
دورة »بالك بورد« بالمجمع 
األكاديمي بالمحالة

نظمت اإدارة نادي الربامج امل�شرتكة باملحالة  
بالتع����اون مع عمادة التعلم الإلكرتوين، دورة 
تعريفي����ة بكيفية التعامل مع ال� »بالك بورد« 
قدمه����ا الأ�شت����اذ عب����داهلل زب����ن، هدف����ت اإل����ى 
تعريف الطالب عل����ى اآليات وتطبيقات نظام 
»ب����الك ب����ورد« لكون����ه اأح����د اأ�شالي����ب التعلي����م 
العاملي����ة احلديث����ة، ويتمي����ز باملرون����ة وقابلية 
التطوير والتو�شع ف�شال عن اأنه يوفر اأدوات 

تتيح للطالب املتعلم التفاعل مع زمالئه.
منصور كويع 

حاسب تطوير وجودة طب تعليم عن بعد

عمداء »الطب« بالمملكة 
يجتمعون بالجامعة

���ش��ه��دت اجل���ام���ع���ة ب���رع���اي���ة م���ع���ايل امل���دي���ر، 
الطب  كليات  عمداء  للجنة   20 ال�  الجتماع 
الطب  كلية  عميد  ت��راأ���ش��ه  وال����ذي  باململكة 
ناق�ش  �شعيد ع�شريي.  الدكتور عبد اهلل بن 
الجتماع عدة حماور تتعلق بتطوير التعليم 
واتباع  به  الرتقاء  و�شبل  اململكة،  يف  الطبي 
وتقييم  احل��دي��ث،  الطبي  التعليم  اأ�شاليب 
التعليم الطبي احلايل على امل�شتوى املحلي. 
علي آل سعيد

برنامج تدريبي لرؤساء 
وحدات التطوير والجودة

واجل���ودة،  الأك��ادمي��ي  التطوير  ع��م��ادة  نظمت 
التطوير  وح���دات  ل��روؤ���ش��اء  تدريبيا  ب��رن��اجم��ا 
 143 بح�شور  لها  الرئي�شة  واللجان  واجل���ودة 
ال��دورة  وال��ب��ن��ات.  البنن  كليات  من�شوبي  م��ن 
اإع��داد و�شياغة  ت�شمنت تدريبات حول كيفية 
الدرا�شة  وتقرير  وال��ربام��ج  امل��ق��ررات  تقارير 
الفعلي  التطبيق  وكيفية  للربنامج  ال��ذات��ي��ة 
الهيئة  من���اذج  ع��ل��ى  ال��ت��ق��اري��ر  ت��ل��ك  ل�شتيفاء 

الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي.
طارق خنفور 

كلية الحاسب في مسابقة 
البرمجة الدولية 

احلا�شب  علوم  ق�شم  من  ط��الب  ثالثة  �شارك 
ال��ت��ي  ال���دول���ي���ة  ال���ربجم���ة  م�����ش��اب��ق��ة  الآيل يف 
ب�شلطنة  قابو�ش  ال�شلطان  جامعة  يف  اأقيمت 
عمان. ورافق الطالب يف هذه امل�شابقة املحا�شر 
عمر بن ح�شن مدربا للفريق، ورئي�ش الق�شم 
الفريق،  على  م�شرفا  ط��ريان  نا�شر  ال��دك��ت��ور 
واأ����ش���ار ط����ريان اإل����ى اأه��م��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف مثل 
هذه امل�شابقات لإثراء اجلانب املعريف للطالب 

وتعزيز روح التعلم لديهم.
فراس شحبي
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»آفاق« في لقاء خاص مع أمير منطقة عسير

أسبوعية جامعة الملك خالد

الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأب��دى 
في�شل ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري، ا���ش��ت��ع��داده 
لت�شجيع امل�شتثمرين على ال�شتثمار 
بالبيئة  و���ش��ف��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة   يف 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة اجل���اذب���ة، م���وؤك���دا �شعيه 
ال�شتثمار  بو�شلة  جلعلها  احلثيث 
الأولى يف اململكة، واأ�شار يف حوار مع 
تبذل  جهودا  هنالك  اأن  اإل��ى  »اآف���اق« 
من عدة جهات حكومية لتذليل كل 

العقبات اأمام امل�شتثمرين.
واأ�شاد �شموه بجامعة امللك خالد 
وعدها منارة علم ت�شّخر خمرجاتها 
ل��الإ���ش��ه��ام يف احل������راك ال��ت��ط��وي��ري 
ال�����ذي ت�����ش��ه��ده امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ثمن 
�شموه دور املراأة ال�شعودية يف التنمية 
التي  اجلهود  عن  وحت��دث  الوطنية، 
تبذلها جائزة اأبها لرعاية املوهوبن 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى الإن���ت���اج والإب�����داع، 
لتطويرها  خططا  هناك  اأن  م��وؤك��دا 

ال�شعودي.  املجتمع  طموحات  لتلبي 
)ن�ش احلوار �شفحة 6(

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأث���ن���ى اأم���ري 
م���ن���ط���ق���ة ع�������ش���ري ع����ل����ى اإجن����������ازات 
الإجن��ازات  تلك  اأن  موؤكدا  اجلامعة، 
عز  اهلل  بف�شل  اإل  لتتحقق  تكن  مل 
وج����ل، ث���م ب��ف�����ش��ل ج��ه��ود ال��ق��ائ��م��ن 
ال��وا���ش��ح��ة من  واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م  عليها 

اأجل النهو�ش بالعملية التعليمية.
ج�������اء ذل�������ك خ�������الل ا����ش���ت���ق���ب���ال 
�����ش����م����وه مل�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
الأ�����ش����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال��رح��م��ن 
ب���ن ح��م��د ال��������داود، وع��م��ي��د ال��ت��ع��ل��م 
الإل���ك���رتوين ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل بن 
حممد الوليدي، وعدد من من�شوبي 
وم���ن�������ش���وب���ات اجل���ام���ع���ة ال��ف��ائ��زي��ن 
بجوائز خالل املوؤمتر الدويل الثالث 
م�شتوى  ع��ل��ى  الإل���ك���رتوين  للتعلم 

اململكة.
وق����ال الأم�����ري ف��ي�����ش��ل: »اأه��ن��ئ 
نف�شي بكم واأهنئ اجلامعة بوجودكم 
وبجهودكم  التعليمية  هيئتها  �شمن 
التي ل تخفى على اأحد والتي �شتدفع 
اإل���ى م�شاف  اهلل،  ب����اإذن  ب��اجل��ام��ع��ة، 

اجلامعات الرائدة يف اململكة«.
اله��ت��م��ام  اأن  ���ش��م��وه  واأو�����ش����ح 
وال���رع���اي���ة ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ق��ط��اع 
قبل  م��ن  اململكة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
خادم احلرمن ال�شريفن امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز، حفظه اهلل، قد 
وال��ت��ق��دم مب��ا نطمح  للنهو�ش  ه��ي��اأه 

ون�شعى اإليه«.

وقع معايل وزير التعليم العايل الأ�شتاذ 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب���ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري 
م���وؤخ���را، ع��ق��وداً خ��ا���ش��ة ب��اإن�����ش��اء ثالثة 
م�شاريع بجامعة امللك خالد ت�شمل عقد 
البنن  ملبنى  م�شرتكة  وق��اع��ات  مبنى 
م��ل��ي��ون   39،747،085 ب��ن��ح��و  ب��ي�����ش��ة  يف 
ري����ال، وع��ق��د م�����ش��روع اإ���ش��ك��ان ال��ط��الب 
بالفرعاء  باملدينة اجلامعية  والطالبات 
ريال، وعقد  بنحو 284،900،000 مليون 
م�������ش���روع اإ����ش���ك���ان امل���م���ر����ش���ات ب��امل��دي��ن��ة 
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إقرار أكبر ميزانية للجامعة منذ تأسيسيها
 49،211،826 بنحو   بالفرعاء  اجلامعية 

مليون ريال.
م�����ن ج���ه���ت���ه اأك��������د م����ع����ايل م���دي���ر 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة 
اجلامعة  ميزانية  اأن  ال����داود  حمد  ب��ن 
ل����ه����ذا ال����ع����ام ب���ل���غ���ت ث����الث����ة م���ل���ي���ارات 
األ��ف  وم��ائ��ة  مالين  وخم�شة  و�شتمائة 
ريال، وا�شفا اإياها بالأكرب منذ تاأ�شي�ش 
عن  زادت  ح��ي��ث   ،1419 ع����ام  اجل��ام��ع��ة 
مببلغ  اأي   %18 بن�شبة  امل��ا���ش��ي��ة  ال�شنة 

خ��م�����ش��م��ائ��ة و����ش���ت���ة وخ��م�����ش��ن م��ل��ي��ون 
ريال.  األف  وع�شرين  واثنن  و�شبعمائة 
مل�شاريع  اإ�شافية  مبالغ  هناك  اأن  واأب��ان 

اجلامعة وحتديدا لكليات البنات.
اأن��ه �شيكون هناك  ال���داود  واأو���ش��ح 
الطالبات  مبباين  واهتمام  �شخي  دع��م 
يف كل اجلامعات، ح�شب توجيهات خادم 

احلرمن ال�شريفن.
وع���ن امل�����ش��اري��ع اجل���دي���دة يف ه��ذه 
امليزانية، قال »يبلغ عددها 16 م�شروعا، 

م��ن��ه��ا ع�����ش��رة م���وزع���ة ع��ل��ى حم��اف��ظ��ات 
املنطقة، فيما توزع امل�شاريع ال�شتة على 
املدينة اجلامعية بالفرعاء بتكلفة بلغت 
ثالثمائة وواحدا وت�شعن مليون ريال«.
ب��رام��ج جديدة  ه��ن��اك  اأن  واأ���ش��اف 
اع���ت���م���دت يف ه������ذه امل���ي���زان���ي���ة ���ش��م��ل��ت 
والأم��ن  وال�شالمة  والنظافة  ال�شيانة 
اجل���ام���ع���ي ق�����درت مب���ائ���ة و���ش��ت��ة ع�شر 

مليون وثالثمائة األف ريال.
علي آل سعيد

دورتان في مهارات
التعلم اإللكتروني

اأنه����ى عدد م����ن اأع�شاء هيئ����ة التدري�ش بكلية 
التعل����م  مه����ارات  مق����رر  يف  دورة  املجتم����ع، 
اللك����رتوين  باجلامع����ة. وقد عق����دت الدورة 
التعل����م  اإدارة  نظ����ام  خ����الل  م����ن  بع����د  ع����ن 
اللك����رتوين باجلامع����ة. م����ن ناحي����ة اأخ����رى 
بكلي����ة  الإلك����رتوين  التعل����م  وح����دة  اأقام����ت 
املجتم����ع بخمي�����ش م�شي����ط ور�ش����ة عمل حول 
ا�شتهدف����ت  الإلكرتوني����ة،  املق����ررات  ت�شمي����م 

اأع�شاء هيئة التدري�ش بالكلية.
علي عبداهلل البكري

تقنية

كلية الصيدلة
تلتقي المستجدين 

الطالب  م��ع  ل��ق��اء  ال�شيدلة  كلية  اأق��ام��ت 
واأق�شامها.  بالكلية  لتعريفهم  امل�شتجدين 
الدكتور حممد  الكلية  اللقاء وكيل  ح�شر 
القرثدي، الذي اأطلع  الطالب على خطة 
ه�شام  الدكتور  ق��دم  كما  وروؤي��ت��ه��ا.  الكلية 
���ش��ل��ي��م��ان ���ش��رح��ا ع���ام���ا ل��ك��ل ت��خ�����ش�����ش��ات 
ال�شيدلة  ق�����ش��م  من�شق  وحت����دث  ال��ك��ل��ي��ة. 
ال�شريرية الدكتور خالد الأكحلي عن دور 

ال�شيادلة يف املجتمع.
أحمد عبد البر

مستجدون



اعتماد عدد من المشروعات بالمنطقة
      

اأكد نائب رئي�ش املجل�ش البلدي باأبها عبداهلل بن هنيدي، اأن اإجمايل اعتمادات 
الباب الرابع املخ�ش�ش للم�شروعات، بلغ اأكرث من 494 مليون ريال، مبينا اأن 
من هذه امل�شروعات، اإن�شاء تقاطعات وج�شور باأبها بقيمة 80 مليون ريال، وفتح 
والبلديات  لالأمانة  واإن��ارة  واأر�شفة  و�شفلتة  ري��ال،  مليون   40 بقرابة  للطرق 
وال�شاحلية  ال�شياحية  للمناطق  تطوير  بجانب   ، ري��ال  مليون   80 عن  زادت 
بقيمة 60 مليون ريال واإن�شاء حدائق و�شاحات بلدية وممرات ومالعب بقيمة  

35  مليون ريال.

صحة عسير تكافح األمراض الطفيلية
اأطلقت املديرية العامة لل�شوؤون ال�شحية مبنطقة ع�شري موؤخراً ، حملة ملكافحة 
مدير  واأو���ش��ح  املنطقة.  وم��راك��ز  مبحافظات  قرية   119 يف  الطفيلية  الأم��را���ش 
العالقات العامة ب�شحة املنطقة �شعيد بن عبداهلل النقري اأن احلملة تقوم بر�ش 
يف  خمت�شاً   284 يبا�شرها  فرقة   35 مب�شاركة  الباقي   الأث���ر  ذي  باملبيد  امل��ن��ازل 

مكافحة الأمرا�ش معززة ب� 65 �شيارة.

افتتاح فعاليات »ربيع بيشة«
يعي�شه«.  الكل  بي�شة..  »ربيع  �شعار  حتت  بي�شة  ربيع  مهرجان  فعاليات  انطلقت 
لتنوعها وو�شولها  املجتمع  اأف��راد  الفعاليات متواكبة مع حاجات جميع  وج��اءت 

اإلى اأكرث من 40 فعالية خمتلفة.

غرفة أبها تناقش استراتيجيتها
حتت  كربى  م�شروعات  اأ�ش�ش  موؤخرا،  اأبها  بغرفة  العمومية  اجلمعية  ناق�شت 
امل��راأة يف  مظلتها من بينها بحث زيادة ال�شتثمار، وتنويع دخل الغرفة، ودعم 
للمن�شاآت  ال��دع��م  تقدمي  و  الإل��ك��رتوين،  للنظام  والتحويل  الأع��م��ال،   جم��ال 
ال�شغرية واملتو�شطة،  وكذلك توطيد العالقة مع جمل�شي املنطقة و ال�شتثمار 

بع�شري.

17 مدرسة جديدة لبنين وبنات عسير
اآل  حممد  ب��ن  ج��ل��وي  ع�شري  منطقة  يف  والتعليم  للرتبية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اعتمد 
كركمان ، افتتاح 17مدر�شة للبنن والبنات  يف  اأبها وخمي�ش م�شيط، وحمافظة 
اأحد رفيدة  بناء على موافقة نائب وزير الرتبية والتعليم لتعليم البنن الدكتور 

حمد اآل ال�شيخ ، ونائب الوزير لتعليم البنات نورة الفايز .

ورشة عمل لدراسة المستفيدين من »حافز«
موؤخرا،  الب�شرية  امل��وارد  تنمية  �شندوق  مع  بالتعاون  العمل  وزارة  نظمت 
ور�شة عمل لدرا�شة قواعد بيانات امل�شتفيدين من برنامج »حافز«، مب�شاركة 
معايل وزير العمل ووكالء الوزارة واملدير العام لل�شندوق بالإنابة وعدٍد من 
رجال الأعمال ومديري املوارد الب�شرية واأخ�شائي التوظيف وال�شت�شارين 

الدولين.
وا�شتعر�شت الور�شة بحثاً مو�شعاً اأجرته الوزارة بالتعاون مع ال�شندوق 
برنامج  يف  امل�شجلن  عمل  عن  للباحثن  احل��ايل  الو�شع  وحتليل  لدرا�شة 
ت�شنيف  مت  حيث  منهم،  واح��د  كل  ينتهجه  ال��ذي  ال�شلوك  ومعرفة  حافز، 
امل�شجلن يف »حافز« وفق توجهاتهم ال�شلوكية اإلى ثماين فئات ومت حتليل 
دوافع وحمفزات كل فئة وتقييم التمثيل الن�شبي لها، ومت على �شوء ذلك 
وحتفيزه  عمل  ع��ن  الباحث  مل�شاعدة  حلول  وت�شميم  تخطيط  الت�شنيف 

للح�شول على اأف�شل الفر�ش الوظيفية.
ور�شة عمل  اإق��ام��ة  اأن  فقيه  ع��ادل  املهند�ش  العمل  وزي��ر  واأك��د  معايل 
خا�شة بالنقا�ش حول برنامج »حافز« يعّد تر�شيخاً لقيم الوزارة يف ال�شفافية 
من خالل الإف�شاح عن املعلومة وم�شاركتها مع املهتمن بتوطن الوظائف، 
واأ�شاف » ن�شعى من خالل هذا الجتماع لتحقيق هدف اآخر هو الإتقان يف 
عملنا،  وتاأتي هذه الور�شة جت�شيداً للتعاون واملوؤازرة التي نح�شل عليها من 

جميع املهتمن لنقدم خدمات ترتقي لتطلعات املواطن«.
اأخ��رى ملعرفة فئات  اأج��رت درا�شة مقارنة مع دول  العمل  وكانت وزارة 
الباحثن عن عمل ون�شبهم. و�شملت الدرا�شة اأكرث من 16  األف مواطن و 
مواطنة باحثن عن عمل،  18% منهم رجال، والبقية 82% ن�شاء. واأو�شحت 
مل  بينما  العامة،  الثانوية  يحملون  الإجمايل  العدد  من   %37 اأن  الدرا�شة 
اأي  اإلى  التقّدم بطلب ر�شمي  العمل  الباحثن عن  لن�شبة كبرية من  ي�شبق 

جهة عمل للح�شول على وظيفة. 
الأ���ش��ب��اب  اأه���م  اململكة  ال��ت��ي غ��ط��ت 13 منطقة يف  ال��درا���ش��ة  وت��ن��اول��ت 
واملعوقات التي حتول دون احل�شول على وظيفة، حيث ذكر عدد كبري من 
»عدم  هو  وظيفة  على  احل�شول  لعدم  �شبب  اأه��م  ب��اأن  البحث  يف  امل�شاركن 
على  للح�شول  ي�شاعدهم  اأن  املمكن  م��ن  ال��ذي  املنا�شب  ال�شخ�ش  معرفة 
العينة،  اأف��راد  بع�ش  لدى  حاجزاً  الإجنليزية«  »اللغة  وقفت  فيما  وظيفة« 

واأبدى عدد اآخر باأنهم »ل يحملون املوؤهالت املنا�شبة ل�شوق العمل«. 
يذكر اأن وزارة العمل اأطلقت برنامج حافز العام املا�شي ليكون  بداية 
خ��ادم احلرمن  بها  اأم��ر  التي  والتنظيمات  احلوافز  ملجموعة من  طموحة 
على  احل�شول  يف  فر�شتهم  وتعزيز  عمل  ع��ن  الباحثن  لدعم  ال�شريفن 

وظيفة ت�شمن لهم حياة كرمية وي�شهمون من خاللها يف بناء الوطن.
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اأكد اأمري منطقة ع�شري �شاحب ال�شمو 
اأن��ه  امل��ل��ك��ي الأم����ري في�شل ب��ن خ��ال��د، 
اجلل�شة  ���ش��ي��وف  م��ق��دم��ة  ���ش��ي��ك��ون يف 
باملنطقة،  ال�����ش��ب��اب  ملجل�ش  ال�����ش��ه��ري��ة 
ت�����ارك�����ا ل���ل���م���ج���ل�������ش ح����ري����ة الإع����������داد 
يكون  اأن  على  ل��رباجم��ه،  والتخطيط 
م���ن ب���ن ح�����ش��ور اجل��ل�����ش��ة، م�����ش��وؤول��و 

املنطقة والأهايل.
اإل��ى �شرورة  اأم��ري املنطقة  واأ���ش��ار 
اللقاءات  يف  ال�شباب  جمل�ش  م�شاركة 
امل��ن��ط��ق��ة  جم���ل�������ش  ويف  الأ����ش���ب���وع���ي���ة 

لالإ�شهام يف دفع عجلة التنمية.
املعتادة  اجلل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اخلالدية  يف  امللكية  بال�شالة  ل�شموه 
الف�شيلة  باأ�شحاب  والتقائه  م��وؤخ��را، 
الإدارات  وم�����ش��وؤويل  وامل�شايخ  الق�شاة 
احل��ك��وم��ي��ة وحم���اف���ظ���ي امل��ح��اف��ظ��ات، 
واأع�������ش���اء جمل�ش  ال�����ش��م��ل  وم�����ش��اي��خ 
املنطقة وجمل�ش �شباب ع�شري واأع�شاء 
وال��ب��ل��دي بح�شور  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ل�����ش��ن 
معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور 
املنطقة  وق��ائ��د  اال����داود  الرحمن  عبد 
اجلنوبية اللواء عبداهلل العمري وعدد 
من الأهايل وطالب جامعة امللك خالد 

واملدار�ش.
واأ�شاد �شموه يف كلمته، مبا يتمتع 
ق���درات   م��ن  ع�شري  منطقة  ���ش��ب��اب  ب��ه 
و�شفات وفكر نري اأ�شهم يف بناء الوطن، 
دور  لل�شباب  �شيكون  اأن���ه  اإل���ى  م�شريا 
يف  امل�شاركة  فر�شة  منحهم  بعد  فعال 
املنطقة  القرار ويف كل ما يخدم  �شنع 

م�شتقبال.

وق���ال ���ش��م��وه: »ل��ق��د اأو����ش���ى خ��ادم 
بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
العزيز و�شمو ويل العهد و�شمو النائب 
ب���اأن يعترب ك��ل م�����ش��وؤول نف�شه  ال��ث��اين، 
خادما لهذا الوطن واأن يكون على قدر 
يف  ف��ع��ال  ب�شكل  وي�شهم  امل�شوؤولية  م��ن 
، م��وؤك��دا  املنطقة«  اأب��ن��اء وب��ن��ات  خ��دم��ة 
اأمن  على  املحافظة  وج��وب  على  �شموه 

املنطقة كل يف موقع م�شوؤوليته.
كلمة  �شهدت  اللقاء،  بداية  وكانت 

البلدي لأمانة منطقة  املجل�ش  لرئي�ش 
�شكر  الغبريي  حممد  ال��دك��ت��ور  ع�شري 
فيها اأمري املنطقة على اهتمامه ودعمه 
على  وحر�شه  املجل�ش  لأعمال  امل�شتمر 
ب��اأع�����ش��ائ��ه. وك�����ش��ف الغبريي  الل��ت��ق��اء 
التي  واجل��ه��ود  املجل�ش  عمل  اآل��ي��ة  ع��ن 
اأن ه��ن��اك م�����ش��روع��ات  ي��ب��ذل��ه��ا، م��ب��ي��ن��اً 
متعرثة يتم التعاون حللها مع عدد من 
اأعمال  يف  والإ�شهام  احلكومية  اجلهات 
مع  ال��ق��ائ��م  بالتعاون  م�شيدا  التنمية، 

ان��ه متت  واأب����ان  ع�شري.  اأم��ان��ة منطقة 
مناق�شة  يف  املنطقة  اأمانة  مع  امل�شاركة 
ع�شوين  مب�شاركة  العام  لهذا  امليزانية 

من املجل�ش.
ال�شباب  جمل�ش  لع�شو  ���ش��وؤال  ويف 
الأم��ان��ة  دور  ع��ن  ال��ع��م��ري  املجيد  عبد 
اأكد  ال�شباب،  م�شاريع  دعم  يف  واملجل�ش 
اأم���ن اأم��ان��ة ع�شري امل��ه��ن��د���ش اإب��راه��ي��م 
ب�  �شتحظى  املقبلة  املرحلة  اأن  اخلليل، 

15 م�شروعا تهتم بال�شباب.

طالب بدفع عجلة التنمية في المنطقة
أمير عسير ضيف الجلسة الشهرية لمجلس الشباب

ال�شمو  �شاحب  ع�شري  منطقة  اأم���ري  وج��ه 
امللكي الأمري في�شل بن خالد بعالج الطفل 

راكان على ح�شابه و�شداد ديون والدته.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه بق�شره 
الأم  ملعاناة  وا�شتمع  ووال��دت��ه،  راك��ان  للطفل 
الأم  اأب��ك��ت  بكلمة  عليهما  خمففا  وط��ف��ل��ه��ا 

حينما قال لها« راكان ابني فال تقلقي« .
وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة ب��ع��د اأن وق��ف 
مواقع  بع�ش  يف  بث  ما  على  املنطقة  اأم��ري 
التوا�شل الجتماعي، وعلى ما مت رفعه من 
�شعود  ب��ن  حممد  بي�شة  حمافظة  حمافظ 

أمير المنطقة 
يتكفل بعالج 
وديون »راكان« 
ووالدته 

املتحمي بناء على طلبه، حول حالة الطفل 
»راكان« الذي فقد والده وثالثة من اإخوانه 
�شنوات،  �شت  م���روع قبل  م���روري  ح���ادث  يف 
امتدت لعام  اإل��ى دخوله يف غيبوبة  اأدى  ما 

كامل انتهت اإلى اإ�شابته ب�شلل رباعي .
وتعود تفا�شيل ق�شة راكان الدو�شري 
ك��م��ا ت���روي���ه���ا وال����دت����ه »ق���ب���ل ���ش��ت ���ش��ن��وات  
م����روري على  ح���ادث  اإل���ى  ك��اأ���ش��رة  تعر�شنا 
راك���ان  وال���د  راح �شحيته  ال��ري��ا���ش  ط��ري��ق 
وثالثة من اأبنائي، بينما جنوت اأنا وراكان 

واأخوه راجح«.

واأ����ش���اف���ت: »ع��ان��ي��ن��ا ك���ث���ريا ب��ع��د اأن 
خ�شو�شا  اهلل،  ب��ع��د  الأ����ش���رة  معيل  ف��ق��دن��ا 
م���ع راك�����ان ال�����ذي واج�����ه م��ع��ان��اة ���ش��دي��دة، 
املركزة  العناية  ق�شم  اإل��ى  اإدخ��ال��ه  حيث مت 
دخل بعدها يف غيبوبة تامة ملدة عام كامل 
اإث���ره���ا ب�شلل رب���اع���ي، ومت��ت  اأ���ش��ي��ب ع��ل��ى 
لت�شتمر  الطبية  امل��دن  اإح��دى  اإل��ى  اإحالته 
وذلك  للم�شت�شفى،  زي��ارة  كل  مع  معاناتي 
ل��ع��دم وج����ود اأي����ة ب����وادر ت���دل ع��ل��ى حت�شن 
بحثا  الهند  اإل��ى  لل�شفر  دفعني   ما  حالته، 
عن العالج، اإل اأن النتائج مل تكن مطمئنة، 

حيث مل تتجاوز ن�شبة العالج اأكرث من%30 
الديون، وع��دت ملحاولة عالجه  ازدي��اد  مع 
داخل وخارج اململكة مرة اأخرى دون حتقيق 
اأم��ري منطقة  �شمو  تكفل  اأن  اإل��ى  املطلوب، 
ع�����ش��ري ب��ع��الج��ه وت�����ش��دي��د ال���دي���ون ال��ت��ي 

ترتبت على ذلك«.
وتقديرها  �شكرها  راك���ان  اأم  وق��دم��ت 
»لقد  قائلة«  ب��ن خالد  في�شل  الأم���ري  اإل��ى 
خفف عني الكثري عندما قايل يل اإن راكان 
ابني واأنا كفيل بعالجه وديونه  فال تقلقي 

بعد اليوم«.



علي آل سعيد 

رع����ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال��داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
ب����امل����درج����ات امل����رك����زي����ة، ح���ف���ل ت��د���ش��ن 
ج���وائ���ز اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��م��ي��ز ب��ح�����ش��ور كل 
م���ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
م���رع���ي ال��ق��ح��ط��اين، ووك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي الأ���ش��ت��اذ 
اجلامعة  ووكيل  طاهر،  اأحمد  الدكتور 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
عامر ال�شهراين، ووكيل اجلامعة لكليات 
اآل  �شتوي  علي  الدكتور  الأ�شتاذ  البنات 
للم�شاريع  اجل��ام��ع��ة  ووك��ي��ل  ���ش��الط��ن، 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��داهلل 
والعمادات  الكليات  وعمداء  ال�شهراين، 
امل�������ش���ان���دة واأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 

واملوظفن.
بداأ احلفل بالقراآن الكرمي ثم كلمة 
ل��ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر الأك����ادمي����ي واجل����ودة 
الدكتور عمر علوان، رحب فيها مبدير 
اجل��ام��ع��ة واحل�����ش��ور، وج���اء ف��ي��ه��ا: »اإن 
للتميز  اجل��وائ��ز  تاأ�شي�ش  على  احل��ر���ش 

الداود يدشن جائزة التميز
باجلامعة �شواء على امل�شتوى الأكادميي 
اأ�شا�شا  ي��ه��دف  الإداري  اأم  املجتمعي  اأم 
اإلى الو�شول بالفرد واملوؤ�ش�شة اإلى اأعلى 
درجات التميز بالإ�شافة اإلى ن�شر ثقافة 

اجلودة وتكرمي املبدعن«.
للجائزة  العامة  »الأمانة  واأ�شاف: 
حري�شة على ال�شفافية والأمانة املطلقة 
وال���ع���دال���ة وت��و���ش��ي��ح ك���اف���ة الإم���ك���ان���ات 
امل���ت���اح���ة ال���ت���ي حت���ق���ق ال���ط���م���وح���ات يف 

اجلامعة«.
ع���ق���ب ذل�����ك األ����ق����ى م���ع���ايل م��دي��ر 
اليوم  »نلتقي  فيها:  قال  كلمة  اجلامعة 
نحتفل  جميعا  علينا  عزيزة  منا�شبة  يف 
خاللها بواحدة من انطالقات اجلامعة 
التميز  ج��وائ��ز  تقدمي  يف  تتمثل  الفتيه 
مل��ن�����ش��وب��ي اجل��ام��ع��ة، وق���د ع��م��ل الأخ����وة 
للتطوير  اجلامعة  وكالة  يف  م�شكورين 
وع�����م�����ادة ال���ت���ط���وي���ر يف ه�����ذا اخل���ط���وة 
املباركة لبذل مزيد من اجلهد والعطاء 

والتميز«.
واأ�����ش����اف: »اجل���ام���ع���ة ت�����ش��ع��ى اإل���ى 
اأداء  يف  من�شوبيها  يخدم  م��ا  ك��ل  تقدمي 
اإب��داع يف ما يقدمونه،  اأعمالهم بتميز و 

به اجلامعة  للجميع ما حظيت  واأب��ارك 
من ميزانية اخلري التاريخية للجامعة، 
واأنقل لكم ب�شرى باأن هناك مبلغا اأ�شيف 
الأ�شبوع قبل املا�شي على امليزانية يقدر 
ب� 350 مليون ري��ال لإع��ادة ترميم وبناء 
اأي�شا  البنات يف اجلامعة، وهناك  كليات 
ع��ل��ى ميزانية  ���ش��ت�����ش��اف  اأخ����رى  م��ب��ال��غ 
اجلامعة، وهذا مما ي�شاعف م�شوؤولياتنا 
ولة  اإل��ي��ه  يتطلع  م��ا  ت��ق��دمي  يف  جميعا 
خادم  راأ�شهم  وعلى  اهلل،  حفظهم  اأمرنا، 
ع��ب��داهلل بن  امل��ل��ك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
عبدالعزيز، متعه اهلل بال�شحة والعافية، 
وويل عهده الأمن �شاحب ال�شمو امللكي 
والنائب  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  الأم��ري 
ال���ث���اين ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
م��ق��رن ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، واأم����ري منطقة 
ع�����ش��ري ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
فهم،  عبدالعزيز،  ب��ن  خ��ال��د  ب��ن  في�شل 
يف  منا  ينتظرون  جميعا،  اهلل  حفظهم 
اأكرث  �شاأنها  من  نرفع  اأن  اجلامعة  هذه 
واأكرث ونرقى بها، ونحن بدورنا �شن�شعى 
م�شرقة  م��ن��ارة  اجلامعة  ت�شبح  اأن  اإل���ى 

على م�شتوى عاملي باإذن اهلل«.

ن�شعد يف هذا اليوم اأن تطالعو معنا العدد التطويري الول من �شحيفة »اآفاق« 
وهي  اجلامعة.  من�شوبو  ميتلكها  التي  الإعالمية  القنوات  اأه��م  اإح��دى  لتكون 
متثل يل �شخ�شيا ولقيادات اجلامعة اأداة اإ�شافية، ن�شت�شف من خاللها توجهات 
واأفكارهم  واأ�شاتذة وموظفن، ونتعرف على مقرتحاتهم  املن�شوبن من طالب 

التي ن�شعها يف اإطار من الهتمام والدرا�شة.
والربامج  الإجن���ازات  تعك�ش  مطبوعة  اأنها  على  ال�شحيفة  الى  ننظر  كما 

التطويرية التي نعمل بها والتي ُيَتطلب اأن يتعرف عليها من�شوبو اجلامعة.
وكما يعلم اجلميع اأن ال�شحيفة مبا �شتحمله من اأخبار وتقارير تعريفية 
اأبناء وبنات  اإلى كافة  امللك خالد  �شتكون ر�شالة من جامعة  واآراء ومو�شوعات، 
التي  بالإمكانيات  التعريف  يف  احلبيبة،  اململكة  مناطق  وباقي  ع�شري  منطقة 
حتت�شنها هذه اجلامعة الكبرية ببنيتها التحتية وكوادرها التدري�شية وطالبها 

وطالباتها املتميزين.
ال�شحيفة  هذه  نبداأ  اأن  اجلامعة  اإدارة  مب�شوؤولية  �ُشرفت  منذ  اآث��رت  لقد 
اهلل،  مب�شيئة  �شت�شاهدونه،  وما  التميز،  نحو  وثابة  وب��روؤي  جديدة  مبنطلقات 
اآمال ان ي�شل الى  اأ�شبوعي وفق تغريات كبرية يف املحتوى وال�شكل،  هو �شدور 
م�شتوى توقعاتكم. وما اأن�شده من اجلميع هو التعاون مع ال�شحيفة بامل�شاركة 

فيها مبا يخدم اأهداف اجلامعة واملجتمع.
كما لبد يل اأن اأ�شكر الزميل امل�شرف العام على ال�شحيفة، الأ�شتاذ الدكتور 
علي بن �شويل القرين، الذي ك�شبنا خرباته العلمية واملهنية يف �شناعة �شحيفة 
العمل  وال�شكر مو�شول لفريق  اململكة،  ال�شحف اجلامعية يف  اأبرز  �شتكون من 

لهذه ال�شحيفة.
لقد اأ�شبح الإعالم اأداة فعالة للتوا�شل بن امل�شوؤولن وبن �شرائح اجلمهور 
ملا  نظرا  العايل،  التعليم  وموؤ�ش�شات  واخلارجي، وخا�شة يف اجلامعات  الداخلي 
حتت�شنه هذه املوؤ�ش�شات العلمية من �شرائح متثل النخب ال�شعودية الفاعلة يف 
اإلى جمهور طالبي ميثل جيل امل�شتقبل الذي  اإ�شافة  احلياة العامة للمجتمع، 

�شيقود التنمية يف بالدنا خالل العقود القادمة مب�شيئة اهلل.
اململكة، وت�شهد  ك��ربى اجل��ام��ع��ات يف  اإح���دى  امل��ل��ك خ��ال��د متثل  وج��ام��ع��ة 
تاأتي  الإيجابية،  املعطيات  هذه  �شوء  وعلى  وا�شعا،  وثقافيا  علميا  حراكا  حاليا 
وموظفن،  واأ�شاتذة  طالبا  اجلميع،  �شحيفة  لتكون  اجلامعية  ال�شحيفة  هذه 

و�شحيفة لكل الكليات يف خمتلف املحافظات.
و�شاأكون اأول من يبحث فيها عن الفكرة املتميزة والراأي ال�شديد واملقرتح 
اجلامعة  ملو�شوعات  جديدة  وزواي���ا  اإ�شافية  اأب��ع��ادا  �شيعطينا  ال��ذي  الإي��ج��اب��ي، 

وق�شاياها وهمومها.
كذلك فاإنني اأنظر اإلى �شحيفة »اآفاق« على اأنها �شت�شكل خمتربا تدريبيا 
لطالب وطالبات ق�شم الإعالم، حيث �شنبداأ، مب�شيئة اهلل، مطلع العام القادم يف 
قبول اأول دفعات الق�شم بعد املوافقة على تاأ�شي�شه، و�شروعنا يف ا�شتكمال هياكله 
التدري�شية والإداري��ة. وت�شكل ال�شحيفة اأف�شل بيئة تدريبية لطالب وطالبات 
�شحافية  وم��دار���ش  مهنية  اأ�ش�ش  على  مبنية  ال�شحيفة  اأن  ل�شيما  الإع����الم، 
متقدمة. واأود ان اأ�شري بهذه املنا�شبة اأن اجلامعة تعمل حاليا على بناء �شراكات 
مع اإحدى ال�شحف املحلية، لت�شيف بعدا اإعالميا اآخر من و�شول ر�شالة جامعة 
اإدارة  بتطوير  اهتمامنا  اإل��ى  ا�شافة  اململكة،  يف  العام  اجلمهور  اإل��ى  خالد  امللك 
والإعالمية  التنظيمية  خدماتها  لتقدم  اجلامعي  والإع���الم  العامة  العالقات 

ملن�شوبيها على اف�شل م�شتوى.
خ��ادم  ملقام  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  اآي���ات  اأرف���ع  اأن  اأود  امل�شاركات  اأول���ى  ويف ختام 
احلرمن ال�شريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، متعه اهلل بال�شحة والعافية، 
املنطقة، على  اأمري  الثاين، و�شمو  النائب  الأم��ن، و�شمو  واإل��ى �شمو ويل عهده 
ما تلقاه اجلامعة من دعم ل حمدود �شيجعلها، باإذن اهلل، يف م�شاف اجلامعات 
العاملية. وال�شكر مو�شول اإلى معايل وزير التعليم العايل على دعمه وت�شجيعه 
من�شوبي  واأخ��وات��ي  اإخ���واين  اإل��ى  ال�شكر  وميتد  و���ش��وؤون��ه��ا،  للجامعة  ومتابعته 

اجلامعة على جهودهم وحر�شهم، كل يف ما اأوكل اإليه من مهام وم�شوؤوليات.
اأمتنى للجميع التوفيق.

* مدير اجلامعة

رؤية

»آفاق« الجديدة

ا�شتقب���ل مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة الأ�شت���اذ 
مبكتب���ه،  ال���داود  عبدالرحم���ن  الدكت���ور 
عبدالعزي���ز،  املل���ك  ل���دارة  الع���ام  الأم���ن 
معايل الدكتور فهد بن عبداهلل ال�شماري، 
ملناق�شة  اأوجه التعاون الأكادميي والبحثي 
بن دارة املل���ك عبدالعزيز واجلامعة، وما 

يحقق الفوائد املنتظرة للجانبن.
الت���ي  اخلط���ط  �شم���ن  ذل���ك  ياأت���ي 
والطموح���ات  اجلامع���ة  له���ا  ترم���ي 
امل�شتقبلية وبن���اء �شراكات جمتمعية تعزز 
اإ�شهاماته���ا لتحقي���ق ر�شال���ة اجلامع���ة يف 

خدمة املجتمع وتنميته.
و اأكد  معايل مدير اجلامعة اأن هذا 
اللق���اء ياأت���ي �شم���ن �شل�شلة م���ن اللقاءات 
والجتماع���ات الرامي���ة اإلى زي���ادة تفعيل 
خ���الل  م���ن  جمتمعه���ا  يف  اجلامع���ة  دور 
ال�شراكات املجتمعي���ة الفاعلة التي ت�شعى 
اإل���ى حتقي���ق تطلع���ات القي���ادة يف التنمية 

ال�شاملة لهذا الوطن املعطاء.

مدير الجامعة يستقبل أمين عام دارة الملك عبدا لعزيز
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أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

ع���ق���ب ذل�����ك األ����ق����ى امل�������ش���رف ال���ع���ام 
للتطوير  اجلامعة  وكيل  اجل��وائ��ز،  على 
واجل�������ودة ال���دك���ت���ور ع���ام���ر ب���ن ع��ب��داهلل 
ال�����ش��ه��راين، ك��ل��م��ة رح����ب ف��ي��ه��ا مب��ع��ايل 
مدير اجلامعة ووكالئها وعمداء الكليات 
واأع�شاء هيئة التدري�ش وطالب اجلامعة 
اإط��الق هذه  مبينا حر�ش اجلامعة على 
التميز  ثقافة  تاأ�شيل  اأج���ل  م��ن  الفكرة 
ون�شر مفهوم اجلودة والبحث الدائم عن 
ومتيزه  اجل��ام��ع��ي  املجتمع  يف  التطوير 
ومن ثم مكافاأة وتقدير جهود كل متميز 
وط��ال��ب��ات  ط���الب  م��ن  للجامعة  ينتمي 
واأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ش وم��وظ��ف��ن 
ت�شهم يف  تناف�شية  بيئة  اإداري��ن، لإيجاد 

حتقيق ر�شالة اجلامعة.
ج���وائ���ز  اأن  ال�������ش���ه���راين  واأو������ش�����ح   
ف��روع  على  م��وزع��ة  اجل��ام��ع��ة  يف  التميز 
هي: جائزة جامعة امللك خالد يف التميز 
والطالب  املميز،  التدري�ش  هيئة  لع�شو 
جامعة  وجائزة  املميز،  واملوظف  املميز، 
امل��ج��ت��م��ع املميز  امل��ل��ك خ��ال��د يف خ��دم��ة 
ل����الأف����راد وامل���وؤ����ش�������ش���ات، وذل����ك ق��ب��ل اأن 

يد�شن موقع اجلائزة على الإنرتنت.



تدشين حفل شراكة النظم األيكولوجية الحرجة
حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  اجلامعة  مدير  معايل  برعاية 
الداود، د�شن وكيل اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور مرعي بن ح�شن القحطاين 
اأحمد  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  بح�شور 
الأيكولوجية احلرجة  النظم  �شراكة  تقرير �شندوق  طاهر مبارك، حفل 
الهيئة  تقيمه  ال��ذي  الأفريقية  اله�شبة  �شرقي  يف  احلرجة  املناطق  عن 

ال�شعودية للحياة الفطرية بالتعاون مع اجلامعة.
واألقى مدير مركز الأمري �شلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدرا�شات 
البيئية الدكتور ح�شن الوادعي كلمة اجلامعة التي رحب فيها بامل�شاركن 

مثمنا جهود الهيئة ال�شعودية للحياة الفطرية.
الفطرية  للحياة  ال�شعودية  بالهيئة  الدويل  التعاون  م�شت�شار  واألقى 
الأ�شتاذ حممد بن �شعود ال�شليم كلمة رئي�ش الهيئة �شاحب ال�شمو الأمري 
�شراكة  ل�شندوق  التنفيذي  املدير  األقى  كما  حممد.  بن  �شعود  بن  بندر 
فيها  كلمة حتدثت  زوريتا،  باتري�شا  الأ�شتاذة  احلرة،  الإيكولوجية  النظم 

عن جهود ال�شندوق يف دعم البيئة. 

طالب يخترع جهازا للزهايمر
د. يحيى عبد العظيم

اللغة  ق�شم  والآداب  العلوم  بكلية  طالب  ال�شهراين،  علي  حممد  علي  اخ��رتع 
الإجنليزية يف بي�شة، جهازا اأ�شماه امل�شتك�شف »فايندر« ي�شاعد مر�شى الزهامير  

على جتاوز املر�ش. اخرتاع ال�شهراين لقي قبول اإدارة املوؤمتر العلمي الرابع 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ت��ي 
وافقت على متثيل الطالب جلامعة 
امل��ل��ك خ��ال��د يف  بي�شة ب��اخ��رتاع��ه يف 
املوؤمتر الذي �شيقام يف مكة املكرمة 
خالل الفرتة من 19 اإلى 21 جمادى 

الآخرة 1434ه�.  
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ط��ال��ب اإن 
اخ���رتاع���ه ج����اء ب��رع��اي��ة اجل��ام��ع��ة، 
ت���وف���ري  ج����ه����دا يف  ت�����األ�����و  ال����ت����ي ل 
ال���وق���ت وال����دع����م امل������ادي وامل��ع��ن��وي 
يف  مل�شاعدتهم  امل��وه��وب��ن  لطالبها 
اأف��ك��ار  م��ن  لديهم  م��ا  اأف�شل  ابتكار 

وخمرتعات ت�شهم يف تقدم اململكة.

»األحياء« يزور مركز أبحاث الحياة الفطرية بالطائف
احمد العياف 

�شمن الأن�شطة الثقافية غري املنهجية، قام  ق�شم الأحياء بكلية العلوم بزيارة 
علمية اإلى ق�شمي الأحياء والتقنية احليوية بجامعة الطائف لتبادل اخلربات 
تطويرها  اإمكانية  م��دى  ومعرفة  املتناظرة  الأق�����ش��ام  ب��ن  والبحثية  العلمية 

م�شتقبال.
كما قام الوفد بزيارة اإلى مركز اأبحاث احلياة الفطرية مبحافظة الطائف 
ال�شعودية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها، وذلك بهدف ن�شر  التابع للهيئة 
الوعي واملعرفة البيئية لدى الطالب عن احلياة الفطرية باململكة، والأبحاث 

العلمية القائمة حلماية الأنواع املهددة بالنقرا�ش وبرامج اإكثارها.
الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  من  وتوجيه  بدعم  ال��زي��ارة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
كلية  عميد  م��ن  مبا�شرة  ومتابعة  وب��اإ���ش��راف  ال���داود  الرحمن  عبد  الدكتور 
ال��دور  له  ك��ان  ال��ذي  ال�شهيمي  غ��دران  بن  اهلل  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  العلوم 
الأ�شا�شي والبارز يف اإجناح هذه الزيارة من خالل حر�شه الدائم على تفعيل 
مثل هذه الأن�شطة والربامج الطالبية يف الكلية وحث الأق�شام على تفعيلها 

ب�شكل م�شتمر.
اأع�شاء هيئة تدري�ش برئا�شة رئي�ش الق�شم  �شم الوفد 12 طالبا وثالثة 

الدكتور �شليمان بن عبد اهلل اآل رمان.

أخبار الجامعة

لقطات

د. محمود شوقي
و د. عبد المنعم مختار 

الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال��������داود، ورئ���ي�������ش ال���ق���ط���اع اجل��ن��وب��ي 
املهند�ش  للكهرباء  ال�شعودية  لل�شركة 
من�شور القحطاين، املعر�ش التعريفي 
باأجهزة ومعدات الكهرباء الذي يقيمه 
ال�شعودية  بال�شركة  اجلنوبي  القطاع 
للكهرباء على هام�ش ملتقى التوا�شل 
بالقطاع  ال�شركة  وف��رع  اجلامعة  ب��ن 

اجلنوبي.
وك����الء  ب��ح�����ش��ور  الف����ت����ت����اح  ومت 

وع���دد من  الكليات  وع��م��داء  اجل��ام��ع��ة 
وك��ذل��ك  وط��الب��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  من�شوبي 

عدد من من�شوبي ال�شركة.
الأجهزة  من  ع��ددا  املعر�ش  و�شم 
�شملت  بال�شركة  امل�شتخدمة  وامل��ع��دات 
ق��راءة  يف  امل�شتخدمة  التقنيات  اأح��دث 
املهنية،  ال�����ش��الم��ة  واأدوات  ال���ع���دادات، 
عن  الك�شف  يف  امل�شتخدمة  والأج��ه��زة 
و�أج��ه��زة  �ل�ضعيفة،  �لتو�ضيل  ن��ق��اط 
للمولدات  ومن��اذج  الأر���ش��ي،  الت�شريب 

الكهربائية.
و األ���ق���ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ك��ل��م��ة اأك�����د ف��ي��ه��ا ا���ش��ت��ع��داد اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة 

ملتقى تواصل بين الجامعة و »السعودية للكهرباء«
عليها  اإيجابا  ينعك�ش  مم��ا  املنطقة  يف 

واأبنائها يف �شتى املجالت. 
وقال »من خالل جولتي على فروع 
اجلامعة املنت�شرة يف منطقة ع�شري لفت 
التي  الكهربائية  امل�شاريع  كرثة  نظري 
ووع��رة،  نائية  مناطق  اإل��ى  اإي�شالها  مت 
ال�شعبة،  ال��ت�����ش��اري�����ش  اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شركة يف هذا  ت��ف��وق  ي��دل على  وه���ذا 
اأر  اإين مل  ال��ق��ول  واأ���ش��دق��ك��م  امل���ج���ال، 
مثيال ل��ه��ذه امل�����ش��اري��ع م��ن ق��ب��ل خ��الل 

زيارتي للكثري من مدن اململكة«.
 كما اأو�شح معالى مدير اجلامعة 
���ش��ي��ك��ون  امل����ج����ال  اأن  ح���دي���ث���ه  خ�����الل 
م��ف��ت��وح��ا جل��م��ي��ع م��ن�����ش��وب��ي ال�����ش��رك��ة 

ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اإم��ك��ان��ي��ات اجل��ام��ع��ة، 
م��ط��ال��ب��ا م��ن�����ش��وب��ي ك��ل��ي��ات ال��ه��ن��د���ش��ة 
بالعمل على تطوير البحوث الفنية يف 

هذه املجالت.
م����ن ج���ان���ب���ه، اأو������ش�����ح امل��ه��ن��د���ش 
اأبواب  اأن  من�شور القحطاين يف كلمته 
ال�شركة يف اجلنوب م�شتعدة ل�شت�شافة 
م��ن�����ش��وب��ي اجل���ام���ع���ة م���ن اأك���ادمي���ي���ن 
وطالب لال�شتفادة من مرافق ال�شركة 
وم��ع��اي��ن��ة ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي وال��ه��ن��د���ش��ي 
بالإ�شافة  امل��ي��داين  العمل  خ��الل  م��ن 
ت��رح��ي��ب م��ع��ام��ل وور�����ش ال�شركة  اإل���ى 
عن  اجلامعة  من�شوبي  من  بالباحثن 

اأي معلومات تخ�ش ال�شركة.

علي آل سعيد

رع�����ى م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة الأ����ش���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال����داود، 
ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ة ت�����ب�����ادل خ�����دم�����ات ب��ن 
اجل��ام��ع��ة وامل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ع��ودي الأمل����اين 
التنفيذي  امل��دي��ر  م��ن  ك��ل  بح�شور  بع�شري، 
�شبل،  حممد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  للم�شت�شفى 
ووكيل اجلامعة الدكتور مرعي القحطاين، 
والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة  ووكيل 
ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور اأح���م���د ط���اه���ر، ووك��ي��ل 
عامر  الدكتور  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة 
البنات  لكليات  اجلامعة  ووكيل  ال�شهراين، 
الدكتور علي �شتوي، وعميد مركز البحوث 
والدرا�شات الدكتور عبد اللطيف احلديثي، 

وعدد من من�شوبي امل�شت�شفى. 
وق������د اأك�������د ع���م���ي���د م���ع���ه���د ال���ب���ح���وث 
والدرا�شات باجلامعة الدكتور عبداللطيف 
التفاقيات  هذه  مثل  اأهمية  على  احلديثي 
التي جتمع بن التدريب وتقدمي اخلدمات 
اجلامعة  ب��ن  اخل����ربات  وت���ب���ادل  ال�شحية 

وامل�شت�شفى.
واأ�������ش������اف »ب��������داأ ال���ت���ط���ب���ي���ق ال��ف��ع��ل��ي 
ل��الت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي ت���خ���دم ك���اف���ة م��ن�����ش��وب��ي 
اجلامعة من طالب وطالبات واأع�شاء هيئة 
و�شيكون  وذوي���ه���م،  وامل��وظ��ف��ن  ال��ت��دري�����ش 

م�شت�شفيات  ك��ل  ي�شمل   %50 خ�شم  ه��ن��اك 
ا�شدار  مت  وقد  باململكة،  الأمل��اين  ال�شعودي 
الدكتور  وك�شف  ب��ذل��ك«.  خا�شة  ب��ط��اق��ات 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ع���ن ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات بن 
لبحث  دوري  ب�شكل  وامل�شت�شفى  اجل��ام��ع��ة 

�شبل التعاون وتعزيز التفاقية.

