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طالب العلوم اإلنسانية 
في معرض الكتاب

زار عدد من طالب كلية العلوم الإن�سانية 
ب���اجل���ام���ع���ة، م���ع���ر����ض ال���ك���ت���اب ال�����دويل 
ب��ال��ري��ا���ض، اط��ل��ع��وا خ��الل��ه��ا ع��ل��ى اأح���دث 
والعلمية،   الثقافية  والكتب  الإ���س��دارات 
و�ساركوا بالفعاليات امل�ساحبة للمعر�ض. 
وتاأتي هذه الزيارة بهدف  تنمية معارف 
ملا  الثقافية،  مداركهم  وتو�سيع  الطالب 
يف املعر�ض من م�ساركات من كربيات دور 

الن�سر املحلية والعربية والدولية
أحمد العياف
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أمير عسير يكرم أصحاب االبتكارات العلمية ويمتدح »آفاق«
د�سن اأمري منطقة ع�سري، �ساحب ال�سمو 
الثالثاء  الأم��ري في�سل بن خالد  امللكي 
قبل املا�سي، عددا من امل�ساريع باجلامعة 
بح�سور مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور 
ال������داود واأع�������س���اء هيئة  ع��ب��دال��رح��م��ن 

التدري�ض وعدد من الطالب.  
وخ���الل زي��ارت��ه، اط��ل��ع �سموه على 
امل��ع��ر���ض امل�����س��اح��ب ال����ذي ا���س��ت��م��ل على 
امل�ساريع التي مت تد�سينها وهي: م�سروع 
ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د ال���ث���ال���ث ال��ن��وع��ي 
جمال  يف  اجلامعة  واإجن���ازات  للبحوث، 
ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي يف حم����رك����ات ال��ن�����س��ر 

العاملية.
ك���م���ا ك�����رم اأ�����س����ح����اب الب����ت����ك����ارات 
ال��ت��دري�����ض،  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  العلمية 
وال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات. واط���ل���ع �سموه 
على ما قدمه عدد من طالب كلية طب 
علمية،  بحثيه  م�����س��اري��ع  م��ن  الأ���س��ن��ان 

وم�سروع املكتبة.
مبا  �سعادته  املنطقة  اأم��ري  واأب���دى 
ح��ق��ق��ت��ه وحت��ق��ق��ه اجل��ام��ع��ة يف م��ي��ادي��ن 
ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة وال����ب����ح����ث ال��ع��ل��م��ي 
امل�ستمر  وتطورها  والبتكار  والكت�ساف 
اأب��ن��اءه  اأن  م���وؤك���دا   امل���ج���الت،  يف جميع 
طالب اجلامعة هم م�ستقبل هذا الوطن 
امل��ع��ط��اء، واأن���ه���م م��ن ���س��ريف��ع راي���ة ه��ذا 
م�ستوى  على  امل��ج��الت  جميع  يف  البلد 

العامل.
مل��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���س��ت��اذ  ويف كلمة 
ال��داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
رح���ب ب���اأم���ري ع�����س��ري و���س��ح��ب��ه ال���ك���رام، 
ال��زي��ارة،  بهذه  اجلامعة  ت�سرف  م��وؤك��دا 

م��ل��ق��ي��ا ال�����س��وء ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��ه ط��الب 
اجلامعة من مراكز متقدمة م�سّرفة.

واعترب الداود تد�سني اأمري املنطقة 
لعدد من م�سروعات اجلامعة، دليال على 
دعمه  وتوا�سله امل�ستمر مع اجلامعة، مما 
الأث��ر الطيب يف حتقيق جناحات  كان له 
متوالية، اأمال يف الو�سول اإلى  ما يتطلع 
مقدمتهم  ويف  الأم���ر  ولة  اإل��ي��ه  وي�سبو 
عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
الأم��ني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن 

و�سمو النائب الثاين«.
وم���ن ب��ني امل�����س��روع��ات ال��ت��ي د�سنها 
اأم������ري ع�������س���ري، م���ق���ر ���س��ح��ي��ف��ة »اآف��������اق«، 
زي��ارت��ه مقر  ���س��م��وه خ���الل  ا�ستمع  ح��ي��ث 
ال�سحيفة، اإلى �سرح مف�سل من امل�ست�سار 
امل�سرف العام على ال�سحيفة الدكتور علي 
التحرير  عمليات  عن  القرين،  �سويل  بن 
املختلفة  ومراحله  والإخ���راج  والت�سوير 
»التي يقوم بها فريق مميز من الكفاءات 
الطباعة  مراحل  وكذلك  العالية،  املهنية 
حتى  ال�سحيفة  بها  مت��ر  التي  وال��ت��وزي��ع 

و�سولها اإلى يد القارئ«.
بال�سحيفة  اإعجابه  �سموه  واأب��دى 
قبل  مهمة  مو�سوعات  من  تتناوله  وما 
اأن يقوم بالتوقيع على العدد التطويري 

الأول من ال�سحيفة. 
وخمرتعني  باحثني  �سموه،  وك���ّرم 
م����ن اأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ض وم���ن 
ط���الب وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، ح��ي��ث ك��ّرم 
الدكتور  ال��ت��دري�����ض:  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن 
ع���ل���ي ب����ن ���س��ع��ي��د ال���ق���ح���ط���اين )ح�����س��ل 
البحث  يف  العلمي  التميز  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 

مدرسون وموظفون

اجتماع أسبوعي
إلدارة هيئة التدريس 

يعقد امل�سرف على الإدارة العامة ل�سوؤون 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض وامل���وظ���ف���ني 
بن  عبداهلل  الدكتور  الأ�ستاذ  باجلامعة، 
ه����ادي ال��ق��ح��ط��اين، اج��ت��م��اع��ا اأ���س��ب��وع��ي��ا 
ب��الإدارة.  الأق�سام  وروؤ�ساء  م��دراء  يجمع 
و���س��ي��ن��اق�����ض الج���ت���م���اع ال�����ذي ت���ق���رر كل 
اأرب��ع��اء، م��ا مت اإجن���ازه م��ن اأع��م��ال خالل 
ما يطرح من  مناق�سة  وكذلك  الأ�سبوع، 

اقرتاحات وم�ستجدات.
الحسين النعمي

علوم وآداب

»علوم« بلقرن تناقش
»تحليل المحتوى«

يف  ببلقرن  والآداب  العلوم  كلية  �ساركت 
مبدر�سة  الثاين  املناهج  ملتقى  فعاليات 
���س��ع��ود،  اآل  ب���ن ع��ب��د اهلل  ت��رك��ي  الإم������ام 
ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور مفلح 
ب��ن دخ��ّي��ل الأك��ل��ب��ي، ال����ذي ق����دم  ور���س��ة 
عمل تدريبية بعنوان »حتليل املحتوى.. 
املفاهيم والتطبيقات«. كما قدم  الدكتور 
طاهر حممد الهادي، ور�سة عمل بعنوان 

»خرائط التفكري وبيئة التعلم«. 
عبدالخالق  الحارثي 

تطوير وجودة

تنفيذ برنامج استراتيجيات 
التدريس الحديث

اأحاطت عمادة التطوير واجلودة موؤخرا، 
140 ع�سوا من هيئة التدري�ض، بربنامج 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ال���ت���دري�������ض احل��دي��ث��ة  
الدكتور  الأ�ستاذ  قدمه  العايل  للتعليم 
اأح��م��د ج��اب��ر. وت��ن��اول ال��ربن��ام��ج اأح��دث 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات امل��ق��دم��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
العايل وكيفية تطبيقها والتدريب عليها 
لأع�ساء  التدريبية  امل��ه��ارات  دع��م  بهدف 

هيئة التدري�ض باجلامعة.  
طارق خنفور 

حاسب

»علوم بيشة« تشارك
في ملتقى المناهج 

بكلية  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�����س��وات  ���س��ارك 
العلوم والقت�ساد املنزيل بفرع اجلامعة 
يف ب��ي�����س��ة، يف ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى امل��ن��اه��ج 
وزارة  اأطلقته  ال���ذى  باملحافظة  ال��ث��اين 
الرتبية والتعليم. وقد اأقامت الع�سوات 
امل�ساركات، ور�سة عمل متت فيها مناق�سة 
املناهج املطورة وكيفية تطبيقها بطريقة 
ع��ل��م��ي��ة ت��ت��ج��اوز ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

املعلمات باملدار�ض. 
عزة الشهراني

صحة

» آداب خميس«
تزور مسنات أبها

التدري�ض  هيئة  ع�����س��وات  م��ن  ع���دد  ق���ام 
وال����ط����ال����ب����ات م����ن ق�����س��م��ي ال����درا�����س����ات 
العلوم  بكلية  العربية  واللغة  ال�سالمية 
)جم���م���ع2(  م�����س��ي��ط  ب��خ��م��ي�����ض  والآداب 
متمثاًل يف رئي�شة الن�شاط الدكتورة نور 
امل�سنات  دار  اإل��ى  ميدانية  ب��زي��ارة  مقبل، 
برنامج  اإع���داد  ال��زي��ارة،  و�ساحب  باأبها. 
ترفيهي، تخلله تقدمي بع�ض الهدايا اإلى 

نزيالت الدار وامل�سرفات.  
فاطمة حمدان

وال��دك��ت��ور  والب��ت��ك��ار(،  العلمي  والن�سر 
التميز  العتيبي )جائزة  بن ليف  حممد 
والعمليات  العلمي  والن�سر  البحث  يف 
عبداهلل  والدكتور  النوعية(،  اجلراحية 
البحث  التميز يف  �سعتور )جائزة  �سالح 
وال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي(،  والأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
اأح��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن حم��ف��وظ )ج��ائ��زة 
ال��ت��م��ي��ز يف ال��ب��ح��ث وال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي(، 

وال��دك��ت��ور حم��م��د ه��ا���س��م حم��م��د اأح��م��د 
)ج����ائ����زة ال��ت��م��ي��ز يف ال���ب���ح���ث وال��ن�����س��ر 
ال���ع���ل���م���ي(، وال���دك���ت���ور ج���م���ال ع��ب��داهلل 
البحث  يف  التميز  )جائزة  ال�سيد  اأحمد 
وال��ن�����س��ر ال���ع���ل���م���ي(، وال���دك���ت���ور ح��ام��د 
البحث  اآل غ��رام��ة )ج���ائ���زة  ع��ل��ي ح��م��د 
والب��ت��ك��ار(، وال��دك��ت��ور اأح��م��د عيد عبد 
احل���م���ي���د )ج����ائ����زة ال��ت��م��ي��ز يف ال��ب��ح��ث 

والن�سر العلمي(، والدكتور علي عبداهلل 
ال�ساطي حل�سوله على جائزة التميز يف 

البحث والن�سر العلمي(.
اأم����ا ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات ال��ذي��ن 
العلمي  البحث  جم��ال  يف  تكرميهم  مت 
والب��ت��ك��ار ف��ه��م: ���س��امل ع��ب��داهلل حممد 
التميز  )جائزة  الطب  كلية  من  الفيفي 
يف ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي(، وع����ام����ر م��ف��ل��ح 

احل���ارث���ي م��ن ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة )ج��ائ��زة 
التمّيز يف البتكار(، و�سارة عبدالرحمن 
)جائزة  الطب  كلية  من  ال�سهري  فايز 
التمّيز يف البحث العلمي(، وعزة عبداهلل 
ح�����س��ن ال�������س���ه���ري م����ن ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
التّميز  على جائزة  بالنما�ض حل�سولها 

يف البتكار.
علي آل سعيد
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ق�����دم اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س��اح��ب 
بن خالد  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ال��ت��ع��ازي وامل��وا���س��اة 
بن  اهلل  عبد  اجلامعي  الطالب  لأ�سرة 
���س��ع��د ال��ق��ح��ط��اين ال����ذي واف��ت��ه املنية 
���س��ب��اح ال���ث���الث���اء ق��ب��ل امل��ا���س��ي داخ���ل 
اجل��ام��ع��ة اإث�����ر م��ع��ان��اة م���ع م���ر����ض يف 

القلب ا�ستمر اأكرث من �سنة.
وا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��وه ل����دى و���س��ول��ه 
اأ���س��رة الفقيد  ال��ع��زاء مبنزل  اإل��ى مقر 
بالفرعني اآل مكر، والد الفقيد وجده 
وع����دد م���ن اأق���ارب���ه واأع���ي���ان ال��ق��ب��ي��ل��ة. 
وقال اأمري املنطقة لأ�سرة الفقيد »اآملنا 

م�����س��اب��ن��ا يف ول���دن���ا، ون�����س��األ اهلل، جل 
داره،  م��ن  خ��ريا  دارا  يبدله  اأن  وع���ال، 
ويربط  باأخوته  والديه  عني  يقر  واأن 
ع��ل��ى ق��ل��ب��ي��ه��م��ا، ول��ق��د ����س���اءين تعامل 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  م�ستخدمي  بع�ض 
ال�سحف  بع�ض  وك��ذل��ك  الج��ت��م��اع��ي، 
الوفاة عندما حولوا  الإلكرتونية، مع 
اأم���را ع��ار���س��ا وم��ق��درا، اإل���ى الن��ت��ح��ار، 
وال��ط��ال��ب ب��ع��ي��د ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن ذل��ك، 
خرية  �سرية  ذو  �سمعت  ما  ح�سب  فهو 
م��ع ك��ت��اب اهلل وحم���ب لأه��ل��ه وللخري 
اأن  اهلل  اأ����س���ال  درا����س���ت���ه،  وم��ت��ف��وق يف 
ويعو�سهم  اأه��ل��ه  ي�سرب  واأن  ي��رح��م��ه 

بال�سرب وال�سلوان«.
بالرتيث  اجلميع  �سموه  وط��ال��ب 
ال��ت��اأك��د  بق�سد  م��ع��ل��وم��ة  اأي  ب��ث  ق��ب��ل 
ل��ت��ف��ادي رم���ي ال��ت��ه��م ع��ل��ى الآخ���ري���ن، 

خ�سو�سا عندما يتعلق الأمر بوفاة. 
من جهته عرب والد وذوو الفقيد، 
ل�سموه  وتقديرهم  �سكرهم  ب��ال��غ  ع��ن 
اأحزانهم، موؤكدين  على م�ساركته لهم 
واأنها  الكثري،  عنهم  الزيارة خففت  اأن 
ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ا يتمتع ب��ه م��ن اأخ���الق 
ن��ب��ي��ل��ة ع��رف��وه��ا ع���ن ���س��ّم��وه، وك��ذل��ك 
باملواطن  الهتمام  اأن  على  اآخر  تاأكيد 

هو ديدن قادة هذا البلد.

وق���ال وال���د ال��ط��ال��ب امل��ت��ويف« لقد 
مع  الإعالميني  بع�ض  تعاطي  اأحزنني 
احلدث، حيث مرروا معلومات مغلوطة 
ابني  واتهموا  له،  ما ل �سحة  واأ�ساعوا 
اأن  يتحققوا من �سحة  بالنتحار دون 
املميزين  من  »ابني  واأ�ساف  املعلومة«. 
ح�سل  اأن  و�سبق  اململكة،  م�ستوى  على 
امل�سابقات  اإح��دى  يف  الثاين  املركز  على 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
ال��ع��دي��د م��ن الخ���رتاع���ات ال��ت��ي ح�سل 
عليها، كما اأنه حافظ لكتاب اهلل وطائع 
التخرج من  و�سك  وك��ان على  لوالديه، 

كلية ال�سريعة، ولكن قدر اهلل �سبقه«.

زار أسرة فقيد الجامعة عبداهلل القحطاني معزيا
األمير فيصل بن خالد: آلمنا مصابنا وساءني التعاطي مع الوفاة 

أمير عسير خالل رعايته تخريج 1197 باألمن العام:
أتمنى للخريجين أن يكونوا حربة في وجه المخالفين ومثيري الفتن

لقطات
الشؤون اإلسالمية بعسير

تكرم متقاعديها 
نظم فرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف مبنطقة 
ع�����س��ري، ح��ف��ل ت��ك��رمي مل��ت��ق��اع��دي ال��ف��رع ل��ل��ع��ام احل���ايل، 
اأب��ه��ا. واأل��ق��ى مدير ال��ف��رع حممد بن  وذل��ك مبقره يف 
على  امل��ت��ق��اع��دي��ن  فيها  �سكر  كلمة  ال��ق��ح��ط��اين  �سعيد 
ج��ه��وده��م ال��ت��ي ب��ذل��ول��ه��ا ط��ي��ل��ة ع��م��ل��ه��م يف ال������وزارة، 
و�سهد ختام  القادمة.  التوفيق يف حياتهم  لهم  متمنيا 
وتقدير  �سكر  و�سهادات  تذكارية  دروع  تقدمي  احلفل، 

للمتقاعدين.

نائب وزير الصحة
يزور مستشفيات عسير

الدكتور من�سور بن نا�سر احلوا�سي عددا  ال�سحة  تفقد معايل نائب وزير 
من امل�ست�سفيات يف منطقة ع�سري، �سملت م�ست�سفى ع�سري والنما�ض وتنومه 
باملديرية  التفقدية  اجلولة  نهاية  يف  احلوا�سي  وعقد  وبللحمر.  وبلل�سمر 
واملدير  املرافقني  الوكالء  مع  اجتماعا  باملنطقة،  ال�سحية  لل�سوؤون  العامة 
بي�سة،  ال�سحية مبحافظة  ال�سوؤون  العام ل�سحة ع�سري وم�ساعديه، ومدير 

ناق�ض خالله الأمور املتعلقة بخدمات املنطقة.

»تقنية« أبها في أسبوع
 المرور الخليجي

�ساركت الكلية التقنية باأبها يف الحتفال باأ�سبوع املرور اخلليجي املوحد 29 
داخل  والربامج  الفعاليات  بعدد من  وذلك  غايتنا«،  »�سالمتك  عنوان  حتت 
مقر الكلية. و�سملت الفعاليات، تنفيذ برامج توعوية تخللها توزيع العديد 
اأهمية ال�سالمة  من املطويات والربو�سورات التوعوية والإر�سادية لتو�سيح 
املرورية، ون�سر ر�سائل توعوية عرب الهاتف اجلوال، جلميع من�سوبي الكلية 

من اأع�ساء هيئة التدريب واملتدربني.

»تراحم« تصدر كتيبا عن حقوق 
مكفوف اليد والسجين

يو�سح  كتيبا   ،« ت��راح��م   « ع�سري  مبنطقة  ال�سجناء  رع��اي��ة  جلنة  اأ���س��درت 
ال�سجني يف نظام اخلدمة  اأو  اليد  املوظف مكفوف  املنظمة حلقوق  الأحكام 
لفرع  العام  املدير  ال�سجناء  رعاية  واإع��داده ع�سو جلنة  قام بجمعه  املدنية، 
ياأتي  الف�سيلي.   �سعد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ع�سري  مبنطقة  املدنية  اخل��دم��ة  وزارة 
ذلك اإميانا من اللجنة باأهمية معرفة ال�سجني مباله وما عليه من حقوق 

وحتقيقالأهدافها.

�ساحب  ع�����س��ري  منطقة  اأم����ري  رع���ى 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
 1197 تخريج  حفل  عبدالعزيز  ب��ن 
م��ت��درب��ا م���ن امل��ل��ت��ح��ق��ني ب���ال���دورات 
تدريب  مبدينة  املنعقدة  التاأهيلية 

الأمن العام مبنطقة ع�سري.
وفور و�سول �سمو اأمري منطقة 
ع�����س��ري ع�����زف ال�������س���الم امل���ل���ك���ي، ث��م 

ا�ستعر�ض �سموه حر�ض ال�سرف.
ويف ك��ل��م��ت��ه ه���ن���اأ ����س���م���وه ك��اف��ة 
اخلريجني قائال »اأهنئ كافة اأبنائي 
اخلريجني لهذا اليوم، وحقيقة اإنني 
اأ�ساهد  واأن���ا  ال�سديد  بالفخر  اأ�سعر 
اأب���ن���ائ���ي اخل���ري���ج���ني وه�����م ي������وؤدون 
دليل  وه��ذا  اجل���ودة،  عالية  تدريبات 
على ح�سن التدريب و رقي القيادة يف 

المن العام«.
اأن  ����س���م���وه »اأمت�����ن�����ى  واأ������س�����اف 
انحاء  جميع  يف  لإخوانهم  ين�سموا 
امل��م��ل��ك��ة ل��ي��وا���س��ل��وا خ���دم���ة دي��ن��ه��م 
قيادة ودعم  ومليكهم ووطنهم حتت 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  ���س��ي��دي 

و���س��م��و ويل ع���ه���ده الأم������ني و���س��م��و 
هم  كما  يكونوا،  واأن  ال��ث��اين  النائب 
ال��وط��ن  ل��ه��ذا  درع����ا ح�سينا  دائ���م���ا، 
وج��ه كل خمالف، وحربة  وحربة يف 
يف وجه كل فكر �سال، حربة يف وجه 
ك��ل م��ن ي��ح��اول اث���ارة الفنت يف هذه 

البالد الغالية« 

بعد ذلك �ساهد �سموه واحل�سور 
ا�����س����ت����ع����را�����ض ف����ر�����س����ي����ة ال���ق���ب�������ض 
وال����س���ت���ي���ق���اف، ال���ت���ي حت���اك���ي واق���ع 
العمل الأمني يف جميع التخ�س�سات، 
الطالب  اخلريجني  كلمة  األ��ق��ى  ث��م 
مو�سحا  ال�سهري  عو�ض  الع�سكري 
اأهدافه  بتحقيق  لي�سعد  الإن�سان  اأن 

تلك  واأن  غ���اي���ات���ه،  اإل����ى  وال���و����س���ول 
تلك  ك��ان��ت  كلما  تت�ساعف  ال�سعادة 
�سامية،  وال��غ��اي��ات  نبيلة  الأه�����داف 
ووا�سل »ولي�ض هناك اأنبل و ل اأ�سمى 
لدينه  حاميا  الإن�سان  يكون  اأن  من 
التي  املهام  وهي  ووطنه  ملليكه  فاديا 
حينما  ودم��اءن��ا  باأنف�سنا  لها  ن��ذرن��ا  
اخرتنا اللتحاق بال�سلك الع�سكري، 
العام  الأمن  اإلى �سفوف  والن�سمام 

يف هذا الوطن الغايل«.
الأم��ري  �سمو  �ساهد  ذل��ك  عقب 
مهارات  ا�ستعرا�ض  خالد  بن  في�سل 

الرماية والعرو�ض الع�سكرية.
اإثر ذلك �سكل اخلريجون لوحة 
الن�سيد  امليدان مرددين  باأر�ض  فنية 
امليداين ثم قاموا بتاأدية َق�سم الولء 

والطاعة.
اإع����الن  احل���ف���ل مت  ن��ه��اي��ة  ويف 
اجل��وائ��ز  وت�سليم  ال��ع��ام��ة  النتيجة 
وت���ك���رمي اجل���ه���ات امل��ت��ع��اون��ة م���ن يد 
الأم���ري  ع�����س��ري  اأم����ري منطقة  ���س��م��و 

في�سل بن خالد بن عبدالعزيز.



�ساحب  ع�سري  منطقة  اأم���ري  اأب���دى 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري ف��ي�����س��ل بن 
وحتققه  حققته  مب��ا  �سعادته  خ��ال��د، 
واملعرفة  العلم  ميادين  يف  اجلامعة 
والبحث العلمي والكت�ساف والبتكار 
وتطورها امل�ستمر يف جميع املجالت.

واأك�����د ���س��م��وه اأن اأب���ن���اءه ط��الب 
ال��وط��ن  ه���ذا  ه��م م�ستقبل  اجل��ام��ع��ة 
راية هذا  واأنهم من �سريفع  املعطاء، 
البلد يف جميع املجالت على م�ستوى 
العامل، م�سريا اإلى اأن ذلك لن يتاأتى 
اإل ب��ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��د يف ه��ذا 
واملعرفة  العلم  اأغ����وار  و���س��رب  امل��ج��ال 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ق���ي���ادة ه����ذه ال��ب��الد 

مل�ستقبل م�سرق .
ذل��ك خ��الل تد�سني �سموه  ج��اء 
الثالث  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  م�����س��روع 
وم��ق��ر �سحيفة  ل��ل��ب��ح��وث،  ال��ن��وع��ي 
اآف���اق، وك��ذل��ك اإجن����ازات اجلامعة يف 
جم���ال ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي يف حم��رك��ات 
ال��ن�����س��ر ال��ع��امل��ي��ة، وت���ك���رمي اأ���س��ح��اب 
الب����ت����ك����ارات ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن اأع�����س��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض، وك���ذل���ك ال��ط��الب 
وال��ط��ال��ب��ات، ك��م��ا اط��ل��ع ���س��م��وه على 
م��ا قدمه ع��دد م��ن ط��الب كلية طب 
علمية،  بحثيه  م�ساريع  من  الأ�سنان 
ا�ستمل  الذي  املكتبة  م�سروع  وكذلك 
على جزء من الن�سر العلمي لأع�ساء 
ب��اجل��ام��ع��ة وك��ذل��ك  ال��ت��دري�����ض  هيئة 

جهازين خلدمة الطلبة.

الحفل الخطابي
ع��ق��ب ذل���ك ان��ت��ق��ل ���س��م��وه اإل����ى مقر 
احل�����ف�����ل اخل�����ط�����اب�����ي ع����ل����ى م�������س���رح 
األقى مدير اجلامعة  اجلامعة، حيث 
ب�����س��م��وه و�سحبه  ف��ي��ه��ا  ك��ل��م��ة رح���ب 

اليوم  ه��ذا  يف  »نت�سرف  قائال  الكرام 
امل����ب����ارك ب��ت�����س��ري��ف ���س��م��وك��م ل��ن��ا يف 
اجلامعة، ويف منا�سبة من منا�سباتها 

العريقة«.
العلمي  »البحث  ال��داود  واأ�ساف 
ي���ع���د رك����ي����زة اأ����س���ا����س���ي���ة مل��وؤ���س�����س��ات��ن��ا 
اخل�����س��و���ض  وج���ه  وع��ل��ى  التعليمية 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، وم��ن 
امل��ج��ت��م��ع��ات يكمن  ت��ط��ور  اأن  امل��ع��ل��وم 
للم�سار  وت��وج��ي��ه��ه��ا  امل��ع��رف��ة  ب���ث  يف 
البحوث  دعم  انطالقا من  ال�سحيح 

وت�سجيعها«.
واأو�سح »اأن طالب جامعة امللك 
خالد حققوا مراكز متقدمة م�سرفة 
اإلى هذه  رفعت راأ���ض كل من ينت�سب 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��ري��ق��ة، ك��م��ا ����س���رف ما 
حققوه، منطقة ع�سري واململكة ب�سكل 

عام«.
»اإن��ن��ا ن�سعد يف ه��ذا اليوم  وق��ال 
املبارك بح�سور �سموكم لتد�سني عدد 
اإن  من امل�سروعات يف اجلامعة، وهذا 
دل على ���س��يء، ف��اإمن��ا ي��دل على دعم 
خلطى  وامل�ستمر  املتوا�سل  �سموكم 
جناحات  حققت  التي  اجلامعة  ه��ذه 
هذا  بف�سل  ث��م  اهلل  بف�سل  متوالية 
ب��اإذن  ن��اأم��ل  ال��دع��م املتوا�سل وال���ذي 
وي�����س��ب��و  ي��ت��ط��ل��ع  م���ا  ي��ح��ق��ق  اأن  اهلل 
خادم  مقدمتهم  ويف  اأمرنا  ولة  اإليه 
عبداهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز و���س��م��و ويل ع��ه��ده 

الأمني و�سمو النائب الثاين«.

تدشين المشاريع
العديد  ع�سري  اأم��ري  د�سن  ذل��ك  بعد 
من امل�ساريع من بينها حتديث نظام 
املكتبات يف اجلامعة الذي يقوم على 
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العمليات  جميع  لدعم  املعايري  اأعلى 
امل���ك���ت���ب���ات احل���دي���ث���ة  امل������وج������ودة يف 

املتخ�س�سة. 
ك��م��ا د���س��ن اأم���ري امل��ن��ط��ق��ة، مقّر 
واطلع على عمليات  »اآف��اق«  �سحيفة 
ال���ت���ح���ري���ر وال���ت�������س���وي���ر والإخ���������راج 
ال��ت��ي مت���ر ب��ه��ا ال�����س��ح��ي��ف��ة، ق��ب��ل اأن 
ي��ق��وم ���س��م��وه  ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ال��ع��دد 

التطويري الأول منها.
فيلما  �سموه  �ساهد  ذل��ك  عقب 
امل��د���س��ن��ة، من  امل�����س��اري��ع  ع��ن  وثائقيا 
العلمي  البحث  ع��م��ادة  اأب��ح��اث  بينها 
يف جمال خدمة املجتمع عرب تلم�ض 
الحتياجات وابتكار احللول، يف اإطار  

ال�سعي نحو الريادة العاملية.

مشاريع الجامعة
م�سروعيها  يف  اجلامعة  دعمت  فقد 
م�����س��روع��ا   315 وال������ث������اين،  الأول 
ريال،  17 مليون  بلغت  بقيمة  بحثيا 
وت���������س����درت ك��ل��ي��ة ال����ع����ل����وم، ق��ائ��م��ة 
من  ال��دع��م  على  احلا�سلة  الكليات 
وال��ث��اين  الأول  اجل��ام��ع��ة  م�سروعي 

للبحوث.
كما مت دعم 75 م�سروعا بحثيا 
 300 و  ماليني  اأربعة  ق��دره  بتمويل 
التي  ال��ط��ب  كلية  تلتها  ري���ال،  األ���ف 
م�ساريعها  م��ن  39م�سروعا  دع��م  مت 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ب��ت��م��وي��ل ق����دره م��ل��ي��ون��ان 
و���س��ب��ع��م��ائ��ة واث���ن���ان وث���الث���ون األ��ف��ا 

واأربعمائة وخم�سون ريال.
بحث   100 ي��ق��ارب  م��ا  ن�سر  ومت 
ع��ل��م��ي م����ن ه�����ذه امل�������س���اري���ع، م��ن��ه��ا 
ح�������وايل70 ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة م��ن�����س��ورة 
�سمن  م�سنفة  علمية  جم���الت  يف 

.ISI ت�سنيف

وكان 65% من بني هذه امل�ساريع 
امل���دع���وم���ة، ي��ع��ال��ج ق�����س��اي��ا وط��ن��ي��ة، 
التعليمية،  الق�سايا  ت��خ��دم  و%17 
و18% تخدم ق�سايا اأكادميية بحتة.

و���س��ارك يف ه��ذه امل�����س��اري��ع 614 
التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  باحثا 
باحثا   315 منهم  حكمهم،  يف  وم��ن 
رئي�سا و299 باحثا م�ساركا، بينما بلغ 
امل��م��ول��ة، 63  امل�ساريع  ع��دد  اإج��م��ايل 
خارجية  جهات  من  بحثيا  م�سروعا 
مثل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
وال��ت��ق��ن��ي��ة و���س��رك��ة ���س��اب��ك ب��ح��وايل 
20 م��ل��ي��ون ري�����ال خ����الل ال��ع��ام��ني 
اجلامعيني املا�سيني لإجناز حوايل 
هيئة  لأع�����س��اء  بحثيا  م�سروعا   38
ال��ت��دري�����ض، وح�����وايل 25 م�����س��روع��ا 

بحثيا لطلبة الدرا�سات العليا.

البحث العلمي
على  العلمي  البحث  عمادة  وتعمل   
و�سع خطة متكاملة لالئحة جوائز 
البحث العلمي، التي ت�سمل البحوث 
امل��ت��م��ي��زة، و ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي امل��م��ي��ز، 
وج���وائ���ز اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
وجائزة  العلمي،  البحث  يف  للتميز 
اأف�سل كلية يف جمال البحث العلمي، 
وج��ائ��زة ب���راءة الخ���رتاع والب��ت��ك��ار، 
وج�����ائ�����زة ال���ن�������س���ر ال���ع���ل���م���ي ل��ط��ل��ب��ة 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، وج���ائ���زة اأف�����س��ل 
م���رك���ز اأب����ح����اث وامل����راك����ز ال��ب��ح��ث��ي��ة 

امل�ستقلة ومراكز بحوث الكليات .
بتبني  حاليا  اجلامعة  وت��ق��وم  
ك����ر�����س����ي ب����ح����ث م���ت���خ�������س�������ض ه��و 
العلمي  للبحث  خالد  امللك  كر�سي 
خالد  امل��ل��ك  موؤ�س�سة  مت��ول��ه  ال���ذي 

اخلريية.

أمير عسير: سعداء بما حققته الجامعة في ميادين العلم والمعرفة 

سموه للمكرمين: أنتم من سيرفع
راية المجد في المستقبل

خطى التعليم العايل خالل ال�سنوات املا�سية خطوات كبرية �سكلت نقلة نوعية 
يف عمل موؤ�س�سات التعليم العايل، وكان لروؤية �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني 
والتعليم  عام  ب�سكل  التعليم  موؤ�س�سات  تطوير  يف  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
مبا  اململكة،  يف  التنمية  م�ستقبل  ت�سكيل  يف  النوعي  اأثرها  خا�ض  ب�سكل  العايل 
باملعرفة  املتمكن  ال�سعودي  الإن�سان  بناء  على  الدولة  ه��دف  تركيز  من  ت�سمله 
احل��ادي  ال��ق��رن  يف  ل��الأم��م  ال��ك��ربى  التحدي  معركة  يف  ي�سارك  لكي  والتاأهيل 
والع�سرين. وتتلخ�ض روؤية الدولة بقيادة �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، و�سمو ويل العهد، و�سمو النائب الثاين، يحفظهم اهلل، يف 

حمورين ا�سرتاتيجيني يف م�ساألة التعليم العايل.
خالل  من  ال�سعودية  للجامعات  متميزة  حتتية  بنية  تتوافر  اأن  اأولهما: 
م�سروعات البنى التحتية للجامعات التي اأ�سرفت عليها وتنفذها وزارة التعليم 

العايل.
يف  للم�ساركة  ومهنيا  علميا  امل��وؤه��ل��ة  الب�سرية  ال��ك��وادر  اإع���داد  وثانيهما: 
اخل��ارج��ي  ل��الب��ت��ع��اث  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ب��رن��ام��ج  خ���الل  م��ن  التنمية 
والداخلي، والذي حققت وزارة التعليم العايل جناحا كبريا يف توجيهه التوجيه 
املنا�سب خلدمة النق�ض والحتياج يف تخ�س�سات وجمالت يف البنية التوظيفية 

للجهاز احلكومي والقطاع اخلا�ض.
اأه��م  متثل  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  م�سروعات  �سمن  خالد  امللك  وجامعة 
مع  اأخ���رى  ال��ى  مرحلة  م��ن  اجلامعة  �ستنقل  التي  ال�سرتاتيجية  امل�سروعات 
باقي  خالد  امللك  جامعة  ومثل  تعالى،  اهلل  مب�سيئة  التجهيزات  ه��ذه  اكتمال 
اجلامعات ال�سعودية الأخرى التي حظيت باهتمام ورعاية من الدولة انعك�ست يف  

ميزانيات �سخمة غري م�سبوقة يف تاريخ اجلامعات، ومنها جامعة امللك خالد.
وهذا التوجه الر�سمي لدعم جامعة امللك خالد  كان مبنزلة �سعادة بالغة 
ملن�سوبي اجلامعة من طالب واأع�ساء هيئة تدري�ض وموظفني، حيث اإن اجلامعة 
�ست�سهد هذه النقلة النوعية مع اكتمال البنية التجهيزية لها يف موقعها اجلديد 

بالفرعاء.
التعليم  وزي��ر  به معايل  يقوم  ال��ذي  املحوري  بالدور  هنا  اأ�سيد  اأن  بد  ول 
اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  نائبه  ومعايل  العنقري  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل 
ال�سيف وكافة كوادر العمل املتميز من داخل الوزارة على حر�سهم وتفانيهم يف 

تنفيذ روؤية الدولة لتطوير موؤ�س�سات التعليم العايل.
يجعلنا  مما  ال���وزارة،  قبل  من  كبري  باهتمام  خالد  امللك  جامعة  وحتظى 
ن�سعر بغبطة و�سعادة برعاية الوزارة مل�سروعات اجلامعة، وكذلك ال�سكر مو�سول  
ال��وزارة  ومن�سوبو  الع�ساف  اإبراهيم  الدكتور  معايل  راأ�سها  وعلى  املالية  ل��وزارة 
هناك يف دعم م�سروعاتنا التطويرية داخل اجلامعة �سواء احلالية اأم امل�ستقبلية.
اإن م�سروعات التعليم العايل يف اجلامعات تعد جناحا لروؤية الدولة يف اأن 
تكون  املتقدمة  ال��دول  اأن  ونعلم  اململكة،  يف  التنمية  م�سروعات  اجلامعات  تقود 

فيها اجلامعات حمور ارتكاز تغيري نوعي يف احلياة العامة يف تلك الدول.
وحتظى اجلامعات هناك بدعم من موؤ�س�سات التمويل احلكومي واخلا�ض 
ال��دول،  تلك  يف  املتخ�س�سة  ال�ست�سارية  والأع��م��ال  وال��درا���س��ات  البحوث  لدعم 
اململكة  اأن  اهلل على  الأكادميية من اخلريجني.  ونحمد  املخرجات  الى  اإ�سافة 
العربية ال�سعودية قد حذت حذو الدول املتقدمة يف رعاية ودعم اجلامعات وكافة 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف بالدنا الغالية.
الأك��ادمي��ي  العمل  م�سرية  على  الإي��ج��اب��ي  التغري  ن��الح��ظ  ال��ي��وم  ون��ح��ن 
القريب  وامل�ستقبل  امل�ستقبل،  يف  �سيكون  احلقيقي  التغيري  ولكن  اجلامعات،  يف 
مب�سيئة اهلل، عندما تظهر املخرجات النوعية لهذه امل�سروعات على اأر�ض الواقع.
كما اأن جامعة امللك خالد جتد الدعم الكامل من قبل �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري في�سل بن خالد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�سري، مبا يف ذلك اهتمام 
�شموه اخلا�ص مبعرفة كل ن�شاط اأو برنامج تتميز به اجلامعة، وح�شور �شموه 
الأخري يف تد�سني عدد من م�سروعات اجلامعة هو ا�ستمرار نهج �سموه يف دعم 

هذه اجلامعة ورعايته امل�ستمرة لها.
* مدير اجلامعة

رؤية

الجامعات والتنمية

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود
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لقطات من حفل تدشين سمو أمير  عسير
لمشروع جامعة الملك خالد الثالث النوعي للبحوث، 

وإنجازات الجامعة في مجال النشر العلمي في محركات 
النشر العالمية، وتكريم أصحاب االبتكارات العلمية

من أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات.
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محاضرة التفاؤل 
وتكريم للطالبات

اأقام����ت كلية العل����وم والآداب ببلق����رن ممثلة يف 
ق�س����م الكيمي����اء، حما�س����رة »التف����اوؤل« قدم����ت 
التف����اوؤل.  ع����ن  ومطوي����ات  عرو�س����ا  خالله����ا 
و�س����كرت الكلي����ة الطالب����ات الالئ����ي �س����اركن يف 
حملة تهيئة وت�س����نيف معام����ل الكيمياء وهن: 
اأماين عبداهلل، �سارة حممد، فاطمة علي، هند 
ع����ون، اأ�س����واق مرع����ي، غدير �س����يف اهلل، ميعاد 

ح�سن، هيام حممد، نورة عو�ض.

»مهارات التدريس« 
في دورة

 
ل��ل��ب��ن��ات  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  اأق����ام����ت 
مبحايل، حما�سرة حتت عنوان: »مهارات 
ال��ت��دري�����ض«، األ��ق��ت��ه��ا الأ���س��ت��اذ امل�����س��اع��د يف 
�سامية  الدكتورة  التدري�ض  وطرق  املناهج 
الإلكرتوين  التعليم  �سهوان  مبقر معمل 
باملجمع الأكادميي،  وذلك  �سمن �سل�سلة 
م��وج��ه��ة  م���ن���وع���ة  ودورات  حم����ا�����س����رات 

لع�سوات هيئة التدري�ض بالكلية.

التسجيل في 
األندية الطالبية

اأعلنت م�شرفة الن�شاط العام بكلية العلوم 
جم���م���ع)1(   م�����س��ي��ط  ب��خ��م��ي�����ض  والآداب 
ال���دك���ت���ورة ج��ي��ه��ان ع��ب��د ال���رح���م���ن، ب��دء 
ودع��ت  ال��ط��الب��ي��ة،  ال���ن���وادي  يف  الت�سجيل 
م�سرفات  ل��دى  الت�سجيل  اإل���ى  ال��راغ��ب��ات 
الأن�����دي�����ة. وحت��ت�����س��ن ال��ك��ل��ي��ة ���س��ت��ة ن���واد 
والبيئي،  وال�سحي،  الثقايف،  ال��ن��ادي  ه��ي 

والديني، والفني، والجتماعي.

لقاء لتذليل
 العقبات الدراسية

نظمت عمادة كلية العلوم والآداب بخمي�ض 
م�سيط جممع )2( لقاءا خا�سا بالطالبات 
طرحن من خالله م�سكالتهن الأكادميية. 
وتعه���دت الكلي���ة بدرا�س���ة كاف���ة مقرتحات 
مل���ا  ال�س���ريعة  احلل���ول  واإيج���اد  الطالب���ات 
يواجهنه من �سعوبات. انعقد اللقاء مبقر 
مكتب���ة الكلي���ة بح�س���ور ع�س���وات املجل����ض 

الطالبي، وا�ستمر ل�ساعتني. 

احتفال بيوم المسنين 
والصحة النفسية

احتفل���ت كلي���ة العل���وم الطبي���ة التطبيقية 
ببي�س���ة، بالي���وم العاملي للم�س���نني، وكذلك 
الي���وم العامل���ي لل�س���حة النف�س���ية، حيث مت 
اإر�س���ال وف���د من ع�س���وات هيئ���ة التدري�ض 
وعدد من الطالبات بالكلية لزيارة املر�سى 
وال�س���حة  النقاه���ة  مب�ست�س���فى  امل�س���نيني 
النف�سية ببي�سة. وقام الوفد الزائر بتوزيع 

الهدايا على امل�سنني واملر�سى.

العلوم الطبية 
التطبيقية ببيشة

لقاء مفتوح
مع الطالبات

ل��ل��ب��ن��ات  والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ب��ال��ن��م��ا���ض ل���ق���اء م��ف��ت��وح��ا اج��ت��م��ع��ت فيه 
ال�سهري،  فاطمة  الدكتورة  الكلية  عميدة 
بالطالبات ، واأو�سحت فيه اأن الكلية  تنظم 
هذه اللقاءات املفتوحة ب�سكل دوري بهدف 
العمل  تطوير  يف  نتائجها  م��ن  ال�ستفادة 
التدري�سي والإداري، واأكدت اأنه يتم متابعة 
جميع الق�سايا واملقرتحات املقدمة يف كل 

لقاء اأول باأول، وفق روؤية اجلامعة. 

»الحوار الوطني«
 يزور الجامعة 

 
مبركز  التعريفي  اجلناح  م�سرفة  قامت 
امل���ل���ك ع���ب���د ال���ع���زي���ز ل���ل���ح���وار ال��وط��ن��ي 
بزيارة  الب�سري،  �سالح  اأم���اين  الأ���س��ت��اذة 
ل��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ل��ل��ب��ن��ات ب���اأب���ه���ا، وك�����ان يف 
ا�ستقبالها عميدة الكلية  الدكتورة  زهبة 
الزيارة عر�ض كتب عن  رائ��زة. تخلل  اآل 
احل������وار، وم��ع��ل��م ال��رتب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة، 
التوا�سل  ومهارات  ال�سحية،  واخلدمات 

مع الأولد، والإيجابية يف احلوار. 

برنامج لتعزيز 
االنتماء الجامعي

اأقام ق�سم التاريخ بكليتي الآداب والرتبية 
ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا ب��رن��ام��ج ت��ع��زي��ز الن��ت��م��اء 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، ح�����س��رت��ه ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ات 
الدكتورة  العميدة  ويف مقدمتهن  الكلية 

�سنيفاء القرين.
ق�سم  رئي�سة  ح��ث��ت  ال��ل��ق��اء  وخ���الل 
ال���ت���اري���خ  ال���دك���ت���ورة اأم������رية اإب���راه���ي���م، 
وال��ولء  الن��ت��م��اء  تعزيز  على  الطالبات 
ه��ي،  اإل����ى متثيلها  ودع��ت��ه��ن  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

والوطن، خري متثيل.

الملتقى التاسع 
لطالبات العلوم الطبية

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ���س��رّيت 
زي���ارة ل��� 25 طالبة م��ع اأول��ي��اء اأم��وره��ن، 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف امل��ل��ت��ق��ى ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ا���س��ع 
الطبية  العلوم  كليات  وطالبات  لطالب 

بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة.
بامللتقى  اإعجابهن  امل�ساركات  واأبدت 
اجلامعة،  مدير  ملعايل  �سكرهن  وقدمن 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كليه  وعميد 
على اإتاحة فر�سة الزيارة لهن. يذكر اأن 

امل�ساركات هن من الأوائل يف الكلية.

دورة في
تنسيق الزهور 

املنزيل  والقت�ساد  الإدارة  كلية  نظمت 
الن�شاط  مكتب  يف  ممثلة  باأبها  للبنات 
تن�سيق  تدريبية يف  دورة  املنهجي،  غري 
ال������زه������ور، ب���ح�������س���ور ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة  
ال���دك���ت���ورة  ���س��م��ر ال��ن��ع��م��ي، ووك��ي��ل��ت��ه��ا 
الدكتورة هناء اأبو ملحة، ورئي�سة ق�سم 
القت�ساد املنزيل، الدكتورة هاله علي. 
عدد  فيها  �سارك  التي  ال��دورة  وقدمت 
بالق�سم،  امل��ع��ي��دة  الكلية،  ط��ال��ب��ات  م��ن 

الأ�ستاذة مرام الغامدي.

