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أسبوعية جامعة الملك خالد
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مرحبا ألف

ولي العهد يشكر الجامعة على مؤتمر المهن اإلكتوارية

الأم���ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ب��ع��ث ���س��اح��ب 
بن عبدالعزيز ويل  نايف  بن  حممد 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  العهد 
ملعايل  �سكر  ب��رق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د الأ���س��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ل�سموه  املهداه  الن�سخة  الداود نظر 
م���ن الأب����ح����اث ال���ت���ي ق���دم���ت خ��ال 
التاأمني  »موؤ�س�سات  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
العربية  اململكة  يف  الإكتوارية  واملهن 
ال�سعودية« الذي اإحت�سنته اجلامعة.

امل��وؤمت��ر قد حظي برعاية  وك��ان 
ك���رمي���ة م����ن اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر 
في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���داع���م 
ال���رئ���ي�������س ل���ل���ج���ام���ع���ة وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، كما 
من  وا�سعة  مب�ساركة  امل��وؤمت��ر  حظي 
داخل اململكة وخارجها حيث قدم فيه 
من  ورق���ة   38 منها  علمية  ورق���ة   66

داخل اململكة، و 28 من خارجها.
املوؤمتر  يف  امل�ساركني  ع��دد  وبلغ 
90 م�سارك منهم 54 من داخل اململكة 

و36 م���ن خ��ارج��ه��ا، ب��ي��ن��م��ا ك���ان ع��دد 
عدد  بلغ  فيما   63 امل�ساركني  الرجال 

ال�سيدات 27 �سيدة .
اإل����ى  ه�����دف  امل����وؤمت����ر  اأن  ي���ذك���ر 
قيمة  ذات  ثقافية  فعالية  ي��ك��ون  اأن 
م�������س���اف���ة ل���ل���واق���ع���ني الأك������ادمي������ي، 
الإكتوارية  واملهن  والتاأمني،  واملهني، 
ودعم  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
وم�����س��ان��دة ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ر يف قطاع 
ال��ت��اأم��ني يف امل��م��ل��ك��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
ت��ق��ي��ي��م ال���ت���ج���رب���ة ال�������س���ع���ودي���ة ذات 
ال���ط���اب���ع اخل����ا�����س يف ه�����ذا امل���ج���ال، 
واإثراء اأدبيات البحث العلمي يف هذا 
وامل�ساندة  اململكة،  يف  اجلديد  املجال 
يف اإن�������س���اء ال���رام���ج الأك���ادمي���ي���ة يف 
الإكتوارية  والعلوم  التاأمني  جمالت 
التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف 
ال�ستفادة  اإل��ى  بالإ�سافة  ال�سعودية، 
من جتارب الدول الرائدة وخراتها 
يف ه������ذا امل�����ج�����ال ع���ل���ى امل�������س���ت���وي���ني 

الأكادميي واملهني.

يحيى التيهاني

التكريم جاء نظير أبحاث المؤتمر الدولي
»مؤسسات التأمين والمهن اإلكتوارية

في المملكة العربية السعودية«

وزير التعليم
يترأس اللقاء

جامعة الملك 
خالد تستضيف 
االجتماع 
التشاوري
لمديري 
الجامعات 
السعودية

الإلكت�روين احلديث، و�سيد�سن اأي�سا 
التي   للجامعة،  الإلكرتونية  البوابة 
اأخرا جمموع�ة من الأنظمة  طورت 
يف  كبر  ب�سكل  اأ�سهمت  املعلوماتية 

توفر الوقت واجلهد. 
ك��������ذل��������ك ي������د�������س������ن م����ع����ال����ي����ه 
عليه  ت�سرف  الذي  برنامج«اأكادمييا« 
عمادة القبول والت�سجيل وي�سمل220 
اأبرزها: ر�سد الغياب، وقوائم  خدمة 
ال�����ط�����اب، واحل���������ذف والإ������س�����اف�����ة، 
واجل�������دول ال����درا�����س����ي، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
ج��������داول الخ�����ت�����ب�����ارات، وامل�����ق�����ررات 
التخ�س�س،  تغير  كذلك  املطروحة، 
مع  والتوا�سل  مقرر،  عن  والع��ت��ذار 
وات�س(  )اأكادمييا  وبرنامج  العمادة، 
ال������ذي ي���ق���دم اأك������ر م����ن 15 خ��دم��ة 
ل��ل��و���س��ول اإل���ى اأك���ر ق���در مم��ك��ن من 
هيئة  واأع�ساء  الطاب  مع  التوا�سل 
فيه  امل�سرتكني  ع��دد  وبلغ  التدري�س، 
األف   27 من  اأك��ر  الثانية  املرحلة  يف 

م�سرتك.

مبقر  اخلمي�س  ال��ي��وم  ���س��ب��اح  ينطلق 
امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة ب���اأب���ه���ا الج��ت��م��اع 
الت�ساوري ملديري اجلامعات ال�سعودية 
الدكتور  التعليم  وزير  معايل  برئا�سة 
ع����زام ب���ن حم��م��د ال��دخ��ي��ل، وذل����ك يف 
اإط�������ار الج���ت���م���اع���ات ال�����دوري�����ة ال��ت��ي 

تنظمها وزارة التعليم للجامعات.
وزي����ر  ي��ت��ف��ق��د  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
ال��ت��ع��ل��ي��م خ����ال زي����ارت����ه ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
على  ل��اط��اع  امل�ستعجلة  امل�����س��اري��ع 
وكذلك  الإجن���از،  ون�سبة  العمل  �سر 
لأك��ر  يت�سع  ال��ذي  اجلامعي  امل�سرح 
م��ن  وع����������ددا  ����س���خ�������س،   4500 م�����ن 
املدينة  اإلى  اإ�سافة  ال�سحية،  الكليات 

اجلامعية بالفرعاء.
كما �سيد�سن خال زيارته عددا 
اجلامعة  تبنتها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  م��ن 
وهي: جامعة با ورق »برنامج اإجناز« 
الذي متكنت به اجلامعة خال فرتة 
النظ�ام  م�����ن  تق�ل�ل  اأن  م�����ن  وج��ي�����زة 
الورق�ي التقل�يدي وتنتقل اإلى النظام 

صحيف��ة »آف��اق« ترح��ب بمعالي وزي��ر التعليم 
الدكتور عزام الدخيل وبمعالي مديري الجامعات 
السعودية المشاركين في االجتماع التشاوري 
ف��ي رحاب جامعة الملك خال��د.. متمنية لهم 
طي��ب اإلقام��ة والخ��روج بقرارات تع��زز نهج 
التطوير والتطور في قطاع التعليم بالمملكة
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أحمد العياف 

احل������رم������ني  خ��������������ادم  وج�����������ه  اأن  م������ن������ذ 
ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 
وليا للعهد(،  ك���ان  )ع��ن��دم��ا  اهلل  ي��رح��م��ه 
ب���دم���ج   ،1419/1/9 ال�����ث�����اث�����اء  ي�������وم 
ف��رع��ي ج��ام��ع��ة الإم�����ام حم��م��د ب��ن �سعود 
الإ�سامية وجامعة امللك �سعود باجلنوب، 
واإن�ساء جامعة امللك خالد؛ تلقى اجلامعة 
اه��ت��م��ام��ا ورع���اي���ة دائ��م��ة م��ن ق��ب��ل اإم����ارة 

منطقة ع�سر. 
ويف ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر، ت�����س��ل��ط »اآف�����اق« 
ال�����س��وء ع��ل��ى رع��اي��ة ودع���م اأم���ر منطقة 
ع�����س��ر ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل���ل���ك���ي الأم�����ر 
في�سل بن خالد ملختلف اأن�سطة وفعاليات 
اجل��ام��ع��ة م���ن خ���ال ال���وق���وف ع��ل��ى ع��ام 
درا���س��ي واح��د ه��و ال��ع��ام اجلامعي احل��ايل 
1435-1436، وذلك لكرة الفعاليات التي 
ت�سهدها اجلامعة وما تلقاه من دعم غر 

حمدود من �سموه.

الخطط الدراسية بالجامعة
بتاريخ 1435/11/14 ا�ستقبل �سمو الأمر 
في�سل بن خالد  يف مكتبه بالإمارة مدير 
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن  الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة 
ال���داود يرافقه ع��دد م��ن وك��اء اجلامعة 
منهم  وت�سلم  والت�سجيل،  القبول  وعميد 

تقريرا عن اأعمال اجلامعة.
 ويف بداية اللقاء اأطلعه الداود على 
اخلطط الدرا�سية للعام الدرا�سي احلايل، 
لهيئة  �سلفا  امل��و���س��وع��ة  الأه������داف  واأه����م 
التدري�س باجلامعة، ومنها اأعداد الطاب 

والطالبات املقبولني باجلامعة.
وع�������ر اأم��������ر ع�������س���ر ع�����ن ����س���ك���ره 
نظر  اجلامعة  من�سوبي  لكافة  وتقديره 
بذل  على  اإياهم  حاثا  امللمو�سة،  جهودهم 
امل���زي���د مل���ا ي���خ���دم احل���رك���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س واململكة 

بوجه عام. 

معرض الكتاب
والمعلومات 13

ال�سمو  �ساحب  ع�سر  منطقة  اأمر  د�سن 
امل��ل��ك��ي الأم����ر في�سل ب��ن خ��ال��د ب��ن عبد 
ال��ع��زي��ز م��ع��ر���س ال��ك��ت��اب وامل��ع��ل��وم��ات 13 
مب�����س��ارك��ة   ،1435/12/26 يف  ب��اجل��ام��ع��ة 
واأهلية  حكومية  جهة   25 و  ن�سر،  دار   43

وجهات ذات عاقة بالكتاب واملعلومات.

المؤتمـر الدولي
لإلعالم واإلشـاعة

اأم��ر  اف��ت��ت��ح  م��ن �سفر 1436،  ال��ث��ال��ث  يف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
العزيز  عبد  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ر 
»امل����وؤمت����ر ال�����دويل ل���اإع���ام والإ����س���اع���ة: 
الذي  املواجهة«  و�سبل  املجتمعية  املخاطر 
ن��ظ��م��ت��ه اجل���ام���ع���ة. واأك������د  ���س��م��وه خ��ال 
رعايته حفل الفتتاح ، اأن الإعام له دور 
وحت�سينه،  املجتمع  توعية  يف  ج��دا  مهم 
لأن�����ه مي�����س ج��ان��ب��ا ح�����س��ا���س��ا وم��ه��م��ا من 
وانت�سار  مكافحة  يف  خا�سة  النا�س،  حياة 
الإ�ساعة، ملا لها من تاأثر على املجتمعات 

يف ظل الو�سائل الإعامية اجلديدة.

جمل�س  ورئي�سة  العزيز،  عبد  بن  �سلمان 
ال����رتاث  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
ال�سمو امللكي الأمرة عادلة بنت  �ساحبة 

عبد اهلل بن عبد العزيز.

برنامج أسبوع المرور 31
اأمر  د�سن  بالقريقر،  اجلامعة  رح��اب  يف 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
العزيز،  الأم��ر في�سل بن خالد بن عبد 
الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  بح�سور 
ال���داود،  حمد  ب��ن  الرحمن  عبد  الدكتور 
اللواء  ع�سر  منطقة  م��رور  اإدارة  ومدير 
اآل دخيل اهلل، وعدد من القيادات  عائ�س 
اجلامعة  ومن�سوبي  والع�سكرية  الأمنية 

اللقاء العلمي الثالث
من تاريخ الملك خالد

اأم��ر منطقة ع�سر �ساحب  وافتتح  رعى 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
الثالث  العلمي  ال��ل��ق��اء  ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  ب��ن 
م��ن ت��اري��خ امل��ل��ك خ��ال��د، بعنوان »احل��رك��ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال�سعودية يف عهد امللك خالد 1402-1395« 
امل��ل��ك خ��ال��د للبحث  ك��ر���س��ي  ال���ذي نظمه 

العلمي، واحت�سنته جامعة امللك خالد.

تخريج الدفعة 17
من طلبة الجامعة

يف مدينة الأمر �سلطان بن عبد العزيز 

ملتقى التراث العمراني
الوطني الرابع  

اأم��ر  رع��ى  املا�سي،  �سفر  م��ن  التا�سع  يف 
التنمية  جمل�س  رئ��ي�����س  ع�����س��ر،  منطقة 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ����س���اح���ب ال�����س��م��و 
ب��ن عبد  خ��ال��د  ب��ن  الأم���ر في�سل  امللكي 
ملتقى  باأبها،  املفتاحة  قرية  العزيز،  يف 
ال��ذي  ال��راب��ع  الوطني  العمراين  ال���رتاث 
والآث���ار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  تنظمه 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع اإم������ارة واأم���ان���ة امل��ن��ط��ق��ة، 
وج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، وجم��ل�����س ���س��ب��اب 
ع�����س��ر. وح�����س��ر ح��ف��ل الف��ت��ت��اح ك���ل من 
والآث���ار  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئي�س 
بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ل��دول  امل���رور  اأ���س��ب��وع  وط��اب��ه��ا، فعاليات 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ل��ع��ام 1436 
اإدارة مرور منطقة  )2015( الذي نظمته 
خالد  امللك  جامعة  م��ع  بالتعاون  ع�سر، 

حتت �سعار »قرارك …يحدد م�سرك«.

البرنامج الصحي والتوعوي 
�ساحب  ع�سر  منطقة  اأم���ر  ع��ن  ن��ي��اب��ة 
امللكي الأمر في�سل بن خالد بن  ال�سمو 
اجلامعة  مدير  معايل  د�سن  عبدالعزيز، 
ال���داود،  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
وال��ت��وع��وي  ال�سحي  ال��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات 
اجلامعة  اأقامته  الذي  الثالث  والتثقيفي 

بتهامة ع�سر.

ع�سر  م��ن��ط��ق��ة  اأم�����ر  باملحالة، رعى 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر في�سل 
تخريج  حفل  العزيز  عبد  ب��ن  خالد  ب��ن 
جامعة  وطالبات  طاب  من   17 الدفعة 

امللك خالد.
عميد  اأع���ل���ن  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ت��ل��ك  ويف 
بن  �سلطان  الدكتور  والت�سجيل  القبول 
�سعد اآل فارح النتيجة، قائا »بلغ العدد 
امللك  جامعة  م��ن  للخرجني  الإج��م��ايل 
وطالبة،  طالبا   10598 العام  لهذا  خالد 
على  ح�سلوا  وطالبة  طالبا   793 منهم 
ال��دب��ل��وم دون اجل��ام��ع��ي، كما بلغ  درج���ة 
البكالوريو�س  وخريجات  خريجي  ع��دد 
7919، ويف الدرا�سات فوق اجلامعية فقد 
درج��ة  على  وطالبة  طالبا   1257 ح�سل 
وطالبة  طالبا   79 وح�سل  املاج�ستر، 
ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه، وب��ل��غ خريجو 
ال���رتب���وي 550 ط��ال��ب��ا  ال���دب���ل���وم  درج�����ة 

وطالبة«.

تخريج الدفعة األولى
من طلبة جامعة بيشة 

�ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر  ع��ن  نيابة 
خالد  ب��ن  في�سل  م���ر  الأ امللكي  ال�سمو 
بن عبد العزيز، رعى مدير جامعة بي�سة 
ال���داود،  ال��رح��م��ن  عبد  ال��دك��ت��ور  املكلف 
ول��ى من طاب  حفل تخريج الدفعة الأ

جامعة بي�سة.
واأع�����ل�����ن وك����ي����ل ع����م����ادة ال���ق���ب���ول 
حممد  الدكتور  باجلامعة  والت�سجيل 
للخريجني  العامة  النتيجة  ال�سهراين 
العدد  بلغ  حيث   ،1436 اجلامعي  للعام 
طالبا   725 منهم  وطالبة،  طالبا   2794
الأول،  ال��ف�����س��ل  يف  ت��خ��رج��وا  وط��ال��ب��ة 
وب���ل���غ امل���ت���وق���ع ت��خ��رج��ه��م يف ال��ف�����س��ل 
وطالبة  طالبا   2069 ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 
يف خم��ت��ل��ف ال����درج����ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي 
املختلفة  كلياتها  يف  اجلامعة  متنحها 
يف ك���ل م���ن ب��ي�����س��ة وب��ل��ق��رن وال��ن��م��ا���س 
وت��ث��ل��ي��ث.  ك��م��ا ح�����س��ل 21 ط��ال��ب��ا على 
ح�سلوا  ث��اث��ة  منهم  ال�����س��رف،  مرتبة 
نالوا  و 18  الأول��ى  ال�سرف  على مرتبة 

مرتبة ال�سرف الثانية.

توقيع اتفاقيات تعاون
ب��رع��اي��ة اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر �ساحب 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
بن عبد العزيز،  وبح�سور معايل مدير 
الرحمن  الدكتور عبد  الأ�ستاذ  اجلامعة 
ال�����داود، وق���ع وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير 
واجلودة الدكتور اأحمد اجلبيلي اتفاقية 
التجارية  والغرفة  اجلامعة  بني  تعاون 

ال�سناعية باأبها.
ويف ال�سياق ذاته رعى اأمر منطقة 
ع�����س��ر، ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
في�سل بن خالد بن عبدالعزيز، ، بديوان 
وتعاون  �سراكة  اتفاقية  توقيع  الإم���ارة، 
امللك  امللك خالد، وموؤ�س�سة  بني جامعة 
خ��ال��د اخل���ري���ة، وم��وؤ���س�����س��ة ال��راج��ح��ي 
اخلرية، واملجل�س التن�سيقي للجمعيات 
اأج��ل  ع�����س��ر؛ م��ن  اخل��ري��ة يف منطقة 
املحلية  الهيئات  قيادات  وتطوير  تاأهيل 

مبنطقة ع�سر.

»آفاق« تلقي الضوء على بعض فعاليات العام الحالي

أمير عسير.. متابعة دؤوبة ورعاية دائمة 
ألنشطة الجامعة



»اآف��اق« ليوثق بع�س مامح  ياأتي هذا العدد اخلا�س من �سحيفة 
احل��راك التطويري يف اجلامعة، وليكون هو العدد الأخ��ر يف هذا 

العام اجلامعي.
ورغم قناعتي باأن عددا واحدا من »اآفاق« لن ي�ستطيع تغطية 
���س��وى اإجن�����ازات حم����دودة ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ال�����س��ط��ح الإع���ام���ي، نظرا 
ملحدودية م�ساحة ال�سحيفة، ولكون الكثر من هذه الإجن��ازات ل 
تظهر يف الإعام، ولكنها توؤ�س�س ملناخ تطويري يف اجلامعة اأو تهيئ 
اأو تقدم تنظيمات جديدة لتفعيل تطورات  لبيئة تعليمية منا�سبة 

واإجنازات اجلامعة.
ولكن تبقى فكرة هذا العدد اخلا�س فكرة جيدة، لكونها تلخ�س 
اأبرز مامح اإجنازات اجلامعة خال عام، توثيقا لها، وعر�سا لأهم 
املنجزات التي �ساهم يف حتقيقها من�سوبو اجلامعة من اأع�ساء هيئة 

التدري�س واملوظفني والطاب.
راأ�سهم  وعلى  »اآف���اق«  �سحيفة  يف  وال��زم��ي��ات  ال��زم��اء  اأ�سكر 
العام  امل�سرف  ال��ق��رين،  �سويل  ب��ن  علي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  الزميل 
من  الكبرة  جهودهم  اأ�سبوع  كل  يبذلون  الذين  ال�سحيفة،  على 
اأجل نقل �سورة احلدث وال��راأي يف جامعة امللك خالد لعموم قراء 
هذه ال�سحيفة،  الذين يزيدون على خم�سة واأربعني األف قارئ يف 
املوؤ�س�سات  وخمتلف  اململكة  جامعات  كافة  ويف  واملنطقة  اجلامعة 

التعليمية، اإ�سافة اإلى ال�سفارات وامللحقيات واملبتعثني.
ول اأبوح ب�سر هنا اإن قلت اإن مما تتميز به �سحيفة »اآفاق« عن 
انت�سارها  هو  توزيعها،  بخ�سو�س  اجلامعية  ال�سحف  من  غرها 
يف الأماكن العامة يف الفنادق وال�سقق ال�سكنية واملولت والأ�سواق، 
منطقتي  يف  وخا�سة  احلكومية،  والأج��ه��زة  ال��دوائ��ر  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
ع�سر والريا�س، وهذا يهيئ لإي�سال ر�سالة جامعة امللك خالد اإلى 

�سرائح عري�سة من اجلمهور.
دور  ع����ام،  ب�سكل  امل��م��ل��ك��ة  ويف  ع�����س��ر،  منطقة  يف  ول��ل��ج��ام��ع��ة 
حموري يف تاأ�سي�س عاقة حقيقية مع خمتلف الأجهزة والإدارات 
التي  املجتمعية  ال�����س��راك��ة  لوظيفة  تفعيا  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
التعليم  وظيفتي  جانب  اإل��ى  اجلامعة  اأه���داف  مقدمة  يف  ن�سعها 

والبحث العلمي.
باقي  م��ن  كغرها  حتظى  خالد  امللك  جامعة  اأن  يف  �سك  ول 
اجلامعات ال�سقيقة برعاية ودعم من لدن خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبد العزيز، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 
بن نايف بن عبد العزيز ويل العهد، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
اهلل،  حفظهم  العهد  ويل  ويل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد 
املنظورة  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقق  اأن  للجامعة  هياأ  ما  وه��ذا 
والبعيدة، وكان لدعم وم�ساندة �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل 
بن خالد بن عبد العزيز اأمر منطقة ع�سر اأكر الأثر يف تعزيز 

الدور الذي تقوم به اجلامعة يف املنطقة.
الدخيل  ع��زام  الدكتور  وزيرها  برئا�سة  التعليم  وزارة  وتدعم 
اأن  كما  التطويرية،  م�سروعاتها  م�ساندة  على  وحتر�س  اجلامعة، 
وزارة املالية، ومنذ �سنوات، برئا�سة الدكتور اإبراهيم الع�ساف قدمت 

دعما وتفهما للم�سروعات البنائية يف اجلامعة.
 وكثر من هذه الأمور ل تظهر لاإعام، ولكنها، يف حقيقة 
حاليا،  اجلامعة  ت�سهده  ال��ذي  للتطوير  اأ�س�ست  التي  هي  الأم��ر، 

وهلل احلمد.

عدد »آفاق« الخاص
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رؤية
أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

»آفاق« تستعرض رؤية د، عزام الدخيل وتعيد قراءة خطاباته 

التعليم في مرحلته الجديدة..
تعلم ممتع يواكب التطور

التعلم الجيد يتطلب
تخطيطا استراتيجيا
وقناعات مشتركة

صناعة األجيال
ال تبنى على حشو

المعلومات
والتلقين

زكريا حسين

»ت��ع��ل��م مم��ت��ع ي��واك��ب ال��ت��ط��ور«.. ه���ذا ما 
اأن يكون �سعارا للمرحلة اجلديدة  ميكن 
التي ي�سهدها قطاع التعليم بقيادة معايل 
الدكتور عزام الدخيل  الذي تبّنى نهجا 
تطويريا �ساما منذ توليه زمام الوزارة 
يف رب��ي��ع الآخ���ر امل��ا���س��ي، وذل���ك اإث���ر دمج 
وزارتي التعليم العايل والرتبية والتعليم 
لت�سكا وزارة واحدة تعنى بالإ�سراف على 
ت�سل�سل تعليم الطالب من بواكر درا�سته 
حتى تخرجه يف اجلامعة، وعلى م�ستواه 
وم�����دى ق���درت���ه ع��ل��ى الإب�������داع وال��ع��ط��اء 
بكل  املجتمع  وخدمة  امل�سوؤولية  وحتمل 
اق���ت���دار، وف���ق ت��ط��ل��ع��ات خ����ادم احل��رم��ني 
العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

حفظه اهلل.

أول اجتماع
يف اأول اجتماع له مع مديري اجلامعات، 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  اأن  الدخيل  اأك��د 
بالعمل على ا�ستمرارية الهتمام بالتعليم 
ل��ب��ن��اء ج��ي��ل مي��ث��ل ع��م��اد ه���ذا ال��وط��ن يف 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل���ن�������س���ودة، ت��ت��م��ث��ل يف 
العتناء باملعلم وتنمية مهاراته والرتقاء 
ب���اأدائ���ه والإع�����اء م��ن م��ك��ان��ت��ه، وت��ق��دمي 
ف���ر����س ت��ع��ل��م ث���ري���ة وم��ل��ه��م��ة ل��ل��ط��اب 
البيئة  وتوفر  متكاملة،  �سخ�سية  لبناء 
املولى  داعيا  واجلاذبة،  الآمنة  التعليمية 
ب��ال��ت��وف��ي��ق ل��ك��اف��ة ال���ك���ف���اءات يف ال�����وزارة 

لتقدمي عمل مميز يف خدمة التعليم.
اجلامعات  دور  على  الدخيل  و�سدد 
ومراكزها البحثية يف حتقيق هذه الروؤى 
ال�����س��ع��ودي وتعزيز  ب��الإن�����س��ان  ل��ارت��ق��اء 
اأجمع  العامل  يف  للمملكة  الفاعل  ال��دور 

والإ�سهام يف تكامل بنائه.
امل��وؤمت��ر ال��دويل  ويف كلمته خ���ال  
عن  والتعليم  الإلكرتوين  للتعلم  الرابع 
الريا�س يف جمادى  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  بعد، 
الأولى 1436 حتت رعاية خادم احلرمني 
العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
يكون   اأن  على  الدخيل  �سدد  اهلل،  حفظه 

التعلم ممتعا.
»نريد تعليما ل يقت�سر على  وق��ال 
املقررات، تعليما ينتظم فيه اجلميع كما 
تنتظم احلياة، ونريد مزيدا من الهتمام 
واجل������ودة، خ�����س��و���س��ا ال��ت��ع��ل��ي��م ال��رق��م��ي، 
والتعلم الإلكرتوين يعزز اجلودة ويوحد 
اآفاق  اإل��ى  الو�سول  يف  ويحقق  الإمكانات 

تعليمية وجغرافية اأبعد«. 

نبذ التلقين
واحلفظ  التلقني  ثقافة  الدخيل  يبغ�س 
�ساعة  يتعدى  ل  قا�سر  ه��دف  اأج���ل  م��ن 
الختبارات، وهو ما ميكن ا�ستنباطه من 
خ��ط��اب��ه يف م��وؤمت��ر ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
والتعليم عن بعد، حيث قال »نريد تعليما 
اأق����ل وت��ع��ل��م��ا اأك�����ر، ف�����س��ن��اع��ة الأج���ي���ال 
وت��راك��م  امل��ع��ل��وم��ات،  ح�سو  ع��ل��ى  تبنى  ل 
املعرفة، بل ترنو لرتبية تعمل على غر�س 
يف  حمفوظات  ل  واق��ع��ا  ورعايتها  القيم 

الأفواه يكتفى بنقلها يف المتحانات«.
واأ�سار اإلى اأن التعلم اجليد ل ياأتي 

لتوجه الوزارة نحو اإيجاد بدائل لتقدمي 
اخلدمات التعليمية.

وتاأكيدا ملا �سبق، يو�سح وكيل وزارة 
ال��دك��ت��ور  التعليمية   ل��ل�����س��وؤون  ال��ت��ع��ل��ي��م 
حم��م��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��وه��ل��ي  اأن 
التخطيط  مرحلة  ه��ي  احلالية  املرحلة 
ال�سمويل للتعليم الذي يركز على التميز 
وت��ع��ظ��ي��م ال���ك���ف���اءة وال��ف��اع��ل��ي��ة، وج����ودة 
والقدرات  باملهارات  وتزويدها  املخرجات 

الازمة.
ويقول العوهلي اإن »الوزارة انطلقت 
يف روؤي���ت���ه���ا احل���ال���ي���ة م����ن ال��ت��وج��ي��ه��ات 
احل���ك���ي���م���ة م�����ن ل������دن خ�������ادم احل���رم���ني 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
ت�سمنته  وم���ا  اهلل،  ي��ح��ف��ظ��ه  ���س��ع��ود،  اآل 
للتعليم  و�سمولية  م�ستقبلية  روؤي��ة  من  
معايل  تعليمات  ج��اءت  حيث  اململكة،  يف 
ب��ن حممد  ال��دك��ت��ور ع���زام  وزي���ر التعليم 
ال���دخ���ّي���ل ع���ل���ى حت��ق��ي��ق روؤي�������ة ال���ق���ي���ادة 
باململكة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ك��رمي��ة 
متطلبات  وتلبية  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف 
احل��ال��ي��ة يف  التعليم  وب��رام��ج  م��وؤ���س�����س��ات 
على  ترجمت  التي  والتطوير،  التحديث 
التميز  اإلى حتقيق  هيئة مبادرات تهدف 
وال��و���س��ول اإل����ى جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة، وذات 
تناغم تعليمي مميز خلدمة املنطقة التي 

تعمل بها واملناطق الأخرى من حولها«.

تطوير شامل
ت�سهده  الذي  التطويري  احل��راك  ي�سمل 
اأرك����ان العملية  ال��راه��ن��ة، ك��اف��ة  امل��رح��ل��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وق�����ال وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م  اإن 
بقطاعيه  التعليم  دم���ج  ظ��ل  يف  ال�����وزارة 
من  ال�ستفادة  على  تعمل  العام  والعايل 
لتطوير  البيئة  امل��ت��واف��رة  امل����وارد  جميع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م����وؤك����دا اأن���ه���ا ت��ه��ت��م ح��ال��ي��ا 
ب��اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��اب م��ن خ���ال  توفر 
ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج����اذب����ة وحم����ف����زة ع��ل��ى 
الإبداع والتعلم والهتمام بالطاب  ذوي 

الحتياجات اخلا�سة.

�سدفة، بل لبد من تخطيط ا�سرتاتيجي 
وقناعات م�سرتكة.

برقية  رف���ع  امل���وؤمت���ر، مت  خ��ت��ام  ويف 
����س���ك���ر وع�����رف�����ان وت����ق����دي����ر مل����ق����ام خ����ادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
للموؤمتر  لرعايته  اهلل،  يحفظه  العزيز، 

ودعمه غر املحدود للتعليم.
العلمية  امل��وؤمت��ر  جل�سات  وخل�ست 
اإل����ى ����س���رورة ال��ع��م��ل مب���ا ج����اء يف كلمة 
عمل  اإط���ار  لتكون  التعليم،  وزي��ر  معايل 
وخارطة طريق للمرحلة القادمة، ودعم 
كمبادرة  معاليه،  اأطلقها  التي  امل��ب��ادرات 
امل������وارد ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة، وم���ب���ادرة 
اإ�سافة  الرائدات يف التعليم الإلكرتوين، 
اإلى ما وجه به الدخيل من تعميم جائزة 
التميز على جميع قطاعات التعليم العام، 
باعتباره  ال��ف��ردي  التعلم  على  والرتكيز 
والإت��اح��ة  امل��ح��دود،  غ��ر  للتعلم  موجها 
واإثرائه يف  الرقمي  للمحتوى  والو�سول 
ال�سبكات  وتوظيف  التعليم،  من�سة  دع��م 
التعليم  عملية  يف  التفاعلية  الجتماعية 

والتعلم.

الدمج والتكامل
وه�����دف�����ت جم���م���وع���ة ال�������ق�������رارات ال���ت���ي 
اأ���س��دره��ا ال��دخ��ّي��ل م���وؤخ���را اإل���ى تطوير 
للطاب  املقدمة  النقل  خدمات  م�ستوى 
وحت�����س��ني ك��ف��اءة ا���س��ت��خ��دام��ات الأرا���س��ي 
اأمثل،  ب�سكل  منها  وال�ستفادة  التعليمية 
وتطوير م�ستوى عمليات املوارد الب�سرية 
التقنية يف  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال��رتب��وي��ة، 
وت���وزي���ع  ت��ع��ي��ني  ع��م��ل��ي��ات  اأداء  حت�����س��ني 
اأداء املعلمني، كما  ونقل وحتفيز وتقومي 
املناهج  بتطوير  جليا  اهتماما  اأظ��ه��رت 

وربطها بالأن�سطة غر ال�سفية.
و����س���ددت اأي�����س��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دم��ج 
ع��م��ل��ي��ات ت�����س��م��ي��م امل���ن���اه���ج وال����رام����ج 
ال���رتب���وي���ة وت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، 
التعليم  بقطاعي  املعلومات  اأنظمة  ودمج 
ال��ع��ام واجل��ام��ع��ي،  وذل���ك م��وؤ���س��ر وا�سح 

ويف ���س��ي��اق م�����س��اب��ه، ���س��دد ال��دخ��ّي��ل 
ع��ل��ى ����س���رورة ا���س��ت��ث��م��ار ق����درات اأع�����س��اء 
واملعيدين  واملحا�سرين  التدري�س  هيئة 
والفنيني، وتطويرها مبا يحقق معاير 
دفع  وي�سهم يف  ب���الأداء  ويرتقي  اجل���ودة 
عجلة التنمية التي ت�سهدها اململكة على 
بالوطن  القيادة  لهتمام  ي�ستجيب  نحو 

واملواطن .

سرعة اإلنجاز
�سرعة  اأن  ع��ل��ى  دل���ت  ح��ازم��ة  يف خ��ط��وة 
الإجن���������از ت���ت�������س���در اأول������وي������ات امل���رح���ل���ة 
التعليم،  وزي��ر  معايل  اعتمد  اجل��دي��دة، 
وه����و م��ت��خ�����س�����س يف ال��ه��ن��د���س��ة امل��دن��ي��ة 
اإنهاء  املن�سرم،  رجب  يف  امل�ساريع،  لإدارة 
متعرا،  م�����س��روع��ا   26 اإج�����راءات  �سحب 
امل��ق��اول��ني  م��ن  ل��ع��دد  لت�سليمها  مت��ه��ي��دا 
وال���ت���زام���ه���م  ث���ب���ت���ت  جديتهم  ال����ذي����ن 
واإم���ك���ان���ات���ه���م ال��ف��ن��ي��ة وامل�����ادي�����ة، وذل���ك 
ل�سرعة اإنهائها وال�ستفادة  منها يف اأ�سرع 

وقت ممكن. 
لأج��ه��زة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  واأ����س���ن���دت 
كل  التعليم  اإدارات  يف  امليدانية  املتابعة 
امل�ساريع  �سحب  لإج���راءات   ال�ساحيات 
ال��ت��اأه��ي��ل  اأم  الإن�������س���اء  ����س���واء  امل���ت���ع���رة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��اح��ق��ة  م���ع  اأم  ال�سيانة، 
املقاولني  والنظامية يف حال عدم جدية 

يف  اإجناز امل�ساريع امل�سندة اإليهم.

خالصة
���س��ب��ق، مي��ك��ن تلخي�س  م���ا  ع��ل��ى  ب���ن���اءا 
�سمات امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي مي��ر بها 
اأب���رزه���ا:  حم����اور  يف  امل��م��ل��ك��ة  يف  التعليم 
التعلم  وقت  زي��ادة  املركز،  املمتع  التعليم 
وت�سجيع الطالب على التفاعل واملناق�سة 
م�ستمرة  وحتديثات  والإب����داع،  والبحث 
كافة  التعليمية  العملية  اأرك����ان  ت�سمل 
ب���ه���دف م��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات امل��ت�����س��ارع��ة 
وتكثيف  الرقمي،  الع�سر  ي�سهدها  التي 

الهتمام بتحقيق اجلودة ال�ساملة.
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وزارة التعليم توقع عدد من االتفاقيات
ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث

وقع معالي وزير 
التعليم، الدكتور عزام 
بن محمد الدخيل، 
وعدد من المؤسسات 
والهيئات الحكومية 
اتفاقيات شراكة 
ضمن المرحلة الثالثة 
لبرنامج خادم الحرمين 
الشريفين لالبتعاث 
»وظيفتك وبعثتك«.. 
نستعرض بعضها في 
اللقطات التالية.

اتفاقية مع »موؤ�س�سة اخلطوط احلديدية« البتعاث 1000 مر�سح يف هند�سة اخلطوط احلديديةاتفاقية مع »مدينة امللك عبداهلل للطاقة« البتعاث 1000 مر�شح يف الطاقة الذرية واملتجددة

اتفاقية �سراكة مع »اخلطوط ال�سعودية« البتعاث 3000 طيار و 2000 فني طرياناتفاقية مع »املوؤ�س�سة العامة لل�سناعات الع�سكرية« البتعاث 5000 متقدم

اتفاقية مع »موؤ�س�سة النقد« الإبتعاث 5000 طالب وطالبةاإتفاقية مع »الهيئة امللكية للجبيل وينبع« البتعاث 1000 مر�شح
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التعليم في المملكة.. أيام زمان

 مقر »جامعة 
الريا�ض« ) امللك �سعود (  
ومقر املكتبة املركزية 
يف تقاطع �شارع اجلامعة 
مع طريق ال�ستني يف 
العا�شمة الريا�ض



التعليم الجامعي

مدير جامعة أم القرى
الدكتور بكري بن معتوق

بن بكري عساس

مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية بالنيابة الدكتور فوزان

بن عبدالرحمن الفوزان

معالي مدير جامعة الملك سعود
األستاذ الدكتور بدران

بن عبدالرحمن العمر

مدير الجامعة اإلسالمية المكّلف  
بالمدينة المنورة األستاذ الدكتور 

إبراهيم بن علي العبيد

معالي مدير جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن الدكتور خالد

بن صالح السلطان

مدير جامعة الملك عبد العزيز المكّلف
األستاذ الدكتور عبدالرحمن

بن عبيد بن بنيه اليوبي

مدير جامعة الملك فيصل
األستاذ الدكتور عبد العزيز

بن جمال الدين الساعاتي

مدير جامعة الطائف
األستاذ الدكتور عبد اإلله

بن عبد العزيز باناجه

مدير جامعة القصيم
األستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن 

الحمودي

مدير جامعة طيبة
الدكتور عدنان بن عبداهلل

المزروع
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مديرة جامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن معالي الدكتورة

هدى بنت محمد العميل

مدير جامعة الجوف
األستاذ الدكتور إسماعيل

بن محمد البشري

مدير جامعة الباحة
الدكتور سعد بن محمد

الحريق

  جامعة الباحة المكلف
الدكتور عبد اهلل بن محمد

علي الزهراني

 مدير جامعة حائل
األستاذ الدكتور

خليل إبراهيم البراهيم

مدير جامعة جازان المكّلف
الدكتور محمد بن علي الربيع

مدير جامعة الملك سعود
بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي 

 مدير جامعة تبوك
الدكتور عبد العزيز بن سعود

بن رحيل العنزي

 مدير جامعة نجران
الدكتور محمد بن إبراهيم

عبد العزيز الحسن

 مدير جامعة الحدود الشمالية
األستاذ الدكتور سعيد بن عمر

بن محمد آل عمر
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 مدير جامعة األمير سطام
بن عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن

محمد العاصمي

مدير جامعة الدمام
الدكتور عبداهلل بن محمد الربيش

مدير جامعة شقراء
األستاذ الدكتور خالد سعد

عبد العزيز بن سعيد

مدير جامعة المجمة
الدكتور خالد بن سعد المقرن

مدير الجامعة السعودية
اإللكترونية األستاذ الدكتور عبداهلل

بن عبدالعزيز الموسى

من ذاكرة 
الجامعات

الكلمات التالية بقلم وكيل جامعة امللك 
���س��اب��ق��ا،  ال�����س��ح��ي��ة  للتخ�س�سات  ���س��ع��ود 

الدكتور حممد بن يحيى ال�سهري:

ال��ذي  يف احلفل  ال�����س��ورة  ه��ذه    التقطت 
رعاية  حت��ت  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة  اأق��ي��م 
م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، وك����ان 
التكرمي مبنا�سبة انف�سال فرع اجلامعة 
يف اأبها نتيجة لإن�ساء جامعة امللك خالد، 
وكنت حينذاك عميدا لكلية الطب باأبها 
وكذلك مبنا�سبة انتهاء عملي كع�سو يف 
 8 ي��ق��ارب  مل��ا  �سعود  امللك  جامعة  جمل�س 
�سنوات، ويظهر يف ال�سورة معايل مدير 
الفي�سل ع���ب���داهلل  د.  ���س��اب��ق��ا  اجل��ام��ع��ة 

ود. علي دبكل العنزي امل�سرف على اإدارة 
العاقات العامة والإعام عام 1419.

امل�سدر: مركز املعلومات ب�سحيفة
»ر�سالة اجلامعة« ال�سادرة
عن جامعة امللك �سعود

ت�سوير: جمال اإ�سحاق
رحمة اهلل

مدير جامعة جدة
االستاذ الدكتور عبد الرحمن

بن عبيد اليوبي

مدير جامعة حفر الباطن المكلف
الدكتور عبد اهلل بن محمد الربيش

مدير جامعة الملك خالد
ومدير جامعة بيشة المكلف

األستاذ الدكتور عبد الرحمن حمد الداود
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أحمد العياف 

�سدر قرار خادم احلرمني ال�سريفني 
من  ال��ث��اين  يف  بي�سة  جامعة  ب��اإن�����س��اء 
ج��م��ادى الآخ����رة م��ن ال��ع��ام 1435ه�����، 
ال�سعودية  اجلامعة  اأح��دث  من  وه��ي 
حمافظة  يف  وتقع  الن�ساأة،  حيث  من 
ب��ي�����س��ة ج��ن��وب غ����رب امل��م��ل��ك��ة، وت��ت��ب��ع 
ح��وايل  وت�سم  ع�سر،  ملنطقة  اإداري���ا 
240 قرية منت�سرة على �سفاف وادي 
���س��ب��ة اجل��زي��رة  اأودي�����ة  »اأط�����ول  بي�سة 

العربية«.
ك��ل��ي��ات    10 ب��ي�����س��ة  ج���ام���ع���ة  يف 
ل��ل��ب��ن��ني داخ�������ل حم���اف���ظ���ات ب��ي�����س��ة، 
وب��ل��ق��رن وال��ن��م��ا���س، وث��م��اين كليات 
ل��ل��ب��ن��ات داخ����ل حم��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة، ويف 

تثليث، وبلقرن والنما�س.