اأخ��رى ذكر املدير التنفيذي  من جهة 
ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���دك���ت���ور اأح����م����د ���ش��ب��ل اأن 
اأف�شل مزود  اأن يكون  اإلى  امل�شت�شفى ي�شعى 
خ���ا����ش ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، 
مبينا اأن هذه التفاقية جاءت لتعزز �شراكة 
العلم يف  ���ش��روح  اأك���رب  اأح���د  م��ع  امل�شت�شفى 

ضمن خططها لتفعيل شراكاتها المجتمعية
50٪ لمنسوبي الجامعة في »السعودي األلماني«

امل��ه��م يف  التكاملي  ب��ال��دور  اإمي��ان��ا  امل��م��ل��ك��ة، 
امل���ج���ال ال�����ش��ح��ي ب���ن ال���ق���ط���اع احل��ك��وم��ي 
تت�شمن  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر  واخل���ا����ش. 
اجلامعة  بن  وعلمية  طبية  خدمات  تبادل 
يف  ال�شراكات  من  ع��دد  واإج���راء  وامل�شت�شفى 

جمال الأبحاث والندوات العلمية.
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 اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل 
ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأم���ري منطقة 
جامعة  حققتها  التي  ب��الإجن��ازات  ع�شري 
امل���ل���ك خ���ال���د واجل����وائ����ز ال���ت���ي ح�����ش��دت��ه��ا 
ذل��ك مل يكن ليتحقق  اأن  م��وؤخ��را، موؤكدا 
اإل بف�شل اهلل، عز وجل، ثم بف�شل جهود 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة، واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م 
بالعملية  ال��ن��ه��و���ش  اأج���ل  ال��وا���ش��ح��ة م��ن 

التعليمية لآفاق التميز.
يف  �شموه  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ب���الإم���ارة  مكتبه 
حمد  ب��ن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
ال���������داود وع���م���ي���د ال���ت���ع���ل���م الإل�����ك�����رتوين 
ب���اجل���ام���ع���ة، ال���دك���ت���ور ع���ب���د اهلل حم��م��د 
الوليدي، وعددا من من�شوبي ومن�شوبات 
اجل��ام��ع��ة وال���ذي���ن ق���دم���وا ل��ل�����ش��الم على 
الأخ��رية  الإجن���ازات  واإطالعه على  �شموه 

التي حققتها اجلامعة.
واأهناأ  بكم  فخور  »اإنني  �شموه  وق��ال 
نف�شي بكم واأهناأ اجلامعة بوجودكم �شمن 
ل  ال��ت��ي  وب��ج��ه��ودك��م  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  هيئتها 
تخفى على اأحد، والتي �شتدفع باجلامعة 

اإلى م�شاف اجلامعات الرائدة يف اململكة.
اأن الهتمام والرعاية  واأو�شح �شموه 
العايل يف  التعليم  قطاع  به  ال��ذي يحظى 
اململكة من قبل خادم احلرمن ال�شريفن 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، حفظه اهلل، 
قد هياأه للنهو�ش والتقدم اإميانا منه باأن 
بنه�شتها  وت��ق��ّي��م  ت��ق��ّوم  والأم����م  ال�شعوب 

التعليمية. 
ويف ب��داي��ة ال���ش��ت��ق��ب��ال ق���دم ال����داود 
�شكره وتقديره ل�شمو اأمري منطقة ع�شري 
خلطى  الدائمن  ومتابعته  اهتمامه  على 
وّثابة  �شري اجلامعة، مما جعلها متطلعة 
متر  اململكة  واأن  وال��ت��ج��دد،  التميز  ن��ح��و 
بنه�شة تعليمية كبرية يف جميع املجالت 
النه�شة  ع�����ش��ر  يف  التعليمية  وامل���راح���ل 
ال�����ش��ام��ل��ة حت���ت ق���ي���ادة خ�����ادم احل��رم��ن 
العزيز  عبد  بن  اهلل  امللك عبد  ال�شريفن 

استقبل معالي مدير الجامعة وعددا من منسوبيها
األمير فيصل بن خالد: أنتم مصدر فخر لوطنكم 

ولجامعتكم.. وننتظر المزيد
»اإن  ال��دواد  واأ�شاف  اهلل.  �شعود،حفظه  اآل 
حر�شكم ودعمكم يا �شمو الأمري له اأكرب 
الأثر يف نفو�ش اأبناء اجلامعة مما دفعهم 
التميز والتجدد  اإلى مواقع  الت�شابق  نحو 

يف كافة املجالت«.
م������ن ج���ه���ت���ه ق�������ال ع���م���ي���د ال���ت���ع���ل���م 
عبداهلل  الدكتور  باجلامعة،  الإل��ك��رتوين 
فريق  اأف����راد  جميع  اإن  ال��ول��ي��دي،  حممد 
ال���ع���م���ل م����ن ����ش���ب���اب و����ش���اب���ات اجل���ام���ع���ة، 
اأمري  �شمو  بتكرمي  يت�شرفون  هم  والذين 
والمتنان  ال�شكر  ببالغ  يتقدمون  ع�شري، 
على الدعم الكبري واملتابعة امل�شتمرة التي 
ل��دن �شمو  اأب��ن��اء اجل��ام��ع��ة م��ن  حظي بها 
اأم���ري منطقة ع�����ش��ري، مم��ا ك���ان ل��ه الأث���ر 
يف  خمتلفة  جل��وائ��ز  ح�شدهم  يف  ال��ك��ب��ري 

كافة املجالت .
�شمو  ك����رم  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ن��ه��اي��ة  ويف 
ومن�شوبات  من�شوبي  ع�شري  منطقة  اأم��ري 
اجل���ام���ع���ة ال���ذي���ن ح�������ش���دوا ال���ع���دي���د من 
اجل���وائ���ز خ���الل امل���وؤمت���ر ال����دويل ال��ث��ال��ث 
ل��ل��ت��ع��ل��م الل����ك����رتوين، وال�����ذي ك����ان حتت 
رع��اي��ة خ���ادم احل��رم��ن ال�����ش��ري��ف��ن امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود، حفظه 
وال���دروع  التقدير  �شهادات  و�شلمهم  اهلل، 
ال���ت���ذك���اري���ة، وه����م ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 
حممد ال��ول��ي��دي، وال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
م��ف��رح اآل م��ل��ه��ي، والأ���ش��ت��اذ ف����اروق عزيز 
الرحمن حجي، والأ�شتاذ عزيز عبد الرب 
ال�����ش��ل��ف��ي، وال���دك���ت���ورة ه��ال��ة ���ش��م��ري �شعد 
ال�شربيني،  حمزة  غ��ادة  والدكتور  الدين، 
والدكتور خالد بن حممد املهنا، والأ�شتاذ 
حم��م��د ج���ار اهلل اأح��م��د، والأ���ش��ت��اذ نا�شر 
حممد ح���دادي، والأ���ش��ت��اذ ع��ب��داهلل نا�شر 
روزة،  والأ�شتاذ عبداهلل حممد اآل جها�ش، 
والأ�شتاذة  النهاري،  اأحمد  اأمل  والأ�شتاذة 
ه��اج��ر ظ��اف��ر ال��ع��ب��ي��دي، والأ���ش��ت��اذ رح��اب 
ال�������ش���ه���راين، والأ�����ش����ت����اذة م���ن���ال ���ش��ل��ي��م��ان 

املزيني.

الجامعة تحصد سبع جوائز في التعلم اإللكتروني

جوائز الجامعات
فرع التميز يف تفعيل

اأنظمة اإدارة التعلم للجامعات 
ح�شلت اجلامعة على اجلائزة الأولى 

لهذا الفرع يف التميز يف ا�شتخدام 
اأنظمة اإدارة التعلم يف جامعات 

وموؤ�ش�شات التعليم العايل باململكة 
العربية ال�شعودية واإثرائها بامل�شادر 

والأن�شطة التعليمية املختلفة 
وتقدميها للطالب ب�شورة حتفزهم 

ل�شتخدامها.
فرع التميز يف ا�شتخدام التقنيات 

احلديثة للتعلم الإلكرتوين 
ح�شلت اجلامعة على اجلائزة الأولى 

لهذا الفرع على م�شتوى موؤ�ش�شات 
التعليم العايل يف جمال التناف�ش على 

تطبيق وتنفيذ املبتكرات والتقنيات 
احلديثة للتعلم الإلكرتوين يف 

العملية التعليمية.

فرع التميز يف املقررات الرقمية 
ح�شلت اجلامعة على اجلائزة الأولى 

لهذا الفرع لأف�شل املقررات الرقمية 
امل�شممة للجامعات وموؤ�ش�شات 
التعليم العايل باململكة العربية 

ال�شعودية.

جوائز األفراد
فرع التميز يف املقررات الرقمية 

لأ�شاتذة اجلامعات
ح�شلت اجلامعة على املراكز الثالثة 

الأويل بالتفا�شليل التالية:
�شعد  هالة  الدكتورة  الأول:  • املركز 

الدين �شمري.
• املركز الثاين: الأ�شتاذ عبداحلفيظ 

حممد يون�ش.
غادة  الدكتورة  الثالث:  • املركز 

حمزه ال�شربيني.

فرع التميز يف ا�شتخدام التقنيات 
احلديثة للتعلم الإلكرتوين

لأ�شاتذة اجلامعات
املركز الثالث: الأ�شتاذ عزيز عبدالرب 

ال�شلفي.
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محمد إبراهيم العسيري

ال�شمو  اأمري منطقة ع�شري �شاحب  اأبدى 
امل��ل��ك��ي الأم����ري في�شل ب��ن خ��ال��د ب��ن عبد 
امل�شتثمرين  لت�شجيع  ا�شتعداده  ال��ع��زي��ز، 
و�شفها  التي  املنطقة  يف  ال�شتثمار  على 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة اجل�����اذب�����ة، م�����ش��ريا 
اإل���ى اأن ه��ن��ال��ك م���ب���ادرات ت��ب��ذل م��ن ع��دة 
اأمام  العقبات  كل  لتذليل  حكومية  جهات 

امل�شتثمرين.
واأ����ش���اد ���ش��م��وه يف ح����وار  م��ع »اآف����اق« 
بدور املراأة ال�شعودية يف التنمية الوطنية،  
وباجلهود التي تبذلها جائزة اأبها لرعاية 
امل����وه����وب����ن وحت���ف���ي���زه���م ع���ل���ى الإن����ت����اج 

والإبداع.
كما حت��دث �شموه ع��ن  جامعة امللك 

خالد وعدها منارة علم ت�شخر خمرجاتها 
ل��الإ���ش��ه��ام يف احل����راك ال��ت��ط��وي��ري ال��ذي 

ت�شهده اململكة. وفيما يلي ن�ّش احلوار.

ما مدى ر�ضاكم عن ميزانية
العام املا�ضي وعلى ما مّت اإجنازه 

من م�ضاريع يف املنطقة؟ 
كل ما ُبذل ويبذل حتى الآن، مل ي�شل اإلى 
م�شتوى طموحنا الذي ناأمله، لكّن اجلهود 
متوا�شلة من اجلميع للو�شول اإلى امل�شتوى 
من  املنطقة  اأب��ن��اء  وير�شي  ير�شينا  ال��ذي 
على  ع�شري  ومنطقة  وم�����ش��اري��ع،  خ��دم��ات 
التنموية  امل�����ش��اري��ع  م��ن  الكثري  م��ع  م��وع��د 
وناأمل  العام  هذا  خالل  واملختلفة  ال�شاملة 
اأن تكون يف خدمة املواطن باملقام الأول من 
حيث حتقيق م�شتويات معي�شية اأف�شل له .

ال يزال اال�ضتثمار ال�ضياحي 
�ضعيفا يف منطقة ع�ضري 

ال�ضياحية، فهل هناك خطوات 
اتخذت لت�ضجيع امل�ضتثمرين؟

ال�شتعداد  اأمت  نحن يف منطقة ع�شري على 
يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  امل�شتثمرين  لت�شجيع 
املنطقة، وهنالك جهود ومبادرات تبذل من 
العقبات  ك��ل  لتذليل  حكومية  ج��ه��ات  ع��دة 
اأنها حتول دون حتقيق  التي يرى امل�شتثمر 

اأي من م�شروعاته.
ول زالت هذه اجلهود على قدم و�شاق 
ال�شتثمار  بو�شلة  املنطقة  جعل  اأج��ل  م��ن 
متتلك  واأن��ه��ا  خ�شو�شا  اململكة  يف  الأول����ى 

العديد من املقومات ال�شتثمارية.
وهنالك العديد من النتائج التي بداأت 
منطقة  ب��اأن  موؤمنون  ونحن  ثمارها،  توؤتي 

ع�شري ل زالت قادرة على ا�شتقطاب روؤو�ش 
اأموال جديدة للمنطقة، فهي ل زالت بكرا 
الأع���م���ال  ورج�����ال  للم�شتثمرين  وم��غ��ري��ة 
»اآف��اق«  اأدع��وه��م عربكم يف �شحيفة  الذين 
اإلى ال�شتثمار يف املنطقة، ونحن من جانبنا 
التي  الت�شهيالت  جميع  ب��ت��ق��دمي  ن��ع��ده��م 
خمتلف  مع  تعامالتهم  اإمت��ام  من  متكنهم 

اجلهات احلكومية.

مل تدرج وزارة االإ�ضكان املنطقة 
�ضمن م�ضاريعها التي وزعت

على كافة مناطق اململكة،
فما اخلطوات التي قمتم بها 

لتحظى ع�ضري بح�ضتها؟
اأكرب يف  اأن نحمل نظرة �شمولية  ل بد من 
حتديد املواقف والتحديات، فوزارة الإ�شكان 

األمير فيصل بن خالد لـ »آفاق«:
عسير ال تزال بكرا مغرية

وسنجعلها بوصلة االستـثمار األولى
الوليدة جاءت خ�شي�شا للتعامل مع م�شكلة 
حتمل  اأنها  من  ولب��د  اململكة.  يف  الإ�شكان 
ا�شرتاتيجيات وجداول عمل زمنية حمددة 

مل�شاريعها يف جميع مناطق اململكة.
ن��ح��ك��م على  اأن  امل��ن��ط��ق��ي  غ���ري  وم����ن 
ال�شيء دون وجود ت�شّور �شامل عن خططه 
وم��ه��ام��ه، ف��احل��ك��م ع��ل��ى ال�����ش��يء ف���رع عن 
ت�������ش���وره ، وم��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ك��غ��ريه��ا من 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى م��وع��د م���ع م�����ش��اري��ع 
اإ�شكانية هائلة خالل الفرتة املقبلة ول زلنا 

يف متابعة م�شتمرة مع وزارة الإ�شكان.

امل�ضاريع احلكومية يف املنطقة
ما تزال تعاين من تعرث، فما 
احللول التي  و�ضعت لت�ضريع 

العمل فيها؟

امل�شكالت  جلميع  اأن  متاما  موقنون  نحن 
ح���ل���ول ل��ك��ن ي��ت��وج��ب ط����رق ه����ذه احل��ل��ول 
وبحثها. ونحن نعلم جيدا اأن منطقة ع�شري 
عانت كغريها من بقية مناطق اململكة، من 
تعرث بع�ش امل�شاريع، وهنالك جلنة خا�شة 
منطقة  اإم���ارة  يف  املتعرثة  امل�شاريع  ملتابعة 
ع�����ش��ري، ت��ق��وم ب���دوره���ا وت��ت��اب��ع م���ا ي��ح��دث 
حل��ظ��ة ب��ل��ح��ظ��ة وت��ب��ح��ث م�����ش��ب��ب��ات التعرث 

واإيجاد احللول الالزمة لها.
اأبناء  اإخ��واين  اإلى جميع  وهذه ر�شالة 
منطقة ع�شري وهي اأننا نويل هذه امل�شاريع 
اأهمية بالغة واأولوية كبرية لإيجاد احللول 
متابعة  اللجنة  تتولى  كذلك  لها.  املنا�شبة 
من  للتنفيذ،  واملطروحة  القائمة  امل�شاريع 
للمنطقة  م�����ش��ت��دام��ة  تنمية  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 
وحت��ق��ي��ق��ا ل���روؤي���ة ���ش��ي��دي خ����ادم احل��رم��ن 
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العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفن 
اخل���دم���ات  م�����ش��ت��وى  رف����ع  ح��ف��ظ��ه اهلل، يف 
يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق وم����دن امل��م��ل��ك��ة وت��وف��ري 
وغ��ريه��ا،  والتعليمية  ال�شحّية  اخل��دم��ات 
وحتقيق م�شتوى عال من الرفاهية املدنية 

للمواطنن .

ما مدى ر�ضاكم عن ما حققته 
جائزة اأبها وما احتلته من مكانة 

مرموقة على م�ضتوى الوطن ؟ وهل 
هناك خطط لتطويرها م�ضتقبال؟

الكثري  ح��ق��ق��ت  اأب��ه��ا  ج��ائ��زة  اأن  ���ش��ك يف  ل 
ثم  اهلل  بف�شل  الأخ�����رية  ال�����ش��ن��وات  خ���الل 
ب��ف�����ش��ل ال���ق���ائ���م���ن ع���ل���ي���ه���ا، وق�����د ق��دم��ت 
وال��ط��م��وح��ن  للمبدعن  ال��ك��ث��ري  اجل���ائ���زة 
ب�شكل  وامل��م��ل��ك��ة  خ��ا���ش��ة  ب�شفة  املنطقة  يف 
العلمية  امل��ج��الت  يف  الهمم  و�شحذت  ع��ام، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وه���ن���اك خ��ط��ط ت��ط��وي��ري��ة لها 
ي��ت��ول��ى و���ش��ع��ه��ا ودرا���ش��ت��ه��ا ج��ه��از خمت�ش 
ب��ه��ا وه���و »اأم���ان���ة ج��ائ��زة اأب��ه��ا« وذل���ك وف��ق 
نقاط  تتمثل يف عدة  �لتي  و�أهد�فها  روؤ�ه��ا 
م��ن��ه��ا، ال��ع��ن��اي��ة ب��امل��وه��وب��ن ودع���م متيزهم 
يف  املجتمعي  بالوعي  الرت��ق��اء  يف  والإ�شهام 
توظيف التقنيات احلديثة لتنمية اجلوانب 
للفرد  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��ن��م��وي��ة  العلمية 
واملجتمع وتكرمي الأكرث عطاًء من الأفراد 

واملوؤ�ش�شات.

يبذل �ضموكم جهودا كبرية 
لرعاية ودعم �ضباب ع�ضري، ويف 

هذا ال�ضدد د�ضنتم مقرا ملجل�س 
ال�ضباب، كيف تنظرون اإلى دور 

هذا املجل�س؟
خمتلف  يف  احل�����ش��ارات  بناء  اأن  متاما  نعي 
ال�شابة  �شواعدها  على  يقوم  العاملية  ال��دول 
ال��ط��م��وح��ة لم��ت��الك��ه��ا م��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح 
وال����ت����ق����دم، وم�����ن ه���ن���ا ت��ن��ط��ل��ق روؤي���ت���ن���ا يف 
»ا�شتثمار الطاقات ال�شابة« يف منطقة ع�شري 
املجال  واإت��اح��ة  املنطقة  وفتيات  �شباب  عرب 

لن�شر اأفكارهم واإبداعاتهم ودعمها.
واأوؤكد اأن املجال مفتوح للجميع متاما 
ع�شري  �شباب  جمل�ش  اأن�شطة  يف  للم�شاركة 
ال�شابة  ال��ق��ي��ادات  اأح��د  اأمانته  ي�شغل  ال��ذي 

الطموحة يف اإمارة املنطقة.
���ش��ب��اب  اأب���ن���ائ���ي  اأدع������و  اأن  وي�����ش��ع��دين 
و�شابات املنطقة اإلى ا�شتغالل هذه الفر�ش 
تطلعاتهم  ل��ط��رح  ل��ه��م  متنف�شا  ت��ع��د  ال��ت��ي 
وخدمة  اأنف�شهم  وتطوير  بناء  يف  واآمالهم 

وطنهم.

باأي منظار تنظرون
اإلى دور املراأة يف املنطقة،

وما مدى اإ�ضهامها يف ما حتقق
من تنمية مبختلف املجاالت؟

اأوم���ن ب��ال��دور املهم واحل��ي��وي ال��ذي متثله 
وجه  على  وع�شري  عموما  اململكة  يف  امل���راأة 
اخل�����ش��و���ش، واجل��م��ي��ع ي��ل��ح��ظ الجن����ازات 
خمتلف  يف  اململكة  يف  امل����راأة  حققتها  ال��ت��ي 
منطقة  يف  وامل���راأة  وامل��ج��الت،  التخ�ش�شات 
يتيح  ال���ذي  واع��ت��ب��اره��ا  مكانها  ل��ه��ا  ع�شري 
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حوار

�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري في�ضل بن خالد بن عبد العزيز اآل �ضعود من مواليد مدينة الريا�س عام 1954. خريج جامعة »�ضان متييو« ب�ضان فران�ضي�ضكو، الواليات املتحدة االأمريكية. 
وهو اأمني عام موؤ�ض�ضة امللك خالد اخلريية، واأمري منطقة ع�ضري باململكة العربية ال�ضعودية منذ 28 ربيع االآخر 1428هـ )16 مايو 2007( و�ضغل �ضابقا من�ضب نائب اأمري املنطقة. در�س 
املرحلة االبتدائية واملتو�ضطة يف مدار�س الثغر النموذجية ودر�س املرحلة الثانوية يف معهد العا�ضمة النموذجي بالريا�س، اأكمل درا�ضته اجلامعية يف اأمريكا يف جامعة �ضان ماتيو. 
االأمري في�ضل بن خالد من املحبني والداعمني لريا�ضة الفرو�ضية وميلك ا�ضطبل االأمري في�ضل بن خالد )االإ�ضطبل االأحمر( وهو من اأعرق االإ�ضطبالت يف اململكة، كما يهتم باملحافظة 

على املوروث واالأ�ضالة وذلك باهتمامه بال�ضعر وخا�ضة املحاورة. وهو ع�ضو �ضرف نادي الهالل ال�ضعودي.

سيرة ذاتية

ل��ه��ا اإب�����راز ط��اق��ات��ه��ا وم��ه��ارت��ه��ا يف خمتلف 
اأخ��ت  فهي  التنموية،  احل��ي��وي��ة  القطاعات 
الرجل و�شريكته يف بناء هذا الوطن الغايل 

على قلوبنا جميعا. 

كيف يرى �ضموكم اإ�ضهامات 
جامعة امللك خالد يف التنمية 

التي تعي�ضها املنطقة ب�ضكل خا�س 
واململكة ب�ضفة عامة؟

اأود  اجلامعة  قدمته  م��ا  ع��ن  التحدث  قبل 
وتقدير  �شكر  ر�شالة  »اآف���اق«  يف  اأحملكم  اأن 
ما  عن  خالد  امللك  جامعة  من�شوبي  لكافة 
ق��دم��ت��ه وت��ق��دم��ه ل��ل��وط��ن ب��اأك��م��ل��ه ولع�شري 
املكان والإن�شان على اخل�شو�ش ، فهي منارة 
علمية معروفة قدمت الكثري لأبناء املنطقة 
الوطن  بناء  يف  لالإ�شهام  بالعلم  و�شلحتهم 
وت�شخري خمرجاتها لتحقيق قيمة م�شافة 

اإلى هذا الوطن الغايل.
قدمتها  التي  الإ�شهامات  اأن  ونعتقد 
اجلامعة يف �شبيل التنمية الوطنية ما�شية 
اإلى الأمام لكننا ل زلنا ننتظر منها الكثري 
لتحدث ب�شمة وا�شحة ي�شار اإليها بالبنان.

ما الدور الذي ين�ضده �ضموكم
من اأع�ضاء هيئة التدري�س 

باجلامعة، وهم ميثلون
النخبة العلمية يف املجتمع؟

يبذلونها  التي  جهودهم  على  نحييهم  اأول 

ليل نهار من اأجل حمل راية العلم واملعرفة 
وتب�شري اأبنائنا الطاّلب، لكننا كما اأ�شلفت، 
ل زلنا ناأمل منهم الكثري يف خدمة الوطن 
ب�شناعة اأبنائه و�شحذ هممهم نحو املعايل، 
اإي���اه���م،  نحملها  ك��ب��رية  م�����ش��وؤول��ي��ة  وه����ذه 
والثقة فيهم كبرية باأنهم اأهل لهذه املهمة 
والكبري  ال�شخي  ال��دع��م  ظ���ّل  يف  اجل��ل��ي��ل��ة، 
يف  مبثيالتها  اأ���ش��وة  اجلامعة  تتلقاه  ال��ذي 
ال��ق��ي��ادة  ق��ب��ل  م��ن  اململكة  م��ن��اط��ق  خمتلف 
ورفع  بالتعليم  الكبري  واهتمامها  الر�شيدة 
حد  تتجاوز  خمرجات  لتحقيق  م�شتوياته 
اإل����ى م�شاف  ال��ر���ش��ى ل��ل��ن��ه��و���ش ب��امل��م��ل��ك��ة 

الدول املتقّدمة علميا.

كلمة تودون توجيهها اإلى طالب 
وطالبات جامعة امللك خالد؟

اأوؤك�������������د لأب�����ن�����ائ�����ي وب�����ن�����ات�����ي ال����ط����الب 
والطالبات  باأننا نعول عليهم الكثري يف 

خدمة دينهم ووطنهم واأنهم اأمل الغد 
الذي نبني عليه الكثري من الآمال 

واأن��ه��م يف مواقعهم  وال��ت��ط��ّل��ع��ات، 
لطلب العلم ينهلون من مناهل 

العلم التي �شتعك�شها اأناملهم 
م�شتقبلهم  ع��ل��ى  ال���غ���د  يف 

وم���������ش����ت����ق����ب����ل وط����ن����ه����م، 
م����ت����م����ن����ي����ا ل���ل���ج���م���ي���ع 

التوفيق  م��ن  م��زي��دا 
والنجاح.

»الملك خالد« منارة أسهمت
بالعلم  الوطن وسّلحته  بناء  في 

مجلس شباب عسير يستهدف
الشابة  الطاقات  استثمار 

الموهوبين ترعى  أبها  جائزة 
لتطويريها اإلبداع وهناك خطط  وتدعم 
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في سابقة فريدة.. كلية طب األسنان بالجامعة
تكتشف سالالت جديدة من البكتيريا

ا�شتطاعت  ج��دي��دة  علمية  ق��ف��زة  يف 
ك���ل���ي���ة ط����ب الأ�����ش����ن����ان ب���اجل���ام���ع���ة، 
بكتريية.  ���ش��اللت  خم�ش  اك��ت�����ش��اف 
وق����ال ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور عبد 
فريقا  »اإن  رفيدي  اآل  عو�ش  بن  اهلل 
من  مت��ك��ن  بالكلية  العلمي  للبحث 
ع����زل خ��م�����ش ����ش���اللت ج���دي���دة من 
لعاب  يف  عليها  وال��ت��ع��رف  البكترييا 
الذين  ال�شعودين  املر�شى  من  ع��دد 
ي���ع���ان���ون م����ن الل���ت���ه���اب���ات امل��زم��ن��ة 

لالأن�شجة حول ال�شنية«.
ه���ذا  اأن  رف����ي����دي  اآل  واأ������ش�����اف 
امل�����ش��روع  ع��ل��ي تنفيذ  ي��ق��وم  ال��ف��ري��ق 
ال��ب��ح��ث��ي امل��م��ول م��ن ع��م��ادة البحث 
ب��رئ��ا���ش��ة ع�شو  ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة 
هيئة التدري�ش واأ�شتاذ اأمرا�ش اللثة 
العاطي  عبد  ح�شام  الدكتور  بالكلية 
ع���ي���د واإل�������ى ج���ان���ب���ه جم���م���وع���ة م��ن 

الباحثن يف الكلية.
اأن���ه مت ت�شجيل  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�������ش���اللت اجل����دي����دة يف بنك  ه����ذه 
الدويل مبدينة مرييالند،  اجلينات 
حتت  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
امل��ل��ك خ��ال��د، كلية طب  ا���ش��م جامعة 
�شعبة  الأ�شنان،  وقاية  ق�شم  الأ�شنان، 
وامل�شميات  الأرق���ام  اللثة حتت  ع��الج 

التالية:
• 16SrRNA.seq 
Streptococcusmutans-
JQ894504
• 16SrRNA.seq 
Porphyromonas
gingivalis -JQ894505
• 16SrRNA.seq 
Staphylococcus
epidermidis-JQ894506
• 16SrRNA.seq
Streptococcus salivariu-
JQ894507
• 16SrRNA.seq
Lactobacillus-JQ894508

وح���ول ه��ذا الك��ت�����ش��اف العلمي 
اجلديد واملوؤمل منه يف امل�شتقبل بّن 
من  الكت�شاف  هذا  اأن  الكلية  عميد 
فهم  يف  اهلل،  ب��اإذن  ي�شاهم،  اأن  �شاأنه 
اأف�����ش��ل ل��ن��وع��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة ال��ت��ه��اب��ات 
الأن�������ش���ج���ة ح�����ول ال�����ش��ن��ي��ة امل���زم���ن 
وب��ع�����ش اأم����را�����ش ال���ف���م والأ����ش���ن���ان 
الأخ���������رى، وب���ال���ت���ايل ال��ت��م��ك��ن م��ن 
ا  و�شف عالج اأكرث فعالية وخ�شو�شً
العالج  تقاوم  التي  املزمنة  للحالت 

التقليدي.
قيام  �شبب  رف��ي��دي  اآل  واأو���ش��ح 
فقال  الكبري،  املجهود  بهذا  الفريق 
ب���اإج���راء  ال��ب��ح��ث��ي ق����ام  ال��ف��ري��ق  اإن 
فر�شية  م��ن  منطلقا  ال��ب��ح��ث  ه���ذا 
به منطقة  تتميز  ال��ذي  الرتفاع  اأن 
ع�����ش��ري وال�����ذي ي��ب��ل��غ ح����وايل 3000 
مرت فوق م�شتوى �شطح البحر، قد 
يكون اأحد اأ�شباب مقاومة مثل هذه 

اللتهابات للعالجات التقليدية.
الرتفاع  ه��ذا  »اإن مثل  واأ���ش��اف 
اإل���ى نق�ش الأوك�����ش��ج��ن مما  ي���وؤدي 
ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه حت����ور يف ال�����ش��اللت 
املوجودة لكي تتمكن من  البكتريية 
العي�ش يف هذه البيئة الفريدة، وهو 
ما مت اإثباته بالفعل بهذا الكت�شاف 
امل�شبوقة  ال��ري��ادة غري  ال��ذي يحقق 
امللك  وجامعة  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  لكلية 

خالد بن جامعات اململكة«.
ومي����ك����ن الط���������الع ع���ل���ى ه���ذه 
النتائج من خالل املوقع الإلكرتوين 
اخل���ا����ش ب��ب��ن��ك اجل���ي���ن���ات ال����دويل 
والذي يحتوي على خم�ش �شفحات 
ر�شمية من�شور بكل �شفحة نوع من 
ت�شجيلها  مت  التي  اخلم�شة  الأن���واع 

مع اأرقام ت�شجيلها.

عسير منطقة  إرتفاع 
يؤدي إلى نقص 

يترتب  ما  األوكسجين 
السالالت  عليه تحور 

الموجودة  البكتيرية 
العيش  من  لتتمكن 

البيئة في هذه 
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علي آل سعيد

على  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ط��ب  كلية  »ت�شتمل 
الريادة  لتحقيق  وت�شعى  تخ�ش�شا،   31
ذلك  عرب  والإ�شهام  الطبي  التعليم  يف 

بخدمة الوطن«.
هذا ما قاله عميد الكلية اأ.د عبد 
اهلل ب���ن ���ش��ع��ي��د ع�����ش��ريي يف ح����وار مع 
»اآفاق«، مو�شحا اأن هناك اإقبال طالبيا 
 1128 التي حتت�شن  الكلية  كبريا على 
طالبا و 504 طالبات، واأنها خرجت منذ 
تاأ�شي�شها 1114 طبيبا وطبيبة، يعملون 

يف القطاعن ال�شحي والأكادميي.
مبكتبه  ع�شريي  د.  زارت  »اآف����اق« 

وكان هذا اللقاء.

هل لنا ان نطلع على نبذة 
خمت�ضرة عن كلية الطب؟

على  ب��ن��اء  ب��اأب��ه��ا  ال��ط��ب  كلية  تاأ�ش�شت 
3/م/3806  رق����م  ال�����ش��ام��ي��ة  امل���واف���ق���ة 
بتاأريخ 1400/2/19ه��� كرابع كلية طب 
يف اململكة و�شدر التوجيه ال�شامي رقم 
1528 يف 1401/6/29ه��� ب�شم الكلية 

اإلى جامعة امللك �شعود.
جامعة  كليات  اإل��ى  ان�شمت  ثّم 
عام  اإن�شائها  عقب  خالد  امللك 
واف�����ق جمل�ش  ث���م  1419ه�������� 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د ع���ام 
الكلية  تبداأ  اأن  على  1420ه���� 
ب����رن����ام����ج ال����ع����ل����وم ال��ط��ب��ي��ة 
ا�شم  لي�شبح  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
ال����ك����ل����ي����ة »ك����ل����ي����ة ال���ط���ب 

والعلوم الطبية«.
ل��ل��ت��و���ش��ع  ن����ظ����را  و 
اجلامعة،  �شهدته  ال��ذي 
ف��ق��د مت ف�����ش��ل ال��ع��ل��وم 
عام  التطبيقية  الطبية 
كلية  لت�شبح  1424ه������ 
وبالتايل عاد  م�شتقلة. 
اأ�شله  اإل��ى  الكلية  ا�شم 

»كلية الطب«.
الكلية  وت�شتمل 
ت��خ�����ش�����ش��ا   31 ع����ل����ى 
وت�����ش��ع��ى اإل�����ى اأه�����داف 
الريادة  حتقيق  اأهمها: 
ال���ط���ب���ي  ال����ت����ع����ل����ي����م  يف 
وت���������ق���������دمي اخل�������دم�������ات 

ال�شحية.

مالذي قامت به الكلية 
من جهود لتحقيق تلك 

االأهداف؟  
ل���ق���د ع��م��ل��ت ال��ك��ل��ي��ة ع���ل���ى م��واك��ب��ة 
فاأن�شاأت  الطبي  التعليم  يف  التطوير 
الذي  الطبي  التعليم  تطوير  مركز 
املنهج الدرا�شي يف  ي�شطلع بتطوير 
قريبا  النتقال  �شيتم  حيث  الطب 

النظام  الف�شلي بديال عن  النظام  اإلى 
ال�شنوي يف التعليم.

امل�����ق�����ررات  ب���ع�������ش  اإ�����ش����اف����ة  ومت 
اجلزيئي  ال��ط��ب  منهج  مثل  احل��دي��ث��ة 
Molecular Medicine والطب املبني 
 Evidence Based ال���رباه���ن  ع��ل��ى 
املهارات  معمل  وا�شتخدام   Medicine
ال�������ش���ري���ري���ة يف ت����دري����ب ال����ط����الب يف 

املرحلة الإكلينيكية.
وقد ا�شت�شعرت الكلية م�شوؤوليتها 
جت��������اه امل����ج����ت����م����ع، ف����ع����م����ل الأط������ب������اء 
ال����ش���ت�������ش���اري���ون م����ن اأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 
متعددة  م�شت�شفيات  يف  بها  التدري�ش 
امل��رك��زي  ع�شري  كم�شت�شفى  باملنطقة، 
وم�شت�شفى اأبها العام وم�شت�شفى القوات 
وم�شت�شفى  م�شيط  بخمي�ش  امل�شلحة 
خمي�ش م�شيط املدين ومراكز الرعاية 
ال�����ش��ح��ي��ة الأول�����ي�����ة، وي�������ش���رف���ون على 
ع���ي���ادات م��ه��م��ة م��ث��ل ع���ي���ادة م��ك��اف��ح��ة 
ال����درن وم��ك��اف��ح��ة الأم���را����ش امل��ع��دي��ة، 
توعية  بحمالت  من�شوبوها  يقوم  كما 
ال��ن��ائ��ي��ة مبنطقة  امل��ن��اط��ق  ���ش��ح��ي��ة يف 

ع�شري. 
دوره���ا  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة  تقت�شر  ومل 
اإلى  ذل��ك  تعدى  بل  املنطقة،  يف خدمة 
خ��دم��ة امل��م��ل��ك��ة والإ����ش���ه���ام ال��ف��ع��ل��ي يف 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي واخل���دم���ات 
اإنها حتت�شن اجلمعية  ال�شحية، حيث 
متيز  ولها  الطبي،  للتعليم  ال�شعودية 
خا�ش من ناحية البحوث العلمية كّما 
على  ملمو�ش  ب�شكل  اأث���ر  مم��ا  ون��وع��ا، 
يف  العلمي  البحث  مب�شتوى  الرت��ق��اء 
اأي�شا مركز للدرا�شات  اململكة. وللكلية 
ال��ع��ل��ي��ا وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي امل�����ش��ت��م��ر، له 
بر�مج  على  �لإ���ض��ر�ف  يف  كبري  ن�ضاط 
الزمالت التي تقيمها الهيئة ال�شعودية 
ثمانية  وعددها  ال�شحية  للتخ�ش�شات 
برامج، كما يقوم املركز بتنظيم ندوات 

عن التعليم الطبي امل�شتمر. 

ما حجم االإقبال الطالبي
على الكلية؟

يف  زي��ادة م�شطردة  الطب  كلية  �شهدت 
اأعداد الطالب امللتحقن بها، فقد كان 
الأول���ى 12 طالبا،  الدفعة  ع��دد ط��الب 
ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع����دد ال���ط���الب امل��ل��ت��ح��ق��ن 
 1434/1433 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  بالكلية 
و 504  امل�شتويات 1128 طالبا  يف جميع 
اأول دف���ع���ة يف  ت��خ��رج��ت  ط��ال��ب��ة. وق����د 
كلية ال��ط��ب ب��اأب��ه��ا ع���ام 1407/1406ه������� 
اآن������ذاك ت�شعة   وك����ان ع����دد اخل��ري��ج��ن 
عام  اخلريجن  ع��دد  بلغ  بينما  اأط��ب��اء، 

1430/1429ه� 117 طبيبا.
وق�����د ب���ل���غ ع�����دد ال����ط����الب ال���ذي���ن 
ت���خ���رج���وا يف ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب���اأب���ه���ا منذ 
اإن�����ش��ائ��ه��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي 

1430/1429ه� 1114 طبيبا وطبيبة.
م��ن  ك����ث����ريا  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 

كلية
الطب

عميد الطب يسلط الضوء على تطور الكلية 

د. عسيري:
نزود القطاع الصحي 
باألطباء واالستشاريين 
ونواكب التطور
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�شحيفة»اآفاق«  علينا  تطل  الأي���ام  ه��ذه  يف 
وتوقيت جديد، وحمتوى  ق�شيب،  ثوب  يف 
���ش��ام��ل، وت��ب��وي��ب م��ت��ن��وع، وخم��ت��ل��ف عما 
اجلامعة  م���راآة  وه��ي  �شابقا،  عليه  ت��ع��ودن��ا 
التي  مو�شوعاتها  وتناق�ش  واقعها،  تعك�ش 
هي بحاجة للنقا�ش، وتطرح بع�ش الروؤى، 

واملقرتحات لتطوير بع�ش اجلوانب.
ف��ال�����ش��ح��ي��ف��ة م����ن اجل���ام���ع���ة واإل������ى 
�شرائحهم،  مبختلف  ومن�شوبيها  اجلامعة 
لدعمها، فنعم  اجلامعة،  خارج  وللمجتمع 

 وامل�شاركة يف حمتواها، وتطويرها،  وظهورها بال�شكل الذي يليق بجامعة 
امللك خالد، ونعم لبداية قوية لهذا الوعاء الإعالمي اجلامعي الذي يهم 
ت�شتمر  اأن  اجلامعة  اآف���اق  م��ن  ويتوقع  اجل��ام��ع��ي،  املجتمع  �شرائح  جميع 
اآفاق اجلامعة ب�شكل جميل،  بنف�ش القوة، والتطلع للتطوير، ول لإطاللة 
وباألوان زاهية، ومبحتوى �شعيف ل ي�شجع على القراءة، ول على املتابعة، 
لأع��داد  املحتوى  يف  الفاعلة  امل�شاركة  ع��ن  اجلامعة  من�شوبي  ل��ع��زوف  ول 
للمجتمع خارج جمتمع  واملحتوى  امل�شاركات،  اأغلب  �شحيفتكم، ول لرتك 
اخلارجي  املجتمع  لتقييم  ول  بذلك،  اأول��ى  اجلامعي  واملجتمع  اجلامعة، 

لل�شحيفة وجمتمع اجلامعة اأولى بذلك.
فاآفاق اجلامعة منكم واإليكم، وبحاجة لدعمكم، وجناحها وا�شتمرارها 
ب��اأف��ك��ارك��م،  ي��ت��وق��ف ع��ل��ى دع��م��ك��م، وم�����ش��ارك��ت��ك��م، ف��ال تبخلوا عليها  ق��وي��ة 
اجلامعة  ح��ال  تعك�ش  م��راآة  اجلامعة  اآف��اق  اأن  نعم  الهادفة،  ومب�شاركاتكم 
احلقيقي  الوجه  امل��راآة  هذه  فلتعك�ش  واإجنازاتها،  واأن�شطتها،  وجمتمعها، 

للجامعة. 
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

»آفاق«..
ميالد جديد

أ. د . عامر بن عبد اهلل الشهراني *

اأ���ش��ات��ذة  الآن  يعملون  الكلية  خريجي 
درا�شاتهم  بتميز،  اأكملوا،  اأن  بعد  فيها 

العليا خارج اململكة. 

وماذا عن اأعداد اأع�ضاء
هيئة التدري�س؟ 

من  املتميزين  م��ن  نخبة  الكلية  ت�شم 
على  م��وزع��ن  التدري�ش،  هيئة  اأع�شاء 
خمتلف الأق�شام والتخ�ش�شات وعددهم 

ي�شل اإلى 158 ع�شو تدري�ش.

هل ثمة درجات علمية متنحها 
الكلية غري البكالوريو�س؟

ب�������ادرت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب يف ع�����ام 1410ه������� 
ب��ال��ت��ف��ك��ري يف اإن�����ش��اء م��رك��ز ل��ل��درا���ش��ات 
العليا حتت اإ�شرافها، وبداأ باإن�شاء برامج 
الطب  تخ�ش�شات  يف  العليا  ال��درا���ش��ات 
ال��ب��اط��ن��ي، وط���ب الأط���ف���ال، واجل��راح��ة 
ال���ع���ام���ة، وذل�����ك يف ع����ام 1410ه������� وم��ن 
ث��م ت��وال��ى اإن�����ش��اء ب��رام��ج اأخ����رى حتى 
و����ش���ل ال���ع���دد الإج����م����ايل ل��ه��ا ث��م��ان��ي��ة 
ال�شعودية  الهيئة  م��ن  معتمدة  ب��رام��ج 
ال���ط���ب  ال�������ش���ح���ي���ة يف  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
ال��ب��اط��ن��ي، وط����ّب الط����ف����ال، وج��راح��ة 
امل�����ش��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة وال��ت��ن��ا���ش��ل��ي��ة، وط��ّب 
الأ����ش���رة، واجل���راح���ة ال��ع��ام��ة، وج��راح��ة 
وجراحة  اجللدية،  والأمرا�ش  العظام، 

الأنف والأذن واحلنجرة. 
عام  يف  ال��ربام��ج  معظم  وانطلقت 
1411ه� حتت منظومة الزمالة العربية.
ويف ع���ام 1415ه������ ���ش��م��ت ال��زم��ال��ة 
واأ���ش��ب��ح اخل��ري��ج ي�شتطيع  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
احل�������ش���ول ع��ل��ى ال���زم���ال���ت���ن ال��ع��رب��ي��ة 

وال�شعودية يف الربامج املتاحة.
وق������د ت����خ����رج يف ه������ذه ال����ربام����ج 
يعملون  الوطنية  ال��ك��وادر  م��ن  العديد 
يف  تخ�ش�شهم  جم��الت  يف  ا�شت�شارين 

خمتلف املوؤ�ش�شات الطبية باململكة. 
ك��م��ا ت��ب��ن��ت ال��ك��ل��ي��ة خ��م�����ش��ة ب��رام��ج 
للماج�شتري يف العلوم الطبية الأ�شا�شية 
وه����ي: ع��ل��م ال��ت�����ش��ري��ح، وع��ل��م وظ��ائ��ف 
الأع���������ش����اء، وع���ل���م الأم������را�������ش، وع��ل��م 
وعلم  والطفيليات،  الدقيقة  الأح��ي��اء 
يف  وهي  الإكلينيكية،  احليوية  الكيمياء 

مراحلها النهائية لالعتماد. 

اإلى اأي مدى تهتّم كلية الطب 
بربامج التبادل الطالبي
وعقد ال�ضراكات العلمية

مع كليات طب عاملية؟
يف اطار �شعي الكلية لالرتقاء بالعملية 
ك��وادر  لتخريج  والتدريبية  التعليمية 
ب�����ش��ري��ة م��ت��م��ي��زة وم�������ش���اي���رة ل��ل��ت��ق��دم 
برنامج  بعمل  ال��ف��ك��رة  ب����داأت  ال��ع��ل��م��ي، 
ل��ل��ت��ب��ادل ال������دويل ل���ط���الب وط��ال��ب��ات 
الكلية، ومت اإقرار خطة عمل الربنامج 
اأن يقت�شر  الت��ف��اق على  واأه��داف��ه ومت 
ع���م���ل ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى ت����ب����ادل ال���ط���الب 
لل�شنة  وامل��ع��ي��دي��ن  الم���ت���ي���از  واأط����ب����اء 
الربنامج  تقييم  يتم  اأن  على  احلالية 

ورفع التو�شيات بعد انتهاء التجربة. 
جامعة  وق��ع��ت  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف 
امل����ل����ك خ����ال����د ات���ف���اق���ي���ة م����ع ج��ام��ع��ة 

أ.د. عبد اهلل عسيري
واجلراحة،  الطب  • بكالوريو�ش 

جامعة امللك �شعود.
امللكية  الكلية  زمالة  • �شهادة 

الكندية يف الطب الباطني، ويف 
اأمرا�ش القلب، ويف ق�شطرة القلب. 

للطب  الأمريكي  البورد  • �شهادة 
الباطني، ولأمرا�ش القلب. 

يف  علميا  بحثا   40 من  اأكرث  • له 
الطب الباطني واأمرا�ش القلب. 

طالب الطب 
يتحدثون

الطالب مهند علي الع�شريي حتدث 
عن كلية الطب فقال اإن الكلية تقف 
بجانب طالبها، وتقدم لهم العديد 
م���ن اخل���دم���ات وال��ت�����ش��ه��ي��الت، مما 
ي�شاعدهم يف حتقيق اأعلى الدرجات 
يف التح�شيل العلمي ويخفف عليهم 
ك����رثة الخ����ت����ب����ارات ال���ت���ي ع�����ادة ما 
املقررات  ت�شكل �شغطا كبريا ب�شبب 

الطبية الد�شمة.
ال���������راأي زم��ي��ل��ه  وي����واف����ق����ه يف 
»الكلية  فيقول:  اأن��ور  بندر  الطالب 
مل ت���ت���وان اأب�����دا ع���ن ت�����ش��خ��ري ك��اف��ة 
امل��ق��وم��ات والإم���ك���ان���ات ال��ت��ي ت��وف��ر 
ل��ل��ط��ال��ب ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ي��ة واجل���و 
امل���ن���ا����ش���ب ل���ل���درا����ش���ة« ودع������ا ب��ن��در 
اإلى بذل املزيد من  م�شوؤويل الكلية 
اجلهد لإعداد كفاءات متميزة تفخر 

بها الكلية واجلامعة.

مصدر إزعاج
الطالب  وغري بعيد عن ذلك، يرى 
املناهج  اأن  معلوي،  ع��ب��داهلل  في�شل 
الدرا�شية والختبارات املكثفة بكلية 
ال���ط���ب رمب����ا ت���ك���ون م�����ش��در اإزع�����اج 
للطالب نف�شه، لول الأج��واء املهياأة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، مم��ا ي��ح��ول دون ذل���ك بل 

وي�شاعد يف التفوق والإبداع. 
���ش��ع��د �شاكر  ال��ط��ال��ب  وي�����ش��ي��د 
من  الكلية  حققته  مب��ا  القحطاين 
اإجنازات �شواء يف جمال التجهيزات 
يتعلق  ف��ي��م��ا  اأم  احل��دي��ث��ة  وامل��ع��ام��ل 

بالدرا�شات والبحوث العلمية.
وبن القحطاين اأن ذلك اأ�شهم 
للكلية  النا�شعة  ال�����ش��ورة  اإب����راز  يف 
املنطقة والوطن ككل، وعرّب عن  يف 
اعتزازه ال�شديد بكونه اأحد طالبها، 
اأي  م���ن  امل���ط���ل���وب  اأن  اإل�����ى  م�����ش��ريا 
امل�شتلزمات  كافة  تتيح  اأن  هو  كلية، 
ل��ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا وت���وف���ر لهم 
الأج��������واء امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ت��م��ك��ن��ه��م من 
ال��ع��ل��م��ي  ال���ت���ح�������ش���ي���ل  ال���ت���م���ي���ز يف 
وال�شتجابة ملتطلبات �شوق العمل.   

البيئة المشجعة
م����ن ج���ه���ت���ه، اأف�������اد ال���ط���ال���ب ف����واز 
ت��ف��وق  اأن  ���ش��اي��ع،  اآل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الطالب يف الدرا�شة مرهون بتوافر 
واأو�شح  امل�شجعة،   الدرا�شية  البيئة 
م��ن��ذ  م�����ش��ك��ل��ة  اأي  ي����واج����ه  مل  اأن������ه 
ارتياحه  واأب����دى  بالكلية،  التحاقه 
جلميع الت�شهيالت واملرونة املقدمة 
التي حتظى بقبول كبري من جانب 

الطالب كافة.

1632 طالبا وطالبة
و 158عضو تدريس

و 117 خريجا
خالل عام واحد.. 

