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مجلة جسور

هي إحدى مبادراتكلية العلوم لمد
جسور التواصل والمودة والمحبة بينها
وبين خريجها
بعد جناح عددها األول يأتي عددها الثاني بفضل اللهتعالى ثم بتعاون الزمالء واخلريجني السابقنيومساهماتهم
البارزةإلجناز هذا العدد.
وقد جاء هذا العدد بعد دراس��ة متعمقة واختيار جيد ألهم املوضوعات التي تربط اخلريجني بالكلية ،وذلك
ضمن مبادرة الكلية للتواصل مع اخلريجني ومد جسور التواصل وحتسني العالقة االنتمائية للكلية واجلامعة
واملجتمع.
وتضمن هذا العدد مشاركة عدد من خريجي الكلية الذين تقلدوا مناصب قيادية فياملجتمع ،وتُعد مشاركة هذه
النخبة املميزة في هذا العدد دليل محبة لكليتهم ،ورغبة وحرص حقيقيني على مد جسور التواصل مع الكلية
ومنسوبيها .فهذا زائر ،وهذا متعاون ،وهذا مرحب بالطالب لتدريبهم ،وهذا ناصح وموجه ،وهذا مسخر خبراته
للكلية ،وهذا داعم ألنشطتها.
وقد سعدت كليةالعلوم بهذا التواصل ،وهذا احلب ،وهذا االنتماء غير املستغرب على اخلريجنيواخلريجات.
ويسر الكلية ممثلة بإداراتها وكافة منسوبيها أن تع ّبر عن سعادتها بهذا التواصل وتشكر اجلميع على تواصلهم
ودعمهم للكلية.
ً
وصلت إلى نتيجةراسخة رسوخ اجلبال ،وهي
لها
ا
عميد
الكلية
بخدمة
فيها
تشرفت
التي
الست
وخالل السنوات
ُ
أننا ننتسب إلى كلية يحق لنا جميع ًا أن نفخر بها ،فهي الكليةاألكبر واألعرق بني كليات اجلامعة ،واألكثر إنتاج ًا
بحثي ًا وجوائز علمية.
وحصلت على االعتماد الوطني والدولي جلميع برامجها ،وأوشكت على إجناز ذلك لبرامجدراساتها العليا ،وحدثت
خططها الدراسية وفق التوجهات الوطنية ورؤية اململكة ،2030وتبوأت املراكز األولى في البحث العلمي.
مهد طريق متيزفي مضمارها ،أو شق طريق ًا
وفي اخلتام أشكر كل من غرس في هذه الكلية غرس ًا ،أو وضع لبنة ،أو ّ
جديد ًا في أي عمل تعلو به كليتنا وتسمو.
كما أشكركم جميع ًا سائ ًال الله أن يزيدنا من فضله ،ويقوي عزائمنا ،ومينحنا اإلخالصوقوة األمل.
كما أسأل الله خلريجي الكلية السابقني والالحقني التوفيق في حياتهمالعملية واملهنية والبحثية خلدمة ديننا
ووطننا ومليكنا.
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لقاء معالي د .عبدالعزيز خوجه
وزير اإلعالم السابق وأول سفير للمملكة في روسيا
حاوره الدكتور َمعني بن يحيى بن جنيد
(عضو هيئة حترير مجلة جسور)
ع��ب��دال��ع��زي��ز خ��وج��ه اس���م يعرفه
امل���ج���ت���م���ع مب���خ���ت���ل���ف ش���رائ���ح���ه،
ف���ه���و ش��خ��ص��ي��ة وط���ن���ي���ة جمعت
ب��ي��ن اخل�����دم�����ة ال����ع����ام����ة وال���ع���م���ل
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الدبلوماسي واألكادميي والشعر.
ف��ف��ي ع��ه��د امل��ل��ك س��ل��م��ان حفظه
الله ،كان سفيرا للدولة في املغرب.
وك������ان ف����ي ع���ه���د امل���ل���ك عبدالله

رحمه الله -وزيرا لإلعالم ،وسبقذل���ك ب���أن ك���ان س��ف��ي��را ف��ي املغرب
(ل��ل��م��رة األول������ى) .وك����ان ف��ي عهد
امللك فهد -رحمه الله -سفيرا في

ك��ل م��ن تركيا ول��ب��ن��ان ،وأول سفير
سعودي في روسيا .وفي عهد امللك
خ���ال���د -رح���م���ه ال���ل���ه -ك����ان وكيال
ل��وزارة اإلع�لام ،والتي ك��ان وزيرها
آن������ذاك ه���و م��ح��م��د ع���ب���ده مياني
رحمه الله .-وق��د تولى الدكتورع��ب��دال��ع��زي��ز خ��وج��ه ،ال��ع��دي��د من
امل��ه��ام األك��ادمي��ي��ة (ع��م��ي��دا لكلية
ال��ت��رب��ي��ة مب��ك��ة امل���ك���رم���ة) وكذلك
ال��ع��ض��وي��ة ف��ي ال��ل��ج��ان اإلعالمية
والثقافية العديدة واملختلفة.
إض�����اف�����ة ل���ع���م���ل���ه ،ف�������إن ال����دك����ت����ور
ع���ب���دال���ع���زي���ز ع������رف ف����ي مجتمع

ال��ث��ق��اف��ة ب��وص��ف��ه ش��اع��را ول���ه عدة
دواوي��ن .وقد حصل على الدكتوراه
في الكيمياء ،وعمل في جامعة امللك
عبدالعزيز كعضو هيئة تدريس،
ونشر أبحاثا وألف كتابا مرجعيا في
تخصصه أثناء عمله فيها.
هذه القامة الوطنية هي منوذج بارز
خل��ري��ج كلية ال��ع��ل��وم بجامعة امللك
س��ع��ود (ج��ام��ع��ة ال���ري���اض آن����ذاك)
ف��ي ت��خ��ص��ص ب��ك��ال��وري��وس م����زدوج:
اجليولوجيا والكيمياء .وف��ي هذا
ال���ع���دد م���ن م��ج��ل��ة ج���س���ور ،نسعد
ونتشرف بإجراء هذا احلوار معه.

مرحلة التأسيس الثقافي والشعر
س :حدثنا عن دور األهل من حولك
ف���ي ت��ش��ج��ي��ع��ك ص��غ��ي��را ف���ي تكوين
ثقافتك األدبية.
ك��ان��ت م� �ص ��ادر ال �ث �ق��اف��ة ب��ال �ن �س �ب��ة لي
متنوعة ما بني اإلذاعة والكتب واملجالت
واملثقفني م��ن ح��ول��ي .عندما كنت في
امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة ،ك ��ان ل ��دى وال ��دي
رح �م��ه ال �ل��ه رادي� ��و ي�ع�م��ل بالبطاريات
الكبيرة مثل بطاريات السيارات نشحنها
ف��ي دك ��ان خ ��اص .وك ��ان ال��وال��د يستمع
دائما ألخبار إذاعة بي بي سي من لندن.
وع �ن��دم��ا ت�ع�ل�م��ت ال �ك �ت��اب��ة ك �ن��ت أراس ��ل
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هذه اإلذاع��ة وأستعني أحيانا في كتابة
املراسالت ببعض أساتذة املدرسة .وكنا
جن�ل��س نستمع ل�لإذاع��ة وع�ن��دم��ا يرد
اسمي “وصلتنا مشاركة من صديقنا
عبدالعزيز خوجه” أف��رح كثيرا وأشعر
بالفخر وك��ذل��ك اجل�م�ي��ع م��ن حولي.
ب �ع��دم��ا ك �ب��رن��ا ف��ي م��رح �ل��ة اإلع � ��دادي
والثانوي ،دخلت الكهرباء للمنزل ،وكان
بإمكاننا اقتناء رادي��و ث��ان ،وأصبحت
إذاعة صوت العرب وغيرها من اإلذاعات
تشكل مصدرا من مصادر الثقافة في
الشعر واخلطابة والفن.
وكان أخي األكبر زياد مثقفا جدا وعنده
مكتبة ك�ب�ي��رة أق ��رأ م��ا ف�ي�ه��ا ،وعندما
يأتي أص��دق��اؤه إل��ى منزلنا يسألونني
ع�م��ا ق���رأت .ومم��ن أث��ر ف� ّ�ي زوج أختي
األديب عبدالعزيز الرفاعي .أيضا فإن
ج��دي ألم��ي ال�ش�ي��خ ع�ث�م��ان ق ��زاز كان
ينصحني ويوجهني إل��ى ق��راءة الكتب
وال�ش�ع��ر .ك��ذل��ك ف��إن املكتبة الثقافية
كانت مصدرا للكتب واملجالت .فكانت
قراءاتي متنوعة في الشعر والسجاالت
األدب �ي��ة ال�ت��ي ج��رت ب�ين أدب���اء العالم
ال�ع��رب��ي ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،وك��ذل��ك في
التاريخ والفلسفة وغيرها.
مرحلة البكالوريوس
توجهت إل��ى ال�ق��اه��رة ل�ل��دراس��ة ،ولكن
ش��اء الله ب��أن يحول احل��راك الثقافي
والسياسي الكبير ال��ذي ك��ان موجودا
في الستينات امليالدية في هذه املدينة
بينك وبني الدراسة .فقررت العودة إلى
الوطن وااللتحاق بجامعة امللك سعود.
س :م����ا ال�������ذي ق�������ادك إل������ى مصر
وإل������ى ال���ت���خ���ص���ص ف����ي الكيمياء
واجليولوجيا؟
تخصصت في الشق العلمي في املرحلة
الثانوية ،وعندما ق��ررت اللحاق بأخي
وابن عمي للدراسة في مصر بتشجيع
من الوالدين ،كانت عندي في البداية
رغ �ب��ة ف��ي االل �ت �ح��اق بكلية االقتصاد
وال�ع�ل��وم السياسية ،ول�ك��ن ك��ان مكتب
التسجيل باجلامعة ي��رى أن أك��ون في
ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم فاقتنعت ب �ه��ذا .ولكني
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لإلنسان الطاقة والقدرة واحلوافز على
العمل واملثابرة وجت��اوز أي عثرات .وإذا
عرف الشخص سبب التعثر فإن املشكلة
منتهية.
س :ماذا تبقى في الذاكرة من األيام
األولى في اجلامعة وكلية العلوم في
م��ق��ره��ا ال��ق��دمي ب��امل��ل��ز؟ ك��ي��ف كانت
كلية العلوم آنذاك؟
كلية العلوم في امللز كانت تقع في مبنى
جميل مجهز بالكامل الحتياجات الكلية
من قاعات ومعامل .أذك��ر أنني أعجبت
ب�ه��ذا ك��ون��ي جئت م��ن جامعة القاهرة
العريقة جلامعة الرياض احلديثة ولكن
وجدت فيها كل التجهيزات .أيضا وجدت
فيها أس��ات��ذة ك�ب��ارا مت استقطابهم من
مختلف اجلامعات العربية .بل إن أحد
األس��ات��ذة ال�ك�ب��ار ه��و د .أح�م��د مجاهد
(تخصص النبات) والذي كان يدرسني في
قاعة بها  150طالبا في جامعة القاهرة
وجدته أمامي في كلية العلوم بجامعة
امللك سعود يدرسني أنا وعددا قليال من
الزمالء .ومن األستاذة املتميزين الذين
وجدتهم د .زغلول النجار (اجليولوجيا)،
ود .عبدالرحمن عبدالرحيم (الكيمياء
التحليلية) ،ود .مجدي الشوا (الكيمياء
العضوية).

وج���دت ن�ف�س��ي منشغال مب��ا ي���دور في
القاهرة من ثقافة وأدب وسياسة ،وكنت
في كثير من األحيان أحضر محاضرات
ألساتذة في كلية اآلداب .فانشغلت في
ال��واق��ع عن دراس�ت��ي ول��م تكن النتيجة
سارة في نهاية السنة.

نفسي ،وك ��ان ه��دف��ي ه��و ال�ت�ف��رغ التام
للدراسة وأن أصبح معيدا وأحصل على
درجة الدكتوراه .وبحكم ما اكتسبته من
جت��رب��ة ف��ي ال�ق��اه��رة وج��دت أن رغبتي
ه��ي ف��ي ال�ت�خ�ص��ص ن�ف�س��ه الكيمياء
واجليولوجيا في جامعة امللك سعود.

س :م��ا ال���ذي أش��ع��ل ف��ي��ك اإلص���رار
لالنتقال إلى الرياض واملواصلة في
التخصص نفسه؟
ب�ع��د جت��رب��ة ال �ق��اه��رة ،ش �ع��رت بتأنيب
ال�ض�م�ي��ر وه ��ي جت��رب��ة غ �ي��رت مجرى
حياتي كلها .وعلى الرغم من محاوالت
األه� ��ل وع �م �ي��د ال�ك�ل�ي��ة ب ��أن أب �ق��ى في
ال �ق��اه��رة ،ات �خ��ذت ق ��رارا شخصيا بأن
أذهب إلى الرياض وأن أحتمل مسؤولية

س :كيف تستخدم جتربة التعثر
في تقدمي النصيحة للطلبة الذين
يتسبب أول تعثر لهم في دخولهم
ف���ي دوام�����ة م���ن امل���زي���د م���ن التعثر
بدال من أن تكون خطوة لالنطالق
للنجاح؟
التعثر هو أول طريق للنجاح .ويجب أال
يضع اإلنسان أمامه أي عقبة ،فلكل باب
مفتاح ،وال�ل��ه سبحانه وتعالى أعطى

ك��ان��ت ل��ن��ص��ي��ح��ة الدكتور
رض���ا ع��ب��ي��د ع��م��ي��د الكلية
آن�����ذاك ال�����دور األك���ب���ر في
اختياري للتخصص .فبعد
ت���خ���رج���ي م�����ن اجل���ام���ع���ة،
ن��ص��ح��ن��ي ال����دك����ت����ور رض���ا
بجامعة برمنجهام -والتي
تخرج منها هو شخصيا

س :ه����ل ك���ان���ت ه���ن���اك م����واق����ف ال
تنساها مع زمالئك الطالب؟
احل �ق �ي �ق��ة أن �ن��ا ك �ن��ا زم�ل��اء متكاتفني
وحريصني على بعض .م��ن امل��واق��ف أن
أحد زمالئي كان كثير اإلحباط حتى قرر
أال يدخل لالختبار ألنه لم يفهم املادة
وال الكتاب .فكنت أنصحه بعدم فعل ذلك
وأن يدرس وعرضت عليه أن أساعده في
الدراسة .وقبل االختبار بأسبوع جاءني،
فشرحت له ما أستطيع ووجهته للتركيز
على بعض النقاط التي كنت أرى أنها
مهمة من خ�لال متابعتي للمادة .وفي
ي ��وم االخ �ت �ب��ار ك��ان��ت أس�ئ�ل��ة االمتحان
تتمحور حول النقاط التي طلبت منه
يدرسها ،والطريف أن زميلي هذا حصل
س :ح��دث��ن��ا ع���ن جت��رب��ة ال���دراس���ة
على درج��ة االم�ت�ي��از ،بينما حصلت أنا
والتفوق في كلية العلوم.
على درجة جيد جدا.
عندما بدأت الدراسة ،كانت لدي خبرة
اكتسبتها في جامعة القاهرة في املعامل س :م������اذا ع����ن اه���ت���م���ام���ك ب�����األدب
والتعامل مع امل��واد الكيميائية .ولكن وال���ش���ع���ر آن���������ذاك؟ ه����ل ك����ان����ت لك
زم�لائ��ي ك��ان��وا مستجدين ب�لا خبرة ،نشاطات ال صفية ومشاركات أدبية
ول��م أخ �ب��ر أح ��دا بتجربتي السابقة .أثناء مرحلة البكالوريوس؟
فكنت أس��اع��ده��م ف��ي امل�ع��ام��ل وكأنني ك��ان للشعر وللثقافة حضور ولكن في
م�س��اع��د ملعيد امل �ع �م��ل ،وك��ذل��ك األمر ن�ط��اق ض�ي��ق .فعلى سبيل امل �ث��ال ،كان
بالنسبة للجيولوجيا ،وك��ان األساتذة زميلي ن ��زار توفيق رح�م��ه ال�ل��ه شاعرا
يستشهدون ب�ق��درات��ي بفضل ال�ل��ه ما جن �ل��س ون� �ق ��ول ال �ش �ع��ر س ��وي ��ا .وكنت
ج�ع��ل ه��ذا داف �ع��ا ك�ب�ي��را ل��ي للحصول أح���رص ع�ل��ى ح �ض��ور دي��وان �ي��ة نسيبي
ع�ل��ى االم �ت �ي��از وال �ت �ف��وق م�ن��ذ البداية األدي��ب عبدالعزيز الرفاعي والتي كان
وحتى التخرج .ومن جانب آخ��ر ،وألن يحضرها أع�ي��ان الثقافة واألدب .غير
عدد الطالب قليل ،فقد كان األساتذة أنني كنت مصمما على التفوق فسخرت
متاحني لنا وعلى تواصل دائ��م معنا ،معظم وق�ت��ي ل�ل��دراس��ة واالس��ت��زادة في
تخصصي.
وهذا ساعدني في التفوق كذلك.