إدارة الجامعة
يتكون جمل�س جامعة ب�سية من وزير 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور ع����زام ب���ن حممد 
ال��دخ��ي��ل رئ��ي�����س��ا ل��ل��م��ج��ل�����س، وم��دي��ر 
تكليف  ومت  للرئي�س،  نائبا  اجلامعة 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  معايل 
ب���ن ح��م��د ال�������داود، ب�������اإدارة اجل��ام��ع��ة 
اإلى  بالإ�سافة  1436/3/8ه�����،  بتاريخ 

اإدارته جلامعة امللك خالد.

وكالء الجامعة
ب��ن علي  م��ه��دي  ال��دك��ت��ور  تكليف  مت 
للدرا�سات  اجلامعة  بوكالة  ال��ق��رين 
ال���ع���ل���ي���ا وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب���ت���اري���خ 
الأم��ني  اإل��ى  بالإ�سافة   ،1436/3/14
ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������س ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل، 
وعقد  بي�سة،  جامعة  كليات  وع��م��داء 
ب��ت��اري��خ  بي�سة  جل��ام��ع��ة  جم��ل�����س  اأول 

.1436/4/7

الكليات
للبنني  كليات   10 بي�سة  جامعة  ت�سم 
داخل حمافظة بي�سة، ويف حمافظتي 

بلقرن والنما�س، هي:

اآلداب واإلدارة في بيشة. 

التربية في بيشة:
الرتبية يف  • الدبلوم 

الرتبية. يف  • البكالوريو�س 

العلوم واآلداب في بيشة:
الآيل  احل��ا���س��ب  ع��ل��وم  • ق�����س��م 

ونظم املعلومات.
الإ�سامية  ال��درا���س��ات  ق�سم   •

واللغة العربية.
الفيزياء. • ق�سم 
الكيمياء، • ق�سم 
الأحياء. • ق�سم 

الريا�سيات. • ق�سم 
الإجنليزية.  اللغة  • ق�سم 

المجتمع في بيشة:
الأعمال. اإدارة  • ق�سم 

املعلومات. نظم  • ق�سم 

الطب والجراحة في بيشة:
• ق�سم اجلراحة

• ق�سم �سحة الأطفال
• ق�سم الطب الباطني

• ق�سم علم وظائف الأع�ساء
• ق�������س���م ال���ك���ائ���ن���ات ال��دق��ي��ق��ة 

والطفيليات الإكلينيكية.
ق�������س���م ال���ك���ي���م���ي���اء احل���ي���وي���ة   •

الإكلينيكية.
• ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع.

• ق�سم اأمرا�س الن�ساء والولدة.
• ق�سم علم الأمرا�س.

• ق�سم الت�سريح.
• ق�سم علم الأدوية.

العلوم الطبية التطبيقية
في بيشة:

الطبية املخترات  • ق�سم 
الأ�سا�سية  العلوم  • ق�سم 

كلية الهندسة
في بيشة:

املدنية الهند�سة  • ق�سم 
امليكانيكية الهند�سة  • ق�سم 

كليات البنين
خارج محافظة بيشة

العلوم واآلداب
في محافظة بلقرن:

الآيل احلا�سب  • ق�سم 
الإجنليزية اللغة  • ق�سم 

الريا�سيات • ق�سم 
الأعمال اإدارة  • ق�سم 

العلوم واآلداب
في محافظة بلقرن.

العلوم واآلداب
في محافظة النماص:

• الفيزياء
• الكيمياء

• الريا�سيات
املنزيل • القت�ساد 
الإجنليزية • اللغة 

العربية • اللغة 
الإ�سامية • الدرا�سات 

كلية العلوم الطبية التطبيقية
في محافظة النماص:

التمري�س. • ق�سم 

اإلدارات
اإدارات  ثماين  م��ن   بي�سة  جامعة  تتكون 
الإداري  العمل  عبء  عليها  يقع  م�ساندة 
باجلامعة، وت�سم عددا كبرا من الأق�سام، 
ه����ي: �����س����وؤون اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
والإع���ام،  العامة  العاقات  واملوظفني، 
الأمن  امل�ستودعات،  وال�سيانة،   الت�سغيل 
تقنية  امل�ساريع،  امل�سرتيات،  وال�سامة، 

املعلومات، واإدارة البتعاث والتدريب.

أعضاء هيئة التدريس
اأع�ساء  م��ن  ك��ب��را  ع���ددا  اجلامعة  ت�سم 
وع�سوات هيئة التدري�س يتجاوز عددهم 
ال�سعوديني،  وغ��ر  ال�سعوديني  م��ن   810
يف خم��ت��ل��ف ك���ل���ي���ات واأق���������س����ام اجل��ام��ع��ة 
باقي  يف  وخارجها  بي�سة  حمافظة  داخ��ل 

املحافظات.

الموظفون
ت�����س��م اجل���ام���ع���ة ع������ددا م����ن امل��وظ��ف��ني 
املراتب والدرجات  واملوظفات يف خمتلف 
الوظيفية، ويتجاوز عددهم 360 �سعوديا 
وك��ل��ي��ات  اإدارات  خم��ت��ل��ف  يف  و���س��ع��ودي��ة 
املحافظة  داخ���ل  بي�سة،  جامعة  واأق�����س��ام 

وخارج حمافظة بي�سة.

الطالب
ي��ت��ج��اوز ع���دد ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 15 
األ���ف���ا ي���ت���وزع���ون ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات 
بي�سة  حمافظة  داخل  اجلامعة  واأق�سام 

وخارجها.

العلوم واآلداب
في محافظة النماص:

الإجنليزية اللغة  • ق�سم 
الآيل احلا�سب  علوم  • ق�سم 

الإدارية  العلوم  • ق�سم 
وتقنياتها

المجتمع في محافظة 
النماص:

املعلومات نظم  • ق�سم 
الأعمال اإدارة  • ق�سم 

كليات البنات
ت�����س��م ج��ام��ع��ة ب��ي�����س��ة ث���م���اين ك��ل��ي��ات 
ل��ل��ب��ن��ات داخ����ل حم��اف��ظ��ة ب��ي�����س��ة، ويف 
حم���اف���ظ���ات  ب���ل���ق���رن، وال���ن���م���ا����س، و 

تثليث، وهي:

التربية في بيشة.

العلوم واالقتصاد المنزلي
في بيشة:

املنزيل القت�ساد  • ق�سم 
الآيل احلا�سب  علوم  • ق�سم 

الريا�سيات • ق�سم 
• ق�سم الفيزياء

العلوم الطبية التطبيقية
في بيشة:

التمري�س. • ق�سم 

 اآلداب واإلدارة في بيشة:
العربية اللغة  • ق�سم 

التاريخ • ق�سم 
اجلغرافيا • ق�سم 
الدرا�سات • ق�سم 

الإ�سامية
الإجنليزية اللغة  • ق�سم 

كليات البنات
خارج محافظة بيشة:

العلوم واآلداب
في محافظة تثليث:

الأعمال اإدارة  • ق�سم 
املعلومات نظم  • ق�سم 
العربية اللغة  • ق�سم 

الدرا�سات • ق�سم 
الإ�سامية.

15 ألف طالب وطالبة في 18 كلية

جامعة بيشة.. منارة تعليمية
تضيء أكثر من 240 بلدة

ترى  اأن  ي�سرها  قيادة حكيمة،  لها  هياأ  اأن  الباد  على هذه  اهلل  ف�سل  من 
عجلة التنمية تتقدم بل تت�سارع يف الباد، ويحلو لها اأن يعم التطور اأرجاء 
الوطن دون تفريق ملنطقة على اأخرى، ول حمافظة تاأخذ حق اأخرى، وكلها 

مت�سي يف ن�سق واحد على قدم امل�ساواة والعدل. 
اأمورها واأن حتلق يف عامل  اأن ت�ستقر  وقيادة هذا مبدوؤها جلدير بها 

الآفاق، لأنها اتبعت الركائز املهمة يف احلكم .
حني  وحمافظاتها  اململكة  مناطق  يزور  الذي  الزائر  ي�ستغرب  ولهذا 
اأمر العمل بجزء  يجد �سمة التطور والعمل فيها جميعا، واأن��ه مل يخت�س 

دون جزء.
اأق���ول ذل��ك وبي�سة ج��زء مهم م��ن ال��وط��ن، وراف���د م��ن رواف���د البناء 
والإع��م��ار، ومكان له رون��ق من حيث التو�سط واخل��رات املكتنزة فيه، نال 
ن�ساأت  التي  الكليات  باإن�ساء جامعة فيه �سمت  املباركة  القيادة  اهتمام هذه 
الكليات يف جامعة  اأع��وام �سبقت، لتكلل هذه اجلهود ب�سم هذه  على مدى 

واحدة بغية ال�ستمرار يف التطور والتنمية.
هذه  يف  العايل  التعليم  يف  التو�سع  القيادة  لهذه  فخر  بكل  ويح�سب 
يف  باملجتمع  ورق��ي  التنمية،  يف  اأ�سا�سي  ه��دف  التعليم  اأن  ومعلوم  ال��ب��اد،  
التفكر وال�سلوك، ونه�سة بالإن�سان يف احل�سارة واملعرفة، فكل تقدم علمي 

يقابله انح�سار يف اجلهل والتخلف.
وف���ق اهلل ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل��ك��ل خ��ر حت��ت ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم��ني 
عهده  وويل  ورع���اه،  اهلل  حفظه  عبدالعزيز،  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
بن  نايف  بن  الأم��ر حممد  امللكي  ال�سمو  الداخلية �ساحب  وزي��ر  الأم��ني 
عبدالعزيز، وويل ويل العهد وزير الدفاع �ساحب ال�سمو امللكي حممد بن 
ثياب  يف  يرفل  �ساخما  عزيزا  الوطن  اهلل  وحفظ  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 

الأمن والأمان، ورغد العي�س والإميان.

د. مهدي بن علي القرني
وكيل جامعة بي�سة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

جامعة بيشة..
اإلنسان والمكان
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جامعة الملك خالد في عام

جامعة الملك خالد.. أنشطة رئيسية خالل العام الدراسي الحالي
عنوان النشاط

عقد ندوة »حاضر ومستقبل اللغة اإلنجليزية في المملكة العربية السعودية«
بعنوان »اهتمامات بحثية«.

إقامة حفل إستقبال الطالب المستجدين.
إستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435.

تدشين المرحلة الثانية لمشروع »إنجاز«.
أمير عسير يطلع على الخطط الدراسية بالجامعة.

إطالق مسابقة »ثقافة وطن«.
تنظيم برنامج توعوي ترفيهي لأليتام.

توقيع إتفاقية تعاون مع جمعية الثقافة والفنون بعسير.
إفتتاح اللقاء الثاني لعمداء عمادات شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين.

إقامة حفل تخريج طالب »البرنامج التأهيلي لحملة الدبلومات الصحية«.
إقامة تكريم الفائزين بجوائز التميز لمنسوبي الجامعة 1436/1435.

تدشين عدد من الخدمات اإللكترونية للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
توقيع إتفاقية »كرسي صحيفة الجزيرة لإلعالم السعودي«.

اقامة »األولمبياد الثقافي«.
اقامة »األولمبياد الرياضي.

إقامة »المعرض الثاني لمشاريع التخرج بكلية الحاسب األلي«. 
إفتتاح المكتبة الطبية الجامعية.

تدشين برنامج »حدودنا مسؤوليتنا«.
عقد »اللقاء العلمي التنافسي لطالب وطالبات الجامعة«.

تدشين مشروع »اإلعتماد األكاديمي المؤسسي«.
إفتتاح العيادات الطبية بالمجمع األكاديمي بالمحالة.

عقد ورشة عمل »شركاء النجاح«.
إختتام فعاليات »المهرجان المسرحي األول« بالجامعة.

تدشين أعمال وحدة الخريجين.
عقد ندوة »طواقم الطب تدعم عاصفة الحزم«.

إقامة حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات.
احتفال الجامعة بـ »اليوم العاملي للعصا البيضاء«.

إقامة »معرض الكتاب والمعلومات 13«.
إقامة »يوم المهنة الصيدلي األول«.

إقامة »المؤتمر الدولي لإلعالم واإلشاعة.. المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة«.
إقامة »ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع«.

تدشين »معرض الكتاب األكاديمي األول«.
إستضافة فعاليات »برنامج أسبوع المرور 31« تحت شعار »قرارك يحدد مصيرك«.
إطالق »برنامج جامعة الملك خالد الصحي والتوعوي والتثقيفي بتهامة عسير«.

إقامة »الملتقى اإلبداعي األول«.
إطالق موقع شؤون أعضاء هيئة التدريس اإللكتروني.

إفتتاح »اللقاء العلمي الثالث من تاريخ الملك خالد«
بعنوان »الحركة العلمية والثقافية بالمملكة العربية السعودية في عهد الملك خالد«.

عقد »اللقاء العلمي الثاني للكوادر الصحية بمحايل«
تحت شعار »المماسة المبنية على األدلة والبراهين«.

إقامة حفل تخريج طالب وطالبات الجامعة.
تخريج الدفعة األولى لطالب وطالبات جامعة بيشة.

عقد اتفاقية تعاون أكاديمي بين الجامعة والغرفة التجارية الصناعية بأبها.
تدشين حملة التبرع بالدم لدعم عاصفة الحزم .

توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات الخيرية.
إفتتاح »معرض الموهبة واألبداع«.

إقامة حفل اختتام األنشطة الطالبية.
إفتاح معامل قسم تقنية األسنان بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

عقد »ندوة تعزيز كفاءة األداء الحكومي«.
تدشين قافلة »بالحزم عاد األمل«.

الجهة المنظمة

كليات اللغات والترجمة

عمادة شؤون الطالب
عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين

وكالة الجامعة للتطوير والجودة

عمادة شؤون الطالب
كلية طب األسنان

عمادة شؤون الطالب
عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين

وكالة الجامعة للكليات الصحية
وكالة الجامعة للتطوير والجودة 

عمادة القبول والتسجيل
قسم اإلعالم واالتصال

عمادة شؤون الطالب
عمادة شؤون الطالب

كلية الحاسب األلي
عمادة شؤون المكتبات

عمادة شؤون الطالب 
عمادة شؤون الطالب

وكالة التطوير والجودة
وكالة الجامعة للكليات الصحية

عمادة القبول والتسجيل 
 عمادة شؤون الطالب
عمادة شؤون الطالب

كلية الطب
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

التطوير والجودة 
عمادة شؤون المكتبات

كلية الصيدلة 
قسم اإلعالم

الجامعة
شؤون المكتبات

عمادة خدمة المجتمع 
الجامعة

كلية العلوم اإلنسانية
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

كرسي الملك خالد

كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل للبنات

القبول والتسجيل 
جامعة بيشة 

التطوير والجودة
الجامعة
الجامعة

مركز الموهبة واالبداع
شؤون الطالب

وكالة الجامعة للكليات الصحية
معهد البحوث والدراسات

عمادة شؤون الطالب
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مدير الجامعة في حوار مطول مع صحيفة »الجزيرة«

جامعتنا من كبرى الجامعات في العالم
مدير جامعة الملك خالد: األمير فيصل بن خالد

ه ويدعم الجامعة في جميع مناشطها يتابع ويوجِّ
 • رفعنا طلبنا بتحويل فرع الجامعة في تهامة عسير إلى جامعة مستقلة.

• زيادة القبول في الدراسات العليا من 113 إلى نحو 3000 طالب وطالبة في 49 برنامجا.
• لدينا أفضل صحيفة جامعية على مستوى المملكة وتصدر أسبوعيا في 40 صفحة وتطبع بنظام الويب.

• تضاعف القبول في كليات الجامعة 150% بعد فتح الدراسة في الفترة المسائية.
• مدينة رياضية متكاملة جديدة تتسع ألكثر من 30 ألف مشاهد وممارس.

• مستشفى بسعة 800 سرير يشتمل على جميع التخصصات.

يزال، دور بارز يف احلراك التنموي الذي 
الدائم  ال�سريك  فهي  املنطقة؛  ت�سهده 
التنموية  اخل��ط��ط  ج��م��ي��ع  يف  وال��ث��اب��ت 
املنطقة، كما  التي ت�سهدها  والتطويرية 
ي�سخر  بيت خرة متنوع اخل��رات،  اأنها 
لدفع  وامل��ادي��ة  الب�سرية  ط��اق��ات��ه  جميع 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ويف 

بادنا املباركة.
اإلى  اأ�سر  اأن  حقيقة،  يفوتني،  ول 
امللك  ج��ام��ع��ة  بحجم  ج��ام��ع��ة  وج���ود  اأن 
راف��د �سخم  خالد يف منطقة ع�سر هو 
ل���ق���ط���اع���ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال�������س���ح���ة وامل�����ال 

والأعمال وغرها يف املنطقة.
ب���دور  اأن اجل��ام��ع��ة ت�����س��ط��ل��ع  ك��م��ا 
رئي�س يف خدمة املنطقة بحثياً واإعامياً 
و�سياحياً، من خال العديد من الرامج 
والفعاليات التي ل تخفى على من يتابع 

حراك اجلامعة طوال العام.

دثنا معاليكم قليال لو تحُ
عن اجلامعة، من ناحية

اأرقام طلبتها وكلياتها وما مت
اإجنازه منذ توليكم اإدارتها!

اجل��ام��ع��ة ي��در���س فيها ح��ال��ي��ا يف ب��رام��ج 
وال��درا���س��ات  والدبلومات  البكالوريو�س 
األ��ف طالب وطالبة،  ثمانني  نحو  العليا 
موزعة  كلية  خم�سني  م��ن  اأك���ر  وت�سم 
ع�سر  منطقة  حم��اف��ظ��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
اإع��ادة هيكلة  تقريبا، خا�سة بعدما متت 
من  ع��دد  وا�ستحداث  القائمة،  الكليات 
ال��ك��ل��ي��ات اجل���دي���دة، منها م��ا ه��و خا�س 
ب��ال��ب��ن��ني ف���ق���ط، وم��ن��ه��ا م���ا ه���و خ��ا���س 
ب��ال��ب��ن��ات ف���ق���ط، وم��ن��ه��ا م���ا ه���و للبنني 
ع�سرة  خم�س  يف  وتنت�سر  م��ع��ا،  وال��ب��ن��ات 

حمافظة.
وب�����س��ك��ل ����س���ري���ع، ل��ع��ل��ي اأ���س��ت��ط��ي��ع 
اأه����م م���ا حت��ق��ق، وهلل احل��م��د،  اأذك�����ر  اأن 
ال��ذي كان بتوفيق من اهلل، ثم ما تلقاه 
اجل��ام��ع��ة م���ن دع���م ���س��خ��ي م���ن حكومة 
خ������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني، ح��ف��ظ��ه 
�ساحب  املنطقة  اأم���ر  �سمو  وم���ن  اهلل، 

خالد،  امللك  جامعة  مدير  معايل  و�سف 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
ال��داود، جامعته باأنها واح��دة من كرى 

اجلامعات يف العامل ويف ال�سعودية.
واأ�سار الدكتور الداود اإلى اأن جامعة 
ب�����ارز يف احل����راك  ل��ه��ا دور  امل���ل���ك خ���ال���د 
ع�سر؛  منطقة  ت�سهده  ال��ذي  التنموي 
جميع  يف  والثابت  الدائم  ال�سريك  فهي 
اخل��ط��ط ال��ت��ن��م��وي��ة وال��ت��ط��وي��ري��ة التي 
ب��ي��ت خ��رة  اأن��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا  ت�سهدها 
طاقاته  جميع  ي�سّخر  اخل���رات،  متنوع 
الب�سرية واملادية لدفع عجلة التنمية يف 

منطقة ع�سر ويف بادنا املباركة.
واأو�سح مدير جامعة امللك خالد يف 
حوار مطول aمع »اجلزيرة« اأن اجلامعة 
���س��ّم��ن��ت خ��ط��ت��ه��ا ع�������دداً م����ن ال���رام���ج 
وحتذر  والتوعوية،  العلمية  والفعاليات 
وت��ب��ني خ��ط��ورة الأف���ك���ار امل��ن��ح��رف��ة على 
�سبابنا، واأنهم م�ستهدفون من ِقبل اأعداء 
الدين والوطن. مبينا اأن اجلامعة لديها 
)ل��ل��م��ظ��امل(،  ال��ط��اب��ي��ة  للحقوق  جل��ن��ة 
اأو طالبة لديه مظلمة حتى  فاأي طالب 
ولو كان خ�سمه مدير اجلامعة له احلق 
ال��ت��ي رمب��ا  اللجنة  ت��ل��ك  اإل���ى  ي��ت��ق��دم  اأن 
ع��ل��ى م�ستوى اجل��ام��ع��ات  ال��وح��ي��دة  ه��ي 

ال�سعودية. وفيما ياأتي ن�س احلوار:

ما هي االأبعاد التي اأ�سافتها
جامعة امللك خالد لع�سري

»االإن�سان واملكان«؟!
اجلامعة منذ بداياتها حني كانت كليات 
الإم���ام  جلامعة  ف��رع��ني  ت�سّكل  م��ع��دودة 
عموماً  للوطن  واأ���س��اف��ت  �سعود،  وامل��ل��ك 
ع��ل��ى وج���ه اخل�سو�س  ع�����س��ر  ومل��ن��ط��ق��ة 
الطلبة  هجرة  قللت  اإذ  الكثر؛  ال�سيء 
اإلى املناطق الأخرى، كما رفعت م�ستوى 
املنطقة  يف  العلمية  وال��ث��ق��اف��ة  التعليم 
ب�سكل عام، واأ�سهمت مبخرجاتها املتميزة 
يف ���س��د ك��ث��ر م���ن اح��ت��ي��اج��ات امل��ن��ط��ق��ة 

والوطن من الكفاءات املوؤهلة.
امل��ل��ك خ��ال��د، ول  ك��ان جلامعة  لقد 

خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو 
الكرام  ال��زم��اء  واأي�سا  عبدالعزيز،  ب��ن 
يقوم  فيما  كل  اجلامعة،  جمل�س  اأع�ساء 
هيئة  واأع�ساء  الإداري����ون  وكذلك  عليه، 
ال��ت��دري�����س وال��ط��ل��ب��ة.. وه����ذه امل��ن��ج��زات 

�سها يف: ب�سكل �سريع اأخِلّ
• اإحداث وكالتني اإ�سافة للوكالت 
اخل��م�����س امل����وج����ودة، الأول������ى تعنى 
والأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  بال�سوؤون 
ال�سحية.  بالتخ�س�سات  والثانية 
تهامة،  اجلامعة يف  فرع  اإن�ساء  ومت 
وكذلك عمادة ل�سوؤون اأع�ساء هيئة 

التدري�س واملوظفني.
الطلبة، خا�سة  التو�سع يف قبول   •
و�سل  اإذ  النوعية؛  التخ�س�سات  يف 
اأكر  اإل��ى  الطلبة يف اجلامعة  ع��دد 
األ��ف طالب وطالبة، ويقوم  من 70 
على تدري�سهم اأكر من 3000 ع�سو 
ما  �سوؤونهم  وي��دي��ر  تدري�س،  هيئة 
يقرب من 4000 موظف وموظفة؛ 
وه��و م��ا يجعلها واح���دة م��ن كرى 

اجلامعات يف اململكة.
• اإح����������داث جل���ن���ة ب���ا����س���م )جل��ن��ة 
احل���ق���وق ال���ط���اب���ي���ة(، ُت��ع��ن��ى بكل 
م����ا ي��خ�����س ال���ط���ال���ب م����ن ح���ق���وق، 
الق�سايا  م��ن  ع��دد  يف  ف�سلت  وق��د 
الطابية، �سواء كان خ�سم الطالب 

فيها اأ�ستاذا اأو كلية اأو اإدارة.
ال�����رام�����ج  اجل�����ام�����ع�����ة  ف����ت����ح����ت   •
دعماً  الزائرين  للطاب  ال�سيفية 
امل��ن��ط��ق��ة،  يف  التعليمية  ل��ل�����س��ي��اح��ة 
وانتظم فيها يف ال�سيف املا�سي 13 

األف طالب وطالبة.
• زيادة القبول يف الدرا�سات العليا، 
ن��ح��و 3000  اإل����ى  ف��م��ن 113 ط��ال��ب��ا 
طالب وطالبة، وذلك يف 50 برناجما 
ل����ل����درا�����س����ات ال���ع���ل���ي���ا )م��اج�����س��ت��ر 
خمتلفة،  تخ�س�سات  يف  ودك��ت��وراه( 

نظرية وتطبيقية.
• اإتاحة 97 % من مقررات اجلامعة 
على نظام التعليم الإلكرتوين، كما 
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ق��دم��ت اجل��ام��ع��ة م�����س��روع )اإت��اح��ة 
امل����ع����رف����ة( ع�����ن ط����ري����ق امل�����ق�����ررات 
ال�سبكة.  ع��ل��ى  امل��ن�����س��ورة  امل��ف��ت��وح��ة 
وقد ح�سلت اجلامعة على عدد من 
والعاملية يف جمال  املحلية  اجلوائز 
ج���وائ���ز  الإل�����ك�����رتوين )7  ال��ت��ع��ل��م 
م�ستوى  ع��ل��ى  وج���ائ���زت���ان  حم��ل��ي��ة 

اخلليج(.
 10 ت���دري�������س  ال����ع����ام مت  ه�����ذا  يف   •
ال��دويل  ال��ت��دري�����س  م��ق��ررات بنظام 
امل�سرتك عر الأقمار ال�سطناعية، 
يف ك��ل��ي��ات ال��ه��ن��د���س��ة وال�����س��ي��دل��ة 
عدد  قدمها  الآيل،  احلا�سب  وعلوم 
عامليا  املتخ�س�سني  الأ���س��ات��ذة  م��ن 
من اأمريكا وكندا والأردن، وا�ستفاد 
م��ن��ه��ا 435 ط��ال��ب��ا وط���ال���ب���ة، وه��ي 
م�ستوى  على  املميزة  التجارب  من 

اململكة.
عددا  �سنويا  اجلامعة  ت�ست�سيف   •
�سمن  العامليني  العلماء  من  كبرا 
ال��زائ��ر يف كليات  ب��رن��ام��ج الأ���س��ت��اذ 
والتطبيقية،  ال��ن��ظ��ري��ة  اجل��ام��ع��ة 
ال����ذي����ن ع����ق����دوا ع�������س���رات ال���ور����س 
ال���ت���دري���ب���ي���ة واحل���ل���ق���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
وامل��ح��ا���س��رات ال��ع��ل��م��ي��ة ل��اأ���س��ات��ذة 

وطاب الدرا�سات العليا.
• ت��ن��ظ��م اجل���ام���ع���ة خ��ط��ة ���س��ن��وي��ة 
اململكة  داخ����ل  ل��ل��ت��دري��ب  ط��م��وح��ة 
وخ���ارج���ه���ا، ت�����س��ه��م يف ال���رف���ع من 
م�ستواهم املهني، وتك�سف لهم طرق 

اأداء مثلى يف اأدائهم.
• م�ستخدمو الإنرتنت يف اجلامعة 
اأكر من 70،000 م�ستخدم يف اأكر 
م���ن 30 جم��م��ع��ا اأك���ادمي���ي���ا، وت��ب��ل��غ 
الطلبات يف اليوم الواحد اأكر من 
83 مليون طلب بحجم بيانات يقدر 

ب�120 قيقابايت.
ويف جمال البحث العلمي:

• ح�����س��ل��ت اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى امل��رك��ز 
الأول يف ن�سر البحوث العلمية على 
اململكة لعام 1433، واملركز  م�ستوى 

الثاين يف عام 1434.
كلية  العلمية يف  الأب��ح��اث  ق��ادت   •
طب الأ�سنان اإلى اكت�سافات �ُسجلت 
يف م���راك���ز ال��ب��ح��ث ال��ع��امل��ي��ة ب��ا���س��م 

جامعة امللك خالد.
• ح�سدت اجلامعة املركز الأول يف 
العايل  للتعليم  ال��ط��اب��ي  امل��وؤمت��ر 
مبكة يف ع��ام 1434 ب��اأك��ر م��ن 600 
تقدمت  واإبداعية،  بحثية  م�ساركة 

بها 24 كلية من كليات اجلامعة.
• اأجن��������زت اجل����ام����ع����ة ع��������دداً م��ن 
و�سجعت  البحوث،  لدعم  ال��رام��ج 
اأع�ساء هيئة التدري�س على ح�سور 
ال��ن��دوات وامل��وؤمت��رات داخ��ل اململكة 
وخارجها. وقد ت�ساعف يف ال�سنوات 
الأخ��������رة ح�������س���ور اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
العلمية؛  املنا�سبات  لتلك  التدري�س 
م����ا ����س���ي���زي���د احل�����س��ي��ل��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
وامل����ه����اري����ة ل���دي���ه���م، وي��ن��ع��ك�����س يف 

الأخر على طابهم وطالباتهم.
• اأي�سا، مت عقد عدد من ال��دورات 
اخلارجية لأع�ساء هيئة التدري�س، 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج���ام���ع���ات وم���راك���ز 
م��رة  ولأول  ع���امل���ي���ة.  وم���وؤ����س�������س���ات 
عقدت اجلامعة ع��دداً من ال��دورات 
اخلارجية ملوظفيها يف خارج اململكة، 
اأن تنعك�س على  ب��اإذن اهلل،  ونتطلع، 

حت�سني الأداء وتطوير املهارات.
ب��راءات  • للجامعة �سجل حافل يف 
الخ�����رتاع والأب����ح����اث امل��ن�����س��ورة يف 

قواعد البيانات عالية التاأثر.
جم����ات  خ����م���������س  اإن�������������س������اء  مت   •
العلوم  خمتلف  يف  حُمكمة  علمية 

والتخ�س�سات.
البحثية واجلمعيات  املراكز  • عدد 

�سنوياً،  مهرجاناً  وتقدم  الوطنية، 
وا�ستمل  املا�سي،  العام  تنفيذه  مت 
اأك��ر من 117 فعالية جلميع  على 

فئات املجتمع كل عام.
ُخ�س�س  ملتقى  اجلامعة  نظمت   •
�سمو  افتتحه  املجتمعية،  لل�سراكة 
جلنة  ل��ه  وُخ�س�س  املنطقة،  اأم��ر 
دائمة ُتعنى بدرا�سة خطط وبرامج 

اجلامعة لل�سراكة املجتمعية.
املجتمع  لأف�����راد  اجل��ام��ع��ة  تتيح   •
دورة   500 م���ن  ب���اأك���ر  الل���ت���ح���اق 
ع��م��ادة خدمة  ع��ن ط��ري��ق  تدريبية 

املجتمع.
وا�سعة  اإ����س���ادات  اجل��ام��ع��ة  تلقت   •
التكامل  ق��ن��اة  تفعيل  يف  لنجاحها 
احل���ك���وم���ي���ة وم���ن���ظ���وم���ة ت��ن�����س��ي��ق 

القبول بني اجلامعات.
• وّق��ع��ت اجلامعة ع��ددا م��ن عقود 
ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة م���ع ع���دد من 
امل���وؤ����س�������س���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
ال���ع���امل���ي���ة، وك����ذل����ك م����ع ق��ط��اع��ات 

خمتلفة داخلية.
ومن اأبرز ما حتقق يف اجلامعة اأي�سا:

• تطوير �سحيفة اجلامعة )اآفاق( 
من  ب���دل  اأ���س��ب��وع��ي  ب�سكل  لت�سدر 
اأول  وت�سبح  �سهرين،  اأو  �سهر  ك��ل 
���س��ح��ي��ف��ة ج��ام��ع��ي��ة ت��ط��ب��ع ب��ن��ظ��ام 
األ��ف  اأك���ر م��ن 40  ال��وي��ب، وتطبع 
كما  اململكة،  اأنحاء  يف  ت��وزع  ن�سخة، 
اأن��ه��ا ت���وزع م��ع �سحيفة ال��وط��ن يف 

منطقة الريا�س وع�سر.
الفهر�سة  نظام  اجلامعة  اأطلقت   •
للمعامات  الإلكرتونية  والأر�سفة 
اإل��ى اأن نطلق  )اإجن��از(؛ ما يدعونا 
ع��ل��ى ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د )جامعة 

با ورق(.

ح��م��ي��ات��ه��م م���ن ت��ل��ك امل��ل��وث��ات ال��ف��ك��ري��ة 
الباطلة، ودعوة املوثوق فيهم  والعقدية 
م���ن ال��ع��ل��م��اء وامل�����س��اي��خ وط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م 

للم�ساركة يف تلك الرامج والفعاليات.

�شف لنا مدى التفاعل
بني طالب وطالبات اجلامعة

مع اإدارة اجلامعة!
اأم��ث��ل  لأن��ن��ي  اأح��ك��م  اأن  ه��ن��ا  اأ�ستطيع  ل 
املقابل  الطرف  واأق�سد  الآخ��ر  الطرف 
ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ول��ك��ن دع��ن��ي هنا 
اأ���س��ر اإل��ى بع�س الأم���ور واأت���رك احلكم 

للقارئ الكرمي.
اجل����ام����ع����ة  اإدارة  ق�����ام�����ت  ف����ق����د 
ي���وم���ني يف الأ����س���ب���وع بعد  ب��ت��خ�����س��ي�����س 
����س���اة ال��ظ��ه��ر ل���س��ت��ق��ب��ال امل��راج��ع��ني 
وال�����ط�����اب، ك���م���ا خ�����س�����س رق�����م ج����وال 
مبا�سر  اإلكرتوين  وبريد   SMS لر�سائل 
م��ع م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، واأ���س��دق��ك ال��ق��ول 
ف��ق��د ا���س��ت��ف��دت م���ن ال���ل���ق���اء ب��ال��ط��اب 
م��ب��ا���س��رة وال��ت��وا���س��ل م��ع��ه��م م��ن خ��ال 
ي��دور يف  الو�سائل وتعرفت على ما  تلك 
بالإ�سافة  اليومية،  اجلامعية  حياتهم 
اإل����ى زي���ارات���ي ل��ه��م يف م��واق��ع جتمعهم 
ال�سالت من دون  اأو بع�س  املطعم  مثل 
اأن ال��ط��ال��ب  ت��رت��ي��ب م�����س��ب��ق، ف���وج���دت 
ي��ح��ت��اج مل��ث��ل ه���ذا ال��ت��وا���س��ل وق���د يكون 
اأو عدم املعرفة يف  لديه بع�س الغمو�س 
اأ�سياء ب�سيطة قد تكون �سببا يف حرمانه 

اأو انقطاعه عن الدرا�سة.
واأ����س���ع���ر ب��ال�����س��ع��ادة ع��ن��دم��ا اأك����ون 
واأو���س��ي  ل��ط��ال��ب  م�سكلة  ح��ل  يف  �سببا 
زم��ائ��ي م��ن وك���اء اجل��ام��ع��ة وع��م��داء 
بالطاب  امل�ساندة  وال��ع��م��ادات  الكليات 
اأجد  اأنني ل  اأكر  خرا، ومما ي�سعدين 
اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ع��ل��ى  ي�����رتدد  ال���ط���ال���ب 

م��رك��زا   24 اجل���ام���ع���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
من  الوحيد  ه��و  بع�سها  وجمعية، 

نوعه على م�ستوى اململكة.
خ����ال  اح���ت�������س���ن���ت اجل����ام����ع����ة   •
ال�����ع�����ام�����ني امل����ا�����س����ي����ني ع���������س����رات 
امل����وؤمت����رات وال����ن����دوات وال���رام���ج 
ال���ع���ل���م���ي���ة، ك�����ان اآخ�����ره�����ا م���وؤمت���ر 

الإعام والإ�ساعة.
فريدا  برناجما  اجلامعة  تنفذ   •
عنوان  حت��ت  اململكة  م�ستوى  على 
لطاب  البحثية  ال���ق���درات  )ب��ن��اء 
وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة( ع���ن ط��ري��ق 
امل��وه��ب��ة والإب������داع. ويعتمد  م��رك��ز 
دروب  يف  الطالب  بيد  الأخ���ذ  على 
اآليات  العلمي ومتكينه من  البحث 

البحث وركائزه.
للباحثني  املركزية  املكتبة  تتيح   •
ف��ر���س��ة ال��ب��ح��ث يف اأك�����ر م���ن 52 
قاعدة معلومات عاملية، اإ�سافة اإلى 
األ��ف عنوان  اأك��ر م��ن 150  تقدمي 

�سمن حمتوياتها الورقية.
• ح�����س��ل��ت اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة 
اأبها لفرع الثقافة )جمال البحوث 
والدرا�سات العلمية( يف العام 1435.

اأما يف خدمة املجتمع:
• ف��ق��د ت��ب��ن��ت اجل��ام��ع��ة ب��رن��اجم��ا 
فريدا  و�سحيا  وتثقيفيا  ت��وع��وي��ا 
اإح��دى  ُي��ق��ام �سنويا يف  ن��وع��ه،  م��ن 
اأ�سبوعا  وي�ستمر  النائية،  املناطق 
كاما، ت�سرتك يف اإعداده وتنفيذه 
عدد من وحدات اجلامعة املختلفة، 
ع��دد كبر من طلبة  فيه  وي�سارك 
اجل����ام����ع����ة، وب���خ���ا����س���ة اأ����س���ح���اب 

التخ�س�سات الطبية.
برامج  اأي�ساً  اجلامعة  ت�سطلع   •
ال�����س��ي��اح��ة  م��ت��خ�����س�����س��ة يف دع�����م 

• وّقعت اجلامعة عددا من م�ساريع 
البنات؛  لكليات  امل�ستعجلة  املباين 
ما يجعلنا نحقق قريباً عدم وجود 

مبان م�ستاأجرة.
م��رات��ب  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  • ح�سلت 
الت�سنيفات  م��ن  ع��دد  يف  متقدمة 
العاملية كت�سنيف الويبماتريك�س و 
QS، واملركز الأول يف حت�سني الأداء 

.QS ح�سب ت�سنيف
الأولى  املرحلة  اأجن��زت اجلامعة   •
م�����ن خ���ط���ت���ه���ا ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، 

واأطلقت املرحلة الثانية.

كيف تافظون على طالبكم
من بع�ض االأفكار.. كالفكر

الداع�سي اأو القاعدي؟
ل يخفى على اجلميع خطورة مثل هذه 
الأف���ك���ار ال��ه��دام��ة وامل�����س��ل��ل��ة ع��ل��ى فئات 
املجتمع وخا�سة فئة ال�سباب وهم الفئة 
التي حتت�سنهم اأي جامعة، ولذلك فقد 
اجل��ام��ع��ة  يف  الأن�����س��ط��ة  خ��ط��ة  ت�سمنت 
حتذر  وتوعوية  علمية  وفعاليات  برامج 
وت��ب��ني خ��ط��ورة ه���ذه الأف���ك���ار املنحرفة 
واأنهم م�ستهدفون من قبل  �سبابنا  على 
اأن كلية  ك��م��ا  وال���وط���ن،  ال���دي���ن  اأع�����داء 
ال�����س��ري��ع��ة واأ����س���ول ال��دي��ن يف اجل��ام��ع��ة 
ت���ق���وم ب�����دور يف ه����ذا الأم������ر م���ن خ��ال 
جل��ن��ة ي��راأ���س��ه��ا ف�����س��ي��ل��ة ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة 
الف�ساء  امل�سايخ  م��ن  نخبة  وع�سوية 
مثل  على  العمل  اهمية  يدركون  الذين 
�سبابنا  بها  ي�ستهدف  التي  الأف��ك��ار  ه��ذه 
يف مثل هذه املرحلة العمرية، واجلامعة 
العلمية  الفعاليات  من  لعدد  حاليا  ُتعد 
بهذا  ذات �سلة  ون����دوات  م��وؤمت��رات  م��ن 
املو�سوع وما �سابهه بهدف رفع م�ستوى 
ال���وع���ي ع��ن��د اأب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا وك��ي��ف��ي��ة 

ك��م��ا ك���ان يف ال��ع��ام امل��ا���س��ي وال����ذي قبله 
وه���ذا م��وؤ���س��ر ج��دا ه��ام يل اأن���ا �سخ�سيا 
ول��زم��ائ��ي ال���وك���اء وال���ع���م���داء، حيث 
اأب��واب  مت توجيه الأخ���وة ال��زم��اء بفتح 
مكاتبهم ل�ستقبال الطاب ب�سكل يومي 
وال���س��ت��م��اع ل��ه��م وال��ل��ق��اء ب��ه��م ب�����س��ورة 

دورية.
ف��ال��ط��ال��ب كلما ن��ق��رب م��ن��ه جن��ده 
ويوؤثر  به  وي�سعد  اللقاء  لذلك  بحاجة 
�سعورا  ومي��ن��ح��ه  وم��ع��ن��وي��ا  نف�سيا  عليه 
ب���اأه���م���ي���ة وج��������وده يف اجل���ام���ع���ة واأن������ه 
باإذن اهلل ع�سواً فاعا يف وطنه  �سيكون 

وموؤ�س�ساته املختلفة.

