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العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ 

�صحيفة ت�صدر عن العالقات العامة والإعالم  اجلامعي بجامعة اجلوف 

26 صفحة 

سنوات قليلة منذ توليه احلكم أيده اهلل ، لكنها حمملة بالكثري من املنجزات
منذ  م�ضت  اأعــوام  ثالثة  يف  املتاأمل  اإن 
امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خــادم  تــويل 
مقاليد  الله  عبدالعزيز حفظه  بن  �ضلمان 
هذه  حقيقة  �ضيدرك  الــبــالد،  يف  احلكم 
ال�ضخ�ضية ال�ضتثنائية اجلديرة باأن تكون 
مثاًل يحتذى يف الإدارة والقيادة احلازمة 

احلكيمة.
وعجلة  الــلــه،  يحفظه  مبايعته  فمنذ 
البالد  يف  ال�ضامل  والتطوير  التغيري 
ووا�ضل  هيكلتها،  فــاأعــاد  تتوقف،  مل 
الت�ضييد  من  دوؤوبًا  عماًل  بالنهار،  الليل 
والإ�ضالح والتغيري يف الداخل واخلارج. 

عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  اأحــدث  لقد 
البالد  م�ضتوى  على  لي�س  جذريًا  تغيريًا 
من  ــامل،  ــع ال م�ضتوى  على  بــل  فــقــط، 
ا�ضرتاتيجية  خطوات  من  يتخذه  ما  خالل 
وحتالفات اإقليمية وعاملية اأثبتت وعززت 
ففي  عامليًا،  للمملكة  القيادي  ــدور  ال
الوقت الذي كونت اململكة وقادت حتالفًا 
اإ�ضالميًا ع�ضكريًا ملكافحة الإرهاب، قامت 
اأمريكية  �ضعودية  عاملية  قمة  با�ضت�ضافة 
اإ�ضالمية اجتهت لها اأنظار العامل وخرجت 
بقرارات عظيمة يف جمال مكافحة الإرهاب 
ومن اأبرزها اإن�ضاء مركز اعتدال العاملي.
�ضلمان  عــهــد  يف  اململكة  حــولــت  لــقــد 
من  ـــداث،  الأح من  الكثري  م�ضار  احلــزم 
وزيــارات  التاريخية،  حتالفاتها  خالل 
عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  وا�ضتقبالت 
وويل عهده لقادة الدول العظمى وتوقيع 

التفاقيات الفاعلة ع�ضكريًا واقت�ضاديًا.
اأيــده  احلكم  توليه  منذ  قليلة  �ضنوات 
الله، لكنها حمملة بالكثري من املنجزات 
بني  املــتــوازنــة  احلكيمة  والإ�ــضــالحــات 
با�ضتثمار  ومتيزت   ، ــارج  واخل الداخل 
اأكرب  لتحقيق  عامليًا  املتاحة  الفر�س 
املكا�ضب املمكنة خ�ضو�ضًا على امل�ضتوى 

ال�ضيا�ضي والقت�ضادي. 
من  والعامل  املنطقة  به  متر  ما  وبرغم 

اإن اململكة  اإل  حتولت خطرية و�رشيعة، 
بف�ضل  �ضاخمة  تقف  ال�ضعودية  العربية 
الــلــه، تــتــجــاوز املــحــن والــتــحــديــات، 
تنميتها  وموا�ضلة  نف�ضها  ببناء  وتن�ضغل 
املحكمة   ٢٠3٠ روؤية  خالل  من  ونه�ضتها 
ال�ضاملة التي بدت مالحمها تت�ضح يف كل 

الجتاهات. 
الإ�ضالح  الله يف عملية  لقد تدرج يحفظه 
اململكة،  يف  واملــايل  الإداري  والتغيري 
الف�ضاد  على  احلــرب  باإعالن  ذلك  وتــّوج 
واحلفاظ على املال العام، فكان ت�ضكيل 
جلنة عليا لهذا الغر�س برئا�ضة �ضمو ويل 
�ضتجعل  تاريخية  خطوة  الأمــني،  العهد 
اقت�ضادية  ومتانة  نه�ضة  اأكــر  اململكة 
عندما تتم اإدارة املال العام ب�ضكل دقيق، 
يف  ال�ضخمة  البالد  اإمكانات  وا�ضتثمار 
يف  �ضي�ضهم  وهــذا  ال�ضحيحة،  مواقعها 
ت�رشيع الإجناز وو�ضع احللول للكثري من 
والبناء.  بالتنمية  املتعلقة  امل�ضكالت 
وكان لربنامج امل�ضاعدات العاملي الذي 
يقوم به مركز امللك �ضلمان لالإغاثة جانب 
ا�ضقاع  �ضتى  يف  التاأثري  عــايل  اإن�ضاين 
اململكة هي �ضاحبة  اأن  يوؤكد  العامل مما 

و�ضالة �ضالم ووئام واحرتام لكل ال�ضعوب 
املحبة لل�ضالم . وعلى امل�ضتوى املحلي 
والإجنـــازات  املــبــادرات  ع�رشات  فهناك 
والطرق  وال�ضحة  التعليم  جمــالت  يف 
مواطن  كل  من  تذكر  ا�ضبحت  وال�ضكان 

خمل�س فت�ضكر .
الثالثة  الذكرى  مبنا�ضبة  اأنف�ضنا  نهنئ 
امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ملبايعة 
اآل �ضعود، �ضائلني  �ضلمان بن عبدالعزيز 
املوىل القدير اأن يعينه وويل عهد الأمني 
بن  حممد  الأمــري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
يف  ال�ضعودية  بناء  موا�ضلة  على  �ضلمان 
مكانتها  على  واحلفاظ  اجلديدة  مرحلتها 
ووحدة  م�ضرية  يف  و�ضيادتها،  ورفعتها 
عبدالعزيز  امللك  املوؤ�ض�س  بداأها  را�ضخة 
بن عبدالرحمن اآل �ضعود طيب الله ثراه، 

واأكملها ملوك البالد رحمهم الله جميعًا.
وويل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  حفظ 
عهد الأمني، وحفظ الوطن من كل ما يحاك 
وحدته  لتفكيك  ت�ضعى  مــوؤامــرات  من  له 

وعرقلة م�ضريته.
 مدير جامعة اجلوف
ا�ضماعيل حممد الب�رشي

جنح مركز العيادات ال�ضت�ضارية بكلية طب 
الأ�ضنان يف اجلامعة باإجراء عملية جراحية 
حالة  لأول  اجلوف،  مبنطقة  طبيًا  نادرة 
وهي مولودة يف يومها الثالث ع�رش، حيث 
كانت تعاين من ت�ضوه خلقي بالفم، تطلب 

على اإثره التدخل باإجراء هذه العملية.
عميد  بقيادة  الطبي  الفريق  جنــح  وقــد 
كرمي  بن  بدر  د.  اجلامعة  ووكيل  الكلية 
ن الطفلة  الزارع بت�ضحيح الت�ضوه مبا ميكِّ

من الر�ضاعة ب�ضكل طبيعي.
نــادرة  احلالة  هــذه  اأن  الـــزارع  د.  وذكــر 
ون�ضبتها واحد من كل ثالثني األف مولود، 
م�ضريًا اإىل اأن الفريق قد اأعد خطة عالجية 

وبعد  خالل  احلالة  مع  للتعامل  حمكمة 
العملية.

لكون  اعتزازه  عن  الزارع  الدكتور  واأعرب 

قد  الطبية  وعياداتها  اجلامعة 
املحلي  املجتمع  بــذلــك  كفت 
العا�ضمة  اإىل  ال�ضفر  عــنــاء 
الــريــا�ــس وغــريهــا مــن املــدن 
الكربى ملراجعة املراكز الطبية 
عيادات  تعترب  حيث  املتقدمة، 
يف  الــوحــيــدة  اجلــهــة  اجلامعة 
هذا  جتري  التي  اجلوف  منطقة 
اإىل  اإ�ضافًة  العمليات  من  النوع 
بالدعم  م�ضيدًا  الأ�ضنان،  زراعة 
معايل  من  الكلية  تتلقاه  الــذي 
الب�رشية  وبالطواقم  اجلامعة،  مدير 

املوؤهلة تاأهياًل عاليًا.

تعترب األوىل من نوعها يف املنطقة
طب االسنان باجلامعة تنجح بإجراء عملية نادرة لرضيعة يف يومها الثالث عشر

العلوم اإلدارية واإلنسانية وشؤون 
الطالب حتتفالن بالعربية

 برعاية معايل الأ�ضتاذ الدكتور اإ�ضماعيل الب�رشي 
مدير جامعة اجلوف اأقام ق�ضم اللغة العربية بكلية 
عمادة  مع  بالتعاون  والإن�ضانية  الإدارية  العلوم 
العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  احتفاًل  الطالب  �ضوؤون 
الإثنني 1439/3/3٠هـ  يوم  العربية، وذلك  للغة 
على م�رشح كلية العلوم باملدينة اجلامعية، من 

ال�ضاعة التا�ضعة اإىل احلادية ع�رشة �ضباحًا.
جنم  الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  احلفل  ح�رش  وقد 
العليا  للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل  احل�ضيني 
والبحث العلمي، و�ضعادة الدكتور هزاع الفويهي 
اجلامعة  عمداء  من  وعدد  الطالب،  �ضوؤون  عميد 
واأع�ضاء هيئة  الأق�ضام  وروؤ�ضاء  كلياتها،  ووكالء 

التدري�س، وجمع من طالب اجلامعة.
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 تغطية شاملة للمؤمتر الثاني للوحدة الوطنية

جامعة اجلوف تنشئ مركز االبتكار 
وريادة األعمال

املويشر  وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات

جملس جامعة اجلوف يوافق على 
إنشاء مركز للنشر العلمي

جملس جامعة اجلوف يقر إنشاء 
وحدة حلماية البيئة من التلوث

اإ�ضارة اإىل ما تقت�ضيه اخلطة ال�ضرتاتيجية جلامعة 
اجلوف وافق جمل�س اجلامعة والذي  راأ�ضه معايل 
املدير اأ.د / اإ�ضماعيل بن حممد الب�رشي نيابًة عن 
اإن�ضاء  على  التعليم،  وزير  معايل  املجل�س  رئي�س 
مركز البتكار وريادة الأعمال، اإميانًا من اجلامعة 
ب�رشورة اإثراء ثقافة الإبداع والبتكار يف املجتمع، 
الفكر  وتعميم  لالبتكار  املحفزة  البيئة  وتهيئة 
املبني على اقت�ضاد املعرفة، مبا يحقق جياًل واعدًا 

من املبتكرين واملوهوبني.

احمد   . د  التعليم  وزير  معايل  موافقة  على  بناًء 
 . د  اأ.  اجلامعة   مدير  معايل  اأ�ــضــدر  العي�ضى 
ا�ضماعيل بن حممد الب�رشي قرارًا بتكليف الدكتورة 
للجامعة  وكيلًة  املوي�ضري  �ضليمان  بنت  اأ�ضماء 

ل�ضوؤون الطالبات.

معايل  راأ�ضه  والذي   اجلوف  جامعة  جمل�س  اعتمد 
املدير اأ.د / اإ�ضماعيل بن حممد الب�رشي نيابًة عن 
اإن�ضاء  على  التعليم،  وزير  معايل  املجل�س  رئي�س 
مركز للن�رش العلمي، يعنى بكافة الق�ضايا املتعلقة 
بالن�رش العلمي يف اجلامعة، وذلك لأهمية املركز 
امل�ضتوى  على  العلمية  اجلامعة  مكانة  تعزيز  يف 

املحلي والدويل.

الأوىل  اأقر جمل�س جامعة اجلوف يف جل�ضته   
اإن�ضاء  39/38هــــ  اجلــاري  اجلامعي  للعام 
التلوث،  من  البيئة  بحماية  تخت�س  وحــدًة 
ذات  ــال  ــم والأع الــربامــج  مــن  عــرب جمموعة 
الخت�ضا�س، كما اأقر املجل�س دليل اأخالقيات 
القبول  اأعداد  اعتمد  وكذلك  التدري�س،  مهنة 

لربنامج الدبلوم العام يف الرتبية.
وكانت اجلل�ضة التي انطلقت بكلمٍة رفع خاللها 
معايل مدير اجلامعة رئي�س املجل�س الدكتور 
ملقام  التهنئة  الب�رشي  حممد  بن  اإ�ضماعيل 
الأمني  عهده  وويل  ال�رشيفني  احلرمني  خادم 
الوطني  اليوم  حلول  الله، مبنا�ضبة  حفظهما 
87، داعيًا املوىل عز وجل اأن يدمي على البالد 

نعمة الأمن والرخاء.
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معلنًا عن جوائز بقيمة ثالثون ألف ريال

العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ

مدير جامعة اجلوف يدشن بوابتي بنك املبادرات و مهاراتي وورشة عمل )جامعة اجلوف ورؤية 2030 آمال وتطلعات ( 

رعى معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور 
عمل  ور�ضة  الب�رشي  حممد  بن  اإ�ضماعيل 
 ٢٠3٠ روؤيــة  و  اجلوف  "جامعة  بعنوان: 
الآمال و التطلعات" وحفل تد�ضني بوابتي 
والــذي    ، مهاراتي"  و  املــبــادرات  "بنك 
و  الوطني  التحول  تقيمه وحدة مبادرات 

روؤية ٢٠3٠ على م�رشح كلية العلوم .
اجلامعة  وكيل  بكلمة  احلفل  اأُفتتح  وقد 
العلمي   والــبــحــث  العليا  لــلــدرا�ــضــات 
الدكتور  جنم احل�ضيني ، حيث اأكد على 
اأن الوطن يعتمد يف جناحه على ا�ضتثمار 
املنطلق  ــذا  ه ــن  وم الب�رشية  املــــوارد 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  روؤية  جاءت 
على  اجلوف  جامعة  حر�ضت  وقد   ،٢٠3٠
على  ح�ضلت  وقــد  الوطنية  ــادرات  املــب
مليون  اأربــعــون  بقيمة  مــبــادرات  اأربعة 
ريال وهي مبادرة الوقف العلمي ومبادرة 
موارد  تنمية  مبادرة  و  الطبية  اخلدامات 
جامعة اجلوف ومبادرة تنمية الوارد من 
العملية التعليمية ولهذا اأن�ضاأت اجلامعة 

وحدة خا�ضة تعنى باملبادرات .
بوحدة  تعريفية  مرئية   مادة  ذلك  حلق 
�ضعيًا  وجدت  والتي  الوطنية  املبادرات 
واأهداف  تطلعات  دعم  نحو  اجلامعة  من 
يف  وم�ضاركتها   ،٢٠3٠ الوطنية  الروؤية 

احلراك الوطني التنموي، بدعم توجهات 
النهو�س  ال�ضعودية املتمثل يف  احلكومة 
املختلفة  املــجــالت  يف  مبوؤ�ض�ضاتها 
من  والــتــي  التنموي،  دورهـــا  وتعزيز 
التعليم  ملوؤ�ض�ضات  الهام  الدور  �ضمنها 
العايل ، وتهدف للم�ضاركة يف دفع عجلة 
فيها  نحو مرحلة جديدة متتلك  اجلامعة 
واملناف�ضة  التميز  مقومات  اجلامعة 
اجلامعة  من�ضوبي  ا�ــرشاك  و  وال�ضتقالل 
اجلامعة  م�ضتقبل  �ضناعة  يف  وغريهم 
تقدمي  نحو  اجلامعة  من�ضوبي  حتفيز  و 
املبادرات والأفكار الرائدة  و  اإيجاد بيئة 
العمل  دعم  و   ومبادرة  مبتكرة  جامعية 

اجلماعي.
فا�ضل  الدكتور  الوحدة  م�ضوؤول  والقى 
العمري كلمة تفائل فيها مب�ضتقبل م�رشق 
للوطن واجلامعة وراهن على اأن الطاقات 
على  قادرة  امل�ضتنرية  والعقول  ال�ضابة 
و�ضناعته  وطنها  م�ضتقبل  �ضورة  ر�ضم 
واأن ما متلكه اجلامعة من عقول وخربات 
قادرة وبكفاءة عالية على ت�ضكيل م�ضتقبل 
يجعلها رائدة يف جمال العلم واملعرفة ،
بوابة  اجلامعة  مدير  معايل  د�ضن  ثــم 
اإميان  من  تاأتي  والتي   " املبادرات  "بنك 
يف  للعقول  الكبري  ــدور  ــال ب ــدة  ــوح ال

باملوؤ�ض�ضات وما متلكه جامعة  النهو�س 
اجلوف من مناذج متميزة قادرة بخربتها 
اأن ت�ضهم مببادرات �ضوف متثل  واأفكارها 
للجميع  وتتيح  ــول  وحت انــطــالق  نقطة 
تعود  والتي  وافكارهم  مبادراتهم  تقدمي 

بالنفع على اجلامعة.
عقب ذلك تد�ضني بوابة "مهاراتي " والتي 
اجلامعة  كــوادر  من  بال�ضتفادة  تعنى 
و�ضعيًا منها نحو دعم م�ضاريعها باأيادي 
من�ضوبيها  ميتلك  ملــا  ونــظــرًا  اأبنائها 
واإداريني وطالب من املهارات  اأكادمييني 
وعلمية  مهنية  جمــالت  يف  ـــربات  واخل
تتيح  والتي  البوابة  واأن�ضاأت  متعددة 
لأ�ضحاب املهارات واخلربات الفر�ضة يف 
اجلهات  مع  والتوا�ضل  خدماتهم  عر�س 

الراغبة لتلك اخلدمات داخل اجلامعة
و�ضارك معايل مدير اجلامعة احلفل بكلمة 
اأكد فيها اأن اجلامعة تنطلق من روؤية كربى 
خادم  برئا�ضة  احلكيمة  القيادة  اأوجدتها 
حفظه  �ضلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
الأمري حممد بن  الله ويقودها ويل عهده 
ل�رشورة  الوطن  اكتاف  هز  الذي  �ضلمان 
النعطاف من القت�ضاد الريعي لالقت�ضاد 
خطط  �ضموه  لها  و�ضع  والتي  املنتج 
عمل جادة والتي طلب من كل اجلهات اأن 

تتناغم وتتوافق وتعمل بق�ضارى جهدها 
الطموحة  الروؤية  هذه  مع  تتواكب  لكي 

للمملكة العربية ال�ضعودية.
وذكر اأن معظم دول الع�رشين القت�ضادية 
املـــوارد  ا�ضتثمرت  معظمها  بــالــعــامل 
بالعقول  احلقول  وا�ضتبدلت  الب�رشية  
فقادت العامل اقت�ضاديًا ، واأكد اأن الأفكار 
يف  القت�ضاد  وجه  تغري  قد  واملبادرات 

الدول .
كبري  التنموي  اجلامعات  دور  اأن  ونوه 
العربية  اململكة  روؤيــة  حتقيق  يف  جــدًا 
املــبــادرات  وحــدة  وحــول   ، ال�ضعودية 
اإىل  تطمح  اجلامعة  باأن  قال  باجلامعة 
يخدم  �ضاماًل  مــركــزًا  الــوحــدة  تكون  اأن 

املبادرات ويحقق روؤية اململكة .
ويف نهاية كلمته اأعلن معاليه عن جائزة 
هيئة  اأع�ضاء  لتحفيز  باجلامعة  خا�ضة 
لأف�ضل  والطالبات  والطالب  التدري�س 
�ضيح�ضل  حيث  مبادرات  اأو  اأفكار  ثالثة 
ريال  الــف   15 مبلغ  على  الأول  املركز 
والثاين على 1٠ الف ريال والثالث على 

مبلغ 5 الف ريال .
امل�ضاركني  بالتكرمي  احلفل  اختتم  ثم 
التحول  مبادرات  وحدة  يف  وامل�ضاركات 

الوطني وروؤية ٢٠3٠.
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العي�ضى  اأحمد  بن  الدكتور حممد  التعليم  وزير  معايل  وجه 
اجلامعات بدرا�ضة اإن�ضاء وكالة يف اجلامعات مب�ضمى )وكالة 
هيئة  ع�ضوات  اإحدى  وتر�ضيح  الطالبات(  ل�ضوؤون  اجلامعة 
التدري�س لتكليفها بعمل وكيلة اجلامعة ل�ضوؤون الطالبات .

اأطلقتها  التي   )٢٠3٠( اململكة  روؤيــة  على  بناء  ذلك  وياأتي 
�ضمن  ــن  م و�ــضــعــت  ــي  ــت وال اململكة 
يف  املراأة  م�ضاركة  ن�ضبة  رفع  اأهدافها 
تنمية  يف  وال�ضتمرار  العمل،  �ضوق 
مواهبها، وا�ضتثمار طاقاتها ومتكينها 
املنا�ضبة  الفر�س  على  احل�ضول  يف 
لالإ�ضهام يف تنمية املجتمع والقت�ضاد 

.
واأكد التوجيه على اأن املراأة ال�ضعودية 
عــدد  نــ�ــضــف  عــلــى  ــد  ــزي ي مــا  ت�ضكل 
يتطلب  مما  اجلامعات  من  اخلريجني 
جمتمعنا  من  الفئة  هذه  من  ال�ضتفادة 
ال�ضتفادة الكاملة يف الإدارة والإ�رشاف 
عالقة  له  فيما  وخا�ضة  اجلامعات  يف 

ب�ضوؤون الطالبات .
اللجنة املوؤقتة املكلفه  اأيدت  اإىل ذلك 
يف  الــعــايل  التعليم  جمل�س  باأعمال 
الذي  التوجه  هــذا  الأخــري  اجتماعها 

وي�ضهم  الإدارية،  الجراءات  من  الكثري  اخت�ضار  اإىل  �ضيوؤدي 
ب�ضكل  املقرتحة  الطالبات  �ضوؤون  وكالة  مهام  حتديد  يف 
وا�ضح مينع التقاطع مع مهام و�ضالحيات الوكالت الأخرى 
�ضوؤونهن،  ومعاجلة  باجلامعة، ويي�رش للطالبات مبا�رشة 

ق�ضاياهن باأ�رشع وقت ممكن .
اأ�ــضــمــاء  تــعــر�ــس  اأن  ــح  ــرج امل ومـــن 
املر�ضحات لهذه الوكالت على اللجنة 

املوؤقتة لتكليفهم بالعمل.

إنشاء مركز الوعي الفكري يف وزارة 
التعليم

التعليم  وزير  معايل  اأ�ضدر  من جهته 
الدكتور اأحمد بن حممد العي�ضى قرارًا 
باإن�ضاء مركز الوعي الفكري يف وزارة 
مرزوق  الدكتور  وتكليف  التعليم، 
على  عامًا  م�رشفًا  الروي�س  مطلق  بن 
تنفيذًا  القرار  هذا  وياأتي  املركز، 
لالأوامر ال�ضامية الكرمية، وبناًء على 
لدرا�ضة  امل�ضكلة  اللجنة  تو�ضيات 
التعليم  مبوؤ�ض�ضات  الفكرية  التوعية 
الــعــام والــعــايل، وحــاجــة الـــوزارة 

يتوافق  فاعليته مبا  داخلها، ورفع  الفكري  العمل  لتنظيم 
مع توجهات حكومتنا الر�ضيدة.

ياأتي حتقيقًا  املركز  اأن  الروي�س  الدكتور  اأو�ضح  ذلك  اإىل 
لل�ضيا�ضة العليا للدولة يف املحافظة على الهوية الوطنية 
اليوم  عاملنا  يف  احلياتية  املتغريات  مع  املتعاي�ضة 
والعربية  املعتدلة  الإ�ضالمية  القيم  على  واملحافظة 
الأ�ضيلة عن كل ما ي�ضوبها من �ضلوكيات واأفكار منحرفة، 
اخلطط  بو�ضع  الله  باإذن  �ضيعنى  املركز  كون  اإىل  م�ضريًا 
والربامج امل�ضتمرة التي �ضت�ضعى لتحقيق ذلك، ومبنهجية 
علمية تعمل على تر�ضيخ املبادئ الوطنية، وتعزيز الولء 
والنتماء لأر�س الوطن وقياداته، وبناء قاعدة موؤ�ض�ضاتية 
الأفكار الدخيلة وغريها مما يوؤثر يف حتقيق  للتعامل مع 

ذلك.
برامج  جميع  نقل  �ضيتم  اأنه  الروي�س  الدكتور  واأبان 
)فطن-ح�ضانة-التوعية  الفكرية  التوعية  واأن�ضطة 
الإ�ضالمية( اإداريًا وماليًا مبوظفيها حتت اإ�رشاف واإدارة 
املركز اعتبارًا من �ضدور قرار معايل الوزير، والعمل 
دائرة  حتت  تدخل  التي  الربامج  ترتيب  اإعــادة  على 
التوعية الفكرية من منطلق احلاجة خللق التوازن يف 
الطرح والتكامل فيما بينها كي تقدم الهدف والر�ضالة 
التي اأوجدت من اأجلها، موؤكدًا على الرتباط التنظيمي 

والإداري للمركز مبعايل الوزير مبا�رشة.

 وزير التعليم  يوجه اجلامعات يف اململكة بدراسة إنشاء وكالة يف اجلامعات مبسمى )وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات(
بقرار وزير التعليم إنشاء مركز الوعي الفكري يف وزارة التعليم ويرتبط به فطن وحصانة والتوعية اإلسالمية
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ضمن فعاليات الشهر العاملي لسرطان الرئة
العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ

كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية اجملتمع بالقريات تنظم حماضرة ) التدخني وعالقته بسرطان الرئة ( 
الأن�ضطة  جلنة  نظمت 
والطالبية  الأكــادميــيــة 
الطبية  العلوم  بكليتي 
ــيــقــيــة وكــلــيــة  الــتــطــب
ــع بــجــامــعــة  ــم ــت ــج امل
ــات  ــري ــق ــال اجلـــــوف ب
ــوان »  ــن ــع حمـــا�ـــرشة ب
ــه  ــت ــالق ـــدخـــني وع الـــت
�ضمن   « الرئة  ب�رشطان 
فعاليات ال�ضهر العاملي 
والقالع  الرئة  ل�رشطان 
�ضهر  وهو  التدخني  عن 
ـــك يــوم  نــوفــمــرب ، وذل
٢٠17/1٠/31م  الثالثاء 
املوافق  11/ ٢ /1439 هـ  

يف متام ال�ضاعة الثانية ع�رش ظهرا ،  بقاعة 
الت�رشيفات بالكلية.

 / الدكتور  �ضعادة  باإلقاء املحا�رشة  قام  وقد 
ال�ضحية  ال�ضوؤون  من   ، الق�ضاة  حممد  في�ضل 
بالقريات ، وبح�ضور �ضعادة الدكتور/ نايف 
الطبية  العلوم  كليتي  وكيل  ال�رشاري  ال�ضنيد 
من  وعــدد  بالقريات  واملجتمع  التطبيقية 
والداريني  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء 

والفنيني والطالب بالكلية.
حممد  في�ضل  الدكتور/  �ضعادة  ث  حتد  ثم   

الق�ضاه ، بعد الرتحيب باحل�ضور فقال :
عام  كل  يف  العاملية  ال�ضحة  منظمة  �ضعت 
لتفعيل اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني، 
املرتبطة  ال�ضحية  املخاطر  اأهــم  ـــرزت  واأب

�ضيا�ضات  و�ضع  اإىل  ودعــت  التبغ،  بتعاطي 
التبغ  ا�ضتهالكه. يعد تعاطي  فعالة للحد من 
على  تفاديها  ميكن  التي  للوفيات  �ضبب  اأهم 
ال�ضعيد العاملي؛ حيث اإنه يودي بحياة واحد 
اأنحاء العامل.  من كل ع�رشة بالغني يف �ضتى 
للوفاة؛  املوؤدية  الأ�ضباب  اأحد  هو  التدخني 
وُيتوقع  ا  �ضنويًّ �ضخ�س  ماليني   6 ميوت  حيث 
زيادة هذا العدد اإىل اأكر من 8 ماليني �ضخ�س 
اأنه  اإىل  بالإ�ضافة  ٢٠3٠م،  عام  بحلول  ا  �ضنويًّ
اإىل  ــوؤدي  ت التي  اخلــطــورة  عوامل  من  عامل 

العديد من الأمرا�س.
ُتعد مكافحة التدخني عن�رًشا رئي�ًضا من عنا�رش 
لوباء  العاملية  ال�ضحة  منظمة  ا�ضتجابة 
الأمرا�س غري املعدية على ال�ضعيد العاملي، 
الدموية،  والأوعية  القلب،  اأمرا�س  �ضيما  ل 

ال�ضكري،  وداء  املزمن،  والرئة  وال�رشطان، 
يف  املعدية  غري  الأمرا�س  وتت�ضبب  وغريها، 
ا  الوفاة املبكرة لنحو 16 مليون �ضخ�س �ضنويًّ
ويلعب  العمر(،  من  ال�ضبعني  بلوغهم  )قبل 
احلد من تعاطي التبغ دوًرا رئي�ًضا يف اجلهود 
التنمية  هــدف  لتحقيق  املبذولة  العاملية 
املتمثل يف احلد من الوفيات املبكرة الناجمة 
عن الأمرا�س غري املعدية بن�ضبة الثلث بحلول 

عام ٢٠3٠م.
ال�ضعودية ممثلة يف  ال�ضحة  وزارة  �ضعت  لقد 
اخلدمات  لتطوير  التدخني  مكافحة  برنامج 
يف  الراغبني  املدخنني  مل�ضاعدة  العالجية 

الإقالع من خالل:
افتتاح العديد من عيادات الإقالع عن التدخني 

يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة.
عن  الإقالع  خلدمات  ال�ضعودي  الدليل  اإ�ضدار 

التدخني كدليل اإر�ضادي ملقدمي اخلدمة.
القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية 

للعاملني يف املجال.
عن  الإقـــالع  على  امل�ضاعدة  ـــة  الأدوي توفري 

التدخني وتقدميها للمواطنني باملجان.
مت اعتماد م�رشوع العيادة املتنقلة الذي ت�ضعى 
فيه الوزارة لتقدمي خدمة الإقالع ب�ضورة اأ�ضهل 
امل�ضتفيدين،  عدد  يف  وزيادة  انت�ضاًرا  اأكر  و 
املدخنني  تواجد  اأماكن  اإىل  بالو�ضول  وذلك 
بالأعداد الكبرية مثل: اأماكن العمل، واملراكز 

التجارية، و اأماكن التنزه.
هذا وقد انتهى اللقاء يف متام ال�ضاعة الواحدة 
ظهرًا بعد الرد على ال�ضتف�ضارات الواردة.                             
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بالقريات  والآداب  العلوم  كلية  تفاعلت 
مع الأ�ضبوع الأربعني لل�ضجرة حتت �ضعار 
مع  بالتعاون  وذلــك  حياتنا.  ال�ضجرة 

مديرية الزراعة بالقريات.
بغر�س  امل�ضاركة  الفعاليات  و�ضهدت 
من  القريات  �ضوارع  يف  الزيتون  اأ�ضجار 
�ضعيد  الدكتور  �ضعادة  الكلية  عميد  قبل 
العنزي  �ضعد  الدكتور  و�ضعادة  الغامدي 
وكيل الكلية وجمع كبري من طالب واأع�ضاء 
م�ضوؤويل  الكلية وذلك بح�ضور وم�ضاركة  
زراعة القريات منهم املهند�س �ضيف الله 
وفني  البلوي  متعب  واملهند�س  ال�رشاري 

زراعي اأحمد مهنى ال�رشاري.
عميد  �ضعادة  اأقــام  الفعاليات  بدء  وقبل 
الكلية ا�ضتقبال ترحيبًا مب�ضوؤويل الزراعة 
و�ضعادة  الكلية  وكيل  �ضعادة  بح�ضور 

الدكتور را�ضي الرويلي.
باجلهود  الــزراعــة  م�ضوؤولو  اأ�ــضــاد  وقــد 
الطيبة لعمادة الكلية يف جمال امل�ضاركات 

املجتمعية.

بالتعاون مع زراعة القريات: علوم وآداب 
القريات تتفاعل مع أسبوع الشجرة األربعني

 ألول مرة يف منطقة اجلوف عملية جراحية بالروبوت يقوم بها دكتور من جامعة اجلوفزيارة طالب كلية الصيدلة إلدارة األدلة اجلنائية مبنطقة اجلوف

كلية الشريعة والقانون تعقد اللقاء الثاني ملناقشة مشروع اخلطة التنفيذية لألعوام اخلمسة القادمة للكلية

ــــــام جمــمــوعــة  ق
ـــــــــــن طــــــــالب  م
كــلــيــة الــ�ــضــيــدلــة 
اإدارة  بــــزيــــارة 
اجلنائية  الأدلــــة 
مبــنــطــقــة اجلـــوف 
ـــــك لـــالإطـــالع  وذل
عـــلـــى الأجــــهــــزة 
املـــ�ـــضـــتـــخـــدمـــة 
للك�ضف على املواد 

الكيميائية وحتديد نوعها.
نا�رش  د.  الزيارة  اأثناء  الطالب  رافــق  وقد 
علم  بق�ضم  التدري�س  هيئة  ع�ضو  العتيبي 
يقوم  والذي  اأخرت  �ضنا  واأ.  وال�ضموم  الأدوية 

ـــزء  بــتــدريــ�ــس اجل
ــــادة  ـــري مل ـــظ ـــن ال

ال�ضموم.
الزيارة  هــذه  ومتــت 
اخلــطــة  اإطــــــار  يف 
قبل  من  املو�ضوعة 
كلية ال�ضيدلة لتقدمي 
خارج  علمية  برامج 
ت�ضمل  والتي  الكلية 
ومراكز  امل�ضت�ضفيات 
وم�ضانع  التحليلية  واملختربات  ال�ضموم 
الأدوية لإطالع الطالب على ما يتم عمله على 
هي  املن�ضئات  هــذه  اأن  حيث  الواقع  اأر�ــس 
املعنية مبجال عمل ال�ضيادلة بعد التخرج .

العلوم واآلداب بالقريات تنظم دورة تطويرية حول التفكري اإلبداعي يف الدراسة اجلامعية

بالقريات  والآداب  الــعــلــوم  كلية  ــامــت  اأق
دورة  الطالب  �ضوؤون  عمادة  مع  بالتعاون 

تطويرية بعنوان:
يف  ــي  ــداع الإب التفكري  ا�ضتخدام  ــارات  )مــه  
الدكتور/  �ضعادة  قدمها   ) اجلامعية  الدرا�ضة 
عبدالله بن عبد الهادي العنزي )ق�ضم الرتبية 

وعلم النف�س(
وتناول خاللها  عر�ضًا لأهم املهارات التي 
بها؛  يتحلى  اأن  اجلامعي  للطالب  ينبغي 
املاألوفة  ال�ضائدة  ال�ضلوكيات  وا�ضتعر�س  
كون  نحو  وذلــك  مدار�ضنا؛  مــن  كثري  يف 
والأخرية  الأوىل  الكلمة  �ضاحب  هو  املعلم 
يف ال�ضف، كما حتدث  عن معوقات الإبداع؛ 
كعدم الثقة بالنف�س،  وال�ضعور بالنق�س، 

وعدم ا�ضتغالل الأوقات.
التغلب على املعوقات  كيفية  كما حتدث عن 
الإبداع؛ وذلك من خالل ممار�ضة  وتنمية روح 
وكذا   ، الباكر  ال�ضباح  يف  امل�ضي  ريا�ضة 
تخ�ضي�س بع�س الوقت للتخيل والتاأمل ، كما 
تطرق اإىل احلديث عن اأهم طرق توليد الأفكار 

الإبداعية ؛ كالتفكري باملقلوب
ثم  الإبــداع؛  قواعد  عن  باحلديث  ذلك  واأتبع   
ال�ضرتاتيجيات اخلم�س لإدارة الإبداع؛ كاعتبار 
اأن  ينبغي  التي  الرئي�ضة  املوارد  اأحد  الإبداع 

تدار من قبل الإدارة .
وال�ضدود  الإبـــداع  عن  احلديث  كــان  واأخــريا 
اإيجابي  ال�ضتة ، وقد حظيت الدورة  بتفاعل 

واإ�ضادة كبرية من جانب الطالب.

