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Visions: A word from the President
Welcome to the first issue of FBSU Newsletter!

With this eventful year for FBSU, a newsletter will keep you 
up to date of the upcoming events, the exciting news and the 
various activities at our University. The newsletter will also be a 
platform to outreach colleagues and friends, through your invited 
contribution, be it a cultural article, an educational note, or even 
a short meaningful story. 

Under the directions of His Royal Highness Prince Fahad Bin Sultan, 
Chairman of the BOT, and with the technical support received from 
the American University of Beirut, FBSU will thrive to service the 
community that embraces it. With quality education, FBSU is proud 
to empower future generation of the Northern Region of the Kingdom, 
who leaves behind a legacy of memories and educational moments. 
As such, there is much to report in forthcoming issues.

In this one, you will read about the immediate past and the near 
future events. Gladly, FBSU is becoming a hosting site for many 
events. Organized by the Ministry of Education, the National Olympiad 
and the town race were both hosted at our university. FBSU is also 
becoming a visiting site. The Russian Ambassador and the French 
general consulate paid an educational visit to our University few 
months ago. FBSU is also involving students in community services. 
Besides, the many school visits to FBSU, female students made a one-
day visit to the Rehabilitation center in Tabuk.

Among future events, FBSU announced the preparation for its first 
scientific workshop in Computer Graphics & its applications. Jointly 
organized with the Geometric Modeling and Scientific Visualization 
Center (GMSV) at King Abdullah University of Science & Technology 
(KAUST), the workshop will be held at FBSU and various local and 
international universities will be represented, the date of the workshop 
will be announced soon. Another FBSU workshop in English & Literature 
will be held in the first week of April, 2011. Another event will be 
the hosting of the Photography exhibition to be held in May, 2011. 
Subsequent issues of the newsletter will have much more to report. 

I would like to thank all members of the Newsletter committee, and the 
Department of PR & Information for this pioneering work to produce 
this first issue. Their main challenge is the continuity of future issues. 
For this, they will be looking forward to your contributions and will 
strive to make the newsletter interesting and informative. Enjoy it.

Students of FBSU Visited King Khalid Hospital
A group of FBSU female students visited King Khaled Hospital, 
and toured the pediatric and neonatal sections. The visit was 
coordinated with the hospital PR department, and the students 
were received by the Head Nurse. The visit was covered by a 
reporter from Okaz Newspaper.

At the end of the visit, the students were content to have put 
a smile on the faces of both mothers and children. They also 
thanked the administration for the warm reception and for the 
efforts made for patients and visitors.

Opening of the first exhibition  
for educational support
With the participation of more than twenty creative works for 
university students, Dr. Fatima Albalawy, vice president of female 
section, opened the first exhibition for educational support which 
lasted for three days. Dr. Albalawy stressed on the important role 
the university should play, in order to encourage students and 
support creativity.
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 ن�سرة اجلامعة ن�سرة اإخبارية دورية ي�سدرها وي�سرف عليها ق�سم العالقات العامة واملعلومات 

يف جامعة فهد بن �سلطان.

ن�شرة اجلامعة

ن�سرة اإخبارية �سادرة عن جامعة فهد بن �سلطان

كلمة الرئي�س

اأهال و�سهال بكم يف الإ�سدار الأول من ن�سرة اجلامعة الإخبارية.

�ستوافيكم  والتي  الإخبارية  اجلامعة  ن�سرة  انطالق  عن  اأعلن  اأن  �سروري  دواعي  ملن   انه 

بكل ما هو جديد يف جامعة فهد بن �سلطان. و�ستكون - باإذنه تعاىل - من�سة للتوا�سل 

معكم من خالل م�ساركتكم املرحب بها، مقال ثقافيا كانت اأو مالحظات تعليمية، اأو ق�سة 

ذات مغزى. 

واإذ ت�سعى جامعة فهد بن �سلطان وبتوجيه كرمي من �ساحب �سمو امللكي الأمري فهد بن 

من  تقني  دعم  من  تتلقاه  مبا  و  وحميطها،  املجتمع  خلدمة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  �سلطان 

القادم يف  لإعداد اجليل  نوعي  تعليم  تقدمه من  لتفخر مبا  الأمريكية يف بريوت  اجلامعة 

والذي يرتك وراءه يف  اململكة عموما  مناطق  للمملكة خ�سو�سا و�سائر  ال�سمالية  املنطقة 

اجلامعة اإرثا �سخما من الذكريات اجلميلة واملواقف املعربة التي ت�ستحق التوثيق من خالل 

هذه الن�سرة. 