اأين و�سلتم يف م�سروع
املدينة اجلامعية.. وما املميز

يف هذا امل�سروع..وكم تبلغ
القيمة االإجمالية؟

م�سروع املدينة اجلامعية يف الفرعاء من 
اململكة  املدن اجلامعية يف  اأكر م�ساريع 
مايني  ثمانية  م�ساحة  على  يقع  حيث 
الطبية  الكليات  ويت�سمن  م��رب��ع،  م��رت 
امل�ساندة  والعمادات  والأدب��ي��ة،  والعلمية 
وم�ست�سفى  والتميز،  البحوث  وم��راك��ز 
ب�سعة ثمامنائة �سرير ي�سمل على جميع 
ال��ت��خ�����س�����س��ات، وحم��ط��ات خ��دم��ات من 

كهرباء ومياه و�سرف �سحي وغرها.
ك���م���ا ت�������س���م امل����دي����ن����ة اجل���ام���ع���ي���ة 
و�سكنا  ال��ت��دري�����س  هيئة  لأع�����س��اء  �سكنا 
تت�سع  ريا�سية  وم��دي��ن��ة  ل��ل��ط��اب،  اآخ���ر 
ومركز  وم�ساهد،  ممار�س  األف  لثاثني 
وامل�سروع  خدمات  ومنطقة  للموؤمترات 
�سخم ج���دا مم��ا ج��ع��ل ه��ن��اك اأك���ر من 
فال�سركات  �سك  وب��ا  فيه  تعمل  �سركة 
�سركة  ف��ه��ن��اك  واح���د  ن�سق  ع��ل��ى  لي�ست 
�سكلنا  ق��د  اأن��ن��ا  اإل  اأق��ل  واأخ���رى  منجزة 
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ه��ي��ئ��ة ل���ل���م�������س���روع���ات ي���راأ����س���ه���ا م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة وع�����س��وي��ة وك�����اء اجل��ام��ع��ة 
�سلة  ل��ه  وم��ن  امل�����س��اري��ع  يف  واملخت�سني 

بامل�سروع.
ول ميكن هنا اأن اأطلق ن�سبة اإجناز 
ع��ل��ى امل�����س��روع ب��اأك��م��ل��ه لأن امل�����س��روع��ات 
داخل املدينة اجلامعية مل تر�س يف وقت 
واحد وتختلف مدة اإجناز كل منها تبعا 
لعوامل عدة ولكني اأو�سح هنا اأن هناك 
وقريبا  منها  النتهاء  مت  قد  م�سروعات 
يف  طريقها  يف  واأخ��رى  ا�ستامها  �سيتم 
امل�سروع  ا�ستمر  واإذا  الأخ���رة،  مراحلها 
النتقال  الوترة فنتوقع بدء  على هذه 
خ��ال  اجل��ام��ع��ي��ة  للمدينة  ال��ت��دري��ج��ي 

وقت قريب باإذن اهلل.

اأ�ساهد يف مكتبكم عددا
من ال�سا�سات التي تنقل مبا�سرة

العمل يف املدينة اجلامعية
فلماذا وجدت هنا؟ وما �سبب

طلبكم لذلك؟
امل��دي��ن��ة  ه�����ذه  م����ن  الن����ت����ه����اء  اأن  اأرى 
اجلامعية هو حلم ملنت�سبي اجلامعة من 
اإداري��ني واأع�ساء هيئة تدري�س وطاب، 
ولكون املدينة اجلامعية تبعد حوايل 25 
كيلو م��رت ع��ن م��وق��ع اجل��ام��ع��ة احل��ايل 
فقد ي�سعب زيارتها ب�سكل يومي، ووجود 
هذا العدد من ال�سا�سات يعطيني الروؤية 

اليومية ل�سر العمل.
اأرى كل يوم  ب��اأن  ا�ستمتع  انني  كما 
���س��ي ج��دي��د ق��د حت��ق��ق يف ه���ذا امل�����س��روع 
الوطني العماق الذي تنتظره منطقة 
ر�سالة  وه���ي  ال��وط��ن،  وي��ن��ت��ظ��ره  ع�سر 
فنيني  من  امل�سروع  يف  العاملني  جلميع 
واإداريني ومقاولني اأن امل�سوؤول الأول يف 
بل  يومي  ب�سكل  عملهم  يتابع  اجلامعة 

توقيعه  م���ا مت  م��ن��ه��ا  وق��ت��ه��ا،  ت��ب��اع��ا يف 
�ستوقع  والأخ���رى  مثل كر�سي اجل��زي��رة 
من  اجل��زي��رة  وكر�سي  اهلل.  ب���اإذن  قريبا 
مت  حيث  اجلامعة  يف  الفاعلة  الكرا�سي 
�سعادة  بح�سور  م��وؤخ��را  موقعه  تد�سني 
حمد  بن  خالد  الأ�ستاذ  التحرير  رئي�س 
الكليات  املالك، ومت الإع��ان عنه داخ��ل 
والأق�سام العلمية و�سوف نرى نتاج هذا 

الكر�سي قريبا مب�سيئة اهلل.

وكذلك ماذا عن االأبحاث
العلمية وكيف تدعمونها؟

ك���م���ا ي����ع����رف اجل���م���ي���ع ف����اأح����د وك�����الت 
اجل���ام���ع���ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف ال���درا����س���ات 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وي���ت���ب���ع ل��ه��ا 
البحث  )عمادة  با�سم  عمادة متخ�س�سة 
اأك��ر  اجل��ام��ع��ة  ت�سم  وك��ذل��ك  العلمي( 
كليات  يف  تنت�سر  بحثيا  م��رك��زا   24 م��ن 
ت�ستهدف  املختلفة،  وعماداتها  اجلامعة 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  وت�سجيع  دع��م 
والبكالوريو�س  العليا  الدرا�سات  وطلبة 

لإجناز بحوثهم.
اأن للجامعة تعاونا مع مدينة  كما 
امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
وب��ع�����س ال�����س��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��رى 
عدد  بدعم  م�سكورين  يقومون  والذين 
م���ن ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة، ك��م��ا ي��وج��د يف 
ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات،  اجل��ام��ع��ة معهد 
الإبداع والتميز وجميعها ت�سب  ومركز 

يف م�سلحة البحث العلمي.
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن اجلامعة 
تخدم  التي  ال��درا���س��ات  م��ن  بعدد  قامت 
املنطقة و�سبابها، وكان اآخرها الدرا�سات 
التي قدمت ل�سمو اأمر املنطقة يف جل�سة 
اأداء  تقييم  حول  املا�سي  الأ�سبوع  �سموه 

الأجهزة احلكومية يف املنطقة.

دائ�����م�����ا ع���ل���ى م�������س���ارك���ة اجل����ام����ع����ة يف 
ليكون  املتعددة  وفعالياتها  منا�سباتها 
اأروق��ة  داخ��ل  اأبنائه وحمبيه  من  قريبا 

اجلامعة.

اأنت يف االأ�سا�ض اإعالمي..
وبدايتك كانت هنا يف جريدة 
»اجلزيرة«.. اأمل تن للعودة 

ملمار�سة عملك االإعالمي؟
اأ���س��دق��ك ال��ق��ول اإن م��ن اأج��م��ل الأي���ام 
ال��ت��ي ق�����س��ي��ت��ه��ا ه���ي اأي�����ام ال���ت���دري���ب يف 
اللحظات  اأن�سى  ول��ن  اجل��زي��رة  ج��ري��دة 
من  ال��ك��وك��ب��ة  ت��ل��ك  م���ع  ق�سيتها  ال��ت��ي 
الإع��ام��ي  للعمل  واملمار�سني  اخل���راء 
ا�ستفدت  ف��ق��د  ال�سحفي،  وب��ال��ت��ح��دي��د 
اأ����س���ي���اء ك��ث��ره��ا م���ن اأه��م��ه��ا ال��ت��ح��ري��ر 
للعمل  اأع�����ود  اأن  واأمت���ن���ى  وال�����س��ي��اغ��ة، 
اأق��رب  الإع��ام��ي وب��ال��ذات ال�سحفي يف 
ب��ث��م��ار تلك  اأ����س���ع���ر  زل����ت  ف���ر����س���ة، ول 
اليومية  اأع��م��ايل  م��ن  امل��رح��ل��ة يف كثر 

داخل اجلامعة وخارجها.

�سهدت اجلامعة موؤخرا
ح�سولها على مراتب عاملية

متقدمة ح�سب ت�سنيفات
متعددة.. كيف و�سلت
اجلامعة لهذا امل�ستوى

يف ظل عمرها الق�سري ؟
اجل�����ام�����ع�����ة ب���ك���ل���ي���ات���ه���ا واأ�����س����ات����ذت����ه����ا 
اأو  الطبية  �سواء  املتنوعة  وتخ�س�ساتها 
ت�سل  اأن  ت�ستحق  الأدب���ي���ة،  اأو  العلمية 
اإلى اأعلى مما و�سلت اإليه الآن، و�ستكون 
ب������اإذن اهلل ق��ري��ب��ا ب��ج��ه��ود م��ن�����س��وب��ي��ه��ا 
اجلامعات  م�ساف  يف  العلمي  ونتاجهم 

املتقدمة.
زمن  منذ  فاجلامعة  ولاإن�ساف   

ب�سكل حلظي وهذا يحقق اأهم عن�سر يف 
الدارة وهو املراقبة واملتابعة.

ماذا عن الكرا�سي العلمية
يف اجلامعة.. وتديدا

كر�سي جريدة اجلزيرة؟
للكرا�سي  عليا  جل��ن��ة  اجل��ام��ع��ة  اأن�����س��اأت 
ا�ستحداث  خالها  م��ن  حتقق  العلمية 
ع�����دد م����ن ال���ك���را����س���ي وق���ع���ت اجل��ام��ع��ة 
واجلامعة  الطريق،  يف  والآخ���ر  بع�سها 
علمي  كر�سي  فيها  ي��وج��د  ���س��ن��وات  منذ 
ب��ا���س��م )ك��ر���س��ي امل��ل��ك خ��ال��د( وق���د اأدى 
ذات قيمة  واأبحاثا  علمية مميزة  جهوداً 
ع���ال���ي���ة، وب����رام����ج وم��ن��ا���س��ط م��ت��ن��وع��ة، 
قريبا  علمي  من�سط  لديه  يكون  و�سوف 

مت الإعان عنه.
ونحر�س مع الزماء املخت�سني اأن 
ذات  كرا�سي علمية  يكون لدى اجلامعة 
وبراجمها  مو�سوعاتها  يف  عالية  قيمة 
فقط!  تذكر  اأ�سماء  ولي�ست  وفعالياتها، 
عليا  جلنة  هناك  تكون  اأن  حر�سنا  ل��ذا 
ت��خ��ت�����س مب��ت��اب��ع��ة ب���رن���ام���ج ال��ك��را���س��ي 

العلمية يف اجلامعة.
وق����������د ا�����س����ت����ب���������س����رت اجل����ام����ع����ة 
اأم�����ر منطقة  وم��ن�����س��وب��وه��ا مب��واف��ق��ة 
ع�����س��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
في�سل بن خالد بن عبد العزيز، حفظه 
اإن�����س��اء ك��ر���س��ي ع��ل��م��ي يحمل  اهلل، ع��ل��ى 
ورعاية  ال�سباب  بابداعات  ويعنى  ا�سمه 
عدد  اإل���ى  حاليا  تو�سلنا  كما  مواهبهم 
من الكرا�سي ذات قيمة علمية عالية يف 
وجمتمعية  وعلمية  طبية  تخ�س�سات 

متنوعة.
واأب�����دى ع���دد م���ن رج����ال الأع���م���ال 
وامل��وؤ���س�����س��ات تبني دع���م ت��ل��ك ال��ك��را���س��ي، 
عنها  اجل��ام��ع��ة  �ستعلن  اهلل  ومب�����س��ي��ئ��ة 

ما مدى التعاون
بني اجلامعة واالأجهزة

احلكومية يف املنطقة
وتديدا اأمري ع�سري؟

ت�����س��ع��د اجل���ام���ع���ة ب��ت��ع��اون��ه��ا ال��وط��ي��د 
الأج��ه��زة  جميع  م��ع  املتميزة  وعاقتها 
احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة ، وم�����ن خ���ال 
ال�ست�سارية  والدرا�سات  البحوث  معهد 
وقعت اجلامعة ممثلة يف معهد البحوث 
والدرا�سات ال�ست�سارية يف عام اأكر من 
لتقدمي اخلرات  ا�ست�ساريا  )32( عقدا 
اإلى  بالإ�سافة  ال�ست�سارية،  واخلدمات 
اتفاقيات تعاون ومذكرات  حوايل )10( 
تفاهم. ولدى اجلامعة اتفاقيات خا�سة 
بتطوير الأداء املهني لعدد من اجلهات 
احلكومية من خال الدورات والرامج 

التدريبية.
اأو  تعاون  ب��اأي  اجلامعة  ت�سعد  كما 
جهة  اأي  م��ن  للجامعة  ت�سل  ا�ست�سارة 
حكومية، حيث تزخر اجلامعة بخرات 
م���وؤه���ل���ة ت���اأه���ي���ا ع���ال���ي���ا يف ك���ث���ر م��ن 
خراتها  بتقدمي  ت�سعد  التخ�س�سات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  يحتاجها  مل��ن 

الأخرى.
اأم���ا ع��اق��ة اجل��ام��ع��ة ب�سمو اأم��ر 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ف��ه��ي ع��اق��ة ل ميكن 
ك��ل��م��ات  اأو  ع����اب����ر،  ح������وار  يف  و����س���ف���ه���ا 
حمدودة، لأنها عاقة اأعمق مما ميكن 
و�سفه، فهي عاقة تفخر بها اجلامعة، 
العمل  ملوا�سلة  لها  حم��ف��زا  وتعترها 

والتميز.
واجل��ام��ع��ة وم��ن�����س��وب��وه��ا ي��دي��ن��ون 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  اهلل،  ب��ع��د  ب��ال��ف�����س��ل، 
امل��ل��ك��ي الأم������ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ال���د بن 
ويدعم  ويوجه  يتابع  ال��ذي  عبدالعزيز 
اجلامعة يف جميع منا�سطها، ويحر�س 

وهي ت�ستحق تلك املراتب واأعلى ولكن 
رمب����ا مل ُت���ق���دم اجل��ام��ع��ة مب��ن��ج��زات��ه��ا 
ب��ال�����س��ورة امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ل��ك امل��وؤ���س�����س��ات 
والهيئات القائمة على تقييم اجلامعات 
مم���ا ج��ع��ل��ه��ا خ����ارج حم��ي��ط اجل��ام��ع��ات 
الذين  الزماء  بجهود  ولكن  املتميزة، 
يعملون كفريق واحد �سيكون للجامعة 
يف  ودويل  حم���ل���ي  ح�������س���ور  اهلل  ب�������اإذن 
ن�ست�سبق  اأن  اأود  ول  خمتلفة،  جم��الت 
اأنني والزماء ل ننظر  الأح��داث. كما 
ن�ستهدفها  كغاية  الت�سنيفات  تلك  اإل��ى 
وطريق  و�سيلة  ن��راه��ا  ولكننا  ل��ذات��ه��ا، 
متميز  خم���رج  ل��دي��ن��ا  ل��ي��ك��ون  للتحفيز 

نفخر به ونفاخر.

امل�ساحة االأخرية..
ماذا تقول فيها؟

على  �سكرا  اأق��ول جلريدة اجلزيرة  هنا 
ه���ذا ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ف��اع��ل م��ع جامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د ����س���واء ب��اإن�����س��اء ك��ر���س��ي اأو 
والفاعل يف منا�سبات  الدائم  باحل�سور 
اجل��ام��ع��ة، واله���ت���م���ام ب��ه��ا مم���ا جعلنا 
وب��ني  بيننا  الفعلية  ب��ال�����س��راك��ة  ن�سعر 
موؤ�س�سة اجلزيرة ال�سحفية، وما زيارة 
ال��ع��زي��ز  ال��ت��ح��ري��ر الأخ  ���س��ع��ادة رئ��ي�����س 
الأ���س��ت��اذ خ��ال��د امل��ال��ك اإل دل��ي��ل وا���س��ح 
على اأنه يريد اأن يعمل وينتج ويتفاعل 
امللك  كجامعة  مهم  تعليمي  قطاع  م��ع 
باأهمية  ك��ذل��ك،  وي��وؤم��ن، ونحن  خ��ال��د، 
نتائجها  �ستنعك�س  التي  ال�سراكة  ه��ذه 
ومن�سوبيها  اجل��ام��ع��ة  ع��ل��ى  اهلل  ب����اإذن 
وطابها وعلى وطننا الغايل يف تنميته 
عبداهلل  اأخ��ي  اأ�سكركم  كما  وت��ط��وي��ره. 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ت��ك وح��ر���س��ة واه��ت��م��ام��ك 
مبنا�سبات اجلامعة وتغطيتها باحلجم 

الذي يوازي مكانتها.

جامعة الملك خالد في عام آفاق الجامعة  |  العدد 152  |  17 شعبان 1436  |  4 يونيو 2015



جامعة الملك خالد في عام

وفاءا للوطن والمليك

الجامعة تتفاعل مع »عاصفة الحزم« 
بدعم الجنود بالدم

علي آل سعيد 

اإميانا بدورها يف خدمة املجتمع وت�سامنا 
قيادته ومواطنيه  وم�ساركة  الوطن،  مع 
من  العديد  للجامعة  كان  الظروف،  كل 
اأطلقها  التي  احل��زم  عا�سفة  املواقف مع 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
اهلل،  ���س��ع��ود، حفظه  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
للم�ساعدة يف اإعادة ال�ستقرار اإلى اليمن، 
واأم���ن  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  وك��ذل��ك للحفاظ 

باد احلرمني ال�سريفني.

إعفاء طالب العاصفة
ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال������ق������رارات  اأول  وك������ان 
اجلامعة، اإعفاء جميع طابها امل�ساركني 
يف »عا�سفة احلزم« من الر�سوم الدرا�سية 
والتج�سر،  امل����وازي،  التعليم  ب��رام��ج  يف 

الدرا�سي  للف�سل  التدريبية  وال����دورات 
احل���������ايل، وذل��������ك ت����ق����دي����را جل���ه���وده���م 
و���س��ج��اع��ت��ه��م يف ال��������ذود ع����ن ال���وط���ن، 
حمل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ل�سجاعتهم  وت��ق��دي��را 

اإعجاب اجلميع.

حملة للتبرع بالدم
كما د�سن معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال��داود  حمد  ب��ن  الرحمن  عبد  الدكتور 
حملة الترع بالدم لدعم عملية عا�سفة 
بالتعاون  اجلامعة  نظمتها  وق��د  احل��زم، 
ال�سحية  لل�سوؤون  العامة  امل��دي��ري��ة  م��ع 
مبنطقة ع�سر بح�سور وكاء اجلامعة، 
وعمداء الكليات، وذلك خال الفرتة من 

23 اإلى 27 جمادى الآخرة املا�سي. 
وه���دف���ت احل��م��ل��ة اإل����ى دع����م ج��ن��ود 
الوطن امل�ساركني يف جبهات القتال، عن 

ال������داود، وع����دد م���ن م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
اأف���راد  م��ن  للم�سابني  ب��زي��ارة  وط��اب��ه��ا 
عمليات  امل�����س��ارك��ني يف  ال���ري���ة  ال���ق���وات 
ع��ا���س��ف��ة احل����زم يف احل�����دود اجل��ن��وب��ي��ة، 
وذل����ك مب�����س��ت�����س��ف��ى امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ق��وات 

امل�سلحة بخمي�س م�سيط.
وبنّي مدير اجلامعة اأن هذه الزيارة 
ت���اأت���ي يف اإط�����ار دع���م اجل��ام��ع��ة جل��ن��ودن��ا 
ال��ب��ا���س��ل��ني وامل���راب���ط���ني ع��ل��ى ح���دودن���ا، 
وق�����ال« ج��ن��ودن��ا امل�����س��اب��ون ن���ال���وا �سرفا 
ووطنهم  دينهم  �سمعة  ورف��ع��وا  عظيما 
وولة اأمرهم، ونتمنى للم�سابني ال�سفاء 

العاجل«.
ود�سن معايل مدير اجلامعة اأي�سا، 
ندوة طبية بعنوان »طواقم الطب تدعم 
عائ�س  العقيد  بح�سور  احل��زم«  عا�سفة 
وذلك  امل�سلحة،  القوات  من  مر�سي،  اآل 

من�سوبي  قبل  م��ن  ب��ال��دم  ال��ت��رع  طريق 
اجل��ام��ع��ة م��ن ه��ي��ئ��ة اأع�����س��اء ال��ت��دري�����س 
وامل��وظ��ف��ني وال���ط���اب، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
امل�������س���ارك���ة امل���ي���دان���ي���ة ب���ع���دد م����ن اأط���ق���م 
اجل�����راح�����ني ال����س���ت�������س���اري���ني، واأط����ب����اء 
والتمري�س  الفنيني،  وطواقم  المتياز، 
من طاب اجلامعة يف عدد من الأماكن 
الواقعة  املنطقة،  مب�ست�سفيات  ال�ساخنة 

على احلدود.

ندوات ومحاضرات وزيارات  
كما �سهدت احلملة ندوة علمية عن طب 
مقر  يف  واأن�سطة  وحما�سرات  ال��ك��وارث، 
للتوعية  ال�ساخنة  واخلطوط  اجلامعة، 

العامة.
ك��م��ا ق����ام م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 

مب��ق��ر اجل��ام��ع��ة ب��اأب��ه��ا ب��ح�����س��ور وك���اء 
ال�سحية،  ال��ك��ل��ي��ات  وع���م���داء  اجل��ام��ع��ة، 
وع�����دد ك��ب��ر م���ن ال���ط���اب وم��ن�����س��وب��ي 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي احل��ك��وم��ي واخل��ا���س 

باملنطقة.
وبداأت الندوة بكلمة ملدير اجلامعة 
ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  �سكر خالها 
العزيز على قراره  بن عبد  �سلمان  امللك 
ب�����س��اأن عا�سفة  ات���خ���ذه  ال����ذي  ال�����س��ج��اع 
احلزم، كما تقدم بال�سكر لكافة من�سوبي 

الكليات ال�سحية باجلامعة.
وق�������ال »اجل����ام����ع����ة وم���ن�������س���وب���وه���ا 
ج�����اه�����زون خل���دم���ة ال����وط����ن وع��ا���س��ف��ة 
بجميع  اجل��ام��ع��ة  اأن  م���وؤك���دا  احل������زم«، 
ط��واق��م��ه��ا م�����س��ت��ع��دة مل�����س��ان��دة وخ��دم��ة 
املناطق  كافة  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأف���راد 
تكون  ب��اأن  واع���دا  وال�ساخنة،  احل��دودي��ة 

ه���ن���اك حم���ا����س���رات ت���وع���وي���ة وزي������ارات 
للمواقع  اجلامعة  ق��ي��ادي  م��ن  ميدانية 
احل��������دودي��������ة وزي����������������ارات ل���ل���م�������س���اب���ني 

مب�ست�سفيات املنطقة.
وب��������داأت ال����ن����دوة مب���ح���ا����س���رة ع��ن 
الإع�������داد ال��ن��ف�����س��ي يف ال����ك����وارث األ��ق��اه��ا 
تلتها حما�سرة  العمري،  الدكتور ح�سن 
اإدارة  ع����ن  ال�����س��ب��ع��اين  ع���ل���ي  ل���ل���دك���ت���ور 
ال������ك������وارث، وحم����ا�����س����رة ع����ن اإ����س���اب���ات 

الكوارث األقاها الدكتور حممد باوهب.
حما�سرة  اأي�����س��ا،  ال��ن��دوة  و�سملت 
عن فرز م�سابي الكوارث للدكتور ح�سن 
الزهراين، وحما�سرة عن جمرى الهواء 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ب�����س��اب�����س��ي، وحم��ا���س��رة 
اإ�سابات  ع��ن  ال��ب��خ��اري  ك��م��ران  للدكتور 

الوجه والفكني.
واأل���ق���ى ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح ال��غ��ام��دي 

آفاق الجامعة  |  العدد 152  |  17 شعبان 1436  |  4 يونيو 2015



جامعة الملك خالد في عام

والبطن،  ال�سدر  اإ�سابات  عن  حما�سرة 
النعمي  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  بينما 
حم���ا����س���رة ع���ن الإ�����س����اب����ات ال��ع�����س��ب��ي��ة، 
للدكتور  العظام  اإ�سابات  وحما�سرة عن 
ال��ن��دوة  ع��ب��داهلل رائ����زة، ك��ذل��ك ا�ستمرت 
مب��ح��ا���س��رة ل��ل��دك��ت��ور ف��ي��ن��ود ���س��ن��ق عن 
اإ�سابات الأطفال، وحما�سرة عن اإ�سابات 

النفجار للدكتور عبداهلل الهيزعي.
واخ���ت���ت���م���ت ال������ن������دوة مب���ح���ا����س���رة 
م�سابي  تاأهيل  عن  جايا�سانكر  للدكتور 

الكوارث. 
اجلامعة،  مدير  معايل  عن  ونيابة 
رع�����ى وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
ندوة  جلبان  اآل  خالد  الدكتور  ال�سحية 
بعنوان« �سبابنا وعا�سفة احلزم«، نظمها 
نادي الطب والإبداع باملدرجات املركزية 
من:  كل  وقدمها  باأبها،  اجلامعة  مبقر 
رئي�س ق�سم الإعام والت�سال باجلامعة 
القرين، وعميد  �سويل  بن  الدكتور علي 
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور 
اجلامعة  وكيل  بح�سور  حمدان،  مبارك 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة ال����دك����ت����ور اأح���م���د 
الدكتور  ال��ط��ب  كلية  وعميد  اجلبيلي، 
ع��ب��داهلل ع�����س��ري، وب��ح�����س��ور م��ا ي��ق��ارب 

200 طالب وع�سو هيئة تدري�س.
افتتاحية  بكلمة  ال��ن��دوة  وا�ستهلت 
األ��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور اآل ج��ل��ب��ان و���س��ك��ر من 

خالها ال�سيوف، كما �سكر نادي الطب 
خال  املميزة  ن�ساطاتهم  على  والإب���داع 
ه���ذا ال��ع��ام ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا الأث����ر الأك���ر 

داخل وخارج اجلامعة.
م���ن ج��ه��ت��ه حت����دث ���س��ي��ف ال���ن���دوة 
ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال���ق���رين ع���ن »الإع������ام 
اجلديد والأزم��ات« معرفا بدور الإعام 
اجل���دي���د، و���س��رع��ة من����وه، ك��م��ا ذك���ر دور 
ال�سريحة  واأن��ه��م مي��ث��ل��ون  ف��ي��ه  ال�����س��ب��اب 

الأكر من م�ستخدميه.
وا�ست�سهد القرين بعدد من الأمثلة 
ع��ن الإع���ام اجل��دي��د واأهميته وت��اأث��ره 
اإلى بداية  على كافة املجتمعات، وتطرق 
اإن�����س��اء بع�س م��واق��ع الن��رتن��ت وم��واق��ع 
التوا�سل الجتماعية، واأكد اأهمية تعزيز 
الإع��ام  م��ع  التعامل  عند  املواطنة  روح 
اجل���دي���د والأخ�������ذ ب��ال��ق��ي��م الإ���س��ام��ي��ة 

والوحدة الوطنية و الجتماعية.
كما حتدث الدكتور مبارك حمدان 
الداخلي  الأم��ن  جت��اه  ال�سباب  »دور  عن 
اأهمية  على  م�سددا  احل���زم«،  عا�سفة  يف 
دور ال�����س��ب��اب يف رق���ي ال���وط���ن، واأه��م��ي��ة 
وغر�س  الوطنية  ال��وح��دة  على  احل��ف��اظ 
ق��ي��م امل��واط��ن��ة والن���ت���م���اء ل��ه��ذا ال��وط��ن 
ال�سباب  توجيه  اإل��ى  بالإ�سافة  العظيم، 
للنهو�س بامل�ستوى الثقايف والجتماعي، 
وال�ستفادة من الإمكانات العظيمة التي 

مذكرا  وبناتها،  لأبنائها  الدولة  هياأتها 
ن�سر معلومات و�سور ومقاطع  بخطورة 

و�سائعات ت�سر باأمن الوطن.

تسابق الكليات
على المشاركة 

الكليات  يف  ممثلة  اجلامعة  �ساركت  كما 
ال�����س��ح��ي��ة، ب��ت��ق��دمي ع���دد م��ن اخل��دم��ات 
اجلنوبية،  احل��دود  على  للجنود  الطبية 
ح��ي��ث ���س��خ��رت اجل��ام��ع��ة اأك����ر م��ن 200 
طاب  م��ن  وع���ددا  وخمت�س،  ا�ست�ساري 
الم����ت����ي����از وال���ف���ن���ي���ني، ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
لهم،  الازمة  الطبية  اخلدمات  تقدمي 
بالإ�سافة اإلى اإعداد جداول مناوبات لكل 
فريق يعمل يف جميع م�ست�سفيات املنطقة 

مبا فيها امل�ست�سفيات احلدودية. 
و�����س����ارك����ت ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ب��ط��اق��م 
ال�ست�ساريني  م��ن  ع��دد  م��ن  مكون  طبي 
ك���اف���ة  ال���������س����ع����ودي����ني يف  واجل�������راح�������ني 
التخ�س�سات اجلراحية، وطب الطوارئ، 
الأ���س��رة، وطب  الباطني، وط��ب  وال��ط��ب 
تكليف وكيل  ك��م��ا مت  وال�����ولدة،  ال��ن�����س��اء 
الدكتور  ال�سريرية  لل�سوؤون  الطب  كلية 
ج��دول  ب��اإع��داد  الب�سا�سي  عبيد  ب��ن  علي 
للمناوبات والتن�سيق الكامل لإجناح هذه 

املبادرة.
طبيب   100 ب���  الكلية  ���س��ارك��ت  ك��م��ا 
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امتياز مدربني من كلية الطب، حيث مت 
تكليف رئي�س ق�سم طب الأ�سرة واملجتمع 
الدكتور ح�سن بن حممد اآل مو�سى بهذه 

املهمة.
م��������ن ج����ه����ت����ه����ا ت�������������س������ارك ك���ل���ي���ة 
ط���ب الأ����س���ن���ان ب��ث��م��ان��ي��ة م���ن الأط���ب���اء 
ال�ست�ساريني يف جراحة الوجه والفكني، 
وع�����دد م���ن اأط����ب����اء الم���ت���ي���از ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
اأ�سنان متنقلة  اإلى وحدة طب  بالإ�سافة 

بالإ�سافة  الطبية،  املخترات  علوم  ق�سم 
ملا  كامل  طبي  تاأهيل  بعيادة  امل�ساركة  اإل��ى 
الدكتور خالد  تكليف  الإ�سابات، ومت  بعد 
كلية  �ساركت  كما  املهمة،  بهذه  الأح��م��ري 
العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط 
ب� 10 اأع�ساء هيئة تدري�س، و 25 اأخ�سائي 
تكليف  ومت  للم�ساركة،  ام��ت��ي��از  متري�س 
على  بالإ�سراف  العلياين  م�سيعل  الدكتور 

هذه املهمة.

كاأقل تقدير من اجلميع لأبطال  ج��اءت 
ال��وط��ن ال��ذي��ن ق��دم��وا ال��غ��ايل والنفي�س 
ل����ل����دف����اع ع�����ن اأرا�����س����ي����ن����ا وم���ق���درات���ن���ا 
عا�سفة  ا�سم  »اختيار  وق��ال  ومقد�ساتنا، 
ب��امل��ب��ادرة  ل��ل��ج��داري��ة ج���اء تيمنا  احل����زم 
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا خ���ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
احلكومة  �سرعية  ع��ن  للدفاع  �سعود  اآل 

اليمنية«.

ب��ط��اق��م��ه��ا يف ح���ال���ة احل���اج���ة ل���ه���ا، ومت 
تكليف عميد كلية طب الأ�سنان الدكتور 
بينما  املهمة،  بهذه  ال�سهراين  اإب��راه��ي��م 
�سيديل  بطاقم  ال�سيدلة  كلية  �ساركت 
ال�ساأن،  بهذا  خمت�سني  �سبعة  من  مكون 
ومت تكليف عميد كلية ال�سيدلة الدكتور 
عادل الهزاين بهذه املهمة. و�ساركت كلية 
اأخ�سائيا   40 ب�  التطبيقية  الطبية  العلوم 
م���ن ق�����س��م الأ����س���ع���ة، و 40 اأخ�����س��ائ��ي��ا من 

و�سارك اأكر من500 طالب وع�سو 
ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س وم���وظ���ف ب��اجل��ام��ع��ة يف 
ال���ل���وح���ة اجل����داري����ة ال���ت���ي ح��م��ل��ت ا���س��م 
من  وال��ت��ي خ�س�ست  احل����زم«  »ع��ا���س��ف��ة 
قبل الأن�سطة الطابية بكلية الهند�سة، 
بهدف اإي�سال ر�سالة حب ووفاء جلنودنا 

البا�سلني على حدودنا اجلنوبية.
واأو�سح م�سرف الأن�سطة الطابية 
املبادرة  ه��ذه  اأن  م�سيبه  اأ�سامة  املهند�س 

يذكر اأن هذه اجلدارية �ستنقل بعد 
م��وق��ع اجلبهة على  اإل���ى  الن��ت��ه��اء منها، 
الر�سالة من كل مواطن  احل��دود لت�سل 
وت�سجيعا  لهم  دعما  البا�سلني  جلنودنا 

لعملهم البطويل.
ك��م��ا ق����ام وف����د م��ك��ون م���ن جمل�س 
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ون��خ��ب��ة م��ن اجل���راح���ني يف 
ميدانية  ب��زي��ارة  الطبية  التخ�س�سات 
منفذ  ق���رب  اجل��ن��وب  ظ��ه��ران  مل�ست�سفى 
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اليمنية،  ال�سعودية  احل���دود  ق��رب  علب 
امل�ست�سفى  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  ال���وق���وف  ومت 
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع الإ����س���اب���ات يف ح���الت 
الطوارئ، وما ي�ستطيع تقدميه الأطباء 
ال��زي��ارة  ومت��ت  للم�ست�سفى،  اجل��راح��ون 
التا�سعة  ال�ساعة  من   ،1436/07/09 يف  

�سباحا اإلى اخلام�سة م�ساءا.
وق�����د اط���ل���ع ال���ف���ري���ق ع���ل���ى غ��رف��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات وق�����س��م ال���ط���وارئ وال��ت��ن��ومي، 

اأق��ي��م  ال���ذي  اجل��ام��ع��ة، ح��ف��ل تخرجهم 
�ساحب  ع�����س��ر  منطقة  اأم����ر  ب��رع��اي��ة 
خالد،  بن  في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 
بلقطة وفاء لوطنهم ومليكهم، معرين  
خ���ال���ه���ا ع����ن وق��ف��ت��ه��م ال�������س���ادق���ة م��ع 
وط��ن��ه��م، واأن��ه��م ع��ل��ى اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��داد 

للدفاع عن حيا�س الوطن الغايل.
وقام املحتفى بهم يف م�سهد مهيب 
التخرج  )م�سالح(  بخلع  احلفل  نهاية 

م�ستعدون ليكونوا جندا �سادقني خلف 
قيادتهم.

ف��ي��دي��و اخل��ري��ج��ني من  اأن  ي��ذك��ر 
خال هذا امل�سهد، لقى رواجا وانت�سارا 
له  امل�ساهدات  ع��دد  وا���س��ع��ا، حيث جت��اوز 
يف م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، اأك��ر 
من 50 األف م�ساهدة، وذلك بعد �ساعات 

قليلة من بثه.
مبجمع  امل�سرتكة  الرامج  ود�سنت 

وك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال���وف���د ن��ائ��ب م��دي��ر 
ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ط��ب ال��ع��اج��ي 
الدكتور وليد ال�سنايف، ومدير امل�ست�سفى 
الأ�ستاذ حممد ع�سري، وقد مت التفاق 
ال�سحية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  كيفية  على 

من طواقم طبية ومتري�سية للموقع.

وفاء للوطن والمليك
اخ���ت���ت���م خ��ري��ج��و  ال���ت���خ���رج  ويف ح���ف���ل 

اأبياتا  م��رددي��ن  املن�سة  اإل���ى  متوجهني 
�سعرية �سهرة للداعية الدكتور عاي�س 
ال���ق���رين ق����ال ف��ي��ه��ا »ل��ب��ي��ك ي���ا ���س��ل��م��ان 
بعزك  اأب�سر  الوطن،  لعيون  اليوم  جينا 
اأبو فهد.. حنا جنود  يا  اململكة  يا زعيم 
جنة  يف  ثمن  ب��اأغ��ل��ى  اأرواح���ن���ا  بعنا  اهلل 
ال���ف���ردو����س م��وع��دن��ا وي���ا ن��ع��م ال���وع���د«، 
ل��ي��ث��ب��ت��وا ب���ذل���ك ق��م��ة ولئ���ه���م وح��ب��ه��م 
واأنهم  الكثر،  اأعطاهم  ال��ذي  لوطنهم 

املحالة جدارية لعا�سفة احلزم بالتعاون 
القاب�سة  ال��ن��وع��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ���س��رك��ة  م���ع 
التد�سني، حيث �سجل  التي نظمت حفل 
م��ن�����س��وب��و ال���رام���ج امل�����س��رتك��ة ب��امل��ج��م��ع، 
م�ساعرهم جتاه عملية »عا�سفة احلزم« 
التي  ال�سخمة  اجل��داري��ة  ال��ل��وح��ة  على 
اأن�����س��ئ��ت يف م�����س��رح امل��ج��م��ع الأك���ادمي���ي 
ب��امل��ح��ال��ة، حت���ت ���س��ع��ار »ك��ل��ن��ا ف�����داك يا 
للرامج  ال��ع��ام  املن�سق  بح�سور  وط��ن��ي« 
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امل�سرتكة الدكتور علي بن �سعيد العمري 
املن�سق  وم�ساعد  اجل��داري��ة،  افتتح  ال��ذي 
ال��ع��ام ل�����س��وؤون ال��ط��اب ال��دك��ت��ور م�سفر 
بن اأحمد الوادعي، وم�ساعد املن�سق العام 
الدكتور  والأك��ادمي��ي��ة  الإداري���ة  لل�سوؤون 
�سالح بن م�سرف ال�سهري، ووكاء كلية 
ا�ستملت  وق��د  امل��ح��ال��ة،  مبجمع  املجتمع 
ال��ل��وح��ة ال��ت��ي ���س��ارك يف ال��ك��ت��اب��ة عليها 
اأكر من 500 طالب على عبارات التاأييد 
الوطن  وال��دع��اء جلنود  وال��ولء للوطن 
من  ال��وط��ن  اهلل  يحفظ  واأن  البا�سلني، 

واأو���س��ح امل��اج��د م��دى اأه��م��ي��ة هذه 
مهتمة  تعليمية  موؤ�س�سة  يف  املحا�سرة 
ب��ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، م���وؤك���دا اأن ال��ع��اق��ة 
ب���ني م���و����س���وع ع��ا���س��ف��ة احل�����زم وراي����ة 
اإي�ساحها  ي��ج��ب  متينة  ع��اق��ة  ال��ع��ل��م، 

ومناق�ستها.
ك����ان يف جم��ال  ك���ل م���ن  اأن  وذك�����ر 
حاميا  جنديا  يعد  ف��اإن��ه  علمي  وظيفي 
�سفوف  يف  ي��ك��ن  مل  واإن  ح��ت��ى  ل��ل��وط��ن 
ا�ستقراءا حول  املاجد  قدم  كما  املعركة، 
التوبة، من  �سورة  املحا�سرة من  عنوان 

ب��ط��ب��ي��ع��ة ح��ي��ات��ه، ال��ت��ي ت��ف��ت��ح ل���ه اآف���اق 
التعلم يف �ستى جمالت احلياة، م�سرا 
اإل����ى اأن ال���ك���ون م���ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ع��رف��ي��ة 
ي��ت��ك��ون م��ن ���س��ن وِح��ك��م وه��م��ا ميثان 
ر�سالته  يف  اأ���س��ار  بينما  امل��ع��رف��ة،  جناحا 
الأخ����رة اإل���ى اأن امل��ع��رف��ة ه��ي م��ا يرفد 
ح���ي���اة الإن�������س���ان يف امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر 

وامل�ستقبل.
وق���ام ط���اب كلية ال��ع��ل��وم ب��زي��ارة 
احل��روق  ق�سم  يف  امل�سابني  الع�سكريني 
ال��ذي��ن  امل���رك���زي،  ع�����س��ر  م�ست�سفى  يف 

واأن يطيل عمر خادم احلرمني  �سر،  كل 
ال�سريفني، حفظه اهلل .

محاضرة للشيخ فهد الماجد
وا���س��ت��ق��ب��ل��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ع��م��ادة 
�سوؤون الطاب، الأمني العام لهيئة كبار 
بن  فهد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  العلماء 
�سعد املاجد، الذي األقى حما�سرة بعنوان 
»ع��ا���س��ف��ة احل���زم وراي����ة ال��ع��ل��م.. ر�سائل 
املركزية  ب��امل��درج��ات  وامل��ع��رف��ة«  العلم  يف 

باملدينة اجلامعية باأبها.