يف عملية نوعية ا�ضتطاع 
با�ضتئ�ضال  طبي  فريق 
من  نــزيف  دمـــوي  كي�س 
ملري�س  الي�رشى  الكلية 
دون ال�رشار واملحافظة 
بوا�ضطة  ــلــى  الــُك عــلــى 
ـــظـــار اجلـــراحـــي  املـــن
حممد  الدكتور  بقيادة 
ا�ضت�ضاري  العنزي  جايد 
وامل�ضالك  الكلى  جراحة 
الطب  بكلية  واملناظري 
جــامــعــة اجلـــوف.وقـــد 
من  يعاين  املري�س  كان 

كي�س دموي نزيف �ضاغط على الكلية الي�رشى 
اإ�ضافة اإىل ق�ضور بهرمون الغدة الدرقية وقام 
الفريق بت�ضخي�س احلالة ومبتابعة وت�ضحيح 
م�ضتوى هرمون الغدة الدرقية ومالءمة حالة 
واأجريت  العام.  التخدير  لتحمل  املري�س 

بثالث  اجلراحي  املنظار  با�ضتخدام  العملية 
املري�س  وخـــرج  �ــضــم    1 مــن  اأقـــل  فتحات 
جيدة.  ب�ضحة  يتمتع  وهــو  الــيــوم   بنف�س 
يف  نوعها  من  الأوىل  العملية  هــذه  وتعد 
جراحات الُكلى وامل�ضالك البولية با�ضتخدام 

تقنية املناظري اجلراحية باملنطقة.

على توجيهات معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ 
اإ�ضماعيل بن حممد الب�رشي، بتبني  الدكتور 
ا�ضرتاتيجية  خططا  اجلامعة  كليات  كافة 
للجامعة،  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  من  تنبثق 
نظمت كلية ال�رشيعة والقانون يوم الثالثاء 
ملناق�ضة  الثاين  اللقاء  1439هــــ   /3  /  17
اخلم�ضة  لالأعوام  التنفيذية  اخلطة  م�رشوع 
كلية  عميد  �ضعادة  بح�ضور  وذلك  القادمة، 
عبد  الدكتور  املكلف  والقانون  ال�رشيعة 
و�ضعادة  البدر،  املح�ضن  عبد  بن  الرحمن 
�ضامل  بــن  ــاري  �ــض الــدكــتــور  الكلية  وكــيــل 
اجلــودة  وحــدة  من�ضق  و�ضعادة  الفهيقي، 
بالكلية الدكتور ح�ضني اأحمد مقداد، ورئي�س 
املجل�س ال�ضت�ضاري الطالبي بالكلية الطالب 
�ضعود املوي�ضري، وح�ضور اأ�ضحاب ال�ضعادة  
اأع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية، والإداريني، 
الطالب  وبع�س  الطالبي،  املجل�س  واأع�ضاء 
املحاور  على  اللقاء  ا�ضتمل  والطالبات،وقد 

التالية: 
اخلطة  جلنة  ــال  ــم اأع على  املــ�ــضــادقــة   .1
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٢. مراجعة اخلطة التنفيذية �ضكال ومو�ضوعا. 
3. اإبداء اأية مالحظات يراها الع�ضو امل�ضارك 
ال�ضرتاتيجية  الأهــــداف  ــول  ح اللقاء  يف 
والأن�ضطة  والإجــراءات  التنفيذية،  واأهدافها 

املقرتحة لتحقيقها. 
لروؤية  التنفيذية  اخلطة  حتقيق  مــدى   .4

ور�ضالة كلية ال�رشيعة والقانون. 
الزمنية  ــدد  وامل الآجــال  على  التعليق   .5

املحددة للتنفيذ. 
6. التعليق على اجلهات املخت�ضة بالتنفيذ 
الأق�ضام/  الكلية/  وكــالت  الكلية/  )عمادة 

الوحدات/ اللجان الإدارية(. 
امل�ضاركون  يرى  اأخرى  اأمور  اأية  اقرتاح   .7

�رشورة ت�ضمينها باخلطة التنفيذية. 
عن  اللقاء  احل�ضور خالل  جميع  اأعرب  وقد   
اأراءهم يف م�رشوع اخلطة التنفيذية للكلية، 
وعن تطلعاتهم واآمالهم التي يطمحون اإليها 
خالل اخلم�س �ضنوات القادمة، وذلك يف اإطار 

اخلطة ال�ضرتاتيجية للجامعة.



مديِر  معايل  من  كرميٍة  برعايٍة 
اجلامعِة الأ�ضتاذ الدكتور اإ�ضماعيل 
بُن حممد الب�رشي، ُعِقَدت  فعاليات 
"ندوُة التقومِي يف التعليِم اجلامعي 
رحاب  يف  وتطلعات،  :مرتكزاٌت 
اجلوف،   بجامعِة  الرتبيِة  كليُة 
1438/8/13هـ  الثالثاء  يوم  وذلك 

املوافِق ٢٠17/5/9م.
وقد افتتحت الندوَة بكلمة ل�ضعادة 
احل�ضيني،  م�ضفر  بن  جنم  اأ.د. 
العليا  للدرا�ضاِت  اجلامعِة  وكيُل 
فيها  رحـــَب  العلمي،  والــبــحــِث 
بح�ضوِر الندوِة وامل�ضاركنَي فيها، 
واأكدَّ اأنَّ هذِه الندوَة تكت�ضُب اأهميًة 
الإيجابي  التقومِي  ــدوِر  ل كبرية؛ 
يف  التعليميِة  العمليِة  �ضرِي  يف 
ه  يعك�ضُ والــــذي  اجلــامــعــات، 
التعليم  بتقومِي  العاملي  الهتماُم 

اجلامعي.
تلى ذلَك كلمُة �ضعادِة اأ.د.غربي بن 
مرجي ال�ضمري عميِد كليِة الرتبية، 

رئي�ِس الندوة والتي اأكدَّ فيها على 
اأهميِة التقومِي يف منظومِة التعليِم 
اجلامعي، و اأبعاِده الإ�ضرتاتيجيِة 
الذي  تطويره  و  الأداِء  �ضبِط  يف 
يف  الرئي�ضِة  املــالمــِح  اأحــَد  ُيعدُّ 
روؤيِة  و  الوطني  التحوِل  برنامِج 

اململكِة ٢٠3٠.
ـــدوة ثــالثــة  ـــن وقــــد تــ�ــضــمــنــت ال
الباحثني  لعر�س  علمية  جل�ضات 
مللخ�ضات  الندوة  يف  امل�ضاركني 
من  وذلـــك  ونتائجها  اأبــحــاثــهــم 
تناول  رئي�ضيني  حمورين  خــالِل 
واخلطط  الربامج  تقومي  اأولهما 
يف التعليم اجلامعي، فيما اخت�س 
التعليم  يف  الأداء  بتقومي  الثاين 
اأحد  فيهما  َم  ُقــدِّ وقــد  اجلامعي، 
عدة  باحثون  قدمها  بحثًا،  ع�رش 
بن  عبدالرحمن  الإمام  جامعة  من 
في�ضل، جامعة املجمعة، جامعة 
جامعة  طيبة،  جامعة  الق�ضيم، 
وخرجت   . ال�ضمالية  ـــدود  احل

كان  التو�ضيات  من  بعدد  الندوة 
من اأبرزها:

ــومِي لــدى  ــق ــت تــعــزيــُز ثــقــافــِة ال
تطويُر  اجلــامــعــي،  املــجــتــمــِع 
اجلامعاِت  يف  اجلامعي  التقومِي 
م�ضتجداِت  وفــــَق  الــ�ــضــعــوديــِة 
تفعيُل  الــعــاملــيــة،  املــعــايــرِي 
الأكادميي  التقومِي  وحــداِت  َدوِر 
يخدُم  مبا  ال�ضعوديِة  باجلامعاِت 
فيها،  الأكادميي  الأداِء  منظومَة 
حياَل  ـــادٍة  ج اإجـــــراءاٍت  ــخــاُذ  ات
ب�ضكٍل  اجلامعي  التقومِي  ممار�ضِة 
منظومِة  يف  النظِر  اإعــادُة  فاعل، 
الإطاِر  التعليِم اجلامعي يف �ضوِء 
باململكِة  لــلــمــوؤهــالِت  الــوطــنــي 
وكذلك  الــ�ــضــعــوديــة،  الــعــربــيــِة 
املنظومِة  ممار�ضِة  على  التاأكيُد 
اجلامعيِة ل�ضبل التقومِي اجلامعي 
اململكِة  روؤيــِة  اأهــداَف  ُيحقُق  مبا 
اآلياِت  عــدة  ــرتاح  اق ومت    .٢٠3٠

لتنفيذ تلك التو�ضيات.
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نيابة عن صاحب السمو امللكي األمري فهد بن بدر بن عبد العزيز
العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ

مدير اجلامعة يرعى إنطالق فعاليات املؤمتر العلمي لعلم السطوح و تطبيقاته

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  من  كرمية  برعاية 
اأمري  العزيز  عبد  بن  بدر  بن  فهد  الأمــري 
املوؤمتر  فعاليات  انطلقت  اجلوف  منطقة 
تطبيقاته،   و  ال�ضطوح  علم  يف  العلمي 
الباحثني  من  العديد  به  ي�ضارك  والــذي 

والباحثات من خمتلف مناطق اململكة.
تاله  الكرمي،  بالقراآن  الفعاليات  وبداأت   
م�ضاعد  الدكتور  �ضعادة  من  البدء  اإ�ضارة 
بن �ضعود احلميم�س، عميد كلية العلوم، 
للموؤمتر،  التنظيمية  اللجنة  رئي�س 
بن  جنم  الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  بح�ضور 
م�ضفر احل�ضيني، وكيل اجلامعة للدرا�ضات 
اجلل�ضة  رئي�س  العلمي،  البحث  و  العليا 
رئا�ضة  مع  وبالتوازي  الأوىل،  العلمية 
اأ�ضماء  الدكتورة  ل�ضعادة  الن�ضائي  ال�ضطر 
جممع  عميدة  املوي�ضري،  �ضليمان  بنت 

كليات البنات.
الفعاليات  من  الأوىل  الفرتة  وا�ضتهلت   

العلمية مبحا�رشة ل�ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور 
عبد  امللك  جامعة  من  ع�ضريي،  الله  عبد 
يف  جديد  هو  مبا  املوؤمتر  اأثرت  العزيز، 
العرو�س  بــداأت  ثم  ال�ضطوح،  علم  جمال 
امل�ضاركني،  لبع�س  التقدميية  ال�ضفهية 
حيث اأدار و تراأ�س اجلل�ضة، �ضعادة الأ�ضتاذ 
اجلامعة  وكيل  احل�ضيني،  جنم  الدكتور 

للدرا�ضات العليا و والبحث العلمي.
بحفل  املــوؤمتــر  فعاليات  وا�ضتاأنفت   
ال�ضتقبال بح�ضور معايل الأ�ضتاذ الدكتور 
اإ�ــضــمــاعــيــل بــن حمــمــد الــبــ�ــرشي، مدير 
ال�ضمو امللكي  اجلامعة نيابة عن �ضاحب 
الأمري فهد بن بدر بن عبد العزيز ، بتالوة 
عن  مرئي  عر�س  تاله  احلكيم،  الذكر  من 
كلمة  ثــم  العلوم،  كلية  وعــن  اجلامعة 
عميد  احلميم�س،  م�ضاعد  الدكتور  �ضعادة 
التنظيمية  اللجنة  ورئي�س  العلوم،  كلية 
الأ�ضتاذ  �ضعادة  بكلمة  اتبعت  للموؤمتر، 

اجلامعة  وكيل  احل�ضيني،  جنم  الدكتور 
كلمة  و  البحوث،  و  العليا  للدرا�ضات 
الله  عبد  الدكتور  لالأ�ضتاذ  امل�ضاركني 
مت  املوؤمتر،  نهاية  يف  ع�ضريي،و  حممد 

�ضاهمت  التي  اجلهات  و  الرعاة  تكرمي 
يف دعم املوؤمتر. وقد �ضهد احلفل ح�ضور 
الــدوائــر  ومــ�ــضــوؤويل  مـــدراء  مــن  العديد 

احلكومية باملنطقة.
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ندوة التقويم يف التعليم اجلامعي )مرتكزات وتطلعات( يف رحاب كلية الرتبية جبامعة اجلوف
 د. علي العنزي يلتقي طالب اجلامعة ويدعوهم 

للتفاعل مع رؤية اململكة

ــات والإعــــالم  ــالق ــع ــاذ ال ــت ــض اأكــــد اأ�
دبكل  علي  د.  �ضعود  امللك  بجامعة 
الــ�ــضــبــاب يف  دور  عــلــى  ــزي،  ــن ــع ال
وامل�ضاهمة  اململكة  روؤيـــة  تفعيل 
عرب  الفكري،  النحراف  حماربة  يف 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  ا�ضتثمار 
واملفاهيم  القيم  بث  يف  اللكرتونية 
والعتدال،  الت�ضامح  على  تقوم  التي 
حفظ  يف  واجلماعي  الفردي  ــدور  وال
لفتًا  الوطنية،  الوحدة  و�ضون  الأمن 
اإىل ما يتعر�س له الوطن من حماولت 
لزعزعة ا�ضتقراره، والدور املجتمعي 

يف مواجهة هذه املحاولت.
األقاها  حمــا�ــرشة  خــالل  ذلــك  جــاء 
باملدينة  العلوم  كلية  م�رشح  على 
ماهية  كذلك  تناول  حيث  اجلامعية، 
الإعالم اجلامعي ووظائفه، ودوره يف 
عرب  الوطنية،  الوحدة  الوحدة  دعم 

توعية الطلبة واملحافظة على فكرهم 
م�ضتقرًا �ضمن بيئة جامعية تكفل اأركان 

هذا ال�ضتقرار.
وبح�ضور جمع غفري من طالب اجلامعة 
ومن�ضوبيها،  قــيــاداتــهــا  مــن  وعـــدد 
العــالم  دور  العنزي  الدكتور  ــرز  اأب
النحرافات  مواجهة  يف  اللــكــرتوين 
تنوع  من  ال�ضتفادة  و�ضبل  الفكرية، 
كما  اللكرتونية،  التوا�ضل  و�ضائل 
اأو�ضح اأهمية تكري�س الوحدة الوطنية 
لتحقيق ا�ضتدامة الأمن يف ربوع البالد، 
املناط  الكبري  الـــدور  على  ــدًا  ــوؤك م
تقوم  متما�ضكة  ثقافة  لبناء  بال�ضباب 
والعمل  وال�ضتقرار  الوحدة  دعم  على 
والطموحات،  التطلعات  حتقيق  على 
�ــضــدارة  يف  اململكة  �ضت�ضع  الــتــي 
كافة  يف  وامل�ضتقرة  املزدهرة  الدول 

املجالت.

يف حماضرة تناولت دور اإلعالم والشباب يف محاية الفكر :
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أ.د. البشري يفتتح معرض الكتاب الثالث باجلامعة
افتتح معايل مدير اجلامعة اأ.د / ا�ضماعيل 
افتتاح  فعاليات  الــبــ�ــرشي  حممد  بــن 
املعر�س الثالث للكتاب باجلامعة، الذي 
يرعاه �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري فهد بن 
اجلوف،  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  بدر 
لل�ضوؤون  امل�ضاعد  المارة  وكيل  بح�ضور 
املالية والإدارية �ضالح ال�ضويلم، وجمع 
باملنطقة  احلكومية  الأجهزة  قيادات  من 
مبجال  واملهتمني  اجلامعة  و�ضيوف 
الن�رش والفكر.وعقب ق�س �رشيط الفتتاح 
اأروقـــة  يف  والــ�ــضــيــوف  معاليه  جتــول 
م�ضامني  على  اّطلعوا  حيث  املعر�س، 
التي  امل�ضاركة،  واجلهات  الدور  اأجنحة 
تقدم  جهة،   7٠ من  يقرب  ما  عددها  بلغ 
خدمة بيع الكتب يف خمتلف التخ�ض�ضات 

واملجالت، العلمية والعامة.
  وكان معاليه قد اأكد يف حديثه لو�ضائل 
اأن  الفتتاح،  حفل  غطت  التي  الإعـــالم 
املعر�س  خالل  من  ت�ضعى  اإمنا  اجلامعة 

اإىل امل�ضاهمة الفعالة يف تنمية املجتمع 
وتوفري احتياجاته املعرفية، م�ضريًا اإىل 
هذه الفر�ضة تعترب اإحدى جمالت اخلدمة 
اجلامعة،  تقدمها  الــتــي  الجتماعية 
والن�ضطة  الربامج  من  جملًة  جانب  اإىل 

املتنوعة.
كما اأ�ضار مدير اجلامعة اإىل دور املجتمع 
املعر�س  زيــارة  على  الن�سء  حتفيز  يف 
ــعــرف عــلــى حمــتــويــات اأركـــانـــه،  ــت وال
والحتكاك مبنابع املعرفة والعلم، مبينًا 
اأن اجلامعة ت�ضعى بكل ما اأتيح من اإمكانات 
يف  واأفـــراده،  املجتمع  متطلبات  لتوفر 
والبحثية،  والعلمية  املعرفية  املجالت 
لفتًا اإىل اأن اجلامعة قطعت �ضوطًا طوياًل 
يف م�ضار خدمة املجتمع، وتتطلع للمزيد 
رفد  خاللها  من  ميكن  التي  الفر�س  من 
علوم  من  يحتاجه  مبا  املحلي  املجتمع 
والإ�ضكالت  الظواهر  معاجلة  يف  ت�ضهم 

التي تعيق منو املجتمع وتطوره.

ومن�ضوبي  وتقديره  �ضكره  معاليه  ورفع   
اجلامعة، ملقام خادم احلرمني ال�رشيفني 
الله؛  �ضلمان بن عبدالعزيز يحفظه  امللك 
ول�ضمو ويل عهده الأمني، على ما يوليانه 
التعليم، ودعمه  اهتمام بتنمية قطاع  من 
رقي  يف  ت�ضهم  الــتــي  املتطلبات  بكل 

مبختلف  التعليم  موؤ�ض�ضات  خمرجات 
الب�رشي  الدكتور  عربَّ  كما  م�ضتوياتها، 
املنطقة  اأمري  ل�ضمو  وتقديره  �ضكره  عن 
جلامعة  ودعمه  للمعر�س،  رعايته  على 
ورعايته  مب�ضريتها  واهتمامه  اجلــوف 

الدائمة لرباجمها واأن�ضطتها.

 " تف�ضري   " مركز  مدير  قال    
اأن  ال�ضهري  عبدالرحمن  د. 
ت�ضمنا  ــالم  ــض والإ� الــتــاريــخ 
العديد من الأدلة واملاأثورات 
ــراءة  الــق على  حت�س  الــتــي 
وعي  يبني  اإنــ�ــضــاين  كفعل 
م�ضريًا  بــه،  وينه�س  الــفــرد 
عرف  الــذي  الــواقــع  اأن  اإىل 
الــغــزو الــفــكــري واحلــمــالت 
العمل  علينا  يحتم  الفكرية 
ــــردي وجــمــاعــي،  بــ�ــضــكــل ف
على  يقبل  بجيل  للنهو�س 

كمفتاح  وي�ضتعملها  القراءة 
اأ�ضا�ضي لبناء �ضخ�ضية الفرد، 
املجتمع،  هــويــة  وت�ضكيل 
والآداب  اللغة  تتمحور  حيث 
والعلوم العامة كممثل رئي�ضي 
به  يتقدم  ما  املجتمع،  لهذا 
الخرى،  الــدول  م�ضاف  بني 
م�ضددًا على الرتباط الوا�ضح 
بني  املــجــتــمــعــات،  ــل  ك يف 
ومعدلت  باأنواعه،  الوعي 

القراءة لدى ال�ضعوب.
خــالل حما�رشته  ذلــك  جــاء 

الفعاليات  التي تعد باكورة 
الكتاب  ملعر�س  امل�ضاحبة 

الثالث باجلامعة.
ال�ضهري  تناول  ذلك  وخــالل 
الفعالة  الـــقـــراءة  مــاهــيــة 
التي  واملــثــمــرة،  واجلـــادة 
ــي الـــوعـــي اجلــمــعــي  ــن ــب ت
تتميز  ــي  ــت وال ـــردي،  ـــف وال
بطرق وا�ضاليب متعددة، كما 
وم�ضتويات  الكتب  انواع  د  عدَّ
ـــراءة وخــ�ــضــائــ�ــس كل  ـــق ال

م�ضتوى.
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 د. الشهري يتناول أدلة أثر القراءة يف بناء الوعي يف أوىل الفعاليات املصاحبة ملعرض الكتاب الثالث

برعاية مسو أمري املنطقة : 

اختتمت م�ضاء يوم اخلمي�س ٢٠17/11/٢3م 
الكتاب  معر�س  مــن  الثالثة  الن�ضخة 
اجلوف  جامعة  نظمته  الــذي  باجلامعة، 
غرب  اللقائط  يف  ــام  اأي ع�رشة  مــدار  على 
�ضكاكا، حيث �ضاركت فيه ما يقرب من 7٠ 
بالن�رش والطباعة  جهة وموؤ�ض�ضة، تخت�س 

يف خمتلف املجالت.
وانطلق املعر�س برعاية من �ضاحب ال�ضمو 
امللكي المري فهد بن بدر بن عبدالعزيز اأمري 
املنطقة، حيث افتتحه معايل مدير اجلامعة 
اأ.د / اإ�ضماعيل بن حممد الب�رشي، الذي رفع 
�ضكره ملقام خادم احلرمني ال�رشيفني وويل 
رعايتهما  على  الله،  الأمني حفظهما  عهده 
ودعمهما لكل ما من �ضاأنه الرقي باملجتمع 

يف املجال التعليمي واملعريف والقت�ضادي 
املنطقة  اأمري  ول�ضمو  ال�ضعد،  كافة  وعلى 
املختلفة،  وبراجمها  للجامعة  دعمه  على 
تقوم  الذي  بالدور  اعتزازه  عن  اأعرب  كما 
املجتمع،  منو  يف  للم�ضاهمة  اجلامعة  به 
اإىل العام اجلاري والعوام القادمة،  لفتًا 
املنا�ضط  و  الفعاليات  من  املزيد  �ضت�ضهد 
تطلعات  مل�ضتوى  ترتقي  التي  املتنوعة، 

ولة الأمر واأهل اجلوف.
م�ضاحبة  فعاليات  املعر�س  اأيام  و�ضهدت 
املجالت،  املتنوعة  كاملحا�رشات  عدة، 
املتخ�ض�ضني  من  عــدٌد  لها  ا�ضُتقطب  التي 
والتوعوية،  التدريبية  املــجــالت  يف 
وفعاليات تعلُّمية خا�ضة بالطفل، واأخرى 

فيما  املجتمع،  �رشائح  ملختلف  موجهة 
طلبة  من  وا�ضعًا  اإقــبــاًل  املعر�س  عــرف 
املجتمع  واأفـــراد  ومن�ضوبيها  اجلامعة 
املحلي، الذي واكب املعر�س يف ن�ضختيه 

الوىل والثانية.
الأو�ضع  الإقبال  َعــرف  قد  املعر�س  وكــان 
يف  لنعقاده  نظرًا  اجلامعة،  طالبات  من 
كليات  جممع  بجانب  امل�ضتحدثة  ال�ضالة 
اأيام  ُخ�ض�ضت  حيث  �ضكاكا،  غرب  البنات 
ومن�ضوباتها،  اجلامعة  لطالبات  حمددة 
عقب  للطالبات  الفردية  الزيارات  وكذلك 
ما  الخـــرى،  املــحــددة  املواقيت  انتهاء 
جمهور  اأو�ضع  الطالبات  بت�ضكيل  �ضاهم 

يرتاد املعر�س.

و�ضهد املعر�س عدد من اجلهات احلكومية، 
كوزارة الداخلية، وجامعة المام حممد بن 
وجامعة  حائل  وجامعة  ال�ضالمية  �ضعود 
ودارة  الوطنية  فهد  امللك  ومكتبة  جازان، 

امللك عبدالعزيز
 وقد زار املعر�س عدد من قيادات الأجهزة 
التعليم  كــمــديــر  باملنطقة  احلــكــومــيــة 
وم�ضاعديه، ورئي�س هيئة المر باملعروف 
والنهي عن املنكر باملنطقة وعدد من مدراء 
باملعر�س  اإعجابهم  اأبدوا  الذين  املنطقة 
ودور الن�رش وتنظيم املعر�س، وقد �ضارك 
الطالبية  الأنــديــة  مــن  عــدد  املعر�س  يف 
دور كبري يف  له  كان  الذي  القراءة  ونادي 

جناح الفعاليات .

جامعة اجلوف ختتتم النسخة الثالثة من معرض الكتاب باملنطقة بنجاح
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 حنو جمتمع، وفكر معتدل(

ً
ملتقى األمن الفكري حتت شعار )معا

اأقامت عمادة �ضوؤون الطالب /�ضطر 
الطالبات ملتقى المن الفكري حتت 
وفكر  جمتمع،  نحو  )معًا  �ضعار 
9ــ 1٢/ 1439/3هـ  معتدل( يف يوم 

يف مبنى د قاعة 1٢7 
بتالوة  امللتقى  تد�ضني  حفل  بداية 
ثم  احلكيم  الــلــه  ــر  ذك مــن  عــطــره 

بعر�س فيلم مرئي:
https://youtu.(     رابط الفيلم•

 )be/Px_Df9J
الأمــن  اهمية  على  ا�ضتمل  الفيلم 
الفكري ودور اململكة ومن ثم وزارة 
اجلامعات  دور  ثم  ومــن  التعليم 
وحدة  باإن�ضاء  اجلــوف  وجامعة 
التوعية الفكرية وت�ضكيل اأع�ضاءها 
من  العديد  نفذوا  بدورهم  والــذي 

الربامج خالل العام 
اجلوف  جامعة  ح�ضول  عنها  نتج 
على خطابني �ضكر من معايل وزير 

التعليم
•  كلمة وكيلة عميد �ضوؤون الطالب 
د  الفكرية  التوعية  وحدة  وع�ضو 

مها بنت �ضعيد اليزيدي 
• كانت كلمة الدكتورة اأ�ضماء �ضكر 

للقائمني ونبذة عن اأهمية الأمن
• وكان التكرمي للم�ضاركات من قبل 

عميدة املجمع 
املعر�س  افــتــتــاح  مت  ثــم  ــن  وم  •
البرنات  يف  والتجول  امل�ضاحب 
مواد  احتوت  والتي  املعرو�ضة 

علمية عن الأمن الفكري واهميته
يف  مــ�ــضــاركــات  للكليات  كــانــت   

املعر�س كالتايل:
•الرتبيه )3(
•ال�ضيدلة)1(

•علوم احلا�ضب واملعلومات )1(
•كلية العلوم )3( 

•كلية العلوم الدارية )3(
• كلية املجتمع )3(

 •عمادة �ضوؤون الطالب )4(
والكليات التي مل ت�ضارك

•كلية العلوم الطبية التطبيقية
• كلية الطب

 •كلية طب الأ�ضنان
•عمادة ال�ضنة التح�ضريية
•كلية ال�رشيعة والقانون

•وكان التكرمي للم�ضاركات من قبل 
عميدة املجمع 

الفعاليات امل�ضاحبة للملتقى:
ـ حما�رشة المن الفكري م�ضوؤوليتنا 
جميعًا د.ذهب ال�ضمري وكيلة كلية 

الرتبية بجامعة حائل.

الرتبية  بعنوان  تدريبة  دورة  ـ 
الإعالمية ودورها يف تنمية الوعي 

الفكري د.نعمية الدرعان 
لهم  )اأولــئــك  بعنوان  حما�رشة  ــ 
د.اأ�ــضــمــاء   ) مهتدون  ــم  وه المــن 

املوي�ضري
وا�ــضــكــالت  �ضبابنا  حمــا�ــرشة  ـ 

الهوية د. جنوى ال�رشحاين  
البعاد  ونقا�س  حوارية  جل�ضة  ــ 
الفكرية  لــلــجــرائــم  الــقــانــونــيــة 
،روان  الطلي  )ر�ضا  للمحاميات 

العنزي ،هبه ال�رشحاين(.
ــ حما�رشة حماية الفكر اأمان وطن 

دز �ضالم ال�رشاري .
د.  الفكرية  احل�ضانة  حما�رشة  ــ 

مها اليزيدي.
تعزيز   ( بعنوان  تدريبية  دورة  ــ 

النتماء الوطني (
اأ .اأ�ضماء امل�ضلوخي 

ــ حما�رشة اأبعاد تربوية عن تعزيز 
المن الفكري د. مها الدغمي 

اجلندل  دومة  يف  امللتقى  نفذ  •ثم 
يوم الثنني املوافق 1439/3/3٠هـ 
احل�ضانة  حما�رشة  منه  ونفذت    •

الفكرية يف طربجل 
• و�ضوف ينفذ يف القريات قريبا.

 تفاصيل ملنشط ) االستشارات القانونيه - لن يسلب حقي (
من منطلق التعاون لكل ما ي�ضب يف 
م�ضلحة الطالب او الطالبة ومتا�ضيا 
مع كل ما هو يحقق ال�ضالح العام 
ال�ضعودي  املجتمع  و  لــلــدولــة 
الأجهزة  بدخول  الت�رشيح  وبعد 
كلية  بادرت  اجلامعة.  اىل  الذكية 
جامعة  يف  والــقــانــون  ال�رشيعة 
يف  القانوين  الوعي  لن�رش  اجلوف 
واملحافظة  املعلوماتية  اجلرائم 
تنظيم  خالل  من  الفكري  المن  على 
من�ضط بعنوان ا�ضت�ضارات قانونية ) 
وا�رشاف  اعداد  من  حقي(  ي�ضلب  لن 

الأ�ضتاذة وفاء الدرعان. 
كان الن�ضيد الوطني املفتاح للمن�ضط 
ثم  الكرمي  للقران  عطرة  تــالوة  ثم 
كلمة وكلية كلية ال�رشيعة والقانون 
مرحبة  الرويلي  �ضلطانة  الدكتورة 
باحل�ضور من وكيالت كليات واع�ضاء 
و طالبات ثم قامت الدكتورة بتكرمي 
على  موؤخرا  احلا�ضالت  الع�ضوات 
بعد  وتهنئتهم  املاج�ضتري  درجــة 
يليها  فيما  البتعاث  فرتة  انق�ضاء 
الأ�ــضــتــاذة  الن�ضاط  من�ضقة  كلمة 
مهنة  اأهمية  الدرعان مو�ضحة  وفاء 
املحاماة ونبذة خمت�رشة عن فقرات 
ت�ضف  �ضعرية  فقرة  تليها  احلفل 

طبيعة املرافعات ومن ثم مت البدء 
بالفعاليات الفعلية للمن�ضط بورقة 
تو�ضح دور المن الفكري يف حتقيق 
امن و �ضالمة املجتمع ال�ضعودي وان 
تبنى  �رشعي  مطلب  الفكري  المــن 
والتي  والدنيا  الدين  �ضالمة  عليه 
من �ضمنها �ضالمة بالد احلرمني التي 
لي�س  تعاىل  الله  من  نعمة  تعترب 
الإ�ضالمية  لالمة  بل  فح�ضب  لأهلها  
حتقيق  يف  الــفــكــري  ـــن  الم ودور 
على  واملحافظة  الوطني  التكاتف 
العقيدة الإ�ضالمية التي حتتفظ بها 
الأوطان يف حني انعدام المن الفكري 
اأهمها الخطار  قد يهدد باأخطار من 
الثقافية والوطنية والدينية و كذلك 
يربز  املنطلق  هذا  ومن  القت�ضادية 
دور اجلامعة يف التوعية ملا ي�ضب 

يف م�ضلحة املجتمع.
عن  م�رشحية  م�ضاهد  ويليها     
اللكرتوين  ابتزاز  ق�ضية  تفا�ضيل 
يــتــم عر�س  ــن خــاللــهــا  ــي م ــت وال
يف  املــرافــعــات  طبيعة  تفا�ضيل 
ق�ضايا اجلرائم املعلوماتية والتي 
ب�ضيطة  �ــضــورة  ر�ــضــم  يف  ت�ضاهم 
املحامية  دور  ــن  ع لــلــطــالــبــات 
وتو�ضيح  الق�ضاء  امــام  بالرتافع 

فيها.  الحكام  واإ�ضدار  الرد  الية 
امل�رشحي  العر�س  اهداف  اهم  كان 
وكيفية  بحقوقها  الطالبة  تعريف 
النوع من اجلرائم  التعامل مع هذا 

الإلكرتونية.
اريج املرخان  القت املحامية  كما 
معدة �ضيناريو وحوار امل�رشح كلمة 
اخلريجات.  وحدة  مع  بالتن�ضيق 
اريج  املتدربة  املحامية  باأن  علما 
خريجات  ـــدى  اح ــي  ه املــرخــان 
بجامعة  القانون  و  ال�رشيعة  كلية 

اجلوف.
ــام: كـــان هــنــاك دعــوى  ــت ويف اخل
املكونة  املن�ضط  اركــان  لــزيــارة 
مت�ضمن  اجلنائي  التحقيق  ركن  من 
هدايا  و  جرمية  وم�رشح   ق�ضايا 

للح�ضور، 
ال�ضخ�ضيات  ركن  اي�ضًا  هناك  كان 
ال�ضخ�ضيات  اأبــرز  وعر�س  الهامة 

واهم اقوالهم 
اأنظمة  يو�ضح  الأنظمة  ركن  واخريًا 
التاأديبية  اجلـــان  يف  اجلــامــعــة 
�ضد  عليها  املرتتبة  والعقوبات 
اجلرائم اللكرتونية، بالإ�ضافة اىل 
يف  الطالبات  لتوعية  الهيئة  ركن 

حالت اجلرائم اللكرتونية.

اجلــوف  بجامعة  الــبــنــات  كليات  جمــّمــعــات  ت�ضهد 
اأق�ضامها  كافة  يف  ملمو�ضًا  تــطــورًا  الــلــه-  بف�ضل   -
الكرمي  الدعم  ظل  يف  الإداريــة  ووحداتها  الأكادميية 
اجلامعي  للتعليم  الر�ضيدة  حكومتنا  توليه  الــذي 
هذا  وياأتي  اجلامعة.  اإدارة  قبل  من  مبا�رش   واهتمام 
اأمور  على  القائمني  اإميان  من  النابع  امل�ضتمر  الدعم 
املجالت  جميع  يف  املــراأة  متكني  باأهمية  البالد  هذه 
امل�ضتدامة. التنمية  يف  ثابتا  �رشيكا   وجعلها 
التوجه  هذا  حتقيق  يف  اأ�ضا�ضي  دور  اجلوف  وجلامعة 
اجلامعة  وكالة  ا�ضتحداث  يف  ال�ضبق  لها  كان  حيث 
بعد  الثالثة  املرتبة  يف  وتاأتي  الطالبات  ل�ضوؤون 
 جامعتي امللك �ضعود والأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
الطالبات  ل�ضوؤون  اجلامعة  وكالة  ا�ضتحداث  وكــان 
باأهمية  اجلامعة  اإدارة  ــي  وع يعك�س  الـــذي  الأمـــر 
ويحّمل  ــرار  ــق ال �ضناعة  يف  الن�ضائية  امل�ضاركة 
لتحقيق  عاتقها  على  كــبــرية  م�ضوؤولية  الــوكــالــة 
بــاإذن  �ضن�ضعى  لــذا  واملــاأمــولــة  املن�ضودة  ـــداف  الأه
والإمكانات،  الطاقات  كافة  وم�ضخرين  جاهدين  الله 
جمّمعات  من�ضوبات  جميع  تكن  باأن  حتدونا  والآمــال 
وطالبات  التدري�س  هيئة  ع�ضوات  من  البنات  كليات 
واإداريات وفنيات خري ركائز للنه�ضة ال�ضاملة و�ضواعد 
. الكرمي  قائدها  وتطلعات  الأمة  اآمال  لتحقيق   للبناء 
وت�ضعى القيادات الن�ضائية مبا تلقاه من دعم وت�ضجيع 
اجلامعة  ور�ضالة  روؤية  حتقيق  اإىل  اجلامعة  اإدارة  من 
التعليمية  البيئة  توفري  اإىل  ال�ضرتاتيجية  واأهدافها 
تلبية  على  قـــادرة  وطنية  كـــوادر  لبناء  املنا�ضبة 
وت�ضاهم  العمل  �ضوق  ومتطلبات  التنمية  احتياجات 
الله  ون�ضاأل  الوطن.  هذا  ونه�ضة  بناء  يف  بفعالية 
وخدمة  جامعتنا  م�ضلحة  فيه  ملا  للعمل  يوفقنا  اأن 
قيادة  ظل  يف  الغايل  بوطننا  والــرقــي  من�ضوباتها 
عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم 
الله. اأيــده  عهده  وويل  ورعــاه  الله  حفظه  �ضعود   اآل 

والله ويل التوفيق،،،

وكيلة اجلامعة ل�ضوؤون الطالبات املكلفة 
وعميدة جممع كليات البنات ب�ضكاكا
د. اأ�ضماء بنت �ضليمان املوي�ضري

 متكني وشراكة...

