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االفتتاحية

بن  حممد  الأمري  جامعة  ن�شاطات  جممل  تعك�س  التي  املراآة  اأو  »املها«،  من  الثاين  العدد  هو  هذا 

وحتاول»املها«،  الريا�شية.  وحتى  الجتماعية  اأو  الطالبية  اأو  والأكادميية،  العلمية  �شواء  املتنوعة،  فهد 

بحكم اهتمامات اجلامعة العلمية داخلًيا، وتعدد م�شاركاتها املجتمعية والدولية، اأن تنقل تفا�شيل تلك 

من  العدد  هذا  يف  القارئ  ف�شيجد  ولذلك  معها.  والإداريني  الأكادمييني  قادتها  وتفاعل  الن�شاطات، 

»املها« تركيًزا على عدد غري قليل من تلك الن�شاطات، ف�شاًل عن التنوع الكبري يف حمتواه بني التقارير 

واحلوارات والأخبار اخلا�شة باجلامعة.

وكمثال على ذلك، ف�شيجد القارئ تغطية حلفل تخريج الدفعة الثانية من طالب اجلامعة يف اأبريل 

املا�شي، حتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س الأمناء. كما 

�شيطلع على تفا�شيل زيارة �شمو رئي�س املجل�س اإىل جامعة و�شط فلوريدا بالوليات املتحدة موؤخًرا، وتاأكيده 

يف كلمته اأمام قياداتها، �شرورة اأن تلعب اجلامعات دوًرا اأ�شا�شًيا يف مواجهة امل�شكالت والتحديات التي 

تواجه املجتمعات الإن�شانية، واأن توجد احللول للتغلب عليها وو�شع ال�شيا�شات القت�شادية والجتماعية 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة، واأل يتوقف دورها عند تنفيذ الربامج الأكادميية وتخريج الطالب فقط.

ا، احلوار املهم الذي ن�شرته اإحدى ال�شحف املحلية، مع �شعادة الدكتور عي�شى  كما وثَّقت »املها« اأي�شً

ابن ح�شن الأن�شاري، مدير اجلامعة، حول امل�شرية الأكادميية للجامعة، وروؤيتها يف اإعداد قادة امل�شتقبل 

يف خمتلف جمالت املعرفة الإن�شانية وتطبيقاتها.

للحديد  الأو�شط  ال�شرق  »موؤمتر  فعاليات  يف  اجلامعة  م�شاركة  عن  خرًبا  ا،  اأي�شً القارئ  و�شيجد   

ال�شلب يف �شناعة النفط والغاز MESC 2013« الذي انعقد يف مركز دبي املايل بدولة الإمارات العربية 

املتحدة. وكذلك م�شاركتها يف موؤمتر ومعر�س ال�شيانة الثاين الذي اأقيم بدولة البحرين والذي �شارك 

فيه اأكرث من 800 م�شارك من كبار امل�شوؤولني واخلرباء  يف هذا املجال.

 وبالن�شبة للن�شاطات املحلية، فقد نقلت »املها«، م�شاركة اجلامعة يف حملة التوعية البيئية مبحافظة 

راأ�س تنورة ، والتي افتتحها حمافظها. كما اأبرزت، اإ�شادة معايل وزير التعليم العايل، د.خالد بن حممد 

العلمي الرابع لطالب اململكة وطالباتها الذي  العنقري، مب�شتوى طالب اجلامعة امل�شاركني يف املوؤمتر 

اأقيم بجامعة اأم القرى يف مكة املكرمة يف اأبريل املا�شي.

ما �شبق كان جمرد اأمثلة ملا ي�شمه عدد »املها« الثاين من مو�شوعات واأخبار حول م�شاركات اجلامعة 

واأن�شطتها على امل�شتويني الداخلي واخلارجي، ف�شاًل عن تقاريرها اخلا�شة بها، كمحاولة منها لنقل تلك 

الأحداث وتفاعل اجلامعة معها، بحيث ميكن القول بحق، باأن �شفحاتها متثل مراآة �شادقة لن�شاطات 

اجلامعة وفعالياتها.

هيئة التحرير

المها.. مرآة نشاطات الجامعة
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�شاحب ال�شمو امللكي

الأمري مقرن بن عبدالعزيز

في خطاب شكر إلى سمو رئيس مجلس األمناء 

سمو النائب الثاني يشيد بإنجازات الجامعة
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  قدم 

النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء، وامل�شت�شار واملبعوث اخلا�س خلادم 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  وتقديره  �شكره  ال�شريفني،  احلرمني 

مبنا�شبة  اجلامعة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد 

باإجنازات  اأ�شاد  فيما  التاأ�شي�س«  منذ  اجلامعة  »اإجنازات  كتاب  اإ�شدار 

ا الإجنازات الأكادميية وتعاونها مع اجلامعات الدولية  اجلامعة، خ�شو�شً

وبيوت اخلربة. جاء ذلك رًدا على اخلطاب الذي رفعه �شمو الأمري حممد 

بن فهد اإىل �شمو النائب الثاين.

وجاء يف خطاب �شمو النائب الثاين: »تلقينا ببالغ ال�شكر والتقدير 

1434/5/21هـ، وم�شفوعه تقرير عن  3476 وتاريخ  كتاب �شموكم رقم 

جامعة الأمري حممد بن فهد »اإجنازات منذ التاأ�شي�س 1426-1431هـ، 

املوافق 2006-2011م، ونود اأن اأ�شيد مبا ت�شمنه التقرير من اإجنازات 

اأعداد  يف  امللحوظ  والزدياد  الأكادميية  الإجنازات  خا�شة  للجامعة 

اخلريجني، وكذلك اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�س، وما تقوم به اجلامعة 

من تعاون مع اجلامعات الدولية وبيوت اخلربة ومذكرات التفاهم التي 

اأبرمتها اجلامعة، كل ذلك يدل على حر�س اجلامعة لالرتقاء بامل�شتوى 

اأن يبارك يف جهودكم والعاملني  الأكادميي لها. ون�شاأل املوىل عز وجل 

باجلامعة وينفع بها«.

مفتتح

�شاحب ال�شمو امللكي

الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز
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الدفعة 2 ..
إلى سوق العمل

حضر الحفل نائب أمير المنطقة الشرقية ونائب رئيس 
مجلس أمناء الجامعة وعدد كبير من األمراء والمسؤولين

اخلريجون يت�شرفون بال�شالم على �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري حممد بن فهد، رئي�س 

جمل�س اأمناء اجلامعة

اهتمام بالغ بالتعيم العالي
اأن حكومة اململكة  اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن فهد يف كلمته 

عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  الر�شيدة 

الأمري  الثاين  النائب  و�شمو  بن عبدالعزيز،  �شلمان  الأمري  العهد  و�شمو ويل 

اأولت التعليم العايل اهتماًما بالًغا،  مقرن بن عبدالعزيز، حفظهم اهلل، قد 

وذلك ملا ت�شهده اململكة من تقدم ومنـو م�شتمر يف املجالت كافة، فت�شاعفت 

ال�شرقية جاءت  املنطقة  وهنا يف  اململكة.  وتوزعت يف كل مناطق  اجلامعات 

هذه اجلامعة، ثمرة جلهــود نخبة من مواطني املنطقـــة وتكاتفهــم وعطائهم 

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مبباركة  وحظيت  ال�شخــي، 

األمير محمد بن فهد:
الجامعة حظيت بمباركة خادم 

الحرمين الشريفين، وجاءت 
ثمرة لجهــود نخبة من مواطني 

المنطقـــة وعطائهم السخــي. 

وجدنا عند الجميع، مسؤولين 
ومواطنين، الرغبة الصادقة في 

التعاون من أجل إنجاز هذا الصرح 
التعليمي الذي يشّكل نقلة 

نوعية في مجال التعليم العالي.

أوصيكم بمراعاة ما أمر به 
اهلل عز وجل في كل خطوة 

تخطونها، وأن تضعوا مصلحة 
الوطن فوق كل اعتبار.

في حفل بهيج، رعى صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد 
الدفعة  تخريج  الجامعة،  أمناء  مجلس  رئيس  عبدالعزيز،  ابن 
مساء  طالًبا   275 عددهم  بلغ  الذين  الجامعة  طالب  من  الثانية 
بن  جلوي  األمير  السمو  صاحب  الحفل  حضر   .2013 أبريل   7 يوم 
وصاحب  الشرقية،  المنطقة  أمير  نائب  مساعد  بن  عبدالعزيز 
السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب 
األمراء  السمو  أصحاب  من  وعدد  الجامعة،  أمناء  مجلس  رئيس 
وأصحاب الفضيلة، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين.
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الأمري حممد بن فهد والأمري جلوي 

ابن عبدالعزيز بن م�شاعد، والأمري 

تركي بن حممد، ود.عي�شى الأن�شاري

الأمري حممد بن فهد والأمري جلوي 

بن عبدالعزيز بن م�شاعد ي�شتمعان 

اإىل كلمة اخلريجني

ر �شموه باأنه كان قد و�شع حجر اأ�شا�س  عبدالعزيز وموافقته. وذكَّ

اجلامعة الأمري �شلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، وافتتحها ويل 

العهد الأمري �شلطان بن عبدالعزيز، رحمه اهلل.

وقال الأمري حممد بن فهد يف كلمته، اإن عملية اإن�شاء اجلامعة 

عملية  كانت  متكامل  جامعي  حرم  اإىل  فكرة  من  وحتويلها 

حتتاج اإىل الكثري من اجلهد والبذل والعطاء، ولكن بحمد اهلل 

الرغبة  ومواطنني،  م�شوؤولني  اجلميع،  عند  وجدنا  وتوفيقه، 

ال�شادقة يف التعاون من اأجل اإجناز هذا ال�شرح التعليمي الذي 

ي�شّكل نقلة نوعية يف جمال التعليم العايل، واإ�شافة جديدة ملا 

التي  التحديات  من  العديد  هناك  كانت  ولقد  جامعات،  هون 

ملبية  تاأتي  لأن  وتطلعاتها،  للجامعة  الطموحة  الروؤية  فر�شتها 

للموا�شفات العاملية يف جمال التعليم العايل. واحلمد هلل، متت 

اجلامعة  اأنظمة  باتباع  عليها  والتغلب  التحديات  هذه  مواجهة 

هيئة  مع  بالتعاون  ت�شميمها  مت  قد  كان  والتي  و�شيا�شاتها، 

ا�شت�شارية اأكادميية عاملية.

وهناأ رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة اخلريجني قائاًل لهم: »هنيًئا 

ال�شرح  هذا  خريجي  من  تكونوا  اأن  اخلريجني  اأبنائي  لكم 

معكم  وقفوا  الذين  اأموركم  لأولياء  والتهنئة  املتمّيز،  التعليمي 

وتقديري  و�شكري  النجاح،  حققتم  حتى  اأزركم  من  و�شدوا 

وجميع  اجلامعة،  مدير  الأن�شاري  ح�شن  بن  عي�شى  للدكتور 

مرحلة  تبدوؤون  الآن  اأنتم  اجلامعة،  يف  والعاملني  الأ�شاتذة 

والتاأهيل  الإعداد  مرحلة  من  وتنتقلون  حياتكم،  يف  جديدة 

اإىل مرحلة العمل والعطاء، موؤهلني مبا اكت�شبتموه من معارف 

كل  يف  وجل  عز  اهلل  به  اأمر  ما  مبراعاة  فاأو�شيكم  وقدرات. 

خطوة تخطونها، واأن ت�شعوا م�شلحة الوطن فوق كل اعتبار«.

خطة محكمة للجامعة
بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  األقاها  التي  الكلمة  ويف 

اأنه منذ  حممد بن فهد، نائب رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة، اأكد 

بداية م�شرية اجلامعة الأكادميية يف عام 1426هـ املوافق 2006م، 

رئي�شة  وموجهات  حمكمة،  تنفيذية  خطة  وفق  اجلامعة  ت�شري 

وا�شحة حددتها روؤية اجلامعة ور�شالتها واأهدافها. واحلمد هلل، 

ال�شمو  تتلقاه اجلامعة من دعم ورعاية وتوجيه من �شاحب  فبما 

اأمناء  امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز، رئي�س جمل�س 

األمير تركي بن محمد 
بن فهد:
استطاعت الجامعة أن 
توّفر كل ما تحتاج إليه 
العملية التعليمية في 
بيئة تعلمية مكتملة، 
األمر الذي جعل من 
الممكن تنفيذ جميع 
برامجها األكاديمية 
بنجاح.

الجامعة توّفر بيئة 
تعلمية قادرة على 
تمليك الطالب 
القدرات التي تمكنهم 
من االنخراط في سوق 
العمل القائم على 
المعرفة والتقنية، 
وتنفيذ مهامهم 
بأعلى درجات الكفاءة 
واإلتقان.

احتفالنا اليوم بتخريج 
الدفعة الثانية من 
طالب الجامعة 
ليكونوا سواعد 
جديدة داعمة لعملية 
التنمية في المملكة.

د.عيسى بن حسن 
األنصاري:

منك تعلمنا يا 
صاحـــب السمــــو 

أن األفكار الملهمة 
تحتاج إلى من 

يغرسها، فلك الشكر 
على تأسيس هذه 

الجامعة.

اليوم نحصد ثمرة 
من ثمار شجرة 

غرسها سمو األمير 
محمد بن فهد 

بتخريج 275 طالًبا 
من كليات الجامعــة. 

أقول للخريجين لقد 
حققتم بتخرجكم 

الهدف وها أنتم على 
عتبات مرحلة جديدة 

وأهداف لن تكون 
كبيرة إال إذا ارتبطت 

بحب هذا الوطن 
الكبير.

اأن توّفر كل ما حتتاج  اجلامعة، حفظه اهلل، ا�شتطاعت اجلامعة 

هيئة  واأع�شاء  مكتملة،  تعلمية  بيئة  يف  التعليمية  العملية  اإليه 

من  جعل  الذي  الأمر  ممتازة،  وخربات  موؤهالت  ذوي  تدري�س 

املمكن تنفيذ براجمها الأكادميية كافة بنجاح.

وبنّي �شموه اأن جامعة الأمري حممد بن فهد جاءت لتحدث نقلة 

نوعية يف التعليم العايل باململكة، وتوّفر بيئة تعلمية قادرة على 

اإعداد الطالب ومتليكهم القدرات التي متكنهم من النخراط 

وتنفيذ  والتقنية،  املعرفة  على  القائم  احلديث  العمل  �شوق  يف 

ف حفل  الأمري حممد بن فهد ي�شرِّ

التخرج وبجواره الأمري جلوي بن 

عبدالعزيز بن م�شاعد والأمري 

تركي بن حممد
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حتت رعاية �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز, احتفلت 

اجلامعة بتخريج الدفعة الثانية من 

طالباتها.

وعرب د.عي�سى بن ح�سن الأن�ساري, مدير 

اجلامعة, عن امتنان اجلامعة وتقديرها 

ل�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية جواهر بنت 

نايف بن عبدالعزيز, لتف�سلها برعاية احلفل 

وم�ساركة اخلريجات فرحتهن بهذا اليوم.

وقال د.الأن�ساري اإن رعاية �سمو الأمرية 

جواهر للحفل هو ت�سريف جلامعة الأمري 

حممد بن فهد, ودعم للطالبات اخلريجات 

من بنات الوطن اللواتي �سي�ساهمن يف بناء 

جمتمعاتهن وتنميته بكل اإخال�ص وتفاٍن, 

واإنه ملعنى ذو دللــة عميقــة, ور�سالة موؤداهــا 

اأن الإن�ســـان هو الأ�ســـا�ص يف عمليــة التنميــة, 

واأن ال�سبــاب والفتيات الذين تخرجــوا يعنـــون 

للوطن الكثيـــر. مو�سًحا اأن ت�سريف �ساحبة 

ال�سمو امللكي يعد تقديًرا لر�سالة اجلامعة يف 

تنمية املوارد الب�سرية, واإعداد اأجيال قادرة 

على تطوير املجتمع وخدمته, ودلياًل عملًيا 

على الهتمام الكبري الذي توليه حكومتنا 

الر�سيدة للتعليم العايل بتوجيهات كرمية 

من لدن خادم احلرمني ال�سريفني وويل 

عهده الأمني حفظهما اهلل.

األميرة جواهر
رعت تخريج طالبات الدفعة 2 

خريجو الجامعة:

التحقنا بهذه 
الجامعة وقد تعلقت 
أنفسنا بطموحات 
كبيرة ألن نكسب 
من المعرفة 
ونمتلك من القدرات 
ما يمكننا من 
مواكبة عصرنا.

نشعر بعد التخرج 
بأن كل طموحاتنا 
وتطلعاتنا قد 
تحققت، وأننا نملك 
القدرة على صناعة 
المستقبل وتحقيق 
طموحاتنا.

الشكر لك يا صاحب 
السمو على إنشاء 
هذه الجامعة 
المتمّيزة وعلى كل 
الدعم والرعاية.

مهامهم وواجباتهم باأعلى درجة من الكفاءة والإتقان واحلمد 

الذين  خريجيها  اأداء  عن  املتوفرة  املعلومات  ت�شري  وكما  هلل. 

التحقوا ب�شوق العمل، فاإن اجلامعة جنحت يف حتقيق ما ت�شبو 

الدفعة  بتخريج  اليوم  نحتفل  اإننا  والتمّيز.  اجلودة  من  اإليه 

داعمة  جديدة  �شواعد  ليكونوا  اجلامعة  طالب  من  الثانية 

�شنع  يف  �شاهم  من  لكل  فال�شكر  اململكة.  يف  التنمية  لعملية 

زاهًرا  لهم م�شتقباًل  للخريجني متمنًيا  والتهنئة   . النجاح  هذا 

وم�شرًقا باإذن اهلل.

�شكره  برفع  كلمته  فهد  بن  حممد  بن  تركي  الأمري  واختتم 

الأمري  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 

بن  �شعود  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل  فهد،  بن  حممد 

�شاحب  واإىل  ال�شرقية،  املنطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف 

اأمري  نائب  م�شاعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  الأمري  ال�شمو 

املنطقــــة ال�شرقيــــة، على دعمهم للجامعة وم�شريتها.

منك تعلمنا أسرار النجاح
كلمته:  يف  اجلامعة  مدير  الأن�شاري،  ح�شن  بن  د.عي�شى  قال 

اإن للوفاء والعرفان مكاًنا يف قلوبنـــا يا �شاحـــب ال�شمــــو فمنك 

تعلمنا اأن للنجــاح اأ�شــراًرا، ومنك تعلمنا اأن امل�شتحيل يتحقق، 

فلك  يغر�شها،  من  اإىل  حتتاج  امللهمة  الأفكار  اأن  تعلمنا  ومنك 

فروع  من  فرع  اإل  هي  وما  اجلامعة،  هذه  تاأ�شي�س  على  ال�شكر 

�شجرة غر�شتم لها فاأنبتت خم�شة وع�شرين فرًعا هي مبادراتكم 

احليــــــاة،  جمـالت  خمتلف  يف  باملنطقة  الإن�شان  خدمت  التي 

واليوم نح�شد ثمرة من ثمار هذه ال�شجرة، اإذ نحتفل بتخريج 

من  واأجد  اجلامعــة.  كليات  من  طالًبا  و�شبعني  وخم�شة  مئتني 

اإىل �شاحب  بال�شكر  نتقدم  اأن  يِف هذه اجلامعة  الواجب علينا 

اأمري  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �شعود  الأمري  امللكي  ال�شمو 

اإىل  بال�شكر  ونتقدم  للجامعة،  دعمه  على  ال�شرقية  املنطقة 

نائب  م�شاعد،  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  الأمري  ال�شمو  �شاحب 

اأمري املنطقة ال�شرقية على دعمه وت�شريفه حفلنا هذا، وال�شكر 

الأمري  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  اإىل  مو�شول 

ر�شالة  متابعة حتقيق  فهد على جهوده يف  بن  تركي بن حممد 

اجلامعة.

بتخرجكم  حققتم  اأنتم  وقال:  اخلريجني  د.الأن�شاري  وهناأ 

جديدة  واأحالم  جديدة  مرحلة  عتبات  على  اأنتم  وها  الهدف، 

ارتبطت  اإذا  اإل  كبرية  تكون  لن  اأنها  واعلموا  كبرية،  واأهداف 

بحب هذا الوطن الكبري، فلتكن اأهدافنا جميًعا مرتبطة بحب 

بالدنا والتي يقودها ملك عظيم وويل عهد اأمني.

مرحلة جديدة
اإنه  قال  عنهم،  نيابة  اخلريجني  اأحد  األقاها  التي  الكلمة  ويف 

ل�شرف عظيم اأن اأقف اأمام هذا احلفل الكرمي نيابة عن زمالئي 

رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 

يهنئ اأحد اأبنائه اخلريجني

تغمرنا  التي  وال�شرور  الفرح  م�شاعر  عن  للتعبري  اخلريجني 

مبنا�شبة اإكمالنا للمرحلة الدرا�شية اجلامعية بنجاح وتخرجنا 

يف اجلامعة لنبداأ مرحلة جديدة من احلياة. لقد التحقنا بهذه 

اأنف�شنا  تعلقت  وقد  فهد،  بن  حممد  الأمري  جامعة  اجلامعة، 

املعرفة ومنتلك من  نك�شب من  لأن  وتطلعات  بطموحات كبرية 

القدرات ما ميكننا من مواكبة ع�شرنا، والوقوف اأنداًدا لأبناء 

جيلنا من ال�شباب يف خمتلف دول العامل املتقدم. والآن ونحن 

نتخرج يف اجلامعة ن�شعر باأن كل طموحاتنا وتطلعاتنا تلك قد 

وحتقيق  امل�شتقبل  �شناعة  على  القدرة  منلك  وباأننا  حتققت 

طموحاتنا يف احلياة. فال�شكر لك يا �شاحب ال�شمو على اإن�شاء 

ون�شكر  والرعاية،  الدعم  كل  وعلى  املتمّيزة  اجلامعة  هذه 

نائب  م�شاعد  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  الأمري  ال�شمو  �شاحب 

يعد  والذي  هذا  حلفلنا  ت�شريفه  على  ال�شرقية،  املنطقة  اأمري 

املنا�شبة  بهذه  يفوتني  ل  ومن�شوبيها.  للجامعة  وموؤازرة  دعًما 

الأجالء،  واأ�شاتذتنا  اجلامعة  لإدارة  اأجزله  بال�شكر  اأتقدم  اأن 

وجميع من�شوبي اجلامعة على دعمهم وم�شاندتهم لنا، وكذلك 

ال�شكر لآبائنا واأمهاتنا على ت�شجيعهم لنا طيلة فرتة الدرا�شة.

على  بال�شالم  اخلريجون  الطالب  ف  ت�شرَّ احلفل،  ختام  ويف 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن فهد ومت التقاط ال�شور 

التذكارية.

د. عي�شى الأن�شاري يلقي كلمته يف 

احلفل

اأحد اخلريجني يلقي كلمة نيابة عن 

زمالئه اخلريجني
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مدير  بالإمارة،  مبكتبه  �شموه  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

اجلامعة، د.عي�شى بن ح�شن الأن�شاري، ووكيل اجلامعة وعمداء 

الكليات ومن�شوبيها.

واأكد �شموه اأن على الأ�شاتذة يف اجلامعة مراعاة اهتمامات 

مواهبهم  لإبراز  ال�شليم  التوجيه  وتوجيههم  وقدراتهم  الطالب 

والثقافية  الريا�شية  املجالت  يف  واإبداعاتهم  واأفكارهم 

عماد  هم  والطالبات  الطالب  وهوؤلء  والعلمية،  والجتماعية 

فعليهم مراعاة اهلل يف  معلميهم،  اأعناق  اأمانة يف  وهم  امل�شتقبل 

كل ما يتعلق بهم واأن يكونوا عوًنا لهم على التميز والإبداع وخدمة 

دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

اعتزاز بمسمى الجامعة
قال صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، إن أمير الشرقية يستقبل مدير الجامعة وعمداء الكليات

الجامعة تحمل اسًما عزيًزا علينا جميًعا في هذه المنطقة، وهو أخي صاحب السمو الملكي 
هذه  في  التنمية  دعم  في  طويلة  سنوات  أمضى  الذي  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  محمد  األمير 
احتياجات  التي تراعي  التخصصات  الكثير من  الجامعة تضم  المنطقة، والحمد هلل فإن هذه 
تخريج  في  الجامعات  بقية  مع  وتسهم  عام،  بشكل  والمملكة  المنطقة  في  العمل  سوق 

أبنائنا وبناتنا متسلحين بسالح العلم الذي أصبح ضرورة ومطلًبا مهًما في حياة اإلنسان.

تقرير

المها12

ال�شفحة املقابلة: �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز، 

اأمري املنطقة ال�شرقية، خالل لقائه 

الدكتور عي�شى بن ح�شن الأن�شاري 

مدير اجلامعة

هذه ال�شفحة: �شمو اأمري ال�شرقية يت�شلم 

هدية تذكارية من مدير اجلامعة

13 www.pmu.edu.sa

سمو األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يعرب عن اعتزازه باالسم الذي تحمله الجامعة، 
حيث أمضى األمير محمد بن فهد سنوات طويلة في دعم التنمية بالمنطقة.

العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير ٢٠14م

العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير ٢٠14م
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الجامعة تضم كثيًرا 
من التخصصات التي 
تراعي احتياجات سوق 
العمل في المنطقة 
والمملكة

إبراز مواهب 
الطالب وأفكارهم 
وإبداعاتهم في كل 
المجاالت وتوجيههم 
التوجيه السليم واجب 
أساتذة الجامعة

د.عيسى يقدم 
لسمو أمير الشرقية 
تقريًرا عن الجامعة 
ومسيرتها األكاديمية 
والكراسي البحثية 
فيها ويرفع شكره 
للدعم الذي تلقاه 
بشكل دائم 

تقرير

ال�شرقية،  املنطقة  اأمري  امللكي،  ال�شمو  �شاحب  هناأ  وقد 

اأننا،  واأكد  اجلديد،  اجلامعي  العام  بداية  مبنا�شبة  احل�شور 

واحلمد هلل، ننعم يف هذه البالد باأمن وا�شتقرار وخطط وا�شحة 

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني،  احلرمني  خادم  توجيهات  وفق 

عبدالعزيز، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز، 

و�شاحب  الدفاع،  وزير  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد،  ويل 

ال�شمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز، النائب الثاين لرئي�س 

ل�شموه  الأن�شاري  د.عي�شى  وقدم  اهلل.  حفظهم  الوزراء،  جمل�س 

وم�شريتها  اجلديد  اجلامعي  العام  وبداية  اجلامعة  عن  تقريًرا 

اأن عدد الطالب يف  واأو�شح  البحثية فيها،  الأكادميية والكرا�شي 

اجلامعة بلغ اأربعة اآلف و�شبعني طالًبا ومت قبول األف م�شتجد. وقد 

اجلامعة  تلقاه  الذي  الدعم  على  ل�شموه  �شكره  د.الأن�شاري  رفع 

ب�شكل دائم وتوجيهاته ال�شديدة التي ت�شب يف م�شلحة اجلامعة 

وطالبها. 

بن  جلوي  الأمري  ال�شرقية،  املنطقة  اأمري  نائب  اطلع 

بالإمارة،  مكتبه  يف  ا�شتقباله  خالل  م�شاعد،  بن  عبدالعزيز 

الأن�شاري،  د.عي�شى  فهد،  بن  حممد  الأمري  جامعة  مدير 

على  من�شوبيها،  من  وعدًدا  الكليات،  وعمداء  اجلامعة،  ووكيل 

على  اطلع  كما  اجلديد،  اجلامعي  للعام  اجلامعة  ا�شتعدادات 

اجلامعة  يف  املقبولني  والطالبات  الطالب  باأعداد  اإح�شائية 

منهم  خريج،   1200 بتخريج  اجلامعة  قامت  حيث  العام،  هذا 

80% مت توظيفهم جميًعا و20% منهم يوا�شلون الدرا�شات العليا 

الأمري جلوي مبنا�شبة  هناأهم  وقد  الأعمال احلرة.  وميار�شون 

اأن  موؤكًدا  التوفيق،  لهم  متمنًيا  العام اجلامعي اجلديد،  بداية 

الأمري  وهو  املنطقة،  يف  بالتنمية  ارتبط  ا�شًما  حتمل  اجلامعة 

حممد بن فهد بن عبدالعزيز، وتعد اجلامعة اأحد اإجنازاته.

وحث نائب اأمري املنطقة ال�شرقية، احل�شور على الهتمام 

ليتميزوا  منهم،  امل�شتجدين  ا  وخ�شو�شً والطالبات،  بالطالب 

ويوا�شلوا م�شرية البناء والتنمية يف بالدنا.

تلقاه  الذي  الكبري  بالدعم  جانبه،  من  د.الأن�شاري،  ونوه 

�شعود  الأمري  ال�شرقية،  املنطقة  اأمري  من  واأن�شطتها  اجلامعة 

بن نايف، ونائبه، ما ي�شهم يف تطويرها ومتيز خمرجاتها من 

الطالب. وت�شلم الأمري جلوي يف ختام ال�شتقبال هدية تذكارية 

من مدير اجلامعة.

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير الكليات وعمداءها
ويطلع على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد

 اأمري ال�شرقية خالل ا�شتقباله 

قيادات اجلامعة

قيادات اجلامعة خالل لقائها 

�شمو اأمري املنطقة ال�شرقية

4070 طالًبا عدد طالب 
الجامعة وقبول ألف 

مستجد.

األمير جلوي بن 
عبدالعزيز بن مساعد:

جامعة األمير محمد 
ابن فهد تحمل اسًما 

ارتبط بالتنمية في 
المنطقة، وهي واحدة 

من إنجازاته

نائب اأمري املنطقة ال�شرقية، الأمري 

جلوي بن عبدالعزيز بن م�شاعد، يت�شلم 

هدية تذكارية من د.عي�شى الأن�شاري 

نائب اأمري املنطقة ال�شرقية، يف �شورة 

تذكارية مع د.عي�شى الأن�شاري وقيادات 

اجلامعة
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التعزيز بكليات جديدة
تعتزم الجامعة افتتاح فروع لها بمناطق المملكة، وإنشاء ثالثة كراس علمية جديدة.

األمير محمد بن فهد يترأس اجتماع األمناء 
ويقوم بجولة ميدانية بالجامعة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ك�شف 

اإن�شاء  اجلامعة  عزم  عن  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  الأمري 

كوادر  وتوفري  لها،  خم�ش�شة  مبان  اإن�شاء  بعد  جديدة،  كليات 

تعليمية على درجة عالية من الكفاءة العلمية، ُت�شند اإليها مهام 

تدري�س التخ�ش�شات احلديثة التي تتطلبها �شوق العمل املحلية.

مقر  يف  الأمناء  جمل�س  اجتماع  تروؤ�شه  خالل  �شموه  واأ�شار 

اجلامعة  نية  اإىل  املجل�س،  اأع�شاء  بح�شور  موؤخًرا،  اجلامعة 

اأن  م�شيًفا  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  جديدة  فروع  افتتاح 

مدى  اإىل  ت�شتمر  قوية  جامعة  اإن�شاء  على  حالًيا  تركز  اجلامعة 

سمو رئيس مجلس 
األمناء:

المخرجات األساسية 
للجامعة على درجة 
كبيرة من األهمية، 

وتساعد المتخرج في 
الحصول على الوظيفة 

في الشركات الكبرى 
بسهولة.

مدير الجامعة:
 تم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لإلعداد 
لالعتماد األكاديمي 

البرامجي من هيئات 
أكاديمية عالمية 

في أمريكا لكليات 
الهندسة، وهندسة 

وعلوم الحاسب اآللي، 
وإدارة األعمال.

طويل، موؤماًل توظف خريجي اجلامعة، وقيامهم بالتدري�س فيها 

بالنظر اإىل م�شتواهم العلمي العايل.

ا�شت�شارية  جلنة  ت�شكيل  اعتماد  الجتماع  خالل  ومت 

اإيجاد  لها، بهدف  واإن�شاء ثالثة كرا�ٍس علمية جديدة  للجامعة، 

الكرا�شي  وتتمثل  املجتمع.  �شرائح  تهم  مل�شكالت  اإبداعية  حلول 

لذوي  ثان  علمي  وكر�شي  للمكفوفني،  علمي  كر�شي  يف  العلمية 

الحتياجات اخلا�شة، وكر�شي علمي ثالث ل�شعوبات التعلم. 

داخل  ميدانية  بجولة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  �شمو  قام  وقد 

واأ�شاليب  التعلمية،  العملية  خاللها  تفقد  اجلامعة،  اأروقة 

الأمري حممد بن فهد يرتاأ�س 

جمل�س اأمناء اجلامعة

�شمو رئي�س جمل�س الأمناء 

يوقع على اأوتوجراف لأحد 

طالب اجلامعة

جولة ميدانية لرئي�س جمل�س 

الأمناء يف اجلامعة
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الف�شول  خالل  من  اجلامعة  تنتهجها  التي  احلديثة  التدري�س 

يف  احلديثة  والتقنيات  الإجنليزية،  اللغة  ومعامل  الذكية، 

توفرها  التي  اجلامعية  املكتبة  تفقد  كما  الأكادميي.  التدري�س 

الأكادميية  الدرا�شة  ت�شهيل  اأجل  من  للطالب  اجلامعة  اإدارة 

املادة  تقدمي  امل�شتخدمة يف  والطرق  التقني،  الع�شر  مبتطلبات 

العلمية للطالب، حيث حتر�س اجلامعة على اأن تاأتي مطابقة ملا 

التعلمية  البيئة  لت�شكل خ�شائ�س  التعلم  ا�شرتاتيجيات  تقت�شيه 

التفاعلية للجامعة، وابتعادها عن الطرق التقليدية يف التدري�س. 

من  للدرا�شة  مريحة  تعد  اجلامعة  اأجواء  اأن  �شموه  وبني 

حيث  مبانيها،  اإن�شاء  عملية  عليها  قامت  التي  الفل�شفة  خالل 

من  جًدا  كبرية  درجة  على  للجامعة  الأ�شا�شية  املخرجات  اإن 

يف  الوظيفة  على  احل�شول  يف  املتخرج  ت�شاعد  ما  الأهمية، 

ال�شركات الكربى ب�شهولة وي�شر، ك�شركة اأرامكو التي انتهت من 

خالل  فقط،  اجلامعة  خريجي  من  وطالبة  طالًبا   380 توظيف 

واجلهات  ال�شركات  يف  التوظف  بخالف  املا�شيتني،  ال�شنتني 

احلكومية الأخرى.

اأن  اجلامعة،  مدير  الأن�شاري،  ح�شن  بن  د.عي�شى  واأو�شح 

عدًدا  ناق�س  الأمناء،  جمل�س  رئي�س  �شمو  تراأ�شه  الذي  الجتماع 

والإدارية  التعلمية  بالعملية  تهتم  التي  الأعمال  مو�شوعات  من 

املوؤ�ش�شي  الأكادميي  العتماد  مناق�شة  متت  حيث  اجلامعة،  يف 

الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  موؤكًدا  للجامعة،  والرباجمي 

لالإعداد لالعتماد الأكادميي الرباجمي لربامج كليات الهند�شة، 

الأعمال، من  اإدارة  كلية  الآيل، وكذلك  وعلوم احلا�شب  وهند�شة 

العلمية  الكرا�شي  اأن  وبني  اأمريكا،  يف  عاملية  اأكادميية  هيئات 

الأمناء،  جمل�س  رئي�س  �شمو  اإن�شائها  على  وافق  التي  اجلديدة 

�شتن�شم اإىل الكرا�شي اخلم�شة الأخرى، وهي كر�شي الأمري �شلطان 

بن عبدالعزيز لدرا�شات البيئة والطاقة، وكر�شي الأمري نايف بن 

عبدالعزيز لتنمية ال�شباب، وكر�شي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز 

لأمن املعلومات، وكر�شي اأرامكو للتقنية واإدارة املعلومات، وكر�شي 

اأرامكو لإدارة �شل�شلة الإمدادات العاملية.

زيارة تفقدية لبرامج “الصم”

طرحت اجلامعة بالتعاون مع موؤ�ش�شة الأمري حممد بن فهد للتنمية الإن�شانية بالتعاون مع ال�شندوق اخلريي 

اإطار  يف  ال�شم،  فئة  من  وطالبة  طالًبا   55 منهم  وطالبة،  طالًبا  لـ160  الدبلوم  برنامج  منه،  وبدعم  الجتماعي 

الطالب  املتقدمني من  الطالب طلبات  �شوؤون  اإدارة  وا�شتقبلت  املجتمع.  والجتماعية خلدمة  اإ�شهاماتها اخلدمية 

والطالبات، واأجرت املقابالت معهم وفق ال�شوابط املعمول بها. وتتزامن بداية الربنامج مع بداية الف�شل الدرا�شي 

الثاين، حيث تت�شمن الربامج التدريبية، التي ت�شتمر خم�شة ف�شول درا�شية، اإ�شافة اإىل التدريب ال�شيفي يف كل من 

ت�شميم مواقع الإنرتنت واإدارتها، و�شبكة احلا�شب الآيل. فيما حددت اجلامعة �شروط الت�شجيل للجن�شني، وهي: اأن 

يكون املتقدم �شعودي اجلن�شية، واأن يكون ممن يحملون �شهادة الثانوية العامة، واأن يكون �شمن الفئات التي ت�شملها 

خدمات ال�شندوق اخلريي.

ياأتي ذلك يف اإطار ا�شرتاتيجية اجلامعة لإيجاد �شراكات متنوعة يف �شتى املجالت، وحر�شها على التوا�شل مع 

جميع املوؤ�ش�شات خلدمة املجتمع، وت�شخري اإمكاناتها وخرباتها خلدمة فئة ال�شم والعمل على الرفع من م�شتواهم، 

�شواء يف املجالت الثقافية اأو الجتماعية اأو الريا�شية، والرتقاء مب�شتوى الربامج والأن�شطة اخلا�شة بهذه الفئة من 

اجلن�شني يف املنطقة، واإن�شاء برامج يف تخ�ش�شات تتنا�شب مع احتياجات ال�شم، مبا يوؤهلهم للوظائف املنا�شبة 

لهم يف �شوق العمل.

55 من الطلبة من فئة الصم

برامج دبلوم
لـ165 طالًبا

مدير  نائب  يرافقه  الأن�شاري،  ح�شن  بن  عي�شى  الدكتور  اجلامعة  مدير  قام 

كلية  وعميد  ال�شالح،  اأحمد  بن  الدكتور عادل  والتطوير  الأعمال  ل�شوؤون  اجلامعة 

هند�شة وعلوم احلا�شب الآيل الدكتور جعفر الغزو، وامل�شرف العام على العالقات 

طالب  بزيارة  موؤخًرا،  اخللويف،  حممد  بن  عبدالرحمن  الأ�شتاذ  والإعالم  العامة 

فهد  بن  الأمري حممد  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  اجلامعة  تنفذه  الذي  الدبلوم  برنامج 

من  ال�شم  فئة  من  الجتماعي  اخلريي  ال�شندوق  من  وبدعم  الإن�شانية،  للتنمية 

املجتمع،  خلدمة  والجتماعية  اخلدمية  م�شاهماتها  اإطار  يف  وذلك  اجلن�شني، 

التدريب  اإىل  اإ�شافة  درا�شية،  ف�شول  خلم�شة  ت�شتمر  تدريبية،  برامج  وتت�شمن 

ال�شيفي يف كل من ت�شميم مواقع الإنرتنت واإدارتها و�شبكة احلا�شب الآيل.

اجلامعة  لكليات  تفقدية  ميدانية  بجولة  ومرافقوه  اجلامعة  مدير  قام  ثم 

على  فيها  لالطمئنان  والإدارية  الأكادميية  والأق�شام  الدرا�شية،  القاعات  �شملت 

�شري العمل. وياأتي هذا يف اإطار ا�شرتاتيجية اجلامعة لإيجاد �شراكات متنوعة يف 

�شتى املجالت، وحر�س اجلامعة على التوا�شل مع املوؤ�ش�شات كافة خلدمة املجتمع 

واأفراًدا،  موؤ�ش�شات  املجتمع  تدريب  يف  للم�شاهمة  وخرباتها  اإمكاناتها  وت�شخري 

اإطار  وفًقا لرغباتهم وطموحاتهم، حيث حتر�س اجلامعة يف  وتاأهيلهم  وتعليمهم 

رفع  على  والعمل  ال�شم،  فئة  خلدمة  به  تقوم  الذي  والثقايف  الجتماعي  دورها 

والرتقاء  الريا�شية،  اأو  الجتماعية،  اأو  الثقافية،  املجالت  يف  �شواء  م�شتواهم، 

واإن�شاء  باملنطقة،  اجلن�شني  من  الفئة  بهذه  اخلا�شة  والأن�شطة  الربامج  مب�شتوى 

برامج يف تخ�ش�شات تتنا�شب مع احتياجاتهم مبا يوؤهلهم للوظائف املنا�شبة لهم 

يف �شوق العمل.

د. عي�شى الأن�شاري، 

مدير اجلامعة خالل لقائه 

بالطالب ال�شم باجلامعة
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د. الأن�شاري خالل زيارته 

لطالب برنامج الدبلوم.

أخبار الجامعة

الملحم نائًبا لمدير الجامعة
لل�شوؤون  اجلامعة  ملدير  نائًبا  امللحم،  �شالح  د.حممد  تعيني  مت 

الأكادميية. وقد با�شر د.امللحم العمل باجلامعة بدًءا من بداية الف�شل 

الأول.

اأن امللحم ح�شل على درجة الدكتوراه يف علوم احلا�شب من  يذكر 

جامعة ولية اأوريجون يف عام 1990، ودرجة املاج�شتري يف علوم احلا�شب 

درجة  على  ح�شل  ذلك  وقبل   ،1986 عام  يف  كاليفورنيا  جامعة  من 

النظم من جامعة  هند�شة  والبكالوريو�س يف   ،1981 عام  املاج�شتري يف 

امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1979. وتقلد امللحم العديد من املنا�شب 

الإدارية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، حيث �شغل من�شب عميد 

اخلدمات التعليمية بها من عام 2000 وحتى عام 2006، وقبل ذلك كان 

1998اإىل عام2000، ورئي�س ق�شم  املعلومات من عام  نائًبا ملدير تقنية 

علوم احلا�شب واملعلومات )1992-1996(. وقد ن�شر الدكتور امللحم 40 

م�شاركات  وله  عدة،  عاملية  وموؤمترات  حمكمة  علمية  جمالت  يف  ورقة 

وع�شوية يف العديد من اللجان واملوؤمترات الدولية واملحلية.

العمل،  ب�شوق  خريجيها  لدعم  اجلامعة  بها  تقوم  التي  اخلطوات  بني  من 

ميزانية  بر�شد  قيامها  اخلا�شة،  م�شاريعهم  اإقامة  يف  منهم  الراغبني  ا  خ�شو�شً

خا�شة لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة لهوؤلء اخلريجني. وقد دعت اجلامعة 

الراغبني يف تاأ�شي�س م�شاريعهم، التقدم اإىل اإدارة �شوؤون الطالب لدرا�شة طلباتهم.

التي  الأ�شا�شية  بالقدرات  طالبها  دعم  على  تعمل  تعلمية  بيئة  اجلامعة  وتوّفر 

متكنهم من النخراط يف �شوق العمل، والتعامل مع خمتلف التحديات التي يفر�شها 

جميع  يدر�شه  اأ�شا�شًيا  منهًجا  مناهجها  و�شمنت  املعرفة.  على  القائم  القت�شاد 

التقنية،  ا�شتخدام  على  القدرة  هي  �شًتا،  قدرات  الطالب  متليك  وهدفه  الطالب، 

والت�شال والتفكري النقدي، وحل امل�شكالت، والعمل �شمن فريق، والقيادة، والقدرة 

الطالب  يدر�شها  التي  كافة  املقررات  ت�شمني  اإىل  بالإ�شافة  املهني،  التقدم  على 

اأدى هــذا اإىل متّيز  اأن�شطـــة تعلمية تعــــزز امتـالك الطالب لهذه القــدرات. ولقــد 

خريجــي اجلامعــة مبوا�شفـــــــات ل تتوفر يف نظرائهم خريجي اجلامعات الأخرى. 

اأن معظم خريجي اجلامعة التحقوا بوظائف يف كربى املوؤ�ش�شات وال�شركات  يذكر 

اإياد  بذلك  العليا. �شرح  الدرا�شات  لإكمال  اململكة  منهم غادر  واأن عدًدا  باململكة، 

ماهر بدر، مدير اإدارة �شوؤون الطالب باجلامعة، مو�شًحا اأن �شوؤون الطالب بادرت 

بطرح هذه الفكرة دعًما خلريجيها من الطالب والطالبات، واأن اإدارة �شوؤون الطالب 

تقدم للخريجني الراغبني بدعم م�شاريعهم دعًما ا�شت�شارًيا قبل بدء امل�شروع، ودعًما 

مالًيا ي�شل اإىل ثالث مئة األف ريال، بالإ�شافة اإىل دعم فني يف اأثناء تنفيذ امل�شروع، 

اإىل اأن يتمكن اخلريج من ا�شتكمال اإجراءات التنفيذ، و�شمان ا�شتمرارية امل�شروع. 

ويبداأ ا�شتقبال الطلبات مع بداية الف�شل الدرا�شي القادم.

بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بالمرض

التوعية بـ»سرطان الثدي« 

بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال

دعم الخريجين باالستشارات والتمويل

التخ�ش�شي  فهد  امللك  م�شت�شفى  مع  بالتعاون 

باملنطقة  الثدي«  �شرطان  »زهرة  وجمعية  بالدمام 

احلملة  اأيام  ثالثة  وملدة  اجلامعة  نظمت  ال�شرقية، 

وذلك  الثدي،  �شرطان  عن  للك�شف  ال�شحية  التثقيفية 

مبنا�شبة ال�شهر العاملي للتوعية بهذا املر�س الذي بداأت 

مبادرته العاملية يف اأكتوبر عام 2006. 

احلرم  يف  فعالياتها  اأقيمت  التي  احلملة  وا�شتملت 

اجلامعة  طالبات  تعريف  على  للطالبات  اجلامعي 

الثدي  �شرطان  على  املبكر  الك�شف  باأهمية  ومن�شوباتها 

وطرقه، وا�شتعرا�س اأ�شباب انت�شاره بني الفتيات يف �شن 

على  احلملة  وا�شتملت  منه.  الوقاية  �شبل  وكذا  معينة، 

اأع�شاء  »�شبكة  وم�شروع  التثقيف،  هي  متعددة  اأركان 

مري�شات  لحتياجات  زهرة«  »مل�شة  وم�شروع  زهرة«، 

زهرة  »جمموعة  املري�شات  دعم  وجمموعة  ال�شرطان، 

الناجيات  اإىل عر�س عدد من جتارب  بالإ�شافة  اأمل«، 

من املر�س ورحلتهن العالجية.

فيها  امل�شاركات  احت�شاب  اإىل  احلملة  وهدفت 

الثقافة  لتفعيل  حولهن  من  وتوعية  للتنوير،  رائدات 

املجتمعية حول اأهمية الفح�س املبكر با�شتخدام �شبكات 

تاأتي  فيما  العنكبوتية،  وال�شبكة  الجتماعي  التوا�شل 

تتوىل  التي  التوعوية  الآليات  اأهم  كاأحد  احلملة  اأهمية 

جامعة الأمري حممد بن فهد الإ�شراف عليها.

احتفلت اجلامعة و�شركة �شابك بتخريج الدفعة 2013 وعددهم 60 طالًبا 

مبتعثون من �شركة �شابك اإىل الوليات املتحدة، وذلك برعاية د.عي�شى بن ح�شن 

مدير  نائب  امللحم،  �شالح  بن  د.حممد  وبح�شور  اجلامعة،  مدير  الأن�شارى، 

الرئي�س  نائب  ال�شعيبي،  �شعد  بن  فهد  والأ�شتاذ  الأكادميية،  لل�شوؤون  اجلامعة 

التنفيذي للموارد الب�شرية ل�شركة �شابك، والأ�شتاذ عبدالعزيز العودان، مدير 

عام املوارد الب�شرية لل�شرق الأو�شط واأفريقيا.

وكانت �شركة �شابك قد اختارت جامعة الأمري حممد بن فهد من بني عدة 

جهات مناف�شة لت�شميم برنامج تدريبي وتنفيذه لإعداد الطالب املبتعثني من 

قبل ال�شركة لتلقي التعليم اجلامعي بجامعات اأمريكية، ومن ثم العودة للعمل 

الأكادميي  الربنامج  حمتوى  على  بناء  اجلامعة  اختيار  جاء  وقد  بال�شركة. 