وشراكات مع 
جامعات عريقة

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  اأري��زون��ا 
يف  الطب  كليتي  بن  التعاون  لت�شهيل 

اجلامعتن.
وق���د وق���ع الخ��ت��ي��ار ع��ل��ى جامعة 
اأري�����زون�����ا لع����ت����ب����ارات م��ن��ه��ا ال��و���ش��ع 
فيها  ال��ط��ب  لكلية  امل��م��ي��ز  الأك���ادمي���ي 
وج������ودة امل����راك����ز ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
امل���رت���ب���ط���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة ووج��������ود ج��م��ي��ع 
امل����راف����ق  ال���ط���ب���ي���ة و  ال���ت���خ�������ش�������ش���ات 

ال�شحية املتميزة.
ومب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة مت اب��ت��ع��اث 
ت�����ش��ع��ة ط�����الب وط���ال���ب���ات اإل������ى ك��ل��ي��ة 
ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة اأري�����زون�����ا، وق����د فتح 
�شاعدتهم  وا�شعة  اآفاقا  الربنامج  لهم 
وبرامج  العلمي  م�شارهم  اختيار  على 
الربنامج  اأت��اح  كما  للزمالة،  التدريب 
ال�شحي  النظام  على  للتعرف  فر�شة 

والتعليمي يف الوليات املتحدة.

ما اآخر التطورات التي �ضهدتها 
الكلية على �ضعيد املعامل

الطبية والتجهيزات احلديثة؟
برامج  بالكلية  اجلديدة  امل�شاريع  من 
اأب��ح��اث اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة، ح��ي��ث اإن 
وحدة اأبحاث اخلاليا اجلذعية يجري 
وامل��ع��دات  ب��الأج��ه��زة  ح��ال��ي��ا جتهيزها 
ل�شتقبال  متهيدا  الالزمة  املختربية 
امل�������ش���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة يف ه�����ذا امل���ج���ال 
بالتن�شيق مع مدينة امللك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية.
التعلم  معملي  افتتاح  كذلك  مت 
الإل���ك���رتوين وال��ط��اق��ة. وي��ع��د معمل 
الطاقة من اأحدث الو�شائل التعليمية 
لتدري�ش طالب كلية الطب، ويحتوي 
هذا املعمل وحدات اإلكرتونية واأجهزة 
خاللها  م��ن  ي�شتطيع  اآل��ي��ة  �شريريه 
على  التطبيق  ال��ط��ال��ب��ة  اأو  ال��ط��ال��ب 
التي  الإكلينيكية  الفحو�شات  معظم 
واقعية،  ب�شورة  املر�شى  على  جت��رى 
علما اأن معمل الطاقة ل يوجد اإل يف 
جامعات قليلة على امل�شتوى الإقليمي، 
اأق�شام  من  كل  يف  لدينا  يتوافر  بينما 

الطالب والطالبات.
بناء  على  حاليا  العمل  وي��ج��ري 
ال��ذي  بالفرعاء  اجلامعي  امل�شت�شفى 
ح����از اأرق������ى ج���ائ���زة دول���ي���ة يف جم��ال 
ويوؤمل  والطبي  الهند�شي  الت�شميم 
راف��دا �شحيا مهما ومتميزا  يكون  اأن 
الوطن  واأب��ن��اء  ع�شري،  منطقة  لأب��ن��اء 
ك���ل���ه، وك����ذل����ك م�����ش��ت�����ش��ف��ى ت��ع��ل��ي��م��ي��ا 

للتدريب. 

تردد احلديث موؤخرا
ب�ضاأن عيادة اأكادميية تتولى 

معاجلة امل�ضكالت النف�ضية 
واالأكادميية للطالب والطالبات. 

ما التفا�ضيل؟
اأن�شئت العيادة الأكادميية بكلية الطّب 
ا�شت�شارية  جمموعة  وت�شّم  �شنة  قبل 
م���ن اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش، ممن 
ال��ن��واح��ي  يف  وتخ�ش�ش  اه��ت��م��ام  ل��ه��م 
الأك�����ادمي�����ي�����ة وال���ن���ف�������ش���ي���ة ل��ل��ط��الب 
وال��ط��ال��ب��ات، ومت ا���ش��ت��ح��داث من���وذج 
مل���ع���اجل���ة احل��������الت ال����ت����ي ت�����ش��ت��دع��ي 
العيادة، وتهتم هذه  تلك  اإلى  الإحالة 
ال��ع��ي��ادة ب��ال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ق��د تعرت�ش 
اأو ال��ط��ال��ب��ة م���ن ال��ن��واح��ي  ال��ط��ال��ب 
والجتماعية،  والنف�شية،  الأكادميية، 

والقت�شادية، وال�شلوكية.
املحالة  احل���الت  ال��ع��ي��ادة  وتقيم 
الكلية  لعميد  ت��ق��ري��را  ت��رف��ع  ث��م  ل��ه��ا 
ب��ت��و���ش��ي��ات، ي��ت��م ب��ن��اء ع��ل��ي��ه��ا، ات��خ��اذ 

الإجراء املنا�شب حلل تلك العقبات.
وب�����ش��ك��ل ع�����ام، ف�����اإن ال��ك��ل��ي��ة على 
م�����وع�����د م������ع م���������ش����اري����ع ت���ط���وي���ري���ة 
من  امل���زي���د  ل��ه��ا  واأمت���ن���ى  م�شتقبلية 

التطور والرقي.

نعم.. وال..

األقسام المقرة للعمل 
بالمستشفى الجامعي

العامة   • اجلراحة 
العظام  • جراحة 

• التخدير 
واحلنجرة والأذن  الأنف  • جراحة 

العيون  وجراحة  • اأمرا�ش 
والقلب  ال�شدر  • جراحة 
والأع�شاب  املخ  • جراحة 

البولية  امل�شالك  • جراحة 
الأطفال  • جراحة 
التجميل  • جراحة 

الباطني  • الطب 
النف�شي  • الطب 

الت�شخي�شية  • الأ�شعة 
اجللدية  • الأمرا�ش 

الطوارئ  • طب 
املركزة  • العناية 
القلب  • اأمرا�ش 

الع�شبية  • الأمرا�ش 
الطفل  • �شحة 

الولدة  حديثي  الأطفال  • طب 
لالأطفال  املركزة  • العناية 
والولدة  الن�شاء  • اأمرا�ش 

الأ�شرة • طب 
املجتمع • طب 

الطبي • التعليم 
• الت�شريح 

الأع�شاء  وظائف  • علم 
الإكلينيكية  احليوية  • الكيمياء 

الأمرا�ش  • علم 
والطفيليات  الدقيقة  • الكائنات 

الإكلينيكي الأدوية  • علم 

كليات

بطاقة
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»علوم« بلقرن
تكرّم المتفوقات

للبن���ات  والآداب  العل���وم  كلي���ة  احتفل���ت  
مرك���ز  م���ع  بالتع���اون  بلق���رن  مبحافظ���ة 
اإع���داد الداعي���ات، مبنا�شب���ة بداي���ة الف�شل 
الطالب���ات  وتك���رمي  الث���اين،  الدرا�ش���ي 

الناجحات واملتفوقات.
ياأتي هذا التكرمي تقديرا للمتفوقات 
اجل����د  م����ن  املزي����د  لب����ذل  له����ن  وت�شجيع����ا 
ب����ن  التناف�����ش  روح  ولب����ث  والجته����اد، 
الطالبات بهدف حت�شن خمرجات الكلية.

برامج  دينية
لبنات بيشة 

للبن���ات يف  الآداب والإدارة  كلي���ة  افتتح���ت 
بي�ش���ة موؤخ���را، برام���ج الأن�شط���ة الديني���ة 
هيئ���ة  واأع�ش���اء  الكلي���ة  عمي���دة  بح�ش���ور 

التدري�ش وطالبات الكلية.  
م���ن  العدي���د  الأن�شط���ة  وتت�شم���ن   
الربام���ج الدينية والتوعوية تقدمها اأ�شرة 
امل�شل���ى متمثل���ة يف طالب���ات م���ن خمتل���ف 
اأق�ش���ام الكلية. و دعت عميدة الكلية جميع 
امل�شل���ى  اأن�شظ���ة  يف  للم�شارك���ة  الطالب���ات 

التي �شتقام اأ�شبوعيا.

»العلوم الطبية«
في مؤتمر القلب 

�شارك���ت كلي���ة العل���وم الطبي���ة التطبيقي���ة 
للبنات، مبحايل يف املوؤمتر الدويل العا�شر 
جلمعية القلب اخلليجية واملوؤمتر العلمي 
العامل���ي ال�����24 جلمعي���ة القل���ب ال�شعودي���ة 

الذي انعقد موؤخرا مبدينة الريا�ش.
ويعد هذا املوؤمتر من اأكرب موؤمترات 
ط���ب وجراحة القل���ب يف ال�ش���رق الأو�شط، 
وي�ش���ارك فيه خ���رباء ومتحدث���ون دوليون 

وحمليون. 

»تحسيين التالوة« حلقة 
أسبوعية بالنماص

ينظم ق�شم���ا الدرا�ش���ات الإ�شالمية واللغة 
العربية يف كلي���ة العلوم والآداب مبحافظة 
حلق���ة   اأ�شب���وع،  كل  م���ن  الأح���د  النما����ش 

بعنوان )حت�شن التالوة(.
الت���ي  الدرا�شي���ة  احللق���ة  وته���دف 
ت�شتم���ر مل���دة �شاع���ة، اإل���ى تعلي���م الطالبات 
حت���ت  اهلل،  لكت���اب  ال�شحيح���ة  الق���راءة 
الق���راآن  عل���وم  يف  متخ�ش�ش���ات  اإ�ش���راف 

الكرمي وتدري�شه.

اجتماع تقييمي
مع طالبات التمريض

التابعة  ����ش���وؤون اخل��ري��ج��ات  ع��ق��دت جل��ن��ة 
ل���وك���ال���ة ال��ت��ط��وي��ر الأك�����ادمي�����ي واجل�����ودة 
التمري�ش  ط��ال��ب��ات  م��ع  اجتماعا  م��وؤخ��را، 
امل���ت���وق���ع ت���خ���رج���ه���ن ل��ل��ف�����ش��ل ال���درا����ش���ي 
ال������ث������اين1434/1433ه�������، وذل�����ك يف امل��رك��ز 
اجل��ام��ع��ي ل��درا���ش��ة ال��ط��ال��ب��ات ب��ال�����ش��ام��ر. 
وناق�ش الجتماع اآراء ومقرتحات الطالبات 
ح����ول ب���رن���ام���ج  ق�����ش��م ال��ت��م��ري�����ش  ب��ه��دف 

ال�شتفادة منها يف تطويره.

كلية اإلدارة واالقتصاد 
المنزلي ببيشة

عائشة الشهري ضيفة 
»أخالقنا تدعوك«  

ا�شت�شاف����ت كلي����ة املجتم����ع للبن����ات بخمي�ش 
م�شي����ط اأ. عائ�شة ال�شهري من »مكتب دعوة 
اجلاليات« للتعريف بالإ�شالم بالإجنليزية، 
وذل����ك �شم����ن برنام����ج »اأخالقن����ا تدع����وك« 
التابع مل�شروع »حيثم����ا زرعت اأثمر« برئا�شة 
عمي����دة الكلي����ة الدكت����ورة دلل اأعظ����م. وقد 
حتدثت اأ�شتاذة نظ����م املعلومات »�شريديفي« 

عن ق�شة اإ�شالمها قبل عامن يف الكلية.

»بنات ألمع«  تنظم 
محاضرة عن اإلدارة 

نظم���ت كلي���ة املجتم���ع للبن���ات مبحافظ���ة 
بعن���وان«الإدارة  حما�ش���رة  اأمل���ع،  رج���ال 
هيئ���ة  ع�ش���و  األقته���ا  الناجح���ة«  الذاتي���ة 
الكلي���ة  يف  املحا�شب���ة  بق�ش���م  التدري����ش 
الأ�شتاذة فهيمة �شالح. و�شلطت املحا�شرة 
الإداري���ة وتطوي���ر  امله���ارات  ال�ش���وء عل���ى 
ال���ذات ودورهم���ا يف حتقي���ق النج���اح عل���ى 

امل�شتوى الفردي واملوؤ�ش�شي. 

ركن للتعلم
باآلداب والتربية

د�شن���ت كليتا الآداب والرتبية للبنات باأبها، 
ركن���ا خا�ش���ا لوح���دة التعل���م الإلك���رتوين، 
بح�ش���ور من�شوب���ات الكلي���ة  وعل���ى راأ�شه���م 
العمي���دة الدكتورة �شنيفاء حممد القرين، 
والدكتورة اأ�شماء فتحي، والأ�شتاذة لطيفه 
وذل���ك  ن���ورة حمم���د،  والأ�شت���اذة  م�شب���ب، 
بالتع���اون مع خمت�ش���ة التعلم الإلكرتوين 

بالكلية الأ�شتاذة اإلهام اآل غرامة.

»ألوان الضباب« في 
»علوم« سراة عبيدة

للبن���ات   والآداب  العل���وم  كلي���ة  اأعلن���ت 
معر����ش  تنظي���م  ع���ن  عبي���دة  ب�ش���راة 
بعن���وان »األ���وان ال�شب���اب« مل���دة يومن 

اعتبارا من اليوم ال�شبت.
الكلي���ة دعت جمي���ع طالباتها اإلى 
امل�شارك���ة يف املعر����ش بتعبئ���ة النم���وذج 
املخ�ش����ش لهذا الغر�ش والتوا�شل مع 

مقررة �لن�ضاط بالكلية.

»التلوث البيئي«
في ندوة

نظم����ت جلن����ة �لن�ضاط �لبيئ����ي بكلية �لعلوم 
ن����دوة  اجلن����وب  بظه����ران  للبن����ات  والآداب 
بعن����وان »التلوث البيئ����ي« قدمتها الدكتورة  
الن����دوة  تناول����ت  ال����روؤوف،  عب����د  جيه����ان 
ع����دة حم����اور اأهمه����ا: التق����دم التكنولوجي 
وال�شناعي واحل�شاري لالإن�شان، والأ�شرار 
الناجم����ة عن التلوث البيئي يف كل من الرب 

والبحر وطبقة الهواء .

كلية العلوم
التطبيقية ببيشة

كلية العلوم واآلداب 
لمحايل عسير

كلية العلوم واآلداب 
بخميس مشـيط

كلية العلوم واآلداب 
بسراة عبيد

كلية التربية للبنات 
بظهران الجنوب

النماصعسير

تثليث
بلقرن

رجال ألمع

بيشة

محايل

خميس مشيط

سراة عبيدة

ظهران الجنوب

أبها

كلية المجتمع
للبنات بأبها

كليتي اآلداب والتربية 
بأبها

كلية اإلدارة واالقتصاد 
المنزلي بأبها

المركز الجامعي
لدراسة الطالبات
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عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

»علوم« بلقرن
تلتقي المستجدين

مبحافظة  والآداب  العلوم  كلية  نظمت 
ب���ل���ق���رن ل���ق���اء م��ف��ت��وح��ا م����ع ال���ط���الب 
الدرا�شي  للف�شل  بالكلية  امل�شتجدين 
اللقاء رح��ب عميد  ب��داي��ة  ال��ث��اين. ويف 
ال��ك��ل��ي��ة د. م��ف��ل��ح ب���ن دخ���ي���ل الأك��ل��ب��ي  
ب��امل�����ش��ت��ج��دي��ن وه���ن���اأه���م ب��ق��ب��ول��ه��م يف 
اجل���ام���ع���ة، ك��م��ا ���ش��ه��د ال���ل���ق���اء  ���ش��رح��ا 
اجلامعة  يف  املتبعة  والأنظمة  للقواعد 
منمفاهيم و�ضروط للتحويل و�لعتذ�ر 

واحلّد امل�شموح به للغياب.

لقاء مفتوح في
علوم وآداب النماص

والآداب  العل���وم  كليت���ا  ا�شت�شاف���ت 
مرك���ز  مدي���ر  بالنما����ش،  واملجتم���ع 
الدكت���ور  املوهب���ة والإب���داع باجلامع���ة 
اآل حم���اد ، يف لق���اء  ظاف���ر ب���ن �شعي���د 
يف  الإب���داع  »مه���ارات  بعن���وان  مفت���وح 
وتن���اول  امل�شك���الت«.  وح���ل  التطوي���ر 
اللق���اء العديد م���ن امله���ارات الإبداعية 
القي���م  وبع����ش  املوؤث���رة  والعوام���ل 
ختام���ه  ي�شه���د  اأن  قب���ل  الإ�شالمي���ة، 

توزيع جوائز على امل�شاركن. 

أبو سليمان يحاضر 
بـ«الشريعة«

ا�شت�شافت كلية ال�شريعة واأ�شول الدين 
باجلامعة معايل ع�شو هيئة كبار العلماء 
الأ�شتاذ الدكتور عبدالوهاب اأبو �شليمان 
ل���ت���ق���دمي جم���م���وع���ة م����ن امل���ح���ا����ش���رات  
تاأتي  الكلية.  وطالب  باأ�شاتذة  واللتقاء 
الزيارة حر�شا من الكلية على التوا�شل 
العلمي مع كبار علماء اململكة ورغبة يف 
ال�شتفادة من خرباتهم العلمية يف دعم 
العلمي  البحث  الكلية يف جمال  م�شرية 

وتطوير خططها الدرا�شية.

القبول للعام القادم 
عبر خدمة »جامعي«

ابت���داء من الع���ام اجلامعي الق���ادم �شيقدم  
الربي���د ال�شع���ودي خدمة »جامع���ي« والتي 
القب���ول  عملي���ات  ان�شيابي���ة  يف  �شت�شه���م 
ورف���ع م�شقة ال�شف���ر والتنق���ل للمتقدمن 
اجلامع���ة  م���ن  حر����ش  وذل���ك  للجامع���ة، 
لتحقيق اأف�شل اخلدمات لطالبها واأولياء 
اأمورهم ومتا�شي���ا مع التحول اللكرتوين 
تقدمه���ا  الت���ي  اخلدم���ات  جمم���ل  يف 
ملن�شوبيه���ا. علم���ا ب���اأن اجلامع���ة �شتتحم���ل 

جميع تكاليف الر�شاليات عرب الربيد.

الصيدلة تقدم أنشطة 
التعليم الطبي  

اعتم���دت الهيئ���ة ال�شعودي���ة للتخ�ش�ش���ات 
ال�شحية، كلية ال�شيدلة باجلامعة كمن�شاأة 
لتق���دمي اأن�شط���ة التعلي���م الطب���ي امل�شتم���ر 
)فئ���ة اأولى( وتقدمي كاف���ة اأن�شطة التعليم 
الأعل���ى  احل���د  عل���ى  واحل�ش���ول  الطب���ي 
لالعتماد )30 �شاعة( كما ميكن لها تنظيم 
الن���دوات واملوؤمترات وف���ق �شوابط واأنظمة 

الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية.

تسمية العلوم الصحية 
بالطبية التطبيقية

الأ�شت���اذ  اجلامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  واف���ق 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود على 
قر�ر �إ�ضقاط م�ضم���ى كلية �لعلوم �ل�ضحية 
للبنن باأبها واإبدال���ه بكلية العلوم الطبية 
التطبيقي���ة بخمي����ش م�شيط. وك���ان عميد 
الكلي���ة اأ. د. خال���د بن �شعد اآل جلبان تقدم 
بطل���ب تغي���ري ال�ش���م وفق���ا لق���رار اإع���ادة 

هيكلة الكليات ال�شحية باجلامعة.

طالب العلوم والمجتمع 
ينعشـون »أدفأ«

والآداب  العل���وم  كليت���ي  ط���الب  �ش���ارك 
مبهرج���ان  ع�ش���ري  مبحاي���ل  واملجتم���ع 
موؤخ���را  اختت���م  ال���ذي  اأدف���اأ«  »حماي���ل 
اأم���ري منطق���ة ع�ش���ري �شاح���ب  برعاي���ة 
ال�شم���و امللك���ي الأم���ري في�شل ب���ن خالد. 
ت�شمنت  م�شارك���ات الطالب حما�شرات 
وفن���ون  �شعري���ة  واأم�شي���ات  توجيهي���ة 

ت�شكيلية واأن�شطة ريا�شية.

»التعلم اإللكتروني« 
تزور آداب تنومة

ق���ام وفد من عم���ادة التعل���م اللكرتوين 
بتنوم���ه،  والآداب  العل���وم  لكلي���ة  بزي���ارة 
بهدف التعريف باأن�شطة العمادة. الزيارة 
ت�شمن���ت ور����ش عم���ل تدريبي���ة للطالب 
التدري����ش وحما�ش���رات  واأع�ش���اء هيئ���ة 
حول اأهمية التعل���م اللكرتوين واأ�ش�شه، 
واآلية تطبي���ق معايري اجلودة يف ت�شميم 

املقرر اللكرتوين.

محايل

كلية العلوم واآلداب 
كلية الصيدلةبتنومه كلية العلوم الطبية 

التطبيقية بخميس مشيط
العلوم واآلداب

والمجتمع بمحايل عسير

خميس مشيط
أبها

كليتا العلوم واآلداب 
والمجتمع بالنماص

العلوم واآلداب 
والمجتمع بالنماص العلوم واآلداب ببيشة القبول والتسجيل 

بلقرن

كلية العلوم
واآلداب ببلقرن

»ثقافة الكاتب 
اإلعالمي« في دورة

ب��ي�����ش��ة دورة  ف����رع اجل���ام���ع���ة يف  ن��ظ��م 
���ش��ح��ف��ي��ة ب���ع���ن���وان »ث���ق���اف���ة ال��ك��ات��ب 
امل�شاعد  الأ���ش��ت��اذ  قدمها  الإع���الم���ي« 
ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  بق�شم 
والآداب يف بي�شة، الدكتور يحيى عبد 
ال��ع��ظ��ي��م، ب��ح�����ش��ور ال���دك���ت���ور م��ه��دي 
القرين امل�شرف العام على الفرع،  ومت 
احلا�شرين   ت�شليم  ال����دورة  خ��ت��ام  يف 

�شهادات �شكر وتقدير.

»التربية« تنشر رسائل 
الماجستير إلكترونيا

ن���������ش����رت ك���ل���ي���ة ال����رتب����ي����ة يف م��وق��ع��ه��ا 
الر�شائل  ملخ�شات  موؤخرا  الإلكرتوين 
املاج�شتري  درج��ة  لنيل  املقدمة  العلمية 
نوق�شت  علمية  ر�شالة   94 بواقع  بالكلية 
خ���الل ال���ف���رتة 1423ه������ -1431ه��������. كما 
الكلية حتديثا ل�شفحات موقعها  اأجرت 
الإلكرتوين وبداأت ت�شغيل اأيقونة اأخبار 

الكلية على ال�شفحة الرئي�شة.

كلية التربية

بيشة

النماص
تنومة
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التعليم العالي

وق����ع م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
الدكتور خالد العنقري موؤخراً عقود 
عدد من امل�شاريع اجلامعية اجلديدة 
بتكلفة  اململكة  ج��ام��ع��ات  م��ن  ع��دد  يف 
 )4.163.073.261( بلغت  اإج��م��ال��ي��ة 
اأربعة  مليارات ومائة وثالثة و�شتن 
األفاً ومائتن  مليون وثالثة و�شبعن 

وواحد و�شتن رياًل .
وت��ت�����ش��م��ن ه����ذه ال��ع��ق��ود ث��الث��ة 
ت�شمل  خالد  امللك  بجامعة  م�شاريع 
ملبنى  م�����ش��رتك��ة  وق���اع���ات  ع��ق��د مبنى 
 )39،747،085( بنحو  بي�شة  يف  البنن 
م��ل��ي��ون ري����ال وع��ق��د م�����ش��روع اإ���ش��ك��ان 
الطالب والطالبات باملدينة اجلامعية 
 )284،900،000( ب��ن��ح��و  ب���ال���ف���رع���اء 
م��ل��ي��ون ري����ال وع��ق��د م�����ش��روع اإ���ش��ك��ان 
املمر�شات باملدينة اجلامعية بالفرعاء 
ري���ال،   م��ل��ي��ون   )49،211،826( بنحو 
العامة  امل��واد  معامل  وجتهيز  واإن�شاء 
ف�شول  وا�شتكمال  الثانية(  )املرحلة 
درا����ش���ي���ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
اأكادميية  مباين  واإن�شاء  العزيز،  عبد 
الأع��م��ال  اإدارة  كلية  ل��ط��ال��ب��ات  كلية 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ف��ي�����ش��ل، اإل�����ى ج��ان��ب 
املعلومات،  تقنية  مركز  اإن�شاء  عقود 
ومركز  وامل�شتجدين،  ال��ع��زاب  و�شكن 
اأع�شاء  باإ�شكان  ال�شكني  احلي  خدمة 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ش، واإع����������ادة ت��اأه��ي��ل 
اجلامعية  ب��امل��دي��ن��ة  التحتية  البنية 
فهد  امللك  بجامعة  )املرحلةالثانية( 

للبرتول واملعادن.

كما �شملت العقود  تو�شعة اأق�شام 
بامل�شت�شفى  املركزة  والعناية  املناظري 
اجل���ام���ع���ي ب���اخل���رب واإن�������ش���اء امل���راك���ز 
)املرحلة  اجلامعية  باملدينة  البحثية 
ال��ث��ان��ي��ة( واإن�������ش���اء ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
التقنية بجامعة الدمام، واإن�شاء مبنى 
طيبة،  بجامعة  الآيل  احلا�شب  كلية 
للبنات  التمري�ش  كلية  مبنى  واإن�شاء 
يف جامعة حائل، واإن�شاء مبنى الإدارة 
اإن�شاء  وم�����ش��روع  امل�شاندة  وال��ع��م��ادات 
الكليات  مبجمع  الرتبية  كلية  مبنى 
واإن�شاء  ال��دوا���ش��ر،  وادي  حمافظة  يف 
م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة يف ح��وط��ة بني 
متيم بجامعة �شلمان بن عبد العزيز.

اإن�شاء  امل��وق��ع��ة  ال��ع��ق��ود  وا�شتملت 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  مبنى 
واإن�شاء  �شقراء،  بجامعة  ال��دوادم��ي  يف 
جامعة  يف  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  مبنى 
ج�����ازان، وت��اأث��ي��ث م��ب��اين ال��ع��دي��د من 
ال��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة، وت��اأه��ي��ل م��ب��اين 
ك���ل���ي���ات ال����ب����ن����ات، وم���������ش����روع ت��ن��ف��ي��ذ 
اجل�����زء ال���ث���ال���ث م���ن اإ����ش���ك���ان اأع�����ش��اء 
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ش ب���ج���ام���ع���ة الإم�������ام 
حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود الإ���ش��الم��ي��ة بنحو 
اإ�شافة  ري��ال،  مليون   )602،795،027(
اإلى عقد اإن�شاء كلية الهند�شة )املرحلة 
ال���ث���ان���ي���ة( ب���ج���ام���ع���ة ال�����دم�����ام ب��ن��ح��و 
اإن�شاء  و  ري��ال،  مليون   )34،997،120(
بجامعة  الهند�شة  بكلية  املعامل  مبنى 
بنحو  ب��اخل��رج  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 

)43،396،485( مليون ريال.

توقيع مشاريع جامعية جديدة

التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  واأو����ش���ح 
توقيع  مت  ال��ت��ي  امل�شاريع  اأن  ال��ع��ايل 
ع���ق���وده���ا ت����اأت����ي يف اإط��������ار اجل���ه���ود 
البنى  ا�شتكمال  �شبيل  يف  امل�شتمرة 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات، م�����ش��رياً اإل���ى 
مرحلة  اإل���ى  و���ش��ل  منها  العديد  اأن 
وتوفري  تهيئة  يف  اأ�شهمت  متقدمة 
متمنياً  م��ت��ك��ام��ل��ة،  اأك���ادمي���ي���ة  ب��ي��ئ��ة 

امل�����ش��روع��ات ح��اف��زاً  ت��ك��ون ه����ذه  اأن 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ج��ه��وده��ا 
ل����الرت����ق����اء ب�������اأدواره�������ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ب��ح��ث��ي��ة وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، مبا 

ي����ت����وازى م���ع ال���دع���م غ���ري امل���ح���دود 
الذي توليه القيادة الر�شيدة لقطاع 
العايل بو�شفه عاماًل مهماً  التعليم 

يف التنمية الب�شرية.

علي آل سعيد

التعليم  وزي����ر   ن��ائ��ب  م��ع��ايل  د���ش��ن 
ال���ع���ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن حممد 
ال�����ش��ي��ف م�������ش���روع »ت���ط���وي���ر اخل��ط��ة 
الإ������ش�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة ل����ل����ت����ع����ام����الت 
الإل���ك���رتون���ي���ة« ب�����ال�����وزارة، وي��ه��دف 
امل�شروع اإلى توظيف بنية معلوماتية 
م��ت��ك��ام��ل��ة واآم����ن����ة خل���دم���ة ال������وزارة  

وغريها من اجلهات امل�شتفيدة.
واأك������د ال�����ش��ي��ف يف ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي 
األقاها خالل حفل التد�شن اأن وزارة 
للعمل  دوم���اً  ت�شعى  ال��ع��ايل  التعليم 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ق����درات����ه����ا، وحت�����ش��ن 
التعليم  ل��ق��ط��اع  خ��دم��ات��ه��ا  م�����ش��ت��وى 

العايل باململكة.
واأ�شاف اأن الوزارة تبنت الأعوام 
املنظم  للتحول  اإ�شرتاتيجية  املا�شية 
لتطبيق التعامالت الإلكرتونية، مما 
اأ�شفر عن اإطالق اأكرث من 120 خدمة 
ت���اأت���ي �شمن  اإل���ك���رتون���ي���ة م��ت��ن��وع��ة، 
تنتهجها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  اخل���ط���وات 
تقدمي  يف  التقنية  لتوظيف  ال���وزارة 

خدماتها للقطاعات التابعة لها.
ت��اأت��ي  اأن ه����ذه اخل���ط���وة  واأك������د 
خادم  حكومة  توجهات  من  انطالقاً 
اهلل  عبد  امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
بن عبد العزيز يف التحول للتعامالت 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 
ب���ق���رار جمل�ش  احل��ك��وم��ي��ة، وع��م��ال 
ال�����وزراء اخل��ا���ش ب�����ش��واب��ط تطبيق 

التعامالت الإلكرتونية احلكومية.

تدشين الخطة اإلستراتيجية 
للتعامالت اإللكترونية

م������ن ج����ان����ب����ه اأو��������ش�������ح وك���ي���ل 
للتخطيط  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
وامل���ع���ل���وم���ات ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ق���ادر 
ت���ط���وي���ر  م�����������ش�����روع  اأن  ال����ف����ن����ت����وخ 
للتعامالت  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
منها  اأه��داف��ا  �شيحقق  الإل��ك��رتون��ي��ة 
واحل��د  للتقنية  الأم��ث��ل  ال���ش��ت��خ��دام 

من الإجراءات الورقية.
امل�شروع  اأن  اإل��ى  الفنتوخ  واأ���ش��ار 
ويقلل  ال��ب��ي��ان��ات،  ت��ك��رار  م��ن  �شيحد 
امل�شتخدمة  التقنية  يف  التباين  م��ن 
ل��ت�����ش��غ��ي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، م�����ش��ي��ف��ا اأن 
خطة الوزارة الإ�شرتاتيجية للتحول 
عرب  �شتمر  الإلكرتونية  للتعامالت 
عدة مراحل تبداأ من توثيق الو�شع 
اللكرتونية   ل��ل��ت��ع��ام��الت  احل�����ايل 
اخلدمات  حتديد  ثم  ومن  ودرا�شته، 
وحتليلها،  الإلكرتونية  والتعامالت 
وحت�����دي�����د الح����ت����ي����اج����ات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وحتليلها،  الإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
لتنفيذ  عملية  اآل��ي��ة  بو�شع  وتنتهي 
اخل���ط���ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��و���ش��ول 
اإل����ى الأه�����داف امل��ن�����ش��ودة وامل��ت��واف��ق��ة 
الإلكرتونية  التعامالت  برنامج  مع 

احلكومية )ي�شر(. 
واأ�شاف اأن وزارة التعليم العايل 
ت��ق��دم ح��ال��ي��ا اأك����رث م���ن 300 خ��دم��ة 
اإل����ك����رتون����ي����ة م���وج���ه���ة ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ن 
واجل���ام���ع���ات احل��ك��وم��ي��ة والأه���ل���ي���ة 
باجلامعات   التدري�ش  هيئة  واأع�شاء 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���الق���ة  ذوي  وع����م����وم 

العايل.

المملكة تشارك في معرض هافانا للكتاب
افتت���ح �شف���ري خ���ادم احلرم���ن ال�شريفن ل���دى جمهورية كوب���ا الأ�شتاذ �شعيد ب���ن ح�شن اجلميع جن���اح اململكة 
يف معر����ش هافان���ا ال���دويل للكت���اب يف دورت���ه ال��22 بقلع���ة �شان كارلو����ش كواني���ا الأثرية، واأ�ش���رف على اجلناح 

ال�شعودي وزارة التعليم العايل مب�شاركة بع�ش اجلامعات ال�شعودية واجلهات احلكومية.
و احتوى جناح اململكة على ركن  �شّم الإ�شدارات العلمية والثقافية لوزارة التعليم العايل، ووزارة الثقافة 
والإع���الم، ووزارة ال�ش���وؤون الإ�شالمي���ة، و جامع���ة الإمام حممد بن �شع���ود الإ�شالمية، وجامع���ة امللك �شعود، و 
مكتب���ة املل���ك عب���د العزي���ز العامة، ومكتب���ة امللك فه���د الوطنية،  ومتيزت الكت���ب املعرو�ش���ة بتنوعها من حيث 
املو�شوع���ات واللغ���ات والرتكيز عل���ى املطبوعات باللغ���ة الإ�شبانية واللغة الجنليزية  حي���ث زاد عددها على ما 

يقارب 400 عنوان، كما مّت توزيع ترجمة معاين القراآن الكرمي  باللغة ال�شبانية على زوار اجلناح.
وا�شتم���ل اجلن���اح ال�شع���ودي، الذي حظ���ي باإقبال كبري من قبل ال���زوار الكوبين، على رك���ن للطفل حوى 

ق�ش�ش اأطفال مرتجمة ومر�شماً واأن�شطة ترويحية وترفيهية خمتلفة.
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مكة 
المكرمة

الباحة

بريدة

أبها

حائل

عرعر

جامعة األميرة نورة.. 
»طريقك إلى العمل« 

اخ��ت��ت��م��ت ب��ج��ام��ع��ة الأم�����رية ن���وره بنت 
العمل  ور���ش��ة  فعاليات  ال��رح��م��ن،  عبد 
باجلامعة  املجتمع  كلية  نظمتها  التي 
ب��ع��ن��وان »ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ط��ري��ق��ك اإل��ى 
�شوق العمل« مب�شاركة عدد من اجلهات 
والتعليم  العمل  ب����وزارة  ال��ع��الق��ة  ذات 
ال���ف���ن���ي وال����ت����دري����ب امل���ه���ن���ي وال���غ���رف���ة 
الإدارة  وم��ع��ه��د  ب��ال��ري��ا���ش  ال��ت��ج��اري��ة 
اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ح��ة،  ال��ع��ام��ة ووزارة 
فريق فني من كلية املجتمع بهيو�شنت 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

3 فروع للجامعة 
السعودية اإللكترونية 

تعتزم اجلامعة ال�شعودية الإلكرتونية 
اف���ت���ت���اح ث���الث���ة ف������روع ل���ه���ا يف ال���ع���ام 
امل��ق��ب��ل يف م��ن��ط��ق��ة ع�شري  الأك����ادمي����ي 
وال���ق�������ش���ي���م واجل��������وف ل���ت�������ش���اف اإل����ى 
ف���روع���ه���ا احل���ال���ي���ة يف ال����دم����ام وج���دة 
وامل���دي���ن���ة امل����ن����ورة، ع����الوة ع��ل��ى زي����ادة 
ال��درا���ش��ة  ل��ل��راغ��ب��ن يف  ال��ق��ب��ول  ن�شبة 
ب��اجل��ام��ع��ة وف����ق ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ت��ي 
تقدمها، للح�شول على درجة جامعية 
يف  العاملية  اجل���ودة  حيث  م��ن  معتمدة 

التعليم.

الطائف

نجران

جامعة نجران السابع 
محليا والـ 30 عربيا 

ح�����ش��ل��ت ج���ام���ع���ة جن������ران يف ت�����ش��ن��ي��ف 
»وي���ب���وم���ات���ري���ك�������ش« الأ����ش���ب���اين ال��ع��امل��ي 
من  حمليا  ال�شابع  امل��رك��ز  على  ال�شهري 
ب���ن 59 ج��ام��ع��ة وك��ل��ي��ة وم���رك���ز اأب��ح��اث 

حكومية واأهلية �شعودية.
كما ح�شلت على املركز ال� 30 عربيا 
م���ن ب���ن اأك�����رث م���ن 50 ج��ام��ع��ة وك��ل��ي��ة 
عربية.  واأهلية  حكومية  اأب��ح��اث  ومركز 
يذكر اأن اجلامعة يدر�ش بها ما يزيد عن 
22 األف طالب وطالبة يف 14 كلية طبية 

وعلمية ونظرية.

االعتماد الماسي 
لمستشفى جامعة 

الملك عبدالعزيز  
امللك  بجامعة  اجلامعي  امل�شت�شفى  ن��ال 
هيئة  م��ن  املا�شي  العتماد  العزيز   عبد 
الع����ت����م����اد ال���ك���ن���دي���ة ب���ع���د مت���ك���ن���ه م��ن 
للجودة  العاملية  املعايري  جميع  ا�شتيفاء 
رئي�شة  املطلوبة.  واأ�شادت   والإج����راءات 
ك��ر���ش��ي ق���رار الع��ت��م��اد بهيئة الع��ت��م��اد 
ال��ك��ن��دي��ة، ال��ربوف��ي�����ش��ور ����ش���وزان لروك 
امل�شت�شفى  ح�شول  اأن  م��وؤك��دة  ب��الإجن��از 

على  الت�شنيف يعد خا�شية فريدة.

المدينة 
المنورة

فعاليات متعددة في 
معرض الكتاب بجازان 

الثالث  ج���ازان  جامعة  معر�ش  احت�شن 
للكتاب، جمموعة من الفعاليات الثقافية 
ك��ال��ن��دوات وامل��ح��ا���ش��رات والأ���ش��ب��وح��ات 
مب�شاركة  الثقافية،  واللقاءات  ال�شعرية 
واملعرفة  الفكر  املثقفن ورواد  نخبة من 
اأي��ام  ط��وال  املنطقة وخارجها  داخ��ل  من 

املعر�ش.
املعر�ش يعترب يعد تظاهرة ثقافية 
لال�شتفادة  لهم  وفر�شة  للطالب  كربى 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��ب��رية امل�����ش��ارك��ة فيه 

وقوفا على جتاربها الثقافية املختلفة.

تبوك

جامعة أم القرى جامعة الجوف

الجوف

الرياض

الحدود الشمالية جامعة الملك سعود جامعة الملك فهد

الدمام

الظهران

الخبر

اإلحساء

جامعة الملك عبد العزيز جامعة جازان جامعة نجران جامعة األميرة نوره السعودية اإللكترونية

جدة

ثول

اتفاقية
لتدريب الشباب 

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة اجل����وف م���ذك���رة تفاهم 
ال�شباب  لتدريب  املئوية«  »�شندوق  م��ع 
وحت��ف��ي��زه��م م���ن خ����الل ب���رام���ج ال��دع��م 
اخلا�شة.  م�شاريعهم  لإطالق  والتمويل 
وت�����ش��م��ن��ت ب���ن���ود الت���ف���اق���ي���ة، ����ش���رورة 
ت��ن��ظ��ي��م اجل���ام���ع���ة ل���ل���ق���اءات ت��ع��ري��ف��ي��ة 
ب��خ��دم��ات ال�����ش��ن��دوق، واإي���ج���اد ب��رن��ام��ج 
باخلدمات  والتعريف  للتوعية  م�شرتك 
وتنفيذ  لتخطيط  للمتخرجن  املقدمة 

م�شاريعهم اخلا�شة بعد التخرج.

إطالق الكهرباء
على »جامعية« عرعر 

اأطلقت جامعة احلدود ال�شمالية  التيار 
بعرعر  اجلامعية  املدينة  يف  الكهربائي 
الكليات  مباين  اإل��ى  لالنتقال  ا�شتعدادا 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة بطريق  ال��دائ��م��ة يف 
رفحاء، حيث متثل هذه الكليات املرحلة 
امل��دي��ن��ة اجلامعية   م��ب��اين  م��ن  الأول�����ى 
القيادة  باهتمام خا�ش من  التي حتظى 
ال���ع���م���ل ج���اري���ا   ي������زال  ال���ر����ش���ي���دة. ول 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

للتاأثيث املكتبي  والتعليمي للمباين. 

مذكرة تفاهم
مع شركة الحوسبة 

المتخصصة
وق����ع م��ع��ه��د الأم������ري ���ش��ل��ط��ان لأب���ح���اث 
بجامعة   PSATRI املتقدمة  التقنيات 
امللك �شعود و�شركة احلو�شبة املتخ�ش�شة 
DC مذكرة تفاهم لتعاون الطرفن يف 
واخل��ربات  املخ�ش�شة  احلو�شبة  اأب��ح��اث 
التقنية اخلا�شة بت�شميم وبناء احللول 
التقنية  الحتياجات  لتلبية  احلو�شبية 
لأن����ظ����م����ة ت�����دري�����ب وحم������اك������اة ت��خ�����ش 

التطبيقات الع�شكرية.

جامعة الملك فهد 
تنظم لقاءات »تواصل« 

تنظم جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 
ثالث���ة لق���اءات خلريجيها عل���ى م�شتوى 
اململك���ة، �شم���ن برنامج »توا�ش���ل«، الذي 
يه���دف اإلى تعزي���ز العالقة بن اجلامعة 
وخريجيه���ا. وذلك بالتزامن مع احتفال 
اجلامع���ة مبنا�شب���ة م���رور 50 عام���اً على 
تاأ�شي�شها. وي�شارك يف اللقاءات عدد كبري 
م���ن خريجي اجلامعة من كافة الدفعات 
والقي���ادات  املهم���ة  ال�شخ�شي���ات  وم���ن 

الإدارية من خريجي اجلامعة.

تعاون بين » أم القرى« 
وشؤون »الحرمين«

الرئا�ش���ة  م���ع  الق���رى  اأم  جامع���ة  وقع���ت 
العام���ة ل�ش���وؤون امل�شج���د احل���رام وامل�شجد 
النب���وي ال�شري���ف، مذك���رة تع���اون لجراء 
البح���وث العلمية والدرا�ش���ات ال�شت�شارية 
والفني���ة  وال�شرعي���ة  والتقني���ة  العلمي���ة 
واأبح���اث  درا�ش���ات  وكذل���ك  والإعالمي���ة، 
احلج والعمرة، وتنفيذ الربامج التدريبية 
والإيف���اد الداخلي واأبح���اث بتنظيم واإدارة 
احل�ش���ود، وترجمة م���ا ي�شدر من الرئا�شة 

باللغة العربية اإلى اللغات الأخرى.

جازان

التعليم العالي

الجامعات 
السعودية
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حول العالم

د. أسامة حسن معاجيني
جامعة امللك عبدالعزيز

تتمت���ع الولي���ات املتح���دة ب�شي���ت طيب يف 
جم���ال رعاية املوهوبن واملتفوقن نتيجة 
التطور احلا�شل يف املجال منذ بداية عقد 
ال�شبعين���ات م���ن الق���رن املا�ش���ي، فهن���اك 
تعدد ملح���وظ يف اأن���واع الربامج اخلا�شة 
برتبي���ة ورعاي���ة املوهوب���ن، وهن���اك اآلف 
البح���وث والدرا�شات الت���ي قدمت مظاهر 
رعاي���ة ه���ذه الفئ���ة عل���ى طب���ق م���ن ذهب، 
واإع���داد  الك�ش���ف  جم���الت  يف  وبالأخ����ش 
اخلا�ش���ة  واملناه���ج  الإثرائي���ة  الربام���ج 

الفارقة وطرائق التدري�ش.
ويتبع يف الوليات املتحدة الأمريكية 
وال���ث���ان���وي���ة  امل������دار�������ش الب����ت����دائ����ي����ة  يف 
واجل���ام���ع���ات اأك�����رث م���ن ن���ظ���ام يف ت��رب��ي��ة 
التجميع  م��ن��ه��ا  وامل��ت��ف��وق��ن،  امل��وه��وب��ن 
يف  املتمثل  التعليمي  والإ���ش��راع  والإث����راء 
القبول املبكر يف ريا�ش الأطفال و�شفوف 
امل���رح���ل���ة الب����ت����دائ����ي����ة، ون����ظ����ام ت��خ��ط��ي 
ال�����ش��ف��وف ال��درا���ش��ة و���ش��غ��ط امل��ن��ه��اج، اأو 

���ش��غ��ط ال�����ش��ف��وف يف امل��رح��ل��ة ال��درا���ش��ي��ة 
كل  يف  اإ�شافية  ب��رام��ج  وتنفيذ  ال��واح��دة، 
ف�����ش��ل درا�����ش����ي، ب��ح��ي��ث مت��ك��ن ال��ط��الب 
اجتياز  م��ن  عقليا  واملتفوقن  امل��وه��وب��ن 
املرحلة الثانوية مثال يف �شنوات اأقل مما 

هو معتاد.

البدايات
اإن تتبع تاريخ رعاية املوهوبن واملتفوقن 
يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة يوؤك���د اأن 
ه���ذا الن���وع م���ن الرعاية مل ياأخ���ذ الطابع 
الر�شم���ي الذي هي علي���ه الآن، ول الزخم 
الهائ���ل م���ن الهتم���ام ال���ذي حتظ���ى ب���ه 
حالي���ا، حي���ث كان���ت البداي���ات عب���ارة ع���ن 
جت���ارب فردي���ة متثل���ت يف تطبي���ق بع����ش 
الربام���ج القائم���ة عل���ى الت�شريع وتخطي 
املدار����ش  بع����ش  يف  الدرا�شي���ة  ال�شف���وف 

احلكومية.
كم���ا مت جتمي���ع الط���الب املتفوق���ن 
داخ���ل �شف���وف خا�شة به���م لبع�ش الوقت 
وخ���ربات  خا����ش  مبنه���اج  وتزويده���م 
تعليمي���ة اإثرائي���ة اإ�شافية يف مدينة �شانت 

بارب���ارا بكاليفورنيا ع���ام 1898، وكذلك يف 
نيوي���ورك ع���ام 1900، ومدين���ة كليفالن���د 

باأوهايو عام 1920.
وق���د ا�شتم���ر و�ش���ع التجري���ب ه���ذا 
خ���الل العقود الأولى من القرن الع�شرين 
مم���ا اأخر النت�ش���ار املنا�شب له���ا خوفا من 
الفئ���ة  به���ذه  الزائ���د  اأن يخل���ق الهتم���ام 
اأو  امل�شطف���ن  الأف���راد  م���ن  جمموع���ات 
الأخي���ار، عالوة على العتقاد باأن املوهوب 
ق���ادر على تدب���ري اأموره واأن يهت���م بنف�شه 
تدخ���ل  اإل���ى  احلاج���ة  دون  بذات���ه  وينم���و 

مبا�شر ممن حوله.

عالمة فارقة
تع���د حماول���ة ترجم���ة اختب���ار بيني���ه اإلى 
اللغ���ة الجنليزي���ة وتقنين���ه يف الولي���ات 
املتح���دة م���ن قب���ل لوي����ش تريم���ان ال���ذي 
ن�ش���ره لأول م���رة ع���ام 1916 با�ش���م اختبار 
»�شتانف���ورد ����� بيني���ه« تع���د عالم���ة مهم���ة 
املوهوب���ن  رعاي���ة  تاري���خ  يف  وفارق���ة 
بالولي���ات املتح���دة، لأنه���ا مكن���ت تريمان 
م���ن اإجراء درا�شت���ه الطولية على ما يزيد 

ع���ن 1500 طال���ب وطالب���ة م���ن املوهوبن 
بولي���ة  املختلف���ة  الدرا�شي���ة  باملراح���ل 
كاليفورني���ا، حي���ث ا�شتخدم ه���ذا الختبار 

يف الك�ش���ف ع���ن الط���الب الذي���ن يتمتعون 
بن�شب ذكاء ل تقل عن 140.

وق���د متك���ن تريم���ان وتالمي���ذه من 

تجربة الواليات المتحدة
برعاية الطالب الموهوبين
تعتبر تجربة الواليات المتحدة األمريكية في رعاية الموهوبين والمتفوقين عقليًا 

رائدة التجارب العالمية من حيث القوانين الفيدرالية التي تدعمها، والتاريخ الطويل 
المليء بالتجارب والمحاوالت، والكم الهائل من البحوث والدراسات التي تغذي 

المجال بأسس الرعاية واألساليب المستخدمة في التطبيق، وعدد المؤسسات 
والمنظمات والجمعيات التي ترعى هذه الفئة من األبناء، واالهتمام المتزايد على 

مستوى مؤسسات التعليم العالي، وأخيرا، تنوع أساليب الرعاية.

مراح���ل  يف  الط���الب  ه���وؤلء  حي���اة  تتب���ع 
امل�شتقب���ل  يف  اإلي���ه  �شيوؤول���ون  م���ا  ملعرف���ة 
ث���م  ال�شلوكي���ة،  خ�شائ�شه���م  واكت�ش���اف 

لتسريع العملية التدريسية
البتدائي. الأول  ال�شف  اأو  الأطفال  بريا�ش  املبكر  • اللتحاق 

ال�شتثنائي(. )الرتفيع  الدرا�شية  ال�شفوف  بع�ش  • تخطي 
ال�شفوف. اأو  املقررات  تركيز  اأو  • �شغط 

املقررات. حمتوى  • ت�شريع 
الثانوية. اأو  املتو�شط  املرحلة  يف  املبكر  • القبول 

الختبارات. بوا�شطة  • التخطي 
الثانوية. املرحلة  اأثناء  اجلامعية  املقررات  • درا�شة 

باملرا�شلة. اأو  بعد  عن  مقررات  • درا�شة 
اجلامعة. اأو  الكلية  يف  املبكر  • القبول 

إلثراء العملية التعليمية
املدر�شية. والفنية  والأدبية  العلمية  • النوادي 

الطالب. تبادل  • برامج 
واملجتمع. املحلية  البيئة  خدمة  • م�شروعات 

والندوات. التدريبية  • امل�شاغل 
امليداين. املهني  والتدريب  التلمذة  • برامج 

واملناظرات. القيادية  الرتبية  • برامج 
وامل�شرح. التمثيل  • ن�شاطات 

املجهزة وامل�شاغل  التعلم  م�شادر  • قاعات 
   لت�شهيل وممار�شة الهوايات.