للح�سور،  وج��ه��ه��ا  ر���س��ائ��ل  ت�سع  خ���ال 
قوة  ه��ي  الإمي����ان  بعد  ال��ق��وة  اأن  �سملت 
جاءت  بالتعلم  الأم��ر  �سيغة  واأن  العلم، 
الأم��ر  ل�سيغة  مماثلة  التوبة  ���س��ورة  يف 
ب���اجل���ه���اد، ك��م��ا اأو����س���ح اأن ح���ق ال��ق��ائ��م 
ب���واج���ب ال��ت��ع��ل��ي��م ي������وازي ح���ق ال��ق��ائ��م 
�سبحانه  اهلل  منح  اإل��ى  اإ�سافة  باجلهاد، 
وتعالى لاإن�سان اأدوات التعلم املمثلة يف 

ال�سمع والب�سر والفوؤاد.
م��ف��ط��ور على  الإن�������س���ان  اأن  واأك�����د 
الإن�سان  معرفة  م��دى  مبينا  الإمي����ان، 

والوطني  الديني  واجبهم  ب���اأداء  قاموا 
من خال م�ساركتهم يف عا�سفة احلزم 

ونيل �سرف الذود عن الوطن.
كما قام طاب كلية الطب بزيارة 
امل�سابني  على  خالها  اطماأنوا  مماثلة 
وق���دم���وا ل��ه��م ه���داي���ا رم���زي���ة، واأك�����دوا 
اإل��ى جنب  وق��وف ط��اب اجلامعة جنبا 
الع�سكرية  القطاعات  يف  اإخ��وان��ه��م  م��ع 
بروح وطنية ولءا للدين والوطن.  وزار 
اأق�����س��ام  يف  امل��ر���س��ى  بقية  الكلية  ط���اب 

امل�ست�سفى وقدموا لهم 100 وردة. 
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تجهيز استوديو

فوتوغرافي
ب�������ادرت اجل���ام���ع���ة م����ن خ�����ال ج��ن��اح��ه��ا 
ب��امل��ع��ر���س امل�����س��اح��ب ل��ل��م��وؤمت��ر ال���دويل 
للتعليم العايل ال�ساد�س املقام بالعا�سمة 
فوتوغرايف  ا�ستوديو  بتجهيز  الريا�س، 
لدعم قيادتنا احلازمة وجنودها الأبطال 
احل��زم، حيث لقت  ح��ول مهمة عا�سفة 
ال���ف���ك���رة جت������اوب ال���ع���دي���د م����ن ال������زوار 
موؤكدين من خال م�ساركتهم با�ستوديو 

اجلامعة دعمهم وتاأييدهم للمهمة.

اأه��م  ي�سهدها  ال��ت��ي  املنا�سبة  ه���ذه  م��ث��ل 
واأ���س��ارت  ال�سباب،  وه��م  املجتمع  يف  جيل 
اجلامعة اإلى اأنه ميكن للزوار الذين مت 
ت�سويرهم مع الافتة م�ساهدة �سورهم 
عر ح�ساب اجلامعة الر�سمي على موقع 

التوا�سل الجتماعي »تويرت«.

وطن ال نحميه
ال نستحق العيش فيه

ك��م��ا اأق���ام���ت وح����دة ال��ن�����س��اط ال��ط��اب��ي 
مبحايل  للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية 

م��ن��ه��ا: الإل���ق���اء ال�����س��ع��ري، والأف�����ام 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ال��ت��ي ج�����س��دت روح ال���ولء 

واحلفاظ علي اأمن الوطن الغايل.
الع�سري  منار  الطالبة  واأل��ق��ت 
ق�����س��ي��دة م����ن ال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي م��ن 
ي��ا �سلمان«  »ل��ب��ي��ك  ب��ع��ن��وان  ت��األ��ي��ف��ه��ا 
لق������ت اإع������ج������اب ج���م���ي���ع احل�������س���ور، 
ك��م��ا األ���ق���ت ال��ط��ال��ب��ة رمي ال��غ��ام��دي 
ق�����س��ي��دة م���ن ت��األ��ي��ف��ه��ا ت��ت��غ��ن��ي ب��ق��وة 
ال�سعب  م�ساندة  يف  و�سجاعته  امل��ل��ك 
ال��ي��م��ن��ي، ك��م��ا ع��ر���س��ت ال���ع���دي���د من 

وخ�������س�������س���ت اجل����ام����ع����ة م�����س��اح��ة 
حتمل  لفتة  مع  الفوتوغرايف  للت�سوير 
تاأييدا  )#عا�سفة_احلزم(  »ها�ستاق« 
ودعما ملهمة عا�سفة احلزم، الأمر الذي 
اإق���ب���ال ك��ب��را م���ن زوار امل��ع��ر���س  ���س��ه��د 
موؤيدين  واجلن�سيات،  الأعمار  مبختلف 
مل��ا ت��ق��وم ب��ه احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة، ودعما 

للجنود امل�ساركني.
ب��ه��ذه  ب������ادرت  اأن اجل���ام���ع���ة  ي���ذك���ر 
ر�سالة  اإي�سال  على  منها  حر�سا  الفكرة 
امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ج��ن��ود الأب����ط����ال، خ��ا���س��ة يف 

)املجمع العلمي( حملة بعنوان »وطن ل 
ويندرج  فيه«،  العي�س  ن�ستحق  ل  نحميه 
الوطنية  الروح  الن�ساط �سمن دعم  هذا 
يف  ال�سعودي  املجتمع  اأف����راد  جميع  ب��ني 
وق��ف��ت��ه��م وم�����س��ان��دت��ه��م ل����ولة الم����ر يف 
���س��م��ان اأم���ن ال��وط��ن وال���دف���اع ع��ن راي��ة 

الإ�سام وامل�سلمني.
و����س���ه���د احل����ف����ل اإق�����ب�����ال ك��ب��را 
من�سوبات  جميع  م��ن  لف��ت��ا  وت��ف��اع��ا 
وتخلل  اأع�ساء وطالبات.   الكلية من 
العر�س العديد من الفقرات ال�سائقة، 

الوثائقية حول دعم عا�سفة  الأف��ام 
الطبية  العلوم  احل��زم.  وقدمت كلية 
التطبيقية )ق�سما املخترات الطبية، 
مت�سامنة  لوحة  الإ�سعاعية(  والعلوم 
م����ع ع���ا����س���ف���ة احل�������زم، ه���دف���ه���ا م��ن��ح 
ال��ط��ال��ب��ات اإر�����س����ال ر���س��ائ��ل م��ب��ا���س��رة 
يدافعون  ال��ذي��ن  البا�سلني  لاأبطال 
للوطن  بالدعاء  حمملة  الوطن،  عن 
ال�سهداء،  على  والرتحم  وللمجندين 
وكذلك دعوات للمليك املفدى �سلمان 

بن عبدالعزيز، يحفظه اهلل.
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عبدالعزيز رديف

 ،2006 ن��وف��م��ر   2 اخل��م��ي�����س  ي����وم  يف 
العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  و�سع 
امل��رح��ل��ة  اأ����س���ا����س  رح���م���ه اهلل، ح��ج��ر 
الأول�������ى مل�������س���روع امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
وب��داأ  ع�سر  منطقة  حلم  ك��ان  ال���ذي 
يختال بفخر وبقامة منت�سبة وهامة 
بيئة  ا�ستكماله  عند  ليوفر  مرتفعة 
على  ن��وع��ي��ة  ون��ق��ل��ة  للتعليم،  مثالية 
التعليمي، والبحثي، وخدمة  امل�ستوى 

وم�ساكن  الأبحاث،  ومراكز  امل�ساندة، 
لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، واأي�����س��ا 
اأرق��ى  على  والطالبات  للطاب  �سكنا 
مركز  اأكر  اإلى  بالإ�سافة  امل�ستويات، 
ريا�سية  ومدينة  اإعامي متخ�س�س، 

تت�سع لأكر من 20 األف متفرج.
كما ت�سمل نفقا للخدمات طوله 
ب�سكل  امل��دي��ن��ة  ي��خ��دم  ك��ي��ل��وم��رتا   17
اأك��ر م�سرح  اأي�سا على  ع��ام، وت�ستمل 
على م�ستوى اململكة، )ي�ستوعب4600 
على خدمة  �سيعمل  ما  وه��ذا  مقعد(، 

  800 ل���س��ت��ي��ع��اب  ت�سميمه  مت  ال����ذي 
����س���ري���ر يف ت�����س��ع��ة ط�����واب�����ق، ���س��ام��ا 
كافة، وجناحنينْ  الطبية  التخ�س�سات 
ب�سعة  اجلراحية  للعمليات  متقدمني 
قدرها 16 غرفة خمتلفة التجهيزات، 
واأك��ر من 240 غرفة عيادة خارجية 
م��ري�����س  م���ن 3500   اأك�����ر  ت�����س��ت��ق��ب��ل 

يوميا يف كل التخ�س�سات الطبية.
وحدات  امل�ست�سفى  يحوي  كذلك 
وت�سخي�س  الكلوي،  للغ�سيل  متقدمة 
القلب وع��اج��ه��ا، ووح���دات  اأم��را���س 

�سيمكن اجل��ام��ع��ة من  امل��ج��ت��م��ع، مم��ا 
اأداء ر�سالتها على الوجه الأكمل.

المساحة والمنشآت
ت���ع���د امل����دي����ن����ة م�����ن اأك��������ر امل���ن�������س���اآت 
على  تقع  حيث  ال��ع��امل،  يف  التعليمية 
مرت  مايني  ثمانية  ق��دره��ا  م�ساحة 
مربع، ويبلغ حجم املباين والإن�ساءات 
فيها ثاثة مايني مرت مربع، تت�سع 
ن�سمة، وحت��وي  األ���ف  م��ن 100  لأك���ر 
الكليات وال��ع��م��ادات  ك��ب��را م��ن  ع���ددا 

امل��ن��ط��ق��ة يف ن�����س��اط��ات��ه��ا ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
وامل�سرحية املقبلة.

الخدمات والكليات الطبية
الطبية  املدينة  امل�سروع:  مكونات  من 
الطبي،  املجمع  حت��وي  التي  للطاب 
الطبية  العلوم  وكلية  ال��ط��ب،  وكلية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وك��ل��ي��ة ط���ب الأ����س���ن���ان، 
ال�سيدلة،  وكلية  اخل��دم��ات،  وم��رك��ز 
والف�سول امل�سرتكة، وقاعة املوؤمترات، 
اجلامعي  امل�ست�سفى  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

والتنف�س،  ال�سدرية،  الأمرا�س  عاج 
اإل����ى م��ع��م��ل م���رك���زي متقدم  اإ���س��اف��ة 
واأم��را���س  الطبية،  للتحاليل  للغاية 
يقدم  اأن  والأن�����س��ج��ة، ومي��ك��ن  ال����دم، 
ح����������وايل ث�����اث�����ة م�����اي�����ني حت��ل��ي��ل 
ط��ب��ي ���س��ن��وي��ا، ف�����س��ا ع���ن الأق�������س���ام 
لاأمرا�س  والعاجية  الت�سخي�سية 
الع�سبية، وق�سطرة القلب، والأطفال، 
والطب  وال����ولدة،  الن�ساء،  واأم��را���س 
ال���ن���ووي، ووح�����دة م��ت��ق��دم��ة ل�����اأورام 
ت�����س��م��ل اأق�������س���ام ال���ع���اج ال��ك��ي��م��اوي، 

تتسع ألكثر من 100 ألف نسمة

المدينة الجامعية بالفرعاء..
نقلة نوعية وبيئة تعليم مثالية

آفاق الجامعة  |  العدد 152  |  17 شعبان 1436  |  4 يونيو 2015



جامعة الملك خالد في عام

وال��ع��اج الإ���س��ع��اع��ي امل��ت��ق��دم، لتخدم 
حوايل 2000 مري�س اأورام �سنويا.

ك���م���ا ي���ح���ت���وي امل�����س��ت�����س��ف��ى ع��ل��ى 
احل���وادث  ل�ستقبال  متكاملة  وح���دة 
واأجنحة  ت�سم غرف عمليات �سريعة، 
اأن  ل��ل��م��اح��ظ��ة والإن����ع����ا�����س مي���ك���ن 
اأكر من 20 حالة كل ثاث  ت�ستقبل 
����س���اع���ات، وق�����س��م م��ت��ك��ام��ل ل��ل��ط��وارئ 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى اأك������ر م����ن 40 غ��رف��ة 
ف��ح�����س ل��ك��ل ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة، 
وامل�����س��ت�����س��ف��ى م������زود ب����وح����دة اأ���س��ع��ة 

للعمليات اجلراحية وغرها، اإ�سافة 
التقليدية،  الهند�سية  اخلدمات  الى 
واحلجم،  الأن����واع  متعددة  وامل��خ��ازن 
وق�������س���م خ���ا����س ب���امل���ل���ف���ات ال��ط��ب��ي��ة، 
والإدارة الطبية للم�ست�سفى، ويتمثل 
للم�ست�سفى  العامة  الإدارة  جناح  يف 
وه����و اأه�����م امل���ك���ون���ات مل���ا ي��ح��وي��ه من 
تقنيات متقدمة للر�سد، واملاحظة، 
اأك��ر  وي�سمل  وامل��ت��اب��ع��ة،  وال��ت��ق��ي��ي��م، 
يقدم  بينما  اإداري،  موظف   300 من 
املطبخ املركزي اأكر من 1800 وجبة 

الدين، وكلية الرتبية، وكلية الآداب، 
العلوم،  العلوم الإداري��ة، وكلية  وكلية 
وكلية الهند�سة، وكلية علوم احلا�سب 
وال���رتج���م���ة،  ال���ل���غ���ات  وك��ل��ي��ة  الآيل، 
الأ���س��ن��ان،  ط��ب  وكلية  ال��ط��ب،  وكلية 
وكلية ال�سيدلة، وكلية العلوم الطبية 

التطبيقية، وكلية التمري�س.

كليات البنات 
م�ستقل،  جممع  يف  املدينة،  و�ست�سم 
ك���ل���ي���ات مم���اث���ل���ة ل���ل���ب���ن���ات، ل��ت��ل��ب��ي��ة 

التقنيات  اأح��دث  اإل��ى جانب  متقدمة، 
يف جمال الت�سخي�س الطبي ملا يحويه 
واأ�سعة  املقطعية،  لاأ�سعة  اأجهزة  من 
ف�سا  املتقدمة  املغناطي�سي  ال��رن��ني 

عن اأجهزة اأ�سعة ال�سدر.
ب��اأح��دث  امل�ست�سفى  جتهيز  ومت 
ومنظومات  الطبي،  التعليم  و�سائل 
الدرو�س  وقاعات  بعد  عن  التوا�سل 
ال��ذك��ي��ة، وامل��ن��ظ��وم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
للتوا�سل، ونقل املعلومات الب�سرية، 
وال�����رق�����م�����ي�����ة، وع������ر�������س ال���ف���ي���دي���و 

ويخدم  والعاملني.  للمر�سى  يوميا 
كل  امل��ت��ق��دم  امل��رك��زي  التعقيم  ق�سم 
ال��ع��م��ل��ي��ات، وق�����س��ط��رة القلب،  غ���رف 
مع  عالية  بكفاءة  وغرها،  وال��ولدة 
الأخ�����ذ يف الع��ت��ب��ار ك��اف��ة امل��ع��اي��ر، 
وب�����روت�����وك�����ولت ان���ت���ق���ال ال����ع����دوى 

املتعارف عليها عامليا.

الكليات الجديدة
���س��ت�����س��ت��م��ل امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة عند 
اكتمالها، على كلية ال�سريعة واأ�سول 

اح���ت���ي���اج���ات ����س���وق ال���ع���م���ل وف�����ق م��ا 
يائمهن من تخ�س�سات، اإ�سافة اإلى 
�سيوفر  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي،  امل�ست�سفى 
ف���ر����س���ا ال���ت���دري���ب لأب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة 
وبناتها، اإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات 

العاجية.
ك��م��ا ت�����س��م��ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة 
واملكتبة  امل�����س��ان��دة،  ال��ع��م��ادات  اأي�����س��ا 
املركزية، واملن�ساآت الريا�سية، ومبنى 
امل��وؤمت��رات،  اإدارة اجل��ام��ع��ة، وق��اع��ات 

وكافة اخلدمات امل�ساندة.
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جامعة الملك خالد في عام

في استطالع لـ »آفاق«..

وكالء: جامعة الملك خالد
نموذج للمؤسسات التعليمية الرائدة

محمد إبراهيم

اأ����س���اد ع����دد م���ن ال���وك���اء مب���ا ت�سهده 
اجل���ام���ع���ة يف م��رح��ل��ت��ه��ا ال���راه���ن���ة من 
ح�����راك ت���ط���وي���ري ����س���ام���ل، م��و���س��ح��ني 
ال��ع��امل  حت���ولت  ت��واك��ب  م�ساريعها  اأن 
املعا�سر، واأكدوا اأنها تت�سدر اجلامعات 
الأداء.  ت��ط��وي��ر  م���ن ح��ي��ث  ال�����س��ع��ودي��ة 
وث��م��ن وك����اء اجل��ام��ع��ة يف ا���س��ت��ط��اع 
اأجرته »اآفاق« ما تلقاه م�ساريع اجلامعة 
القيادة  من دعم غر حمدود من لدن 
ال��ر���س��ي��دة، وم��ت��اب��ع��ة دوؤوب������ة م���ن قبل 
الأ�ستاذ الدكتور  معايل مدير اجلامعة 

عبد الرحمن بن حمد الداود.

وتيرة عالية
يرى وكيل اجلامعة الدكتور مرعي بن 
ح�سني القحطاين اأن م�سروعات املدينة 
اجلامعية ت�سر بوترة عالية ووفق ما 
واإن�سائية  زمنية  خطط  من  و�سعه  مت 
اجل��ام��ع��ة  اأن  ك��ا���س��ف��ا  ت���اأخ���ر،  اأي  دون 
بالفرعاء  املدينة اجلامعية  تنفذ حاليا 
يف ق���م���ة ج����ب����ال ال���������س����روات مب��ن��ط��ق��ة 
2.185م،  ق��دره  ارتفاع  مبتو�سط  ع�سر 
ومب�����س��اح��ة اإج���م���ال���ي���ة ت���ق���در ب��ث��م��ان��ي��ة 

مايني مرت مربع.
وق����ال »اجل��ام��ع��ة مل ت��ك��ت��ف ب��ه��ذه 

ال���ه���دف م���ن خ����ال م���راج���ع���ة ���س��ام��ل��ة 
وقد  باجلامعة،  العلمي  البحث  لواقع 
قاعدة  اإع����داد  على  العمل  ذل��ك  تطلب 
ب��ي��ان��ات ع���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
ومن يف حكمهم من من�سوبي اجلامعة، 
عنهم  وافية  معلومات  تت�سمن  بحيث 
وع����ن ت��خ�����س�����س��ات��ه��م، وت��وث��ي��ق��ا ك��ام��ا 

لإنتاجهم العلمي«.
 وت����اب����ع« ت��ع��ك��ف ال���وك���ال���ة اأي�����س��ا 
مبتعثي  عن  بيانات  قاعدة  اإع���داد  على 
اجلامعة، بحيث ي�سهل التوا�سل معهم، 
يف  تواجههم  التي  امل�سكات  ومعاجلة 
دول البتعاث، ومتابعة معدلت الإجناز 
يف ب��ح��وث��ه��م، وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، تعمل 
ال��درا���س��ات  ال��وك��ال��ة ممثلة يف ع��م��ادت��ي 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى درا���س��ة 
احتياجات �سوق العمل من التخ�س�سات 
الأك��ادمي��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة، وت��وج��ي��ه امل��راك��ز 
البيئة  اإلى درا�سة م�سكات  التابعة لها 
واله��ت��داء  ع�����س��ر،  منطقة  يف  املحلية 
العلمي يف  البحث  بها يف توجيه حركة 

اجلامعة«. 

نقلة تعليمية
اجلامعة  وك��ي��ل  اأ���س��ار  ذات���ه،  ال�سياق  يف 
�سالح  بن  �سليمان  الدكتور  للم�ساريع 
امل��دي��ن��ة  م�������س���روع  اأن  اإل������ى  ال�������س���وي���ان 

اجلامعية وجتهيزها بكافة ما ي�ساعدها 
من معامل وخمترات وقاعات درا�سية 

جمهزة باأحدث الأجهزة«.
 وقال »جامعة امللك خالد و�سعت 
خال  من  عليه  �سارت  منهجا  لنف�سها 
اإق����ام����ة امل�������س���اري���ع ال��ع��م��اق��ة يف امل��ق��ر 
املدينة  يف  املتمثل  للجامعة  الرئي�سي 
اجل���ام���ع���ي���ة ب���ال���ف���رع���اء. ه�����ذه امل��دي��ن��ة 
والوطن  خا�سة  ع�سر  ملنطقة  املفخرة 
عامة �ستكون منارة للعلم، و�ست�سهم يف 
املنطقة،  العايل يف  التعليم  رقعة  زي��ادة 
ك���م���ا مل ت���غ���ف���ل اجل����ام����ع����ة ع�����ن ب��ق��ي��ة 
الكليات الأخ��رى يف حمافظات املنطقة 
ن�سيبها من  اأخ��ذت كل حمافظة  حيث 
امل�����س��اري��ع اجل��ام��ع��ي��ة يف ك��اف��ة ف��روع��ه��ا 

وكلياتها«.
يف  امل���������س����وؤول����ني  اأن  اإل�������ى  ول����ف����ت 
اجلامعة، وعلى راأ�سهم معايل مديرها، 
�سعوا اإلى اإن�ساء مبان م�ستقلة لكل كلية 
للبنني والبنات، وحر�سوا على اأن تكون 
هذه الكليات ذات طابع معماري يتوافق 

مع بيئة املنطقة. 

مدينة ذكية
ب�������������دوره، اأو��������س�������ح وك�����ي�����ل اجل���ام���ع���ة 
للتخ�س�سات ال�سحية الأ�ستاذ الدكتور 
اجلامعة  اأن  جلبان  اآل  �سعد  ب��ن  خالد 

اأن  على  حر�ست  ب��ل  العماقة  املدينة 
حمافظات  بكافة  كلياتها  كافة  حتظى 
مببان  والبنات  ل��اأولد  ع�سر  منطقة 
عالية  عاملية  م��وا���س��ف��ات  ذات  م�ستقلة 
جت��ع��ل م���ن ه����ذه امل���ب���اين ب��ي��ئ��ة علمية 
كافة  م��ن  لا�ستفادة  ف�سارعت  ج��ي��دة، 

التجارب التي �سبقتها«.
واأ�����س����اف« ج����اء ح��ر���س اجل��ام��ع��ة 
ل��ت��ك��ون ه����ذه امل���ب���اين م��ن��ا���س��ب��ة ل��ك��اف��ة 
الح��ت��ي��اج��ات ال��درا���س��ي��ة وال��ع��م��ل على 
جت��ه��ي��زه��ا ب���اأرق���ى امل��ع��ام��ل وامل��خ��ت��رات 
ت�ساعد  التي  الدقيقة  املوا�سفات  ذات 
ط��اب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا يف ال���س��ت��ف��ادة من 
اأح������دث م���ا ت��و���س��ل ل���ه ال��ع��ل��م يف ه��ذا 

املجال«.

االرتقاء بالبحث العلمي
من جهته، اأكد وكيل اجلامعة للدرا�سات 
ماجد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 
وكالتها  يف  ممثلة  اجلامعة  اأن  احلربي 
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ت�سعى 
لارتقاء  �ساملة  منظومة  تطوير  اإل��ى 
ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي؛ ل��ل��و���س��ول ب���ه اإل���ى 
الريادة والتميز حمليا واإقليميا وعامليا. 
واأ����س���اف »ات���خ���ذت ال��وك��ال��ة ب��ن��اءا 
اجلامعة  مدير  معايل  توجيهات  على 
خ���ط���وات ج����ادة يف ���س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ه��ذا 

اجلامعية اجلديدة جلامعة امللك خالد 
يعد م�سدر فخر واعتزاز لي�س ملن�سوبي 
اجلامعة وطابها فح�سب؛ بل ملواطني 
وقاطني منطقة ع�سر واململكة عموما، 
وهو م�سروع �سيخدم الأجيال من اأبناء 

وبنات املنطقة خال العقود القادمة.
وق������ال »ه������ذه امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ت��ع��د 
اململكة  يف  التعليم  م�����س��اري��ع  اأب����رز  م��ن 
���س��ت�����س��ك��ل ن���ق���ل���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ن��م��وي��ة 
تنفيذها  املنطقة وروع��ي يف  متميزة يف 
ال�ستفادة من املكونات الطبيعة للمكان 
الطبيعية  ال��ن��ب��ات��ات  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
وال�������روة احل���ي���وان���ي���ة، خ�����س��و���س��ا اأن���ه 
وهو من  »عتود«  وادي  امل�سروع  يخرتق 
اأغناها  وم��ن  املنطقة  يف  الأودي����ة  اأك���ر 
العمل  وان��ط��ل��ق  الطبيعية.  بعنا�سره 
ال��ع��م��اق منذ �سنوات  امل�����س��روع  يف ه��ذا 
�سارفت  ع��دة  م��راح��ل  ويت�سمن  م�ست 

على النتهاء«.

المباني المهنية
ي��رى وكيل اجلامعة لكليات  ذل��ك،  اإل��ى 
ال��ب��ن��ات ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ب��ن حم��م��د بن 
دعجم اأن  »من اأهم الأ�س�س التي ت�ساعد 
يف ازده�������ار ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل؛ امل��ب��اين 
املهنية تعليميا، وهو ما جعل حكومتنا 
ال��ر���س��ي��دة ت�سعى دائ��م��ا اإل���ى ب��ن��اء امل��دن 

ع��م��ل��ت ع��ن��د اإن�������س���اء امل���دي���ن���ة ال��ط��ب��ي��ة 
احتياجات  م��ع  متوافقة  تكون  اأن  على 
بالأنظمة  والأ����س���رة وجت��ه��ي��زه��ا  ال��ف��رد 
ذكية  مدينة  تكون  بحيث  الإلكرتونية 
)با ورق(، الأم��ر الذي �سينعك�س على 
املر�سى  العمل، وعلى �سامة  الدقة يف 
ب�سكل  وال��ت��وا���س��ل  الإجن�������از،  و���س��رع��ة 
خال  من  واأهاليهم  املر�سى  مع  دائ��م 
يف  �سركاء  جلعلهم  العنكبوتية  ال�سبكة 
وتوا�سل  اط���اع  وع��ل��ى  املر�سى  رع��اي��ة 
ذلك  كما ميكنها  امل��ع��ال��ج،  ال��ف��ري��ق  م��ع 
من التوا�سل مع املراكز الطبية العاملية 
وامل��ح��ل��ي��ة م��ن خ���ال ال��ط��ب الت�����س��ايل 

واجلراحة الت�سالية.
وق���ال »ع��م��ل��ت اجل��ام��ع��ة اأي�����س��ا على 
تهيئة العن�سر الب�سري القادر على ت�سغيل 
ه����ذه امل���دي���ن���ة ع���ن ط���ري���ق ال���س��ت��ق��ط��اب 
اتفاقيات  عقد  ومت  والبتعاث،  والتدريب 
ت����ع����اون م����ع م����راك����ز وب����ي����وت اخل������رة يف 
جم������الت ج������ودة اخل�����دم�����ات ال�����س��ح��ي��ة، 
املتكاملة  والأن��ظ��م��ة  ال��ب�����س��ري��ة،  وامل�����وارد 

لإدارة وت�سغيل املدينة وفروعها«.
���س��م��ول��ي��ة  اإل�����ى  »اإ����س���اف���ة  واأردف 
الطبية،  باملدينة  ال�سحية  اخل��دم��ات 
للتعامل  م���راك���ز مت��ي��ز  امل��دي��ن��ة  ت��ب��ن��ت 
اأم���را����س  يف  امل�ستع�سية  احل�����الت  م���ع 
ال�������س���رط���ان والأم�������را��������س ال��ع�����س��ب��ي��ة 
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والأمرا�س ال�ستقابية لدى الأطفال، 
لهذه  حتويلية  م��راك��ز  ب��ذل��ك  م�سّكلة 

احلالت من مناطق اململكة«.
وتابع »ت�سعى املدينة بالتكامل مع 
باملنطقة  الأخ��رى  ال�سحية  القطاعات 
املنطقة  مر�سى  احتياجات  حتقيق  اإلى 
وهم بني اأ�سرهم وجتنيبهم عناء ال�سفر 
اإلى مراكز متخ�س�سة داخل  والنتقال 
اأو خارج املنطقة، وما يرتتب على ذلك 

من اإرباك حلياة الأ�سر«.

تعزيز التعليم الجامعي
العام على فرع اجلامعة  امل�سرف  واأ�ساد 
اآل م��زه��ر  ال��دك��ت��ور حم��م��د  ت��ه��ام��ة  يف 
اجل��ام��ع��ة يف  القائمني على  »ح��ر���س  ب��� 
امل�ساريع  ر�سم خطة وا�سحة ل�ستكمال 
ال��واق��ع  اأر����س  على  اجلامعية  وامل��ب��اين 
يحظى  حيث  بتهامة،  اجل��ام��ع��ة  وف���رع 
امل�ساريع  هذه  من  كبر  بن�سيب  الفرع 
التعليم  ك��ف��اءة  رف���ع  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي 
اجلامعي، وم�ساريع الكليات الواقعة يف 

حمافظتي حمايل وبارق«.
واأ����س���اف »ت���ب���ذل اجل��ام��ع��ة ج��ه��دا 
ك����ب����را ل���ت���ه���ي���ئ���ة امل�����ب�����اين اجل���ام���ع���ي���ة 
وف���ق اأح����دث امل��وا���س��ف��ات وال��ت��ج��ه��ي��زات 
امل��ط��ل��وب��ة، واخ���ت���ي���ار امل���واق���ع امل��ن��ا���س��ب��ة 
ملبانيها وتزويدها باملتطلبات التعليمية 

املتميزة على امل�ستوى الوطني والعربي 
وال�������دويل، وق����ال »ل��ق��د ح��ظ��ي اأداوؤه������ا 
����س���واء  ك���ب���ر  ودويل  ع���رب���ي  ب���اه���ت���م���ام 
اأم  وال��دول��ي��ة،  العربية  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
املنظمات الدولية املعنية بالأداء املقارن 
بناءا  جامعة  ك��ل  وت��رت��ي��ب  للجامعات، 
على اأدائها، كما ت�سدرت اأخبار اجلامعة 
واإجن����ازات����ه����ا ع������ددا م����ن الإ������س�����دارات 
لتلك  الإل��ك��رتون��ي��ة  وامل��واق��ع  الر�سمية 
و   US News و   QS م��ث��ل  امل��ن��ظ��م��ات 

.Wobometrics
�سمن  م�����س��ن��ف��ة  الآن  واجل���ام���ع���ة 

بنية متينة
غر بعيد عن ذل��ك، عر وكيل اجلامعة 
الدكتور  والأكادميية  التعليمية  لل�سوؤون 
حم��م��د ب���ن ع��ل��ي احل�����س��ون ع���ن ���س��ع��ادت��ه 
اجلامعة  حققتها  التي  املهمة  بالقفزات 
التحتية يف  ال��ب��ن��ي��ة  اإجن�����ازات  م��ي��دان  يف 
العامل  حت���ولت  ت��واك��ب  ال��ت��ي  م�ساريعها 
والتطوير،  والتقنية  البناء  يف  املعا�سر 
اأعلى  اإيل حتقيق  ت�سعى  اأنها  اإلى  م�سرا 
الدرجات يف اجلودة التعليمية من خال 

البيئة التعليمية النموذجية.
يف  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ال���ب���ن���ي���ة  »اإن  وق�������ال 

ع��ل��ى اأرق������ى امل�����س��ت��وي��ات ومب��وا���س��ف��ات 
ومعامل  تخ�س�سية  معامل  من  عالية 
حا�سب اآيل و�سبكات تلفزيونية وقاعات 
حديثة  تقنية  بو�سائل  م���زودة  درا���س��ي��ة 
ومبوا�سفات ذات جودة عالية مع توفر 
مكاتب جمهزة لأع�ساء هيئة التدري�س 
واملوظفني وغرهم«، لفتا اإلى حر�س 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م�����س��اري��ع ف���رع تهامة- 
اجلامعة-  مدير  معايل  راأ���س��ه��م  وعلى 
واأك��ادمي��ي��ة  تعليمية  بيئة  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
منا�سبة لأب��ن��اء ه��ذا اجل��زء ال��غ��ايل من 

بادنا العزيزة.
وق���ال »���س��ت��وؤدي ه���ذه امل��ب��اين عند 
اجلامعي  التعليم  لتعزيز  ا�ستكمالها 
لأب���ن���اء وب���ن���ات ت��ه��ام��ة، مم���ا ي�����س��ه��م يف 
ترفع  م�ستقلة  جامعة  اإن�����س��اء  اإمكانية 
ما  وه��و  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  ن�سبة  م��ن 
خال  من  الر�سيدة  دولتنا  اإليه  ت�سعى 
ال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ع��ق��ول وزي�����ادة ف��ر���س 
لكل طاب وطالبات  التعليم اجلامعي 

الوطن«. 

اهتمام وإشادة دولية
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���امل���ى، اأو����س���ح وك��ي��ل 
ال��دك��ت��ور  واجل����ودة  للتطوير  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة  اأن  اجلبيلي  يحيى  بن  اأحمد 
حققت موؤخرا جمموعة من الإجنازات 

ال���ع���امل، حيث  اأف�����س��ل 700 ج��ام��ع��ة يف 
ت�سغل املرتبة 604 بعد اأن تقدم ترتيبها 
35 مرتبة عن ترتيبها ال�سابق، وهو ما 
 ،2014 �سبتمر  يف   QS منظمة  اأعلنته 
موؤكدة اأن جامعة امللك خالد هي الأولى 
يف معدلت تطوير الأداء بني اجلامعات 

ال�سعودية«.
باأن  جدير  اجلامعة  »اأداء  واأردف 
اأك��ر تقدما عن  اإل��ى ترتيب  بها  يدفع 
ذلك الذى حققته، اإل اأن �سوابط عمل 
امل��ن��ظ��م��ة ل ت�����س��م��ح ب��ت��ق��دم ت��رت��ي��ب اأي 

جامعة مبعدلت تفوق ذلك املعدل«.

اجلامعة بكل تفا�سيلها جتعل من جامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د ج��ام��ع��ة رائ�����دة يف امل��ن��ط��ق��ة، 
املحدود من  الدعم غر  وياأتي ذلك من 
ق��ائ��د م�����س��رة ال��ت��ع��ل��ي��م خ����ادم احل��رم��ني 
العزيز،  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
وويل عهده �سمو الأمر حممد بن نايف، 
حممد  الأم�����ر  ���س��م��و  ال��ع��ه��د  ويل  وويل 
التعليم  بن �سلمان، ثم ما تقوم به وزارة 
دقيقة من  ومتابعة  من خطط مدرو�سة 
معايل وزير التعليم، واإ�سراف مبا�سر من 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل 

عبد الرحمن بن حمد الداود«.

د. �سعد بن دعجمد. �سليمان ال�سوياند. ماجد احلربيد. مرعي القحطاين

د. حممد احل�سوند. اأحمد اجلبيليد. خالد اآل جلبان د. حممد اآل مزهر
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عبدالعزيز رديف

جل���ام���ع���ة امل����ل����ك خ�����ال�����د، ك���غ���ره���ا م��ن 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف  ال��ع��امل، 
ث����اث وظ���ائ���ف رئ��ي�����س��ي��ة ه����ي: ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال��ب��ح��ث واخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت����وؤدي 
اجل���ام���ع���ة ه�����ذه ال����وظ����ائ����ف م����ن خ���ال 

كلياتها وعماداتها والإدارات العامة.
ت�ستعر�س  ال��ت��ال��ي��ة  ال�����س��ط��ور  ويف 
»اآفاق« هذه الكيانات الأكادميية والإدارية 
ال���ت���ي ت��ت��ك��ات��ف ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة ور���س��ال��ة 

اجلامعة.

الكليات
ت��ع��د ال��ك��ل��ي��ات م��ن��اب��ع م��ع��رف��ي��ة م��ت��ع��ددة 
اجلامعة،  روؤي��ة  وفق  ت�سر  التخ�س�سات، 

وتنفذ ر�سالتها، لتحقيق اأهدافها.
اإن�سائها  عند  اجل��ام��ع��ة  ب���داأت  وق��د 
باأربع كليات، ومن ثم متت اإعادة هيكلتها 
لت�سبح ثماين كليات هي: كلية ال�سريعة 
واأ�����س����ول ال���دي���ن، ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة والإداري��������ة، كلية 
كلية  العلوم،  كلية  الرتبية،  كلية  الطب، 
ال��ه��ن��د���س��ة،  ك��ل��ي��ة  ع��ل��وم احل��ا���س��ب الآيل، 

ومعهد اللغة الإجنليزية.
بعد ذلك متت اإعادة هيكلة الكليات 
ال��ق��ائ��م��ة، وا���س��ت��ح��داث ع��دد م��ن الكليات 
وكليتي  ال��ب��ن��ات،  كليات  و���س��م  اجل��دي��دة، 
اإل��ى  ال�سحية  ال��ع��ل��وم  وك��ل��ي��ات  املعلمني، 
اإ�سافة  كلية،   50 بلغت  حيث  اجل��ام��ع��ة، 

للمركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات.
ك���م���ا مت ت���ط���وي���ر ع������دد ال����رام����ج 
تطور  مع  بالتنا�سب  املقدمة  الأكادميية 
اجلامعية  الأع���وام  فكانت  الكليات؛  ع��دد 
الثاثة الأخ���رة ه��ي الأك���ر م��ن ناحية 

الرامج مقارنة مبا �سبقها من اأعوام.
طبيعة  بح�سب  ال��ك��ل��ي��ات  وت��ن��ق�����س��م 
التخ�س�سات الأكادميية فيها اإلى خم�سة 

اأنواع على النحو التايل:
عددها  ويبلغ  املجتمع  كليات  اأول( 
اأربع منها للبنني يف كل من  �سبع كليات، 
خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط، وحم���اي���ل، وال��ن��م��ا���س، 
وبي�سة، وثاث للبنات يف كل من حمافظة 

رجال اأملع، وخمي�س م�سيط، واأبها.
ث��ان��ي��ا( ال��ك��ل��ي��ات ال��ن��ظ��ري��ة، وي��ب��ل��غ 
ال�سريعة  ك��ل��ي��ة  ه���ي:  ك��ل��ي��ات   10 ع��دده��ا 
الإن�سانية،  العلوم  كلية  ال��دي��ن،  واأ���س��ول 
كلية الرتبية للبنني باأبها، العلوم الإدارية 
ال��ل��غ��ات وال��رتج��م��ة، كلية  وامل��ال��ي��ة، كلية 
الرتبية يف بي�سة، كلية الإدارة والقت�ساد 
للبنات  الآداب  كلية  باأبها،  للبنات  املنزيل 
باأبها، وكلية الرتبية للبنات باأبها، وكلية 

الآداب والإدارة يف بي�سة.
التطبيقية  العلمية  الكليات  ثالثا( 
وب���ل���غ ع���دده���ا خ��م�����س ك��ل��ي��ات ه����ي: كلية 
كلية علوم احلا�سب  للبنني،  باأبها  العلوم 
وبي�سة،  اأب��ه��ا  يف  ال��ه��ن��د���س��ة  كليتا  الآيل، 

وكلية العلوم للبنات يف اأبها.
)نظرية- امل�سرتكة  الكليات  رابعا( 

كلية  وه����ي:   )16( وع���دده���ا  ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة(، 
العلوم والآداب للبنني يف حمايل ع�سر، 
بلقرن،  يف  للبنني  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية 
كلية العلوم والآداب للبنني يف بي�سة، كلية 
للبنات،  م�سيط  بخمي�س  والآداب  العلوم 
ع��ب��ي��دة  ����س���راة  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة 
ظهران  يف  والآداب  العلوم  كلية  للبنات، 
ال��ع��ل��وم والآداب  ك��ل��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ات،  اجل��ن��وب 
مب��ح��اي��ل ع�����س��ر ل��ل��ب��ن��ات، ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب يف رجال اأملع للبنات، كلية العلوم 
العلوم  كلية  للبنني،  بالنما�س  والآداب 
العلوم  كلية  للبنات،  ب��امل��ج��اردة  والآداب 
والآداب باأحد رفيدة للبنات، كلية العلوم 
العلوم  كلية  للبنات،  ببي�سة  والقت�ساد 
ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ل��ل��ب��ن��ني،  ب��ت��ن��وم��ة  والآداب 
العلوم  وكلية  بلقرن،  يف  للبنات  والآداب 

والآداب يف النما�س للبنات.

خ���ام�������س���ا( ال���ك���ل���ي���ات ال�������س���ح���ي���ة، 
اأبها،  وعددها)12( وهي: كلية الطب يف 
كلية ال�سيدلة يف اأبها، كلية طب الأ�سنان 
باأبها، كلية العلوم الطبية التطبيقية يف 
م�سيط،  بخمي�س  التمري�س  كلية  اأبها، 
كلية  ل��ل��ب��ن��ات،  اأب��ه��ا  يف  التمري�س  كلية 
خمي�س  يف  التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم 
التطبيقية  الطبية  العلوم  م�سيط، كلية 
العلوم  كلية  ع�سر،  حم��اي��ل  يف  للبنات 
للبنني،  بي�سة  يف  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 
الطبية  العلوم  ببي�سة، كلية  كلية الطب 
التطبيقية يف بي�سة للبنات، وكلية العلوم 

الطبية التطبيقية للبنات يف النما�س.