الفعاليات  عن  و�ستعرفون  التي متت  والفعاليات  الأحداث  عن  �ستقروؤون  العدد،  هذا  يف 

بيئة  �سلطان  بن  فهد  جامعة  غدت  وبحمدالله،  القريب.  للم�ستقبل  حت�سر  التي  والأن�سطة 

الوطني  الوملبياد  من  كل  ا�ست�سافة  اأهمها  من  والأن�سطة.  الأحداث  من  للكثري  خ�سبة 

اأي�سا جامعة فهد بن �سلطان موقعا م�ستقطبا  لالإبداع و �سباق اخرتاق ال�ساحية. وغدت 

العام  الفرن�سي  القن�سل  وكذلك  الرو�سي  ال�سفري  موؤخرا  قام  اإذ  الدولية،  للزيارات 

بزيارة تعليمية جلامعتنا بحثنا خاللها �سبل التعاون الأكادميي بني جامعة فهد بن �سلطان 

واجلامعات الدولية العريقة. وتقوم اجلامعة باإ�سراك الطلبة باخلدمة الجتماعية. اإ�سافة اإىل 

ذلك، فلقد ا�ست�سافت اجلامعة العديد من املدار�س املحلية احلكومية والأهلية، وقام طلبة 

اجلامعة بزيارة تكافلية اإىل مركز التاأهيل ال�سامل يف تبوك.

ور�سها  لأوىل  التح�سري  �سلطان  بن  فهد  جامعة  اأعلنت  امل�ستقبلية،  اخلطط  �سمن  من  و 

مركز  مع  بالتعاون  تنظيمها  يتم  والتي  وتطبيقاته  احلا�سب  ر�سومات  جمال  يف  العلمية 

منذجة اجلينوم والت�سوير العلمي (GMSV) يف جامعة امللك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا 

موعد  عن  و�سيعلن  والدولية  املحلية  اجلامعات  من  العديد  بها  و�ست�سارك   ،(KAUST)
انعقادها قريبا باإذن الله، هذا و�ستعقد ور�سة تعليمية اأخرى يف اللغة الجنليزية واآدابها 

بالإ�سافة اإىل فعاليات اأخرى عديدة تت�سمن ا�ست�سافة معر�س اأعمال الن�ساط املدر�سي على 

م�ستوى منطقة تبوك ومب�ساركة اأكرث من �سبعني مدر�سة بني ثانوية ومتو�سطة، و�ستحتوي 

املميز  اجلامعة  �ستعك�س دور  التي  الأن�سطة  من   العديد  على  الن�سرة  من  القادمة  الأعداد 

داخليا وعلى م�ستوى منطقة تبوك واململكة باأكملها.

واأود هنا اأن اأ�سكر اأع�ساء جلنة الن�سرة الإخبارية وق�سم العالقات العامة واملعلومات لعملهم 

الرائد يف اإنتاج هذا العدد. ويبقى التحدي الأكرب اأمامهم هو ا�ستمرارية الأعداد القادمة 

ترقبهم  لكل ما هو هام وهادف، ولهذا، �سيكون  الإعالمية  التغطية  باملحافظة على جودة 

ومفيدة.  الإخبارية ممتعة  الن�سرة  جعل  على  و�سيعملون  مهامهم،  �سميم  من  مل�ساركاتكم 

واأخريا اأمتنى لكم قراءة ممتعة.

ا. د. اأحمد نا�شري,  رئي�س اجلامعة

اللقاء التح�شريي للم�ؤمتر العلمي الثاين 

لطالب وطالبات التعليم العايل باململكة

عقدت جامعة فهد بن �سلطان لقاء حت�سرييا لطلبتها الراغبني بال�سرتاك يف املوؤمتر العلمي 

الثاين الذي تقيمه وزارة التعليم العايل برعاية كرمية من خادم احلرمني ال�سريفني، حيث 

اأع�ساء  اأمام زمالئهم وجمموعة من  واأبحاثهم  بعر�س م�ساريعهم  الطالب والطالبات  قام 

الهيئة الأكادميية باجلامعة، وقد قامت جلنة مكونة من اأع�ساء الهيئة الأكادميية يف اجلامعة 

بتقييم الأبحاث وامل�ساركات املقدمة، حيث مت ر�سد مبلغ مايل لدعم امل�ساريع املختارة ويف 

نهاية اللقاء اختتمت الفعاليات بكلمة األقاها الأ�ستاذ الدكتور احمد ن�سري رئي�س اجلامعة 

واأكد  على جهودهم  امل�ساركني  والطالبات  الطالب  فيها  �سكر  واحل�سور  امل�ساركني  اأمام 

حر�س اجلامعة على دعم وتنمية قدرات ال�سباب، كما حث الطلبة على الهتمام باأفكارهم 

البناءة والعمل على تطويرها لت�ساهم يف خدمة املجتمع.