العلوم واآلداب 
للبنات بالنماص

كلية العلوم 
للبنات بأبها

كليتا اآلداب والتربية 
بأبها

العلوم الطبية 
التطبيقية بأبها

اإلدارة واالقتصاد 
المنزلي بأبها

عسير
تثليث

رجال ألمع سراة عبيدة

النماص

خميس مشيط

ظهران الجنوب

أبها

العلوم واآلداب
 للبنات ببلقرن

كلية العلوم واآلداب 
بمحايل

العلوم واآلداب 
بالخميس 

العلوم واآلداب
 بالخميس 

بلقرن

محايل

بيشة
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النادي الهندسي ينظم 
دورات ومحاضرات 

اأق�����ام ال���ن���ادي ال��ه��ن��د���س��ي ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���س��ة  
ع�����ددا م���ن ال�������دورات وامل���ح���ا����س���رات خ��الل 
الف�سل الدرا�سي احلايل �سمل دورة احلقن 
الإل��ك��رتوين يف حم��رك��ات ال�����س��ي��ارات ودورة 
الفيكتور  الرقمية وخرائط  اإنتاج اخلرائط 
امل��ي��اه  م��ي��ك��ن��ة  ودورة  احل��ا���س��ب  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ما  كل  تقدمي  الى  النادي  وي�سعى  وغريها. 
هو نافع ومفيد لطالب الكلية والرفع من 

امل�ستوى املهاري والتطويري لهم.

انتصارات لــ »سلة« 
الجامعة

ف����از م��ن��ت��خ��ب اجل���ام���ع���ة ل���ك���رة ال�����س��ل��ة 
م�����وؤخ�����را ع���ل���ى ن����ظ����ريه م�����ن ج��ام��ع��ة 
م��ب��اراة  يف  ب��ال��ري��ا���ض  �سلطان  الأم����ري 
�سلطان  الأم��ري  مدينة  مبلعب  اأقيمت 

الريا�سية باملحالة باأبها. 
للجامعة  نوعه  الثالث من  الفوز  وهو 
للجامعات  الريا�سي  الحت��اد  دوري  يف 
ال�����س��ع��ودي��ة ح�سب م�����س��ادر م��ن ع��م��ادة 

�سوؤون الطالب يف اجلامعة.

لقاء مع  الطالب 
المستجدين 

نظمت كلية العلوم الإن�سانية لقاءا للطلبة 
امل�ستجدين، ابتداأ بكلمة لعميد الكلية  د. 
اأبو ظهري رحب فيها بامل�ستجدين  حمود 
ثم قدم الطلبة ا�ستف�ساراتهم التي �سارك 
فائع  اأح��م��د  د.   الكلية  وكيل  اإجابتها  يف 
ووكيل الكلية للتطوير واجلودة  د. مفلح 
العربية  ال��ل��غ��ة  ق�سم  ورئ��ي�����ض  زاب����ن،  ب��ن 
واآداب���ه���ا  د. عبد اهلل ح��ام��د اإ���س��اف��ة اإل��ى 

م�سجل الكلية واملر�سد الأكادميي.

اللقاء الثاني
 يناقش االبتعاث

عقد النادي الطالبي بكلية العلوم الطبية 
الأ���س��ب��وع��ي  ال��ل��ق��اء  ب��اجل��ام��ع��ة  التطبيقية 
ال���ث���اين ب��ع��ن��وان »الب���ت���ع���اث وال���درا����س���ة يف 

اخلارج« بح�سور  اأكرث من 100 طالب.  
حت�����دث يف ال���ل���ق���اء ك����ل م����ن ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
ال����ت����دري���������ض ب���ق�������س���م ع�����ل�����وم امل����خ����ت����ربات 
وع�سو  حملي،  ح�سن  الدكتور  الكلينيكية 
التدري�ض بق�سم العلوم الإ�سعاعية الدكتور 
التاأهيل  علوم  ق�سم  وم��ن  الب�سري،  ح�سني 

الطبي، الدكتور  خالد الأحمري. 

عمادة شؤون
 الطالب بأبها

كلية العلوم 
اإلنسانية بأبها

عمادة التطوير 
والجودة بأبها

كلية العلوم
كلية الهندسة بأبها الطبية بأبها

»دور الطالب في دعم 
الجودة« في لقاء

ع��ق��دت ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر الأك���ادمي���ي 
واجل�����ودة ل���ق���اءا م���ع ط���الب اجل��ام��ع��ة 
بعنوان »اجل��ودة ودور الطالب يف دعم 
اآل���ي���ات���ه���ا« ت���ن���اول ج���ه���ود اجل��ام��ع��ة يف 
تطبيق ن��ظ��ام ���س��م��ان اجل����ودة وم���ا مت 
كما  اعتمادها،  �سبيل  يف  خ��ط��وات  م��ن 
عرف اللقاء الطالب مبفاهيم اجلودة 
املختلفة، اإلى جانب عر�ض لتطبيقات 
الأداء  جل���وان���ب  وال���ت���ق���ومي  ال��ق��ي��ا���ض 

باجلامعة.

دورة في نظام 
إدارة المكتبات 

باجلامع���ة  املكتب���ات  �س���وؤون  عم���ادة  نظم���ت 
بالتعاون مع �س���ركة النظم العربية املتطورة 
»�س���يمفوين«   املكتب���ات  اإدارة  نظ���ام  يف  دورة 
تدري���ب  اإل���ى  وهدف���ت   اإ�س���داراته.  باآخ���ر 
النظ���ام  ا�س���تخدام  عل���ى  املكتب���ة  من�س���وبي 
واإدارة كافة مقنياتها ب�س���كل متطور، واإتاحة 
البح���ث عن املحتويات ب�س���كل الكرتوين عن 

طريق موقع اجلامعة و�سفحة املكتبة.

تصميم المقررات 
اإللكترونية في ورشة

اأقام���ت كلية املجتمع بخمي�ض م�س���يط ممثلة 
يف وح���دة التعل���م الإلك���رتوين موؤخرا ور�س���ة 
عم���ل ح���ول ت�س���ميم املق���ررات الإلكرتوني���ة 
 .Quality Matters معاي���ري  �س���وء  يف 

وا�ستهدفت الور�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض.
اأدار الور�سة  م�سرف وحدة التعلم اللكرتوين 
بالكلي���ة  الدكت���ور حمم���د ال�س���غيبي، ولقي���ت 

تفاعال كبريا من قبل امل�ساركني.

عمادة شؤون 
المكتبات بأبها

الكوارث الكيميائية 
في دورة

���س��ارك��ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة مم��ث��ل��ة يف ق�سم 
ال���دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال�����س��ري��ري��ة  ال�سيدلة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا 
الطبية  والكيمياء  ال�سموم  مراقبة  مركز 
ال�����س��رع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ب��ع��ن��وان »دور 
مراكز مراقبة ال�سموم يف مواجهة الكوارث 
ال�سيدلة  ق�سم  من�سق  برئا�سة  الكيميائية« 

ال�سريرية الدكتور  خالد الكحلي.

كلية الصيدلة بأبها

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

أبها

بلقرن

النماص

تشكيل اللجنة 
الطالبية 

�سكلت  كلية العلوم والآداب يف بي�سة جلنتها 
الطالبي����ة برئا�س����ة عمي����د الكلي����ة الدكت����ور 
وح����دة  ورئي�����ض  ال�س����هراين،  ف����الح  نا�س����ر 
عبدالعزي����ز  الدكت����ور  واجل����ودة   التطوي����ر 
القحطاين، ويف ع�سويتها كل من الطالب: 
علي ال�س����هراين، وحممد اآل حميد، وفي�سل 
البي�س����ي،  وم�سفر ال�س����مراين، ورفيع �سالح 

ال�سهراين.

كلية العلوم واآلداب 
في بيشة

تنومة

كلية المجتمع
بخميس مشيط

زيارة طالبية إلى 
مكة المكرمة

�س����من اأن�س����طته وفعالياته املخ�س�سة للف�سل 
احل����ايل نظ����م  ف����رع اجلامع����ة ببي�س����ة رحل����ة 
منا�س����ك  لأداء  املكرم����ة  مك����ة  اإل����ى  طالبي����ة 
العم����رة. عق����ب ذلك جتول الط����الب يف بع�ض 
املراك����ز العلمي����ة يف العا�س����مة املقد�س����ة، كم����ا 
وترفيهي����ة  ثقافي����ة  برام����ج  الرحل����ة  �س����هدت 
متنوع����ة.  يذك����ر  اأن الرحلة �س����مت 62 طالبا 
من حمافظة بي�سة و�سبت العاليا والنما�ض. 

فرع الجامعة
 ببيشة 

بيشة

خميس مشيط
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حوار وترجمة: إيمان العسيري

تهتم منظمتكم بتطوير التعليم 
الطبي يف اأوربا.. فما املناهج

التي تتبعها لتحقيق مبتغاها؟ 
ثمة مناهج خا�سة باملنظمة هي كالتايل:

 ESME - Essential Skills in 
Medical Education Programme

وت��ع��ن��ي »ب��رن��ام��ج امل���ه���ارات الأ���س��ا���س��ي��ة يف 
مل�ساعدة  ت��ه��دف  ال��ت��ي   « ال��ط��ب��ي  التعليم 
امل�ساركني اجلدد والذين لي�ض لديهم اأي 
المتحانات  �سياغة  يف  جتربة  اأو  خ��ربة 
وفق معايري معينة، والإع��داد النموذجي 
اأو جمال  للتقييم  يف جميع فروع الطب 

التدريب للو�سول للكفاءة املرجوة.
 ESMES - Essential Skills

in Medical Education 

Simulation Course
وتعني » دورة املهارات الأ�سا�سية للمحاكاة 
يف التعليم الطبي » وتوؤكد هذه الدورات 
املهن  يف  املتخ�س�سني  جل��م��ي��ع  امل��ق��دم��ة 
ال�����س��ح��ي��ة وال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون يف حت�سني 
حم���اك���ات���ه���م ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى امل�����ه�����ارات 
يطبق  التفاعلي  التعليم  اأن  التعليمية، 
اإل��ى مهارات  امل�ستندة  املحاكاة  من خالل 

اكت�ساب التعليم.

ESMEA - Essential Skills in 
Medical Education Assessment 

Course
يف  الأ����س���ا����س���ي���ة  امل����ه����ارات  »دورة  وت��ع��ن��ي 
لتقدمي  وتهدف  الطبي«  التعليم  تقييم 
يف  الراغبني  للم�ساركني  تدريبية  دورات 
معرفة وفهم املهارات الأ�سا�سية يف جمال 
التقييم  لإك�سابهم هذه املهارات واخلربة 

يف ت�����س��م��ي��م ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ق��ي��ي��م وك��ت��اب��ة 
المتحانات وو�سع املعايري املنا�سبة لها.

ESCEL - The Essential 
Skill in Computer-Enhanced 

Learning Course
يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل����ه����ارات  »دورة   وي��ع��ن��ي 
التعلم«.  لتعزيز  الكمبيوتر  ا���س��ت��خ��دام 
بع�ض  للم�ساركني  ت��ق��دم  ال����دورة  وه���ذه 
امل����ه����ارات الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر وت��ق��دمي 
�سواء  باحلا�سب  التعلم  اأن�سطة  وتقييم 
ب��ا���س��ت��خ��دام ج��ه��از احل��ا���س��ب امل��ك��ت��ب��ي اأو 
اأي جهاز  اأو  ال��ذك��ي  ال��ه��ات��ف  اأو  ال��ق��ر���ض 
ي�����س��ه��م يف ال��ت��ع��ل��م ع���ن ط��ري��ق احل��ا���س��ب 
املتعلم  م���ه���ارات  م���واءم���ة  يتطلب  وه����ذا 
التعليمي  والن�ض  الربنامج  واحتياجات 

والت�سميم والتقييم والتكنولوجيا.

RESEME - Research 
Essential Skills in Medical 

Education  Program 
ويعني »برنامج مهارات البحث يف التعليم 
للم�ساركني بع�ض  وال��ذي يقدم   الطبي« 
املهارات الأ�سا�سية لأ�ساليب كتابة البحث 
�سياغة  ذل��ك  يف  مب��ا  الطبي  التعليم  يف 

اأ�سئلة البحث ومنهجية وت�سميم البحث 
اأي�سا.

BEME - Best Evidence 
Medical Education

 AMEE ه���و ع�����س��و م��وؤ���س�����ض ل��ت��ع��اون��ي��ة
باأف�سل  التعليم  تعزيز  اإلى  تهدف  والتي 
الأدل��ة الطبية من خالل ن�سر املعلومات 
القائمة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  يف  ت�سهم  التي 
امل�����س��ارك��ات املنهجية  ع��ل��ى الأدل����ة ون�����س��ر 
ون�سر  الطبي  التعليم  يف  اجل���ودة  عالية 

ثقافة ا�ستخدام الأدلة العلمية املثبتة. 

A Global Online Medical 
Education Community 

)MedEdWorld(
وت���ه���دف جل��ع��ل ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م اأك���رث 
ف��اع��ل��ي��ة. وه���ي ع���ب���ارة ع���ن ���س��ب��ك��ة دول��ي��ة 
وامل��دار���ض  للمنظمات  ميكن  خاللها  من 
ال��ط��ب��ي��ة وامل��ع��ل��م��ني وال���ط���الب والأف�����راد 
ليتم  الأفكار والتجارب واخل��ربات  تبادل 
كما  الطبي.  التعليم  تطوير  يف  التعاون 
وحتديد  املعلومات  لتبادل  م��دخ��ال  تعد 
امل����م����ار�����س����ات اجل����ي����دة وال����و�����س����ول اإل����ى 
ال��ت��ع��ل��م وت��وف��ري ف��ر���ض التعلم  م�����س��ادر 

رئيسة االتحاد األوروبي للتعليم الطبي لـ »آفاق«:

»الملك خالد« أول جامعة سعودية
نبرم معها مذكرة تفاهم

أوضحت رئيســة االتحاد األوروبــي للتعليم الطبي الدكتورة مادالينا ماريا باتريشــيو، أن جامعة الملك 
خالد هي أول جامعة سعودية توقع مذكرة تفاهم في مجال التعليم الطبي مع المنظمة األوروبية، 
مؤكدة أنها الحظت خالل زيارتها للبالد أن مســتوى التعليــم الطبي بالمملكة جيد جدا. وتحدثت في 

حوار مع »آفاق« عن موضوعات أخرى مهمة.

التعاوين الدويل للطالب و اأع�ساء هيئة 
التدري�ض.

ASPIRE - International 
Recognition of Excellence in 

Medical Education
املتقدم  العامل  املدار�ض الطبية يف  معظم 
حت�����س��ل ع��ل��ى الع��ت��م��اد م��ن ق��ب��ل هيئات 
العتماد املحلية والإقليمية. وقد اأعربت 
اآخ��ر من  اإل��ى �سكل  املنظمة ع��ن احل��اج��ة 
اأ�سكال �سمان اجلودة والتميز الذي يقع 
ال��ر���س��م��ي وغ��ري  خ����ارج عملية الع��ت��م��اد 
ول  امل��ه��ن��ي.  التعليم  ه��ي��ئ��ات  اخ��ت�����س��ا���ض 
يوجد حاليا اأي اآلية على امل�ستوى العاملي 
يف  للتميز  املهنية  الأق�����ران  ل���س��ت��ع��را���ض 
التعليم الطبي. وهذه املبادرة هي مبنزلة 
عملية عاملية للتعرف على م�ستوى عاملي 

للتميز يف التعليم الطبي.

وقعتم موؤخرا مذكرة تفاهم
مع اجلمعية ال�سعودية للتعليم 
الطبي SSME  يف جامعة امللك 

خالد، فما اأهمية املذكرة
لكال الطرفني؟ 

ما  يقدم  الطرفني  كال  املذكرة،  مبوجب 

واأف��ك��ار ي�ستفيد منها  ل��دي��ه م��ن ط��اق��ات 
الثقافات، فمن  الآخ��ر، وبحكم  اختالف 
اأفكارا جديدة وخمتلفة  اأن لديكم  املوؤكد 
ع��م��ا ل���دي���ن���ا، ل���ذل���ك ت��ع��د ه����ذه امل���ذك���رة 
م�����س��درا اإ���س��اف��ي��ا حل�����س��ي��ل��ت��ن��ا امل��ع��رف��ي��ة 
وق���درات  م��واه��ب  على  للتعرف  وف��ر���س��ة 
ال�سعودية،  ال�سبابية  الطاقات  واإمكانات 
تبادل معريف وثروة  �سيكون هناك  وبهذا 

علمية  بني الطرفني.

هل  تدعم هذه املذكرة
املوؤمترات الطبية العاملية

داخل وخارج اململكة؟
ب���ال���ط���ب���ع، ن���ح���ن ق��������ادرون ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل 
امل���وؤمت���رات داخ����ل وخ����ارج امل��م��ل��ك��ة وذل��ك 
ع���ن ط��ري��ق م���وؤمت���ر اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ن��وي 
اأوروب�����ا، كما  ال���ذي ينعقد يف  ال��رئ��ي�����س��ي  
ن��ح��اول منذ عامني عمل م��وؤمت��رات  اأن��ن��ا 
���س��ن��وي��ة  م��ت��ن��ق��ل��ة ح����ول ال���ع���امل ، ففي 
هذا  ويف  ليفربول،  يف  اأقيم  املا�سي  العام 
�سينعقد  ورمب���ا  ك��ن��دا،  ا�ست�سافته  ال��ع��ام 
اأن  املمكن  وم��ن   . ي��وم  ذات  ال�سعودية  يف 
ت��ك��ون ه��ن��اك ل��ق��اءات ع��ن ط��ري��ق الأق��م��ار 
ال�سناعية بحيث يكون املركز الرئي�سي يف 

اأوروبا وي�سارك فيها اجلميع.

هل �سبق لكم توقيع مذكرات تفاهم 
مماثلة مع جامعات �سعودية؟

ل. ه��ذه ه��ي م��ذك��رة التفاهم الأول���ى مع 
جامعة �سعودية، ومثلت جامعة امللك خالد 
للتعليم  ال�سعودية  اجلمعية  التوقيع،  يف 
ال���ط���ب���ي. وامل����ذك����رة ت�����س��م��ل ك���ل امل���دار����ض 
الطبية يف ال�سعودية. وكان التخطيط لها 

جاريا منذ عامني حتى متت.

ما راأيك يف امل�ساركات
ال�سعودية يف املوؤمترات

الطبية املحلية والعاملية؟
ل��ل�����س��ع��ودي��ني م�������س���ارك���ات م�������س���ه���ودة يف  
قابلتهم  م��ن  اأن  اإل  الطبية  امل���وؤمت���رات 
يف م����وؤمت����رات م���ن ه����ذا ال���ن���وع ل ت���زال 
اأعتقد  بهم �سطحية، وعلى كل،  معرفتي 
اأن من املهم جدا اأن ي�ساركوا يف مثل هذه 
املوؤمترات. وفيما يتعلق مب�ستوى التعليم 
الطبي يف اململكة، فقد لحظت يف زيارتي 
الطبي  التعليم  م�ستوى  اأن  ج��دة  ملدينة 
ج��ي��د ج���دا، وك��ذل��ك وج���دت يف ال��ري��ا���ض 
املجال.  ه��ذا  تطورا ملحوظا يف  وج���ازان 
و حتما  �ستفيد هذه املوؤمترات  الطالب 

والطالبات يف هذا املجال.
وقد ده�ست من اأفكار وحما�سة من 
ح�سر  حما�سرتي التي قدمتها يف رحاب 
اأن  من  الرغم  وعلى  خالد،  امللك  جامعة 
اإل  ال��ل��ق��اء،  ذل��ك  قليال يف  ك��ان  احل�سور 
اأنني اأتوقع ح�سور عدد اأكرب  يف اللقاءات 
اأت��ق��دم  املقبلة. ويف خ��ت��ام ه���ذا  احل��دي��ث 
بال�سكر اجلزيل جلامعة امللك خالد على 
ما وجدته فيها من �سيافة وكرم وحفاوة 

واهتمام �ساأحمله معي لأوروبا.
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�سارك الطالبان �سعيد بن عو�ض ال�سرحاين وعلي بن من�سور القحطاين، وكالهما من كلية طب الأ�سنان باجلامعة، يف املوؤمتر ال�سعودي العاملي الرابع والع�سرين لطب 
الأ�سنان والذي انعقد موؤخرا مبركز الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض. وقدم الطالبان خالل جل�سات املوؤمتر  بحثا بعنوان »تاأثري جراحة اللثة يف التهابها املزمن 
وفقا ملوقع املنطقة املت�سررة« درا�سة علمية على عينات من منطقة ع�سري.«  وتلقى الباحثان خطاب �سكر وتقدير من اجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان، ومن عميد كلية 

طب الأ�سنان الدكتور عبد اهلل الرفيدي، وذلك نظري درا�ستهما العلمية التي اأ�سرف عليها البحث، ع�سو هيئة التدري�ض بالكلية، الدكتور حممد العبديل. 

مجتمع

وقفة

تفرحهم م�سائب النا�ض. يتفننون يف نقل اآلمهم دون رادع من �سمري ول 
خوف من دعوة، ي�سابقون بكامرياتهم رجال الإ�سعاف واجلهات املخت�سة 
بهذا  للظفر  اإن�سانيتهم  يتجاهلون  امل��وؤمل��ة،  اللحظات  ه��ذه  ت�سجيل  يف 
ياأتي  الذي  النت�سار  وبئ�ض  لأنف�سهم  يحققونه  الذي  العظيم  النت�سار 

على م�سائب الآخرين وا�ستغالل حلظات �سعفهم وقلة حيلتهم.
مل ي�سلم منهم اأي موقف اإن�ساين حتى تطبيق �سرع اهلل واإقامة احلد 
يقومون بت�سويره بكل حلظاته، بعد ذلك ي�سارعون باإر�سالها اإلى مواقع 
التوا�سل الجتماعي وال�سحف الإلكرتونية لتت�سابق يف ن�سرها بكل جراأة 

حتى يحقق ال�سبق يف هذا الأمر.  
حاولت اأن اأبحث عن الن�سوة التي يرجونها من هذا العمل و�ساألت كل 
من قابلته من اأ�سدقاء عن ذلك املقابل، ومدى ر�ساهم عن اأ�سحاب هذه 
الكامريات الغبية، فكان جوابهم اأن من ي�ستغل هذه اللحظات الإن�سانية 
مل  ولالأ�سف،  ك��ل،  وعلى  والأحا�سي�ض،  العواطف  من  جم��رد  �سخ�ض  هو 

اأ�ستطع التما�ض العذر لهم لأنني مل اأح�سل على اأي مربر لعملهم هذا.
مل يردعهم �سمريهم عن ت�سوير منظر ماأ�ساوي لطالب توفاه اهلل 
تعالى ب�سبب مر�ض يف القلب يف اأحد مواقع اجلامعة، وبدل من م�ساعدته 
الدماء  اأو طلب الرحمة له ت�سابقوا لت�سويره والتلذذ مبنظره، ومنظر 

ت�سيل من حوله.
اأق��ارب الطالب واأ�سدقائه، والأك��رث فظاعة  اأو تنا�سوا م�ساعر  ن�سوا 
اأنهم ت�سابقوا اإلى اإر�سال هذه ال�سور بكل جراأة لو�سائل الإعالم التي راأت 
هذه ال�سور �سبقا اإعالميا يجب الظفر به متنا�سني البعد الإن�ساين لهذه 

ال�سور املاأ�ساوية، فرحني مبا التقطته كامرياتهم الغبية.
تنا�سوا اأهله واأقاربه. تنا�سوا املجتمع. تنا�سوا الإن�سانية التي ذبحوها 
من الوريد الى الوريد دون خوف من دعوة م�سلم يحزنه الت�سفي والفرح 

باآلم الخرين. 
الآخ��ري��ن  مب�ساعر  لعبا  يكفي  ق��ف��وا!  الغبية  ال��ك��ام��ريات  اأ���س��ح��اب 

والفرح مب�سائبهم.
اأنا ل اأعرت�ض على الت�سوير بحد ذاته اإذا كان بطريقة �سحيحة ومن 
ولكنني  تر�سلها،  ال�سور وملن  تتعامل مع هذه  جهة موثوقة تعرف كيف 
�سد هذا ال�ستخدام الأحمق لهذه التقنية، وهو ما يجب اأن نتوقف عنده 
ونحا�سب اأنف�سنا، فالت�سفي باآلم الآخرين وا�ستغالل حلظاتهم املاأ�ساوية 

هو جناية كربى حتى لو اأتت من دون ق�سد.
ما  بغري  وامل��وؤم��ن��ات  املوؤمنني  ي���وؤذون  »وال��ذي��ن  تعالى:  ق��ال  ر�سالة: 

اكت�سبوا فقد احتملوا بهتانا واإثما مبينا« الحزاب 58.

نائب رئي�ض التحرير 

الكاميرات الغبية

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

اأ�����س����در م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  خالد، 
ب��ن حمد ال����داود، ع���دداً م��ن ال��ق��رارات 
الإداري�����������ة، ب���ن���اء ع���ل���ى ال�����س��الح��ي��ات 
تقت�سيه  ما  وعلى  نظاما،  له  املخولة 
القرارات  ج��اءت  وقد  العمل،  م�سلحة 
عدد  وتكليف  وتعيني  جت��دي��د  ب��ني  م��ا 
م��ن ع��م��داء ووك����الء وروؤ����س���اء اأق�����س��ام، 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى م�����س��رف��ني ووك�����الء 
م�سرفني وم�ساعدين ومدراء مبختلف 
)للبنني(  اجل��ام��ع��ة  وك��ل��ي��ات  ع���م���ادات 

على النحو التايل:

الوكالء
عيد  املح�سن  عبد  ال��دك��ت��ور  تكليف   •
العام  للم�سرف  وكيال  القرين  غيثان 
ل�سوؤون البوابة الإلكرتونية للجامعة.

•جتديد تكليف الدكتور �سعد عبد اهلل 
حممد اآل عمرو، وكيال للم�سرف على 

الإدارة العامة لتقنية املعلومات.

المساعدون
اأح��م��د  ع��ام��ر حم��م��د  امل��ع��ي��د  •تكليف 
العام على  للم�سرف  ال�سهري م�ساعدا 

اإدارة العالقات والإعالم.

المدراء
• ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ور ع��ل��ي م��ف��رح علي 
�سرحان مديرا ملركز حوكمة ال�سركات.

اإبراهيم  اهلل  عبد  املحا�سر  تكليف   •
م���ه���دي ال���ق���رين م���دي���را مل���رك���ز ال��ل��غ��ة 

الإجنليزية.

�سعد  العزيز  عبد  املحا�سر  تكليف   •
ج�����اراهلل ال��ق��ح��ط��اين م���دي���راً ل��وح��دة 

املراجعة الداخلية باجلامعة.

عمداء ووكالء
للكليات والعمادات

�سعيد  ال�سالم  عبد  الدكتور  تعيني   •

العلوم  لكلية  الغامدي عميدا  �سيد  اآل 
الإدارية واملالية.

• تكليف الدكتور حممد ح�سن �سعيد 
القحطاين عميدا لكلية الرتبية باأبها.
نا�سر  ف��الح  نا�سر  الدكتور  تكليف   •
ال�سهراين عميدا لكلية العلوم والآداب 

ببي�سة.

ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور م�����س��ع��ود حممد   •
تومان ال�شهراين عميداً لكلية الرتبية 

ببي�سة.

• تعيني الدكتور حممد متعب �سعيد 
بعمادة  كردم وكيال للتطوير واجلودة 

�سوؤون الطالب.

ب��رج�����ض  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  • ت��ع��ي��ني 
م�����ش��ع��ل احل���ري���زي ال�����ش��ه��راين وك��ي��اًل 
ل���ع���م���ادة ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ب��ف��رع 

اجلامعة ببي�سة.

ع��اي�����ض  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  • ت��ك��ل��ي��ف 
لكلية  ع��م��ي��دا  ال��ق��ح��ط��اين  ف��ط��ي��ح  اآل 

املجتمع ببي�سة.

اأحمد  ك�سيم  حممد  الدكتور  • تعيني 
ال���ك���رع���اين  وك���ي���اًل ل���ع���م���ادة ����ش���وؤون 

الطالب بفرع اجلامعة ببي�سة.

حممد  عبده  فقيه  الدكتور  تعيني   •
والآداب  ال��ع��ل��وم  لكلية  وك��ي��اًل  ال��رب��ع��ي 

للبنني مبحايل ع�سري.

• ت��ك��ل��ي��ف ال����دك����ت����ور ���س��ل��ي��م��ان ع��ب��د 
ل��ل�����س��وؤون  اآل رم����ان وك��ي��ال  اأح��م��د  اهلل 

الأكادميية بكلية العلوم.

اآل  �سعيد  علي  �سعيد  املعيد  •تكليف 
ط��ال��ع ع�����س��ريي وك��ي��ال ل��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

والآداب ببلقرن.

�سعيد  العزيز  عبد  الدكتور  تكليف   •

حم��م��د ال��ه��اج��ري ال��ق��ح��ط��اين وك��ي��اًل 
لعمادة التطوير الأكادميي واجلودة.

رؤوساء األقسام
حممد  عبده  عماد  الدكتور  تكليف   •
اخلا�سة  الرتبية  لق�سم  رئي�سا  علوان 

بكلية الرتبية باأبها.

حممد  عي�سى  علي  الدكتور  • تكليف 
بكلية  الفيزياء  لق�سم  رئي�سا  ال�سلمي 

العلوم.
ع��ل��ي  ال����دك����ت����ور  ت��ك��ل��ي��ف  • جت����دي����د 
لق�سم  رئي�سا  القحطاين  �سامل  �سعيد 

الريا�سيات بكلية العلوم.

���س��ب��ي��ب  ح���م���د  ال����دك����ت����ور  • ت��ك��ل��ي��ف 
اللغة  لق�سم  رئي�سا  ال��دو���س��ري  معدي 

الإجنليزية بكلية اللغات والرتجمة.

المنسقون
�سديقي  اهلل  اأه���ل  ال��دك��ت��ور  تكليف   •

م��ن�����س��ق��ا ل��ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال���رتج���م���ة 
باملجمع الأكادميي يف املحالة.

حممد  ال���دك���ت���ور  ت��ك��ل��ي��ف  • جت���دي���د 
ي���ح���ي���ى م�������س���ع���ود ال���ف���ي���ف���ي م��ن�����س��ق��ا 
ع��ام��ا ل��ل��ربام��ج امل�����س��رتك��ة يف امل��ج��م��ع 
الأك����ادمي����ي ب��امل��ح��ال��ة ل���ربام���ج ال��ع��ل��وم 

ال�سحية والهند�سية.

الجامعة تشارك في مؤتمر طب األسنان الــ24

»دياال« تطل
على الشهراني

ال��ع��ام��ة  ب�������الإدارة  امل���وظ���ف  رزق 
ل��ل��ع��الق��ات والإع������الم اجل��ام��ع��ي 
ي����ح����ي����ى حم�����م�����د ال���������س����ه����راين 
مب���ول���ودت���ه الأول�������ى  »دي������ال« .. 
تتقدم  »اآف���اق«  و  اأ���س��رة اجلامعة 
ل���ل���زم���ي���ل ال�������س���ه���راين وح���رم���ه 

باأ�سمى التربيكات.
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استطالع: يحيى القبعة

الإن�سانية  العلوم  كلية  اأو�سح عميد 
اأق�سام  اأن  اأبوظهري  حمود  الدكتور 
ال��ك��ل��ي��ة ق��ط��ع��ت ����س���وط���ا ك���ب���ريا يف 
العتماد  على  للح�سول  م�ساعيها 
الأك������ادمي������ي، م�������س���ريا اإل������ى اأن������ه مت 
ت��وح��ي��د ك��اف��ة اخل��ط��ط ال��درا���س��ي��ة 
من  انتهت  اأق�سامها  واأن  بالكلية، 
حتقيق  �سبيل  يف  الذاتية،  الدرا�سة 

العتماد الأكادميي.

قسم اإلعالم
وع����ن اجل���دي���د يف ب���رام���ج ال��ك��ل��ي��ة، 
ك�����س��ف اأب�����و ظ��ه��ري ع���ن ا���س��ت��ح��داث 
ق�����س��م الإع��������الم والت���������س����ال ال����ذي 
�سينطلق فعليا خالل العام الدرا�سي 
اإ�سافة  �سيكون  اأن��ه  مو�سحا  املقبل، 
التقنيات  ب��ك��ام��ل  وجم��ه��زا  للكلية 

العالمية.
ت�سم  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  اإل�����ى  ول���ف���ت 
اإل�����ى ج���ان���ب الأق�������س���ام الأك���ادمي���ي���ة 
البحوث  وح��دات هي: مركز  خم�ض 
وال���درا����س���ات الج��ت��م��اع��ي��ة، وم��رك��ز 
البحوث، وكر�سي امللك خالد للبحث 
العلمي، ووحدة التعلم اللكرتوين، 

ووحدة التطوير واجلودة.
اأ���س��ب��اب  ع���ن  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ع�������زوف ال�����ط�����الب ع�����ن الل���ت���ح���اق 
ب������«ال��ك��ل��ي��ات ال��ن��ظ��ري��ة« ب��زع��م ن��درة 
اأك��د  خلريجيها،  امل��ت��اح��ة  ال��وظ��ائ��ف 
اأن  الإن�����س��ان��ي��ة   ال��ع��ل��وم  كلية  عميد 
�سوق العمل ديناميكي ومتغري على 
ال������دوام وخ��ا���س��ع ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��ر���ض 

ت�����س��ع  اجل����ام����ع����ة  واأن  وال����ط����ل����ب، 
بني  امل��واءم��ة  م�ساألة  عينيها  ن�سب 
املخرجات الأكادميية و�سوق العمل، 
مبينا اأن اأق�سام الكلية حر�ست على 
اأن تكون اخلطط الدرا�سية مواكبة 

ملتغريات الع�سر.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأب����ان رئ��ي�����ض ق�سم 
قانع  اآل  �سعد  ال��دك��ت��ور  اجل��غ��راف��ي��ا 
اأن الق�سم يقدم منذ اأكرث من ع�سر 
�سنوات برنامج املاج�ستري الأ�سا�سي، 
خ��الل  ال��ق��ب��ول  عملية  و«���س��ت��ب��ت��دئ 
وذلك  امل��ق��ررات،  بنظام  املقبل  العام 
ح�����س��ب الأع��������داد ال���ت���ي ت�����س��م��ح بها 

اجلامعة«. 

شروط مرنة
ه��و  ال���ق�������س���م  اأن  ق����ان����ع  اآل  واأف���������اد 
ال��وح��ي��د، ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة، 
ال�����ذي لي�������ش���رتط  ح���ي���ازة ���ش��ه��ادة 
تخ�س�ض  ن��ف�����ض  م���ن  ب��ك��ال��وري��و���ض 
اجلغرافيا، »بل يتيح الق�سم القبول 
اأجل  لكافة التخ�س�سات، وذلك من 
درا���س��ة  يف  ال��راغ��ب��ني  على  الت�سهيل 

هذا التخ�س�ض«.
اجلغرافيا  ق�سم  رئي�ض  واأ���س��ار 
اأن ال��ق�����س��م ي��ع��ك��ف ح��ال��ي��ا على  اإل����ى 
البكالوريو�ض يف  برنامج  اإع��ادة فتح 
مع  متكيفا  ج��دي��دي��ن  واإط�����ار  ث���وب 
املتغريات، نظرا حلاجة �سوق العمل 
اإل��ى  املا�سة  احل��اج��ة  وك��ذل��ك  املا�سة، 
ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج ال���دك���ت���وراه، مبينا 
ب��رن��ام��ج  اأي�������س���ا  ي���ق���دم  ال��ق�����س��م  اأن 
للمرحلة  الجتماعيات  اإع��داد معلم 
اأن  ق��ان��ع  اآل  واأ����س���اف  الب��ت��دائ��ي��ة. 

تقدمي  يف  املجتمع  ي�����س��ارك  الق�سم 
التي ت�ساعد  ال��دورات وور�ض العمل 

على رفع التنمية اجلغرافية.
وبني رئي�ض ق�سم اللغة العربية 
الق�سم  اأن  حامد،  عبداهلل  الدكتور 
يف الوقت احلايل يعمل على تطوير 
اخلطة الدرا�سية، حيث مت النتهاء 
ب��ه��ا يف ال��ع��ام  منها و���س��ي��ب��داأ ال��ع��م��ل 
املقبل، لفتا اإلى اأن الق�سم يعد من 
اأقدم الأق�سام على م�ستوى اجلامعة 
 40 عن  عمره  يزيد  حيث  واأعرقها، 

عاما.
وت����ط����رق رئ���ي�������ض ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
ي��ق��دم  ال���ق�������س���م  اأن  اإل������ى  ال���ع���رب���ي���ة 
ح��ال��ي��ا اأرب���ع���ة ب��رام��ج ه���ي: ب��رن��ام��ج 
ال���ب���ك���ال���وري���و����ض، وال���ل���غ���ة ال��ع��رب��ي��ة 
مل���ع���ل���م���ي امل�����رح�����ل�����ة الب�����ت�����دائ�����ي�����ة، 
وك���ذل���ك  الآداب،  يف  وامل���اج�������س���ت���ري 

املاج�ستري يف اللغويات. كما نوه اإلى 
برنامج  لتقدمي  يح�سر  الق�سم  اأن 

الدكتوراه خالل الفرتة املقبلة. 

االعتماد األكاديمي
وف���ي���م���ا ي���خ�������ض ج����ان����ب ال��ت��ط��وي��ر 
واجلودة، ذكر حامد اأن هناك جلنة 
الق�سم،  ق��ب��ل  م��ن  معتمدة  م�سكلة 
ت���ق���وم ب�����دور م��ه��م يف ال�����س��ع��ي نحو 
الع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي، م���وؤك���دا اأن 
الق�سم هي الجت��اه  اإح��دى مميزات 
نحو التنويع يف التعاقد مع اأع�ساء 
هيئة التدري�ض وعدم الرتكيز على 

دولة معينة، م�ست�سهدا باأنه مت 
اأع�ساء  م��ع  م��وؤخ��را  التعاقد 

اأرب��ع دول هي:  تدري�ض من 
ال�����س��ودان وم�����س��ر وال��ي��م��ن 
وت���ون�������ض.  واأ�����س����ار اإل����ى اأن 

على  فقط  دوره  يقت�سر  ل  الق�سم 
ي�سهم  واإمن�����ا  الأك����ادمي����ي  اجل���ان���ب 
عرب  للمجتمع  خ��دم��ات��ه  ت��ق��دمي  يف 

الدورات املتعددة.
ال��ت��اري��خ  رئ��ي�����ض ق�سم  واأو����س���ح 
الق�سم  اأن  ح���اوي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور 
انتهى موؤخرا من ور�سة عمل هدفت 
واأه��داف  ور�سالة  روؤي��ة  اإل��ى تطوير 
ال��ق�����س��م وت��ق��ري��ر ال��درا���س��ة ال��ذات��ي��ة 
العليا،  الدرا�سات  لربنامج  الدورية 
ح��ي��ث ����س���ارك ف��ي��ه��ا اأع�������س���اء هيئة 
التدري�ض، وطالب الدرا�سات العليا، 
ومن�سوبو اإدارة الرتبية والتعليم، 
وذل������ك ت��ن��ف��ي��ذا لأول����وي����ات 
اأهمها  وم��ن  التح�سني، 
����س���رورة ال��ت�����س��اور مع 
امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن م��ن 
ال������ربن������ام������ج وم�����ن 

امل��ت��خ�����س�����س��ني يف جم�����ال ال��رتب��ي��ة 
والتعليم.

برامج قسم التاريخ
اأن  اإل�����ى  اأ�����س����ار ال���دك���ت���ور ح�����اوي  و 
ال���ق�������س���م ي�����ق�����دم ح����ال����ي����ا ب���رن���ام���ج 
واملاج�ستري  الأ���س��ا���س��ي،  املاج�ستري 
ب��ن��ظ��ام امل����ق����ررات، وب��رن��ام��ج اإع����داد 
م���ع���ل���م الج���ت���م���اع���ي���ات ل��ل��م��رح��ل��ة 
الب����ت����دائ����ي����ة، ك���م���ا اأن������ه »ي���ع���م���ل يف 
ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة ج��اه��دا لفتح ب��اب 
ال����دك����ت����وراه«. واأب�������ان رئ��ي�����ض ق�سم 
التاريخ اأن هناك خطة جادة لإعادة 
ف��ت��ح ب��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ض خ��الل 
الفرتة القريبة، مو�سحا اأن الق�سم 
ي�����س��ه��م يف ت���ق���دمي خ���دم���ات���ه خ���ارج 
مببداأ  اإميانا  وذل��ك  اجلامعة  نطاق 

امل�سوؤولية الجتماعية  والعمل به.

كلية العلوم اإلنسانية: تخصصاتنا
رسالة مجتمعية هادفة تسعى للتميز

أكد مســؤولو األقسام اإلنســانية بالجامعة أن التخصصات التي تتيحها أقســامهم تواكب تطورات العصر، وأنها بصدد الحصول على االعتماد األكاديمي 
العالمي. وفي اســتطالع لــ«آفاق« أشــار كل من عميد كلية العلوم اإلنســانية ورؤســاء أقسامها إلى أن رسالة التخصصات اإلنســانية مجتمعية هادفة، 

مؤكدين أن برامجها تضع في مقدمة أولوياتها تلبية متطلبات سوق العمل.

الرؤية
اجلامعة  متثل  دوائ��ر  ع��دة  م�ستوى  على  متميز  دور  حتقيق 
ب���وؤرة ه��ذه ال��دوائ��ر ب��دًء م��ن دائ���رة منطقة ع�شر ث��م دائ��رة 
املنطقة اجلنوبية ثم دائ��رة اململكة ثم دائ��رة دول اخلليج ثم 
الدور  وه��ذا  العاملية،  بالدائرة  وانتهاء  العربي  العامل  دائ��رة 

ي�سمل البحث العلمي واملعرفة مع حتقيق اجلودة.

الرسالة
ب��الأب��ح��اث  وال��ق��ي��ام  ع��ال��ي��ة،  ج���ودة  ذات  تعليمية  بيئة  اإي��ج��اد 
العلمية الأ�سيلة، وا�ستخدام اأحدث التقنيات املمكنة يف املجال 

اجلغرايف.

األهداف
املتخ�س�سة يف جم��ال  الأك��ادمي��ي��ة  ال���ك���وادر  ت��خ��ري��ج   •

العلوم اجلغرافية.
البيئية  بالدرا�سات  بالقيام  اجلامعة  دور  يف  الإ�سهام   •

واملكانية يف منطقة ع�سري.
• القيام بتبني الأبحاث العلمية يف جمالت التنمية ذات 

ال�سرورة امللحة.
امل�ساركة وال��ت��وا���س��ل م��ع الأق�����س��ام ال��ن��ظ��رية وم��راك��ز   •

الأبحاث مبا يخدم املجال العلمي. 

قسم الجغرافيا

د. عبد اهلل ال حامد د. حممد حاوي د. �سعد  اآل قانع د. حمود اأبو ظهري
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الرؤية
اأك��ادمي��ي يف جمال  حتقيق دور ري��ادي 
ال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة، ي��ح��ق��ق الن��ت��م��اء 
الوطني، والبعدين الإقليمي، والعاملي.

الرسالة 
الإ�����س����ه����ام ال���ف���ع���ال يف جم�����ال ال��ع��ل��وم 
ذات  اأكادميية  بيئة  وتوفري  الإن�سانية، 
العلمية  املهارات  وتنمية  عالية،  ج��ودة 

والفكرية والبحثية، وخدمة املجتمع.

كلية العلوم اإلنسانية
األهداف

الوعي  وتعميق  امل��ع��رف��ة،  ن�سر   •
بيئة  �سمن  والجتماعي  الثقايف 

اأكادميية مميزة.
• تر�سيخ مفهوم الهوية الوطنية 

العربية والإ�سالمية.
اإع��داد املتخ�س�سني الأكفاء يف   •

العلوم الإن�سانية.
دع��������م ال����ب����ح����ث ال����ع����ل����م����ي يف   •
جمالت العلوم الإن�سانية، واإعداد 

الباحثني املتخ�س�سني بها.
• الإ����س���ه���ام يف ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع، 
وت�����ط�����وي�����ره، وت�����ق�����دمي احل���ل���ول 

املنا�سبة لق�ساياه وم�سكالته. 
• ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س��ني اجل���ودة 

النوعية يف خمرجات التعليم.
• التوا�سل العلمي مع املوؤ�س�سات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ب���ح���ث���ي���ة يف جم���ال 
اإل��ى  للو�سول  الإن�سانية  ال��ع��ل��وم 

جمتمع املعرفة.

الرؤية
باحث متجدد ، وطالب متميز يف جمال 
فاعل  وتوا�سل   ، واآداب��ه��ا  العربية  اللغة 

مع املجتمع .

الرسالة 
تنمية املهارات العلمية والبحثية واملهنية 
يف جمال اللغة العربية واآدابها، وال�سعي 
ل��ت��م��ي��ز خم���رج���ات ال��ق�����س��م، وال��ت��ف��اع��ل 
الواعي مع م�ستجدات التقنية، وحتقيق 

قسم اللغة العربية وآدابها
العالقة الفعالة مع املجتمع.

األهداف
والع��ت��زاز  الن��ت��م��اء  روح  تعزيز   •

باللغة العربية واآدابها.
• تطوير ع�سو هيئة التدري�ض مبا 

يت�سق مع م�ستجدات املعرفة.
الإب��داع��ي��ة  امل���واه���ب  ا�ستك�ساف   •

وتنميتها ورعايتها.
مكانة  على  للمحافظة  ال�سعي   •

ح�سورها  وتفعيل  العربية  اللغة 
بني لغات العامل املختلفة.

