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اآلن جاء دوركم الحيوي

في بناءهذا الوطن والرقي به
وتحقيق رؤيته

احلمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وبعد:
ففي الوقت الذي تفتح فيه كلية العلوم قلبها الحتضان الراغبني في الدراسة فيها ،فهي أيض ًا تظل متعلقة
باخلريجني الذين يغادرونها ملواطن العطاء في أرجاء وطننا الغالي ،ومؤسساته املتنوعة ،وحترص على أن تستمر
عالقتهم بكليتهم عبر وسائط متعددة ،وأن تتيح لهم التالقي عبر منصات مختلفة؛ ليتعاونوا على تقدمي النافع
لوطنهم في ميادينهم املختلفة.
وما اجلمعيات العلمية واألندية الطالبية والشراكة املجتمعية إال مناذج لذلك التواصل ،ولكنه في زاوية محددة.
مد يدها للخريج ،والتواصل معه بطريقة جديدة جتمع بني
وتتجه الكلية اليوم عبر “ مجلة جسور “ إلى ّ
رعاية إنتاجه العلمي وبحوثه ،وبني متابعة أنشطته الثقافية واملجتمعية ،واالحتفاء بإجنازته الوطنية املختلفة.
لقد تكلف ال��وط��ن ف��ي بنائكم الكثير ،ووف��ر لكم سبل ال��دع��م لبناء شخصيتكم العلمية وامل �ه��اري��ة ،ووفرت
اجل��ام�ع��ة وال�ك�ل�ي��ة ل�ك��م ك��اف��ة إمكانياتها ل�ل��رق��ي ب�ك��م ومب �ه��ارات �ك��م ،واآلن ج��اء دورك���م احل �ي��وي ف��ي ب�ن��اء هذا
ال��وط��ن وال��رق��ي ب��ه وحت�ق�ي��ق رؤي �ت��ه ال �ت��ي رس�م�ه��ا ل�ك��م ملهم ال�ش�ب��اب ص��اح��ب ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم �ي��رمحمد
ب��ن س �ل �م��ان ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز –سلمه ال��ل��ه -األم��ي��ر ال��ش��اب ص��اح��ب وق��ائ��د وع � ��راب رؤي� ��ة امل �م �ل �ك��ة .2030
فمشاركتكم في األعمال
ويتمثل دورك��م في جميع قطاعات التنمية ومنها على سبيل املثال العمل التطوعي ُ
التطوع ّية ا ُملختلفة ق��ادرةٌ على بناء شخص ّياتكم وتقويتها ،وتعزيز روح ا ُملواطنة لديكم ،وجعلكم مسهمني في
الصحيحة واإلنسانية وغيرها.
ُمساعدة اآلخرين،
ّ
وتقدمون لوطنكم طاقاتكم اإليجاب ّية ،وق ّوتكم في املجاالت ّ
وأي�ض� ًا دورك��م في تنمية قيم املواطنة
تخص ا ُملجتمع ال��ذي تعيشون ب��ه ،والتعلّم
والتعرف على األم��ور التي
ّ
ُّ
ي�ك�ن�ك��م م��ن ت �ط��وي��ره وتنميته.
مم��ا مُ ّ
ع �ن��ه ،واك �ت �س��اب م�ع��رف��ة ت��اري �خ��ه وممُ � ّي��زات��ه وخ�ص��ائ�ص��ه واح �ت �ي��اج��ات��هّ ،
ودوركم في االقتصاد وتنميته مهم القتصاد الوطن ،فأنتم ق ّوةٌ اقتصاد ّي ٌة كبيرةٌ تسهم فيالتّنمية ّ
الشاملة للوطن.
ودوركم كبير في حتقيق األمن لهذا الوطن فوعيكم وحبكم لوطنكم والدفاع عنه وعدم نقل الشائعات واحلفاظ
على ممتلكاته وحرصكم على التعلم الدائم ونقل املهارات يشارك في حتقيق األم��ن واألم��ان لوطننا الغالي.
أب��ن��ائ��ي اخل��ري��ج�ي�ن واخل ��ري� �ج ��ات ،ك �ل �ي��ة ال��ع��ل��وم ت �س �ع��د وت �ف �ت �خ��ر ب �ك��م وت �ف �ت��ح ل �ك��م أب ��واب� �ه ��ا للمشاركة
ف� ��ي أنشطتها وت��س��ع��د ب ��ال� �ت ��واص ��ل م �ع �ك��م م� ��ن خ �ل��ال وح� � ��دة اخل ��ري� �ج�ي�ن ال� �ت ��ي أس� �س ��ت م� ��ن أجلكم.
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في حياتكم العملية واملهنية
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رئيس التحرير
أ.د .أح�����م�����د ب�����ن ح�����ام�����د ال����غ����ام����دي
ق � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��م ال�� � � � � �ك�� � � � � �ي�� � � � � �م�� � � � � �ي� � � � � ��اء
هيئة التحرير

كلية العلوم إنجازات وتميز

أ.د .أش���������رف م���ح���م���د أح�����م�����د علي
ق� � � � � � �س � � � � � ��م ع� � � � � � �ل � � � � � ��م احل � � � � � � � �ي� � � � � � � ��وان

أنشطة

أ.ف�������ي�������ص�������ل ب���������ن م�����ح�����م�����د ال������رك������ف
م� � � �ن� � � �س�� � ��ق وح� � � � � � � � � � ��دة اخل�� � ��ري� � � �ج� �ي ��ن
أ .إمي�����������ان ب�����ن�����ت م�����������ردح ال����ش����ه����ري
ك� �ل� �ي���ة ال� � �ع� � �ل � ��وم  -ش � �ط� ��ر ال � �ط� ��ال � �ب� ��ات
أ.س���ع���د ب���ن غ���ض���وي ق�����ورس الشمري
ق � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��م ال�� � � � � �ك�� � � � � �ي�� � � � � �م�� � � � � �ي� � � � � ��اء
أ.م�����اج�����د ب����ن ع���ب���دال���ل���ه القحطاني
وح� � � ��دة ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة واإلع� �ل� ��ام
اإلخراج الفني

دف���������ع ال������ل������ه االم��������������ام ع����ب����دال����ل����ه
المراسالت باسم رئيس التحرير
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حوار

قامات من العلوم

حوار مع الدكتور عبد الرحمن أبو عمه
عضو مجلس الشورى وعميد كلية العلوم سابقا
حاوره األستاذ فيصل الركف

من هو األستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو عمه ،نشأته ،اسرته ،اهتماماته ،هواياته.
الدكتور عبد الرحمن بن محمد بن سليمان أبو عمه ،نشأته في مدينة العال وكان يتيم األب ومن قام بدعمه هي
والدته ،وعرفت أسرته ممن يشتغلون في الزراعة والتجارة كما عرف عن أهالي العال آنذاك .أتى للرياض في عمر
اخلامسة عشر ربيع ًا وذلك لدراسة املرحلة الثانوية حيث ال يوجد في العال مرحلة ثانوية ،وقد التحق بثانوية
اليمامة آنذاك وتخرج منها ،والتحق باجلامعة ،من هواياته الكتابة.
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أه��م احمل��ط��ات ف��ي ح��ي��اة الدكتور/أبوعمه
وأكثر محطة وجد نفسه فيها.
ال ت��وج��د محطة معينه وإمن ��ا اك�ت�س��ب م��ن كل
محطة خ �ب��رات ال �ت��ي ب��دوره��ا صقلت خبراته
وموهبته ما هو عليه اآلن .وم��ن أب��رز احملطات
عند تخرجه م��ن اجل��ام�ع��ة بتوفق ومت تعيينه
معيد ًا في قسم الرياضيات في حينها.
جتربة الدكتور/أبوعمه في:
•اختيار التخصص في املرحلة اجلامعية.
اختار التخصص حب ًا وشغف ًا وتعلق ًا بالرياضيات
وكانت التخصصات آن��ذاك تخصصات مزدوجة
أي مبعنى تخصص رياضيات وفيزياء وهكذا،
وال �ت �ح��ق ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��د ال��رح �م��ن بتخصص
ال��ري��اض �ي��ات وال �ف �ي��زي��اء وت �خ��رج ب�ت�ف��وق وتعني
معيدا بعد تخرجه م��ن اجل��ام�ع��ة وآن ��ذاك كان
من غير املعروف معنى كلمة معيد وذل��ك لعدم
وجود أعضاء هيئة التدريس السعوديني في ذلك
الوقت.
•االبتعاث في ذلك الزمن (كما هو معلوم
لدينا بأنها فترة زمنية استثنائية).
كانت اجلامعة تقيم دورات للمعيدين قبل عملية
االب �ت �ع��اث وذل ��ك لتأهيلهم ف��ي االن �خ��راط مع
الثقافات األخ��رى وتقوية اللغة اإلجنليزية .لم
ي��درس اللغة اإلجنليزية وذل��ك بسبب ممن كان
يقوم بتدريسهم من اجلنسيات األجنبية ممن ال
يتقنون اللغة العربية بالشكل السليم ،مما أدى
لتقوية لغتهم األكادميية بعد التخرج ،انخرط
م��ع املجتمعات اإلس�لام�ي��ة م��ن ال ��دول األخرى
وباألخص من اجلنسية املاليزية ،ولم يكن يوجد
بينهم العنصرية الطائفية ولم تكن تلك اخلصلة
معروفة آنذاك.
•أول عمل.
كانت اإلعادة هي أول عمل يقوم به بشكل رسمي
وأيض ًا كان لديه هواية الكتابة في احدى الصحف
احمللية وأيضا في رسالة اجلامعة.
•تأليف أول كتاب ونشر أول بحث.
م��ن أس �ع��د أع�م��ال��ه ه��و ع�ن��د ن�ش��ر أول ب�ح��ث له
ف��ي م��رح�ل��ة ال��دك �ت��وراه ع�ن��دم��ا ك��ان ف��ي مؤمتر
في بلجيكا ،فوجئ بطباعة كتاب يحتوي على
مجموعه من األبحاث وكان منها بحثه الذي لم
يتوقع بان يشارك به .مع العلم بأنه كان يكتب
من قبل كما سبق وذك��رن��ا ولكن أول بحث نشر

مما أعطاه ثقة أكبر بنفسه وبأنه ليس أقل من
اآلخرين.
•العمل في مجلس الشورى.
خ��اض ال��دك�ت��ور غ�م��ار العمل ف��ي ع��دة مجاالت
واالس �ت �ش��ارات ف��ي ع��دة ج�ه��ات وم��ن أب��رزه��ا كان
ال �ع �م��ل ك�ع�ض��و ف��ي م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى وك� ��ان قد
اشترط بأن يقوم بعمله في التدريس وكان يأخذ
النصاب كام ًال ألنه يشعر بأن ذلك واجبه وهي
ه��واي�ت��ه األس��اس�ي��ة ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي ،وكذلك
صاحب كلمة “ زكاة العلم هو العلم ،كزكاة النقود
هي نقود”.
ق������دوة ال���دك���ت���ور/أب���وع���م���ه ف����ي احل���ي���اة؟
واألش��خ��اص الذين تركوا بصمة في حياة
الدكتور/أبوعمه.
ال يوجد شخص معني وإمنا استفاد من جميع
األشخاص والتي كونت شخصيته ومنت قدراته
الشخصية ،وم��ن وض��ع بصمة ف��ي حياته عدة
أش�خ��اص ومنهم مدير امل��درس��ة االبتدائية في
العال ك��ان ممن يحفظ القرآن ويعلمهم الدين
وزرع فيهم قيم دينية عظيمه م��ن األشخاص
اللذين وضعوا بصمة جميله في حياته .هنالك
أشخاص كذلك في املرحلة اجلامعية ممن كان
يحاول يتعاون مع الطالب ورغبته في تعليمهم
حتى لو سمح له الذهاب ملنازلهم.
ال���ن���ج���اح دائ����م���� ًا م���ا ي���ك���ون ط��ري��ق��ة مليء
ب���ال���ص���ع���اب وال���ع���ق���ب���ات ،ب��ف��ل��س��ف��ة وخ���ب���رة
الدكتور/أبوعمه ،كيف يتجاوز الشخص
تلك العقبات وال��ص��ع��اب ،نقطة حت��ول في
حياة الدكتور/أبوعمه يود مشاركتنا بها.
التركيز على هدف معني وتقييم القدرات والثقة
بالنفس بعد التوكل على الله ه��ي م��ن تصنع
النجاح والوصول للهدف .وتلك الطريقة جعلت
م�ن��ه ش�خ�ص� ًا ع��ام� ً
لا ف��ي ع ��دة ج �ه��ات وناجح ًا
كذلك.
م���ح���ط���ات ت��س��ت��وق��ف ال���دك���ت���ور/أب���وع���م���ه
وتربطه بكلية العلوم.
ال ت��وج��د محطات معينه ول�ك��ن الت ��زال صلته
بزمالئه اللذين تخرجوا معه من القسم حتى
وقتنا احلاضر ويتعاملون مع بعضهم البعض
بأخوة قوية.
كلمة توجهها لكل من:
•الطالب والطالبات في اختيار التخصص

