــذاك  ف )أســتــاذ(  مرتبة 

خلدمة  العلمي   البحث  تسخري  ــدى  م وحــول 
التأكيد  اآلن  بدأنا  لقد  سعادته:  أوضح  اجملتمع  
مقطوع  بشكل  االشــرتاط  دون  الباحثن  على 
الذي  اهلــادف  العلمي  بالبحث  اجملتمع،  خلدمة 
يصب يف هذا اجملال مباشرة مع اإلبقاء على حق 
اليت  بالبحوث  يقوم  بأن  التدريس  هيئة  عضو 
خربته  جمال  يف  تكون  اليت  اهتماماته  تستهوي 
دراســتــه  طــريــق  عــن  اكتسبها  ــيت  ال األســاســيــة 
من  باحثن  زمــالء  ومع  مشرفن  مع  وتعامله 
مطلقًا  ميكن  وال  خارجها،  من  أو  اجلامعة  داخل 
بأن تكون  التدريس  أن نشرتط على عضو هيئة 
ألننا  مباشرة؛  اجملتمع  خدمة  يف  تصب  حبوثه 

االجتــاه  هــذا  يف  يسري  علمي  حبث  أي  أن  نعتقد 
األساسية  واملشكلة  مباشر،  وغري  مباشر  بطريق 
من  لألفراد  بالنسبة  وخاصة  العلمي  البحث  يف 
خارج اجلامعة أن نتاجهم يكون على مدى طويل 
النهائية له إال بعد مرور فرتة  وال تظهر الصورة 
العلمي  البحث  نتائج  يقال:  وكما  جــدًا،  طويلة 
املــدى،  بعيدة  تراكمية  صــورة  بعد  إال  تأتي  ال 
موضوع  على  يعمل  باحٌث  هناك  يكون  فقد 
بأنه  متخصص  غري  إنسان  نظر  يف  يبدو  معن 
معينة،   بصورة  اجملتمع  يفيد  ال  نظريٌّ  حبــٌث 
البحوث  جمموعة  من  تنبثق  األمــر  نهاية  ويف 
آخر  باحث  يستطيع  جــدًا  صغرية  نقطة  هــذه 
عامة. بصورة  اجملتمع  خدمة  يف  يسّخرها  أن 
وأردف سعادته أنه ميكن أن يكون التقدم يف دولة 
حبثي  نشاط  يف  حمصورًا  كان  ولو  أمريكا  مثل 
وأتوقع  مباشرة،  بصورة  نهائي  منتج  يف  يرتجم 
على  ينفق  مما  أكثر  البحوث  هذه  على  ينفق  أن 
ودقيق  واضح  فهم  فهناك  التطبيقية،  البحوث 
األساسية  البحوث  املطاف  نهاية  يف  سنجد  ألننا 
أن  املفرتض  من  اليت  التطبيقية  البحوث  ختدم 
ترتجم بصورة نهائية إىل منتج يستطيع الشخص 
من خارج الوسط البحثي والعلمي أن يرى منفعته.  

 

من   .. العليا  ال���دراس���ات 
للجامعة األساسية  الركائز 

جامعة  إن  سعادته:  قال  العليا  الدراسات  وحول 
الرؤية  أنها جامعة شاملة  يف  امللك فيصل حبكم 
الركائز  من  العليا  الــدراســات  فإن  املستقبلية؛ 
بعدد  اجلامعة  بدأت  حيث  للجامعة،  األساسية 
وكانت  العليا  ــات  ــدراس ال بــرامــج  مــن  حمـــدود 
حمصورة يف برامج املاجستري والدبلوم، ثم بدأنا 
برنامج  مع  الدكتوراة  برنامج  يف  اآلن  ننطلق 
العام  منذ  لكن  اآلداب،  كلية  يف  مؤقتًا  وحيد 
الكليات  من  عــدد  مع  التنسيق  جــرى  الفائت 
اليت  الكليات  املخضرمة، وهي  الكليات  وباألخص 
عدد  بها  ويوجد  العليا  الدراسات  فيها  استقرت 
على  يقومون  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كبري 
شاء  -إن  نأمل  خطط  فهناك  متقدمة،  برامج 
السنة   هذه  اجلامعة  جمالس  أحد  يف  تقر  أن  اهلل- 
يف  الدكتوراة  مرحلة  يف  العليا  الــدراســات  لبدء 
كلية الطب البيطري والثروة احليوانية ويف كلية 
بصورة  العلوم  وكلية  واألغذية  الزراعية  العلوم 
جبميع  يلحق  أن  األمر  نهاية  يف  وهدفنا  خاصة، 
برامج  اجلامعة  يف  املوجودة  اجلامعية  الربامج 
وأن  والدكتوراة  املاجستري  يف  العليا  للدراسات 
املقام  توجيهات  مع  تفاعاًل  العام  هذا  ذلك  يتم 

عدد  أكرب  لقبول  العالي  التعليم  ووزارة  السامي 
غمار  خوض  يف  والراغبن  املؤهلن  الطلبة  من 
الدراسات العليا وقد بدأنا بالفعل بذلك، نستطيع 
برامج  يف  قبلوا  الذين  الطلبة  أعــداد  أن  القول 
الدراسات العليا هلذا العام تضاعف مقارنة بالعام 
املنصرم  العام  يف  هناك  كان  أنه  العلم  مع  املاضي 
سعينا  وقد  قبله،  الذي  العام  عن  مرتفعة  زيادة 
بشكل كبري الستيعاب كل مؤهل للقبول وتسمح 
يف  الستيعابه  اجلامعة  يف  املــوجــودة  اإلمكانات 
لتذليل  كذلك  ونعمل  العليا  الــدراســات  برامج 
الوضع  يكون  ال  فقد  املتوقعة،  املصاعب  بعض 
التدريس وباألخص  أعضاء هيئة  احلالي يف عدد 
أو  املاجستري  رســائــل  على  لــإلشــراف  بالنسبة 
الدكتوراة يسمح بقبول العدد الكبري لكننا نعتمد 
اإلدارة  تقدمها  اليت  التسهيالت  اهلل ثم على  على 
اجلامعة  مدير  معالي  يف  ممثلة  للجامعة  العليا 
علمية  برتب  مؤهلة  إضافية  كـــوادر  بــإجيــاد 
طموحة  تكون  اليت  األقسام  يف  للربامج  عالية 
املتقدمة.  العليا  الــدراســات  برامج  الستيعاب 

يف  العليا  الدراسات  برامج  أن   سعادته  وأضــاف 
دار  الــيت  اهلــواجــس  من  تعّد  بعد  عن  التعليم 
مثل  عن  املسؤولة  اللجان  يف  كبري  نقاش  حوهلا 
هناك طلب من  وكان  اجلامعة.  يف  املواضيع  هذه 
عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد إلدراج 
املطور،  االنتساب  بنظام  العليا  الدراسات  برامج 
مؤمتر  خالل  تلقيناها  اليت  الطلبات  عن  ناهيك 
التعليم العالي الذي عقد بالرياض من عدد كبري 
ويسعون  العمل  رأس  على  هم  الذين  الطلبة  من 
مرحلة  يف  وخاصة  العليا  دراساتهم  إكمال  إىل 
تقديم  ومت  املطور،  االنتساب  بنظام  املاجستري 
الوعد هلم بالنظر يف هذا املوضوع وبالفعل بدأت 
املوضوع  ــة  دراس يف  باجلامعة  املختصة  اللجنة 
توفرها  ــدم  وع اإلمــكــانــات  مشكلة  أن  وأتــوقــع 
طلب  عليها  يكون  أن  املتوقع  الربامج  يف  بالكامل 
األعمال  إدارة  بكلية   MBA برامج  وخاصة 
والذي باإلمكان استيعابه يف نظام التعليم املطور، 
إىل وقت، فنحن بدأنا يف برنامج    وقد حيتاج منا 
حوالي  منذ  فقط  األعمال  إدارة  بكلية    MBA
ونعتقد  دفعة،  أول  منه  وخّرجنا  سنوات  ثالث 
أن إعطاء جمال لكلية لتخريج دفعات إضافية يف 
الربامج العادية؛ قد يكون مناسبًا للبدء يف برنامج 
التعليم املطور، وحنن -بال شك- لدينا حافز قوي 
جدًا اآلن، فقد بدأت اجلامعة اإللكرتونية بالرياض 
يف  العليا  الــدراســات  طــالب  من  عــدد  باستقبال 
قويًا  حافزًا  ستكون  وجتربتهم   MBA برنامج 
ونتطلع  التخصص،  هــذا  يف  التعامل  لبدء  لنا 
اهلل.               مبشيئة  العاجل  القريب  يف  ذلك  يكون  ألن 

في حديث موّسع إلدارة اإلعالم والعالقات العامة:

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: 
جامعة امللك فيصل ُتعّد من اجلامعات الرائدة 

يف جمال البحث العلمي وخدمة اجملتمع

- اجلامعة تسعى للتوسع يف فتح برامج جديدة للدراسات العليا 
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أوضح وكيل اجلامعة للشؤون األكادميية الدكتور 
إلدارة  حديث  يف  اجلوهر  اللطيف  عبد  بن  بدر 
الدورية  املراجعة  أن  العامة  والعالقات  اإلعالم 
األكادميية يف اجلامعة  للربامج  الدراسية  للخطط 
كل  يف  فهناك  أيضا،  والتحديث  للتقويم  تهدف 
على  تعمل  الدراسية  للخطة  خمتصة  جلنة  كلية 
ومعايري  األكادميي  االعتماد  مبعايري  االسرتشاد 
األكادميي  واالعتماد  للتقويم  السعودية  اهليئة 
الربنامج  يف  الــطــالب  أداء  ـــة  دراس يتم  حيث 
ــي وتــتــم دراســـة أســبــاب نــقــاط القوة  ــادمي األك
التدريس  هيئة  أعضاء  من  تأخذ  ثم  والضعف 
الدراسية  املــقــررات  حمتوى  يف  نظرهم  وجهة 
على  تعرض  واليت  التوصيات  وضع  يتم  حيث 
جملس  مستوى  وعلى  القسم  جملس  مستوى 
ثم  ــن  وم عليها،  واملــوافــقــة  لدراستها  الكلية 
اجلامعة  مستوى  على  الدراسية  اخلطط  جلنة 

النهائي بعد ذلك من جملس اجلامعة. واالعتماد 
مراجعة  العام  هذا  خالل  مت  أنه  سعادته  وأّكــد 
اهلندسة  كلية  وخطة  الصيدلة  كلية  خطة 
أن هذه اخلطط بنيت  الطب، وبّن  وخطة كلية 
على  ولكن  متميز،  أكادميي  اعتماد  أساس  على 
مدى فرتات منتظمة ال بد من املراجعة الدورية 
وعادة ما تنتج عن هذه املراجعة تعديالت ليست 
يف  أحيانًا  تتمثل  جزئية  تعديالت  وإمنا  كبرية 
املقررات  لبعض  االتصال  ساعات  وزن  تعديل 
باالستفادة  وذلــك  لبعضها  موقع  حتريك  أو 
وأداء  املقررات  تطبيق  أو  تدريس  نتيجة  من 
دوري  بشكل  جتمع  مجيعها  فهذه  فيها،  الطالب 
كل فصل دراسي وتناقش من حيث أداء الطالب 
يف  ــدّرس  ت ثم  ومــن  والنجاح  اإلخفاق  وأسباب 
يف  األمثل  احلــل  بوضع  تقوم  متخصصة  جلــان 
اخلطة الدراسية، فأحيانًا يتطلب األمر يف مقرر 

ويف  تقليصها،  وآخر  االتصال  ساعات  يف  يزاد  أن 
وجود  بسبب  إضايف  مقرر  يضاف  أخرى  أحيان 
حاجة لتعزيز مهارات الطالب بالنظر إىل الوقت 
الصيدلة  لكليات  بالنسبة  هذا  املتاح،  الدراسي 
لبناء  املراجعة  فكانت  الطب  كلية  أما  واهلندسة، 
جامعة  مع  باالتفاق  مت  ــذي  ال اجلديد  املنهج 
السنة  تعّد  السنة  فهذه  بهولندا  )جروننجل( 
الثانية اليت سيبدأ فيها دراسة الطالب والطالبات  
هذا  ــرار  وإق مراجعة  مت  وقد  اجلديد،  للمنهج 
املنهج ووضع آليات التنفيذ للعام الدراسي القادم.
املبذولة  باجلهود  سعادته  أشاد  آخر  جانب  من 
من عمادة شؤون الطالب لرفع مستوى اخلدمات 
)التغذية  اخلدمي  اجلانب  يف  للطالب  املقدمة 
والسكن  واخلدمات  الرتفيهية ( مشددًا على احلرص 
املشرتك ما بن الوكالة والعمادة لإلمساك  بزمام 
املبادرة، والذهاب إىل الطالب يف كليته واستقطابه 

فال  له،  املختلفة  النافعة  الربامج  كافة  وتقديم 
اهلائل  التمدد  هذا  مع  العكس  يكون  ألن  سبيل 
من  كــثــريًا  يتطلب  ــذي  ال اجلامعية  املدينة  يف 
الطالب. أبنائنا  لدى  التنقل  يف  واجلهد  الوقت 

زار وفد من جامعة امللك فيصل برئاسة وكيل اجلامعة للشؤون 
وعميد  اجلــوهــر،  اللطيف  عبد  بن  بــدر  الدكتور  األكادميية 
إبراهيم  بن  محدان  الدكتور  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
البوعلي،  محد  بن  وليد  الدكتور  الطب  كلية  وعميد  احملمد، 
أمحد  بن  احملسن  عبد  الدكتور  البيطري  الطب  كلية  وعميد 
املتحدة  بالواليات  »تفت« مبدينة بوسنت  النعيم، مؤّخرًا جامعة 
الوفد  قام  كما  ووكيلها،  اجلامعة  رئيس  التقى  حيث  األمريكية، 

اهليئة  وأعضاء  عمداءها  والتقى  الصحية  الكليات  يف  جبولة 
وكيفية  الدراسية  اخلطط  على  اطلع  حيث  بها،  التدريسية 
املعنية.  الكليات  بن  اخلــربات  تبادل  وأهمية  منها،  االستفادة 

وقد زار الوفد أيضًا بعض املختربات واملعامل البحثية يف اجلامعة 
القائمن  ولقاء  التمريض  كلية  يف  احملــاكــاة  معمل  بينها  من 
الطيب. اجملال  يف  التقنية  جماالت  أحدث  على  واالطــالع  عليه، 

الدكتور عبد  األستاذ  اجلامعة  أمن جملس  كشف 
اجلامعة  وكيل  امللحم  احملسن  عبد  بن  العزيز 
ــرار  إق عــن  العلمي  والبحث  العليا  لــلــدراســات 
اآلداب  بكلية  ـــالم  واإلع االتــصــال  قسم   خطة 
للعام  عشرة  احلادية  اجللسة  انعقاد  خالل  وذلك 
أن  يف  أمله  عن  معربًا  هـ   1433  –  1432 اجلامعي 
باملنطقة.  واالتصال  لإلعالم  قويًا  رافــدًا  يكون 
الدكتور  اآلداب  كلية  عميد  أّكد  الصدد  هذا  ويف 
االتصال  قسم  خطة  أن  البسام   حسن  بن  علي 
من  والنصف  السنتن  قرابة  تطلبت  ــالم  واإلع
اإلعداد املدروس بعناية بالغة جبهود كبرية قامت 
اإلعــالم  يف  ومتخصصة  متميزة  جمموعة  بها 
واالتصال، وهم خرجيو جامعات أوروبية وحملية 
يف حن ضمت اللجنة كذلك جمموعة من الزمالء 
يف  التنوع  بهدف  العربية  اللغة  يف  املتخصصن 
الرؤى واألفكار، واليت ُتّوجت وهلل احلمد باملوافقة 

من جملس اجلامعة مما ميكننا من االنطالق حنو 
اتصالي  إعالمي  جيل  بتخريج  أهدافنا  حتقيق 
تسويقي  ميتلك مجيع األدوات االحرتافية الرفيعة؛ 
العزيز.  الوطن  الرائد يف خدمة هذا  ليؤدي دوره 
القسم  مسّمى  تغيري  مت  أنه  سعادته  أوضح  وقد 
)االتصال  إىل  اإلعـــالم(  وتقنية  )االتــصــال  من 
التقنية  حبــجــر  نــصــطــدم  ال  لــكــي  واإلعــــالم( 
ألنه  )تقين(  أنه  القسم  على  ينطبق  ال  وحتى 
قسم  وليس  ــالم  واإلع االتصال  قسم  هو  فعليًا 
حرصنا  نقطة  وهذه  اإلعــالم  وتقنية  االتصال 
هو  ما  مع  يتماشى  بالطبع  وذلك  كثريًا،  عليها 
مؤكدًا  والعاملية،  العربية  اجلامعات  يف  موجود 
خلرجين  بالدنا  من  الشرقية  املنطقة  تعطش 
ــنــوع خــاصــة مــع وجـــود أكــثــر من  مــن هــذا ال
كذلك  حباجة  العمل  وسوق  املنطقة.  يف  صحيفة 
االتصالية. املهنية  ــروح  ال ميتلكون  خلرجين 

يف تصريح خاص إلدارة اإلعالم والعالقات العامة

مجلس الجامعة يقر خطة قسم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب

وفد من الجامعة يزور جامعة »تفت« األمريكية

وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية:
التأكيد على أهمية عمادة شؤون الطالب في استقطاب 
الط�الب لتقديم البرام���ج المختلفة في ك��افة الكليات. 

عميد الكلية : سوق العمل سيجد ضالته من خرجيي القسم املدربني تدريبًا احرتافيًا 
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الدكتور أحمد الشعيبي: الجامعة لديها رغبة 
بعمل شراكات استراتيجية عالمية 

- هناك ختصصات للدراسات العليا حتت الدراسة وسيتم دجمها ضمن 
.
ً
برامج التعليم عن بعد  وسرتى النور قريبا

- ال زلنا يف بداية الطريق حنو الشراكة اجملتمعية ونطمح باملزيد من التفاعل. 

 إن شاء اهلل. 
ً
 باالعتماد املؤسسي للجامعة قريبا

ً
- سنحتفل مجيعا

اجلامعة  قامت  مسبوقة  غري  خطوة  يف   :1 احملور 
مع  اسرتاتيجية  شراكة  عقد  بتوقيع  مــؤّخــرًا 
جملس كليات اجملتمع بوالية جورجيا األمريكية. 
ــاءت؟ ــن ج أي ــن  ــذه اخلــطــوة، وم حدثنا عــن ه

اجلامعة  ـــة  رؤي مــن  انــطــالقــًا  ذلـــك  يــأتــي  ج: 
ومِلا  اجملتمعية،  الشراكة  يف  للريادة  وتطلعها 
يف  وهــام  بــارز  دور  من  اجملتمع  خدمة  لكلّيات 
من  وحرصًا  اجملتمعية،  الشراكة  هذه  جتسيد 
هذه  بــن  العالقة  هــذه  نوعية  على  اجلامعة 
املنشودة. الريادة  لتحقيق  واجملتمع؛  الكليات 

خدمة  بكليات  االرتــقــاء  إىل  اجلامعة  وتطمح 
اجملتمع من خالل التطوير االسرتاتيجي لرباجمها 
مستوى  على  خرجيوها  يكون  حبيث  املختلفة، 
سوق  يف  بفاعلية  للمساهمة  والطموح  الكفاءة 
مع  التعاون  على  اجلامعة  حرصت  والذي  العمل 
ممثليه يف الشركات الكربى باململكة واليت تضمنت 
والبرتوكيماويات  الصحية  اخلــدمــات  قــطــاع 
حتديد  يف  والغاز  والنفط  واألعمال  والصناعة 
اخلّريج  يف  توفرها  الواجب  واملهارات  الكفاءات 
سوق  حاجة  أولــويــات  تليب  الــيت  والتخصصات 
على  اجلامعة  حرصت  املنطلق  هذا  ومن  العمل. 
وجود شريك اسرتاتيجي متميز باخلربة والكفاءة 
يف جمال تطوير كليات اجملتمع حتقيقًا لطموحات 
ــة اجلــامــعــة هلــا. ــراك وتــطــلــعــات اجملــتــمــع يف ش

ُتطالب  ملا  تأكيدًا  الشراكة  هذه  اجلامعة  وعقدت 
العالي بتطوير كليات اجملتمع،  التعليم  به وزارة 
التطوير، وأكد  وهي حريصة كل احلرص بذلك 
العنقري  خالد  الدكتور  العالي  التعليم  وزيــر 
التطوير  هذا  لتطبيق  معنا  مناسبة  من  أكثر 
اجملتمع  لكليات  جديدة  برامج  وفتح  احلقيقي 
العمل. سوق  ومطالب  احتياجات  مع  تتناسب 

منذ  ـــادرت  ب مــن  هــي  فيصل  املــلــك  وجامعة   
كاملة  خطة  إعداد  فريق  بتشكيل  سنة  حوالي 

لتطوير كلية اجملتمع باجلامعة، وقمنا بالتواصل 
من  حيتاجونه  ملــا  واخلـــاص  الــعــام  القطاع  مــع 
بضرورة  املشكل  الفريق  وطــالــب  ختصصات، 
املهتمة  اخلارجية  العاملية  اجلامعات  بعض  زيارة 
املتحدة  الــواليــات  وكــانــت  اجملــتــمــع،  بكليات 
من  ألنها  لنا  املرشحة  اجلهة  هــي  األمريكية 
األوائل اليت ُبدئ فيها فتح كليات اجملتمع، وقمنا 
كليات  لبعض  بزيارة  شهور  تسعة  منذ  بالفعل 
اجملتمع  كليات  مبجلس  والتقينا  هناك  اجملتمع 
الزيارة  هــذه  خــالل  من  واشنطن  يف  بأمريكا 
أنارت لنا الكثري من األمور، وبعدها مت التفاوض 
اجملتمع  كليات  جملس  مع  اتفاق  إىل  وتوصلنا 
جورجيا. بوالية  األمريكية  املتحدة  بالواليات 

 
احتياجات  على  وقوفنا  خالل  من  الفكرة  وأتت 
بأن  واكتشفنا  اململكة  واقتصاد  العمل  ســوق 
يقدر  وافـــدون  بها  يعمل  الوظائف  من  كثرًيا 
دفعنا  ممــا  ـــد،  واف مليون   7 حبــوالــي  عــددهــم 
شباًبا  نؤهل  لكي  املشروع  هذا  بتطوير  للقيام 
من  وأكثر  األجنيب،  مكان  حيل  كفئًا  سعودًيا 
الدبلوم  درجة  حيملون  الوافدين  أن  نرى  ذلك 
من  هم  ممن  العمل  عن  العاطلن  ولكثرة  فقط 
لفتح تلك  البكالويوس وهذا دفعنا  محلة درجة 
العمل. بسوق  واملطلوبة  الدقيقة  التخصصات 

شراكة  لعمل  اجلامعة  ستسعى  هل   /2 احملــور 
اسرتاتيجية عاملية أخرى بعد التوقيع مع اجمللس 
الراهن؟ الوقت  يف  بذلك  ستكتفي  أم  األمريكي 

ج: اجمللس األمريكي  ال يوقع شراكات أو اتفاقيات 
أبعد  إىل  اجلامعة  مع  متعاون  هو  بل  مباشرة 
احلدود والتوقيع يصبح مع الكلية مباشرة، ولكي 
األخرى  املستقبلية  الشراكات  من  مبزيد  حنظى 
مع  بالتوقيع  اجلامعة  قامت  منها  ونستفيد 
اجمللس وهو ميثل كليات اجملتمع بوالية جورجيا 
كلها وهو أشبه )بوزارة التعليم العالي بالوالية(. 

بعمل  الــرغــبــة  لديها  فيصل  املــلــك  وجــامــعــة 
ــيــة، لــيــس على  شـــراكـــات اســرتاتــيــجــيــة عــامل
على  وإمنـــا  فحسب،  اجملتمع  كليات  مستوى 
أن  حريصة  واجلامعة  ككل،  اجلامعة  مستوى 
يف  العالي  التعليم  مؤسسات  وبن  بينها  يكون 
والشراكات. والعمل  التعاون  العامل  دول  خمتلف 

الصيف  يف  ــا  ــه ــارت زي مّت  ــات  ــع ــام ج وهـــنـــاك 
ـــة مــن أجـــل الــتــعــاون  ـــدراس ولــكــنــهــا حتــت ال
ــة. ــع ــام ــات اجل ــي ــل ــض ك ــع والــتــوقــيــع  مـــع ب

عــنــد  ـــة  ـــع ـــام اجل مـــّثـــل  ـــــْن  م  /3 ــــــور  احمل
ـــع اجملـــلـــس األمـــريـــكـــي؟ ــد م ــق ــع ــع ال ــي ــوق ت

مدير  معالي  برئاسة  فريٌق  اجلامعة  مّثَل  ج: 
اجلامعة األستاذ الدكتور يوسف بن حممد اجلندان 
وخدمة  والتطوير  للدراسات  اجلامعة  ووكيل 
الشعييب  عــبــداهلل  بــن  أمحــد  الدكتور  اجملتمع 
اجملتمع  كلية  لتطوير  املشكلة  اللجنة  وأعضاء 
تضمنت كاًل من: عميد التطوير اجلامعي الدكتور 
االعتماد  مشروع  ومدير  الرشيدي  مسيحان 
الدكتور عبد احلكيم املطر  أو املؤسسي  الرباجمي 
يف  التوقيع  ومت  خواجه،  الدين  حمي  والدكتور 
أمريكا وحتديدًا  مدينة أتالنتا يف نهاية شهر مايو 
املاضي وجيري اآلن االستعداد الستقبال األساتذة. 