الأمري  ال�ضمو امللكي  اأمري منطقة اجلوف �ضاحب  اأ�ضدر نائب   
يق�ضي  ــرارًا  ق عبدالعزيز،  بن  تركي  بن  فهد  بن  عبدالعزيز 
اإعالمي مبنطقة اجلوف برئا�ضته، ومعايل مدير  باإن�ضاء مركز 
و٢8  له،  نائبًا  الب�رشي  حممد  بن  اإ�ضماعيل   / اأ.د  اجلامعة 
ع�ضوًا من مديري الإدارات ورجال الأعمال واملهتمني باجلانب 
الإعالمي، بهدف تطوير قطاع الإعالم باملنطقة وجعله �رشيكًا 
ذات  اإعالمية  مادة  تقدمي  خالل  من  املنطقة  واقت�ضاد  لتنمية 

جودة و�ضدقية.
وياأتي اإن�ضاء هذا املركز حلاجة املنطقة اإىل اإعالم حمرتف يربز 
جهود الدولة يف كل ما يخدم املواطن ويعزز اجلهود التعريفية 
بامل�ضاريع واخلدمات التي تقدمها الدولة ومنجزاتها، وما تتمتع 
به املنطقة من هوية زراعية و�ضناعية وتراثية و�ضياحية، اإ�ضافة 
اإىل اإظهار مزايا ومقومات منطقة اجلوف يف املجالت كافة، ومبا 

يتفق مع روؤية اململكة ٢٠3٠.
وي�ضم املركز جلنة ا�ضت�ضارية برئا�ضة اأحد الإعالميني البارزين، 
�ضواء  الإعالم كافة باملنطقة،  ونائبًا له، و٢٠ ع�ضوًا من و�ضائل 
املجل�س،  رئي�س  ومبوافقة  املعتمدة  الإلكرتونية  اأم  الورقية 
املركز  اإدارة  لتويل  باملنطقة  الإعالمية  الكفاءات  اأحد  وتكليف 
الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  مع  والتن�ضيق  ومهماته  اأعماله  ومتابعة 
اأهداف  العمل ومبا يحقق  يتطلبه  ما  كل  ال�ضت�ضارية يف  واللجنة 

املركز.
ومظلة  املنطقة  احلكومية يف  الإدارات  املركز يف خدمة  و�ضيكون 
املنطقة،  وخــارج  داخــل  كافة  الإعالمية  واجلهات  لالإعالميني 
ال�ضتثمارية  الفر�س  واإبــراز  املنطقة  وفعاليات  اأخبار  لتغطية 

التنموية والثقافية وال�ضبابية.
اإن�ضاء  وخارجها  املنطقة  يف  الإعالميني  من  عدد  ثمن  ذلك،  اإىل 
الأثر  له  �ضيكون  والــذي  نوعه،  من  الأول  يعترب  والــذي  املركز 

الإيجابي يف اإبراز املنطقة �ضياحيًا واقت�ضاديا.

إنشاء مركز إعالمي يف اجلوف برئاسة 
نائب أمري املنطقة

يتوىل معالي مدير اجلامعة منصب نائب الرئيس فيه



Aljouf University
www.ju.edu.sa

العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ

كليات من اجلامعة تتفاعل مع احلدث 

اإ�ضماعيل  الدكتور  الأ�ضتاذ  معايل  برعاية 
اللغة  ق�ضم  اأقام  الب�رشي مدير جامعة اجلوف 
والإن�ضانية   الإداريــة  العلوم  بكلية  العربية 
احتفاًل  الطالب  �ضوؤون  عمادة  مع  بالتعاون 
العربية،  للغة  العاملي  الــيــوم  مبنا�ضبة 
م�رشح  على  ـــ  1439/3/3٠ه الإثنني  يوم  وذلك 
ال�ضاعة  العلوم باملدينة اجلامعية، من  كلية 

التا�ضعة اإىل احلادية ع�رشة �ضباحًا.
 وقد ح�رش احلفل �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور جنم 
العليا  للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل  احل�ضيني 
هزاع  الدكتور  و�ضعادة  العلمي،  والبحث 
الفويهي عميد �ضوؤون الطالب، وعدد من عمداء 
الأق�ضام  وروؤ�ضاء  كلياتها،  ووكــالء  اجلامعة 
طالب  من  وجمع  التدري�س،  هيئة  واأع�ضاء 

اجلامعة.
علمية  فقرات  على  ا�ضتمل  الــذي  احلفل  وبــداأ 
واأدبية متنوعة باآيات من الذكر احلكيم تالها 
الطالب اإقوام اأديب اأحد طالب املنح يف وحدة 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
اللغة   (  : بــعــنــوان  علمية  نـــدوة  عــقــدت  ثــم 
عدد  فيها  �ضارك  اجلديدة(  والتقنيات  العربية 
�ضعادة  فقدم  العربية،  اللغة  ق�ضم  اأ�ضاتذة  من 
الأ�ضتاذ الدكتور عبد الباقي ح�ضني ورقة علمية 
بعنوان: ) اأهمية اللغة العربية يف احلفاظ على 
اللغة  عالقة  اأنَّ  فيها  (،اأكــد  الثقافية  الهوية 
هي  والإ�ضالمية  العربية  باحل�ضارة  العربية 
عالقة الروح باجل�ضد فهي ل�ضان القراآن و�ضوت 
مت للح�ضارة الإن�ضانية  الإ�ضالم ، وهي التي قدَّ
 ، والإبــداع  التفكري  اأدوات  ع�ضورها  اأزهى  يف 
والآداب  والفنون  العلوم  جمالت  يف  والبحث 
للثقافة  منبًعا  وكانت   ، والفل�ضفة  والرتجمة 
واخل�ضو�ضية  للتوا�ضل  ورمــًزا   ، والــوحــدة 
غازي  الدكتور  �ضعادة  وحتــدث  احل�ضارية. 
خدمة  يف  اجلديدة  التقنيات  )اأثر  عن  ال�ضهلي 
اللغة العربية(، و ا�ضتفادة اللغة العربية من 
ال�ضبكة العنكبوتية عن طريق كثري من املواقع 
لو�ضائل  كان  وكيف  العربية،  يف  املتخ�ض�ضة 
اللغة،  خدمة  يف  اأثــر  الجتماعي  التوا�ضل 
فالعربية لغة حية متجددة ت�ضتطيع اأن تواجه 

التحديات يف كل ع�رش.

مو�ضوعه:  يف  القرين  علي  الأ�ضتاذ  وتناول 
مو�ضوعة  احلديثة:  والتقنيات  العربية  )اللغة 
عام  اأدب  موؤ�ض�ضة  انطالقة  ــًا(  ــوذج اأمن اأدب 
التواجد  لدعم  متعددة  م�ضاريع  عرب  1999م، 
الإنرتنت،  الثقايف والأدبي العربي على �ضبكة 
واخلدمات التي قدمتها للغة العربية بالتوثيق 
عمل  ــس  ور� وتنظيم  والتاأليف،  والرتجمة 
لتطوير املهارات الكتابية، وكذلك بالإ�رشاف 
على العديد من الأن�ضطة من مهرجانات ثقافية 
اأدار  وقد  اإلكرتونية.  ومواقع  اأدبية  واأم�ضيات 
العزيز  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  �ضعادة  الندوة 

املهو�س.
وبعد انتهاء الندوة �رشف معايل مدير اجلامعة 
احلفل ، واألقى �ضعادة الدكتور اأحمد بن م�ضيف 
ال�ضفياين رئي�س ق�ضم اللغة العربية كلمة الق�ضم 
التي اأجاب فيها عن �ضوؤال كبري مفاده: ما اأهمية 
القراآن  لغة  لي�ضت  فالعربية  العربية؟  اللغة 
والدين، ولغة الثقافة، ولغة الآباء والأجداد 
فح�ضب، بل اإنها ا�ضتملت على خ�ضائ�س وميزات 
اأخرى بواأتها املكانة الرفيعة التي ا�ضتحقتها. 
القت�ضادي  والبعد  اللغة  بني  �ضعادته  وربط 
كا�ضفًا عن عالقة اللغة بالقت�ضاد قوة و�ضعفًا، 
التي  النظري  منقطعة  العناية  اأوجه  ومو�ضحًا 
للغة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  توليها 

العربية.
وكان ق�ضم اللغة العربية بالتعاون مع عمادة 
�ضوؤون الطالب قد نظم م�ضابقة لطالب اجلامعة 
من  طالبان  ،فاألقى  ونــرًا  �ضعرًا  الإلقاء  يف 
وهما  املــ�ــرشح،  على  ق�ضيدتني  الفائزين 
ومازن  والطالب/  ال�ضمري،  مهدي  :الطالب/ 

الرويلي، ونال اأداوؤهما الإعجاب والتقدير.
اأحد  نا�ضوتيون  الفيا�س  الطالب عبد  األقى  ثم 
لغري  العربية  اللغة  وحــدة  يف  املنح  طالب 
الناطقني بها اأبياتًا من معلقة ال�ضاعر زهري بن 
اأبي �ضلمى، ولقى اأداوؤه ا�ضتح�ضان احلا�رشين.

كلمة  اجلامعة  مدير  معايل  األقى  دلــك  بعد 
العربية يف  باللغة  نحتفي  ل  اإننا  فيها:«  قال 
طريق  عن  يوميًا  بها  نحتفي  بل  واحــد  يــوم 
يف  ي�ضتخدمونها  امل�ضلمني  من  ون�ضف  مليار 

عباداتهم«.

اللغة  تعد  مل  العربية  اللغة  اأن  معاليه  واأكد 
اأو  كالإجنليزية  ت�ضتخدم  ول  الأوىل،  العلمية 
غريها من اللغات، ما يحملنا م�ضوؤولية كبرية 

لإعادتها اإىل الواجهة.
اللغة  لق�ضم  �ضكره  اأعرب عن  كلمته  ويف ختام 
والقائمني  املهتمني  بجهود  واأ�ضاد   ، العربية 

على مثل هذه الفعاليات.
اجلامعة  مدير  معايل  قام  احلفل  نهاية  ويف 
وتكرمي  الإلقاء،  مب�ضابقة  الفائزين  بتكرمي 

امل�ضاركني يف دورة الكتابة الوظيفية.
جلسة علمية حول اللغة العربية وعالقتها 

بالتكنولوجيا
يف  واملعلومات  احلا�ضب  علوم  كلية  اأقامت 
اإطار التفاعل مع اليوم العاملي للغة العربية 
وعالقتها  العربية  اللغة  حول  علمية  جل�ضة 
ح�رش  وقد  احلديثة  والتقنيات  بالتكنولوجيا 
مدالله  الدكتور  الكلية  وكيل  �ضعادة  اجلل�ضة 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  وعــدد  الرويلي 
العلمية للجل�ضة كل من  والطالب. قدم املادة 
ح�ضان  عارف  الأ�ضتاذ  و  همامي  ن�رش  الدكتور 
وال�ضبكات(.  احلا�ضب  هند�ضة  ق�ضم   ( كردعلي 
اللغة  اأهمية  حــول  كردعلي  الأ�ضتاذ  حتــدث 
العاملية  اللغات  بني  واأف�ضليتها  العربية 
عن  همامي  الــدكــتــور  وحتـــدث  وممــيــزاتــهــا 
باللغة  املتعلقة  ال�ضطناعي  الذكاء  تطبيقات 

العربية.
علوم وآداب القريات حتتفل باللغة 

العربية يف يومها العاملي
مع  بالقريات  والآداب  العلوم  كلية  تفاعلت 
اليوم العاملي للغة العربية وذلك باإقامة حفل 

بديع متنوع الفقرات.
بداأ احلفل بافتتاح معر�س ال�ضوتيات و الذي 
عملية  تو�ضح  التي  املج�ضمات  من  كثريا  �ضم 
�ضاحب  وقد  احلروف  وخمارج  ال�ضوتي  الأداء 
ا�ضتملت  ملا  الطالب  من  م�ضتفي�س  �رشح  ذلك 
افتتاح  جــرى  كما  املعر�س،  لوحات  عليه 

اللغة  ق�ضم  لأع�ضاء  العلمي  النتائج  معر�س 
احلفل  من  التالية  الفقرة  بداأت  ثم  العربية. 
العنزي،  حمود  بن  تركي  الطالب  من  بتقدمي 
الله بن نا�رش  وتالوة قراآنية من الطالب عبد 
ال�رشاري، ثم األقى عميد الكلية �ضعادة الدكتور 
اللغة  فيها مكانة  اأو�ضح  الغامدي كلمة  �ضعيد 
العربية بني اللغات وتفردها با�ضطفائها وعاًء 
القراآن الكرمي، كما نبه اإىل �رشورة املحافظة 
وقاعات  املخاطبات  يف  با�ضتخدامها  عليها 

املحا�رشة.
تبع ذلك كلمة ل�ضعادة د. را�ضي الرويلي رئي�س 
العربية  اللغة  جمال  عن  العربية  اللغة  ق�ضم 
خ�ضائ�س  من  به  تفردت  ما  خالل  من  وف�ضلها 
من  بنماذج  ذلك  على  مدلاًل  واأ�ضلوبية  �ضوتية 

الرتاث العربي.
تال ذلك عر�س مرئي عن اللغة العربية ودورها 

احل�ضاري ومكانتها العربية.
وكيل  ــاإدارة  ب للحفل  الأوىل  اجلل�ضة  بــداأت  ثم 
الكلية �ضعادة الدكتور �ضعد العنزي، وت�ضمنت 
اجلل�ضة ق�ضيدة �ضعرية بعنوان: اللغة العربية 
تعاتب اأبناءها. د.اأكرم خليل ، وقدم الدكتور 
التعبريية  القيمة  عن  كلمة  العطيفي  زكريا 

للحرف.. 
تال ذلك كلمة بعنوان: مطابقة الكالم ملقت�ضى 
العربية..للدكتور. اللغة  يف  واأثرها  احلال 
العربية  اأدب  بعنوان:  الوكيل.وكلمة  حممد 
ال�ضاوي.واأدار  د.حممد  ال�ضعرية.  والق�ضة 
وت�ضمنت  اجلبايل،  ماهر  د.  الثانية  اجلل�ضة 
د.  الأندل�س..األقاها  رثاء  يف  للرندي  ق�ضيدة 
طلعت عبد العزيز، وكلمة بعنوان: اأثر الكلمة 
كلمة  النادي،  العربية...د.خلف  اللغة  يف 

بعنوان: لغتي كياين.د. اأ�ضامة ال�ضي�ضيني.
عن  الــزايــدي  حــامت  الأ�ضتاذ  ــالن  اإع ذلــك  تبع 
تد�ضني ق�ضم اللغة العربية م�ضابقة طالبية يف 

جمالت لغوية متنوعة.
الأع�ضاء  واختتم احلفل بتكرمي امل�ضاركني من 

والطالب من قبل �ضعادة عميد الكلية.
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اأقامت كلية الرتبية ب�ضكاكا فعالية حول منا�ضبة 
الكلية  عميد  باإ�رشاف  لالإعاقة  العاملي  اليوم 
غربي  الدكتور  الأ�ضتاذ  الكلية  عميد  �ضعادة 
ال�ضمري، وت�ضمنت عدة فقرات بداأت بتالوة اآيات 
من القراآن الكرمي ثم كلمة لالأ�ضتاذ الدكتور نائل 
اأخر�س رئي�س ق�ضم الرتبية اخلا�ضة حتدث فيه عن 
كما  منها.  الوقاية  وكيفية  الإعاقة  انت�ضار  ن�ضب 

قدم �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور ح�ضن حمفوظ كلمة عن 
الطاقات الكامنة لدى ذوي الحتياجات اخلا�ضة، 
وبعد ذلك األقى وكيل الكلية الدكتور حممد فاهد 
ال�رشحاين كلمة حول التغلب على ظروف الإعاقة. 
وقدم د.اأحمد جاد املوىل كلمة م�ضحوبة مب�ضاهد 
فيديو عن مناذج لأ�ضخا�س حتدوا الإعاقة وحققوا 

اإجنازات يف جمالت خمتلفة.
واختتم احلفل باأ�ضئلة للطلبة حول ق�ضايا 
ذوي الحتياجات وتقدمي جوائز لأ�ضحاب 
الجابات ال�ضحيحة، وتقم تكرمي الدكتور 
ــه  ارادت نظري  تقدير  ــدرع  ب �ضلمان  ــد  رائ
وعزميته يف حتدي ظروف الإعاقة و�ضول 
جامعة  يف  امل�ضاعد  الأ�ضتاذ  درجــة  اإىل 

اجلوف.
وقد ح�رش احلفل عميد الكلية عميد الكلية 
ووكيل  ال�ضمري  غربي  الدكتور  الأ�ضتاذ 
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  وجمع  الكلية 

والطلبة.

Aljouf University
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تنفيذًا لتوجيهات معالي مدير اجلامعة
العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ

وفد من كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات يزور للنيابة العامة واحملكمة اإلدارية بسكاكا
زار وفد من كلية ال�رشيعة والقانون �ضطر 
ــــ  1439/4/3ه اخلمي�س  يــوم  الطالبات 
الإدارية  واملحكمة  العامة  النيابة  مقري 
لتوجيهات  تنفيذًا  وذلك  �ضكاكا،  مبدينة 
الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
و�ضعادة  الب�رشي،  حممد  بن  اإ�ضماعيل 
وكيل اجلامعة لل�ضئون التعليمية الأ�ضتاذ 
احلي�ضوين،  حمــيــا  ــن  ب عــيــد  الــدكــتــور 
ال�رشيعة  كلية  عميد  �ضعادة  واإ�ـــرشاف 
الرحمن  عبد  الدكتور  املكلف  والقانون 
بن عبد املح�ضن البدر، وتن�ضيق ومتابعة 
ال�رشيعة  كلية  اإدارة  مدير  من  ميدانية 
والقانون �ضعادة الأ�ضتاذ منيف بن مناحي 
اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي  احلربي، 
حيث  للكلية؛  الالمنهجية  الأن�ضطة  خطة 
خارجية  زيــارات  بــاإجــراء  الكلية  تقوم 
للطالب والطالبات اإىل القطاعات املتعلق 
لإك�ضاب  وذلــك  الكلية؛  بتخ�ض�س  عملها 
امليدانية  املهارات  والطالبات  الطالب 
مت  حيث  التعليمية،  للعملية  املنا�ضبة 
الطالبات املتفوقات من  تر�ضيح عدد من 
ق�ضمي ال�رشيعة والقانون بكلية ال�رشيعة 
مقري  لزيارة  الطالبات  �ضطر  والقانون 
املحكمة الإدارية والنيابة العامة مبدينة 
كلية  وكيلة  �ضعادة  يرافقهن  �ضكاكا، 
ال�رشيعة والقانون الدكتورة �ضلطانة بنت 
الأ�ضتاذة  من  كل  ومرافقة  الرويلي  مالح 
منال العمراين، والأ�ضتاذة ا�ضالم البلوي، 
بق�ضم  املعيدات  الدرعان  وفاء  والأ�ضتاذة 
العطوي  عائ�ضة  ــتــاذة  والأ�ــض الــقــانــون 

املعيدة بق�ضم ال�رشيعة.
وقد مت تق�ضيم الطالبات اإىل جمموعتني، 
مقر  بــزيــارة  قــامــت  الأوىل  املجموعة 
املحكمة الإدارية ب�ضكاكا، حيث التقى وفد 
الطالبات  �ضطر  والقانون  ال�رشيعة  كلية 
ال�ضيخ  ف�ضيلة  املحكمة  رئي�س  �ضعادة 
ومدير  العنزى،  عايد  بن  متعب  الدكتور 
مو�ضى  ال�ضيخ  ف�ضيلة  الدوائر  �رش  اأمانة 
الرتحيب  مت  حيث  احلــربــي،  عتيق  بن 
وقد  العديل،  املرفق  لهذا  الوفد  بزيارة 
قدم معايل رئي�س املحكمة للوفد نبذة عن 
الق�ضاء ب�ضقيه العام والإداري وبنّي الفرق 
والتبعية،  الخت�ضا�س  حيث  من  بينهما 
الق�ضاء  يف  التقا�ضي  ــات  درج بني  كما 
تنظرها  التي  الق�ضايا  نوعية  و  الإداري  
هذه  النظر يف  الإداريــة وطبيعة  املحاكم 
الهيكل  اأي�ضًا  اأو�ضح للوفد  الق�ضايا، كما 
املحكمة  واأن  املظامل  لديوان  التنظيمي 
بالإ�ضافة  الديوان  هذا  من  جزء  الإداريــة 
الإدارية واملحكمة  ال�ضتئناف  اإىل حمكمة 
اأ�ضار معاليه للنقلة  الإدارية العليا، كما 
احلرمني  خادم  عهد  يف  للق�ضاء  النوعية 
العزيز  عبد  بن  �ضلمان  امللك  ال�رشيفني 
عهده  ويل  و�ضمو  ورعـــاه،  الله  حفظه 
الأمني �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد 

بن �ضلمان بن عبد العزيز اأيده الله.
بن  مو�ضى  الأ�ضتاذ  حتدث  ذلك  بعد  ثم   
الدوائر  �رش  اأمانة  مدير  احلربي  عتيق 
اإجراءات التقا�ضي  باملحكمة الإدارية عن 
وطريقة تقدمي الدعاوى ثم اإجراءات �ضري 

حتى  قيدها  من  املحكمة  داخل  الدعوى 
ت�ضليم احلكم النهائي للق�ضية، وعرج على 
بع�س املبادرات اللكرتونية التي اأطلقها 
الديوان من خالل بوابة ديوان املظامل مثل 
تقدمي الدعوى الكرتونيا وال�ضتف�ضار عنها 
واثبات احل�ضور، وغريها من املبادرات، 
املقدمة  الإثرائية  اخلدمات  بع�س  وكذلك 

باملوقع من مدونات واأنظمة.
الطالبات  اأ�ضئلة  عن  الإجابة  متت  كما 
كيفية  حــول  وخا�ضة  وا�ضتف�ضاراتهن 
املحكمة  التعيني يف  واإجــراءات  و�رشوط 

الإدارية وغريها من اجلهات الق�ضائية.
بزيارة  قامت  فقد  الثانية  املجموعة  اأما 
الزيارة  خالل  ويف  العامة،  النيابة  مقر 
جا�رش  املحقق  ف�ضيلة  النيابة  وكيل  قدم 
للوفد حما�رشة تو�ضيحية هامة  اجلا�رش 
للتعريف بالنيابة العامة واخت�ضا�ضاتها 
مت  كما  فيها،  بالنظر  املعنية  والق�ضايا 
والتعيني  القبول  �ــرشوط  على  التعرف 
الإجابة  متت  بعدها  العامة،  بالنيابة 
وا�ضتف�ضاراتهن،  الطالبات  اأ�ضئلة  على 
على  الطالع  اأي�ضًا  الزيارة  ت�ضمنت  كما 
الدوائر  روؤ�ضاء  وزيــارة  التحقيق  غرف 
واخت�ضا�ضها،  دائـــرة  بكل  والتعريف 
واملراحل املختلفة التي متر بها الدعوى 

اجلزائية.
كلية  ــد  وف ــدم  ق الــزيــارتــني  نهاية  ويف 
الطالبات  �ضطر  والــقــانــون  ال�رشيعة 
الإداريــة  املحكمة  رئي�س  ملعايل  ال�ضكر 
وف�ضيلة رئي�س النيابة العامة على حفاوة 

ال�ضتقبال وال�ضيافة، مع الدعوات بتكرار 
الطالبات  من  اأخــرى  ملجموعة  الزيارة 
لهن  حافزًا  وتكون  الفائدة،  تعم  حتى 
والتخرج  العلمية  م�ضريتهن  اإكمال  على 

لبدء حياتهن العملية.
الأوىل  الزيارة هي  اأن هذه  بالذكر  جدير 
بالن�ضبة  الكلية  تاريخ  يف  نوعها  من 
النتائج  اهــم  من  كــان  كما  للطالبات، 
�ضعادة  قدمت  اأن  الزيارة  على  املرتتبة 
�ضطر  والقانون  ال�رشيعة  كلية  وكيلة 
مالح  بنت  �ضلطانة  الدكتورة  الطالبات 
ال�رشيعة  كلية  عن  نيابة  طلبًا  الرويلي 
ب�ضفة  الــزيــارات  تبادل  حول  والقانون 
وطالبات  طالب  بني  وجمدولة  م�ضتمرة 
كلية ال�رشيعة والقانون والنيابة العامة، 
والطالبات  الــطــالب  تعريف  فيها  يتم 
بالواقع العملي ملمار�ضة النيابة العامة 
لعملها واأداء املهام املكلفة بها وطبيعة 
حما�رشات  وعقد  واخت�ضا�ضها،  عملها 
العامة  النيابة  اأع�ضاء  يقدمها  علمية 
ال�ضالح  فيما يخدم  مبقر جامعة احلوف 
لقي  حيث  الأكادميية،  والعملية  العام 
ذلك ترحيبًا كبريًا من �ضعادة رئي�س فرع 
ال�ضيخ  ف�ضيلة  باجلوف  العامة  النيابة 
عبدالرحمن بن حمد املانعي، وتكون هذه 
�ضعادة  ومتابعة  تن�ضيق  حتت  الزيارات 
مدير اإدارة كلية ال�رشيعة والقانون الأ�ضتاذ 
منيف بن مناحي احلربي، و�ضعادة وكيلة 
الطالبات  �ضطر  والقانون  ال�رشيعة  كلية 

الدكتورة �ضلطانة بنت مالح الرويلي.
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 نشاط )صحة األم و الطفل( بكلية العلوم كلية الرتبية حتتفل باليوم العاملي لإلعاقة
الطبية التطبيقية شطر الطالبات 

�ضليمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  �ضعادة  ــرشاف  اإ� حتت 
هيفاء  الدكتورة/  الكلية  ووكيلة  الكلية  عميد  ال�ضيبان 
�ضطر  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  اأقامت  ال�ضاكت 
كان  و  الطفل«  و  الأم  »�ضحة  بعنوان  ن�ضاطًا  الطالبات 
ذلك يف يوم الأحد 1439/3/15هـــ  وذلك يف متام ال�ضاعة 
من�ضقات  و  الكلية  طالبات  بح�ضور  الظهر  بعد  الواحدة 
الأق�ضام و اأع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية و وكيالت الكليات 
اإعداد  اإىل  و العمادات امل�ضاندة، و قد هدف هذا الن�ضاط 
عن  للحا�رشين  اإر�ضادات  لتقدمي  التمري�س  ق�ضم  طالبات 
احلوامل  لل�ضيدات  اجليدة  ال�ضحية  العناية  و  الرعاية 
اأعرا�س ولدة مبكرة و كذلك �ضكر احلمل  الالتي لديهن 
و تقدمي اإر�ضادات لالأمهات عن رعاية اأطفالهن و حمايتهم 
من نق�س احلديد و الأزمة الربوية »الأ�ضباب، الأعرا�س، 
الوقاية و العالج« و قد ا�ضتخدمت لوحات اإر�ضادية و مطويات 

و جم�ضمات لهذا الغر�س.
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التاريخ  الثامن ع�رش جلمعية  العلمي  اللقاء  اأعمال  انطلقت     
الله  عبد  امللك  اخلليجي مبركز  التعاون  بدول جمل�س  والآثار 
الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  يرعاه  الذي  �ضكاكا،  يف  الثقايف 
العامة  الهيئة  رئي�س   - عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  �ضلطان 
 ، اجلــوف  جامعة  وا�ضت�ضافته  الوطني،  والــرتاث  لل�ضياحة 

و�ضارك فيه نخبة من املتحدثني واملتحدثات.
   وانطلق اللقاء بحفل ت�ضّمن كلمات عدة، كان اأبرزها الكلمة 
امل�ضجلة لراعي امللتقى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن 

�ضلمان بن عبدالعزيز، الذي متّنى النجاح والتوفيق للم�ضاركني 
التاريخية  الذاكرة  رفد  يف  اأهدافه  يحقق  اأن  اآماًل  امللتقى،  يف 
لدول جمل�س التعاون بكل جديد يف جمال التاريخ والآثار، كما 
دعا اأع�ضاء اجلمعية و�ضيوف اجلامعة لزيارة املواقع الرتاثية 
املنطقة  تاريخ  من  والقرتاب  اجلوف،  منطقة  يف  والتاريخية 
ملا  نظرًا  املهتمني  لدى  كربى  باأهمية  يحظى  الذي  العريق، 
ميثله موقع املنطقة اجلغرايف، و�ضهودها العديد من احل�ضارات 

التي قامت يف خمتلف املواقع التاريخية املدونة.
الرباهيم،  خليل  د.  حائل  جامعة  مدير  معايل  وبح�ضور     
ومعايل مدير جامعة احلدود ال�ضمالية د. �ضعيد اآل عمر، وعدد 
من املدعوين من داخل املنطقة وخارجها، عرف اللقاء يف ختام 
اأ�ضماء الفائزين بجائزة د. عبد الله  حفل افتتاحه الإعالن عن 
كما  واآثارها،  العربية  اجلزيرة  تاريخ  خلدمة  النعيم  العلي 
مت تكرمي عدد من امل�ضاركني واملتعاونني مع اجلمعية وكذلك 

امل�ضاهمني يف اللجان املختلفة.
   يذكر اأن اجلل�ضات العلمية قد انطلقت باأوراق متنوعة، حيث 
ال�ضمالية،  احلــدود  جامعة  مدير  معايل  الأوىل  اجلل�ضة  اأدار 
من  جانبًا  تناول  الذي  الذييب،  �ضليمان   / اأ.د  فيها  و�ضارك 
النقو�س العربية يف منطقة اجلوف، بالإ�ضافة اإىل اأوراق اأخرى 
تناولت جانب املعمار واحلياة الجتماعية والفنون، يف عدد 

من املواقع واحل�ضارات.

لقاء مجعية التاريخ واآلثار اخلليجية الثامن عشر ينطلق جبامعة اجلوف

   اأعلن معايل مدير جامعة اجلوف الدكتور اإ�ضماعيل 
بن حممد الب�رشي عن عزم اجلامعة اإ�ضدار مو�ضوعة 
التي  والتفا�ضيل  املالمح  خمتلف  حتكي  تاريخية 
متثل تاريخ منطقة اجلوف، وح�ضارتها، موؤكدًا اأن 
املنطقة تزخر مبا يفي�س من تاريخ قدمي وحديث، 
وملوقعها ال�ضرتاتيجي الذي اأّهلها لتكون م�رشحًا 

للعديد من الأحداث التاريخية.
املوؤمتر  جل�ضات  اإحدى  تراأُّ�ضه  خالل  ذلك  جاء     
التاريخية  للجمعية  ع�رش  ال�ضابع  العلمي 
حتت  حائل  جامعة  يف  اأقيم  الــذي  ال�ضعودية، 
عرف  والـــذي   ،) الع�ضور  عــرب  حائل   ( عــنــوان 
م�ضاركة وح�ضور العديد من املخت�ضني واملهتمني 

من خمتلف مناطق اململكة.
   وكان الدكتور الب�رشي قد اأكد اأثناء ذلك على اأن 
اإمكانات  من  ما ميكنها  كل  �ضتوفر  جامعة اجلوف 
ب�رشية ومادية وعلمية لإ�ضدار املو�ضوعة، م�ضريًا 
�ضي�ضمل كافة اجلهات  ال�ضدد  التعاون بهذا  اأن  اإىل 
واملوؤ�ض�ضات والأفراد، مبا يحقق اأعلى امل�ضتويات 
اأن  اإىل  لفت  كما  وال�ضكل،  امل�ضمون  جــودة  يف 
التاريخية  امل�ضارات  كافة  �ضتغطي  املو�ضوعة 

والجتماعية واجلغرافية والثقافية يف املنطقة.

خالل مشاركته يف مؤمتر اجلمعية التارخيية السعودية :
 البشري يعلن إصدار اجلامعة موسوعة 

عن تاريخ منطقة اجلوف وحضارتها

اأع�ضاء جمعية التاريخ والآثار     اختتم 
اأعمال  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بــدول 
اأقيمت  الـــذي  عــ�ــرش،  الــثــامــن  لقائهم 
اجلوف  جامعة  با�ضت�ضافة  فعالياته 
على مدار يومني يف مركز امللك عبد الله 
من  نخبة  مب�ضاركة  ب�ضكاكا،  الثقايف 
دول  خمتلف  من  واملتحدثات  املحدثني 

جمل�س التعاون.
التي  امللتقى  جل�ضات  وانطلقت     
ـــن املـــحـــاور  تــ�ــضــمــنــت الـــعـــديـــد م
عالج  حيث  والق�ضايا،  واملو�ضوعات 
خمتلفة  جوانب  باأوراقهم  امل�ضاركون 
واآثارها،  العربية  اجلزيرة  تاريخ  من 
الأوراق  هذه  من  تناولت جمموعة  فيما 
العلمية جانبًا من تاريخ منطقة اجلوف 

واآثارها املكت�ضفة.
   وكان امللتقى قد �ضهد يف حفل افتتاحه 
امللكي  ال�ضمو  ل�ضاحب  م�ضجلة  كلمًة 
الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س الهيئة العامة لل�ضياحة والرتاث 
الوطني، الذي رعى هذا اللقاء واأكد من 
خالل كلمته على دعمه لأعمال اجلمعية 
كما  اأهدافها،  حتقيق  يف  وامل�ضاهمة 
والتوفيق  بالنجاح  متنياته  عن  اأعرب 
يحقق  اأن  اآماًل  امللتقى،  للم�ضاركني يف 
اأهدافه يف رفد الذاكرة التاريخية لدول 

جمال  يف  جديد  بكل  التعاون  جمل�س 
اأع�ضاء  حــّث  كما  والآثــــار،  التاريخ 
زيارة  على  اجلامعة  و�ضيوف  اجلمعية 
املواقع الرتاثية والتاريخية يف منطقة 
املنطقة  تاريخ  من  والقرتاب  اجلوف، 
كربى  باأهمية  يحظى  الــذي  العريق، 
موقع  ميثله  ملا  نظرًا  املهتمني  لدى 
العديد  و�ضهودها  اجلغرايف،  املنطقة 
خمتلف  يف  قامت  التي  احل�ضارات  من 

املواقع التاريخية املدونة.
   ومب�ضاركة معايل مدير جامعة حائل 

مدير  ومــعــايل  الــرباهــيــم،  خليل  د. 
اآل  �ضعيد  د.  ال�ضمالية  احلدود  جامعة 
عمر باإدارة اجلل�ضات، وح�ضور عدد من 
املدعوين من داخل املنطقة وخارجها، 
افتتاحه  حفل  ختام  يف  اللقاء  عــرف 
اأ�ضماء الفائزين بجائزة د.  الإعالن عن 
تاريخ  خلدمة  النعيم  العلي  الله  عبد 
مت  كما  ــارهــا،  واآث العربية  اجلــزيــرة 
تكرمي عدد من امل�ضاركني واملتعاونني 
يف  امل�ضاهمني  وكــذلــك  اجلمعية  مــع 

اللجان املختلفة.