والثقافية. العلمية  • امل�شابقات 
والعلمية. الفنية  • املعار�ش 

الأجنبية. اللغات  • درا�شة 
والإبداع. التفكري  لتنمية  مقررات  • درا�شة 

احلا�شب. طريق  عن  التعليم  • برامج 
ال�شيفية. • املخيمات 

البحثية. وامل�شاريع  احلرة  • الدرا�شات 
احلقلية. والزيارات  • الرحالت 
الأ�شبوع. نهاية  عطل  • برامج 

اجلامعات. من  مدعومة  • برامج 
اإبداعية. بطرق  امل�شكالت  حل  • برنامج 

والأوملبياد. • امل�شابقات 

بدائل وخيارات التوزيع النموذجي ألوقات الطالب الجامعي

دوام

مهارات انتاجية
)قدرات تنظيمية(

تسلية ابداعية

دراسة

محاضرات

نوم

    حصص
تدريسية

الجهد المطلوب

الجهد الذي
أبذله فعليا

تدوين المالحظات
وتنظيم الملفات

تنظيم الوقت
)استعمال األجندات
وكتابة المذكرات(

تتبع مصادر البحث
)األخبار وإجراء المقابالت(

الجهد المفترض
)٪100(

الجهد الذي
أبذله فعليا

أنشطة استرخائية إبداعية

الجهد الذي أبذله فعليا

كتابةانتاج

تدوين 
المالحظات 
الشخصية

إجراء
األبحاث 
األساسية

أبحاث
خارج
المقرر

دراسة 
المواد 
المقررة
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حول الـــــــــعالم
ن�ش���ر اأول تقري���ر ع���ن نتائ���ج الدرا�شة عام 
1925 والت���ي يق���در له���ا اأن تنته���ي يف ع���ام 
2015، حي���ث كان له���ذه النتائج وما تالها 
م���ن تقاري���ر الأث���ر الكبري يف ر�ش���م معامل 
جم���ال رعاية املوهوب���ن، خا�شة ما يتعلق 

بخ�شائ�شهم وم�شكالتهم.
ليت���ا  العامل���ة  حم���اولت  وج���اءت 
ملح���اولت  مدعم���ة   1923 هولنج���ورث 
درا�شاته���ا  نتائ���ج  لفت���ت  حي���ث  تريم���ان، 
وم���ا �شمنت���ه يف موؤلفاته���ا م���ن معلوم���ات 
ع���ن تربي���ة ورعاي���ة املوهوب���ن مرتفع���ي 
اأنظ���ار  فاأك���رث(   150-130( الذك���اء 
اأهمي���ة  اإل���ى  الأم���ور  واأولي���اء  املرب���ن 
منا�شب���ة  كو�شيل���ة  التعليم���ي  الإث���راء 
كم���ا  الدرا�شي���ة.  املو�شوع���ات  يف  للتعم���ق 
اأ�شهم���ت درا�ش���ات هولنج���ورث يف حتدي���د 
والنفعالي���ة  الدرا�شي���ة  امل�شك���الت  اأب���رز 
للموهوب���ن  والنف�شي���ة  والجتماعي���ة 
الناجت���ة ع���ن �شعوره���م بال�شي���ق وامللل يف 
املدار����ش العادية، وعالقاتهم غري امل�شبعة 
اأقرانه���م  م���ع  اخلا�ش���ة  لحتياجاته���م 
اأهمي���ة  درا�شاته���ا  وبين���ت  ومعلميه���م. 
الإر�ش���اد النف�ش���ي يف حل معظ���م م�شكالت 

املوهوبن واملتفوقن.
الرابط���ة  اأن�شئ���ت   1947 ع���ام  ويف 
تاله���ا  املوهوب���ن،  لالأطف���ال  الأمريكي���ة 
القومي���ة  الرابط���ة  اإن�ش���اء   1953 ع���ام  يف 
اأ�ش���درت  والت���ي  املوهوب���ن  لالأطف���ال 

دوريتها ربع ال�شنوية.

منافسة روسية أميركية!
كل هذه الأحداث تعد موؤ�شرات على وجود 
توج���ه حمدود نحو رعاي���ة فئة املوهوبن، 
غ���ري اأن احل���دث اجلل���ل الذي تع���د نقطة 
حت���ول يف الهتمام باملوهوبن يف الوليات 
املتح���دة ه���و جن���اح الحت���اد ال�شوفيت���ي (

رو�شي���ا الحتادي���ة حالي���ا) يف اإط���الق اأول 
يف  »�شبوتن���ك«  للف�ش���اء  �شناع���ي  قم���ر 

خريف عام 1957.
فمن���ذ تلك اللحظة تنام���ى الهتمام 
يف الولي���ات املتح���دة بالتعلي���م ب�شك���ل عام 
ورعاي���ة املوهوب���ن واملتفوق���ن عل���ى وجه 
اخل�شو����ش لبل���وغ اأق�ش���ى م���ا توؤهله���م له 
قدراته���م، و�شمان���ا للتف���وق العلم���ي عل���ى 

الرو�ش.
وق���د نتج عن ه���ذا الهتم���ام املتزايد 
قي���ام الرابط���ة القومي���ة للرتبي���ة يف ع���ام 
1958 بتق���دمي موؤمت���ر للرتبي���ة وتراأ�ش���ه 
رئي����ش جامعة هارف���ارد اآن���ذاك للبحث يف 
�شب���ل الك�ش���ف ع���ن املوهوب���ن واملتفوق���ن 

اأكادمييا وتعليمهم يف املرحلة الثانوية.
املتح���دة  للولي���ات  حتقق���ت  وق���د 
اأول رائ���د  بغيته���ا بغ���زو الف�ش���اء واإن���زال 
ف�شاء عل���ى �شطح القمر عام 1969. قامت 
بع���د ذل���ك احلكوم���ة الفيدرالي���ة بتموي���ل 
الربام���ج  لتح�ش���ن  خمتلف���ة  م�شاري���ع 
التعليمي���ة لتنمية املواه���ب وال�شتعدادات 
الكامن���ة لدى الط���الب يف جمالت العلوم 
والريا�شي���ات واللغ���ات الأجنبية، وتطوير 

برامج التوجيه والإر�شاد.

أشكال الرعاية
تع���د جتربة الولي���ات املتح���دة الأمريكية 
متنوع���ة  من���اذج  لتق���دمي  راقي���اً  م�شرح���ا 
لأ�شالي���ب رعاي���ة املوهوب���ن، وه���ذا يرجع 
للمرون���ة املتناهي���ة التي تعطي ل���الإدارات 
م���ا  تطبي���ق  عن���د  واملدار����ش  التعليمي���ة 
ت�شتوج���ب  الت���ي  التعليم���ات  تقت�شي���ه 

ال�شرف وت�شتحق الدعم.
كم���ا اأن ك���رثة املخت�ش���ن والباحثن 
والعلم���اء الباحث���ن يف املج���ال، والتو�ش���ع 
وا�شتخ���دام  والن�ش���ر،  التاألي���ف  حرك���ة  يف 
ه���ذه  كل  التجريب���ي،  البح���ث  اأ�شالي���ب 
اإل���ى  بال�ش���رورة  اأدت  وغريه���ا  العوام���ل 

توفري مناذج خمتلفة للتطبيق.
املدار����ش  خدم���ات  اأن  جن���د  ل���ذا 
اأن�شط���ة  توف���ري  م���ن  تب���داأ  للموهوب���ن 

دردشات أكاديمية
التعلم والتعليم

في جامعة
سنترال ميشتغان:

الحاضر والمستقبل

بقلم: لوريل توماس غناغي 

تبتك���ر جامع���ة �شن���رتال مي�شتغ���ان اأ�شاليب تعليمي���ة متنوعة جدي���دة رمبا مل تفكر 
فيها جامعة متقدمة قط، منها على �شبيل املثال، اإلقاء اأ�شاتذة اجلامعة حما�شرات 
للطلبة يف الهواء الطلق يف »دترويت« للتفكري يف ابتكار نظام مائي جديد للحدائق 
العام���ة، ومنه���ا م�شاع���دة جمموعة غ���ري ربحية حل���ل م�شكلة جتاري���ة، ومنها زيارة 
الطلب���ة للمواط���ن الطبيعي���ة للنبات���ات لأخذ عين���ات ومالحظة التفاع���ل الطبيعي 
حلل امل�شكالت البيئية املتوقعة، ومنها اإر�شال الطلبة ل�شنغافورا يف مهام مثل ابتكار 

تطبيقات تقنية تعليمية على اجلوال لطلبة ال�شف الثالث يف  �شنغافورا. 
ويف تعليقه���ا عل���ى �لأمن���اط �جلدي���دة م���ن �لتعليم ،  تق���ول ديل���وري، �لعميدة 
امل�شارك���ة ل�ش���وؤون تعلي���م الطلب���ة يف اجلامع���ة، والت���ي تعم���ل اأي�ش���ا اأ�شت���اذة للتاريخ 
واحل�ش���ارة الأمريكي���ة ، اإن التعلي���م اأخ���ذ �شكاًل جديدا يف اجلامع���ة، يرتاوح ما بن 
�ملحا�ض���ر�ت �لنمطية و�لدور�ت �لتي ت�ضتخدم فيها �أحدث �لتقنيات لي�س لنخر�ط 

الطلبة فح�شب بل لقيا�ش ولتتبع مدى جناحهم. 
وت�شي���ف ديلوري���ا اأن »جل م���ا علينا فعله هو نقل طلبتنا م���ن مهارات التفكري 
الدني���ا، والت���ي تقت�ش���ر عل���ى اإنتاج املحت���وى فح�ش���ب، اإلى مه���ارات التفك���ري العليا،   
والت���ي منه���ا الب���داع والرتاكي���ب العلمي���ة، واإح���دى ه���ذه الأدوات تتمث���ل يف و�ش���ع 

الطلبة يف مواقف جتريبية تقنية تعتمد على التعليم املبنى على احلركة.
ويوافقه���ا ال���راأي )في���ل هانلون( نائب مدي���ر اجلامعة، الذي ي���رى اأن الطلبة 
يتعلم���ون اأفك���ارا جدي���دة الي���وم، منها انخراطه���م يف العم���ل البحث���ي، وامل�شاركة يف 

التعليم اخلدمي، ومبادرات الأعمال، والأداء املبتكر، والتجارب الطبية وخالفه. 
ويو�شح هالنون، وهو يف الأ�شل اأ�شتاذ ريا�شيات، اأنه بجانب املهارات التقليدية 
املوج���ودة يف التعلي���م اجلامعي يف مي�شغان توج���د جمموعة اأخرى من املهارات التي 
اأحدث���ت عالمة فارق���ة يف التعليم، منها كيفية اإدارة املخاطر يف البيئة املعقدة، تعلم 
كيفي���ة التعام���ل م���ع اأف���راد من خلفي���ات وثقاف���ات خمتلف���ة، والتاأقل���م يف اأماكن مل 

يعهدها الطلبة من قبل.
وي�شاطره الراأي اأي�شا )د. جيم�ش هولواي( العميد امل�شارك يف كلية الهند�شة، 
الذي يقول اإن التعليم الفني هو قلب مناهج كلية الهند�شة، لأن الطلبة ينخرطون 
يف التج���ارب العملي���ة  من���ذ امل�شت���وى الأول، ف���رتى بع�شه���م ياأتون ل���ريوا م�شروعا 
�شخم���ا كم�شروع ال�شيارة ال�شم�شية مث���ال، فيتعرفون على الأدوات املنا�شبة  وكيفية 
ا�شتخدامه���ا يف جترب���ة حي���ة، متذكري���ن م���ا اأخ���ذوه يف الف�ش���ل اأو ق���روؤوه يف الكتب 

الدار�شية، ليطبقوه واقعيا ويكت�شبون علما جديدا وخربة جديدة. 
 ويوؤك���د وجهة النظر هذه )د. اآرثر ثرياني���و( اأ�شتاذ الهند�شة النووية والعلوم 
ال�شعاعية الذي يقول: »ينجح  التعلم عندما يعمل الطلبة مع الأ�شاتذة يف م�شروع 

حقيقي، هنا فقط جتد النتاج احلقيقي للعملية التعليمية باأم العن«.
العملي���ة  الدار�شي���ة، ومن���ت  املو�شوع���ات  الطلب���ة يف فه���م  لق���د تط���ور عق���ل 
التعليمي���ة، لأن التقني���ات اجلدي���دة تفت���ح مدارك الطلب���ة ب�شكل كب���ري للغاية، كما 
اأثبت���ت البح���وث اجلاري���ة، على حد ق���ول )الربوفي�شور كون�شتان�ش ك���ووك( العميد 

امل�شارك ومدير مركز  اأبحاث العلم  والتعليم.
و�أم���اط �لربوفي�ض���ور ك���وك �للثام ع���ن �ملز�يا �لتي يقدمها �ملرك���ز �لذي يديره 
لدع���م تهيئ���ة الأ�شاتذة مع النوع اجلديد من الطلبة فقال: »ي�شخ املركز كثريا من 
الأم���وال لالأ�شات���ذة الراغب���ن يف اإجراء م�شاري���ع مبتكرة مب�شارك���ة الطلبة، وي�شع 
العدي���د من الربامج اخلا�شة با�شرتاتيجيات التعليم مب�شاركة كثري من ال�شاتذة، 
ف�ش���ال ع���ن الدع���م الإر�شادي ال���ذي يقدمه املكتب ع���رب النرتنت اأو عل���ى م�شتوى 

الأ�شتاذ اجلامعي.
 واأو�ش���ح اأن���ه م���ن �شم���ن الربام���ج الت���ي تخ�ش����ش لالأ�شات���ذة جترب���ة املناهج 
اجلدي���دة والتقنيات احلديثة،  وا�شطحاب الطلبة يف رحالت خارجية، و ا�شتقطاب 
حما�شري���ن م���ن اخلارج لبع����ش الأن�شطة اأو برام���ج امتياز  منه���ا برنامج »ثورناو« 

وجائزة العميد  لالإبداع التعليمي .
ويق���دم املرك���ز اأي�شا  دعما غري حمدود لالأ�شات���ذة اجلامعن ممن يرغبون يف  
ابتك���ار �شي���ئ بعينه داخل الف�شل بيد اأنهم يف حاجة اإلى دعم م�شوؤول فني جلزء من 

الوقت مل�شاعدتهم يف اإدراج منهجهم اجلديد يف نظم الف�شل . 
وحت���دث نائ���ب مدير اجلامعة )هانلون( عن مب���ادرة جديدة انتهجتها جامعة 
 ،Third Century Initiative  »شن���رتال ميت�شغ���ان ت�شم���ى »مب���ادرة الق���رن الثال���ث�
والت���ي مت تخ�شي�ش 50 ملي���ون دولر اأمريكي لها خالل ال�شنوات اخلم�ش  القادمة 
لتطوي���ر التجارب التعليمية الإبداعية، فدعا اجلميع لتقدمي مقرتحاتهم يف اإطار 

هذه املنظومة.
واأو�ش���ح اأن اجلامع���ة تفك���ر الآن يف اأطروحة تغيري بيئ���ة الف�شل فقال: » تعلم 
�لأ�ضات���ذة �لنخ���ر�ط يف �لتعلم �لن�ض���ط يف �لف�ضول و�لآن عليه���م �أن يتعلمو� �إيجاد 

بيئة خمتلفة للطلبة خارج الف�شول.

أهم فوائد 
رعاية الطالب 

الموهوبين
• تعزيز وتطوير الشــعور 
بالقيمة الشخصية ونشوة 

االنجاز.
• الحد من شعور الموهوبين 
بالتعالي وأنهم يمثلون نخبة 

المجتمع.
• زيادة المتعة للتعلم والحياة.

• الحصول علــى تعلم أفضل من 
التعلم العادي.

• تحسين فرص القبول في الجامعات 
العريقة والتخصصات النادرة.

• إتاحــة الفــرص أمام إبــداع الطالب 
للظهور في وقت مبكر.

• تخفيض التكلفة المادية للتعليم عند 
اختصار السنوات الدراسية.

• استفادة المجتمع المبكرة من إسهامات 
الموهوبين.

• تأثيــر المــردود الفعلي لهــؤالء الطالب 
المسرعين على الدخل القومي.

• توفير القيادات والكفاءات المتميزة للمجتمع 
بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن.

ومق���ررات اإ�شافي���ة كرتتيب���ات ومب���ادرات 
�شخ�شي���ة ي�شتفيد منه���ا الطالب املوهوب 
ا�شتخ���دام  اإل���ى  لت�ش���ل  املوه���وب  وغ���ري 
والإث���راء  الإ�ش���راع  يف  متقدم���ة  اأ�شالي���ب 
والتجميع. فعلى �شبيل املثال توفر معظم 
املدار�ش الثانوية عددا متنوعا وكبريا من 
املق���ررات الختياري���ة الت���ي تعتمد وحدات 
درا�شي���ة مقبول���ة للط���الب حت���ى يتمكنوا 
من تغطية املتطلبات الدرا�شية للمرحلة.

وغالب���ا م���ا تركز ه���ذه املق���ررات على 
تعلي���م اللغات الأجنبية وجمالت الرتبية 
البدنية، غري اأن توفري مثل هذه املقررات 
يعتم���د يف الغال���ب عل���ى ميزاني���ة املدر�ش���ة 
وو�شعها املادي. ولعل معظم هذه املقررات 

ت�شمل الآتي:
والأدائي���ة  الب�شري���ة  الفن���ون   •
والت�شوي���ر  والنح���ت،  كالر�ش���م 
امل�شرح���ي،  والتمثي���ل  الفوتوغ���رايف، 
والورك�ش���رتا،  املو�شيقي���ة  والف���رق 

والرق�ش، والأفالم.
واأ�شغال  كالنجارة،  املهن���ي  • التعليم 
املعادن وامليكانيكا واإ�شالح ال�شيارات.

• علوم احلا�شوب والتعليم التجاري 
والربجم���ة،  الن�شو����ش،  كتجهي���ز 

وت�شمي���م الر�ش���وم، ن���ادي احلا�شوب، 
ت�شميم �شفحات الويب.

يف  كامل�شارك���ة  والن�ش���ر  • ال�شحاف���ة 
واحلولي���ات،  املدر�شي���ة،  ال�شحيف���ة 

والإنتاج التلفزيوين.
ال�شائعة  الأجنبية  اللغات  تعليم   •
ك��ال��ف��رن�����ش��ي��ة والأمل���ان���ي���ة الي��ط��ال��ي��ة 
وال���ش��ب��ان��ي��ة، وك���ذل���ك ال��ل��غ��ات غري 
ال�����ش��ائ��ع��ة ك��ال�����ش��ي��ن��ي��ة وال��ي��اب��ان��ي��ة 
والالتينية  وال��ي��ون��ان��ي��ة  وال��رو���ش��ي��ة 

ولغة الإ�شارة الأمريكية.
امل�شتهلك  وعلوم  الأ���ش��رة  تنظيم   •
وال���������ش����ح����ة، ك���الق���ت�������ش���اد امل���ن���زيل 

والتغذي، ورعاية الطفل.
وامل�����دار������ش ال���ث���ان���وي���ة يف ال���ولي���ات 
امل���ت���ح���دة ل ت��ت��ب��ع ج��م��ي��ع��ه��ا ن��ف�����ش ن��ظ��ام 
اإعدادية  مدار�ش  فهناك  الإجبارية،  املواد 
واأخ�����رى ث��ان��وي��ة ب��ه��ا م��ا ي��ع��رف بف�شول 
»ال���������ش����رف« ل���ل���ط���الب امل���ت���م���ي���زي���ن ب��ق��وة 
الإبداعية،  واإجنازاتهم  للتعلم  دافعيتهم 
التعليم  بقوة  الف�شول  ه��ذه  تتميز  حيث 
واجل�������ودة ال��ن��وع��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��خ��ربات 
وامل���ه���ارات امل��ت��ق��دم��ة. وت���ق���وم ب��ع�����ش ه��ذه 
حتديد  اخ��ت��ب��ارات  نظام  بتطبيق  امل��دار���ش 

م�����ش��ت��وى وق������درات وم���ي���ول ل��ف��رز وق��ب��ول 
نوعيات معينة من الطالب ممن يت�شمون 
الإج���راء متبع  العالية، وه��ذا  ب��الجن��ازات 
يف م����دار�����ش م��ع��ي��ن��ة يف م��ع��ظ��م ال���ولي���ات 
اأخ���رى  ت��وف��ر م��دار���ش  الأم��ري��ك��ي��ة، بينما 
والفنون  الآداب  يف  اإثرائية خا�شة  خربات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. ويف ح��ال��ة ت��وف��ر ال��دع��م امل���ادي 
املنا�شب فاإن بع�ش املدار�ش تقدم موادا يف 

البكالوريا الدولية.
وه���ذه النوعية من امل���واد حتت�شب يف 
الغالب اأثن���اء القبول يف موؤ�ش�شات التعليم 
العايل وحتت�شب كذلك كبدائل ملواد ال�شنة 
التح�شريية، وبالتايل متكن الطالب من 
التخ���رج مبكرا م���ن اجلامعة. كم���ا يتوفر 
يف بع�ش الوليات كليات جمتمع متميزة.

وهناك تنظيم ولوائح ت�شمح لطالب 
املرحل���ة الثانوي���ة الت�شجيل يف بع�ش املواد 
يف تلك الكليات، وحتت�شب وحدات معتمدة 
بع���د التحاقه باجلامعة وهكذا يتمكن من 

التخرج مبكرا.

درا�شة نظرية م�شحية قدمت للموؤمتر ال�شاد�ش لوزراء 
الرتبية والتعليم العرب،  الريا�ش، 2008 )بت�شرف( 
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حول الجامعة

ظافر األسمري

تنت�شر  الفرة«  »ي��وم  ب��داأت طقو�ش ظاهرة 
يف ال�شوارع الرئي�شة يف اأبها على نحو يقلق 
املجتمع ويعيق احلركة وي�شبب احلوادث، 
»الفرة«  اأ�شحابها  عليها  يطلق  والظاهرة 
يف اإ���ش��ارة اإل��ى ك�شر ال��روت��ن وال��ف��رار من 
اأن  اإل  ال�شبابية،  ال��ط��اق��ات  وت��ف��ري��غ  امل��ل��ل 
ذل����ك ي���ح���دث ع��ل��ى ح�����ش��اب امل������ارة واأم����ن 
على  ال�شوء  لت�شليط  واملجتمع.  ال�شوارع 
اآراء عدد  تلك الظاهرة، ا�شتطلعت »اآف��اق« 
م���ن الأك���ادمي���ي���ن وال���ط���الب وم�����ش��وؤويل 

اجلهات املعنية، فخرجت بهذا التحقيق.
الرتبية  بكلية  الدكتور  اأو�شح  بداية 

ال�شباب  جتمع  اأن  م�شلح،  معي�ش  م�شلح 
وامل��راه��ق��ن وجت��ول��ه��م ب�����ش��ي��ارات��ه��م حتى 
اآخ����ر ال��ل��ي��ل، ب����داأ ي���اأخ���ذ و���ش��ع ال��ظ��اه��رة 
الجتماعية اخلطرية التي تنمو وتت�شكل 
ب�شكل لفت، موؤكدا اأنها ناجتة عن اأ�شباب 
منها: الطفرة املادية التي »اأربكت م�شرية 
اأن ي�شايرها تطور يف الوعي  املجتمع دون 
اأوق���ات  وتقنن  حت��دي��د  وع���دم  املجتمعي« 
عمل الأ�شواق واملحالت التجارية واملطاعم 
تعمل  التي  العامة  وغريها من اخلدمات 
اإلى اآخر الليل وبع�شها حتى طلوع الفجر 
مما ي�ّشجع ال�شباب واملراهقن على ال�شهر  
الأمنية  اجلهات  م�شلح  ونا�شد  الليل.  يف 

ملتابعة التجمعات والتحركات اآخر الليل.

واأ������ش�����اف: »ه������ذه ال���ظ���اه���رة ���ش��وف 
ما  اإذا  ���ش��ت��ت��ال���ش��ى  ال��ن��ه��اي��ة  ويف  ت��ن��ح�����ش��ر 
ب��دوره��ا يف �شبط  املعنية  اجل��ه��ات  ق��ام��ت 
�شهل  هنا  دوره���ا  غياب  لأن  امل���رور،  حركة 
ال�شيارات  ق��ي��ادة  امل��راه��ق��ن  م��ن  لكثريين 
اإلى  اأدى  مما  القانونية،  ال�شن  دون  وه��م 
العبث بحركة املرور والتنقل بال�شيارات يف 

الأماكن والأوقات غري املنا�شبة« .
توجيه  يف  الآب���اء  ب��دور  يتعلق  وفيما 
»ال�����ش��ب��اب  اأن  اإل����ى  م�شلح  اأ����ش���ار  الأب���ن���اء، 
وامل���راه���ق���ن ه���م ���ش��ح��ي��ة ل����ولة اأم���وره���م 
ال��ذي��ن من��ت اأم��وال��ه��م ومل ت��ن��ُم مداركهم 
يف ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة ���ش��ن امل��راه��ق��ة وال�����ش��ب��اب 
توجيه  يف  ال�شليمة  ال��ط��رق  ا�شتيعاب  ويف 

التوعية  اإل����ى  اأب��ن��ائ��ه��م«، داع��ي��ا  وم��ت��اب��ع��ة 
الإعالمية وال�شرعية بخطورة الظاهرة.

الفراغ وعدم المالذ
علي  ال�����ش��ري��ع��ة،  بكلية  ال��دك��ت��ور  وي����رى 
مردها  الظاهرة  اأن  العبيدي،  �شعيد  بن 
ال��ف��راغ وع��دم وج��ود م��الذ منا�شب يفّرغ 
فيه ال�شباب طاقاته، وي�شيف »�شبابنا هم 
ثروتنا احلقيقية واأملنا يف بناء م�شتقبل 
م�شرق لوطننا الغايل ومن حقهم علينا 
والت�شلية  الرتفيه  و�شائل  لهم  نوفر  اأن 

املباحة«.
ودع������ا ال���ع���ب���ي���دي اإل������ى اإن�������ش���اء ن����واد 
ري��ا���ش��ي��ة ت��رب��وي��ة يف ك���ل ح���ي م���ن اأح��ي��اء 
وينجوا  ال�����ش��ب��اب  فيها  ليتنف�ش  امل��دي��ن��ة، 
»ال��ف��رة« وم��ا ي�شحبها من  �شباك  بها من 

اأخالقيات و�شلوكيات ل تليق بامل�شلمن. 
البلدان  بع�ش  يف  اأن���ه  »بلغني  وق���ال 
الأوروب��������ي��������ة ي���رت���ب���ط ط������الب امل�����دار������ش 
اإلزاما،  فيها  املقامة  بالنوادي  واجلامعات 
ويوجه كل طالب اإلى ما يحب ويع�شق من 
ال��ورد  زراع���ة  يحب  م��ن  فمثال،  امل�شليات، 
اإليها، ومن يحب ال�شباحة  والنبات يوجه 
اأو ركوب الدرجات يوجه اإليها، ومن يحب 
ال��ر���ش��م اأو ال���ق���راءة ي��وج��ه اإل��ي��ه��ا وه��ك��ذا، 
ويلزم كل طالب بامل�شاركة يف النادي، على 

اأن ترتك له حرية اختيار الهواية«.

رأي الشباب
ي������ع������زو ط���������الل ال�����ق�����ح�����ط�����اين، ط����ال����ب 
ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة، ن�����ش��وء ال���ظ���اه���رة اإل���ى 
ت��ف��ري��غ طاقاتهم  امل��راه��ق��ن م��ن  ح��رم��ان 
ون�����ش��اط��ات��ه��م، وت�����ش��دد ب��ع�����ش الأ����ش���ر يف 
خل�شائ�ش  جهلها  اأو  اأبنائها  مع  التعامل 

�شن املراهقة والطي�ش ال�شبابي.

ماذا سيكون رد فعلك 
حين تصادف في الشارع 
عددا كبيرا من الشباب 
بمركباتهم يسيرون 
باتجاه واحد ويخرجون 
رؤوسهم من النوافذ 
مطلقين أصواتا عالية 
من شأنها أن تزعج كل 
من حولك؟

د. العبيدي: » الفرة« 
مردها الفراغ والحل 
بإنشاء نواد ترفيهية

العامر: دور الهيئة 
تقديم النصح وتضافر 
الجهود ضرورة ملحة

عسيري: الظاهرة 
تسربت للجامعة
و »غياب األربعاء«
أوضح دليل

د. مصلح: المراهقون ضحية والة أمور
نمت أموالهم ولم تنم مداركهم

وع������ن الأ��������ش�������رار ال���ن���اج���م���ة ع��ن 
���ش��ل��ب��ي��ات��ه��ا  م����ن  »اإن  ي����ق����ول  »ال�����ف�����رة« 
التخريب و الدمار من خالل التفحيط 
والتعدي  الآخ��ري��ن  واإي���ذاء  واملعاك�شات، 
املو�شات  وانت�شار  خ�شو�شياتهم،  على 

الرديئة بن هواة الظاهرة«.
دور  تفعيل  اأن  ال��ق��ح��ط��اين  وي���رى 
امل��روري��ة  املخالفات  متابعة  يف  ال��ق��ان��ون 
البديل  وتر�شيخ  ال�شبابية،  والتجمعات 
امل��ن��ا���ش��ب، م���ن ���ش��اأن��ه��م��ا ال��ق�����ش��اء على 

»الفرة«، متمنيا اأن تزول �شريعا.

اتجاه خاطئ
وب��ل��غ��ة ال��ه��ن��د���ش��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ي��ق��ول 
الهند�شة،  بكلية  طالب  ال��ق��رين،  بندر 
ع�����ن  ال���ظ���اه���رة »ه�����ي ب��و���ش��ل��ة اجت����اه 
خ����اط����ئ  ت�����ش��ت��ه��دف ط����اق����ات ال�����ش��ب��اب 
وق���واه���م وع���ق���ول���ه���م«،  م��و���ش��ح��ا اأن��ه��ا 
من  واأن  وانحرافهم،  ف�شادهم  منطلق 
مظاهرها ال�شلبية التناف�ش يف ال�شهرة 
على  ولي�ش  والتفحيط  ال�����ش��وارع  على 
���ش��اح��ات ال��ع��م��ل والإجن��������ازات، حم���ذرا 
فخ  يف  ال��وق��وع  من  واملراهقن  ال�شباب 

الظاهرة.
وي���ح���ذر اأح���م���د ع�������ش���ريي، ط��ال��ب 
بكلية الرتبية، من ت�شرب الظاهرة اإلى 
جتمعات  اأن  م�شيفا  اجلامعي،  ال�شباب 
»ال��ف��رة« يف اأب��ه��ا تن�شط ب��دء م��ن غ��روب 
�شم�ش يوم الثالثاء لي�شهر اأبطالها حتى 
ال�شاعات الأولى من �شباح الأربعاء، مما 
يوؤثر يف مواظبة بع�ش طالب اجلامعة 

ويجعلهم يغيبون كل اأربعاء.
اإلى  اأي�شا  امل�شكلة  »امتدت  ووا�شل 
بع�ش املوظفن والإداري��ن يف اجلامعة 
ويف غ��ريه��ا م���ن الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة، 
ح��ي��ث ي��ع��ت��ادون ال��غ��ي��اب ي���وم الأرب���ع���اء« 
ال��ل��ي��ل��ي ب�شبب  ب��ال�����ش��ه��ر  ذل����ك  م��ع��ل��ال 

ممار�شات الفرة. 

خلفية تاريخية
وع����ن اخل��ل��ف��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ظ��اه��رة 
يقول املدير العام لفرع الرئا�شة العامة 
لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
املح�شن  عبد  بن  عامر  ع�شري  مبنطقة 
مبدينة  املمار�شة  ه��ذه  »ظ��ه��رت  العامر 
وتتلخ�ش  ث���الث،  اأو  �شنتن  م��ن��ذ  اأب��ه��ا 
الأحياء  ال�شباب من  ع��دد من  يف جتمع 
مبدينة  املحيطة  واملحافظات  وال��ق��رى 
اأب���ه���ا ي����وم ال���ث���الث���اء م���ن ك���ل اأ����ش���ب���وع، 
زمالئه،  مع  ب�شيارته  ي�شتعر�ش  والكل 
�شيارات  وهناك  ال�شوارع،  يف  ويتجولون 
قام اأ�شحابها بتطويرها، واإ�شافة بع�ش 
اأو  الإط��ارات  يف  اإليها  الغريبة  اللم�شات 
الأبواب اأو الزجاج لتلفت نظر الآخرين«، 
م�شريا اإلى اأن الهدف الرئي�ش من هذه 
النظر،  ال��رغ��ب��ة يف لفت  امل��م��ار���ش��ات ه��و 

وحب الظهور باأي طريقة. 
ت�شهم  »ال���ف���رة«  اأن  ال��ع��ام��ر  وي���رى 
امل�شينة  الأخ��الق��ي��ات  بع�ش  ان��ت�����ش��ار  يف 
يف �أو�������ض������اط �ل���������ض����ب����اب، م���ث���ل ت���روي���ج 
القبلية  والتحزبات  امل��خ��درات،  وتعاطي 

والعن�شرية، وامل�شاجرات.

جهود الهيئة
وع�����ن ج���ه���ود ه��ي��ئ��ة الأم�������ر ب���امل���ع���روف 
والنهي عن املنكر يف مكافحة الظاهرة، 
اأك�����د ال��ع��ام��ر اأن ب��ع�����ش رج�����ال ال��ه��ي��ئ��ة 
قاموا مبنا�شحة بع�ش ممار�شي الفرة، 
ا�شتجاب  منهم  ك��ب��ريا  ع���ددا  اأن  مبينا 
للمنا�شحة، م�شتدركا اأن امل�شكلة بحاجة 
اإل���ى ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود الأ����ش���رة وال��ه��ي��ئ��ات 
امل��ع��ن��ي��ة ب����الأم����ن وال���رتب���ي���ة والإر�����ش����اد 
وال��ت��وج��ي��ه، ل��و���ش��ع ب��رن��ام��ج م�����ش��رتك 
ي�����ش��ت��ق��ط��ب ه�������وؤلء ال�������ش���ب���اب وي���در����ش 
م��ط��ال��ب��ه��م، وي�����ش��ه��م يف ت��ب��ن��ي امل�����ش��اري��ع 
املثمرة التي ت�شاعد على ا�شتغالل اأوقات 

ال�شباب بالنافع واملفيد.
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حسن العواجي

اأح��م��د عجيم، ط��ال��ب بكلية  اأف���اد  ب��داي��ة 
اللغة  تخ�ش�ش  اأن  وال��رتج��م��ة،  ال��ل��غ��ات 
الإجن��ل��ي��زي��ة ك����ان رغ��ب��ت��ه الأول������ى وق��د 
من  كثريين  اأن  م�شتدركا  ل��ه،  حتققت 
زم��الئ��ه ال��ط��الب واج��ه��وا ���ش��ع��وب��ات يف 
التحويل، اإما لتدين معدلتهم اأو لق�شر 

فرتة التحويل.
العتيبي،  حممد  ال���راأي  يف  يوافقه 
ط���ال���ب ب��ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة، م�����ش��ي��ف��ا اأن 
انخفا�ش املعدل لدى الطالب دليل على 
كان  ل��و  »اإذ  ال��ت��ح��وي��ل:  ���ش��دق رغبته يف 
تراكمي  معدل  على  احل�شول  باإمكانه 
مرتفع ملا ا�شطّر اإلى طلب التحويل بعد 

م�شي فرتة من الزمن«.
ويوؤكد �لعتيبي �أن �ضروط �لتحويل 
الأق��ل  على  ف�شلن  م��دة  ق�شاء  ومنها 
يف ال��ت��خ�����ش�����ش ال����ق����دمي ت����ول����د ل���دى 
الطالب قناعة بالر�شى بالواقع املعي�ش 
النظر  دون  ال��ت��خ��رج  ح��ت��ى  وامل��وا���ش��ل��ة 
للرغبة ال�شخ�شية وامل�شتقبل الوظيفي.

وغري بعيد عن ذلك، تقول خلود اآل 
�شلطان، طالبة بكلية الإدارة والقت�شاد 
املنزيل، اإنها التحقت بتخ�ش�شها معتقدة 
للتحويل،  متاحة  خ��ي��ارات  توجد  ل  اأن��ه 
ب��داي��ة الأم���ر مل تتعرف على  لأن��ه��ا »يف 
املتاحة  والأق�����ش��ام  ال��ت��ح��وي��ل  متطلبات 
ل��الل��ت��ح��اق ب��ه��ا« واأو���ش��ح��ت اأن ���ش��رورة 
احل�شول على معدل عال من الراغبن 
ت��ع��ج��ي��زا  يف ال���ت���ح���وي���ل ي���ظ���ل �����ش����رط����اً 
الطالب  الكثريين من  لآم��ال  وحمبطا 

والطالبات.
اأم����ا زم��ي��ل��ت��ه��ا ب��ن��ف�����ش ال��ك��ل��ي��ة هند 
القحطاين فاإنها ل تختلف معها كثريا 
يواجهها  التي  بال�شعوبات  يتعلق  فيما 
ال����ط����الب وال����ط����ال����ب����ات اأث�����ن�����اء ع��م��ل��ي��ة 
مدة  ق�شر  اإل��ى  ذل��ك  مرجعة  التحويل، 

التحويل التي ل تتجاوز اأ�شبوعن.

البوابة اإللكترونية
وت��ن��ت��ق��د ال��ط��ال��ب��ت��ان ن����وال ال��ق��ح��ط��اين 
و���ش��ح��ى ال������ذروي امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 
لعمادة القبول والت�شجيل بعدم النتظام 
يتعذر  ح��ي��ث  ال�شبكة،  ع��ل��ى  ال��ظ��ه��ور  يف 
ال��و���ش��ول اإل���ي���ه، ح�����ش��ب ال��ط��ال��ب��ت��ن، يف 
اأحيان كثرية، مما يعيق التعرف على ما 

يحويه من تعليمات واإر�شادات.
�شعيد  عمر  الطالبان  ي��رى  ول��ك��ن، 
وخالد بامطرف اأن الغر�ش من اإجراءات 
�لطالب  متييز  ه��و  �لتحويل  و���ض��روط 
الطالب  توا�شل  واأن  غ��ريه،  من  اجليد 
م���ع ق�����ش��م��ه واط���الع���ه ال���دائ���م ع��ل��ى ما 
يخ�شه من تعليمات واإر�شادات ي�شمنان 
له مكانا منا�شبا يف اجلامعة،  ناهيك عن 
وجود �آلية �إلكرتونية للتحويل و�ضروط 

اأكادميية تت�شم بال�شفافية والعدالة.

أهل االختصاص
وم���ن اأج���ل ال���وق���وف ع��ل��ى راأي اجل��ه��ات 
احللول  عن  والبحث  باجلامعة،  املعنية 
امل��م��ك��ن��ة ل��ل�����ش��ك��اوي امل���ت���ك���ررة م���ن قبل 

استطالع
مع بداية كل فصل دراســي تتجدد شكاوى الطالب والطالبات بشــأن التحويل بين التخصصات األكاديمية.فبينما تفتح عمادة القبول والتسجيل أبوابها االلكترونية 
وغير اإللكترونية الســتيعاب رغبات التحويل، تظل مســائل المعدل التراكمي، وقصر فترة التحويل، والمشكالت التقنية لموقع العمادة أسبابا يطرحها العديد من 

الطالب والطالبات في سياق التذمر من مشكلة أبت، حسب رأيهم، إال أن تتكرّر كل فصل. »آفاق« تستطلع.

ال��ت��ح��وي��ل،  اإزاء  وال���ط���ال���ب���ات  ال���ط���الب 
والت�شجيل  القبول  ع��م��ادة  اإل��ى  توجهنا 
ممثلة يف عميدها  الأ�شتاذ الدكتور �شعد 
بن حممد بن دعجم الذي اأكد يف حديثه 
ال��ت��ح��وي��ل عرب  ف���رتة  تعلن  ال��ع��م��ادة  اأن 
اأع���داد  الإل��ك��رتون��ي��ة بعد طلب  ال��ب��واب��ة 
الكليات،  من  الأق�شام  يف  املتاحة  املقاعد 
ل��ي��ق��وم ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات ع��ن��د ب��دء 
فرتة التحويل بالدخول على �شفحاتهم 
املتاحة  التخ�ش�شات  واخ��ت��ي��ار  بالبوابة 
ل���ه���م وف���ق���ا لأو����ش���اع���ه���م الأك����ادمي����ي����ة 

ومعدلتهم الرتاكمية.
وي���وا����ش���ل ال���دك���ت���ور دع���ج���م »ب��ع��د 

تخ�ش�ش،   تغيري  اأي��ق��ون��ة  على  ال�شغط 
هو  يرتبها  خيارات  ثالثة  للطالب  يتاح 
انتهاء فرتة  وبعد  بنف�شه ح�شب رغبته. 
فرز  يتم  ال��ب��واب��ة  طريقة  ع��ن  التحويل 
ط��ل��ب��ات ال��ت��ق��دمي ل��الأق�����ش��ام اآل��ي��ا ح�شب 

املعدل«.

استثناءات
هناك  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
التحويل  اآلية يف عملية  ا�شتثناءات غري 
التي تتم اإلكرتونيا، يوؤكد عميد القبول 
ا�شتثنائية  ح���الت  ث��م��ة  اأن  والت�شجيل 
تتطلب تدخل املر�شد الأك��ادمي��ي،  »كاأن 

ي����واج����ه ط����ال����ب يف ت��خ�����ش�����ش ن���وع���ي، 
الف�شل  م��ن  �شعوبة  م��ث��ال،  كالهند�شة 
الق�شم  يف  املوا�شلة  ي�شتطيع  ول  الأول، 
ل��ت��دين م��ع��دل��ه،  ف��م��ن ���ش��ال��ح ال��ط��ال��ب 
تخ�ش�ش  اإل��ى  التحويل  حينئذ  والق�شم 
ليكمل  متاحة  مقاعد  ب��ه  ي��وج��د  اأ���ش��ه��ل 

درا�شته فيه«.
وي�شيف الدكتور دعجم اأن احلالت 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ي��ت��ّم ت��ق��دمي��ه��ا ي��دوي��ا عن 
ط��ري��ق الإر���ش��اد الأك��ادمي��ي وف��ق من��وذج 
حم������دد م�������ش���ب���ق���ا  ي��ت�����ش��م��ن ال���رغ���ب���ات 
املطلوبة، ليتم حتويل الطالب بعد ذلك 

يف حال قبول الكلية.

شكاوى التخصصات مشهد متكرر.. وعمادة القبول تفند

شروط التحويل.. مشكلة طالبية تحت المجهر

يف  اجل��ام��ع��ة  بتجربة  يتعلق  وفيما 
عملية التحويل الأكادميي، يوؤّكد دعجم 
اأن عددا من اجلامعات ال�شعودية ا�شتفاد 
م���ن خ����ربة ع���م���ادة ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل 
ونظام  والتحويل،  القبول  يف  باجلامعة 
الر�شمية،  وامل�����ش��ت��ن��دات  ال��زائ��ر  ال��ط��ال��ب 
مرتبة  اإل���ى  و���ش��ل��ت  اجل��ام��ع��ة  اأن  مبينا 
�شعودية  ج��ام��ع��ة  اأي���ة  اإل��ي��ه��ا  ت�شبقها  مل 
يف جم���ال ت��ع��دد خ��ي��ارات ال��ت��ح��وي��ل اأم���ام 

الطالب بعدل و�شفافية.

خيارات متعددة
لرغبات  املتاحة  الخ��ت��ي��ارات  حجم  وع��ن 

ال���ت���ح���وي���ل، ي���ق���ول ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الطبية التطبيقية الدكتور ا�شماعيل بن 
حممد بن جالية، اإن وجود ع�شرة برامج 
يف امل���رح���ل���ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
ال��ط��ب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ي��ع��د دل���ي���ال  على  
اله���ت���م���ام ب��ال��ت��و���ش��ع وال���ت���ن���وع وت��ق��دي��ر 

رغبات امللتحقن بتلك التخ�ش�شات.  
ونظرا لعتماد التخ�ش�شات الطبية 
مهياأة  علمية  وخم��ت��ربات  م��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
ل�شتقبال اأع��داد حمددة من الطالب يف 
ت�شكيل  يتم  اأن��ه  ال�شيف  يوؤكد  ف�شل،  كل 
بن  للتوزيع  ع��ادل��ة  اآل��ي��ة  لإي��ج��اد  جلنة 
الربامج، على اأن تاأخذ يف العتبار املعدل 
الطاقة  ج��ان��ب  اإل���ى  للطالب  ال��رتاك��م��ي 

التجهيزية واملكانية للكليات.

عدم وعي
وي����ع����زو ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ع��دم  اإل���ى  ال��ط��الب  ���ش��ك��اوي  التطبيقية 
ال��ت��ف��ه��م ال���واع���ي مل��ا ي��ت��واف��ر م��ن ب��ي��ان��ات 
وم��ع��ل��وم��ات يف ال���ب���واب���ة الإل���ك���رتون���ي���ة، 
م�شيفا اأن الهدف من وراء تطوير اآليات 
اجل��ودة  الأك��ادمي��ي هو حتقيق  التحويل 
اأن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م����وؤك����دا  امل���خ���رج���ات  يف 
اجلامعة تهتم بامل�شلحة العامة للطالب 
ن��ي��ل ر����ش���ا ك���ل ط��ال��ب  وال���ط���ال���ب���ات واأن 
ي��زال مطلبا �شعب  وطالبة على حدة ل 

التحقيق.
ت��ك��ث��ي��ف  يف  احل��������ل  ي����ك����م����ن  اإذا، 
والطالبات  للطالب  الإر�شادية  الربامج 
�مل�ضتجدين وتوعيتهم ب�ضروط �للتحاق 
مب���خ���ت���ل���ف الأق�����������ش�����ام وال���ت���خ�������ش�������ش���ات 
ومتطلبات التحويل يف حال العدول عن 
الرغبة، وذل��ك عرب لقاءات وور���ش عمل 
الطالب  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من  تعريفية 
وال���ط���ال���ب���ات ع���ل���ى اك���ت�������ش���اف ق���درات���ه���م 
�شد  وحت�شنهم  مبكر  ب�شكل  ورغباتهم 
حمالت الت�شتيت الذهني التي يتعر�شون 
�شواء  التخ�ش�ش  اختيار  مرحلة  يف  لها 

من قبل الأ�شرة اأم الأ�شدقاء واملعارف.

د. بن دعجم:
حققنا الريادة في 

»القبول«.. والتحويل 
والشفافية أهم قيمنا

العتيبي:
قضاء فصلين

في التخصص القديم 
يولد قناعة باالستمرار 

آل مطرف:
االطالع على اللوائح 

مطلب وشروط
التحويل عادلة

عجيم:
تدني المعدل وقصر 

الفترة المحددة.. أبرز 
معوقات التحويل

سعيد:
إجراءات التحويل 

هدفها تمييز الطالب 
الجيد من غيره
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آفاق مصورة

لقطات تظهر فيها بعض من مراحل تجهير مكاتب صحيفة »آفاق«.. بداية من تفقد الموقع
والتشاور مع المهندسين وشركات تأثيث المكاتب وتوريد وتركيب أجهزة الكمبيوتر الخاصة
بقسمي التحرير واإلنتاج الفني، وانتهاء بالزيارة التفقدية التي قام بها معالي مدير الجامعة
لمكاتب الصحيفة حيث أثنى على الجهود التي بذلت خالل فترة قياسية لتأسيس
مكاتب »آفاق« وتجهيز عددها األول بعد انطالقتها الجديدة

العدد 71  |  27 ربيع الثاني 1434  |  9 مارس 2013



آفاق مصورة

ال�شور ل�عبد العظيم اآل ا�شماعيل واأ�شامة ال�شلمي
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مدير التطوير بصحيفة »سبق« سلطان المالكي
لــ »آفاق«: انتهى زمن الرقابة

»غرفة الشرقية« تستضيف
منتدى اإلعالم الخليجي الثاني

خوجة،  الدين  حميي  بن  العزيز  عبد  الدكتور  والإع���الم  الثقافة  وزي��ر  رعاية  حتت 
القت�شادي  الإع���الم  منتدى  فعاليات  ال�شرقية  باملنطقة  التجارية  الغرفة  نظمت 

اخلليجي الثاين.
املنتدى  اأن  الرا�شد،  را�شد  بن  الرحمن  الغرفة عبد  اإدارة  رئي�ش جمل�ش  واأو�شح 
�شهد م�شاركة وا�شعة من روؤ�شاء حترير ال�شحف يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج 
واملتخ�ش�شن  والقت�شادين  واخل��رباء  الإعالمين  امل�شوؤولن  من  ونخبة  العربية، 
وامل��ع��ن��ي��ن ب�����ش��وؤون الإع����الم الق��ت�����ش��ادي يف اخل��ل��ي��ج، ن��اق�����ش��وا خ���الل ث���الث جل�شات، 
الإع��الم  �شعيد  على  املهمة  وامللفات  الق�شايا  من  ع��ددا  ا�شتعر�شت  عمل  اأوراق  ت�شع 

القت�شادي اخلليجي.
وذكر الرا�شد اأن اجلل�شات الثالث دارت حول ثالثة حماور رئي�شة هي: التحولت 
القت�شادية العاملية وقدرة الإعالم اخلليجي على املواكبة، و تعزيز الثقة بن اأطراف 
امل�شهد التنموي واملوؤ�ش�شات الإعالمية، والإعالم اجلديد و�شراعه مع الإعالم املطبوع.

اأوراق يف  اأوراق العمل الت�شع، بواقع 3  وكانت اجلل�شات الثالث للمنتدى ناق�شت 
ومو�شوعات  ق�شايا  حول  مفتوحا  ح��وارا  الرئي�شة  اجلل�شة  ت�شمنت  فيما  جل�شة،  كل 

املنتدى، وتكرمي عدد من الإعالمين اخلليجين.

التلفزيون يوظف مواهب »نجم اإلعالم«
اأعلن رئي�ش هيئة الإذاعة والتلفزيون ال�شعودي، عبد الرحمن الهزاع، تبني الهيئة 
التلفزيون  يف  موظفن  وتعيينهم  الإع���الم«  »جن��م  امل�شابقات  برنامج  يف  للفائزين 

بجميع قنواته.
واأك���د ال��ه��زاع  اأث��ن��اء ح�����ش��وره احللقة الأخ����رية م��ن ال��ربن��ام��ج، وال��ت��ي �شهدت 
القنوات  به  تقوم  اأن  ال��دور يجب  هذا  اأن  التحكيم،  واأع�شاء جلنة  الفائزين  تكرمي 
ال�شعودية لدعم املواهب الإعالمية ال�شابة وحتفيزها على مزيد من الإبداع يف العمل 

التلفزيوين.
الأن�شاري  ون�شر  الأول،  املركز  يف  ال�شريف  حممد  ه��م:  بامل�شابقة  والفائزون 
ثانيا، وح�شام الغريب ثالثا، وابت�شام عزام رابعة، وطلحة املختار خام�شا. ونال املركز 
األ��ف ري��ال،  األ��ف ري��ال، والثالث 50  األ��ف ري��ال، والثاين 75  الأول جائزة قدرها 100 

والرابع 30 األف ريال، واخلام�ش 25 األف ريال.
العثيم،  حممد  وال��دك��ت��ور  العثمان،  جا�شم  الإع��الم��ي  التحكيم،  جلنة  وم��ث��ل 
والدكتور ماجد العبيد، واملذيع خالد مدخلي، واملذيع حممد الطميحي، والدكتور 

اأ�شامة الن�شار.
ي�شتهدف  �شعودي  م�شابقات  برنامج  اأول  هو  الإع��الم«  »جنم  برنامج  اأن  يذكر 
تاأهيل وانتقاء املواهب ال�شابة يف جمال التقدمي التلفزيوين، وقد بداأ ت�شجيل حلقاته 
منذ نحو خم�شة اأ�شهر تنقل خاللها بن اأكرث من مدينة �شعودية، و�شارك فيه قرابة  
1300 مت�شابق قبل اأن ي�شل عددهم اإلى خم�شة مت�شابقن تناف�شوا يف احللقة الأخرية، 

ومن املقرر اأن يبث التلفزيون حلقات الربنامج خالل الفرتة القريبة املقبلة.