ومن اجلدير بالذكر اأن جامعة فهد بن �سلطان ح�سلت على املركز الأول يف املوؤمتر العملي 

�سامية من  ملكية  برعاية  اأي�سا  عقد  والذي  باململكة  العايل  التعليم  لطالب وطالبات  الأول 

خادم احلرمني ال�سريفني حفظه الله ورعاه

هذا العدد

�س.1 كلمة الرئي�س 

 اللقاء التح�شريي للم�ؤمتر العلمي الثاين لطالب وطالبات 

�س.1 التعليم العايل باململكة  

�س.2 برنامج التج�شري يف جامعة فهد بن �شلطان: املزيد من الفر�س 

�س.2 برنامج ال�شنة التح�شريية: �شحذ الهمم وتط�ير القدرات 

�س.2 وفد من طالبات جامعة فهد بن �شلطان يزرن م�شت�شفى امللك خالد 

�س.2 افتتاح املعر�س الأول لل��شائل التعليمية امل�شاندة 

�س.3 جامعة فهد بن �شلطان ت�شت�شيف الوملبياد ال�طني لالإبداع العلمي 

 جامعة فهد بن �شلطان ترعى �شباق اخرتاق ال�شاحية الثاين

�س.3                                           لطالب املدار�س احلك�مية والأهلية بتب�ك 

�س.3 دع�ة اإىل التفكري الإبداعي: الإبداع مفه�مه ودوافعه 

ني�شان 2011   عدد 1  جملد 1 

Ahmad Nasri, PhD, President of Fahad Bin Sultan University
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 افتتاح املعر�س الأول لل��شائل 

التعليمية امل�شاندة

عمل  ع�سرين  من  اأكرث  ومب�ساركة  هادف،  ب�سكل  املواهب  بتنمية  اجلامعة  اهتمام  �سمن 

اإبداعي لطالبات اجلامعة قامت نائب رئي�س اجلامعة لفرع الطالبات الدكتورة فاطمة البلوي 

بافتتاح املعر�س الأول للو�سائل التعليمية امل�ساندة، والذي اأقيم يف احلرم اجلامعي – ق�سم 

البنات، حيث �سمل املعر�س اأعمال الطالبات من خمتلف الكليات واملراحل يف اجلامعة.

وقد تراوحت امل�ساركات التي زاد عددها عن ع�سرين م�ساركة بني الت�سوير الفوتوغرايف 

والأعمال اليدوية وال�سعبية وكتيبات وجم�سمات، عك�ست مدى اأبداع الطالبات يف جت�سيد 

كل ما هو مفيد وهادف.

ويف ختام اليوم الأول من املعر�س الذي ا�ستمر ثالثة اأيام، قامت الدكتورة فاطمة البلوي 

دعم  موؤكدة  املنا�سبة،  بهذه  التقديرية  الهدايا  عليهن  ووزعت  امل�ساركات  الطالبات  ب�سكر 

اجلامعة لإبداعاتهن وت�سجيعها لهن.

 وفد من طالبات جامعة فهد بن �شلطان 

يزرن م�شت�شفى امللك خالد

قامت جمموعة من طالبات جامعة فهد بن �سلطان بزيارة اإىل م�ست�سفى امللك خالد عادوا 

املمر�سات،  رئي�سة  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  والأمهات،  الأطفال  من  جمموعة  خاللها 

وبح�سور ال�سيدة هدى اليو�سف من جريدة عكاظ والطاقم ال�سحفي املرافق. 

وقد �سارت الزيارة علي الوجه املطلوب من حيث التنظيم، حيث قامت الطالبات بجولة على 

خمتلف مرافق ق�سم الأطفال وحديثي الولدة وقدموا لهم بع�س الهدايا، كما قاموا مبعايدة 

جمموعة من الأمهات ومتنوا لهم ال�سفاء العاجل.

على  البت�سامة  ر�سم  يف  بامل�ساركة  البالغة  �سعادتهن  الطالبات  اأبدت  الزيارة  ختام  ويف 

ال�ستقبال وعلى  على ح�سن  امل�ست�سفى  اإدارة  �ساكرين  الأمهات،  واإ�سعاد  الأطفال  وجوه 

اأمهات  �سكرن  وبدورهن  واملراجعني،  للمر�سى  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  املبذولة  اجلهود 

الأطفال طالبات اجلامعة علي هذه البادرة الطيبة من جامعه فهد بن �سلطان التي تفخر باأنها 

حتمل ا�سم راعي اخلري الأول يف منطقه تبوك.

برنامج ال�شنة التح�شريية: 

�شحذ الهمم وتط�ير القدرات

التح�سريية  لل�سنة  �سلطان بربناجمها  بن  فهد  تفخر جامعة 

والذي يرقى مب�ستواه اإىل املعايري العاملية يف التعليم ملرحلة 

ما بعد الثانوي. ويهدف هذا الربنامج وب�سكل مبا�سر اإىل 

يف  بامل�سوؤولية  والإح�سا�س  العايل  التعليم  مبادئ  زرع 

مهارات  �سقل  اإىل  كذلك  ويهدف  الأعزاء.  طلبتنا  نفو�س 

خلو�س  وجتهيزهم  باأنف�سهم  ثقتهم  م�ستوى  ورفع  الطلبة 

جتربتهم الأكادميية املميزة يف اجلامعة. وقد مت ت�سميم هذا 

الربنامج خ�سي�سا لتطوير مهارات الطلبة يف جمالت اللغة 

وي�سعى  والريا�سيات.  املعلومات  وتكنولوجيا  الجنليزية 

الربنامج اأي�سا اإىل تنمية قدرات الطلبة يف الت�سال والتعلم 

والتفكري الناقد ومهارات البحث العلم الأ�سا�سية. 