التركيز على هدف
معني وتقييم
القدرات والثقة
بالنفس بعد
التوكل على الله
هي من تصنع
النجاح والوصول
للهدف

صاحب كلمة “ زكاة
العلم هو العلم،
كزكاة النقود هي
نقود”.
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حوار

سلسلة أبرز خريجي كلية العلوم بجامعة امللك سعود

معالي الدكتور محمد عبده يماني
ملرحلة الدراسة اجلامعية.
ال يلتحق الطالب بكلية العلوم وهو ال يرغب بها ألن ذلك لن
يعود عليه بالنفع ومما سيضره ،يجب التركيز على التخصص
الذي يرغب به حتى يبدع فيه ،وأن ال ينساق خلف املقربني
في اختيار التخصص ويلتحق بالتخصص الذي يجد نفسه
فيه.
•خريجي وخريجات كلية العلوم.
إكمال الدراسات العليا وعلى األقل درجة املاجستير وذلك ألن
الوطن بحاجة التخصصات التخصصية وليست التخصصات
العامة ،وكذلك ال يحتاج الوطن لألعداد الكبيرة بل يحتاج
إلى األعداد املبدعة.
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ل��و طلبنا م��ن س��ع��ادت��ك ع��ن��وان يلخص مسيرة وحياة
الدكتور/أبوعمه بشكل عام فماذا سيكون؟
اآلخرين هم من يروك ولكنك ال تستطيع رؤية نفسك ،ولكنه
يرى نفسه األكثر انفتاح ًا بني أقرانه في البيئة التي حوله.
كلمة أخيرة لسعادتكم..
يجب أال تيأسوا سريع ًا وال تتعجلوا في قطف الثمار ،وأشكركم
الهتمامكم مبعرفة تاريخ الكلية وميكنكم الرجوع لعدد من
عمداء الكلية القدماء والذين الزال��وا على قيد احلياة مما
سيعطيكم معلومات أكثر.
ختام ًا،،،
نشكر لسعادتك رحابة صدرك وقبولك لالستضافة.

ول� ��د ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د ع� �ب ��ده مياني
مبدينة مكة املكرمة عام  1360هـ وبها
تلقى تعليمه ال �ع��ام ف��ي احل ��رم املكي
وكذلك في مدارس الفالح .كما حصل
على تعليمه اجلامعي في كلية العلوم
بجامعة امل�ل��ك س�ع��ود ف��ي التخصص
املشترك (جيولوجيا/كيمياء) .وحصل
على درج��ة املاجستير وال��دك�ت��وراه في
م�ج��ال اجليولوجيا االق�ت�ص��ادي��ة من
جامعة كورنيل األمريكية عام  1388هـ.
مارس العديد من املهام اإلدارية املرموقة
مثل توليه منصب وكيل وزارة املعارف

رحمه اهلل

ث��م م��دي��ر ج��ام�ع��ة امل�ل��ك ع�ب��د العزيز
ف��وزي��را ل�لإع�لام .وق��د ك��ان من أعضاء
امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي ل��راب �ط��ة العالم
اإلس�لام��ي وأي �ض��ا ع�ض��و ف��ي املجلس
التنفيذي مل��ؤمت��ر ال�ع��ال��م اإلسالمي.
وق ��د وش� ��ارك ك��ذل��ك ف��ي ال �ع��دي��د من
املؤسسات والهيئات اخليرية في العالم
اإلسالمي وهو عضو مؤسس جلمعية
حتفيظ القران الكرمي مبنطقة مكة
املكرمة.
توفي رحمة الله تعالي ع��ام  1431هـ
ودفن في مقبرة املعالة مبكة املكرمة.

وزير اإلعالم (خالل
الفترة  1403-1395هـ)
مدير جامعة امللك عبد
العزيز (خالل الفترة
 1395-1393هـ)
خريج قسم اجليولوجيا
بكلية العلوم (درس خالل
الفترة  1383-1379هـ)
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قامات من العلوم

حوار مع الدكتورة مهى القنيبط
وكيلة جامعة األميرة نورة (سابق ًا)
حاورتها األستاذة إميان الشهري

التق���ت مجلة جس���ور س���عادة الدكت���ورة مه���ي القنيبط وكيل���ة جامعة األميرة ن���ورة بنت
عبدالرحمن (سابق ًا)وكان لنا معها احلوار التالي عن مسيرة حياتها العلمية والعملية
اﻟﺴؤال األول :ﻣﻦ ﻫﻲ د.القنيب���ط  ،ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ،أس���رتها
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻫﻮاﻳﺎﺗﻬﺎ
متزوج ��ة ول ��دي ابنت ��ان وأحفاد .أمضي ��ت فت ��رة االبتدائي في
لبنان ثم املتوس ��ط والثانوي في الرياض واجلامعة في جامعة
املل ��ك عبد العزيز بجدة .املاجس ��تير والدكت ��وراه جامعة امللك
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س ��عود ،حي ��ث كن ��ت معي ��دة ث ��م تابع ��ت مس ��يرتي األكادميي ��ة
واإلداري ��ة فيه ��ا .كما عملت لثالث س ��نواتُ -من ��ذُ  -٢٠١١وكيلة
جلامع ��ة االميرة ن ��ورة للش ��ؤون التعليمية ،ووكيلة للدراس ��ات
العليا والبحث العلمي.
اهتمامات���ي أهت ��م دائما بتطوي ��ر الذات ومس ��اندة من حولي

بق ��در م ��ا أس ��تطيع .وقبل ظه ��ور تطوير
امله ��ارات في اجلامعات كان همي هو كيف
نطور من أنفسنا وكانت مجهودات فرديه.
أنا أعتقد ان االنس ��ان مسؤول عن تطوير
ذات ��ه اآلن أكث ��ر من أي وق ��ت آخر ألن كل
ش ��يء متوفر اآلن عكس س ��ابق ًا ( أحتدث
م ��ن ثالث�ي�ن س ��نه) كان احلص ��ول عل ��ى
املعلوم ��ة والوصول للمص ��ادر صعب جد ًا
رغم ذلك كنا حريصني على التطوير.
أم ��ا م ��ن ناحي ��ة الهوايات ل ��دي اهتمام
بالرس ��م بأوس ��اط متعددة ،الرسم هواية
قدمي ��ة وع ��دت لها من ��ذ عدة س ��نوات .ال
أق ��ول أنى محترفة انا فقط هاوية ،بدأت
أخذ الدروس وتعلم الرس ��م قبل التقاعد
ه ��ذا الع ��ام بفت ��رة ومس ��تمرة إل ��ى اليوم
داخل وخارج اململكة.
وايض ًا من هوايات���ي االهتمام باالطالع
عل ��ى أن ��واع الكتاب ��ة املختلف ��ة إلميان ��ي

بأهمي ��ة الكتاب ��ة ف ��ي التعل ��م والتط ��ور
والتواص ��ل الصحي ��ح م ��ع اآلخري ��ن،
فالكتاب ��ة ليس ��ت من ��ط واح ��د وال لهدف
واح ��د .أعتق ��د أن الكتاب ��ة إح ��دى نقاط
الضع ��ف لدين ��ا وتطويره ��ا مه ��م ج ��د ًا
ويس ��اعدنا في إيض ��اح افكارن ��ا وطرحها
بشكل سليم سلس .هناك طريقة معروفة
للتعلم ُتس ��مى (التعل ��م بالكتابة) ،وكنت
أود أن ُت ��درج ف ��ي أس ��اليب التعليم لدينا
باجلامعات .ايض ًا أنواع أخرى من التعلم
ب ��دأت أطل ��ع عليها ،وه ��ذه ه ��ي هواياتي
واهتماماتي األساسية.
دكت���ورة ه���ل أن���ت مهتم���ة بالكتاب���ة
األدبية؟
انا اقرأ كثير ًا ُمنذ صغري ،وكانت درجاتي
ف ��ي اللغ ��ة العربية عالية أثناء دراس ��تي.
فأن ��ا أح ��ب اللغ ��ة العربي ��ة وأغ ��ار عليها،
ورغم أن الدراس ��ة والعمل معظمه باللغة
اإلجنليزي ��ة وأن تعل ��م اللغ ��ة اإلجنليزية
ضرورة حتمية؛ إال أنه يظل والئي للغتي
األم كبي ��ر وه ��ذه إح ��دى األس ��باب الت ��ي
جعلتن ��ي أترج ��م كت ��ب م ��ن اإلجنليزي ��ة
للعربي ��ة وأعتق ��د ان ��ه دور وواجب كل من
يتق ��ن اللغ ��ة العربي ��ة وتلك التي س ��وف
يترجم منها.
حدثين���ا ع���ن قراءات���ك احلالي���ة
دكت���ورة واملج���ال ال���ذي تهتم�ي�ن
بالقراءة فيه اآلن؟ وأهم الكتب التي
قرأتها مؤخراً؟
لم أكن مهتمة بالتاريخ مثل هذه الفترة،
اقرأ في تاريخ العالم لكي أفهم ما يحدث
حولنا ،و أحد الكتب اجلميلة التي قرأتها
مؤخ ��ر ًا كتاب املوجات الصاعدة Rising
 ،Tidesكذلك كتاب آخر أثر فيني أيضا
سياس ��ي تاريخ ��ي بعنوان ط ��رق احلرير:
التاري ��خ اجلدي ��د للعال ��م The silk
roads: a new history of world
وكأن ��ه ي ��روي ال ��ذي يح ��دث اآلن م ��ع انه
ي ��روي ما حدث من ألف س ��نه .هذا النوع
م ��ن التاريخ ال ��ذي له تأثير عل ��ى واقعنا
احلال ��ي يش ��دني .أم ��ا األعم ��ال الروائية
فاطالع ��ي معظم ��ه باللغ ��ة االجنليزي ��ة
حالي� � ًا ،وفي املاضي ق ��رأت الكثير الكثير
من األعمال األدبية العربية .وأطلع أيضا

عل ��ى كل جدي ��د ،فأنا بطبيعت ��ي ال أقلل
م ��ن أي علم حت ��ى وان كان غي ��ر معترف
به فهناك حتم ًا ش ��يء سنتعلمه يفيدنا.
وهن ��ا أود انوه ب ��أن القراءة ليس ��ت هواية
بل ض ��رورة من ضروريات احلياة ،الرس ��م
والتعرف على أمناط الكتابة هوايات ،أما
القراءة فهي ضرورة وشيء أساسي.
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ :أه���م احملط���ات ﻓﻲ
ﺣﻴﺎة د .القنبي���ط وأكث���ر محط���ة
وجدت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ؟
احملط ��ات كثي ��رة ،دعين ��ي أحدث ��ك ع ��ن
تلك احملط ��ات دون ترتيبه ��ا باألهمية أو
األولوي ��ة ،فأن ��ا أرى أن جميعه ��ا مهم ��ة.
األموم ��ة أث ��رت فين ��ي وغيرتن ��ي كثي ��راً،
والبحث العلمي كذلك ،فالبحث العلمي
يعلمك الصبر ويشعرك بضآلة ما تقدمه
للعل ��م والعال ��م ،وأن مس ��اهمتك صغي ��ر
جد ًا ال تكاد تُذكر ،في نظري من لم يتأثر
بالبح ��ث العلم ��ي ل ��ن يس ��تطيع معرف ��ة
حجم ��ه احلقيقي في العال ��م ويتواضع.
يفت ��رض أن البحث العلم ��ي يزيد الناس
تواضع� � ًا -ه ��ذه وجهة نظ ��ري .أما العمل
اإلداري فهذه مدرسة أخرى جعلتني أرى
الدنيا بشكل أوضح وعلمتني الكثير.
محطة البحث العلم ��ي كانت أقربها الى
نفسي حقيقة ،فالبحث ليس فقط بحث
ف ��ي اجلامع ��ة ،احلي ��اة عبارة ع ��ن بحث؛
عندم ��ا أكلف بأي عمل أب ��ذل به قصارى
جهدي وأحبه وأس ��تمتع به ،وهذه قاعدة
مهم ��ه أعتقد أنها ُتس ��هل احلي ��اة ،عندما
تخلو حياتك من الش ��غف تصبح بائسة،
عندم ��ا تكون ��ي مضط ��رة لعمل ش ��يء ال
حتبين ��ه تعلم ��ي أن حتبي ��ه لتس ��تطيعي
إتقان ��ه واالس ��تمتاع به ،وه ��ذا ماتعلمته
عبر مسيرتي «أن أحب األشياء التي أعمل
به ��ا» ،وفي نظ ��ري ه ��ذه القاعدة تس ��ري
عل ��ى األش ��خاص ،فلي ��س م ��ن املفترض
ان تتفق ��ي متامام ��ع كل م ��ن تقابلينهم،
استمتعوا مبا تتشاركونه من نقاط.
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎلث :التحاقك بتخصصك
هل ك��ان بناء ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻒام وجدتي
احل��ي��اة ت��أخ��ذك لهذا الطريق؟ وﻣﺎ