 
األمريكي،  اجمللس  مع  التوقيع  بعد   /4 احملــور 
للقبول؟  اجلامعة  افتتحتها  اليت  الربامج  هي  ما 
؟ اجمللس  مع  االتفاقية  مدة  وكم  عددها؟  وكم 

الشريك  مع  التوقيع  بعد  اجلامعة  قامت  ج: 
واليت  النوعية  الربامج  من  جمموعة  بتقديم 
ســوق  حــاجــة  لتليب  بــعــنــايــة  اخــتــيــارهــا  مت 
شركاء  مع  التنسيق  بعد  وذلك  باململكة  العمل 
االتفاقية  ومـــدة  االســرتاتــيــجــيــن،  اجلــامــعــة 
االتفاقية  وتشمل  ســنــوات  ســت  اجملــلــس  مــع 
األربــعــة. للمسارات  ــربامــج  ال وتشغيل  إدارة 

البنن  تشمل  ختصصًا  عشر  اثين  على  وحتتوي 
والبنات، وتضمنت هذه الربامج ما يلي: 

1- إدارة األعمال : 
Accounting احملاسبة 

الطبية  السكرتارية   medical clerk
البيانات Data Analysis حتليل 

2- تقنية املعلومات واحلاسب اآللي: 
املواقع  Web Development تطوير 

املعلومات  أمن   Security

3- اهلندسة 
 Safety Advisor السالمة 

 Inspection الفحص 
 Surveying املساحة 

اإلعالن  وسيتم  مساندة:  صحية  ختصصات   -4
عنها الحقًا .

 
الـــكـــلـــيـــة  ـــــــــدأت  ب ــــى  مــــت  /5 ـــــــــور  احمل
بـــاســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات االلـــتـــحـــاق بـــهـــا ؟

من  ــدءًا  ب الطلبات  باستقبال  الكلية  بــدأت  ج: 
يوليو   21 املوافق   1433هـــ  رمضان   2 السبت  يوم 
اإلثنن   يــوم  دوام  نهاية  حتى  واستمر  2012م 
2012م. يوليو   23 املــوافــق   هـــ   1433 رمــضــان   4

 
الــــقــــبــــول  ـــــام  ـــــظ ن ــــــل  ه  /6 احملــــــــــور 
؟ ســــنــــوي  أم  فـــصـــلـــي  ـــيـــة  ـــكـــل ال بــــهــــذه 

ج: نظام القبول سنوي وليس فصلًيا؛ لوجود السنة 
التحضريية ووجود سنتن للحصول على الدرجة 
العلمية، إضافة إىل أن إمكاناتنا يف الوقت احلاضر 
القبول يف كل فصل دراسي، رمبا  لنا يف  ال تسمح 
يكون ذلك يف املستقبل إذا وجدت البنية التحتية 
والبنات. للبنن  كافية  ومعامل  قــاعــات  مــن 

 

حدث خاص
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التسجيل  عــمــلــيــة  تــطــلــبــت  هـــل   /7 احملــــور 
كان  أم  للجامعة  الطلبة  حضور  الكلية  بهذه 
اجلــامــعــة؟ مــوقــع  ــرب  ع إلــكــرتونــيــًا  التسجيل 

كانت  و  احلضور،  تتطلب  ال  التسجيل  عملية  ج: 
قامت  ما  على  جْريًا  إلكرتونّيًا  التسجيل  عملية 
برامج  مجيع  يف  السابقة  األعــوام  يف  اجلامعة  به 
من  القبول  ـــراءات  إج مجيع  كانت  إذ  القبول 
اجلامعة  لكليات  اإللكرتوني  القبول  بوابة  خالل 
سواًء كان القبول باالنتظام أو باالنتساب، وأخريًا 
اجملتمع  خدمة  لكلية  خاصة  إيقونة  خصصت 
 .www.kfu.edu.sa اجلامعة  موقع  عرب 

ــن  ــدم ــق ــت ـــاءل بـــعـــض امل ـــس ـــت احملــــــــور8/ ي
ــائــج الــقــبــول، وعــن  ــت ــــالن ن ــد إع ــوع عـــن م
للجامعة؟ األصــلــيــة  الــوثــائــق  تسليم  كيفية 

ج: موعد إعالن نتائج القبول أعلنت يوم السبت 
الوثائق   أصول  تسليم  ومّت  ـــ،  1433/9/9ه بتاريخ 
للطالب / للطالبات املقبولن عن طريق مكاتب 
تكاليف  رسوم  اجلامعة  وحتملت  املمتاز،  الربيد 
الربيد املمتاز. واجلامعة مل تتسلم شيئًا من الوثائق 
اجلامعة.  ملقر  الشخصية  املراجعات  خالل  من 

حرص  منطلق  من  اآللية  هذه  تطبيق  مت  وقد 
القبول  ــراءات  إج وتيسري  تسهيل  على  اجلامعة 
الوقت  اختصار  حيقق  مبا  للمتقدم/املتقدمة، 
خدماتها  من  املستفيدين  كافة  على  واجلهد 
الطالب/ لكافة  واملراجعات  املعاناة  وختفيف 
أمورهم. وأولياء  للجامعة  املتقدمن  الطالبات 

 
وتسليم  اإللكرتونية  للتقنية  اجلامعة  وقد جلأت 
إلنهاء  التعامل  يف  املمتاز  الربيد  ملكاتب  الوثائق 
إجراءات القبول دون أي تكلفة مادية على املتقدم/
-حفظها  الدولة  توّجه  مع  انسجامًا  املتقدمة 
اإللكرتونية.  احلكومة  مفهوم  تطبيق  حنو  اهلل-  

 
احملور 9/ هل اشرتطت هذه الكلية معدالت حمددة ؟
فقط  الثانوية  النسبة  على  القبول  ومت  ال،  ج: 
يف  للمتقدم/املتقدمة  ــي(  ــم ــرتاك ال )املــعــدل 
.%85 عن  املعدل  يقل  ال  وأن  املدرجة،   الكليات 

ــــيت  ال الـــــــدرجـــــــة  ومـــــــا   /10 ـــــــــور  احمل
ـــة لـــلـــطـــلـــبـــة ؟ ـــي ـــل ـــك ــــــوف متـــنـــحـــهـــا ال س
الربنامج  نهاية  بعد  الطالبة  أو  الطالب  مينح  ج: 
 Associate Degree ــوم  ــل ــدب ال ـــة  درج
العمل  سوق  يف  ــراط  االخن فرصة  له  تتيح  اليت 
يستطيع  كما  باململكة،  ــكــربى  ال بــالــشــركــات 
بوالية  اجلامعات  ــدى  إلح يتقدم  أن  اخلــريــج 
دراسته. استكمال  بطلب  األمريكية  جورجيا 

املتقدمن  مــن  الكلية  تطالب  هــل   /11 ــور  احمل
الــوطــين للقياس  هلــا إجـــراء اخــتــبــارات املــركــز 
ــي »؟ ــتــحــصــيــل والــتــقــويــم »الـــــقـــــدرات، وال
واملــنــافــســة  ـــول  ـــب ـــق ال ويــعــتــمــد  ال،  ج: 
ــط.  ــق ـــي ف ـــم ـــرتاك عـــلـــى درجــــــة املــــعــــدل ال

املقبولة واملعرتف بها  الشهادات  احملور 12/ ما هي 
من قبل اجلامعة للقبول وااللتحاق بهذه الكلية؟
احلصول  املتقدمن  على  اجلامعة  تشرتط  ج: 

صناعي،  )علمي،  العامة  الثانوية  الــشــهــادة 
ــة من  ــل ــاض ــف ــم امل ــت ــت شـــرعـــي، نـــظـــري( وس
الــعــامــة. للثانوية  ــرتاكــمــي  ال ــدل  ــع امل خـــالل 

هل  الــكــلــيــة  مـــن  ــرج  ــخ ــت ال بــعــد   /13 احملــــور 
مواصلة  الكلية  ــذه  ه مــن  اخلــّريــج  يستطيع 
باخلارج؟ معتمده  الربامج  هذه  وهل  دراسته، 
دراسته  مواصلة  اخلــريــج  يستطيع  نعم،  ج: 
معتمدة  مجيعها  ستكون  الربامج  هذه  وستكون 
املتحدة األمريكية مما يضمن  أكادمييًا بالواليات 
ويف  العاملية،  املعايري  ألفــضــل  وفــقــًا  نوعيتها 
يف  دراسته  إكمال  يستطيع  الطالب  ختّرج  حال 
سنتن  ودراســة  بأمريكا  اجملتمع  كليات  إحدى 
الــبــكــالــوريــوس. درجـــة  على  للحصول  فقط 

ســنــة  الـــكـــلـــيـــة  بــــهــــذه  ــــل  ه  :14 احملـــــــور 
التخصصات؟ كــافــة  تشمل  ــل  وه حتــضــرييــة؟ 
إجبارية،  حتضريية  سنة  بها  توجد  نعم،  ج: 
الدراسة  ستتم  الطالبة  أو  الطالب  قبول  وبعد 
بربنامج  ــاق  ــح ــت واالل التحضريية  الــســنــة  يف 
من  جمموعة  سيقدمه  مكثف  إجنليزية  لغة 
عليه. واإلشراف  لتدريسه  األمريكين  األساتذة 

األجنبية  الكليات  / كما هو معروف يف   15 احملور 
تلتزم بعدد معن من الطلبة يف القاعة الدراسية،  
فيصل؟   امللك  جامعة  يف  تطبيقها  سيتم  فهل 
ج: نعم، سيتم تطبيقها، وهناك اتفاقية بهذا األمر 
والنوعية  اجلــودة  حتقيق  على  حريصون  وهم 
بن)  ما  بالدراسة  وسيلتحق  والعملية  العلمية 
20-25 ( طالبًا يف القاعة الدراسية الواحدة فقط.

باالستعداد  اجلــامــعــة  قــامــت  هــل   /16 احملـــور 
ـــن طـــريـــق حتــديــد  ــة ع ــب ــل ــط ــال ال ــب ــق ــت الس
ـــة؟ ـــدراس ـــل ــة ل ــن ــي ــع ـــل م ـــام ـــع قــــاعــــات وم
االستعداد  ُأهبة  اجلامعة  رفعت  فقد  نعم،  ج: 
كلية  يف  لــلــطــالب  ـــدراســـة  ال مــقــر  وســيــكــون 
اجملــتــمــع،  وخــدمــة  التطبيقية  ـــات  ـــدراس ال
مقر  يف  للطالبات  الدراسية  الفصول  وستكون 
اجلامعي. ــرم  احل ــل  داخ سابقًا«  اآلداب  »كلية 

بــأحــد  املــلــتــحــق  يستطيع  هـــل   /17 ــــور  احمل
ـــدى  إح إىل  ــل  ــوي ــح ــت ال ــة  ــي ــل ــك ال ــات  ــص ــص خت
فيصل؟ ــك  ــل امل جبــامــعــة  االنــتــظــام  ــيــات  كــل
وهــذه  جـــدًا،  ــح  واض والنظام  يستطيع،  ال  ج: 
الدبلوم  درجة  الطالبة  أو  الطالب  متنح  برامج 
ــات  ــدراس ال لكلية  الــدراســيــة  اخلــطــط  بسبب 
مع  تتالءم  ال  وهي  اجملتمع  وخدمة  التطبيقية 
املواصلة  أراد  ومن  اجلامعة،  كليات  باقي  خطط 
إحدى  طريق  عن  ولكن  يستطيع،  التخرج  بعد 
بإحدى  والــدراســة  األمريكية،  اجملتمع  كليات 
على  للحصول  سنتن  ملدة  األمريكية  الكليات 
تهيئة  الكلية  هذه  وغاية  البكالوريوس،  درجة 
ومــؤهــالت  ــادات  ــه ش عــلــى  للحصول  ــالب  ــط ال
سريعًا  العمل  ســوق  إىل  وخيــّرجــون  وســطــى 
واحتياجاته. العمل  بسوق  قــوي  ارتباط  وهلــا 

ــاح ونــســب مــتــزايــدة كل  احملـــور 18/ هــنــاك جن
»التعليم  املطور  التعليم  بنظام  لاللتحاق  سنة 
إضافية  ختصصات  فتح  سيتم  فهل  بعد«،  عن 
العمل؟ سوق  احتياجات  مع  تتناسب  جديدة 

اجلامعة  كليات  مبختلف  تعمل  جلان  هناك  ج: 
برامج  ضمن  لتضاف  جديدة  برامج  لتصميم 
وسيتم  باجلامعة،   « »االنتساب  بعد  عن  التعليم 
الحقًا. اجلديدة  التخصصات  تلك  عن  اإلعــالن 

برامج  لفتح  ملّحة  مطالب  هناك   /19 احملــور 
خاصة للدراسات العليا يف نظام التعليم عن بعد 
باجلامعة، ما تعليق سعادتكم حول هذا املوضوع ؟
العليا باجلامعة  ه من اإلدارة  ج: نعم، هناك توجُّ
العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  اجلامعة  ووكيل 
امللحم  احملسن   عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
جلنة  وهناك  اجلانب  هــذا  على  ــدًا  ج حريص 
التخصصات  بعض  بفتح  ترغب  متخصصة 
التعليم  برامج  ضمن  ودجمها  العليا  للدراسات 
قريبًا. النور  ســرتى  الــربامــج  ــذه  وه بعد   عن 

وصــلــت  ــا  ــم ع راض  أنــــت  هـــل   /20 احملـــــور 
يف  احلــديــثــة  رؤيــتــهــا  بتطبيق  اجلــامــعــة  إلــيــه 
»؟ اجملتمعية  الــشــراكــة  يف  ــريــادة  اجملــتــمــع«ال
احلقيقي،  الطريق  بداية  يف  زلنا  ال  أقول  أنا  ج: 
ونطمح باملزيد من التعاون فقد وضعنا قدمنا حنو 
الطريق الصحيح، من خالل رسم رؤية الشراكة 
مستوى  عن  راضــيــًا  لست  أنــين  إال  اجملتمعية، 
يف  عملناه  مما  أكثر  نعمل  أن  ونستطيع  اإلجناز 
وأعضاء هيئة  اجلامعة  كليات  ذلك، بل تستطيع 
التدريس والعمداء أن تعمل أكثر من ذلك بكثري، 
أننا نسري ببطء،   الشراكات رغم  وأنا سعيد بهذه 
وهذا  اجلامعة  مع  قوية  شراكات  هناك  وستكون 
لتحقيقه  نعمل  أن  علينا  وجيب  علينا،  واجــب 
الشراكة  لتحقيق  توصلنا  وخطط  برامج  برسم 
بأكمله. وجمتمعنا  وطننا  وخدمة  اجملتمعية 

بهذه  الفضائية  اجلــامــعــة  قــنــاة   /21 ـــور  احمل
ستكون  هــل  العالية،  واجلــاهــزيــة  اإلمــكــانــات 
شاملة  قناة  ستكون  أم  فقط  تعليمية  قناة 
األحــســاء؟  منطقة  وأحـــداث  فعاليات  لتغطي 
ملؤسسة  تتبع  تعليمية  قناة  وأخــريًا  أواًل  هي  ج: 
جملس  من  صادر  نظام  هناك  ويوجد  تعليمية، 
تعليمية  ــي  وه الــقــنــاة،  ــذه  ه ينظم  ــــوزراء  ال
وليست  اجملتمع  ختدم  والقناة  األوىل،  بالدرجة 
قامت  وقد  فقط،  التعليمي  القطاع  على  مغلقة 
تتناسب  اليت  الربامج  بعض  بإعداد  القناه  إدارة 
املسؤولن  بعض  باستضافتها  اجملتمع  فئات  مع 
اجملتمع. القناة  وختـــدم  االخــتــصــاص،  وذوي 

لفصل  حمــاولــة  بالفعل  هناك  هــل   /22 احملـــور 
لــوزارة  التابعة  )عالي(  قناة  عن  اجلامعة  قناة 
بذاتها؟ مستقلة  قناة  وتصبح  العالي  التعليم 
ج: أبدًا غري صحيح وليس هناك أي حماولة أو خطط 
من  وليس  )عالي(  قناة  عن  لفصلها  مستقبلية 
صالحية اجلامعة فصلها عن قناة )عالي(، وأكرر هي 
قناة تعليمية ولكن دورها جمتمعي تعليمي خدمي 
ولكل قطاعات األحساء، ومن منطلق رؤيتنا حنو 
الشراكة اجملتمعية ندعو كافة القطاعات لالستفادة 
اجملتمع. إىل  رسالتها  إليصال  القناة  هذه  بوجود 

الفضائي  البث  قناة  انطلقت  واملّنة  احلمد  وهلل 
الفضائي  بالبث  متميزين  وحنــن  سنة  منذ 
مع  بالتنسيق  بــيــد  يــــدًا  ونــعــمــل  التعليمي 
العالي.  التعليم  ـــوزارة  ل التابعه  )عــالــي(  قناة 

  
بها  تقوم  اليت  اجلهود  عن  نعلم  كلنا   :23 احملــور 
األكــادميــي«  »االعتماد  لتحقيق  سعيًا  سعادتكم 
جلامعة  األكــادميــي   االعتماد  عن  مــاذا  للجامعة، 
بعيدة؟ أم  منه  قريبة  هــي  هــل  فيصل،  امللك 
براجمي،  واعــتــمــاد  مؤسسي  اعتماد  لدينا  ج: 
ككل.  وللجامعة  للمؤسسة  اعتماد  هو  واملؤسسي 

وهلل  التخصصات،  يشمل  براجمي  اعتماد  وهناك 
احلاسب  كلية  حصلت  شهور  مثانية  قبل  احلمد 
االعتماد  على  باجلامعة  املــعــلــومــات  وتقنية 
هيئة  وهي   )ABET( أيبت  هيئة  من  الرباجمي 
هذا  على  الكلية  وحصلت  جــدًا،  شهرية  أمريكية 
االعتماد يف برناجمن هما: نظم املعلومات وعلوم 
يف  وحنــن  سنوات،  ست  االعتماد  ومــدة  احلاسب، 
على  حتصل  جامعة  أول  املعلومات  نظم  ختصص 
ــط،  األوس الشرق  مستوى  على  براجمي  اعتماد 
ثاني جامعة  واالعتزاز، وحنن  للفخر  وهذا يدعو 
احلاسب  علوم  ختصص  يف  االعتماد  على  حتصل 
واملــعــادن. للبرتول  فهد  امللك  جامعة  جانب  إىل 

قطعنا  فقد  املــؤســســي  االعــتــمــاد  خيــص  وفيما 
مع  بيد  ـــدًا  ي ونعمل  ذلــك  حنــو  جــيــدًا  شــوطــًا 
التابع  ــي  ــادمي األك لالعتماد  الوطنية  اهليئة 
مجيعًا  وسنحتفل  الــعــالــي  التعليم  لـــــوزارة 
بــهــذا االعــتــمــاد املــؤســســي قــريــبــًا إن شـــاء اهلل. 
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الجامعة تنّفذ برنامجًا تدريبيًا ألعضاء هيئة التدريس في والية كولورادو

بعد تسلمه منصبه وكياًل لعمادة البحث العلمي للشؤون اإلدارية والمالية
الدكتــور عبد الرحمن المحـــارفـــي : موافقة مدير الجامعة على زيادة الدعم 

المالي للبحث العلمي قفز بالبحوث المقدّمة إلى أرقام قياسية

والتطوير  للدراسات  اجلامعة  وكالة  يف  ممثلة  اجلامعة  نّفذت 
اجلامعي  التعليم  تطوير  عمادة  من  وبتنظيم  اجملتمع  وخدمة 
يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبيًا  برناجمًا  للوكالة  التابعة 
بعنوان  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كولورادو  والية  جامعة 
»استكشاف منوذج CSU يف التعليم والتعلم والبحث العلمي»، حيث 
املرموقة  األمريكية  اجلامعات  من  كولورادو  والية  جامعة  تعد 
والتعليم  العلمي  البحث  جمــال  يف  عامليًا  والــرائــدة  )العريقة( 
العاملية  اجلامعات  أوائـــل  مــن  مصنفة  جامعة  فهي  والتعلم، 
حبوث  مــثــل:  أهمية  ذات  مــواضــيــع  ــدة  ع يف  البحث  ــال  جم يف 
البيئة. وعلوم  النظيفة  الطاقة  وتكنولوجيا  املعدية  األمــراض 
اليت  اخلارجية  الربامج  من  سلسلة  ضمن  الربنامج  هــذا  ويعد 
ملنسوبيها  باجلامعة  اجلامعي  التعليم  تطوير  عمادة  تنفذها 
والتعلم،  التعليم  ــال  جم يف  الداخلية  الــربامــج  إىل  بــاإلضــافــة 

املعلومات.  وتقنية  اجملتمعية  والــشــراكــة  العلمي،  والبحث 
وأوضح وكيل اجلامعة للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع الدكتور 
أمحد بن عبداهلل الشعييب أن الربنامج يهدف إىل معرفة التحديات 
الكربى يف التعليم والتعلم يف عصر املعرفة وكذلك تطوير وتصميم 
املقررات، وتصميم االختبارات الفعالة وتقييم فعالية التدريس، 
الطالب،  على  املعتمد  التعلم  يف  الفعالة  االسرتاتيجيات  واستخدام 
العدد  وتصميم واستخدام منوذج Rubrics  يف احملاضرات ذات 
الكبري من الطالب، ومساعدة الطالب على معرفة أخالقيات البحث 
العلمي، ومعرفة دور التكنولوجيا احلديثة يف دعم عملية البحث 
البحثية  املشاريع  يف  املشاركة  على  والقدرة  الدراسية،  الفصول  يف 
حمتوى  لتحقيق  التفاعلية  األدوات  واستخدام  املواضيع،  متعددة 
املقرر على أرض الواقع، واستخدام نظم املعلومات اجلغرافية مثل 
الــــدراســــيــــة. ـــــررات  ـــــق امل يف   )Google earth(

احملــاريف  أمحــد  بن  الرمحن  عبد  الدكتور  أشــاد 
بقسم  األعمال  إدارة  كلية  يف  املشارك  األستاذ 
قرار  صــدر  والــذي  املعلومات  ونظم  احملاسبة 
الدكتور يوسف بن حممد  األستاذ  مدير اجلامعة 
البحث  لعمادة  وكياًل  بتعيينه  مؤخرًا  اجلندان 
اإلدارية واملالية يف حديث إلدارة  للشؤون  العلمي 
الكبري  باالهتمام  العامة،  والعالقات  اإلعــالم 
العلمي  بالبحث  الرشيدة  حكومتنا  توليه  الذي 
إلميانها وإدراكها العميق مبا يلعبه البحث العلمي 
فهو  وِرفعتها  الشعوب  نهضة  يف  كبري  دور  من 
من  لكثري  الناجعة  واحللول  البّناءة  األفكار  يقدم 
وما  اجملاالت،  شتى  يف  احملرية  املعاصرة  املشكالت 
الدعم  زيادة  على  اجلامعة  مدير  معالي  موافقة 
 250 إىل  ريــال  ألف   100 من  العلمي  للبحث  املالي 
ألف ريال يف سنتن   500 ريال سنويًا مبعدل  ألف 
النهج  هلذا  امتداٌد  إال  البحثي  املشروع  عمر  هما 
عدد  وصول  إىل  الزيادة  هذه  أدت  فقد  املبارك، 
حبثًا.   380 إىل  الواحد  العام  يف  املقدمة  البحوث 
جلميع  أبوابها  شّرعت  العمادة  أن  سعادته  وأكد 
حبثية  مشاريع  لتقديم  اجلامعة  يف  القطاعات 

وتلك  فقط.  الكليات  على  ذلك  يقتصر  ال  حيث 
نظرة بعيدة املدى، ليتعدى ذلك إىل تقديم ثقافة 
البحث العلمي للطالب، وهم  يف سنتهم الدراسية 
زاهــرًا  حبثيًا  مستقباًل  بهم  لتستشرف  األوىل؛ 
مبشيئة اهلل، مضيفًا أن عمادة البحث العلمي هي 
من  حزمة  تقدم  األوىل  بالدرجة  خدمّية  عمادة 
والعطاء  للتميز  الطاحمن  للباحثن  اخلدمات 
كافة  وتذليل  وجــه  أكمل  على  حبوثهم  ألداء 
تعرتضهم. قد  اليت  واإلداريــة  املالية  الصعوبات 

