
تقنية أسنان

»تقنية األسنان« يزور 
جامعة الملك سعود

زي��ارة  على  اجلامعة  مدير  معايل  واف��ق 
الأ�سنان  تقنية  ق�سم  من  اأع�ساء  ثالثة 
بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س 
وذل��ك  �سعود،  امللك  جامعة  اإل��ى  م�سيط 
ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن جت��رب��ت��ه��ا يف ت��ق��ن��ي��ات 
ط���ب الأ����س���ن���ان. والأ����س���ات���ذة ه���م رئي�س 
معي�س،  اآل  حممد  الأ�سنان  تقنية  ق�سم 
الأ�ستاذ  بالق�سم  التدري�س  هيئة  وع�سوا 

يحيى الفتحي، والأ�ستاذ خالد معرف.  
أحمد العياف 

آفاق الجامعة  |  العدد 72  |  4 جمادى األولى 1434  |  16 مارس 2013

افتتاح المقر الجديد لـ »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

التعليم العالي

مبتعث سعودي
يؤسس مشروعا

للصحة الذكية
12

AAFAQ - The Weekly Newspaper of King Khalid University

تحقيق

مطاعم
كليات البنات

في عيون الطالبات
18

شخصيات

آل مجثل: ننتظر أن تكون 
الجامعة حضنا اجتماعيا 

وفكريا ورياضيا
26

دراسة

زواج األقارب والحمل 
المبكر والمتأخر

أبرز أسباب اإلعاقة
34

أمير عسير يدشن »آفاق« ومشروعات بحثية وإلكترونية.. الثالثاء
ي���رع���ى اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد بن 
عبد العزيز الثالثاء املقبل، حفل تد�سني 
ع���دد م��ن م�����س��اري��ع اجل��ام��ع��ة ب��امل��درج��ات 

املركزية.
للجامعة  الر�سمي  املتحدث  و�سرح 
امل�ساريع  ب��اأن  البحري  حممد  الدكتور 
اجل��دي��د  امل��ق��ر  اف��ت��ت��اح  تت�سمن  امل��ع��ن��ي��ة 
مرحلتها  وت��د���س��ني  »اآف�������اق«  ل�����س��ح��ي��ف��ة 
ال��ت��ط��وي��ري��ة، وك���ذل���ك ت��د���س��ني امل��رح��ل��ة 
الأول������ى م���ن م�����س��روع »م���ع���رف���ة« ال��ت��اب��ع 
اإطالق  املت�سمن  املكتبات  �سوؤون  لعمادة 
ع�������دد م�����ن اخل������دم������ات الإل����ك����رون����ي����ة 
للم�ستفيدين من املكتبة، واأي�سا تد�سني 
م�������س���روع ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ال��ن��وع��ي 
تكرمي  اإل��ى  اإ�سافة   ،1434 لعام  للبحوث 
اأع�ساء  من  واملخرعني  الباحثني  اأب��رز 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وط������الب اجل���ام���ع���ة. 
و���س��ي��ك��ون ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ع��ل��ى ال��ن��ح��و 

التايل:
مدير  كلمة  تليه  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
اجل����ام����ع����ة، ي��ع��ق��ب��ه��ا ع���ر����س ف��ي��ل��م ع��ن 
امل�ساريع.  تد�سني  ثم  املد�سنة،  امل�ساريع 
و���س��ي��ت��م ع��ق��ب ذل����ك ت���ك���رمي ال��ب��اح��ث��ني 
هيئة  اأع�ساء  من  خم�سة  وه��م  املميزين 
التدري�س متميزين يف البحث، كما �سيتم 
من   ومثلهم  خم��رع��ني،  خم�سة  ت��ك��رمي 
افتتاح  ثم  البحث،  يف  املميزين  الطالب 

مقر �سحيفة »اآفاق«.
اأن رع��اي��ة �سمو  واأو���س��ح ال��ب��ح��ري 
وتكرميه  املنا�سبة  ل��ه��ذه  املنطقة  اأم���ر 
ياأتي  اجلامعة،  من�سوبي  من  للمميزين 

ام����ت����دادا ل��دع��م��ه ورع���اي���ت���ه امل��ت��وا���س��ل��ة 
ل���ل���ج���ام���ع���ة، وح����ر�����س����ه ع���ل���ى ت�����س��ج��ي��ع 
ب���ن���اء ال����ق����درات الإب����داع����ي����ة، وامل���واه���ب 
ال�����رائ�����دة ل�����دى اأب����ن����اء م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر 
ع��م��وم��ا وم��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى وج��ه 

اخل�سو�س.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، اع��ت��ر البحري 
اإليه اجلامعة من م�ستوى  اأن ما و�سلت 
ع���ل���م���ي ب����ات����ت ت���ن���اف�������س ب�����ه م��ث��ي��الت��ه��ا 
التكرمي  منا�سبات  يف  الدائم  وح�سورها 
خادم  من  كرمية  رعاية  ثمرة  والتفوق، 
عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني،  احلرمني 
والرعاية  الثاين،  النائب  و�سمو  الأم��ني 
رافعا  املنطقة،  اأم��ر  �سمو  من  امل�ستمرة 
العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  اإل��ى  �سكره 
على  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور 
معايل  اإل��ى  وك��ذل��ك  باجلامعة  اهتمامه 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
وتوجيهه  حر�سه  على  ال���داود  حمد  ب��ن 

امل�ستمر.
وخالل زيارته ملقر »اآفاق« �سي�ستمع 
اآلية �سدور  �سرح مف�سل عن  اإلى  �سموه 

ال�سحيفة واأق�سامها وحمتوياتها.
وكانت اجلامعة وقعت موؤخرا عقد 
الدار  موؤ�س�سة  اآف��اق مع  طباعة �سحيفة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ب��اع��ة وال��ن�����س��ر م��ن خ��الل 
مدينة  يف  ال��وط��ن  ب�سحيفة  مطابعها 
»اآف��اق« داخل اجلامعة  اأن توزع  اأبها على 
اإ�سافة  وكافة حمافظات منطقة ع�سر، 
اإلى توزيع ثمانية اآلف ن�سخة من »اآفاق« 

اأ�سبوعيا داخل �سحيفة الوطن.
امللك خالد،  اأ�سبوعية جامعة  وتعد 

ال���ت���ي ت������وزع ب�����س��ك��ل م��ك��ث��ف يف م��دي��ن��ة 
ال����ري����ا�����س ع���ل���ى اجل����ام����ع����ات واجل���ه���ات 
احل���ك���وم���ي���ة وال����ق����ط����اع����ات ال���ت���ج���اري���ة، 
ب���ني ال�سحف  ال�����س��ح��ي��ف��ة الأول������ى، م���ن 
اجلامعية، التي تطبع بنظام الويب على 
اأك��ر  وت���وزع  اليومية،  ال�سحف  طريقة 
اأعلى  األف ن�سخة، حمققة بذلك  من 43 

معدل توزيع بني ال�سحف اجلامعية.
ي��ذك��ر اأن����ه ���س��در ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي، 
العدد  71  والأول من املرحلة التطويرية 
ل�� »اآف��اق«، يف تطوير حتريري واإخراجي 
م��ل��ون��ة،  اأرب���ع���ني �سفحة  ي��ق��ع يف  ج��دي��د 
واح���ت���وى ع��ل��ى ح����وار م��و���س��ع م���ع اأم���ر 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ���س��اح��ب ال�����س��م��و امللكي 

الأمر في�سل بن خالد حتدث فيه �سموه 
عن م�ستقبل ال�سياحة يف ع�سر واجلهود 
امل���ب���ذول���ة ل��ت��ط��وي��ره��ا، وع����ن امل�����س��اري��ع 
ال��ت��ن��م��وي��ة واحل�����راك ال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��ايف 
التطويري  العدد  ا�ستمل  كما  باملنطقة. 
ع��ل��ى ال���ع���دي���د م���ن ال���ف���ن���ون ال�����س��ح��ف��ي��ة 
والتغطيات  واحل��وارات  التحقيقات  مثل 

وال���س��ت��ط��الع��ات الأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي تهم 
اأن ميثل  املتوقع  جمتمع اجلامعة. ومن 
ل�سحيفة  اجل��دي��دان  وامل��ح��ت��وى  ال�سكل 
»اآف�����������اق« م���در����س���ة ح���دي���ث���ة يف م��ف��ه��وم 
عالية  مهنية  وف��ق  اجلامعية  ال�سحافة 
العايل  والتعليم  اجلامعة  نب�س  تعك�س 

ومنطقة ع�سر ب�سكل خا�س. 

إدارة وأعمال

الجامعة تشارك في منتدى 
حوكمة الشركات

�سارك مركز حوكمة ال�سركات باجلامعة 
يف منتدى الإدارة والأعمال الرابع، الذي 
»الإدارة  عنوان  حتت  الريا�س  يف  انعقد 
ال��ر���س��ي��دة وح��وك��م��ة ال�����س��رك��ات يف ع�سر 

العوملة«.
وق���دم م��دي��ر امل��رك��ز ال��دك��ت��ور علي 
بعنوان  عمل  ورق��ة  امل��ن��ت��دى،  يف  �سرحان 
ملركز  املرتقب  والدور  ال�سركات  »حوكمة 

حوكمة ال�سركات بجامعة امللك خالد«.
علي آل سعيد

دراسة صيفية

استعدادات
للفصل الصيفي

بداأت عمادة القبول والت�سجيل باجلامعة 
الإع�������داد ل��ل��ف�����س��ل ال���درا����س���ي ال�����س��ي��ف��ي، 
واأو�ست اللجنة الأكادميية برئا�سة وكيل 
اجل��ام��ع��ة، ب��ع��دد م��ن ال�����س��واب��ط اأه��م��ه��ا 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ك��ل  ال��ت��زام 
والطلبة باللوائح والأنظمة، وعدم قبول 
اإل  ال��ن��ه��ائ��ي،  الت�سجيل  بعد  اع��ت��ذار  اأي 
مبوافقة عميد اأو عميدة الكلية مدعومة 

بتقارير.
عبداهلل سعد

كيمياء

خبير أمريكي
يزور قسم الكيمياء

ال���ع���ايل الأم���رك���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  زار خ��ب��ر 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور دي���ري���ك ه��وج�����س��ون، 
باجلامعة.  العلوم  بكلية  الكيمياء  ق�سم 
وال���دك���ت���ور ه��وج�����س��ون ُم���راج���ع خ��ارج��ي 
للتقييم  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ن  م��ع��ت��م��د 
والع���ت���م���اد الك�����ادمي�����ي، وم���دي���ر ���س��اب��ق 
جلامعة اإنديانا بولية بن�سلفانيا، ووكيل 
الأك��ادمي��ي��ة،  ل��ل�����س��وؤون  نرا�سكا  جلامعة 

وعميد كلية بجامعة ولية م�سي�سيبي.
علي آل سعيد

حاسب

معامل متنقلة
بكليات الجامعة

جهزت عمادة التعلم اللكروين، معامل 
متنقلة متطورة باأحدث التقنيات يحوي 
توزيعها  �سيتم  اأي��ب��اد  جهاز   3٢ منها  ك��ل 

على عدد من كليات اجلامعة. 
ه��ذه اخلطوة بهدف توفر  وت��اأت��ي 
كل ما من �ساأنه الرتقاء مب�ستوى التعلم 
اجلامعة  كليات  خمتلف  يف  الإل��ك��روين 
التعلم  معامل  على  ال�سغط  وتخفيف 

الإلكروين اأثناء الختبارات.
عبداهلل آل جهاش

صحة

معرض للتوعية
بصحة الدماغ

مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي للتوعية ب�سحة 
الطبية  العلوم  كلية  عميد  رع��ى  ال��دم��اغ، 
بن  اإ�سماعيل  ال��دك��ت��ور  باأبها  التطبيقية 
الطالبي  ال��ن��ادي  نظمه  معر�سا  جالية 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، ���س��ل��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ال��ت��غ��ذي��ة 
ال�سحية، وال�سغوط النف�سية واجل�سدية، 
و���س��ح��ة ال���دم���اغ ع��ن��د الأط���ف���ال، وال��ن��م��و 
الذهني للدماغ والتعليم، واآثار املخدرات، 

والوقاية من اأمرا�س الدماغ الوعائية.
علي آل سعيد

طالب الجامعة يستقبلون »آفاق«



علي آل سعيد
�ساحب  ع�سر  منطقة  اأم��ر  افتتح 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ر ف��ي�����س��ل بن 
لقاء  م��وؤخ��را،  عبدالعزيز  بن  خالد 
باملنطقة  الثاين  البلديات  جمال�س 
متثل  بلديا  جمل�سا   34 ت�سم  التي 
خمتلف مدن املنطقة، والذي نظمه 

جمل�س بلدي اأمانة املنطقة باأبها. 
املهم  ال���دور  على  �سموه  واأث��ن��ى 
ال�����ذي مت��ث��ل��ه امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة، 
م���������س����ددا ع���ل���ى ������س�����رورة اإ������س�����راك 
امل���واط���ن يف جم����الت ���س��ن��ع ال��ق��رار 
التطوير  عملية  يف  م�سهما  وجعله 
ه��ذه  اأن  ���س��م��وه  مبينا  وال��ت��ح��دي��ث، 
ب���ال���غ���ة يف  اأه���م���ي���ة  ذات  ال�������س���راك���ة 
املقدمة  اخلدمات  بنوعية  الرت��ق��اء 

للمواطن.
 و���س��ل��ط ال��ل��ق��اء ال�����س��وء، على 
ال��واق��ع  ب��ني  ال��ع��م��راين  »التخطيط 
وامل�������اأم�������ول« وامل���������س����اري����ع ال��ب��ل��دي��ة 
امل��دجم��ة يف م��ي��زان��ي��ة الأم���ان���ة بني 
تنفيذ  وت��اأخ��ر  والتطلعات،  احل��ل��ول 
امل�ساريع البلدية، الأ�سباب واحللول، 
وم���������س����اري����ع الإ������س�����ك�����ان وال���ن���ظ���رة 

اأ����س���اد ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر،  مب���ا ت��ق��وم به 
حثيثة  جهود  م��ن  خالد  امللك  جامعة 
يف خ���دم���ة اأب����ن����اء وب����ن����ات امل��ن��ط��ق��ة يف 
ما  اأن  �سموه  موؤكدا  املحافظات  جميع 
موؤخرا  جناحات  من  اجلامعة  حققته 
ب��ني  الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  وح�����س��ول��ه��ا 
جامعات اململكة يف التعليم اللكروين 
ي��ع��د م��ف��خ��رة ل��ك��ل م����واط����ن، م�����س��ددا 
مع  اجلامعة  دور  تكثيف  �سرورة  على 

املجتمع . 
�سموه  ا�ستقبال  اأث��ن��اء  ذل��ك  ج��اء 
وم���دراء  وال��ق�����س��اة  الف�سيلة  اأ���س��ح��اب 
جمل�س  واأع�����س��اء  احلكومية  الإدارات 
امل��ن��ط��ق��ة وامل��ج��ل�����س ال���ب���ل���دي ووك����الء 
الأ���س��ب��وع��ي��ة  ���س��م��وه  بجل�سة  اجل��ام��ع��ة 

ب�سالة اخلالدية باأبها.
وق������دم م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
حمد الداود، �سرحا ملا تقدمه اجلامعة 
م��ن خ��دم��ات ط��الب��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة يف 

املنطقة، وما حققته من اإجنازات منذ 
اإن�����س��ائ��ه��ا يف ع���ام 1419ه������ م�����س��ي��دا مبا 
حتظى به من  دعم ومتابعة م�ستمرة 
من �سمو اأمر املنطقة. واأو�سح الداود 
اأن اجل��ام��ع��ة ل��دي��ه��ا م��ق��وم��ات ك��ب��رة 
والطالبات  الطالب  م�ستوى  بدءا من 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال��ط��اق��م 
للعمل  يكون  اأن  اآمال  العامل،  الإداري 
م�ستوى  رف��ع  يف  الأث���ر  بالغ  اجلماعي 
اجلامعات  م�ساف  يف  لتكون  اجلامعة 

العاملية الرائدة.
واأبان الداود اأن اجلامعة تعد من 
اأك���ر اجل��ام��ع��ات يف ال�����س��رق الأو���س��ط، 
اأك���ر م��ن 50 كلية  »ذل���ك لأن��ه��ا ت�سم 
حتت�سن 70 األف طالب وطالبة، واأكر 
من  وموظفة  موظف  اآلف  �سبعة  من 

بينهم اأع�ساء هيئة التدري�س«.
القبول  م�ساألة  يف  اجل��دي��د  وع��ن 
ب��اجل��ام��ع��ة، اأك���د ال����داود اأن���ه مت قبول 
احل��ايل،  العام  وطالبة  طالب  األ��ف   ٢5
م�������س���را اإل������ى اأن������ه مل ي���ت���م الع���ت���م���اد 
ع��ل��ى امل��ع��دلت يف ال��ق��ب��ول، ب��الإ���س��اف��ة 

فرة  يف  للقبول  الفر�سة  اإت��اح��ة  اإل���ى 
مراعاة  الطالبات  وخ�سو�سا  م�سائية 
م�ستدركا  املدينة،  خ��ارج  من  لتنقلهن 
اأن�����ه ي��ت��م حت���وي���ل ال���ط���ال���ب���ة  ل��ل��ف��رة 
ال�سباحية اإذا اأثبتت جدارتها وتفوقها 
للتحويل،  امل��ط��ل��وب��ة  امل���ع���دلت  ح�����س��ب 

واأعلن فتح برامج للدرا�سات العليا.
واأ�����س����اف »اجل���ام���ع���ة ب������داأت قبل 
اأ���س��ب��وع��ني يف ال��ت��ع��اق��د م���ع ع����دد من 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ذي ك��ف��اءات 
لروؤو�ساء  ال�سالحيات  عالية ومت منح 
اللجان ل�ستقطاب اأ�ساتذة متميزين«.

اأن اجلامعة ب�سدد توقيع  وك�سف 
ع��دد م��ن الت��ف��اق��ي��ات م��ع ق��ط��اع��ات يف 
املنطقة برعاية من �سمو اأمر املنطقة 
ل��ت��ك��ون اجل��ام��ع��ة اأك�����ر ان��ف��ت��اح��ا مع 
املجتمع مما �سيكون له الأثر البالغ يف 

املنطقة واململكة ب�سكل عام.
ووا�سل  »مت ت�سكيل جلان طالبية 
اأع�ساء  م��ع  التوا�سل  عملية  لت�سهيل 
هيئة التدري�س ومع من�سوبي اجلامعة، 
الطالبية،  الأن�����س��ط��ة  ودع���م  ولتفعيل 

ويراأ�س تلك اجلان عمداء الكليات على 
اأن ت�سم يف ع�سويتها عددا من طالب 

وطالبات الكليات«.
وحت�������دث م����دي����ر اجل����ام����ع����ة ع��ن 
اأنها  مبينا  بالفرعاء  اجلامعية  املدينة 
ت��ق��ع ع��ل��ى م�����س��اح��ة م��ق��داره��ا ثمانية 
مليون مر مربع ويوجد بها م�ست�سفى 
جامعي ي�سم 800 �سرير،  بينما بلغت 
املباين ثالثة ماليني مر  م�سطحات 

مربع ون�سف.
ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��روع��ات  اأن  واأو�����س����ح 
ينق�سها  ول  بالكامل  �ُسلمت  التحتية 
العام،  الكهربائي  التيار  دخ��ول  �سوى 
واأن م�سروع املرحلة الأولى �سوف ي�سلم 
نهاية العام امليالدي احلايل وم�ساحته 
576 األ���ف م��ر م��رب��ع، وي��ح��ت��وي على 
ج��م��ي��ع ال��ك��ل��ي��ات الأدب����ي����ة وال��ع��ل��م��ي��ة، 
امل�ساندة  والعمادات  املركزية،  واملكتبة 
وم����راك����ز ال��ل��غ��ة الجن���ل���ي���زي���ة، وك��اف��ة 
و���س��الت  اجل���ام���ع���ة،  واأ�����س����وار  اإدارات 
 7 التقريبية  التكلفة  وبلغت  املعار�س 

مليار و 100 مليون ريال.

الداود في الجلسة األسبوعية ألمير عسير:
الجامعة تحتضن أكثر من 50 كلية وتركض نحو الريادة

طالب بضرورة إشراك المواطن في صنع القرار
األمير فيصل بن خالد يفتتح لقاء المجالس البلدية

البلدية،  وال�ستثمارات  امل�ستقبلية 
ال���ت���ط���وي���ر وزي����������ادة الإي�������������رادات، 
وال���ن���ظ���اف���ة والإ�����س����ح����اح ال��ب��ي��ئ��ي، 

املجال�س،  اأعمال  والإع��الم ودوره يف 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  وم���ت���ط���ل���ب���ات 
اخلا�سة من قبل البلديات، وكذلك 

املنطقة  ل�سباب  الرفيهية  الأماكن 
وال����رخ���������س ال���ب���ل���دي���ة وال����رق����اب����ة 

ال�سحية.

لقطات

الملك يوافق على تنظيم »ابتكار«
وافق خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على 
رع��اي��ة واإق��ام��ة معر�س الب��ت��ك��ار ال�����س��ع��ودي ال��ث��ال��ث »اب��ت��ك��ار ٢013« 
بتنظيم موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع »موهبة« 
من  الأول  الن�سف  يف  وذل���ك  ال�����س��ع��ودي��ة،  اأرام��ك��و  �سركة  وم�����س��ارك��ة 
العام احلايل 1434ه���.  يذكر اأن معر�س ابتكار يعد فعالية �سعودية 
لدعم  ومن�سة  واملبتكرين،  املخرعني  ت�ستقطب  ودولية  واإقليمية 
القت�ساد الوطني، ويتم تنظيمه بال�سراكة بني »موهبة« و »اأرامكو«.

افتتاح »اليوم العربي لليتيم«
اإم������ارة منطقة  وك��ي��ل  اف��ت��ت��ح 
ع�������س���ر امل�������س���اع���د ال���دك���ت���ور 
حم��م��د ب���ن ع��ي�����س��ى م���وؤخ���را، 
ف���ع���ال���ي���ات »ال�����ي�����وم ال���ع���رب���ي 
امل�ساحب  وامل��ع��ر���س  لليتيم« 
الذي احتوى على العديد من 
على  كاحلرق  الفنية  الأعمال 
اخل�سب، واأعمال الورق امللون، 

وال�سور الفوتوغرافية.
ال�سوؤون الجتماعية مبنطقة  و�سارك يف املعر�س الذي تنظمه 
اخلرية،  املوؤ�س�سات  من  العديد  فخرا«،  »يكفينا  �سعار  حتت  ع�سر 
منها موؤ�س�سة الربية النموذجية، واملوؤ�س�سة اخلرية، ودار الربية 

الجتماعية للبنني، ودار احل�سانة.
 

أمانة عسير تفتتح »جسر الموظفين«
اف��ت��ت��ح��ت اأم���ان���ة منطقة ع�����س��ر امل�����س��ار ال��ث��اين مل�����س��روع ج�����س��ر حي 
مرور  حركة  ي�سهل  ال��ذي  فهد   امللك  طريق  على  باأبها  »املوظفني« 
بينما  م�����س��ارات،  ب��ث��الث��ة  اأب��ه��ا  اإل���ى  م�سيط  م��ن خمي�س  ال��ق��ادم��ني 
بنفق  املوظفني لربطه  املقابل حلي  الأول  امل�سار  العمل على  يجري 
حيث  امل���روري���ة،  احل��رك��ة  ت�سهيل  يف  لي�سهم  امل��ح��ال��ة  بجانب  ج��دي��د 
املوظفني  حي  من  للقادمني  الكوبري  اأ�سفل  دوران  حركة  �ستكون 

وم�ستخدمي طريق اخلدمة.

وكيل الإمارة د. حممد بن عي�سى
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امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سبوع  ه��ذا  خالد  امللك  جامعة  ت�ست�سيف 
اأم���ر منطقة ع�سر يف  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن خ��ال��د  الم���ر في�سل 
زيارة معتادة من قبل �سموه للجامعة، ليطلع �سموه على م�ستجدات 

اجلامعة وبع�س اإجنازاتها خالل الفرة املا�سية.
ولي�س م�ستغربا هذا احل�سور وهذه الزيارة ل�سموه فقد تعودت 
اجلامعة على مر ال�سنوات املا�سية يف ا�ستقباله يف رحاب اجلامعة اأو 

زيارته مبكتب �سموه يف الكثر من املنا�سبات.
وعند حديثنا مع �سموه جند اأن من ثوابت اهتماماته باجلامعة 
امل�ستمر  و�سوؤاله  اأن�سطتها،  كافة  هو حر�سه على متيز اجلامعة يف 
على  واأ�ساتذتها  بطالبها  اجلامعة  تنجزه  ال��ذي  التقدم  م��دى  عن 

خمتلف امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية.
كبرا وم�سدر  �سرحا  تعد  ان��ه��ا  ل���س��ك  خ��ال��د  امل��ل��ك  وج��ام��ع��ة 
الأول��ى  التعليمية  امل��در���س��ة  وه��ي  املنطقة،  وث��ق��ايف يف  علمي  اإ���س��ع��اع 
بدورها  اجلامعة  تقوم  ان  ي�ستوجب  ولهذا  املنطقة،  وبنات  لأب��ن��اء 
والبحث  اجلامعي  التعليم  خ��الل  م��ن  املجتمع  خدمة  يف  امل��ح��وري 
العلمي، اإ�سافة اإلى منا�سط عديدة ت�سهم يف تاأكيد تواجد اجلامعة 
ت�سغل  التي  وامل��و���س��وع��ات  الق�سايا  يف  اأ�سا�سي  كطرف  وح�سورها 

املجتمع وت�ستقطب اهتماماته.
اإن تكرمي اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب املتميزين وح�سور 
�سموه منا�سبات اجلامعة ياأتي يف اطار اهتمام الدولة، وعلى راأ�سها 
�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني، و�سمو ويل عهده المر �سلمان، 
و�سمو النائب الثاين المر مقرن، يحفظهم اهلل، لدعم موؤ�س�سات 
امل��وؤ���س�����س��ات م�����س��ان��ع جليل  ل��ك��ون ه���ذه  ب���الدن���ا،  ال��ع��ايل يف  التعليم 

امل�ستقبل والتنمية ال�سعودية.
بتوجيه  العايل  التعليم  وزارة  املا�سية حققت  ال�سنوات  وخالل 
من القيادة ال�سيا�سية، ومبتابعة من معايل وزيرها ال�ستاذ الدكتور 
خ��ال��د ال��ع��ن��ق��ري، اإجن�����ازات ك���رى ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
البتعاث  خ��الل  من  الب�سرية  للكوادر  الكبر  وال��دع��م  للجامعات، 
احلرمني  خ���ادم  ب��رن��ام��ج  يف  ال�����س��ع��ودي  لل�سباب  امل�ستمر  اخل��ارج��ي 
وتدريبا  تاأهيال  ال�سعودي  الن�����س��ان  يف  ي�ستثمر  ال���ذي  ال�سريفني 
واملهارات  واملعرفة  بالعلم  م�سلحا  الوطن  اأر���س  اإلى  ليعود  وتعليما 

التي ت�سعه يف قيادة امل�سروع ال�سعودي للتنمية.
اأمر  ومن �سعادتنا اننا نحظى يف هذه املنا�سبة بت�سريف �سمو 
وحمتوى  �سكل  يف  انطلقت  التي  »اآف���اق«  �سحيفة  بتد�سني  املنطقة 
الداخلي يف  املجتمع  اإلى  امللك خالد  ر�سالة جامعة  جديد، وحتمل 
اجلامعة واملجتمع اخلارجي يف املنطقة، والى كافة املناطق الخرى 
عن  وتعر  تتوالى  التى  اجلامعة  اإجن���ازات  تعك�س  فهي  اململكة،  يف 
�سوت الطالب والطالبة وع�سو هيئة التدري�س وكافة املن�سوبني يف 

ق�سايا وهموم اجلامعة.
وتاأتي ال�سحيفة لتكون منوذجا متميزا بني ال�سحف اجلامعية 
يف اململكة لتكون قناة توا�سل بني ادارة اجلامعة ومن�سوبيها، وبني 

اجلامعة وحميطها الجتماعي.
واأخرا اأوؤكد ترحيب اجلامعة طالبا واأ�ساتذة وموظفني بزيارة 
من  بع�س  على  واط��الع��ه  للجامعة  خالد  ب��ن  في�سل  الم��ر  �سمو 
اجلامعة يف م�ساف  لتكون  على حتقيقها  نحر�س  التي  الجن��ازات 

جامعات الوطن الكري.
فيها  التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء  بطالبها  اجلامعة  ان  ول���س��ك 
هي مفخرة لهذا الوطن ملا حتمله من عقول مفكرة واأدوات علمية 
اإجن��ازات الوطن بجامعاته  باحثة وخريجني متميزين ت�سيف الى 

وموؤ�س�ساته التعليمية العليا.
* مدير اجلامعة

رؤية

مرحبا سمو األمير

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

�ساحب  ع�سر  منطقة  اأم���ر  ي��رع��ى 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد 
بن عبد العزيز الثالثاء املقبل، حفل 
ت��د���س��ني ع���دد م��ن م�����س��اري��ع اجلامعة 
وذل������ك مب��ب��ن��ى امل�����درج�����ات امل���رك���زي���ة 

باملدينة اجلامعية بالقريقر .
  و���س��ي��ت�����س��م��ن احل���ف���ل اف��ت��ت��اح 
»اآفاق«  املقر اجلديد ل�سحيفة  �سموه 
اإل��ى  التطويرية،  مرحلتها  وتد�سني 
ج��ان��ب ت��د���س��ني امل��رح��ل��ة الأول�����ى من 
م�سروع »معرفة« التابع لعمادة �سوؤون 
املكتبات، وم�سروع جامعة امللك خالد 
اإ�سافة   ،1434 لعام  للبحوث  النوعي 
اإلى تكرمي اأبرز الباحثني واملخرعني 
وط��الب  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  م��ن 

اجلامعة
كلمة  احلفل  يت�سمن  ذل��ك  اإل��ى 
مرئيا  وفيلما  اجلامعة  مدير  ملعايل 
عقب  و�سيتم  املد�سنة،  امل�ساريع  ع��ن 
وهم  املميزين  الباحثني  تكرمي  ذلك 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  خم�سة 
م��ت��م��ي��زي��ن يف ال��ب��ح��ث وم��ث��ل��ه��م من  
ال���ط���الب امل��م��ي��زي��ن يف ال��ب��ح��ث، كما 
���س��ي��ت��م ت���ك���رمي خ��م�����س��ة خم���رع���ني، 
وياأتي ذلك يف لفته كرميه من �سموه 
ت�����دل ع���ل���ى ت�����س��ج��ي��ع ب���ن���اء ال����ق����درات 
الإب��داع��ي��ة، وامل���واه���ب ال���رائ���دة ل��دى 
اأبناء منطقة ع�سر عموما ومن�سوبي 

اجلامعة على وجه اخل�سو�س.
ال��رع��اي��ة تتويجا ملا  وت��اأت��ي ه��ذه 
اإل��ي��ه اجل��ام��ع��ة م��ن م�ستوى  و���س��ل��ت 
ع��ل��م��ي ج��ع��ل��ه��ا ت��ن��اف�����س م��ث��ي��الت��ه��ا، 
وح�������س���وره���ا ال����دائ����م يف م��ن��ا���س��ب��ات 

التكرمي والتفوق.
وك��ان��ت اجل��ام��ع��ة وق��ع��ت م��وؤخ��را 
ع��ق��د ط��ب��اع��ة ���س��ح��ي��ف��ة »اآف��������اق« مع 
للطباعة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دار  م��وؤ���س�����س��ة 
يف  اجلامعة  اأ�سبوعية  تطبع  اأن  على 
بواقع  باأبها  الوطن  �سحيفة  مطابع 
العقد  ت�سمن  ك��م��ا  ن�سخة،  األ���ف   43
اأ�سبوعيا  ن�سخة  اآلف  ثمانية  توزيع 
مع �سحيفة الوطن يف منطقة ع�سر 
واجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة وال�������وزارات 

وكليات اجلامعة. 
التابع  ويهدف م�سروع »معرفة« 
تدريب  اإل���ى  املكتبات  ���س��وؤون  ل��ع��م��ادة 
م��ن�����س��وب��ي امل��ك��ت��ب��ة ع���ل���ى ا���س��ت��خ��دام 
م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا  ك���اف���ة  واإدارة  ال���ن���ظ���ام 
وم��ت��ط��ور،  م���رن  ب�سكل  وحم��ت��وي��ات��ه��ا 
التقنيات يف هذا  اآخر  على  والعتماد 
املجال، واتاحة البحث عن املحتويات 
اإلكرونيا عن طريق موقع اجلامعة 
العديد  اإلى  اإ�سافة   املكتبة،  و�سفحة 
م���ن اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ه��م ال��ط��الب 
وال���ب���اح���ث���ني وت�����س��ه��ل م��ه��ام��ه��م عن 
طريق اإ�سافة خدمة الإعارة الذاتية.

األمير فيصل بن خالد في رحاب الجامعة.. الثالثاء

ي�����������س�����اع�����د ن����ظ����ام 
على  ال�����س��ي��م��ف��وين 
حم���ت���وي���ات  اإدارة 
خالل  من  املكتبات 
ت����ن����ظ����ي����م اأوع������ي������ة 
امل���ك���ت���ب���ة وت��ن��ظ��ي��م 
ال��ب��ح��ث والإع�������ارة 
حيث  وال��ف��ه��ر���س��ة، 
النظام  ه���ذا  ي��وف��ر 
ت���ك���ام���ل وت����داخ����ل 
ج����م����ي����ع وظ�����ائ�����ف 
ن���ظ���ام  يف  امل���ك���ت���ب���ة 
واح�����د، مم���ا ميكن 
امل�ستفيد من تنفيذ 
املهام املتعددة يف نف�س الوقت، اإ�سافة اإلى ما يوفره النظام من 
اأنظمة فرعية كنظام قاعة الكتب املحجوزة، اأو نظام التبادل بني 
املكتبات اأو الإعارة عر الت�سال الهاتفي اأو اأي نظام اآخر يف اأي 

وقت تقرره املكتبة.
خا�سة  بيانات  قاعدة  توفر  على  النظام  ه��ذا  يعمل  كما 
اإ�سدار  اأو  اجلامعية  البطاقة  ا�ستخدام  واإمكانية  بامل�ستفيدين 
الذاتية  ال�ستعارة  على  والعمل  باملكتبة  خا�سة  اإع��ارة  بطاقات 
واإعادة الكتاب من قبل امل�ستفيد دون احلاجة اإلى وجود موظف 

املكتبة �سواء يف وقت الدوام الر�سمي اأم خارجه.
م��ع��ل��وم��ات��ي لفرة  وع���اء  اأي  ب���اإع���ارة  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ي�سمح 
زمنية باليوم وال�ساعة وتعديل فرات الإعارة ب�سبب العطالت 
 sms الر�سمية اأو �ساعات اإغالق املكتبة، كما ي�سدر النظام ر�سائل
الغرامات  اأو  املتجاوز  بالوعاء  واخلا�سة  امل�ستعرين  مبتعلقات 
غر املدفوعة، وال�سماح للم�ستعرين بتجديد الأوعية بالهاتف 

اأو احل�سور �سخ�سيا.
النظام  ه���ذا  خ���الل  م��ن  ن�ستطيع  ال��ق��ادم��ة،  امل��رح��ل��ة  ويف 
باملدينة  املركزية  باملكتبة  املحافظات،  الفرعية يف  املكتبات  ربط 
اأي  ع��ن  ال���س��ت��ف�����س��ار  امل�ستفيد  ع��ل��ى  لي�سهل  ب��اأب��ه��ا،  اجل��ام��ع��ي��ة 
ك��ت��اب ي��ت��م ت��زوي��ده ب��ه ب��اأ���س��رع وق���ت وب��اأ���س��ه��ل ط��ري��ق��ة ممكنة، 
ما  وه��و  التكاليف،  حتمل  اأو  ال�سفر  عناء  دون  موقعه  يف  وه��و 
كلياتها  كافة  يف  من�سوبيها  لكافة  حتقيقه  اإل��ى  اجلامعة  ت�سعى 

مبحافظات منطقة ع�سر.

مشروع نظام إدارة 
SYMPHONY المكتبات

األهداف: 
ال�سهام يف خدمة املجتمع بتقدمي حلول عمليه   •
على  ي�ستمل  ب���اأن  ال��ع��ام��ة،  وال��ق�����س��اي��ا  للم�سكالت 
ي�ساعد  واأن  مهمة،  واقت�سادية  تطبيقية  ج��وان��ب 
على ن�سر ثقافة املعرفة والتعلم، واأن يحقق ال�سراكة 
ال��ف��اع��ل��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ني اجل���ام���ع���ة وال��ق��ط��اع��ني 

احلكومي واخلا�س.
التخ�س�سات  م��ت��ع��دد  ج��م��اع��ي��ا  ال��ع��م��ل  ي��ك��ون  اأن   •

ومتكامل اجلوانب. 
املتميزين  م��ن  البحث  على  القائمون  ي��ك��ون  اأن   •
جمالت  يف  م�سنف  ن�سر  ولهم  �سابقة  خ��رة  وذوي 

البحث العلمي. 
• ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية للبحث العلمي. 

• اأن ي��ت��وج امل�����س��روع ب��ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي امل�����س��ن��ف اأو 
اكت�ساف علمي اأو ت�سجيل براءة اخراع اأو تطبيق اأو حلول ناجحة تخدم جوانب �سحية 

اأو �سناعية او بيئية.

األولويات البحثية المطروحة: 
• تقدمي مقرحات وحلول عملية مل�سكالت وق�سايا وطنية . 

وحت�سني  الوطنية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  املعرفة  ثقافة  ن�سر  طريق  عن  املجتمع  خدمة   •
الظروف البيئية والقت�سادية وال�سحية، والتعاون مع القطاعني العام واخلا�س . 

• تنمية املوارد املحلية وتعظيم خمرجاتها وال�ستفادة من الطاقات ال�سبابية.

مراحل التنفيذ 
• العالن عن امل�سروع وطرح الأولويات و�سروط التقدم للم�سروع. 

• فتح باب التقدم باملقرحات البحثية. 
• عقد ور�س العمل التمهيدية. 

• اإعطاء �سالحيات التقدم باملقرحات البحثية ملراكز البحوث.
• اإغالق باب التقدم باملقرحات البحثية اجلديدة وفتح باب تعديل املقرحات البحثية. 

• اإعطاء �سالحيات ملراكز البحوث ملراجعة املقرحات املقدمة وفرزها اأوليا. 
التوا�سل مع املحكمني واحل�سول على موافقاتهم الأولية على حتكيم البحث وفقا   •

لل�سروط املعلنة. 
• اإر�سال املقرحات البحثية للتحكيم وا�ستقبال املحكم منها عن طريق النظام والعالن 

عن البحوث التي اجتازت التحكيم. 
• توقيع العقود وتنفيذ امل�سروع. 

• حتت�سب املدة الزمنية للم�سروع بدًء من توقيع العقد.

المشروع الثالث )النوعي( للبحوث

د. من�سور القحطاين
د. عيد ليف
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ق��ام م��ع��ايل مدير  اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
والآداب  العلوم  لكلية  ب��زي��ارة  ال���داود 
مب��ح��اف��ظ��ة امل����ج����ارده، وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
جتول  اأمل��ع،  برجال  واملجتمع  والآداب 
خاللها يف القاعات الدرا�سية واملعامل 

العلمية.
احتياجات  زيارته  خالل  وناق�س 
الكليات مع امل�سرف على فرع اجلامعة 
بن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  بتهامة 
حممد رفاع وعدد من مديري الإدارات 
ومن�سقي الكليات، موجها يتوفر كل 

بكلية  ا���س��ت�����س��اف��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة 
ال�سريعة واأ�سول الدين معايل ع�سو 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  العلماء  كبار  هيئة 
ع���ب���دال���وه���اب اأب������و ���س��ل��ي��م��ان لإل���ق���اء 
واللتقاء  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  جمموعة 
ب��اأ���س��ات��ذة وط����الب اجل���ام���ع���ة، وذل���ك 
ح��ر���س��ا م��ن ك��ل��ي��ة ال�����س��ري��ع��ة وا���س��ول 
الدين على التوا�سل العلمي مع كبار 
ع��ل��م��اء امل��م��ل��ك��ة ورغ��ب��ة يف ال���س��ت��ف��ادة 
من خراتهم العلمية يف دعم م�سرة 
ال��ك��ل��ي��ة يف جم�����ال ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

وتطوير خططها الدرا�سية.
حما�سرتني  �سليمان  اأب��و  واأل��ق��ى 
اإح���داه���م���ا ب���ع���ن���وان »اأ�����س����ول ال��ب��ح��ث 
ال���ع���ل���م���ي.. ����س���واب���ط���ه وم���ن���اه���ج���ه«، 
وال���ث���ان���ي���ة ب����ع����ن����وان »ط�������رق درا�����س����ة 
وا�ستهدفت  امل��ع��ا���س��رة«،  امل�����س��ت��ج��دات 
العليا  الدرا�سات  ط��الب  املحا�سرتان 

واأع�ساء هيئة التدري�س.
من جهة اأخ��رى  قام ال�سيخ  اأبو 
ال�سريعة  كلية  عميد  يرافقه  �سليمان 
واأ�����س����ول ال���دي���ن الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
اأحمد بن حممد بن حمد بزيارة اإلى 
ال�سمو  �ساحب  ع�سر  منطقة  اأم���ر 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د بن 

عبدالعزيز.
�سمو  ال�ستقبال رحب  بداية  ويف 
متمنيا  �سليمان  اأبو  بالدكتور  الأم��ر 

له طيب الإقامة باملنطقة.
ب���������دوره اأع���������رب ال����دك����ت����ور اأب�����و 
ال��زي��ارة  ب��ه��ذه  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  �سليمان 
�سمو  ع��ل��ى  ب��ال�����س��الم  ا�ستهلها  وال��ت��ي 

اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر ول���ق���اء ط��الب 
اجل���ام���ع���ة لإل����ق����اء ب��ع�����س احل��ل��ق��ات 
ال���ع���ل���م���ي���ة وامل�����ح�����ا������س�����رات، م�����س��ي��دا 
ب��ال��ق��ف��زات ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ك��ب��رة ال��ت��ي 
ببقية  اأ���س��وة  ع�سر  منطقة  بها  مت��ر 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة حت���ت ق���ي���ادة خ���ادم 
احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
و�سمو  العهد  ويل  و�سمو  عبدالعزيز 
ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين، ح��ف��ظ��ه��م اهلل، وم��ا 
قدمه ويقدمه �سمو اأمر املنطقة من 
اهتمام بالغ ومتابعة للحركة العلمية 

يف ع�سر ودعمها امل�ستمر.
يف ال�������س���ي���اق، ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل 

الدكتور عبد  الأ�ستاذ  مدير اجلامعة 
ال���رح���م���ن ب���ن ح��م��د ال�������داود م��ع��ايل 
ال�����س��ي��خ ع���ب���دال���وه���اب اأب�����و ���س��ل��ي��م��ان، 
للجامعة  زي���ارت���ه  ع��ل��ى  اإي�����اه  ���س��اك��را 
ول��ق��ائ��ه ال���ط���الب، م�����س��ي��دا ب��اجل��ه��ود 
يف  ال��ع��ل��م��اء  ك��ب��ار  هيئة  تبذلها  ال��ت��ي 
وامل�سلمني يف  الإ���س��الم   �سبيل خدمة 

�ستى نواحي احلياة.
يف امل���ق���اب���ل، اأع������رب ال�����س��ي��خ اأب���و 
���س��ل��ي��م��ان ع���ن ����س���روره ب��ل��ق��اء ط��الب 
اجل���ام���ع���ة، م��ث��م��ن��ا دور اجل���ام���ع���ة يف 
من  امل�ستقبل  ق���ادة  وتعليم  تاأ�سي�س 
ان  مو�سحا  ال��ع��ايل،  التعليم  ط��الب 

من  لدعوة  »تلبية  تاأتي  الزيارة  هذه 
واأداء  ال��دي��ن  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية 
لواجب وطني متمثل يف خدمة طالب 

العلم من اأبناء هذا البلد الكرمي«.
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ������ر، ا���س��ت�����س��اف 
ال�سيخ  اأبها معايل  الأدب���ي يف  ال��ن��ادي 
ع��ب��د ال���وه���اب اأب����و ���س��ل��ي��م��ان يف ل��ق��اٍء 
م��ف��ت��وح حت���دث ف��ي��ه ع��ن م��و���س��وع��ات 
كبار  لهيئة  ان�سمامه  تاريخ  اأب��رزه��ا: 
ال��ع��ل��م��اء، وال��ف��ق��ه امل��ع��ا���س��ر، و���س��روط 

الفقيه واملفتي.
اأمام  املجال  اأتيح  اللقاء  يف ختام 

املداخالت واأ�سئلة احلا�سرين.

زار أمير المنطقة والتقى بطالب الشريعة

أبو سليمان ضيفا على الجامعة

مدير الجامعة يتفقد كليات تهامة
م�ستلزمات  م��ن  الكليات  حتتاجه  م��ا 
ال��داود  اأن   واأكادميية.واأكد  تعليمية 
كافة  ت��وف��ر  على  حري�سة  اجل��ام��ع��ة 
لطالبها  واملعنوية  املادية  الإمكانيات 
بهدف  الكليات  خمتلف  يف  وطالباتها 
اإعداد جيل متميز يقود عجلة التنمية 
عاليا،  ا���س��م��ه  ورف���ع  خل��دم��ة  الوطن 
حتظى  ال��ذي  ال�سخي  بالدعم  م�سيدا 
خ��ادم احلرمني  قبل  اجلامعة من  به 
ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب���ن عبد 
ورع���اه،  اهلل  حفظة  �سعود  اآل  ال��ع��زي��ز 
و���س��م��و ويل ع���ه���ده ���س��اح��ب ال�����س��م��و 

العزيز  عبد  بن  �سلمان  الأم��ر  امللكي 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الثاين  والنائب 
الأمر مقرن بن عبد العزيز، ومتابعة 
اأم��ر منطقة ع�سر �ساحب  وحر�س 
الأمر في�سل بن خالد  امللكي  ال�سمو 

بن عبد العزيز.
ت�����اأت�����ي ه������ذه اجل�����ول�����ة يف اإط������ار 
الزيارات التي يقوم بها الداود لكليات 
منطقة  ع�سر  مبحافظات  اجلامعة 
ب��ه��دف الط���الع وال��وق��وف على �سر 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والح��ت��ي��اج��ات 

الأكادميية.