اجلمعية اخلليجية للتاريخ واآلثار ختتتم جلسات لقائها الثامن عشر جبامعة اجلوف



 افتتح معايل مدير جامعة اجلوف ا.د/ ا�ضماعيل بن 
حممد الب�رشي  املركز ال�ضحي باملدينة اجلامعية، 
ومن�ضوبيها  اجلامعة  لطلبة  خدماته  يقدم  الــذي 
ي�ضم  وغــريهــم، حيث  املــراجــعــني  مــن  وزوارهــــا 
والأنــف  والعيون،  العام،  للطب  عيادات  املركز 
والأذن واحلنجرة، والباطنية، وامل�ضالك البولية، 
وعربة  ال�ضيدلية  عن  ف�ضاًل  النف�ضية،  والعيادة 
ال�ضوتية،  باملوجات  الت�ضوير  وتقنية  ال�ضعاف، 
التناوب،  بنظام  ال�ضت�ضارية  العيادات  تعمل  فيما 
باجلامعة،  الطب  كلية  اأ�ضاتذة  من  با�ضت�ضاريني 
�ضيتم  كما  وال�ضيديل،  العام  الطبيب  اىل  بال�ضافة 
وال�ضجالت  واملعمل  التمري�س  كادر  توفري  قريبًا 
والالزمة  املوؤهلة  الــكــوادر  من  وغريها  الطبية، 

لتقدمي اخلدمة.
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افتتاح املؤمتر الدويل الثاني لكلية طب االسنان

 حتت رعاية �ضمو اأمري املنطقة مت افتتاح املوؤمتر الدويل 
الثاين لكلية طب ال�ضنان  بعنوان طب ال�ضنان التجميلي 
اكر من ابت�ضامة ،  وقد اففتح ااملومتر بايات من القران 

الكرمي تالها الطالب �ضلمان عقيل 
من  لومر  بيرت  الربوفي�ضور  والقاها  الباحثني  كلمة  ثم 
ال�ضنان  طب  اهمية  عن  فيها  وحتــدث  نييورك  جامعة 
املجال  هــذا  يف  العلمية  البــحــاث  واهمية  التجميلي 
يف  اليوم  و�ضلت  اين  واىل  الباحثني  جهود  وا�ضتعر�س 

العميق  �ضكره  عن  عرب  وقــد  التجميلي.  ال�ضنان  طب 
حتدث  ذلك  وبعد   . ال�ضيافة  وكرم  ال�ضتقبال  حلافاوة 
الــزارع  بدر  د.  اجلامعة  وكيل  �ضعادة  املوؤمتر  رئي�س 
داخل  من  باملتحدثني  مرحبا  ال�ضنان  طب  كلية  عميد 
اهمية  عن  وحتدث  الكرمي  وباحل�ضور  وخارجها  اململكة 
منوها  وللكلية  اجلــوف  جلامعة  علمي  كحدث  املوؤمتر 
اكر من  اللكرتوين  بانه تقدم للموؤمتر من خالل موقعه 
1٢٠ ورقة بحثية مت حتكيمها واعتماد 43 ورقة للم�ضاركة 

يعك�س  وهذا  العلمية  املل�ضقات  ومعر�س  باملحا�رشات 
ثقة الباحثني باملوؤمتر واهميته .وقد �ضكر �ضعادته �ضمو 
امري املنطقة لرعايته مثل هذه املنا�ضبات العلمية وكذلك 
واللجان  باجلامعة  املــوؤمتــرات  وادارة  اجلامعة  مدير 

املنظمة وطالب وطالبات الكلية .
العليا  للدرا�ضات  اجلامعة  وكيل  �ضعادة  حتــدث  ثــم 
باملتحثني  ورحب  احل�ضيني   د جنم   . ا  العمي  والبحث 
وامل�ضاركني يف املوؤمتر واكد على ان البحاث هي ع�ضب 
املوؤمترات هي  وبان  الكادميية  العملية 
العلمية  البحاث  و�ضائل ن�رش  اهم  احدى 
.واكد على دعم اجلامعة لهذه املوؤمترات 
اجلامعة  ر�ضالة  تر�ضيخ  يف  لهميتها 

حمليا واقليميا .
واملتحدثني   املنظمة  اللجان  �ضكر  وقد 
وامل�ضاركني يف املوؤمتر متمنيا لهم طيب 

القامة يف منطقة اجلوف .
الذين  املوؤمتر  رعاة  تكرمي  مت  وختاما 
العلمي  احلــدث  هــذا  اجنــاح  يف  ا�ضهموا 
الكبري على م�ضتوى اململكة ، ثم بعد ذلك 
 . العلمية  املل�ضقات  معر�س  افتتاح  مت 
لتبداأ بعد ذلك جل�ضات املوؤمتر العلمية .

10

 
ً
 صحيا

ً
مدير اجلامعة يفتتح مركزا

باملدينة اجلامعية
بهدف إثراء ثقافة اإلبداع : جامعة اجلوف تنشئ مركز االبتكار وريادة األعمال

اإ�ضارة اإىل ما تقت�ضيه اخلطة ال�ضرتاتيجية جلامعة اجلوف وافق 
جمل�س اجلامعة والذي  راأ�ضه معايل املدير اأ.د / اإ�ضماعيل بن 
حممد الب�رشي نيابًة عن رئي�س املجل�س معايل وزير التعليم، 
على اإن�ضاء مركز البتكار وريادة الأعمال، اإميانًا من اجلامعة 
وتهيئة  املجتمع،  يف  والبتكار  الإبداع  ثقافة  اإثراء  ب�رشورة 
اقت�ضاد  على  املبني  الفكر  وتعميم  لالبتكار  املحفزة  البيئة 

املعرفة، مبا يحقق جياًل واعدًا من املبتكرين واملوهوبني.
بني  اجلامعة  ت�ضم  اأن  اأهمية  حول  املركز  روؤيــة  وتتمحور 
التدري�ضية  الهيئات  اأع�ضاء  من  املبتكرين  من  جياًل  جنباتها 
والطلبة، فيما يهدف اإىل رعاية الطالب يف املراحل اجلامعية، 
الأجيال  لتحفيز  والثانوية،  املتو�ضطة  للمرحلتني  وو�ضوًل 
على الهتمام بالبحوث القائمة على العلم، كما �ضيحقق املركز 
روؤيًة وا�ضحة للتعرف على القدرات الوطنية الواعدة، ومعدًل 
وي�ضتهدف  اجلوف،  جامعة  بيئة  يف  الإبداع  ن�ضبة  يف  عامليًا 
املركز اأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم، وطلبة اجلامعة 
امل�ضتمرين وخريجيها، واملوهوبني يف مدار�س التعليم العام.

ينطلق  اأن  ــرر  ــق امل ومـــن   
املــركــز مــن اأربــعــة حمــاور 

اأ�ضا�ضية، هي :
البحث  يف  ــــداع  الإب  : اأوًل 
بعمل  ويــعــنــى  الــعــلــمــي، 
درا�ضات يف البداع والبتكار 
الإبداعية  الأفــكــار  وتطوير 
التعرف  مقايي�س  تطوير  مع 
واملبتكرين  املبدعني  على 
�ضي�ضهم يف  كما  اجلامعيني، 
لدى  البحثية  اخلربة  تنمية 
التطبيق  خــالل  من  الطالب 
والأن�ضطة البحثية العلمية.

ثانيًا : الإبداع يف العملية التعليمية، وهو حمور يهتم بالإبداع 
الدرا�ضية  القاعات  داخــل  والتدريبية  التعليمية  البيئة  يف 

واملعامل وغريها من املواقف التعليمية.
الإبداع يف خدمة املجتمع، وهو جانب يتمحور حول   : ثالثًا 
بتقدمي  وجمتمعه،  ومنطقته  بيئته  خلدمة  املبدع  ت�ضخري 
الهدامة،  الأفكار  وحماربة  باملجتمع  الرقي  يف  ت�ضاهم  اأفكار 

والت�ضدي للتطرف وكل الآفات الفكرية التي تهدد املجتمع.
رابعًا : حمور الإبداع وريادة الأعمال، لدعم الأفكار وامل�ضاريع 
الريادية ذات الطابع الإبداعي والبتكاري القائم على تنفيذها 
فريق عمل متكامل، بحيث يكون مو�ضوع الفكرة قاباًل للتنفيذ 
وذا جدوى اقت�ضادية، ومن ثم امل�ضاهمة يف ت�ضويق امل�رشوع 
اجلامعة  داخل  والرعاية  الدعم  جهات  على  عر�ضه  خالل  من 

وخارجها.
 كما �ضتت�ضمن املبادرة لتحقيق املحاور ال�ضابقة عقد ور�س عمل 
البحث العلمي لغري الباحثني "، وهو برنامج  حتت م�ضمى " 
تدريبي ي�ضعى مل�ضاعدة الطالب الذين ل ميلكون اإملامًا بالبحث 
�ضتتيح  كــمــا  ــمــي،  الــعــل
لأ�ضحاب  فر�ضًة  املبادرة 
املـــ�ـــضـــاريـــع املــتــمــيــزة 
ملتقى  يف  اأفكارهم  لعر�س 
من  وغــريه  العلمي  البحث 
كما  العلمية،  الفعاليات 
عمل  ور�س  ا�ضت�ضافة  �ضيتم 
الخرتاع،  براءات  ملكاتب 
من  جمموعة  فيها  ي�ضارك 
جمــالت  يف  املتخ�ض�ضني 
الخرتاع  وبراءات  البتكار 
وريــادة  الفكرية  وامللكية 

الأعمال.
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ملخص ورقة حبثية عن األوملينا املسامية 

ب نائب اأمري منطقة اجلوف �ضاحب ال�ضمو  رحَّ
امللكي الأمري عبد العزيز بن فهد بن تركي بن 
اجلامعة  مدير  معايل  العزيز، مببادرة  عبد 
لإقامة  الب�رشي  حممد  بن  اإ�ضماعيل   / اأ.د 
على  املثقفني  لها  يدعى  متخ�ض�ضة  نــدوة 
بحيث  اجلامعة،  رحاب  املنطقة يف  م�ضتوى 

لو�ضع  العري�ضة  اخلطوط  ر�ضم  يف  ت�ضهم 
للمنطقة  م�ضتقبلية  ثقافية  ا�ضرتاتيجية  خطة 
اإعالميًا  ملتقى  عقد  اجلامعة  تبّني  وكذلك   ،
ُتدعى له نخبة من اإعالميي البالد، ملناق�ضة 
اإعالمية ملنطقة اجلوف، موؤكدًا  روؤيًة  اإر�ضاء 
على التزام اجلامعة بالدور املناط بها لرفد 

مبادرات  من  ميكن  ما  بكل  املحلي  املجتمع 
لطواقم  وبامتالكها   ، تطويرية  وخطط 
تدري�س موؤهلًة ل�ضياغة ودرا�ضة ما ُيطرح من 
حديثه  خالل  معاليه  واأكد  وتطلعات.  روؤى 
اإىل  مبادراتها  خالل  من  ت�ضعى  اجلامعة  اأن 
اململكة  روؤية  تطبيق  يف  الفاعلة  امل�ضاهمة 

دعم  �ضاأنه  من  ما  كل  يف  والإ�ضهام   ،  ٢٠3٠
م�ضرية التنمية يف املنطقة يف كل املجالت، 
كما اأ�ضار اإىل حزمة الربامج املجتمعية التي 
نفذتها اجلامعة، وكرا�ضيها العلمية، وكذلك 
لقاء  اأثناء  ذلك  جاء  املتميزة.  خمرجاتها 
�ضمّوه باملثقفني والأدباء والُكتاب باملنطقة 

مدير اجلامعة يطرح مبادرة إلقامة منتدى ثقايف وملتقى لإلعالميني 

وثالثة  بعدين  يف  نانومرتية  اأ�ضالك  ت�ضنيع 
اأبعاد با�ضتخدام قواعد من الأوملينا امل�ضامية 
الفيزياء  مبجلة  العلمية  الورقة  ن�رش  مت 
 ISI قواعد  �ضمن  م�ضنفة  جملة   - اأ  التطبيقة 

ولها معامل تاأثري معترب
A. M. Mebed، Alaa M. Abd-  
 Elnaiem and Najm M. Al-Hosiny،
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و  الفلزية  املعادن  من  النانوية  ال�ضالك   
لها  ملا  والأنــابــيــب  املغناطي�ضية  املــواد 
ومغناطي�ضية،  كهربائية،  خ�ضائ�س  من 
مع  مقارنة  فريدة  وكيميائية،  حرارية  و 
الهتمام  من  الكثري  جذبت  الأكرب،  نظرائهم 
خمتلف  يف  املحتملة  التطبيقات  ب�ضبب 
النانوية،  الإلكرتونيات  مثل  املــجــالت، 
ال�ضت�ضعار  واأجهزة  ال�ضوئية،  الإلكرتونيات 
اأن  حيث  املغناطي�ضية.  والتخزين  والطاقة 
ت�ضمح  النانوية  لالأ�ضالك  اخلا�ضة  ال�ضمات 
واحــد.  اجتــاه  يف  احلــر  بالن�ضياب  للتيار 
طريق  عن  اللــكــرتوين  التو�ضيل  يتم  حيث 
التو�ضيل الكلي ومن خالل اآلية النفق الكمية 
اأن لها كثافة عالية من  على حد �ضواء. كما 
electronic state م�ضتويات الطاقة، جتعل 

العتماد على عر�س طاقة الفجوة يعزز تبعر 
وزيادة  ال�ضطحي،  والفونونات  الإلكرتونات 

طاقة الإثارة. 
مت انتاج ا�ضالك نانومرتية من عن�رش النيكل 
على  اللكرتوكيميائي  الرت�ضيب  با�ضتخدام 
بعدين  يف  امل�ضامية  الألومينا  من  قاعدة 
وثالثة اأبعاد، ومتت درا�ضة الرتكيب وال�ضكل 
وكذلك  اك�س  اأ�ضعة  با�ضتخدام  املورفولوجي 
حيث  املا�ضح.  اللكرتوين  امليكرو�ضكوب 
النانو املنماة يف  اأ�ضالك  اأن  النتائج  اأظهرت 
�ضطحية  م�ضاحة  ولها  قوة  اأكر  اأبعاد  ثالثة 
اأكرب من تلك التى مت امنائها يف بعدين. كما اأن 
الرتكيب البلورى لالأ�ضالك هو مكعبى متمركز 
الجتاه  فى  النمو  تف�ضيل  مع   FCC الوجه 
111. مع قطر يرتاوح بني 50 اىل 70 نانومرت 

و طول 3 ميكرومرت، تلك الأ�ضالك النانومرتية 
وم�ضاحة  م�ضتقرة،  ميكانيكية  خ�ضائ�س  لها 
الطاقة  لتخزين  مالئمة  كبرية جتهلها  �ضطح 
التكنولوجية.  ال�ضتخدامات  من  والعديد 
هذه اخل�ضائ�س الفريدة لها تطبيقات كبرية 
واأجهزة  املغناطي�ضية،  التخزين  لو�ضائط 
احل�ضا�ضية  عالية  املغناطي�ضي  ال�ضت�ضعار 

والتكنولوجيا البيولوجية.
الألــومــنــيــوم  تطعيم  مت  الــعــمــل،  هــذا  يف 
�ضئيلة  بن�ضب  بالنحا�س  كذلك  بال�ضيليكون 
النمو  البعد.  الثالثية  الألومنينا  لنتاج 
م�ضام  ـــل  داخ للنيكل  اللــكــرتوكــيــمــيــائــي 
الألومينا مت ت�ضخي�ضه من خالل ماي�ضمى بال 
 the electrochemical current transient
متجان�س  ب�ضكل  النيكل  لرت�ضيب   ،  curves

 )PECD( ت�ضمى  تر�ضيب  عملية  ا�ضتخدام  مت 
بعد تعبئة امل�ضام بالنيكل مت اإزالة الطبقات 
الألومينا  لــقــاعــدة  بالتنمي�س  الــعــازلــة 
عند  معينة  كيميائية  حماليل  با�ضتخدام 

درجات حرارة حمددة. 
املا�ضح  امليكرو�ضكوب  �ضورة  يظهر   1 �ضكل 
للمقطع العر�ضي لأ�ضالك النيكل بداخل قاعدة 
درجة  لها  النيكل  اأ�ضالك  حيث  الألومينا. 
امل�ضام  معظم  اأن  يت�ضح  كما  م�ضيئة.  تباين 
النانوية قد تعباأت بالنيكل بطول ي�ضل اىل 
الطول  ن�ضبة  فان  يت�ضح  كما  ميكرومرت.   3
للقطر قد ت�ضل اىل 50 �ضعف ومت التحكم بها 

لت�ضل اىل 150 �ضعف.
بعد  النانوية  الأ�ــضــالك  يظهر  ال�ضكل  وهــذا 
اأ�ضالك يف بعدين  اإزالة قاعدة الألومينا وهي 
اأطرافها نتيجة ملا لها من  مت التجاذب بيت 
ثالثية  الأ�ضالت  اأما  مغناطي�ضية،  خ�ضائ�س 
الثالثية  النقط  عند  لاللتحام  نتيجة  البعد 
 . بالنحا�س  املطعمة  الألومينا  بقواعد 
وعليه فقد مت انتاج اأنواع خمتلفة من الأ�ضالك 
النانوية يف بعدين وثالثة اأبعاد اعتمادا على 

نوع قاعدة الألومينا امل�ضتخدمة
د عبدالعظيم حممد معبد 

 الأ�ضتاذ امل�ضارك بق�ضم الفيزياء
 كلية العلوم

ندوة  داء السكري مبجمع الطالبات
الطالبات  املرة مبجمع  هذه  ال�ضكري  داء  ندوة  فعاليات  توا�ضلت 
الطالب  �ضوؤون  التطبيقية و عمادة  الطبية  العلوم  بتنظيم من كلية 
ال�ضحية  لل�ضوؤون  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  الطالبات  �ضطر 
مبنطقة اجلوف يوم الثالثاء 8/ 4/ 1439هـ حيث حتدث يف الندوة 
متناوًل  باللقائط  الأولية  ال�ضحية  الرعاية  مركز  من  طبي  فريق 
اأ�ضباب مر�س ال�ضكري و طرق الوقاية منه و من ثم توالت املداخالت 
الغذاء  الأ�ضئلة حول املر�س كما مت توزيع ن�رشات توعوية عن  و 
من  الوقاية  و  احلد  يف  ت�ضاعد  التي  البدنية  الأن�ضطة  و  املنا�ضب 
هناك  كان  كذلك  و  املزمنة،  الأمرا�س  من  غريه  و  ال�ضكري  مر�س 
ن�ضاٌط م�ضاحٌب للندوة متثل يف اإجراء فح�س ال�ضكر و قيا�س الوزن 
و الطول و �ضغط الدم للح�ضور.و يف ختام اللقاء قامت الدكتورة/ 
هيفاء ال�ضاكت وكلية كلية العلوم الطبية التطبيقية ب�ضكر و تكرمي 
احلا�رشات من املديرية العامة لل�ضوؤون ال�ضحية باجلوف تكرميا 
و  اجلامعة  مع   تعاونها  خالل  من  اجلوف  �ضحة  قدمته  ملا  لهن 
�ضوؤون  الكليات و ممثالت عمادة  الكلية. وقد ح�رش بع�س وكيالت 
الطالب- �ضطر الطالبات و اإدارة العالقات العامة و الإعالم اجلامعي 
ومن�ضقات الأق�ضام و ع�ضوات  هيئة التدري�س وموظفات اجلامعة 

و الطالبات بالكلية.

بناًء على موافقة معايل وزير التعليم 
د . احمد العي�ضى اأ�ضدر معايل مدير 
بن حممد  ا�ضماعيل   . د  اأ.  اجلامعة  
الدكتورة  بتكليف  قـــرارًا  الب�رشي 
وكيلًة  املوي�ضري  �ضليمان  بنت  اأ�ضماء 
وياأتي  الطالبات،  ل�ضوؤون  للجامعة 
هذا القرار ا�ضتمرار للدعم الكبري الذي 
واخلطوات  ال�ضعودية  املراأة  تتلقاه 
املت�ضارعة يف �ضبيل متكينها وتفعيل 
منظومة  يف  اأ�ضا�ضيًا  �رشيكًا  دورهــا 

التنمية والتطوير والتغيري.
د  اأ.  اجلامعة  مدير  معايل  ورفــع 
�ضكره  الب�رشي  حممد  بن  اإ�ضماعيل 
ـــادم احلــرمــني  وعــرفــانــه ملــقــام خ

ــان بن  ــم ــل ــض ــني املـــلـــك � ــف ــرشي ــ� ال
عهده  وويل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  الأمني 
حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز اأيدهم 
الله، وملعايل وزير التعليم على ما 
ومــوؤازرة،  دعم  من  اجلامعات  تلقاه 
معتربًا تفعيل وتعزيز دور املراأة يف 
قيادية  منا�ضب  وتوليها  اجلامعات 
عليا من اأهم القرارات التي توؤكد عزم 
وا�ضتثمار  املراأة  على متكني  القيادة 
خمتلف  يف  الوطن  ل�ضالح  قدراتها 
بفاعلية  �ضاهمت  فقد  امل�ضوؤوليات، 
ويف  ال�ضورى  ملجل�س  ع�ضويتها  يف 
املجال�س البلدية واليوم يف منا�ضب 

ال�ضعودية،  اجلامعات  يف  قيادية 
موؤكدًا على اأن الوطن يزخر بالكفاءات 

القادرة على العمل والعطاء.
اأ�ضماء  الدكتورة  رفعت  جانبها  من 
ملعايل  وتقديرها  �ضكرها  املوي�ضري 
على  اجلامعة  مدير  ومعايل  الوزير 
هذه الثقة الغالية التي �ضتكون حافزًا 
وامل�ضاركة  العمل  ملوا�ضلة  كبريًا 

الفاعلة يف نه�ضة اجلامعة والوطن.
املوي�ضري  اأ�ضماء  الدكتورة  اأن  يذكر 
امل�ضوؤوليات  من  عدد  يف  تدرجت  قد 
الإدارية يف اجلامعة منها وكالة كلية 
البنات  العلوم وعميدة جممع كليات 

ب�ضكاكا.

املويشري وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات
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باجلامعة  الثاين  الوطنية  الــوحــدة  موؤمتر  اأو�ــضــى   
التعليمية  اجلهات  كافة  بني  التن�ضيق  تفعيل  ب�رشورة 
العامة واخلا�س ومبختلف م�ضتوياتها، من خالل و�ضع 
من�ضة  وتد�ضني  م�ضرتكة  عمل  وخطة  توجيهية  مبادئ 
موحدة لتكامل اجلهود وتوحيدها، واأهمية رفد املناهج 
�ضلوكية  و�ضائل  خالل  من  املواطنة،  ِقَيم  من  باملزيد 
م�ضامني  وتقومي  العمرية،  للمراحل  منا�ضبة  تطبيقية 
مقررات التعليم العام يف �ضوء مفاهيم الوحدة الوطنية، 
ت تو�ضيات املوؤمتر ب�رشورة العناية باملنا�ضط  كما اأقرَّ
من  ال�ضتفادة  وكذلك  الهادفة،  �ضفية  الال  والفعاليات 
اخُتتمت  فيما  والعملية،  العلمية  وامل�ضاريع  التجارب 
التو�ضيات باإعداد وثيقة املوؤ�ض�ضات التعليمية للوحدة 

الوطنية، تنطلق بت�ضكيل جلنة خرباء ذات عالقة لو�ضع 
مدرو�س  ب�ضكل  وبلورتها  الوثيقة،  م�رشوع 

الخت�ضا�س  جلهات  رفعها  ثم  ومن 
للدرا�ضة والعتماد.

مــوؤكــدًة  التو�ضيات  ــاء  ج كــذلــك 
اخلطط  ا�ضتمال  �ـــرشورة  على 
للجامعات  ال�ــضــرتاتــيــجــيــة 
يف  البحوث  دعــم  برامج  على 

مو�ضوعات الوحدة الوطنية، 
درا�ضات  برامج  وا�ضتحداث 

ــــا  ــــي ــــل ع

تعزيز  اآليات  وتقومي  تنفيذ  على  قــادرة  كــوادر  لإعــداد 
الوحدة الوطنية، واإقامة املومترات والندوات العلمية، 
وحث طلبة الدار�ضات العليا على تناول موا�ضيع الوحدة 
الطابع  ذات  الأن�ضطة  وت�ضمني  اأبحاثهم،  يف  الوطنية 
الهوية  عن  اإر�ضادي  دليل  واإعــداد  والفردي،  اجلماعي 

الوطنية واخل�ضو�ضية الثقافية.
انطلق مب�ضاركة نخبة من املتحدثني  قد  وكان املومتر 
وروؤ�ضاء اجلل�ضات من خمتلف موؤ�ض�ضات التعليم يف البالد، 
حيث تناولت جل�ضات املوؤمتر طيلة اأيامه الثالث، حماور 
وق�ضايا عدة حول دور املوؤ�ض�ضات التعليمية يف تعزيز 
الوطنية، عرب خمتلف منا�ضط هذه املوؤ�ض�ضات  الوحدة 
ت�ضهم يف  اأكادميية وتعليمية  واأدوات  من كرا�ضي بحثية 

تفعيل دور هذه املوؤ�ض�ضات جتاه الوحدة الوطنية.
تعليم  اثر  امل�ضاركة  البحوث  وتناولت 
تــعــزيــز  ال�ـــضـــالمـــي يف  ــه  ــق ــف ال
املجتمع،  خدمة  ودور  الوحدة، 
يف  الــوحــدة  تعزيز  وحمـــددات 
و  ــام،  ــع ال التعليم  مناهج 
من  التعليم  منظومة  دور 
والن�ضطة  املــقــررات  خــالل 
التعلمية  والألــــعــــاب 
العلمية،  واملــ�ــضــاريــع 
اآخـــر من  ــدد  ع اإىل جــانــب 
مع  نوق�ضت  التي  املوا�ضيع 

املت�ضائلني من احل�ضور واحلا�رشات.
اجلهات  من  عــدد  تفاعل  عر�س  قد  املوؤمتر  اأن  يذكر 
ت�ضمن  الذي  امل�ضاحب،  املعر�س  خالل  من  احلكومية 
الوحدة  مفهوم  جتاه  اجلهات  هذه  مبنجزات  توعيًة 
الوطنية، وخططها وبراجمها بهذا ال�ضدد، كاإدارة تعليم 
اجلوف، وجامعة امللك في�ضل، ومركز امللك عبدالعزيز 

نظمت جامعة اجلوف املوؤمتر الثاين للوحدة 
التعليمة يف تعزيز  املوؤ�ض�ضات  »دور  الوطنية 

الوحدة الوطنية«
تعزيز  وهــو  ال�ضامي  للهدف  تفعياًل  ــك  وذل
الوحدة الوطنية، وقيامًا من هذه املوؤ�ض�ضات 
التعليمية يف مراحلها املختلفة بواجباتها يف 
الوجهة  وتوجيهها   ، والــروؤى  الأفكار  �ضبط 
تكون   ، وطنية  حلمة  بناء  يف  ال�ضحيحة 
اأ�ضا�ضًا للنه�ضة ومنطلقًا لرفعة الوطن يف كافة 

املجالت.
الثالثاء   « من  الفرتة  خــالل  املوؤمتر  واأقيم 
يف   ، م   ٢٠17/1٢/11 املوافق  هـ   1439/3/٢4
ويهدف  ب�ضكاكا  الثقايف  الله  عبد  امللك  مركز 
يف  الوطنية  الوحدة  واقــع  لدرا�ضة  املوؤمتر 
املوؤ�ض�ضات التعليمية، واحل�رش الدقيق لكافة 
املوؤ�ض�ضات  تتمكن  التي  والو�ضائل  ال�ضبل 
التعليمية من تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير 
مبا  التعليمية  والو�ضائل  الدرا�ضية  املناهج 
ينتج عنها بناء اأفكار وعقول تعزز قيم الوحدة 
العقبات  كافة  ا�ضتق�ضاء  وحماولة  الوطنية، 
على  والعمل  الوطنية،  الوحدة  ت�ضعف  التي 
التعاون  تكفل  ثابتة  واآليات  فعاليات  ان�ضاء 
وكافة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  بني  امل�ضتمر 

اأطياف املجتمع لتحقيق هذا الهدف النبيل.
من  العديد  على  احــتــوى  املــوؤمتــر  اأن  يذكر 
اجلل�ضات والنقا�ضات العلمية التي �ضارك فيها 

العديد من الباحثني واملثقفني .

بتوصيات تضمنت إعداد وثيقة اجلوف لدور املؤسسات التعليمية يف تعزيز الوحدة الوطنية 
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لو واألفكار املنحرفة
ُ
ف والغ

ّ
املؤمتر أشار ألهمية املواطنة ملكافحة التطر

امل�ضاركني  تكرمي  اأي�ضًا  مت  فيما  الوطني،  للحوار 
وامل�ضاركات يف اأعمال املوؤمتر، واملوؤ�ض�ضات احلكومية 

التي اأ�ضهمت يف اإجناحه.
وكان وزير ال�ضوؤون الجتماعية الأ�ضبق معايل الدكتور 
األقى كلمة ال�رشف يف حفل  اإبراهيم النملة، قد  علي بن 
اجلامعات  ــداف  اأه الت�ضاق  على  اأكــد  حيث  الفتتاح، 

بخدمة الوطن، يف مثلث التعليم والبحث العلمي وخدمة 
املجتمع، م�ضريًا اإىل ما يتميز به وطننا احلبيب واأبرز 
على  وم�ضددًا  ال�رشيفني،  باحلرمني  خ�ضو�ضياته ممثلًة 
والأفكار  والُغلو  التطّرف  ملكافحة  املواطنة  اأهمية 
خالل  �ضتطرح  التي  الأبــحــاث  دور  وعلى  املنحرفة، 
املوؤمتر، يف رفد الوعي اجلمعي باملزيد من املعاجلات 
وال�ضتق�ضاءات التي تكر�س مفهوم املواطنة وقيمتها يف 
كل احل�ضارات، مقدمًا �ضكره للجامعة على مبادرتها يف 

اإطالق املوؤمتر وحر�ضها على ا�ضتمراره،
 فيما بعد ذلك ُعر�ضت مادة فيلمية حتكي اأهمية واأهداف 
املوؤمتر، وكيفية تكري�س هذا املفهوم بناًء على ما قدمه 
الوطن  ا�ضتقرار  ل�ضمان  ت�ضحيات،  من  والباء  الجداد 

وازدهاره.
خاللها  جدد  كلمة  اجلامعة  مدير  معايل  األقى  قد  كذلك 
د  اأهمية ا�ضتح�ضار الأ�ض�س املتينة التي وحَّ التاكيد على 
عليها امللك عبدالعزيز طيب الله ثراه تراب هذا الوطن، 
و�ضنة  الكرمي  بالقران  ا�ضتظلت  التي  التوحيد  ورايــة 
ال�رشعي  الله عليه و�ضلم، والتحالف  نبينا حممد �ضلى 
والتاريخي بني الإمام حممد بن �ضعود، والإمام حممد بن 
عبدالوهاب قبل قرون، واأن الأنف�س والموال التي ُبذلت 
خالل حقبة التوحيد ثم البناء، اإمنا بذلت لتنعم الجيال 
وطن  يف  الرغيد،  والعي�س  الكرمية،  باحلياة  التالية 
ي�ضم ترابه من �ضماله اىل جنوبه ومن �رشقه اىل غربه 

واحدة  وثقافة  واحدة،  ولغٍة  واحد،  دين  اأبناء 

كلها  متما�ضكة 
ُبـــنـــيـــة  يف 
مــتــجــانــ�ــضــة، 

الباحثني  داعيًا 
على  الــعــمــل  اإىل  املــ�ــضــاركــني 

وثيقة  اإىل  بحوثهم  بــلــورة 
 ،« ــوف  اجل وثيقة   « ت�ضمى 

�ضكل  على  ال�ضامي  للمقام  ُترفع 
قطاع  ت�ضاعد  قوية  ا�ضرتاتيجية 
التعليم يف و�ضع اخلطط املنا�ضبة 

ال�ضامل  التحقيق  ملتطلبات 
وعــمــاًل،  قـــوًل  املــواطــنــة  ملفهوم 

التي  التحديات  لوفرة  بالنظر  وذلك 
رافعًا  اجلهات،  كل  من  بالوطن  حتيط 
وامل�ضاركني  اجلامعة  ومن�ضوبي  �ضكره 

�ضلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ملقام 
الله،  حفظهما  الأمــني  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن 

الوطن  ازدهار  �ضاأنه  من  ما  لكل  الدائمة  رعايتهما  على 
وا�ضتقراره ورفعته، ول�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري فهد 
باجلامعة  اهتمامه  على  اجلوف،  منطقة  اأمري  بدر  بن 
وملعايل  واحتفالتها،  لرباجمها  امل�ضتمرة  ورعايته 
وزير التعليم د. اأحمد العي�ضى ملتابعته منجزات 

اجلامعة ودعمه م�ضريتها.

بتوصيات تضمنت إعداد وثيقة اجلوف لدور املؤسسات التعليمية يف تعزيز الوحدة الوطنية 
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 ، ن�ضتعينه  و   ، تعاىل  الله  نحمد 
على  ون�ضلم  ،ون�ضلي  ون�ضتهديه 
الرحمة املهداة ، والنعمة امل�ضداة 
اآله  وعلى   ، الله  عبد  بن  حممد   ،
 ،،،،،،،،، واله  ومن  و�ضحبه 

وبعد 
الرئي�ضية  اجلامعة  مهمات  من  فاإن 
املجتمع  خلدمة  بــربامــج  القيام 
ومنها ت�ضجيع العمل التطوعي لدى 
الأ�ضاتذة والطالب لتقدمي ما لديهم 
ورقي  تنمية  يف  تفيد  خدمات  من 
املجتمع ، ثم اإن الدافع الذي يحرك 

ال�ضخ�س نحو خدمة جمتمعه غالبًا ما 
يكون ح�ضًا دينيًا ،اأو اإن�ضانيا اأو اجتماعيا اأو ثقافيًا  
الدوافع  اأو كلها جمتمعة، وهذه   ، ، ورمبا قيميًا 
م�ضمى  حتت  وتندرج  التطوع،  مفهوم  يف  جتتمع 

العمل التطوعي باجلامعة اأو خدمة املجتمع .
و اأول هذا الأمر اأن نعرف قيمة ما منلك ، و اأن نقدمه 
لقول  م�ضداقا  التقدمي  يكون  ما  اأروع  على  للنا�س 
خري   "  – و�ضلم  عليه  الله  �ضلى   – الكرمي  الر�ضول 

النا�س اأنفعهم للنا�س " .
يقت�رش  اأن  اجلامعي  والعرف  العدل  من  ولي�س 
دور الأ�ضتاذ اجلامعي على قاعة الدر�س ، حتى اإذا 
انتهى من در�ضه نف�س يديه كاأنه اأدى ما عليه ، اإن 
الق�ضية لي�ضت �ضعارات ترفع اأو مهمة ينجز منها ، 
لكنها م�ضوؤولية اجتماعية وزكاة للعلم الذي تعلمه 
اأ�ضتاذهم  يحتاجون  فالطالب   ، اجلامعي  الأ�ضتاذ 
خارج قاعة الدر�س احتياجهم اإليه داخلها اإن مل يزد 
قلوبنا ، ونقدم  لهم  نفتح  اأن  اإذن   عليه ، وعلينا 
العلمي يف  التفكري  لهم جتربتنا ، ونعلمهم منهج 
به  ننتفع  جدا مما  كثري  فعندهم   ، الأمــور  خمتلف 
، ويتقدم به املجتمع خارج اأ�ضوار اجلامعة ، كما 
اأن املجتمع خارج اجلامعة يتطلع اأي�ضا اإىل الأ�ضتاذ 
و�ضائر  ومراكزه  اأنديته  يف  �رشائحه  من  كثري  يف 
قطاعاته ، بل يف و�ضائل الإعالم ، ويف املناق�ضات 
املتخ�ض�ضة ، اإذ ل ميكن للجامعة اأن تكون فاعلة اإل 

باأع�ضائها ودورهم الإيجابي نحو املجتمع .
ن�ضيطًا  واعيًا  جياًل  نن�ضئ  لأن  ما�ضة  بحاجة  نحن 
هذا  حوله،  ومن  بلده  جتاه  مب�ضوؤوليته  ي�ضعر 
اجليل لن ين�ضاأ دون جهد وكد واإعداد، بل علينا اأن 
نوؤهله ونحت�ضنه ون�رشكه يف اأعمال ميدانية ي�ضقل 

من  جمتمعه  ويخدم  مهاراته  بها 
خاللها. 