13

العدد األول

مجلة جسور

حوار

ﻫﻲ ﻧﺼﻴﺤتك للمقدمني ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺘﺨصص اﺠﻟﺎﻣﻌﻲ؟
القصة غريبة قلي ًال ،بدأت بدراسة الطب
البش ��ري ث ��م انتقل ��ت ال ��ى عل ��م االحياء
وانتهي ��ت بالكيمي ��اء! والكيمي ��اء غي ��ر
العضوي ��ة لم تك ��ن خيارا ولك ��ن اقنعتني
اس ��تاذتي الت ��ي أش ��رفت عل ��ى رس ��الة
املاجس ��تير البروفيس ��ور ناجي ��ا س ��الم
رحمه ��ا الل ��ه ،احيان ًاالله يوجه االنس ��ان
لطري ��ق مع�ي�ن ،ه ��ل نس ��تطيع ان نق ��ول
أن اختي ��ارك لتخصصك دكت ��ورة توجيه
إله ��ي؟ يقول ��ون اإلنس ��ان مس ��ير ب ��إرادة
الله مخير بإرادته ،الله س ��بحانه يرشدنا
ويهدين ��ا الطرق والس ��بل ولك ��ن يعطينا
مس ��ؤولية االختيار عندم ��ا نصل ملفترق
طرق فيتحت ��م علينااالختيار ،هناك من
اختاروا تخصص واس ��تمروا فيه وجنحوا
وأبدع ��وا ،وهناك عكس ذل ��ك ،فالظروف
تختلف من شخص لشخص.
نصيحتك الختيار التخصص :في معظم
األحي ��ان ف ��ي بداي ��ة املرحل ��ة اجلامعي ��ة
الط�ل�اب والطالب ��ات ال يكون ��وا متأكدين
 ٪١٠٠مما يريدونه ،قد يكونوا حتت تأثير
الوالدي ��ن ،أو أي تأثي ��ر آخ ��ر ،وحت ��ى وأن
تأك ��دوا مما يريدون قد ال يحصلوا عليه.
هن ��ا أقول لهم أن ال يحبطوا وال ييأس ��وا
ف�ل�ا عائد من ذلك بل يس ��تمروا ويبذلوا
قص ��ارى جهده ��م ،وس ��تفتح ل ��ه األبواب
وتأخذهم الطرق مل ��ا يحبون ويتمنون أن
هم أتقنوا وأحبوا ما يقومون به.
الطالبات يعانون عند اختيار التخصص
وفي كلي ��ة العلوم هناك تخصصات يكون
اإلقب ��ال عليه ��ا أكث ��ر م ��ن التخصص ��ات
األخ ��رى ،حتت ��اج الطالب ��ات نصيح ��ة
وارش ��اد ومش ��ورة من اش ��خاص مؤهلني،
هناك أشياء كثيره أشعر أننا قصرنا فيها
م ��ع الطالبات فهم يحتاج ��ون وقت أكثر،
وحوار ونقاش ،بالذات هذا اجليل.
السؤال اﻟﺮاﺑﻊ :قدوتك في اﺤﻟﻴﺎة؟
وﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص الذين ﺗﺮﻛﻮا ﺑﺼﻤﺔ
ﺑﺤﻴﺎة د .القنبيط؟
كثي ��رون هم من تركوا بصم ��ة في حياتي
وتعلم ��ت منه ��م ،ال أس ��تطيع حتدي ��د
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ش ��خص بعينه كق ��دوة ،يب ��دو أن اعجابي
باألج ��زاء أكثر في كل م ��ن ميرون بي ،كل
من مر بحياتي تأثرت بهم وتعلمت منهم
س ��واء أكبر أو أصغر مني ،ولكني س ��عيدة
جدا بالصداقات الت ��ي كونتها في الكلية
وف ��ي اجلامع ��ة بش ��كل ع ��ام والت ��ي أثرت
جتربت ��ي وأغنته ��ا ،وصدقين ��ي بالكلي ��ة
أوباجلامع ��ة وحتى خارجها وباألوس ��اط
االكادميي ��ة اعتبر عالقات ��ي ثروات ثمينة
خرجت بها من حياتي املهنية.
من ��ذ أن عملت معي ��دة وانا أطرق أي باب
اسأل وأستفسر ،ليس لدي ادنى حرج وال
أخج ��ل أن أق ��ول للطالبات أن ��ي ال أعرف
وأني س ��وف أبح ��ث واقرأ ألج ��د اجلواب،
مفهوم «األستاذ نافورة العلم» غير صالح
لزمانن ��ا .أمضي ��ت ف ��ي العم ��ل  ٣٦س ��نة
كن ��ت كثي ��را ما اس ��أل وال ��ى اليوم اس ��أل
وابح ��ث وأتعلم ،لي ��س العيب أن ال تعرف
ب ��ل املش ��كلة احلقيقي ��ة ان ال ت ��درك وال
تعت ��رف بأنك ال تع ��رف وانه يجب عليك
أن تتعلم.
ال���س���ؤال اخل���ام���س :ط��ري��ق النجاح
ل��م يكن ممهد وﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت،
بفلسفتك اﺨﻟﺎﺻﺔ دك���ت���ورة ﻛﻴﻒ
ﻳﺘﺠﺎوز ال����ش����خ����ص اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
واﻟﻌﻘﺒﺎت ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺟﻬﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺠﺗﺮﺑﺔ ﻟﺘﺠﺎوز
ﺗل�����ك اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،ون���ق���ط���ة حت���ول
بحياتك تودين احلديث عنها.
يكم ��ن االبداع ف ��ي البعد عن ما تعودناه،
واخل ��روج م ��ن منطق ��ة الراح ��ة وأهمي ��ة
املغام ��رة ،وحت ��دي االخط ��ار ،والعط ��اء
املتج ��دد ال ��ذي ه ��و مهم ج ��د ًا بالنس ��بة
ل ��ي .عندم ��ا نب ��دأ ش ��يء جدي ��د يك ��ون
هناك س ��حر البدايات والتشويق ثم تبدأ
الصعوب ��ات والعوائق ف ��ي الظهور وبعض
احلقائ ��ق الت ��ي حتم ��ل وج ��وه مختلف ��ة،
هنا يج ��ب أن نبحث وجنتهد ونتعلم ،وال
جنع ��ل االحب ��اط يتس ��لل إلين ��ا .هي في
النهاي ��ة حكاي ��ات سنعيش ��هاعلى طري ��ق
احلياة لوجهتنا .وكل شخص سيصل من
خ�ل�ال قصصه اخلاصة أي كان س ��يناريو
تل ��ك القصص ،لذلك اصنعوا حكاياتكم

واستمتعوا بالرحلة حتى الوصول.
أم ��ا عن نقط ��ة التح ��ول ف ��ي حياتي هي
دخول ��ي العم ��ل اإلداري ال ��ذي علمن ��ي
أن الوق ��ت ش ��يء نخلق ��ه نح ��ن وأن كلمة
مش ��غول وهم كبير ،ألننا ال ندرك كم من
الوق ��ت لدين ��ا في الواق ��ع .وه ��ذا ماكنت
أقول ��ه لزميالت ��ي وطالباتي بع ��د جتارب
العمل االداري .الوقت مرن بقدر إبداعك
وحس ��ن إدارتك له ،وتعلمت أيضا س ��رعة
االختي ��ار ،وأن لكل منا نق ��اط قوته التي
يج ��ب التركي ��ز عليه ��ا واس ��تثمارها ،كما
ل ��كل منا ظروف ��ه ومح ��ددات حياته التي
علي ��ه التعام ��ل معه ��ا ،عرفت م ��ن خالل
تل ��ك التج ��ارب أن العال ��م رح ��ب واس ��ع
يتس ��ع للجمي ��ع ،وأن قمة النجاح تتس ��ع
أيض ��ا للكثي ��ر ،ف�ل�ا مب ��رر للخ ��وف على
م ��كان او عم ��ل مع�ي�ن .س ��معتك مل ��كك
ان ��ت صنعتها بعمل ��ك واخالص ��ك والله
ي ��رى وايض� � ًا م ��ن حولك ي ��رون ،فال أحد
يستطيع سلب ذلك منك ،وبقدر االتقان
وإخالص العمل والصدق مع الله ستأتي
النتائج.
اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس :ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻚ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻤﻟﻠﻚ ﺳﻌﻮد؟ أﻫﻢ
ذﻛﺮﻳﺎﺗﻚ ﺑﻬﺎ ؟
كلي ��ة العلوم في جامعة امللك س ��عود هي
بيت ��ي ،ال أش ��عر بغرب ��ة فيه ��ا أب ��دا مهما
ابتع ��دت عنها ،في ذاكرت ��ي حية هي على
ال ��دوام 36 ،س ��نة م ��ن حيات ��ي قضيته ��ا
فيها ،ذكرياتي فيها سلسلة من املتغيرات
والتط ��ورات من ��ذ عينت ع ��ام  1984حتى
تقاع ��دت ه ��ذا الع ��ام -وجميعه ��ا مهم ��ة،
النم ��و ،التط ��ور ،الصداق ��ات اجلميل ��ة،
الطالب ��ات اللواتي مررن بي ،تغير البنية؛
واش ��ياء كثيرة ،جد ًا س ��عيدة بأني عش ��ت
هذا التطور وتلك التفاصيل.
اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ:
 أعض ��اء هيئ ��ة التدري ��س :أنت ��م قل ��باجلامع ��ة فحافظ ��وا عل ��ى صح ��ة ه ��ذا
القلب.
 -اإلداري�ي�ن :مهمتك ��م صعب ��ة وقراراتكم