العمادات 
متثل عمادات اجلامعة امل�سدر الرئي�س؛ 
ل��ت��ق��دمي امل�������س���ورة ال����ازم����ة ل��ل��ج��ام��ع��ة 
وت��دع��ي��م م��رك��زه��ا ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ن��اف�����س��ي 
ب���ني اجل���ام���ع���ات ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي 
والإق����ل����ي����م����ي وال����ع����امل����ي، وت����وف����ر ب��ي��ئ��ة 
خلدمتهم  والطالبات  للطاب  منا�سبة 
�سخ�سياتهم  لبناء  اأف�سلهم  وا�ستقطاب 

بناءا متكاما.
ك���م���ا ت��ع��م��ل اجل���ام���ع���ة م����ن خ���ال 
ال���ع���م���ادات ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب ال���ك���ف���اءات 
واملوظفني  التدري�س  هيئة  من  املتميزة 
وت���دري���ب���ه���م ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن ال��ت��ط��وي��ر 
وامل�ساركة يف اإعداد م�سادر التعلم واإعداد 
ال��رام��ج ال��رتب��وي��ة وت��ط��وي��ره��ا، وفيما 
يلي تعريف خمت�سر بعمادات اجلامعة:

عمادة القبول والتسجيل
تاأ�سي�س  ب��دء  م��ع  ه���،   1419 ع��ام  اأن�سئت 
التقنيات  بتطبيق  ومت��ي��زت  اجل��ام��ع��ة، 
احل��دي��ث��ة امل��ق��دم��ة يف ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ب��ول 
وال����ت���������س����ج����ي����ل، وال����ت����وث����ي����ق ل���ل���ط���اب 
اجلامعي،  الأ�ستاذ  وخدمة  والطالبات، 
وهي توفر بيئة منا�سبة خلدمة الطالب 
والطالبة والأ�ستاذ اجلامعي، من خال 
توظيف اخلدمات الإلكرتونية يف �سوؤون 
ال��درج��ات،  ور���س��د  والت�سجيل،  ال��ق��ب��ول 

والتخريج.
وه�����ي اإل������ى ج���ان���ب ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى 
والطالبات  ال��ط��اب  اأف�����س��ل  ا�ستقطاب 
اإل������ى اجل���ام���ع���ة م����ن خ���ري���ج���ي امل��رح��ل��ة 
بني  امل��واءم��ة  على  دوم��ا  تعمل  الثانوية 
خم��رج��ات اجل��ام��ع��ة واح��ت��ي��اج��ات �سوق 

العمل.

عمادة شؤون الطالب
بناءا على  �سوؤون الطاب  اأن�سئت عمادة 
تاأ�سي�س اجلامعة  بدء  وا�سحة مع  روؤي��ة 
يف عام 1419، للعمل على حتقيق التميز 
التطورات يف جمال  ومواكبة  وال��ري��ادة، 
بناءا  الطلبة  �سخ�سية  ببناء  اله��ت��م��ام 
وتنمية  اجل��وان��ب،  جميع  م��ن  متكاما 
ب�سورة  اأوق��ات��ه��م  وا�ستثمار  م��ه��ارات��ه��م، 
اإي���ج���اب���ي���ة م���ث���م���رة، م����ع ت��ن��م��ي��ة احل�����س 
ل��دي��ه��م، ورب��ط��ه��م مبجتمعهم  ال��وط��ن��ي 

ووطنهم واأمتهم.
ت��زال،  ول  ال��ع��م��ادة،  اأ�سهمت  وق��د   
وتطويرها  الرتبوية  الرامج  اإع��داد  يف 
���س��ع��ي��ا م��ن��ه��ا ل��ب��ن��اء ���س��خ�����س��ي��ة ال��ط��اب 
وال��ط��ال��ب��ات ب�����س��ورة اإي��ج��اب��ي��ة م��ت��وازن��ة 
وم��ت��ك��ام��ل��ة، مت��ك��ن��ه��م م���ن امل�����س��ارك��ة يف 
اأثناء درا�ستهم  م�سرة التنمية الوطنية 
يف املرحلة اجلامعية، ودعم التوا�سل مع 

اخلريجني على نحو فاعل وبناء.

عمادة الدراسات العليا
يف عام 1419، وبناءا على روؤية اجلامعة 
برامج  يف  رائ���د  دور  حتقيق  يف  املتمثلة 
التناف�س  يحقق  مب��ا  العليا  ال��درا���س��ات 
املحلي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وامل��ع��ريف  العلمي 
والعاملي، اأن�سئت عمادة الدرا�سات العليا، 
برامج  ترتقي  اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  لإي��ج��اد 

تؤدي رسالتها عبر 50 كلية
و 16 عمادة وإدارة

جامعة الملك خالد..
الكليات والعمادات

واإلدارات
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العلمية  وال��ب��ح��وث  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���درا����س���ات 
اجل���ودة، ومبا  ملعاير  وفقا  والإب��داع��ي��ة 
واحتياجات  التنمية  خطط  مع  يتوافق 
التعاون  حتقيق  اإل��ى  للو�سول  املجتمع؛ 
واملراكز  املرموقة  العاملية  مع اجلامعات 

البحثية املتميزة يف تلك الرامج.

عمادة البحث العلمي
اإن�����س��ائ��ه��ا اأهمية  اأدرك�����ت اجل��ام��ع��ة م��ن��ذ 
عمادة  فا�ستحدثت  العلمية؛  ال��ب��ح��وث 
العمادة  بناء  ورك��زت يف  العلمي،  للبحث 
وجعلها  لاأق�سام،  التحتية  البنية  على 
التنموية،  بالأبحاث  القيام  على  ق��ادرة 
امل�ستويني  اأم  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء 
الإق��ل��ي��م��ي وال�������دويل، وه�����ذا م���ا ���س��اع��د 
يف ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
املجتمع  وخدمة  املعرفة،  �سناعة  ودع��م 
وابتكار  الحتياجات،  تلم�س  خ��ال  من 
احللول مبا يحقق الريادة العاملية، وقد 

اأن�سئت العمادة يف عام 1420.
ومت��ك��ن��ت ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
وحمفزة  جاذبة  بحثية  بيئة  توفر  من 
ل���اإب���داع والب��ت��ك��ار يف ج��م��ي��ع جم��الت 
امل���ع���رف���ة، واأ����س���ه���م���ت يف ت��ع��زي��ز امل��ك��ان��ة 

العلمية والتقنية للجامعة.

عمادة شؤون المكتبات
ع��ام1420،  املكتبات  �سوؤون  عمادة  اأن�سئت 
ل���ت���وف���ر امل���ع���ل���وم���ات ب���ك���اف���ة اأن���واع���ه���ا 
وم�����س��ادره��ا ويف ن��ط��اق ���س��ع��ي اجل��ام��ع��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م����رك����ز م��ت��م��ي��ز يف ت��وظ��ي��ف 
ت��ق��ن��ي��ات امل��ع��ل��وم��ات وم�����س��ادره��ا ل��دع��م 
امل��ج��ت��م��ع ع���ام���ة، وامل��ج��ت��م��ع الأك���ادمي���ي 
العلم  تعزيز  اأج���ل  وم��ن  خا�سة،  ب�سفة 
وال��ت��ع��ل��م ودع����م ال��ب��اح��ث��ني م��ن اأع�����س��اء 
�سرائح  وكافة  والطاب  التدري�س  هيئة 

وم��ت��اب��ع��ة اإج�������راءات ���س��م��ان اجل�����ودة يف 
الكليات من الناحية العلمية والتعليمية 
اأدائها  كفاءة  لرفع  والإداري���ة،  والبحثية 
واأه��داف��ه��ا،   ور�سالتها  روؤيتها  ولتحقيق 
الازمة  امل�سورة  تقدمي  اإل��ى  ت�سعى  كما 
العلمي  م��رك��زه��ا  وت��دع��ي��م  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
امل�ستوى  على  اجلامعات  بني  التناف�سي 

املحلي والإقليمي والعاملي.
ويف اإطار مهام التطوير الأكادميي 
واجل�����ودة، حت��ر���س ال��ع��م��ادة ع��ل��ى اإق���رار 
جودة الأداء الأكادميي والإداري ومتابعة 
م��وؤ���س��رات��ه وم�����س��اع��دة ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
اإع���داد خطط  الأك��ادمي��ي��ة يف  وبراجمها 
ال��ت��ق��ومي ال����ذات����ي، وت��ن��ف��ي��ذه��ا واإع�����داد 
متطلبات  وا�ستيفاء  ال��ذات��ي��ة  ال��درا���س��ة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ومي والع��ت��م��اد 
الأك��ادمي��ي.ع��م��ادة ���س��وؤون اأع�����س��اء هيئة 

التدري�س واملوظفني
ج�سور  ل��ب��ن��اء  اجل��ام��ع��ة  م��ن  �سعيا 
)طالب،  اجلامعي  املثلث  بني  التوا�سل 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س، وم���وظ���ف���ني( اأن�����س��ئ��ت 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ���س��وؤون  ع��م��ادة 
اأمهر  لت�ستقطب   ،1435 عام  واملوظفني 
التقنيات  اأح��دث  على  وتدربها  الكفاءات 
الإلكرتونية، حتى تت�سافر جهود جميع 
جميع  لتقدمي  التميز،  معادلة  اأط���راف 
اخلدمات ملن�سوبي اجلامعة وفقا لأرقى 
املهني، لتحقيق  معاير اجلودة، والأداء 

متيز اجلامعة وريادتها حمليا وعامليا.

اإلدارات العامة 
وجها مميزا  اجلامعة  الإدارات يف  متثل 
يرز روؤيتها ويحقق ر�سالتها  وي�سهم يف 
بدقة  املر�سومة  اأه��داف��ه��ا  اإل��ى  الو�سول 
اإدارة مهام متيزها، ودور  واإتقان.  ولكل 
ي���ت���اءم م���ع ع��م��ل��ه��ا يف اإط�����ار امل��ج��م��وع��ة 

اإل���ى  اأدى  احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة، مم���ا 
والإب��داع،  والكفاءة  التميز  عن  البحث 
وت��ط��ب��ي��ق ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د يف جم��ال 

التطوير والتح�سني.
العامة  الإدارة  اإن�����س��اء  ج���اء  وق���د 
اجلامعة  من  اإدراك���ا  املعلومات  لتقنية 
لأه��م��ي��ة م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي يف 
ال��ع��م��ل��ي��ت��ني الإداري���������ة والأك����ادمي����ي����ة، 
حت��ق��ي��ق  اإل������ى  الإدارة  ه�����ذه  وت����ه����دف 
املوؤ�س�سات  ب��ني  للجامعة  عالية  مكانة 

التعليمية املحلية والعاملية.

اإلدارة العامة
للتشغيل والصيانة

تعد الإدارة العامة للت�سغيل وال�سيانة 
اخلدمي  العمل  يف  املهمة  الركائز  من 
امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ت�����س��ه��م  اإذ  اجل���ام���ع���ة،  يف 
ع��ل��ى م��ن�����س��اآت اجل��ام��ع��ة وم��راف��ق��ه��ا يف 
���س��ل��ي��م��ة واآم���ن���ة، وت��ه��ي��ئ البيئة  ح��ال��ة 
باجلامعة  املختلفة  للقطاعات  املنا�سبة 
اأكمل  على  لها  املوكلة  ب���الأدوار  للقيام 
والأم��ن  لل�سامة  العامة  وج���ه.الإدارة 

اجلامعي
لل�سامة  العامة  الإدارة  اأن�سئت 
والأم��������ن اجل���ام���ع���ي ل����اإ�����س����راف ع��ل��ى 
املن�ساآت  بكافة  وال�سامة  الأمن  �سوؤون 
للجامعة،  ال��ت��اب��ع��ة  وامل���واق���ع  وامل���ب���اين، 
من  الأف���راد  �سامة  على  وللمحافظة 
واملباين  وزائريها،  اجلامعة،  من�سوبي 
واملمتلكات يف خمتلف وحدات اجلامعة 
و���س��م��ان اأم��ن��ه��ا، اإل���ى ج��ان��ب الإ���س��راف 

على حركة املرور، واملواقف داخلها.
 كما تعنى الإدارة العامة لل�سامة 
والأمن اجلامعي بو�سع كافة اخلطط 
على  باملحافظة  الكفيلة  والإج�����راءات 
م���واق���ع ال���ع���م���ل، وال���ع���ام���ل���ني ب��ه��ا من 

من  اجل��ام��ع��ة  متكنت  وب��ذل��ك  املجتمع. 
املعلومات  جم��ال  يف  ال��ت��ط��ورات  مواكبة 
و�سهلت  احل��دي��ث��ة،  بتقنيتها  وامل��ك��ت��ب��ات 
اجلامعة  خ��ارج  من  امل�ستفيدين  و�سول 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن خ���ال موقعها  مل�����س��ادر 
الإلكرتوين واملكتبة الرقمية الداخلية.

عمادة خدمة المجتمع
والتعليم المستمر

ال�����س��ري��ك  ل��ت��ك��ون  1420؛  ع����ام  اأن�����س��ئ��ت 
املجتمع  ق��درات  تنمية  ال�سرتاتيجي يف 
ب��ح��ل��ول اح��رتاف��ي��ة فاعلة  وم��وؤ���س�����س��ات��ه 
وبرامج نوعية ذات اأثر اإيجابي ملمو�س 
م��ن خ���ال ك����وادر م��وؤه��ل��ة، وب��ي��ئ��ة عمل 
ج���اذب���ة، وت��ق��ن��ي��ات م��ت��ط��ورة، و���س��راك��ات 

ا�سرتاتيجية فاعلة.

عمادة التعلم اإللكتروني
ت��اأ���س�����س��ت ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين 
ب��اجل��ام��ع��ة ع���ام 1426 ل��ت��ك��ون ج���زءا من 
تبني  ل��ل��ج��ام��ع��ة يف  امل���ت���وا����س���ل  اجل���ه���د 
�سبيل تطوير  العلمية يف  الطرق  اأحدث 
اجلامعة  ولتمكني  التعليمية،  العملية 
احتياجاتهم  حت��ق��ي��ق  م��ن  ومنت�سبيها 
واملمار�سات،  الأدوات  با�ستخدام  املتغرة 
والبيئة التي يوفرها التعلم الإلكرتوين 
ل��ت��ح�����س��ني ك���ف���اءة ال��ت��ع��ل��ي��م وف��ع��ال��ي��ت��ه، 
وحتقيق ر�سا املن�سوبني، وذلك بت�سمني 
الأن�سطة  ك��اف��ة  يف  الإل���ك���رتوين  التعلم 

التعليمية للجامعة.

عمادة التطوير األكاديمي 
والجودة

ال��و���س��ول  ع���ام 1431، وه��دف��ه��ا  اأ���س�����س��ت 
دع��م ممار�سات  والتميز يف  ال��ري��ادة  اإل��ى 
الأكادميي باجلامعة،  اجلودة والتطوير 

وتوفر  التطوير،  يف  الإ�سهام  يكفل  مبا 
الح����ت����ي����اج����ات ال���ف���ع���ل���ي���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة يف 
وتتمثل  والريادة.  الرقي  نحو  م�سرتها 

الإدارات العامة يف اجلامعة فيما يلي:

اإلدارة العامة
للشؤون اإلدارية والمالية

الإداري���ة  لل�سوؤون  العامة  الإدارة  ب���داأت 
وامل���ال���ي���ة مب���م���ار����س���ة اأع���م���ال���ه���ا ب��ت��اري��خ 
عجلة  دف��ع  مهامها  وم��ن   ،1419/9/15
ال��ت��ن��م��ي��ة ل���ل���ج���ام���ع���ة، ب���ال����س���ت���ث���م���ار يف 
التي  املالية  املبالغ  لتوفر  ممتلكاتها؛ 
ت�����س��ه��م يف ت���ط���ور اجل���ام���ع���ة اأك���ادمي���ي���ا، 
وتطوير اأ�سلوب العمل بها، ورفع الكفاءة 
يف ���س��ت��ى امل���ي���ادي���ن ال��ع��م��ل��ي��ة والإداري��������ة 

واملالية.

اإلدارة العامة
للعالقات الجامعية

ت�سعى الإدارة العامة للعاقات اجلامعية 
م���ن خ����ال و���س��ائ��ل الإع������ام امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
التعليمية  اجل��ام��ع��ة  ه��وي��ة  اإب������راز  اإل����ى 
وتدعيم  املطلوب،  بال�سكل  والأك��ادمي��ي��ة 
ع���اق���ت���ه���ا مب���ن�������س���وب���ي���ه���ا وجم��ت��م��ع��ه��ا 
الإيجابية  املفاهيم  وتر�سيخ  اخل��ارج��ي، 
ع��ن��ه��ا، وحت�����س��ني ال�����س��ورة ال��ذه��ن��ي��ة عن 
واملجتمعي،  والبحثي  العلمي  ن�ساطها 
والعمل على تغير اجتاه��ات الراأي العام 
ي�سهم  مما  ب��ن��اءة،  اإيجابية  اإل��ى  ال�سلبية 
ور�سالتها،  اجلامعة،  بروؤية  التعريف  يف 

واأهدافها.

اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات

�سريعة  ت��غ��رات  ح��ال��ي��ا  ال��ع��امل  ي�سهد 
وتطورات متاحقة يف كافة القطاعات 

والقيام  والأم��ن��ي��ة،  ال��وق��ائ��ي��ة  الناحية 
احل�س  ورف��ع  ال�سامة،  اأعمال  بجميع 
الأم��ن��ي، وال��ت��ع��اون م��ع م��راك��ز ال��دف��اع 

املدين، ووحداته باملنطقة.

اإلدارة العامة
للتخطيط والميزانية

ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ال����ع����ام����ة  الإدارة  ت���ع���د 
امل���ه���م���ة  الإدارات  م�����ن  وامل����ي����زان����ي����ة 
اإع����داد  اإذ ي��ك��م��ن دوره�����ا يف  ب��اجل��ام��ع��ة 
خ���ط���ط ال��ت��ن��م��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، وو����س���ع 
بتنفيذها،  املتعلقة  الزمنية  ال��رام��ج 
باأن�سطتها،  املتعلقة  التقارير  واإع����داد 
واإجن��ازات��ه��ا، والع��ت��ن��اء بكل م��ا يتعلق 
بالبيانات الإح�سائية، واإجراء التحليل 
لتقدميه  ل��ه��ا؛  امل��ن��ا���س��ب  الإح�����س��ائ��ي 
ل��ل��ج��ه��ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن��ه��ا، ك��م��ا تعد 
الإدارة م�سروع امليزانية ال�سنوية ح�سب 
يكفل حتقيق  وما  احتياجات اجلامعة، 
اأهدافها يف  روؤيتها ور�سالتها، وجت�سيد 

الواقع.الإدارة العامة لا�ستثمار
لا�ستثمار،  العامة  الإدارة  ت�سعى 
الإ�سهام  اإلى  اجلامعة  اإدارات  باقي  مع 
الإدارة  يف  اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة  حتقيق  يف 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����واع����ي����ة؛ ل��ت��ن��م��ي��ة 
العملية  خلدمة  وت�سخرها  ال���روات 
والإب���داع،  البتكار  وتنمية  التعليمية، 
وهي تعنى بتعزيز املوارد املالية الدائمة 

للجامعة وفق منظور ا�سرتاتيجي.
كافة  ب��درا���س��ة  الإدارة  ت��ق��وم  كما 
الأف�����ك�����ار وال����ف����ر�����س ال����س���ت���ث���م���اري���ة 
ال�����واع�����دة، وذل������ك ب���ت���ق���دمي خ���دم���ات 
م����ت����ع����ددة ل���ل���ج���ام���ع���ة وف�������ق خ��ط��ط 
ذات  ا�ستثمارية  وع��اق��ات  م��درو���س��ة 
تت�سم  وا����س���ح���ة، وم��ن��ه��ج��ي��ة  اأه������داف 

بالدقة والو�سوح.
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جامعة الملك خالد في عام

ح��ر���س��ت اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دور 
ال���������س����راك����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة م�����ن خ����ال 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ���س��واء كانت 
بهدف  تثقيفية  اأم  توعوية  اأم  �سحية 
رف������ع ال�����وع�����ي ال����ث����ق����ايف وال����ت����وع����وي 
واأبناء  املجتمع  اأفراد  لدى  الجتماعي 
من  بدقة  تو�سع  برامج  وفق  املنطقة، 
اأجل تلبية احتياجات املجتمع وتنميته، 
التي  اخل���دم���ات  حتقيق  يف  والإ���س��ه��ام 
القيادة  لتطلعات  ا�ستجابة  ب��ه،  تليق 

احلكيمة.

أهداف استراتيجية
وق��������د ر�����س����م����ت اجل�����ام�����ع�����ة اأه������داف������ا 
ا�سرتاتيجية، وخططا طموحة لتعزيز 
فاعلية،  اأك���ر  وجعلها  ال��ع��اق��ة  ه���ذه 
وما جناحاتها املتتابعة يف هذا الجتاه 
م�����س��رة  ���س��م��ن  ث���اب���ت���ة  خ����ط����وات  اإل 
ط��وي��ل��ة م���ا زال�����ت حت��م��ل ال��ك��ث��ر من 
التنموية  الأفكار الإبداعية، والرامج 

الرائدة.
 ل���ذل���ك ح��ر���س��ت اجل��ام��ع��ة على 
اإق���ام���ة ع���دد م���ن ال���رام���ج ال��ت��وع��وي��ة 
الثالث  للعام  والتثقيفية  وال�سحية 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، ك��م��ا ح��ر���س��ت ع��ل��ى اأن 

حمافظات  كافة  الرنامج  هذا  يغطي 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر وم���راك���زه���ا ال��ب��ع��ي��دة 

وعلى وجه اخل�سو�س النائية منها.
 

15 ألف مواطن
الأول  ب��رن��اجم��ه��ا  اجل���ام���ع���ة  اأق����ام����ت 
بتهامة  ال��ف��ر���س��ة  م��رك��ز  يف   1434 ع���ام 
قحطان، وا�ستمر �سبعة اأيام، مب�ساركة 
كليات ال�سريعة والطب وطب الأ�سنان، 
قوافل  ال��رن��ام��ج،  فعاليات  وت�سمنت 
طبية، وحما�سرات وا�ست�سارات �سرعية 
تخ�س�سية،  طبية  وع���ي���ادات  وط��ب��ي��ة، 
ودورات  ط��ب��ي��ة،  ت���وع���وي���ة  وم���ع���ار����س 
تطويرية، وزيارات للمدار�س واجلهات 

احلكومية.
 وق����د اأق��ي��م��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 18 
موقعا يف تهامة قحطان، ا�ستفاد منها  

ما يزيد عن 15 األف مواطن.

قالب مميز
واأت�����ت ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ق��ال��ب مم��ي��ز، 
اجلامعات  من  جامعة  لأي  ي�سبق  ومل 
ب��ه��ذا  ف��ع��ال��ي��ة  ن���ف���ذت  اأن  ال�����س��ع��ودي��ة 
ال�����س��ك��ل ومب��ي��زان��ي��ة ت��ت��ج��اوز  مليوين 
ري�����ال وط���اق���م ع��م��ل م���ك���ون م���ن 300 

400 حالة
وعملت كليات طب الأ�سنان على فح�س 
اإط�����اق  ب����داي����ة  ن���ح���و 400 ح���ال���ة م����ن 
ال���رن���ام���ج، ومت حت��وي��ل اأك����ر م���ن 20 
باأبها  الرئي�س  اجلامعة  اإل��ى مقر  حالة 

ملزيد من املتابعة الطبية.
وم��ن خ��ال تنفيذ ه��ذه ال��رام��ج 
وامل�سوحات والدرا�سات، ات�سح للجامعة 
احل��اج��ة  امل��ا���س��ة ل��دى اأه���ايل حمافظة  
تثليث اإل���ى اإق��ام��ة م��ث��ل ه���ذه ال��رام��ج 
التوعوية، لذلك حر�ست اجلامعة على 
الثاين  للعام  التجربة  ت��ك��رار  ���س��رورة 
ع��ل��ى ال��ت��وايل ف��ك��ان��ت حم��اف��ظ��ة تثليث 
م��ق��را ل��ل��رن��ام��ج ال�����س��ح��ي وال��ت��وع��وي 
نيابة  د���س��ن��ه  ال���ذي  ال��ث��اين  والتثقيفي 
�ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر  �سمو  عن 
خالد  ب��ن  في�سل  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 
العزيز، معايل مدير اجلامعة  بن عبد 
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
الرنامج  فعاليات  وا�ستمرت  ال����داود. 

�ستة اأيام، وذلك يف عام 1435.
وقد �سارك فيه 302 من من�سوبي 
 194 املنا�سط  ع��دد  بلغ  بينما  اجلامعة، 
من�سطا تنوعت ما بني توعوية، وطبية، 

وتثقيفية، ودورات �سرعية  تدريبية.

نفذ  وق��د  اجلامعة،  من�سوبي  من  ف��رد 
ه����ذا ال���رن���ام���ج يف امل��خ��ي��م ال��رئ��ي�����س��ي 
ومراكز الفر�سة والغايل ووادي احلياة 

والربوعة وبقية القرى.

عيادات استشارية
ك��م��ا ق���ام ال��رن��ام��ج ب���اإط���اق ع��ي��ادات 
متنقلة  وف��رق  امل�ست�سفى  يف  ا�ست�سارية 
بدرا�سة  قيامه  اإل��ى  اإ�سافة  امل��راك��ز،  يف 
م�����س��ح��ي��ة، وت��ن��ظ��ي��م ب����رام����ج دع���وي���ة، 
اخلدمة  وتقدمي  و�سحية،  وتثقيفية، 
اإق��ام��ت��ه��م،  م��ق��ر  يف  ل��اأه��ايل  املنا�سبة 
وت��ق��دمي ال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي م��ن �ساأنها 
ال�سحي والثقايف ل�سكان  امل�ستوى  رفع 

تلك القرى.

اكتشاف مبكر لألمراض
الكت�ساف  برنامج  الطب  كلية  ونفذت 
الفرو�سي  ال��ك��ب��دي  لالتهاب  املبكر 
لل�سكر  املبكر  والك��ت�����س��اف  و»ج«،  »ب«، 
امل��رت��ف��ع، وع��ي��ادة فح�س  ال��دم  و�سغط 
الرئة  كفاءة  وفح�س  العيون،  اأمرا�س 
الر�س  جم��ال  يف  ال�سحيني  للعاملني 
ب���امل���ب���ي���دات، ك��م��ا مت حت���وي���ل م���ن هم 

بحاجة اإلى املقر الرئي�س باأبها.

215 فعالية
اأم������ا ال��������دورة ال���ث���ال���ث���ة م����ن ال���رن���ام���ج 
فكانت  والتثقيفي  والتوعوي  ال�سحي 
بتهامة وا�ستمرت خال الفرتة من 17 

اإلى 22 جمادى الأولى 1436.
و���س��م��ل��ت ال���ف���ع���ال���ي���ات امل�����س��اح��ب��ة 
منها  فعالية   215 م��ن  اأك���ر  للرنامج 
امل���ح���ا����س���رات، وامل���ع���ار����س، وال���ع���ي���ادات 
ال�����س��ح��ي��ة ال���ع���اج���ي���ة، وج������ولت على 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية يف تهامة، 
وزي�����ارات ل��ل��م��دار���س وع���دد م��ن امل��راك��ز 

املختلفة.
و������س�����ارك يف ال����رن����ام����ج ك����ل م��ن 
كليات الطب، وطب الأ�سنان، وال�سريعة 
واأ�������س������ول ال�����دي�����ن، وع�����م�����ادة ال���ق���ب���ول 
والت�سجيل، والعلوم الطبية التطبيقية، 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى ع���م���ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 

والتعليم امل�ستمر.
وق���د ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد احل���الت 
التي راجعت برنامج جامعة امللك خالد، 
الثالث  والتثقيفي  والتوعوي  ال�سحي 
ع�سر  بتهامة  فعالياته  اأق��ي��م��ت  ال���ذي 

اأكر من  27 األف مواطن ومقيم.
الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  وا�ستقبلت 
التطبيقية التي �ساركت باأق�سام الأ�سعة 

الت�سخي�سية، وق�سم العاج الطبيعي، 
وق�سم امل��خ��ت��رات، ع��ددا م��ن احل��الت 
للفحو�سات  جميعها  خ�����س��ع��ت  ال��ت��ي 
ال������ازم������ة، وم����ن����ه����ا: ف���ح�������س ل��ل��غ��دة 
على  الك�سف  اإل��ى  بالإ�سافة  الدرقية، 

وظائف الكلى والعاج الطبيعي.
الطب  ك��ل��ي��ة  ج��ن��اح  ا�ستقبل  ك��م��ا 
ال����ع����دي����د م������ن احل�����������الت ال������ت������ي  مت 
وال��ف��ح��و���س��ات  عليها  ال��ك�����س��ف  اإج�����راء 
ال����ازم����ة ل���ه���ا يف اأم�����را������س ال�����س��ك��ر، 
م�ستوى  وقيا�س  والأنيميا،  وال�سغط، 
ال��ه��ي��م��وج��ل��وب��ني يف ال�����دم، ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سحية  اخل���دم���ات  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ 
وال��ت��وع��وي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، وذل���ك من 
خال زياراتها الدائمة واليومية التي 
وامل��راك��ز  امل��دار���س،  م��ن  العديد  �سملت 

ال�سحية، وم�ست�سفى حمايل العام.
وا�ستقبل جناح كلية طب الأ�سنان 
ت�سخي�س  بهدف  املراجعني  من  ع��ددا 
اأم���را����س ال���ف���م، واحل�������س���وات، وع��ي��ادة 
اللثة،  واأمرا�س  الأطفال،  اأ�سنان  طب 
والأ�سنان  الفم  جراحة  اإلى  بالإ�سافة 
والعيادة الوقائية لاأطفال، اإلى جانب 
والتعقيم  الت�سخي�سية،  الأ�سعة  ق�سم 

وال�سجات الطبية.

في سابقة هي األولى على مستوى الجامعات السعودية
الجامعة تفعل الشراكة المجتمعية

ببرامج صحية وتوعوية وتثقيفية
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محمد إبراهيم

اخلدمات  وتطوير  توفر  ملبداأ  حتقيقا 
امل��ق��درات  وا�ستثمار  والعملية،  العلمية 

العديد من التخ�س�سات العلمية ليعودوا 
وي�سهموا يف دفع عجلة التنمية«.

ا�ست�سعار  م��ن  »ان��ط��اق��ا  واأ����س���اف 
التنموي  مل�سوؤوليتها  ودوره��ا  اجلامعة  
هذا  ا�ستثمار  على  حر�ست  فقد  امل��ه��م، 
الب�سرية  اإمكانياتها  وت�سخر  العن�سر 
امل��ع��ط��اء،  ال��ب��ل��د  ه���ذا  اخل��ب��رة لتطوير 
وك���ذل���ك ت�����س��خ��ر اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا امل���ادي���ة 
املتطورة خلدمة املجتمع وتكوين �سراكة 
مبنطقة  واخلا�س  العام  القطاعني  مع 

ع�سر وباقي مناطق هذا الوطن«.
وزاد »حتى يتحقق هذا التوجه يف 
بناء جمتمع معريف ي�ستطيع اأن يواكب 
املوافقة  متت  العاملي،  والتقدم  التطور 
والدرا�سات  البحوث  معهد  اإن�ساء  على 
بني  اللتقاء  نقطة  ليكون  ال�ست�سارية 
قطاعاته  بجميع  امل��ج��ت��م��ع  ي��ري��ده  م��ا 
وب�����ني م����ا ت���ق���دم���ه اجل���ام���ع���ة ب��ج��م��ي��ع 
يف  وهدفنا  واملادية،  الب�سرية  اإمكاناتها 

ووزارة  ع�����س��ر،  م��ن��ط��ق��ة  اإم�������ارة 
ال��ع��ام��ة ملجل�س  ال��داخ��ل��ي��ة، والأم���ان���ة 
ال�سورى،  وجمل�س  اخلليجي،  التعاون 
ووزارة التعليم، ووزارة  ال�سحة، ووزارة 
ومدينة  ع�سر،  بلدية  واأم��ان��ة  العمل، 
امل��ل��ك ف��ه��د ال��ط��ب��ي��ة، وامل��رك��ز الوطني 
ل��ل��ق��ي��ا���س وال���ت���ق���ومي، وه��ي��ئ��ة الأم����ر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

الشراكة مع القطاع الخاص
وي��ت��م��ث��ل ذل�����ك يف ع���ق���د ����س���رك���ات م��ع 
ع�����دد م����ن امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات وال�������س���رك���ات 
الأمل����اين،  ال�����س��ع��ودي  امل�ست�سفى  وه���ي: 
وم�ست�سفى  اخل��ا���س،  اأب��ه��ا  وم�ست�سفى 
احل���ي���اة، و���س��رك��ة امل���راع���ي، وال�����س��رك��ة 
ال���������س����ع����ودي����ة ل�����اأب�����ح�����اث وال���ن�������س���ر، 
والتعاونية للتاأمني، والأركان الطبية، 
وال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والن�سر، 
واملجموعة العربية للتعليم والتدريب.

الشراكة مع القطاعات
المتخصصة في الجوانب 

التعليمية 
ع��دد من  م��ع  ���س��راك��ات  واملق�سود عقد 
امللك  مركز  وهي:  واجلامعات،  املراكز 
ع���ب���د اهلل ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز ال�����دويل 
امللك  جامعة  العربية،  اللغة  خل��دم��ة 
����س���ع���ود، وج���ام���ع���ة الإم�������ام حم��م��د بن 
���س��ع��ود، وج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
البحوث  )م��ع��ه��د  ال��ق��رى  اأم  وج��ام��ع��ة 
وال���درا����س���ات ال���س��ت�����س��اري��ة(، وج��ام��ع��ة 
اجل������وف، وج���ام���ع���ة الأم������ر ���س��ل��ط��ان، 
وج��ام��ع��ة جن����ران، وج��ام��ع��ة ال��ي��م��ام��ة، 
جامعة الباحة، وكلية ابن ر�سد، وكلية 

الغد الطبية.

الشراكة مع مؤسسات
المجتمع المدني
والجهات الخيرية

ع��دد من  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  املق�سود عقد 
اتفاقية  مثل:  معها  والتعاون  اجلهات 
والفنون  الثقافة  جمعية  مع  التعاون 
مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر، وت�����س��م��ل ال���ت���ع���اون 
الفعل  خلدمة  املتاحة  الإمكانات  وفق 
لذلك  ي�سار  اأن  على  امل�سرحي  الثقايف 
يف كافة الو�سائل الإعامية، والتعاون 
)ت�سكيلية،  ثقافية  ب��رام��ج  اإق��ام��ة  يف 
ف����وت����وغ����راف����ي����ة، ����س���ع���ب���ي���ة( اإث����رائ����ي����ة 
وفق  متويلها  يتم  اأن  على  وت��دري��ب��ي��ة 
تعاون  واتفاقية  الطرفني،  م��ن  امل��ت��اح 
والآث���ار،  لل�سياحة  العامة  الهيئة  م��ع 
ويتم خالها حتقيق التكامل يف تنمية 
ال�سياحية  الوطنية  الب�سرية  امل����وارد 

واإعداد الرامج التدريبية.
كما يكون التعاون يف جمال تنظيم 
امل��ل��ت��ق��ي��ات والج���ت���م���اع���ات ال��ت��ي تهتم 
واملنتجات  ال�سياحة  �سناعة  بتطوير 
تعاون  واتفاقية  ال�سياحية،  والرامج 
امل��ع��وق��ني، حيث  الأط��ف��ال  م��ع جمعية 
ت��ق��دم ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��اجل��ام��ع��ة ال��دع��م 
جلمعية الأطفال املعوقني عر تقدمي 
خدمات طبية عن طريق اأع�ساء هيئة 
ال��ت��دري�����س ب��ال��ك��ل��ي��ة يف جم����الت طب 

الأطفال وطب الأع�ساب.
للبنني  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ات  وت���ق���دم 
للجمعية  ال��دع��م  ب��اجل��ام��ع��ة  وال��ب��ن��ات 
عن طريق تقدمي ندوات وحما�سرات 

والإمكانيات والكوادر واخلرات املوجودة 
القطاعات  جلميع  وتقدميها  باجلامعة 
احلكومية واخلا�سة، قدم معهد البحوث 
وال����درا�����س����ات ال���س��ت�����س��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
الكثر من اخلدمات وال�سراكات يف هذا 

اجلانب.
واأو������س�����ح ع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال�����درا������س�����ات ال����س���ت�������س���اري���ة ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن اإب���راه���ي���م احل��دي��ث��ي 
اأن »ال��ع��ن�����س��ر ال��ب�����س��ري م��ن اأه����م رك��ائ��ز 
حكومة  اأول���ت  وق��د  التنمية،  وم��ق��وم��ات 
خادم احلرمني  ال�سريفني اأهمية كبرة  
باإن�ساء  ف��ق��ام��ت  امل����ورد؛  ه���ذا   ل�ستثمار 
مناطق  مبختلف  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات 
الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  يتمكن  حتى  اململكة 
ال���ع���ايل وتنمية  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن حت�����س��ي��ل 
والعملية  العلمية  وقدراتهم  مهاراتهم 
يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات، م�����س��را اإل��ى 
يف  العامل  اأن��ح��اء  ملختلف  الآلف  ابتعاث 

ذلك اأن يكون املعهد �سريكا ا�سرتاتيجيا 
يف ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع وت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات��ه 
اإن�ساء  طريق  عن  املختلفة  وموؤ�س�ساته 
ك��وادر ب�سرية  بيوت للخرة تتكون من 
م�ستوى  وع��ل��ى  وم��ت��خ�����س�����س��ة  م��وؤه��ل��ة 
تناف�سي ريادي، وعر ال�ستعانة كذلك 
ب�������س���راك���ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع م��راك��ز 
لا�ستفادة  عاملية  خ��رة  وبيوت  بحثية 
م��ن اخل����رات ال��ع��ل��م��ي��ة الأج��ن��ب��ي��ة مبا 
وتقاليدنا  وثقافتنا  ديننا  مع  يتما�سى 

الجتماعية«.

أبرز انجازات المعهد

الشراكة مع القطاع العام 
عدد  م��ع  �سراكة  خلق  يف  ذل��ك  ويتمثل 

من اجلهات وهي: 

املعوقني  لاأطفال  واإر�سادية  توعوية 
واأولياء اأمورهم يف م�سارات الإعاقة.

للتعريف  عمل  ور���س  تقام  وكذلك   
بكيفية الت�سخي�س املبكر حلالت الإعاقة 
املنظم  اإط��اره��ا  يف  ال�ست�سارات  وت��ق��دمي 
واتفاقية  اخلا�سة،  الرتبية  جم��الت  يف 
ت����ع����اون م����ع ال����ن����دوة ال���ع���امل���ي���ة ل��ل�����س��ب��اب 
الإ�سامي يتعاون خالها  الطرفان من 
اأجل ال�ستفادة من مرافقهما ومن�ساآتهما 
مع  يتعار�س  ل  م�سبق ومبا  ترتيب  وفق 
�سر العملية التعليمية باجلامعة بال�سكل 
ال�����ذي ي���خ���دم ه����ذه الت���ف���اق���ي���ة وي��ح��ق��ق 
لاأن�سطة  الأم��ث��ل  والتنفيذ  التخطيط 

ال�سبابية التي ينظمها الطرفان.
للدعوات  الطرفني  تبادل  وكذلك 
ل��ل��ح�����س��ور وامل�������س���ارك���ة ف��ي��م��ا ي��ن��ظ��م من 
اأو تربوي يكت�سب  اأو ثقايف  ن�ساط علمي 
ال��ط��رف الأخ�����ر، ول�سيما  ل���دى  اأه��م��ي��ة 
ب�����س��وؤون  تهتم  ال��ت��ي  العلمية  امل���وؤمت���رات 
ال�����س��ب��اب وق�����س��اي��اه��م، وات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون  
مع جمل�س �سباب منطقة ع�سر، بحيث 
يتم تنظيم وتقدمي ور�س عمل واأن�سطة 
م�����س��رتك��ة، ت��ت��ن��اول ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي تهم 
���س��ب��اب منطقة ع�����س��ر، وال��ت��ف��اه��م ح��ول 

املو�سوعات ذات الأولوية يف التنفيذ.
وجمل�س  اجلامعة  من  كل  ويعمل   
على  يخ�سه،  فيما  ك��ل  امل��ن��ط��ق��ة،  ���س��ب��اب 
ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك يف حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
ع�سر  ملنطقة  وامل���ك���ان  الإن�����س��ان  تنمية 
ب�����س��ك��ل ع����ام ول�����س��ب��اب��ه��ا ب�����س��ك��ل خ��ا���س، 
امللك  م��ع مركز  ت��ع��اون  اتفاقية  وك��ذل��ك 
ال��دويل خلدمة  العزيز  عبداهلل بن عبد 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وي��ت��م خ��ال��ه��ا ال��ت��ع��اون 
العلمي،  البحث  الطرفني يف جمال  بني 
امل�����س��رتك،  اله���ت���م���ام  ذات  وال����درا�����س����ات 
وت��رج��م��ت��ه��ا، وط��ب��اع��ت��ه��ا، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
العلمية  الإ�سدارات  احلر�س على تبادل 
وال���ف���ك���ري���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ب���ني ال��ط��رف��ني 
واملن�سورات،  املطويات  املجات،  )الكتب، 

الإ�سدارات الإلكرتونية(.
الغرفة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  وه��ن��اك 
التجارية ال�سناعية، ويكون التعاون بني 
والبحوث  الدرا�سات  اإج��راء  يف  الطرفني 
وتقدمي ال�ست�سارات الإدارية والأكادميية 
وكذلك  والفنية،  وال�سناعية  والرتبوية 
وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  ت��دري��ب  ال��ت��ع��اون يف 

لدى من�ساآت القطاع اخلا�س.
وك������ذل������ك ات����ف����اق����ي����ة م������ع م���دي���ن���ة 
ل��ت��ب��ادل اخل���رات  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ل��ك في�سل 
وال�ست�سارات بني املوؤ�س�ستني فيما يتعلق 
والبحوث  وال��ت��دري��ب  الت�سغيل  بجوانب 
وامل���م���ار����س���ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة، وال���س��ت��ف��ادة 
م���ن خ�����رات اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وال���س��ت�����س��اري��ني وغ��ره��م م��ن ال��ك��ف��اءات 
امل����وؤه����ل����ة ل�����دى ال����ط����رف����ني، وم�����ن ذل���ك 
لطاب  والتقومي  التدري�س  يف  امل�ساركة 
الكليات والرامج ال�سحية لدى الطرف 

الآخر.
لتفاقيتها  وف��ق��ا  اجل��ام��ع��ة  وت��ق��وم 
يف  والتقومي  للقيا�س  الوطني  املركز  مع 
الختبارات  با�ست�سافة  ال��ع��ايل،  التعليم 
امل��رك��ز،  عليها  ي�����س��رف  اأو  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
امللك  موؤ�س�سة  مع  تعاون  اتفاقية  وهناك 
تعاون  اتفاقية  وك��ذل��ك  اخل��ري��ة،  خ��ال��د 
مع موؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلرية، 
واأخ��������را ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون م����ع امل��ج��ل�����س 

التن�سيقي للجمعيات اخلرية.