..ويزور 
»التربية« 

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ق��ام 
عبد  ال���دك���ت���ور  الأ����س���ت���اذ 
ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال���داود 
بزيارة لكلية الرتبية للبنني 
ب���احل���رم اجل���ام���ع���ي ب��اأب��ه��ا  
العملية  �سري  على  ل��اط��اع 
على  وال���وق���وف  التعليمية 

احتياجات الكلية.
وال�����ت�����ق�����ى ال����������داود 
خ�����ال ال�����زي�����ارة ب��ع��م��ي��د 
بن  حممد  ال��دك��ت��ور  الكلية 
ح�����س��ن ���س��ف��ران ال����ذي ق��دم 
الكلية  ع��ن  م��وج��زا  �سرحا 
الف�سل  خ��ال  واإجن��ازات��ه��ا 
ذلك  عقب  احلايل.  الدرا�سي 
مفتوحا  لقاء  ال���داود  عقد 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع 
وروؤ����س���اء الأق�����س��ام ووك��اء 

الكلية.
واأعرب خال اللقاء  عن 
�سعادته بالتوا�سل مع اع�ساء 
والجتماع  التدري�س  هيئة 
ملتابعة  عملي  »لقاء  يف  بهم 
بالكلية  الأك��ادمي��ي  العمل 
الحتياجات  كافة  وت�سهيل 
التي تدعم التح�سيل العلمي 
باجلامعة  وال��رق��ي  للطالب 
وخدمة هذا الوطن الغايل«. 

لقطات

مذكرة تفاهم بين التعليم الطبي 
واالتحاد األوروبي 

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الداود، وقع رئي�س اجلمعية العلمية ال�سعودية للتعليم الطبي، عميد 
كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور اإ�سماعيل بن حممد بن جالية، 
مذكرة تفاهم مع الحتاد الأوروبي للتعليم الطبي، الذي مثتله رئي�سة 

الحتاد الأوروبي للتعليم الطبي، الدكتورة مادلينا ماريا باتري�سيو.
التعاون  اإدارة  على  وامل�����س��رف  اجلامعة  وك��الء  التوقيع،  وح�سر 
جانب  اإل��ى  باجلامعة،  التطبيقية  الطبية  الكليات  وع��م��داء  ال���دويل 

اأع�ساء جمل�س اجلمعية العلمية ال�سعودية.
جاء ذلك على هام�س زيارة رئي�سة الحتاد الأوربي للتعليم الطبي 
للجامعة موؤخرا لعقد ور�سة عمل عن التعليم الطبي ح�سرها اأع�ساء 

وع�سوات الهيئة التعليمية بالكليات الطبية.
م��ن الحت���ادات  واح���دا  الطبي،  للتعليم  الأوروب����ي  ويعد الحت���اد 
الطبي  التعليم  يف  واملتخ�س�سني  للمهتمني  وواجهة   الرائدة  العاملية 
اأفراد وموؤ�س�سات من  واخلدمات ال�سحية، حيث ي�سرك يف ع�سويته 

90 دولة حول العامل.
 

مذكرة تعاون
بين الجامعة وشركة زين

علي آل سعيد
وقع معايل مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
الت�سالت  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  م��ع  ت��ع��اون  م��ذك��رة  ال����داود، 

ال�سعودية املتنقلة »زين« الأ�ستاذ �سعود عبداهلل البواردي.
وتن�س املذكرة على تعاون الطرفني يف جمال تطوير وتدريب 
يف  اخل���رات  وت��ب��ادل  الب�سرية،  والتنمية  ال�سابة  الوطنية  ال��ك��وادر 
جمال ال�ست�سارات والدرا�سات العلمية، ورعاية الرامج الجتماعية 
وتعزيز ال�سراكة من خالل برامج تعزز جهود ال�سركة لتو�سيع دائرة 

خدماتها يف كافة اأنحاء اململكة.
واأو�سح مدير اجلامعة اأهمية مثل هذه التفاقيات الهادفة اإلى  
خدمة اجلامعة ومن�سوبيها، موؤكدا حر�س اجلامعة على تهيئة كافة 

ال�سبل خلدمة طالبها وطالباتها يف منطقة ع�سر.
به  اأن ت�سطلع  ال��ذي يجب  واملهم  الفاعل  بالدور  ال��داود  ون��وه 
التي  اخل��دم��ات  خمتلف  لتقدمي  امل��ج��الت  �ستى  يف  ال�سركات  كافة 
باأم�س  املجتمع  وي��ك��ون  الجتماعية،  امل�سئولية  مظلة  حت��ت  ت��ن��درج 

احلاجة اإليها.
وتاأتي هذه التفاقية �سمن �سل�سلة من التفاقيات والعقود التي 
وتلبية  والطالبات  الطالب  خلدمة  توقيعها  على  اجلامعة  حتر�س 

احتياجاتهم وتطلعاتهم.
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 أحمد العياف
ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف ع���م���ادة 
مدينة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  العلمي  البحث 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 
تطويريا  تدريبيا  برناجما   KACST
البحثية  ال���ق���درات  »ت��ط��وي��ر  ب��ع��ن��وان 
واإدارة  ال���ف���ك���رة  ���س��ي��اغ��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة.. 
اجلامعة.  م�سرح  على  وذل��ك  البحث« 

عبد اهلل سعد 
والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ع���م���ادة  اأع��ل��ن��ت 
ب��اجل��ام��ع��ة اأن خ��ط��ة ال��ق��ب��ول امل��ط��ور 
اجل����دي����د ل���ل���ع���ام احل�������ايل1434ه�������� - 
ع���دة م��راح��ل  ع��ل��ى  �ستكون  1435ه������، 

وخطوات كالتايل: 
اخل���ط���وة الأول������ى: اإدخ�������ال 
طلبات اللتحاق باجلامعة عر 
موقع   ع��ل��ى  امل��ب��ا���س��ر  الت�سجيل 
www. الإن���رن���ت  اجل��ام��ع��ة يف 
kku.edu.sa و�سيتم اإعالن بدء 

اإدخال الطلبات لحقاً. 
اخل��ط��وة ال��ث��ان��ي��ة: اإر�����س����ال 
ر������س�����ال�����ة ن�������س���ي���ة مب���ر����س���ح���ي 

ومر�سحات كل مرحلة.
اخلطوة الثالثة: على املر�سح  
ال��دخ��ول م��ن ج��دي��د على طلب 
ال���ق���ب���ول ب���ع���د ت��ل��ق��ي ال��ر���س��ال��ة 
ح�سب  رغباته  وحتديد  الن�سية 
الأولوية ومن ثم طباعة منوذج 
ال��ت��ع��ه��د  ال����رغ����ب����ات، و من�������وذج 

عمادة البحث العلمي تنظم برنامجا تطويريا 
وا����س���ت���ه���دف ال����رن����ام����ج، ال��ب��اح��ث��ني 
الأكادمييني واملهتمني بالبحث العلمي 
من داخل وخارج اجلامعة، حيث ناق�س 
�سياغة الفكرة البحثية وكتابة املقرح 
على  والتغلب  البحث  واإدارة  البحثي 
البحث وعر�س  ال�سعوبات وخمرجات 

خدمات املدينة الإلكرونية. 
ب��ع��م��ادة البحث  امل�����س��ت�����س��ار  وق����ال 

ب���ال���ري���د  و من�������وذج الإر�������س������ال 
ال�سعودي. 

اخل��ط��وة ال��راب��ع��ة: ال��ت��وج��ه 
بريد )خدمة  اأق��رب مكتب  اإل��ى 
ج���ام���ع���ي( واإر�����س����ال امل�����س��ت��ن��دات 
امل��ط��ل��وب��ة م��رت��ب��ة م���ن الأع���ل���ى 

ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
»ال��ه��دف من  اإن  »اآف���اق«  ل�  �سمر ربيع 
ال���رن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي، رف�����ع ق�����درات 
الباحثني وتطوير مهاراتهم يف معرفة  
ال��ف��ك��رة،  ل�سياغة  الرئي�سة  امل��ف��اه��ي��م 
واإدارة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل��ق��رح��ات  وك��ت��اب��ة 
ال��ب��ح��ث وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال�����س��ع��وب��ات، 

وتفعيل خمرجات البحث«.

اأ�سل  الأ�سفل، حتتوي على  اإل��ى 
و�سورة  العامة،  الثانوية  �سهادة 
م���ن ب��ط��اق��ة الأح��������وال امل��دن��ي��ة 
بطاقة  من  �سورة  )اأو  للطالب 
اأو م��ن �سجل  امل��دن��ي��ة  الأح�����وال 
الأ�����س����رة ل��ل��ط��ال��ب��ات(، ومن����وذج 
اإر�سال الوثائق )الريد املمتاز( 
ب��ع��د ت��ع��ب��ئ��ت��ه وت��وق��ي��ع ال��ط��ال��ب 
ع��ل��ي��ه، واأ����س���ل من���وذج ال��رغ��ب��ات 
ب��ع��د ت��ع��ب��ئ��ت��ه وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه، 
حديثتني  �سم�سيتني  و�سورتني 
)4×6( للطالب فقط، و)لغر 
ال�سعوديني من اأم �سعودية، يلزم 
اإ�سافة  اأعاله  اإر�سال كل ما ذكر 
اإل��ى �سورة من بطاقة الأح��وال 
اإقامة  املدنية لالأم، و�سورة من 
الطالب اأو الطالبة، و�سورة من 

�سهادة ميالده(.
اخل���ط���وة اخل��ام�����س��ة: ب��ع��د 
اإلى اجلامعة،  و�سول الإر�سالية 
اإلى  ن�سية  ر�سالة  اإر���س��ال  �سيتم 
النهائي ورقمه  بقبوله  الطالب 
اجل���ام���ع���ي واإع�����الم�����ه ب��ال��ك��ل��ي��ة 
وال��ق�����س��م ال����ذي مت ق��ب��ول��ه فيه 

ب�سكل نهائي.
اخلطوة ال�ساد�سة: يعاد امللف 
موعد  يف  ال��ط��ال��ب��ة  اأو  للطالب 

يحدد لحقاً.
ون������وه������ت ال������ع������م������ادة ب����وج����وب 
الح����ت����ف����اظ ب���رق���م ط���ل���ب ال���ق���ب���ول، 
وع����دم ت��غ��ي��ر رق���م ال��ه��ات��ف اجل���وال 
جميع  وحتديد  القبول،  ف��رة  طيلة 
والتوقيع  بالأولوية  املتاحة  الرغبات 
�سر�سل  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج  جميع  ع��ل��ى 
ويف  امل��م��ت��از،  ال��ري��د  ع��ر  للجامعة 
ح����ال ع����دم ال���ت���زام ال��ط��ال��ب ب��ذل��ك، 
فلن تتحمل اجلامعة اأدنى م�سوؤولية 
الإر����س���ال���ي���ات من  ج��م��ي��ع  اأن  ع��ل��م��ا 
ح�ساب  على  �ستكون  اجل��ام��ع��ة  واإل���ى 

اجلامعة. 

130 عضو تدريس 
في ورشة عمادة 

التطوير

طارق خنفور
ن���ظ���م���ت ع�����م�����ادة ال���ت���ط���وي���ر 
الأكادميي باجلامعة بالتعاون 
للتقومي  الوطنية  الهيئة  مع 
والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي �سمن 
التطويري  التقومي  م�سروع 
بعنوان  عمل  ور���س��ة  م��وؤخ��را، 
الأداء واملقارنات  »م��وؤ���س��رات 
امل����رج����ع����ي����ة« ا����س���ت���م���رت مل���دة 

يومني.
وه���دف���ت ال���ور����س���ة ال��ت��ي 
الهيئة  م�ست�سارا  فيها  �سارك 
ال���وط���ن���ي���ة،  ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح 
والدكتورة  الغامدي  علي  بن 
منها  وا�ستفاد  العليان،  حنان 
هيئة  ع�����س��و   130 م���ن  اأك�����ر 
تدري�س من الرجال والن�ساء، 
اإل������ى ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى 
اأه���م���ي���ة امل���ق���ارن���ات امل��رج��ع��ي��ة 
م�����ع اجل����ام����ع����ات وال�����رام�����ج 
وطريقة  املتميزة  الأكادميية 
الأداء  م���وؤ����س���رات  ا���س��ت��خ��دام 
لقيا�س  ال��ذات��ي��ة  ال��درا���س��ة  يف 

التطوير والتح�سني. 

المقررات 
اإللكترونية..

إنجاز جديد
يف اإجن������از ع��ل��م��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ال�������س���رق الأو������س�����ط، ح��ق��ق م��ق��رر 
اإل����ك����روين ب��اجل��ام��ع��ة م���وؤخ���را، 
بعد   95/95 ال��ك��ام��ل��ة  ال����درج����ة 
متخ�س�سني  قبل  م��ن  مراجعته 
»ك��وال��ي��ت��ي  دول��ي��ني م���ن  منظمة 
التي   Quality Matters ماترز« 

تعنى مبعاير اجلودة.
وح�������س���ل م���ق���رر ال��ت�����س��ن��ي��ع 
 Computer مب�ساعدة الكمبيوتر
Aided Manufacturing 468-
ME  اأي�سا على ختم ال�ستحقاق  
املنظمة  – ٢013م����ن   ٢01٢ ل��ع��ام 
اإع����داد  م���ن   وامل���ق���رر ه��و  نف�سها، 
التدري�س  هيئة  ع�سو  وت��ط��وي��ر 
ال��دك��ت��ورط��ارق  ال��ه��ن��د���س��ة  بكلية 

توفيق.

تأهيل مدربين 
معتمدين في 

التعلم اإللكتروني
جن������ح������ت ع��������م��������ادة ال����ت����ع����ل����م 
ت����اأه����ي����ل  يف  الإل�����������ك�����������روين 
وت��������دري��������ب جم�����م�����وع�����ة م���ن 
اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س من 
الأكادميية  املجمعات  خمتلف 
لي�سبحوا  و���س��ي��دات(  )رج����ال 
التعلم  يف  معتمدين  م��درب��ني 
الإلكروين وكذلك معتمدين 
ماتر«  »الكوالتي  منظمة  من 
بهدف    Quality Matters
وور�س  التدريب  وتقدمي  دعم 
العمل لزمالئهم اأع�ساء هيئة 
التدري�س ون�سر ثقافة معاير 
امل��ق��ررات  ت�سميم  يف  اجل����ودة 

الإلكرونية يف اجلامعة. 

ّست خطوات إلتمام القبول للعام الحالي

تبادل خبرات بين »تعاوني«
طب األسنان وجامعة أثينا 

والفكني  ال��وج��ه  ت�سوهات  وع��الج��ات  لأب��ح��اث  التعاوين  امل��رك��ز  ا�ست�ساف 
بكلية طب الأ�سنان موؤخرا، رئي�س ق�سم جراحة الوجه والفكني بكلية طب 
الأ�سنان يف امل�ست�سفى اجلامعي لالأطفال بجامعة اأثينا يف اليونان، الأ�ستاذ 
الدكتور ايانو�س اياترو�س، وذلك لالإ�سراف على ور�س عمل ا�ستمرت ثالثة 
اأيام قدم خاللها �سل�سلة من املحا�سرات يف اجلراحات التقوميية وجراحات 

الوجه والفكني والت�سوهات اخللقية لل�سفة واحللق عند الأطفال.
و�سهدت نهاية ور�سة العمل، بحثا ل�سبل التعاون بني املركز بكلية طب 
الأ�سنان باجلامعة وكلية طب الأ�سنان بجامعة اأثينا، انتهى بتوقيع اتفاق 

مبدئي يف جمالت التدريب و الأبحاث و تبادل اخلرات. 

برنامج توعوي 
لتعزيز صحة 

األسنان
ماجد حمود 

نظمت كلية طب الأ�سنان برناجما 
توعويا بعنوان »تعزيز �سحة الفم 
والأ�سنان«، ا�ستمل على من�سورات 
عمل  وور����س  تقدميية،  وع��رو���س 
ال�سحيحة  الطرق  على  للتدريب 

للعناية بالفم والأ�سنان. كما ا�ستمل الرنامج على تنظيم زيارات تثقيفية 
اإلى  مدر�سة امللك عبد العزيز البتدائية، واملدر�سة النموذجية البتدائية، 

وكلتاهما يف اأبها،  بهدف  التوعية باأمرا�س الفم والأ�سنان.
امل��در���س��ت��ني ج��ل�����س��ات ت�سخي�سية ووق��ائ��ي��ة  ل��ط��الب  ال��ك��ل��ي��ة  ون��ظ��م��ت 
اإلى  العالج  تتطلب  التي  اأن حتال احل��الت  والأ�سنان على  الفم  لأمرا�س 

عيادات الكلية لتلقي العالج املنا�سب وتقييمها ومتابعتها. 
ر�سد  بهدف  دقيقة  اإح�سائية  لإج����راءات  خ�سعت  ال��زي��ارات  وك��ان��ت 
باأهمية  الأ���س��ري  ال��وع��ي  وم��دى  والأ���س��ن��ان،  الفم  اأم��را���س  انت�سار  معدل 

الوقاية منها، و درا�سة ال�سبل املمكنة للحد منها . 
الأ�سنان يقوم بزيارات دورية  اأن ق�سم طب املجتمع بكلية طب  يذكر 

اإلى العديد من فئات املجتمع لأهداف تثقيفية واإح�سائية.

»التمريض« تنظم مؤتمر الكليات الصحية
خديجة السعيد

برعاية معالى مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
تنظم كلية التمري�س باملركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات يف ال�16 و ال�17 من 
امل�ساحب.  واملعر�س  ال�سحية  للكليات  الأول  العلمي  املوؤمتر  مار�س احلايل، 
و�سيراأ�س املوؤمتر ع�سوة جمل�س ال�سورى الدكتورة منى عبداهلل اآل م�سيط، 
باجلامعة  العلمي  البحث  ع��م��ادة  م�ست�سارة  املنظمة،  اللجنة  ت��راأ���س  فيما 
ال��دك��ت��ورة ه��امن ع��ب��داهلل. ويعر�س امل��وؤمت��ر ق��راب��ة 40 ورق��ة بحث علمي يف 
كافة املجالت ال�سحية، و ت�سرك فيه كليات الطب، وال�سيدلة، والأ�سنان، 

والتمري�س، والعلوم الطبية التطبيقية باجلامعة. 

اختبارات إلكترونية بـ »اللغات والترجمة«
عبداهلل ال جهاش 

اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  وال��رج��م��ة،  ال��ل��غ��ات  كلية  واإ����س���راف عميد  بتوجيه 
اأ�سرفت  ا�سماعيل،  اأحمد  الدكتور  الإجنليزية،  اللغة  ملهي، ومدير مركز 
ع��دد من  اإجن��از  على  والرجمة  اللغات  بكلية  الل��ك��روين  التعلم  وح��دة 
اللغات  مركز  اأجريت ل�� 1٢35 طالبا من  التي  الإل��ك��رون��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات 
الأكادميي  باملجمع  اللكروين  التعلم  وق�سم اللغة الإجنليزية يف معامل 

للبنني بقريقر.
واأو�������س������ح م�������س���رف وح�������دة ال���ت���ع���ل���م الإل������ك������روين ب��ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات 
الكلية  يف  يتم  الأول��ى  للمرة  اأن��ه  خ��ان،  ر�سا  حم�سن  والرجمة،  الأ�ستاذ 

اإجناز اختبارات اإلكرونية لهذا العدد الكبر من الطالب.
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يوم لتمريض الطوارئ 
بـ«تطبيقية« محايل

اأقامت طالبات امل�ستوي الثامن بكلية العلوم 
الطبي����ة للبن����ات مبحاي����ل ع�س����ر، فعالي����ات 
»ي����وم متري�س الط����وارئ«، وناق�س����ت  ب�سكل 
عمل����ي جمي����ع امله����ارات الت����ي تخ�����س مق����رر 
متري�����س الطوارئ موزع����ة علي جمموعات 
م����ن الطالب����ات، حت����ى يت�سن����ى اإنه����اء ف����رة 
اإل����ى  انتقاله����ن  قب����ل  املعام����ل  يف  التدري����ب 

التدريب يف اأق�سام الطوارئ.

..وتشكل
مجلسها الطالبي  

�سكلت كلي����ة العلوم والآداب للبنات بخمي�س 
م�سيط )جممع ٢( جمل�سها الطالبي للعام 
اجلامع����ي 1433-1434. وي�س����م د. جواه����ر 
الف����وزان رئي�س����ة، واأ. �سم����رة دبي�����س وكيلة، 
اأ�س����رار احم����د، ورمي  وع�سوي����ة الطالب����ات، 
�سعيد، و�سارة اآل غنوم، وفاطمة القحطاين، 
وف�س����ة الغامدي، وناهد ال�سه����راين، ونبات 

�سراحيلي، ووجدان ع�سري.

»علوم« خميس
ترحب بالمستجدات

للبن���ات  والآداب  العل���وم  كلي���ة  اأقام���ت 
حف���ل   ،)1 )جمم���ع  م�سي���ط  بخمي����س 
ا�ستقب���ال للطالبات امل�ستج���دات، األقت فيه 
عمي���دة الكلي���ة الدكت���ورة �سراء اأب���و ملحة 
ووكيلة الكلية الدكتورة حنان عبد املهدي،  
كلمت���ني ترحيبيت���ني،  كم���ا �ساركت من�سقة 

ق�سم ال�سحة العامة بكلمة اإر�سادية.

دعوة لتنمية 
المواهب 

للبنات  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  دع��ت 
ب��ظ��ه��ران اجل���ن���وب ال���دك���ت���ورة زه��ب��ة ع��ل��ي، 
ورئ���ي�������س���ة ال���ن�������س���اط د.م��������رمي ال�������س���ن���دي،  
ال��ف��ن��ي د. وف���اء م�سموع،  ال��ن�����س��اط  ورائ����دة 
تنمية  يف  الراغبات  الكلية  طالبات  جميع 
يف  باأعمالهن  وامل�ساركة  الفنية  مواهبهن 
امل�سابقة املكر�سة لهذا الغر�س، اإلى ت�سجيل 

اأ�سمائهن بق�سم اللغة العربية بالكلية. 

الدراسات العليا
تقابل 1636 طالبة 

اأج����رت وك��ال��ة ع��م��ادة ال��درا���س��ات العليا يف 
امل��ج��م��ع الأك����ادمي����ي ب��ل��ع��������س��ان، م��ق��اب��الت 
مر�سحة  الربية  كلية  م��ن  طالبة   59 م��ع 
بنظام  وال��ق��ب��ول  املفا�سلة  اختبار  ل��دخ��ول 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام مل��رح��ل��ة )ال����دك����ت����وراه(، و 
واللغات  العلوم،  كليات  من  طالبة   )1577(
والعلوم  والربية،  وال�سريعة،  والرجمة، 
الإن�����س��ان��ي��ة، مل��رح��ل��ة )امل��اج�����س��ت��ر( ل��ل��ع��ام 

اجلامعي 1435/1434�

وكالة
الدراسات العليا 

»تطبيقية« النماص: 
زيارات لدور القرآن

املجتم���ع  م���ع  التفاع���ل  جلن���ة  اأعلن���ت 
املحلي بكلية العلوم الطبية التطبيقية 
بالنما�س بالتعاون مع ق�سم التمري�س 
اعتم���اد  املحل���ي  املجتم���ع  وموؤ�س�س���ات 
اإع���داد برنامج متكام���ل لتنفيذ زيارات 
وحتفي���ظ  احل�سان���ة  ل���دور  متع���ددة 
الق���راآن واملدار����س، وذل���ك به���دف ن�سر 
الوعي ال�سحي والتعريف بدور الكلية 

يف خدمة املجتمع املحلي.

»علوم » النماص 
تكافح السرطان

 
للبنات  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  ���س��ارك��ت 
العاملي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ب��ال��ن��م��ا���س يف 
ل�����س��رط��ان ال���ث���دي، ح��ي��ث ق����ام مكتب 
الإ������س�����راف الج���ت���م���اع���ي ب��امل��ح��اف��ظ��ة 
ب���ت���وزي���ع امل����ط����وي����ات و����س���ع���ار م��ر���س 
ع�سوات  جميع  على  ال��ث��دي  ���س��رط��ان 
م�سددا   والطالبات،  الكلية  ومن�سوبات 
هذا  م��ن  املبكر  الك�سف  ���س��رورة  على 

الداء.

حملة صحية بكلية 
اإلدارة واالقتصاد

 
نظمت كلي���ة الإدارة والقت�ساد املنزيل 
باأبها حملة توعية حول �سحة الطالبة 
اجلامعية، �سلطت ال�سوء عر عدد من 
املطوي���ات واملن�سورات عل���ى مو�سوعات 
منه���ا الغ���ذاء، واأ�سب���اب مر����س ال�س���ل 
واأعرا�س���ه، وخطورة تناول الأدوية من 

دون ا�ست�سارة طبية.

اتجاهات التدريس 
المعاصر .. في ورشة

اأق����ام����ت ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر الأك����ادمي����ي 
باأبها،  والآداب  الربية  بكليتي  واجل��ودة 
الث���ن���ني امل���ا����س���ي ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 
»الجت������اه������ات امل���ع���ا����س���رة احل���دي���ث���ة يف 
التدري�س والتقييم يف التعليم اجلامعي، 
على  العجمي  لبني  ال��دك��ت��ورة  قدمتها 
م�����دى ي����وم����ني،  وا����س���ت���ف���اد م��ن��ه��ا ع���دد 
كليات  خمتلف  من  الطالبات  من  كبر 

اجلامعة.

أسبوع تدريبي
لطالبات التربية

باأبه���ا  للبن���ات  العل���وم  كلي���ة  وكال���ة  رع���ت 
للجامع���ة،  التابع���ة  واجل���ودة  للتطوي���ر 
اأ�سبوعا تدريبيا لطالبات الربية امليدانية 
بالكلية،  ويبداأ التدريب يوميا من ال�ساعة 
التا�سع���ة �سباح���ا وي�ستم���ر حت���ى ال�ساع���ة 
الثاني���ة ع�س���رة والن�س���ف ظه���را، ويه���دف 
امليداني���ة  الربي���ة  طالب���ات  اإك�س���اب  اإل���ى 
مهارات وا�سراتيجيات التدري�س احلديثة 

والتعامل مع املناهج املطورة.

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

العلوم واآلداب
للبنات بالنماص

اإلدارة واالقتصاد 
المنزلي بأبها

كليتا التربية
واآلداب بأبها

العلوم للبنات
بأبها

عسير
تثليث

بلقرن

رجال ألمع

بيشة

سراة عبيدة

النماص

خميس مشيط

محايل

ظهران الجنوب

أبها

العلوم الطبية
التطبيقية بمحايل

العلوم واآلداب
للبنات بالخميس

العلوم واآلداب
للبنات بالخميس

العلوم واآلداب للبنات 
بظهران الجنوب
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النادي التطوعي
يزور »الشرقية«

قام اأع�ساء النادي التطوعي باجلامعة 
�سملت  ال�سرقية  املنطقة  اإل���ى  ب��زي��ارة 
وامل��ع��ادن،  ل��ل��ب��رول  فهد  امل��ل��ك  جامعة 
ومكتب منارات العطاء بالدمام، ومركز 
ح��ي ال��رو���س��ة ب��اخل��ر، وجم��ل�����س ذوق 
ملركز  التابعة  ه��داي��ة  وجمعية  الأدب���ي، 
الرحمة  ال���دع���وة والإر�����س����اد، وج��م��ع��ي��ة 

الطبية اخلرية بالدمام.

كرسي األمير خالد 
يناقش »بناء الشخصية«

ن��ظ��م  ك��ر���س��ي الأم����ر خ��ال��د الفي�سل 
ل��ت��اأ���س��ي��ل ن���ب���ع الع���ت���م���اد ال�����س��ع��ودي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة ب��رن��ام��ج »بناء 
امل��درج��ات  مببنى  وذل���ك  ال�سخ�سية«، 
الكر�سي  نظم  كما  باجلامعة.  املركزية 
دروت���������ني ت���دري���ب���ي���ت���ني ع���ل���ى ه��ام�����س 
ال����رن����ام����ج  ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ����س���وؤون 
ال���ط���الب  ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ال��ك��ا���س��ي 
ال��ط��الب��ي��ة  الأن�������س���ط���ة  اإدارة  ووك���ي���ل 

الدكتور عبدالرحمن القريف.

اختتام بطولة
القدم بكلية الصيدلة

اخ��ت��ت��م ن���ادي ال��ن�����س��اط ال��ط��الب��ي بكلية 
ال�����س��ي��دل��ة ب��ط��ول��ة ك���رة ال��ق��دم  لطالب 
بني  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل����ب����اراة  ودارت  ال��ك��ل��ي��ة، 
ف��ري��ق��ي امل�����س��ت��وى ال��ت��ا���س��ع وامل�����س��ت��وى 
ال�����س��اد���س وان��ت��ه��ت ب��ف��وز الأخ����ر بهدف 
دون مقابل، وذلك بح�سور وكيل الكلية 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ق���ردي ال����ذي ك��رم 
وفريق  البطولة،  بكاأ�س  الفائز  الفريق 
واحلار�س  امل��ب��اراة،  وحَكم  الثاين،  املركز 

الأف�سل، وهداف الدورة.  

التعلم اإللكتروني
في ندوة

نظم���ت وح���دة التعل���م اللك���روين بكلي���ة 
التعل���م  ع���ن  ن���دوة  الآيل  احلا�س���ب  عل���وم 
اللك���روين، �سلط���ت ال�س���وء عل���ى اأهمية 
التعل���م الإلك���روين واخلط���ط امل�ستقبلية 
العم���ادة  لوائ���ح  وناق�س���ت  لتطوي���ره، 
واجلامع���ة، بح�س���ور اأك���ر م���ن 50 ع�س���و 

هيئة تدري�س بالكلية.

عمادة شؤون الطالب كلية الصيدلة بأبها كلية الهندسة بأبها عمادة شؤون الطالبكلية الحاسب اآللي بأبها

طالب الهندسة
في زيارات للمصانع

نظم ق�سم الهند�سة الكهربائية بكلية 
الهند�سة زيارة طالبية مل�سنع احلديد 
اجل��ن��وب،  ا�سمنت  وم�سنع  وال�����س��ل��ب 
وهدفت الزيارة التي �سمت 30 طالبا 
اإل���ى اإث����راء اجل��ان��ب امل��ع��ريف للطالب، 
جمال  يف  امل�ستجدات  ب��اآخ��ر  وربطهم 
الهند�سة الكهربائية، واإتاحة الفر�سة 
الآلت  اأح���دث  على  للتعرف  اأم��ام��ه��م 

واملعدات الكهربائية .

»سلة« الجامعة يفوز 
على منتخب المجمعة  

اجلامع���ات  دوري  مباري���ات  �سم���ن 
ال�سعودي���ة، ف���از منتخ���ب اجلامعة لكرة 
ال�سل���ة عل���ى منتخ���ب جامع���ة املجمع���ة 
ب���� 71 نقط���ة مقاب���ل 11، وذل���ك مبدينة 
العزي���ز   عب���د  ب���ن  �سلط���ان  الأم���ر 
دوري  اأن  يذك���ر  باملحال���ة.  الريا�سي���ة 
اجلامعات ينظمه وي�سرف عليه الحتاد 

الريا�سي للجامعات ال�سعودية.

طالب المحاسبة
يزرون مصلحة الزكاة

بكلي���ة  املحا�سب���ة  ق�س���م  ط���الب  ق���ام 
مل�سلح���ة  بزي���ارة  باخلمي����س  املجتم���ع 
ال���زكاة والدخ���ل باأبه���ا، وا�ستمع���وا من 
مديره���ا الع���ام الأ�ست���اذ حمم���د عام���ر 
�سرح���ا مف�س���ال عن امل�سلح���ة، واأهمية 
عل���م املحا�سبة يف خدمة جميع امل�سالح 
والوحدات احلكومية، كما تعرفوا على 

اأنواع الأوعية والإقرارات الزكوية.

منتخب السلة بالجامعة

»إعداد الممثل«
في دورة 

ن��ادي  اأق���ام  الف�سلية،  اأن�سطته  �سمن 
امل���������س����رح ب���اجل���ام���ع���ة ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
للثقافة  ال�سعودية  العربية  اجلمعية 
املمثل  لإع�����داد  دورة  ب��اأب��ه��ا  وال��ف��ن��ون 
امل��رك��زي��ة  امل���درج���ات  امل�����س��رح��ي مببنى 
اأ�س�س  وت��ن��اول��ت  اأي���ام  اأرب��ع��ة  ا�ستمرت 
الفن  ومتطلبات  والتمثيل  امل�سرحية 

امل�سرحي.

المسرح الجامعي

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

خميس مشيط
أبها

بلقرن

بيشة

النماص

.. وتكرم الطالب
المتفوقين 

ك���رم عمي���د كلي���ة العل���وم والآداب  بتنومه 
الط���الب  الفقي���ه  عبدالعزي���ز  الدكت���ور 
املتفوق���ني بالكلي���ة. واألق���ى الفقي���ه خالل 
حف���ل التكرمي كلم���ة اأ�ساد فيه���ا بالطالب 
املا�س���ي  الدرا�س���ي  الف�س���ل  يف  املتفوق���ني 
وحثهم فيها على بذل املزيد من الجتهاد، 
واختتم احلف���ل بتوزيع �سه���ادات تقديريه 

ومكافاآت عينية على املتفوقني.

كلية العلوم
واآلداب بتنومة

تنومة

كلية المجتمع
بخميس مشيط

آداب تنومة تزور
الدفاع المدني

بتنوم���ة  والآداب  العل���وم  كلي���ة  نظم���ت 
زي���ارة لط���الب الكلي���ة وعدد م���ن اأع�ساء 
الدف���اع  مرك���ز  ال���ى  التدري����س  هيئ���ة 
الي���وم  للم�سارك���ة يف  باملحافظ���ة  امل���دين 
العامل���ي للدف���اع املدين، وا�ستم���ع اجلميع 
خ���الل الزي���ارة  اإل���ى عر����س ع���ن املركز،  
كم���ا تعرف���وا عل���ى مكافح���ة احلرائ���ق يف 

احلالت الطارئة.

كلية العلوم
واآلداب بتنومة
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وقفة

على  للح�سول  طويلة  �سنوات  اأم�سوا  الذين  العليا  ال�سهادات  اأ�سحاب  اأن�سح 
اأكر  باأن يراجعوا مواقفهم وي�سعوا للبحث عن �سهادات عليا  ال�سهادات  هذه 
من الدكتوراه، لأنها بعد اليوم ل ت�ساوي �سيئا بعد القب�س على مزور عربي 
ارت�سوا  لأ�سخا�س  وبيعها  العاملية،  اجلامعات  ع�سرات  اأخ��ت��ام  تزوير  امتهن 

لأنف�سهم احل�سول على هذه الألقاب التي ل ي�ستحقونها.
هذا املقيم الذي مل يردعه خوف من اأحد، و�سع اأ�سعارا مناف�سة للح�سول 
األف   50 يدفع  فمن  الدفع،  على  ال�سخ�س  ق��درة  ح�سب  العليا  ال�سهادات  على 
ريال يح�سل على �سهادة الدكتوراه ، ومن يدفع ٢0 األف ريال فله املاج�ستر، 

والبكالوريو�س ب� 15 األف.
 اأما �سهادة التوفل الإجنليزية فهي ب� 3000، واأرخ�س الأ�سعار هي اأ�سعار 

�سهادة احلا�سب اليل حيث ل  تتجاوز ٢500 ريال.
تزوير  على  يتجراأ  ق�ستنا  بطل  جعل  الب�ساعة،  تلك  على  الإقبال  هذا   
اأختام اأعظم اجلامعات العاملية وت�سويقها ملن يريد اأن يح�سل على هذا اللقب 

ال�سحري باأ�سهل طريقة وباأقل ثمن.
وق��د وج��د م��ن ي��رغ��ب يف ب�ساعته ولي�س ل��دي��ه م��ان��ع ول خ��وف م��ن اأن 
يدفع اآلف الريالت مقابل احل�سول على هذه ال�سهادة، فخم�سون األف ريال 
للح�سول على �سهادة دكتوراه ثمن بخ�س يجنب امل�سري عناء ال�سفر والغربة 

والبعد عن الأهل والوطن.
حفظا حلق من تعب و�سهر الليايل للح�سول على هذه ال�سهادة، وحفاظا 
درا�ساتهم  ليكملوا  الدار�سني  ه��وؤلء  لتبتعث  دفعتها  التي  الدولة  اأم��وال  على 
العليا ويعودوا لي�سهموا يف رفعة وطنهم، يجب حماكمة كل من يح�سل على 
هذه ال�سهادة بهذه الطرق الرخي�سة، لأنه ارتكب اأكر من جرمية بهذا الفعل.

وارتكب  منا،  فلي�س  غ�سنا  من  اأن  وم��ع��روف  الغ�س،  جرمية  ارتكب  فقد 
له عالقة  كل من  ويبغ�سها  ال�سالم  يحرمها  وه��ذه جرمية  الكذب،  جرمية 

باجلن�س الب�سري.
اأن تكون جرميتهم مغلظة  والكذب ممقوت يف كل الأدي��ان، لذلك ل بد 
حتى يكونوا عرة لغرهم، وهم بفعلتهم مل ي�سروا غر اأنف�سهم لأنهم مهما 
تواروا خلف هذه ال�سهادة ل بد اأن يتم ك�سفهم وف�سح اأمرهم اأمام النا�س ومن 
الفرح  بجمال  ا�ستمتعوا  كما  الف�سيحة  اأمل  ليذوقوا  بهم  الت�سهر  الواجب 

والنجاح الذي توهموه و حققوه بهذه الطريقة الرخي�سة .
والكارثة الكرى يف ح�سولهم على هذه ال�سهادات اأن الكثر منهم جعل 
من نف�سه م�سلحا اجتماعيا، واأ�سبح م�سهورا بهذه ال�سهادة التي ح�سل عليها 
وبداأ يف حث النا�س على ال�سدق والإخال�س متنا�سيا بعده عن هاتني ال�سفتني 

النبيلتني، و«فاقد ال�سي ل يعطيه« .
نائب رئي�س التحرير 

فاقد الشيء ال يعطيه

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

آل رفاع مشرفا على
فرع الجامعة بتهامة

���س��درت م��واف��ق��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
الداود بتكليف الأ�ستاذ الدكتور �سعيد بن 
حممد رفاع بالإ�سراف على فرع اجلامعة 

بتهامة.

البحيري مشرفا على إدارة 
العالقات واإلعالم 

���س��درت م��واف��ق��ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
الداود  بتكليف الدكتور حممد بن حامد 
العامة  الإدارة  على  بالإ�سراف  البحري 
اأن   يذكر  باجلامعة  والإع���الم  للعالقات 
وظيفة  ي�سغل  ك���ان  ال��ب��ح��ري  ال��دك��ت��ور 

وكيل عمادة التطوير واجلودة .

»حلى« تنير منزل حكمي
املوظف  حكمي  علي  ح�سن  الأ���س��ت��اذ  رزق 
مبولودة  اجلامعة  مدير  معايل  مبكتب 

اتفق هو وحرمه على ت�سميتها )حلى(.

ثامر ينضم آلل محاج
رزق املوظف بكلية العلوم الإدارية واملالية 
الأ�ستاذ اأحمد بن حممد اأحمد اآل حماج 
مبولود اأ�سماه )ثامر ( لين�سم ل�سقيقيه 

حممد ولرين.

آل سحاب يرحب بــ سعود
رزق ال��زم��ي��ل ب������الإدارة ال��ع��ام��ة ل�����س��وؤون 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وامل��وظ��ف��ني 
مب��ول��ود  ���س��ح��اب  اآل  �سعيد  ب��ن  م�����س��ت��ور 

اأ�سماه �سعودا. 

هيازع البارقي
بنظم المعلومات

ق�سم  اإل��ى  البارقي  هيازع  الأ�ستاذ  ان�سم 
بعد  الآيل  بكلية احلا�سب  املعلومات  نظم 
علوم  يف  املاج�ستر  درج���ة  على  ح�سوله 

احلا�سب الآيل،تخ�س�س اأمن املعلومات. 

قبول ورقة البحث
العلمية  للدكتور القرني

للدكتور  العلمية   البحث  ورق��ة  قبول  مت 
ع��ب��دامل��ح�����س��ن ال��ق��رين اأح����د اأع�����س��اء هيئة 
يف  الآيل   احلا�سب  علوم  بق�سم  التدري�س 
املوؤمتر ال�17 ملنطقة اآ�سيا و املحيط الهادئ  

والذي �سيعقد يف ال�14 من اأبريل املقبل . 

آل عبود مديرا عاما
للشؤون اإلدارية والمالية

العامة  الإدارة  على  العام  امل�سرف   اأ�سدر 
ل�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني 
اجلامعة  مدير  معايل  توجيه  على  بناء 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
الأ�ستاذ حممد بن  ق��رارا بتكليف  ال��داود 

لل�سوؤون  ع��ام��ا  م��دي��را  ع��ب��ود  اآل  ف��رح��ان 
الإدارية واملالية باجلامعة. ويعد اآل عبود 
حيث  اجلامعة  يف  املتميزة  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
كان  ي�سغل وظيفة املدير العام للمراجعة 

الداخلية باملرتبة ال�1٢. 

عملية جراحية للسريعي
ال�سريعي  �سالح  ع���ادل  الأ���س��ت��اذ  اأج���رى 
امل��ع��ي��د يف ق�����س��م ه��ن��د���س��ة ال�����س��ب��ك��ات و 
وهلل  تكللت  جراحية  عملية  الت�سالت 

احلمد بالنجاح . 

تعازينا لــ سميرة
التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  تتقدم 
ب��ال��ن��م��ا���س ب���اأح���ر ال���ت���ع���ازي وامل���وا����س���اة  
عمر،  حممد  �سمرة  بالكلية  للموظفة 
ع��ل��ى وف���اة وال��دت��ه��ا يف ال���� ٢3 م��ن ربيع 
الآخرة املن�سرم، �سائلني املولى عز وجل 
اأن يتغمدها  بوا�سع رحمته ويلهم اأهلها 

ال�سر وال�سلوان.

آل جلبان مستشارا بكندا
يف  من�سر   وي�ست  كلية  جمل�س  اخ��ت��ار 
ب��رت�����س ك��ول��وم��ب��ي��ا ب��ك��ن��دا، ع��م��ي��د كلية 
بخمي�س  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
م�����س��ي��ط الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور خ���ال���د بن 
اآل جلبان  ليكون م�ست�سارا علميا  �سعد 

باملجل�س.

أمير عسير
يكرم الجامعة 

ال�سمو  اأمر منطقة ع�سر �ساحب  كرم 
ب��ن عبد  ب��ن خالد  في�سل  الأم���ر  امللكي 
ال��ع��زي��ز اجل��ام��ع��ة مل�����س��ارك��ت��ه��ا يف ال��ي��وم 
اأق��ي��م حتت  ال���ذي  امل���دين  للدفاع  العاملي 
���س��ع��ار »امل�������س���ارك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال���دف���اع 

املدين«.
واأك�����د ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ح��ام��د 
البحري رئي�س اللجنة الدائمة لل�سراكة 
الإدارة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����س��رف  املجتمعية 
العامة للعالقات والإعالم  باجلامعة اأن 
م�ساركتها تاأتي جت�سيدا لإميانها باأهمية 
املجتمع  موؤ�س�سات  جميع  م��ع  التوا�سل 
احلكومية والأهلية لبناء �سراكات فاعلة 
دور  واأن  امل��ج��ت��م��ع،  ع��ل��ى  اأث��ره��ا  ينعك�س 
اجلامعات ينبغي اأن يتجاوز اأ�سوارها اإلى 

ف�ساءات املجتمع الوا�سع.
واأ�ساد البحري بالدعم الذي تلقاه 
من  املجتمعية  لل�سراكة  الدائمة  اللجنة 
حتقيق  �سبيل  يف  اجلامعة  مدير  معايل 
تعزيز  مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  اأهدافها 
وك�سف  املجتمع،  تنمية  يف  اجلامعة  دور 
عن اأن اللجنة تعكف حاليا على الإعداد 
ل����رام����ج ن���وع���ي���ة يف جم�����ال ال�������س���راك���ة 

املجتمعية �سيتم اإعالنها لحقا.

تكريم نادي
العالقات واإلعالم

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ 
نادي  اأع�ساء  مبكتبه،  ال���داود،  حمد 
بعمادة  والإع����الم  العامة  ال��ع��الق��ات 
����س���وؤون ال���ط���الب، ب��ح�����س��ور  م��دي��ر 
ال��ع��ام��ة  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الدكتور حممد  والإع��الم باجلامعة 

بن حامد البحري.
���س��ه��د ال��ل��ق��اء ت��ك��رمي ال��ط��الب 
الأع�������س���اء يف ال����ن����ادي، وع������دد  من 
الإدارة  وم���وظ���ف���ي  الأك����ادمي����ي����ني 
والإع��الم،   العامة  للعالقات  العامة 
نظر جهودهم  يف ا�ستقبال �سيوف 

اجلامعة.
و ���س��دد م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
ع���ل���ى اأه����م����ي����ة ال���ت���ط���وي���ر ال����دائ����م 
وال�����س��ع��ي امل�����س��ت��م��ر ل��ت��ح��ق��ي��ق ك��اف��ة 
اأه������داف اجل��ام��ع��ة وت���ق���دمي اأف�����س��ل 
ه�سم  »دون  ل�����س��ي��وف��ه��ا  اخل���دم���ات 
باأفكارهم  مرحبا  الطالب«،  حلقوق 

وم�سوارتهم التطويرية. 
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يزيح الستار عن خطط تطوير »علوم الحاسب«

الرباع: ندرس إطالق 
»الماجستير« والمستقبل 
ينتظر خريجينا  

فراس شحبي 

الآيل  احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  عميد  ك�سف 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل ال���رب���اع ع���ن ت��ك��وي��ن 
جلان  ل�ستحداث برامج املاج�ستر بكل 
هناك  اأن  اأو�سح  كما  الكلية،  تخ�س�سات 
اجلامعات  بع�س  مع  �سراكة  لإقامة  نية 
عالية  ج���ودة  لتحقيق  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��امل��ي��ة 
اأن تبداأ الدرا�سة بها  لهذه الرامج على 

بعد اعتمادها مبا�سرة.
وق���ال ال��رب��اع يف ل��ق��ائ��ه م��ع »اآف����اق« 
خطط  لعدة  اأول��وي��ات  و�سعت  الكلية  اإن 
ا�ستقطاب  مقدمتها  يف  ياأتي  تطويرية، 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س م��ت��م��ي��زي��ن من 
اململكة ومن عدة دول اأخرى، لرفع جودة 

ب�سكل  وت���اأه���ي���ل اخل��ري��ج��ني  ال��ت��دري�����س 
جيد. وهنا ن�س اللقاء.