 
هناك  فإن  الطلبات  تزايد  مع  أنه  سعادته  وقال 
على  املــوافــقــة  لتقنن  الــعــمــادة  ــدى  ل تــوّجــهــًا 
العلمي   البحث  لتميز  دفعًا  البحثية  املشاريع 
ــادة. ــري وال للتميز  اجلامعة  لسعي  وحتقيقًا 
املشرتكة  للبحوث  وبتشجيعنا  إنــنــا  ـــاف  وأض
ُصلبة  أرضــيــة  وضعنا  املــتــداخــلــة(  )الــبــحــوث 
بالتزاوج  اجلامعة  داخــل  اجملتمعية  للشراكة 
فيما بن الكليات من خالل البحوث أو من خالل 
تتم  حيث  وخالفه،  أجهزة  من  البحثية  األدوات 
أن  شأنه  من  الذي  األمر  تبادليًا  منها  االستفادة 

قاعدة  لتوفري  سعينا  مع  العلمي،  البحث  خيدم 
بيانات جلميع قطاعات اجلامعة مبا يتوافر لدينا 
للباحثن  والوقت  للجهد  توفريًا  إمكانات  من 
اجملتمعية  الــشــراكــة  ندعم  بذلك  أننا  حيث 
ويثريه. العلمي  البحث  يعزز  مبا  الداخل  من 

ــدر   وأوضــــــح ســـعـــادتـــه أنـــنـــا ســـنـــحـــاول ق
يف  الــرمســيــة  الــقــنــوات  ــالل  خ ــن  وم املستطاع 
داعــمــة  حبثية  ــار  ــك أف ــن  ع الــبــحــث  اجلــامــعــة 
الجتثاث  عمليًا  تطبيقها  ميكن  للمجتمع 
حيث  اجملتمع،  ــل  داخ مــن  القائمة  املشكالت 
الــتــدريــس. هيئة  ــاء  ــض أع عــلــى  سنعرضها 

 
وأكد سعادته أنه وَفور تسّلمه منصبه يف العمادة 
وأجــنــدات  ملفات  ــدة  ع عينيه  نصب  ــع  وض
من  الرمسية  املــوافــقــات  أخــذ  بعد  لتنفيذها 
ملف  رأسها  وعلى  باجلامعة  املختصة  اجلهات 
داخل  اجلودة  منسوب  لرفع  والتطوير  اجلودة 
للجودة  اجلامعة  توجه  مــع  متاشيًا  العمادة 
تعامل  يف  أو  العمادة  داخــل  من  ســواء  الشاملة 

أخرى  جهات  أو  باحثن  اخلارج من  مع  العمادة 
اجلامعة  به  قامت  ما  باالعتبار  سيؤخذ  حيث 
األخرى،  التطويرية  واألمور  املؤسسي  لالعتماد 
حيث تهدف العمادة للدخول يف مضامري املنافسة 
وطننا  يف  املختلفة  التطويرية  باجلوائز  للظفر 
اإلجــراءات  هيكلة  إعــادة  ذلك  إىل  أضف  الغالي، 
العمل،  أداء  التغيري يف  القوانن من أجل  وليست 
فدولتنا  اإللكرتونية،  اخلدمات  ملف   وهناك 
يف  ــن  وحن اإللــكــرتونــيــة،  احلكومة  إىل  متجهة 
العمادة حناول أن يكون لنا السبق يف هذا التوجه 
يف  خلفه  نكون  أن  مطلقًا  نريد  وال  جماراته،  أو 
اإللكرتوني  بالنظام  بدأنا  فلذلك  األمر،  حقيقة 
من  حيــد  ممــا  البحثية  املــشــاريــع  متابعة  يف 
معن  ومكان  بزمان  واالرتباط  األوراق  تكدس 
النظام  إىل  التحول  أن  كما  التقديم،  عملية  يف 
وعلى  الباحث  على  العبء  خفف  اإللكرتوني 
اجلهد  من  الكثري  ووفر  سواء  حد  على  العمادة 
باحث  أي  املهدر، حبيث يستطيع  والوقت  الكبري 
ساعة   24 مدى  على  إلكرتونيًا  حبثه  تسجيل  من 
خطوات  متابعة  من  الباحث  متكن  عن  ناهيك 
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والنشر  والتأليف  الرتمجة  مركز  مدير  أكــد 
الرمحن  عبد  بن  إبراهيم  الدكتور  باجلامعة 
املقدمة  اجملانية  الكبرية  اخلدمات  أن  احملبوب 
تأتي  باجلامعة  األكــادميــي  للكادر  املركز  من 
لدعم  أجلها  من  وضع  اليت  لألهداف  تكريسًا 
الرتمجة  مبجاالت  واالرتقاء  التعليمية  العملية 
والتأليف والنشر يف هذه اجلامعة العريقة واليت 
تشهد -وهلل احلمد- حراكًا علميًا منقطع النظري.
والــعــالقــات  ـــالم  اإلع إلدارة  ســعــادتــه  ـــاف  وأض
الكبري  حبجمه  الصغري  املركز  هــذا  أن  العامة 
مهمًا  رافـــــدًا  تــعــد  ـــيت  ال ــمــيــزة  امل ــه  خبــدمــات
تأليف  أو  ترمجة  يف  الــراغــبــن  لألكادميين 
اليت  العلمية  وأفكارهم  أطروحاتهم  نشر  أو 
الطالب  منه  يستفيد  مرجعًا  ستصبح  بدورها 

والباحث واملهتم، لكنه ال خيفي تطلعه إىل إقبال 
اليت  اخلدمات  هذه  من  لالستفادة  األكادميين 
من  ورعاية  بتوجيه  ذهب  من  طبق  على  تقدم 
اإلدارة العليا للجامعة ودعم من اجلهات املساندة 
اإلدارات  من  وغريها  اجلامعة  مطبعة  سيما  ال 
مكافأة  هناك  بــأن  كشف  حيث  العالقة،  ذات 
جمزية للمؤلف أو املرتجم، وأن املركز يبادر دومًا 
اخلدماتية  هويته  وإبــراز  نفسه  عن  للتعريف 
اجلليلة. مهامه  على  الــضــوء  وإلــقــاء  الفاعلة 
حبملة  للقيام  خطة  عن  النقاب  سعادته  وكشف 
وأعضاء  املركز  بن  للتقارب  تهدف  تعريفية 
عن  ناهيك  اجلامعة،  داخــل  التدريس  هيئة 
تكون  الــيت  املــشــرتكــة  ــارض  ــع امل يف   املــشــاركــة 
تقام  الــيت  الكربى  للفعاليات  مصاحبة  عــادة 

االحتفاء  يغفل  ال  املركز  أن  كما  اجلامعة،  يف 
كتاب  مع  حدث  مثلما  املتميزة  القّيمة  بالكتب 
الدكتور رمضان عمر رمضان بعنوان )املوسوعة 
كتاب  أفضل  بصفته  العربية(  لإلبل  اجلراحية 
أقيمت  حيث  الــعــام،   هــذا  ونــشــره  تأليفه  مت 
للدراسات  اجلامعة  وكيل  حضرها  احتفالية 
بن  العزيز  عبد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 
اجلامعة  امللحم وخنبة من مسؤولي  عبد احملسن 
حد  على  والكتاب  املؤلف  لتكريم  ومنسوبيها 
مع  املربمة  االتفاقية  إىل  سعادته  مشريًا  ســواء، 
مكتبة العبيكان لتسويق نتاج املركز من الكتب، 
حلشد  اآلن  من  العدة  سيعد  املركز  أن  مضيفًا 
للمعرض  مصاحبة  متميزة  ملشاركة  الطاقات 
اهلل. مبشيئة  الــقــادم  العام  للجامعات  الــدولــي 

األعمال  إدارة  كلية  وكيل  ــح  أوض
ــؤون األكـــادميـــيـــة بــاجلــامــعــة  ــش ــل ل
األكادميية  القيادة  مبركز  والعضو 
الــعــالــي  التعليم  لــــوزارة  ــتــابــع  ال
الرمحن  عبد  بــن  حممد  الــدكــتــور 
والعالقات  اإلعــالم  إلدارة  الدوغان 
املكثف  التدرييب  الربنامج  أن  العامة 
ملبورن  مــديــنــة  يف  أقــيــم  والـــذي 
أسبوعن  ملــدة  وتــواصــل  بأسرتاليا 
استكمااًل  يأتي  املاضية  الفرتة  خالل 
أقيما يف مدينيت  لربناجمن مماثلن 

عمل  ورش  ختللتهما  واخلرب  الرياض 
موضوعن  على  ركــزت  وعـــروض 
األكادميية  القيادة  هما:  رئيسين 
االسرتاتيجي،  والتخطيط  عام  بشكل 
تدريب  إىل  الــربامــج  ــذه  ه وتــهــدف 
ــي يــضــطــلــعــوا  ــك ـــــن(،  ل ـــــدرب )امل
ــك. ــذل ك الـــتـــدريـــب  يف  ـــم  ـــدوره ب

االختيار  أنه قد وقع  وأبان سعادته   
من  ــة  ــي ــادمي أك شخصية   18 عــلــى 
ــات املــمــلــكــة ومــن  ــع ــام خمــتــلــف ج

تنوعت  الــيت  التخصصات  خمتلف 
واإلدارة  واهلندسة  الطب  بــن  مــا 
األخذ  مع  واآلداب  والعلوم  والرتبية 
الرتشيح  يــأتــي  أن  االعــتــبــار  بعن 
ــات الــيت  ــع ــام ــك مــن قــبــل اجل ــذل ل
جهود  على  أثنى  وقد  هلا،  يتبعون 
يف  ممثلة  للجامعة  العليا  القيادة 
اجلامعة  ـــالء  ووك اجلــامــعــة  مــديــر 
املركز  أهداف  لدعم  دومًا  ملبادراتهم 
األكادميية  القيادة  ثقافة  نشر  يف 
من  ــيت  ال اجلــامــعــات  مستوى  على 

ـــارات واملــلــكــات  ـــه شــأنــهــا صــقــل امل
منصب  أي  يــتــوىل  ملـــن  اخلـــاصـــة 
اجلامعات،  تلك  مــن  أي  يف  قــيــادي 
تعزيز  على  اجلامعة  حرصت  لذلك 
هيئة  أعضاء  من  ملنسوبيها  الفرص 
منشط  أي  يف  للمشاركة  التدريس  
ــي  ــاب ــــاه اإلجي ــبُّ يف هـــذا االجت ــص ي
جمموعة  ترشيح  إىل  سارعت  حيث 
ضمنهم،  من  كنُت  األكادميين  من 
والوحيد الذي حالفين احلظ إلكمال 
اجلامعة. مستوى  على  الــربنــامــج 

املركز  وخدمات  واملؤلف  للمرتجم  جمزية  مكافأة   : احملبوب  ًالدكتور 
تقدم ألعضاء هيئة التدريس جمانا

مركز الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة نافذة مشرعة تتلهف إلطاللة األكاديميين

وكيل كلية إدارة األعمال للشؤون األكادميية :

مركز القيادة األكاديمية بصدد إنشاء وحدات تدريبية داخل الجامعات 

بهدف االستفادة من خبراتهم إلنجاز برامج نموذجية ومبتكرة
وفد إداري من عمادة شؤون الطالب يزور جامعتي اإلمارات والشارقة

ــؤون  ــادة ش ــم ــن حـــرص ع ــًا م ــالق ــط ان
ــى تــطــويــر  ــل ــة ع ــع ــام ــاجل ـــالب ب ـــط ال
إداري  ــد  وف ــام  ق الــطــالبــيــة  أنشطتها 
اإلمــارات  جامعة  بــزيــارة   العمادة  من 
الــفــرتة من  ــالل  الــشــارقــة خ وجــامــعــة 
عمادة  وكيل  برئاسة  ــــ،  7-1433/7/10ه
الطالبية  لألنشطة  ــطــالب  ال شـــؤون 
وعضوية:  الــعــديــل،  فيصل  الــدكــتــور 

ــاذ أنــور  مــديــر الــنــشــاط الــثــقــايف األســت
األستاذ  الفين  النشاط  ومشرف  املغـلوث، 
مشرف  إىل  إضافة  اخلميس،  العزيز  عبد 
بوبشيت. خالد  األستاذ  اجلوالة  عشائر 

اإلمارات   زيارة جامعة 
اإلمارات  جامعة  بزيارة  الوفد  بدأ  وقد 

صباح  العن  مدينة  يف  املتحدة  العربية 
ــــــ،  ــق 1433/7/8ه ــواف يــوم الــثــالثــاء امل
أســـرة  مــلــتــقــى  ــاء يف  ــق ل ــم  ــي أق حــيــث 
ترحيبية  كلمة  على  اشتمل  اجلامعة 
والريادة  لألنشطة  التنفيذي  للمدير 
األســتــاذ  اإلمــــارات  جبامعة  الطالبية 
ــي  تــضــمــنــت شــرحــًا  ــس ــام ــش راشــــد ال
مـــوجـــزًا حـــول األنــشــطــة الــطــالبــيــة.

الشارقة جلامعة  وزيارة   

املـــوافـــق  األربــــعــــاء  يــــوم  صـــبـــاح  ويف 
امللك  جــامــعــة  ــد  وف ــام  ق ــــــ  1433/7/9ه
وكان  الشارقة،  جامعة  بزيارة  فيصل 
األنشطة  مسؤول  من:  كٌل  استقباهلم  يف 
هشام  األســتــاذ  اجلــوالــة  عشائر  وقــائــد 

على  واملــشــرف  حمــمــود  احلــلــيــم  عــبــد 
الدكتور أمحد صاحل رضا،  النجاح  مركز 
عبد  صالح  األستاذ  األنشطة  ومسؤول 
الرياضي  النشاط  ومــســؤول  الــرمحــن 
ـــر الـــــراعـــــي، حــيــث  ـــاص ــــاذ ن ــــت األس
ــًا مــفــصــاًل حـــول أقــســام  ــرح ــوا ش ــدم ق
األنـــشـــطـــة الـــطـــالبـــيـــة بـــالـــعـــمـــادة.

ـــد عــمــيــد  ـــوف ال الــتــقــى  ــــك   بــعــد ذل
الــشــارقــة  ــالب يف جــامــعــة  ــط ال ـــؤون  ش
ـــداهلل فــالح  ـــب ـــدكـــتـــور ع األســــتــــاذ ال
واألحــاديــث  اآلراء  تبادل  ومت  املنيزل 
ــــة الـــطـــالبـــيـــة. ــــط ــــش حـــــــول األن

 ويف ختام اللقاء مت تبادل الدروع واهلدايا 
الوفد  التذكارية بن اجلامعتن، ثم قام 
الطالب. شؤون  عمادة  مقر  على  جبولة 
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عرّب رئيس قسم الرتبية اخلاصة يف كلية الرتبية 
قلقه  عن  الرشيدي  ناصر  بن  مسيحان  الدكتور 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  حيال  الكبري 
وملكاتهم  حلقوقهم  اجملتمع  جتاهل  سيما  ال 
ومواهبهم املميزة، مؤكدًا  أنها ستظهر بشكل مبهر 
األسوياء. مع  بالتساوي  الفرصة  هلم  أعطيت  إذا 

بآلية  االهتمام  الضروري  من  أنه  سعادته  ورأى 
ستثمر  ما  سنرى  بعدها  إليهم،  املعلومة  إيصال 
عنه تلك العقول املستنرية بفضل اهلل من إجنازات 
واملثابرة  العطاء  على  فائقة  وقــدرة  وإبداعات 
لالرتقاء حبياتهم وحياة اآلخرين، فهم بشر مثلنا 
جتيش قلوبهم بالطموح واألمل، ويقتل ذلك كله 
مهملن  وتركهم  هلم  األقــربــن  جتاهل  بسبب 
وأعمارهم. آلماهلم  الوحدة  ــرتاس  اف جيابهون 
ــى أهــمــيــة الـــربـــط بن  ــه عــل ــادت ــع وشــــدد س
ــؤالء  ه لتمكن  واجملــتــمــع  واملـــدرســـة  األســــرة 
ــاة. احلــي يف  احلــقــيــقــيــة   مكانتهم  أخـــذ  ــن  م
وأكد سعادته يف حديث إلدارة اإلعالم والعالقات 
بصفتها  االسرتاتيجي  اجلامعة  دور  على  العامة 

على  ويقع  األحــســاء،  يف  الكبري  العلمي  الصرح 
أخذ  يف  ــؤالء  ه حبقوق  اجملتمع  تنوير  عاتقها 
فهم  الطبيعية  حياتهم  ملمارسة  كاملة  الفرصة 
جنبًا  والعيش  واإلبـــداع  العطاء  على  قــادرون 
اليومية،  حياتهم  يف  ــاء  ــوي األس مــع  جنب  إىل 
باجلامعة  العلمي  البحث  دور  إىل  االنتباه  الفتًا 
بذوي  املتعلقة  التساؤالت  كافة  عن  اإلجابة  يف 
اجلاد  بالتفكري  وطالَب  اخلاصة،  االحتياجات 
العام   التعليم  يف  الفئات  هــذه  لدمج  والــفــوري 
فكريًا  لدجمهم  السعي  فحسب،بل  جسديًا  ليس 
وعقليًا واملساعدة  يف حتقيق ذلك بإجياد اخلدمات 
املساندة من أجهزة وجمسمات على قدر كبري من 
الرباعة واإلتقان حبيث تكفل إيصال املعلومة إليهم 
املخرجات. جودة  لضمان  مدروس  علمي  بشكل 

إبراهيم  الدكتور خليل بن  أّكد  على صعيد آخر 
للخدمات  الطالب  شؤون  عمادة  وكيل  احلوجيي 
األحساء  نــادي  إدارة  جملس  ورئيس  الطالبية 
مع  الــشــراكــة  أن  اخلــاصــة  االحتياجات  لــذوي 
للنادي  املستقبلية  اخلطة  أولويات  من  اجلامعة 

هلذه  الباهر  الرياضي  املستقبل  يستشرف  الذي 
قيادتنا  توليه  والذي  اجملتمع  من  الغالية  الفئة 
تفرد  حيث  وعنايتها  اهتمامها  جل  الرشيدة 
تدفع  اليت  والقرارات  التوجيهات  من  الكثري  له 
تأكيدًا  اجملتمع  يف  وانصهاره  ورفعته  رقيه  حنو 
العزيز. الوطن  هــذا  تنمية  يف  الكبري  لــدورهــا 

الكربى  بإمكاناتها  اجلامعة  أن  سعادته  وأضــاف 
األكادميية  ومكانتها  الريادي  اجملتمعي  ودورهــا 
اجلهد  مــن  كــثــريًا  علينا  توفر  باتت  ــدة   ــرائ ال
هذا  ميتلك  جاد  حاضن  عن  البحث  يف  والعناء 
النادي  أهداف  وأن  املستنري،  الفكر  وهذا  التألق 
تتالقى مع توجهات اجلامعة اجملتمعية السامية، 
لدى  النظري  املنقطع  احلــمــاس  عــن   ناهيك 
متلك  اليت  العريقة   اجلامعة  هلذه  العليا  القيادة 
واملعارف  والبحوث  العلوم  من  القدر  هــذا  كل 
املنشودة. العاملية  اجلودة  إىل  بنا  لتصل  املختلفة 
يف  الــنــادي  مقر  استالم  مت  أنــه  سعادته  وأبــان 
الرياضية  جلوي  بــن  اهلل  عبد  األمــري  مدينة 
وجتهيزه  تهيئته  على  العمل  وجيري  باألحساء 

من  واخلدمية  التأثيثية  النواحي  كافة  مــن 
شكره  عن  معربًا  مؤهلة،  وطنية  وكوادر  أجهزة 
من  البّناءة   القيمة  املــبــادرات  لتلك  وتقديره 
إىل جانب  باملنطقة،  األعمال  اخلري ورجال  حميب 
الصحية  الشؤون  املمتدة حنونا من مدير  األيدي 
داعيًا  كثري،  وغريهم  األحساء  وغرفة  باألحساء 
النادي  هــذا  لدعم  حذوهم  احلــذو  إىل  اجلميع 
مهمته  أداء  من  ليتمكن  حيتاجه  مبا  وإمـــداده 
تعاىل-  اهلل  شــاء  -إن  وجــه  أكمل  على  اإلنسانية 
االحتياجات  لــذوي  األحساء  نــادي  أن  إىل  مشريًا 
اجتماعي،    – ثقايف   – رياضي  ناد  هو  اخلاصة 
السامية  املوافقة  صدرت  أندية  مخسة  أحد  وهو 
الرياضية  القدرات  أصحاب  لرعاية  إنشائها  على 
على  ــقــادرة  ال اخلــاصــة  االحتياجات  ذوي  مــن 
املنافسة يف احملافل الرياضية العاملية بكل جدارة 
املواهب  تلك  واستحقاق، وحنن على ثقة بوجود 
املنتخب  املميزة بيننا، كاشفًا عن مشاركة العب 
السعودي يف ألعاب القوى الكابنت بسام احلول وهو 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  الرياضين  أحد 
قريبًا. إقامتها  املزمع  لندن  أوملبياد  يف  باألحساء 

رئيس قسم التربية الخاصة في كلية 
التربية: المجتمع لم يصل إلى مرحلة 
االحتياجات  ذوي  مع  للتعامل  النضج 

أهمية  على  يؤكد  الخاصة  االحتياجات  لذوي  األحساء  نادي  رئيس 
الشراكة مع الجامعة 

مركز التميز البحثي في النخيل والتمور يعقد ورشتي عمل للحفاظ على جودة التمور ومكافحة آفاتها
انطالقًا من شعار اجلامعة »الريادة يف الشراكة اجملتمعية« نّظم مركز التميز البحثي يف 
النخيل والتمور وكلية العلوم الزراعية واألغذية بالتعاون مع مركز التدريب التابع 
الورشة  الزراعية، ورشيت عمل، جاءت  الزراعة باألحساء وشركة احملفزات  لوزارة 
األوىل بعنوان »التحكم يف التلوث امليكروبي للتمور«، يف حن محلت الورشة الثانية 
1433هـ.  وذلك يف غرة رجب  التمر«،  دودة  ملكافحة  امليثيل  بروميد  »بدائل  عنوان 
الدكتور  األســتــاذ  والتمور  النخيل  يف  البحثي  التميز  مركز  مدير  وأوضـــح 
متور  على  احلفاظ  هي  العمل  ورشــيت  حمــاور  أبــرز  أن  العيد  حممد  بن  صــالح 
باستخدام  اإلنــســان  صحة  على  الــضــارة  امليكروبات  من  خالية  ــودة  اجل عالية 
ـــاألوزون،  ب املشبع  ــاء  امل تقنية  وكــذلــك  املكهرب  بــاملــاء  التمور  غسيل  تقنية 
احلديثة  والدراسات  معدل  هوائي  جو  حتت  الرطب  حلفظ  احلديثة  والتقنيات 

املخازن. ــات  آف ملكافحة  حاليا  املستخدم  امليثيل  بروميد  بدائل  عن  للبحث 
قبل  التمور  تصيب  اليت  اآلفــات  من  العديد  لوجود  نظرًا  أنه  سعادته  وأضــاف 
الوطن  يف  احملاصيل  أهــم  مــن  لــواحــد  كــبــرية   خسائر  وتسبب  احلــصــاد  وبعد 
الطرق  أهم  من  تعد  التمور  تبخري  عملية  فإن  لذا  التمر،  حمصول  وهو  العربي 
للمشاكل  ونظرًا  امليثيل،  بروميد  غاز  باستخدام  وذلك  املخازن  يف  آفاتها  ملكافحة 
العامل  مستوى  على  سيتوقف  إنتاجه  فــإن  الــغــاز،  هــذا  عن  النامجة  البيئية 
وطنية.  ضــرورة  مناسب  بديل  عن  البحث  أصبح  لذلك   ،2015 عــام  بنهاية 
ــل فــوســفــيــد  ــل وبــــن ســعــادتــه أنــــه مت اســـتـــعـــراض تــقــنــيــة تــعــجــيــل حت
اإليــثــيــل  فـــورمـــات  تقنية  وكــذلــك  بــاملــمــلــكــة  ــمــور  ــت ال لتبخري  ــوم  ــي ــن األمل
ــــزات الـــزراعـــيـــة. ــــف ـــري االســـــرتالـــــي بـــشـــركـــة احمل ـــب الـــــيت قـــدمـــهـــا اخل

باألحساء  املفتوحة  العربية  اجلامعة  فرع  نّظم 
هلذا  للفرع  الطالبية  أنشطتها  خــتــام  حفل 
جبامعة  الشيخ  آل  حسن  الشيخ  قاعة  يف  العام 
 30 األربـــعـــاء  يـــوم  مــســاء  ـــك  وذل فيصل  املــلــك 
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الذكر  من  بينات  آيات  بتالوة  احلفل  ُبدئ  وقد 
فرع  مدير  ألقاها  ترحيبية  كلمة  ثم  احلكيم، 
اجلامعة باألحساء الدكتور مساعد العايد قدم من 
األنشطة  اجلامعة وعن  نبذة موجزة عن  خالهلا 

كما  باإلجنازات،  عام حافل  بها خالل  قامت  اليت 
قدم يف ختام كلمته الشكر للحضور وجلامعة امللك 
فيصل على استضافتها هلذا احلفل، بعد ذلك قدم 
األستاذ يوسف الناس عرضًا تقدمييًا عن اجلامعة.