الدراسات العليا والعودة للوطن
بعد حصولك على درجة البكالوريوس،
عينت معيدا ف��ي كلية التربية مبكة،
وانطلقت في بعثة للحصول على درجة
ال ��دك� �ت ��وراه ف��ي ال�ك�ي�م�ي��اء م��ن جامعة
برمنجهام العريقة في بريطانيا.
س :ك��ون��ك متخصصا ف��ي مجالني
اثنني ،مل��اذا اخترت الكيمياء وليس
اجليولوجيا؟
ك��ان��ت ل�ن�ص�ي�ح��ة ال��دك �ت��ور رض ��ا عبيد
عميد الكلية آن ��ذاك ال ��دور األك �ب��ر في
اختياري للتخصص .فبعد تخرجي من
اجلامعة ،نصحني الدكتور رضا بجامعة
ب��رم �ن �ج �ه��ام -وال� �ت ��ي ت��خ��رج م �ن �ه��ا هو
شخصيا -وفي مجال الكيمياء لتميزها
به .وكان الدكتور رضا حفظه الله قريبا
من اجلميع وكنا فخورين به جدا كونه
أول من تخصص في الكيمياء.
س :عملت في برمنجهام مع علماء
ب��ارزي��ن ف��ي ال��ك��ي��م��ي��اء ،ح��دث��ن��ا عن
م��رح��ل��ة ب��ن��اء ع��ب��دال��ع��زي��ز خوجه
الباحث الكيميائي ف��ي بريطانيا،
هل واجهت أي مصاعب؟ وم��اذا كان
موضوع رسالة الدكتوراه؟
من توفيق الله أنني عملت في جامعة
برمنجهام مع الدكتور إس .أي��ه .باركر
وق��د ك��ان رئيس قسم الكيمياء آنذاك،
وقد اكتسبت منه اخلبرة والعلم .وكنت
أل�ت�ق��ي ب��ه ك��ل ص �ب��اح ق�ب��ل ب ��دء ال���دوام
رسميا للمناقشة .فكان يناديني Abdul
ويلقبني بـ green fingersوهي إشارة
لإلتقان في العمل بفضل الله ،فقد كنت
أم�ض��ي معظم وق�ت��ي ف��ي امل�ع�م��ل .وكان
موضوع رسالة الدكتوراه يتعلق بإعادة
استخدام احملفزات (العوامل املساعدة
 )Catalystsفي العمليات الكيميائية.
وه��ي فكرة جديدة أقنعت مشرفي بها.
وكان العمل على املشروع مزيجا العمل
ال �ش��اق وال�ت �ج��ارب واحمل� ��اوالت الفاشلة
واخل���وف م��ن اس �ت �م��راري��ة ه��ذا الفشل،
ولكن بعد فترة مضنية جنحت الفكرة
بفضل ال �ل��ه .وحينها مت ال�ت��واص��ل مع
ش��رك��ة “كوتش اليت” وال� �ت ��ي دعمت
الفكرة وتبنت املشروع.
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حوار

امللك عبدالله رحمه الله مرحبا بوجهات
النظر املختلفة وداع�م��ا ألف�ك��ار التطوير
وكنت وجميع الوزراء ننظر له نظرة األب.
وكما أشرت فإنني في كل مراحل عملي كنت
على ت��واص��ل دائ��م بامللك سلمان حفظه
الله وأظن أنني محل محبته وثقته بفضل
الله .وعندما صدر قرار إعفائي من وزارة
اإلع�لام قال لي ولي العهد األمير محمد
بن سلمان حفظه الله “مكانك يا دكتور
في قلوبنا مهما ابتعدت” وهو أمر أعتز به
كثيرا.

س :ح��دث��ن��ا ع���ن ع���ودت���ك للوطن
وعملك ف��ي كلية التربية ف��ي مكة
وتأسيس النادي األدبي في مكة.
ب�ع��د أن ع��دت ل�ل��وط��ن ف��ي ع��ام 1970م،
عينت أستاذا مساعدا في كلية التربية
ف��ي م�ك��ة ،وب�ع��د ع��ام مت تعييني عميدا
للكلية .وف��ي املقابل كانت هناك كلية
الشريعة في مكة وتولى عمادتها الدكتور
عبدالوهاب أبوسليمان عضو هئية كبار
ال�ع�ل�م��اء .وب��ال�ت�ع��اون س��وي��ا وم��ع بعض
زمالئنا األفاضل عملنا على مجموعة
م��ن امل �ل �ف��ات ،م�ن�ه��ا ض��م الكليتني إلى
جامعة امللك عبدالعزيز في ج��دة وهو
م��ا حت�ق��ق ع ��ام 1972م ،وحت��وي��ل نظام
ال��دراس��ة إل��ى ن�ظ��ام ال �س��اع��ات ،وتوفير
التعليم العالي بانتظام للطالبات ،حيث
كن يدرسن في بيوتهن بنظام االنتساب،
ولكن بفضل الله جهزنا مبنى مستقال
لهن ومت إنشاء أقسام خاصة بهن .وكنا
نطمح أن تكون هذه الكليات نواة جلامعة
مستقلة ،وفعال حقق الله ث��م القيادة
آمالنا وأصبحت اآلن جامعة أم القرى.
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وف ��ي ع ��ام 1975م ش��ارك��ت ف��ي عضوية
الهيئة التأسيسية للنادي األدبي في مكة
وفي عضوية مجلس إدارتها لتكون منبرا
للثقافة واألدب وملتقى للمثقفني .وكان
كل ذلك مببادرة من كبار األدباء في ذلك
الوقت وبدعم وتشجيع من األمير فيصل
بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب
رحمه الله.
اخلدمة العامة

عملي في ال��وزارة جمعت بعض أعمالي
املنشورة وغير املنشورة في ديواني األول
“حنانيك” .والشعر والعلم واإلدراة كلها
ج��زء مني في كل مراحل حياتي .فهذا
التنوع جميل جدا .وطبعا خالل عملي
في وكالة ال��وزارة اكتشفت عاملا جديدا
فيه الكثير من الغموض واحلاجة التخاذ
قرارات سريعة والدبلوماسية على عكس
ال�ع�م��ل ف��ي اجل��ام �ع��ة امل �ق�نن مبجالسه
وتتخذ فيه القرارات بتأن.
في فترة خدمتك العامة للوطن سواء
في ال��داخ��ل أو في عملك الدبلوماسي
ف��ي اخل ��ارج ،تعاملت م��ع ملوك الدولة
والقيادات العليا.

ب�ع��د ف�ت��رة م��ن عملك أس �ت��اذا مساعدا
في اجلامعة ،دخلت إل��ى عالم اخلدمة
العامة ع��ن ط��ري��ق وك��ال��ة وزارة اإلعالم
لشؤون اإلذاع��ة والتلفاز ،وب��دأت مرحلة
جديدة في بناء نفسك وخبراتك كإداري
س :حدثنا عن هذه العالقة.
وصاحب قرار.
كانت تربطني ولله احلمد صلة دائمة بوالة
س :ك��ي��ف ام��ت��زج ال��ش��ع��ر والتفكير األمر رحم الله من توفي منهم وحفظ من
العلمي مع العمل اإلداري؟ أم كنت بقى .مثال عندما كنت وكيال لوزارة اإلعالم
تفصل بينها؟
كان امللك فهد (ولي العهد آن��ذاك) وامللك
في
حضور
لي
كان
الوزارة
قبل عملي في
سلمان (أمير الرياض آن��ذاك) يتواصالن
املشهد الثقافي بصفتي شاعرا وكنت من معي شبه يوميا لإلطالع على مستجدات
أعضاء ال�ن��ادي األدب��ي في مكة .وأثناء األم ��ور وت��وج�ي�ه��ي ف��ي أم ��ور أخ ��رى .وكان

س :ع��ن��دم��ا ك��ن��ت جتتمع بقيادات
ال�����دول�����ة ،ه����ل ك�����ان ه����ن����اك متسع
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ال���ع���ل���وم الطبيعية
وال���ت���ق���ن���ي���ة؟ وه�����ل ه���ن���اك م���واق���ف
تذكرها في هذا الشأن؟
م��ن امل��واق��ف ال �ت��ي حصلت ع�ن��دم��ا كنت
وكيال ل��وزارة اإلع�لام أن ذهبنا إل��ى غداء
في حضرة امللك فهد (ولي العهد) وامللك
سلمان (أمير الرياض) ،وسئلت عن رأيي
ف��ي وس��ائ��ل اإلع �ل�ام ،فتحدثت بإسهاب
ع��ن الفضاء واألق �م��ار الصناعية وطرق
االتصال املستقبلية التي ستجعل املعلومة
بني يدي اإلنسان واالتصال املرئي .ومن
الطريف أنني ذكرت أنه قد يكون باإلمكان
يوما م��ا نقل اإلن�س��ان ذرة ذرة م��ن مكان
ألخر ،فقال عندها الوزير أبا اخليل -وقد
كان من احلضور -إذا حصل هذا فنرسل
ال��دك�ت��ور عبدالعزيز أوال ونلحق ب��ه إذا
وصل بسالم ،فضحك اجلميع.

الثقافة العلمية في اململكة العربية
ه���ن���اك دور ث���ق���اف���ي مهم السعودية؟ هل حتتاج إلى دعم من
مؤسسات ال��دول��ة أو إل��ى حت��رك من
ل��ل��س��ف��ي��ر ،وع���ن���دم���ا كنت
املتخصصني؟
سفيرا ك��ان الشعر حاضرا ه ��ي حت� �ت ��اج ك ��ل ذل � ��ك .ف��امل �س��أل��ة كما
دائما ،ولذلك فإنني ُعرفت تعلم ه��ي ثقافة مجتمع ع��ام��ة .بعض
ف��ي ت��ل��ك ال��ب��ل��دان بصفتي املجتمعات بنت نفسها في هذه املجاالت
الثقافية إضافة إلى عملي م�ن��ذ ع �ش��رات ال�ع�ق��ود وي��وج��د ب�ه��ا منذ
عقود برامج تلفزيونية وإذاعية ،وكتب،
الدبلوماسي .أما الكيمياء
ومقاالت في الثقافة العلمية .ولكن اليوم
ف�����ه�����ي أي������ض������ا ج����������زء م���ن أصبح العالم كله ف��ي متناول اإلنسان
شخصيتي وعلمتني كيف من خ�لال األج�ه��زة ،وأصبحت الظروف
أم���ارس احل��ي��اة وأتعامل مع مهيئة أكثر للثقافة العلمية لتصل إلى
جميع فئات املجتمع .وهو أمر سيأخذ
البشر
وق �ت��ه ل��دي�ن��ا ،وت �ط��ور اجل��ام �ع��ات وكثرة
بطرد جزء آخر .وهكذا هو التعامل مع املتخصصني ووسائل اإلتصال احلديثة،
مختلف الناس.
كل ذلك يساعد في هذا األمر.

س :م���ا ه���ي ب��ع��ض امل���ن���ج���رات التي
تفخر بتحقيقها أثناء فترة عملك
وزي����را ل��ل��ث��ق��اف��ة واإلع��ل��ام ف��ي عهد
امللك عبدالله -رحمه الله-؟
بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم وتوجيه
ال �ق �ي��ادة ،ك��ان��ت ه�ن��اك م�ن�ج��زات ف��ي كل
م��رح �ل��ة ول �ل��ه احل��م��د .م �ث�لا ف��ي وزارة
الثقافة واإلعالم أرى أنه من النجاحات
ال�ت��ي حتققت على سبيل امل�ث��ال إنشاء
الهيئات (كهيئة اإلذاع ��ة والتلفزيون)،
واس �ت �ق�لال وك��ال��ة األن �ب��اء والسعودية،
ون� �ش ��وء اإلذاع � � ��ات اجل� ��دي� ��دة ،وإنشاء
س :أثناء عملك الدبلوماسي ،كيف مختلف القنوات أهمها قناتي القرآن
كان الشعر حاضرا في تلك املراحل؟ والسنة وه��ي تعتبر م��ن أه��م السفارات
اخلارجية لنا في كل أنحاء العالم.
وهل كان للكيمياء أي حضور؟
وعندما
هناك دور ثقافي مهم للسفير،
س :م��ا ه��ي وج��ه��ة ن��ظ��رك ع��ن وضع
كنت سفيرا ك��ان الشعر ح��اض��را دائما،
ول��ذل��ك فإنني ُع��رف��ت ف��ي تلك البلدان
بصفتي ال�ث�ق��اف�ي��ة إض��اف��ة إل ��ى عملي أق������ول ل���ك���ل ال����زم��ل�اء ممن
الدبلوماسي .أم��ا الكيمياء فهي أيضا ي��ع��م��ل��ون ف��ي ال��ك��ل��ي��ة ولكل
ج���زء م��ن ش�خ�ص�ي�ت��ي وع�ل�م�ت�ن��ي كيف أبنائي ممن يدرسون فيها
أم��ارس احلياة وأتعامل مع البشر ،فأنا
أرى ال �ن��اس مثل اجل��زي�ئ��ات واملركبات ،أو ت����خ����رج����وا م���ن���ه���ا أن��ن��ي
بعضها يتفاعل باألخر مبا يؤدي ملكونات أفتخر بأنني تخرجت من
جديدة مفيدة وبعضها ال يتفاعل مهما
هذه الكلية
كانت الظروف وبعضها يقوم فيها جزء

ختام احلوار
س :كيف يقضي الدكتور عبدالعزيز
خوجه وقته اآلن؟
أح��رص على االستيقاظ مبكرا ،وأنزل
ملكتبتي وهي مكتبة كبيرة ولله احلمد،
وأمضي الوقت ما بني القراءة واالطالع
على م��ا ه��و ج��دي��د ،وال�ك�ت��اب��ة والشعر،
وصحبة األهل واألحفاد .كذلك يزورني
بشكل متواصل نخبة من املثقفني في
يوم اجلمعة.
دكتور عبدالعزيز مع ختام هذا احلوار،
س :ماذا تقول ملنسوبي كلية العلوم
احلاليني بجامعة امللك سعود؟
أقول لكل الزمالء ممن يعملون في الكلية
ولكل أبنائي ممن يدرسون فيها أو تخرجوا
منها أنني أفتخر بأنني تخرجت من هذه
الكلية ،وأمت �ن��ى منهم أن يفتخروا هم
أيضا بانتمائهم لها وأن يعلموا أنها كلية
لها تاريخ عريق وبنيت على أساس قوي
صحيح ،وأنا أعتقد أن أي خريج من هذه
الكلية العريقة سيجد الوظيفة املناسبة
فوطننا فيه إمكانات كبيرة وهو في حاجة
جلميع املجاالت في هذه الكلية.
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ذكريات

ذكريات خريجي
دفعة  1394 /1393هجري

ببالغ االمتنان والتقدير تتشرف
أس���رة هيئة حترير مجلة جس���ور
للمبادرة الكرمية من قبل س���عادة
الدكت���ور محم���د ب���ن س���ليمان
الرويش���د وكي���ل وزارة التربي���ة
والتعلي���م س���ابقا إلرس���اله له���ذا
املق���ال وال���ذي يس���رد في���ه بعض���ا
م���ن الذكري���ات وأب���رز األح���داث
التي صاحب���ة خريجي دفعة عام
 1394/1393هجري.
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مجل ��ة جس ��ور ه ��ي بداي ��ة حتقي ��ق حلم
طامل ��ا حدث ��ت عن ��ه اخ ��ي عمي ��د الكلي ��ة
األس ��بق األس ��تاذ الدكت ��ور ع ��وض ب ��ن
متيريك اجلهني عندما تش ��رفت برئاسة
اللجن ��ة االستش ��ارية لكلي ��ة العل ��وم ف ��ي
حينه واملتمثل في انشاء رابطة خلريجي
الكلية ،فكلية العلوم بجامعة امللك سعود
هي ام الكليات العلمية في اململكة ومنها
تخ ��رج عدد ممن قدموا لوطنهم خدمات
جليل ��ة في مختل ��ف امليادي ��ن ،وكلي ثقة
ان مرك ��ز اخلريج�ي�ن في الكلية س ��يعمل
عل ��ى اكتمال احللم ونرى رابطة خريجي

الكلي ��ة ،والش ��كر والتقدي ��ر لهيئة حترير
املجلة على جهدهم الرائع واملتميز الذي
نرجوا ان يستمر..
وتلبي ��ة للدعوة الكرمية الواردة في العدد
األول م ��ن املجل ��ة للمش ��اركة يش ��رفني
تسليط الضوء على من سعدت بزمالتهم
م ��ن خريجي الكلية للعام الهجري ١٣٩٤
املواف ��ق ١٩٧٤م (دفعة  )١٣٩٤/١٣٩٤والتي
تعتب ��ر من أكب ��ر الدفعات الت ��ي تخرجت
من الكلية حي ��ث كان عددنا (١٤٣خريج)
منهم ( )١٢٥س ��عودي م ��ن جميع مناطق
اململك ��ة لكونه ��ا كلي ��ة العل ��وم الوحي ��دة

اعداد الدكتور محمد بن سليمان الرويشد
وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا

في ذل ��ك الوق ��ت ( )١٨خريج م ��ن الدول
العربي ��ة واإلس�ل�امية الش ��قيقة موزعني
على األقس ��ام التالي ��ة :كيمياء/نبات ()٧
كيمياء/حي ��وان ( )٤١كيمياء/فيزياء ()٢
كيمياء /جيولوجيا( )٩نبات/حيوان()٢٨
رياضي ��ات عامة/فيزي ��اء ( )١٤رياضي ��ات
بحته/فيزي ��اء( )٤رياضي ��ات بحت ��ه/
رياضي ��ات تطبقي ��ة ( )٨جيولوجي ��ا/
حيوان( )٢٨جيولوجيا -فيزياء ( )٣وكان
ب ��ودي ان اكتب اس ��ماء الزمالء كافة وهي
متوف ��رة لدي ولكني اخش ��ى ان املس ��احة
املتاحة ال تسمح بذلك..