الأبحاث  كرا�ضي  فكرة  غرار  وعلى 
اأغــلــب  يف  اأقــــرت  الــتــي  العلمية 
اجلــامــعــات فـــاإن الــوقــت قــد حان 
املجتمع  خلدمة  ــسٍ  ــرا� َك لإنــ�ــضــاء 
والعمل التطوعي توفرها اجلامعات 
لل�رشكات ، ورجال الأعمال ليكون 
مبا�رش يتعدى  دور  الكرا�ضي  لهذه 
جمتمع  اإىل  اجلامعة  جمتمع  خدمة 
مرافق  من  م�ضتفيدًا  باأكمله  املدينة 
خالل  ومــن  وخدماتها،  اجلامعة 
العديد  نحقق  اأن  الكرا�ضي ميكن  هذه 
من الأهداف، منها: �ضقل مهارات الطالب ، وتعزيز 
الإيجابية لديهم، ورفع ح�س امل�ضوؤولية  اجلوانب 
املجتمعية، وتغيري �ضلوكيات �ضلبية يف املجتمع، 
 ، الناجحة  التطوعية  املبادرات  وت�ضجيع  ودعم 
ال�ضبابية  التطوعية  العمل  جمموعات  واحتواء 
وتوجيهها ، ومن ثم تاأ�ضي�س موؤ�ض�ضات جمتمع مدين 
ذلك  ، وغري  عمل جمة  فر�س  و خلق   ، متخ�ض�ضة 

الكثري.
هذه  احت�ضان  اإىل  تبادر  املباركة  جامعتنا  ولعل 
الغر�س  حتقق  اأخــرى  ب�ضورة  �ضقلها  اأو  الفكرة 
والعمل  املجتمع  خدمة  ثقافة  لن�رش  منها  والهدف 

التطوعي.
امل�ضهد  جمال  تخيل  يف  بالذهن  ي�رشح  اخليال  اإن 
اأ�ضاتذتهم  اإ�رشاف  عندما نرى طالب اجلامعة حتت 
�رشائح  لكافة  اخلدمة  بتقدمي  التغيري  ي�ضنعون 
املجتمع  تقود  تطوعية  برامج  خالل  من  املجتمع 
الوطن  لروؤية  حتقيقا  والرقي  والتقدم  للتنمية 
وقياما بدور اجلامعة يف تنمية املجتمع ، و�ضن�ضعد 
كثريا حني نرى جامعاتنا تعانق املجتمع وحتتفي 
به يف رحابها يف تناغٍم جميل وتنا�ضق بديع  بني 

اجلامعة واملجتمع.
قيادته  يف  وبارك   ، الآمن  البلد  هذا  يف  الله  بارك 
 ، املباركة  جامعاتنا  يف  الله  وبارك   ، الر�ضيدة 
 ، �ضبابنا  يف  وبارك  عليها،  للقائمني  الله  و�ضكر 
و�ضحبه  واآله  حممد  نبينا  على  و�ضلم  الله  و�ضلى 

و�ضلم .
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اجلامعة .. واملسؤولية اجملتمعية

وكيل كلية الهند�ضة 

ال�ضتدامة  م�ضطلح  ا�ضتخدام  بداأ    
ثمانينات  منذ   )Sustainability(
القرن الع�رشين كما ُعرفت  التنمية 
مفو�ضية  ــل  ــب ِق ــن  م املــ�ــضــتــدامــة 
على   1987 عــام  املــتــحــدة  الأمم 
املجتمع  احتياجات  تلبية  اأنها 
امل�ضا�س  دون  احلــا�ــرش  بالوقت 
بتوفري  القادمة  الأجــيــال  بــقــدرة 

عقد  وبعد  اخلا�ضة.  احتياجاتها 
موؤمتر القمة العاملي لعام ٢٠٠5م  مت حتديد الركائز الأ�ضا�ضية 
الجتماعية  املطالب  بني  التوافق  بتحقيق  وذلك  لال�ضتدامة 
والبيئية والقت�ضادية. كما جاء ذكر ال�ضتدامة مبيثاق الأر�س 
الطبيعة  احــرتام  اأ�ضا�س  على  يقوم  م�ضتدام  جمتمع  خالل  من 

وحقوق الأن�ضان والعدالة القت�ضادية وثقافة ال�ضالم. 
للتحول  الأ�ضا�ضية  العنا�رش  احــد  الهند�ضي  القطاع  يعترب 
ميكن  التي  واملبادئ  املفاهيم  من  الكثري  هنالك  امل�ضتدام. 
العمارة  مفهوم  ا�ضتمد  ال�ضتدامة.  لتحقيق  باملباين  تطبيقها 
مفهوم  من  للبيئة  �ضديقة  مباين  بانها  تف�رش  والتي  اخل�رشاء 
ال�ضتدامة. على عك�س حال بع�س امل�رشوعات التي تقوم على 
املجتمع.  على  والتاأثري  القت�ضاد  وا�ضتنزاف  البيئة  تدمري 
الناجتة عن ت�ضغيل املباين  النبعاثات احلرارية  اإىل  وللنظر 
البيئة.  على  ال�ضلبية  املوؤثرات  احد  تعترب  املثال  �ضبيل  على 
اأي�ضًا تكلفة الطاقة الت�ضغيلية تزيد من الأعباء القت�ضادية على 
�ضالبًا يف حال عدم توفر  يتاأثر املجتمع  كاهل املالك. حيث 

البيئة املالئمة وتدهور القت�ضاد.
ال�ضتفادة من الطاقة املتجددة احد اهم العوامل للتحول نحو 
من  الرياح  وطاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة  تعترب  حيث  ال�ضتدامة. 
التكلفة  تقليل  على  ت�ضاعد  والتي  للبيئة  ال�ضديقة  التطبيقات 
الت�ضغيلية للمباين. كما انه ميكن تغطية ا�ضطح املباين بالواح 
منها  وال�ضتفادة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  ال�ضم�ضية  الطاقة 
ال�ضتفادة  ميكن  انه  بالإ�ضافة  املباين.  لأ�ضطح  الظل  لتوفري 
ال�ضيارات  ملواقف  كمظالت  با�ضتخدامها  ال�ضم�ضية  الألواح  من 
مولدات  لديها  املباين  بع�س  �ضوهد  كما  امل�ضاة.  وممــرات 

للكهرباء والتي تعتمد على طاقة الرياح. 
هنالك العديد من التطبيقات لتحويل البيئة الداخلية للمباين 
 )Sensors( اإىل بيئة م�ضتدامة. فمن الأمثلة ا�ضتخدام ح�ضا�ضات
لأغالق الإنارة يف املمرات والتي تعمل ب�ضكل تلقائي عن طريق 
يف  احل�ضا�ضات  ا�ضتخدم  ميكن  اأي�ضا  املارة.  حركة  ا�ضت�ضعار 
تقليل هدر املياه. ومن ال�ضتعمالت امل�ضتدامة ا�ضتخدام اأبراج 
الأماكن  يف  وخا�ضة  املباين  لتربيد  طبيعي  كم�ضدر  التربيد 
على  الأمطار  هطول  مو�ضم  من  ال�ضتفادة  كذلك  املفتوحة. 
املباين من خالل جتميع مياه الأمطار بخزانات ومن ثم توجهها 

لري احلدائق.
بيئة  نحو  للتحول  وال�ضلوكيات  التطبيقات  يف  تنوع  يوجد 
ميكن  املثال  �ضبيل  على  التعليمية  املباين  ففي  م�ضتدامة. 
 )Whiteboard( للكتابة  كاألواح  ل�ضتخدامها  احلوائط  تهيئة 
والعتماد  الــورق  ا�ضتخدام  من  التقليل  كذلك  احلاجة.  عند 
وترقية  حتديث  مفهوم  ون�رش  الإلكرتونية.  املعامالت  على 
باأجهزة  ا�ضتبدالها  اإىل  احلاجة  دون   )Software( الربجميات 
واملعادن  والبال�ضتيك  الــورق  تدوير  مفهوم  تبني  جديدة. 
ا�ضتخدام  لتجميعها.  خا�ضة  �ضناديق  توفري  على  واحلر�س 
الأ�ضقف دون  ا�ضفل  اأ�ضاليب جديدة مبتكره للتمديدات اخلدمية 

احلاجه لتنفيذ ا�ضقف م�ضتعارة.
البيئة  تلبية املتطلبات  فيها  يتم  التي  ال�ضتدامة هي املنطقة 
الهند�ضي  القطاع  ويعترب  معًا.  والجتماعية  والقت�ضادية 
العديد  يوجد  م�ضتدامه.  بيئة  اإىل  للتحول  املوؤثرات  اهم  احد 
م�ضاريع  اإىل  م�ضاريعنا  لتحويل  وال�ضتعمالت  التطبيقات  من 
منظمات  هنالك  اأن  كما  اأعــاله.  بع�ضها  تبيني  ومت  م�ضتدامه 
اإ�ضدار �ضهادات للمباين امل�ضتدامة  وهيئات عاملية تعمل على 
 BREEAM، وفق معايري وا�ضرتاطات حمدده. ومن هذه اجلهات
LEED، CASBEE، Green Globes، Green Star.  تقوم 
تلبيتها  والتاأكد من  بالك�ضف على امل�رشوعات  هذه املنظمات 
ل�ضرتاطات ال�ضتدامة. وتتنوع هذه ال�ضرتاطات يف عدة جمالت 
ال�ضحة  الطاقة،  ا�ضتخدامات  امل�ضاريع،  اإدارة  نظام  مثل 
ت�ضميم  املياه،  املواد،  النقل،  و�ضائل  التلوث،  والرفاهية، 
املباين، الت�ضميم الداخلي، نظام الت�ضغيل وال�ضيانة. ي�ضاعد 
التحول للنظام امل�ضتدام على التغيري الجتماعي والقت�ضادي 
والبيئي الإيجابي مل�ضاريعنا وهو ما يتواكب مع روؤية اململكة 

العربية ال�ضعودية ٢٠3٠.             

دور القطاع اهلندسي لتحقيق مفهوم االستدامة باملشاريع

د. ماجد الزارع

 د .م�ضعل بن حممد العنزي 

            عميد كلية العلوم والآداب 
      وامل�رشف على كلية املجتمع بطربجل

مراحل  عدة  خطت  الغالية  مملكتنا  ان  فيه  ل�ضك  مما   
له  ا�ضما  الوطن  لهذا  لت�ضع  الفعلي  التقدم  نحو  كبرية 

وزنه يف م�ضاف الدول املتقدمة.
 فقد كان –ومازال- التعليم اأحد هداف اململكة العربية 
ال�ضعودية منذ ن�ضاأتها ، وحر�س قادتها على ن�رش العلم 
الدولة  نه�ضة  يف  دور  من  له  ملا  جليا  اأمــرا  والتعليم 

وتقدم م�ضريتها .
 ورغم التحديات التي كانت تواجه ولة الأمر وامل�ضوؤولني 
حينها اإل انهم ا�ضتطاعوا تخطيها ، وحماربة ال�ضعوبات 
والنت�ضار عليها بل تعدوا اىل حمو وحماربة المية ون�رش 

العلم بني ابناء وبنات هذا البلد المني.
من  واأ�ضبح   ، واجلامعات  واملعاهد  الكليات  واأن�ضاأت   
اأوراقــه  تقدمي  هو  عليه  ما  كل  تعليمه  اإكمال  يف  يرغب 

لاللتحاق بركب التعليم ، وذللت جميع املعوقات فمن 
ت�ضجيع اىل مكافاءات، وابتعاث له ولعائلته وتكفل به 
وبتابعيه لكي ل يفكر ال يف �ضيء واحد ال وهو طلب العلم 

والرجوع اىل ح�ضن هذا الوطن للم�ضاهمة يف نه�ضته.
 وها نحن يف بداية ٢٠18م، ومازال التعليم من الأولويات 
ال  حمافظة  ول  بل  منطقة  جند  فال  احلبيب،  وطننا  يف 
يف  تطوير  ذلك  و�ضاحب  لها،  فرع  اأو  جامعة  وفيها 
املناهج وبناء �ضيا�ضات لتقومي خمرجات التعليم و�ضقل 
حمدود  غري  ودعــم  بل  البتكار  على  وحتفيز  للمواهب 
الب�رشية  والقدرات  القيادات  وتبني   ، العلمي  للبحث 

وفقا ملعايري جودة علمية وعاملية.
 ولن ن�ضتغرب بعد مدة لي�ضت بالكبرية اأن نرى جامعاتنا 
ت�ضاء با�ضتخدام اأ�ضعة �ضم�س وطننا الغايل كبديل للطاقة 
وبفكرة وتنفيذ خريجيها، بل ولن 
باأ�ضماء  اخرتاعات  وجود  ن�ضتنكر 
اىل  ت�ضدر  تقنية  اأو  جامعاتنا 
الغايل  الوطن  هذا  حــدود  خــارج 

لال�ضتفادة منها.
بل ولن ننبهر حني ن�ضمع اأن احدى 
منها-  والنا�ضئ  بل  جامعاتنا- 
احد  على  لــالإ�ــرشاف  عقدا  توقع 
امل�ضاريع العمالقة �ضواآءا داخل اأو 

خارج اململكة. 

بقلم الدكتورة مرمي نزال العنزي
وكيلة كلية العلوم والآداب 
بالقريات- جامعة اجلوف

تطلعات متفائلة بالتعليم يف عام 2018م



Aljouf University
www.ju.edu.sa

العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ

دور املؤسسات التعليمية يف تعزيز الوحدة الوطنية
الوحدة  موؤمتر  فعاليات  انطلقت 
لآمــال  حتقيقا  الثاين  الوطنية 
ال�ضمو  �ضاحب  كر�ضي  وتطلعات 
عبد  بــن  متعب  ـــري  الأم امللكي 
�ضعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  الله 
لــلــوحــدة الــوطــنــيــة ذلـــك بعد 
النجاح للموؤمتر الأول  املو�ضوم 
الوطنية  ــدة  ــوح ال ــر  ــوؤمت )م ب 
ودورها يف تر�ضيخ الآمن ( وللدور 
باملوؤ�ض�ضات  املــنــوط  الكبري 
التعليمية، يف مراحلها املختلفة 
والـــــروؤى،  الأفـــكـــار  �ضبط  يف 
ال�ضحيحة  الوجهة  وتوجيهها  
تكون  وطنية،  حلمة   بناء  يف 
لرفعة  للنه�ضة ،ومنطلقًا  اأ�ضا�ضًا 
كان  املجالت،  كاآفة  يف  الوطن 
و�ضم هذا املوؤمتر الثاين ب )دور 
تعزيز  يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
الوحدة الوطنية ( ول يخفي علي 
الكل  ما يجب  اأن تقوم بهي هذه 
تعزيز  دور يف  من   ، املوؤ�ض�ضات 
ن�سء  وبناء  الوطنية  الــوحــدة 
وجيل �ضاحب اأفكار وروؤى داعمة 
يوافق  مبــا  الوطنية  لــلــوحــدة 

الوحيني .   
اأهـــداف  جـــاءت  �ضبق  ــا  م لــكــل 

املوؤمتر وا�ضحة متثلت يف:
الوطنية يف  الوحدة  واقع  درا�ضة 
املوؤ�ض�ضات التعليمية، فاملوؤمتر 
واقــع  معرفة  اإىل  اأوًل  يــهــدف 
باملوؤ�ض�ضات  الوطنية  الوحدة 
هذه  قــيــام  ومـــدى  التعليمية، 
بها  املنوط  بالدور  املوؤ�ض�ضات 
الوطنية  الوحدة  تاأ�ضيل  جتاه 
ونبذ  اجلــمــاعــة  ــــزوم  ول فيها 

التع�ضب والفرقة.
ثم من اأهداف املوؤمتر اأي�ضا ح�رش 
التي  والو�ضائل  ال�ضبل،  وجمع 
املوؤ�ض�ضات  بوا�ضطتها  تتمكن 
الوحدة  تعزيز  من  التعليمية 

الوطنية.
اإيجاد  ايل  املــوؤمتــر  يهدف  كــذا 
املناهج  تطوير  اإىل  توؤدي  اأفكار 
التعليمية  والو�ضائل  الدرا�ضية، 
، مبا ينتج عنه بناء اأفكار وعقول 

تعزز قيم الوحدة الوطنية  .
ين�ضد  التي  املوؤمتر  اأهداف  ومن 
حتقيقها من خالل الأوراق العلمية 
كاآفة  وا�ضتقراء  ح�رش  املقدمة، 
الوحدة  ت�ضعف  التي  العقبات 

الوطنية وتوهنها.
ربط  اإىل  املــوؤمتــر  يــهــدف  كما 
بكافة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
اأطـــيـــاف املــجــتــمــع، بــاإنــ�ــضــاء 
تكفل  ثابتة  واآلــيــات  فعاليات 
هــذه  ــني  ب امل�ضتمر  ــعــاون  ــت ال
املجتمع  واأطــيــاف  املوؤ�ض�ضات 

لتحقيق هذا الهدف النبيل. 
العلمية  الأهداف  فاإن هذه  وعليه 
اأهمية  تبني  للتحقيق  القابلة 
ــاء على  ــن هـــذا املـــوؤمتـــر  ، وب
ــاور   ـــاءت حم هـــذه الأهـــــداف ج
حتى  من�ضبطة  دقيقة  املــوؤمتــر 
والأكادمييني  الباحثني  يتمكن 
من  املــوؤمتــر،  يف  وامل�ضاركني 
كتابة اأوراق علمية  ذات تو�ضيات 
ومتثلت  ومفيدة  دقيقة  ونتائج 

هذه املحاور يف الآتي :
دور  تـــنـــاول  الأول  املـــحـــور 
يف  العلمي  والبحث  اجلامعات 

تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية، 
اأفكار  علي  يحتوي  حمــور  وهــو 
خالل  من  بلورتها  ميكن  كثرية 
اأمــا   ، وبحثية  علمية  اأوراق 
فقد  للموؤمتر  الــثــاين  املــحــور 
العام ،   التعليم  جاء مركز على 
لدي  الوطنية  الوحدة  وتر�ضيخ 
الن�سء، ول يخفي مدى �ضعة هذا 
اأفكار  على  واحتوائه  املحور، 
كتابة  يف  يرغب  ملن   ، متعددة 
املحور  اأمــا   ، فيه  علمية  ورقــة 
املناهج  على  تركز  فقد  الثالث 
بتحقيق  وربــطــهــا  واملـــقـــررات 
اأن  ول�ــضــك  الوطنية،  الــوحــدة 
املناهج  ي�ضمل  املــحــور  هـــذا 
املوؤ�ض�ضات  بكافة  واملــقــررات 
باجلامعات  �ضواء  التعليمية، 

يعني  ،وهــذا  العام  التعليم  اأو 
اإن هذا املحور جماله وا�ضع لكل 
بــاأوراق  للم�ضاهمة  الرتبويني، 
واآخر   ، املوؤمتر  هذا  يف  علمية  
حمور ادرج �ضمن  حماور املوؤمتر 
الالمنهجية،   الأن�ضطة   يتناول 
املواطنة  ول  ودورهــا يف غر�س 
املحور  هــذا  �ضعة  اأي�ضا  يخفى 
انـــدراج عــدد من  وتــعــدده ، من 
ميكن  التي  الالمنهجية  الأن�ضطة 
علمية  واأوراق  بــحــوث  تــقــدمي 
القيم  غر�س  يف  ــا  دوره تتناول 
الن�سء  يف  وتنميتها  الوطنية 

وال�ضباب .
وقد و�ضعت اللجنة امل�رشفة على 
دقيقة  علمية  �ضوابط  املــوؤمتــر 
للم�ضاركة يف هذا املوؤمتر تكفل – 

العلمية  الله- امل�ضاركة  �ضاء  اأن 
اأكادميية  م�ضاركة  فتكون  فيه 
بنتائج  تخرج  اأن  ناأمل  علمية 
يف  ن�ضك  ول   ، مفيدة  وتو�ضيات 
اأهــداف  و�ضوح  من  انطالقا  ذلك 
وان�ضباط  و�ضوح  وكذا  املوؤمتر 

حماور املوؤمتر .
اأدعو جميع  من خالل هذا املقال 
الباحثني والكادميني للم�ضاركة 
ل�ضيما  املوؤمتر  هذا  يف  العلمية 
معايل  راأ�ــس  على  اجلامعة  واأن 
املدير وفروا كل الو�ضائل لنجاح 

هذا اجلمع الأكادميي العلمي.   
والله املوفق وامل�ضتعان
د/ م�ضفر بن �ضعد اجلروي 
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أداء الدين يف ظل تغريات النقود 
�ضببه  وكان  دين  �ضخ�س  علي  ترتب  اأذا 
الفلو�س،  من  العملة  وكانت  القر�س، 
تغري  النقود  لهذه  حدث  ثم  الدراهم  اأو 
لقد اختلف الفقهاء يف ذلك تبعًا حلالت 

التغيري :
اإقرت�س  الك�ضاد:اإذا  حالة  الأول:  الفرع 
غالبة  دراهم  فلو�س،اأو  اأخر  من  �ضخ�س 
الفقهاء  فاإن  ردها  قبل  ك�ضدت  ثم  الغ�س 

اإختلفوا يف ذلك علي قولني.  
الأحناف، واملالكية  : ذهب  الأول  القول 
وهو  وال�ضافعية  عندهم،  امل�ضهورد  يف 
النقود  مثل  رد  القر�س  يف  الواجب  اأن 

الكا�ضدة.
القول الثاين: لأبي »يو�ضف« و«حممد« من 
املالكية  من  امل�ضهور  ومقابل  الأحناف 
اأن الواجب يف القر�س رد  واحلنابلة هو 

قيمة النقود الكا�ضدة.
اإختلفوا يف وقت الرد :

ذهب اأبو »يو�ضف« اىل اأن رد  القيمة يوم 
التعامل ، وذهب المام  اأي يوم  القر�س 
»حممد« اإيل اأن القيمة وقت الك�ضاد اأي يف 
اآخر نفاقها ، وهو اأخر ما تعامل النا�س 
قبل  للقيمة  الإنتقال  وقــت  ،لأنها  بها 
فيمن  اختالفهما  هو  يقب�س  مل  اأم  الآخر 
اأبي  عند  فالقيمة  فاإنقطع  مثليا  غ�ضب 
»يو�ضف« واجبة يوم الغ�ضب وعند  المام 

»حممد« واجبة يوم الق�ضاء .
اأبــو   ( الــثــالثــة:  الأقــــوال  بــني  مفا�ضلة 

»حنيفة« – اأبو »يو�ضف« – »حممد«( 
الك�ضاد  يوم  بالقيمة  حممد  المــام  قول 
قول  من  وامل�ضتقر�س  للمقرو�س  اأح�ضن 

حالة  يف  املثل  برد  القائل  حنيفة  اأبــو 
الك�ضاد، لأن فية �رشر باملقر�س واأح�ضن 
اأبي »يو�ضف« القائل برد القيمة  من قول 
يوم  القيمة  من  اأكر  لأنه  القب�س،  يوم 
وقد  للم�ضتقر�س،  �رشر  فيه  لأن  الك�ضاد 
الفتوي  اأن  احلنفية  كتب  بع�س  يف  جاء 
يف املذهب لقول حممد رفقا باجلانبني، 
حيث اأن القيمة يف اأخر النفاق تكون عادة 

اأقل من يوم التعامل .
اأدلة اأ�ضحاب القول الأول:

ا�ضتدل اأ�ضحاب القول الأول علي ما ذهبوا 
اإليه بالأتي:

اإعارة وموجب الإعارة رد العني  القر�س 
،لأنه لو مل يجب رد العني لكان ا�ضتبدال 
للنقد، ولو كان كذلك للزم الربا لوجود 
كان  ملا  لكن  التاأخري  وهــو  الن�ضيئة 
القر�س متليك للمنفعة باإ�ضتهالك العني، 
ردها  فوجب  حقيقة،  العني  رد  تعذر 
الثمنية  واأمــا  املثل،  برد  وذلــك  معينا 
من  �رشطا   فلي�ضت  الفرد  يف  ف�ضل  فهي 
ولذلك   ، لوازمه  من  لزم  ول  �رشوطه 
يجوز ا�ضتقرا�س الفلو�س، والدراهم بعد 
اإ�ضتقرا�س كل مثلي من  ك�ضادها، ويجوز 

املكيال وامليزان والأعداد املتقاربة
  اأن ما حدث من النقود من ك�ضاد يعترب 

م�ضيبة نزلت باملقر�س فعلية ال�ضرب
اأدلة اأ�ضحاب القول الثاين:

الفلو�س،اأو  ا�ضتقر�س  امل�ضتقر�س  اأن 
وهي  ال�ضطالحية  النقود  كذلك  الدراهم 
تعذر  الثمانية  بطل و�ضف  فلما   ، اأثمان 
ردها بالو�ضف الذى قب�ضها عليه فيجب 

ل  كان  واإن  القر�س  لأن  قيمتها،وهذا  رد 
يقتدر و�ضف الثمنية، فاإنه اأي�ضُاً ل يقتدي 
�ضقوط اعتبارها،اإذا كان املقبو�س قر�ضا 
تعترب  الأو�ــضــاف  لأن  بالثمنية  مت�ضفا 
بخالف  بها  تعرف  اإمنا  الديون؛لأنها  يف 
الأعيان ،فاأن و�ضفها لغوا ، لنها تعرف 
هذا  اأ�ضحاب  اإليه  ذهب  ما  اأن  بذواتها 

القول يو�ضح اأمرين:
ال�ضياء  بــني  التميز  ـــرشورة  � الول: 
بها  تعرف  ذاتية  قيمتة  حتل  املقرت�ضة 
الأ�ضياء  اإقرتا�س  وبني  والف�ضة  كالذهب 
عنها  خارجة  اأو�ضاف  بها  تتعلق  التي 
،فالأويل يجب فيها املثل بال خالف، اأو 
تغريت  متي  القيمة  فيها  فيجب  الثانية 

عن و�ضعها الذى اقرت�ضت فيه
تتمثل  ال�ضطالحية  النقود  اأن   : الثاين    
قيمتها احلقيقة يف مقدرتها يف املبادلة 

يف ال�ضلع، واخلدمات 
النقود  مثل  بقبول  املقر�س  لــزوم  اأن   
لها  ال�ضلطان  اإبطال  بعد  اأقر�ضها  التي 
اي ا�ضبحت كا�ضدة، ي�ضكل ظلما له، لأنه 
دفع مال ذو منفعة معينة لي�ضرتده بنف�س 
وا�ضرتد  به  بنتفع  ما  دفع  ولأنه  منفعته 

مال ينتفع به
الراأي الراجح :

القيمة  رد  بوجوب  القول  اأن  يل  يبدو   
واأقرب  والعتبار،  بالقبول  الأويل  هو 
للعدالة لأنه التزام بدفع النقود ،يتعامل 
بها النا�س فال يجوز للم�ضتقر�س اأن يدفع 

نقود كا�ضدة .
د/ جنوي البياري

بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية : الطبية 
التطبيقية تقيم ندوة حول داء السكري

�ضوؤون  عمادة  و  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  نظمت 
ال�ضحية  لل�ضوؤون  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  الطالب 
الكلية  مب�رشح  ال�ضكري  مر�س  عن  ندوة  اجلوف  مبنطقة 
/1439هـــ   4  /7 املوافق  الإثنني  يوم  اجلامعية  باملدينة 
على  الــنــدوة  ا�ضتملت  قد  و  �ضباحًا  العا�رشة  ال�ضاعة 
الإ�ضابة  من  الوقاية  طرق   ، ال�ضكري  مر�س  عن  حما�رشة 
اإدارة  "مدير  ال�ضبيحي  فــواز  اأ�ضامة  الدكتور/  قدمها  به 
العامة  باملديرية  املزمنة  الأمرا�س  و  ال�ضحية  الربامج 
مداخالت  ذلك  اأعقبت  اجلوف"  مبنطقة  ال�ضحية  لل�ضوؤون 
من احلا�رشين و نقا�س حول املر�س و مت توزيع ن�رشات 
توعوية عن الغذاء املنا�ضب و الأن�ضطة البدنية التي ت�ضاعد 
يف احلد و الوقاية من مر�س ال�ضكري و غريه من الأمرا�س 
يف  متثل  للندوة  م�ضاحٌب  ن�ضاٌط  هناك  كان  كما  املزمنة، 
اإجراء فح�س ال�ضكر و قيا�س الوزن و الطول و �ضغط الدم 

للح�ضور.
و يف ختام اللقاء قام �ضعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن �ضليمان 
ال�ضيبان عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بت�ضليم درع جامعة 
ال�ضحية  لل�ضوؤون  العامة  املديرية  من  للحا�رشين  اجلــوف 
باجلوف تكرميا لهم و عرفانًا ملا قدمته �ضحة اجلوف من خالل 
تعاونها مع اجلامعة و الكلية. وقد ح�رش  ممثلو عمادة �ضوؤون 
وروؤ�ضاء  اجلامعي  الإعالم  و  العامة  العالقات  اإدارة  و  الطالب 

الأق�ضام و اأع�ضاء هيئة التدري�س و الطالب بالكلية .

تقارير  ومقاالت



Aljouf University
www.ju.edu.sa

العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ مقاالت ومشاركات طالبية 16

هندسة األنسجة السنية...هل هي واقع ملموس؟

ومايتمتع  تطور  من  الأ�ضنان  طب  ماي�ضهده  ظل  يف 
تخيل  وعلمي  فكري  ترف  من  العلماء  من  الكثري  به 
اأن  اأ�ضنانك  اأحــد  تفقد  الكرميعندما  الــقــارئ  اأيها 
من  جزء  ك�رش  اذا  جديد،اأو  �ضن  انبات  يكون باإمكانك 
بالإمكانتن�ضيط  فاإنه  بت�ضو�س  اأوا�ضيب  ا�ضنانك  احد 
ماي�ضمىباخلاليا اجلذعية يف ال�ضن،حتى ي�ضلح ال�ضن 
اجللد  ي�ضلح  كما  متاما  ا�ضهر،  ب�ضعة  خالل  نف�ضه 

املجروح نف�ضه بعد برهة من الزمن.
ب�ضفة عامة:

العلم  هذا  يخت�س  احليوية  هند�ضةالأن�ضجة  علم  انه 
الطبية  اخلالياوعلم الهند�ضة  من علم  بالإ�ضتفادة 

احليوية وعلم املواد احليوية.
الهدف الرئي�ضي من هند�ضة الن�ضيجهواإ�ضتبدال ن�ضيج اأو 
ع�ضو م�ضاب بع�ضو مطابق حلاجتهم وحالتهم ال�ضحية
يتم �ضناعة هذه الأن�ضجة ب�ضكل كامل خارج اجل�ضم يف 

بيئة خمربية خا�ضة.ويتم بوا�ضطة اخلاليا اجلذعية
حقنها يف املكان املراد ترميمه واإعادة بناء خالياه.

وهذا لي�س بالأمر ال�ضهل بل هو عملية مقننة وحتتاج 
اىل اإمكانيات علمية ومادية لي�ضتهان بهما ول�ضيما 

والدراية  اخلــربة  ميلك  الــذي  و  املخت�س  الطبيب  
التامة.

الأن�ضجة  هند�ضة 
ال�ضنية :

امل�ضتقبل  وهــي 
لـــلـــتـــعـــويـــ�ـــس 
لتكوين  املــثــايل 
اأ�ـــضـــنـــان كــامــلــة 
اأوان�ضجة  طبيعية 
خمتلفة  �ــضــنــيــة 
او  ـــب  ـــل ال مـــثـــل 
العاج  او  املينا 
الآن  كــانــت  واإن 
التجارب  يف طور 
فقد احرز العلماء 

املا�ضية  الأخــرية  ال�ضنوات  خالل  كبريا  تقدما  فيها 
ولكن لبد من توفر ثالث عوامل  رئي�ضية هي:

1- خاليا جذعية غري متخ�ض�ضة :
القدرة  لها  متخ�ض�ضة  )اأولية(غري  بدائية  هي خاليا    
واهميتها   ، نف�ضها  وجتديد  والتكاثر  النق�ضام  على 
تاأتي من قدرتها على تكوين اي نوع من اأنواع اخلاليا 

املتخ�ض�ضة .
٢- حمفزات لت�ضكيل الأ�ضنان :

هي حمفزات هدفها جعل اخلاليا تتحرك نحو التحول 
)Growth factors( وتقع حتت م�ضمى عوامل النمو

3- حاويات للخاليا :
هي حاويات مبوا�ضفات خا�ضه ت�ضمح بتفاعل اخلاليا 
تطورها  و  حتولها  يف  وت�ضاهم  البع�س  بع�ضها  مع 

بال�ضكل املطلوب بتوفري بيئة معينة لهذه اخلاليا.
جذعية  خاليا  هو  عليه  مانح�ضل  الأمــر  نهاية  ويف 

متخ�ض�ضة.
املتخ�ض�ضةيف  اجلذعية  اخلاليا  هذه  فائدة  وتكمن 
ويف  املفقودة  الأ�ضنان  مكان  جديدة  اأ�ضنان  اإ�ضتنبات 
عالج لب ال�ضن ويف تعوي�س العظم املتاآكل يف الفكني.

املمكن  من  ...هــل  الأن  خميلتنا  يف  مايحلق  فكل 
طبيب  ــادة  عــي دخـــول 
ون�ضتبدل  الأ�ــضــنــان 
ــا  ــن ــان ــن ــض اأجــــــــزاء اأ�
املـــ�ـــضـــابـــةبـــاأجـــزاء 

طبيعية �ضليمة ....!
اإنــتــظــار  يف  ــا  ــن ــازل م
ــحــاث  الــكــثــري مــن الأب

حيال هذا .

د/ مي حمزه
حما�رش بق�ضم علوم 
الإ�ضتعا�ضة ال�ضنية

كلية طب الفم 
والأ�ضنان

 لصحتكم؟
ً
هل ميكن ملأكوالتكم أن تصبح سيئة جدا

والعلمي  الطبي  التقدم  من  الرغم  على 
جدل  هناك  ــزال  ي ل  ــه  اأن اإل  امللحوظ 
واملاأكولت  الطعام  نوعية  حول  كبري 
وميكن  تناولها  بالإن�ضان  يجدر  التي 
للمعلومات حول الغذاء اأن تكون مربكة 
الدرا�ضات  من  الكثري  هناك  اأنــه  حيث 
من  الكثري  تثبت  التي  والأبحاث  حاليًا 
املقابل  لكن يف  الغذاء  النظريات حول 
مناق�ضة  جديدة  درا�ــضــات  تظهر  اي�ضا 
متاما لها حيث انه من املده�س يف عامل 
الطب والأبحاث والعلم قد تظهر درا�ضة 
تثبت �ضيء ما ويف ال�ضهر التايل قد تظهر 
لذلك  متامًا  لها  مناق�ضة  اخرى  درا�ضة 
يبقى ال�ضوؤال الهم ما هو الطعام اللذي 
�ضحة  على  لنح�ضل  نتناوله  ان  يجب 

جيدة؟ 
ال�ضكر  يو�ضف  ــان  ك اخلم�ضينات  يف 
وزيـــادة  ـــوزن  ال انقا�س  يف  كم�ضاعد 
الطاقة ويف الت�ضعينات ا�ضتوىل اجلنون 
املتعلق بخلو الدهون ويف قرابة الألفني 
اأ�ضبحت الكربوهيدرات هي الأكر تهديدًا 

وكان البي�س املادة ال�ضيئة والآن اأ�ضبح 
جيل  منذ  واأي�ضا  ممتاز  بروتني  م�ضدر 
واحد فقط الزيوت املدارية وزيت جوز 
الهند كانت تعترب خماطرة كبرية ل�ضحة 
القلب فكيف نحدد ما هو ال�ضحي وما هو 

ال�ضائع ؟!
وجهت  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  يف 
كمية  بتناول  ن�ضيحة  املنظمات  بع�س 
الكول�ضرتول قدر المكان ومن  قليلة من 
وجهة  الطباء  لبع�س  كان  املنطلق  هذا 
حيث  بالذات  البي�س  تناول  حول  نظر 
الكول�ضرتول  الو�ضطي لكمية  ان املعدل 
لبي�ضة واحدة هو ٢٠٠ ملغ واأظهرت بع�س 
اأكر  اأنه حينما تتناول بي�س  الدرا�ضات 
ومن  ال�ضكري  اأكر ملر�س  عر�ضة  فاأنت 
م�ضادر  اأكر  هو  البي�س  اأخــرى  ناحية 
الكولني  تركيزا والكولني هي مادة  من 
وهي  للج�ضم   املغذية  الأ�ضا�ضية  املواد 
لبقاء اجل�ضم يف �ضحة جيدة  مهمة جدا 
والتحكم  ــرة  ــذاك ال مهام  ــك  ذل يف  مبــا 
بالذكر  املرجح  من  لكن  بالع�ضالت 

ال�ضحة  تابعة ملنظمة  درا�ضة  هناك  اأنه 
العاملية اأقيمت يف اربعة وثالثني دولة 
كميات  تتناول  التي  النا�س  اأن  اأثبتت 
كبرية من الكولني اكر عر�ضة لل�رشطان 
وامل�ضتقيم  القولون  �رشطان  وبالأخ�س 
البي�س م�ضدر مركز جدا ملادة  اأن  ومبا 
جلامعة  تابعة  درا�ضة  ظهرت  الكولني 
اأن تناول بي�ضتني ون�ضف  هارفرد تقول 
بالأ�ضبوع يرفع خطر ال�ضابة بال�رشطان 
بع�س  لذلك  باملائة  ثمانني  بن�ضبة 
الطباء يو�ضون باحل�ضول على الكولني 
درا�ضة  هناك  لكن  تركيزا  اقل  م�ضدر  من 

اخرى ل تثبت المر نف�ضه.
القلب  اطباء  بني  جــدل  هناك  فاأ�ضبح 
اللذين يو�ضون بتقليل كمية الكول�ضرتول 
كميته  من  امل�ضتمر  وقلقهم  المكان  قدر 
يف الدم واأطباء اجللدية اللذين يو�ضون 
بتناول كميات من الكول�ضرتول لفوائده 
لأغ�ضية  مفيد  لأنــه  للب�رشة  الكبرية 
داخل  ال�ضحة  يخ�س  فيما  ومهم  اخللية 
الب�رشة ويلعب دورا كبري يف كيفية افراز 

الكول�ضرتول  اي�ضا  وهناك  الهرمونات  
اجليد الواقي للقلب .

والدرا�ضات  والأقاويل  الأحاديث  كرت 
اأننا  مبا  لكن  كثريا  الطــبــاء  وجتــادل 
ديننا  منهجية  منطلق  ومــن  م�ضلمون 
احلنيف وهي الو�ضطية ن�ضتطيع القول اأنه 
ميكنك تناول ما �ضئت لكن باعتدال قال 
ُفوا  ِ ُبوا َوَل ُت�رشرْ َ الله تعاىل  ( َوُكُلوا َوا�رشرْ
ِفنَي ( الأعراف/31  ول  ِ �رشرْ ُ ُه َل ُيِحُبّ املرْ اإَِنّ
�ضلى  حممد  الكرمي  ر�ضولنا  قول  نن�ضى 
ِوَعاًء  ــٌيّ  اآَدِم َمالأَ  ) َما   : و�ضلم  عليه  الله 
ُكالٍت  اأُ اآَدَم  ِن  ابرْ ِب  ِبَح�ضرْ  ، ِنِه  َبطرْ ِمنرْ  ا  �رَشًّ
َفُثُلٌث  اَلَة  حَمَ لرْ  َكاَن  نرْ  َفاإِ  ، َبُه  لرْ �ضُ ِن  ُيِقمرْ
ِه (  اِبِه ، َوُثُلٌث ِلَنَف�ضِ ِلَطعاِمِه ، َوُثُلٌث ِل�رَشَ
رواه الرتمذي )٢38٠( و�ضححه الألباين 
وقد    )٢٢65( ال�ضحيحة«  »ال�ضل�ضلة  يف 
الداء  : املعدة بيت  العرب قدميًا  قالت 

،واحلمية راأ�س الدواء.