تغير املصائر
 الفني�ي�ن :هم الذي ��ن أود ان أتوجه لهمبكلم ��ه خاص ��ة :عملك ��م ووجودك ��م مهم
جدا جدا وانتم ال تشعرون بذلك.
 الباحث�ي�ن :اس ��تمتعوا مب ��ا تعملون فالمتعة تضاهي البحث واالستكشاف
 طالب وطالبات البكالوريوس والدراساتالعلي ��ا نصيحة لهم :اس ��تفيدوا من هذه
الفت ��رة م ��ن مس ��يرتكم العلمي ��ة للتعلم
واالس ��تزادة ممن حولك ��م .بعد احلصول
عل ��ى الدرجات العليا س ��تكونوا مبفردكم
في البحث.
 خريج ��ي وخريج ��ات كلي ��ة العل ��وم:اصنعوا مكان ًا لكم حتت الشمس،
تعان ��ي طالب ��ات كلي ��ة العل ��وم أكث ��ر م ��ن
الط�ل�اب في إيجاد فرص عمل وانا دائم ًا
أق ��ول ال تكتف ��وا باألب ��واب املفتوح ��ة بل
اطرق ��وا املغلقة ،االن احلمدلله القرارات
احلكومية تدعم عمل املرأة في أي مكان،
تقدم ��وا ل ��كل م ��كان جت ��دون في ��ه عمل
يناسبكم ،س ��اعدوا صاحب القرار في أي
مؤسس ��ة أن يراك ��م ،وم ��ن التج ��ارب التي
أس ��عدتني به ��ذا الش ��أن؛ طالب ��ة ج ��اءت
إلكم ��ال املاجس ��تير بع ��د  ٤أو ٥س ��نني،
واخبرتن ��ي انه ��ا قبلت العم ��ل في مصنع
للحلي ��ب والعصير باملختبرات لديهم ثم
ارس ��لوها للتدريب في سابك ،وهذا يعني
أن الطري ��ق حت ��ى وان ل ��م يعجب ��ك ف ��ي
البداي ��ة ،إال انه قد يأخ ��ذك ملكان أفضل
ان اجته ��دت ،فقد تقب ��ل بالراتب القليل،
وتقب ��ل مبس ��مى دون م ��ا تتمن ��ى ،ولك ��ن
تك ��ون النتائج بع ��د ذل ��ك رائعة،يجب أن
يكون اخلريجني واخلريجات أكثر مرونة
في النظر للفرص .
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻣﻦ  :ما رأيك دكتورة في
مت��ك�ين امل����رأة م���ارأي���ك ف��ي ال���ق���رارات
التي دعمت هذا التمكني؟
ان ��ا س ��عيدة جد ًا وممتنة ،في وقت س ��ابق
م ��ن عش ��ر س ��نوات تقريب� � ًا يأس ��نا متاما
ًم ��ن حتقي ��ق ذل ��ك .ان ��ا ف ��ي الس ��تينيات
م ��ن عمري ق ��د ال تؤث ��ر على مس ��تقبلي
هذه الق ��رارات ،ولكن س ��عيدة وأراها دعم
للنس ��اء الش ��ابات ،فاحلمد لله أن عش ��ت

ورأي ��ت ه ��ذا التغيير احلاص ��ل الذي كان
حلم صعب حتقيقه إن لم يكن مستحيل
واذا بنا نعيشه واقع ،اآلن الكرة في ملعب
النس ��اء ،أعتق ��د أن الق ��رارات تدعم املرأة
 ٪١٠٠ف ��إن ه ��ي لم تس ��تخدم كل حقوقها
والق ��رارات الت ��ي تس ��اندها ف ��ي صاحلها
هن ��ا التقصير منه ��ا ،فهذه مس ��ؤوليتها؛
لك ��ن أؤك ��د عل ��ى نقط ��ة مهم ��ة؛ تظ ��ل
النس ��اء بحاج ��ة للدع ��م ،م ��ازال التأثير
االجتماعي الس ��لبي على أدائها موجود،
ليس ��ت كل أنث ��ى قادرة أن تخ ��رج من هذه
األوضاع الصعبة ،وق ��د تكون أحيانا هذه
املخ ��اوف مجرد وهم يصنعه العقل لعدم
إخراجنا من دائرة الراحة ،فيكون خوفها
بال مبرر وسبب.
اﻟﺴﺆال اﻟتاسع :ﻟﻮ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻚ
ﻋﻨﻮان ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺴﻴﺮﺗﻚ وﺣﻴﺎﺗﻚ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن؟
“إذا أحبب ��ت ما تفعله لن تعمل يوم ًا في
حيات ��ك” If you love what you
do, you will never work a day
 ،in your lifeه ��ذه مقول ��ة اجنليزي ��ة
احبها جد ًا وأومن وأعمل بها
اﻟﺴﺆال اﻟعاشر  :ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻴﺮة
أخت ��م ب ��أن جتربت ��ي العلمي ��ة والعملي ��ة
منحتن ��ي الكثير وأغنتن ��ي على الصعيد
اإلنساني .من املهم جد ًا أن تكون عالقاتنا
في العمل – سواء مع الزميالت والزمالء
أو الطالبات والطالب -ذات طابع إنساني
أيض ًا وأن تتميز بالعطاء املتجدد .معيار
النجاح لدي يقاس مبقدار ما نحدثه من
أث ��ر في بيئ ��ة العمل على كل املس ��تويات،
العطاء املتجدد ومش ��اركة العلم واملعرفة
حتي ��ي عمل ��ك جتعل ��ه يعي ��ش وال يبقى
حبي ��س األدراج .كن ��ت قد أنش ��أت مكتبة
صغي ��رة لكت ��ب التخص ��ص ف ��ي منزل ��ي،
نقلته ��ا إل ��ى الكلي ��ة ك ��ي ال مت ��وت عل ��ى
رفوفي ،.ايض ًا عملي ومحاضراتي كذلك
متاح ��ة ملن أراد .في نظري خس ��ارة كبيرة
لعلم ��ك وعمل ��ك أن مي ��وت ،أن ��ت حتييه
مبشاركته الغير.

بدأت بدراسة الطب البشري
ثم انتقلت الى علم االحياء
وانتهيت بالكيمياء! والكيمياء
غير العضوية لم تكن خيارا
ولكن اقنعتني استاذتي التي
أشرفت على رسالة املاجستير
البروفيسور ناجيا سالم
رحمها الله،

أما عن نقطة التحول في
حياتي هي دخولي العمل
اإلداري الذي علمني أن
الوقت شيء نخلقه نحن وأن
كلمة مشغول وهم كبير ،ألننا
ال ندرك كم من الوقت لدينا
في الواقع

جتربتي العلمية والعملية
منحتني الكثير وأغنتني على
الصعيد اإلنساني .من املهم
جد ًا أن تكون عالقاتنا في
العمل – سواء مع الزميالت
والزمالء أو الطالبات
والطالب -ذات طابع إنساني
أيض ًا وأن تتميز بالعطاء
املتجدد
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المتفوقين

رغد بنت احمد بن علي احملسن

4.89

مها بنت محمد بن سعد بن هزاع

4.87

سهل جمال سهل وحدين

4.87

منال بنت محمد بن عبدالرحمن اجلميلي

4.86

نوال بنت جابر بن علي الهاللي

4.85

امجاد بنت عبدالرحمن بن سعيد املالكي

4.85

رمي بنت خالد بن عبدالرحمن الطويل

4.85

ادمي بنت عبدالله بن مقحم املقحم

5.00

منيره بنت عبدالله بن ابراهيم السحيباني

4.84

عروب بنت ابراهيم بن علي احلسني

5.00

منيره بنت فهد بن سعد اجلابر

4.84

ساره بنت سعدون بن برغش السعدون

4.99

ربى بنت عبدالرحمن بن علي العسكر

4.83

أالء قصي صالح عياش

4.98

رغد بنت عبدالعزيز بن عبدالله الدباسي

4.83

االء سيف الدين محمد نور محمد خير

4.97

مشاعل بنت سليمان بن محمد الثنيان

4.81

نهال بنت عبدالعزيز بن عبدالله املشعلي

4.97

تيماء بنت زايد بن حسني العصيمي

4.80

شوق بنت حمد بن أحمد الفراج

4.96

بيادر بنت سعيد بن ناصر القحطاني

4.80

محمد بدر مبارك باتيس

4.96

مها بنت نبيل بن عبدالرحمن السالم

4.80

مضاوي بنت مبارك بن عبدالله املبارك

4.95

بلسم بنت سعد بن سعيد الشهراني

4.79

جوزاء بنت محمد بن مبارك ال سعد القحطاني

4.94

ساره بنت عبدالله بن ناصر بن عجيان

4.78

ود بنت وليد بن محمد احلميدي

4.93

عصمت عبدالله محمود ال محمود

4.78

مرمي علي عبدالله احلاج

4.93

ملاء بنت عبد العزيز بن عبد الله اليحيى

4.78

رمي بنت صالح بن عبدالله البشري القحطاني

4.93

نوره بنت ياسر بن فهد ال داود

4.77

نوف بنت عمر بن عبدالعزيز العمر

4.92

سلمى بنت عبدالله بن احمد السويلم

4.77

ابتهال بنت ناصر بن عبدالله العثمان

4.92

رمي بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن عبيدان

4.76

منيره بنت خالد بن عبدالعزيز العثمان

4.92

العنود بنت ابراهيم بن عبدالعزيز اللحيدان

4.76

ناردين بنت محمد بن عائض العمري

4.92

غيداء بنت محمد بن عبدالله الرافعي

4.76

رمي عبدالله يحي قيم

4.92

مرام بنت سعيد بن عبدالله آل جحران العمري

4.76

ساره بنت محمد بن عفاس ال درع

4.91

ندى بنت سعيد بن سالم الفريدي احلربي

4.76

عهود بنت خالد بن بجاد الدلبحي

4.91

رمي بنت خالد بن عبداللطيف الصنيع

4.76

احمد بن عبدالعزيز بن محمد خميس

4.90

دانه بنت عمر بن عبدالله الشثري

4.75

روابي بنت مطلق بن فهد السهلي

4.89

غاده بنت عبدالله بن عبدالعزيز الزبيري

4.75

قائمة التفوق
لخريجي وخريجات كلية العلوم

فيما يلي أسماء طالب وطالبات كلية العلوم بجامعة امللك سعود ممن تخرجوا بتفوق وحصل على تقدير ممتاز مع
(مرتبة الشرف األولى) وذلك خالل الثالث سنوات األخيرة:
االسم
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املعدل التراكمي

17

العدد األول

مجلة جسور

حوار

خريجني تفخر بهم كلية العلوم

حوار مع الخريج المتميز
«نواف بن عبد الرحمن العمري»
حاوره األستاذ سعد الشمري

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 إلجراء هذا احلوار ألنكم فئة تس���تحقون أكثر م���ن التفاتة وأكثر
من تكرمي وأكثر من توشيح :

ف��ي البداية اسمح لنا أن نتعرف عن
ش��خ��ص��ك��م ال����ك����رمي م����ك����ان م���ي�ل�ادك
واس���رت���ك ودراس����ت����ك ق��ب��ل التحاقك
باجلامعة؟
العمري
اس �م��ي ن ��واف ب��ن ع�ب��د ال��رح�م��ن ُ
ولدت في مدينة الرياض ألسرة من ثمانية
اف��راد ونشأت في حي امللز حيث التحقت
ب��امل��دارس احلكومية القريبة حتى أنهيت
الثانوية ولله احلمد.
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ك��ي��ف ك���ان���ت ط��ري��ق��ة ال��ت��ح��اق��ك في
اجلامعة وقبولكم بكلية العلوم وكيف
مت اختيار التخصص حدثنا عن هذه
القصة؟
ب�ع��د ال �ت �ق��دمي ع�ل��ى اجل��ام �ع��ة مت قبولي
مباشرة ولله احلمد اخترت املسار العلمي
في السنة التحضيرية وبعد إمتامها رتبت
رغباتي في التخصصات حسب ما هو شائع
لدى أغلب الطالب فكان أولها الهندسة ثم

تخصصات احل��اس��ب ث��م اإلدارة وغيرها.
ولكن قبل إغالق تسجيل الرغبات بساعات
قمت بالبحث عن تخصص اجليوفيزياء
مبا أنني وضعته في آخر القائمة إلكمال
الفراغ فكان هو األقرب إلى ميولي العلمية
ول�ك�ن��ي وض�ع�ت��ه ف��ي امل��رت �ب��ة ال�ث��ان�ي��ة بعد
الهندسة واآلن أحمد الله أني لم ٌأقبل بها
ذلك احلني.
دائما هناك اشخاص يكون لهم دور
ب����ارز مل��س��اع��دت��ن��ا اث��ن��اء ال���دراس���ة هل
تتذكر منهم أح��د ،وم��ن هم األستاذة
في الكلية ك��ان لهم ايضا دور إلجناح
مسيرتك التعليمية في الكلية؟
كان لوالدي ووالدتي الفضل بعد الله في
كل ما وصلت إليه وم��ا سأصل إليه بإذن
الله .أما بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس
في الكلية فلم أشهد على أي تقصير بدر
منهم خ�ل�ال دراس �ت��ي ب��ل منهم م��ن قدم
أكثر مما هو مطلوب في سبيل املساعدة
ومصلحة ال �ط�لاب خ��اص��ة األع �ض��اء من
قسم اجليولوجيا واجل�ي��وف�ي��زي��اء بحكم
انتمائي للقسم.
اث����ن����اء ال�����دراس�����ة ف����ي ال��ك��ل��ي��ة ماهي
االن����ش����ط����ة ال����ت����ي ش�����ارك�����ت ف���ي���ه���ا او
الفعاليات؟
من بداية دخولي للكلية التحقت ببرنامج
املتفوقني واملوهوبني وحتى تخرجي من
اجلامعة .وشاركت أيض ًا كعضو في املجلس
االس �ت �ش��اري للكلية مل��دة س�ن��ة م��ع رئيس
املجلس الوكيل السابق للشؤون األكادميية
ال��دك�ت��ور ط�لال احل��رب��ي وس�ن��ة أخ��رى مع
الوكيل احلالي للشؤون األكادميية الدكتور