ما التخ�س�سات املتوافرة
يف كلية علوم احلا�سب وما مدى 

ماءمة خططكم املنهجية
ملتطلبات �سوق العمل؟

ي�������وج�������د ب����ال����ك����ل����ي����ة ح�����ال�����ي�����ا اأرب�������ع�������ة 
ت��خ�����س�����س��ات ه��ي:ع��ل��وم احل��ا���س��ب، نظم 
وهند�سة  احل��ا���س��ب  امل��ع��ل��وم��ات،ه��ن��د���س��ة 

ال�سبكات والت�سالت.
ت�سمل  وا����س���ع���ة  ال��ع��م��ل  وجم������الت 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة مب��ا فيها  جميع 
اإلى  اإ�سافة  والع�سكرية،  املدنية  املجالت 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ح��ي��ث اإن��ه 

وتقنية  للحا�سب  مراكز  وج��ود  لبد من 
نظم  وع��دة  متكاملة  و�سبكات  املعلومات 
ب��اأغ��ل��ب اجل���ه���ات ل��ذل��ك ف��ه��ي يف ح��اج��ة 
للت�سغيل  متخ�س�سني  اإل����ى  م�����س��ت��م��رة 

وال�سيانة وبناء وت�سميم النظم.
ك��م��ا اأن ه��ن��اك ف��ر���س��ا ك��ب��رة ج��دا 
املعلومات،  تقنية  جم��ال  يف  لال�ستثمار 
للمتخ�س�سني  كبر  عاملي  طلب  وهناك 
اأن  جم���ال  ك���م���ا  احل���ا����س���ب،  مب����ج����الت 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات اأ���س��ب��ح اأك����ر واأ����س���رع 

ال�ستثمارات حاليا.

هل طرحت كلية احلا�سب الآيل 
فعليا برامج للماج�ستري ؟

���س��ك��ل��ت جل����ان م��ن��ذ ف����ره ل���س��ت��ح��داث 
ب���رام���ج م��اج�����س��ت��ر ب��ك��ل ال��ت��خ�����س�����س��ات 
نية  هناك  اأن  كما  احلا�سب،  علوم  بكلية 
لإق���ام���ة ���س��راك��ة م���ع ب��ع�����س اجل��ام��ع��ات 
عالية  ج���ودة  لتحقيق  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��امل��ي��ة 
لهذه الرامج و�ستبداأ الدرا�سة بها عقب  

اعتمادها مبا�سرة اإن �ساء اهلل. 

ما اأبرز مامح اخلطط
امل�ستقبلية للكلية ؟

خطط  ل��ع��دة  اأول���وي���ات  و�سعت  الكلية 
تطويرية ياأتي يف مقدمتها ا�ستقطاب 
من  متميزين  ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء 
اأخ����رى لرفع  امل��م��ل��ك��ة وم���ن ع���دة دول 
ال��ت��دري�����س وت��اأه��ي��ل اخلريجني  ج���ودة 

ب�سكل جيد.
وه����ن����اك خ���ط���ة لإع��������ادة ���س��ي��اغ��ة 
اخل���ط���ط ال���درا����س���ي���ة وامل���ن���اه���ج وف��ق��ا 
العامليني،    IEEE و    ACM مل��ع��ي��اري 
وي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى الع��ت��م��اد 
الوطنية  الهيئة  قبل  م��ن  الأك���ادمي���ي 
ل���ل���ت���ق���ومي ل����الع����ت����م����اد الأك������ادمي������ي 
ج���زء كبر  ح��ي��ث مت اجن���از   NCAAA
وهناك جلان اأي�سا تعمل على العتماد 

وه��ن��اك   .ABET ال��ع��امل��ي  الأك����ادمي����ي 
خ���ط���ة اأخ�������رى ل���رف���ع ج������ودة ال��ب��ح��ث 
العلمي والإ�سهام يف خدمة املجتمع يف 

عدة جوانب.

ما اأبرز بنود التعاون الدويل
بني كلية احلا�سب الآيل

مع اجلامعات العاملية ؟
ه������ن������اك  ت������ع������اون ج�������ار م������ع ج���ام���ع���ة 
جامعة  وهي  الهولندية   Groningen
اأف�سل اجلامعات  عريقة بل وتعد من 
ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وال��ه��دف 
من هذا التعاون  رفع جودة التدري�س 
وم��راج��ع��ة اخل��ط��ط وامل��ن��اه��ج وك��ذل��ك 

رفع جودة البحث العلمي بالكلية.

عبد اهلل
علي الرباع

احلا�سب  علوم  يف  بكالوريو�س   •
م����ن ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ����س���ع���ود ع���ام 

141٢ه�.
• ماج�ستر يف علوم احلا�سب من 
جامعة بوول احلكومية يف انديانا 
عام  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
14٢0ه� ثم الدكتوراه عام 14٢4ه�.

ورئي�سا  ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و   •
لق�سم احلا�سب بالكلية التقنية يف 

اأبها ثم وكيال لها.
احل��ا���س��ب  ع��ل��وم  لق�سم  رئ��ي�����س��ا   •
وي�سغل  للكلية.  وك��ي��ال  ث��م  الآيل 

حاليا من�سب عميد الكلية.

بطاقة

كلية علوم الحاسب..
الرؤية والرسالة 

تتمثل روؤية الكلية يف حتقيق الريادة العاملية والتميز يف نه�سة تعليم 
واأبحاث وبناء جمتمع معريف يف جمالت علوم وهند�سة احلا�سبات. 
وتتلخ�س ر�سالتها يف  تقدمي تعليم عايل اجلودة، وخدمات جمتمعية 
بناءة وتوظيف اأمثل للتقنية من خالل اإيجاد بيئة اأكادميية متكاملة 
وحمفزة يف خمتلف جمالت علوم وهند�سة احلا�سبات. وت�سعى اإلى 

حتقيق جملة من الأهداف هي:
التطور  ���س��وء  امل��ن��اه��ج يف  لتح�سني  اإ���س��رات��ي��ج��ي��ات  ت��ط��وي��ر   •

التقني واملهني.
ل��ل��ط��الب لك�سب واك��ت�����س��اف م��ع��ل��وم��ات قابلة  ف��ر���س  اإي���ج���اد   •
ال��ن��ظ��ري  امل�����س��ت��وى  ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى  ال��ب��ح��ث  للتطبيق يف جم���ال 

والعملي. 
العلمي  والبحث  املعرفة  م��ن  متميز  م�ستوى  اإل��ى  الو�سول   •

خلدمة كافة �سرائح املجتمع.
• تطوير امل�ستوى الأكادميي بربط املناهج بالتقنية.

• خدمة كافة �سرائح املجتمع معرفيا وتقنيا يف املكان والزمان 
بعد  ع��ن  كالتعلم  التعليم  يف  احل��دي��ث��ة  الأ���س��ال��ي��ب  خ���الل  م��ن 

والتعلم الإلكروين. 
• تو�سيع فر�س واأ�ساليب التعليم لتطوير املهارات وبناء املعرفة 

حلل العديد من امل�ساكل التقنية.
ال��ذات للطالب واأع�ساء هيئة  اأخالقيات املهنة ومنو  حتفيز   •

التدري�س من خالل تقنية املعلومات.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود
•  الصحيفة الجامعية األولى األكثر انتشارا

• ٤٣ الف نسخة أسبوعيا 
•  أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

على طريقة الصحف اليومية
•  شركة توزيع متخصصة 

•  توزيع ثمانية آالف نسخة داخل صحيفة »الوطن«
•  الصحيفة الجامعية االكثر توزيعا

على القطاعات التجارية 

شاركنا النجاح!
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لقطات

العنقري يستقبل أمير المدينة المنورة.. 
والسفير الكوري لدى المملكة

أحمد العياف

حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
العنقري، يف مكتبه بالوزارة، �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن 
�سلمان بن عبد العزيز اأمر منطقة املدينة املنورة، ومت خالل اللقاء 

احلديث حول جمالت التعليم العايل واجلامعات.
كوريا  �سفر  العنقري  خالد  الدكتور  ا�ستقبل  اأخ��رى  من جهة 
التعاون  اأوج���ه  معه  وب��ح��ث  ي���وجن،  ج��وجن  كيم  ال�سيد  اململكة  ل��دى 

الثنائي بني اململكة وكوريا يف جمالت التعليم العايل واجلامعات.
ح�سر ال�ستقبال وكيل وزارة التعليم العايل لل�سوؤون التعليمية 
الدكتور  البعثات  ل�سوؤون  ال���وزارة  ووكيل  العوهلي  حممد  الدكتور 

نا�سر الفوزان.

السيف يستقبل وزير الزراعة االسترالي 
ا�ستقبل معايل نائب وزير التعليم العايل الدكتور اأحمد بن حممد 
ال�سيف معايل وزير الزراعة والأمن الغذائي واملياه بولية فيكتوريا 
باأ�سراليا والوفد املرافق له، ومت خالل الجتماع مناق�سة عالقات 

التعاون العلمي والثقايف بني اململكة العربية ال�سعودية وا�سراليا.

اأ�����س����ادت جل��ن��ة اخل������راء ب��امل��وؤمت��ر 
الثالث ع�سر  لوزراء التعليم العايل 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ال���ع���رب���ي ال���ذي 
اخ��ت��ت��م م���وؤخ���را مب��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي 
الذي  والتطور  بالتقدم  الإماراتية 
باململكة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي�����س��ه��ده 
بوجه  واأث��ن��ت  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية 
خ����ا�����س ع���ل���ى ح�������س���ول ع������دد م��ن 
مراتب  على  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات 
متقدمة يف ت�سنيف �سنغهاي العاملي 

والت�سنيفات العاملية الأخرى.

ب���ي���ان���ه  يف  امل��������وؤمت��������ر  ودع�����������ا 
الت�سريعات  تطوير  اإل��ى   اخلتامي 
والأن����ظ����م����ة الإداري�����������ة مل��وؤ���س�����س��ات 
العلمي   وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
وحيادتها  ا�ستقالليتها  ي��ع��زز  مب��ا 
وي�سمن ال�سفافية واجلودة، وو�سع 
القيادات  لختيار  والآليات  املعاير 
ا�ستكمال  و  والإداري����ة،  الأك��ادمي��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة لرعاية  ال��ه��ي��ئ��ات  اإن�����س��اء 

البحث العلمي وتطويره.
ك��م��ا اأو����س���ى ب��ت��زوي��د امل��ر���س��د 
ال���ع���رب���ي ل��ل��رب��ي��ة ب���الإح�������س���اءات 

مؤتمر أبوظبي يشيد بالتعليم العالي في المملكة

ب���اإدارة  املتعلقة  ال��رائ��دة  وال��ت��ج��ارب 
منها  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ال��ع��ايل  التعليم 
وت��ع��م��ي��م��ه��ا، واحل���ر����س ع��ل��ى اإب��ع��اد 
م���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ع��ن 
توؤثر  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  ال�����س��راع��ات 
ع��ل��ى ر���س��ال��ت��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وع��ل��ى 
الرتقاء  اأجل  الطلبة من  م�ستقبل 

بالتعليم العايل والبحث العلمي.
وك�����ان م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور خ��ال��د ال��ع��ن��ق��ري 
���س��ارك يف امل���وؤمت���ر ع��ل��ى راأ�����س وف��د 
جامعة  مدير  معايل  من  كال  �سّم 

الدكتور  الأ�ستاذ  العزيز  عبد  امللك 
اأ�سامة �سادق طيب وامللحق الثقايف 
ال�������س���ع���ودي ل����دى دول�����ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة الدكتور �سالح بن 

حمد ال�سحيباين.
ه����دف  امل������وؤمت������ر  اأن  ي�����ذك�����ر 
اإدارة  واق������ع  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف  اإل������ى 
م����وؤ�����س���������س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل 
ال����ع����رب����ي، وت���ط���وي���ر  ال�����وط�����ن  يف 
ال�����ق�����درات الإداري�����������ة وال���ق���ي���ادي���ة 
تقنية  وتوظيف  وت��ع��زي��زه��ا،  فيها 
اإدارة  يف  والت���������س����ال  امل���ع���ل���وم���ات 

وكذلك  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ايل  التعليم 
ال��ت��ج��ارب العربية  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
الرائدة يف التعليم العايل العربي، 
ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  اإدارة  وت��ط��وي��ر 
والتكنولوجي يف موؤ�س�سات التعليم 
درا�سة  اإلى جانب  العربية،  العايل 
خ��دم��ة  اإدارة  واق�������ع  وم���ن���اق�������س���ة 
امل��ج��ت��م��ع وال��ب��ي��ئ��ة يف م��وؤ���س�����س��ات 
وتعزيز  العربية،  ال��ع��ايل  التعليم 
امل�����س��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف اإدارت���ه���ا، 
وت��ط��وي��ره��ا يف ���س��وء الجت���اه���ات 

املعا�سرة.

تدشين البوابة 
اإللكترونية 

لموظفي التعليم 
العالي

د����س���ن م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل الدكتور خالد بن حممد 
اللكرونية  البوابة  العنقري 

الداخلية ملوظفي الوزارة.
ومن املقرر اأن تقوم البوابة 
ب�����اإب�����راز اجل�����وان�����ب اخل���دم���ي���ة 
والإداري������������������ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
ت��وف��ر  واأن  ال��������وزارة،  مل��ن�����س��وب��ي 
الذاتية  اللكرونية  اخلدمات 
ال��ت��ي ت��رف��ع م��ن ك��ف��اءة املوظف 
وت���خ���ت�������س���ر ال�����وق�����ت واجل���ه���د 
يف ت��ن��ف��ي��ذ اأع���م���ال���ه، وت��خ��ت��زل 
التقليدية  الآل��ي��ات  من  الكثر 
يف ���س��ر ال��ع��م��ل، وت��ق��دم حلول 
ع���م���ل���ي���ة ل���ب���ع�������س اجل�����وان�����ب 
املعامالت  يف  والإداري����ة  الفنية 
والإج���������راءات، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى 
الط�������الع ع���ل���ى اآخ������ر الأخ����ب����ار 

والتعاميم والنماذج. 
باجلهود  العنقري  واأ���س��اد 
ال���������س����دد،  ه�������ذا  امل�����ب�����ذول�����ة يف 
ح��اث��ا ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ال����وزارة 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه 
عر  ال��ع��م��ل  اإج������راءات  ت�سهيل 
اإلى الإجراءات  الكامل  التحول 
اللكرونية يف تنفيذ الأعمال.

العامة  ال�سحة  لدرا�سة  املبتعث  متكن 
يف جامعة �سيدين الأ�سرالية الطالب 
ن��ا���س��ر ب���ن ف��ه��د ده���ي���م، م���ن ت��اأ���س��ي�����س 
ال�سحة  »م�سروع  عليه  اأط��ل��ق  م�سروع 
ت�سهيل  اإل��ى  امل�سروع  ويهدف  الذكية«، 
ال�سحية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���راه���ني  و���س��ول 
مب�ساعدة  الذكية،  الهواتف  لتطبيقات 
عمل  يف  امل��ج��ال  يف  املهتمني  الباحثني 
بتكاليف  بحثية  و  �سحية  تطبيقات 

اأقل.
واأب�����ان ال��ط��ال��ب ن��ا���س��ر ب��ن دهيم 
املجال  الباحثني يف  ي�ساعد  امل�سروع  اأن 

املعلومات  اإي�سال  ت�سهيل  يف  ال�سحي، 
ملتاجر  البحثية  والختبارات  ال�سحية 
ت��ط��ب��ي��ق��ات اجل�������وال، م��ب��ي��ن��ا اأن�����ه منذ 
تطبيقاته  ا�ستخدام  مت  امل�سروع  اإن�ساء 
يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ح��وث يف ع���دد من 
اجل��ام��ع��ات اأب���رزه���ا ج��ام��ع��ة وي�����س��رن 
و ج���ام���ع���ة  الأ������س�����رال�����ي�����ة،  �����س����ي����دين 

مريالند الأمريكية.
امل�����س��روع  اأن  ب���ن ده���ي���م  واأ�����س����اف 
املعرفة  ن�سر  اإل��ى  ويهدف  ربحي،  غر 
ت�ساعد  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
من  العديد  يف  التحكم  يف  امل�ستهلكني 

امل�سكالت ال�سحية عن طريق تطبيقات 
الهواتف الذكية التي تقارن يف كفاءتها 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل��ك��ت��ب��ي اأو 
تو�سل من خالل  اأن��ه  واأف���اد  املحمول. 
الأبحاث التي متت عن طريق م�سروع 
اأن  منها:  نتائج  اإل���ى   الذكية  ال�سحة 
يبحثون  الذكية  الهواتف  م�ستخدمي 
الإق���الع  يف  مل�ساعدتهم  تطبيقات  ع��ن 
عن التدخني اأو غره من العادات التي 
ت�سر ب�سحتهم، ووا�سل » وكمثال على 
امل�سروع فقد حقق تطبيق  فاعلية هذا 
خ���ا����س مب��ر���س��ى »الإك����ت����ئ����اب« م��راك��ز 
متقدمة يف متجر اأبل حول العامل، ومت 
تنزيل التطبيق من قبل اأكر من 5000 

م�ستخدم يف اأقل من 6 اأ�سهر«.
ب�������دوره اأك������د امل���ل���ح���ق ال���ث���ق���ايف يف 
اأ����س���رال���ي���ا ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
دهيم  حققه  ما  اأن  طالب،  بن  عبداهلل 
يعد اإجنازا يدعو للفخر، ومتنى له بعد 
اأن هناأه هاتفيا اأن تكون تلك الإجنازات 

حافزاً للمزيد من التميز والنبوغ.
بن  نا�سر  ال��ط��ال��ب  اأن  اإل���ى  ي�سار 
العام  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  ح�سل  ده��ي��م 
اأف�����س��ل تطبيق  احل�����ايل ع��ل��ى ج���ائ���زة 
���س��ح��ي م����ن اجل���م���ع���ي���ة الأ����س���رال���ي���ة 
تكرميه  ومت  ال�سحية،  للمعلوماتية 
ع���ل���ى ج����ه����وده يف ال���ب���ح���وث اخل��ا���س��ة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات اجل�����وال يف اأك����ر م��وؤمت��ر 
للمعلوماتية ال�سحية ٢01٢ كما متكن 
من ن�سر اأحد اأبحاثه يف املجلة الطبية 
للن�سر  الريطانية، حيث اختر بحثه 
ال�سحفي من قبل اإدارة املجلة الطبية.

مبتعث سعودي يؤسس مشروعا للصحة الذكية
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الباحة

بريدة

أبها

حائل

عرعر

نجران

الجوف

الرياض

الدمام

الظهران

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

السلطان يدعو
إلى الجودة البحثية

 
دع���ا معايل مدي���ر جامع���ة امللك فهد 
خال���د  الدكت���ور  واملع���ادن  للب���رول 
ب���ن �سال���ح ال�سلطان عمي���دي معاهد 
البح���وث وال�ست�س���ارات يف اجلامعات 
ال�سعودي���ة اإل���ى الركيز عل���ى ق�سايا 
وج���ودة،  ق���وة  ذات  حم���ددة  بحثي���ة 
ل  اجلامع���ات  �سمولي���ة  اأن  واأ�س���اف 
يلزمها اإعطاء نف�س الهتمام البحثي 

جلميع التخ�س�سات العلمية. 

ورشة دولية
في الرياضيات 

برعاي���ة مع���ايل مدي���ر جامع���ة تبوك 
الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز بن �سعود 
العن���زي، تنظ���م كلية العل���وم بجامعة 
الريا�سي���ات  ق�س���م  يف  ممثل���ة  تب���وك 
ور�س���ة عمل دولي���ة بعن���وان »التحليل 
الالخطي والأمثلية« يف ال�ساد�س من 

جمادى الأولى املقبل، وملدة يومني.
و�سي�س���ارك يف الور�سة جمموعة 
من اخل���راء الدولي���ني واملحليني يف 

جمال الريا�سيات.

كتاب »العلم والتعليم 
في عهد المؤسس« 

د�س���ن مع���ايل وزير الثقاف���ة والإعالم 
الدكت���ور عب���د العزي���ز خوج���ة، كت���اب 
»العلم والتعليم يف عهد امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزي���ز« والذي اأع���ده ٢5 من 
اأم  بجامع���ة  الربي���ة  كلي���ة  اأ�سات���ذة 
القرى. ح�سر التد�سني  معايل وزير 
التعلي���م العايل ومعايل مدير جامعة 
الربي���ة،  كلي���ة  وعمي���د  الق���رى  اأم 
وم���ن املق���رر اأن يرج���م الكت���اب اإل���ى 

الإجنليزية.     

»الملك فيصل« تحتفل 
بتخريج الدفعة األولى

في�س���ل  املل���ك  جامع���ة  احتفل���ت 
بتخري���ج الدفع���ة الأول���ى من طالب 
كلي���ة الآداب،  وذل���ك بح�س���ور عمي���د 
الكلية د. عل���ي الب�سام، وعميد �سوؤون 
خال���د  الدكت���ور  الأ�ست���اذ  الط���الب 
البو�سعدة، وعميد القبول والت�سجيل 
الدكت���ور حمم���د الفري���دان، ووكي���ل 
الآداب  بكلي���ة  الأكادميي���ة  ال�س���وؤون 
اخلث���الن،  العزي���ز  عب���د  الدكت���ور 
هيئ���ة  واأع�س���اء  الأق�س���ام،  وروؤ�س���اء 
التدري����س واملوظف���ني وطالب الكلية 

واأولياء اأمورهم.

اللقاء السابع لوكالء 
الجامعات السعودية

نظم���ت جامع���ة الطائف، برعاي���ة معايل 
الإل���ه  عب���د  الدكت���ور  الأ�ست���اذ  مديره���ا 
ب���ن عب���د العزيز باناج���ه، اللق���اء الدوري 
ال�سعودي���ة  اجلامع���ات  ل���وكالء  ال�ساب���ع 
لل�س���وؤون التعليمية والأكادميية، بعنوان« 

ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�س«.
ون��اق�����س ال��ل��ق��اء اأرب���ع���ة حم���اور 
ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  جت���ارب  ه��ي: 
وبرنامج  ال�ستقطاب،  دعم  وعنا�سر 
خادم احلرميني ال�سريفني لالبتعاث 
اخل������ارج������ي، وط�������رق ال����س���ت���ق���ط���اب 

الإلكروين.

جامعة طيبة تطور 
منتداها اإللكتروني 

املنتدى  تطوير  طيبة  جامعة  د�سنت 
الإل�����ك�����روين اخل����ا�����س ب���ه���ا، وق����دم 
ع��م��ي��د ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات ال��دك��ت��ور 
����س���ع���د احل�����رب�����ي خ������الل ال���ت���د����س���ني 
اجلوانب  تطوير  �سرحا مف�سال عن 
الرجمية والفنية والإبداعية، مبينا 
واإج���راء  املنتدى  تطوير  م��راح��ل  اأن 
ال���ت���ع���دي���الت ال����الزم����ة م�����رت ب��ع��دة 
امل��ن��ت��دى يف حلته  اأن  ي��ذك��ر  م��راح��ل. 
من  التحقق  ل��ل��زوار  يتيح  اجل��دي��دة 

خلوه من اأي فرو�سات.

جامعة طيبة

التقرير الختامي
لمركز اإلعجاز العلمي 

اأ�سدر مرك���ز درا�سات الإعجاز العلمي 
الإم���ام  بجامع���ة  وال�سن���ة  الق���راآن  يف 
اخلا����س  اخلتام���ي  تقري���ره  موؤخ���راً 
بالور�سة التاأ�سي�سية للمركز، وا�ستمل 
جامع���ة  ملدي���ر  كلم���ة  عل���ى  الإ�س���دار 
الإم���ام الدكت���ور �سليم���ان اأب���ا اخلي���ل، 
واأخ���رى ملدي���ر املرك���ز الدكت���ور اأحمد 
الباتلي، وثالث���ة لالأمني العام للهيئة 
العاملي���ة لالإعج���از العلم���ي يف الق���راآن 

وال�سنة الدكتور عبداهلل امل�سلح.

الطائف

جامعة الطائف جامعة الملك فيصل

اإلحساء

مكة 
المكرمة

جامعة اإلمام

جازان

مسرح »جازان«
يحصد 10 جوائز

ح�س���د ن���ادي امل�سرح بجامع���ة جازان 
غ�س���ون  يف  ل���ه  العا�س���رة  اجلائ���زة 
املهرج���ان  اإن�سائ���ه، يف  من���ذ  �سنت���ني 
دول  جلامع���ات  الثال���ث  امل�سرح���ي 
موؤخ���را  املق���ام  التع���اون  جمل����س 

بجامعة امللك �سعود.
وح�س���ل الفن���ان اأمي���ن مطه���ر 
دوره  ع���ن  الأول  املرك���ز  جائ���زة 
التثميلي يف م�سرحية طال�سم، وهي 
م���ن تاألي���ف الدكت���ور �س���ادي عا�سور 

واإخراج �سامل باحمي�س.

جامعة جازان

المدينة 
المنورة

جدة

اإلعالم بـ »الملك
عبد العزيز« إلى كلية

حولت جامعة امللك عبد العزيز ق�سم 
الإع���الم فيه���ا اإلى كلية حت���ت م�سمى 
لتك���ون  والإع���الم«  الت�س���ال  »كلي���ة 
ه���ذا  يف  م�ستقل���ة  كلي���ة  اأول  بذل���ك 

املجال على م�ستوى اململكة. 
اأ�سام���ة  الدكت���ور  تكلي���ف  ومت 
ج�ستني���ة ليكون عمي���داً للكلية، بينما 
اآ�س���ي عل���ى  ت�س���رف الدكت���ورة حن���ان 

ق�سم الطالبات. 

جامعة الملك عبدالعزيز جامعة تبوكجامعة أم القرىجامعة الملك فهد

جائزة أفضل المقررات 
الرقمية للجامعة

 
الإلكروني���ة  ال�سعودي���ة  اجلامع���ة  نال���ت 
عل���ى  الرقمي���ة  املق���ررات  اأف�س���ل  جائ���زة 
م�ستوى اجلامعات ال�سعودية، كما ح�سلت 
برنام���ج  يف  الثال���ث  املرك���ز  جائ���زة  عل���ى 
بتدري���ب  اخلا����س  التدريبي���ة  النوعي���ة 
اأع�س���اء هيئ���ة التدري����س عل���ى ا�ستخ���دام 
الأنظمة التعليمية. واأ�سار  وكيل اجلامعة 
د. عبداهلل النجار، اإلى اأن اجلامعة �ستتيح 
للجامع���ات ال�سعودي���ة اإمكاني���ة ال�ستفادة 

من جتربتها يف هذا املجال.

السعودية اإللكترونية

تبوك
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جامعة بريتوريا تؤسس كرسيا
لمكافحة المالريا

اخ��ت��ارت ح��ك��وم��ة ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ج��ام��ع��ة ب��ري��ت��وري��ا ل��و���س��ع ا���س��رات��ي��ج��ي��ات م��ن �ساأنها 
اإدارة ال�سحة  مكافحة احل�سرات الناقلة للمالريا، نظرا لإمكانيات اجلامعة الكبرة يف 
احلية  الكائنات  موروثات  درا�سة  وعلوم  املالريا  طفيليات  يف  املتعمقة  واأبحاثها  العامة، 
»مكافحة  با�سم  �ستوؤ�س�س كر�سي بحث  باأنها  بريتوريا  واأفاد موقع جامعة   .Genomics
اأمركي( ترعت بها موؤ�س�سة  الدائمة« بقيمة 1،5 مليون راند )165،000 دولر  املالريا 

البحث الوطني يف جنوب اأفريقيا.
و�ست�سرف على الكر�سي اأ�ستاذة الكيمياء احليوية، ع�سوة مركز املكافحة امل�ستدمية 
ماري  »ل��ني  الدكتورة  امل��الري��ا،   لأبحاث  الفرا�سي  الأوروب���ي  املعهد  ع�سوة  للمالريا، 

.Lyn-Marie Birkholtz »بيخولتز
لآلية  للو�سول  فقط  لي�س  الطفيليات  جم��ال  يف  خراتها  »بيخولتز«  و�ست�سخر 
وتعد  اأي�سا.  للمر�س  الناقل  النامو�س  ملكافحة  ولكن  ذاتها  امل��الري��ا  طفيليات  ملكافحة 
املالريا املر�س امل�سوؤول عن ماليني الوفيات �سنويا، 90% منها يف قارة اأفريقيا فقط، يف 

الوقت الذي يعي�س 40% من �سكان العامل يف مناطق يحفها خطر نقل  املالريا لها.

جامعة طوكيو تكرم الفائزين
بجائزة »تطوير األعمال«

لعام   اجلامعة  رئي�س  جائزة  همادا  جونت�سي  الدكتور  طوكيو  جامعة  رئي�س  وزع  
٢01٢ للفائزرين بها يف فرع تطوير منظومة الأعمال للطلبة ومن�سوبي اجلامعة 
ممن بادورا بتطوير الأعمال التجارية التي بداأوها باأنف�سهم. ويف احتفال مت عقده 
ال� 1٢  من دي�سمر ٢01٢ وح�سره لفيف من م�سوؤويل اجلامعة   لهذا الغر�س يف 
واملعنيني بالبحث العلمي األقى رئي�س اجلامعة اليابانية كلمة ذكر بها من ح�سر 
اأن�سئت من  التي  الرئي�سة  باملهمة  الحتفال من من�سوبي اجلامعة وعددهم 350، 

اأجلها اجلامعة.   اإلى ذلك،  �سهد احلفل توزيع جوائز نواب رئي�س اجلامعة.

سنغافورة: العلوم االجتماعية
تدعم واضعي السياسات

عقد مركز العلوم الجتماعية وال�سيا�سات يف  جامعة �سنغافورا الوطنية ور�سة عمل 
عن مدى  اإمكانية  تعاون  اأ�ساتذة العلوم الجتماعية مع �سناع ال�سيا�سة يف معاجلة 

الق�سايا الجتماعية يف �سنغافورا  يف الرابع من مار�س اجلاري.
يف ح�سور لفيف من الأكادمييني وامل�سوؤولني احلكوميني، حتدث اأ�ستاذ العلوم 
الجتماعية امل�سارك يف كلية الفنون والعلوم الجتماعية، نائب عميد الأبحاث يف 
الكلية، الدكتور هو كوجن ت�سوجن، عن قدرة وا�سعي ال�سيا�سات من ال�ستفادة من 
البيانات  جمع  ومراقبة  املخابرات  مثل  متنوعة  جم��الت  يف  الجتماعية  العلوم 

احلكومية، والبحث التكتيكي لو�سع مناذج هند�سية جديدة .
ويهتم مركز العلوم الجتماعية وال�سيا�سات بجامعة �سنغافورا الوطنية بدعم 
الأن�سطة البحثية لو�سع �سيا�سات اجتماعية لدعم رفاهية الأفراد واملجتمعات يف 
�سنغافورا واملجمتعات احل�سرية الأخرى يف قارة اآ�سيا. وهو اأحد املراكز التي حتث 

على البحث الإبداعي يف جمالت تتعلق بالعلوم الجتماعية .  

بقلم: لي أني دروف
»يونيفسرتسي ويرلدنيوز«

اإل��ى  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ي��ت��ج��ه 
ل�سيما  باخلطر  يو�سف  رمب��ا  منحدر 
ب���ع���د ف�����وز ائ����ت����الف ي�������س���ار ال���و����س���ط  يف 
ان��ت��خ��اب��ات جم��ل�����س ال���ن���واب، لأن ق��ط��اع 
ل�سيا�سة  ح��اج��ة  يف  اجل��ام��ع��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
جديدة ولإ�سالح �سامل بعد اأن انخف�س 
ال��دع��م احل��ك��وم��ي ن��ح��و 33% يف الأع����وام 
التي  الإح�سائيات  ح�سب  املا�سية  ال�ستة 
واجل��ام��ع��ات  التعليم   وزارة  ع��ن  ���س��درت 

والأبحاث الإيطالية.
جمل�س  انتخابات  عالقة  م��ا  ولكن 

النواب بالتعليم العايل؟
�����س����وؤال ي��ف��ر���س ن��ف�����س��ه ل��ي�����س على  
ال�����ق�����ارئ ف���ح�������س���ب، ب����ل ع���ل���ى الأح��������زاب 
انتخابات  اخل��ا���س��رة يف  وك��ذل��ك  ال��ف��ائ��زة 
جمل�س النواب التي جرت يف ال���  ٢6 من 
ال��ث��اين 1434،  رب��ي��ع   16 - ف��راي��ر ٢013 
املعقد  النتخابي  النظام  لطبيعة  نظرا 
تعتمد  وال���ذي  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  ج��دا 

الفردية  الأ���س��وات  نتائج  على  ت�سكيلته 
املنف�سلة باملناطق الإيطالية، لذلك من 
مبعظم  التحالفات  اأح��د  يفوز  اأن  املمكن 
املقاعد حتى لو خ�سر الت�سويت ال�سعبي 
مثل  الأك������ر  امل���ن���اط���ق  ع��ل��ى  ح�����س��ل  اإذا 

)لومباردي(، وهي منطقة حا�سمة.

معضلة التعليم العالي
تكمن مع�سلة التعليم العايل يف طريقة 
ق�ساياه  مع  واملعار�سة  احلكومة  تعامل 
ال��دول��ي��ني  الطلبة  ع���دد  انخف�س  ح��ي��ث 
من عام ٢01٢ حتى ٢013 مبعدل 58،000 
طالب دويل بغ�س النظر عن مردود ذلك 

على ال�سكن وال�سلع الغذائية وخالفه. 
»جريولو  ي��رى  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
اأ���س��ه��ر  اأح������د   Beppe Grillo ب���ي���ب���ي« 
وه����و  اإي�����ط�����ال�����ي�����ا،  يف  ال����ك����وم����ي����دي����ني 
م��وؤ���س�����س ح����زب »ح���رك���ة خ��م�����س جن���وم«  
Movimento 5 Stelle، الذي ف�سل األ 
تن�سم حركته اإلى ائتالفات ل مع اليمني 
�ست�سوت على  اإنها  قائال  الي�سار  ول مع 
امل�سلحة  العايل  بح�سب  التعليم  ق�سايا 

العامة حيث تتعامل مع كل حالة ح�سب 
الي�سار  م��ع  ت�سوت  مثال  ف��ت��ارة  و�سعها 

الو�سط  وتارة مع احلزب املناف�س. 
وموقف »جريولو بيبي« يت�سابه مع  
الدميقراطي،  فكالهما  موقف  احلزب 
امل��وارد املالية لتطوير  اأهمية زي��ادة  يرى 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل والأب������ح������اث  ب�����س��ف��ت��ه 

مفتاحا للنمو القت�سادي.
روؤاه���م  تتغاير  نف�سه   ال��وق��ت  ويف 
يف ق�����س��اي��ا رئ��ي�����س��ة اأخ��������رى، ف���احل���زب 
الدميقراطي، مثال، يريد اإلغاء الأموال 
حني  يف  الرقمية  للجامعات  املخ�س�سة 
اأن جتعل  ت��ري��د  ح��رك��ة خم�س جن��وم  اأن 
التعليم عر النرنت متاحا للجميع مع 

ربطه باجلامعات واملن�ساآت ال�سناعية.

تغيير الوزير الكفء 
من زاوية اأخرى، �سيتاأثر التعليم العايل 
العايل  التعليم  وزي��ر  بتغير  اإيطاليا  يف 
 Franceso ب��روف��ي��م��و«  »ف��ران�����س��ي�����س��ك��و 
حكومة  على  يح�سب  ال���ذي   Profumo
ال�����س��اب��ق »م��اري��و  اإي��ط��ال��ي��ا  رئ��ي�����س وزارء 

االنتخابات اإليطالية
وتأثيرها على التعليم العالي

مل  وال�����ذي   ،Mario Monti م��ون��ت��ي« 
من   %10 اإل  النتخابات  يف  حزبه  يجن 

الأ�سوات النتخابية.
فالوزير الكفء، الذي ي�سغل حاليا 
م��دي��ر اأح����د اأف�����س��ل ج��ام��ع��ات اإي��ط��ال��ي��ا 
تورينو«   دي  »بوليت�سينكو  وه��ي   الفنية 
النجم  ك��ان   ،Politecnico di Torino
ال�������س���اط���ع يف ح���ك���وم���ة »م����ون����ت����ي« لأن����ه 
اإج���راءات وق��رارات قوية لتحديث  اتخذ 
باأ�سمله  العايل  التعليم  قطاع  وحت�سني 
م����رك����زا ع���ل���ى ال���ب���ح���ث وحت�������س���ني ن��ظ��ام 
يف  العلمية  والدرجات  القبول  اختبارات 

جمالت درا�سية حمددة. 
ال��ن��ق��ط��ة  ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ه�����ذه  ويف 
الوطنية  اجلامعات  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
»اأندرييا  CUN، الروف�سيور  الإيطالية 
املبكر  من  اإن��ه   ،Andrea Lenzi لنزي« 
اأن  اإل  ���س��ي��خ��ل��ف��ه  ع��م��ن  احل���دي���ث  ج����دا 
اجل��م��ي��ع بغ�س ال��ن��ظ��ر ع��ن ان��ت��م��اءات��ه��م 
احلزبية متفقون على  �سرورة الهتمام 
لإخ��راج  ال��ع��ايل  بالتعليم  النطاق  وا���س��ع 

اإيطاليا من عرتها التعليمية احلالية.
واأ�ساف »لنزي«  اأن الوزير اجلديد 
ع��ل��ي��ه ع���بء اآخ����ر ي��ت��م��ث��ل يف ت��ب��ن��ي ت��ن��وع 
التي  تلك  من  ب��دء  اجلامعات  واختالف 
تركز على ال�سناعة  فح�سب اإلى الأخرى 
ملوؤ�س�سات  الثقايف  الإث��راء  يف  ت�سهم  التي 
اإدراج نظم مالية  الدولة. ومن ثم عليه 

واإدارية تدعم ذلك التحول والتجمع.

قضايا ذات أولية 
حكومي  تقرير  ن�سر  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
اأ�����س����دره جم��ل�����س اجل���ام���ع���ات ال��وط��ن��ي��ة 
الإيطالية  الذي ي�سم يف  تكوينه اأع�ساء 
اجل��ام��ع��ة  واإدارة  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات  م��ن 
اإ���س��الح��ه��ا يف نظام  ال��ت��ي يجب  ال��ن��ق��اط 
فيما  تتمثل  والتي  الإيطالية  اجلامعات 

يلي:
تراجعت  التي  املالية  امل��وارد  توفر 
بن�سبة ٢0% منذ عام ٢009 -1430 ب�سبب 
هذه  وبا�ستغالل  العاملية،  املالية  الأزم��ة 
اإي��ط��ال��ي��ا م���ن كبوتها  ���س��ت��خ��رج  امل������وارد، 
العقول  ن��زي��ف  يف  تتمثل  ال��ت��ي  ال��ك��رى 
ل��ل��خ��ارج ح��ي��ث ي��ت��ق��ا���س��ى ال��ب��اح��ث��ون يف 
ع��م��ا   %70-50 ق����دره����ا  زي�������ادة  اخل�������ارج 
ال��داخ��ل  ح�سب ما ورد يف  يتقا�سونه يف 

التقرير.
اأع�����س��اء هيئة  امل��زي��د م��ن   توظيف 
ال���ت���دري�������س ل��ك�����س��ر اجل���م���ود احل�����ايل يف 
املعينني نحو  توظيفهم حيث هبط عدد 

٢٢% خالل ال�سنوات ال�ست املا�سية .
ف��الأم��وال   ، الطالبية  املنح  متويل 
املخ�س�سة ل تكفي اإل ثلثي من اأعلن عن 

فوزهم باملنح الطالبية.
الإ����س���الح���ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة يف ب��رام��ج 
اأكر مرونة وانفتاحا  الدكتوراة بجعلها 
تلك  ت��رع��ى  ب���اأن  ال�سناعي  امل��ج��ال  ع��ل��ى 
اأكر  اجلامعة  بيانات  الرامج مع جعل 
على  والعمل   ، للجميع  ومتاحة  �سفافية 
���س��وؤون��ه��ا  اإدارة  يف  اجل��ام��ع��ات  ا���س��ت��ق��الل 
ب��اأن  ك��الم��ه  »ل���ن���زي«  واخ��ت��ت��م  بنف�سها.  
املرء ل ي�ستطيع اأن يفكر فقط يف تطوير 
التعليم بتخ�سي�س م��وارد له  قد  قطاع 
ت��ب��ع��ر ه��ن��ا وه���ن���ال���ك، وال�����س��ح��ي��ح اأن���ه 
لتقليل  التطوير  م��ن  مزيد  اإل��ى  يحتاج 
ال���ب���روق���راط���ي���ة ولإدخ���������ال م���زي���د م��ن 

ال�سالحات.

الكوميدي الإيطايل »جريولو بيبي« ي�سوي �سا�سة روما!
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خمس نصائـح
للطلبة في نصف 

العام الدارسي 
الثاني

هذه باختصار بعض النصائح
التي نقدمها للطلبة

قبل اإلجازة، جمعتها لكم
من عدة صحف ومقاالت

معنية بشؤون الطلبة في 
الواليات المتحدة وغيرها، 

ولنبدأ باألولى منها:

كن منتجا
في فترة االستراحة 

»ذا  �سحيفة  حت��ري��ر  اإدارة   ن�سحت 
بجامعة  اخل��ا���س��ة  داي��ل��ي«  مينو�سوتا 
مينو�سوتا  طالبها بالإنتاج قائلة »ل 
اأم��ر  امل�ستحقة  ال��راح��ة  اأن  ينكر  اأح��د 

م��ف��ي��د ب��ع��د ع��ن��اء ���س��اق م��ن ال��دار���س��ة 
اأن����ه من  اإل  والخ���ت���ب���ارات وخ���الف���ه، 
ن�����س��ت��ث��م��ر وق��ت  اأن  الأه���م���ي���ة مب���ك���ان 
ب�سكل فعال يف  ن�ستخدمه  واأن  الفراغ 

الإنتاج.
بع�س  ن��ق�����س��ي  اأن  يف  ح����رج  ف���ال 
الدرا�سية،  املنح  البحث عن  الوقت يف 
ل���رام���ج  اأو  ل���وظ���ائ���ف  ال���ت���ق���دم  اأو 
تدريبية، اأو لتحديث ال�سرة الذاتية، 
اأو للتخطيط لبقية العام والذي يجب 

اأن نكمله للنهاية يف كل الأحوال.
ن��ف��ك��ر يف  اأن  ف��ع��ل��ي��ن��ا  ث����م  وم�����ن 
اأن ننجز ه��ذه  ال���س��راح��ة  يف  ف���رة 
ال��واج��ب��ات  ق��ب��ل م��ا تزعجنا  الأ���س��ي��اء 

والختبارات التي تثقل كاهلنا.