معهد البحوث والدراسات االستشارية..
شراكة مجتمعية رائدة مع مختلف الجهات

د. عبداللطيف احلديثي

آفاق الجامعة  |  العدد 152  |  17 شعبان 1436  |  4 يونيو 2015



جامعة الملك خالد في عام

البحوث لم تعد رفاهية أكاديمية!

د. العتيبي: الجامعة تمتلك
خططا خمسية لتنظيم البحث العلمي

التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأك���ر  اإح���دى  تعد 
عليها  ت�سرف  التي  احلكومية  والبحثية 

وزارة التعليم. 
وق����ال »ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ترعى 
منطقة  يف  والبحثية  التعليمية  العملية 
تنظم  خم�سية  خططا  ومتتلك  ع�سر، 
ك���اف���ة ����س���وؤون���ه���ا، وم����ن ذل����ك م���ا يتعلق 
ب�����س��ي��ا���س��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم���راك���زه 

ومرافقه وجتهيزاته.
اجل��ام��ع��ة  م��ي��زان��ي��ات  تت�سمن  ك��م��ا 
ع���ددا م��ن ال���رام���ج وت�����س��ت��ه��دف حتقيق 
���س��ي��ا���س��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي مب���ا ي��خ��دم 
لدى  وي��وج��د  وال��وط��ن،  املحيطة  البيئة 
البحث  لتنمية  منا�سبة  خطط  اجلامعة 
ال��ع��ل��م��ي وت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال��ت��ن��م��ي��ة 

جمل�س  تو�سية  على  بناءا   1420/3/14
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ج��ل�����س��ت��ه 15 ب��ت��اري��خ 

.1420/2/1
تنظيمي  ه��ي��ك��ل  اع���ت���م���اد  مت  وق����د 
حم�����دث، وي����اأت����ي ذل����ك اإمي����ان����ا ب��اأه��م��ي��ة 
رفاهية  ي��ع��د  مل  ل��ك��ون��ه  العلمي  ال��ب��ح��ث 
اأكادميية، بل �سار له دور فاعل يف تطوير 
اإنه  املجتمعات الإن�سانية املعا�سرة، حيث 
ي��ف��ت��ح جم����الت الإب������داع وال��ت��م��ي��ز ل��دى 

اأفراد املجتمع.
 وت���اب���ع »م����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، فقد 
بذلت حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 
اهتماما كبرا بالبحث العلمي والتطوير 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وع��ل��ي��ه ع��م��ل��ت ج��ام��ع��ة 
البحثية  العملي�ة  نقل  على  خالد  امللك 

ي����رى ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اأن  ال��ع��ت��ي��ب��ي  ليف  ع��ي��د 
اأ�سلوب يخ�سع للنظام يف جمع املعلومات 
امل���وث���وق���ة وامل����وؤك����دة وت�����س��ج��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج 
مناهج  باتباع  لها  املو�سوعي  والتحليل 
التاأكد من �سحتها  علمية دقيقة بق�سد 
ل��ه��ا،  اجل���دي���د  اإ����س���اف���ة  اأو  ت��ع��دي��ل��ه��ا  اأو 
القوانني  بع�س  اإل���ى  التو�سل  ث��م  وم��ن 
بحدوث  امل�ستقبلي  والتنبوؤ  والنظريات 
مثل هذه الظواهر والتحكم يف اأ�سبابها. 

التي ميكن  الو�سيلة  ه��و  اإن��ه  وق��ال 
اإل��ى حل م�سكات حمددة،  بها  الو�سول 
اأو اك��ت�����س��اف ح��ق��ائ��ق ج��دي��دة ع��ن طريق 

املعلومات الدقيقة املتح�سل عليها. 
خ���ال���د  امل����ل����ك  ج���ام���ع���ة  اأن  واأك���������د 

ت�سجع  خطط  وه��ي  وال��وط��ن��ي��ة،  املحلية 
ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة ال��وا���س��ع��ة ب���ني امل��ع��ن��ي��ني 
بالبحث  املهتمة  واجل��ه��ات  اجل��ام��ع��ة  يف 

العلمي«.
يعد  العلمي  البحث  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، ح��ي��ث ن�س 
تفعيل  على  اأهدافها  من  الثالث  الهدف 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  اجل��ام��ع��ة  دور 
ل��ت��ك��ون م��رك��زا رائ����دا يف جم���ال البحث 
العربي؛  وال��ع��امل  اململكة  م�ستوى  على 
وانطاقا من هذه املبادئ اأولت اجلامعة 
العلمي  البحث  اهتمامها لدفع وتطوير 
اإن�ساء  مت  حيث  امل��ع��رف��ة  ح��ق��ول  �ستى  يف 
عمادة البحث العلمي باجلامعة مبوجب 
يف   4096 ال��رق��م  ذات  ال�سامية  امل��واف��ق��ة 

م���ن امل��ح��ل��ي�����ة ال����ى ال��ع��امل��ي��ة م���ن خ��ال 
ت�سجيع الأبحاث امل�سرتكة مع الباحثني 

املتميزين يف اجلامعات العاملية«.

المشروعات البحثية
ع���م���ل���ت ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ع��ل��ى 
من  لديها  املتوافرة  الإمكانات  ا�ستغال 
ت��ق��ن��ي�����ات ب�����س��ري��ة وم���ادي���ة  ل��اإ���س��ه��ام يف 
واأهدافه من  العلمي  البحث  ن�سر ثقافة 
بني  امل�سرتكة  الأب��ح��اث  ت�سجيع  خ��ال 
املتميزين  والباحثني  اجلامعة  من�سوبي 

من اجلامعات العاملية املميزة.
البحث  ب��ادرت اجلامعة بدعم   كما 
ال��ع��ل��م��ي ال���ر����س���ني وت���ط���وي���ره ووج��ه��ت 
ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��و���س��ع خطة 
عام  الأول  البحثي  م�سروعها  لإط���اق 
ال��ت��ج��رب��ة  مب���ن���زل���ة  ذل�����ك  وك������ان   ،1432
الن�ساط  ت��ع��زز  بحثية  مل�����س��اري��ع  الأويل 
�سبعة  ق��دره��ا  بقيمة  باجلامعة  البحثي 
مايني ريال �سعودي حيث مت اعتماد 84 
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  بحثيا  م�سروعا 
وال��ب��اح��ث��ني ب��اجل��ام��ع��ة يف ت��خ�����س�����س��ات 

�ستي.
وق���د ����س���ارك يف م�����س��روع اجل��ام��ع��ة 
ك��ل��ي��ات  ���س��م��ل  ال������ذي  ل���ل���ب���ح���وث،  الأول 
رئي�س  ب��اح��ث   202 وف��روع��ه��ا،  اجل��ام��ع��ة 

وم�سارك.
 وب���ادرت ال��ع��م��ادة ب��اإط��اق امل�سروع 
اإل��ى  منها  �سعيا   1433 للبحوث  ال��ث��اين 
دميومة هذا النجاح، وكان الهدف الأكر 
ل��ل��م�����س��روع ت��غ��ط��ي��ة ���س��ري��ح��ة ك��ب��رة من 
الأدب��ي��ة  التخ�س�سات  ب��ك��اف��ة  ال��ب��اح��ث��ني 
والعلمية ممن مل ي�سملهم امل�سروع الأول 
مليون   17 اإل��ى  الدعم  حجم  ليت�ساعف 
ريال، بينما و�سل عدد الباحثني اإلى 659 

باحثا رئي�سا وم�ساركا.
اأن  ال���ع���ت���ي���ب���ي  ال����دك����ت����ور  وك�������س���ف 
امل�سروعني وجدا قبول وجتاوبا كبرين 
اأع�ساء  من  الوا�سعة  امل�ساركة  يف  متثا 
من�سوبي  من  والباحثني  التدري�س  هيئة 
اجل��ام��ع��ة، كما مت الن��ت��ه��اء م��ن الإع���داد 
للبحوث  الثالث  امل�سروع  لطرح  الأويل 

.1436/1435
وب������ادرت اجل��ام��ع��ة اإل�����ى ا���س��ت��ك��م��ال 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة والإج���رائ���ي���ة وت��وف��ر 
م�������س���ادر دع����م دائ���م���ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي  
ت�ستمر  اأن  ميكن  حيث  طبيعته،  تراعي 
ب��ع�����س م�����س��روع��ات��ه ل�����س��ن��وات ع����دة، كما 
ب��������ادرت اجل���ام���ع���ة اإل������ى دع�����م ال���ت���ع���اون 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  وال�����س��راك��ات يف جم���ال 
وكان من ذلك تاأ�سي�س جمل�س الكرا�سي 
ال��ع��ل��م��ي��ة، واإط��������اق ع�����دد م����ن امل���راك���ز 

البحثية النوعية.
 وح��اف��ظ��ت ال��ع��م��ادة على دوره���ا يف 
يوم  فاأقامت  العلمي،  البحث  اأي���ام  عقد 
لعام 1433، ويوم  الثامن  العلمي  البحث 
البحث العلمي التا�سع لعام  1434، ويوم 

البحث العلمي العا�سر لعام 1435.

اعتماد تقنية المعلومات 
بتوظيف  العلمي  البحث  عمادة  اهتمت 
تقنية املعلومات بكفاءة يف خدمة البحث 
ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث ك����ان ذل����ك م���ن اأول���ي���ات 

الدكتور عيد اليف العتيبي
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ال��ع��م��ادة يف ه���ذا امل��ج��ال ب��داي��ة م��ن ع��ام 
1432، وحققت ما يلي:

البحث  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر  تفعيل   •
التعامات  دورة  وحتقيق  العلمي 
الإل���ك���رتون���ي���ة، ح��ي��ث و���س��ل��ت ال��ى 
اإج���م���ايل دورة  اأك����ر م��ن 93% م��ن 
الإدارة  تقارير  العلمي وفق  البحث 

العامة لتقنية املعلومات 1433.
ال����ب����واب����ة  وت�����ط�����وي�����ر  ت���ف���ع���ي���ل   •
الإل����ك����رتون����ي����ة ل���ل���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
الدرا�سات  طلبة  خلدمة  باجلامعة 
ال��ع��ل��ي��ا واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
وامل���ح���ك���م���ني وامل����ت����اب����ع����ني حل���رك���ة 

البحث العلمي.
البحث  اأ����س���ول  وت��وث��ي��ق  ج��م��ع   •
ال���ع���ل���م���ي ب���اجل���ام���ع���ة وو����س���ع���ه يف 
ق��واع��د ب��ي��ان��ات، وه���و ع��م��ل يهدف 
العلمي  البحث  اأ�سول  ا�ستعادة  اإلى 
عام  ال��ع��م��ادة  اإن�����س��اء  منذ  للجامعة 

1420 اإلى اليوم، اأي نحو 16 عاما.
قواعد  وتكوين  بناء  على  • العمل 
البحث العلمي باجلامعة، وت�سمل:

هيئة  اأع�������س���اء  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة   •
التدري�س.

الدرا�سات  طاب  بيانات  قاعدة   •
العليا.

العمادة  اإدارة  م��ع  واملحكمون  الباحثون 
ب��ح��ي��ث ي�����س��ه��ل ع���ل���ى ال���ب���اح���ث وامل��ح��ك��م 
وال���ع���م���ادة ع��م��ل��ي��ة ال��ت��وا���س��ل واخ��ت�����س��ار 

الوقت وا�ستغاله بكل دقة وو�سوح.

المخصصات المالية 
ُي��ع��ّد ال��دع��م امل����ادي امل��ب��ا���س��ر م��ن الأم���ور 
وت�سريع  ت��ط��وي��ر  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
عجلة البحث العلمي، لذا اأولت اجلامعة 
ال��دع��م   وينق�سم  ع��ن��اي��ت��ه��ا،  اجل��ان��ب  ه���ذا 
دعم  اإل���ى  اجل��ام��ع��ة  يف  العلمية  للبحوث 
بامليزانية  املالية  �سات  املخ�سّ خ��ال  من 
ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، ودع���م م��ن م�سادر 
اأخرى خارج اجلامعة، ومن تلك امل�سادر: 
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
»55 مليون ريال« ، �سركة �سابك » ثاثة 
مايني  »ثاثة  التعليم  وزارة  مايني«، 
ري�����ال«.  وب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد امل�����س��روع��ات 
امل���م���ول���ة م����ن خ������ارج اجل���ام���ع���ة ن���ح���و 40 
م�سروعا بحثيا، ودعمت الغرفة التجارية 
ال�سناعية باأبها البحث يف جمالت العلوم 
 800 ق��دره  مببلغ  والتطبيقية  الأ�سا�سية 

األف ريال.

المراكز البحثية بالجامعة
التابعة  البحوث  مراكز  دور  ولتفعيل 

ول����ق����د ت����ط����ور ع�������دد ال���ب���ح���وث 
اأع�ساء هيئة  الأكادميية التي قام بها 
التدري�س يف اجلامعة خال ال�سنوات 

املا�سية ب�سكل ملحوظ.
ويت�سح من خال متابعة اأعداد 
ال��ب��ح��وث امل��ن�����س��ورة داخ�����ل اجل��ام��ع��ة 
خ����ال ال�����س��ن��وات اخل��م�����س الأخ�����رة 
مت�سمنة �سنة الدرا�سة الذاتية، زيادة 
اإج��م��ايل  بلغت  حيث  الن�سر  م��ع��دلت 
 ،1126  ،801  ،747 ال��ب��ح��وث  اأع������داد 
 ،1432  ،1431 لأع������وام   1572  ،1228
ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى   ،1435  ،1434  ،1433
مب��ع��دلت زي���ادة �سنوية ت��راوح��ت بني 
ع��ام   %41 اإل����ى   1432-1431 ع���ام   %7

.1433/1432
 ك���م���ا ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال���ت���ط���ور يف 
اأع������داد ال��ب��ح��وث امل��ن�����س��ورة يف ب��داي��ة 
ع��ام  ب��ح��ث��ا  ال�������س���ن���وات اخل��م�����س 747 
ال�سنوات  بنهاية  مقارنة   ،1431-1430
اخلم�س »1572« بحثا عام 1435-1434 
بن�سبة110%، اأي ما يعادل 2.1 �سعفا. 

وت���ط���ورت ب��ح��وث اأع�����س��اء هيئة 
الن�سر  ب��ق��واع��د  امل��ن�����س��ورة  ال��ت��دري�����س 
ال���ع���امل���ي���ة؛ ح���ي���ث ب���ل���غ اإج����م����ايل ع���دد 
ع��ام��ي 1432،  امل��ن�����س��ورة يف  ال��ب��ح��وث 
1433 ما جمموعه 2213 بحثا من�سورا 

البحثية  امل�ساريع  بيانات  قاعدة   •
التي متولها اجلامعة.

البحثية  امل�ساريع  بيانات  قاعدة   •
اجلامعة  خ��ارج  جهات  متولها  التي 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع م���ك���ت���ب ال���ب���ح���وث 

بوكالة اجلامعة.
اأع�����س��اء  اأب���ح���اث  ب��ي��ان��ات  • ق��اع��دة 

هيئة التدري�س باجلامعة.
• قاعدة بيانات البحوث امل�سرتكة.
البحث  اأ����س���ول  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة   •
ال���ع���ل���م���ي ب����اجل����ام����ع����ة »الأج������ه������زة 

والرامج والفنيني«.
امل�ساريع  وث��ائ��ق  وحفظ  اأر���س��ف��ة   •
ال��ب��ح��ث��ي��ة والأب����ح����اث يف اجل��ام��ع��ة 
املعلومات  تقنية  اإدارة  مع  بالتعاون 
و����س���رك���ائ���ه���ا، ب��ح�����س��ب م���راح���ل���ه���ا، 
ال�سنوية  البحثية  امل�ساريع  واإجن��از 
واأر�سفتها  اجل��ام��ع��ة  تطلقها  ال��ت��ي 
بامل�ساريع  خا�سة  بيانات  قواعد  يف 
اآل��ي��ة يف ذلك  وال��ب��ح��وث، ومت و�سع 
بالعمادة   العلمي  البحث  نظام  على 
يف  ال�سامية  التوجيهات  مع  مت�سيا 

ذلك.
ك��م��ا اأن ه���ن���اك ج�����زءا م���ن ال��ن��ظ��ام 
بوابة  ي�سمى  العلمي  للبحث  الإلكرتوين 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وي��ت��وا���س��ل م���ن خ��ال��ه 

ل��ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف امل�����س��اري��ع 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ال�������س���ن���وي���ة واأي���������ام ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي، ف��ق��د مت و���س��ع اآل��ي��ه لإق��ام��ة 
ال�سنوية للجامعة  العلمي  البحث  اأيام 
يف الأعوام القادمة من العاماجلامعي 
ك��ل  ����س���ي���ت���ول���ى  ح���ي���ث   ،1437/1436
اإع�����داد وجت��ه��ي��ز فعالية  م��رك��ز ب��ح��ث��ي 
حتت  به  اخلا�سة  العلمي  البحث  ي��وم 
اإ�سراف عام من عمادة البحث العلمي.

م���راك���ز  دور  ت��ف��ع��ي��ل  مت  وع���ل���ي���ه 
وت�سحيح  ل��ل��ع��م��ادة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ب��ح��وث 
لت�سكيل  وذل���ك  الإداري������ة،  اإج���راءات���ه���ا 
املنظمة  امل��واد  وف��ق  العلمية  جمال�سها 
لذلك بائحة البحث العلمي املوحدة 

باجلامعات ال�سعودية.
اإن�������س���اء  ال����ع����م����ادة يف  واأ����س���ه���م���ت 
ل��ل��ب��ح��وث تابعني  م��رك��زي��ن ج��دي��دي��ن 
ل����ه����ا، ه���م���ا م����رك����ز ال����ب����ح����وث ب��ك��ل��ي��ة 
الهند�سة، ومركز البحوث بكلية العلوم 
امل��ال��ي��ة والإداري��������ة، وذل����ك اإل����ى جانب 
اآخرين  مركزين  تاأ�سي�س  يف  امل�ساركة 
غ��ر تابعني ل��ه��ا، ه��م��ا: م��رك��ز اأب��ح��اث 
املواد املتقدمة، ومركز اأبحاث جراحات 
ال��وج��ه وال��ف��ك��ني، وذل���ك ام��ت��داد ل��دور 
البحثية يف م�سروعي اجلامعة  املراكز 

الأول والثاين.

ي����ق����ارب 45% م���ن�������س���ورة يف  م��ن��ه��ا م����ا 
جمات علمية م�سنفة. 

وت�������س���درت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ق��ائ��م��ة 
من�سورا،  بحثا   480 ب��ح��وايل  الكليات 
تليها كلية ال�سريعة بحوايل 180 بحثا، 

تليها كلية الطب بحوايل 150 بحثا.
هيئة  اأع�ساء  من  عدد  �سجل  كما 
وامللكية  الخ����رتاع  ب����راءات  ال��ت��دري�����س 
الفكرية ملا جمموعه 15 براءة اخرتاع 
ن��ت��ج��ت ع��ن اأب��ح��اث��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة خ��ال 
اإل����ى ح����وايل 38  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ام 1433، 
منجزاتهم  على  ووطنية  عاملية  جائزة 
الأق�سام  م��ن  العديد  �سملت  البحثية 
ومنها:  الكليات،  من  ع��دد  يف  العلمية 
كلية الطب، وكلية العلوم، وكلية العلوم 

الإدارية واملالية، وكلية الهند�سة.
وتتويجا ملا �سبق من الإجن��ازات 
يف  متمثلة  اجلامعة  ت��ك��رمي  مت  فقد 
بح�سولها  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ع���م���ادة 
للبحوث  الثقافية   اأب��ه��ا  ج��ائ��زة  على 
ل���ع���ام 1435  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال����درا�����س����ات 
���س��ع��ودي  األ�����ف ري�����ال  وق��ي��م��ت��ه��ا 250 
حت�سل  باجلامعة  عمادة  اأول  لتكون 
على  لها  تكرميا  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على 
والبحث  العلم  خدمة  يف  قدمته  م��ا 

والن�سر العلمي.
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العام 1433

بحث التحكيم
مقبول للدعم

غير مقبول
ملغي

مرفوض
منسحب

إيقاف نهائي

حالة البحث
1

213
32

1
68
16

1
المجموع 332

عدد األبحاث

العام 1432

مقبول للدعم
مرفوض
منسحب

حالة البحث
84

1
3

المجموع 88

عدد األبحاث

عدد المراكز البحثية وميزانياتها في مشروعي الجامعة األول والثاني

مركز البحوث بالكليات الصحية
مركز البحوث بكلية العلوم
مركز البحوث بكلية التربية

مركز البحوث بكلية الشريعة
مركز البحوث بكلية العلوم اإلنسانية
مركز البحوث بكلية اللغات والترجمة

مركز البحوث بكلية العلوم المالية واإلدارية

مراكز البحوث
2422950
2644300

180000
186400
389900
467400

50000

مجموع الميزانيات
28
26

4
3
4
7
1

عدد األبحاث

تطور عدد البحوث األكاديمية التي قام بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة



علي آل سعيد 

العامة  الإدارة  على  العام  امل�سرف  ك�سف 
ال��دك��ت��ور  ب��اجل��ام��ع��ة،  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية 
يف  انطلقت  اجلامعة  اأن  العلياين،  �سامل 
تعاماتها  لأغلب  التكنولوجي�ا  تطبي�ق 
ا�ستخدامها  اأ���س��ب��ح  ع��ن��دم��ا  وخ��دم��ات��ه�����ا 
اأه�م ما مييز املجتمعات، ومعيارا اأ�سا�سيا 

تقا�س به درجة تقدم وتطور الأمم.

وحت�سي�ن  رف����ع  يف  وي�����س��ه�����م  ال����ق����رارات، 
م�����س��ت�����وى ال��ك��ف�����اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة يف ك��اف��ة 
اإدارة  ه��ي  اجله�ة  تلك  فكانت  امل��ج��الت، 

احلا�سب الآيل ونظم املعلومات.

تغيير مسمى اإلدارة
ق��رار معايل  �سدر   ،1429 ع��ام  »يف  وتابع 
الإدارة  م�سمى  بتغير  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
املعل�ومات«  لتقني�ة  العام�ة  »الإدارة  اإل��ى 

أقسام اإلدارة
• ق�سم الرامج والنظم.

واإدارة  ال��ب��ي��ان��ات  ق���واع���د  ق�����س��م   •
النظم.

• ق�سم ال�سبكات.
• ق�سم الدعم الفني املوحد.

ق�سم البوابة الإلكرتونية.
• ق�سم اأمن املعلومات.

وت��ط��وي��ر  ت��ن��م��ي��ة  اإدارة  ق�����س��م   •
املهارات.

• ق�سم اإدارة امل�ساريع.
• ق�سم ال�سيانة والدعم الفني.
• ق�سم املعامل وال�ستديوهات.

• ق�سم اجلودة.
اخل�����ط�����ة  م���������������س�������روع  ق�����������س�����م   •
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة ل���ل���ت���ع���ام���ات 

الإلكرتونية.

موقع الجامعة اإللكتروني
تقنية  اأن  الإدارة،  على  امل�سرف  واأ���س��اف 
من  العديد  تقدم  اجلامعة  يف  املعلومات 
واملهتمني  اجل��ام��ع��ة  ملن�سوبي  اخل��دم��ات 
املوقع  اأطلقت  حيث  منها،  خارجها  م��ن 
اجلديدة،  بحلته  للجامعة  الإل��ك��رتوين 
وت�سعى الإدارة من خاله  ليكون موقعا 
اإلكرتونيا متميزا يناف�س املواقع العاملية.

تطويرها  يف  الإدارة  ع��م��دت  وق���د 
»اإدارة  ن��ظ��ام  اإل���ى  الن��ت��ق��ال  اإل���ى  للموقع 
حمتوى« جديد هو نظام Drupal الذي 
يعد حاليا من اأبرز الأنظمة امل�ستخدمة 
يف اأع������رق م���واق���ع ال����ع����امل، م��ث��ل وك��ال��ة 
هارفرد  وجامعة  الأبي�س  والبيت  نا�سا 
وغرها، كما مت عقد �سراكة ا�سرتاتيجية 
لتقدمي  الأمركية   Acquia �سركة  مع 
والتدريب  وال�ست�سارات  التقني  الدعم 

ب�سكل دوري .
عدد   على  اجلامعة  موقع  ويحتوي 
على  العمل  مت  الداخلية  ال�سفحات  من 

نقط�ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال��ع��ل��ي��اين  واأب�����ان 
وف��ي��ه��ا فتح   ع���ام 1419،  ك��ان��ت  ال�����ب��داي�����ة 
ب��ال��غ��ة الأهمي�ة  ن��ح��و خ��ط��وات  ال��ط��ري��ق 
املت�زاي�دة  لاحتي�اج�ات  عملي�ة  وترجم�ة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات اأ���س��م��ل واأو����س�������ع، ف��ك��ان من 
جه�ة  حتديد  املرحلة  تلك  يف  ال�سروري 
معين�ة تقوم مبهم�ة بن�اء واإدارة وتطوي�ر 
نظ�ام متكامل للمعلومات يوؤمن الإ�سناد 
ال�������ازم ل���ر����س���م ال�����س��ي��ا���س��ات و���س��ن��اع�����ة 

ومتكنت الإدارة خال فرتة وجي�زة م�ن 
التقل�يدي  الورق�ي  النظ�ام  م�ن  تق�ل�ل  اأن 
وتنتقل اإلى النظام الإلكت�روين احلديث، 
من  اأق�سامها  بكافة  الإدارة  متكنت  كما 
وذلك  الإلكرتونية،  التعامات  تطبيق 
م����ن خ�����ال ت��ط��وي�����ره��ا مل��ج��م��وع�����ة م��ن 
ب�سكل  اأ�سهمت  التي  املعلوماتية  الأنظمة 

كبر يف توفر الوقت واجلهد«.

حمتواها مبا ي�سهل للم�ستخدم الطاع 
على حمتوى ال�سفحات، حيث مت مراعاة 
املطلوب  املحتوى  اإل��ى  الو�سول  �سهولة 
ب��ح��ي��ث ي���ت���م ال���ت���ن���ق���ل ب����ني ال�����س��ف��ح��ات 

ب�سهولة وي�سر. 
وي���ح���ت���وي م���وق���ع اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى 
حوايل 150 جهة ما بني اإدارات وعمادات 
وم���راك���ز وك���ل���ي���ات، ومت اإن�������س���اء دوام����ني 
خ��ا���س��ني ل��ك��ل ج��ه��ة، ك��م��ا اأن�����س��ئ م��وق��ع 
اإلكرتوين لكل جهة من جهات اجلامعة.

خدمة البوابة اإللكترونية
myKKU

ي�ستفيد  ج��دي��دة  اإلكرتونية  ب��واب��ة  وه��ي 
م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي اجل����ام����ع����ة، يف 
حماولة لتوفر الوقت واجلهد، و�سرعة 
اخل����دم����ات  بجمع   وذل�������ك  ال����و�����س����ول، 
اإدارة  من  املقدمة  للجامعة  الإلكرتونية 
اأخ���رى  ج��ه��ات  م��ن  اأو  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 
وت��ب��وي��ب��ه��ا يف ح��زم��ة واح�����دة، ع��ل��ى نحو 
ي�سمن ت�سفحها يف وقت قيا�سي، ويوفر 
ال�سفحات  ب���ني  ال��ت��ن��ق��ل  وع���ن���اء  اجل��ه��د 

لإيجاد اخلدمة املطلوبة.
ع��ل��ى 12 خدمة  ال��ب��واب��ة  وحت��ت��وي 
اإل��ك��رتون��ي��ة وه����ي: احل�����س��ور وال��غ��ي��اب، 
وامل������ع������ام������ات، وامل�������ه�������ام، واخل������دم������ات 
الأك����ادمي����ي����ة )امل������ق������ررات(، وال���ن���م���اذج، 
وال���ري���د اجل��ام��ع��ي، وامل��ك��ت��ب��ة، وامل��ل��ف��ات 
اجلامعة  واأخ��ب��ار   ،Drive الإل��ك��رتون��ي��ة 
التوا�سل  ودليل  وامل��دون��ات،  واإعاناتها، 

اجلامعي.
يف   myKKU خ����دم����ات  وت��ت��م��ث��ل   
احل�����س��ور، وال��ت��ق��ومي، وامل���ه���ام، وال��ري��د 
الإل��������ك��������رتوين، وم����ل����ف����ات����ي، وامل���ك���ت���ب���ة، 
وع�سو  واحل�سور للطالب  وامل���ق���ررات، 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، ودل����ي����ل ال���ت���وا����س���ل، 
والباك بورد، واملدونات، والدعم الفني.

ب��اأن��ه   ،myKKU تطبيق  وي��ع��رف   

12 قسما مختلفا تسهم في رفع وتحسين مستوى الكفاءة

إدارة تقنية المعلومات..
عين الجامعة وسند لرسم السياسات وصناعة القرارات
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ت��ط��ب��ي��ق ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ل��ك��اف��ة اأن��ظ��م��ة 
الأجهزة الذكية وبدخول موحد، و�سمم 
 ،myKKU ب����واب����ة  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي 
ب���الإ����س���اف���ة ل���ل���خ���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 

اجلامعة يف متناول اجلميع.
اأ�سبح  التطبيق  ه���ذا  خ���ال  وم���ن 
لدى امل�ستخدمني العديد من اخلدمات 

�سواء الأكادميية والإدارية واملالية.
اإمكانية   myKKU تطبيق  ومينح 
ال�ستفادة من كافة خدمات امل�ستفيد من 

خال الدخول املوحد مثل: 
• املعامات املالية والإدارية 

والأكادميية.
• تفا�سيل املقررات ونتائجها.

• ملفاتي.
• ر�سائل الريد الإلكرتوين.

• املدونات.
• احل�سور والن�سراف.

• املهام.
مع بقاء اخلدمات العامة من اأخب  
ار واإعانات وتوا�سل وغرها متاحة ل

جلميع. 
وهذا هو الإ�سدار الأول من خدمة 
اخل���دم���ة  ت�����س��ه��د  و�����س����وف   ،myKKK
خ���ال ال��ف��رتة ال��ق��ري��ب��ة ال��ق��ادم��ة امل��زي��د 
الإ�سافية  واخل��دم��ات  التح�سينات  م��ن 
التي تقوم على نف�س طريقة العر�س يف 
ولكن  وب��دخ��ول موحد؛  واح���دة،  �سفحة 
بطرق اأف�سل واأكر اأريحية للم�ستخدم. 

الخدمات اإللكترونية
تقنية  وقطاع  ع��ام  ب�سكل  اجلامعة  ت��ويل 
بالغا  اهتماما  خ��ا���س،  ب�سكل  املعلومات 
ب��ت��ح�����س��ني ج�������ودة اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة 
ويف  ال��ق��ط��اع��ات  ���س��ت��ى  يف  للم�ستفيدين 
التوجيهات  م��ع  متا�سيا  اأرج��ائ��ه��ا  جميع 

امللكية ال�سامية.
ومع منو ا�ستخدام تقنية املعلومات 
يف امل���وؤ����س�������س���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وت���ط���وي���ره���ا،  
فعال  اأ�سلوب  اإيجاد  اإل��ى  احلاجة  تنامت 
وخم���ط���ط ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات 
اأف�سل  مع  يتنا�سب  مبا  والتقنية  الفنية 
املعاير العاملية يف تقدمي واإدارة خدمات 

تقنية املعلومات ح�سب املعاير العاملية.
ومن اأجل حتقيق توجهات احلكومة 
التعامات  اإلغاء  وحماولة  الإلكرتونية 
ال����ورق����ي����ة، ���س��ع��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 

النظام خدمة تقنية رائعة ت�سهم يف رفعة 
اإل��ى  اأداء اجل��ام��ع��ة وو���س��ول��ه��ا  م�����س��ت��وى 
ا�ستخدام  يف  العاملية  اجلامعات  م�ساف 

تكنولوجيا املعلومات. 

إخالء الطرف اإللكتروني
جلميع من�سوبي  م��ق��دم��ة  خ��دم��ة  وه���ي 
اإل���ى  ومن�سوباتها، وتهدف  اجل���ام���ع���ة 
ت��ي�����س��ر ع��م��ل��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ط���ل���ب اإخ�����اء 
اإر�سال  اإمكانية  اخلدمة  وتتيح  الطرف. 
ر����س���ائ���ل ن�����س��ي��ة ع����ر اجل�������وال مل���دي���ِري 
الط��اع  اأج��ل  م��ن  وامل�سوؤولني  الإدارات 

على الطلبات املحالة لهم.

المبايعة اإللكترونية
وه��ي خ��دم��ة اإل��ك��رتون��ي��ة ج��دي��دة اأت��اح��ت 
املجال للراغبني من من�سوبي ومن�سوبات 
اجل���ام���ع���ة يف م��ب��اي��ع��ة خ�����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
تعبئة  خ����ال  م���ن  وذل�����ك  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  املبايعة على  من��وذج 
متكن  خ��دم��ة  اإن�����س��اء  مت  ك��م��ا  للجامعة. 
من�سوبي اجلامعة من مبايعة ويل العهد 
الأم��ر حممد بن  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
نايف بن عبد العزيز اآل �سعود، ومبايعة 
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ال��ع��ه��د  ويل  ويل 
الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، حفظهما اهلل.

ال��وظ��ي��ف��ي��ة وحت��دي��د ج��م��ي��ع حم��ددات��ه��ا 
م���ن ����س���روط وب���ن���ود ت��ع��ه��د وامل����وؤه����ات 
وتقدمي  وغ��ره��ا،  والتقديرات  العلمية 
املر�سحني  وحتديد  وتدقيقها  الطلبات 
ل���اخ���ت���ب���ارات ال���ت���ح���ري���ري���ة، وحت���دي���د 
امل���ر����س���ح���ني ل���ل���م���ق���اب���ات ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
وال��رت���س��ي��ح وال��ت��ع��ي��ني، وك���ذل���ك اإر����س���ال 
ر���س��ائ��ل ن�����س��ي��ة ه��ات��ف��ي��ة ور���س��ائ��ل ب��ري��د 

اإلكرتوين للمتقدمني.
ويتم اإ�سافة اإلى ذلك عر�س طلبات 
امل��دن��ي��ة،  ال��ت��وظ��ي��ف ع��ل��ى وزارة اخل��دم��ة 
التحريرية  الختبارات  درجات  وا�ستراد 
من نظام الت�سحيح الآيل، وتعريف جلنة 
وعر�س  �ساحياتها،  وتو�سيح   التدقيق 

نتائج املقابات ال�سخ�سية على املوقع.
 

النماذج اإللكترونية
Forms

يتم من خالها عمل الإج��راءات اخلا�سة 
ب���ال���دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، وخ��دم��ة ت��وا���س��ل، 
ون���ظ���ام ال����س���ت���ئ���ذان، وح���ج���ز ا���س��رتاح��ة 
للمنا�سبات، وخدمة عر�س نتائج املقبولني 
الت�سويت  وخ���دم���ة  ال��ع��ل��ي��ا،  ب��ال��درا���س��ات 

لرت�سيح العمداء.

طريقة العمل
Agile »بالـ »أجايل

ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  يف  ال���ع���م���ل  ب���ي���ئ���ة  ت���ع���د 

لإن�ساء  املعلومات  لتقنية  العامة  الإدارة 
جم��م��وع��ة م���ن اخل���دم���ات الإل��ك��رتون��ي��ة 
منها  ي�ستفيد  لكي  حت�سينها  وحم��اول��ة 

جميع من�سوبي اجلامعة.

بوابة المبتعثين
هو نظام اإلكرتوين يهدف يف املقام الأول 
اإلى خدمة املبتعثني يف اخلارج والداخل، 
من خال تقدمي اخلدمات الإلكرتونية 
عليهم،  الإج���راءات  وتي�سر  للمبتعثني، 
وت����وف����ر ال����وق����ت واجل����ه����د ل��ي��ت��ف��رغ��وا 

للتح�سيل الدرا�سي .
لإدارة  امل��ب��ت��ع��ث��ني  ب����واب����ة  وت���ت���ي���ح 
املبتعثني  مع  البتعاث اإمكانية التوا�سل 
داخل اململكة وخارجها من خال ر�سائل 
اأو الريد الإل��ك��رتوين، وكذلك  اجل��وال 
حت���ت���وي ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ق���اري���ر 
اخل��ا���س��ة ب������اإدارة الب���ت���ع���اث، ب��الإ���س��اف��ة 
اخلدمة امل�سافة  وهي  املبتعثني،  ملنتدى 

حديثا للبوابة.
وع��������ن��������دم��������ا ي��������دخ��������ل امل����ب����ت����ع����ث 
ال����ب����واب����ة وي����ع����ب����ئ من���������وذج ا�����س����ت����م����ارة 
ال���س��ت��ف��ادة  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  مبتعث، فاإنه 
حيث ت�سمح  فيها،  اخل��دم��ات  جميع  من 
ب��ا���س��ت��ع��را���س ب��ي��ان��ات ال��ب��ع��ث��ة، وم��ع��رف��ة 
املبتعث، اأو  تخ�س  التي  املالية  احلركات 
تقدمي طلب ابتعاث، وغرها الكثر من 
اخلدمات كبياناتي، واإر�سال ر�سالة ن�سية 
اإل���ك���رتوين  ب��ري��د  واإر�����س����ال  للمبتعثني، 
ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني، وال���ت���ق���اري���ر الإح�����س��ائ��ي��ة 
مع  م�سرتكة  واإح�����س��ائ��ي��ات  للمبتعثني، 
وبياناتهم  امل��ب��ت��ع��ث��ني،  وم��ن��ت��دى  ���س��ف��ر، 

وا�ستماراتهم.
ب��واب��ة  يف  امل�سجلني  ع���دد  ب��ل��غ  وق���د 
الأول���ى،  ن�سختها  اإط���اق  منذ  املبتعثني 

1920 م�ستفيدا.

وت��ف��ع��ي��ل  امل���ج���ال�������س  اإدارة  ن����ظ����ام 
الجتماعات اإلكرتونيا

ليخدم  امل��ج��ال�����س  اإدارة  ن��ظ��ام  ج���اء 
ال��ع��م��ل��ي��ة الأك����ادمي����ي����ة وي���ح���ول���ه���ا م��ن 
الطرق  اأك���ر  اإل���ى  التقليدية  الطريقة 
ب��ت��ح��وي��ل  الأداء  يف  وف��ع��ال��ي��ة  اإن��ت��اج��ي��ة 
تعامات  اإل��ى  والجتماعات  التعامات 
اإل���ك���رتون���ي���ة ���س��ري��ع��ة وب�����س��ي��ط��ة مت��ن��ح 
الإجن���از  على  ال��ق��درة  الكليات  جمال�س 
ليكون  مع توثيق كامل  رائ��ع��ة  بطريقة 

نظام االستقطاب لمبتعثي 
برنامج خادم الحرمين 

ي��ه��دف للتوا�سل  اإل��ك��رتوين  ن��ظ��ام  وه��و 
مع  املتميزين من مبتعثي برنامج خادم 
احل��رم��ني ل��اب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي، وت��اأت��ي 
ه���ذه اخل���ط���وة يف ال���وق���ت ال����ذي ي��واج��ه 
بالغة  �سعوبة  ال�سعوديون  املبتعثون  فيه 
قبيل  اململكة  ج��ام��ع��ات  م��ع  التوا�سل  يف 
فر�س  على  احل�سول  بهدف  تخرجهم، 
ل��ه��م للتقدم  امل���ج���ال  وظ��ي��ف��ي��ة، لإت���اح���ة 
�سر  ومتابعة  ال��ع��امل،  يف  م��ك��ان  اأي  م��ن 
طلبهم؛ دون تكبد عناء ال�سفر واحل�سور 
اإلى اجلامعات، وهذا بدوره �سوف ميكن 
اجل���ام���ع���ة م���ن اخ���ت���ي���ار امل��ت��م��ي��زي��ن من 
�سرهم  درا���س��ة  على  بناءا  املبتعثني  بني 

الذاتية و�سهاداتهم العلمية. 
ويتمكن م�ستخدم نظام ال�ستقطاب 
من التقدم للوظائف ال�ساغرة من خال 
من����وذج ال��ت��وظ��ي��ف، ك��م��ا مي��ك��ن��ه ال��ن��ظ��ام 
به،  اخلا�سة  ال��وث��ائ��ق  ك��اف��ة  م��ن حتميل 
وي�سمح للمتقدم عر�س طلبه اأو التعديل 

عليه يف اأي وقت يريده.