من  فريق  قبل  من  �سمم  الذي  الربنامج،  هذا  مييز  ومما 

ب�سرورة  اهتمامه  املميزين،  الأكادمييني  و  الأخ�سائيني 

للتميز  الطلبة  وجتهيز  الذاتي.  والتطوير  الإبداع  ت�سجيع 

يف املجالت الأكادميية املختلفة، ويعدهم على النخراط يف 

احلياة اجلامعية من اأجل اإمتام جتربة جامعية غنية. وتهدف 

العديد من املواد التي يقدمها هذا الربنامج اإىل تنمية قدرات 

الطلبة التعليمية مبا فيه الكفاية للمناف�سة الأكادميية يف داخل 

اجلامعة من جهة، وللمناف�سة يف �سوق العمل يف مرحلة ما 

تن�سى  ومل  اأخرى.  جهة  من  اجلامعية  درا�ستهم  اإمتام  بعد 

منهجية  ل  اأن�سطة  ملمار�سة  للطلبة  الفر�سة  توفري  اجلامعة 

بالتعاون  الفعاليات  من  وغريها  وعلمية،  ريا�سية  متعددة، 

مع عمادة �سوؤون الطلبة.

ال�سنة  برنامج  اإىل  حديثا  املن�سمني  الطلبة  قبول  ويتم 

بناءا  ال�سنة  من  الثاين  اأو  الأول  امل�ستوى  يف  التح�سريية 

من  كل  يف  امل�ستوى  حتديد  امتحانات  يف  اأدائهم  على 

الآيل.  واحلا�سب  والريا�سيات  الجنليزية  اللغة  مهارات 

ويف  واحد.  جامعي  درا�سي  ف�سل  الواحد  امل�ستوى  ومدة 

كل م�ستوى، يتوجب على الطالب اإكمال 22 �ساعة يف اللغة 

الجنليزية و 4 �ساعات يف احلا�سب الآيل و 5 �ساعات يف 

اأربع  اإىل  الجنليزية  اللغة  مهارات  وتق�سم  الريا�سيات. 

مواد اأ�سا�سية وهي القواعد وال�ستماع واملحادثة والقراءة 

والكتابة.

برنامج التج�شري يف جامعة فهد بن �شلطان: املزيد من الفر�س

قامت اجلامعة موؤخرا باإطالق برنامج التج�سري للكليات العلمية والإن�سانية. ويعترب الربنامج من برامج التج�سري الأوىل 

يف اململكة ب�سكل عام ويف منطقة تبوك ب�سكل خا�س. وقد ا�ستلهم الربنامج ت�سميمه من روؤية و مهمة اجلامعة، وركز على 

توفري الدعم للطلبة وتطوير مهاراتهم وتغذية رغباتهم يف التعلم.

يقدم برنامج التج�سري الفر�سة املميزة لإكمال درجة البكالوريو�س لهوؤلء الطلبة ممن اأمتوا �سهادة الدبلوم يف التخ�س�سات 

يف  واأكادمييني  الجنليزية  اللغة  تعلم  يف  خمت�سني  قبل  من  الربنامج  ت�سميم  ومت  والإدارية.  واحلا�سوبية  الهند�سية 

تخ�س�سات الهند�سة والربجمة واإدارة الأعمال. ومت كذلك ت�سكيل الربنامج مبا يتالئم مع حاجات �سوق العمل يف اململكة 

العربية ال�سعودية ومبا يتوافق مع اأعلى املقايي�س التعليمية والأكادميية العاملية.

ويعترب هذا الربنامج حلقة الو�سل التي يطلبها الكثريون من اجل اإكمال درا�ستهم واحل�سول على درجات علمية تتيح لهم 

املناف�سة يف �سوق العمل والذي تتزايد متطلباته يوما بعد يوم.

ويتوقع الكثريون باأن يكون برنامج التج�سري يف جامعة فهد بن �سلطان اأمنوذجا للتغري يف مفهوم التعليم يف اململكة. اإذ 

قبل طرح الربنامج، كان لزاما على الطلبة الذين يحملون �سهادة الدبلوم ويرغبون باإكمال تعليمهم اأن يبدءوا من ال�سفر. 