اجلهين  ــارق  ط الدكتور  قــام  احلفل  ختام  ويف 
األســتــاذ  باململكة  اجلــامــعــة  مــديــر  عــن  نيابة 
ــرعــاة  ــدي بــتــكــريــم ال ــام ــغ ــور ســـامل ال ــت ــدك ال
وطالبها  اجلامعة  منسوبي  وتكريم  والداعمن، 
الطالبية. األنشطة  يف  املشاركن  وطالباتها 
امللك فيصل األستاذ  هذا وقد مّثل مدير جامعة 

احلفل  يف  اجلــنــدان  حممد  بن  يوسف  الدكتور 
العامة  والعالقات  ــالم  اإلع إدارة  على  املشرف 
الذي  احللييب  سعود  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
تطلع  إطــار  يف  يأتي  التعاون  هــذا  أن  على  أكــد 
اجلامعة لتفعيل أطر الشراكة اجملتمعية يف ضوء 
رؤيتها احلديثة، وأبان سعادته أن مدير اجلامعة 
للتعاون  اجملتمعية  املؤسسات  مببادرات  يرّحب 
الذي تضطلع  بالدور  إميانًا منه  اجملاالت  كافة  يف 
املنطقة. يف  كربى  علمية  كمؤسسة  اجلامعة  به 

اجلامعة العربية املفتوحة تقيم حفل ختام أنشطتها 
الطالبية يف رحاب اجلامعة
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كلية العلوم الزراعية تنظم دورة لمجموعة من مهندسي وزارة الزراعة 

والتطوير  للدراسات  اجلامعة  وكيل  استقبل 
اهلل  عبد  بــن  أمحــد  الدكتور  اجملتمع  وخــدمــة 
الشعييب يف مكتبة مببنى اإلدارة باحلرم اجلامعي 
املوافق  هـــ   1433 رمــضــان   17 األحــد  ــوم  ي ظهر 
للدعوة  التعاوني  املكتب  مدير  م   2012  /  8  /5
املهندس  باألحساء  اجلاليات  وتوعية  ــاد  واإلرش
والوفد  اجلغيمان  سليمان  بــن  الــرمحــن  عبد 
اإلعالم  إدارة  على  املشرف  حبضور  له،  املرافق 
عبد  الدكتور  الفضائي  والبث  العامة  والعالقات 
املشرف  ومساعد  احللييب  سعود  بــن  العزيز 

امللحم. هاني  الدكتور  الفضائي  البث  إدارة  على 
بينهما  العالقة  متتن  سبل  اجلانبان  وحبــث   
الستثمار  املستقبلية  اخلطط  وضع  عن  ناهيك 
اليت  واملتميزة  الضخمة  اإلعالمية  اإلمكانات 
املكتب  ــداف  أه تعزيز  بهدف  اجلامعة  متتلكها 
اجلاليات  وتوعية  واإلرشـــاد  للدعوة  التعاوني 
إقبااًل  واملنة  احلمد  وهلل  يشهد  والــذي  باألحساء 
أعداد  يف  مطردًا  وتزايدًا  باهرًا  وجناحًا  كبريًا 
اجلنسيات. خمتلف  مــن  اإلســـالم  يف  الداخلن 
للتطوير وخدمة  اجلامعة  وكيل  أكد  من جانبه 

إرساء  يف  للجامعة  العليا  القيادة  حرص  اجملتمع 
دعائم الشراكة املرتقبة مع املكتب ودعمه بكل ما 
من شأنه للمضي ُقدمًا يف حتقيق أهدافه السامية، 
أقرب  يف  الفاعلة  للمشاركة  تطلعه  عن  معربًا 
فرصة ممكنة بعد وضع الرتتيبات اخلاصة بذلك.
وحسن  حبفاوة  اجلغيمان  املهندس  أشاد  بــدوره 
االستقبال من ِقبل مسؤولي اجلامعة واندفاعهم 
احملمود لتعزيز الرؤى اخلرّية للمكتب ومبادرتهم 
ستنعكس  والــيت  صــدره  أثلجت  اليت  اإلجيابية 
إىل  النهوض باملكتب إعالميًا للوصول  حتمًا على 

لدعوة  أوسع  إليه، وذلك بفتح جماالت  ما يصبو 
اإلســالم. رحــاب  إىل  اململكة  يف  العاملة  اجلاليات 
واإلرشــاد  للدعوة  التعاوني  املكتب  مدير  وكان 
وتوعية اجلاليات باألحساء والوفد املرافق له قد 
على  اطلعا  حيث  الفضائية،  اجلامعة  قناة  زارا 
املشرف  يرافقهم  والتجهيزات  االستوديوهات 
والبث  العامة  والــعــالقــات  اإلعـــالم  إدارة  على 
على  القائمن  من  وعــدد  ومساعده  الفضائي 
سري  عن  مفصل  شرح  إىل  استمعوا  حيث  القناة، 
اجلميع. من  بالغة  حفاوة  وسط  القناة  يف  العمل 

وكيل اجلامعة للدراسات والتطوير يستقبل مدير املكتب
التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باألحساء

الشراكة  يف  »الريادة  اجلامعة  شعار  من  انطالقًا 
للتطوير  اجلامعة  وكالة  من  وبدعم  اجملتمعية« 
التطوير  عمادة  مع  وبالتعاون  اجملتمع  وخدمة 
واألغذية  الزراعية  العلوم  كلية  اجلامعي، نظمت 
الــزراعــة  وزارة  مهندسي  مــن  جملموعة  دورة 
النخيل  فيتوبالزما  مــرض  »تشخيص  بعنوان 
اجلزيئية«  احليوية  التقنية  باستخدام  )الوجام( 
بالكلية  اجلــزيــئــي  الــنــبــات  ـــراض  أم معمل  يف 
بــإشــراف الــدكــتــور خــالــد بــن عــبــداهلل اهلديب 
ـــ  املوافق الفرتة من 20-1433/7/23ه وذلك خالل 

العاملن  كفاءة  رفــع  بهدف  10-2012/06/13م، 
ونقل  التواصل  طريق  عن  الــزراعــي  اجملــال  يف 
التكنولوجيا احلديثة إىل اجلهات املعنية وتدريبهم.
من  جمموعة  الــــدورة  تقديم  يف  شـــارك  ــد  وق
عبد  عـــادل  الــدكــتــور  منهم:  الكلية،  أســاتــذة 
واملهندس  سليمان،  أمحــد  والدكتور  الصبور، 
ــد،  ــومح ـــي أب ــد، والــفــين زك ــم وائــــل ســيــد حم
املهزوم. وعقيل  املغاسلة،  مصطفي  والباحثن 
العلوم  كلية  عميد  أوضــح  ـــدورة  ال ختام  ويف 
إبراهيم  بن  حممد  الدكتور  واألغذية  الزراعية 

مستوى  رفـــع  إىل  تــهــدف  ــــدورة  ال أن  ــة  ــزرع ال
التكنولوجيا  استخدام  جمال  يف  الثقايف  الوعي 
تشخيص  يف   )Biotechnology( احلديثة 
التكنولوجيا  مفهوم  ونقل  الــنــبــات،  أمـــراض 
واجلهات  ــزراعــة  ال وزارة  معامل  إىل  احليوية 
اختــاذ  يف  الــزراعــي  املــهــنــدس  ودعـــم  املعنية، 
اإلرشــــادي  دوره  وأهــمــيــة  ــاســب،  ــن امل الـــقـــرار 
الوبائية،  الــصــورة  إىل  ــرض  امل ــول  وص لتجنب 
اجملتمع. خبدمة  العلمي  البحث  ربط  إىل  إضافة 
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اجملتمع  وخــدمــة  والتطوير  لــلــدراســات  اجلامعة  وكيل  أفــاد 
ــدارس  ــأن مــشــروع م ــد بــن عــبــداهلل الشعييب ب الــدكــتــور أمح
ستطرح  اجلديدة  اجلامعية  املدينة  يف  إنشاؤها  واملقرر  اجلامعة 
شارفت  أن  بعد  املقبلة  القليلة  األســابــيــع  خــالل  للتنفيذ 
االنتهاء.  على  للمشروع  الفنية  املــواصــفــات  ـــداد  إع عملية 
وأشار سعادته إىل أن املشروع يشتمل على إنشاء جممعن دراسَين 
االبتدائية،  للمراحل  للبنات   واآلخر  للبنن  أحدهما  متكاملن، 
واملتوسطة، والثانوية، وسيكون مقرهما يف املدينة اجلامعية اجلديدة، 
أعضاء  من  اجلامعة  منسوبي  أبناء  املدارس  هذه  من  وسيستفيد 
هيئة التدريس واملوظفن إىل جانب أبناء األسر القاطنة يف األحياء 

السكنية اجملاورة ملقر اجلامعة، وحسب توفر املقاعد الدراسية هلم.
وذكـــر ســعــادتــه بـــأن تــوجــيــهــات مــديــر اجلــامــعــة الــدكــتــور 
ــــن حمـــمـــد اجلـــــنـــــدان ومـــتـــابـــعـــتـــه ملـــراحـــل  يـــوســـف ب
ـــــازه.  ـــاًل رئـــيـــســـًا إلجن ـــام ــروع كـــانـــت ع ــلــمــش ـــــــداد ل اإلع
مدارس  ملشروع  املشكلة  اللجنة  ألعضاء  شكره  سعادته  وقــدم 
اجلامعة واليت كانت على مدى أكثر من عامن تعمل بالتنسيق 
املدينة  إدارة  مع  املشروع  فكرة  انطالقة  ومنذ  جنب  إىل  جنبًا 
املواصفات  بإعداد  املكلف  اهلندسي  املكتب  مع  وكذلك  اجلامعية، 
أعمال  ســادت  اليت  التعاون  روح  على  وأثنى  للمشروع،  الفنية 
الفريق وبالتالي إجناز هذا املشروع احليوي بشكل مهين ومتكامل.

وكيل اجلامعة للدراسات والتطوير: مشروع مدارس اجلامعة سيطرح للتنفيذ خالل 
األسابيع القليلة املقبلة

العلوم  كلية  عميد  احملمد  إبراهيم  بن   محدان   الدكتور  شارك  
الطب  كلية  يف  الــتــدريــس  هيئة  وعضو  التطبيقية  الطبية 
جلنة  وعضو  العلمية  اللجنة  ورئيس  فيصل،   امللك  جبامعة 
 Intel( واهلندسة  للعلوم  الــدولــي  إنتل  معرض  يف  التحكيم 
األمريكية،  بنسلفانيا  بوالية  بيتسربغ  مدينة  يف   )2012  ISEF
وفد  ضمن  م،    2012 مايو   19-13 من  الفرتة  خــالل  انعقد  الــذي 
»موهبة«  ــداع  واإلب للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة 
 )18( قــدمــوا  حيث  بــاملــعــرض،  وطالبة  طالبًا   22 مــن  املــكــون 
املعرض. خــالل  اجملـــاالت  مــن  عــدد  يف  علميًا  حبثيًا  مــشــروعــًا 

باجملاالت  املعرض  يف  دوليٍة  جوائَز  بسِت  اململكة  طلبة  فاز  وقد 
الكيمياء  ــع(،  ــراب ال )املــركــز  الصحية  والعلوم  الطب  التالية: 
اهلندسة  الــثــالــث(،  )املــركــز  ـــواد  امل هندسة  الــثــالــث(،  )املــركــز 
واالجتماعية  السلوكية  العلوم  الــثــالــث(،  )املــركــز  احليوية 
اخلامس  املركز  على  اململكة  حصلت  حيث  خاصتان(،  )جائزتان 
املشاركن.  الطلبة  جــوائــز  عــدد  يف  الدولية  املسابقة  هــذه  يف 
علمية  مسابقة  أكرب  واهلندسة  للعلوم  الدولي  إنتل  معرض  ويعد 
دولية للطلبة قبل املرحلة اجلامعية، حيث يشارك كل عام أكثر من 
مليون طالب من سن  14 إىل 18 عامًا،  باملنافسة ضمن معارض إقليمية 
مشارك   1500 قرابة  خالهلا  من  يتأهل  معرض،   )500( إىل  تصل 
الدولي  إنتل  للمنافسة يف معرض  أكثر من 65 دولة  ومشاركة من 
للعلوم واهلندسة للفوز جبوائز تقّدر بأكثر من أربعة مالين دوالر.

 وقد تأهل الطلبة  املشاركون يف معرض إنتل آيسف الدولي 2012، 

الذي  )إبداع(  الوطين  ألوملبياد  النهائية  بالتصفيات  فوزهم  بعد 
من  وطالبة  طالبًا   515 مبشاركة  الرياض  مدينة  استضافته 
وشهدت  تصفيات،  عدة  خالهلا  خاضوا  اململكة  مناطق  خمتلف 
خضعت  علمي  مشروع   )400( مشاركة  النهائية  التصفيات 
مة من املتخصصن  مًا وحمكِّ جلوالت حتكيمية مبشاركة)164( حمكِّ
مشاريع  على  العلمية  اللجنة  وأشرفت  السعودية،  اجلامعات  يف 
 )18( عددها  والبالغ  النهائية  التصفية  من  املتأهلن  الطلبة 

مشروعًا إىل إنتل الدولي للعلوم واهلندسة )Intel ISEF 2012(، حيث 
السعودية.  باجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عددًا  العلمية  اللجنة  تضم 
ـــــات  ـــــوالي ال مـــــن  ـــة  ـــب ـــل ط ـــــعـــــرض  امل فــــعــــالــــيــــات  يف  فــــــاز  وقــــــد 
ــــان وفــــرنــــســــا.  ــــت ــــس ــــازاخ ـــــــــة ك ــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة ودول ــــت امل
يذكر أّن اجلهتن اللتن مّثلتا اململكة يف معرض إنتل آيسف 2012 هما مؤسسة 
امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة(، ووزارة الرتبية والتعليم. 

فقد حققت اململكة الفوز السادس على التوالي يف إنتل آيسف 2012.

السادس يف  فوزها  )موهبة( حتقق  واإلبداع  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة 
معرض إنتل آيسف 2012

ا يف عدد من اجملاالت
ً
ا علمي

ً
 حبثي

ً
من خالل تقديم )18( مشروعا

 400( فيصل  امللك  جامعة  مستشفى  إلنشاء  العمالقة  املشاريع  يف  والتشييد  البناء  أعمال  تتواصل 
62 % من البنية التحتية من إمجالي أعمال هذا املشروع الضخم  سرير( حيث مت إجناز ما نسبته 
خص  والذي  ريال  مليون  خبمسمائة  تكلفته  وتقدر  مربع  مرت  مليون  مساحة  على  يقع  الذي 
األحساء. الشرقي يف  الدائري  مع  – العقري  الرياض  ويقع على طريق  ال يضاهى،  فريد  بتصميم 
اإلعــالم  إلدارة  مــبــارك  الشيخ  آل  ــؤاد  ف الدكتور  اجلامعية  املدينة  على  املــشــرف  وأوضــح 
اخلارجية  لــلــعــيــادات  اخلــرســانــي  اهليكل  أعــمــال  مــن  االنــتــهــاء  مت  ــه  أن الــعــامــة  والــعــالقــات 
 %  75 نسبته  مــا  ــز  أجن حيث  التشطيبات،  أعــمــال  إلجنـــاز  وســـاق  ــدم  ق على  العمل  ــري  جي
مرت  ــف  أل  20 مساحتة  تبلغ  الـــذي  للمستشفى  الرئيسي  للمبنى  ــات  ــاس األس أعــمــال  مــن 

من   %  75 نسبته  ومــا  اخلــازوقــيــة  األســاســات  أعــمــال  مــن  بالكامل  االنــتــهــاء  مت  كما  مــربــع، 
%40 إجنــاز  بنسبة  )الــبــدروم(  يف  جاريًا  العمل  زال  ومــا  للمبنى،  املسلحة  اخلرسانة  أعمال 

إسهاماته  تقديم  من  ليتمكن  الكبري  الطيب  الصرح  هذا  إجناز  ترتقب  اجلامعة  أن  سعادته  وأكد 
الصحية النوعية على مستوى األحساء بشكل خاص واململكة بشكل عام ال سيما وأننا منتلك كثريًا 
من أدوات النجاح والتميز، ناهيك عن تلك الكوادر البشرية املؤهلة اليت تدفع بها كليات اجلامعة 
املتخصصة يف مواسم التخرج كل عام، والذي من شأنه أيضًا رفد تلك الكليات يف مسريتها العلمية.

الطبية  اإلجنــــازات  مــن  الــكــثــري  تستشرف  للجامعة  العليا  اإلدارة  أن  ســعــادتــه  ـــاف  وأض
بذلك. جدير   - شــك  بــال   - هــو  والــذي  الغالي  الــوطــن  هــذا  إنــســان  صحة  أجــل  مــن  الباهرة 

د. فؤاد املبارك

املشرف على املدينة اجلامعية: أعمال البناء تتواصل إلجناز مستشفى 
جامعة امللك فيصل
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آل  جلوي  بن  حممد  بن  بدر  األمري  األحساء  حمافظ  مسو  دّشن 
العليا  اللجنة  ورئيس  السياحية،  التنمية  جملس  رئيس  سعود، 
املوافق  هـ   1433 شوال   22 الفائت  األحد  يوم  التمور،  ملهرجان 
حتت  األول  التمور  و  للنخيل  األحساء  مهرجان  م    2012/9/9
األحساء  أمانة  تنظمه  الــذي  وطــن»  للتمور  »األحــســاء  شعار 
واهليئة  األحساء  وغرفة  والصرف  الــري  هيئة  مع  بالتعاون 
أحباث  مركز  يف  ممثلة  فيصل  امللك  وجامعة  للسياحة  العليا 
من  املؤّمل  حتقيق  يف  الفاعلة  املشاركة  هلا  كانت  الذي  النخيل 
من  عدٍد  حبضور  وذلك  املتميز،  األحسائي  املهرجان  هذا  أهداف 
جامعة  مدير  معالي  رأسهم  وعلى  احلكومية  الدوائر  مسؤولي 
امللك فيصل األستاذ الدكتور يوسف بن حممد اجلندان وأصحاب 
األستاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  اجلامعة  وكيل  السعادة 
اجلامعة  ووكيل  امللحم،   احملسن  عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
بن  أمحــد  الــدكــتــور  اجملتمع  وخــدمــة  والتطوير  لــلــدراســات 
الدكتور  األكادميية  للشؤون  اجلامعة  ووكيل  الشعييب  عبداهلل 
النخيل  أحبــاث  مركز  ومدير  اجلوهر،  عبداللطيف  بن  بدر 
احلكوميون،  والرعاة  العيد،  حممد  بن  صالح  الدكتور  باجلامعة 
األحساء  مزارعي  من  وعدد  والداعمة،  املشاركة  واملؤسسات 
نقدية  مببالغ  احملافظ  مسو  لــدن  من  تكرميهم  جــرى  الذين 
ترشيد  يف  املطلوب  املستوى  حتقيقهم  نظري  تكريم  وشهادات 
الزراعية،  احملاصيل  بتنوع  والعناية  الــري  مياه  استهالك 
واملكافحة  الوقاية  ووسائل  احلديثة  الــري  أنظمة  وتطبيق 
الــزراعــيــة  اإلرشــــادات  تطبيق  يف  املختصن  مــع  والــتــعــاون 
العامة  البيئة  على  باحملافظة  االهتمام  جانب  إىل  والتوصيات، 
جنم. عن  مبخطط  األمانة  ساحة  يف  وذلك  باملزرعة،  واخلاصة 
إّن  االفتتاح:  حفل  يف  كلمته  معرض  يف  احملافظ  مسو  وقــال 
مهرجان النخيل والتمور يأتي هذا العام يف نسخته األوىل لُيمّثل 
أهالي األحساء عامة، واملزارعون وجتار  حدثًا وطنيًا حَيتفي به 
الثقافية  اجلوانب  ملختلف  وتعزيزًا  تثمينًا  خاصة،  التمور 
التارخيية.  األحساء  خصوصيات  أبرز  من  ُتعد  اليت  والرتاثية 
وأضاف أن املهرجان يسعى إىل استثمار هذه اخلاصية بكونها من 
أهم وأكرب املدن املنتجة للتمور على املستوين احمللي واإلقليمي، 
وطرق  النخيل  أشجار  بزراعة  املتعلق  الفين  اجلانب  إىل  إضافًة 
ــادات  ع و  ثقافة  حتمل  األحــســاء  فــواحــة  عليها،  احملــافــظــة 
اإلنسان.  يبدع  و  الصحراء  تنتهي  حيث  دائم  وتواجد  وإنتاج 

األحساء  يف  والــصــرف  الــري  هيئة  عــام  مدير  أكــد  جهته  من 
متتالية  مشروعات  بتنفيذ  البدء  اجلغيمان،  أمحد  املهندس 
وحتويلها  املياه  نقل  أنظمة  ومنها  مرافقها،  وحتديث  لتطوير 
قيمة  إمجالي  بلغ  مغلقة  أنابيب  إىل  املكشوفة  القنوات  من 
ــال،  ري مليون   300 يــقــارب  مــا  ترسيتها  متــت  الــيت  املــراحــل 
 700 بنحو  تقدر  بتكلفة  األخرى  املراحل  تنفيذ  املقرر  ومن 

وتوفري  لنقل  مــشــروعــات  تنفيذ  إىل  إضــافــة  ريـــال،  مليون 
تعزيز  مصادر  وحتقيق  ــري،  ال مياه  لتوفري  املعاجلة  املياه 
إمجالي  بلغ  حيث  احملافظة.  يف  واستدامتها  الزراعية  التنمية 
حوالي  يوميًا  وتوزيعها  استقباهلا  يتم  اليت  املعاجلة،  املياه 
مشروعات  تنفيذ  إىل  بــاإلضــافــة  هــذا  مكعب،  مــرت  ألــف   160
واملــدن. الــقــرى  امــتــداد  على  الــزراعــيــة  املــصــارف  لتغطية 

كلمة  يف  اجلبري  حممد  بن  فهد  املهندس  األحساء  أمن  وأوضح   
اللجنة  رئيس  للخدمات  األحساء  أمن  وكيل  عنه  نيابة  ألقاها 
أن  العرفج:  حممد  بن  عبداهلل  املهندس  للمهرجان  التنفيذية 
الشركات  تعزيز  ثوابت  من  انطالقا  يأتي  املهرجان  تنظيم 
األمري  مسو  من  كريم  بتوجيه  اجلهود  وتوحيد  االسرتاتيجية 
وباحثن  ــرباء  خ إحصائيات  أّن   إىل  مــشــرًيا  جلوي  بــن  بــدر 
طن  مليون  حبوالي  ُتقدر  التمور  من  اململكة  إنتاجية  أن  كشفت 
النخيل  ألشجار  وخمصصة  مزروعة  مساحات  من  جُتنى  سنويًا، 
الواحد. للهكتار  طن   6.2 مبعدل  هكتار،  ألف   172 بـ  ُمقدرة 
ــــودة واســتــمــع  اجل افــتــتــح مســـوه خمــتــرب  ويف شـــأن مــتــصــل 
اللجنة  ــس  ــي رئ لــلــخــدمــات  األمـــانـــة  ــل  ــي وك مــن  شـــرح  إىل 
حممد  بـــن  اهلل  ــد  عــب ــدس  ــن ــه امل ــمــهــرجــان  ــل ل الــتــنــفــيــذيــة 
« األحــســاء  اكتشف   « بعنوان  ِفلًما  مســوه  شاهد  ثم  العرفج، 

ساحة  يف  الــنــوعــي  املــهــرجــان  ــذا  ه فعاليات  وتستمر  ــذا  ه  
للمهرجان  التنفيذي  املدير  أوضح  وقد  يوًما،   30 ملدة  املزاد  
والسري  التسجيل،  هي:  جلان   9 شّكلت  أّنه  املزهر  مسري  األستاذ 

العامة  والساحة  واالستقبال،  واملراقبة،  والكشف  واحلركة، 
املــربد   والتخزين  واملــالــيــة،  والنقل،  واخلــدمــات  والــداللــن، 
عمل  خطة  وضعت  حن  يف  واإلحصاء،  والتسويق  واجلــاف، 
كميات  تسجيل  ويتم  املـــزارع،  ســيــارة  استقبال  يف  تتمثل 
وتطبيق  والــســيــارة  املـــزارع  ومعلومات  ونوعيتها  التمور 
املــزاد،  ساحة  دخــول  قبل  وذلــك  كرت  يف  العبوة  مواصفات 
ودرجته  التمر  نوع  وتصنيف  العينات  فحص  خالهلا  ويتم 
خانة  يف  الدخول  كرت  تعبئة  وإكمال  املناسب  اخلتم  ووضع 
املخصصة  الدخول  مسارات  على  السيارة  دخول  ثم  الفرز، 
الفرز  جلنة  قبل  من  واملقيدة  والنوعية  التصنيف  حسب 
الكرت  يف  املقيدة  املعلومات  من  التأكد  وجيري  والتنصنيف 
احلراج  عمل  مباشرة  ثم  املزاد،  ساحة  إىل  وإدخاهلا  والكمية 
وبعد  واملــشــرتي،  البائع  مع  التنسيق  وعملية  التمور  على 
نقل  والنقل  اخلدمات  جلنة  تتوىل  البيع  عملية  من  االنتهاء 
االنتهاء  وبعد  املؤقت،  التخزين  وإىل  املشرتي  سيارة  إىل  التمور 
احملاسبة  مكاتب  إىل  البائع  توجيه  يتم  البيع  عملية  من 
الدخول  كرت  بواسطة  البيع  مبلغ  الستالم  الساحة  خارج 
الساحة»  »إدارة  جلنة  ِقــبــل  مــن  خمتومة  مالية  وســنــدات 
املوجود  املكتب  إىل  الشراء  قيمة  لدفع  املشرتي  توجيه  ويتم 
التنسيق  أو  التحميل  عملية  من  االنتهاء  وحتى  املسار  داخل 
بيع  عــدم  حــال  ويف  ــزاد،  امل فــرتة  نهاية  يف  للدفع  التجار  مع 
يف  منتجه  ختزين  يف  اخليار  له  فإن  به؛  اخلاص  املنتج  املزارع 
رمزية.  بأسعار  وذلك  املهرجان  بساحة  املوجودة  الثالجات 

جامعة امللك فيصل شريك أساسي يف هذه االحتفائية الكربى

مسو حمافظ األحساء يطلق مهرجان النخيل والتمور األول 

نافذة على المجتمع
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في مواجهة الصحافة اإللكترونية

الصحافة الورقية لدى طلبة الجامعة بين البقاء واالندثار!! 