استمتع بأن تكون
بال هدف قليال

كتب »يل يل رايد« يف �سحيفة »ذا دوك 
جامعة  ل�سحيفة   التابعة  ك��رون��ي��ك��ل« 
ال��ع��م��ل  اأن  اأزع�������م  »ل  ق���ائ���ال  »دوك« 
���س��يء، لأن  اأم���ر  الأه����داف  على حتقيق 
�سمات  اأح��د  مهم  �سيء  بعمل  الهتمام 
تكمن  امل�سكلة  ولكن  الناجح،  ال�سخ�س 
لكل  جنعل  اأن  اأي  بعيدا،  نذهب  اأن  يف 
اأن تدور فيه الأه��داف  �سيء فلكا يجب 
اأن  ف��خ  يف  ن�سقط  فحينها  ل��ه،  امل��ح��ددة 
اأم��ل احل�سول على  نكون معلقني على 
م���ا ن�����س��ب��و اإل���ي���ه، ون��خ�����س��ر روؤي�����ة ح��ال 

اأنف�سنا.
بدرجة  بجدية  الأم���ور  تاأخذ  فال 
عالية جدا، ف��اإذا كان �سيء ما ل ي�سهم 
يف حتقيق الهدف املحدد ب�سكل مبا�سر 
ل يعني األ نفعله، ولكن يعني اأن هنالك 

حدا لكل �سيء ل هدف منه.«  

الخضوع للتغيير 

ع����ّر »ك��ري�����س��ت��وف��ر وي���ت���ني« يف م��ق��ال��ة 
ه��ل��م��ان��ز«  »دي���ل���ي  �سحيفة  يف  ���س��ط��ره��ا 
عن جتاربه يف جامعة »ممفي�س« قائال 
»يوجد �سيء واحد  كنت اأمتنى اأنني لو 
اجلامعي  عامي  يف  كنت  عندما  فعلته 
اإياه على الأقل  اأو لو كنت واعيا  الأول، 
����س���يء م�����س��ره  اأن ك����ل  اآن���������ذاك، وه�����و 
اإل�����ى ال��ت��غ��ي��ر ك��م��ج��م��وع��ة الأ����س���دق���اء 

اأو  ال��ك��ل��ي��ة  جت���اه  راأي  اأو  اجل��ام��ع��ة،  يف 
التخ�س�س،  وكذلك احلال على معظم 

ما يف اجلامعة.
م�سدر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الكلية  فحتى 
ق��رة عني يل. فخذوا  اأ�سبحت  قلق يل 
�ُسنة  راأى  �سخ�س   من  الن�سيحة  ه��ذه 

التغير باأم عينه مرة اأو مرتني.
»كاترنا  الدكتورة  ال��راأي  ووافقه 
يف  التدري�س  هيئة  ع�سوة  اآث��ان��ا���س��اي��و« 
ج��ام��ع��ة ك���ورن���ي���ل، يف م���ق���ال ك��ت��ب��ت��ه يف 
فقالت  �سن«  دايلي  »كورنيل  �سحيفة  
»تعد الكلية بيئة ترحال، فكل �ستة اإلى 
لالنتقال  اأمتعتنا  ن��ح��زم  اأ�سهر  ع�سرة 
مل���ك���ان اآخ�������ر، ح���ت���ى ل����و ك�����ان م����ن ح���رم 
ل�سقة  اأو  امل��ن��زل  اإل����ى  نف�سه  اجل��ام��ع��ة 
ال�سكن  مكان  عن  قليال  تبعد  ج��دي��دة، 
درا���س��ي  لف�سل  اآخ���ر  مل��ك��ان  اأو  احل����ايل، 
م�ستمرة  تغير  حركة  يف  نحن  واح���د. 
ف��ن��ت��ح��رك لأم����اك����ن ج����دي����دة، ون��ط��ل��ب 

اأ�سياء جديدة لن�سعها يف منزلنا.
لرمبا كان هذا هو الوقت املنا�سب 
لإع��������ادة ال��ت��ف��ك��ر يف م����ا من��ت��ل��ك��ه وم���ا 

نحتاجه اأي�سا.«

روح عن نفسك
تسكع كما يحلو لك

.. ولكن قليال

فلوريدا   تخاطب طالبة جامعة ولية 
وزمالئها  زميالتها  ه�ستد«  »�سامانثا 
الأ�سغر �سنا يف عامهم اجلامعي الأول، 

فالمبيو«  �ستات  »فلوريدا  �سحيفة  يف 
ال�������س���ن���وات الأول����������ى، م��ن  ف���ت���ق���ول »يف 
نف�سه  ع��ن  الطالب  ي��روح  اأن  املفر�س 
ترويحا  ليته  ي��ا  ول��ك��ن  ل���ه،   يحلو  كما 
قليال، فمثال، جتد نف�سك تذهب حلفل 
م��ا ب��ال��رغ��م م��ن اأن ل��دي��ك اخ��ت��ب��ارا يف 

�سباح اليوم التايل.
هذا مثال على اأن العام الأول  يفتح  
الباب على م�سراعيه لرتكاب الأخطاء 

الفادحة واتخاذ قرارات متهورة.
و����س���ت���م���ر ب�����ك الأي����������ام ب��ل��ح��ظ��ات 
حمرجة، قد تعتذر عنها وقد ل تعتذر، 
اإل اأنها �ست�سبح ق�سة مثرة لل�سخرية 
هذه  ويف  الآن.  م��ن  عاما  ع�سرين  بعد 
الفرة من املفر�س اأن متار�س الكثر 
ولي�س كل اأنواع  الرويح قبل اأن تتقدم 

للعام الثالث اأو الرابع اجلامعي.«

اإليمان بقدراتك الذاتية

يف �سحيفة »ذا اأركان�سا�س ترافلر« كتبت 
راأ�سك عاليا،  »ارفع  ن�سيم« قائال  »�سابا 
هو  فال�ست�سالم  ب��اأح��الم��ك،  ومت�سك 
الف�سل احلقيقي،  لأنك لن حتقق �سيئا 

بهذه الطريقة.
اأهدايف  اأحقق  اأنني لن  اأدركت  لقد 
اإل  بها،  خططت  التي  الطريقة  بهذه 
اأن��ه توجد ثمة ط��رق اأخ��رى يجدر بك 
ط��ري��ق  ي��وج��د  اأن  لب����د  جت��رب��ه��ا.  اأن 
اإن�����س��ان، ه��و ال��ع��زم وال�سر  اآخ���ر لكل 

والميان بالنف�س.«

بقلم: د. دانيل ريمولد
Daniel Reimold

أستاذ الصحافة المساعد بجامعة تامبا 
األميركية, وكلية يواس إيه توداي, 

وكاتب متخصص بشؤون صحافة 
الطلبة في الواليات المتحدة وجنوب 
شرق آسيا. ويشرف على صحيفة »ذا 

ميناريت« الطالبية بجامعة تامبا.
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الأو�ساط  »الدرباوية« يف  انت�سرت ظاهرة 
ع�سر،  اإل���ى   م��وؤخ��را  وو�سلت  ال�سبابية، 
عن  يقل  ل  م��ا  منذ  املنطقة  يف  وتو�سعت 
�ستة اأ���س��ه��ر ب���اأع���داد ك��ب��رة ت��ت��ج��اوز األ��ف 
�ساب يف بع�س جتمعاتهم باأماكن خمتلفة 
ومربة  باحلري�سة،  املعجز  �ساطئ  منها: 
)م���رك���ز ال���ن���م���و(، وم�����س��ه��د ال��ع��ي��د ب��اأب��ه��ا 
م�سيط  بخمي�س  ال�سيافة  وحي  واملحالة 

وغرها من اأماكن التجمع.
ي����اأت����ي ذل������ك وف����ق����ا ل��ه��ي��ئ��ة الأم������ر 
باملنطقة  امل��ن��ك��ر  ع���ن  وال��ن��ه��ي  ب��امل��ع��روف 
وح�������س���ب م����ا ����س���رح ب����ه م���دي���ر ال�������س���وؤون 
عبداهلل  بن  عو�س  الهيئة  بفرع  امليدانية 

الأ�سمري ل�« اآفاق«.
وت���ع���ري���ف���ا ل���ل���ظ���اه���رة، ف���ق���د ك�����س��ف 
التقرير الذي رفعه فرع الهيئة يف ع�سر 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  املنطقة  اأم��ر  اإل��ى 
الأمر في�سل بن خالد بن عبدالعزيز اآل 
�سعود، »اإن الدرباوية هم فئة من ال�سباب 
تظهر عليهم �سفات البتذال،  ميار�سون 
ترويج  على  ويقومون  التفحيط،  هواية 
امل����خ����درات ب�����س��ك��ل م��ن��ظ��م، ي��ت�����س��ك��ل��ون يف 
ع���دد م��ن م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة، وي��ت��وا���س��ل��ون 

تكتالت وتعصب وسط الشباب
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  طريق  عن 
اأ���س��ك��ال��ه��م  ي���ت���ف���ق���ون يف  الإل�������ك�������روين، 

ونوعياتهم اإلى حد ما«.

إطالة الشعر
اأ�سعارهم،  يطيلون  فهم  ذلك  جانب  اإل��ى 
ل�سبب  الأ���س��ل��ح��ة  اإ���س��ه��ار  ي��ت��اأن��ون يف  ول 
ب�����س��ي��ط م���ن ب����اب ال����دف����اع ع���ن ���س��دي��ق. 
وب��ح�����س��ب ال���ت���ق���ري���ر ذات������ه وم�����ن خ���الل 
»ال��درب��اوي��ة«  ف��اإن  الإل��ك��روين،  الت�سفح 
ثالثة اأق�سام اأو م�سميات، الأول، درباوية 
اخل��ط��ر  درب  م���ن���ت���دى  م����ن  ي��ن��ط��ل��ق��ون 
الإل�������ك�������روين، وال�����ث�����اين، ال���ري�������س���اوي���ة 
من  فعال  وه��م  ري�س(  ملنتدى  )ينت�سبون 
هذه الفئة، والثالث، فئة مقلدة يف ال�سكل 
جمموعة   اإل����ى  الن��ت�����س��اب  دون  وال��ع��م��ل 

معينة.
ول���ل���درب���اوي���ة و���س��ائ��ل ت��وا���س��ل تتم 
ع���ن ط���ري���ق م���واق���ع اإل���ك���رون���ي���ة، ب��الك 
اأب. وفيما يتعلق  بري، في�سبوك، وات�س 
مب��ظ��ه��ره��م، ف��ه��م دائ��م��ا ي��ع��ت��م��دون على 
ارتداء املالب�س املت�سخة، متيزها ع�سبات 
للراأ�س ، مييلون اإلى التلثم ويبتعدون عن 
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املالب�س ذات املظهر اجلميل و )ال�سيك(. 
ونيتات  ع��ادة،  �سياراتهم، فهي فتكون  اأما 
اأو  تويوتا )كب�سولت(. وكما  اأو �سا�سات 
ل���ل���درب���اوي���ة م��الب�����س خ��ا���س��ة و����س���ي���ارات 
اخلا�س،  م�سروبهم  اأي�سا  فلهم  خا�سة، 
حيث يتناولون احلم�سيات على اأن تكون 

حارة دون الهتمام ب�سالحيتها.

عاطلون
وخل�س التقرير اأن الدرباوية عبارة عن 
العمل،  ع��ن  العاطلني  ال�سباب  م��ن  فئة 

فقراء، غر متعلمني )اأميني(.
واأب�������ان ال��ت��ق��ري��ر اأي�������س���ا، اأن�����ه بعد 
اأن جت���ار  ات�������س���ح  م����ي����داين،  ا����س���ت���ط���الع 
امل���خ���درات ي��ع��ت��م��دون يف مت��ري��ر حمالت 
امل����خ����درات، ع��ل��ى ال��ت��ج��م��ع��ات ال�����س��ب��اب��ي��ة 
وم���ن���ه���ا ال����درب����اوي����ة وذل������ك ع����ن ط��ري��ق 
اإغ���رائ���ه���م ب���ع���دد م���ن امل���ح���ف���زات ك��امل��ال 
و���س��ي��ارات درب���اوي���ة مب���ودي���الت ح��دي��ث��ة، 
اإلى �سباب  اأن هذه املغريات تاأتي  ل�سيما 
�سريعا  فيتقبلها  العمل  فقر عاطل عن 

دون تفكر.
ان��ت�����س��ار  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  ي��غ��ف��ل  ومل 
���س��ي��ارات و���س��ط ���س��غ��ار ل ي��ج��دون رمب��ا 
اإلى  اليومي، جرهم  املعي�سي  م�سروفهم 

الفاح�سة واملخدرات. 
واأرج�������ع ال��ت��ق��ري��ر اأ����س���ب���اب ازدي�����اد 
اإل���ى رغ��ب��ة ال�سباب  ال�����س��ي��ارات،  ���س��رق��ات 
غرهم  ب�سيارات  التفحيط  ممار�سة  يف 
اخل��ا���س��ة، م�سيفا  ���س��ي��ارات��ه��م  وح��م��اي��ة 

اأ���س��ب��ح��ت جم��اه��را  ال���ظ���اه���رة  ت��ل��ك  اأن 
امل�سروقة  ال�سيارة  مفاتيح  ت��رك  مع  بها 
ع��ل��ى ك��ب��وت ال�����س��ي��ارة يف م��ق��دم��ة �ساحة 

التفحيط واأمام جمهور التفحيط. 
اأم������ا ع����ن ح���م���ل ال�������س���الح واإح����ي����اء 
اإط����الق  اأن  ف��ت��ب��ني  ال��ق��ب��ل��ي��ة،  ال���ن���ع���رات 
جديد  اأ���س��ل��وب  التفحيط،  �سمن  ال��ن��ار 
تنتهي  ال�سباب  بني  خ�سومات  اإل��ى  يجر 
الدرباوية  واأن  خ�سو�سا  اأحيانا،  بالقتل 
وتع�سب  قبلية  تكتالت  خلق  ت�ستهدف 
و���س��ط ال�����س��ب��اب ال��ب��ع��ي��دي��ن ع���ن ال���رف 

املدين.

حمالت أمنية
ول��ر���س��د راأي اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة، اأو���س��ح 
منطقة  ل�����س��رط��ة  الإع����الم����ي  ال���ن���اط���ق 
اأن  اآل ���س��ع��ث��ان،  ع�����س��ر، امل��ق��دم ع��ب��داهلل 
�سرطة املنطقة والدوريات الأمنية واإدارة 
اأم��ن��ي��ة  ب����داأت يف تنفيذ ح��م��الت  امل�����رور، 
ومتجاوزي  املفحطني  لتعقب  م�سركة 
»الدرباوية«، لفتا  املرورية من  الأنظمة 
مرحلتها  يف  �سملت  احل��م��الت  اأن  اإل����ى 
اأب��ه��ا، ومت خاللها  الأول����ى اأح��ي��اء ���س��رق 
املخالفني، ف�سال  القب�س على عدد من 

عن حجز مركباتهم.
واأ������س�����اف »احل���م���ل���ة ل����ن ت��ت��وق��ف، 
و�ست�سمر ب�سكل مفاجئ وفق خطة زمنية 
مت اإعدادها مبا ي�سهم يف احلد من انت�سار 

التجاوزات املرورية«.
بدوره، اأو�سح قائد حركة ال�سر يف 

مرور ع�سر الرائد نا�سر القحطاين اأن 
اإدارته اأوقفت خالل ال�سهرين املا�سيني، 
وجرى  ال�سباب،  من  مروريا  خمالفا   73
واجل��زاءات  التحقيق  اإل��ى هيئة  اإحالتهم 

فيما  خمتلفة،  اأح��ك��ام  بحقهم  و���س��درت 
اأك��ر من  مت خالل الفرة نف�سها حجز 
واأعيدت لأ�سحابها  �سيارة خمالفة،   ٢00
ب���ع���د اأخ������ذ ال���ت���ع���ه���دات ال����الزم����ة ب��ع��دم 
ال��ت��ج��اوزات قبل  واإزال���ة  ت��ك��رار املخالفة، 

ت�سليمهم.

رأي علم النفس 
وما  »ال��درب��اوي��ة«  ظاهرة  على  وللوقوف 
ي��ق��وم ب��ه بع�س م��ن ال�����س��ب��اب يف ال��ف��رة 
احل��ال��ي��ة م��ن ت�����س��رف��ات غ��ر م�����س��وؤول��ة، 
طرحت »اآفاق« املو�سوع اأمام طاولة علم 
طبيب  ل�سان  على  الإدلء  فجاء  النف�س، 
علم النف�س اأحمد بن اإبراهيم احلديثي،  
املختلفة،  املجتمع  موؤ�س�سات  حمل  ال��ذي 
داعيا  »ال���درب���اوي���ة«،  ظ��اه��رة   م�سوؤولية 
حم��ذرا  لإن��ه��ائ��ه��ا،  بجدية  التحرك  اإل���ى 
يف الوقت ذات��ه من »اخ��راع��ات« ظواهر 
اأخرى من ال�سباب ملجاراة »الدرباوية« يف 

حال ا�ستمرار الفراغ لديهم. 
وق����������ال احل�����دي�����ث�����ي »ي�����ج�����ب ع��ل��ى 
ال��ف��راغ يف  وج���ود  اإل���ى  تتنبه  اأن  املجتمع 
ح��ي��اة ال�����س��ب��اب، وحت��ت��وي��ه��م م���ن خ��الل 
اي����ج����اد ال����ب����دائ����ل ال����ت����ي ت�����س��غ��ل��ه��م مب��ا 
ي��ف��ي��د، ف��ك��ل��ن��ا ن����رى ك��ي��ف حت���ت���وى دول 
منا�سط  باإيجاد  �سبابها  الأخ��رى  العامل 
والأدب��ي��ة  الريا�سية  الأن��دي��ة  يف  متنوعة 
ل��دي��ن��ا  ال���و����س���ع  اأن  اإل  والج���ت���م���اع���ي���ة، 
خم��ت��ل��ف وخ��ط��ر، ف��ه��ن��اك ع���دم اه��ت��م��ام 

بتلك النوادي«.

اأج����اب »دور  وح���ول دور اجل��ام��ع��ات، 
تخرج  اأن  فيجب  ج���دا،  م��ه��م  اجل��ام��ع��ات 
من الأن�سطة ال�سطحية، وتوجد منا�سط 
الدوريات  تهتم يف  اأن  متنوعة، كما يجب 
ال�سباب،  من  اإقبال  جتد  التي  الريا�سية 
ف�سال عن الرحالت وامل�ساركات ال�سبابية 

الأخرى«. 
واأ�ساف »يجب اأن نعيد اأي�سا النظر 
ون��ه��ت��م مب���ا ي�سمن  ل��دي��ن��ا،  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
توعية ال�سباب وتثقيفهم ومواكبة اجليل 

اجلديد ومتغرات الع�سر«. 
لل�سباب،  الريا�سة  اأهمية  اإلى  وعرج 
وق����ال »���س��ب��اب��ن��ا ان�����س��رف��وا ع��ن ال��ري��ا���س��ة 
مباريات  اأن  وحتى  حتتويهم،  كانت  التي 
امللعب  ميتلئ  بالكاد  الكبرة  الديربيات 

فيها، وهذا اأمر غر جيد«.

نتائج استطالع
ويف ا���س��ت��ط��الع ل��ه��ا ح���ول ال��ظ��اه��رة بني 
ط��الب اجل��ام��ع��ة، مل جت��د »اآف����اق«  تباينا 
يف وجهات النظر، بل اإجماعا واتفاقا على 
و�سف »الدرباوية« باحلالة اخلطرة التي 

ت�ستدعي تدخالت وحلول عاجلة.
وق������ال ي��ح��ي��ى م��ع��ي�����س ال���ب�������س���ري، 
»اإنني �سد  طالب بق�سم �سبكات احلا�سب، 
اأ�سبح يطلق  م�سطلح »الدرباوية«، الذي 
ي�ست�سعر  اأن  فيجب  امل���زح،  ب��اب  م��ن  حتى 
امل��ج��ت��م��ع ب�����اأن ه����ذا امل��ل��ق��ب ب���ال���درب���اوي، 
الأرواح عن طريق  اأحياناً يف قتل  يت�سبب 
ت�سرفاته اخلاطئة التي اأبرزها التفحيط 

الذي ينظر له ح�سب »املذهب الدرباوي«  
�ساحبها  يخلد  وبطولة  �سجاعة  اأنه  على 

مباء الذهب«.
اأنه ل بد من احتواء  وراأى الب�سري 
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة ب��ط��ري��ق��ة م��ن��ا���س��ب��ة ب���دل من 
جمل�س  على  م��ع��ول  بانت�سارها،  ال�سماح 
املهم  اجل��زء  اإل��ى  باللتفات  ع�سر  �سباب 
يف و���س��ط ال�����س��ب��اب وغ��ر���س م��ب��ادئ وقيم 
�ساحلة  ل��ب��ن��ات  بجعلهم  كفيلة  و�سطية 
حتى  املجل�س  واأن  ل�سيما  منها،  ي�ستفاد 
تلك  ي��الم�����س  ن�����س��اط  اأي  ينظم  مل  الآن 

الفئة بعد اأن اكتفى بالدورات«.
م���ن ج��ه��ت��ه اأب�����ان ف���ار����س ال�����س��ه��ري، 
تلك  اأن  امل��دن��ي��ة،  الهند�سة  بق�سم  ط��ال��ب 
يفرغ  م��ا  جت��د  ومل  نف�سيا،  ت��ع��اين  الفئة 
وحيوية،  ون�ساط  طاقة  م��ن  بداخلها  م��ا 
م�������س���ددا ع��ل��ى اأن���ه���م ي��ظ��ل��ون ج�����زءا من 
امل��ج��ت��م��ع وي��ج��ب ع���دم اإغ��ف��ال��ه��م ن��ه��ائ��ي��ا، 
م���ط���ال���ب���ا ب���ت���وج���ي���ه���ه���م ن���ح���و ال���ط���ري���ق 

ال�سحيح.
الفئة،  تلك  اأن  ال�سهري  يخف  ومل 
ال��رج��ول��ة  م��ن  اأخ����ذت  مفاهيمها،  ح�سب 
وخرجوا  ف�سائلها،  وتركوا  فيها  ما  اأ�سواأ 

عن الدين واملاألوف ب�سكل خمجل.
وب����دوره، اأك���د خ��ال��د خم��اف��ة، طالب 
ال��ف��ئ��ة    ت��ل��ك  اأن  الآيل،  احل��ا���س��ب  ب��ق�����س��م 
بحاجة اإلى رعاية واهتمام واحتواء خا�س 
قبل اأن يتحول »الدرباوي« من حالة �ساذة 
ال�ستهتار  يتبعها  خ��ط��رة  ظ��اه��رة  اإل���ى 

بالأمن واملمتلكات اخلا�سة اأو العامة.

شرطة عسير
تبدأ تنفيذ حمالت 

أمنية مشتركة 
لتعقب المتجاوزين

»األمر بالمعروف« 
تطلع أمير المنطقة 

بالمخالفين من 
خالل تقرير

الحديثي
يحمل مؤسسات 

وهيئات المجتمع 
مسؤولية الظاهرة  
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إيمان العسيري
وظافر آل سحيم

ب��ع��د م����رور ن��ح��و ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر م���ن ذل��ك 
»اآف��اق« بجولة  تقوم  ال�سحفي  الت�سريح 
يف ب���ع�������س من�������اذج امل����ط����اع����م احل���دي���ث���ة 
ب��اجل��ام��ع��ة، وحت��دي��دا يف م��ط��اع��م »م��ون 
على  وال��ت��ع��رف  واق��ع��ه��ا  لتقييم  ك��اف��ي��ه« 
م����دى ر����س���ا ال���ط���الب وال���ط���ال���ب���ات عن 

خدماتها يف هذا التحقيق.

مون  كافيه
اأو�����س����ح م�����س��رف م��ط��ع��م »م�����ون ك��اف��ي��ه« 
الأ�ستاذ فائز بن �سعد البكري اأن مطعمه 
يقدم جميع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة 
الطازجة  والع�سرات  باأنواعه  والكافيه 
وال���وج���ب���ات ال�����س��ري��ع��ة »مب���ا ي���ت���واءم مع 

متطلبات الطالب والطالبات«.
لتكوين  جاهدين  »ن�سعى  واأ���س��اف 
والطالبات  ال��ط��الب  م��ع  مم��ت��ازة  عالقة 
مبا  املتميزة،  اخل��دم��ات  اأف�سل  بتقدمي 
كما  اجل��ام��ع��ي،  ال��ط��ال��ب  مب�ستوى  يليق 
اآرائهم ومقرحاتهم  اح��رام  اإلى  ن�سعى 
اخلدمات  م�ستوى  تقييم  يف  واإ�سراكهم 

املقدمة، فهم �سركاوؤنا يف النجاح«.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأ����س���ع���ار، اأو����س���ح 
م��ق��دم��ة  ت���اأت���ي يف  اجل������ودة  اأن  ال���ب���ك���ري 
اهتمامات �سركته »قمر القهوة للتجارة« 
م�����س��را اإل����ى اأن��ه��ا حت��ر���س ع��ل��ى تقدمي 
ال���وج���ب���ات ب���اأ����س���ع���ار ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع دخ��ل 
كافة  لتمكني  املادية،  وقدراتهم  الطالب 
ف��ئ��ات ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات م��ن ال�����س��راء 
ال�سركة  اأن  اإل��ى  منوها  و�سهولة،  بي�سر 
ت��ق��دم ي��وم��ي��ا وج��ب��ات جم��ان��ي��ة للطالب 
الحتياجات  وذوي  الأي��ت��ام  وال��ط��ال��ب��ات 

اخلا�سة بتن�سيق مع اإدارة اجلامعة.

انطالقة قوية
وت���ق���ول اآم���ن���ة م��ري��ع ع�������س���ري،  ط��ال��ب��ة  
ب��ق�����س��م ال����ت����اري����خ، »امل���ط���اع���م احل��دي��ث��ة 
ان��ط��ل��ق��ت ب��اجل��ام��ع��ة ان���ط���الق���ة ق��وي��ة، 
ت�سميمها  مت  عاملية  اأنها  فيها  واأعجبني 
حت�سر  واأن  امل��وا���س��ف��ات،  اأح����دث  وف���ق 

الوجبات يتّم بح�سورنا واأمام اأعيننا«.
وعن راأيها يف اأ�سعار الوجبات، اأكدت 
اآمنة الع�سري اأنها مر�سية وتراوح ما 
اإل���ى 10 ري����الت،  مبينة اأن  ب��ني ري��ال��ني 
املبلغ  ي�ستحق  املقدمة  الأطعمة  م�ستوى 

املطروح واأكر.
طالبة  ال�سهراين،  فاطمة  وذهبت  
بق�سم اجلغرافيا، اإلى القول باأن املطاعم 
بالنظافة  تتميز  اجل��ام��ع��ة  يف  احل��دي��ث��ة 
واجل���������ودة وت����ع����دد اأ�����س����ن����اف ال���وج���ب���ات 
وال�سرعة يف تقدمي اخلدمات اإلى جانب 

رخ�س الأ�سعار.
راق  م��ق��ه��ى  وج������ود  اأن  واأ�����س����اف����ت 
جاذبة  بيئة  للطالبات  وفر  الآداب  بكلية 
الف�سح  ودقائق  الفراغ  اأوق��ات  ل�ستغالل 

التي تتخلل املحا�سرات.

ارتفاع األسعار
اأما اأجماد م�سبب اله�سالن، طالبة بق�سم 
خمتلف  راأي  ل��دي��ه��ا  ف��ك��ان  اجل��غ��راف��ي��ا، 
امل�����س��روب��ات مقبولة  »اأ���س��ع��ار  ق��ال��ت  حيث 
بع�س  مرتفعة  اأ���س��ع��اره��ا  ال��وج��ب��ات  لكن 
�سيء  ف��ه��و  للكافيه  وبالن�سبة  ال�����س��يء، 
جديد �سررنا بوجوده يف كليتنا وتعجبنا 

خدماته«.
���س��اط��رت��ه��ا ال������راأي ن��ف�����س��ه، ب�����س��رى 
حمود الأ�سمري، طالبة بق�سم الدرا�سات 
الإ�سالمية، فاأكدت من دون تردد اأن �سعر 
امل�سروبات  اأن  م�سيفة  مرتفع،  املاأكولت 

ال�ساخنة ت�سل اإليهن باردة.

ابتهال  ت�ستكي  نف�سه  ال�سياق  ويف 
ب��ال��ق�����س��م نف�سه،  حم��م��د دخ���ي���ل، ط��ال��ب��ة 
مو�سحة  اخل���دم���ات،  ب��ع�����س  رداءة  م���ن 
ت�سل  ال��ل��ح��م ل  اأو  ال��دج��اج  ���س��ط��رة  اأن 
اإل���ى درج���ة ال��ن�����س��ج، واأن��ه��ن ت��وق��ف��ن من 
�سرائها موؤخرا لهذا ال�سبب، وا�ستدركت 
»ال���ع�������س���ائ���ر دائ����م����ا ط����ازج����ة وي��ع��ج��ب��ن��ا 

مذاقها«.

صالتان
وال��رب��ي��ة  الآداب  بكلية  جت��ول��ن��ا  اأث���ن���اء 
لح���ظ���ن���ا وج�������ود ����س���ال���ت���ني ل��ل��ك��اف��ي��ه، 
مفتوحة  والأخ�������رى  م��غ��ل��ق��ة  اإح���داه���م���ا 
وكالهما مزودتان بالطاولت والكرا�سي 
املنظمة، التي روعي يف ت�سميمهما تلبية 
اأذواق��ه��ن كما  واإر���س��اء  الطالبات  رغبات 
�سارة  الداخلية  ال�سالة  م�سرفة  ت��وؤك��د 
ال��ي��ام��ي ح��ي��ث ت��ق��ول »ب��ع�����س ال��ط��ال��ب��ات 
املغلقة وبع�سهن يف�سل  ال�سالة  يف�سل 
وخروجهن  الطالبات  ودخول  املك�سوفة، 
م��ن��ه��م��ا ي���ك���ون وف����ق ن���ظ���ام و���س��ب��ط من 
اأولويات  جهتنا، ونظافة ال�سالتني  من 
اأن قليال من  اإل���ى  م�����س��رة  اه��ت��م��ام��ن��ا«، 
بعد  الطاولت  بنظافة  يعتني  الطالبات 

ا�ستخدامها.

إزعاج
وغ����ر ب��ع��ي��د ع���ن ذل�����ك، اأع����رب����ت ���س��ارة 
الإجنليزية،  اللغة  بق�سم  طالبة  طار�س، 
وبينت  املفتوحة  لل�سالة  ارتياحها  ع��ن 
اأن املغلقة تعاين من الزدح��ام والإزع��اج 
املقهى  »يعجبني  وا�ستدركت  ال�سديدين، 
كثرا، واأ�سعر عندما اأدخله مع زميالتي 
اآخ��ر خمتلف« واقرحت  وكاأننا يف عامل 
زي�������ادة اأع��������داد ال�����ط�����اولت وال���ك���را����س���ي 
ت�ستوعب  ل  باأنها  ذلك  معلله  بالكافيه، 
يخرج  بع�سهن  واأن  ال��ط��ال��ب��ات،  اأع�����داد 
ا�سطرارا  اخلارجية  ال�ساحة  اإلى  اأحيانا 

لعدم توافر املقاعد الكافية.
وتابعت » اأنا وزميالتي نف�سل �سراء 

وبالن�سبة  كافيه«  »م��ون  م��ن  امل�سروبات 
للوجبات فنبتاعها من املطاعم الأخرى، 
وامل�سرفات بالكافيه يتعاملن معنا ب�سكل 
عندما  وتاأففنا  غلظتنا  ويتحملن  رائ��ع 
يتاأخرن يف ت�سليم الطلب«. وعن الوجبة 
»افتقدنا  ط��ار���س  ت��ق��ول  لديها  املف�سلة 
ك��رو���س��ون ال���زع���ر«، ف��ي��م��ا ت��ف��ت��ق��د ر���س��ا 
�سعيد العمري، طالبة بق�سم اجلغرافيا،  
وت�ستكي  وامل��ك��رون��ة،  العنب  ورق  حم�سي 
م��ن ال��وج��ب��ات امل���ك���ررة ال��ت��ي ت��ث��ر امل��ل��ل، 
ح�سب قولها، م�سيفة اأن اأ�سعار الوجبات 

منا�سبة ومقبولة نوعا ما.

الرأي اآلخر
ل��ل��ت��وازن،  و�سمانا  للمو�سوعية  توخيا 
وطرحناها  الطالبات  مالحظات  حملنا 
ع���ل���ى ط����اول����ة م�����س��رف��ة »م������ون ك��اف��ي��ه« 
الأ�ستاذة اأماين الأملعي، فاأكدت اأن اأ�سعار  
مت  لكن  �سابقا  مرتفعة  ك��ان��ت  ال��وج��ب��ات 
تخفي�سها جتاوبا مع �سكاوى الطالبات، 
التي  الوجبات  على  خ�سما  هنالك  واأن 
اأن  وا���س��ت��درك��ت  ال��ط��ل��ب،  عليها  ي��ت��زاي��د 
عر�سها  يتم  ثابتة  كافيه«  »م��ون  اأ�سعار 
اأو  املن�سورات  خ��الل  م��ن  الطالبات  على 

�سا�سات البالزما املوجودة بالكافيه.
وردا على �سوؤال عن �سحة ما تردد 
واللحم،  الدجاج  �سرائح  ن�سج  ع��دم  من 
يف�سلنه  الطالبات  »بع�س  الأملعي  قالت 
م��ق��ل��ي��ا وب��ع�����س��ه��ن ي��ف�����س��ل��ن��ه م�����س��وي��ا«، 
تت�ساعد  ب��داأت  �سكواهن  اأن  اإل��ى  م�سرة 
املركز  واأن  ال�سرائح،  ن�سج  ع��دم  ب�سبب 
قبل  كامال  اأ�سبوعا  تقدميها  عن  توقف 
وبينت  فقط،  مقلية  توفرها  ي��ع��اود  اأن 
النوع  ه��ذا  م��ن  �سكوى  اأي  يتلق  مل  اأن���ه 
الكمال  ن��دع��ي  »ل  وتابعت  ي��وم��ني،  منذ 
ول��ك��ن��ن��ا ن���ح���اول ق���در امل�����س��ت��ط��اع اإر����س���اء 
اأذواق الطالبات وك�سب ثقتهن، وناأمل اأن 
وامل�سوؤولت  امل�سوؤولني  ثقة  اأي�سا  نك�سب 
لن�ستمر يف هذا العطاء و لنرك انطباعا 

جيدا لدى اجلميع«.

مطاعم كليات البنات.. في عيون الطالبات

الداود يدشن
عددا من البوفيهات 
والكافيهات بكلية 

اآلداب والتربية
د������������س�����������ن م�����������ع�����������ايل م�������دي�������ر 
اجل���ام���ع���ة  الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور 
ع������ب������دال������رح������م������ن ب��������ن ح���م���د 
ال������داود ع����ددا م���ن ال��ب��وف��ي��ه��ات 
بكلية  احل���دي���ث���ة  وال��ك��اف��ي��ه��ات 
باأبها،  والربية  للبنات  الآداب 
التد�سني على  واط���ل���ع خ���الل 
والتجهيزات  ال�ستعدادات  كافة 
اجلامعة  وفرتها  التي  الالزمة 
خلدمة طالبات الكلية بالتعاون 
م���ع اح�����دى ����س���رك���ات ال��ت��غ��ذي��ة 

مبنطقة ع�سر.
وحت������������دث ال�����������������داود ع���ن 
كافة  لتوفر  اجلامعة  ح��ر���س 
اح���ت���ي���اج���ات ط�����الب وط���ال���ب���ات 
اجلامعة يف كل ملجالت، م�سددا 
ال�سحية  املتابعة  ���س��رورة  على 
توفر  على  واحلر�س  للتغذية 

اجود الأ�سناف.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����دم امل�����س��رف 
الدكتور  ال�ستثمار  اإدارة  على 
����س���رح���ا  م�����زه�����ر  اآل  حم����م����د 
البوفيهات  جتهيز  ع��ن  م��وج��زا 
احل��دي��ث��ة يف اجل��ام��ع��ة، م��وؤك��داً 
اأن����ه مت ت��وظ��ي��ف اأك����ر م���ن 50 
البوفيهات  يف  �سعودية  موظفة 
والكافيهات وخدمات الطالبات 
اأن  اإلى  برواتب ممتازة، م�سرا 
على  تبنيه  ي��ت��م  ال��ن��م��وذج  ه���ذا 
م�����س��ت��وى ال��ك��ل��ي��ات يف اجل��ام��ع��ة 
ل����ت����ق����دمي خ������دم������ات اأف���������س����ل 

ومبتابعة �سحية م�ستمرة.

»لن يهدأ لي بال حتى تقدم وجبات متميزة 
للطالب والطالبات«، تصريح أدلي به معالي 

مدير الجامعة، العام الماضي، في إشارة إلى أن 
الجامعة تبذل قصارى جهودها الستقطاب أرقى 

المطاعم وأكثرها تميزا في تقديم الخدمات 
الغذائية ذات المواصفات الصحية العالمية.

فايز البكري:
نقدم وجبات مجانية 

لأليتام والمعاقين..
والجودة هدفنا

سعيدة العمري: 
المكرونة ليست

في القائمة والوجبات 
المكررة تثير الملل 

آمنة عسيري:
مطاعم الجامعة 

عالمية وأسعارها 
مرضية
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أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
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العدد التطويري األول في الميزان

رضا القراء يدخل »آفاق«
معترك  التحدي

ُ
استطالع: يحيى القبعة

وإيمان عسيري

اجل��ام��ع��ة من  م��ن من�سوبي  ع���دد  ع���ّر 
على  ت��دري�����س  هيئة  واأع�����س��اء  موظفني 
بالعدد  اإعجابهم  م�ستوى اجلن�سني عن 
ا����س���ت���ط���الع  ع�����ر  الأول  ال����ت����ط����وي����ري 
�سكرهم  »اآف��اق« معهم، مقدمني  اأجرته 
بظهورها  ال�سحيفة  ع��ن  للم�سوؤولني 

ب�سكل مميز وطرح اإعالمي متكامل. 
ال�سحيفة  اإخ����راج  على  اأث��ن��وا  كما 
وا�سفني ت�سميمها بالحرايف. كل ذلك 
�سيجعل ال�سحيفة والعاملني فيها اأمام 
حتد جديد يتمثل يف �سرورة العمل على 
ما  وه��و  الإب���داع  يف  وال�ستمرار  التميز 

اتفق عليه اجلميع يف »اآفاق«.
  

واجهة حقيقية
ق����ال خ���ال���د حم��م��د الأ����س���م���ري، ط��ال��ب 
لق��ت  ال�سحيفة  اإن  ال�����س��ري��ع��ة،  بكلية 
ملا حملته من مواد �سحفية  ا�ستح�سانه 
م�سيدا   متميز،  اإخ����راج  وك��ذل��ك  ج��ي��دة، 
عليه  �ست�سر  ال����ذي  اجل��دي��د  بال�سكل 
»اآفاق«، حيث �ستكون يف متناول اجلميع 

اأ���س��ب��وع.  كما عر عن فخره  بداية كل 
التطويرية،  بحلتها  »اآف����اق«  ت��ك��ون  ب���اأن 
متثل الوجه احلقيقي للجامعة وتعك�س 

اإجنازاتها امل�سرفة.
اإب��راه��ي��م �سقيقي،  ال����راأي  وواف��ق��ه 
اإن  ق���ال  حينما  ال��رب��ي��ة،  بكلية  ط��ال��ب 
اإل��ي��ه  تطلع  م��ا  وف���ق  ج���اءت  ال�سحيفة 

الطالب.
واأ�����س����اف« ك���ل م���ا ن�����س��ر يف ال��ع��دد 
ال�����س��اب��ق ل���� »اآف��������اق« م���ن م��و���س��وع��ات، 
ال��ط��الب  ق�سايا  مبا�سر  ب�سكل  لم�����س 

اجل��ام��ع��ي��ني وال�����س��ب��اب ب�����س��ف��ة ع��ام��ة«، 
ت�سر  ال���ذي  التحريري  اخل��ط  وا�سفا 
ع��ل��ي��ه ال�����س��ح��ي��ف��ة، ب��اجل��ي��د وامل��ح��ف��ز، 
ال�سحيفة على  ا�ستمرار  ان  اإلى  م�سرا 
اأف�����س��ل  م���ن   �سيجعلها  ال��ط��ري��ق،  ذات 
ال�����س��ح��ف اجل��ام��ع��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني 

املحلي والإقليمي.
بكلية  طالب  م��اط��ر،  حممد  واأك���د 
العلوم الإداري��ة، اأن ظهور »اآف��اق« ب�سكل 
خم��ت��ل��ف، ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ه ون���ال اإع��ج��اب��ه، 
العدد  ي��ك��ون  اأن  يتمنى  ك��ان  اأن���ه  مبينا 

التطويري متوافرا يف الوقت ال�سابق.
واأب�������دى م���اط���ر اع����ت����زازه  ب��ج��ودة 
»اآف��اق«،  قدمته  الذي  الإعالمي  الطرح 
وق�����ال »ي���ع���ر ف��ع��ال ع���ن ال���واق���ع ال���ذي 
تعي�سه اجلامعة بكافة اإداراتها وكلياتها، 
���س��ن��رق��ب ب���داي���ة ك���ل اأ����س���ب���وع  ال��ع��دد 
من  حتمله  مل��ا  ال�سحيفة  م��ن  اجل��دي��د 

معلومات �سائقة«.

صوت الطالب والموظف
من جانبه، اأثنى مدير العالقات العامة 

على  ه��ي��ازع   اآل  عبدالعزيز  باجلامعة 
ال�����س��ك��ل اجل���دي���د ال�����ذي ظ���ه���رت عليه 
باملظهر  خرجت  اأنها  مبينا  ال�سحيفة، 
مهنئا  اجلميع،  اإل��ي��ه  يطمح  ك��ان  ال��ذي 
كافة العاملني بال�سحيفة على النجاح، 
داعيا اإلى اأن تكون »اآفاق« �سوت الطالب 
التدري�س  هيئة  ع�سو  وكذلك  واملوظف 

دون ا�ستثناء.
ال�����س��ح��ي��ف��ة  ه����ي����ازع  اآل  وط����ال����ب 
ق�سايا  اإل��ى  التطرق  على  حتر�س  ب��اأن 
للجامعة  املنت�سبني  ك��اف��ة  واه��ت��م��ام��ات 

من اأجل الإ�سهام يف بناء جمتمع علمي 
اأف�����س��ل، وك��ذل��ك اله��ت��م��ام مب��ا حتققه 
ال�سعيدين  على  اإجن��ازات  اجلامعة من 
امل��ح��ل��ي وال�����دويل، مم��ا يعك�س ال�����س��ورة 

احلقيقية للجامعة.

طابع مميز
وال�سالمة  الأم���ن  اإدارة  مدير  وام��ت��دح 
اجل��ام��ع��ي ع��ل��ي ف��ائ��ز الأح���م���ري، ال��ع��دد 
اجل����دي����د وق�������ال« ال�����س��ح��ي��ف��ة ب��ح��ل��ت��ه��ا 
اأ���س��ب��ح��ت ذات ط��اب��ع خ��ا���س  اجل���دي���دة 

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

سوق العمل

خريجون: ينقصنا كثير
من المهارات ولسنا 

مؤهلين لسوق العمل!

شخصيات

الحميد: جامعة الملك 
خالد نهضة تنموية 

لمنطقة عسير 
26

تحقيق

»يوم الفرة«
خطر متزايد وقلق مستمر 

.. األسباب والحلول
18

أساتذة

د. آل مشيط: تعييني
بـ »الشورى« وسام شرف.. 

والمرأة السعودية
تتفوق متى ما وجدت 

الدعم والفرصة
31
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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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 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
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ومتميز، عر ما قدمته من مو�سوعات 
ال�����س��رائ��ح داخ��ل  ل��ك��اف��ة  �سائقة وم��ه��م��ة 
ال�ساحة اجلامعية من طالب وموظفني 
واأع�ساء هيئة تدري�س، كما اأنها حر�ست 
على عمل ل��ق��اءات وح���وارات ه��ادف��ة مع 
اأ�سحاب اخت�سا�سات متنوعة يف املنطقة 
م����ن ب�����اب ت���ق���دي���ر ت���ل���ك ال�����س��خ�����س��ي��ات 
وحماولة الوقوف على بع�س الإجنازات 
وكيفية تدعيمها، وكذلك الوقوف على 

بع�س امل�سكالت وكيفية معاجلتها«.
ومت�����ن�����ى الأح��������م��������ري ال���ت���وف���ي���ق 
لل�سحيفة وحتقيق كافة مطالب قرائها 
م��ن ط���الب وم��وظ��ف��ني واأع�����س��اء هيئة 

تدري�س، وكذلك املجتمع اخلارجي.

عالج لبعض المشكالت
الن�سانية  العلوم  بكلية  املوظف  واأو�سح 
ع���الج  »اآف���������اق«  يف  اأن  امل�������ازين  حم���م���د 
لبع�س امل�سكالت اخلا�سة داخل املحيط 
اجلامعي من خالل ما تن�سره من هموم 
اجلامعة،  العاملني يف  للطالب وجميع 
اإل���ى ت��زوي��د  وك��ذل��ك م��ن خ���الل �سعيها 
حميط اجلامعة مبا ي�ستجد من اأخبار 
واآراء مهمة فيها ويف املجتمع التعليمي 

ب�سفة عامة. 
وت����اب����ع »اط���ل���ع���ت ع���ل���ى الإ�����س����دار 
حيث  من  كثرا  اإعجابي  ون��ال  اجلديد 

املواد املتنوعة والت�سميم املتميز«.
ال�����س��ح��ي��ف��ة  ت�������س���ع���ى  اأن  ومت����ن����ى 
�سواء  ع��ام  ب�سكل  ب��اب احل���وار  اإل���ى فتح 
ل��ل��ط��الب اأم لأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
املوجودة  امل�سكالت  وعر�س  واملوظفني، 
احللول  لإي��ج��اد  الإم��ك��ان  ق��در  وال�سعي 

املنا�سبة لها.

 إثراء للمعرفة
اأم��������ا اأ�����س����ت����اذ ال���ت���خ���ط���ي���ط وال��ت��ن��م��ي��ة 
�سيد ج���اب اهلل،  ال��دك��ت��ور  الج��ت��م��اع��ي��ة 
فقال اإن »اآف��اق« من ال�سحف اجلامعية 
ذات الطابع الربوي والتنموي يف نف�س 
الوقت، مبينا اأنها ت�سهم يف اإثراء املعرفة 

الربوية لدى طالب اجلامعة.
واأ�������س������اف« ���س��ت�����س��ه��م ال�����س��ح��ي��ف��ة 
كذلك يف تنمية الوعي لدى الطالب ملا 
واأ�سا�سي يف تدعيم  دور مهم  توؤديه من 
احلياة  مناحي  بكل  الجتماعية  القيم 
اجلامعية«، م�سرا اإلى اأن كل من يقوم 
ثوبها  يف  ال�سحيفة  م�سمون  بتحليل 
الكثر  على  اأنها حتتوي  يجد  اجلديد، 
والثقافية  التعليمية  امل��و���س��وع��ات  م��ن 
تنمي  التي  والجتماعية  والقت�سادية 
امل�ساركة وتبث فيهم  ال�سباب، روح  لدى 
عندهم  وتدعم  التطوعي  العمل  ثقافة 
الوطن  وامل��واط��ن��ة وح��ب  الن��ت��م��اء  قيم 

واحلفاظ على الراث الأ�سيل.

مطالبة بااللتفاف
وع���ر ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف ق�سم 
امل��ح��ا���س��ب��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د عبد 
ال��رح��ي��م ع���ل���ي، ع���ن اإع���ج���اب���ه ال�����س��دي��د 
لل�سحيفة،  الأول  ال��ت��ط��وي��ري  ب��ال��ع��دد 

وتنوع تبويبها وم�ستواها.
اله��ت��م��ام  اأن  ع��ب��دامل��ج��ي��د  وي�����رى 
ب��اجل��ان��ب الإع����الم����ي ل��ل��ج��ام��ع��ة ي��زي��د 
���س��واء على  اإجن���ازات اجلامعة  م��ن ن�سر 
وطالب  اخل��ارج��ي.  اأم  املحلي  امل�ستوى 
ب�سرورة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  كافة 
زاخ���رة  ل��ت��ك��ون  ال�سحيفة  يف  امل�����س��ارك��ة 
باملعلومات التي تهم الطالب اجلامعي. 