اإما الآن ف�سيتمكن هوؤلء الطلبة من اإكمال تعليمهم العايل وال�ستفادة مما كانوا قد تعلموه من قبل يف درجة الدبلوم.

 الأ�شتاذ في�شل زوايده

ق�سم اللغة النكليزية

�شلطان   بن  فهد  جامعة  يف  التج�شري  برنامج  يك�ن  باأن  الكثريون  يت�قع 

اأمن�ذجا للتغري يف مفه�م التعليم يف اململكة

Getting Ready:  
the Foundation Year 
Program (FYP)
The FBSU is proud of its Foundation Year 
Program (FYP). The program is intended to 
instill in students the principles of self-
discipline, commitment and responsibility. 
It also aims at enhancing students’ self-
confidence, leadership skills and initiation. 
The program also seeks developing 
students’ skills in English, Information 
Technology, and Mathematics, as well as 

their communication, learning, thinking, 
and research skills. The designers of the 
program kept in mind the necessity of 
encouraging innovation, creativity and self-
development; as well as preparing students 
to excel academically and to maximize their 
involvement in university life.

The many courses offered at the FYP 
also attempt to improve the learning 
achievements of students to enable them 
to compete for quality jobs to acclimatize 
students to the global knowledge and 
to the benefits of e-learning. However, 
and through the university’s Students 
Affairs Deanship, the program encourages 
improving students’ health awareness and 
physical fitness.

Students joining the FYP are normally placed 
in one of the two levels on English, IT and 
mathematics, based on their performance 
on the corresponding placement tests. 
The FYP has two levels taught over two 
semesters (one academic year). Each level 
involves 22 hours of English, 4 hours of 
IT, and 5 hours of Mathematics. In-class 
English instruction is composed of four 
discrete courses of Grammar, Listening 
and Speaking, Reading, and Writing with 
corresponding laboratory sessions. 

Making Opportunities: The FBSU Bridging Program (BP)
In line with the FBSU’s logo: a Quality Centered Education for a Better Community, the 
university has recently launched its innovative Bridging Program (The BP). The program, 
being among the first in the Kingdom, is adding a new frontier to the higher education 
system in the Kingdom. The program, in its structure, stems from the FBSU’s mission. For 
instance, the commitments of inspiring students’ learning, developing their skills, and 
fostering passion for life-long learning are all visible in the opportunities the BP offers. 

THE BP PROVIDES THE OPPORTUNITY FOR STUDENTS WHO HOLD THE TWO-YEAR TECHNICAL 
COLLEGE DIPLOMA TO PURSUE A BACHELOR DEGREE AT FBSU.

The program was smartly designed by experts with a wide array of academic backgrounds; 
from language learning experts to engineering and IT professors. It is also crafted in 
a way so as to fulfill the needs of the Saudi job market while holding to the higher 
educational standards.

Simultaneously, and probably the most significant of the nature of this unique program, 
the BP is intended to serve the needs of those whose diploma steps in the way of their 
careers in the job marker which has already started to demand more skilled workers with 
higher qualifications. 

The BP program is expected to be a model for change in the concept of education in the 
kingdom. Before the FBSU introduced the BP into the Saudi educational system, students from 
the northern area with diplomas and wishing to pursue a B.Sc. degree had to re-start their post 
secondary education. But now, the BP offers such students the opportunity to directly build on 
their previous education experience and, quite literally, continue their education. 

Mr. Faisal Zaweidah 
Master in English 

First workshop on Computer Graphics  
and Its applications
Fahad Bin Sultan University and the Center of Geometric Modeling 
and Scientific Visualization (GMSV) at King Abdullah University 
of Science & Technology (KAUST) will be organizing the first 
workshop on Computer Graphics and Its applications at Fahad 
Bin Sultan University. 

Invited speakers will come from various universities including: 
King Abdullah University of Science & Technology, King Fahad 
University of Petroleum & Minerals, King Saud University, 
University of Kuwait, University of Victoria (Canada), University 
of Balamand (Lebanon), American University of Beirut/Fahad Bin 
Sultan University. The final date will be announced soon.

Eye on it: Science & Technology
Nanotech against cancer
One area of nanotechnology application that holds the promise 
of providing great benefits for society in the future is in the 
realm of medicine. Nanotechnology is already being used as the 
basis for new, more effective drug delivery systems and is in early 
stage development as scaffolding in nerve regeneration research. 
Nanotechnology may offer the next frontier in treating cancer with 
greater success and fewer sides effects. And for good reason – 
nanotechnology holds the promise of treatments that can diagnose 
cancer earlier in the disease’s development than ever before; treat 
tumors using lower concentrations of chemotherapy agents, and 
target malignant cells while leaving healthy cells untouched. 
Nanotechnology medical developments over the coming years will 
have a wide variety of uses that will change the very foundations 
of cancer. This could potentially save a great number of lives. 
Winning the fight against cancer may end up being more of a 
nano-war than a surgical strike.