ناصر بن ابراهيم بن تركي .أيض ًا كان لي
مشاركات في النادي الثقافي اإلجتماعي
لكلية العلوم حيث ُأتيحت لي الفرصة إلدارة
اللجنة اإلعالمية في النادي واملشاركة في
الفعاليات املقامة من قبل النادي .هذا غير
الفعاليات من خ��ارج الكلية مثل برنامج
مساري في السنة التحضيرية والفعاليات
الرياضية مثل اخ�ت��راق الضاحية ودوري
كرة الطائرة الشاطئية.
طريقة الدراسة في الكلية من وجهة
نظرك ه��ل أكسبتك امل��ه��ارة واالتقان
في تخصصك؟
ال أعلم عن احلال في باقي أقسام الكلية
ولكن في قسم اجليولوجيا واجليوفيزياء
يتم االهتمام باجلزء التطبيقي كالنظري
بحكم أن�ه��ا تخصصات علمية تطبيقية
فاملواد التخصصية يوجد بها قسم نظري
ً
وقسم عملي
إضافة إلى الرحلة احلقلية
في الصيف بعد املستوى السابع .أرى أن
كاف الكتساب املهارة وإلتقان
ذلك أكثر من ٍ
التخصص.
زم�لاء ال��دراس��ة ف��ي الكلية ه��ل هناك
تواصل بينكم؟
نعم التواصل بيننا لم ينتهي ولله احلمد
وبالطبع ليس الوضع كحاله مع اجلميع
فمنهم يكون التواصل معه أسبوعي ًا ومنهم
من يكون شهري ًا ودائم ًا أحرص على عدم
قطع الروابط مع أي من الزمالء.
هل تتبع اخبار الكلية وماهي الطريقة؟
نعم أتتبع أخبار الكلية وذل��ك عن طريق
حساب الكلية في تويتر وأي�ض� ًا احلساب
اخلاص بقسم اجليولوجيا واجليوفيزياء
على نفس املنصة.
يوم احلصاد او يوم التخرج له فرحة
خاصة حدثنا عنها كيف كانت؟
ك��ان آخ��ر اختبار لي في الفصل الدراسي
األول في ثاني يوم من بداية سنة  2020وقد
استبشرت بها خير ًا ولكن بعد مدة وجيزة
وصل تأثير هذه اجلائحة -أعاذنا الله منها
وإياكم -علينا فلم ُيقَم حفل التخرج ولم
أرتد «بشت» التخرج ولكن أسرتي احتفلوا
ِ
بي كما أن الستالم وثيقة التخرج فرحة ال
تنسى فهي حصيلة سنوات من اجلهد.
ح��دث��ن��ا اي��ض��ا ع���ن أج��م��ل اللحظات

وال��ذك��ري��ات وامل��واق��ف ال��ت��ي تتذكرها
حصلت لك في الكلية؟
ك��ان��ت أج�م��ل جت��رب��ة ل��ي ه��ي خ�ل�ال مقرر
الرحلة احلقلية عندما ذهبت إلى جنوب
امل�م�ل�ك��ة ب��رف �ق��ة ال ��زم�ل�اء وأع� �ض ��اء هيئة
ال �ت��دري��س ف ��ي م�ن�ط�ق��ة أح ��د رف� �ي ��دة في
ف �ت��رة ال�ص�ي��ف وذل ��ك إلج� ��راء الدراسات
اجليولوجية واملسوحات اجليوفيزيائية.
زي��اد ًة على املتعة واالستفادة ،بفضل تلك
التجربة َق ِويت الروابط فيما بيننا نحن
الطالب وأيض ًا مع أعضاء هيئة التدريس.
بعيد عن الكلية دعنا نتطرق ألسئلة
اخرى ملا حصل لك بعد التخرج ماهي
احملطات التي مررت بها في مسيرتك
نحو احلياة العملية؟
بعد التخرج كنت في أوج حماسي للخطوة
القادمة فقد كنت على أمت االستعداد لهذه
اللحظة مع سيرتي الذاتية التي جهزتها
قبل التخرج بعامني وحدثتها باستمرار
خالل تلك الفترةُ .قبيل التخرج تقدمت
لعدة جهات وبعد التخرج أكملت التقدمي
على اجلهات التي طلبت الوثيقة فكان أول
اتصال جاءني من جهة توظيف بعد ثالثة
أشهر م��ن التخرج وأول مقابلة ف��ي شهر
رمضان.
كم كانت املدة الزمنية حلصولك على
عمل بعد التخرج؟
بسبب اجلائحة احلالية لم احصل على
الفرصة لتوقيع العقد مع أي من جهات
التوظيف رغ��م امل�ق��اب�لات ال�ت��ي اجريتها
ورغ ��م ال �ب��دء ف��ي إج� ��راءات التوظيف مع
بعضها فقد مت تأجيل ذل��ك وق��د حصلت
على منحة لدراسة املاجستير في جامعة
امللك فهد للبترول واملعادن فقررت إكمال
مساري العلمي وأس��أل الله أن يكتب لي
اخليرة في ذلك.
هل مسمى تخصصك ساعدك كثيرا
للحصول على عمل؟
نعم فبالرغم م��ن احل��اج��ة إل��ى خريجي
هذا املجال إلى أن عددهم محدود بحكم
أن��ه غير متوفر في أغلب اجلامعات على
العكس مع التخصصات الشائعة األخرى.
لم أحصل على عمل ولكن جاءتني فرص
في وقت الفرص فيه محدودة أو متوقفة

بسبب الظروف احلالية.
ماهي رسالتك خلرجي الكلية من نفس
تخصصك اثناء بحثهم عن عمل؟
رسالتي لهم هي أن يكونوا على استعداد
دائم ًا فالفرص ال ينتهزها إال اجلاهزون
وأخص بهذه الرسالة من تخرج خالل هذه
األزم��ة وتضرر منها بأن يتفاءل خير ًا في
الفترة القادمة فالفرج قريب بإذن الله.
ما التحديات والصعوبات التي واجهتها
اثناء الدراسة بالكلية وبعد التخرج؟
أث�ن��اء ال��دراس��ة بالطبع واجهتني الكثير
من التحديات الدراسية مثل االختبارات
وم��واع�ي��د تسليم امل�ش��اري��ع وم��ا إل��ى ذلك
ولكن كان التحدي األكبر هو بعد التخرج
ففي هذه الفترة تصطدم اآلمال واخلطط
املستقبلية بجدار الواقع والفرص املتاحة
راض مبا قسمه الله
ولكنني ولله احلمد ٍ
لي فأمري كله بيده.
هل هناك اهداف تبحث عن حتقيقها؟
نعم فأنا أطمح بأن أستثمر كل ما قدمه لي
هذا البلد من فرص مبا يكون نفع ًا له ولي
وألهلي بإذن الله تعالى وأسال الله املعونة
والتوفيق في ذلك.
ماهي نصائحك لطالب الكلية؟
أنصحهم باستغالل الوقت أثناء الدراسة
ف��ي حت�ص�ي��ل امل� �ه ��ارات ال�لاص �ف �ي��ة ولكن
فيما ال يتضمن التقصير في التحصيل
الدراسي .وأيض ًا أن يبدؤوا بتجهيز السيرة
الذاتية قبل التخرج مبدة والتعديل عليها
باستمرار وعرضها على أصحاب اخلبرة
ح�ت��ى ت �ك��ون ن��اض�ج��ة وق��ت ال�ت�خ��رج بإذن
الله.
ايضا ماهي نصائحك خلريجي الكلية
اجلدد؟
إض��اف��ة إل ��ى م��ا س�ب��ق أن�ص�ح�ه��م بتطوير
امل�ه��ارات خ��ارج التخصص فكثير ًا ما أرى
احلاجة إلى مهارات التقنية احلديثة مثل
احلاسب والبرمجة إضافة إل��ى االهتمام
ً
باللغة اإلجنليزية استماع ًا وحتدث ًا
وكتابة
وم�ه��ارات التواصل كالعروض التقدميية
وغيرها.
في النهاية ال يسعنا اال ان نشكر سعادتكم
ع�ل��ى ات��اح��ة ه��ذا احل ��وار ال�ش�ي��ق وتقبلوا
خالص التحية والتقدير.
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الذاكرة البصرية لكلية العلوم

طالبان (أحدهما د.حمد اليحى ) في أحد معامل قسم علم احليوان عام 401هـ
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الدكتور عبدالله الزير والدكتور محمد الصاحلي على جهاز الليزر بقسم الفيزياء والفلك عام 1415هـ

21

العدد األول

مجلة جسور

العدد األول 22

الذاكرة البصرية

23

العدد األول

مجلة جسور

الذاكرة البصرية

فريق من خريجي كلية العلوم وقد ظهر معهم معالي مدير اجلامعة الدكتور/عبدالعزيز الفدا

العدد األول 24

وسعادة الدكتور/اخليال عميد الكلية وسعادة الدكتور/رضا كابلي عميد شؤون الطالب

25

العدد األول

مجلة جسور

حوار

خريجني تفخر بهم كلية العلوم

حوار مع الخريجة المتميزة:
شهد العصيمي
حاورتها األستاذة إميان الشهري

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 احلوارلتميزكم الالفت:
في البداية اسمحي لنا أن نتعرف
����ك،
ع����ن ش��خ��ص��ك��م ال����ك����رمي اس����م ِ
اهتماماتك؟
هواياتك،
واسرتك،
ِ
ِ
ِ
شهد العصيمي ،حاصلة على بكالوريوس
العلوم في الفيزياء من جامعة الوطن:
جامعة امل�ل��ك س �ع��ود .أن��ا اب�ن��ة وسطى
ُ
لعائلة المعة في عدة مجاالت،
نشأت
ب�ين مدرستني ف��ي التفاني واإلحسان
ً
ُ
ساعية
ووجدت نفسي
واحلب :أمي وأبي،
ألن أحتذي بإخوتي ما استطعت ،حتى
ت�ل�م�س� ُ�ت ط��ري �ق��ي .ول�ي�س��ت ل��ي هواية
أم��ارس �ه��ا ب�ش�ك� ٍ�ل منتظم ،لكني أحب
�وم��ا ،وك �ت��اب��ة ال�ش�ع��ر -ما
ال�ك�ت��اب��ة ع �م� ً
استطعت إل��ى ذل��ك س�ب�ي�ًل�اً  ،-كما أني
ُ
متحدثة ومدربة.
ّ
��ك ف���ي احل���ي���اة؟ وهل
م���ا ه���و ش��غ��ف ِ
متيزك؟
للشغف دور في
ِ
نحو غير
تقليدي أجد أن شغفي
ٍّ
على ٍ
ي�ك�م��ن ف��ي ال �ت �ج��ري��ب! ذل ��ك ب�ل�ا شك
بعد توفيق الله -أس َهم في انخراطينولتني شرف
باملشاركات واألنشطة التي ّ
استضافتكم .وألن الذي ال يتوقف عن
التجريب قد يقع في فخ عدم اإلتقان،
ُ
أعمل جاهدة أال أنشغل بالتجريب عن
إتقان ما أجربه ،ثم أسعى ألنألتمع فيه
قدر اإلمكان.
ك����������ي����������ف ك������������ان������������ت ط�������ري�������ق�������ة
التحاقكباجلامعة وقبولكم بكلية
ِ
العلوم وكيف مت اختيار التخصص
حدثينا عن هذه القصة؟
قمت بعملية طويلة من التصفية آنذاك
ُ
فبدأت باختيار اجلامعة من إعجابي
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مبستواها بني اجلامعات وترتيبها في
ُ
حددت
التصنيفات العاملية ،ثم
مجاالت
ٍ
أح �ب �ه��ا وأت� �ص ��ور وق �ت��ي ف��ي دراستها،
وانتهيت إلى ثالث
رغبات أدرجتُ هاعلى
ُ
ٍ