• ال��ن��ه��و���ض ب����ال����دور ال���ف���اع���ل يف 
خدمة لغة القراآن الكرمي وتعميق 

توا�سل اللغة مع املجتمع.
• ت��ن��م��ي��ة ال���ت���وا����س���ل امل���ع���ريف بني 
يف  والطالب  التدري�ض  هيئة  ع�سو 

اأثناء الدرا�سة وبعد التخرج.
• حت��ق��ي��ق ال���ع���الق���ة امل���ث���م���رة بني 

اللغة والتقنية.

الرؤية
ت���ه���ي���ئ���ة امل������ن������اخ ال����ع����ل����م����ي ل���ل���ط���الب 
والطالبات، وحتقيق الريادة يف جمال 
ال���درا����س���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة واحل�����س��اري��ة، 

والبحث العلمي.

الرسالة 
يف  متخ�س�سة  ع��ل��م��ي��ة  ك�����وادر  ت��اأه��ي��ل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة تعتني  ال���درا����س���ات  جم���ال 
التنمية  يف  وت�سهم  العلمي  بالبحث 

وخدمة املجتمع.

األهداف
• ت���ط���وي���ر ال�����درا������س�����ات والأب�����ح�����اث 
ال��ت��اري��خ��ي��ة مب��ا ي���ربز اأه��م��ي��ة ال��ت��اري��خ 

ال�سرتاتيجية والعلمية والرتبوية.
• الإ����س���ه���ام يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��وي��ة 
الأم�������ة يف ظ����ل امل����ت����غ����ريات احل��دي��ث��ة 

قسم التاريخ
بال�سكل  الدار�سني  مب�ستوى  والرتقاء 
على  قدراتهم  تدعيم  يف  ي�سهم  ال��ذي 
التاريخية  العلمية  ال��درا���س��ات  اإجن���از 

ب�سفة عامة. 
التاريخية  الدرا�سة  مفهوم  تعميق   •
واإظهار اأهميتها والإفادة من الو�سائل 
ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة يف ال���و����س���ول اإل���ى 

املعرفة التاريخية وتوظيفها.
ل��ل��خ��ري��ج��ني  ال����ف����ر�����س����ة  اإت������اح������ة   •
العليا  الراغبني يف موا�سلة درا�ساتهم 
اأرق���ى  ���س��ه��ادة علمية  واحل�����س��ول ع��ل��ى 
بغر�ض تاأهيلهم ككوادر وطنية فاعلة. 
• خ���دم���ة ت����اري����خ امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية، وتعميق النتماء الوطني.
املنطقة  ت���اري���خ  ب��خ��دم��ة  اله��ت��م��ام   •

اجلنوبية، وح�سارتها.

كليات
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لقطات

ب��ن حممد  اأح��م��د  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  نائب  افتتح معايل 
ال�سيف موؤخرا امللتقى الثالث لقيادات التعليم العايل الذي تنظمه الوزارة يف 
كل عام، وت�سارك فيه اكرث من مئتي م�ساركة من الأكادمييات وامل�سوؤولت يف 

اجلامعات ال�سعودية.
وناق�ض املوؤمتر على مدى يومني ثالثة حماور رئي�سية ركزت على ت�سكيل 
جمتمع املعرفة، وتطوير التعليم العايل وحت�سني خمرجاته لتواكب احتياجات 
�سوق العمل، عالوة على عقد ور�سة عمل �ساملة لبلورة كافة املحاور والو�سول 

اإلى نتائج حمددة تقود اإلى تنفيذ عملي لها.
لدعم  العايل  التعليم  وزارة  تقدمها  جديدة  مبادرة  عن   ال�سيف  وك�سف 
قياديات موؤ�س�سات التعليم العايل لتمكني املتميزات منهن من اللتحاق بدورات 
وك��ام��ربدج  ه��ارف��ارد  مثل  عريقة  جامعات  يف  الفاعلة  القيادة  ح��ول  تدريبية 
اأن املفا�سلة �ستكون علي معايري حمدده ل�سمان امل�ساواة  واك�سفورد، مو�سحا 

والعدل يف الختيار.

القدرات اإلحصائية بمؤسسات
التعليم العالي.. في ورشة 

»تعزيز  بعنوان  تدريبية  عمل  ور���س��ة  ال��ع��ايل  التعليم  اإح�����س��اءات  م��رك��ز  نظم 
اأقيمت   التي  الدورة  العايل«. وهدفت  التعليم  الإح�سائية مبوؤ�س�سات  القدرات 
مبقر وزارة التعليم العايل ، اإلى تدريب ممثلي املوؤ�س�سات التعليمية على نظام 
اإح�ساءات التعليم العايل الإلكرتوين وتو�سيح الطريقة املثلى لإعداد البيانات 

املطلوبة، واآلية التحقق من �سحتها، واإر�سالها عرب النظام.  
وا�ستعر�ست الور�سة، نبذة عن نظام اإح�ساءات التعليم العايل الإلكرتوين، 
جلمع  �سامل  اإل��ك��رتوين  ح��ل  تطوير  يف  تتلخ�ض  النظام  فكرة  اأن  واأو���س��ح��ت 
موؤ�س�سات  من  واملوظفني  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  بالطلبة  اخلا�سة  البيانات 
ا�ستخراج  خاللها  م��ن  ميكن  مركزية  بيانات  ق��اع��دة  وب��ن��اء  ال��ع��ايل،  التعليم 
الإح�ساءات والتقارير املطلوبة يف وقت زمني حمدود، كما ميكن ن�سرها على 
البوابة الإلكرتونية. تخلل اجلل�سة �سرح مف�سل لدليل الرتميز املحدث من 

قبل املركز، وا�ستعرا�ض لالأدلة الإر�سادية لعملية جمع البيانات. 

الملحقية الثقافية في طوكيو تصدر كتابا 
تعريفيا بالمملكة لألطفال اليابانيين

التعليم  وزارة  واإ���س��راف  بدعم  اليابان،  يف  ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  قامت 
العايل، باإ�سدار كتاب باللغة اليابانية لالطفال للتعريف باململكة حتت عنوان 
يف  اليابانيون  الأطفال  منه  ي�ستفيد  مرجعا  ليكون  ال�سعودية«  يف  »اأ�سدقاوؤنا 
اململكة وال�سعب  املرحلة البتدائية للتعلم والط��الع عن قرب على احلياة يف 
ال�سعودي وموروثه الثقايف من لبا�ض عربي وعادات وتقاليد ومعامل �سياحية 

وقيم اأخالقية.
اآل  عبدالعزيز  امللك  الراحل  املوؤ�س�ض  تاريخ  من  جوانب  الكتاب  وت�سمن 
�سعود،طيب اهلل ثراه، وبطولته يف توحيد اململكة و�سرحا ل�سهادة التوحيد على 
لالأطفال  اليومية  احلياة  عن  معلومات  الكتاب  ت�سمن  كما  ال�سعودي.  العلم 
يف اململكة وجداولهم الدرا�سية والألعاب التي يلعبونها وكلمات اأ�سا�سية باللغة 
�سفحات  وخ�س�ست  ال�سعبية.  الأك��الت  عن  ر�سومات  اإل��ى  بالإ�سافة  العربية 

للتعريف بالأماكن ال�سياحية.
ويقدم الكتاب لالأطفال �سورا و�سرحا عن امل�سجد احلرام يف مكة املكرمة 
وامل�سجد النبوي يف املدينة املنورة ومكانة اململكة يف قلوب امل�سلمني وما تقدمه 
احلرمني  تو�سعة  يف  الكبرية  واجل��ه��ود  واملعتمرين  احل��ج��اج  خل��دم��ة  اململكة 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  بربنامج  وتعريفا  ال�سريفني، 
عبدالعزيز، يحفظه اهلل، لالبتعاث اخلارجي والإنفاق ال�سخي للمملكة لتعليم 
اأبنائها وتاأهيلهم ونظرة املبتعثني ال�سعوديني الدار�سني يف اليابان للبلد الذي 
البتدائية  للمدار�ض  الكتاب  من  ن�سخ  باإهداء  امللحقية  وقامت  فيه.  يدر�سون 

واملكتبات العامة يف خمتلف مناطق اليابان.

أحمد العياف

ث���م���ن م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري، 
موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
اهلل،  حفظه   ، عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ع��ل��ى مت��دي��د ب��رن��ام��ج خ����ادم احل��رم��ني 
ملرحلة  اخلارجي  لالبتعاث  ال�سريفني 
من  ت��ب��داأ  ���س��ن��وات  خم�ض  مدتها  ثالثة 
العام  نهاية  يف  احلالية  املرحلة  نهاية 

املايل 1435-1436ه�.
خادم  تف�سل  اأن  العنقري  واأ�ساف 
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء، 
اأي����ده اهلل، ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى مت��دي��د ه��ذا 
ال���ربن���ام���ج ومت���وي���ل���ه خل��م�����ض ���س��ن��وات 
قادمة، ياأتي جت�سيدا لهتمامه ال�سامي 
الكرمي واهتمام �سمو ويل عهده الأمني 
اهلل،  حفظهم  ال���ث���اين،  ال��ن��ائ��ب  و���س��م��و 
التعليم العايل يف هذا الوطن  مب�سرية 
امل��ع��ط��اء وت�����س��خ��ري ك���اف���ة الإم��ك��ان��ي��ات 
ل��ت��ط��وي��ره��ا، مب���ا مي��ك��ن م���ن الإع������داد 
الأم��ث��ل لأج��ي��ال م��وؤه��ل��ة خل��دم��ة وبناء 
اأرحب  لآف��اق  باملواطن  وال�سري  الوطن 
الرقي والتطور يف �سوء توجيهات  من 

القيادة الر�سيدة. 

برنامج حضاري
الربنامج  متديد  اأن  العنقري  واأو���س��ح 
للمزيد  الفر�سة  �سيتيح  ثالثة  ملرحلة 
م����ن اأب�����ن�����اء ال����وط����ن ل����س���ت���ث���م���ار ه���ذا 
ال��ربن��ام��ج احل���ي���وي احل�����س��اري ال���ذي 
ي���ه���دف اإل�����ى ت���زوي���ده���م ب�����س��ت��ى اأن�����واع 
املعارف والعلوم يف خمتلف التخ�س�سات 
من  وال��ن��ظ��ري��ة  العلمية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
خ����الل درا���س��ت��ه��م يف اأب������رز اجل��ام��ع��ات 
العاملية، وهو ما يرثي التجربة املحلية 
ويح�سن  العلمي  وال��ب��ح��ث  التعليم  يف 

نوعية املخرجات. 
ما  على  ال�����س��وء  العنقري  و�سلط 
ب���ذل م��ن ج��ه��ود وحت��ق��ق م��ن اإجن����ازات 
يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال�����س��ع��ودي 
اجلغرايف،  النت�سار  م�ستوى  على  �سواء 
وا���س��ت��ي��ع��اب اأع�����داد اأك����رب م���ن خريجي 
اأم ع��ل��ى م�����س��ت��وى  ال���ع���ام���ة،  ال���ث���ان���وي���ة 
مع  تتواءم  التي  النوعية  التخ�س�سات 
التنمية وحاجة �سوق العمل،  متطلبات 
م��ن خ��الل تكري�ض اجل���ودة والع��ت��م��اد 
الأك�����ادمي�����ي ف��ي��م��ا ي���ق���دم م����ن ب���رام���ج 
اجل��ام��ع��ات  يف  ���س��واء  جامعية  تعليمية 
وال��ك��ل��ي��ات  اجل���ام���ع���ات  اأم  احل��ك��وم��ي��ة 

الأهلية.
ون��������وه وزي��������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل 
مب���خ���رج���ات ب���رن���ام���ج خ�����ادم احل��رم��ني 
م�شراً  اخلارجي  لالبتعاث  ال�شريفني 
اإل������ى اأن����ه����ا ت��ع��ن��ى مب��ت��ط��ل��ب��ات خ��ط��ط 
التنمية وتلبية احتياجات �سوق العمل، 
ا�ستفادت  قد  العايل  التعليم  وزارة  واأن 
وتراكم  واحلالية  ال�سابقة  املرحلة  من 
ما  وه����و  ال���ربن���ام���ج،  اإدارة  يف  اخل����ربة 
انعك�ض اإيجابا عاما بعد عام على م�سرية 
الربنامج، الذي ل يعد فقط واحدا من 
تاأهيل  يف  �سمعة  العاملية  الربامج  اأك��رث 
القوى الب�سرية، واإمنا ميتاز بانخفا�ض 
من   %2 ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي  التعرث  ن�سبة 
ال���درا����س���ات الح�����س��ائ��ي��ة مل�سرية  واق����ع 
ال���ربن���ام���ج خ����الل ال�����س��ن��وات ال��ث��م��اين 

امل���ا����س���ي���ة،  »وذل������ك دل���ي���ل ع��ل��ى ك��ف��اءة 
و�سعوره  واج��ت��ه��اده  ال�����س��ع��ودي  املبتعث 
الفر�سة  ل��ه��ذه  وت��ق��دي��ره  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ل��ه وط��ن��ه ل��ي��ع��ود م��وؤه��ال 
فاعل  ب�سكل  وي�سهم  والتجربة،  بالعلم 
مناف�سا  ول��ي��ك��ون  ال��ت��ن��م��ي��ة،  م�����س��رية  يف 
عامليا يف جمالت البحث العلمي ورافدا 
م��ه��م��ا يف دع����م اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
وال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي والأه���ل���ي«. ويف 
خ��ت��ام ت�����س��ري��ح��ه رف���ع ال��دك��ت��ور خ��ال��د 
والعرفان  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  العنقري 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مل��ق��ام 
اهلل،  ال��ع��زي��ز، حفظه  عبد  ب��ن  اهلل  عبد 
ودعمه  الربنامج  بتمديد  تف�سله  على 
التعليم  ومتويله وعلى ما يجده قطاع 
ال��ك��رمي و�سمو ويل  ال��ع��ايل م��ن مقامه 
ع��ه��ده الأم����ني و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين، 
ودع��م  رع��اي��ة كرمية  م��ن  حفظهم اهلل، 

�سخي. 

مشروع تنموي
م��ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي��ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
ان��ع��ك��ا���س��ات ه��ذا  اأن  ال�����س��ي��ف،  حم��م��د 
ال�سخم  التعليمي  ال��ت��ن��م��وي  امل�����س��روع 

ال�سعودي،  املجتمع  داخل  وا�سحة  باتت 
واأن دوره فاعل يف دفع م�سرية التنمية 
ال��وط��ن��ي��ة، وارت����ف����اع م��ع��ي��ار ال��ك��ف��اءات 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وال�����س��ري ق���دم���ا ن��ح��و تلبية 

احتياجات �سوق العمل.
ب��رن��ام��ج  اأن  اإل�����ى  ال�����س��ي��ف  واأ�����س����ار 
ال�����س��ري��ف��ني لالبتعاث  احل��رم��ني  خ���ادم 
اخل���ارج���ي ���س��ه��د ت��و���س��ع��ا ك��م��ي��ا ون��وع��ي��ا 
املبتعثني،  اأع�����داد  ح��ي��ث  م���ن  ك��ب��ريي��ن، 
املبتعث  التعليم  وتنويع دول وموؤ�س�سات 
لها، وتنوع التخ�س�سات التي تتوافق مع 
احتياجات �سوق العمل وخطط التنمية 

الوطنية.
واأ�ساف »خمرجات الربنامج التي 
ع�سنا فرحتها من خالل حفالت تخريج 
طالبنا املبتعثني يف دول العامل، وحر�ض 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة ع��ل��ى 
ا�ستقطابهم للعمل فيها من خالل يوم 
الثقافية  امللحقيات  تقيمه  ال��ذي  املهنة 
يوؤكد  اإمن��ا  التخرج،  حلفالت  م�ساحبا 
خم��زون  م��ن  املبتعثني  ل��دى  مب��ا  الثقة 
علوم  م��ن  اكت�سبوه  مم��ا  وث��ق��ايف  علمي 

ومعارف يف �ستى املجالت احليوية«.
العايل  التعليم  وزي���ر  ن��ائ��ب  ورف���ع 
ملقام خادم  والعرفان  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

بن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
تف�سله  على  اهلل،  حفظه  ال��ع��زي��ز،  عبد 
بتمديد الربنامج ودعمه ومتويله وعلى 
م���ا ي��ج��ده ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل من 
مقامه الكرمي و�سمو ويل عهده الأمني 
و�سمو النائب الثاين، حفظهم اهلل، من 

رعاية كرمية ودعم غري حمدود.

االرتقاء بالمعرفة
التعليم  وزارة  وك��ي��ل  ���س��رح  ال�سياق،  يف 
نا�سر  الدكتور  البتعاث  ل�سوؤون  العايل 
املوافقة  اأن �سدور  ال��ف��وزان،  بن حممد 
ال�����س��ام��ي��ة ع��ل��ى مت��دي��د ب��رن��ام��ج خ���ادم 
احل����رم����ني ل���الب���ت���ع���اث اخل����ارج����ي مل���دة 
خ��م�����ض ���س��ن��وات ي���وؤك���د ح��ر���ض ال��ق��ي��ادة 
الرت��ق��اء  ع��ل��ى  اهلل،  حفظها  ال��ر���س��ي��دة، 
الوطن  وب��ن��ات  لأب��ن��اء  امل��ع��ريف  بامل�ستوى 
احلكيمة  ال�سيا�سة  يف  اأول���وي���ة  لكونها 
خلادم احلرمني ال�سريفني، حيث يوؤكد، 
حفظه اهلل، دائما اأن ال�ستثمار احلقيقي 
هو يف املواطن ال�سعودي باعتباره حمور 

التنمية احلقيقية.
اأن برنامج البتعاث  وبني الفوزان 
اخل���ارج���ي اأت�����اح ال��ف��ر���س��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 
لإحل��������اق اأب���ن���ائ���ه���م وب���ن���ات���ه���م ب����اأرق����ى 
اأنه »�سد احتياج  اجلامعات العاملية، كما 
امل��وؤه��ل��ة يف  ب��ال��ك��ف��اءات الوطنية  ب��الدن��ا 
كبرية  اأه��م��ي��ة  ذات  ن��وع��ي��ة  تخ�س�سات 

مل�سروعات التنمية الوطنية«.
التعليم  وزارة  اأن  الفوزان  واأو�سح 
من  مرحلة  كل  نهاية  مع  تعمل  العايل 
التجربة  تقييم  على  الربنامج  مراحل 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل�����ربات امل��رتاك��م��ة 
ل��ت��ط��وي��ره يف ك���اف���ة ج���وان���ب���ه، وك��ذل��ك 
بح�سب  التخ�س�سات  من  املزيد  اإ�سافة 
ما تتو�سل اإليه الدرا�سات التي جتريها 
جديدة  تخ�س�سات  ل�ستك�ساف  ال��وزارة 
واح��ت��ي��اج��ات  التنمية  خ��ط��ط  تتطلبها 
���س��وق ال��ع��م��ل، م��ع ت��ط��وي��ر م��ت��زام��ن يف 
تقدمي خدمات متميزة للمبتعثني عرب 
و���س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة مب���ا ي�سهل 
واجلهد  الوقت  عليهم  ويوفر  اأم��وره��م 
وحت��ق��ي��ق ال���ه���دف ال�����ذي م���ن اأج���ل���ه مت 

ابتعاثهم.
يف خ���ت���ام ح���دي���ث���ه رف�����ع ال���دك���ت���ور 
نا�سر بن حممد الفوزان اأ�سمى ال�سكر 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مل��ق��ام 
اهلل،  ال��ع��زي��ز، حفظه  عبد  ب��ن  اهلل  عبد 
وم��ا  ال��ربن��ام��ج  ب��ت��م��دي��د  تف�سله  ع��ل��ى 
يلقاه قطاع التعليم يف اململكة من دعم 

ورعاية كرمية من القيادة الر�سيدة.

بمناسبة تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي

د. العنقري: القرار يجسد
اهتمام القيادة بالمواطن السعودي

د. السيف: البرنامج لعب دورا بارزا
في دفع التنمية واالرتقاء بالتعليم 

د. الفوزان: االبتعاث فرصة لتبادل الخبرات 
والتقييم المستمر أسهم في تطويره

الملتقى 
الثالث 
لقيادات 
التعليم 
العالي

الدكتور نا�سر بن حممد الفوزان الدكتور اأحمد بن حممد ال�سيف الدكتور خالد بن حممد العنقري



التعليم العالي

الباحة

بريدة

أبها

حائل

عرعر

نجران

الجوف

الرياض

الدمام

الظهران

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

االتفاقية الدولية 
لحقوق المعاقين

 
�سعود  امللك  جامعة  مدير  معايل  د�سن 
ال��دك��ت��ور ب�����دران ال��ع��م��ر، ور����س���ة اإع����داد 
ال��ب��ن��ود ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ع��اي��ري الت��ف��اق��ي��ة 
الدولية حلقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 
مبوؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�ض 
التعاون اخلليجي، حيث يتم تبنيها من 
ل�سمان  امل��ج��ل�����ض  دول  ج��ام��ع��ات  خ���الل 
بغريهم  الإع��اق��ة  ذوي  الطلبة  م�����س��اواة 
من من�سوبي اجلامعات، ولت�سهيل جناح 

دجمهم اجتماعيا واأكادمييا ومهنيا.

تدشين الهوية البصرية 
لشركة وادي مكة

د�س���ن معايل مدير جامع���ة اأم القرى 
»الهوي���ة  ع�س���ا�ض  بك���ري  الدكت���ور 
الب�س���رية ل�س���ركة وادي مك���ة املكرمة 

للتقنية«.
مف�س���ل  �س���رح  اإل���ى  وا�س���تمع 
لل�س���ركة  التنفي���ذي  الرئي����ض  م���ن 
الدكت���ور اأ�س���امة ب���ن را�س���د العم���ري 
عن اخلطوات التي متت، و�س���ول اإلى 
ال�س���عار الر�سمي اأو ما ي�سمى »الهوية 

الب�سرية لل�سركة«.

إنشاء كرسي 
العمل التطوعي

وقع �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
اآل �سعود رئي�ض  بن فهد بن عبدالعزيز 
جمل�ض موؤ�س�سة الأمري حممد بن فهد 
للتنمية الإن�سانية ومعايل مدير جامعة 
الإم�����ام الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان اأب��ا 
اخليل عقد اإن�ساء كر�سي الأمري حممد 
ب���ن ف��ه��د ل���درا����س���ات ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
يف  متخ�س�سة  بحثية  خ��دم��ات  لتقدمي 
التطوعي جتمع  العمل  درا���س��ات  جم��ال 

بني اجلودة العلمية، والتميز املهني.

التفكير اإلبداعي.. 
فـي ورشة

ن��ظ��م ق�����س��م ت��ط��وي��ر ال�����ذات ب��ع��م��ادة 
تدريبية  ور�سة  في�سل  امللك  جامعة 

بعنوان: التفكري الإبداعي.
التفكري  ال��دورة مفهوم  تناولت 
الإب������داع������ي وم����ه����ارات����ه واأه���م���ي���ت���ه 
تتطور  التي  الظواهر  من  باعتباره 

عرب مراحل العمر املختلفة.
املو�سوعات  اأك��رث  م��ن  يعد  كما 
وتتعدد  ال��روؤى  حولها  تختلف  التي 
اأبعادها وتت�سابك والتي تعك�ض تعقد 

العقل الب�سري وتعقد عملياته.

اتفاقية تعاون مع 
شركة منارة للبحوث

وق�����ع م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة طيب 
اتفاقية تعاون مهني مع �سركة منارة 
بح�سور  امل��ح��دودة  للبحوث  ال��ع��ل��وم 
بن  اإبراهيم  املديرين  رئي�ض جمل�ض 
حممد اأفندي ومعايل وزير التجارة 
حول  تتمحور  وال��ت��ي   ال�سنغافوري 
التي  ال�سركة من اخلدمات  ا�ستفادة 
ت��ق��دم��ه��ا اجل��ام��ع��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج 
الإداري����ة وتاأهيلهم  ال��ق��ي��ادات  اإع���داد 

علميا وعمليا.

وزير التعليم العالي 
يشكر المقرن

ت��ل��ق��ى م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة املجمعة 
د.خ����ال����د امل����ق����رن ���س��ك��ر م���ع���ايل وزي����ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
العنقري، وذل��ك بعد  خالد بن حممد 
امل��رف��وع  التقرير  على  معاليه  ���الع  اطِّ
التعليم  العا�سرة يف  النقا�ض  عن حلقة 
الإل����ك����رتوين يف اجل���ام���ع���ات ال��ن��ا���س��ئ��ة  
متها  نظَّ وال��ت��ي  والتطلعات،  الق�سايا 
عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن 
ُبعد بالتعاون مع املركز الوطني للتعلُّم 

الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد.

جامعة المجمعة

فريق بحثي يحلل 
الجهاز التنفسي 

اأج�����رى ف��ري��ق ب��ح��ث��ي ب��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
يف ج���ام���ع���ة جن������ران حت��ل��ي��ال ل��ع��دد 
لالأطفال  الإكلينيكية  العينات  م��ن 
التنف�سي  اجل��ه��از  ب��ع��دوى  امل�سابني 
اجلهاز  ف��ريو���س��ات  بحث  م�سروع  يف 
التنف�سي التي ت�سبب التهاب اجلهاز 
امل�سابني:  الأط���ف���ال  ب��ني  التنف�سي 
اخل�����س��ائ�����ض اجل��زي��ئ��ي��ة وامل��ظ��اه��ر 
للك�سف  اخلطر،  وعوامل  ال�سريرية 
عن 15 فريو�سا يف نف�ض الوقت لكل 

عينة من العينات امل�سابة.

الطائف

جامعة الملك عبدالعزيز جامعة الملك فيصل

اإلحساء

مكة 
المكرمة

جامعة نجران

جازان

نادي البيئة ينظف 
شواطئ جازان

ن����ف����ذت ج���ام���ع���ة ج��������ازان مم���ث���ل���ة يف 
�سئون  بعمادة  البيئة  اأ�سدقاء  ن��ادي 
ال����ط����الب ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال��رئ��ا���س��ة 
البيئة  وح��م��اي��ة  ل���الأر����س���اد  ال��ع��ام��ة 
على  للمحافظة  الإقليمية  والهيئة 
بيئة ال��ب��ح��ر الأح���م���ر وخ��ل��ي��ج ع��دن، 
ح��م��ل��ة ت��ط��وع��ي��ة ل��ت��ن��ظ��ي��ف ���س��واط��ئ 
مدينة جازان مب�ساركة اأكرث من 100 
ط��ال��ب م��ن اجل��ام��ع��ة ق��ام��وا بتوزيع 
البحرية  البيئة  ح��م��اي��ة  م��ن�����س��ورات 

على مرتادي ال�ساطئ.

جامعة جازان

المدينة 
المنورة

جدة

الملتقى الثاني 
لرئيسات األقسام

بنت عبد  ن��ورة  الأم���رية  تعتزم جامعة 
ال��رح��م��ن مم��ث��ل��ة يف وك���ال���ة اجل��ام��ع��ة 
دعم  م��ب��ادرة  تبني  التعليمية  لل�سوؤون 
امل�سرية التطويرية لالأق�سام التعليمية 
)امل��ل��ت��ق��ى  بتنظيم  اجل��ام��ع��ة،  ب��ك��ل��ي��ات 
ال�����س��ن��وي ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س��ات الأق�����س��ام 
برعاية  وحت��دي��ات(  اأدوار  التعليمية: 
كرمية من قبل معايل مديرة اجلامعة 
العميل، يف رحاب  د.ه��دى بنت حممد 

اجلامعة يوم الأحد 1434/6/25ه�.

جامعة األميرة نورة جامعة أم القرىجامعة  اإلمامجامعة الملك سعود

حلقة علمية 
عن غسيل األموال

 
نظمت جامعة نايف العربية للعلوم 
مكافحة  ع��ن  علمية  حلقة  الأم��ن��ي��ة 
غ�����س��ل الأم�������وال ومت���وي���ل الإره������اب 
واآث��اره��م��ا  مفهومهما  ب��ي��ان  ب��ه��دف 
ال�سعودية  اأن  ي��ذك��ر  املجتمع.  على 
من اأوائل الدول التي اأ�شدرت نظاماً 
ع��ام1424ه���  الأم����وال  غ�سل  ملكافحة 
ث����م اأح����ل����ت حم���ل���ه ن���ظ���ام���اً ج���دي���داً 
ع�����ام1433ه������ واأحل����ق����ت ب���ه ال��ل��وائ��ح 

التنفيذية والقواعد الإر�سادية.

جامعة نايف 

تبوك
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»ماستشويتس للتقنية« يناقش
تصميم التفكير في البحث العلمي

التفكري  ت�سميم  عن  عمل  ور�سة  للتقنية  ما�ست�سو�سيت�ض  معهد  يف  الأح��ي��اء  ق�سم  رع��ى 
ح�سرها طلبة وخريجو املعهد، ركزت على دمج ت�سميم التفكري يف البحث العلمي.

يلبي  لأن��ه  والتخطيط  الت�سميم  جم��ال  يف  التفكري  ت�سميم  م�سطلح  �سيت  وذاع 
اأفكار عملية قابلة للتطبيق وا�سرتاتيجيات عمل تناف�سية،  النا�ض با�ستخدام  احتياجات 
الأمر الذي حث كل هوؤلء الطلبة على اختالف تخ�س�ساتهم، من امليكروبيولوجي حتى 
ت�سميم  يتيح  ت�سميمي  كعمل  العلوم  تخيل  لإع��ادة  �سويا  العمل  على  الكميات،  ح�ساب 
والأعمال  والتعليم   والرتبية  التجارية  ال�سركات  جمال  يف  النا�ض  احتياجات  تخطيط 

غري الربحية.
واأدارت ال�سيدة »األوراها هارمان« ور�سة العمل التي ا�ستمرت يومني وقالت فيها »اإن 
كل تخ�س�ض لديه طريقة خمتلفة يف التفكري وتقوم فكرتنا على  تبني مفاهيم الأعمال 

التجارية والت�سميم وردها اإلى اأ�سول العمل البحثي.« 
واأ�سافت هارمان اأنه »عندما نحدد طموحا بعينه ن�ستطيع ن�ساأل اأنف�سنا ملاذا واأين 
وكيف ميكن حتقيقه يف �سكل ما فالهدف من الف�سل حث الباحثني على التفكري بعمق«.
الطالبات  اإحدى  ناتيا ماكراي«،  وعن الطريقة اجلديدة للتفكري  قالت »جونيور 
العادية  ت�سجعنا  الت�سميم  بالت�سميم »يف خمتربات  الور�سة لهتمامهن  الئي ح�سرن 
الأ�ساتذة  على الرتكيز  يف البحث على اجلانب الأي�سر من الدماغ للح�سول على نتائج 
ملمو�سة، اإل اأنه يف هذا الف�سل يتم الرتكيز على اجلانب الأمين من الدماغ للح�سول 

على نتائج بحثية مبهرة.« 

المعهد السويسري الفيدرالي
يفوز بمنحة بحثية 

من  علمية  مبنحة   ETH ب��زي��ورخ  للتقنية  الفيدرايل  ال�سوي�سري  باملعهد  عاملا   12 ف��از 
ERC قيمتها 33 مليون فرنك �سوي�سري )123 مليون ريال  جمل�ض الأبحاث الأوروب��ي 

�سعودي( نظري اأبحاثهم العلمية املتقدمة يف عام 2012 املن�سرم. 
جماله،  يف  ك��ل  اأبحاثهم  لتطوير  ذهبية  فر�سة  للفائزين  املنحة  ه��ذه  و�ستوفر 
 Erick M. »اأ�ستاذ الكيمياء الع�سوية منذ 1998 باملعهد، الدكتور  »اإيريك كاريرا منهم 
 toxic chlorosulpholipids عن بحثه يف  دهون الكربيتية الكلورية ال�سامة Carreira

املنتجة من بلح البحر )اإحدى احليوانات البحرية الرخوية(.
واأعرب الدكتور كاريرا عن اعتقاده باأن هذه املنحة �ست�ساعده يف �سرب اأغوار تركيبة 

املواد الطبيعية وو�سع افرتا�سيات نظرية عنها.
النظم  ق�سم  احليوية يف  والهند�سية  احليوية  التقنية  اأ�ستاذ  الفائزين  �سمن  ومن 
ي�سعى  ال���ذي   Martin Fussenegger ف�سينجر«  »م��ارت��ني  ال��دك��ت��ور  ب���ازل  يف  احليوية 
ال��دم، على  والدهون يف  ال�سكر  لتقي�ض  الإن�سان  داخل ج�سد  �سبكة مزروعة  وراء تركيب 
اأن حتدث بعد ذلك ما من �ساأنه توفري بروتيانات عالجية  داخل اجل�سد، وتعيد قيا�ض 

ال�سكر والدهون يف الدم ملعدلها الطبيعي مرة اأخرى.
املنحة  على  الأ�سا�ض  يف  تعتمد  التي  التجربة،  تلك  حتقق  اأن  يف  اأمله  عن  واأع���رب 
الإكلينيكية يف  التجارب  الطبي لختبارها يف  البحثي  املجال  �سريعة يف  نتائج  املقدمة،  

اأ�سرع وقت ممكن.
ويعد املعهد من �سمن اأف�سل 20موؤ�س�سة علمية على م�ستوى العامل.

يدعو مركز اأبحاث ال�سحة الإدراكية 
اك�سفورد  بجامعة  ال�سيخوخة  �سن  يف 
املتطوعني  الأ�سحاء من عمر ال�ستني 
فما فوق للم�ساركة يف م�سروع يهدف 
وتغريه  ال��ذه��ن  تكيف  كيفية  ملعرفة 
اإ�سهام  م��دى  وملعرفة  ال�سيخوخة  يف 
الريا�سة يف  تقليل انتكا�ض الذهن اأو 

زيادة قدرة الذهن على التعوي�ض.

ومل����ع����رف����ة الإج������اب������ة ���س��ي��خ�����س��ع 
امل�������س���ارك���ون ل���ربن���ام���ج  ي�����س��ت��م��ر 12 
اأ���س��ب��وع��ا م���ن ال���ت���دري���ب ال���ب���دين اأو 
التدريبية  امل��ه��ام  م��ن  اأ�سابيع  لأرب��ع��ة 
ع���ل���ى ال����ذه����ن م��رت��ب��ط��ة ب��احل��ا���س��ب 
فيها  ال��ب��اح��ث��ون  و�سي�ستخدم  الآيل. 
و���س��ورا  املغناطي�سي  ل��ل��رن��ني  ���س��ورا 
ال��ت��دري��ب  وب��ع��د  ق��ب��ل  ل��ل��م��خ  م�سحية 

ل�سرب اأغوار اآثار التدريب على  املهام 
الوظيفية للمخ. 

تلك  توؤتي  اأن  الباحثون  وي��اأم��ل 
الأب�����ح�����اث اأك���ل���ه���ا ب��ت��ح�����س��ني ب���رام���ج  
مل�ساعدة  التدريب  على  املبنية  العالج 
ع����الج اأول����ئ����ك امل���ر����س���ى يف امل���راح���ل 

املبكرة من مر�ض اخلرف.
الأثر  جمموعة  مديرة  واأعربت 

جامعة أكسفورد تبحث عن عالج للخرف
لن�شاط  اأك�شفورد  مركز  يف  والإدراك 
ال���دك���ت���ورة   OHBA ال���ب�������س���ري  امل�����خ 
�سوزانا مرييف  عن اأملها يف  اأن يفهم 
وظيفة  تنتك�ض  وكيف  مل��اذا  الباحثون 
ليت�سنى  ال��ع��م��ر  ت���ق���دم  م���ع  ال���ذه���ن 
ت��ط��وي��ر  ع���الج ف��ع��ال ل��ه��ذه احل���الت 
املر�ض  ب��ه��ذا  امل�سابني  ل��ك��رثة   ن��ظ��را 

بني �سكان اململكة املتحدة.
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الطالب 
الدوليون 
ينهضون 
باالقتصاد 
االسترالي

زاد عدد الطالب الدوليني املقيدين 
بن�سبة  ال���س��رتال��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف 
ك���ب���رية اإب�������ان ال�������س���ن���وات الأخ������رية 
ح�سبما اأفاد تقرير حكومي �سدر يف 

فرباير املا�سي.
ال���ذي حمل  التقرير  واأو����س���ح  
العاملي:  والتعليم  »اأ�سرتاليا  عنوان 
اإف��������ادة م����ن امل��ج��ل�����ض ال���س��ت�����س��اري 

ال�����دويل«  وال����ذي  ي��راأ���س��ه   للتعليم 
رج����ل الأع����م����ال امل�����س��ه��ور »م��اي��ك��ل 
ي�سجل    اأن  املتوقع  م��ن  اأن��ه  ت�ساين« 
يف  وط�����ال�����ب�����ة  ط����ال����ب����ا   117،000
اجلامعات ال�سرتالية بزيادة قدرها 
30% لي�سل اإجمايل الطلبة حلوايل 
520000 يف الثمان ال�سنوات الثماين 
اأن ال��ط��الب  اإل����ى  امل��ق��ب��ل��ة، م�����س��ريا 

ال����دول����ي����ني ي�����س��ه��م��ون يف ازده������ار 
مليار   20 بقيمة  الوطني  القت�ساد 
اأ�سرتايل ) 20.5 مليار دولر  دولر 

اأمريكي (. 
وق����ال ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي اأع��دت��ه 
ع���دد  اإن  ال���ف���ي���درال���ي���ة   احل���ك���وم���ة 
ب�سبب  �سيقل  ال��دول��ي��ني  ال��ط��الب 
ل��ط��اق��ات��ه��ا  و����س���ل���ت  ال���ك���ل���ي���ات  اأن 

م�����س��روف��ات  اأن  اإل  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
قطاع  اإزده�����ار  يف  �ست�سهم  ال��ط��ل��ب��ة 
الفندقية   والغرف  بالتجزئة  البيع 

وامل�ساريع التجارية.  
ا�ستمرار  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر  وح���ث 
���س��م��ان اجل����ودة وت��ط��وي��ر  التعليم  
املزيد من الطالب  اأج��ل ج��ذب  من 

اإلى اأ�سرتاليا.

جامعة هارفارد: طالب في مهمة إنسانية بأحراش أفريقيا
اأوفدت جامعة هارفارد موؤخرا اأربعة طالب لعمل اإ�سالح جذري و�سامل وو�سع منظومة للرعاية ال�سحية يف اأحرا�ض اأفريقيا. 
ففي العا�سمة التنزانية دار ال�سالم قام ثالثة طالب برحلة ملدة �سهر يف اإطار برنامج زمالة جديد ي�سمى »التقنية يف العامل« 
قاموا فيها بو�سع نظام جديد ي�ساعد املر�سى على حتديد مواعيد زيارة الأطباء وتدريب العاملني يف الرعاية ال�سحية على 

ال�ستخدام الأمثل للتقنية ح�سب ما اأفادت �سحيفة جامعة هارفارد يف عددها الأخري.
يقول »ليو جو�سوا« الطالب يف علوم احلا�سب الآيل »لقد اأتت الرحلة اأكلها، قمنا يف الأ�سبوعني الأولني منها من النتهاء 
من م�سروعني اأولهما تنفيذ قاعدة بيانات للمر�سى بالتعاون مع موؤ�س�سة م�ساركة ا�سمها »جمعية من�ساآت الرعاية ال�سحية« 
ت�سم 100 وحدة ومركز �سحي يف مدينة دار ال�سالم، وثانيهما اإ�سافة �سمات برجمية من �ساأنها تو�سيح �سورة ملعرفة البيانات 

ب�سكل اأكرب ملعرفة ما اإذا هي مكتملة اأم ل، واأ�ساف جو�سوا اأن العمل جار على و�سع تطوير جديد للنظم التقنية.



جامعة هارفارد
تطلق أول فصل عالمي

يف جت��رب��ة ه���ي الأول�����ى م���ن نوعها 
ع���ل���ى الن�����رتن�����ت، اأق����ام����ت ج��ام��ع��ة 
هارفارد اأول ف�سل عاملي عرب �سبكة 
النرتنت �سم طالبا وطالبات من 
اأ�ستاذ  �سماه  امل��ع��م��ورة،  اأن��ح��اء  �ستى 
الربوف�سيور  ال�سيا�سية  الفل�سفة 
 Michael Sandel »مايكل �ساندل«
»العدل« Justice على م�سمى املنهج 

الذي يدر�سه هنالك.
وب�����س��ر 12 مليون  اأع���ني  حت��ت 
iTune يف  اأج���ه���زة  ع���رب  م�����س��اه��د 
ه����ارف����اد وق����ن����وات »ي����وت����ي����وب« دار 
حمور اللقاء عن العدل يف الأجيال 
املا�سية، وروؤية الطالب والطالبات 
عن  العدل والظلم ب�سفتها ق�سية 
اأخ�����الق�����ي�����ة، وع����الق����ات����ه����ا ب���ح���دود 
ال�����وط�����ن وال�����������دول الأخ�����������رى م��ن 
ا�ست�سرافية  وروؤي��ة  تاريخي  منظور 

للم�ستقبل.
العامل،  على  املفتوح  فالف�سل 
�ساندل،  ال��ربوف�����س��ي��ور  �سماه  ه��ك��ذا 
ُي���ع���د جت���رب���ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا، 
ا�سمها  جديدة  تقنية  على  اعتمدت 
ال�سركات  اإحدى  اخرتعتها   ،SPIN
من  بتوليفة  امل��رم��وق��ة،  الأمريكية 
وك��ام��ريات   iPads لوحية  حوا�سب 
ج��م��ع ح�سد  ا���س��ت��ط��اع��ت   ، ف��ي��دي��و 
غ���ف���ري م����ن ال���ط���ل���ب���ة م����ن ج��ام��ع��ة 
ط���وك���ي���و  ���س��رق��ا ح��ت��ى ����س���او ب��اول��و 
بنيو  م��رورا  �سمال  واأمريكا  جنوبا، 

دلهي و�سطا.