واأهدافه الذي اأعدته اجلامعة، وكذلك لتوافر البيئة التعلمية املنا�شبة لتنفيذه 

باجلامعة. وهدف الربنامج اإىل اإعداد الطالب واإك�شابهم املهارات التي متكنهم 

بطريقة  الأمريكية  الثقافة  مع  والتعاي�س  الأمريكي،  املجتمع  النخراط يف  من 

الأمريكية،  باجلامعات  للدرا�شة  وجودهم  من  الق�شوى  وال�شتفادة  �شل�شة، 

خمتلفة  وقيم  ثقافة  ذي  جمتمع  مع  التعاي�س  عن  تن�شاأ  التي  ال�شغوط  وجتاوز 

التعلم،  ومهارات  الإجنليزية،  لغتهم  حت�شني  اإىل  اإ�شافة  هذا  م�شكالت،  دون 

ومهارات احلا�شب الآيل. وا�شتمل الربنامج على حما�شرات واأن�شطة ل �شفية 

وريا�شية، اإ�شافة اإىل دعوة خمت�شني للتحدث اإىل الطالب حول بع�س الق�شايا 

ذات البعد الثقايف واحل�شاري. 

ال�شكر  موجهني  اليوم  بهذا  �شعادتهم  عن  الطالب  اأمور  اأولياء  واأعرب 

لغة  الإجنليزية،  اللغة  فيها هي  التعليم  لغة  باأن  اإعجابهم  اأبدوا  للجامعة، كما 

التوا�شل يف جمال الدرا�شة والعمل، واإتاحة الفر�س ب�شكل اأف�شل.

وكان الطالب قد مت اختيارهم من قبل �شركه �شابك وفق معايري دقيقة، 

لتحقيق  الدعم  كل  لهم  اجلامعة  وقدمت  اململكة،  مناطق  خمتلف  من  وجاوؤوا 

اجلن�شيات،  خمتلف  من  متخ�ش�شني  اأ�شاتذة  يف  املتمثلة  الربنامج  اأهداف 

وكذلك بيئة ت�شتخدم اأحدث تقنيات التعلم.

مبتعثو سابك..
الدفعة 3 إلى أمريكا

مبتعثو �شابك يف �شورة 

تذكارية بعد التخرج مع عدد 

من قادة اجلامعة
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للطالب حرية اختيار الكلية
التي تناسب ميوله 

شروط وزارة 
التعليم للمنح 
الدراسية

اعتماد الماجستير 
في إدارة األعمال 

تعتمد وزارة التعليم العايل عدًدا من املنح الدرا�شية لطالب اجلامعة وطالباتها. وت�شرتط الوزارة يف 

جهة  موافقة  لديه  اأو  موظف،  وغري  وال�شلوك  ال�شري  ح�شن  يكون  واأن  اجلن�شية،  �شعودي  يكون  اأن  املتقدم 

الدرا�شية  لالأعوام  العامة  الثانوية  خريجي  من  يكون  واأن  اجلامعة،  يف  م�شجاًل  الطالب  يكون  واأن  عمله، 

1433/1432 هـ و1433/ 1434 هـ، كما ت�شرتط اأن تكون الدرا�شة بنظام النتظام يف اجلامعة بتمويل من 

التعليم العايل، طبًقا لل�شروط التالية:

عن  تقل  ل  القدرات  اختبار  ون�شبة   ،%80 عن  يقل  ل  العامة  الثانوية  يف  الرتاكمي  معدله  يكون  اأن   -

65%، والتقدمي للمنح الدرا�شية املخ�ش�شة باجلامعة لأف�شل 50% ممن �شوف ُيقبلون ال�شيف املقبل ح�شب 

املعدلت الرتاكمية، على األ يقل التقدير عن »جيد جًدا« ح�شب تقديرات نهاية ال�شنة الدرا�شية من العام 

املوؤهلة  والتخ�ش�شات  ال�شوابط  وفق  فقط،  الدرا�شية  املنح  على  للح�شول  املوؤهلة  الربامج  يف  املن�شرم 

للمنح، بالإ�شافة اإىل اأن املنح ت�شمل الطالب امل�شتجدين باجلامعة.

وللطالب  اجلامعة،  مبقر  الدرا�شية  املنح  بق�شم  الطالب  �شوؤون  اإدارة  طريق  عن  الت�شجيل  ويتم 

الثانوية، طبًقا  املرحلة  التخ�ش�س يف  ب�شرط  التقيد  تنا�شب ميوله وقدراته دون  التي  الكلية  اختيار  حرية 

لال�شرتاتيجية اجلديدة التي تتيح القبول بالكليات التي يرغب فيها الطالب والطالبة.

قدمتها  التي  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�شتري  لربنامج  الدرا�شية  اخلطة  على  العايل  التعليم  وزارة  وافقت 

اجلامعة وذلك لدعم الكفاءات املحلية والإقليمية يف جمال اإدارة الأعمال، واملوؤهلة تاأهياًل علمًيا وعملًيا ملمار�شة 

امل�شوؤوليات الإدارية.

العاملية يف جمتمع  املناف�شة  التعليمية يف ظل  للموؤ�ش�شة  ال�شاملة  روؤيتها  ياأتي ذلك بهدف حتقيق اجلامعة 

املعرفة والتقنية احلديثة، وتوجيه مو�شوعات البحث العلمي خلدمة املجتمع املحلي، وحت�شني مهارات املوظفني 

الإدارية وتطويرها، واعتماد الأ�شاليب احلديثة يف جمال اإدارة الأعمال، وتعميق اخللفية الأكادميية ملن يرغب 

يف موا�شلة الدرا�شات العليا، ودعت اإدارة اجلامعة جميع املهتمني والراغبني يف ذلك اإىل �شرورة زيارة موقع 

اجلامعة www.pmu.edu.sa لالطالع على جميع تفا�شيل هذا الربنامج.    

اإدارة الأعمال اإىل الإ�شهام يف دفع عجلة التنمية الإدارية يف املنطقة ال�شرقية  ويهدف برنامج ماج�شتري 

اإمداد القطاعني العام واخلا�س بالعنا�شر املوؤهلة من  ب�شفة خا�شة، واململكة ب�شفة عامة، وذلك عن طريق 

الكوادر العليا املتخ�ش�شة التي يحتاج اإليها املجتمع يف موا�شلة عملية التنمية.

بدء  قبل  باجلامعة  املقبولني  الطالب  لتهيئة  ا  خا�شًّ برناجًما  اجلامعة  تعد    

وتتمثل  التح�شريية.  ال�شنة  يف  الأكادميية  الربامج  تعريفهم  اأجل  من  الدرا�شة 

www. اإجراءات القبول يف تعبئة طلب اللتحاق عن طريق املوقع الإلكرتوين  للجامعة

الأق�شام  للطالب جميع  التقدمي  وي�شمل  ال�شخ�شية.  املقابلة  واإجراء   ،pmu.edu.sa
بكلية الهند�شة للح�شول على بكالوريو�س هند�شة كهربائية وميكانيكا ومدنية، وكلية 

وعلوم  املعلومات  تقنية  بكالوريو�س  على  للح�شول  الآيل  احلا�شب  وعلوم  هند�شة 

احلا�شب وهند�شة احلا�شب، وكلية اإدارة الأعمال للح�شول على بكالوريو�س املحا�شبة 

والآداب  العلوم  وكلية  الإدارية،  املعلومات  ونظم  املالية  والدرا�شات  الأعمال  واإدارة 

كلية  اأق�شام  للطالبات  التقدمي  ي�شمل  بينما  والطالبات.  للطالب  قانون  تخ�ش�س 

املعلومات،  تقنية  وكلية  الداخلية،  الهند�شة  يف  بكالوريو�س  على  للح�شول  الهند�شة 

احلا�شب،  وهند�شة  املعلومات  وتقنية  احلا�شب  علوم  يف  بكالوريو�س  على  للح�شول 

وكلية اإدارة الأعمال للح�شول على بكالوريو�س يف املحا�شبة واإدارة الأعمال والعلوم 

اللغة  جانب  اإىل  التح�شريي  الربنامج  وي�شتمل  الإدارية،  املعلومات  ونظم  املالية 

الإجنليزية والريا�شيات على مقرر يف مهارات التعلم.

للتدري�س  لغة  الإجنليزية  اللغة  تعتمد  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  اأن  يذكر 

يف  الطالب  قدرات  بتح�شني  الهتمام  جاء  ولهذا  الدرا�شية،  براجمها  جميع  يف 

التعليمية  النواجت  وحتقيق  باجلامعة  درا�شتهم  متابعة  ميكنهم  حتى  ا�شتخدامها 

لرباجمها. 

إجراءات القبول والتسجيل

الجامعة استقطبت األعضاء من جامعات عالمية مرموقة

60 عضًوا جديًدا ينضمون إلى هيئة التدريس
تعاقدت اجلامعة مع 60 ع�شًوا لهيئة التدري�س من جامعات عاملية مرموقة، 

نظم  الأعمال،  اإدارة  القت�شاد،  منها:  العلميه  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 

املعلومات الإدارية، املالية، املحا�شبة، الهند�شة املدنية، الهند�شة الكهربائية، 

مت  وقد  املقبلة.  الأكادميية  تو�شعاتها  اإطار  يف  وذلك  امليكانيكية،  الهند�شة 

اخلربات  اأف�شل  عن  بحًثا  دقيقة  علمية  معايري  وفق  اجلدد  الأع�شاء  اختيار 

من جامعات العامل، مت�شًيا مع �شيا�شات التطوير التي ل تتوقف يف اجلامعة. 

خالل  من  م�شتفي�شة  درا�شة  اإجراء  اإىل  ذلك  خالل  اجلامعة  اإدارة  و�شعت 

التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اختيار  والأكادمييني يف  ال�شت�شاريني  من  مكونة  جلنة 

حققتها  التي  الكبرية  النجاحات  بعد  ا  خ�شو�شً املقبلة،  للمرحلة  املتميزين 

منذ انطالقها يف ا�شتقطاب املدر�شني املتميزين، بالإ�شافة اإىل اآلية التدري�س 

احلديثة واأ�شاليبها التقنية الكبرية.

وتعقد اجلامعة عادة ور�س عمل لأع�شاء هيئات التدري�س اجلدد، بح�شور 

التعليمية  الربامج  ودور  والتدريبية،  التعليمية  املناهج  تطوير  عن  الإدارة 

والتدريبية يف موؤ�ش�شات التعليم العايل، بالإ�شافة اىل الإجنازات وال�شتعدادات 

يف الكليات باجلامعة حول حتقيق متطلبات معايري العتماد الكادميي، وتنمية 

ال�شاملة،  اجلودة  معايري  �شوء  يف  التدري�س  هيئة  لأع�شاء  الالزمة  الكفاءات 

اأع�شاء  اإىل  املتميزة  النخب  هذه  ان�شمام  وياأتي  الأكادميي.  العتماد  ونظام 

لتي�شري  وا�شرتاتيجياتها  اجلامعة  خلطط  تدعيًما  باجلامعة  التدري�س  هيئة 

البيئة التعليمية اجلاذبة للطالب، ب�شفتهم املحور الأ�شا�س امل�شتهدف خلطط 

اإدارة  وحتر�س  والإداري.  الأكادميي  اجلانبني  يف  وخدماتها  كافة،  اجلامعة 

الأمري  جامعة  تاأتي  باأن  البداية  منذ  الأ�شا�شية  الفكرة  تعزيز  على  اجلامعة 

ا�شتن�شاًخا  ولي�س  املنطقة،  يف  العايل  للتعليم  جديدة  اإ�شافة  فهد  بن  حممد 

حيث  امل�شتقبل  قادة  اإعداد  هو  الرئي�س  والهدف  قائمة.  تعلمية  ملوؤ�ش�شات 

حر�شت على ا�شتقطاب اأكفاأ العنا�شر من اأع�شاء هيئة التدري�س من جامعات 

عاملية، لكي يثمر نظامها وبراجمها الأكادميية وبيئتها التعلمية وما تتبناه من 

ا�شرتاتيجيات. فاجلامعة تعمل على �شياغة اخلريج ليكون ذا جدارة مهنية، 

امل�شكالت،  الإبداعي وحل  والتفكري  والت�شال،  التقنية  ا�شتخدام  وقادًرا على 

والعمل �شمن فريق، وامتالك مهارات القيادة.

اإن�شاء مركز  توفر اجلامعة خدمة »التعليم للجميع« من خالل 

يف  والطالبات  الطالب  من  الراغبني  ي�شتهدف  ُبعد،  عن  للتعلم 

فر�س  املركز  ويتيح  الإلكرتوين.  التعليم  عرب  باجلامعة  الدرا�شة 

احل�شول على املوؤهالت اجلامعية ملن هم على راأ�س العمل اأو غري 

نظام  وي�شتهدف  للدرا�شة.  اجلامعة  اإىل  احل�شور  على  القادرين 

التعلم عن بعد باجلامعة حتقيق الأهداف الرئي�شة، وهي: ا�شتحداث 

برامج تعلمية متطورة ت�شاير الواقع العملي يف �شتى جمالت احلياة، 

تعلمية  لعملية  كاأ�شا�س  وتطبيقها  والتميز  اجلودة  معايري  واعتماد 

ناجحة، وتعميق مبداأ التعلم الذاتي والتعلم عن بعد ب�شورة فاعلة، 

الذين  للدار�شني  متميزة  وبرامج  تعليم  فر�س  خالل  من  وتطبيقه 

التعليم  مبفهوم  والأخذ  العليا،  واملعاهد  اجلامعات  ت�شتوعبهم  ل 

واكت�شاب  املعلومات،  وحتديث  التاأهيل  اإعادة  طريق  عن  امل�شتمر 

مهارات متخ�ش�شة جديدة للعاملني يف خمتلف املجالت.

 ومركز التعلم عن بعد مت تاأ�شي�شه باأحدث املوا�شفات، بالتن�شيق 

مع جامعات عاملية مبا يتما�شى مع اأنظمة وزارة التعليم العايل. 

التعليم للجميع
من خالل

“ التعّلم عن ُبعد”
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أخبار الجامعة

الدرا�شية  املنح  برنامج  اإطار  الب�شرية يف  املوارد  وتنمية  الرتبية  املاج�شتري يف  بربنامج  اللتحاق  طلبات  اجلامعة  ت�شتقبل 

املقدم من وزارة التعليم العايل، الذي يبداأ يف الف�شل الدرا�شي الأول للعام 2014/2013.

البكالوريو�س،  حلملة  الب�شرية  املوارد  وتنمية  الرتبية  جمال  يف  املاج�شتري  درجة  على  للح�شول  الفر�شة  الربنامج  يتيح 

املتقدمني  بال�شركات احلكومية واخلا�شة. وي�شرتط يف  القيادية  الوظائف  والتدريب على  التعليمية  العملية  لالإ�شهام يف تطوير 

باجلامعة  اخلا�شة  القبول  �شروط  وا�شتيفاء  يعادلها،  ما  اأو  ال�شعودية  اإحدى اجلامعات  من  البكالوريو�س  درجة  على  احل�شول 

واملن�شو�س عليها بالئحة التعليم العايل، وح�شول املتقدم على درجة ل تقل عن 550 يف اختبار TOEFL، اأو ما يعادله.

وتتيح اجلامعة برناجًما حت�شريًيا للغة الإجنليزية ملن يرغب، و�شيتم اختبار املتقدمني، على اأن يتم اإعالن اأ�شماء املقبولني 

خالل مدة اأق�شاها اأ�شبوع من تاريخ املقابلة ال�شخ�شية.

وت�شعى اجلامعة، من خالل هذا الربنامج، اإىل الرتقاء بالكفاءات الإدارية العاملة يف جمال تنمية املوارد الب�شرية وتطوير 

احلكومي  القطاعني  يف  الب�شرية  املوارد  وتطوير  الرتبية  جمالت  يف  متخ�ش�شة  كوادر  واإعداد  والتدريب،  التعليم  منظومة 

واخلا�س، وذلك با�شتخدام اأف�شل ا�شرتاتيجيات تنمية املوارد الب�شرية واأحدثها واملعمول بها يف العامل.

وميكن للراغبني يف التقدم الطالع على ال�شروط والتخ�ش�شات املتاحة، وتقدمي طلبات اللتحاق بالربنامج من خالل موقع 
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�شاركت اجلامعة يف يوم املهنة »الرابع« لتوظيف خريجات برنامج »مهارة«، 

التابع لربنامج الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز لتنمية ال�شباب الذي ا�شتمر 

حممد  الأمري  موؤ�ش�شة  ونظمته  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�شراكة  كاملة  اأ�شهر  ل�شتة 

حممد  الأمري  برنامج  يف  �شركة   35 مب�شاركة  موؤخًرا،  الإن�شانية  للتنمية  فهد  بن 

اجلامعة  م�شاركة  وجاءت  بالدمام.  الرئي�س  مركزه  يف  ال�شباب  لتنمية  فهد  بن 

العمل  فر�س  على  للتعرف  واخلريجات  للطالبات  الفر�شة  لإتاحة  الفعاليات  يف 

باجلامعة.

امل�شاحب  املعر�س  يف  خا�س  جناح  اإقامة  يف  اجلامعة  م�شاركة  متثلت  وقد 

لطلب  املتقدمات  ا�شتقبال  مت  حيث  املتميزات،  اخلريجات  ا�شتقطاب  بهدف 

الإدارية،  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  ذاتية  �شرية   140 وجمع  باجلامعة،  التوظيف 

وقانون  اإدارية،  معلومات  ونظم  الأعمال،  واإدارة  املعلومات،  تقنية  ت�شمنت 

وتخ�ش�شات تربوية. وقام ممثلو اجلامعة بالإجابة عن بع�س ال�شتف�شارات التي 

طرحها احل�شور حول كليات اجلامعة وبراجمها. كما قام جناح اجلامعة امل�شارك 

والوظائف  بالتخ�ش�شات  وتزويدهم  للمتقدمني  وهدايا  برو�شورات  بتوزيع 

ال�شاغرة. وا�شتمل املعر�س على عدد من اللقاءات وتبادل املعلومات عن اجلامعة. 

ا، التعرف على خمتلف ال�شركات امل�شاركة. كما مت، اأي�شً

ملواكبة  والفعاليات  املنا�شبات  جميع  يف  احل�شور  على  اجلامعة  وحتر�س 

احتياجاتها املتجددة لتو�شيع فريق العمل لديها من اخلريجني، وتطعيمه بخليط 

ال�شابة منهم،  الكفاءات الوطنية  ال�شباب من خالل ا�شتقطاب  من اخلربة وروح 

انطالًقا من م�شوؤولية اجلامعة الجتماعية.

الطب  كلية  اإن�شاء  خطة  �شري  ملتابعة  اجتماًعا  باجلامعة  الطب  كلية  لإن�شاء  التاأ�شي�شية  اللجنة  عقدت 

باجلامعة. وما مت ب�شاأن اختيار ال�شريك الأكادميي لإن�شاء الكلية. حيث مت ا�شتعرا�س اخليارات املطروحة اأمام 

اللجنة والتي �شيتم عر�شها على جلنة ا�شت�شارية متخ�ش�شة لختيار ال�شريك الأن�شب.

اأن اللجنة التي يراأ�شها مدير اجلامعة  واأو�شح د.حممد امللحم، نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية، 

د.عي�شى بن ح�شن الأن�شاري، ت�شعى اإىل اختيار �شريك اأكادميي من اأرقى اجلامعات يف العامل لتاأ�شي�س هذه 

الكلية وفق معايري اجلامعة الأكادميية. واأ�شاف اأن اجلامعة لديها م�شروع اإن�شاء م�شت�شفى جامعي ملحق بكلية 

الطب اإ�شافة اإىل تقدمي خدماته العالجية.

يذكر اأن جمل�س اأمناء اجلامعة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز رئي�س 

املجل�س قد وافق يف وقت �شابق على اإن�شاء الكلية ومت اإقرار اإن�شائها من قبل وزارة التعليم العايل.

هليربتون  �شركة  من  والهند�شة  التوظيف  ق�شمي  من  اأع�شاء  �شم  وفد  اأجرى   

Halliburton العاملية العاملة يف جمال النفط والغاز، خالل زيارته للجامعة، مقابالت 
توظيف لطالب اجلامعة، حيث اأجرى اختبارات يف اللغة الإجنليزية، واختبارات لفنيي 

من  طالًبا   20 اختبارهم  جرى  الذين  الطالب  عدد  بلغ  وقد  الهند�شية.  التخ�ش�شات 

�شركة  جهود  اإطار  يف  ذلك  وياأتي  تخرجهم،  املتوقع  امليكانيكية  الهند�شة  تخ�ش�س 

لديها،  للعمل  املوؤهلني  اجلامعة  خريجي  ل�شتقطاب  الرامية   Halliburton هليربتون 

نظًرا لتميز قدراتهم العملية واملهنية يف �شوق العمل.

الوظيفي  بالتاأهيل  �شوؤون الطالب، يقوم  والتوظيف بعمادة  التدريب  اأن ق�شم  يذكر 

املحا�شرات  من  جمموعة  تت�شمن  تدريبية  برامج  خالل  من  اجلامعة،  لطالب  واملهني 

حول كيفية اإعداد ال�شرية الذاتية، و�شبل اجتياز املقابلة ال�شخ�شية، واملهارات احلياتية 

اكت�شاف  على  الطالب  وم�شاعدة  وغريها،  العلمية  واملعرفة  الفنية،  للمهارات  امل�شاندة 

اأهدافهم  اإىل طموحاتهم وحتقيق  الو�شول  اأجل  م�شتقبلهم املهني، والعمل واملثابرة من 

العملية.

ويهتم ق�شم التدريب والتوظيف بتحقيق روؤية اجلامعة الداعمة لثقافة البتكار وروح 

الق�شم  يعرف  كما  بها،  املحيط  املجتمع  يف  وموؤثرة  مناف�شة  قيادات  وتكوين  املبادرة، 

التي  الأكادميية  بال�شركات الكربى بتخ�ش�شات اجلامعة، والربامج  التوظيف  قطاعات 

يوثق  كما  لطالبها،  تقدمه  الذي  املتميز  والأكادميي  العلمي  التاأهيل  وم�شتوى  تطرحها، 

على  اجلامعة  حر�شت  التي  املجتمعية  وامل�شاركة  املجتمع  بقطاعات  اجلامعة  عالقة 

تنميتها طوال م�شريتها الناجحة.

تلقي 
طلبات 
الماجستير 
والموارد 
البشرية

الجامعة تسهم في 
توظيف خريجات »مهارة« استعراض خطة 

عمل إنشاء 
كلية الطب

مقابالت توظيف 
لـبعض طالب الجامعة 

نظم املجل�س الطالبي خالل �شهر اإبريل املا�شي وعلى مدى ثالثة اأيام دورة ملهارات 

لغة الإ�شارة، قدمها مدير عام اجلمعية ال�شعودية لالإعاقة ال�شمعية بال�شرقية، �شيف 

نائب  ال�شالح،  د.عادل  وبح�شور  باجلامعة،  املحا�شرات  بقاعة  وذلك  الغامدي،  اهلل 

مدير اجلامعة ل�شوؤون الأعمال والتطوير.

اأطلق �شاحب ال�شمو امللكي الأمري  اأن  وتعد هذه الدورة هي الأوىل التي تقام بعد 

�شعود بن نايف، اأمري املنطقة ال�شرقية، حملة »ال�شرقية بال اأمية«. وقد مت خالل الدورة 

�شرح لغة الإ�شارة وكيفية ا�شتعمالها مع فئة ال�شم، مع اأهمية ا�شتخدام تعابري الوجه. 

كما مت تطبيق لغة الإ�شارة على جميع احلروف. ويف نهاية الدورة مت اإجراء اختبار عملي 

للح�شور من خالل حماورتهم بلغة الإ�شارة. 

كبرية،  ب�شرعة  اللغة  هذه  واإتقانهم  احل�شور  جتاوب  ب�شرعة  الغامدي  اأ�شاد  وقد 

تفاعاًل  التي وجدت  الدورة  للمجل�س الطالبي جناحه يف تنظيم  بارك د.ال�شالح  كما 

وجناًحا كبرًيا من الطالب ومن�شوبي اجلامعة.

جلامعة  التابع  املتكاملة  للتنمية  العربي  ال�شباب  جمل�س  مع  اجلامعة  اتفقت 

الدول  املوهوبني من  للطالب  درا�شية  منًحا  تقدم اجلامعة  اأن  على  العربية  الدول 

الر�شوم  فيها  اجلامعة  تتحمل  متكاملة  كمنح  باجلامعة،  للدرا�شة  كافة  العربية 

التعاون  اإطار  يف  التفاقية  تلك  وتاأتي  واملوا�شالت.  واملعي�شة  والإ�شكان  الدرا�شية 

بني اجلامعة واملوؤ�ش�شات الإقليمية والعاملية، وحتقيًقا لأهداف اجلامعة بالتو�شع يف 

تقدمي خدماتها على م�شتوى العامل العربي.

مبقرتح  تقدم  قد  العربية  الدول  جلامعة  التابع  العربي  ال�شباب  جمل�س  وكان 

للجامعة لتبني عدد من الطالب املوهوبني واملخرتعني على م�شتوى العامل العربي 

مدير  الأن�شاري  ح�شن  بن  عي�شى  د.  ذلك  ذكر  بكلياتها.  اجلامعي  التعليم  وتلقي 

اجلامعة، م�شيًفا اأن تقدمي هذه املنح الدرا�شية للموهوبني العرب ياأتي انطالًقا من 

الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز، رئي�س جمل�س  امللكي  ال�شمو  اهتمام �شاحب 

اأمناء اجلامعة باأن تقوم اجلامعة باأداء ر�شالتها على امل�شتوى املحلي والعاملي. كما اأن 

تقدمي جمل�س ال�شباب العربي هذا املقرتح للجامعة يوؤكد ما تتميز به اجلامعة  من 

مكانة اأكادميية عاملية. واأ�شاف اأن اجلامعة ت�شعى ل�شتقطاب الطلبة املوهوبني من 

داخل اململكة وخارجها، لتعمل على اإعدادهم ليكونوا قادة اأعمال يف جمتمعاتهم.

الدرا�شية  ومناهجها  برباجمها  تتميز  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  اأن  يذكر 

اجلاذبة للدار�شني من داخل اململكة وخارجها، ما اأك�شبها �شمعة عاملية يف الأو�شاط 

الأكادميية.

دورة لمهارات لغة اإلشارة

منح للموهوبين العرب بالجامعة

جانب من الزيارة

جناح اجلامعة يف املعر�س
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�شهر  خالل  جماعي  اإفطار  حفل  الإ�شالمية  الدرا�شات  ق�شم  طالب  نظم   

هيئة  اأع�شاء  من  عدد  مب�شاركة  اجلامعة  مبقر  وذلك  املا�شي،  املبارك  رم�شان 

التدري�س والطالب واملوظفني بهدف تعميق روح الأخوة بني جميع من�شوبي اجلامعة، 

وتبادل املعلومات واخلربات والأفكار والأحاديث يف جو ودي ذي طابع اجتماعي. 

وا�شتمل حفل الإفطار على عدد من اللقاءات الثقافية وامل�شابقات الرتفيهية، وقام 

اأع�شاء ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية بتجهيز املكان ودعوة الطالب للم�شاركة حيث 

تناول اجلميع طعام الإفطار يف جو مفعم بالأجواء الدينية.

ينظمها طالب  التي  املختلفة  الفعاليات  الفعالية �شمن منظومة  وتاأتي هذه   

احلر�س  ورجال  وال�شائقني  العمال  تكرمي  مت  كما  الإ�شالمية،  الدرا�شات  ق�شم 

اجلامعي.

يذكر اأن اجلامعة حتر�س على تنظيم مثل هذه املنا�شبات الجتماعية خالل 

الطالب  التوا�شل بني  اأوا�شر  تعزيز  بهدف  والوطنية  الدينية  واملنا�شبات  الأعياد 

ومن�شوبي اجلامعة، وتنمية التوا�شل الجتماعي. وقد عربَّ امل�شاركون عن �شعادتهم 

اجلميع.وترى  على  اإيجابية  اآثار  من  تعك�شه  وما  ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  الغامرة 

جامعة الأمري حممد بن فهد اأن احلياة اجلامعية تعد اإحدى اأهم املراحل الرئي�شة يف 

حياة الطالب والتي متكنه من بناء �شخ�شيته الإن�شانية والثقافية واملهنية والعلمية 

بدرجة فاعلة، كما حتر�س اجلامعة على ممار�شة الطالب خمتلف الأن�شطة العلمية 

والثقافية والفنية والريا�شية، اإ�شافة اإىل جمال تخ�ش�شه الأكادميي الذي يتم من 

خالله اإعداده ملهنة ميار�شها عملًيا يف امل�شتقبل لي�شهم من خاللها يف بناء وطننا 

الغايل وخدمة جمتمعه.

طالب الدراسات اإلسالمية 
في إفطار جماعي

أخبار الجامعة

حيث  اجلامعة،  اإىل  بزيارة  قامبل«،  اآند  »بروكرت  �شركة  ممثلة  اهلل،  اجلار  اأميمة  قامت 

ا�شتقبلها عدد من القيادات الأكادميية والإدارية �شطر الطالبات، وناق�س الطرفان �شبل تفعيل 

التعاون امل�شرتك،  يف تدريب طالب اجلامعة وامل�شاركة يف برنامج عاملي تقدمه ال�شركة حتت 

اجلار  اأو�شحت  حيث  الكربى،  املوؤ�ش�شات  يف  للعمل  يوؤهلهم  ما   )IDS Challenge( م�شمى 

التحاقهن  التي ت�شاهم يف  العملية  العاملي، واخلطوات  التقدمي للربنامج  اهلل للطالبات طريقة 

بالربنامج. 

وقد تقدم عدد كبري من طالبات اجلامعة وطالبها للم�شاركة يف الربنامج، ومتكنت الطالبة 

�شفية الدليجان تخ�ش�س »موارد ب�شرية«، من احل�شول على مقعد يف امل�شابقة التي ت�شم 24 

مقعًدا تناف�س عليه طالب وطالبات من خمتلف جامعات املنطقة العربية واإفريقيا واأوروبا.

مل�شنع  ميدانية  زيارة  اإىل  اجلامعة  طالبات  من  عدد  بدعوة  ا،  اأي�شً ال�شركة،  قامت  كما 

امللك  مركز  من  متحدثات  قبل  من  للطالبات  ا  خ�شي�شً اأقيمت  عمل  ور�شة  وح�شور  ال�شركة، 

عبدالعزيز للحوار الوطني حتت عنوان »اأ�شا�شيات مهارات التوا�شل«. وت�شمنت الزيارة جولة 

يف اأرجاء امل�شنع، وتعرف الطالبات على اآلية اإنتاج بع�س املنتجات ال�شتهالكية وكيفية توزيعها 

على الأ�شواق.

وت�شاهم هذه الفعاليات ب�شكل كبري يف �شعي ال�شركات واملوؤ�ش�شات املرموقة اإىل ا�شتقطاب 

عدد كبري من خريجات جامعة الأمري حممد بن فهد للعمل بها، وكذلك تدريب طالبات املراحل 

النهائية لديها، نظًرا للتميز الأكادميي للطالبات والتقنية، واملهارات العلمية للخريجات.

وحتر�س اجلامعة على رعاية طالباتها يف خمتلف الربامج والدورات التدريبية ودعمهن ما 

يعود بالنفع لهن، اإ�شافة اإىل الأن�شطة الثقافية والفعاليات التي ت�شاهم يف تثقيفهن وتوعيتهن.

كما تهتم اجلامعة بتنظيم الفعاليات وعقد الندوات واللقاءات مب�شاركة املوؤ�ش�شات الكربى، 

لتدريب  وتنظيمها  الفعاليات  هذه  اإعداد  يف  وخريجاتها  طالباتها  م�شاهمة  على  حتر�س  كما 

الطالبات على امل�شاركة الإيجابية، وعر�س جتاربهن التعليمية والثقافية، وتعزيز توا�شلهن مع 

املوؤ�ش�شات املجتمعية.

تدريب الطالبات
في برنامج عالمي

وافق جمل�س اأمناء اجلامعة برئا�شة رئي�س املجل�س، �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  املجل�س،  رئي�س  نائب  وبح�شور  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  حممد 

الأمري تركي بن حممد بن فهد، ومدير اجلامعة د.عي�شى بن ح�شن الأن�شاري، وعدد 

وهي:  باجلامعة،  علمية  كرا�س  اإن�شاء  على  ال�شابعة  جل�شته  يف  املجل�س،  اأع�شاء  من 

لتعليم  وكر�شي  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  لتعليم  وكر�شي  املكفوفني،  لتعليم  كر�شي 

ذوي �شعوبات التعلم. 

الدعم  ا�شتقطاب  ا�شتطاعت  قد  الأكادميية  م�شريتها  ومنذ  اجلامعة  اأن  يذكر 

لإن�شاء العديد من الكرا�شي العلمية بهدف اإثراء البحث العلمي، وخدمة روؤية اجلامعة 

الأن�شطة لإيجاد حلول  وتنميته، وتوجيه  الإن�شاين  والذكاء  املعرفة  اإثراء  ور�شالتها يف 

الأعمال  رجال  من  العديد  ويرغب  باجلامعة.  املحيطة  املجتمعات  يف  للم�شكالت 

وقد  املجتمع،  يعانيها  التي  للم�شكالت  حلول  لإيجاد  العلمية  الكرا�شي  تلك  متويل  يف 

ارتاأت اجلامعة درا�شة هذه الطلبات درا�شة معمقة، حيث تو�شلت بعدها اإىل اأن اأهم 

امل�شكالت التي حتتاج اإىل بحث ودرا�شة و�شوًل اإىل حلول اإبداعية قابلة للتطبيق تلك 

امل�شكالت املتعلقة ب�شرائح مهمة يف املجتمع وهم املكفوفون وذوو الحتياجات اخلا�شة، 

واأولئك الذين يعانون �شعوبات يف التعلم.

بني  املكفوفني  ال�شباب  مب�شكلة  الوعي  ن�شر  اإىل  املكفوفني  تعليم  كر�شي  ويهدف 

وتنفيذ  ال�شباب،  الفئة من  م�شاعدة هذه  مل�شاهمة اجلميع يف  وال�شعي  املجتمع  اأفراد 

على  التغلب  على  وقادرين  اأنف�شهم  من  واثقني  املكفوفني  ال�شباب  جتعل  اأن�شطة 

اإعاقتهم، وكذلك تاأهيل ال�شباب املكفوفني بتمليكهم القدرات التي متكنهم من التغلب 

على اإعاقتهم.

اأما كر�شي تعليم ذوي الحتياجات اخلا�شة فيهدف اإىل الك�شف عن خمتلف اأنواع 

ال�شباب،  بني  الإعاقة  انت�شار  مدى  وعن  ال�شباب،  يعانيها  التي  اخلا�شة  الحتياجات 

وكيفية التغلب عليها، وكذلك اإيجاد احللول العلمية والتطبيقية مل�شاعدتهم على التغلب 

على ما يعانونه من تاأثريات حالتهم اخلا�شة.

التعلم  الك�شف عن �شعوبات  اإىل  التعلم فيهدف  تعليم ذوي �شعوبات  اأما كر�شي 

التغلب  وكيفية  فيها،  املوؤثرة  والعوامل  بينهم،  انت�شارها  ومدى  ال�شباب،  يعانيها  التي 

عليها، اإ�شافة اإىل اإيجاد حلول علمية وتطبيقية مل�شاعدتهم على التغلب على ما يعانونه 

من �شعوبات التعلم.

ثالثة كراس جديدة بالجامعة 

للطالب  تعريفًيا  لقاًء  باجلامعة  الطالب  �شوؤون  عمادة  اأقامت 

-2013 اجلاري  الدرا�شي  العام  من  الأول  الدرا�شي  للف�شل  امل�شتجدين 

بعد  وذلك  والإدارية  الأكادميية  القيادات  من  عدد  بح�شور   ،2014

اإلقاء عدد من  والت�شجيل. وت�شمن الربنامج  القبول  اجتيازهم اختبارات 

املحا�شرات التعريفية ت�شمنت النظم اخلا�شة باجلامعة، وحقوق الطالب، 

وت�شمن  والإر�شاد،  وال�شحة  الطالبية،  واخلدمات  الدرا�شية،  واملنح 

الربامج  على  ال�شوء  اإلقاء  فيها  مت  اجلامعة  عن  تعريفية  نبذة  الربنامج 

تعريفي  لقاء  تنظيم  مت  كما  للجامعة،  امل�شتقبلية  واخلطط  الأكادميية 

للطالبات امل�شتجدات باحلرم اجلامعي للطالبات.

التح�شريية  ال�شنة  املقدمة لطالب  الربامج  بطبيعة  التعريف  كما مت 

والطريقة التي تعينهم على النجاح والتمّيز، كما تعرف الطالب اإىل البيئة 

التعلمية املتميزة، وا�شتخدام التقنيات يف العملية التعلمية.

اأن جامعة الأمري حممد بن فهد   واأكد عدد من الطالب امل�شتجدين 

الف�شول  داخل  تعلمية  بيئة  توفر  فهي  التقليدية،  اجلامعات  عن  خمتلفة 

الدرا�شية وخارجها، حيث تهتم اهتماًما كبرًيا بالطالب، وتوفر الكثري من 

اخلدمات املتنوعة جلميع طالبها.

النخراط  اإىل  اجلامعة  م�شتجدي  الطالب  �شوؤون  عمادة  ودعت   

مواهبهم  لتنمية  املتاحة  الفر�س  من  ي�شتفيدوا  كي  اجلامعة  جمتمع  يف 

واخلربات  العالقات  واإقامة  �شخ�شياتهم،  و�شقل  القيادية  وقدراتهم 

وبذل  وجمتمعهم،  وطنهم  وخدمة  م�شتقبلهم  بناء  على  ت�شاعدهم  التي 

اجلهد يف حت�شيل املعرفة ون�شرها. وقد مت فتح باب النقا�س والإجابة عن 

ا�شتف�شارات الطالب.

واختتمت عمادة �شوؤون الطالب اللقاء با�شطحاب الطالب امل�شتجدين 

بعمداء  تعريفهم  املختلفة، كما مت  تعريفية على مرافق اجلامعة  يف جولة 

هيئة التدري�س واأع�شائها، واأ�شاليب التدري�س احلديثة والفل�شفة التعليمية 

التي تقوم عليها اجلامعة من خالل املناهج الدرا�شية والتقنيات احلديثة 

يف العملية التعلمية.

بحضور عدد من القيادات األكاديمية

لقاء تعريفي للطالب الجدد

الطالب امل�شتجدون يتقدمهم عدد من 

قيادات اجلامعة وبع�س اأع�شاء هيئة 

التدري�س خالل اللقاء التعريفي.
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رئيس مجلس األمناء يدشن برنامج البحوث 
االستراتيجية بجامعة وسط فلوريدا

هدف الزيارة
�شمّوه  برنامج  تد�شني  بهدف  كانت  فلوريدا  و�شط  جامعة  اإىل  �شموه  زيارة 

ال�شمو  والبحوث ال�شرتاتيجية، حيث رافقه فيها كل من �شاحب  للدرا�شات 

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  فهد،  بن  حممد  بن  تركي  الأمري  امللكي 

بن  ح�شن  الأ�شتاذ  وكذلك  اجلامعة،  مدير  الأن�شاري  ح�شن  بن  عي�شى  ود. 

علي اجلا�شر، اأمني عام �شندوق الأمري �شلطان بن عبدالعزيز لتنمية املراأة، 

�شمو  ا�شتقبال  يف  وكان  باجلامعة.  والإدارية  الأكادميية  القيادات  وبع�س 

جامعة  رئي�س  هيت  جون  الربوفي�شور  و�شوله،  عند  فهد  بن  حممد  الأمري 

وكذلك  الأمريكية،  للجامعة  والإدارية  الأكادميية  والقيادات  فلوريدا،  و�شط 

اجلل�شة  اأثناء  يف  �شموه  وتداول  �شمّوه.  لربنامج  ال�شت�شارية  اللجنة  اأع�شاء 

رئيس مجلس األمناء أمام 
قيادات الجامعة األمريكية:
حكومة المملكة تدعم التعليم 
العام والخاص، وتعد عاماًل 
أساسًيا من عوامل تحقيق 
التنمية في البالد.

االتفاقية خطوة عملية لتعزيز 
مشاركات جامعة األمير محمد 
مع جهات عالمية مرموقة 
إلجراء البحوث والدراسات إليجاد 
الحلول لمختلف المشكالت التي 
تواجه المجتمعات بوجه عام، 
تماشًيا مع رسالة الجامعة.

تقرير

دور آخر  للجامعات
أكد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس 
أمناء الجامعة، توجه حكومة المملكة لدعم التعليم بشكل عام والتعليم 
الجامعي بشكل خاص، وأن حكومة المملكة تعد التعليم عاماًل أساسًيا من 
عوامل تحقيق التنمية في البالد. وأكد سمّوه في كلمته أمام قيادات جامعة 
أن دور  زيارته لها مؤخًرا،  األمريكية، خالل  المتحدة  بالواليات  وسط فلوريدا، 
الطالب،  وتخريج  األكاديمية  البرامج  تنفيذ  عند  يتوقف  أال  ينبغي  الجامعات 
المشكالت  مواجهة  في  أساسًيا  دوًرا  تلعب  بأن  ذلك  يتعدى  أن  ينبغي  بل 
والتحديات التي تواجه المجتمعات اإلنسانية، وأن توجد الحلول للتغلب عليها، 

ووضع السياسات االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة. 

�شمو رئي�س جمل�س الأمناء الأمري حممد بن 

فهد يف �شورة تذكارية خالل زيارته للجامعة 

الأمريكية، ويظهر بجواره د. جون هوت 

رئي�س جامعة و�شط فلوريدا

ينبغي أال يتوقف دور الجامعات عند تخريج الطالب، بل ينبغي أن يتعداه لوضع السياسات االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة. 
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تقرير

حول  فلوريدا،  و�شط  جامعة  قيادات  مع  الأفكار  بع�س  الرتحيبية 

الراهن،  الوقت  الإن�شانية يف  املجتمعات  تواجه  مو�شوعات مهمة 

وتوؤثر يف بيئتها ون�شاطها القت�شادي، وتوفري املتطلبات الأ�شا�شية 

حلياة اأفرادها.

وقام �شمَوه بجولة يف اأنحاء اجلامعة الأمريكية للوقوف على من�شاآتها 

كلية  وهي  كلياتها  اأحدث  اإن�شاء  وجتربة  ال�شنني،  عرب  واإجنازاتها 

الطب. ومن ثّم توّجه اإىل قاعة الحتفال بتد�شني الربنامج. 

حفل التدشين
اجلامعة  داخل  من  املدعوين  من  عدد  التد�شني  حفل  �شهد  وقد 

وم�شت�شارون  اأكادميية  قيادات  بينهم  من  كان  وخارجها، 

مبختلف  املتعلقة  ال�شرتاتيجية  الدرا�شات  يف  متخ�ش�شون 

الق�شايا ذات البعد القت�شادي والجتماعي العاملي.

جامعة  من  كاًل  باحلفل،  كلمته  يف  فهد  بن  حممد  الأمري  ودعا 

�شمّوه وجامعة و�شط فلوريدا للتعاون وبذل اجلهد لتحقيق اأهداف 

املوؤ�شفة  الأحداث  جتاه  م�شاعره  عن  �شمّوه  عرب  كما  الربنامج. 

التي وقعت يف مدينة بو�شطن يف الأيام املا�شية، وكذلك احلادثة 

تك�شا�س  وليه  يف  »ويكو«  مدينة  يف  امل�شانع  اأحد  يف  وقعت  التي 

ونتج عنهما وفاة عدد من الأ�شخا�س، وقدم تعازيه لأ�شرهم داعًيا 

اجلميع اإىل التكاتف من اأجل اإيجاد بيئة اآمنة للعي�س والعمل. ومن 

ثم قام �شمّوه باإطالق موقع الربنامج على �شبكه الإنرتنت. وبعد 

انتهاء مرا�شم الحتفال باإطالق الربنامج، قام الأمري حممد بن 

فهد با�شتقبال الطالب ال�شعوديني الذين يدر�شون بجامعة و�شط 

فلوريدا والذين جاوؤوا اإىل مقر الحتفال لل�شالم على �شمّوه. حيث 

املوؤهالت  اأرفع  على  للح�شول  درا�شتهم  يف  الجتهاد  على  حّثهم 

خدمة  من  متكنهم  التي  واملهارات  املعارف  واكت�شاب  الأكادميية 

ي�شعوا  باأن  واأو�شاهم  الوطن،  اأر�س  اإىل  جمتمعهم عند عودتهم 

دائًما م�شلحة الوطن فوق كل اعتبار.

األمير محمد بن فهد 
يقوم بإطالق موقع 
البرنامج على شبكة 
اإلنترنت خالل حفل 
تدشين البرنامج

يهدف البرنامج إلى 
استقطاب باحثين من 
ذوي المكانة العلمية 
الرفيعة في مختلف 
مجاالت المعرفة، 
إلجراء بحوث 
ودراسات علمية 
تطبيقية تتناول 
مختلف القضايا، إليجاد 
حلول يمكن تطبيقها.

خطوة نحو العالمية
منذ  رعى  قد  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  حممد  الأمري  كان 

�شنرتال  وجامعة  اجلامعة  بني  اتفاقية  توقيع  اأ�شهر  ب�شعة 

والدرا�شات  للبحوث  �شموه  برنامج  لإن�شاء  الأمريكية،  فلوريدا 

ال�شرتاتيجية، لدى زيارة وفد اجلامعة الأمريكية للمملكة، حيث 

وقع التفاقية د.عي�شى بن ح�شن الأن�شاري، ود.جون هوت، رئي�س 

الأمري  جامعة  خطوات  �شمن  وذلك  فلوريدا،  �شنرتال  جامعة 

حممد بن فهد نحو العاملية.

وتاأتي هذه التفاقية خطوة عملية من اجلامعة لتعزيز م�شاركاتها 

البحوث  واإجراء  الإن�شانية،  املعرفة  لإثراء  مرموقة  عاملية  جهات 

تواجه  التي  امل�شكالت  ملختلف  احللول  لإيجاد  والدرا�شات 

املجتمعات الإن�شانية بوجه عام، واملجتمَعني ال�شعودي والأمريكي 

ب�شكل خا�س، وذلك متا�شًيا مع ر�شالة اجلامعة.

أنشطة البرنامج
ا�شتقطاب باحثني من ذوي الخت�شا�س يف  اإىل  يهدف الربنامج 

خمتلف جمالت املعرفة الإن�شانية، وذوي املكانة العلمية الرفيعة، 

تتناول خمتلف  ودرا�شات علمية تطبيقية  ودعمهم لإجراء بحوث 

الق�شايا، وتعمل على اإيجاد نتائج وتو�شيات تقود اإىل حلول ميكن 

الدرا�شات  هذه  تو�شيات  تطبيق  متابعة  تتم  ثم  ومن  تطبيقها، 

عدًدا  الربنامج  وي�شمل  بفاعلية.  تنفيذها  من  للتاأكد  والبحوث، 

وور�س  نقا�س  وحلقات  وموؤمترات  ندوات  منها  الأن�شطة،  من 

دعوة  خاللها  من  يتم  اأخرى  عامة  اجتماعات  اإىل  اإ�شافة  عمل، 

�شمو الأمري حممد بن فهد، 

ود.جون هوت خالل توقيع 

التفاقية

�شمو رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة يلقي 

كلمته اأمام قيادات جامعة و�شط فلوريدا
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للم�شاركة  خمت�شني ذوي مكانة مرموقة يف جمال تخ�ش�شاتهم 

الق�شايا  حول  باآرائهم  والإدلء  والأن�شطة،  الفعاليات  هذه  يف 

املطروحة.

يتم  اجلامعتني،  كلتا  يف  العالية  التقنية  لالإمكانات  ونظًرا 

�شبيل  وعلى  الفعاليات،  هذه  تنفيذ  يف  التقنية  لدمج  التخطيط 

فعاليتني  تنفيذ  ويتم  الإنرتنت،  عرب  الفرتا�شية  امل�شاركة  املثال 

ا،  اأي�شً يتم،  كما  الواحد.  الدرا�شي  الف�شل  يف  النوع  هذا  من 

اأهمية  ذي  خمتلف  مو�شوع  مناق�شة  فيه  تتم  �شنوي  منتدى  عقد 

اأثناء املنتدى يف و�شائط  عاملية، ويتم ن�شر املداولت التي تتم يف 

الإنرتنت لتعم الفائدة. اأما يف جمال الأن�شطة الأكادميية واملتعلقة 

م�شتغاًل  وبحوث،  درا�شات  باإجراء  الربنامج  ف�شيقوم  بالبحوث، 

يف  والدرا�شات  البحوث  هذه  نتائج  ون�شر  الذاتية.  اإمكاناته 

جمالت علمية مرموقة.

الأقل  واحد على  بحثي  م�شروع  تنفيذ  يتم  لأن  الربنامج  ويخطط 

ا، ت�شجيع تبادل الأكادمييني  كل عام. ومن اأن�شطة الربنامج، اأي�شً

يق�شي  بحيث  اجلامعتني،  بني  املرموقة  العلمية  املكانة  ذوي 

بني  تراوح  زمنية  فرتات  اجلامعتني  اإحدى  من  الأكادمييون 

اأ�شبوعني اأو �شهر اأو ف�شل درا�شي، وعام درا�شي كامل يف اجلامعة 

جامعات  من  خمت�شني  ا�شتقطاب  ا،  اأي�شً املمكن،  ومن  الأخرى. 