وف ��ي حين ��ه أي قبل ما يق ��ارب من اثنني
وخمس�ي�ن عام� � ًا كانت الري ��اض محدودة
املس ��احة والتع ��داد الس ��كاني وكان ��ت
اجلامع ��ة تس ��مى جامعة الري ��اض (قبل
ان تس ��تعيد اس ��مها األصل ��ي -جامع ��ة
املل ��ك س ��عود) وكان ��ت تضم ثم ��ان كليات
(اآلداب والعل ��وم والصيدل ��ة والط ��ب في
حي امللز) وكليت ��ي (الزراعة والتجارة في
ح ��ي عليش ��ة) وكلي ��ة (الهندس ��ة في حي
الفاخري ��ة) بينما (كلي ��ة التربية في حي
الوشم).
وكان الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ

(رحمه الله) وزيرا لتعليم العالي والدكتور
عبد العزيز بن عبدالله اخلويطر (رحمه
الل ��ه) مدير ًا للجامع ��ة والدكتور رضا بن
محمد سعيد عبيد عميد الكلية واعقبة
الدكتور سالم بن أحمد مليباري
بجان ��ب الرعي ��ل األول من أعض ��اء هيئة
التدري ��س الس ��عوديني ومنه ��م الدكت ��ور
عب ��د املل ��ك اخلي ��ال والدكتور عب ��د الله
احلم ��دان والدكت ��ور محمد عب ��ده مياني
والدكتور فايز بن ش ��عبان عنان والدكتور
صالح ب ��ن طاهر أزمرلي والدكتور صالح
بل ��و والدكت ��ور طال ��ب بن محمد س ��عيد
عبي ��د والدكتور عبد الله بن عمر نصيف
والدكتور أحمد بن ناصر باسهل والدكتور
عبدالغني بن حمزه السليماني والدكتور
جمال ب ��ن عبداحلليم الش ��رقاوي  ،وكان
هن ��اك عدد من الدكات ��رة العرب واغلبهم
م ��ن املصري�ي�ن ومنه ��م رؤس ��اء األقس ��ام
الدكت ��ور ابراهي ��م عم ��ار رئي ��س قس ��م
الكيمي ��اء والدكت ��ور ابراهيم فرج رئيس ��ا
لقس ��م اجليولوجي ��ا و الدكت ��ور محم ��د
رش ��اد الطوب ��ي رئيس ��ا لقس ��م احلي ��وان
والدكت ��ور أحم ��د محمد مجاهد رئيس ��ا
لقس ��م النب ��ات الدكت ��ور مصطف ��ى كامل
رئيس ��ا لقس ��م الفيزياء .والدكتور أحمد
حم ��اد رئيس� � ًا لقس ��م الرياضي ��ات وع ��دد
م ��ن الدكاترة الس ��وريني والعراقيني مثل
الدكتور عبد الله حجازي والدكتور خضر
األحمد والدكت ��ور عدنان ذا النون واثناء
وجودن ��ا في الكلية ع ��اد من البعثات عدد
م ��ن أعضاء هيئ ��ة التدريس الس ��عوديني
مثل الدكتور عبدالفتاح بن محي الدين
ناظ ��ر والدكت ��ور ناج ��ي بن مح ��ي الدين
ناظ ��ر والدكت ��ور إبراهي ��م بن عم ��ر ناظر
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ذكريات

خريجو الدفعة االولى
من كلية العلوم أين هم اليوم؟
إعداد  :سعد الشمري
عضو هيئة حترير مجلة جسور

والدكت ��ور فؤاد بن عبدالله الس ��ليماني
والدكت ��ور رض ��ا عل ��ي كابل ��ي والدكت ��ور
يوس ��ف ب ��ن إبراهي ��م الترك ��ي والدكت ��ور
خال ��د ب ��ن إبراهي ��م الترك ��ي والدكت ��ور
عبدالعزي ��ز حام ��د أب ��و زن ��اده والدكتور
طلع ��ت ب ��ن محم ��د خوج ��ة والدكت ��ور
علي ب ��ن محمد مفت ��ي والدكتور جمال
بن يوس ��ف س�ل�امة والدكتور حس ��ان بن
حس ��ني الطاهر وال تزال الذاكرة حتمل
ع ��دد م ��ن أس ��ماء األس ��اتذة املعيدي ��ن
الذي ��ن اصبح ع ��دد منهم أعض ��اء هيئة
التدري ��س ف ��ي اجلامعة او ف ��ي جامعات
س ��عودية أخ ��رى فيم ��ا بع ��د مثل س ��الم
بن شوميان الش ��وميان وسليمان سعسع
وابراهي ��م بن زامل الزامل و عبدالله بن
محمد عزيز الرحمن محمود بن أحمد
منش ��ي وحس ��ن ب ��ن محم ��د احلازم ��ي
وس ��ليمان ب ��ن حم ��اد اخلويط ��ر واحمد
ب ��ن عبدالقادر املهن ��دس وفاروق بن عبد
الس ��تار ش ��ريف وعب ��د االل ��ه بن حس ��ن
الوسيه ويوسف بن صالح املدلج واحمد
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بن ناصر املتعب عبدالرحمن بن محمد
أبو عمه ونوري بن طاهر الطيب وناصر
بن عبدالله االصقه وعبدالله ناصر أبو
هيلة ومحس ��ن بن علي احلازمي وطارق
ب ��ن نص ��ار العقيل ومحمد أحمد آش ��ي
وعلي بن حس ��ن بهكل ��ي و عبدالرزاق بن
عبدالوه ��اب العوهل ��ي محم ��د بن عمر
باص�ل�اح وحتس�ي�ن عم ��ر خل ��ف وعدلي
فض ��ل العط ��ار ومحم ��د عثم ��ان أحم ��د
وص�ل�اح علي احلاج وياس ��ر رحب الش ��وا
ومحم ��د حام ��د الغن ��دور وعم ��ر عب ��ود
س ��كلوع ونعي ��م ش ��عث ونعي ��م امليادن ��ي
واألس ��تاذ ناصر الوش ��مي مدي ��ر القبول
والتس ��جيل واملس ��تخدمني مث ��ل الع ��م
مطل ��ق والع ��م مزي ��د وصاح ��ب البوفية
ع ��م حس ��ن .وبع ��د تخ ��رج الدفع ��ة توزع
اخلريج�ي�ن عل ��ى قطاع ��ات التعلي ��م
والزراع ��ة والتج ��ارة والبت ��رول واملع ��ادن
وتقلد عدد منهم مناصب مهمة في تلك
القطاع ��ات ،وبع ��ض م ��ن اخلريجني مت
تعينهم كمعيدين في الكلية وفي كليات

أخ ��رى ولعل أش ��هرهم األس ��تاذ الزميل
محم ��د ب ��ن س ��ليمان الصغي ��ر ال ��ذي
اس ��تمر بالكلي ��ة معيد ًا حت ��ى توفاه الله
وتول ��ى الزميل الدكت ��ور صالح بن حمد
السدراني عمادة الكلية وقد قام عدد من
الزمالء بإنش ��اء مجموع ��ة على الواتس
اب حتت مس ��مى (علوم  )٩٤وقد اقامت
املجموعة عدد من اللقاءات اثنني منهم
ف ��ي الرياض والثالث في مزرعة الدكتور
محم ��د بن أحم ��د الرش ��يد(رحمه الله)
في ضيافة الزميل د.عبد الله بن أحمد
الرش ��يد واللق ��اء الراب ��ع ف ��ي االحس ��اء
بضياف ��ة الزميل األس ��تاذ عبد اللطيف
بن عبدالرحمن املال.
م ��ا س ��بق نب ��ذه مختص ��رة ع ��ن دفع ��ة
( )١٣٩٣/١٣٩٤وق ��د نع ��ود م ��ره أخ ��رى
بكثي ��ر من التفاصيل ،اط ��ال الله اعمار
اس ��تاذتنا وزمالئن ��ا ورح ��م الل ��ه املتوفى
منه ��م ،وملزي ��د م ��ن التوفي ��ق واالزده ��ار
لكليتنا احلبيبة وجامعتنا العريقة.

م��ن منطلق االه ��داف الرئيسية ملجلة
جسور ه��و التواصل م��ع خريجي كلية
ال�ع�ل��وم وامي��ان��ا بقيمة ال �ت��واص��ل ومد
اجلسور القوية تسألت مجلة جسور في
عددها االول بوضع سؤال على غالفها
اخلارجي وهو خريجو الدفعة االولى من
كلية العلوم أين هم؟ ولإلجابة على ذلك
بدانا رحلة البحث عن اسماء اخلريجني
وحيث مت إنشاء الكلية في شهر صفر
من ع��ام 1378ه��ـ وبعد اربعة اع��وام من
تاريخ إنشائها أي في عام 1382هـ تخرج
ع��دد ع�ش��رة ط�ل�اب ف��ي دفعتها االولى
وهم عبدالغني حمزة سليمان ،يوسف
إبراهيم التركي ،سليمان البيطار ،شاه
مقصود ،صالح الكردي ،عبدالله الراشد
العبس ،حسني شاذلي فرهود ،سليمان
ال �ف��ري �ه �ي��دي ،ع�م��ر ب��اس�ب��ع  ،ف ��ؤاد بن
عبدالله داغستاني.
واحلم ��د لل ��ه مت احلص ��ول عل ��ى بع ��ض
املعلوم ��ات ع ��ن بع ��ض اخلريج�ي�ن وهم
سعادة االستاذ الدكتور عبدالغني حمزة
س ��ليمان ال ��ذي يعتب ��ر أول العائدي ��ن
بدرج ��ة الدكت ��وراه م ��ن مبتعث ��ي جامعة
امللك س ��عود حي ��ث حصل عل ��ى الدرجة
م ��ن جامع ��ة ش ��يفلد باململك ��ة املتح ��دة
ع ��ام 1386هـ ويعمل اس ��تاذ دكتور بقس ��م
الكيمي ��اء كلي ��ة العل ��وم جامع ��ة املل ��ك
عبدالعزيز .
و س ��عادة االس ��تاذ س ��ليمان ب ��ن يوس ��ف
الفريهي ��دي (رحم ��ه الل ��ه ) حي ��ث كان
يعم ��ل وكي�ل�ا ل ��وزارة التج ��ارة املس ��اعد
للتموين .

الدفعة األولى من كلية العلوم وبينهم معالي د .محمد عبده مياني
وسعادة د.مليباري وسعادة د.عبد العزيز أبو زناده
وايض ��ا االس ��تاذ حس�ي�ن ش ��اذلي فرهود
(رحم ��ه الل ��ه) ال ��ذي كان يعم ��ل مدي ��ر ًا
للمواصفات واملقاييس فرع جدة .
وكذل ��ك االس ��تاذ ف ��ؤاد ب ��ن عبدالل ��ه
داغس ��تاني (رحم ��ه الل ��ه) ال ��ذي عم ��ل
�ام ملركز أبحاث الث ��روات املائية
مدي ��ر ًا ع � ً
احلية بالبحر االحمر.
والدكتور يوسف إبراهيم سليمان التركي
(رحم ��ه الل ��ه) ال ��ذي كان اول مدير عام
ملش ��روع مدينة ينب ��ع الصناعية بني عام
1408 -1400هـ وايضا كان له الس ��بق في
إنشاء خطة املدينة الصناعية املتميزة .
وبالرج ��وع لبع ��ض املنش ��ورات القدمي ��ة
لكلي ��ة العل ��وم وجدنا معلومات بس ��يطة
ع ��ن البقي ��ة حي ��ث االس ��تاذ س ��ليمان
البيط ��ار ال ��ذي ابتع ��ث ال ��ى الوالي ��ات
املتحدة االمريكية لدراسة الدكتوراه في

الفس ��يولوجيا توفاه الله أثناء دراس ��ته ،
واالستاذ شاه مقصود الذي عمل مدرس ًا
لألحياء في املدينة املنورة  ،واالستاذ عمر
باس ��بع الذي عمل في وظيف ��ة كيميائي
بوزارة التجارة  ،واالس ��تاذ صالح الكردي
ال ��ذي عمل نائب� � ًا ملدير املختب ��ر املركزي
بالري ��اض ف ��ي وزارة الصحة  ،واالس ��تاذ
عبدالل ��ه الراش ��د العب ��س هو م ��ن أوائل
الط�ل�اب الوافدي ��ن للدراس ��ة باجلامعة
عم ��ل بوظيف ��ة كبي ��ر مفتش ��ي الزي ��ت
مبدين ��ة ابوظب ��ي ويعتب ��ر من الش ��عراء
املعروفني بدولة البحرين .
ف ��ي اخلت ��ام ه ��ذا م ��ا توف ��ر لدين ��ا م ��ن
معلومات بس ��يطة عن خريج ��ي الدفعة
االول ��ى م ��ن كلي ��ة العل ��وم جامع ��ة امللك
سعود ومسيرة التواصل تتجدد مع بقية
دفعات التخرج االخرى ودمتم .
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حوار

يعتبر ه��ذا ال �ه��دف ه��و احمل ��رك األس��اس��ي ملركز
اخلريجني وبرامجه فالشراكة تقوم على التفاعل
ب�ين امل��رك��ز وخ��ري�ج��ي اجل��ام�ع��ة ف��ي ك��ل املجاالت
التوظيف التدريب التوجيه واملشاركة في تنفيذ
الفعاليات وهذا حدث ويحدث بالفعال حتى تاريخ
اعداد هذا التقرير .كثير من خريجي كلية العلوم
شاركوا في كثير من الفعاليات التي تدعم حتقيق
ه��ذ ال�ه��دف م��ن خ�لال امل�ش��ارك��ة ف��ي راب�ط��ة مركز
اخلريجني ودعم أهدافه وايض ًا من خالل املشاركة
في تنظيم فعاليات أسابيع املهنة وحفل التخرج.
ايضا م��ن االه���داف التي يعمل عليها املركز
(دع������م اخل���ري���ج�ي�ن ف����ي م���ج���ال التوظيف
وال��ت��دري��ب واإلرش����اد املهني ) ه��ل ت��وض��ح لنا
كيف يتم ذلك  ،وهل مت دعم خريج من كلية
العلوم في مجال التوظيف ؟
كلية العلوم وخريجيها لهم السبق ف��ي تفعيل
ه��ذا ال �ه��دف م��ن خ�ل�ال م�ش��اري��ع ال�ت��وط�ين التي
تستهدف خريجي كلية العلوم حيث قامت عدة
شركات وقطاعات حكومية في التواصل مع مركز
اخلريجني للحصول على بيانات خريجي كلية
العلوم للسعي في توطينهم وتسكينهم في كثير
من الوظائف في القطاع العام واخلاص.

حوار مع المشرف العام على مركز الخريجين
بجامعة الملك سعود الدكتور أنس الشعالن
حاوره األستاذ سعد الشمري
يسر أعضاء هيئة حترير مجلة اخلريجني بكلية العلوم ( جسور ) أن تستضيف سعادة الدكتور  /أنس بن محمد
الشعالن املشرف العام على مركز اخلريجني بجامعة امللك سعود لإلجابة على بعض التساؤالت التي تخدم خريجي
اجلامعة بشكل عام وخريجي كلية العلوم على وجه اخلصوص .
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فكرة أنشاء مركز اخلريجني باجلامعة متى
كانت وكيف مت ذلك ؟
بدأت فكرة إنشاء مركز اخلريجني منذ  8سنوات
تقريبا وتعاقب وج��ود هذا املركز في عدة وكاالت
وع �م��ادات ح�ت��ى أس�ت�ق��ر ال �ق��رار ع�ل��ى رب��ط املركز
بوكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية
وذلك عام 1438هـ وهو العام الذي مت فيه افتتاح
مركز اخلريجني على شرف معالي رئيس اجلامعة
وبدأت برامج املركز الفعلية في االنطالق.
م��ن أه����داف امل��رك��ز ( ب��ن��اء ش��راك��ة حقيقية
ب�ين اجل��ام��ع��ة وخ��ري��ج��ي��ه��ا لتحقيق رؤي��ت��ه��ا
) KSU2030
حدثنا عن هذا الهدف ،وهل هناك شركات حقيقية
متت مع خريجني من كلية العلوم ؟

ك��ي��ف ي��ع��م��ل امل���رك���ز ع��ل��ى ت��وع��ي��ة وتثقيف
اخلريجني ؟
ل��دى امل��رك��ز كثير م��ن ال�ب��رام��ج والفعاليات التي
تهدف إلى رفع وعي اخلريجني وتثقيفهم اكادميي ًا
ومهني ًا .فقد اطلع مركز اخلريجني عدة مبادرات
ف��ي ه��ذا ال �ص��دد وم�ن�ه��ا م �ب��ادرة ن�ح��و خ��ري��ج واع
ومبادرة التطوير املهني وميكن الرجوع إلى صفحة
املركز في موقع جامعة امللك سعود لالطالع على
التقارير اخلاصة بتلك املبادرات.
هل استقبل املركز أي مقترحات من خريجي
اجلامعة بشكل ع��ام أو خريجي ك��ل العلوم
بشكل خاص ؟
املركز يستقبل كثير من املقترحات من خريجي
اجلامعة وذل��ك م��ن خ�لال ع��دة ق�ن��وات س��واء كان
ح�س��اب امل��رك��ز ف��ي ت��وي�ت��ر أو ال�ب��ري��د اإللكتروني
اخل� ��اص ب��امل��رك��ز Alumni@ksu.edu.sa
وميكن أن أؤك��د ب��أن بعض امل �ب��ادرات التي نفذها
مركز اخلريجني كانت عبارة عن مقترحات وصلت

كلية العلوم
وخريجيها لهم
السبق في تفعيل
هذا الهدف من
خالل مشاريع
التوطني التي
تستهدف خريجي
كلية العلوم

لدى املركز كثير من
البرامج والفعاليات
التي تهدف إلى رفع
وعي اخلريجني
وتثقيفهم اكادميي ًا
ومهني ًا

املركز يستقبل كثير
من املقترحات من
خريجي اجلامعة
وذلك من خالل
عدة قنوات سواء
كان حساب املركز
في تويتر أو البريد
اإللكتروني اخلاص
باملركز
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حوار

م��ن ط�ل�اب وخ��ري �ج��ي اجل��ام �ع��ة ومنهم
خريجي كلية العلوم.
م���اه���ي امل��ن��اب��ر ال���ت���ي وف���ره���ا املركز
ل���ل���خ���ري���ج�ي�ن ل�����ط�����رح ق���ض���اي���اه���م
وتطلعاتهم ؟
ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي يوجد لدينا حساب
في منصة تويتر حيث أن املسؤولني في
امل��رك��ز يتابعون وبشكل ي��وم��ي احلساب
وما يرد عليه من اقتراحات ومالحظات
ورغ�ب��ات م��ن ال�ط�لاب واخلريجني أيضا
يقوم كثير من اخلريجني ب��زي��ادة مركز
اخل��ري �ج�ين وال �ت �ح��دث إل ��ى املسؤولني
هنا ع��ن تطلعاتهم وقضاياهم ف��ي جو
م��ن التفاعل واحل �م��اس ف��ي حتقيق ما
يتطلعون إليه.
م��اه��ي م��ش��اري��ع امل��رك��ز ال��ت��ي تخدم
اخلريجني ؟
ل� ��دى امل ��رك ��ز ث �ل�اث م �ش��اري��ع رئيسية.
امل �ش��روع األول ه��و م �ش��روع ن�ح��و خريج
واع وهو مشروع يستهدف طالب السنة
األول ��ى امل�ش�ت��رك��ة بشكل خ��اص وطالب
اجلامعة بشكل ع��ام ويركز على دعمهم
ف��ي م�ج��ال حت��دي��د التخصص املناسب
وم��ع��رف��ة م �ي��ول �ه��م ال �ع �ل �م �ي��ة واملهنية
املستقبلية وقدراتهم املعرفية واملهارية.
املشروع الثاني هو مشروع التطوير املهني
وي�س�ت�ه��دف اخل��ري �ج�ين وامل�ق�ب�ل�ين على
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التخرج بشكل خ��اص وط�لاب اجلامعة
بشكل ع��ام وي��رك��ز على تطوير السيرة
الذاتية ومهارات املقابالت الشخصية عن
طريق االستشارات الفردية ويركز أيضا
ع�ل��ى ف �ك��رة التقييم ال��وظ�ي�ف��ي وتغيير
قطاع العمل واستراتيجيات البحث عن
ال��وظ��ائ��ف .امل �ش��روع ال�ث��ال��ث ه��و مشروع
ت��زوي��د ال�ق�ط��اع ال �ع��ام واخل ��اص بقوائم
اخلريجني للسعي في توظيفهم ويكون
ذل��ك م��ن خ�لال خ�ط��وات دقيقة تضمن
االستفادة القصوى من هذه القوائم.
ه���ل ت���ش���رف���ون ع��ل��ى أس���ب���وع املهنة
واخلريج بجامعة امللك سعود ،وكيف
مخرجات هذا االسبوع ؟
نعم نشرف على أسبوع املهنة في اجلامعة
ولكن هناك عدة عمادات تشارك مع مركز
اخلريجني في تنظيم هذه الفعالية مثل
ع��م��ادة ش� ��ؤون ال��ط�ل�اب وع� �م ��ادة تطور
وامل �ه��ارات ونعتقد أن م�خ��رج��ات أسبوع
املهنة جيدة إلى حد ما وليست ما نرغب
وي�ع��ود ذل��ك إل��ى ع��دة ع��وام��ل وأه��م هذه
العوامل الفهم احلقيقي ألسبوع املهنة
وأن ��ه ليس فقط أس �ب��وع توظيف وإمنا
أسبوع للتعرف على الشركات واحلديث
مع مسؤولني التوظيف في الشركات عن
ال�ف��رص الوظيفية املستقبلية وكيفية
الدخول على الشركات وإجراء املقابالت
وغ �ي��ره��ا م��ن ال�ن�ص��ائ��ح ال �ت��ي ي �ج��ب أن