 
قوة طرح وصياغة

اأب�������دت ال����دك����ت����ورة ه���ال���ة ع��ب��داحل��م��ي��د 
ببي�سة،  ال��ع��ل��وم والق��ت�����س��اد  ك��ل��ي��ة  م���ن 
اإع���ج���اب���ه���ا ب���ال���ع���دد ال���ت���ط���وي���ري، حيث 
الأول واأعجبت  العدد  ق��راأت  قالت« لقد 
مب��و���س��وع��ات��ه، وج���ذب���ن���ي ق����وة ال��ط��رح 

التي جاءت  املو�سوعات  وكيفية �سياغة 
واأف��ك��ار جديدة  تنوع  تنم عن  يف قوالب 

ت�سد انتباه القارئ.
واأب������دت ه���ال���ة اع��ج��اب��ه��ا ب��اأ���س��ل��وب 
واجلرافيك�س،  البيانية  الر�سوم  عر�س 
وقدمت  ك��ث��را.  جذبها  ذل��ك  اإن  قائلة 
اإخ��راج  يف  اأ�سهم  م��ن  لكل  �سكرها  هالة 
ال���ع���م���ل واأظ�����ه�����ره يف �����س����ورة م�����س��رف��ة 

للجامعة.

رؤية واضحة
وق����ال����ت ع�������س���وة ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س يف 
ق�سم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ورة اأم���اين 
اجلديد  ب�سكلها  ال�سحيفة  اإن  عثمان، 
ل��ل��ق��ارئ،  ال���وا����س���ح���ة  تتميز بالروؤية 
م�سيدة مبا حواه العدد  من مو�سوعات 

متنوعة.
واأ����س���اف���ت »ح��ر���س��ت ع��ل��ى  ق���راءة  
»اآف�����������اق« وع����ق����ب ذل������ك ت�����س��ك��ل��ت ل���دي 
ال�سحيفة،  ع���ن  �سخ�سية  ان��ط��ب��اع��ات 
املن�سورة   امل��واد  وكذلك  ف��الإخ��راج جيد، 
وال������ورق واحل�����رف ال��ط��ب��اع��ي وال�����س��ور 
وخ���ط���وط ال��ع��ن��اوي��ن، وج��م��ي��ع��ه��ا جيد 
فقد  امل����واد،  خ�سو�سا  وم��ف��ي��د،  وم��ري��ح 
ك���ان���ت ث���ري���ة م��ف��ي��دة وم��ت��ن��وع��ة ب�سكل 
اأخبار  خ�سو�سا   جيدا،  انطباعا  يعطي 

اجل��ام��ع��ة يف ك��اف��ة امل����ج����الت«. واأث��ن��ت 
ال�سحفية التي  الفنون  على  الدكتورة 
تغطي ال�سحيفة، وا�سفة ذلك بالإبداع 
ال�سحيفة   يتابع  القارئ   يجعل   ال��ذي 

باهتمام.
املتنوعة  الأخ��ب��ار  اأن  اإل��ى  وخل�ست 
ه���ي ج���ان���ب ح���ي���وي ي���زي���د م���ن اإق���ب���ال  

املهتمني على قراءة ال�سحيفة.

مواكبة الحداثة والمعاصرة
ومل ت��خ��ال��ف رئ��ي�����س��ة وح����دة ال��ت��ط��وي��ر 
عبدالعزيز  جيهان  ال��دك��ت��ورة  واجل���ودة 
ق��ال��ت  ح���ي���ث  ال�������س���اب���ق���ة،  الآراء  رج�����ب 
»ال�������س���ح���ي���ف���ة ظ����ه����رت م���ت���م���ي���زة ج���دا 
مل����ا اح����ت����وت ع��ل��ي��ه م����ن جم���م���وع���ة م��ن 
امل���و����س���وع���ات امل���ت���ن���وع���ة ب����ني الأخ����ب����ار 
الأدبية  وامل��واد  ال�سحفية  والتحقيقات 

والعلمية وغر ذلك«.
العاملني  ل��ك��اف��ة  �سكرها  وق��دم��ت 
اأن  متمنية  ال�سحيفة،  حترير  ولأ���س��رة 
خ��الل  ت��وه��ج��ه��ا  يف  ال�سحيفة  ت�ستمر 
الأع�������داد امل��ق��ب��ل��ة، ل��ت��ت��م��ي��ز ب���اأك���ر ق��در 
امتازت  اأن  بعد  واله��ت��م��ام  املتابعة  م��ن 
يف ال���ع���دد ال�����س��اب��ق مب��واك��ب��ة احل���داث���ة 

واملعا�سرة.

طالب: الصحيفة حملت
همومنا ومشكالتنا وتطلعاتنا

د. هالة: أعجبني العدد وجذبني 
قوة طرح الموضوعات

آل هيازع: ننتظر أن تكون »آفاق« 
صوت الطالب والموظف والمدرس

المازني: الصحيفة عالج
لبعض المشكالت داخل
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اأع���ل���ن���ت جل��ن��ة ح��م��اي��ة ال�����س��ح��ف��ي��ني 
)م���ق���ره���ا ن���ي���وي���ورك( م�����وؤخ�����را،  اأن 
من  قيا�سية  اأع����دادا  �سهد   ٢01٢ ع��ام 
يف  و�سجنوا  قتلوا  الذين  ال�سحفيني 
ال��ع��امل، وا���س��ف��ة ٢01٢  اأن��ح��اء  جميع 
باأحد اأ�سواأ الأعوام فيما يتعلق بحرية 

ال�سحافة.
للجنة  ال�سنوي  التقرير  واأك���د 
تاأديتهم  اأث��ن��اء  قتلوا  �سحفًيا   70 اأن 
ن�سفهم يف عمليات   ،٢01٢ عملهم يف 
ق���ت���ل ع�����ن ع����م����د، يف م�����ا ق���ف���ز ع���دد 
ال�سحفيني املعتقلني اإلى ٢3٢ مقارنة 
ب� 179 �سحفيا معتقال يف ٢011، مما 
يعد رقما قيا�سيا منذ اأن بداأت جلنة 
عمليات  ت��ت��ب��ع  ال�����س��ح��ف��ي��ني  ح��م��اي��ة 

�سجن ال�سحفيني يف عام 1990.
وب���ح�������س���ب ال����ت����ق����ري����ر، اح��ت��ل��ت 
وباك�ستان  وال�سومال  و�سوريا  تركيا 

ورو����س���ي���ا، ق��ائ��م��ة اأك����ر ال�����دول ال��ت��ي 
ال�سحافة،  ع��م��ل  ع��ل��ى  خ��ط��را  مت��ث��ل 
ال��ع��امل  ك���اأك���ر دول  ت��رك��ي��ا  وب������رزت 
 49 و�سعها  عقب  لل�سحفيني  �سجنا 

�سحفيا يف ال�سجن.
و�سجنت اإيران يف العام نف�سه 45 
يف  الثانية  املرتبة  يف  لتحل  �سحفيا 
الدول اخلطرة على عمل ال�سحافة.

واأو�سح نائب مدير جلنة حماية 
معظم  اأن  ماهوين  روب  ال�سحفيني 
و�سجنوا  ق��ت��ل��وا  ال��ذي��ن  ال�سحفيني 
يف  اخل��ا���س  حل�سابهم  يعملون  ك��ان��وا 
جم���ال الأخ���ب���ار امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��دور 
دون  وذل��ك  والف�ساد  ال�سيا�سة  ح��ول 
الكبرة،  الأخبار  موؤ�س�سات  من  دعم 
م�سيفا اأن��ه يف كثر من احل��الت مل 
ال�سحفيني  مقتل  يف  التحقيق  يتم 

ب�سبب الأنظمة القمعية. 

وق�����ال م���اه���وين »ه�����ذا ال��و���س��ع 
ي���ب���ع���ث ب���ر����س���ال���ة م����روع����ة مل��ج��ت��م��ع 
اأح��د  قتل  اإذا  اأن��ه  مفادها  ال�سحافة 

اأفرادها فلن يحدث �سيء«.
ع���م���ل���ي���ات  م���ع���ظ���م  اأن  ي�����ذك�����ر 
يف  وق��ع��ت  لل�سحفيني  العمد  القتل 
ق�سية  رفع  يتم  مل  حيث  ال�سومال، 
�سد جرمية قتل واح��دة، وكذلك يف 
التي  ال��رازي��ل  يف  واأي�����س��ا  باك�ستان، 

يعدها كثرون دولة دميقراطية.
وق����������ال م������اه������وين ع������ن ذل������ك« 
�سي�ست�سيف  م��ه��م  ب���ل���د   ال����رازي����ل 
الألعاب  ودورة   ٢014 العامل يف  كاأ�س 
هناك  يكون  اأن  يجب  ول  الأومل��ب��ي��ة، 
يف  عملهم  اأث��ن��اء  يقتلون  �سحفيون 

مكان مثله«.
اأف���������ادت  ذات�����������ه،  ال���������س����ي����اق   يف 
اأن  ال�������س���ح���ف���ي���ني  ح����م����اي����ة  جل����ن����ة 
ت��راج��ع يف  ب����داأت  ال�سحافة  ح��ري��ة 
وم��ن��ه��ا:  دمي���ق���راط���ي���ة  اأخ������رى  دول 
ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا وامل��ج��ر، 
والأخ����رت����ان ع�����س��وت��ان يف الحت���اد 

الأوروبي. 
وعلق ماهوين »يجب األ يواجه 
ال�سحفيون بالدول التي تطبق فيها 
حتقيقا  فعال،  ب�سكل  الدميقراطية 
يكتبونه،  ملا  نتيجة  وال�سجن  جنائيا 
ب���ل ي��ن��ب��غ��ي اأن ت��ت��م ت�����س��وي��ة دع����اوى 

الت�سهر يف الق�سايا املدنية«.
ودعت جلنة حماية ال�سحفيني،  
ح��ري��ة  ت�������درج  اأن  امل���ت���ح���دة  الأم��������م 
من  اأ�سا�سيا  حقا  بو�سفها  ال�سحافة 
قوانينها  اإط����ار  يف  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

اخلا�سة بالبلدان النامية.

حجب 1400 صحيفة إلكترونية
اإلكرونية غر مرخ�س  تعتزم وزارة الثقافة والإع��الم حجب 1400 �سحيفة 
لها بالن�سر، وذلك بعد اأن ر�سدت ٢000 �سحيفة اإلكرونية، ومنحت الرخي�س  

ل��600 منها.
الدكتور  الداخلي،  لالإعالم  امل�ساعد  والإع��الم  الثقافة  وزارة  وكيل  واأك��د 
اجل��دي��د..  الإع���الم  »م�ستقبل  ن��دوة  يف  م�ساركته  خ��الل  العقيل،  عبدالعزيز 
ال�سناعية  التجارية  الغرفة  عقدتها  التي  اأمن��وذج��ا«  الإلكرونية  ال�سحافة 
معوقات  لتذليل  وا�ستعدادها  الإع���الم  و�سائل  جلميع  ال���وزارة  دع��م  ب��اخل��رج، 

تدفق املعلومات. 
الورقية  لل�سحافة  امل�سوؤولة  احلرية  اأطلقت  اململكة  اأن  العقيل  واأو���س��ح 
لتوظيف  وكذلك  وم��وؤث��را،  فاعال  ال�سعودي  الإع��الم��ي  ليكون  والإلكرونية 
مع  الإ�سهام  وتفاعلية، يف  وم��رون��ة  تنوع  الإل��ك��روين من  الإع���الم  خ�سائ�س 
الو�سائل الأخرى، لبث ر�سالة اململكة املنبثقة من املبادئ الإ�سالمية والإن�سانية.
ب��وزارة  الإل��ك��روين  الن�سر  اإدارة  مدير  فيها  �سارك  التي  الندوة  و�سددت 
الثقافة والإعالم طارق اخلطراوي، ورئي�س ق�سم الإعالم بجامعة امللك �سعود 
اأ�سامة الن�سار، ورئي�س حترير �سحيفة قوول اأون لين خلف ملفي،  الدكتور 
الغفيلي، على الهتمام  الريا�س هاين  الإلكروين ب�سحيفة  الإعالم  ومدير 
وتقدمي  للجامعات،  املناهج  ومراجعة  الإلكرونية،  ال�سحافة  بخ�سو�سية 
حتت  ال�سحفي  العمل  اأخ��الق��ي��ات  تت�سمن  متخ�س�سة  عمل  وور����س  دورات 

اإ�سراف وزارة الثقافة والإعالم.
واأو�ست الندوة ب�سرورة تطوير لئحة تراخي�س ال�سحف الإلكرونية، 
فيما  لغوي،  م�سحح  بتعيني  الرتخي�س  على  للح�سول  اإ�سايف  �سرط  واإيجاد 
اأو�سح اخلطراوي اأن وزارة الثقافة والإعالم ر�سدت اأكر من ٢000 �سحيفة 
اإلكرونية، رخ�س منها 600 �سحيفة، موؤكدا اأن الوزارة تتجه حلجب ال�سحف 

غر املرخ�سة، والتي يقدر عددها ب� 1400 �سحيفة.
واأو�سح هاين الغفيلي اأن الدرا�سات والأبحاث ت�سر اإلى اأن هناك توجهات 
كبرة ل�ستثمار روؤو�س الأموال يف قطاع الإعالم اجلديد، حيث تبني اأن ن�سبة 
اإل���ى ٢3%،  من��و الأرب����اح يف ع��دد م��ن ال�سحف الإل��ك��رون��ي��ة الأم��رك��ي��ة ت�سل 
موؤكدا اأن التطور التقني �ساعد يف دعم الإعالم الإلكروين، اإ�سافة اإلى زيادة 

م�ستخدمي الأجهزة الذكية.
يطلعون  الورقية،  ال�سحف  متابعي  56% من  اأن  درا�سة حديثة  واأظهرت 

عليها عر مواقعها الإلكرونية من خالل اأجهزتهم املحمولة.

»بي بي سي«: »إيش اللي«.. 
األكثر مشاهدة على »يوتيوب«

برنامج  اأن  لها  م�سور  تقرير  يف  ���س��ي«  ب��ي  »ب��ي  الريطانية  ال��ب��ث  هيئة   قالت 
»اإي�س اللي« ال�سعودي، حقق اأعلى م�ساهدة على »يوتيوب« مو�سحة  اأن ماليني 
اإط��ار  يف  اجتماعية  وظ��واه��ر  ق�سايا  تناق�س  التي  حلقاته  يتابعون  امل�ساهدين 

كوميدي �ساخر يطال جوانب كثرة يف املجتمع. 
وح�سب درا�سة اأجرتها جملة »فورب�س ال�سرق الأو�سط« يف �سبتمر من العام 
املا�سي، ت�سدرت اململكة قائمة اأكر ٢5 برناجما من حيث ال�سعبية على »يوتيوب« 

يف العامل العربي ، حيث بلغ عدد م�ساهديها اأكر من 300 مليون م�ساهد.
العزيز،  عبد  امللك  بجامعة  الت�سال  مهارات  ق�سم  رئي�س  اأ�سار  جانبه،  من 
وا�سع  ب�سكل  انت�سرت  »ي��وت��ي��وب«  لقطات  اأن  اإل���ى  ك��ات��ب،  �سالح  �سعود  ال��دك��ت��ور 

وحظيت مب�ساهدات وا�سعة.
 واأ�ساف »مل ت�ستطع اأي جهة اأن تفر�س الرقابة على »يوتيوب« وحتى عملية 

قطع اأو حجب املوقع اأ�سبح م�ساألة �سررها اأكر من نفعها«.
فقد  ال��ف��راج،  خالد  يوتيوب  على  »�ساحي«  لقناة  التنفيذي  املدير  اأم��ا 
اأن » فكرة »يوتيوب«  تقوم على حماكاة التلفزيون لإتاحة فر�سة البث  اأكد 
للجميع بطريقة م�سوؤولة دون رقابة«، م�سرا اإلى اأن اأكر ن�سبة م�ساهدة تتم 

عر الهواتف.

2012 أسوأ أعوام الصحافة

بلغت  ديون  لتقلي�س  الق�سائية   احلماية  بطلب  القاب�سة،   RDA دايج�ست«،  »ري��درز  ملجلة  النا�سرة  ال�سركة  تقدمت 
465 مليون دولر.  وكانت جملة »ريدرز دايج�ست«، وعمرها 91 عاما، اأعلنت اإفال�سها عام ٢009، وعاودت موؤخرا طلب 
احلماية الق�سائية، لركز على عملياتها يف الوليات املتحدة مع حتول امل�ستهلكني من املجالت املطبوعة اإلى نظرتها 

ال��رق��م��ي��ة. وت���ن���وي ���س��رك��ة 
ترخي�س  القاب�سة،   RDA
ا���س��م امل��ج��ل��ة ل��ط��رف ثالث 
امل��ح��ل��ي��ة وبيع  الأ����س���واق  يف 
ال���رخ���ي�������س مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

اآخرين لتلقي�س الديون. 
يذكر اأن جملة »ريدرز 
داي��ج�����س��ت« ي��ق��روؤه��ا اأك���ر 
من ٢5 مليون �سخ�س حول 
ال����ع����امل ب��ح�����س��ب م��وق��ع��ه��ا 
ع����ل����ى الإن��������رن��������ت، ال�����ذي 
ت�����س��ر ف��ي��ه اإل����ى وج����ود 75 
حول  ا�سمها  حتمل  جملة 
»ري��درز  اأن  ومعلوم  العامل. 
دايج�ست« �سدرت بالعربية 

حتت ا�سم »املختار«.

»ريدرز دايجست« تعلن إفالسها
من اأغلفة جملة »ريدرز دايجت« ويظهر يف الو�سط غاف يعود تاريخة اإلى عام  1927م ويحمل الرقم 58
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رتويت

����س���رك���ة)ك���ا����س���ر����س���ك���اي لب(  اأق��������رت 
امل���ت���خ�������س�������س���ة يف ح���ل���ول  ال����رو�����س����ي����ة 
اأم�������ن امل����ع����ل����وم����ات، ب����وج����ود ث����غ����رة يف 
ب����اق����ت����ه����ا)ك����ا�����س����ر�����س����ك����اي( اإن����رن����ت 
�سيكيوريتي ٢013، مما ت�سبب يف جتمد 
اأجهزة الكومبيوتر وتوقفها عن العمل، 
اأنها بادرت ملعاجلتها عقب  اإلى  م�سرة 

اإبالغها مبا�سرة.
ون���ق���ل���ت جم���ل���ة »ب�����ي ����س���ي ورل�����د« 
اأخ���ب���ار  الأم���ري���ك���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، ع���ن ال�����س��رك��ة 
»ي��ت��واف��ر الآن حت��دي��ث خ��ا���س  ق��ول��ه��ا 
قريبا  و�سيتم  ال��ط��ل��ب  ع��ن��د  للتحميل 
اإطالق حتديث تلقائي ملعاجلة امل�سكلة 
ع���ل���ى ك����ل الأج�����ه�����زة امل���ح���م���ي���ة ب��ب��اق��ة  
ك��ا���س��ر���س��ك��اي اإن����رن����ت ���س��ي��ك��ي��وري��ت��ي 

».٢013
واأ�سارت ال�سركة الرو�سية اإلى اأنه 

Polytron متكنت �سركة بوليرون
ت�سنيع  يف  املتخ�س�سة  ال��ت��اي��وان��ي��ة 
ال��ت�����س��ام��ي��م ال��زج��اج��ي��ة م��ن اب��ت��ك��ار 
هاتف �سفاف يكون الأول من نوعه 

على م�ستوى العامل.
واأو�سح املوقع الر�سمي لل�سركة، 
اأن�����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع����دم وج���ود 
معلومات كافية حول هذا اجلهاز اإل 
الهاتف اجلديد  اأن  بات معروفا  اأنه 
م�ستدركا  كبرة،  غر  �سا�سة  ميلك 
اأنه على الرغم من ت�سميته بالهاتف 
غر  اأج���زاء  ميلك  اأن��ه  اإل  ال�سفاف، 
�سفافة مثل الكامرا والذاكرة ، ومع 
اأم��ام  ذل��ك ف��اإن ه��ذا ل ي�سكل عائقا 
اأهمية هذا الإجن��از، فالهاتف مازال 

يف مرحلة الن�سخة التجريبية.
اأن  اإل��ى  امل�سادر  بع�س  واأ���س��ارت 
ال��ن�����س��خ��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة م���ن اجل��ه��از 
ت��اي��وان، حيث  عر�ست يف موؤمتر يف 
العديد  ال�سركة  م�سادر  تو�سح  مل 
الت�سغيل  نظام  مثل  املعطيات،  م��ن 
الذكي  الهاتف  عليه  �سيعمل  ال��ذي 
وعدت  ولكنها  التقنية،  وموا�سفاته 
باإطالق الهاتف خالل العام احلايل 

.٢013
وي��ع��ت��م��د ال���ه���ات���ف ال�������س���ف���اف ع��ل��ى 
���س��ا���س��ة م���ن ال��ك��ري�����س��ت��ال ال�����س��ائ��ل 

تهديد أمني في نظام إنترنت سكيورتي

»ستور«.. تطبيقات جديدة للتسوق 

شركة تايوانية تخترع أول هاتف شفاف 

اأ�سار تقرير حتليلي تناول م�ستقبل الهواتف املحمولة، اإلى اأن ال�سباق 
اأجهزة  بتطوير  يتعلق  املنتجة  ال�سركات  خمتلف  بني  حاليا  ال��دائ��ر 
ميكن لها ال�ستغناء متاما عن البطاريات، وذلك بعدما باتت م�سكلة 
ظل  يف  امل�ستخدمني  ت�سغل  التي  الرئي�سة  العوامل  بني  من  الطاقة 

كرة التطبيقات احلديثة.
خاليا  تطوير  على  الآن  يعملون  العلماء  اأن  التقرير  وي�سيف 
طاقة يقولون اإنها قابلة لإعادة ال�سحن خالل ثوان معدودة، باعتماد 

تكنولوجيا النانو.
اإلى هنا ينتهي اخلر ولكن البداية لدينا، نحن امل�ستهلكني، كيف 
�سننبذها  اأم  ترحيبا  لها  اأذرعنا  �سنفتح  هل  التقنية؟  هذه  �سن�ستقبل 
ال�سابقة مع  اأول ثم نر�سى بها مكرهني  يف تكرار طبيعي لتجاربنا 

غرها من التقنيات؟
كثرا ما كنا ن�سطر مرغمني لإنهاء املكاملة ب�سبب نفاد البطارية 
وك��ث��را م��ا و�سعتنا م��رات ع��دة يف م��واق��ف حرجه م��ع غ��رن��ا، ولكن 
املت�سل  العتذار من  ن�ستطيع  لن  امل�سكلة،  وهنا  الخ��راع،  هذا  بعد 
اأو امل�ستقبل يف العميلة الت�سالية ب�سبب نفاد البطارية، بل �سنحتاج 
من  وال��ت��اأك��د  ال�سمع  لفح�س  واأخ����رى  ف��رة  ب��ني  الطبيب  مل��راج��ع��ة 
اآخر  اإن وجود طرف  بل  الدماغ، ولي�س هذا فح�سب  �سالمة وظائف 
منه،  مفر  ل  حتميا  اأم���را  �سي�سبح  ال��ه��ات��ف  على  فيه  م��رغ��وب  غ��ر 
ا�ستهالك الطاقة فح�سب  اإن وج��د، لن يقل�س كمية  هذا الخ��راع، 
بل �سيتعداها الى ا�ستخدام هذا الخراع يف كل الأجهزة التي تعمل 

بالكهرباء وتتخذها م�سدرا للطاقة. 
ال��راب��ح الأك����ر ه��ي ���س��رك��ات الت�����س��الت ال��ت��ي �سيكون ل��ه��ا ه��ذا 
الخراع مبنزلة الدجاجة التي تبي�س ذهبا خ�سو�سا مع من اأ�سبح 
باحلديث  املفتونني  على  اأخ��اف  ولكنني  ليال،  ونهارهم  نهارا  ليلهم 
اإل  الهاتفي  واحل��دي��ث  املكاملات  عن  يتوقفون  ل  ممن  الهواتف  على 

عندما ينطفئ اجلوال اإيذانا بنفاد البطارية. �سكرا.

من دون  بطاريات

حسن العواجي

Apps gone free
يقوم هذا  التطبيق بب�ساطة بتوفر 
قائمة حتديث يومية باآخر العرو�س 
املتوافرة على متجر اأبل للتطبيقات. 
التطبيقات  فاإن كنت مهتما بتحميل 
امل��دف��وع��ة ب�����س��ك��ل جم���اين م���ا عليك 
���س��وى حت��م��ي��ل ه���ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ذي 
ي�سمن لك احل�سول على التطبيقات 

املتوفرة جمانا حال توفرها.

Saudi MOHE
التعليم العايل  وزارة  تطبيق   واأم���ا 
 Saudi Mohe املحمولة  ل��الأج��ه��زة 
ف����اإن����ه ي���ق���دم ع������ددا م����ن اخل���دم���ات 
ا�ستعرا�س  م��ث��ل  ب���ال���وزارة  اخل��ا���س��ة 
اجلامعات املو�سى بها والبحث فيها، 
وم��ع��رف��ة ح��ال��ة امل��ع��ام��الت اخل��ا���س��ة 
بالطلبة املبتعثني، كما يقدم التطبيق 
اآخ������ر الأخ�����ب�����ار امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����ال����وزارة 

رايزر:
Razer Edge 

أقوى جهاز لوحي 
لأللعاب 

 Razer »راي�������زر«  ���س��رك��ة  ط���رح���ت 
يعد  ال����ذي   Razer Edge ج��ه��از 
الأق��وى، ح�سب ال�سركة، يف جمال 
الأج����ه����زة ال��ل��وح��ي��ة ب��امل��وا���س��ف��ات 

التالية:

 Dual-core :المعالج •
 Intel Core i5 with Hyper
Treading Base )1.7GHz/

)Turbo 2.6GHz
I7 بع�س الن�سخ �ستكون مبعالج •

 NVIDIA :كرت الشاشة •
GT 640M LE )1GB DDR3

)Optimus Technology 
 4GB DDR3 of :الذاكرة •

RAM
• الشاشة: 10.1 )بدقة 

1336×768( وتعمل باللم�س
 -64GB :أقراص التخزين •

)SSD )SATA-III
.Windows 8 :النظام •

• االكسسوارات: حامل مكتبي، 
حامل للعب املحمول، بالإ�سافة 

اإلى اإمكانية ا�ستخدام الفاأرة 
و لوحة املفاتيح. ومن املتوقع 
اأن يلقى اجلهاز اإقبال كبرا 

من هواة األعاب الكمبيوترات، 
وخ�سو�سا الألعاب التالية

Counter-Strike، StarCraft 2 
League of Legends، DotA2

or World of Warcraft.
يذكر اأن �سركة Razer تاأ�س�ست 

عام 1998 لتطوير اأجهزة كمبيوتر 
خم�س�سة لالألعاب بطراز رفيع، 

وتعد من اأوائل ال�سركات التي 
دعمت الالعبني ومولتهم ماديا 

مما �ساعد يف تطوير الألعاب 
ب�سكل كبر.

يف  ال�����س��ع��ودي��ة  الثقافية  وامل��ل��ح��ق��ي��ات 
خمتلف اأنحاء العامل.

Paper 53
ملحبي  مهما   53 باير  تطبيق  ويعد 
ال���ر����س���م ع��ل��ى الأي�����ب�����اد، ح��ي��ث يتيح 
امل�����س��اع��دة  الأدوات  م����ن  جم���م���وع���ة 
الر�سا�س  والقلم  كالفر�ساة  للر�سم 
اإنتاج  على  الر�سام  وي�ساعد  والأل��وان 

لوحة جمالية بيده.

Amazon
ي��ت��وف��ر ت��ط��ب��ي��ق اأم������ازون ع��ل��ى ن��ظ��ام 
ios  والأندرويد، ويتيح للمت�سوقني 
ت�سهل  التي  اخل��ي��ارات  من  جمموعة 
ع��ل��ي��ه��م ع��م��ل��ي��ة ال�������س���راء.والأم���ازون 
ه���و امل���وق���ع الأ����س���ه���ر ل��ل��ت�����س��وق على 
الإنرنت، لذلك كان لبد من وجود 

تطبيق له ملحبي اأجهزة التابلت.

على الرغم من �سحة الثغرة، مل يكن 
ه��ن��اك اأي ت��ه��دي��د ب��ن�����س��اط ب��رجم��ي��ات 
امل�ستخدمني  اأج��ه��زة  ي��وؤث��ر على  ���س��ارة 

اإلى  لفتة  امل�سكلة،  تلك  �سهدوا  الذين 
اأنه مت اتخاذ كل التدابر الالزمة ملنع 

حدوث مثل تلك احلوادث م�ستقبال.

وال��زج��اج   OLED بتقنيتي  م���زودة 
املُحول، حيث ي�ستطيع الهاتف رغم 
وال�سور  الن�سو�س  �سفافيته عر�س 
ب�سكل  للم�ستخدم  املختلفة  وامللفات 

وا�سح.
ويظهر يف النموذج الأويل الذي 
قامت بت�سنيعه �سركة )بوليرون( 
�سفافا  لي�س  اجلهاز  اأن  التايوانية، 
ب����ال����ك����ام����ل، ح���ي���ث ت���ظ���ه���ر ب��ط��اق��ة 
الذاكرة وامليكروفون ومكر ال�سوت 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ال���ب���ط���اري���ة ع��ل��ى 
اجل��زء اخل��ارج��ي منه، ومل تتو�سل 

جتعل  لتقنية  الآن  ح��ت��ى  ال�����س��رك��ة 
اجل���ه���از ���س��ف��اف��ا ب��ال��ك��ام��ل. و���س��رح 
املدير التنفيذي لل�سركة التايوانية، 
���س��رك��ت��ه تعمل حاليا  ب���اأن  ي���و،  ���س��ام 
الرجمي  ال�سق  م��ن  الن��ت��ه��اء  على 
اخل��ا���س ب��اجل��ه��از، ب��ج��ان��ب اإ���س��اف��ة 

بع�س التطويرات للنموذج الأويل.
وك�سف �سام يو عن عزم �سركته 
اأول ن�سخة جتارية من  اإطالق  على 
العام  نهاية  قبل  ب��الأ���س��واق  الهاتف 
اجلاري، ليكون اأول جهاز �سفاف يف 

العامل.

 doxie one وان«  »دوك�����س��ي  ال�سوئي  اامل��ا���س��ح  يعد 
الأ�سغر حجما والأ�سرع اداء، ول يحتاج الى تو�سيله 
اليفون  ملالكي  خ�سي�سا  م�سمم  فهو  بالكمبيوتر 
واليباد. ول�ستخدامه يقوم ال�سخ�س بو�سع الورقه 
اجلهاز  عليها  ليتعرف  �سورة،  اإلى  ن�سخها  يريد  التي 
الى   ينقلها  ثم  مبا�سرة  وين�سخها  الفور  على  ال�سغري 
ذاكرة التخزين SD Card حلفظ كل ال�سور والأوراق 
هذه  خال  من  الكمبيوتر  اإلى  نقلها  ثم  ال�سخ�سية 
لتحويل  الأن�سب  احلل  اجلهاز  هذا  ويعد  ال��ذاك��ره. 

الوثائق القدمية املطبوعة اإلى �سور عالية الدقة.

ماسح 
ضوئي 

لمالكي 
اإليباد

تقنيةالعدد 72  |  4 جمادى األولى 1434  |  16 مارس 2013



حوار: محمد إبراهيم

�سف نف�سك باخت�سار؟
رج����ل ب��ل��غ اخل��م�����س��ني م���ن ع���م���ره، ك��ان��ت 
ه��واي��ت��ي اأن اأ���س��ب��ح ط��ب��ي��ب��ا م��ن��ذ ك��ن��ت يف 
اأظنه  حلما  ك��ان  املتو�سط،  الثالث  ال�سف 
م�����س��ت��ح��ي��ال وق���ت���ه���ا ول���ك���ن ب��ت��وف��ي��ق اهلل 
وال��ت��وك��ل ع��ل��ي��ه ث��م ب���الإ����س���رار وال��ع��زمي��ة 

حتقق هذا احللم، فلله احلمد واملنة.

اأول اأعمالك؟
ثالثة  مل��دة  الجتماعي  بال�سمان  العمل 
الثاين  ال�سف  م��ن  جنحت  عندما  اأ���س��ه��ر 
ال��ث��ان��وي ث��م ف�سلت واأك��م��ل��ت درا���س��ت��ي ثم 
عملت بالهاتف ال�سعودي ملدة �سنتني اأثناء 

درا�ستي يف كلية الطب.

مب يذكرك يومك؟
ي���ذك���رين ب�����اأن ع���م���ري زاد ي���وم���ا واأج���ل���ي 

اقرب يوما.

حالتك الجتماعية؟
متزوج وهلل احلمد، ويل اأربعة بنني وثالث 

بنات.

حكمتك يف احلياة؟
ق��ول��ه ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م )ل ي��وؤم��ن 
اأح�����دك�����م ح���ت���ى ي���ح���ب لأخ����ي����ه م����ا ي��ح��ب 

لنف�سه(.

عادة تراها �سيئة
وتود التخل�س منها؟

قد تكون اأكر من واحدة واأنا ل اأ�سعر بها 
اإيل  اأه���دى  اأق���ول رح��م اهلل �سخ�سا  ولكن 

عيوبي.
 

واأخرى تود تر�سيخها لديك؟ 
حماولة ال�سر وحتمل الآخر.

اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
هي املكان اجلميل الذي اأ�سعر فيه بالراحة 

والهدوء.

ملن تقراأ من الكتاب؟
ل اأحجر عقلي على اأحد بعينه.

اإجازتك.. اأين تق�سيها؟
داخل اململكة يف الغالب، ونادرا خارجها.

مم تغ�سب؟
من الإن�سان الذي يقول ما ل يفعل.

وما الذي يفرحك؟
اأن اأدخل ال�سرور على مهموم.

�سخ�س حتب ماقاته
ب�سفة دائمة؟

ديني  ع��ون��ا يل يف  ي��ك��ون  ���س��دي��ق خمل�س 
ودنياي.

كلمة ل حتب �سماعها؟
اللعن.

من ال�سخ�س الذي يجربك

على احرتامه؟
الذي ل يتغر ول يتلون.

ما ر�سيدك؟
احرام الآخرين.

متى ت�سمت؟
عندما ل يكون الكالم جمديا.

متى حتدث نف�سك؟
يف  ق��رار مهم  باتخاذ  ملزما  اأك��ون  عندما 

حياتي.

ماذا يزعجك؟
اأن يدعي الإن�سان اأمرا لي�س �سحيحا.

ما راأيك يف ال�سحافة ال�سعودية؟
يجب اأن تكون لها روؤية وهدف �سام ت�سعى 

لتحقيقه.

اأهم ثاثة كتاب تقراأ لهم ؟
قراءاتي متنوعة.

ماذا تعني لك جامعة
امللك خالد؟

جامعة اأعتز بانتمائي لها وواجبنا جميعا 
الرقي بها.

مَب تتذكر درا�ستك، وملاذا؟
بالعزمية القوية والت�سميم لأنه  من 

دونهما ل تتحقق الأماين.

كم �ساعة تق�سيها
يف النرتنت يوميا؟

ما بني ال�ساعة اإلى ال�ساعتني.

ماذا تعني لك املراأة؟
هي والرجل ي�سكالن وحدة متكاملة ولها 

الجامعة في معرض القاهرة للكتاب 2013
موؤخرا  املكتبات  �سوؤون  عمادة  �ساركت 
ال��� 44 من معر�س القاهرة  ال��دورة  يف 
الدويل للكتاب لعام ٢013، بجناح �سم 

اآخر اإ�سدارتها العلمية والبحثية. 
وق������ال ع��م��ي��د ������س�����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
اإن  القحطاين  الدكتور من�سور عو�س 
امل�سوؤولني  م��ن  ع��ددا  اأوف���دت  اجلامعة 
يف   للم�ساركة  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
امل��ع��ر���س، واإن اجل��ام��ع��ة حت��ر���س دوم��ا 
على امل�ساركة يف جميع املحافل الدولية

خطتها  وف��ق  باجلامعة،  املكتبات  ���س��وؤون  عمادة  وا���س��رت  اإ���س��دارات��ه��ا.  لن�سر  واملحلية 
املركزية  املكتبة  ت��زوي��د  ب��ه��دف  العلمية،  امل��راج��ع  اأح���دث  م��ن  ك��ب��رة  اأع���داد  ال�سنوية، 

وفروعها مبختلف الكليات باآخر الإ�سدارات يف �ستى حقول املعرفة.
دول��ة، و�سغل  ن�سر من 35  دار  �ساركت فيه 800  القاهرة ٢013م  اأن معر�س  يذكر 
اجلناح ال�سعودي نحو 3000 مر مربع من امل�ساحة الإجمالية للمعر�س مب�ساركة 56 

جهة حكومية وخا�سة. 

»من إجابتك« زاوية خفيفة تستضيف فيها »آفاق« شخصيات الجامعة لإلجابة 
عن أســئلة ملؤهــا الخفة والعفويــة بعيدا عــن الرتابة والرســميات وقيود 
التحضير.. ضيفنا في هذا اللقاء هو عضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور 

علي محمد آل بن علي.

من إجابتك

حقوق وعليها واجبات وهي ع�سب احلياة 
اذا �سلحت �سلح املجتمع، واإن ح�سل عك�س 

ذلك كانت النتيجة عك�سية بالطبع.

مدينة مف�سله لديك
لل�سياحة وملاذا؟

امل���ن���ورة، لأن��ه��ا م��دي��ن��ة امل�سطفى  امل��دي��ن��ة 
���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م، وي���ت���واف���ر  فيها 

ال�سكن املنا�سب والهدوء.

ناديك الريا�سي املف�سل؟
يف  املنتخب  واأدع����م  املتميز  اللعب  اأ���س��ج��ع 

مناف�ساته.

كيف ترى برنامج خادم احلرمني 
ال�سريفني لابتعاث؟

مرحلة  اأك��م��ل  م��ن  ع��ل��ى  يح�سر  اأن  اأرى 
التي  الأه����داف  يحقق  ك��ي  البكالوريو�س 

ت�سعى القيادة الر�سيدة لتحقيقها.

هل من ر�سائل تود توجيهها؟
ي��ع��رف��وا  اأن  ال���ط���الب:  الأول������ى لأب���ن���ائ���ي 

اأولوياتهم واأن يهتموا بتحقيقها.
ال���ث���ان���ي���ة ل���زم���الئ���ي اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
امللقاة  الأمانة  يتقوا اهلل يف  اأن  التدري�س: 

على عواتقهم.
الثالثة لأبنائي املبتعثني: اأن يكونوا 

خر ر�سل لدينهم ووطنهم.

لو كنت مديرا جلامعة امللك خالد ما 
اأول قرار ت�سدره؟

ت�����س��ك��ي��ل ف���ري���ق ع��م��ل م��ت��ج��ان�����س وط��م��وح 
ومتميز.

اآخر كتاب قراأته؟
الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  ك��ت��اب  ق���راءة  ب���داأت يف 

ملدر�س الطب )هاردن، ليدلو(.

»اللغة وبناء
العقل والحضارة«

في محاضرة 
بـالعلوم اإلنسانية

���س��م��ن اأن�������س���ط���ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
العربية بكلية العلوم الإن�سانية 
ل��ل��ب��ن��ني ب���اأب���ه���ا، ق����دم ال��دك��ت��ور 
اأح���م���د امل�������زاح، ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س��ي��ة 
ك��ل��م��ة  ���س��ب��ع��م��ائ��ة  ب���ع���ن���وان »يف 
العقل  وب��ن��اء  اللغة  وكلمتني.. 
واحل�������������س������ارة«  ت�����ن�����اول ف��ي��ه��ا 
البياين  النهو�س  بني  العالقة 
للفرد والأمة والنهو�س العقلي 
ببع�س  م�����س��ت��دل  واحل�������س���اري، 

ال�سواهد التاريخية.
و����س���ه���دت احل���ل���ق���ة ن��ق��ا���س��ا 
وا���س��ع��ا م��ن احل��ا���س��ري��ن ال��ذي��ن 
اأثروا احللقة باملداخالت،  واأكد  
الدكتور املزاح يف ختام املحا�سرة  
اأن »يف �سبعمائة كلمة وكلمتني.. 
واحل�����س��ارة  العقل  وب��ن��اء  اللغة 
»م���������س����روع ب��ح��ث��ي ع���ل���ى و���س��ك 
على  �سيجيب  ب�سكل  ال�����س��دور 
واملالحظات التي  الأ�سئلة  اأكر 

�سهدتها حلقة النقا�س. 

»أدبي أبها«
ينظم ملتقى

»الهوية العربية«  
اأب��ه��ا  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  اأع��ل��ن 
ملتقى  تنظيم  نيته  ع��ن  الأدب���ي 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 
بعنوان »الهوية والأدب العربي« 
اإل�������ى ج����ان����ب ت��ب��ن��ي��ه م�����س��روع��ا 
ثقافيا حمليا يهدف اإلى توثيق 
منطقة  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل���رك���ة 

ع�سر  واأبرز اأعالمها.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 
ال��ن��ادي ال��دك��ت��ور اأح��م��د مريع، 
للمجل�س  اجلديدة  امليزانية  اإن 
اأن�سطة  تنظيم  يف  �سرفها  يتم 
اأدب��ي��ة  ملتقيات  ت�سمل  ثقافية 
وم�������س���اري���ع ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، 
اإ����س���اف���ة اإل������ى اأع����م����ال ت��رم��ي��م 
و�سيانة �ساملة ملرفقات النادي. 
اجل���دي���دة  امل��ي��زان��ي��ة  اأن  ي���ذك���ر 
نوعها  م��ن  الأك���ر  تعد  للنادي 
منذ تاأ�سي�سه قبل نحو 35 عاما، 

وبلغت 3 ماليني ون�سفا.

»فنون أبها«
تثقف الشباب 

اع����ت����م����دت ج���م���ع���ي���ة ال���ث���ق���اف���ة 
ب��رن��اجم��ا  ب���اأب���ه���ا ٢3  وال���ف���ن���ون 
امل���������س����رح وال���ف���ن���ون  يف جم������ال 
ال���ت�������س���ك���ي���ل���ي���ة وال���������س����وئ����ي����ة 
وال�سعبية، وذلك �سمن خطتها 
ال�������س���ن���وي���ة. و����س���ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م 

الرامج خالل العام احلايل.
واأو�����������س����������ح م������دي������ر ف�����رع 
ال�سروي  اأح��م��د  باأبها  اجلمعية 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا  امل���ق���رر  ال����رام����ج  اأن 
ه����ي ن������واة خ���ط���ة ال���ع���م���ل ل��ل��ع��ام 
ال�سباب  فئة  وت�ستهدف  احل��ايل 
ل�ستيعاب مواهبهم، م�سرا اإلى 
اأن���ه مت��ت ج��دول��ة تلك ال��رام��ج 
اإعالنها  �سيتم  ثابتة  مواعيد  يف 

لحقا.

املقال؟..«،  »اأي��ن  و  و »هل كتبت؟..«،  لنا..«،  »اكتب  و  ع��ن..«،  »اكتب 
ر�سائل ل يكاد يخلو منها »ج��وال« متعامل مع احل��رف، ولكن؛ ملاذا 

نكتب؟ وملن نكتب؟ واإلَم نكتب؟ وهل جند ملا نكتبه �سدى؟
نكتب لأنها الكتابة، التي كانت عند اأجدادنا »�سناعة معظمة«، 
يكتب  مل  »م��ن  اأن  عنهم  روى  وم��ن  القلق�سندي  عقل  يف  ه��ي  كما 
وباتت  �ُسوقة«،  النا�س  و�سائر  ملوك  »الكتاب  اأن  و  ي�سرى«،  فيمينه 
التي  ال�سرمدية  اإلينا »احلياة كّل احلياة«، لأنها ممار�ستنا  بالن�سبة 
اإنها  ب��ل  ال��ف��رد،  حياة  بنهاية  اإل  تنقطع  ول  كلها،  حلظاتنا  ت�ساير 

احلركة ال�سلمية امل�سادة للفناء.. الباقية برغم املوت.
فطريته  من  اخلطاب  تنقل  التي  التقدمية  تلك  الكتابة،  اإنها 

ال�سفهية الأولى اإلى بعده الروؤيوي، و�سفته اخللودية.
اأكون  اأكتب كلمة  اأبو الوجوديني، �سارتر: »حني  اإنها كما يقول 
قد تداخلت مع العامل احلايل، وخرجت منه يف نف�س الوقت متجاوزا 

اإياه نحو امل�ستقبل«.
اإنها الك�سف، والتغير، واحلرية، وجت�سيد مايحوم يف ف�ساءات 

العقل، وما يراق�س يف فناءات الروح.
اإنها روؤية منفتحة على الإن�سان، وعلى الكون، وعلى امل�ستقبل.

اإنها البتكار امل�ستمر، لإنها � اأبدا � اخراع لقوالب ومعان و�سور 
وتراكيب ومعان جديدة.

اإنها التخطي املت�سل نحو كتابات اأخرى.
اإن��ه��ا ال��ت��ي ل ت��ع��رف ح��دا نهائيا، وه��ي امل��ت��ج��اوزة لكل احل��دود 

املو�سوعية، وهي اخللق املتوا�سل.
اإنها � الآن � »الن�س« الذي ل يكون اإل حني يكون مكتوبا، بعد اأن 
باتت ال�سفاهية تاريخا وح�سب، ولي�س اأدل على ذلك من اأن الت�سكيل 
الب�سري بكل تعرجاته �سار جزءا من الن�س، وعن�سرا من عنا�سر 

اللغة، اأي اأنه اأ�سبح كالما مرئيا ل م�سموعا.
وبعد، فلماذا نكتب؟

�سوؤال يبقى مطروحا كبقاء ت�ساعدية اأهمية الكتابة ووظائفها.
�سوؤال يبقى ما بقيت الكتابة للبقاء، وما بقي الكالم للفناء.

ملاذا نكتب؟
اأم  اأم نكتب للمحرومني؟  للع�ساق؟  اأم نكتب  للكادحني؟  اأنكتب 
نكتب للمرفني؟ اأم نكتب بو�سفنا كونيني؟ اأم نكتب لننفخ الروح يف 
الكالم؟ اأم نكتب للقادمني وتابعيهم وتابعي تابعيهم اإلى يوم يوؤتى 
كل امرئ كتابه باإحدى جارحتيه؟ اأم نكتب لن�ستلذ؟ اأم نكتب لنكتب 

بو�سف الكتابة مزاجا ورغبة؟
ملاذا اأكتب؟

يف  ال��ق��ول  وك��اأن��ه  ولن��ه��ائ��ي،  متعرج  م�ستطيل  عري�س  ���س��وؤال 
»فل�سفة الكتابة نف�سها«.