وجمتمعنا  األطـــراف  املــرتامــي  عاملنا  يدفعنا 
فيما  الــتــواصــل  مــن  نـــوع  إىل  الــنــطــاق  شــاســع 
بــيــنــنــا ومــعــرفــة املــســتــجــد مـــن األحـــــداث 
ـــي. ـــارج ـــامل اخل ـــع ـــة تــــطــــورات ال ـــب ومـــواك
تيسر  بدائل  عن  يبحث  اإلنسان  بدأ  هنا  فمن 
وآخر  األنباء  ــدق  وأص األخبار  أهــم  معرفة  له 
وسائل  فأوجدت  البشري،  العقل  له  توصل  ما 
وحاليا  والــصــحــيــفــة،  كــالــتــلــفــاز،  االتـــصـــاالت 
وقــد  الــكــثــري،  ــا  ــريه وغ العنكبوتية  الشبكة 
التطور. سلم  تصعد  هي  وها  وتنوعت  تعددت 

ملتابعة  اختيار  أنسب  الورقية  الصحف  وتعّد   
الكتاب  مــواهــب  وإبــــراز  ــار  ــب األخ مستجدات 
واالطالع  لغريهم  النصح  وتقديم  رأيهم  وإبداء 
والتصفح بنمط هادئ ومواكبة العامل يف احلدث. 
ظاهرة  لنا  بـــرزت  التكنولوجيا  تــقــدم  ــع  وم
)الصحافة  والدة  ــي  وه أال  جــديــدة  إعــالمــيــة 
حيث  التسعينيات  منتصف  يف  اإللكرتونية( 
وعلى  ــالم،  اإلع مفهوم  يف  عمالقة  نقلة  شكلت 
الورقية   الصحافة  بــن  صــراع  نشْا  ــك  ذل إثــر 
استطلعنا  هنا  فمن  اإللكرتونية،  والصحافة 
الصحافة  حــول  والطالبات  الطالب  بعض  آراء 
التحقيق. هذا  وأعددنا  واإللكرتونية  الورقية 

أنا  اآلداب:   كلية  املقهوي/  زيــاد  الطالب  يقول 
أصبح  بل  اإللكرتونية   الصحافة  مؤيدي  من 
اإلعالم اإللكرتوني املصدر الثاني بعد الفضائيات 
تراجع  ُيرصد  فيما  املعلومة  على  احلصول  يف 
حتتل  أن  وأتوقع  واإلذاعية،  املطبوعة  الصحافة 
قريبة  فرتة  يف  األوىل  املرتبة  اإللكرتونية  املواقع 
بعد متكنها من مزج الصوت والصورة يف صفحاتها.
يف  بالغة  أهمية  اإللكرتونية  للصحافة  ويضيف: 
حياتنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ويف 
تكنولوجيًا  تطورت  وقد  احلياة،  نواحي  مجيع 

التقين  التطور  نتيجة  هائل  بشكل  االتصاالت 
ــار املــعــلــومــات بــســرعــة فــائــقــة حتى  ــش ــت وان
احلــدود. وتتخطى  القارات  تعرب  أن  استطاعت 
من  الرتبية:  كلية  الناجم/  صاحل  الطالب  ويرى 
أن الصحف اإللكرتونية ال بأس بها  وجهة نظري 
اليت  الورقية  الصحف  بعكس  ماديًا  مكلفة  وغري 
الثمن،  باهظة  مادية  ملصاريف  طباعتها  حتتاج 
فقدان  اإللكرتونية  الصحف  على  ُيعاب  ولكن 
كّتابها  أغلب  ألن  األحيان،  أغلب  يف  املصداقية 
أشبه  اإللكرتونية  والصحف  الناس،  عامة  من 
مادية  صعوبات  من  أيضًا  وتعاني  باملنتديات، 
تتعلق بتمويلها وتسديد مصاريفها، بسبب ضعف 
العائد املادي من اإلعالنات، حيث إّن املعِلن يشعر 
بعدم الثقة يف الصحافة اإللكرتونية، إضافة لغياب 
التخطيط وعدم وضوح الرؤية املتعلقة مبستقبل 
واللوائح  األنظمة  وغياب  اإلعالم  من  النوع  هذا 
وأنا  اإللــكــرتونــي،  الصحفي  وُنـــدرة  والقوانن 
شخصيًا أجد املتعة يف تقليب الصفحــات الورقية.

الرتبية:  البدر/كلية  يوسف  الطالب  ويضيف 
مكانتها  حتتل  البالد  كل  يف  الورقية  الصحف 
للخرب  املطالعن  أيــدي  وبن  القراء،  أيــدي  بن 
واملقالة واملوضوع، وهناك أجيال عدة تعشق ملس 
واالستمتاع  الطباعة  رائحة  وشم  الصحف  أوراق 
باحتضان الصحف الورقية ومسك الصحف  باليد 
فذلك جيعل املعلومة أقوى وفيها مصداقية فرؤية 
حمسوسة. تكون  أن  أفضل  املكتوبة  املعلومات 
املطبوعة  الصحافة  مميزات  مــن   إن  ويــؤكــد: 
إىل  حــتــى  مــكــان،  أي  إىل  مــعــك  تنتقل  ــا  ــه أن
معها  ــعــامــل  ــت ال تــســتــطــيــع  ــــك  وأن ـــراش  ـــف ال
وقــت. أي  يف  مناسبة  تــراهــا  ــيت  ال بالطريقة 

وتقول الطالبة ز.هـ.ع: إن الصحافة يف منظورها 
عدة مواضيع تتناول مشاكل اجتماعية وعلمية 

وطبية بتقنيات جديدة وكل ما توصل إليه العلم 
الشخصيات  أجنزته  ما  و  اجملاالت  كل  يف  احلديث 
من  نفسها  تصنيف  وتستطيع  االجتماعية. 
الصحيفة  إّن  إذ  الورقية،  الصحافة  املقّلن  القّراء 
واملستجدات،  األخــبــار  مــن  هلــا  تــقــّدم  ال  ذاتــهــا 
كمصدرين  العنكبوتية  والشبكة  للتلفاز  فتعمد 
حتمل  اإللكرتونية  الصحافة  أن  كما  بديلن، 
جعلها  عليها  احلصول  كسرعة  املميزات  مــن  
الصحافة  أّن  وتــرى  املــنــازل،  أغلب  يف  متوفرة 
اإللكرتونية مساندة للصحافة الورقية ال منافسة؛ 
الورقية.  عن  تكنولوجيا  نسخ  جمرد  هي  ألنها 

الصحافة  عن   : .ع  س.ج  الطالبة  عرّبت  بينما   
اخلــربات  وتــبــادل  الثقافات  نقل  وسيلة  بأنها 
جتد  هلــذا  واملعلومات  األخــبــار  على  واالطـــالع 
حيث  اإللكرتونية  الصحافة  قــّراء  من  نفسها 
والتصفح  الــوصــول  وسهولة  توفرها  سرعة 
حبيث ال تتكبد عناء البحث عن النسخ السابقة. 
وتوفر الصحافة اإللكرتونية هلا إجناز بعض املهام 
ترى  وهلــذا  فيه،  تتصفحه  الــذي  الوقت  بنفس 
الورقية.  للصحافة  مسانًدا  اإللكرتونية  الصحافة 

بينما ترى طالبة االنتساب ز.ع.ص: أن مستقبل 
جمابهة  يف  وانهيار  تدهور  يف  الورقية  الصحافة 
الصحافة  بأن  أشــادت  كما  التكنولوجيا،  سرعة 
حيث  كبري  بشكل  دورهــا  تــؤدي  ال  قد  الورقية 
بشكل  احلدث  ملتابعة  اإلنرتنت  و  للتلفاز  تعمد 
والصوت  الصورة  مزيج   بن  أكثر  االنتباه  يشد 
بسرعة  اإللــكــرتونــيــة  الصحافة  متــيــزت  ــذا  هل
وتداوهلا  األخــبــار،  وانتشار  املعلومات  انتشار 
احلجم،  ناحية  من  الصحيفة  من  أسهل  يكون 
ــالب وطــالــبــات اجلــامــعــة لديهم  ــأن ط ــد ب وجت
عام. بوجه  الصحافة  يف  املذكور  االهتمام  من 
الــرصــاصــي/  ــد  امح ـــراء  زه الطالبة  وقــدمــت 

للصحافة  مبسطًا  تعريفًا  الـــزراعـــة:   كلية 
ــامل مسجلة  ــع ال ــار  ــب أخ ــا  أنــه ــت  ــح أوض حــيــث 
املطلق  اهتمامها  عــدم  إىل  وأشـــارت  ورق،  على 
بقراءة  واكتفائها  مفصل  بشكل  اخلرب  بقراءة 
تتميز  اإللكرتونية  الصحافة  وأن  العناوين، 
جيعلها  ما  وهــذا  الورقية  من  تكلفة  أقــل  بأنها 
بسرعة  أشادت  كما  اآلخرين،  قبل  من  متداولة 
االلــكــرتونــيــة. الــصــحــافــة  يف  املــعــلــومــة  ورود 

رأي مختص

حترير  مــديــر  ــعــامل  ال مهند  ــاذ  ــت األس ويـــرى 
فئة  تعاطي  أن  اجلــامــعــة«،  »إشــراقــة  صحيفة 
كبريًا  يعّد  اإللكرتونية  الصحافة  مع  الشباب 
املطبوعة،  أو  الــورقــيــة  بالصحافة  مــقــارنــة 
الصحافة  أن  أهمها:  مــن   أسباب  لعدة  ــك  وذل
أكثر  تصفح  وميكن  التعامل  سهلة  اإللكرتونية 
كما  وجيزة،  فــرتة  خــالل  إلكرتوني  موقع  من 
من  املطلوبة  املعلومة  على  احلــصــول  ميكن 
وسريع،  بسيط  بشكل  لكرتوني  موقع  من  أكثر 
إىل حقل بكل سهولة،  االنتقال من حقل  وميكن 
يف  احلــديــثــة  املعلومة  على  احلــصــول  وميــكــن 
الفعل  ردود  متابعة  وميكن  ممكن،  وقــت  أي 
الشخصيات  من  ســواء  مباشرة  األحــداث  على 
الناس. عامة  من  أو  الكتاب  من  أو  السياسية 
مستقبل  أن  ـــم  رغ ـــه  أن ــه  ــادت ــع س وأضـــــاف 
أن  إال  متامًا  واضــح  غري  اإللكرتونية  الصحافة 
حساب  على  لصاحلها  تكون  بالتأكيد  الغلبة 
املواقع  فتعدد  املطبوعة،  أو  الورقية  الصحافة 
كافة  ما  حد  إىل  ويغطي  مفيد  أمر  اإللكرتونية 
تنظيم  إعــادة  إىل  حيتاج  أنه  إال  احلياة  جمــاالت 
اخلاصة  القوانن  من  جمموعة  سنِّ  طريق  عن 
اجلــوانــب  مــع  التعاطي  تنظم  ــيت  ال ــدول  ــال ب
الكثري. وغريها  والقانونية  واألدبية  السلوكية 
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د.الفري��دان : هن��اك توجه من اإلدارة العليا بالجامعة لتطوير 
برنامج التعليم عن بع�دوفتح برامج دراسات عليا متعددة 

التخصصات

في حوار مع وكيل عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 

- حدثنا عن برنامج التعليم عن بعد باجلامعة:
 هو برنامج تعليمي يقدم من ِقبل عمادة التعلم 
امللك  جبامعة  بعد  عــن  والتعليم  اإللــكــرتونــي 
فيصل، وهو نظام تعليمي جامعي مينح الطالب 
بعد إنهائه ملتطلبات التخرج درجة البكالوريوس 
املتاحة،  التخصصات  أحد  يف  بعد(  عن  )تعليم 
يف  احلديثة  التقنيات  من  النظام  هذا  ويستفيد 
الطلبة  مع  والتفاعل  االتصال  صعوبات  ختطي 
العاملية  األنــظــمــة  توظيف  ــالل  خ مــن  وذلـــك 
والتعليم  اإللكرتوني  التعلم  جمال  يف  املتخصصة 
تقنية  على  أساسي  بشكل  واالعتماد  بعد  عن 
النظام  هذا  يعتمد  كما  واالتــصــاالت،  املعلومات 
التفاعلية  التعليم  أنظمة  املتطور على  التعليمي 
االفرتاضية اليت توفر التفاعل املباشر بن الطلبة 
وأساتذتهم، والربجميات الالزمة إلعداد وتطوير 
املتطورة  واألنظمة  اإللكرتونية،  التعليمية  املواد 
وتوفريها  فعالياتها  بكافة  احملاضرات  لتسجيل 
عرضها  ــادة  وإع تصفحها  ميكن  حيث  للطلبة، 
واملكان. الزمان  قيود  دون  اإلنرتنت  باستخدام 

التعليم  لـــربامـــج  الــتــســجــيــل  ــدأ  ــب ي مــتــى   -
ــــي ؟ ـــــي احلــــال ـــــدراس عــــن بـــعـــد لـــلـــعـــام ال
التعليم  لربامج  تعاىل  اهلل  مبشيئة  القبول  يبدأ 
من  األول  الــدراســي  للفصل  لالنتساب  املطور 
من  بداية  ــك  وذل ـــــ  1434/1433ه اجلامعي  العام 
. ـــ  1433/9/11ه الثالثاء  1433/9/5هـــ ولغاية  يوم 

ــــج  ــــربام ب ـــــقـــــبـــــول  ال شــــــــــروط  ــــــا  م  -
ـــــن بــــعــــد بــــاجلــــامــــعــــة ؟ ـــم ع ـــي ـــل ـــع ـــت ال
الثانوية  الشهادة  على  حاصاًل  الطالب  يكون  أن 
وأن يكون سعودي اجلنسية  يعادهلا،  ما  أو  العامة 
من  أو  الــتــعــاون  جملس  دول  مــواطــين  مــن  أو 
إىل  إضافة  نظامية،  إقامة  اململكة  يف  املقيمن 
واإلنرتنت،  احلاسوب  مع  التعامل  مهارات  إجادة 
املهارات  تلك  لديه  تتوافر  ال  من  على  وجيــب 
ــــدورة متــهــيــديــة تــؤهــلــه لــذلــك. ــاق ب ــح ــت االل

؟ للقبول  حاليًا  املتاحة  التخصصات  هي  ما   -
هي:  لاللتحاق  حاليا  املــتــاحــة  التخصصات 
العربية،  اللغة  أقسامها«  جبميع  اآلداب  كلية 
الدراسات  االجنليزية،  اللغة  اإلسالمية،  الدراسات 
االجتماعية )جغرافيا  وتاريخ  وعلم اجتماع(، 
األعمال. إدارة  بتخصص  األعمال  إدارة  وكلية 

ــات جـــديـــدة أدجمـــت  ــص ــص - هـــل هـــنـــاك خت
ـــادم؟ ـــق ــام ال ــع ــل ـــج الـــعـــمـــادة ل ـــرام ــن ب ــم ض
ـــدة  ـــدي ـــات ج ـــص ـــص ــح خت ــت ــت ــف ــت نــــعــــم، س
ســوق  ومتطلبات  احــتــيــاجــات  ــع  م تتناسب 
ــًا.  ــب ــري ــم اإلفـــصـــاح عــنــهــا ق ــت ــي ــل وس ــم ــع ال

وتقنية  اإلعــــالم  قــســم  دمـــج  سيتم  مــتــى   -
بعد؟  ــن  ع التعليم  ــج  ــرام ب ضــمــن  االتــصــال 
واملقيمن  املواطنن  من  ُملّحة  َمَطالب  هناك 
االتصال  وتقنية  اإلعـــالم  قسم  فتح  بسرعة 
حالة  له  اإلعالم  وقسم  االنتساب،  برامج  ضمن 
بدءًا  انتظام  دفعة  أول  فيه  ستقبل  ألنه  خاصة 
القادم  بعد  العام  ونتطلع  الــقــادم  الفصل  من 
العمادة،  القسم مع  إدارة  تعاون  افتتاحه يف حال 
سيما  ال  به  االلتحاق  وبــدء  االنطالقة  وستتم 
مع  تتناسب  معينة  خطة  إعــداد  إىل  حيتاج  أنه 
بعد. عــن  التعليم  لــربامــج  الــدراســيــة  اخلطة 

إىل  إرســـــاهلـــــا  ـــوب  ـــل ـــط امل الــــوثــــائــــق  مــــا   -
ــج املــقــبــولــن؟ ــائ ــت ــــالن ن ــعــد إع ــة ب ــع ــام اجل
املمتاز  للربيد  تسليمها  يتم  املطلوبة  الوثائق 
السعودي وهي : أصل الشهادة الثانوية، صورة من 
أو   ) للطالب/الطالبات   ( املدنية  األحوال  بطاقة 
صورة من بطاقة العائلة للطالبات الالتي ال ميلكن 
واحدة  شخصية  صورة  املدنية،  األحوال  بطاقة 
اإلقامة  من  صورة  فقط(،  )للطالب   6×4 مقاس 
السعودين،  غري  والطالبات  للطالب  بالنسبة 
موقع  من  )يطبع  القبول  وثائق  إرســال  منوذج 
السند  أصل  القبول(،  نتيجة  إعالن  بعد  اجلامعة 
الدراسية. الــرســوم  بــإيــداع   ) )خمتوم  البنكي 

لديكم؟ املــقــبــولــة  الــثــانــويــة  ــادات  ــشــه ال مــا   -
يقبل يف نظام التعليم عن بعد الطالب والطالبــات 
التعاون  جملس  ومــواطنــي  السـعوديــيـن 
شهــادة  على  احلاصلن  اململكة  يف  واملقيمن 
بتخصصاتها  يعادهلا  مــا  أو  العامة  الثـــانوية 
املختلفة )علمي وأدبي وحتفيظ القرآن  وجتارية  
وعلوم طبيعيـة  وإدارية  شرعية واملعهد العلمي 
الصحيــة  والثانوية  الصناعيــة  والثانويـة 
والثانويـــة الزراعية وثانوية املراقبن الفنين(. 
كما ميكــن قبــول الطالب/الطالبــة املنسحـب مـن 
اجلامعية. الدراسة  من  قيده  واملطوي  اجلامعة 
ــل بــنــظــام  ــي ــج ــس ــت الـــقـــبـــول وال آلـــيـــة  ـــا  - م

ــــد بــــاجلــــامــــعــــة؟ ــــع ـــم عــــــن ب ـــي ـــل ـــع ـــت ال
خيضع نظـام التعليم عن بعد آلليـــات وسيـاسات 
قبل  من  واملعتمدة  والتسجيـــل  القبـول  عمـادة 
املتعلقة  املعامالت  مجيع  وتتم  اجلامعة،  جملس 
طلـب  وتعبئة  التـقديم  مـن  بعد  عن  بالتعليم 
القبــول وحتديد التخـصص املطلـوب إلكتـرونيـًا 
www.kfu.edu. اجلامعة  موقـع  خــالل  من 

إرســال  القبول  نتائج  إعالن  بعـد  يتـم  كما    sa
اجلامعة  إىل  املطلوبة  والوثائق  املستندات  كــافة 
حســاب  وعلــى  للطالب  جمانًا  املمتاز  بالربيد 
وال  اجلامعة  ستعلنــها  التــي  املـدة  يف  اجلامعة 
اخلصوص. بهذا  اجلامعة  ملقــر  للحــضور  داعــي 
بــــربامــــج  ـــــتـــــدريـــــس  ال آلـــــيـــــات  مـــــا   -
ــــد بــــاجلــــامــــعــــة؟ ــــع ـــم عــــــن ب ـــي ـــل ـــع ـــت ال
ومتطورة  وحديثة  إلكرتونية  التدريس  آلية 
بعد  عــن  التعليم  نــظــام  يف  الــتــدريــس  ويــتــم 
ويتم  للجامعة  للحضور  احلاجة  دون  إلكرتونيًا 
االختبارات  مراكز  يف  النهائية  االختبارات  عقد 
اليت حتددها اجلامعة فــي نهاية كل فصل دراسي، 
من  املطور  التعليم  يف  بالكامل  الدراسة  وتتم 
إلدارة  اإللكرتوني  الـنظام  علــى  الدخول  خالل 
 Blackboard بــورد«  »بالك  الشهيـر  التعلـم 
اإللكرتوني. اجلـامعـة  موقــع  علــى  املتــوفر 

العليا  الـــدراســـات  بــرامــج  فــتــح  عــن  -مــــاذا 
باجلامعة؟  بــعــد  ــن  ع التعلم  ــج  ــرام ب ضــمــن 
العليا باجلامعة لتطوير  اإلدارة  هناك توجه من 
متعددة  عليا  ــات  دراس برامج  بفتح  الربنامج 
التعليم  برامج  ضمن  تندرج  واليت  التخصصات 
للعمادة  التوجه  هــو  ــذا  وه لالنتساب  املــطــور 
الواقع  أرض  على  وحتقيقه  لتنفيذه  وتسعى 
وكــالــة  ــع  م بالتنسيق  ممــكــن،  وقـــت  ــرع  ــأس ب
العلمي. والبحث  العليا  لــلــدراســات  اجلامعة 
- هل تتم معادلة بعض الساعات الدراسية حلاملي 
العمادة؟ لربامج  االلتحاق  بعد  الدبلوم  درجــة 
حاملي  عــن  الــدبــلــوم  حلملة  أفضلية  هــنــاك 
املــقــررات  الــثــانــويــة مبــعــادلــة بعض  الــشــهــادة 
ـــيت تــتــنــاســب حــســب الــربنــامــج  ــة ال ــي ــدراس ال
املــتــقــدمــة. أو  ــدم  ــق ــت امل بـــه  يــلــتــحــق  ــــذي  ال
وذويــــهــــم  اجلــــامــــعــــة  ملـــنـــســـوبـــي  هــــل   -
ـــــــــــاص بــــــالــــــربنــــــامــــــج؟ خــــــصــــــم خ
مينح  اجلامعة  إدارة  من  صدر  قرار  هناك  نعم، 
التدريس  هيئة  أعضاء  »من  اجلامعة  منسوبي 

ختفيضًا  ــم«  ــه وزوجــات وأبــنــائــهــم  واملــوظــفــن 
الــربنــامــج. قيمة  ــن  م  %50 مبــعــدل  لــلــرســوم 

البالك  نــظــام  يــوفــرهــا  ـــذي  ال ــات  ــدم اخل مــا   -
املتــوفر   Blackboard للطلبة«  ـــورد«  ب
ــة اإللـــكـــرتونـــي ؟ ــامــعـــ ـــــع اجلـــ عــلــــــــى مــوقـــ
اخلدمات  للطلبة   ويتيح  عديدة  خدمات  يقدم 
للمقرر  العلمية  املــادة  على  االطــالع  التالية: 
إلكرتونية،  ــواد  وم وملفات  عــرض  شرائح  من 
املسجلة  ــقــرر  امل ــرات  ــاض حم ومســـاع  وحتميل 
املباشر  احلـــي  ــث  ــب وال اإلنـــرتنـــت،  خـــالل  ــن  م
طريق  عن  املــدرس  مع  واالتصال  للمحاضرات، 
االفرتاضية  األنظمة  خالل  من  اجلامعة  موقع 
نظام  على  املتوفرة  واملنتديات  والتفاعلية 
األسئلة  وطرح  والنقاش  واحلــوار  التعلم،  إدارة 
خالل  مــن  املباشرة  اإلجــابــة  وتلقي  املباشرة 
األنظمة االفرتاضية التفاعلية، وتوفري دعم فين 
وتوفري  والطالبات،  الطالب  خلدمة  ومساعدة 
مراكز اختبارات يف مناطق اململكة ألداء االختبار 
املباشرة  اإلعــالنــات  على  واالطـــالع  النهائية، 
باملقرر. املتعلقة  واخلدمات  االتصاالت  وتوفري 
- يتساءل الكثري من الراغبن بالتسجيل وااللتحاق 
النهائية؟ االختبارات  أداء  كيفية  عن  بالربنامج 
اجلامعة  مقر  يف  النهائية  االخــتــبــارات  تعقد 
تغطي  اختبارات  مراكز  افتتاح  إىل  باإلضافة 
وتواجد  أعداد  حسب  الرئيسية  اململكة  مناطق 
الطلبة  عــلــى  يسهل  ــا  مم جــغــرافــيــًا  الطلبة 
قريبًا  أو  إقامتهم  أماكن  يف  االخــتــبــارات  أداء 
اجلامعة  ملقر  لالنتقال  احلــاجــة  ودون  منها 
كخدمة  جماني  بشكل  ذلــك  ويكون  الرئيسي، 
الــربنــامــج. ــذا  ــه ب امللتحقن  للطلبة  ــقــدم  ت