The BP program is expected to be a model for change  
in the concept of education in the kingdom

22



Reality and Aspiration
Our university is relatively a novel one, but 
we don’t count the years, in fact, we make 
the years count. As evidence, observe the 
gorgeous progress and promotion that 
were achieved during the last few years 
which form the whole life duration of this 
young but potent educational institution. 
Excellence, uniqueness and differentiation 
in our university reflect the vitality and 
the importance of these achievements and 
contributions on our graduates which on 
their turn form the shape of our community 
future in this competitive world.

As we move forward in our academic 
year, I have asked myself what kind of 
education we want for our students in 
FBSU. Better ask, what kind of education 
do our students yearn for? 

I’ll draw the attention to the students’ 
concerns in general regardless of how 
achieved these requirements or not. 
Built on some small talks with samples of 
students of various levels and grades in 
the female section, I can sum up these 
concerns as the following: 

1. High quality teacher education for high 
quality education and training.

2. Opening new specializations. 

3. Setting up a unit in the university to 
help find jobs for graduates which will 
definitely encourage undergraduates. 

4. Adopting customized policies and 
procedures in the campus.

5. Providing with all educational facilities 
like audio labs.

6. Setting up an in-campus medical unit. 

7. Allowing a students’ committee to be 
established to represent them in all 
forums.

8. Prioritizing students’ sensible calls 
for change over fossilized ideas and 
traditions.

The formerly mentioned fresh perspectives 
visualize the powerful and sophisticated 
mentalities of our students which implicate 
the ability to improve themselves and, by 
extension, our society. The students’ ideas 
are the most valuable commodities they 
possess. They must never grow out of 
having them. 

Mrs. Hana Jumah 
Master in English Literature

Global Warming:
its time to act
Most of us have heard of Global Warming 
and Climate Change. The devastating 
effects climate change has had on the 
lives of people all around the world, have 
inspired campaigns of popular education 
in many countries about this matter 
and the reasons behind it. Simply put, 
the principle cause for global warming 
and the consequent changing climate 
patterns is the (carbon dioxide) emissions 
into the atmosphere. Accumulation of 
carbon dioxide in the atmosphere helps 
trapping sun light energy around the 
planet, thus raising its temperature. 
An atmosphere rich in carbon dioxide 
acts like a greenhouse for the planet. 
The increasing complexity of our world, 
which is continuously leaning towards 
excessive energy consumption, requires 
our attention and awareness. Increasing 
energy consumption is problematic 
because currently fossil fuel is its main 
resource, and when fuel burns it releases 
carbon dioxide and water vapor to the 
atmosphere, thus contributing to the 
greenhouse effect. 

We should strive for personal education 
and help raise awareness and sensibility, 
in family, among friends, at university 
and/or work, in order to set new scheme 
of behavior in our societies.

One may ask how it is possible to help. 
We can always browse the web to get 
more information that explains very easy 
steps we can follow or adopt as habits. 
Turning off lights, computers and air 
conditioners upon leaving classrooms, 
halls and laboratories, can for example 
help decrease energy consumption. Also, 
though it is natural to consume paper 
at our university, it is unnatural not to 
recycle paper waste or not to print on 
paper recto/verso. Eventually, paper pulp 
needs tree trunks for its production and 
less trees means higher concentration of 
carbon dioxide in the atmosphere.

As university students, we have a huge 
responsibility towards environmental 
issues.

Of course the above measures would 
not put an end to global warming, but 
would rather be an individual’s efforts to 
contribute in the reduction of greenhouse 
effect. One hopes that by raising public 
awareness about environmental issues and 
their profound impact on our societies,  
a general consensus to use renewable 
clean energy resources (wind energy, solar 
energy, etc..) could be reached.

Dr. Rami Younes 
PhD of Mathematics

Preparations for 
Participations at the  
Second Scientific 
Conference
The university has held a preparatory 
meeting for its students wishing to 
participate at the second scientific 
conference which is held by the Ministry 
of Higher Education. 

The students, males and females, presented 
their projects and research papers to their 
colleagues and a group of the academic 
staff at the university. A committee of 
academic staff at the university evaluated 
the papers and works presented and a 
monetary sum was allocated to support 
the chosen projects.

At the end of the meeting, the activities 
were finalized by a speech made by the 
president, Prof. Ahmad Nasri, in which he 
thanked the participants and the guests 
for their work and efforts and he stressed 
the university’s commitment to supporting 
and developing the youth’s potentials. 
He also encouraged students to develop 
their creative ideas and make the effort 
to develop them in a way to serve the 
community.