يأخذها زائ��ر أسبوع املهنة من مسؤولي
التوظيف في الشركات.
مجلة اخل��ري��ج�ين بكلية ال��ع��ل��وم (
ج��س��ور ) ف��ي ع��دده��ا االول نشرت
تغطية عامة عن املركز واالن ترغب
ب��ن��ش��ر ح����وار م��ف��ص��ل م���ع سعادتكم
كمشرف على املركز وحترص املجلة
على مد جسور التواصل مع اجلهات
التي تخدم اخلريجني  ،سؤالي ما
هو رايكم بشكل خاص حول جتربة
مجلة جسور بكلية العلوم ؟
تعتبر مجلة جسور من أجمل املبادرات
ال�ت��ي يجب على الكليات تبنيها حيث
تعتبر هذه املجلة قناة تواصل بني الكلية
وطالبها وخريجيها فهي حتتوي على
مقاالت وح��وارات وذكريات تهم الطالب
واخلريج في الكلية .وكوني اطلعت على
العدد األول من هذه املجلة فأعتقد أنه
سيكون لها أثر كبير جد ًا في توثيق العالق
بني الكلية وطالبها وخريجيها من خالل
اإلصدارات القادمة وأمتنى لكم التوفيق
فيما تقدمونه في هذه املجلة.
ف���ي اخل� �ت���ام ال ي �س �ع �ن��ا اال أن نشكر
سعادتكم على تفضلكم ب��أج��راء هذاء
احلوار البسيط الذي نهدف منه توضيح
الصورة عن املركز لكل اخلريجني ومدى
ارتباطنا وتواصلنا معهم .

•أم�ين ع��ام راب��ط��ة العالم
اإلسالمي
•ن����ائ����ب رئ����ي����س مجلس
الشورى
•م�����دي�����ر ج����ام����ع����ة امل���ل���ك
عبدالعزيز
•خريج قسم اجليولوجيا
بكلية العلوم

سلسلة أبرز خريجي كلية العلوم بجامعة امللك سعود

معالي الدكتور
عبداهلل بن عمر نصيف
ولد الدكتور عيد الله بن عمر نصيف مبدينة جدة عام 1358
هجري وتلقى تعليمه االبتدائي واملتوسط والثانوي بها .وبعد
ذل��ك انتقل للدراسة اجلامعية مبدينة ال��ري��اض حيث حصل
على شهادة البكالوريوس في تخصص الكيمياء:اجليولوجيا من
كلية العلوم بجامعة الرياض وذلك عام  1384هجري .ثم ابتعث
للدراسات العليا خارج اململكة حيث حصل على شهادة الدكتوراه
من جامعة ليدز البريطانية في مجال اجليولوجيا وذلك عام
 1391هجري .وبعد عودة قصيرة للعمل في قسم اجليولوجيا
بجامعة الرياض انتقل جلامعة امللك عبدالعزيز بجدة حيث

م��ارس مهمة كرئيس لقسم اجليولوجيا ث��م ت��رق��ى ف��ي املهام
اإلداري��ة بجامعة امللك عبدالعزيز حيث شغل بها منصب أمني
عام اجلامعة ثم وكيل اجلامعة وأخيرا مت تعيينه في عام 1400
هجري في منصب مدير اجلامعة .وبعد ذلك بثالث سنوات تولى
مهام أمني عام رابطة العالم اإلسالمي خالل الفترة  1403وحتى
 1414هجري حيث انتقل بعد ذلك لتولي منصب نائب رئيس
مجلس الشورى وذلك خالل الفترة  1422 – 1414هجري .هذا
وقد شارك معالي الدكتور عبدالعزيز بن نصيف في العديد من
املجالس واجلمعيات والهيئات داخل وخارج اململكة.
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أرشيف الصحافة

كلية العلوم
في أرشيف الصحافة
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تجربتي بعد التخرج

تجربة الدكتور طارق عبد الرحمن الريس
نائب رئيس شركة التصنيع الوطنية

تخرجت م��ن جامعة امل�ل��ك س�ع��ود قسم
الكيمياء والتحقت كمعيد بقسم التقنية
الكيميائية في الكلية التقنية بالرياض.
قمت بتدريس بعض مواد املختبر وبعض
االع��م��ال االداري� � ��ة ،وب �ع��د اق ��ل م��ن سنة
مت اب�ت�ع��اث��ي للحصول ع�ل��ى املاجستير
م ��ن ج��ام �ع��ة أك � ��رون ف ��ي والي� ��ة اوهايو
ب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ف��ي ت�خ�ص��ص علم
البوليمرات (. )Polymer Science
عدت بعدها الى الكلية التقنية بالراض
وقمت بتدريس بعض مواد قسم التقنية
الكيميائية .وبعد قرابة سنتني مت ابتعاثي
للحصول على درجة الدكتوراةمن جامعة
أكرون ايضا في نفس التخصص.
التحقت بعد احل�ص��ول على الدكتوراة
ع ��ام  2000مب��رك��ز اب �ح��اث ش��رك��ة سابك
ب��ال��ري��اض وك �ن��ت م� �س ��ؤوال ع ��ن تطوير
خصائص منتج البولي ستايرين املصنع
في شركة بتروكيميا وهي احدى شركات
س��اب��ك .مت انتخابي ف��ي ع��ام  2005من

قبل موظفي ش��رك��ة س��اب��ك ك��اول رئيس
للجنة العمل اخلاصة مبوظفي سابك.
ال �ت �ح �ق��ت ب �ع��ده��ا ع���ام  2006بالشركة
امل �ت �ط��ورة ك�م��دي��ر ع ��ام ل�ل�ش��رك��ة .وخالل
عملي ملدة أربع سنوات مت رفع رأس مال
الشركة وال��دخ��ول في مشاريع وشراكات
استراتيجية وانتقلت الشركة بفضل الله

من اخلسائر املتراكمة الى الربحية من
بداية  .2007وفي عام  2009قامت الشركة
بتوزيع ارب��اح للمساهمني الول مرة منذ
اثنني وعشرين عاما.
ان �ت �ق �ل��ت ب �ع��ده��ا ال���ى ش��رك��ة التصنيع
ال��وط �ن �ي��ة ك �ن��ائ��ب رئ� �ي ��س للتخطيط
االستراتيجي ومت تأسيس ادارة التخطيط
االستراتيجي ووضع خطط استراتيجية
موحدة جلميع قطاعات الشركة ،ودراسة
االستحواذ على شركات في نفس القطاع
الصناعي الكيميائي .وخالل عامي 2013
الى  2015مت احلصول على املاجستير في
ادارة االعمال من كندا ( .)MBAاستمر
ال �ع �م��ل ع �ل��ى االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ودراس� ��ة
االداء لقطاعات الشركة .في ع��ام 2020
وبالتحديد شهر م��ارس ،انتهت العالقة
مع شركة التصنيع ،واق��وم اآلن باعمال
استشارية صناعية مع تدريس مادة االدارة
االستراتيجية لطالب ادارة االعمال في
جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض

تجربة الدكتور عميد متقاعد محمد بن على آل سعد عميد كلية
علوم األدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
حصلت على درج��ة البكالوريوس من قسم
الكيمياء بجامعة ال��ري��اض سابقا ( امللك
س �ع��ود ح��ال �ي��ا ) ع ��ام ١٤٠٠/١٣٩٩ه� � �ج � ��ري
ث��م اب�ت�ع�ث��ت جل��ام �ع��ة ب� ��ورت  ،ام��ري �ك��ا عام
١٤٠٤/١٤٠٣هجري وبعد العودة من الدراسة
ب ��اخل ��ارج ع�م�ل��ت ف��ي ك �م��دي��ر مل�ع�ه��د األدل ��ة
اجلنائية باألمن العام.
بعد حصولي على درجة الدكتوراه من قسم
ال�ك�م�ي��اء ب�ج��ام�ع��ة امل �ل��ك س �ع��ود ع ��ام 1421
هجري تشرفت بالعمل رئيسا لقسم العلوم
اجلنائية بالكلية االمنية ،واحلمد لله وفقنا
الله سبحانه وتعالى في تأسيس املختبرات وبعدها انتقلت للعمل بجامعة نايف العربية
اجلنائية بالكلية االم�ن�ي��ة وك��ان لها االثر
الكبير ف��ي اث��راء املعرفة العلمية لضباط للعلوم االمنية عام  ١٤٣٠هجري ،وكيال لكلية
الكلية وزي��ادة قدراتهم وتأهيلهم في املجال علوم االدلة اجلنائية ثم عميدا لها حتى عام
 ١٤٤٠هجري وخالل تلك الفترة وفقنا ولله
العلمي واجلنائي.
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احلمد والشكر في متابعة وتطوير برامج
املاجستير وال��دب�ل��وم بالكلية ف��ي تخصص
حتليل السموم وامل�خ��درات وكذلك البصمة
ال��وراث �ي��ة وال��وراث��ة اجل��زي�ئ�ي��ة وق��د حصلت
جميع تلك ال�ب��رام��ج ول�ل��ه احل�م��د والشكر
على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية.
كما مت تأسيس اجلمعية العربية لعلوم
االدلة اجلنائية وكذلك مت عقد العديد من
ال��دورات وامل��ؤمت��رات وال�ن��دوات وورش العمل
داخ ��ل اجل��ام�ع��ة وخ��ارج�ه��ا ف��ي ال�ع��دي��د من
ال��دول االجنبية ،نالت ولله احلمد والشكر
استحسان اجل�م�ي��ع ،فحقيقة ان للشهادة
العلمية دور كبير في حياة الشخص وانعكاس
ذلك على طبيعة العمل وتدفعه الى تطوير
العمل واالبداع فيه وزيادة الثقة واملسؤولية.

تجربة الدكتور ابراهيم بن جماز الجماز
رئيس إدارة السايكلترون والصيدالنيات
المشعة بمستشفى المك فيصل التخصصي
ف��ي صيف ال��ع��ام  ١٩٨٨مت تخرجي
من قسم الكيمياء في كلية العلوم
بجامعة امللك سعود ومن ثم التحقت
ب��إدارة السايكلترون والصيدالنيات
املشعة مبركز األب��ح��اث مبستشفى
امل��ل��ك ف��ي��ص��ل ال��ت��خ��ص��ص��ي ومركز
األب���ح���اث ف��ي اواخ����ر ال��ع��ام نفسه.
عملت ملدة سنتني في انتاج وضبط
جودة الصيدالنيات املشعة ومن ثم
حصلت على بعثة إلكمال الدراسات
العليا في  ١٩٩٠ولكن لظروف غزو
ال��ك��وي��ت مت ت��أج��ي��ل اإلب��ت��ع��اث .في
العام  ١٩٩٢واصلت الدراسات العليا
في جامعة سري في اململكة املتحدة
وحصلت على شهادة الدكتوراة سنة
تشخيصية وعالجية سنويا يستفيد
 ١٩٩٧تخصص كيمياء الصيدالنيات
منها مئات اآلف من املرضى داخل
املشعة .بعد ذل��ك واص��ل��ت دراسات
اململكة ونطمح للوصول ال��ى اكثر
زم��ال��ة م��ا بعد ال��دك��ت��وراة ف��ي قسم
من  ٥٠ال��ف جرعة في العام.٢٠٢٥
ال��ط��ب ال���ن���ووي مب��س��ت��ش��ف��ى جونز
ام����ا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��ل��م��ي ومن
ه��وب��ك��ن��ز وك��ل��ي��ة ال��ط��ب بالواليات
خالل التعاون املشترك مع جامعات
املتحدة األمريكية.
ومراكز عاملية ومحلية فقد مت أجناز
بعد ال��ع��ودة م��ن ال��والي��ات املتحدة أكثر من  ٣٠بحثا علميا مدعوما من
األمريكية ب��دأت مسيرتي العلمية منظمات داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة بدعم
كعالم ابحاث مشارك ونائب رئيس يتجاوز  ١٥مليون ري��ال اثمر عنها
إدارة السايكلترون والصيدالنيات نشراكثر من  ٢٠٠ورقة علمية محكمة
امل��ش��ع��ة ح��ت��ى وص���ول���ي ال����ى درج���ة ب��اإلظ��اف��ة ال  ٥ك��ت��ب ف��ي مجاالت
ع��ال��م اب��ح��اث رئيسي ورئ��ي��س إدارة تقنية السايكلترون والصيدالنيات
السايكلترون والصيدالنيات املشعة املشعة املستخدمة في التشخيص
ف���ي ال���ع���ام  .٢٠١٤خ�ل�ال مسيرتي وال����ع��ل�اج وث��ل��اث ب�������راءات علمية.
اإلداري����ة والعلمية وع��ب��ر طموحنا إظافة الى ذلك قمت باإلشراف على
ل��ت��ح��ق��ي��ق اإلك���ت���ف���اء ال����ذات����ي من العديد من طلبة ال��دراس��ات العليا
ح��اج��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة السعوية ( ١٥الدكتوراة واملاجستير) وطلبة
للصيدالنيات املشعة نقوم بإنتاج الثانوية واجل��ام��ع��ة ضمن برنامج
أك��ث��ر م��ن  ٣٠أل��ف ج��رع��ة اشعاعية موهبة وعلماء املستقبل في مجاالت

السايكلترون والصيدالنيات املشعة
وتطبيقاتها.
ك���م���ا ق���م���ت اي����ض����ا ب���ال���ع���دي���د من
النشاطات اإلستراتيجية كالعمل
ك��خ��ب��ي��ر وم���س���ت���ش���ار م����ع الوكالة
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة بفيينا
ف��ي م��ج��ال ت��ق��ن��ي��ات السايكلترون
وإن��ت��اج ال��ص��ي��دالن��ي��ات امل��ش��ع��ة منذ
 ٢٠٠٧وال��ع��م��ل كخبير معتمد من
قبل مدينة امللك عبدالله للطاقة
ال��ذري��ة وامل��ت��ج��ددة وه��ي��ئ��ة الرقابة
النووية واإلشعاعية في مجال إنتاج
ورقابة النظائر املشعة واحلماية من
اإلشعاع في الطب النووي منذ ٢٠١٧
ومستشار ورئيس جلنة التشريعات
إلن��ت��اج وم��راق��ب��ة التصنيع اجليد
ل��ل��م��واد ال��ن��ووي��ة ال��ص��ي��دالن��ي��ة في
هيئة الغذاء والدواء السعودية منذ
.٢٠٠٥
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تجربتي بعد التخرج

تجربة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم
الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية
الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم
 الرئيس التنفيذي للهيئة السعوديةللملكية الفكرية  -شغل منصب نائب
الرئيس لدعم البحث العلمي مبدينة
امل �ل��ك ع�ب��د ال �ع��زي��ز ل�ل�ع�ل��وم والتقنية
(2010م 2018 -م) وعمل مشرف ًا على
معهد بحوث امل��وارد الطبيعية والبيئة
مب��دي �ن��ة امل� �ل ��ك ع �ب��دال �ع��زي��ز للعلوم
والتقنية مل��دة عشر س �ن��وات ،كما رأس
اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية،
وم��رك��ز أب��ح��اث ال�ت�ق�ن�ي��ة احل �ي��وي��ة ،و
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع��رب�ي��ة ألخ�لاق �ي��ات العلوم
والتقنية ،واللجنة الدولية احلكومية
ل�لأخ�لاق�ي��ات احل �ي��وي��ة “اليونسكو”،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى املساهمة ف��ي ع��دد من
املشاريع البحثية ف��ي مجال اجلينوم
وال �ب��ري �ت��وم �ك��س وال��س�ل�ام��ة احليوية
والتحوير الوراثي.
كما ت��رأس ع��دد من مجالس اإلدارات
واللجان احمللية والدولية ،حيث أنه في
الوقت احلاضر عضو في مجلس إدارة
املعهد الوطني ألبحاث الصحة ،ويترأس
اللجنة االستشارية للمعهد الوطني
ألبحاث الصحة ،ونائب رئيس مجلس

إدارة م��ؤس�س��ة امل �ل��ك فيصل اخليرية
(وري� ��ف) ورئ �ي��س جلنتها التنفيذية،
ون��ائ��ب رئ �ي��س ملجلس أم �ن��اء مؤسسة
مستشفى امل �ل��ك فيصل التخصصي
اخليرية ،ورئيس مجلس إدارة صندوق
اإلمن��اء وري��ف الوقفي ،وك��ذل��ك رئيس
جلنة الترشيحات واملكافآت واحلوكمة
بأوقاف سليمان الراجحي القابضة.
وعمل مستشار ًا ل��دى املنظمة العاملية
للملكية الفكرية “الويبو” ومنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
“اليونسكو” ،كما كان في السابق عضو
مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم

تجربة الدكتورة
سمر بنت عمر الجزار
رئيسة إدارة التطوير
بجامعة األميرة نورة
(سابق ًا)
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إدارة امل �ش��اري��ع ف��ي امل �ن �ش��آت العامة،
وعضوا مبجلس إدارة مستشفى امللك
فيصل التخصصي وم��رك��ز األبحاث،
وعضو مجلس إدارة هيئة االتصاالت
وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ،وع �ض��و اللجنة
الوطنية آلل �ي��ات التنمية النظيفة،
وعضو املجلس األعلى للبيئة ،ونائب
رئ �ي��س جل�ن��ة اإلش � ��راف ع�ل��ى اخلطة
الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار،
وعضو مجلس إدارة مركز التميز في
ب �ح��وث اجل �ي �ن��وم ال�ط�ب��ي ف��ي جامعة
امللك عبدالعزيز ،وعضو اللجنة العليا
حلماية البيئة في الرياض.
والدكتور السويلم حاصل على شهادة
الدكتوراه من جامعة شفيلد ببريطانيا
في مجال التقنية احليوية والهندسة
الوراثية ،وحصل على درجة املاجستير
م��ن جامعة امللك سعود ف��ي الكيمياء
احليوية-الهرمونات ،ول��ه العديد من
األب �ح��اث وال�ت�ق��اري��ر العلمية احملكمة
في مجال التقنية احليوية والهندسة
الوراثية واألخالقيات احليوية ،وشارك
ف��ي العديد م��ن احمل��اض��رات والندوات
واملؤمترات احمللية والعاملية.