الترتيب :فيزياء – رياضيات إكتوارية–
هندسة برمجياتُ ،
وقبلت بحمد الله
في رغبتي األولى.
اش���خ���اص ت���رك���وا ب��ص��م��ة وعالمة

قدوتك
ف��ارق��ة ب��ح��ي��ات ِ��ك ،م��ن ه��ي
ِ
باحلياة؟
بعد فضل الله العميم ولطفه ورحمته
ف��إن ألم��ي دو ًرا
عظيما فيما أن��ا عليه
ً
اليوم حني آمنت بي
وصدقت بتميزي
ّ
وأحاطتني برعايتها على ال��دوام ،وأما
ثقة أبي بي ويقينه مبا بوسعي أن أفعله
كثيرا .كما
فهذا ما يطمئنني ويحفزني ً
أن��ي ح�ظ�ي� ُ�ت مبعلمات م��ذه�لات على
فضلهن ما
م��دى ال�س�ن��وات ل��ن أن�س��ى
ّ
حييت بإذن الله.
اث��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؟
أحب جتربتي كممثلة لقسم الفيزياء
والفلك باملجلس االستشاري بالكلية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى عضويتي ف��ي برنامج
الطلبة املتفوقني واملوهوبني مبساريهما
منذ السنة التحضيرية حتى تخرجي
بحمد الله ،وأفخر بعضويتي في نادي
فيزيكا ومن ثم رئاستي له ،وعضويتي
ف ��ي ب��رن��ام��ج ال��ش��راك��ة ال �ط�لاب �ي��ة ثم
رئاستي لـ(اللقاء العلمي العاشر).
اجنازاتك ،واقربها
حدثينا عن أبرز
ِ
لنفسك؟
ِ
جت��رب�ت��ي ف��ي ال �ل �ق��اء ال�ع�ل�م��ي العاشر
ك��ان��ت ذات ط��اب��ع مميز ول��ذي��ذ مبعنًى
حرفي! رئاستي لهذا احلدث منحتني
ّ
ح ًبا
حقيقيا للنشاط الطالبي ،ورسمت
ً
لي الصورة األدق لفريق العمل الناجح،
وط���ورت م �ه��ارات��ي ك��رئ�ي�س��ة ،وعلّمتني
القيادة باالحتذاء من رئاسة برنامج
ال� �ش ��راك ��ة ال �ط�لاب �ي��ة وع� �م���ادة ش ��ؤون
الطالب.
ط��ري��ق��ة ال���دراس���ة ف���ي ال��ك��ل��ي��ة من
أكسبتك املهارة
��رك ه��ل
ِ
وجهة ن��ظ ِ
تخصصك؟
واالتقان في
ِ
التعلم في أع��رق كلية علمية في شبه
اجل��زي��رة العربية مي� ّث��ل ك �ن��زً ا معرف ًّيا
حقيقيا ،ورغ��م أن «شهادتي مجروحة»
ً
في كلّيتي املميزة ،إال أن��ي أعلم يقينًا
بأن مخرجاتها تسهم في بناء الوطن
كل يوم ،وأنا محظوظة بأن أكون
جزءا
ً
من هذا اإلسهام.

زم��ي�لات ال���دراس���ة ف��ي ال��ك��ل��ي��ة هل
هناك تواصل بينكم؟
زم��ي�ل�ات ال ��دراس ��ة ِص� ��رنَ الصديقات
ُ
القاعات-
إدراك منّا كانت
املقربات ،ودون
ٍ
ال�ت��ي
جمعتنا-بواباتلعالم ف��ري��د في
ٍ
النادي الطالبي لتخصصنا (فيزيكا)،
وقصتي في هذا الشأن عميقة وجتربتي
ممتعة ،فأرجو أن ّ
تطلعوا على كتابي
اإلل �ك �ت��رون��ي األول (ح ��دث ف��ي )G07
لتخوضوا معي تفاصيل التجربة!
ه��ل تتابعي اخ��ب��ار الكلية وماهي
الطريقة؟
ال أزال أتابع األخبار عن طريق (تويتر)
يوما ):
مع التنبيهات ،كأني لم أتخرج ً
وفي هذا السياق أود أن أشيد بحرص
الكلية واألقسام على احلسابات واملواقع،
وللتو
علمت مبجلة للخريجني! أليس
ُ
بديعا؟
ذلك
ً
ي����وم احل���ص���اد أو ي����وم ال��ت��خ��رج له
فرحة خاصة حدثينا عنها؟
ك �ن� ُ�ت ي��وم �ه��ا ف��ي ح �ي��رة حقيقية بني
فرحتي بالتمام وت�س��اؤالت��ي ع��ن شكل
احل�ي��اة ب�ع��ده! ومل��ا ت��رك� ُ�ت مبنى الكلية
ومشيت مغادر ًة أدركت بأن الكون يفرد
ُ
ي��دي�ه�ت��رق� ًب��ا خل��ري �ج��ات ك�ل�ي��ة العلوم
بجامعة ال��وط��ن أن ي�غ�م��روه بعلمهم،
وأال يتوقفوا عن التعلم حتت أي ظرف!
ك�م��ا ي�ج��ب ب��أال أن �ك��ر أن��ي ح�ت��ى اليوم
ُ
أشعر باحلزن ألني
افتقدت تلك احلياة
املذهلة التي وفرتها لي جامعة الوطن،
وبأني افتقدت املكان وأهله من حلظة
املغادرة األولى.
حدثنا ايضا عن أجمل اللحظات
والذكريات بالكلية؟
ه �م��ا حل �ظ �ت��ان * :حل �ظ��ة م��ن اليقني
بيني وبني مشرفة بحث تخرجي العالمِ ة
قلت لها
الفاضلة (أ.د .آمال لعارف) ملا ُ
قبل أن نغادر اجتماعنا األول« :بروف،
أح��س هالبحث راح ي��اخ��ذ م��رك��ز على
مستوى قسمنا»،
وابتسمت * .وحلظة
ْ
م��ن األح �ل��ام ح�ي�ن ن ��ال ب�ح�ث��ي املركز
األول على مستوى القسم ،ونال ملصق
بحثي املركز األول على مستوى الكلية،
ف�ب� ّ�ش��رت�ن��ي ب��اخل�ب��ر األول
وابتسمت،
ُ

ّ
وابتسمت.احلمد لله.
وبشرتُها بالثاني
ْ
ه��ل تعملني ،م��ك��ان عملك احلالي
إن وج�����د؟ ه���ل م��س��م��ى تخصصك
ساعدك في احلصول على عمل؟
أع �م��ل ال� �ي ��وم ب �ح �م��د ال �ل��ه ف ��ي قطاع
تقنية املعلومات حيث أستثمر معرفتي
اإلحصائية في تطوير العالم وحتقيق
العامل الثاني في رؤية  :2030اقتصاد
ِ
�اع��ل ،وأَ ِص ��ل لهذه
م��زده��ر استثماره ف� ِ
الغاية مستفيدة من العدستني اللتَني
أنظر من خاللهما إلى العالم :عدستا
ال�ف�ي��زي��ائ��ي ال �ل �م��اح! ال�ف�ي��زي��اء أساس
كل معرفة توصلت إليها اليوم ،وكلما
خضت مجالاً
جديدا ُ
زدت يقينًا بأني
ً
كما أنا اليوم بسبب القاعدة الفيزيائية
ال�ت��ي ك� ّ�ون�ت�ه��ا ف��ي ح�ض��ن كلية العلوم
يوما.
ً
ماهي رسالتك خلريجي الكلية من
نفس تخصصك؟
تبدو احل�ي��اة بعد التخرج صعبة وقد
جتهلني طريقة التعامل معها ،لكن
متاما تكمن قدرة الواحدة منا على
هنا ً
التمهل والتك ّيف .تذكري بأنّا ال نزال
ّ
التي
التجارب
مع
وسننضج
ا،
ر
متر
صغا ً
ّ
ومنر بها ،فال بأس.
بنا
ّ
م���ا ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات التي
واج��ه��ت��ه��ا اث��ن��اء ال���دراس���ة بالكلية
وبعد التخرج؟
الصعوبة األول��ى التي واجهتني كانت
ع �ن��د م� ��ذاك� ��رة م � ��ادة ع �ل �م �ي��ة مكثفة
بالطريقة اجلامعية ،وكانت ه��ذه هي
�رص��ا ع�ل��ى زيارتي
أك�ث��ر ال�ص�ع��وب��ات ح� ً
ط ��وال س �ن��وات��ي ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ،ولكني
ُ
جنوت بحمد الله ):
إي���ن ت��ري��ن ن��ف��س��ك ف���ي املستقبل،
وماهي اخلطط التي وضعتيها ،وهل
هناك خطة احتياطية في حال لم
تتحقق األساسية؟
أرى نفسي في مكانة معرفية ومهنية
عاليتَني ،وآمل أن أكون حيث أنفع ،وأن
أسهم في جعل الوطن والعالم أفضل
ِ
ا
ر
تطو
وأكثر
وتقدما ورحابة ،وأن يجد
ً
ً
دعما وتصديقً ا مبعارفهم
الفيزيائيون ً
استجب.
وقدراتهم .فاللهم
ِ
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انجاز وتميز

كلية العلوم إنجازات وتميز
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التميز البحثي في كلية العلوم
حصدت كلية العلوم  7جوائز للتميز البحثي في ملتقى
البحث العلمي ال��ذي أقامته وكالة اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي حتت رعاية معالي مدير اجلامعة

ف��ي ع��ام 1439-1438ه .ف��از بتلك اجل��وائ��ز :أ.د /.صالح
ال�ق��ري�ش��ي ،أ.د /.خ��ال��د ال��رش �ي��د ،أ.د /.ع�م��ر العطاس،
أ.د /.محمد فنيس ،أ.د /.سعد الشهري ،و أ.د /.توماس
يعقوب.

توقيع عدد من االتفاقيات مع اجلهات احلكومية
برعاية سمو امير ال��ري��اض وحضور معالي وزي��ر التعليم وقع
س �ع��ادة وك�ي��ل اجل��ام�ع��ة للتطوير و اجل ��ودة أ.د /ي��وس��ف عبده
عسيري نيابة عن معالي مدير اجلامعة اتفاقية بني جامعة امللك
سعود (كلية العلوم) ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة

و اإلبداع (موهبة) .وحتت رعاية سعادة وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية واألكادميية قامت كلية العلوم ممثلة بسعادة عميد
الكلية وسعادة أ.جنالء عمران مديرة مركز اإلبداع بوزارة الصحة
بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إل��ى مد جسور التعاون
والتدريب لطالب وطالبات كلية العلوم مع وزارة الصحة.

كما حصل سعادة األستاذ الدكتور /عبد الله بن محمد الزير
رئيس مختبر «علوم األتو ثانية» «Attosecond Science
 »Laboratoryبقسم الفيزياء والفلك عل وسام امللك عبد

العزيز من الدرجة األولى في السادس من نوفمبر ،2019 ،وذلك
إلسهامه في نقل وتأسيس فرع ملختبر علوم األتوثانية داخل
اجلامعة والوحيد في منطقة اخلليج والدول العربية.

اجتماع عمداء كليات العلوم باجلامعات السعودية
جنحت كلية العلوم في حتقيق مبادرة اجتماع عمداء كليات
ال�ع�ل��وم بجامعات اململكة حيث استضافت  70عميد ووكيل
لكليات العلوم في حرم اجلامعة بحضور معالي مدير اجلامعة

وذلك في 1439/5/18ه� �ـ ،وهي املبادرة األول��ى من نوعها والتي
تهدف إلى توثيق التعاون والترابط بني جميع كليات العلوم
على مستوى اململكة لتوحيد اجلهود وحتقيق التقدم املنشود
في العملية التعلمية والبحثية.
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أنشطة

أنشطة الكلية في خدمة المجتمع

ب) -املعرض الدائم للعلوم
أنشأت كلية العلوم معرضا دائما للعلوم
الس�ت�ق�ب��ال ال� ��زوار ع�ل��ى م ��دار ال �ع��ام من
منسوبي الهيئات العلمية والتعليمية
والبحثية على مستوى اململكة .ويعد هذا
املعرض هدفا أساسيا للزوار في كل عام.

