
إعانات

إعانات للطالب المتزوجين

اأع���ل���ن���ت ع����م����ادة �����ش�����ؤون ال����ط����اب ب���دء 
ا�شتقبال طلبات اإعانة الطاب املتزوجني 
اع��ت��ب��ارا من  ال��ث��اين،  ال��درا���ش��ي  للف�شل 
1434/5/18 ه� حتى 1434/6/14 ه�  على 

اأن يتم التقدمي عرب الكليات.
واأكدت العمادة اأنه لن يتم قب�ل اأي 
طلب بعد هذا التاريخ، م�شددة على اأنه ال 
يحق ملن ح�شل على هذه االإعانة طلبها 
مره اأخرى. علما باأنه مت �شرف ملي�ن و 

26 األف ريال خال الف�شل املا�شي.
علي آل سعيد
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أمير عسير ومدير الجامعة يوقعان اتفاقية تستهدف الشباب 
رئي�س  ع�����ش��ر،  منطقة  اأم����ر  وق���ع 
جم��ل�����س ���ش��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة، ���ش��اح��ب 
ال�����ش��م��� امل��ل��ك��ي االأم�����ر ف��ي�����ش��ل بن 
خ���ال���د ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، االث���ن���ني 
امل���ا����ش���ي، ب��امل��ج��ل�����س ال���ع���ام ب���دي����ان 
معايل  مع  �شراكة  اتفاقية  االإم���ارة، 
مدير اجلامعة االأ�شتاذ الدكت�ر عبد 
ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال�����داود، بهدف 
ت���ح��ي��د ج��ه���د اجل��ام��ع��ة وجم��ل�����س 
���ش��ب��اب ع�����ش��ر، ودف��ع��ه��ا ن��ح��� روؤي���ة 

تخدم �شباب املنطقة.
عدد  على  االتفاقية  وا�شتملت 
م�شلحة  يف  ت�شب  التي  البن�د  م��ن 
ال�����ش��ب��اب وم��ن��ه��ا تنظيم ور����س عمل 
الق�شايا  تتناول  م�شرتكة،  واأن�شطة 

التي تهم �شباب منطقة ع�شر.
كما وقع �شم�ه اتفاقية مماثلة 
باأبها  والفن�ن  الثقافة  جمعية  م��ع 
مي��ث��ل��ه��ا م���دي���ره���ا االأ����ش���ت���اذ اأح��م��د 
على  االتفاقية  وا�شتملت  ال�شروي، 
ع�����دد م����ن ال���ب���ن����د ل���ت���اأه���ي���ل ���ش��ب��اب 
امل���ن���ط���ق���ة وت���ن���م���ي���ة م���ه���ارات���ه���م يف 
الربامج الهادفة يف املجال االإثرائي  

والتدريبي والفني.
وا�شتملت االتفاقية التي وقعها 
ري��ادة  معهد  م��ع  ع�شر  اأم���ر  �شم� 
االأع����م����ال ال���ط��ن��ي��ة مم��ث��ا ب��ن��ائ��ب 
�شع�د  الدكت�ر  التنفيذي  الرئي�س 
ب��ن حم��م��د ال��ف��ا���ش��ل ع��ل��ى ع���دد من 
و�شابات  �شباب  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال��ب��ن���د 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د امل���ؤ���ش�����ش��ات 
اللقاءات  كاإقامة  ودعمها  ال�شغرة 

يراها  التي  االأم��اك��ن  يف  التعريفية 
ري��ادة  مع  امل�شبق  بالتن�شيق  املجل�س 
)جم��ان��ا(، واإحل���اق ال��ري��ادي املجتاز 
للمقابات ال�شخ�شية بدورة حتفيز 
اب���داأ  ال�����ذات جم���ان���ا، وك���ذل���ك دورة 
حت�شيل  وي��ت��م  )اإرادة(،  م�شروعك 
مبلغ األف ريال فقط من كل ريادي 
ي�دع يف ح�شاب معهد ريادة االأعمال 
ال���ط��ن��ي)ب��ن��ك��ي��ا(، وت��ب��ن��ي م������ش���ع 
لكل  االقت�شادية  اجل��دوى  )درا���ش��ة 
اإعفاء  الى  ريادي على حدة(،اإ�شافة 
االجتماعي  ال�شمان  يف  امل�شجلني 
م���ن ����ش���داد ال���ر����ش����م وامل��ت��اب��ع��ة مع 
املجل�س ملرحلة الرعاية التاأ�شي�شية.

على  ع�شر  اأم���ر  �شم�  و���ش��دد 
اأه���م���ي���ة اال����ش���ت���ث���م���ار يف ال���ط���اق���ات 
فاعلية  من  لها  ملا  ال�شابة  الب�شرية 
ب��ل��د على  اأي  ت��ع��زي��ز ق����ة  ك��ب��رة يف 
اأن  ���ش��م���ه  مبينا  ال���ع���امل،  م�����ش��ت���ى 
���ش��ب��اب امل��م��ل��ك��ة ق����ة ب�����ش��ري��ة واع���دة 
�شتنه�س ببلدها نح� العامل املتقدم 
ه���ذه  اأن  ال�����ى  ����ش���م����ه  واأ������ش�����ار 
االتفاقيات �شت�شهم يف زيادة فاعلية 
واإك�شابهم  ال�شباب يف تنمية وطنهم 
الازمة  املهارات  من  يحتاج�نه  ما 
وتقدمي خدمات مثلى، وتهيئة اجل� 
املنا�شب لبيئة اإبداعية ليك�ن�ا على 
القيادة  فن�ن  تعلم  يف  عال  م�شت�ى 

واالإدارة .
ومب�����ج����ب االت���ف���اق���ي���ة ت���ف��ر 
اجل����ام����ع����ة ع�����ن ط����ري����ق ال���ك���ل���ي���ات 
االأبحاث  ومراكز  العلمية  واالأق�شام 

تعاقدات

التعاقد مع 12 مدرسا

تعاقدات  باجلامعة  التعاقد  جلنة  وقعت 
م���ع 12 ع�����ش��� ت��دري�����س  م���ن اأ����ش���ل 200 
الها�شمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  من  متقدم 
الفيزياء،  تخ�ش�شات  م��ن  ك��ل  يف  وذل���ك 
اللغة  ال��ري��ا���ش��ي��ات،   االأح��ي��اء،  الكيمياء، 
االإجنليزية، الرتبية وفروعها، االإ�شراف 

الرتب�ي، والرتبية اخلا�شة.
راأ�س اللجنة امل�شرف العام على فرع 
�شعيد  الدكت�ر  االأ�شتاذ  بتهامة  اجلامعة 

بن حممد رفاع.
الحسين النعمي

تطوير وجودة

ورشة حول قوائم االستبيان

ن���ظ���م���ت وح�������دة ال���ت���ط����ي���ر االأك�����ادمي�����ي 
واجل���������دة يف ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����س 
م�شيط، االثنني املا�شي، بالقاعة الذكية 
يف الكلية، ور�شة عمل لن�شر ثقافة اجل�دة 
ب��ني ط��اب الكلية، حت��ت ع��ن���ان »ق�ائم 

اال�شتبيان واأهميتها بالن�شبة للطالب«.
قدم ال�ر�شة رئي�س وحدة التط�ير 
�شامل،  عاطف  الدكت�ر  بالكلية  واجل���دة 
حتدث فيها عن اأهمية التط�ير واجل�دة 

يف العمل االأكادميي.
علي البكري

تميز

أحد رفيدة وجائزة التميز 

كلية  يف  الطالبي  الن�شــاط  اإدارة  اأعلنت 
بداي�ة  ع��ن  رف��ي��دة  ب��اأح��د  واالآداب  العل�م 
االإع��������داد جل���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز االأك�������ادمي���ي 
واالإب�����������داع ال��ث��ق�����ايف يف ال��ك��ل��ي�����ة اع��ت��ب��ارا 
الع�ام  نهاي�ة  وح��ت��ى  امل��ا���ش��ي  االأح����د  م��ن 
الن�شاط  ادارة  ومتنت  احلــايل.  الدرا�شي 
امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���ج���ائ���زة »ال���ت����ف���ي���ق ل��ك��اف��ة 
الطالبات املر�شحات الاتي �شيك�ن لهن 
الــ�ــشــرف االكــــر يف متــثــيــل الــكــلــيــة على 

م�شت�ى اجلامعة«. 
زهراء الذيب

طالب

الجامعة بمهرجان اليتيم

�ش�ؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  �شاركت 
ال���ط���اب م����ؤخ���را ب��ع��دد م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وال���ل���ق���اءات يف م��ه��رج��ان  ال��ي���م ال��ع��رب��ي 
لليتيم مبنطقة ع�شر حتت �شعار »يكفينا 
ف���خ���را«.  وت��ل��ق��ى عميد ����ش����ؤون ال��ط��اب 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت����ر ع���ب���داهلل ال��ك��ا���ش��ي 
بهذه املنا�شبة خطاب �شكر من مدير دار 
الرتبية االجتماعية للبنني باأبها االأ�شتاذ 
مل�شاركة  وذل���ك  ح��م��ره،  ب��ن  �شعد  حم��م��د 

وتعاون اجلامعة  يف اإجناح املهرجان.
يحي القبعة

صحة األسنان

األسنان صحة وجمال

ت��زام��ن��ا م��ع االأ���ش��ب���ع اخل��ل��ي��ج��ي ال��راب��ع 
امل���ح��د ل��ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة ال��ف��م واالأ���ش��ن��ان 
ال������ذي ان���ط���ل���ق حت����ت ����ش���ع���ار »االأ����ش���ن���ان 
���ش��ح��ة وج����م����ال« ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
معر�شا  باخلمي�س  التطبيقية  الطبية 

باال�شرتاك مع وزارة ال�شحة.
اال�شرتاتيجيات  اأحد  ه�  واالأ�شب�ع 
تفعيل  اأهمية  على  تركز  التي  واالآل��ي��ات 
االإ�شابة  ن�شبة  خلف�س  ال�قائي  العمل 

باأمرا�س الفم واال�شنان بدول اخلليج.
أحمد العياف

وب�����ي������ت اخل��������ربة امل�������ج�������دة ب���ه���ا، 
وف��ن��ي��ة ملجل�س  ع��ل��م��ي��ة  ا���ش��ت�����ش��ارات 
���ش��ب��اب م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر ب��ح�����ش��ب ما 
وتعمل  عليه،  والتعاقد  االتفاق  يتم 
ب����اال�����ش����رتاك م����ع جم���ل�������س ���ش��ب��اب 
املنطقة على تط�ير اأن�شطة وبرامج 
ت���دري���ب ���ش��م��ن م���ا ت��ق��دم��ه ع��م��ادة 

خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر.

اجل��ام��ع��ة ملجل�س  ت�����ش��م��ح  ك��م��ا 
اإدارات  �شباب املنطقة بالت�ا�شل مع 
االأن�������ش���ط���ة وامل���ج���ال�������س ال��ط��اب��ي��ة 
الإي����ج����اد ف���ر����س ت����ع����اون م�����ش��رتك��ة 
واملجل�س  اجل��ام��ع��ة  اأه����داف  جت�شد 
ع��ل��ى ح��د ����ش����اء، وت��ق��دمي اخل���رباء 
وامل�������ش���ت�������ش���اري���ن امل���ت���ف���رغ���ني وغ���ر 
امل����ت����ف����رغ����ني م�����ن اأع�����������ش�����اء ه��ي��ئ��ة 

لها  املنظمة  االآل��ي��ة  وف��ق  التدري�س 
باجلامعة.

وت���ه���ي���ئ اجل����ام����ع����ة مل��ن�����ش���ب��ي 
جم��ل�����س ���ش��ب��اب امل��ن��ط��ق��ة ا���ش��ت��خ��دام 
امل��ك��ت��ب��ة ال��ع��ام��ة، وا���ش��ت��خ��دام بع�س 
امل�����راف�����ق االأخ����������رى وف������ق ج���دول���ة 
ال��ربام��ج  �شر  على  ت���ؤث��ر  ال  زمنية 
ب��اجل��ام��ع��ة،  واالأن�����ش��ط��ة  التعليمية 

بع�س  ت��ن��ف��ي��ذ  للمجل�س  ت��ت��ي��ح  ك��م��ا 
ال������ربام������ج وال����ف����ع����ال����ي����ات ل���ط���اب 
اجلامعة بالتن�شيق مع عمادة �ش�ؤون 
ال����ط����اب واالإع����������ان ع��ن��ه��ا داخ����ل 
الطرفان  ويتعاون  اجلامعة،  اأروق��ة 
االإن�شان  تنمية  اأه��داف  على حتقيق 
وامل���ك���ان مل��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر ب�����ش��ك��ل ع��ام 

ول�شباب�ها ب�شكل خا�س.
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اف��ت��ت��ح اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر ���ش��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�شل  االأم���ر  امللكي  ال�شم� 
العناية  مبنى  م���ؤخ��را،  عبدالعزيز،  ب��ن 
امل����رك����زة اجل����دي����د مب�����ش��ت�����ش��ف��ى ع�����ش��ر 
لق�شم  املقطعية  االأ�شعة  وق�شم  املركزي 

الط�ارئ.
وعقب االفتتاح قال �شم�ه »اإن هذه 
املراكز من �شاأنها اأن تقدم خدمات طبية 
تط�ر  يف  ي�شهم  مم��ا  للمر�شى  اأف�����ش��ل 
القطاع ال�شحي ورفع اخلدمات الطبية 
اإلى اأرقى امل�شت�يات وذلك بف�شل اهلل عز 
القيادة  تبذلها  التي  اجل��ه���د  ث��م  وج��ل، 
ال��ر���ش��ي��دة حت��ت ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم��ني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 
النائب  االأم��ني و�شم�  العهد  و�شم� ويل 

املدينة  اأن  اإل���ى  �شم�ه  م�شرا  ال��ث��اين«، 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ري ال��ع��م��ل عليها يف 
الفرتة احلالية، �شرتفع اأي�شا من كفاءة 
القطاع ال�شحي وخدماته جلميع �شكان 

املناطق اجلن�بية.
وق�����دم االأم������ر ف��ي�����ش��ل ب���ن خ��ال��د 
�شكره وتقديره اإلى معايل وزير ال�شحة 
ال����دك����ت�����ر ع����ب����داهلل ال���رب���ي���ع���ة وم���دي���ر 
ال���������ش�����ؤون ال�����ش��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر 
اإبراهيم احلفظي على �شعيهما  الدكت�ر 
وتقدميهما كل ما من �شاأنه اأن ي�شهم يف 
املنطقة  يف  ال�شحي  بالقطاع  النه��س 

اأ�ش�ة ببقية مناطق اململكة. 
م���ن ج��ان��ب��ه ب���ني م���دي���ر ال�������ش����ؤون 
ال�����ش��ح��ي��ة ب��ع�����ش��ر ال���دك���ت����ر اإب���راه���ي���م 

املبنى ي�شع 27 �شرير عناية  اأن  احلفظي 
غ��رف��ة منف�شلة  ���ش��ري��ر يف  ك��ل  م���رك���زة، 

�شممت باأحدث التقنيات الطبية.
وق��ال »روع���ي يف املبنى اجل��دي��د اأن 
منف�شلة  غ��رف��ة  م��ري�����س يف  ك���ل  ي��ك���ن 
مراعاة خل�ش��شيته وا�شتقاليته ومنعا 

النت�شار العدوى«.
وك�����ش��ف احل��ف��ظ��ي ع��ن اأن م�����ش��روع 
 50 ح���ايل  كلف  اجلديد  املركزة  العناية 
ال�شريرية  ال�شعة  اأن  اإلى  ملي�نا، م�شرا 
زادت مبا ن�شبته 150%، حيث كان ي�جد 
يف ال�����ش��اب��ق 12 ���ش��ري��را ف��ق��ط، ع��ل��ى حد 

ق�له.
اجلديدة  املركزة  العناية  واأ���ش��اف« 
جدا  متط�ر  مراقبة  نظام  على  حتت�ي 

مل��ت��اب��ع��ة وم���راق���ب���ة ال���ع���ام���ات احل��ي���ي��ة 
ل��ك��ل م��ري�����س، ك��م��ا حت���ت����ي ع��ل��ى ق�شم 
اإلى  خا�س للمر�شى امل�شابني بالعدوى، 
بعار�س  م���زودة  ال��غ��رف  بع�س  اأن  جانب 
النف�شية  احل��ال��ة  مل��راع��اة  متحركة  �ش�ر 
للمر�شى يف مرحلة التعايف، حيث تتغر 

املناظر املعرو�شة اأوت�ماتيكيا«.
وقدم احلفظي �شكره وتقديره اإلى 
امل�شروع  الفتتاحه  ع�شر  منطقة  اأم��ر 
ودع��م��ه وت���ج��ي��ه��ات��ه ال��دائ��م��ة م��ن اأج��ل 
باملنطقة.  ال�شحية  اخل���دم���ات  ت��ط���ي��ر 
كما وجه �شكره اإلى معايل وزير ال�شحة 
الربيعة  الدكت�ر عبداهلل بن عبدالعزيز 
ون��ائ��ب��ي��ه ل��دع��م��ه��م ال��ك��ب��ر ل��ل��خ��دم��ات 

ال�شحية باملنطقة. 

كلفة المشروع 50 مليون ريال وسعته 27 سريرا
أمير المنطقة يفتتح مبنى العناية المركزة بمستشفى عسير

لقطات

أمير عسير يعزي القيادة في وفاة 
األمير بدر بن عبدالعزيز رحمه اهلل 

رفع �شاحب ال�شم� امللكي االأمر في�شل بن خالد بن عبدالعزيز 
اأ�شدق  اأه��ايل منطقة ع�شر،  وا�شم  با�شمه  اأمر منطقة ع�شر، 
اإل���ى م��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني ال�شريفني امللك  ال��ت��ع��ازي وامل���ا���ش��اة 
اآل �شع�د،  و�شاحب ال�شم� امللكي االأمر  عبداهلل بن عبدالعزيز 
ال���زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
وزير الدفاع، و�شاحب ال�شم� امللكي االأمر مقرن بن عبدالعزيز 
اآل �شع�د النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�زراء امل�شت�شار واملبع�ث 
اخلا�س خلادم احلرمني ال�شريفني، حفظهم اهلل، يف وفاة �شاحب 

ال�شم� امللكي االأمر بدر بن عبدالعزيز اآل �شع�د، رحمه اهلل.
وق����ال ���ش��م���ه: ك���ان للفقيد ا���ش��ه��ام��ات وط��ن��ي��ة م��ت��ن���ع��ة يف 
الرتاث والثقافة متثلت جلية ووا�شحة يف و�شع اللبنات االأولى 
معلما  الي�م  اأ�شبح  ال��ذي  والثقافة  للرتاث  ال�طني  للمهرجان 

عامليا واحتفالية وطنية تقام يف كل عام.
واأ�شاف �شم�ه اأن الفقيد، رحمه اهلل، ممن ا�شهم�ا يف و�شع 
وتنفيذها،  عليها  واالإ����ش���راف  ال���ط��ن��ي  احل��ر���س  تط�ير  خطط 
رحمته  ب���ا���ش��ع  الفقيد  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  امل���ل��ى  �شائا 

وي�شكنه ف�شيح جناته.

مدير الجامعة يعزي الملك
بوفاة األمير بدر

رفع معايل مدير اجلامعة، االأ�شتاذ الدكت�ر عبدالرحمن بن حمد 
الداود، اأ�شالة عن نف�شه ونيابة عن جميع من�ش�بي اجلامعة من 
وطالبات،  وط��اب  وم�ظفني  تدري�س  هيئة  واأع�شاء  م�ش�ؤولني 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  مقام  اإل��ى  وامل�ا�شاة،  التعازي  خال�س 
اآل �شع�د، و�شم� ويل عهده االأمني  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  و�شم�  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  �شلمان  االأم���ر 
جمل�س ال�زراء االأمر مقرن بن عبدالعزيز، حفظهم اهلل، واإلى 
اأ�شحاب ال�شم� اأبناء وبنات الفقيد وكافة االأ�شرة الكرمية واأبناء 

ال�شعب ال�شع�دي.
وقال الداود »ال �شك يف اأننا برحيل االأمر بدر، فقدنا اأحد 
الرم�ز ال�طنية التي تركت ب�شمتها يف تاريخ ال�طن ، فقد اأفنى 
دينه  �شم�ه، رحمه اهلل، حياته عاما ال يكل وال ميل يف خدمة 
ومليكه ووطنه واأمته. ونتذكر ما حققه �شم�ه من اإجنازات وما 
قام به من م�ش�ؤوليات يف رفع م�شت�ى تنمية هذه الباد املباركة 
�شم�ه  واأع��م��ال  وك��ب��رة،  وا���ش��ح��ة  �شم�ه  فب�شمات  وت��ط���ي��ره��ا، 

اخلرة يف ميادين عدة ت�شهد له«.
اأن  وج��ل،  ع��ز  اهلل  اجل��ام��ع��ة،  دع��ا مدير  ت�شريحه  ويف ختام 
يرحم �شم� االأمر بدر رحمة وا�شعة وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 
اأهله وال�شعب ال�شع�دي واالأمة االإ�شامية ال�شرب وال�شل�ان على 

ق�شاء اهلل وقدره. 

..ويوجه بتنوع مشاركات عسير في »الجنادرية«
على  امل�شرفة  العليا  اللجنة  رئي�س  اأك��د 
جناح منطقة ع�شر مبهرجان اجلنادرية 
في�شل بن م�شرف، اأن م�شاركات املنطقة 
ب��ني ثقافية وفن�ن  م��ا  تتن�ع  ال��ع��ام  ه��ذا 
ح�شب  وذلك  وترفيهية،  وتراثية  �شعبية 
ال�شم�  �شاحب  املنطقة  اأم��ر  ت�جيهات 
امل���ل���ك���ي االأم�������ر ف��ي�����ش��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
تك�ن  باأن  دائما  ينادي  الذي  عبدالعزيز 
ق���ري���ة ع�����ش��ر م���ت���ج���ددة وم���ت���ط����رة كل 
اأن��ه مت جتهيز الق�ش�ر  اإل��ى  ع��ام، م�شرا 
الزوار، مبينا  االأثرية الثاثة ال�شتقبال 
اأن�����ه مت االن���ت���ه���اء م���ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة 
ملدرجات م�شروع قرية ع�شر التي و�شع 
خالد  ب��ن  في�شل  االأم���ر  اأ�شا�شها  حجر 

العام املا�شي وتت�شع ل� 1500 �شخ�س.
اأن وف��د ع�شر  واأو���ش��ح بن م�شرف 
م���ن300 م�شارك  اأك��ر  ال��ع��ام ي�شم  لهذا 
همهم اإب��راز م���روث املنطقة وما حتظى 
ب���ه م���ن ث��ق��اف��ات م��ت��ن���ع��ة ن��ظ��را للتن�ع 
ال��ت�����ش��اري�����ش��ي ال��ف��ري��د ال����ذي ت��ت��م��ت��ع به 

ع�شر. 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأك����د رئ��ي�����س وف��د 

م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر ال��ف��ن��ان ع���ب���داهلل �شاهر 
املقتنيات،  من  ع��دد  تن�ع  زي��ادة  ع�شري 
ب��� 8  ت�����ش��ارك  اأن حم��اف��ظ��ة رف��ي��دة  مبينا 
التعرف  للزوار  تتيح  اأثرية  قطعة  اآالف 
من خالها على ما�شيها العريق، م�شرا 
اإلى اأن القرية ت�شم ثاثة ق�ش�ر يتعرف 
البناء من  الزائر على كيفية نظام  فيها 
الداخل وجمالياته وطريقته والزخرفة، 
ع�شرة  خم�س  احل��رف��ي���ن،  يعر�س  فيما 
املطلة على  حرفة يف املحات اخلارجية 
ال�����ش��اح��ة ب��ج��م��ي��ع احل����رف وال�����ش��ن��اع��ات 
ه��ذه  اأن  وت��ه��ام��ة، م��شحا  ال�����ش��راة  م��ن 
احل����رف ت��ت��ن���ع ب��ني ال��ت��ج��ارة واحل����دادة 
و�شقل ال�شي�ف واملاب�س ودباغة اجلل�د 

واملقتنيات االأثرية و�شناعة الف�شة.
ول����ف����ت ����ش���اه���ر ع�������ش���ري اإل�������ى اأن 
بني  ي�شم  ع�شر  لقاعة  ال��ع��ام  امل��ع��ر���س 
جنباته كل املعل�مات وال�ثائق وال�ش�ر، 
وعر�س �شرائح وكتب عن منطقة ع�شر، 
اإ�شافة اإلى اأنه يت��شط املعر�س، املجل�س 
وع��ددا  ال���زوار  ي�شتقبل  ال��ذي  الع�شري 
وال����زوار  امل��ن��ط��ق��ة  و���ش��ع��راء  م��ن مثقفي 

املهتمني بالثقافة والرتاث. واأ�شاف »مت 
العربية  باجلل�شة  املجل�س  ه��ذا  جتهيز 
امل��م��ي��زة وم���ن خ��ال��ه ي��ق��دم ك��ل م�شارك 
نبذة وق��راءة عن منطقة ع�شر وتراثها 

وثقافتها«.
اأن رك����ن )امل��ط��ب��خ  وب����ني ع�����ش��ري 
ال���ع�������ش���ري( ي���ق���دم االأك�������ات ال�����ش��ع��ب��ي��ة 

املميزة ملنطقة ع�شر وبنكهة خا�شة.
وعن الفرق ال�شعبية امل�شاركة لهذا 
)بلل�شمر(  ب��ف��رق��ة  ن�����ش��ارك  ق����ال«  ال��ع��ام 