تجربة الدكتور فوزي بن عبد الغني بخاري
الملحق الثقافي السعودي في كندا
حصلت على بكالوريوس في اإلحصاء
من كلية العلوم بجامعة امللك سعود في
ع��ام 1987م ،وم��ن ثم عينت معيد ًا في
الكلية .بعدها ابتعثت إلى جامعة والية
متشيجان مبدينة إيست النسنج في
ال��والي��ات املتحدة األمريكية وحصلت
على املاجستير ف��ي اإلح�ص��اء وبحوث
ال�ع�ل�م�ي��ات ع ��ام 1992م .ث��م ب ��دأت في
حتضير رس��ال��ة ال��دك �ت��وراه ف��ي العلوم
الهندسية ف��ي معهد رنسلير التقني
مبدينة ت��روي ،نيويورك ،حتى حصلت
على الدرجة في عام 1996م.
بعد البعثة ،عدت للعمل أستاذ ًا مساعد ًا
في قسم اإلح�ص��اء وبحوث العلميات.
وبعد العمل مل��دة سنتني في التدريس
والبحث العلمي ،بدأت رحلتي في العمل
االستشاري واإلداري خارج اجلامعة في
عام 1998م حيث عملت مستشار ًا غير
متفرغ في مصلحة اإلحصاءات العامة
بوزارة التخطيط واستمر ذلك حتى عام
2001م .وفي عام 2002م مت إيفادي إلى
بريطانيا للعمل نائب ًا للملحق الثقافي
ورئ�ي��س ال �ش��ؤون األك��ادمي�ي��ة حتى عام

2009م .وكذلك كنت عضوا في مجلس
أم�ن��اء أك��ادمي�ي��ة امل�ل��ك فهد بلندن من
2006م وحتى عام 2010م.
ً
في نهاية عام 2009م عينت نائبا ملدير
عام اإلدارة العامة لشؤون البعثات في
وزارة التعليم واستمر ذل��ك حتى عام
2013م .وم��ن األع �م��ال ال �ت��ي توليتها
ع �ض��وي��ة ال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة لتدريب
واب�ت�ع��اث موظفي اخل��دم��ة املدنية من
ع��ام 2011م وحتى 2017م .ع��ام 2012م،
مت��ت ترقيتي إل��ى رت�ب��ة أس�ت��اذ مشارك
باجلامعة .وفي عام 2013م عينت مدير ًا

لقد تخرجت من جامعة امللك سعود كلية العلوم قسم الكيمياء
ع��ام  1413ه �ـ ث��م التحقت م�ع�ي��دة ب�ن�ظ��ام ال �س��اع��ات بقسم
الكيمياء وعملت ملدة سنتني .في عام  1415تقدمت لدراسة
املاجستير وك��ان عنوان الرسالة دراس��ة حتليلية على بعض
األدوية املستخدمة في عالج األورام السرطانية وتخرجت عام
 1420واكتسبت العديد من املهارات واخلبرات من خالل تدريس
املعامل وعملت باجلامعة بعد املاجستير مدة سنة كاملة ولم
يحالفني احلظ في التوظيف بجامعة امللك سعود.
ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة تقدمت للحصول على الوظيفة بكليات
التربية ومت قبولي بعد اجتياز املقابلة الشخصية مت تعييني
في كليات التربية كمعيد عام  1421وتقدمت لدراسة الدكتوراه

ع��ام� ًا ل�ل�إدارة العامة ل�ش��ؤون البعثات
في وزارة التعليم .واستمر ذل��ك حتى
عام 2017م ،وصدر بعدها قرار تعييني
ملحق ًا ثقافي ًا في كندا ابتداء من عام
2017م وحتى اآلن.
بجانب التدريس ،وخالل العشرون سنة
املاضية ،تعتبر معظم خبرتي العملية
في مجال “االبتعاث” عن طريق خدمة
أبنائنا وبناتنا املبتعثني م��ن مختلف
اجلهات مبا فيهم زمالئي من أعضاء
هيئة ال�ت��دري��س بجامعة امل�ل��ك سعود
وبقية اجلامعات السعودية وعبر ثالث
محطات ملحقية بريطانيا ثم اإلدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ع�ث��ات ب � ��وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ثم
ملحقية كندا .وفي هذه احملطات حرصت
دوم��ا على مراجعة اآلليات املتبعة في
العمل اإلداري والشروط املطلوبة للبت
في الطلبات ،وذلك لتعديلها وتطويرها
في سبيل تقدمي أفضل مستوى للعميل
(املبتعث) م��ن حيث اجل��ودة والسرعة
وال�ت�ع��ام��ل ال��راق��ي .ك�م��ا ح��رص��ت على
حت�ف�ي��ز امل��وظ �ف�ين وت �ط��وي��ر قدراتهم
لتحقيق أفضل النتائج.

وكان عنوان الرسالة تقدير بعض العناصر النزرة في مرضى
الزهامير وقد أش��رف على الرسالة الدكتور على التويجري
كلية الطب والدكتورة ليلى العياضي من كلية الطب جامعة
امللك سعود.
بعد احلصول على الدكتوراه تعينت على رتبة أستاذ الكيمياء
التحليلية املساعدفي جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن
ومت تعيني رئيسة لقسم العلوم والرياضات مل��دة سنتني ثم
رئيسة إلدارة التطوير في وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة
ملدة سنتني واالن ام��ارس عملي كأستاذ للكيمياء التحليلية
املساعد ف��ي كلية العلوم قسم الكيمياء بجامعة ن��ورة بنت
عبدالرحمن.
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أخبار

وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمة

الدكتور محمد النمي
يدشن اإلصدار األول لمجلة (جسور)
كتب/سلطان الشويرخ
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دشن سعادة االستاذ الدكتور /محمد
بن صالح النمي وكيل اجلامعة للشؤون
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واالك ��ادمي� �ي ��ة اإلص ��دار
األول من مجــــــــــــــلة “جسور» وذلك
بحضور سعادة عميد كلية العلوم
االس�ت��اذ الدكتور /ن��اص��ر ب��ن محمد
الداغري ووكالء الكلية و وكيالتها   .
وقد ُب��دأ حفل التدشني ال��ذي ٌأقيم
ب�ق��اع��ات ال�ت�ش��ري�ف��ات بكلية العلوم
بآيات من الذكر احلكيم  ,تال ذلك
كلمة لسعادةٌ االستاذ الدكتور أحمد بن

حامد الغامدي عضو هيئة التدريس
بقسم الكيمياء ورئيس حترير مجلة
جسور شرح فيها فكرة املجلة والهدف
من أنشائها وهو مد جسور التواصل
ب�ين خريجني الكلية لتحقيق أحد
أه ��م ع�ن��اص��ر االع �ت �م��اد االكادميي.
ث ��م ال� �ق ��ى س� �ع ��ادة وك� �ي ��ل اجلامعة
كلمة أث �ن��ى فيها ع�ل��ى م�ك��ان��ة كلية
ال� �ع� �ل���وم ال��ع��ل��م��ي��ة وع � �ل� ��ى فكرة
امل �ج �ل��ة ال �ت��ي س �ت �ك��ون ن� ��واة ملشروع
أك �ب��ر ع �ل��ى م �س �ت��وى اجل��ام �ع��ة ككل

متمني للمجلة وللقائمني عليها
ً
ال �ت��وف �ي��ق ف ��ي األع� � ��داد ال� �ق ��ادم ��ة .
ه� ��ذا و ق ��د ت� �ن ��اول امل �ج �ل��ة جوانب
مختلفة ت�ظ�ه��ر األرش� �ي ��ف املصور
ل �ك �ل �ي��ة ال��ع��ل��وم و اخل���دم���ات التي
تقدمها الكلية واقسامها للخريجني
ول� �ق ��اءات م��ع ق��ام��ات م��ن ال�ك�ل�ي��ة و
أخ ��رى م��ع خ��ري�ج�ين س��اب�ق�ين  ,كما
سلطت ال�ض��وء على قائمة التفوق
خلريجي وخريجات الكلية باإلضافة
ل �س �ل �س �ل��ة أب�� ��رز خ��ري��ج��ي الكلية.
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حوار

قامات من العلوم

حوار مع الدكتورة ابتسام باجنيد أول خريجة
تحصل على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم
حاورتها األستاذة إميان الشهري

ال��ت��ق��ت مجلة ج��س��ور س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة اب��ت��س��ام باجنيد أو خ��ري��ج يحصل ع��ل��ى شهادة
الدكتوراه من كلية العلوم وكان لنا معها احلوار التالي عن مسيرة حياتها العلمية والعملية
ال���س���ؤال األول  :ع��رف��ي��ن��ا بشخصك
ال�����ك�����رمي ،أس����رت����ك  ،اه���ت���م���ام���ات���ك،
هواياتك .
اب�ت�س��ام بنت عمر ب��ن محمد باجنيد،
أستاذ مشارك بقسم الرياضيات بجامعة
امللك سعود

متزوجة ولي من االبناء أربعة أكبرهن د
بشاير  ،أستاذ مساعد بكلية طب االسنان
بجامعة امللك سعود  .إلى جانب البحث
والقراءة في التخصص أحب قراءة الكتب
العربية بشكل كبير ،وق��د ورث��ت ذل��ك عن
وال ��دي –رحمه ال�ل��ه ،ول��ي ق��ت مخصص

يوميا للقراءة أعزل نفسي فيه نوعا ما عن
املشتتات ،أيضا أحب كتابة يومياتي فهي
بالنسبة لي الطريقة املثلى للتواصل مع
أفكاري ومشاعري وللتعافي من الضغوط
ال �ي��وم �ي��ة وال� ��وص� ��ول إل� ��ى ح ��ل مناسب
للتعامل معها  ،ك�م��ا أن ل��ي إهتمامات

بسيطة بالتصميم الداخلي  ،ورمبا كان
للرياضيات دور في ذلك  ،حيث علمتني
التركيز واالنتباه للتفاصيل الصغيرة .
ال����س����ؤال ال���ث���ان���ي  :ك���ي���ف اخ���ت���رت
التخصص اجلامعي دكتورة  ،وماهي
نصيحتك للمقدمني ع��ل��ى اختيار
التخصص اجلامعي ؟
تخرجت م��ن الثانوية العامة مبعدل
م��رت�ف��ع – ول �ل��ه احل �م��د -ف�ت��وق��ع االهل
أن التحق بكلية ال�ط��ب ولكني اخترت
تخصص الرياضيات  ،حيث كنت شغوفة
وم �ح �ب��ة ل��ه ب��ال �ف �ط��رة  ،ف�م�ن��ذ املرحلة
االبتدائية كنت متميزة في الرياضيات
وك��ان وال��دي رحمه الله يشجعني على
ذل��ك ويساعدني ف��ي ح��ل املسائل ولكن
بلغة التاجر ال املتخصص .
أم��ا نصيحتي للمقدمني على اختيار
ال �ت �خ �ص��ص اجل ��ام� �ع ��ي أن يكتشفوا
ميولهم وقدراتهم وأهدافهم وهل لديهم
الشغف وامليول لدراسة هذا التخصص
أم ال  ،أي�ض��ا عليهم ال �ت��واص��ل م��ع من
درس التخصص من قبلهم فيعرف ماذا
سيدرس وماهو املستقبل لهذا التخصص
 ،ف �ه��ذا ق� ��رار م �ص �ي��ري ي �ج��ب اعطائه
الوقت الكافي فال ينسى االستشارة ثم
االس �ت �خ��ارة  .وإن ح��دث وأج �ب��رت على
دراس��ة تخصص آخر حاول التأقلم معه
ومحبته وابحث عن كل مايساعدك على
ذل��ك  ..رت��ب أولوياتك وح��اول أن تنمي
وت �ط��ور م �ه��ارات��ك  ،واع �ل��م ان��ه اليوجد
تخصص سهل فكل التخصصات حتتاج
إلى بحث واجتهاد ،حاول أن يكون هدفك
دائما أن تصنع ف��ارق في احلياة واترك
أثرا ولو بسيطا.
ال��س��ؤال الثالث  :كنت أول خريجة
دك���ت���وراة م��ن كلية ال��ع��ل��وم بجامعة
امل��ل��ك س��ع��ود  ،م���اذا يعني ل��ك ذل��ك ،
وصفي لنا جتربتك وأصعب وأجمل
ماتعرضتي له خاللها ؟
بدأ برنامج الدكتوراة في قسم الرياضيات
ب�ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ب�خ�م��س ط��ال �ب��ات ولله

العدد الثاني 28

احلمد كنت إحداهن وكنت أول من حصل
على الدكتوراة على مستوى الكلية  ،ولم
أكن أعلم أني سأكون أول خريجة إال بعد
مناقشتي يوم االربعاء  26محرم 1420ه ،
حيث حضر املناقشة عدد كبير من أعضاء
وعضوات هيئة التدريس آن��ذاك  ،حيث
ب��دا ل��ي سعادتهم بعد ان�ت�ه��اء املناقشة
وتهنئتهم لي وكذلك تهنئة بعضهم بعضا
 ،وكان وقع ذلك علي وعلى عائلتي كبير
جدا وباألخص والدي-يرحمه الله -فقد
كان محبا للعلم وأهله  ، ،ومما أذكره له
كثيرا وال ميكن أن أنساه أنه كان محتفظا
بقصاصة م��ن إح��دى الصحف احمللية
والتي نقلت خبر حصولي على الدرجة
وك��ون��ي أول خ��ري�ج��ة  ،ف�ق��د ك ��ان يريها
اجلميع مفتخرا ومسرورا باالجناز .
بالطبع واجهتني بعض املصاعب كعدم
توفر املراجع الكافية باللغة االجنليزية،
حيث كانت أغلب املراجع باللغة الفرنسية
مما اضطرني لالستعانة مبن يترجمها
من أهل التخصص ممن يجيدون اللغة
ال �ف��رن �س �ي��ة واالجن �ل �ي��زي��ة ول ��ه اهتمام
بالتخصص الدقيق .
ال��س��ؤال ال��راب��ع  :حصلت على عدد
من اجلوائز العلمية  ،حدثينا عنها
ومن كان الداعم لك خالل الدراسة
والبحث العلمي .
بعد أن حصلت على درج��ة الدكتوراة ،
يسر الله لي الذهاب إلى أمريكا مرافقة
ل��زوج��ي  ،وه �ن��اك ال�ت�ح�ق��ت مبجموعة
بحثية متميزة أنتجنا خالل العمل سويا
مجموعة م��ن االب �ح��اث مت ن�ش��ره��ا في
مجالت علمية مرموقة وف��از أح��د هذه
االبحاث بجائزة ليستر فورد عام 2006م
وفي عام عام  2009/2008حصلت على
منحة فولبرايت من اخلارجية االمريكية
لعمل أبحاث مشتركة مع نفس املجموعة
 ،وك��ان عاما حافال باالجناز  .وبالطبع
لم أكن ألجنز وأتقدم في البحث العلمي
ل��وال توفيق الله أوال ثم مساندة زوجي
ودعمه الدائم لي .

السؤال اخلامس  :هل ترين فرق في
البحث العلمي االن وخالل العشرين
سنة املاضية ؟ ونصيحة توجيهنها
دكتورة لكل باحث شغوف بالعلم .
طبعا الفرق كبير حيث أصبح بإمكان
الباحث والطالب اجلامعي في أي مكان
ومجال احلصول على املعلومة ومتابعة
كل جديد في مختلف التخصصات عن
طريق املكتبات الرقمية ف��ي اجلامعات
وم � ��راك � ��ز االب� � �ح � ��اث واالش � � �ت� � ��راك في
ال��دوري��ات العلمية  ،وإمكانية احلصول
ع�ل��ى ال�ن�ص��وص واالب �ح��اث ك��ام�ل��ة دون
االضطرار للسفر أو التنقل بني املكتبات
املختلفة  .أما نصيحتي لكل باحث فهي
التسلح بالعزمية واالرادة والعمل املستمر
بصرامة وجدية وأن يخصص وقتا كافيا
للقراءة واالط�ل�اع والفهم والتعمق في
موضوعه وتخصصه .
ال��س��ؤال ال��س��ادس  :م���اذا تعني لك
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك سعود
وأهم ذكرياتك بها .
كلية العلوم هي بيتي الثاني والذي افتخر
باالنتماء اليه  ،إحتظنتني طالبة ثم ثم
عضو هيئة ت��دري��س وج��دت فيها املتعة
العلمية وحققت فيها طموحي الذي
نشدت وزاملت فيها أخ��وات أعتز بعملي
معهن  ،ذكرياتي فيها كثيرة وجميلة وكل
محطة فيها لها متعتها وذكرياتها .
السؤال السابع  :كلمة أخيرة .
دائ�م��ا أن�ص��ح بناتي الطالبات أن يكن
أك �ث��ر ج ��رأة وأن يتخلصن م��ن املثالية
وع �ق��دة ال �ك �م��ال وأن ال يجعلن الدقة
واالت �ق��ان عائقا لتقدمي أنفسهن  ،وأن
يجعلن حياتهن مليئة باالجنازات وليس
املعيقات  ،فالكمال يأتي مع الوقت ولن
نستطيع أن نبدامن النهاية  ،وأن يخرج
العمل بنسبة إجناز  %80أفضل من أن ال
يخرج ،فاخلطأ طريق الصواب والفشل
طريق النجاح .
وأخ�ي��را أق��دم الشكر اجل��زي��ل لكم على
إتاحة هذه الفرصة لي .
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األشعة فوق البنفسجية وفيزياء
األتوثانية

اف� �ت� �ت���اح م �خ �ت �ب��ر علوم
األتوثانية في ٢٠١٥ /2/16
م ب �ح �ض��ور ح��ائ��زي��ن على
جائزة نوبل وحائزين على
جائزة امللك فيصل العاملية
باإلضافة للسفير األملاني
وع� ��دد م ��ن أع� �ض ��اء هيئة
التدريس.