الطالبة / حنني عياد العنزي
امل�ضتوى الأول

من مّنا مل تخطر بباله هذه الفكرة ، فبدًل من الثالث طبقات 
تكون  اأن  وُيف�ضل  بواحدة  نكتفي  الع�ضب(   ، العاج   ، )املينا 
م�ضمتة ؟ ما الفائدة من �ضعوري بالأمل اأو الإ�ضابة بالت�ضو�س ؟ 
.. يعتقد الكثري من النا�س اأنه لي�س هناك عالقة بني �ضحة الفم 
وال�ضحة العامة. ويف احلقيقة اإن العديد من اآلم الأ�ضنان ما هي 

اإل موؤ�رش اإنذار من اجل�ضم اأن هناك �ضيء ما غري �ضحيح . 
ومع تغري درجات احلرارة والنتقال من ال�ضيف اإىل ال�ضتاء ، 
تبداأ الفريو�ضات بهجماتها ول نن�ضى نزلت الربد . يقوم اجل�ضم 
الأنفية(  الإفرازات   ( اأولها  ولعل  لديه  الدفاع  خطوط  بتحريك 

تزداد  ما  �رشعان  التي 
اجليوب  يف  كثافتها 
�ضغط  لت�ضبب  الأنفية 
ويذهب  جاراتها  على 
من  ي�ضكو  املــريــ�ــس 
بالرغم  الأ�ضنان  اآلم 
ت�ضو�س  وجود  عدم  من 
الأن�ضجة  يف  م�ضاكل  اأو 

املحيطة .
التي  ال�ضمات  مــن  اإن 
ــا مــريــ�ــس  ــه يــتــمــيــز ب

ال�ضكري نق�س اإفرازات الغدد اللعابية ، مما ي�ضاعد على �ضعور 
نق�س  وعند   ، الفم  لرتطيب  ال�ضوائل  اإىل  بحاجته  املري�س 
الإفرازات قد ت�ضاب الأ�ضنان مبر�س ت�ضو�س الأ�ضنان والتهابات 
اللثة بالتايل �ضعوره بالأمل . كما ُذكر اأن عدد من الباحثني من 
معهد كولومبيا اجلامعي اأن طبيب الأ�ضنان ي�ضتطيع قبل غريه 
الت�ضخي�س فيما اإذا كان هذا املري�س م�ضاب بال�ضكر اأم ل ومدى 

قابلية الإ�ضابة .
الأوىل  اإ�ضارتها  الأخرى تعطي  اأمرا�س اجل�ضم  من  الكثري  اأي�ضًا 
الأن�ضجة املحيطة ، كالتهابات اجلهاز  اأو  الأ�ضنان  �ضواًء  للفم 
اأو  رائحة  �ضوء  ت�ضبب  والتي  والكلى  الكبد  م�ضاكل  اأو  التنف�ضي 
 ، وطيدة  هي  كما  العالقة  اأن  نن�ضى  ول  الفم.  يف  �ضيء  طعم 
عك�ضية فاإهمال �ضحة الفم اأي�ضًا توؤدي لعك�س العالقة . و�ضدق 

من قال : لله يف خلقه �ضوؤون .  

الطالبة / امنية فهد اخلالدي
امل�ضتوى الثاين

ملاذا ال تصبح األسنان أجسام مصمتة؟



هـ   1439/5/18 الحــد  يــوم  انطلقت 
 " املـــراأة  متكني   " مــبــادرة   فعاليات 
مبحافظة  البنات  كليات  جممع  يف  يف 
القريات، حيث تتناول على مدار اأربعة 
اجلامعة  داخــل  من  متخ�ض�ضاٌت  اأيــام 
 وخارجها جملًة من املحاور الرئي�ضية.

اأهمية  اأن ُتربز املوؤمِترات  ومن املقرر 
متكني املراأة يف قانون الأحوال ال�ضخ�ضية، ومتكينها رياديًا وقياديًا، بالإ�ضافة 
 اإىل حمور متكني املراأة �ضحيًا، ويِف تنمية املجتمع، وقيادة الأ�رشة الناجحة.
كما يقام على هام�س املوؤمتر بازار لالأ�رش املنتجة ورائدات الأعمال، ف�ضاًل 
احلا�رشات  فهم  تعميق  اإىل  تهدف  التي  امل�ضاحبة،  النقا�ضية  احللقات  عن 

للكثري من م�ضامني حماور املوؤمتر وموا�ضيعه.
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بعدد  اجلوف  قامت جامعة 
لتحقيق  الإجــــــراءات  ــن  م
مــعــايــري الأمـــــن الــفــكــري 
اجلامعة  وطالبات   لطالب 
ل  املثال  �ضبيل  على  منها 

احل�رش: 
التوعية  وحــدة  اإن�ضاء   -1
بقرار  باجلامعة  الفكرية 

من معايل مدير اجلامعة. 
اإ�ضرتاتيجية  اإعداد خطة   -٢
الفكري  الأمــــن  لتحقيق 

باجلامعة. 
3- اإعداد الالئحة  املنظمة 
الفكري  الأمــن  وحدة  لعمل 

باجلامعة. 
من  جمــمــوعــة  تنفيذ   -4
التي  والفعاليات  الربامج 

حتقق الأمن الفكري باجلامعة. 
بني  العلمية  والأبــحــاث  امل�ضابقات  اإقامة   -5
طالب  لــدى  الفكري  ــن  الأم حتقق  التي  الطالب 

وطالبات اجلامعة.
6- اإقامة امل�ضابقات الريا�ضية التي تنبذ التع�ضب 

والتطرف الفكري والريا�ضي . 
لإعطاء  املتخ�ض�ضني؛   العلماء  كبار  دعــوة   -7
وطالبات  لطالب  توعوية  ــدوات  ون حما�رشات 

اجلامعة .
املنا�ضحة  ملركز  اجلامعة  جمل�س  ــارة  زي  -8
تبذلها  التي  اجلهود  على   للتعرف  بالريا�س؛  

الدولة لأ�ضحاب النحرافات الفكرية. 
9- نفذت اجلامعة ممثلة بكلية ال�رشيعة موؤمترًا 
علميًا عن الأمن الفكري العام الدرا�ضي 7341/63هـ     

مراحل حتقيق الأمن الفكري
 يتطلب حتقيق الأمن الفكري العمل على عدد من 
اجلبهات اإن �ضح التعبري هي الوقاية واملواجهة 
واإجــــراءات  متطلبات  منها  ولــكــل  ــالج،  ــع وال
الفكر  ومقومات، مع الو�ضع يف العتبار  تقومي 

وت�ضحيح املعتقد.
  وهناك مراحل يتحقق من خاللها الأمن الفكري 

وهي: 
1- الوقاية من النحراف الفكري: 

الفكرية  التوعية  وحــدة  خــالل  من  ذلــك  ويتم   
باجلامعة ، ومركز الإر�ضاد باجلامعة ،والأن�ضطة 
ويكون  باجلامعة،  الكليات  الطالبية،وخمتلف 
الغايات  فيها  حتــدد  مدرو�ضة  خطط  وفــق  ذلــك 

والأهداف والنتائج.
٢- املناق�ضة واحلوار:

قد ل تنجح جهود الوقاية يف �ضد الأفكار املنحرفة 
اإىل بع�س الأفراد، �ضواء كان م�ضدر  من الو�ضول 
هذه الأفكار داخليًا اأم خارجيًا، مما يوجد بع�س 
هذه الأفكار بدرجة اأو باأخرى لدى بع�س �رشائح 
املجتمع، ثم ل تلبث اأن تنت�رش وت�ضتقطب املزيد 
من الأتباع، مما ي�ضتدعي تدخل قادة الفكر والراأي 
العلماء واملفكرين والباحثني للت�ضدي لتلك  من 
مبعتنقيها  املبا�رشة  اللقاءات  خالل  من  الأفكار 
وحماورتهم وتفنيد الآراء ومقارعة ال�ضبة باحلجة 

وبيان احلقيقة املدعومة بالأدلة..
3- التقومي:

والعمل يبداأ بتقييم الفكر املنحرف وتقدير مدى 
للحوار  حتمية  نتيجة  ذلــك  باعتبار  خطورته 
اآخر  م�ضتوى  اإىل  العمل  ينتقل  ثم  واملناق�ضة، 
امل�ضتطاع  قدر  وت�ضحيحه  الفكر  هذا  تقومي  هو 

بالإقناع وبيان الأدلة والرباهني.
4- امل�ضاءلة واملحا�ضبة:

والعمل يف هذه املرحلة موجه اإىل من مل ي�ضتجب 
اأ�ضحاب  مبواجهة  ويكون  ال�ضابقة،  للمراحل 
من  يحملونه  عما  وم�ضاءلتهم  املنحرف  الفكر 
و�ضوًل  اأوًل  الر�ضمية  بالأجهزة  منوط  وهو  فكر، 
اإىل الق�ضاء الذي يتوىل اإ�ضدار احلكم ال�رشعي يف 
حق من يحمل مثل هذا الفكر حلماية املجتمع من 

املخاطر التي قد ترتتب عليه.
5- العالج والإ�ضالح:

فكريا،  املنحرفني  الأ�ضخا�س  مع  احلوار  يكثف 
يف  وفكريًا  علميًا  املوؤهلني  خالل  من  ذلك  ويتم 
املوؤهلني  العلماء  خ�ضو�ضًا  التخ�ض�ضات  خمتلف 

على مقارعة ال�ضبهة باحلجة.

أسباب حتقيق األمن الفكري
الهتداء بهدي الله:

ر�ضوله �ضلى  الله و�ضنة  بكتاب  بالعت�ضام  وذلك 
ال�رشعية  الن�ضو�س  تعظيم  و�ضلم  عليه  الله 

والوقوف عندها:
قبلهم  ومــن  ال�ضالح  ال�ضلف  منهج  هــو  وهــذا 
يتجاوزون  ل  اأنهم  عليهم  الله  ر�ضوان  ال�ضحابة 

ع�رش اآيات حتى يعملوا بها.
�ضحة فهم الن�ضو�س:

ال�ضتدلل،  ل�ضحة  اأ�ضا�ضية  ركيزة  ال�ضبب  وهذا 
وكثري من النحرافات الفكرية اإمنا جاءت ب�ضبب 
�ضوء الفهم. ول يتحقق �ضحة الفهم للن�ضو�س اإل 

بالعتماد على اأ�ضول علمية وهي: 
عنهم  الله  ر�ضي  ال�ضحابة  منهج  على  العتماد 
معرفة اللغة العربية، ولهذا تواتر اعتناء علماء 
خطاب  يو�ضع  حتى  القران  بلغة  واأئمته  الأمــة 

ال�ضارع يف مو�ضعه الالئق .
الــواحــد،  الــبــاب  يف  ـــواردة  ال الن�ضو�س  جمع 
يكمل  واحــدة  وحدة  متثل  ال�رشعية  فالن�ضو�س 
بع�ضها بع�ضا، فال ت�ضح امل�ضاألة حتى ت�ضتوفى 
فالن�ضو�س  فيها،  ـــواردة  ال الن�ضو�س  جميع 
من  خرجت  فكلها  تختلف،  ول  تاأتلف  ــواردة  ال

م�ضكاة واحدة.

معرفة  فاإن  الإ�ضالمي،  الت�رشيع  مقا�ضد  معرفة 
مقا�ضد الت�رشيع وغايات الأحكام تعني املـتاأمل 
وبالتايل  متكامال،  ت�ضورا  الأحكام  ت�ضور  يف 

البعد عن الوقوع يف النحراف يف الفهم.
طلب العلم النافع:

وو�ضائل  الفكري  الأمــن  روافــد  اأهــم  من  اإن  حيث 
التي  الإميانية  بالعلوم  الــتــزود  هو  حتقيقه 
القراآن  به  جاء  الــذي  الهداية  طريق  اإىل  تر�ضد 
النا�ضج  الفكري  الوعي  اإىل  وتدعوا  الكرمي، 
الق�ضايا املنهجية  القومي، ومن  و�ضلوك الطريق 
املهمة يف هذا املجال هو اأخذ العلم من العلماء 
فبح�ضن  الفكري  الأمــن  �ضمام  لأنهم  الربانيني 
ال�ضحيح  الفهم  يتحقق  وبيانهم  توجيههم 
الق�ضايا  يف  ل�ضيما  ال�ضتدلل،  وقواد  للن�ضو�س 
تعاىل:  قــال  املعا�رشة،  والــنــوازل  امل�ضتجدة 
ِبِه  َذاُعوا  اأَ ِف  ورْ َ اخلرْ ورْ  اأَ ِن  الأَمرْ ِمَن  ٌر  اأَمرْ َجاَءُهمرْ  )َواإَِذا 
ُهمرْ َلَعِلَمُه  ِر ِمنرْ يِل الأَمرْ وِل َواإِىَل اأُورْ �ضُ وُه اإِىَل الرَّ َوَلورْ َردُّ
ُكمرْ  َعَليرْ ِه  اللَّ ُل  َف�ضرْ ل  َوَلورْ ُهمرْ  ِمنرْ ِبُطوَنُه  َتنرْ َي�ضرْ ِذيَن  الَّ

َطاَن اإِلَّ َقِلياًل(. يرْ ُتمرْ ال�ضَّ َبعرْ َمُتُه لتَّ َوَرحرْ
العمل ال�ضالح:

بالعبادات  القيام  املتمثل يف  ال�ضالح  للعمل  اإن 
اآثارًا كبرية يف حياة امل�ضلم، منها ان�رشاح ال�ضدر 
قال  بالأمان  و�ضعوره  واطمئنانه  البال  وراحــة 
َنا  َلَفَتحرْ ا  َقورْ َواتَّ اآَمُنوا  ُقَرى  الرْ َل  اأَهرْ اأَنَّ  )َوَلورْ  تعاىل: 
ِهمرْ  َعَليرْ َنا  َلَفَتحرْ �ِس  َوالأَررْ َماِء  ال�ضَّ ِمنرْ  َبَرَكاٍت  ِهمرْ  َعَليرْ
َناُهمرْ  ُبوا َفاأََخذرْ �ِس َوَلِكنرْ َكذَّ َماِء َوالأَررْ َبَرَكاٍت ِمنرْ ال�ضَّ

ُبوَن(. �ضِ ا َكاُنوا َيكرْ مِبَ
َه  اللَّ ُقوا  َتتَّ اإِنرْ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ )َيا  تعاىل:  وقال 
ِفررْ َلُكمرْ  َئاِتُكمرْ َوَيغرْ ررْ َعنُكمرْ �َضيِّ َقانًا َوُيَكفِّ َعلرْ َلُكمرْ ُفررْ َيجرْ
اأن  َعِظيِم( فهذه الآية تدل على  الرْ ِل  َف�ضرْ الرْ ُه ُذو  َواللَّ
من يتقي الله ويعمل بطاعته وطاعة ر�ضوله �ضلى 

الله عليه و�ضلم عالقة الو�ضطية بالأمن الفكري:
ومن  الإ�ضالمية،  الأمــة  خ�ضائ�س  من  الو�ضطية 
اأعظم ما يتميز به اأهل ال�ضنة واجلماعة، فمفهوم 
بني  الوثيقة  العالقة  يبني  الو�ضطية  م�ضطلح 
املنهج الو�ضطي وحتقيق الأمن الفكري، حيث اإن 
بداية اأي انحراف وتطوره حتى ي�ضل اإىل التكفري 
عن  البتعاد  لول  الأمــر  هذا  اإىل  لي�ضل  يكن  مل 
املنهج الو�ضطي، فالبتعاد عن املنهج الو�ضطي 
هو ب�ضبب خلل فكري قاده اإىل عدم الفهم ال�ضحيح 
الإ�ضالمية  ال�رشيعة  مقا�ضد  معرفة  وعدم  لالأدلة 

وبالتايل ي�ضل اإىل انحراف فكري يتطور بعده اإىل 
غلو اأو تق�ضري. وعلى ذلك فاإن الأمن الفكري يعني 
والأخالقية  والثقافية  العقدية  املنظومة  حماية 
والأمنية يف مواجهة كل فكر اأو معتقد منحرف اأو 
متطرف وما يتبعه من �ضلوك، ويحقق هذا املعنى 
اللتزام بالو�ضطية لأنها حتول دون ال�ضطط الذي 

يلحق بالفكر فيجعل �ضاحبه منحرفًا فكريًا.
٢- عالقة العتدال بالأمن الفكري:

يتبني  ــة  والأدل ال�ضابقة،  التعريفات  خالل  من 
الفكري،  والأمــن  العتدال  بني  الوثيق  الرتباط 
حيث اإن املنهج ال�رشعي يف معاجلة امل�ضتجدات 
مقا�ضد  ومعرفة  ـــة  الأدل يف  النظر  على  قائم 
يحقق  ما  كل  اإىل  دائمًا  ت�ضعى  التي  ال�رشيعة 
بلزوم  اإل  يتاأتى  ل  وهــذا  للمجتمع،  ال�ضعادة 
خا�ضية  حقيقته  يف  هو  الــذي  املعتدل  املنهج 
الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  خ�ضائ�س  من  اأ�ضا�ضية 
وبالتايل يتحقق للفرد اأمنه يف فكره، ويقود اإىل 

حتققه يف املجتمع.
3- عالقة ال�ضتقامة بالأمن الفكري:

وال�ضنة  الكرمي  القراآن  ن�ضو�س  يف  املتاأمل  اإن 
بال�ضتقامة  الهتمام  من   ، ال�رشيفة  النبوية 
بني  وثيقًا  ترابطًا  يجد  فاإنه  اإليها  والــدعــوة 
ال�ضتقامة وبني حتقيق الأمن الفكري، فكل منهما 
م�ضتلزم لالآخر ويوؤدي اإليه، فال ا�ضتقامة بال اأمن 
الفكري  الأمن  اأن يتحقق  اأنه ل ميكن  فكري، كما 
بالبتعاد عن ال�ضتقامة على منهج الله، بل اإن من 
ثمرات ال�ضتقامة هو ح�ضول الطماأنينة وال�ضكينة 
والأمن من اخلوف الذي هو املطلب الأ�ضا�س لالأمن 

الفكري كما ذكر يف الآيات ال�ضابقة.
الكتاب  يف  الـــواردة  ال�رشعية  الن�ضو�س  اإن   -
وال�ضنة ذات ال�ضلة بالأمن توؤكد اأن هناك ترابطًا 
وثيقًا بني مفهوم الأمن وحفظ ال�رشورات اخلم�س 
التي لبد منها لقيام م�ضالح الدنيا والدين.واإن 
حتقيق الأمن الفكري حماية لهوية الأمة الإ�ضالمية 
املتمثلة يف جمموعة ال�ضمات واخل�ضائ�س العقدية 
بها عن غريها  تنفرد  التي  والأخالقية  والثقافية 
الأمة  لدين  حماية  اأن يف حتقيقه  كما  الأمم،  من 
بالإ�ضافة  وتطورها  نه�ضتها  ومقومات  وعقيدتها 
واملنهج،  الفكر  يف  الأمــة  لوحدة  حتقيقه  اإىل 
وتالحمها يف مواجهة الفنت وال�ضطرابات الفكرية 

وغري الفكرية. 
          )مركز الإر�ضاد طريق للتفوق (

  دور جامعة اجلوف يف حتقيق األمن الفكري لطالب وطالبات اجلامعة 

اأن  يجب  الذى  وهذا  التعلم  لقيا�س خمرجات  اأداة  هو  الختبار  
ر�ضالة  حتقيق  يتم  لك  اختبار  اى  اإعداد  عند  العتبار  فى  يوؤخذ 
جامعة اجلوف وهى تقدمي خمرجات علمية وبحثية متميزة لتنمية 
خمرجات  على  الختبار   ا�ضئلة  تعتمد  اأن  يجب  ولذا  املجتمع  
التعلم فى و�ضف املقرر والتى بدورها تنبثق من و�ضف الربنامج 
واملهارات  والدراكية  املعرفية  املهارات  يقي�س  الختبار  ان  اى 
العددية  وغريها مما يحددها و�ضف املقرر حتى نتمكن من قيا�س 

مدى حتقق خمرجات التعلم بالطريقة ال�ضحيحة.

جنالء حممدبن �ضالح املطريي
وكيلة اجلودة والعتماد الكادميي
 وم�رشفه على مركز الر�ضاد الكادميي

اضاءة على االختبارات  من منظور اجلودة 
واالعتماد األكادميي

 جممع كليات الطالبات مبحافظة القريات 
يطلق مبادرة متكني املرأة اخلا�ضة  الرتبية  بق�ضم  ثلًة  مُمَ الرتبية  كلية  �ضاركت 

مركز براعم التحدي الحتفال باليوم العاملي لالإعاقة 
لن�رش  النزل  بفندق  املقام  هـ   1439/3/15 الحد  يوم 
الحتياجات  ذوي  بحقوق  املجتمع  وتثقيف  الوعي 

اخلا�ضة .
حيث خل�ضت امل�ضاركة بـ :: 

اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  حق   ( فكرة  تبنى  ركن   -1
بالتاأهيل والتدريب املهني ( 

٢- اأن�ضودة عن حق املعاق ب�ضوت الطالبة جواهر 
ال�رشحاين 

3- ر�ضم وفن ت�ضكيلي باأنامل الطالبة �ضذا املعني. 
4- اطالق مبادة اأمام عدد من ممويل امل�ضاريع ال�ضغرية 
كان مفادها ) اإن�ضاء مركز للتاأهيل و التدريب املهني 

للمعاقني منتهي بالتوظيف يف منطقة اجلوف (

اليوم العاملي لالعاقة

تقارير ومقاالت 
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ا�ضتيفاء  نحو  اجلامعة  مدير  معايل  توجيهات  �ضوء  يف 
معايري العتماد الكادميي قامت عمادة اجلودة والعتماد 
الداعمة  العمل  ــس  وور� اللقاءات  من  بعدد  الكــادميــي 

لتحقيق ذلك
الق�ضم الأول / الور�س التدريبية  :

ركزت عمادة اجلودة يف مطلع هذا العام الكادميي 1438-
بكال  اجلودة  موؤهله يف جمال  كوادر  اعداد  على  1439هـ، 
ال�ضطرين من خالل تد�ضني برنامج تدريبي لإعداد وتاأهيل 
الداخليني باجلامعة وذلك بعدد من  فرق من املراجعني 
الور�س التدريبية املقامة)خالل الفرتة من �ضهر حمرم – 

ربيع اأول 1439هـ( مت�ضمنه:
لوحدات  الداعمة  التحتية  والبنية  التنظيمي  الطار   -1

اجلودة.
٢- نظام �ضمان اجلودة الداخلي.

3- التخطيط اجليد واملتابعة الفعالة.
4- التدقيق واملراجعة الداخلية.

5- التدقيق واملراجعة اخلارجية.
6- املعايري الكادميية واملقارنة املرجعية.

7- تو�ضيف الربامج الكادميية.
8- تو�ضيف املقرر الدرا�ضي.

9- تو�ضيف اخلربة امليدانية.
1٠- بروتوكول زيارات الدعم الفني واملتابعة والتقييم.

معايري  ا�ضتيفاء  الــثــاين/  الق�ضم    
العتماد املوؤ�ض�ضي:  

اجلامعة  هـــدف  حتقيق  اإطــــار  يف 
العتماد  على  للح�ضول  ال�ضرتاتيجي 
الكادميي مت اعداد خطة عمل وا�ضحة 
الأكادميي  والعتماد  اجلودة  لعمادة 
لــلــعــام الأكــــادميــــي 38-1439هـــــــ 
�رشائح  كــافــة  اأن�ضطتها  ا�ضتهدفت 
اجلامعة من خالل دور وكالء اجلامعة 
وعمداء الكليات والعمادات امل�ضاندة 
ــالإدارة  ل ملا  اخلطة  هــذه  حتقيق  يف 
اأهمية  مــن  الكــادميــيــة  والــقــيــادات 
وتبني  امل�ضتمر  الدعم  يف  وتاأثريها 
ق�ضايا اجلودة يف املجال�س الر�ضمية. 
اأن خطط العمادة قد  مع التاأكيد على 

راعت كافة قواعد ومعايري وممار�ضات اجلودة املتعارف 
عليها بالهيئات املتخ�ض�ضة واجلامعات املرموقة واأنها 
مللف  املوؤ�ض�ضة  قيادة  دعم  �ضور  من  الدنــى  احلد  متثل 
ب�ضكل  الكادميي  والعتماد  عام  ب�ضكل  وق�ضاياها  اجلودة 
خا�س هذا وقد مت عقد عدد من الجتماعات وور�س العمل 
املختلفة  اجلامعة  قطاعات  لتعريف  ال�ضطرين  بكال 
باملتطلبات والأدلة والوثائق الالزمة لالإعتماد الكادميي 

 
  الق�ضم الثالث/ الزيارات امليدانية للمتابعة والتقييم:

يف اإطار �ضعي عمادة اجلودة والعتماد الكادميي على تقدمي 
الداخلية  اجلودة  نظم  فعالية  من  والتاأكد  الفني  الدعم 
 )٢٢( باإجراء  العمادة  قامت  املختلفة  اجلامعة  بقطاعات 
حتى  اجلامعة  واإدارات  وعمادات  لكليات  ميدانية  زيارة 
منت�ضف  قبل  زيارات   )9( تنفيذ  �ضيتم  كما  ـــ  1439/4/1٠ه

العام الدرا�ضي بفرعي اجلامعة يف طربجل والقريات. 

الشــِعر حمــّرك املعـــرفـــــة
م�ضتويات  على   اإفــرازاتــه   بكّل   نعي�ضه   الــذي  العوملة    زمن  يف 
الزمن   هذا   ي�ضاحب  وما  ثقافية،  اجتماعية،   اقت�ضادية    : متعّددة 
من تطّور  للوعي  وانفتاح على اآفاق  ما كان مقدرا  لالإن�ضان اذاأ ن 
ينفتح عليها وعيه،  وا�ضتثمارها  ل�ضالح متطّلبات  حياته اليوميه 
وم�ضتوجبات غاياته،  واأهدافه يف احلياة،  ينبثق �ضوؤال يف الّذهن  
الع�رش  هذا  يف  ال�ّضعر   �ضّيما  ول  الأدب،   وظيفة  اإ�ضكالية  وتتجّلى 
الذي حتكمه الّتقنية وتهيمن عليه  ثورة الت�ضالت و ي�ضغله الهتمام 
الذي كان يوؤديه يف فجر  ال�ضعر يوؤدي دوره  باملعلومة، فهل لزال 
اأن  ي�ضغله  يف  ع�رشنا هذا،  تاريخ الن�ضانية؟ واأي متاح ميكن له 
ع�رش  ال�رّشعة وجريان املعلومة التي اأ�ضحت  اأولوية الأولويات يف 

كل امليادين؟
 احلق، اإّن كثريا من الت�ضّورات ، التي ل تنبع  من الوعي الفل�ضفي 
الّراهن، ولعّل خري  واقعنا  الأدب  يف  تقول بعدم جدوى  بالأ�ضياء  
دليل على  ذلك ما ميكن اأن جنده من  اأف�ضلية  ق�ضدية، متنح لبع�س 
من �ضنوف املعرفة على ح�ضاب الأدب  والفن،  مبا يف ذلك ال�ّضعر، 
اأنه ب�ضاعة  ل قيمة لها،  اأو  اأّن ال�ضعر  نوع من الرّتف  على اعتبار 
جهدا   ي�ضتدعي   ل  الأدب  اأّن  و  والواقع،  النا�س  مبتطّلبات  مقارنة  
كالذي ت�ضتدعيه  �ضنوف معرفية اأخرى متل الريا�ضيات او الفيزياء 
عام،  ب�ضكل  الأدب  و�ضع  اأن   الت�ضّور  هذا  مثل  عن  وترّتب  وغريها، 
وال�ضعر ب�ضكل خا�س  يف  امل�ضاف الأخري   يف اهتمامات املوؤ�ض�ضلت  

يف بع�س الأقطار العربية.
املجتمعات  من  كثري  يف  اجلماعي   الوعي  يف  اأّن  ذلك  يوؤّكد  ما  اإّن 
العربية قناعة ل تكاد  تتزعزع عرب الأجيال املختلفة واملتعاقبة، 
�س  لي�س ذا قيمة،  �س يف الآداب والفنون   هو تخ�ضّ موؤداها اأن التخ�ضّ
العربية   الأ�رش  من  كثريا  ما جعل  على  �ضاحبه،  بالّنفع  يعود  ول  
اإىل  ابناوؤها  ينت�ضب  اأن  تدّخر جهدا يف  والّنفي�س، ول   الغايل  تبذل 
بالفكرة  تاأّثرا  والفنون،  الأدب  تخ�ض�ضات   غري  اأخرى  �ضات  تخ�ضّ
�س،  يف املتداول اليومي و الّثقايف للّنا�س  الرائجة عن  هذا التخ�ضّ

يف املجتمعات العربية.
ما حفزين اأن اأكتب يف هذا الغر�س هو  انتباهي اإىل اإن مو�ضوع الت�ضبيه 
يف  الثقافة البالغية العربية يتجاوز  فكرة  الإعراب  عن  معنى  �ضيئني 

ي�ضرتكان يف اأمر واحد  لغر�س من الأغرا�س البالغية  كالتقريب اأو 
اإمّنا   يتعّدى اإىل م�ضاألة اأعمق، تتجّلى  اأو الت�ضخي�س ، و  التج�ضيم 
،يف  تقديري املتوا�ضع، يف اإنتاج معرفة جديدة بال�ضيء، ولعّل هذا  
ين�ضحب  على وظيفة البيان  برّمته يف البالغة العربية، ويتجاوز ذلك 
اإىل البالغة يف حّد  ذاتها، بو�ضفها علما حظي بجهد العلماء القدامى 
الأفذاذ يف  تاريخ  الأدب والنقذ، و باهتمام   كثري من  نقاد الغرب 

املعا�رشين.
ل�ضالح  املبذولة   اجلهود  ويف  الرتاثية  املدّونة  يف  املتاأّمل   اإّن   
البالغة، �ضيكت�ضف اأول اأن البالغة  تك�ضف  عن تفكري علمي  �رشف، 
التوا�ضل   باأ�ضاليب  اأّول، ومعرفة  اإنتاج معرفة  بالواقع  اإىل   يهدف 

ثانيا، ومعرفة  بتطّور الوعي بالعامل من ناحية  ثالثة.
نخيل   واحتا  “عيناك  اأو  اأظفارها”،  املنية  اأن�ضبت   ”: قراأت  اإن  فاأنت 
اللذين  القولني  اأن  هذين  اكت�ضفت  على �ضبيل املثال  ال�ضحر”  �ضاعة 
يقومان اأ�ضا�ضا على الت�ضبيه، اأّنهما   ينقالن معرفة جديدة بال�ضيء 
املتحّدث عنه، ول ينح�رش الأمر   يف  ت�ضبيه �ضيء  ب�ضيء  على �ضبيل  
ال�ضرتاك يف  �ضفة ما، ومعنى هذا  اإن ا�ضتخدام الت�ضبيه  بو�ضفه اأداة  
وم�ضلكا تعبرييا  يف  الآداب والفنون الإن�ضانية،  اإمّنا يوؤّدي  غر�ضا 
جديدة   معرفة  بانتاج  قلنا-  كما  اأ�ضا�ضا-  يرتبط  العمق  يف  متوّغال 
تتطّور  بتطّور ال�ضتخدام  وبتطورعالقة الن�ضان  بواقعه،  وهو اأمر 
ل نكاد نفتح عليه  وعي متعلمينا،  ما  يجعلهم  يف كثري من الأحوال  
اأو   يح�ضلونها دون فهم عميق    يعزفون  عن حت�ضيل  علم البالغة  
ال�ضلة بني  وتوطيد  املعرفة  اإنتاج  ولوظيفتها  يف   مادتها   لدللة 
الإن�ضان وواقع جديد خمتلف عن املعهود، واقع اأهم  ما ميكن اأن نقول  

لة  تفاعل بني وعي الإن�ضان واللغة. عنه  اأنه  حم�ضّ
ال�ّضعر عن   اإبعاد  و  ب�ضكل عام،  الأدب   دور  التقليل من  م�ضاألة  اإّن    
به  ما يقوم  اإعادة نظر، لن   اإىل  اأمرا  يحتاج  دائرة املعرفة، يعد 
الإن�ضانية   هو  تاريخ احل�ضارة  ب�ضفة خا�ضة يف  وال�ّضاعر   الفنان 
يف  وكفاءة  ملكة  من   ميتلكه  ملا  والهتمام،   بالعناية  جدير   اأمر 
تطويع الواقع بفعل القوة الفردية ايل ميتلكها  دون غريه من النا�س  
اعر حمّرك  للمعرفة  لإعادة اإنتاج معرفة النا�س به، ومعنى  ذلك  فا�ضّ
الإن�ضانية يف كل  ع�رش، فهو اإذ ي�ضتخدم البيان  وغريه من الأ�ضاليب 

الأخرى التي  يكدح عليها، اإمّنا يبذل جهدا لإخراج  وعي النا�س اإىل 
النور، نور احلقيقة، حقيقة ال�ضيء  يف  �ضوء املخيلة وعلى  �ضعيد  

غري مرئي،  ل يتاح جلميع النا�س اأن  يبلغوه. 
لأجل هده الغاية  عّد  ال�ضاعر العربي  قدميا  ناطقا  عن املجتمع 
على   كفاءة    النا�س  اأكر  لأنه  فقط  ل�ضيء  ل  املعا�رش،  بتعبرينا 
احلفاظ عن احلقيقة والدفاع عنها، حقيقة   جمد القبيلة، وحقيقة 

تفردها  ومتيزها، وحقيقة غايتها يف وجودها.
ما   الإفــراد من  خالل  م�ضتوى وعي  الأ�ضياء على  ال�ضاعر  يخلق  اإّن   
ميتلكه من  قدرة  على ربط الأ�ضياء ببع�ضها البع�س، وعلى تقدميها  
يافعة يف  ثوب  جديد  و�ضورة جديدة ، تنّمي الوعي  وتبني  معرفة 
اإ�ضافة   ال�ّضعر اخلال�س  غري  جديدة  بالعامل،  فماذا ع�ضاه  يكون 
تاأ�ضي�س  الإن�ضاين، وغري   للوعي  بناء   الإن�ضانية، وغري   للمعرفة 

للجديد؟.
قي ظّل هذا املنظور  ميكن اأن نزعم اأّنه اإذا كانت  احل�ضارة الغربية  
مولعة بالبحث عن اجلديد وعن طريقة جديدة لتلقي كل ما هومبتكر، 
فاإن الفن، وال�ضعر  بو�ضفه جن�ضا  من هذه الفنون الإن�ضانية ظّل على 
�ضواء،  حّد  على  اجلديدة  والروؤيا  وللروؤية   للمبتكر  �س  يوؤ�ضّ الدوام 
ملاهو ا�ضتثنائي ومتميز  وجديد،  ول ريب اأن هذه ال�ضفات  جعلت 
�ضا لعلم  ظّل على الدوام   من ال�ضعر ول تزال منتجا للمعرفة ، وموؤ�ضّ
يتطّور، علم ل يقوم على ال�ضوابط التي  نلم�ضها  يف علوم كالريا�ضيات 
اأو الكيمياء، وغريها،  بل هو علم يهتم باإعادة   �ضياغة الإن�ضان يف 
احلا�رش،  يف م�ضاق معطيات الع�رش، وي�ضّكل اأ�ضئلته من جديد،  هذه 
الأ�ضئلة التي تظّل دائما اإىل حاجة  اإىل الطرح، و اإىل حاجة لالإجابة

فامل�ضرتك، اإذن، بني ال�ضعر وبني العلوم واملعارف الأخرى، اإمنا 
وهذا  عنه،  والإجابة  طرحه،  م�ضلك  اختالف  مع  ال�ضوؤال،  طرح  هو 
التما�س بني  ال�ضعر واملعارف  الإن�ضانية الأخرى  ي�ضمن له احلق 
يف الّدفاع عن نف�ضه �ضد  كل  نظرة قا�رشة جاهلة  مباهيته وغايته.