م�شتوى  وعلى  اجلامعتني.  اإحدى  يف  زمنية  فرتة  لق�شاء  اأخرى 

الأن�شطة الطالبية، يتم ت�شجيع الطالب يف كلتا اجلامعتني لق�شاء 

اإىل �شنة درا�شية كاملة  اأ�شبوعني  تبداأ من  فرتات زمنية متفاوتة 

يف اجلامعة الأخرى. هذا، اإ�شافة اإىل توفري منح درا�شية لهوؤلء 

الطالب لت�شجيع مثل هذا التبادل الطالبي.

دعم مشاركة الطالب
ا، توفري دعم مايل للطالب الراغبني يف امل�شاركة يف  كما يتم، اأي�شً

بحث ق�شايا تاأتي يف اإطار اهتمامات الربنامج يف اجلامعة نف�شها 

تقوم  اأن  الربنامج  اأهداف  اإطار  يف  وياأتي  اإليها.  ينتمون  التي 

ذات  مو�شوعات  تتناول  درا�شية  مقررات  بت�شميم  اجلامعتان 

عالقة باأهداف الربنامج وُتطَرح يف اجلامعتني. ويقوم الربنامج 

اإىل  للو�شول  اإلكرتونية،  بوابة  اإلكرتوين عبارة عن  باإطالق موقع 

اأن�شطة الربنامج كافة ومعلوماته ودرا�شاته. و�شتعمل اجلامعتان، 

ح�شب التفاقية بينهما، على اختيار �شخ�شية مرموقة وبارزة يف 

تخطيط  عن  وم�شوؤوًل  للربنامج  رئي�ًشا  وتعيينه  الربنامج،  جمال 

واإجراء  التدري�س  يف  م�شاركته  اإىل  اإ�شافة  وتنفيذها،  اأن�شطته 

اأع�شاء  من  للربنامج  م�شت�شارين  جمل�س  ويتكون  البحوث. 

من  والإداريني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بني  من  اختيارهم  يتم 

وله  الأقل،  على  �شنوًيا  مرات  اأربع  املجل�س  ويجتمع  اجلامعتني. 

واعتماد  اأدائه،  ومتابعة  الربنامج  على  العام  الإ�شراف  �شالحية 

خططه ال�شنوية. 

والدرا�شات  للبحوث  فهد  بن  حممد  الأمري  برنامج  اأن  يذكر 

على  نوعه  من  الأول  يعد  فلوريدا  و�شط  بجامعة  ال�شرتاتيجية 

م�شتوى اجلامعات يف الوليات املتحدة الأمريكية.

تقرير

األمير محمد بن 
فهد يوصي الطالب 
السعوديين الذين 
يدرسون بجامعة 
وسط فلوريدا بأن 
يضعوا دائًما مصلحة 
الوطن فوق كل 
اعتبار.

�شمو رئي�س جمل�س الأمناء يف 

حديث ودي مع اأحد امل�شاركني 

يف حفل التد�شني

كرسي األمير نايف

والتطوير،  الأعمال  ل�شوؤون  نائب مدير اجلامعة  ال�شالح،  وّقع د.عادل 

رئي�س فريق عمل كر�شي الأمري نايف بن عبدالعزيز لتنمية ال�شباب، ب�شفته 

د.اإبراهيم بن حممد  الكر�شي، عقًدا مع فريق بحث مكون من  ممثاًل عن 

اجتاهات  عن  درا�شة  لإجراء  العنزي،  حمدان  بنت  مها  والأ�شتاذة  الزبن، 

ال�شباب اجلامعي نحو قيم املواطنة يف برامج امل�شوؤولية الجتماعية، وذلك 

رغبًة من الطرفني يف التعاون يف املجالت امل�شرتكة بينهما للنهو�س بال�شباب 

بامل�شاركة  منهما  واإمياًنا  ق�شاياهم،  تخدم  التي  املجالت  اجلن�شني يف  من 

املجتمعية واأهمية ذلك يف حتقيق الأهداف املرجوة.

الأهداف  من  وجمموعة  رئي�س  هدف  حتقيق  اإىل  الدرا�شة  وت�شعى   

ال�شباب اجلامعي نحو قيم  اإىل اجتاهات  التعرف  اأهمها حماولة  الفرعية، 

املواطنة واأثر ذلك يف م�شاركتهم يف برامج امل�شوؤولية الجتماعية.

لتنمية  عبدالعزيز  بن  نايف  الأمري  كر�شي  تتبنى  اجلامعة  اأن  يذكر 

دافًعا  وميثل  باجلامعة،  التعليم  م�شرية  يف  نوعية  نقلة  ميثل  الذي  ال�شباب 

فكرًيا  وحمايتهم  للم�شتقبل  واإعدادهم  م�شادره،  من  العلم  لنيل  لل�شباب 

وعقدًيا.

مبختلف  املتعلقة  والدرا�شات  البحوث  اإجراء  اإىل  الكر�شي  ويهدف 

جوانب تنمية ال�شباب ومتطلباتها، والك�شف عن العوامل املوؤثرة فيها، ور�شم 

واخلدمات  الأن�شطة  كفاءة  بزيادة  الكفيلة  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 

املعارف  ومتليكهم  وقدراتهم  اإمكاناتهم  تعزيز  اأجل  من  لل�شباب  املوجهة 

م�شتقبلهم  ت�شكيل  يف  منها  ينطلقون  التي  القاعدة  ت�شكل  التي  واملهارات 

وحتقيق طموحاتهم وجت�شيد اإبداعاتهم وابتكاراتهم.

املتخ�ش�شة  العلمية  الكفاءات  ت�شجيع  اإىل  ا  اأي�شً الكر�شي  يهدف  كما 

اإىل  املوجهة  الكر�شي  اأن�شطة  تعزيز  يف  خربات  من  ميلكون  مبا  لالإ�شهام 

النقا�س  وحلقات  العلمية  الندوات  تنظيم  عن  ف�شاًل  واإثرائها،  ال�شباب 

ملناق�شة خمتلف ق�شاياهم وم�شكالتهم، حيث تتعدد جمالت عمل الكر�شي 

بتعدد املجالت املرتبطة بتنمية ال�شباب.

كرسي األمير نايف بن عبدالعزيز لتنمية الشباب بالجامعة يقوم بدراسة حول:

اتجاهات الشباب الجامعي نحو قيم المواطنة

د.ال�شالح 

يتبادل وثائق 

التفاقية بعد 

توقيعها
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وفد املجل�س الوطني للعالقات العربية 

تذكارية  �شورة  يف  – الأمريكية 
باجلامعة مع بع�س قيادات اجلامعة

زار اجلامعة وفد طالبي من اجلامعات الأمريكية ميثل املجل�س الوطني 

جتربة  اإىل  التعرف  بهدف   »NCUSAR« الأمريكية   – العربية  للعالقات 

العايل،  التعليم  وزارة  من  بتنظيم  اململكة  اإىل  الزيارة  وجاءت  اجلامعة، 

وكان  باملجل�س،  الطالبية  الربامج  مديرة  جل�شر«   »ميجن  راأ�شته  وفد  �شمن 

لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  �شيخ،  حممد  بن  ن�شار  د.  الوفد  ا�شتقبال  يف 

حممد  بن  وعبدالرحمن  الطالب،  �شوؤون  عميد  املو�شى،  وعمر  الأكادميية، 

اخللويف، امل�شرف العام على العالقات العامة والإعالم، وعدد من القيادات 

الأكادميية والإدارية باجلامعة.

ومنها  املجالت  خمتلف  يف  اجلامعة  اإجنازات  على  الزائر  الوفد  واطلع 

الدرا�شية،  ومناهجها  وتطورها،  اجلامعة  وتاريخ  العلمي،  البحث  جمال 

وخططها امل�شتقبلية كموؤ�ش�شة رائدة للتعليم العايل تنتهج النمط الأمريكي. كما 

تعرف الوفد اإىل مرافق اجلامعة واأحدث التقنيات التي ت�شتخدمها يف الأن�شطة 

التعليمية كافة، وفل�شفة التعليم، واأ�شاليب تنفيذ املناهج الدرا�شية، كما ا�شتمع 

الوفد اإىل �شرح عن الإجنازات التي حققتها اجلامعة يف جمال العالقات مع 

املوؤ�ش�شات املحلية والعاملية مبا يخدم اأهدافها يف تطوير املعرفة والإ�شهام يف 

البحوث والدرا�شات ، ثم قام الوفد بجولة داخل احلرم اجلامعي للطالب.

وروؤيتها  اجلامعة  ر�شالة  حول  �شرًحا  �شيخ  حممد  بن  د.ن�شار  وقدم   

التعليم  ربطت  اجلامعة  اأن  اإىل  منوًها  تقدمها،  التي  العلمية  والتخ�ش�شات 

بيئة  واأوجدت  واخلارجي،  الداخلي  العملي  بالتطبيق  مناهجها  يف  النظري 

بني  التعاون  اإطار  يف  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  واأو�شح  لطالبها.  متميزة  تعلمية 

يتفق  ما  وهو  البحثية،  واملراكز  واجلامعات  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة 

تعليم  اأف�شل  تقدمي  اإىل  ت�شعى  التي  ور�شالتها  ومبادئها  اجلامعة  و�شيا�شة 

متميز ومب�شتوى عال لطالبها، من خالل تقدمي خربات تعليمية عالية اجلودة، 

وتطوير املعرفة ون�شرها من خالل الدرا�شات والبحوث، وال�شرتاك بدور حيوي 

يف التنمية الجتماعية والثقافية وامل�شاركة املجتمعية.

يذكر اأن املجل�س الوطني للعالقات العربية – الأمريكية »NCUSAR« هو 

للعامل  اأمريكية غري ربحية مكر�شة لتح�شني املعرفة والفهم الأمريكي  منظمة 

ال�شعوب واحللقات  القيادية وبرامج توا�شل  العربي من خالل تنمية املهارات 

ال�شيا�شات  لوا�شعي  ال�شنوي  املوؤمتر  اإقامة  وكذلك  الأكادميية،  الدرا�شية 

العربية الأمريكية.

مجلس العالقات العربية األمريكية 
يشيد بتجربة الجامعة 

زيارات

التدريب  ق�شم  مع  بالتعاون  اجلامعة  طالب  من  وفد  قام 

اإىل  بزيارة  باجلامعة  الطالب  �شوؤون  عمادة  باإ�شراف  والتوظيف 

بهدف  وذلك   ،KAUST والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة 

ا�شتمع  كما  والتقنية.  الأكادميية  واأنظمتها  التعرف على اجلامعة 

والفل�شفة  اجلامعة  اإن�شاء  مراحل  عن  مف�شل  ل�شرح  الطالب 

التعلمية التي تقوم عليها.

للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  اإىل  الثالثة  الزيارة  هذه  وتاأتي 

والتقنية �شمــن الأن�شطة امليدانية لق�شم التدريب والتوظيف التي 

تهدف اإىل ا�شتكمال التح�شيل املعريف للطالب وتعزيزها يف اإطار 

ا�شرتاتيجية اجلامعة لإيجاد �شراكات متنوعة يف �شتى املجالت.

للعلوم  عبداهلل  امللك  بجامعة  تدري�س  هيئة  ع�شو  وقدم 

والتقنية تعريًفا عن اجلامعة وروؤيتها ور�شالتها، ثم ا�شتمع الطالب 

اإىل عر�س و�شرح مف�شل عن كليات اجلامعة، كما تعرف الطالب 

على التخ�ش�شات العلمية.

وتعريف  املختربات  على  جولة  تنظيم  الربنامج  وت�شمن 

ق�شم  كل  عن  مب�شط  �شرح  تقدمي  مع  الأق�شام،  باأهم  الطالب 

فنية  جوانب  حول  دارت  والتي  املناق�شة  باب  ُفتح  ثم  وعمله، 

مثل هذه  اأهمية  نظرهم حول  وجهات  الفريقان  وتبادل  خمتلفة. 

اإمكانيــة  يف  اأملهم  عن  اأعربوا  كما  للطالب،  وفوائدها  الزيارات 

تعزيز التعاون بني اجلانبني يف امل�شتقبل من خالل تنظيم املزيد 

من الزيارات.

وتهتم جامعة الأمري حممد بن فهد بامل�شاركة املجتمعية التي 

تت�شمن عديًدا من املجالت الثقافية والجتماعية والعلمية والفنية 

وتدريبهم  مواهبهم  وتنمية  الطالب،  ميول  تنا�شب  التي  واملهنية 

ل امل�شوؤولية. كما ت�شجع  على احلوار الهادف والعمل اجلماعي وحتمُّ

الطالب على التناف�س املعريف �شعًيا للتفوق والتميز واملناف�شة على 

امل�شتوى العاملي. كما حتر�س اجلامعة على التوا�شل مع املوؤ�ش�شات 

كافة خلدمة املجتمع وال�شتفادة من اخلربات املتميزة، وم�شاركة 

طالبها يف الن�شاطات وامل�شابقات التي ت�شاعد على تر�شيخ املعارف 

التعلمية، وملا لهذه الفعاليات من دور حيوي يف تعزيز  واخلربات 

�شمعة  يتوافق مع  املجتمعية، مبا  املوؤ�ش�شات  مع  عالقات اجلامعة 

اجلامعة بو�شفها جامعة عاملية تقدم اأف�شل اخلدمات لطالبها.

وفد طالبي يزور
 جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية

نظم طالب ق�شم الهند�شة الكهربائية بكلية الهند�شة بالتعاون 

مع نادي الطاقة باجلامعة باإ�شراف الدكتور نورالدين حريد، زيارة 

ميدانية اإىل �شركة ال�شناعات الكهربائية باملدينة ال�شناعية الأوىل 

للطالب  وتعزيزه  املعريف  التح�شيل  ا�شتكمال  بغر�س  بالدمــــــام، 

الهند�شــة  ق�شم  يقدمها  التي  والطاقة  الكهربائية  الآلت  مواد  يف 

اأكرب  الكهربائية باجلامعة. وتعد �شركة ال�شناعات الكهربائية من 

ال�شركات يف جمال ت�شنيع املحولت الكهربائية و�شيانتها.

ال�شمري،  حممد  املهند�س  اجلامعة  وفد  ا�شتقبال  يف  وكان 

نائب  رحب  كما  املهند�شني،  من  وفريق  بال�شركة،  التوظيف  ومدير 

لل�شركة  تعريًفا  بالطالب، وقدم   ال�شركة  الب�شرية يف  املوارد  مدير 

وجمالت الت�شنيع التي تقوم عليها، ثم ا�شتمع الطالب من مهند�شي 

ال�شركة اإىل �شرح مف�شل عن اأق�شام ال�شركة، واأبرز اخلدمات التي 

طرق  على  الطالب  تعرف  كما  واخلارجية،  املحلية  لل�شوق  تقدمها 

حمطات  يف  امل�شتخدمة  والقواطع  الكهربائية  املحولت  ت�شنيع 

وتركيب  ت�شنيعها  طرق  حول  النقا�س  اجلانبان  وتبادل  التحويل. 

وحدات التوزيع الكهربائي على م�شتوى اجلهد املتو�شط واملنخف�س، 

الربنامج  ت�شمن  وقد  الآيل،  والتحكم  احلماية  نظم  ذلك  يف  مبا 

مع  الأق�شام،  باأهم  الطالب  وتعريف  املختربات  على  جولة  تنظيم 

تقدمي �شرح مب�شط عن كل ق�شم وعمله.

لإيجاد  اجلامعة  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي 

�شراكات متنوعة يف �شتى املجالت، وحر�س اجلامعة على التوا�شل 

اخلربات  من  وال�شتفادة  املجتمع  خلدمة  املوؤ�ش�شات  جميع  مع 

اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  الزيارات  هذه  مثل  تتيحها  التي  املتميزة 

لطالبها ملواكبة ع�شر التقنية يف التعليم العايل.

 في زيارة إلى شركة الصناعات الكهربائية بالمدينة الصناعية األولى بالدمام

طالب الهندسة يطلعون على تقنية 
صناعة المحوالت
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زيارات

العام للمجل�س  قام »ت�شاريل ووكر« املدير 

اإىل  بزيارة  باململكة  الربيطاين  الثقايف 

د.حممد  ا�شتقباله  يف  كان  حيث  اجلامعة، 

لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  امللحم  �شالح 

حممد  بن  عبدالرحمن  والأ�شتاذ  الأكادميية، 

العامة  العالقات  على  العام  امل�شرف  اخللويف 

الأكادميية  القيادات  من  وعدد  والإعالم، 

والإدارية باجلامعة، حيث قدم د.امللحم �شرًحا 

عن احلرم اجلامعي وكلياته ومرافقه املختلفة، 

العاملية يف  تعاون اجلامعة مع اجلامعات  وعن 

اإىل  ا�شتمع  كما  والبحثية،  التعلمية  املجالت 

واأ�شاليب  باجلامعة  التعليم  فل�شفة  عن  �شرح 

تدري�س مناهجها الدرا�شية.

تنفيذ  يف  العمل  �شري  مناق�شة  متت  كما 

وا�شتخدام  للجامعة،  امل�شتقبلية  اخلطة 

التعليم  جمال  يف  التقنية  التطبيقات  اأحدث 

والإدارية.  الأكادميية  اجلوانب  يف  اجلامعي 

والطرق  التعلمية  العملية  على  ال�شيف  واطلع 

للطالب،  العلمية  املادة  تقدمي  يف  امل�شتخدمة 

والتي حتر�س اجلامعة على اأن تاأتي مطابقة ملا 

تقت�شيه ا�شرتاتيجيات التعّلم.

الثقايف  املجل�س  مدير  زيارة  وتاأتي 

الربيطاين يف اإطار التعاون القائم بني اجلامعة 

تعليم  تقدمي  اأجل  من  الربيطانية  واجلامعات 

نوعي متميز باململكة، ونقل التجارب املعا�شرة 

يف التعليم اجلامعي.

مدير المجلس الثقافي البريطاني 
يشيد ببرامج الجامعة

مدير املركز الثقايف 

الربيطاين يتو�شط نائب 

مدير اجلامعة، وامل�شرف على 

العالقات العامة والإعالم

اإىل حما�شرة  امليكانيكية باجلامعة  الهند�شة  ا�شتمع وفد طالبي من ق�شم 

تعريفية  مبقر ال�شركة املتقدمة للبرتوكيماويات باجلبيل ال�شناعية، عن طرق 

عام  مدير  بوهزاع،  اإبراهيم  اأحمد  املهند�س  قدمها  ال�شركة،  يف  الفنية  العمل 

اآلية  على  الرتكري  فيها  ومت  ال�شركة.  مهند�شي  كبار  مب�شاركة  الفنية  ال�شوؤون 

من  الطبيعي  الغاز  ا�شتقبال  من  بداية  والت�شويق،  والتخزين  والإنتاج  الت�شغيل 

الربوبلني  اإىل  ثم حتويله  �شابك،  �شركة  الإيثيلني من  وا�شتقبال  اأرامكو،  �شركة 

با�شتخدام  الربوبلني  حتويل  يتم  بعدها  والتي  الكاتوفني،  تقنية  با�شتخدام 

املحفزات اإىل البويل بروبلني.

وكان الوفد الطالبي برئا�شة د.ع�شام جا�شم، قام بزيارة لل�شركة، موؤخًرا، 

املهند�س عبداهلل بن مقبل  التنفيذي  رئي�شها  الزوار  بقاعة كبار  ا�شتقبله  حيث 

القرعاوي وعدد من م�شوؤويل ال�شركة. 

الرئي�شة،  التحكم  غرفة  على  الزيارة  خالل  ا،  اأي�شً الطالب،  اطلع  وقد 

املبدلت  على  والرتكيز  العمليات  خمتلف  عن  تف�شيلي  �شرح  اإىل  وا�شتمعوا 

حول  �شرح  اإىل  وا�شتمع  اجلودة  خمتربات  اإىل  الوفد  توجه  ثم  احلرارية، 

البويل  عينات  وفح�س  الطبيعي،  الغاز  حتليل  يف  امل�شتخدمة  الأجهزة  خمتلف 

وتلبية  الفنية،  املوا�شفات  اأعلى  وفق  الأف�شل  اإنتاج  ل�شمان  املنتجة،  بروبلني 

املتقدمة  ال�شركة  منه  تنتج  والذي  بروبلني،  البويل  ملنتج  امل�شتهلكني  رغبات 

للبرتوكيماويات 450 األف طن �شنوًيا.

الطالب  ي�س  الهاجري وجمال عبدالقادر  املهند�شان مبارك  ا�شطحب  ثم 

املفاعالت  مثل  املختلفة،  اأجزائه  على  للتعرف  امل�شنع  داخل  ميدانية  يف جولة 

تخزين  ووحدة  البحر،  مبياه  التربيد  ووحدة  الغازية،  والتوربينات  الكيميائية 

اإىل الرتكيز على املبدلت  اإنتاج البويل بروبلني، بالإ�شافة  الربوبلني، ووحدات 

تذكارية  هدايا  ال�شركة  قدمت  الزيارة  ختام  ويف  والأفقية.  العمودية  احلرارية 

لأع�شاء الوفد ومت التقاط ال�شور التذكارية.

لمعرفة آليات التشغيل الفنية

طالب »الهندسة الميكانيكية« يزورون
“المتقدمة للبتروكيماويات”

قام وفد من اجلامعة برئا�شة الأ�شتاذ عبدالرحمن بن حممد اخللويف، امل�شرف العام 

على العالقات العامة والإعالم، بزيارة للمكتب الإقليمي جلريدة الريا�س باملنطقة ال�شرقية، 

وكان يف ا�شتقباله املدير الإقليمي للجريدة باملنطقة وعدد من من�شوبيها. واأو�شح اخللويف 

اأن الزيارة تاأتي من منطلق حر�س اجلامعة على تقوية روابط التوا�شل بينها وبني �شحيفة 

اجلامعة  م�شرية  جتاه  ال�شحيفة  به  ت�شطلع  الذي  الكبري  بالدور  منها  اإمياًنا  الريا�س، 

ا جديًدا لطالب املاج�شتري متثل يف ق�شم  الأكادميية.كما اأو�شح اأن اجلامعة اأدخلت تخ�ش�شً

�شعوبات التعلم الذي يعد الأول من نوعه يف اململكة ليلبي حاجة �شوق العمل اإىل مثل هذه 

التخ�ش�شات.

وفد الجامعة يزور 
مكتب »الرياض« 
بالشرقية

فهد  بن  حممد  الأمري  بجامعة  الأعمال  اإدارة  كلية  طالبات  من  وفد  قام 

اإىل  بزيارة  الطالب  �شوؤون  لعمادة  التابع  والتوظيف  التدريب  ق�شم  باإ�شراف 

�شركة بركتور اآند جامبل »Procter & Gambl« و�شم الوفد 18 طالبة. وتعرف 

املنتجات  بع�س  اإنتاج  واآلية  امل�شنع  داخل  العمليات  ن�شاط  على  الطالبات  وفد 

كما  املن�شاأة.  على  بجولة  قمن  كما  الأ�شواق،  على  توزيعها  وكيفية  ال�شتهالكية 

اطلعت الطالبات على خدمات التدريب والتوظيف املطروحة لدى ال�شركة، والتي 

تهيئ الطالبات ل�شوق العمل و�شقل خرباتهن ومهاراتهن.

وت�شاهم هذه الفعاليات ب�شكل كبري يف �شعي ال�شركات و املوؤ�ش�شات املرموقة 

اإىل ا�شتقطاب عدد كبري من خريجات جامعة الأمري حممد بن فهد للعمل بها، 

وكذلك تدريب طالبات املراحل النهائية لديها، نظًرا للتميز الأكادميي للطالبات 

الفعاليات  بتنظيم  اجلامعة  تهتم  كما  للخريجات.  العلمية  واملهارات  والتقنية 

اجلامعة  حتر�س  كما  الكربى.  املوؤ�ش�شات  مب�شاركة  واللقاءات  الندوات  وعقد 

على م�شاهمة طالباتها وخريجاتها يف اإعداد هذه الفعاليات وتنظيمها لتدريب 

الطالبات على امل�شاركة الإيجابية، وعر�س جتاربهن التعليمية والثقافية، وتعزيز 

املوؤ�ش�شات املجتمعية ي�شاهم يف �شقل �شخ�شية الطالب، وتعزيز  توا�شلهن مع 

مهاراتهن احلياتية وتهيئتهن ل�شوق العمل.

يف  ودعمهن  طالباتها  رعاية  على  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  وحتر�س 

طالباتها  خلدمة  واملبادرات  والتوعوية،  التدريبية  والدورات  الربامج  خمتلف 

الذي يعود بالنفع لهن، اإ�شافة اإىل الأن�شطة الثقافية والفعاليات التي ت�شاهم يف 

تثقيفهن وتوعيتهن.

طالبات “إدارة األعمال” يطلعن على منتجات
 »بركتور آند جامبل« 

املعروفني من  الدوليني  املتحدثني  اأحد  نورمان،  بيرت  كيم  الدكتور  اأ�شاد 

حممد  الأمري  جامعة  ت�شهدها  التي  املميزة  بالتطورات  كاليفورنيا،  جامعة 

بن فهد يف التقنية وفل�شفة التعليم لتقدمي اأف�شل اخلدمات لطالبها، بهدف 

مواكبة ع�شر التقنية يف التعليم العايل، معرًبا عن اإعجابه ب�شيا�شة اجلامعة 

بفاعلية  للتعليم  الأولوية  واإعطاء  العاملي،  امل�شتوى  الأكادميي على  التنويع  يف 

غري تقليدية. جاء ذلك خالل زيارته للجامعة حيث التقى نائب مدير اجلامعة 

لل�شوؤون الأكادميية، د. ن�شار بن حممد �شيخ، والأ�شتاذ عبدالرحمن بن حممد 

الكليات  وعمداء  والإعالم،  العامة  العالقات  على  العام  امل�شرف  اخللويف، 

الأكادميية والإدارية. وقّدم د.نورمان حما�شرة بعنوان  القيادات  وعدًدا من 

�شرورة  فيها  اأكد  الأفراد«،  حياة  على  الفكرية  والأمناط  الجتاهات  »تاأثري 

التفكري الإيجابي والثقة بالنف�س والتغلب على نقاط ال�شعف.

خاللها  اطلع  اجلامعة  اأق�شام  على  بجولة  ال�شيف  قام  املحا�شرة  وبعد 

على تخ�ش�شاتها املتنوعة، وتعرف اإىل كوادر اجلامعة وخرباتها يف خمتلف 

املجالت، واطلع كذلك على املعايري العاملية التي تطبقها يف اخلطط واملناهج 

متحدث دولي يشيد 
بسياسة الجامعة

د.كيم بيرت نورمان يتو�شط عدًدا من قيادات اجلامعة

والأ�شاليب التعليمية واملرافق، ومواكبتها اآخر امل�شتجدات يف تخ�ش�شاتها الدرا�شية، وهو ما يتيح 

الفر�شة لتنمية القدرات الريادية واملهارات لدى طالبها.

اأ�ش�شت  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  اأن  الأكادميية  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  واأو�شح 

بنية تقنية متطورة يف الإدارة والتعليم منذ ن�شاأتها، واهتمت باجلودة والتميز، وا�شتقطبت هيئة 

تعليمية ت�شم خربات وكفاءات مرموقة ومتميزة يف خمتلف املجالت، وثقافات عاملية متنوعة، 

�شعًيا للتطوير امل�شتمر اإىل جانب تطبيق اأف�شل املمار�شات الأكادميية.
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زيارات

وفد اللجنة الوطنية للتعليم اخلا�س 

خالل  اطالعه على اإمكانات اجلامعة

قام وفد اجلمعية الأمريكية للمهند�شني امليكانيكيني باجلامعة بزيارة اإىل مدينة 

»م�شدر« للطاقة املتجددة يف اأبو ظبي، وذلك باإ�شراف م�شت�شار اجلمعية د.نادر نادر، 

الهند�شة  وطالب  همام،  اآل  يحيى  ونائبه  ال�شيد  �شالح  رامي  الفرع  رئي�س  وبح�شور 

وريان  الغامدي،  وجهاد  الفايز،  وعبدالرحمن  الرم�شان،  اأحمد  جمعة  امليكانيكية 

ق�شم  من  ب�شري  �شلمان  الطالب  ومب�شاركة  العازب،  ومهند  ال�شويح،  وحممد  العتيبي، 

الهند�شة املدنية.

وتعد املدينة من اأكرث مدن العامل ا�شتدامة، وهي مركز للطاقة املتجددة والتقنيات 

النظيفة، وت�شكل منوذًجا للتطوير العمراين ال�شديق للبيئة، من خالل ت�شميم املدينة 

الرتكيز  بالبيئة، مع  ال�شارة  الآثار  باأقل  اأرقى م�شتويات احلياة  توفر  واإدارتها، بحيث 

الطالب  تعريف  بهدف  الزيارة  وتاأتي  التجارية.  والأرباح  القت�شادية  اجلدوى  على 

النفط  النظيفة واملتجددة لدورها يف تخفيف العتماد على  الطاقة  ا�شتخدام  باأهمية 

والغاز واحلفاظ على البيئة.

وبرج  النظيفة،  الطاقة  معهد  وخريطة  املدينة،  جم�شم  على  اجلامعة  وفد  واطلع 

التربيد، وال�شيارة الكهربائية امل�شتخدمة يف التنقل داخل املدينة، بالإ�شافة اإىل م�شاهدة 

و27   22 بني  احلرارة  درجة  على  حتافظ  التي  البيئة  �شديقة  املباين  ت�شاميم  اأحدث 

مئوية. كما ا�شتمع وفد اجلمعية اإىل �شرح من م�شوؤول باملدينة اأكد خالله اأن خم�ش�شات 

 ،2030 اإىل عام  املتحدة  العربية  الإمارات  7% من ميزانية دولة  مدينة »م�شدر« متثل 

والتخطيط لت�شغيل كل من�شاآت اإمارة اأبو ظبي بالطاقة ال�شم�شية بن�شبة %100.

أول جامعة سعودية
تزور مدينة »مصدر« 
وفد اجلامعة يف مدينة »م�شدر« يف اأبو ظبي.بأبو ظبي

ال�شعودية،  اأرامكو  و�شركة  اجلامعة  بني  التعاون  عالقات  تعزيز  بهدف 

وكذلك م�شتجدات كر�شي اأرامكو ال�شعودية للتقنية واإدارة املعلومات باجلامعة، 

التقاه د.حممد  للجامعة، حيث  بزيارة  ال�شعودية  اأرامكو  �شركة  وفد من  قام 

املوؤ�ش�شية،  العالقات  ومديرة  الأكادميية،  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  امللحم، 

وعدد  الكر�شي،  باأعمال  والقائم  الآيل،  احلا�شب  وعلوم  هند�شة  كلية  وعميد 

من القيادات الأكادميية والإدارية باجلامعة.

واأ�شاد وفد »اأرامكو ال�شعودية« بالتطورات املميزة التي ت�شهدها اجلامعة 

مواكبة  بهدف  لطالبها  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  وفل�شفته  التعليم  تقنية  يف 

املتوفرة  والتقنيات  الإمكانات  خالل  من  العايل  التعليم  يف  التقنية  ع�شر 

باجلامعة التي ت�شاهي اجلامعات العاملية.

وناق�س الطرفان �شبل التعاون يف جمالت التدريب وال�شت�شارات وامل�شاريع 

الأكادميية  الأهداف  لتحقيق  املاأمولة  العلمية  واملخرجات  املتوقعة،  البحثية 

التفاقية  �شمن  �شنوات،  ثالث  مدى  على  وذلك  باجلامعة،  اأرامكو  لكر�شي 

املربمة بني ال�شركة واجلامعة لتمويله، ف�شاًل عن عزم ال�شركة ال�شتفادة من 

الأبحاث التي �شينجزها م�شروع الكر�شي، وتدريب الطالب من خالل برنامج 

لل�شركة، والتعاون من خالل  العلمية  التعاوين، ف�شاًل عن الزيارات  التدريب 

جتاربهم  وعر�س  للطالب،  حما�شرات  لإلقاء  ال�شركة  من  خرباء  ا�شت�شافة 

وخرباتهم يف احلياة العملية.

والأعمال  للتقنية  التخطيط  اإدارة  الغامدي، مدير  املهند�س �شالح  وقال 

التقنية  يف  الأ�شتاذية  كر�شي  لإطالق  ال�شركة  تبنى  اإن  ال�شعودية،  اأرامكو  يف 

واإدارة املعلومات بالتعاون مع جامعة الأمري حممد بن فهد، ياأتي يف �شياق دعم 

اأرامكو ال�شعودية للجهود العلمية نحو التميز يف جمال تقنية واإدارة املعلومات، 

وبحثها  الأعمال،  موؤ�ش�شات  تواجه  التي  ال�شعوبات  على  التعرف  اأجل  من 

ودرا�شتها و�شوًل اإىل احللول املنا�شبة لها.

يهدف  املعلومات،  واإدارة  لتقنية  ال�شعودية  اأرامكو  كر�شي  اأن  اإىل  ي�شار 

من  باملزيد  املعلومات  واإدارة  تقنية  جمال  اإثراء  يف  اجلامعة  دور  تعزيز  اإىل 

الأبحاث وتقدمي ال�شت�شارات املتخ�ش�شة، حيث �شتتم ال�شتفادة من متويل 

هذا الكر�شي يف اإنتاج بحوث تدعم الربامج الدرا�شية اجلامعية، والدرا�شات 

بني  اخلربات  لتبادل  علمية  قاعدة  و�شيوفر  املجال،  لهذا  املخ�ش�شة  العليا 

اجلامعات وقطاعات الأعمال من خالل الندوات وور�س العمل.

وفد “أرامكو” يطلع على مستجدات
الكرسي بالجامعة

وفد اأرامكو الزائر مع قيادات اجلامعة

قام وفد من الإدارة العامة لبنك اخلليج الدويل بالبحرين بزيارة اإىل اجلامعة، 

وذلك يف اإطار جهوده الرامية ل�شتقطاب خريجي اجلامعة املوؤهلني للعمل لديه، نظًرا 

لتميز قدراتهم وثبات �شمعتهم العملية واملهنية املتميزة يف �شوق العمل، وذلك بعد اأن مت 

تعيني 24 طالًبا وطالبة وهم يف مرحلة التدريب املنتهي بالتوظيف.

العام  امل�شرف  بن حممد اخللويف،  الأ�شتاذ عبدالرحمن  الوفد  ا�شتقبال  وكان يف 

الوفد  تعرف  فيما  اجلامعة،  م�شوؤويل  من  وعدد  والإعالم،  العامة  العالقات  لإدارة 

�شوؤون  بعمادة  والتوظيف  التدريب  ق�شم  على  اجلامعي  احلرم  داخل  جولته  خالل 

برامج  خالل  من  اجلامعة  لطالب  واملهني  الوظيفي  بالتاأهيل  يقوم  الذي  الطالب 

تدريبية تت�شمن املهارات احلياتية امل�شاندة للمهارات الفنية واملعرفة العلمية وغريها، 

الو�شول  اأجل  واملثابرة من  والعمل  املهني  اكت�شاف م�شتقبلهم  وم�شاعدة الطالب على 

اإىل طموحاتهم وحتقيق اأهدافهم بعد التخرج، حتقيًقا لروؤية اجلامعة يف تكوين قيادات 

مناف�شة ومبدعة وموؤثرة يف املجتمع املحيط بهم. 

وفد بنك الخليج 
الدولي بالبحرين 

يزور الجامعة

الأ�شتاذ عبدالرحمن اخللويف مع وفد البنك البحريني
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زيارات

خالل  العاملية  املالية  لل�شركة  التنفيذى  املدير  نائب  ووكى«  »بيرت  اأ�شاد 

2005م وحرمه »هانا ووكى« خالل زيارتهما  اإىل عام   1999 الفرتة من عام 

بفل�شفة  يتعلق  فيما  اجلامعة  ت�شهدها  التي  املتميزة  بالتطورات  للجامعة، 

لطالبها  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  تعتمدها  التي  التقنية  وكذا  التعليم، 

بال�شيا�شة  اإعجابهما  العايل، مبدين  التعليم  التقنية يف  بهدف مواكبة ع�شر 

الأكادميية العاملية التي تتبعها اجلامعة.

اجلامعة  مدير  نائب  �شيخ،  حممد  بن  ن�شار  د.  الزائر  الوفد  والتقى 

امل�شرف  اخللويف  حممد  بن  عبدالرحمن  والأ�شتاذ  الأكادميية،  لل�شوؤون 

القيادات  الكليات وعدًدا من  والإعالم، وعمداء  العامة  العالقات  العام على 

على  وتعرف  اجلامعي،  احلرم  داخل  بجولة  قام  حيث  والإدارية.  الأكادميية 

التعلم  م�شادر  ومركز  الهند�شة،  كلية  وخمتربات  الذكية  والف�شول  مرافقه 

الأن�شطة  يف  اجلامعة  ت�شتخدمها  التي  التقنيات  اأحدث  على  واطلع  واملكتبة، 

اجلامعة  تتبعها  التي  التعليم  فل�شفة  عن  �شرح  اإىل  وا�شتمع  كافة،  التعليمة 

واأ�شاليب تنفيذ املناهج الدرا�شية. كما ا�شتمع اإىل �شرح عن الإجنازات التي 

حققتها اجلامعة يف جمال العالقات مع املوؤ�ش�شات املحلية والعاملية مبا يخدم 

اأهدافها يف تطوير املعرفة، والإ�شهام يف البحوث والدرا�شات لإيجاد احللول 

ملختلف امل�شكالت.

وقدم د. ن�شار �شيخ �شرًحا حول ر�شالة اجلامعة وروؤيتها والتخ�ش�شات 

يف  النظري  التعليم  ربطت  اجلامعة  اأن  اإىل  منوًها  تقدمها،  التي  العلمية 

مناهجها بالتطبيق العملي الداخلي واخلارجي، واأوجدت بيئة تعلمية متميزة 

املجتمع  املوؤ�ش�شات كافة، خلدمة  التوا�شل مع  موؤكًدا حر�شها على  لطالبها، 

ملواكبة  لطالبها  اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  املتميزة  اخلربات  من  وال�شتفادة 

ع�شر التقنية يف التعليم العايل، م�شرًيا اإىل التزام اجلامعة بعملية التطوير 

والرتقاء باملعارف من خالل براجمها الأكادميية للبحث العلمي، اإ�شافة اإىل 

تو�شيع م�شاركة اجلامعة املجتمعية، وذلك لإعداد جيل امل�شتقبل القادر على 

ت�شريع عملية التطور العلمي، وتكوين قيادات مناف�شة ومبدعة.

وفد أمريكى يشيد بسياسة الجامعة األكاديمية

د. ن�شار �شيخ والقيادات الأكادميية 

باجلامعة مع الوفد الزائر

مقال

واملهنية،  العملية  حياته  يف  الإن�شان  بها  مير  فارقة  حمطات  هناك 

مواقع خدمة  اأخرى من  مواقع  اأو  موقع  اإىل  بينها  ينتقل  ا عندما  خ�شو�شً

ا عمل معهم، واعتاد لقاءهم كل �شباح، وظل معهم  الوطن، فيرتك اأ�شخا�شً

اأكرث، وذاقوا مًعا طعم مكابدة امل�شاق، متاًما  اأو  طوال �شاعات يوم العمل 

ا عندما يكون هذا الإجناز بحجم  كما تذوقوا مًعا حالوة الإجناز، خ�شو�شً

جامعة كجامعة الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز، تلك اجلامعة الفتية، 

التي ت�شرفت بالعمل فيها، نائًبا ملديرها لتطوير الأعمال والتعليم امل�شتمر، 

اأنتهز  الذي  اجلامعة،  مدير  الأن�شاري،  ح�شن  بن  عي�شى  الدكتور  �شعادة 

تلك املنا�شبة كي اأتقدم اإليه بال�شكر والتقدير على اإتاحته الفر�شة يل للعمل 

باجلامعة وحتت قيادته الواعية.

كنت حا�شًرا، طيلة فرتة  وقد  املقام،  علّي يف هذا  الواجب  ولعله من 

عملي باجلامعة، اأن اأ�شيد مبا كان يتم بذله من جهود كبرية مل تبخل بها 

للحظة اإدارة اجلامعة، من اأجل حت�شني بيئة العمل يف اجلامعة، التي اأ�شحى 

ال�شرتاتيجيات  اأحد  العامة،  اأو  املنظمات اخلا�شة  �شواء يف  بها  الهتمام 

املوؤ�ش�شات  تلك  حتر�س  التي  الناجحة،  الإدارية  العملية  ومتطلبات  املهمة 

على تبنيها بهدف تطوير الأداء وحت�شينه ب�شكل م�شتمر، لإك�شابها مزيًدا 

وبالتايل  الوظيفي،  الر�شا  اإيجاًبا على م�شتوى  ينعك�س  النجاحات، ما  من 

زيادة م�شتوى الأداء والإنتاجية والتعاون القائم على ال�شراكة البناءة بني 

اجلميع لتحقيق الأهداف املرجوة. وقد انعك�س كل ذلك بالفعل على م�شتوى 

الأداء باجلامعة، نتيجة لنتهاجها هذا النهج العلمي يف �شيا�شتها الإدارية، 

وهو ما كان واقًعا معا�ًشا بالن�شبة يل بكل تاأكيد.

واأخرًيا، فاإذا كنت قد ا�شطررت اإىل النتقال اإىل موقع عمل اآخر ب�شبب 

ظروف خا�شة، فاإنني لأرجو اأن ت�شتمر العالقة الإن�شانية التي ربطت بيني 

والذين  امل�شوؤولية،  قدر  على  جميًعا  كانوا  الذين  باجلامعة،  زمالئي  وبني 

اأتقدم اإليهم بال�شكر اجلزيل على تلك املحطة التي ق�شيت جزًءا مهًما من 

حياتي املهنية فيها.

محطات

د. عادل بن اأحمد بن يو�سف ال�سالح

الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأح�شاء للتنمية

نائب مدير اجلامعة

لتطوير الأعمال والتعليم امل�شتمر)�شابًقا(
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كرمت الحملة الوطنية لتكريم الكفاءات الوطنية »الكويت تقول شكًرا« بالكويت، 
صاحب السمو الملكي األمير محمد ابن فهد بن عبدالعزيز على مواقفه إبان الغزو 
المغفور  رأسهم  وعلى  الكويت  أبناء  استقبال  في  الكبير،  لدوره  وتقديًرا  العراقي، 
له األمير جابر األحمد الصباح الذي كان في استقباله في مدينة الخفجي. وتجسيده 
لروح التالحم  وتشكيله لجاًنا لالهتمام بالكويتيين في المنطقة الشرقية ومتابعة 
أمورهم. وتم التكريم خالل الحفل الختامي للحملة التي قامت بتكريم 30 شخصية 

خليجية وكويتية على مسرح مكتبة البابطين.

 �شمو الأمري تركي بن حممد يف �شورة 

تذكارية وبجواره ال�شيخ جا�شم اخلرايف 

رئي�س جمل�س الأمة الكويتي.

الكويت تقول شكًراتقرير

تركي بن محمد: ما قام به األمير محمد
هو واجب عليه بعد توجيهات القيادة

»الكويت تقول شكًرا «
لمسة وفاء لألمير محمد بن فهد لدوره المهم في أثناء فترة

الغزو العراقي على دولة الكويت قبل أكثر من 20 عاًما.

�شاحب ال�شمو امللكي

الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز

إعداد: صالح محمود صالح
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�شورة تذكارية اأخرى ل�شمو الأمري 

تركي بن حممد على هام�س التكرمي

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 

ابن فهد بن عبدالعزيز، بجواره 

ال�شتاذ حممد عبد الرحمن اخللويف

�شمو الأمري تركي بن حممد وح�شور 

حفل التكرمي

�شمو الأمري تركي بن حممد بن 

فهد يت�شلم درًعا تكرميًيا نيابة 

عن والده.

الأمري تركي يرد على اأ�شئلة 

ال�شحفيني.

تقرير

ال�شمو  �شاحب  احلفل،  يف  فهد  بن  حممد  الأمري  �شمو  اأناب  وقد 

امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز، حيث �شارك 

على  الكويت  لدوله  �شكره  عن  واأعرب  املكرمني،  تتويج  يف  �شموه 

ال�شقيقة،  الكويت  دولة  مع  اململكة  مواقف  اإىل  م�شرًيا  التكرمي، 

والتي تاأتي انطالًقا من مبادئ الأخوة والعالقات القوية.

بن فهد  الأمري حممد  �شمو  به  قام  ما  اأن  تركي  الأمري  وبني 

الأمري  �شمو  به  قام  »ما  وقال:  القيادة  توجيهات  وفق  كان 

ا بعد توجيهات خادم  حممد بن فهد هو واجب عليه، خ�شو�شً

بن عبدالعزيز- رحمه اهلل-  فهد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

عبدالعزيز-  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  وخادم 

حفظه اهلل«. 

وتقديًرا للدور الكبري الذي قام به �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

حممد بن فهد بن عبدالعزيز وجت�شيده الرائع لروح التالحم 

والكويت  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  الأ�شقاء  بني  والتعا�شد 

حلملة  العليا  اللجنة  رئي�س  قال  اخلليج،  اأبناء  جميع  وبني 

»الكويت تقول �شكًرا« مزيد املعو�شرجي: اإننا ل ميكن اأن نن�شى 

من  الكويت  ال�شقيقة يف حترير  ال�شعودية  العربية  اململكة  دور 

دور  نن�شى  ول   .1990 اأغ�شط�س  يف  العراقي  الحتالل  براثن 

اأمري ال�شرقية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن 

الأحمد  جابر  ال�شيخ  الراحل  لالأمري  وا�شطحابه  عبدالعزيز 

الكويت  اأبناء  احتياجات  تلبية  يف  الكبري  ودوره  الدمام،  اإىل 

امل�شاعدة  اأنواع  جميع  وتقدمي  لهم،  الالزمة  الرعاية  وتاأمني 

لهم من م�شكن وعالج.

اإن  العرادة  عبداهلل  للحملة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  وقال 

بال�شباب  اهتم  فهد  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

لتوظيف  فهد  بن  حممد  الأمري  برنامج  واأ�ش�س  ال�شعودي، 

ال�شباب، وا�شتقطاب الربنامج للطلبة خالل ال�شيف لتدريبهم 

وتعليمهم، مع �شرف مكافاآت مالية لهم لت�شجيعهم على التعلم 

وا�شتغالل اأوقاتهم يف كل ما هو مفيد.

جعله  الرب،  لأعمال  فهد  بن  حممد  الأمري  حب  اأن  واأ�شاف 

خلدمة  فهد  بن  حممد  الأمري  )جائزة  با�شم  جائزة  يخ�ش�س 

اأعمال الرب( ت�شجيًعا على العطاء والبذل، وتقدمي اأعمال اخلري 

يف كل ما يعود بالفائدة على النا�س واملجتمع.

وكانت حملة »الكويت تقول �شكًرا« قد اأقرت تكرمي 30 �شخ�شية 

اإ�شهامات بارزة يف خمتلف املجالت  خليجية وكويتية كانت لها 

والرتاث  الفن  اإىل  اإ�شافة  وال�شيا�شية،  والأكادميية  العلمية 

م�شرية  يف  بارزة  اإ�شهامات  لهم  كانت  مّمن  والأدب،  والثقافة 

الكويت.

و�شملت القائمة عامل الفلك الكويتي �شالح العجريي، ويف الأدب 

ال�شطي،  ماجد  الإعالم  ويف  ال�شباح،  �شعاد  والأديبة  الكاتبة 

من  وبع�س  وامل�شرح،  والفن  الريا�شة  جنوم  من  كبرًيا  وعدًدا 

قدموا خدمات جليلة يف خمتلف املجالت.

يذكر اأن فعاليات حملة »الكويت تقول �شكًرا« انطلقت يف 9 مايو 

2013، وا�شتمرت �شهًرا كاماًل.

الوطنية  للحملة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  ك�شف 

املعو�شرجي عن  مبارك  مزيد  �شكًرا«  تقول  »الكويت 

اأنه مت ت�شجيل حلقة خا�شة مع �شاحب ال�شمو امللكي 

العا�شمة  يف  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  الأمري 

ال�شوي�شرية »جنيف« تناول فيها تفا�شيل فرتة الغزو 

لدولة  العراقي  الغزو  ا�شتقبال �شموه خلرب  بدًءا من 

ال�شباح،  الأحمد  جابر  لل�شيخ  وا�شتقباله  الكويت 

تناولت  كما  التحرير.  بخرب  وانتهاًء  اهلل،  رحمه 

ال�شرقية ومن�شب  املنطقة  اإمارة  توليه  احللقة فرتة 

والأن�شطة  الأعمال  اأهم  وعن  الداخلية،  وزير  نائب 

التي تقوم عليها موؤ�ش�شة الأمري حممد بن فهد.

حلقة   30 �شمن  �شتعر�س  �شموه  حلقة  اأن  واأ�شاف 

تبث يف تلفزيون دولة الكويت وقنوات حملية اأخرى. 