It is worth noting that the FBSU achieved 
the first place at the first scientific 
conference for the higher education 
students at the kingdom which was held 
under the royal patronage of his majesty 
the Custodian of the Two Holy Mosques, 
may Allah preserve him.
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 دع�ة اإىل التفكري الإبداعي: 

الإبداع مفه�مه ودوافعه

مفهوم الإبداع: ن�سمع هذه العبارة ونرددها عندما نتحدث عن �سخ�س متميز يف فن اأو علم 

ما – لكن ما الذي تعنيه حتديدا كلمة موهوب ...مبدع .... عبقري يف اللغة: اأبدعت ال�سيء 

اأي خالقها  ال�سموات والأر�س(  )بديع  الكرمي:  القراآن  �سابق يف  مثال  اأخذته على غري  اأي 

 على غري مثال �سابق. الإبداع هو عملية الإتيان بجديد، اأن ترى ما ل يراه الآخرون، والقدرة 

من  انطالقا  بناء جديد  الأفكار وظهورها يف  وتنظيم  باأ�ساليب جديدة،  امل�سكالت  على حل 

عنا�سر موجودة.

كيفية تنمية الإبداع والتعود على التفكري الإبداعي؟

ميكننا اأن نعود طالبنا واأبناءنا على التفكري الإبداعي يف جميع مراحلهم التعليمية من خالل 

املادة الدرا�سية احلديثة واحليوية واملعلم املبدع، بتوفر الظروف البيئية الداعمة، ويلعب املعلم 

اأن اإحدى الطرق احلديثة واملهمة لكت�ساف  اإبداع الطالب حيث  دور و�سيط ايجابي لتنمية 

الإبداع عند طالبنا هي الكتابة الإبداعية ب�ستى اأنواعها، ومن خالل جتربتي يف هذا امليدان 

مع الطلبة، وجدت اأن الطالب اإذا توفرت له الفر�سة لالإبداع ف�سوف يبدع، فما علينا اإل اأن 

نوؤمن بقدرة طالبنا واإعطاءهم الفر�سة لكي يحققوا اأنف�سهم.

 واأذكر هنا بع�س الأمور التي ت�ساعد الطلبة على الإنتاج والإبداع:

التدريب على اإنتاج اأفكار جديدة  .1

اإثارة الدافع للبحث وال�ستك�ساف  .2

التناف�س يف جمال اإخراج التفكري الإبداعي  .3

زيادة الثقة بالنف�س  .4

احرتام الآراء املختلفة  .5

فتح النقا�س الفكري مع توفري املناخ املنا�سب لذلك  .6

ت�سجيع حرية التعبري مب�سوؤولية  .7

تقدمي الإر�ساد حول طرق ال�ستفادة من املعلومات   .8

املبدع  اخلالق  مع  العالقة  تعزيز  �سبيا  يف  الإميانية  الرتبية  نحو  الطلبة  توجيه   .9 

دعوة اإىل التفكري الإبداعي...

ت�سجيع الطالب املبدع اأمام اجلميع  .10

تقدير الفكرة الإبداعية واحرتامها   .11

حت�سري برامج ودورات لتوجيه واإر�ساد املبدعني  .12

الهتمام من قبل املربني بالتدريب الفردي للمبدعني  .13

الكتابة  ت�سمل  والتي  اجلوانب  املحلية يف خمتلف  الإبداع  م�سابقات  باإجراء  الهتمام   .14

الإبداعية، والفن، والعلوم، والأبحاث.

حميطه،  على  منفتح  جيل  تكوين  يف  وي�ساهم  الطلبة،  يوجه  ثابتة  بخطوات  الدائم   فالعمل 

جيل يتكامل عامله اخلارجي مع عامله الداخلي.

 الأ�شتاذة ندى حداد

ق�سم اللغة النكليزية

جامعة فهد بن �شلطان ت�شت�شيف الوملبياد 

ال�طني لالإبداع العلمي

لالإبداع  الوطني  الوملبياد  من  الثانية  املرحلة  فعاليات  �سلطان  بن  فهد  ا�ست�سافت جامعة 

وذلك  والإناث،  للذكور  باأكملها  تبوك  منطقة  م�ستوى  على  تقام  “اإبداع” والتي  العلمي 

التحكيم  جلان  اأمام  الطلبة  م�ساركات  عر�س  مت  حيث  العلمي،  والبحث  البتكار  ب�سقيه 

املخت�سة والتي قامت بدورها بتقييم امل�ساركات على اأ�س�س علمية حمددة لتحديد الأعمال 

املتاأهلة للمرحلة التالية والأعمال املكرمة على م�ستوى املرحلة احلالية.

جامعة فهد بن �شلطان ترعى �شباق اخرتاق 

ال�شاحية الثاين لطالب املدار�س احلك�مية 

والأهلية بتب�ك

رعت جامعة فهد بن �سلطان �سباق اخرتاق ال�ساحية الثاين ملدار�س تبوك مب�ساركة اأكرث من 

320 مت�سابق من 24 مدر�سة حكومية و20 مدر�سة اأهلية.