 وع����رب ال��ربوف�����س��ي��ور ���س��ان��دل 
ع����ن اإع����ج����اب����ه ب��ت��ج��رب��ت��ه الأول�������ى 
ع���رب الن���رتن���ت ق���ائ���ال: »اأج�����زم اأن 
من  تعلمناها  ال��ت��ي  ال���دور����ض  اأول 
جت��رب��ة ال���ي���وم اأن ه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د 
م����ن ن���ق���اط الخ����ت����الف يف ال�����دول 
وبني  بينها  م��ا  ت��وج��د  مثلما  ذات��ه��ا 
الدول الأخرى. واأعتقد اأن احلدود 
واملبادئ  العدل  نظرية  يف  الفا�سلة 
ح��دود  ع��ل��ى  تنطبق  ل  الأخ��الق��ي��ة 

الوطن فح�سب.
وب�������داأ ال���ربوف�������س���ي���ور ���س��ان��دل 
اخلا�ض  اأ�سلوبه  م�ستخدما  �سوؤاله 
قائال »هل ندين ب�سئ ملن ن�ساركهم 
بهم؟«  حياتنا  تتعلق  ملن  اأو  التاريخ 
واأ����س���ب���غ ����س���وؤال���ه ب�����س��م��ة ال��وط��ن��ي��ة 
م��ت��ع��ج��ب��ا  »ه���ل ت�����س��ج��ع��ون ال��ف��ري��ق 

الوطني يف الأوليميباد، مثال؟«. 
اأجاب بع�ض املتابعني بالإيجاب 
ق��ل��ة، منهم  اإل  »اأم���ر طبيعي«  لأن���ه 
»اإذا  ق���ال���ت  ن��ي��ودل��ه��ي  ط��ال��ب��ة م���ن 
�سجعت فريقا بعينه فاأنت يف الوقت 
ن��ف�����س��ه ل ت�����س��ج��ع ال���ط���رف الآخ����ر، 
ف��اجل��ان��ب الإن�����س��اين يعد الأه���م يف 

هذا اجلانب.« 
�ساندل  ال��ربوف�����س��ي��ور  واأل��ب�����ض 
اأخ��الق��ي��ا ق��ائ��ال »ه��ل  ���س��وؤال��ه رداء 
جن��ع��ل ال��ق�����س��ي��ة اأك�����رث ح�����س��ا���س��ي��ة 
بطرح �سوؤال هل اإذا كنت يف الفريق 
ال���وط���ن���ي، ووج������دت اأح�����د اأع�����س��اء 
ال��ف��ري��ق ي��ت��ن��اول امل��ن�����س��ط��ات، فهل 

���س��ت��ك�����س��ف اأم������ره م��ع��ر���س��ا ف��ر���س��ة 
على  احل�سول  يف  الوطني  فريقك 

ميدالية ذهبية للخطر؟«
اأنهم  الطلبة فكرة  واأي��د معظم 
ال��ت��زام��ه��م  ع��ن  ال��ط��رف  �سيغ�سون 
ال��وط��ن��ي و���س��ي��ب��ل��غ��ون ع���ن امل��خ��ط��ئ، 
لأن الهدف من الأوليمبياد املناف�سة 
ال�سريفة، »والغ�ض يهدم الأمر جله« 
كما ق��ال اأح��د طلبة ه��ارف��ارد، اإل اأن 
طالبا من نيودلهي كان له راأي اآخر، 
قال »اإنه اأحد اأع�ساء فريقي، وميثل 
دول��ت��ي، وال��رب��اط ال��ذي بيني وبينه 

ين�سخ اأمر الغ�ض برمته!«
»مايكل  الربوف�سيور  ط��رح  هنا 
ح�سا�سية  اأك��رث  اآخ��ر  خ��ي��ارا  �ساندل« 
وخطورة »هل من املمكن لهذا اجليل 
رفع  عن  اأخالقيا  م�سوؤول  يكون  اأن 
الظلم الذي وقع على اجليل ال�سابق 
؟ �ساربا املثل باحلكومة ال�سرتالية، 
ه����ل ه����ي م�������س���وؤول���ة ع����ن الع����ت����ذار 
ع����ن ج����رائ����م الإب���������ادة ب���ح���ق ���س��ك��ان 
الأ�سليني؟ وهل احلكومة  اأ�سرتاليا 
الأمريكية عليها اأن تدفع تعوي�سات 

لأحفاد جتارة الرق؟«
وج�����اءت الإج����اب����ة ب��ال��ن��ف��ي من 
باأن  ب��اول��و، منادية  �ساو  م��ن   طالبة 
ل���الأج���ي���ال  األ مي���ت���د  ي���ج���ب  الأم�������ر 
القادمة لأنه اأمر ل نهاية له. بينما 
اأج�������اب ����س���اب م����ن ج���ام���ع���ة ط��وك��ي��و 
بالإيجاب، وهو ممن ظل م�ستيقظا 
ط����وال ال��ل��ي��ل ح��ت��ى ال�����س��ب��اح برفقة 

جم��م��وع��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ة ل��ي��ن�����س��م��وا 
مل��ح��ا���س��رة ال��ف�����س��ل ال���ع���امل���ي، وق���ال 
»يجب األ نتحمل وزر الآخرين لأننا 
مل يكن لدينا اأية قدرة على التاأثري 

على قرارتهم«.
واع���رت����ض ط��ال��ب م��ن ه��ارف��رد 
وا�سعا  وي��رث��وي��غ��ل«،  »ك��ي��ان��ا  ي�سمى 
ن��ظ��ري��ة ال��ع��دل ع��ل��ى امل��ح��ك، قائال 
»اإذا انتفع اجليل احلايل من الظلم 
ال�سابق فيجب  الذي اقرتفه اجليل 

اأن يتحمل جيل اليوم امل�سوؤولية«.
ودع�����������ا وي�����رث�����وي�����غ�����ل ل�������س���ب���غ  
ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال��ظ��ل��م »ب��امل�����س��ك��ل��ة 
مل  امل�������س���ك���ل���ة  ه������ذه  لأن  ال���ع���امل���ي���ة« 
ت���ك���ن يف اأم����ري����ك����ا ف���ح�������س���ب، ب����ل يف 
يف  اأو  اليابانية  العتقال  مع�سكرات 
غرفة  اأن  مو�سحا  ال����رق،  مم��ار���س��ة 
ال��ف�����س��ل الف��رتا���س��ي��ة ال��ت��ي ب��ن��اه��ا 
م�ستوى  على  �ساندل  الربوف�سيور 
تناولها  اأفكارا جديدة  العامل جلبت 
�ستى، مو�سحة  اجلميع من جوانب 
من���ط ت��ف��ك��ره��م واأو����ش���ح���ت ن��ق��اط 

الختالف والت�سابه فيما بينهم.
واأك���د ال��ربوف�����س��ي��ور ���س��ان��دل اأن 
اآخ��ذة  العاملي  الف�سل  تطوير  فكرة 
يف ال��ت�����س��ك��ل ب��ع��د ال�������ردود امل��ت��ع��ددة 
امل��ط��ال��ب��ة ب��ج��ع��ل حم��ا���س��رة ال��ع��دل 
متوفرة على النرتنت، واأن اخلطوة 
ال��ت��ال��ي��ة ان���خ���راط امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي 
ت��اب��ع��ت امل��ح��ا���س��رة م��ن ���س��ت��ى اأن��ح��اء 
الف�سل  ليكون  املحا�سرة،  يف  العامل 

العاملي نواة خلربة تعليمية تفاعلية 
�ساندل  الربوف�سيور  و�سكر  مثمرة.« 
البعدية  �سبغة  نزعت  لنها  التقنية 
التعليم عن بعد، فهارفارد الآن  عن 
ب��اأ���س��ره  ال��ع��امل  ت��دع��و  اأن  ت�ستطيع 
ل���زي���ارت���ه���ا ومل�������س���رح »�����س����ان����درز« يف 

اجلامعة. 
وع��������ن ان�����ط�����ب�����اع�����ات ال���ط���ل���ب���ة 
الآخرين عن الأم��ر، عرب طالب مل 
بعد،  الأول  اجل��ام��ع��ي  ع��ام��ه  ي��ك��م��ل 
عن �سعادته باأنه ي�ستطيع اأن يتعرف 
مناطق  اأرب����ع  يف  زم��الئ��ه  اآراء  ع��ل��ى 
زم��ن��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ق���ائ���ال: »ل��ق��د ك��ان 
اأمرا جديدا جيدا باأن ت�سمع لوجهة 
ن��ظ��ر اآخ���ري���ن يف ال��غ��رف��ة ال���واح���دة، 
اأن حتلق معهم بعيدا  واأن  ت�ستطيع 
ل��ت�����س��ع��ر مب���ا ي�����س��ع��رون ول��ت��ع��ل��م هل 

ي�ساطروننا الراآي اأم يخالفونه؟«
اأن هذا الف�سل هو الأول  يذكر 
اثنان  �سبقه  ول��ك��ن  الن��رتن��ت،  ع��رب 
ع���رب دائ������رة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، اأح��ده��م��ا 
ال��ربوف�����س��ي��ور  ع��ق��ده   2009 ع����ام  يف 
تلفزيون  حمطة  عرب  نف�سه  مايكل 
وك������رر   ، ب���و����س���ط���ن  يف   WGBH
التجربة مع حمطة NHK اليابانية 
يف 2011 بح�سور طلبة من طوكيو، 

و�سنغهاي، وهارفاد.
ول���ك���ن ال�������س���وؤال ال�����ذي ي��ط��رح 
ن��ف�����س��ه، ه���ل ت��ن��ج��ح ه���ذه ال��ف��ك��رة يف 
العلمية  املو�سوعات  على  التطبيق 

اأم ل؟
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مايكل �ساندل

ال�سورة الرئي�سية:
الربوفي�سور �ساندل يلقي
اإحدى حما�سراته
بجامعة هارفارد



الدراسة واألمومة..
معاناة يومية لتحقيق الذات
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»المســؤولية، الصمود، المعاناة، المثابرة، التحدي« مفردات تختزل الحيــاة الجامعية للطالبة األم. في الصباح 
الباكر حين تتوجه إلى الجامعة، تحمل معها وليدها وأغراضها الدراسية وهمومها ومسؤولياتها المتعددة. 
تتلقى دراســتها وعينها على فلذة كبدها، وتلقى كثيرا من الصعوبات والمتاعب في سبيل الجمع بين النجاح 
العلمي واألمومي في معاناة يومية لتحقيق الذات. »آفاق« حاولت رصد واقع الطالبات األمهات في الجامعة 

فوثقت معاناتهن في هذا التحقيق. أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية
وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة
والتقنية 
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تحقيق: ريم العسيري

ت���ق���ول ع��ائ�����س��ة احل���ف���ظ���ي،  ط��ال��ب��ة 
ب��ال�����س��ن��ة الأخ�������رية ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ات 
وال��رتج��م��ة، »اأن����ا اأم ح��ام��ل، ول��دي 
طفلة عمرها �سنة واح��دة  وثالثة 

اأ�سهر.
اأذه�����ب ك���ل ي���وم ل��ل��ج��ام��ع��ة مع 
بعيد  م���ن���زيل  لأن  ح��ك��وم��ي  ب���ا����ض 
جدا عن اجلامعة،  ومل اأجد �سائقا 
خ���ا����س���ا ي���ق���ل���ن���ي،  اأ����س���ت���ي���ق���ظ  ع��ن��د 
اأ�ستعد ب�سكل  ال�ساد�سة �سباحا  كي 
���س��ري��ع ح��ت��ى ل ي��ف��وت��ن��ي ال��ب��ا���ض 
واأ���س��ط��ح��ب م��ع��ي اب��ن��ت��ي ك���ل ي��وم  
عن  تبعد  التي  باحل�سانة  واأتركها 
ق���اع���ة درا����س���ت���ي ك���ث���ريا وت��ره��ق��ن��ي 
دوم���ا ب��امل�����س��ي، واأح��ي��ان��ا اأت���اأخ���ر عن 

حما�سراتي لهذا ال�سبب«.

االختبارات
ُت��ق��ب��ل الخ��ت��ب��ارات وينهمك  وي���وم 
اجلميع يف املذاكرة ويتوقف عن كل 
ن�شاط خارجي، ل جتد عائ�شة  وقتا 
للمراجعة لأنها حتمل هموم بيتها 
ال�سعب  ال�����س��غ��رية، وم���ن  واب��ن��ت��ه��ا 
فلذة  ع��ن  واح���دة  �ساعة  تتخلى  اأن 

كبدها.
اأك�������دت ع���ائ�������س���ة اأن������ه » اأث���ن���اء 
الخ����ت����ب����ارات ح����ني ي����ذاك����ر اأغ���ل���ب 
للمراجعة  وقتا  اأج��د  ل  زميالتي، 
اأت��ردد على  لأنني  املقررات  وت�سفح 
ابنتي بني اللحظة والأخرى بهدف 
و�سع  لأن  ذل��ك  عليها،  الطمئنان 
احلا�سنات  وع��دد  �سيىء  احل�سانة 

قليل جدا مقارنة بعدد الأطفال«
واأ�����س����اف����ت ل��ت�����س��ت��ك��م��ل ب��ق��ي��ة 
عند  للمنزل  »اأع���ود  يومها  ج��دول 
قليال  اأن��ام  م�ساءا.  والربع  الثانية 
اأب��داأ  ك��ي  امل��غ��رب ب�ساعة   حتى قبل 
�سريع  ب�سكل  ال��غ��داء  اإع���داد  بعدها 
قبل اأن ي�سل زوجي من عمله، ويف 
املنزل  باأعمال  كثريا  اأن�سغل  امل�ساء 
اإل وقت قليل  حتى ل يكون هناك 

جدا للدرا�سة«.
يف  تعي�ض  اأن��ه��ا  عائ�سة  وبينت 
معاناة كبرية، لكونها  حامال مت�سي 
حتمل  ج��دا  بعيدة  م�سافات  يوميا 
ثالثة  لتتخطى  واأغرا�سها  ابنتها 
اأدوار وت�سع ابنتها  يف احل�سانة ثم 
اأخ��رى  اأدوار  لت�سعد  ثالثة  تنزل  
ل��ل��ذه��اب اإل����ى حم��ا���س��رات��ه��ا، حيث 
معطل،  احل�سانة  مبنى  م�سعد  اإن 

ح�سب قولها.

كلمات مؤثرة
عائ�سة  قالت  جدا  موؤثرة  وبكلمات 
الأول  حملي  اأث��ن��اء  تعر�ست   »لقد 
لنزيف اأدى اإلى ولدة مبكرة، وذلك 
ب�سبب كرثة امل�سي، واأمتنى اأن يكون 
ه���ن���اك  اه���ت���م���ام وم����راع����اة خ��ا���س��ة 
للطالبة الأم« واأكدت اأنها �ستتخرج  
ق��ري��ب��ا ب��ع��د ����س���ن���وات م���ن امل��ع��ان��اة 
م�ستدركة  وال�����س��م��ود،  وال��ت��ح��دي 
اأنها تتمنى توفري كل �سبل الراحة 
بتلك  مررت  »لكوين  الأم،  للطالبة 

التجربة واأعرف املعاناة جيدا«. 
�سلمى  ت�سري  ذات���ه  ال�����س��ي��اق  يف 
ال��ل��غ��ات  ب��ق�����س��م  ع��ب��د اهلل، ط��ال��ب��ة 
ذات  لطفلة  اأم  وه���ي  وال��رتج��م��ة،  
ال��ت��غ��ي��ب  اأن  اإل������ى  اأ����س���ه���ر،  ث���الث���ة 
ال���س��ط��راري ع��ن امل��ح��ا���س��رات هو  
يف  تواجهها  التي  ال�سعوبات  اأك��رث 
اجلامعة، وذلك عندما تكون ابنتها 
مراجعات  لديها  تكون  اأو  مري�سة 
ط��ب��ي��ة، وا���س��ت��درك��ت اأن��ه��ا ل ت��واج��ه 
اأن  مو�سحة  البيت،  يف  م�سكلة  اأي 

ويعفيها  معها  جدا  متعاون  زوجها 
ال��ط��ع��ام  ليح�سره هو  اإع����داد  م��ن 
بنف�سه من املطاعم اأو يتغدى خارج 
تاأخرها،  اأو  غيابها  ح��ال  يف  امل��ن��زل 
واأ���س��اف��ت »دائ���م���ا ي��دع��م��ن��ي زوج��ي 
وي�����س��ج��ع��ن��ي يف ال���درا����س���ة وع��ن��دم��ا 
يكون لدي مذاكرة اأو اختبار يتولى 
بدل  بالطفلة  الهتمام  بنف�سه  هو 

مني«. 

أسوأ أسبوع
لكن �سلمى اأعادت �سريط الذكريات 
اإلى ال��وراء قليال فتذكرت  مواقف 
���س��ع��ب��ة ج��ع��ل��ت��ه��ا ت�����س��ع��ر ب�����س��ع��وب��ة 
اجل����م����ع ب�����ني احل�����ي�����اة ال����زوج����ي����ة 
والدرا�سة، فقالت »يف بداية الف�سل 
ال���درا����س���ي احل�����ايل ك��ن��ت اأف���ك���ر يف 

ت��اأج��ي��ل ال���درا����س���ة وف���ع���ال ات��خ��ذت 
اأك���ن حينها قد  ال���ق���رار، لأن��ن��ي مل 
وك��ان  احل�����س��ان��ة  يف  اب��ن��ت��ي  �سجلت 
اجلو وقتها �سديد الربودة، وجل�ست 
ابنتي  اأترك  اأهلي  اأ�سبوعا يف منزل 
عند اأمي لأذهب اإلى اجلامعة، وكان 
ذل��ك الأ���س��ب��وع ه��و اأ���س��واأ اأ���س��ب��وع يف 
وزوج��ي،  بيتي  اأهملت  حياتي حيث 
بالرغم من اأن والدتي مل تق�سر يف 
الإهتمام بابنتي ولكني �سعرت بعدم 
الفرتة  ويف  والت�ستت،  ال���س��ت��ق��رار 
ال��ت��ي ���س��ب��ق��ت ذل����ك الأ����س���ب���وع كنت 
اأترك ابنتي عند خالتي )اأم زوجي( 
و اأذهب من هناك للدرا�سة ثم اآخذ 
واأو�سحت  امل�ساء«  يف  معي  الطفلة 
�سجلت  اأن  بعد  حت�سن  ال��و���س��ع  اأن 

ابنتها يف احل�سانة. 
ت����روي  م�������س���اب���ه،  م����وق����ف  ويف 
التاريخ،   بق�سم  عائ�سة علي، طالبة 
يبلغ  لطفل  اأم  »اأن��ا  قائلة  معاناتها 
م��ن ال��ع��م��ر 11 ���س��ه��را، اأت���رك���ه عند 
ج����دت����ي ح�����ني ذه�����اب�����ي ل��ل��ج��ام��ع��ة 
واأعود لأخذه من هناك بعد انتهاء 
الدوام ،  كنت قبل ذلك اأتركه عند 
م�سافرة  اأنها  ب�سبب  ولكن  والدتي 
ا����س���ط���ررت ل���رتك���ه ع��ن��د ج���دت���ي«، 
واأف���������ادت  اأن���ه���ا ت��ل��ق��ي ���س��ع��وب��ة يف 
والأم��وم��ة  ال��زوج��ي��ة  ب��ني  التوفيق 
وال���درا����س���ة اجل��ام��ع��ي��ة، م���وؤك���دة اأن 
اأغ���ل���ب وق��ت��ه��ا ي��ذه��ب يف اله��ت��م��ام 

بطفلها ومبنزلها.

بع�ض  علي،  عائ�سة  وانتقدت 
اأن ت�سمي  من�سوبي اجلامعة، دون 
اأح��دا، بعدم تقدير و�سع الطالبة 

الأم.
بها  م��ر  مب��وق��ف  وا�ست�سهدت 
�سخ�سيا وهو اأنها ذات مرة تغيبت 
ابنها  مر�ض  ب�سبب  ال��درا���س��ة  ع��ن 
ح���ني ب������داأت اأ���س��ن��ان��ه يف ال��ظ��ه��ور 
وح����رارة  اآلم����ا  م��ع��ه��ا  م�سطحبة 
التخلف  ع��ل��ى  اأج��ربت��ه��ا  مرتفعة 
عن الدرا�سة خوفا من اأن ي�ستد به 
رعاية خا�سة  اإل��ى  فيحتاج  املر�ض 

اأو تن�سغل عنه اجلدة.
واأ���س��اف��ت »وع��ن��د ع��ودت��ي اإل��ى 
اجل���ام���ع���ة مل ي�����س��دق��ن��ي ب��ع�����ض 
ع�������س���وات ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض حني 

اأطلعتهن على �سبب الغياب«.

مراعاة خاصة
زميالتها  مع  علي  عائ�سة  واتفقت 
بني  اجل��م��ع  ب�سعوبة  يتعلق  فيما 
بع�سا  �سارحة  وال��درا���س��ة  الأم��وم��ة 
من  »اأع����ود  اليومية  معاناتها  م��ن 
اجلامعة للمنزل ويعود زوجي بعد 
يكون هناك  ول  ع��ودت��ي  م��ن  �ساعة 
وق��ت لإع��داد ال��غ��داء، حيث ن�سطر 
اأح��ي��ان��ا لأن ن���وؤخ���ر ال���غ���داء ل��وق��ت 
الع�ساء، ويف وقت الختبارات يزداد 

الو�سع �سوءا.
منا�سبا  ال��و���س��ع  ك����ان  ���س��اب��ق��ا 
بالن�سبة اإيل، لأين كنت اأذهب وقت 
الخ���ت���ب���ارات  اإل����ى م��ن��زل وال��دت��ي  
الو�سع  اأ���س��ب��ح  �سفرها  بعد  ول��ك��ن 
�سعبا  جدا، ول اأجد وقتا للجلو�ض 
م���ع ال��ع��ائ��ل��ة ح��ي��ث ي���ذه���ب اأغ��ل��ب 
وقتي يف الإهتمام بطفلي واملنزل و 
تلقى ظروف  اأن  الدرا�سة«. ومتنت 
وم�����س��وؤول��ي��ات ال��ط��ال��ب��ات الأم��ه��ات 
م���راع���اة خ��ا���س��ة م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات 

املعنية.
الع�سريي،  ع��ل��ي  م��ن��ى  واأب���ان���ت 
طالبة بكلية الرتبية للبنات يف اأبها، 
وه���ي م��ت��زوج��ة وح��ام��ل يف �سهرها 
الثامن، اأنها تعاين من ت�ستت ذهني، 
مما يجعلها تفكر يف الن�سحاب من 
وت�سيف  احلايل،  الدرا�سي  الف�سل 
واأن��ا  ال��راب��ع،  بامل�ستوى  اأن��ا طالبة   «
اآلم  م���ن   اأع����اين  الأول،  حملي  يف 
احل���م���ل واأت��������ردد ع��ل��ى امل�����س��ت�����س��ف��ى 

لإجراء الك�سف ب�سكل دوري ملتابعة 
مواعيد  مع  يتناق�ض  مما  اجلنني، 
حما�سراتي اأحيانا، ويجربين على 

التخلف عنها«.
م�ساعر متناق�سة

تعي�ض يف  اأن��ه��ا  منى  واأ���س��اف��ت 
اأن��ه��ا  مو�سحة  متناق�سة  م�ساعر 
مولودها  وترتقب  بالفرحة  ت�سعر 
من  تعاين  بينما  ���س��وق،  بكل  الأول 
والت�ستت  الطبيعية،  احل��م��ل  اآلم 
املتكرر  الغياب  عن  الناجت  الذهني 

عن مقعد الدرا�سة.
ال����درا�����س����ة  اأح�������ب   « وت����اب����ع����ت 
واأت���ط���ل���ع اإل�����ى حت��ق��ي��ق ال���ن���ج���اح يف 
م�سريتي الأكادميية، ولكننا اأرتبك 
ك��ث��ريا ح���ني اأغ���ي���ب ع���ن حم��ا���س��رة 
ب�سبب مراجعة طبية، مما يجعلني 

اأفقد الرتكيز يف حياتي«.

خجل
باخلجل  ت�سعر  اأن��ه��ا  م��ن��ى  وب��ي��ن��ت 
ح����ني ت����ق����دم ت���ق���اري���ره���ا ال��ط��ب��ي��ة 
املتكرر، كا�سفت  وتعتذر عن غيابها 
ع���ن ع���ن ع��زم��ه��ا واإ����س���راره���ا على 
م��وا���س��ل��ة ال���درا����س���ة  رغ����م ك���ل ما 
ت��ع��اين م��ن��ه م���ن م��ت��اع��ب، وطلبت 
م���ن اجل��ام��ع��ة ال��ت��وج��ي��ه مب���راع���اة 
زميالتها  مع  متفقة  الأم  الطالبة 
امل�ساركات يف التحقيق، حاثة اإياهن 
على ال�سرب وبذل املزيد من اجلهد 
وال���ت���ح���دي يف ���س��ب��ي��ل اجل���م���ع بني 
ومتطلبات  والأم��وم��ة  العلم  طلب 

احلياة الزوجية.

من أفضل الطالبات
بهدف احل�سول على اآراء امل�سوؤولت 
الطالبات  ت��روي��ه  م��ا  يف  باجلامعة 
م���وؤث���رة عن  م��ن ق�س�ض  الأم���ه���ات 
اأجل  من  يومية  ومعاناة  �سعوبات 
اإل��ى مكتب  توجهنا  ال���ذات،  حتقيق 
عميدة كليتي الرتبية والآداب باأبها 
فاأفادت  القرين،  �سنيفاء  الدكتورة 
ت��ق��دي��را  الأم����ه����ات  ل��ل��ط��ال��ب��ات  اأن  
ل  بالكلية،  امل�����س��وؤولت  ل��دى  كبريا 
�سعبة  بظروف   م��ررن  اأنهن  �سّيما 
اأن  م�سيفة  ك��ب��رية،  وم�����س��وؤول��ي��ات 
اأح���ي���ان���ا  ت�����س��ط��ر  الأم  »ال���ط���ال���ب���ة 
للتغيب عن اجلامعة ب�سبب مر�ض 
�سبب  اأي  اأو  مل�ست�سفى  مراجعة  اأو 
اآخ����ر  فيتم م��راع��اة ظ��روف��ه��ا  من 

قبل امل�سوؤولت ب�سبب و�سعها«.
وم���ن واق����ع خ���ربة وم��ع��اي�����س��ة، 
اأكدت �سنيفاء اأن 90% من الطالبات 
الطالبات  اأف�سل  من  هن  الأمهات 
ب���ال���ك���ل���ي���ة، م���������س����رية اإل��������ى اأن����ه����ن 
على  واحل��ر���ض  ب��اجل��دي��ة  يتميزن 
ب�سكل  بالكلية  وج��وده��ن  ا�ستغالل 
ك��ب��ريي��ن  ووع�����ي  اإدارك  ع���ن  ي��ن��م 
ا�ستغالل  و���س��رورة  الوقت  باأهمية 
الإمكانات املتاحة، واأنهن حري�سات 
ع��ل��ى اإك���م���ال درا���س��ت��ه��ن يف اأق�����س��ر 

فرتة.
كان  اإذا  عما  ���س��وؤال  على  وردا 
الدرا�سة  اأم���ام  عائقا  يقف  ال���زواج 
دون  �سنيفاء  اأك���دت  موا�سلتها،  اأو 
ت��ردد اأن  تكوين الأ���س��رة ل يعرقل 
دافع  ه��و   »ب��ل  وا�ستدركت  النجاح، 
ق���وي ل��الإجن��از وال��ت��م��ي��ز، و اأمت��ن��ى 
من الطالبات الأمهات التغلب على 
تواجههن  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  ك��اف��ة 

بالعزمية والإ�سرار على النجاح«.
وذه����ب����ت  رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ع��ل��م 
والآداب  ال���رتب���ي���ة  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ن��ف�����ض 
باأبها، الدكتورة عبري حمفوظ ،اإلى 
بخالف  الأم  الطالبة  ب���اأن   ال��ق��ول 
م��ث��ي��ل��ت��ه��ا ال����ع����زب����اء حت���م���ل ه��م��وم 

عائشة الحفظي:
تعرضت لنزيف ووالدة 
مبكرة لكثرة المشي 

داخل الجامعة
سلمى عبد اهلل:

زوجي يدعمني كثيرا
والغياب االضطراري

أبرز مشكالتي
عائشة علي:

بعض عضوات التدريس
ال يراعي وضعنا الخاص

نعم.. وال..

عامل الوقت من اأهم اجلوانب التي يجب املحافظة عليها والهتمام 
بها واحرتامها واللتزام بها.

ففي اجل��ان��ب الأك��ادمي��ي عامل ال��وق��ت ثمني ج��دا، ول ب��د من 
الوقت،  نعم لح��رتام  اأق��ول  وهنا  باأكرب قدر ممكن،  منه  ال�ستفادة 

واللتزام به من قبل كل من ع�سو هيئة التدري�ض، والطالب.
وكافة  العملية،  ولدرو�سه  ملحا�سراته،  الطالب  حل�سور  فنعم 
الأن�سطة التعليمية قبل الوقت املحدد على الأقل بخم�ض دقائق لكي 

يتم البدء يف املوعد املحدد دون تاأخري.
الن�شاط  وي��رب��ك  ل��زم��الئ��ه،  اإزع��اج��ا  ي�شبب  امل��ت��اأخ��ر  فالطالب 

الأكادميي عندما يدخل القاعة متاأخرا ومن دون عذر مقبول.
نعم حل�سور الطالب للقاعة برغبة اأكيدة يف التعلم، والتفاعل 
الذي مي�سي من  الوقت  الإيجابي، واحل�سور بجميع احلوا�ض لأن 

املحا�سرة لن يعود مرة اأخرى اإل يف ف�سل درا�سي اآخر.
هيئة  ع�سو  قبل  م��ن  املخترب  اأو  للقاعة  املتاأخر  للح�سور  ول 
التدري�ض، »فالوقت كال�سيف اإن مل تقطعه قطعك«، واملحافظة على 
الوقت مهم جدا؛ لأن وقت اللقاء يف القاعة ملك للطالب، ول بد اأن 

ي�ستفيد منه باأكرب قدر ممكن.
ول  تعلمها،  وت�سهل  املو�سوعات،  ت��رثي  التي  للم�ساركة  ونعم 
للح�سور ملجرد احل�سور، ول حل�سور املحا�سرة ج�سديا ل عقال لكي 

ل يح�سب الغياب، فامل�ستفيد الأول والأخري هو الطالب.
املحدد  ال��وق��ت  يف  ال��ب��دء  ع��ن  التدري�ض  هيئة  ع�سو  لتاأخر  ول 
للقاء فهو قدوة لطالبه، والتزامه بالوقت واحرتامه له يفر�ض على 

طالبه اأن يح�سروا يف الوقت املحدد اإن مل يكن قبله بوقت كاف. 

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

وقت المحاضرة
ملك الطالب

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

وقتها  ت�سغل  م��ت��ع��ددة  م�����س��وؤول��ي��ات 
وت��ف��ك��ريه��ا، واأن���ه���ا جت��ت��ه��د ب��ه��دف 
ال��ت��وف��ي��ق ب���ني م��وا���س��ل��ة درا���س��ت��ه��ا 
وامل�سوؤوليات الأ�سرية لتكون حياتها 

الزوجية مليئة بال�سعادة والنجاح.
ال��ط��ال��ب��ة  اأن  اإل������ى  واأ�������س������ارت 
ح��ني ت��دخ��ل يف ع�����ض ال��زج��ي��ة ت��ب��داأ 
اخل���و����ض يف جت���رب���ة ج���دي���دة من 
خ����الل الن���ت���ق���ال م���ن م�����س��ئ��ول��ي��ات 
اإل��ى  �سخ�سيتها  ت��ت��ع��دى  ل  �سهلة 
واأ�سافت  واأط��ف��ال،  بيت  م�سوؤولية 
الأمهات  الطالبات  اأن تواجه  »لبد 
ولكن  وال�شغوط  ال�شعوبات  بع�ص 
ال��زوج  وبتعاون  والعزمية  ب����الإرادة 
كانت  اأي���ا  عليها  التغلب  ت�ستطيع 

نوعية هذه العقبات«.

معاناة
اأن  اإل���ى  اأ���س��ارت  النف�ض  علم  وبلغة 
ال�سغط  م��ن  تعاين  الأم   الطالبة 
الأ�سرية  ظروفها  ب�سبب  وال��ت��وت��ر 
يوؤثر  مما  النف�سي،  التوافق  وع��دم 
امل�ستمر،  ك��ال��غ��ي��اب  درا���س��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
اأو  امل���ح���ا����س���رات  والع������ت������ذار ع����ن 
احل�����س�����ض ال���درا����س���ي���ة، وال�������س���رود 
ال����ذه����ن����ي، واإه������م������ال ال��ت��ك��ل��ي��ف��ات 

والواجبات املدر�سية.
 ودع�����ت ع��ب��ري اإل�����ى اله��ت��م��ام 
ب��ظ��روف ال��ط��ال��ب��ات الأم��ه��ات حتى 

ل يوؤثر الت�ستت والتوتر يف اأدائهن 
ل�����الأدوار امل��اأم��ول��ة م��ن��ه��ن، و���س��ددت 
على �سرورة الوقوف على امل�سكالت 
ال���ت���ي ت��ع��رت���س��ه��ن واإي����ج����اد ح��ل��ول 

ناجعة لها.
ومل ُتغفل عبري خالل حديثها 
ال���ط���ال���ب���ات غ����ري امل����ت����زوج����ات، ب��ل 
الطالبات  بكافة  بالهتمام  اأو�ست 
واأم���ه���ات  ال���وط���ن  ع��م��اد  ب�سفتهن 
على  اإياهن  حاثة  امل�ستقبل،  اأجيال 

اجلد والجتهاد والتفوق والنجاح.

نصائح
ونظرا لأنهن ذوات ظروف خا�سة، 
ال��ط��ال��ب��ات  ن�سحت حم��ف��وظ  ف��ق��د 
الأم������ه������ات مب���وا����س���ل���ة ال����درا�����س����ة 
ال��ن��ج��اح، وخ��ت��م��ت قائلة  وحت��ق��ي��ق 
»لبد اأن حتقق الطالبة الأم لنف�سها 
ل  واأن  درا�ستها  مبوا�سلة  النجاح 
بل  اأ���س��رت��ه��ا،  ع��ل��ى  دوره����ا  يقت�سر 
يجب اأن ميتد نفعها اإلى جمتمعها 
وت���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ج���م���ي���ع ال���ع���ق���ب���ات 
وامل�سكالت الأ�سرية بنف�سها وتوفق 
مب�سئولياتها  والقيام  درا�ستها  بني 
الأ���س��ري��ة )ال�����زوج  والأب���ن���اء( على 
اأكمل وجه ممكن، كل ذلك بالإرادة 
الزوجني  ب��ني  وال��ت��ع��اون  والعزمية 
وامل��ودة والنجاح  املحبة  حتى حتقق 

لأفراد اأ�سرتها«.



متنفس شبابي أم منعطف خطير؟

تحقيق: ظافر آل سحيم

بكلية  طالب  التليدي،  �سلطان  يرى 
اللغات والرتجمة، اأن هذه الكفيهات 
م��ه��م��ة ل��ل�����س��ب��اب، واأن���ه���ا ت��ع��د امل��ك��ان 
»حيث  بالأ�سحاب  لاللتقاء  الأن�سب 
تتوافر امل�سروبات اجليدة والنظافة، 
مم����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ق�����س��ي ف��ي��ه��ا اأك����رث 

الأوقات«.
ات����ف����ق م���ع���ه ح�������س���ني م��ن�����س��ور 
ال��ق��ح��ط��اين،ال��ذي ق���ال »ب�����س��راح��ة، 
يقارب  م��ا  الكافيهات  يف  اأق�����س��ي  اأن���ا 
الفراغ،  �ساعات يوميا يف وقت  ثالث 
وخ�����س��و���س��ا ب��ع��د الخ���ت���ب���ارات، وتعد 
ال��دي��وان��ي��ات احل��ل الوحيد لح��ت��واء 

ف����راغ ال�����س��ب��اب، ح��ي��ث ي��ج��دون فيها 
باأ�سحابه  كل  فيها  ويلتقي  راحتهم 
على  ال�سباب  اإقبال  وعلل  وزم��الئ��ه« 
الكافيهات بعدم وجود اأندية ريا�سية 

اأو حدائق خم�س�سة للعزاب.

تفصيل
م��رع��ي، طالب  اآل  اأح��م��د ح�سن  اأم���ا 
ل القول يف  بكلية ال�سريعة، فاإنه يف�سّ
ال�سباب  اأن  الكافيهات، ويرى  م�ساألة 
اإليها ليق�سوا فيها اأوقات  يحتاجون 
ف��راغ��ه��م، م�����س��ت��درك��ا اأن���ه ت��ت��واف��ر يف 
ب��ع�����ض ال��دي��وان��ي��ات ���س��ل��وك��ي��ات غري 
ج���ي���دة ي���ق���وم ب��ه��ا ب��ع�����ض امل���رت���ادي���ن 
م��ن ال�����س��ب��اب، وم��ن��ه��ا، ح�سب ق��ول��ه، 

التدخني والإزعاج واملو�سيقى.
ملتقيات  اإي���ج���اد  نتمنى   « وزاد 
���س��ب��اب��ي��ة ت��ت��ب��ع اجل���ام���ع���ة وي��دي��ره��ا 
�ساأنهم  م��ن  ف�سالء  مثقفون  اأن��ا���ض 
ال�سليم  التوجيه  ال�سباب  يوجهوا  اأن 

ل�ستغالل طاقاتهم واأوقاتهم«
وي����������رى ع����ب����دال����رح����م����ن ع��ل��ي 
اأ�سبحت  الكافيهات  اأن  القحطاين، 
�سرورية حيث اإنها، ح�سب قوله، تعد 
لاللتقاء  لل�سباب  الوحيد  املتنف�ض 
احلديث  اأط��راف  وتبادل  بالأ�سحاب 
م��ع��ه��م،  »ب����ل اإن���ه���ا اأ���س��ب��ح��ت م��ك��ان��ا 
اأننا  اإل  الخ��ت��ب��ارات،  اأي���ام  للمذاكرة 
ن��ع��اين م��ن ب��ع�����ض ال��ت�����س��رف��ات التي 
ي���ق���وم ب��ه��ا ب��ع�����ض ال�����س��ب��اب، ه��داه��م 

ال��ت��دخ��ني  اأو  ال�������س���وت  ك���رف���ع  اهلل، 
وعدم احرتام الآخرين،  ول جند يف 

املنطقة اأندية تلبي رغبة ال�سباب«.

مالك الكافيهات
جميع  م��ن  امل��و���س��وع  ل��درا���س��ة  �سعيا 
ج���وان���ب���ه، ط���رح���ت »اآف����������اق«  ب��ع�����ض 

القائمني على  اأمام  الظاهرة  حماور 
ال��ك��اف��ي��ه��ات ال�����س��ب��اب��ي��ة، ف��ل��م تختلف 
اأجوبتهم كثريا عما اأثاره ال�سباب من 
نقاط اإل ما ندر مما تفر�شه الفروق 

الطبيعية بني التاجر وامل�ستهلك. 
القحطاين،  علي  اأحمد  واأو�سح 
ديوانيته  اأن  الكافيهات،  اأح��د  مالك 

ل���ط���الب  ت����ق����دم  اأن  ع���ل���ى  حت����ر�����ض 
اجل���ام���ع���ة ول��ل�����س��ب��اب ع���ام���ة اأف�����س��ل 
اخل����دم����ات م���ن م�����س��روب��ات ���س��اخ��ن��ة 
وباردة، وتوفر لهم �سا�سات تلفزيونية 
مل�ساهدة املباريات، معربا عن �سعادته 
مب��ا يلقاه م��ن اح���رتام وت��ق��دي��ر من 

ال�سباب املثقفني.

الكافيهات
المعيشي  والترف  التطور  الديوانيات مظهر جديد فرضه  او  الشبابية  الكافيهات 
كما يقول بعض المراقبين. يعتقد الشباب أنها متنفسهم الوحيد في ظل غياب 
للمذاكرة  إليها  الرحال  إن منهم من يشد  بل  بالعزاب،  الخاصة  األندية والحدائق 
أيام االختبارات، بينما يراها بعض التربويين أماكن إلضاعة الوقت، واالختالط برفقاء 

السوء=.
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وردا على �سوؤال عن مدى �سحة 
قيام بع�ض ال�سباب بت�سرفات م�سيئة 
اأث��ن��اء وج��وده��م يف ال��دي��وان��ي��ات اأك��د 
واأن  م��وج��ودة  املعاناة  اأن  القحطاين 
عالجها  »حت�����اول  ال��دي��وان��ي��ة  اإدارة 

دائما باحلكمة والأ�سلوب الأمثل«.
وغ������ري ب���ع���ي���د ع�����ن ذل�������ك، ق���ال 
عبداخلالق اأحمد القحطاين، مالك 
ديوانية �سبابية باأبها، »نقدم  القهوة 
العربية والتمر وجميع اأنواع ال�ساي 
واحل���ل���وي���ات وخ���دم���ة ال���ن���ت ال����واي 
اإلى  ياأتي  اأنه  فاي لل�سباب«  واأ�ساف 
الديوانية جميع طبقات املجتمع من 
ال�سباب  لأ�سباب منها، ح�سب قوله، 
وجود خ�سو�سية يف اجلل�سة العربية 
اأن حمله  اإل����ى  م�����س��ريا  ب��دي��وان��ي��ت��ه، 
م��ن ط��الب  ك��ب��رية  اأع�����دادا  ي�ستقبل 
تعاملهم  ح�سن  ممتدحا  اجل��ام��ع��ة، 
ورقيهم الأخالقي، لكنه مل ي�ستبعد 
بع�ض  ع��ن  �سيئة  ت�����س��رف��ات  ���س��دور 

مرتادي الديوانية من ال�سباب.

رأي التربية
كان لالأكادمييني راأي خمتلف حيث 
الأ���س��ت��اذ  ال��رتب��ي��ة   ق�سم  رئي�ض  فند 
ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح ب��ن ع��ل��ي اأب���و ع���راد، 
بلغة �سارمة، ما �سماه املزاعم القائلة 
ال�سبابية  والديوانيات  الكافيهات  اإن 
هي متنف�ض ال�ساب اجلامعي، م�سريا 
اإل���ى وج���ود م��ا ه��و خ��ري م��ن��ه��ا، وع��ّد 
اأم��ث��ل��ة م��ن��ه��ا الأن�����س��ط��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
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واملرافق الريا�سية، واملكتبة.
الكافيهات  اأن  ع���راد  اأب���و  واأك����د 
ال�����س��ب��اب��ي��ة ت��ع��د م��ك��ان��ا م��ف�����س��ال ملن 
ال��وق��ت وع��دم  اإ���س��اع��ة  يبحثون ع��ن 
واملواعيد  الت�شرفات  يف  الن�شباط 

ونحوها.
ال�سلوكيات اخلاطئة  اأبرز  وعن 
الكافيهات  م��رت��ادو  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
اأب��و ع��راد »منها  تلك  ال�سبابية قال 
التي  ال�����س��اذج��ة،  ال�سكلية  امل��ظ��اه��ر 
م��ن جمرد  العاقل  الإن�����س��ان  يخجل 
ال��ن��ظ��ر ال��ي��ه��ا، يف امل��ل��ب�����ض وال��ه��ي��ئ��ة 
اخل�����ارج�����ي�����ة وان�������ع�������دام الأخ���������الق 
ال��ف��ا���س��ل��ة ع��ن��د ب��ع�����س��ه��م، مم���ن ل 
باحرتام  حولهم  م��ن  اإل��ى  ينظرون 
اأبرز م�ساوئها كذلك  وتقدير، ومن 
انت�سار بع�ض العادات ال�سلبية، ورفع 
و�سخرية،  و�سحكا  حديثا  الأ�سوات 

والتعليقات البذيئة«.
وح�����ذر اأب�����و ع�����راد مم���ا و���س��ف��ه 
ب��الن��ع��ك��ا���س��ات ال��رتب��وي��ة اخل��ط��رية 
ل��ه��ذه ال��ظ��اه��رة، ك�� »���س��ي��اع ال��وق��ت، 
والغياب  ال�سلوات،  اأوق���ات  وتفويت 
عن املحا�شرات، والختالط برفقاء 
ال�������س���وء، واك���ت�������س���اب ال����ع����ادات غري 
النحراف  اإل��ى  يجر  مما  احلميدة، 
ال�����س��ل��وك��ي والأخ���الق���ي« م���وؤك���دا اأن 
م��ث��ل ه���ذه امل��ج��ال�����ض م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
ت�������س���رف ال���ط���ال���ب اجل���ام���ع���ي ع��م��ا 
اجلدية  م��ن  عليه  ي��ك��ون  اأن  ينبغي 
واحل���ر����ض ع��ل��ى ال��وق��ت واله��ت��م��ام 

واغ��ت��ن��ام  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  بتح�سيل 
الوقت.

ليس عيبا
بكلية  ال��ت��دري�����ض  هيئة  ع�سو  وع���زا 
الدكتور  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة 
انت�سار  ك���ردم،  ب��ن  متعب  ب��ن  �سعيد 
ال����دي����وان����ي����ات ال�����س��ب��اب��ي��ة امل�����س��م��اة 
»كافيهات« اإلى التطور الذي ت�سهده 
احل��ي��اة يف ع��م��وم��ه��ا، وق����ال »ل يعد 
ومن  غريبا،  ول  عيبا  التطور  ذل��ك 
اخل��ط��اأ اإط���الق ال��ق��ول ب��اأن��ه خمالف 
ل��ل�����س��رع ، ك��م��ا اأن����ه ي��ن��ب��غ��ي ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة يف اإط�����ار جميع 
املتغريات التي حتف بنا، فال نهملها 
املتابعة ول نحاربها، ونقف من  من 
حمتواها  يف  الناظر  موقف  قبولها 

وما تقدمه وتقوم به«
امل��و���س��وع،  ب��اأ���س��ل  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ن�شاط  الكافيهات  اأن  ك���ردم  ب��ن  اأك���د 
جت������اري ي���ه���دف م���ن���ه ���س��اح��ب��ه اإل����ى 
مم���ار����ش���ة ن�����ش��اط ي����در ع��ل��ي��ه دخ���ال، 
اأن ذلك نوع من ال�سرب  اإلى  م�سريا 
اأمر  ال��ذي  ال��رزق  يف الأر����ض وابتغاء 
اأنه رمبا تكون لتلك  اهلل به، م�سيفا 
املقاهي اأهداف اأخرى ثانوية، ومنها 
تنظيم  خالل  من  ال�سباب  ا�ستهداف 
وق��ت��ه��م وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م. ومل 
ال�����س��ب��اب  مل��ق��اه��ي  ت��ك��ون  اأن  ي�ستبعد 
اأهداف غري معلنة، بيد اأنه مل يو�سح 

نوعية تلك الأهداف املخفية. 

ودع��ا الدكتور بن ك��ردم مرتادي 
اهلل  مراقبة  ا�ست�سعار  اإلى  الكافيهات 
�سبحانه وتعالى، وا�ستثمار الوقت مبا 
يفيد، وجتنب املعا�سي من غيبة ولهو 
ال�سالة  وتاأخري  التهاون  اإلى  يف�سي 
مثل  للمنكرات  وممار�سة  وقتها،  عن 
واإزع����اج  املو�سيقى  و���س��م��اع  ال��ت��دخ��ني 

الطبيعية  بالأ�سوات  �سواء  الآخرين 
ال�سرب  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  باملو�سيقى،  اأم 
م�سيء  ت�سرف  اأي  وج��ه  يف  والتحمل 

ي�سدر عن بع�ض املرتادين.
م���رت���ادي  م����ن  اأن  اإل������ى  واأ������س�����ار 
الديوانيات ال�سبابية من تعودوا على 

الإجرام وال�ستخفاف بالنا�ض.

ك���م���ا اأو������س�����ى ال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى 
اهلل  يتقوا  ب���اأن  ال�سبابية  الكافيهات 
ويقدموا لل�سباب ما ينفعهم يف دينهم 
ودنياهم، داعيا اإياهم اإلى تبني برامج 
وا�ست�سافة  والتطوير  التدريب  حول 
املوؤثرين اجتماعي��ا وديني��ا بني فين��ة 

واأخرى.