د.حكيم دهيمي
اأ�ضتاذ م�ضارك يف ق�ضم اللغة العربية
كلية العلوم و الآداب طربجل

إجنازات وفعاليات عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي

موؤ�ض�ضات  مع  التوا�ضل  اإطــار  يف 
التعليم باملحافظة وتفعياًل لدورها 
العلوم  كلية  ا�ضتقبلت  املجتمعي 
مدر�ضة  طــالب  بالقريات  والآداب 
وقد  بالقريات،  غرناطة  ثانوية 
معامل  �ضملت  بجولة  الطالب  قام 
الكلية،  ومكتبة  واأق�ضام  وخمتربات 
وكان يف ا�ضتقبالهم �ضعادة الدكتور 
�ضعيد الغامدي عميد الكلية وروؤ�ضاء 
التدري�س  هيئة  واأع�ضاء  الأق�ضام 

والقائمون على املعامل.
على  الزيارة  الطالب خالل  وتعرف 
مقومات احلياة اجلامعية، فتفقدوا 
�رشح  اإىل  وا�ضتمعوا  الكلية،  مكتبة 
عن  الأ�ضاتذة  بع�س  من  م�ضتفي�س 
مــكــونــات املــعــامــل واملــخــتــربات 
املعملية،  التجارب  اإجراء  وكيفية 
التي  التخ�ض�ضات  على  تعرفوا  كما 

ت�ضمها اأق�ضام الكلية ومتطلباتها.
الطالبي  الن�ضاط  م�رشف  اأ�ضاد  وقد 

مبارك  الأ�ضتاذ  غرناطة  بثانوية 
ال�ضكر  ووجـــه  بالكلية  ــران  ــزه ال
وجميع  الكلية،  عميد  ل�ضعادة 
من�ضوبي الكلية على ح�ضن ال�ضتقبال 
ــعــاون املــثــمــر، كــمــا اأعـــرب  ــت وال
مبا  واإعجابهم  فرحتهم  عن  الطالب 
مفيدة،  فقرات  من  الزيارة  ت�ضمنته 
وما حت�ضلوا عليه من معارف قيمة 
يف  رغبتهم  واأبــدوا  نافعة،  وفوائد 

تنفيذ زيارات اأخرى م�ضتقباًل.

كلية الشريعة والقانون تنظم علوم وآداب القريات تستقبل طالب ثانوية غرناطة
ورشة عمل بعنوان مهارات اعداد اللوائح واحملاضر القضائية 

بعنوان  عمل  ور�ضة  ـــ  1439/4ه  /6 الأحــد  يوم  والقانون  ال�رشيعة  كلية  نظمت 
مهارات اعداد اللوائح واملحا�رش الق�ضائية، وذلك يف اإطار التعاون امل�ضرتك مع 
عمادة �ضئون الطالب باجلامعة فيما يخدم الطالب والعملية التعليمية، وتنفيذًا 
الب�رشي،  بن حممد  اإ�ضماعيل  الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  لتوجيهات 
و�ضعادة وكيل اجلامعة لل�ضئون التعليمية الأ�ضتاذ الدكتور عيد بن حميا احلي�ضوين، 
واإ�رشاف �ضعادة عميد كلية ال�رشيعة والقانون املكلف الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد املح�ضن البدر، وقد قدمها �ضعادة الدكتور اأ�رشف عبد القادر �ضمحان، الأ�ضتاذ 
اعداد  القانون، تناولت ور�ضة العمل عدة حماور منها، مهارات  امل�ضاعد بق�ضم 
حما�رش املحاكمات املدنية واجلزائية وعنا�رشها الأ�ضا�ضية، واملبادئ العامة 
وال�ضكاوى  احلقوقية  الدعاوى  لوائح  اإعداد  مهارات  اإىل  اإ�ضافة  حتكمها،  التي 
اإعداد  وكذلك  منها،  كل  يف  ت�ضمنها  املتوجب  ال�ضا�ضية  والعنا�رش  اجلزائية، 
الإنذارات القانونية والعدلية، والعقود والتفاقيات القانونية وال�رشائط العامة 
املتوجب توافرها بها، اإ�ضافة اإىل عنا�رشها الأ�ضا�ضية، كما ت�ضمنت ور�ضة العمل 
وكذلك  والتفاقيات،  العقود  هذه  اإعداد  يف  الهامة  الن�ضائح  من  جمموعة  اأي�ضًا 
جمموعة العنا�رش املتوجب توافرها يف ال�ضت�ضارات القانونية واختتمت ور�ضة 
العمل بتقدمي ن�ضائح هامة ملن يتولون تقدمي ال�ضت�ضارات القانونية اإ�ضافة اإىل 

�رشورة توافر ال�ضكل العام لال�ضت�ضارة.
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 اجلامعة حتتفل باليوم الوطني 87

19 اليوم الوطني 87

باحتفال تضّمن فعاليات متنوعة 

حممد  بن  اإ�ضماعيل   / اأ.د  اجلامعة  مدير  معايل  اأكــد 
اأبنائه وبناته،  اأن الوطن بحاجة ل�ضواعد  الب�رشي على 
كي يوا�ضلوا م�ضرية البناء والنماء التي ابتداأها الأجداد 
املوؤ�ض�ضون ومن بعدهم الآباء، واأن الأجيال القادمة يجب 
اأن توؤهل ذاتها علميًا ومعرفيًا للم�ضاركة يف بناء الوطن 
من  للبالد  حتقق  ما  اإىل  م�ضريًا  الأمم،  بني  �ضاأنه  ورفع 

ازدهاٍر ومناء على كافة امل�ضتويات واملجالت.
جاء ذلك خالل كلمته يف احتفال اجلامعة باليوم الوطني 
الطالب  �ضوؤون  عمادة  نظمته  الذي  والثمانون،  ال�ضابع 
يوم  �ضباح  اجلامعية  املدينة  يف  الريا�ضية  بال�ضالة 

الثالثاء.
ومن�ضوبيها  اجلامعة  طــالب  من  كبري  ح�ضور  وو�ضط 
اأعرب  التي  كلمته  اجلامعة  مدير  معايل  األقى  وقياداتها 
جامعة  به  تقوم  الذي  بالدور  اعتزازه  عن  كذلك  فيها 
الكوادر  بتخريج  وم�ضاهمتها  الوطن،  جتــاه  اجلــوف 
اإىل �رشورة  الطالب  داعيًا  كلياتها،  لة يف خمتلف  املوؤهَّ
تعزيز النتماء للوطن بالأفعال قبل الأقوال، عرب بذلهم 
وجهدهم يف نيل التعليم وال�ضهادة اجلامعية التي متكنهم 

من تاأدية دورهم الوطني بعد التخرج.
ملقام  والتربيكات  التهنئة  معاليه  رفع  الكلمة  وخالل 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل 
�ضعود، وويل عهده الأمني يحفظهم الله، مبنا�ضبة حلول 
اأهله حتت  اليوم 87 لذكرى تاأ�ضي�س الوطن وجمع كلمة 
مبرور  اأثبت  الذي  ال�ضعودي  ولل�ضعب  التوحيد،  راية 
حماولت  كل  �ضد  معهم  والتزامه  لقادته  وفاءه  الزمن 
امللحمة  هذه  اأف�ضلت  حيث  والتاآمر،  والتخريب  الفتنة 
الوطنية كل خمططات زعزعة ا�ضتقرار املجتمع، �ضاربًا 
اأروع الأمثلة يف معنى النتماء للوطن والقيادة احلكيمة.

الوطني،  الن�ضيد  لأداء  انطلق بال�ضتماع  وكان احلفل قد 
ثم اآيات من القراآن الكرمي، اأعقبها كلمة األقاها نيابًة عن 
طالب اجلامعة الطالب فار�س �رشحان الربيع، ثم ق�ضيدة 
اجلامعة  لوكيل  فاأخرى  املعيقل،  بدر  للدكتور  وطنية 

للدرا�ضات العليا والبحث العلمي اأ.د / جنم احل�ضيني.
وما  البالد  نه�ضة  يحكي  ت�ضجيلي  فيلم  ُعر�س  ذلك  بعد 
منذ  واقت�ضادية  وعلمية  عمرانية  منجزات  من  حتقق 
تاأ�ضي�ضها على يد املوؤ�ض�س املغفور له امللك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن اآل �ضعود، ثم اأدى جمموعة من املمثلني 
التنموية  الــروؤيــة  خاللها  تناولوا  ق�ضرية  م�رشحية 
الطموحة للبالد، فيما اخُتتم احلفل باأوبريت حتت عنوان 

) روؤية وطن (.

م�ضاركتها   �ضمــــن 
يف فعاليــــات الحتفاليــــة 

باليــــوم الوطني 87 الــــذي �ضهدته حمافظة 
القريات ومدن اململكة، قامت كلية العلوم والآداب بالقريات 
بتنفيذ اأكرب واأطول جدارية بالقريات حتمل العلم ال�ضعودي 
وعبارات احلــــب يف الوطــــن، وذلك على ال�ضــــور اخلارجي 
ملبنــــى الكلية بالقريات والذي ميتد لع�ــــرشات الأمتار على 
اأحد مداخــــل و�ضوارع القريات الرئي�ضية الواقع على الطريق 

الدويل.

مت  قا و
اجلوالة  فرقــــة 

بالكليــــة وبالتعــــاون مع �رشطة 
حمافظــــة القريــــات بتوزيــــع الــــورود والأعالم 

اخل�رشاء علــــى املارة بال�ضــــارع من اأمام مبنــــى الكلية يف 
م�ضاركة منهم اأبناء الوطن بهذه املنا�ضبة الغالية .

أطول جدارية 
للعلم السعودي 
على مبنى كلية 
العلوم واآلداب 

بالقريات



Aljouf University
www.ju.edu.sa

العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ توثيق20

جامعة اجلوف ..

إحدى معامل النهضة الوطنية 
الشاملة يف مشال اململكة

 /5  /1٢ يف  اجلوف  جامعة  اإن�ضاء  منذ 
التقدم  مــن  م�ضرية  يف  وهــي  ــــ  14٢6ه
�ضواًء  الجتــاهــات،  كل  يف  تتوقف  مل 
الإن�ضائية،  امل�رشوعات  م�ضتوى  على 
وطالباتها،  طالبها  اأع�ضاء  تزايد  اأو 
تدري�ضية  هيئة  اأع�ضاء  من  ومن�ضوبيها 

واإدارية، وعلى م�ضتوى القفزات النوعية 
وال�ضوؤون  والتعلم  التعليم  جمالت  يف 
والتفاقيات  والبحثية  الأكــادميــيــة 
الداخلية  التفاهم  ومــذكــرات  العلمية 
اجلوف  منطقة  داخل  جهات خمتلفة  مع 
احلني  بــني  تد�ضن  وهــاهــي  ــوطــن،  وال

ــازات  واإجن متنوعة  م�رشوعات  ــر  والآخ
للجامعة،  العلمية  كاملجلة  متعددة 
وم�رشوع البالك بورد للتعلم الإلكرتوين.
 ويف عام 1437هـ، تعّد اجلامعة بتوفيق 
بني  متقدمة  مرحلة  يف  تــعــاىل  الــلــه 
عديدة،  نواحي  من  املحلية  اجلامعات 

وما  بحثية،  كــرا�ــسٍ  من  حتت�ضنه  مبا 
عمل  وور�س  دولية  موؤمترات  من  اأقامته 
�ضامل  حــراك  من  تعي�ضه  وما  متنوعة، 

على كل امل�ضتويات.
 جامعة اجلوف، التي اأجنزت هيكلتها 
الإدارية بالكامل، و�ضممت الو�ضف

اجلامعة حققت تقدمًا يف دعم املشاريع البحثية وجوائز التميز البحثي والتعاون الدولي
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وبــداأت  فيها،  موظف  لكل  الوظيفي 
ومــهــام  تخ�ض�ضاتهم  يف  بــتــدريــبــهــم 
ال�ضنوات  ــالل  خ ا�ضتطاعت  عملهم، 
من  الآلف  قبول  عمرها  مــن  القليلة 
الآلف  وتوظيف  والطالبات،  الطالب 
الأعمال  يف  واململكة  املنطقة  اأبناء  من 
ابتعاث  وكذلك  والأكادميية،  ــة  الإداري

اإىل  منهم  املــئــات 
اأعــــرق اجلــامــعــات 
عــالوة  العاملية، 
عــلــى ا�ــضــتــقــطــاب 
يف  منهم  املتميزين 
نوعية  تخ�ض�ضات 
تـــخـــدم اجلــامــعــة 

و�ضوق العمل.
اإىل  وبــالإ�ــضــافــة 
اأبحاث  مركز  اإن�ضاء 

البحثية  امل�ضاريع  ودعــم  الزيتون، 
التميز  وجــوائــز  والن�رش،  والتاأليف 
البحثي وجودة الن�رش، اأطلقت اجلامعة 
الفقه  اأ�ــضــول  يف  املاج�ضتري  برنامج 
يف  التو�ضع  وتنوي  العامة  واملناهج 

الأعوام القادمة اإن �ضاء الله.
  وبني كل هذا اجلوانب تن�ضغل عمادات 
برامج  اإقــامــة  يف  امل�ضاندة  اجلامعة 
تكاملية تهدف لتن�ضئة جيل واعد يحدث 

لدينه  الفارق خدمًة 
ووطــنــه، فــ�ــضــوؤون 
واملكتبات  الطالب 
والت�ضجيل  والقبول 
والبحث  واجلــــودة 
والدرا�ضات  العلمي 
الــعــلــيــا والــتــعــلــم 
الإلــــــــكــــــــرتوين، 
وغـــــــريهـــــــا مـــن 
امل�ضاندة  العمادات 

املجتمع،  وخدمة  املوظفني  ك�ضوؤون 
من  متكاملة  منظومة  تــكــّون  جميعها 
لتحقيق  ت�ضعى  التي  والربامج  الأعمال 

اأهداف اجلامعة وخدمة الوطن الغايل، 
التنموية  موؤ�ض�ضاته  مــن  واحـــدة  يف 
و�ضمال  اجلــوف  منطقة  يف  العمالقة 
اململكة، وت�رشف على كل تلك الربامج 
الدرا�ضات  ووكالة  اجلامعة،  وكالة 
العليا والبحث العلمي، وكالة التطوير 

واجلودة، ووكالة ال�ضوؤون التعليمية.
مــقــابــل  ويف    
ـــــــك،  ـــــــل ذل ك
املدينة  تعي�س 
اجلــــامــــعــــيــــة 
نه�ضة  باجلوف 
ـــة  ـــارع ـــض ـــ� ـــت م
ــى مــ�ــضــتــوى  ــل ع
ــات،  ــرشوع ــ� امل
حتت�ضن  حــيــث 
عــــــــ�ــــــــرشات 
اإىل  بالإ�ضافة  الرئي�ضية،  امل�رشوعات 
كاملبنى  وموؤقتة،  عاجلة  م�رشوعات 
وال�ضالة  املركزية،  واملكتبة  الإداري، 
كليات  وجممعات  الأغــرا�ــس،  متعددة 

البنات يف �ضكاكا والقريات وطربجل.
كما ت�ضهد اجلامعة نه�ضة تقنية   
لفتة حيث د�ضنت 17 م�رشوعًا تقنيًا، تقدم 
والتقنية،  املعلوماتية  اخلدمات  كافة 
لطالبها وطالباتها ومن�ضوبيها يف كافة 
فيما  القطاعات، 
اجلامعة  تــواظــب 
ــى ا�ــضــتــقــطــاب  عــل
التقنيات  اأحـــدث 
والــتــطــبــيــقــات 
الإداريـــــــــــــــــــة 
والأكــــادميــــيــــة، 
خدماتها  وتــقــدم 
ال�ـــضـــتـــ�ـــضـــاريـــة 
والــتــطــبــيــقــيــة يف 
هذا املجال لعدد من الأجهزة احلكومية 
بتوفري  ذلــك  مدعمًة  اجلــوف،  مبنطقة 
تقنية  اإدارة  ــوادر  ــك ل مكثف  تــدريــب 

املعلومات، على كل ما تتطلبه العملية 
التعليمية من برامج وجتهيزات وتقنيات 

حديثة.
واأدام  مكروه،  كل  من  بالدنا  الله  حفظ 
وال�ضتقرار  والرخاء  الأمن  نعمة  علينا 
راأ�ضها  وعلى  احلكيمة  القيادة  ظل  يف 
�ضلمان  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم 
الله  حفظه  �ضعود  اآل  العزيز  عبد  بن 
ويل  وويل  الأمــني  عهده  وويل  ــاه،  ورع
اإكمال  على  واأعانهم  الله  �ضددهم  العهد 

امل�ضرية الوطنية ال�ضاملة.

على  وال�ضالم  وال�ضالة  الله  ب�ضم   
اأجمعني  و�ضحبة  واآله  نبينا حممد 
نبيه  على  انــزل  الــذي  واحلمدلله 
 .. خلق  الــذي  ــك  رب با�ضم  ـــرا  )اأق
الآية( واأمر بالعلم والعمل �ضبحانه 
وال�ضالة وال�ضالم على نبينا حممد 
قال  حني  اأجمعني  و�ضحبه  ــه  واآل
علمًا  فيه  يلتم�س  �ضلك طريقًا  من   (
�ضهل الله له به طريقًا اىل اجلنة ( .

والــتــي  الفتية  ـــوف  اجل جــامــعــة 
عام  باإن�ضائها  جميعًا  ا�ضتب�رشنا 
ال�ضامي  املقام  وتف�ضل  ـــ(  )14٢6ه
املنطقة  ــذه  ه با�ضم  بت�ضميتها 
وطننا  يف  قلوبنا  على  الغالية 
الأمل والطموح  احلبيب كانت حمل 
يف تهيئة بيئة مثقفة واعية مبجتمع 
العلمية  الــدرجــات  متنح  اجلــوف 
كافة  يف  الــهــامــة  التخ�ض�ضية 
املجالت وعلى راأ�ضها الطب وكافة 
والن�ضانية  العلمية  التخ�ض�ضات 
من  ثله  عليها  قام  والتي  الأخــرى 
الفــذاذ  املخل�ضون  الوطن  اأبناء 
ــعــايل مــديــرهــا  ــهــم م ــض ــى را� وعــل
بن  ا�ضماعيل  الــدكــتــور/  ال�ضتاذ 
حممد الب�رشي والذي لياألوا جهدًا 
كمنظومة  اجلامعة  تطوير  حيال 
واجتماعيًا  وادبيًا  علميًا  متكاملة 
املجتمع  ــذا  ه خــدمــة  يف  لت�ضب 
وتبارك  وت�رشف  ترعى  التي  فهي 
على  العلمية  اجلوانب  على  ا�ضافة 
اجلوانب الثقافية املتعددة متمثلة 
واملحا�رشات  الكتاب  مبعار�س 
املفتوحة  وامللتقيات  والــنــدوات 
الثاين  املوؤمتر  ومنها  تعقد  التي 
عام  عقد  الــذي  الوطنية  للوحدة 
و�ضمن  لــواءهــا  ـــــ( حتــت  )1439ه
منظومة كلياتها وكرا�ضيها العملية 
املجتمع  ــاركــت  ــض و� وعــمــادتــهــا 
ابحاث  معهد  وانــ�ــضــاأت  بهمومه 
و�ضناعة  زراعــة  لتطوير  الزيتون 
التي  املجتمع  وعــمــادة  الزيتون 
املحلي  املجتمع  تطوير  يف  ت�ضهم 

اإداريًا وتربويًا وتدريبيًا .
ا�ضيد  اأن  ال  لي�ضعني  ــــريًا  واأخ
العجالة  هذه  يف  اجلوف  بجامعة 
املحلي  املجتمع  لــه  ومايطمح 
ولة  فيه  عليها  ومــايــعــول  منها 
لها  متمنيًا   " الله  حفظهم   " اأمرنا 
الأوىل  العلمية  الرتاتيبية  حتقيق 
العاملية  اجلامعات  منظومة  يف 
بكافة النواحي . حمى الله بالدنا 
من كل �ضوء ودام عليها نعمة الأمن 
ورحمة  عليكم  وال�ضالم  والرخاء 

الله وبركاته .  
       

 مدير �رشطة منطقة اجلوف

جامعة اجلوف الفتية

اللواء/ قحاط بن حممد قحاط

استطاعت اجلامعة 
استقطاب وابتعاث وتعيني 

آالف املتميزين من أبناء 
الوطن

جممعات كليات البنات 
أوجدت بيئة متميزة 

للطالبات

اأحد ميادين املدينة اجلامعية �ضمو اأمري اجلوف خالل تد�ضينه املبنى العاجل لإدارة اجلامعة

املستشفى اجلامعي باملدينة اجلامعية بسعة 400 سرير من أبرز مشروعات اجلامعة
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د. ح�ضن ال�ضهراين

اعتمد جمل�س جامعة اجلوف والذي  
راأ�ضه معايل املدير اأ.د / اإ�ضماعيل 
بن حممد الب�رشي نيابًة عن رئي�س 
املجل�س معايل وزير التعليم، على 
اإن�ضاء مركز للن�رش العلمي، يعنى 
بالن�رش  املتعلقة  الق�ضايا  بكافة 
العلمي يف اجلامعة، وذلك لأهمية 
اجلامعة  مكانة  تعزيز  يف  املركز 
املحلي  امل�ضتوى  على  العلمية 

والدويل.
العلمي  الن�رش  لحــتــالل  ــظــرًا  ون
مكانة هامة ل تخفى على العاملني 
الأكادميي والنا�رشين،  يف املجال 
ولكونه اأحد اأبرز الأهداف الرئي�ضية 
املجتمع  ينتظرها  التي  للجامعة 
وطبقاته،  اهتماماته  مبختلف 
تقييم  معايري  اأهم  اأحد  كذلك  وهو 
حمليًا  الأكــادميــيــة  املوؤ�ض�ضات 
وعربيًا وعامليًا، فقد جاء التفكري 
ليخت�س  ــز  املــرك هـــذا  بــاإنــ�ــضــاء 
اجلامعة  يف  الفكري  الإنتاج  بن�رش 
وفق  املعلومات،  اأوعية  مبختلف 
املوا�ضفات الدولية للن�رش حتريرًا 
�ضيتوىل  حيث  وطباعة،  وتوثيقًا 
يقرر  التي  الإ�ضدارات  ن�رش  املركز 
�ضي�رشف  كما  العلمي،  املجل�س 
على كل ما تن�رشه اجلامعة مبا يف 
ذلك الأدلة واللوائح وغريها، فيما 
�ضتتم جميع اأعمال الن�رش باجلامعة 
للبحث  املــوحــدة  لالئحة  وفــقــًا 

العلمي يف اجلامعات باململكة.

اجلهاز  مبثابة  املركز  و�ضيكون 
العلمي  للمجل�س  الــتــنــفــيــذي 
الن�رش  يخ�س  ما  كل  يف  باجلامعة 
وكالة  ــــًا  اإداري ويتبع  العلمي، 
اجلامعة للدرا�ضات العليا والبحث 
الفني  ـــداد  الإع ليتوىل  العلمي، 
مطبوعات  جلميع  ـــادميـــي  والأك
والتعريف  واإ�ضداراتها  اجلامعة 
منها  للم�ضتفيدين  واإي�ضالها  بها 
من  املختلفة  التوزيع  قنوات  عرب 
وتــبــادل،  ــرتاك  وا�ــض وبيع  اإهـــداء 
مطبعة  من  ال�ضتفادة  �ضيتم  فيما 
منتجات  باآخر  اجلامعة وحتديثها 
الكوادر  وتوظيف  الطباعة،  تنقية 
جمهزة  لتكون  واملوؤهلة  الالزمة 
العملية  متطلبات  كــل  لطباعة 
ي�ضهم  مبا  والبحثية،  التعليمية 
احــتــيــاجــات  تــوفــري  كــذلــك يف 
من  باجلامعة  املركزية  املكتبة 
مرحلة  لــطــالب  ومـــقـــررات  كــتــب 
اأع�ضاء  وت�ضجيع  البكالوريو�س، 
اأعمالهم  ن�رش  على  التدري�س  هيئة 
عالقة  وتوثيق  املحكمة،  البحثية 
والنا�رشين  اجلامعة  بني  التعاون 
حمليًا  املتميزة  الرتجمة  ومركز 

ودوليًا.
الن�رش  تعزيز  اإىل  املركز  ويهدف 
وحتقيقًا  تاأليفًا  املتميز  العلمي 
وترجمة، وتر�ضيخ مكانة اجلامعة 
املعريف  الن�رش  حــركــة  وتفعيل 
�ضناعة  وت�ضجيع  والأكــادميــي، 

الكتاب الأكادميي ون�رشه وت�ضويقه 
التقنيات  وا�ضتثمار  وتوزيعه، 
احلديثة يف هذا املجال، كما يهدف 
للمواد  معلومات  قاعدة  اإن�ضاء  اإىل 
التدري�س  هيئة  لأع�ضاء  املن�ضورة 
باجلامعة، وخلق قنوات التوا�ضل 
ن�رش  طريق  عن  واملعريف  العلمي 
العلمية،  القيمة  ذات  الرتجمات 
وامل�ضاهمة يف نقل املعرفة وحركة 
والإبـــداعـــات  للكتاب  الــرتجــمــة 
العلمية والفكرية، وتنمية املوارد 
الن�رش  جمال  يف  للجامعة  الذاتية 
فاعلة  �رشاكات  وعقد  والطباعة، 

مع دور الن�رش الرائدة.
للمركز  التنظيمي  الهيكل  ويتكون 
الأوىل  تــقــوم  ــدة وحــــدات،  مــن ع
وهي وحدة الن�رش والإنتاج العلمي 
بــالــعــمــل عــلــى تــوفــري الــنــمــاذج 
الالزمة  ـــراءات  الإج كافة  واإمتــام 
اأما  والرتجمة،  والن�رش  للتاأليف 
وحدة املطابع فمن مهامها جتهيز 
الأغــلــفــة  وت�ضميم  املــطــبــوعــات 
توفري  عــن  التامة  وامل�ضوؤولية 
وال�ضيانة  احلديثة  التجهيزات 
وحــدة  ت�ضطلع  فيما  الـــالزمـــة، 
واملتابعة  والــتــوزيــع  الت�ضويق 
الن�رش  دور  مع  التوا�ضل  مبهمة 
وخلق ال�رشاكات املثمرة، وقنوات 
املختلفة،  اجلهات  مع  التوا�ضل 
وعر�س  املركز  منتجات  وت�ضويق 

خدماته، وعمل الدعاية الالزمة.

متاشيًا مع اخلطة االسرتاتيجية للجامعة 

جملس جامعة اجلوف يوافق على إنشاء مركز للنشر العلمي

تن�ضئ  التي  ٌت�ضكل اجلامعات نقطة حتول يف املناطق 
فيها فهي منارة للعلم واحل�ضارة والثقافية ، فمن اول 
وموا�ضلة  الوطن  بناء  يف  ٌت�ضهم  اأجيال  اإعداد  مهامها 

م�ضريته .
تاأ�ضي�ضها  منذ  ماحققته  الوا�ضح  من  اجلوف  وجامعة 
من نه�ضة مبنطقة اجلوف ، تنموية وفكرية وح�ضارية 
، بداية من تخريجها ال�ضنوي لطاقات �ضبابية مفعمة 
ومعلم  ــام  وحم ومهند�س  طبيب  مابني   ، بالعطاء 
التخ�ض�ضات وتختلف وكلها ت�ضب  تتنوع  واأخ�ضائي ، 
والإن�ضان  الوطن  وبناء  التنمية  موا�ضلة  ــاء  اإن يف 

واملجتمع .
تعليم  الرئي�ضي يف  بدورها  اجلوف  تكتف جامعة  ومل 
يف  املختلفة  جهودها  و�ضاهدنا   ، والطالبات  الطالب 
كرا�ضي بحث متعددة تهدف لتنمية املجتمع وتطويرة 
، وتطوير اقت�ضاد البلد وتنمية خرياته ، وكذلك تنمية 
الإن�ضان ، كما نظمت اجلامعة ملوؤمترات عديدة وطنية 

وثقافية وجمتمعية ، ومعار�س خمتلفة .
عن  واأعلنت  واملعرفة  العلم  عند  اجلامعة  تقف  ومل 
بناءها ل�ضوق مركزي ي�ضاهم يف تنمية اقت�ضاد املنطقة 

وحتقيق حراك جتاري .
مع  متعددة  �رشاكات  يف  اجلــوف  ب�ضحة  ن�ضعد  واإننا 
اجلامعة  وطالبات  تدريب طالب  مقدمتها  اجلامعة يف 
الطواقم  وتــقــدم  اجلامعة  لتعود   ، مب�ضت�ضفايتنا 
على  ينعك�س  تكامل  يف  امل�ضت�ضفيات  لهذه  املختلفة 
الأمر  ولة  بها  ويو�ضي   ، ينتظرها  بخدمات  املجتمع 

حفظهم الله .
الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اجلامعة  هذه  يقف خلف 
الذي  اجلوف  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  بدر  بن  فهد 
جل  ويوليها  تاأ�ضي�ضها  منذ  ب�ضيء  عليها  ليبخل 
رعايته ، و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن 
هذه  هرم  راأ�س  وعلى   ، اجلوف  اأمري  نائب  تركي  فهد 
معايل  الب�رشي  اإ�ضماعيل  الدكتور  وقائدها  اجلامعة 

مدير اجلامعة .
امنياتنا ودعواتنا لهذه اجلامعة باملزيد من التوفيق 

وال�ضداد حتى ت�ضبح يف م�ضاف اجلامعات العاملية .

مدير عام ال�ضئون ال�ضحية مبنطقة اجلوف

جامعة اجلوف ونهضة البلد

اجلامعة  مدير  دعم معايل  يف ظل 
بن  اإ�ضماعيل   / الدكتور  الأ�ضتاذ 
مناف�ضة  وبعد  الب�رشي،  حممد 
املقدمة ،  املبادرات  بني  كبرية  

يف  ممثلة  اجلــوف  جامعة  متكنت 
عمادة اجلودة والعتماد الكادميي 
ال�ضرتاتيجي  التخطيط  مكتب  و 
باجلامعة من احل�ضول على منحة 

بحثية من كر�ضي اليون�ضكو للجودة 
يف التعليم العايل، بعنوان )جودة 
اجلامعات  يف  التعلم  خمرجات 
تلبية  يف  ودورهــــا  ال�ضعودية 

ال�ضعودي  العمل  �ضوق  متطلبات 
توقيع  مت  وقد   )٢٠3٠ روؤيــة  وفق 
العقد بني عميد اجلودة والعتماد 
اأ�ضامة  الدكتور  �ضعادة  الكادميي 

بن ح�ضن عارف، واأ�ضتاذ الكر�ضي 
غازي  الدكتور  �ضعادة  املكلف 
وذلك  ال�ضدحان،  العزيز  بنعبد 

يوم الثنني1439/4/7 هـ.

اليونسكو متنح 
عمادة اجلودة 

واالعتماد 
األكادميي 

باجلامعة منحة 
حبثية



Aljouf University
www.ju.edu.sa

العدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ

 من التطور و التميز 
ً
منجزات جامعة اجلوف مزيدا

إعادة اهليكلة ومشاريع احلرم اجلامعي
كلياتها  هيكلة  اإعــادة  احلمد  ولله  اجلوف  جامعة  اأنهت  لقد 
اأكادمييًا لتتوافق مع متطلبات �ضوق العمل واحتياجات اأربابه 
حيث بلغ عدد الكليات ثمانية ع�رشة كلية، كما واأكملت هيكلتها 
وقد  املوؤ�ض�ضي،  العتماد  على  للح�ضول  ا�ضتعدادًا  ــة  الإداري
جاءت هذه الهيلكة يف ثالثة ع�رش جملدًا ت�ضمنت كافة الهياكل 
الإدارية يف اجلامعة مع بطاقات الو�ضف الوظيفي لكل وظيفة 
التنظيمية  واللوائح  الإر�ضادي  والدليل  الهياكل،  هذه  �ضمن 
اجلامعي خلية  احلرم  اأ�ضحى  كما  الإدارية،  الإجراءات  لكافة 
عاجلة  م�ضاريع  اأربعة  اجلامعة  اأمتــت  حيث  تهداأ،  ل  نحل 
�ضملت جممعات الطالبات يف كل من �ضكاكا والقريات وطربجل 
املوؤقت واملكتبة املركزية ومبنى  الإداري  املبنى  اإىل  اإ�ضافة 
كما  واملعار�س،  الحتفالت  لإقامة  الأغرا�س  متعدد  لإ�ضايف 
اثني  اأ�ضل  من  تعليمية  م�ضاريع  ع�رشة  من  اجلامعة  وانتهت 
ثالثة  واأمتت  العلمية،  الكليات  معظم  �ضملت  م�رشوعًا،  ع�رش 
م�ضاريع خدمية من اأ�ضل خم�ضة م�ضاريع �ضملت مبنى العمادات 
امل�ضاندة و�ضكن اأع�ضاء هيئة التدري�س ومبنى الإدارة، اإ�ضافة 
يزال  ول  وطربجل،  القريات  من  كل  يف  الفروع  م�ضاريع  اإىل 
الريا�ضية  امل�ضت�ضفى اجلامعي واملدينة  لإكمال  قائمًا  العمل 
الطريق  على  ت�ضوق  مركز  اإىل  اإ�ضافة  املــوؤمتــرات،  وقاعة 
بها  فازت  التي  العلمي  الوقف  مبادرة  �ضمن  ياأتي  الرئي�ضي 

اجلامعة من �ضمن مبادرات التحول الوطني.
املشروع الشامل للتقنية

مل تغفل اجلامعة اجلوانب التقنية، وتوجه حكومتنا الر�ضيدة 
للحكومة الإلكرتونية، فاأمتت م�رشوع التقنية ال�ضامل الذي 

�ضم امل�ضاريع التالية:
م�ضاريع البنية الأ�ضا�ضية لالأجهزة واخلوادم، وقد ا�ضتمل على 

امل�ضاريع التالية:
 •.)Cloud computing( م�رشوع احلو�ضبة ال�ضحابية
احلرم •  بني  ال�ضوئية  الألياف  با�ضتخدام  ال�ضبكي  الربط 

اجلامعي والفروع.
 •.)VDI( توريد وتركيب اأجهزة احلا�ضب التخيلي 
 • Containerized( تركيب وت�ضغيل مراكز احلا�ضب املتنقل

)data centers
ال�ضبكي، •  بالهاتف  واأبنيتها  اجلامعة  فروع  ربط جميع 

الذي ي�ضتخدم �ضبكة اجلامعة املحلية.
و�ضمت  الإلكرتونية،  والتطبيقات  اخلدمات  بنية  م�ضاريع 

امل�ضاريع التالية:
)القبول •  الأكــادميــي  النظام  واإدارة  ومتابعة  تطوير 

والت�ضجيل( )eRegister( فنيًا.
تطوير ومتابعة واإدارة النظام املايل والإداري فنيًا.• 
 نظام احل�ضور والن�رشاف الآيل.• 
الإلكرتونية •  واملعامالت  ـــة  الإداري الت�ضالت  نظام 

»تي�ضري«
 •”SMS gateway« نظام ر�ضائل اجلوال التفاعلي
نظام التح�ضري الآيل للطالب والطالبات با�ضتخدام تقنية • 

)RFID( ال�ضعاع الراديوي
 •  ”PerfectForms« نظام النماذج الإلكرتونية التفاعلية

ا�ضرتاتيجية  �رشاكات  بناء  على  امل�رشوع  هذا  ا�ضتمل  كما 
كبيت اخلربة  املعلومات  تقنية  رائدة يف جمال  مع �رشكات 
ال�ضعودية  والــ�ــرشكــة  ــرن«  »جــارت العاملي  ال�ضت�ضاري 
 BT ال�ضعودية  تليكوم  بريت�س  و�رشكة   SBM للحا�ضبات 
و�رشكة توطني التقنية ATS وغريها من ال�رشكات التي بلغ 

عددها ت�ضع �رشكات.
البحث العلمي

منذ  اجلامعة  د�ضنت  فقد  العلمي،  البحث  جمــال  يف  اأمــا 
�ضملت  والتي  الن�رش  وجودة  البحثي  التميز  جوائز  �ضنوات 
الباحث  وجائزة  العلمي،  للن�رش  اجلامعة  البحث  مكافاأة 
البحث  جمال  يف  ق�ضم  اأف�ضل  وجائزة   باجلامعة،  املتميز 

الــعــلــمــي، وجـــائـــزة اجلــامــعــة 
ــــرباءات الخـــــرتاع، وجــائــزة  ل
الدرا�ضات  لطالب  العلمي  الن�رش 
اجلامعة  دعــمــت  كما  العليا، 
البحثية  امل�ضاريع  من  املئات 
كما  الكتب،  تاأليف  وم�ضاريع 
جامعة  جملة  اجلامعة  ود�ضنت 
ـــروع  ف الــعــلــمــيــة يف  اجلـــــوف 
العلوم   ( الرئي�ضية  املعرفة 
الطبية،  العلوم  الأ�ــضــا�ــضــيــة، 
والإن�ضانية(،  الجتماعية  العلوم 
واأن�ضاأت مركزًا متخ�ض�ضًا لأبحاث 