خ�لال اخلمسة عشر سنة املاضية  ،كان
ال�ت�ق��دم ف��ي إن �ت��اج م �ص��ادر ض��وء األشعة
فوق البنفسجية القصوى )( (XUVأدى
الى فتح مجاال بحثيا جديدا لديناميكا
ال �س��رع��ة ال�ف��ائ�ق��ة أط �ل��ق ع�ل�ي��ه (فيزياء
األتوثانية ” .(“Attosecond Physicsهذا
التقدم فى توليد نبضات ليزر متناهية
فى القصر وف��رت إمكانية فهم منظومة
تفاعل ال�ل�ي��زر م��ع ال���ذرة .فطبيعة عمل
اجلسيمات األول �ي��ة داخ��ل محيط الذرة
يعتريه – حالي ًا  -الكثير من الغموض ،
وأنه ال ميكن حتديد كمية حركة جسيم ما
ومكانه مع ًا في الوقت نفسه .ولهذا توصف
حركة هذه اجلسيمات في ميكانيكا الكم
بواسطة سحابة تُدعى «كثافة االحتمال
للجسيمات».
املقاييس الزمنية وديناميكا السرعة
الفائقة

تقنيات األتوثانية
في جامعة الملك سعود
بقلم د.عبد الله بن محمد الزير
(املشرف على مختبر علوم األتوثانية)
()https://fac.ksu.edu.sa/azzeer/blog/222161

اإللكترونات واإلنسان
إن جمال الطبيعة التي ننعم بها ما هي إال
خلق الله سبحانه وتعالى الذى أتقن كل
شيء خلقه .وما ندركه في الكون األكبر من
حولنا ينشأ في العادة من حركات جتري
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ف��ي ه��ذا العالم األص �غ��ر .ف��أدق عناصره
البنائية األولية التي تعرف باإللكترونات
تتحرك بال توقف تقريب ًا ،وحت��دد بتلك
احلركة آليات الطبيعة من حولنا .وحتى
يومنا ه��ذا ،ال نكاد نعرف إال القليل عن

كيفية ح��دوث ه��ذه احلركات اإللكترونية
وال�ط��رق التي تؤثر بها اإللكترونات في
بعضها البعض ،أو التداعيات التي تنشأ
عن هذه التغييرات بالنسبة لعاملنا املرئي.
لكن ما نعرفه هو أن هنالك حركات حتدث

داخ��ل اجلزيئات ،التي تشكل اخلاليا في
أجسامنا والتي ال تعتبر أساسية الستمرار
احلياة فحسب ،ولكن ميكن أن تكون أيض ًا
سببا في انتهاء احل�ي��اة .وتعتبر النظرة
الثاقبة واملفصلة في احل��رك��ات املجهرية
التي تكمن وراء عمليات بهذه األهمية
الهائلة أم ��ر ًا الزم��ا م��ن أج��ل مكافحتنا
ل�لأم��راض التي تهدد احل�ي��اة .ففي قلب
كافة أجهزتنا املعاصرة ،حتمل اإللكترونات
تيار ًا كهربائي ًا في دوائر صغيرة جد ًا على
مستوى النانو .إال أن��ه بوسعنا فقط أن
نخمن مقدار تسريع حركة اإللكترونات
م��ن أج��ل تقوية ك�ف��اءة احل��اس�ب��ات اآللية
حتى تتمكن ،على سبيل املثال  ،من التنبؤ
بالكوارث الطبيعية على نحو فعال إلنقاذ
ماليني األرواح ف��ي املستقبل .ل��ذا حاول
اإلنسان أن يعمل على أدوات تتيح قياس
هذه السرعات بصورة دائمة.

تعد اجلسيمات الكمية ،مثل اإللكترونات،
سريعة التأثر ومحكومة بقوانني ميكانيكا
ال �ك��م الت��زي��د م ��دة ح��رك�ت�ه��ا ف��ي مدارها
داخ� ��ل ال � ��ذرة ع ��ن ج ��زء م ��ن األتوثانية
( .)asواألتوثانية تساوي مليار ج��زء من
املليار جزء من الثانية ( )sأي أن (= 1 as
 .)10-18 sوتقدر حركة اجلزيئات على
مقياس البيكوثانية ( )psأي أن (1 ps
) = 10-12 sوح��رك��ة ال ��ذرات على مقياس
الفيمتوثانية ( )fsأي أن )(1 fs = 10-15 s
أما حركة اإللكترونات فتقدر على مقياس
األت��وث��ان�ي��ة .وجت��در اإلش ��ارة إل��ى أن هذه
املقاييس الزمنية اإللكترونية أقصر من
تلك املرتبطة بالنواة الثقيلة إلى حد ما.
تطبيقات األتوثانية
تستخدم نبضات ليزر قصيرة جدا لفترة
مليون ج��زء م��ن املليار ج��زء م��ن الثانية
لرصد احلركات األكثر سرعة لإللكترونات
داخ� ��ل ال � ��ذرة .ول��ذل��ك ف ��إن دراس � ��ة هذه
اإلل �ك �ت��رون��ات وف�ه��م سلوكها أص�ب��ح اآلن
م �ج��اال ل�ل�ب�ح��ث واالس �ت �ك �ش��اف لألسرار
الغامضة للمادة والذي سوف يحدث تغيرا
في صناعة أشباه املوصالت والترانزستورات
واالجهزة اإللكترونية األخرى مثل رقائق

الكمبيوترات التي نحتاج دائما إلى زيادة
سرعتها .كما ستتيح تقنيات األتوثانية
لتطبيقات أخ ��رى م��ذه�ل��ة ف��ي املجاالت
الطبية واملواد الوراثية مثل الدنا ()DNA
وال ��رن ��ا ( )RNAواألح� �م���اض األمينية
والهندسة الوراثية وابتكار أدوي��ة جديدة
أكثر فاعلية.
الكفاح من أجل إنشاء مختبر علوم
األتوثانية
حتقيقا للريادة العاملية ،فقد أنشأت جامعة
امللك سعود باالشتراك مع معهد ماكس
بالنك للبصريات الكمية مختبر بحثي عن
بعد ( ستااليت الب ) في نهاية عام 2008م،
بهدف تفعيل التعاون البحثي املشترك
ف��ي مجال أب�ح��اث الليزر املتقدمة جداً،
واالستفادة من البنية التحتية واخلبرات
العاملية التي متيز بها معهد ماكس بالنك
للبصريات الكمية؛ ومت�ه�ي��د ًا لنقل هذه
التقنيات ال�ف��ري��دة وال�ن��وع�ي��ة للمملكة.
وي �ع��د م�ع�ه��د م��اك��س ب�لان��ك للبصريات
الكمية ج��زء م��ن مؤسسة م��اك��س بالنك
األملانية والتى ترعى داخل أملانيا حوالي
 80مؤسسة للبحث العلمي رفيع املستوى
وت��دع��م األب �ح��اث األس��اس�ي��ة ف��ي مجاالت
الطب والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء
وال�ه�ن��دس��ة .وت�ت��وي�ج� ًا ل�ل�ت�ع��اون البحثي
املثمر مع معهد ماكس بالنك للبصريات
الكمية مت توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة
امللك سعود وجامعة لودفيغ ماكسميليان
ميونخ (LMU) -فى عام  2013م بحضورمعالي رئيس اجلامعة ووكيلها للدراسات
العليا والبحث العلمي وعدد من أعضاء
هيئة ال�ت��دري��س باجلامعة .ويشمل هذا
التعاون البحثي واألك��ادمي��ي على تبادل
الباحثني واألس��ات��ذة وال �ط�لاب وتنظيم
ف �ص��ول م�ش�ت��رك��ة ب�ين اجل��ان �ب�ين وإج ��راء
م�ش��روع��ات بحثية مشتركة وم��ا يستجد
ف��ى م �ج��االت أخ ��رى ل�ل�ت�ع��اون مستقب ًال.
وبني عامي 2013م و2015م مت العمل على
جتهيز مختبر علوم األتوثانية ) (ASLفى
جامعة امللك سعود ومت افتتاح املختبر
رسمي ًا في بداية عام  ٢٠١٥م بحضور كل
من ثيودور هانش وجيرارد مورو احلائزين
على ج��ائ��زة نوبل وفيرنس ك��رواس وبول
كركم احلائزين على جائزة امللك فيصل
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العاملية باإلضافة للسفير األمل��ان��ي وعدد
من أعضاء هيئة التدريس .ومت نشر خبر
اإلف�ت�ت��اح ف��ى مجلة الطبيعة ). (Nature
ويعتبر املختبر ال��وح�ي��د املتخصص في
علوم األتوثانية في منطقة اخلليج العربي
والدول العربية .وللمزيد من
دور املختبر في نقل وتوطني التقنية
ت �س �ع��ى ك ��ل دول� ��ة ح �ض��اري��ة إل���ى تأسيس
األطر واألوعية ،التي حتفظ منجزاتها في
مختلف فنون املعرفة ،وإيجاد املؤسسات التي
تدفع إلى حتسني مستوى اتخاذ القرارات،
فاملراكز البحثية هي مبثابة املرآة احلقيقة
التي تعكس اهتمام األمم والشعوب بالعلم
واملعرفة واستشراف آفاق املستقبل.
يهدف مختبر علوم األتوثانية إلى تقدمي معالي رئيس اجلامعة أ.د .بدران العمر ووكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (سابق ًا) أ.د.أحمد
برنامج بحثي رائد عاملي ًا في مجال تقنيات العامري وعدد من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة خالل توقيع مذكرة تفاهم بني جامعة امللك سعود وجامعة
لودفيغ ماكسميليان -ميونخ )LMU( -فى عام  2013م .
أبحاث الليزر املتقدمة وتطبيقاتها ،ونقل
هذه التقنيات الى اجلامعة متهيد ًا إلنشاء
معهد رائ ��د إقليميا مختص بالدراسات
العليا والبحث العلمي في مجال تقنيات
الضوئيات املتقدمة لتحقيق التميز العلمي
من خالل تأسيس أبحاث متقدمة و التعليم
في واح��دة من أه��م تقنيات القرن الواحد
العشرون وهو «علم الفوتونات» ،والذى يهتم
بعلوم الليزر وتطبيقاتها  ،وذلك من خالل
العمل على تنفيذ مشاريع متطورة معتمدة
على احدث تقنيات الليزر ومشاركة أعضاء
هيئة التدريس من مختلف التخصصات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ذا امل� �ج ��ال وت �ع �ل �ي��م الطالب
املتفوقني ف��ي ه��ذه امل �ج��االت ون�ق��ل أحدث
تقنيات الضوئيات إلى اململكة ،واستخدامها
لتلبية االحتياجات التنموية للوطن في
العلم والصناعة والصحة وحماية البيئة.
اإلجنازات العلمية حتى اآلن
خالل سنوات التعاون البحثي بني اجلامعة
وجامعة لودفيغ ماكسميليان ومعهد ماكس
بالنك للبصريات الكمية وص��وال إلنشاء
مختبر علوم األتوثانية  ،مت مشاركة أعضاء
هيئة ال�ت��دري��س وط�لاب ال��دراس��ات العليا
م��ن اجلامعة وباحثني وط�لاب م��ن معهد
م��اك��س ب�لان��ك ل�ل�ب�ص��ري��ات ال�ك�م�ي��ة ومن
جامعة لودفيغ ماكسميليان فى البحوث
امل �ش �ت��رك��ة ومت ن�ش��ر ال �ع��دي��د م��ن األورق
العلمية في مجالت محكمة وتداول أوراق
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جانب من مختبر علوم األتوثانية باجلامعة يوضح باحثني سعودين وباحثني ما بعد الدكتوراة وطالب
دكتوراة من جامعة لودفيغ ماكسميليان ومعهد ماكس بالنك للبصريات الكمية بأملانيا يعملون على قياس
الفترة الزمنية لإللكترونات املنبعثة ضوئي ًا من ذرة محددة داخل جزيء اليود (داخل يود اإليثيل).

علمية ف��ي م��ؤمت��رات دول �ي��ة متخصصة.
النقاط التالية تلخص مختصر مسيرة
التعاون البحثي واألك��ادمي��ي بني جامعة
امللك سعود وجامعة لودفيغ ماكسميليان
ومعهد ماكس بالنك للبصريات الكمية:
•مت نشر مقالني في مجلة الطبيعة
( )Natureومقالني في مجلة العلوم
( ,)Scienceووض���ع ع �ن��اوي��ن بعض
األب� �ح ��اث ع �ل��ي غ�لاف �ه��ا ألهميتها

العلمية العاملية .
•مت نشر أكثر م��ن ثالثني مقالة في
م �ج�لات علمية دول �ي��ة م��درج��ة في
ق��اع��دة بيانات شبكة العلوم (.)ISI
وأك�ث��ر م��ن عشرين علمية ورق��ة فى
مؤمترات دولية متخصصه.
•مت البدء فى مشروع الكشف املبكر
عن السرطان بطرق جديدة ومبتكره
باستخدام منظومة ل�ي��زر متقدمة

زيارة لسعادة عميد الكلية أ.د /.ناصر الداغري ملعهد ماكس بالنك للبصريات الكمية للمشاركة فى تطبيق تقنية الكشف املبكر عن السرطان فى مجال
املؤشرات احليوية .

بالتعاون مع متخصصني فى مركز
األورام ب��امل��دي�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة بجامعة
امللك سعود ( ب��إش��راف البروفيسور
جني م��ارك نابولتز والدكتور خالد
ال �ص��ال��ح) وج��ام�ع��ة امل�ل��ك عبدالله
للعلوم والتقنية (الدكتور روبيرتو
انشيتي)
•مت نشر صحة املبدأ للدراسات األولية
فى الكشف املبكر عن السرطان فى
مجلة الطبيعة الصادرة فى 2020م.
وي �ت��م ح��ال �ي � ُا ال�ت�ح�ق��ق باستخدام
ال� ��ذك� ��اء اإلص� �ط� �ن ��اع ��ي بالتعاون
م��ع ج��ام�ع��ة امل�ل��ك ع�ب��دال�ل��ه للعلوم
والتقنية.
•مت تدشني صفحة إلكترونية للتعاون
البحثي (.)http://attoworld.sa
•مت ت��دري��ب صيفي إلح��دى وثالثون
طالب وطالبة ( )31من جامعة امللك
س �ع��ود مل ��دد ت��ت��راواح م��ن ش�ه��ر الي
شهرين في مختبرات معهد ماكس
بالنك للبصريات الكمية.
•مت تأسيس مجموعة بحثية جلامعة
امللك سعود ضمن املجاميع البحثية
حتت مظلة مدرسـة ماكس بالنك
الدولية للبحـوث في علـوم الفوتـون
املتقـدم (. )IMPRS-APS
•متت مشاركة عضو هيئة تدريس في
مناقشة رسالة طالبي دك�ت��وراة ()2
م��ن ج��ام�ع��ة ل��ودف �ي��ج ماكسميليان

ف��ي ميونيخ ،كممتحن خ��ارج��ي من
جامعة امللك سعود واإلش��راف علي
ط��ال��ب دك��ت��وراة وط��ال�ب��ة ماجستير
سعوديني في نفس اجلامعة.
•ش��ارك الفريق البحثي في التعاون
ب�ي�ن ج��ام �ع��ة امل �ل��ك س �ع��ود ومعهد
ماكس بالنك للبصريات الكمية في
مؤمترات داخل وخارج اململكه.
•ش��ارك الفريق البحثي في التعاون
بإلقاء عدة محاضرات في اجلامعة.
•يشارك حالي ًا فى األب�ح��اث اجلارية
د.مشعل احلربي و د .أمين السماعيل
و أمجاد مظهر وطالب دكتوراة ومن
م��دي �ن��ة امل �ل��ك ع �ب��دال �ع��زي��ز للعلوم
والتقنية د .عبدالله فهاد احلربي
وق��ري�ب��ا ينظم د.م� ��روان ال�ع��اي��د ود.
عبدالله سند احلربي للمشاركة فى
األبحاث .
املأمول في املستقبل القريب:
•استقطاب اخلبرات العلمية املتميزة
ف ��ي امل� �ج ��االت ال�ب�ح�ث�ي��ة املختلفة
ل�ب��رن��ام��ج ال �ت �ع��اون البحثي البيني
داخل وخارج اجلامعة.
•إك � �م� ��ال م��س��ي��رة ال��ب��ح��ث اجل � ��اري
ف��ى ال �ك �ش��ف امل �ب �ك��ر ع��ن السرطان
واألم ��راض األخ��رى بواسطة الليزر
والتى سيتم نقل هذه التقنيات حلرم
اجلامعة العام القادم بإذن الله.