في ندوة لجمعية اإلعالم واالتصال
د. المقاطي: » صناعة االستقرار«
من أهم ثوابت الدولة السعودية

أحمد العياف

اأكد اأ�شتاذ الإعالم والت�شال بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية،  الدكتور 
واأن��ه��ا،  اململكة،  ث��واب��ت  اأه��م  تعد  ال�شتقرار  �شناعة  اأن  املقاطي  �شفر  ب��ن  �شفران 
يف   فّعال  عن�شر  الإع���الم  اأّن  اإل��ى  م�شريا  كبرية،  جهود  اإل��ى  حتتاج  ال�شناعة،  اأي 

تر�شيخها.
رئي�ش  والت�شال،  لالإعالم  ال�شعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ش  ع�شو  واأ�شاف 
»الإع��الم  اأثناء م�شاركته يف ندوة بعنوان  اأم القرى �شابقا،  ق�شم الإع��الم بجامعة 
و�شناعة ال�شتقرار يف املجتمع«، اأن �شناعة ال�شتقرار يف اأي دولة تقوم على عوامل 
الوطني  ال�شتقرار  عنا�شر  اأن  مو�شحا  وجغرافية،  ودينية  و�شيا�شية  اقت�شادية 
تعتمد على نظام �شيا�شي مقبول من قبل كافة �شرائح املجتمع، يت�شم بامل�شداقية 
والعدالة وال�شفافية والرحمة، ويقدم فر�شا مت�شاوية جلميع مواطنيه ومناطقه 

بغ�ش النظر عن اخللفيات العرقية واملذهبية.
ووا�شل »لكي نفهم ال�شتقرار الوطني ب�شكل اأعمق، علينا اأن نعرج على معنى 
عدم ال�شتقرار الذي يعني وجود اخلالفات، والفقر، والبطالة، و�شعف الإنتاجية، 
والتنافر بن اأفراد املجتمع، وانت�شار اجلرائم، والت�شليل بو�شائل الإعالم، ون�شر 

ال�شائعات عرب تلك الو�شائل«.
واأ�شاد  املقاطي بدور الإعالم ال�شعودي يف دعم �شناعة ال�شتقرار الداخلي. 
التي  الثوابت  كانت من  ال�شعودية  العربية  اململكة  ال�شتقرار يف  �شناعة  اأّن  وبّن 
ر�شخها املوؤ�ش�ش امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه اهلل، مما اأدى اإلى جناح 
امل�������ش���روع ال�����ش��ي��ا���ش��ي، ال���ذي 
اأخ������ذ ع���ل���ى ع���ات���ق���ه ت��ط��ب��ي��ق 
ال�شريعة الإ�شالمية وتوحيد 
الأط�����ي�����اف وامل����ن����اط����ق حت��ت 
وطن واحد، فهو اإجناز كبري 
وجت���رب���ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة يف 

عاملنا العربي املعا�شر.

حوار: يحيى القبعة

تعد �شحيفة »�شبق« من اأ�شهر ال�شحف 
ال�����ش��ع��ودي��ة الإل���ك���رتون���ي���ة الإخ���ب���اري���ة. 
ال�شحيفة  ف��اإن  ا�شمها،  من  يبدو  وكما 
ت�����ش��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ش��ب��ق يف احل�����ش��ول 
ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة واإي�����ش��ال��ه��ا ط��ازج��ة اإل��ى 
ج��م��ه��وره��ا. وك��م��ا ي��ق��ول م�����ش��وؤول��وه��ا، 
التوازن  لتحقيق  جاهدة  »�شبق«  تعمل 
بن ال�شرعة والدقة يف زمن انتهت فيه 

الرقابة غري الذاتية.
التطوير  مب��دي��ر  ال��ت��ق��ت  اآف�����اق«   «
وكان  املالكي،  �شلطان  »�شبق«  ب�شحيفة 

لها معه هذا احلوار.

كيف ترون م�ضاحة »احلرية«
يف االإعالم ال�ضعودي؟

الإع��������الم ال�������ش���ع���ودي ي���ت���اأث���ر ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
املنطقة  وب��ال��ت��ط��ورات يف  ب��ه  امل��ح��ي��ط��ة 
وبالثورة الهائلة يف التقنية، فقد انتهى 
زمن احلجب. نحن يف زمن اأن�شر اأو بث 
اأي مكان وبال حرا�ش  اأي وقت ومن  يف 
بوابة، وهذا اأّثر على الإعالم ال�شعودي 
وُي��ع��د م��ن اأه���م اأ���ش��ب��اب ارت���ف���اع »�شقف 

احلرية« يف الإعالم.

ماذا عن م�ضتوى االإعالم اجلديد 
يف ال�ضاحة ال�ضعودية؟

اأحت���ف���ظ ع��ل��ى م�����ش��ط��ل��ح الإع����الم  اأول 
اجلديد، لأن ما هو جديد اليوم �شيكون 
عليه  يطلق  اأن  والأف�����ش��ل  غ��دا،  قدميا 
»الإعالم الإلكرتوين«، وهو يجمع اأنواع 
الإعالم املقروء وامل�شموع واملرئي. واأرى 
اأن الإعالم الإلكرتوين يف اململكة يتقدم 
امل�شتمرة،  النجاحات  ويحقق  لالأف�شل 

وي�شعى م�شتخدموه لتطوير اأنف�شهم.

ُيقال اأن االإعالم التقليدي يعي�س 
اآخر حلظات حياته، ما راأيك؟

ت��ل��غ و�شيلة  ال��ت��اري��خ��ي مل  امل��ن��ظ��ور  م��ن 
تاأثرت   الو�شائل  ولكن  اأخ��رى،  اإعالمية 
ب��ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��ن��ي��ة، ف����الإذاع����ة مل تلغ 
الإذاع���ة،  يلغ  مل  والتلفزيون  ال�شحف، 
والف�شائيات اأثرت على القنوات الأر�شية 
ومل تلغها. ولكن على الإعالم التقليدي 
ن��ف�����ش��ه وي����واك����ب اح��ت��ي��اج��ات  ي���ط���ور  اأن 
بع�ش  ال�����ش��الم.  ف��ع��ل��ي��ه  واإل  ج��م��ه��وره، 
التوقف،  �شبح  ت��واج��ه  ال��ورق��ي��ة  �شحف 

واأخرى تراجع توزيعها ب�شكل كبري.

لكل و�ضيلة اإعالمية جمهورها 
امل�ضتهدف، من هو جمهور »�ضبق« 

على وجه التحديد؟
ال�شعودي واخلليجي  القارئ  نركز على 
والعربي وهمومه واحتياجاته ومطالبه 
ن�شعى  وك��ذل��ك  عنها،  للتعبري  ون�شعى 
والدقيق،  املوثق  ال�شحفي  ال�شبق  نحو 
ف���ال ن��غ��ام��ر ب��خ��رب م�����ش��داق��ي��ت��ه على 
ال�����ش��ع��ودي يع�شق  اإن اجل��م��ه��ور  امل��ح��ك. 
النقل  و�شرعة  نقل احل��دث من موقعه 

ومتابعة التطورات.

كثريون  ين�ضبون لـ »�ضبق«
من ناحية بع�س االأخبار 

الزائفة من خالل ن�ضرها يف 
مواقع التوا�ضل االجتماعي.

ما تعليقك؟
املعلومات  ث��ورة  �شريبة  هذه  لالأ�شف 
وال�شمن،  للغث  امل��ج��ال  فتحت  ال��ت��ي 
من  يعاين  م��ن  فقط  »�شبق«  ولي�شت 
ذل�����ك، ف��ه��ن��اك جم���ه���ول���ون ان��ت��ح��ل��وا 
مواقع  يف  �شهرية  �شخ�شيات  اأ���ش��م��اء 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، وب��ث��وا عنهم 
ال�شائعات التي ُنقلت با�شم ال�شخ�شية 

احلقيقية دون علمها.

ما مفهوم االإثارة ال�ضحفية لدى 
»�ضبق« ؟ 

ه���ن���اك ك���ث���ري م����ن الأخ�����ب�����ار امل���ث���رية 
واحل�������ش���ا����ش���ة، ول����ك����ن الإث�����������ارة ل��ه��ا 
باختالف  تختلف  م��ت��ع��ددة،  مفاهيم 
الأ���ش��خ��ا���ش. ف���اإن ج���اءت م��ن منطلق 
م��ه��ن��ي ب���ع���ر����ش م��ع��ل��وم��ة ���ش��ح��ي��ح��ة 
و�شادقة، فهي حممودة، اأما اإن جاءت 
املعلومة،  ح�شاب  على  الإث���ارة  بهدف 

فهي مرفو�شة.

ب�ضفتك اأحد دار�ضي االإعالم، 
ما العالقة بني املنهج اجلامعي 

والبيئة العملية؟
امل���ن���ه���ج اجل���ام���ع���ي ي���ع���ط���ي الأ����ش�������ش 
ويوفر  املفاهيم،  ويو�شح  وامل��رت��ك��زات 
ل���ل���ط���ال���ب خم�������زون ع���ل���م���ي وم���ع���ريف 
ي��ن��ط��ل��ق م��ن��ه، ول��ك��ن م���ا ن��ح��ت��اج��ه اأن 

يتواكب ذلك مع املمار�شة العملية.

يقال اإن »�ضبق« متثل التيار 
الديني فقط، فما ردكم؟

منهجها  النا�ش،  كل  �شحيفة  »�شبق« 
األ��وان  على  ومنفتح  حمافظ  و�شطي 

الطيف ال�شعودي.

بهدف تبادل الخبرات
التسجيل لحضور منتدى اإلعالم العربي

أحمد العياف

م��وؤخ��را  لل�شحافة  دب��ي  ن���ادي  اأع��ل��ن 
الراغبن  اأم���ام  الت�شجيل  ب��اب  فتح 
ال��ع��رب والدولين  م��ن الإع��الم��ي��ن 
حل�شور الدورة الثانية ع�شرة ملنتدى 
الإعالم العربي وحفل توزيع جائزة 
ال�شحافة العربية، املقرر انعقاده يف 
ال��راب��ع واخل��ام�����ش م��ن ربيع الآخ��رة 
اجل�����اري حت���ت رع���اي���ة ن��ائ��ب رئ��ي�����ش 
دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حاكم اإمارة دبي �شمو 

ال�شيخ حممد اآل مكتوم 
و����ش���ت�������ش���ه���د ال����������دورة ح�������وارات 
ح���ول اأب�����رز ال��ق�����ش��اي��ا وامل�����ش��ت��ج��دات 
العربية  ال�شاحتن  على  الإعالمية 
وال���دول���ي���ة، ب��ه��دف م��واك��ب��ة اأح���دث 
ال���ظ���واه���ر ال���ت���ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى ق��ط��اع 
ال�شحافة والإعالم بكافة مقوماته، 
م��ن خ��الل ت��ب��ادل اخل���ربات والآراء 
مع الإعالمين امل�شاركن يف املنتدى 
ال���ذي ين�شد دع���م م�����ش��رية الإع���الم 

العربي.
ال���دورة احل��ادي��ة ع�شر  اأن  يذكر 
نحو  م�شاركة   �شهدت  املنتدى،  م��ن 

خم��ت��ل��ف  يف  ال���ع���ام���ل���ن  م����ن   3800
جم������الت الإع��������الم م����ن 45 دول�����ة، 
البث  تقنية  ع��رب  ن��ق��ا���ش��ات��ه��ا  وت��اب��ع 
األ���ف �شخ�ش  اأك���رث م��ن 40  امل��ب��ا���ش��ر 
العربي  ال��وط��ن  اأرج���اء  م��ن خمتلف 
وال���ع���امل.  ك��م��ا ت��ف��اع��ل م��ع ح���وارات 
الرئي�شية  العمل  وور����ش  اجلل�شات 

الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  �شبكات  على 
اأكرث من 11 مليون م�شتخدم.  ويعد 
اأ�شخم  منتدى الإع��الم العربي من 
التظاهرات الإعالمية الثقافية على 
م��ن حيث  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  م�شتوى 
الق�شايا  امل�شاركن و�شمولية  نوعية 

التي تعاجلها دوراته املتعاقبة.
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تقنية

اأي��ام  قبل  به  ه��ذا ما طالعتنا  ل��الأب��د«.  املريخ  �شطح  لل�شكن على  ب�شر  »مطلوب 
مواقع التوا�شل الجتماعي وبع�ش ال�شحف واملنتديات، والأمر لي�ش مزحة اأو 

خدعة جلمع املال بل حقيقة.
فقد اأعلنت �شركة Mars One مل�شروعات الف�شاء عن بدء القبول لطلبات 
ب�شرية ماأهولة  اأول م�شتوطنة ف�شائية  وبناء  املريخ  اإعمار كوكب  الراغبن يف 

عام 2023.
ي��ك��ون على  واأن  ع��ام��ا   18 ع��ن  امل��ت��ق��دم  يقل عمر  األ  ال�شركة  وا���ش��رتط��ت   

ا�شتعداد تام لتوديع كوكب الأر�ش اإلى الأبد، وهنا تكمن امل�شكلة!
ت�ضتقبل  �أل  �لعاقلني  من  كغريي  توقعت  �لثاين  �ل�ضرط  �ضماع  فبمجرد 
�ل�ضركة �أي طلبات وذلك لوجود هذ� �ل�ضرط �لتعجيزي، حيث �إنه ل يوجد �أحد 
منا يرغب يف اأن يفارق الأر�ش اإلى املجهول، ولكن الغريب يف الأمر اأن ال�شركة 

ا�شتقبلت حتى الآن اأكرث من 1000 طلب من خمتلف اأنحاء العامل.
اأن املوت  املتقدمون  اأدرك ه��وؤلء  وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه هنا هو: هل 
اإن الف�شول ول �شيء غريه دفع بالغالبية  اأم  اأمر حتمي على الكوكب الأحمر، 

العظمى منهم خلو�ش هذه التجربة حتى النهاية؟
�شيخ�شعون  املتقدمن  اإن  ال�شركة  تقول  امل�شروع  لهذا  امل��ال  جمع  لغر�ش 
لت�شويت عاملي كجزء من برنامج تلفزيون الواقع ليقع الختيار يف نهاية الأمر 
على  24 مت�شابقا �شيتلقون فيما بعد تدريبا مكثفا ملدة ثماين �شنوات، يتربعون 

بعدها ببقية حياتهم لإعمار كوكب املريخ.
 وح�شب موقعها الإلكرتوين، فاإن ال�شركة غري الربحية ت�شعى حاليا اإلى 

جمع املال لهذا امل�شروع الذي تقدر تكلفته بنحو �شتة مليارات دولر اأمريكي.
لكن امل�شحك املبكي يف اعتقادي ال�شخ�شي اأن الأربعة والع�شرين �شخ�شا،  
وم��وت  اجل��ن��ون  م��ن  برمته �شرب  الأم���ر  اأن  يقينا  �شيعرفون  الأم���ر،  م��ا مت  اإذا 

حمقق،  ولكن بعد فوات الأوان عندما ل يكون هناك خط للرجوع.
ومنها  نعيدكم  وف��ي��ه��ا  خلقناكم  »م��ن��ه��ا  ت��ع��ايل:  اهلل  ب��ق��ول  اأذك����ر  اأن  ب��ق��ي 

نخرجكم تارة اأخرى«.
�شكرا لكم.

هل تصدقون؟

رتويت..
حسن العواجي

�شركة  مع  بالتعاون  �شام�شوجن  عر�شت 
ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ذك���ي���ة  ث���الج���ة   Unilever
الطعام  ع��ن  يومية  اق��رتاح��ات  ت��ق��دمي 
ال�����ذي ي���رغ���ب ف��ي��ه م�����ش��ت��خ��دم��ه��ا على 
اأن ي��ك��ون  م��ن ج��ن�����ش  ن��وع��ي��ة ال��ط��ع��ام  
 T9000 ب��ا���ش��م  ال��ث��الج��ة  يف  امل���ت���واف���ر 

.Refrigerator
�شعتها  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ى  ال���ث���الج���ة،  يف 
اأب�������واب بها  اأرب����ع����ة  م��ك��ع��ب��ا،  ق���دم���ا   32
���ش��ا���ش��ة  ي���ح���وي   tablet ل���وح���ي  ج���ه���از 
بالعديد  حمملة  بو�شة   10 م�شاحتها 
مل�شاعدتك  امل�شممة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م��ن 
وم�شاعدة عائلتك لتنظيم قوائم طعام.
وي��غ��ن��ي  ذل���ك الب��ت��ك��ار ع��ن ل�شق 
قوائم باقرتاحات الطعام على الثالجة 

كما بال�شابق.
الثالجة  �شاحب  اإ�شافة  فبمجّرد 
اق������رتاح ق��ائ��م��ة ال���ط���ع���ام اإل�����ى اجل��ه��از 
نف�ش  يف  بامل�شكن  �شريكه  يعلم  اللوحي 
ال��وق��ت ع��ن اق���رتاح���ات ال��ط��ع��ام لذلك 

اليوم من جهاز اجلوال اخلا�ش به.
بنظام  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ث��الج��ة  وتتميز 
 grocery manager ل��ل��ب��ق��ال��ة  اإدارة 
ي�����ش��اع��د ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة اأح������وال ال��ط��ع��ام 
املوجودة بالثالجة ملعرفة الطازج منها  
اأو�شكت �شالحيته على النتهاء  والذي 
ب��اإدخ��ال  امل�شتخدم  يقوم  اأن  بعد  وذل��ك 

تاريخ انتهاء ال�شالحية بنف�شه. 
 ك���ذل���ك، ي��ت��م��ي��ز ن���ظ���ام ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
 tablet ال���ل���وح���ي  ب���اجل���ه���از  اخل����ا�����ش 
ب�شهولة �شديدة يف اإدخال اأنواع الطعام 
خا�شية  طريق  عن  بالثالجة  املوجودة 
ال��ط��ع��ام  ل��ع��ن��ا���ش��ر   drag and drop

املوجودة على ال�شا�شة.
ومبجرد اإدراج الطعام على برنامج 
البحث عن  للم�شتخدم  الت�شغيل ميكن 
واأف�شل  ل��دي��ه  الطعام  ق��وائ��م  م��ف��ردات 

الختيارات املنا�شبة له.
مببلغ  �شيباع  املنتج  ه��ذا  اأن  يذكر 

يبلغ حوايل 4 اآلف دولر اأمريكي.

سامسونج تطرح ثالجة ذكية

مايكروسوفت
تودع »ويندوز 

اليف« وتستبدله
بـ »سكايب«

مايكرو�شوفت  �شركة  اأعلنت 
موؤخرا اإيقاف خدمة ويندوز 
ليف ما�شنجر ل�شالح خدمة 
ال�شكايب  الفوري  التوا�شل 

يف ال� 15 من مار�ش  املقبل.
وبداأت ال�شركة يف اإر�شال 
حت����ذي����رات ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ن 
ع��ل��ى ب��ري��ده��م الإل���ك���رتوين 
ت����دع����وه����م ل���الن���ت���ق���ال اإل�����ى 
قامت  ال��ذي  �شكايب  برنامج 
ب��ت��ح�����ش��ي��ن��ه ح���دي���ث���ا ل��ي��دع��م 
بح�شابات  ال��دخ��ول  ت�شجيل 
وي�����ن�����دوز لي�����ف م����ع ع��ر���ش 
ن����ف���������ش ج�����ه�����ات الإت�����������ش�����ال 
امل�شتخدم  بح�شاب  امل��وج��وده 
وال���درد����ش���ة م���ع الأ����ش���دق���اء 
واإج��������������راء حم������ادث������ات ع��رب 

الفيديو معهم .
وت�����ش��ع��ى م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 
اإلى  من خالل هذه اخلطوة 
ال��رتك��ي��ز وت���وخ���ي  الأف�����ش��ل 
ب��������دل م������ن ال����ت���������ش����ت����ت ب��ن 

خدمتن للتوا�شل الفوري.
 ومبجرد تطبيق القرار 
اجل����دي����د ���ش��ي��ن��ت��ق��ل ح����وايل 
من  م�����ش��ت��خ��دم  م��ل��ي��ون   100
برنامج  اإل��ى  لي��ف  الويندوز 
ا�شتحوذت  ال���ذي  ال���ش��ك��اي��ب 
مايو  يف  مايكرو�شوفت  عليه 
قيمتها  بلغت  ب�شفقة   2011

8.5 مليار دولر.

بلغ مستخدموها 100 آلف شخص خالل ساعة واحدة
ميجا .. خدمة جديدة لتخزين الملفات

 
اأطلقت �شركة Kim Dotcom خدمة  جديد ة لتخزين امللفات با�شم MEGA، وذلك 
 MEGA اأبلود(. وتقدم خدمة  لها )ميجا  ال�شابقة  ال�شركة اخلدمة  اأغلقت  اأن  بعد 
اإل���ى ذل��ك تتيح اخل��دم��ة واجهة  اجل��دي��دة ال��ع��دي��د م��ن اخل��ط��ط لتخزين امل��ل��ف��ات. 
برجمية لالأفراد وال�شركات با�شتخدام مت�شفح الكروم لدعمه معايري وجود واجهة 
برجمية متوافقة مع اخلدمة مثل HTML5 ، وميكن للم�شتخدم  رفع امللفات من 

خالل عملية �ل�ضحب و �لإ�ضقاط و ورفع �ملجلد�ت مبا�ضرة. 
 وتعاين اخلدمة التي ل تزال يف   مرحلتها التجريبية  من �شغط �شديد، حيث 

و�شل عدد امل�شجلن فيها  اإلى 100 األف �شخ�ش بعد ال�شاعة الأولى من افتتاحها.

اإط��الق  اأوروب���ا  ديجيتال  كنج�شتون  اأعلنت 
 DataTraveler ال���ف���ال����ش���ي���ة  ال�����ذاك�����رة 
ت��ريا   1 ب�����ش��ع��ة   HyperX Predator 3.0
العام احلايل.  الأول من  الربع  بايت خالل 
تتوافر حاليا  التي  الفال�شية  الذاكرة  وتعد 
الأك��رب  غيغابايت،   512 ب�شعة  الأ����ش���واق  يف 
م���ن ن��وع��ه��ا يف ال����ع����امل، ك��م��ا ت��ع��د الأ����ش���رع 
�شمن �شل�شلة الذاكرات التي توفرها �شركة 
 240 يبلغ  ق���راءة  مبعدل  وذل��ك  كنج�شتون، 
م��ي��غ��اب��اي��ت يف ال��ث��ان��ي��ة وم��ع��دل ك��ت��اب��ة يبلغ 
من  مكنها  مم��ا  الثانية،  يف  ميغابايت   160
 SuperSpeed USB �شهادة  على  احل�شول 

3.0 اخلا�شة بالذاكرات فائقة ال�شرعة.
وتتيح الن�شخة اجلديدة للم�شتخدمن 

كنجستون تطلق الذاكرة الفالشية األسرع واألكبر سعة في العالم
ذاك��رة  على  الرقمية  بياناتهم  ك��ل  تخزين 
فال�ش واحدة حممولة، و�شيكون مبقدورهم 
ال�شخمة  والتطبيقات  امللفات  اإلى  الو�شول 
�شهولة  بكل  الذاكرة  اإلى  نقلها  اأو  وتعديلها 
ن��ظ��را  ت���اأخ���ري،  اأي  دون  م��ب��ا���ش��رة  وب�����ش��ورة 

لل�شعة الهائلة وال�شرعة الكبرية للذاكرة.
يذكر اأن الن�شخة اجلديدة من الذاكرة 
ال��ف��ال���ش��ي��ة ت��ت��واف��ق م��ع اجل��ي��ل ال��ت��ايل من 
لال�شتخدام  مثالية  وه��ي   ،3.0  USB منفذ 
مع الكمبيوترات احلديثة املزودة مبنفذ من 

هذا النوع.

 Xperia Tablet Z
جهاز لوحي جديد لسوني

يف منت�شف العام احلايل تعتزم �شركة �شوين الرائدة يف جمال التكنولوجيا عر�ش 
جهاز لوحي جديد يحمل ال�شم الرمزي له pollux SO-03E. وفيما يلي موا�شفات 

اجلهاز:
Qualcomm رباعي النواة من اأنتاج �شركة Snapdragon S4 Pro :املعالج

الذاكرة الع�شوائية: 2 غيغابايت
ال�شعة الداخلية: 32 غيغابايت

الكامريا اخللفية: دقة 8 ميغابيك�شل والأمامية بدقة 2.2 ميغابيك�شل
NFC كما اأنه يدعم تقنية ،LTE احلا�شب: يدعم الت�شال ب�شبكات اجليل الرابع

البطارية: ت�شع6000 ميلي اأمبري.
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د. محمد فهيم بيومي

»عبدالوهاب اأبو ملحة يف جنوب البالد 
-1921( 1340-1374ه������������  ال�����ش��ع��ودي��ة 
مهما  ج��ان��ب��ا  ي���ت���ن���اول  ك���ت���اب  1954م( 
عهد  يف  ال�شعودية  ال��دول��ة  ت��اري��خ  م��ن 
بن  العزيز  عبد  امللك  الراحل  املوؤ�ش�ش 
ب�شفة  ال�شوء  وي�شلط  الرحمن،  عبد 
الوهاب  عبد  ال�شيخ  تاريخ  على  خا�شة 
اأبو ملحة م�شوؤول الإدارة املالية يف اأبها 

يف ذلك الوقت.
الكتاب من تاأليف الأ�شتاذ الدكتور 
برر  ال��ذي  جري�ش،  بن  علي  بن  غيثان 
الفرتة  باأهمية  املو�شوع  لهذا  اختياره 
ال���ت���ي ت��ع��د ح��ق��ب��ة ال��ت��اأ���ش��ي�����ش ل��ل��دول��ة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  احلديثة يف 
وبخا�شة  الوثائق  وف��رة  اإل��ى  بالإ�شافة 
امل��وؤل��ف  امل��ن�����ش��ورة، وال��ت��ي ا�شتطاع  غ��ري 
ب��ج��ه��ده ال��ك��ب��ري ال���وا����ش���ح وع��الق��ات��ه 
ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا وال��ك�����ش��ف ع��ن الكثري 
من احلقائق الغائبة عن  تاريخ اململكة 

ب�شفة عامة واجلنوب ب�شكل خا�ش.
جنوبي  م�شطلح  امل��وؤل��ف  يناق�ش 
ال��ب��الد ال�����ش��ع��ودي��ة ال�����وارد يف ع��ن��وان��ه، 
ت��اري��خ��ي��ة ع���ن ج��ن��وب  ن��ب��ذة  اأورد  ك��م��ا 
)1921م(  1340ه����  ع��ام  قبل  ال�شعودية 
من  ملحة  اأب���ي  ال�شيخ  �شخ�شية  وع��ن 
و�شفاته  ون�شبه  ون�شاأته  م��ول��ده  حيث 

اخللقية واخللقية، وبداية ظهوره على 
اإل���ى دور  ت��ط��رق  الأح����داث، كما  م�شرح 
اإدارة  اأبي ملحة يف  الوهاب  ال�شيخ عبد 
الفرتة   اأبها يف  دفة مالية اجلنوب من 

.)1954-1923( 1374-1342
جهود  على  ال�شوء  امل��وؤل��ف  ويلقي 
اأب����ي م��ل��ح��ة يف ت��اأ���ش��ي�����ش وب���ن���اء امل��ال��ي��ة 
وملحقاتها، متطرقا اإلى بع�ش الآليات 
ل�شبط الإيرادات وامل�شروفات يف مالية 
اجل���ن���وب ب���وج���ه ع�����ام. ب���ل ق����ام بجهد 
وا�شح عند حتليل الن�شو�ش التاريخية 
بارزة �شيجدها  نتائج  البكر م�شتخرجا 

اأبها  مالية  ع��ن  الكتاب  يطالع  م��ن  ك��ل 
واملوؤ�ش�شات  ملحة  اأب��ي  بن  والعالقات 
اإل���ى احل��دي��ث عن  اإ���ش��اف��ة  ل��ه،  التابعة 
املالية  الإدارة  واجهت  التي  ال�شعوبات 
وكيف جنح اأبو ملحة يف التغلب عليها. 
لإجن���ازات  امل��وؤل��ف  يتعر�ش  كذلك 
اململكة  اأبي ملحة يف خدمة  واإ�شهامات 
العربية ال�شعودية يف عهد جاللة امللك 
اجلهود  ناحية  م��ن  ���ش��واء  العزيز  عبد 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأم���ن���ي���ة  اأم  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
والقت�شادية   والجتماعية  والعمرانية 

وغري ذلك.
 وي���ح���وي ال���ك���ت���اب و���ش��ف��ا دق��ي��ق��ا 
وت�����ش��ج��ي��ال واع���ي���ا ل��ب��ع�����ش ال��ر���ش��ائ��ل 
�شرائح  وب��ن  ملحة  اأب���ي  ب��ن  املتبادلة 
حينذاك  ال�شعودي  املجتمع  يف  عديدة 
الدولة  رج��ال  وبع�ش  الأم���ر  ولة  مثل 
ك�شيوخ  واأع��ي��ان ووج��ه��اء  من موظفن 

القبائل والتجار وكذلك العامة.
ك���م���ا ي���ع���ر����ش ب���ع�������ش ال���ر����ش���ائ���ل 
الإخوانية التي حتمل يف طياتها حقائق 
ل��رثاء  ي�شاف  اأدب��ي��ا  واأ�شلوبا  تاريخية 
واأه���م���ي���ة ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة امل��ف��ي��دة من 

الوثائق . 
وي���ق���دم امل���وؤل���ف ع��ر���ش��ا ل��ل��وث��ائ��ق 
الكتاب،  بعنوان  املتعلقة  املن�شورة  غري 
و�����ش����ه����ادات ل��ب��ع�����ش م���ع���ا����ش���ري���ه، ك��م��ا  
ي��ع��ر���ش ب�����ش��ك��ل دق��ي��ق واأم�����ن ال��ن��ت��ائ��ج 

ال���ت���ي خ�����رج ب���ه���ا م����ن ه�����ذه ال���درا����ش���ة 
امل��ات��ع��ة. وق��د اأ���ش��اف امل��وؤل��ف جمموعة 
من املالحق لتكون دليال على الوثائق 
اأن��ه خرج مبنهج   اإليها، غري  التي رجع 
ج���دي���د ي��خ��ت��ل��ف ع���ن م��ن��ه��ج امل���وؤرخ���ن 
اإليه  اأ���ش��اف  للوثائق  عر�ش  يف  يتمثل 
بال�شور  وم��ل��ح��ق��ا  �شخ�شيا  م��وؤل��ف��ات��ه 

الفوتوجرافية و�شرية خمت�شرة.
ومم����ا ي��ح�����ش��ب ل��ل��م��وؤل��ف ال��ك��رمي 
اإعالنه، بتوا�شعه املعهود، باأن مايقدمه 
اليوم يف ثنايا هذا الإ�شدار ليدعي فيه 
لعلمه  ال��ت��ف��رد   اأو  احل�شر  ول  الكمال 
عليها  يطلع  كثرية مل  وثائق  ثمة  ب��اأن 
الكرمي  الباحث  ف��اإن  وبالتايل  بنف�شه، 
الباحثن من  ب��اأن هناك من  ثقة  على 
يحاول الك�شف عن مكنون تلك الوثائق 

وما فيها.
وقد نختلف مع املوؤلف الكرمي يف 
جعل القراءة املمتعة يف الوثائق الواردة 
امل��ادة  ه��ذه  و���ش��ع  وك���ان يجب  بامللحق، 
املمتعة يف مكانها من الدرا�شة، اأو على 

الأقل يف اخلامتة.
ولو فعل ذلك لأ�شاف جهدا مهما 
اإلى جهده البارز يف الكتاب، كما ا�شتغنى 
وامل��راج��ع،  امل�����ش��ادر  قائمة  ع��ن  الباحث 
ورمب��ا ك��ان ذل��ك ب�شبب وج��ود الف�شل 
الوثائق  على  يحتوي  ال���ذي  اخل��ام�����ش 

املتعلقة بال�شيخ اأبي ملحة.

»أبو ملحة« في كتاب يختزل
تاريخ »المالية« بجنوب المملكة

أحمد بن عبداهلل التيهاني

ن��ادر،  �شعري  ملجموع  ه��و  اأع���اله،  العنوان 
ي���ح���وي ع������ددا م����ن ق�������ش���ائ���د ع���ل���م���اء اآل 
قام  خمتلفة،  زمنية  ف��رتات  يف  احلفظي 
بجمعه حممد بن اإبراهيم زين العابدين 
عبدالرحمن  واأخ��رج��ه  ون�شقه  احلفظي، 
بن اإبراهيم زين العابدين احلفظي، �شنة 

1393ه�.
ي��ق��ول اجل��ام��ع يف م��ق��دم��ت��ه: »اأق���دم 
لك ديوان نفحات من ع�شري، الذي ي�شم 
ب��ن دف��ت��ي��ه امل��ج��م��وع��ة الأول�����ى م��ن �شعر 
بخلجات  الناب�ش  احل��ف��ظ��ي،  اآل  اأ���ش��اليف 
ق��ل��وب��ه��م امل���وؤم���ن���ة، امل��ف��ع��م ب��اأح��ا���ش��ي�����ش��ه��م 

ثقافة

امل�شور لتلك الأحداث  املتوقدة بالإميان، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي ع���ا����ش���روه���ا، وع��ا���ش��وا 
وق��ائ��ع��ه��ا ب��ك��ل ح��وا���ش��ه��م واأف���ك���اره���م منذ 
ان��ط��ل��ق ���ش��وت ال���دع���وة امل���ج���ددة وان��ب��ث��ق 
ف���ج���ره���ا م����ن جن����د ع���ل���ى اأي�������دي الأئ���م���ة 
الأعالم اآل �شعود، وال�شيخ حممد بن عبد 

الوهاب رحمهم اهلل جميعا«.
 وق����د رت��ب��ه اجل���ام���ع ت��رت��ي��ب��ا زم��ن��ي��ا 
���ش��اع��ر، حيث كان  ت��اري��خ وف���اة ك��ل  ح�شب 
ي���رتج���م ت���رج���م���ة ي�������ش���رية ل��ل�����ش��اع��ر، ث��م 
كل ق�شيدة  بع�ش ق�شائده م�شدرا  ي��ورد 
من  الرغم  وعلى  التاريخية،  مبنا�شبتها 
اأن ه����ذا امل��ج��م��وع ي�����ش��م ك��م��ا واف�����را من 
اجلامع  ف��اإن  احلفظي،  اآل  اأ�شالف  اأ�شعار 

والأح����داث  منا�شباتها  ذك��ر  على  ح��ر���ش 
التي دعت اإلى نظمها، بيد اأن هذا املجموع 
ال�شعر  اإل��ى  بالن�شبة  اأخ��رى  اأهمية  ميثل 
ال�����ش��ع��ودي،  ال��ع��ه��د  يف  ع�����ش��ري  منطقة  يف 
�شار  اأمنوذجا  تعد  الق�شائد  تلك  اأن  ذلك 
على  احلفظي  اآل  �شعراء  م��ن  الالحقون 
�شعراء  من  غريهم  احتذاها  كما  نهجها، 
الأول��ى  الثالثة  العقود  منطقة ع�شري يف 
من الن�شف الثاين من القرن الرابع ع�شر 
املوازنات  اأم��ام  الباب  يفتح  مما  الهجري، 

والبحث يف اأ�شباب التنا�ش اأو الت�شابه.
اإل���ى اأن  اأ���ش��ار  واإذا ك���ان اجل��ام��ع ق��د 
ه���ذا امل��ج��م��وع ه��و امل��ج��م��وع��ة الأول����ى من 
�شدرت  فقد  احلفظي،  اآل  اأ���ش��الف��ه  �شعر 

���ش��ن��وات من  ال��ث��ان��ي��ة، بعد ع�شر  امل��ج��وع��ة 
�شدور الأولى، بعنوان: »�شعاع الراحلن: 
اآل احلفظي  ���ش��ع��ر  م��ن  ال��ث��اين  ال���دي���وان 
بجمعه  ق��ام  معا�شريهم«  وبع�ش  بع�شري 
زين  اإب��راه��ي��م  ب��ن  عبدالرحمن  وترتيبه 
ل�شابقه،  تكملة  وه��و  احلفظي،  العابدين 
اإل اأنه يختلف عنه يف طريقة الرتتيب، اإذ 
العمل،  الن�شو�ش، عنده، هي مدار  كانت 
بح�شب  األفبائيا  ترتيبا  برتتيبها  ف��ق��ام 
ال�شعراء  تراجم  اإلى  القوايف، وكان يحيُل 
يف: »نفحات من ع�شري«، دون اأن يعيدها، 
اأخ��رج  وذل���ك لأن اجل��ام��ع نف�شه ه��و م��ن 
يجمعه،  مل  واإن  مطبوعا،  الأول  املجموع 
اإل���ى ثالثة  ال��ث��اين، وق��د ق�شمه  ث��م جمع 

اأق�����ش��ام ه���ي: الأدب����ي وال��ع��ل��م��ي وال��دي��ن��ي.  
وم��ع��ظ��م ق�����ش��ائ��د ال��ق�����ش��م الأدب�����ي ت��دخ��ل 
ك��ان��ت يف غالبها  اإذ  الإخ���وان���ي���ات،  ب���اب  يف 
اإجابات اأو مرا�شالت مع اأمراء اأو �شعراء، 
لكنها كغريها من ق�شائد تلك الفرتة، ل 
تخلو من تنوع املو�شوعات. فبع�شها يبداأ 
ب��ال��غ��زل، واأخ���ري���ات ك��ن يف احل��ن��ن، وبها 
���ش��يء م��ن م��ع��اين امل����دح، ك��م��ا ي��ح��وي ه��ذا 
اليمن  ���ش��ع��راء  لبع�ش  ق�شائدا  امل��ج��م��وع 
والأح�����ش��اء،  وجن��د  ال�شليماين  وامل��خ��الف 
كان اجلامع يوردها مع اإجاباتها من قبل 

�شعراء اآل احلفظي.
اأن اجل���ام���ع قد  ال���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 
ع��ن��ي ب�����ش��الم��ة ال��ق�����ش��ائ��د، وح��ر���ش على 

ذك��ره  ع��دم  اأن  اإل  وال��ت��ب��وي��ب،  الت�شويب 
ل��ت��واري��ِخ ن��ظ��م ال��ق�����ش��ائ��د، وع���دم عنايته 
احلفظين،  غ��ري  م��ن  ال�����ش��ع��راء  برتجمة 
الذين اأورد بع�شا من اأ�شعارهم، قد اأفقد 
العمل �شيئا من قيمته التاريخية، وجعل 
والأح���داث  الق�شائد  بع�ش  ب��ن  ال��راب��ط 

مفقودا.
وال���������ش����وؤال اجل����وه����ري ه���ن���ا، وب��ع��د 
اأين  النفحات:  �شدور  من  عاما،  اأرب��ع��ن 
احلفظين،  اأ���ش��ع��ار  م��ن  اخل��اف��ي��ة  البقية 
املوؤ�ش�شات  اإح����دى  تتبنى  اأن  مي��ك��ن  وه���ل 
الأكادميية جمعها ودرا�شتها درا�شة علمية 
بذلك،  اأول��ى  خالد  امللك  جامعة  دقيقة؟ 

واأقدر عليه. األي�ش كذلك؟

نفحات من عسير

أحمد العياف

يف الطبعة اجلديدة من كتابه »مداخل بع�ش اأعالم اجلزيرة العربية يف الأر�شيف العثماين« 
اأغ���وار  �شرب  ���ش��اب��ان،  �شهيل  ال��دك��ت��ور  �شعود،  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ت��اري��خ  بق�شم  الأ���ش��ت��اذ  يوا�شل 
الأر�شيف العثماين، حيث وّثق نحو 1200 علم من اأعالم اجلزيرة العربية، من بينهم ملوك 
يف  حكومية  منا�شب  وتولوا  العثماين  العهد  يف  عا�شوا  مدن  واأعيان  ع�شائر  وزعماء  واأم��راء 
بالد اجلزيرة العربية. الدكتور �شابان املتخ�ش�ش باأبحاث الإر�شيف العثماين، �شّمن يف كتابه 
اإليها،  اإي��راد مداخل الأع��الم الذين ورد ذكرهم لت�شهيل و�شول الباحثن  127 وثيقة بهدف 
من خالل وثائق الأر�شيف العثماين، التي تتجاوز يف جمملها 150 مليون وثيقة. وقد �شدر 
للن�شر  دار ج��داول  العثماين« عن  الأر�شيف  العربية يف  اأع��الم اجلزيرة  كتاب »مداخل بع�ش 

والرتجمة يف بريوت.
والدكتور �شابان هو الباحث يف التوثيق العثماين والأ�شتاذ بق�شم التاريخ بكلية الآداب 
بجامعة امللك �شعود التي نال منها �شهاداته العلمية على التوايل و�شول للدكتواره مبرتبة 
ال�شرف الأولى، عن ر�شالة بعنوان »الأو�شاع الثقافية يف تركيا يف القرن الرابع ع�شر الهجري« 

وله موؤلفات ور�شائل ومقالت علمية كثرية.

صابان يبحر في األرشيف العثماني 
ويوثق تاريخ أعالم الجزيرة
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رؤيتنا
السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عالمي وتميز معرفي وبحثي وإسهام 

مجتمعي فاعل نحو جودة تنافسية

رسالتنا
توفير بيئة أكاديمية لتعليم عالي الجودة، وإنجاز بحوث إبداعية وتقديم خدمات 

بناءة للمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة

أهدافنا اإلستراتيجية
• تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في تنمية المعرفة البناءة

التي تسهم في دعم األهداف الدينية والوطنية .
• الوصول إلى مستوى علمي ، وبحثي ، وخدمي متميز للجامعة .

• تحقيق معايير الجودة الشاملة ، والحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي 
وفق المعايير المعتمدة محليًا ، وعالميًا.

• تهيئة بيئة أكاديمية مناسبة الستقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين وتطوير 
قدراتهم المعرفية والمهنية.

• تفعيل ونشر التقنية وصواًل إلى مجتمع المعرفة.
• المؤاءمة بين مخرجات الجامعة واحتياجات سوق العمل .

• توفير البيئة التعليمية اإلبداعية للطالب ودعم التواصل مع خريجي الجامعة.

• بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة ، والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية.
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شخصيات

الوطن وع�شويته يف جمل�ش ال�شورى. 
تفا�شيل اأوفى يف احلوار التايل:

ما راأيكم يف احلركة الثقافية 
واالأدبية مبنطقة ع�ضري

يف املرحلة الراهنة؟
اه��ت��م��ام��ي ب����الأدب ك���ان، ول ي����زال، عن 
حّب وع�شق لالأدب، لأنني تربيت و�شط 
كان  ول��ه��ذا  الأدب،  يع�شق  مثقف  جيل 
اإب��داع��ن��ا فيه يحركه احل���ب، واحل��رك��ة 
مرحلتنا  يف  ع�����ش��ري  مبنطقة  الأدب���ي���ة 
ال���راه���ن���ة م��ت��ن��ام��ي��ة واأب�����ن�����اء امل��ن��ط��ق��ة 
مل�شتقبل  توؤهلهم  مبعطيات  يتمتعون 
لحظت  لكنني  ون�شوجا،  ع��ط��اًء  اأك��رث 
يعود  �شببه  اأن  اأع��ت��ق��د  ال�شعف  بع�ش 
اإلى ف�شل الأندية الأدبية  واإبعادها عن 

اأ�شر  م��ا  ال�شباب  رع��اي��ة  ومظلة  �شقف 
بها كثريا، حيث اأ�شبحت الأندية تعاين 
اأنه  واأرى  املزعجة.  البريوقراطية  من 

ل بد من اإعادة  النظر يف هذه الآلية.

�ضاركتم يف تاأ�ضي�س �ضحيفة 
»الوطن«، فكيف كانت التفا�ضيل 

وما الذي حققته  ال�ضحيفة
على م�ضتوى املنطقة والوطن؟

ملنطقة  حت��ق��ق  ح��ل��م  ال���وط���ن  �شحيفة 
ع�شري تبعه حتقيق ال�شحيفة جناحات 
مناف�شة  اإل��ى  اأهلها  ما  عمرها،  تخطت 

�شحف �شبقتها باأعوام كثرية.
تاأ�شي�شها،  وظ���روف  تفا�شيل  اأم���ا 
فقد مرت مبراحل خمتلفة،  حيث دارت 
مبنطقة  �شحفية  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  فكرة 

ع�����ش��ري خ���الل ع���دد م���ن ال���ل���ق���اءات مع 
املكرمة  اأمري مكة  �شابقا  املنطقة  اأمري 
ح��ال��ي��ا ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
حتى  املو�شوع  وتابعنا  الفي�شل،  خالد 
تاأ�شي�ش  ع��ل��ى  ال�شامية  امل��واف��ق��ة  مت��ت 
اأن  اإل  ع�����ش��ري،  يف  اأ���ش��ب��وع��ي��ة  �شحيفة 
رغ��ب��ت��ن��ا، ن��ح��ن امل��وؤ���ش�����ش��ن، واإ���ش��رارن��ا 
على اأن تكون ال�شحيفة يومية، اأعيدت 
املوافقة  فتمت  ال�شامي  املقام  خماطبة 
����ش���دور �شحيفة  ع��ل��ى  ن��ه��ائ��ي  ب�����ش��ك��ل 

يومية.
ال�شحيفة  ا���ش��م  اأن  اأي�����ش��ا  اأت��ذك��ر 
الأم���ر،  ب��داي��ة  يف  عليه  متفقا  يكن  مل 
حتى نوق�ش يف لقاء مع خادم احلرمن 
ب���ن عبد  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل  ال�����ش��ري��ف��ن 
العزيز، وكان اآنذاك وليا للعهد، ف�شاأل 

وقتها عما اإذا كان هناك ا�شم لل�شحيفة 
الفكرة،  ا�شتح�شن  اأن  بعد  ط��رح��ه  مت 
ف��اق��رتح��ت ا���ش��م »ال��وط��ن« ال���ذي لقى 
اهلل،   حفظه  اهلل،  عبد  امللك  ا�شتح�شان 

وا�شتقرت عليه ال�شحيفة بعد ذلك. 

وماذا عن جتربتكم
يف جمل�س ال�ضورى؟

اأن���ن���ي حظيت  ع��ل��ى  ك���ث���ريا  اأح���م���د اهلل 
بثقة ولة الأمر ومت اختياري ع�شوا يف 
التاأ�شي�شية  دورت��ه  يف  ال�شورى  جمل�ش 
املجل�ش  يف  ق�شيت  وق���د  1413ه������،  ع���ام 
من  الكثري  فيها  �شهدت  ���ش��ن��وات  اأرب���ع 
نوق�شت،  التي  وال��ق��رارات  املو�شوعات 
وك���ان���ت جت��رب��ت��ي ث��ري��ة ح��ي��ث ت��ع��رف��ت 
خ����الل����ه����ا ع����ل����ى ن���خ���ب���ة م�����ن اأع���������ش����اء 

من  وا�شتفدت  زاملتهم  الذين  املجل�ش 
خرباتهم.

كيف ت�ضفون ما حتقق
ملنطقة ع�ضري من اإجنازات؟

ملنطقة  حتققت  كثرية  منجزات  هناك 
ع�����ش��ري ل���ش��ي��م��ا يف ال���ع���ق���ود ال��ث��الث��ة 
املا�شية،  ولقد بذل اأمري املنطقة �شابقا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري خ��ال��د 
العزيز جهودا جبارة  بن عبد  الفي�شل 
على مدى 27 عاما لالرتقاء باملنطقة. 
ثم خلفه �شمو الأمري في�شل بن خالد، 
ق�شارى  ب��ذل  اأن  بعد  امل�شرية  فوا�شل 
جهده لتحقيق نه�شة تنموية �شاملة يف 
املزيد  املنطقة. وع�شري على موعد مع 

من اخلطوات التنموية.

حوار:محمد إبراهيم

�شابقا  ال�������ش���ورى  ع�����ش��و جم��ل�����ش  اأ����ش���اد 
ب��ن ع��ب��د اهلل احلميد  الأ���ش��ت��اذ حم��م��د 
باإ�شهامات جامعة امللك خالد يف اإحداث 
نه�شة تنموية كبرية يف منطقة ع�شري، 
داع���ي���ا ط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة اإل���ى 
اجلّد واملثابرة لتحقيق التفوق وا�شتثمار 
يتلقونه من علم ومعارف يف خدمة  ما 

الوطن والإ�شهام يف تطويره.
واأ�شار يف حواره مع » اآفاق« اإلى اأن 
ت�شهد �شعفا  الأدبية يف ع�شري  احلركة 
و »بريوقراطية مزعجة« مرّدها ف�شل 
الأن��دي��ة الأدب��ي��ة ع��ن ال��رئ��ا���ش��ة العامة 
ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب، ك��م��ا ���ش��ل��ط ال�����ش��وء 
ع���ل���ى جت���رب���ت���ه يف ت��اأ���ش��ي�����ش ���ش��ح��ي��ف��ة 

اقترحت اسم صحيفة »الوطن«
للملك وشاركت في تأسيسها

إبعاد األندية األدبية
عن مظلة رعاية الشباب

أضر بها كثيرا

عضو مجلس الشورى سابقا في لقاء مع »آفاق«

الحميد: جامعة الملك خالد
نهضة تنموية لمنطقة عسير 
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هل ترى اأن جامعة امللك خالد لّبت 
احتياجات وتطلعات املنطقة؟

تعد  خالد  امللك  جامعة  اأن  يف  �شك  ل 
رافدا ُم�شهما يف كل خطوات التطوير، 
ووجودها يف منطقة ع�شري يخفف على 
املنطقة م�شقة النتقال للدرا�شة  اأبناء 
يف جامعات اأخرى، كما يحقق للمنطقة 

نه�شة تنموية كبرية.
�شاب  لكل  اأب���ارك  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
و�شابة يف منطقة ع�شري بهذه اجلامعة 
الفتية التي ا�شتطاعت اأن تطور القطاع 
العايل  التعليم  كان  اأن  بعد  الأك��ادمي��ي 
يف امل��ن��ط��ق��ة ي��ت��م��ث��ل يف ك��ل��ي��ة واح�����دة، 
والآن ا�شبحت املنطقة تت�شرف بوجود 
و  »ال��ق��ري��ق��ر«  يف  جامعيتن  مدينتن 
الكليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شم  »ال��ف��رع��ا« 
العلمية والأدبية وتخرج اآلف الطالب 

والطالبات يف خمتلف التخ�ش�شات.

ر�ضالة تريد توجيهها
لطالب وطالبات اجلامعة؟

من�شوبي  م���ن  وب��ن��ات��ي  اأب���ن���ائ���ي  اأدع�����و 
اجلامعة اإلى اجلّد والجتهاد واملثابرة 
وا����ش���ت���ث���م���ار ال����وق����ت يف ك����ل م����ا ي��ع��ود 
عليهم بالنفع والفائدة، وا�شتغالل ما 
خدمة  يف  وم��ع��ارف  علم  م��ن  يتلقونه 
ال���وط���ن والإ����ش���ه���ام يف ت��ط��وي��ره، كما 
ال�شف  بوحدة  التم�شك  اإل��ى  اأدع��وه��م 
والوقوف يف وجه املغر�شن من اأعداء 

وطننا الغايل.

شخصيات

محمد بن عبد اهلل بن حميد
• ولد يف وادي �شبل بني مالك بع�شري عام 1354ه�.

الثانوية عام 1378ه��� بتقدير ممتاز واملرتبة الأولى  الكفاءة  ح�شل على   •
على م�شتوى اململكة.