القحطاني: 
الكافيهات الحل 

الوحيد المتاح 
لاللتقاء باألصدقاء

والترويح

آل مرعي:
نطالب بملتقيات 

ونواد شبابية 
منضبطة ترعاها 

الجامعات

القحطاني:
 نفتقد األندية 

الشبابية 
والكافيهات األنسب 

لشغل الفراغ 

د. أبو عراد: الكافيهات مكان إلضاعة الوقت وبؤرة للعادات السلبية
د. بن كردم: »الديوانيات« ليست عيبا ومن الخطأ تسميتها مخالفة للشرع
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في إطار زيارته للجامعة..
أمير عسير يدشن مقر »آفاق«

الأمري في�سل بن خالد يق�ض �سريط التد�سني
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..ويوقع ن�سخة خا�سة من العدد الأول  من »اآفاق«

اأمري  ع�سري ومعايل مدير اجلامعة مع فريق حترير »اآفاق«
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م��وؤخ��را  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�سحف  ان��ت��ق��دت 
بتنظيم  اخل��ا���ض  اجل��دي��د  النظام  و���س��ع 
ال�����س��ح��ف، وال����ذي واف���ق عليه ال��زع��م��اء 
جمموعات  ك��ربى  وح��ذرت  ال�سيا�سيون. 
الإعالم من اأن ذلك يثري »ق�سايا �سائكة 

للغاية«.
ووق������ع رئ���ي�������ض ال���������وزراء امل��ح��اف��ظ 
»داي��ف��ي��د ك���ام���ريون« ون��ائ��ب��ه م���ن ح��زب 
الأح�������رار ال���دمي���وق���راط���ي »ن��ي��ك ك��ل��ي��ج« 
وزع���ي���م ح����زب ال���ع���م���ال امل���ع���ار����ض »اإي����د 
ميليباند« موؤخرا، على اإن�ساء جهاز رقابة 

جديد يدعمه القانون.
وي��ق��ول ال��زع��م��اء ال�����س��ي��ا���س��ي��ون، اإن 
ال��ه��ي��ئ��ة اجل���دي���دة ���س��ت��ح��ول دون ح��دوث 
على  التن�ست  ف�سيحة  م��ث��ل  خم��ال��ف��ات 
ب�سحيفة  حلقت  التي  الهاتفية،  املكاملات 
ميلكها  ال���ت���ي  وورل�������د«  ذا  اأوف  »ن���ي���وز 
»روبرت مردوخ« لكنها لن حتد من حرية 

ال�سحافة.
اإلى هذه الهيئة  و�سيكون النت�ساب 
اخ��ت��ي��اري��ا، ل��ك��ن ال�����س��ح��ف ال��ت��ي ترف�ض 
الن�������س���م���ام، ���س��ت��ع��ر���ض ن��ف�����س��ه��ا ل��دف��ع 
ما  اإذا  الأ����س���رار،  ع��ن  ك��ب��رية  تعوي�سات 

تعر�ست ملالحقات ق�سائية.
واح�����ت�����ج ن����ا�����س����رو ال�������س���ح���ف ع��ل��ى 
بينما  النهائية،  املحادثات  من  اإق�سائهم 
���س��ارك فيها ال��داع��ون اإل���ى ف��ر���ض مزيد 

من التنظيمات.
التي  اأوف«  »ه��اك��د  منظمة  وق��ال��ت 
متثل �سحايا تدخالت الإع��الم، اإن هذه 
الق����رتاح����ات اأف�����س��ل م���ن خ��ي��ار ف��ر���ض 
يف  و�ست�ساعد  لل�سحافة،  ك��ام��ل  ق��ان��ون 

احليلولة دون تكرر ف�سيحة التن�ست.
اإل اأن �سحيفة »تاميز« علقت قائلة 
ال�سحافة  تاريخ حرية  »ح��دث حزين يف 

يف اململكة املتحدة«.

وقالت �سحيفة »ديلي ميل« اإن »كل 
اأن  العامل ل ميكن  امل��راوغ��ة يف  الكلمات 
ال�سابع  القرن  اأنه لأول مرة منذ  تخفي 
يف  �سيا�سي  ت��دخ��ل  ه��ن��اك  �سيكون  ع�سر، 

ال�سحف الربيطانية«.
ذك����رت �سحف  م�����س��رتك  ب��ي��ان  ويف 
»دي�����ل�����ي م����ي����ل« و »دي�����ل�����ي ت����ل����غ����راف« و 
»دي���ل���ي اك�������س���رب����ض« و »جم���م���وع���ة ن��ي��وز 
�سحيفتي  ت�سدر  ال��ت��ي  انرتنا�سيونال« 
ال�����س��ن وال���ت���امي���ز، اأن����ه ل ت����زال »ه��ن��اك 
العديد من النقاط املختلف عليها ب�شدة 

يف عامل ال�سحافة مل يتم حلها بعد«.
و�سوت الربملان موؤخرا على معاقبة 
ال�����س��ح��ف ال���ت���ي ل ت�������س���ارك يف ال��ن��ظ��ام 
اجل���دي���د م���ن خ����الل دف����ع »ت��ع��وي�����س��ات 

ا�ستثنائية« يف ق�سايا الت�سهري.
وك�������ان�������ت ج����م����ع����ي����ة »ن����ي����وزب����ي����رب 
���س��و���س��اي��ت��ي« اأك����رث ���س��راح��ة يف اإدان��ت��ه��ا 
ال���ن���ظ���ام اجل���دي���د  اإن  وق����ال����ت  ل���ل���ق���رار، 
�سحيفة   1100 نحو  ي�سل  عبئا«  »�سي�سع 
هيئة  ومتتلك  اجلمعية.  متثلها  حملية 
ال���رق���اب���ة اجل���دي���دة ���س��الح��ي��ات ت��وق��ي��ع 
عقوبات قا�سية على ال�سحف التي ت�سيء 
ال��ت�����س��رف مب��ا يف ذل���ك ف��ر���ض غ��رام��ات 
 1،2( ا�سرتليني  جنيه  مليون  اإل��ى  ت�سل 

مليون يورو، 1،5 مليون دولر(.
كما �سيكون باإمكانها اجبار ال�سحف 
ال��ت��ق��اري��ر غري  اع���ت���ذارات ع��ن  على ن�سر 
الدقيقة التي تن�سرها، اإ�سافة اإلى توفري 

نظام حتكيم حر لل�سحايا.
ويف نقا�ض يف جمل�ض العموم، انتقد 
ال��ع��دي��د م���ن ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني يف ح��زب 
ك��ام��ريون امل��ح��اف��ظ، اخل��ط��ة، حم��ذري��ن 
�ستكون  اجلديدة  املنظمة  الهيئة  اأن  من 

مبنزلة »وزارة احلقيقة«. 
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة م���وؤ����س���ر ال��رق��اب��ة 

»اإن��ه وقت حزين حلرية  التعبري  حلرية 
ال�����س��ح��اف��ة يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة«. وح��ذر 
جهاز الرقابة الدولية يف منظمة الأمن 
وال��ت��ن��م��ي��ة يف اأوروب�����ا م��ن اأن اإن�����س��اء اأي��ة 
هيئة تنظيمية حكومية »ميكن اأن ي�سكل 

تهديدا على حرية الإعالم«.
وكان كامريون اأمر باإجراء حتقيق 
اأن  ع��ن  الك�سف  اأع��ق��اب  يف  ال�سحافة  يف 
تن�ستت  وورل���د«  ذا  اأوف  »ن��ي��وز  �سحيفة 
على مكاملات هاتفية ملراهقة، اإ�سافة اإلى 
مئات من �سحايا اجلرائم وال�سخ�سيات 

العامة.
يف  ليف�سون  ب��ري��ان  القا�سي  وق���ال 
تقريره النهائي، اإن ال�سحف الربيطانية 
»اأحدثت فو�سى يف حياة اأبرياء« مو�سيا 
»التنظيم  لنظام  �ساملة  هيكلة  ب��اإع��ادة 
ال���ذات���ي« و����س���دور ق��ان��ون ج��دي��د يدعم 

ذلك.
وذك�������ر رئ���ي�������ض حت����ري����ر ���س��ح��ي��ف��ة 
اأن لديه  رو���س��ربدج��ر،  اآلن  »ال��غ��اردي��ان« 
»حت��ف��ظ��ات ك��ب��رية« على ال��ع��ق��وب��ات التي 
تعتزم الهيئة فر�سها على ال�سحف التي 

ل تن�سم اليها.
»اإن������ه من�سف  وع����ن الت���ف���اق ق����ال 
ل���درج���ة ك���ب���رية، اأ����س���ب���ح ل��دي��ن��ا اأخ����ريا 
اح���ت���م���ال وج�������ود ج���ه���ة م��ن��ظ��م��ة ق��وي��ة 
م�ستقلة عن ال�سحافة وعن ال�سيا�سيني، 

وهذا حت�سن كبري عن ال�سابق«.
ب����ي����ن����م����ا ق���������ال حم���������رر ����س���ح���ي���ف���ة 
اإن  بالكهري�ست،  كري�ض  »الن��دب��ن��دن��ت« 
لي�ض  اأي�سا  لكنه  مثاليا  »لي�ض  القانون 

ب�سعا«.
ب��ع�����ض  اأن  اإل������ى  »ن����ظ����را  واأ������س�����اف 
ب�سكل  ت�����س��رف��وا  و�سحفييها  ال�����س��ح��ف 
ف��اإن  ال�����س��ن��وات،  م��ن  ل��ع��دد  للغاية  �سيىء 

هذه النتيجة كانت متوقعة«.

التي  ال�سعوبات  على  ج��دي��د  م��وؤ���س��ر  يف 
للتكيف  امل��ك��ت��وب��ة  ال�����س��ح��اف��ة  ت��واج��ه��ه��ا 
يف  للبيع  يعر�ض  ال��رق��م��ي��ة،  احلقبة  م��ع 
اأم���ريك���ا خ���الل ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة، بع�ض 
اأه����م ال�����س��ح��ف، ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت جمموعة 
ب��ي��ع �سحيفة  ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز رغ��ب��ت��ه��ا 
»بو�سطن غلوب«، فيما تبحث  جمموعة 
ت��ري��ب��ي��ون ع���ن م�����س��رت ل�����س��ح��ف »ل��و���ض 
تريبيون« »�سيكاغو  و  ت��امي��ز«  اجنلو�ض 

و »بالتيمور �سن«.
و����س���دد »ك����ني دوك����ت����ور« امل��ح��ل��ل يف 
هذه  اأن  على  لالأبحاث«  »اآوت�سيل  �سركة 
�سكلت  ك��ربى،  الواقعة يف مدن  ال�سحف 
البالد و�سجلت  اإعالمية رئي�سة يف  قوى 
وطني،  م�ستوى  على  ال�سحفي  ال�سبق 
بالتغيريات  ت��اأث��را  الأك��رث  كانت  اأنها  اإل 
وال�����س����ط����راب����ات امل���رت���ب���ط���ة ب��احل��ق��ب��ة 

الرقمية.
وقال اإن قيمة هذه ال�سحف اليوم، 
اأقل بع�سر مرات عما كانت عليه يف ذروة 
ع�سرين  اأو  ���س��ن��وات  ع�سر  ق��ب��ل  جن��اح��ه��ا 

�سنة.
»بو�سطن غلوب«  واأ�ساف »�سحيفة 
ال���ت���ي ا���س��رتت��ه��ا »جم���م���وع���ة ن��ي��وي��ورك 
تاميز« عام 1993 ب�سعر 1.1 مليار دولر، 
ميكن اأن تباع رهنا ب� 110 ماليني دولر، 
ويف العام املا�سي بيعت �سحيفة »�سيكاغو 

يف  دولر،  مليون  بع�سرين  ت��امي��ز«  �سن 
حني كان �سعرها 180 مليونا عام 1994، 
اأما جمموعة �سحف يف فيالدلفيا بينها 
»فيالدلفيا انكوايرر«، فبيعت ب� 55 مليون 

دولر مقابل 515 مليونا يف 2006«.
تعتمد  ال���ك���ربى  امل�����دن  يف  وت����اب����ع« 
ك��ب��ري ع��ل��ى الإع���الن���ات  ال�����س��ح��ف ب�سكل 
املبوبة التي تراجعت بن�سبة 75%، مقارنة 

باأعلى م�ستوياتها«.
وي�����ق�����ول امل�������س���ت�������س���ار امل��ت��خ�����س�����ض 
ب��ال�����س��ح��اف��ة  م���رت���ب���ط���ة  م�������س���اري���ع  يف 
والتكنولوجيات »اآلن موتر« اإن ال�سحف 
تتكبد كلفة عالية يف التوزيع، كما تعاين 
املطبوعة،  الن�سخ  مبيعات  يف  تراجع  من 
املبوبة  الإع��الن��ات  مواقع  مناف�سة  وم��ن 
مثل »كريغ لي�ست«، ومل تعد ق��ادرة على 
املناف�سة على �سعيد املو�سوعات الوطنية 
تغطيتها  كلفة  اأم���ا  ال��ك��ربى.  وال��دول��ي��ة 

ملنطقتها، فعالية اأي�سا«.
الأط�����راف  ب���ني  ي��ك��ون  »ل���ن  واأردف 
�سحفية  جمموعات  املحتملة،  ال�سارية 
ب���ا����س���ت���ث���ن���اء »ن������ي������وز ك��������������وروب«، وه����ي 
اإمرباطورية »روبرت مردوك« العالمية 
و  ج��ورن��ال«  �سرتيت  »وول  متتلك  ال��ت��ي 
ال�سحف  من  غريها  بو�ست«  »نيويورك 

حول العامل«.
»م�����ردوك« ي�سرتي  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار 

ب�سمعة  يهتم  لأن���ه  ب�����ارزة،  اأ���س��م��اء  ع���ادة 
ال�سحيفة ونفوذها.

بافيت«  »وارن  امل�ستثمر  وا���س��رتى 
���س��ح��ف��ا ���س��غ��رية ي��ف��ي��د حم��ل��ل��ون اأن��ه��ا 
ل��ك��ن��ه يتجنب  ب��ق��ل��ي��ل،  اأف�����س��ل  يف و���س��ع 
�سعوبات  تواجه  التي  الكبرية  ال�سحف 
اقتطاع كبري يف  م��ع  الأرب����اح،  يف حتقيق 

النفقات ويف املحررين.
وت��خ��ف�����ض ���س��ح��ف م�����س��ه��ورة مثل 
بو�ست«  »وا�سنطن  و  ت��امي��ز«  »ن��ي��وي��ورك 
من نفقاتها، اإل اأنها ت�سعى بالتزامن اإلى 

زيادة عائداتها الرقمية.
ف��ت��ع��ت��م��د ن����ي����وي����ورك ت����امي����ز م��ن��ذ 
اإل���ك���رتون���ي���ة  ا������س�����رتاك�����ات   2011 ع������ام 
م��دف��وع��ة، وب���ات���ت ت�����س��ج��ل ع���ائ���دات من 
ه���ذه ال���س��رتاك��ات ت��ف��وق ع��ائ��دات��ه��ا من 
وا�سنطن  �سحيفة  وت��در���ض  الإع��الن��ات. 
بو�ست اأي�سا اإمكانية فر�ض مقابل مادي 
على قراءة مقالتها عرب الإنرتنت، وبيع 

مقرها يف و�سط املدينة.
وي��ت��اب��ع ال��ق��ط��اع ع���ن ك��ث��ب اخ��ت��ب��ار 
خ��ف�����ض اأي�����ام ال�����س��دور ال����ذي اع��ت��م��دت��ه 
ب��ع�����ض ال�����س��ح��ف ال���ي���وم���ي���ة م���ث���ل »ن��ي��و 
اأورل��ي��ن��ز ت��امي��ز ب��ي��ك��اي��ون« ال��ت��ي ت�سدر 
الأ�سبوع  يف  اأي���ام  ثالثة  مطبوعة  بن�سخ 
مع   %25 بن�سبة  نفقاتها  خمف�سة  فقط، 

املحافظة على عائدات الإعالنات.

صحف بريطانيا 
تنتقد قوانين 

الرقابة الجديدة

صحف أميركية معروضة للبيع
بسبب »الثورة الرقمية«

يقولـون في الجريدة
أن مكتب البريد سيتوقف

عن توزيع الرسائل أيام األحد

»مكتب بريد«؟
ما معنى هذه الكلمة؟

»جريدة«؟
ما معنى كلمة 
جريدة يا أمي؟

ال�سور: 
الرئي�سية: رئي�س الوزراء الربيطاين دايفيد كامريون.

اأجرى  الذي  ليفي�سون  بريان  اللورد  اليمني:  اإلى  اأدن��اه 
�سدر  الربيطانية  ال�سحافة  اأح��وال  عن  مطوال  حتقيقا 

بنتيجته تقرير اأدى لو�سع قانون الرقابة.
»نيوز  موؤ�س�سة  مالك  مريدوك  روبرت  اليمني:  اإلى  اأدناه 
وورل��د«  ذا  اأوف  »نيوز  �سحيفته  ت�سبب  وال��ذي  ك��ورب« 

بف�سيحة التن�ست.



رتويت

طرحت  ينا�سبك،  فهاتفنا  )نعم(  الإجابة  كانت  اإذا  غني؟  اأن��ت  هل 
الهواتف  �سناعة  يف  املتخ�س�سة   vertua �سركة  الإعالنية  العبارة  ه��ذه 
جديد  هو  ما  بكل  املهتمني  من  جمموعة  على  الثمن  باهظة  املحمولة 

وغريب يف عامل الهواتف املحمولة.
يقارب  ما  اأي  اأمريكي  دولر   10600 ثمنه  البالغ  اجلديد  فهاتفها 
40 األف ريال �سعودي، يحمل �سا�سة بدرجة و�سوح x 800 450 ومعاجلا 
وهي  اأم��ب��ري،  ميلي   1250 بقيا�ض  وب��ط��اري��ة  ه��رت��ز،  جيجا   1.5 ب�سرعة 

موا�سفات عادية جدا خ�سو�سا اأنه يعمل بنظام اأندرويد املعروف.
نع منها وهي  التي �سُ امل��ادة  ارت��ف��اع  ثمنه يف  ال�سر يف  ولكن يكمن 
التيتانيوم والأملا�ض، لذلك اأكدت ال�سركة يف حتذير لها اأن هذا الهاتف 
الأعمال  لرجال  خم�س�ض  فهو  حياته  امل�ستخدم  يكلف  اأن  املمكن  من 

وامل�ساهري.
كما  اأو،  النفو�ض  �سعفاء  اأن  ال��ع��رب��ي،  عاملنا  يف  ال��ك��ربى  وامل�سكلة   
تطلب  لو  حتى  ل�سرائه  �سيت�سابقون  التميز،  حمبي  اأنف�سهم،  ي�سمون 
هذه  لتمويل  البنك  م��ن  ق��ر���ض  على  منهم  ال��واح��د  يح�سل  اأن  الأم���ر 
اأب�سط  اإلى غريه ممن حرمتهم احلياة  النظر  دون  ال�سفقة اجلنونية، 

اأ�سا�سياتها ناهيك عن الكماليات!
الن�سخة  على  احل�سول  بع�سهم  �سيحاول  ب��ل  فح�سب،  ه��ذا  لي�ض 
التقني  اأن يكون حديث املجتمع  ب��اأي ثمن، ل ل�سيء �سوى  الأول��ى منه 

لأيام.
 الغريب يف الأمر اأن اأغلب املهوو�سني بالتفرد وحمبي اقتناء النادر 
واجلديد، حتى امل�ساهري منهم، لي�سوا اإل من الطبقة املتو�سطة يف العامل 

ب�سفة عامة، اأما الأغنياء فنادرا ما يبحثون عن مثل هذه التفاهات.
والأمر يعود من وجهة نظري اإلى حب الظهور كيفما كان، والرغبة 

يف العي�ض، اإن اأمكن، يف كوكب خمتلف ولو يف اخليال.
ال�سيطان  وك��ان  ال�سياطني  اإخ��وان  كانوا  املبذرين  )اإن  تعالى:  قال 
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هل أنت غني؟

حسن العواجي

واتس آب 
المطور

في متجر 
جوجل بالي

ال�سهري  الدرد�سة  تطبيق  و�سل 
WhatsApp بن�سخته اجلديدة 
وامل��ح�����س��ن��ة اإل����ى م��ت��ج��ر ج��وج��ل 

بالي.
اجلديد  التحديث  وي��ق��دم 
ب����ن����اوؤه  ت�����س��م��ي��م��ا ج�����دي�����دا مت 
الت�شميم  خطوط  على  اعتمادا 
جوجل  و�سعتها  التي  الر�سمية 
ل��ن��ظ��ام اأن���دروي���د، اأو م��ا ُي��ع��رف 

.Holo بثيم
وكانت ال�سركة قد طرحت 
التحديث ال�سهر املا�سي بن�سخة 
من  للتحميل  ق��اب��ل��ة  جتريبية 
و�سل  التحديث  لكن  موقعها، 
التي  النهائية  بالن�سخة  ر�سميا 
اإلى   )2.9.3936( الرقم  حتمل 

متجر جوجل بالي.
وي���ج���ل���ب ه�����ذا ال��ت��ح��دي��ث 
عن  خمتلفة  حم�سنة  واج��ه��ات 
�سابقتها بالعديد من التفا�سيل، 
حيث اأ�سبحت �سفحة الدرد�سة 
واأب�سط  اأك��رث  هادئة  األ���وان  ذات 

من حيث ال�سكل.
اخ���ت�������س���ار  ن����ق����ل  ك����م����ا مت 
ال���رم���وز ال��ت��ع��ب��ريي��ة م���ن اأع��ل��ى 
لي�سهل  اأ���س��ف��ل��ه��ا  اإل����ى  ال��ن��اف��ذة 
ال��ت��ق��اط��ه��ا اأث���ن���اء ال��ك��ت��اب��ة، مع 
ت��غ��ي��ري اأ���س��ل��وب ع��ر���ض ال�����س��ور 
امل���ر����س���ل���ة، ك���م���ا مي���ك���ن ع��ر���ض 
»م����ع����ر�����ض ال���������س����ور« اخل���ا����ض 
كافة  ب��ني  والتنقل  م��ا  ب�سخ�ض 
اأكرث  ب�سهولة  امل�سرتكة  ال�سور 

من قبل.
ب���ع�������ض  اإ����������س���������الح  مت  و 
يف  الأداء  وحت�����س��ني  الأخ����ط����اء 
التطبيق، كما مت اإ�سافة خيارات 
ال���دف���ع ���س��ل��ف��ا ل���ث���الث وخ��م�����ض 
للح�سول على ح�سم يف  �سنوات 

ال�سرتاك.
اجلديدة  الن�سخة   وتدعم 
ال��ل��غ��ة ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة، ك��م��ا ي��ق��دم 
ال����ت����ح����دي����ث اجل������دي������د دع���م���ا 
لأ���س��ل��وب ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات ال����ذي مت 
ت��ب��ن��ي��ه ب��ن�����س��خ��ة اأن����دروي����د 4.1 
)ج���ي���ل���ي ب�������ني(، ح���ي���ث اأ����س���ب���ح 
ب��الإم��ك��ان ق����راءة ال��ر���س��ال��ة من 
قائمة التنبيهات اخلارجية دون 
مبجرد  التطبيق  داخ��ل  فتحها 

�سحب التنبيه ليتمدد.
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OLED هي تقنية مت تطويرها خالل ال�سنوات الثالث الأخرية يف ال�سا�سات 
 ،LED تقنية  وبعدها   ،LCD تقنية  ت�ستخدم  قريبة  فرتة  ومنذ  كانت  التي 

.OLED حيث تطورت هاتان التقنيتان لينتج عنها ما اأطلق عليه ا�سم
ومن اأهم مميزات هذه ال�سا�سات، �سواء كانت كبرية ك�سا�سات التلفزيون، 
حجم  ذات  اأنها  اللوحية،  الأج��ه��زة  اأو  الذكية  الهواتف  ك�سا�سات  �سغرية  اأم 
ووزن خفيفني، حيث بالإمكان اإنتاجها بحجم الورق مع �سدة �سطوع اأف�سل 

ومعدلت حتديث اأعلى وتباين اأكرب وزوايا م�ساهدة اأو�سع.
تعديل  بالإمكان  حيث  الذكاء،  تقنيات  ا�ستخدام  التقنية  لهذه  وميكن 

امل�ساهدة لتنا�سب و�سعية الروؤية للم�ساهد.
تفاعلية، مما  �سا�سات  فاإنها  اللون،  وقوة  اخلارجية  لالإ�ساءة  وبالن�سبة 
يعني اأن با�ستطاعة امل�ساهد التحكم بال�سا�سة عن طريق ال�سوت، وت�ستطيع 
التقنية التعرف على وجه امل�ستخدم للتعديل على اإعداداتها لتنا�سب العر�ض 

اخلا�ض.
ويعيب  هذه التقنية ق�سر عمرها، حيث يكون العمر الفرتا�سي لهذه 
ال�سا�سات 40 األف �شاعة ت�شغيل، وبعدها يبداأ نقاء ال�شورة بالهبوط تدريجيا 

يف حني اأن عمر �سا�سات ال�� LCD حوايل 60 الف �ساعة.

جوجل: 
تطبيق 
جديد 

لتدوين 
المالحظات

اأط��ل��ق��ت  �سركة »ج��وج��ل« 
لتدوين  ج��دي��دا  تطبيقا 
امل������������الح������������ظ������������ات حت�����ت 
 googl  keep ا������س�����م  
ت�سغيلها  ل��ن��ظ��ام  وذل�����ك 

»اأندرويد«.
وي���رت���ب���ط ال��ت��ط��ب��ي��ق 
اجلديد بخدمة التخزين 
ال���������س����ح����اب����ي����ة »ج�����وج�����ل 
دراي��������������ف«، ح����ي����ث مي��ك��ن 
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم روؤي������ة ك��اف��ة 
على  املكتوبة  مالحظاته 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ع���رب اخل��دم��ة 
ميكنه  ك��م��ا  ال�����س��ح��اب��ي��ة، 
ا�ستخدام اأكرث من ح�ساب 
ل�����ت�����دوي�����ن امل�����الح�����ظ�����ات 
وال�����ت�����ب�����دي�����ل ب�������ني ت���ل���ك 

احل�سابات ب�سهولة.
 Google وي������وف������ر 
ل���ل���م�������س���ت���خ���دم   Keep
اإم�������ك�������ان�������ي�������ة ت�������س���ج���ي���ل 
املالحظات بكتابتها ن�سيا 
اأو عرب الإم��الء ال�سوتي، 
�سورة  اإ���س��اف��ة  ميكن  كما 
متت  م��الح��ظ��ة  اأي  اإل�����ى 

كتابتها على التطبيق.

 Trend »ك�سفت �سركة »تريند ميكرو
Micro اأن ربع التطبيقات على نظام 
���س��ارة،  الأن���دروي���د حت��وي تطبيقات 
األ��ف تطبيق من هذا  واأن  قرابة 70 
النظام يعد من التطبيقات اخلبيثة.

ق���ام���ت  اأن  ب����ع����د  ذل��������ك  ج��������اء 
بعمل حتليل على تطبيقات  ال�سركة 
من  تطبيقات  وت�����س��ري��ح  الأن���دروي���د 
 Google Play ل���  الأ���س��ل��ي  امل��ت��ج��ر 
)املتاجر  املتجر  خ��ارج  والتطبيقات 

الآخرى(.
ري���ك فريج�سون  ال�����س��ي��د  وذك���ر 
الذي يعمل لدى Trend Micro اأن 

ربع تطبيقات األندرويد.. ضارة
ت�سديقها  ي�سعب  ال�سادرة  النتائج 
واأن هنالك �سكا قويا مقرتنا بالفكر 
ال�����ذي ي���ق���ول ب�����اأن ����س���رك���ات الأم�����ان 
حلول  تبيع  الفريو�سات  ومكافحات 
مل�سكالت غري موجودة، و »اإذا وجدت 
بعيدة  دول  ف��ه��ي يف  امل�����س��ك��الت  ت��ل��ك 
التطبيقات  م���ن  ال��ق��ل��ي��ل  ويف  ج����دا، 

املوجودة يف املتجر.
من  تاأكيدها  مت  النتائج  ول��ك��ن 
F-Secure والتي وجدت  قبل �سركة 
ال��ه��وات��ف  ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن   %79 اأن 
ال�سارة يف عام 2012 كانت ت�ستهدف 

Android بالتحديد.

شاشة تفاعلية
تتعرف على

وجوه 
مستخدميها



ثقافة

حوار: محمد إبراهيم

�سف نف�سك يف �سطرين 
اأك��ون رج��ال ب�سيطا يبحث عن  اأن  اأرج��و 

�سرت احلال . 
 اأول اأعمالك؟ 

كلية  معيد يف  ك��ان وظيفة  اأول عمل يل 
املعلمني يف بي�سة

يومك مب يذكرك؟
مابني  مراحله  جميع  يف  اليوم  يذكرين 
عبور  حمطة  يف  باأننا  والغروب  ال�سروق 
لربه  مر�سيا  غ���ادر  م��ن  فيها  املحظوظ 

را�سيا عن نف�سه .  
حالتك االجتماعية؟

متزوج ويل خم�سة من الأبناء.
حكمتك يف احلياة ؟

واإذا كانت النفو�ض كبارا   
تعبت يف مرادها الأج�سام

عادة �سيئة لديك تريد التخل�س 
منها؟ 

النوم بعد وجبة الغداء.
 واأخرى تود تاأكيدها على 

�سخ�سيتك؟
احلر�ض على اللتقاء بالأ�سدقاء ب�سكل 

دوري.
اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟ 
اأ�سرتي هم راأ�ض مايل احلقيقي.

ملن تقراأ؟
الكاتب / الكتاب اجليد يفر�ض نف�سه. 

 اإجازتك اأين تق�سيها؟
غالباً بالقرب من والدّي.

 مم تغ�سب؟

بيننا  اأن  رغ���م  ج��وال��ه  اأح��ده��م  يغلق  اأن 
موعد م�سبق وموؤكد.

وما يفرحك؟
يدخل  م��ا  اأك���رث  م��ن  الأط��ف��ال  ابت�سامة 

ال�سرور اإلى نف�سي.
يوم ال تن�ساه؟

يوم اأن ودعني الزمالء يف عمادة القبول 
والت�سجيل. 

عادة  لدى االآخرين تتمنى زوالها؟
التجمهر عند احلوادث.

واأخرى لديهم  حتب ا�ستمرارها؟
منا�سبات  يف  وم��ع��ن��وي��ا  م���ادي���ا  ال��ت��ع��اون 

الزواج.
�سخ�س حتب مالقاته ب�سفة 

دائمة؟
اأكرث من �سديق. 

كلمة ال حتب �سماعها؟
املزاح املتجاوز بالألفاظ.

من ال�سخ�س الذي يجربك على 
احرتامه؟

من تتطابق اأفعاله مع اأقواله.
ر�سيدك؟

دعاء الوالدين.
متى ت�سمت؟ 

يتعمد  يحاورين  من  اأن  اأكت�سف  عندما 
عدم فهم ما اأقول.

متى حتدث نف�سك؟
عندما اأقود  ال�سيارة اأبني ق�سورا واأهدم 

اأخرى.
 ماذا يزعجك؟ 

ب��ل��غ ح���دا ل  ل��دي��ن��ا  ال��ري��ا���س��ي  التع�سب 
يطاق وهذا يزعجني.

عبدالرحمن آل درع

ممثلة  اجلامعة  �ساركت 
يف عمادة �سوؤون املكتبات، 
ج���ام���ع���ة  م����ع����ر�����ض  يف 
للكتاب.  الثالث  ج���ازان 
ومت���ث���ل���ت امل�������س���ارك���ة يف 
ع��ر���ض اآخ����ر اإ����س���دارات 
اجل�����ام�����ع�����ة ال���ع���ل���م���ي���ة، 
م������ن درا��������س�������ات وك���ت���ب 
لأع�ساء هيئة التدري�ض 
مب���خ���ت���ل���ف ال����ك����ل����ي����ات. 
ووزع�����ت اجل��ام��ع��ة على 
املعر�ض، هدايا  مرتادي 

حتمل �سعارها.

»من إجابتك« زاوية خفيفة تستضيف فيها »آفاق« شخصيات الجامعة لإلجابة عن أسئلة ملؤها الخفة والعفوية بعيدا عن الرتابة 
والرسميات وقيود التحضير.. ضيفنا في هذا اللقاء هو وكيل عميد القبول والتسجيل سابقا الدكتور  سعيد القحطاني.

من إجابتك

ما راأيك يف ال�سحافة ال�سعودية؟
 2005 ���� ال��ف��رتة م��ن ع��ام 2000  اأن  اأعتقد 

كانت فرتة ذهبية لل�سحافة ال�سعودية.
ما ذا تعني لك جامعة امللك خالد؟

تعني يل الكثري هي بيتي الثاين فعال
هل حتب اأن تكون طالبا يف اجلامعة 

وملاذا؟
نعم ، لكن اأظن اأن حظنا حني كنا طالبا 
حظ  م��ن  اأوف���ر  امل��ي��الدي��ة  الثمانينات  يف 

الطالب هذه الأيام لأ�سباب كثرية.
كم �ساعة تق�سيها يف االنرتنت 

يوميا؟
ما جمموعه �ساعة تقريبا.

ماذا تعني لك املراأة؟
ن�سف املجتمع.

مدينة مف�سلة لديك لل�سياحة 

واأنا اأ�سهد »اآفاق« ترتاد ا�سمها لتكونه، وتذهب اإلى الأفق الأبعد منه، 
تذكرت البدء الأول لهذه ال�سحيفة، وما كان من الروؤى وال�سراعات 
اأ�سجل منها ما علق بذاكرة ل حتب  اأن  واملواقف واملفارقات، واأردت 

التذكر، اأ�سجل بع�سها كاحلكايات دون تاأنق اأو حتليل:
 يف يوم جمعة، وحتت �سم�ض »الريا�ض«، يتغّدى رئي�ض التحرير 
علي اآل عمر ع�سريي، رحمه اهلل، ومدير التحرير اأحمد التيهاين يف 
مطعم تركي مزدحم بالعمال يف »ال�سناعية 3«، ليكونا قريبني من 

مطابع العبيكان.
املنّفذ، لإجناز العدد  اأ�سرا على ح�سور  املطابع مغلقة، لكنهما 
الأول من »اآف��اق اجلامعة«، قبيل افتتاح ن��دوة: »الإع��الم وال�سياحة 
مغلقة،  الأب����واب  ك��ّل  وج��دا  املطبعة  اإل��ى  اجتها  وحينما  الداخلية« 
لتبداأ  التيهاين،  به  ويلحق  ال�سور،  ف��وق  القفز  اإل��ى  عمر  اآل  فيبادر 
اأو تبويب وا�سح، ودون  �سابقة،  اإنتاج عدد كامل دون جتربة  معاناة 
يدوية،  و�سياغات  كثرية،  اأوراق  التقني«.  »الفهم  من  الأدن��ى  احلد 
»اآف���اق«  ول���دت  اأك���رث منهما، حتى  واخ��ت��الف��ات  اأك���رث،  ل  و�سخ�سان 

بعمليات »قيفزية«.
 يف اأحد الأعداد، كان هناك حتقيق عن البطالة الن�سائية� وقد 
اجتهد  ج��دة�  العلم يف  دار  ُت��خ��رج وتطبع يف مطابع  »اآف����اق«  ���س��ارت 
الن�ساء  م��ن  ملجموعة  تعبريية  ���س��ورة  وو���س��ع  تعلم،  كما  التيهاين، 
املحت�سمات جدا، وكتب حتتها: اإلى اأين يتجهن بعد التخرج؟ لي�سدر 
العدد و »تقوم قيامة« بع�سنا احتجاجا على �سورة الن�ساء. اآل عمر 
اأن��ه مل  ي��رى  زال  وم��ا  ك��ان  لأن��ه  يعاند  والتيهاين  التيهاين،  يعاتب 

يرتكب جرما.
 يف عدد اآخر تن�سر »اآفاق« اإعالنا جتاريا لإحدى �سركات التدريب 
على احلا�سب، وفيه تظهر كف ناعمة ت�سبه كف اإحدى �سحايا عنرتة 
اأخ��رى،  بع�سنا مرة  قيامة«  »تقوم  ل�  »كيبورد«،  اإل��ى جانب  العب�سي، 
لأنهم توهموا اأن الكف الناعمة كف امراأة، وترد اإلى رئي�ض التحرير 
ر�سالة اإنكار مكتوبة على ورقة م�ستلة من »كرا�ض اإجابة«، وحينها »اآن 

اأن ميد كل �سوي رجله«!
»التابو«، ويكتب مقال  التحرير  باأعداد، يخرتق مدير  بعدها   
اآن��ذاك، لريد  بو�سفهما مفهومني مغيبني  والوطن«  »الوطنية  عن 
القياديني  التدري�ض  اأع�ساء هيئة  اأحد  عليه، �سمنيا يف عدد لحق، 
وعندها  الأم��ة«،  ينخرون ج�سد  »الوطنيون  عنوانه:  حينها، مبقال 
قلت: وداعا يا »اآفاق«، ليبقى يل �سديقي القريب جدا علي اآل عمر، 

ولأحميه مني، ف�سرت الوجه غطانه«، كما يقول اأجدادي.
 ل اأحد اأ�سعد بالتطور املبهر الذي اآلت اإليه »اآفاق« من الذين 
�سهدوها جنينا، ثم طفلة، ثم �سبية تختال، كل اأ�سبوع، بفريق عملها 
ال�سكر لذوي  األف مرة، ثم  املمتازة، فاحلمد هلل  املحرتف، وموادها 

اجلهد.

»آفاق«.. مفارقات وذكريات

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

الجامعة تثري معرض جازان  للكتاب

وملاذا؟
اأك������رث م����ن م���دي���ن���ة، ل���ك���ن رمب�����ا اأف�����س��ل 
العثمانية  الأر�سيفات  لكرثة  اإ�سطنبول 

فيها.
ناديك الريا�سي املف�سل؟

ن��ادي الوحدة من وال��دي  ورث��ت ت�سجيع 
ال�����ذي ك����ان ع�����س��ك��ري��ا يف م��ك��ة يف ب��داي��ة 
ك���ان ه��ذا  ال��ه��ج��ري��ة حينها  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 

النادي ملء ال�سمع والب�سر.
كيف ترى برنامج خادم احلرمني 

ال�سريفني لالبتعاث؟
يف  الت�سرع  ع��دم  واأمت��ن��ى  موفقة،  خطوة 

احلكم على املخرجات.
ثالث ر�سائل ملن توجهها؟

التدري�ض  اأع�ساء هيئة  الأول��ى لزمالئي 
ب��اأي��دي الطالب  ي��اأخ��ذوا  اأن  اأمت��ن��ى فيها 

واأن يتفهموهم ويحتووهم. 
وال��ث��ان��ي��ة لأب��ن��ائ��ي ال��ط��الب اأمت��ن��ى فيها 
ل  التي  الإمكانات  كل  من  ي�ستفيدوا  اأن 

تدخر اجلامعة و�سعا يف توفريها.
لأ�سرتي  اعتذار  ر�سالة  فهي  الثالثة  اأم��ا 

لأنني ق�سرت كثريا جتاههم.  
لو كنت مديرا جلامعة امللك خالد 

ما اأول قرار ت�سدره؟
اأرب����ع  اأو  اإل�����ى ث����الث  جت���زئ���ة اجل���ام���ع���ة 
ج��ام��ع��ات اأ���س��ب��ح خ���ي���ارا ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا،  
واأمتنى من جميع م�سوؤويل اجلامعة ويف 
العمل على هذا  املدير  مقدمتهم معايل 

الأمر.  
اآخر كتاب قراأته؟

جند قبل النفط: درا�سة �سي�سولوجية يف 
احلكاية النجدية لبدرية الب�سر. 

كتاب البن جريس ينقب في آثار نجران 
قراءة: أحمد العياف

الدكتور  باجلامعة،  التاريخ  اأ�ستاذ  يقول 
جن��ران  منطقة  اأن  ج��ري�����ض،   ب��ن  غيثان 
اإلى  تعود  التي  التاريخية  باآثارها  غنية 
الع�سور اجلاهلية والإ�سالمية، م�ستدركا 
اأنها مل تنل حقها من الدرا�سة والتاأليف 

من قبل املتخ�س�سني بعلم الآثار.
ج�����اء ذل�����ك يف ك���ت���اب ي��ح��م��ل ا���س��م 
ال��ث��ان��ي��ة من  الطبعة  ���س��درت  »جن�����ران«، 
موؤلفه  فيه  ويينب  م��وؤخ��را،  الأول  جزئه 
املنطقة  اأن  جري�ض  ب��ن  غيثان  ال��دك��ت��ور 
على الرغم من غناها الأثري والتاريخي 
مل ت��ظ��ف��ر ب���درا����س���ات ع��ل��م��ي��ة اأك��ادمي��ي��ة، 
وزاد »ل��و ب��ذل اجلهد م��ن قبل الأث��ري��ني 
ثرية  مبعلومات  خلرجوا  املتخ�س�سني، 
التاريخية  درا�ساتهم  يف  الباحثني  تفيد 
واحل�����س��اري��ة ع��ن ه���ذه ال���ب���الد«، م�سريا 
اإل����ى اأن����ه مل ي��ت��م ال��ع��ث��ور ب��ع��د ع��ل��ى اأي���ة 
تاريخ جن��ران خالل  تناق�ض  خمطوطات 

الع�سور الإ�سالمية الأولى.
واأ���س��اف ب��ن جري�ض  اأن جن��ران مل 
»الذين  والأدب���اء  العلماء  من  تخلو  تكن 
رمب���ا دون����وا ع��ل��وم��ه��م يف ك��ت��ب ق��د تكون 
موجودة يف بع�ض البيوتات يف جنران، اأو 
قد انتقلت اإلى حوا�سر العامل الإ�سالمي 
الأخ����رى ���س��واء يف اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة اأم 

خارجها«.
ي�سع  ال��ت��ي جعلته  الأ���س��ب��اب  وع���ن 

جن����ران يف دائ�����رة اه��ت��م��ام��ات��ه ال��ف��ك��ري��ة 
وال��ت��اري��خ��ي��ة والأدب����ي����ة، ي��ق��ول »م��ن��ه��ا: 
جتاهل املوؤرخني لبالد جنران  وتعر�ض 
امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ن�����س��ي��ان م���ن ق��ب��ل امل��ه��ت��م��ني 
العربية،  اجل��زي��رة  م��ن��اط��ق  بع�ض  م��ث��ل 
وخ�������س���و����س���ا ب���ع���د ان����ت����ق����ال ال��ع��ا���س��م��ة 
بغداد  اإلى  املنورة  املدينة  الإ�سالمية من 

العراق«.
 وتو�سل املوؤلف اإلى  قناعة موؤداها 
اأك��ادمي��ي��ة ل  اأن��ه ل يوجد درا���س��ة علمية 
باللغة العربية ول باأي لغة اأخرى تناق�ض 
ت���اري���خ جن����ران ال�����س��ي��ا���س��ي واحل�����س��اري، 
م�ستثنيا عدة بحوث ودرا�سات خمت�سرة 
العلمية، »غالبا ما تكون غري  يف مادتها 

موثقة يف جمع وتدوين معلوماتها«
وال��داع��ي اإل��ى اإع���ادة طباعة اجل��زء 
منذ  املنطقة  ت��اري��خ  يغطي  ال���ذي  الأول 
الرابع  القرن  نهاية  حتى  الإ�سالم  فجر 
العا�سر  امليالدي حتى  )ال�سابع  الهجري 
واأوائ�������ل احل������ادي ع�����س��ر امل����ي����الدي( ه��و، 
ح�سب ابن جري�ض، ظهور بع�ض الأخطاء 
ونفاد  والعلمية،  وال��ن��ح��وي��ة  الإم��الئ��ي��ة 
الأول����ى،  الطبعة  م��ن  امل��ط��ب��وع��ة  الن�سخ 
وعدم معرفة املوؤلف بوقت اكتمال اجلزء 
زال يعمل  اأنه ل  الثاين و�سدوره، مبينا 
منذ �سنوات على ا�ستكماله �سامال الفرتة 
الزمنية من القرن اخلام�ض اإلى العا�سر 
ال�ساد�ض  اإل��ى  ع�سر  )احل��ادي  الهجريني 

ع�سر امليالديني(.

واح�����ت�����وت ال����درا�����س����ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
واحل�������س���اري���ة ل���ك���ت���اب )جن���������ران( ع��ل��ى 
خامتة  تلحقها  ف�����س��ول  و���س��ت��ة  م��ق��دم��ة 
وعدة مالحق يف نهاية الكتاب، ثم قائمة 
ب��امل�����س��ادر وامل���راج���ع ال��ت��ي اع��ت��م��د عليها 

املوؤلف اأثناء البحث والدرا�سة.
وت������ن������اول امل������وؤل������ف ن����ق����اط����ا م��ن��ه��ا 
اجلغرافية الطبيعية والب�سرية لنجران، 
والأو�������س������اع ال���دي���ن���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
املنطقة خ��الل ال��ق��رون الأرب��ع��ة الأول���ى 
عن  للحديث  تعر�ض  كما  ال��ه��ج��رة،  م��ن 
احلياة الدينية وال�سيا�سية والإدارية قبل 
الإ���س��الم، اإل���ى ج��ان��ب الأو���س��اع الدينية 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة خ�����الل ع���ه���ود ال���ر����س���ال���ة، 
اأمية  بني  وخلفاء  الرا�سدين،  واخللفاء 

وبني العبا�ض.
ابن جري�ض الأو�ساع  كذلك، تناول 
الإداري���������ة وال���ن���ظ���م امل���ال���ي���ة يف جن����ران( 
م�ستعر�سا اأهم موؤ�س�ساتها  الإدارية مثل 
و�ساحب  وال�سرطة،  والق�ساء،  الولية، 

الربيد، واملحت�سب.
اأ���س��ه��ب يف احل��دي��ث ع��ن بع�ض  كما 
وامل�سروفات  ك���الإي���رادات  املالية  النظم 
ت��دخ��ل وتنفق م��ن بيت مال  ال��ت��ي ك��ان��ت 

امل�سلمني يف جنران.
وت�����ط�����رق ال����ك����ت����اب اإل���������ى احل����ي����اة 
الإج���ت���م���اع���ي���ة يف جن������ران وحت������دث ع��ن 
م��الم��ح احل���ي���اة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة يف 

جنران.
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ريم العسيري 

ال��ن�����س��ائ��ي جلمعية  ال��ق�����س��م  ن��ظ��م 
الثقافة والفنون باأبها موؤخرا دورة 
عن فن اجلرافيك ال�سلك �سكرين  
ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة  ف���ن���ان���ة   16 مب�������س���ارك���ة 
وا�ستمرت  امل��ن��ط��ق��ة،  م��ن  مبتدئة 

اأربعة اأيام.
بقاعة  اأقيمت  التي  ال���دورة  وق��دم 
اأبها، الفنانة الت�سكيلية   النجاح يف 
املنطقة  م���ن  ال���دو����س���ري،   ���س��ع��اع 
ال�������س���رق���ي���ة، وع����رف����ت امل���ت���درب���ات  
ع���ل���ى  م��ف��ه��وم ال�����س��ل��ك ���س��ك��ري��ن،  
)الطباعة  اجلرافيك  فن  وتاريخ 

احل��ري��ري��ة(،  ال�سا�سة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
�ساعة   12 م��دى  على  �سرحت  كما 
والأح��ب��ار  اخل��ام��ات  اأه���م  تدريبية 
ال�سلك  يف  امل�ستخدمة  والأدوات 
�شكرين،  و�شروط الت�شميم �شواء 

كان ت�سميما يدويا اأم حا�سوبيا.
وتعرفت املتدربات اأثناء املحا�سرات  
اأ�سطح  على  التنفيذ  اأ�ساليب  على 
خم��ت��ل��ف��ة،  ك��م��ا ا���س��ت��م��ع��ن ���س��رح��ا 
التنفيذ،   خ��ط��وات   ع��ن  تف�سيليا 
ثم  بداأن  مرحلة التطبيق العملي 
ل��ل��ط��ب��اع��ة ب��ال�����س��ل��ك ���س��ك��ري��ن من 

خالل الر�سم يف  الظالم.
واأو����س���ح���ت ���س��ع��اع ال���دو����س���ري اأن 

في أول دورة من نوعها بعسير

»فنون أبها« تدرب 16 فنانة 
على السلك سكرين

ال���������دورة  ه���دف���ت اإل�������ى  مم��ار���س��ة 
ال��ط��ب��اع��ة ب��ال�����س��ل��ك ���س��ك��ري��ن على 
وت�سليط  ���س��ل��ي��م��ة،  ع��ل��م��ي��ة  اأ���س�����ض 
ال���������س����وء ع����ل����ى اأه���������م اخل�����ام�����ات 
والأج������ه������زة امل�����س��ت��خ��دم��ة ب�����س��ك��ل 
اح������رتايف،   وم���ه���ارة تهيئة امل��ك��ان 
م���ع���رف���ة  و  ل���ل���ت���ن���ف���ي���ذ  امل����ن����ا�����س����ب 
الإم����ك����ان����ي����ات ال���ك���ث���رية مل��م��ار���س��ة 
ال���ط���ب���اع���ة ب���ال�������س���ل���ك ����س���ك���ري���ن، 
مم�����ا  ي�����س��م��ل ت��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ب��ل��ون��ة 
املنا�سبة  والإ���س��اءة  والت�سميمات 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ وال���ت�������س���وي���ر ب��اجل��ه��از 
ال�������س���وئ���ي وال���ت���ل���وي���ن ب��اأ���س��ال��ي��ب 

واأ�سطح خمتلفة.  