•العمل مع مجموعة د .ناصر الداغري
البحثية في مجال املؤشرات احليوية
لتطبيق تقنية ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر عن
السرطان ألمراض السكري.
•العمل على إنشاء معهد رائد إقليمي ًا
مختص بالدراسات العليا والبحث
العلمي في مجال تطبيقات تقنيات
الضوئيات املتقدمة.
ومختبر علوم األتوثانية باجلامعة يرحب
بالباحثني م��ن أع �ض��اء هيئة التدريس
وطالب الدراسات العليا في مجال فيزياء
الليزر واألطياف وتطبيقاتها من الكفاءات
ال�س�ع��ودي��ة ل�لإن�ض�م��ام إل��ى ه��ذا التعاون
ال�ب�ح�ث��ي امل �ث �م��ر ب� ��إذن ال��ل��ه ،والتواصل
ع� ��ن ط ��ري ��ق ال �ص �ف �ح��ة االليكترونية
( .)http://attoworld.saلقد ك��ان وراء
جناح إنشاء مختبر علوم األتوثانية توفيق
الله ودعم معالي رئيس اجلامعة ووكالئها
وب �ع��ض م��ن ال ��زم�ل�اء م��ن أع��ض��اء هيئة
التدريس فلهم منا جزيل الشكر والعرفان.
وإن��ه��ا مل �ف �خ��رة أن ي��رف��رف ع �ل��م اململكة
العربية السعودية فوق معهد ماكس بالنك
للبصريات الكمية بأملانيا واملفخرة األكبر
ستكون  -مبشيئة الله -مبا سيخرج من
نتائج في مجال بحوث الليزر املتقدمة
وتطبيقاتها والتي أنشىء من أجلها هذا
املختبر ونقل هذه التقنيات داخل جامعة
امل�ل��ك س �ع��ود .وك�ل�ن��ا أم��ل أن ت�ك��ون بداية
لتحقيق الرؤية نحو العاملية بإذن الله.
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خريجني تفخر بهم كلية العلوم

حوار مع الخريج المتميز
“ فيصل بن سلمان السبيعي “
حاوره االستاذ  /سعد الشمري
(عضو هيئة حترير مجلة جسور)

يس���ر اعض���اء هيئ���ة حتري���ر مجل���ة اخلريجني بكلي���ة العل���وم جامعة امللك س���عود ( جس���ور ) أن
تس���تضيف ش���خصكم الكرمي إلج���راء هذا احلوار ألنكم���ن حديثي التخرج املتميزينوتس���تحق
أكثر من تكرمي
في البداية اس����مح لن����ا أن نتعرف عن
ش����خصكم الك����رمي م����كان مي��ل�ادك
واس����رتك ودراس����تك قب����ل التحاق����ك
باجلامعة ؟
اس ��مي فيصل بن سلمان السبيعي ،ولدت

العدد الثاني 34

مبدين ��ة مكة املكرم ��ة بع ��ام  1418ه وأبلغ
م ��ن العمر اآلن  23س ��نة ،وتتكون أس ��رتنا
من عش ��ر أفراد ما بني إخوة وأخوات ولله
احلم ��د واملنة .قب ��ل التحاق ��ي باجلامعة
درس ��ت املرحلة الثانوية في ثانوية اإلمام

اجلويني بحي العريجاء.
كي����ف كان����ت طريق����ة التحاق����ك ف����ي
اجلامع����ة وقبولك����م بكلي����ة العل����وم
وكيف مت اختيار التخصص ؟
التحق ��ت ال ��ى جامع ��ة املل ��ك س ��عود بعد

تخرج ��ي مباش ��رة م ��ن ثانوي ��ة اإلم ��ام
اجلوين ��ي ،وكان تقدم ��ي للجامع ��ة ع ��ن
طري ��ق بواب ��ة القب ��ول املوح ��د للطلب ��ة
مبدين ��ة الري ��اض ،وبعد اجتيازي للس ��نة
التحضيري ��ة (األول ��ى املش ��تركة اآلن)
كان ��ت الكيمي ��اء إحدى أول ��ى رغباتي ومت
بذلك قبولي بقسم الكيمياء ولله احلمد
واملنة.
دائم����ا هناك اش����خاص يكون لهم دور
ب����ارز ملس����اعدتنا اثن����اء الدراس����ة هل
تتذك����ر منهم احدومن هم األس����تاذة
في الكلي����ة كان لهم ايضا دور إلجناح
مسيرتك التعليمية في الكلية ؟
خ�ل�ال مس ��يرتي الدراس ��ية ف ��ي التعلي ��م
الع ��ام او بقس ��م الكيمي ��اء بكلي ��ة العل ��وم
بجامع ��ة امللك س ��عود ،من الل ��ه علي بإن
التقي ��ت بالعديد م ��ن املعلم�ي�ن وأعضاء
هيئة التدري ��س املتميزين علم ًيا وعمل ًيا،
وللكثي ��ر منه ��م فض � ٌ�ل علي بع ��د الله عز
�كل مباش ��ر وغي ��ر مباش ��ر ،أما
وج ��ل ،بش � ٍ
ف ��ي قس ��م الكيمي ��اء كان أبرزه ��م س ��عادة
األس ��تاذ الدكتور عبدالعزيز الس ��حيباني

ب��ل��ا ش�������ك ،ول�����ق�����د س���اه���م
ت������درب������ي ف������ي ال����ك����راس����ي
وامل����ع����ام����ل ال���ب���ح���ث���ي���ة في
ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ي املعملية
وزي���ادة حصيلتي املعرفية
ف����ي ال��ك��ي��م��ي��اء وم���ج���االت
ال�����ك�����ي�����م�����ي�����اء ال���ب���ح���ث���ي���ة
والتطبيقية
ال ��ذي حف ��ز اهتمام ��ي باملج ��ال البحثي،
وال أنس ��ى أس ��اتذتي الذي ��ن حرصوا على
دعمي وتوجيهي وتشجيعي ومنهم سعادة
أعضاء هيئة التدريس بالقس ��م ،األستاذ
الدكت ��ور الطي ��ب عواق ،األس ��تاذ الدكتور
محم ��د غامن،الدكت ��ور عبدالباس ��ط
العدين ��ي ،الدكت ��ور عبدالل ��ه الصويل ��ح،
الدكتور أس ��امة الدهيش وغيرهم الكثير
التي لن تسعني الصفحات لذكرهم وذكر

أفضالهم علي.
اثن����اء الدراس����ة ف����ي الكلي����ة ماه����ي
االنش����طة الت����ي ش����اركت فيه����ا او
الفعاليات ؟
ش ��اركت خ�ل�ال مس ��يرتي اجلامعي ��ة ف ��ي
العديد من األنش ��طة واحملافل املختلفة،
أبرزها مش ��اركتي ف ��ي متثيل اجلامعة في
برنامج س ��فراء الوس ��طية املقام بجامعة
طيب ��ة ،كم ��ا ش ��اركت ف ��ي اس ��تقبال زيارة
معال ��ي وزي ��ر خارجي ��ة دول ��ة األم ��ارات
س ��مو الش ��يخ عبدالله بن زاي ��د آل نهيان
أيضا
للجامع ��ة ،وم ��ن ضم ��ن املش ��اركات ً
تنظي ��م اللق ��اء املفت ��وح ألعض ��اء هيئ ��ة
تدري ��س ومنس ��وبي قس ��م الكيمي ��اء م ��ع
الطالب.
طريقة الدراسة في الكلية من وجهة
نظرك هل أكس����بتك امله����ارة واالتقان
في تخصصك ؟
بال ش ��ك ،ولقد ساهم تدربي في الكراسي
واملعام ��ل البحثي ��ة ف ��ي تطوي ��ر مهارات ��ي
املعملي ��ة وزي ��ادة حصيلت ��ي املعرفي ��ة في
الكيمي ��اء ومج ��االت الكيمي ��اء البحثي ��ة
والتطبيقي ��ة ،ولق ��د اكتس ��بت ع ��دد م ��ن
املهارات الهامة مثل مهارة البحث العلمي
وقراءة وحتليل النتائج وتصميم التجارب
العملية  ،ومهارة حل املشكالت .
زمالء الدراس����ة في الكلية هل هناك
تواصل بينكم ؟
نعم ،حيث س ��اهمت دراس ��تنا سو ًيا بقسم
الكيمياء من توطيد العالقات بيننا ،واآلن
تربطن ��ا عالق ��ة أخوية جيدة ج � ً�دا وزادت
منه ��ا األنش ��طة والتوجه ��ات املش ��تركة،
ومنصات التواصل االجتماعي.
ه����ل ت��ت��ب��ع اخ����ب����ار ال��ك��ل��ي��ة وم���اه���ي
الطريقة؟
نع ��م ،أتابع أخبار الكلية بش ��كل دوري عن
طري ��ق حس ��اب الكلية املباش ��ر في منصة
تويت ��ر او ع ��ن طري ��ق تفاع ��ل حس ��ابات
األقسام واملنسوبني أو اجلامعة معها.
حدثن����ا عن جتربت����ك كنائ����ب مدير
النادي الكيميائي بكلية العلوم ؟
جدا ،حرصنا فيها على
كانت جتربة ثرية ً
إعادة تنظيم وتنش ��يط الن ��ادي ،وتكثيف
األنش ��طة التطويرية والتحفيزية وإقامة
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مش ��اركات وزي ��ارات مختلف ��ة ومتنوع ��ة،
وحتفي ��ز أعض ��اء هيئ ��ة التدري ��س عل ��ى
املساهمة ودعم األنشطة الطالبية.
حدثن����ا ايضا ع����ن جتربت����ك كمدير
لن����ادي النان����و مبعهد املل����ك عبدالله
لتقنية النانو؟
لم ُ
تخل هي األخ��رى من اإلث��ارة واملتعة
وال��ف��ائ��دة ،ح��رص��ت ف�ي�ه��ا ع�ل��ى حتفيز
ال �ط �ل �ب��ة ع �ل��ى امل��ش��ارك��ة ف ��ي األنشطة
الطالبية واالس �ت��زادة العلمية واملهارية
والتعرف على تقنية املستقبل (تقنية
النانو) ،كما حرصنا على إقامة األنشطة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،وال �ب �ح �ث �ي��ة العلمية،
والتطويرية ،والتحفيزية.
ه�����ن�����اك اجن����������از ع����ل����م����ي حققته
حدثناعنه؟
نع ��م ،م ��ن الل ��ه عل ��ي باملش ��اركة في نش ��ر
بح ��ث علمي في مجل ��ة Materials MDPI
اهت ��م بتطوي ��ر اح ��دى اهم امل ��واد االولية
واالساس ��ية املعروف ��ة حال ًي ��ا ف ��ي صن ��ع
حش ��وات االس ��نان الراتنجي ��ة واملعروف ��ة
اختص ��ا ًرا  .BisGMAه ��ذه امل ��ادة متتل ��ك
خ ��واص ج � ً�دا مرغوب ��ة ،ولك ��ن لزوجته ��ا
العالي ��ة تعي ��ق اضاف ��ة الكمي ��ة الكافي ��ة
من املواد املقوية للحش ��وة مثل الس ��ليكا،
قمنا ف ��ي هذا البحث بتطوي ��ر هذه املادة
ال ��ى مش ��تق اقل لزوجة وذلك باس ��تبدال
اح ��دى مجموع ��ات الهيدروكس ��يل ب ��ذرة
الكل ��ور ( ،)mCl-BisGMAوم ��ن ث ��م مت
دراس ��ة خواصه ��ا الكيميائي ��ة بالط ��رق
التحليلية املختلف ��ة باإلضافة للخواص
االنس ��يابية واللزوج ��ة ،كم ��ا مت تقيي ��م
امكاني ��ة اس ��تخدامها كبدي ��ل للمرك ��ب
االساس ��ي ومن خ�ل�ال النتائ ��ج املتحصل
عليه ��ا نتوقع ان يكون له ��ذه املادة اهمية
ف ��ي املس ��تقبل وان حتل مش ��كلة اللزوجة
العالي ��ة للمادة االساس ��ية باإلضافة الى
حتس�ي�ن خواص احلش ��وة والبحث مازال
مس ��تمر ونتوق ��ع نتائ ��ج ثمين ��ة ان ش ��اء
الله.
حدثن����ا ايض����ا ع����ن أجم����ل اللحظات
والذكري����ات واملواقف الت����ي تتذكرها
حصلت لك في الكلية ؟
يوج ��د الكثير م ��ن اللحظ ��ات والذكريات
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أن����ص����ح زم��ل��ائ�����ي ال���ط�ل�اب
بزيادة حصيلتهم العلمية
واحل�����������������رص ع������ل������ى ف���ه���م
مواضيع املقررات وإتباعها
ب���امل���ذاك���رة امل��س��ت��م��رة ،كما
أن��ص��ح��ه��م ب���امل���ش���ارك���ة في
البرامج واألندية الطالبية
واألنشطة التطويرية التي
تقيمها إدارات اجلامعات
للطالب
اجلميل ��ة الت ��ي قضيته ��ا ب�ي�ن ج ��دران
الفص ��ول وممراتالكلي ��ة ،وم ��ن كثرته ��ا
ت ��كاد ال حتضرني ،ولكن بال ش ��ك قضيت
جدا مليئة بالعلم والش ��غف
أوقات ماتعة ً
والفائدةبقسم الكيمياء بكلية العلوم.
م����ا التحدي����ات والصعوب����ات الت����ي
واجهتها اثناء الدراسة بالكلية ؟
ت ��كاد ال تخل ��و أي رحل ��ة علمي ��ة م ��ن
التحديات والصعوبات ،واألمثلة في ذلك
كثير ،ولكن ميكن تالفي وتسهيل العقبات
والصعوب ��ات بالعم ��ل املنظ ��م واملتابع ��ة
والتطوي ��ر الدائم�ي�ن ،واألخ ��ذ ب ��آراء
الطالب واستشاراتهم وفتح األبواب لهم.
كانت أبرز التحديات التي واجهتها خالل
دراستي صعوبة بعض املستويات الدراسية
مع نقص التوجيه واإلرش ��اد ،السيما قلة
املقررات التطبيقية املساهمة في حتسني
عملي ��ة الفهم وحف ��ظ املعلومات ،ونقص
املع ��دات املعملي ��ة والتج ��ارب العلمي ��ة
احملاكية لسوق العمل واملجال البحثي.
ه�����ل ه����ن����اك اه����������داف ت���ب���ح���ث عن
حتقيقها؟
نع ��م ل ��دي العدي ��د م ��ن األه ��داف الت ��ي
أمتن ��ى حتقيقها في ع ��دة جوانب علمية
ومهارية ،وأبرزها إكمال الدراسات العليا،
تطوير مهاراتي البحثية واملعملية ،تطوير
مهاراتي القيادية واإلدارية ،زيادة معارفي
العلمية ،والتوس ��ع في فهم علم الكيمياء
وربطه ��ا مبختلف املج ��االت والتطبيقات

احلياتية .
ماهي نصائحك لطالب الكلية ؟
أنص ��ح زمالئي الطالب بزيادة حصيلتهم
العلمي ��ة واحل ��رص عل ��ى فه ��م مواضيع
املق ��ررات وإتباعه ��ا باملذاك ��رة املس ��تمرة،
كم ��ا أنصحه ��م باملش ��اركة ف ��ي البرام ��ج
واألندية الطالبية واألنش ��طة التطويرية
الت ��ي تقيمه ��ا إدارات اجلامعات للطالب،
واحل ��رص عل ��ى ع ��دم التش ��تت وتركي ��ز
مجهوداته ��م وتنظي ��م أوقاته ��م والتفك ��ر
بش ��كل مط ��ول قب ��ل اتخ ��اذ أي خط ��وة،
ذات اعتبار وتأثير مباش ��ر على دراس ��تهم
او حياتهم واستش ��ارة وس ��ؤال مرش ��ديهم
وأعض ��اء هيئ ��ة التدري ��س وأهاليه ��م
وأصدقائهم وأصحاب اخلبرات والتجارب
في نفس املجال.
ايض����ا ماه����ي نصائح����ك خلريج����ي
الكلية اجلدد ؟
أنص ��ح إخوت ��ي اخلريجني بع ��دم التوقف
ع ��ن االس ��تزادة ف ��ي العل ��م وتعل ��م كل ما
هو مفي ��د ،وتطوي ��ر مهاراته ��م وقدراتهم
املطلوب ��ة ف ��ي س ��وق العم ��ل ،واحل ��رص
عل ��ى املش ��اركة في البرامج الت ��ي تقدمها
اجلامعة أو اجلهات الرسمية للخريجني،
واملشاركة في الدورات واللقاءات التدريبية
والتطويري ��ة ،واملس ��اهمة الفعال ��ة ف ��ي
املجتم ��ع بنش ��ر العل ��م واملعرف ��ة ومعاونة
الطالب بخبراتهم وعلمهم.
ه����ل راس����لت جه����ات توظي����ف للبحث
عن عمل وماهي هذه اجلهات ؟
قري ًب ��ا ب ��إذن الل ��ه ،أعمل اآلن عل ��ى كتابة
�كل جي ��د كم ��ا قمت
س ��يرتي الذاتي ��ة بش � ٍ
بتجهيز صفحتي الشخصية على منصة
لينكدين واملواقع اخلاصة بالتوظيف.
ه����ل تفك����ر ف����ي اكم����ال مس����يرتك
التعليمي����ة بنف����س التخص����ص واي����ن
ترغب بذلك ؟
بإذن الله ،تقدمت بطلب دراسة املاجستير
لعدة جامعات كما قمت باختبار عدد من
االختب ��ارات اخلاص ��ة بالقب ��ول ،حقيق � ً�ة
ارغب بالدراسة في أي جهة معتمدة وذات
مكان ��ة علمي ��ة جي ��دة ،ويتوج ��ه تركي ��زي
األكب ��ر عل ��ى التخصص ��ات الت ��ي تهمني
ولدي شغف جتاهها.