وف�����رق�����ة )�����ش����ي�����ف اجل�����ن������ب( وف���رق���ة 
)ال������ادي�����ني( ب���ق���ي���ادة ال�����ش��اع��ر ع��ب��داهلل 
وك�كبة  عار�شا   149 وم�شاركة  ال�شريف 
ي�ميا  و�شت�ؤدي  املميزين،  ال�شعراء  من 
ال�شاحة  يف  ال�شعبية  العرو�س  من  ع��ددا 

اخلارجية وعددا من االأل�ان الرتاثية«.
والفن�ن  الثقافة  »جمعية  واأ���ش��اف 
واآخ��ر  ت�شكيلي  مبعر�س  �شت�شارك  باأبها 
ف�ت�غرايف مع اإتاحة الفر�شة للراغبني 
الع�شري  ب��ال��زي  الت�ش�ير  ال���زوار،  م��ن 
جم��ان��ا وع��ر���س ه���ذه ال�����ش���ر  مبعر�س 

خا�س«.
من جهته، اأو�شح امل�شرف على املركز 
االأ�شمري  زاي��د  لقرية ع�شر  االإع��ام��ي 
اأنه مت االنتهاء من العدد ال�شاد�س ملجلة 
)ع�شر( التي ت�شم عددا من امل��ش�عات 
واال���ش��ت��ط��اع��ات واحل�������ارات وال�����ش���ر، 
م�شرا اإلى اأنه �شيتم ت�زيع خم�شة اآالف 
اإل��ى  اإ�شافة  املهرجان  اأي���ام  طيلة  ن�شخة 
تخ�شي�س ركن خا�س باملجلة مع ت�زيع 
االآالف من الن�شخ من اأعداد �شابقة على 

زوار القرية.
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الطالب ه� االأ�شا�س واملك�ن املح�ري يف العملية التعليمية، وخا�شة 
على م�شت�ى التعليم العايل واجلامعات. واأهمية العن�شر الطابي 
يف اجلامعات ترتكز يف ك�نه العن�شر الذي تدور ح�له باقي العمليات 

التعليمية يف اجلامعات.
فع�ش� هيئة التدري�س يعمل من اأجل الطالب تعليما وتاأهيا، 
باملعارف  لتعزيزه  ال��ط��ال��ب  ي�شتهدف  اأ�شا�شي  م��ك���ن  ه��ي  واملكتبة 
والعل�م والثقافة، وكل ما يتبقى من العمادات واالإدارات يف اجلامعة 
اأو  االأرب����ع  ال�شن�ات  خ��ال  ال��ط��ال��ب  ت�شاعد  م�شاندة  خ��دم��ات  يعد 

نح�ها يف تاأ�شي�س معارفه وتط�ير مداركه وتنمية مهاراته.
كما اأن اخلدمات امل�شاندة االأخرى املعنية بع�ش� هيئة التدري�س 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه  وت��ع��زي��ز  ال��ت��دري�����س  هيئة  ع�ش�  تهيئة  اإط����ار  يف  ت�شب 
التدري�شية والبحثية لي�شهم يف اأداء واجباته نح� الطالب اجلامعي 

على اأف�شل وجه واأح�شن م�شت�ى.
امل��ل��ك خ��ال��د حت��ر���س ك��ث��را على تهيئة  وم��ن هنا ف���اإن جامعة 
اجلامعي،  للتعليم  منا�شبة  تعليمية  بيئة  لتك�ن  اجلامعية  البيئة 
�ش�اء يف البنية التحتية اأم املك�نات الب�شرية التدري�شية والت�ظيفية، 
اأه��داف  يحقق  ومب��ا  الطالبة  اأو  للطالب  وحمفزة  منا�شبة  وتك�ن 

اجلامعة و�شيا�شاتها وبراجمها.
اأن  الطاب  وبناتي  اأبنائي  اآم��ل من  املعطيات  على هذه  وبناءا 
ي�شتثمروا هذه املرحلة الزمنية من اأعمارهم يف النهل من املعارف 
واأ�شتاذاتهم  اأ�شاتذتهم  م��ن  ���ش���اء  اجلامعة  تقدمها  التي  والعل�م 
من  اأم  اجلامعة،  تقدمها  التي  الرقمية  اخلدمات  اأم  املكتبة  من  اأم 
جمال  يف  والطالبة  للطالب  املتاحة  العلمية  وامل��خ��ت��ربات  املعامل 

تخ�ش�شاتهم.
اإن بناء الطالب اجلامعي وتهيئته للمجتمع ه� لبنة ت�شهم يف 
بنائها اأكر من جهة واأكر من طرف، ولكن ال �شك يف اأن الطالب 
اأو الطالبة ه� االأ�شا�س يف عملية البناء، وه� االأهم �شمن العنا�شر 

املختلفة التي حتيط به.
ف��ه��� ال���ذي ي��ح��ر���س اأمي���ا ح��ر���س ع��ل��ى اال���ش��ت��زادة وال��ت��ع��م��ق يف 
املعارف املتخ�ش�شة، وه� كذلك الذي ي�شاأل ويناق�س وي�شتف�شر من 
اأع�شاء هيئة التدري�س يف جماالتهم وتخ�ش�شاتهم، وه� الذي يبحث 

وينقب عن املعل�مة يف املكتبة اأو ق�اعد املعل�مات االإلكرتونية. 
معارف  اإل��ى  االإ�شافة  ون�عي يف  اآخ��ر مهم  هناك م�شدر  ولكن 
وجامعة  ال�شفي،  غري  الن�شاط  وهــو  والطالبات  الطالب  وخــرات 
وتعزيز  الن�شاطات  ه��ذه  مثل  تفعيل  على  ج��دا  حري�شة  خالد  امللك 

ج�انبها املختلفة العامة والتخ�ش�شية.
 ون��ه��ي��ب ه��ن��ا ب��ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات اإل����ى ح�����ش���ر امل��ح��ا���ش��رات 
والندوات واملوؤمترات واالنخراط يف الرامج العديدة التي تنظمها 
ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط��اب ���ش���اء يف امل��ج��ال ال��ث��ق��ايف اأم ال��ري��ا���ش��ي اأم 
االجتماعي، اأو التي تنظمها الكليات واالأق�شام الأنها اإ�شافات ن�عية 

خلربات الطالب اجلامعي.
اإن مقيا�س النجاح الذي نتمناه لطابنا وطالباتنا ه� يف حجم 
اأن  ه���  الكامل  النجاح  ول��ك��ن  منها،  ينهل�ن  ال��ت��ي  وال��ع��ل���م  امل��ع��ارف 
ت�شاف اإلى ذلك خربات جديد ومتن�عة يتلق�نها من خال تفاعلهم 
مع البيئة اجلامعية واملحيط االجتماعي الذي هيئته اجلامعة لهم. 

ومقيا�س النجاح ه� حجم املعارف واخلربات.
فكلما منت املعارف وتط�رت اخلربات يك�ن الطاب والطالبات 
يف اأمت جاهزيتهم للدخ�ل اإلى �ش�ق العمل بنجاح واقتدار، وهذا ما 
نتمناه خلريجي وخريجات اجلامعة، يف اأن يك�ن�ا م�اطنني م�ؤهلني 

خلدمة وطنهم وجمتمعهم ووالة اأمرهم.
* مدير اجلامعة

رؤية

الطالب أوال..

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

الداود يوقع مشاريع تقنية وأمنية 
أحمد العياف

وق������ع م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
ال��دك��ت���ر ع��ب��د الرحمن  االأ���ش��ت��اذ 
ب���ن ح��م��د ال�����داود م����ؤخ���را، ع���ددا 
م��ن ال��ع��ق���د وامل�����ش��اري��ع اخل��ا���ش��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة وك��ل��ي��ات��ه��ا يف امل��دي��ن��ة 
اجلامعة باأبها ويف جميع الكليات 

مبحافظات املنطقة.
 وم�����ن ب����ني ه�����ذه امل�������ش���اري���ع، 
احل���را����ش���ات االأم���ن���ي���ة امل��م��ث��ل��ة يف 
للحرا�شات  ن�شر اجلن�ب  م�ؤ�ش�شة 
كل  يف  اجل��ام��ع��ة  لكليات  االأم��ن��ي��ة 
تثليث،  ال��ع��ل��ي��ا،  �شبت  بي�شة،  م��ن 
ع�شر،  حمايل  تن�مة،  النما�س، 
رج������ال اأمل�������ع، وامل������ج������اردة. مب��ب��ل��غ 

 )11،495،250( ق�����دره  اإج����م����ايل 
ملي�ن ريال.

قلعة  م�ؤ�ش�شة  م��ع  وق���ع  ك��م��ا 
م�شروع  عقد  التجارية  املعل�مات 
لتقنية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
امل����ع����ل�����م����ات، وم����رح����ل����ة اإن�������ش���اء 
م����رك����ز ل���ل���ت���ع���ايف م�����ن ال�����ك������ارث 
وق��دره  اإج��م��ايل  مببلغ  باجلامعة 

)3،231،050( ملي�ن ريال. 
ووق������������ع م������دي������ر اجل����ام����ع����ة 
اأي�����ش��ا، ع��ق��دا م���ع ���ش��رك��ة اأن��ظ��م��ة 
ال��ك��م��ب��ي���ت��ر ال�����ش��ع���دي��ة، ل��ل��ق��ي��ام 
عمادة  و�شيانة  ت�شغيل  مب�شروع 
ال��ت��ع��ل��ي��م االإل����ك����رتوين )امل��رح��ل��ة 
ال��ث��ال��ث��ة(، مب��ب��ل��غ اإج���م���ايل ق���دره 

)11،947،716( ملي�ن ريال.

م�بايلي،  �شركة  مع  وكذلك 
ل��ل��ق��ي��ام ب��خ��دم��ة ال��ن��ف��اذ امل��ب��ا���ش��ر 
ميجا   100 ب�����ش��رع��ة  ل���اإن���رتن���ت 
بايت، مقابل )1،092،940( ملي�ن 

ريال.
اأن هذه امل�شاريع  واأكد الداود 
����ش���ت���ح���ق���ق ع���������ددا م������ن اأه���������داف 
ال��ت��ي تخطط ل��ه��ا، كما  اجل��ام��ع��ة 
ت�فر املتطلبات ال�شرورية ملرافق 
ال�شخي  بالدعم  اجلامعة، م�شيدا 
ال�����ذي حت��ظ��ى ب���ه اجل���ام���ع���ة من 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ق��ب��ل 
اآل  امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
و�شم�  ورع���اه،  اهلل  حفظه  �شع�د، 
امللكي  ال�شم�  �شاحب  عهده  ويل 
العزيز،  عبد  ب��ن  �شلمان  االأم���ر 

ال��ث��اين ���ش��اح��ب ال�شم�  وال��ن��ائ��ب 
امل���ل���ك���ي االأم�������ر م���ق���رن ب����ن ع��ب��د 
وح��ر���س  متابعة  مثمنا  ال��ع��زي��ز، 
اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر ���ش��اح��ب 
بن  في�شل  االأم���ر  امللكي  ال�شم� 

خالد بن عبد العزيز. 
اإدارة  مدير  ق��ال  جانبه،  م��ن 
امل�شرتيات باجلامعة االأ�شتاذ �شعد 
اإن  »اآف�����اق«،  ل���  �شالح  اآل  علي  ب��ن 
هذه العق�د وامل�شاريع تاأتي �شمن 
�شل�شلة من امل�شاريع التي حتر�س 
خلدمة  ت�قيعها  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
طاب وطالبات وكليات اجلامعة 
ال���رئ���ي�������ش���ي مب��دي��ن��ة  امل�����رك�����ز  يف 
اجلامعة  ك��ل��ي��ات  جميع  ويف  اأب��ه��ا 

مبحافظات املنطقة.

ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ال�شم�  �شاحب  واالآث����ار  لل�شياحة 
�شلمان  ب��ن  �شلطان  االأم���ر  امللكي 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، مب��ك��ت��ب ���ش��م���ه 
مب��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ري��ا���س، م��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت���ر 

األمير سلطان 
بن سلمان 
يستقبل
مدير الجامعة

عبدالرحمن بن حمد الداود حيث 
متــت مــنــاقــ�ــشــة �ــشــبــل الــتــعــاون بني 
الهيئة واجلامعة يف جمال ال�شياحة 
مبا من �شاأنه خدمة منطقة ع�شر 

واململكة عامة.
�شلطان  االأم�����ر  ���ش��م���  و����ش���دد 

ب����ن ����ش���ل���م���ان خ�����ال ال���ل���ق���اء ع��ل��ى 
اأه���م���ي���ة ال����رواب����ط امل�����ش��رتك��ة بني 
العايل  التعليم  وم�ؤ�ش�شات  الهيئة 
باململكة، فيما اأبدى الداود ا�شتعداد 
اجل���ام���ع���ة ل���ل���ت���ع���اون م����ع ال��ه��ي��ئ��ة 
خل��دم��ة ال�����ش��ي��اح��ة يف م��دي��ن��ة اأب��ه��ا 

ب�شفتها الواجهة االأولى التي متثل 
اأج��ل دفع عجلة  اململكة، وذل��ك من 
التنمية ال�شياحية ملا متلكه منطقة 
ع�شر من مق�مات �شياحية كفيلة 
ب�����اأن جت��ع��ل��ه��ا يف م��ق��دم��ة امل��ن��اط��ق 

ال�شياحية اجلاذبة عامليا.



»مسارات« بيشة يقيم برنامجه الحواري األول
د. يحيى عبدالعظيم 

بفرع اجلامعة  الطابي  م�شارات  ن��ادي  اأق��ام 
االأول  احل����اري  الربنامج  م���ؤخ��را،  بي�شة  يف 
ذلك �شمن  وياأتي  »االإيجابية«.  عن�ان  حتت 
���ش��ل�����ش��ل��ة ب���رام���ج م��ت��ن���ع��ة ي��ق��ي��م��ه��ا ال���ن���ادي 
ببي�شة.  اجلامعة  فرع  يف  املتميزين  للطاب 
وكان �شيف الربنامج، امل�شرف العام على فرع  
بي�شة الدكت�ر مهدي بن علي القرين. وثمن 
اإدارة  بها  تق�م  التي  الدكت�ر مهدي اجله�د 
الرقي  �شبيل  يف  بالفرع  الطابية  االأن�شطة 

باإدارة وتفعيل االأن�شطة الطابية.
ويف ختام الربنامج، وزع الدكت�ر مهدي الدروع التذكارية والهدايا على ملتفاعلني يف الربنامج. ويف 
نهاية الربنامج قدم امل�شرف على النادي، االأ�شتاذ عبداهلل القرين، �شكره للدكت�ر مهدي على ت�شريفه 

للنادي وبراجمه.

أخبـار الجامعة

لقاء المستجدين
بــ»مجتمع« خميس مشيط

علي عبداهلل البكري 
اأقامت اإدارة ال�ش�ؤون الطابية بكلية املجتمع بخمي�س 
على  امل�شتجدين  ال��ط��اب  م��ع  لقاء  م���ؤخ��را  م�شيط 
وكيل  اللقاء  وح�شر  املحالة.  مبجمع  الكلية  م�شرح 
ال�شهري،  ال�شغيبي  �شامل  بن  حممد  الدكت�ر  الكلية 
االأ�شتاذ حممد بن  ال�ش�ؤون الطابية  ورئي�س وحدة 
عبدالكرمي العدوي وم�شجل الكلية الدكت�ر رم�شان 
امل�شتجدين  الطاب  تعريف  اإلى  اللقاء  وهدف  طه. 
مبا لهم وما عليهم من حق�ق وواجبات. ثم اختتم 
بها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  اال�شتف�شارات  ع��ن  ب��االإج��اب��ة  ال��ل��ق��اء 

الطاب خال اللقاء.

لقطات

بالدماغ  التوعية  أبها تنظم معرض  »تطبيقية« 
اف���ت���ت���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���ع���ل����م ال��ط��ب��ي��ة 
التطبيقية الدكت�ر اإ�شماعيل حممد بن 
جالية م�ؤخرا، معر�س »االأ�شب�ع العاملي 
 Brain Awareness »للت�عية بالدماغ
الطابي  النادي  اأقامه  وال��ذي   Week
العاملية  امل��ع��ار���س  ت��زام��ن��ا م��ع  ب��ال��ك��ل��ي��ة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع احت������اد »دان�������ا مل����ب����ادرات 

 .The Dana Foundation»الدماغ
كبر  ع��دد  على  امل��ع��ر���س  وا�شتمل 
م����ن امل����ن���������ش�����رات وم���ق���اط���ع ال��ف��ي��دي��� 
الدماغ  برتكيبة  التعريفية  والكتيبات 
ووظائفه واأمرا�شه وطرق ال�قاية منها 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���ش��ح��ة ال���دم���اغ. ي��ذك��ر 
اململكة  يف  ال�حيد  ه�  املعر�س،  ه��ذا  اأن 
ال����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى امل������اد ال��ع��ل��م��ي��ة من 
احت���اد )دان���ا مل��ب��ادرات ال��دم��اغ(. وتخلل 
اإفطار  وجبة  تقدمي  املعر�س  فعاليات 
الفعالية،  �شعار  حتمل  وه��داي��ا  ل��ل��زوار 
بجانب ال�شحب على ثاثة اأجهزة ذكية 

يف نهاية املعر�س.

الداود يستقبل مدير الضمان بعسير
ا���ش��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة، االأ���ش��ت��اذ 
ال���دك���ت����ر ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ح��م��د ال����داود 
م�ؤخرا يف مكتبه باإدارة اجلامعة يف القريقر، 
مبنطقة  االجتماعي  لل�شمان  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ع�����ش��ر، االأ����ش���ت���اذ ع��ب��د احل��ك��ي��م ب���ن ج���ربان 
ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  ملناق�شة  وذل���ك  ال�����ش��ه��راين، 
ال�����ش��م��ان  واإدارة  اجل��ام��ع��ة  ب���ني  امل��ج��ت��م��ع��ي 
املنتظرة  وال��ف���ائ��د  باملنطقة،  االج��ت��م��اع��ي 
التي  اخلطط  �شمن  ذل��ك  ي��اأت��ي  للجانبني. 
ترمي لها اجلامعة لبناء �شراكات جمتمعية 
ر�شالتها يف خدمة  لتحقيق  اإ�شهاماتها  تعزز 

املجتمع وتنميته.

التعاقد مع 50 عضو هيئة تدريس
الحسين النعمي

وقع اختيار جلنة التعاقد باجلامعة برئا�شة وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا 
والبحث العلمي، االأ�شتاذ الدكت�ر اأحمد طاهر مبارك، على 50 متقدما من 
الهند، الختيار  اأعمالها يف  اللجنة  با�شرت  اأن  بعد  وذلك  اأ�شل 800 مدر�س، 
والهند�شة،   االأ���ش��ن��ان،   وط��ب  الطب،  تخ�ش�شات  يف  معهم  للتعاقد  االأف�شل 

وعل�م احلا�شب االآيل، والعل�م الطبية والتمري�س. 
و�شمت اللجنة كا من عميد كلية العل�م الطبية التطبيقية بخمي�س 
م�شيط، الدكت�ر خالد �شعد اآل جلبان، وعميد كلية الهند�شة، الدكت�ر ح�شني 
مانع ال�ادعي، وعميد كلية طب االأ�شنان، الدكت�ر عبداهلل ع��س اآل رفيدي،  
وعميد كلية عل�م احلا�شب االآيل، الدكت�ر عبداهلل الرباع، ووكيل كلية الطب 
الدكت�ر علي �شعيد القحطاين، ورئي�س ق�شم احلا�شب االآيل، الدكت�ر نا�شر 
وامل�ظفني،   التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ل�ش�ؤون  العام  املدير  وم�شاعد  من�ش�ر، 

االأ�شتاذ اأحمد علي فائع.

قياديات الجامعة يشاركن
في الملتقى الثالث 

���������ش��������ارك ع������دد 
م������ن ق����ي����ادي����ات 
اجل�������ام�������ع�������ة يف 
امل��ل��ت��ق��ى ال��ث��ال��ث 
ل��������ق��������ي��������ادي��������ات 
جامعات اململكة، 
ال�����������������ذي ع����ق����د 
التعليم  ب������زارة 
ال���ع���ايل م���ؤخ��را 
ب��ح�����ش���ر اأك����ر
اإ�شهامات  امللتقى  وناق�س  ال�شع�دية.  اجلامعات  خمتلف  من  قيادية   200 من 
على  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  العايل  التعليم  مب�ؤ�ش�شات  الن�شائية  القطاعات 
�ش�ء برامج التعليم العايل اخلا�شة بالطالبات، وما يتطلبه ذلك من اهتمام 
بالعامات يف مراكز البحث العلمي، وترتيب اأول�ياتها مبا يخدم روؤية الدولة 
يف التح�ل اإلى جمتمع معريف يهدف اإلى بناء قاعدة  ب�شرية متعلمة  قادرة 

على ا�شتثمار مهارات االبتكار واالإبداع وت�ظيف اأدوات املعرفة وتقنياتها.
طالبات  وتاأهيل  دعم  يف  الن�شائية  االأق�شام  م�شاندة  اإل��ى  امللتقى  وه��دف 
م�ؤ�ش�شات التعليم العايل باعتبارهن جزءا مهما يف العملية التعليمية، وكذلك 
للطالبات  ال�شع�دية  اجلامعات  حتفيز  اأ�شاليب  ح�ل  عملية  مرئيات  تقدمي 

على التميز يف الدرا�شة اجلامعية.
امل��ه��ارات  ال��ق��ي��ادة االإب��داع��ي��ة واق����رتاح  اإل���ى ت�شجيع  امللتقى  ك��م��ا ه���دف 
املطل�بة يف جيل امل�شتقبل. وكذلك ت�شجيع القطاعات الن�شائية على تط�ير 
بيئة التعليم اجلامعي وا�شتخدام التقنيات احلديثة. كما ناق�س اأ�شاليب تهيئة 

الطالبات مل�اكبة احتياجات املجتمع املعريف.

���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ي����م ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي، 
التطبيقية  الطبية  العل�م  كلية  حتتفل 
لل�شحة  العاملي  بالي�م  ع�شر  مبحايل 
1434ه������������، وال���������ذي ي����ق����ام حت�����ت ���ش��ع��ار 
»ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي ���ش��غ��ط ال����دم: خف�س 
خ���ط���ر اال�����ش����اب����ة ب���ال���ن����ب���ات ال��ق��ل��ب��ي��ة 

وال�شكتة الدماغية«.
����ش���ت���ق���ام ال���ف���ع���ال���ي���ة غ������دا االأح������د 
و�شتت�شمن  مب��ح��اي��ل،  ال�شحي  ب��امل��رك��ز 
ت��ث��ق��ي��ف ال�������ش���ي���دات ب��ك��ي��ف��ي��ة احل���ف���اظ 
ممار�شة  علي  الت�شجيع  ال�شحة،  علي 
ال�����ش��ح��ي��ة، كيفية  ال��ري��ا���ش��ة، احل��م��ي��ة 
التعريف  القلب،  ام��را���س  م��ن  ال���ق��اي��ة 
ب��ال�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ال���ق��اي��ة 
املمار�شات  اإتباع  ن�شائح عامة عن  منها، 
منط  وتغير  ال�شحة  لتعزيز  ال�شليمة 
�شامل  �شحي  م�شح  ايل  ا�شافة  احل��ي��اة، 
الدم  �شغط  علي  واأهاليهن  للمراجعات 

»ال�شكر بالدم، ال�زن والط�ل«.
و���ش��ي�����ش��اح��ب ال��ف��ع��ال��ي��ة م��ع��ر���س 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى االرك�������ان ال��ت��ال��ي��ة: رك��ن 
ال�������ش���ح���ة واجل�������م�������ال، رك�������ن احل���م���ي���ة 

العلوم الطبية 
التطبيقية 
بمحايل عسير 
في اليوم 
العالمي للصحة

ال�شحية، ركن الريا�شة، ركن االطفال، 
يتم  كما  ل�شحتك«  »دقيقة  فيدي�  ركن 

ت�زيع املط�يات والهدايا.  
وي��ت�����ش��ب��ب ارت���ف���اع ���ش��غ��ط ال����دم يف 
��ا، وه���  ح���دوث 7.5 م��ل��ي���ن وف���اة ���ش��ن���يًّ
م���ا مي��ث��ل اأك����ر م���ن 12% م���ن اإج��م��ايل 
ال�فيات، حيث يزيد هذا خطر االإ�شابة 
الدماغية،  وال�شكتة  القلبية،  بالن�بات 
وال��ف�����ش��ل ال��ك��ل���ي، وال��ع��م��ى، واأم���را����س 

االأوع����ي����ة ال���دم����ي���ة االأخ��������رى. وت��ق��در 
منظمة ال�شحة العاملية اأن ارتفاع �شغط 
البالغني  م��ن   %40 ن��ح���  ي�شيب  ال����دم 
الذين تراوح اأعمارهم بني 25 �شنة وما 

ف�ق.
وي������ه������دف ه��������ذا ال������ي�������م الإق�����ن�����اع 
االإقليمي  واملجتمع  ال�شيا�شات  وا�شعي 
وال�������دويل واجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة االأخ�����رى 
اأول����ي���ات ال���ق��اي��ة والك�شف  ب���اأن حت���دد 

امل��ب��ك��ر وامل��ع��اجل��ة الرت���ف���اع ���ش��غ��ط ال��دم 
يف ال�����ش��ي��ا���ش��ات وال����ربام����ج واالأن�����ش��ط��ة 
ال�طنية، كما تهدف احلملة اأي�شا  اإلى 
اإ�شراك املجتمعات املحلية واالأفراد، من 
اأجل زيادة ال�عي العام بامل�شكلة، وتركز 
التدخات  على  العامة  الت�عية  حملة 
ارت��ف��اع  خطر  م��ن  تقلل  ال��ت��ي  ال�قائية 

�شغط الدم.
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عمادة التطوير تعقد لقاء علميا
ألعضاء هيئة التدريس 

التدري�س  اأع�شاء هيئة  االأكادميي واجل���دة لقاء علميا مع  التط�ير  عقدت عمادة 
حمل عن�ان »القيا�س والتق�مي للربامج التعليمية واملقررات الدرا�شية باجلامعة« 
بداأه وكيل العمادة للتط�ير  الدكت�ر عبد العزيز الهاجي، بكلمة اأو�شح فيها اأهمية 
تقييم البيئة التعليمية واحلر�س على ال�شفافية والتط�ير امل�شتمر. وتناول الدكت�ر 
ومقرراتها.  التعليمية  ال��ربام��ج  ملخرجات  والتق�مي  القيا�س  عملية  ح�شن  اأمي��ن 
وتطرق الدكت�ر عادل طاهر اإلى تطبيقات القيا�س والتق�مي باجلامعة.  وياأتي هذا 

اللقاء يف اإطار تبادل اخلربات ودعمها بني اأع�شاء هيئة التدري�س.