النوع من الطباعة  واأ�سافت »هذا 
ي��ع��د م���ن الأ����س���ال���ي���ب ال��ط��ب��اع��ي��ة 
الح���رتاف���ي���ة وت���ق���وم ع��ل��ي��ه بع�ض 
امل���ن���ت���ج���ات ال���ت���ج���اري���ة  وال��ف��ن��ي��ة، 
وال����ف����ن����ان����ون  ا����س���ت���خ���دم���وا ه���ذا 
الأعمال  بع�ض  تنفيذ  يف  الأ�سلوب 
وهو  »ال�سرياغراف«،  ت�سمى  التي 
بال�سلك  الطباعة  على  يعتمد  فن 
اأو  ال���ل���وح���ة  ���س��ك��ري��ن يف م���راح���ل 

يعتمد عليه  كاإ�سافات للوحة.
حرفة  للفتيات  ي�سكل  اأن  وميكن   
جتارية،  لأعمال  ت�سويقية  مهنية 
ك��ال��ط��ب��اع��ة ع��ل��ى ال���ت���ي ���س��ريت��ات 

ww.»والأكواب واأي �سيء اآخر

ال���ف���ت���اة  اأن  ال����دو�����س����ري  واأك���������دت 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ت��ع��ط�����س��ة لك��ت�����س��اب 
ملواكبة  والفنون   املعارف  خمتلف 
ال��ع�����س��ر واأن���ه���ا ب��ح��اج��ة اإل�����ى من 
ب�سكل  اإب��داع��ه��ا  وي��رع��ى  يحت�سن 

مدرو�ض.
���س��ه��دت  ال������دورة  اأن  اإل�����ى  م�����س��رية 
قبل  م��ن  كبريين  وحما�سا  اإق��ب��ال 
امل�ساركات، واأن »ال�سلك �سكرين فن 

قدمي �سبقتنا اإليه اأمم اأخرى«.
و���س��ك��رت ال��دو���س��ري  ف��رع جمعية 
الثقافة والفنون باأبها على تنظيم 
دورة فن ال�سلك �سكرين التي تقام 
كما  ع�سري،  منطقة  يف  م��رة  لأول 

اجلمعية  ملن�سوبات  ال�سكر  قدمت 
ع��ل��ى ك����رم ال���س��ت�����س��اف��ة وح�����س��ن 

التن�سيق. 
اللجنة  م��ق��ررة  اأك���دت  م��ن جهتها 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة، ال��ف��ن��ان��ة 
اأن  القحطاين،  اإمي���ان  الت�سكيلية 
الثقافة  بجمعية  الن�سائي  الق�سم 
وال��ف��ن��ون ب��اأب��ه��ا  ي�����س��ع��ى لتقدمي 
الفنانات   تدعم  التي  املعارف  اأه��م 
مبتكرة  برامج  عرب  والت�سكيليات 
ت��ع��زز وت�����س��ق��ل م��واه��ب��ه��ن �سمن 
خ���ط���ة ����س���ن���وي���ة م���ت���ن���وع���ة ل��دع��م 
امل�سرية الثقافية للمراأة يف منطقة 

ع�سري.

حمل وثائق 
نادرة عن جنوب 
المملكة.. 
صدور العدد 
الــ21 من 
مجلة حباشة

ثقافة

���س��در ع���ن دار ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 
العلمي  للبحث  داه�����ض  اأب���و  ب��ن حم��م��د 
من   1436 للعام   21 ال���  ال��ع��دد   والن�سر 
جم��ل��ة »ُح���َب���ا����س���ة« ال�����س��ن��وي��ة احل��ول��ي��ة 
املهتمة يف درا�سات اأدب اجلزيرة العربية 

وتاريخها ، وتراثها الفكري.
لر�سالة   حتقيقا  ال��ع��دد  وت�����س��م��ن 
ال���ع���رب«  م��ل��ك  ب�����س��رية  الأرب  »حت���ف���ة 
ل��ل��ق��ا���س��ي ع���ب���داهلل ب���ن ع��ل��ي ال��ع��م��ودي 

)1278-1398ه�(.
وكانت املجلة  ا�ستعر�ست يف عددها 

ال�18 املخطوطة الأ�سلية للر�سالة. 
 21 ال���  ع��دده��ا  يف  املجلة  وا�ستملت 
التعليم  ن�ساأة  مالمح  ج�سد  بحث  على 

ال���ن���ظ���ام���ي ب���ج���ن���وب امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الر�سمية  الوثائق  وعدد من  ال�سعودية، 
ال�����ن�����ادرة  يف ه����ذا امل����ج����ال، اإل�����ى ج��ان��ب 
الوثائق  مثل  للمجلة  الثابتة  الأب����واب 

املخطوطة، وواحة حبا�سة.
كما حمل العدد على  ظهر غالفه 
الأخ���������ري الإع����������الن احل��������ويل جل���ائ���زة 
للبحث  اأب���وداه�������ض  ع���ب���داهلل  ال���دك���ت���ور 

العلمي يف دورتها ال�ساد�سة.
حبا�سة،  جم��ل��ة  اأب���ح���اث  وت��خ�����س��ع 
الدكتور  الأ�ستاذ  حتريرها  رئي�ض  وف��ق 
للتدقيق  اأبوداه�ض،  حممد  بن  عبداهلل 
تكت�سب  حتى  كامل  ع��ام  مل��دة  واملراجعة 
اأن��ه��ا  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ج����ادة،  علمية  �سبغة 

ت��ع��ت��م��د يف ج���م���ع م������ادة ب��ح��وث��ه��ا ع��ل��ى 
للمخطوطات،  املحلية  الأولية  امل�سادر 
اجلنوبيني  بفكر  يت�سل  م��ا  وب��خ��ا���س��ة 

واأدبهم.
فاإنها  باحلوليات،  ت�سميتها  واأم���ا 
م�ستمدة من م�سمى »ق�سائد احلوليات«  
التي كان ينظمها ال�ساعر زهري بن اأبي 
يف  ويهذبها  وينقحها  �سهر،   يف  �سلمى 

�سنة كاملة.
العدد  طلب  ميكن  اأن���ه  اإل���ى  ي�سار 
اجلديد من جملة حبا�سة عن طريق دار 
داه�ض  اأب��و  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ن�����س��ر اأو ب��و���س��اط��ة 

ال�سركة الوطنية املوحدة للتوزيع.



العدد 73  |  18 جمادى األولى 1434  |  30 مارس 2013 سبعة أيام
إهتماما منها بمتابعة الحياة األكاديمية لطالب وطالبات الجامعة، وعكس انطباعاتهم ومشاعرهم وتفاصيل أنشطتهم اليومية، ترصد »آفاق« مشاهد جميلة من يوميات الطالب والطالبة عبر أحاديث 
ودية مباشرة لنماذج طالبية من مختلف التخصصات، وتتيح لهم الفرصة ليرووا وقائع حياتهم الجامعية بألسنتهم عبر زاوية » سبعة أيام« في جو عفوي ال يشوبه تكلف وال تتدخل فيه يد التحرير.

السبت

يف ���س��ب��ي��ح��ة ي����وم ال�����س��ب��ت، وك��غ��ريه 
اأق��وم من النوم يف  اأي��ام الأ�سبوع،  من 
اخل��ام�����س��ة وع�����س��ري��ن دق��ي��ق��ة لأج��ه��ز 
ال��ق��ه��وة وال�����س��اي جل���دي واأب�����ي، بعد 
ذل����ك ن�����س��ل��ي ال���ف���ج���ر،  ال����رج����ال يف 

امل�سجد والن�ساء يف البيت.
ن��ت��ن��اول ال��ق��ه��وة ع��ق��ب ال�����س��الة 
�سباحا  ال�ساد�سة  وب��ح��دود  مبا�سرة. 
اأبداأ ا�ستعداداتي للذهاب اإلى الكلية.

اأخ���������رج م�����ن ال���ب���ي���ت ال�����س��اب��ع��ة 
ب��ع��د ذل��ك  اإل���ى الكلية  مت��ام��ا لأ���س��ل 
فاأقابل   )07:40( اأي  دقيقة،  باأربعني 
التحية  معهن  واأت���ب���ادل  ال��ط��ال��ب��ات، 
اأح��ادي��ث  م��ن  يتي�سر  وم��ا  ال�سباحية 
اأول حم��ا���س��رة يف  وح��ك��اي��ات، ل��ن��ب��داأ 
يوم  اأول  دوام  �ساعات  من  �ساعة  اأول 
نبداأ حما�سرة احلا�سب  الأ�سبوع:  يف 
م��ت��ط��ل��ب  وه�����ي  ال���ث���ام���ن���ة،  يف  الآيل 
اأ�سا�سي لأن تخ�س�سي »علوم حا�سب«. 
ن���خ���رج ل��ل��ف�����س��ح��ة ال���ق�������س���رية ع��ق��ب 
ع�سر  ب��ع��د  تليها  الأول�����ى،  امل��ح��ا���س��رة 
مقرر  وهي  الثانية،  املحا�سرة  دقائق 
التا�سعة  اع��ت��ب��ارا م��ن  الإجن��ل��ي��زي��ة،  
�سباحا، تعقبها حما�سرة الريا�سيات 
دقائق.   10 مدته  ق�سري  فا�سل  بعد 
البيت. اعتقد  اإلى  اأرجع  وهكذا حتى 
اأي���ام���ي  اأن ه����ذا ي��ل��خ�����ض ي���وم���ا م���ن 

الدرا�سية. 
هليلة مريف
قسم علوم الحاسب

يف الأرب���ع���اء م��ن ك��ل اأ���س��ب��وع، اأذه���ب 
�سباحا  الثامنة  عند  اجل��ام��ع��ة  اإل���ى 
ال�سباحية حتى  املحا�سرات  حل�سور 

انتهائها يف الثانية م�ساء.
بعد ذل��ك اأت��ن��اول وج��ب��ة ال��غ��داء 
مع الأهل  ثم اأ�سرتخي قليال انتظارا 

ل�سالة الع�سر.
ال��ت��ق��ي  ع�������س���را  ال����راب����ع����ة  ويف 
اإل����ى تهامة  ب��الأ���س��دق��اء واأراف���ق���ه���م 
بهدف ال�ستمتاع معهم باللعب واملرح 
ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة م�����س��اء )ول 
تن�ض اأن الأربعاء هو اآخر اأيام الأ�سبوع 
اأبها  اإل��ى  اأرج��ع  الدرا�سي( عقب ذلك 
ذلك  فيها..  اأ�سكن  التي  �سقتي  حيث 

هو ن�ساطي يوم الأربعاء. 
إبراهيم علي شقيقي
كلية التربية

األربعاء

يف يوم الثالثاء، كغريه من الأيام، اأ�سحو ل�سالة الفجر، ثم اأفطر، اأ�ستعد ثم 
اأنطلق نحو اجلامعة، وغالبا ما اأكون يف الكلية قبل املحا�سرة ب�ساعة اأو ن�سف 

�ساعة.
اأ�ستغل هذا الوقت يف متابعة اجلديد على ال�سبكة العنكبوتية اأو القراءة يف 
مو�سوعات ذات عالقة مبا �ساأدر�سه يف ذلك اليوم من درو�ض، حيث اإن اجلامعة، 
ف�سكرا  ال�سرعة،  عالية  املفتوحة  الإن��رتن��ت  خدمة  م��وؤخ��را  اأطلقت  م�سكورة، 

للجامعة و�سكرا لعمادة التعلم الإلكرتوين.
ي�ستمر يومي الدرا�سي من الثامنة �سباحا وحتى الثالثة ع�سرا. من 8 اإلى 
9 لدي حما�سرة مبقر الكلية بالقريقر، بعدها اأتوجه مل�ست�سفى ع�سري املركزي 
امل�ست�سفى  مم��رات  يف  ناأخذها  الغالب  ويف   12-10 من  هناك  حما�سرة  لوجود 
لعدم توافر اأماكن خم�س�سة للمحا�سرات ولعدم وجود م�ست�سفى جامعي غري 

الذي يتم تد�سينه العام املقبل بالفرعاء.
 اأرجع اإلى مقر الكلية بالقريقر لتلقي حما�سرة اأو حما�سرتني من 1 اإلى 
3 واأرجع عند �سالة الع�سر للبيت مودعا يوما اأكادمييا حافال بالعلم والفائدة. 
اأ�سلي ثم اأنام الى املغرب، ثم اأجل�ض مع اأفراد الأ�سرة اإلى الع�ساء. عقب 
اأ���س��رع يف م��ذاك��رة درو���س��ي وح��ل واجباتي اجلامعية وحت�سري  ذل��ك 

دور�سي ليوم غد، اأو ال�ستعداد لالختبارات اإن وجد اختبار.
مواقع  ملتابعة  الكومبيوتر  اأم���ام  اأج��ل�����ض  ال��ن��وم  قبل 
التوا�سل الجتماعي ثم اأبداأ يف ال�ستعداد للنوم ما بني 

الواحدة والثانية ليال. ذلك هو يومي الدرا�سي. 

 عبد اهلل العمري
كلية الطب

الثالثاء

يف ي������وم اجل����م����ع����ة، اأق���������س����ي ال���ف���رتة 
ال�����س��ب��اح��ي��ة ب��ال��ن��وم ح��ت��ى اأ���س��ح��و يف 
العا�سرة. اأتناول الإفطار، اأر�سل بع�ض 
باجلمعة  اخلا�سة  والأدع��ي��ة  الأذك����ار 
لأ���س��دق��ائ��ي، ث��م اأب�����داأ يف ال���س��ت��ع��داد 

ل�سالة اجلمعة.
بعد النتهاء من �سالة اجلمعة، 
اأذه�����ب خل��دم��ة الأه�����ل واأح�����س��ر لهم 
الغداء  نتناول  العائلية.  امل�ستلزمات 
اأق��وم  ث��م  جميعا على م��ائ��دة واح����دة، 

بقراءة كتاب حتى �سالة الع�سر.
اأم��������ار���������ض ب����ع���������ض الأن���������س����ط����ة 
اأجل�ض  املغرب،  �سالة  حتى  الريا�سية 
وبعد  والع�ساء،  املغرب  بني  الأه��ل  مع 
���س��الة ال��ع�����س��اء اأق���اب���ل زم��الئ��ي حتى 
ال�ساعة العا�سرة، لأراجع الدرو�ض بعد 
الثانية  حتى  النرتنت  واأت�سفح  ذلك 

ع�سرة ثم اأنام مودعا اإجازة الأ�سبوع.
علي الرويبع
كلية الهندسة

الجمعة

يف اخل��م��ي�����ض، اأ���س��ح��و م���ن ال���ن���وم يف 
ال���ث���ام���ن���ة ����س���ب���اح���ا، ث����م اأذه�������ب اإل����ى 
طبية  م��راج��ع��ة  اأج���ل  م��ن  امل�ست�سفى 

يومية.
ت��ن��ت��ه��ي اجل��ل�����س��ة ع��ن��د ال�����س��اع��ة 
الثانية ع�سرة ظهرا فاأعود حينها اإلى 
نتناول  الأه����ل..  م��ع  واأج��ل�����ض  البيت 

وجبة الغداء.
ث���م اأذه�����ب اإل����ى ع��م��ل��ي اجل��زئ��ي 
ع��ن��د ال���راب���ع���ة ع�����س��را. ح��ي��ث اأع��م��ل 
العا�سرة  ال�سركات حتى  اإح��دى  لدى 
م�ساء. بعدها اأعود اإلى البيت لأق�سي 
ماتبقى م��ن ال��وق��ت م��ع الأه���ل حتى 

اأخلد للنوم منت�سف الليل. 
  غانم القحطاني
كلية العلوم المالية
واإلدارية

الخميس

األحد

اأ���س��ح��و ال�����س��اد���س��ة ���س��ب��اح��ا. اأ���س��ل��ي 
ف��ري�����س��ة ال���ف���ج���ر، لأجت����ه����ز ب��ع��ده��ا 
ل�سباح درا�سي جديد، اأ�سل اإلى اأر�ض 
اأي قبل  والن�سف،  ال�سابعة  الكلية يف 
ب���داي���ة امل��ح��ا���س��رات ب��ن�����س��ف ���س��اع��ة. 
لننتظر  ل��ل�����س��الم  ���س��دي��ق��ات��ي  اأق���اب���ل 
معا انطالق املحا�سرة الأولى. نتابع 
ع���ق���ارب ال�����س��اع��ة ون���رتق���ب ال��ث��ام��ن��ة 

للدخول اإلى القاعة.
حما�سرتنا الأولى يف يوم الأحد 
ه����ي الإجن���ل���ي���زي���ة، وه�����ي م����ن اأح����ب 
اأ�ستاذة  ولعل  قلبي،  اإل��ى  املحا�سرات 
املادة تلعب دورا ما يف ذلك باأ�سلوبها 

التدري�سي ال�سائق.
ع����ق����ب امل����ح����ا�����س����رة ن�����س��ت��م��ت��ع 
وهكذا  دقيقة،   15 ومدتها  بالف�سحة 
ن���خ���رج م����ن حم���ا����س���رة ون����دخ����ل يف 
تتخلل  ال��ف�����س��ح  وف���وا����س���ل  اأخ�������رى، 
حتى  الن�شاط  لتجديد  امل��ح��ا���ش��رات 
ي��ن��ت��ه��ي ال���ي���وم ال���درا����س���ي. ب��ع��د ذل��ك 
اأرج��ع اإل��ى البيت. اأت��ن��اول ال��غ��داء ثم 
اأن�����ام. ويف ال���ف���رتة امل�����س��ائ��ي��ة اأق�����س��ي 
ومذاكرة  اأهلي  خدمة  بني  ما  وقتي 

درو�سي. هذا هو يومي الدرا�سي. 
إمتنان أحمد
كلية العلوم واآلداب بالمجاردة

اإلثنين

ال�ساد�سة  اأ�ستيقظ  الث��ن��ني  ي���وم  يف 
اأحت��رك  ث��م  ال��ف��ج��ر،  اأ���س��ل��ي  �سباحا. 
بعد  مت��ام��ا،  ال�سابعة  اجل��ام��ع��ة  نحو 
ن�سف �ساعة من النطالق اأ�سل اإلى 

اأر�ض الكلية.
اأجل�ض مع زميالتي واأحت�سي القهوة 
املحا�سرة  م��وع��د  ال��ث��ام��ن��ة،  ب��ان��ت��ظ��ار 
وحتى  �سباحا  الثامنة  م��ن  الأول����ى. 
ال����واح����دة ظ��ه��را اأق�����س��ي وق��ت��ي بني 
القاعات، اأخرج من حما�سرة واأدخل 

يف اأخرى.
ال��واح��دة  البيت عند  اإل��ى  اأرج���ع 
والن�سف ظهرا. اأ�سلي الظهر ثم اأنام 

اإلى الع�سر.
ع��ق��ب ذل����ك، اأت���اب���ع ال��ت��ل��ف��زي��ون، 
واأج��ل�����ض م��ع اأه��ل��ي اإل����ى امل���غ���رب، ثم 
اأب������داأ مم��ار���س��ة ح�����س��ت��ي ال��ري��ا���س��ي��ة 
اإلى  اأخرى  الع�ساء، لأرجع مرة  حتى 

التلفزيون بعد اأداء الفري�سة طبعا.
اأ���س��ت��م��ر يف م��ت��اب��ع��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون 
يف  اأب���داأ  بعدها  م�ساء،  التا�سعة  حتى 

ت�سفح النرتنت.
اأختم يومي ب�سالة الوتر، واأنام 

عند الواحدة بعد منت�سف الليل.  
فاطمة محمد البارقي
كلية العلوم واآلداب بالمجاردة
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حافظو على
نظافة جامعتكم



اأن املراأة  بينت درا�سة اأجريت موؤخرا، 
باب  من  العمل  عن  تبحث  ال�سعودية 
احل�سول على مكانة و�سط حميطها 
وجم��ت��م��ع��ه��ا اأك����رث م��ن ح��اج��ت��ه��ا اإل��ى 
ال��ع��ائ��د م���ن ال��وظ��ي��ف��ة، ف��ي��م��ا تبحث 

اأخريات عن العمل ل�سغل فراغهن.
وتفاوتت الن�سب يف الدرا�سة التي 
اأع��دت��ه��ا ال���دك���ت���ورة ح��ك��م��ت ال��ع��راب��ي، 
علم  واأ���س��ت��اذة  الجتماعية  امل�ست�سارة 
الج���ت���م���اع يف ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ���س��ع��ود 
ب���ال���ري���ا����ض ���س��اب��ق��ا، ومت ط��رح��ه��ا يف 
م��ع��ر���ض ال���ري���ا����ض ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب 
بني  العاملة  ال�سعودية  »امل��راأة  بعنوان 
وم�����س��وؤول��ي��ة  املجتمعية  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
الدولة جتاهها« حيث اعرتف 32% من 
الن�ساء ال�سعوديات باأنهن يعملن بحثا 
عن حتقيق مكانة اجتماعية، يف حني 
اأكد 22% منهن، اأن دافعهن للعمل هو 

الق�ساء على وقت الفراغ.
الأ���س��ب��اب  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
للخروج  ال�سعودية  امل���راأة  تدفع  التي 

اإلى العمل، هي:
• حتقيق الذات %64

• حتقيق الأمن الغذائي %62.5
م���ك���ان���ة  ع�����ل�����ى  احل�������������س������ول   •

اجتماعية اأعلى %32
• ق�ساء وقت الفراغ %22

• التمتع باحلرية %11
• اأ�سباب اأخرى بن�سب اأقل. 

اأن 93.4% من  الدرا�سة  واأظهرت 

ال�����س��ع��ودي��ات ال��ع��ام��الت اأي�����دن وج���ود 
كالرغبة  لعملهن،  جمتمعية  ع��وام��ل 
بن�سبة  املجتمع  تنمية  يف  امل�ساركة  يف 
امل��ف��اه��ي��م  يف  ت���غ���ريات  وح�����دوث   ،%71
املجتمع  وت��ق��دي��ر   ،%43 الج��ت��م��اع��ي��ة 
ل���دور امل����راأة 34%، والإ���س��ه��ام يف دخ��ل 

الأ�سرة %7. 
اأك���رث  اأن  ال���درا����س���ة  ك��م��ا ك�����س��ف��ت 
 %52 العامالت  ال�سعوديات  ن�سف  من 
لئحة  اإي��ج��اد  نحو  ق��وي  ميل  لديهن 
ح�سانة  اإج����ازة  ال��ع��ام��ل��ة  امل����راأة  تعطي 
اخلم�ض  ال�سنوات  يف  اأطفالها  لتن�سئة 
الأول��������ى م����ن ع���م���ر ال���ط���ف���ل امل����ول����ود، 
اأع�����داد  ب��ت��وف��ري  وط���ال���ب 70% م��ن��ه��ن 
كبرية من دور احل�سانة لرعاية اأطفال 
ال���ع���ام���الت، يف ح���ني ط��ال��ب 64% من 
الن�ساء بتقليل عدد �ساعات عمل املراأة، 
اجلغرايف  التوزيع  ���س��رورة   %58 وراأى 

للعامالت بالقرب من �سكنهن. 
ال�����س��ع��ودي��ات  م��ط��ال��ب  وت�سمنت 
ال��درا���س��ة،  �سملتهن  ال��ت��ي  ال��ع��ام��الت 
ت���وف���ري و����س���ائ���ل م���وا����س���الت خ��ا���س��ة 
راتبا  العاملة  امل����راأة  واإع��ط��اء  ب���امل���راأة، 
و���س��رورة  �سنة،   25 خدمة  بعد  كامال 
اح���ت���ف���اظ امل���������راأة ب��وظ��ي��ف��ت��ه��ا اأث���ن���اء 
اإعطائها فرتة خم�ض �سنوات حل�سانة 

طفلها. 
واأو����س���ت ال���درا����س���ة ب��اإن�����س��اء دور 
ح�سانة ت�ستوعب جميع اأطفال الن�ساء 
العامالت ممن هم دون �سن ال�ساد�سة، 

اأي  ب��رن��ام��ج  يف  ذل���ك  اإدراج  ي��ت��م  واأن 
م��وؤ���س�����س��ة ت�����س��م اأك����رث م���ن 20 زوج���ة 
ت��ن�����س��ئ دار ح�����س��ان��ة  ب��ح��ي��ث  ع���ام���ل���ة، 

لأطفال هوؤلء العامالت. 
وت����ط����رق����ت ال������درا�������س������ة ك���ذل���ك 
اإل����ى خ�����س��ائ�����ض ال��ن�����س��اء ال�����س��ع��ودي��ات 
اأن 55% منهن  اأظ��ه��رت  اإذ  ال��ع��ام��الت، 
 %23 مقابل  جامعيا،  م��وؤه��ال  يحملن 
يعملن بالثانوية العامة، كما اأن هناك 
درج����ة  ع���ل���ى  احل���ا����س���الت  م����ن   %8.5
املاج�ستري، و 2.3% ح�سلن على درجة 
الأميات  الن�ساء  ن�سبة  اأم��ا  الدكتوراه، 

العامالت فلم تتجاوز ال� 2% فقط. 
ك�سفت  ال�سهري،  ال��دخ��ل  وح���ول 
بني  دخلهن  ي��رتاوح   %33 اأن  الدرا�سة 
بينما  ري���ال،  اآلف  وت�سعة  اآلف  �ستة 
30% ي��رتاوح دخلهن بني ثالثة و�ستة 
اآلف ريال ، و18% يرتاوح دخلهن بني 
9 و 12 األف ري��ال، يف حني بلغت ن�سبة 
اآلف  ثالثة  ع��ن  دخلهن  يقل  ال��الت��ي 

ريال، 9% فقط. 
التطرق  الدرا�سة  هذه  تن�َض  ومل 
اإلى زوج املراأة ال�سعودية العاملة وفقا 
اأن  ع��ن  ك�سفت  اإذ  احل��ال��ي��ة،  لوظيفته 
حكوميون  موظفون  هم  الأزواج  اأكرث 
العمل بوظيفة  يلي ذلك  بن�سبة %16، 
معلم بن�سبة 5%، ثم الإداري��ون بن�سبة 
 %3.4 بن�سبة  الأع��م��ال  ورج���ال   ،%3.4
اأي�سا، وبقية الأزواج توزعوا يف وظائف 

متفرقة. 

دراسة: السعوديات يعملن بدافعي  المكانة االجتماعية وشغل الفراغ

اأو�سح رئي�ض جلنة الإدارة واملوارد الب�سرية مبجل�ض ال�سورى الدكتور حممد اآل ناجي، اأن اللجنة طلبت من �سندوق تنمية املوارد الب�سرية »هدف« اإعادة فل�سفة 
برنامج حافز ليكون مهياأ لإيجاد حلول توظيفية للم�ستفيدين من اإعانة حافز قبل انتهاء مدة الدعم ) 12 �سهرا(، موؤكدا �سرورة ال�ستفادة من جتارب الدول 

التي �سبقت اململكة يف هذا املجال.
من جانبه و�سف ع�سو ال�سورى �سالح احل�سيني، دور برنامج حافز بالإيجابي، واأ�ساد بوزارة العمل لتقدميها الكثري من املبادرات التي ت�سب يف توظيف 
ال�سباب ال�سعودي، قبل اأن ي�ستدرك »لكن تقرير البنك الدويل �سكك يف قدرة برنامج حافز على حل م�سكلة البطالة يف اململكة، واأكد اأنه غري قادر على حلها«، 

وت�ساءل »هل هناك مبادرات اأو ترتيبات موازية ت�سهم يف اإجناح برنامج حافز لدى الوزارة؟«.

مطالبة بإعادة فلسفـة »حافز«
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حقق �سندوق تنمية املوارد الب�سرية 
مبنطقة مكة املكرمة، ن�سبة توظيف 
واحل��ايل  ال�سابق  العامني  يف  عالية 
ب��ن�����س��ب��ة و����س���ل���ت اإل����������ى500% ح�����س��ب 
ال��ع��ام لل�سندوق  امل��دي��ر  اأو����س���ح   م��ا 
مب���ن���ط���ق���ة م����ك����ة امل�����ك�����رم�����ة ه�������س���ام 

عبدالرحمن لنجاوي.
وق�����������ال ل�����ن�����ج�����اوي »اأه�������������داف 
ال�سندوق ترتكز يف تقدمي الإعانات 
م���ن اأج�����ل ت���اأه���ي���ل ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة 
ال��وط��ن��ي��ة وت��دري��ب��ه��ا وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
ال���ق���ط���اع���ات اخل���ا����س���ة امل�������س���ارك���ة يف 
ت��ك��ال��ي��ف ت���اأه���ي���ل ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
ال��وط��ن��ي��ة وت��دري��ب��ه��ا ع��ل��ى وظ��ائ��ف 
من  ن�سبة  وحتمل  اخل��ا���ض،  القطاع 
من�ساآت  يف  توظيفه  ي��ت��م  م��ن  رات���ب 
القطاع اخلا�ض بعد تاأهيله وتدريبه.
ك���م���ا ي��ه��ت��م ال�������س���ن���دوق ب��دع��م 
ومتويل برامج ميدانية وم�سروعات 
ت��ه��دف لتوظيف  وخ��ط��ط ودرا����س���ات 
ال���������س����ع����ودي����ني واإح������الل������ه������م حم��ل 
بالبحوث  القيام  وكذلك  الوافدين، 
وتدريب  بتاأهيل  املتعلقة  والدرا�سات 
الوطنية،  العاملة  القوى  وتوظيف 
والإداري�����ة  الفنية  امل�����س��ورة  وت��ق��دمي 

خالل عامين فقط.. الموارد البشرية 
بمكة يحقق نسبة توظيف %500

مل���ن�������س���اآت ت���اأه���ي���ل ال����ق����وى ال��ع��ام��ل��ة 
الوطنية وتدريبها«. 

وق�������ال ل����ن����ج����اوي خ������الل ل���ق���اء 
ا����س���ت�������س���اف���ت���ه ال����غ����رف����ة ال���ت���ج���اري���ة 
»اإن  م�����وؤخ�����را  ب����ج����دة  ال�������س���ن���اع���ي���ة 
ال�������س���ن���دوق ي�����س��ع��ى ل��ت��ن��ف��ي��ذ ج��م��ل��ة 
اأخ�سائي  تاأهيل  منها  ال��ربام��ج  م��ن 
موارد ب�سرية وبرنامج دعم التدريب 
امل��رت��ب��ط ب��ال��ت��وظ��ي��ف ودع����م ت��دري��ب 
اأ���س��ح��اب امل��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رية، ودع��م 
ال����ت����دري����ب ال�������س���ح���ي وال����ت����دري����ب، 
العمل،  راأ���ض  على  ال�سجناء  وت�سغيل 
وبرنامج حافز، وال�ستقرار الوظيفي 
وظائف  دع��م  وب��رن��ام��ج  للموظفني، 
عقود الت�سغيل وال�سيانة والعمل عن 
ُبعد، ودعم مالك املن�ساآت ال�سغرية، 
وبرنامج دعم عمل املراأة يف امل�سانع«.

ك���م���ا ���س��ل��ط ل���ن���ج���اوي ال�����س��وء 
املرتبط  التدريب  دع��م  برنامج  على 
تفعيل  اإل��ى  يهدف  ال��ذي  بالتوظيف 
من�ساآت  يف  ال��ع��م��ل  ط��ال��ب��ي  ت��وظ��ي��ف 
القطاع اخلا�ض من خالل التدريب 
املرتبط بالتوظيف ودعمه وفق اآلية 
اأو  تاأهيل�ه  �سب�ق  م��ن  دع��م  يف  تتمثل 

تدريب�ه.



أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي
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مدير اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة لـ«آفاق«

آل حشر: واجهنا نقصا
في الكوادر وندرة في الكفاءات

أسبوعية جامعة الملك خالد

يصل عدد المستخدمين
في اللحظة الواحدة
إلى 2500 مستخدم
في وقت الذروة، ويستفيد
من الخدمة، أصحاب

أجهزة الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة

من الطالب وأعضاء هيئة 
التدريس والموظفين

قلبت »اآفاق« اأوراق الإدارة العامة لتقنية 
املعلومات باجلامعة من خالل ا�ست�سافة  
بن  يحيى  الأ�ستاذ  ل���الإدارة،  العام  املدير 
عبدالعزيز اآل ح�سر، يف حوار �سلط خالله 
واخت�سا�ساتها  الإدارة  عمل  على  ال�سوء 
التي  وال�سعوبات  وامل�سكالت  واإجنازاتها 

تواجه عملها اليومي.
�سرعة  يف  ال��ب��طء  ح�سر  اآل  واأرج����ع 
الإنرتنت وانقطاعه اأحيانا، اإلى ال�سغط 
الكبري على ال�سبكات وكرثة امل�ستخدمني 
م����ن ط�����الب واأع���������س����اء ه���ي���ئ���ة ت���دري�������ض 

وموظفني.

كيف تقيم اأداء
اإدارة تقنية املعلومات؟

مت اإجن��������از ع������دد ك���ب���ري م����ن اخل����دم����ات 
التقنية  التحتية  والبنية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
يف اجل���ام���ع���ة، ف��م��ع��ظ��م اخل����دم����ات ال��ت��ي 
واأع�ساء  ط��الب  من  للم�ستفيدين  تقدم 
تقدميها  يتم  وموظفني،  تدري�ض  هيئة 

اإلكرتونيا.
ونظرا لكون تقنية املعلومات تتطور 
ت��الح��ق هدفا  ف�����الإدارة  م��ت�����س��ارع،  ب�سكل 

خدمة  وتقدمي  عالية،  ب�سرعة  متحركا 
وبدعم  �سعب،  امل�ستفيد اأمر  ر�سى  تنال 
من معايل مدير اجلامعة وت�سافر جهود 
ب��اإذن اهلل  �سن�سل  الإدارة  العمل يف  فريق 
اإل����ى خ���دم���ات راق���ي���ة م���ن خ���الل  تنفيذ 
التعامالت  ب��رن��ام��ج  م��ن  معتمدة  خ��ط��ة 
و�ستنجز  »ي�سر«  احلكومية  الإلكرتونية 
جميع مبادراتها عام 1435ه� باإذنه تعالى.

ما ال�سعوبات التي واجهتكم
عند توليكم مهام هذه االإدارة؟

واج����ه����ن����ا ن���ق�������س���ا يف ال�������ك�������وادر ون�������درة 
ي��ت��م   اأن  مي����ك����ن  ال�����ت�����ي  ال�����ك�����ف�����اءات  يف 
ا���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا، مل��ق��اب��ل��ة ال���ط���ل���ب ال��ك��ب��ري 
ج��غ��راف��ي��ا  اجل���ام���ع���ة  عن تو�سع  ال���ن���اجت 
وزي����������ادة ع���دد امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن، اإ����س���اف���ة 
اإل����������ى ذل�������ك ع�������دم ج�����اه�����زي�����ة �����س����رك����ات 
يف  الاإن��رتن��ت  خدمة  الت�سالت لتقدمي 
ل  اجلامعة والتي  كليات  م��ن  كبري  ع��دد 
فيه  تتوفر  ول  زال جزء منها م�ستاأجرا 

البنية التحتية للخدمات الإلكرتونية.

مباذا قابلت اإدارتكم ال�سكاوى

من انقطاع خدمة االإنرتنت
يف اجلامعة و�سوء ال�سرعة

اأحيانا اأخرى؟
عن  الإن��رتن��ت  بخدمة  اجلامعة  ترتبط 
للعلوم  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مدينة  ط��ري��ق 
الب�سرية عن  الألياف  بوا�سطة  والتقنية 
ب�سعة 155  ال�سعودية  الت�سالت  طريق 
ع��ن  ن������اجت  ال�������س���رع���ة  و������س�����وء   ، Mbps
ال�����س��غ��ط ال�����س��دي��د ع��ل��ى اخل���دم���ة، حيث 
اجلامعة  خدمات  بتقدمي  مطالبون  اإننا 
فروع  جميع  تزويد  واأي�سا  الإلكرتونية، 
اجل���ام���ع���ة ب��خ��دم��ة الإن����رتن����ت، وك��ذل��ك 

اأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني.
وحتى نتمكن من تقدمي اخلدمات 
ب�����س��ك��ل ����س���ري���ع، ع��م��دن��ا اإل�����ى رف����ع �سعة 
الرتباط اإلى Mbps 300 ويجري العمل 
ع��ل��ى تنفيذ ذل���ك م��ن ق��ب��ل م��دي��ن��ة امللك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة و���س��رك��ة 

الت�سالت ال�سعودية.
اآخر  انرتنت  اأي�سا توفري خط  ومت 
���س��رك��ة  ط���ري���ق  Mbps عن  ب�سعة 100 
تعطل  ح��ال  بديال  خطا  ليكون  موبايلي 

اخلط الأ�سا�سي.

ك��م��ا مت ت�����س��غ��ي��ل ���س��ب��ك��ة ال��ال���س��ل��ك��ي 
يف امل���ق���ر ال��رئ��ي�����ض )ق���ري���ق���ر(، وك��ذل��ك 
املجمع  يف  ال��ال���س��ل��ك��ي  �سبكة  ت�سغيل  مت 
الطالبي،  وال�سكن  بلع�سان  الأك��ادمي��ي 
املقر  يف  امل��ع��ام��ل  ب��ع�����ض  ت�سغيل  ب��ج��ان��ب 
ال��رئ��ي�����ض ويف جم��م��ع ال�����س��ام��ر ل��ل��ب��ن��ات، 
وتقدم خدمة النرتنت جلميع من�سوبي 
اأع�ساء  اأو  وطالبات  طالب  من  اجلامعة 
طريق  ع��ن  م��وظ��ف��ني،  اأو  ت��دري�����ض  هيئة 
�سبكة اجلامعة  املعرف اخلا�ض بهم على 

ل�سمان اأمن املعلومات.
ول��ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط ع��ل��ى م�����س��در 
النرتنت الرئي�ض للجامعة، فاإن لالإدارة 
ي�ستخدم  لكل جممع  لتوفري خط  خطة 
الإنرتنت  املجمعات بخدمة  لتزويد هذه 
اآخ���ر حال  ب��دي��ال م��ن م���زود  ليكون خطا 

حدوث اأي انقطاع يف اخلط الرئي�ض.
وقد بداأنا يف جمع املتطلبات وامل�سح 
امليداين مع مزود اآخر ويف اأخذ املوافقات 

الالزمة لإمتامها باإذن اهلل.

جنحتم يف ربط الكم الهائل
من الكليات يف اأبها وخارجها 
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أنظمة ولوائح

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

المادة الثالثة من النظام 
الأف��راد  جميع  يعطى  الأجنبي،  ال�ستثمار  نظام  يف  ورد  ما  مراعاة  مع 
تتوافر  ممن  احلكومة  مع  التعامل  يف  الراغبني  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
ويعاملون  مت�شاوية  فر�شا  التعامل  لهذا  توؤهلهم  التي  ال�شروط  فيهم 

على قدم امل�ساواة. 

المادة الرابعة من النظام
العمل  ع��ن  وامل��وح��دة  الكاملة  الوا�سحة  املعلومات  للمتناف�سني  توفر 
املطلوب، وميكنون من احل�سول على هذه املعلومات يف  وقت حمدد، كما 
توفر ن�سخ كافية من وثائق املناف�سة لتلبية طلبات الراغبني يف احل�سول 

عليها. 

المادة األولى من الالئحة
على اجلهات احلكومية قبل طرح اأعمالها يف املناف�سات العامة اأو تاأمني 
م�سرتياتها، اأن ت�سع �سروطا وموا�سفات فنية تف�سيلية دقيقة، لالأعمال 
بذلك،  ا�ست�ساري  تكليف  اأو  لديها،  الفني  اجلهاز  طريق  عن  املطلوبة، 
اأو حتديد عالمات  اأو ال�سنف،  اإلى النوع  اأن تراعى جتنب الإ�سارة  على 

جتارية، اأو و�سع موا�سفات ل تنطبق اإل على عالمات جتارية معينة. 
حاجة  تتجاوز  ل  واأن  املوا�سفات،  يف  املبالغة  عدم  عليها  يجب  كما 
التاأكيد  وعليها  له،  املخ�س�سة  املالية  والعتمادات  امل�سروع،  ومتطلبات 

على املكاتب ال�ست�سارية التي ت�سع املوا�سفات بالتقيد بذلك. 

المادة الثالثة من الالئحة
قبل  واأع��م��ال��ه��ا  م�ساريعها  معلومات  حت��دي��ث  احلكومية  اجل��ه��ات  على 
اعتمادها، ومراجعة املوا�سفات الفنية والر�سومات واملخططات، واإجراء 
اأو  العامة  املناف�سة  يف  اأعمالها  ط��رح  قبل  عليها  ت�سحيح  اأو  تعديل  اأي 
اإع��داده��ا  على  مي�سي  التي  الوثائق  تلك  وبخا�سة  م�سرتياتها،  تاأمني 
حتديثها  يجري  التي  وال��ربام��ج  الأج��ه��زة  موا�سفات  اأو  طويلة،  ف��رتة 

ب�سكل م�ستمر.

إعداد:
سعد بن عبداهلل الفواز 

المواصفات

وجهزمت املعامل يف وقت وجيز. 
كيف تقيم تلك االإجنازات؟

ال��ك��ل��ي��ات  اأغ����ل����ب  رب������ط  مت  اهلل  ب���ح���م���د 
الت�سالت  ط��ري��ق  ع��ن  اجلامعة  ب�سبكة 
ال�سعودية، وقد واجهنا �سعوبات يف بداية 
الأم����ر ن��ظ��را لن��ت�����س��ار اجل��ام��ع��ة يف كافة 
حم��اف��ظ��ات م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، وق���د ب��داأن��ا 
م�����س��روع رب���ط ج��م��ي��ع ه���ذه ال��ك��ل��ي��ات عن 
موؤخرا  الب�سرية  الأل��ي��اف  كيابل  طريق 
ومت اإجن����از م��ا ي��ق��ارب 70% م��ن امل�����س��روع 
وذل������ك ل�����س��م��ان ا����س���ت���م���راري���ة اخل���دم���ة 
وج��ودت��ه��ا ول���رف���ع ���س��ع��ات الت�����س��ال مبا 

يحقق جودة اأعلى.
 يف م����ا ي��خ�����ض امل����ع����ام����ل، ف���ق���د مت 
ل��درا���س��ة  للجامعة  م��ي��داين  م�����س��ح  ع��م��ل 
اأج������ه������زة ح���ا����س���ب اآيل  الح����ت����ي����اج م�����ن 
وط��اب��ع��ات وم��ا���س��ح��ات ���س��وئ��ي��ة واأج���ه���زة 
لغة  ومعامل  اآيل  ومعامل حا�سب  عر�ض 
للتوريد  م�سروع  عمل  مت  وقد  اإجنليزية 
وال��رتك��ي��ب م��ع ال�����س��م��ان ع��ل��ى الأج��ه��زة 
يف  �سنوات  وتركيبها  ث��الث  مل��دة  جميعا 

الكليات ح�سب الحتياج.
 