 45 مدتها  تتجاوز  ل  احللقة  اإن  املعو�شرجي  وقال 

دقيقة، وت�شتعر�س دور ال�شخ�شيات البارزة يف غزو 

يف  مميزة  ب�شمة  لنف�شها  و�شعت  والتي  الكويت، 

ال�شمو  �شاحب  تكرمي  اأن  اإىل  واأ�شار  عملها.  جمال 

جاء  عبدالعزيز،  بن  فهد  بن  حممد  الأمري  امللكي 

دولة  على  العراقي  الغزو  اأثناء فرتة  املهم يف  لدوره 

�شمو  ا�شتقبل  حيث  عاًما،   20 من  اأكرث  قبل  الكويت 

اأمري دولة الكويت وكان له دور مهم يف تي�شري جلوء 

املواطنني الكويتيني اآنذاك، اإىل اأن مت حتقيق الن�شر 

وعودة احلق الكويتي لأ�شحابه.

األمير محمد بن فهد يروي 
شهادته عن غزو الكويت

الكويت تقول شكًرا
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شهادة األمير خالد بن سلطان في كتاب »مقاتل من الصحراء«
عن دور األمير محمد بن فهد تجاه الكويت في أثناء الغزو العراقي

تقرير

احلميم،  و�شديقي  عمي  ابن  كان  امل�شوؤوم،  الغزو  يوم  »يف 

املنطقة  اأمري   ، فهد  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

تاأمني  عن  مبا�شرة  بطريقة  م�شوؤوًل  اململكة،  يف  ال�شرقية 

اأمري  ال�شباح،  الأحمد  جابر  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شالمة 

دولة الكويت، وطبًقا ملا رواه يل، فيما بعد، فقد ذهب بنف�شه 

ال�شريفني،  تعليمات خادم احلرمني  على  بناًء  اإىل اخلفجي 

بنف�شه  يقودها  كان  �شيارة  يف  جابر  ال�شيخ  رفقة  يف  ليكون 

َيْعِرف عنها  اإىل داخل اململكة. ولأن تلك الق�شة مل  اأقلَّتهما 

اإل القليل، ف�شاأ�شردها هنا ب�شيٍء من التف�شيل.

الأوىل من  ال�شاعات  العراقي يف  بالغزو  الأمري حممد  َعِلم   

والن�شف  ال�شاد�شة  ويف  اأغ�شط�س.  من  الثاين  اليوم  �شباح 

اأحد �شباط  تلقى مكاملة هاتفية من  اليوم،  من �شباح ذلك 

مركز احلدود ال�شعودي، �شمايل مدينة اخلفجي، يخربه اأن 

�شمو اأمري الكويت موجود يف املركز ويرغب يف التحدث اإليه، 

ما اأده�س الأمري حممًدا. ولكن ات�شح له بعد قليل اأن ال�شيخ 

جابًرا يود الت�شال بخادم احلرمني ال�شريفني ومل يكن معه 

رقم هاتفه يف جّدة. وما اإن زوده حممد بالرقم، حتى اأ�شبح 

اأمري الكويت على ات�شال مبا�شر مع امللك.

 ات�شل امللك هاتفًيا بالأمري حممد واأ�شدر اإليه تعليماته باأن 

َيْعِر�س على اأمري الكويت اأن يتوّجه جنوًبا اإىل الدمام، حيث 

اأن يبقى  اأمنه و�شالمته. فلم يكن من احلكمة  ميكن �شمان 

يف منطقة احلدود التي ميكن اأن يجتاحها العراقيون يف اأي 

الكويت  باأمري  الت�شال  بتكرار  حممد  الأمري  قام  حلظة. 

احلدود،  مبغادرة  �شاعتني،  مدى  على  اإقناعه،  يحاول  وظل 

اأو بالنتقال، على الأقل، اإىل ق�شر الإمارة يف اخلفجي حتى 

لكّن  ي�شًرا.  اأكرث  ات�شالته  وتكون  اأمًنا،  اأكرث  و�شع  يكون يف 

ال�شيخ جابًرا مل ي�شتجب، واأ�شّر على األ يربح مركز احلدود، 

اأر�شل ُر�ُشَله اإىل مدينة الكويت ل�شتطالع الأمر،  اإذ كان قد 

ال�شيخ �شعد  العهد  وبقي ينتظر عودتهم. كما كان �شمو ويل 

العبداهلل ال�شامل ال�شباح ل يزال وقتئٍذ يف املدينة.

  ويف احلادية ع�شرة، اأ�شدر امللك فهد توجيهاته اإىل الأمري 

حممد ليذهب بنف�شه اإىل اخلفجي، وي�شطحب اأمري الكويت 

اإىل داخل اململكة. وعندما و�شل حممد، بعد رحلة ا�شتغرقت 

من  وعدد  الكويت  عهد  ويلُّ  كان  ال�شاعة،  ون�شف  �شاعتني 

بن  خالد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  كتاب  في   
سلطان، الذي ألفه بعد انتهاء عملية تحرير الكويت، 
دور  بالتفصيل  سموه  شرح  الصحراء«،  من  »مقاتل 
بن  فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
أمير  الصباح،  األحمد  جابر  الشيخ  تجاه  عبدالعزيز، 
للكويت،  العراقي  الغزو  إبان  وحاشيته،  الكويت،  دولة 
الكويتيين  الالجئين  أعداد  رعاية  في  كذلك  وجهوده 
ونعيد  الشرقية.  المنطقة  إلى  وصلت  التي  الغفيرة 

نشر هذا الدور بالتفصيل كما جاء في الكتاب:
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باأمريهم.  حلقوا  قد  الوزراء  ومعظم  احلاكمة  الأ�شرة  اأع�شاء 

الكويت  اأجل  من  معه  ياأتي  اأن  الكويت  اأمري  �شمو  حممد  ونا�شد 

و�شعبها. ولـم يلبث حممد اإل قلياًل حتى تلقى مكاملة هاتفية اأخرى 

من خادم احلرمني ال�شريفني، ي�شتف�شر فيها عن �شبب بقاء اأمري 

الكويت يف اخلفجي، وي�شتعجل ح�شوره اإىل اململكة، غري اأن �شموه 

كان ل يزال ينتظر ُر�ُشَله الذين بعث بهم اإىل الكويت.

ب�شرورة  الكويت  اأمري  اقتنع  الع�شر،  بعد  الرابعة  واأخرًيا، ويف    

مغادرة املكان. وانطلقا نحو الدمام يف �شيارة قادها الأمري حممد 

واإىل جانبه اأمري الكويت كان يوًما �شديد احلرارة من اأيام �شهر 

اأغ�شط�س. بلغ فيه القيظ مداه، كما بلغ التعب والإرهاق من حممد 

ال�شيخ  اأما  �شاعة.  طيلة    طعًما  للنوم  ذاق  قد  يكن  فلم  اأق�شاه، 

كان  كثرًيا.  يتحدث  مل  لكنه  اجلاأ�س،  رابط  متما�شًكا  فبدا  جابر 

اليوم.  ذلك  بها  حفل  التي  املتالحقة  ال�شريعة  بالأحداث  متاأثًرا 

يف  َجِهد  الذي  حممد،  متكن  واأخرًيا،  جلاًل.  اخلطب  كان  لقد 

من  عدة،  مرات  القيادة  عجلة  وراء  يغفو  وكاد  النعا�س  مغالبة 

الو�شول بالأمري �شاملًا اإىل ق�شر ال�شيافة امللكي يف الدمام. واأمر 

ومكث  احلرا�س.  عدد  وم�شاعفة  الق�شر  على  احلرا�شة  بت�شديد 

معه �شاعتني قبل اأن ينطلق اإىل منزله كي ينتزع ق�شًطا من النوم. 

لكّن نومه مل يدم اأكرث من �شاعة، فقد تلقى مكاملة هاتفية من اأحد 

اأ�شرة  اآخر من  اأن عدًدا  فيها  الباطن، يخربه  امل�شوؤولني يف حفر 

ال�شباح جنح يف الت�شلل عرب الرقعي التي ُتعد املنفذ الثاين اإىل 

اململكة.

اأ�شبوعني.  مدة  الدمام  يف  وحا�شيته  الكويت  اأمري  �شمو  مكث    

فرًدا   150 الأول  اليوم  ال�شباح يف  اأ�شرة  ال�شيوف من  وبلغ عدد 

تقريًبا. وان�شم اإليهم على مدى الأ�شبوعني التاليني ما بني ع�شرة 

الذهول. فقد لذ  يوم، معظمهم يف حالة من  فرًدا كل  وع�شرين 

بع�شهم بالفرار ولي�س معهم اإل ما ي�شرت اأج�شادهم من ثياب. َوملَّا 

راحة  على  احلر�س  كل  ا  حري�شً ال�شريفني  احلرمني  خادم  كان 

اإليه  ر لهم كل ما يحتاجون  ُيَوفَّ اأ�شدر تعليماته باأن  �شيوفه، فقد 

من م�شتلزمات �شخ�شية ومنزلية. ومت حتويل اأحد املباين القريبة 

ليكون م�شت�شفى �شغرًيا لتوفري الرعاية ال�شحية لهم.

  وكما توىل الأمري حممد رعاية اأمري الكويت وحا�شيته، توا�شلت 

جهوده كذلك يف رعاية الأعداد الغفرية من الالجئني اإىل املنطقة 

واملفرو�شات  ة  والأ�شرَّ امل�شكن  لهم  يوفر  اأن  عليه  فكان  ال�شرقية. 

واملكيفات والطعام واخلدمات ال�شحية وما �شابه ذلك. وحل�شن 

احلظ، كان الوقت �شيًفا ومباين املدار�س واجلامعات خالية من 

الريا�شية  املن�شاآت  اإىل  اإ�شافة  املباين  تلك  فا�شُتخدمت  الطلبة، 

جلان  وهّبْت  الالجئني.  لأولئك  موؤقًتا  ماأوى  اخلالية  وال�شقق 

املتطوعني يف كل اأنحاء املنطقة اإىل تقدمي �شتى اأنواع امل�شاعدات 

منازلهم  اأخلوا  ال�شعوديني  بع�س  اإن  بل  الكويتيني،  اإخوانهم  اإىل 

كثري  بعد،  فيما  واآثر،  اأقربائهم.  مع  لل�شكن  وانتقلوا  للكويتيني، 

من الكويتيني الذين جلوؤوا اإىل اململكة التوجه اإىل الريا�س وجّدة 

واأبها ومدن اأخرى يف العامل العربي، وبقي نحو 110 اآلف منهم يف 

املنطقة ال�شرقية خالل اأيام الأزمة«.

غالف الكتاب

املغفور له ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح

�شاحب ال�شمو امللكي

الأمري خالد بن �شلطان، موؤلف الكتاب

الكويت تقول شكًرا



4849 www.pmu.edu.saالمها
العدد الثاني

ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م
العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م

كلية األمير سلطان للمعاقين بصرًيا

فكرة .. لبعث النور واألمل
أدرك األمير محمد بن فهد ما يعانيه ذوو اإلعاقة البصرية

فأطلق مبادرته لتعويضهم عما يالقونه من حرمان.

تقرير

�شورة تخيلية لكلية الأمري 

�شلطان لذوي الإعاقة الب�شرية

األمير تركي بن محمد بن فهد:
سيكون لمؤسسة األمير 

محمد بن فهد للتنمية 
اإلنسانية دور كبير في 
رعاية عدد من الطالب 
وستكون تحت مظلة 

الجامعة

الطاقة االستيعابية 
للكلية تصل إلى 15٠٠ 

طالب، وال رسوم مالية 
على الدارسين، فهي ال 

تبحث عن الربح

م�شرًيا اإىل اأن الطاقة ال�شتيعابية لكلية الأمري �شلطان لذوي 

م�شروع  اأن  واأكد  طالب،   1500 نحو  اإىل  ت�شل  الب�شرية  الإعاقة 

الكلية عمل خريي تام ولي�س هناك اأي ر�شوم مالية على الدار�شني، 

ول تبحث عن الربح، فهي كلية خريية بداأت بتوجيه الأمري �شلطان 

بن عبدالعزيز، يرحمه اهلل، وعمل �شمو الأمري حممد بن فهد بن 

عبدالعزيز وجهوده.

جمل�س  واجتماع  تعليم  جمل�س  �شموه  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

الأع�شاء  بح�شور  الب�شرية،  الإعاقة  لذوي  �شلطان  الأمري  كلية 

كلية  م�شروع  يف  العمل  �شري  بحث  فيه  مت  حيث  اجلامعة،  مبقر 

الأمري �شلطان لذوي الإعاقة الب�شرية، بالتن�شيق مع وزارة التعليم 

للكلية،  املبدئي  الرتخي�س  على  اجلامعة  ح�شلت  حيث  العايل، 

ا مناق�شة اختيار ال�شريك الأكادميي للكلية. واأي�شً

 واأو�شح ع�شو اللجنة التاأ�شي�شية للكلية، د.عي�شى الأن�شاري، 

مت  ما  حول  تقرير  عر�س  على  ا�شتمل  الجتماع  اأعمال  جدول  اأن 

اإجنازه لتاأ�شي�س الكلية، وخطة العمل الأ�شا�شية لها، واأر�س الكلية، 

وترخي�شها، واختيار امل�شت�شار الأكادميي وما ي�شتجد من اأعمال. 

الإعاقة  لذوي  عبدالعزيز  بن  �شلطان  الأمري  كلية  اأن  واأ�شاف 

الب�شرية هي اأحد م�شاريع موؤ�ش�شة الأمري حممد بن فهد للتنمية 

الإن�شانية، وتاأتي اأهميتها ل�شد العجز الكبري الذي يواجهه املجتمع 

ال�شعودي واملجتمع العربي والإ�شالمي ب�شفة عامة يف جمال توفري 

تعد  كما  الب�شرية،  الإعاقة  لذوي  والتدريبية  التعليمية  اخلدمات 

اإ�شافة نوعية للم�شاهمات العاملية يف هذا املجال.

العمل  �شري  الجتماع مناق�شة  ا خالل هذا  اأي�شً اأنه مت  يذكر   

يف م�شروع الإ�شكان اجلامعي الذي مت البدء فيه، والتقارير املالية، 

والتخ�ش�شات اجلديدة باجلامعة.

أصل فكرة الكلية
كانت اإح�شاءات منظمة ال�شحة العاملية ت�شري اإىل اأنه يف عام 

الب�شرية  الإعاقة  يعانون  �شخ�س  مليون   285 هناك  كان   2011

العمى  من  الب�شرية  الإعاقة  وترتاوح  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف 

الكلي اإىل م�شتويات خمتلفة من الإعاقة الب�شرية الأخرى. ووفًقا 

باأنواعها  الب�شرية  بالإعاقة  امل�شابني  عدد  فاإن  نف�شه  للم�شدر 

هذه   .2020 عام  بحلول  م�شاعفة  اأ�شعاف  اإىل  �شيزداد  املختلفة 

اأن  �شاأنها  من  مهمة  اإعاقة  الب�شرية  الإعاقة  باأن  تفيد  املوؤ�شرات 

ما  وهذا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الأفراد  من  اأكرب  عدد  يف  توؤثر 

ي�شجع على اإجراء البحوث الطبية والتدخل الطبي، وكذلك اتخاذ 

واحلكومية  العاملية  ال�شحة  منظمات  قبل  من  الوقائية  التدابري 

وغري احلكومية يف جميع اأنحاء العامل. ومع ذلك ، فاإن الدرا�شات 

دائًما  يح�شلون  ل  امل�شابني  الأفراد  اأن  اإىل  ت�شري  والإح�شاءات 

واأن  طبيعي،  ب�شكل  حياتهم  ممار�شة  من  متكنهم  فر�س  على 

من  �شيما  ل  كافية،  غري  زالت  ما  مل�شاعدتهم  تبذل  التي  اجلهود 

جميع  يف  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  فجميع  والعمل.  التعليم  حيث 

اأنحاء العامل، واملتخ�ش�شة يف رعاية الأفراد املعاقني ب�شرًيا، توفر 

فقط التدريب على مهارات احلياة والندماج يف املجتمع، وكذلك 

التدريب املهني على حرف ومهن اأ�شا�شية.

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأدرك  فقد  لذلك 

الحتياجات  ذوي  لدعم  �شعيه  خالل  ومن  عبدالعزيز،  بن  فهد 

التي يعانيها ذوو الإعاقة الب�شرية واحلرمان  اخلا�شة، الظروف 

يتمتع  وما  امللحوظة  اإمكاناتهم  من  الرغم  على  يواجهونه  الذي 

�شمّوه  اأطلق  لذلك  ونتيجة  عقلية ممتازة.  قدرات  من  بع�شهم  به 

وتوفر  علمية،  درجات  متنح  عال  تعليم  موؤ�ش�شة  لإن�شاء  مبادرته 

فر�س التعليم العايل لهذه الفئة من ذوي الحتياجات اخلا�شة.

ولقد مت ا�شتقبال فكرة اإن�شاء هذه املوؤ�ش�شة بكثري من القبول، 

العام الأمري �شلطان  العهد وزير الدفاع واملفت�س  وعند زيارة ويل 

مناق�شة  متت  ال�شرقية  للمنطقة  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز،  بن 

املوؤ�ش�شة،  لإن�شاء  ريال  مليون  �شتني  مببلغ  �شمّوه  وتربع  الفكرة 

والتي اأ�شبحت حتمل ا�شمه، اإذ متت ت�شميتها »كلية الأمري �شلطان 

رحلة  من  بعودته  احتفاء  الب�شرية«  الإعاقة  لذوي  عبدالعزيز  بن 

العالج وزيارته للمنطقة ال�شرقية خالل �شهر مار�س عام 2010. 

 �شاحب ال�شمو امللكي

الأمري تركي بن حممد بن فهد

أمناء  نائب رئيس مجلس  الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد،  السمو  أوضح صاحب 
الجامعة، أن كلية األمير سلطان لذوي اإلعاقة البصرية، ستكون تحت مظلة جامعة األمير 
محمد بن فهد، وسيكون لمؤسسة األمير محمد بن فهد للتنمية اإلنسانية دور كبير 
في رعاية عدد من الطالب. مؤكًدا أن مثل هذه الكلية يفتقر إليها العالم العربي، وسيكون 

لها دور إيجابي لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا. 

�شورة تخيلية ملبنى الكلية



5051 www.pmu.edu.saالمها
العدد الثاني

ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م
العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م

حوار

كانت تلك احلقيقة من اأبرز ما اأكده د.عي�شى الأن�شاري، 

مدير اجلامعة يف احلوار الذي اأجرته معه �شحيفة عكاظ 

منذ  قامت  اجلامعة  اأن  ا،  اأي�شً فيه،  اأكد  والذي  موؤخًرا، 

تاأ�شي�شها على روؤية وا�شحة تتمثل يف اإعداد قادة امل�شتقبل 

يف خمتلف جمالت املعرفة الإن�شانية وتطبيقاتها، وكذلك 

اإثراء جمالت املعرفة وتنميتها، وا�شتك�شاف طرق وتقنيات 

املجتمع  بني  احلواجز  وك�شر  اأهدافها،  لتحقيق  اإبداعية 

املعرفة  ن�شر  يف  والإ�شهام  الأعمال،  وجمتمع  الأكادميي 

خمتلف  يف  متخ�ش�شني  خريجني  واإعداد  وتطويرها، 

ليلعبوا  احلديثة  التقنية  ا�شتخدام  طريق  عن  املجالت 

دوًرا رائًدا وقيادًيا يف املجتمع، وجعلهم قادرين على حتمل 

التفكري  طريق  عن  امل�شكالت  حل  يف  والإ�شهام  امل�شوؤولية 

الإبداعي والعمل اجلماعي والتطوير الذاتي.

بين الجامعة وسوق العمل
وقد اأو�شح مدير اجلامعة خالل احلوار نقاًطا مهمة كثرية، 

من اأهمها ما يتعلق بالآلية التي تربط الربامج الأكادميية 

والتخ�ش�شات العلمية باجلامعة، باملتطلبات الفعلية لبيئة 

طريق  عن  يتم  هذا  اإن  فقال  باجلامعة،  املحيطة  العمل 

اإيجاد م�شاركة فاعلة وتعاون بني اجلامعة وموؤ�ش�شات �شوق 

العمل، كا�شًفا عن اأن توجيه الأن�شطة البحثية قائم لإيجاد 

حلول للم�شكالت املزمنة يف املجتمعات عن طريق البحوث 

اأهمية  اإغفال  عدم  مع  الفنية،  وال�شت�شارات  التطبيقية 

الإن�شاين  الذكاء  لإثراء  الأ�شا�شية  العلمية  البحوث  اإجراء 

وخدمة املجتمع عن طريق التدريب والتعليم امل�شتمر.

متطلبات البيئة التعلمية
وعن مدى توفر متطلبات البيئة التعلمية قال د.الأن�شاري: 

م�شريتها،  لبداية  الأول  اليوم  ومنذ  اجلامعة،  عملت  لقد 

حيث  لطالبها،  تن�شدها  التي  التعلمية  البيئة  توفري  على 

اإ�شراك هيئة تك�شا�س يف بدء تنفيذ الأنظمة والربامج  مت 

لذلك  واختارت  بت�شميمها،  قامت  التي  كافة  الأكادميية 

يف  العمل  بدء  يف  �شاعدوا  متميزة  خربات  ذوي  خرباء 

اإدارة  الفرتة حر�شت  تلك  �شنتني. وخالل  وملدة  اجلامعة 

التعلمية،  العملية  متطلبات  كل  توفري  على  اجلامعة 

وبراجمها  اجلامعة  نظام  ت�شميم  تو�شيفه يف  ح�شبما مت 

لتقنية  التحتية  البنية  توفري  اإىل  اإ�شافة  الأكادميية، 

للعملني  الالزمة  التقنية  الربامج  لتحت�شن  املعلومات 

وتقنيات  احلا�شوبية  الربامج  وكل  والأكادميي،  الإداري 

اأن�شاأت  كما  التقنية،  اإليه  تو�شلت  ما  اآخر  ح�شب  التعلم 

كمكتبة  لي�س  ليعمل،  التعلم  مل�شادر  مركًزا  اجلامعة 

والإثراء  الأكادميي  الإر�شاد  يف  لي�شهم  ا  اأي�شً لكن  فقط، 

اأن�شاأت اجلامعة الف�شول الدرا�شية وزودتها  املعريف. وقد 

الدرا�شية  املادة  تقدمي  معينات  وكل  الذكية  بال�شبورات 

للطالب باأف�شل الطرق التفاعلية احلديثة، واهتمت بتعيني 

الربامج  تنفيذ  يف  خربة  لهم  الذين  من  اأْكَفاء  اأ�شاتذة 

النظام  يت�شمنها  التي  التعليم  فل�شفة  وفق  الأكادميية 

م�شتوى  اأعلى  على  اإداريون  وكذلك  للجامعة،  الأكادميي 

وفق  باجلامعة  العمل  �شري  ل�شمان  والكفاءة،  اخلربة  من 

ما حددته اخلطة التنفيذية للجامعة.

تعاون أكاديمي عالمي
مع  احلوار  اإليها  تطرق  التي  املهمة  النقاط  اإحدى  كانت 

مع  التعاون  باأوجه  املتعلقة  النقطة  تلك  اجلامعة،  مدير 

املوؤ�ش�شات العلمية الأخرى، حيث قال اإن اجلامعة حتر�س 

واأن  اأن�شطتها،  كل  يف  العاملية  املوا�شفات  تتبع  اأن  على 

العاملية املرموقة يف ذلك،  ت�شتفيد من خربات اجلامعات 

ولهذا حر�شت، ومنذ اأن بداأت م�شريتها الأكادميية، على 

عاملية  جامعات  مع  والتفاقيات  التفاهم  مذكرات  اإبرام 

من خمتلف اأنحاء العامل، مثل الوليات املتحدة، واململكة 

و�شنغافورة  وال�شني،  واليابان،  واأملانيا،  والهند،  املتحدة، 

التفاقيات  هذه  تن�شيط  على  تعمل  وهي  واأ�شرتاليا، 

والذكاء  املعرفة  تطوير  يف  الإ�شهام  يف  اأهدافها  خلدمة 

الأ�شاتذة  وتبادل  امل�شرتكة  البحوث  طريق  عن  الإن�شاين 

�شنرتال  جامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  فتم  والطالب. 

فهد  بن  حممد  الأمري  برنامج  لإن�شاء  الأمريكية  فلوريدا 

حتت  يعمل  والذي  ال�شرتاتيجية،  والدرا�شات  للبحوث 

هدفنا إعداد
قادة للمستقبل

الجامعة قامت على رؤية واضحة إلعداد خريجين متخصصين 
في مختلف المجاالت ليلعبوا دوًرا رائًدا وقيادًيا في المجتمع.

د.األنصاري في حوار لصحيفة عكاظ:

بن  فهد  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من  والتوجيه  الرعاية  إن 
عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وصاحب السمو الملكي األمير تركي 
بهما  حظيت  اللذين  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  فهد،  بن  محمد  بن 
المسيرة األكاديمية للجامعة كان لهما األثر البالغ في تطور الجامعة عاًما بعد 

عام، منذ انطالقها حتى تخريج أول دفعة من الطالب عام 2011م.

الجامعة تحرص على 
تتبع المواصفات 
العالمية في كل 

أنشطتها، واالستفادة 
من خبرات الجامعات 

العالمية المرموقة 
في ذلك

دعم صاحب السمو 
الملكي األمير 

محمد بن فهد 
رئيس مجلس أمناء 

الجامعة، وسمو نائبه 
األمير تركي بن محمد، 

كان له األثر البالغ في 
تطور الجامعة عاًما 

بعد عام

آلية ربط البرامج 
األكاديمية، 

بالمتطلبات الفعلية 
لبيئة العمل تتم 

عن طريق مشاركة 
فاعلة بين الجامعة 

ومؤسسات سوق 
العمل

د. عي�شى بن ح�شن الأن�شارى مدير اجلامعة
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اإدارة اجلامعة لإجراء درا�شات واأبحاث حول ق�شايا 

منذ  اجلامعة  احت�شنت  وقد  م�شرتكة.  ا�شرتاتيجية 

انطالقها عدًدا من الكرا�شي العلمية. وهناك خطة 

بخدمة  اجلامعة  تقوم  حتى  الكرا�شي  هذه  لزيادة 

واإيجاد احللول  ون�شرها،  املعرفة  تطوير  ر�شالتها يف 

للم�شكالت التي تعانيها املجتمعات املحلية والعاملية. 

علمية  كرا�س  خم�شة  حالًيا  اجلامعة  وحتت�شن 

لأبحاث  عبدالعزيز  بن  �شلطان  الأمري  كر�شي  هي: 

بن  نايف  الأمري  وكر�شي  والطاقة،  البيئة  ودرا�شات 

�شلمان  الأمري  وكر�شي  ال�شباب،  لتنمية  عبدالعزيز 

اأرامكو  وكر�شي  املعلومات،  لأمن  عبدالعزيز  بن 

لإدارة  اأرامكو  وكر�شي  املعلومات،  واإدارة  للتقنية 

�شل�شلة الإمدادات العاملية.

تحتضن الجامعة حالًيا 
خمسة كراس علمية، 
وهناك خطة لزيادتها 
بهدف تطوير المعرفة 
ونشرها، وإيجاد 
الحلول للمشكالت 
التي تعانيها 
المجتمعات 

حوار

دعم.. ورعاية
احلقيقة  تلك  اإىل  املطول  حواره  يف  الأن�شاري  د.عي�شى  ي�شري 

حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  يوليه  الذي  بالدعم  اخلا�شة 

بن فهد للجامعة منذ اأن تبنى فكرتها حتى الآن، وما قدمه لها من 

الرعاية والتوجيه حتى حتققت على اأر�س الواقع، جامعة من اأبرز 

جامعات اململكة يف جمال التعليم العايل على م�شتوى العامل. ويوؤكد 

تعاىل  �شت�شتمر مب�شيئة اهلل  اأن اجلامعة  مدير اجلامعة يف حواره 

الأمري حممد  �شمو  توجيه  ر�شالتها حتت  لتحقيق  يف بذل جهودها 

بن فهد و�شمو الأمري تركي بن حممد بن فهد ورعايتهما، واأن ما 

املوؤ�ش�شات  من  نظرياتها  بني  عاملية  مكانة  من  اجلامعة  حققته 

اأنهم  كما  عليها،  للقائمني  واعتزاز  فخر  م�شدر  لهو  التعليمية 

املحلي  العمل  �شوق  ومد  الوطن،  بناء  يف  مب�شاهمتهم  يفخرون 

والعاملي بكوادرها ال�شابة املوؤهلة يف خمتلف التخ�ش�شات. 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد 

ابن فهد، رئي�س جمل�س اأمناء 

اجلامعة يف حوار مع د.عي�شى 

الأن�شاري خالل اأحد اجتماعات 

جمل�س الأمناء

مقال

ميثل طالب جامعة الأمري حممد بن فهد بعد تخرجه، اأف�شل واجهة اإعالمية 

للجامعة، وخري اإعالمي لها، حيث يعك�س م�شتواها الأكادميي املتميز، �شواء بطريق 

مبا�شر اأو غري مبا�شر. فاملعروف اأن الإعالم ب�شكل عام يعتمد على مكونات اأ�شا�شية 

اأو  اخلرب  بها  ونق�شد  الإعالمية،  الر�شالة  اأوًل،  وهي  برمتها،  الإعالمية  للعملية 

ون للر�شالة الإعالمية. ثم  الراأي اأو غريهما من القوالب التي يت�شمنها املحتوى املكِّ

تاأتي بعدها مبا�شرة الو�شيلة التي يتم من خاللها بث تلك الر�شالة اإىل اجلمهور. 

ثم تاأتي بعد ذلك احللقة الأ�شا�شية يف نهاية العملية الإعالمية وهي املتلقي، الذي 

العامل  ياأتي  الر�شالة،  و�شول  من  التاأكد  وبعد  الإعالمية،  الر�شالة  تلك  ي�شتقبل 

د ملدى جدوى تلك الر�شالة الإعالمية ومدى حتقق هدفها من عدمه،  الأهم واملحدِّ

وهو ما يطلق عليه الإعالميون »رجع ال�شدى« اأو »التاأثري« الذي اأحدثته الر�شالة 

الإعالمية يف املتلقي، وهل مت التاأثري بالفعل كما اأراد لها �شاحب الر�شالة اأم ل؟

خريج  على  الإعالم،  علوم  يف  امل�شتقرة  النظرية  تلك  تطبيق  حاولنا  ولو 

جامعتنا، لوجدنا تطابًقا يكاد يكون كاماًل على تلك احلالة، واإن اختلفت مكونات 

الر�شالة الإعالمية، فاأخذت كل من الر�شالة والو�شيلة واملتلقي طابعها اخلا�س يف 

حالتنا تلك.

فالر�شالة هنا هي ر�شالة اجلامعة املحددة يف هدفها الأهم، وهو تخريج اأجيال 

من طالبها من ذوي املوا�شفات اخلا�شة واملتميزة، والتي قّلما تتوافر يف نظرائهم 

من خريجي اجلامعات الأخرى. وهو الهدف الذي توليه اجلامعة جل اهتمامها، 

فوفرت لهم اأف�شل الإمكانات املادية واملعنوية واأحدثها، من مبان جمهزة باأف�شل 

جتهيز، وهيئات تدري�س متميزين ومنتقني، ومناهج جامعية على م�شتوى عاملي.

على  القدرة  ميتلك  متميز،  جامعي  خريج  على  اجلامعة  ح�شلت  ذلك  لكل 

كما  �شواء،  حد  على  العاملي  واملجتمع  املحلي  جمتمعه  مبحيط  بفاعلية  الت�شال 

ميتلك املقدرة على التفكري بطريقة منطقية واإبداعية لي�شل اإىل قرارات �شليمة 

م�شتندة اإىل معلومات موثوقة، ومن ثمَّ القيام مب�شوؤوليته املهنية بفاعلية كبرية، 

فاأ�شبح خريج جامعة الأمري حممد بن فهد، مع كل تلك الإمكانات، ميثل بالن�شبة 

جلامعته، الو�شيلة الإعالمية احلية وال�شادقة التي يتم من خاللها نقل م�شتواها 

واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الأفراد  هنا  ميثله  الذي  املتلقي،  اإىل  املتميز  الأكادميي 

ا، �شوق العمل الذي يرحب مبثل هذا اخلريج املتميز اأميا  املختلفة، كما ميثله اأي�شً

ترحيب، فحقق بذلك التاأثري املرجو واملطلوب من اأي ر�شالة اإعالمية، بعد اأن جنح 

يف نقل ر�شالة اجلامعة كاأف�شل ما يكون الإعالمي املتميز.

الخريج.. هو
اإلعالمي األول للجامعة

عبدالرحمن حممد اخللويف

امل�شرف العام على العالقات 

العامة والإعالم
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الذكرى  املا�شي  �شبتمرب  �شهر  من  والع�شرون  الثالث  وافق 

امللك  قاده  طويل  كفاح  فبعد  الوطني،  لليوم  والثمانني  الثالثة 

اأنف�شهم  نذروا  رجال  مع  �شعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

ويف  الطاهر،  ترابه  وحدة  وحتقيق  اهلل،  كلمة  اإعالء  اأجل  من 

اليوم ال�شابع ع�شر من �شهر ذي القعدة من عام 1351هـ، املوافق 

اأعلن، رحمه اهلل، قيام  1932م،  لالأول من برج امليزان من عام 

اأعظم وحدة وطنية ت�شهدها املنطقة العربية، واأهمها يف الع�شر 

واأطيافه بهذه الذكرى  الوطن بجميع �شرائحه  احلديث، فاحتفل 

الفرحة  مبظاهر  واملحافظات  املدن  ميادين  وتزينت  العطرة، 

والبهجة، فغطى العلم الأخ�شر و�شور القيادة �شوارعها، وحظيت 

املواقع الحتفالية التي نظمت يف عدة مواقع يف مدن اململكة كافة 

ال�شوارع،  اإىل  ال�شعوديني  اآلف  وخرج  الكبرية،  املنا�شبة  بهذه 

يحملون اأعالم الوطن تعبرًيا عن فرحتهم بذكرى التاأ�شي�س. 

الوطن  �شاركت  فقد  فهد،  بن  حممد  الأمري  جامعة  وكعادة 

خا�شة  جلنة  اجلامعة  ف�شكلت  املجيدة،  املنا�شبة  بهذه  احتفالته 

لالإعداد لالحتفال باليوم الوطني، وقامت بكل الرتتيبات الالزمة، 

فعقدت اللجنة العليا للمنا�شبات باجلامعة عدًدا من الجتماعات، 

التي  الحتفالت  تلك  واأخذت  احلفل،  خطة  خاللها  ناق�شت 

ح�شرها نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية، د.حممد امللحم، 

وعدد من القيادات الأكادميية والإدارية باجلامعة، مظاهر عدة 

من برامج ومنا�شط تربوية وتعليمية لتعزيز القيم الوطنية النبيلة، 

احلقيقي  الوطني  ال�شلوك  تعك�س  التي  املنا�شبة  بتلك  يليق  ومبا 

املعرب عن حب الوطن والنتماء اإىل ترابه.

 وت�شمنت برامج اليوم الوطني، فعاليات متنوعة، منها تزيني 

ال�شعودي،  والعلم  الأمر،  ولة  ب�شور  الداخل  اأ�شوار اجلامعة من 

وحوارات  وطنية،  م�شابقات  واإقامة  �شعرية،  اأم�شيات  وتنظيم 

التعبريية،  والر�شوم  واملحا�شرات،  الندوات  عن  ف�شاًل  طالبية، 

وطباعة املطويات التي جت�شد هذه املنا�شبة الوطنية الغالية، كما 

التي  الرتاثية  املعرو�شات  من  كبري  لعدد  ا  عر�شً الحتفال  �شمل 

جذبت الزوار.

اإليه  و�شلت  ما  الوطني،  باليوم  احتفاء اجلامعة  وقد عك�س   

اململكة من تقدم وتطور كبريين، وكذلك الإجنازات الوطنية التي 

تتحدث عن م�شرية التنمية منذ عهد املوؤ�ش�س امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �شعود، طيب اهلل ثراه، وحتى عهد خادم احلرمني 

ال�شريفني، امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود الزاهر، وذلك 

ب�شواهد التقدم والتنمية يف خمتلف مناحي احلياة.

القيادات تشارك في االحتفال

الجامعة تحتفي
باليوم الوطني الـ83
فعاليات متنوعة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة.

المها54

ال�شفحة املقابلة: د.حممد �شالح 

امللحم، نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون 

الأكادميية، والأ�شتاذ عبدالرحمن 

اخللويف، وعدد من من�شوبي اجلامعة 

يف �شورة تذكارية خالل الحتفال 

باليوم الوطني

هذه ال�شفحة: د.امللحم يف حديث 

مع اأحد الطلبة حول اأحد املعرو�شات 

الرتاثية، وبجواره الأ�شتاذ اخللويف

تقرير
برامج ومناشط 

تربوية وتعليمية 
لتعزيز قيم الوطنية 

النبيلة، عبرت 
عن حب الوطن 

واالنتماء إلى ترابه

إبراز اإلنجازات 
الوطنية التي تتحدث 
عن مسيرة التنمية 

منذ عهد المؤسس 
وحتى عهد خادم 

الحرمين الشريفين، 
الملك عبداهلل بن 

عبدالعزيز

العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير ٢٠14م
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خريجون للقيادة
 وقد راأى امل�شتثمرون اأن حتقيق هذه الروؤية �شينتج خريجني 

موؤهلني كما ينبغي للعب دور قيادي يف النمو القت�شادي والجتماعي 

يف اململكة. وهذه الأهداف ماألوفة متاًما لدى هيئة تك�شا�س للتعليم 

تعتمد  الهيئة  ت�شّكل  التي  والثالثون  الثنتان  فاجلامعات  الدويل، 

خربة  الهيئة  متتلك  كما  وعملياتها،  براجمها  يف  الأهداف  هذه 

يف  ا  خ�شو�شً واإن�شائها،  اجلديدة  اجلامعات  ت�شميم  يف  وا�شعة 

منطقة ال�شرق الأو�شط، ومن بني هذه اجلامعات جامعة الأخوين 

باإفران يف املغرب، وجامعة دار احلكمة للبنات بجدة، اإ�شافة اإىل 

اإن�شاء اأجزاء من جامعة موؤ�ش�شة قطر بالدوحة، ودرا�شات جدوى 

�شعدت  وقد  املتحدة.  العربية  بالإمارات  جديدة  جلامعة  لة  مف�شّ

الأمري  جلامعة  �شامل  ت�شميم  اإن�شاء  طلب  بتلقي  تك�شا�س  هيئة 

عمل  عن  باخت�شار  �شنتحدث  املقال  هذا  ويف  فهد.  بن  حممد 

بني  الفا�شلة  الفرتة  يف  حممد  الأمري  جامعة  موؤ�ش�شي  مع  الهيئة 

�شنتي 2004 و2006 لإجناز ت�شميم اأكادميي واإداري من �شاأنه اأن 

دولية  جامعة  ت�شبح  اأن  من  ميكنها  متيًنا  اأ�شا�ًشا  اجلامعة  مينح 

قوية. وقد �شلكت اجلامعة منذ ذلك احلني �شبيل التطّور املتوا�شل 

من خالل اإ�شافة برامج اإ�شافية ا�شتجابة لحتياجات اململكة ومن 

خالل مراجعة تنظيمها ح�شب ما تقت�شيه احلاجة. 

18 فريق عمل
امل�شاريع  هذه  كل  مع  الدويل  للتعليم  تك�شا�س  هيئة  تتعامل 

العايل  التعليم  خربات  اأف�شل  بني  جتمع  متكاملة  كموؤ�ش�شات 

التعليمية  والحتياجات  ال�شمالية  اأمريكا  جامعات  تتبعها  التي 

واملتطلبات الثقافية يف املحيط املحلي لهذه اجلامعات اجلديدة. 

الربامج  يتعّدى  الهيئة  تنتجه  الذي  الت�شميم  فاإّن  ثمَّ  ومن 

وخدمات  املنا�شبة  الإدارية  التحتية  البنية  لي�شمل  الأكادميية 

ولإجناز  موؤ�ش�شة.  اأي  لنجاح  �شروري  وكالهما  الت�شغيلي  الدعم 

م�شروع جامعة الأمري حممد نظمت هيئة تك�شا�س 18 فريق عمل، 

وقد �شمت هذه الفرق اأكرث من 65 كلية تابعة جلامعات تك�شا�س 

وقد  ال�شعوديني.  الزمالء  من  وعدد  اإداريني  موظفني  جانب  اإىل 

اأجنزت هذه الفرق اأكرث من 30 تقرير ت�شميم خالل �شنتني انتهت 

أراد منشئو الجامعة تخريج طالب مؤهلين للعب دور قيادي

رؤية اتفقت مع معاييرنا
تضم هيئة تكساس للتعليم الدولي أفضل خبرات التعليم العالي التي تتبعها جامعات أمريكا.

في شهر أكتوبر من سنة 2003 اتصلت مجموعة من المستثمرين السعوديين بهيئة تكساس 
بن  محمد  األمير  جامعة  وهي  جديدة،  جامعة  إنشاء  مشروع  بشأن  للتحدث  الدولي  للتعليم 
الهيئة، كنت قد عملت على مشاريع جامعات جديدة عدة في الشرق  فهد. وكرئيس لهذه 
األوسط، ولكن هذه الجامعة كانت مختلفة، فقد أراد المستثمرون إنشاء جامعة قادرة على 
أن تكون رائدة في الشرق األوسط، وذلك ليس من خالل التركيز على البرامج األكاديمية القوية 

والمعايير الرفيعة فحسب، بل أيًضا من خالل إيالء أهمية كبرى لعوامل أخرى وهي: 
أواًل: تعليم »الطالب المتكامل« وتوفير تدريب أكاديمي يؤهله للمنافسة في سوق العمل.

 ثانًيا: إدخال تقنية المعلومات في جميع المناهج والعمليات الجامعية.
 ثالًثا: بناء روابط وثيقة بين الجامعة ومجتمع األعمال والصناعة بالمملكة.

بقبول الطالب الأوائل بجامعة الأمري حممد بن فهد �شنة 2006. 

ومنذ �شنة 2011 يتخرج عدد متزايد من الطالب من اجلامعة. 

الربامج  جميع  مبراجعة  القيام  الهيئة  من  ُطلب  كما 

الأكادميية للجامعة �شنة 2012 لعر�س خربة ال�شنوات الأوىل من 

العمل وللتاأّكد من احتواء براجمها على اأحدث التطورات العاملية 

عن  نتج  قد  و  الربامج.  جمالت  ملختلف  الهيئة  �شممتها  التي 

برنامج  مثل  الربامج  بع�س  م�شتوى  على  تغيريات  املراجعة  هذه 

الت�شميم الداخلي، وعلوم احلا�شب، وهند�شة احلا�شب، وغريها 

من املجالت ذات ال�شلة. 

تصميم البرامج األكاديمية
جامعة  لربامج  اأ�شا�شية  ميزة  املتكامل«  »الطالب  تعليم  يعد 

الأمري حممد بن فهد الأكادميية. وبالنظر اإىل الن�شق املت�شاعد 

للتغيري الذي ي�شهده العامل اليوم، فاإّن جميع اخلريجني يحتاجون 

على  قدرتهم  على  املحافظة  اأجل  من  وا�شع  تعليمي  تاأ�شي�س  اإىل 

مدى  امل�شتمر  التعلم  درب  وموا�شلة  التغيريات  هذه  مع  التكّيف 

الأمري  جامعة  يف  اأكادميي  برنامج  كل  ت�شميم  وي�شم  احلياة. 

حممد اأربعة عنا�شر ت�شب جميعها نحو تعليم »الطالب املتكامل«. 

اأوًل: مينح برنامج ال�شنة التح�شريية جميع الطالب اجلدد 

اللغة  بو�شفها  الإجنليزية  اللغة  فر�شة حتقيق موؤهالت عالية يف 

والتعّلم  الريا�شيات  مهارات  تدعيم  اإىل  اإ�شافة  التدري�شية، 

لديهم. بينما يتخذ قرار تلقي الطالب لهذا الربنامج التح�شريي 

من عدمه بناًء على اختبارات حتديد امل�شتوى التي جتريها الكلية.

ثانًيا: ينطلق كل برنامج من جمموعة اأ�شا�شية من املقررات 

املختربات،  وعلوم  والريا�شيات،  الإجنليزية،  باللغة  التوا�شل  يف 

املقررات  تتابع  �شبط  ويقع  الجتماعية،  والدرا�شات  وال�شلوك، 

الربامج  احتياجات  لتلبية  املجالت  هذه  يف  معني  نحو  على 

الفردية. فمثاًل تكون مقررات الريا�شيات الأ�شا�شية املتتالية اأكرث 

دقة بالن�شبة اإىل طالب الهند�شة مقارنة بتلك التي يتلقاها طالب 

يف  تدريب  على  يح�شلون  الربامج  جميع  طالب  اأن  اإل  الأعمال، 

هذه املواد الأ�شا�شية امل�شرتكة لتاأمني خلفية علمية �شاملة. 

اأما العن�سر الثالث: فيتمّثل يف اأن متطلبات املقرر الالزمة 

التصميم الذي تنتجه 
الهيئة يتعدى البرامج 

األكاديمية ليشمل 
البنية التحتية اإلدارية 

المناسبة وخدمات 
الدعم التشغيلي 
وكالهما ضروري 

لنجاح أي مؤسسة

جميع الخريجين 
يحتاجون إلى تأسيس 

تعليمي واسع من 
أجل المحافظة 

على قدرتهم على 
التكّيف مع التغيرات 

المتصاعدة في عالم 
اليوم ومواصلة 

التعلم المستمر مدى 
الحياة

د. نك ل. بولتون 
الرئيس الفخري لهيئة تكساس للتعليم الدولي

مدير مشروع جامعة األمير محمد بن فهد 2003 - 2007
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لجتياز مادة معّينة من الربنامج تعتمد اأمنوذج اأمريكا ال�شمالية 

لل�شهادات اجلامعية والذي يتطابق مع معايري العتماد الدويل. 

واأخرًيا: اأراد موؤ�ش�شو اجلامعة اأن تقوم هيئة تك�شا�س للتعليم 

الدويل بت�شميم كل برنامج تعليمي بحيث يتمتع خريجو اجلامعة 

تتويجية يف  الهيئة مقررات  ولهذا �شمنت  ب�شت كفاءات مميزة. 

خمتتم كل برنامج تعليمي لقيا�س مدى جناح الطالب يف حتقيق 

هذه الكفاءات. وتتمثل هذه الكفاءات املتوقعة يف التايل: 

الإجنليزية  باللغتني  الفاعل  التوا�شل  على  القدرة  التوا�سل:   •
والعربية يف املواقف املهنية والجتماعية.

احلديثة  التقنية  ا�شتخدام  على  القدرة  التقنية:  الكفاءة   •
النتائج  وحتقيق  امل�شاكل  وحل  والتوا�شل  املعلومة  لكت�شاب 

املنتظرة.

• التفكري النقدي وحل امل�ساكل: القدرة على التفكري املنطقي 
والإبداعي لتخاذ قرارات مطلعة وم�شوؤولة وحتقيق الأهداف 

املرجوة.

للم�شوؤوليات  الفاعل  الإجناز  على  القدرة  املهنية:  الكفاءة   •
املهنية على امل�شتويني املحلي والدويل.

• العمل اجلماعي: القدرة على العمل الفاعل مع الآخرين من 
اأجل اإجناز املهمات وحتقيق اأهداف املجموعة.

• الريادة: القدرة على الطالع الوا�شع وعلى الفاعلية والقيادة 
م�شتوى  وعلى  املحلي  واملجتمع  العائلة  م�شتوى  على  امل�شوؤولة 

اململكة ككل.

هناك عناصر 
يعتمدها تصميم 
البرامج األكاديمية 
في الجامعة لتعليم 
الطالب المتكامل، 
منها تدعيم لغته 
اإلنجليزية والرياضيات 
واجتياز مادة معّينة 
من نموذج أمريكا 
الشمالية للشهادات 
الجامعية والذي 
يتطابق مع معايير 
االعتماد الدولي 

طالب  امتالك  �شمان  اإىل  ال�شت  الكفاءات  هذه  وتهدف 

جتعلهم  التي  والقدرات  املعارف  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة 

مبنزلة »املتعّلم الدائم« وتوؤهلهم لتحقيق النجاح يف امليادين التي 

اختاروها و للم�شاهمة يف تطّور جمتمعهم املحلي و بالدهم ككل. 

6 فرق للتصميم األكاديمي
الأكادميية  الربامج  ت�شميم  تك�شا�س  هيئة  اأ�شندت  وقد 

باجلامعة اإىل �شتة فرق ت�شميم عنيت باملجالت التالية:

التح�شريية. ال�شنة  • برنامج 
• املناهج الأ�شا�شية امل�شرتكة للمرحلة اجلامعية الأوىل وت�شرتك 

فيها جميع الربامج.

اإدارة الأعمال، و املالية،  برامج الأعمال وت�شمل املحا�شبة، و   •
الأعمال  اإدارة  اإىل ماج�شتري  اإ�شافة  املعلومات،  اإدارة  ونظم، 

التنفيذية.

وهند�شة  احلا�شب  علوم  ت�شم  برامج  وهي  املعلومات،  تقنية   •
احلا�شب. 

• برامج الهند�شة يف اخت�شا�شات الهند�شة املدنية والكهربائية 
وامليكانيكية.