الجامعة تنجح في  تجربة 
التدريس الدولي المشترك

عبداهلل آل جهاش 
التدري�س  جتربة  تطبيق  يف  االإلكرتوين  التعلم  بعمادة  ممثلة  اجلامعة  جنحت 
الدويل امل�شرتك وذلك خال العام الدرا�شي املا�شي، حيث كان من اأول اأهداف 
يف  اجل���دة  عالية  علمية  كفاءة  ذي  تدري�س  هيئة  اأع�شاء  اإ���ش��راك  امل�شروع،  ه��ذا 
تدري�س طاب اجلامعة وذلك عن طريق التعليم عن بعد، ال�شيما يف التخ�ش�شات 

النادر التي ال ي�جد اأع�شاء هيئة تدري�س لها ب�شكل كاٍف يف اجلامعة  
واأفاد م�شرف امل�شروع يف عمادة التعلم االإلكرتوين االأ�شتاذ عبداهلل ال�شهراين 
ال�شع�دية  اجلامعات  م�شت�ى  على  املتميزة  التجارب  من  تعد  التجربة  هذه  اأن 

والعربية عم�ما من حيث تطبيقها.
الهند�شة وال�شيدلة واحلا�شب  التجربة يف كل من كلية  واأب��ان »مت تطبيق 
واملتخ�ش�شني  املتميزين  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  عدد  ا�شتقطاب  ومت  االآيل، 
عامليا من دول خمتلفة كان من اأبرزها ال�اليات املتحدة االأمريكية وكندا واالأردن 
وم�شر يف امل�شاركة للتدري�س يف هذا امل�شروع،  حيث اأثبتت التجربة جناحها علميا 

واأكادمييا من خال التدري�س عن طريق التعليم عن بعد«.  
ي��ذك��ر  اأن ع���دد امل���ق���ررات امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذا امل�����ش��روع، ب��ل��غ 10 م��ق��ررات من 
الطاب  عدد  وبلغ  واحلا�شب.  والهند�شة  ال�شيدلة  هي:  خمتلفة  كليات  ثاث 

امل�شتفيدين من هذا امل�شروع ما يقارب 435 طالبا وطالبة.

انتهاء تقييم الطالب ألداء هيئة التدريس  
طارق خنفور 

اأكد عميد عمادة التط�ير االأكادميي واجل�دة باجلامعة الدكت�ر عمر عقيل، اأن 
وحدة القيا�س والتق�مي بالعمادة، انتهت من حتليل تقييم الطاب الأداء اأع�شاء 

هيئة التدري�س ملقررات الف�شل الدرا�شي االأول.
ع��ادل طاهر  الدكت�ر  اإ���ش��راف  ال�حدة قامت حتت  اأن  الدكت�ر عقيل  وب��ني 
بت�شحيح وحتليل تقييمات الطاب ل�� 22 كلية للبنني �شملت 75 برناجما درا�شيا 
 76 �شملت  للبنات  كلية   23 10857 طالبا، وعدد  لتقييمات  درا�شيا  636 مقررا  ل�� 

برناجما درا�شيا لعدد 640 مقررا درا�شيا لتقييمات 13578 طالبة.
باالإ�شافة  تقريرا،   1276 اأ�شدرت  ال�حدة  اأن  طاهر  عادل  الدكت�ر  واأو�شح 
اإلى املخططات البيانية لتقييمات الطاب الأداء اأع�شاء هيئة التدري�س، واأ�شاف 
ال��درا���ش��ي��ة وخلربتهم  ل��ل��ربام��ج  ال��ط��اب  »ال���ح��دة ب�شدد االن��ت��ه��اء م��ن تقييم 

باجلامعة واأي�شا تقييم اخلريجني للجامعة وجهات الت�ظيف للخريجني«.
تت�شم  لك�نها  باجلامعة  االأداء  وحت�شني  تط�ير  يف  التقييمات  هذه  وتفيد 
بال�اقعية وال�شفافية ل�اقع جامعة امللك خالد، مما �شي�شهم باإذن اهلل يف االرتقاء 

باجلامعة وتب�وؤها املكانة الائقة بني اجلامعات االإقليمية والدولية«.

أخبار الجامعة

د.منى تستعرض خطر »التكسوبالزما جونداي« 
ريم العسيري

افتتحت عميدة املركز اجلامعي وكلية 
التمري�س باأبها �شابقا، ع�ش�ة جمل�س 
اأ�شتاذ طب الن�شاء والت�ليد  ال�ش�رى، 
م�شيط،  اآل  منى  ال��دك��ت���رة  امل�����ش��ارك، 
اللقاء العلمي االأول للكليات ال�شحية 
مب�����ش��رح امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي ل��درا���ش��ة 
ال���ط���ال���ب���ات، وذل������ك ب���رع���اي���ة م��دي��ر 
اجلامعة الدكت�ر عبد الرحمن الداود 
وح�����ش���ر ع���دد ك��ب��ر م���ن ال��ط��ب��ي��ب��ات 
من  وال��ط��ال��ب��ات  التدري�س  وع�����ش���ات 

تخ�ش�شات �شحية خمتلفة.   
التمري�س  كلية  ال��ل��ق��اء  وت��ن��ظ��م 
الهيئة  من  اعتماده  مت  اأن  بعد  باأبها 
ال�شع�دية  للتخ�ش�شات  ال�����ش��ع���دي��ة 
بع�شرين �شاعة تعليم طبي م�شتمر.     

ب����داأ ال��ل��ق��اء ب��ال�����ش��ام امل��ل��ك��ي ثم 
اآيات من الذكر احلكيم وكلمة لعميدة 
االأ���ش��ت��اذة  بالنيابة،   اجلامعي  امل��رك��ز 
ال��دك��ت���رة  اأ���ش��م��اء ج��ار اهلل، ث��م كلمة 
منى اآل م�شيط التي قالت فيها »ندرك 
جميعا اأهمية البحث العلمي ودوره يف 
رقي وتقدم االأمم، وا�شتدراكا الأهمية  
البحث العلمي، فقد �شخرت حك�متنا 
املتعددة لدعمه  الدعم  الر�شيدة �شبل 
وت�شجيع الباحثني والباحثات، ولي�س 

ال�طنية  اخل��ط��ة  م��ن  ذل���ك  ع��ل��ى  اأدل 
للبحث العلمي التي ر�شد لها مليارات 

الرياالت.
امللك  به مدينة  تق�م  وكذلك ما 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل���م  وال��ت��ق��ن��ي��ة من 
دع���م ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وم���ا خ�ش�س 
م���ن مبالغ  م��ي��زان��ي��ات اجل��ام��ع��ات  يف 

طائلة  لدعم البحث العلمي.
اجله�د  ه��ذه  ب���داأت  اهلل،  وبحمد 
م�ؤخرا  ن�شر  ما  بدليل  ثمارها  ت�ؤتي 
يف جم��ل��ة »ن��ي��ت�����ش��ر« االأم���ري���ك���ي���ة عن 
املركز  املا�شي،  ال��ع��ام  اململكة  اح��ت��ال 
زي��ادة  يف  ال��ع��امل  م�شت�ى  على  االأول 
على  متقدمة  العلمية،  االأبحاث  عدد 

اأمريكا وال�شني وغرهما.
املركز  املنطلق حر�س   ومن هذا 
اجلامعي لدرا�شة الطالبات  والكليات 
ال�شحية باأبها، على اإقامة هذا امللتقى 
واإتاحة  العلمي  البحث  م�شرة  لدعم 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ل��م��ن�����ش���ب��ات ول��ل��ط��ال��ب��ات 
البحثية  امل�شاريع  االط��اع  على  على 
للتط�ير  الهادف  والنقا�س  وامل�شاركة 

والعمل امل�شرتك«. 
ال��ل��ق��اء  ه���  ه���ذا  »ول���ك����ن  وزادت 
تك�ن  اأن  اإل����ى  اأت��ط��ل��ع  ف��اأن��ن��ي  االأول، 
ال���ل���ق���اءات ال��ق��ادم��ة اأك����رب وامل�����ش��ارك��ة 
ا�شت�شافة  خ��ال��ه��ا  ي��ت��م  اأو����ش���ع  ف��ي��ه��ا 

خالل اللقاء العلمي األول للكليات الصحية

م��ت��خ�����ش�����ش��ات م�����ن داخ�������ل امل��م��ل��ك��ة 
وخارجها«. 

وعر�شت اآل م�شيط خال اللقاء،  
درا�شتها عن  االنت�شار امل�شلي وع�امل 
»التك�ش�بازما  ع���دوى  م��ن  اخل��ط��ر 
ج����ن���داي« ب���ني ال��ن�����ش��اء احل����ام���ل يف 

جن�ب غرب اململكة.
وع�������ن ه�������ذه ال�����درا������ش�����ة ق���ال���ت 
»ه��دف��ت خ��ال��ه��ا اإل���ى حت��دي��د معدل 
امل�������ش���ادة لطفيل  االأج�������ش���ام  ان��ت�����ش��ار 
»ال��ت��ك�����ش���ب��ازم��ا ج����ن���داى« وك��ذل��ك 
م��ع��دل االإ���ش��اب��ة ب��ه و���ش��ط ال�����ش��ي��دات 
وحتديد  ع�شر،  منطقة  يف  احل�امل 
االإ�شابة  اإلى  ت���ؤدى  التي قد  الع�امل 
ب���ه، وق���د اأج��ري��ت ال��درا���ش��ة يف ثاثة 
م�شت�شفيات يف الفرتة من يناير 2008 

و حتى اأغ�شط�س 2010«.
وتابعت »مت اأخذ عينة دم من 487 
ا���ش��ت��خ��دم��ت لتحديد  ���ش��ي��دة ح��ام��ا، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لطفيل  امل�����ش��ادة  االأج�����ش��ام 
ب�ا�شطة  ج����ن���دى«  »ال��ت��ك�����ش���ب��ازم��ا 
اختباري »االليزا« و »التلزن الدم�ي« 
غ���ر امل��ب��ا���ش��ر، وب��ا���ش��ت��خ��دام امل��ق��اب��ل��ة 
احل���ام��ل  ال�����ش��ي��دات  م��ع  ال�شخ�شية 
خا�شة  بيانات  جمع  مت  البحث،  قيد 
حدوث  اإل��ى  امل�ؤدية  اخلط�رة  بع�امل 
اأن  الدرا�شة  اأو�شحت  حيث   العدوى، 

 IgG امل�شادة  االأج�شام  انت�شار  معدل 
ك���ان %38.8  ال�����ش��ي��دات احل����ام���ل،  يف 
بالن�شبة  اأم��ا  )189م��ن جمم�ع 487(، 
ف���ج��د   IgM امل���������ش����ادة   ل���اأج�������ش���ام 
احل����ام���ل،  ال�������ش���ي���دات  م���ن   %6.2 يف 
 ،IgG و IgM وبالن�شبة للن�عيني معا
�شيدة   )487 من   16( ف���ى%3.3  ف�جد 

حاما«.
ووا���ش��ل��ت »ب��درا���ش��ة اأه���م ع�امل 
ظ���ه����ر  اإل�������ى  اأدت  ال����ت����ي  اخل�����ط������رة 
يف  للطفيل   IgM امل�����ش��ادة  االأج�����ش��ام 
اأهمها  اأن  ات�شح  احل���ام��ل،  ال�شيدات 
ه���� اأخ����ذ اأدوي�����ة م��ث��ب��ط��ة ل��ل��م��ن��اع��ة يف 
للع�امل  بالن�شبة  اأم��ا  �شابقة.  ف��رتات 
امل�شادة  االأج�شام  اإلى ظه�ر  اأدت  التي 
فتمثلت  احل���ام��ل  ال�����ش��ي��دات  يف   IgG
يف زي��������ادة ع���م���ر ال�������ش���ي���دة احل����ام����ل، 
وزي����ادة ع��دد م���رات احل��م��ل وال�����الدة، 
بطفيل  لاإ�شابة  �شابق  تاريخ  ووج�د 

»التك�ش�بازما ج�نداى«.
واختتمت اآل م�شيط« لقد خل�شت 
ان��ت�����ش��ار  اأن م���ع���دالت  اإل�����ى  ال���درا����ش���ة 
بني  ج�نداى«  »التك�ش�بازما  عدوى 
ال�شيدات احل�امل يعد من االأمرا�س 
ذات االأه��م��ي��ة اخل��ا���ش��ة م��ع االأخ����ذ يف 
االعتبار وج�د عدد حمدد من ع�امل 

اخلط�رة«.

دعوة للتسجيل
بالفصل الصيفي

اأعلنت عمادة القب�ل والت�شجيل باجلامعة اأن 
الت�شجيل للف�شل ال�شيفي  للعام اجلامعي 

)1434/1433ه�( �شيبداأ على الب�ابة 
االإلكرتونية:

www.kku.edu.sa
اعتبارا من ال�شبت  1434/6/3ه�  وي�شتمر اإلى 

االأربعاء 1434/6/7ه� ح�شب امل�اعيد التالية:
طاب/طالبات دفعات عام 1429ه�  فما قبله: 

ال�شبت  1434/6/3ه�
طاب/طالبات دفعة 1430ه�: االأحد 

1434/6/4ه�
طاب/طالبات، دفعة 1431ه�: االثنني   

1434/6/5ه�
طاب/طالبات دف�عة 1432ه�: الثاثاء    

1434/6/6ه�
طاب/طالبات دفعة 1433ه�: االأربعاء   

1434/6/7ه�
ونبهت العمادة اإلى اأن الت�شجيل املبكر

ال ي�شمل الطاب الزائرين من خارج 
اجلامعة، واأكدت اأنه ميكنهم تقدمي طلباتهم 

اآليا عرب م�قع اجلامعة يف بداية الف�شل 
ال�شيفي يف 1434/7/29ه�، على اأن يتم 

قب�لهم ح�شب وج�د اإمكانية  يف ال�شعبة.

لجنة إدارية لفرع بيشة
ق��رارا  ال��داود  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكت�ر  اال�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�شدر 

بت�شكيل اللجنة االإدارية الدائمة لفرع اجلامعة يف بي�شة.
ت��ت��ك���ن اللجنة م��ن امل�����ش��رف ال��ع��ام ال��دك��ت���ر م��ه��دي ب��ن ع��ل��ي ال��ق��رين رئي�شا، 
مكتب  ومدير  امل�شاندة،  العمادات  ووك��اء  بالفرع،  الكليات  وعميدات  عمداء  وم��ن 
ومراكز  واأق�شام  ومعاهد  كليات  باإن�شاء  اللجنة  تق�م  الفرع حيث  على  العام  امل�شرف 
باإقرار  الت��شية  وكذلك  اجلامعة،  جمل�س  على  وعر�شها  م�شاندة  وعمادات  بحثية 
التخ�ش�شات العلمية وبرامج الدرا�شات العليا، وبع�س االأم�ر االإدارية االأخرى ح�شب 

حاجة الفرع العلمية والتعليمية والعملية.
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خارطة األخبار

مسابقة في صناعة 
مقاطع الفيديو

التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل���م  ك��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
ت�شميم  يف  م�����ش��اب��ق��ة  ب��ال��ن��م��ا���س  ل��ل��ب��ن��ات 
من�ش�باتها،   جلميع  فيدي�  مقطع  اأف�شل 
امل�شابقة  على  امل�شرفة  اللجنة  وا�شرتطت 
����ش���رورة ذك����ر ا����ش���م اجل��ام��ع��ة وال��ك��ل��ي��ة يف 
ي��ت��م  اأن  امل���خ���رج���ة ع���ل���ى  امل���ق���اط���ع وا�����ش����م 
اأق�شاه   »�شي دي« مب�عد  العمل يف  ت�شليم  
1434/5/29ه�. ومت ر�شد عدد من اجل�ائز 

للمراكز الثاثة االأولى.

»التعلم اإللكتروني« 
في محاضرة

�شمن �شل�شلة حما�شرات متن�عة م�جهة 
كلية  نظمت  ال��ت��دري�����س،  هيئة  ل��ع�����ش���ات 
العل�م واالآداب للبنات باملجاردة حما�شرة 
االل���ك���رتوين« قدمتها  »ال��ت��ع��ل��م  ب��ع��ن���ان 
م�����ش��رف��ة ال��ت��ع��ل��م االل���ك���رتوين د.م��ن��اه��ل 
وتناولت فيها معاير اجل�دة  جيب اهلل، 
وت�شميم املقرر االإلكرتوين. كما قام عدد 
من طالبات الكلية بزيارة لق�شم االأطفال 

مب�شت�شفى املجاردة العام.

دورة للتغلب
على رهبة االمتحانات

اأقامت كلية املجتمع للبنات بخمي�س م�شيط 
دورة ب��ع��ن���ان »ت��اأه��ي��ل ال��ط��ال��ب��ات ل��دخ���ل 
االم���ت���ح���ان« ق��دم��ت��ه��ا االأ����ش���ت���اذت���ان اأم����رة 
ن�شائح  وت�شمنت  اأح��م��د،  واأجن���ي  اخل����يل 
االمتحانات  رهبة  على  للتغلب  للطالبات 
واحل�����ش���ل ع��ل��ى اأع���ل���ى ال����درج����ات، وذل���ك 
مل�����ش��اع��دة طالباتها  ال��ك��ل��ي��ة  ب��رام��ج  ���ش��م��ن 
يف  ي�اجهنها  التي  ال�شع�بات  تخطي  على 

م�شرتهن الدرا�شية.

دورة في تحديث 
البيانات الشخصية

التطبيقية  الطبية  العل�م  كلية  اأقامت 
تدريبية  دورة  م���ؤخ��را  بي�شة  يف  للبنات 
ل��ع�����ش���ات ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
وا����ش���ت���م���رت ي�����م����ني. ق���دم���ت ال������دورة 
على م�قع  الكلية  على �شفحة  امل�شرفة 
ملياء  االأ�شتاذة  باأبها  الرئي�شي  اجلامعة 
الب�شاطي، ودربت امل�شاركات على حتديث 
النت  �شفحة  على  ال�شخ�شية  بياناتهن 

اخلا�شة بالكلية.

حفل لتكريم 
المتفوقات

كرم���ت كلي���ة العل����م الطبي���ة التطبيقي���ة 
للبن���ات يف بي�ش���ة طالباته���ا املتف�ق���ات يف 
حف���ل مفت����ح تخللت���ه م�شابق���ات ثقافي���ة 
بح�شـــور  متثيليـــة،  وم�شاهـــد  وفنيـــة 
وكيات الكلية وع�ش�ات هيئة التدري�س. 
و�شه���ادات  ج�ائ���ز  املتف�ق���ات  وت�شلم���ت 
تقدي���ر وهداي���ا. كم���ا نال���ت الفائ���زات يف 
واملج���االت  والثقافي���ة  الفني���ة  امل�شابق���ات 

االأخرى �شهادات تقدير.

انطالق فعاليات
نادي »اإلنجليزية«

ان��ط��ل��ق��ت ال���ي����م ال�����ش��ب��ت ف��ع��ال��ي��ات ن���ادي 
عدد  عليه  يق�م  ال��ذي  االإجنليزية  اللغة 
اللغة  بق�شم  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  م��ن 
االأ���ش��ت��اذة والء  ا���ش��راف  االإجنليزية حت��ت 
اللغة  حت�شني  الى  النادي  يهدف  ال�ابل. 
االإجن��ل��ي��زي��ة ل���دى ال��ط��ال��ب��ات وف��ت��ح اآف���اق 
وا�شعة لهن يف جماالت الرتجمة والبحث 
يذكر  اإجنليزية.  م�شادر  على  واالط���اع 
نهاية  ال��ى  م�شتمرة  ال��ن��ادي  فعاليات  اأن 

الف�شل اجلامعي احلايل.

إعالن للطالبات 
المنتسبات

اأع����ل����ن ق�����ش��م��ا ال���ت���اري���خ و ال���درا����ش���ات 
وال��رتب��ي��ة  االآداب  بكليتي  االإ���ش��ام��ي��ة 
للبنات باأبها عن م�عد عقد املحا�شرات 
حيث  املنت�شبات،  بالطالبات  اخل��ا���ش��ة 
ت��ق��رر اأن ت��ب��ت��دئ ي����م ال�����ش��ب��ت امل���اف��ق  
6/17/ 1434 ه� على اأن ت�شتمر اأ�شب�عا. 
لكافة  النهائية  االمتحانات  و�شتنطلق 
ال��ط��ال��ب��ات)ان��ت��ظ��ام وان��ت�����ش��اب(، ح�شب 

االإعان، ي�م ال�شبت 1434/7/1 ه�

زيارة إلى »علوم« 
ظهران الجنوب

ق��ام��ت وك��ي��ل��ة  ع��م��ادة ال��ق��ب���ل والت�شجيل 
ال���دك���ت����رة ح���ن���ان ال�����ش��ع��ي��دي وع�����دد من 
العل�م  لكلية  ب��زي��ارة  ال��ع��م��ادة   من�ش�بات 
ب�فد  والتقني  اجلن�ب،  بظهران  واالآداب 
وطالبات  واملعلمات  املدار�س  مديرات  من 
اجلن�ب  بظهران  الثان�ي  الثالث  ال�شف 
واحل��رج��ة.  ي��اأت��ي ذل��ك يف اإط���ار ال��زي��ارات 
امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ع���م���ادة ال��ق��ب���ل 
وال��ت�����ش��ج��ي��ل ب���ه���دف ����ش���رح اآل���ي���ة ال��ق��ب���ل 

اجلديد املط�ر للعام احلايل.

دورة تناقش
الجودة في العمل

ل��ل��ب��ن��ات  وال���رتب���ي���ة  االآداب  ك��ل��ي��ت��ا  ن��ظ��م��ت 
الناجح   الفكر  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��اأب��ه��ا 
ال�شخ�شية يف  ور�شة عمل بعن�ان »اجل���دة 
الكلية ووكياتها  العمل«، بح�ش�ر عميدة 
ورئي�شات االأق�شام وعدد كبر من ع�ش�ات 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س واالإداري����������ات، ومت ط��رح 
االأ����ش���ئ���ل���ة وال��ن��ق��ا���ش��ات ال���ت���ي ت�����دور ح���ل 
م������ش���ع اجل������دة وت��ط���ي��ره��ا. ويف خ��ت��ام 
�شكر  �شهادة  الكلية  عميدة  قدمت  ال�ر�شة 

وتقدير ملديرة مركز الفكر الناجح.

محاضرة عن 
»الحوار الوطني«

واالآداب  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ت��ي  ع��م��ي��دة  األ���ق���ت 
القرين  �شنيفاء  الدكت�رة  اأبها،  يف  للبنات 
ال���ث���اث���اء امل���ا����ش���ي، حم���ا����ش���رة ب��ع��ن���ان 
»احل���������ار ال����ط���ن���ي« حت���دث���ت ف��ي��ه��ا ع��ن 
وا�شرتاتيجياته. ومفرداته  احل�ار  معنى 

تاأ�شي�س  فكرة  عن  للحديث  تطرقت  كما 
نبذة  عر�شت  ثم  ال�طني.  احل���ار  مركز 
ع��ن هيكلة امل��رك��ز ول��ق��اءات��ه  واحل�����ارات 
اللجنة  وب��رام��ج  العمل،  وور���س  الن�عية، 

ال�شبابية باالإ�شافة اإلى عدة برامج.

كلية المجتمع
للبنات

كليتا التربية 
واآلداب

عمادة القبول
 والتسجيل

كليتا التربية 
واآلداب

كليتا التربية 
واآلداب

عسير
تثليث

رجال ألمع سراة عبيدة

النماص

خميس مشيط

ظهران الجنوب

أبها

العلوم الطبية
التطبيقية بالنماص

كلية المجتمع
خميس مشيط

العلوم الطبية 
التطبيقية ببيشة

بلقرن

محايل

بيشة

المجاردة

العلوم الطبية 
التطبيقية ببيشة

كلية العلوم
واآلداب بالمجاردة
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خارطة األخبار

فريق عمل يتفقد 
القاعات الدراسية

والرتجمة   اللغات  كلية  عميد  ب��اإ���ش��راف 
وحدة  اأر�شلت  ملهي  اآل  عبداهلل  الدكت�ر 
ال���ت���ع���ل���م االإل������ك������رتوين ب��ال��ك��ل��ي��ة ف��ري��ق 
القاعات  كافة  على  بج�لة  للقيام  عمل 
امل�����ش��رف حم�شن ر�شا  ب��ق��ي��ادة  ال��درا���ش��ي��ة 
التقى  اأ�شب�عا  اجل���ل��ة  وا�شتمرت  خ��ان، 
ف���ي���ه ال���ف���ري���ق ب���ال���ط���اب م���ق���دم���ا ل��ه��م 
كما  االإل��ك��رتوين،  التعليم  عن  حما�شرة 
عن  التعريفية  الربو�ش�رات  بت�زيع  قام 

واقع التعلم االإلكرتوين بالكلية.