ما مدى ر�ساكم عن تد�سني
خدمة الال�سلكي يف مرافق

املدينة اجلامعية بالقريقر؟
اجلامعية  املدينة  يف  اخلدمة  تركيب  مت 
بالقريقر بعدد يفوق 400 نقطة و�سول، 
وتغطية كافة مباين املدينة اجلامعية مع 
اجلامعة،  ح��رم  لكامل  اخل��ارج��ي  الفناء 
وذلك ل�ستفادة جميع من�سوبي اجلامعة 
م����ن خ����دم����ات الن�����رتن�����ت. وي�������س���ل ع���دد 
اإل��ى  ال���واح���دة  اللحظة  يف  امل�ستخدمني 
2500 م�ستخدم يف وقت الذروة، وي�ستفيد 
م����ن ه�����ذه اخل����دم����ة، اأ�����س����ح����اب اأج���ه���زة 
ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة والأج����ه����زة ال��ل��وح��ي��ة 
واأجهزة الكمبيوتر املحمولة من الطالب 
واأع�ساء هيئة التدري�ض واملوظفني، وذات 
اخلدمة مت تفعيلها يف املجمع الأكادميي 

بلع�سان.

ما اجلديد يف م�سروعاتكم من حيث 
الربامج واخلدمات االإلكرتونية؟

ي��ت��م ح��ال��ي��ا ا���س��ت��ك��م��ال ح�����س��ر  ع����دد من 
اخلدمات التي تقدم ورقيا لتحويلها اإلى 
خدمات اإلكرتونية، مع العمل علي ترابط 
الأنظمة وحتديث البيانات والتحقق من 

اأعلى املعايري يف اأمن املعلومات.

كم يبلغ عدد امل�ستخدمني خلدمة 
االإنرتنت يف اجلامعة؟

ع��دا  اجل��ام��ع��ة  يف  الإن���رتن���ت  م�ستخدمو 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن خ��دم��ة ال��ال���س��ل��ك��ي يف 
امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ق��ري��ق��ر، ي��ت��ج��اوز 
الطلبات  اليوم، وعدد  1000 م�ستخدم يف 
طلب  مليون   83 يتجاوز  الإن��رتن��ت  على 
قيقابايت   120 ب��ي��ان��ات  بحجم  ال��ي��وم  يف 
يوميا. اأما يف املدينة اجلامعية بالقريقر 
وع��دد  ال��ي��وم  يف  م�ستخدم   800 فيتجاوز 
ال��ط��ل��ب��ات ع��ل��ى الن����رتن����ت ي���ت���ج���اوز 32 
اليوم وبحجم بيانات 60  مليون طلب يف 

قيقابايت يوميا.

 كيف قابلتم تذمر بع�س الطالب 
من االأجهزة القدمية يف معامل 

احلا�سب االآيل يف الكليات؟
امل��ا���س��ي مت حت��دي��ث وتركيب  ال��ع��ام  - يف 
اآيل، وخطة  اأك��رث من 150 معمل حا�سب 
ع��ام 1434ه����، تطوير عدد  الإدارة خ��الل 
وا�ستكمال  التعليمية  ال�ستوديوهات  من 
ون�ساأل  باجلامعة.  املعامل  حتديث  خطة 
ر���س��ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���ه���ود  ت��ك��ل��ل  اأن  اهلل 
امل�ستفيدين وتنفيذ تطلعات معايل مدير 
خالد،  امللك  جامعة  تكون  ب��اأن  اجلامعة 
تقنية  والأك���رث متيزا يف جم��ال  الأف�سل 

املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية.

المهام المسندة إلدارة الشبكات واالتصاالت
• ت�سميم واإدارة �سبكات احلا�سب الآيل الرئي�سة والداخلية باجلامعة

• ا�ستمرارية عمل اخلوادم على مدار ال�ساعة.
• �سهولة و�سرعة الو�سول لأي تطبيق يف اجلامعة.

• توفري دعم فني وتقدمي امل�ساعدة والعون
ملدراء الأنظمة وامل�ستخدمني.

• توفري بيئة منا�سبة واآمنة تتوافق مع اأعلى املوا�سفات العاملية 
ل�ست�سافة الأجهزة .

• حتقيق التوافرية لالأنظمة والأجهزة بوجود فريق
ت�سغيل يعمل 24 �ساعة طوال الأ�سبوع.

• ت�سهيل ا�ستخدام الدخول املوحد يف جميع الأنظمة
.Active Directory واخلدمات بالعتماد على

• توفري البنى التحتية لل�سبكات والت�سالت يف جميع فروع 
اجلامعة وحتتوي على »مركز املعلومات« و  »الإنرتنت والربيد 

الإلكرتوين« و »ال�سبكات« و »الت�سالت« و »خدمات امل�ستفيدين«.

أقسام تابعة لإلدارة
• النظم والتطبيقات ومن مهامه درا�سة وحتليل وتطوير

الأنظمة املعلوماتية التي حتتاجها الإدارات.
• ال�سبكات والت�سالت: ق�سم ال�سبكات، الإنرتنت والربيد 

الإلكرتوين، نظم الت�سغيل، لت�سالت.
• ال�سيانة:)ق�سم ال�سيانة، وق�سم فح�ض اجلودة(، ويخت�ض 

ب�سيانة الأجهزة وحتميل الربامج والعمل علي حتديثها و�سيانتها.
• وحدة اأمن املعلومات وقواعد البيانات.

• وحدة الدعم الفني وخدمات امل�ستفيدين.
• اإدارة تنمية وتطوير املهارات.

إدارات



منى الشهري

ج��م��ع��ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال���رتب���ي���ة وع��ل��م 
ال��ن��ف�����ض ال��دك��ت��ورة غ����ادة ع��ب��د احلفيظ 
بني الإدارة والتدري�ض بعد اأن جنحت يف 
اجتياز كل ال�سعوبات التي واجهتها من 
النف�ض يف  �سالح علم  ا�ستخدامها  خالل 
»اآف��اق«  وَم��ن حولها.  فهم طبيعة عملها 

ا�ست�سافتها يف ال�سطور التالية:

ما طبيعة تخ�س�سك
وجمال عملك يف اجلامعة؟  

ع�سوة  واأع��م��ل  النف�ض،  علم  تخ�س�سي 
ال��رتب��وي  النف�ض  علم  يف  ت��دري�����ض  هيئة 
وال�����س��ح��ة ال��ن��ف�����س��ي��ة، وخ�����الل وج����ودي 
يف اجل��ام��ع��ة ق��م��ت ب���ع���دد م���ن الأع���م���ال 
الإداري�������ة، م��ن��ه��ا ع��م��ل��ي رئ��ي�����س��ة ل�����س��وؤون 

ورئي�سة  والآداب  العلوم  بكلية  املوظفني 
لق�سم الرتبية وعلم النف�ض بالكلية.

كيف توفقني بني االإدارة 
والتدري�س، وهل تواجهني 

�سعوبات؟
ا�ستطعت التوفيق بني العمل  احلمد هلل 
ت��دري�����ض  ه��ي��ئ��ة  كع�سو  وع��م��ل��ي  الإداري 
لأح��ده��م��ا  ت���اأث���ري  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  دون 
على الآخر، على الرغم من وجود بع�ض 
اأي موظف  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
النا�ض، لأن  التعامل مع  اإداري يف جمال 
والتعامل  بالتخطيط  خا�ض  فن  الإدارة 
درا�ستي  املحيط، واحلمد هلل  الأمثل مع 
على  املحاولة  يف  �ساعدتني  النف�ض  لعلم 
التعرف على نف�سيات الأ�سخا�ض واإيجاد 

طريقة مريحة للتعامل.

ما مدى ر�ساك عن عالقتك
مع طالباتك يف اجلامعة ؟ 

املحبة  بيننا  وت�����س��ود  م��ن مم��ت��ازة  اأك����رث 
والح�������رتام وال����ت����زام ك���ل ط����رف مب���ا له 

وعليه، وذلك اأ�سعف الإميان.

وماذا عن عالقتك
مع زميالت املهنة؟

ع���الق���ت���ي ب��ج��م��ي��ع زم���ي���الت���ي اأك������رث م��ن 
والتقدير،  احل��ب  للجميع  واأك���ن  مم��ت��ازة 
ومتى كان الحرتام متبادل بني اجلميع، 
فمن الطبيعي اأن تبقى الأمور يف ن�سابها. 

روؤيتك امل�ستقبلية نحو تطوير 
جمال عملك وتخ�س�سك؟

اأمتنى يف امل�ستقبل عمل درا�سات وبحوث 
اإلى  واأ�سعى  تخ�س�سي،  جمال  يف  علمية 
ت��رب��وي لتاأهيل  الإ���س��ه��ام يف ف��ت��ح دب��ل��وم 
بهدف  تربويا،  والآداب  العلوم  طالبات 

ربط الدرا�سة ب�سوق العمل.

وماذا عن ر�سالتك الأع�ساء هيئة 
التدري�س والطالبات ؟

ر���س��ال��ت��ي ل��ك��ل ع�����س��وة ت��دري�����ض اأن تعمل 
ع��ل��ى اإر����س���اء رب��ه��ا و���س��م��ريه��ا ق��ب��ل كل 
الكل  اإر�ساء  اأن حماولة  تعلم  واأن  �سيء، 
غاية من ال�سعب اإدراكها واأمتنى جلميع 
لهن  اهلل  يحقق  واأن  التوفيق  الزميالت 
طالباتي  اأما  واآمالهن،  اأمنياتهن  جميع 
ف��اأمت��ن��ى ل��ه��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��وف��ي��ق وح��ي��اة 

مليئة بالإجنازات والطموح.

حكمة تتوقفني عندها كثريا ؟
رب  ي��ا  تقل  ف��ال  ال��دن��ي��ا  ب��ك  �ساقت  »اإذا 

رئيسة قسم التربية د. غادة عبد الحفيظ:
سالح »علم النفس« ساعدني في الجمع بين التدريس واإلدارة 

من نافذة امل�سكالت التي يعاين منها ال�سباب، تطل علينا م�سكلة 
وقت الفراغ مبا حتمله من معنى وم�سمون.

وقد يعي اجلميع امل�ساوئ الناجتة عن وقت الفراغ والتي منها 
الت�سكع والنحراف والبطالة وامللل والإهمال والك�سل، بالإ�سافة 
للمخاطر التي قد يجره اإليها كارتكاب اجلرائم وامتهان الأعمال 
اأ�سرهم  وع��ل��ى  عليهم  ت��ع��ود  ق��د  ال��ت��ي  ال�سيئة  وال��ع��ادات  ال�سلبية 
وجمتمعهم بنتائج وخيمة ل يفطن لها اإل بعد فوات الأوان، لذا 
ل بد من ال�ستفادة من وقت الفراغ  لأنه نعمة  ل تعرف قيمتها 

اإل بعد فقدانها.
ويدعم قويل حديث مروي عن ابن عبا�ض، ر�سي اهلل عنهما، 
فيهما  مغبون  »نعمتان  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ر���س��ول  ق��ال  ق��ال: 

النا�ض: ال�سحة والفراغ« رواه البخاري.
لذا كان من البديهي اأن ي�سغل ال�سباب وقت فراغهم مبا يعود 
اأي�سا موجه للفتيات على حد  عليهم بالفائدة واملتعة، واحلديث 
�سواء، فالنف�ض متل الروتني والقلوب ت�سداأ، فال بد من الرتويح 
معظم  يجهل  قد  التي  املنهجية  غري  الأن�سطة  طريق  عن  عنها 

ال�سباب اأهميتها.
�سخ�سياتهم  ت�سقل  فاإنها  والرتفيه،  للرتويح  فبالإ�سافة 
وتنمي قدراتهم ومواهبهم، ومتدهم بالن�شاط واحليوية، وتطور 
مهاراتهم، وتك�سبهم العادات النافعة، وت�سرف فائ�ض طاقتهم يف 
الإبداع والإنتاج، وتهذب �سلوكهم، وتنمي روح التعاون والتناف�ض 
والتنقيب،   والط��الع  البحث  يف  رغباتهم  وت�سبع  بينهم،  املحمود 
وتقوي روابط الألفة واملحبة، وت�سهم يف ا�ستقاللهم ب�سخ�سياتهم 
ومتيزهم بتفكريهم واتخاذ قراراتهم، ومن خالل هذه الأن�سطة 

يخدم ال�سباب ذاتهم واأ�سرهم وجمتمعهم. 
وبهذا فالن�شاط هو ن�شاط للبدن والعقل والقلب مهما كان 
نوع هذا الن�شاط �شواء كان ن�شاطا ريا�شيا اأم م�شاركة يف الأعمال 
الرحالت  اأو  والعاملية  الوطنية  للمنا�سبات  تفعيال  اأم  التطوعية 
وامل�سابقات  ال��ف��ن��ون  اأو  والط����الع  وال��ب��ح��ث  ال��ق��راءة  اأو  العلمية 

باأنواعها اأو البتكار، وغريها كثري. 
من  ينا�سبها  م��ا  املجتمع  يف  ف��اع��ل  ع�سو  ه��ي  ال��ت��ي  وللفتاة 
بربامج  باللتحاق  املبادرة  وال�سابات  ال�سباب  على  لذا  الأن�سطة، 
الأن�����س��ط��ة املختلفة اأي��ن��م��ا ك��ان��ت، لأن��ه��ا امل���الذ م��ن رت��اب��ة احل��ي��اة 
والعالج الناجع لالكتئاب والوحدة وامللل. كما اأنها �سبيل املبدعني 

وطريق الناجحني.

النشاط نشاط !
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري
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عندي ه��ّم كبري ولكن قل يا ه��ّم يل رب 
كبري«.

هل من  كلمة اأخريه ؟
اأمتنى من اهلل ال�سرت يف الدنيا والآخرة 
واأن  ولأولدي  يل  وال��ت��وف��ي��ق  وال�����س��ح��ة 
واأن  ك�����ان  ح���ي���ث  اخل�����ري  اهلل  يل  ي��ك��ت��ب 
يبارك اهلل يف والدي ويعطيهما ال�سحة 
والعافية واأمتنى للجميع يف كلية العلوم 

والآداب التوفيق والنجاح.

د. غادة
عبد الحفيظ

• بكالوريو�ض درا�سات اإن�سانية.
علم  يف  ودك��ت��وراه  ماج�ستري   •

النف�ض.
• امل��رت��ب��ة الأك���ادمي���ي���ة: اأ���س��ت��اذ 

م�ساعد.
وعلم  ال��رتب��ي��ة  ق�سم  رئي�سة   •
والآداب  ال��ع��ل��وم  بكلية  النف�ض 

)1433 وحتى الآن(.
رئ���ي�������س���ة ������س�����وؤون امل��وظ��ف��ني   •

.)1433-1431(
• رئي�سة كنرتول اللغة العربية 

.)1427 -1426(
بكلية  ت��دري�����ض  هيئة  ع�سوة   •

العلوم والآداب.

بطاقة

د. انتصار الجيالني: التمكن العلمي وحسن التعامل
أهم عوامل نجاح التدريس

بيان آل دشنان

املعلومات  نظم  ق�سم  رئي�سة  اأو�سحت 
ب��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����ض م�����س��ي��ط، 
اجليالين،  مقبول  انت�سار  الدكتورة 
اأن م��ن اأه���م ع��وام��ل جن���اح امل��در���س��ني 
واملدر�سات، التمكن من املادة العلمية، 
التعامل مع الطالب من  واإج��ادة فن 
وطبائعهم  �سلوكياتهم  معرفة  خالل 
ب��ال��دك��ت��ورة  ال��ت��ق��ت  »اآف�����اق«  املختلفة. 

اجليالين  يف احلوار التايل:  

هل كان اختيارك لتخ�س�س  
اإدارة االأعمال عن رغبة؟ 

الأعمال مل  اإدارة  لتخ�س�ض  اختياري 
يكن خمططا، ولكن يف بع�ض الأحيان 
يوجهه  الإن�����س��ان  �سخ�سية  م��ن  ج��زء 
جتاه اأ�سياء معينة ويحببها لها مثلما 
الإن�سان،  �سلوك  يف  ال�سخ�سية  توؤثر 
وقد كان اختياري موفقا، واحلمد هلل.

ما مدى مالءمة املناهج اجلامعية 
ملتطلبات �سوق العمل؟ 

املناهج التي تدر�ض حاليا متوافقة مع 
النجاح  نحرز  ك��ي  ولكن  العمل  �سوق 
ون��ح��ق��ق اأه�������داف ال��ق�����س��م وب��ال��ت��ايل 
اأه���������داف ال���ك���ل���ي���ة وم�����ن ث����م اأه������داف 

متابعة  على  نعمل  اأن  علينا  اجلامعة 
اجل���دي���د م���ن ال���ت���غ���ريات يف امل��ج��ت��م��ع 
و����س���وق ال��ع��م��ل ���س��م��ان��ا ل��ال���س��ت��ج��اب��ة 
ال�����ف�����وري�����ة لح�����ت�����ي�����اج�����ات ال���ع�������س���ر 

ومتطلبات التنمية.

ما ال�سعوبات التي يواجهها ع�سو 
التدري�س عادة ؟

ال�سعوبات كثرية ولكن اأهمها التعامل 
مع الطالب.

ما الطريقة املثلى للتاأثري
يف الطالب اأو الطالبة؟

ظهورك  امل��وؤث��رة،  العوامل  واأه���م  اأول 
الأول وهو ما يعرف ب� »تاأثري الهالة« 
اأن  وي��ج��ب  ب�����س��م��ة  اأول  ي�����س��ع  ال����ذي 
علي  ويجب  اإيجابية.  الب�سمة  تكون 
الأ�ستاذ اأن يدعم تلك الهالة بال�سلوك 
اأول  نف�سه  امل��ط��ل��وب جت���اه  الإي��ج��اب��ي 
وجت��������اه الآخ������ري������ن وم������ن ث�����م جت���اه 
الأ�ستاذ  يكون  اأن  لب��د  كما  الطالب. 
م��ت��م��ك��ن��ا م���ن امل�����ادة ال��ع��ل��م��ي��ة لإق���ن���اع 
الطالب، وحتقيق الهدف من العملية 

الرتبوية.

وماذا عن تطلعاتك امل�ستقبلية؟  
افكر يف ن�سر العديد من اأوراق العمل 

انتصار مقبول
الجيالني السيد

• بكالوريو�ض اإدارة الأعمال من 
جامعة اجلزيرة)1993(. 

الأع���م���ال،  اإدارة  م��اج�����س��ت��ري   •
جامعة  العليا،  ال��درا���س��ات  كلية 

اجلزيرة)1997(.
اإدارة  يف  دك�������������ت�������������وراه   •
العمال)2012(، كلية الدرا�سات 

العليا، جامعة وادي النيل.
حم��ا���س��رة  يف ج��ام��ع��ة امللك   •

خالد منذ 2010. 
النتائج  ع�سو جلنة مراجعة   •

منذ2010 حتى الآن.
اجل��������ودة  وح����������دة  رئ����ي���������س����ة   •
بكلية  الأك����ادمي����ي  وال��ت��ط��وي��ر 
-2010( ب��خ��م��ي�����ض  امل���ج���ت���م���ع  

)2012
مكلفة بالقيام مبهام من�سقة   •

ق�سم نظم املعلومات.

بطاقة

اخلا�سة مبجال اإدارة الأعمال حتديدا 
يف جمال ال�سلوك التنظيمي والقيادة، 
و�سبق اأن اع���ددت ع��ددا م��ن امل��ذك��رات 
واأمتنى اأن يوفقني اهلل يف عمل درا�سة 

مقارنة عن الإدارة يف الإ�سالم.

ن�سيحة توجهينها الأع�ساء هيئة 
التدري�س؟

اأه���م ع��ام��ل للنجاح ه��و م��ع��رف��ة كيف 
ن���ت���ع���ام���ل م������ع ال������ط������الب مب��خ��ت��ل��ف 
وخلفياتهم  وطبائعهم  �سلوكياتهم 
احلقيقي  الختبار  هو  ذل��ك  اإن  حيث 
يجب  كذلك  التدري�ض.  هيئة  لع�سو 
ع��ل��ي ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض متابعة 
اجل��دي��د يف امل��ج��ال والط���الع ب�سورة 
ع��ام��ة. واأق����ول اأخ��رياب��اخ��ت�����س��ار »م��ن 

ظن اأنه علم فقد جهل«.

ما ر�سالتك خالل م�سريتك 
التعليمية ؟

علي  ويتخرج  يتتلمذ  اأن  هي  ر�سالتي 
ي���دي ق���ادة وم�����س��وؤول��ون ي�����س��ار اإليهم 
ب��ال��ب��ن��ان وي�����س��ت��ف��اد م��ن��ه��م يف جم��ال 
الأعمال والتنمية. ويف اخلتام، ال�سكر 
ال��ذي جعلنا م�سلمني  العاملني  هلل رب 
خطواتنا،  ك��ل  يف  يعيننا  اأن  ون�����س��األ��ه 

وال�سكر لكم على هذا احلوار.
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ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين

إعالن
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كم�سطلح  »ال���ع���ومل���ة«  ك��ل��م��ة  ت�����داول  ي��ت��م 
ع�سري مبهم بدون معنى حمدد.

بيد اأن الكلمة تبدو منا�سبة لو�سف 
املتغريات التي يتعر�ض لها قطاع التعليم 

العايل منذ ت�سعينيات القرن املا�سي.
ف���ال���ع���ومل���ة ان���ت�������س���رت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري 
ومركز يف الو�شاط الأكادميية والتي هي 
ع��ب��ارة ع��ن ح��رك��ة ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ت�سمل 
املال  وراأ���ض  والأ���س��ات��ذة(  )الطالب  النا�ض 
)ال��ت��م��وي��ل ال����الزم ل��الأب��ح��اث وال��ت��ع��ل��ي��م( 

واملوؤ�س�سات الأكادميية نف�سها.
���رع ب��ع��ومل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل  وق����د ����سُ
العاملة،  القوى  اإلى جنب مع عوملة  جنبا 
التعلم  بغية  ال��ن��ا���ض احل����دود  ي��ع��رب  ح��ي��ث 
ثم  وم��ن  علمية  �سهادات  على  واحل�سول 
العمل  �سوق  يف  للدخول  اأوطانهم  مغادرة 

كموارد ب�سرية مطلوبة ب�سكل كبري.
ك���م���ا ت���ع���د ال���ت�������س���ن���ي���ف���ات ال���ع���امل���ي���ة 

مشاكل التعليم العالي في اليابان
متزايدا  اهتماما  جتتذب  التي  للجامعات 
ب���ني اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة م��ظ��ه��را اآخ����را 
الأخ��ذ بعني العتبار  العوملة، مع  لظاهرة 
ارتفاع حدة املناف�سة العاملية احلقيقية بني 

اجلامعات يف الدول املختلفة.

المشكلة المثلثية
للتعليم العالي

ال�سائعة  امل�سكلة  ن�ستعر�ض  اأول  دع��ون��ا 
يف  ال�سناعية  العامل  دول  كل  تواجه  التي 
على  ت��وث��ر  ال��ت��ي  امل�ساكل  اإي�����س��اح  معر�ض 

التعليم العايل الياباين يف �سياق اأو�سع.
ميكن و�سف امل�سكلة على اأنها مثلثية 
اأ����س���الع���ا غري  اأو  ت�����س��م��ل ث��الث��ة ع���وام���ل 
متوافقة فيما بينها وناجمة عن العالقة 

بني نظام التعليم العايل واحلكومة.
والعوامل الثالثة املتناق�سة للمثلث 
املحافظة  التالية:  العنا�سر  م��ن  موؤلفة 

على املعايري والت�ساوي بالفر�ض )العامل 
واإبقاء  العايل(  التعليم  لتو�سيع  الرئي�سي 
احلكومة  عاتق  على  ملقاة  املالية  الأعباء 

اإلى حد ميكن حتمله.
ويف و�سعنا طرح الأمثلة التالية حول 
املتناق�سة.  ال��ع��وام��ل  ذات  امل��ث��ل��ث  اأ���س��الع 
الفر�ض  يف  للم�ساواة  امل��ب��ذول��ة  ف��اجل��ه��ود 
التعليمية مع املحافظة على م�ستوى عال 
من التعليم �ستف�سي حتما لزيادة الأعباء 
اأك���رب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة نظرا  امل��ال��ي��ة ب�سكل 
ال��ع��ام��ة يف التعليم  لزدي����اد ال���س��ت��ث��م��ارات 

العايل.
اإذا نق�ض  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن  ل��ك��ن 
ال���ت���م���وي���ل الأ�����س����ا�����س����ي ف�������س���وف ت�����س��ع��ب 
املحافظة على املعايري التعليمية. وبالتايل 
من  ف�سيكون  املعايري  على  املحافظة  عند 
ال�سعب زيادة فر�ض ال�ستيعاب يف التعليم 

العايل.

ال�ستيعاب  بزيادة  الأخذ  فان  وهكذا 
املالية يف نف�ض الوقت  مع حتديد الأعباء 
�سيجعل من املحافظة على نوعية التعليم 

وجودته اأمرا �سعبا.
لتحقيق  العمل  بجد  ح��اول��ت  فكلما 
الثالثة كلما  الأه��داف  اثنني من  هدفني 
���س��ع��وب��ة  ال���ث���ال���ث  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق  ازداد 
وت���ع���ق���ي���دا، وه�����ذه ه���ي امل��ع�����س��ل��ة امل��ث��ل��ث��ي��ة 

للتعليم العايل يف اليابان.
املثلثية  امل�سكلة  ه��ذه  اأ�سبحت  لقد 
املتقدمة على  ال��ب��ل��دان  و���س��وح��ا يف  اأك���رث 
ال�سنوات الأخ��رية. ويرجع  نحو خا�ض يف 
امل��وارد  التناف�ض على تنمية  اإل��ى  ذلك كله 
ال��ب�����س��ري��ة وع���ل���ى حت��ق��ي��ق م����ه����ارات ذات 
امل��ق��دم��ة،  ك��م��ا ورد يف  ع��امل��ي��ة  م�����س��ت��وي��ات 
بعد  ما  التعليم  تو�سعة  ما جعل من  وه��و 
الم��ور  من  العالية  النوعية  ذي  الثانوي 

الأكرث اأهمية عما كانت عليه يف املا�سي.

لكن ه��ذا الأم���ر يتطلب م��زي��دا من 
ال��وق��ت  ال��ع��ايل، يف  التعليم  ع��ل��ى  الن��ف��اق 
العديد من  اق��ت�����س��ادات  ت��ع��اين فيه  ال���ذي 
اأزم��ات مالية خانقة.  ال��دول املتقدمة من 
وه��ك��ذا ف���اإن ع��ل��ى ك��ل دول���ة اأن جت��د ح��اًل 
مل�سكلة التعليم العايل املثلثية اآنفة الذكر.

اإن النظر اإلى نظام التعليم العايل يف 
يجعل  الأو�سع  ال�سياق  هذا  �سمن  اليابان 
حل  يف  اليابانية  الطريقة  خ�سائ�ض  من 
امل�سكلة املثلثية وامل�ساكل الأخرى الناجمة 

عنها مو�سع اهتمام.
اأ�سا�سا  تعتمد  اليابانية  فالطريقة 
العامة  ال�ستثمارات  على  املحافظة  على 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��ح��ده��ا الأدن�������ى. ���س��ي��م��ا وان���ه 
يلتحق حوايل 80% من الطالب اليابانيني 

باجلامعات اخلا�سة.
وب���الإ����س���اف���ة ل���ذل���ك، ت���وؤم���ن معظم 
اجل��ام��ع��ات اخل��ا���س��ة م�����س��ادر دخ��ل��ه��ا من 
االطلبة  من  امل�ستوفاة  الدرا�سية  الر�سوم 
وذلك ب�سكل يفوق من اعتمادها على املنح 
احلكومية. اأوبعبارة اأخرى، حتقق اليابان 
العايل  التعليم  قطاع  يف  رئي�سية  تو�سعة 
عرب زيادة اجلامعات اخلا�سة ومن خالل 
لتغطية  الدرا�سية  الر�سوم  على  العتماد 

اجلزء الكبري من النفقات.
من  �سرعة  اأك��رث  ال��ي��اب��ان  كانت  لقد 
ال�ستيعاب  زي����ادة  يف  الأوروب���ي���ة  ال��ب��ل��دان 
مب���ج���الت ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، ح��ي��ث ت�سري 
اإل��ى اأن اأك��رث م��ن %50  اإح�����س��اءات حديثة 
ما  العمر  من  يبلغون  الذين  ال�سباب  من 
يلتحقون  باجلامعات  لاللتحاق  يوؤهلهم 
بنظام تعليمي جامعي مدته اأربع �سنوات.

كما اأن اأكرث من 25% منهم يلتحقون 
الدرا�سة  م��دة  تبلغ  التي  الكليات  ببع�ض 
املتو�سطة،  امل��ع��اه��د  )ت�سمل  �سنتني  فيها 

املعاهد املهنية والتقنية(.
وهذا يعني اأن 75% من ال�سباب بعمر 
وكما  ال��ع��ايل.  بالتعليم  يلتحقون  معني 
هو احلال بالن�سبة للجامعات، فاإن معظم 
الكليات اأو املعاهد التي تبلغ مدة الدرا�سة 

فيها �سنتني هي اأي�سا كليات خا�سة.
ال��ي��اب��ان  اأن  ي��وؤك��د حقيقة  م��ا  وه���ذا 
للتعليم  �ساملة«  »���س��وق  اإي��ج��اد  يف  جنحت 
من  اليابان  متكنت  اي�سا  وب��ه��ذا  ال��ع��ايل. 
الأعمال،  قطاع  يف  العايل  التعليم  اإدخ��ال 
مب����ا ف��ي��ه��ا اجل���ام���ع���ات ال���ت���ي ت��ب��ل��غ م���دة 
اأرب��ع �سنوات، يف حني ُتبقي  الدرا�سة فيها 
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كاريا تاكيهيكو
Kariya Takehiko

أستاذ علم االجتماع الياباني
وزميل في كلية سانت أنتوني، 
أكسفورد ببريطانيا، يحمل دكتوراه 
في علم االجتماع من جامعة
نورث ويسترن. من مؤلفاته »التعليم 
في أزمة في اليابان الطبقية«
و »قرن التعليم« و »التعليم 
والمساواة«.

في عصر يتطلب مزيدًا من القوى العاملة ذات المستوى العالمي، هنالك مخاوف كبيرة من تراجع المعايير في قطاع التعليم الياباني.
ولكن أين تكمن المشكلة؟ كاريا تاكيهيكو، األستاذ في علم االجتماع بعدد من الجامعات اليابانية والبريطانية يقدم نظرة تحليلية للواقع الراهن.



دراسات

احلكومة على نفقاتها اإلى اأدنى حد ممكن 
متار�ض  نظام  على  املحافظة  اإل��ى  اإ�سافة 

فيه احلكومة دورا اأقل.

التعليم بين العام والخاص
مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر اإل����ى خ�����س��ائ�����ض ال��ط��ري��ق��ة 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ع��ل��ى اأن���ه���ا ج����زء م���ن الإجت�����اه 
لعتبار التعليم العايل اأمرا �سخ�سيا ُيعنى 

به الفرد بالدرجة الأولى.
العايل  التعليم  تو�سيع  ت��زام��ن  وق��د 
ال��ق��وان��ني  ت�����س��ه��ي��ل  ع����ام 1990 م���ع  م��ن��ذ 
احل���ك���وم���ي���ة امل���ن���ظ���م���ة لإن���������س����اء امل���ع���اه���د 
واجل��ام��ع��ات، كما ت��زام��ن ذل��ك اأي�����ش��اً مع 
ت��ن��اف�����ض اجل���ام���ع���ات اخل��ا���س��ة يف ال�����س��وق 

جلذب الطالب.
وقد اأ�سحى هذا النظام يعتمد ب�سكل 
الأف���راد.  م��ن  اخل��ا���ض  التمويل  كبريعلى 
ال���ع���ايل منفعة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ل��ط��امل��ا اع���ت���رب 

فردية ب�سكل اأ�سا�سي للطالب.
ومت ب���ن���اء ع��ل��ى ذل����ك اخ��ت��ي��ار ن��ظ��ام 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل ب���ح���ي���ث ي���ق���ع ال���ع���بء 
اأك��رث  ال��ف��ردي  امل�ستوى  على  الق��ت�����س��ادي 
ال�سعب. ويف هذا  منه على م�ستوى عموم 
يف  ال�ستيعاب  زي���ادة  عملية  مت��ت  الإط����ار 

التعليم العايل.
للم�سكلة  ال���ي���اب���اين  احل����ل  اأن  اإل 
املثلثية الذي متيز بالرتكيز على امل�سالح 
اخلا�سة وال�سوق اأدى اإلى ظهور م�سكالت 
رئ��ي�����س��ي��ة م���ن ج��ه��ة ال��ت�����س��اوي ب��ال��ف��ر���ض 

واملحافظة على نوعية التعليم.

المشاكل الناجمة عن نظام 
التعليم العالي الياباني

ال��ط��ري��ق��ة  ه����ذه  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  مم���ا ل 
العايل  التعليم  نظام  تو�سيع  يف  جنحت 
الفر�ض  وقدمت  �سريع  ب�سكل  الياباين 
اي�سا لعدد كبري من ال�سباب ل�ستكمال 
درا����س���ات���ه���م ال��ع��ل��ي��ا. ول���ك���ن ن���ظ���را لأن 
التو�سيع حتقق عرب زيادة عدد الكليات 
اخلا�سة فاإن م�ستوى دخل الفرد يلعب 
بالتعليم  الطالب  التحاق  يف  هاما  دورا 

العايل.
كما ل يزال مقدار املنح احلكومية 
غ���ري م���الئ���م ب���ال���رغ���م م���ن ال����زي����ادة يف 
يف  اليابان  وف�سلت  اجلامعية،  الر�سوم 
معاجلة القيود القت�سادية ل�سيما تلك 

املتعلقة باللتحاق بالتعليم العايل.
الإجمالية  ال��زي��ادة  م��ن  وب��ال��رغ��م 
باملعنى  ال��ع��ايل  بالتعليم  الل��ت��ح��اق  يف 
بالفر�ض  الت�ساوي  ع��دم  اأن  اإل  املطلق، 
ل يزال قائما ب�سكل كبري، حيث يعتمد 
القت�سادية  اخللفية  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ب  يف 
زي��ادة  ترافقت  للطالب.  والجتماعية 
ال����س���ت���ي���ع���اب يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل م��ع 
انخفا�ض يف نوعية التعليم والذي تفاقم 
م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات اخلا�سة 
والجتاه القائم لعتبار التعليم العايل 

دراسات

امل��ق��ام  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �سخ�سيا  ا���س��ت��ث��م��ارا 
الأول، ويعود ذلك الأمر لأ�سباب عدة.

اخلا�سة  اجل��ام��ع��ات  تعتمد  اأول، 
ب�سكل  ال�سعيفة  املالية  املوؤ�س�سات  ذات 
ك��ب��ريع��ل��ى الإي����������رادات امل�����س��ت��وف��اة من 

الر�سوم اجلامعية.
وب����ال����ت����ايل ف���م���ه���م���ا ب����ذل����ت ت��ل��ك 
على  للمحافظة  ج��ه��د  م��ن  اجل��ام��ع��ات 
امل���ع���اي���ري ف�����وق م�����س��ت��وى م���ع���ني، ف��ان��ه 
�سيكون من ال�سعوبة ارغام طالبها على 
ب��ال��رغ��م م��ن نتائجهم  ت���رك اجل��ام��ع��ة 
وهو  اآخر  عامل  وهنالك  املر�سية.  غري 
امل��ح��ا���س��رات يف قاعة  الكثري م��ن  اإل��ق��اء 
تخفي�ض  ب���ه���دف  ك���ب���رية  حم���ا����س���رات 
ت��ك��ل��ف��ة ال��ت��دري�����ض ال����ى اأدن�����ى م�����س��ت��وى 
ممكن. وهذا ما يجعل من عملية تزويد 
ال��ف��ردي��ة  وامل��ت��اب��ع��ة  بالتوجيه  ال��ط��الب 

اأمرا يف غاية ال�سعوبة.
ووف��ق��ا ل��درا���س��ة اأج��ري��ت م��ن قبل 
 Bennesse بيني�ض  �سركة  يف  باحثني 
خا�سة،  تعليمية  موؤ�س�سة  وه��ي   Corp
فاإن 73% من الطالب يق�سون اأقل من 
التح�سري  يف  الأ�سبوع  يف  �ساعات  ثالث 
واملراجعة واإجراء الواجب املنزيل خارج 
يف  وق���ت  اأي  يق�سون  ل  و%20  ال�����س��ف، 

الدار�سة على الإطالق.
ال���ط���الب  م����ن  ف������اإن %81  ك����ذل����ك، 
يطالعون خارج مناهجهم اأقل من ثالث 
���س��اع��ات اأ���س��ب��وع��ي��ا، م���ن ب��ي��ن��ه��م 32% ل 
اأي وقت على الإطالق.  املطالعة  يولون 
اليابانية  اجلامعات  حتولت  فقد  وهكذا 
التعلم  نوع من  اأي  ت�سهد  اأماكن ل  اإل��ى 

خارج قاعات املحا�سرات.
ولعل الأ�سواأ من ذلك، هو اأن بع�ض 
الدرا�سة فيها  تبلغ مدة  التي  اجلامعات 
من  للعديد  الفر�سة  تتيح  �سنوات  اأرب��ع 
الطالب للتخرج بتعليم ميتد على مدى 
اأن  اإل��ى  ثالث �سنوات فقط. وه��ذا عائد 
معظم الطالب ين�سغلون يف البحث عن 
ع��م��ل اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ف�����س��ل ال��ث��اين من 
يجعلهم  مما  الثالثة،  الدرا�سية  ال�سنة 

غري قادرين على ح�سور حما�سراتهم.
تتمكن  ل  الأح�����ي�����ان،  م��ع��ظ��م  ويف 
اجل���ام���ع���ات اخل��ا���س��ة م���ن ط����رح ب��دائ��ل 
ل���ل���ط���الب وت���ك���ت���ف���ي ب���ال���ت���غ���ا����س���ي ع��ن 
ت�سرفهم بهذا ال�سكل. ف�سمعة اجلامعة 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى م����ق����درة خ��ري��ج��ي��ه��ا ع��ل��ى 

النجاح يف اإيجاد عمل بعد التخرج.
على  امل�ستحيل  م��ن  ي�سبح  وه��ك��ذا 
�سارم  درج��ات  نظام  تطبق  اأن  اجلامعة 
فيما  بف�سلهم  تقوم  اأن  اأو  على طالبها 

اإذا ف�سلوا يف درا�ستهم.
ولكن ملاذا يبداأ الطالب بحثهم عن 
العمل يف وقت مبكر جدا، حتى واإن كان 
ذلك يعني الت�سحية بالكثري من الوقت 
يف  ا�ستثمروه  اأنهم  املفرت�ض  من  ال��ذي 

التعليم؟

التدريب على العمل
ووصف أصل المرض 

للموارد  اليابان  افتقار  من  الرغم  على 
عا�سه  ال��ذي  الزده���ار  اأن  اإل  الطبيعية 
القت�ساد الياباين حتى عام 1990 غالبا 
العاملة  التميز يف قوتها  اإل��ى  ين�سب  ما 
كانت  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  اإدارة  وامل��ه��ارة يف 
قادرة على توجيه عمالها للح�سول على 

اأف�سل النتائج.
�سمنت  اخل����ا�����ض،  ال���ق���ط���اع  ف��ف��ي 
ال�������س���رك���ات ل��ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه��ا وظ��ائ��ف��ا 
م�����س��ت��ق��رة ل���ف���رتة ط��وي��ل��ة الأج������ل، كما 
و����س���ع���ت اأط������ر ع���م���ل ف���ع���ال���ة ل��ت��ح�����س��ني 
م����ه����ارات ال���ع���م���ال م���ن خ����الل ت��ك��ري�����ض 
حقق  حيث  العمل،  على  للتدرب  الوقت 
ه���ذا ال��ن��ه��ج اإن��ت��اج��ي��ة ع��ال��ي��ة م��ن خ��الل 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ب���دل من 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى م���ه���ارات ف��ردي��ة رفيعة 

ب�سكل ا�ستثنائي.
وخالفا ملا حدث يف اأمريكا واأوروبا 
ال�سمالية حيث كان يتم حتديد �سفات 
يركز  ت���ام،  ب��و���س��وح  ومتطلباته  العمل 
اإطار العمل يف اليابان على الكفاءة من 
خالل التعاون، كما اأن موا�سفات العمل 
ك��ان��ت اأق���ل ���س��رام��ة مم��ا ك��ان��ت عليه يف 

الغرب.