جسور
تهنئكم أسرة حترير مجلة

مجلة خريجي وخريجات كلية العلوم

بحلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل علينا وعليكم وعلى األمة
اإلسالمية بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل اهلل صيامه وقيامه
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حوار

خريجات تفخر بهم كلية العلوم

حوار مع الخريجة المتميز ة“
شذى بنت عبدالمجيد العوضي”
حاورتها االستاذة  /إميان الشهري
(عضو هيئة حترير مجلة جسور)

يس���ر أعض���اء هيئ���ة حترير مجل���ة اخلريجني بكلي���ة العلوم جامعة امللك س���عود (جس���ور) أن
تستضيف شخصكم الكرمي إلجراء هذا احلوار لتميزكم الالفت:
ف��ي ال��ب��داي��ة اس��م��ح��ي ل��ن��ا أن نتعرف
����ك،
ع���ل���ى ش���خ���ص���ك���م ال�����ك�����رمي اس����م ِ
اهتماماتك،
���ك،
ِ
����ك ،ه���واي���ات ِ
وأس����رت ِ
عملك احلالي؟
ِ
اسمي شذى عبد املجيد العوضي ،ولدت
ون �ش��أت ف��ي م��دي�ن��ة ج ��دة ،خ��ري�ج��ة قسم
الرياضيات لعام  .2016أحب القراءة منذ
صغري ،أقدر الكتب ،وأهوى الكتابة .أحب
التصوير ال�ف��وت��وغ��راف��ي ،خ��اص��ة تصوير
ال�ط�ب�ي�ع��ة .مهتمة ب��ال�ت��رج�م��ة ،وعملت
فيها لفترة حال ًّيا ،أعمل معيدة في قسم
الرياضيات بجامعة جدة.
شغفك في احلياة؟ وهل للشغف
ماهو
ِ
متيزك؟
في
دور
ِ
ال ميكنني حصر شغفي في مجال معني.
شغفي ه��و التعلم -أال أت��وق��ف أب � ً�دا عن
جديدا كل مرة،
التعلم أحب أن أتعلم شيئًا
ً
وأتقنه وأعلّمه اآلخرين ،ثم أكتشف غيره.
ح��ال � ًّي��ا ،أن��ا مهتمة بتعليم الرياضيات
وحتسني التحصيل املعرفي في دراستها.
اجنازاتك ،واقربها
حدثينا عن أبرز
ِ
لنفسك؟
ِ
أث�ن��اء دراس �ت��ي ف��ي الكلية ،ف��زت بجائزة
«قائمة العميد» في كل عام ،ولقب «الطالبة
املثالية لكلية العلوم” ،وج��ائ��زة “أفضل
بحث تخرج في قسم الرياضيات” .يظل
تخرجي في املرتبة األولى على الكل ّية أحد الوطنية عندما كنت في املرحلة الثانوية ،وشهادات تقدير في مسابقات الرياضيات
إلي .كمان أن لتجربتي في واختتمتها بعد حوالي اخلمس سنوات اخلارجية.
ّ
أحب إجنازاتي ّ
التحاقكباجلامعة
أومل�ب�ي��اد الرياضيات مكانة خ��اص��ة ،فقد م��د ّرب��ة للمسابقات الدولية .من طالبي كيف كانت طريقة
ِ
بدأتها بالفوز باملركز الثالث في املسابقة وط��ال �ب��ات��ي م��ن ح �ص��ل ع �ل��ى ميداليات وق��ب��ول��ك��م ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم وك��ي��ف مت
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اختيار التخصص حدثينا عن هذه
القصة؟
أثناء دراستي في املرحلة الثانوية ،رغبت
ح� ًّ�ق��ا ب��ال��دراس��ة ف��ي اخل � ��ارج ،ووج ��دت
تشجيعا م��ن أس��رت��ي .ب��دأت – بحماس
ً
– رحلة البحث عن اجلامعة املناسبة،
والتحضير الختبارات القبول .لألسف،
ظ�ل��ت أم�ن�ي��ة ل��م مي�ك��ن حتقيقها .أذكر
محاوالتي م��ع أس��رت��ي ف��ي سبيل إيجاد
حل مناسب ،وأذكر خيبة أملي الكبيرة...
مع اقتراب تخرجي وفتح التقدمي على
اجلامعات السعودية ،بدأت التفكير في
خطة أخ��رى .آن��ذاك ،فكرت في التقدمي
جل��ام �ع��ة امل �ل��ك س �ع��ود ألول م ��رة  -لم
أع��رف عنها الكثير .استشرت ،وصليت
االستخارة ،وقدمت طلب القبول .قبلت
في اجلامعة ،وبدأت االستعداد لالنتقال
إلى الرياض لبدء الدراسة .ال أخفيكم
أن ��ي ت�ش��كّ �ك��ت ك �ث �ي� ً�را ف��ي ص �ح��ة ق ��راري
لاللتحاق باجلامعة ،كان ق��را ًرا اتخذته
على عجل ،وصاحبني هذا الشعور ملدة
طويلة أثناء دراستي.
ف��ي ال�س�ن��ة التحضيرية ب ��دأت مرحلة
ج��دي��دة م��ن ح �ي��ات��ي ،ب�ح�م��اس وترقب،
وش � ��يء م ��ن ال� �ق� �ل ��ق ...ع �ن��دم��ا توجب
علي اختيار التخصص ،ك��ان تخصص
ّ
الرياضيات رغبتي األول��ى  -خاصة مع
جت��رب�ت��ي ف��ي أومل �ب �ي��اد ال��ري��اض�ي��ات  -لم
ي�ن��اف�س�ه��ا إال ح �ب��ي ل�ل�ب��رم�ج��ة .ل��و كان
�اح��ا ل��ي دراس ��ة تخصصني ،الخترت
م�ت� ً
الرياضيات واحل��اس��ب اآلل��ي دون تردد،
لكن ك��ان علي اختيار أحدهما .اخترت
�ص��ص ف��ي ال��ري��اض �ي��ات ،ووصلت
ال �ت �خ� ّ
لإلميان التام بقراري بعد عام ونصف في
التخصص.
ك ��ل م ��ن ي �ع��رف �ن��ي اآلن ي� ��درك محبتي
املطلقة لتخصصي ،وفخري بانتمائي
أحدا ال يتخيل
جلامعة امللك سعود ،لكن ً
الرحلة التي مررت بها للوصول إلىهذا
اليقني.
اشخاص تركوا بصمة وعالمة فارقة
قدوتك باحلياة؟
بحياتك ،من هي
ِ
ِ
ب �ع��د ال��ل��ه ،ألس��رت��ي ف �ض��ل ك�ب�ي��ر علي.
دعمهم وثقتهم الدائمني وخاصة أثناء
دراس�ت��ي ،كانا مصدر ق��وة ل��ي .وال أنسى

كل من يعرفني اآلن يدرك
محبتي املطلقة لتخصصي،
وفخري بانتمائ���ي جلامعة
���دا
املل���ك س���عود ،لك���ن أح ً
ال يتخي���ل الرحل���ة الت���ي
مررت بها للوص���ول إلىهذا
اليقني.
ف �ض��ل م �ع � ّل �م� ّ�ي ع �ل��ى م��ر األي � ��ام ،وأذك ��ر
م�ن�ه��م معلمتي ف��ي ال �ث��ان��وي��ة أ .إميان
حديدي ،و د .لطفي كلننت (جامعة امللك
عبد ال�ع��زي��ز) امل�ش��رف على رسالتي في
املاجستير ،وقسم الرياضيات بجامعة
امللك سعود ،وبشكل خ��اص :د .فردوس
ت��وف �ي��ق ،أ.د .ف��اط�م��ة ج �م �ج��وم ،د .مها
العماري ،د .جواهر املفرج ،د .ليانا توبان
جزاهم الله خير اجلزاء.
أث���ن���اء ال����دراس����ة ف���ي ال��ك��ل��ي��ة ماهي
أب����رز االن��ش��ط��ة ال��ت��ي ش��ارك ِ��ت��ب��ه��ا أو
الفعاليات؟
عملت م��ع زم�ي�لات��ي ودع��م القسم على
ت��أس �ي��س وت �ف �ع �ي��ل ن� ��ادي الرياضيات،
وكانت معظم مشاركاتي فيه .أذكر منها
تنظيم مسابقة «أومل �ب �ي��اد الرياضيات»
ل�ط��ال�ب��ات اجل��ام �ع��ة ،م�ع��رض «معادالت
غيرت العالم» باملشاركة مع نادي فيزيكا،
إق��ام��ة دورة ف��ي «ب��رن��ام��ج  LyXللكتابة
الرياضية” ،ودورة أخرى في “حل مكعب
أيضا في
روبيك .”Cube Rubik’sشاركت ً
مبادرة التعليم التعاوني كطالبة معلمة،
ملساعدة الزميالت في مواد التخصص.
وكانت لي مشاركة في معرض الفن KSU
 ،Art Weekوف��ي مسابقة للطهي ،وعدة
مسابقات ثقافية.
ه���ل ت��ت��اب��ع��ي اخ���ب���ار ال��ك��ل��ي��ة وماهي
الطريقة؟
ن�ع��م ،أت��اب��ع ح�س��اب الكلية على تويتر،
وأحب زيارتها كلما أتيحت لي الفرصة.
ي���وم ال��ت��خ��رج نقطة حت���ول وفرحة
حققت
خاصة حدثينا عنها ،وم��اذا
ِ

بعد التخرج مهني ًا أو دراسي ًا شعرتي
بأنه ُيضاهي تلك الفرحة؟
ليوم التخرج مكانة خاصة في نفسي.
ع ��دا ع��ن ال �ف��رح��ة ب ��اإلجن ��از ،أت ��ى حفل
التخرج بعد عدة أشهر من انتهاء دراستي
ومغادرة الرياض ،فكان يوم احلفل يوم لم
الشمل مع الصديقات ،والزيارة األخيرة
للجامعة كطالبة فيها .من أجمل األيام
أيضا يوم مناقشتي لرسالة املاجستير،
ً
ب�ع��دع��ام�ين م��ن ال��دراس��ة وال �ب �ح��ث ،يوم
املناقشة مبثابة اختبار نهائي ،على إثره
ُم ِنحت شهادة املاجستير.
حدثينا أيضا ع��ن أجمل اللحظات
والذكريات بالكلية؟
أحمل الكثير من الذكريات اخلاصة في
أقدر األيام العاد ّية...
قلبي ،لكنّي أجدني ّ
االج �ت �م��اع م��ع ال��رف�ي�ق��ات ف��ي الصباح،
االس �ت �م��اع ب��اه �ت �م��ام حمل ��اض ��رة ش ّيقة،
النقاش ف��ي مسألة م�ع��قّ ��دة ،احملادثات
امل�س�ت��رق��ة ب�ين احمل ��اض ��رات ،اجتماعنا
في غرفة ن��ادي الرياضيات ،احتفاالتنا
بكد في األنشطة ،وفرحة
املفاجئة ،عملنا ّ
اإلجناز!..
هل تعملني ،مكان عملك احلالي إن
وجد؟ هل مسمى تخصصك ساعدك
في احلصول على عمل؟
أعمل معيدة في قسم الرياضيات بجامعة
ج ��دة -ج��ام�ع��ة_امل�س�ت�ق�ب��ل .م��ن خالل
التدريس واألنشطة ،أق� ّ�دم مع زميالتي
امل �ع��ارف وامل� �ه ��ارات ل�ط��ال�ب��ات�ن��ا ،ونتعلم
م�ع�ه� ّ�ن .أط�م��ح جل�ع��ل س �ن��وات الدراسة
جتربة ُم ِثرية لهن ،كما كانت لي.
م��اه��ي رس��ال��ت��ك خل��رج��ي الكلية من
نفس تخصصك؟
التركيز على احل��اض��ر ،م��ع االستعداد
للمستقبل .االهتمام بالتخرج مبعدل
مرتفع نصيحة ملن ال يزال على مقاعد
ال��دراس��ة ،أم��ا حتسني امل �ه��ارات العلمية
أو الشخصية ،فهو متاح للجميع .إلى
التخصص ،م�ه��ارة إدارة
جانب م�ه��ارات
ّ
ال ��وق ��ت ،امل� �ه ��ارات ال �ل �غ��وي��ة والتواصل
ال �س �ل �ي��م (ب��ال �ع��رب �ي��ة واإلجن� �ل� �ي ��زي ��ة)،
وم�ه��ارات استخدام احلاسب اآلل��ي ،من
امل�ه��ارات املهمة مهما ك��ان مجال عملك
املستقبلي.
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الذاكرة البصرية

الذاكرة البصرية لكلية العلوم

أحد املعامل التعليمية في الكلية عام (1408هـ)

جانب من معرض كلية العلوم ويظهر د .صالح السدراني  -عميد الكلية مع د .صالح حامد (رحمه الله)
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من قسم الفيزياء والفلك عام (1415هـ)
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الذاكرة البصرية

أسماء خريجي وخريجات
الدفعات األولى من طالب وطالبات
برنامج الدكتوراه
تعتبر كلية العلوم بجامعة امللك سعود من أقدم الكليات العلمية
على مستوى اململكة حيث أنشئت في عام  1378هـ (1958م) ولهذا
يعتبر كذلك برنامج الدراسات العليا بها من أقدم البرامج في
التخصصات العلمية باململكة .حيث ب��دأ برنامج املاجستير
في مطلع العقد األول من القرن العشرين بينما بدأ برنامج
املؤمتر العاملي للرياضيات في منطقة اخلليج العربي عام (1402هـ)

الدفعة الثانية من كلية العلوم في صورة تذكارية تضم األساتذة والطالب
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اسم اخلريج/اخلريجة

الدكتوراه في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين .وعبر
السنوات تخرج املئات من الطالب والطلبات من حملة املاجستير
والدكتوراه من كلية العلوم.
ويسرنا هنا حصر وتوثيق الدفعات الثالثة األول��ى خلريجي
برنامج الدكتوراه بكلية العلوم بجامعة امللك سعود:
التخصص الدقيق

سنة التخرج

الدكتورة ابتسام بنت عمر باجنيد

الرياضيات

 1419هـ

الدكتورة نوال بنت أحمد العرفج

الكيمياء

 1419هـ

الدكتورة جنوى بنت عبدالغني عناية

الفيزياء

 1419هـ

الدكتور سليمان بن صالح الذييب

الفيزياء

 1419هـ

الدكتور نايف بن صالح املعيقل

الكيمياء

 1420هـ

الدكتورة سعاد بن يعقوب احلميدان

الرياضيات

 1420هـ

الدكتورة مهى بنت حمد القنيبط

الكيمياء

 1420هـ

الدكتورة ليلى بنت عبدالكرمي اجلهيمان

الكيمياء

 1420هـ

الدكتور محمد بن على آل سعد

الكيمياء

 1421هـ

الدكتور فهد بن حمد القريني

النبات اواألحياء الدقيقة

 1421هـ

الدكتورة هند بنت صالح البليهد

الرياضيات

 1421هـ

الدكتوره هيلة بنت محمد العودان

الرياضيات

 1421هـ

الدكتوره هيا بنت عبدالوهاب ابوبشيت

الكيمياء

 1421هـ

الدكتوره سلمي بنت علي التميمي

الكيمياء

 1421هـ

الدكتوره منى بنت محمد الرميح

النبات واألحياء الدقيقة

 1421هـ
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قادة المسيرة

خريجو كلية العلوم
يقودون المسيرة األكاديمية
حصر وإعداد  :األستاذ سعد الشمري
بحمد الله خالل العقود املاضية تخرج عشرات اآللف من طالب وطالبات كلية العلوم في جميع التخصصات العلمية
الدقيقة وق��د أتيحت للعديد منهم إكمال مسيرتهم العلمية واملهنية في مجال التعليم اجلامعي في العديد من
اجلامعات احمللية ولذا يسعدنا محاولة حصر واستقرار هذه الكوكبة املميزة من خريجي كلية العلوم بجامعة امللك
سعود الذين ساهموا في تقدم املسيرة األكادميية في اجلامعات السعودية.
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د.عبدالعزيز سعد عمر العامر
االسم
أستاذ
الرتبة
العمل احلالي خريج قسم الفيزياء والفلك كلية العلوم جامعة امللك سعود
تخرج من
عضو هيئة تدريس بقسم الفيزياء  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
د .حسن احمد رديني
االسم
أستاذ مساعد
الرتبة
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم األحياء كلية العلوم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
قسم النبات واالحياء الدقيقة كلية العلوم جامعة امللك سعود
تخرج من

االسم
أ.د محمد عبدالله ابراهيم الراجحي
الرتبة
أستاذ
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
قسم الفيزياء والفلك كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د .محمد بن سعد عبدالله العيسى
الرتبة
أستاذ مشارك
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم األحياء  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
قسم النبات واالحياء الدقيقة كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د .رائد بن حسني بن صالح الهذلول
الرتبة
أستاذ
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
قسم الفيزياء والفلك كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د .عبدالرحمن بن غنيم الهمزاني
الرتبة
أستاذ مشارك
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء  -جامعة اإلمام مجمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
.د .عبدالله محمد اجلوعي
الرتبة
أستاذ
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الرياضيات  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د .عمر بن خالد الدعيج
الرتبة
أستاذ مشارك
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د.أحمد محمد ابراهيم القعود
الرتبة
أستاذ
احلالي
العمل
عضو هيئة تدريس بقسم الفيزياء  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
خريج قسم الفيزياء والفلك كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د .سامي عبدالعزيز بن سليمان احلسني
الرتبة
أستاذ مساعد
احلالي
العمل
عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تخرج من
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د.محمـد بن محسن بابطني
الرتبة
أستاذ
العمل احلالي عضوهيئة تدريس بقسم الرياضيات -جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية وعميد كلية العلوم
تخرج من
قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة امللك سعود

االسم
د .عيده سلمان سعد آل فراج
الرتبة
أستاذ مساعد
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء ووكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس جامعة اإلمام
تخرج من
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود
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ﻛﺮﺳﻲ أﺑﺤﺎث اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

قادة المسيرة

د .عبدالرحمن ابراهيم حجيل احلارثي
االسم
أستاذ مشارك
الرتبة
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج جامعة األمير سطام
تخرج من
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود
د .محمد بطاح جزير الشمري
االسم
أستاذ مشارك
الرتبة
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج جامعة األمير سطام
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود
تخرج من
االسم
د .عبدالعزيز دخيل الله الذبياني
الرتبة
أستاذ مشارك
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم األحياء كلية العلوم جامعة تبوك
تخرج من
قسم النبات واألحياء الدقيقة كلية العلوم جامعة امللك سعود

Advanced Materials Research Chair
اﻟﺮؤﻳﺔ:
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻳﺎدة إﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
أﺑﺤﺎث اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺠﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ودﻋــﻢ ﺗﻮﻃﻴﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎ ﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وا�ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

ا�ﻫﺪاف:
.١

إﺟـــﺮاء ا�ﺑــﺤــﺎث ودﻋـــﻢ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

.٢

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ ا�ﺑﺤﺎث اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﻬﻴﺌﺎت ا�ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ا�ﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

االسم
د .خالد بن عوض بن بخيت املطيري
الرتبة
أستاذ مساعد
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم االحياء كلية العلوم جامعة تبوك
تخرج من
خريج قسم النبات واألحياء الدقيقة كلية العلوم جامعة امللك سعود
االسم
د .سمربنت عمر بن أحمد جزار
الرتبة
أستاذ مساعد
العمل احلالي عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
تخرج من
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود

 .٣ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺘﺎج اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟــﻤــﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
.٤

ﺑﻨﺎء ﻛﻮادر وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم اﻟﻤﻮاد.

 .٥ﻋﻘﺪ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟــﻨــﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟـــﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ.
.6

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻮم
اﻟﻤﻮاد.

Vision:
Achieve a creative leadership at national, regional and
international levels for excellence in advanced materials
researches; contribute to support the knowledge economy
in the Kingdom of Saudi Arabia.
Mission:
Provide an appropriate research environment which
contributes to promote research and applied studies in
the ﬁeld of advanced materials and technology transfer,
with attraction of local, regional, and international talents
in this ﬁeld.
Goals:
1. Carrying out researches and support technology
transfer in the ﬁeld of advanced materials.
2. Scientiﬁc cooperation with universities, national
research centers, regional and international
organizations interested in research and applied
studies in the related ﬁelds.
3. Application of the research results in the ﬁeld of
advanced materials to support national industry and
increase international competitiveness.
4. Building national capacities of researchers able to
contribute to the knowledge economy in the ﬁeld of
materials science.
5. Organization of workshops, seminars and training
courses for researchers and specialists.
6. Providing excellent projects for graduate studies in
the ﬁeld of materials science.

االسم
د .عبيد بن فهد الدوسري
الرتبة
أستاذ مشارك
احلالي
العمل
عضو هيئة تدريس كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير جامعة املجمعة
تخرج من
قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة امللك سعود
إﺣﺪى ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ا�ﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺎه
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دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  ،UPLCﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻛﻼ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة
أ.د .زﻳﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن ،وﺳﻌﺎدة أ.د .أﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ.
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