ولكل كاتب اأن يجيب بح�سب مزاجه واأهدافه ومبادئه وبيئته.

لماذا نكتب؟
إذا عسعس الليل

أحمد التيهاني
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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 محليا، وعالميا.

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

• تفعيل ونشر التقنية وصوال 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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عضو مجلس الشورى سابقا يخص »آفاق« بخالصة تجاربه 

آل مجثل: ننتظر أن تكون الجامعة
حضنا اجتماعيا وفكريا ورياضيا

بصراحته المعهودة، فتح عضو مجلس الشورى 
سابقا، الرئيس السابق لنادي أبها الرياضي، رجل 

األعمال، الكاتب والمؤلف عبدالوهاب بن مجثل قلبه 
لـ »آفاق« مسلطا الضوء على العديد من القضايا 

التي تهم المجتمع السعودي بمختلف درجاته.
وتمنى آل مجثل أن تصبح جامعة الملك خالد 

بيتا يجمع الكل، وأن تكون حضنًا اجتماعيا وفكريا 
وثقافيا ورياضيا للصغير والكبير والذكر واألنثى.
وبما أن الرياضة تجري في دمه، فقد تحدث 

عن أسباب عدم ظهور الرياضة السعودية بصفة 
عامة وفي منطقة عسير بصفة خاصة، بالمستوى 

المأمول، كما أدلى بدلوه عن المرحلة المقبلة 
لكرة القدم السعودية بعد الخطوات األخيرة.

ولم تغفل » آفاق« طرح قضية ازدياد العمالة 
السائبة والتستر عليها من المواطنين، فكان آلل 

مجثل التشخيص والدواء في الحوار التالي.
حوار: محمد إبراهيم
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ما الدور الذي ين�سده
اأهايل منطقة ع�سري

من جامعة امللك خالد؟
واأن  الكبر  بيتنا  تكون  اأن  منها  ننتظر 
اأن  قبل  م��دين  جمتمع  موؤ�س�سة  ت��ك��ون 

تكون موؤ�س�سة تعليمية.
تكون  اأن  اجلامعة  من  نريد  نحن 
ح�����س��ن��ا اج��ت��م��اع��ي��ا وف���ك���ري���ا وث��ق��اف��ي��ا 
وري��ا���س��ي��ا ل��ل�����س��غ��ر وال��ك��ب��ر وال���ذك���ر 
والأن���ث���ى، ك��م��ا ن��ري��ده��ا اأن ت��ك��ون م��ن��ارة 
ال��ب��ح��ث العلمي  ت��ه��ت��م مب���راك���ز  ع��ل��م��ي��ة 
وت����ك����رمي امل����واه����ب وا���س��ت��غ��الل��ه��ا خ��ر 
ا�ستغالل واأن تهتم بجودة املنتج العلمي 

واملخرج كذلك.
دواء  تكون  اأن  اجلامعة  م��ن  نريد 
التي  والبكتريا  الفطريات  من  لكثر 

ي���ع���اين م��ن��ه��ا جم��ت��م��ع��ن��ا يف ���س��ل��وك��ي��ات��ه 
واأخ��الق��ي��ات��ه وت�����س��رف��ات��ه. ن��ح��ن نريد 
م�ساهمة  �سركة  اجلامعة  ب��اأن  ن�سعر  اأن 
ي�سرك يف ملكيتها جميع اأبناء منطقة 
اأ�سهمها  �سعود  اجلميع  ويراقب  ع�سر 
يف �سوق نظراتها من اجلامعات يف بقية 

مناطق اململكة.

هل ترى اأن اجلامعة
قامت بدورها جتاه املنطقة؟

اجل��ام��ع��ة ل زال�����ت م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ري 
اأثر كثرا  م�سغولة ببناها التحتية مما 
حولها.  من  املجتمع  مع  توا�سلها  على 
ودورها املنوط بها كما اأ�سلفت كبري وما 
تقوم به اجلامعة حاليا مقارنة مبا هو 
قليل  ياأمله اجلميع،  وما  مطلوب منها 

البنى  ق��رب النتهاء من  ج��دا، لكن مع 
واملدينة  اجلامعي  وامل�ست�سفى  التحتية 
بالن�سبة  املواقع  تغير  ومع  اجلامعية، 
لقيادات اجلامعة، ف�ستتغر ال�سورة اإلى 

الأح�سن والأف�سل باإذن اهلل.

بحكم خرباتكم وجتاربكم
يف القطاع اخلا�س، كيف ميكن 

تاأمني فر�س عمل �سريفة
وعادلة للمواطنني واملواطنات ؟

ت��اأم��ني ف��ر���س ع��م��ل ي��رت��ك��ز ع��ل��ى اأرب��ع��ة 
حماور، هي: التاأهيل العلمي، والتاأهيل 
يتنا�سب  مبا  الطاقات  وتوجيه  العملي، 
م��ع امل��خ��رج��ات، وامل��ح��ور الأخ���ر يتعلق 
ب��ال��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي ي�����س��رك يف 
حت��م��ل م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا امل���ن���زل وامل��در���س��ة 
واحلكومة، وهي ثقافة حتمل امل�سوؤولية 

واملواطنة والفاعلية يف املجتمع.

ما اأ�سباب ازدياد العمالة ال�سائبة 
والت�سرت من املواطنني كم�سكات 

تواجه القت�ساد ال�سعودي ؟
الت���ك���ال���ي���ة وال��ك�����س��ل واخل����م����ول وع���دم 
الإنتاجية، ثقافة موجودة يف جمتمعنا، 
وه����ي ع��ام��ل رئ��ي�����س يف ت��ف�����س��ي ظ��اه��رة 
وامل�سوؤولية  ال�سائبة،  والعمالة  الت�سر 
يتحملها  يل  وح��ده،  الفرد  يتحملها  ل 
امل��ج��ت��م��ع ب��ك��ل اأط���ي���اف���ه، ك��م��ا ت�����س��رك 

احلكومة يف حتمل امل�سوؤولية اأي�سا.
ال�سوؤال  اأرب��ط بني هذا  ولعلي هنا 
من  �سبقه  ال��ذي  ال�سوؤال  على  والإجابة 
العمل على توفر فر�س  حيث �سرورة 
التي ذكرت  عمل وفقا للمحاور الأربعة 
بالتوازي مع �سن الأنظمة والت�سريعات 
ال���الزم���ة م���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ احل�����ازم ل��ه��ا .. 

وتفعيل دور اأجهزة الرقابة.

 متى �سيتم التخل�س
من هذه امل�سكلة وكيف؟

حل امل�سكلة اأو بع�سها من وجهة نظري، 
ي��رت��ك��ز ف��ي��م��ا ذك����رت، ول��ع��ل��ي اأج����د ه��ذه 
منا�سبة  »اآف������اق«  يف  ع��رك��م  الإط���الل���ة 
مع  ال�سديد  اختاليف  فيها  اأب��دي  جيدة 
يف  ال��ع��م��ل  وزارة  تنتهجها  ال��ت��ي  الآل��ي��ة 
امل�سكلة م��ن خ��الل  ال��ت��ع��اط��ي م��ع ه���ذه 
اإيجاد حزمة حلول ثبت مع مرور الأيام 
ب��اأن��ه��ا اأ���س��رت ب��امل��واط��ن، ومل حت��د من 
املت�سرون  �سرع  حيث  الت�سر،  ظاهرة 
واملت�سر عليهم يف ابتكار طرق واأ�ساليب 
جديدة لاللتفاف على ما اتخذته وزارة 
العمل من قوانني واإج��راءات، مما جعل 

املواطن هو اخلا�سر الأكر .

 �سف لنا جتربتك الوظيفية
يف خدمة وطنك؟

كانت جتربة ثرية وك��ان لها الف�سل يف 
�سقل �سخ�سيتي، وان�سباطيتي يف عملي 
ويف تعاملي مع اأ�سرتي واملجتمع املحيط 

بي .

ما  الدور الذي  يجب اأن تلعبه 
املراأة يف تنمية الوطن ؟

امل��������راأة ك���م���ا ال����رج����ل  ل ف�����رق ب��ي��ن��ه��م��ا، 
وال��رج��ل ه��و �سناعة امل���راأة، والرت��ب��اط 
الناجحة  وامل��راأة  الناجح  الرجل  ما بني 
وث��ي��ق ج���دا. ف��ال مي��ك��ن اأن ت���رى رج��ال 
ناجحا اإل ووراءه امراأة عظيمة وناجحة 

وبالعك�س.
التي تنحو  الأ�سئلة  واأنا ل�ست مع 

امل�����راأة كائنا  اإل���ى اأن جت��ع��ل م��ن  دائ���م���اً 
خمتلفا عن الرجل.

ول���ع���ل اأه�����م دور ت��ل��ع��ب��ه امل������راأة يف 
جمتمعنا هو دوره��ا يف �سناعة العائلة 
الرئي�سة  امل��ه��م��ة  وه���ي  واإن����اث����ا،  ذك�����ورا 
التي خلقت لأجلها. كما اأن جناح املراأة 
عنوان  هو  نظري،  وجهة  من  بيتها  يف 
جن���اح���ه���ا خ������ارج ال���ب���ي���ت. وخم���رج���ات 
لتعميم  احلقيقي  املعيار  ه��ي  تربيتها 

مدى قيامها بالدور املنوط بها.

كيف ترى تطور الريا�سة
يف ع�سري ب�سفتك اأحد ركائزها 

يف املنطقة من خال جناحاتكم 
بنادي اأبها؟  

من  يتجزاأ  ل  ج��زء  ع�سر  يف  الريا�سة 

الريا�سة يف اململكة، وهي �سورة منطية 
اإليه  و�سلت  ال���ذي  امل���ردي  للم�ستوى 
عامة  ب�سفة  ال�����س��ع��ودي��ة  يف  ال��ري��ا���س��ة 
خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية حتديدا.

ولعل ما ح��دث م��وؤخ��را من ف�سل 
العامة  الرئا�سة  ال��ق��دم ع��ن  ك��رة  احت��اد 
ل���رع���اي���ة ال�������س���ب���اب، وان����ت����خ����اب ك��ام��ل 
اأع�سائه مبا فيهم رئي�س جمل�س الإدارة 
اأح���م���د ع���ي���د،  ي���ك���ون ع���ام���ال م�����س��اع��دا 
نحو  ال�سحيح  الطريق  ل�سلك  وب��داي��ة 
ري��ا���س��ة م��ت��ط��ورة ت���دار بفكر اح���رايف 
اإل��ي��ه ال��ع��امل يف  يتنا�سب م��ع م��ا و���س��ل 
اأنني  م��ع  الريا�سية،  لحت��ادات��ه  اإدارت���ه 
تنبئ  امل���وؤ����س���رات ل  م��ت��ف��ائ��ل، لأن  غ��ر 

بحدوث جديد . 

ما العقبات التي جعلت املنطقة 
متاأخرة ريا�سيًا ؟

ه��ن��ال��ك ت��خ��ل��ف ري��ا���س��ي ع��ل��ى م�ستوى 
امل��م��ل��ك��ة ول��ي�����س ع��ل��ى م�����س��ت��وى املنطقة 
ف��ح�����س��ب، ل��ك��ن��ن��ي رمب����ا اأت���ف���ق م���ع من 
من  الأع��ل��ى  الن�سبة  للمنطقة  اأن  ي��رى 

التخلف.
ت��زال تعاين من  فع�سر كانت ول 
�سعف البنى التحتية وقلة املوارد املالية 
التي ه����ي الع�س��ب الأ�س���ا�س يف �سناع���ة  
وما  واحرافية،  متطورة  وكرة  ريا�سة 
مل  تتوافر البنى التحتية واملوارد املالية 
العاملة  الب�سرية  ال��ك��وادر  تطوير  م��ع 
وعمليا،  علميا  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  يف 

ف�ستظل الريا�سة تراوح مكانها.

هل لتجاربك الكثرية يف احلياة 
دور يف اآرائك املثرية دائمًا ؟

كما  لي�ست مثرة  واأط��روح��ات��ي  اآرائ���ي 
ي�����س��ف��ه��ا ب��ع�����س ال���ن���ا����س، ب���ل ه���ي اآراء 
واأطروحات واقعية ومنطقية يطرحها 
واق��ع جمتمعه، مل مينعه  رج��ل يعي�س 
اأع���م���ال وم�����س��وؤول م�ستور  ك��ون��ه رج���ل 
احل����ال، م��ن ال�����س��ع��ور مب��ع��ان��اة اإخ��وان��ه 

واأبنائه رجال ون�ساء.
وك���ل م��ا اأط���رح���ه ن��اب��ع م��ن قلبي 
ب�سهادة القريب والبعيد عن واقع يهرب 
وال�ساكتون  عنه،  احل��دي��ث  ع��ن  الكثر 
ع���ن ه���م���وم جم��ت��م��ع��ات��ه��م، م���ن وج��ه��ة 
ن��ظ��ري، غ��ر م��وؤمت��ن��ني ع��ل��ى الأم��ان��ة 
ال���ت���ي ح��م��ل��ه��ا اهلل ال��ن��ف�����س ال��ب�����س��ري��ة 
اأن  امل�سلم  على  تفر�س  التي  وال��دي��ان��ة 
يكون �سادقا مع نف�سه وجمتمعه وويل 
ال�سخ�سية،  امل�سلحة   عن  بعيدا  اأم��ره 
مثل  يحمل  قليلون من  لالأ�سف،  لكن 

هذا الهم.

رياضيا.. لست متفائال
رغم التصحيح في
اتحاد كرة القدم
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وزارة  نفذتها  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 
عن  العاطلني  م��ن   %  49 اأن  ال��ع��م��ل، 
بطلب  التقدم  لهم  ي�سبق  مل  العمل 
للح�سول  عمل  جهة  اأي  اإل��ى  ر�سمي 

على وظيفة.
واأك���دت ال��درا���س��ة  ال��ت��ي اأج��ري��ت 
األ��ف   16 بلغت  ع�سوائية  عينة  ع��ل��ى 
13 منطقة  م���ن  وم��واط��ن��ة  م���واط���ن 
الباحثني  م��ن   %  8٢ اأن  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
عن العمل من الن�ساء، يف حني �سكل 

الذكور %18.

ال��ن�����س��ب��ة  اأن  ال���درا����س���ة   وب��ي��ن��ت 
الأعلى من طالبي العمل، من حملة 
 ،%  37 بن�سبة  العامة  الثانوية  �سهادة 
الدبلوم  �سهادة  يف حني ميثل حاملو 

العايل الن�سبة الأقل مبعدل %1.
اأه��م �سبب  اأن  واأف��اد ت الدرا�سة، 
على  العينة  غالبية  ح�سول  ع��دم  يف 
وظ���ي���ف���ة، ي���ع���ود اإل������ى ع�����دم م��ع��رف��ة 
املمكن  م��ن  ال��ذي  املنا�سب  ال�سخ�س 
اأن ي�ساعدهم للح�سول على وظيفة، 
فيما وقفت اللغة الإجنليزية حاجزا 

اآخر  ع��دد  وتعلل  العينة،  بع�س  ل��دى 
من اأفراد الدرا�سة باأنهم  ل يحملون 

املوؤهالت املنا�سبة ل�سوق العمل.
وزارة  نظمت  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
ال���ع���م���ل و�����س����ن����دوق ت��ن��م��ي��ة امل�������وارد 
الب�سرية »هدف«  ور�سة عمل تفاعلية 
ت��ه��دف اإل����ى درا����س���ة ق���واع���د ب��ي��ان��ات 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ب��رن��ام��ج »ح���اف���ز« 
مب�������س���ارك���ة وزي�������ر ال���ع���م���ل ووك������الء 
ال��������وزارة وامل����دي����ر ال���ع���ام ل��ل�����س��ن��دوق 
80 م�ساركاً  يزيد على  وم��ا  ب��الإن��اب��ة، 

م��ن رج��ال الأع��م��ال وم��دي��ري امل��وارد 
التوظيف  واخ��ت�����س��ا���س��ي��ي  ال��ب�����س��ري��ة 

وال�ست�ساريني العامليني واملحليني. 
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ال����ور�����س����ة ب��ح��ث��ا 
بالتعاون  ال�����وزارة  ب��ه  ق��ام��ت  مو�سعا 
الب�سرية  امل���وارد  تنمية  �سندوق  م��ع 
للباحثني  احل���ايل  ال��و���س��ع  ل��درا���س��ة 
ع����ن ع���م���ل وامل�����س��ج��ل��ني يف ب��رن��ام��ج 
ح��اف��ز وحت��ل��ي��ل��ه، وم��ع��رف��ة ال�����س��ل��وك 
ب��اح��ث ع��ن عمل،  ك��ل  ال���ذي ينتهجه 
حافز  يف  امل�سجلني  ت�سنيف  مت  حيث 
وف�����ق ت���وج���ه���ات���ه���م ال�����س��ل��وك��ي��ة اإل����ى 
دواف��ع كل فئة  ثماين فئات، وحتليل 
وحمفزاتها، وتقييم التمثيل الن�سبي 
لكل من هذه الفئات، ومت على �سوئها 
مل�ساعدة  ح��ل��ول  وت�سميم  تخطيط 
الباحث عن عمل، وحتفيزه للح�سول 

على اأف�سل الفر�س الوظيفية.
املهند�س  ال��ع��م��ل  وزي���ر  واأو����س���ح 
عادل فقيه اأن الور�سة  تاأتي تر�سيخا 
لقيم الوزارة يف ال�سفافية من خالل 
الإف�ساح عن املعلومة وم�ساركتها مع 

املهتمني بتوطني الوظائف.
واأ�ساف » ن�سعى من خالل هذه 
الور�سة اإل��ى  حتقيق هدف اآخ��ر وهو  
الور�سة  ه��ذه  اأن   كما  عملنا،  اإت��ق��ان 
جت�سد التعاون واملوؤازرة التي نح�سل 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ج��م��ي��ع امل��ه��ت��م��ني ل��ن��ق��دم 

خدمات ترتقي لتطلعات املواطن«.
اأط��ل��ق��ت  ال��ع��م��ل   وزارة  وك���ان���ت 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ب��رن��ام��ج ح��اف��ز ليكون 
بداية طموحة ملجموعة من احلوافز 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال���ت���ي اأم�����ر ب��ه��ا خ���ادم 
احلرمني ال�سريفني لدعم الباحثني 

عن عمل.

ي��ت��ع��ل��ق الأم�������ر دائ����م����ا ب���امل���ب���ادئ 
والإمي��������ان ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر، 
عندما تريد اأن تنطلق اإلى اآفاق 

و�سمعة اأف�سل.
الآيل  احل���ا����س���ب  ك���ل���ي���ة  يف 
ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ����ال����د، ي���وؤم���ن 
اجل����م����ي����ع ب����اأه����م����ي����ة ال���ت���غ���ي���ر، 
واملعنى اأن تكون لديك العقليات 
الذي  الإداري  والفكر  امل�ستنرة 
يدرك متاما باأنه يف كل يوم دائما 
م����ا ت���وج���د اخل���ط���ط وال���ف���ر����س 

لتكون اأف�سل.
وباحلديث عن كلية احلا�سب الآيل، فاإنك تتكلم عن القلب التقني 
لأي جامعة كانت حول العامل. تتكلم عن اأبرز و اأدق العلوم التي حولت 

وجه العامل خالل القرن املا�سي.
من كان يعتقد يوما اأن اأكر العمليات اجلراحية تعقيدا يف الطب 
باإمكانها اأن تتم بوا�سطة اأوامر برجمية بكفاءة ودقة متناهية دون تدخل 

من مع�سم اجلراح؟
من ي�ستطيع اأن ي�سكك يف الكت�سافات الب�سرية الهائلة يف جمالت 
ملرحلة  الب�سرية  نقلت  ال��ت��ي  تلك  ال��ع��ل��وم،  وخمتلف  وال��ف��ي��زي��اء  الفلك 
جديدة مل تكن لتكون لول �سلطان العلم الذي وهبه اهلل للب�سرية، عر 
كثر من املعارف والتقنيات املعتمدة بالأ�سا�س على فروع علم احلا�سب 

الأيل؟
كيف حتولت العوامل البعيدة يف اأقا�سي الأر���س  م��رورا بكل املدن 
ذات  ويف  التفا�سيل  بكل  فيها  وتتكلم  وت�سمع  ت��رى  �سغرة،  قرية  اإل��ى 

اللحظة عر �سبكات احلا�سب؟
�سواء  الأ�سا�سية،  الركيزة  الآيل  احلا�سب  علوم  تعد  اليوم،  عامل  يف 
حتليل  من  اخلا�سة  وال�ستثمارات  املنظمات  اأم  احلكومية  للقطاعات 
ال�سبكات  وه��ن��د���س��ة  التقنية  بالتطبيقات  م����رورا  ل��الأن��ظ��م��ة  وت�سميم 

والت�سالت والهند�سة احلا�سوبية.
ويف ظ��ل ه���ذه احل��اج��ة امل��ل��ح��ة م��ن ���س��وق ال��ع��م��ل ل��ك��ل ه���ذا التنوع 
تخريج  يف  �سخمة  م�سوؤوليات  اجلامعات  على  تقع  فاإنه  التكنولوجي، 
احلا�سب  كلية  اإل��ي��ه  تطمح  م��ا  وه��ذا  عالية،  ك��ف��اءة  ذات  دف��ع��ات  وتاأهيل 
الآيل يف جامعة امللك خالد، من خالل اأق�سامها الأربعة املتمثلة يف  ق�سم 
ال�سبكات  هند�سة  وق�سم  الآيل،  احلا�سب  علوم  وق�سم  املعلومات،  نظم 

والت�سالت، و ق�سم الهند�سة احلا�سوبية.
اإذا اأردنا احلديث عن التطوير، فاإننا يجب اأن ندعم حديثنا بذكر ما 
يجري ومت العمل عليه حتى ن�ستطيع اأن ن�ست�سرف روؤية امل�ستقبل وماذا 

�سيوؤول اإليه الأمر.
احلا�سب  كلية  يف  للماج�ستر  خ��ط��ة  لع��ت��م��اد  الإع�����داد  مت  ح��ال��ي��ا 
كثر  ت�سرق  الآخ��ر  اجلانب  ويف  النور.  احللم  ه��ذا  �سرى  وقريبا  الآيل 
من الأح��داث التي جتعلنا ن�ستب�سر بواقع اأف�سل لعل اأهمها العمل على 
ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة تدري�س مميزين، واإعادة �سياغة املناهج الدرا�سية 
وفقا للمعاير العاملية وتلك اجلهود احلقيقية التي تعمل على العتماد 
ABET وتوقيع مذكرات تفاهم و�سراكة مع جامعات  العاملي  الأكادميي 
للكلية حتقيق  ذات ج��ودة عالية ت�سمن  رائ��دة ل�سياغة مفاهيم جديدة 

الكثر من اأهدافها.
ال�ساعية  ال��ك��ل��ي��ات  م��ن  واح����دة  الآيل  احل��ا���س��ب  فكلية  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 
للتطوير يف ظل اإدارة  معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 

بن حمد الداود، والطريق للنجاح وحتقيق الإجنازات دائما حتت البناء.
هذا ما يجب اأن نوؤمن به ونعمل لأجله يف بيئتنا الأكادميية، وهذا ما 
يجب اأن يركز عليه كل اأكادميي وبخا�سة الأكادمييني ال�سعوديني، لأنهم 
ب�سمعة  الرت��ق��اء  و  التطوير  ي��دور حولهم فلك  الأم��ر هم من  نهاية  يف 

اجلامعة.
* معيد بكلية احلا�سب الآيل

كلية الحاسب.. 
إيمان بالتطوير

فراس إبراهيم شحبي*

دراسة سعودية:
49% من العاطلين لم يتقدموا للوظائف

اأكد وزير العمل املهند�س عادل فقيه 
الإن��اث يف  البطالة بني  ن�سب  ارتفاع 
رغم   %36 اإل��ى  املا�سي  ال��ع��ام  اململكة 
بها  قامت  التي  التوظيف  جهود  كل 
الوزارة، م�ستدركا اأن معدل البطالة 
احل��ايل  ال��ع��ام  انخف�س  ع���ام،  ب�سكل 
م��ق��ارن��ة مب��ا ���س��ب��ق��ه، ح��ي��ث تراجعت 
م��ع��دلت ال��ب��ط��ال��ة ب��ني ال��ذك��ور اإل��ى 
خ��الل  الأق������ل  ذل����ك  م��ع��ت��را   %6.1

13�سنة م�ست.
مبلتقى  كلمته  يف  فقيه  ول��ف��ت 
اإب��داع  الذي انعقد موؤخرا يف مدينة 
اأعداد املوظفات يف  اإلى زيادة  اخلر، 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س مب��ع��دلت م��ط��ردة 
اإثر تطبيق  املا�سيني  العامني  خالل 
الأوام������ر امل��ل��ك��ي��ة م���ن خ���الل ت��اأن��ي��ث 
ب��ع�����س امل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة، واإط����الق 
توظيف  مت  حيث  ن��ط��اق��ات،  برنامج 
األ��ف موظفة وه��و ما  ما يقارب 160 
ي��زي��د ع��ل��ى ���س��ع��ف��ي اإج���م���ايل م���ا مت 
توظيفه خالل الأعوام ال�سابقة التي 

مل تتجاوز 70 األف موظفة.
و����س���دد ف��ق��ي��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
اإب��داع امل��راأة يف ال��ري��ادة الجتماعية، 
م�سرا اإلى اأنها ت�سكل ن�سف املجتمع 

ون�سف طاقته الإنتاجية.
املعادلة  ه��ذه  تغب  واأ���س��اف »مل 
التنموية عن ولة الأمر، حيث منحت 
املراأة فر�س ال�ستفادة من اإمكاناتها 

املتميزة«. وتطرق فقيه لدور الوزارة 
يف ابتكار فر�س عمل جديدة ومرنة 
اأن  مو�سحا  امل����راأة،  احتياجات  تلبي 
الوزارة ت�سعي اإلى و�سع حلول عملية 
ل��ق��رارات  الأم��ث��ل  التطبيق  ل�سمان 
بال�سوابط  الل��ت��زام  م��ع  امل���راأة  عمل 
ال�سرعية لتحقيق التوازن بني دورها 
الأ�سري  ودوره��ا  التنموي  الوظيفي 

الربوي.
م�ست�سارة  ك�����س��ف��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 

م����رفت  ال����دك����ت����ورة  ال���ع���م���ل  وزارة 
امل�����س��ج��ل��ني يف  اأن ع����دد  ط��ا���س��ك��ن��دي 
اأن لديهم  اأك��دوا  برنامج حافز ممن 
اأن  األ��ف حالة، و  اإع��اق��ة، بلغ 183.67 
الن�ساء بينهم،  بلغت 60% من  ن�سبة 
ثانوية  ب��ت��اأه��ي��ل  امل�سجلني  اإج���م���ايل 
عامة وجامعي تراوح اأعمارهن  بني 

٢٢ اإلى 35 �سنة.
امل��ت��وق��ع  ال����ع����دد  اأن  واأ�����س����اف����ت 
يف  الإع�������اق�������ة  ذوي  ل����الأ�����س����خ����ا�����س 

ماليني   4.15 اإل���ى  ي�سل  ال�سعودية 
���س��خ�����س، ح���ي���ث ت��ت�����س��در الإع����اق����ة 
احل���رك���ي���ة جم���م���ل ه�����ذه الإع����اق����ات 
بن�سبة  ال��ذه��ن��ي��ة  تليها   %33 بن�سبة 
ال�سمعية يف  الإعاقة  ٢٢% فيما حلت 

ذيل الرتيب بن�سبة %4.
الركيز  اأن  طا�سكندي  واأك���دت 
ع��ل��ى امل�����دى ال���ق���ري���ب ����س���وف ي��ك��ون 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  على 
و�سمعية  وب�����س��ري��ة  ح��رك��ي��ة  اإع���اق���ات 
ن�سبة  ن�سف  ح��وايل  ي�سكلون  لأن��ه��م 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، عالوة على 
اأ�سهل ن�سبيا لإعداد النخراط  اأنهم 
يف �سوق العمل م�سرة اإلى اأن الذين 
ي���ع���ان���ون م���ن اإع����اق����ة ذه��ن��ي��ة ميكن 

�سملهم على املدى الطويل.
وحت������دث������ت ط����ا�����س����ك����ن����دي ع��ن 
ب��رن��ام��ج دع���م ف��ر���س ت��وظ��ي��ف ذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ل��الن�����س��م��ام ل���ل���ق���وى ال���ع���ام���ل���ة ع��ن 
طريق برنامج »توافق« الذي يهدف 
وم�سكلة  البطالة  م�سكلة  تقييم  اإلى 
التوظيف لذوي الإعاقة، م�سرة اإلى 
عملهم  تعيق  التي  العقبات  اأه��م  اأن 
الو�سول،  و�سهولة  املوا�سالت،  هي: 
اإلى  والثقافية،  ال�سلوكية  والعوائق 
جانب دور اأ�سحاب العمل والتدريب 
وامل����ه����ارات ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى اأن��ظ��م��ة 

وقوانني وت�سريعات العمل.

»العمل«: بطالة السعوديات ترتفع إلى %36
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جامعة بال تدخين

ال تهدر صحتك



د. حامد: التسويف عدو النجاح 
والقمع التربوي يقتل المواهب

حوار: يحيى القبعة

ما راأيك يف البيئة التعليمية
يف اململكة ب�سكل عام؟

 البيئة التعليمية من حيث مقوماتها 
املادية مطلب �سروري يجب اأن يوفر 
ل��ل��ط��ال��ب، واأح�����س��ب اأن��ن��ا م��ا���س��ون يف 
طريق منذجة هذه البيئة، بيد اأن من 
املهم الإ�سارة اإلى اأن البيئة احلقيقية 
لنف�سه  ال��ط��ال��ب  ي�سنعها  ال��ت��ي  ه��ي 
م�ساعة  امل��ع��رف��ة  اأ���س��ب��ح��ت  ع�����س��ر  يف 
امل�ستقبل  اأن  اأعتقد  اإنني  بل  ومهياأة، 
على  ال��ت��ع��ل��م  ف��ر���س  �سيتيح  ال��ع��ل��م��ي 

نحو مذهل.
وامل����ه����م ك���ي���ف ي�����س��ت��ط��ي��ع ال���ف���رد 
العلمية يف بلداننا العربية  واملوؤ�س�سة 
ويف  الآن؟  امل��ن��ج��زات  ه���ذه  ا���س��ت��ث��م��ار 
امل�������س���ت���ق���ب���ل! ول������ن اأك���������ون جم���ام���ال 
لدينا  اأن  اإل���ى  اأ���س��ر  ح��ني  ملوؤ�س�ستي 
يف اجل��ام��ع��ة م��ق��وم��ات وب��ن��ى متميزة 
حت���ت���اج اإل�����ى ا���س��ت��ث��م��ار ح��ق��ي��ق��ي من 
هناك  اأن  واأع��ي  والطالبات،  الطالب 
واخل��دم��ات  وامل�سروعات  الأف��ك��ار  م��ن 
ما �سي�ساف اإلى املنجز املوجود بحول 

اهلل.

ما تقييمك لطاب
جامعة امللك خالد؟

ل اأريد اأن اأبالغ لكني اأقولها �سادقا 
ومن خالل لقائي واحتكاكي بهم اإن 
مبداأ  يكونها  �سبابية  طاقات  لدينا 
وقطعا  واحلياء،  والرجولة  ال�سيمة 
وت�سرفات  م��وؤمل��ة  مم��ار���س��ات  ه��ن��اك 
جمرد  اأن  يف  اأث��ق  لكني  م�سئولة،  ل 
احل������وار م���ع ال���ط���الب ح����ول بع�س 
امل��م��ار���س��ات والأخ���ط���اء وال��ت��ج��اوزات 
نخوة  ه��ن��اك  ب����اأن  مطمئنا  جت��ع��ل��ك 

ومروءة لدى طالبنا ب�سكل مذهل!
ول غرو فقد ورث��وا هذه القيم 
م���ن ه����ذه الأر�������س ال��ط��ي��ب��ة ، ول��ئ��ن 
اإل  امل��م��ار���س��ات  بع�س  ح��ول  اختلفنا 
ال��ت��ي هي  ال��رج��ول��ة  اأن  اأث���ق يف  اأين 
ع��م��اد اخل��ل��ق ال��ف��ا���س��ل، ك��م��ا ي��ق��ول 
وهي  تبقى  التي  هي  �سحاتة،  حمزة 
كثرا  مي��ي��ز  ال���ذي  احلقيقي  ال��ك��ن��ز 
م���ن ط���الب���ن���ا، و���س��ي��ك��ون م���ن حقنا 
ال��رج��ول��ة  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  ن��راه��ن  اأن 
مب��ع��ن��اه��ا  الأخ����الق����ي ال���وا����س���ع هي 
ال��ك��ب��ر لن��ط��الق��ة طالبنا  ال���ق���ادح 
ن��ح��و اآف������اق م���ن الإب��������داع وال��ت��م��ي��ز 

وال�سعور بامل�سوؤولية.

يقال اإن هناك فجوة
بني ع�سو هيئة التدري�س 

والطالب.. ما ردكم؟
الفجوة �سناعة من الطرفني، ي�سهم 
وه���ي   ... ���س��ن��اع��ت��ه��ا  يف  ط�����رف  ك����ل 
ال��راث  يف  واملتعلم  ال��ع��امل  اإ�سكالية 
طبعا،  الفارق  مع  الإ�سالمي  العربي 
ول��ذل��ك ج���اءت ال��ك��ت��ب وال��و���س��اي��ا يف 

اآداب العامل واملتعلم.
اأن��ه��ا تنبع م��ن روؤي��ت��ن��ا  واأع��ت��ق��د 
ن���ح���و ال���ع���ل���م يف اإط���������اره ال��وظ��ي��ف��ي 
اخلال�س،  النقي  اإط��اره  ويف  النفعي، 
ويف ك���ل الأح�������وال ق���د ي���ك���ون ل��ت��ع��دد 
هذه  يف  دور  ال��ي��وم  املعرفية  امل�����س��ادر 
املرجعية  تختفي  ت��ك��اد  اإذ  القطيعة، 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال����واح����دة، وي��ت��ال���س��ى ثني 
الركب ومالحقة املعلومة وحتمل كل 
اأجل  من  والزمانية  املكانية  املعوقات 

الو�سول اإليها.
ول����ك����ن م�����ع ك�����ل ه�������ذا ال���ت���ع���دد 
امل��ع��ريف وم�����س��ادره ف��اإن��ه ل غ��ن��ى عن 
والإ�سافة  وال�سوؤال  والتلقي  املحاورة 
نر�سم  �سنظل  وعموما  وال�ستدراك. 
زاه���را  م�ستقبال  اأو  ج��م��ي��ال،  واق���ع���ا 
تلك  ب�����اأن  ن���ع���رف  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن��ن��ا 
العالقة ي�سوبها كثر من الفتور من 
الطرفني با�ستثناء حالت خا�سة قد 

تزيد وقد تقل.

كثري من الطاب يلقي اللوم
على اأع�ساء هيئة التدري�س

يف عدم اإتاحة الفر�سة 
للتحاور.. ما راأيك؟ 

 قد تكون هناك حالت خا�سة و�ساذة 
ال���ع���ام���ة حت���اور  ال���ق���اع���دة  اأن  ت���وؤك���د 
احل��وار  رف�س  اأم��ا  وتتقبل،  وتناق�س 
م��ع ال��ط��ال��ب ف��ه��و ق��ط��ع��ا،  اإن وج��د، 
ح���ال���ة م��ر���س��ي��ة ت�����س��ت��وج��ب ال��ع��الج 
ال�����س��ري��ع! ���س��اأ���س��ت��ث��ن��ي ق��ط��ع��ا احل���وار 
ال���ذي ي��ث��ار يف غ��ر وق��ت��ه وم���ن اأج��ل 
ممار�سة  فهي   ، علمية  غ��ر  اأه����داف 
ي���ع���ي���ه���ا ع�������س���و ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري���������س ، 

وي�ستطيع اأن يتعامل معها. 

من واقع خربتك الأكادميية
ما اأبرز املعوقات التي يعاين

منها الطاب؟
ل���دى ب��ع�����س ط��الب��ن��ا ح��ال��ة غريبة 
م���ن ال��ت�����س��وي��ف ت�����س��ه��م يف ت��ف��وي��ت 
ال��ت��ح�����س��ي��ل  ال����ف����ر�����س ع���ل���ي���ه���م يف 
الذين  ال��ط��الب  والتميز،  وال��ن��ج��اح 

ت��ع��ام��ل��ُت م��ع��ه��م يف ق���اع���ة ال���در����س 
خالل ع�سرين عاما اأو تزيد، لديهم 
ال�ستثمار  ي�ستثمرونها  ل  ق���درات 
التي  الت�سويف  اآلية  ب�سبب  الأف�سل 
توؤخر املذاكرة وال�سرجاع، وتن�ساق 
مع النف�س الأمارة بالراحة والدعة، 
واأج���زم اأن ه��ذه احل���الت م��ا ه��ي اإل 
حالت  اأي�سا  يقابلها  خا�سة  ح��الت 
خ��ا���س��ة ل����دى اآخ����ري����ن ت���ك���اد ت��ك��ون 
يف  الرائع  التعليمي  للفعل  منوذجا 

الن�سباط واملذاكرة واملتابعة.

 قدمت يف ملتق علمي قبل 
�سنوات  بحثا بعنوان »احلوار 

والطفولة.. فتنة الروؤية 
ون�سقية املمار�سة« فماذا تعني 

بالفتنة والن�سق حتديدا؟ 
ب��اخ��ت�����س��ار ك���ان���ت ال���ورق���ة ت��ت��ح��دث 
ع����ن اإ����س���ك���ال���ي���ة ت���رب���وي���ة ان��ط��ل��ق��ت 
اخل��الق  احل�سور  ه��ذا  م��ن  فكرتها 
التي  ال��ن��ظ��ري��ة  ال��ن�����س��و���س  لبع�س 
البتدائية  املرحلة  يف  ندر�سها  كنا 
امل�ساركة،  على  ال�سبية  حتث  والتي 
واأدب  ب�سجاعة  النظر  وجهة  وط��رح 
م���ع الآخ����ري����ن، ول����ن اأب��ت��ع��د ك��ث��را 
اجلمعي  العقل  يف  املاثل  الن�س  عن 
جل��ي��ل��ي والأج�����ي�����ال ال���ق���ري���ب���ة م��ن��ه 
القراءة  اأو  املطالعة  كتاب  كان  حيث 
يحتفل مبوقف ابن الزبر مع عمر 
عنهما:)مل  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن 
ف���اأخ���اف���ك، ومل تكن  ذن���ب���ا  اأق�����رف 
لقد  ل��ك«  فاأو�سعها  �سيقة  الطريق 
و�سفقنا  وع��ج��ب��ن��ا  ك��ث��را  اح��ت��ف��ي��ن��ا 

نظريا لهذا الن�س. 
ل��ك��ن ح��ال��ة م���ن من����اذج ال��ق��م��ع 
كانت حا�سرة يف مدار�سنا البتدائية 

على امل�ستوى الفعلي!
ك��ن��ا ن��ف��ن ن��ظ��ري��ا مب��ث��ل ه��ذه 
الن�سو�س لكننا نقتلها على امل�ستوى 
ال���ع���م���ل���ي.. ف��ت�����س يف ذاك�������رة ك��ث��ر 
م��ن��ا ���س��رى من���اذج م��وؤمل��ة م��ن ه��ذه 
الديكتاتورية الربوية التي مار�ست 
تكون  قد  اأخطاء  اأنتج  تربويا  قمعا 
ف���ادح���ة ع��ل��ى م�����س��ت��ق��ب��ل م��وه��وب��ني 

ومتميزين! 
كثريون يتهمون اجلامعات

باأنها تدّر�س مقررات قدمية
ل تواكب الع�سر ، اإلى اأي درجة 

ترى ذلك �سحيحا؟
املبني  وال��ت��ج��دي��د  التطوير  اأن  اأع���ي 
ع��ل��ى ال��وع��ي ب��امل��وج��ود وامل���اأم���ول هو 
ط���ري���ق اأي�����ة ج��ام��ع��ة ت���ري���د ال��ت��م��ي��ز 
واحل�������س���ور لأب���ن���ائ���ه���ا، ل اأع���ل���م عن 
الأخ��رى  الأق�سام  يف  الزمالء  خطط 
العربية حتديدا  اللغة  لكننا يف ق�سم 
كنا وما زلنا ن�سر على خطة حتتاج 
عليه جلنة  م��ا عملت  وه���و  ت��ع��دي��ال، 
يف ال��ق�����س��م ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت اخل��ط��ة 
بعني  ننظر  ونحن  جاهزة،  اجلديدة 
اأخرى  ، وعني  على اخلطة اجلديدة 
على ا�سراطات العتماد الأكادميي، 
اأن  اأن نراعيه ونرجو  وهو ما نحاول 

ننجح يف ذلك.

يعتقد بع�س النا�س اأن اللغة 
العربية مل تعد ذات اأهمية،
يف الوقت احلا�سر، للح�سول 

على فر�س وظيفية؟ 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ح�����س��ارة وعقل 
وم��ن��ج��ز الأم�����ة. ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة هي 
ال���ذي حفظ تراثها  الأم���ني  ال��وع��اء 
كان  م��ا  على  ال�ساهد  وه��ي  ال��ع��ري��ق، 
الإ�سالمي  من ح�سور ومتيز للعقل 

العربي يف فرات التاريخ املتعاقبة.
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ل��غ��ة العلم 
اللغة  ي��ق��ول��ون،  ك��م��ا  وه����ي،  والأدب 
اللغة  ق�سم  يف  ن��ع��ي  ن��ع��م  ال�����س��اع��رة. 
ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���غ���ط الق���ت�������س���ادي 
ال��ن��ف��ع��ي ال�����ذي ي��ق��ف خ��ل��ف اإط����الق 
مهمتنا  ولكننا  الأح���ك���ام،  ه��ذه  مثل 
للوظيفة  الآن���ي���ة  ال��ن��ظ��رة  ت��ت��ج��اوز 
اللغة  واأه��م،  واأ�سمى  اأرحب  اآفاق  اإلى 
وال��دف��اع  الأم����ة،  العربية ه��ي ه��وي��ة 
لي�س  وتعليمها  اإليها  وال��دع��وة  عنها 
وح�سب،  لطالبها  وظيفة  اأج���ل  م��ن 

انتقد عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية 
الدكتور عبد اهلل حامد ممارسات التسويف

وتأجيل أداء الواجبات لدى بعض الطالب، مؤكدا أن 
التسويف يعد  أبرز المعوقات التي تسهم

في تفويت فرص النجاح في التحصيل العلمي
كما انتقد في حواره مع »آفاق« ما وصفه

بـ »الدكتاتورية التربوية« من قبل بعض المدرسين!

عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية في حوار مع »آفاق«

هو  ب��ه��ا  واله��ت��م��ام  تعليمها  اإن  ب��ل 
ج��زء من الهتمام بوجود الأم��ة، يف 
تعاين  العربية  اللغة  اأ�سحت  ع�سر 
ف��ي��ه م��ا ت��ع��اين لي�س م��ن خ��ل��ل فيها 
اأو ق�����س��ور   - وح��ا���س��اه��ا ذل���ك - بل 
ال��ذي ينوء  ال�سعف احل�����س��اري  م��ن 
حت��ت��ه واق��ع��ن��ا ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي! 
اأح��د بني  اأن يربط  خمجل وحم��زن 
وم�سطلحات  العربية  اللغة  تعليم 
ال��وظ��ي��ف��ة واحل��اج��ة و���س��وق العمل! 
العربية هي وجهنا احل�ساري  اللغة 
ن��داف��ع عنه يف ع�سر  اأن  ال��ذي يجب 
يرب�س  الذي  احل�ساري  ال�ستالب 
بنا يف ظل قوة الآخر ومتيزه وعجزنا 

عن اللحاق به.

يف كلمتك اخلتامية، ما الذي 
تتمناه جلامعة امللك خالد؟

ل�����س��ت م��ت��م��ن��ي��ا ل��ك��ن��ي م��ت��ف��ائ��ل اأن 
اجلامعة قادرة على  حتقيق تطلعات 
ق���ي���ام اجل��ام��ع��ة  اأن  واأع�������ي  ك����ب����رة، 

ب����دوره����ا ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ح��م��ل زم���ام 
امل��ب��ادرة يف املجتمع ، واإ���س��ع��ال ج��ذوة 
املبادرات اخلالقة هي من امل�سئوليات 
اأن هناك  واأع���ل���م  ل��ل��ج��ام��ع��ة،  امل��ه��م��ة 
بكل  يب�سر  ما  توجها نحو ذلك وهو 

خر.
وك��ل��ي اأم���ل وث��ق��ة ب���اأن اجلامعة 
علمية  كفاءات  ا�ستقطاب  على  قادرة 

متميزة.
اأم��ام مرحلة جديدة  اأننا  اأج��زم 
���س��ت��وا���س��ل ال���ن���ج���اح���ات ال�����س��اب��ق��ة ، 
وت�ستفيد م��ن ك��ل الأخ��ط��اء ! وذل��ك 
املوؤ�س�سي  والبناء   ، العلمي  النهج  هو 
جمتمعنا،  يف  ن����راه  اأن  ن��ح��ل��م  ال����ذي 
الرائدة  وه��ي  اجلامعة  من  وننتظر 
اأن ت��ق��دم من��وذج��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ي  ه��ن��ا 
ال��واع��ي يف ال���س��ت��ف��ادة م��ن التجارب 
فاجلامعة  واإي��ج��اب��ا،  �سلبا  ال�سابقة 
رائدة، والرائد ل يكذب اأهله، واأجزم 
واقعا  �سي�سنع  واحل��وار  التوا�سل  اأن 

جميال بحول اهلل. 