• برامج الت�شميم الداخلي.
وقد ا�شتملت هذه الربامج الأكادميية على عنا�شر عدة تعتمدها 

كلغة  الإجنليزية  اللغة  ا�شتخدام  مثل  ال�شمالية،  اأمريكا  جامعات 

تدري�شية، واتباع نظام ال�شاعات املعتمدة لإدارة اكت�شاب املعارف 

الأكادميية،  ال�شهادة  نحو  تقدمه  اأثناء  يف  الطالب  تطور  ولقيا�س 

اإىل جانب ا�شتغالل نطاق وا�شع من املعلومات والتقنيات التعليمية 

يف منح ال�شهادات الأكادميية. كما اأن معظم الربامج، ولي�س كلها، 

 2006 �شنة  اجلامعة  افتتاح  فعند  والطالبات.  للطالب  متاحة 

كانت  بينما  الذكور  الطالب  على  حكًرا  الهند�شة  برامج  كانت 

برامج الت�شميم الداخلي متاحة للطالبات فقط. وقد قام فريقا 

خلدمة  التعلم  م�شادر  ومركز  املكتبة  باإن�شاء  اإ�شافيان  ت�شميم 

جميع  مينح  مهني  تطوير  مركز  اإىل  اإ�شافة  والطالبات،  الطالب 

ا لدعم مهاراتهم يف ا�شتعمال التقنية  اأع�شاء هيئة التدري�س فر�شً

التعليمية يف الف�شل ول�شتخدام اأحدث تقنيات قيا�س نواجت التعلم، 

اإ�شافة اإىل عدة موا�شيع اأخرى تدري�شية وتعليمية.

التصميم اإلداري
ت�شكل الربامج الأكادميية القوية مقوًما اأ�شا�شًيا من مقومات 

اجلامعة البارزة. ول�شمان تقدمي تلك الربامج بفاعلية وكفاءة ل 

بد من توافر هيئة تدري�س عاملية ورفيعة امل�شتوى اإىل جانب تنظيم 

اإداري يركز على املمار�شات الفاعلة وعلى الريادة واحلر�س على 

تكليف  وقع  وقد  اجلامعية.  والعمليات  الربامج  جميع  يف  اجلودة 

واملمار�شات  املبدئية  الإدارية  الهياكل  بت�شميم  تك�شا�س  هيئة 

املتبعة  العمليات  اأف�شل  باعتماد  الأمري حممد  الت�شغيلية جلامعة 

يف اأمريكا ال�شمالية كنموذج و تكييفها مع احتياجات اململكة. لذا 

وقع تنظيم ع�شرة فرق عمل تابعة لهيئة تك�شا�س جمعت بني اأف�شل 

يف  ت�شاميم  توفري  على  للعمل  وخربائها  تك�شا�س  جامعة  اإداريي 

املجالت التالية:

تقنية املعلومات ل�شمان ح�شول جامعة الأمري حممد  • خدمات 
على اأحدث املرافق التقنية.

املوارد  و  للمختربات  عاملية  جودة  ل�شمان  املرافق  تخطيط   •
الفيزيائية.

اأف�شل  لتكري�س  الب�شرية  املوارد  ومكتب  التنظيمي  الهيكل   •
وحتديد  اأف�شل  توظيف  اأجل  من  املعتمدة  املمار�شات 

ال�شخ�شيات القيادية لإدارة جامعة ذات تركيبة معقدة.

الطالبي  الت�شويق  بعمليات  للقيام  الت�شجيل  اإدارة  مكتب   •
والت�شغيل والقبول.

التي  الأكادميية  غري  الأن�شطة  لتوفري  الطالب  دعم  • خدمات 
ا جزًءا من تعليم »الطالب املتكامل«. تعد اأي�شً

• ال�شيا�شات والإجراءات وهي يدوية وتوفر الإر�شاد املبدئي حول 
�شيا�شات اجلامعة الأكادميية والإدارية اإ�شافة اإىل الإجراءات 

املتبعة لتنفيذ هذه ال�شيا�شات.

خمتلف  حول  معلومات  يجمع  موحد  معلومات  اإدارة  نظام   •
للقياديني  �شلبة  اأ�ش�س  توفري  بهدف  اجلامعة  عمليات  اأنواع 

ت�شاعدهم على اتخاذ القرارات عن دراية.

هيئة  جهود  لدعم  امل�شتمر  والتعليم  البحث  تطوير  مكاتب   •
التدري�س يف بحث امل�شاكل املحلية وتوفري تعليم واأن�شطة تدريبية 

متوا�شلة تلبي احتياجات الأعمال وال�شناعة يف اململكة.

عمل خبراء هيئة 
تكساس للتعليم 

الدولي جنًبا إلى 
جنب مع الزمالء 

السعوديين من أجل 
دمج أعمال اإلدارة 
الدولية والمحلية 

وإجراء تعديالت حذرة 
على الممارسات 

الدولية غير المعروفة 
في جامعات المملكة

مدخل اجلامعة من جهة مبنى  كلية الهند�شة

�شاطئ ن�شف القمر
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تقرير

يعد االستخدام واسع 
النطاق لمصادر تقنية 
المعلومات في جميع 
البرامج األكاديمية 
بالجامعة وإدارتها 
سمة مميزة للجامعة 

جامعة  ربط  اإىل  تهدف  والعتماد:  العاملية  التواأمة  اأعمال   •
اجلامعة  وتهيئة  العامل  يف  الرائدة  باجلامعات  حممد  الأمري 

اأمريكا  ومن  عاملية  منظمات  من  العتماد  على  للح�شول 

ال�شمالية.

املبدئي  القيا�شي  املثال  وفرت  وقد  املالية:  العمليات  • توقعات 
للعمليات املالية للجامعة.

اإىل  جنًبا  الدويل  للتعليم  تك�شا�س  هيئة  خرباء  عمل  وقد 

جنب مع الزمالء ال�شعوديني من اأجل دمج اأعمال الإدارة الدولية 

تعديالت  اإجراء  الإدارية  العمليات  ت�شميم  تطلب  وقد  واملحلية، 

اململكة  جامعات  يف  املعروفة  غري  الدولية  املمار�شات  على  حذرة 

والتي ثبت جناحها يف دول كثرية اأخرى وت�شمل مثاًل ال�شفافية يف 

و املوظفني يف  التدري�س  لهيئة  املنا�شبة  امل�شاهمة  و  القرار  اتخاذ 

القرارات التي توؤثر يف جمال عملهم. 

وعالوة على ال�شيا�شات والإجراءات ال�شكلية، فاإن ممار�شات 

الإدارة الفاعلة تتطلب قياديني يعون هذه ال�شيا�شات والإجراءات 

هذه  اجلامعة  اأقرت  وقد  لتنفيذها.  الالزمة  اخلربة  وميلكون 

احلاجة و�شاهمت هيئة تك�شا�س يف انتداب اأع�شاء هيئة التدري�س 

الأوىل، ويف اختيار اإداريني عدة خرباء باجلامعة خالل ال�شنوات 

الأوىل من العمل ل�شغل منا�شب رئي�شة يف تقنية املعلومات، واإدارة 

الب�شرية، واملكتبة، واملركب اجلامعي  الت�شجيل، واملالية، واملوارد 

واملوظفني  امل�شوؤولني  مع  اخلرباء  هوؤلء  تعاون  وقد  للطالبات. 

ال�شعوديني لتاأمني انطالقة ناجحة للجامعة.

البتكار  روح  الطالب  لدى  ظهرت  اجلامعة  افتتاح  ومنذ 

هذه  �شاأن  فمن  ن�شيط،  طالبي  نظام  �شكل  يف  وال�شتك�شاف 

التدريب  اأ�شا�شها  خربة  الطالب  متنح  اأن  الطالبية  الأن�شطة 

باجلانب  ال�شلة  ذات  الجتماعية  الأن�شطة  تخطيط  على  العملي 

التي  التعليمية  خلرباتهم  كمكمل  واإدارتها  وقيادتها  الأكادميي 

اكت�شبوها يف جامعة الأمري حممد بن فهد.

تقنية المعلومات
املعلومات  تقنية  مل�شادر  النطاق  وا�شع  ال�شتخدام  ويعد 

�شمة  ا  اأي�شً اإدارتها  ويف  باجلامعة  الأكادميية  الربامج  جميع  يف 

ويهدف  فهد.  بن  الأمري حممد  �شمات جامعة  اأخرى من  مميزة 

هذا الت�شور التقني اإىل متكني اجلامعة من اإن�شاء حميط حموره 

يحتاجون  التي  املعلومات  على  احل�شول  للطالب  ويخّول  التعلم 

اأن  لهم  يت�شنى  يحددونهما حتى  اللذين  واملكان  الزمان  اإليها يف 

يتتبعوا اأهدافهم الرامية اإىل التميز الأكادميي والكفاءة املهنية.

ومن خالل ا�شتخدام تقنية املعلومات ميكن للجامعة اأن تكّيف 

التعليم واأن تركز على تطوير الكفاءات بح�شب احتياجات كل طالب 

امل�شتقل  التعّلم  تعزز  ومعارف  مهارات  توفر  اأن  وميكن  وقدراته، 

خالل �شنوات الدرا�شة اجلامعية كما تبني اأ�ش�س اأخالقيات تعّلم 

ي�شتمر مدى احلياة خلريجي جامعة الأمري حممد. ومتكن تقنية 

اخلا�شة  قدراتهم  تدعيم  من  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  املعلومات 

وخلق جتارب تعليمية اأكرث ثراء من خالل جلب موارد اإ�شافية اإىل 

الف�شل وتقدمي جتربة تعليمية اأكرث تفاعلية للطالب. كما ت�شاعد 

ال�شخ�شية  والقدرات  املهارات  على  الطالب  تدريب  على  ا  اأي�شً

عالوة على املحتوى الأكادميي.

اإن�شاء  على  اجلامعة  ت�شاعد  اأن  للتقنية  ميكن  اخلتام  ويف   

عملية تقييم ل تقي�س ما حققه الطالب فعلًيا فح�شب، بل ت�شهم 

تطويرها  اإىل  يحتاجون  التي  القدرات  نحو  توجيههم  يف  ا  اأي�شً

م�شتقباًل.

جامعة  برامج  يف  تتوافر  التي  اخلا�شة  امليزات  هذه  ولعل 

وجدت  الإدارية  عملياتها  ويف  الأكادميية  فهد  بن  حممد  الأمري 

لأن موؤ�ش�شي اجلامعة اأرادوا لها اأن تخدم احتياجات اململكة واأن 

يف  املتبع  الأ�شلوب  يقدمه  ما  باأف�شل  القتداء  عرب  بذلك  تقوم 

اأن  تاأكيد  يجب  اأنه  اإل  جامعية.  ممار�شات  من  ال�شمالية  اأمريكا 

اجلامعة هي اأ�شا�ًشا جامعة �شعودية تكر�س قيم اململكة وثقافتها، 

وبف�شل التعاون بني هيئة تك�شا�س للتعليم الدويل وجامعة الأمري 

اجلامعة  خريجي  متنح  املقدمة  الأكادميية  الربامج  فاإن  حممد 

املهارات التي تكفل لهم النجاح يف جمتمع دويل يت�شم بالتغرّي اإىل 

وباخت�شار  الأ�شيلة.  وثقافتها  اململكة  قيم  على  املحافظة  جانب 

ت�شعى جامعة الأمري حممد بن فهد اإىل اأن يحقق الطالب اأف�شل 

اأعلى  اإىل  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  يرتقي  واأن  كمتعلم،  النتائج 

بالتعاون  تلتزم اجلامعة  املراتب املمكنة كمدر�شني وباحثني. كما 

مع جمتمع الأعمال وال�شناعة لتقدمي �شهادات اأكادميية وبرامج 

تعليم م�شتمر لتلبية احتياجاتهم.

التطور  درب  على  ت�شري  اجلامعة  فاإن  �شبق،  ما  على  وبناًء   

لت�شبح �شرًحا اجتماعًيا وتعليمًيا مهًما يف املنطقة ال�شرقية كما 

اململكة  اأجل  من  املجالت  هذه  يف  الرائدة  الطاقات  توفر  اأنها 

باأكملها.

وتعد جامعة الأمري حممد بن فهد جديدة ن�شبًيا، ولذلك فهي 

ككل م�شروع جديد قد حتف به املخاطر، لأنه لي�س هناك �شمانات 

هذه  اأن  اإل  اجلامعة،  موؤ�ش�شو  ينتظرها  التي  النتائج  لتحقيق 

املخاطر قد تكون اإيجابية، فلئن قامت اجلامعة مبجازفات كربى 

يف �شبيل التميز فاإن املكافاأة �شتكون اأكرث قيمة. وميكن معاينة هذه 

املكافاأة يف اخلريجني الذين ي�شبحون متعلمني دائمني ا�شتجابة 

تفكرًيا  ميار�شون  والذين  الن�شق،  �شريعة  الجتماعية  للتغريات 

حتليلًيا وم�شتقاًل، والذين ميلكون دراية بامل�شائل الراهنة، اإ�شافة 

وتقنية  والريا�شيات  والعلوم  الإجنليزية  اللغة  يف  معارف  اإىل 

املعلومات، والذين يفهمون الطالب القادمني من بلدان وثقافات 

اأخرى من خالل العمل امل�شرتك يف جامعة الأمري حممد، واأخرًيا 

يف  وي�شهمون  وظيفة  على  احل�شول  على  القدرة  ميلكون  الذين 

نهاية املطاف يف تقوية اقت�شاد اململكة وجمتمعها.

 الجامعة تسير على 
درب التطور لتصبح 

صرًحا اجتماعًيا 
وتعليمًيا مهًما في 

المنطقة الشرقية

يتمتع خريجو الجامعة 
بست كفاءات مميزة، 

حسب تصميم هيئة 
تكساس للبرامج 

التعليمية، وهي 
القدرة على التواصل 

الفاعل باللغتين 
اإلنجليزية والعربية، 

والكفاءة التقنية، 
والتفكير النقدي، وحل 

المشاكل من خالل 
التفكير المنطقي 

واالبداعي والكفاءة 
المهنية والعمل 
الجماعي والريادة

كانت برامج الهندسة 
عند افتتاح الجامعة 
سنة 2006 حكًرا على 

الطالب الذكور، بينما 
كانت برامج التصميم 

الداخلي متاحة 
للطالبات فقط

اجلامعة قيد الإن�شاء
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مشاركات مجتمعية

الجامعة تستقبل المرشحين لبرامج الدبلوم
يف اإطار ا�شرتاتيجية اجلامعة لإيجاد �شراكات متنوعة يف �شتى املجالت، 

وحر�شها على التوا�شل مع جميع املوؤ�ش�شات خلدمة املجتمع، وت�شخري اإمكانات 

وتاأهيلهم  وتعليمهم  واأفراًدا،  موؤ�ش�شات  املجتمع،  لتدريب  وخرباتها  اجلامعة 

تلتزم  الذي  والثقايف  الجتماعي  دورها  �شمن  وطموحاتهم  لرغباتهم  وفًقا 

الدبلوم  بربنامج  لاللتحاق  املر�شحني  الطالب  با�شتقبال  اجلامعة  تقوم  به، 

للطالب والطالبات بدعم من ال�شندوق اخلريي الجتماعي.

بداية  درا�شية  ف�شول  خم�شة  ت�شتمر  التي  التدريبية  الربامج  وتت�شمن 

اإ�شافة اإىل التدريب ال�شيفي يف كلٍّ من: ت�شميم  بدرا�شة اللغة الإجنليزية، 

نظم  البيانات،  وقواعد  الربجميات  تطوير  واإدارتها،  الإنرتنت  مواقع 

املعلومات، �شبكة احلا�شب. فيما حددت اجلامعة �شروط الت�شجيل للجن�شني، 

وهي اأن يكون املتقدم �شعودي اجلن�شية، واأن يكون ممن يحمل �شهادة الثانوية 

فيما  ال�شندوق.  خدمات  ت�شملها  التي  الفئات  �شمن  يكون  واأن  العامة، 

اإثبات  ا�شرتطت للراغبني يف الت�شجيل يف هذا الربنامج حتميل ملف منوذج 

حالة وتعبئته، ومراجعة النموذج اخلا�س باإثبات احلالة وختمه من اأقرب مقر 

اإىل مقر الربنامج  النموذج املختوم  اإر�شال  اإىل  اإ�شافة  لل�شمان الجتماعي، 

»جامعة الأمري حممد بن فهد« باخلرب.

كما ميكن للراغبني يف اللتحاق باأحد هذه الربامج زيارة موقع اجلامعة 

www.pmu.edu.sa :على �شبكة الإنرتنت

حملة طالبية للتوعية المرورية
ثقافة  بن�شر  الإ�شهام  �شبيل  يف  الجتماعي  اجلامعة  دور  تفعيل  اإطار  يف 

الوعي املروري لدى املجتمع �شيما فئة ال�شباب، اأطلق طالب اجلامعة، موؤخًرا، 

من  احلد  باأهمية  الوعي  تعزيز  بهدف  املرورية  بال�شالمة  للتوعية  حملة 

احلوادث املرورية، وذلك من خالل الو�شائل التوعوية املختلفة التي تقوم بها 

اجلامعة، والتي تتمثل يف توزيع الن�شرات والربو�شورات التوعوية.

املجتمع،  اأو�شاط  يف  املروري  الوعي  زيادة  بهدف  املبادرة  تلك  وتاأتي 

اأهمية يف  التوعية، ملا متثله من  العلمية احلديثة يف  الو�شائل  وال�شتفادة من 

تعزيز اإجراءات ال�شالمة املرورية، وحماية املجتمع من الأ�شرار الناجمة عن 

حوادث املركبات باأنواعها، وتاأمني حركة مرورية اآمنة وان�شيابية، واحلد من 

الزدحامات املرورية يف خمتلف مدن املنطقة وحمافظاتها، و�شمان ال�شالمة 

الناجمة  والأ�شرار  املاآ�شي  من  املجتمع  حماية  اإىل  اإ�شافة  العامة،  املرورية 

عن حوادث املرور، وتنمية اإح�شا�س املواطن مب�شوؤوليته امل�شرتكة جتاه حتقيق 

املرورية،  الثقافة  ملفهوم  املجتمع  اأفراد  بني  الوعي  وتعميق  العامة،  ال�شالمة 

الأهداف  من  وغريها  تطبيقها،  و�شرورة  املرورية  القواعد  احرتام  وتاأكيد 

املعززة لل�شالمة املرورية.

وت�شعى اجلامعة اإىل زيادة الرتكيز على اأهمية اللتزام بالقوانني والأنظمة 

املرورية املختلفة، وذلك بهدف حماولة التقليل من احلوادث املرورية، وحتمل 

املرور  حوادث  من  للحد  مًعا  تعمل  واأن  م�شوؤولياتها،  املجتمع  �شرائح  جميع 

وماآ�س  اقت�شادية،  انعكا�شات  من  لها  وملا  ب�شرية،  خ�شائر  من  عنها  ينتج  ملا 

اجتماعية على الفرد واملجتمع.

العنقري، مب�شتوى  د.خالد بن حممد  العايل،  التعليم  وزير  اأ�شاد معايل 

طالب اجلامعة امل�شاركني يف املوؤمتر العلمي الرابع لطالب اململكة وطالباتها 

اإىل  اأبريل    29 من  الفرتة  املكرمة يف  مكة  القرى يف  اأم  بجامعة  اأقيم  الذي 

الثاين من مايو املا�شي، والذي نظمته وزارة التعليم العايل برعاية كرمية من 

بن عبدالعزيز، حفظه اهلل. حيث  امللك عبداهلل  ال�شريفني،  خادم احلرمني 

م�شاركاتهم  وطالباتها يف جميع  بتميز طالب اجلامعة  اإعجابه  الوزير  اأبدى 

الواقع  تالم�س  التي  الأبحاث  من  العديد  قدموا  حيث  العلمية،  املوؤمترات  يف 

وتبحث عن احللول العلمية لكثري من امل�شكالت يف خمتلف املجالت.

مّثل اجلامعة يف املوؤمتر عدد من امل�شاِركات من ق�شم الهند�شة امليكانيكية 

الإلقاء  ميثل  طالب  تر�شيح  ومت  باجلامعة،  الطالبات  ق�شم  من  وم�شاركة 

ليمثل  العربي،  لالإلقاء  ال�شيد  �شالح  رامي  املر�شح  تاأهيل  مت  كما  العربي، 

اجلامعة يف املوؤمتر بح�شور املن�شق العام للجامعة الدكتور نادر نادر والطالبني 

يحيى حممد اآل همام وريان العتيبي.

التعليم  اإتاحة الفر�شة لأ�شحاب املواهب من طالب  اإىل  وهدف املوؤمتر 

املختلفة،  والفعاليات  املحاور  خالل  من  مواهبهم  لإبراز  وطالباته  العايل 

ورفع امل�شتوى العلمي والثقايف لدى الطالب والطالبات، وكذلك تعزيز القيم 

البحثية والإبداعية، وتنمية ثقافة البحث العلمي والإبداع والبتكار، وت�شجيع 

الأعمال الفنية والإعالمية الأ�شيلة واملتميزة، كما هدف املوؤمتر اإىل ت�شجيع 

الريادي، وبناء امل�شاريع ال�شغرية لدى  التطوعية، والعمل  الأعمال الطالبية 

الطالب والطالبات، واإثراء ال�شاحة الأكادميية الطالبية بعر�س النتاج العلمي 

واحلوارية  القيادية  املهارات  وتنمية  ون�شره،  والطالبات  للطالب  والإبداعي 

لديهم، وغر�س قيم التناف�س العلمي ال�شريف والعمل اجلماعي وتعزيزه، وبناء 

ج�شور التوا�شل العلمي بني الطالب والطالبات.

الطالب  من  واملبدعني  املتميزين  اكت�شاف  يف  املوؤمتر  �شاهم  وقد   

والطالبات يف �شتى املجالت التي ت�شمنتها حماور املوؤمتر، حيث بلغ جمموع 

امل�شاركات نحو 4572 م�شاركة يف خمتلف املحاور.

وزير التعليم العالي أشاد بالمستوى العلمي ألبحاثهم

مشاركة متميزة للطالب في المؤتمر 
العلمي الرابع لطالب المملكة

معايل وزير 

التعليم العايل 

مع وفد 

اجلامعة
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مشاركات دولية

تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين ووزير التعليم العالي

الجامعة تشارك في تخريج 3500 مبتعث في بريطانيا
الخلوفي: استقبال األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز وفد الجامعة المشارك دليل اهتمامه بدعم الطالب وتشجيعهم على تفوقهم.

مثَّل عبدالرحمن حممد اخللويف، امل�شرف العام على العالقات العامة والإعالم، 

املهنة  ويوم  التخرج  الب�شرية اجلامعة يف حفل  املوارد  اإدارة  وماجد احلماد، مدير 

التعليم  وزارة  نظمته  والذي  املتحدة،  باململكة  ال�شريفني  احلرمني  خادم  لربنامج 

امللكية  بالقاعة  املا�شي  مار�س  خالل  بربيطانيا  الثقافية  امللحقية  يف  ممثلة  العايل 

لالحتفالت يف لندن، وذلك حتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نواف 

بن عبدالعزيز، �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اململكة املتحدة، ود.خالد بن 

حممد العنقري وزير التعليم العايل.

وقد و�شل عدد اخلريجني اإىل ما يقرب من 3500 خريج يف مراحل البكالوريو�س 

الطبية  العلوم  ذلك  يف  مبا  البتعاث،  تخ�ش�شات  جميع  يف  والدكتوراه  واملاج�شتري 

والإدارية.  والقانونية  الأ�شا�شية  والعلوم  واحلا�شب،  الهند�شية،  والعلوم  ال�شحية، 

ا�شتقطاب  بهدف  وخا�شة  65 جهة حكومية  �شنوًيا،  يقام  الذي  و�شارك يف احلفل، 

الفتتاح  حفل  وت�شمن  وتنميته.  الوطن  خدمة  يف  والإ�شهام  لتوظيفهم،  اخلريجني 

العديد من الفعاليات والكلمات اخلطابية، كما مت تكرمي الطالب املتفوقني درا�شًيا 

واملتميزين يف البحث والإبداع العلمي.

ودرا�شة  طلباتهم،  لتقدمي  واملبتعثات  للمبتعثني  فر�شة  الحتفال  هذا  وميثل 

اخليارات املتاحة من الوظائف، التي تعر�شها اجلامعات وال�شركات يف يوم املهنة، 

املتحدة،  اململكة  جامعات  خريجي  من  ال�شعودية  الكفاءات  ا�شتقطاب  حتاول  حيث 

�شمن برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث.

�شكره  عن  باجلامعة  والإعالم  العامة  العالقات  على  العام  امل�شرف  وعرب 

وتقديره ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبدالعزيز، على رعايته 

وافتتاحه معر�س يوم املهنة، وا�شتقباله وفد اجلامعة امل�شارك، حيث رحب �شموه 

بالوفد مقدًرا جهود جامعة الأمري حممد بن فهد يف العناية بطالبها يف خمتلف 

املجالت العلمية والأكادميية، موؤكًدا اأن ح�شور �شموه دليل اهتمامه وحر�شه على 

وزير  ملعايل  وتقديره  �شكره  كما عرب عن  تفوقهم،  على  وت�شجيعهم  الطالب  دعم 

املبتعثني  الطالب  ل�شوؤون  الدائمة  متابعته  على  العنقري  د.خالد  العايل  التعليم 

الثقايف  امللحق  يف  ممثلة  ال�شعودية،  الثقافية  امللحقية  بجهود  م�شيًدا  ورعايتهم، 

الدولية  املكانة  يوؤكد  الذي  الالئق  بال�شكل  احلفل  ظهر  حتى  خليل،  اأبا  د.في�شل 

وكرم  ال�شتقبال  ح�شن  عن  ف�شاًل  اململكة.  بها  حتظى  التي  والعلمية  والثقافية 

اإجناح  اأجل  من  اجلامعة  لوفد  الت�شهيالت  كل  تقدمي  يف  وتوجيهاته  ال�شيافة، 

م�شاركتها يف هذه املنا�شبة الكبرية.

ونوه اخللويف عن حر�س اجلامعة على امل�شاركة ال�شنوية يف هذا املعر�س بهدف 

من خدمات  اجلامعة  تقدمه  والأجانب مبا  ال�شعوديني  الطالب  من  العديد  تعريف 

ا�شتقطاب  عن  ف�شاًل  باجلامعة،  املتاحة  الأخرى  الفر�س  اإىل  اإ�شافة  اأكادميية، 

اخلريجني املتميزين يف خمتلف التخ�ش�شات الأكادميية لتوظيفهم باجلامعة.

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبدالعزيز، �شفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى اململكة املتحدة وبجواره 

عبدالرحمن اخللويف، امل�شرف العام على العالقات العامة والإعالم باجلامعة يف جناح اجلامعة مبعر�س يوم املهنة.

إنجاز كبير لكلية الهندسة

أول فرع في المملكة لـمنظمة 
الحوسبة اآللية بالجامعة

اإجناز كبري حتقق بح�شول كلية هند�شة وعلوم احلا�شب، ق�شم الطالبات 

م�شتوى  على  وتاأ�شي�شه  فرع  اأول  لإن�شاء  الر�شمية  املوافقة  على  باجلامعة، 

 ACM)Association for Computing الآلية  احلو�شبة  لـمنظمة  اململكة 

 .)Machinery
وقد و�شل عدد الع�شوات املوؤ�ش�شات اإىل 17 طالبة، كما اأن ع�شوية الفرع 

مفتوحة جلميع طالبات اجلامعة. ومنظمة احلو�شبة الآلية هي منظمة طالبية 

دولية تروج لزيادة املعرفة وتو�شيع دائرة الهتمام مبجال احلو�شبة احلديثة 

وتطبيقاتها، حيث يعد هذا املجال و�شيلة الت�شال بني الطالب الذين تتعلق 

للحو�شبة  الأوىل  الدولية  املوؤ�ش�شة  تعد  املنظمة  وهذه  باحلو�شبة،  درا�شتهم 

الآلية التي ت�شعى اإىل تطوير علم احلا�شب كعلم ومهنة.

ا متعددة لطالبات اجلامعة املهتمات بعلوم احلا�شب  و�شيوفر الفرع فر�شً

ا�شتخداماته  على  واإطالعهن  بتطبيقاته،  تتعلق  متعددة  مو�شوعات  ملناق�شة 

واأنظمة  وهند�شته،  اجلديدة،  بعلومه  وتعريفهن  ال�شناعة،  يف  املتعددة 

املعلومات، وتقنيات الت�شال.

واأكد د.ن�شار بن حممد �شيخ، نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية، اأن 

اجلامعة ت�شجع مثل هذه ال�شراكات مع املوؤ�ش�شات الدولية املرموقة والرائدة 

م�شتوى  من  والرفع  الطالبات  معرفة  اإثراء  بهدف  املجالت  خمتلف  يف 

اجلامعة،  خارج  العمل  �شوق  وبني  بينهن  والربط  واإمكاناتهن،  خرباتهن 

وكذلك ت�شجيع توا�شلهن مع م�شتجدات املجتمع التقني املت�شارعة خارج نطاق 

العملية الأكادميية، تاأكيًدا ملا تتمتع به طالبات اجلامعة وطالبها ب�شكل عام 

اإياهم، وعملت على تنميتها لديهم من  باإك�شابها  من قدرات قامت اجلامعة 

خالل بيئة تعلمية توفر جميع الأن�شطة التي تلبي طموحاتهم وتربز اإمكاناتهم 

التعلمية باجلامعة، �شواء داخل  الأن�شطة  اأن  املعروف  واإبداعاتهم، حيث من 

التجربة  اإثراء  تعمل على  ب�شكل عام،  باحلرم اجلامعي  اأو  الدرا�شي  الف�شل 

احلديث  الع�شر  اإليها  يحتاج  التى  القدرات  واإك�شابهم  للطالب،  الأكادميية 

القائم على املعرفة.

 عضوتا هيئة تدريس وخريجتان ضمن
 أفضل مشاِركات في معرض بـ”هارفارد”

باجلامعة،  الأوىل  الدفعة  من  وخريجتان  تدري�س  هيئة  ع�شوتا  �شاركت 

وفدى  الهند�شة،  بكلية  الداخلي  الت�شميم  ق�شم  من  احلمي�شي  �شارة  هما 

الآيل، يف  احلا�شب  وعلوم  هند�شة  بكلية  املعلومات  تقنية  ق�شم  من  ال�شغري 

امللك  ملركز  التابع  »كي�شتون«  من  املقدم  الأعمال  وريادة  البتكار  برنامج 

عبدالعزيز الثقايف باأرامكو ال�شعودية، بال�شراكة مع معمل »اآرت�شاين�س لب« 

من جامعة هارفارد الأمريكية.

اململكة  م�شتوى  املر�شحات على  الع�شوتني من بني ع�شرات  اختيار  جاء 

يف عملية اختيار دقيقة متت على مرحلتني، ليتم بعدها ت�شكيل فريق كي�شتون 

لعام 2012 والذي كان حتت عنوان »العامل الفرتا�شي«. وخ�شعت امل�شاركات 

اإىل برنامج مكثف ملدة �شهرين مت ت�شميمه من قبل معمل »اآرت�شاين�س لب«، 

ويهدف الربنامج اإىل الدمج بني العلوم والفنون لإنتاج م�شروع مبتكر �شمن 

عنوان الربنامج.

اأف�شل ثماين  ويف نهاية الربنامج مت اختيار احلمي�شى وال�شغري �شمن 

جامعة  يف  املقام  ال�شنوي  املعمل  معر�س  يف  فريقهما  لتمثيل  م�شاركات 

هارفارد، حيث �شاركتا يف عر�س م�شروعهما على م�شت�شارين يف تخ�ش�شات 

ولية  يف  بو�شطن  مدينة  اإىل  علمية  رحلة  �شمن  وقانونية  وفنية  تقنية 

ما�شات�شو�شت�س الأمريكية، كما قامتا بزيارات تثقيفية اإىل اأف�شل املعامل يف 

جامعات بو�شطن، منها معمل البتكار يف جامعة هارفارد، ومعمل التطوير، 

ومعمل الو�شائط يف جامعة »اإم اآي تي«، وكذلك زيارات اإىل حما�شن الأعمال 

املختلفة التي ترعاها  جامعة بو�شطن.

بامتالكهم  يتميزون  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  خريجي  اأن  يذكر   

يف  والإجنليزية  العربية  اللغتني  با�شتخدام  بفاعلية  الت�شال  على  القدرة 

تقنيات  ا�شتخدام  يف  اجلدارة  ميتلكون  كما  والجتماعية،  املهنية  املواقع 

املعلومات والت�شال احلديثة، والقدرة على حل امل�شكالت واخلروج بالنتائج 

واإبداعية  منطقية  وبطريقة  النقدي  التفكري  على  كذلك  والقدرة  املرجوة، 

اإىل  الو�شول  ثم  ومن  املعرفة،  على  مبنية  م�شوؤولة  قرارات  اإىل  للو�شول 

ال�شباقات  يف  بفاعلية  املهنية  بامل�شوؤوليات  القيام  وكذلك  املرجوة،  الغايات 

املحلية والعاملية، اإ�شافة اإىل العمل �شمن فريق لإجناز املهام وحتقيق غايات 

على  القيادة  مب�شوؤولية  والقيام  املعلومات  حت�شيل  عن  ف�شاًل  املجموعة، 

م�شتوى العائلة واملجتمع.



6667 www.pmu.edu.saالمها
العدد الثاني

ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م
العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م

مشاركات دولية

بمشاركة جامعات ومؤسسات عالمية من 37 دولة

جناح الجامعة يستقطب زوار المعرض 
الدولي للتعليم العالي

م�شاركتها،  خالل  اجلامعة  جناح  ا�شتقطبها  الزائرين  من  كبرية  اأعداد 

ممثلة يف اإدارة العالقات العامة والإعالم، يف املعر�س واملوؤمتر الدويل للتعليم 

العايل الذي نظمته وزارة التعليم العايل مبدينة الريا�س يف دورته الرابعة مبركز 

معار�س الريا�س خالل اإبريل املا�شي، مب�شاركة جامعات وموؤ�ش�شات عاملية من 

37 دولة، اإىل جانب 51 جامعة وموؤ�ش�شة �شعودية، وتخلله اإقامة 75 ور�شة عمل، 

اإ�شافة اإىل عدد من املحا�شرات العامة حتدث فيها 22 خبرًيا دولًيا.

ت�شم  التي  التعريفية  املطبوعات  العديد من  واحتوى جناح اجلامعة على 

وكلياتها  اجلامعة  عن  الوثائقية  والأفالم  والربو�شورات،  واملطويات،  الكتب، 

عن  والإجابات  وجمتمعية،  وتعلمية،  بحثية،  اأدوار  من  توؤديه  وما  ووحداتها، 

اإميانها  من  انطالًقا  وذلك  اجلامعة،  حول  وا�شتف�شاراتهم  الزوار  ت�شاوؤلت 

ب�شرورة حتقيق ال�شراكة املجتمعية بوجه عام.

العايل عدًدا  للتعليم  الدويل  باملعر�س  امل�شارك  وا�شتوقف جناح اجلامعة 

من مديري اجلامعات، اإ�شافة اإىل العديد من الزوار الذين عربوا من خالل 

اإليه اجلامعة من  و�شلت  اإعجابهم مبا  املعر�س عن  اطالعهم على حمتويات 

م�شتويات علمية مرموقة عك�شتها الإجنازات التي حققتها.

العالقات  العام على  امل�شرف  وقد عرب عبدالرحمن بن حممد اخللوفى، 

العايل  التعليم  وزير  ملعايل  وتقديره  �شكره  عن  باجلامعة،  والإعالم  العامة 

الرائع  التنظيم  مب�شتوى  م�شيًدا  الدائمة،  متابعته  على  العنقري  د.خالد 

للمعر�س الدوىل ومبا �شهده من اإقبال كبري من خمتلف الفئات، مثمًنا اجلهد 

الذي بذله القائمون على املعر�س، ما جعله حمل حفاوة وجناح وتقدير دويل، 

امل�شاركة  على  اجلامعة  حر�س  اإىل  م�شرًيا  اجلميع،  به  ويفخر  يعتز  ما  وهو 

ال�شنوية يف هذا املعر�س ملا لهذه الفعاليات من دور حيوي يف تعزيز عالقات 

اجلامعة بني املوؤ�ش�شات التعليمية العاملية مبا يتوافق مع امل�شتجدات املت�شارعة 

للع�شر احلديث.

الأ�شتاذ عبدالرحمن اخللويف مع 

الأ�شتاذ يو�شف الثنيان نائب الرئي�س 

التنفيذي ل�شركة �شابك للموارد 

وفد اجلامعة امل�شارك يف املوؤمترالب�شرية بجناح اجلامعة يف املعر�س

800 خبير قدموا 51 ورقة علمية وأقاموا 4 ورش عمل 

الجامعة تشارك في مؤتمر ومعرض 
الصيانة الثاني بالبحرين

بدولة  اأقيم  الذي  الثاين  ال�شيانة  ومعر�س  موؤمتر  يف  اجلامعة  �شاركت 

كبار  من  م�شارك   800 من  اأكرث  بح�شور  اأيام  ثالثة  ملدة  وا�شتمر  البحرين 

واملهند�شني  واملتخ�ش�شني  وال�شت�شاريني  واخلرباء  التنفيذيني  امل�شوؤولني 

جمال  يف  املتخ�ش�شة  والعاملية  والإقليمية  املحلية  ال�شركات  وممثلي  واملهنيني 

كربى  �شركات  من  بدعم  البحرينيني  املهند�شني  هيئة  املوؤمتر  ونظم  ال�شيانة. 

كلية  طالب  من  وفد  اجلامعة  ومّثل  للبرتول.  وقطر  ال�شعودية،  اأرامكو  مثل 

وبدر  املو�شى،  وحممد  املنهايل،  وه�شام  ال�شبيعي،  حممد  من:  يتكون  الهند�شة 

بالطيور، وعبدالعزيز الغامدي، ويا�شر احلماد، واأ�شامة البطي.

ب�شكل  تتطور  التي  والتقنيات  التوجهات  اإىل  التعرف  اإىل  املوؤمتر  وهدف 

يف  ال�شيانة  اإدارة  تواجه  التي  اليومية  للتحديات  واحللول  ومت�شارع،  متوا�شل 

البيئات ال�شناعية املعقدة. وا�شتقطب املوؤمتر نخبة من املتحدثني واملتخ�ش�شني 

 51 اأكرث من  ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  العامل،  اأنحاء  ال�شيانة من �شتى  يف جمال 

ورقة علمية و4 ور�س عمل تقنية من �شاأنها اأن تعمق الت�شالت وتبادل اخلربات 

بني امل�شاركني والعار�شني.

احلياة  برامج  اأن  نايفة،  د.جمال  باجلامعة،  الهند�شة  كلية  عميد  واأو�شح 

الثقافية  املجالت  من  بالعديد  تهتم  فهد،  بن  حممد  الأمري  بجامعة  اجلامعية 

وتنمية  الطالب،  ميول  تنا�شب  التي  واملهنية  والفنية  والعلمية  والجتماعية 

امل�شوؤولية،  ل  وحتمُّ اجلماعي  والعمل  الهادف  احلوار  على  وتدريبهم  مواهبهم 

م�شيًفا اأن اجلامعة ت�شجع الطالب على التناف�س املعريف، �شعًيا للتفوق والتميز 

طالبها  م�شاركة  على  اجلامعة  بحر�س  منوًها  العاملي،  امل�شتوى  على  واملناف�شة 

واخلربات  املعارف  تر�شيخ  على  ت�شاعد  التي  وامل�شابقات  الن�شاطات  جميع  يف 

التعليمية التي تعمل على تزويدهم بها.
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مشاركات دولية

د.جمال نايفة، عميد كلية الهند�شة يتلقى خطاب 

�شكر على م�شاهمة اجلامعة يف اأعمال املوؤمتر

تمثيل الجامعة في اللجنة التنظيمية

مؤتمر عن الحديد الصلب
وصناعة النفط في اإلمارات

للحديد  الأو�شط  ال�شرق  »موؤمتر  فعاليات  يف  موؤخًرا،  اجلامعة،  �شاركت 

�شركة  نظمته  والذي   »2013  MESC والغاز  النفط  �شناعة  يف  ال�شلب 

اإنرتنا�شيونال asm بالتعاون مع كل من �شركتي »اأرامكو ال�شعودية« و»�شابك« حتت 

�شعار »منذجة م�شتقبل معايري احلديد ال�شلب يف ال�شرق الأو�شط« حيث ا�شتمر 

املّتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  العاملي  املايل  دبي  مبركز  اأيام  ثالثة  املوؤمتر 

و�شارك يف اللجنة التنظيمية للموؤمتر د.جمال نايفة، عميد كلية الهند�شة على 

راأ�س وفد �شم الطالب مهند اآل عازب والطالب م�شعل الزامل، وتراأ�س املوؤمتر 

الدكتور ح�شني الفا�شلي من �شركة اأرامكو ال�شعودية، واملهند�س حمد الطا�شان 

من �شركة �شابك.

حلماية  كامل  حل  توفري  اخلرباء،  من  نخبة  ح�شره  الذي  املوؤمتر  ناق�س 

ال�شلب �شد التاآكل، واآليات تطبيق »احللول اأحادية امل�شدر« واملميزات العديدة 

املجالت  جميع  يف  العملية  اخلربات  لتبادل  مهًما  ملتقى  لي�شكل  توفرها،  التي 

الطالع  اإىل  اإ�شافة  الوقائية،  والهند�شة  وا�شتخدامه  ال�شلب  باإنتاج  املتعلقة 

على احللول املبتكرة ملعاجلة العديد من التحديات التي تواجه مهند�شي املواد. 

كما  ال�شلب.  احلديد  حول  جديدة  درا�شات  العلمية  املحا�شرات  وا�شتعر�شت 

ناق�س امل�شاركون اأحدث التقنيات لتح�شني جودة احلديد ال�شلب وكفائته.

اأو�شاط  اأكرث الفعاليات التي يتم ترقبها بني  اأن هذا املوؤمتر يعد من  ُيذكر 

اإنتاج احلديد وال�شلب وحمايته، وكذلك  العاملة يف جمال  اخلرباء وال�شركات 

موردو التقنيات واملنتجات واخلدمات ذات ال�شلة، اإذ يتيح لهم التوا�شل وتبادل 

هدف  حتت  املبتكرة  واحللول  التحديات  اآخر  ومناق�شة  واملعارف،  اخلربات 

غطى  وقد  والغاز.  النفط  قطاع  يف  املتزايد  الطلب  تلبية  اإىل  يرمي  م�شرتك 

املوؤمتر يف دورته احلالية ثالثة مو�شوعات اأ�شا�شية هي �شناعة اأنابيب ال�شلب، 

الفئة  من  الطالءات  با�شتخدام  ال�شلب  وحماية  الإن�شائية،  ال�شلب  ومنتجات 

ال�شناعية.

وحتر�س اجلامعة على تعزيز عالقات التعاون العلمية والثقافية مع العديد 

موؤمتراتها  يف  امل�شاركة  على  حتر�س  كما  البحثية.  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  من 

وذلك  كافة،  التخ�ش�شات  يف  املو�شمية  وندواتها  الثقافية  وملتقياتها  ال�شنوية 

من خالل م�شاركة اأ�شاتذتها الأكادمييني املتخ�ش�شني وامل�شهود لهم بالكفاءة، 

كما حتر�س على تكوين �شراكات مع جامعات وموؤ�ش�شات اأكادميية عاملية بهدف 

ال�شتفادة من اخلربات العاملية.

تقرير

د.عي�شى الأن�شاري، مدير 

اجلامعة، على راأ�س وفد 

اأكادميي خالل اإحدى زياراته 

اخلارجية، وال�شورة يف اإحدى 

املوؤ�ش�شات التعليمية يف اليابان.

مشاركات الجامعة الخارجية..
تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لطالبها

مواكبة التطور
لهذه الفعاليات دور حيوي في تعزيز عالقات الجامعة مع المؤسسات المختلفة داخلًيا وخارجًيا.

والمعارض  كالمؤتمرات  الخارجية،  النشاطات  مع  بالتفاعل  كبيًرا  اهتماًما  الجامعة  تولي 
المشاركات  تلك  تأخذ  حيث  كبيرة،  بفاعلية  فيها  والمشاركة  والدولية،  منها  المحلية 
حيًزا كبيًرا من اهتماماتها، بهدف التعرف على آخر التقنيات التي تتطور بشكل متسارع، 
فضاًل عن االطالع على األفكار والتوجهات الحديثة فيما يتعلق بعملية التعلم والتدريب 
مثل  تتيحها  التي  المتميزة  الخبرات  من  واالستفادة  والعملية.  األكاديمية  المجاالت  في 
في  التقنية  عصر  لمواكبة  لطالبها  الخدمات  أفضل  لتقديم  والزيارات،  المشاركات  تلك 
التعاون  التوجه لمد جسور  الجامعة على هذا  يأتي حرص  أخرى  العالي، ومن جهة  التعليم 
وتعزيز  المتميزة،  العالمية  األكاديمية  الجهات  مختلف  مع  الشراكات  اتفاقيات  وتوقيع 
البحثية، من  الجامعات والمؤسسات  العلمية واألكاديمية مع كثير من  التعاون  عالقات 

خالل المشاركة في مؤتمراتها السنوية وملتقياتها األكاديمية وندواتها.

إعداد: صالح محمود صالح
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المشاركات المحلية
الهند�شة  ق�شم  طالب  نظم  املحلية،  للن�شاطات  فبالن�شبة 

باجلامعة،  الطاقة  نادي  مع  بالتعاون  الهند�شة  بكلية  الكهربائية 

باملدينة  الكهربائية  ال�شناعات  �شركة  اإىل  ميدانية  زيارة 

ال�شناعية الأوىل بالدمــــــام، بغر�س ا�شتكمال التح�شيل املعريف 

حيث  والطاقة،  الكهربائية  الآلت  مواد  يف  للطالب  وتعزيزه 

تعرف الطالب على طرق ت�شنيع املحولت الكهربائية والقواطع 

امل�شتخدمة يف حمطات التحويل وطرق ت�شنيعها وتركيب وحدات 

املتو�شط واملنخف�س. وقد  الكهربائي على م�شتوى اجلهد  التوزيع 

الطالب  وتعريف  املختربات  على  جولة  تنظيم  الربنامج  ت�شمن 

باأهم الأق�شام، مع تقدمي �شرح مب�شط عن كل ق�شم وعمله. 

كبرية،  بفعالية  اجلامعة  فيه  �شاركت  اآخر  حملي  ن�شاط 

راأ�س  مبحافظة  البيئية  التوعية  حملة  يف  م�شاركتها  خالل  وذلك 

افتتحها حمافظها. وقد مثل اجلامعة ق�شم  والتى  تنورة موؤخًرا، 

الهند�شة امليكانيكية، حيث ا�شتهدفت احلملة معظم فئات املجتمع 

من خالل فعاليات توعوية وتثقيفية وبرامج تفاعلية وحما�شرات 

واأن�شطة ترفيهية وتعليمية. وت�شمن جناح اجلامعة م�شاريع طلبة 

الهند�شة املتعلقة بحماية البيئة وغريها من م�شاريع تهتم بتطوير 

املجتمع من الناحية العلمية.

اجلامعة  بجناح  امل�شاركني  من  كبري  عدد  اأ�شاد  وقد 

امل�شتقبلية  بالنظرة  اجلناح  زوار  اأ�شاد  كما  الفعالة،  وم�شاركتها 

للجامعة التي ت�شعى من خاللها اإىل جتهيز �شباب ينبئ بتميزه يف 

م�شتقبله الوظيفي ومواكبته ع�شر العوملة، وتاأهيله ملتطلبات �شوق 

العمل. كما اأ�شادوا باأحدث التقنيات التي ت�شتخدمها اجلامعة يف 

الأن�شطة التعليمية كافة والفل�شفة التي تنتهجها يف التعليم بها.

إشادة وزير التعليم
امل�شتوى  على  ا،  اأي�شً للجامعة،  املتميزة  امل�شاركات  بني  من 

املحلي، تلك امل�شاركة التي اأ�شاد خاللها معايل وزير التعليم العايل 

امل�شاركني  اجلامعة  طالب  مب�شتوى  العنقري  حممد  بن  د.خالد 

لطالب  الرابع  العلمي  املوؤمتر  يف  �شاركت  عندما  وذلك  فيها، 

وطالبات اململكة الذى اأقيم بجامعة اأم القرى يف مكة املكرمة يف 

اإبريل املا�شى، والذى نظمته وزارة التعليم العايل برعاية كرمية 

من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه 

اهلل، حيث اأبدى الوزير اإعجابه بتميز طالب اجلامعة وطالباتها 

يف جميع م�شاركاتهم يف املوؤمترات العلمية، ملا قدموه من اأبحاث 

لم�شت الواقع وبحثت عن احللول العلمية لكثري من امل�شكالت يف 

خمتلف املجالت.

ق�شم  من  امل�شاِركات  من  عدد  املوؤمتر  يف  اجلامعة  مثل  وقد 

الهند�شة امليكانيكية باجلامعة. وهدف املوؤمتر اإىل اإتاحة الفر�شة 

باململكة  وطالباته  العايل  التعليم  طالب  من  املواهب  لأ�شحاب 

ورفع  املختلفة،  والفعاليات  املحاور  خالل  من  مواهبهم  لإبراز 

�شاهم  وقد  والطالبات.  الطالب  لدى  والثقايف  العلمي  امل�شتوى 

والطالبات  الطالب  واملبدعني من  املتميزين  اكت�شاف  املوؤمتر يف 

يف �شتى املجالت التي ت�شمنتها حماور املوؤمتر.