نظام التوظيف
اإللكتروني األكاديمي

ي��ت��م م���ن خ��ال��ه الإع�����ان ع���ن خمتلف 
ال���ت���وظ���ي���ف يف اجل���ام���ع���ة،  م�������س���اب���ق���ات 
مب�����ا يف ذل������ك ال���ت���ع���ري���ف ب���امل�������س���اب���ق���ات  

بيئات  اأك���ر  م��ن  باجلامعة  املعلومات 
العمل كفاءة، وي�سهد بذلك كل من مر 
على الإدارة �سواء من داخل اجلامعة اأم 

من خارجها.
الإدارة،  اأ���س�����س جن���اح  اأه����م  وم���ن 
ال�����ك�����ف�����اءات ال���ب�������س���ري���ة ال����ت����ي ت��ع��م��ل 

باإخا�س وتفان.
لتقنيات  الإدارة  اع��ت��م��اد  اأن  ك��م��ا 
حول  تتمحور  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  الإدارة 
والزيادة  كفاءته  رف��ع  وكيفية  املوظف 
النجاح  اأ�س�س  م��ن  ك��ان  اإنتاجيته،  م��ن 

التي تفردت بها الإدارة.
ول��ع��ل اع��ت��م��اد ط��ري��ق��ة »اأج���اي���ل« 
ت��ق��ن��ي��ة  م�������س���اري���ع  اإدارة  يف   Agile
امل��ع��ل��وم��ات م���وؤخ���را، ك���ان اأح����د اأو���س��ح 
للجامعة  اأ�سافت  التي  الأ���س��ب��اب  تلك 
ال�سبق  لها  جعلت  اإلكرتونية  خدمات 
ب�����ني اجل����ام����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة يف ذل���ك 
كخدمة  العاملي  امل�ستوى  على  امل��ج��ال 
املحمول  الهاتف  وتطبيق   ،MyKKU

وخدمة ال�ستقطاب.
وال������� »اأج�����اي�����ل« ب���اخ���ت�������س���ار، ه��ي 
طريقة لإدارة امل�ساريع تعد اأحد اأنواع 
بتنفيذ  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  الإدارة 
امل�سروع بعد تق�سيمه على �سكل دورات 
اأن  لب��د  دورة  كل  نهاية  ويف  ق�سرة. 
جيد  ب�سكل  يعمل  منتج  هناك  يكون 

وقابل للن�سر.

د. �سامل العلياين
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جامعة الملك خالد في عام

امل��ك��ت��ب��ة ه���ي ال���وج���ه احل�������س���اري ال���ذي 
ال��زاوي��ة لأي  اأم��ة، وحجر  تتباهى به كل 
ب��ح��ث ع��ل��م��ي، وه���ي دار ل��ت��اري��خ امل��ع��رف��ة 
بذلك  واإمي��ان��ا  وم�ستقبلها.  وحا�سرها 
مبكتباتها  الرتقاء  على  اجلامعة  عملت 
الناجحة  امل��ك��ت��ب��ات  ف�����ي م�����س��اف  ل��ت��ك��ون 
التي تقوم بدورها الأبرز ف�ي دفع عجلة 

العملية الأكادميية.
باجلامعة  امل��رك��زي��ة  املكتبة  وت�سم 
وي�سل  واأج��ن��ب��ي��ا،  ع��رب��ي��ا  ك��ت��اب��ا   275651
ع���دد ال��ر���س��ائ��ل ال��ع��ل��م��ي��ة يف امل��ك��ت��ب��ة اإل��ى 
5095 ر�سالة،  بينما ي�سل عدد الدوريات 
اإل���ى 1017  ال��ورق��ي��ة  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية 
دورية، والدوريات على ال�سبكة 224107،  
واملكتبات    ،24 الأ���س��ل��ي��ة  وامل��خ��ط��وط��ات 

الإلكرتونية 37188.

الرؤية
اإلى حتقيق  املكتبات  �سوؤون  ت�سعى عمادة 
م���رك���ز م���ت���ط���ور ف�������ي ت���وظ���ي���ف ت��ق��ن��ي��ات 
امل��ع��ل��وم��ات وم�����س��ادره��ا ف�����ي زم���ن اأ�سبح 
املعلومات  اإنتاج  على  يعتمد  العامل  ف�يه 
لدعم  اأ�سكالها  بكافة  م�سادرها  وتوف�ر 
املجتمع ب�سفة عامة واملجتمع الأكادميي 

ب�سفه خا�سة.

الرسالة
ت�ستمد عمادة �سوؤون املكتبات ر�سالتها من 
اأجل  من  ت�ساندها  فهي  اجلامعة  ر�سالة 
تعزيز العلم والتعلم، ودعم الباحثني من 
التدري�س والطاب، وكافة  اأع�ساء هيئة 
املعلومة  بتوف�ر  وذل��ك  املجتمع،  �سرائح 

بكافة اأنواعها وم�سادرها واأ�سكالها.

األهداف
اأهداف  اإلى  تهدف عمادة �سوؤون املكتبات 
امل�ستقبلية  العمادة  خطط  تنف�يذ  منها: 
اجلامعة،  ور�سالة  روؤي��ة  مع  يتوافق  مبا 
واإي������ج������اد ب���ي���ئ���ة م���ع���ل���وم���ات���ي���ة حم���ف���زة، 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة لتقدمي  وت��وظ��ي��ف 
خ��دم��ة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة ���س��ري��ع��ة وم��ت��م��ي��زة، 
من  للم�ستف�يدين  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ق��دمي 
والتقنيات،  الو�سائل  ب��اأح��دث  م�سادرها 
ف�ي  لطالبيها  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  واإي�����س��ال 
النتقال  بعناء  تكليفهم  دون  اأم��اك��ن��ه��م 

والبحث عنها.

نبذة 
باجلامعة  املكتبات  �سوؤون  عمادة  اأ�س�ست 
ف�ي عام 1420، وهي من العمادات امل�ساندة 
ب���اجل���ام���ع���ة، وت���ع���ن���ى ب���خ���دم���ة ال���ط���اب 
وال��ط��ال��ب��ات واأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
وامل��وظ��ف��ني وال��ب��اح��ث��ني، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
واملكتبات  املركزية  املكتبة  على  الإ�سراف 
ال��ف��رع��ي��ة، وت���اأم���ني م�����س��ادر امل��ع��ل��وم��ات 
مدينة  وخ����ارج  داخ���ل  للكليات  املختلفة 

اأبها.
وت���ت���ط���ل���ع ال����ع����م����ادة اإل�������ى ت��ن��ف�����ي��ذ 
من  ورع��اي��ة  ب��دع��م  امل�ستقبلية  خططها 
الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
اجلامعة،  ووك���اء  ال���داود  الرحمن  عبد 
بالو�سول  امل�ستف�يدين  مطالب  لتحقيق 
ي�سر  بكل  املعلومات  م�سادر  جميع  اإل��ى 

و�سهولة.

مهام العمادة 
يف  للمكتبات  عمادة  اأي  ر�سالة  هي  كما 
العمادة  ت�سعى  ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات 
اإل������ى ال���ع���م���ل ع���ل���ى م�������س���ان���دة امل��ن��اه��ج 
ال��ق��درة  ال��درا���س��ي��ة، وتنمية  وامل��ق��ررات 
وتوف�ر  املعلومة  على  احل�سول  على 
اأوع����ي����ة امل���ع���ل���وم���ات ب���ك���اف���ة اأ���س��ك��ال��ه��ا 
واأن��واع��ه��ا وط��رق��ه��ا وت��ق��دمي اخل��دم��ة 
امل��رج��ع��ي��ة مل��رت��ادي��ه��ا ب��ك��ف��اءة واق���ت���دار 
ب����اأح����دث ال���و����س���ائ���ل امل���ت���اح���ة وب���اأي���دي 
من  ع���ال  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  متخ�س�سني 
مهامها  وتتمثل  وال��ت��اأه��ي��ل،  ال��ت��دري��ب 

فيما يلي:
املكتبات  على  الكلى  الإ���س��راف   •

الفرعية التابعة للعمادة.
امل�ستهلكة  امل��واد  طلبات  تاأمني   •
ل��ل��م��ك��ت��ب��ات ال��ف��رع��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة 

التابعة للعمادة.
• تاأمني الكتب والدوريات لأق�سام 
الكليات املوجودة باجلامعة ح�سب 

مناذج وبيانات مقننة.
امل��ك��ت��ب��ي��ة  اخل����دم����ات  •  ت���ق���دمي 
اأ�سلوب  والعلمية للم�ستف�يدين يف 

مميز من الأداء يت�سم بال�سهولة.
من  ال��ت��ي  الإج�������راءات  • ات���خ���اذ 
الباحثني  ا�ستفادة  ت�سهيل  �ساأنها 
وامل������راج������ع������ني ل���ل���م���ك���ت���ب���ات م��ن 
ال�سعوبات  وت��ذل��ي��ل  حمتوياتها، 

التي تواجههم.
املقتنيات  وت�سنيف  فهر�سة    •

المكتبات المهداة
للمكتبات  قاعة  املركزية  املكتبة  اأن�����س��اأت 
املهداة �سمت الكثر من الكتب املتميزة، 
وق���د ع��م��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا الإج��������راءات الفنية 
الازمة، وفيما يلي اأبرز املكتبات املهداة 

للجامعة:

مكتبة الدريب
امل��رح��وم الدكتور �سعود بن  اأه��دى ورث��ة 
�سعد الدريب مكتبة والدهم اإلى جامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د، وه����ي م���ا ي����ق����ارب  ث��اث��ة 
بارز  مكان  تخ�سي�س  ومت  ع��ن��وان.  اآلف 
ل��و���س��ع��ه��ا ف�����ي��ه ح��ي��ث مت ت���اأم���ني رف���وف 

�سنعت خ�سي�سا حلفظها.
وت���������س����ت����م����ل ه���������ذه ال�����ك�����ت�����ب ع���ل���ى 
م��و���س��وع��ات م��ت��ع��ددة م��ن ع��ل��وم �سرعية 
وجغراف�ية  وت��اري��خ��ي��ة  ول��غ��وي��ة  واأدب���ي���ة 
ودوري���ات  جامعية  ور���س��ائ��ل  ومو�سوعات 

متخ�س�سة.

مكتبة محمد علي محلي
وحت��ت��وي ع��ل��ى اأك����ر م��ن 1400 ع��ن��وان، 
وهي من اأوائل الطبقات، وبها جمموعات 
املهداة،  املكتبات  اأف�سل  من  وتعد  ن��ادرة، 

وقد اأعجب بها كثر من الزوار.

مكتبة أحمد عبيد
وحت��ت��وي ع��ل��ى 450  ع��ن��وان��ا م��ن الكتب 
يتم  ومل  ع���دة،  تخ�س�سات  ف�����ي  القيمة 
العثور  على �سرة ذاتية عن ال�سيخ اأحمد 

ح�سب القواعد املكتبية.
وحتديث  لتطوير  التخطيط   •
املعلومات  اأوع��ي��ة  ت��زوي��د  اأ�ساليب 

واإيداعها.
ك��ع��م��ل��ي��ات  ال���ك���ت���ب،  •  ���س��ي��ان��ة 

التجليد وغرها .
ومتابعة  الكتب  �سهادات  طلب   •
الكتب  ق��وائ��م  وت��وزي��ع  النا�سرين 

على مكتبات اجلامعة.
ال����ت����زوي����د  ع���م���ل���ي���ة  �����س����ب����ط   •
الكتب  م��ي��زان��ي��ة  م��ع  ومنا�سبتها 

املو�سوعة.
جراء  املطلوبة  الكتب  متابعة   •
و�����س����ول����ه����ا وم�������روره�������ا وت����زوي����د 

املكتبات بالدورية العلمية.
التالفة. الكتب  • ا�ستقبال 

وال�����س��ج��ات  ال��ن��م��اذج  • حت��دي��د 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف اأع����م����ال ال��ق�����س��م 

والوحدات التابعة له.
• م��ع��اجل��ة امل�����س��ك��ات ال���ت���ي قد 
تطراأ يف املكتبات بالطرق احلكيمة 

والدفع مبا يلزم.
الإعارة واإخاء  • اإ�سدار بطاقات 

الطرف.
• تنظيم معر�س الكتاب ال�سنوي.

اإلهداء والتبادل 
ي���ت���م ت����زوي����د امل���ك���ت���ب���ة ب���ال���ع���دي���د م��ن 
ال����دوري����ات ع���ن ط��ري��ق الإه�������داء مثل 

اجلامعات ال�سعودية وغرها.

عمادة  مل�����س��وؤويل  وف��ق��ا  الآن،  حتى  عبيد 
�سوؤون املكتبات.

وب�سفة عامة، اأ�سافت هذه املكتبات 
عالية،  معرف�ية  قيمة  اخلا�سة  ال��ث��اث 
وقيمة  امل��رك��زي��ة،  املكتبة  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 
ن���ادرة  كتبا  حت���وي  اإذ  للمعرفة،  ت��راث��ي��ة 
وقدمية، بالإ�سافة اإلى املجات العربية 
جلي  ب�سكل  تو�سح  كانت  التي  القدمية 
اإدراك��ه��م  و�سعة  اأ���س��ح��اب��ه��ا،  اط���اع  �سعة 

ملعنى املعرفة.

المواد السمعية والبصرية 
من  اجلامعة  مكتبات  مقتنيات  ع��دد  بلغ 
املواد ال�سمعية والب�سرية اإلى 521  قر�سا 
و  مايكروف�يلم   228 و    CD م�سغوطا 
ع���ب���ارة عن  وه����ي  م��اي��ك��روف�����ي�����س،   2873
اأفام   10 و  ودك��ت��وراه،  ر�سائل ماج�ستر 

ف�يديو.

اشتراكات في قواعد
معلومات إلكترونية 

ت�����س��رتك امل��ك��ت��ب��ات امل���رك���زي���ة يف ق��واع��د 
قاعدة  بينها  م��ن  اإل��ك��رتون��ي��ة  معلومات 
ع��ل��ى ثاثة  WeL وحت��ت��وى  امل��ع��ل��وم��ات 

مليون كتاب اإلكرتوين.
األ�����ف جملة   17 ت�������س���رتك  يف  ك��م��ا 
العلمية  التخ�س�سات  جميع  يف  علمية 
ال��رق��م��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  ت���ت���واف���ر يف  ال���ت���ي ل 

ال�سعودية. 
ال���ك���ت���ب  يف  اأي�������������س������ا  وت�������������س������رتك 

تخطط  لتحقيق مركز متطور فـي توظيف تقنيات المعلومات

مكتبات الجامعة.. أكثر من 250 ألف كتاب
و 24 مخطوطة أصلية

الإلكرتونية من اإل�سف�ر Elsevier التي 
ل تتوافر يف املكتبة الرقمية ال�سعودية.

وت���ب���ن���ت ال���ع���م���ادة ت��اأ���س��ي�����س ب���واب���ة 
كل  يف  موحدا  بحثا  تت�سمن  اإلكرتونية 
ق���واع���د امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت�����س��رتك ف�يها 
اجل���ام���ع���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ال��ب��ح��ث يف 
اجل��ام��ع��ي��ة.  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات  الآيل  ال��ف��ه��ر���س 
الإدارة  مع  بالتعاون  البوابة  يف  والعمل 
العامة لتنقية املعلومات و ال�سركة املزودة 
قيد الإعداد و جتهيز املوقع لا�ستخدام.

خدمات المعلومات
ل�ستى  خدماتها  امل��رك��زي��ة  املكتبة  ت��ق��دم 
واأع�����س��اء  وط��ال��ب��ات  ط��اب��ا  امل�ستف�يدين 
هيئة تدري�س رجال ون�ساءا، كما تقدمها 
اإل����ى ك��اف��ة امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وتفتح 
هيئة  واأع�ساء  للطالبات  اأبوابها  املكتبة 
من  الن�ساء  وعموم  الن�سائية،  التدري�س 
امل���واط���ن���ات وامل���ق���ي���م���ات ي���وم���ي اجل��م��ع��ة 
ظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  من  وال�سبت، 
اجل��م��ع��ة اإل����ى ال��ث��ام��ن��ة ل��ي��ا، واأم�����ا ي��وم 
ال�����س��ب��ت ف��م��ن ال��ت��ا���س��ع��ة وح��ت��ى ال��ث��ان��ي��ة 

ظهرا.

اإلعارة
املرجعية  الإع������ارة ه��ي ع�����س��ب اخل��دم��ة 
الأو�سع  الباب  لأنها  املكتبات،  جميع  ف�ي 
اأن  للم�ستف�يد  ميكن  خ��ال��ه  م��ن  ال���ذي 
يدخل باب املعرفة والإفادة من مقتنيات 
امل��ك��ت��ب��ة وي��ح��م��ل اجل�����دول الآت�����ي بع�س 
الإح�سائيات حول الإعارة، علما اأن هذه 
الإح�سائية املجدولة هي عن �ستة اأ�سهر 
فقط ، اأي من �سهر نوفمر 2014 املا�سي 

وحتى اإبريل 2015. 

اإلعارة الذاتية
ه���ذه اخل��دم��ة اأط��ل��ق��ت��ه��ا ع��م��ادة ���س��وؤون 
امتداد لإميانها  وذل��ك  اأخ��را،  املكتبات 
للعلم  خدمة  هي  امل�ستف�يد  خدمة  ب��اأن 
هذه  وتتم  للباحثني،  وخدمة  واملعرفة 
اخل��دم��ة ع��ن ط��ري��ق اأج��ه��زة م��ت��ط��ورة، 
بيانات  ق��راءة  الأج��ه��زة  وت�ستطيع ه��ذه 
متريرها  ط��ري��ق  ع��ن  امل�ستعر  بطاقة 
ال�سوئي، فتظهر معلومات  املا�سح  على 
ط��ال��ب الإع������ارة، ث��م مي���رر »ال��ب��ارك��ود« 
ف�ي  الكتاب  ف�ي�سجل  بالكتاب،  اخلا�س 
ح�����س��اب��ه وي�����س��م��ح ل��ه ب���اإع���ارت���ه. وميكن 
ا���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة ذات���ه���ا ف�����ي اإع����ادة 

الكتب امل�ستعارة.

المشروعات التطويرية
ت��ق��وم ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات وب��دع��م 
ب��ب��ذل  اجل���ام���ع���ة  اإدارة  م���ن  م��ت��وا���س��ل 
ج��ه��ود م�����س��ت��م��رة ف�����ي ت��ط��وي��ر مكتبات 
اجل���ام���ع���ة والرت������ق������اء ب���ه���ا م����ن اأج����ل 
ال�سد  هذا  وف�ي  العلم وطابه،  خدمة 
اأجن�����زت ع���م���ادة ����س���وؤون امل��ك��ت��ب��ات ع���ددا 
املكتبة،  �سر  ف�ي  املهمة  امل�����س��اري��ع  م��ن 
ك��دخ��ول��ه��ا ف�����ي ال��ف��ه��ر���س��ة الآل���ي���ة عن 
»Horizon« �سيغة  الأف��ق  نظام  طريق 
انتقالها  ث��م   ،MARC 21  »21 »م���ارك 
 ،Symphony »�سيمفوين«  ن��ظ��ام  اإل���ى 
الذاتية،  الإع��ارة  اأجهزة  وكذلك توف�ر 

والت�سوير غر الورقي.
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اإلجمالي

5182
1556
����������
3110

519

مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمواد العلمية العربية واألجنبية - 1436/1435

الكتب العربية واألجنبية
الدوريات العربية واألجنبية

الدوريات على الشبكة
المخطوطات االصلية

المخطوطات المصورة
المطبوعات الحكومية

الرسائل الجامعية
الوسائل السمعية

المصغرات الفلمية
المكتبة اإللكترونية

قواعد معلومات اخرى
اإلجمالي

نوع المقتنيات
عنوان

57291
1000
2941

24
����������

28
5000
����������
����������

25760
20

92064

مجلد ومادة

212938
1000
2941

24
����������

62
5000
����������
����������

25760
20

247745

المقتنيات العربية
عنوان

23168
17

221166
����������
����������
����������

95
����������
����������

11428
37

255911

مجلد ومادة

62713
17

221166
����������
����������
����������

95
����������
����������

11428
37

295456

المقتنيات األجنبية
عنوان

80459
1017

224107
24

����������
28

5095
����������
����������

37188
57

347975

المجموع
مجلد ومادة

275651
1017

224107
24

����������
62

5095
����������
����������

37188
57

543201

المواد السمعية والبصرية بالمكتبة المركزية

ميكروفـيلم
ميكروفـيش

CD أقراص
أفالم فـيديو

اإلجمالي

المادة
228

2873
521

10
3632

228
2873

521
10

3632

النسخالعناوين

حركة استعارة الكتب بمكتبات الجامعة - 1436/1435

طالب البكالوريوس ودون الجامعى
طالب الدراسات العليا

الطالب غير المنتمين للجامعة
أعضاء هيئة التدريس 

موظفو الجامعة

الفئات المستفيدة

1687
98

����������
386

31

عدد الكتب المعارةعدد االستعارات
كتب عربية

4217
1266
����������
2531

422

كتب اجنبية

965
290

����������
579

97
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مدير الجامعة يؤكد استمرار المسابقة
رغبة في اكتشاف المواهب

الجامعة تقيم األولمبياد 
الثقافي بتكلفة تجاوزت 
نصف مليون ريال

سلطان عوض

الأوملبياد  فعاليات  اجلامعة  اأطلقت 
»���س��ب��اق  ���س��ع��ار  الأول حت���ت  ال��ث��ق��ايف 
امل��ب��دع��ني« مب�����س��ارك��ة اأك���ر م��ن 880 
ط���ال���ب���ا وط����ال����ب����ة، وب��ت��ك��ل��ف��ة م��ال��ي��ة 

جتاوزت ن�سف مليون ريال.
وت�������س���م���ن الأومل�����ب�����ي�����اد اإق����ام����ة 
ال������ق������راآن  يف  خم���ت���ل���ف���ا  جم�������ال   16
وامل�سابقة  النبوية،  وال�سّنة  ال��ك��رمي، 
ال���ث���ق���اف���ي���ة والإل������ق������اء والأوب������ري������ت 
الإن���������س����ادي، وامل�������س���اج���ل���ة ال�����س��ع��ري��ة 
م����ع ال�������س���ع���ر ال��ف�����س��ي��ح وال���ن���ب���ط���ي، 
والر�سم  الوثائقية  الأف���ام  وك��ذل��ك 
والت�سوير  والكاريكاتري  الت�سكيلي 
ال���ف���وت���وغ���رايف وال��ت�����س��ك��ي��ل��ي، وال��ف��ن 
اخلط  واأخ��را  »الت�ساميم«  الرقمي 

العربي واخلدمة املجتمعّية.
وح�سلت كلية الطب على جائزة 
 2000 ق����دره  ب��ر���س��ي��د  الأول  امل���رك���ز 
نقطة، وجاءت كلية ال�سريعة واأ�سول 
ال���دي���ن ث��ان��ي��ة ب��ر���س��ي��د ق����دره 1600 
ن��ق��ط��ة، ون���ال���ت ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان 
 1550 ق���دره  بر�سيد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 

على  الفائزين  تتويج  مت  كما  نقطة. 
النحو التايل:

ح�سل على املركز الأول يف جمال 
اأن�س علي القحطاين  القراآن الكرمي 
ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  م��ن 
كلية  من  امل�سعبي  حممد  ن��ال  بينما 
بجائزة  وذه��ب  ال��ث��اين،  املركز  الطب 
معدي  اآل  عبداملجيد  الثالث  امل��رك��ز 

من كلية الطب.
فاز  النبوية  ال�سنة  جم��ال  ويف   
ال��ط��ال��ب ع��ب��د ال��رح��م��ن ه�����س��ام من 
ب��امل��رك��ز الأول،  ك��ل��ي��ة ط��ب الأ���س��ن��ان 
وجاء ثانيا حمدان ال�سهري من كلية 
ال�سريعة واأ�سول الدين، بينما ح�سد 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��و���س��ة م���ن ال��ك��ل��ي��ة 
الطبية التطبيقية باأبها جائزة املركز 

الثالث.
ويف جمال ال�سعر الف�سيح، حقق 
ال�سريعة  كلية  م��ن  ال��ق��رين  حم��م��د 
مفرح  الطالب  وح�سل  الأول،  املركز 
اآل دوا�س من كلية الطب على جائزة 
املركز الثاين، بينما جاء ثالثا حممد 

اآل طالع من كلية العلوم الإن�سانية.
كلية  من  القرين  يو�سف  وحقق 

املجتمع باملركز الأول، وبالثاين كلية 
الطب، وكان املركز الثالث من ن�سيب 

كلية الرتبية.
كما ح�سل الطالب ح�سن عقران 
الأول يف  املركز  الطب على  كلية  من 
وح�سل  املجتمعية،  اخل��دم��ة  جم��ال 
م��ه��ن��د ال�����س��ه��ري م���ن ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الثاين،  امل��رك��ز  على  بتنومة  والآداب 
حممد  ع��ب��داهلل  الطالب  ثالثا  وح��ل 

من كلية العلوم.
يف  الأول  امل�������رك�������ز  وح�����������س�����د 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة الطالب  الأف����ام  جم���ال 
ال���غ���ام���دي م���ن كلية  ع��ب��دال��رح��م��ن 
وج���اء يف  ال��دي��ن،  واأ����س���ول  ال�سريعة 
املركز الثاين را�سد اأمين من الرامج 
�سعيد ج��ه��ا���س من  امل�����س��رتك��ة، وح���ل 
بينما  ثالثا،  الإن�سانية  العلوم  كلية 
اخل��ط  الأول يف جم����ال  امل���رك���ز  ك����ان 
العمري  خ��ال��د  ن�سيب  م��ن  ال��ع��رب��ي 
من كلية طب الأ�سنان، واملركز الثاين 
ل���ن���واف اآل ح��اب��ي م���ن ك��ل��ي��ة ال��ط��ب، 
وامل����رك����ز ال���ث���ال���ث ل��ل��ط��ال��ب حم��م��د 
ال��ع��م��ري م��ن كلية ال��ع��ل��وم الإداري�����ة 

واملالية.

الأول يف جمال  املركز  الأ�سنان،  طب 
ال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي، وح���ل ث��ان��ي��ا �سعيد 
املالية  ال��ع��ل��وم  كلية  م��ن  القحطاين 

والإدارية.
وج���اء ثالثا ع��ب��داهلل ج��وي��ر اهلل 
الطالب  ت��وج  بينما  الطب،  كلية  من 
م���ف���رح اآل دوا�������س م���ن ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
امل�����س��اج��ل��ة  جم����ال  يف  الأول  ب��امل��رك��ز 
ال�����س��ع��ري��ة، وج���اء ع��ل��ي ال�����س��ه��ري من 
ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  الإن�سانية  ال��ع��ل��وم 
وح�����س��ل ���س��ال��ح الأح���م���ري م��ن طب 

الأ�سنان على املركز الثالث.
ويف جم����ال الإل����ق����اء، ف����از ال��ع��ز 
ال�سمراين من كلية ال�سريعة باملركز 
الأول، وجاء عبدالعزيز اأبو دا�سر من 
�سامل  احتل  بينما  ثانيا،  الطب  كلية 
الإن�سانية  العلوم  كلية  من  ال�سهري 

املرتبة الثالثة.
الإن�سانية  العلوم  كلية  وتوجت 
امل�سابقة  جم��ال  يف  الأول  املركز  على 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، وح���ل���ت ع���ل���وم احل��ا���س��ب 
كلية  ثالثة  وج���اءت  ال��ث��اين،  ب��امل��رك��ز 
جمال  ويف  الدين،  واأ�سول  ال�سريعة 
ف�����ازت كلية  الأوب����ري����ت الإن���������س����ادي، 

الأول  امل����رك����زي����ن  ح���ج���ب  ومت 
الت�سكيلي،  الر�سم  جمال  يف  والثالث 
ن�سيب  من  الثاين  املركز  ك��ان  بينما 
م���ن كلية  ال�����س��ه��ري  ع��ب��دال��رح��م��ن 

العلوم والآداب بتنومة.
ويف جمال الر�سم الكاريكاتري، 
فاز باملركز الأول ح�سن اآل درعان من 
واملالية، وحقق  الإداري��ة  العلوم  كلية 
ت��رك��ي ال��ق��ح��ط��اين م��ن ك��ل��ي��ة الطب 
ج���ائ���زة امل���رك���ز ال���ث���اين، ون����ال يحيى 
احلا�سب  علوم  كلية  من  القحطاين 

الآيل جائزة املركز الثالث.
ال�سوئي،  الت�سوير  جم��ال  ويف 
اآل م�������دران م����ن ك��ل��ي��ة  ت�����وج حم���م���د 
خنني  وح��ل  الأول،  باملركز  الهند�سة 
والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م���ن  ���س��ب��ي��ل��ي 
ب��امل��رك��ز  بينما ذه���ب  ث��ان��ي��ا،  ب��ت��ن��وم��ة 
الثالث الطالب حممد اآل مقبول من 
كلية طب الأ�سنان، كما حجبت املراكز 
الت�سوير  الأول����ى يف جم��ال  ال��ث��اث 
والثاين  الأول  وامل��رك��زان  الت�سكيلي، 
املركز  الفن الرقمي، وك��ان  يف جمال 
ال��ث��ال��ث م��ن ن�سيب ال��ط��ال��ب ف��ار���س 

الزهراين من كلية الطب.

م��ن ج��ان��ب��ه، اأك����د م��ع��ايل مدير 
اجل���ام���ع���ة الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د 
اإدارة  ح����ر�����س  ال�����������داود،  ال���رح���م���ن 
امل�سابقة،  ه��ذه  اإق��ام��ة  على  اجلامعة 
ال�سابة  املواهب  اكت�ساف  يف  ورغبتها 
املنطقة،  ل�سباب  املتنوعة  والطاقات 
وحت��ف��ي��زه��ا ن��ح��و الإب������داع وال��ظ��ه��ور 
ورع����اي����ة و���س��ق��ل امل���ي���ول وت��ق��دمي��ه��ا 

للمجتمع.
امل�سابقة  ه���ذه  يف  »جت��ل��ت  وق���ال 
ال����ت����ي ا����س���ت���م���رت ث����اث����ة اأي��������ام روح 
مواهب  وتنوعت  ال�سريفة،  املناف�سة 
الطاب امل�ساركني يف كافة املجالت«.
يف ال�سياق ذاته، نبه وكيل عمادة 
الطابية  لاأن�سطة  الطاب  �سوؤون 
اإل���ى  اآل ق��م��ي�����س��ان،  ال���دك���ت���ور ن��ا���س��ر 
الأول  الثقايف  الأومل��ب��ي��اد  م�سابقة  اأن 
ك�����س��ف��ت ع����ن ال���ك���ث���ر م����ن امل���واه���ب 
ت��ظ��ه��ر لأول م��رة  ال��ت��ي  وال���ك���ف���اءات 
ل��ل��ج��م��ه��ور، وق������ال »ه������ذا ال��ت��ن��اف�����س 
���س��ي��ك��ون م��ن��ط��ل��ق��ا ل���رام���ج اإث��رائ��ي��ة 
ل���ل���ط���اب امل�������س���ارك���ني ل���ك���ي حت��ق��ق 
خال  منها  املرجو  الهدف  امل�سابقة 

ال�سنوات املقبلة«.
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ال��ري��ا���س��ي مب��ق��ر اجل��ام��ع��ة ب��اأب��ه��ا، ال��ذي 
القدم  لكرة  النهائية  املباراة  اإقامة  �سهد 
بني كليتي ال�سريعة وطب الأ�سنان، و�سط 
وا�ستطاعت  ك��ث��ي��ف،  ج��م��اه��ري  ح�����س��ور 
كلية ال�سريعة حتقيق الفوز واللقب بعد 

تغلبها بنتيجة 1/3.
وتوج معاليه  كلية  ال�سريعة بالدرع 
العام لاأوملبياد، وذلك بعد ح�سولها على 
الألعاب  النقاط يف جميع  اأك��ر عدد من 
الثاين  امل��رك��ز  على  وح�سل  نقطة،   372
نقطة،   331 ح�سدت  اأن  بعد  الطب  كلية 
ب��ي��ن��م��ا ج�����اءت ك��ل��ي��ة احل��ا���س��ب يف امل��رك��ز 

الثالث بعد اأن جمعت 324 نقطة.
واأب���������دى م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
حققها  التي  الإيجابية  بالنتائج  �سعادته 
الريا�سي  التناف�س  ك��ان  حيث  الأوملبياد، 

ال�سريف �سمة وا�سحة فيه.
وقال »اأمتنى اأن نرى هذا الأوملبياد، 
املقبلة،  ال�سنوات  خ��ال  التناف�س  وه���ذا 
واأن ن�ساهد املزيد من املواهب الريا�سية 

التي تزخر بها اجلامعة«.

الهدف من اإقامة هذا الأوملبياد الريا�سي 
الكبر«.

عمادة  وكيل  �سكر  ذات���ه،  ال�سياق  يف 
����س���وؤون ال���ط���اب ل��اأن�����س��ط��ة ال��ط��اب��ي��ة  
اأ�سهم  الدكتور نا�سر قمي�سان جميع من 
و����س���ارك يف اإجن����اح الأومل���ب���ي���اد ال��ري��ا���س��ي 
الأول من نوعه على م�ستوى  ال��ذي يعد 
اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة، ح���ي���ث ب��ل��غ��ت 
ال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ال��ي��ة ال��ت��ي دف��ع��ت م��ن اأج��ل 
اإجن��اح��ه اأك���ر م��ن 450 األ���ف ري����ال، كما 
يف  طالب   1200 م��ن  اأك��ر  م�ساركة  �سهد 

خمتلف األعاب الأملبياد.
وق��ال »حظينا بدعم كبر من قبل 
اأ���س��ر على  م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة ال���ذي 
العقبات  باأن نذلل كافة  اإقامته، وطالبنا 
كي يجد الطالب مبتغاه يف هذا الأوملبياد 
ال��ري��ا���س��ي ال�����س��ام��ل ال����ذي ���س��اه��دن��ا من 
خ��ال��ه ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ج��وم ال��ت��ي ناأمل 
اأن يكون لها �ساأن ريا�سي يف مقبل الأيام 

باإذن اهلل«.
الأومل��ب��ي��اد  اأن  قمي�سان  اآل  واأو����س���ح 

سلطان عوض

اأط���ل���ق���ت اجل���ام���ع���ة خ������ال ه������ذا ال���ع���ام 
�سهد  ال���ذي  الأول  ال��ري��ا���س��ي  اأومل��ب��ي��اده��ا 
)ب��ن��ني(،  اجل��ام��ع��ة  كليات  ك��اف��ة  م�ساركة 
وذل���ك ب��ه��دف اإ���س��راك العن�سر الأه���م يف 
اجلامعة، وهو الطالب، يف جميع املنا�سط 
نتائج  اإلى حتقيق  �ستقوده  التي  املختلفة 

اإيجابية ومهمة يف م�سرته التعليمية.
وي��ع��د الأومل���ب���ي���اد ال��ري��ا���س��ي ال���ذي 
اأق���ام���ت���ه اجل���ام���ع���ة ع��ل��ى م����دى ���س��ه��ري��ن 
للطالب  وكبرة  مواتية  فر�سة  كاملني 
ا���س��ت��ث��م��ار ما  اإل���ى  ال���ذي ي�سعى  امل���وه���وب 
ميلكه من مواهب بال�سكل الأمثل، كما اأنه 
املواهب  تلك  لكت�ساف  للجامعة  فر�سة 
وتقدميها للمهتمني بال�ساأن الريا�سي يف 
الوطن على اختاف الأن�سطة الريا�سية 

امل�ساحبة لهذا الأوملبياد الكبر.
وكان معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
ال���داود   حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
الأوملبياد  فعاليات  اختتام  حفل  رع��ى  قد 

ك��م��ا ���س��ك��ر ال�������داود ع���م���ادة ����س���وؤون 
املتوا�سلة، م�سيدا  الطاب على جهودها 
بكافة القائمني على الأولومبياد وجميع 

اللجان التي اأ�سهمت يف اإجناحه.
م���ن ج��ه��ت��ه اأو�����س����ح ع��م��ي��د ����س���وؤون 
اأن  اآل ه��ب��ا���س  ال��ط��اب ال��دك��ت��ور م��ري��ع 
ح�����س��ور م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة لنهائي 
الأومل��ب��ي��اد ال��ري��ا���س��ي ك���ان ���س��رف��ا ك��ب��را، 
ودل��ي��ا وا���س��ح��ا ع��ل��ى ح��ر���س واهتمامه 
الكبر على دعم جميع الأن�سطة التي من 

�ساأنها الرقي بالعملية التعليمية.
وقال »�سن�سعى باإذن اهلل على درا�سة 
ك��اف��ة ال��ع��وائ��ق وال�����س��ل��ب��ي��ات ال��ت��ي ك��ان��ت 
امل��وا���س��م  يف  لتافيها  الأومل���ب���ي���اد  ه���ذا  يف 

املقبلة«.
واأ�����س����اف »ك���ان���ت الأل����ع����اب امل��ت��اح��ة 
ع��اق��دون  لكننا  األ���ع���اب،   10 امل��و���س��م  ه���ذا 
املو�سم  ي�سهد  اأن  ع��ل��ى  اهلل  ب����اإذن  ال��ع��زم 
بها  يهتم  التي  الأل��ع��اب  املزيد من  املقبل 
اكت�ساف  م��ن  �ستمكننا  وال��ت��ي  ال��ط��اب، 
م��زي��د م��ن امل��واه��ب ال��ط��اب��ي��ة ال��ت��ي هي 

�سهد مناف�سة �سريفة بني جميع الطاب 
عالية،  ريا�سية  روح���ا  و�سهد  وال��ك��ل��ي��ات، 
م�سرا اإلى اأن الأه��داف التي حددت من 

اإقامته حتققت بف�سل اهلل.    
الأول  الأملبياد  اأكد مدير  ذلك،  اإلى 
ع��ل��ي ال���وه���اب���ي اأن اجل��ام��ع��ة ب��ع��د جن��اح 
اأ�سرت  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  الريا�سي  امللتقى 
ريا�سيا  اأومل��ب��ي��ادا  لي�سبح  ت��ط��وي��ره  على 
�ساما، ف�سخرت كافة الإمكانيات املتاحة 
لإق���ام���ة ه���ذا ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي ال��ذي 
ي�ساعده  اإيجابيا  �سعورا  الطالب  يعطي 
لكونه  بالإ�سافة  التعليمية،  العملية  يف 
لدى  التناف�س  روح  يذكي  بدنيا  ن�ساطا 

جميع الطاب امل�ساركني.
التي  اللجان  اأن عدد  الوهابي  وبني 
اأ���س��رف��ت ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ة  10 جل���ان ه��ي: 
الإعامية،  واللجة  الإ�سرافية،  )اللجنة 
وجلنة احلفل، وجلنة ال�سكرتاريا، وجلنة 
املن�ساآت، وجلنة الهدايا، واللجنة الطبية، 
واللجنة الأمنية، واللجنة املالية، وجلنة 

التغذية( .

يعد األول على مستوى الجامعات السعودية

450 ألف ريال ميزانية
األولمبياد الرياضي األول بالجامعة

َُ
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خالد العمري

مت اإقرار اإن�ساء كلية طب الأ�سنان باجلامعة 
ن��وع��ه��ا  م����ن  الأول��������ى  ل���ت���ك���ون   ،1421 ع�����ام 
ب��امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة، ومت ق��ب��ول ال��دف��ع��ة 
الأول������ى م���ن ال���ط���اب يف ال���ع���ام ال��درا���س��ي 

1424، والطالبات يف العام الدرا�سي 1430.
ويعاونه  الكلية  عميد  الكلية  يرتاأ�س 
ث���اث���ة م���ن ال����وك����اء ه����م: وك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة 
لل�سوؤون الأكادميية، ووكيل الكلية لل�سوؤون 
ال�سريرية، ووكيل الكلية للتطوير واجلودة، 

بالإ�سافة اإلى �سبعة روؤ�ساء اأق�سام.
 وقد بلغ عدد اأع�ساء هيئة التدري�س 
م����ن ال�������س���ع���ودي���ني وامل���ت���ع���اق���دي���ن وم�����ن يف 
وبلغ  اأع�ساء تدري�س.  بالكلية 109  حكمهم 
عدد املبتعثني بالكلية حتى الآن 18 مبتعثا 

اإلى خمتلف اجلامعات العاملية.