الآن  وهـــي  ــون،  ــت ــزي ال
ب�ضدد بناء مبنًى للمعامل 
�ضي�ضم  والذي  املركزية 
البحثية  الأجهزة  اأحدث 
جمال  ويف  والعلمية، 
فقد  العلمية  الكرا�ضي 
ــددًا  ع اجلامعة  د�ضنت 
العلمية  الكرا�ضي  مــن 
الإداريــة  التنمية  �ضملت 
وق�ضايا املراأة والوحدة 
واأطلقت  كما  الوطنية، 
لن�رش  مبادرة  اجلامعة 
الــر�ــضــائــل الــعــلــمــيــة 
جامعات  يف  املتميزة 
يف  و�ــرشعــت  اململكة، 
م�ضاهمة  بع�ضها  طباعة 
عجلة  دفــــع  يف  مــنــهــا 
ــي يف  ــم ــل ــع الــنــ�ــرش ال

مملكتنا الغالية.
املكتبات ومصادر املعلومات

حر�ضت  فقد  العلمي،  للبحث  الأمثل  البيئة  حتقيق  اأجل  ومن 
الأمثل للبحث والطالع، يف ت�ضع  البيئة  اجلامعة على توفري 
مكتبات داخل اجلامعة وفروعها ومبجموع مائة وحدة طرفية 
املعلومات  م�ضادر  كافة  اجلامعة  وفرت  كما  الآيل،  للبحث 
لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب حيث بلغ عدد الكتب الورقية 
األف  و�ضبعون  ثالثمائة  وحوايل  عنوان  األف  مائتي  من  اأكر 
وعاء  اآلف  �ضبعة  على  يربو  ما  اإىل  اإ�ضافة  اإلكرتوين  كتاب 
ووفرت  والأجنبية،  العربية  الدورية  للمجالت  معلوماتي 
على  م�ضجعة  بيئة  يف  وال�ضتعارة،  والبحث  الفهر�ضة  اأنظمة 
املجتمع  اجلامعة  تغفل  مل  كما  والطــالع،  والقراءة  البحث 
املحلي يف هذا ال�ضاأن، فاأقامت معر�ضني للكتاب وهي يف �ضدد 

الإعداد للمعر�س الثالث مب�ضيئة الله.
الدراسات العليا

ويف جمال الدرا�ضات العليا، فقد بداأت اجلامعة برناجمني يف 
اجلامعة  و�ضتقر  واأ�ضوله،  والفقه  التدري�س  وطرق  املناهج 
منها  �ضي�ضتفيد  والتي  العاجل،  القريب  يف  الربامج  من  عددًا 
اجلامعة  �ضجعت  كما  اجلامعة،  وخريجي  املنطقة  اأبناء 
معيديها وحما�رشيها لالبتعاث للخارج لي�ضل عدد املبتعثني 
من اجلامعة خارجيًا اإىل ما يقارب الثالثمائة وخم�ضني مبتعثًا 
اجلامعات،  اأرقى  ويف  ومغاربها  الأر�س  م�ضارق  يف  يدر�ضون 
حيث ت�ضرتط اجلامعة اأن تكون الدرا�ضة يف اجلامعات امل�ضنفة 
املائة  يقارب  ما  اإىل  اإ�ضافة  العاملية،  الت�ضنيفات  اأقوى  يف 
ال�رشيعة  تخ�ض�ضات  يف  يدر�ضون  اململكة  داخــل  يف  مبتعث 

واللغة العربية وغريها من التخ�ض�ضات.
املؤمترات والندوات

العمل، فاجلامعة  والندوات وور�س  املوؤمترات  ويف جمال 
توؤمن باأن اإقامة املوؤمترات هو روح احلياة الكادميية التي 
ل غنى لالأ�ضتاذ اجلامعي عنها، ولذلك فقد عقدت اجلامعة 
خالل الأربع �ضنوات املا�ضية ما يربو على ع�رشين موؤمترًا 
الأ�ضنان  وطب  ال�ضكري(  )داء  الطب  �ضملت  وحمليًا،  دوليًا 
الذرية(  )الفيزياء  والفيزياء  ال�ضطوح  وعلم  )الوقاية( 
وال�رشيعة واللغة العربية والرتبية والتاريخ واجلغرافيا 
والأمن  املراأة  وق�ضايا  الوطنية  والوحدة  املجتمع  وخدمة 
من  عــددًا  فيها  اجلامعة  ا�ضت�ضافت  وقد  وغريها،  الفكري 
العديد  وداخلها وحكمت ون�رشت  العلماء من خارج اململكة 
من الأوراق العلمية القيمة، واجلامعة ما�ضية قدمًا يف تنظيم 
كلية من  يكاد تخلو  العمل، ول  والندوات وور�س  املوؤمترات 
اأو  موؤمترًا  واأقامت  اإل  امل�ضاندة  عماداتها  اأو  اجلامعة  كليات 
العديد  دائم  وب�ضكل  ت�ضت�ضيف  اجلامعة  اأن  كما  علمية،  ندوة 

كاجلمعية  واخلليجية،  ال�ضعودية  العلمية  اجلمعيات  من 
اجلغرافية،  ال�ضعودية  واجلمعية  للفيزياء،  ال�ضعودية 

وجمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون اخلليجي. 
التعاون احمللي والدولي

ويف جمال التعاون املحلي والدويل فقد اأبرمت اجلامعة عددًا 
اجلامعات  من  عدد  مع  الــدويل  التعاون  اتفاقيات  من  كبريًا 
العاملية يف عدد من التخ�ض�ضات احليوية كجامعة مونا�س، 
وجامعة �ضرتاثكاليد، وجامعة ماكجيل وغريها،  كما عقدت 
القطاعات  من  عدد  مع  م�ضرتكة  واتفاقيات  تعاون  مذكرات 
ال�ضت�ضارات  تقدمي  بهدف  املنطقة،  يف  والأهلية  احلكومية 

واخلربات الالزمة.
التعليم اإللكرتوني

فقد  بعد  عن  والتعليم  الإلكرتوين  التعليم  جمال  يف  اأمــا 
التقنيات  اأحدث  مواكبة  على  احلر�س  كل  اجلامعة  حر�ضت 
عددًا  واأن�ضاأت  بورد  البالك  نظام  فد�ضنت  املجال،  هذا  يف 
من اخلدمات الإلكرتونية �ضملت نظام التدريب الإلكرتوين، 
الت�ضحيح  ونظام  الإلكرتوين،  الأكادميي  الإر�ضاد  وبرنامج 
الإلكرتوين وم�رشوع املقررات النموذجية، ونظام التدريب 
من  وغريها  العملي،  التدريب  ونظام  املفتوح  الإلكرتوين 
نظام  ت�ضتخدم  التي  املقررات  ن�ضبة  بلغت  وقد  الأنظمة، 
املقررات  جمموع  من   %95 حوايل  الإلكرتوين  التعلم  اإدارة 
حوايل  اإىل  ال�ضعب  عدد  انخفا�س يف  حقق  اجلامعية، مما 

.%46
اخلطة االسرتاتيجية 

ومن اأجل توحيد كافة هذه اجلهود وو�ضعها يف قالب يحقق 
الهدف، فقد اأمتت اجلامعة و�ضع خطتها ال�ضرتاتيجية التي 
جاءت متوافقة مع كافة متطلبات ومالمح خطة اململكة ٢٠3٠، 
حيث اأ�رشكت اجلامعة يف و�ضع هذه اخلطة كافة امل�ضتفيدين 
بدءًا مبن�ضوبيها من طالب واأع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني 
وانتهاًء باملجتمع املحلي واأولياء الأمور ومن�ضوبي القطاع 
اخلا�س، وا�ضتملت اخلطة على كافة الأهداف ال�ضرتاتيجية 
الالزمة  الأداء  وموؤ�رشات  التي حتققها  والأن�ضطة  والربامج 
و�رشعت  لتنفيذها،  ــالزم  ال الزمني  واجلـــدول  لقيا�ضها 

اجلامعة يف تنفيذها منذ الف�ضل املا�ضي.
مبادرات التحول الوطين

فازت  اأن  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  انعكا�ضات  من  كــان  وقــد 
اجلامعة بعدد من املبادرات الوطنية �ضمن برنامج التحول 
اأربــع  على  توزعت  ريــال  مليون   45 يقارب  مبا  الوطني 
الطبية  واخلدمات  العلمي  الوقف  مبادرة  �ضملت  مبادرات 
العملية  من  اجلامعة  موارد  وتنمية  التنفيذي  واملاج�ضتري 
املبادرات  هذه  تنفيذ  يف  اجلامعة  �رشعت  وقد  التعليمية، 
التي �ضت�ضاهم يف تنويع م�ضادر دخل 
اجلامعة وحتقيق روؤيتها الطموحة. 

حتقيق  يف  قدمًا  ما�ضية  واجلامعة 
يف  ت�ضب  التي  ال�ضرتاتيجية  اأهدافها 
وتدعم  املعطاء،  الوطن  هذا  م�ضلحة 
�ضاخمًا  ليبقى  وتنميته،  ا�ضتقراره 
اأبيًا يف مكانه الذي اأراده الله له اأوًل 
ثم اأراده له ملوكه ثم اأبناوؤه الربرة، 
حفظ الله لنا وطننا الغايل وقيادتنا 
املباركة، واأعاد علينا هذه املنا�ضبة 
اأعوامًا عديدة ونحن والوطن بكل خري 

واطمئنان.
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حامد  الدكتور  املنطقة  اإمـــارة  وكيل  زار 
ال�ضمري اأركان الكليات امل�ضاركة �ضمن جناح 
ع�رش،  احلادي  الزيتون  مبهرجان  اجلامعة 

الذي انطلق م�ضاء يوم الأربعاء ٢٠18/1/11م 
يف مركز الأمري عبدالإله احل�ضاري ب�ضكاكا.

زيــارتــه وكيل  المـــارة خــالل  ــق وكيل  وراف

تفقد  حيث  قياداتها،  من  وعــدد  اجلامعة 
اأركان الكليات وتعّرف على ما تقدمه للزوار 

طيلة اأيام املهرجان.

و�ضارك طاّلب من كليات الطب، وطب الأ�ضنان، 
�ضوؤون  وعــمــادة  والهند�ضة،  وال�ضيدلة، 
طالبات  من  جمموعة  �ضارك  فيما  الطالب، 
التطبيقية  الطبية  والعلوم  وال�ضيدلة  الطب 
يف جناح اجلامعة باخليمة الن�ضائية، حيث 
يحتاجه  ما  تخ�ض�ضه،  يف  كلٌّ  الطلبة  قدم 
حول  وتو�ضيحات  فحو�ضات  من  اجلمهور 
الهند�ضة  �ضارك طاّلب  فيما  العامة،  ال�ضحة 
واأعمالهم  اإبداعاتهم  من  جمموعة  بعر�س 

وبحوثهم.
بفعالية  اجلامعة  �ضاركت  اأخــرى  جهة  من 
هذا العام يف خيمة الفعاليات، حيث اقامت 
واملتخ�ض�ضات  املتخ�ض�ضني  من  جمموعة 
املفتوحة  اللقاءات  من  حزمًة  اجلامعة  يف 
�ضجرة  �ضرية  تناولوا خاللها  اجلمهور،  مع 
من  يخ�ضها  ما  وخمتلف  وزيتها  الزيتون 
اأبحاث  مركز  مظلة  حتــت  ــك  وذل حمـــاور، 
الزيتون باجلامعة، الذي ين�ضط يف املجال 
ال�ضجرة  هــذه  مي�س  ما  كل  جتــاه  البحثي 

املباركة.

و�ضف امل�رشوع
�رشوط  يف  اإداريـــة  ومباين  ومالعب  ريا�ضية  مدينة  ان�ضاء 

وظروف دولية مطابقة للمدن العاملية .
م�ضاحة ار�س امل�رشوع : 1٠87٢8 م٢

ال�ضور اخلارجى للم�رشوع بطول  :16٠٠ م
امل�ضاحة امل�ضغولة بالبنية :18137 م٢

م�ضاحة مواقف ال�ضيارات : 9663 م٢ املواقف ت�ضع ٢11 �ضيارة.
م�ضاحة الطرق الداخلية : 9674 م٢

 
 العنا�رش املوجودة فى امل�رشوع :-

1- ملعب كرة قدم متكامل به ميدان 6٠٠٠ م٢،م�ضمارللرك�س و 
مدرجات بعدد 7٠53 مقعد .

٢- مالعب كرة �ضلة مع ا�ضوار ومدرجات عدد ٢ .
3- مالعب كرة القدم اخلما�ضية مع ا�ضوار ومدرجات عدد٢ .

4- مالعب كرة تن�س مع ا�ضوار ومدرجات عدد ٢ .
5- م�ضبح خارجى اوملبى مع ا�ضوار ومدرجات .

6- مبنى ادارى رئي�ضى مع )مالعب بولينغ +بلياردو+تن�س طاولة 

+مرافق عالية اجلودة للريا�ضات املتعددة + قاعات تدريب (.
7- �ضالة كرة �ضلة مغطاة مع مدرجات عدد 1

8- م�ضبح �ضتوي مغطى مع مدرج .
9- مبني امل�ضجد ٠

1٠- مباين خدمات الكهرباء .
 11- مبنى دورات مياه عدد 3 .   

1٢- �ضور حول ملعب كرة القدم واملدرجات الفرعية .
13- خدمات �ضبكات الكهرباء ،املياه ،الري ،ومكافحة احلريق  

وال�رشف ال�ضحى .

برعاية األمري فهد بن بدر 
 وكيل امارة املنطقة يفتتح مهرجان الزيتون )11( ويزور أركان الكليات املشاركة ضمن جناح اجلامعة الرئيسي

مشروع املنشآت الرياضية جبامعة اجلوف

Aljouf Universityالعدد اخلام�س والثالثون جمادى الأول 1439 هـ



و�ضحيفة  باجلامعة  العامة  العالقات  ادارة  تهنئ 
ا�ضاتذه  من  ترقيتهم  متت  الذين  اجلامعة  جوف 
يف  التوفيق  لهم  وتتمنى   ، تهنئ  وحما�رشين 

م�ضريتهم العلمية والعملية . وهم 
ا�ضتاذ م�ضاعد :

1- طامي دغيليب غر�ضان ال�ضمراين 
٢- ابراهيم بن حوتان زيد ال�ضهيمي

3- متام بنت حمد عيد املنيزل

4- عبد الله نوي�رش �ضعود الر�ضيدي
حما�رشين :

1- فايز بن خلف رحيل العنزي
٢- �ضلطان بن �ضالح �ضلطان احل�ضن

3- اأبت�ضام بنت خليفة هذلول العنزي
4- منرية بنت ح�ضيد حميميد ال�رشاري
5- روزان بنت �ضعيد عبد الله اآل كايد

6- عو�س بن مرزوق �ضامل العنزي
7- فرا�س بن عبد العزيز حممد العفر 
8- خالد بن حمدان الطوالة ال�ضمري 
9- يا�رش بن �ضعود معا�ضب الرويلي 

1٠- اأحمد عبد الرحمن م�ضعل ال�ضهيان 
11- مرام بنت فهاد خملف املفرح 

1٢-عيد بن �ضمر �ضعود العطوي
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حول  عمل  ور�ضة  اجلوف  جامعة  اأقامت 
للجامعات QS وهو  الــدويل  الت�ضنيف 
يف  جامعة   8٠٠ لأف�ضل  �ضنوي  ت�ضنيف 
العامل وين�رش على يد �رشكة كواكواريلي 
 )Quacquarelli Symonds( �ضيموند�س 
ي�ضمل  حــيــث  بالتعليم،  املخت�ضة 
املنطقة  مثل  فرعية  ت�ضنيفات  الت�ضنيف 
وقد  وغريها،  واآ�ضيا  ــا  واأوروب العربية 
لل�رشكة  الإقليمي  املدير  الور�ضة  نفذ 

والهند  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  لل�رشق 
ا�ضتقبله معايل  الذي  فرنادنديز،  اآ�ضوين 
معاليه  مبكتب  والوكالء  اجلامعة  مدير 
ال�ضيف  باملدينة اجلامعية، حيث ت�ضّلم 
قدمه  الــذي  اجلهد  نظري  تذكاريًا  درعــًا 

خالل الور�ضة.
يذكر اأن اجتماعًا ُعقد بعد الور�ضة التقى 
خالله مقدمها بفريق عمل اجلامعة، وذلك 

لبحث العديد من النقاط ذات ال�ضاأن.

 أ.د. البشري  يلتقي املعيدين واحملاضرين من اجلنسني باجلامعةجامعة اجلوف تقيم ورشة عمل حول التصنيف الدولي للجامعات QS
الب�رشي  حممد  بن  اإ�ضماعيل  اأ.د   / اجلامعة  مدير  معايل  التقى 
من�ضوبي ومن�ضوبات اجلامعة من املعيدين واملحا�رشين ال�ضعوديني 
وال�ضعوديات، حيث ناق�س معهم جملًة من املحاور حول ما يخ�س 
معاليه  عملهم.واأكد  مبجال  اخلا�ضة  و�ضوؤونهم  التعليمية  العملية 
خالل اللقاء على �رشورة اأن يتمتع الأ�ضتاذ والأ�ضتاذة اجلامعيني بكل 
ال�ضفات التي جتعلهم قدوة لطلبتهم، واأن دورهم يف منظومة العملية 
ل عليهم  الأكادميية والدرا�ضية باجلامعة يعد دورًا هامًا وكبريًا ويعَوّ
وخريجات  بخريجني  الوطن  لرفد  والتطلعات،  الآمال  من  الكثري 

موؤهلني وموؤهالت وفق اأعلى املعايري واملقايي�س املعرفية.

من  عــددًا  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�ضدر 
القرارات الإدارية وقد جاءت على النحو 

التايل:
اأ�ضامة بن ح�ضن عارف  الدكتور  تكليف 
للتطوير  اجلامعة  وكيل  بعمل  بالقيام 
واجلودة.،تكليف الدكتورة اأ�ضماء بنت 
�ضليمان املوي�ضري بالقيام باأعمال وكيلة 
الطالبات،التمديد  ل�ضوؤون  اجلامعة 
الت�ضجيل  الــقــبــول  عميد  لــ�ــضــعــادة 
ال�ضمري  مــزعــل  بــن  بــنــدر  الــدكــتــور/ 
الهند�ضة  كلية  عميد  ل�ضعادة  ،التمديد 
الدكتور/ حممد نور بن ناهر املغربي 
العلوم  كلية  عميد  ل�ضعادة  ،التمديد 
الدكتور/  بالقريات  التطبيقية  الطبية 
الدهر  �ضائم  علي  ح�ضن  بــن  حممد 
،تعيني الدكتور عبدالكرمي بن فدغا�س 
الطبية  العلوم  لكلية  وكياًل  ال�رشاري 
الدكتور  ب�ضكاكا.،تعيني  التطبيقية 
وكياًل  الـــزارع  عبدالرحمن  بن  ماجد 

لكلية الهند�ضة،كما مت 
تعيني الدكتور زايد بن فا�ضل الرويلي 

وتعيني   ، العلم  البحث  لعمادة  وكياًل 
الدكتور نا�رش بن فهد الطويل العتيبي 

وكياًل لعمادة القبول والت�ضجيل،
تعيني الدكتور نا�رش بن هذال بن ليف 
العتيبي وكياًل لكلية ال�ضيدلة ، ا�ضافة 
مكمي  بن  مدالله  الدكتور  تكليف  اإىل 
احلا�ضب  علوم  لكلية  عميدًا  الرويلي 
زياد  الدكتور  واملعلومات،وتعيني 
بن عو�س الرويلي وكياًل لعمادة ال�ضنة 
التح�ضريية،تكليف الدكتور حممد فاهد 
ال�رشحاين عميدًا لكلية العلوم الإدارية 
بن  يزيد  الدكتور  والإن�ضانية،تكليف 
مركز  على  م�رشفًا  ال�ضالح  عبداللطيف 

الن�رش العلمي.
وتقديرهم  �ضكرهم  اجلميع  قــدم  فيما 
ــر اجلــامــعــة عــلــى هــذه  ملــعــايل مــدي
كل  لتقدمي  حافزًا  �ضتكون  التي  الثقة 
خالل  مــن  الــوطــن  خلدمة  مابو�ضعهم 

اجلامعة اإن �ضاءالله.
اأ�ضدق التهاين لهم جميعًا، مع خال�س 

الدعوات بالتوفيق وال�ضداد.

بيانات توضيحية عن اجلامعة معالي مدير اجلامعة يصدر مجلة من القرارات اإلدارية

مشاركة بشاير بندر املاجد - كليه علوم احلاسب واملعلومات

اجنازات التعليم اإللكرتوني جبامعة اجلوف خالل 18 شهرًا

مشاركة بندر عبداهلل محدان احلمدان- كلية الرتبية

التدخني

عمٍل  لإجنــاز  ما  مكان  اىل  تذهب  قد 
غرفة  يف  للجلو�س  فت�ضطر   ، حمــدد 
برائحة  جال�س  واأنت  وتتفاجاأ  النتظار 
جتل�س  فكاأنك   ، منها  املنبعثة  التدخني 
يف م�ضنع للكيماويات حينها جتد �ضعوبة 
يف تنف�س الهواء النقي ، الأمر الذي يوؤذي 
اجلهاز التنف�ضي واجل�ضم عامة ، فظاهرة 
وباأ�ضكالها  الأماكن  هذه  مثل  التدخني يف 
ال�ضباب ظاهرة  املختلفة واملنت�رشة بني 
اإن  حيث   ، والبيئة  بالفرد  �ضارة  �ضلبية 
بع�س املدخنني اأو من يكون بقربهم يتاأذى 
التدخني ملا يعانيه من ح�ضا�ضية يف  من 
ال�ضدراأو الربو مثال ، وتتلوث البيئة بهذا 
الدخان ، وال�رشر يكون اأكرب عندما يتم يف 
العامة كاجلامعة مثاًل ، ف�رشره  الأماكن 
اأدعو  ولهذا   ، الطالب  نحن  علينا  وا�ضح 
هذه  متابعة  باجلامعة  املعنية  اجلهات 
بتوجيههم  مرتكبيها   ومالحظة  الظاهرة 
حفاظًا  اجلامعة  التدخني يف  من  ومنعهم 

على �ضحة الطلبة و�ضالمة الآخرين .
الطالب / نايف �ضامي ال�ضمري

كلية العلوم الإدارية  والإن�ضانية 
امل�ضتوى اخلام�س

اتفق على ذلك كل من عا�ضها بكل معاناتها وتعبها هي من املراحل 
باتفاق  وذلك   ، الأجمل  هي  تبقى  لكنها  ال�ضاب  املرهقة يف حياة 
اليام  تلك   وتتذكر  العمل  �ضوق  وتدخل  تتخرج  اأن  فبعد  اجلميع 
التي كنت تنام فيها على كتبك �ضاهرًا ايامًا وليال طوال تتذكر كل 
مرة اوقفت فيها �ضيارتك راك�ضًا نحو حما�رشتك متاأخرًا عنها تتذكر 
تبداأ  اأن  قبل  جوعك  لت�ضد  الكلية   كافترييا  نحو  اأ�رشعت  مرة  كل 
اأ�ضاتذتك  مع  الكلية  ممرات  يف  وقفاتك  تتذكر  التالية  حما�رشتك 
زمالئك  مع  �ضحكاتك  وتتذكر  اإختبار  كل  درجاتك يف  عن  لت�ضاألهم 
اأثناء �رشح الأ�ضتاذ كل هذه اللحظات وغريها الكثري هي يف احلقيقة 
اأجمل حلظات عمرك فن�ضيحتي لأخواين الطالب والطالبات عي�ضوا 
هذه اللحظات بكل مافيها  ف�ضياأتي يوم تتذكرها وتتمنى اأن تعود .

املرحلة اجلامعية أمجل مراحل احلياة
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اأ . فواز بن �ضالح ال�ضامل

ــة:  ــعــالــي ـــخ الــف ـــاري ت
املوافق  الثالثاء 
11 / ٢ / 1439 هـ.

نادي  الفعالية:  مكان 
طب  بكلية  الــهــوايــات 

ال�ضنان.
ــاركــني يف  ــض ـــدد املــ� ع
الفعالية: 3٢ طالب – 4 

حكام.
كلية  امل�ضاركة:  الكليات 

 - ال�ضيدلة  كلية  ال�ضنان-  طب 
التطبيقية-  الطبية  العلوم  كلية 
الهند�ضة-  كلية  العلوم-  كلية 

كلية  ــب-  ــض ــا� احل ــوم  ــل ع كــلــيــة 
الإداريــة  العلوم  كلية  الرتبية- 

والإن�ضانية-ال�ضنة التح�ضريية.
اجلوائز املوزعة على الفائزين:

ــاأ�ــس  ك الأول:  املـــركـــز 
ــة لــكــلــيــة طب  ــول ــط ــب ال
وميدالية  جوال  ال�ضنان، 

لالعب/بدر عبد امل�ضلح.
كلية  ـــاين:  ـــث ال املـــركـــز 
وميدالية  جوال  العلوم، 

لالعب/عارف احل�ضن.
كلية  ــث:  ــال ــث ال ــز  ــرك امل
الهند�ضة، جوال وميدالية 

لالعب/ماجد املالح.
العلوم،  كلية  الــرابــع:  املركز 
لالعب/خاطر  وميدالية  جــوال 

املريح.

ــه  ــع ــام �ـــضـــاركـــت ج
بــطــولــة  يف  اجلـــــوف 
)اأ(  الفئة  الــقــدم  كــرة 
املجموعات  مبرحلة 
الثانية(  )املجموعة 
ــب  ــخ ــت ــن ولـــــعـــــب م
مباريات   3 اجلامعة 
واحــدة  وهزمية  ٢فــوز 
املجموعات  وترتيب 

كالتاىل:
وجامعة  اجلوف  جامعة  مباراة 

العمال والتكنولوجيا 8/٢

�ضطام  المـــري  جامعة  ــاراة  ــب م
وجامعة اجلوف واقيمت املباراه 
وانتهت  باخلرج  ال�ضعله  مبلعب 

بنتيجه ٢/ �ضفر ل�ضالح 
جامعه المري �ضطام.

منتخب  مباريات  ثالث 
اجلــــامــــعــــه تــقــابــل 
ــك  مــــع جـــامـــعـــة املــل
عبدالعزيز  ٢/5 واحرز 
ماجد طعي�ضان  الهداف 
رواف  هــدفــني،حمــمــد 
هــدفــني ،عــبــد الإلــــه 

جرمان هدف.
اجلامعة  فريق  ترتيب  وكــان 

املركز الثاين باملجموعة 

اجلامعات  ببطولة  ــوف  اجل جامعة  �ضاركت 
للكاراتيه والتى اأقيمت بـجامعه المام في�ضل بن 

عبد الرحمن بالدمام.
 حيث حقق منتخب اجلامعه اجناز غري م�ضبوق 
ميداليات   5 ب  اجلامعه  منتخب  فوز  يف  متثل 
ال�رشحاين  �ضليم  كالتايل:_  وجائت  متنوعة 
الله  عبد  املفتوح.  وبرونزية  الكاتا  ف�ضيه 
النا�رش برونزية وزن 6٠ ك عبد الرحمن النا�رش 
برونزية وزن 75 ك يزيد راجح برونزيه القتال 

املفتوح.

بطولة كأس معاىل مدير جامعة اجلوف

بطولة جامعة اجلوف لتنس الطاولة للعام اجلامعي 1438-1439هـ

على  وال�ضالم  وال�ضالة   ، لله  احلمد 
ر�ضول الله ،،

والذكاء  املعريف  النفجار  زمــن  يف 
ــغــرّي الــ�ــرشيــع ،  ال�ــضــطــنــاعــي والــت
روؤيته  خالل  من  الغايل  الوطن  يتطلع 
يحمل  متمكن  جيل  لبناء  الطموحة 
�ضوق  خو�س  على  وقــادر  امل�ضوؤولية 
وهذا   ، العاملية  واملناف�ضة  العمل 
واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  دور  مايوؤكد 
مهام  من  به  ت�ضطلع  ومــا  التعليمية 
ــادمــة .  يف املــرحــلــة احلــالــيــة والــق
وقد خطت جامعة اجلوف ويِف �ضنوات 
وجيزة خطوات واثقة وموفقة ، حفلت 
بالعديد من الإجنازات يف تهيئة البيئة 
ورفــع  التحتية  والبنية  التعليمية 
ال�رشاكة  يف  والتو�ضع  الأداء  م�ضتوى 
الربامج  وتــنــوع  وتــعــدد  املجتمعية 
 الطالبية مبا يتوافق مع روؤية الوطن ،
ويبقى الطموح كبريًا مع وجود التحدي 
يف اأن تنجح اجلامعة يف حتقيق روؤاها 
ذات الأولوية يف بناء الإن�ضان مبا يفوق 
املكان ، والرتقاء الأكادميي والبحثي 
 اإىل حد املناف�ضة الإقليمية والعاملية ، 
الــرجــال  ي�ضنعه  الــكــبــري  الإجنــــاز 
الذين  املخل�ضات  والن�ضاء  املخل�ضون 
الوطن  ي�ضعون خلدمة املنطقة ورفعة 
، وما مت يف جامعة اجلوف وما �ضيتم 
لول  يتاأتى  اأن  له  ماكان  الله  ــاإذن  ب
واعية  قيادة  وجــود  ثم  الله  توفيق 
ال�ضكر  ي�ضتحقون  دوؤوب  عمل  وفريق 
بالتوفيق  الدعاء  منا  ولهم  والثناء 

وال�ضداد .

 مدير عام التعليم مبنطقة اجلوف 

م�ضرية  يتابع  وهــو  ــن  ــواط امل ي�ضعد 
من  �ــضــواء  اجلـــوف  جامعة  يف  الــبــنــاء 
ومقرات  ملباين  العمراين  البناء  ناحية 
والقريات  �ضكاكا  يف  والكليات  اجلامعه 
على  ي�ضتمر  الــعــمــل  حــيــث  ــل  ــربج وط
الن�ضان  بناء  ناحية  من  او  و�ضاق  قدم 
 وتاأهيل الجيال مع احلر�س على اجلودة 
عجلة  ا�ضاهد  كمراقب  انني  واحلقيقة 
التنمية تدور يف جامعة اجلوف ورغم عدد 
تتواىل يف  املن�ضاآت  فان  الكبري  الكليات 

املقار الدارية ويف الكليات مثل كلية علوم 
احلا�ضب والهند�ضة والرتبية والعلوم الدارية والن�ضانية.

ــــا كـــاملـــ�ـــضـــارح  ــــريه  الـــ�ـــضـــنـــة الـــتـــحـــ�ـــضـــرييـــة وغ
ــــات ــــب ــــت ــــك  واملــــــــالعــــــــب الـــــريـــــا�ـــــضـــــيـــــة وامل
تتواىل  والجتماعي  والثقايف  العلمي  امل�ضتوى  وعلى 

ومعار�س  وامللتقيات  والـــنـــدوات  املـــوؤمتـــرات 
املختلفه الــريــا�ــضــيــة  ــابــقــات  واملــ�ــض ــاب  ــت  الــك

العلمية  اجلــامــعــة  ــــدارات  ــــض ا� تـــتـــواىل  ــا  ــم ك
 املــحــكــمــة وال�ــــضــــدارات الــثــقــافــيــة والعــالمــيــة 
كما لبد ان ن�ضيد بالعمل اللكرتوين والتقني اي�ضا 
وبالتوا�ضل  للنظام  اللكرتونية  البوابة  وباجناز 
مايخ�س  كل  يف  الطالب  مع  والتقني  اللــكــرتوين 
وافكارهم  ا�ضتقبال مالحظاتهم  ذلك  �ضوؤونهم مبا يف 

للرفع من م�ضتوى الداء واجلودة.
ويف اخلتام ن�ضكر جميع امل�ضوؤولني يف اجلامعة ويف 
مقدمتهم معايل مدير اجلامعة على ما نراه من حر�س 
امل�ضتوى  على  متقدمة  مراتب  اىل  باجلامعة  ال�ضري  على 

املحلي والقليمي والدويل.

رئي�س جمعية الثقافة والفنون باجلوف

جامعة اجلوف اجنازات يف عجلة  التنمية 

مسرية البناء

 حبي وع�شقي و�أحلاين و�أ�شعاري
 عزي وفخري ، تبا�شريي و�أ�شر�ري
 رمزي وح�شي وتغريدي و�أغنيتي

 نبع �لنقاء لأفكاري وم�شو�ري

 �إليك يا فخر �إن�شادي جملجلًة
 ي�شوغها من عبري �مل�شك قيثاري

 �إليك ياموطن �لأجماد ملحمتي
 بع�شًا من �لأحرف �ل�شّماء تذكاري

 �شلمت يا موطني مهوًى لأفئدٍة
 يطري منها جنان �ل�شوق للباري

 �شلمت ياموطني �شلمًا وماأمنًة
 �شلمت نهر� وينبوع �لعطا �جلاري

 �شلمت حربًا ونري�نًا ومقربًة
�ِر اٍك وغدَّ  لكّل خبٍّ و�أفَّ

............ 
 �شلمت �شلمان فّذً� قائدً� علمًا
 �شلمت عونًا لرد �حلّق للجاِر

 �شلمت �شلمًا وحربًا فيك بغيُتنا
 تو�كب �لع�شَر، تذكي �شعلة �لناِر

 �شلمت ياخادم �لبيتني منت�شرً�
 على فلول عدّو �لدين و�لد�ِر

.............. 
 ويا�بن �شلمان قد حان �لقطاف ملن

 خان �لأمانة ، يف ت�شريف �أمطاِر

 ف�شّن حربك يحميك �لإلُه على
 �أ�شِل �لف�شاِد ، وطّهرها من �لعاِر

............... 
 �إليك ياخالقي حمدي �أرّتُله
 �آيًا من �لذكر �أو قوًل لأذكاري

 فقد مننت علينا دون عامِلنا
 مبوطن �لقبلِة �لغّر�ِء و�لغاِر

...............
د.بدر �ملعيقل

نشاط وفعليات

سلمت يا موطين

تاريخ الفعالية: اأقيمت البطولة 
فى الفرتة من  /1439/1هـ وحتى  

/1439/٢هـ
مكان الفعالية: ملعب كرة القدم 

بكلية طب ال�ضنان.
عدد امل�ضاركني يف الفعالية: 96 

طالب – 3 حكام.
كلية  ــة:  ــارك ــض ــ� امل ــيــات  ــل الــك
كلية  ال�ضنان-  طب  كلية  الطب- 
الطبية  العلوم  -كلية  ال�ضيدلة 
كلية  العلوم-  كلية  التطبيقية- 
الدارية  العلوم  الهند�ضة-كلية 
والإن�ضانية - ال�ضنة التح�ضريية 

كــلــيــة املــجــتــمــع. واعــتــمــد   –
كليات  ــن  م فــريــق  ت�ضجيل16 
اجلامعة و�ضمح لكل من الهند�ضة 
والعلوم  والتح�رشية  والعلوم 
بال�ضرتاك  والن�ضانية  الداريــة 
بفريقني وفقا لطلبهم مما ي�ضهم 
عدد  وزيادة  التناف�س  زيادة  فى 

امل�ضاركني.
اجلوائز املوزعة على الفائزين:

املركز الأول: كلية العلوم 
العلوم  كلية  الثانى:  املــركــز 

الدارية والن�ضانية.
البطولة  وكاأ�س  اجلوائز  وزعت 

بح�ضور  الــفــائــزة  الــفــرق  على 
�ضعادة وكيل اجلامعة.

الريا�ضية  الـــروح  كــاأ�ــس  منح 
لكلية ال�ضيدلة بال�ضافة لأف�ضل 

حار�س واأف�ضل هداف.
القدم على  ويف ختام دوري كرة 
اجلامعة..  مدير  معايل  كاأ�س 
بكاأ�س  ال�ضيدلة  كلية  فازت 
الالعب  وفاز  الريا�ضية  الروح 
العلوم  كلية  من  املنيف  بدر 
واحلار�س  البطولة  هداف  بكاأ�س 
اأف�ضل حار�س  طالل �ضعب بكاأ�س 

و�ضلطان العر�ضان اأف�ضل حكم.

بطولة اجلامعات للكاراتيه

د/ نواف ذويبان 

مشاركات اجلامعة يف بطوله االحتاد الرياضي للجامعات

املشرف العام
سلطان بن محدان الدهيليس

أسرة التحرير
بسام الكويكيب

أمين السطام

التصوير
أمحد اجلروان

التدقيق اللغوي
د. أمحد السفياني
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