ــا اجلــامــعــة  ــره ــوف ـــيت ت - مـــا هـــي األمـــاكـــن ال
للمنتسبن؟ الــنــهــائــيــة  االخــتــبــارات  لعقد 
اجلامعة  مقر  يف  النهائية  االخــتــبــارات  تعقد 
تغطــي  لالختبارات  أخرى  مراكـز  إىل  باإلضافة 
مناطق اململكة الرئيسية : الرياض - جدة - الدمام 
الباطن  - اجلبيل - حفر  - بريدة  أبها   - - األحساء 
 - حائل   - النعريية    - املنورة  املدينة   - اخلفجي   -
تبوك - الطائف - إبقيق - القطيف - اخلرب - الرس 
 - املكرمة  مكة   - الظهران   - ومشيط  مخيس   -
بيشة - عرعر - الدوادمي - رأس تنورة – اجملمعة 
- قطر . الكويت   - – اخلــرج    - جــازان  - جنران 

www.kfu.edu.sa
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إدارة البث الفضائي يف جامعة امللك فيصل
س لفريٍق إعالمي جامعي برامج جاّدة ودورات تؤسِّ

إعداد: أ.موفق املختار

امللك فيصل بتحقيق منرب  تتحقق رؤية جامعة 
عرب  اجملتمع،  شرائح  لكل  صورتها  ينقل  مرئي 
التطور الذي تشهده  إدارة البث الفضائي يف اجلامعة.
رصدنا  ــة«  ــراق »إش مــن  سابق  عــدد  يف  كّنا  وإذا 
يف  التقين  التطور  وحجم  اإلدارة،  هلذه  البدايات 
استوديوهاتها ومبناها الذي يضم اإلدارة واإلنتاج 
هادئة  نار  على  ر  حُتضَّ اليت  األفكار  من  وكثريًا 
بطالبها  اجلامعة  وصــدى  صوت  حتمل  لربامج 
عن  سنتحدث  العدد  هذا  يف  فإننا  ومنسوبيها؛ 
الربامج  وعن  البث،  إلدارة  امليدانية  التحضريات 
قناة  بها  لتشارك  وإنتاجها  تصويرها  بدأ  اليت 
.2013 عــام  مطلع  الفعلية  انطالقتها  يف  عالي 

الربامج القادمة:
عالي  قناة  مع  السابق  التفاعل  خالل  من  حنن 
الــربامــج  يف  تشاركنا  التجريبية،  فرتتها  يف 
متميزين  ضيوف  خالل  من  للقناة  الرئيسية 
امللك  جامعة  وطــالب  وأســاتــذة  منسوبي  مــن 
»استديو  ويف  جامعية»  »يــومــيــات  يف  فيصل 
إدارة  قامت  يوم  الكربى  الفعالية  وكانت  عالي«، 

من  مباشرة  عالي(  )استديو  بإنتاج  لدينا  البث 
حلقة   »14« وقدمت  اجلامعة،  يف  استوديوهاتنا 
اليت  والقضايا  املوضوعات  من  عــددًا  عاجلت 
من  فعالة  ومبشاركة  وجمتمعها،  اجلامعة  تهم 
جتمعها  الــيت  املؤسسات  ومــن  اجلامعة،  إدارة 
متينة. جمتمعية  شراكة  اتفاقيات  واجلامعة 
ـــاج  ـــت ــة اإلن ــل ــج ـــع تــــــدور ع ـــي ـــذ أســـاب ـــن وم
إلطــالق  ــدادًا  ــع ــت اس الــبــث  إدارة  يف  ــي  ــرباجم ال
حتمل  مسجلة  وبـــرامـــج  ــرة،  ــاش ــب م بــرامــج 
ــي  ــالم ــة اجلــامــعــة ويــكــون صــداهــا اإلع ــوي ه
مكان. كل  يف  املشاهدين  فضاء  يف  واالجتماعي 
مبثابة  مباشر  صباحي  برنامج  عالي:  -صباح 
تستهدف  متنوعة،  اجتماعية  جامعية  جملة 
االجتماعي،  وحميطه  وأسرته  اجلامعي  الطالب 
الصورة  وينقل  اجلامعات،  ــي  وإداري ومنسوبي 
اململكة  جــامــعــات  ــن  ع والــشــفــافــة  البسيطة 
فيصل  امللك  جامعة  من  انطالقًا  وجمتمعاتها، 
اجلامعات  لبقية  وصـــواًل  الشرقية  واملنطقة 
اململكة. أرجـــاء  كافة  يف  املنتشرة  السعودية 
مباشر  برنامج  ومستشار:  قضية  برنامج   -
ــرب  ــاء جــســور الـــتـــواصـــل مـــع أك ــن ــب يــســعــى ل
ــن طلبة  ــوزع ب ــت ــن املــشــاهــديــن ت شــرحيــة م

ــاص. ــص ــت ـــم وأهــــل االخ ـــه اجلـــامـــعـــات وذوي
قضايا  يف  املشورة  تقديم  على  الربنامج  يقوم 
التعليمية،  واحلياة  والرتبية  واجملتمع  احلياة 
املفاتيح  يعطي  حبيث  والــعــام،  منها  الشخصي 
وتستند  والعقل،  املنطق  على  تقوم  ألجوبة 
ليكون  الــتــقــالــيــد،  وصــيــانــة  الــتــشــريــع  عــلــى 
توسيع  يف  لــشــبــابــنــا  األمــــان  ــام  ــم ص مبــثــابــة 
الطريق. ومــعــرفــة  والــبــصــرية  ــة  ــرؤي ال ــال  جم

ومن الربامج املسجلة:
بالتعريف  خيتص  برنامج  جسـور:  برنامج   -
مت  ــا  م ــــراز  وإب اجملتمعية  ــشــراكــة  ال مبــفــهــوم 
ما  ـــار  إط يف  وفــعــالــيــات  أنــشــطــة  ــن  م تفعليه 
أبــرمــتــه اجلــامــعــة مــن اتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
ــــار اســرتاتــيــجــيــتــهــا  ــم يف إط ــاه ــف تـــعـــاون وت
اجملتمعية. الشراكة  يف  ــريــادة  ال إىل  املتطلعة 
مسجل  توثيقي  برنامج  »النجباء«  -برنامج 
الضوء  ويسلط  متفوق،  طالب  حياة  يرصد 
التفوق،  مع  وحكايته  العمرية  مراحله  على 
بهدف  واألســاتــذة،  املقربن  شهادات  خالل  من 
على  الــطــالب  مــن  الــربنــامــج  متابعي  تشجيع 
يستحق. الـــذي  الــدعــم  ومنحه  ــه،  ب ــداء  ــت االق

-  برنامج ذاكرة وطن: إبراز الذاكرة االجتماعية 
والتارخيية للمنطقة من خالل اللقاء بشخصيات 
واجلامعة  والثقافة  اجملتمع  يف  الفاعل  األثر  هلا 
واجتماعية  حياتية  جــوانــب  عــن  للحديث 
باحلديث. القديم  ومقارنة  وسلوكية  وثقافية 
لتوظيف  يسعى  برنامج  اخلــالصــة:  -برنامج 
اجلامعة  يف  البحثية  العلمية  الــدراســات  منتج 
تطبيق  ـــدى  م ــة  ــرف ــع وم ــع،  ــم ــت اجمل ــة  ــدم خل
ــة الــبــاحــث  ــاءل ــس املــنــتــج لــلــصــاحل الـــعـــام، وم
البحثي  املنتج  إيصال  مبــدى  املعنية  واجلــهــات 
العملية. احلــيــاة  يف  الــفــعــلــي  التطبيق  إىل 
هذه بعض الربامج اليت ُبدئ العمل على إنتاجها، 
قادم. عدد  يف  سنستعرضها  أخرى  برامج  ومثة 

العناية  الفضائي  البث  إدارة  ومن بن ما تقدمه 
اجلامعة  طالب  من  كبري  عدد  بتدريب  الفعلية 
اإلعالم  يف  التخصصات  غالبية  على  ومنسوبيها 
املرئي، فثمة دورات يف تعليم اإلعداد، والتصوير 
من  وغريها  واجلرافيكس،  واملونتاج  ــاءة  واإلض
متخصص  لفريق  التحضري  بهدف  ختصصات 
البث  إدارة  يرفد  ومنسوبيها  اجلامعة  طالب  من 
املستويات. كل  على  الدعم  من  بكثري  مستقباًل 

باجلامعة  العامة  والعالقات  اإلعــالم  إدارة  بثت 
الفضائية،  عالي  قناة  وعــرب  العيد  ــام  أي خــالل 
مادة  أول  املتعددة  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
تضمنت  اجملتمع،  خــدمــة  تستهدف  إعالنية 
التفاتة  على  حيــّث  العيد  عــن  ــًا  درامــي مشهدًا 
تتوق  غالية  لشرحية  اجملتمع  مــن  إنسانية 
أجــوائــهــا. إىل  العيد  وفـــرح  ســعــادة  يــدخــل  ملــن 
والعالقات  ــالم  اإلع إدارة  على  املشرف  ــح  وأوض
أن  العزيز بن سعود احللييب  الدكتور عبد  العامة 
املباركة والناجحة جاءت يف ضوء  هذه االنطالقة 
اجملتمع،  خلدمة  احلثيث  وسعيها  اجلامعة  رؤية 
دعم  مــن  اإلدارة  بــه  حتظى  مــا  ــر  إث تأتي  كما 
يوسف  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  مدير  واهتمام 
بن حممد اجلندان، وما تلقاه من توجيه ومتابعة 
وخدمة  والتطوير  للدراسات  اجلامعة  وكيل 
الشعييب. عــبــداهلل  بــن  أمحــد  الدكتور  اجملتمع 
يف  ـــالم  اإلع إدارة  أن  احللييب  الــدكــتــور  ــن  وب  

هدَف  املستقبلية  خطتها  يف  وضعت  اجلامعة 
قنوات  وشبكة  اجلــديــد  اإلعـــالم  قــنــوات  إثـــراء 
واإلعالنية  اإلعالمية  بــاملــواد  العالي  التعليم 
ــاً  إدراك اجملتمع  خدمة  يف  تصّب  الــيت  النوعية 
أكادميية  كمؤسسة  اجلامعة  دور  بأهمية  منها 
احلديثة  اإلعالمية  التقنية  هذه  الستثمار  كربى 
واجملتمعية. والوطنية  الدينية  القيم  يعزز  مبا 
للتطوير  اجلامعة  وكيل  أن  إىل  سعادته  ــار  وأش
عبداهلل  بــن  ــد  أمح الــدكــتــور  اجملتمع  وخــدمــة 
اإلعالمية  املــواد  هذه  ُتسّخر  بأن  وّجه  الشعييب 
ــر  ــع مـــن خــــالل تــفــعــيــل أط ــم ــت خلـــدمـــة اجمل
اخلدمية،  احلكومية  القطاعات  مــع  الــتــعــاون 
الــتــوعــويــة. واجلـــهـــات اخلـــرييـــة يف اجملـــــاالت 
اجلديد  اإلعــالم  وحدة  فريق  سعادته  شكر  وقد 
املسار  هذا  باكورة  إلجناز  جهوده  على  اإلدارة  يف 
اإلعالمي اجلديد يف خطة اإلدارة، وما مت وضعه من 
أفكار مدهشة ألعمال مستقبلية سرتى النور قريبًا.

جامعة الملك فيصل تطلق في العيد أول مادة 
مرئية إعالنية مجتمعية
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واالعــتــمــاد  اجلــــودة  ضــمــان  عميد  ـــاد  أش
إبراهيم  بــن  حممد  الــدكــتــور  ــي  ــادمي األك
خطتها  اليت  العمالقة  باخلطوات  الداعج 
يف  ـــودة  اجل ضــمــان  حتقيق  حنــو  اجلــامــعــة 
على  أمثرت  اليت  اخلصبة  األكادميية  بيئتها 
املنجزات  من  بالكثري  املديد  عمرها  مدار 
قــرار  ومــا  ــزاز،  ــت واالع للفخر  تدعو  الــيت 
اجلودة  وحدة  بإنشاء  اجلامعة  مدير  معالي 
الشاملة يف اجلامعة  بتاريخ 29 / 4 / 1427هـ 
اهليئة  متطلبات  مــع  متاشيًا  ــاء  ج الــذي 
األكــادميــي  واالعــتــمــاد  للتقويم  الوطنية 
لالرتقاء جبودة ونوعية أداء برامج اجلامعة 
طبقًا  ــــة  واإلداري األكــادميــيــة  ووحــداتــهــا 
التعليم  جملس  ــرار  وإق العاملية،  للمعايري 
الرابعة واخلمسن بتاريخ  العالي يف جلسته 
14 / 5 / 1431 هـ  إنشاء عمادة ضمان اجلودة 
واالعتماد األكادميي باجلامعة إال تأكيٌد على 
يف  األمــر  والة  فيه  يسري  ــذي   ال النهج  هــذا 
وإبداعاته  بعلمه  الزاخر  الكبري  الوطن  هذا 

وعطاءاته.
اإلعالم  إلدارة  لسعادته  حديث  يف  ذلك  جاء 
منصبه  تسلمه  بعد  العامة  والــعــالقــات 
ــد عــمــيــدًا لــعــمــادة ضــمــان اجلــودة  اجلــدي
رؤية  أن  على  مؤكدًا  األكادميي،  واالعتماد 
وحدات  مجيع  تطبيق  يف  تتمثل  العمادة 

الشاملة  اجلودة  ملعايري  استثناء  بال  اجلامعة 
ورسالة  والدولي،  الوطين  لالعتماد  املؤدية 
مبستوى  االرتقاء  عملية  قيادة  إىل  تهدف 
ــرامــج اجلــامــعــة األكــادميــيــة  اجلـــودة يف ب
وفقًا  اإلدارية  ووحداتها  املساندة  وخدماته 
على  للحصول  وتهيئتها  العاملية  للمعايري 
واإلقليمية  احمللية  اهليئات  من  االعتماد 
يف  املصلحة  أصحاب  ثقة  وكسب  والدولية 

اجملتمع.
أهـــدافـــًا  ــعــمــادة  ــل ل أن  ــه  ــادت ــع س وأبـــــان   
للجودة  سياسة  رسم  يف  تتمثل  اسرتاتيجية 
اجلامعة  مستوى  على  األكادميي  واالعتماد 
اجلودة  ضمان  ثقافة  نشر  يف  واالستمرار 
واحلصول  اجلامعة  يف  األكادميي  واالعتماد 
على االعتماد املؤسسي والرباجمي ألكرب عدد 

العلمية. ممكن من الربامج 
اجلودة  ضمان  عمادة  أن  سعادته  وأوضــح 
ـــي تــضــطــلــع مبــهــام  ـــادمي واالعـــتـــمـــاد األك
بتحسن  االلــتــزام  مــنــهــا:  ومــســؤولــيــات، 
ـــاء  ـــالل إرس ــــودة وتــطــويــرهــا مــن خ اجل
العامة  واالسرتاتيجيات  األساسية  املفاهيم 
يف  واملساهمة  اجلامعة  يف  ــودة  اجل لضمان 
املختلفة  اجلامعة  وحــدات  وتوجيه  دعــم 
ونشر  األكــادميــي،  االعتماد  على  للحصول 
من  اجلامعة  منسوبي  بن  اجلــودة  ثقافة 

العاملن  إدراك  خالل وسائل فعالة وتعزيز 
اجلودة  توكيد  عمليات  ألهمية  اجلامعة؛  يف 
لتحقيقها،  الالزمة  االسرتاتيجيات  ومعرفة 
األهداف  ومفهوم  الرسالة   مفهوم   وتطوير 
من أجل حتسن اجلودة يف اجلامعة وتشجيع 
واإلدارات  والــعــمــادات  الــكــلــيــات  مجــيــع 
يف  كل  مماثلة  بإجراءات  للقيام  باجلامعة 
جمال اختصاصه، ناهيك عن إشراك العمالء 
وضع  يف  اجلامعة  أنشطة  من  واملستفيدين 
على  والعمل  اجلــودة  توكيد  اسرتاتيجيات 
املهمة  باإلجنازات  اجلامعة  منسوبي  توعية 
األقسام  ومساعدة  دعم  إىل  إضافة  احملققة، 
األكادميية والوحدات اإلدارية يف اجلامعة يف 
فيها.  اخلاصة  اجلودة  حتسن  خطط  إجناز 
وهذا يشمل تعريف وحدات اجلامعة اإلدارية 
وخطوات  متطلبات  بكافة  واألكــادميــيــة 
األكــادميــي،  ــاد  ــم ــت واالع اجلــــودة  حتقيق 
على  املناسب  التدريب  وتنظيم  وتوفري 
التقويم  وعمليات  التعليم  اسرتاتيجيات 
التعلم  ملخرجات  املختلفة  باألنواع  املتعلقة 
والعمادات  الكليات  مع  والتعاون  املرصودة، 
والدعم  التوعية  برامج  لتوفري  اجلامعة  يف 
اجلودة  توكيد  اسرتاتيجيات  لتحقيق  الالزم 
الرمسية  القياسية  النماذج  واعتماد  ووضع 
املسوحات  ـــراء  إج ـــراض  ألغ املستخدمة 

مثل  اجلودة  مبؤشرات  املتعلقة  والتقارير 
أرباب  استفتاء  وعمليات  التعليم  تقويم 
ــاذج اخلــاصــة  ــم ــن الــعــمــل واخلـــرجيـــن وال
والتقارير  والتخصصات  الربنامج  بتوصيف 
الفين  الدعم  وتوفري  األخرى بصورة عامة، 
املتعلقة  للمهام  والثبات  الصدق  لتحقيق 

التقوميية. واملسوحات  بالتقويم 
بن  مستمر  التواصل  أن  سعادته  وأضــاف   
أنشطة  من  واملستفيدين  والعمالء  العمادة 
واألخــذ  بــآرائــهــم  لالستئناس  اجلــامــعــة 
اجلــودة،  بتطوير  املتعلقة  بتوصياتهم 
تبادلية  عــالقــات  إقــامــة  على  ـــرص  واحل
احمللية  واهليئات  واملؤسسات  اجلامعة  بن 
اجلـــودة  بقضايا  الــصــلــة  ذات  والــعــاملــيــة 

األكادميي.  واالعتماد 
تتكون  الشاملة  اجلودة  منظومة  أن  يذكر 
الشاملة  اجلــودة  ملتابعة  العليا  اللجنة  من 
اجلامعة  ــة  ــال ووك األكـــادميـــي  والــتــقــويــم 
اجملتمع  وخــدمــة  والــتــطــويــر  ــلــدراســات  ل
األكادميي  واالعتماد  اجلودة  ضمان  وعمادة 
كل  تشمل  اليت  للعمادة  التنفيذية  واللجنة 
من وحدة اجلودة ووحدة االعتماد الرباجمي 
االعتماد  ووحدة  املؤسسي  االعتماد  ووحدة 
القياس  ومركز  الطالبات  بأقسام  األكادميي 
والتقويم ووحدة اجلودة بأقسام الطالبات.

 لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي
ً
مه منصبه عميدا

ّ
بعد تسل

الدكتور حممد الداعج : اجلودة الشاملة هي اهلدف االسرتاتيجي املنشود جلامعة امللك فيصل

حممد  الدكتور  األكــادميــي  واالعــتــمــاد  اجلـــودة  ضمان  عميد  زار 
إبراهيم  الدكتور  العمادة  وكيل  يرافقه  الــداعــج  إبراهيم  بــن 
واالعــتــمــاد  للتقويم  الــوطــنــيــة  اهلــيــئــة  الــبــوخــديــم  فــهــد  ــن  ب
مع  اجتمعا  حيث  1433/10/18هـــــ،  املوافق  األربعاء  يوم  األكادميي 
سعيد  سعد  الدكتور  األكــادميــي  لالعتماد  املساعد  العام  ــن  األم
العواجي. عبداهلل  حسن  الدكتور  باهليئة  واملستشار  الزهراني 

االعتماد  مشروع  بينها  من  مواضيع،  عدة  االجتماع  يف  حبث  وقد   
املؤسسي والرباجمي جلامعة امللك فيصل،  باإلضافة إىل إمكانية استضافة 

إمكانية  وكذلك  الوطنية،  اهليئة  تنظمها  اليت  العمل  ورش  بعض 
االستفادة من بعض خرباء اجلودة املتعاونة مع اهليئة الوطنية خالل 
مراحل االعتماد األكادميي للجامعة، كما مت التطرق إىل ورش العمل 
السعودية.  اجلامعات  يف  العليا  لإلدارة  املوجهة  اهليئة  تنفذها  اليت 
اهليئة  الـــداعـــج  حمــمــد  ــور  ــت ــدك ال شــكــر  ــاع  ــم ــت االج نــهــايــة  ويف 
ــتــعــاون  ــى ال ــوطــنــيــة لــلــتــقــويــم واالعـــتـــمـــاد األكـــادميـــي عــل ال
ــات  ــس ــؤس ــة امل ــاف ــك ـــات الــــيت تــقــدمــهــا ل ـــدم ــاء وعــلــى اخل ــن ــب ال
فيها. والتعلم  التعليم  ــودة  جب لالرتقاء  اململكة  يف  التعليمية 

... ويزور مع وكيل العمادة اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
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والفقري،  منا  الغين  حياتنا،  يف  للثقة  حنتاج 
الفقر  يف  نتفق  ألننا  والضعيف؛  القوي 
هلا  وحنتاج  وتعاىل  سبحانه  له  والضعف 
وتسيري  وقوتنا  ضعفنا  نقاط  إلبراز 
والنفسية،  والعلمية  العملية  حياتنا 
التصرفات  باقي  عليه  ترتتب  أساس  فهي 
لذا  وأحوالنا،  خميلتنا  عليه  نبنى  وبناٌء 
بعض  وكسر  والتفكري  بالتمعن  علينا 
أساس  هلا  ليس  اليت  واألمثال  املقوالت 
يكون  أن  بد  ال  والتغيري.  الصحة  من 
أطباعه  وتغيري  ذاته  من  اإلنسان  من 
عملية  فهي  لالرتقاء  التنازالت  وتقديم 
األمور. وترتيب  بها  اإلملام  يلزمنا  عكسية، 

سنن  يف  اإلحبار  منا  ينبغي  الفكر  ووعي 
أنفسنا  وحماسبة  نقاطها  وتدوين  الكون 

بالنفس  الثقة  وممارسة  املواهب  وتنمية 
بابتسامة  املستقبل  خطة  واختيار  والذات 
اختياراتنا  يف  الواقع  ومراعاة  واعدة 
مع  مرتبطة  ألنها  اخليال،  مع  ومزجه 
التعامل  بفنون  والدراية  بعضا،  بعضها 
اآلراء  ومقارنة  النقد  واستيعاب  الناس  مع 
لتنشيط  والقلم  الورقة  مهارات  واستخدام 
اإلبداع  مساحة  وتنمية  وإدراكها  الذاكرة 
والعجز  اخلوف  حواجز  وكسر  داخلنا  يف 
شعارات  ورفع  التميز  شجاعة  وتفجري 
الظروف  حتمل  على  والقدرة  الذات  إبداع 
مبدع.  أنا  مسار  يف  والسري  واملصاعب 
هو  النجاح  أن  القول  أستطيع  هنا  من 
أن  ينبغي  وال  وجناح  وفشل  وفشل  فشل 
وعلينا  مستمر،  فشل  هو  فاليأس  نيأس، 

األوقات  واستثمار  الفرص  تفويت  عدم 
لصاحل  األمور  وقلب  املتاعب  وتهذيب 
تلو  خطوة  تبدأ  خطوات  فهي  التفاؤل 
مستحيل  هناك  يوجد  ال  أنه  لنجد  األخرى 
هذه  على  معنا  حية  مناذج  فهناك 
والنجاح  النجاح  حققْت  األرضية  الكرة 
عالية. بهمم  املراتب  ألعلى  ووصلت 
الكتابة  أو  بالكالم  للمجد  الوصول  ميكن  ال 
على  طموحنا  طرح  فعلينا  التسويف،  أو 
أرض الواقع واالعتزاز بها وعدم اخلجل من 
أبدعت  ما  كل  للذات  والتصفيق  الطموح 
نكون  أن  فعلينا  ملموسًا،  شيئًا  وأنتجت 
فالتوقع  التوقع،  على  نعتمد  وال  واقعين 
فمن  فشل،  الفشل  وتوقع  فشل،  ذاته  حبد 
وجده. باخلري  تفاءل  من  قيل:  قد  ما  خري 

الطالب: حممد مجال العصيمي العتييب - كلية إدارة األعمالالثقة جزء من التغيري

اليومي  التعامل  يف  عنها  غنى  ال  اليت  الوحيدة  اللغة  هو  احلوار 
بن األفراد 

يف  مديرك  أو  ما  بشيء  صديقك  إلقناع  احلوار  لغه  حتتاج  فقد 
احلوار  للغة  حتتاج  فهي  املرأة  وكذلك  ذهنك،  يف  ما  بفكرة  العمل 

للتفاهم مع زوجها يف بعض األمور .
إقناع  على  قـــادرًا  لتكون  ؟  اجليد  ــاور  احمل ذلــك  تصبح  فكيف 

اآلخرين مبا تريده ؟
1- اخلطوة األولي - بداية احلوار:

عليها  نقاط مشرتكة  متفق  أو  بداية  نقاط  تبحث عن  أن  عليك 
لتبدأ احلديث منها.  