امل�شاركات،  تلك  يف  ن�شيبهن  ا،  اأي�شً اجلامعة،  ولطالبات 

الأدوات  حول  اأقيمت  تدريبية  ور�شة  يف  ا�شرتاكهن  منها  والتي 

الرئي�شة امل�شتخدمة يف حل امل�شاكل التي تقع يف اأثناء �شري العمل 

وكيفية عالجها ب�شكل جذري، والتي نظمتها اإدارة اجلودة التابعة 

ل�شركة ال�شناعات احلديثة بالدمام بالتعاون مع اإدارة مطار امللك 

فهد الدويل ممثلة يف اإدارة اجلمارك الن�شائية. 

مشاركة شؤؤن الطالب
عمادة  يف  الطالب  وتوظيف  تدريب  خدمات  لق�شم  وكان 

�شوؤون الطالب باجلامعة بالتعاون مع مركز الأمرية العنود لتنمية 

حتت  التطوع  ملتقى  تنظيمه  يف  ا  اأي�شً ناجحة  م�شاركة  ال�شباب، 

عنوان »اخلربات ال�شبابية العاملية يف الأعمال التطوعية« بح�شور 

نخبة من اأ�شحاب التجارب العاملية يف هذا املجال، حيث مت تقدمي 

عدد من اأوراق العمل حول العمل التطوعي واإدارة الأزمات. كما مت 

وا�شتقطابهم  املتطوعني  اإدارة  التجارب يف  بع�س  ا�شتعرا�س  فيه 

والكوارث،  الأزمات  فرتات  خالل  التطوعي  العمل  يف  للم�شاهمة 

يف  م�شاهًما  ليكون  التطوعية  لالأعمال  الطالب  ممار�شة  واأهمية 

الأعمال التي تعمل على خدمة جمتمعه لي�شبح عن�شًرا فعاًل يف 

املجتمع.

مواقع اجلامعة يف املعر�س امل�شاحب 

ملوؤمتر القيادات الأكادميية يف اإندوني�شيا

تقرير

األنشطة الدولية
اأما عن م�شاركات اجلامعة يف الأن�شطة الدولية، فكان منها 

زيارة مدير اجلامعة، د.عي�شى بن ح�شن الأن�شاري، على راأ�س وفد 

لالطالع  اليابان،  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  اإىل  اأكادميي 

مع  اتفاقيات  لتوقيع  و�شعًيا  والأكادميية،  العلمية  جتربتيها  على 

وتبادل  البحثية،  واملراكز  العلمية  واملعاهد  اجلامعات  خمتلف 

اخلربات، وعقد �شراكات علمية يف املجالت الأكادميية والتقنية.

املهنة  ويوم  التخرج  حفل  ح�شورها  ا،  اأي�شً منها،  وكان 

لربنامج خادم احلرمني ال�شريفني باململكة املتحدة، والذي نظمته 

وزارة التعليم العايل ممثلة يف امللحقية الثقافية بربيطانيا حتت 

رعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نواف بن عبدالعزيز، 

ود.خالد  املتحدة،  اململكة  لدى  ال�شريفني  احلرمني  خادم  �شفري 

م�شاركة  اأهمية  وتعود  العايل.  التعليم  وزير  العنقري  حممد  بن 

اجلامعة يف هذا الحتفال اإىل اأنه ميثل فر�شة للمبتعثني واملبتعثات 

لدرا�شة اخليارات املتاحة من الوظائف، التي تعر�شها اجلامعات 

وال�شركات يف هذا اليوم.

ا، م�شاركة اجلامعة يف موؤمتر  من بني الأن�شطة الدولية، اأي�شً

ومعر�س ال�شيانة الثاين الذي اأقيم بدولة البحرين والذي �شارك 

فيه اأكرث من 800 م�شارك من كبار امل�شوؤولني التنفيذيني واخلرباء 

وممثلي  واملهنيني  واملهند�شني  واملتخ�ش�شني  وال�شت�شاريني 

جمال  يف  املتخ�ش�شة  والعاملية  والإقليمية  املحلية  ال�شركات 

بدعم  البحرينيني  املهند�شني  هيئة  املوؤمتر  نظم  وقد  ال�شيانة. 

من اأرامكو ال�شعودية، وقطر للبرتول. وقد مثل اجلامعة وفد من 

طالب كلية الهند�شة.

املتحدثني  من  نخبة  ا�شتقطب  الذي  املوؤمتر  هدف 

اإىل  العامل،  اأنحاء  �شتى  من  ال�شيانة  جمال  يف  واملتخ�ش�شني 

متوا�شل  ب�شكل  تتطور  التي  والتقنيات  التوجهات  على  التعرف 

ومت�شارع، وحلول للتحديات اليومية التي تواجه اإدارة ال�شيانة يف 

البيئات ال�شناعية املعقدة.

وفد المهندسين
الأمريكية  اجلمعية  وفد  قام  اأخرى،  دولية  م�شاركة  يف 

»م�شدر«  مدينة  اإىل  بزيارة  باجلامعة  امليكانيكيني  للمهند�شني 

العامل  مدن  اأكرث  من  تعد  والتي  ظبى  اأبو  يف  املتجددة  للطاقة 

ا�شتدامة، وهي مركز للطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة، وت�شكل 

اإىل  الزيارة  وهدفت  للبيئة.  ال�شديق  العمراين  للتطوير  منوذًجا 

واملتجددة  النظيفة  الطاقة  ا�شتخدام  باأهمية  الطالب  تعريف 

لدورها يف تخفيف العتماد على النفط والغاز واحلفاظ على البيئة.

معهد  وخريطة  املدينة  جم�شم  على  اجلامعة  وفد  اطلع  وقد 

امل�شتخدمة  الكهربائية  وال�شيارة  التربيد  وبرج  النظيفة  الطاقة 

يف التنقل داخل املدينة، بالإ�شافة اإىل م�شاهدة اأحدث ت�شاميم 

املباين �شديقة البيئة.

اأو  الداخلية  اجلامعة  مل�شاركات  مناذج  جمرد  كانت  تلك 

اخلارجية التي تقوم بها على نحو م�شتمر، بهدف ال�شتفادة من 

والزيارات،  امل�شاركات  تلك  مثل  تتيحها  التي  املتميزة  اخلربات 

لتقدمي اأف�شل اخلدمات لطالبها ملواكبة ع�شر التقنية املت�شارع، 

لهذه  ملا  التعلمية  واخلربات  املعارف  تر�شيخ  على  ت�شاعد  والتي 

الفعاليات من دور حيوي يف تعزيز عالقات اجلامعة مع املوؤ�ش�شات 

املختلفة، داخلًيا وخارجًيا.

موقع اجلامعة يف املعر�س 

امل�شاحب للموؤمتر 

اإحدى م�شاركات اجلامعة اخلارجية 

وال�شورة لوفدها امل�شارك يف يوم 

املهنة  الذي نظمته امللحقية الثقافية 

ال�شعودية يف وا�شنطن
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إسكان الجامعة ..
إنطالق التنفيذ

يعد اإلسكان الجامعي للطالب والطالبات أحد العوامل
المهمة للبيئة التعلمية الكاملة. 

تقرير

بداأت اجلامعة يف تنفيذ اأعمال املرحلة الأوىل من م�شروع الإ�شكان اجلامعى، والذي يقام على 

امل�شاحة الإجمالية املخ�ش�شة لأر�س امل�شروع البالغة 140،000.00 مرت مربع، حيث تبلغ امل�شاحة 

الإجمالية للمباين 225،000.00 مرت مربع. 

 3000 على  يزيد  ما  ي�شتوعب  �شوف  املعمارية  الطرز  اأحدث  على  ت�شييده  �شيتم  الذي  امل�شروع 

الرتفيهية  املرافق  اإىل  بالإ�شافة  تدري�س من اجلن�شني،  هيئة  250 ع�شو  واأكرث من  وطالبة،  طالب 

وتلبية  وطالباتها،  اجلامعة  لطالب  �شكن  تاأمني  اإىل  اجلامعة  ت�شعى  حيث  امل�شاندة،  واخلدمات 

البيئة  وتوفري  التدري�س،  هيئات  لأع�شاء  النف�شي  ال�شتقرار  حتقيق  وكذلك  احلياتية،  احتياجاتهم 

للعمل،  اأف�شل  اأجواء  يهيئ  الذي  واملنا�شب  املريح  ال�شكن  ومنها  املالئمة،  والجتماعية  الأكادميية 

ويدعم  الطالب،  اأبنائنا  على  اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  واإبداعها  الأكادميية  النخب  هذه  عطاء  لي�شتمر 

خمرجات التعليم اجلامعي ب�شكل عام، حيث �شيتم تزويد تلك امل�شاكن املزمع اإن�شاوؤها بجميع و�شائل 

التقنية التي جتعلها تن�شوي حتت مظلة املباين الذكية مبا فيها ال�شقق ال�شكنية.

حتمل  ع�شرية  كوادر  لتاأهيل  الدرا�شة  تتطَلّبها  التي  احلياة  مرافق  جميع  امل�شروع  و�شيوؤمن 

الر�شالة وتلبي احتياجات اململكة من تلك الكوادر، يف اإطار الهوية الثقافية واحل�شارية والتاريخية 

للمجتمع، من خالل التعليم النوعي املتميز، ومبا ين�شجم مع روؤية اجلامعة واأهدافها.

المشروع يستوعب 
أكثر من 3000 طالب 

وطالبة وأكثر من 250 
عضو هيئة تدريس. 

اهتمام خاص بالطالب 
من ذوي االحتياجات 

الخاصة.

6عمارات إلسكان 
الموظفين بمجموع 

528 وحدة سكنية.
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تقرير

تتوىل الإدارة اخلا�سة بال�سكن اجلامعي املهام 

التالية:

واقرتاح  ال�سكنية,  الوحدات  على  • الإ�سراف 
ال�ستخدام الأمثل لتلك الوحدات. 

لإ�سكان  املو�سوعة  ال�سيا�سة  تنفيذ  على  • العمل 
اأع�ساء هيئة التدري�ص, وتهيئة اأف�سل ما ميكن 

توفريه لراحتهم واإ�سكانهم ح�سب القواعد 

املو�سوعة. 

املنا�سبة  بال�سورة  ال�سكنية  الوحدات  • اإعداد 
وجتهيزها. 

ال�سكنية من املنقولني اأو  الوحدات  • ا�ستالم 
املغادرين وحترير حما�سر الإخالء التي تثبت 

حالتها. 

باحلا�سب  بال�سكان  املتعلقة  املعلومات  • اإدخال 
الآيل, وخماطبة الإدارات ذات العالقة ل�ستكمال 

الإجراءات النظامية حلالت الإ�سكان اأو الإخالء. 

ال�سيانة والت�سغيل يف م�ساكن  خدمات  • متابعة 
اجلامعة من خالل اجلهات املخت�سة, داخل 

اجلامعة كاإدارة اخلدمات واملقاولني اخلارجيني 

بالتن�سيق مع اإدارة الت�سغيل وال�سيانة والإدارة 

الهند�سية. 

لالإ�سكان  الدائمة  اللجنة  ب�سكرتارية  • القيام 
وتنفيذ قراراتها. 

للم�ستفيدين. ال�سكن  تعاريف  • تقدمي 

مسؤولية إدارة السكن الجامعي

يتم  باأن  اأمناء اجلامعة،  رئي�س جمل�س  فهد،  بن  الأمري حممد  �شمو  توجيه  وجاء 

اإن�شاء ال�شكن اجلامعي يف مرحلة واحدة، و اإجنازه باأحدث املوا�شفات العاملية املتما�شية 

م�شاجد،  واملرافق من  �شاملة جميع اخلدمات  موا�شفات مباين احلرم اجلامعي،  مع 

ومدار�س، وحمالت جتارية، اإ�شافة اإىل احلدائق، ومواقف لل�شيارات.

مرافق متكاملة
الطالب  حياة  يف  اإيجابًيا  املوؤثرة  الرئي�شة  العوامل  اأحد  اجلامعي  الإ�شكان  يعد 

اإدارة الإ�شكان، بدور كبري �شعت خالله اإىل  اجلامعي، لذلك تقوم اجلامعة ممثلة يف 

اإيجاد بيئة تعلمية ثقافية اجتماعية وريا�شية، تتيح للطالب الكثري من الفر�س لتنمية 

قدراته واإظهار مهاراته، وتلبية حاجاته يف ظل وجود املتخ�ش�شني يف جمال الرعاية 

الجتماعية والنف�شية والرتبوية طوال اليوم.

التي  ال�شرتاطات  جميع  فيه  تتوفر  �شوف  ومرافقه  اجلامعي  ال�شكن  اأبنية  ولأن 

كالأندية  الأ�شا�شية  املرافق  راأ�شها  على  تاأتي  والتي  الطالبي،  الإ�شكان  اأهداف  حتقق 

الثقافية، واملالعب الريا�شية، والتي ت�شم مركًزا ريا�شًيا للطالب واملوظفني، ومركًزا 

ريا�شًيا للطالبات واملوظفات، ف�شاًل عن مراكز الهوايات، امل�شاجد، وال�شوق التجارية. 

جلميع  �شحًيا  ومركًزا  وم�شجًدا  ال�شخ�شيات،  كبار  ل�شيافة  مبنى  امل�شروع  ي�شم  كما 

ال�شكان، كما ي�شم مبنى ملواقف ال�شيارات متعدد الأدوار، و�شاحات وحدائق وخدمات 

م�شاندة، ما يتيح متتع الطالب واأع�شاء هيئات التدري�س بكل تلك املرافق، حيث يتمكن 

اجلميع من ممار�شة جميع الأن�شطة الثقافية والجتماعية والريا�شية والفنية، ف�شاًل 

عن وجود املطعم الرئي�س الذي يقدم وجباته حتت رعاية م�شرفني واخت�شا�شيني يف 

التغذية وباأ�شعار رمزية، ما يعني على حتقيق دور الإ�شكان يف بناء ال�شخ�شية املتكاملة 

للطالب.

قاعات  توفري  ا،  اأي�شً اجلامعي  ال�شكن  ي�شملها  التي  املهمة  اخلدمات  بني  ومن 

للمذاكرة، غرف غ�شيل، حدائق داخلية، قاعات للتلفزيون، قاعات ا�شتقبال خم�ش�شة 

للزوار، وخمتربات حا�شوب بكل مبنى باإ�شراف م�شوؤولني متخ�ش�شني.

528 وحدة سكنية
يقع م�شروع ال�شكن اجلامعي على طريق اخلالدية وي�شتمل على 6عمارات لإ�شكان 

املوظفني مبجموع 528 وحدة �شكنية موزعة كالتايل: 122 �شقه بها، غرفة نوم واحدة، 

و168 �شقة بهاغرفتا نوم، و118 �شقة بها ثالث غرف نوم، و120 �شقة بها اأربع غرف 

نوم، وعدد 19 فلة للمديرين واأع�شاء هيئة التدري�س، وتخ�شي�س 

ت�شميم  عند  احل�شبان  يف  الأخذ  مت  وقد  للعمداء.  فيال   11 عدد 

مبا  والإ�شالمية  العربية  العمارة  تاريخ  من  ال�شتفادة  الأبنية 

اإيجاد بيئة  اإىل  اأهمية امل�شروع، حيث ت�شعى اجلامعة  يتنا�شب مع 

عمرانية متميزة تتنا�شب واأهداف اجلامعة وروؤيتها، وذلك حتقيًقا 

لأهدافها ور�شالتها.

مشرفون متخصصون
مل تن�س اجلامعة الهتمام الكبري بذوي الحتياجات اخلا�شة، 

فتحر�س اجلامعة على تهيئة الإ�شكان لهم، وتعد اإقامة الطالب يف 

عملية  ت�شهيل  يف  اجلامعة  ي�شاعد  مهًما  عاماًل  اجلامعي  الإ�شكان 

الإ�شراف ال�شحي عليه، حيث اخلدمات الطبية املتوفرة باجلامعة، 

والتي تتوىل الك�شف الطبي على الطالب يف كل ف�شل درا�شي. 

ويقوم عدد كاف من امل�شرفني املتخ�ش�شني يف جمال الرعاية 

بو�شط  ناديهم  يف  الطالب  بتوجيه  الأكفاء  واملوجهون  الطالبية، 

الإ�شراف  اأعمال  الفر�شة مل�شاركتهم يف  واإتاحة  الإ�شكان،  منطقة 

والإدارة بغر�س حتقيق الأهداف الرتبوية وتنمية املواهب لديهم.

خطة السكن
الداخلي،  لل�شكن  ال�شنوية  اخلطة  و�شع  على  اجلامعة  تقوم 

والإ�شراف  وال�شنوية،  الف�شلية  والإح�شائيات  التقارير  واإعداد 

على الإعالنات والن�شرات اخلا�شة بال�شكن، وقيام ق�شم ا�شتقبال 

ف�شل  كل  بداية  مع  الطالب  �شوؤون  باإدارة  امل�شتجدين  الطالب 

بواجبات  والتعريف  وقوانينه،  ال�شكن  بالئحة  بالتعريف  درا�شي 

الإر�شادات  تقدمي  وكذلك  ال�شكن،  داخل  وم�شوؤولياتهم  الطالب 

لهم، ومتابعة احلالت اخلا�شة التي حتتاج اإىل رعاية، مع املتابعة 

ا،  اأي�شً الق�شم،  وقيام  ال�شحى،  املركز  قبل  الدائمة من  ال�شحية 

والرحالت  الريا�شية  والن�شاطات  الرتفيهية  الربامج  بو�شع 

اأ�شري  جو  يف  للطالب  املريحة  الإقامة  �شمان  بهدف  الأ�شبوعية 

يجمع بني الرتبية والتوجيه والرتفيه.

فلل املديرين واأع�شاء 

هيئة التدري�س

�شكن الطالباتمنظر عام للم�شروع

توفير الرعاية واألنشطة 
الطالبية االجتماعية، 
والثقافية، والرياضية، 

والترفيهية.

المساحة اإلجمالية 
للمباني 225,000.00 متر 

مربع. 

�شكن الطالب

احلديقة الو�شطية
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تقرير

العلمية خريج ذو مواصفات خاصة بالمواصفات  اهتماًما كبيًرا  اليوم األول لنشأتها  الجامعة منذ  تولي 
لطالبها وقدراتهم الذاتية، بهدف تخريج أجيال من الخريجين ذوي مواصفات  
سبيل  في  وتبذل  األخرى،  الجامعات  خريجي  من  نظرائهم  في  تتوفر  قّلما 
فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  خريج  وبات  والفكر.  الجهد  من  الكثير  ذلك 
وإلنجليزية  العربية  اللغتين  باستخدام  بفعالية  االتصال  على  القدرة  يمتلك 
للوصول  الحديثة  التقنيات  واستخدام  واالجتماعية،  المهنية  المواقف  في 
على  القدرة  يمتلك  فهد  بن  محمد  األمير  جامعة  فطالب  المعلومات.  إلى 
مستندة  مسؤولة  قرارات  إلى  للوصول  وإبداعية  منطقية  بطريقة  التفكير 
بفعالية  المهنية  بالمسؤوليات  والقيام  المشكالت،  لحل  معلومات  إلى 
اآلخرين  مع  بفعالية  العمل  يستطيع  كما  والعالمية.  المحلية  سياقاتها  في 
والقيام  بالمعلومات،  واإللمام  المجموعة،  غايات  وتحقيق  المهام  إلنجاز 

بمسؤولية القيادة على مستوى العائلة والمجتمع.

هناك  اجلامعة،  مدير  الأن�شاري،  ح�شن  بن  د.عي�شى  يقول  كما 

على  القدرة  يف  تتمثل  اجلامعة،  خريجي  �شخ�شية  ت�شكل  قدرات 

التفكري  املهنية،  اجلدارة  التقنية،  ا�شتخدام  على  القدرة  الت�شال، 

على  والقدرة  فريق،  �شمن  العمل  خالل  من  امل�شكالت  حل  النقدي، 

القيادة. وينبغي على خريج اجلامعة اأن يكون قادًرا على العمل يف عامل 

يتغري ب�شرعة، فقد اأ�شبح جزًءا من جمتمع ي�شعى لتحقيق المتياز يف 

جميع ن�شاطاته، ولهذا اخلريج دور اأ�شا�شي يف املجتمع.

ويقع على عاتق هيئة التدري�س مهمة كبرية، وهي العمل لت�شجيع 

الطالب على اأن يتعودوا خدمة جمتمعهم اخلارجي، واأن ذلك يعد من 

اللتزام بدرجة عالية من  ت�شمل  املبادئ  وتلك  اأهم مبادئ اجلامعة، 

التنموية  والبحوث  والأكادميية  املهنية  البيئات  يف  والنزاهة  الأخالق 

وخدمة املجتمع كافة. وتربز يف هذا املجال اأهمية التوا�شل بني اأع�شاء 

هيئة التدري�س واإدارة اجلامعة وعماداتها لتحقيق الأهداف املرجوة، 

ودفع عجلة التطوير نحو تعليم عال متميز. وعلى اأع�شاء هيئة التدري�س 

ا، من اأجل حتقيق هدف خريج متميز من اجلامعة، حّث الطالب  اأي�شً

اأرجاء  يف  يتعلموا  واأن  للتعلم،  كموؤ�ش�شة  اجلامعة  من  ال�شتفادة  على 

اجلامعة كافة، وت�شجيعهم على اأن ي�شبحوا باحثني، وعليهم دعم بيئة 

التعلم التفاعلي الذي ي�شجع الطالب على امل�شاركة ب�شكل اإيجابي يف 

عملية التعلم.

أهمية تقنية المعلومات
اأولت اجلامعة اهتماًما كبرًيا بتقنية املعلومات والت�شالت،  وقد 

و�شوًل  الع�شرية.  اجلامعة  روؤية  لتحقيق  ب�شخاء  عليها  ال�شرف  ومت 

املتوازنة  ال�شخ�شية  املتميز ذي  الطالب  املهم يف تخريج هذا  للهدف 

التي ي�شتطيع من خاللها التعامل مع متغريات احلياة املت�شارعة وثورة 

املعلومات.

اأن  يف  والت�شالت  املعلومات  تقنية  يف  اجلامعة  روؤية  وتتلخ�س 

تقنيات  اإليه  تو�شلت  ما  لآخر  با�شتخدامها  معروفة  اجلامعة  تكون 

املعلومات وب�شورة تنت�شر لتغطي اأرجائها كافة، وتتخلل كل عملياتها، 

ولت�شاعد بيئة اجلامعة التي حمورها التعلم اأن تعرف باأنها يف مقدمة 

اجلامعة  ت�شعى  ولذلك  املنطقة.  يف  التقنية  على  القائمة  املوؤ�ّش�شات 

لن�شر تقنيات التعليم واملعلومات يف كل املناهج والربامج التعليمية، واأن 

ت�شتخدم اإدارة اجلامعة نظام معلومات اإدارية متكاملة. هذا بالإ�شافة 

خدمات  وتركيز  املرافق،  ت�شميم  يف  املعلومات  تقنية  ت�شمني  اإىل 

تقنية املعلومات على ا�شتخدام تقنيات معا�شرة ومواكبة لبيئة التقنية 

العاملية املتغرية.

وت�شمل الأهداف الرئي�شة للجامعة يف تقنية املعلومات والت�شالت 

مهارات  تك�شبهم  املعلومات  لتقنية  فاعلة  ببنية حتتية  الطالب  تزويد 

وامل�شتقبلية،  املعا�شرة  العمل  بيئات  يف  العمل  على  ت�شاعدهم  تقنية 

املعلومات  لتقنية  ممتازة  حتتية  ببنية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وتزويد 

متّكنهم من التدري�س الفعال، وتزويد الإداريني ببيئة تقنية اقت�شادية 

ومرنة واآمنة وذات اعتمادية وتفي مبتطلبات الإدارة اجلامعية، وكذلك 

توفري اأدوات تقنية لت�شهيل خدمات طالبية م�شاندة فّعالة.

 Computer Assisted وعرب مفهوم التعلم املعتمد على احلا�شب

Learning - CAL، يتم تدري�س املناهج الدرا�شية للتخ�ش�شات كافة 
من خالل احلا�شب الآيل، فيتمكن كل من الأ�شتاذ والطالب من التعلم 

تفاعلًيا من خالل احلا�شب، و�شوًل يف النهاية لكي يكون طالب جامعة 

الأمري حممد بن فهد خريج ذا موا�شفات خا�شة.

أولت الجامعة اهتماًما كبيًرا بتقنية المعلومات لتتحقق رؤية الجامعة 
العصرية وصواًل لتحقيق الهدف في تخريج طالب متميز.

صالح محمود صالح
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البدء في تنفيذ الخطة 
الخمسية الثانية

اشتملت الخطة االستراتيجية الخمسية بعد نجاح الجامعة في األولى
األولى التي وضعتها الجامعة في عام 2007 
لتغطي الفترة من 2007 إلى 2011 على العديد 
تدعم  التي  االستراتيجية  المبادرات  من 
أهداف الجامعة االستراتيجية في مختلف 
المجاالت، والتي جاءت متماشية مع رؤية 
أهداًفا  وتضمنت  ورسالتها،  الجامعة 

لخدمة ما ترمي إليه الرؤية والرسالة.

تقرير

المها 78www.pmu.edu.sa79

املجالت.  الأهداف يف خمتلف  تلك  التي تدعم  ال�شرتاتيجية  املبادرات  العديد من  وا�شتملت اخلطة على 

ومن اأهما: اإكمال احلرم اجلامعي واإعداده وفق اخلطة التنفيذية املعدة �شلًفا، وبالفعل ا�شتطاعت اجلامعة 

اأثناء فرتة اخلطة، واأ�شبح احلرم اجلامعي �شواء  التابعة لها يف  التعليمية واملرافق  اإكمال بناء كل املباين 

فيما يتعلق ب�شطر الطالب اأو ب�شطر الطالبات مكتماًل وقادًرا على توفري كل ما حتتاج اإليه العملية التعليمية، 

ا بالبنية التحتية لتقنية املعلومات من منطلق اأن جامعة الأمري حممد بن فهد جامعة  كما اهتمت اخلطة اأي�شً

قائمة على التقنية.

وبالفعل ا�شتطاعت اجلامعة وخالل فرتة مبكرة من اخلطة اخلم�شية الأوىل اأن توفر البنية التحتية لتقنية 

ودعم  وا�شتيعابها،  التعليمية  العملية  اإليها  التي حتتاج  التقنية  الربامج  القادرة على دعم جميع  املعلومات 

العمل الإداري بها يف الوقت نف�شه.

العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير ٢٠14م

العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير ٢٠14م
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تقرير

قبول الطالب
ت�شع  اأن  ال�شرتاتيجية  الأهداف  من  كان  الطالب  قبول  جمال  ويف 

اجلامعة برناجًما للقبول ي�شتهدف الو�شول اإىل �شريحة اأو�شع من املوؤهلني 

اأثناء  يف  بالفعل  تنفيذه  اجلامعة  ا�شتطاعت  وقد  اأكادميًيا،  واملتمّيزين 

فرتة اخلطة. وكذلك كان من الأهداف ال�شرتاتيجية ا�شتقطاب اأ�شاتذة 

وذلك  باجلامعة،  التدري�س  لهيئة  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  متمّيزين 

متا�شًيا مع �شيا�شتها يف اأن متتاز الهيئة التعليمية بالتنوع الثقايف خلدمة 

الأهداف  من  العديد  على  كذلك  اخلطة  وا�شتملت  التعلمية.  اأهدافها 

ال�شرتاتيجية مثل تلك املتعلقة بالعالقات املوؤ�ش�شية والتوا�شل مع املجتمع 

املحيط باجلامعة، ودعم البحث العلمي، وال�شتعداد لالعتماد الأكادميي 

كافة  ال�شرتاتيجية  مبادراتها  تنفيذ  اجلامعة  ا�شتطاعت  وقد  والعاملي، 

يف هذه املجالت بنجاح تام، والدليل على ذلك متكن اجلامعة من عقد 

مذكرات تفاهم واتفاقيات مع اأكرث من 37 جامعة وموؤ�ش�شة عاملية. 

الخطة االستراتيجية الثانية
الثانية  اخلم�شية  ال�شرتاتيجية  اخلطة  و�شع  مت   ،2011 عام  وبانق�شاء 

جمل�س  عليها  وافق  وقد   ،2016 اإىل   2012 من  الفرتة  لتغطي  وطرحها 

اأمناء اجلامعة. وجاءت اخلطة ال�شرتاتيجية اجلديدة موؤكدة الأهداف 

وطارحة  الأوىل،  اخلم�شية  اخلطة  عليها  ا�شتملت  التي  ال�شرتاتيجية 

امل�شتقبلية، وهي  تطلعات اجلامعة  ا�شرتاتيجية جديدة خلدمة  لأهداف 

تطلعات توؤكد ما حققته اجلامعة من اإجنازات، وتطمح لأن ت�شيف اإليها. 

ومن الأهداف ال�شرتاتيجية للخطة اجلديدة ما يلي: 

- زيادة اأعداد الطالب املتمّيزين الذين يجعلون من جامعة الأمري حممد 

باجلامعة  الأكادميي  الإر�شاد  برنامج  وتطوير  الأول،  خيارهم  فهد  بن 

لزيادة فر�س ا�شتمرار الطالب باجلامعة وتقليل الزمن الالزم للتخرج.

واأن  للطالب،  متميزة  تعلمية  جتربة  تقدمي  يف  اجلامعة  ت�شتمر  اأن   •
العملية التعلمية حمورها الطالب.

• اأن يتوافر باحلرم اجلامعي اأحدث ما تو�شلت اإليه التقنية من و�شائل 
والن�شاط  العلمى  البحث  اجلامعي  احلرم  يدعم  واأن  وجتهيزات، 

الأكادميى والإبداع.

التدري�س  هيئة  لأع�شاء  واآمنة  داعمة  بيئة  اجلامعي  احلرم  يوفر  • اأن 
واملوظفني، مع الرتكيز على جودة اخلدمات والتطور املهني.

دعم �شمعة اجلامعة وفعالياتها واإبرازها حملًيا وعاملًيا. يف  • ال�شتمرار 
• اإن�شاء البنية التحتية الداعمة للبحث العلمي وتطويرها، واإيجاد الدعم 

من موؤ�ش�شات عملية حملًيا وعاملًيا.

لدعم النمو امل�شتمر. وتنوعها  املالية  مواردها  اجلامعة  تو�شع  • اأن 
التو�شع  ل�شتيعاب  وتو�شيعها  ومرافقها  اجلامعة  مباين  حت�شني   •

امل�شتقبلي على احلرم اجلامعي.

ولكل هدف من الأهداف ال�شرتاتيجية تلك مت و�شع مبادرات ا�شرتاتيجية 

عدة لتحقيقه، وكذلك لكل مبادرة ا�شرتاتيجية مت حتديد خطوات عمل 

لها ينبغي اتباعها لتنفيذ املبادرة باأف�شل ما ميكن.

وطلبت اإدارة اجلامعة من كل اإدارة باجلامعة و�شع خطة عمل ا�شرتاتيجية 

لتنفيذ ما يتعلق بها من مبادرات ت�شمنتها ال�شرتاتيجية.

لقاءات

برنامج  لطالب  تعريفًيا  لقاًء  باجلامعة  الطالب  �شوؤون  اإدارة  نظمت 

 70 عددهم  بلغ  والذي  اخلارجي،  لالبتعاث  �شابك  لطالب  املكثف  الإعداد 

طالًبا، لتهيئتهم لل�شنة التح�شريية، وذلك يف مقر اجلامعة باخلرب. وي�شتمر 

ابتعاث الطالب يف مطلع  اأ�شهر، ومن ثم يتم  الربنامج الإعدادي ملدة ثالثة 

الربنامج،  يهدف  حيث  درا�شتهم،  لإكمال  املتحدة  الوليات  اإىل   2014 عام 

التعليمية  الربامج  اإدارة  احتياجات  وفق  بت�شميمه  اجلامعة  قامت  الذي 

ا بتنفيذه، اإىل تزويد الطالب مبجموعة  ب�شركة �شابك و�شتقوم اجلامعة اأي�شً

مهارات يف اللغة الإجنليزية ومهارات اأ�شا�شية اأخرى، بالإ�شافة اإىل اإعدادهم 

اليومية  حياتهم  وممار�شة  املجتمع  يف  والنخراط  الغربية  الثقافة  لتفهم 

بثقة واإيجابية، وذلك لإعداد الطالب لإكمال برناجمهم الدرا�شي بالوليات 

املتحدة الأمريكية.

عدة  مناف�شة  جهات  بني  من  اجلامعة  اختارت  قد  �شابك  �شركة  وكانت 

قبل  من  املبتعثني  الطالب  لإعداد  �شنوات   3 ملدة  تدريبي  برنامج  لت�شميم 

اأمريكية، ومن ثم العودة  ال�شركة وتنفيذه، لتلقي التعليم اجلامعي بجامعات 

على  بناء  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  اختيار  جاء  وقد  بال�شركة.  للعمل 

لتوفر  وكذلك  اجلامعة،  اأعدته  الذي  واأهدافه  الأكادميي  الربنامج  حمتوى 

البيئة التعلمية املنا�شبة لتنفيذه باجلامعة.

متكنهم  التي  املهارات  ومتليكهم  الطالب  اإعداد  اإىل  الربنامج  ويهدف 

الأمريكية بطريقة  الثقافة  والتعاي�س مع  الأمريكي  املجتمع  النخراط يف  من 

الأمريكية،  باجلامعات  للدرا�شة  وجودهم  من  الق�شوى  وال�شتفادة  �شل�شلة، 

وجتاوز ال�شغوط التي تن�شاأ عن التعاي�س مع جمتمع ذي ثقافة وقيم خمتلفة 

دون م�شكالت، بالإ�شافة اإىل متكينهم من اللغة الإجنليزية، ومهارات التعلم، 

ومهارات احلا�شب الآيل.

وي�شتمل الربنامج على حما�شرات واأن�شطة ل �شفية وريا�شية، بالإ�شافة 

ذات  الق�شايا  بع�س  الطالب حول  اإىل  للتحدث  الخت�شا�س  ذوي  دعوة  اإىل 

البعد الثقايف واحل�شاري، وتعريف الطالب امل�شتجدين على اجلامعة، حيث 

يتم تقدمي �شرح موجز عن طبيعة الربامج املقدمة لطالب ال�شنة التح�شريية، 

والطريقة التي تعينهم على النجاح والتمّيز واأهمية املرحلة اجلامعية.

الجامعة تصمم البرنامج وتنفذه

تهيئة 70 طالًبا من سابك لالبتعاث الخارجي

طالب �شابك خالل 

اإحدى املحا�شرات
تتوافر باجلامعة بنية 

حتتية لدعم الربامج 

التقنية التي حتتاج اإليها 

العملية  التعليمية
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الدراسات تؤكد: 

الخطر قد يأتي من طعامنا

مقاالت علمية

�شورة تخيلية لكلية الأمري 

�شلطان لذوي الإعاقة الب�شرية

توجد هذه المركبات 
في الهواء والمياه 

والتربة ويمكنها أن 
تبقى ألشهر أو سنوات.

هو  احللقات  متعدد  )العطري(  الأروماتي  الهيدروكربون 

متعددة  العطرية  املركبات  من  من�شهرة  جمموعة  عن  عبارة 

اأثناء عملية الحرتاق غري التام للوقود  احللقات والتي تت�شّكل يف 

م�شادر  من   PAHs هيدروكربون  ويتكّون  الأحفورية.  والنفايات 

توفر  الب�شرية  امل�شادر  اأّن  اإل  الإن�شاء،  ب�شرية  واأخرى  طبيعية 

الق�شط الأوفر منه. وتوجد هذه املركبات يف كل العنا�شر املحيطة 

اأو  اأ�شهر  اأن تبقى يف املحيط ملدة  من هواء ومياه وتربة، وميكنها 

PAHs كمركب م�شرطن، واأجريت  �شنوات. ي�شّنف هيدروكربون 

درا�شات عدة لتحديد م�شادر التعّر�س الب�شري لهذه املادة. وقد 

لالأغذية  امل�شافة  املواد  يف  املتخ�ش�شة  اخلرباء  جلنة  �شّرحت 

الزراعة(  و  الأغذية  )منظمة  الفاو  بني  م�شرتكة  جلنة  هي  و 

ومنظمة ال�شحة العاملية التابعتني لالأمم املتحدة، اأّن PAHs من 

بريين  البنزو)اأ(  و  فلورانثني  والبنزو)ب(  اأنرثا�شني  بنز)اأ(  نوع 

م�شرطنة  مركبات  �شك  بال  هي  اأنرثا�شني  هـ(  البنزو)اأ  وثنائي 

عموًما  ي�شبب  ل   PAHs هيدروكربون  اأّن  ورغم  وراثية.  و�شمّية 

اإىل  املدى  التعر�س طويل  فاإّن  البالغة،  ال�شمّية  درجات كربى من 

 PAHs مركبات  تخلفها  م�شرطنة  غري  اآثاًرا  يحدث  املواد  هذه 

وت�شمل الرئتني والكلى واجلهازين اله�شمي واجللدي. 

التلوث  عن  اأ�شا�ًشا  الأغذية  يف   PAHs هيدروكربون  وينتج 

يف  الهيدروكربون  هذا  ويوجد  الأغذية.  معاجلة  وعمليات  البيئي 

النبات ب�شورة اأ�شا�شية ب�شبب تر�ّشب احلبيبات التي يحملها الهواء 

على الأجزاء املك�شوفة من النباتات. حيث ميكن لل�شطح ال�شمعي  د. محمد أشرف
عميد المناهج الدراسية
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مقاالت علمية

 PAHs لهيدروكربون  جزيئية  كتلة  يرّكز  اأن  والغالل  للخ�شر 

خالل  من  املادة  هذه  برتكيز  والغالل  اخل�شراوات  اأ�شطح  وتقوم 

عايل   PAHs هيدروكربون  لكتلة  وميكن  ال�شطحي  المت�شا�س 

اجلزيئات اأن تنتقل اإىل باقي امل�شاحات ال�شطحية ب�شبب الت�شاقط 

اخلارجي. وعلى الرغم من قابليته ال�شعيفة للذوبان يف املاء، فاإّن 

يرتاكم  حيث   PAHs هيدروكربون  ت�شتوعب  اأن  ميكن  النباتات 

لرتاكم  الأ�شا�شية  الطريقة  الغازي ميثل  الرت�ّشب  اأّن  ومبا  حيوًيا. 

املنبعثة  الغازات  اأّن  تبني  فقد  النباتات  يف   PAHs هيدروكربون 

 PAHs م�شتويات  يف  توؤثر  الأحفوري  الوقود  احرتاق  عملية  من 

واأمناطه يف النباتات والغالل املزروعة يف امل�شاحات املجاورة. ومبا 

 PAHs ملادة  الإن�شان  لتعر�س  الأ�شا�شي  امل�شدر  ميثل  الغذاء  اأّن 

واأّن اخل�شراوات تعد الغذاء الرئي�س يف اململكة، فاإّن كيفية تراكم 

هيدروكربون PAHs واإىل اأى مدى يكون ذلك يف النباتات املنتجة 

يف املناطق الزراعية ال�شعودية تعد �شاغاًل اأ�شا�شًيا.

وتنتج اململكة اأنواًعا خمتلفة من اخل�شر والغالل لال�شتهالك 

اخل�شراوات  زراعة  وتعتمد  املجاورة.  للبلدان  والت�شدير  املحلي 

يف  التقنيات  اأحدث  اّتباع  يتم  كما  ع�شرية،  زراعية  مبادئ  على 

امل�شاحة  اأكرث من ن�شف  املنتجات وتعبئتها. ويقع  عمليات جتهيز 

جازان  وت�شرتك  الو�شطى.  املناطق  يف   %57 باململكة  الزراعية 

بن�شبة  الثانية  املرتبة  يف  مًعا  البالد  جنوب  يف  وجنران  والباحة 

يف  وحائل  وتبوك  اجلوف  وتليها  الزراعية،  امل�شاحة  من   %19

ال�شمال بن�شبة 13%، اأما املنطقتان ال�شرقية والغربية فتعّدان مًعا 

11% من الأرا�شي الزراعية، وتوجه اخل�شراوات املنتجة يف هذه 

اململكة  اأن  ومبا  املجاورة.  والدول  املحلية  ال�شوق  لتزويد  املناطق 

العربية ال�شعودية اأكرب الدول املنتجة للنفط يف دول اخلليج، فاإّن 

املواد  واإنتاج  والتكرير  بال�شتك�شاف  املتعلقة  املو�شعة  الأن�شطة 

البرتوكيميائية، ت�شتمر على مدار ال�شنة. عالوة على اأّن ال�شتعمال 

الأحفوري يف جميع جمالت احلياة، مبا يف  للوقود  النطاق  وا�شع 

الكهرباء  اإنتاج  عملية  اأثناء  الثقيل يف  الغاز  اأو  النفط  ذلك حرق 

 PAHs يعّد من اأهم الأ�شباب التي تكمن وراء انت�شار هيدروكربون

يف املنطقة املحيطة.

ويف تقرير حديث، مّت حتليل ت�شع ت�شكيالت من اخل�شر بهدف 

و�شملت هذه اخل�شر   PAHs حتديد حمتوياتها من هيدروكربون 

اإىل  اإ�شافة  جذرية(  واجلزر)كخ�شراوات  واللفت  البطاط�س 

الكرنب وال�شبانخ )خ�شر ورقية( والطماطم واخليار والباذجنان 

التي  العينات  كل  اأّن  ثبت  وقد  فواكه(.  املر)خ�شراوات  والقرع 

�شملتها الدرا�شة تقريًبا احتوت على هيدروكربون PAHs، ما يّدل 

الإجمايل  املحتوى  اإىل  وبالنظر  املركّبات.  هذه  انت�شار  �شعة  على 

ينبغي اعتماد نتائج 
تقرير حديث عن 

تحليل عينات لبعض 
المزروعات كمؤشرات 

لتقدير معدل تعرض 
المجتمع السعودي 

للمركب 

البطاط�س   مثل  اجلذرية  اخل�شراوات  اأن  يت�شح   PAHs ملرّكب 

بينما   ،)10.6µg-kg ¹( مادة  من  اأكرب  قدر  على  حتتوي  واجلزر 

 .)9.3µg-kg ¹( يحتوي »اللفت« على قدر اأقل منها

ومن اأجل درا�شة حجم المت�شا�س اخلارجي فقد مت تقطيع 

البطاط�س واللفت واجلزر والباذجنان والقرع املر، بحيث تف�شل 

حتديد  مت  ثم  عادية،  مطبخ  مق�شرة  با�شتعمال  اللب  عن  الق�شرة 

اأما بالن�شبة  PAHs يف الق�شور واللب كل على حدة.  ترّكز مركب 

اأكرث  الق�شور  اأّن  الدرا�شة  بينت  فقد  والفواكه،  اخل�شراوات  اإىل 

تلوًثا من اللب. وباحل�شول على القدر الكايف من املعلومات، ميكننا 

اإزالة  و  والفواكه  اجلذرية  اخل�شراوات  تق�شري  اأّن  ن�شتخل�س  اأن 

اجلزء اخلارجي من اخل�شراوات الورقية ميكن اأن يقّل�س ب�شورة 

درا�شة اخل�شراوات  وقد متت  املركبات.  هذه  ا�شتهالك  ملحوظة 

الورقية من �شبانخ وكرنب وحتليلها ككل، وقد احتوت ال�شبانخ على 

م�شتوى اأعلى من مركب PAHs، وتبني اأّنه يفوق حمتوى لب جميع 

الفواكه من هذا املركب. تدل هذه النتائج على اأن ات�شاع ال�شطح 

اأكرب  قدر  بامت�شا�س  ي�شمح  وال�شبانخ  الكرنب  لورق  اخلارجي 

من مركب PAHs الذي ينقله الهواء. وتتوافق هذه النتائج مع ما 

تو�شلت اإليه جلنة اخلرباء امل�شرتكة املخت�شة باملواد امل�شافة اإىل 

الأغذية التابعة ملنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�شحة العاملية 

يف  اإما  الهواء   ينقله  الذي   PAHs هيدروكربون  اأن  اأكّدت  والتي 

ا تلك  مرحلة البخار اأو كحبيبات يرت�شب على املزروعات، خ�شو�شً

التي تكون وريقاتها عري�شة.

هذه  اأن  على  ارتكزت  احلبيبات  هذه  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر   

ما  يتم طبخ اخل�شراوات،  فعلًيا  لكن  نيئة،  ت�شتهلك  اخل�شراوات 

يف   PAHs مركب  من  النهائي  املحتوى  يف  وا�شحة  ب�شورة  يوؤثر 

ال�شعودي  للمجتمع  الغذائية  العادات  وح�شب  املتناولة.  اخل�شر 

تطبخ  بينما  نيئة،  توؤكل  والطماطم  والكرنب  واجلزر  اخليار  فاإن 

البطاط�س واللفت وال�شبانخ والباذجنان والقرع املر، وهي �شمات 

تعميم  ميكن  ولذلك  ال�شعوديني،  لدى  الغذائية  للعادات  مميزة 

اأّن كل العينات التي  هذه احلقائق على ال�شكان يف اململكة. ورغم 

مت حتليلها احتوت على مركب PAHs، فاإن امل�شتويات امل�شجلة مل 

تعتمد  اأن  املعنية  لل�شلطات  وميكن  بعد.  اخلطر  حدود  اإىل  ت�شل 

ال�شعودي  املجتمع  تعر�س  معدل  لتقدير  كموؤ�شرات  النتائج  هذه 

.PAHs ملركب

تقشير الخضراوات 
الجذرية والفواكه 

وإزالة الجزء الخارجي 
من الخضراوات 
الورقية يمكن 

أن يقلص بصورة 
ملحوظة استهالك 

تلك المركبات الضارة
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مقاالت علمية

تصميم الديكور الداخلي

جوانب خفية 

د.جانين غرانثام
رئيسة قسم التصميم الداخلي 

كلية الهندسة- جامعة األمير محمد بن فهد

يتعّدى التصميم الداخلي فكرة تجميل المحيط وجعله مبهًجا، إلى 
اضطالعه بتوفير حلول عملية، وتعبر عن جمال الذوق في الوقت ذاته.
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مصمم الديكور 
الداخلي العصري، 
هو من تلقى تعليًما 
يمّكنه من حل 
المشكالت في مجال 
تصميم الفضاءات 
الداخلية تكون 
قادرة على استيعاب 
نظام األنشطة التي 
تحتضنها مع تنوعها.

يقوم قسم التصميم 
الداخلي بالجامعة 
بإعداد مصممي ديكور 
داخلي مستقبليين، 
باالعتماد على برنامج 
دراسي شامل يوفر 
للطلبة المعارف و 
المهارات الالزمة.

عرب  الداخلي  الديكور  م�شمم  ملهنة  ال�شائع  املفهوم  ارتبط 

ال�شنوات بالقدرة على اختيار الأقم�شة والدهان والإطارات املعلقة، 

تتما�شى  التي  املكمالت  واختيار  الأثاث  تنظيم  اإىل  بالإ�شافة 

جتميل  يتعّدى  الداخلي  الت�شميم  اأّن  اإل  الداخلية.  والف�شاءات 

حلل  عملية  ي�شبح  اأن  اإىل  فقط،  مبهًجا  وجعله  الداخلي  املحيط 

امل�شكالت وتوفري حلول عملية ومريحة، �شواء يف املحيط املنزيل، 

اأو يف الف�شاءات التجارية، وذلك من خالل تقييم امل�شاحة وحتديد 

على  قادرة  تكون  ت�شميمية  خطط  و�شع  بهدف  العميل  حاجيات 

ذاته.  الوقت  يف  الذوق  جمال  عن  وتعرب  العملي،  اجلانب  تاأمني 

�شحة  مراعاة  مع  املهمة،  بهذه  نقوم  فنحن  ديكور  وكم�شممي 

الأفراد الذين يعي�شون اأو يعملون يف هذه الف�شاءات و�شالمتهم و 

رفاهيتهم.

تلقى  الذي  ذلك  هو  الع�شري،  الداخلي  الديكور  وم�شمم 

تعليًما ميّكنه من اأن يقّدم مهارات حلل امل�شكالت يف جمال ت�شميم 

الف�شاءات الداخلية حتى تكون هذه الف�شاءات قادرة على ا�شتيعاب 

نظام الأن�شطة التي حتت�شنها. وتتنوع هذه الأن�شطة لت�شمل تناول 

وجبة، �شواء يف البيت، اأو املطعم، اأو الذهاب اإىل املدر�شة، اأو زيارة 

اأو  الأ�شدقاء  برفقة  ال�شتمتاع  اأو  مكتب،  يف  العمل  اأو  الطبيب، 

الأهل يف منتجع �شياحي جميل. ولكن تنظيم هذه الأن�شطة يقت�شي 

م�شاحات عملية خمتلفة، تخلق اأجواًء ت�شاعد على القيام بها بي�شر 

مقاالت علمية

ينبغي أن يتقيد جميع 
المصممين بقوانين 

البناء المتداولة 
لضمان السالمة، إلى 
جانب تأمين محيط 

يتسم بالجاذبية 
والراحة واالبداع.