تنظيم بطولة
 كرة القدم 

كلية  ت��ع��ت��زم  ال���دوري���ة،  ن�شاطاتها  �شمن 
ال��ل��غ��ات وال���رتج���م���ة اإق���ام���ة ب��ط���ل��ة ك��رة 
ال���ق���دم ب��ال�����ش��ال��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة 
اجلامعية باأبها. ودعت الكلية الراغبني يف 
الت�شجيل من خال   �شرعة  اإل��ى  امل�شاركة 
اإر���ش��ال ا���ش��م ال��ف��ري��ق واأ���ش��م��اء الاعبني،  
التنظيم،  جلنة  ح�شب  فريق،  لكل  ويحق 
اأخرى،  اال�شتعانة باعب واحد من كلية 
اإل���ى ج��ان��ب ثمانية الع��ب��ني اأ���ش��ا���ش��ي��ني، و 

العبني اثنني احتياطيني.

معلومات طبية  
لمنسوبي الجامعة

�شفحتها  ع���رب  ال�����ش��ي��دل��ة  ك��ل��ي��ة  ت���ق���دم 
ب����ك معل�مات  ال��ف��ي�����س  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي��ة 
ط��ب��ي��ة حت���ت ع���ن����ان )ك��ل��ي��ة ال�����ش��ي��دل��ة، 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د( ح��ي��ث ي��ق���م نخبة 
االأق�شام  من  املتخ�ش�شني  االأ���ش��ات��ذة  من 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة ب�����اإم�����داد ال�����ش��ف��ح��ة 

مبعل�مات طبية على الرابط:
 www.facebook.com/pharmacykku3 
اجلامعة  من�ش�بي  جميع  الكلية  وت��دع��� 

اإلى زيارة الرابط لتعميم الفائدة .

حملة عن تشوهات 
الوجه والكفين

ي���ع���ت���زم م���رك���ز االأب�����ح�����اث ال������اع�����دة يف 
عاجات ت�ش�هات ال�جه والفكني بكلية 
عن  ت�عية  بحملة  القيام  اال�شنان  طب 
اإ����ش���اب���ات وت�����ش���ه��ات ال����ج���ه وال��ف��ك��ني 
مع  بالتعاون  وذلك  واملكت�شبة،  ال�راثية 
من  والراغبني  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
طاب وطالبات الكلية واأطباء االمتياز.

و����ش���ت���ق���ام احل���م���ل���ة ب����اأم����اك����ن جت��م��ع��ات 
امل����اط���ن���ني يف ك���ل م���ن اأب���ه���ا وخ��م��ي�����س 

م�شيط مطلع جمادى االآخرة املقبل. 

كلية اللغات والترجمة كلية الصيدلة كلية الطب كلية اللغات والترجمةكلية طب األسنان

وفد زائر يبحث 
التعاون العلمي

ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��اجل��ام��ع��ة 
بن  �شع�د  امللك  م��ن جامعة  زائ���را  وف��دا 
باحلر�س  ال�شحية  للعل�م  عبدالعزيز 
ال���ط��ن��ي ق��ري��ب��ا ومل����دة ي����م���ني،  وذل���ك 
ال��ت��ع��اون العلمي وت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
اخل�������ربات يف جم�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي 
وت����ق����دمي ب��ع�����س االإ����ش���ه���ام���ات يف ذل���ك 

املجال.
الزيارات تري  اأن مثل هذه  يذكر 

التعاون بني اجلامعات ال�شع�دية.

ورشة حول التعلم 
اإللكتروني 

ال��دي��ن  واأ����ش����ل  ال�شريعة  كلية  نظمت 
االأمثل  التفعيل  لتحقيق  خطتها  �شمن 
ور����س  م���ن  ع����ددا  االل����ك����رتوين،  للتعلم 
العمل التدريبية  ت�شمنت دورة »مقدمة 
تعريفية »م�شت�ى مبتدئ«  ودورة اإن�شاء 
مت��شط«  »م�شت�ى  وتقييمها  ال�اجبات 
وكذلك دورة نظام الف�ش�ل االفرتا�شية 

»م�شت�ى متقدم«.

زيارة إلى 
»جامعية الفرعاء«

امل��ج��ت��م��ع  ك���ل���ي���ة  م����ن ط������اب  ع������دد  زار 
ب��خ��م��ي�����س م�������ش���ي���ط، االث����ن����ني امل���ا����ش���ي، 
املدينة اجلامعية بالفرعاء، وذلك �شمن 
فعاليات الن�شاط الطالبي لهذا الف�شل. 
وه��دف��ت ال���زي���ارة اإل����ى ت��ع��ري��ف ال��ط��اب 
اجلامعية  املدينة  م�شروع  منجزات  على 
ب��ال��ف��رع��اء ودوره������ا يف خ��دم��ة ال��ط��ال��ب 

واالإ�شهام يف تنمية ال�طن.

األخطاء المحاسبية
في مناقشة 

املجتمع   ال��ت��دري��ب وخ��دم��ة  نظمت وح��دة 
ب��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����س م�����ش��ي��ط دورة 
االأعمال  واإدارة  املحا�شبة  لق�شم  تدريبية 
االأخطاء  وت�شحيح  اكت�شاف  »فن  بعن�ان 
رئي�س وحدة  املحا�شبية« قدمها  بالدفاتر 
ال��ت��ط���ي��ر واجل��������دة ب��ال��ك��ل��ي��ة، االأ����ش���ت���اذ 
عاطف  الدكت�ر  املحا�شبة  بق�شم  امل�شاعد 

عبداللطيف.

كلية المجتمع

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

دورات لهيئة 
التدريس

اجلامعة  فرع  على  العام  امل�شرف  برعاية 
القرين،  الدكت�ر مهدي بن علي  ببي�شة، 
اجلامعة يف  بفرع  التدريب  وحدة  اأقامت 
التدريبية  ال��دورات  من  جمم�عة  بي�شة، 
الفرع.  بكليات  التدري�س  هيئة  الأع�شاء 
ومت ب���ث ف��ع��ال��ي��ات ال�������دورة ع���ن ط��ري��ق 
الفيدي�  و�شبكة  االف��رتا���ش��ي��ة  الف�ش�ل 

ك�نفران�س لكليات البنات.

تنومة

كلية المجتمع

بيشة

خميس مشيط

النماص

أبها

»البالك بورد«
 في دورة

دورت��ني  بالنما�س  املجتمع  كلية  نظمت 
ت��دري��ب��ي��ت��ني الأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
والتعليم  ب�رد  »الباك  بعن�ان  والطاب 
وه��دف��ت  امل���ح���ت����ى«.  اإدارة  ج������دة  ودور 
ال�����دورة اإل����ى ت��ط���ي��ر وت��ف��ع��ي��ل ا���ش��ت��خ��دام 
منهج  يف   Black board ل��ن��ظ��ام   اأف�����ش��ل 
اجلامعة. عقدت الدورة مبقر كلية العل�م 

واالآداب وكلية املجتمع بالنما�س.

كلية المجتمع
بالنماص

فرع الجامعة 
في بيشة
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مجتمع

وقفة

مادالينا  الدكت�رة  الطبي  للتعليم  االورب��ي  االحت��اد  رئي�شة  تق�ل 
ماري باتري�ش� يف ح�ارها مع »اآفاق«، العدد املا�شي، اإنها ده�شت من 
قلة احل�ش�ر للمحا�شرة العلمية التي قدمتها يف رحاب اجلامعة.

يف  ال�شعف  ه��ذا  يلم�س  اجلامعة  وفعاليات  لاأن�شطة  املتابع 
املتعارف  وم��ن  التخ�ش�س،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  وخا�شة  احل�ش�ر  ع��دد 
امل��ح��ا���ش��رات وال���ن���دوات وور����س العمل ه��ي ���ش��رورة  اأن ه��ذه  عليه 
حتمية الأي جامعة اأو كيان علمي ملا يحققه احل�ش�ر من ا�شتفادة 
علمية وثقافية ت�شهم يف تط�ير قدرات الفرد وت�شت�جب ح�ش�ره، 

وبخا�شة اإذا كانت هذه املحا�شرات يف جمال تخ�ش�شه.
ابتكار  يف   ك��ب��رة  ج��ه���دا  اجل��ام��ع��ة  فعاليات  منظم�  وي��ب��ذل 
اأ�شاليب جتعل امل�شتهدفني اأكر تفاعا مع ما يطرح يف اجلامعة 
دافعها  �شخ�شية  برغبة  احل�ش�ر  على  وحري�شني  اأن�شطة،  م��ن 
اال�شتفادة من هذه الفعالية واإجناحها لتظهر باأجمل زي، الأن هذا 
لها  اأ�شماء  ا�شت�شافة  على  املنظمني  ي�شجع  احل�ش�ر  يف  التفاعل 

قيمتها العلمية التي تري اأي م��ش�ع يتم طرحه .
االإع���داد  عند  كبرا  اأخ��ذ م��ش�ع احل�ش�ر حيزا  م��ا  وك��ث��را 
االإجبار  فكرة  يطرح  احلا�شرين  بع�س  وجعل  اجلامعة  لفعاليات 
على ح�ش�ر هذه الفعالية التي ميكن قب�لها من طاب اجلامعة 
واأعتقد  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  من  م�شتغربة  ولكنها  وم�ظفيها 
باأن هذا الداء وال�شعف ال تعاين منهما جامعتنا فقط واإمنا تعاين 

منهما معظم اجلامعات ال�شع�دية .
ومن هنا اأقرتح مل�ش�ؤويل اجلامعة و�شع ح�افز مالية حل�ش�ر 
االأف�شل  ال��شيلة  هي  احل�افز  ه��ذه  تك�ن  فرمبا  الفعاليات  ه��ذه 
يف  تعقد  ال��ت��ي  الفعاليات  ك��اف��ة  واإجن����اح  احل�����ش���ر  على  للت�شابق 
�شيجعل اجلامعات  احل��اف��ز  ه��ذا  ب���اأن  واأن���ا على يقني  اجل��ام��ع��ات، 
الفعاليات خال  تنظيم  للتخفيف من  و�شيلة جديدة  تبحث عن 

العام الدرا�شي. 
نائب رئي�س التحرير 

فعاليات الجامعة 
والحوافز

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

الدكتور علي شتوي أستاذا

البنات  لكليات  اجلامعة  وكيل  ح�شل 
الدكت�ر علي بن نا�شر �شت�ي اآل زاهر 
يف  االأ�شتاذية  درج��ة  على  �شاطني  ال 

اإدارة التعليم العايل وتخطيطه.

مدير الجامعة
يصدر قرارات إدارية

االأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اأ�شدر 
ال����دك����ت�����ر ع���ب���دال���رح���م���ن ب�����ن ح��م��د 
ال����داود ع���ددا م��ن ال���ق���رارات االإداري����ة 
اأع�شاء هيئة  بتعيني وتكليف عدد من 
التدري�س باجلامعة على النح� التايل:

• جت����دي����د ت��ك��ل��ي��ف ال����دك����ت�����ر وائ����ل 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ال�����ش��ي��د ح�����ش��ن امل��ال��ك��ي 
ل��ل�����ش���ؤون  وك��ي��ا لكلية ط��ب االأ���ش��ن��ان 

االأكادميية.

م�شيعل  ال���دك���ت����ر  ت��ك��ل��ي��ف  جت��دي��د   •
للتط�ير  العلياين وكيا  �شابر  م�شعل 
واجل������������دة ب���ك���ل���ي���ة ال����ع����ل�����م ال��ط��ب��ي��ة 

التطبيقية بخمي�س م�شيط.

�شليمان  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت���ر  تكليف   •
اأح���م���د ال�����ش��ه��راين وك��ي��ا ل��ك��ل��ي��ة طب 

االأ�شنان لل�ش�ؤون ال�شريرية.

ربيع  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت���ر  تكليف   •
حممد امل�شعلي القحطاين ب�كالة كلية 

العل�م واالآداب يف بي�شة.

الدين  حم��ي  �شناء  ال��دك��ت���رة  تكليف   �
ح�شن ب�كالة الكلية للتط�ير واجل�دة 
بخمي�س  للبنات  واالآداب  العل�م  بكلية 

م�شيط )جممع 1(.

• ت��ع��ي��ني ال����دك����ت�����رة ح�����ش��ة حم��م��د 
التط�ير  لعمادة  وكيلة  مل�ذ  اآل  عامر 

االأكادميي واجل�دة لكليات البنات.

ال���دك���ت����ر ع���ب���داهلل حممد  ت��ع��ي��ني   •
من�ش�ر اآل ال�شيخ وكيا لكلية املجتمع 

بالنما�س.

• ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت����ر ����ش���اح ال���دي���ن 
برئا�شة  اجل��رب���ع��ي  ك�����ش��ي��دة  ع��ب��داهلل 
واالت�����ش��االت  ال�شبكات  هند�شة  ق�شم 

بكلية عل�م احلا�شب االآيل.

• تكليف الدكت�ر �شالح على اأب� عراد 
ال�شهري بالعمل مديرا ملركز البح�ث 

بكلية الرتبية.

• تكليف الدكت�ر �شا�شي ك�مارن �شري 
ب��رئ��ا���ش��ة ق�����ش��م هند�شة  ���ش��ن��ق��رن  ت���رن 

احلا�شب بكلية عل�م احلا�شب االآيل.

�شعيد �شالح  الدكت�ر مفرح  تكليف   •
بكلية  الرتبية  ق�شم  برئا�شة  ك��ردم  اآل 

الرتبية.

الرين تنير منزل آل فايع
رزق امل�ظف باإدارة الت�شغيل وال�شيانة 
مب�ل�دة  فايع  اآل  على  ع��ادل  االأ���ش��ت��اذ 
اتفق ه� واأهله على ت�شميتها )الرين( 
وقرة  ال�شعادة  م�اليد  من  اهلل  جعلها 

عني ل�الديها.

أل عبيد يرحب بـ »سعد«
رزق امل�ظف باالإدارة العامة للعاقات 
عبيد  اآل  حم��م��د  االأ����ش���ت���اذ  واالإع�������ام 
من  اهلل  جعله  )�شعد(  اأ�شماه  مب���ل���د 
م����ال���ي���د ال�������ش���ع���ادة وج��ع��ل��ه ق����رة عني 

ل�الديه.

تعازينا لـ عبد الغفار
ف��ج��ع امل�����ش��رف ع��ل��ى وح����دة ال��ت��ط���ي��ر 
واالأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ج���ائ��ز ب��ع��م��ادة 
التط�ير االأكادميي واجل�دة، الدكت�ر 
رحمها  والدته  ب�فاة  عبدالغفار  عاء 
اهلل و اأ�شكنها ف�شيح جناته. اآفاق تتقدم 
وامل����ا����ش���اة الآل عبد  ال���ع���زاء  ب��خ��ال�����س 

الغفار. اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.
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كليات

حوار: أحمد العياف

كيف ومتى انطلقت كلية
العلوم الطبية التطبيقية 

باجلامعة؟
ال��ك��ل��ي��ة ب�����داأت ك��م��ع��ه��د ���ش��ح��ي قبل 
ث��اث��ني ع��ام��ا حت��ت اإ����ش���راف  وزارة 
اإل�����ى  ال�������ش���ح���ة، ث�����م مت ت����ط�����ي����ره 
اأق�����ش��ام  �شبعة  حت����ي  �شحية  ك��ل��ي��ة 
ال��ت��ح�����ش��ري��ة، ق�شم  ال�����ش��ن��ة  ه����ي: 
ق�شم  ال��ت��خ��دي��ر،  ق�شم  ال��ت��م��ري�����س، 
ال�����ش��ي��دل��ة، ق�����ش��م ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة، 
وق�شم  واالأ���ش��ن��ان،  الفم  �شحة  ق�شم 

املختربات الطبية. 

ما املراحل التطويرية
التي اأعقبت ذلك؟ 

�شدرت امل�افقة ال�شامية على اإحلاق 
العايل،  بالتعليم  ال�شحية  الكليات 
امل���اف��ق��ة ال�شامية  اأع��ق��ب ذل���ك،  ث��م 

ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  ق���رار  ع��ل��ى 
ال�شحية  ال��ك��ل��ي��ات  ه��ي��ك��ل��ة  ب����اإع����ادة 
ع��ل��ى م�����ش��ت���ى امل��م��ل��ك��ة، ون���ت���ج عن 
خ��ال��د، خم�س  امللك  ذل��ك يف جامعة 
ك��ل��ي��ات ���ش��ح��ي��ة ه����ي: ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م 
الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط، 
م�شيط،  بخمي�س  التمري�س  كلية 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل���م  ك��ل��ي��ة 
مبحايل ع�شر، كلية العل�م الطبية 
العل�م  وكلية  بي�شة،  يف  التطبيقية 

الطبية التطبيقية بالنما�س.

فوارق مل�ستموها بعد اإعادة
هيكلة الكليات ال�سحية

على م�ستوى اململكة؟
امل��ت��ت��ب��ع مل���راح���ل من���� ال��ك��ل��ي��ة، 
ال�شحية  النه�شة  تعك�س  اأنها  يجد 
فقد  ال�����ش��ح��ي،  التعليم  يف  وال��ن��م��� 
كانت خط�ات التط�ير وفق احتياج 
كل مرحلة حققت جميعها اأهدافها 

اأم���دت   الكلية  اأن  ك��م��ا  احل��م��د،  وهلل 
اأنحاء  جميع  يف  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات 

اململكة بك�ادر نفخر بها.

ما اأق�سام الكلية احلالية
وهل لديكم خطط م�ستقبلية

لفتح اأق�سام جديدة؟
حت��ت�����ش��ن ك���ل���ي���ة ال���ع���ل����م ال��ط��ب��ي��ة 
كلية  م�شيط،  بخمي�س  التطبيقية 
ال��ت��م��ري�����س ح��ال��ي��ا وذل�����ك ق��ب��ل اأن 

ت�شتقل االأخرة باإدارة خا�شة بها.
الطبية  ال��ع��ل���م  ك��ل��ي��ة  وت�����ش��م��ل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ث��م��ان��ي��ة اأق�������ش���ام فعل 
)بنني  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ق�شم  منها 
وب����ن����ات( وق�����ش��م ت��ق��ن��ي��ة االأ����ش���ن���ان، 
�شيبداأ  واالأخ����ر  ال��ت��خ��دي��ر،  وق�����ش��م 
القب�ل له ابتداء من العام اجلامعي 

1435/1434ه، باإذن اهلل.
ك��م��ا ت�����ش��م��ل ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س 
ق�شم  تفعيل  منها  مت  اأق�����ش��ام  ت�شعة 
ال���ت���م���ري�������س ال���ب���اط���ن���ي اجل���راح���ي 
لق�شم  القب�ل  و�شيتم فتح   )بنني(، 
متــريــ�ــض الـــطـــوارئ )بــنــني وبــنــات( 
يف ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي  1435/1434ه������،  
الكليتني  ول��دى  تعالى،  اهلل  �شاء  اإن 
خ��ط��ط وا���ش��ح��ة ل��ف��ت��ح امل���زي���د من 
االأق���������ش����ام يف ����ش����ء اح���ت���ي���اج ���ش���ق 

العمل.

كيف مت التعامل مع خريجي 
الدبلومات من الكلية؟

ت��ن��ف��ي��ذا ل���ق���رار اإع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة، مت 
كلية  من  الدبل�مات  برامج  اإغ��اق 
من  االأول  الف�شل  ال�شحية  العل�م 
العام احلايل، حيث اأكمل الدار�ش�ن 
الدرا�شية  اخل��ط��ط  وف��ق  براجمهم 

لكل برنامج. 

هل هناك فر�ص خلريجي 
الدبلومات لإكمال 

البكالوريو�ص؟
لــــــقــــــد متــــــكــــــن عـــــــــــدد كــــــبــــــري مـــن 
خ����ري����ج����ي ال����ك����ل����ي����ة م������ن اإك�����م�����ال 
واملاج�شتر  البكال�ري��س  مرحلة 
اململكة،  وخ����ارج  داخ���ل  وال��دك��ت���راه 
يف  ع�ش�ا  حاليا  يعمل  م��ن  ومنهم 
ذلك  ومت  بالكلية،  التدري�س  هيئة 

عن طريق برامج »التج�شر«. 

الهدف من اإكمال الدرا�سة..
هل هو حت�سني فر�ص

احل�سول على وظيفة
اأم هناك اأهداف اأخرى؟

اخلريج  تفيد  كثرة  اأه���داف  هناك 
وال���ك���ل���ي���ة م����ع����ا، ف���ال���ك���ل���ي���ة ت��ت��م��ت��ع 
ب��ت��اأه��ي��ل ع��ل��م��ي وم��ه��ن��ي ك��ب��ري��ن، 
بالعمل،  التحق�ا  اأن جميع من  كما 
ال�شع�دية  الهيئة  اختبارات  اجتازوا 

للتخ�ش�شات ال�شحية.
وب�����ال�����ت�����ايل ح����ل����ت اإ����ش���ك���ال���ي���ة 
ال���ت����ظ���ي���ف مب�����ج����ب ق�������رار خ����ادم 

احل�������رم�������ني ال�����������ش�����ري�����ف�����ني ب����ه����ذا 
الكلية  �شت�شتفيد  كما  اخل�ش��س، 
م�شتقبا  اخل�����ش������س  وج����ه  ع��ل��ى 

منهم.

وماذا عمن يرغب يف تطوير 
ذاته باإكمال درا�سته؟

بــرامــج »الــتــجــ�ــشــري« متــكــن الــراغــبــني 
من االلتحاق بالربامج االأخرى التي 
مرحلة  يف  للتخ�ش�س  ام��ت��دادا  تك�ن 
التي تقدم  الكليات  الدبل�م، وذلك يف 
اأو خارج اجلامعة  هذه الربامج داخل 
وف����ق ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي 

حتكم هذه اجل�انب.

هل مت مراعاة �سوق العمل عند 
فتح تخ�س�سات البكالوريو�ص 

بالكلية؟
ا�شتق�شاء  يتم  برنامج،  اأي  فتح  قبل 
م������دى احل�����اج�����ة خل���ري���ج���ي���ه وذل�����ك 
مبراجعة االإح�شاءات يف هذا اجلانب، 
وا�شتطاع ما لدى الكليات احلك�مية 
واخلا�شة من برامج م�شابهة، كما يتم 
الإب���داء  امل�شتفيدة  اجل��ه��ات  خم��اط��ب��ة 
راأي���ه���ا ح��ي��ال وم����دى اح��ت��ي��اج��ه��ا على 

املدى القريب واملت��شط والبعيد.
الربنامج  فتح  يتم  عليه  وب��ن��اءا 
وي��ح��دد ع���دد ال��ط��اب ال��ذي��ن ميكن 
ق��ب���ل��ه��م ف��ي��ه ���ش��ن���ي��ا. وق���د اأظ��ه��رت 
جلميع  ح���اج���ة  ه���ن���اك  اأن  درا����ش���ات���ن���ا 
لكن  التطبيقية  الطبية  التخ�ش�شات 

يتم جدولتها وفق االأول�ية.

كيف تتعامل الكلية مع الق�سايا 
ال�سحية يف املنطقة؟

ي��ت��ج��زاأ م���ن املجتمع  ال��ك��ل��ي��ة ج���زء ال 
وهي ت�ؤثر وتتاأثر به، فهي تعمل على 
تخريج ممار�شني �شحيني على درجة 

عالية من التاأهيل العلمي واملهني.
مع  ي�شارك�ن  من�ش�بيها  اأن  كما 
زم���ائ���ه���م يف ال���ق���ط���اع���ات ال�����ش��ح��ي��ة 
االأخ�������رى يف خ���دم���ة اأب����ن����اء امل��ن��ط��ق��ة 
واململكة عم�ما، اإ�شافة اإلى ذلك، تق�م 
تعالج  ال��ت��ي  االأب��ح��اث  ب��اإج��راء  الكلية 
ال��ق�����ش��اي��ا ال�����ش��ح��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، كما 
لتتفاعل  واأن�شطتها  براجمها  تكيف 
واأن��ت��ه��ز هذه  وق�����ش��اي��اه.  املجتمع  م��ع 
ملعايل  �شكر  �ش�ت  لت�شجيل  ال�شانحة 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة مل��ا جت��ده الكلية من 
دعم مادي ومعن�ي منه، خ�ش��شا يف 
بحمات  للقيام  الكلية  قيام  م�شاألة 

ميدانية خلدمة اأبناء املنطقة. 

ما مدى �سحة حتويل الكلية
من بنني اإلى بنات ونقلها

للخمي�ص و�سم الكادر احلايل 
والطالب لكلية العلوم الطبية 

التطبيقية باأبها؟
ك��ل��ي��ت��ا ال��ع��ل���م ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
وال��ت��م��ري�����س ت�����ش��م��ان ب��ن��ني وب��ن��ات، 
وقرار اإن�شائهما يف امل�قع احلايل بني 

د. آل جلبان: أمددنا المؤسسات الصحية
في جميع أنحاء المملكة بكوادر نفخر بها

كشف عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، األستاذ الدكتور خالد بن سعد آل جلبان، عن العديد من الجوانب المهمة الخاصة بتطور الكلية، 
وأعلن عن بدء القبول للعام القادم في قسمي التخدير وتمريض الطوارئ )بنين وبنات(.
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كليات

ياأتي  م�شيط،  وخمي�س  اأبها  مدينتي 
كم�قع م�ؤقت ريثما يتم االنتهاء من 
للبنني  تنفيذها  يجري  التي  امل��ب��اين 
و�شتنتقل  م�شيط.  بخمي�س  والبنات 
الكليتان بكامل من�ش�بيهما اإلى امل�قع 

اجلديد قريبا باإذن اهلل تعالى.

 راأيك يف التو�سع
بالتعليم ال�سحي يف اململكة؟

يف �ش�ء الدعم املادي واملعن�ي الكبر 
للتعليم العايل والتعليم ال�شحي على 
وج���ه اخل�����ش������س، اأع��ت��ق��د اأن����ه يجب 
علينا اال���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه ال��ظ��روف 
خل���ل���ق ت��ع��ل��ي��م ���ش��ح��ي ع���ل���ى م��ع��اي��ر 
عاملية. كما يجب علينا اأن نك�ن اأكر 
جراأة يف فتح املزيد من هذه الربامج، 
ويف ال�قت نف�شه، و�شع معاير عالية 

للتعليم والتدريب.