326 عيادة
من  كبرا  دعما  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  تلقت 
الكلية  ت��اأ���س��ي�����س  اأج���ل  م��ن  اجل��ام��ع��ة  اإدارة 
باأحدث واأف�سل التجهيزات، وحتوي الكلية 
اأ�سنان يف ق�سمي الطاب  حاليا 326 عيادة 
وال��ط��ال��ب��ات، وه��ن��ال��ك 604 ع���ي���ادات حتت 

الإن�ساء.
وق������د مت جت���ه���ي���ز ع�����ي�����ادات ال��ك��ل��ي��ة 
ب���الأج���ه���زة وامل����ع����دات امل���ت���ط���ورة ل��ت�����س��اع��د 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ع���اج امل��ر���س��ى، 
بالإ�سافة لتحقيق اأهداف الكلية يف تقدمي 

اخلدمة العاجية للمجتمع.
و���س��ه��دت ال���ع���ي���ادات م���راح���ل ع���دة يف 
ت��ط��وي��ره��ا ك��ت��ط��ب��ي��ق اإج���������راءات م��ك��اف��ح��ة 
العدوى، ومراقبة تطبيق اجل��ودة يف عمل 
اإل����ى جت��ه��ي��ز الكلية  ال���ع���ي���ادات، ب��الإ���س��اف��ة 
ب��اأح��دث معامل ط��ب الأ���س��ن��ان، حيث تقوم 
تقدمي  على  الطاب  بتدريب  املعامل  هذه 
املعامل  للمر�سى. وحتتوى هذه  اخلدمات 
ع��ل��ى جت��ه��ي��زات ك��ام��ل��ة لإن���ت���اج ال��رتك��ي��ب��ات 
والإك��ري��ل��ي��ة،  واخل��زف��ي��ة  امل��ع��دن��ي��ة  ال�سنية 

بالإ�سافة لزراعة الأ�سنان.

ست سنوات أكاديمية
لنيل  الأ�سنان  طب  كلية  يف  الدرا�سة  متتد 
درج�����ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف ط���ب وج���راح���ة 
ال��ف��م والأ���س��ن��ان اإل���ى ���س��ت ���س��ن��وات درا���س��ي��ة 
نهاية  ويف  الم��ت��ي��از،  ���س��ن��ة  تتبعها  ك��ام��ل��ة 
اأ�سا�سيات  الطاب  يكت�سب  الرنامج  ه��ذا 
وم����ه����ارات م��ع��رف��ي��ة و���س��ل��وك��ي��ة م��ط��ل��وب��ة 

ملمار�سة مهنة طب الأ�سنان بنجاح. 
الكلية  وبلغ جمموع طاب وطالبات 
يف العام الدرا�سي احلايل 1436/1435، 455 
جمموع  بلغ  ح��ني  يف  طالبة،   319 و  طالبا 
خريجة   21 و  خريجا   362 الكلية  خريجي 

بنهاية هذا العام.

برنامج االمتياز
 100 يقارب  ما  المتياز  برنامج  يف  يتدرب 
الف�سلني  ع��ل��ى  ع����ام م���وزع���ني  ك���ل  ط��ال��ب 
ال���درا����س���ي���ني، وال����رن����ام����ج اإل�����زام�����ي ل��ك��ل 
�ساملة  �سهرا   12 وم��دت��ه  الكلية،  خريجي 
ال���ت���دري���ب ال�����س��ري��ري وال��ب��ح��ث��ي وخ��دم��ة 

املجتمع. 
ي����ت����درب يف ال���ك���ل���ي���ة اأي���������س����ا اأط����ب����اء 
ب��رن��ام��ج ���س��ه��ادة الخ��ت�����س��ا���س ال�����س��ع��ودي��ة، 
التابع  بامل�ست�سفى اجلامعي  ومت العرتاف 
للرنامج  ت��دري��ب��ي��ا  م��رك��زا  ل��ي��ك��ون  للكلية 
للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  قبل  م��ن 

ال�سحية.

عيادات مفتوحة
ع���ي���ادات ال��ك��ل��ي��ة م��ف��ت��وح��ة ل��ك��ل امل��واط��ن��ني 
واملقيمني واآلية فتح امللفات متر من خال 
الت�سخي�س،  وع��ي��ادات  ال��ع��ي��ادات  ا�ستقبال 
وك��ذل��ك ه��ن��اك ع��ي��ادات خا�سة ب��ال��ط��وارئ 
حتى ت�سرع دخول املر�سى من دون انتظار 

لوقت طويل.
 ومن خال عيادة الت�سخي�س حتول 
ك���ل احل�����الت ع��ل��ى ح�����س��ب درج����ة �سعوبة 
احل��ال��ة وم�����س��ت��واه��ا اإل���ى ع���ي���ادات ال��ط��اب 
والم��ت��ي��از وال���س��ت�����س��اري��ة،  وت��خ��ط��ى ع��دد 
ويراجع  مري�س،  األ��ف   45 املر�سى  ملفات 

الكلية تقريبا 3400 مراجع �سهريا.
وت���ت���ع���اون ك��ل��ي��ة ط����ب الأ�����س����ن����ان م��ع 
ل��ه��ا باململكة م��ن خ��ال  امل��م��اث��ل��ة  ال��ك��ل��ي��ات 
املعارف واخل��رات، لاإ�سهام يف رفع  تبادل 
الأ���س��ن��ان  ط��ب  ك��ل��ي��ات  يف  التعليم  م�ستوى 
جلنة  يف  ع�سو  الكلية  اإن  حيث  ال�سعودية، 

عمداء كليات طب الأ�سنان ال�سعودية.

جودة شاملة
اجل���ودة  اإج������راءات  بتطبيق  ال��ك��ل��ي��ة  ت��ل��ت��زم 
اخلدمية،  منا�سطها  جميع  على  ال�ساملة 
�سهادة اجلودة ح�سب  فالكلية حا�سلة على 

معاير الأيزو 9001- 2008.
وق��ام��ت ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��وق��ي��ع ع��ق��د ت��ع��اون 
م���������س����رتك، وت����وق����ي����ع ع���ق���د خ�����دم�����ات م��ع 
لها  امل�سهود  الأمريكية  اجل��ام��ع��ات  اإح���دى 

ب��ال��ري��ادة واخل����رة، وت��ب��ح��ث ت��وق��ي��ع عقود 
اأخ��رى  اأمريكية  م��ع جامعة  اأخ���رى  ت��ع��اون 
للتبادل الطابي، وقد ح�سلت الكلية على 
ع�سويات عدة يف منظمات حملية ودولية، 
ال��دول��ي��ة  املنظمة  ع�سوية  اأح��دث��ه��ا  وك���ان 

لأبحاث طب الأ�سنان.
ت�سهم الكلية يف اإثراء البحث العلمي 
م���ن خ����ال م���رك���ز الأب����ح����اث ال����واع����دة يف 
التابع  والفكني  ال��وج��ه  ت�سوهات  ع��اج��ات 
لها، الذي يجري اأبحاثا على م�ستوى عال 
وبتعاون دويل كان اآخرها التعاون يف بحث 
دويل متعدد املراكز عن زراعة الأ�سنان مع 
لأبحاث  الدولية  ال�سوي�سرية  الأك��ادمي��ي��ة 
مب�ساركة  الأ�سنان  وزراع��ة  والفكني  الوجه 
10 ج��ام��ع��ات وم��راك��ز اأب��ح��اث م��ن خمتلف 

اأنحاء العامل.

خدمات تثقيفية
���س��ارك��ت ال��ك��ل��ي��ة ���س��م��ن ق���واف���ل اجل��ام��ع��ة 
امل���وج���ه���ة اإل�����ى امل���ن���اط���ق ال��ن��ائ��ي��ة وق��دم��ت 
اآلف خدمة تثقيفية  اأكر من 10  خالها 
وع���اج���ي���ة، وت����ق����وم ك��ل��ي��ة ط����ب الأ����س���ن���ان 
عاجية  تثقيفية  زي����ارة   100 م��ن  ب��اأك��ر 
ب��ذوي  ال��ع��ن��اي��ة  ل��ل��م��دار���س وم��راك��ز  �سنويا 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة وم���راك���ز ال��ت��اأه��ي��ل 

ال�سامل ودور رعاية امل�سنني.
ك���م���ا ت��ع��ق��د ال��ك��ل��ي��ة ���س��ن��وي��ا ال��ل��ق��اء 
اجلدد  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الرتحيبي 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب��ال��ك��ل��ي��ة واأن�����س��ط��ت��ه��ا واخل��ط��ة 
لقاء  عقد  كما  منهم،  وامل��اأم��ول  الدرا�سية 
اجل��دد  الكلية  وط��ال��ب��ات  ط��اب  ل�ستقبال 
ك���ل ع��ل��ى ح�����دة، وت��ع��ق��د ك���ذل���ك امل��ج��ال�����س 
ال��ط��اب��ي��ة ل��ل��ب��ن��ني وال���ب���ن���ات حل���ل جميع 
امل�سكات والعقبات التي قد تواجه الطاب 

والطالبات.
�ساركت  الأ���س��ن��ان  ط��ب  كلية  اأن  يذكر 
من خال طابها وطالباتها يف موؤمترات 
وعاملية، وح�سدت  وفعاليات علمية حملية 
الكثر من اجلوائز، وتقوم الكلية بالإعداد 
لإقامة موؤمتر علمي دويل يف طب الأ�سنان 
تنظمه اجلامعة يف الفرتة من 1437/1/30 
»م��وؤمت��ر  ع��ن��وان  حت��ت   1437/2/2 وح��ت��ى 
امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  الأول  ال������دويل  الأ����س���ن���ان 
يف  الأ�سنان  طب  يف  اجلديد  العهد  خالد.. 

بعده العاملي«.
خال  من  ياأتي  الكلية  به  تقوم  وم��ا 
دعم القائمني على اأمر هذه الباد املباركة 
ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ��ادم  راأ���س��ه��م  وعلى 
ال��ع��ه��د،  ويل  وويل  ال���ك���رمي،  ع��ه��ده  وويل 
دائم  وبتوجيه  ع�سر،  اأمر منطقة  و�سمو 

من معايل مدير اجلامعة.
وت�سعى الكلية اإلى موا�سلة العطاء يف 
كل جمالت دعم املجتمع ويف �ستى �سروب 
ال�سحة العامة، و�سحة الفم والأ�سنان على 
وجه اخل�سو�س مبا ي�سهم يف حتقيق ر�سالة 

اجلامعة والكلية.

326 عيادة.. و 604 تحت اإلنشاء

كلية طب األسنان..
12 عاما من العطاء

والخدمة المجتمعية

كلية طب االأ�سنان
الدكتور اإبراهيم ال�سهراين
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منهل معرفي يلبي 
احتياجات الوطن

قسم اإلعالم
..قريبا إلى 
كلية لالتصال 
والمعلومات

القرني: القسم أسس 
على قاعدة اندماج 
الوسائط وخطتنا عالمية 
بدعم مدير الجامعة

خم��رج��ات��ه يف ت��ن��اغ��م م��ع اح��ت��ي��اج��ات �سوق 
ا�ستجابت  اإك���راه���ات���ه، ح��ي��ث  ول��ي�����س  ال��ع��م��ل 
والت�سال  الإعام  بق�سم  الدرا�سية  اخلطة 
نتيجة عمل نخبة من  وه��ي  ال��ره��ان،  لهذا 
اأرقي  وح�سيلة  واخل��راء،  الأ�ساتذة  اأف�سل 
والتدري�س  البحث  مناهج  اإل��ي��ه  و�سلت  م��ا 
اململكة  والت�����س��ال يف  الإع���ام  يف تخ�س�س 
العاملية،  اجلامعات  ويف  ال�سعودية  العربية 
وذل������ك ح���ت���ى ي��ت��م��ك��ن خ���ري���ج ال��ق�����س��م م��ن 
الب���ت���ع���اث وي����ك����ون ت��ك��وي��ن��ه م���ت���واف���ق���ا م��ع 
متطلبات حت��ولت مهن الإع��ام من جهة، 

وما ي�ستجد بحثيا يف اجلامعات العاملية. 

مسارات القسم 
ث�����اث�����ة م�����������س�����ارات:  ال����ق���������س����م  ت�����وج�����د يف 
الإذاعة  الإليكرتوين،  والتحرير  ال�سحافة 

والتلفزيون، والت�سال ال�سرتاتيجي.
الإع��ام  ق�سم  رئي�س  ق��ال  م��ن جهته، 
�سويل  بن  علي  الدكتور  الأ�ستاذ  باجلامعة 
والت�سال  الإع��ام  ق�سم  تاأ�سي�س   « القرين 
ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ج����اء ل��ي��ل��ب��ي اأف�����س��ل 
ال������س�����رتاط�����ات الأك�����ادمي�����ي�����ة وم��ت��ط��ل��ب��ات 
اأن���ه الأح���دث  الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي، بحكم 
اأق�����س��ام وك��ل��ي��ات الإع����ام يف اجلامعات  ب��ني 
مراحل  على  اخلطة  بنيت  وق��د  ال�سعودية، 
النهائي  امل�ستوى  اإل��ى  و�سلت  حتى  عديدة 
واحتياجات  اأك��ادمي��ي��ة  متطلبات  يلبي  مب��ا 

وطنية يف جمالت الإعام والت�سال.
وم������ن اأه�������م م����ام����ح ه������ذه اخل���ط���ة: 

محمد شامي

باجلامعة  والت�سال  الإع��ام  ق�سم  تاأ�س�س 
تلبية   2014-2013 اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����س��ن��ة  يف 
اإع��ام��ي��ة ذات  ل��ك��وادر  اململكة  لح��ت��ي��اج��ات 
ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات 
اإل���ك���رتوين و���س��ح��اف��ة مكتوبة  اإع����ام  م��ن 
اإل����ى تخ�س�س  اإ���س��اف��ة  و���س��م��ع��ي��ة م��رئ��ي��ة، 
العاقات  ب�سقيه  ال�سرتاتيجي  الت�سال 
ال��ع��ام��ة والإع������ان، وذل����ك يف اإط����ار توجه 
م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
ال������داود لتحويل  ب���ن ح��م��د  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ق�����س��م اإل����ى ك��ل��ي��ة ل��ات�����س��ال وامل��ع��ل��وم��ات 

خال املرحلة القادمة.
وي������اأت������ي ت���اأ����س���ي�������س ق�������س���م الإع��������ام 
قاعدة  تقوم على  والت�سال، �سمن مقاربة 
ان��دم��اج ال��و���س��ائ��ط »����س���ورة، ���س��وت، ن�����س«، 
وع���ل���ى جت��ل��ي��ات ت�����س��ك��ل اإع������ام اج��ت��م��اع��ي 
تفاعلي، وعلى مرجعية وجود بيئة اإعامية 
وات�سالية جديدة تو�سك اأن تتقاطع وب�سكل 
م��ع��ريف ع��م��ي��ق م���ع م�����وروث ع��ل��وم الإع����ام 
ال��ت��وا���س��ل��ي��ة  امل��ق��ارب��ة  لت�سبح  والت�������س���ال، 
و���س��م��ن م��ن��ظ��ور جم��ت��م��ع��ي يف ح��اج��ة اإل���ى 
التاأ�سيل بحثا وتدري�سا، وهذا ما تدل عليه 
» ل  مقولة عامل الجتماع بول لزر�سفيلد 

ميكننا اإل اأن نتوا�سل«.
اإن كل هذه املتغرات اإذن، ت�ستدعى من 
الدار�س الإعامي الأكادميي اأن ي�ستوعبها 
ويرتجمها يف اخلطة الدرا�سية حتى تكون 

يف  الإجنليزية  للغة  مكثفة  درا���س��ة  تطبيق 
الطالبة  اأو  ال��ط��ال��ب  فيه  يلتحق  ع��ام  اأول 
اإلى مواد  اإ�سافة  الإع��ام والت�سال،  بق�سم 
مركزة يف اللغة العربية بهدف رفع م�ستوى 
املهارات الكتابية للطاب، كما تعمل اخلطة 
م���ن خ����ال ت��ط��وي��ر ال��ل��غ��ت��ني الإجن��ل��ي��زي��ة 
اأوج���ه النق�س  ت��ايف بع�س  اإل���ى  وال��ع��رب��ي��ة 
املوجودة يف بع�س اأق�سام الإعام الأخرى«.

التي  الثاثة  »التخ�س�سات  واأ���س��اف 
ب��ن��اءا ع��ل��ى درا���س��ة  ال��ق�����س��م ج����اءت  ي�سمها 
من  ع���دد  يف  الإع���ام���ي  التعليم  اجت���اه���ات 
يف   Benchmarks »امل��رج��ع��ي��ة«  اجل��ام��ع��ات 
الوليات املتحدة واأوروبا، وحتديد جمالت 
خمتلف  خ��ال  م��ن  اململكة  يف  العمل  �سوق 
اح���ت���ي���اج���ات و����س���ائ���ل الإع�������ام ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

وو�سائل الإعام اجلديد«.

مميزات القسم
اأه��م ما مييز خطة ق�سم  اإل��ى اأن من  واأ�سار 
ملتطلبات هيئات  تلبيتها  والت�سال  الإعام 
وال��دول��ي��ة، وخ��ا���س��ة ما  الوطنية  الع��ت��م��اد 
داخ��ل  م��ن  امل���ق���ررات  بهيكلية  منها  يتعلق 
على  الرتكيز  اإلى  بالنظر  وخارجه،  الق�سم 
م���ق���ررات الإع�����ام والت�������س���ال يف م��ق��ررات 
من  ملقررات  الأو�سع  املجال  واإتاحة  حمددة 
من  م�ساندة  تخ�س�سات  م��ن  الق�سم  خ��ارج 
اأن  فل�سفة  �سمن  واإن�سانية،  طبيعية  علوم 
وا�سعة  ثقافة  ذا  يكون  اأن  يجب  الإع��ام��ي 
ال��ع��اق��ة  ذات  وامل���ج���الت  ال��ت��خ�����س�����س��ات  يف 

بالإعام من �سيا�سة واقت�ساد وفكر وثقافة 
واج���ت���م���اع وع���ل���م ن��ف�����س واإح�������س���اء وع��ل��وم 
اإ�سافة  اأح��ي��اء(،  فيزياء،  )كيمياء،  طبيعية 
اململكة  )جغرافية  املكان  عاملي  اأهمية  الى 
)ت��اري��خ  وال��زم��ان  ال�سيا�سية(  واجل��غ��راف��ي��ا 
اململكة وتاريخ العرب املعا�سر( �سمن منهج 

درا�سة طالب الإعام.
لي�ست يف اخلطة،  اأم��ور  »هناك  وتابع 
ولكنها �سمن متطلبات التخرج، ومنها على 
راأ���س  على  ال��ت��دري��ب  برنامج  امل��ث��ال:  �سبيل 
الدرا�سة، وهو برنامج تدريبي خارج املنهج، 
واآخ���رون  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  ب��ه  يقوم 
من الو�سط املهني يف تنظيم دورات تدريبية 
ل��ل��درا���س��ة  الأول  ال���درا����س���ي  ال��ف�����س��ل  م��ن��ذ 
على  التدريب  بهدف  التخرج،  موعد  حتى 
املهارات وتعميق اجلانب التطبيقي للمنهج 
الدرا�سي، بجانب زيارات تعريفية وتدريبية 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات الإع����ام����ي����ة داخ������ل امل��م��ل��ك��ة 

وخارجها«.
وختم« الهتمام الذي يحظى به ق�سم 
اهتمامات  ي��اأت��ي �سمن  والت�����س��ال  الإع���ام 
املنظومة  بتفعيل  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل 
الإع��ام��ي��ة والت�����س��ال��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة من 
ت���ط���وي���ر ال�����س��ح��ي��ف��ة اجل���ام���ع���ي���ة »اآف��������اق« 
وت��اأ���س��ي�����س م���رك���ز اإع����ام����ي م�����س��ت��م��ل على 
كمعامل  وتلفزيونية  اإذاع��ي��ة  ا�ستديوهات 
ل��ت��دري��ب ال���ط���اب، وم�����س��ارك��ة ال��ط��اب يف 
خال  م��ن  ومنا�سباتها  اجل��ام��ع��ة  منا�سط 

الإدارة العامة للعاقات اجلامعية«.



جامعة الملك خالد في عام

»آفاق« وقفت على آرائهن ومالحظاتهن 

طالبات يشدن باهتمام الجامعة بالطالب ويعرضن احتياجاتهن
سارة القحطاني

وريم العسيري

ب������داأت اجل���ام���ع���ة يف ا���س��ت��ق��ب��ال م��ت��ط��ل��ب��ات 
وتطلعات طابها وطالباتها للعام الدرا�سي 
القادم، وهي متطلبات تهم وتخدم م�سرتهم 

وع�����ن ه�����ذه الح����ت����ي����اج����ات، ق��ال��ت 
ال��ط��ب واجل���راح���ة وف��اء  ال��ط��ال��ب��ة بكلية 
طبية  مكتبة  بتوفر  نطالب  ال�سهري« 
الطبية  الإ���س��دارات  اأح��دث  حتتوي على 
مب��رك��ز ال��ط��ال��ب��ات ب��ع�����س��ر، ك��ذل��ك دع��م 
الأب�����ح�����اث يف ك��ل��ي��ة ال���ط���ب وم�����س��اع��دة 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، ودع���م ن���ادي كلية 
الطب  بنادي  الطب للطالبات وم�ساواته 
ب��الإ���س��اف��ة لتطوير  ل��ل��ط��اب،  والإب�����داع 
بال�سامر  الطب  بكلية  املعامل  وحت�سني 
وال�سيانة الدورية لأجهزة الكمبيوتر يف 

ال�سامر واملركز اجلامعي بع�سر«.
رواب��ي  الإع���ام  ق�سم  طالبة  وقالت 
ع��ب��داهلل ه��ت��ان »���س��اأ���س��رد اأك���ر م��ا يهم 
اأخرى  اأق�سام  ا�ستحداث  وهو  الطالبات، 
لي�س  التي  الأق�سام  واإغ���اق  اجلامعة  يف 
ل��ه��ا م�����س��ت��ق��ب��ل ك��اجل��غ��راف��ي��ا وال���ت���اري���خ 
با�ستحداث  اأي�سا  اأطالب  وغرهما، كما 
واب��ت��ك��ار ن�����س��اط��ات اأخ����رى ت��ك��ون احل��رك��ة 

فيها اأكر من جمرد ال�ستماع والنظر«.
من جهتها قالت �سامية القحطاين 
م���ن ق�����س��م الإع�����ام والت�������س���ال » مباين 
الروعة  من  ع��ال  م�ستوى  على  اجلامعة 
مكتبة  ت��وف��ر  ينق�سها  ول��ك��ن  والإت���ق���ان، 
اجلامعة  يف  التخ�س�سات  بجميع  تهتم 
العلم  مع  للطالبات،  ريا�سي  ناد  واإن�ساء 

عن بعد يف تخ�س�ساتها احلديثة كالإعام 
وري���ا����س الأط����ف����ال وع��ل��م ال��ن��ف�����س، واأن 
وكور�سات  للموهوبات  دورات  فيها  يتاح 
تثقيفية وور�س عمل للمبتكرات ومعامل 

خا�سة بهن لت�سنيع ابتكاراتهن«. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت خ��ري��ج��ة ق�سم 
اآخر  »يف  الع�سري  دانيا  الأطفال  ريا�س 
اهتماما  لح��ظ��ت  باجلامعة،  يل  ع��ام��ني 
وت�سهيل  وب��خ��دم��ت��ه��م  ب��ال��ط��اب،  ك��ب��را 
الكثر  واإق��ام��ة  وتدريبهم  لهم   التعليم 
م���ن ال��������دورات ل��ت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ل��ع��م��ل، كما 
لح���ظ���ت ت���ن���وع و���س��ائ��ل ال��ت��ع��ل��م وت���واف���ر 
الدائمة  وال�سيانة  اأك��ر  ب�سكل  الأج��ه��زة 
لها، وتنا�سب اأعدادها مع اأعداد الطاب 

واملكتبات وقاعات الدرا�سة.
ك��م��ا ت��ق��دم��ت م���ن ن��اح��ي��ة ���س��ه��ول��ة 
و�سكاواهم  ال��ط��اب  م��اح��ظ��ات  و���س��ول 
ملدير اجلامعة، وفتح تخ�س�سات جديدة، 
اإ���س��اف��ة اإل����ى ال��ت��ع��ل��ي��م امل���وازي، وت���وف���ر 
فر�س كثرة  للطاب والطالبات لإكمال 
اجلهود،  تلك  كل  وم��ع  العليا،  الدرا�سات 
اأعلى  اإل��ى  جامعتنا  ت�سل  اأن  اإل��ى  اأتطلع 
جامعات  تناف�س  واأن  النجاح،  م�ستويات 
لأنها  �سك   ب��ا  ل��ذل��ك  و�ست�سل  ك��ب��رة، 

ت�سر بثقة نحو النجاح«. 
النف�س  علم  الطالبة بق�سم  وقالت 

ال����درا�����س����ي����ة، وذل����ك ���س��ع��ي��ا م����ن اجل��ام��ع��ة 
وقدراتهم وحت�سني  م��ه��ارات��ه��م  ل��ت��ط��وي��ر 
متكاملة  تعليمية  بيئة  وت��وف��ر  املخرجات 
يتوافق  الذي  املنا�سب  التعليم  �سبل  وتهيئة 
مع احتياجاتهم وي�ساعد يف تلبيتهم ل�سوق 

العمل واحتياجاته .

كما  مغلقا،   ي��زال  ل  ولكنه  موجود  باأنه 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ت��وف��ر  ي��ت��م  اأن  اأمت���ن���ى 

مبدربني على م�ستوى عال«.
وطالبت �سامية اأي�سا، بتوفر �سبكة 
ان���رتن���ت م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات وال�����س��م��اح 
يف  الع�سر  ملواكبة  اجل���والت  با�ستخدام 
اأن  اإلى  تطور العملية التعليمية، م�سرة 

بع�س املواد تتطلب وجود اجلوالت .
واأوجزت طالبتا الإعام والت�سال، 
القحطاين   وروان  ال�������س���ه���ري،  راوي������ة 
مطالبهما ب�سرورة توفر وجبات �سحية 
تلجاأ  ال��ت��ي  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  ع��ن  ب��دل 
ذلك،  كاإفطار رغم �سرر  اإليها  الطالبات 
اإ�سافة اإلى اإعادة تهيئة اأماكن بيع الطعام 

وتطوير خدماتها .
وق���ال���ت ال��ط��ال��ب��ة ب��ق�����س��م ال��ف��ي��زي��اء 
رفعة ال�سهراين عن تطلعاتها امل�ستقبلية 
ل��ل��ج��ام��ع��ة« اأت����وق����ع اأن حت����ت����ل ج��ام��ع��ت��ي 
ال�����س��دارة وامل��رت��ب��ة الأول���ى على م�ستوى 
اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى ك��اف��ة الأ����س���ع���دة، حيث 
اإن���ه���ا ���س��رح مت��ي��ز وم��ن��ر اإب������داع، وي��وم��ا 
م����ا ���س��ت��ك��ون حم����ط وج���ه���ة ال���ع���ل���م���اء يف 
���س��ت��ى ال��ت��خ�����س�����س��ات، و����س���ت���ك���ون رائ�����دة 
من  بالكثر  لها  واأت��ن��ب��اأ  والإب����داع،  العلم 
النجاح، واأمتنى اأن يفتتح  بها املزيد من 
للدرا�سة  املجال  يتاح  واأن  التخ�س�سات، 

اأبرار الب�سري، وهي من ذوي الحتياجات 
اخلا�سة، »كوين اإحدى طالبات اجلامعة 
من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة، فاإنني 
اأوائل  اأن ت�سبح اجلامعة من  اإلى  اأتطلع 
اجلامعات التي تلقي اهتماما كبرا بفئة 
ت�ساعف  اخلا�سة، واأن  الحتياجات  ذوي 
اأت��ط��ل��ع لأن  اله��ت��م��ام بتلك ال��ف��ئ��ة، ك��م��ا 
الناحية  ه���ذه  ت��خ��ط��و خ��ط��وات ج����ادة يف 
ومادية  ب�سرية  اإم��ك��ان��ات  متتلك  لكونها 
توؤهلها لذلك، ول عجب اأن نرى جامعتنا 
يف امل�ستقبل وهي ت�ستقطب اأكر عدد من  
ب�سكل  اململكة  مناطق  كافة  من  الطاب 
ع���ام، وم���ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 

ب�سكل خا�س«. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ت��وق��ع��ت ط��ال��ب��ة ق�سم 
الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ع��ام  ال��ت��م��ري�����س 
اآل  زرع�����ة   ع�سر   مب��ح��اي��ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
اجل��ام��ع��ة،  ت�����س��ب��ح  اأن  ع�������س���ري،  طالع  
بجميع  العلم  تعاطيا مع  اجلامعات  اأك��ر 
ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ت��اح��ة ل��ل��و���س��ول 
اإل����ى ه���دف ال��ن��ه��و���س ب��ال��وط��ن وب��امل��ج��ال 

التعليمي.
وق����ال����ت« ل����ن ي���ك���ون ذل�����ك ب��غ��ري��ب 
تطورها  ظل  يف  خالد  امللك  جامعة  على 
حتققها  ظلت  التي  املتتالية  والإجن���ازات 

ول زالت بدعم  حكومتنا الر�سيدة«.
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كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

تعتمد على نظام أكاديمي إلكتروني
يمتاز بمعايير عالمية

72 ألف طالب وطالبة 
يستفيدون من خدمات 

عمادة القبول والتسجيل

عبدالعزيز رديف 

هي  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  ت��ع��د 
يف  الأم���ان  و�سمام  الأ�سا�سي  امل��ح��رك 
فمن  اجلامعة،  يف  التعليمية  العملية 
اجلامعة  واإدارة  متابعة  تتم  خالها 
روؤي����ة قيادتها،  ف��ق  اأك��ادمي��ي��ا، وذل���ك 
اأي�سا تبداأ واإليها تنتهي رحلة  ومنها 
ال���ط���ال���ب يف اجل���ام���ع���ة م���ن ب���داي���ات 
التعليمية  رحلته  نهايات  اإلى  القبول 
عن طريق التخريج وت�سليم الوثائق، 
البيانات  اإدارة  العمادة  تتولى  كذلك 
هيئة  واأع�����س��اء  للطاب  الأك��ادمي��ي��ة 

التدري�س.
ع��ل��ى عاتقها  ال��ع��م��ادة   وحت��م��ل 
ي�سم  ���س��خ��م  ت��ع��ل��ي��م��ي  ����س���رح  اإدارة 
كلية   50 يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   72.252
الدبلوم  مرحلتي  يف  ق�سما   257 بها 
وال��ب��ك��ال��وري��و���س، اإ���س��اف��ة اإل���ى برامج 
البالغة 42 برناجما  العليا  الدرا�سات 
والدبلوم  دكتوراه وماج�ستر  ما بني 

فوق اجلامعي.

القبول والتقنية الحديثة
التقنية  ت�سخر  على  العمادة  عملت 
احل����دي����ث����ة ل����رف����ع م�������س���ت���وى ال��ع��م��ل 
واهتمت  الع�سر،  ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة 
الإل��ك��رتوين  القبول  خ��دم��ة  بتقدمي 
ل��ل��ط��اب ال���ت���ي ���س��ه��ل��ت ال��ك��ث��ر من 
ال�����س��ع��اب اأم������ام امل���ت���ق���دم وال���ع���م���ادة، 
ف��اأ���س��ب��ح��ت ج��م��ي��ع ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ب��ول 
اإل��ك��رتون��ي��ة دون احل��اج��ة اإل���ى اإر���س��ال 

اأي وثائق.
ك��م��ا مت ت��ف��ع��ي��ل خ���دم���ة م��ق��ب��ول 
التي من مهامها الربط بني عمادات 
وال���ت�������س���ج���ي���ل يف خم��ت��ل��ف  ال����ق����ب����ول 
اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة ل���س��ت��ب��ع��اد 
ال��ط��اب احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى اأك����ر من 
قبول يف اأكر من جامعة، كما اأ�سهمت 
�سرعة  يف  الإلكرتوين  القبول  خدمة 
اإن��ه��اء اإج����راءات ال��ق��ب��ول، اإ���س��اف��ة اإل��ى 

عملية  يف  اإ���س��ه��ام��ه��ا 
الآيل  ال����رت�����س����ي����ح 
ل��ل��م��ت��ق��دم��ني ال����ذي 
م��ن م��ه��ام��ه م��راع��اة 
ال��ن�����س��ب��ة وال���رغ���ب���ة 
ب���ح�������س���ب اأول������وي������ات 
زي��ارت��ه  امل��ت��ق��دم عند 
ل�������س���ف���ح���ة ال���ق���ب���ول 

والت�سجيل.
ت���������������������ق���������������������دم 
ال������ع������م������ادة اأي���������س����ا 
�����س����م����ن خ���دم���ات���ه���ا 
نظاما  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اآل���ي���ا ل���س��ت��ف�����س��ارات 
وط���ل���ب���ات ال���ق���ب���ول، 
ي��ع��م��ل ع���ل���ى ت��وث��ي��ق 
وطلبات  ا�ستف�سارات 
ما  املتقدمني، وذلك 
كذلك  العمادة،  مراجعة  عن  يغنيهم 
ي��ع��م��ل ال���ن���ظ���ام ع��ل��ى ر����س���د وحت��ل��ي��ل 
على  ال��ع��م��ل  ليتم  ال��ق��ب��ول  م�سكات 
تفاديها م�ستقبا، ويتيح اأي�سا فر�سة 
التوا�سل مع العمادة للجميع من اأي 

مكان وزمان.

الدليل اإللكتروني
الأكادميي مع موقع  النظام  ربط  مت 
ع����م����ادة ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ي��ت��م 
املوجودة  التخ�س�سات  جميع  عر�س 
يي�سر  ك��م��ا  اآيل،  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  يف 
اخلطة  على  الط��اع  عملية  الدليل 
ال���درا����س���ي���ة الأ����س���ا����س���ي���ة وال��ف��رع��ي��ة 
تخ�س�س،  لكل  امل�سرتكة«  »ال��رام��ج 
درا�سية،  خطه  كل  تفا�سيل  ومعرفة 
لكل  وامل�ستويات  ال�ساعات  ع��دد  مثل 
الط��اع  اإمكانية  اإل��ى  اإ�سافة  خطة، 
املقرر اخلا�س بكل مادة.  على و�سف 
عالية  ب�سهولة  الدليل  يتميز  اأي�سا 
التخ�س�سات  يف  ال��ب��ح��ث  عمليات  يف 
با�ستخدام فاتر اجلن�س، واملحافظة، 

واملقر، والكلية.

النظام األكاديمي
اأك��ادمي��ي  تعتمد ال��ع��م��ادة ع��ل��ى ن��ظ��ام 
تتم  عاملية،  اإلكرتوين ميتاز مبعاير 
م���ن خ��ال��ه ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات 
ق�سمني:  اإلى  النظام  وينق�سم  يوميا، 
ب����واب����ة رئ��ي�����س��ي��ة مم��ث��ل��ة يف ال��ن��ظ��ام 
الأك�����ادمي�����ي يف ال����ع����م����ادة، وب����واب����ات 
وال��ط��اب،  ال��ت��دري�����س  اأع�����س��اء هيئة 
عملية   131415 خالها  من  مت  التي 
عملية   1688953 و  واإ���س��اف��ة،  ح���ذف 
قبل  والبوابة من  النظام  دخول على 
بلغ  بينما  ال��ت��دري�����س،  هيئة  اأع�����س��اء 
والبوابة  النظام  دخ��ول  عمليات  ع��دد 
عملية،   9641232 ال��ط��اب  قبل  م��ن 
ق��ب��ل  م����ن  م���دخ���ا  ط��ل��ب��ا   13828 ب����� 
تغير  ط��ل��ب   11176 منها  ال��ط��اب، 

تخ�س�س.

220  خدمة 
من  العديد  اأكادمييا  برنامج  وي�سمل 
���س��اأن��ه��ا ت�سهيل  ال��ت��ي م��ن  اخل���دم���ات 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��م��ل��ي��ات الأك���ادمي���ي���ة 
ال��ت��دري�����س،  واأع�����س��اء هيئة  ل��ل��ط��اب 
اأك���ادمي���ي���ا 220 خ��دم��ات  ح��ي��ث ���س��م��ل 
اأب������رزه������ا: ر����س���د ال����غ����ي����اب، وق���وائ���م 
ال������ط������اب، واحل���������ذف والإ������س�����اف�����ة، 
واجل�������دول ال����درا�����س����ي، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
ج��������داول الخ�����ت�����ب�����ارات، وامل�����ق�����ررات 
التخ�س�س،  تغير  كذلك  املطروحة، 
مع  والتوا�سل  مقرر،  عن  والع��ت��ذار 

العمادة.

أكاديميا واتس
خدماته  �سمن  م��ن  اأك��ادمي��ي��ا  يفعل 
برنامج التوا�سل الجتماعي » وات�س 
اأك���ر ق���در ممكن  اإل���ى  اأب« ل��ل��و���س��ول 
واأع�����س��اء  ال��ط��اب  التوا�سل م��ع  م��ن 
بداأت  التدري�س على مرحلتني،  هيئة 
ب�����ت��ف��ع��ي��ل 94% من  الأول������ى  امل��رح��ل��ة 
اأع�ساء  الطاب للخدمة، و 75% من 
األ��ف   213 م��ن  ب��اأك��ر  التدري�س  هيئة 
الثانية  املرحلة  ويف  اأب،  وات�س  ر�سالة 
بلغ عدد امل�سرتكني اأكر من 27 األف 

م�سرتك.
كما مت ربط خدمة »الوات�س اأب« 
بالنظام الأكادميي، كما وفر » الوات�س 
اأي  اأك��ر من 15 خدمة من دون  اأب« 
ت��ك��ل��ف��ة، م��ت��ي��ح��ا ف��ر���س��ة ال����س���رتاك 

للعامة.

نظام دعم 
ي��ت��م��ي��ز ن���ظ���ام دع�����م ات����خ����اذ ال���ق���رار 
امل���ق���دم م���ن ���س��م��ن خ���دم���ات ب��رن��ام��ج 
بالنظام  اآل��ي��اً  يرتبط  ب��اأن��ه  اأك��ادمي��ي��ا 
الأك�����ادمي�����ي، اإ����س���اف���ة اإل�����ى اإم��ك��ان��ي��ة 
خاله،  من  البيانات  مكعبات  اإن�ساء 
ودقته يف التقارير من خال �سرعته 
اإمكانية  ك��ذل��ك  امل��ع��ل��وم��ة،  ت��وف��ر  يف 
البيانية  وال��ر���س��وم  للجداول  اإن�سائه 
واإم��ك��ان��ي��ة  ال��ع��ال��ي��ة،  ال�������دللت  ذات 
اإ�سافة  املتغرات،  لكل  معاير  و�سع 
و�سهولة  التقارير،  بناء  �سهولة  اإل��ى 
م�ساركة التقارير والبيانات عن طريق 
كل  م�ستوى  حتديد  و�سهولة  النظام، 
كلية وق�سم ومقارنتها ببقية الكليات 

والتخ�س�سات يف اجلامعة.

جودة عالية
واأك�������د ع��م��ي��د ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل 
العمادة  اأن  ف��ارح  اآل  �سلطان  الدكتور 
حري�سة على تقدمي اأف�سل اخلدمات 
الإل����ك����رتون����ي����ة ب�����اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 
لت�سهيل اإجراءات ومتطلبات امل�ستفيد 
وو�سوله ال�سريع دون عناء اأيا كان يف 
تليق  اأف�سل  وزم��ان خلدمة  اأي مكان 
عالية  تعليمية  وبيئة  جامعي  ب�سرح 

اجلودة.

عميد القبول والت�سجيل
د. �سلطان اآل فارح



أحوال أبها

اإلثنيناألحدالسبتالجمعةالخميس

نافذة

اأم�����ام�����ك�����م ع�������دد خ�����ا������س م��ن 
���س��ح��ي��ف��ة »اآف������اق« ي��ه��دف اإل���ى 
اإجن����ازات اجلامعة  اأه���م  اإب����راز 
اأن  نعتقد  وكنا  تقريبا،  عام  يف 
اكت�سفنا  ول��ك��ن  �سهلة،  امل��ه��م��ة 
اأن����ه����ا ���س��ع��ب��ة ج�����دا ح���ي���ث مل 
�سفحة  اأرب����ع����ني  يف  ن�����س��ت��ط��ع 
����س���وى اإب�������راز ع����دد ق��ل��ي��ل من 
اإب���راز  الأح�����داث اجل��ام��ع��ي��ة اأو 
موؤ�سرات رقمية خمت�سرة عن 

تطور اجلامعة.
م����ا ل  اأن  ن�����رى  ول���ك���ن���ن���ا 
ي��������درك ك���ل���ه ل ي������رتك ك���ل���ه، 
ف��ق��د ح�����اول ف���ري���ق ال��ت��ح��ري��ر 
اأوج����ه  ب��ع�����س��ا م���ن  ي��خ��ت��ار  اأن 

التطوير الوا�سحة يف اجلامعة، ونحن �سعداء باأن جاء تفكرنا يف هذا 
املو�سوعات  اأبرز  العدد ليكون منتظما يف نهاية كل عام جامعي يطرح 
والق�سايا التطويرية يف اجلامعة. ونعتذر مقدما اأمام اجلهات الكثرة 
التي كانت لها اإجنازات تطويرية ولكنها مل جتد مكانها يف هذا العدد 
امل�ساحة  ومل��ح��دودي��ة  ال��ع��دد  لتجهيز  اإل��ي��ه  احتجنا  ال��ذي  ال��وق��ت  ل�سيق 
كذلك، حيث حتمت علينا اأن ن�ستغني عن الكثر من جوانب التطوير 
يف وكالت اجلامعة اأو اإداراتها اأو يف الكليات، متطلعني اإلى اأن يحوز هذا 

العدد اخلا�س ر�سى ومتابعة قراء هذه ال�سحيفة.

الجامعة في عام

أ. د . علي بن شويل القرني
aalkarni@kku.edu.sa

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 45 الف نسخة اسبوعيا

أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن
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