تساهم الجامعة في 
سد الفجوة عبر تخريج 
مصممين قادرين على 

تلبية الحاجيات التي 
أفرزتها القفزة التي 
تشهدها المملكة 

حالًيا في مجال البناء. 

وب�شكل ماتع يف الوقت نف�شه. فالبيئة الداخلية التي يتم ت�شميمها 

جانب  اإىل  للف�شاء،  العملي  التوظيف  ت�شمن  منا�شب،  ب�شكل 

وعندما  التوتر.  فيها  يتقل�س  اأن  ينبغي  بيئة  وهي  الأفراد،  راحة 

الأ�شخا�س  يتمكن  الرفاهية،  حتقيق  مع  التوتر،  م�شتوى  يرتاجع 

من ال�شرتخاء والرتكيز يف عملهم، ما يوؤدي اإىل حت�شني كفاءتهم 

املهنية، ويوؤثر اإيجاًبا يف رفع الإنتاجية وزيادة هام�س الأرباح.

تفر�شها  التي  التحديات  الكفء،  الديكور  م�شمم  ويعي 

التغريات الدائمة التي تطراأ على املجتمع الدويل يف جمال ت�شميم 

ا فيما يتعلق بت�شميم الف�شاءات التي  الديكور الداخلي، و خ�شو�شً

وبالطبع  معينة.  اجتماعية  قيم  عن  تعرّب  و  ثقافًيا،  تنوًعا  تعك�س 

على  عالوة  و  الجتماعية.  و  الثقافية  القيم  هذه  حماية  ينبغي 

كربى  اأهمية  الرفاهية  و  وال�شالمة  ال�شحة  جوانب  تكت�شب  ذلك 

يف عملية الت�شميم، ولذلك ينبغي اأن يكون م�شمم الديكور قادًرا 

اأ�شاليب و مواد بناء م�شتدامة يف كل حماولة الت�شميم  على دمج 

التي يقوم بها. كما ينبغي اأن يتقيد جميع امل�شممني بقوانني البناء 

املتداولة ل�شمان ال�شالمة اإىل جانب تاأمني حميط يت�شم باجلاذبية 

والراحة والبداع.

اأثناء  يف  اليوم  امل�شممون  يواجهها  التي  التحديات  ولعل 

من  درجة  بلغت  مريحة،  وجتارية  �شكنية  ف�شاءات  ت�شميم 

و  قبل.  ال�شعودية من  العربية  اململكة  تاريخ  ي�شهدها  ال�شعوبة مل 

قد �شرح مازن باترجي، نائب رئي�س الغرفة التجارية وال�شناعية 

2010 باأّنه »من املتوقع  بجّدة ملوقع اأخبار العرب بتاريخ 7 اأكتوبر 

اأن ت�شهد اململكة العربية ال�شعودية قفزة نوعية يف جمال ت�شميم 

البناء  م�شاريع  ت�شهده  الذي  الكبري  الطلب  ومع  الداخلي  الديكور 

فاإن ذلك يرفع قيمة هذا القطاع اإىل 634 مليار دولر«.

الت�شميم  ق�شم  يقوم  العارمة  احلاجيات  هذه  ولتغطية 

م�شتقبليني،  داخلي  ديكور  م�شممي  باإعداد  باجلامعة  الداخلي 

املعارف  للطلبة  يوفر  �شامل  درا�شي  برنامج  على  بالعتماد 

ميّكن  ب�شكل  الدرا�شية  املادة  ت�شميم  مت  وقد  الالزمة.  واملهارات 

الطلبة من تطبيق هذه املعارف يف اأثناء ت�شميم ف�شاءات داخلية 

مريحة وعملية. وتتمثل املواد النظرية التي يوفرها ق�شم الت�شميم 

الداخلي باجلامعة يف مادة الت�شميم امل�شتدام، وال�شلوك والبيئة 

ومواد  والر�شم،  والأثاث  الداخلي،  الت�شميم  وتاريخ  املادية، 

برناجمي  اإىل  بالإ�شافة  البناء،  وقوانني  البناء،  الت�شميم، ونظم 

املوزعة  املقررات  وتراوح   ،3DsMAXو  AutoCAD الت�شميم 

على م�شتويات برنامج الت�شميم الداخلي الثمانية بني الف�شاءات 

ال�شكنية والتجارية. وت�شم مواد الت�شميم التجاري مادة تخطيط 

ال�شحية  والرعاية  املكاتب  ديكور  وت�شميم  املركبة  الف�شاءات 

وال�شيافة.

وت�شاهم اجلامعة من خالل ق�شم الت�شميم الداخلي، يف �شد 

التي  احلاجيات  تلبية  على  قادرين  م�شممني  تكوين  عرب  الفجوة 

ال�شعودية حالًيا يف  العربية  اململكة  ت�شهدها  التي  القفزة  اأفرزتها 

جمال البناء.



9091 www.pmu.edu.saالمها
العدد الثاني

ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م
العدد الثاني
ربيع اآلخر 1435 هـ • فبراير 2014م

المجلس الطالبي

المجلس الطالبي..
صوت الطالب لدى إدارة الجامعة

تطمح المجالس الطالبية إلى وضع خدمة الطالب نصب أعينها لتحقيق متطلباته واحتياجاته واالرتقاء بالبيئة الجامعية.

لقطة لالنتخابات الطالبية باجلامعة 

والتي فاز فيها الطالب ه�شام املنهايل

بما  قام  وهل  الجامعة؟  طالب  انتخبه  الذي  الطالبي  المجلس  دور  هو  ما 
كان ينبغي عليه القيام به في إطار األهداف التي أعلن عنها خالل الحملة 
االنتخابية التي سبقت انتخابه؟ وما هي قبل ذلك آلية عمل هذا المجلس؟ 
وهل وجد تعاوًنا من إدارة الجامعة، وهيئة تدريسها، وإدارييها لحل ما قد 

يكون واجه المجلس والطالب من مشكالت؟
انتخبه  الذي  الطالبي،  المجلس  رئيس  عنها  أجاب  وغيرها  األسئلة  هذه 
هو  أساس،  بهدف  الجامعة،  إدارة  أقامتها  انتخابات  خالل  من  الطالب، 
تطوير شخصية الطالب، وتنمية قدراته على القيادة والتوجيه وتقوية روح 
المسؤولية لديه، ومنحه الفرصة للمشاركة الفعلية في الحياة الجامعية، 

وتوجيه مهاراته لدعم رسالة الجامعة من أجل بناء قادة المستقبل.

بال�شنة  والطالب  الطالبي،  املجل�س  رئي�س  املنهايل،  ه�شام  يقول 

واآلية  املجل�س  ت�شكيل  عن  باجلامعة  امليكانيكية  الهند�شة  بق�شم  النهائية 

اجلامعة،  اإدارة  لدى  الأول  الطالب  �شوت  هو  الطالبي  املجل�س  اإن  عمله، 

وي�شعى خلدمة الطالب وتوفري متطلباتهم واحتياجاتهم، ويعد اأعلى �شلطة 

مر�شح  كل  فيقوم  �شنوًيا،  تقام  انتخابات  ت�شكيله عن طريق  ويتم  طالبية، 

املعدل  حيث  من  معينة  معايري  اإىل  ذلك  يف  م�شتنًدا  عمله،  فريق  بتكوين 

مع  تفاعله  اإىل  بالإ�شافة  الطالب،  اأنهاها  التي  ال�شاعات  وعدد  الدرا�شي 

انتخابات  يف  فزنا  فقد  احلمد  وهلل  فيها،  وامل�شاهمة  الطالبية  الأن�شطة 

املجل�س الطالبي التي جرت العام املا�شي، ومت ت�شليمنا املجل�س ر�شمًيا يف 

وعدنا  التي  الأهداف  حتقيق  على  عملنا  يومها  ومن   ،2012 دي�شمرب  اأول 

رئيس المجلس الطالبي:
عملنا على تحقيق أهداف 
المجلس من خالل خطة 

عمل واضحة، وإيصال 
صوت الطالب للمسؤولين 

بالجامعة ومناقشة كل 
ما يخصه على المستوى 

األكاديمي وغير األكاديمي.

اختيار عضو المجلس 
الطالبي يتم بناًء على 

معايير معينة كالمعدل 
الدراسي وعدد الساعات التي 

أنهاها الطالب وتفاعله مع 
األنشطة الطالبية

ُحزنا ثقة الطالب من خالل 
تحقيقنا لوعودنا قبل 

االنتخابات، وكنا عنصًرا 
مساهًما في تفعيل 

األنشطة الطالبية.

صالح محمود صالح
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المجلس الطالبي

طالب اجلامعة بها يف اأثناء احلملة النتخابية، من خالل خطة 

اجلامعة  اإدارة  على  عر�شها  مت  وا�شحة  وا�شرتاتيجية  عمل 

الرتقاء  تتمثل يف  ال�شرتاتيجية  لتلك  روؤيتنا  مقدًما. وقد كانت 

مطالبهم  وتلبية  الطالب  خلدمة  وال�شعي  اجلامعية  بالبيئة 

ال�شوت  نكون  اأن  يف  ر�شالتنا  ركزنا  كما  حقوقهم،  عن  والدفاع 

امل�شموع لطالب اجلامعة. اأما اأهدافنا يف املجل�س فحددناها يف 

نقاط عدة هي:

املحامي الأول للطالب اإذا واجهته م�شكلة جامعية. نكون  • اأن 
الو�شل بني الطالب واإدارة اجلامعة. حلقة  نكون  • اأن 

تفعيل الأن�شطة الطالبية. يف  امل�شاهم  العن�شر  نكون  • اأن 

الطالب يف  يرغب  الجتماعية حينما  للحياة  املفعل  نكون  • اأن 
مد ج�شور التوا�شل مع املجتمع اجلامعي واخلارجي.

م للجودة املقدمة من اإدارات اجلامعة  نكون املراقب واملقيِّ • اأن 
لراحة الطالب.

اأو  املجل�س  هذا  �شواء  بالطبع،  الطالبية  املجال�س  وتطمح 

املجال�س ال�شابقة اأو القادمة، لو�شع خدمة الطالب ن�شب اأعينها 

بالبيئة  والرتقاء  واحتياجاته  متطلباته  وحتقيق  الأول  املقام  يف 

اجلامعية يف الوقت نف�شه.

خطة العمل واإلنجازات
حتقيق  على  عملنا  اأننا  الطالبي،  املجل�س  رئي�س  ي�شيف 

كل تلك الأهداف بالفعل، وذلك من خالل خطة عمل وا�شحة، 

فعقدنا اجتماعات دورية عدة مع �شعادة كل من مدير اجلامعة، 

ونائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية، ونائب مدير اجلامعة 

وعميد  الكليات،  وعمداء  امل�شتمر،  والتقومي  الأعمال  ل�شوؤون 

قادة  من  وغريهم  الطالب،  �شوؤون  ومدير  والقبول،  الت�شجيل 

للجهات  الطالب  �شوت  اإي�شال  بهدف  واإدارييها،  اجلامعة 

الطالب  يخ�س  ما  كل  ملناق�شة  وخارجها  اجلامعة  يف  امل�شوؤولة 

ما  بني  من  كان  كما  الأكادميي.  وغري  الأكادميي  امل�شتوى  على 

مت اإجنازه، اإن�شاء جمل�س الأندية الطالبية لي�شم روؤ�شاء الأندية 

واملنظمات الطالبية باجلامعة بهدف توحيد اجلهود والأعمال، 

وتوفري الدعم املادي واملعنوي بالتعاون مع ق�شم احلياة اجلامعية، 

كما قمنا بتطوير برنامج ا�شتقبال الطالب امل�شتجدين يقوم على 

وذلك  الطالبية،  لالأندية  بالإ�شافة  طالبية  جمموعة  اإعداده 

ومعاي�شة  ومرافقها،  باجلامعة  اجلدد  الطالب  تعريف  بهدف 

احلياة اجلامعية.

كذلك فقد ا�شتحدثنا طريقة لالإفادة من الكتب امل�شتخدمة 

بدًل من اإهمالها، وذلك من خالل مركز بيع الكتب امل�شتخدمة، 

ف�شل،  لكل  الدرا�شة  بداية  من  الثاين  الأ�شبوع  تخ�شي�س  ومت 

فيما  وتبادلها  امل�شتخدمة  كتبهم  لبيع  للطالب  الفر�شة  لإتاحة 

الدورات  تنظيم  على  املجل�س  كما عمل  منها.  لال�شتفادة  بينهم 

والربامج التطويرية ب�شكل وا�شح، ومت عقد العديد من الدورات 

من اأبرزها، دورة الإ�شعافات الأولية، ودورة مهارات لغة الإ�شارة.

برنامج »أرشدني« األكاديمي
الطالبي،  املجل�س  لن�شاطات  ا�شتعرا�شه  املنهايل  ويكمل 

طالب  يقدمه  الذي  الأكادميي  »اأر�شدين«  برنامج  اإىل  في�شري 

هيئة  اأع�شاء  بع�س  من  وبتطوع  باجلامعة،  الأخرية  ال�شنة 

التخ�ش�س  وطالب  التح�شريية،  ال�شنة  لطالب  التدري�س، 

خلطة  جداول  عمل  يف  م�شاعدتهم  خالل  من  وذلك  اجلدد، 

درا�شية منا�شبة لهم، تتما�شى مع اخلطة الدرا�شية املقررة من 

من بين إنجازات 
المجلس، استحداث 

طريقة لإلفادة من 
الكتب المستخدمة، 

وإنشاء مجموعة 
متطوعي الجامعة 
للقيام باألنشطة 

التي تخدم الجامعة 
والمجتمع 

نشكر إدارة الجامعة 
على دعمها المادي 

والمعنوي للمجلس، 
وما قدمته له من 

تسهيالت خصوًصا 
سعادة مدير الجامعة 

من خالل التواصل 
المباشر معنا

املنهايل, رئي�ًسا. • ه�سام بن ها�سم 

• حممد بن عزر البلوي, نائب الرئي�ص.

اأمني املجل�ص. العنيزان,  • نا�سر بن مرزوق 

العامة والإعالم. العالقات  العتيبي,  • حممد بن عبداهلل 

• حامد بن عبدالرحمن الغامدي, ال�سوؤون الأكادميية.

الأن�سطة الطالبية. املعجل,  • �سعد بن حممد 

ال�سوؤون اخلدماتية. بالطيور,  • بدر بن �سالح 

• عادل بن حممد عواجي, ممثل طالب الفرتة امل�سائية.

الهند�سة. الغامدي , ممثل كلية  • عبدالعزيز 

• م�ساعد املحفوظ, ممثل كلية اإدارة الأعمال.

الدو�سري, ممثل كلية هند�سة وعلوم احلا�سب الآيل. • مرتك 

القانون. املبارك, ممثل كلية  • حممد 

ال�سنة التح�سريية. • عمر �سامي, ممثل 

أعضاء المجلس الطالبي

ا عن حفل التكرمي ال�شنوي الذي يتم  قبل اجلامعة، ويتحدث اأي�شً

فيه تكرمي جميع امل�شاركني وامل�شاهمني يف اإجناح اأن�شطة ال�شنة 

من اأع�شاء هيئة تدري�س وطالب واأندية طالبية. وعن جمموعة 

من  بالعديد  للقيام  اإن�شاوؤها  مت  اإنه  يقول  اجلامعة  متطوعي 

الأن�شطة التطوعية التي تخدم اجلامعة واملجتمع، فقدمت بع�س 

الدرا�شات  اأ�شاتذة  بالتعاون مع  الأعمال داخل احلرم اجلامعي 

الإ�شالمية وطالبهم، كما قدم بع�س الربامج الرتفيهية لطالب 

باجلامعة،  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من  اخلريي  ال�شندوق 

وقام بعدد من الأعمال اخلارجية مع بع�س اجلهات واجلمعيات 

اخلريية. 

الرياضة.. والترفيه
وبالن�شبة للريا�شة والرتفيه عن الطالب، فتم خالل الف�شل 

نظمها  القدم  لكرة  احرتافية  بطولة  اإقامة  الثاين  الدرا�شي 

مب�شاركة  الريا�شي  املركز  اإدارة  مع  بالتعاون  الطالبي  املجل�س 

املجل�س  يقوم  كما  باجلامعة.  املختلفة  الكليات  متثل  فرق   10

باجلامعة،  ال�شفي  اجلو  عن  بعيًدا  خارجية  رحالت  بتنظيم 

وتتنوع بني رحالت ترفيهية واأخرى علمية تعود بالنفع والفائدة 

على الطالب. ولتنفيذ كل ما تقدم فقد مت تق�شيم عمل املجل�س 

اإىل ثالثة اأق�شام رئي�شة وهي:

قسم الشؤون األكاديمية
امل�شاكل  من  للعديد  حل  اإيجاد  على  الق�شم  هذا  ويعمل 

الأكادميية التي تواجه الطالب، وعقد اجتماعات ب�شفة م�شتمرة 

مع عمداء الكليات وامل�شوؤولني من ذوي الخت�شا�س الأكادميي. 

يف  ثابت  كر�شي  له  يكون  بحيث  كلية  لكل  ممثل  تر�شيح  مت  كما 

اجتماعات املجل�س، وي�شعى لإي�شال �شوت طالب الكلية للمجل�س 

ثم الإدارة. كما يعمل على تكثيف الإر�شاد الطالبي للطالب.

قسم الشؤون الخدماتية
توفرها  التي  باخلدمات  لالرتقاء  الق�شم  هذا  وي�شعى 

اجلامعة لراحة الطالب ومتابعتها، مثل مطعم اجلامعة ومكتبة 

ا على  الن�شخ والت�شوير ومرافق اجلامعة املختلفة. وقد عمل اأي�شً

اإي�شال �شوت الطالب و�شكاواهم حيال طريق اخلالدية املوؤدي 

الطالب  يعر�س  ما  ال�شالمة  اأمور  اإىل  يفتقر  والذي  للجامعة، 

حلوادث مرورية عليه.

قسم األنشطة الطالبية
الأن�شطة الطالبية باجلامعة  الق�شم على تفعيل  ويعمل هذا 

باجلامعة  املوجودة  الطالبية  الأندية  اأو  املجل�س  خالل  من 

متحدثني،  ا�شت�شافة  مثل  اجلامعية،  احلياة  ق�شم  مع  بالتعاون 

القدم،  كرة  مثل  ريا�شية  دورات  واإقامة  تدريبية،  دورات  وعقد 

يف  خمتلفة  م�شابقات  واإقامة  والبالي�شتي�شن،   ، الطاولة  وتن�س 

جمالت مثل فن اخلطابة على �شبيل املثال، كذلك يعمل الق�شم 

ال�شعودي  الحتاد  بطولت  يف  امل�شاركة  املنتخبات  دعم  على 

للجامعات.

الشكر إلدارة الجامعة
وعن العقبات التي اعرت�شت ن�شاط املجل�س الطالبي وكيف 

مت تخطيها، ومدى جتاوب اإدارة اجلامعة معه، قال املنهايل يف 

نهاية لقائه، اإن اأهم العقبات التي واجهت املجل�س هي ك�شب ثقة 

الطالب واإدارة اجلامعة وال�شعي لإثبات وجوده، وقد تخطينا هذا 

والإدارة  الطالب  اأو�شحنا، وعملنا مع  كما  اجلانب وهلل احلمد 

اإدارة  لنا  قدمت  فقد  �شراحة  وبكل  الرئي�شة،  اأهدافنا  لتحقيق 

لتحقيق  متطلباتنا  جميع  وفرت  كما  كافة،  الت�شهيالت  اجلامعة 

�شعادة  ا  خ�شو�شً الدعم،  هذا  على  ون�شكرها  املجل�س،  اأهداف 

الدكتور عي�شى الأن�شاري، مدير اجلامعة الذي قدم لنا الدعم 

املعنوي واملادي من خالل التوا�شل املبا�شر معنا، كما اأن ال�شكر 

اأو  ا جلميع اأق�شام الإدارة، �شواء الهيئة الأكادميية  مو�شول اأي�شً

اخلدماتية على جتاوبهم ودعمهم لنا.

الإعالن يف موقع جامعتي عن اآلية ال�شتفادة من الكتب امل�شتخدمة
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المنتدى الطالبي

إبحار في منتدى 
الجامعة اإللكتروني

مناقشات مفيدة وتفاعل رائع يعكس نشاطات الطالب وتجاوب إداريي الجامعة.

الموقع يزخر بأقسام عدة تجيب عن
كل ما يخطر ببال الطالب الجدد والقدامى 

المعلومات  من  بالكثير  »اإلنترنت«  شبكة  على  الجامعة  منتدى  يمتلئ 
تلك  مثل  فائدة  من  يعظم  ما  ولعل  والمهمة،  المفيدة  والمناقشات 
تجاوب  وكذلك  الطالب،  بين  والمفيد  الرائع  التفاعل  ذلك  المناقشات، 
هنا  ونحاول  وإدارييها.  الجامعة  طالب  من  المنتدى  شؤون  على  القائمين 
نشاطات  يعكس  والذي  الزاخر،  المنتدى  هذا  في  ويدور  دار  ما  بعض  رصد 

طالب الجامعة على اختالف أنواعها وتعددها.

ن�شاطات الطالب ح�شب ن�شرها يف املوقع

من بني تلك املو�شوعات ما اأثاره اأحد الطالب يف باب احلوار 

الأكادميي، من خالل جمموعة من الت�شاوؤلت ملو�شوع و�شع عنواًنا 

معلومات  املنتدى  اأع�شاء  التخرج؟ وطلب من  بعد  ماذا  يقول:  له 

عن مدى توافر الفر�س لطالب اجلامعة يف �شوق العمل. ثم ت�شاءل 

عن ال�شبب يف عدم وجود يوم للمهنة يف جامعتنا؟! وهل ي�شتطيع 

للمهنة خالل  يوم  بتحديد  اإدارة اجلامعة  اإقناع  الطالبي  املجل�س 

هذا العام، واإتاحة فر�س وظيفية للطالب؟! وهل ي�شتطيع الطالب 

التي  ال�شركات  هي  وما  درا�شته؟  اإنهاء  قبل  لل�شركات  التقدم 

ت�شتقبل هذا النوع من الطلبات؟ وهل ميلك طالب اجلامعة فر�س 

العمل لدى �شركات عاملية، كـاأرامكو على �شبيل املثال؟

النادي  رئي�س  نائب  الأ�شئلة  تلك  مع  للتفاعل  ت�شدى  وقد 

الإعالمي، مو�شًحا اأنه كان هناك بالفعل يوم للمهنة يف اجلامعة 

كربى  و�شركات  اجلامعة  بني  توا�شاًل  هناك  واأن  �شنوات،   3 قبل 

لإقامة هذا اليوم، واأن التقدمي يف يوم املهنة يعتمد على ال�شركة. 

فهناك �شركات تقوم بعمل مقابالت �شخ�شية يف يوم املهنة نف�شه، 

على  واملقبلني  اخلريجني  للطالب  الذاتية  ال�شري  تت�شلم  وبع�شها 

طالب  اإىل  باإيجابية  تنظر  اأرامكو  �شركة  اأن  واأ�شاف  التخرج. 

اإىل  النظرة  تلك  يف  م�شتندين  فهد،  بن  حممد  الأمري  جامعة 

وجدوا  حيث  بالفعل.  بال�شركة  التحقوا  الذين  اجلامعة  خريجي 

الآخرين،  مع  الت�شال  يف  عالية  مهارات  ميتلكون  طالبها  اأن 

املهارات  وهي  العمل اجلماعي،  ويحبون  قيادية،  مهارات  ولديهم 

التي يتم تعلمها يف اجلامعة، ف�شاًل عن اأن م�شتويات الطالب يف 

تخ�ش�شاتهم كانت ممتازة.

حوار مع د.الصالح
الطالب  اأجراه  مبا�شر  حوار  ا،  اأي�شً املنتدى  مواد  بني  من 

اجلامعة  رئي�س  نائب  ال�شالح،  د.عادل  مع  العرفج  عبدالرحمن 

 ،»...« الكافيه  اإغـالق  حول  ال�شابق،  والتطوير  الأعمال  ل�شوؤون 

يلتزموا  مل  »الكافيه«  عن  امل�شوؤولني  اأن  د.ال�شالح  اأو�شح  حيث 

اإعطائهم  من  الرغم  على  اجلامعة،  مع  عليها  املتفق  بال�شروط 

فرتة �شتة اأ�شهر جمانية مع معدات اإ�شافية وقال: »لالأ�شف مل نر 

�شيًئا خمتلًفا يقدمه الكافيه، �شواء من ناحية ال�شعر اأو من اأطباق 

يت�شرعوا يف  اإدارة اجلامعة مل  اأنهم يف  واأو�شح د.عادل  اإ�شافية. 

اإغالق الكافيه، واأن الإدارة اأر�شلت لهم لفت نظر مرات عدة، ويف 

تساؤالت حول يوم 
للمهنة تتبناه 
الجامعة، وهل يمكن 
للطالب التقدم 
للتوظف قبل إنهاء 
دراسته؟

د.الصالح في حواره 
مع منتدى نادي إعالم 
الجامعة: 
إدارة الجامعة حريصة 
على تلبية رغبات 
الطالب والطالبات 
فيما يتعلق ببوفيه 
جامعتهم

احلال  اأن  د.ال�شالح  واأ�شاف  اإغالقه.  فتقرر  يلتزموا  مل  النهاية 

يف ق�شم الطالب كان اأف�شل من ق�شم الطالبات من ناحية اجلودة 

من  العديد  الطالبات  ق�شم  يف  العامالت  على  فكانت  العمل.  يف 

املالحظات حتى مت الإغالق. واأكد د.ال�شالح يف حواره مع منتدى 

نادي اإعالم اجلامعة اأن اإدارة اجلامعة حري�شة على اإيجاد البديل 

والطالبات.  الطالب  رغبات  مع  يتنا�شب  الذي  واجلاهز  الكفء 

ودرا�شتها  نقا�شها  يتم  التي  اجليدة  العرو�س  من  العديد  وهناك 

حتى يتم اختيار الأف�شل والأن�شب لطالب اجلامعة.

اأما عن املطعم اجلديد، فاأو�شح نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون 

املطعم مل  اإدارة  اأن  اإىل  يعود  اإغالقه  �شبب  اأن  والتطوير  الأعمال 

ينفذوا املوا�شفات التي من املفرت�س اأن يتم توافرها فيه، م�شيًفا 

اأن ديكوره كان متوا�شًعا جًدا من الداخل واخلارج. وقد مت اإغالقه 

منع  قرر  اأنه  واأ�شاف  املطلوبة.  التعديالت  من  النتهاء  حني  اإىل 

التدخني داخل املطعم نهائًيا. وبالن�شبة ملطعم الطالبات فلن يتم 

العمل فيه اإل بعد النتهاء من مطعم الطالب وجتربته ب�شكل تام.

المجلس الطالبي
باملنتدى،  تغطيتها  متت  التي  الطالبية  الن�شاطات  بني  من 

بهو  يف  بالطالب  له  الأول  للقاء  الطالبي  املجل�س  انعقاد  كان 

اللقاء  ات�شم  وقد  املا�شي.  اإبريل  �شهر  خالل  العامة  املواد  مبنى 

املجل�س  رئي�س  املنهايل،  ه�شام  ناق�س  حيث  والو�شوح،  بال�شفافية 

الطالبي بع�س امل�شاكل الطالبية وطرق حلها، كما ا�شتعر�س بع�س 

اأهداف املجل�س الطالبي ومنجزاته خالل الفرتة املا�شية. وقد مت 

تدوين املالحظات بغر�س متابعتها مع الإدارة بهدف تطوير البيئة 

التعلمية باجلامعة.

شروط المعادلة
�شروط  بتو�شيح  املنتدى،  الن�شطني يف  الأع�شاء  اأحد  ي�شاهم 

اأنه علم  اإىل  اأ�شار  معادلة املواد الدرا�شية للطلبة املحولني، والتي 

التحاقه  بعد  والت�شجيل  القبول  ق�شم  يف  املوظفني  اأحد  من  بها 

باجلامعة، وهي كالآتي:

1- األ يكون قد م�شى اأكرث من اأربع �شنوات على ح�شول الطالب 

قام  التي  املقررات  اأو  �شهادته،  على  التحويل  يريد  الذي 

بدرا�شتها )�شواء كان قد اأكمل الدرا�شة مثل حملة الدبلوم اأو 

مل يكملها(.
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المنتدى الطالبي

اأ�شبح يف الإمكان ال�شتفادة من الكتب امل�شتخدمة بالبيع اأو بال�شراء لطالب اجلامعة 

وطالباتها، وذلك عن طريق نادي الإعالم الطالبي، ويتم ذلك من خالل عر�س الكتب املراد 

http:// الرابط  على  والطلب  العر�س  ق�شم  طريق  عن  �شراوؤها  املراد  الكتب  وطلب  بيعها 

www.my-pmu.com/f51.html، ويجب تعبئة ال�شتمارة املرفقة مع الإ�شعار بحالة الكتاب 
والقيمة و�شورة الكتاب، بعدها �شيقوم ممثل النادي بعر�س الكتب والطلبات يف هذا الق�شم 

املتاح جلميع الطالب الطالع عليها. ويف حالة التفاق، يقوم النادي بالتن�شيق بني الطالب 

عن طريق مكتب النادي بق�شم الطالب )F114( اأو ممثلة النادي بق�شم الطالبات.

والت�شليم. ال�شتالم  عند  ال�شتمارة  اإح�شار  مراعاة  • مع 

عن طريق نادي اإلعالم الطالبي
قسم خاص لالستفادة 
من الكتب المستخدمة

ال�شاعات املقررة بني املواد املراد حتويلها، حيث  2- متاثل عدد 

اإن هناك تبايًنا بني عدد ال�شاعات املقررة للمادة الواحدة بني 

بع�س اجلامعات، ففي هذه احلالة لن يتم معادلة املادة حتى لو 

.»A+« كان الطالب حا�شاًل فيها على اأعلى الدرجات

3- احل�شول على تقدير جيد جًدا B يف املادة املراد حتويلها.

4- �شرورة الت�شابه بني املواد املراد حتويلها. 

.TRANSCRIPT 5. اإرفاق �شجل املواد

6- اإرفاق و�شف للمواد املراد حتويلها. 

7- ت�شابه لغة الدرا�شة.

ثم مير الطلب بعد ذلك على الأق�شام املعنية )ق�شم الدرا�شات 

العامة- اأق�شام التخ�ش�س(.

نتيجة  تظهر  حتى  اأ�شابيع  اأربعة  حوايل  ذلك  ي�شتغرق  وقد 

التحويل واملعادلة.

املحولني  اأو  امل�شتجدين  الطالب  جميع  اجتياز  افرتا�س  مع 

اختبارات القبول التي تعقدها اجلامعة وهي اختبارات الإجنليزي 

والريا�شيات، ف�شاًل عن اجتياز املقابلة ال�شخ�شية، والتي يتحدث 

خاللها الطالب عن نف�شه باللغة الإجنليزية.

استفسارات.. وحلول
النادي  رئي�س  نائب  يعر�س  وحلول،  ا�شتف�شارات  ق�شم  يف 

الإعالمي الطالب عادل العواجي، ا�شتعداده لالإجابة عن اأي �شوؤال 

يتعلق مبناهج اجلامعة و»اأي �شغالت اأخرى« على حد تعبريه. كما 

يت�شدى لالإجابة عن بع�س الأ�شئلة الطالب ه�شام املنهايل، رئي�س 

املجل�س الطالبي.

يود  جديد  لع�شو  ت�شاوؤل  للق�شم  وردت  التي  الأ�شئلة  بني  من 

اللتحاق باجلامعة، ويت�شاءل عن مدى �شرورة اإتقان املتقدم للغة 

�شنوات  اأربع  قبل  الثانوية  يف  تخرج  اإنه  يقول  واآخر  الإجنليزية، 

بعد  �شتقبله  اجلامعة  كانت  اإن  ويت�شاءل   78 وقدرات   %96 بن�شبة 

مرور هذه ال�شنوات؟ كما يت�شاءل عما اإذا كانت منح وزارة التعليم 

للموظفني  املعتمدة  الآلية  عن  يت�شاءل  واآخر  ل؟  اأم  ت�شمله  العايل 

اآخر  و�شوؤال  امل�شائية،  الفرتة  باجلامعة يف  الدرا�شة  يودون  الذين 

لإحدى  اآخر  و�شوؤال  اجلامعة،  م�شاريف  تق�شيط  اإمكانية  عن 

الفتيات تود التقدم لل�شنة التح�شريية وتت�شاءل عن مدى �شرورة 

ميل،  الويب  حول  اأخرى  ت�شاوؤلت  عن  ف�شاًل  باحل�شور؟  اللتزام 

واجلدول، والكتب، وطرق ت�شجيل املواد، والبا�س، واملنح وغريها 

من الت�شاوؤلت التي تدور يف اأذهان الكثريين عن اجلامعة وظروف 

يف  يرغب  ملن  توافرها  ينبغي  التي  وال�شرتاطات  فيها،  الدرا�شة 

الطالبي  املجل�س  من  اإجابات  معظمها  وجدت  وقد  اإليها.  التقدم 

ا. هذا  وم�شوؤويل املنتدى والطالب القدامى واإداريي اجلامعة اأي�شً

اأق�شام املوقع الذي يزخر بعدد كبري من الأق�شام  ف�شاًل عن بقية 

وا�شحني،  ون�شاًطا  حيوية  عليه  ي�شفي  ما  الفرعية،  والأق�شام 

تعك�شهما التفاعالت الوا�شحة بني مرتاديه من الطالب.

أحد األعضاء 
النشطين في 

المنتدى يقوم 
بتوضيح شروط 

معادلة المواد 
الدراسية للطلبة 

المحولين

�شور اأخرى لبع�س الفعاليات املن�شورة باملوقع

مقال

كل  وتاأمني اجلودة يف  امل�شتمر،  التطوير  فهد على  بن  الأمري حممد  تعتمد جامعة 

جوانب عملها. كما يتميز التخطيط ال�شرتاتيجي الذي تتبعه اجلامعة ومراجعة املناهج 

وال�شيا�شات والإجراءات الإدارية جميعها باللتزام التام بربوتوكولت كفاءة املوؤ�ش�شات 

التي تنتهجها موؤ�ش�شات جامعية ذات طراز عاملي. ويتنّزل ا�شتخدام هذه الربوتوكولت 

يف عمليات اجلامعة حتت التزامها بتقدمي اأف�شل املمار�شات، وتوفري اأح�شن ت�شميمات 

اجلامعة  ومتتاز  الطالب.  اإىل  اإي�شالها  ولطرق  ال�شتمرار،  على  القادرة  للمناهج 

مبناهجها املتقنة الت�شميم بالإ�شافة اإىل احلوكمة، اإىل جانب امتالكها مركًبا جامعًيا 

اأع�شاء هيئة  ع�شرًيا، وبنية حتتية ذات تقنية حديثة، كما ت�شم جمموعة متنوعة من 

التدري�س واملوظفني من اأكرث من 30 بلًدا. 

فريق خرباء دويل  قام  الأكادميي،  والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  وبتكليف من 

جلامعة  �شاملة  مراجعة  باإجراء  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  العلمي  العتماد  يف  خمت�س 

الأمري حممد بن فهد. وقد امتدت املراجعة على مدى اأ�شبوع، و�شملت جميع الوحدات 

الإدارية والأكادميية. وينتظر �شدور قرار اعتماد املوؤ�ش�شة قريًبا، اإن مل يكن قد �شدر 

بالفعل قبيل �شدور هذا العدد من جملة املها.

تويل اجلامعة، يف اإطار جهودها الرامية اإىل اإحكام حلقات التطوير امل�شتمر، اأهمية 

كربى لآراء خريجيها من خالل اإحداث نظام تغذية راجعة من اخلريجني توؤّمنه جلنة 

ا�شت�شارية خمت�شة.

خريجي  اإىل  زيارات  بتنظيم  امليدانية  الراجعة  للتغذية  ال�شت�شارية  اللجنة  وتقوم 

اجلامعة يف مقرات عملهم من اأجل جتميع تغذية راجعة بخ�شو�س النقاط التالية:

خريجو اجلامعة. يواجهها  التي  الطارئة  واحلاجيات  املناف�شة  املناهج  • ت�شميم 
على برامج اجلامعة  تطراأ  التي  والتطويرات  التدريبات  وت�شميم  العملية  • التجربة 

الأكادميية، اإىل جانب فر�س خدمة املجتمع التي يحددها اخلريجون املوؤمنون 

بتوجهات اجلامعة ودورها يف هذا املجال.

اآراء امل�شرفني امليدانيني على خريجي اجلامعة فيما يتعلق  اإىل  كما ت�شغى اللجنة 

مب�شتوى جاهزيتهم للعمل، والفر�س املتاحة لتلبية حاجيات امل�شغلني ونيل ر�شاهم. 

ويراأ�س اللجنة ال�شت�شارية للتغذية الراجعة رئي�س اجلامعة، ويتكون اأع�شاوؤها من 

بزيارتني  القيام  اللجنة  وتزمع  باجلامعة.  والإداريني  الأكادمييني  كبار  من  جمموعة 

ميدانيتني لأهم امل�شّغلني انطالًقا من خريف 2013.

حلقات محكمة
في طريق التطوير المستمر

د.عماد طنبور

عميد اجلودة والعتماد الأكادميي 

جامعة الأمري حممد بن فهد
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تقرير

شواهد على اإلنجازات
القفزات التنموية التي شهدتها مدن المنطقة في عهد األمير محمد بن فهد 

ستتواصل على يد األمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، لتستمر 
عملية التنمية والتحديث دون توقف.

المنطقة الشرقية.. قيادات على قدر المسؤولية

شهدت المنطقة الشرقية في السنوات األخيرة طفرة واضحة في 
الميادين كافة، يلمسها المقيم فيها، والزائر لها على حد سواء. 
والضخمة  الطموحة  المشروعات  من  العديد  بإنجاز  حظيت  فقد 
في معظم مدنها وقراها، وفي مختلف مرافقها وبنيتها األساسية 
الصحة والتعليم والصناعة حتى شواطئها، وهو ما  إلى  الطرق  من 

جعلها تحتل موقًعا متميًزا بين مناطق المملكة.
الشرقية  البوابة  فهي  كبيرة،  أهمية  الشرقية  المنطقة  ولموقع 
للمملكة، والتي تمتد ألكثر من 700كم على ساحل الخليج العربي، 

األمر الذي مكنها من بناء موانئ ضخمة لالستيراد والتصدير.

املتعلقة  ال�شناعات  اأهمها  لعل  مميزة،  اقت�شادية  خ�شائ�س  للمنطقة 

يف  مبا  بالت�شويق،  وانتهاًء  بالتكرير،  مروًرا  التنقيب،  اأعمال  من  بدًءا  بالبرتول 

ذلك �شناعات جتميع الغاز الطبيعي وال�شناعات البرتوكيماوية. وما زاد من متيز 

املنطقة ال�شرقية ا�شتمالها على عدد من املدن املتنوعة يف ن�شاطاتها القت�شادية، 

والتي �شهدت نه�شة وتطوًرا كبريين جعلها من بني اأهم مناطق اململكة من حيث 

اخل�شائ�س القت�شادية. ومن هذه املدن:

الدمام 
تقع الدمام على �شاحل اخلليج العربي، وهي عا�شمة املنطقة ال�شرقية، واأهم 

مدنها، فهي امليناء الرئي�س يف املنطقة، نظًرا لأهمية موقعها على ثالث جهات من 

اخلليج العربي ومن ال�شمال وال�شرق واجلنوب. وتعد مركًزا �شكنًيا وجتارًيا كبرًيا، 

وت�شم الهيئات الإدارية للمنطقة والدوائر احلكومية.

وت�شهد الدمام نه�شة �شاملة يف املرافق احلياتية كافة، حتى اأ�شبحت حا�شرة 

وكثري من  اململكة،  اأرجاء  فيقطنها حالًيا عدد كبري من جميع  ال�شرقية،  املنطقة 

اجلاليات العربية.

اهتم األمير محمد 
ابن فهد بن عبدالعزيز 

بالبحوث العلمية، 
فوجه باستحداث 

مركز البحوث 
والدراسات باإلمارة 

بهدف إعداد البحوث 
والدراسات المتعلقة 

بقضايا المنطقة 
وتنميتها.

تشهد مدينة الدمام 
نهضة شاملة في 
المرافق الحياتية 

كافة، حتى أصبحت 
حاضرة المنطقة 

الشرقية، وتتصدر 
صناعة النفط 

والتعدين معظم 
األنشطة االقتصادية 

فيها.

إعداد: محمد الداوود

الواجهة البحرية بال�شرقية
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تقرير

وتت�شدر �شناعة النفط والتعدين معظم الأن�شطة القت�شادية يف 

الدمام، وتاأتي بعدها �شناعة الأ�شمدة والألومنيوم والبرتوكيمائيات 

واملطاط واملباين اجلاهزة واأجهزة التكييف. وت�شهد املدينة ن�شاًطا 

عليه  وُت�شجع  الوا�شعة،  ال�شناعية  احلركة  تتطلبه  كبرًيا  جتارًيا 

�شهولة املوا�شالت وكرثة الطرق ووجود امليناء، والعمل املتوا�شل يف 

ال�شترياد والت�شدير، وخدمات ال�شكك احلديدية.

المدن الصناعية
مدن  ثالث  اأول  من  بالدمام  الأوىل  ال�شناعية  املدينة  تعد 

امل�شانع  ع�شرات  وبها  1390هـ،  عام  اململكة  يف  اأن�شئت  �شناعية 

والأثاث  الغذائية  املواد  �شناعة  اإنتاجها  ي�شمل  والذي  املنتجة 

والورق والطباعة، و�شناعة املواد الكيميائية ومنتجات البال�شتيك 

والأجهزة  والرخام  املعدنية  واملنتجات  والألومنيوم  والإ�شمنت 

امل�شاحة  وتبلغ  ال�شيارات.  قطع  وبع�س  العازلة  واملواد  الكهربائية 

الإجمالية للمدينة حوايل ثالثة ماليني مرت مربع.

الإجمالية  م�شاحتها  فتبلغ  الثانية  ال�شناعية  املدينة  اأما 

ف�شاًل  ا،  اأي�شً املنتجة  امل�شانع  ع�شرات  وبها  مربع،  مرت  24مليون 

عن تلك التي حتت الإن�شاء. وقد مت تزويد املدن ال�شناعية باإدارات 

تقوم على توفري الأ�شا�شيات التي تتطلبها ال�شناعات القائمة بها، 

اإذ تقوم مبنح اأ�شحاب روؤو�س الأموال والراغبني يف دخول احلقل 

على  م�شروعات  باإقامة  تراخي�س  على  واحلا�شلني  ال�شناعي، 

مي�شرة  اأ�شا�شية  خدمات  على  رمزي  اإيجار  مقابل  الأرا�شي  قطع 

واملياه  الكهرباء  من  ال�شناعي  القطاع  لحتياجات  ومالئمة 

وال�شرف ال�شحي والهاتف.

معالم سياحية
بف�شل مناخها  ال�شياحي،  اإحدى مناطق اجلذب  الدمام  تعد 

ال�شاحلية  بال�شواطئ  ومتتعها  ال�شنة،  �شهور  اأغلب  ن�شبًيا  املعتدل 

الدمام،  كورني�س  املعامل  اأهم هذه  ولعل من  العربي.  على اخلليج 

مدن  من  وغريها  فهد،  امللك  متنزه  البحرية،  الدمام  واجهة 

تزال حتت  ل  اأخرى  الرتفيه، ف�شاًل عن م�شاريع جديدة  وو�شائل 

الثقايف  عبدالعزيز  امللك  مركز  م�شروع  مثل  والتطوير،  الإن�شاء 

العاملي الذي تقوم عليه وتطوره �شركة اأرامكو ال�شعودية، وم�شروع 

البحرية  اأ�شابع  تطوير  وم�شروع  الرتاثية،  واجهة احلمراء  تطوير 

الإقليمي  الدمام  متحف  اإن�شاء  م�شروع  اإىل  بالإ�شافة  بالدمام، 

الذي ت�شرف وتقوم عليه الهيئة العامة لل�شياحة والآثار، اإ�شافة اإىل 

م�شروعات �شياحية وا�شتثمارية يف قطاع الإيواء واملطاعم الرتاثية 

والرحالت البحرية وغريها. 

ويف الدمام عدد من الفنادق العاملية واملحلية وبع�س املنتجعات 

احلديثة  واملجمعات  الأ�شواق  من  عدد  بها  يوجد  كما  ال�شياحية، 

القدمية  بالأ�شواق  حتتفظ  فيه  زالت  ل  التي  الوقت  يف  »املولت« 

ا. هذا ف�شاًل عن ا�شتمالها على اأعداد كبرية جًدا من اجلوامع  اأي�شً

وامل�شاجد، بالإ�شافة اإىل م�شلى العيد ذي امل�شاحة الكبرية.

الُخبر
تعد اخلرب من اأكرث املدن ال�شعودية ترتيًبا ونظاًما، فهي تقع 

جنوب الدمام على ُبعد 17كم، وتبعد عن مدينة الظهران حوايل 

اكت�شاف  بعد  اخلرب  ازدهرت  وقد  تقريًبا.  كيلومرتات  ع�شرة 

النفط. وقدمًيا كانت املدينة عبارة عن منفذ �شغري على اخلليج، 

اإل اأنها ظلت تنمو ب�شبب قربها من املركز الرئي�س ل�شركة اأرامكو 

ال�شعودية، وتو�شطها بني عدد من اجلهات الكربى. كما تعد اخلرب 

املدينة ال�شعودية الوحيدة التي ي�شكل فيها املقيمون غري ال�شعوديني 

التي  البرتولية  ال�شركات  وجود  اإىل  ذلك  ويعود  �شكانها،  اأغلبية 

زادت احلاجة اإىل الأطباء واملهند�شني والفنيني، ما اأدى اإىل زيادة 

عدد غري ال�شعوديني يف هذه ال�شركات.

اخلرب  بني  املنطقة  مدن  يف  القت�شادي  الن�شاط  ويتكامل 

اخلرب  يف  القت�شادي  الن�شاط  واأغلب  والظهران.  والدمام 

والفنادق  املركزية  املجمعات  اأن�شئت  حيث  التجارة،  على  يعتمد 

يف  واحلدائق  الب�شاتني  على  فتقت�شر  الزراعة  اأما  وامل�شارف. 

الأطراف ال�شمالية والغربية، وفيها مزارع للدواجن واخل�شراوات 

والفواكه. وهناك بع�س ال�شناعات ال�شتهالكية، مثل مواد البناء، 

واملياه الغازية، واملالب�س، والألبان، والغازات ال�شناعية.

الواجهة البحرية
اإذ  اململكة،  يف  لل�شياحة  اجلاذبة  املدن  اأبرز  من  اخلرب  تعد 

على  اجلميلة  ب�شواطئها  تتميز  كما  واملتنزهات،  باحلدائق  حتفل 

اخلليج العربي، التي من اأهمها �شاطئ الغروب، و�شاطئ العزيزية. 

وهناك مدينة امللك فهد ال�شياحية، التي ت�شم املتنزهات و�شالت 

املرافق  من  وغريها  البحرية  الواجهات  اإىل  اإ�شافة  الألعاب، 

املطلة  وال�شاليهات  املنتجعات  من  كبرًيا  عدًدا  وت�شم  ال�شياحية، 

الأ�شواق  من  كبري  عدد  عن  ف�شاًل  العربي،  اخلليج  على  معظمها 

واملجمعات التجارية التي تعد �شمن الأ�شهر على م�شتوى اململكة. 

األعاب  على  ت�شتمل  التي  احلدائق  من  كبري  بعدد  تتميز  اأنها  كما 

خر�شانية،  وم�شايات  �شلة،  وكرة  قدم  كرة  ومالعب  اأطفال، 

وم�شطحات خ�شراء واأ�شجار وزهور، ومنها حديقة الورود الواقعة 

يف حي احلزام الذهبي، وحديقة قرطبة يف حي العنزي، وغريهما. 

ي�شل  الذي  فهد  امللك  ج�شر  اخلرب،  معامل  اأهم  من  فاإن  كذلك 

الأمري �شلطان بن  25كم، ومركز  والبحرين وطولة  ال�شعودية  بني 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية )�شايتك(.

التعليم
من  التعليمية،  القطاعات  جميع  اخلرب  مدينة  يف  وتتوفر 

جامعات حكومية اأو اأهلية مثل جامعة الأمري حممد بن فهد التي 

تقع مبنطقة العزيزية باخلرب وعلى �شاطئ ن�شف القمر مبا�شرة، 

تنت�شر  التي  واملدار�س  املعاهد  عن  ف�شاًل  رائع،  عبقري  موقع  يف 

يف اأرجاء املدينة وعلى م�شتوى عال، ومنها ما يتيح التعليم بلغات 

ما  اخلرب،  مدينة  ت�شكن  خمتلفة  جن�شيات  لوجود  نظًرا  خمتلفة 

جعل مدينة اخلرب مركًزا تعليمًيا مهًما، وهو ما يعك�س مدى التطور 

والهتمام بالتعليم يف مدينة اخلرب واملنطقة ال�شرقية ب�شكل عام.