كلمة لطالب وطالبات الكلية؟
باأنه ينتظر منهم كمنت�شبني  اأذكرهم 
اإلى هذه الكلية وبراجمها، اال�شتفادة 
وتفعيل  اجل���ادة  وامل�����ش��ارك��ة  الق�ش�ى 
يك�ن  ال���ذي  احل��دي��ث  التعليم  اآل��ي��ات 
ال  الن�شط  اجلانب  ه�  فيها،  الطالب 
املتلقي، وعليهم تفهم ما حتتاجه هذه 
التخ�ش�شات من مهارات يف الت�ا�شل 
امل�شتمر  التعلم  على  والقدرة  واملهنية 

والتعلم الذاتي.

الطبية  ال��ع��ل���م  ك��ل��ي��ة  حت��ت�����ش��ن   •
حاليا،  م�شيط  بخمي�س  التطبيقية 

كلية التمري�س.
• ت�����ش��م��ل ك��ل��ي��ة ال���ع���ل����م ال��ط��ب��ي��ة 
اأق�شام فعل منها  التطبيقية ثمانية 
ق�شم ال�شحة العامة )بنني وبنات(، 

وق�شم تقنية االأ�شنان.
ت�شعة  ال��ت��م��ري�����س  ك��ل��ي��ة  ت�����ش��م��ل   •
التمري�س  ق�شم  منها  فعل  اأق�����ش��ام 

الباطني اجلراحي )بنني(.

الخطط المستقبلية 
للكليتين

• تقدمي برامج العل�م الطبية 
التطبيقية والتمري�س يف 

ال�شع�دية
• اإعداد ممار�شني �شحيني 

متمكنني يف تخ�ش�شاتهم وفق 
املعاير العلمية

• اإقرار اأق�شام جديدة وفق 
احتياجات �ش�ق العمل

أقسام كلية التمريض
• التمري�س الباطني 

واجلراحي.
• االأم�مة والطف�لة.

مراحل نمو الكلية تعكس النهضة في التعليم الصحي
• الط�ارئ.

• العناية املركزة.
• ال�شحة العامة.

• اإدارة وتعليم التمري�س.
• �شحة املجتمع وال�شحة 

النف�شية والعقلية.
• الرعاية التمري�شية 

االأ�شا�شية.
• تعليم التمري�س.

أقسام كلية العلوم 
الطبية التطبيقية

• عاج النطق وال�شمع.
• التخدير والعمليات.

• ال�شحة العامة.
• تقنية االأ�شنان.

• االأجهزة الطبية.

• العاج التنف�شي.
• الب�شريات.

• التاأهيل.
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التعليم العالي

لقطات

خبير بريطاني يزور 
مركز البحوث والدراسات

العايل  التعليم  وتقييم  اأب��ح��اث  مركز  يف  الدكت�راه  برنامج  مدير  زار 
تايت  بيرت  مالك�مل  الدكت�ر  االأ�شتاذ  الربيطانية،  النكا�شرت  بجامعة 

م�ؤخرا، مركز البح�ث والدار�شات باجلامعة.
العلمية  االأن�شطة  اإط��ار  يف  تاأتي  التي  الزيارة  هذه  م�شتهل  و�شهد 
الزائر  فيه  األ��ق��ى  علمي،  لقاء  عقد  دوري،  ب�شكل  امل��رك��ز  ينظمها  التي 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ل��م��ي يف  ال��ب��ح��ث  ع��ن  حم��ا���ش��رت��ني متخ�ش�شتني 
التخ�ش�شات  عن�ان  االأول���ى  حملت  وال��دار���ش��ات،  البح�ث  مركز  مبقر 
والنظرية يف اأبحاث التعليم العايل، فيما جاءت الثانية بعن�ان »بح�ث 
الن�شر يف  اأمنــاط  .. تغري  – 2010م  ف��رتة 2000  العايل خ��ال  التعليم 
املجات العلمية«. و�شارك يف احل�ش�ر واملناق�شة، نخبة من امل�ش�ؤولني 
وامل�شت�شارين ب�زارة التعليم العايل واأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات 

ممن لديهم اهتمام ببح�ث التعليم العايل.
يذكر اأن االأ�شتاذ الدكت�ر مالك�مل بيرت تايت، يعد واحدا من اأبرز 

اخلرباء املتخ�ش�شني يف التعليم العايل باإجنلرتا.
 

منح المبتعث عالوة تعادل 
مكافأته الشهرية 

اأج����������از جم���ل�������س ال�����������زراء 
امل���ن���ع���ق���دة يف  يف ج���ل�������ش���ت���ه 
1434/5/13ه�، منح املبتعث 
ال�����ذي ت��ق��ي��م م��ع��ه زوج��ت��ه 
ال�شع�دية  يف مقر درا�شته، 
ع�������اوة ت����ع����ادل م���ك���اف���اأت���ه 
ال�������ش���ه���ري���ة االأ����ش���ا����ش���ي���ة يف 
حالة عدم اإحلاقها بالبعثة، 
وكذلك منح العاوة نف�شها 
غر  م��ن  امل��ت��زوج  للمبتعث 
�شع�دية وتقيم معه يف مقر 

درا�شته.
ويقيم  �شع�دي  غر  من  املتزوجة  املبتعثة  اأي�شا،  امل�افقة  و�شملت 

معها يف مقر درا�شتها، اإذا مت الزواج وفقا لاإجراءات النظامية املتبعة.
من جهته، رفع معايل نائب وزير التعليم العايل االأ�شتاذ الدكت�ر 
اأحمد بن حممد ال�شيف، �شكره وتقديره اإلى خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، معتربا اأن هذه العاوة دليل جديد على 
اهتمام خادم احلرمني ال�شريفني باملبتعثني، وت�فر البيئة املنا�شبة لهم 

لتح�شيل العلم والتفرغ للدرا�شة.
وت�قع ال�شيف اأن ينعك�س ذلك اإيجابا على حياة املبتعثني املعي�شية 
يف بلدان درا�شتهم، واأن ي�شهم يف زيادة ا�شتقرارهم النف�شي واالجتماعي 

ويف كل ما من �شاأنه م�شاعفة التح�شيل العلمي والتف�ق الدرا�شي.
ودعا نائب وزير التعليم العايل، املبتعثني واملبتعثات اإلى بذل مزيد 
من اجلد واالجتهاد لتتحقق االأهداف التي تنتظرها ال�زارة من االبتعاث.

د. مالكولم يحاضر بجامعة حائل

حما�شرة  حائل،  جامعة  مع  بالتعاون  والدرا�شات  البح�ث  مركز  نظم 
ملدير برنامج الدكت�راه يف مركز اأبحاث وتقييم التعليم العايل بجامعة 
بعن�ان  تايت،  بيرت  مالك�مل  الدكت�ر  االأ�شتاذ  الربيطانية  النكا�شرت 
من  نخبة  ح�شرها  العايل«.  التعليم  اأبحاث  يف  والتخ�ش�شات  »الطرق 

امل�ش�ؤولني واأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.

أحمد العياف

حتت رعاية �شفر خادم احلرمني 
املتحدة  اململكة  ل���دى  ال�شريفني 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��� امل���ل���ك���ي االأم�����ر 
عبدالعزيز،  ب��ن  ن����اف  ب��ن  حممد 
وم���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل، 
الدكت�ر خالد بن حممد العنقري.

العايل  التعليم  وزارة  نظمت   
ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ل���ح���ق���ي���ة  مم���ث���ل���ة يف 
املا�شي،  مار�س  اأواخ��ر  بربيطانيا، 
املهنة  فعاليات حفل التخرج وي�م 
ال�����ش��ع���دي��ني  للمبتعثني  ال��ث��ال��ث 
ب���ق���اع���ة روي�������ال ف��ي�����ش��ت��ي��ف��ال ع��ل��ى 
����ش���ف���اف ن���ه���ر ال���ت���امي���ز يف و���ش��ط 

لندن.
وت�������ش���م���ن ح����ف����ل االف����ت����ت����اح 
والكلمات  الفعاليات  م��ن  العديد 
تكرمي  خاله،  مت  كما  اخلطابية، 
ال����ط����اب امل���م���ي���زي���ن يف جم����االت 
التف�ق الدرا�شي والبحث واالإبداع 

العلمي. 
و�شارك يف فعاليات ي�م املهنة 
وخا�شة،  حك�مية  جهة  من  اأك��ر 
����ش���ع���ت ال����ش���ت���ق���ط���اب وت����ظ���ي���ف 
اخل����ري����ج����ني مب�����ا ي���ت���ن���ا����ش���ب م��ع 

حت�شيلهم العلمي.
�شاركت يف  التي  ومن اجلهات 
اأم القرى، جامعة  احلفل: جامعة 
االإمام حممد بن �شع�د اال�شامية، 
ج���ام���ع���ة امل����ل����ك �����ش����ع�����د، ج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز، ج��ام��ع��ة امللك 
جامعة  والتقنية،  للعل�م  عبداهلل 
عبدالرحمن،  بنت  ن����رة  االأم���رة 
ج��ام��ع��ة االأم����ر حم��م��د ب��ن فهد، 
ج��ام��ع��ة ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 

ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��ب��ي��ل وي��ن��ب��ع، 
الغال  ل�ش�امع  العامة  امل�ؤ�ش�شة 
وم���ط���اح���ن ال���دق���ي���ق، ك��ل��ي��ة امل��ل��ك 
ف��ه��د االأم���ن���ي���ة، ال��ب��ن��ك ال�����ش��ع���دي 
امللك  جامعة  واالدخ���ار،  للت�شليف 
اجلامعة  وامل��ع��ادن،  للبرتول  فهد 
دار  كلية  االإلكرتونية،  ال�شع�دية 
جامعة  ���ش��ق��راء،  جامعة  احل��ك��م��ة، 
وزارة  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  ت���ب����ك، 
ال�شحة، وزارة التجارة وال�شناعة، 
املعدنية،  وال���روة  ال��ب��رتول  وزارة 
ه��ي��ئ��ة امل������دن ال�����ش��ن��اع��ي��ة، م��رك��ز 
امللك عبداهلل للدرا�شات والبح�ث 
ال���ب���رتول���ي���ة، امل����ؤ����ش�������ش���ة ال��ع��ام��ة 
املجمعة،  جامعة  املهني،  للتدريب 
ج���ام���ع���ة امل���ل���ك ف���ي�������ش���ل، ج��ام��ع��ة 
اجل�����ف، ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع���د بن 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ال�����ش��ح��ي��ة، ج��ام��ع��ة 
جامعة  جن��ران،  جامعة  الق�شيم، 
الدمام، جامعة احلدود ال�شمالية، 

الباحة  جامعة  ال��ط��ائ��ف،  جامعة 
وجامعة عفت.

امل��ن��ا���ش��ب��ة رف���ع امللحق  وب��ه��ذه 
ال��ث��ق��ايف ال�����ش��ع���دي يف ب��ري��ط��ان��ي��ا 
اأ�شمى  اخليل،  اأب��ا  في�شل  الدكت�ر 
خادم  ملقام  واالمتنان  ال�شكر  اآي��ات 
�شم�  واإل����ى  ال�شريفني  احل��رم��ني 
الثاين،  النائب  العهد  و�شم�  ويل 
ع��ل��ى ال���دع���م ال�����ش��خ��ي وال��رع��اي��ة 
الكرمية التي يحظى بها املبتعث�ن 
كافة  يف  اململكة  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  م��ن 
ال����دول، م���ؤك��دا اأن ب��رن��ام��ج خ��ادم 
احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني ل��اب��ت��ع��اث 
اخل����ارج����ي ال�����ذي ي��ع��د االأ���ش��خ��م 
يدل  اململكة،  ت��اري��خ  ن���ع��ه يف  م��ن 
اال�شتثمار  يف  القيادة  اهتمام  على 
امل�ؤهل  ال�طني  الب�شري  بالعن�شر 
ال����ذي ي��ع��د ال��ل��ب��ن��ة االأول�����ى لبناء 

املجتمعات وتقدمها.
اأبا اخليل عن �شكره  كما عرب 

وتقديره اإلى معايل وزير التعليم 
ال��ع��ايل ال��دك��ت���ر خالد ب��ن حممد 
ال���ع���ن���ق���ري واإل��������ى م����ع����ايل ن��ائ��ب��ه 
الدكت�ر اأحمد بن حممد ال�شيف، 
تلقاه  الذي  والت�جيه  الدعم  على 
من  مكنها  مم��ا  منهما،  امللحقية 
ب��دوره��ا يف رع��اي��ة الطلبة  ال��ق��ي��ام 
وتهيئة  وج��ه  اأكمل  على  املبتعثني 
ك���اف���ة االأج��������اء ال���ت���ي ت�����ش��اع��ده��م 
العلمي  واالإب����داع  التح�شيل  على 

والتف�ق.
اخل��ري��ج��ني  ع�����دد  اأن  ي���ذك���ر 
3500 خريج يف مراحل  قرابة  بلغ 
ال����ب����ك����ال�����ري����������س وامل���اج�������ش���ت���ر 
تخ�ش�شات  ك��اف��ة  يف  وال���دك���ت����راه 
االب����ت����ع����اث مب����ا يف ذل�����ك ال���ع���ل����م 
ال����ط����ب����ي����ة ال�������ش���ح���ي���ة وال����ع����ل�����م 
الهند�شية وعل�م احلا�شب والعل�م 
االأ����ش���ا����ش���ي���ة وال���ع���ل����م ال��ق��ان���ن��ي��ة 

واالإدارية.

برعاية األمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز ود. العنقري

الملحقية الثقافية ببريطانيا تنظم حفل 
تخرج للمبتعثين السعوديين

الدكتور  في�سل اأبااخليل الدكتور خالد بن حممد العنقري �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نواف
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التعليم العالي

الباحة

أبها

حائل

عرعر

الرياض

الدمام

الظهران

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

تقييم األندية 
الصيفية

�شع����د  ب���ن  حمم���د  االإم���ام  جامع���ة  ترت���ب 
االإ�شامي���ة ممثل���ة ب�كال���ة اجلامع���ة ل�ش�ؤون 
االإدارات  م���ع  بالتع���اون  العلمي���ة  املعاه���د 
اململك���ة،  اأرج���اء  كاف���ة  يف  العلمي���ة  واملعاه���د 
لبدء االإجراءات والرتتيب���ات املتعلقة باإقامة 
ا�شتثم���ار  به���دف  ال�شيفي���ة، وذل���ك  االأندي���ة 
اإميان���ا  والطالب���ات  الط���اب  ف���راغ  اأوق���ات 
ال�شحيح���ة  ال�جه���ة  ت�جيهه���م  باأهمي���ة 
باإ�ش���راف ومتابع���ة مبا�شرة م���ن معايل مدير 
اجلامعة االأ�شتاذ الدكت�ر �شليمان اأبا اخليل.

اعتماد تخصصات 
اإللكترونية

اأكد مدير اجلامعة ال�شع�دية االإلكرتونية 
الدكت�ر عبد اهلل امل��شى، اأن وزارة اخلدمة 
اجلامع����ة،  تخ�ش�ش����ات  اعتم����دت  املدني����ة 
وم�ش����اواة �شهاداتها مع خريجي اجلامعات 
احل����ايل  الع����ام  اأن  اإل����ى  م�ش����را  االأخ����رى، 
�شي�شه����د اإطاق ف����روع للجامعة يف الدمام 
�شي�شه����د  فيم����ا  املن�����رة،  واملدين����ة  وج����دة 
الع����ام املقب����ل، اإطاق ف����روع اجل�����ف واأبها 
اأن تطل����ق يف الع����ام بع����د  والق�شي����م، عل����ى 

املقبل، فروع جازان وتب�ك والطائف.

إطالق 
»سفيرة الوطن«

امله����ارات  وتنمي����ة  التط�ي����ر  عم����ادة  اأطلق����ت 
بن����ت عبدالرحم����ن،  ن�����رة  االأم����رة  بجامع����ة 
اإ�ش����راف  حت����ت  ال�ط����ن«،  »�شف����رة  برنام����ج 
عمي����دة التط�ي����ر وتنمي����ة امله����ارات الدكت�����رة 
عب����ر احلرب����ي، وذل����ك به����دف اإع����داد الك�ادر 
التعليمية التي �شيتم ابتعاثها اإلى اخلارج من 
معيدات وحما�شرات خل��س جتربة االبتعاث 
املبتعث����ني  ت�عي����ة  عل����ى  والعم����ل  ب�شا�ش����ة، 
باخت����اف دول االبتعاث واأنظمتها واخليارات 

املتاحة يف كل دولة الإكمال الدرا�شات العليا.

مشاركة في
»ساعة األرض«

في�ش���ل،  املل���ك  جامع���ة  �شارك���ت 
باالإح�شاء، للع���ام الثالث على الت�ايل، 
»�شاع���ة  العاملي���ة  البيئي���ة  املنا�شب���ة  يف 
االأر����س« الت���ي اأقيم���ت م�ؤخ���را بق�شر 
ه���ذه  يف  وت�ش���ارك  االأث���ري.  اإبراهي���م 
الفعالية معظم دول العامل، باعتبارها 
ي�م���ا ت�ع�يا وتثقيفي���ا جلذب اهتمام 
ال���راأي الع���ام، وذل���ك الأهمي���ة البيئ���ة 
ومك�ناتها واحلفاظ عليها، وااللتفات 
للمخاط���ر الت���ي تهدد الك���رة االأر�شية 

يف ج�انب عدة.

تدشين 
نظام رشح

د�ش���ن معايل مدي���ر جامعة امللك عبد 
العزي���ز االأ�شت���اذ الدكت����ر اأ�شام���ة ب���ن 
�ش���ادق طيب، نظ���ام »ر�ش���ح«، الختيار 
القيادات االإدارية يف اجلامعة. وي�فر 
النظ���ام اآلي���ة للرت�شي���ح، اإ�شاف���ة اإل���ى 
تقيي���م اأداء  �شاغل ال�ظيفة احلالية، 
كم���ا  يت���م م���ن خال���ه اأي�ش���ا، اختيار 
ون�ابه���م،  واملراك���ز  االإدارات  م���دراء 
ال���ذي  النظ���ام  خ���ال  م���ن  وذل���ك 
ا�شتحدثت���ه وكال���ة اجلامعة ممثلة يف 

عمادة تقنية املعل�مات.

إنشاء 
كلية للصيدلة

وافق خ���ادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د، على 
اإن�ش���اء كلية ال�شيدل���ة بجامعة تب�ك، 
تغط���ي  اأق�ش���ام  خم�ش���ة  ت�ش���م  حي���ث 

خمتلف املتطلبات ال�شيدلية.
وبه���ذه املنا�شبة رفع معايل مدير 
جامع���ة تب����ك الدكت����ر عب���د العزي���ز 
بن �شع�د العن���زي �شكره وتقديره اإلى 
مقام خادم احلرم���ني ال�شريفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شع�د، على 

امل�افقة الكرمية.

عيادة لمكافحة 
التدخين

الق�شيم  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  م���ع���ايل  د����ش���ن 
عيادة  الدكت�ر خالد احلم�دي،  االأ�شتاذ 
ال��ت��دخ��ني ب��اجل��ام��ع��ة. وتكفل  م��ك��اف��ح��ة 
الدكت�ر �شليمان ال�شحيم ب�شرح خط�ات 
اأك�شيد  اأول  اأنه يتم قيا�س  واأب��ان  العمل، 
كفاءة  يك�شف  جهاز  طريق  عن  الكرب�ن 
ومرحلة  اجلل�شات  حتديد  ث��م  الرئتني 
العاج عن طريق جهاز ير�شل الذبذبات 
اإل��ى ال��دم��اغ الإف���راز م��ادة »االإن��دروف��ني« 
امل���������ش����اع����دة ع����ل����ى ت���ق���ل���ي���ل االأ��������ش�������رار 

االن�شحابية للنيك�تني. 

الطائف

الملك عبدالعزيز الملك فيصل

اإلحساء

جامعة القصيم

جازان

تدشين 
حزمة خدمات

جن���ران  جامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  رع���ى 
احل�ش���ن،  حمم���د  الدكت����ر  االأ�شت���اذ 
تد�ش���ني حزم���ة جدي���دة م���ن اخلدم���ات 
االلكرتوني���ة يف جم���ال اجل�دة والبحث 
العلم���ي وخدمة املجتم���ع، ود�شن ثاثة 
م�اق���ع اإلكرتوني���ة ه���ي: م�ق���ع وكال���ة 
اجلامع���ة وعمادتها للتط�ي���ر واجل�دة، 
اإدارة امل�شاري���ع البحثي���ة  وم�ق���ع نظ���ام 
بعمادة البحث العلم���ي، وعر�س مل�شروع 
االحتياج���ات املجتمعي���ة بعم���ادة خدم���ة 

املجتمع والتعليم امل�شتمر .

جامعة نجران

المدينة 
المنورة

جدة

المركز األول
لـ »االحتياجات الخاصة«

حقق فري���ق ذوي االحتياجات اخلا�شة 
يف  االأول  املرك���ز  الق���رى،  اأم  بجامع���ة 
مناف�ش���ات كرة الهدف �شم���ن فعاليات 
ملتق���ى �شباب مكة املكرمة والذي اأقيم 
على ملعب اخليمة الريا�شية  بجامعة 
امللك عبدالعزيز بجدة. وت�شلم اأع�شاء 
الفري���ق الكاأ�س من اإدارة التنظيم، كما 
ع���ربوا عن �شكره���م للجامعتني نظر 
م���ا تقدمان���ه له���م م���ن رعاي���ة خا�ش���ة 

وم�شاعدات يف خمتلف املجاالت.

الجامعة اإللكترونيةاألميرة نورةجامعة اإلمام

تأسيس كرسي 
نادي الهالل

عق���د  �شع����د،  املل���ك  جامع���ة  وّقع���ت 
تاأ�شي�س كر�ش���ي نادي الهال الأبحاث 
التط�ي���ر الريا�ش���ي، وذل���ك لرعاي���ة 
االأبحاث الريا�شية ملدة ثاث �شن�ات 
بقيم���ة ثاث���ة ماي���ني ري���ال. ومّث���ل 
جان���ب اإدارة ن���ادي اله���ال يف ت�قي���ع 
العق���د، نائ���ب رئي�س جمل����س االإدارة، 
االأم���ر ن����اف ب���ن �شع���د، فيم���ا مث���ل 
جامع���ة املل���ك �شع�د، مع���ايل مديرها 

االأ�شتاذ الدكت�ر بدران العمر.

الملك سعود

نجران

الجوف

بريدة

القصيم

جامعة تبوك

مكة 
المكرمة

جامعة أم القرى

تبوك
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حول العالم

جامعة كوبنهاجن تكافح السرطان 
يف اإجناز علمي يهدف ملكافحة ال�شرطان والتخل�س منه، جنح فريق بحثي من جامعة 
 telomerase »تيل�مريز«  ال�  خارطة   ر�شم  يف  دويل،  فريق  مع  بالتعاون  ك�بنهاجن 
وه� االإنزمي امل�ش�ؤول عن احلفاظ على حي�ية اخلايا باجل�شم الأجل غر م�شمى، وه� 

االإنزمي امل�ش�ؤول اأي�شا عن خل�د خايا ال�شرطان ومن�ها وتكاثرها ب�شكل م�شتمر.
وك�شف الفريق البحثي عن خارطة انزمي اإك�شر احلياة بعد جه�د ا�شتمرت اأربعة 
اأع�ام مب�شاركة األف باحث من كل اأنحاء العامل بعينات �شملت 200 األف �شخ�س، وبتكلفة 
العمل الذي يعد  اأمركي(، وه�  قدرها 55 ملي�ن كراون دمناركي )9،5 ملي�ن دوالر 

االأكرب من ن�عه يف جمال جينات ال�شرطان.
 يق�ل رئي�س الفريق البحثي، الباحث يف كلية العل�م ال�شحية والطبية يف جامعة 
»تيل�مريز«  الفروق يف جني  اأن  »اكت�شفنا  ب�ج�شني«،  اإي  »�شتيج  الدكت�ر  ك�بنهاجن، 

تتعلق مبخاطر ال�شرطانات املختلفة وبط�ل »تيل�مريز«.
والنتيجة التي اأذهلتنا اأكر، هي اأن املتغرات التي �شببت االأمرا�س مل تكن نف�شها 
وراء  اأن ما  اإلى مقرتح بحثي مفاده  بنا  التيل�مريز، وهذا يف�شي  التي غرت ط�ل 

تيل�مريز يلعب دورا حم�ريا اأكر تعقيدا عما كنا نظن يف ال�شابق« . 
واأ�شاف »ب�ج�شني« اأن اكت�شاف خارطة ال� »تيل�مريز« ه� »اكت�شاف مهم للغاية 
نظرا الأنه يعد واحدا  من االإنزميات االأ�شا�شية يف دورة حياة اخللية، الأنه يطيل ط�ل 
ال�شروع يف تق�شيم اخللية«،  تاأخذ نف�س الط�ل الذي اتخذته قبل  )تيل�مريز( حتى 
املختلفة وطرق عاجها،  ال�شرطان  باأمرا�س  االأم��ر يري معرفتنا  »هذا  اأن  م��شحا 
وبف�شل النتائج اجلديدة ات�شحت لنا �ش�رة العاقة اجلينية ما بني ال�شرطان وط�ل 

ال� »تيل�مريز«  والأول مرة ب�شكل اأكرب«.