• ح�شل على دورات تدريبية واإدارية وتربوية يف اجلامعة الأمريكية بلبنان 
عام 1375ه�، ومعهد اآراك بالقاهرة عام 1337ه�.

• عمل 15 عاما بوزارة املعارف متدرجا بوظائف تعليمية واإدارية حتى و�شل 
من�شب مدير عام م�شاعد للتعليم مبنطقة ع�شري.

بوزارة  الإداري��ة  لل�شوؤون  والإداري ومديرا  الفني  للتفتي�ش  عمل مديرا   •
ال�شحة ملدة 15 عاما.

• عمل م�شت�شارا  لأمري منطقة ع�شري ملدة 10 �شنوات.
• ع�شو مبجل�ش ال�شورى بدورته التاأ�شي�شية عام 1413ه� ملدة اأربع �شنوات.

• عمل 28 عاما ع�شوا موؤ�ش�شا ورئي�شا ملجل�ش اإدارة نادي اأبها الأدبي.
ال�شحف  م��ن  وع���دد  وع��ك��اظ  ال��وط��ن  �شحيفتي  اإدارة  مبجل�ش  ع�شو   •

الوطنية الأخرى.
• �شدر له عدد من الكتب واملوؤلفات.

بطاقة
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سوق العمل

استطالع: يحيى القبعة

بكلية  الطالب  العمري،  اأحمد  يعدد 
التي  امل�شكالت  م��ن  ع��ددا  ال�شيدلة، 
ي��واج��ه��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة اأث����ن����اء ال���درا����ش���ة 
تعامل  ق�شوة  يف  ويوجزها  اجلامعية 
ب��ع�����ش الأ����ش���ات���ذة م���ع ال���ط���الب، مما 
ي��ج��ع��ل��ه��م ي��ح��ج��م��ون ع����ن الأ���ش��ئ��ل��ة 
والتفاعل ب�شكل عام، وكذلك �شعوبة 
وع���دم  ال��ك��ل��ي��ة،  اإدارة  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل 
كم  م��ع  التعليمية  ال��و���ش��ائ��ل  ت��واف��ق 

املناهج واملقررات الدرا�شية.
يقول  بالتوظيف  يتعلق  م��ا  ويف 
ال��ع��م��ري: »ال��وظ��ي��ف��ة ه��اج�����ش ي���وؤرق 
اأغ����ل����ب ال����ط����الب امل���ت���خ���رج���ن، ل��ك��ن 
احل�شول عليها ل يكون يف الغالب اإل 
بقدر تاأهل الطالب وتفوقه الدرا�شي، 

ولكل جمتهد ن�شيب«.
م�����ش��ارك��ة  اأن  ال���ع���م���ري  وي������رى 
اأثناء  املجتمعية  الأن�شطة  الطالب يف 
يف  مهاراته  ت�شقل  اجلامعية  املرحلة 
وتفتح  الجتماعي،  التوا�شل  جم��ال 
له اآفاقا اأرحب للح�شول على مبتغاه 

الوظيفي بعد التخرج.
وعن امل�شتوى التاأهيلي للطالب 
»اأرى  ال��ع��م��ري:  ي��ق��ول  اخل��ري��ج��ن، 
لنجعل  يكفي  مبا  موؤهلن  ل�شنا  اأننا 
اإذ  اأن يكون عليه،  من بلدنا ما يجب 
العامل  دول  لنواكب  الكثري  ينق�شنا 
املتقدم ونتباهي بطالبنا وبفكرهم«.

وط������ال������ب، م�����ن ج����ه����ة اأخ��������رى، 
تعليمية  اأ�شاليب  ا�شتخدام  ب�شرورة 
اأول��وي��ات��ه��ا  ج��دي��دة ت�شع يف م��ق��دم��ة 
وتاأهيله  ال��ط��ال��ب  ب���اإع���داد  اله��ت��م��ام 
ل�شوق العمل، ون�شح زمالئه الطالب 
وال���ط���ال���ب���ات ب���الن���ت���ظ���ام وامل���واظ���ب���ة 
وا���ش��ت��ث��م��ار ال���وق���ت يف ك���ل م���ا ي��ع��ود 

اأثناء  والعملي  العلمي  بالنفع  عليهم 
الدرا�شة اجلامعية.

  
فجوة

ال��ط��ال��ب  ك������ردم،  اآل  اأح���م���د  وي�����ش��ري 
اإلى  ال��دي��ن،  واأ���ش��ول  ال�شريعة  بكلية 
ب��ن خم��رج��ات  وج���ود ف��ج��وة تف�شل 
ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ت��ط��ل��ب��ات ����ش���وق ال��ع��م��ل، 
ال�شخمة  امل��ي��زان��ي��ة  م��ن  ال��رغ��م  على 
ال����ت����ي ت��خ�����ش�����ش��ه��ا ح���ك���وم���ة خ�����ادم 
اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
للقطاع  اهلل،  العزيز، حفظه  عبد  بن 
العالقة  متتن  اإل��ى  داعيا  التعليمي، 
التعليمية و�شوق العمل  املوؤ�ش�شة  بن 
من خالل  الرتكيز على التخ�ش�شات 
ال���ت���ي ي���ح���ت���اج اإل���ي���ه���ا ����ش���وق ال��ع��م��ل 

ال�شعودي.
ودعا اآل كردم اإلى تكثيف اجلهود 
ل��ل��ن��ه��و���ش ب��ال��ع��م��ل��ي��ة الأك����ادمي����ي����ة، 
ن��ا���ش��ح��ا يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه ال��ط��الب 
وال��ط��ال��ب��ات ب��ال���ش��ت��ف��ادة مم��ا ت��وف��ره 
اجل��ام��ع��ة م��ن امل��ق��وم��ات ال�����ش��روري��ة 
لك���ت�������ش���اب ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة، وع����دم 

العتماد على املذكرات وامللخ�شات.
اآل ك�����ردم »ب��ي��ن��م��ا حت��وي  وق�����ال 
اآلآف  امل��رك��زي��ة يف اجل��ام��ع��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
خمتلف  يف  وامل��ف��ي��دة  القيمة  ال��ك��ت��ب 
عزوفا  نرى  والتخ�ش�شات،  املجالت 
م���ن ق��ب��ل ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات عن 
القراءة وال�شتفادة من هذه املكتبة«.

و�شدد اآل كردم، من جهة اأخرى، 
ع��ل��ى �����ش����رورة اله���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
التخ�ش�شات  ب��ن  وامل��وازن��ة  النوعي 
اأن  مبينا  املهنية،  وال��ع��ل��وم  البحثية 
اإهمال  يعني  منهما  اأي  يف  التفريط 
جل���ان���ب م���ه���م ت�����ش��ت��وج��ب��ه ال��ت��ن��م��ي��ة 

الوطنية.

خريجون: لسنا مؤهلين لسوق العمل!
اشتكى عدد من الطالب الخريجين من ضعف التحصيل العلمي لديهم، 
معللين ذلك بتدني المخرجات األكاديمية بالجامعة التي لم تؤهلهم، 
حسب تعبيرهم، بشكل كاف، مما قلل من فرص قبولهم وانخراطهم 
في ســوق العمــل. ودعا الخريجون الجامعة إلى اســتخدام أســاليب 
علمية جديــدة من أجل مواكبــة التطور ومحاكاة تجــارب الجامعات 
العالمية في تأهيل الخريجين، مشددين على ضرورة النهوض بالعملية 

التعليمية في الجامعة. التفاصيل في هذا االستطالع.

آل كردم:  يجب ربط 
المخرجات األكاديمية 

بمتطلبات سوق العمل 

األلمعي: المنافسة
بين الطالب مطلب ضروري 

لالرتقاء بالتعليم

العمري: ينقصنا
الكثير من المهارات.. 

والوظيفة هاجس 

تأهيل  الخريجين
وع���ن امل���ه���ارات ال���واج���ب ت��واف��ره��ا يف 
ال��ط��الب اخل��ري��ج��ن، ي���رى اآل ك��ردم 
اخلريج  يتمتع  اأن  ال�شروري  من  اأن 
وال��ق��درة  ال��ن��ق��دي،  التفكري  مب��ه��ارات 
ع��ل��ى ال���ت���وا����ش���ل امل��ج��ت��م��ع��ي وات���خ���اذ 
امل�شكالت، مما ميكن  ال��ق��رارات وح��ل 
الدرا�شية يف  الف�شول  تقييمه، خالل 
اجلامعة، والختبارات القيا�شية، مثل 
اخلريجن،  قبول  ت�شجيل  اختبارات 

وامتحان الرتخي�ش.
 ويف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه دع����ا ي��و���ش��ف 
اإلى  ال�شيدلة،  الأملعي، الطالب بكلية 
بدء  الأك��ادمي��ي��ة،  امل��خ��رج��ات  حت�شن 
من تزويد الطالب امل�شتجد باخللفية 
ال���ك���اف���ي���ة ع�����ن اخل����ط����ط ال����درا�����ش����ة 
والربامج الأكادميية والجتماعية يف 
باملهارات  وتعريفه  اجلامعية،  احلياة 
الواجب توافرها فيه، مرورا باإ�شراكه 
وانتهاء  املنهجية،  غ��ري  الأن�شطة  يف 

الفعلي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  مب�����ش��اع��دت��ه 
مل���ا ي��ت��ل��ق��اه داخ����ل ال��ق��اع��ة ال��درا���ش��ي��ة 
واع��ت��م��اد ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ال��ت��ع��اوين 
اخلارجي لهذا الغر�ش. وقال الأملعي: 
»يجب كذلك بث روح املناف�شة العلمية 
ال�����ش��ري��ف��ة ب��ن ال��ط��الب وال���ش��ت��ع��ان��ة 
باملتميزين منهم خلقا وعلما لتنظيم 

هذه اللقاءات«. 
 

تفنيد
ول����ل����وق����وف ع���ل���ى م����ا ذك�������ره ه������وؤلء 
ال���ط���الب، ال��ت��ق��ي��ن��ا ب��ع��م��ي��د ال��ت��ط��وي��ر 
الأك���ادمي���ي واجل�����ودة، ال��دك��ت��ور عمر 
ع��ل��وان ع��ق��ي��ل، ال���ذي ق���ال: »ال��ع��م��ادة 
ا�شتبيانات  ت��وزي��ع  على  �شنويا  تعمل 
على اخلريجن ملعرفة مدى ر�شاهم 
ع��ن امل��ق��ررات وال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة، 
وقد وقعت العمادة اتفاقية مع الهيئة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��الع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي من 
اأج�����ل ت���ق���ومي ت��ط��وي��ري ي���ه���دف اإل���ى 

احل�شول على العتماد الأكادميي يف 
امل�شتقبل«.

وعن حتديث املقررات الدرا�شية، 
قال: »يتم اأول درا�شة املقررات احلالية 
من كافة اجلوانب ملعرفة املالحظات 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ت��ه��ا 

لتطوير الربامج الأكادميية«.
وح������ول امل�������ش���روع امل�������ش���رتك م��ع 
والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 
���ش��ت��ة  ه���ن���اك  اأن  اأف�������اد  الأك������ادمي������ي، 
التقومي  يف  م�شاركة  درا���ش��ي��ة  ب��رام��ج 
امليكانيكية،  ال��ه��ن��د���ش��ة  ب���رام���ج  ه���ي: 
وع��ل��وم احل��ا���ش��ب، والأح����ي����اء، وال��ل��غ��ة 
الإجنليزية، والطب واجلراحة، واإدارة 
يهدف  امل�����ش��روع  اأن  مبينا  الأع���م���ال، 
اإل���ى زي����ادة ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة الع��ت��م��اد 
لدى  اجل��ودة  ثقافة  ون�شر  الأكادميي 
اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش وال��ط��الب 
وتدريبهم، وا�شتقطاب خرباء لتقييم 

الربامج الأكادميية باجلامعة.
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جاهزية الطالب
وإعدادهم لسوق العمل

اإن احلديث عن جاهزية الطالب واإعدادهم 
ل�����ش��وق ال��ع��م��ل ي��ج��ع��ل��ن��ا ن���ق���ول اإن م��وق��ف 
وثيقا  ارتباطا  يرتبط  املجتمع   يف  الأف���راد 
ب�شوق العمل، حيث حتققت اأماين وتطلعات 

ال�شعوب يف مكافاأة الإجنازات.
املعرفية  باخل�شائ�ش  يتعلق  وف��ي��م��ا 
وال�����ش��ل��وك��ي��ة، ف�����اإن امل���وه���وب���ن ال���ذي���ن مت 
التعليم  مهنة  خالل  وتعزيزهم  تطويرهم 
�شوق  يف  جيد  ب�شكل  للعمل  مهم  عامل  هم 

العمل، وكلما زاد عددهم، كان ذلك اأف�شل.
يواجه حتديات  العمل  �شوق  يزال  ول 
ك��ب��رية ت��ت�����ش��م ب���زي���ادة ت��غ��ل��ب ال��ت��ق��ن��ي��ة على 
املوهوبن  على  الطلب  ازداد  حيث  التعليم 

املهرة اأكرث من زيادة العر�ش.
املعرفة  ا�شتثمارات  اأن  به  امل�شلم  ومن 
اأف�شل واأ�شرع( هي املحرك  )التعليم ب�شكل 
اإن امل���ه���ارة امل��ع��رف��ي��ة  ل��ل��ن��م��و الق���ت�������ش���ادي. 
ميكن اأن تف�شر اختالفات النمو يف منظمة 

التعاون القت�شادي والتنمية.

الجامعة التعليمية
اأن امل���ه���ارات امل��ع��رف��ي��ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة 
اإيجابية كبرية على الأرباح  اآثار  للتعلم لها 
وال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي. اأم���ا يف امل��واق��ف التي 
ال��دل��ي��ل ل  ف���اإن  امل��در���ش��ة  مي��ك��ن تعلمها يف 

يكون قاطعاً.
ولذا فاإن مهمة »اجلامعة التعليمية«، 
اأم  اأم املجتمع  �شواء كانت تقوم على البحث 
توفري  يف  الإ�شهام  يف  تتمثل  املهني  التوجه 

املواهب التي تقوم على �شوق العمل. 
الرتكيز  لإع���ادة  ملحة  حاجة  وهناك 
التعليم العايل فيما يتعلق  من جديد على 

بالكفاءة والفعالية يف مثل هذا الإ�شهام.
اإع��داد الطالب  اأن عملية  ومن املعلوم 
ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ����ش���وق ال���ع���م���ل ل��ي�����ش��ت 
بالعملية التي تدار من تلقاء نف�شها، اإذ لبد 
العمل،  يف  خمتلفة  طريقة  من  للجامعات 
واأن تكون على وعي بالتغريات الهائلة التي 

طراأت ول تزال حتدث يف �شوق العمل.
ب�����ه�����ذه ال����ط����ري����ق����ة وح������ده������ا مي��ك��ن 
للجامعات اأن تخدم الطلب الجتماعي على 

التعليم العايل باأف�شل ال�شبل املمكنة. 
ول���ع���ل م���ن اأ����ش���ب���اب اخ��ت��ي��ار ال��ط��الب 
اأن��ه��م ي��درك��ون ج��ي��داً مدى  للتعليم ال��ع��ايل 
�ملهني  م�ضتقبلهم  ب��ني  �ل��وث��ي��ق  �لرت���ب���اط 
وتطلعات  اآم��ال  تتحقق  ولن  العمل،  و�شوق 

ال�شعوب اإل من خالل �شوق العمل.

تغييرات غير مسبوقة
وقد �شهدت اأوروبا يف العقود املا�شية جدل 
للتدريب  احلقيقية  الأغرا�ش  حول  وا�شعا 
اأن وجهات  املهتمن  اجلامعي، فزعم بع�ش 
اأن  بد  ل  اخلريجن  عن  العمل  �شوق  نظر 
حتظى بالهتمام الكامل يف التعليم العايل، 
م��ع��ن��ي فقط  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وذل�����ك لأن 

بتطوير املواهب وتنمية معنى املواطنة.
باعتبارها  اأما احلديث عن اجلامعات 
امل���ح���رك ال��رئ��ي�����ش ل��ل��ن��م��و امل�������ش���ت���دام، فقد 
�شهدت العقود املا�شية تغريات ل مثيل لها 
يف التاريخ، ول ت�شاهيها �شوى الفرتة التي 

�شهدتها الثورة ال�شناعية.
وم���ن اأه���م ���ش��م��ات ه���ذه ال��ف��رتة اأن يف 
م��ط��ل��ع ال���ق���رن اجل���دي���د ���ش��ه��دت ال��ب��ل��دان 
اختالفا  ���ش��واء  ح��د  على  والغنية  ال��ف��ق��رية 
اإل���ى ج��ان��ب العوملة  ك��ب��ريا يف دخ���ل ال���ف���رد، 
اإلى  املجتمعية الكبرية التي متكنك ال�شفر 
ركوب  اإل��ى  دون احلاجة  العامل  اأنحاء  كافة 
يف  التامة  لل�شفافية  نتيجة  وذل��ك  ط��ائ��رة، 
اأم  املعامالت �شواء كانت معامالت �شيا�شية 

اقت�شادية اأم اجتماعية اأم ثقافية من خالل 
و�شائل الت�شال الرقمية.

ل�شتمرار  ال�شريع  لالختفاء  ونتيجة 
انخفا�ش ن�شف العمر الفرتا�شي للمنتج، 
اأك���رث عر�شة  ال��وط��ن��ي  ���ش��وق العمل  اأ���ش��ب��ح 
لالأعمال وت�شريع وترية البتكار يف الإنتاج.
يف  ذل��ك  يت�شبب  اأن  املمكن  من  و�شار 
ب�شبب  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  م�شتقبل  ت��دم��ري 
والتي  اأ�شلوب حياتنا  الناجتة عن  الأ�شرار 
ك���ان ل��ه��ا ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، وتغري 
جيد  ت��دري��ب  على  احلا�شلن  الأف����راد  دور 
والذين يعون متاما مدى �شعوبة املجتمع 
الأعمال  املبدعن ورج��ال  العاملي، وهم من 
امل����وج����ودي����ن داخ������ل امل���وؤ����ش�������ش���ات ال��ك��ب��رية 
اأن  القت�شاد  وقد يدعي رجال  وال�شغرية. 
ب�شكل جذري يف  الإنتاج قد تغريت  وظيفة 
هذه  يف  يقينا  نعلم  ولكننا  املا�شية.  العقود 
الأيام اأنه ل اإنتاج من دون تنظيم للم�شاريع 

امل��ب��ت��ك��رة وم�������ش���ارك���ة ن�����ش��ط��ة ممن 
ي���ف���ه���م���ون ال���ت���ع���ق���ي���دات 

املجتمعية.
ه������ذا  يف 
ال�����ش��ي��اق، ق��ام 
ال������رئ������ي�������������ش 

اأوب������������ام������������ا يف 
اخل������ام�������������ش م���ن 

دي�شمرب عام 2011 
مب����واج����ه����ة ق����راب����ة 

60 رئ��ي�����ش��ا م��ن روؤ����ش���اء اجل��ام��ع��ات 
كل  ب��اإع��داده��ا  ق��ام  بدرا�شة  الأمريكية 

من اآروم وروك�شا عام 2011.
الدرا�شة قاما بعمل م�شح  يف هذه 

على قرابة 2300 طالب من 24 موؤ�ش�شة 
باملائة   45 الأق��ل  على  هناك  اأن  واكت�شفا 
حت�شن  اأي  ي���ظ���ه���روا  مل  ال���ط���الب  م���ن 
ملمو�ش يف العامن الأولن من الدرا�شة 

ل���ش��ي��م��ا يف ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ق��دي 
ومهارات التفكري املعقد.

العامة جل��ودة  ال�����ش��ورة  اأظ��ه��رت  لقد 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي م���دى اأه��م��ي��ة امل��ه��ارات 
امل��ع��رف��ي��ة. ح��ي��ث ل ي��ق��وم ���ش��اح��ب ال��ع��م��ل 
ال��ق��ادري��ن على  غ��ري  اخل��ري��ج��ن  بتوظيف 
الأ���ش��ب��اب  م��ن  �شبب  لأي  مبهامهم  ال��ق��ي��ام 
�شواء كان ذلك ب�شبب عجز ج�شماين اأم عدم 
العمل  الأ�شا�شية، ل�شيما واأن  اإملام باملعارف 
ل يتم اإل من خالل التوا�شل والتعاون مع 
اجلماعي  العمل  كيفية  ومعرفة  الآخ��ري��ن 
من  اأو  كتابًة  اأو  �شفوياً  التوا�شل  وكيفية 
فهذه  الإلكرتونية  الإع���الم  و�شائل  خ��الل 

الو�شائل ل غنى عنها يف كل عمل.
ال��ع��م��ل  اأ�����ش����ح����اب  اأن  اإل������ى  اإ�����ش����اف����ة 
ي��ف�����ش��ل��ون ال��ع��ام��ل��ن ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى حل 
وذلك  العمل  اأثناء  تواجههم  التي  امل�شاكل 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة والإب��������داع يف ال��ع��م��ل. ك��م��ا اأن 
اأ�شبحت  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
من املجالت املهمة يف احلياة ول غنى عنها 

بالن�شبة لأي خريج.
وه���ذه ال�����ش��ورة ه��ي ���ش��ورة انطباعية 
املكثف.  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ث��اب��ت��ة  ولي�شت 
م�شمون  يف  اجل��دي  للتفكري  دع��وة  ولكنها 
الدورات الدرا�شية، ولبد اأن تكون الدرجة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ه��ي امل��ح��رك الأ���ش��ا���ش يف عملية 
يف  اخلريجن  خ��ربات  تعك�ش  واأن  التغيري 

�شوق العمل، 
كما ميكن اإج����راء م��ق��ارن��ة ب��ن ج��ودة 
ال��������دورات ال���ت���ي ي��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��الب 
وامل����وظ����ف����ون اخل����ارج����ي����ون ل���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
يف اإ����ش���الح ه���ذه ال������دورات، ل���ش��ي��م��ا واأن��ه��ا 
متويال  اأو  اجل��ام��ع��ات  م��ن  دع��م��ا  �شتتلقى 

واإمن��ا  �شركات  لي�شت  فهي  احلكومات،  من 
البناء  بفاعلية يف  ت�شارك  اأن  جامعات لبد 
الإبداعي اإن اأريد لها اأن تكون مبتكرة واأن 

تتوقع م�شتقبل خريجيها.

التعليم القائم على
حـل المشاكل

وع����ن احل���دي���ث ع���ن ك���ف���اءة ال��ت��ع��ل��م، ف���اإن 
ال���ع���امل تهتم  اأن���ح���اء  اجل���ام���ع���ات يف ك���اف���ة 
ك���ث���ريا لأن احل����واف����ز اخل��ا���ش��ة  ب��ن��ف�����ش��ه��ا 
ب��ال��رتك��ي��ز اخل���ارج���ي ت��ك��ون ف��ع��ل��ي��اً غ��ائ��ب��ة،  
وذلك لأن التعليم القائم على حل امل�شاكل 

يت�شم بفاعلية كبرية ملعظم املتعلمن.
اأثبت قدرة كبرية على تعزيز  اأنه  كما 
ال��ه��ادف.  التعليم  وف��ع��ال��ي��ة جت���ارب  ك��ف��اءة 
ويت�شم التعليم اجلامعي املزدوج باأنه تعليم 

واعد للغاية.

ول�������ع�������ل 
م�������������������������������������ن 
امل���و����ش���وع���ات ال��ت��ي 
مت��ت درا���ش��ت��ه��ا ع��ل��ى نطاق 
وا�����ش����ع م���و����ش���وع ال���ك���ف���اءة 
اإذ  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت����ق����دمي  يف 
ي��ت��م حتقيق  م���ن خ���الل���ه 
اأق���������ش����ى ا�����ش����ت����ف����ادة م��ن 
ال���������وق���������ت امل����خ���������ش���������ش 
وال��ت��ع��ل��م كما  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
تقنية  ا���ش��ت��خ��دام  مي��ك��ن 

املعلومات والت�شالت.
وق���د ت��و���ش��ل ب��وك 
واأروم��������ا وروك�������ش���ا اإل���ى 
الوقت  يف  ال��ط��الب  اأن 
احل�������ايل ي�����ش��ت��غ��رق��ون 
وق��ت��اً اأق���ل يف ال��درا���ش��ة 
ع��م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه الأم���ر 
اأثبتت  وقد  املا�شي.  يف 
ال���ع���دي���د م���ن ال��ب��ل��دان 
الطالب  اأن  الأوروب��ي��ة 
ي�����ع�����ط�����ون الأول��������وي��������ة 
ل��ك�����ش��ب امل�����ال ب����دل من 
الن���غ���م���ا����ش ال���ك���ام���ل يف 

العملية الدرا�شية.
من  الكثري  وهناك 
الأدل�������ة ال���ت���ي ت��ث��ب��ت اأن 
القائم على حل  التعليم 

تعليم  ه���و  امل�����ش��ك��الت 
للغاية  وف��اع��ل  مثمر 
مل����ع����ظ����م امل���ت���ع���ل���م���ن 
لأن������������ه ي����ج����م����ع ب���ن 
وتقدمي  الح��رتاف��ي��ة 

هناك أدلة كثيرة 
تثبت أن التعليم 
القائم على حل 
المشكالت هو تعليم 
مثمر وفاعل للغاية 
لمعظم المتعلمين 
ألنه يجمع بين 
االحترافية وتقديم 
الحلول

جو ريتزن

رئيس مؤسس لمنظمة
تمكين الجامعات األوروبية
ووزير سابق للتعليم
والثقافة والعلوم
ورئيس سابق لجامعة
ماستريخت، هولندا

بتصرف، من ورقة مقدمة
للمعرض والمؤتمر الدولي
للتعليم العالي، الرياض، 2012

سوق العمل

احللول.  ومن املزايا الأخرى للتعليم القائم 
على حل امل�شكالت اأنه يحث الطالب لق�شاء 
ال���درا����ش���ة ويف نف�ش  ال���وق���ت يف  م���ن  امل���زي���د 

الوقت ترتفع نتيجة التعليم يف كل �شاعة.

دور تقنية المعلومات واالتصاالت
امل��ع��ل��وم��ات والت�����ش��الت  وق���د ك��ان��ت تقنية 
ت��ع��ط��ي وع����ودا كثرية  ال���واق���ع  ت����زال يف  ول 
ل  ومما  اجلامعي.  التعليم  كفاءة  بتح�شن 
�شك فيه اأنه �شيتم حت�شن كفاءة التعليم 
لعدم  وذل��ك  امل�شتقبل،  يف  م��ا  مرحلة  يف 
فمع  النظامي،  التعليم  تكاليف  ارت��ف��اع 
اإنتاجيته  اأي�����ش��ا  �شتزيد  تكاليفه  ارت��ف��اع 
يف  ارت���ف���اع  و�شي�شاحبه  ال�����ش��وق  ق��ط��اع  يف 
الأج����ور. ورغ���م ذل��ك ل ت���زال عملية تبني 
جداً.  بطيئة  والت�شالت  املعلومات  تقنية 
تهديدا  الأق���ل  ه��و  امل��ت��م��ازج  التعليم  ول��ع��ل 
م���ن م��ق��اوم��ة الإ�����ش����الح اجل���احم���ة داخ���ل 

اجلامعات.
تنا�شقا  امل��ت��م��ازج  ال��ت��ع��ل��ي��م  وي��ظ��ه��ر 
موؤ�ش�شات  يف  امل���وج���ودة  ال��ق��ي��م  م��ع 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وق����د ث��ب��ت��ت ق���درت���ه وك��ف��اءت��ه 
يف ت���ع���زي���ز ف��ع��ال��ي��ة وك���ف���اءة 
خ�����ربات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ه���ادف. 
الأخ��رى  الحتمالت  وم��ن 
التعليم،  ك��ف��اءة  لتح�شن 
ه����ي ال��ت��ع��ل��ي��م امل��������زدوج، 
ب��ن  اجل����م����ع  ي����ت����م  اإذ 
ال������درا�������ش������ة

اأظ���ه���ر ه��ذا  اآن واح�����د. وق����د  وال��ع��م��ل يف 
التجاري  التعليم  يف  كبرية  قيمة  اجلمع 
ويف ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي.  ف��ف��ي اأمل��ان��ي��ا على 
يتمتع  الثانوي  التعليم  نرى  املثال  �شبيل 
التعليم  يف  الرائعة  التقاليد  من  بالكثري 
املزدوج. وقد ظهرت اأهمية هذه التقاليد 
ن���ظ���را مل��ك��ان��ت��ه��ا ال���رائ���ع���ة يف الب���ت���ك���ار.

ع��دم قدرة  ول يوجد ما يعلل �شبب 
الطريقة  ه��ذه  ا�شتخدام  على  اجلامعات 
اأجل تعزيز  اخلا�شة بالتعليم املزدوج من 

كفاءة التعليم.
معظم  اأن  ذل����ك  ع��ل��ى  ت���رت���ب  وق����د 
ت��و���ش��ع��ا يف جم��ال  ت�شهد  ت���زال  ال����دول ل 
الو�شول  ف��ر���ش  وزي����ادة  ال��ع��ايل  التعليم 
وامل�شاركة. فخلفية الطالب هي جزء من 
ال��ع��ايل،  التعليم  يف  الج��ت��م��اع��ي  امل��ط��ل��ب 
اإل��ى  ال��و���ش��ول  اإن ق���درة الأط��ف��ال على  اإذ 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ه���و ع��الم��ة ب�����ارزة على 
اإنتاجية  الوعي مبدى  الآب��اء وعلى  تقدم 
ال�شتثمار يف التعليم العايل. وتظهر هذه 
الإنتاجية يف جمتمعاتنا حيث ميثل ذلك 
بناء  العايل يف  التعليم  اإ�شهام  مزيجا من 
املواطنة  يف  وامل�شاركة  ال�شخ�شية  القدرة 

والتاأثري الفاعل يف �شوق العمل.
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أساتذة

حوار: يحيى القبعة

ان��ت��ق��د ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش 
اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  الرتبية  بكلية 
ك��ا���ش��ي »الأ����ش���ل���وب ال��ت��ل��ق��ي��ن��ي« ال��ذي 
اأثناء  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  يّتبعه 
اإي��اه��م  داع���ي���اً  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،   العملية 
التفاعلية  الطريقة  ا�شتخدام  اإل���ى 
احلديثة يف تو�شيل املعلومة للطالب 
اإليهم.  املادة العلمية املقّدمة  واإث��راء 
ج������اء ذل������ك خ������الل اإط����الل����ت����ه ع��رب 
»اآفاق« يف حوار ناق�ش معه عددا من 
املحاور املتعلقة بال�شوؤون الأكادميية 
وال��ط��الب��ي��ة، ���ش��ل��ط خ��الل��ه ال�����ش��وء 
ع��ل��ى اأب�����رز امل�����ش��ك��الت ال���ت���ي ت��واج��ه 

الطالب امل�شتجد.

 كيف تقّيم م�ضتوى طالب 
اجلامعة من منظور اأكادميي؟

الراهنة  املرحلة  ال�شباب اجلامعي يف 
ويتميزون  اإي��ج��اب��ي��ة،  ب��ق��درات  يتمتع 
ما  ب��خ��الف  والط�����الع  الأف����ق  ب�شعة 
ك���ان ع��ل��ي��ه احل����ال يف ال�����ش��اب��ق، حيث 
تخ�ش�شاتهم  درا����ش���ة  يف  ي��ج��ت��ه��دون 
ويطلعون على ما هو خارج التخ�ش�ش 
لريفعوا ر�شيدهم الثقايف. وميتلكون 
اأي�شا عددا من املهارات التي توؤهلهم 
اإل����ى اإج������ادة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ق��ن��ي��ات 
احل��دي��ث��ة وحم��اول��ة ال���ش��ت��ف��ادة منها 
مبا يخدم املجال الأكادميي والبحثي.

اأم������ا اجل����ان����ب غ����ري الإي���ج���اب���ي، 
بع�شهم  اإن  حيث  التقليد،  ح��ب  فهو 
الطالب  ينا�شب  ل  بلبا�ش  يظهر  قد 
تتنافى  ���ش��ع��ر  ب�ق�شات  اأو  اجل��ام��ع��ي 
م����ع ال�����ع�����ادات وال���ت���ق���ال���ي���د وال���ق���ي���م 

الجتماعية.
واأدعو كافة الطالب اإلى اللتزام 
الطالب  ي��ك��ون  اأن  عليه  ينبغي  مب��ا 
اجلامعي والبتعاد عن كل ال�شلوكيات 
ال�����������ش�����اذة اخل������ارج������ة ع�����ن ال����ع����رف، 
والأخ��ذ مبا  المتثال  واحلر�ش على 
ي��ل��زم��ن��ا ب��ه دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف يف ح�شن 

اختيار امللب�ش واملظهر. 

ما راأيك يف اآلية التعليم
التي يتبعها اأع�ضاء هيئة

التدري�س يف اجلامعة؟
لزل����ن����ا ح��ق��ي��ق��ة يف ط������ور ال��ت��ع��ل��ي��م 
الطالب  دور  يقت�شر  حيث  التلقيني، 
اأ�شتاذ  على ال�شتماع والتلقي، ويكون 

الت�����ش��ال  بعملية  ال��ق��ائ��م  ه���و  امل�����ادة 
املعلومة  وت��و���ش��ي��ل  الجت����اه  اأح�����ادي 
دون م�شاركة من الطرف الآخر، مما 
يخل بعملية الت�شال، ويلعب دورا يف 

اإ�شعاف التفاعل بل غيابه اأحيانا.
واأدعو اإلى تطبيق منهج التعليم 
ال��ت��ف��اع��ل��ي ال�����ذي ي��ت��م��ث��ل يف حت��وي��ل 
امل��ع��ل��وم��ات اإل�����ى م����ه����ارات، ح��ي��ث اإن 
الطالب بحاجة اإلى التعليم املتمركز 
ع��ل��ى امل��ت��ع��ل��م، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون الأ���ش��ت��اذ 
ه��و امل��ر���ش��د امل��وج��ه ل امل��ل��ق��ن. وه��ذه 
الطريقة تعد هي الأحدث والأف�شل 
املعلومة  تو�شيل  �شرعة  ناحية  م��ن 
ت���زي���د م���ن ن�شبة  وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا، ك��م��ا 
اك���ت�������ش���اب امل�����ه�����ارات ل�����دى ك���ث���ري م��ن 

الطالب.

ب�ضفتكم ع�ضو تدري�س
بكلية الرتبية، كيف تقيمون 

م�ضتوى الكلية؟

أكد أن أساتذتهم تقليديون في توصيل المعلومة

آل كاسي: طالبنا يعانون من التعليم التلقيني

كلية الرتبية تعد من اأقدم الكليات يف 
بالعديد  الواقع  يف  وتزخر  اجلامعة، 
م��ن ال��ك��ف��اءات وال��ط��اق��ات م��ن طالب 
كانت  حيث  ت��دري�����ش،  هيئة  واأع�����ش��اء 
من  الكثري  تنجب  ولزال����ت،  الكلية، 
امل��ج��ت��م��ع. واأن����ا فخور  ال��ق��ي��ادي��ن يف 
الكلية  لهذه  املنت�شبن  اأح��د  ب�شفتي 

ال�شاخمة.

هناك من يقول اإن الطالب 
امل�ضاركني يف االأن�ضطة

غري املنهجية تكون معدالتهم
الدرا�ضية منخف�ضة، فما راأيكم؟

الأن�شطة  اإن  ي��ق��ول  م��ن  م��ع  اأت��ف��ق  ل 
خارج ال�شف ت�شهم يف خف�ش املعدلت 
�ل��ن�����ض��اط يعد  �إن  �لأك��ادمي��ي��ة، ح��ي��ث 
ومما  الدرا�شة.  لتح�شن  قويا  داعما 
�ضماعة  �أ�ضبح  �لن�ضاط  �أن  يوؤ�ضفني 
لكل الذين يخفقون يف حتقيق نتائج 

جيدة ب�شبب تق�شريهم.

وهناك �شواهد كثرية يف اجلامعة 
غري  الأن�شطة  يف  متيزوا  الذين  من 
على  العلمي  التح�شيل  ويف  ال�شفية، 
حد �شواء، وما مل�شته من كثري منهم، 
اأنهم يوازنون بن الدرا�شة اجلامعية 
وب������ن الأن���������ش����ط����ة غ�����ري امل��ن��ه��ج��ي��ة، 
وينظمون اأوقاتهم ب�شكل جيد ي�شهل 

عليهم حتقيق النجاح يف كل منهما.

ما اأبرز امل�ضكالت التي قد تواجه 
الطالب امل�ضتجد؟

ه���ن���اك ع���ائ���ق ي���ع���اين م��ن��ه ك��ث��ري من 
جامعة،  اأي  يف  امل�شتجدين  ال��ط��الب 
اإن ال��ط��ال��ب  وه����و الغ�������رتاب، ح��ي��ث 
يكون اأ�شبه باملتخبط بداية ان�شمامه 

للجامعة، ب�شبب غياب التوجيه.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأدع����و 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  ط��الب  تهيئة  اإل���ى 
وتوزيع  الإر���ش��اد  عملية  تكثيف  ع��رب 
مطويات تتعلق باجلامعات ال�شعودية 
وك��ل��ي��ات��ه��ا، واأه����م الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح 
اجل���ام���ع���ي���ة، ل��ي��ك��ون��وا ع��ل��ى ب�����ش��رية 
ب���احل���ي���اة اجل���ام���ع���ي���ة ال���ت���ي ي��ق��ب��ل��ون 
عليها، ويتفادوا كثرياً من الإ�شكالت 
التحاقهم  ع��ن��د  ت��واج��ه��ه��م  ق��د  ال��ت��ي 

باجلامعات.
امل�شكالت اختيار  اأب��رز هذه  ومن 
التخ�ش�ش املنا�شب، حيث يفيد بع�ش 
الدرا�شات باأن هناك طالبن من بن 
بالتحويل  يقومان  كل خم�شة طالب 
اآخ��ر، وه��ذه تعد ن�شبة  اإل��ى تخ�ش�ش 
لها  الت�شدي  يجب  وخ��ط��رية  كبرية 

وتوفري احللول الناجعة لها.
واجل��ام��ع��ة ه��ن��ا حت���اول ج��اه��دة، 
الكثري من اخلدمات  ولزال��ت، تقدم 
يف  وال�شعي  امل�شتجد  الطالب  لتهيئة 
خالل  م��ن  اجلامعية  للبيئة  اإدخ��ال��ه 
التعريفية،  اللقاءات  تنظيم عدد من 
وت��ن��ظ��ي��م ب��ع�����ش ال�����زي�����ارات مل��ن�����ش��اآت 

اجلامعة.

د.عبدالسالم سعيد آل شيد الغامدي 
عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية

يف الب��ت��ع��اث درو����ش وخ���ربات غري 
تلك التي تثبتها الوثائق، فال جتد 
اأو  در���ش  ع��ن  ويحدثك  اإل  مبتعثا 
ب��ن ط��ي��ات فرتة  م��وق��ف ل ين�شى 

التح�شيل العلمي. 
القريبة من  الأروق���ة  اأح��د  يف 
 Kingʼs Primary املنزل كانت تقع
التي  البتدائية  امل��در���ش��ة   School
كان يرودها اثنان  من اأطفايل، ويف 
ما  غالبا  املنزل  اإل��ى  العودة  طريق 
منر مبحل »الكاندي« )احللويات( 

ل�شراء بع�ش احللوى لالأطفال.
يف هذا املحل تبيع �شيدة عجوز دائمة البت�شام والتحدث واملزح مع 

الأطفال وذويهم، حتى اأن اجلميع يخاطبها با�شمها املعروف »�شاندي«.
وروح��ه��ا  بابت�شامتها  الأط���ف���ال  ���ش��ان��دي  ال���ذي جت���ذب  ال��وق��ت  ويف 
الدعوبة فاإنها تظهر للكبار مدى اطالعها وثقافتها ومعرفتها بالكثري 

من تواريخ ال�شعوب ومعارفها.
ذات مرة كانت �شاندي تقول يل you are in my good books غري 
ال�شطالحية اجلديدة  كالعديد من اجلمل  اأن هذه اجلملة متر علي 

التي متر على من لغته الإجنليزية هي لغة ثانية.
ف�شاألتها:  مفيد.  ل�شيء  اأتو�شل  مل  لكنني  اجلملة  تف�شري  حاولت 

ماذا يعني ذلك؟
ومع اأنها ارتبكت بع�ش ال�شيء ظنا منها اأنها رمبا اأ�شاءت دون علم 
ثقافية  نظر  وجهة  من  اأو  اآخ��ر  مبعنى  اجلملة  ا�شتقبلت  رمب��ا  اأنني  اأو 

خمتلفة.
تلك  وراء  ما  باإ�شهاب  ت�شرح  �شاندي  والتاأ�شف، غدت  العتذار  ومع 
اأ�شبح  ال��ت��ي  اجلملة  تلك  منطلق  ه��و  ال��دي��ن  اأن  ذك���رت  حيث  اجل��م��ل��ة، 
مدونة  اأنا�شا  هناك  اأن  املقد�ش  الكتاب  يف  ج��اء  حيث  النا�ش،  يتداولها 
بينما  عنهم،  املر�شي  وه��م   good books اجل��ي��دة  الكتب  يف  اأ���ش��م��اوؤه��م 
عك�شهم متاما اأولئك املدونون يف الكتب ال�شيئة bad books وهم الأ�شرار 
الذين مل يعملوا اأمرا �شاحلا اأبدا، حتى لو كان �شراء هدية ب�شيطة اأو 

حلوى ل�شغارهم. 
كما اأ�شافت �شاندي اأن الأمر ل يقت�شر على كتب جيدة وغري جيدة،  
بل جاء اأن هناك من ي�شمون اأ�شحاب الكتب البي�شاء واآخرون اأ�شحاب 
هذه  يف  و�شلوكهم  النا�ش  اأعمال  اإلى  اللون  ي�شري  فيما  ال�شوداء،  الكتب 

احلياة. 
اأو مناق�شة  الإي�شاح  املزيد من  اأ�شرت�شل يف طلب  اأن  اأ�شاأ وقتها  مل 
الفكرة مرة اأخرى خا�شة اأن هناك اأحد اأ�شاتذتي الف�شالء الذي يحمل 

اللون الأ�شود بينما كتابه العلمي وال�شلوكي نا�شع البيا�ش!

ُكنت مبتعثا

أنت في كتابي 
األبيض!
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حوار:  ريم العسيري 

ب��ل��غ��ة ك�����ان ع���ن���وان���ه���ا الأب��������رز ال��ت��ح��دي 
الوطن  يفيد  ما  تقدمي  على  والإ���ش��رار 
وامل������واط������ن، حت����دث����ت ع�������ش���وة جم��ل�����ش 
ل���«  اآل م�شيط  م��ن��ى  ال��دك��ت��ورة  ال�����ش��ورى 
اآف������اق« ك��ا���ش��ف��ة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ت��ل��ق��ي��ه��ا ن��ب��اأ 
والأه����داف  ال�����ش��ورى،  اخ��ت��ي��اره��ا ملجل�ش 
التي ت�شعى اإلى حتقيقها من خالل هذا 

املوقع احليوي.
ا�شت�شارية  طبيبة  اأول  وت��ط��رق��ت 
اأكادميية يف منطقة ع�شري، عميدة املركز 
اإلى  �شابقا،  الطالبات  لدرا�شة  اجلامعي 
النجاح والدور املوؤثر الذي تقوم به املراأة 
على  اع��ت��م��ادا  ال��وط��ن  بناء  يف  ال�شعودية 
م���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن جن���اح���ات ع��ل��ى خمتلف 

الأ�شعدة.
خ��ادم  ثقة   نالت  التي  م�شيط،  اآل   
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
عبد العزيز ، حفظه اهلل، من بن ثالثن 
���ش��ي��دة ���ش��ع��ودي��ة، ل��ت��ك��ون ع�����ش��وة فاعلة 
اأب��ح��رت يف اأك��رث من  مبجل�ش ال�����ش��ورى، 

اجتاه خالل احلوار التايل.

كيف تلقيت خرب تعيينك
ع�ضوة مبجل�س ال�ضورى

وماذا يعني لك ذلك؟ 
ت��ل��ق��ي��ت اخل���رب ب��ك��ل ف��خ��ر و���ش��ع��ادة عرب 
الديوان  رئي�ش  ات�شال كرمي من معايل 
امل���ل���ك���ي، ال�����ذي اأب��ل��غ��ن��ي اخ���ت���ي���ار ���ش��ي��دي 
ال�����ش��ري��ف��ن يل ع�شوة  خ����ادم احل��رم��ن 
اجلديدة،   دورت��ه  يف  ال�شورى  جمل�ش  يف 
اأف��ت��خ��ر به  واأع��ت��رب تعييني و���ش��ام ���ش��رف 
اأع��ت��ز ب��ه��ا،  واأدع����و اهلل اأن يعينني  وث��ق��ة 
على اأداء عملي مبا ير�شيه اأول، ثم مبا 
ال�شريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  روؤي���ة  يحقق 
املراأة الفعالة والنوعية مبا  من م�شاركة 

يخدم دينها ووطنها. 

ما الذي �ضتحققه املراأة
يف املجتمع من خالل

جمل�س ال�ضورى؟
�شيحقق  ال�����ش��ور  امل����راأة يف جمل�ش  وج���ود 
فاحلمد  املجتمع،  ال��ت��وازن يف  م��ن  ن��وع��ا 
هلل، ثم ال�شكر خلادم احلرمن ال�شريفن 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، اأي���ده 
اهلل، ف��ق��د ح��ق��ق��ت امل������راأة ال�����ش��ع��ودي��ة يف 
ن��وع��ي��ة يغبطها  امل��ي��م��ون ق���ف���زات  ع��ه��ده 
ع��ل��ي��ه��ا ن�����ش��اء ال����ع����امل، وذل�����ك ب�����دًء من 
م���رورا  ال��ع��امل  ن�شائية يف  ج��ام��ع��ة  اأك���رب 
تقدمها  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  ب��ال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل��ف��ت��اة يف ط��ول 

البالد وعر�شها.
وم����ا ال���ت���ك���رمي الأخ������ري م���ن خ���ادم 
احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن، ل��ل��م��ب��دع��ات من 
ع���ل���ى دع��م��ه  دل���ي���ال  اإل  ال����وط����ن  ب���ن���ات 
ل���ل���ك���ف���اءات  اهلل،  ي��ح��ف��ظ��ه  امل����ت����وا�����ش����ل، 
اأ�شبحت  اأن  ب��ع��د  ال�����ش��ع��ودي��ة،  الن�شائية 
ونائبة  جامعة،  مديرة  ال�شعودية  امل���راأة 

وزي����ر وغ���ري ذل���ك م���ن وظ���ائ���ف ق��ي��ادي��ة 
خمتلفة، ث��م ي��ت��وج خ���ادم احل��رم��ن هذا 
التكرمي بتعين ثالثن اإمراأة يف جمل�ش 
بوطننا  ن��ف��خ��ر  اأن  ل��ن��ا  ف��ح��ق  ال�����ش��ورى. 
اأن  واخل���ارج  للداخل  نثبت  واأن  وملكنا، 
امل��راأة ال�شعودية تتفوق على غريها متى 

ما وجدت الفر�شة والدعم. 

اإلى ماذا تطمح اآل م�ضيط
حتديدا من خالل ع�ضويتها

مبجل�س ال�ضورى؟
يتم  ب��دور فاعل يف ما  القيام  اإل��ى  اأطمح 
طرحه من ق�شايا تهم الوطن واملواطن 
ومناق�شتها بواقعية وعقالنية بعيداً عن 
الن���دف���اع وال��ت��ع�����ش��ب ل��وج��ه��ة ن��ظ��ر دون 
درا�شتها بعمق، وباإملام تام بتبعات ما يتم 
اتخاذه من قرارات، اإ�شافة اإيل ال�شتفادة 
وال��ت��ع��ل��م م��ن خ����ربات ال��ق��ام��ات اخل���رّية 
�شادة  من  ال�شورى  جمل�ش  ي�شمها  التي 

و�شيدات.

ما الق�ضايا التي �ضتحر�ضني
على طرحها م�ضتقبال؟

الق�شايا  ط��رح  على  �شاأحر�ش  بالطبع، 
عام،  ب�شكل  وامل��واط��ن  الوطن  تهم  التي 
املواطن وي�شّهل له �شبل  اأي كل ما يهم 
ال��ع��ي�����ش ال����ك����رمي، وم����ا ي���خ���دم ال��وط��ن 

وي�شاعد يف تقدمه وتطوره.
قد تقولن هذه ق�شايا عامة، واأنا 
اأتفق معك يف ذلك، ولكن يدخل �شمنها 
جمل�ش  للجان  توجيهها  يتم  تفا�شيل 
ال�������ش���ورى امل��خ��ت�����ش��ة. ون���ح���ن اأع�������ش���اء 
امل��ج��ل�����ش ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ م���ن امل��ج��ت��م��ع، 
احلكومية  الأج��ه��زة  ي�شاعد  م��ا  نتلم�ش 
بال�شكل  ر���ش��ال��ت��ه��ا  اأداء  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

املطلوب.

البع�س ي�ضكك يف قدرة املراأة
على التغيري من خالل وجودها 

مبجل�س ال�ضورى. ما ردك؟
اأط��ال��ب ك��ل م��ن ي�شكك يف م��ق��درة امل��راأة 
ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري م���ن خ����الل وج���وده���ا يف 
جمل�ش ال�شورى، باأن يطلع على ال�شري 
ال��ذات��ي��ة ل��ع�����ش��وات امل��ج��ل�����ش، ل��ك��ي يقف 
حققتها  ال��ت��ي  الكبرية  الإجن����ازات  على 
املحلي  ال�شعيد  على  منهن  واح���دة  ك��ل 
وال��������دويل، م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ن اأك�����رث حت��ف��زا 
وا���ش��ت��ع��داد ل��رد ج��زء م��ن دي���ون الوطن 
وامل�شورة  ب��ال��راأي  يبخلن  ل  واأن  عليها، 

والعمل اجلاد.

هل من كلمة اأخرية ؟ 
خ��ادم  ل�شيدي  اأوجهها  الأخ���رية  كلمتي 
ال�شريفن، الذي دعم و�شجع  احلرمن 
واأقول له نحن  ال�شعودية،  الفتاة  ورعى 
ب��ن��ات ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �شوف 
امل�شرف  امل�شتوى  والعامل  للوطن  نثبت 
الذي و�شلت له الفتاة ال�شعودية بالعمل 

اجلاد بعيدا عن ال�شو�شاء. 

د. منى آل مشيط
• عميدة املركز اجلامعي لدرا�شة الطالبات جامعة امللك خالد

ق�شم الن�شاء والولدة.
• اأ�شتاذ م�شارك، كلية الطب بق�شم الن�شاء والولدة بجامعة امللك خالد.

• اأخ�شائية ن�شاء وولدة مب�شت�شفى امللك في�شل للقوات امل�شلحة بخمي�ش م�شيط.
• بكالوريو�ش الطب واجلراحة، جامعة امللك �شعود )1413ه� �� 1993م(.
• ن�شرت اأبحاث عديدة يف جمال تخ�ش�شها يف جمالت حملية وعاملية.

• ع�شوه يف الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية لتقييم
املعاهد ال�شحية يف اململكة العربية ال�شعودية.

أوسمة وجوائز
• جائزة املفتاحة كاأول اأكادميية �شعودية يف جامعة امللك خالد 1427ه�.