فتميع  أخرى  موضوعات  منها  تتفرع  موضوعات  يف  تناقش  وال 
القضايا، 

إىل  وصلَت  كلما  إنه  مبعنى  ببعضه،  احلوار  تصل  أن  دائما  فحاول 
اتفاق يف مسألة ما؛ ابدأ على الفور يف احلديث عن مسألة جديدة 

مرتبطة بهذا االتفاق األول.
اخلطوة الثانية - ابتعد عن الغضب: 

وإذا غضبت،  واحدة.  بنيته يف ساعاٍت يف حلظة  ما  يهدم  الغضب 
سوف يغضب من حتاوره؛ وبالتالي لن تصال أبدا إىل نقطة مشرتكة 
أو إىل حل حيسم موضوع النقاش، وبالطبع لن تستطيع أن توصل 
نشأ  الذي  احلوار  عمود  يقع  وسوف  برأيك،  تقنعه  أو  فكرتك  له 
بينكما يف بادئ األمر، فعليك دائما أن حتاول مسك أعصابك حتى 

وإن كان الطرف الذي أمامك حياورك بشكل ال يرضيك. 
 اخلطوة الثالثة - ال تتعصب يف الرأي: 

عليك  فيجب  املوت؛  حد  بها  وتتمسك  لفكرتك  ابدًا   تتعصب  ال 
دائما أن تأخذ مببدأ:

رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي 
الذي  فالطرف  الصواب،  حيتمل  خطأ 
بأنك  دائما  يشعر  أن  حُيّب  حتــاوره   
تقتنع  أن  املمكن  ومن  إليه،  تستمع 

بفكرته إذا كانت صحيحة.
اخلطوة الرابعة - اإلنصات و االعرتاف 

باخلطأ :
أنك  اجليد  ــوار  احل أساليب  أهــم  من 
أو  خمطئًا  كنت  أنــك  تــدرك  حينما 
على  بهذا  تعرتف  أن  جيــب  أخــطــأت 
فضيلة،  اخلطأ  عن  فالرجوع  ومــن الفور، 

وحن  خطأ،  أنه  مع  رأيك  على  مصّرًا  تظّل  أن  اجلهل  عالمات 
تدرك أنك كنت خمطئًا، ثم تعتذر ملن أمامك؛ سوف يقدر موقفك 

ويستكمل احلديث معك بصدر رحب وبكل إنصات.
 اخلطوة اخلامسة - جتنب اجلدال غري اجملدي : 

دون  الوقت  يبدد  و  يفيد  وال  مثمر،  غري  اجلدال  يكون  ما  دائمًا 
داٍع، وعالمات اجلدل هي:

يف  الصوت  رفع  يف  املبالغة  احلجة  قوة  من  ليس  الصوت:  رفع  أ- 
وكانت  أعمق  كان  أهدأ  اإلنسان  كان  كلما  بل  واحلــوار،  النقاش 

حجتة أفضل وسياق حديثة أدق.
ب- تكرار احلجج نفسها. 

ج- رفض البديهيات: أي رفض املسلَّمات املتعارف عليها بن الناس 
يف الدين أو يف احلياة.

 اخلطوة السادسة - اإلنصات: 
كافًيا  جمــااًل  ترتك  أن  جيب  نظرك  وجهات  تبدي  و  تتكلم  كما 

عليك  جيب  حديثهم  وإثناء  احلديث  من  اآلخرين  ليتمكن 
فهًما  وتفهمها  اآلخــر،  الطرف  ألقــوال  باهتمام  االستماع 
أثناء  عليه  االعرتاض  أو  املتكلم،  مقاطعة  وعدم  صحيًحا، 

ُخطًبا. تلقي  وال  حتاور  فعاًل  كنت  إن  مهم  وهذا  حديثه.  

الظن:  سوء  تفرتض  ال   - السابعة  اخلطوة   
الظن  ظل  فطاملا  للحوار  جــدًا  مهمة  نقطة  هــذه  وأخــريًا 
حوار  أي  يفيد  لن  وبالتالي  الشك،   بقي  املتحاورين،  بن 
القصد  فهم  و  الظن،  جتنب  دائمًا  عليك  فيجب  نقاش.  أو 
وظنون  معاٍن  إىل  تأويله  وعدم  الكالم  من  دائمًا  احلقيقي 

أخرى. 
وصادق؛  صحيح  بشكل  السابقه  اخلطوات  هذه  اتبعت  وإذا 
اآلخرين،  مع  والتفاهم  احلــوار  ملكة  لديك  يكون  فسوف 
رهبة  لديك  يكون  أن  ودون   ، حادًا النقاش  يكون   أن  دون 

الغري. مع  ونقاشات  حوارات  يف  الدخول 

لــيت  ا السينمائية  األفـــالم  أن  تعتقد  كــنــت  ذا  إ
ــيت حُتــقــن يف  ال املــصــغــرة  املــركــبــات  تــتــحــدث عــن 
املستحيل  من  ضرب  أو  اخليال  من  نوع  هي  الدم 
خالل  من  فيمكن  التفكري.  تعيد  أن  عليك  فيجب 
سفينة  صــنــع  ــدة  ــدي ج عــلــم  و  ــدة  ــدي ج تقنية 
جسد  يف  اإلحبار  ميكنها  الذرات  حجم  يف  فضائية 
من  ــروج  واخل جراحية  عملية  ــراء  إلج اإلنــســان 
صناعات  يف  الدخول  تستطيع  كما  جراحة،  دون 
مبجرد  تتمكن  اليت  الكهرومغناطيسية  املوجات 
لــطــائــرة  ا مــثــل  إخــفــائــه  عــلــى  بــاجلــســم  تالمسها 
ويعلن  لــــرادار  ا يــراهــا  ال  ثــم  ــن  وم لــســيــارة  ا و  أ

 . اختفاءها 

العامل  يغزو  أن  لــه  يتوقع  الــذي  العلم  ــذا  ه هــو  فما 
بتطبيقاته اليت قاربت اخليال؟ 

متناهية  التقنيات  عليه  يطلق  جديد  تقين  فتح  أنه 
 ،)Nano Technology( النانو  تقنية  أو  الصغر 
اجلامعات  من  العديد  حاليًا  تطويرها  على  تعكف  واليت 

ومراكز األحباث و الشركات يف كل بالد العامل املتقدم
أنواع  مجيع  وضم  بتوحيد  يقوم  سوف  النانو  علم  وإن 
التنبؤ  التطبيقية باحتماالت ال حّد هلا وال ميكن  العلوم 
النانو هي ثورة  العلماء يعد  تقنية  بنتائجها، وأن بعض 
عصر  اسم  أطلقوا  واآلخرين  والعشرين،  احلادي  القرن 

النانو على هذا العصر.
العلم  من  واسع  حقل  أنها  التقنية  هذه  خطورة  وتعترب 

التطبيقي يرتكز على التفكيك والرتكيب الفيزيائي للمواد 
ومن ثم جتميعها وخلق مواد جديدة مل نرها من قبل. 

ما هو النانو؟
تعنى  و  اإلغريقية  نانوس  كلمة  النانو مشتقة من  كلمة 
القزم و كمصطلح يعنى اجلزء الواحد من املليار، فالنانو 
هو واحد مقسوم على األلف مليون من املرت ) 1 نانومرت= 
العاملية  اجمللة  ذكرتها  اليت  اإلحصائيات  من  و  مرت(،   9-10
النانو اليوم )Nano-Today، 2005( لكي تبسط مفهوم 
النانو و أهميته االقتصادية ذكرت أنه إذا مت جتزئة 2 جرام 
من مادة األملنيوم إىل حبيبات يف حجم 100 نانومرت فإن كل 
إنسان على وجه األرض ميكن أن يأخذ 300 ألف من هذه 

احلبيبات النانوية.

 د.أسامة صابر /كلية العلوم تقنية النانو ونظرة على املستقبل... 

...
ً
 جيدا

ً
سبع خطوات لكي تصبح حماورا

الطالبة: دعاء أمحد السعد – كلية العلوم 
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الرياضي  والتثقيف  البحث  ومناهج  الرياضية  العلوم  باتت 
أهم  من  املوهوبن،  للرياضين  والــذهــين  النفسي  واإلعـــداد 
املتقدمة  الدول  يف  املتفرد  الرياضي  لدى  والتميز  التفوق  أدوات 
ظلت  فيما  الرياضي،  اهلــرم  على  تربعها  أسباب  ومن  رياضًيا، 
نيل  عن  البعد  كل  بعيدة  طويلة  ولسنوات  الرياضات  بعض 
التطويرية  مسريتها  دفع  يف  الرياضية  العلوم  حقول  من  نصيبها 
أسرية  رياضتنا   ولتظل  وإشراقا،  رحابة  أكثر  رياضي  أفق  حنو 
الرياضي،  احلقل  داخل  فراغ  يف  والدوران  التقليدية  االجتهادات 
واملعرفة  بالعلم  املؤمنن  املبدعن من  وأفئدة  ومن خالل عقول 
يكون  أن  جيب  برياضتنا.  للنهوض  املطلوب  التغيري  إحــداث  يف 
انتهاج  هي  الكبري  وطننا  يف  شاملة  رياضية  لنهضة  السبيل 
حنو  الرياضية  مسريتنا  لدفع  واملعرفية  العلمية  األساليب 
اليت  املستويات  بلوغ  على  قادرين  نكون  حتى  العاملية  اآلفــاق 
إال  يتأتى  لن  هذا  وكل  رياضًيا،  الرائدة  الــدول  ملقارعة  تؤهلنا 
»والعلوم  الرياضي  اجملال  يف  الشاملة  التطويرية  الرؤية  بتحقيق 

املرجوة. أهدافنا  لرتمجة  مهمة  أداة  ألنها  والبحثية«  الرياضية 
ولكي يتم التطوير يف اجملال الرياضي واخلاصة بتوفري آلّية الختيار 
الالعب املمّيز وكذلك املدرب احمللي والعاملي بعكس الذي حيدث اآلن 
وهو سوء تقييم واختيار الالعبن املمّيزين واملدربن واملسؤولن 
االختيار  لكيفّية  إجراءات واضحة  أو  آلية  لعدم وجود  اإلدارين، 
الفئات املختلفة. لذلك البد من توفري إجراء يساهم يف حتديد  يف 
السنّية  الفئات  يف  الديناميكي  الالعب  أو  املمّيز،  واملدرب  الالعب 
ختسرهم  الذين  املمّيزين  الالعبن  من  الكثري  هناك  املختلفة. 
صفقة  لشراء  اخلزينة  وتتأثر  تباًعا،  األندية  وختسر  األندية، 
الفعلية  قدراتهم  على  للتعرف  آلّية  وجود  عدم  بسبب  خاسرة 
الالعب  لتحديد  مهمة  عناصر  وهناك  املختلفة،  الرياضات  يف 
أي مستوى؟ الكفء، فما هي؟ وكيف حنددها؟ ويف  املميز واملدرب 
اختيار الالعبن واملدربن واإلدارين املمّيزين، هو أهم اجلوانب 
يف النهوض بالرياضة. والعديد من املدربن واإلدارين يعانون يف 
واضحة متفق  يوجد عناصر  ال  إذ  املمّيز،  الالعب  اختيار  كيفّية 

أو  املدربن  من  جمموعة  نشاهد  قد  املثال:  سبيل  على  عليها. 
نشاهد  سنتن  أو  سنة  وبعد  حمددًا،  العبًا  ميتدحون  املسؤولن 
إما  هو:  والسبب    - أصاًل   - يصلح  ال  أو  االحتياط  يف  ذاته  الالعب 
ألن الالعب  كان يتمّيز ألنه ميتلك مواهب  يف فرتة من العمر، ثم 
اختلف األمر، ومل يعد يستطيع تقديم الشيء ذاته، فقد كرب أو ألن 
الالعب ال ميتلك القوة البدنّية اليت تؤهله للمنافسة، أو ألن الالعب 
الالعب.  عمر  تغريُّ  مع  ذلك  يتغرّي  ثم  قوية،  تسديدات  ميتلك 
دخوهلا  بعد  الرياضة  عــامل  يشهده  الــذي  املذهل  التطور  ويف 
ترفع  الالعبن  أسعار  أصبحت  أن   وبعد  واألعمال،  املــال  عامل 
ــة يف الــبــورصــة الــعــاملــيــة، تــطــرح أســهــم األنــديــة  ــدي أســهــم األن
علمية  معايري  وضــع  جيب  لذلك  البورصة  يف  ذاتها  األوروبــيــة 
رؤية  وضعنا  فقد  واملدربن،  لالعبن  املستوى  لتقييم  حمددة 
املهين  واإلطــار  الفين  املستوى)لإلطار  بتقسيم  بالقيام  علمية 
إطار  لكل  ومستوى  نقاط،  حساب  بتحديد  اإلداري(  ــار  واإلط
اجليدة. الرياضية  العناصر  اختيار  لنا  يتسنى  حتى  سابق 

املعايري العلمية والعملية لتقييم 
مستـــوى الالعبيــن واملدربيـن

د. حسام سعد سليم - كلية  الرتبية

أصبحت السمنة أحد األمراض الوبائية اليت تهدد الصحة 
العامل،  األكثر تقدمًا يف  الدول  واملنتشرة بصورة كبرية يف 
الصحية  املشاكل  من  بالعديد  مرتبطة  بذاتها  والسمنة 
ألمراض  رئيسي  خطورة  كعامل  السمنة  ارتبطت  ولطاملا 
واحتشاء  الدم،  ضغط  وارتفاع  الدموية،  واألوعية  القلب 
والسكتات  الدم،  دهنيات  وارتفاع  وفشلها،  القلب  عضلة 
احتمالية  ــدراســات  ال أثبتت  كما   وغــريهــا.  ــي،  ــدوال وال

القولون  بسرطان  واإلصابة  السمنة  وجــود  بن  ارتباط  وجــود 
واملبيض.وما  والرحم  والثدي  واملـــرارة  والربوستاتا،  والشرج 
يتبعها من أمراض نفسية واجتماعية تؤثر على الفرد واجملتمع.
اجلسم  يف  الشحوم  تراكم  مواقع  أّن  احلديثة  الدراسات  وأوضحت 
حيث  السمنة  عن  الناجتة  الصحية  باملخاطر  ارتباطا  األكثر  هو 

ــول اجلــذع  أن تــراكــم الــشــحــوم ح
ـــاء أكــثــر  ـــش ــن وفــــى األح ــط ــب وال
تراكمها  من  الصحة  على  خطورة 
أن  ويعتقد  واألرداف  الفخذين  يف 
إىل  املــؤديــة  املهمة  األســبــاب  ــد  أح
الشحمية  اخلاليا  أن  يف  يكمن  ذلك 
لدى  البطن  منطقة  يف  املــوجــودة 
مفرطة  بــدانــة  لــديــهــم  الــذيــن 
ـــا يف  تــــقــــوم  بــــإطــــالق دهـــونـــه
ــة املــتــجــهــة إىل  ــوي ــدم األوعـــيـــة ال
ــا تــرتــبــط  ــه ــل ــع الـــكـــبـــد ممــــا جي
ــــــر الـــــصـــــحـــــيـــــة. ــــــاط ــــــخ ــــــامل ـــــل أكـــــــــــرب ب ـــــك ـــــش ب

ــــــاضــــــة يف  ــــــري ــــضــــح أهـــــمـــــيـــــة ال ــــت ومـــــــــن هـــــنـــــا ت
ـــــــــوزن والــــــــيت مـــــن أهـــمـــهـــا :- بـــــرامـــــج إنـــــقـــــاص ال

1- زيادة استخدام الدهون يف اجلسم كمصدر للطاقة.	
إىل  ــــود  ــــق ي احلــــمــــيــــة  ـــــع  م الـــــريـــــاضـــــة  ـــــن  ـــــزام ت  -2
ـــط. ـــق ـــــل مـــــقـــــارنـــــة بــــاحلــــمــــيــــة ف ـــــض ـــة أف ـــج ـــي ـــت ن

الـــعـــضـــلـــيـــة. ـــة  ـــل ـــت ـــك ال فـــــقـــــدان  مـــــن  ـــيـــل  الـــتـــقـــل  -3
يكمن  السمنة  مكافحة  يف  للرياضة  احلقيقي  فالدور  الواقع  وفى 
من  العديد  أظهرت  حيث  الطويل  املــدى  على  منها  الوقاية  يف 
أحد  يعّد  البالغن  لدى  البدني  النشاط  اخنفاض  أن  الدراسات 
العوامل الرئيسية املهيأة لإلصابة بالسمنة وتتمثل الطاقة الكلية 
املطلوب صرفها خالل األسبوع من أجل احملافظة على الوزن وعدم 
زيادته مع التقدم يف العمر يف ممارسة نشاطًا بدنيا هوائيا يعادل 
ساعة من اهلرولة يف األسبوع أو من 3-4 ساعات من املشي أسبوعياً.
الصغري،  عليها  يقدر  وبسيطة،  سهلة  رياضة  املشي  فرياضة 
ومسلية،  ممتعة  ذاتها  حبد  وهــي  واملــريــض،  السليم،  والكبري 
كاملشي  املناسبة،  الطبيعية  األماكن  صاحبها  اختار  إذا  خاصة 
األنهار.  أو  البحر  شط  على  أو  األشجار،  ظالل  حتت  احلدائق  يف 
تقدر  كنت  وإذا  متِش،  فال  تركض،  أن  تقدر  كنت  إذا  تنَس  وال 
وإن  جتلس  فال  تقف؛  أن  تقدر  كنت  وإذا  تقف،  فال  متشي؛  أن 
فال  تقف؛  أن  تقدر  كنت  وإذا  تقف،  فال  متشي؛  أن  تقدر  كنت 
القول  تنَس  وال  تضطجع،  فال  جتلس؛  أن  تقدر  كنت  وإْن  جتلس 
والسعادة(. واللياقة   بالصحة  واستمتع  الرياضة  )مارس  السائد 

الرياضة والسمنة
د/ مسر مصطفى حسن - كلية الرتبية 

مل يعد االهتمام بفئة ذوي احلاجات اخلاصة مقتصرًا على وضعهم يف مؤسسات 
خاصة، ورعايتهم ضمن إطار املؤسسات وعزهلم عن بيئتهم األسرية واالجتماعية 
ليعيشوا يف عامل خاص بعيدًا عن األسرة واجملتمع. بل أصبح االهتمام يتضمن 
ممارسة  على  قادرين  جمتمعاتهم.  يف  مستقلن  كأفراد  وتربيتهم  تأهيلهم 
والشعور  واالستقالل  الكريم  للعيش  اجملال  تتفق وقدراتهم وتفسح هلم  أعمال 
الذاتية، واالجتماعية واملهنية مبا يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم. بالقيمة 
حيث  من  اخلاصة  احلاجات  لــذوي  حيوية  مسألة  هي  الرياضية  والرتبية 
الوسائل  أفضل  من  هي  الرياضية  فالرتبية  اجملتمع  مع  هؤالء  تكييف  إعادة 
األنشطة  يف  الفعلية  املشاركة  حيث  من  اخلاصة  احلاجات  ذوي  قدرات  لتطوير 
تعمل  السامية  ورسالتها  احلديثة  وفلسفتها  الرياضية  فالرتبية  املختلفة، 
اهتمت  ولــذا  متكاملة  كوحدة  واجلسم  العقل  وإذكــاء  بالفرد  االعتناء  على 

هذا  على  دعائمها  وأرست  لشعوبها  فلسفة  الرياضة  وجعلت  املتقدمة  الدول 
احلديث  املفهوم  هذا  ضمن  كبريًا  اخلاصة  احلاجات  ذوي  نصيب  وكان  املفهوم 
والروحانية  احلركية  الــقــدرات  تنمية  على  القائمة  الرياضية  للرتبية 
احلاجات  لذوي  الرياضية  األلعاب  ممارسة  أهمية  وتنبع  لإلنسان  والعقلية 
الشدة  حتسن  طريق  عن  وذلك  البدنية  اللياقة  إكسابهم  خالل  من  اخلاصة 
مع  بعضًا  بعضها  اجلسم  أجهزة  بن  الوظيفي  االتـــزان  وتنمية  العضلية 
والنشاط  الشخصية  الصحة  حنو  السليمة  االجتاهات  وتنمية  بالقوام،  العناية 
الرياضية  األلعاب  ممارسة  وتعترب  بذلك،  خاصة  عــادات  وتكوين  البدني 
وحتمل  الذات  عن  التعبري  ومبثابة  عالجية،  وسيلة  اخلاصة  احلاجات  لذوي 
يف  مكانة  له  بأنه  املعوق  إلحساس  ووسيلة  النفس  على  واالعتماد  املسؤولية 
اجملتمع، وطريق لتعويد املعوق االبتعاد عن العزلة والكآبة املصاحبة لإلعاقة.

د. معن أمحد الشعالن  - كلية السنة التحضرييةالرياضة وذوي احلاجات اخلاصة ...
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إشراقيت هي وطن قلمي

»نعم وطن له« 

عندما تصل إىل شعور االنتماء والوحدة بقلمك، 
عندما جتتمع حروفك بإبداع  أخوة  وأخوات...

وبينهم  بينك  ليس  ألقاب  من  سوى  تعرفهم  ال 
سوى حروف .. 

عطاء ينثر بن الصفحات.... 
بقطرات من حرب وفائهم جمللة »إشراقة » ...

تستشعر أنك يف أحضان وطن.. 

الكل يقّدم 
ال ينتظر املقابل تطوعًا ..وإبداعا.. وعطاء بكل 

صدق .. 
»بنّيات صافية عذبة نستشعرها يف »

حروفهم.. إبداعهم ..متيزهم املنقطع النظري .. 
...مشاركاتهم ...

لكم أجد الراحة يف أحضان صفحاتها  ...
أجد قلمي حرااااا ..

أبّياااا ...
شاخمااااا ..

االنتماء  معاني  أمســى  أثبتت  حــروفــا  خيــط 
إلشراقيت.. 

أخط معاني الوفاء ...
ممزوجة مبشاعر حب ململكيت 

»إشراقة  »

»نعم مملكة قلمي » 
نظرة  بشرف  ..فأحظى  فأبدع   .. أكتب  فيها 

واعية متابعة من أسرة إشراقة
أمتعهم كتابة وفائدة ..  

فتحيًة لكم بنبض القلب خفاقة
أعضاء وأسرة إشراقة...

عذبة كقطرات املطر رقراقة ... 
مين لكم ؟؟؟

أسرتي ... ... 
أقبلت إلشراقيت  بفيض من احلنن يعانق حرويف 

بشاير فريد عبداهلل  احلمّيد - كلية الرتبية - قسم رياض األطفال .

بشاير حممد عبدالرمحن الصاحل - كلية العلوم الزراعية واألغذية - قسم األعمال الزراعية وعلوم املستهلك 

اآلداب  كلية   - السويد   سعد  عبداهلل  نعيمة 
)انتساب مطور( - قسم  إجنليزي .

خاطرتي إلشراقتي 

ـــزن  ـــســـان بــالــضــيــق واحل عــنــدمــا يــشــعــر اإلن
حوله  مــن  الــســوداء  ــاء  ــي األش إال  يــرى  ال  فــإنــه 
األمور  كثرة  ورغــم  وزهائها  ــوان  األل كثرة  رغم 
املــــرء إىل االبــتــســامــة. ــو  ــدع ـــيت ت ال اجلــمــيــلــة 
كابوسًا  أصبح  بالضيق  املسمى  الشبح  ذلك  لكن 
يطارد الكثري منا، ولكل مّنا سبب يدفعه إىل الضيق.