معهد التصنيع يقدم منحا طالبية 
بجامعة فينيكس

اإمي����ان����ا ب�����دور اجل���ام���ع���ات يف ت��ط���ي��ر 
ال�������ش���ن���اع���ة ال�����ط����ن����ي����ة، ق������رر م��ع��ه��د 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ت���اب���ع   »MI« ال��ت�����ش��ن��ي��ع 
االأم��رك��ي��ني  للم�شنعيني  ال���ط��ن��ي��ة 
لطلبة  ث��ال��ث��ة  درا���ش��ي��ة  منحة  ت��ق��دمي 
يدر�س   Phoenix »فينيك�س«  جامعة 
مب�جبها ع�شرة طاب وطالبات يف اجلامعة �ش�اء كطاب نظاميني اأم عرب االنرتنت 
م��دي��ر  معهد  الطابية، �شرح  املنح  خ��رب  تعليقه على  ل��ه��م.  ويف معر�س   يحل�  كما 
الت�شنيع« جينيفر ماكنيلي«، باأن من �شيقع عليه االختيار للح�ش�ل على املنحة يجب 
اأن يك�ن من خريجي كليات املجتمع، اأو م�ظفي الت�شنيع احلاليني اأو امل�ؤقتني، اأو من 

احلا�شلني على اإجازة معتمدة يف الت�شنيع.
ب�  �شماه  ما  على  اأ�شا�شا  يعتمد  االآن  االأم��رك��ي  االقت�شاد  اأن  »ماكنيلي«  واأ���ش��اف 
»�شناعة الت�شنيع«،  واأن العاملني فيه يحتاج�ن ل�شقل مهاراتهم من خال التعليم 
وتاأهيل  جلذب  امل�شنعني  دعم  يف  الت�شنيع  معهد  جه�د  تكمن  »هنا  واأ�شاف  امل�شتمر، 

وتط�ير الق�ى العاملة« .
ب�شكل  ات�شعت  ق��د  ال�شناعي  القطاع  يف  امل��ه��ارات«  يف  »ف��ج���ة  هنالك  اأن  واأو���ش��ح 
متزايد يف االآون��ة االأخ��رة واأن امل�شنعني يعان�ن من عدم وج���د  ك���ادر م�ؤهلة لت�يل 
600 األف وظيفة حيث ك�شف تقرير اأعدته �شركة »دل�يت« الكربى باال�شرتاك مع معهد 
باأن 70% من �شركات الت�شنيع يف ال�اليات املتحدة تعاين من نق�س يرتاوح  الت�شنيع 
املنح  اأهمية تلك  املهرة، وهنا تكمن  العاملة  االأي��دي  ما بني  مت��شط وح��اد يف ت�فر 
التي �شتعطي اأرباب العمل فر�شة  لت�شجيع العمالة على احل�ش�ل على م�ؤهات علمية 

ت�شاعدهم  على النجاح يف جمال عملهم.

د. فيليب جي آلباتش
أستاذ جامعي ومدير
مركز التعليم العالي

في كلية بوسطن

عّنف رئي�س وزارء الهند »مامن�هن �شينج« 
�شمن  تكن  مل  الأنها  الهندية  اجلامعات 
قائمة اأف�شل 500 جامعة يف العامل، وراأى 
اأن هذه اإ�شارة اإلى رداءة التعليم اجلامعي 
ال�شلطات  ات���خ���ذت  وب���دوره���ا  ال��ه��ن��د،  يف 
اإج��راءات جديدة ت�شمح الأف�شل  الهندية 
لها يف  بتاأ�شي�س فروع  عاملية  500 جامعة 
الهند اأو اأن تقدم برامج معتمدة لها على 

االأرا�شي الهندية.
للت�شنيف  ال�����دول  ن��ظ��رة  ت��خ��ت��ل��ف   
ال��ع��امل��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات؛ ف��م��ث��ا دول����ة مثل 
اأي  اإليه ك��شيلة النتقاء  تنظر  �شنغاف�را 
ج��ام��ع��ة ي��ج��ب اأن ي��ر���ش��ل اإل��ي��ه��ا ال��ط��اب 
و�شيلة  اأن��ه  رو�شيا  ت��رى  بينما  لابتعاث، 
الإ�����ش����اح ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ال����داخ����ل ب�شخ 
من  معينة  جلامعات  االأم����ال  من  مزيد 
اأك��ر من مكان �شمن  اأن يك�ن لها  اأج��ل 
ف��ُ�ع��د  اأم���رك���ا  اأم���ا  االأول،  اخلم�شمائة 
االأقل  اأمركية واحد على  رئي�س جامعة 
اإذا ما  ب��احل�����ش���ل ع��ل��ى ع����اوة يف ح��ال��ة 
يف  قدما  يراأ�شها  التي  اجلامعة  و�شعت 

الت�شنيف العاملي.

نقد التصنيف العالمي 
ال�طنية  الت�شنيفات  من  العديد  ي�جد 
ترعاها  العظمى  وال��غ��ال��ب��ي��ة  وال��دول��ي��ة، 
والكثر،  الربحية،  املنظمات  اأو  املجات 
اإن مل يكن ال�شطر االأكرب منها، ال قيمة 
اأنها  اأو  الع�ار  اأ�شابها  له الأن منهجيتهم 

من دون اأيه منهجية اأ�شا.
الدول  الهند ومعظم  ورئي�س وزراء 
ال���ت���ي اأ�����ش����رت ل��ه��ا ت��ق�����ش��د ال��ت�����ش��ن��ي��ف��ات 
الثاثة الكربى ومنها ت�شنيف �شنغهاى 
وت�����ش��ن��ي��ف ال����ت����امي����ز، ول����ك����ن ك���اه���م���ا، 
جتاه  حم��دودة  نظرة  يقدمان  ولاأ�شف، 
ال��ت��ي جرى  واجل��ام��ع��ات  ال��ع��ايل  التعليم 
ت�شنيفها، فمثا ت�شنيف �شنغهاى وا�شح 
واأثر  البحث  وه�  التقييم  معيار  جدا يف 
بالبحث  تتعلق  ع���ام��ل  ع��دة  م��ع  البحث 
اأي�شا منها اجل�ائز التي فاز االأ�شاتذة بها 
جائزة  على  احلا�شلني  االأ�شاتذة  عدد  اأو 

ن�بل .

اأما ت�شنيف التاميز للتعليم العايل 
ف��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى جم��م���ع��ة م���ن ال��ع���ام��ل 
�شمعة  اإليه  ي�شاف  واأث��ره،  البحث  اأولها 
اجل���ام���ع���ة وم���ت���غ���رات اأخ�������رى ك���ج����دة 
التعليم والطلبة الدوليني، ولكن الأنه ال 
والتدويل  التعليم  لقيا�س  و�شيلة  ت�جد 
ت��ع��د �شعيفة، حتى  ال��ع���ام��ل  ه���ذه  ف���اإن 
ال�شهرة تعد من الع�امل املثرة للجدل 
يف معظم الت�شنيفات ال�طنية والدولية.

 ف��ح��ت��ى جم�����رد �����ش�����ؤال جم��م���ع��ة 
عنها  ال��رواد  اأو  االأكادمييني  من  منتقاة 
فمثا  لل�شك�ك،  مثرة  لنتائج  يف�شي 
ل��� ���ش��األ��ت اأح���د م����دراء ج��ام��ع��ات اأمل��ان��ي��ة 
اأو ع��ل��م��اء ال��ف��ي��زي��اء ال��ب��ل��غ��ار ع��ن ج���دة 
اأو رو�شيا فلن  التعليم يف جامعات الهند 
يك�ن لديهم اجل�اب ال�شايف عن �ش�ؤالك، 
ومن ثم لن يك�ن االأم��ر مثرا للده�شة 
هي  للتقنية  الهند  معاهد  اأن  ل�علمت 
فقط  ه��ي  الأن��ه��ا  ت�شنيفها،  يجري  التي 
من حتظى ب�شهرة دولية من بني اأقرانها 

يف الهند.
وب�����ش��ك��ل ع���ام ف���اإن���ه ك��ل��م��ا ا���ش��ت��خ��ِدم 
التقييم  رئي�شا يف  ال�شهرة عاما  عن�شر 
قلت دقة الت�شنيف على االأرجح ، الأن من 
مياأ ا�شتمارة التقييم من اللجان امل�شكلة 
للت�شنيف �شيحكم على ال�شهرة البحثية 
وعاقات  التعليم  يف  التميز  اأ�شا�س  على 
اأو ذاك  اأخ��رى، وه��ذا  اجلامعة بجامعات 

غر مبني على اأ�ش�س علمية.

اأخ���رى وه��ي معلم  وه��ن��ال��ك نقطة 
ت��ق��ي��ي��م اجل���ام���ع���ات ع��ل��ى اأ����ش�������س ذك��ره��ا 
يف امل���ج���ات ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ح��ك��م��ة ال��ع��امل��ي��ة 
»م�شروعة«  جمات  تعد  والتي  املعتمدة 
اال�شت�شهاد  وم�ؤ�شر  �شين�س«  »وي��ب  مثل 
ب��ال��ع��ل���م االج��ت��م��اع��ي��ة وغ���ره���ا، وال��ت��ي 
ت�شدر بلغة واحدة هي االإجنليزية ويق�م 
عليها خرباء وحمررون غربي�ن يعمل�ن 

يف كبار اجلامعات الغربية.
الباحثني  يق�شي  املعلم  ه��ذا  اأن  اإال 
باالجنليزية  الكتابة  يجيدون  ال  الذين 
ب�����ال�����رغ�����م م�������ن اأن�������ه�������م م��������اه��������رون يف 
يعاين  م��ا  وه���ذا  العلمية،  تخ�ش�شاتهم 
م��ن��ه ب���ال���ذات ال��ب��اح��ث���ن يف ال�����دول ذات 
االق��ت�����ش��اد ال��ن��ام��ي اأوال���ن���ا����ش���ئ، ف��ه��م ال 
املجات  اإل��ى  ال��ش�ل  حتى  ي�شتطيع�ن 
اأن  ينبغي  اإل��ي��ه��ا  و���ش��ل���ا  واإن  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
ي�شطروا مقاالتهم باالإجنليزية بطريقة 
ترقى لللفت اأنظار املحررين واملراجعني 
يف ت��ل��ك ال��ه��ي��ئ��ات االأك���ادمي���ي���ة ال��ك��ربى، 

وهذه اإحدى م�شاوئ الت�شنيف. 

العلوم االنسانية
ال���ع���ل����م  اأن  ه�����ي  االأخ����������رى  وال���ن���ق���ط���ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام اأك����رب من 
ال���ع���ل����م االإن�������ش���ان���ي���ة، مم����ا ي�������ش����ه وج���ه 
اجلامعات  معظم  الأن  العاملي،  الت�شنيف 
البارزة على امل�شت�ى الدويل ال تظهر يف 

الت�شنيف.

ال تأبه كثيرا بتصنيف الجامعات يا عزيزي!

االأمركية  اجلامعات  كبار  فمثا  
يف  ج���دة  اأف�شل  تقدم  والتي  الفن�ن،  يف 
غر  االإط�����اق،  ع��ل��ى  ال��ع��امل  يف  التعليم 
ال  تدر�س  ال  الأنها  الت�شنيف  يف  م�ج�دة 

هند�شة وال طبا.
وم���ع ه���ذا ال مي��ك��ن اإغ���ف���ال ج��دوى 
الت�شنيف يف اأنها ت�فر تقييما الأداء عدد 
قليل من اجلامعات بالنظر بدقة لهيكلها 
وم��ن  االأك��ادمي��ي��ة،  ولبيئتها  ولتم�يلها 
اأن ت�شتقي  هنا ميكن للجامعات االأخرى 

الدور�س واحلكم منه .
اأق�����ل للهند ول���دول   وب��ن��اء ع��ل��ي��ه، 
االق���ت�������ش���اد ال��ن��ام��ي��ة »ال ت���اأب���ه����ا ك��ث��را 
اأن  وال�ش�اب  خطاأ،  ه��ذا  الأن  بالت�شنيف 

نتعلم الدرو�س والعرب ال الق�اعد«.
واأق�ل »يجب اأن يك�ن هنالك نظام 

اأكادميي مت�ازن ومتميز«.
ومن اخلطاأ اأي�شا اأن نق�شر التعاون 
املذك�رة   ه��ذه اجلامعات  على  االأك��ادمي��ي 
امل����ؤ����ش�������ش���ات  م��ع��ظ��م  الأن  ال���ق���ائ���م���ة،  يف 
معاير  ت��ن��ا���ش��ب  ال  ال��ق��ائ��م��ة  التعليمية 
تعد متميزة  ذلك  اأنها مع  اإال  الت�شنيف، 
يتعلق  عندما  الأن��ه  العاملي،  امل�شت�ى  على 
اأن يك�ن  ب��اجل��ام��ع��ات ف��ا مي��ك��ن  االأم����ر 
من�������ذج واح������د مب���ق���ا����س واح������د ي��ن��ا���ش��ب 
يقي�س  العاملي  الت�شنيف  وحتى  اجلميع، 
ن�عا واحدا من التميز االأكادميي، ولكن 
كل  بعيدة  تظل  التقييم  يف  اأدوات����ه  حتى 

البعد عن الكمال.

ولد الربوف�ش�ر جيم�س دي�ي وات�ش�ن يف 
�شيكاغ� يف  6 ابريل 1928. التحق بجامعة 
على  وح�����ش��ل  ع��ام��ا،   15 وع��م��ره  �شيكاغ� 
ورف�شت جامعة   ،1947 عام  البكال�ري��س 
للتكن�ل�جيا  كاليف�رنيا  ومعهد  هارفارد 
»ك���ال���ت���ك« ت�����ش��ج��ي��ل��ه، ف�����ش��ج��ل يف ج��ام��ع��ة 
اإنديانا حيث ح�شل على الدكت�راه يف علم 

ال�راثة عام 1950.
يف  وك��ام��ربي��دج  ك�بنهاجن  يف  عمل 
الفرتة ما بني 1950 و 1953، حيث متكن 
للحم�س  الدقيق  الرتكيب  اكت�شاف  م��ن 
ل��ي�����ش��رتك م���ع م���ري�����س   ،DNA ال���ن����وي 
الف�شي�ل�جيا  يف  ن���ب��ل  ج��ائ��زة  يف  ولكنز، 

والطب عام 1962.
ت���ج��ه اإل���ى ال����الي���ات امل��ت��ح��دة حيث 
ب��اح��ث��ا   1955 ح��ت��ى   1953 ع����ام  م���ن  ع��م��ل 
مدر�شا  عني   1956 خريف  ويف  بي�ل�جيا. 
ليرتقى  ه���ارف���ارد،  يف  البي�ل�جيا  بق�شم 
اإل��ى  ث��م  اأ���ش��ت��اذ  م�شاعد،  اإل���ى  ع��ام 1958، 
ع��ام  م���ن  ال���ف���رتة  ع���ام 1961. ويف  اأ���ش��ت��اذ 

البروفسيور واتسون: من الحمض النووي إلى مشروع الجينيوم
1968 حتى 1990 عمل مديرا ملعمل »ك�لد 
�شربينغ هاربر« يف ني�ي�رك، كما عمل يف 
الفرتة من 1990 حتى 1992 رئي�شا مل�شروع 
ال�شحة  ملعاهد  التابع  الب�شري  اجلين�م 
ال�طنية، وه� يعمل منذ عام 1994 رئي�شا 

ملعمل ك�لد �شربجن هاربر.
 وه� من اأهم العلماء الذين جنح�ا 
يف اإطاق ث�رة علمية جديدة، وه� بذلك 
اأمثال  ب���ارزون  علماء  عليه  ك��ان  ملا  م�شابه 

ني�تن اأو اين�شتاين يف ع�شرهما.
وب�شبب دوره الكبر يف التعرف  على 
ال��ن���وي،  للحم�س  الكيميائي  ال��رتك��ي��ب 
اجلينية  االأب��ح��اث  رواد   وات�ش�ن من  يعد 

والتقنية احلي�ية والهند�شة ال�راثية.
اآخ����ر مت قبل  ل���ه دور ح��ا���ش��م  وك����ان 
العنا�شر  اأح����د  ك���ان  ���ش��ن���ات، ح��ي��ث  ع���دة 
امل�ؤثرة يف �شمان انطاق امل�شروع العلمي 
حيث  اجلين�م،  مب�شروع  املعروف  ال�شهر 
مراحله  يف  امل�شروع  هذا  اإدارة  مهام  ت�لى 

االأولية.
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لماذا يحبذ البريطانيون 
واألمريكيون الدراسة في الخارج؟

بقلم: يوجانا شارما 
»يونيفرسيتي ويرلد نيوز« 

�ش�ؤال يدور يف اأذهان اجلميع.. ما يدفع  
والربيطانيني  االأم��ري��ك��ي��ني  الطلبة 
ال�قت  اأوطانهم، يف  الدرا�شة خارج  يف 
ال��ت��ط���ر  اأراد  ف��ي��ه م���ن  ي��ط��م��ح  ال����ذي 
ال���درا����ش���ي وال���رق���ي ال��ع��ل��م��ي م���ن كل 
اأنحاء املعم�رة يف اأن يدر�س يف جامعات 
ع��ري��ق��ة م��ث��ل اجل���ام���ع���ات االأم��رك��ي��ة 
من  االآب���اء  ي�شحي  ب��ل  والربيطانية، 
اأجل ذلك بالغايل والنفي�س يف مقابل 
متقدما  تعليما  اأب���ن���اوؤه���م  ي��ت��ع��ل��م  اأن 

يحقق لهم اآمالهم واأمانيهم؟

حاجز اللغة
زاوية  من  نف�شه،  املق�شد  اأن  احلقيقة 
اأخ����رى، يختلف م��ا ب��ني االأم��ري��ك��ي��ني 
وال����ربي����ط����ان����ي����ني. ف���ال���ربي���ط���ان���ي����ن 
للعمل  اخل��ارج  يف  للدرا�شة  يطمح�ن 
الح��ق��ا يف ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة يف �شتى 
الطلبة  يف�شل  بينما  املعم�رة،  اأنحاء 

االأمريكي�ن الدار�شة يف اخلارج ملعرفة 
التي  والثقافات  املزيد عن احل�شارات 
اخل��ربة  ع��ن  النظر  بغ�س  يجهل�نها 
التعليمية اأو ال�ظيفة امل�شتقبلية. لكن  
من املنطقي اأن ميثل عائق اللغة حجر 
ع��رة اأم���ام ط��ري��ق اأح���ام وطم�حات 
ه��������ؤالء ال���ط���ل���ب���ة، الأن����ه����م ي��ت��ح��دث���ن 
اأن  الغريب  وم��ن    ، فقط  االإجنليزية 
لديهم  كانت  اأ���ش��ل خم�شة  م��ن  اأرب��ع��ة 
باختيارهم  اأخ��رى  لغة  درا���ش��ة  ثقة يف 
ال  ع�������ش���ر،  اأ������ش�����ل  م�����ن  دول،  ل�������ش���ب���ع 
درا�شتهم  الإكمال  االإجنليزية  تتحدث 

اجلامعية.
 %29 اأن  االأم���ر  يف  الغريب  ولكن 
من طلبة اململكة املتحدة اأبدوا رغبتهم 
يف الدرا�شة يف ال�اليات املتحدة كخيار 
الطلبة  م��ن   %22 اخ��ت��ار  بينما  اأول، 
للدرا�شة  املتحدة  اململكة  االأمريكيني 
فيها، ح�شب ما اأفاد م�شح اأجراه املركز 
الثقايف الربيطاين و�شدر حتت عن�ان 
»ت��شيع االآف��اق:  اخرتاق احلدود من 
اأوائل  الدرا�شة يف اخل��ارج«  اأجل عي�ن 

اإبــان موؤمتر »نحو  �شهر مار�س 2013  
العاملية« الذي اأقيم يف مدينة دبي.

وغ�����ط�����ي  اال�����ش����ت����ط����اع ح������ايل 
ك��ا  م����ن  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب   10،000
ال��ب��ل��دي��ن، واأو����ش���ح اأن واح����دا م��ن كل 
خ��م�����ش��ة ط���اب م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ك��ان���ا 
ي��ف��ك��رون يف ال��درا���ش��ة ب��اخل��ارج، بينما 
فكروا  االأم��رك��ي��ني  الطلبة  م��ن   %56
يف ذلك، ومعظم الطلبة الربيطانيني 
اجلامعية  املرحلة  يف  الدرا�شة  ف�شل�ا 
ال��ط��ل��ب��ة  م����ن   %82 ب��ي��ن��م��ا  ب�����اخل�����ارج 
االأم���ري���ك���ي���ني ف�����ش��ل���ا ت��ل��ق��ي م��رح��ل��ة 

الدرا�شات العليا خارج اأمركا. 

الدوافع
ي���رغ���ب ال���ربي���ط���ان���ي����ن يف ال���درا����ش���ة 
باخلارج لتلفت اأعني اأرباب العمل عند 
الذاتية، وليتميزوا  قراءتهم ل�شرهم 
عن االآخرين يف هذا اجلانب حتديدا، 
ف�����ش��ا ع����ن ����ش���م���ان وج�������د وظ��ي��ف��ة 

مرم�قة لهم .
ف��ك��ل ت�����ش��ع��ة م���ن اأ����ش���ل ع�����ش��رة 

ط����اب م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ح���ب���ذوا ه��ذا 
االخ���ت���ي���ار الأن������ه ي��ع��ط��ي ل���ه���م ق��ي��م��ة 
اأن  ف��ق��ط   %28 راأي  بينما  م�����ش��اف��ة، 
���ش��ت��زي��د بهجة  ب����اخل����ارج  ال���درا����ش���ة 
احلياة لديهم، و�شتك�ن فر�شة طيبة 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ح�������ش���ارات وث��ق��اف��ات 
جديدة، مقارنة باأربعة من كل خم�شة 

من طلبة اأمركا لهم نف�س الراأي.
ال���ط���ل���ب���ة  م�������ن   %48 وراأي 
االأمركيني اأن الدرا�شة باخلارج تعد 
فر�شة ذهبية للح�ش�ل على فر�شة 
اأن��ه��ا   %19 راأى  بينما  دول���ي���ة،  ع��م��ل 
ال�شخ�شية  املهارات  لتح�شني  فر�شة 
والإ�شفاء ثقل ن�عي غر اأكادميي يف 
ال�شرة الذاتية ح�شبما اأفاد التقرير.

ال��ربي��ط��ان��ي���ن  الطلبة  واخ��ت��ار 
االإجن���ل���ي���زي���ة  ت���ت���ح���دث  دول  ث�����اث 
الأمركا،   %29 بن�شبة  بها،  للدرا�شة 
ل��ك��ن��دا   %10 و  الأ����ش���رتال���ي���ا،   %10 و 
دول  تلتها  االأع���م���ال،  اإدارة  ل��درا���ش��ة 
فرن�شا واأملانيا واليابان، واأبرز الدول 
امل��ق�����ش���دة ل��درا���ش��ة االأع���م���ال ك��ان��ت 

اإي��ط��ال��ي��ا يف  ت��ف���ق��ت  ال�����ش��ني، بينما 
الفن�ن والت�شميم.

واخ���ت���ار ال��ط��ل��ب��ة االأم���رك���ي����ن 
تلتها   %22 بن�شبة  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 
اإيطاليا  ثم   %11 ب�  واأ�شبانيا  فرن�شا 

واأ�شرتاليا يف امل�ؤخرة.

العقبات 
معينة  تخ�ش�شات  الطلبة  واخ��ت��ار 
ل���درا����ش���ت���ه���ا يف اخل��������ارج وحت����دي����دا 
وال�شحة  ال�شني،  يف  االأع��م��ال  اإدارة 
املتحدة  اململكة  يف  وال��ل��غ��ات  وال��ط��ب 
بينما  اجلن�بية،  وك���ري��ا  واأ�شرتاليا 
ف�����ش��ل���ا ال���ي���اب���ان واأمل���ان���ي���ا وال�����ش��ني 
ل��درا���ش��ة ال��ه��ن��د���ش��ة. وال�����ش��ني كانت 
االأع�����م�����ال  اإدارة  دار�������ش������ة  حم�����ط 
لــلــطــلــبــة االأمـــريكـــيـــني متـــامـــا مثل 

الربيطانيني. 
م��ث��ل��ت ال��ع��ق��ب��ة امل���ال���ي���ة ال��ع��ائ��ق 
بعك�س  االأم��ري��ك��ي��ني  للطلبة  االأك���رب 
كلفة  اأن  راأوا  ال��ذي��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
ال����درا�����ش����ة ب�����اخل�����ارج اأرخ�����������س م��ن 

احل��ن��ني  ه��������س  اأن  اإال  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
ل���ل���ع���ائ���ل���ة واالأ��������ش�������دق�������اء وال���ل���غ���ة 
اأخ������رى، ف���� 37% من  م��ث��ل��ت ع��ق��ب��ات 
على  احل�ش�ل  اإن  قال�ا  االأمريكيني 
مبا�شر  ب�شكل  اأث��ر  املالية  امل�شاعدات 

على قراراتهم. 
اإن ثلثي الطلبة  التقرير   وقال 
املالية  االأم�����ر  اأن  راأوا  االأم��ري��ك��ي��ني 
ك��ان��ت ع��ائ��ق��ا ك��ب��را اأم�����ام ال��درا���ش��ة 
البعد  اأن منهم من عد  اإال  باخلارج، 
عن ال�طن واالأحباب واالأ�شدقاء من 
االأ�شباب التي قد متنعهم من ال�شفر،  
اإن ق�شاء عام كامل بعيدا عن  قائا 
زم���اء ال��درا���ش��ة وزم����رة االأ���ش��دق��اء 
وفرقهم الريا�شية املف�شلة قد ت�ؤثر 
على  وجناحهم  م�شتقبلهم  يف  �شلبا  

ال�شعيد االأكادميي واالجتماعي. 
»اإن  ال��ت��ق��ري��ر   وج�����اء يف خ���ت���ام 
تاأ�شي�س  اأن   ي����رون  ال��ط��ل��ب��ة  ه������ؤالء 
من  يعد  عليها  واحل��ف��اظ  العاقات 
االأهمية مبكان اأكر من ال�شعي وراء 

جتربة درا�شية يف اخلارج.«
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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 

خاص - »آفاق«

اأكد يحيى معي�س، طالب بق�شم احلا�شب 
اإ���ش��ك��االت  ي���اج��ه���ن  ال��ط��اب  اأن  االآيل، 
عدة فيما يخ�س البح�ث، ومنها، ح�شب 
ال��رتك��ي��ز  ت�شتيت  يف  ت�شهم  اأن��ه��ا  ق���ل��ه، 
ع���ن ب��ق��ي��ة م����ق����ررات امل��ن��ه��ج ال���درا����ش���ي، 
اأن  ه�  امل�شكلة  ي�شاعف  ما  اأن  اإل��ى  الفتا 
يف  غالبا  ياأتي  البح�ث  باإجراء  التكليف 
اأوق��ات  مثل  منا�شبة  غ��ر  حرجة  اأوق���ات 

االختبارات.
تلك  اإزاء  الطاب  يفعله  ما  وح���ل 

الطاب  يلجاأ  ما  »ع��ادة  قال  االإ�شكاالت، 
ال��ط��اب«، م�شرا  اإل��ى مكتبات خ��دم��ات 
اإل�����ى اأن ت��ل��ك امل��ك��ت��ب��ات ت���رف���ع االأ���ش��ع��ار 
م�����ش��ت��غ��ل��ة ح���اج���ة ال����ط����اب ل��ل��ب��ح���ث، 
»يخ�شر  امل��راك��ز  لتلك  اللج�ء  عند  واأن���ه 
ال���ط���ال���ب ال���ق���ي���م���ة ال���ع���ل���م���ي���ة امل����رج�����ة 
م����ن ع���م���ل ال����ب����ح�����ث«. وان���ت���ق���د ي��ح��ي��ى 
»اإن���ه���ا يف الغالب  ال��ب��ح���ث، ق��ائ��ا  اآل��ي��ة 
للفائدة«،  ولي�س  روتيني  ك�شيء  تطلب 
هيئة  اأع�����ش��اء  بع�س  ب�«طلب  م�شت�شهدا 
التدري�س البح�ث حمددة بعدد �شحفات 

معني دون االهتمام باملحت�ى«. 