• جائزة اأبها للتعليم العايل للع�شو الأكرث ن�شاطا بجامعة امللك خالد )1428ه�(.

خبرات عملية
• عميدة املركز اجلامعي لدرا�شة الطالبات وكلية التمري�ش

بجامعة امللك خالد باأبها، واأ�شتاذ م�شارك بكلية الطب،
ق�شم الن�شاء والولدة، جامعة امللك خالد.

• اإ�شت�شارية اأمرا�ش الن�شاء والولدة بكلية الطب
بجامعة امللك خالد الطب، وم�شت�شفى اأبها العام.

• م�شت�شار غري متفرغ بوزارة التعليم العايل.
• ع�شوة يف جمل�ش جامعة امللك خالد.

• ع�شوة يف الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية لتقييم
املعاهد والكليات ال�شحية.

• ع�شوة يف املجموعة ال�شعودية لدعم مر�شى ال�شلب امل�شقوق.
• ع�شوة يف جمعية زهرة ل�شرطان الثدي.

بطاقة
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اجلامعة  يف  املكتبات  �شوؤون  عمادة  تنه�ش 
التعليمية  العملية  م�شاندة  يف  فعال  ب��دور 
مب�شادر  وط��الب��ا  اأ���ش��ات��ذة  الباحثن  وم��د 
امل���ع���ل���وم���ات وم�����ش��اع��دت��ه��م ع���ل���ى ال��ب��ح��ث 

والإبداع يف الن�شر العلمي.
املكتبة  العمادة ممثلة يف  وقد حققت 
نوعية  نقلة  لها  التابعة  والفروع  املركزية 
اإل��ك��رتوين  اإل��ى  ال��ورق��ي  الكتاب  يف حتويل 

ملواكبة متطلبات ع�شر التقنية احلديثة.
ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ال�����ش��وء ي�����ش��ل��ط على 
عمادة �شوؤون املكتبات باجلامعة وما تقدمه 
امل��ك��ت��ب��ة امل���رك���زي���ة وف���روع���ه���ا م���ن اأن�����ش��ط��ة 
ع��ل��م��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وخ���دم���ات ب��ح��ث��ي��ة وف��ق 

اأحدث املوا�شفات العاملية.

الرؤية والرسالة
تاأ�ش�شت عمادة �شوؤون املكتبات بجامعة امللك 
خالد عام 1420ه� خلدمة الطالب واأع�شاء 
واملعيدين  واملحا�شرين  التدري�ش  هيئة 
لهم  املختلفة  امل��ع��ل��وم��ات  م�����ش��ادر  وت��اأم��ن 
والإ�شراف على املكتبات الفرعية يف كليات 
منطقة  حم��اف��ظ��ات  يف  وال���ب���ن���ات  ال��ب��ن��ن 

ع�شري.
وت�����ش��ع��ى ال���ع���م���ادة ل��ت��ح��ق��ي��ق م��رك��ز 
م��ت��ط��ور يف ت��وظ��ي��ف ت��ق��ن��ي��ات امل��ع��ل��وم��ات 

وم�شادرها يف ع�شر ال�شرعة والتقنية.
ر�شالة  م��ن  روؤيتها  العمادة  وت�شتمد 
اجلامعة الرامية اإلى  توفري بيئة اأكادميية 
ل��ت��ع��ل��ي��م ع����ايل اجل������ودة وت���وظ���ي���ف اأم��ث��ل 

لتقنيات املعرفة.
املناهج  م�شاندة  على  العمادة  وتعمل 
على  ال��ق��درة  وتنمية  الدرا�شية  وامل��ق��ررات 
احل�����ش��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ة وت���وف���ري اأوع��ي��ة 
املعلومات بكافة اأ�شكالها واأنواعها وطرقها 
وت����ق����دمي اخل����دم����ة امل���رج���ع���ي���ة مل��رت��ادي��ه��ا 
املتاحة،  الو�شائل  باأحدث  واق��ت��دار  بكفاءة 
وباأيدي متخ�ش�شن على م�شتوى عال من 

التدريب والتاأهيل.
ال���ع���م���ادة ع��ل��ى تنظيم  ت�����ش��رف  ك��م��ا 
م��ع��ار���ش ال��ك��ت��اب وامل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ار���ش 
املكتبات  ت��خ�����ش جم���ال  ال��ت��ي  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
وامل��ع��ل��وم��ات، وال��ق��ي��ام ب���الإج���راءات الفنية 
اأنظمة  وو�شع  العلمية  وال��دوري��ات  للكتب 

للتنظيم والإعارة.
ملن�شوبي  خ��دم��ات��ه��ا  ال��ع��م��ادة  وت��ق��دم 
الثامنة  ال�شاعة  املكتبة وزوارها يوميا من 
���ش��ب��اح��ا وح���ت���ى ال���ث���ام���ن���ة م�������ش���اء، ف��ي��م��ا 
اجلمعة  وم�����ش��اء  اخلمي�ش  ي���وم  تخ�ش�ش 
التدري�ش  هيئة  اأع�����ش��اء  وت�شجع  للن�شاء، 
ع��ل��ى ال��ت��األ��ي��ف وال��ن�����ش��ر، ح��ي��ث ي��ت��م ���ش��راء 
اإنتاجهم من قبل العمادة للم�شاركة به يف 
معار�ش الكتاب الداخلية واخلارجية وفقا 

لتوجيهات اإدارة اجلامعة.

األنظمة المكتبية
تطوير  املكتبة  كثفت  1424ه�����  ع���ام  وم��ن��ذ 
خ��دم��ات��ه��ا م���ن خ����الل اإدخ�������ال الأن��ظ��م��ة 

املكتبية احلديثة ومنها:
ُيعد  »الأف�����ق«  الآيل  ال��ن��ظ��ام  تطبيق 
املكتبات،  جمال  يف  التطبيقات  اأف�شل  من 
كونه ميكن الباحث من البحث باأكرث من 
العام،  الك�شاف  منها  طريقة،  ع�شرة  �شت 
وقائمة  ل��ل��م��و���ش��وع،  املفتاحية  وال��ك��ل��م��ات 
العناوين، وقائمة املوؤلفن، وقائمة روؤو�ش 
املو�شوعات، ورقم ت�شنيف ديوي الع�شري.

اعتمدت  فقد  ب��الإع��ارة،  يتعلق  وفيما 

المكتبة اإللكترونية: 150 ألف كتاب لــ 300 ناشر عالمي  و ستة آالف رسالة علمية

عمادة شؤون المكتبات..
ّهم متواصل لخدمة الباحثين

الذاتية  الإع����ارة  ب��رن��ام��ج  تطبيق  ال��ع��م��ادة 
بيانات  ق��راءة  ي�شتطيع  وهو جهاز متطور 
امل�شتعري عن طريق متريرها على  بطاقة 
طالب  معلومات  لتظهر  ال�شوئي،  املا�شح 
اخلا�ش  الباركود  مترير  يتم  ثم  الإع���ارة، 
ح�شابه  يف  الكتاب  ت�شجيل  فيتم  بالكتاب، 
وي�����ش��م��ح ل��ه ب����الإع����ارة. ومي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام 

الأجهزة ذاتها يف اإعادة الكتب امل�شتعارة.
وقد اأ�شهمت الإعارة الذاتية يف خدمة 
رواد املكتبة والتقليل من فرتات النتظار.

اجلامعية  ال��ر���ش��ائ��ل  ب��رن��ام��ج  وي�شم 
امل����رك����زي����ة  امل����ك����ت����ب����ة  يف  الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
ب��ال�����ش��ي��دي��ه��ات ع����ددا ك��ب��ريا م��ن ال��ر���ش��ائ��ل 
اجلامعية الإلكرتونية يتجاوز 6000 ر�شالة 
اجل��ام��ع��ات  م��ن  التخ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف 

ال�شعودية، مبا فيها جامعة امللك خالد.
عن  بحث  ب��رن��ام��ج  املكتبة  ت��وف��ر  كما 
ال��ر���ش��ائ��ل امل��ت��واف��رة، وه��و م��ت��اح للباحثن 

واملهتمن ح�شب اللوائح والأنظمة.
املكتبة  برامج  �شمن  املكتبة  وترتبط 
ال��رق��م��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة حت��ت اإ����ش���راف وزارة 
التعليم العايل بقواعد معلومات عاملية يف 
اأكرث  ت�شم  العلمية  التخ�ش�شات  خمتلف 
اإل��ك��رتوين  كتاب  األ��ف  وخم�شن  مائة  م��ن 
م��ن خ���الل 300 ن��ا���ش��ر ع��امل��ي، وت��ع��د اأك��رب 
جت��م��ع اأك���ادمي���ي ل��ل��ك��ت��ب الإل��ك��رتون��ي��ة يف 

الوطن العربي.

الربط اآللي
ت��ع��م��ل امل��ك��ت��ب��ة امل��رك��زي��ة ب��ن��ظ��ام رب���ط اآيل 
يربطها بكافة املكتبات الفرعية التابعة لها 
الأجهزة عرب من�شات  العديد من  ويدعم 
مع  ال��ب��ي��ان��ات  وق��واع��د  الت�شغيل  واأن��ظ��م��ة 
املتغرية  املتطلبات  لتلبية  ع��ال��ي��ة  م��رون��ة 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، وي���ق���دم ال��ن��ظ��ام 
ذلك  يف  مبا  املعلومات،  لدعم  قوية  اأدوات 
الدورة الدموية لنظم املكتبات، والفهر�شة، 
واق����ت����ن����اء امل�������ش���ل�������ش���الت والح���ت���ي���اط���ي���ات 

الأكادميية وحجز و�شائل الأعالم.

ك���م���ا ي���دع���م ال���ن���ظ���ام ك���اف���ة م��ع��اي��ري 
�شهولة تغري  مثل  الآل��ي��ة  املكتبات  اأنظمة 
واجهة  اإدارة  و�شهولة  العمل،  اأث��ن��اء  اللغة 
ال����ب����ح����ث وال����ت����ع����دي����ل ع���ل���ي���ه���ا، وال����دع����م 
ال���ع���رب���ي���ة،  ال���ل���غ���ة  الكامل خل�شائ�ش 
الت�شجيالت  وت�شدير  ا�شترياد  واإمكانية 
ال��ب��ب��ل��وج��راف��ي��ة الإ����ش���ت���ن���ادي���ة، وال��ت��ع��ام��ل 
م����ع امل���ك���ت���ب���ات امل����رك����زي����ة وال���ف���رع���ي���ة م��ع 
بالكتب  و�لرت��ب��اط  �خل�ضو�ضية  م��ر�ع��اة 

الإلكرتونية والدوريات. 
البحث  على نظام  اأي�����ش��ا  وي��ح��ت��وي 
ال�شتناد،  و�شبط  والأر���ش��ف��ة،  والفهر�شة، 
ال��دوري��ات،  ال��ت��زوي��د، و�شبط  والإع�����ارة، و 
املتعددة،  الو�شائط  ربط  نظام  اإل��ى  اإ�شافة 
وحجز الو�شائل ال�شمعية الب�شرية، ونظام 
الأرف�����ف امل��غ��ل��ق��ة، والإع������ارة الح��ت��ي��اط��ي��ة،  

والإعارة الذاتية.

معارض الكتب
ت�شارك اجلامعة يف الكثري من التظاهرات 
الثقافية داخل اململكة وخارجها، وحتر�ش 
مم��ث��ل��ة يف  ع���م���ادة ����ش���وؤون امل��ك��ت��ب��ات على 
ح�����ش��ور ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���ش ال��داخ��ل��ي��ة 

واخلارجية.
العام  العمادة  ت�شارك  اأن  املقرر  ومن 
للكتاب  15 معر�شاً  م��ن  اأك���رث  احل���ايل  يف 
داخ���ل وخ����ارج امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ت����زّود ال��ع��م��ادة 
الكثري من امللحقيات ال�شعودية باإ�شدارات 
يف  بها  للم�شاركة  ومطبوعاتها  اجلامعة 

بع�ش املعار�ش الدولية.
 اإلى ذلك تقوم العمادة  باإهداء بع�ش 
امل��ط��ب��وع��ات ال��ت��ي ت�����ش��دره��ا اجل��ام��ع��ة ويف 
وال��دك��ت��وراه  املاج�شتري  ر���ش��ائ��ل  مقدمتها 
اجلامعات  مع  العلمي  التبادل  طريق  عن 

ومراكز البحوث واملوؤ�ش�شات التعليمية.

مشروعات تطويرية
نفذت العمادة موؤخرا م�شروعات تطويرية، 
اإ�شافة ما يقارب40 قاعدة معلومات  منها 

يف  يواجهونها  التي  للم�شكالت  املوظفن  بع�ش  ت�شريب  الأخ��رية  الآون��ة  يف  كرث 
عملهم،  و�شاعدتهم و�شائل الت�شال ال�شريعة على ن�شر الف�شائح ب�شورة كبرية، 
جعلت بع�شا منهم يفاخر مبا اأقدم عليه، وكان الأجدر به مراعاة لالأمانة حفظ 
اإذا  النظامية  الطرق  اتباع  الطريقة، وميكن  بهذه  بها  البوح  الأ�شرار وعدم  هذه 

�شاهد املوظف ما ي�شتدعي الإبالغ عن اأي تق�شري يف عمله. 
وهذا املو�شوع يقودنا لطرح ت�شاوؤل مفاده: ملاذا ل يوؤدي املوظف يف القطاعات 
احلكومية واخلا�شة مين الق�شم على اأداء عمله بكل اإخال�ش، على غرار ما يقوم 

به كبار موظفي الدولة والأطباء والع�شكرين عند التعين؟ 
هذا الق�شم الذي  يجب اأن يلقيه كل موظف، ليوؤكد الولء ملكان عمله وزارة 
اإخال�ش  بكل  يوؤديه  اأمينا حمبا لعمله،  باأن يكون  اأم م�شت�شفى،  اأم موؤ�ش�شة  كانت 
تكدي�ش  وع��دم  الإجن���از  على  كاحلر�ش  الأ�شياء  من  بكثري  املوظف  ُيلزم  وت��ف��ان، 
�لأعمال، كما يزيد من �لرتباط و�لولء للعمل، وبناء على ذلك يحافظ �ملوظف 
على اأ�شرار عمله وعمالئه، ول يف�شيها مهما كانت الأ�شباب حتى بعد تركه عمله 

اأو انتقاله.
موظفي  جميع  على  الق�شم  اأو  اليمن  هذا  تطبيق  يجب  املنطلق  هذا  ومن 
الدولة، لأن هذا الق�شم �شيجعل املوظف حما�شبا اأمام اهلل اأول، ثم ويل الأمر ثانيا، 

لأنه يعلم عظمة الق�شم باهلل، وما �شيلقاه كل من يحنث بيمينه.
اأكرث  الق�شم يجعله  اأن هذا  قال تعالى )واإن��ه لق�شم لو تعلمون عظيم( كما 
حر�شا على عمله وعلى اأ�شراره ومكا�شبه، وحر�شه هذا يزيد ولءه واإميانه بعمله، 

وهو ما ينعك�ش ايجابا على حر�شه الأكرب على اأ�شرار وطنه وولئه.
للوظيفة،  ال��ولء  خ��الل  من  للوطن  ال��ولء  حققنا  قد  الق�شم  بهذا  ونكون 
التي  الإ���ش��اع��ات  عن  ويبتعدون  عملهم  يف  يخل�شون  املوظفن  جميع  يجعل  مما 
اإخفاقاتهم واإحباطاتهم، وتقلل  وت�شعف ولءهم  ل تفيدهم �شيئا، بل تزيد من 
اأداء  الأ�شرار وعدم  احلر�ش على  واإف�شاء  الر�شوة  انت�شار  اإلى  لوظائفهم، وتوؤدي 

العمل بكل اأمانة، كما ي�شهم ذلك يف زيادة الإ�شاعات لدى اأفراد املجتمع.
ف��م��ا ن�����ش��اه��ده ل��الأ���ش��ف م���ن ب��ع�����ش امل��وظ��ف��ن م���ن ت��ف��اخ��ر ب��ال��ب��وح ب��اأ���ش��رار 
عملهم وعمالئهم ون�شر للبلبلة بن املوظفن لهو مما ي�شهم  يف �شعف ولئهم 
اإف�شائها بهذا  اإلى هذا احلر�ش على  ملوؤ�ش�شاتهم، واأن تقودهم ظنونهم واأفكارهم 
اأكرث  ال��ولء لدى بع�ش املوظفن وهو ما يجعلهم  اجلهل، وهذا ما يوؤكد �شعف 

�شلبية جتاه ما يقومون به من عمل.
وما  عمله،  يف  يقدمه  م��ا  ك��ل  على  حما�شبا  امل��وظ��ف  �شيجعل  الق�شم  وه���ذا 
بواجباته  التزامه  م��دى  ومعرفة  حما�شبته  ت�شهل  وبذلك  اأ���ش��رار،  من  يخرجه 

الوظيفية، وتقدير املخل�ش يف عمله بكل اأمانة ونزاهة.

*نائب رئي�ش التحرير

محمد إبراهيم العسيري*

ت��خ�����ش�����ش��ات اجل���ام���ع���ة، منها  يف خم��ت��ل��ف 
اأربع قواعد معربية يف ال�شريعة والرتبية 

والقت�شاد والإدارة والعلوم الإن�شانية.

موقعها وبوابة
المكتبة المركزية

قامت العمادة بتطوير موقعها الإلكرتوين 
مكتبة  وجت��ه��ي��ز  امل��رك��زي��ة،  املكتبة  وب��واب��ة 
طالبات الدرا�شات العليا باملجع الأكادميي 
بلع�شان ومكتبة املجمع الأكادميي باملحالة 
ب����اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة يف جم���ال 
ب��اأح��دث  وت��زوي��ده��م��ا  وامل��ع��ل��وم��ات  املكتبات 

الإ�شدارات العلمية واملعرفية.
توفري  املكتبات  �شوؤون  عمادة  وتنوي 
يتم  �شوئي  ما�شح  ج��ه��از  خم�شن  ح���وايل 
ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل��ك��ت��ب��ات ال��ف��رع��ي��ة ب��ه��دف 
مت���ك���ن ط�����الب وط���ال���ب���ات اجل���ام���ع���ة م��ن 
ت�����ش��وي��ر م��ا ي��ح��ت��اج��ون اإل��ي��ه م��ن م��راج��ع 
جمانية.  بطريقة  علمية  وم��ق��الت  وكتب 
م�����ش��روع  وت��ن��ف��ي��ذ  لت�شميم  ت��خ��ط��ط  ك��م��ا 
امل���ك���ت���ب���ة امل����رك����زي����ة ب���امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
املوا�شفات  اأحدث  بالفرعاء وجتهيزه وفق 

املكتبية الع�شرية.
وللحفاظ على ما حتقق من اإجنازات 
باجلامعة  واملعلوماتي  املكتبي  القطاع  يف 
يف  املت�شارعة  ال��ت��ط��ورات  مواكبة  و�شمان 
ه��ذا امل��ج��ال،  ت��ويل ع��م��ادة ���ش��وؤون املكتبات 
باملكتبة  املوظفن  لتدريب  خا�شة  عناية 
اأمينات املكتبات  املركزية وفروعها وتاأهيل 
يف ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات وت��دري��ب��ه��ن ع��ل��ى اأح���دث 
الأنظمة يف علم املكتبات واملعلومات، الأمر 
الذي انعك�ش اإيجابيا على جودة اخلدمات 
امل���ق���دم���ة ل��ل��م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م����ن م��ن�����ش��وب��ي 

اجلامعة وخارجها.
وق������د اع����ت����م����دت ال����ع����م����ادة م����وؤخ����را 
اخل��ربة  ب��ي��وت  جل��ل��ب  ا�شرتاتيجية  خ��ط��ة 
املكتبة  تنظيم  اإع���ادة  بهدف  وامل�شت�شارين 
احلديثة  امل�شتجدات  اآخر  وفق  وتطويرها 

يف هذا املجال.

• ق�ضم خدمات امل�ضتفيدين: يعترب دليل املكتبة 
احليوي، ي�شاعدة الباحثن ورواد املكتبة يف اآلية 

البحث والو�شول اإلى الإ�شدارات احلديثة.
• ق�ضم االإعارة: يندرج حتته ق�شمي

الإعارة الذاتية والإعارة الإلكرتونية.
• ق�ضم الفهر�ضة والت�ضنيف: يعمل على
الفهر�شة ال�شاملة الو�شفية واملو�شوعية

وي�شرف على مراجعة عمليات الفهر�شة واآلياتها.
• ق�ضم التزويد:يعترب �شريان املكتبة

احليوي، يتولى تزويد املكتبة املركزية واملكتبات 
الفرعية باجلديد من م�شادر املعلومات وفق

خطة �شنوية منظمة للتزويد مما يرثي املكتبات 
ويحقق العدالة بن الكليات.

• ق�ضم الدوريات واملطبوعات احلكومية:
ق�شم يعنى بالدوريات املختلفة داخليا وخارجيا. 

• ق�ضم املكتبات الفرعية: ي�شرف على،
ويتابع،  املكتبات الفرعية التابعة للعمادة

ويتبع له حوايل ع�شرين مكتبة فرعية.
• ق�ضم االإهداء والتبادل

والعالقات العامة واالإعالم.
• ق�ضم املعار�س  واملوؤمترات.

• ق�ضم ال�ضبكات وقواعد املعلومات.
• ق�ضم االإجراءات الفنية العربية واالأجنبية.

• وحدة التطوير واجلودة.
• ق�ضم الر�ضائل اجلامعية واملكتبات االإلكرتونية.

أقسام المكتبة
المركزية

ََقسم الموظف
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حافظو على
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بداأ الزدهار العلمي عند العرب يف ع�شر 
امل���اأم���ون ح��ي��ث ���ش��ج��ع ب��ي��ت احل��ك��م��ة على 
ترجمة العلوم، وكان املرتجم يعطى وزن 

كتابه ذهبا.
من  �شخم  ع��دد  العربية  اإل���ى  فنقل 
ال��ك��ت��ب امل��رتج��م��ة مم���ا ق����اد اإل����ى ان��ت��ق��ال 
ال����ع����رب م����ن م���رح���ل���ة الط�������الع وال��ن��ق��د 
وه��ي  الب��ت��ك��ار  م��رح��ل��ة  اإل���ى  والتمحي�ش 
املرحلة التي غذت مكتبات العامل باأمهات 
ال��ك��ت��ب يف جم�����الت ال���ط���ب وال��ه��ن��د���ش��ة 
وال��ف��ل��ك وغ���ريه���ا م���ن م��ن��اب��ع احل�����ش��ارة 

العلمية احلديثة.
اإل��ى  العلم  ان��ت��ق��ال  ن��رى  ال��ي��وم  لكن 
يف  العربية  اللغة  وتقهقر  ال��ع��امل  �شعوب 
ال��ع��ل��وم، ول��ي�����ش ه���ذا لعجزها لكن  اإن��ت��اج 
الإ�شهام  دون  الأخ��ذ  على  اأبنائها  لكتفاء 
ب�����ش��يء يف ح��رك��ة ال��ع��ل��وم، ف��رك��ن��ت اللغة 
العربية وجعلت للدين والأدب، وا�شتبدلت 

يف جمالت العلوم باللغات الأجنبية.
للدول  ال��غ��رب��ي  ال�شتعمار  اأت���ى  ث��م 

العربية  ال��ل��غ��ة  لج��ت��ث��اث  �شعى  ال��ع��رب��ي��ة 
للهوية  الأ���ش��ا���ش  امل��ك��ون  اأن��ه��ا  اأدرك  التي 
احلكومية  والإدارات  التعليم  يف  فحاربها 

والإعالم.
اللغة  على  الهجوم  ه��ذا  مقابل  ويف 
ب������رزت امل���ق���اوم���ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ال���ش��ت��ع��م��ار 
ب��ال��ت��ع��ري��ب وخ��ا���ش��ة ت��ع��ري��ب ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
حيث  والعلمية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ج��الت  ك��ل 
جامعات  يف  ن�شطة  تعريب  ح��رك��ة  ق��ام��ت 
�شوريا والردن والعراق وم�شر، لكن هذه 
احلركة مل ت�شتمر، بل وهنت حتى تال�شت 
اجلامعات  وبع�ش  �شوريا  يف  ع��دا  تقريباً 

العربية.

ما المقصود بتعريب التعليم؟
ل  فاإننا  التعليم  تعريب  ع��ن  نتكلم  ح��ن 
الأجنبية  امل�شطلحات  حتويل  عن  نتكلم 
اإلى عربية، بل نحتاج يف هذا ال�شياق اإلى 

تعريف اآخر يتجاوز م�شتوى الألفاظ.

واملهتمن  املوؤمنن  م��ن  كثري  وي��رى 
هوا�شتخدام  التعريب  اأن  العلوم  بتعريب 
التعليم  م��راح��ل  جميع  يف  العربية  اللغة 
ويف البحث العلمي  مل�شاعدة الدار�شن على 
الفهم وال�شتيعاب وذلك لتحقيق الأهداف 

التالية:
اإب��داع��ي��ة  ع��رب��ي��ة  �شخ�شية  خ��ل��ق   •
مت��ت��ل��ك ال����ق����درة ع��ل��ى اإن����ت����اج ال��ع��ل��م 

ونقله اإلى �شرائح املجتمع.
العلمي  واملجهود  الثقافة  توحيد   •

والفكري يف الوطن العربي.
يف  والتفاعل  امل�شاركة  على  • القدرة 

احل�شارة العاملية املعا�شرة.
ويقول روؤوف خريو�ش يف بحث له عن 
تعريب التعليم يف الأردن اإن ق�شية تعريب 
التعليم ل تعني »التدري�ش فقط، اإمنا هي 
عملية متكاملة، من تاأليف وترجمة واإبداع 
فكري، فهي عملية ترتبط بالتفكري، كيف 

نفكر؟ وباأي لغة يجب اأن نفكر؟«

التعليم  تعريب  اإلى  الدعوة  اإن هذه 
كلغات  الأجنبية  ال��ل��غ��ات  اإه��م��ال  تعني  ل 
ولكن  العلم  منابع  اإل��ى  للو�شول  و�شيطة 
تعني اعتماد اللغة العربية و�شيلة للحوار 
وال��ت��األ��ي��ف لتعزز وع��ي ال��ط��ال��ب واإدراك����ه 
يف  عليها  يطلع  التي  املختلفة  للمفاهيم 
يزيد  اأن  �شاأنه  م��ن  م��ا  تخ�ش�شه،  جم��ال 

�شرعة ودقة الفهم لديه.

أهمية تعريب التعليم
اأو����ش���ت م���وؤمت���رات ال��ت��ع��ري��ب ال�����ش��ب��ع��ة يف 
العامل العربي واجلامعة العربية وغريها 
ول  الثقافية  واجل��م��ع��ي��ات  املنظمات  م��ن 
اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا  التعليم  بتعريب  ت���زال 
ك���ربى ل ت��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح����د يف ال��ن��واح��ي 
القومية والعليمة واللغوية. و�شناأتي على 
الإيجاز،  من  ب�شيء  النواحي  هذه  من  كل 
كما تناولها الدكتور عبد الروؤوف خريو�ش 

يف بحث بعنوان تعريب التعليم اجلامعي:

التعريب  القومية:  االأهمية   •
ق����ادر ع��ل��ى دع���م ال���وح���دة ال��ع��رب��ي��ة 
عن طريق توحيد لغة احل��وار بن 
العرب بلغتهم العربية املعروفة مما 
يعزز الكيان العربي ويدعم وجوده 
لأن�����ه ي��خ��ل��ق م��رك��زي��ة ق���وي���ة ل��ه��ذا 

الكيان وهي اللغة.
طابع  يعيد  التعريب  اأن  كما 
عامة  احلياة  مظاهر  اإل��ى  العروبة 
ع�����ن ط����ري����ق ال���ت���وح���ي���د ال���ف���ك���ري 
فاللغة  املختلفة  العربية  لل�شعوب 

وعاء يحوي الفكر.
وحت�������ق�������ي�������ق ه�������������ذا الأم�������������ر 
ه��وال�����ش��ب��ي��ل ال��وح��ي��د ل��ل��ت��ح��رر من 
اأ�شكالها  بكافة  للم�شتعمر  التبعية 
ب��ع��د حت��ق��ي��ق ال���ت���ح���رر ال��ع�����ش��ك��ري 
ف��ال���ش��ت��ق��الل مل يتم  وال�����ش��ي��ا���ش��ي 
اإل ب��ن��ف��ي ك���ل م��ظ��اه��ر ال���ش��ت��ع��م��ار 

وموروثاته من بالدنا.

تعريب التعليم العالي في العالم العربي
التعريب هواســتخدام اللغة العربية في جميع مراحل التعليم وفي البحث العلمي  لمســاعدة الدارســين على الفهم واالســتيعاب وذلك لتحقيق األهداف التالية: خلق شخصية 
عربية إبداعية تمتلك القدرة على إنتاج العلم ونقله إلى شرائح المجتمع, وتوحيد الثقافة والمجهود العلمي والفكري في الوطن العربي, والقدرة على المشاركة والتفاعل 

في الحضارة العالمية المعاصرة. هنا )بتصرف( بحث قدمته الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، ديمة سعد المقرن، ضمن مقرر التعريب )1431-1430(

تكمن أهمية التعريب العلمية في ربط
التراث العلمي بمستجدات العلوم الحديثة

ألن التعريب يفتح آفاق المعرفة أمام المتعلمين
ولنتحول من مجرد مستهلكين للمعرفة

إلى منتجين ورواد للفكر
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اأ�شباب  م��ن  العلمية:  االأهمية   •
ال��ت��خ��ل��ف ال��ع��ل��م��ي يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي 
اللغات  طريق  ع��ن  باملعرفة  ارتباطنا 
الأج���ن���ب���ي���ة مم����ا ���ش��ب��ب دف�����ن ت��راث��ن��ا 
بن  ف��ج��وة  واأوج���د  ولغتنا،  وتاريخنا 
ال���ع���ل���وم احل���دي���ث���ة و خم�����زون الأم����ة 
اأم��ة  ال��ع��ل��وم، فجعلنا  احل�����ش��اري م��ن 
تائهة ل ما�شي ترتكز عليه ول حا�شر 

ت�شهم فيه.
لذا فاإن اأهمية التعريب العلمية 
ال����������رتاث ال��ع��ل��م��ي  ت���ك���م���ن يف رب�������ط 
بحيث  احل��دي��ث��ة  ال��ع��ل��وم  مب�شتجدات 
نعيد �شياغة تراثنا مبا يالئم الع�شر 
العلمي  التقدم  نحقق  حتى  احل��دي��ث 
امل��ع��رف��ة  اآف������اق  ي��ف��ت��ح  ال��ت��ع��ري��ب  لأن 
ق��ادري��ن  في�شبحون  امل��ت��ع��ل��م��ن  اأم����ام 
بلغتهم  ال��ع��ل��وم  ف��ه��م  يف  التعمق  ع��ل��ى 
والإ�شافة عليها،  فنتحول بذلك من 
جمرد اأتباع وم�شتهلكن للمعرفة اإلى 

منتجن ورواد للفكر.

اللغوية:  تتمثل اأهمية  • االأهمية 
املكتبة  اإث������راء  يف  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ت��ع��ري��ب 
بلغته  الأ���ش��ت��اذ  يتعمق  حيث  العربية 
فيزيد ذلك من ر�شيد الإب��داع باللغة 

العربية.
ب���الإ����ش���اف���ة ل���ذل���ك ف������اإن ق��ب��ول 
امل�شطلحات  لكثري من  العربية  اللغة 
الأجنبية من خالل اإخ�شاعها لو�شائل 
ال���و����ش���ع امل�����ش��ط��ل��ح��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
اللغة  ينع�ش  وتطوير  ونحت  ا�شتقاق 

ويزيد من ثرائها.
باللغة  ال��ع��ل��وم  ت��دري�����ش  اأن  ك��م��ا 
ترجمة  على  امل��در���ش  ي�شجع  العربية 
امل��واد مما يدفع عجلة الرتجمة  هذه 
ويزيد من جتربة املدر�ش يف ممار�شة 
ال����رتج����م����ة، وي�������ش���ج���ع اأي���������ش����ا ع��ل��ى 
فخالل  امل��ق��ارن��ة   اللغوية  ال��درا���ش��ات 
للدرا�شة  الأج��ن��ب��ي��ة  الأل���ف���اظ  ع��ر���ش 
بع�ش  ال��ع��رب  علماء  وج��د  والفح�ش 
اأ�شول  اإلى  الألفاظ العربية التي ترد 
اأ���ش��ول��ه��ا  اإل����ى  اأج��ن��ب��ي��ة لكنهم ردوه����ا 
العربية  اللغة  اإل��ى  اأع��اد  مما  العربية 
ال��ك��ث��ري م��ن الأل���ف���اظ امل�����ش��ك��وك فيها  
الدخيلة  الأل��ف��اظ  م��ن  ب��ذل��ك  فنجوا 
�شرفة.   عربية  باألفاظ  وا�شتبدلوها 
هذا عدا ما للتعريب من اأهمية فكرية 
وم��ه��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ون�����واح اأخ����رى 

كثرية ل جمال حل�شرها.

تاريخ تعريب التعليم
ب����داأ ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف م�����ش��ر ع���ام 1872 
باللغة العربية وا�شتمر حتى اأتى الحتالل 
ال���ربي���ط���اين وف���ر����ش ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة. 
يف  ن�شطة  تعريب  ح��رك��ات  ذل��ك  بعد  قامت 
التعليم  تعريب  عنها  ونتج  متفرقة  فرتات 
يدر�ش  زال  م��ا  ال��ط��ب  اأن  اإل  اجل��ام��ع��ات  يف 
م��ن  وي��ت��ل��ق��ى %25  الإجن���ل���ي���زي���ة،  ب��ال��ل��غ��ة 
الطالب التعليم العايل باللغة الجنليزية. 
اأما يف لبنان علمت اأول كليتن باللغة 
اأجنبية  لغات  اإل��ى  حتويلهما  قبل  العربية 
وخالل فرتة تعريبها الق�شرية األف فيهما 
وت��رج��م��ت عدة  ال��ط��ب،  يف  كتابا  ع�شر  اث��ن��ا 
كفاءتها  العربية  اأثبتت  وق��د  اأخ���رى،  كتب 

العالية طوال تلك الفرتة يف تعليم الطب.
بعد  ال��ط��ب��ي  التعليم  ب���داأ  ���ش��وري��ا  ويف 
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الأول������ى ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الفرن�شين  املحتلن  اإ���ش��رار  م��ن  ب��ال��رغ��م 
لغة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ت���ك���ون  اأن  اأرادوا  ال���ذي���ن 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م. وب�����ذل ال������رواد الأوائ�������ل ج��ه��ودا 
ج��ب��ارة يف ت��األ��ي��ف ال��ك��ت��ب ال��ط��ب��ي��ة، واإي��ج��اد 
امل�����ش��ط��ل��ح��ات ال��ط��ب��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا و���ش��ار 

التعليم بكل كفاءة واقتدار.
لدرجة  التعليم  م�شتوى  ت��ط��ور  وق��د 
ج��ي��دة ج��دا حتى ت��ف��وق خريجي ال��ط��ب يف 
���ش��وري��ا ع��ل��ى خ��ري��ج��و ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��ي تعلم 

باللغة الإجنليزية يف الدول العربية.

ال��ع��ايل،  التعليم  ف���اإن  ال��ع��راق،  اأم���ا يف 
والهند�شية  والطبية  العلمية  الدرا�شات  يف 
اإل يف بع�ش  بداأ وم��ازال باللغة الإجنليزية 
احل��الت. وق��د �شدرت ق��رارات وزاري��ة عدة 
ك��ل ج��ام��ع��ات  ال��ت��ع��ري��ب يف  ت��وج��ب تطبيق 

العراق اإل اأنها مل تطبق حتى الآن.
باللغة  العايل  التعليم  بداأ  الأردن  ويف 

العربية ثم حتول اإلى اللغة الإجنليزية.
العربية  اللغة  جممع  اأن�شئ  وعندما 
واأثمرت  التعليم  تعريب  اإلى  �شعى  الأردين 
كلية  يف  العلوم  بع�ش  تدري�ش  ع��ن  ج��ه��وده 

الطب يف اجلامعة الأردنية بالعربية.
التعليم  اب��ت��داأ  ف��ق��د  ال�����ش��ودان  اأم���ا يف 
حتى  الإجنليزية  باللغة   1924 ع��ام  العايل 
بداأت الدعوة اإلى تعريب التعليم  فاأ�شدرت 
ال��دول��ة ال�����ش��ودان��ي��ة ق����رارات ه��ام��ة يف �شاأن 
اإ�شالح م�شار التعليم العايل فقامت الهيئة 
العليا للتعريب عام 1990،  فعملت مب�شاعدة 
يف  الآن  ج��ادون  وه��م  ال�شودانين  الأ�شاتذة 
ويحاولون  اخلا�شة،  العلمية  الكتب  تاأليف 
العربي  ال��وط��ن  يف  ال��ت��ع��ري��ب  �شيا�شة  دف���ع 

وتوحيد امل�شطلحات العربية.
هناك  ال�شعودية  العربية  اململكة  ويف 
حركة  يف  اأ�شهمت  حكومية  اأج��ه��زة  ث��الث��ة 
حيث  باململكة  ال��ع��ايل  التعليم  يف  التعريب 
عبد  امل��ل��ك  بجامعة  الهند�شة  كلية  اأن�����ش��اأت 
الهند�شية  العلوم  لتعريب  برناجما  العزيز 
فهد  امل��ل��ك  مدينة  اأ�ش�شت  كما   .1980 ع��ام 
ال�شعودي  الآيل  البنك  والتقنية،  للعلوم 
للمعلومات عام 1983 للم�شاهمة يف تعريب 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة وت��وح��ي��د امل�����ش��ط��ل��ح��ات 
ولكن  للم�شتفيدين  واإي�����ش��ال��ه��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال�شتفادة منه ما زالت �شئيلة وحمدودة.
�شعود  امللك  بجامعة  الرتجمة  وملركز 
الكتب  ب��ع�����ش  ت���رج���م���ة  يف  ح��ث��ي��ث��ة  ج���ه���ود 
العلمية ول��ك��ن رغ��م ه��ذه اجل��ه��ود ل ي��زال 
التعليم باللغة العربية يف الكليات ال�شحية 

والعلمية حمدودا.
ث������ورة ق��وم��ي��ة  ويف اجل�����زائ�����ر ق���ام���ت 
ل��ل��ت��ع��ري��ب ب���داي���ة م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م الب��ت��دائ��ي 
ب��خ��ط��ة ن��ق��ط��ة ن��ق��ط��ة ح���ت���ى و����ش���ل���ت ال���ى 
والعلوم  احلقوق  يف  العايل  التعليم  تعريب 
وعلم  وال�شحافة  وال�شيا�شية  القت�شادية 
النف�ش وعلوم الرتبية والجتماع والإح�شاء 
والتاريخ. لكن مل ي�شل التعريب اإلى كليات 

الطب والهند�شة حتى الآن.
التعليم  اأم��ا يف تون�ش فقد مت تعريب 
العام لكن التعريب مل ي�شل اإلى اجلامعات 
اإل يف ب��ع�����ش م��وا���ش��ي��ع ال��ع��ل��وم  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
الإن�شانية والجتماعية والدرا�شات الأدبية. 
على  القروين  جامعة  حافظت  املغرب  ويف 
اللغة العربية، كما ظهرت املدار�ش الأهلية 
ال�شتقالل  وبعد  ال�شتعمار،  قاومت  التي 
للتعريب  والأبحاث  الدرا�شات  معهد  اأن�شئ 
العامل  التعريب يف  تن�شيق  اأن�شئ مكتب  ثم 

العربي.
وك�������ان ن���ت���ي���ج���ة ج���ه���وده���م���ا ت��ع��ري��ب 
ال��درا���ش��ات  ال���ع���ام، وت���در����ش الآن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الأدب��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة باللغة 
الطبية  الكليات  يف  التعليم  ولكن  العربية، 
ل يزال باللغة الفرن�شية.  وهناك حماولت 
حمددة، لتعليم العلوم والطب بالعربية، يف 
فيهما  تدر�ش  حيث  واليمن،  ليبيا  من  كل 

بع�ش العلوم باللغة العربية.

المواقف العربية
من تعريب التعليم

تن�ش كل اأنظمة وقوانن جامعاتنا العربية 
���ش��راح��ًة ع��ل��ى اأن ل��غ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي��ه��ا هي 
ال�شبيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ،وي��ق��ول  العربية 
يف حديث له مع جملة املعرفة يف العدد  65 
التعليم  واأ���ش��ات��ذة  امل�شوؤولن  من  كثرياً  اأن 
ال���ب���دء بتعريب  ي����رون ����ش���رورة  اجل��ام��ع��ي 
التعليم اجلامعي بكل تخ�ش�شاته ، وتكثيف 
ت���ق���دمي ال���ع���ل���وم ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة. وي���رى 
فيه  وامل���رتددي���ن  للتعريب  ال��راف�����ش��ن  اأن 

يندرجون حتت اأ�شناف ثالثة:

االأول: هم ممن يحبون  • ال�ضنف 
نقل  على  بقدرتها  ويوؤمنون  العربية 
مينعهم  لكن  الع�شر  ومواكبة  العلوم 
اخلوف من اأن متابعة التدفق ال�شريع 
اإلى  ي��وؤدي  املعلومات  الهائل من  للكم 
الإ�شهام  دون  التعريب  على  القت�شار 
يف ال��ع��ل��وم ب�����ش��يء. وه����م ي��ب��ن��ون ه��ذا 
العربية  ال�شعف  ح��ال��ة  ع��ل��ى  امل��وق��ف 
و�شعف  ال��ت��ع��ري��ب  ب��ف��و���ش��ى  املت�شببة 

التن�شيق بن املوؤ�ش�شات العلمية.

اجلاهلن  م��ن  الثاين:  ال�ضنف   •
باللغة العربية وباإمكاناتها الهائلة يف 
التعبري، فبالتايل يرون اأنهم عاجزون 
ع��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ذا ال��ع��م��ل، ل��ذا يقبلون 
بذلك  فينجون  الأجنبية  اللغات  على 

من اإعالن عجزهم.

ــالــث: ف���ه���م مم��ن  ــث ال • الــ�ــضــنــف 
الغربية  ب��احل�����ش��ارة  عقولهم  تعلقت 
اأجنبي  ه��و  م��ا  بكل  النه�شة  ورب��ط��وا 
لن  النه�شة  اأن  ي��رون  اأ�شبحوا  حتى 
الأجنبية،  اللغة  با�شتعمال  اإل  تتحقق 
اللغة العربية يف الطب  واأن ا�شتخدام 
وال��ع��ل��وم ه��و���ش وط��ن��ي ل م��ع��ن��ى ل��ه. 
املنابر  امل�شيطرة على  وهذه الفئة هي 
العربية  ال���دول  معظم  يف  التعليمية 

خا�شة الدول امل�شتعمرة.

اجلامعات  ط��الب  ملوقف  بالن�شبة  اأم��ا 
ال��ع��رب��ي��ة ح���ول ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
اللغة  ا�شتاذة  اأجرتها  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت  فقد 
الإجن��ل��ي��زي��ة ال��دك��ت��ورة رمي��ا اجل���رف حول 
ه���ذا امل��و���ش��وع ع��ل��ى ط���الب ج��ام��ع��ت��ي امللك 
�شعود واجلامعة الأردنية اأن 45% من طالب 
اجل��ام��ع��ة الأردن����ي����ة وج��ام��ع��ة امل��ل��ك �شعود  
تعلم  مدار�ش  يف  ابنائهم  تدري�ش  يف�شلون 
مربرين  ال�شغر  منذ  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة 
ال�شغر،  يف  ال��ل��غ��ة  اك��ت�����ش��اب  ب�شهولة  ذل���ك 
الإجنليزية هي  اللغة  لأن  الع�شر  ومواكبة 

اللغة ال�شائدة يف الإنرتنت والإع��الم، ولأن 
ل�شوق  اأ�شا�شي  متطلب  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة 

العمل، ولنيل مكانة اجتماعية مرموقة.
من   %96 اأن  ال���درا����ش���ة  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
طالب الكليات العلمية يف اجلامعة الأردنية 
يعتقدون  اللغات  كلية  طالبات  م��ن   %82 و 
ت�شلح  التي  اللغة  الإجنليزية هي  اللغة  اأن 
ل��ت��دري�����ش ال���ط���ب وال��ه��ن��د���ش��ة واحل��ا���ش��ب 

وغريها.
اأم�������ا ع�����ن ت����وج����ه����ات اأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 
درا�شة  اأجريت  فقد  التدري�ش يف اجلامعات 
م��ق��ط��ع��ي��ة يف ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
في�شل بالدمام يف عام 2001 ملعرفة وجهات 
مو�شوع  ع��ن  التدري�ش  هيئة  اأع�����ش��اء  نظر 
 %  46 اأن  وت��ب��ن  ال��ط��ب��ى،  التعليم  ت��ع��ري��ب 

موافقون و 54% غري موافقن.

حجج التعليم باللغات
األجنبية والرد عليها

م����ن اأب��������رز ح���ج���ج امل���ع���ار����ش���ن ل��ل��ت��ع��ري��ب 
والداعن اإلى التعليم باللغة الإجنليزية: 

العربية اللغة  كفاءة  • عدم 
يف تدري�س العلوم احلديثة:

ــرد: اث��ب��ت��ت ال��ت��ج��رب��ة ال�����ش��وري��ة يف  ال
ت��ع��ري��ب ال��ت��ع��ل��ي��م اجل���ام���ع���ي ���ش��م��ول 
اللغة العربية لكل م�شطلحات الطب 
وغ���ريه. ورغ���م ذل��ك ف��اإن��ن��ا ن��دع��و اإل��ى 
الكتابة  ف��ى  العربية  اللغة  ا�شتخدام 
واإل����ق����اء ال����درو�����ش اأم�����ا امل�����ش��ط��ل��ح��ات 
باأ�شمائها  تبقى  اأن  فيمكن  العلمية 
اأوحت�����ل  ت����ع����رب  اأن  اإل�������ى  الأج���ن���ب���ي���ة 

م�شكلتها.

الكافية املراجع  توفر  • عدم 
باللغة العربية:

اجل���ام���ع���ات  م�����ن  ع�������ددا  اإن  الـــــرد: 
ف���ى ال���وط���ن ال���ع���رب���ى ت���در����ش ال��ط��ب 
العربية،  باللغة  وال��ع��ل��وم  والهند�شة 

وفى هذه اجلامعات كتب ومراجع.
التعريب  تن�شيق  مكتب  اأن  كما 

أبرز معوقات تعريب التعليم:
• الكم هائل من المصطلحات الجديدة الطارئة على اللغة.

• عدم وجود آليات النتاج المقابالت العربية للمصطلحات الجديدة.
• فوضى المصطلحات الناشئة عن غياب التنسيق بين مراكز التعريب

التي تسبب التعددية واإلزدواجية والضبابية المصطلحية.

والرتجمة  للتعريب  العربي  وامل��رك��ز 
للمنظمة  ال��ت��اب��ع  وال��ن�����ش��ر  وال��ت��األ��ي��ف 
اأي�����ش��ا ي�����ش��دران ال��ع��دي��د م��ن املعاجم 
فى  امل��رتج��م��ة  وال��ك��ت��ب  وامل�شطلحات 

املجالت العلمية.

التقدم  مــع  التوا�ضل  اإعــاقــة   •
العلمي يف جميع جماالته:

يعيق  ال��ت��ع��ل��ي��م ل  ت��ع��ري��ب  اإن  الــرد: 
ت��ق��دم ال��ط��ال��ب لأن����ه ل ي��ع��ن��ي اه��م��ال 
ت��ع��ل��ي��م ال���ل���غ���ات الأج���ن���ب���ي���ة ف��ي��م��ك��ن 
للطالب تقوية لغته حتى يتمكن من 
م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ق��دم ب��ال��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة، 
ال��ط��ب  ك���ل���ي���ة  ط������الب  اأن  وال����دل����ي����ل 
ب��ج��ام��ع��ة دم�������ش���ق ال����ذي����ن ي���در����ش���ون 
اإلى  بالعربية عندما يتقدمون  الطب 
الطبى،  ال��ل��غ��وى  الأم��ري��ك��ى  الفح�ش 
م��رات  ف��ى  امتحاناتهم  نتائج  تف�شل 
ك��ث��رية ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج زم��الئ��ه��م ال��ذي��ن 

در�شوا الطب بالإجنليزية.

مشكالت الوضع المصطلحي    
م���ن اأب�����رز م��ع��وق��ات ت��ع��ري��ب ال��ت��ع��ل��ي��م عند 
امل�شطلحات  م��ن  الهائل  بالكم  ال���ش��ط��دام 
اجلديدة على اللغة  وبروز اأهمية ا�شتح�شار 
العربية،  اللغة  امل�شطلحي يف  الو�شع  اآليات 
خل��ل��ق امل���ق���اب���الت ال��ع��رب��ي��ة. ه���ي ال��ف��و���ش��ى 
امل�شطلحية النا�شئة عن غياب التن�شيق بن 
التعددية  اأ�شكالها:  وم��ن  التعريب،  مراكز 
امل�����ش��ط��ل��ح��ي��ة، وازدواج�����ي�����ة امل�����ش��ط��ل��ح��ات، 

و�شبابية امل�شطلح.

بطء الترجمة والتعريب
في الوطن العربي

احلديثة  امل�شطلحات  اأن  يف  امل�شكلة  وتكمن 
ت��ف��د اإل��ي��ن��ا ب����اأع����داد ه��ائ��ل��ة يف م����دة زم��ن��ي��ة 
ال��ب��دي��ل العربي  اإي��ج��اد  وج��ي��زة، وح��ت��ى يتم 
الأجنبي  اللفظ  ا�شتخدم  قد  ال�شارع  يكون 
و����ش���ار ع��ل��ى ل�����ش��ان��ه واع����ت����اده ف��ي�����ش��ب��ح من 

الع�شري ا�شتبداله باللفظ املعرب.
ومن الأمثلة على ذلك كلمة »انرتنت« 
»ال�شبكة  ب��ع��ب��ارة  ت��ع��رب  وال��ت��ي   internet
وهو  اآخ���ر  تعريب  ه��ن��اك  لكن  العنكبوتية« 
ودللتها  الكلمة  �شهولة  ورغ���م  »ال�شابكة« 
الوا�شحة على امل�شمى، اإل اأننا ل ن�شمع هذه 
الكلمة اإل على ال�شنة املتخ�ش�شن يف اللغة 
العربية ويف كتاباتهم، لأن العامة قد اعتادوا 
على اللفظ الأجنبي ملدة طويلة ثم اأتى هذا 

اللفظ فاأ�شبح من ال�شعب ا�شتبداله.

الترجمة  لمشاريع  الدعم  ضعف 
والتعريب في العالم العربي

اللغة  وجم��ام��ع  التعريب  م��وؤمت��رات  ت��ق��وم 
����ش���ن���وي���ا ب����اإ�����ش����دار ال������ق������رارات واخل���ط���ط 
التعليم  ل��ت��ع��ري��ب  وال��ت��و���ش��ي��ات  وامل�����ش��اري��ع 
اجلامعي وخا�شة يف املجالت ال�شحية، لكن 
ال��ورق  ه��ذه اخلطط وال��ق��رارات ل تتعدى 
�شركات  يوجد  ول  قليل،  امل��ادي  الدعم  لأن 
وج���ه���ات خ��ا���ش��ة اأوح���ك���وم���ي���ة ت��ت��ب��ن��ى ه��ذه 
امل�شاريع وتبذل ميزانيات منا�شبة حلجمها.