الله  حفظه  ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفاء  مبنا�سبة  احتفالية  اأجواء  يف  ال�سباق  اأقيم  وقد 

ورعاه، حيث قام ما يقارب 400 طالب من الك�سافة بت�سكيالت خمتلفة وحملوا لوحة يتجاوز 

طولها ال�ستني مرتا حتمل عبارات ال�سكر لله تعاىل على �سالمة خادم احلرمني ال�سريفني، وقد 

مت ن�سب اللوحة يف ملعب اجلامعة الرئي�سي حيث افتتح �سعادة الدكتور ها�سم القحطاين 

مب�ساركة  اللوحة  على  التوقيع  حملة  له  املرافق  والوفد  والتعليم  الرتبية  عام  مدير  م�ساعد 

�سعادة الدكتور احمد نا�سري رئي�س اجلامعة و�سعادة الدكتور عبدالله لزيق وكيل اجلامعة 

وجمموعة من كبار موظفي اجلامعة يف الهيئتني الأكادميية والإدارية.

لزيق  والدكتور  ن�سري  والدكتور  القحطاين  الدكتور  �سعادة  وزع  ال�سباق،  ختام  ويف 

الكوؤو�س وامليداليات على الفائزين. ويف ختام احلفل مت توزيع �سهادات ال�سكر والتقدير 

واإدارة  اجلامعة  تبادلت  كما  والطالب  الأفا�سل  الأ�ساتذة  من  احلدث  اإجناح  على  للقائمني 

قبل  من  لفت  اإعالمي  ح�سور  و�سط  املنا�سبة  بهذه  التذكارية  الدروع  والتعليم  الرتبية 

مع  لقاء  ال�سعودي  التلفزيون  مرا�سل  عقد  وقد  ال�سحف،  ومندوبي  ال�سعودي  التلفزيون 

�سعادة  مو�سحا  املحلي  املجتمع  دعم  يف  اجلامعة  دور  فيه  تناول  ن�سري  احمد  الدكتور 

اجلامعة با�ست�سافة هذا احلدث حتت هذا ال�سعار الذي يعك�س ابتهاج اجلميع ب�سفاء خادم 

احلرمني ال�سريفني حفظه الله  ورعاه، موؤكدا ا�ستمرار التعاون مع كافة موؤ�س�سات املجتمع 

املدين ومع كافة الإدارات واجلهات الر�سمية يف املنطقة ملا فيه م�سلحة الوطن والأمة.

حتت �شعار حمدا لله على �شالمتك يا ملك الإن�شانية
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University Activities

ع�شاء اجلامعة ال�شن�ي 

FBSU annual dinner

 زيارة د. ماجد الق�شبي, م�شت�شار ويل العهد, 

اإىل اجلامعة

Dr. Majed Al Kassabi, Crown Prince 
Consultant, visit to FBSU

وفد طالبي من اجلامعة يزور مركز التاأهيل ال�شامل بتب�ك

FBSU Students visit to the  
Comprehensive Rehabilitation Center

بطاقة معايدة جداريه اأعدها الك�شافة والطالب يف �شاحة 

اجلامعة حمدا لله على �شالمة خادم احلرمني ال�شريفني

A mural greeting card produced by scouts 
and students on the occasion of the king 

Abdullah’s safe return

طالب من اجلامعة ي�شارك�ن يف

ور�شة احل�ار ال�طني 

FBSU students participated in  
the National Strategic Workshop

د. اللحيدان يزور ق�شم البنات يف معر�س الوملبياد 

ال�طني لالإبداع الذي ا�شت�شافته اجلامعة

Dr. lehidan Visit the female section of the 
National Creativity Olympics hosted by FBSU

ت�زيع الك�ؤو�س وامليداليات على الفائزين يف �شباق 

اخرتاق ال�شاحية الثاين

The distribution of medals and trophies to 
the winners of the second cross country race

زيارة ال�شفري الرو�شي اإىل اجلامعة

The Russian Ambassador visit to FBSU

زيارة القن�شل الفرن�شي اإىل اجلامعة

The French General Council visit to FBSU

FBSU Hosts the National Science  
Creativity Olympics
In implementation of the directions of his royal highness, Prince Fahad bin Sultan, 
and in fulfilness of the university’s role in building the local community, the university 
hosted on Monday February the 2nd 2011 the second phase of the National Scientific 
Creativity Olympics.

It is the qualifications phase and is intended to serve the wider Tabuk region for both 
male and female students. The phase proceeds the third phase of the kingdom-wide 
qualifications which will be held later in Riyadh from where the winning works will 
participate at the international qualifications which will be held in the United States  
of America.

Fahad Bin Sultan University 
Saudi Arabia - Tabuk 

P.O.Box 71454, Tabuk 71454
Phone: 00966 (0) 4 4252500

Fax: 00966 (0) 4 4276919
admissions@fbsc.edu.sa

www.fbsc.edu.sa
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