نعم،  نقول إن احلياة التصفو ألحد، لكن هذا ال يعين 
أن نكتسي احلزن والعبوس يف معظم أيام حياتنا.
نظر  منا  شخص  كــلّ  أن  لو  احلياة  هي  مجيلٌة 
ويرتاح  حيبها  الــيت  األشــيــاء  عــن  وحبــث  حوله 
ــه؛ ملــا كــَســا احلـــزن وجــه أحد  بــوجــودهــا حــول
العباد. رب  على  توكلوا  و  تفاءلوا  فقط  منا، 

خيوط  ونسجت  قليب  من  عروق  خطتها  كلمات 
حب احلياة يف نفسي... أيام مجيلة

بصحبة  للحياة  حببه  املرء  فيها  يشعر  اليت  تلك 
أحالم وآمـــــال ممتدة على طول

الزمان ، مثارها باقية طيلة عمر اإلنسان.
األمل: ما أمجلها من كلمة مشرقة مضيئة عندما 

أرددها أشعر وكأنين على قمم اجلبال
أرتقي.

األمل: كلمة حروفها قليلة معانيها كثرية.
احلياة  وأعاد  يائسة...  قلوب  أحيا من  األمل: كم 

لنفوس بائسة...
حال  أي  وعلى  ذهبت  أينما  يصطحبين  األمــل: 

كنت جياورني ويالحقين وكأنه ظلي
نهارًا وحلم وردي يراودني لياًل.

تصافح  طويلة...  أغصانها  مظلة  شجرة  األمل: 
السماء فتبدو مجيلة ، مثارها يانعة أوراقها

حروف األمل قد نقشت عليها.
األمل:مهزومة من فقدته وسعيدة من تأصل يف 

نفسها.
عنوان  لألمل  دام  ما  للحياة  تستسلمي  ...ال  إذن 

وبصمات تنري دروب اإلنسان.
فيدًا بيد حلياة مليئة باألحالم واآلمال

رؤى عبدالباقي الغريب -  كلية الرتبية ألوان الحياة

الشرفة  أركان  من  تنساب  الذهبية  الشمس  أشعة 
العالية حاملةَ  معها نسمات اهلواء الباردة. وأوراق 
اخلريف تتسابق لتعرب أعتاب تلك النافذة، وعلى 
شعرها  خبصالت  اهلواء  يتالعب  الدافئ  السرير 
الصغريتن  وجنتيها  ليدغدغ  الناعم  ــود  األس
َباَن االنزعاج على وجهها الطفولي،  واملتوردتن، 
لغرفتها  املتسلل  الــنــور  على  عينيها  وفتحت 
عييَن  ترى  وهي  نفسها  األم  تصدق  مل  الصغرية 
طفلتها،  نادت أباها الذي ما لبث أن جاء وهو يلهث 
انتظرها  اليت  الصغرية  فتاته  من  عينيه  ليملي 
من زمن طويل، نعم، فقد عانيا كثريَا حتى أجنبا 

هذه الصغرية. 

أم  فتاة  كانت  إن  بااًل  يدر  مل  بهـا،  أبوها  فرح  كم 
ويسليه  يداعبه  طفل  هو  أراد  ما  فُجّل  صبيًا؛ 
أكرب  .. لكنه  الكرب عتيا  ويؤنسه عندما يبلغ من 
..أطرقْت  الفرحة على حمياه  يظهر هذه  أن  من 
األم وهي حائرة يف أمر هذا الرجل تْعلَََُم أنه أشد 

فرحَا منها،  فلماذا يبدي هذا العبوس ؟؟
متر األيام وتكرب الفتاة، بدأت تبتسم ثم تضحك 
ثم حتبو على ركبتيها وتلعب هنا وهناك، ورغم 
أن  إال  املنزل  داخل  الطفلة من فوضى  تسببه  ما 

والديها مل يعريا أي اهتمام للموضوع، فيكفي أنها 
قد مألت عليهما حياتهما وملا بلغْت الصغرية سّن 
الرابعة بدأت ختاف من أبيها فهو يسبب هلا الرعب 
إال  زوجها  لتهدئة  األم  حمــاوالت  ورغم  املستمر، 
فتاته  حيب  بدأ  فاألب  بالفشل،  تبوء  حماولتها  أّن 
بشكل هستريي وحيميها بهستريية أكرب  ال يسمح 
أْبعَد  هلا باخلروج من املنزل أو اللعب مع أقرانها، 
عنها كافة األلعاب اخلاصة بها اليت كان يرى بأنها 
ستضرها بطريقة أو بأخرى، جيربها على تناول 
طعام ال تستسيغه وحيرمها من آخر حتبه؛ لظّنه 
أّن ما يفعله سيجلب هلا الصحة املثلى مستقباًل.مل 
يكتِف  األب بهذا، فبعد سنة طّلق زوجته لتبقى 
فتاته له وحده، سعْت األم جاهدًة إلصالح الوضع، 
ابنته  بأن  أخربته  أخرى،  وهددته  تارة  نصحته 

ستكرهه لتصرفاته هذه، لكن ما من جميب .

ثارت  نفسي  طبيب  بــزيــارة  عليه  أصــّرت  وملــا 
ثائرته وطلقها، ثم حرمها من رؤية ابنتها.

تناول ما فرضه عليها  الصغرية  ذات يوم رفضت 
استشاط  أن  إال  منه  كان  فما  طعام،  من  والدها 
غضًبا، وبوعي ال  شعوري أخذ حيرق يد صغريته، 
بكْت الطفلة مطواًل حتى استسلمت للنوم، أّما ما 

خبرقة  صغريته  يد  لّف  فقد  األب،  أمر  من  كان 
بيضاء ومل يذهب بها إىل املستشفى  العتقاده أنهم 

هناك لن يعتنوا بها كم يفعل هو.
عاد  وعندما  حاجياتهما  بعض  لشراء  األب  ذهب 

للمنزل كانت الصغرية ال تزال نائمة.
يف  نظرت  يدها،  يف  فظيع  بأمل  الصغرية   أفاقْت 
أرجاء الغرفة، رأت والدها حيدق بها والدموع قد 
أغرقْت وجهه، التجأت الصغرية  لزاوية يف الغرفة  

خائفًة مرعبة.
أشفق األب عليها، فأراد االقرتاب منها لكنها هربت 
يزال مفتوحًا،  ال  كان  الذي  املنزل  لباب  مذعورة 

فقد نسي األب أن يقفله خلفه كعادته.

الشاب  ذلك  كان  وهناك  للشارع  الصغرية  هرولت 
األرعن يقود سيارته بتهور فدهس الطفلة.

كانت  فقد  يراه،  ما  يصدق  يكد  ومل  األب،  خرج 
ميأل  والدمع  املذبوح  كالطري  ترفرف  الصغرية 
من  )وقليل  والعتاب  اللوم  ونظرات  أجفانها، 
سلمت  أبيها  حنو  قاتلة  كسهام  مصّوبة  احلــب( 
يتعذب  األب  وبقي  لباريها،   روحــهــا  الطفلة 

بنظرات صغريته ما بقي من أيام حياته.

ليست سوى غفوة...! الطفولة الضائعة 

تذكرتك أول العيد
هنا مكانك ... كان باختياري

اخرتته لك ... عندما أتيت هنا 
تذكرت فرحك الذي مأل املكان 

تذكرت صوتك ... وإزعاجك 
الذي  يوقظين من منامي 

ويفسد علّّي أحالمي 
هنا يف نفس املكان .. مرت من السنن مخس 

وأخذت مين مخسة .. احلب واحلنان 
والشوق والسهر .. وقلبًا ميلؤه الصرب 

هنا شاهدت رحَيلك .. والمسُت أنيَنك 
وشعرُت بوجَعك .. وتأملُت ألملك 

كانت يداي حتملك .. ونبضات قلبك 
تُطمئنين ببقائك .. وكأنها تقول لي 

ليست سوى غفوة .. سيستيقظ منها قريبًا 
وماهي إال دقائق .. بل ثواٍن 
كانت عجلة .. بل كان القدر 

واملكتوب  .. ورحلْت النبضات 
وبزغت العينان .. هنا كانت روحك 

حتلق حولي .. ومازلت أشعر بها
كلما مررت املكان 

خيوط األمل!!

www.kfu.edu.sa
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بخار البحر ! 
رائد إبراهيم ناصر الحيان  -  كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

رسم تشكيلي بالقلم الرصاص 
نادية سعود مناحي العنزي - كلية إدارة أعمال - انتساب 

انعكاس   
أبرار علي حسين البسام -كلية التربية

رمز أصالتي تراث أجدادي   
مريم سعود بوعبيد-كلية الدراسات التطبيقية
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مؤتمر مهم لشركة أبل في 12 سبتمبر !!
 12 األربعاء  يوم  مؤمترها  أبل  شركة  أقامت 
األمريكية  فرانسيسكو  سان  مدينة  يف  سبتمرب 
ونسخة  اجلديد  األيفون  هاتف  عن  وأعلنت 
حيتوي  الذي  اآليباد.  من  احلجم  صغرية  جديدة 
كثرية.  فيديو  ومقاطَع  ونسٍخ  مواصفاٍت  على 

عبداجمليد الشعييب - كلية علوم احلاسب وتقنية 
املعلومات – قسم علوم احلاسب

Intel  تكشف عن معالج
Core i7 جديد بسرعة 3 جيجا هيرتز 

للحواسب المحمولة

جديد  مــعــاجل  عــن  الــنــقــاب  أنــتــل  شــركــة  كشفت 
باملعمارية  يأتي  والـــذي   ،Core I7 عائلة  مــن 
اآلن  ــا  ــراه ن والــــيت   Ivy Bridge اجلـــديـــدة 
ــدة. ــدي ــتــل اجل تــقــريــًبــا يف مجــيــع مــعــاجلــات أن
-Core i7 يدعي،  والــذي  املعاجل  هــذا  يف  املميز 
3940XM، أنه يأتي بسرعة 3 جيجا هريتز وحيمل 
 22 تقنية  ويستخدم   ،HD4000 رسوميات  معاجل 
أمريكًيا. دوالرًا   1096 سعره  وسيبلغ  ميرت،  نانو 

عزام حممود احللييب - كلية علوم احلاسب 
وتقنية املعلومات – قسم علوم احلاسب

منرية عبداهلل الشهري - كلية العلوم - قسم علوم احلياة

 Yandex خدمة التخزين السحابي من
متاحة اآلن للجميع وبشكل رسمي
من املعروف أن خدمات التخزين السحابي باتت من األشياء الضرورية جًدا يف وقتنا 

هذا حيث أصبحت تسهل علينا الوصول واالحتفاظ  بكل ملفاتنا املهمة بكل سرعة 

الشركات للسيطرة على هذه اخلدمة من خالل  السبب تتنافس أكرب  وسهولة وهلذا 

وجوجل  ومايكروسوفت  بوكس  دروب  فبعد  املستخدمن،  من  عدد  أكثر  كسب 

Yandex الروسيه تقوم هي أيضا باللحاق  بركب املنافسة  وغريها ها هي شركة 

اليوم  .yandex.Disk بشكل رمسي  السحابي  التخزين  من خالل إطالق خدمة 

بعد أن مت إطالقها بصفة جتريبية يف شهر إبريل املاضي.

ويذكر بأن هذه اخلدمة توفر مساحة ختزينية جمانية تقدر ب-10 جيجا بايت مع 

إمكانية تضعيف هذا احلجم إىل 20 جيجا بايت عندما يقوم املستخدم جبلب أصدقائه، 

كما أنها شبيهة كلًيا  ببقية اخلدمات  من ناحية ختزين الصور وامللفات والفيديوهات 

والوصول إليها بكل سهولة، سواء أكان ذلك من خالل احلاسوب الشخصي أو هواتف 

األيفون واألندرويد.

بينها وبن  قليلة عن شراكة  أسابيع  أعلنت قبل   Yandex أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

جهاز  يشرتي  مستخدم  لكل  جماًنا  بايت  جيجا   250 تقديم  خالل  من  سامسونج 

العام احلالي. Ultrabook قبل نهاية 
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The President of KFU Prof. Dr. 
Yusuf bin Mohammad Al- Jan-
dan toured in several colleges 
on Tuesday, 10 Shawwal 1433, 
28/08/2012 accompanied with 
the Vice President for Academ-
ic Affairs Dr. Badr bin Abdul 
Latif Al-Jawhar, and the Dean 
of Student Affairs Dr. Khalid 
bin Saqr Albu Seada, in order to 

follow the programs that deter-
mine academic environment  to 
the new students, as well as the 
knowledge of all aspects related 
to them, and that because of the 
utmost importance in paving the 
way for them to move forward 
in the study and educational at-
tainment characteristically high 
to ensure the quality of output 

eligible for the service of the na-
tion. 
And this wonderful gesture 
comes within the framework of 
the Rector keenness to be per-
sonally among the students in 
their first steps towards their 
education to encourage them 
and taking their hands to launch 
strongly in the paths of science 

and knowledge.
His Excellency praised the ef-
forts of the Deans and Vice-
deans for Academic Affairs in 
setting of the event and for the 
warm welcome to the new stu-
dents and for detailed answering 
their questions.

HH Governor Ahsa Prince Badr 
bin Mohammad bin Jalawi Al 
Saud, Chairman of the Tour-
ist Development Council, and 
Chairman of the Higher Com-
mittee of dates festival, launched 
the First Festival of dates & 
palm, Al-Ahsa, on Sunday, 22 
Shawwal 1433 AH correspond-
ing to 09/09/2012, under the 
slagon of “Al-Ahsa is the home 
of Dates” which is organized 
by the Secretariat of Al-Ahsa 
in cooperation with the Drain-
age and Irrigation Authority, 
Al-Ahsa Chamber, High Author-
ity of Tourism and King Faisal 
University represented in Palm 
Research Center, which had an 
active participation. In the pres-
ence of a number of officials of 
government departments: The 
President of KFU Prof. Dr. Yusuf 
bin Mohammad Al-Jandan, Vice 
president for Graduate Stud-
ies and Scientific Research Dr. 
Abdul Aziz bin Abdul Mohsen 
Al-Melhem, Vice President for 
Studies, Development and Com-
munity Service, Dr. Ahmed bin 

Abdullah Al Shuaibi, Vice presi-
dent for Academic Affairs Dr. 
Badr bin Abdul Latif Al-Jawhar, 
Director of Palm Research Cent-
er at the university Dr. Salah 
bin Mohammad Al-Eid, and in-
volved institutions and support-
ive, and a number of farmers in 
Al-Ahsa who were honored by 
HH the Governor.
His Highness the Governor said 
in his speech at the opening cer-
emony: The Festival of Dates 
& Palms comes this year in its 
first edition to represent national 
event celebrated by the citizens 
of Al-Ahsa generally, and farm-
ers & dates traders particularly, 
valuing and promoting the vari-
ous aspects of culture and her-
itage, which is one of the most 
historical privacy of Al-Ahsa. 
He added that the festival seeks 
to invest this property as it is one 
of the most important and largest 
cities producing Dates on local 
and regional levels, in addition 
to the technical side on planting 
palm trees and ways to maintain. 
Al-Ahsa oasis carries culture, 

habits, production and a perma-
nent presence where desert ends, 
and where human innovates. 
For his part, Director General 
of Irrigation and Drainage 
Authority in Al-Ahsa Ahmed 
Aljgyeman, confirmed the 
start of the implementation of 
consecutive projects to devel-
op and modernize the facili-
ties, including systems of wa-
ter transportation and diverted 
from open channels to closed 
pipe, in addition to the imple-
mentation of projects for the 
transfer and the provision of 
treated water to provide irri-
gation water, and the achieve-
ment of sources to promote 
agricultural development and 
sustainability in maintaining, 
in addition to the implementa-
tion of projects to cover drains 
along the villages and towns.
 
The Secretary of Al-Ahsa Eng. 
Fahad bin Mohammad Al-
Jubeir in said a speech on be-
half the Vice-Secretary of Al-
Ahsa for Services, Chairman 

of the Executive Committee 
of the festival, Eng. Abdullah 
bin Mohammad Al-Arfaj: that 
the organization of the festival 
comes from the enhance con-
stants of strategic companies 
and unify the efforts directed 
by HH Prince Badr bin Jalawi.
In a related matter, HH opened 
the quality laboratory and lis-
tened to an explanation of the 
Vice Secretariat for Services, 
Chairman of the Executive 
Committee of the festival Eng. 
Abdullah bin Mohammad Al-
Arfaj, then watched a film ti-
tled “Discover Al-Ahsa”
The events of this qualita-
tive festival continuous for 30 
days, the Executive Director of 
the festival, Mr. Samir Al Miz-
har explained that there were 9 
committees, are: Registration, 
Traffic & Movement, Detec-
tion & Control, Reception, 
Public arena & Auctioneers, 
Services, Transport, Finance, 
Cold & Dry Storage, Market-
ing and Statistics.

Senior Management, KFU, keen to enlighten student to his new environment at the University

KFU is an essential partner in this great Festival

His Highness confirms that (dates) is the strategic commodity of the Kingdom and is a cornerstone in sus-
tainable development

The president of KFU meets the new students in 
the Day of Enlightenment  

His Highness the Governor of Al-Ahsa launched the first 
Festival of dates & palm  

www.kfu.edu.sa
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In order to implement the 
directives of the Ministry of 
Higher Education to develop 
community colleges, and to 
open new programs in these 
colleges to suit the needs and 
demands of the stakeholders, 
and from the University’s vi-
sion and aspiration for leader-
ship in the community part-
nership, and because of clear 
& important role of the col-
leges of community service 
in the embodiment of this 
community engagement, and 
from the interest of the uni-
versity to the quality of this 
engagement to achieve lead-
ership desired, the University 
held an engagement with the 
Board of Community Colleg-
es in the United States, Geor-
gia, in the presence of a team 
represented the University, 
this team contains of the KFU 
president Prof. Dr. Yusuf bin 
Mohammad Al Jandan, Vice 
president  for Studies and 
Development and Commu-
nity Service, Dr. Ahmed Bin 
Abdullah Al-Shuaibi, Dean 
of Academic Development 
Dr Sumaihan Al-Rashidi, Dr. 
Abdul Hakim Al-Mattar and 
Dr. Mohiuddin Khawaja.
The contract was signed by 
the president of kfu Prof. Dr. 

Yusuf bin Mohammad Al-
Jandan and TCSG representa-
tives from three of the leading 
community colleges in the 
United States included Athens 
Technical College in Georgia, 
Atlanta Technical College in 
Georgia and Georgia North-
western Technical College.
The Vice President for Stud-
ies, Development and com-
munity service explained 
that the contract includes that 
TCSG will provide a set of 
specific programs that have 
been carefully selected to 
meet the needs of stakehold-
ers in the Kingdom after coor-
dination with strategist part-
ners of the University, and the 
mentioned programs include:
1-Business Administration:
-Accounting 
-Medical clerk
-Data Analysis
2-Information Technology 
and Computer:
-Web Development
-Security
3-Engineering:
-Safety Advisor
-Inspection 
-Surveying
4-Set of programs in Health 
Assistant Specialists (later)  
He confirmed that KFU want 
to make global strategic en-

gagements not only at the lev-
el of community colleges, but 
at the level of the university 
as a whole, and the university 
is keen to create cooperation 
and engagements with the 
higher education institutions 
in various countries around 
the world.
He stated to the Department 
of Information and Public 
Relations that the university 
is keen on having a strategic 
partner, distinct, expertise and 
efficient in the development 
of community colleges, so 
the contract was signed with 
leading colleges in communi-
ty service at the United States 
of America for the operation 
and management of those 
specific programs that will 
provide by College of Ap-
plied Studies and Community 
Service, KFU, from the first 
semester of the academic year 
1433/1434 AH.
Saying that the Admission is 
annual, not quarterly because 
of the preparatory year, and 
two years to get the degree, 
The study in these programs 
will be in English for three 
years includes a preparatory 
year, the student will be grant-
ed Diploma Degree, which 
provides an opportunity to 

engage in the labor market in 
big corporations in Kingdom, 
graduate can also apply to one 
of the universities in Georgia, 
USA to complete his studies.
It is worth mentioning that 
these programs are all ac-
credited academically in USA 
which ensures quality accord-
ing to the best international 
standards, and the admission 
in these programs for the aca-
demic year 1433/1434 started 
on Saturday 2 Ramadan 1433 
- 4 Shawwal 1433, corre-
sponding to July 21, 2012 to 
July 23, 2012.
He expressed his happiness to 
these engagements, although 
they walk slowly, and added 
that we should work to achieve 
strong engagements with the 
university, also we should put 
programs and plans for lead 
to community engagement 
and serve our country and our 
region as a whole.
In his speaking about insti-
tutional accreditation he not-
ed that there has been good 
strides toward that matter, and 
they are working hand in hand 
with the National Commis-
sion for Accreditation. 

Within the framework of the aspiration for the leadership in “Community Engagement”:
The university signed a contract with TCSG, USA

Vice President for Development, Studies and Com-
munity Service:
KFU want to make global strategic engagements

www.kfu.edu.sa
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الطالب ياسر البدر

لي  تحين  أن  قبل 
ساعة وداع!!

رئ���ي���س 
التح���رير

د/عبدالعزيز بن سعود الحليبي
المشرف على إدارة اإلعالم والعالقات العامة

عام جديد على إشراقة تتشكل مطالعه جناحات 
واعدة كأني أراها ماثلة لعيين، أنظرها بثقيت يف 
)أصدقاء  أجد  تلفت حولي  كلما  أواًل ثم ألني  اهلل 
النجاح( حييطون بي شعال من طموحات، وأزاهري 
من آمال يتلهف الحتضانها سعي جامعتنا احلثيث 

للتطوير واإلجناز.
صناعة  يف  أثــرا  الصادقة  للمودة  أن  أعــرف  مل 
وأخوته  انسجامه وعطائه  فريق عمل مذهل يف 
فكم  مــعــي!!  إنهم  واقــعــا،  ذلــك  عشت  حــن  إال 
حتملين املبادرات ألجتشم بهم الصعب واملستحيل 
بل  أحــد،  عــين  منهم  يتخلف  فــال  لتحقيقها، 
ما  ويــبــددون  الكاهل،  يثقل  ما  عنى  حيملون 

يضعف العزمية.
حبيبا  عيونهم  يف  أرانــي  ألني  كإخوتي؛  أحبهم 
بيين  قليب.  إيقاع  على  قلوبهم  ختفق  مقربا، 
كثريا؛  وتستوقفين  تذهلين  عجيبة  لغة  وبينهم 
لسانها املالمح، ونبض الفؤاد، كلما تعبت أنفاسي 
حياة  ويهبين  يسعها،  رحبا  صدرا  فيهم  وجدت 

متجددة مفعمة بالنشاط.
ــة مــن االنــســجــام وصــدق  ــع ــوات رائ كــانــت ســن
معا  نهار  ليل  أمضيناها  مثمرة  وأوقاتا  االنتماء، 

فتجاوزنا فيها مراحل شاقة من التأسيس والبناء 
لوال  واقعا  يكن  مل  حققناه  ما  وكل  والتطوير، 
فضل اهلل تعاىل وحده، ثم ثقة غالية منحتنا إياها 
األستاذ  احلكيم  مديرها  يف  ممثلة  اجلامعة  إدارة 
ووكيلها  اجلــنــدان،  حممد  بن  يوسف  الدكتور 
الطموح الدكتور أمحد بن عبداهلل الشعييب حيث 
والتوجيه  بالدعم  انطالقتنا  همتهما  تعهدت 
األنفس  إىل  والتقدير  التحية  وكــل  واملتابعة، 
وإدارات  عمادات  ومنتسيب  مسؤولي  من  الطيبة 
الكبري  تعاونهم  على  النجاح  يف  شركائنا  اجلامعة 
الذين  وطالباتنا  لطالبنا  موصول  والشكر  معنا، 
واجلامعة  ونتطلع  طاقاتهم  يف  نتفرس  مازلنا 
حماضنها  تكون  أن  عمرهم  سين  أغلى  حتتضن 

اإلبداعية منطلقا ثريا ملواهبهم الفتية.
أعود وأشكر لكل أحبيت وزمالئي يف إدارة اإلعالم 
وإدارة  الفضائي،  البث  وإدارة  العامة،  والعالقات 
املطبعة، وجلنة حترير )إشراقة( كل عطاء وإجناز 
أسهم يف دعم مسرية التطوير اإلعالمي اجلامعي.

همسة..
لي  حتن  أن  قبل  تقال  أن  بد  ال  كان  كلمات  إنها 

ساعة وداع!!

شؤون  بعمادة  واإلرشـــاد  التوجيه  وحــدة  تقوم 
الطالب بأقسام الطالبات بتقديم خدمات إرشادية 
لطالبات اجلامعة ومساعدتهن على حل  متنوعة 
مهاراتهن  وتنمية  قدراتهن  وتطوير  مشاكلهن 
واملهنية،  واالجتماعية  والنفسية  األكادميية 
حتقيق  إىل  والسعي  وتنميتها  مواهبهن  واكتشاف 

أفضل مستوى للتوافق والصحة النفسية. 

ت��ت��رددي في  ال  ال��ط��ال��ب��ة  أخ��ت��ي 
التواصل معنا

مقر الوحدة: عمادة شؤون الطالبات،
 مبنى )29(، مكتب )1023( )1026( )1161(

ويف كلية اآلداب مبنى )103( مكتب )1031(
 )111( مبنى  العلمية(  )األقسام  العلوم  كلية  ويف 

مكتب )227(

دع�وة للتوجه 
إل����ى وح�����دة 
ال���ت���وج���ي���ه 
واإلرش�����������اد

www.kfu.edu.sa