ج) -م����ع����رض اس���ت���ك���ش���اف ال���ع���ل���وم
املتنقل
ع �ل�اوة ع �ل��ى امل� �ع ��رض ال ��دائ ��م للعلوم،
فقد أنشأت كلية العلوم أيضا «معرض
استكشاف العلوم املتنقل» .يهدف هذا
املعرض املتنقل إلى الوصول إلى عامة

ال �ن��اس ب�ش�ت��ى ال �ط��وائ��ف ال�ع�م��ري��ة في
األم��اك��ن العامة وخاصة امل��والت ،وذلك
لتقدمي العلوم إلى الفرد العادي بطريقة
سهلة ومبسطة .ولقد مت حتقيق ثالثة
معارض خالل العام 1440-1439هبنجاح
على النحو التالي:

جانب من زيارات بعض املدارس ملتاحف الكلية بحضور معالي مدير اجلامعة أ.د .بدران العمر

جانب من زيارات بعض املدارس ملتاحف الكلية
تقدم الكلية العديد من األنشطة خلدمة املجتمع من
خالل ما متتلكه من إمكانات خدمية وبشرية:
أ) -املتاحف العلمية
يوجد خمسة متاحف علمية بالكلية (اجليلوجيا ،علم احليوان،
عدد املدارس
1440-39
1439-38
35
64
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عدد الطاب
1440-39
1439-38
1150
1864

القبة السماوية وامل��رص��د الفلكي ،املعشبة النباتية واملعرض
الدائم للعلوم) .هذه املتاحف متاحة لزيارة أي فئة من الفئات
التعليمية والبحثية باململكة .وكان من أبرز الزيارات هي زيارات
املدارس بشتى مستوياتها حسب اجلدول التالي:
عدد املشرفني
1440-39
1439-38
65
104

املجموع
1440-39
1439-38
1210
1968

املعرض

معرض الكلية املتنقل بحياة مول
املكان

الفترة

املعرض األول
املعرض الثاني
املعرض الثالث

بهو اجلامعة
بانوراما مول
حياة مول

1439/5/22-18هـ
1440 /7/ 8-6هـ
1441 /6/ 14-12هـ
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حوار

خريجي كلية العلوم  ..مناذج عاملية

حوار مع الخريج
سعيد أوالئيدي أنيفووسي
أجرى احلوار الدكتور أشرف محمد علي
أوال :البيانات الشخصية
االسم :سعيد أوالئيدي أنيفووسي
(الرقم اجلامعي .)439106550
اجلنسية :نيجيري.
الدرجة العلمية :ماجستير.
ال �ت �خ �ص��ص :ع �ل��م ب �ي��ول��وج �ي��ا اخللية
والوراثة.
القسم :علم احليوان
نوع املنحة الدراسية :منحة دراسية كاملة
من احلكومة السعودية
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ملاذا اخترت جامعة سعودية للحصول
على منحة دراسية فيها دون جامعات
العالم األخ��رى (أوروب��ي��ة ،أمريكية،
استرالية ....إلخ).
احل��ف��اظ ع �ل��ى ه��وي �ت��ي اإلس�لام �ي��ة أنا
وأسرتي ،والعيش في بلد مسلم ،وخاصة
اململكة العربية السعودية (بلد احلرمني)
كانت من أهم طموحاتي األساسية عند
التفكير في اخلروج من بلدي الستكمال
دراساتي العليا .باإلضافة إلى أن النظام
ف��ي اململكة العربية يتيح ل��ي استقدام
أسرتي للعيش معي .لذلك ،كانت اململكة
ه��ي ه��دف��ي األول واألس ��اس ��ي للدراسة
فيها.
ك��م ع���ام قضيتها ف��ي ج��ام��ع��ة امللك
سعود ،وما هو انطباعك عنها حتى
اآلن؟
ق �ض �ي��ت ع ��ام�ي�ن ون� �ص ��ف ف���ي دراس� �ت ��ي
ل�ل�م��اج�س�ت�ي��ر ،وان �ط �ب��اع��ي ع��ن جامعة
امللك سعود أنها فعال تستحق مكانتها
التي حققتها بني جامعات العالم .فأنا
فعال سعيد جدا بانتمائي جلامعة امللك
سعود ،وأفتخر بذلك.

ثانيا :األسئلة
كيف تعرفت على جامعة امللك سعود
(ع��ن ط��ري��ق :ص��دي��ق ،زم��ي��ل ،إعالن،
ب���امل���ص���ادف���ة ع���ن ط���ري���ق اإلن���ت���رن���ت،
...إلخ)؟
تعرفت على جامعة امللك سعود من خالل
زميل نيجيري حصل على املاجستير من
جامعة امللك سعود في تخصص الكيمياء
احلياتية عام 2012م ،وهو اآلن يكمل دراسة
الدكتوراه بجامعة امللك عبد العزيز في
جدة بعد مدة قضاها في نيجيريا.
ما ن��وع املنحة الدراسية التي تدرس
م����ن خ�ل�ال���ه���ا؟ ه����ل ه����ي م���ق���دم���ة من
احلكومة النيجيرية أم من احلكومة في حتقيق حلمي للحصول على درجة
السعودية؟
املاجستير من أكبر وأقدم وأعرق اجلامعات
ه��ي منحة كاملة مقدمة م��ن احلكومة
ال�س�ع��ودي��ة ،وأن��ا أنتهز الفرصة لتقدمي السعودية وهي جامعة امللك سعود.
شكري وامتناني للحكومة السعودية على
ه��ذه املنحة ال��دراس �ي��ة وال �ت��ي ساعدتني مل�����اذا اخ���ت���رت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك سعود

امللك سعود هي اجلامعة األم في اململكة،
كما أن جامعة امل�ل��ك س�ع��ود تتيح اآلن
علي
الدراسة باللغة اإلجنليزية مما سهل ّ
الدراسة كثيرا.

حت��دي��دا دون اجل��ام��ع��ات السعودية
األخرى؟
ألن ج��ام �ع��ة امل �ل��ك س �ع��ود ك��ان��ت حينها
مصنفة من ضمن املائة وخمسون جامعة
األولى على مستوى العالم .وألن جامعة

هل وجدت ما تطمح إليه من إمكانيات
حتتية وبحثية في تخصص دراستك
في قسم علم احليوان ال��ذي تدرس
فيه؟
بالفعل وج ��دت ك��ل م��ا كنت أص�ب��و إليه
م� ��ن إم� �ك ��ان� �ي ��ات حت �ت �ي��ة وب �ح �ث �ي��ة في
مجال بيولوجيا اخللية وال��وراث��ة ،مما
ساعدني ف��ي حتقيق طموحي البحثي
في التخصص الذي أحبه في قسم علم
احليوان.
بعد مرور هذه املدة في اجلامعة ،هل

راض ع��ن اخ��ت��ي��ارك جلامعة
م��ازل��ت ٍ
امللك سعود لدراسة املاجستير فيها؟
كما ذك��رت سابقا ،اإلمكانيات التحتية،
والبحثية والبشرية في جامعة امللك سعود
كانت أكثر من توقعاتي .وهذا بالتأكيد زاد
من شعوري بالرضى والقناعة باختياري
جلامعة امللك سعود لدراسة املاجستير.
كيف ت��رى معاملة ال��ن��اس ل��ك حتى
اآلن في (اجلامعة ،الكلية ،القسم)،
خ����اص����ة م����ن ال����ط��ل�اب واألس�����ات�����ذة
وزمالئك في املعمل؟
حقيقي ،وبال مبالغة ،كل الناس (أساتذة،
طالب ،وموظفني) ممتازين .ولم أقابل أي
مشكلة من أحد ،والكل معطاء ويساعدني
في أي وقت ،ولم أشعر بغربة أبدا في فترة
وجودي باجلامعة ،وهذه شهادة أقابل بها
الله يوم القيامة.
ما رأيك وتقييمك إلقامتك في سكن
طالب جامعة امللك سعود؟ وهل لك
أي اقتراحات تتمنى حتقيقها لزيادة
ج��ودة اخلدمة املقدمة للطالب من
قبل اجلامعة؟
ال �س �ك��ن مم �ت��از وم��رت��ب وم �ن �ظ��م ،وعلى
�ال م��ن اخل��دم��ة والنظافة
م �س �ت��وى ع� � ٍ
والنظام .توجد أماكن مناسبة ملمارسة
ال��ري��اض��ة ،وال�ت��رف�ي��ه .ومطعم اجلامعة
يقدم وجبات صحية متكاملة ورخيصة
جدا للطالب ،مما يجعل العيش في سكن
الطالب بيئة مناسبة للتفوق والتميز.

وجدت كل ما كنت أصبو
إليه من إمكانيات حتتية
وبحثية
حقيقي ،وبال مبالغة ،كل
الناس (أساتذة ،طالب،
وموظفني) ممتازين .ولم
أقابل أي مشكلة من أحد،
والكل معطاء ويساعدني
في أي وقت،
سوف أنصح طالبي،
وأصحابي وأقاربي في
مجال الدراسات العليا،
وحتى البكالوريوس
للمجيء إلى أي من
جامعات اململكة السعودية
(وخاصة جامعة امللك
سعود).

بعد ع��ودت��ك إل��ى أرض ال��وط��ن ،هل
سترشح جامعة امللك سعود لطالبك
للدراسة فيها؟
بالطبع سوف أنصح غيري ،كما نصحني
من قبلي ،وأخذت بالنصيحة وجئت إلى
ه �ن��ا .س ��وف أن �ص��ح ط�لاب��ي ،وأصحابي
وأق ��ارب ��ي ف��ي م �ج��ال ال ��دراس ��ات العليا،
وح�ت��ى ال�ب�ك��ال��وري��وس للمجيء إل��ى أي
من جامعات اململكة السعودية (وخاصة
جامعة امللك سعود).
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مراكز

التعلم والتدريب املكثف
مراحل البرنامج:
•التوظيف واالختيار .
•ورش عمل عن مهارات النجاح:
1 .1ورش عمل عن مهارات اللغة اإلجنليزية
واملهارات الشخصية ( 160ساعة)
2 .2ورش ع� �م ��ل ع� ��ن م� � �ه � ��ارات العمل
وتكنولوجيا املعلومات ( 80ساعة)
3 .3ورش ع�م��ل ع��ن م �ه��ارات ال�ب�ح��ث عن
وظائف ( 30ساعة)
4 .4التدريب في الشركات ( 360ساعة)
5 .5ورش عمل وعروض التقدميية بكل ما
مت تدريبهم عليه ( 10ساعات)

مركز الخريجين بجامعة الملك سعود

يعتبر مركز اخلريجني وسيلة من وسائل التواصل لتطوير مهارات اخلريجني وربطهم بجامعتهم ومساعدتهم
في التوظيف .ويعمل مركز اخلريجني على إع��داد مبادرات وخطط وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة مع جهات
التدريب والتوظيف.
املبادرات املستهدفة
التعاون مع مختلف القطاعات (على سبيل
امل �ث��ال :ص �ن��دوق امل���وارد البشرية (ه��دف)
وش��رك��ة االت� �ص ��االت ال �س �ع��ودي��ة) لتدريب
وتأهيل اخلريجني لسوق العمل.
الربط بني أرباب العمل وخريجي اجلامعة
ل ��رف ��ع ف ��رص ��ة احل� �ص ��ول ع �ل��ى الوظيفة
املناسبة.
ربط وحدات اخلريجني في الكليات مبركز
اخلريجني لرفع كفاءة العمل.
وه��ذه بعض امل�ع�ل��وم��ات ال�ع��ام��ة ع��ن بعض
ال �ب��رام��ج وامل �ش��اري��ع ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا مركز
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اخلريجني بجامعة امللك سعود:
أوال برنامج رواد
بالتعاون مع عمادة تطوير املهارات ،يعمل
مركز اخلريجني على مبادرة رواد التي تهدف
إل��ى تأهيل اخلريجني واخلريجات لسوق
العمل عبر مساعدتهم في اكتشاف ميولهم
وق��درات�ه��م وحت��دي��د امل�ج��االت املناسبة لهم
وتطوير ذواتهم مبتطلبات تلك املجاالت.
ه � ��دف ال� �ب ��رن ��ام ��ج :ت��أه��ي��ل اخلريجني
واخلريجات لسوق العمل عبر مساعدتهم
ف��ي اك�ت�ش��اف ميولهم وق��درات �ه��م وحتديد