رفض األستاذ التحاور مع الطالب
مرض يتطلب العالج

التطوير الواعي  طريق الجامعات
نحو التميز والريادة
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حوار: ريم العسيري

الأط��ف��ال  ري��ا���س  رئي�سة ق�سم  اأك���دت 
ب���اأب���ه���ا،  والآداب  ال���رب���ي���ة  ب��ك��ل��ي��ة 
ال�����دك�����ت�����ورة �����س����ري����ن ب����ن����ت ط����الل 
ال�����ب�����ك�����ري، ح�����اج�����ة امل���ج���ت���م���ع اإل�����ى 
امل���زي���د م���ن ال��ت��وع��ي��ة ب��ح��ق��وق ذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة، م��ط��ال��ب��ة 
بتوفر كل امل�ستلزمات اخلا�سة لهذه 
كامل حقوقها  الفئة وكذلك منحها 
من حيث فتح مراكز خا�سة يف كافة 
اجلامعات ال�سعودية تهتم بخدمتهم 
وم�����س��اع��دت��ه��م يف درا���س��ت��ه��م. وق��ال��ت 
يف حوارها مع »اآف��اق« اإن��ه  »ل يوجد 

معاقون، ولكن جمتمعنا معيق«.

من كان خلف دفع عجلة
�سريين البكري العلمية؟

ب��ال��ت��اأك��ي��د وال������دي ووال�����دت�����ي، فقد 
و  درا�ستي  دعماين يف جميع مراحل 
ل زال دعمهما يل م�ستمرا يف جميع 
زوج��ي،  دعمني  كما  حياتي،  جوانب 
ووق��ف  الكبر،  عقيل  عمر  الدكتور 
اإلى جانبي وقفة م�سرفة يف درا�ستي 
اأن يجزيهم جميعا  اأ�ساأل اهلل  العليا، 

عني خر اجلزاء. 

ما مدى تاأثرك ب�سخ�سية 
والدك، الدكتور طال، ب�سفته 

ع�سوا مبجل�س ال�سورى؟
ت��ع��ل��م��ت م���ن���ه ال���ت���وا����س���ع م����ع ق���وة 
ال�سخ�سية، كما  تعلمت من والدي، 
حفظه اهلل، اأن ل اأتوانى عن م�ساعدة 
خ��دم��ة، وخا�سة  اأي  اإل��ى  م��ن يحتاج 

الطالبات و تلبية احتياجاتهن.

ماذا اأ�سافت لك جتربة 
الدرا�سة باخلارج؟ 

البتعاث اخلارجي اأ�ساف يل الكثر، 
ح��ي��ث ت��غ��رت ف��ك��رت��ي ع���ن اأ���س��ال��ي��ب 
التدري�س  اأ�س�س  واكت�سبت  التعليم، 
ال��ت��ف��اع��ل��ي ال�����س��ائ��ق وامل���ت���ن���وع، كما 
املزيد  اغ��راب��ي،  اكت�سبت من خ��الل 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ال��ت��وا���س��ع وكيفية  م��ن 

الآخرين بطريقة لئقة.

كيف تنظرين اإلى
دخول املراأة جمل�س ال�سورى؟ 

ال�سورى  ملجل�س  امل���راأة  دخ��ول  اأعتر 
خطوة تاريخية كبرة تخطوها املراأة 
ال�سعودية يف حياتها، كما اأنها فر�سة 
حقيقية لتثبت جدارتها للعامل باأنها 

اأهل لت�سل اإلى اأعلى امل�ستويات. 

ما �سر اهتمامك بالأطفال
يف درا�ساتك وكتاباتك ؟ 

الأطفال هم اللبنة الأولى للمجتمع، 
معهم  وتعاملنا  تربيتهم  اأح�سنا  فاإن 
بطرق تربوية �سليمة، �سمنا جمتمعا 

واعيا متفهما باإذن اهلل.

وماذا عن حال الطفل
يف جمتمعنا؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، فاإنه يجدر 
اأعدها  التي  اأب��داأ من الربية  اأن  بي 
ولالأ�سف  بالطفل،  الهتمام  اأ�سا�س 
الربوية  و  التعليمية  ال��ط��رق  ف���اإن 
وغر  �سعيفة  ت���زال  ل  جمتمعنا  يف 
ت��ت��غ��ر  اأن  ي���ج���ب  ل����ه����ذا  م���ن���ا����س���ب���ة، 
الأ����س���ال���ي���ب ال���رب���وي���ة  يف امل���دار����س 

لتواكب ع�سرنا احلديث.

ف���اأط���ف���ال���ن���ا حم���م���ل���ون مب����ا ل 
ال��ث��ق��ي��ل��ة  الأوزان  م����ن  ي��ط��ي��ق��ون��ه 
ل��ل��ح��ق��ائ��ب امل���در����س���ي���ة، ع�����الوة على 
ل��الأط��ف��ال  متنف�س  ي��وج��د  ل  ذل����ك، 
امل��دار���س، ف��ال توجد مالعب ول  يف 
رح�����الت م��در���س��ي��ة ل��ل��م��ت��ن��زه��ات اأو 
امل�سانع  لتطبيق التعليم عن طريق 

امل�ساهدة.
ك����ذل����ك اأمت�����ن�����ى اإن���������س����اء ن�����واد 
امل��واه��ب  لتنمية  وم��دار���س  ريا�سية 
ك��ال��ط��ب��خ، ال��ر���س��م، ���س��ن��اع��ة ال��ف��خ��ار 
وغره، لفرة ما بعد املدر�سة، �سواء 
للذكور اأم الإناث على حد �سواء، كما 

هو احلال يف الكثر من الدول.
املدار�س  ه��ذه  تكون  اأن  واأمت��ن��ى 
وال����ن����وادي يف ج��م��ي��ع م����دن امل��م��ل��ك��ة 
�سواها،  دون  م��دن  على  تقت�سر  واأل 
فيه  تنت�سر  جمتمعنا  واأن  خ�سو�سا 
اجل���رائ���م ���س��د الأط����ف����ال، و���س��ب��ب��ه��ا 
ال��ب��ع��د ع��ن اهلل  الأول والأخ�����ر ه��و 

و�سعف الوازع الديني.

بحكم تخ�س�سك
يف الرتبية اخلا�سة، كيف 
ترين وعي املجتمع بذوي 

الحتياجات اخلا�سة؟
ب�سكل  التوعية  اإل��ى  بحاجة  املجتمع 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ب���ح���ق���وق  اأك������ر 
املجمعات احلكومية  اخلا�سة، وعلى 
والتجارية توفر املمرات واملنزلقات 
الإعاقات  ت�سهل احلركة لذوي  التي 
يعلم  اأن  ي��ج��ب  ك���ذل���ك  احل���رك���ي���ة. 
امل��خ�����س�����س��ة  امل�����واق�����ف  اأن  ال����ن����ا�����س 
وذوي  ل��ل��م��ع��اق��ني  ه����ي  ل��ل��م��ع��اق��ني 

الحتياجات اخلا�سة فقط.

رئيسة قسم رياض األطفال د. سيرين البكري لــ«آفاق«:

مجتمعنا معيق والحل
بإنشاء مراكز جامعية للمعاقين

نقف يف و�سط تقاطع طرق، والعد�سة تلمح حادث ت�سادم �سنيع. 
هناك م�سابون يئنون، والنا�س من حولهم ثابتون ل ي�سعفونهم! 

عجبا!
اإن هذا اجلمع الغفر ي�سور ليكون له �سبق احلدث، غر اآبه 
العد�سة بع�سهم يجري نحوهم  التقطت  بهوؤلء اجلرحى. فجاأة 

فتنف�سنا ال�سعداء، فهناك من رق قلبه للم�ساعدة.
ترى  البطيئة.  باحلركة  للخلف  ال�سريط  اأع��د  »ق��ف«  ولكن، 
اإنهم يلتقطون ما ت�ساقط  اإلهي!  يا  امل�سعفون؟  ماذا يفعل هوؤلء 

من امل�سابني، وياأخذون ما بحوزتهم قبل اأن ي�سبقهم اإليها اأحد.
وعندما  العام.  الطريق  تعران  امراأتان  اليمنى،  اجلهة  من 
راآهما اأحد الأحداث، زاد من �سرعة مركبته وهو ي�سحك �سحكا 
ه�ستريا، عندما راآهما جتريان يف و�سط الطريق من اخلوف. ثم 
التفت ل�ساحبه وقال �ساخرا: انظر لتلك البطتني الفزعتني كيف 

جتريان!
اأن يتجه مع عد�ستنا التي ت�سور هذه الأحداث  على القارئ 

حيثما اجتهت.
رج��ل م�سفر  ت��وق��ف  عندما  ال��ي�����س��رى،  اجل��ه��ة  الآن يف  نحن 
اأوق��ف مركبته ب�سكل خاطئ. فقد كان  اأم��ام �سابني بعدما  الوجه 

منزعجا ويف عجلة من اأمره.
ه��ذه  يف  ال��ع��ام  للم�سفى  املخت�سر  ال��ط��ري��ق  اأي���ن  ف�ساألهما: 

املدينة، فزوجتي �ستلد واأنا غريب عن هذه املدينة؟
له  و�سفا  ث��م  وت��غ��ام��زا،  بع�س  اإل��ى  بع�سهما  ال�سابان  فنظر 

طريقا خاطئا.
للم�سفى،  متجها  مركبته  و�سعد  بحرارة  الرجل  ف�سكرهما 
وه��و ي��دع��وا لهذين ال�����س��اب��ني، يف ح��ني ت��رن��ح ال�����س��اب��ان م��ن �سدة 

ال�سحك.
فجاأة، �سمعنا �سوت كبح فرامل قوي من خلفنا، فالتفتنا نحو 
ال�سوت، فاإذا مبركبة م�سرعة تنزلق على اجلانب الأمين املرب 
وقائدها يدور بها مبتهجا، خملفا وراءه غيوما كثيفة من الراب،  
اأخ��رى قادمة من خلفه، فدخلت يف املوجة  يف حني كانت مركبة 
اأعمدة  ب��اأح��د  فا�سطدم  ال��روؤي��ة،  قائدها  ي�ستطع  ومل  ال��راب��ي��ة، 

الكهرباء ولقى حتفه على الفور.
ل تعليق لدي، عزيزي القارئ.

كساد األخالق!
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري

سيرين طالل
حسن البكري

الربية  كلية  من  • بكالوريو�س 
للبنات باأبها )الأق�سام العلمية(. 

تفوق �سهادة  مع  • ماج�ستر 
من جامعة »نيو ميك�سيكو«.

للبنات  الربية  بكلية  • حما�سرة 
باأبها، ق�سمي علم النف�س وريا�س 

الأطفال.
الأطفال. ريا�س  ق�سم  • رئي�سة 

الرنامج  م�سروع  على  • م�سرفة 
التوعوي لأمرا�س الأطفال.

لل�سنة  التعليم  جلنة  يف  • ع�سوة 
الدرا�سية، وع�سوة بفريق بحث يف 

مو�سوع العنف �سد الأطفال.

بطاقة

ت��ط��ب��ق  اأن  ي���ج���ب  اأن�������ه  واأرى 
ع��ق��وب��ات م��ال��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��ن ي�سع 
هنا  واأود  الأم��اك��ن.  ه��ذه  يف  �سيارته 
التذكر مبقولة انت�سرت على موقع 
توير ون�سها »اإذا كنت تريد موقفي 

فخذ اإعاقتي«.
ك��ذل��ك م���ن ح���ق ذوي الإع���اق���ة 
املمرات  لهم  تخ�س�س  اأن  الب�سرية 
الطرق  ت�ساعدهم على معرفة  التي 
واأم����اك����ن ال���ت���ق���اط���ع���ات، وال���ل���وح���ات 
بطريقة  بالكتابة  امل��زودة  الإر�سادية 

برايل.
اأخ�سائيني  توفر  يجب  اأي�سا 
امل������دار�������س  يف  الإ����������س���������ارة  ل����غ����ة  يف 
واجلامعات لذوي الإعاقة ال�سمعية، 
فالإعاقة ال�سمعية ل متنع �ساحبها 
من التعلم مع الأ�سخا�س ال�سليمني، 
اأخ��را  اإذا ما توفرت ه��ذه اخل��دم��ة. 
اأط���ال���ب ب��ف��ت��ح م��رك��ز خل��دم��ة ذوي 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����س���ة يف ج��م��ي��ع 
اجل��ام��ع��ات ال�����س��ع��ودي��ة، خل��دم��ة من 
ي���در����س���ون م����ن اأف��������راد ه�����ذه ال��ف��ئ��ة 

الغالية.

يف هذا اجلانب حتت�سن 
اجلامعة ق�سما للرتبية 
اخلا�سة، فاإلى اأي مدى

ترينه مهما؟  
اإل��ى  ب��ح��اج��ة م��ا���س��ة  منطقة ع�����س��ر 
فن�سبة  اخل���ا����س���ة،  ل��ل��رب��ي��ة  ق�����س��م 

ف��اإذا  املنطقة يقارب %7،  الإع��اق��ة يف 
مت توفر كادر متخ�س�س يف الربية 
اخلا�سة، فاإن كثرا من الأهايل لن 
ي�سطروا للذهاب اإلى خارج املنطقة 
منا�سبة  تعليمية  خ��دم��ات  ل��ت��وف��ر 

لأطفالهم.

ما الذي تطمحني اإليه من خال 
رئا�ستك لق�سم ريا�س الأطفال 

بكليتي الآداب والرتبية؟ 
اأمت���ن���ى اأن اأ����س���ع ب�����س��م��ة مم��ي��زة يف 
ق�����س��م ري��ا���س الأط���ف���ال، وذل����ك من 
خالل الزيارات امليدانية وتطبيق ما 
الواقع  اأر���س  الطالبات على  تتعلمه 
ق��ب��ل دخ��ول��ه��ن ل��ل��م�����س��ت��وى ال��ث��ام��ن 
والأخ��ر، األ وهو الربية امليدانية، 
ي��ك��ون الق�سم  اأن  اإل���ى  اأط��م��ح  ك��ذل��ك 
وامل�ساريع  الأن�سطة  اإقامة  يف  الأول 

التوعوية اخلا�سة بخدمة املجتمع.
الإ�سهام  اإلى  اأطمح  عام  وب�سكل 
ب���ح���ق���وق ذوي  امل��ج��ت��م��ع  ت���وع���ي���ة  يف 
الح���ت���ي���اج���ات اخل��ا���س��ة ول����و ب��ج��زء 
ل��ه��م يف  ع���ون���ا  اأك������ون  واأن  ب�����س��ي��ط، 
ل  ج��زء  فهم  املجتمع،  يف  الن��دم��اج 

يتجزاأ منا وعزيز على قلوبنا.

كلمة اأخرية، ملن توجهينها؟
اأوجهها للمجتمع ككل، واأقول اإنه ل 
يوجد هناك معاقون، ولكن لالأ�سف 

نحن جمتمع معيق.
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حوار: يحيى التيهاني

املعريف  الأعمال  ري��ادة  اأب��ان مدير مركز 
حممد  بن  اهلل  عبد  الأ�ستاذ  باجلامعة، 
نا�سر، اأن املركز يهدف اإلى القيام بدوره 
على اأكمل وجه من حيث ت�سجيع الإبداع 
نحو  اجلامعة  توجه  وحتقيق  والبتكار 
املعرفة  وحت��وي��ل  امل��ع��ريف  القت�ساد  بناء 
الأ�سلوب  وتعزيز  ري��ادي��ة،  م�ساريع  اإل��ى 
ودع��م  اجل��ام��ع��ي،  التعليم  يف  التطبيقي 
املنتجة،  العملية  الرامج  نحو  التحول 
اأن  مبينا  احل��ر،  العمل  ثقافة  وتر�سيخ 
اأه����م القيم  ال��ت��م��ي��ز وال����ري����ادة مي��ث��الن 
نا�سر  وتطرق  املركز.  بها  يتم�سك  التي 
يف ح��دي��ث ل����«اآف���اق« اإل���ى اأن�����س��ط��ة امل��رك��ز 
اإل��ى  ي��رم��ي  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  وتطلعاته 

حتقيقها، وفيما يلي ن�ّس احلوار:

متى تاأ�س�س مركز ريادة الأعمال 
املعريف وما اأهم اأهدافه؟

مركز  اإن�ساء  على  املوافقة  ���س��درت  لقد 
ري�����ادة الأع���م���ال امل���ع���ريف ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

أنظمة ولوائح

زاوية اأ�سبوعية تربط 
بني الأنظمة واللوائح 
املف�سرة لالأنظمة

المادة الثانية من نظام المشتريات الحكومية
م�سرياتها  وتوفر  مناف�ساتها  تنفيذ  عند  احلكومية  اجلهات  تتعامل 
الذي  العمل  مبزاولة  لهم  املرخ�س  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  مع 

تقع يف نطاقه الأعمال طبقا لالأنظمة والقواعد املتبعة.

المادة الثانية عشرة
من الالئحة التنفيذية للمشتريات الحكومية:

ال�سروط الواجب توافرها يف مقدمي العرو�س:
اأ- يجب اأن تتوافر لدى الراغبني يف التعامل مع اجلهات احلكومية 

الوثائق والراخي�س التالية:
1( ال�سجل التجاري اأو الرخي�س النظامي يف جمال الأعمال 

املتقدم لها.
٢( �سهادة ت�سنيف يف جمال الأعمال املتقدم لها اإذا كانت قيمة 
ال��واردة يف  الت�سنيف وفقاً لالأحكام  العر�س مما ي�سرتط له 

نظام )ت�سنيف املقاولني(.
3( �سهادة ت�سديد الزكاة اأو ال�سريبة.

4( �سهادة من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية بت�سجيل 
املن�ساأة يف املوؤ�س�سة وت�سديد احلقوق التاأمينية.

5( �سهادة النت�ساب للغرفة التجارية.
لنظام  وفقا  مرخ�سا  املتناف�س  ك��ان  اإذا  ال�ستثمار  رخ�سة   )6

)ال�ستثمار الأجنبي(.
7( �سهادة حتقيق الن�سبة النظامية لتوطني الوظائف.

ب- يجب اأن تكون الوثائق والراخي�س امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( 
من هذه املادة �سارية املفعول.

المادة الثالثة عشرة
من الالئحة التنفيذية للمشتريات الحكومية:

الأ�سخا�س  مع  الالئحة  وه��ذه  النظام  لأحكام  وفقا  التعامل  يجوز  ل 
امل�سار اإليهم فيما يلي:

1( موظفو احلكومة وي�ستثنى من ذلك:
اأ- الأعمال غر التجارية اإذا �سرح لهم مبزاولتها.

ب- ���س��راء ك��ت��ب م��ن ت��األ��ي��ف��ه��م ���س��واء م��ن��ه��م م��ب��ا���س��رة اأم من 
النا�سرين اأم من املكتبات.

ج- تكليفهم باأعمال فنية اأو �سراء حق امللكية الأدبية اأو الفنية 
اأو م�سنفاتهم.

د- الدخول يف املزايدات العلنية، اإذا كانت الأ�سياء املرغوب يف 
�سرائها ل�ستعمالهم اخلا�س.

٢( امل�سجونون بجرم اأثناء اتخاذ اإجراءات التعاقد.
اإليهم  ي���رد  ح��ت��ى  ال��ت��ع��ام��ل معهم  الأن��ظ��م��ة مب��ن��ع  تق�سي  م��ن   )3

اعتبارهم.
اأو �سدر  اإع�سارهم،  اإثبات  اأو  اإفال�سهم  اإ�سعار  اأومن طلبوا  4( املفل�سون، 

اأمر بو�سعهم حتت احلرا�سة.
التي  ال�����س��رك��ات   )5
اأو  ح����ل����ه����ا  ج���������رى 

ت�سفيتها.
6( من مل يبلغ من 
ع�سر  ثمانية  العمر 

عاما.
7( ناق�سو الأهلية.

8( م��ن ���س��در ق��رار 
مب�����ن�����ع ال����ت����ع����ام����ل 
اجلهات  م��ن  معهم 
امل������خ������ول������ة ب����ذل����ك 
ب��ح��ك��م  اأو  ن���ظ���ام���ا، 
ق�����������س�����ائ�����ي، ح���ت���ى 
تنتهي مدة املنع من 

التعامل.

إعداد:
سعد بن عبداهلل الفواز 

نظام المشتريات الحكومية

مدير مركز ريادة
األعمال المعرفي لــ »آفاق«:

أعضاء هيئة التدريس 
والطالب ال يعيرون 
انتباها لمفهوم
ريادة األعمال

خ��ال��د ع��ام 143٢ه���� ليكون م��رك��زا رائ��دا 
يف دع��م واإمن��اء ري��ادة الأع��م��ال املعرفية، 
والإ�سهام يف حتقيق القت�ساد املعريف من 
خ��الل دع��م الإب���داع والب��ت��ك��ار وتاأ�سي�س 
اأ���س��ح��اب��ه��ا  وت����زوي����د  الأع����م����ال  واإدارة 
لتطوير  واملعلومات  واملهارات  باخلرات 
�سبكة  وبناء  قدراتهم  وتعزيز  اأفكارهم 

ات�سال فاعلة.
وع��ق��ب ���س��دور امل��واف��ق��ة ق��ام املركز 
اجلامعات  يف  املماثلة  للمراكز  ب��زي��ارات 
ال�سعودية بهدف الطالع على التجارب 
اإدارة  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه  وذل������ك  ال�����س��اب��ق��ة 
للمركز  التاأ�سي�سية  واللجنة  اجلامعة 

التي يراأ�سها معايل مدير اجلامعة. 
وي������ه������دف امل������رك������ز اإل����������ى حت��ق��ي��ق 
ع����دة اأه������داف م��ن��ه��ا: ت��ع��زي��ز الأ���س��ل��وب 
ودع��م  اجل��ام��ع��ي  التعليم  يف  التطبيقي 
املنتجة،  العملية  الرامج  نحو  التحول 
وت�����س��ج��ي��ع الب��ت��ك��ار والإب������داع يف جم��ال 
الأعمال املتوافقة مع متطلبات التنمية، 
ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى اإ���س��ه��ام��ه يف اإع����داد جيل 

متميز من رجال اأعمال امل�ستقبل.

ك���م���ا ي����ه����دف امل����رك����ز اإل�������ى اإع�������داد 
الكفاءات املهنية املتخ�س�سة يف جمالت 
اق���ت�������س���ادي���ات امل���ع���رف���ة وت���ع���زي���ز م���ب���داأ 
ال�سراكة مع القطاع اخلا�س لالإ�سهام يف 

حتويل املعرفة اإلى م�ساريع.
وم������ن اأه������داف������ه اأي���������س����ا ت�����س��ج��ي��ع 
الطالب والطالبات على ممار�سة العمل 
احل����ر وت��ب��ن��ي ال��ف��ك��ر ال����ري����ادي واإع�����داد 
التي ت�سهم يف دعم  الدرا�سات والبحوث 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة اجل��ام��ع��ة ن��ح��و ال���ري���ادة 
مع  ال��دائ��م  التوا�سل  ث��م  وم��ن  العاملية، 
وقطاعات  واجلامعات  العلمية  اجلهات 
الأع������م������ال امل���ت���م���ي���زة يف جم������ال ري������ادة 

الأعمال.

ما القيم التي يتم�سك بها
املركز لتحقيق ما يخطط له

من طموحات؟
م���ن اأه����م ال��ق��ي��م ال��ت��ي ي��ت��ب��ن��اه��ا امل��رك��ز، 
تبني  عمليا  وت��ع��ن��ي  وال����ري����ادة،  ال��ت��م��ي��ز 
روح البتكار والإبداع واأخذ زمام املبادرة 

لدعم وتطوير قطاع الأعمال.
اأي�سا العمل بروح  ومن قيم املركز 
واإدارة  وامل�����س��اءل��ة،  وال�سفافية  ال��ف��ري��ق، 
املعرفة، والت�سال الفعال، وال�ستدامة، 
وذل��ك م��ن خ��الل الركيز على الأف��ك��ار 
والأع����م����ال الأك�����ر اأه��م��ي��ة وا���س��ت��دام��ة 
ال�����س��راك��ات  ب��ن��اء  ج��ان��ب  اإل���ى  للمجتمع، 
العالقة  ذات  املوؤ�س�سات  مع  والتحالفات 

لتحقيق الأهداف امل�سركة.

ماذا عن م�ساركات املركز يف 
اللقاءات واملنا�سبات على امل�ستويني 

املحلي واخلارجي؟ 
ي��ح��ر���س امل���رك���ز دائ���م���ا ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة 
يف ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ن�����س��اط��ات ال��داخ��ل��ي��ة 

واخلارجية التي تتفق مع اأهدافه.
وم���دي���ر امل���رك���ز م��ث��ال ي��ع��د ممثل 
اجلامعة يف �سبكة احلا�سنات ال�سعودية، 
وي�������س���ارك امل����رك����ز يف ج��م��ي��ع ف��ع��ال��ي��ات 
ال�����س��ب��ك��ة، ك��م��ا ي�������س���ارك يف امل����وؤمت����رات 
الداخلية لريادة الأعمال واحلا�سنات يف 
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

اأو يف غرها من اجلامعات.
وقد �سارك املركز موؤخرا يف القمة 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ري��ادة الأع���م���ال التي 

عقدت  يف الإمارات العربية املتحدة.
كما �سارك املركز يف امللتقى الثالث 
ال��ذي  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رة  للمن�ساآت 
نظمته املنظمة العربية للتنمية الإدارية 

حيث  العربية،  ال���دول  جلامعة  التابعة 
قدمت ورقة عمل بعنوان )اجلامعة بني 
التاأهيل والريادة.. جتربة عملية(، وقد 
حظيت الورقة با�ستح�سان امل�ساركني من 
الدول العربية مثل عمان وم�سر وليبيا 

واجلزائر وغرها.
اأن مثل هذه امل�ساركات  ول �سك يف 
ت���ب���ادل  م����ن ح���ي���ث  امل����رك����ز  ت�����ري دور 
اخل��������رات والط���������الع ع���ل���ى ال���ت���ج���ارب 
العاملية واملحلية يف جمال ريادة الأعمال 
واحل��ا���س��ن��ات وح���دائ���ق امل��ع��رف��ة واأي�����س��ا 
جم�����الت اق��ت�����س��اد امل���ع���رف���ة وامل��ن�����س��اآت 

ال�سغرة واملتو�سطة. 

ما املعوقات التي تواجه املركز ؟
م���ن اأه����م ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ري���ادة 
الأعمال واحلا�سنات يف اأي جمتمع، عدم 
هذه  مثل  لأهمية  املحيطة  البيئة  فهم 
امل���ب���ادرات، ون��ح��ن ن��واج��ه ه���ذا التحدي 

حتى يف داخل اجلامعة.
ف���الأغ���ل���ب���ي���ة م����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
انتباها  يعرون  ل  وال��ط��الب  التدري�س 
املعوقات  اأن  كما  الأع��م��ال،  ري��ادة  ملفهوم 
امل���ادي���ة وامل��ك��ان��ي��ة مت��ث��ل حت���دي���ا �سعبا 
الكوادر  املركز، وكذلك عدم وج��ود  اأم��ام 
ت��دع��م توجه  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ب�����س��ري��ة 
امل��رك��ز م��ن م��ر���س��دي��ن وا���س��ت�����س��اري��ني يف 
جم����الت درا�����س����ات اجل�����دوى ودرا����س���ات 
ال�������س���وق وخ���ط���ط ال���ع���م���ل وال����درا�����س����ات 

املالية.
املعوقات  ه��ذه  ن��وع من  اأي  اأن  غر 
مي��ك��ن اأن ي��ت��م ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ب��اجل��دي��ة 
العليا  الإدارة  اأن  ل���س��ي��م��ا  والإ�����س����رار 
ظل  يف  التوجهات  ه��ذه  تدعم  للجامعة 
ل��الت�����س��الت وتقنية  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة 
املعلومات والتي تبنت يف م�ساريعها ريادة 
الأع��م��ال واحل��ا���س��ن��ات وح��دائ��ق املعرفة 
واأودي������ة امل��ع��رف��ة ل��ل��ن��ه��و���س ب��الق��ت�����س��اد 

املعريف.

وماذا اأعددمت من خطط
للتغلب على تلك املعوقات؟

امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  م��ن  العديد  ه��ن��اك 
والبعيد،  الق�سر  املديني  على  للمركز 
ف��امل��رك��ز ح��ال��ي��ا يف ط���ور ع��ق��د جمموعة 
من التفاقيات وال�سراكات مع عدد من 
اجلهات احلكومية واخلا�سة يف جمالت 
التدريب والتمويل والحت�سان وغرها 
التي  امل��ع��وق��ات  م��ن  ك��ث��ر  ع��ل��ى  للتغلب 

ذكرتها اآنفا.

نسعى لتشجيع اإلبداع
واالبتكار رغم المعوقات 

تعزيز األسلوب التطبيقي
في التعليم وترسيخ العمل الحر
أهم أهداف المركز
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حافظو على
نظافة جامعتكم
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تناولت  حديثة  علمية  درا���س��ة  اأك���دت 
م�����س��ك��ل��ة الإع����اق����ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، 
ذات  موجبة  ارتباطيه  عالقة  وج��ود 
دلل��ة اإح�سائية بني ن��وع الإع��اق��ة يف 
املولود وزواج الأقارب، واأثبتت فروقا 
ذات دللة اإح�سائية بني �سدة الإعاقة 
تبعا لدرجة زواج الأقارب بني والدي 
املعاق، ل�سالح املعاقني املنحدرين من 
زواج الأقارب من الدرجة الأولى، كما 
ح��ذرت الأمهات من الإجن��اب يف �سن 
مبكرة قبل �سن الع�سرين وكذلك يف 

�سن متاأخرة بعد الأربعني.

اإلعاقات وأنواعها
واأ���س��ارت ال��درا���س��ة اإل���ى اأن الإع��اق��ات 
احل���رك���ي���ة وال���ب�������س���ري���ة وال�����س��م��ع��ي��ة 
الفئة  يف  امل��ع��اق��ني  ت�سيب  وامل��ت��ع��ددة 
ال��ع��م��ري��ة الأق�����ل ���س��ن��ا )اأق�����ل م���ن 18 
احل���رك���ي���ة  الإع������اق������ات  واأن  ����س���ن���ة(، 
وال��ب�����س��ري��ة ت�����س��ي��ب ال����ذك����ور اأك���ر 
الإع��اق��ات  ت�سيب  بينما  الإن���اث،  م��ن 
اأك���ر من  الإن����اث  وامل��ت��ع��ددة  العقلية 

زواج األقارب
والحمل المبكر 
والمتأخر أبرز أسباب 
اإلعاقة

اإلعاقات الحركية
والبصرية تصيب
الذكور أكثر
.. والعقلية تالحق اإلناث

دراسة علمية تدعو  لمساندة المعاقين ماديا ومعنويا
الذكور، ومل جتد الدرا�سة فروقا ذات 
والإن��اث  الذكور  اإح�سائية بني  دللة 

يف اأنواع الإعاقات الأخرى. 
اعتمدت  التي  الدرا�سة  و�سملت 
عينة  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على 
ع�سوائية بلغت 933 حالة من جمتمع 
اإعانات  لهم  ت�سرف  الذين  املعاقني 
مالية من مكاتب ال�سمان الجتماعي 
 9306( ع�����س��ر  منطقة  يف  امل��ن��ت�����س��رة 
حالة( وك�سفت عن ارتفاع ن�سبة زواج 
الأقارب بني والدي املعاقني مبنطقة 
ع�سر، واأن اأعلى ن�سبة لزواج الأقارب 
ت���رك���زت مب��ح��اف��ظ��ة حم���اي���ل ع�سر 
اأمل��ع ثم الأم���واه.  ثم حمافظة رج��ال 
واح��ت��ل��ت الإع���اق���ات امل��ت��ع��ددة، املرتبة 
الأول��ى بني اأن��واع الإع��اق��ات املنت�سرة 
مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر، ت��ل��ت��ه��ا الإع����اق����ة 

احلركية ثم الإعاقة العقلية.

احتماالت اإلصابة
اح��ت��م��ال��ي��ة  اأن  ال����درا�����س����ة  واأف����������ادت 
الإ���س��اب��ة ب��الإع��اق��ة ت���زداد كلما تاأخر 

)الطفل  للمولود  امليالدي  الرتيب 
املتكرر،  احلمل  واأن  ف��اأك��ر(،  ال��راب��ع 
يزيدان من  متاأخرة  �سن  واحلمل يف 

احتمالت الإ�سابة بالإعاقة، 
واأظ����ه����رت ال���درا����س���ة ان��خ��ف��ا���س��ا 
اأ���س��ر  ل���دى  ال�سحي  ال��وع��ي  مل�ستوى 
ن�سف  ح��وايل  اأن  مو�سحة  املعاقني، 
اكت�سافها  مت  ف��ق��ط  الإع���اق���ة  ح���الت 
امل�����س��ك��الت  واأن  ال��ط��ب��ي��ب،  ب��وا���س��ط��ة 
النف�سية واملالية وال�سلوكية هي اأكر 

امل�سكالت التي يعانى منها املعاقون.
واأو�ست الدرا�سة بالركيز على 
فحو�س  واإج����راء  ال�سحية  التوعية 
م��ا ق��ب��ل ال������زواج، وت��وع��ي��ة ال�����س��ي��دات 
احل�����وام�����ل ح�����ول اأه���م���ي���ة الإج��������راء 
ال������دورى وامل��ن��ت��ظ��م مل��ت��اب��ع��ة احل��م��ل، 
والتوعية حول اأ�سرار وخطورة زواج 
الوراثية  الأمرا�س  ونوعية  الأق��ارب 
والإعاقات املرتبطة بها، وحتذير الأم 
الع�سرين  قبل  �سن  يف  الإجن���اب  م��ن 
وكذلك يف �سن متاأخرة بعد الأربعني، 
وت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود الإع���الم���ي���ة حلث 
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اأف������راد امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى اح������رام ذوي 
وم�ساندتهم  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
ون�سر الوعي ال�سحي بني املواطنني، 
والتوا�سل امل�ستمر بني الأ�سر ومراكز 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، 
الأم��را���س  ع��ن  املبكر  للك�سف  �سعيا 
املنا�سب  العالج  وتقدمي  والإع��اق��ات، 
اآثار  من  للحد  التاأهيلية  واخلدمات 

الإعاقة عليهم.

استيعاب المعاقين  
ودعت الدرا�سة اإلى ت�سمني املقررات 
امل��و���س��وع��ات ح��ول  ال��درا���س��ي��ة بع�س 
ب��زواج  وعالقتها  واأ�سبابها  الإع��اق��ة 
الأقارب، واإ�سدار الت�سريعات الالزمة 
بالوظائف  املعاقني  ا�ستيعاب  لزيادة 
احلكومية والقطاع اخلا�س، تخفيفا 
ملعاناتهم وم�سكالتهم املالية. وتوفر 
مثل  للمعاقني،  التعليمية  اخلدمات 
ف�سول حمو الأمية والتعليم املفتوح 

والتعليم عن بعد.
كما خل�ست الدرا�سة اإلى تنظيم 
ح���م���الت ت���وع���وي���ة ل���ت���وع���ي���ة اأف������راد 
الناجتة  املحتملة  باملخاطر  املجتمع 
م��ك��ات��ب  وق���ي���ام  الأق��������ارب،  زواج  ع���ن 
ال�سمان الجتماعي، والقائمني على 
اخلدمات التنموية للمعاقني بتقدمي 
للمعاقني  املتكاملة  ال��رع��اي��ة  اأوج����ه 
والجتماعية  النف�سية  الناحية  من 
دور  وتفعيل  والتعليمية،  وال�سحية 
اأئ���م���ة وخ��ط��ب��اء امل�����س��اج��د يف ت��وع��ي��ة 
اأفراد املجتمع باملخاطر املحتملة من 
زواج الأقارب، يف �سوء تعاليم الدين 

الإ�سالمي احلنيف.
واق��������رح��������ت اإج���������������راء امل�������س���ح 
وال��ف��ح�����س ال�������دوري ال�����س��ام��ل على 
وت�سجيع  امل��دار���س،  واأط��ف��ال  املواليد 
ال�سحية  املتابعة  على  الأم��ور  اأولياء 
اخلدمات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  لأبنائهم 
ال�����س��ح��ي��ة امل���ق���دم���ة ل���ه���م، وم��ت��اب��ع��ة 
ح��الت��ه��م ، وت���دري���ب اأ����س���ر امل��ع��اق��ني 
ورعايتهم،  بهم  العناية  كيفية  على 
يف  تعمل  وطنية  اإ�سراتيجية  وب��ن��اء 
املوؤ�س�سات  فيها  ت�سارك  تكاملي  اإطار 
احل���ك���وم���ي���ة واخل�����ري�����ة واأ����س���ح���اب 
امل�����س��ل��ح��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ن امل��ع��اق��ني 
الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  اإدم���������اج  ب���ه���دف 
اخلا�سة يف جمتمعهم مبا يكفل لهم 

التعاي�س مع بقية اأفراد املجتمع.

فريق البحث
ي���ذك���ر اأن ال���درا����س���ة ق����ام ب��ه��ا ف��ري��ق 
البحوث  م��رك��ز  من�سوبي  م��ن  بحثي 
باجلامعة،  الجتماعية  وال��درا���س��ات 
ب��ت��وج��ي��ه م����ن ���س��م��و اأم������ر م��ن��ط��ق��ة 
ع�����س��ر ب���ع���د ت���ق���ري���ر ق���دم���ه امل���دي���ر 
باملنطقة،  الجتماعي  لل�سمان  العام 
ال�سمان  مكتب  اأن  اإل���ى  ف��ي��ه  واأ����س���ار 
مالية  م�ساعدات  ي��ق��دم  الجتماعي 

لأكر من 9000 معاق باملنطقة.
ق��د �سم  البحثي  ال��ف��ري��ق  وك���ان 
م��دي��ر م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال���دك���ت���ور  ���س��ع��ي��د بن 
من  �سم  كما  ح��م��دان،  نا�سر  �سعيد 
ق�����س��م ع��ل��م ال��ن��ف�����س ب��ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة، 
ال����دك����ت����ور حم���م���د ب�����ن ح�������س���ن اأب�����و 
را�سني، والدكتور يحيى بن عبد اهلل 
ال�سيد  وال���دك���ت���ور حم��م��د  ال��راف��ع��ي 
البحوث  مركز  وم��ن  ال��رح��م��ن،  عبد 
وال���درا����س���ات الج��ت��م��اع��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ال�����س��ي��د، وم���ن ق�سم  ���س��ي��د ج���اب اهلل 
الطب  بكلية  واملجتمع  الأ���س��رة  ط��ب 
ال����دك����ت����ور اأ�����س����ام����ة ع���ب���د ال���رح���م���ن 
م�����س��ط��ف��ى، وم����ن امل��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����س��ي 
الجتماعي مبنطقة ع�سر  لل�سمان 
الأ�ستاذ �سامي بن �سعيد القحطاين.               

قراءة : يحيى القبعة

اأج��راه��ا طالب  دع��ت درا���س��ة حديثة 
اإلى �سرورة توفر  ال�سيدلة،  بكلية 
الأمثل،   ال��دوائ��ي  ال�سكل  الأدوي���ة يف 
الأطفال  من  املر�سى  ينا�سب  ال��ذي 
وك���ب���ار ال�����س��ن اأو اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ل 
واأن  الأق��را���س،  اب��ت��الع  ي�ستطيعون 
وفيزيائيا  كيميائيا  م�ستقرة  تكون 
مب����ا ف���ي���ه ال���ك���ف���اي���ة خ�����الل ال���ف���رة 

املحددة لال�ستعمال.
قدمها  التي  الدرا�سة  واأ�سافت 
جم���ري   اآل  ع���ل���ي  �����س����امل  ال���ب���اح���ث 
العلمي  ال��ل��ق��اء  يف  م�ساركته  خ���الل 
ا�ستقرار دواء  الطالبي الأخر، عن 
»����س���ب���رون���ولك���ت���ون« امل��ح�����س��ر اآن��ي��ا 
امل�ست�سفيات  يف  ارجت�����ايل(  )ب�����س��ك��ل 
درجة  اأن  ع�سر،  مبنطقة  الرئي�سة 
رئي�سا  دورا  تلعب  للعينة  احلمو�سة 
على ا�ستقرار �سبرونولكتون املعلق 

 .suspension
اأن درج���ة  ال���درا����س���ة   وك�����س��ف��ت 
احل��م��و���س��ة امل��ث��ل��ى ل���س��ت��ق��رار دواء 
���س��ب��رون��ولك��ت��ون م��ا ي��ق��ارب )4،5( 
درجة، كما اأكدت الدرا�سة اأن �سركات 
الأدوي����������ة ع���م���وم���ا، ل ت��ك�����س��ف ع��ن 
التي  ل��الأق��را���س  املختلفة  امل��ك��ون��ات 
منها،  املعلق  ال�����س��راب  حت�سر  يتم 
اإلى  ي��وؤدي  قد  املعلومات  نق�س  واأن 
م�سكالت تتعلق بال�ستقرار والكفاءة 
العالجية لالأدوية التي حت�سر اآنيا 

)املح�سرة ب�سكل يدوي(. 
اأن��ه على  اإل��ى  واأ���س��ارت الدرا�سة 
لتوفر  املبذولة  الرغم من اجلهود 
الأدوية على �سكل �سيدلين منا�سب 
بع�س  ه���ن���اك  ت�����زال  ل  ل���الأط���ف���ال، 
الأدوية ل تنا�سب جرعاتها اأو �سكلها 
حتويلها  يتم  الأط��ف��ال  ال�سيدلين 
اإلى اآخر كتحويل احلبوب  من �سكل 

اإلى �سراب معلق.
اأنه ل تزال هناك  و�سددت على 
حاجة ملنتجات تعد بطريقة ارجتالية 
يف   extemporaneously اآن��ي��ة  اأو 
توفر  ل�سمان  امل�ست�سفى  �سيدلية 
ج���رع���ات دق��ي��ق��ة واأ����س���ك���ال دوائ���ي���ة 
ت���ن���ا����س���ب الأط������ف������ال م�����ن خم��ت��ل��ف 

الأعمار.
ا���س��ت��ع��م��ال  اآل جم���رى  واع���ت���ر 
امل�ستح�سرات املرجتلة )املعدة يدويا( 
ا�ستخداما لأدوية غر مرخ�س بها، 
ت���اأث���ر  حت�سر  اإزاء  ق��ل��ق��ه  م��ب��دي��ا 
امل�����س��ت��ح�����س��رات ب��ط��ري��ق��ة ارجت��ال��ي��ة 
 extemporaneously اآن���ي���ة  اأو 
على  اجل��ودة وال�ستقرار والفعالية 
توحيد  اأن  اإل���ى  م�سرا  وال�����س��الم��ة، 
املحتوى واختيار ال�سكل ال�سيدلين 
املنا�سب والآمن وا�ستقراره فيزيائيا 
يف  التحديات  اأب���رز  م��ن  وبيولوجيا  
بطريقة  ال��دوائ��ي��ة  املنتجات  اإع����داد 

ارجتالية.
وكانت درا�سة اآل جمرى هدفت 
العينات  ا�ستقرار  م��ن  التحقق  اإل��ى 
ال����دوائ����ي����ة ف��ي��زي��ائ��ي��ا وك��ي��م��ي��ائ��ي��ا، 
وتقدير كمية دواء ال�سبرونولكتون 
ال�سلبة  الأق����را�����س  م���ن  امل��ح�����س��رة 

توحيد المحتوى وضمان االستقرار.. أبرز تحديات المستحضرات اليدوية
دراسة لطالب صيدلة: شركات األدوية تخفي 

المكونات المختلفة لألقراص

امل��ت��اح��ة جت���اري���ا اإل����ى ����س���راب معلق 
خ���الل ف���رة ال���س��ت��ع��م��ال يف ال��وق��ت 
م�ست�سفيات  ث���الث���ة  م���ن  احل��ا���س��ر 
يف اأب����ه����ا وخ��م��ي�����س م�����س��ي��ط، ح��ي��ث 
ل��دواء  عينات  ا�ستقرار  درا���س��ة  مت��ت 
 spironolactone �سبرونولكتون 
امل����ع����د يف �����س����راب م���ع���ل���ق ب��ط��ري��ق��ة 
 ،extemporaneously ارجت��ال��ي��ة 
 8 درج��ة  يف  امل�ستح�سر  تخزين  ومت 
م��ئ��وي��ة يف زج����اج خ��ا���س )زج���اج���ات 
 35 اإل���ى  ت�سل  ف���رات  على  معتمة( 

يوما.
م�����س��ت��ح�����س��ر  ك�����ل  ف���ح�������س  مت 
اللون،  يف  تغّر  اأي  ملالحظة  ب�سرياً 
والرائحة و�سرعة الر�سيب اأو تكون 

الرغوة.
لتقدير  ال��ع��ي��ن��ات  ف��ح�����س  ومت 
ال�������س���ب���رون���ولك���ت���ون  دواء  ك���م���ي���ة 
ماتوغرافيا  ك��رو  طريقة  بوا�سطة 

.HPLC ال�سوائل عالية الكفاءة
ك���م���ا اخ����ت����ار ال���ب���اح���ث ع��ي��ن��ات 
ال�����دواء مل��ع��رف��ة ال��ت��غ��رات يف الأ����س 

الهيدروجيني )درجة احلمو�سة ( 
اأن���ه مل  اإل���ى  وخل�ست ال��درا���س��ة 
ي��ك��ن ه��ن��اك اأي ت��غ��ي��ر م��ل��م��و���س يف 
مت  التي  للعينات  الرائحة  اأو  اللون 
اخ��ت��ب��اره��ا، وك����ان م��ت��و���س��ط ت��راك��ي��ز 
ال�����س����ب����رو ن����و لك����ت����ون يف ج��م��ي��ع 
الأول��ني  الأ�سبوعني  خ��الل  العينات 
اأك����ر م���ن 90% من  م���ن ال��ت��خ��زي��ن 
ال��راك��ي��ز امل��ب��دئ��ي��ة،  م���ا ع���دا عينة 

واحدة .
بقيت  ف���ق���ط،  ي���وم���ا   30 وب���ع���د 
عينتان منها C، B ثابتتان باأكر من 
90% من تراكيز ال�سبر ونو لكتون 
املبدئية، بينما بلغت تراكيز ال�سبر 
ونو لكتون حد 93% يف العينة B ملدة 

لتقل عن 35 يوما.
وب���ق���ي الأ��������س ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي 
دون  للمعلقات  اجل�سيمي  واحل��ج��م 
تغير ط��وال ف��رة  الخ��ت��ب��ار ودون 

تغر يف املظهر املادي  
واأو�ست الدرا�سة باإجراء اأبحاث 
ج��دي��دة على الأدوي���ة التي ل ميكن 
معمل  يف  بتح�سرها  اإل  ت��وف��ره��ا 
اأو ارجتاليا( ملعرفة  ال�سيدلية )اآنيا 
مدى فعاليتها وا�ستقرارها واإمكانية 
لي�س فقط  ال�سوئي  التحلل  حدوث 
خالل  اأي�سا  ولكن  التخزين،  اأث��ن��اء 
حت�����س��ر وا����س���ت���خ���دام امل�����س��ت��ح�����س��ر 

الدوائي خالل فرة العالج.