حلول مقترحة لتعريب التعليم
في الجامعات العربية

بتعريب  امللزمة  ال��ق��رارات  اإ���ش��دار   •
التعليم ومتابعة تنفيذها.

ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ك��ت��ب  • ن�����ش��ر 
وتخ�شي�ش  ل��ل��ج��ام��ع��ات،  وت��ي�����ش��ريه��ا 

ميزانيات كبرية لن�شر الكتب.
ال��ب��ح��وث  ون�����ش��ر  ت��األ��ي��ف  • ت�����ش��ج��ي��ع 

والكتب العلمية باللغة العربية.
• دعم ال�شناعة املعجمية املتخ�ش�شة 

بكافة جمالت املعرفة.
و�شعتها  التي  بالقواعد  الل��ت��زام   •
جم���ام���ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��و���ش��ع 

امل�شطلحي. 
بن  والتعاون  التن�شيق  من  املزيد   •
بينها  وك���ذل���ك  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل���ام���ع���ات 
ومكتب  العربية  اللغة  جم��ام��ع  وب��ن 
ت��ن�����ش��ي��ق ال���ت���ع���ري���ب، ل���الل���ت���ق���اء ع��ل��ى 

توحيد املعربات.
تخت�ش  كل جامعة  كليات يف  • اإن�شاء 

بالتعريب.
كل جامعة  تعريب يف  مراكز  • اإن�شاء 
ل��رتج��م��ة ال��ك��ت��ب ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ق���ررة يف 

الكليات.
وامل��ع��ن��وي��ة  امل���ادي���ة  احل���واف���ز  • رف����ع 

لرتجمة الكتب العلمية.
• ر�شد امل�شطلحات العلمية اجلديدة 
يف ال���ل���غ���ات الأج���ن���ب���ي���ة والإ������ش�����راع يف 
على  ت�شري  اأن  قبل  ون�شرها  تعريبها 

األ�شنة العامة.
اإ�شاعة  • ت�شجيع و�شائل الإعالم على 
امل�شطلحات العلمية املوحدة،والإ�شهام 

يف حملة التعريب.
النف�شية  ال��ه��زمي��ة  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء   •
لغته،  ن��ح��و  ال��ع��رب��ي  ب��ه��ا  ي�شعر  ال��ت��ي 
ون�����ش��ر ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة ال��ل��غ��ة يف بناء 

الذات العربية.
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حسن العواجي

اجلامعي  امل�شت�شفي  م�����ش��روع  يعد 
ب���ج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د يف اأب����ه����ا، 
امل����ق����رر ت��د���ش��ي��ن��ه ر���ش��م��ي��ا ب��ت��اري��خ 
امل�شاريع  اأه��م  اأح��د   ،2014/02/20
واخل��دم��ي��ة  وال��ب��ح��ث��ي��ة  التعليمية 
�شي�شهم  حيث  اجلنوبية،  باملنطقة 
ال�����ش��ح��ي��ة  ت���رق���ي���ة اخل�����دم�����ات  يف 
ل�شكان  والعالجية  والت�شخي�شية 

املنطقة.
ي�����ش��ت��ق��ب��ل  اأن  امل�����ق�����رر  وم�������ن 
امل�شت�شفى اأكرث من 80 األف مري�ش 
ن���زي���ل ���ش��ن��وي��ا واأك������رث م���ن م��ل��ي��ون 
كما  اخلارجية،  بالعيادات  مري�ش 
األ��ف  اأك��رث م��ن 20  اإج���راء  �شيمكنه 

عملية جراحية متقدمة �شنويا.

جائزة أفضل تصميم
امل���ع���م���اري  ال���ت�������ش���م���ي���م  روع�������ي يف 
على  يكون  اأن  للم�شت�شفي  والطبي 
اأح�������دث م�����ش��ت��وى ت��ق��ن��ي وع��ل��م��ي، 
وب���ت���ط���ب���ي���ق امل�����ع�����دلت وامل���ع���اي���ري 
ال��دول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة يف ه���ذا امل��ج��ال، 
اأرق��ي  علي  م��ن احل�شول  مكنه  م��ا 

يدشن في فبراير 2014
المستشفى الجامعي يحوز أرقي 
جائزة دولية من الواليات المتحدة

املتحدة  الوليات  جائزة دولية من 
الأم���ريك���ي���ة يف جم����ال ال��ت�����ش��م��ي��م 
من   2007 ع��ام  والطبي  الهند�شي 
ال��دول��ي��ة   Scup »���ش��ك��ب«  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الدولية  املعايري  بو�شع  املخت�شة 
وقد  اجل��ام��ع��ات.  مباين  لت�شاميم 
مت اختيار ت�شميم امل�شت�شفي كاأحد 
اأف�شل 30 ت�شميما يف العامل لأول 
مرة على م�شتوى ال�شرق الأو�شط.  
�شرير   800 امل�شت�شفي  يحتوي 
وي�شمل كافة التخ�ش�شات الطبية، 
ال��ب��اط��ن��ة واجل����راح����ة والأط����ف����ال 
والن�شاء والولدة ووحدات الرعاية 
امل�����رك�����زة اجل����راح����ي����ة وال���ب���اط���ن���ة 
كما  والقلب،  واحل���روق  والأط��ف��ال 
ي�شم جناحن متقدمن للعمليات 
اجلراحية ب�شعة اإجمالية قدرها 16 
غرفة عمليات خمتلفة التجهيزات.

240 غرفة
ي�����ش��م امل�����ش��ت�����ش��ف��ي اأك�����رث م���ن 240 
غرفة عيادة خارجية ت�شتقبل اأكرث 
كافة  يف  يوميا  مري�ش   3500 م��ن 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ط��ب��ي��ة، وي��ح��ت��وي 
للغ�شيل  م��ت��ق��دم��ة  وح������دات  ع��ل��ى 

اأمرا�ش  وت�شخي�ش وعالج  الكلوي 
ال��ق��ل��ب ووح����دات ع���الج الأم��را���ش 
اإل��ى  اإ���ش��اف��ة  والتنف�ش،  ال�����ش��دري��ة 
م��ع��م��ل م����رك����زي م���ت���ق���دم ل��ل��غ��اي��ة 
ال��دم  واأم��را���ش  الطبية  للتحاليل 
ح��وايل  يقدم  اأن  ميكن  والأن�شجة 
ثالثة مالين حتليل طبي �شنويا.

واإل���������������ى ج������ان������ب الأق�������������ش������ام 
ال���ت�������ش���خ���ي�������ش���ي���ة وال����ع����الج����ي����ة 
ل���الأم���را����ش ال��ع�����ش��ب��ي��ة وق�����ش��ط��رة 
الن�شاء  واأمرا�ش  والأطفال  القلب 
وال������ولدة وال��ط��ب ال���ن���ووي، ي�شم 
ل��الأورام  متقدمة  وح��دة  امل�شت�شفي 
ت�شمل اأق�شام العالج الكيميائي )60 
املتقدم  الإ�شعاعي  والعالج  وح��دة( 
اأورام  وتخدم حوايل 2000 مري�ش 

�شنوياً.

وحدة الحوادث
متكاملة  وح���دة  امل�شت�شفي  ي�شم   
ل�����ش����ت����ق����ب����ال احل�������������وادث ت�����ش��م��ل 
غ����رف ع��م��ل��ي��ات ���ش��ري��ع��ة واأج��ن��ح��ة 
ل��ل��م��الح��ظ��ة والإن���ع���ا����ش مي��ك��ن اأن 
ت�����ش��ت��ق��ب��ل اأك����رث م���ن 20 ح��ال��ة كل 
ث����الث ����ش���اع���ات، اإل����ى ج��ان��ب ق�شم 
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يستقبل 
مليونا 

وثمانين 
ألف مريض 
ويجري 20 
ألف عملية 

جراحية سنويا

م��ت��ك��ام��ل ل���ل���ط���وارئ ي��ح��ت��وي على 
اأك����رث م���ن 40 غ��رف��ة ف��ح�����ش لكل 
التخ�ش�شات الطبية مزودة بوحدة 

اأ�شعة متقدمة.
   وي���ج�������ش���د ق�������ش���م الأ�����ش����ع����ة 
ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ي اأح��������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال��ط��ب��ي  ال��ت�����ش��خ��ي�����ش  يف جم������ال 
مل����ا ي���ح���وي���ه م����ن اأج�����ه�����زة  خ��ا���ش��ة 
الرنن  واأ���ش��ع��ة  املقطعية  بالأ�شعة 
عن  ف�شال  امل��ت��ق��دم��ة  املغناطي�شي 
اأجهزة اأ�شعة ال�شدر و«الك�ش راي« 

و«الفلورو�شكوبي« وغريها .  
الطبية  املناظري  ق�شم  ويقدم   
خدمته لأكرث من 25 األف مري�ش 
الطبية  التجهيزات  باأحدث  �شنويا 
امل���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا يف ه�����ذا امل���ج���ال 
واخل�����ا������ش�����ة مب����ن����اظ����ري اجل����ه����از 
ال���ت���ن���ف�������ش���ي وامل����ث����ان����ة وامل���ن���اظ���ري 

التقليدية للجهاز اله�شمي. 

التعليم الطبي
ج��ه��ز امل�����ش��ت�����ش��ف��ي ب���اأح���دث و���ش��ائ��ل 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ط����ب����ي وم���ن���ظ���وم���ات 
الذكية  ال��در���ش  وق��اع��ات  الت�شال  
للتوا�شل  الإلكرتونية  واملنظومات 

ونقل املعلومات الب�شرية والرقمية 
وع�����ر������ش ال����ف����ي����دي����و ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
اجل����راح����ي����ة وغ�����ريه�����ا. وي��ح��ت��وي 
ع��ل��ى ك��اف��ة اخل���دم���ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
التقليدية واملخازن متعددة الأنواع 
بامللفات  خ��ا���ش  ق�شم  و  واحل��ج��م، 

والإدارة الطبية للم�شت�شفي. 

اإلدارة العامة
ال���ع���ام���ة  الإدارة  ج�����ن�����اح  مي����ث����ل 
اأهم مكوناته  اأهم  اأحد  للم�شت�شفي 
مل���ا ي��ح��وي��ه م���ن ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة 
ل���ل���ر����ش���د وامل����الح����ظ����ة وال��ت��ق��ي��ي��م 
 300 م��ن  اأك���رث  وي�شمل  وامل��ت��اب��ع��ة، 

موظف اإداري.
وي��ق��دم امل��ط��ب��خ امل���رك���زي اأك��رث 
للمر�شي  يوميا  وج��ب��ة   1800 م��ن 

والعاملن.
على  امل�شت�شفي  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 
ق�����ش��م ال��ت��ع��ق��ي��م امل����رك����زي امل��ت��ق��دم 
العمليات  غ��رف  كافة  يخدم  ال��ذي 
وغريها  وال��ولدة  القلب  وق�شطرة 
بكفاءة عالية مع الأخذ يف العتبار 
انتقال  وبروتوكولت  كافة معايري 

العدوى املتعارف عليها عامليا.

800 سرير.. 16 غرفة عمليات.. و240 عيادة خارجية
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آفاق

مع التطور املت�شارع يف �شائر املجالت احلياتية والثورة املعلوماتية يجد الإن�شان نف�شه 
بحاجة ما�شة لإحداث التغري، ليواكب ذلك التطور واإل ظل على هام�ش احلياة.

والتغري عن املاألوف اأمر ت�شتثقله النف�ش الب�شرية بال �شك بل وتهابه، فكيف بنا 
اإذا كنا مطالبن باإحداث تغري يف املجتمع  من حولنا؟

ن�شاطها  ك��ان  اأي��ا  املوؤ�ش�شات  يف  والتطوير  اجل���ودة  رواد  م��ن  التغري  ق��ادة  ولعل 
يعاي�شون هذا الواقع. 

التغري  ه��ذا  واأن  خا�شة  �شهولة  بكل  التغري  املجتمع  يقبل  اأن  ال�شهل  من  لي�ش 
يحمل يف طياته مهاماً جديدة واأمناطا يف التفكري فريدة لكنه ملح.

فاإذا كان التغري متعبا فقد يكون رف�شه مدمرا، فالتغري انتقال والنتقال م�شقة 
وحتملها اإ�شرار على احلياة.

تعتقد كثري من املنظمات اأن اإحداث التغيري بها يعتمد على تغيري طريقة تفكري 
ملخاطبة  حتتاج  التغيري  عملية  اإدارة  اأن  اأرى  اأنني  اإل  فيها  العاملن  من  الآخ��ري��ن 

القلوب كما نخاطب العقول اأن ن�شتخدم ا�شرتاتيجية: انظر وا�شعر ثم غرّي.
مبعنى اأنه يجب اأن نب�شر من حولنا احلقائق املحيطة بو�شعنا مقارنة بالعامل 
من حولنا، عرب مناذج حية وموؤثرة، الأمر الذي �شي�شتثري عواطفهم وي�شتنفر قواهم 

نحو التغيري.
ما اأريد قوله، بل اأجزم به، هو اأن التغيري الذي يفر�ش على املجتمع ق�شرا يهدم 

ول يبنى.
اإن التغيري احلقيقي هو ذاك الذي ينبع من الداخل ليوؤذن مبيالد جديد، وهو 
التغري الذي يقوده فريق موؤمن به يتفانى من اأجله، يراه قيمة كربى ل عمال اأثقل 

قواه.
اأن ن�شنع جوا من الإحلاح وال�شرعة ، حيث  لإحداث التغري الذي ناأمله، علينا 

ي�شكل التغري هاج�شاً ملن حولنا.
علينا اأن ن�شع روؤى وا�شحة واأهدافا حمددة، نن�شرها عرب ر�شائل مركزة تلهب 
امل�شاعر وت�شتنه�ش الهمم، وت�شمح بتحقيق جناحات ق�شرية املدى، ت�شعرنا بالإجناز 
وتدفع عجلة التغرّي اأكرث نحو الأم��ام، يف اإيقاع �شريع متالحق، كل خطوة فيه ت�شد 
اأزر الأخرى على اأن تكون قواعد التغيري ثابتة ورا�شخة، بل جزءاً من ثقافة املوؤ�ش�شة. 

والأهم يا قادة التغيري اأن نكون  نحن ذلك التغري الذي ناأمل اأن نراه يف العامل!

الرأي الجامعي

�شواعد  ب��ن��اء  يف  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  اأ�شهمت 
اأن و�شع  بناءة خلدمة جمتمعها واأمتها منذ 
خ����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
لبناتها يف هذا  لبنة من  اأول  العزيز  بن عبد 

الوطن الغايل.
وم����ا زال�����ت اجل���ام���ع���ة ت��ب��ن��ي وت��وا���ش��ل 
ال��ع��ط��اء ومت���د ي��ده��ا يف ك��ل اجت���اه لعمل كل 
من  وت�شتفيد  فتفيد  واأه��ل��ه،  العلم  يخدم  ما 
تطوير  �شبيل  يف  الآخرين  وجت��ارب  جتربتها 
ال�شعودي  املجتمع  لتنمية  وتوطينها  العلوم 

علميا وعمليا.
ت�����زال كل  ك��م��ا ���ش��خ��رت اجل���ام���ع���ة ول 
التخ�ش�شات  كل  يف  التميز  لتحقيق  جهودها 
ويف كل ما يقدم من اأبحاث ودرا�شات وبرامج 

نافعة. 
ل  مبا  العاملية  التجارب،  اأثبتت  وحيث 
اأن الأب��ح��اث وال��درا���ش��ات  ي��دع جم��اًل لل�شك، 
�شحيحة  منهجية  اأ�ش�ش  على  املبنية  العلمية 
وخربات موؤهلة اأ�شيلة هي الو�شيلة الوحيدة 
لإيجاد احللول املبتكرة وخلق الآليات الفعالة 
التي ت�شهم بكل اقتدار يف دفع عجلة التنمية.

وامتدادا لدور اجلامعة الكبري ور�شالتها 
املهمة جتاه جمتمعها، فقد جاء موؤخرا قرار 
اإن�شاء معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د، ب���ق���رار م���ن جمل�ش 
التعليم العايل، املتوج مبوافقة خادم احلرمن 
ال��رئ��ي�����ش لإدارة  امل��م��ث��ل  ل��ي��ك��ون  ال�����ش��ري��ف��ن 
وال�شت�شارات  وال��درا���ش��ات  ال��ب��ح��وث  وتنفيذ 
للقطاعات  تقدمها اجلامعة  التي  واخلدمات 
مدفوعة  موثقة  عقود  خ��الل  من  اخلارجية 
امل�شوؤولة ب�شكل  الثمن، وليكون كذلك اجلهة 
ع����ام ع���ن ال��ت��ع��اق��د م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع 
واخلدمية  الإن��ت��اج��ي��ة  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
ال��ت��ي ميكن ل��وح��دات اجل��ام��ع��ة اأن ت��ق��دم لها 
والبحثية،  العلمية  واخل��دم��ات  ال�شت�شارات 
باإدارة البحوث وال�شت�شارات  واجلهة املخولة 
خارج  من  املمولة  وال��درا���ش��ات  اأنواعها  بكافة 

اجلامعة. 
 وق���د اأك����د م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امللك 
ينبغي  الإ�شرتاتيجية  املعهد  خطة  اأن  خالد، 
اإل���ى فتح ق��ن��اة ات�����ش��ال وا���ش��ع��ة مع  اأن ت��ه��دف 
مع  التعاون  من  متينة  ج�شور  وبناء  املجتمع 

كثري من القطاعات الوطنية املختلفة، حيث 
تعميق  على  ملل  اأو  كلل  دون  املعهد  �شيعمل 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع خم��ت��ل��ف م��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع 
ال�شت�شارات  وتقدمي  املتميز  العطاء  لتقدمي 
والتطبيقات  امل��ف��ي��دة  البحثية  وال���درا����ش���ات 
الالزمة للتجارب والأبحاث يف خمتلف العلوم 
ومواكبة  والتطوير  التوطن  على  واحلر�ش 
بالتكنولوجيا  والهتمام  الع�شر،  م�شتجدات 
يف جميع فروعها من خالل الطالع املتوا�شل 
على التطورات العاملية للك�شف عما ا�شتجد يف 
اجلامعة  اإمكانات  وتوظيف  اخل�شو�ش  ه��ذا 

املميزة يف املجالت البحثية وال�شت�شارية.
امل��ع��ه��د  اأن  ن����وؤك����د  امل���ن���ط���ل���ق  ه�����ذا  م����ن 
ال�شري  على  جهد  بكل  �شيعملون  ومن�شوبيه 
ال�شرتاتيجية  ه��ذه  اأه����داف  لتحقيق  ق��دم��ا 
ملختلف  �شاملة  اإ�شرتاتيجية  �شراكات  وب��ن��اء 
على  ال��ك��ب��ري  احل��ر���ش  م��ع  التنمية،  ج��وان��ب 
ع��ددا من  التي تدعم  وال��ربام��ج  الأ�ش�ش  بناء 
املعهد  ي�شعى  التي  الإ�شرتاتيجية  الأه���داف 

لتحقيقها، والتي من اأهمها:
ال��ق��ط��اع��ات  م���ع  اجل��ام��ع��ة  ���ش��ل��ة  •  ت��وث��ي��ق 

اخلارجية وتقدمي خدمات اجلامعة البحثية 
وال���ش��ت�����ش��ارات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة والإداري������ة 
ل��ه��ا مب��ق��اب��ل م����ايل مب���ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

ومتطلباتها.
• تقدمي خدمات اجلامعة العلمية والبحثية 
والأهلي  احلكومي  للقطاعن  وال�شت�شارية 

داخل وخارج اململكة.
والعلمية  امل��ال��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  م���وارد  تنمية   •

واملعنوية.
وامل�شاريع  ال�����ش��رك��ات  يف  اجل��ام��ع��ة  متثيل   •
مبا  فيها  ت�شرتك  اأو  تن�شئها  التي  التجارية 

ي�شمن حقوقها.
• اإبرام التفاقيات وتعزيز التعاون يف جمال 
وال�شت�شارات واخلدمات  البحوث واخلدمات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة والإداري��������ة بن 

اجلامعة والقطاعات اخلارجية.
اأج��ل  م��ن  اخلارجية  القطاعات  م�شاعدة   •
تطوير اأدائها عن طريق الأبحاث والدرا�شات 

وال�شت�شارات واخلدمات.
ل��ك��اف��ة  ا���ش��ت�����ش��اري  خ����ربة  ك��ب��ي��ت  • ال��ع��م��ل 

القطاعات اخلارجية يف خمتلف املجالت.

وق������د اأن����ه����ى امل���ع���ه���د ����ش���ي���اغ���ة خ��ط��ت��ه 
بال�شكل  واعتمادها  وتقييمها  ال�شرتاتيجية 
ال������ذي ي��ت��ف��ق م����ع اخل���ط���ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ف��ع��ال  اإدارة  ن��ظ��ام  ر���ش��م  ك��م��ا مت  ل��ل��ج��ام��ع��ة. 
العمل  ليبا�شر  الإ�شرتاتيجية،  لهذه  ودقيق 
و�شياغة  ت�شكيل  بعد  خ��دم��ات��ه  ت��ق��دمي  على 
واملالية،  الإداري���ة  ولوائحه  اأنظمته  واعتماد 
الر�شمي لأعماله  اأن يكون النطالق  ونتاأمل 
قريبا �شمن ندوة كربى تعّرف به وباإمكانااته 

وخدماته.
املعهد �شرحا  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  اهلل  داع��ي��ا 
للدرا�شات  اأ�شا�شيا  ومرجعا  مم��ي��زا،  تعليميا 
واخل�����دم�����ات ال����ش���ت�������ش���اري���ة داخ�������ل امل��م��ل��ك��ة 

وخارجها.
اأن يحفظ  ت��ع��ال��ى  اأ����ش���األ اهلل  واأخ������ريا  
وا�شتقرارنا،  ورخاءنا  واأمننا  وبلدنا  ديننا  لنا 
خ��ادم  راأ���ش��ه��ا  وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  ظ��ل  يف 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
ال�شمو  �شاحب  الأم���ن،  عهده  وويل  العزيز، 
امللكي الأمري �شلمان بن عبد العزيز حفظهما 

اهلل ورعاهما.

د. محمد دالك
كلية الطب
علم وظائف األعضاء
madallak@kku.edu.sa

يف الإجازة املا�شية اأهداين اأحد �شكان قريتي، 
كتيبن ح�شر حولهما ور�شة عمل باأ�شرتاليا 

حيث يدر�ش لنيل الدكتوراه.
ال�شبعة لطالب  »الأ�شرار  الأول بعنوان 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ن���اج���ح���ن« م���ن ت��األ��ي��ف 
 ،Gardiner »غ��اردي��ر«  و   Kearns »كرينز« 
والثاين بعنوان »التغلب على التدمري الذاتي 

للنف�ش« وهو لذات املوؤلفن.
ي��ه��دف ال��ك��ت��اب��ان اإل����ى م�����ش��اع��دة طلبة 
العقبات  على  التعرف  على  العليا  الدرا�شات 
ثم  وم���ن  ال��درا���ش��ي  ت��وؤخ��ر حت�شيلهم  ال��ت��ي 
العقبات  هذه  مع  التعامل  على طرق  يدلهم 

بهدف جتاوزها.
وج��دت  ال�شبعة،  الأ���ش��رار  يخ�ش  فيما 
ال�شر  وه��و  ل��ك��م،  بالن�شبة  اأه��م��ي��ة  ذوا  اإث��ن��ن 
ال���راب���ع ب��ع��ن��وان »ق���ل ل ل��ل��م��ل��ه��ي��ات، وال�����ش��ر 

اخلام�ش بعنوان »اأطلب امل�شاعدة«.
 distractions امل��ل��ه��ي��ات  يخ�ش  فيما 
ال�����ش��ب��ك��ة  ال���ق���ائ���م���ة:  اأول  يف  اأ�����ش����ع  ف���اإن���ن���ي 

متثله  مب��ا  ال��ذك��ي��ة،  والأج���ه���زة  العنكبوتية 
وال��ربي��د  الإج��ت��م��اع��ي  التوا�شل  �شبكات  م��ن 
الإل���ك���رتوين وامل���واق���ع الأخ�����رى واجل����والت 
الثانية  املرتبة  يف  واأ�شع  خالفه،  و  والآي��ب��اد 
ال��ت��ل��ف��از وم��ت��اب��ع��ة ال��ق��ن��وات ال��ف�����ش��ائ��ي��ة، ويف 
والإل��ت��زام��ات  ال�شبابية  التجمعات  الثالثة: 
الرابعة  املرتبة  ويف  والإجتماعية،  العائلية 

اأ�شع هذه العبارة: ولكل ملهياته.
ت����ع����رف ه������ذه امل���ل���ه���ي���ات واأ����ش���ب���اه���ه���ا 
يف ع��ل��م ال��ن��ف�����ش ب���� »الأن�������ش���ط���ة الإزاح����ي����ة« 

.displacement activities
ال�شعور  تزيح  لأنها  بذلك  �شميت  وق��د 
ب��ال��ذن��ب ع���ن ك���اه���ل ال��ط��ال��ب اأو ال��ط��ال��ب��ة، 
تاأخري  نتيجة  ين�شاأ  ال���ذي  ب��ال��ذن��ب  ال�شعور 
هذا  وي��ن��زاح  كليتا،  جتنبه  اأو  مفرو�ش  عمل 
اأو  الطالب  يقوم  عندما  بالذنب  الإح�شا�ش 
الطالبة  بزيارة مري�ش اأو ممار�شة الريا�شة 
�أو �لإن���خ���ر�ط يف �لأن�����ض��ط��ة �جل��ام��ع��ي��ة غري 
)الأن��ا(   النف�ش  اإن  القول  عن  غني  ال�شفية. 

األنشطة اإلزاحية ودورها المعيق
أمام تحقيق أهداف الطالب والطالبات ] 1 من 2[

حتبذ هذه »الأن�شطة الإزاحية« لكونها اأكرث 
متعة وت�شلية. ويف احلقيقة ل توجد م�شكلة 
اإل  ذاتها،  الإزاح��ي��ة« بحد  »الأن�شطة  يف هذه 
اأنها ت�شكل م�شكلة للطالب اأو الطالبة عندما 
اأن يقوم به  ت�شرفهما عن ال�شئ الذي يجب 

يف واقع الأمر.
الف�شل  ب��داي��ة  يف  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى 
الطالبة،  عزيزتي  الطالب،  ع��زي��زي  حت��اول 
ب���اأول، ول��ك��ن نف�شك  اأول  ت��ذاك��ر درو���ش��ك  اأن 
)الأنا( تخرتع لك عذرا لكي توؤجل املذاكرة، 
ب��داي��ة الف�شل،  زل��ن��ا يف  ل���ك: ل  ت��ق��ول  ب����اأن 
امل��ح��ا���ش��رون ما  ال��ت��ي قدمها لنا  وامل��وا���ش��ي��ع 
لي�شت مرتابطة، ول ميكن  الآن  زال��ت حتى 

فهمها اإل بعد فرتة من الزمن.
الأف�شل،  ل��ك: من  ذات��ك  تقول  ثم قد 
على  تتعرف  اأن  درا���ش��ي  اأ�شبوع  اأول  يف  واأن��ت 
زمالئك اجلدد، وحبذا لو نزلتم اإلى املطاعم 

تتع�شون �شويا.
ورمبا قالت لك اأي�شا: لو بداأت املذاكرة 
اإنطباع باأنك  من الآن، فقد تعطي الآخرين 
اأك��ي��دة  ف��ك��رة  ط��ال��ب غ��ري جن��ي��ب، و�شت�شبح 
ع��ن��ك ل���و ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ت��ق��ادي��ر م��ت��دن��ي��ة اأو 
امل��ق��ررات، لأن��ك حينها  اأخفقت يف بع�ش 
ك���اأن تقول:  ع���ذرا لنف�شك،  ل��ن جت��د 
اأبذل  اإنني مل  اأن��ا طالب ذكي غري 
اأن�����ا ط��ال��ب  اأو  ك���اف���ي���ا،  جم���ه���ودا 
وحن  منظم.  غ��ري  لكنني  ذك��ي 
اأح��د  اإل���ى مكتب  ب��ال��دخ��ول  تهم 
م��در���ش��ي امل���ق���رر اأث���ن���اء ���ش��اع��ات��ه 
نف�شك  تن�شحك  ف��ق��د  امل��ك��ت��ب��ي��ة، 
ب���اأن ل تفعل ذل���ك، لأن��ك  )اإي���اه���ا( 
وفا�شل.  �شعيف  كطالب  �شتبدو  بهذا 

و�شت�شيف: وملا العجلة؟
ونف�ش العذر قد يبزغ لو هممت ب�شوؤال 
زميل لك. ولرمبا و�شو�شت لك نف�شك اأي�شا، 
باأن تغتاب زميل لك بقولك باأنه طالب غبي 

كونه يذاكر دون اإنقطاع.
يف امل��ق��ال ال��ق��ادم �شاأعر�ش احل��ل ال��ذي 
هيئة  ع�شو  ودور  الكتابن  موؤلفا  به  ين�شح 

التدري�ش يف م�شاعدة الطالب على اأنف�شهم.

قادة التغيير
مريم طوهري | كلية العلوم للبنات بأبها

دور معهد البحوث والدراسات االستشارية بالجامعة

د. عبد اللطيف
بن إبراهيم الحديثي
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ت��ت��وا���ش��ل اجل��ام��ع��ات م��ع امل��ح��ي��ط ال��ذي 
اأج��ل تقدمي ثالث مهام  تعي�ش فيه من 
رئي�شة ترتكز يف التعليم والبحث العلمي 

وخدمة املجتمع.
اإل�������ى زم������ن ق����ري����ب ك����ان����ت اأغ���ل���ب 
ج��ام��ع��ات��ن��ا ت��ه��م��ل ال�����ش��ل��ع ال��ث��ال��ث من 
مثلث التعليم العايل، واملتمثل يف خدمة 
تو�شلت  الع�شر  ه��ذا  يف  لكن  املجتمع. 
اأهمية  حقيقة  اإيل  ال�شعودية  اجلامعات 
ال���ت���وا����ش���ل امل��ج��ت��م��ع��ي، وب��������داأت اأغ���ل���ب 
اجل���ام���ع���ات يف ت��ب��ّن��ي ب���رام���ج ال�����ش��راك��ة 
اأدبيات  يف  عليه  يطلق  ما  اأو  املجتمعية، 
ال��ع��ل��وم امل��ال��ي��ة والإداري��������ة )امل�����ش��وؤول��ي��ة 

الإجتماعية لل�شركات(.
اأب������رزت ال��ب��ي��ئ��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ه��ذا 
املجتمعية،  ال�شراكة  من  كنوع  امل�شطلح 
وامل���واط���ن���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 

التميز في خدمة المجتمع

د. عامر بن محمد الحسيني

م�شاعد امل�شرف العام
للعالقات والإعالم

امل�����ش��ت��دام��ة، وحت��ق��ي��ق امل�����ش��ال��ح ل��ك��اف��ة 
الأطراف املرتبطة.

التعليم  موؤ�ش�شات  يف  الهتمام  هذا 
العايل خا�شة واملوؤ�ش�شات التابعة للقطاع 
التوا�شل  احلكومي عامة �شيفتح قنوات 
خل����دم����ة امل���ج���ت���م���ع وحت���ق���ي���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����ش��ت��دام��ة ب��ال�����ش��راك��ة م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات 
القطاع اخلا�ش وفرق العمل التطوعي. 
يبقى املهم اأن تركز اجلامعات على 
ج���ودة ومت��ي��ز ال��ربام��ج امل��ق��دم��ة خلدمة 
�شرائح  لكافة  نفعها  ي�شل  واأن  املجتمع، 
ال�شتفادة  ميكن  كما  املحيط،  املجتمع 
م���ن ال���ت���ج���ارب ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ات يف 
لتوظيف  اإ�شافة  املجتمع،  خدمة  اإط���ار 
يف  اخلا�ش  القطاع  �شركات  مع  العالقة 
التي  املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  ب��رام��ج  تبني 

تخدم الإن�شان والبيئة.

وج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ت�����ش��ع اأول���ى 
ب�شماتها على برامج ال�شراكة املجتمعية 
وندرك جميعاً اأن اجلامعة تتولى خدمة 
���ش��ري��ح��ة جم��ت��م��ع��ي��ة ك���ب���رية، ي��ج��ب اأن 
تركز براجمها خلدمة هذا الطيف من 

املجتمع بكافة �شرائحه.
ع��ن�����ش��را مهما  واجل���ام���ع���ة مت��ل��ك 
ج���دا مي��ك��ن امل��راه��ن��ة ع��ل��ي��ه، ف��ه��ي متلك 
اأع�شاء هيئة تدري�ش  قدرات ب�شرية من 
قوة  ي�شكلوا  اأن  وموظفن وطلبة ميكن 
املجتمعية  ال�شراكة  دور  لتفعيل  مهمة 

للتوا�شل وخدمة املجتمع.
ومي���ك���ن ت��وظ��ي��ف ه����ذا امل���ف���ه���وم يف 
ك��ث��ري م���ن الأم�������ور اأه���م���ه���ا زرع ث��ق��اف��ة 
النا�شئ،  اجليل  لدى  وامل�شوؤولية  الوعي 
تنمية  يف  ت�����ش��ه��م  م����ه����ارات  واإك�����ش��اب��ه��م 

وطنهم وجمتمعهم املحلي.

اأ�شيب  قد  الإن�شان  وك��اأن  ه��ذا،  كع�شرنا  التجارب  فيه  ك��رثت  ع�شر  يوجد  ل 
بهو�ش التجارب وعدواها يف كل ما ميت اإلى حياته ب�شلة.

كافة  ملمار�شة  �شرعي  مدخل  اأو  واجهة  جم��رد  التجارب  ه��ذه  تكون  وق��د 
الرغبات والأهواء على اختالف اأنواعها و�شذوذها، حتى تتحول تلك التجارب 
ورغباتها،  هواها  ح�شب  الإن�شان  تقود  ظاملة،  م�شتحكمة  ع��ادة  اإل��ى  النهاية  يف 
على  النا�ش  بعقول  حتكمت  التي  التدخن  ع��ادة  على  ذل��ك  ينطبق  ما  واأك��رث 

اختالف مللهم ومعارفهم وم�شاربهم. 
والأم��را���ش  العلل  بالإن�شان  اأنزلت  كريهة،  معا�شرة  اآف��ة  التدخن  ع��ادة 
الع�شبية  وامل��راك��ز  والنخامية  الليمفاوية  الغدد  على  ال�شيئ  تاأثريها  ب�شبب 
وتاأثريها ال�شار على القلب و�شغط الدم واملجاري التنف�شية واملعدة والع�شالت 

والعن، وغري ذلك.
 ال�شيجارة اآفة ابتلي بها املدخن. يطري فرحا حينما مي�شكها بيده، ويزداد 
حلظاته  اأ�شعد  بقربها.  وياأن�ش  لفقدها  ي�شتوح�ش  بفمه!  يقبلها  حينما  ن�شوة 

حينما يخلو بها، واأ�شقى �شاعاته حينما يفارقها.
حتدد اأ�شدقاءه واأماكن جلو�شه. قد ينحرف ب�شببها. قد يرتكب املحرمات 

لأجلها. بل قد ميوت بتاأثريها. اإنها ال�شيجارة!
لعدة  ال�شجائر  بتدخن  ابتلي  عمره،  من  والع�شرين  اخلام�شة  يف  �شاب 
�لقلب،   يف  هبوط  هو  مفاجئ  �أمل  ب�ضبب  �مل�ضت�ضفى  �أدخ��ل  ي��وم  وذ�ت  �ضنو�ت، 
وو�شع عدة اأيام بغرفة العناية املركزة حتت مراقبة الأجهزة الطبية املتطورة.

اإدخ��ال  بعدم  التمري�ش،  هيئة  عالجه،  على  امل�شرف  الطبيب  اأم��ر  وق��د   
بتفتي�ش  كذلك  واأم��ر  ملر�شه،  الرئي�ش  ال�شبب  لأنها  املري�ش،  لهذا  ال�شجائر 

الزوار خوفا من ت�شلل الدخان اإلى يديه خفية.
يتقيد  لكنه مل  ن�شاطه،  ي�شتعيد  وب��داأ  �شيئا ف�شيئا  ال�شاب  حت�شنت �شحة 

فيما بعد بتعليمات الأطباء، فعاد اإلى عادة التدخن!
يف اأحد الأيام ُفقد هذا ال�شاب. بحثوا عنه، فوجدوه يف اأحد احلمامات وقد 

فارق احلياة وبن فكيه �شيجارة!

.. سيجارة!
مريم  محمد قاسم الشهرى

قسم  الرياضيات بكلية العلوم واآلداب بالمجاردة

ه��ذه  ال�������ذات؟  م���ا  اأدراك  وم����ا  ال��������ذات.. 
ال��ك��ي��ن��ون��ة ال���ت���ي ع���ذب���ت ب��ع�����ش ال��ن��ا���ش،  
ومت����ردت ع��ل��ى اآخ���ري���ن، و���ش��ي��ط��رت على 
اأنا�شا  ودم��رت  القليل،   واأ�شعدت  الكثري، 
واأجنت اأنا�شاً، ونافقت اأ�شخا�شا و�شدقت 
اآخرين ، ورفعت اأقواما واأ�شقطت اأقواما، 
هي مزيج مكوناته  )املزاج  املت�شارب من 
الفرح واحلزن، الر�شا والغ�شب، الرغبة  
والرتدد، القبول والرف�ش، احلب والكره، 

اخلري وال�شر وغريهامن املتناق�شات(.
بوتقة  يف  ت���ذوب  العنا�شر  ه��ذه  ك��ل 
ل  م�شتمرا  ���ش��راع��ا  تعي�ش  ال��ت��ي  ال����ذات 
ق���رار ح��ا���ش��م من  ب��ات��خ��اذ  اإل  تنفك ع��ن��ه 
�شاحبها، حينها تهداأ وت�شتكن م�شت�شلمة 

لهذا القرار.
»كيف اأط��ور ذات���ي؟« ���ش��وؤال يطرحه 
ك��ث��ريون ل��ك��ن اإج��اب��ت��ه واح�����دة، وه���ي اأن 
اإمرته  وحت��ت  �شاحبها  قب�شة  يف  ال���ذات 

وت�شرفه.
اأو  اأراد جن��اح��ا  اإن  ي��ق��رر   م��ن  ف��ه��و 
تفاوؤل اأو �شعادة، اأو رقيا اأو حمبة، اأو ثقة 
اأو ترتيبا وتنظيما، اأو تخطيطا وتنفيذا، 
اأو خالف ذلك كله، هو وحده ي�شنع ذاته، 
ول  تطويرها  ي�شتطيع  ي�شنعها  وعندما 
بدل  بذلك  يقوم  اأن  �شخ�ش  لأي  ميكن 

عنه.
اإنها ذاته وهو ي�شكلها ح�شبما يريد 
اإلى  لر�شده  كفيفا  لي�ش  هو  به.  ويقتنع 

�شواء الطريق، و ل وحيدا ي�شري يف عتم 
الدروب لن�شيء له م�شباحا.

ه����و ي���ع���رف مت���ام���ا م����ا ي���ري���د ل��ك��ن 
تنق�شه الثقة يف قدرة ذاته لتحقيق ذلك. 

لذا فهو يتخبط تخبطا ع�شوائيا.
اأرادوا  ك��رث  اأ���ش��خ��ا���ش  اإل���ى  لننظر   
م�شتحيلة  اأو  م�شتحيلة،  �شبه  هي  اأ�شياء 
لدى بع�ش النا�ش لكنهم جازفوا وتخطوا 
كل العقبات حتى و�شلوا. كيف ا�شتطاعوا 

ذلك؟
لأنها  ذاتهم  يف  الثقة  ميلكون  اإنهم 
اأن��ت  و  اأن���ا  ال��ع��ك�����ش.  ول��ي�����ش  قب�شتهم  يف 
وهو مباذا نختلف عنهم؟ علينا اأن ن�شموا 
لأن  لالأف�شل  نطورها  اأن  وعلينا  بذاتنا 
تطويرنا لذاتنا  باأنف�شنا يجعلنا اأ�شخا�شا 

متميزين.
هي  ال��ذات  تطوير  دورات  لي�شت  اإذا 
اأو يطور ذاتنا، نحن ن�شنعها،   من ي�شنع 

نحن نطورها.
و�شع ن�شب عينيك احلكمة املتداولة 
من  اأن  وتذكر  الإرادة«  مع  م�شتحيل  »ل 
نفذ هذه الدورات اإمنا جمع مادتها مني 

ومنك ومنه اأي�شا.
م��ف��ق��ود بل  ب�����ش��يء  ي����اأت  ه���و مل  اإذا 
ذاتك   لتطوير  دورة  نفذ  م��وج��ود.  ب�شيء 
احل��ك��م،  واأن����ت  النتيجة  وان��ظ��ر  بنف�شك 
ب��ق��وم حتى  م���ا  ي��غ��ري  ل  اهلل  »اإن  واع���ل���م 

يغريوا ما باأنف�شهم« )الرعد:11(.
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التوقعات اجلوية عن موقع الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة

اعتبار  ذات  �شناعة �شحيفة وفق قواعد 
يحتاج  مدرو�شة  علمية  واأ�شا�شات  مهني 
وق��ت��ا ط��وي��ال ن�شبيا، ول��ك��ن م��ا ح��دث يف 
»اآف�������اق« ه���و اخ��ت�����ش��ار عملية  ���ش��ح��ي��ف��ة 
التاأ�شي�ش، التي ا�شتملت على مقر جديد 
وجت��ه��ي��زات ف��ن��ي��ة ح��دي��ث��ة، اإ���ش��اف��ة اإل��ى 
اخ��ت��ي��ار ال���ك���وادر ال��ت��ح��ري��ري��ة، اإل���ى وق��ت 

قيا�شي كان خالل عدة اأ�شابيع.
وك���ان���ت اجل���ام���ع���ة، وع���ل���ى راأ���ش��ه��ا 
معايل مديرها وكافة امل�شوؤولن، م�شدرا 

مهما لت�شهيل كافة عمليات التاأ�شي�ش.
ون��ح��م��د اهلل ان »اآف�����اق« ه��ي ال��ي��وم 
بن يدي قرائها.  ويف راأيي اأن ال�شحيفة

 �شت�شجل ح�شورها النوعي يف ال�شحافة اجلامعية، لي�ش فقط على م�شتوى اململكة، 
نظام  على  جامعية  �شحيفة  تطبع  م��رة  ال��ع��رب��ي.ولأول  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ولكن 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  وم��ث��ل  اململكة.  يف  اجلامعية  ال�شحف  ب��ن  الول���ى  لت�شبح  »ال��وي��ب« 
فرتة  ب��دل  قليلة  �شاعات  غ�شون  يف  تتم  ال�شحيفة  طباعة  عمليات  يجعل  الطباعة 
اليومن اأو الثالثة التي ت�شتغرقها ال�شحف اجلامعية الخرى، وهذا اأ�شبه بالنماذج  

الأكرث انت�شارا بن �شحف اجلامعات العاملية.
التخطيط ل�شدور ال�شحيفة متت درا�شته بعمق. فقد مت تنظيم عملية التوزيع 
عرب �شركة توزيع متخ�ش�شة، توزع ال�شحيفة داخل منطقة ع�شري وخارجها يف اآليات 
منظمة ودقيقة، مثلها مثل ال�شحف اليومية. و�شيكون انت�شار ال�شحيفة يف خمتلف 
مناطق اململكة وخارجها هو اأحد النجاحات املتوقعة من ال�شحيفة مب�شيئة اهلل. وياأتي 
�شمن هذه الآليات توزيع ما ليقل عن خم�شة اآلف ن�شخة داخل �شحيفة »الوطن« كل 

يوم �شبت، وفق اتفاقية تعاون مع ال�شحيفة.
متميزة  �شحيفة  لها  يكون  اأن  ت�شتحق  خالد،  امللك  كجامعة  ك��ربى  جامعة  اإن 
تعك�ش احلراك التطويري الذي يدب يف كافة اأرجائها، والذي قد  ل يدركه كثريون 
اأن  حت��اول  ما  وه��ذا  بذلك،  ي�شهد  الواقع  ولكن  املنا�شبة،  العالمية  القنوات  لغياب 

تعك�شه �شحيفة »اآفاق« خالل العداد القادمة.
وامل�شاندة  ال��دع��م  ك��ل  وج��دت  حيث  هنا،  اجلامعة  اإل��ى  بان�شمامي  �شعدت  لقد 
والرتحيب من كافة الزمالء والزميالت يف اجلامعة يف تعاونهم معي لإجناح م�شروع 

هذه ال�شحيفة وغريها من امل�شروعات الإعالمية.
اخل�شو�ش،   وج��ه  على  ال�شحيفة  حترير  هيئة  يف  والزميالت  الزمالء  واأ�شكر 
ال��ع�����ش��ريي، يحي  اإمي����ان  ال��ع��واج��ي،  اإب��راه��ي��م، ح�شن  وم��ن��ه��م ويف مقدمتهم حم��م��د 
التيهاين، على اآل �شعيد، يحي القبعة، اأحمد العياف، نايف اأمان،  والزمالء يف الق�شم 
وعبد  ح�شن،  وزكريا  العقيد،  وع��ادل  قاعود،  اأب��و  اأ�شعد  الأ�شتاذ  راأ�شهم  وعلى  الفني 

العظيم اآل ا�شماعيل، واأ�شامة ال�شلمي.
ي��زي��د ع��دده��م ع��ن خم�شن  ال��ذي��ن  اأ���ش��ك��ر م��ن��دوب��ي وم��ن��دوب��ات ال�شحيفة  كما 
مندوبا ومندوبة ينت�شرون يف خمتلف الكليات، �شواء يف مركز اجلامعة اأو يف فروعها 
القراء،  ال�شحيفة يف م�شتوى توقعات  اأن تكون  اآمال  املنطقة.  يف خمتلف حمافظات 

ونرحب مبالحظاتكم ومقرتحاتكم وم�شاركاتكم.

مرحبا.. »آفاق«
أ. د . علي بن شويل القرني

نافذة

• يبتكــر بع�س املوظفني و�ضائل جديدة يف حفظ 
امليــاه  كراتــني  يف  بتكدي�ضهــا  املراجعــني  ملفــات 
والفول املدم�س، وعنــد طلب ملف من هذا الكرتون 
يتــم نف�س جميع الكراتــني للح�ضول على هذا امللف 

وعزاوؤنا للمراجعني.

اأحد املكاتــب ا�ضطر حرا�س االأمن  • بقايــا فر�س 
ليقيهــم  ال�ضتخدامــه  اجلامعــة  مواقــع  اأحــد  يف 
مــن بــرودة اجلــو وحــرارة ال�ضم�ــس.. فعــال  هــم 

ي�ضتحقون براءة اخرتاع.

باجلامعة  احليوية  االإدارات  اأحد  على  م�ضرف   •
املعامالت  ال�ضتالم  املوظفني  قلة  ظروف  اأجربته 

الواردة بنف�ضه.

واملدرجــات  الكليــات  مداخــل  علــى  انت�ضــرت   •
املركزيــة االإعالنــات الورقيــة التــي يتــم ل�ضقهــا 
هــذه  ملثــل  يو�ضــع  مل  الــذي  املبنــى  بزجــاج 
االإعالنــات.. يــا جماعــة ترو فيــه اخــرتاع اأ�ضمة 

لوحات لالإعالن.

• عندما ت�ضاهد موظفي االإدارة العامة كل �ضباح 
حتــزن  الفــول  وعلــب  التمي�ــس  اأكيا�ــس  يحملــون 
حلالهــم  الأنــه انبح �ضوتهــم وهم يطالبــون ببوفيه 

اأو مطعم يكفيهم حاجة حمل هذه االأطعمة.

• ال نعرف ماذا تنتظر اجلامعة، وفاة اأخرى لتتم 
خماطبــة اجلهات املخت�ضة لو�ضــع مطبات حتد من 

ال�ضرعة اأمام مدخل اجلامعة؟
 

• طــالب التج�ضــري ي�ضرخ عليهــم املر�ضد الطالبي 
»�ضــوف نت�ضل عليك غــدا لنخــربك بالتعديل على 
جدولــك«.. وهذه خطــوة جيدة وخدمــة للطالب، 
يتــم االت�ضــال، وعنــد  امل�ضيبــة عندمــا ال  ولكــن 

مراجعة الطالب يتفاجاأ ب�ضياع اأوراقه.

بدون زعل

األخيرة

6 مليارات دوالر لشراء ابتكارات طالبة سعودية
اأوملبياد الوطن لالإبداع العلمي »اإب��داع« هذا العام،  اختارت الطالبة �شعاع املري م�شروع »الغوا�ش املاهر« لت�شارك به يف 
يف م�شار البتكار كاأول م�شاركة يف املعر�ش يف جمال الكيمياء.  وقالت الطالبة �شعاع التي تدر�ش يف ثانوية الغويبة يف 
اأك�شيد البوتا�شيوم،  اأك�شجن خالل مادة فوق  اإلى  اأن م�شروعها احلايل »الغوا�ش املاهر« يحول املاء  حمافظة الأح�شاء 
البيئة« عندما  ال�شابق »جهاز حماية  مل�شروعها  الدعم  اأن وجدت  امل��رة، وذلك بعد  الثانية هذه  اأن م�شاركتها هي  مبينة 
تاأهلت للم�شاركة يف معر�ش اأنوفا ببلجيكا والذي �شاركت فيه 20 دولة عاملية وح�شلت على املركز الأول حمرزة امليداليتن 

الذهبية والف�شية يف تبني امل�شروع.
وذكرت �شعاع، ح�شبما ذكرت �شحيفة »عكاظ« اأنها تلقت عر�شا بقيمة 6 مليارات دولر  )22.5 مليار ريال( ل�شراء الفكرة 
يف اأوروبا باملعر�ش الت�شويقي، كما تلقت عر�شا اآخر من دولة خليجية بتبني البتكار ب� 3 مليارات ريال وجن�شية. واأ�شافت 

�شعاع لكني اأعتز بوطني وانتمائي له واأمتنى اأن اأ�شل بابتكاراتي للعاملية، لذلك �شاأ�شتمر يف امل�شاركة والبتكار.

مبتعث سعودي
ينقذ كنديا من الموت

أحمد العياف

متكن اأحد ال�شباب ال�شعودي امللتحق بربنامج 
خ��ادم احل��رم��ن  لالبتعاث اخل��ارج��ي بكندا، 
وال��ده  �شيارة  داخ���ل  احتجز  اإن��ق��اذ طفل  م��ن 
عقب حادث مروري بن ثالث مركبات، قبل 

ثوان معدودة من انفجار ال�شيارة بالكامل.
بحياته  ال�شنيف  يا�شر  املبتعث  وخاطر 
و�����ش����ارع لإن����ق����اذ ال��ط��ف��ل يف م���وق���ف رج���ويل 
اأن  يذكر  الكندية.  ال�شحف  عليه  امتدحته 
عملية الإنقاذ من قبل املبتعث يا�شر ال�شنيف، 
مت���ت ب��ي��ن��م��ا ه���و ي���رت���دي ال���ث���وب ال�����ش��ع��ودي 
الحتفال  يوم  احل��ادث  �شادف  حيث  وامل�شلح 

بتخرجه.

aalkarni@kku.edu.sa
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