امل��ج��االت امل�ن��اس�ب��ة ل�ه��م وت �ط��وي��ر ذواتهم
مبتطلبات تلك املجاالت.
ثانيا برنامج مهارات النجاح  -مهارات
تأهيلية لسوق العمل
ٌيشكل ارت�ف��اع معدل البطالة بني الشباب
حت��دي� ًا رئيسي ًا للتنمية ف��ي جميع أنحاء
الشرق األوسط ،وفي الغالب يفتقرون إلى
امل �ه��ارات التي يحتاجها أص�ح��اب األعمال
وأدوات اتخاذ القرارات املتعلقة بالوظائف.
ل��ذل��ك اقترحت ش��رك��ة أمديست برنامج ًا
ت��دري�ب�ي� ًا ل�ع�لاج ه��ذه ال�ف�ج��وة ف��ي املهارات

من خالل التنمية املكثفة للقدرات الذاتية
والتدريب على املهارات املهنية وجتارب مكان
العمل والتوجيه املهني ليتسنى لهم إيجاد
وظيفة عمل مجدية للمبتدئني .وقامت
ال �ش��رك��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع م��رك��ز اخلريجني
إلعداد مجموعة من اخلريجني واخلريجات
للبرنامج وذل ��ك للحصول ع�ل��ى الفرص
الوظيفية املناسبة لهم بعد إنهاء البرنامج.
املؤهالت
• حامل اجلنسية السعودية
•أن يبلغ عن العمر  28- 20سنة
•أن يحمل شهادة جامعية \ تعليم
عالي
•أن يكون عاطال عن العمل أو يعمل في
غير مجالها الوظيفي
•م � �س � �ت� ��وى م � �ت� ��وس� ��ط م� � ��ن ال� �ل� �غ ��ة
اإلجنليزية
•ق��ادر على اإلل �ت��زام ال�ك��ام��ل ببرنامج

ثالثا برنامج أساسيات املسار
املستقبلي األساسي
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة هل أنت
مستعد لتقدمي طلب للحصول على فرصة
للتدريب الداخلي أو على وظيفة .لكن ما
الذي سيجعلك تتميز من بني اآلالف من
املتقدمني ؟ ق��م بصقل سيرتك الذاتية ،
وط� ّور من اسلوبك في التقدمي الشخصي
وامل �ه �ن��ي  ،واس �ت �ع��د إلج� ��راء امل �ق��اب�لات من
خالل التقدم بطلب للحصول على برنامج
أس��اس �ي��ات امل �س��ار املستقبلي األس��اس��ي لـ
.MISK
سيتم منحك صالحية للدخول إلى برنامج
خ ��اص ع �ب��ر اإلن �ت��رن��ت م��ن ت�ص�م�ي��م رواد
الصناعة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،Fullbridge
مكون من  3وحدات ويحتوي على املوضوعات
التالية :
التواصل الفعال
•حت ��دي ��د ق ��وال ��ب االت� �ص���ال املالئمة
واخ� �ت� �ي ��ار ن� �ب ��رات ال� �ص ��وت املالئمة
ملناسبات وجماهير مختلفة.
•استخدام التفكير الذهني من األعلى
إلى األسفل لتكوين التواصل.
•تطبيق تقنية الـ  5Csعلى التواصل
الكتابي.
•إنشاء اتصاالت بريد إلكتروني فعالة.
•إنشاء عروض مكتوبة فعالة.
التقدمي الشخصي املهني والسيرة الذاتية:
•اع�ط��اء ن�ب��ذة تعريفية شخصية ذات
�واء ك��ان ذل��ك بشكل
ط��اب��ع مهني س�� ً
مكتوب أو بصورة شخصية.
•اس �ت �خ��دام أف �ض��ل امل �م��ارس��ات لكتابة

سيرة ذاتية مقنعة.
•اس �ت �خ��دام أف �ض��ل امل �م��ارس��ات لكتابة
خطاب تغطية مقنع.
•تخصيص السيرة الذاتية والرسالة
التوضيحية لتتالءم مع التوصيفات
الوظيفية للجهة التي ستتقدم إليها.
املقابالت الوظيفية والشبكات:
•حتديد أفضل ممارسات الشبكات.
•انشاء ملف لينكد إن مع احلرص على
بشكل مهني على اإلنترنت.
الظهور
ٍ
•إع� � ��داد ق��ائ �م��ة م��راج��ع��ة للمقابلة
الوظيفية بناء على أفضل املمارسات
للمقابالت.
•التدريب على الردود واالجابات على
االسئلة املتوقع طرحها في املقابالت
الوظيفية.
•استخدام تقنية  SOARللرد على
أسئلة املقابلة السلوكية.
•حت��دي��د أف�ض��ل امل �م��ارس��ات للمتابعة
ملرحلة ما بعد املقابلة الوظيفية.
رابعا برنامج التطوير املهني
ي�ع�ت��زم م��رك��ز اخل��ري �ج�ين إط�ل�اق برنامج
“التطوير املهني” ف ��ي م�ط�ل��ع الفصل
ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي م��ن ع��ام  1442ه �ـ ،حيث
يهدف البرنامج إل ��ى ت �ق��دمي استشارات
مهنية لتطوير م �ه��ارات طلبة وخريجني
جامعة امللك سعود وتأهيلهم لالنخراط
بسوق العمل ورفع كفاءتهم املهنية من خالل
تدريبهم على املهارات الالزمة لسوق العمل
وم�ه��ن املستقبل وت �ق��دمي ال��دع��م املناسب
لهم من خالل جلسات استشارية وتدريبية
مقدمة من أبرز املختصني واملستشارين في
القطاعني اخلاص والعام.
خدمات البرنامج
1 .1تطوير السيرة الذاتية
2 .2التدريب على اجتياز املقابالت
3 .3استراتيجيات البحث ع��ن الوظائف
وفن التواصل
4 .4البوصلة املهنية وتقييم الباحثني عن
العمل
5 .5التقييم الوظيفي وتغير قطاع العمل
وللحصول على امل��زي��د م��ن املعلومات عن
برامج وخدمات ومشاريع مركز اخلريجني
بجامعة امللك سعود الرجاء التفضل على
زيارة موقعهم االلكتروني
(.)https://alumni.ksu.edu.sa/ar
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االسم  :عماد بن عبدالله السرحاني
سنة التخرج 2004 :
التخصص  :كيمياء حيوية
جهة العمل  :جامعة امللك سعود
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :صالح بن محمد الهدياني
سنة التخرج 1994 :
التخصص  :رياضيات
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :عبدالله بن فهد احلنتوش
سنة التخرج 1985 :
التخصص  :فيزياء
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :اخلرج

االسم  :عبدالله بن سعيد املالكي
سنة التخرج 2007 :
التخصص  :فيزياء
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الدمام

االسم  :زامل بن فهاد احلربي
سنة التخرج 2001 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكاناملذنب اإلقامة  :املذنب

االسم عادل بن عبدالله الغامن
سنة التخرج 1986 :
التخصص  :كيمياء حيوية
جهة العمل  :جامعة القصيم
مكان اإلقامة  :عنيزة

االسم  :عبيد بن فهد الدوسري
سنة التخرج 2003 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :جامعة املجمعة
مكان اإلقامة  :املجمعة

االسم  :مبارك بن مفلح القليب
سنة التخرج 1998 :
التخصص  :علم حيوان
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :األفالج

االسم  :عوض بن ناصر البلوي
سنة التخرج 2018 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :الصناعات العسكرية
مكان اإلقامة  :اخلرج

االسم  :ابراهيم بن فيصل بسيوني
سنة التخرج 1991 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :الهيئة امللكية باجلبيل و ينبع
مكان اإلقامة  :ينبع

االسم  :ماجد بن محمد الشيتان
سنة التخرج 2001 :
التخصص  :رياضيات
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :االء بنت عبدالعزيز السويد
سنة التخرج 2019 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :مصنع الرياض فارم
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :مشاعل بنت عتيق العتيق
سنة التخرج 1997 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :طارق بن علي القرني
سنة التخرج 2006 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :عبدالعزيز بن أحمد العسكر
سنة التخرج 1983 :
التخصص  :علم النبات
جهة العمل  :وزارة التجارة و االستثمار
مكان اإلقامة :الرياض

االسم  :علي بن عبدالله العقيفي
سنة التخرج 2009 :
التخصص  :علم احليوان
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :اخلرج

االسم  :أحمد بن سعد الشهراني
سنة التخرج 2005 :
التخصص  :كيمياء حيوية
جهة العمل  :جامعة امللك سعود
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :سالم بن حبيب الدلبحي
سنة التخرج 2020 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل :
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :ماهر بن علي جبل
سنة التخرج 1986 :
التخصص  :كيمياء حيوية
جهة العمل  :جامعة امللك سعود
مكان اإلقامة :الرياض

االسم  :د خالد بن محمد اجلارالله
سنة التخرج 1992 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :جامعة املجمعة
مكان اإلقامة  :املجمعة

االسم  :د مساعد بن سعود احلميمص
سنة التخرج 2000 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :جامعة اجلوف
مكان اإلقامة  :اجلوف

االسم  :د علي بن عبدالله العقل
سنة التخرج 1990 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :ك .م عبدالعزيز احلربية
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :د عبدالكرمي بن عبدالرحمن اخلليفي
سنة التخرج 1995 :
التخصص  :نبات
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :البكيرية

االسم  :ماجد بن حسن الطرهوني
سنة التخرج 1991 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :مصنع الشفاء لصناعة احلقن الطبية
مكان اإلقامة  :الدمام

االسم  :خالد بن ابراهيم الواصل
سنة التخرج 1991 :
التخصص  :رياضيات
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :عنيزة

االسم  :د.ابراهيم بن محمد األسمري
سنة التخرج 1997 :
التخصص  :علم احليوان
جهة العمل  :جامعة األمير سطام
مكان اإلقامة  :اإلفالج

االسم  :نورة بنت حمد احلديثي
سنة التخرج 2019 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :مستشفى قوى األمن
مكان اإلقامة :الرياض

االسم  :خالد بن أحمد احلازمي
سنة التخرج 2005 :
التخصص  :كيمياء حيوية
جهة العمل  :الهيئة السعودية للملكية الفكرية
مكان اإلقامة  :الرياض
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االسم  :أحمد بن سالم الزهراني
سنة التخرج 2005 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الباحة

االسم  :فيصل بن مبارك الدوسري
سنة التخرج 2012 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :املواصفات السعودية
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :د زكي بن عبد الرحمن مصطفى
سنة التخرج 1991 :
التخصص  :فلك
جهة العمل  :مدينة م .ع .للعلوم و التقنية
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم :موسى بن عبدالرحمن احلسينان
سنة التخرج 2020 :
التخصص  :علم احليوان
جهة العمل  :قطاع حكومي
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :جمعان بن أحمد الزهراني
سنة التخرج 2000 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الباحة

االسم:اجلوهرة بنت منصور العنقري
سنة التخرج 2015 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :جامعة امللك سعود
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :سعود بن منشان الفضلي
سنة التخرج 1999 :
التخصص  :كيمياء
جهة العمل  :هـ .س .للمواصفات واملقاييس
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :طلعت عبدالرحمن خوجة
سنة التخرج 1995 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :مكة املكرمة

االسم  :هند بنت علي الشهري
سنة التخرج 2020 :
التخصص  :أحياء دقيقة
جهة العمل  :اليوجد
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :محمد بن أحمد العامري
سنة التخرج 2012 :
التخصص  :فيزياء
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :منصور بن ناصر الغفيلي
سنة التخرج 1992 :
التخصص  :علم احليوان
جهة العمل  :وزارة التعليم
مكان اإلقامة  :الرياض

االسم  :بدربن سعود السعدي
سنة التخرج 2006 :
التخصص كيمياء حيوية
جهة العمل  :جامعة امللك سعود
مكان اإلقامة  :الرياض

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.

 .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.

إﺣﺪى ورش اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ا�ﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ
دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺎه
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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.
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