�سامل اآل جمري
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حسن العواجي

متثل كلية طب الأ�سنان باجلامعة اأحد اأهم ال�سروح 
العلمية والتعليمية يف املنطقة اجلنوبية، ومن املقرر 
اأن تنتقل قريبا اإلى مقرها اجلديد بالفرعاء، والذي 
لت�سبح  م��رب��ع  م��ر  األ���ف   40 ح��وال��ى  م�ساحته  تبلغ 
تت�سع  حيث  باململكة  الأ�سنان  طب  كليات  اأ�سخم  من 

حلوايل 600 طالب بنظام ال�ساعات املعتمدة. 
اأجزاء  اأربعة  للكلية من  املبنى اجلديد   ويتكون 

متكاملة ومتجان�سة  على النحو التايل:

)ع���الج  التعليمية  الأق�������س���ام  مي��ث��ل  الأول  اجل��زء 
اجلذور والركيبات ال�سناعية وجراح الفك والأ�سنان 
وغرها( مبا حتويه من معامل متخ�س�سة، وقاعات 
وف��راغ��ات  والإم��ك��ان��ي��ات،  التجهيزات  متنوعة  درو����س 
هيئة  لأع�����س��اء  وغ���رف  متنوعة،  وتعليمية  تفاعلية 

التدري�س وم�ساعديهم ت�ستوعب نحو 65 مكتبا.

اجل���زء ال��ث��اين ي��ت��ك��ون م���ن ال���ع���ي���ادات ال��ط��الب��ي��ة 
وال���ع���ي���ادات ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة وال���س��ت��ق��ب��ال ل��ل��م��ر���س��ي 
الرعاية  لتقدمي  املخ�س�س  اجل��زء  ه��ذا  وخدماتهم. 
الطبيَة والعالجية للمر�سي يتكون من اإجمايل ٢70 
كر�سي اأ�سنان متنوع وفراغات لنتظار املر�سي و اأربع 

غرف لعمليات الأ�سنان.

اجل���زء ال��ث��ال��ث خم�����س�����س ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��الب��ي��ة 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ي م��ك��ت��ب��ة رق��م��ي��ة م��ت��ق��دم��ة وف���راغ���ات 
ت��ف��اع��ل��ي��ة م��ت��ن��وع��ة وك��اف��ي��ري��ا وق���اع���ات ل��الأن�����س��ط��ة 

الطالبية.

اجلزء الرابع خم�س�س للخدمات الهند�سية باملبني 
ويحتوي على اخلدمات الهند�سية اخلا�سة بالتكييف 

والإ�ساءة والكهرباء وغرها.

»أسنان الفرعاء«.. معامل متطورة 
ومكتبات رقمية لــ600 طالب
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للطوابق  الإجمالية  امل�ساحة  ت�سل 
مرتا   39.060 نحو  الكلية  مببنى 
باأق�سام  ت�سنيف  يلي  وفيما  مربعا، 

الطوابق وحمتوياتها:

الدور االول 

منطقة أ:
التدري�س. هيئة  اأع�ساء  • مكاتب 

• خمتر.

• خمتر.
ال�سف. • غرفة 

منطقة ب: 
الإنتاج. • خمتر 

الأ�سنان. تقومي  • خمتر 
تركيبات. • خمتر 

ال�سف. • غرفة 

منطقة ج: 
الأ�سنان.  طب  • طالب 

ال�سخ�سيات. كبار  • عيادات 
اخلا�سة. الحتياجات  ذوي  • عيادة 

الأطفال. • عيادة 
الطوارق. • غرفة 

العميد. • مكتب 
العميد. نائب  • مكتب 

مدير. • مكتب 

الدور الثاني 

منطقة أ
التدري�س. هيئة  اأع�ساء  • مكاتب 

املحاكاة. • معمل 
ال�سف. • غرفة 

منطقة ب
ال�سف. • غرفة 

• الأ�سنان.
املحا�سرات. • قاعة 

الن�ساط. مزاولة  طالب  • حجرة 

منطقة ج
الأ�سنان. •  عيادة 

الأطفال. اأ�سنان  • عيادة 
اخلا�سة. الحتياجات  ذوي  • عيادة 

الأ�سعة. • غرفة 
الطوارىء. • غرفة 

الإمتياز. اأطباء  اأ�سنان  • عيادات 

دور الميزانين

منطقة أ
التدري�س. هيئة  اأع�ساء  • مكاتب 

  
منطقة ب

اأحياء. • خمتر 
الإلكروين. املجهر  • غرفة 
الفمية. الن�سجة  • خمتر 

الفمية. الإ�سعاعي  • خمتر 
البانوراما. اأ�سعة  • غرفة 

منطقة ج
الأ�سنان. • عيادة 

الفمية. ال�سعة  • خمتر 

البانوراما. اأ�سعة  • غرفة 
التعقيم. • غرفة 

اخلارجية. • عيادة 
• كافتريا.

القبو

المنطقة ج
الطوارئ. • غرفة 
الطوارئ. • عيادة 
املركزية. • العيادة 

ال�سعة. • غرفة 
ال�سف. • غرفة 
ال�سعة. • غرفة 
الفم. • جراحة 

املالحظة. • غرفة 
التعقيم. • غرفة 

البحوث. • خمتر 
• التعقيم.

• كافتريا.
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يف  مهما  دورا  الداخلي  الت�سميم  يلعب 
مما  امل�ست�سفيات،  يف  الداخلية  الأجواء 
ينعك�س اإما �سلبا اأو اإيجابا على املر�سى، 
امل�ست�سفيات  اأج�����واء  تختلف  ح��ي��ث 
الت�سميم  يف  واجل��م��ال��ي��ة  الوظيفية 
واملراكز  الق�سور  اأج��واء  من  غريها  عن 

التجارية والفنادق.
تتطلب  امل�ست�سفيات  فطبيعة 
يفرت�س  ومقايي�س  وموا�سفات  �سروطا 
الت�سميم  اأ�س�س  �سمن  مبوجبها  العمل 

الداخلي.
يرتكز  التي  الأ�سا�سيات  اأهم  ومن 

د. محمد دالك
كلية الطب
علم وظائف األعضاء
madallak@kku.edu.sa

اإذا، وح�سب ما ورد يف املقال الأول،  
ف���اإن م��ا مي��ن��ع ال��ط��ال��ب اأو ال��ط��ال��ب��ة من 
الج���ت���ه���اد وم�����ن ط���ل���ب امل�������س���اع���دة وم���ا 
ع��ب��ارة  ه��و  امل��ل��ه��ي��ات  وراء  ي��ج��ري  يجعله 
عن جمموعة من الأفكار ت�سره دون اأن 

يعي ذلك.
موؤلفا  ب��ه  ين�سح  ال���ذي  احل���ل  اأم���ا 
اأول: يجب عليك  الكتابني فهو كالآتي: 
اأه��داف��ك  حت��دد  اأن  الطالب/���ة  ع��زي��زي 
من الأ�سبوع الدرا�سي الأول من الف�سل، 
باأن تقول مثال: �ساأقوم مبراجعة جميع 
املحا�سرات التي اآخذها يوميا، و باأن اأبداأ 
منها  اأنتهي  و  ع�سرا  اخلام�سة  ال�ساعة 

العا�سرة م�ساء.
مبراجعة  برهة  بعد  تقوم  ثانيا:  و 
خ��ط��ت��ك، ف�����اإذا وج����دت ب����اأن ال��ك��ث��ر من 
الأ�سباب  اإلى  اأهدافك مل يتحقق فانظر 
اأنها  اإل��ى ذل��ك، فلرمبا وج��دت  اأدت  التي 
اإل���ى عدم  اأدت  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب  ه��ي نف�س 
ف�سلك  اإل��ى  اأو  املطلوب  بالوجه  جناحك 

يف الف�سل املا�سي.
الأف�سل  م��ن  فلعل  ك��ذل��ك  والأم����ر 
لك واخت�سارا للوقت اأن تبداأ منذ بداية 
الأ�سباب  عن  البحث  يف  احل��ايل  الف�سل 
اأه���داف���ك الف�سل  اأع���اق���ت حت��ق��ي��ق  ال��ت��ي 

املا�سي.
اأم����ا الأ����س���ب���اب، وك��م��ا ت���ق���دم، فهي 
عبارة عن جمموعة من الأفكار التي لو 
راجعتها �ستكت�سف منط الأفكار اخلا�س 

بك.
ت��ق��وم  اأن  ب��ع��دئ��ذ  ع��ل��ي��ك  وث���ال���ث���ا: 
اأنوية   ، الأن��وي��ة  الأف��ك��ار  ه��ذه  با�ستبدال 
عقلك  ب��اأف��ك��ار   Egoic mind الأن���ا  م��ن 
لتحقيق   ،Conscious mind ال��واع��ي 

الأهداف التي ر�سمتها منذ البداية.
فمثال، اإذا قالت لك نف�سك اإن تبداأ 
فعلى  غبيا،  ف�ستبدو  الآن  م��ن  امل��ذاك��رة 
ب��ال��ق��ول:  عليها  ي���رد  اأن  ال��واع��ي  عقلك 
اأن��ن��ي  ����س���اأذاك���ر م���ن الآن وم���ت���اأك���د م���ن 
 %90 لأن  ال��درج��ات،  اأعلى  على  �ساأح�سل 
و  للمثابرة  نتيجة  يح�سل  النجاح،  م��ن 

10% منه نتيجة للذكاء.
و ه��ك��ذا ت��ع��ر���س ال��ف��ك��رة امل��ع��ي��ق��ة و 
تنتهي  باأخرى �سحيحة حتى  ت�ستبدلها 
م���ن ج��م��ي��ع الأف����ك����ار ال��ت��ي ت�����س��ك��ل منط 

اأفكارك. 
املكان  يختار  اأن  الطالب  على  بقي 
الذي يراجع فيه درو�سه باأن يكون مكانا 
والعرا�سات  امللهيات  من  خالياً  هادئا 

املتكررة و املزعجة و امل�سو�سة.
عندما  الطالب،  اأبنائي  يا  اإنني،  و 
ت��رج��ع ب��ي ال���ذاك���رة اإل���ى ���س��ن��وات درا���س��ة 
اأت��ذك��ر ثلة  ال��ط��ب )140٢ ه�����-1408 ه���( 
م��ن زم��الئ��ي ال��ط��الب امل��ث��اب��ري��ن، وكيف 
على  الأط��ب��اء  اأف�سل  م��ن  الآن  اأ�سبحوا 
الإط����الق، و ل��ول اأن��ن��ي مل اأح�����س��ل على 
ب��ال���س��م،  ل��ذك��رت��ه��م  م�سبقا  م��واف��ق��ت��ه��م 
اأحد  اأنني كنت  اآخر، هو  وهناك اعراف 
ال��ط��الب ال��ذي��ن مي��ار���س��ون ال��ك��ث��ر من 

»الأن�سطة الإزاحية«.   
التدري�س   فيما يخ�س ع�سو هيئة 
على  ال��ط��الب  م�ساعدة  يف  دورا  ل��ه  ف���اإن 
اأنف�سهم، فيجب عليه حث الطالب على 
امل�ساركة اأثناء املحا�سرة باأن يوجه اإليهم 
ل��ل�����س��وؤال،  ال��ف��ر���س��ة  ويعطيهم  الأ���س��ئ��ل��ة 
وي��ك��رر ه���ذا ال�����س��ن��ي��ع م����رات ع���دة اأث��ن��اء 
امل��ح��ا���س��رة ال����واح����دة، و م���ن ث���م يجعل 

النقا�س حرا و اأخويا.

األنشطة 
اإلزاحية 
ودورها 
المعيق
أمام تحقيق 
أهداف الطالب 
والطالبات
] 2 من 2[

وب���ه���ذا اخل�����س��و���س، ف��اإن��ن��ي، وم��ن 
يف  واملتوا�سعة  الق�سرة  جتربتي  خالل 
دائما  ال�سحية،  الكليات  طلبة  تدري�س 
م���ا اأك�����رر ع��ل��ى م�����س��ام��ع ال���ط���الب اأث��ن��اء 
الإجنليزية  باللغة  ا�ساألوا  اأن  املحا�سرة، 
ل  �سخ�سيا  ف��اأن��ا  ح���رج،  ب���اأي  ول حت�سوا 
بهذه  ال��ت��ح��دث  يف  ك��ث��راً  عليكم  اأت��ف��وق 
اللغة، لأنها لي�ست لغة اأبي ول لغة جدي.

وع���ن���دم���ا ي���ج���د اأح�����ده�����م اجل������راأة 
اأقوم  �سوؤاله،  النتهاء من  وبعد  لل�سوؤال، 
يفلح  مل  واإذا  ال�������س���وؤال،  ل��غ��ة  بت�سحيح 
فاإنني  ال��ل��غ��ة،  ب��ه��ذه  ي��ري��د  م��ا  بتو�سيل 
ومن  العربية،  باللغة  بال�سوؤال  له  اأ�سمح 
ثم اأقوم برجمة �سوؤاله اإلى الإجنليزية.

حجم  يتح�سن  ت��دري��ج��ي��ا،  وه��ك��ذا، 
م�ساركتهم  وت�سبح  ال��ط��الب،  م�ساركة 

جزء ل يتجزاأ من املحا�سرة.
ل ���س��ك ب���اأن���ه م���ن امل��ف��ي��د ج����دا يف 
�سكل  على  ال��ط��الب  تدري�س  ال�ساأن  ه��ذا 
 small group ����س���غ���رة  جم���م���وع���ات 
ط����اول����ة  ح��������ول  ت���ت���ح���ل���ق   teaching
م�ستديرة، و لكن لهذا النوع من التعليم 
التفاعلي معوقات، مثل توافر عدد كبر 

من القاعات والأ�ساتذة.
فف�سل درا�سي به 1٢0 طالبا بحاجة 
هيئة  اأع�����س��اء  وع�سرة  ق��اع��ات  ع�سر  اإل���ى 
تدري�س  يقومون بتدري�س نف�س املو�سوع 

يف نف�س الوقت.  
وع��ل��ى ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اأن 
الطالب  لت�سجيع  مم��اث��ال  ج��ه��دا  ي��ب��ذل 

على ال�ستفادة من ال�ساعات املكتبية.
فلل�ساعات املكتبة فائدة لي�ست جلية 
الطالب  اأن  وه��ي  ال��ط��الب،  بع�س  ل��دى 
ل��ي�����س ف���ق���ط ي���ج���د اجل�������واب ال�����س��ح��ي��ح 

لالأ�سئلة التي طرحها، ولكنه ومن خالل 
ال��ط��ري��ق  يكت�سف  ق��د  اأ���س��ت��اذه  مناق�سة 

ال�سحيح للمذاكرة.
ال��ط��الب  ي�سجع  اأن  ك��ذل��ك  وع��ل��ي��ه 
ع���ل���ى امل�����ذاك�����رة ك��م��ج��م��وع��ات ���س��غ��رة، 
ب�����اأن ي��ع��ط��ي��ه��م، م���ث���ال، واج���ب���ا درا���س��ي��ا 
ب���ح���ل���ه  ي�����ق�����وم�����ون   Assignment
منفردين،  لي�سوا  و  �سغرة  كمجموعات 
وب���ه���ذا ي��ك�����س��ر ال���ط���الب احل���واج���ز ال��ت��ي 
بينهم، ويعرفون قيمة العمل اجلماعي، 
دون  البع�س،  بع�سهم  من  وي�ستفيدون 

اأي حرج وم�سقة على النف�س.
اأخرا هناك حقيقة يجب الت�سريح 
بها، وهي اأنني مل اأفاجاأ مبا قاله موؤلفا 
الكتابني عن »الأنا« ومدى جنايتها على 
اأع����ذار، فهذا  ال��ط��الب مب��ا تختلقه م��ن 
اإنني قراأت منذ ما يزيد على  اإذ  ديدنها، 
ال�سنتني كتاب » اأر�س جديدة.. لتكت�سف 
م��غ��زى ج���دي���داً حل���ي���ات���ك«  م���ن ت��األ��ي��ف 
وك��ل   ،Eckhart Tolle ت���ويل  اإك���ه���ارت 
»الأن���ا«:  ح��ول  ت��دور  الكتاب  مو�سوعات 
ت�سبح  ك��ي��ف  لها،  َت�سكُّ كيفية  تعريفها، 
و�سقائه،  تعا�سته  م�سدر  الإن�����س��ان  »اأن���ا« 

وما هو احلل؟
 31( ه�����   143٢ ع������ام  م���ط���ل���ع  يف  و 
ج���ري���دة  يل  ن�������س���رت   )٢010 دي�������س���م���ر 
الوطن ملخ�سا عن هذا الكتاب، و يوجد 
ال�سبكة  على  ال��ك��ت��اب  م��ن  ن�سخة  حاليا 
العنكبوتية باللغة العربية بالإ�سافة اإلى 

الن�سخة الإجنليزية.
اأن�سح املهتمني منكم بهذا املو�سوع 
ال�سيفية  الإج��ازة  الكتاب يف  بقراءة هذا 
ح���ت���ى ل ت����ن����درج ق����راءت����ه حت����ت ق��ائ��م��ة 

»الأن�سطة الإزاحية«.

أهمية التصميم الداخلي للمستشفيات
للم�ست�سفيات  الداخلي  الت�سميم  عليها 
الع���ت���م���اد ع��ل��ى ت����اأث����ريات الأل�����وان 
حتقيق  يف  وال��ع�����س��وي��ة(  )ال��ن��ف�����س��ي��ة 
املنا�سبة  والنف�سية  ال�سحية  الأج��واء 
وتختلف هذه الأجواء باختاف طبيعة 

كل ق�سم.
تختلف  )امل��ر���س��ى(  غ���رف  ف��ف��ي   
الأجواء والأهداف الوظيفية باختاف 

اجلن�س والعمر )اأطفال، ن�ساء، رجال(.
اأن  ي��ف��رت���س  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
بالأطفال  اخلا�سة  املر�سى  غرف  تكون 
مهدئة  ب��اأج��واء  الت�سميم  يف  متميزة 

ال�سعور  ومريحة ومبخطط لوين يعطي 
الوظيفة  وه��و  والطماأنينة،  بالراحة 
ذلك  امل��ك��ان،  ه��ذا  لطبيعة  الأ�سا�سية 
رمبا  التي  الطبيعية  الطفل  فعل  لردود 
يعاين  عندما  عليها  ال�سيطرة  ي�سعب 
من اأمل معني بالإ�سافة اإلى �سعوره بعدم 
اأجواء  خارج  املبيت  مبجرد  ال�ستقرار 

الدفء املنزيل.
خمطط  احلالة  هذه  يف  ويتنا�سب 
اللون  ت��اأث��ري  ليتمكن  ب��درج��ات  ل��وين 
هذه  يف  امل�ساعدة  م��ن  وامل��ه��دئ  ال��ب��ارد 
املهمة اإلى جانب ا�ستخدام بع�س الألوان 

الن�سطة بن�سب ب�سيطة يف الت�سميم لبث 
روح الفرح واملرح لدى الطفل.

�سحية  اأج����واء  يحقق  اأن���ه  كما   
لكل  املر�سية(  احلالة  )طبيعة  ح�سب 
ق�سم مثل ق�سم غ�سيل الكلى واحل�سا�سية 
والعاج الطبيعي، فا يتنا�سب ا�ستخدام 
خمطط لوين ن�سط مثل درجات الأ�سفر 
)الذي يعد من الألوان احلارة( مع ق�سم 
يوؤذي  �سوف  لأنه  ذلك  العيون،  اأمرا�س 
الب�سر، ولكنه يتنا�سب مع ق�سم الطوارئ 
ال�����ذي ي���خ���دم احل���اج���ة ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ال�سعور  ميد  فهو  الق�سم،  لهذا  احلركية 
نظرا  والن�شاط  واحل��ي��وي��ة  بالطاقة 
الطبيعية  الطاقة  مب�سادر  لرتباطه 

وهي )ال�سم�س، النار(.
ويوؤثر اللون يف الت�سميم الداخلي 
الألوان  املكان. فمثا  للم�ست�سفى ح�سب 
الأر�سية  على  الغامق  كالأزرق  الغامقة 
ولكنه  ب��ال���س��ت��ق��رار،  ال�����س��ع��ور  تعطي 
بعمق،  والتفكري  الرتكيز  على  ي�ساعد 
املكاتب  مع  يتنا�سب  اللون  فهذا  لذلك 
)غرف  مع  مثا  يتنا�سب  ول  الإداري��ة، 
العناية  غ���رف  اأو  ب��اخل��دم  ال��ع��ن��اي��ة 
احلالة  طبيعة  تتطلب  التي  امل��رك��زة( 
لاطمئنان  التجول  دوام  فيها  املر�سية 

على حالت املر�سى احلرجة.
 اإن الت�سميم الداخلي للم�ست�سفيات 
لونية  وم��وؤث��رات  اأج���واء  اإل��ى  بحاجة 
ناجحة،  ايجابية  وع�سوية  نف�سية 
اإعطائهم  يف  وت�سهم  امل��ر���س��ى  ت��خ��دم 
والأم��ل  والن�شاط  واحليوية  التفاوؤل 
واأي�سا  اهلل،  ب���اإذن  ال�سفاء،  ب�سرعة 
اإعطاء الفريق الطبي الأجواء الن�سطة 
تبعث  التي  اللونية  النف�سية  واملوؤثرات 

الن�شاط للعمل بتفان. 

د. هاله السيد البشبيشى

كلية العلوم واآلداب
محايل عسير

في آية 
الكرسي

د منى مصطفى
عبد العزيز

كلية العلوم واآلداب 
بالمجاردة

هي القاعدة الأ�سا�سية للدين ملا فيها 
اآية  اأ�سرف  وهي  خال�س،  توحيد  من 
يف القراآن بها خم�سون كلمة، ويف كل 
كلمة خم�سون بركة، وهي تعادل ثلث 
ال��ق��راآن هي اآي��ة جمعت اأك��ر من 17 

ا�سما من اأ�سماء اهلل احل�سنى.
م��ت��ى ن��زل��ت وك��ي��ف وم���ن ال��ذى 
دون���ه���ا؟ ن���زل���ت ل��ي��ال ومل����ا ن���زل���ت خ��ّر 
ك���ل ���س��ن��م يف ال��دن��ي��ا وخ����ّر ك���ل ملك 
يف ال���دن���ي���ا، و���س��ق��ط��ت ال��ت��ي��ج��ان عن 
روؤو������س�����ه�����م وه�����رب�����ت ال�������س���ي���اط���ني، 
وعندما  نزلت نزل معها �سبعون األف 
اأمره ر�سول اهلل  ملك، واأول �سحابي 
�سلي اهلل عليه و�سلم بكتابتها بخطه  
عنه  اهلل  ج��ب��ل  ر�سي  ب���ن  م��ع��اذ  ه���و 
واأر�ساه وجعل اجلنة متقلبه ومثواه.
بذلك  الكر�سي  اآي��ة  �سميت  مل��اذا 
لأن����ه هو  ب��ال��ك��ر���س��ي  �سميت  ال����س���م؟ 
وهي  امللك،  رم��ز  وه��و  احلكم،  اأ�سا�س 
رفعها  املطلقة،  الألوهية  الدالة على 
»اهلل«  اجلاللة  با�سم  بدايتها  يف  اهلل 
العظيم«  »العلي  با�سمه  نهايتها  وفى 
بها  تعلق  م��ن  ك��ل  معها  ت��رف��ع  وه���ي 
وا�ستم�سك بها. ومن حفظها حفظته 
واأ�سمى  اأعلى مقام  اإلى  ورفعته معها 

منزلة .
ع����ل����ي����ه  اهلل  ��������س�������ل   ق��������������ال  
َلَها  اإَِنّ  ِب��َي��ِدِه  َنْف�ِسي  ��ِذي  و���س��ل��م:)َواَلّ
�ُس امْلَِلَك ِعْنَد �َساِق  ِل�َساًنا َو�َسَفَتنْيِ ُتَقِدّ
�َسَناَم  َواإَِنّ  �َسَناٌم  ���َس��ْيٍء  ِل��ُك��ِلّ  اْل��َع��ْر���ِس، 
ِهَي  اآَي��ٌة  َوِفيَها  اْلَبَقَرِة  �ُسوَرُة  اْل��ُق��ْراآِن 

َدُة اآِي اْلُقْراآِن ِهَي اآَيُة اْلُكْر�ِسِيّ ( �َسِيّ
ف�����س��ل اآي����ة ال��ك��ر���س��ي:ه��ذه اآي���ة 
اأن��زل��ه��ا اهلل ج��ّل ذك���ره وج��ع��ل ثوابها 

لقارئها عاجاًل واآجاًل.
1( فاأما يف العاجل: ملن قراأها يف 
زوايا بيته الأربع تكون للبيت حار�سه 
ق��راأه��ا  ومل��ن  ال�سيطان،  منه  وت��خ��رج 
ل��ي��ال خ���رج ال�����س��ي��ط��ان م���ن ب��ي��ت��ه ول 
على  اهلل  واأم��ن��ه  ي�سبح  حتى  يدخله 
نف�سه، وهي ملن قراأها يف الفرا�س قبل 
النوم لنف�سه اأو لأولده يحفظهم اهلل 
ي�سبحوا  ح��ت��ى  ���س��ي��ط��ان  ي��ق��رب��ه��م  ل 
وي��ب��ع��د ع��ن��ه��م ال��ك��واب��ي�����س والأح����الم 

املزعجة.
٢( اأما يف الآجل :ملن قراأها دبر 
كل �سالة يتولى قب�س روحه اهلل ذو 

اجلالل والإكرام .
ا�سم  وه��و  »اهلل«  ب�  الآية   تبداأ    
الذات العليا ويقال اإنه ال�سم الأعظم  
وك���ل الأ���س��م��اء ت��اب��ع��ة ل��ه ع��ل��ى �سبيل 
احل�سنى«،  الأ���س��م��اء  »وهلل  ال��و���س��ف، 
به  ُي�سمى  اأن  اهلل  بها  يتحدى  ا�سماء 
�سواه )َل اإَِلَه اإَِلّ ُهَو( وهي �سهادة منا 
القلب.  وحملها  اخلال�س  بالتوحيد 
ولقد اأر�سل اهلل جميع الأنبياء عليهم 
ال�سالم بر�سالة التوحيد وجاء النفي 
ال��ك��ف��ر  ع���ن  ن��ت��خ��ل��ى  ح��ت��ى  الأول  يف 
جميع  م��ن  قلبنا  ون��ن��ظ��ف  وال�����س��رك 
الآف�����ات ل��ك��ي ت��و���س��ع ك��ل��م��ة اهلل على 
اأ�سا�س �سحيح طاهر خال من الدن�س، 
اإل��ى عمار  كل حركة يف احلياة ت��وؤدي 
القوى  الأر���س فهي عبادة والإمي���ان 
يثبت اأقوال املوؤمن واأفعاله فال تهتز 

بعد ذلك مع تقلبات احلياة.
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كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

اأن  اجلامعات  ط��الب  م��ن  كثر  يعتقد 
جمرد  اجلامعة  وب��ني  بينهم  العالقة 
�سنوات  الطالب  يق�سي  عابرة،  عالقة 
الدرا�سة الأ�سا�سية باجلامعة ثم ينتهي 

كل �سيء.
ذل���ك  ي���ظ���ن  م����ن  اأن  واحل���ق���ي���ق���ة 
فالتحاق  نف�سه،  ح��ق  يف  كثرا  يخطئ 
يعد  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سة  الطالب 
يبداأ  وال��ت��ي  مل�ستقبله،  الهوية  مبنزلة 

بناوؤها منذ اليوم الأول له باجلامعة.
ي�������ت�������زود ال������ط������ال������ب ب�����امل�����ع�����ارف 
التعليمية،  املوؤ�س�سة  م��ن  املتخ�س�سة 
ج��زء  اإل  ت�سكل  ل  امل���ع���ارف  ه���ذه  ل��ك��ن 
ي�����س��ر يف م���رح���ل���ة ب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل��ه، 
مداركه  تطوير  اإيل  بحاجة  فالطالب 
وممار�سة  الأكادميي  التخ�س�س  خ��ارج 
الأع�����م�����ال وال�����رام�����ج غ����ر امل��ن��ه��ج��ي��ة 
والتطوعية التي تنمى فيه الكثر من 

خ�سائ�س قادة امل�ستقبل.
اجلامعة  الطالب  يرك  اأن  وبعد 
ال���ت���ي اأ���س�����س��ت ل���ه ال��ل��ب��ن��ات الأول������ى يف 
ات�ساله  ي��ب��ق��ى  امل�ستقبلية،  م�����س��رت��ه 

جامعتك.. هويتك

د. عامر بن محمد الحسيني

مساعد المشرف العام
للعالقات واإلعالم

وولوؤه لهذه املوؤ�س�سة التي تفتح قلبها 
واأذرع�����ه�����ا ل��ت��ب��ن��ي الأف����ك����ار وال���رام���ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���دري���ب���ي���ة امل�����س��ت��م��رة، 
ا���س��اف��ة ايل ت��ق��دمي ب��رام��ج ال��درا���س��ات 
والتعليم  البحوث  مراكز  ودع��م  العليا 
املتخ�س�س، وتغذية اجلمعيات العلمية 

والثقافية بكل جديد.
ل��ت��ب��ق��ى امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
ارتباط وتوا�سل مع من�سوبيها  عالقة 
موؤ�س�سة  عتبات  اأول  مع  دخولهم  منذ 
التعليم العايل، وحتى يحققوا اأهدافهم 

وي�سهموا يف تنمية جمتمعاتهم .
اأن  ع���ل���ى  ن��ت��ف��ق  اأن  ي���ج���ب  ل���ه���ذا 
جامعتي هي هويتي التي اأحر�س على 
تطويرها  يف  واأ�سهم  وبريقها،  نقائها 
املحيط  باملجتمع  عالقاتها  وحت�سني 
ب���ه���ا، ح��ت��ى اأح���ق���ق ل��ن��ف�����س��ي ول��وط��ن��ي 
النجاح املاأمول. وتبقى جامعتي هويتي 
ال���ت���ي اأح����ر�����س ع��ل��ى اإب����رازه����ا ل��ل��ع��امل 
ب��ال�����س��ورة احل�����س��ن��ة، ح��ت��ي ا���س��ت��م��ر يف 
ا�ستقاء املعارف من جنباتها، وحتى ارد 

لها جزء من الدين الذي اأدين لها به.

مهنة ال��ط��ب واح���دة م��ن اأق���دم امل��ه��ن الإن�����س��ان��ي��ة، �سهدت يف ال��ع��ق��ود الأخ���رة 
تطورا هائال وتقدما مذهال �سواء يف الكم اأم الكيف، ومن بني هذه التغيرات 
قواعد  واأح��د  ال�سحية،  الرعاية  �سلب  يف  اجل��ودة  معاير  تطبيق  الإيجابية 
الن��ف��ت��اح  يعني  ه��ن��ا  ومفهومها  ال�سفافية،  ه��ي  الطبية  ال��ع��ن��اي��ة  يف  اجل����ودة 

والو�سوح وال�سدق وال�سراحة مع العراف باخلطاأ.
لقد ولت الأيام التي كانت فيها مهنة الطب حماطة باأ�سياج من التكتم، 
ال�سامية  املهنة  بهذه  النهو�س  ت��اأخ��ر  يف  ت�سبب  مم��ا  الغمو�س،  م��ن  وه���الت 
العظيمة، ونتج عنه �سياع حقوق ال�ساعني يف طلب عونها، والراغبني يف تلقي 
م�ساعدتها، و�سجع على ن�سر الأقاويل املهولة والأنباء امل�سطنعة عن ممار�سيها 
وعامليها. وكان لزحف قواعد اجلودة وتطبيقاتها على اأنظمة العناية الطبية 
كثرة  جهات  وقطعت  امل�سار،  وتر�سيد  الأو���س��اع  ت�سحيح  بداية  يف  الأث��ر  اأبلغ 
العربية  اململكة  يف  فدبت  ن�سائمها  علينا  وهبت  ال�سليم،  الجت��اه  يف  اأ�سواطا 
املنطقة  رائدة يف هذه  واأ�سبحت بالدنا  ال�سعودية نه�سة طبية غر م�سبوقة 

بال منازع يف تفعيل وتطبيق مبادئ واأ�سول اجلودة يف القطاع ال�سحي.
وطبيعي اأن يعقب هذه النقلة النوعية التاأكد من ن�سر واإجناز اأ�سا�سياتها 
توقعا لقن�س تبعاتها وقطف ثمارها: النهو�س بخدمات الرعاية ال�سحية يف 

ربوع الوطن احلبيب.
وي���ه���دف ه����ذا امل���ق���ال ل��رف��ع م�����س��ت��وى ال��ي��ق��ظ��ة ل����دى م��ق��دم��ي اخل��دم��ة 
اأو حتيز جتاه  اأو جتن ودون حماباة  وامل�ستفيدين منها على ال�سواء، دون تعد 
اأ�سخا�س بعينهم اأو نحو جهات با�سمها، اإمنا هو من اأجل احلقيقة واحلقيقة 

فقط، و�ساأن مهنة الطب عظيم وقدرها كبر
لنهج مماثل،  بداية  تكون  اأن  اإليه ونهدف من هذه اخلطوة   فما نرمي 
كافة  من  فينا  العامل  عن  مبعزل  نعي�س  ول  الب�سر،  �ساللة  من  اأي�سا  فنحن 
املفيدين،  نكون من  اأن  ونطمح  الفائدة  اإل��ى  ن�سعى  الأن��واع،  الأطياف وجميع 
ولعلمنا ووعينا اأن املهنة الطبية ل تر�سى ول تقبل اأن يكون النقد اأو احلكم 
اإن مل نقلها  اأن نقوم باملهمة، فال خر فينا  عليها من خارجها، فعمدنا نحن 

ونعلنها لكن يف اأطرها الأخالقية، ت�سجيعا للمجتهد واإنذارا للم�سيء.
م�ستقلة وحمايدة  هيئة وطنية  اإن�ساء  نقرح  فنحن  ال�سياق  ه��ذا  ويف     
خا�سعة  وتكون  حكومية،  من�ساأة  لأي  تتبع  ل  ال�سحية  باملن�ساآت  ل��الع��راف 
واأن  بهذا اجلهد  ينفع  اأن  القدير  اهلل  ندعو  الطب.   واأدب��ي��ات  القانون،  لبنود 

يجعله خال�سا لوجهه الكرمي.

أفضل وأسوأ األطباء 

السريرية للشئون  الطب  وكيل كلية 
د.علي سعيد القحطاني

بيان ناصر الشهراني

كلية العلوم واآلداب
للبنات، خميس مشيط 

يف ع�����س��ر اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه ال��ك��ات��ب وامل��ف��ك��ر 
املوجه  بع�سر  توفلر(  )األفني  الأمريكي 
اإلى  يتبادر  الذي  ال�سوؤال  يبقى  الثالثة، 
تقنيات  ع�سر  يف  قدمنا  م���اذا  اأذه��ان��ن��ا: 

الت�سال واملعلومات ؟
م������ازال ال���غ���رب ي��ت��ق��دم وي��ت��م�����س��ك 
بزمام الأم��ور يف هذا املجال الذي يزداد 
وه��و جمال  ي���وم،  بعد  ي��وم��ا  تقدماً  فيه 
اأ���س��ب��ح ال��ل��ب��ن��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف ت��ط��وره��م 
اأحد ثوراتهم  اأي�ساً  اأ�سبح  وثقافتهم بل 

القت�سادية.
اإل����ى ه��ذا  اأن و���س��ول��ه��م  ل���س��ك يف 
املذهله  الكت�سافات  من  الهائل  التطور 
مل ي��ك��ن يف وق���ت وج��ي��ز ب��ل ك���ان نتيجة 
م��راك��م��ة م��ن ال���س��ت��م��رار وال��ت��ع��م��ق يف 
باأهمية  منهم  اإمي��ان��اً  والط���الع  البحث 

هذه التقنيات. 
مواكبة  اإل���ى  بالفعل  ن��ح��ت��اج  ن��ح��ن 
بل  ي��دور حولنا  الع�سر وم��ا  ه��ذا  تطور 
اإلى دورات تثقيفية باأهمية  نحتاج اي�ساً 
ول  ا�ستخدامها،  وكيفيه  التقنيات  تلك 

الآون��ة الخ��رة  �ساهدناه يف  اأن ما  �سك 
اإ�ساءة ا�ستخدام  من تدهور جمتمعنا يف 
ب��ع�����س ال��ت��ق��ن��ي��ات وع�����دم ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
امل��ث��ال  �سبيل  الأم��ث��ل،ع��ل��ى  ال���س��ت��خ��دام 
اأم��ر  لهو  الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع 

حمزن .
اأن ن��ك��ون دول���ه تتفاعل  اأردن����ا  ف���اإذا 
وت��ت��ع��اي�����س م���ع ال���ع���امل لب����د اأن ن��و���س��ع 
م���دارك���ن���ا ون����ط����ور ث��ق��اف��ت��ن��ا يف ت��ق��ن��ي��ه 
بالبحث  وذل����ك  وامل��ع��ل��وم��ات  الت�������س���ال 
والط�������������الع  وال������س�����ت�����خ�����دام الأم�����ث�����ل 
وال�سحيح لها واأن نناف�س يف هذا املجال 
الغرب  ال���ذي يتقدم فيه  امل��ح��دود   غ��ر 

بخطى مت�سارعة ومده�سه.
�سيزيد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  تقدمنا  اإن 
العلميه  وك��ف��اءت��ه  جمتمعنا  ت��ط��ور  م��ن 
والقت�سادية، ومن هذا املنطلق ل نريد 
ه��ذه  اأه��م��ي��ة  ي��ع��ي  ن��ك��ون جمتمعا ل  اأن 
التقنيه ول ي�سعى للتطور والتقدم فيها.

اإلى متى �سنظل اأمه ل تتقدم اإل يف 
اأعمارها؟ واإلى متى ل نقدم ملجتمعنا ما 
يعود عليه بالنفع يف ع�سر اأ�سبحت فيه 
ث���ورة الت�����س��ال وامل��ع��ل��وم��ات ه��ي احلجر 
الأ����س���ا����س يف ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي 
كافه  يف  والتقدم  الرقي  موا�سله  تريد 

املجالت.

ماذا قدمنا في عصر التقنيات؟
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٢51٢٢41٢٢313٢310
التوقعات اجلوية عن موقع الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة

نافذة

�سعدنا يف �سحيفة »افاق« بردود الفعل 
�سدور  بعد  تلقيناها  التي  الإيجابية 
والطالبات  الطالب  من  الول  العدد 
موظفني  من  اجلامعة  من�سوبي  ومن 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ت��دري�����س وم���ن بع�س 
مرحبني  الإعالمي،  املجتمع  فعاليات 
اجلامعة  وحاجة  ال�سدور  ه��ذا  بتميز 
املرحلة. ه��ذه  يف  ال�سحيفة  ه��ذه  ملثل 
وكنا �سعداء بكون اأهم مالحظات 
الإخ����وة والأخ�����وات ال��ق��راء ه��و املهنية 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال�����س��ح��ي��ف��ة وب�����س��ه��ادة 
ع�����دد م����ن امل��ه��ن��ي��ني ال����ذي����ن اأ�����س����ادوا 

مبقا�س  اإ���س��ادة  هناك  كانت  كما  ال�سحيفة،  طرحتها   التي  والق�سايا  باملو�سوعات 
يف  م�سبوق  غ��ر  جديد  �سكل  يف  لها  ال��ق��راء  وارت��ي��اح  وب�سهولة  الن�سفي  ال�سحيفة 

ال�سحافة اجلامعية.
لقد طبعنا من العدد الول ثالثة واأربعني األف ن�سخة، وبّلغني الزميل ح�سن 
التوزيع  حركة  يتابع  وال��ذي  الإداري���ة،  للمتابعة  التحرير  رئي�س  م�ساعد  العواجي 
بال�سحيفة، اأن طلبا كبرا على توزيع العدد الول جاء بعد مرحلة التوزيع الولى، 
حيث اأر�سلت عدد من اجلهات داخل اجلامعة وخارجها تطلب كميات اإ�سافية، ولكن 
الحتفاظ  الى  وا�سطررنا  نفدت  قد  الول  العدد  كميات  لأن  الطلبات  هذه  اأوقفنا 
اإلى  التوزيع و�سلت  اأن كميات  ن�سخة كاعداد توثيقية لل�سحيفة. كما  فقط مبئتي 
والتقدير، ومب��ا يف ذلك  الإ���س��ادة  الريا�س ووج��دت  اأخ��رى مبا فيها مدينة  مناطق 

تواجد ال�سحيفة مبعر�س الكتاب الدويل يف الريا�س.
ولكن  ال��ولدة �سعبة،  �ساقا وعمليات  اأم��را  يعد  الأول لأي مطبوعة  العدد  اإن 
نحمد اهلل انه مر بكل �سال�سة وانتظام، ونحن مع العدد الثاين وما يليه �سيكون اإيقاع 

العمل اأكر انتظاما والأداء اكر احرافية مب�سيئة اهلل.
للتحرير  التحرير  رئي�س  م�ساعدة  الع�سري،  اإمي���ان  الزميلة  بّلغتني  وق��د 
الن�سائي، اأن هناك عتبا من بع�س مندوبات ال�سحيفة يف عدد من كليات اجلامعة يف 
اأبها ويف املحافظات الخرى على عدم ن�سر اأخبار تلك الكليات يف العدد الول،  وقد 
العدد الول كان �سبب عدم  اأن �سغط م��واد  الزميلة، كما هو واق��ع احل��ال،  اأبلغتهن 
يليه  العدد وما  للن�سر يف هذا  �ستجد طريقها  التي  الإخبارية،  امل�ساركات  تلك  ن�سر 

مب�سيئة اهلل تعالى.
تاأتينا من عموم القراء، لأنها تعد بالن�سبة لنا م�ساركة  نرحب باي مالحظة 
لتكون  دائ��م��ا،  وترتقي  ال�سحيفة  تتطور  اأن  على  احلري�سني  الأع���زاء  قرائنا  م��ن 
الآن،  م��ن  عليها  نعمل  تطويرية  خ��ط��وات  ولدينا  اجلامعية.  ال�سحف  مقدمة  يف 
ال�سحيفة  املتعة يف قراءة  الثالث. متمنني للجميع  العدد  ابتداء من  �ستالحظونها 

والفائدة يف حمتوياتها الإخبارية واملقالية.
وتواجد  مهمة  �سهلوا  الذين  الوطن  ب�سحيفة  الزمالء  اأ�سكر  اأن  يفوتني  ول 
الفريق الفني لل�سحيفة، وقدموا كل اخلدمات التي كنا نحتاجها، ون�سيد بحر�سهم 
على تطوير طباعة املادة املرئية يف ال�سحيفة، لتكون على م�ستوي فني عال خالل 

العداد القادمة.

ما بعد العدد االول..
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

املدرج��ات  يف  تنظ��م  الت��ي  الفعالي��ات  بع���س  • يف 
واأ�س��وات  املتح��دث  يتكل��م  الكلي��ات،  اأو  املركزي��ة 
اجل��والت مت��اأ امل��كان، وبع�س احل�سور يق��وم بالرد 
اح��رتام  دون  القاع��ة  داخ��ل  وه��و  املكامل��ة  عل��ى 
للمتح��دث اأو احل�س��ور، و ي��ا جماعة ت��رو فيه و�سع 

�سامت واإذا خرجت تكلم مبا تريد.

عن��د  ال�سم��ت  تلت��زم  اجلامع��ة  وح��دات  • بع���س 
بوق��ت  مبوعده��ا  علمه��ا  رغ��م  فعالياته��ا  تنظي��م 
املخت�س��ة  ب��الإدارات  ال�ستعان��ة  تت��م  ول  طوي��ل، 
)العاق��ات، �سحيف��ة اآف��اق، اخلدم��ات وال�سيان��ة، 
تك��ر  بي��وم  الفعالي��ة  وقب��ل  وال�سام��ة(  الأم��ن 
املطالب��ات »اأغيثونا«.. يا جماعة، معقول ما عندكم 
خ��رب به��ذه الفعالية غ��ري يف اآخ��ر حلظ��ة، اأ�سركوا 

الآخرين يف فعالياتكم، فاليد الواحدة ل ت�سفق!

• اغ��اق املم��رات ب��ني الكلي��ات ب�سي��ارات الطاب 
يعي��ق حركة �سي��ارات اخلدمات والنظاف��ة، وكذلك 
يف حال��ة وق��وع ح��ادث ل �سم��ح اهلل متن��ع �سي��ارات 

الإ�سعاف من الو�سول اإلى مكان احلادث!

• عن��د تنظي��م فعالي��ة يف اجلامع��ة، يت��م ت�سميم 
عدد م��ن اللوح��ات الرتحيبي��ة والإعاني��ة، وعند 
انته��اء ه��ذه الفعالي��ة ترتك تل��ك اللوح��ات ت�سوه 
منظر مم��رات اجلامعة وتعر�س ممتل��كات الآخرين 

للخطر.. وبع�سها عمره اأ�سهر!

اأو قفل��وه، نح��ن بحاجت��ه، ب�س  • امل�سع��د �سلح��وه 
�سرن��ا نخاف منه فيه ط��اب حمتاجني له  وطالبات 
تعبانات وحوام��ل، حاولوا ترحمونهم �سوي �سرخة 

الطاب يف عدد من كليات اجلامعة.

• الطالبات ي�ستكني من غاء الأ�سعار يف البوفيهات 
الأ�سع��ار  اأن  وتوؤك��د  جمته��دة  املعني��ة  والإدارة 

معقولة وخمف�سة هناك خطاأ ما يا ليت نعرفه.

بدون زعل مدير الجامعة يلعب التنس مع الطالب
�سارك معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الدود عددا من 
العلوم  بكلية  الريا�سية  لل�سالة  زيارته  خالل  وذلك  الطاولة  تن�س  ريا�سة  الطالب 

والآداب واملجتمع مبحافظة حمايل ع�سر .
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