الخدمات الصحية
من  الكثري  اخلرب  مبدينة  فيوجد  ال�شحية،  للخدمات  وبالن�شبة 

امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية املنت�شرة يف جميع اأرجاء املدينة املجهزة 

املجالت  كل  يف  املخت�شة  الطبية  والكوادر  العاملية  التقنيات  باأحدث 

الطبية، ومن اأبرز هذه امل�شت�شفيات م�شت�شفى امللك فهد اجلامعي، ف�شاًل 

عن عدد كبري من امل�شت�شفيات الكربى واملراكز ال�شحية اخلا�شة.

النقل والمواصالت
اأهمها  الطرق،  من  ب�شبكة  الأخرى  باملناطق  اخلرب  تت�شل 

وطريق  الظهران،  الدمام  وطريق  املزدوج،  الدمام  اخلرب  طريق 

الظهران  اخلرب  وطريق  القمر،  ن�شف  �شاطئ  العزيزية  اخلرب 

الدمام، وطريق اخلرب الدمام ال�شاحلي املزدوج.

المنشآت الرياضية
اأول  تعد  حيث  عريًقا،  ريا�شًيا  تاريًخا  اخلرب  مدينة  متتلك 

ومتتلك  ال�شرقية.  باملنطقة  القدم  كرة  مباريات  بها  تقام  مدينة 

مدينة اخلرب تاريًخا ريا�شًيا عريًقا، حيث تعد اأول مدينة تقام بها 

ريا�شًيا  دوًرا  لها  اأن  كما  ال�شرقية،  باملنطقة  القدم  كرة  مباريات 

الذي يعد  القاد�شية  ناديها  ال�شعودية عرب  الريا�شة  بارًزا يف دعم 

اأكرب ناٍد ب�شرق اململكة من حيث عدد البطولت يف الألعاب كافة. 

كما ت�شم اخلرب من�شاأة ريا�شية �شخمة وهي املدينة الريا�شية اأو 

ال�شالة اخل�شراء، وكذلك مدينة الأمري �شعود بن جلوي الريا�شية.

الظهران
هي املنطقة املمتدة من الدمام �شماًل اإىل مدخل دوحة رحوم 

طلق هذا ال�شم يف الأ�شل ن�شبة اإىل اجلبل اجلريي 
ُ
اأ جنوًبا، وقد 

الظاهر والبارز يف منت�شفها والذي ي�شل ارتفاعه اإىل 100 مرت، 

تعد  التي  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  حالًيا  عليه  وتقع 

للتعليم اجلامعي  اأول �شرح  وكانت  الظهران،  اأهم معامل  من بني 

العلمية  املجالت  يف  متخ�ش�شة  جامعه  وهي  ال�شرقية.  باملنطقة 

من  العديد  وت�شم  العلمية.  والأبحاث  الدرا�شات  وتقدمي  البحتة، 

والهند�شية  الأ�شا�شية  والعلوم  التطبيقية  الهند�شة  الكليات، ككلية 

وت�شاميم البيئة والإدارة واحلا�شب الآيل والإدارة ال�شناعية.

وقد بداأت منطقة الظهران م�شريتها احل�شارية عندما و�شلت 

البالد طالئع املنقبني عن البرتول، واتخذت من جبل الظهران موقًعا 

اأقامت عليه قرية من املباين اخل�شبية لإيواء اجليولوجيني يف �شبتمرب 

عام 1933، وعندما مت اكت�شاف حقل الظهران، وثبتت جدوى اإنتاجه 

رئي�ًشا  مقًرا  الظهران  اتخاذ  على  العزم  ال�شركة  عقدت  جتارًيا، 

لإدارتها.اأما اليوم فالظهران اأ�شبحت مركًزا عاملًيا رئي�ًشا ل�شناعة 

النفط، وهو ما �شاعد على جعلها مدينة جميلة ومميزة، حيث ت�شم 

قاعدة  منها  كثرية  معامل  ال�شعودية  اأرامكو  �شركة  مقر  جانب  اإىل 

امللك عبدالعزيز اجلوية، ومعر�س اأرامكو للزيت الذي اأن�شاأته �شركة 

واإنتاجه،  البرتول  تاريخ  ليقدم معلومات عن  دائم  اأرامكو كمعر�س 

التي  التف�شيلية  وال�شور  اخلرائط  من  كبري  عدد  على  يحتوي  كما 

متكن من تكوين فكره كاملة عن �شناعة البرتول، كما يوجد باملعر�س 

الزيت  اكت�شاف  ق�شة  عن  وافيه  معلومات  تعطي  كمبيوتر  اأجهزة 

والغاز باأ�شلوب م�شوق عن طريق الأ�شئلة والإجابة عنها. 

الجبيل
مع  وت�شكل  80كم،  حوايل  الدمام  عن  اجلبيل  مدينة  تبعد 

�شاطئ  على  �شاحلًيا  �شهاًل  لها  التابعة  واملواقع  القرى  جمموعة 

الواقع  البحري  اإىل اجلبل  ن�شبة  اخلليج. وقد �شميت بهذا ال�شم 

على  موقعها  وب�شبب  اجلبيل،  من  ال�شرقية  ال�شمالية  الزاوية  يف 

مثل  املهمة  املرافق  من  العديد  ووجود  العربي  اخلليج  �شاحل 

ميناء امللك فهد ال�شناعي والتجاري، وحمطات التحلية، وقاعدة 

الق�شم  ق�شمني،  اإىل  اجلبيل  وتق�شم  البحرية.  عبدالعزيز  امللك 

ال�شكني لأهايل اجلبيل، والق�شم ال�شناعي املعروف با�شم )الهيئة 

ما  واأول  موظفيها.  و�شكن  الكبرية  امل�شانع  ت�شم  التي  امللكية( 

به من  ت�شتهر  ما  ا�شم اجلبيل، هو  الأذهان عند ذكر  اإىل  يتبادر 

�شناعات اأ�شا�شية وهي تكرير البرتول والبرتوكيماويات، والأ�شمدة 

الكيماوية، وم�شانع احلديد. 

ال�شناعية  اجلبيل  مدينة  جلعل  بنجاح  امللكية  الهيئة  و�شعت 

املنطقة  جناح  اأدى  وقد  العامل.  يف  ال�شناعية  املدن  طليعة  يف 

ال�شناعية )اجلبيل 1( اإىل احلاجة للتو�شع يف منطقة ال�شناعات 

ملواكبة املتطلبات امل�شتقبلية للم�شتثمرين، ومتثل املنطقة اجلديدة 

اجلبيل )2( تطبيًقا ل�شيا�شات التنمية الوطنية.

من  عدًدا  باجلبيل  امللكية  للهيئة  العامة  الإدارة  ح�شدت  وقد 

اجلوائز والتقديرات العاملية والعربية والإقليمية، وهي جائزة املنظمة 

المدينة الصناعية 
األولى بالدمام كانت 
ضمن أول ثالث مدن 
صناعية أنشئت في 
المملكة عام 1390هـ.

تعد الخبر من أبرز 
المدن الجاذبة 
للسياحة في 
المملكة، وتتميز 
بشواطئها 
ومتنزهاتها الجميلة، 
وواجهتها البحرية 
المميزة، وهي أول 
مدينة تقام بها 
مباريات كرة القدم 
بالمنطقة الشرقية.

من أهم معالم الخبر، 
جسر الملك فهد الذي 

يصل بين السعودية 
والبحرين بطول 25 

كم.

تحتل جامعة األمير 
محمد بن فهد موقًعا 

مهًما على شاطئ 
نصف القمر، وجاء 

بناؤها ضمن النهضة 
التعليمية الشاملة 

بالمنطقة.

أصبحت الظهران 
اليوم مركًزا عالمًيا 

رئيًسا لصناعة النفط، 
وهو ما ساعد على 

جعلها مدينة جميلة 
ومميزة.

م�شروعات الطرق .. اأحد مظاهر 

النه�شة يف املنطقة ال�شرقية
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تقرير

الإقليمية حلماية البيئة ومقرها الكويت، جائزة �شا�شاكاوا من الأمم 

املتحدة وهي اأعلى جائزة عاملية متنح يف جمال حماية البيئة، جائزة 

ومت  العربية،  املدن  منظمة  من  املدينة  تخ�شري  يف  الأوىل  املرتبة 

اختيارها كاأف�شل مدينة جاذبة لال�شتثمار يف ال�شرق الأو�شط.

االهتمام بالبحوث العلمية
بن  فهد  بن  حممد  الأمري  امللكي،  ال�شمو  �شاحب  كان  واإذا 

ال�شرقية،  املنطقة  يف  ال�شاملة  النه�شة  تلك  قاد  قد  عبدالعزيز، 

وذلك  بع�شها،  اإىل  الإ�شارة  �شبقت  والتي  مدنها،  من  كبري  وعدد 

بالبحوث  ا  اأي�شً اهتم  1405هـ، فقد  الإمارة يف عام  توىل  اأن  منذ 

العلمية، ووجه بال�شتفادة من نتائجها، ولذلك وبناًء على توجيهات 

املنطقة  باإمارة  والدرا�شات  البحوث  مركز  ا�شتحداث  مت  �شموه، 

البحوث  اإعداد  هو  عام  هدف  حتت  1426هـ   /1/6 يف  ال�شرقية 

احللول  واإيجاد  وتنميتها  املنطقة  بق�شايا  املتعلقة  والدرا�شات 

يخدم  مبا  ال�شعودية  العلمية  الكفاءات  دور  ولتفعيل  املنا�شبة، 

املنطقة وذلك من خالل:

ال�شمو  توجيهات �شاحب  على  بناًء  والدرا�شات  التقارير  • اإعداد 
اأمري املنطقة و�شمو نائبه.

احتياجاتها. عن  والك�شف  املنطقة  م�شاكل  • ر�شد 
• اإن�شاء قاعدة بيانات عن الإمكانات املتاحة يف املنطقة والدرا�شات 

املعدة عنها لال�شتفادة منها يف حل ما قد يعرت�س املنطقة.

الأمنية  بال�شوؤون  العالقة  ذات  والدرا�شات  البحوث  اإجراء   •
والجتماعية وال�شحية والثقافية والقت�شادية باملنطقة.

موافقة  بعد  تنفيذية  خطط  اإىل  والدرا�شات  البحوث  ترجمة   •
�شاحب ال�شالحية.

• اإر�شال اخلطط التنفيذية للجهات املعنية ومتابعة تنفيذها، مع 

اإجراء الدرا�شات التقوميية وتطويرها.

العالقة من اأجل حتقيق  ذات  اجلهات  بني  التن�شيق  على  • العمل 
اخلطط، وبالتايل تطبيق تو�شيات البحوث والدرا�شات. 

ومل تقت�شر جهود �شمو الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز 

التي  التنموية  امل�شاريع  خالل  من  النه�شة  تلك  كل  اإجناز  على 

وازدهارها،  ال�شرقية  املنطقة  تطور  �شمات  من  �شمة  اأ�شبحت 

اخلا�شة  العديدة  املبادرات  من  عدد  تنفيذ  اإىل  ذلك  تعدت  بل 

ب�شموه، والتي تهدف جميعها اإىل خدمة مواطني املنطقة ال�شرقية، 

امل�شتقبل  و�شبابها على وجه اخل�شو�س، رجال  ا طالبها  خ�شو�شً

وعماد تطور وطنهم. فمن جائزة التفوق العلمي التي اأطلقها �شموه 

منذ اأربعة وع�شرين عاًما، مروًرا بربناجمه لتنمية ال�شباب ولي�س 

انتهاًء مبجال�س ال�شباب باملنطقة ال�شرقية. وما الكتيب التعريفي 

الذي اأ�شدرته جامعة حممد بن فهد، عن مبادرات �شموه التنموية 

اإل اأحد ال�شواهد على تلك الإجنازات.

املنطقة  �شهدتها  التي  الهائلة  التنموية  القفزات  تلك  اإن 

ال�شرقية، لن تتوقف مبغادرة �شمو الأمري حممد بن فهد ملن�شبه 

تطوير  عملية  و�شتتواىل  القفزات،  تلك  �شتتوا�شل  بل  �شك،  بال 

املنطقة ال�شرقية وتقدمها وازدهارها، كبقية مدن اململكة، على يد 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز، اأمري 

املنطقة ال�شرقية، الذي ت�شلم مهام من�شبه موؤخًرا، ف�شموه مل يكن 

املنطقة  اأمري  نائب  من�شب  متولًيا  كان  فلقد  املنطقة،  عن  بعيًدا 

مبدى  عارًفا  باأهلها،  ل�شيًقا  كان  فقد  وبالتايل  فيها،  ال�شرقية 

تطورها، وحميًطا باأدق تفا�شيلها، و�شت�شهد على يديه ارتقاًء فوق 

ارتقاء، واإجنازات ت�شيف اإىل اإجنازاتها، ما يجعلها حتافظ على 

مكانتها املتميزة بني مدن اململكة والعامل.

ارتبط اسم مدينة 
الجبيل بصناعات 
تكرير البترول 
والبتروكيماويات، 
واألسمدة الكيماوية، 
ومصانع الحديد.

تم اختيار الجبيل 
كأفضل مدينة جاذبة 
لالستثمار في الشرق 
األوسط، فضاًل عن 
حصولها علىجوائز 
عالمية وعربية 
وإقليمية عدة.

امل�شانع تاأخذ باأحدث 

الو�شائل التقنية

اأو  دينية  كانت  �شواء  املختلفة،  املنا�شبات  انتهاز  على  اجلامعة  اإدارة  حتر�س 

اجتماعية اأو وطنية، بهدف تعزيز اأوا�شر التوا�شل بينها وبني خمتلف من�شوبي اإداراتها، 

ملا  مدركة  واملحبة،  الألفة  ت�شودها  اأجواء  يف  اجلميع  بني  جتمع  التي  اللقاءات  فتقيم 

يعك�شه ذلك من اآثار اإيجابية، وتاأثريات حمفزة ت�شجع على العمل والإبداع.

نظمت  حيث  املبارك،  رم�شان  �شهر  منا�شبة  كانت  املنا�شبات  تلك  بني  ومن 

يف  اأقيم  ملن�شوبيها  �شحور  حفل  خالله  باجلامعة  والإعالم  العامة  العالقات  اإدارة 

الأن�شاري، مدير  بن ح�شن  ال�شكني، ح�شره د.عي�شى  املها  الجتماعات مبجمع  قاعة 

اأحمد ال�شالح، نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون الأعمال والتطوير،  اجلامعة ود.عادل بن 

والإعالم،  العامة  العالقات  على  العام  امل�شرف  اخللويف،  حممد  بن  وعبدالرحمن 

التابعة  الإدارات  التدري�س، ومديرو  واأع�شاء هيئة  الأق�شام،  الكليات، وروؤ�شاء  وعمداء 

وعرب  الف�شيل.  ال�شهر  مبنا�شبة  والتربيكات  التهاين  خالله  اجلميع  تبادل  للجامعة، 

الإخاء  بروح  ات�شم  احلفل  اأن  موؤكدين  املنا�شبة  بهذه  �شعادتهم  عن  اجلامعة  من�شوبو 

واملودة، واأن مثل هذه اللقاءات الودية متثل فر�شة للتوا�شل الجتماعي، وبداية جيدة 

لالنطالق للعمل بروح الفريق الواحد. وتخلل احلفل اأحاديث ودية جانبية بني احل�شور 

حول حتقيق اأهداف اجلامعة، موؤكدين اأن اإقامة حفل ال�شحور تاأتي من باب التوا�شل 

الجتماعي بني من�شوبي اجلامعة كفريق واحد واأ�شرة متكاملة.

ت اإدارة اجلامعة منا�شبة عيد الفطر ال�شعيد، فقامت اإدارة العالقات  كذلك مل تفوِّ

لتبادل  ملن�شوبيها  الجتماعات  بقاعة  معايدة  حفل  بتنظيم  باجلامعة  والإعالم  العامة 

ا د.عي�شى بن ح�شن الأن�شاري، ود.حممد امللحم نائب  التهاين والتربيكات ح�شره اأي�شً

مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية، ود.عادل بن اأحمد ال�شالح، وعبدالرحمن بن حممد 

اخللويف، وعمداء الكليات، وروؤ�شاء الأق�شام، واأع�شاء هيئة التدري�س، ومديرو الإدارات 

التابعة للجامعة. وتبادل اجلميع التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة ال�شعيدة.

اأن حفل املعايدة  وقد عرب من�شوبو اجلامعة عن �شعادتهم بهذه املنا�شبة موؤكدين 

ات�شم بروح الإخاء واملودة بني اجلميع، مبينني اأن مثل هذه اللقاءات الودية يف املنا�شبات 

املختلفة هي فر�شة للتالقي، وبداية جيدة لالنطالق بروح العمل اجلماعي.

.. وطالب ق�شم الدرا�شات الإ�شالمية ينظمون اإفطاًرا جماعًيا

�شهر  خالل  اإفطار  حفل  باجلامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات  ق�شم  طالب  نظم  كما 

ومن�شوبي  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  من  عدد  مب�شاركة  اجلامعة  مبقر  املا�شي،  رم�شان 

اجلامعة، ا�شتمل على عدٍد من اللقاءات الثقافية وامل�شابقات الرتفيهية. كما مت تكرمي 

العمال، وال�شائقني، ورجال احلر�س اجلامعي خالل احلفل.

مناسبات

المناسبات السعيدة فرصة ...
لتعزيز التواصل بين اإلدارة ومنسوبي الجامعة

من�شوبو اجلامعة يف حفل املعايدة 

يتو�شطهم د.عي�شى الأن�شاري، 

ويبدو عدد من قيادات اجلامعة
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والتعليم  الأعمال  لتطوير  اجلامعة  مدير  نائب  ال�شالح،  د.عادل  افتتح 

الأعمال  ت�شيري  يف  املكاتـب  مـديري  »دور  بعنــوان:  عمــل  ور�شــة  امل�شتمر، 

ومواجهة التحديات«، يف مقر اجلامعة باخلرب. وا�شتهدفت الور�شة املخت�شني 

يف جمال اإدارة املكاتب، حيث ت�شكل ور�س العمل اأهمية للمديرين التنفيذيني.

وناق�شت الور�شة عدًدا من املو�شوعات واملحاور اأهمها كيفية اإجناز عمل 

اأكرث يف وقت اأقل، للدكتور حممد باجنيد، وناق�شت يف اليوم الثاين مو�شوًعا 

الأداء  و»متيز  الع�شكر،  لالأ�شتاذعبداهلل  امل�شتفيدين«  اأهمية  »تعزيز  بعنوان: 

يف القطاع العام يف التعليم العايل« للدكتور نا�شر الهتالن، ثم قام امل�شاركون 

بزيارة جلريدة اليوم.

التخطيط  منهجيات  اأهم  اإحدى  تعد  العمل  ور�س  اأن  د.ال�شالح  واأو�شح 

ي�شهد موجة  الذي  املعا�شر  املجتمع  تتبعها اجلامعة ملواكبة  التي  ال�شرتاتيجي 

القت�شادية،  الأبعاد  لت�شمل  بظاللها  متتد  والتغيري  التطور  من  م�شبوقة  غري 

اأن كل  باأنه ثابت، م�شيًفا  والثقافية، والتقنية، ومل يعد هناك ما ميكن و�شفه 

اأ�شبح يدور يف فلك التطور والتغيري. واأمام هذه املوجة الكبرية من  ما حولنا 

التغيري والتطوير كان لبد لالأ�شاليب الإدارية اأن ُتغري فل�شفتها الإدارية احلاكمة 

لتكون منا�شبة مع الواقع الإداري اجلديد الذي اأفرزته هذه التغريات والتطورات 

اإىل  م�شرًيا  العامة،  الإدارة  وخرباء  املحللون  عليه  يتفق  الذي  الأمر  ال�شريعة، 

اأن ت�شبح امل�شاركة بني موؤ�ش�شات  اإىل  اأن جامعة الأمري حممد بن فهد ت�شعى 

وعالقات  ممار�شات  يف  متمثلة  ثقافة  مبنزلة  املجتمعية  واملوؤ�ش�شات  التعليم 

علمية  وتطورات  قفزات  من  الع�شر  ي�شهده  ملا  نظًرا  وذلك  يومية،  توا�شل 

على  النفتاح  على  ا،  اأي�شً اجلامعة،  حتر�س  كما  كافة.  املجالت  يف  مت�شارعة 

البيئة من حولها، وهو ما عزز اإقامة عالقات م�شاركة مع موؤ�ش�شات املجتمع.

الصالح يفتتح ورشة
»تسيير األعمال ومواجهة التحديات«

د.عادل ال�شالح يراأ�س اإحدى ور�س العمل

ندوات وورش عمل

 �شمن �شل�شلة ور�س العمل التي تعقدها اجلامعة، نظم ق�شم خدمات تدريب 

الطالب وتوظيفهم يف عمادة �شوؤون الطالب، بالتعاون مع مركز تنمية املن�شاآت 

تبداأ  »كيف  بعنوان  علمًيا  يوًما  ال�شرقية،  لغرفة  التابع  واملتو�شطة  ال�شغرية 

م�شروعك اخلا�س؟«، وذلك مبقر اجلامعة يف اخلرب بح�شور عدد من الطالب. 

لتنمية  خدمات  من  يقدمه  وما  واأن�شطته  باملركز  التعريف  الربنامج  وت�شمن 

املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ودعمها.

واأحد  ال�شرقية،  اأعمال  �شباب  جمل�س  ع�شو  العوهلي،  معاذ  وا�شتعر�س 

واجهته  التي  التحديات  احلر،  العمل  جمال  يف  الناجحة  التجارب  اأ�شحاب 

خالل م�شريته العملية والإخفاقات التي اعرت�شته �شارًحا طريقته يف جتاوزها 

وحتويلها اإىل اإجنازات وحتقيق جناحات عدة.

لل�شوق  درا�شته  لتواكب  جاءت  التي  فكرته  اإن�شاء  بدايات  العوهلي  و�شرح 

املحلي، م�شرًيا اإىل �شرورة ال�شرب على الفكرة والعمل واملثابرة حتى ت�شل اإىل 

النجاح، ومتطرًقا للطرق املثلى يف اتخاذ القرارات واإدارة الأزمات، م�شيًفا اأن 

اإىل واقع  اأكرث من دور حتى تتبلور فكرته وتتحول  اأن يتبنى  رجل الأعمال عليه 

يالم�س النجاح مهما تعر�س ل�شعوبات، و ينبغي اأن يتوافر لديه احلد الأدنى من 

و�شهدت  يتمكن من حتقيق هدفه.  والت�شويقية حتى  والإدارية  الفنية  الكفاءات 

الندوة نقا�ًشا وتفاعاًل متبادًل مع احلا�شرين من الطالب، اأظهر م�شتوى وعيهم 

من  حوله  دار  وما  الندوة  مو�شوع  من  ا�شتفادتهم  الطالب  واأكد  وثقافتهم. 

نقا�شات، حيث ح�شلوا خاللها على اإجابات ملا طرحوه من اأ�شئلة وا�شتف�شارات.

واأهدافها،  ور�شالتها  اجلامعة  لروؤية  حتقيًقا  الندوة  تلك  انعقاد  وياأتي   

لعرى  وتوثيًقا  احلياة،  على  املنفتح  الأكادميي  العمل  دعم  على  منها  ا  وحر�شً

التوا�شل والتكامل مع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي ذات العالقة، حيث تهتم اجلامعة 

بالرتقاء بكل اأركان العملية التعليمية، ملا لها من اأهمية كبرية يف اإعداد الكوادر 

املتميزة،  بالكفاءات  املحلي  العمل  �شوق  لرفد  متميًزا  تاأهياًل  واملوؤهلة  املدربة 

ف�شاًل عن تعاون اجلامعة مع غرفة ال�شرقية يف ن�شر ثقافة العمل احلر لتاأهيل 

ال�شباب ل�شوق العمل.

بالتعاون مع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية

يوم علمي لتأهيل الشباب لسوق العمل

ح�شور الور�شة من طالب اجلامعة
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ندوة  باجلامعة  املعلومات  واإدارة  للتقنية  ال�شعودية  اأرامكو  كر�شي  نّظم 

بعنوان )حو�شبة ال�شركات واأمن املعلومات( يف امل�شرح الرئي�س باجلامعة، حتدث 

بع�س  من  ومتخ�ش�شون  الكربى  املحلية  ال�شركات  بع�س  من  خمت�شون  فيها 

اجلامعات، كما مت عر�س منتجات متطورة يف جمال اأمن املعلومات بح�شور عدد 

من القيادات الأكادميية من كلية هند�شة وعلوم احلا�شب الآىل باجلامعة.  

وتعد جامعة الأمري حممد بن فهد بيئة اأكادميية منا�شبة لحت�شان الكرا�شي 

العلمية ودعم اأن�شطتها الأكادميية والبحثية وذلك مبا يتوافر لديها من اإمكانات 

متقدمة يف جمال تقنية املعلومات، وقد مت ت�شميم نظام اجلامعة منذ البداية 

اأن�شطتها �شواء كانت الإدارية  لتكون قائمة على التقنية وتعتمد يف تنفيذ جميع 

منها اأو الأكادميية والتعليمية على اأحدث الو�شائل والربامج التقنية، وا�شتطاعت 

اجلامعة منذ تاأ�شي�شها اأن توفر بنية حتتية متقدمة جًدا لتقنية املعلومات، كما 

والو�شول  الأكادميية  براجمها  تنفيذ  يف  التقنية  برامج  اأحدث  ت�شتخدم  اأنها 

والدرا�شات  البحوث  اإجراء  عملية  يدعم  الذي  الأمر  املعلومات،  م�شادر  اإىل 

الأكادميية.

ندوة عن »حوسبة الشركات وأمن المعلومات« 

 ح�شور الندوة.. ويظهر د.عادل ال�شالح، نائب مدير 

اجلامعة ل�شوؤون الأعمال والتطوير، وعبدالرحمن 

اخللويف امل�شرف العام للعالقات العامة والإعالم

ندوات وورش عمل

الدين  د.نور  قدمها  حما�شرة  مو�شوع  كان  جتنبها،  وكيفية  الكهرباء  خماطر 

حريد من ق�شم الهند�شة الكهربائية باجلامعة، خالل ندوة عن ال�شالمة الكهربائية 

نظمها نادي الطاقة باإ�شراف عمادة �شوؤون الطالب باجلامعة.

اأ�شباب  مبيًنا  حياتنا،  يف  الكهرباء  اأهمية  عن  ب�شرح  الندوة  املحا�شر  وبداأ 

و�شوء  الدورية،  ال�شيانة  اأعمال  اإهمال  اأبرزها  من  والتي  الكهربائية،  احلوادث 

الأجهزة  ترك  وكذلك  الأحمال،  يف  الزيادة  عن  ف�شاًل  الكهربائية،  التمديدات 

اأهم  املحا�شرة  خالل  د.حريد  واأو�شح  طويلة.  ملدة  الت�شغيل  و�شع  يف  الكهربائية 

الطرق التي ينبغي اتباعها لتجنب خماطر احلوادث الكهربائية، كما �شرح الإجراءات 

الحرتازية املهمة لل�شالمة املنزلية، مثل ا�شتخدام اأجهزة ك�شف الدخان وطفايات 

احلريق، موؤكًدا �شرورة ن�شر هذه الثقافة وتعليم اأفراد الأ�شرة كيفية اإطفاء احلريق، 

مع  مفتوح  بنقا�س  الندوة  واختتمت  الطوارئ.  حالة  يف  املنزل  لإخالء  خطة  وعمل 

احل�شور حول خمتلف ق�شايا ال�شالمة الكهربائية.

»كيف  بعنوان  حما�شرة  باجلامعة  الطالبات  �شوؤون  بعمادة  املهنية  اخلدمات  مكتب  نظم 

جميع  اإليها  ودعيت  التح�شريية،  ال�شنة  طالبات  وا�شتهدفت  اجلامعي؟«،  تخ�ش�شك  تختارين 

الطالبات بغر�س تعريفهن بتخ�ش�شات اجلامعة من الناحية الأكادميية واملهنية وكذا التعريف 

بكل الوظائف امل�شتقبلية لكل تخ�ش�س، مع ا�شتعرا�س لإح�شاءات احتياج �شوق العمل يف الوقت 

تخ�ش�شاتها،  بجميع  الأعمال  اإدارة  لكلية  الأول  اليوم  تخ�شي�س  ومت  تخ�ش�س.  لكل  احلا�شر 

واليوم الثاين لكلية هند�شة وعلوم احلا�شب الآيل، واليوم الثالث لكلية الهند�شة وكلية الفنون.

يف  للم�شاركة  ودعني  جيدة  وظيفية  منا�شب  تقلدن  الالتي  اجلامعة  خريجات  واأو�شحت   

تقع  التي  ال�شائعة  الأخطاء  اإىل  وتطرقن  وفائدته،  واأهميته  التخ�ش�س  اختيار  كيفية  الفعالية، 

فيها الطالبات عند اختيارهن التخ�ش�س املنا�شب لهن والذي ينبغي اأن يتم بناًء على ميولهن 

الدرا�شية، والذي يعد اللبنة الأ�شا�شية املهمة للنجاح الأكادميي خالل �شنوات الدرا�شة. وقدمت 

اخلريجات عدًدا من الن�شائح املتعلقة مب�شاعدة الطالبات على تنمية مهاراتهن وقدراتهن لبناء 

م�شتقبلهن.

نبذة  التح�شريية  ال�شنة  طالبات  اإعطاء  اإىل  تهدف  طالبية  كمبادرة  الفعالية  هذه  وتاأتي 

والجتماعية  الرتبوية  الأن�شطة  �شل�شلة  باجلامعة �شمن  املتاحة  التخ�ش�شات  �شاملة عن جميع 

هذه  لإقامة  م�شتقبلية  خطة  و�شع  مت  حيث  باجلامعة،  الطالبات  �شوؤون  عمادة  تنظمها  التي 

الفعالية مع بداية كل ف�شل درا�شي.

إهمال الصيانة الدورية أهم أسباب الحوادث
ندوة عن السالمة الكهربائية

»كيف تختارين تخصصك الجامعى؟«..
محاضرة تعريفية لطالبات »التحضيرية«
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كلية  نظمت  والبيئة،  الطاقة  لدرا�شات  �شلطان  الأمري  كر�شي  مظلة  حتت 

بن  الأمري حممد  امل�شتدامة يف جامعة  الطاقة  »يوم  ور�شة عمل حول  الهند�شة 

من  والتي  الكهربائية،  للطاقة  م�شادر  لتوفري  اململكة  بخطط  للتعريف  فهد«، 

التعليم  توفري  اإىل  الور�شة  وهدفت  املتجددة.  والطاقة  النووية  الطاقة  اأهمها 

والتدريب على اأحدث طرق توليد الطاقة الكهربائية يف العامل وتوفريها.

وقدم امل�شوؤول عن تطوير الأعمال ال�شناعية يف �شركة »AREVA« الفرن�شية 

املهند�س عمرو العطي�شان بالتعاون مع edf الفرن�شية حما�شرة بعنوان »الطاقة 

امل�شتدامة  الطاقة  م�شادر  تنوع  خ�شو�شيات  خاللها  �شرح  واملتجددة«  النووية 

العامل  يف  الطاقة  لأنواع  احلايل  الو�شع  فيها  بني  كما  وال�شم�شية،  كالنووية 

الطاقة  عن  كبديل  ال�شم�شية  الطاقة  مثل  البديلة  الطاقة  ا�شتخدام  وم�شتقبل 

باحرتاق  الكهرباء  على  احل�شول  ت�شمل  والتي  التقليدية،  بالأ�شاليب  املتولدة 

املواد البرتولية.

اأ�شئلة  عن  لالإجابة  الهند�شة،  كلية  طالب  مع  مفتوح  حوار  عقد  مت  وقد 

الطالب وا�شتف�شاراتهم. وتركزت املناق�شات على الأن�شطة الأكادميية للتدريب 

والبحوث امل�شتقبلية لدعم برامج الطاقة النووية واملتجددة يف اململكة.

تقدم   »AREVA« �شركة  اأن  الهند�شة  كلية  عميد  نايفة،  جمال  د.  واأو�شح 

التخ�ش�شات  يف  وطالباتها  اجلامعة  لطالب  متميًزا  مهنًيا  تدريبًيا  برناجًما 

لها وجود يف  فرن�شية  و�شركات  وموؤ�ش�شاته،  العلمي  البحث  التقنية يف جامعات 

باهتمام  ونوه  وال�شم�شية.  النووية  الطاقة  جمالت  يف  واأمريكا  واأملانيا  فرن�شا 

اململكة العربية ملو�شوع تنوع م�شادر الطاقة الكهربائية حتت مظلة مدينة امللك 

عبداهلل للطاقة النووية واملتجددة »K«، كا�شًفا اأهمية ت�شخريها لال�شتفادة منها 

يتفق مع  املوؤ�ش�شات مبا  بالتعاون مع خمتلف  اهتمام اجلامعة  واأكد  اململكة.  يف 

تعليم  تقدمي  اإىل  خاللها  من  ت�شعى  التي  ور�شالتها  ومبادئها  اجلامعة  �شيا�شة 

متميز، ومب�شتوى عال من اجلودة لطالبها، والإ�شهام يف تطوير املعرفة ون�شرها 

من خالل الدرا�شات والبحوث، وال�شرتاك بدور فعال يف التنمية القت�شادية، 

والجتماعية، والثقافية، وامل�شاركة املجتمعية.

الطاقة المستدامة في ورشة عمل
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ندوات وورش عمل

المها

بتنظيم  قامت اجلامعة  وموؤ�ش�شة،  39 جهة  من  اأكرث   مب�شاركة 

 »Ksaalt«  2013 اللغات  ملعلمي  ال�شعودية  للجمعية  ال�شنوي  املوؤمتر 

الرئي�شني  املتحدثني  قائمة  و�شملت  املا�شي،  مايو  من  الثاين  يف 

ديالين  وماري  »الربيطانية«  با�شلر  نوربرت  د.  اململكة:  خارج  من 

»الربيطانية« ود. كيث فول�س »الأمريكية« اإ�شافة اإىل بيرت لوكانتوين، 

وليزا مورغان، حيث مت عقد اأكرث من 40 جل�شة وور�شة عمل.

الفر�شة  اإتاحة  يف  املتمثل  هدفه  حتقيق  يف  املوؤمتر  جنح  وقد 

يف  والعاملني  اخلرباء  بني  العلمي  والتاآخي  الأكادميي  للقاء 

ا�شت�شاف  حيث  وخارجها،  اململكة  داخل  من  اللغات  تعليم  جمال 

واملتخ�ش�شني  اإىل اخلرباء  اإ�شافة  الأكادمييني،  من  نخبة  املوؤمتر 

من  املو�شوعات  من  العديد  املوؤمتر  حماور  وغطت  ال�شعوديني، 

ذلك  وعالقة  اململكة،  يف  الأجنبية  اللغات  تعليم  دوافع  بينها 

اللغات،  تعلم  التقنيات احلديثة يف  ودور  العاملية،  املواطنة  مبفهوم 

اإىل دعم  وغريها من املو�شوعات ذات ال�شلة، حيث �شعى املوؤمتر 

ا�شرتاتيجيات التدري�س وتعزيزها والطالع على اأحدث امل�شتجدات 

يف جمال اأ�شاليب التدري�س احلديثة وتعزيز التعاون مع واملوؤ�ش�شات 

الدولية املخت�شة.

اللقاءات  من  عدًدا  عقدت  قد  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  وكانت 

اآليات حتقيق الأهداف  لو�شع خطة التنفيذ واأولويات العمل وحتديد 

مت  كما  للموؤمتر،  النجاح  فر�س  جميع  توفري  بغر�س  �شلًفا  املو�شوعة 

ت�شكيل جلان فرعية للم�شاهمة يف حتقيق اأهداف املوؤمتر يف ن�شخته 

ال�شاد�شة.

حممد  الأمري  جامعة  من  مبا�شًرا  دعًما  املنظمة  تلقت  وقد 

ن�شاطاتها  اجلامعة  احت�شنت  حيث  كفكرة،  بداياتها  منذ  فهد  بن 

على  اململكة  يف  اللغات  مدر�شي  منظمة  ح�شلت  كما  واجتماعاتها. 

الإجنليزية  اللغة  مدر�شي  منظمة  يف   100 رقم  النت�شابية  الع�شوية 

قائمة  اإىل  اململكة  يف  املنظمة  تن�شم  وبذلك  بها،  الناطقني  لغري 

املنظمات املنت�شبة اإىل »tesol« عاملًيا واملنت�شرة يف جميع اأنحاء العامل 

التطوير  العديد من فر�س  تاأمني  اإىل  وتهدف  وت�شعون  ت�شع  وعددها 

املهني وتوفري اأجواء مالئمة لدعم تدري�س اللغة الإجنليزية يف اململكة.

ويعد املوؤمتر من اأهم حلقات النقا�س التي تعطي فر�شة مثالية 

لكل من الأكادمييني والإداريني واملهتمني بتدري�س اللغة الإجنليزية 

كل  على  والوقوف  والآراء  لتبادل اخلربات  وخارجها  اململكة  داخل 

دوراته  مدى  على  املوؤمتر  جنح  وقد  املجال،  هذا  يف  جديد  هو  ما 

اخلم�س ال�شابقة يف ا�شتقطاب اأعداد متزايدة من املهتمني مبجال 

تدري�س اللغة الإجنليزية.

عقد أكثر من 40 جلسة وورشة عمل

الجامعة تنظم المؤتمر السنوي السادس 
للجمعية السعودية لمعلمي اللغات

الطالبات في ورشة تدريبية  
حول المشاكل الوظيفية

�شاركت طالبات اجلامعة يف ور�شة تدريبية ملدة يوم واحد حول 

الأدوات الرئي�شة التي ت�شتخدم يف حل امل�شاكل التي تقع يف اأثناء �شري 

العمل وكيفية عالجها ب�شكل جذري. 

نظمت الور�شة اإدارة اجلودة التابعة ل�شركة ال�شناعات احلديثة 

اإدارة  الدويل ممثلة يف  فهد  امللك  اإدارة مطار  مع  بالتعاون  بالدمام 

ال�شناعات  ب�شركة  اجلودة  اإدارة  اأو�شحت  وقد  الن�شائية.  اجلمارك 

املوظف  ت�شاعد  التي  املعايري  من  ا�شتخدام عدد  قد مت  اأنه  احلديثة 

وا�شتخدام  الذهني،  كالع�شف  الور�شة،  خالل  اأدائه  حت�شني  على 

ال�شبب والتاأثري  اإىل ا�شتخدام و�شيلة  ال�شمكة، بالإ�شافة  اأداة عظمة 

يف  ت�شهم  الدورات  هذه  مثل  تنظيم  اأن  اإىل  م�شرية  التحليل،  لتاأكيد 

منو معارف املوظف وقدراته، وبالتايل ت�شاعده على النجاح يف تخطي 

جميع العقبات التي قد تعرتيه يف اأثناء تاأديته مهامه الوظيفية.

كلية  نظمت  والبيئة،  الطاقة  لدرا�شات  �شلطان  الأمري  كر�شي  مظلة  حتت    

الأمري  جامعة  يف  امل�شتدامة  الطاقة  »يوم  حول  عمل  ور�شة  باجلامعة،  الهند�شة 

الكهربائية،  الطاقة  م�شادر  لتوفري  اململكة  بخطط  للتعريف  فهد«،  بن  حممد 

ومن اأهمها الطاقة النووية والطاقة املتجددة. وهدفت الور�شة اإىل توفري التعليم 

وقدم  وتوفريها.  العامل  الكهربائية يف  الطاقة  توليد  اأحدث طرق  على  والتدريب 

املهند�س  الفرن�شية،   AREVA �شركة  ال�شناعية يف  الأعمال  تطوير  امل�شوؤول عن 

النووية  »الطاقة  بعنوان  حما�شرة  الفرن�شية   edf مع  بالتعاون  العطي�شان،  عمرو 

كالنووية  امل�شتدامة  الطاقة  م�شادر  تنوع  خ�شو�شيات  خاللها  �شرح  واملتجددة«، 

ا�شتخدام  وم�شتقبل  العامل  الطاقة يف  لأنواع  احلايل  الو�شع  بني  كما  وال�شم�شية، 

بالأ�شاليب  املتولدة  الطاقة  عن  كبديل  ال�شم�شية  الطاقة  مثل  البديلة  الطاقة 

ُعقد  البرتولية.ثم  املواد  باحرتاق  الكهرباء  على  احل�شول  ت�شمل  التي  التقليدية 

وا�شتف�شاراتهم،  اأ�شئلتهم  عن  لالإجابة  الهند�شة  كلية  طالب  مع  مفتوح  حوار 

وتركزت املناق�شات على الأن�شطة الأكادميية للتدريب والبحوث امل�شتقبلية لدعم 

برامج الطاقة النووية واملتجددة يف اململكة.

واأو�شح عميد كلية الهند�شة، الدكتور جمال نايفة، اأن �شركة AREVA تقدم 

برناجًما تدريبًيا مهنًيا متميًزا لطالب اجلامعة وطالباتها يف التخ�ش�شات التقنية 

يف جامعات وموؤ�ش�شات بحث علمي و�شركات فرن�شية لها وجود يف فرن�شا واأملانيا 

اإىل اهتمام اململكة بتنوع  واأمريكا يف جمالت الطاقة النووية وال�شم�شية، م�شرًيا 

م�شادر الطاقة الكهربائية وذلك حتت مظلة مدينة امللك عبداهلل للطاقة النووية 

.K.A.CAR واملتجددة

تحت مظلة كرسي األمير سلطان
الجامعة تبحث مستقبل الطاقة المستدامة بالمملكة

ندوات وورش عمل
ح�شور الور�شة
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املناف�شات  من  عدًدا  باجلامعة  الطلبة  �شوؤون  نظمت 

الريا�شية الناجحة بني طالب �شركة �شابك الذين يتلقون دورات 

دي�شمرب  �شهر  من  16و17  يومي  يف  وذلك  باجلامعة،  تعلمية 

املا�شي، يف األعاب كرة القدم، والكرة الطائرة، وتن�س الطاولة، 

وال�شباحة، وقد مت منح اجلوائز  للفائزين يف كل لعبة.

ريا�شية  بطولة  املا�شي  دي�شمرب   19 يف  اجلامعة  نظمت 

ات�شمت  وقد  طالًبا،   23 فيها  ا�شرتك  الطاولة،  تن�س  لعبة  يف 

مبارياتها بالإثارة والندية من اجلميع. وت�شلم الفائزون باملراكز 

الثالثة الأوىل امليداليات التذكارية.

منافسات رياضية بين 
طالب »سابك« 

بطولة الجامعة
في تنس الطاولة

رياضة

اجلري  �شباق  يف  التوايل  على  الرابعة  وللمرة  اجلامعة  �شاركت 

اخلريي لهذا العام والذي اأقيم على كورني�س الواجهة البحرية بالدمام 

يف 23 نوفمرب املا�شي، حتت �شعار »تعزيز ثقافة العمل« برعاية �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شعود بن نايف اأمري املنطقة ال�شرقية.

اأهمية  الأكرث  اأ�شبحت  اجتماعية  ريا�شية  تظاهرة  ال�شباق  وميثل 

يف املنطقة ال�شرقية، حيث يتم من خاللها ا�شتخدام الريا�شة كو�شيلة 

خلدمة املجتمع، حيث �شارك فيه الآلف من املت�شابقني، �شواء يف ق�شمه 

الأول الذي مت تخ�شي�شه لذوي الحتياجات اخلا�شة، اأو الثاين الذي 

خ�ش�س ك�شباق مفتوح. 

باأهمية دورها  وتاأتي م�شاركة اجلامعة يف هذا ال�شباق وعًيا منها 

الجتماعي، وت�شجيًعا يف الوقت نف�شه للريا�شة ملا لها من فوائد مهمة 

لل�شباب ولأفراد املجتمع ب�شكل عام.

 للمرة الرابعة على التوالي

الجامعة تشارك في سباق الجري الـ18 
بكورنيش الدمام

فريق اجلامعة امل�شارك يف �شباق اجلري
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مقال

العايل  امل�شتوى  ال�شاملة ذات  املعرفة  اإنتاج  العامل م�شادر  ت�شّكل اجلامعات على م�شتوى 

لتحقيق التنمية. حيث ت�شع احلكومات على �شعيد العامل اأجمع، التعليم العايل يف �شلم اأولويات 

ال�شاملة، والتي ت�شتمل  الب�شرية. فخريجو اجلامعات هـم الذين ميتلكون تلك املعرفة  التنمية 

على العلوم التقنية واملعلوماتية، وهم الذين ينمون املهارات التحليلية التي تقود القت�شاديات 

الفاعلة  القيادة  اأ�شحاب  وهم  فئاته،  ويعلمون  املدين  املجتمع  يدعمون  الذين  وهم  املحلية، 

للحكومات، وي�شاعدون يف اتخاذ القرارات املهمة التي ترتك اآثاًرا اإيجابية يف املجتمعات برمتها.

ولذلك فقد تعاظم دور التعليم العايل يف بناء اقت�شاديات املعرفة ب�شكل ملحوظ اأكرث من 

ذي قبل، واأ�شبح ميثل نقطة مركزية يف خلق القدرات الفكرية التي ت�شاعد على اإنتاج املعرفة 

وال�شتفادة منها. ومن التطورات الإيجابية، بروز اأمناط جديدة من موؤ�ش�شات التعليم العايل 

وم�شارات جديدة من التناف�س، ولعل اأهمها اجلامعات اخلا�شة التي تعمل على تغيري اأ�شاليب 

عملها واأدائها، لي�شبح يف اإمكانها ال�شتفادة من الفر�س التي توفرها الثورة املعلوماتية. 

وقد �شاعدت الجتاهات احلديثة يف التعليم العايل على بروز حتمي للجامعات اخلا�شة يف 

البلدان النامية، ومن اأهم هذه الجتاهات:

رئي�ًشا للتنمية الجتماعية. حمرًكا  بو�شفها  ال�شاملة  املعرفة  دور  • ظهور 
من �شرائح خمتلفة من املجتمع كرجال  اخلا�س  العايل  التعليم  ب�شاأن  جدد  مهتمني  • ظهور 

املال والأعمال.

الأداء والن�شق التنظيمية وممار�شاتها يف التعليم العايل نتيجة للثورة  اأ�شاليب  • تغري 
املعلوماتية والت�شالتية.

للراأ�شمال الب�شري. عاملية  �شوق  ون�شوء  العايل  التعليم  يف  ال�شوق  قوى  • �شعود 
العايل. التعليم  على  الطلب  • ازدياد 

قطاعاتها  ومنو  للمملكة،  وامل�شتمر  ال�شريع  للتطور  كان  فقد  املحلي،  ال�شعيد  وعلى 

القت�شادية احلديثة واملتنوعة، اأثره يف تنامي احلاجة اإىل اأعداد كبرية من اخلريجني القادرين 

العامة.  والإدارة  املجتمع  وتنمية  والتعليم  والثقافة  الأعمال  جمالت  خمتلف  يف  القيادة  على 

التعليم  عامل  يف  متميزة  جتربة  لتمثل  فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  اإن�شاء  مت  فقد  هنا  ومن 

اجلامعي اخلا�س، ولت�شكل م�شاهمة عملية يف حتقيق اأهداف  اململكة التعليمية والتنموية، وقد 

بداأت اجلامعة يف جني ثمار تلك التجربة من خالل توايل تخريج دفعاتها ودفعهم اإىل �شرايني 

املحرك  هي  التي  واملعلوماتية،  التقنية  على  معتمدة  �شاملة،  معرفة  من  امتلكوه  مبا  املجتمع، 

الرئي�س للتنمية.

275 طالًبا، قد  بلغ عددهم  والذين  املتميزين،  لهوؤلء اخلريجني  الثانية  الدفعة  وها هي 

مت تخرجهم والحتفاء بهم يف احلفل البهيج الذي رعاه �شاحب ال�شمو امللكي، رئي�س جمل�س 

اأمنائها، الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز، حيث ح�شره �شمو نائب اأمري املنطقة ال�شرقية، 

بن  حممد  بن  تركي  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  م�شاعد،  بن  عبدالعزيز  بن  جلوي  الأمري 

الأمراء،  ال�شمو  اأ�شحاب  من  وعدد  اجلامعة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  عبدالعزيز،  بن  فهد 

اخلريجني.  اأمور  اأولياء  عن  ف�شاًل  امل�شوؤولني،  من  اآخر  وعدد  الف�شيلة،  اأ�شحاب  من  وعدد 

امل�شاهمة يف دعم جمتمعهم  الأوىل يف اجتاههم نحو  للتو خطواتهم  بدوؤوا  فهوؤلء اخلريجون 

اأ�شبحوا ميتلكونه من تلك املعرفة ال�شاملة املعتمدة على التقنية واملعلوماتية، والتي باتت  مبا 

اأ�شا�شية لتحقيق التنمية وامل�شاعدة يف اتخاذ القرارات املهمة للمجتمع ال�شعودي.

تجربتنا المتميزة
في التعليم الجامعي الخاص

د.عي�سى بن ح�سن الأن�ساري

مدير جامعة الأمري حممد بن فهد