اأن ال�سركات كانت متيل  هذا يعني 
اإل��ى ع��دم الك���رتاث ب��امل��واد التي در�سها 
هي  م���ا  اأو  اجل���ام���ع���ات  يف  اخل���ري���ج���ون 

املهارات اخلا�سة التي اكت�سبوها هناك.
اإن قابلية العامل املحتملة للتدرب 
ومقدرته لتعلم ما يلزمه من مهارات يف 
املهمني فقط،  الأمرين  كانا  العمل  هذا 
امل��دار���ض  بنوعية  ال�سركات  اهتمت  كما 
واعتربته  املحتمل  املوظف  ارتادها  التي 

موؤ�سرا على قدراته.
الذين  ال��ط��الب  ف���اإن  ه��ذا  وب�سبب 
مت���ك���ن���وا م����ن ال�����دخ�����ول اإل������ى امل����دار�����ض 
املرموقة عرب جتاوز امتحان �سارم كانوا 
م��رغ��وب��ني ب�����س��ك��ل اأك����رب ل���دى دخ��ول��ه��م 

�سوق العمل يف اليابان.
ونرى الطالب يهرعون للبحث عن 
ظهورهم  وراء  درو�سهم  تاركني  وظائف 
ب�سبب ا�ستمرار بدء مو�سم التوظيف يف 

ال�سركات بوقت مبكر اأكرث فاأكرث.
اح����ت����وى ه�����ذا ال���ن���ه���ج يف ت��وظ��ي��ف 
امل��وظ��ف على ث��الث خ�سائ�ض  وت��دري��ب 
رئ��ي�����س��ي��ة. ف��ق��د ك����ان ه����ذا ال��ن��ه��ج ف��ع��ال 
اأن���ه متكن م��ن توفري  ج��دا على اع��ت��ب��ار 
تركزت  وم�ستمرة،  م�ستقرة  فر�ض عمل 
املوظفني  وع��ل��ى  ال��ك��ربى  ال�����س��رك��ات  يف 
اأق��ل فعالية مع  اأ�سبح  اأن��ه  اإل  ال��رج��ال، 

تقل�ض الفر�ض اأمام الوظائف الدائمة.
كما اأنه غري جيد بالن�سبة لتوظيف 
ال�����س��ي��دات والأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن يغريون 
لديهم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  اأو  وظائفهم 

ثغرات كبرية يف �سريهم الذاتية.
وارت����ك����ز اإط������ار ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��وق 
يف  معايريه  اإن  حيث  املحلي  التوظيف 
بالقدرة  تتعلق  تكن  مل  العمال  اختيار 
واإمن��ا  املطلق  للعمال يف معناها  ال��ب��ارزة 
قابلية  م��ن  ن�سبيا  العالية  بامل�ستويات 
ال���ت���درب. ك��م��ا اع��ت��م��د ه���ذا ال��ن��ظ��ام على 
نظام  يف  رت��ب��ة  اأع��ل��ى  لتحقيق  التناف�ض 
ال�سركات  ع��ّدل��ت  فقد  وب��ال��ت��ايل  مغلق، 
من فرتات التوظيف لديها مبا ي�سمن 

احل�سول على اأف�سل املواهب.
يتطلعون  الذين  فالطالب  وباملثل 
مل  العمل،  �سوق  يف  وظائفهم  لتح�سني 
يجدوا اأمامهم خيارا اآخر �سوى البدء يف 
عملية البحث عن وظائف يف وقت مبكر 
يف  اليابانية  ال�سركات  لأ�سلوب  ا�ستجابة 

التوظيف.
فقد  ال��ع��وام��ل،  ه���ذه  ل��ك��ل  ونتيجة 
ال�سروع  للطالب  العتيادي  من  اأ�سبح 
يف البحث عن عمل واإجراءات التوظيف 
خ������الل ال���ن�������س���ف ال����ث����اين م����ن ال�����س��ن��ة 
قبل  ورمب��ا  الكلية  يف  الثالثة  الدرا�سية 
ذلك، بالرغم مما ينجم عنه من انقطاع 

عن الدرا�سة.
اإل����ى ع��دد  ولأن اجل��ام��ع��ات حت��ت��اج 
معني من الطالب لتحافظ على نف�سها 
متنح  للحياة،  قابلة  اقت�سادية  ككيانات 
اجل���ام���ع���ات اخل���ا����س���ة ال���ت���ي ل ت��ت��م��ت��ع 
مبوؤ�ش�شات اآمنة اقت�شاديا قبول جامعياً 
اإل����ى اإجن��ازات��ه��م  ل��ل��ط��الب دون ال��ن��ظ��ر 
ا����س���ت���ع���داده���م  م������دى  اأو  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
دفع  على  ق��ادري��ن  اأنهم  طاملا  للدرا�سة،  

الر�سوم الدرا�سية.
اإلى ذلك، فقد ت�سافرت  بالإ�سافة 
ع�����دة ع����وام����ل م���ث���ل ال���ع���ومل���ة وال��ت��غ��ي��ري 
الدميوغرايف معا لتاأتي على اأ�س�ض اإطار 

العمل الياباين ب�سكله التقليدي.
اإلى  ال�سركات  من  العديد  وجل��اأت 
ت��وظ��ي��ف ع����دد اأق����ل م���ن امل��وظ��ف��ني من 
وذل��ك  ج��دي��دة  ثابتة  ب��وظ��ائ��ف  ال�سباب 
الذين  العمال  وظائف  على  للمحافظة 
هم يف منت�سف خدمتهم وكبار ال�سن مع 

العمل على خف�ض تكاليف الرواتب.
التوظيف  طبيعة  يف  تغري  وح��دث 
كاملة  بامتيازات  دائمني  موظفني  من 
اإلى موظفني غري دائمني ب�سكل جزئي 
مع  التغري  هذا  تزامن  كما  موؤقتني.  اأو 
زي��ادة  اأج���ل  م��ن  العمل  ق��وان��ني  تخفيف 
ق�����درة ال�����س��رك��ات ع��ل��ى امل��ن��اف�����س��ة فيما 
يتعلق بتكاليف العمالة يف اقت�ساد ع�سر 

العوملة.
العديد  نقلت  ف��ق��د  حل��ظ��ن��ا،  وك��م��ا 
تركيزها  الأخ���رى  املتقدمة  ال���دول  م��ن 

من التعليم اجلاد اإلى الدرا�سات العليا. 
ف��ف��ي ال���وق���ت ال�����ذي ن�����س��اه��د ف��ي��ه دول 
مما  اأط���ول  ل��ف��رتة  �سبابها  تعلم  اأخ���رى 
هو م�سبوق وتطور نوعية املناهج، حتقق 
يف  حتى  وال�سركات  اليابانية  اجلامعات 
يف  الأرب���ع  اجلامعية  ال�سنوات  ا�ستغالل 

الدرا�سة ب�سكل كامل.
انحدارا  اليابان  ت�سهد  وبالنتيجة 
وه��ب��وط��ا وا���س��ح��ا يف م��واه��ب وم��ه��ارات 
قوتها العاملة وبالتحديد يف وقت تعترب 
هذه املوا�سفات حيوية اأكرث من اأي وقت 
م�سي يف بيئة ت�سهد عوملة ب�سكل مت�سارع 

ومتزايد.
ال��ع��دي��د  اإدراك  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
م��ن ال��ن��ا���ض اأن ه��ذا ال��ن��ظ��ام خ��اط��ئ، اإل 
وامل��ج��ت��م��ع  واجل���ام���ع���ات  ال�������س���رك���ات  اأن 
اتخاذ خطوات  ككل، مل يتمكن بعد من 
وا�سرتاتيجية  ل��ق��رار  ي�سل  اأو  اإيجابية 
الطبيعة  يعك�ض  وه��ذا  لتغيريه.  معينة 
ل  ح��ي��ث  ال��ي��اب��اين،  للمر�ض  احلقيقية 
مي��ك��ن ل���ه م��واك��ب��ة ال��ت��غ��ريات ال��ن��اج��م��ة 
عن العوملة كما اأن اجلامعات وال�سركات 
ال���ذي خدمهم  ال��ع��م��ل  اإط����ار  ت�سر ع��ل��ى 
ب��الإ���س��اف��ة ل�ستمرار  امل��ا���س��ي،  ج��ي��دا يف 
النا�ض يف جدلهم حول الفوائد الن�سبية 

لإطار العمل املغلق للمجتمع الياباين.
وبالرغم من اأن ال�سركات والأفراد 
اآثارا  على ادراك ودراي��ة باأن لهذا املنهج 
���س��ل��ب��ي��ة خ��ط��رية ع��ن��د ال��ن��ظ��ر اإل���ي���ه من 
اأنهم ويف  اإل  اأو�سع،  اخلارج ومن منظور 
مفارقة عجيبة، غري قادرين على تغيري 
اأو التخلي عنه كليا. وقد ترافق  النظام 
ذل���ك م���ع ال��و���س��ع امل��ت��ده��ور اق��ت�����س��ادي��ا 
للعامة الذي اأدى اإلى حالة ل ينفع معها 

القليل لتح�سني الأمور.
الياباين لي�ض  اإن ما دعوته املر�ض 
ح�سرا على اليابان فقط على اأية حال. 
خا�سة  اأق����ل،  �سيطرة  ب��اجت��اه  ف��ال��ن��زع��ة 
اإل��ى خ�سخ�سة  ت��وؤدي  التعليم،  يف قطاع 
البلدان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  اأك���رب  وت�سويق 

حول العامل.
الياباين، ل  املثال  وكما يت�سح من 
النقا�ض  ي���وؤدي  لأن  �سمانات  اأي��ة  توجد 
العقالين وال�سلوك من قبل الأفراد اإلى 
اأي حت�سن يف النوعية الإجمالية للتعليم 
اللتحاق  ف��ر���ض  يف  اأك���رب  ت�ساو  اإل���ى  اأو 

باجلامعة.
ت����وؤدي  اأن  امل��ح��ت��م��ل  ح��ق��ي��ق��ة، م���ن 
املناف�سة ق�سرية النظر على املكا�سب اإلى 
واإلى  التدري�ض  معايري  يف  اأك��رب  انحدار 

فقدان الت�ساوي يف الفر�ض.
ول����ك����ن ك���ي���ف مي���ك���ن جت���ن���ب ت��ل��ك 
مغالطة  ع��ن  الناجمة  امل��ف��رغ��ة  احللقة 
التعميم فيما يتعلق بالتعليم والتدريب؟
يتعلم  اأن  للعامل  ميكن  اأن��ه  اأعتقد 
ملواجهة  اليابانية  اخل��ربات  من  الكثري 

هذه امل�سكلة.
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حسن العواجي

التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ي  ب��ن��اءا  ال�سيدلة  كلية  �سممت 
على  موزعة  طالب    1000 ح��وايل  لت�ستوعب  املعمارية 
ق�سم  ه���ي:   علمية  اأق�����س��ام  خم�سة  ت�سم  اأدوار  ث��الث��ة 
ال�سيدلنيات، ق�سم ال�سيدلة ال�سريرية، ق�سم الكيمياء 
ال�سيدلنية، ق�سم علم الأدوية، ق�سم العقاقري. وت�سمل 
الذكية  الدرا�سية  الف�سول  العديد من  الكلية  مكونات 
واملتطورة املجهزة باأحدث تقنيات التوا�سل والعرو�ض 

الب�سرية وال�سوتية والإنرتنت الال�سلكي وغريها.  
ك��م��ا ت�����س��م��ل اأي�����س��ا م��ع��ام��ل ل��الأب��ح��اث امل��ت��ق��دم��ة 
وقاعات للحا�سب الآيل وغرفا لأع�ساء هيئة التدري�ض 
العليا  الدرا�سات  وط��الب  والباحثني  املعاونة  والهيئة 
والبحوث، اإلى جانب العديد من املعامل املتقدمة مثل 
الفارماكولوجي  ومعامل  ال�سناعية  ال�سيدلة  معمل 
الطبية،  والعقاقري  احليوية  ال�سيدلنية  والكيمياء 

وغريها.   
ومعمال  الطبية  للنباتات  وح���دة  الكلية  وت�سم 
واملجتمع.    الكلية  ب��ح��وث  خل��دم��ة  متقدما  م��رك��زي��ا 
اإ�سافة اإلى العديد من الفراغات التدري�سية التفاعلية 
لزيادة التفاعل الإيجابي بني الطلبة اأنف�سهم، وكذلك 
خللق  وتخطط  التدري�ض،  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  بني 
بيئة تعليمية متفاعلة ت�سجع علي التح�سيل والبحث 

والدرا�سة.   
هيئة  واأع�����س��اء  الإداري����ة  بال�سوؤون  يتعلق  م��ا  ويف 
ال���ت���دري�������ض، حت���ت���وي ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى 40 غ���رف���ة م��ف��ردة 
ال��ت��دري�����ض، واأج��ن��ح��ة لإدارة  وم��زدوج��ة لأع�����س��اء هيئة 
ل�سوؤون  جناح  اإل��ى  اإ�سافة  وال��وك��الء(،  )العميد  الكلية 
العليا  والدرا�سات  وامللفات  والقبول  والتعليم  الطلبة 

واملالية، وغريها.   
الكلية كافة اخلدمات الطالبية مثل  وتتوافر يف 
القاعات متعددة ال�ستخدامات والكافيترييات وكذلك 

اخلدمات العامة واملخازن وغريها.

كلية الصيدلة..
ألف طالب وخمسة أقسام علمية

العدد 73  |  18 جمادى األولى 1434  |  30 مارس 2013 مشاريع



كلية الصيدلة

امل�ساحة الإجمالية ملبنى كلية 
ال�سيدلةهو 37.319م2

اأق�سام الطوابق وتق�سيم املناطق

القبو
ال�سناعي. • املخترب 

ال�سيدلية. احل�سابات  • خمترب 
ال�سلبة. اجلرعات  • خمترب 

املعقم. • املخترب 
اجللدية. الأمرا�ض  • خمترب 

الطبية(. الأدوية )املختربات  • علم 
• علم الأدوية )خمترب تدريبي(.

احلا�سب. • معمل 
تدري�ض. • غرفة 
تدري�ض. • غرفة 

 
الطابق األرضي

تدري�ض. • غرفة 
ندوة • غرفة 

املركزي. • املخترب 
• العيادة.

• التح�سري.
العقاقري. • خمترب 

التحكم. • خمترب 
املخدرات. • خمترب 

املحاكاة. • خمترب 
احلا�سب. • معمل 

ال�سموم. مكافحة  • مركز 
الفيزياء. • خمترب 

الع�سوي. • املخترب 
التحليلي. • املخترب 

الطبية. الكيمياء  • خمترب 
التدري�ض. هيئة  اأع�ساء  • غرفة 

الطابق األول
الجتماعات. • غرفة 

العميد. • مكتب 
املدير. • مكتب 
ندوة. • غرفة 

الجتماعات. • غرفة 
التدري�ض. هيئة  اأع�ساء  • غرفة 

اإدارة جمل�ض  • رئي�ض 
املركز الأكادميي.

العميد. نائب  • مكتب 
اأبحاث. • خمترب 
اأبحاث. • خمترب 
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امل�سادات  ا�ستخدام  حول  الآراء  تعددت 
احليوية فهناك من يوؤكد عدم تناولها 
يتناولونها  واآخ��رون  ال�سرورة  عند  اإل 

ب�سكل ع�سوائي.
وهناك اعتقاد �سائع باأن امل�سادات 
لذا  التهاب،  اأي  �سفاء  ميكنها  احليوية 
جت��د ك��ث��ريا م��ن امل��ر���س��ى ي��ل��ح��ون على 
م�ساد  �سرف  يف  ال�سيديل  اأو  الطبيب 
ل��ع��الج علتهم وم��ن ث��م يو�سف  ح��ي��وي 
ب��دل من  اإر���س��اءا لهم  امل�ساد احل��ي��وي 

ي�ستطيع  ل  الأل�����وان  بعمى  امل�����س��اب 
ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني الأل��������وان ح��ي��ث ي��رى 
الآخ���ر،  بع�سها  يب�سر  ول  بع�سها 
وعمي الألوان مر�ض وراثي ل عالج 
له. وي��ورث من الأب لأبنائه الذكور 

فقط دون الإناث. 
املو�سوع  بهذا  الهتمام  ويجب 
والك�سف املبكر عنه لأنه عند الإجهاد 
ق���د ل ي�����س��ت��ط��ي��ع امل�������س���اب ب��امل��ر���ض 
ال��ت��م��ي��ي��ز م���ا ب���ني الإ������س�����ارات اأث���ن���اء 

القيادة.
  achromatopsia عمى الألوان
ه���و ع���دم ال���ق���درة ع��ل��ى روؤي�����ة بع�ض 
اأو ع��دم  ب��ي��ن��ه��ا  الأل��������وان وال��ت��م��ي��ي��ز 
ل��ون،  اأي  روؤي���ة  الكاملة على  ال��ق��درة 
وي��ن��ت��ج ع���ن ن��ق�����ض يف اإح�����دى اأن����واع 

الأقماع اأو غيابها جميعا.
اأن��واع من عمى   وهنالك ثالثة 

الألوان تعد الأكرث �سيوعا وهي:
 ���� الأح����م����ر  الأل����������وان  • ع���م���ى 
 Red-Green Color الأخ�سر 
Blindness وهو الأكرث حدوثا 
بني النا�ض، وي�سيب تقريبا %8 
م��ن ال��رج��ال واأق���ل م��ن 1% من 
الن�ساء، وينتج عن غياب الأقماع 
احل�سا�سة للون الأحمر اأو اللون 

الأخ�سر.
 ���� الأزرق  الأل�����������وان  ع���م���ى   •
 Navy-Yellow الأ������س�����ف�����ر 
عن  وينتج   Color Blindnes

للون  احل�سا�سة  الأق��م��اع  غ��ي��اب 
الأزرق، وهو نادر احلدوث. 

 Total الكامل  الألوان  • عمى 
وي��ن��ت��ج   Color Blindness
ع��ن غ��ي��اب الأق���م���اع مت��ام��ا من 
�سبكية العني حيث حتتوي على 
الُع�سيات فقط، ل يرى امل�ساب 
وه��و  والأ������س�����ود،  ب��الأب��ي�����ض  اإل 

مر�ض نادر جدا.

مرض عمى األلوان

األخطاء الشائعة في استخدام المضادات الحيوية
قد  التي  بالأخطار  وتوعيتهم  ن�سحهم 
كاأن  اأو عدم ج��دواه  تنجم عن تعاطيه، 
تكون معاناتهم من التهاب فريو�سي، ل 

توؤثر فيه امل�سادات كالأنفلونزا. 
الأخ���ط���اء ال�����س��ائ��ع��ة يف ا���س��ت��خ��دام 
ال�ستهالك  ت�سمل  احليوية  امل�����س��ادات 
اأو تناول جرعات غر منا�شبة،  املفرط 
اأو تناولها على فرتات غري منتظمة، اأو 

تعطي ملدة ق�سرية غري كافية للعالج.
ل  ح���الت  يف  ا�ستعمالها  وك��ذل��ك 

حتتاج اإلى معاجلة بل ت�سفى ذاتيا، عدم 
ا�ستخدام  وتاريخ  املري�ض  وزن  مراعاة 
امل�سادات احليوية من قبل، لأن كليهما 
ميكن اأن يوؤثر ب�سدة على فعالية و�سف 
�سبط  يف  والف�سل  احليوية،   امل�سادات 
ال���س��ت��خ��دام ال��ي��وم��ي ال�����س��ح��ي��ح )على 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ك���ل 8 ���س��اع��ات ب����دل من 

ثالثة يوميا(.
ه����ذه امل���م���ار����س���ات ق���د ت�����س��ه��ل منو 
�سد  م��ن��اع��ة  تك�سبها  وق���د  ال��ب��ك��ت��ريي��ا 

امل���������س����ادات احل����ي����وي����ة  ف��ت�����س��ب��ح غ��ري 
ي�سطرون  الط��ب��اء  يجعل  مم��ا  ف��ع��ال��ة 
اإل���ى ا���س��ت��خ��دام ن��وع اآخ���ر م��ن امل�����س��ادات 
احل���ي���وي���ة. ل����ذا ه���ن���اك ب��ع�����ص ال��ن��ق��اط 
امل���ه���م���ة ال���ت���ي ي���ج���ب م���راع���ات���ه���ا ع��ن��د 

ا�ستخدام امل�سادات احليوية: 
اإكمال املدة  • ل بد للمري�ض من 
اإيقاف  ينبغي  املحددة للعالج، ول 
احلالة  حت�سن  عند  العالج  تناول 
اإل���ى  ي�����وؤدي  ال�����س��ح��ي��ة، لأن ذل����ك 
اأخ��رى وقد  م��رة  البكترييا  ظهور 
تكت�سب مناعة من امل�ساد بحيث ل 
اإلى  تتاأثر به م�ستقبال مما يوؤدي 

�سعوبة العالج.
• اللتزام بدقة باجلرعة املحددة 
كل  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  وامل��واع��ي��د 
 8 ال�ساعة  تناوله  تعنى  �ساعة   12
���ض وال�����س��اع��ة 8 م�����س��اءا بال�سبط 

وهكذا.
�سابقة  ح�سا�سية  وج����ود  ع��ن��د   •
امل�سادات احليوية يجب  اأح��د  من 
ع��ل��ى امل��ري�����ض اإخ���ب���ار ال��ط��ب��ي��ب اأو 
ال�����س��ي��ديل ب���ذل���ك، وي���ج���ب عمل 
ف��ح�����ض ل��ل��ح�����س��ا���س��ي��ة، م����ن ه���ذا 
امل�����س��اد ق��ب��ل ت��ع��اط��ي��ه. ي��ج��ب ع��دم 
اإعطاء امل�ساد احليوي لأي �سخ�ض 
املري�ض، وذلك لأن هذا  اآخر غري 
معينة  بكترييا  �سد  فعال  ال���دواء 
ويف ح��ال��ة خ��ا���س��ة، وق���د ل ي��ك��ون 

منا�سبا حلالة مري�ض اآخر.
واخ�����ري ف�����اإن امل�������س���ادات احل��ي��وي��ة 
ع����الج ذو ح���دي���ن ي���رج���ى م��ن��ه��ا ال��ن��ف��ع 
ا�ستعمالها ب�سكل �سحيح  وال�سفاء حال 
ا�ستعمالها،  اأ���س��ئ  اذا  باجل�سم  وت�����س��ر 
بحولك  امل�سلمني  ا�سف مر�سى  فاللهم 

وقوتك.

د. مها عبد العزيز
عميدة كلية العلوم
واآلداب بالمجارده

 ع��م��ى الأل������وان م��ر���ض وراث����ي، 
ال�����س��ب��غ��ات  ع����ن ط���ري���ق  ي��ن��ت��ق��ل  اأي 
ال������و راث����ي����ة )ال����ك����ر وم���و����س���وم���ات( 
ع��ن  وي��ن��ت��ق��ل   ،Chromosomes
اجلن�سية  راث��ي��ة  ال��و  ال�سبغة  طريق 
Sex Chromosomes ب�سفة وراثية 
 .Sex Linked Recessive ُمتنحية

ل����ه����ذا ال�������س���ب���ب ي�����س��ي��ب ُع��م��ى 
الألوان الرجال اأكرث من الن�ساء، لأن 

هي  الكرومو�سومية  الذكر  تركيبية 
XY وتركيبية املراآة الكرومو�سومية 
XX  وامل��ر���ض ينتقل عن طريق  هي 
متنحية  ب�����س��ف��ة   X وم���و����س���وم  ال��ك��ر 
 X واح��ت��م��ال احت����اد  ك��روم��و���س��وم��ني
ب��امل��ر���ض �سئيل ج���دا مما  م�����س��اب��ني 
اأك��رث من  اإ�سابة الرجال  اإل��ى  ي��وؤدي 

الن�ساء.
ط��ب��ع��ا، ال��ت�����س��خ��ي�����ض ي��ك��ون من 

���س��ك��وى امل��ري�����ض ب��ع��دم ال��ق��درة على 
روؤي��ة بع�ض الأل��وان والتمييز بينها، 
وب���ا����س���ت���خ���دام »اخ���ت���ب���ار اإ����س���ي���ه���ارا« 
Ishihara Test من خالل عر�ض 
باألوان  ملونة  بقع  من  مكونة  اأرق��ام 
خمتلفة يف لوحات حتتوي على بقع 
على  ال�سخ�ض  ق��درة  وقيا�ض  ملونة 
متييز وق����راءة ال��رق��م م��ن ب��ني هذه 

البقع. 
الأ�سخا�ض ذوو الب�سر بالألوان 
بالألوان،   12 الرقم  يرون  الطبيعية 
وامل�����س��اب��ون ب��ع��م��ى الأل������وان ال��ك��ام��ل 
كذلك   12 الرقم  ق��راءة  ي�ستطيعون 
)اأب����ي���������ض واأ�������س������ود(، والأ����س���خ���ا����ض 
ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب�����الأل�����وان  ال��ب�����س��ر  ذوو 
ي������رون ال����رق����م 8 ب������الأل������وان، ف��ي��م��ا 
بعمى  امل�����س��اب��ون  يرى الأ�سخا�ض 
الرقم  الأخ�سر(   �� )الأحمر  الأل��وان 

.3
اأم�����ا امل�����س��اب��ون ب��ع��م��ى الأل�����وان 
ق��راءة  ي�ستطيعون  ل  فاإنهم  الكامل 
وراثية  احلالة  اأن  ومبا  بتاتا،  الرقم 
امل�سئولة  الأق��م��اع  غ��ي��اب  ع��ن  وتنتج 
�سبكية  م���ن  ب����الأل����وان  ال��ب�����س��ر  ع���ن 
ال��ع��ني، ف��اإن��ه ل ي��وج��د ع���الج لعمى 
الألوان حتى يومنا هذا، وهذا ي�سكل 
اللتحاق  عند  م�سكلة  به  للم�سابني 

بوظيفة.
الطالبة

نورة العكاسي 

النجاح والسعادة 
فى كبسولة 

واحدة

د. رانيا عبد الحميد 
ذكى القناوى

اإن النجاح وال�سعادة لهما الهدف 
املن�سود لكل اإن�سان ولكن ما اأكرث 
كل  لها  يتعر�ض  التى  ال�ضغوط 
هذه  يف  ك��ب��ريا  اأم  ���س��غ��ريا   منا 
�سغوطا  تكون  اأن  فاإما  االأي���ام، 
ن��ا���س��ئ��ة ع���ن ظ�����روف خ��ا���س��ة 
ا�سطرابا  اأو  املنزل  اأو  بالعمل 
مع  االجتماعية  العالقات  فى 
االأقارب اأو الزمالء اأو اجلريان، 
وال��ق��ل��ق  الع�سبية  اأون��ت��ي��ج��ة 

املتوا�سل وامل�سكالت املتزايده.
فى  االأه����م  ال�سبب  ول��ك��ن 
احلقيقة هواالفتقار اإلى مهارات 
مع  االن�سجام  وع��دم  التوا�سل 
�سغائر  تف�سري  و�سوء  االآخرين  
وا�ستقبالها  وت�سخيمها  االأم��ور  
اأو ت�سكل  اأنها متثل تهديدا  على 

اإهانه اليجب غفرانها.
ال�ضغوط  ه��ذه  ول��ت��ف��ادى 
تقتدى  اأن  ع��ل��ي��ك  وال��ع��وائ��ق 
مب��ن��ه��ج ال���ر����س���ول  ���س��ل��ى اهلل 
ال�سلوك  تعديل  فى  و�سلم  عليه 
بقوله  وتعمل  ال���ذات  و�سبط 
اهلل  م��ن  رحمة  »فبما  تعالى: 
غليظ  فظًا  كنت  ول��و  لهم  لنت 
ح��ول��ك«.  م��ن  النف�سوا  القلب 
تدريبات  فى  وحتاكى  تقلد  واأن 
يومية �سمات و�سلوكيات الر�سول 

الكرمي.
اإل��ي��ك  يت�سلل  اأن  اح����ذر 
من  العجز  اأو  بال�سعف  ال�سعور 
ت��ك��رار ال��ت��ع��ر���س ل��الن��ف��ع��االت 

ومواقف الغ�سب.
االإن�����س��ان  اهلل  اأم���د  فلقد 
تفوق  وعقليه  نف�سية  ب��ق��وة 
القوة البدنية واملادية مبراحل، 
فى  تكمن  النف�سية  القوة  وهذه 
و�سبط  الت�سامح،  على  قدرتك 
والرتفع  الغ�سب  وكبح  النف�س 
مبظهر  والظهور  ال�سغائر  عن 

الهادئ الثابت املتزن.
 ولقد اعتمد منهج الر�سول 
املواقف  من  العديد  فى  الكرمي 
النموذج  تقدمي  على  العملية 
ال�سمات  ه��ذه  وتطبيق  العلمى 
م���رارا  العظيمه  االأخ��الق��ي��ه 
ا�ستيعابها  يتم  حتى  وت��ك��رارا 
وت��ق��ل��ي��ده��ا وحم���اك���ات���ه���ا ثم 
فى  وممار�ستها  عليها  التدريب 
لت�سبح  اليوميه  احلياة  مواقف 
ع����ادات ث��اب��ت��ه، وك����رر االآي���ة 
ال���ك���رمي���ة:»ادف���ع ب��ال��ت��ى هى 
وبينه  بينك  ال��ذى  ف��اذا  اأح�سن 
عداوة كاأنه ولى حميم« )ف�سلت 
م��واق��ف  ف���ى  خ�����س��و���س��ا   )34
الغ�سب حتى ت�سرتخي وتتنف�س 
كل  بطرد  ذهنك  وتاأمر  بعمق  
ال�سلبية  واالأف���ك���ار  ال�سغائر 

املثرية للغ�سب.
امل��خ��اوف  ذك��ر اهلل ي��زي��ل 
ال�سلبية  والت�سورات  واالأف��ك��ار 
والو�ساو�س ويطردها من الذهن 
على  تاأثريها  ويعيق  احلال،  فى 

مراكز االنفعال.
املركز اجلامعي
لدرا�سة الطالبات
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الشباب وإهدار الطاقةالتنمية وطن ومواطنة..

علي بن عبداهلل الشهري
مدير إدارة كلية المجتمع

والبرامج المشتركة

استراتيجيات التحفيز 
والتعلم اإللكتروني

د. خالد محمد مهنا
مدير فريق الويب عمادة التعلم االلكتروني

انت�سر التقدم اأو التطور التكنولوجي 
ب���ني ال�����س��ب��اب وغ�����زت ال��ع��ومل��ة ب��ي��وت 
���س��رورة  التعليم  فاأ�سبح  امل�سلمني، 
ما�سة للجن�سني من ال�سباب للت�سدي 
ملا يتعار�ض مع ديننا احلنيف وليكون 
ال��ت��ع��ل��ي��م ����س���الح���ا ب����اأي����دي ال�����س��ب��اب 
يدافعون به عن اأ�سرهم وجمتمعاتهم 

واأمتهم الإ�سالمية.
يعوق  املبكر  ال��زواج  اإن  يقولون  
الفتاة عن التعليم  و لكنى اأقول غري 
على  يتوقف  والتعلم  فالتعليم  ذل��ك، 

الفتاة اأول وعلى زوجها ثانية.
بكر  اأب��ي  بنت  اأ�سماء  ويذكر عن 
اأن��ه��ا ق��ال��ت: )اإمن��ا  ر���س��ي اهلل عنهما 
يرق  اأي��ن  اأح��دك��م  فلينظر  رق  النكاح 
عتيقته(، فالذي تر�سون خلقه ودينه 
لن  مينع الفتاة من التعليم والتقدم 
اأك���ادمي���ي���ا ب���ل ���س��ي��دف��ع��ه��ا وي�����س��ان��ده��ا 

لنهل العلم.
ومل ل وهى �ستكون الأم املتعلمة 
وبناته،  اأبناءه  �سرتبي  التي  الواعية 
وهى �ستكون  املديرة الإداري��ة ملنزله، 
املالية مل�سرفات  املديرة  �ستكون  وهى 
املثقفة  الزوجة  �ستكون  وهى  منزله، 
الواعية لأمور دينها لتفهم  ما عليها 

من حقوق وواجبات.
ال��زواج  فلم ل نقارن بني فوائد 
تعليمها  وم��وا���س��ل��ة  ل��ل��ف��ت��اة  امل��ب��ك��ر 
م��ع زوج���ه���ا، وت��اأج��ي��ل زواج���ه���ا حتى 

تخريجها؟
  والدي، رحمه  اهلل، كان طبيبا 
م��رم��وق��ا واأم������ي ج��ام��ع��ي��ة ول��ك��ن��ه��م��ا  
زوج����اين ب��ر���س��اي يف ع��م��ر ال�����س��اد���ض 
امل�سلحة  ب��ال��ق��وات  �سابط  م��ن  ع�سر 
علما  احلنيف،  ديننا  لتعليم  تنفيذا 

اأنى كنت مميزة اأكادمييا.
املتو�سطة،  املرحلة  بعد  تزوجت 
ابني  ومعي  الثانوية  املرحلة  اأكملت 

الأك�������رب. ت��ن��ق��ل��ت م���ع زوج������ي  داخ���ل 
الفرتة  هذه  وفى  وخارجه،  ال�سودان 
اأكملت اجلامعة اأوؤجل اأحيانا، ور�سبت 
ومعي  اجل��ام��ع��ة  اأك��م��ل��ت  ولكنى  �سنة 

اأربعة اأطفال.
ث������م ت����وق����ف����ت ح����ت����ى ان����خ����رط 
اأب��ن��ائ��ي يف امل��دار���ض واأجن��ب��ت الطفل 
اخلام�ص. عند انخراط جميع اأبنائي 
امل��دار���ض  تعينت يف وزارة الرتبية   يف 

والتعليم العام  بال�سودان.
وا����س���ل���ت ت��ع��ل��ي��م��ي ال����ع����ايل م��ن 
دب���ل���وم ع����ال وم��اج�����س��ت��ري ودك���ت���وراه 
زوجي  مب�ساندة  ثم  اهلل  بعون  بتميز 
الوقت  اأكرمه اهلل ورع��اه، وفى نف�ض 
ك��ن��ت امل�����س��رف��ة ب�����س��ورة ك��ام��ل��ة على 
ت��دري�����ض اأب��ن��ائ��ي وب��ن��ت��ي ومل اأج��ل��ب 
ل��ه��م م��در���س��ني خ�����س��و���س��ي��ني اإل يف 
الثانوية  املرحلة  الأخ��رية من  ال�سنة 
فقط  لتدري�ض الريا�سيات والكيمياء 

والفيزياء.
 ب��ح��م��د اهلل ومب�����س��ان��دة زوج���ي 
واتفاقنا  ل��الآخ��ر  منا  ك��ل  وتفهم  يل 
اأولدي  ع��ل��ى الأه������داف، ث��الث��ة م��ن 
اأك��ادمي��ي��ا  اأق��ل��ه��م  م��ه��ن��د���س��ون،  الآن 
يحمل املاج�ستري، يعملون يف وظائف 
اأبناء.  ولديهم  متزوجون  مرموقة، 
بكلية  الرابعة  بال�سنة  اأبنائي  واأ�سغر 

الهند�سة.
عمر  يف  زوجتها  فقد  ابنتي  اأم��ا 
الذي  بزواجي  )اقتداء  ع�سر  ال�سابع 
ال���زوج  م��ع  لتعليمي  ع��ائ��ق��ا  ي��ك��ن  مل 
بال�سنة  وقتها  كانت  وق��د  ال�سالح(، 
الآن  وه��ي  الهند�سة،  بكلية  الثالثة 
اأط���ف���ال وغ�����ريت م�����س��ار  اأم خل��م�����س��ة 
من  لتتمكن  النف�ض  لعلم  تعليمها 
رعاية اأبنائها وهى تعي�ض وتدر�ض  يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، واأنا الآن  

مل اأكمل اخلم�سني.

الزواج المبكر للفتاة
وأثره على التعليم واألسرة

د. منى مصطفى عبد العزيز حمد
قسم اللغة االنجليزية بكلية العلوم واآلداب للبنات بالمجاردة

ن��ت��ط��ل��ع  ت���ن���م���ي���ة.  ه���ن���اك  اأن  ن�����س��م��ع 
ت��ن��م��ي��ة. نعمل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  اإل����ى 
ل��ن�����س��ه��م يف ���س��ن��اع��ة ال��ت��ن��م��ي��ة. ه��ك��ذا 
التنمية، لكن هناك �سوؤال يطرح  هي 
ن��ف�����س��ه ع���ل���ى اجل���م���ي���ع ف���ي���ق���ول: ه��ل 
الإدارات  اأروق��ة  يف  التنمية حم�سورة 

احل���ك���وم���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
واملوؤ�س�سات الأهلية؟!

ول���الإج���اب���ة ع��ل��ى ه����ذا ال�������س���وؤال 
ن�سري اإلى اأن التنمية لي�ست حم�سورة 
يف زاوية معينة اأو لدى اأفراد بعينهم.
ف��ال��ت��ن��م��ي��ة ���س��ام��ل��ة ي�����س��ه��م فيها 
ال����ف����رد وامل���ج���ت���م���ع ال����ذك����ر والأن����ث����ى 
واملقيم.  واملواطن  والكبري  وال�سغري 
ل��ك��ن ه��ن��اك ح��اج��ة م��ا���س��ة اإل����ى ن�سر 
اأف�����راد املجتمع  ث��ق��اف��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ب��ني 
حتت لفتة »التنمية وطن ومواطنة« 

من خالل جهات عديدة من اأبرزها:
الأ�سرة واملدر�سة يف غر�ض مفهوم 
التنمية لدى ال�سباب والفتيات، واإمام 
وخطيب اجلمعة والعلماء من خالل 
املحا�سرات والندوات لتقرير التنمية 
يف ن��ف�����ض ال���ف���رد، وو����س���ائ���ل الإع�����الم 
ال�������س���وء على  ت�����س��ل��ي��ط  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
عليه  ه��ي  مم��ا  اأو���س��ح  ب�سكل  التنمية 
يف   احل��ك��وم��ي��ة  الإدارات  ودور  ال��ي��وم، 
تعزيز دور املواطن واملقيم لالإ�سهام يف  

تنمية تليق بالوطن و�سكانه الكرام.

الإن�سان   يكتمل فيها منو  التي  العمر  اأهم مراحل  ال�سباب من  مرحلة 
اإنتاجية  اأكرث  ويكون  ذروتها  طاقته  تبلغ  املرحلة  هذه  ففي  بيولوجيا، 

وحتمال.
البيولوجية ول  الناحية  املرحلة من  �سرح هذه  ول�ست هنا ب�سدد 
ال�سيكولوجية ولكن من خالل عملي مع فئة ال�سباب )طالبات املرحلة 

اجلامعية( وجدت، لالأ�سف، اأن هذه الفئة تهدر طاقتها �سلبيا.
فهم اإما اأن يكونوا يف و�سع )التطفيل( الذي يجعلهم ل يتحملون 
اأو  ال�سباب  م��ن  �سنوات  العمرية  املرحلة  ه��ذه  يف  ويقبعون  امل�سوؤولية 
والرتفية  الت�سلية  يف  ���س��ن��وات  يق�سون  الإل��ه��اء  و���س��ع  رهينة  ي��ك��ون��ون 
بعيدين عن تنمية قدراتهم ومواهبهم التي وهبها اهلل لهم، فهم ع�سب 

الأمة و�ساعدها الذي تنه�ض به احل�سارات.
 واإهدار ال�سباب للطاقة  يرتتب عليه عدة اأمور قد ت�سهم يف تدهور 
هذه الفئة واجنرافها لل�شقوط يف براثن البطالة املقنعة اأو غر املقنعة، 
وكذلك ال�شقوط يف خمططات التطرف واجلنوح للعنف، لذلك لبد من 
توجيه الدرا�سات و الأبحاث والربامج لتوعية هوؤلء ال�سباب وا�ستثمار 
الأ�سرة  هي  الأم��ر  ه��ذا  معاجلة  يف  الأول��ى  والبوابة  ايجابيا،  طاقاتهم 
واملعلمون  املربون  ثم  القيم ويحر�ض على رعايتها  يزرع  اأول من  فهي 

والهيئات التي تعنى بهذه الفئة لنكون خري اأمة اأخرجت للنا�ض.

فوزية حامد الشهري
المشرفة االجتماعية بكلية العلوم واآلداب بالنماص

اإن من اأهم الأدوار التي يقوم بها 
ا�ستخدام  التدري�ض،  ع�سو هيئة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات دم����ج وحت��ف��ي��ز 
ال����ط����الب ل����س���ت���خ���دام ال��ت��ع��ل��م 
الإل����ك����رتوين ب��ال�����س��ك��ل الأم���ث���ل 
تفاعلهم مع  خ��الل حتقيق  م��ن 
املحتوى الإلكرتوين وامل�ساركني 

يف املقرر.
م���ن خ����الل ه����ذا امل��و���س��وع 
����س���ن���ق���دم ل���ك���م جم���م���وع���ة م��ن 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات امل����درو�����س����ة 
الخت�سا�ض،  ذوي  واملقدمة من 
يف  كبري  ب�سكل  �ست�ساعد  وال��ت��ي 

حتقيق تفاعل اأمثل للطالب:
والت�سميم  الجتماعي  امل�ستويني  على  تفاعلي  حمتوى  اإن�ساء   •

الرتبوي.
وا�سحة  اأ�سا�سية  ق��واع��د  ي�سع  اأن  التدري�ض  هيئة  ع�سو  • على 

للم�ساركة من خالل اإي�ساح التوقعات من تفاعل الطالب.
والفوائد  املقرر  تدري�ض  يف  التقنية  ل�ستخدام  ال�سبب  تو�سيح    •
املرتتبة من ا�ستخدام هذه الطريقه للطالب ليتم خو�ض التجربة 

عن اقتناع.
بعد،  ع��ن  التوجيه  اآل��ي��ة  ا�ستخدام  التدري�ض  هيئة  ع�سو  على    •
يكون  بحيث  املناق�سات،  على  ال�سيطرة  اأو  الهيمنة  ا�ستخدام  دون 
الوحيد  امل�سدر  لي�ض  املعلم  اأن  فكرة  واإي�سال  التوجيه  املعلم  دور 

للمعلومة.
وتوجيههم  ال�ستمرار،  وت�سجيعهم على  الطالب  تفاعل  • تقدير 
تلخي�سات  لعمل  ودفعهم  بع�سا  بع�سهم  م�ساركات  على  للتعليق 

ملو�سوع معني والثناء على اأف�سل عمل.
اأية  على  تاأخري  دون  املبا�سر  الرد  التدري�ض  هيئة  ع�سو  على   •
وكذلك  الأه��م��ي��ة،  بالغ  اأم��ر  فهذا  ال��ط��الب،  قبل  م��ن  ا�ستف�سارات 
تقدمي التغذية الراجعة ب�سكل م�ستمر فالطالب عندما ي�سعرون 
اإيجابا على  بوجود ع�سو هيئة التدري�ض ومتابعته �سينعك�ض ذلك 

اأدائهم و�سعورهم بعدم املتابعه يوؤدي الى الفتور.
•  تقدمي م�ستويات كافيه من الدعم التقني اإن اأمكن.

يتوجب  الطالب،  بع�ض  من  التفاعل  يف  تق�سري  هناك  كان  • اإذا 
لفهم  خ��ا���ض  ب�سكل  معهم  التوا�سل  التدري�ض  هيئة  ع�سو  على 
الأ���س��ب��اب وحم��اول��ة ت��ق��دمي ال��دع��م ل��ه��م وي��ت��وج��ب اأن ي��ك��ون ه��ذا 

التوا�سل ب�سكل فردي وخا�ض دون ت�سهري.
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نافذة

ال��ت��ي وردت��ن��ا عن  معظم امل��الح��ظ��ات 
ت�سيد  اجل����دي����دة  »اآف��������اق«  ���س��ح��ي��ف��ة 
الكثري من  ولكن  بالتطوير اجلديد، 
هذه املالحظات ي�سري الى اخلوف من 
عدم ال�ستمرارية ك�سحيفة ا�سبوعية، 
وخا�سة انها كانت ت�سدر �سهريا ودون 

انتظام يف بع�ض الأوقات.
ول��ك��ن م��ع ه��ذا ال��ع��دد ن��ك��ون قد 
�سفحات  يف  الثالثة  ال�سفحة  قلبنا 
»اآف�����اق« ب�����س��دورن��ا  امل��ن��ت��ظ��م ال��ث��ال��ث، 
ال��ى  ي�����س��ري  ال���واق���ع  ان  ون��ح��م��د اهلل 

النتظام الكامل لل�سحيفة.
التوقفية  يف  ال���ذي جعلنا نعمل خ��الل ف��رتة الج����ازة  وه���ذا الن��ت��ظ��ام ه��و 
اجلامعات يف ال�سبوع املا�سي  ون�سدر اليوم مع بداية عودة الطالب الى اجلامعة. 
وهذا موؤ�سر جيد على احلر�ض والتفاين من قبل كافة الزمالء والزميالت يف ق�سم 

التحرير والق�سم الفني من اأجل انتظام ال�سحيفة.
وناأمل التعاون مع كافة من�سوبي اجلامعة يف تزويدنا باملعلومات التي ن�سعى 
اجلامعة،  داخ��ل  املتميزة  املخرجات  اب��راز  يف  لل�سحيفة  املهني  ال��دور  لتلبية  اليها 
التي ع�سناها مع  الق�سرية  الكثري معنا خالل الفرتة  ونحن �سعداء على توا�سل 

الأعداد الأولى من ال�سحيفة.
ومما ي�سعدنا يف »اآفاق« اأن معايل مدير اجلامعة  يقراأ ال�سحيفة  كاملة بتمعن 
وحر�ض ملعرفة ما يدور من ن�ساطات واأعمال يف الإدرات املختلفة يف اجلامعة، كما 
يقراأ ما تفرزه ال�سحيفة من اآراء واأفكار، وهذا يجعل امل�سئولية اكرب  على ان ننقل 

ال�سحيفة ال�سورة الواقعية عن احلياة داخل اجلامعة ب�سكل مو�سوعي.
وتويل �سحيفة »اآفاق« احلراك التطويري داخل اجلامعة اأولوية ق�سوى يف 
على  بانفتاحها  كذلك  »اآف��اق«  تتميز  ولكن  واملتابعة،  والر�سد  والتحليل  العر�ض 
اأو وطن، فنعر�ض من خالل  �سواء منطقة  داخله اجلامعة،  تعي�ض  الذي  املجتمع 
�سفحتي »حول اجلامعة« حتقيقا من التحقيقات التي تعد ب�سكل مهني عن و�سع 
قائم او حالة موجودة داخل ابها او منطقة ع�سري، وتكون ذات عالقة باهتمامات 
ال�سباب اجلامعي، فتحقيق »يوم الفرة« اأو »الدرباوية« اأو التحقيق احلايل يف هذا 
العدد عن »الكافيهات ال�سبابية« هي مناذج لعمل مهني ن�سعى الى تر�سيخه داخل 
»اآف��اق« رغبة يف زي��ادة الوعي ال�سبابي داخل اجلامعة مبثل هذه املو�سوعات التي 

حتيط بهم خارج اجلامعة.
كما اأن �سفحتي التعليم العايل هي منوذج اآخر لتو�سيع معرفة قراء ال�سحيفة 
ال�سعودية،  العايل واجلامعات  التعليم  وزارة  ون�ساطات يف  اجن��ازات  ي��دور من  مبا 
وهما �سفحتان تهدفان الى تركيز اأبرز الن�ساطات اجلامعية يف اململكة. ومل نتوقف 
فقط على حدود اجلامعات ال�سعودية، بل ان »اآفاق« تن�سر ا�سبوعيا �سفحتني حتت 
م�سمى »حول العامل« وهي ت�ستهدف تقارير واخبار ون�ساطات اجلامعات العاملية، 
بغية معرفة ما يدور هناك من اأحداث جامعية ن�ستفيد منها يف جامعة امللك خالد 

او اجلامعات ال�سعودية الأخرى.

»آفاق« وما حولها..
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• »حت��ول« ح��ددت اإجن��از م�ساريعها م��ن خالل ثالث 
مراح��ل: التح��ول  ملجتم��ع املعلوم��ات، والتح��ول اإل��ى 
جمتم��ع املعرف��ة، التحول اإل��ى اقت�س��اد املعرفة، ولكن 

مل حتدد املدة الزمنية لكل مرحلة.

م�سارعة  باالإ�ساءة  اجلامعي  املجتمع  اأ�ساب  ما  • اأكرث 
بع���س النا���س اإل��ى ت�سوي��ر الطالب الذي ت��ويف داخل 
ال�سح��ف  اإح��دى  ع��رب  ون�سره��ا  اجلامعي��ة  املدين��ة 
االلكرتوني��ة، ي��ا نا���س تروا ل��ه اأم واأب واأق��ارب راعوا 

م�ساعرهم.

االإت�س��االت  �س��ركات  ملختل��ف  اجل��وال  �سب��كات   •
�سعيف��ة يف املدين��ة اجلامعية، وامل�سكلة اأن��ه اأ�سبح من 
ال�سعوب��ة حله��ا، وكاأن��ه مق��در علين��ا التاأقل��م مع هذا 

ال�سعف يف �سبكات اجلوال حتى النهاية.

لعم��داء اجلامع��ة ب�س��رورة  • مت��ت �سياغ��ة تعمي��م 
ح�س��ور فعالي��ات اجلامع��ة وامل�سارك��ة يف اإجن��اح تل��ك 
الفعالي��ات، ولكن ال ي��زال هذا الغي��اب م�ستمرا ول�سان 

احلال يقول ال تعميما ينفع وال �سكوى تفيد.

برف��ع  الط��الب  م��ن  ع��دد  يق��وم  عندم��ا  • تنده���س 
ال�ستائ��م  باأفظ��ع  بع�سه��م  عل��ى  وال�س��راخ  اأ�سواته��م 

ويتنا�سون  اأنهم داخل احلرم اجلامعي.

• رواب��ط بع�س الكليات واملراكز البحثية والعمادات 
عل��ى موق��ع اجلامع��ة ال ي��زال ينتظ��ر التحدي��ث منذ 
م��دة طويل��ة. االإدارة املعني��ة ترميه��ا عل��ى م�س��وؤويل 
وحدات اجلامع��ة املختلفة وهم يرمونه��ا على االإدارة 

املعنية، و�ساع املوقع.

• الزائ��ر ملق��ر اجلامعة ي�ستخ��دم الطريقة القدمية 
عندم��ا يري��د االهتداء اإل��ى كلي��ة اأو عم��ادة اأو اإدارة 
معينة باجلامعة، واحل��ل ب�سيط جدا خريطة للموقع 

ويف مداخل الكليات تو�سح املواقع للزائر الكرمي. 

بدون زعل
الداود يعزي أهالي فقيد الجامعة

قام معايل مدير اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ووكالء اجلامعة وعمداء الكليات وعدد من 
من�سوبي اجلامعة بواجب العزاء لأهايل واأقارب الطالب عبداهلل القحطاين الذي وافته املنية يف ال��سابع من جمادى 

الأولى اجلاري يف اجلامعة، و�سارك الداوود ومرافقوه  يف ال�سالة على الفقيد.
وعرب الداود عن حزن اجلامعة العميق بفقد اأحد طالبها املتميزين علما وخلقا، وحمد اهلل على ق�سائه وقدره، 
�سائال  العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته و يلهم اأهله وحمبيه ال�سرب وال�سلوان.

من جهتهم �سكر اأهايل املتوفى مدير اجلامعة ومرافقيه على م�ساركتهم م�سابهم واأحزانهم �سائلني اهلل تعالى 
اأن يتقبل منهم دعاءهم و�سعيهم.
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