نظام بالك بورد
وام���ت���دح ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ن��ع��م��ي، ط��ال��ب 
ب�رد  نظام باك  االأع��م��ال،  اإدارة  بق�شم 
اإياه  وا�شفا  اجلامعة  م�قع  يف  امل�ج�د 
بيد  العلمي،  البحث  مهمة  ي�شهل  باأنه 
اأن���ه ان��ت��ق��د، م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، �شغط 
ال�����اج����ب����ات ال����درا�����ش����ي����ة، ال���ت���ي ي�����ش��ل 
اأرب��ع��ة وخم�شة واج��ب��ات يف  اإل��ى  بع�شها 
البح�ث  كمية  اأن  اإل���ى  م�����ش��را  ال��ي���م، 
واح�����د،  اآن  يف  امل���ط���ل����ب���ة  وال�����اج����ب����ات 
و«اأن  خ�����ش������ش��ا  ال�����ش��غ��ط،  يف  تت�شبب 
و�شع�بة  تعقيد  فيها  ال�اجبات  بع�س 

وهـــي بــحــاجــة اإلـــى فــهــم ومتـــعـــن«.  اأمــا  
من�ش�ر القحطاين، طالب بق�شم اأ�ش�ل 
الدين، فاأكد وج�د معاناة ت�اجه جميع 
يف  وت�شاءل  اجلامعة،  وطالبات  ط��اب 
ال�قت ذاته ال اأعلم، هل هي مثل غرها 
»ا�شتثنائية؟«.  اإن��ه��ا  اأم  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
وعن م�شدر املعاناة، قال »اإنها تكمن يف 
هيئة  اأع�شاء  م��ن  البح�ث  طلب  ك��رة 
التدري�س يف اأوقات مت�شلة دون انقطاع، 
اإذ  ب��ح���ث،  ك����اأي  واأن���ه���ا لي�شت  ال���ش��ي��م��ا 
اإنها حتتاج لل�قت واجلهد، ناهيك عن 

التكاليف املادية«.

ظاهرة شراء البحوث..
اضطرار أم اتكالية؟

يتردد الحديث في األوساط األكاديمية عن ظاهرة شراء البحوث من المكاتب التجارية المتخصصة في خدمات 
الطالب الجامعي، أو من أفراد ذوي خبرة في مجال البحث، فبينما يعتقد زبائن »البحوث الجاهزة« من الطالب 
بأنها خطوة اضطرارية تفرضها ظروف أكاديمية مثل الضغوط الدراسية وتزامن التكليفات البحثية مع موعد 
االختبارات، وتقصير المشرفين على مادة البحث؛ يرى أكاديميون أنها مسألة محفوفة بمخاطر شرعية وعلمية 

كبيرة.. آفاق تتبعت الظاهرة في هذا التحقيق.
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انعكاسات
ت��ل��ك  ان���ع���ك���ا����ش���ات  م����ن  »اأن  واأ������ش�����اف 
ال��ط��اب،  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل�شكات 
اأو  خ�ش��شيني  مدر�شني  اإل��ى  اللج�ء 
طرقات  افرت�ش�ا  �شابقني  ط��اب  اإل��ى 
اجل���ام���ع���ة ول���دي���ه���م اخل������ربة واالإمل�������ام 
وقته  الطالب  يخ�شر  اأن  دون  البحثي، 
يتحمل  اأو  ب��ح��ث  اإع�������داد  يف  وج���ه���ده 
تكاليف مادية باهظة يف مراكز خدمات 

الطالب«.
يف امل���ق���اب���ل، ا���ش��ت��ع��ر���س ع��ب��داهلل 
االآيل،  احل��ا���ش��ب  بق�شم  ط��ال��ب  ن��اح��ي، 
امل�شكات التي يعاين منها الطاب يف 
اإعداد البحث العلمي وم�شروع التخرج، 
ق��ائ��ا »ي��ع��اين ال��ط��اب م��ن م�شكات 
م��ن��ه��ا: ���ش��ع��ف يف ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة، 
وتدين اخللفية العلمية لدى كثر من 
ال�شباب يف تخ�ش�شه، وبالتايل �شع�بة 
عنها،  يبحث  التي  العلمية  امل���ادة  فهم 
امل�شروع  اأو  البحث  م�شرف  قيام  وع��دم 
يف  م���ؤك��دا  الطالب«،  اأم��ام  مب�ش�ؤوليته 
اأكر ما يزعج الطاب  اأن  ال�قت ذاته 
ه� االإجبار على البحث يف م��ش�عات 
درا�شتها من  تتم  برامج حماكاة مل  اأو 
قبل يف القاعة، وال ميتلك الطاب اأي 

فكرة عنها. 
واأ������ش�����اف »م����ع����ان����اة ال����ط����اب ال 
تقت�شر عند هذا احلد، بل اإن اجلامعة 
مل ت���ف��ر ال���ع���دد ال���ك���ايف م���ن االأج���ه���زة 
الباحث  اإل��ي��ه��ا  يحتاج  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 

والطالب«. 
واأو�شح اأن من املفرت�س اأن تراعي 

امل�����ش��اري��ع امل���ط���روح���ة ت���ف��ر خ��ي��ارات 
�شمانا  وال��ط��ال��ب��ات،  للطاب  متن�عة 
واالإب����داع  امل�����ش��روع  اخ��ت��ي��ار  للحرية يف 
فيه، »بحيث ال يك�ن امل��ش�ع اإجباريا«.

»آفاق« تحقق
ع��ددا من مراكز خدمات  »اآف���اق«  زارت 
الطاب ح�ل اجلامعة �شعيا منها اإلى 
اإال  البح�ث،  �شراء  اآث��ار ظاهرة  اقتفاء 
وبيع  ���ش��راء  ت�����ش��ادف عمليات  اأن��ه��ا مل 
م���ن ه���ذا ال���ن����ع، ف��ي��م��ا اأك�����دت م�����ش��ادر 
تتم  ال  البح�ث«  »�شفقات  اأن  مطلعة 
اإال ب��ط��ري��ق��ة ����ش���ري���ة، ل��ك��ن��ن��ا م���ن ب��اب 
حملنا  التحقيق،  يف  امل��ش�عية  ت�خي 
م��اح��ظ��ات ال��ط��اب وط��رح��ن��اه��ا اأم��ام 

هيئة  ع�ش�  راأى  ح��ي��ث  االأك���ادمي���ي���ني، 
االآيل  احل���ا����ش���ب  ق�����ش��م  يف  ال���ت���دري�������س 
الدكت�ر وديع غريب غريبي اأن طاب 
اجل���ام���ع���ة ي���ف���ت���ق���دون ث���ق���اف���ة ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي ج�����راء ان�����ش��غ��ال��ه��م ب��ال��ن��ج��اح 

و�شرعة التخرج وبامل�اد االأ�شا�شية.
وج���د مقرر  ع��دم  وانتقد غريبي 
العلمي،  للبحث  واأ���ش��ا���ش��ي��ات  واآل���ي���ات 
داع���ي���ا اإل�����ى اع���ت���م���اده م��ت��ط��ل��ب��ا ���ش��اب��ق��ا 
و�ــشــرطــا مــن �ــشــروط االبــتــعــاث، الفتا 
اإل����ى اأن ت���ك اخل���ط����ة ت��ع��د م��ه��م��ة من 
ومنحه  بالبحث،  الطالب  عناية  اأج��ل 

االأهمية البالغة.
واع������رتف ب�����اأن غ��ال��ب��ي��ة ال��ط��اب 
ي���ع���ت���م���دون ع���ل���ى غ����ره����م يف اإج�������راء 

»معروفة«  اإن��ه��ا  ق��ال  الأ�شباب  البح�ث 
عنها،  ي��ف�����ش��ح  اأن  دون  اجل��م��ي��ع  ل���دى 
ورق���ي���ة  م���ك���ت���ب���ة  ت������اف�����ر  اأن  م������ؤك�����دا 
ي�����ش��اع��د  واإل����ك����رتون����ي����ة يف اجل���ام���ع���ة 
وجمع  ا�شتقاء  يف  والطالبات  الطاب 
اأي معل�مات �شرورية الإعداد البح�ث.

دورات تدريبية
اأن  ال����اج���ب  اأن م��ن  واأ����ش���اف غ��ري��ب��ي 
ي��خ�����ش��ع ال���ط���اب ل�������دورات ت��دري��ب��ي��ة 
العلمي  البحث  اأ�شاليب  على  للتعرف 
واأ�شار  والعلمية،  ال�شحيحة  بطريقته 
العلمي  البحث  اأن اجلامعة تدعم  اإل��ى 
ع���رب ال��ع��م��ادة امل��ع��ن��ي��ة ب���ه، اإل����ى ج��ان��ب 
املجلة التي تهتم بن�شر البحث العلمي، 

رغم غياب الندوات الطابية التي من 
�شاأنها اأن تري هذا املجال.

وقال »منذ اأن قدمت اإلى اجلامعة 
للم�شاركة  للطاب  اأو  يل  دع���ة  اأر  مل 
يف ن�����دوة، رغ����م اأه��م��ي��ة ت��ل��ك اخل��ط���ة 
التخرج  م�شروع  اأن  واأو�شح  للطاب«. 
اإل��ى 90 % على  يعتمد غالبا بن�شبة 80 

البح�ث العلمية.

رسالة الجامعة
واأك����د عميد ���ش���ؤون امل��ك��ت��ب��ات ال��دك��ت���ر 
م��ن�����ش���ر ب����ن ع��������س ال���ق���ح���ط���اين اأن 
البحث العلمي ه� ر�شالة اجلامعة التي 
تهم االأ�شتاذ والطالب واملجتمع، االأمر 

الذي يتطلب ت�شافر اجله�د.
ووج�����ه ال��ق��ح��ط��اين ر����ش���ال���ة اإل���ى 
»اإن  فيها  ق��ال  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
ت�جيه  ك��ب��را يف  دورا  االأ���ش��ات��ذة  ع��ل��ى 
طابهم منذ االأ�شب�ع الثاين يف بداية 
ال��ف�����ش��ل ال��درا���ش��ي ل��ت��ح��دي��د ال��ب��ح���ث 
واإر�شادهم  منهم  املطل�بة  والدرا�شات 
اإلى الطريقة املثلى يف ا�شتثمار ال�قت، 
وزي������ارة امل��ك��ت��ب��ة، وو����ش���ع خ��ط��ة دوري���ة 
اأوال  طالب  كل  كتبه  ما  على  لاطاع 
باأول، واال�شتفادة من ال�شاعات املكتبية 
ع�ش�  لكل  اجلامعة  قبل  م��ن  امل��ح��ددة 
من  ت��شع  مل  وال��ت��ي  التدري�س  بهيئة 
ال��ط��اب الت�جيه  ل��ت���ج��ي��ه  ب��ل  ف����راغ، 

ال�شليم«.

مسؤولية كبيرة
واأكد اأن على الطالب م�ش�ؤولية كبرة 

جت���اه م��ت��اب��ع��ة االأ���ش��ت��اذ م��ن��ذ حتديد 
بحثه حتى يطمئن على �شر عمله يف 
امل�شار ال�شحيح وفقا الأ�شاليب البحث 
ال��ع��ل��م��ي امل���ع���روف���ة، ب���االإ����ش���اف���ة اإل���ى 
االعتماد على نف�شه وعدم اللج�ء اإلى 
�شرر  م��ن  فيها  مل��ا  التجارية  امل��ك��ات��ب 

كبر �شرعيا وعلميا.
ويف ال�قت ذاته، اأكد اأن اأي طالب 
�شيندم حال تهاونه م�شتقبا، م�شددا 
على اأن البحث ه� الطريق االآمن يف 

احلياة العلمية والعملية للطاب.
ذات  يف  ال���ق���ح���ط���اين  واأ�������ش������اف 
خل���داع  ط��ال��ب  اأي  جل���اأ  »اإن  ال�����ش��ي��اق 
ي��خ��دع نف�شه، ثم  اإمن���ا  اأ���ش��ت��اذه، ف��ه��� 
اإن االأ���ش��ت��اذ اجل��ي��د ���ش��ي��ع��رف اأ���ش��ل���ب 
للم��ش�ع  عر�شه  وطريقة  الطالب 
اكت�شف  ول��رمب��ا  ل��ب��ح��ث��ه،  ومناق�شته 
امل���ادة، ونح�  طريقته ث��م ح��رم��ه م��ن 

ذلك«.

اتقوا اهلل
وع���ن اأ���ش��ح��اب امل��ك��ات��ب ال��ت��ج��اري��ة، 
اأبنائنا  يف  اهلل  يتق�ا  اأن  »عليهم  قال 
تقدمي  على  يعين�هم  وال  وب��ن��ات��ن��ا، 
غر  بطريقة  ودرا���ش��ات��ه��م  بح�ثهم 
هذه  عن  »�شت�شاأل�ن  وزاد  نظامية«. 
االأم�ال ي�م ال ينفع مال وال بن�ن«، 
ملتابعتهم  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  ون��ا���ش��د 
من  يرتكب�نه  ما  على  وحما�شبتهم 
�شرعية  غر  وممار�شات  »خمالفات 
وغ����ر ن��ظ��ام��ي��ة ج�����زاء ل��ه��م وردع����ا 

الأمثالهم«.  
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ندوات وأمسيات شعرية بالفصحى والعامية
أحمد العياف

ب��رع��اي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� امل��ل��ك��ي االأم���ر 
م��ت��ع��ب ب���ن ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
للمهرجان  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  ي���ا���ش��ل 
ال���ط��ن��ي ل���ل���رتاث وال��ث��ق��اف��ة يف دورت����ه 
ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����ش��ري��ن )اجل���ن���ادري���ة 28( 
اأع��م��ال��ه ال��ت��ي ب����داأت اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي، 
بعدد من الندوات يف بقاعة مكارم بفندق 
امل���اري����ت ب��ال��ري��ا���س، وذل���ك ع��ل��ى النح� 

التايل:

السبت 1434/5/25هـ
 9:45 ال�شاعة  االأول���ى من  ن��دوت��ان،  تقام 
»حركات  بعن�ان  ظهرا،   12 اإل��ى  �شباحا 
يف  وامل��ت��ح���ل  الثابت  ال�شيا�شي  االإ���ش��ام 
الدكت�ر  يديرها   »)1( واخلطاب  الروؤية 
حم���م���د احل�����ل������ة، مب�������ش���ارك���ة االأ����ش���ت���اذ 
���ش��ع��ي��د ح�����ارب )االإم�����������ارات( وال���دك���ت����ر 
عبدالرحيم  وال��دك��ت���ر  ر����ش����ان،  ���ش��ي��اء 
عبداحلميد  وال��دك��ت���ر  )م�����ش��ر(،  ع��ل��ي 
االأن�����ش��اري )ق��ط��ر(، وال��دك��ت���ر عبداهلل 

الربيدي )ال�شع�دية(.
اأم����ا ال���ن���دوة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي �شتعقد 

من ال�8 اإلى 10:30 م�شاء، ف�شتعقد حتت 
عن�ان »حركات االإ�شام ال�شيا�شي الثابت 
واملتح�ل يف الروؤية واخلطاب )2(«، حيث 
عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكت�ر  يديرها 
ال���ت����ي���ج���ري، مب�����ش��ارك��ة ال���دك���ت����ر علي 
اإبراهيم  الدين  �شعد  والدكت�ر  ال�شمان 
)م���������ش����ر(، وال�����دك�����ت������ر  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ر�شيد  والدكت�ر  )ال�شع�دية(،  الزنيدي 

اخلي�ن )العراق(.

األحد 1434/5/26هـ
ال�����ن�����دوة االأول���������ى »ح����رك����ة ال���ت���ن����ي���ر يف 
 ،»)1( النه�شة  واإخ��ف��اق  العربي  ال���ط��ن 
وي���دي���ره���ا ال���دك���ت����ر ع����ب����داهلل ال��ف��ي��ف��ي 
�شعيد  ال��دك��ت���ر  مب�شاركة  )ال�����ش��ع���دي��ة( 
ب��ن �شعيد ال��ع��ل���ي )امل���غ���رب(، وال��دك��ت���ر 
مكي  ي��شف  والدكت�ر  الدحيم،  حممد 
)ال�����ش��ع���دي��ة(، واالأ����ش���ت���اذ ه��ا���ش��م �شالح 
)���ش���ري��ا(. وتقام ه��ذه ال��ن��دوة يف الفرتة 

من 9:45 �شباحا وحتى 12 ظهراً. 
التن�ير  »حركة  الثانية  الندوة  اأم��ا 
يف ال�طن العربي واإخفاق النه�شة )2(« 
فتعقد خال الفرتة من 12:30 – 2:30 
اإبراهيم  االأ���ش��ت��اذ  ويديرها  الظهر،  بعد 

الدكت�ر  مب�شاركة  )ال�شع�دية(  الرتكي 
ف��ت��ح��ي ال��رتي��ك��ي )ت����ن�������س(، وال��دك��ت���ر 
�شليمان  وال���دك���ت����ر  ال�����ش��ري��ح��ي،  ���ش��ع��ي��د 
علي  واالأ���ش��ت��اذ  )ال�����ش��ع���دي��ة(،  ال�شحيان 
حرب  )لبنان(، والدكت�ر عبد اهلل ال�شيد 

ولد اأباه )م�ريتانيا(. 

االثنين 1434/5/27هـ
ي�شهد ه���ذا ال��ي���م اأرب����ع ن����دوات، االأول���ى 
بعن�ان »اللغة العربية وحتديات اله�ية« 
ويديرها  الدكت�ر حممد عبداهلل املطلق 
مرزوق  الدكت�ر  مب�شاركة  )ال�شع�دية(، 
اأح��م��د ال�شبيب،  ت��ن��ب��اك، وال��دك��ت���ر  ب��ن 
والدكت�رة  ع�شيان،  عبداهلل  والدكت�ر 
و���ش��م��ي��ة ع���ب���د امل��ح�����ش��ن )ال�������ش���ع����دي���ة(، 
واالأ�شتاذ غريد ال�شيخ )لبنان(، والدكت�ر 
عبد العايل الدغريري )املغرب(. وتعقد 

من 9:45 �شباحا وحتى 12 ظهرا. 
تقام  ال��ت��ي  الثانية  ال��ن��دوة  وحت��م��ل 
الظهر،  بعد   2:30  –  12:30 ال�شاعة  يف 
ع���ن����ان »راأ�������س امل����ال ال���ط��ن��ي واالدخ�����ار 
الدكت�ر  ويديرها  امل�شتدامة«  والتنمية 
عبد اهلل العبد القادر، مب�شاركة الدكت�ر 
عبدالعزيز الدخيل، والدكت�ر  حممد بن 

عبدالعزيز  والدكت�ر  جديد،  بن  نا�شر 
بن �شايف )ال�شع�دية(.  

اأم�����ا ال����ن����دوة ال��ث��ال��ث��ة ال���ت���ي ت��ب��داأ 
ال�شاعة 6:30 وت�شتمر حتى 8:30، فتاأتي 
واالإداري..  امل���ايل  »الف�شاد  ع��ن���ان  حت��ت 
العربي«،  ال�طن  يف  امل�شتدامة  والتنمية 
وي����دي����ره����ا ال����دك����ت�����ر خ���ل���ي���ل اخل��ل��ي��ل 
حممد  الدكت�ر  مب�شاركة  )ال�شع�دية( 
غ���امن ال��رم��ي��ح��ي )ال���ك����ي���ت(، واالأ���ش��ت��اذ 
حم���م���د ال�������ش���ري���ف، وال�����ل������اء ع���ب���د اهلل 
ك�شغري،  اأم���رة  وال��دك��ت���رة   ال�شعدون، 
والدكت�رة ح�شناء القنيعر )ال�شع�دية(. 
اأما الندوة الرابعة االأخ��رة فتعقد 
حت���ت ع���ن����ان »ال�����ش��ني واآف������اق ال��ع��اق��ة 
م��ع ال��ع��امل  ال��ع��رب��ي«، ي��دي��ره��ا ع��دد من 
وذل��ك  ال�شينيني،  واالأ���ش��ات��ذة  ال��دك��ات��رة 

من ال�شاعة 6:30 – 8:30 م�شاء.

ثالث أمسيات شعرية
تقام م�شاء االثنني 1434/5/27ه�، ثاث 
اأم�شيات �شعرية )ف�شيح( من 6:30 – 8 
م�شاء تزامناً مع ثاثة اأندية اأدبية على 

النح� التايل:
االأم�������ش���ي���ة ال�����ش��ع��ري��ة )ال���ث���ان���ي���ة( 

لل�شعراء:  الريا�س،  يف  االأدب���ي  بالنادي 
حم��م��د ح��ب��ي��ب��ي، ع��ل��ي احل���ازم���ي، �شعد 
ال�شهاوي  اأحمد  )ال�شع�دية(،  الرفاعي 
را�شد  )ُع��م��ان(،  الل�اتي  عقيل  )م�شر(، 
االأ���ش��ت��اذ  وي��دي��ره��ا  )االأردن(.  العي�شى 

مفرح ال�شقيقي )ال�شع�دية(.
االأم�شية ال�شعرية )الثالثة( بنادي 
لل�شعراء: حممد  االأدب��ي،  املن�رة  املدينة 
ال���ع���ط����ي، ����ش���ال���ح ���ش��ع��ي��د ال����زه����راين، 
ال�شقاعي  غ��رم اهلل  ���ش��رارة،  اأب���  حممد 
)ال�شع�دية(، خالد االأن�شا�شي )م�شر(. 

ويديرها الدكت�ر �شالح املحم�د.
االأم�������ش���ي���ة ال�����ش��ع��ري��ة )ال���راب���ع���ة( 
كرمي  لل�شعراء:  االأدب���ي،  الباحة  ب��ن��ادي 
العزم  اأب����  م���روان  )االإم������ارات(،  معت�ق 
)لبنان(، ن�اف احلكمي، حممد اجلل�اح 
م�شفر  االأ�شتاذ   ويديرها  )ال�شع�دية(، 

العدواين.

قراءات في جامعة نورة
كما يقام يف رح��اب جامعة االأم��رة ن�رة 
ب��ن��ت ع��ب��د ال���رح���م���ن، ق�������راءات ���ش��ع��ري��ة 
1434/5/28ه����  الثاثاء  �شباح  )ف�شيح( 
– 12:30 ظهراً، لكل  من ال�شاعة 10:30 

ها�شمية  )االأردن(،  الع�شاف  مناهل  من: 
هند  ال��ق��رين،  فاطمة  )ُع��م��ان(،  م��ش�ي 

املطري )ال�شع�دية(. 

ندوات وأمسيات شعبية 
ت��ق��ام ج��م��ي��ع  ن�����دوات واأم�����ش��ي��ات االأدب 
للموؤمترات  امللك في�شل  بقاعة  ال�شعبي، 
ال��ع�����ش��اء م��ب��ا���ش��رة، وتنطلق  ب��ع��د ���ش��اة 
ال�شعبي  ال�����ش��ع��ر  ب��ن��دوة ع��ن »ج��م��ال��ي��ات 
واأحل���ان���ه ���� األ�����ان ومن����اذج« وذل���ك م�شاء 
االث����ن����ني 1434/5/27ه�������������������، مب�����ش��ارك��ة 
ال�������ش���ع���راء: ح��ب��ي��ب ال���ع���ازم���ي، ع��ب��داهلل 
ال�����ش��ري��ف، خ��ال��د ال��ع��ذب��ة امل����ري، وي��دي��ر 

الندوة زبن بن عمر. 
كما تقام االأم�شية ال�شعرية ال�شعبية 
االأرب���ع���اء 1434/5/29ه�������،  االأول����ى م�شاء 
علي  حممد  ع��ب��ي��ان،  ع��ب��داهلل  لل�شعراء: 
البكر،  ع��ب��داهلل  ال��ك��ري��ع،  خلف  ال�شعيد، 

ويديرها م�شعل الف�ازي.
م�شاء  الثانية  االأم�شية  ت��ق��ام  فيما 
لل�شعراء:حممد  اخل��م��ي�����س1434/6/1ه��� 
ال�شيباين، �شعيد بن مانع، ع�شاف  غازي 
ويديرها  الغامدي،  نايف  علي  الت�مي، 

�شعد زهر. 
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نيابة عن خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز، رعى ويل العهد 
بن  �شلمان  االأم���ر  امللكي  ال�شم�  �شاحب 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ح��ف��ل ج��ائ��زة امل��ل��ك في�شل 
والثاثني.  اخلام�شة  دورت��ه��ا  يف  العاملية 
وخال احلفل، اأعلن االأمني العام للجائزة 
اأ�شماء   الدكت�ر عبداهلل ال�شالح العثيمني 
ال��ف��ائ��زي��ن يف اأرب���ع���ة ف����روع ه���ي ، خ��دم��ة 
العربية واالأدب، والطب،  االإ�شام، واللغة 
وال��ع��ل���م، بينما غ��اب��ت ج��ائ��زة ال��درا���ش��ات 
االإ���ش��ام��ي��ة يف ه��ذه ال����دورة. عقب ذل��ك، 
���ش��ل��م االأم������ر ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 

الفائزين ج�ائزهم على النح� التايل:

خدمة اإلسالم
فاز بجائزة خدمة االإ�شام للعام احلايل، 
رئي�س املجل�س االأعلى للدع�ة يف فل�شطني، 
رئ��ي�����س احل���رك���ة االإ���ش��ام��ي��ة يف ال��داخ��ل 
االأق�����ش��ى  م���ؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  الفل�شطيني، 
رائد  ال�شيخ  االإ�شامية  املقد�شات  الإعمار 

�شاح حماجنة.

ثقافة

»�شكلت العاقة بني امللك عبد العزيز 
���ش��ع���د، يرحمه  اآل  ال��رح��م��ن  ب��ن ع��ب��د 
�شريف  علي،  بن  احل�شني  وامللك  اهلل، 
ومطلع  الثاثينيات  خ��ال  احل��ج��از، 
االأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن ال��راب��ع ع�شر 
الهجري، العقدين الثاين والثالث من 
القرن الع�شرين امليادي، نقطة حت�ل 
م��ه��م��ة يف ���ش��ر االأح������داث ال��ت��اري��خ��ي��ة 
يف اجل����زي����رة ال���ع���رب���ي���ة، وم������رت  تلك 
تباينت فيها ما  بعدة مراحل  العاقة 
ب��ني ت��ن��اف�����س غ��ر ظ��اه��ر، اإل���ى ت��ق��ارب 
م�����ش��ط��ن��ع، ث��م ن����زاع م��ع��ل��ن وم���اج��ه��ة 

مبا�شرة بني الطرفني«.
جاء ذلك يف كتاب بعن�ان »العاقة 
بني امللك عبد العزيز وامللك ح�شني بن 
1328-ه1344ه-/  احل��ج��از  و�شم  علي 
التدري�س  هيئة  لع�ش�  1910-1925م«  
االإن�شانية  العل�م  بكلية  التاريخ  بق�شم 
باجلامعة الدكت�ر اأحمد بن يحيى اآل 
ف��ائ��ع،  وت��ن��اول فيه ن���ع ال��ع��اق��ة بني 
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز واأ����ش���راف احل��ج��از 
اإل��ى  اأدت  التي  التاريخية  وال��ت��ط���رات 
�شم منطقة احلجاز للدولة ال�شع�دية 

لتتحقق بذلك ال�حدة املباركة.
اأه���م���ي���ة  اأن  ف����ائ����ع  اآل  واأو������ش�����ح 
ا�����ش����ت����ج����اء  يف  ت����ك����م����ن  امل��������������ش�������ع 

ال����ع����اق����ات ب����ني امل���ل���ك ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
امل��دة بني  واالأ���ش��راف حكام احلجاز يف 
)1328-1344ه������/1910-1925م( وذلك 
م��ن خ��ال ا���ش��ت��ق��راء ال���ث��ائ��ق املحلية 
وال��ع��ث��م��ان��ي��ة واالإجن��ل��ي��زي��ة امل��ت���اف��رة، 
وعدد من امل�شادر االأولية التي اأ�شهمت 
اأب��ع��اد ت��ل��ك العاقة  يف ال���ق���ف ع��ل��ى 

ونتائجها. 
االأ���ش��ب��اب  اأن م��ن  ف��ائ��ع  اآل  واأك����د 
منطقة  �شم  فر�شت  ال��ت��ي  الرئي�شية 
ال�����ش��ع���دي��ة، ه�شا�شة  ل��ل��دول��ة  احل��ج��از 
حيث  احل��ج��از  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة  البنية 
كانت تعتمد يف بقائها على احلك�مات 
الداعمة لها، م�شرا اإلى اأن امللك عبد 
ال��ع��زي��ز دخ����ل احل���ج���از ب��ن��ي��ة ���ش��احل��ة 
وداف��������ع ن���ب���ي���ل، م�����ش��ت�����ش��ه��دا ب��ب��ع�����س 
بيده  امل�ؤ�ش�س  �شطرها  التي  الر�شائل 
وم��ن��ه��ا اأن����ه ق���ال يف واح����دة م��ن��ه��ا »اأن���ا 
م�شافر اإلى مكة ال للت�شلط عليها، بل 

لرفع املظامل التي اأرهقت العباد«.
اإن  »ال���ق�������ش���د  اأخ��������رى  يف  وق�������ال 
امل�شرفة،  اإل���ى مكة  ال������ش���ل  اهلل  ���ش��اء 
طرقها«،  وت��اأم��ني  اأم����ره���ا،  يف  للنظر 
منه،  �شريح  »اإع���ان  ذل��ك  اأن  م�شيفا 
باأنه قادم لي�شع احلرمني  رحمه اهلل، 
وليحظى  قلبه،  �ش�يداء  يف  ال�شريفني 

اللذين  واالأم����ان  بالعناية  �شاكن�هما 
يف  امل�����ش��ل��م���ن  ول��ي��ج��د  ي�شتحق�نهما، 
اأ�شقاع االأر���س ال�شبل ممهدة  خمتلف 
بكل  فيهما  والتعبد  اإليهما،  لل��ش�ل 

ي�����ش��ر و����ش���ه����ل���ة، وه���� 
م���ا حت��ق��ق ب��ح��م��د اهلل 
ح��ظ��ي  اإذ  وت����ف���ي���ق���ه، 
احل���رم���ان ال�����ش��ري��ف��ان 
ي��ح��ظ��ي��ان  زاال  وم�������ا 
ب�����اأق�����������ش�����ى درج����������ات 
ال��ع��ن��اي��ة وااله���ت���م���ام، 
وه����� م���ا و����ش���ل بهما 
حمم�د  م�شت�ى  اإل���ى 
اأث���ن���ى ع��ل��ي��ه ال��ق��ري��ب 

والبعيد«.
ال���������ش����ي����اق  ويف 
فائع   اآل  اأو�شح  ذات��ه، 
ع��ب��د  امل���ل���ك  ����ش���م  اأن 
ال��ع��زي��ز، رح��م��ه اهلل، 
نقلة  ك����ان  ل��ل��ح��ج��از 
ت����ح���ي���د  يف  ك��������ربى 
اإل��ى  م�شرا  اململكة، 
اأن���ه ك��ان م��ن  �شمن 
اأه�����داف�����ه امل���ب���ارك���ة، 
ون�����ي�����ات�����ه احل�������ش���ن���ة 
لها  اهلل  ك��ت��ب  ال��ت��ي 

آل فايع يشرح العالقة بين »المؤسس« وأشراف الحجاز .. في كتاب
الت�فيق، »خدمة احلرمني ال�شريفني، 
من  قا�شديهما  اأم���ام  ال�شبل  وت��ذل��ي��ل 
ك��ل ف��ج ع��م��ي��ق، واالرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات 
امل��ق��دم��ة ل��ه��م ل��ت���اك��ب ت��ط���ر الع�شر، 
االأعداد  واحلر�س على �شامة وراحة 
امل���ت���زاي���دة امل��ت��ط��ل��ع��ة اإل�����ى زي������ارة ه��ذه 
واأدائ��ه��م عباداتهم  ال��ع��ط��رة،  االأم��اك��ن 
يف ج���� اإمي������اين م��ط��م��ئ��ن، وع���دت��ه��م 
يحمل�ن  غامنني،  �شاملني  بادهم  اإل��ى 
يف ���ش��دوره��م ذك��ري��ات طيبة ع��ن هذه 
االأي�����ام ال��ت��ي ال ت��ن�����ش��ى، واأك��ف��ه��م تلهج 
ب��ال��دع��اء مل��ن ه��ي��اأ اهلل على ي��دي��ه هذه 

النعم املت�الية«.
ووا�شل امل�ؤلف »املتاأمل يف اأحداث 
ت���ح��ي��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع���دي��ة 
ي����درك ب������ش���ح ح��ك��م��ة ال��ق��ي��ادة وبعد 
ال����ن����ظ����ر، وغ����ره����م����ا م�����ن ال�����ش��م��ائ��ل 
عبد  للملك  اهلل  وهبها  التي  العظيمة 
ال��ع��زي��ز، ط��ي��ب اهلل ث����راه، م���ح��د ه��ذا 
ا�شتقر يف يقينه  ال�شامخ، حيث  الكيان 
الرا�شخ حاجة هذه الباد اإلى ال�حدة 
احل��ق��ي��ق��ي��ة، ل��ت��ن��ه�����س م����ن ���ش��ب��ات��ه��ا، 
النه��س  ح�لها  م��ن  االأم���م  وت�����ش��ارك 
حتقيق  يف  الزمن  وت�شابق  احل�شاري، 
العلمية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ال��ري��ادة 
واالقت�شادية  واالجتماعية  والثقافية 

وغ����ره����ا، ع���ل���ى ق����اع����دة را����ش���خ���ة م��ن 
االأم��ن ال���ارف، وا�شتمداد حقيقي من 

ال�شريعة االإ�شامية ال�شمحة«.
وعن األقاب امل�ؤ�ش�س، بني اآل فايع  
اأن امللك عبد العزيز تلقب بعدة األقاب 
قادها،  التي  ال�حدوية  امل�شرة  خال 
ومنها لقب االأم��ر، االإم��ام، ال�شلطان، 

ملك احلجاز، �شلطان جند، وامللك.
م�شتفي�س  ب�شكل  الكتاب  وناق�س 
اخلط�ات التاريخية التي قام بها امللك 
احل��ج��از وحتقيق  ل�شم  ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د 
امللك  بني  والعاقات  املباركة،  ال�حدة 
عبد العزيز وامللك ح�شني اأثناء احلرب 
العاملية االأول��ى وقبلها، وما تاها من 
اإلـــى مــوؤمتــر الكويت  اأحـــــداث و�ــشــوال 
الذي عقد �شنة 1342ه�/1923-1924م، 
وان���ت���ه���اء ب���دخ����ل احل���ج���از يف احل��ك��م 
املت�الية  االأح�����داث  مبينا  ال�����ش��ع���دي، 
ال��ت��ي �شبقت ه���ذا ال���دخ����ل، وم���ا ت��اه 
بهذا  ودول��ي��ة  اإ�شامية  اع��رتاف��ات  من 

االإجناز التاريخي .
ال��ك��ت��اب ر���ش��ال��ة  اأ����ش���ل  اأن  ي���ذك���ر 
علمية نال بها امل�ؤلف درجة الدكت�راه 
يف التاريخ احلديث واملعا�شر من ق�شم 
امللك  ج��ام��ع��ة  االآداب،  بكلية  ال��ت��اري��خ 

�شع�د يف الريا�س.

غفوة

يف هذا الي�م يكتمل �شهر على مياد �شحيفة »اآفاق« اجلديدة، وذلك اعتبارا  من 
ال���74  والرابع من املرحلة التط�يرية، ب�اقع عدد كل ي�م �شبت  �شدور عددها 
يقع يف اأربعني �شفحة، فلي�شجل التاريخ ي�م ال�شبت 27 / ربيع الثاين/1434ه� 

)9/مار�س/2013(.
اخت�شا�س  ذي  اأول  م�ش�ؤول  وج���د  اأن  اجلامعة  من�ش�بي  على  يخفى  وال 
اإعامي ، يبعث الطماأنينة واالرتياح وامل�شي قدما يف ت�شجيل املزيد من التط�ر 
امل��ج��ال، وذل���ك م��ن خ��ال ا�شتحداث ق�شم االإع����ام واالت�����ش��ال للبنني  يف ه��ذا 
والبنات باجلامعة، وتط�ير �شحيفة اآفاق، خ�ش��شاً اإذا كان قامة كمعايل مدير 

اجلامعة االأ�شتاذ الدكت�ر عبد الرحمن الداود.
وم����ن امل���ف���ارق���ات اجل��م��ي��ل��ة اأن����ه ب��ع��د ت��خ��رج��ي م��ب��ا���ش��رة وح�����ش���يل على 
البكال�ري��س يف االإعام، ان�شممت اإلى هيئة حترير �شحيفة »اآفاق«، اإثر ات�شال 
تلقيته من الزميلني االأ�شتاذ يحيى التيهاين واالأ�شتاذ علي اآل �شعيد، كان مبنزلة 
حلم حتقق، خ�ش��شا واأنه �شبق اأنني عملت مع اآل �شعيد يف �شحيفة املدينة، كما 
والتي  واالت�شال  لاإعام  ال�شع�دية  اجلمعية  على ع�ش�ية  احل�ش�ل  �شبق يل 
يراأ�س جمل�س اإدارتها �شعادة امل�شرف العام على ال�شحيفة االأ�شتاذ الدكت�ر علي 
بن �ش�يل القرين، والذي كان وال يزال يف نف�س ال�قت، ال�الد واملعلم والزميل.

 واأثمن هنا الفر�شة احلقيقية للعمل ال�شحفي احلقيقي باأ�شا�شيات علمية 
الع�اجي،  ح�شن  اإبراهيم،  حممد  والزماء  ذكرتهم،  الذين  االأحبة  جانب  اإلى 
اآل  عبدالعظيم  ح�شني،  زك��ري��ا  العقيد،  ع��ادل  اأب���ق��اع���د،  اأ�شعد  القبعة،  يحيى 
اإ�شماعيل، اأ�شامة ال�شلمي، نايف اأمان، من�ش�ر ال�شهري، وعبدالعزيز االأ�شمري.

بقي تقديري واإجايل الأخي االأكرب االأ�شتاذ الدكت�ر خالد اآل جلبان الذي 
عملت اإلى جانبه اأكر من ع�شر �شن�ات باجلامعة ابتداء من كلية الطب، فكلية 
باخلمي�س،  التطبيقية  الطبية  العل�م  كلية  واأخ���را  للبنني،  ال�شحية  العل�م 
واآخرها  �شن�ات،  خم�س  من  اأك��ر  منذ  فيها  اأ�شركني  التي  اللجان  اإل��ى  اإ�شافة 

اللجنة الدائمة للتعاون الدويل.
وعلى املحبة واخلر نلتقي بعد �شهر من االآن، وقتها تك�ن »اآفاق« اأ�شبحت 

طفلة ذات �شهرين وابنة ثماين اأعداد.

9 مارس 

أحمد العياف

ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل
اللغة العربية واألدب

اإلى  واالأدب  العربية  اللغة  جائزة  قدمت 
امل�شرية  بالعا�شمة  العربية  اللغة  جممع 
ال����ق����اه����رة، وذل������ك ت���ق���دي���را الإ���ش��ه��ام��ات��ه 
العلمية املتن�عة يف خدمة اللغة العربية؛ 
وب��خ��ا���ش��ة اإ����ش���داره جم��م���ع��ة ك��ب��رة من 
املعاجم اللغ�ية العامة واملتخ�ش�شة طيلة 
ثمانني  م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  امل��م��ت��دة  م�شرته 
م�شتعينا  اإع��داده��ا  على  داأب  حيث  ع��ام��ا، 
بخرات علمية متنِوعة، ومتيزت معاجمه 
بتن�عها وا�شتجابتها حلاجات م�شتخدمي 
ال��ع��رب��ي��ة؛ راب��ط��ة ح��ا���ش��ر العربية  ال��ل��غ��ة 
مبا�شيها، وم�شتفيدة مما جد من مناهج 

علمية حديثة يف جمال �شناعة املعجم. 

الطب
من  ل��ك��ل  منا�شفة  ال��ط��ب  ج��ائ��زة  منحت 
هاربر  ب��ار  يف  جاك�ش�ن  مبخترب  االأ���ش��ت��اذ 
ب�الية مني االأمريكية، الدكت�ر دوجا�س 
ل����ي�����ن����ارد ك������مل�����ان  )ال�������الي������ات امل��ت��ح��دة 
– ك��ن��دا(، واالأ���ش��ت��اذ بجامعة  االأم��ري��ك��ي��ة 

روك��ف��ي��ل��ر، ال��ب��اح��ث مبعهد ه�����ارد ه��ي���ز، 
بني�ي�رك،  للجينات  �شتار  م��رك��ز  م��دي��ر 
ال����دك����ت�����ر ج���ي���ف���ري م���اي���ك���ل ف���ري���دم���ان 
)ال����الي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة(، وذل��ك 
مل��ا الأب��ح��اث��ه��م��ا م��ن اأ���ش��ال��ة وف���ائ���دة على 

م�شت�ى العامل. 
اأب��ح��اث ال��ف��ائ��زي��ن، والتي  و ت��رك��زت 
ك��ان��ت حت��ت م������ش���ع »ال��ع���ام��ل ال���راث��ي��ة 
التي  الع�شبية  العمليات  على  ل��ل��ب��دان��ة«، 
ت��ن��ظ��م ال�����ش��ه��ي��ة وك��م��ي��ة االأك�����ل وال��ط��اق��ة 
الباحثان  ومتكن  اجل�شم.  يحتاجها  التي 
ير�شل  ال��ذي  لبنت،  ه��رم���ن  اكت�شاف  م��ن 
ويعد  ال�شهية.  تقلل  ال��دم��اغ  اإل��ى  اإ���ش��ارات 
ه���ذا االك��ت�����ش��اف االأه����م يف جم���ال اأب��ح��اث 

البدانة على مدى ثاثة عق�د م�شت.

العلوم
منا�شفة  »الفيزياء«  م��ش�ع  ج��ائ��زة  ن��ال 
كل من مدير معمل فيزياء االأت�ثانية يف 
الكمية  للب�شريات  ب��ان��ك  ماك�س  معهد 
ال��دك��ت���ر فرينك  اأمل���ان���ي���ا،  يف ج��ار���ش��ي��ن��ج 

ك����روز )امل���ج���ر- ال��ن��م�����ش��ا(، وامل���دي���ر ال��ع��ام 
لعلم  �شتي�شي  معهد  يف  االأت�ثانية  لعل�م 
اجل���زي���ئ���ات، ال��ع�����ش��� يف جم��ل�����س ال��ب��ح��ث 
ال���ط��ن��ي ب��ك��ن��دا االأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت����ر ب���ل 
باأبحاثهما  الفائَزين  لتميز  ك�ركم، وذلك 
املمكن  التي جعلت من  والرائدة  امل�شتقلة 
ال�شريعة  احلركة  ت�ش�ير  على  احل�ش�ل 
لاإلكرتونات يف داخل الذرات واجلزيئات 
يف  ال�شغر  يف  متناهية  زم��ن��ي��ة  ف���رتات  يف 

حدود االأُت�ثانية. 
االأُت�ثانية  وح��دة  مفه�م  ولتقريب 
الثانية  زم���ن  اإل���ى  ن�شبتها  ف���اإن  ال��زم��ن��ي��ة 
املعروفة مثل ن�شبة الثانية اإلى زمن عمر 
ال��ك���ن ن��ح���14 ب��ل��ي���ن ع���ام، وع��ن��دم��ا يتم 
ال��رتدد  ع��ايل  املكثف  الليزر  �ش�ء  ت�شعيع 
ع��ل��ى غ���از ت��ن��ت��ج ع��ن��ه ح��زم��ة م���ن االأ���ش��ع��ة 
م��دى  يف  ت�����رددات  ذات  البنف�شجية  ف����ق 
»ك�ركم«  الربوفي�ش�ر  وك��ان  االأُت�ثانية.  
ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  تف�شر  يف  االأول  ال���رائ���د 
ا�شتطاع  ولقد  مب�شط،  من���ذج  خ��ال  من 
للت�شادمات  رائ���دة  درا���ش��ات  يف  ت�شخرها 
اجل��زي��ئ��ات،  وع��ل��م  وال��ب��ازم��ا  الفيزيائية 
اأن يح�شل على �ش�ر طبقية  كما ا�شتطاع 

حلركة االإلكرتونات داخل اجلزيئات.
ط�ر  فقد  »ك���روز«  الربوفي�ش�ر  اأم��ا 
مكثفة  ليزر  اأم����اج  لت�ليد  فعالة  و�شائل 
يتم التحكم بها وتكييفها ح�شب احلاجة، 
يف  للمراقبة  ال��شائل  ه��ذه  ا�شتخدم  كما 
ح��رك��ة االإل���ك���رتون���ات وال��ت��ح��ك��م يف جم��ال 
زمني متناهي ال�شغر، ومتكنت جمموعته 
اإن���ت���اج ت����رددات  ال��ب��ح��ث��ي��ة الأول م����رة م���ن 
زمنية  جماالت  يف  بنف�شجية  ف�ق  اأُحادية 

يف حدود 80 اأت� ثانية. 

الدراسات اإلسالمية
اأم������ا جم�����ال »ال����درا�����ش����ات ال���ت���ي ت��ن��اول��ت 
ال��ف��ق��ه اجل��ن��ائ��ي االإ���ش��ام��ي« ل��ه��ذا ال��ع��ام 
)1434ه�������������/2013م(  ف����اإن االأع���م���ال ال��ت��ي 
الف�ز  متطلبات  ت�شت�ف  مل  فيه  ق��دم��ت 

باجلائزة ح�شب القائمني على اجلائزة.
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آفاق مصورة

المدينة الرياضية بقريقر
عنه حمام  يتفرع  مربع،  متر  وتضم مسبحا مساحته 300  الجامعة،  لطالب  واالجتماعية  والثقافية  الرياضية  االنشطة  تحتوي 
الساونا وحمام البخار.  كما يضم المجمع صالة رياضية لكرات السلة واليد والطائرة، إضافة إلى صالة مغلقة مجهزة لتدريبات 
العاب القوى واألجهزة الحديدية. وفي جانب آخر يضم المجمع صالة أللعاب التنس والبلياردو، وصالة للجلوس واالنتظار. وعلى 
صعيد األلعاب الخارجية، يحتوي المجمع الرياضي على ملعب لكرة القدم مجهز بكافة الخدمات وغرف الالعبين، تتسع مدرجاته   

أللفي متفرج إضافة إلى مضمار  أللعاب القوى حول الملعب مكون من ستة مسارات.
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إعالم

عبدالرحمن
عبدالعزيز الهزاع

اأق�����ش��ام  ال��ع��دي��د م��ن   لدينا يف ج��ام��ع��ات��ن��ا 
االإذاعة  ت�شمل  االإعام، وفيها تخ�ش�شات 
وال��ت��ل��ف��زي���ن، وال�����ش��ح��اف��ة، وال��ع��اق��ات 
ال��ع��ام��ة وغ��ره��ا، وه��ي ت��خ��رج يف ك��ل عام 

اأعدادا كبرة تدفع بها اإلى �ش�ق العمل.
م�ؤ�ش�شات  لدينا  االآخ���ر  اجل��ان��ب  يف 
اإع��ام��ي��ة ك��ب��رة ح��ك���م��ي��ة وخ��ا���ش��ة، هي 
احل���ا����ش���ن االأ����ش���ا����ش���ي امل���ف���رت����س ل���ه����ؤالء 
اخل��ري��ج��ني ول��ك��ن��ه��ا ت��ب��ح��ث ع���ن ق����درات 
ل��دي��ه��ا امل����ؤه���ل ور���ش��ي��د ال ب���اأ����س ب���ه من 
اخلربة العملية، ولكن هل حتقق �شيء من 
ذلك ب�شكل مقب�ل، وحت�ل اإلى واقع فعلي 
�شبابا  وراأي��ن��ا  وم�ؤ�ش�شاتنا،  جامعاتنا  يف 
يحمل�ن  وه��م  امل�ؤ�ش�شات  بهذه  يلتحق�ن 

قدرا كافيا من اخلربة؟
ال�اقع يق�ل: اإن هناك فج�ة كبرة 
ب���ني اجل��ان��ب��ني ت�����زداد ات�����ش��اع��ا م���ع م���رور 
ال�����ش��ن���ات، وه���ي ب��ح��اج��ة ال��ي���م اأك���ر من 
ويقرب  يردمها،  من  اإل��ى  م�شى  وق��ت  اأي 

امل�شافات. 
ال��ت��ي ميكن تبنيها  اأول���ى اخل��ط���ات 
املبا�شر بني ذوي  اللقاء  ال�شاأن ه�  يف هذا 
االخ��ت�����ش��ا���س و���ش��ن��اع ال��ق��رار يف اجل��ه��ات 
االأكادميية واالإعامية للبحث عما ميكن 

فعله ب�شكل جاد بعيدا عن التنظر.
كانت هناك حماولة ملثل هذا اللقاء 
قبل عدة �شن�ات تبنتها جامعة امللك فهد 
ال�شرقية،  املنطقة  يف  وامل��ع��ادن  ل��ل��ب��رتول 
وع��ق��د ل��ق��اء ���ش��م روؤ����ش���اء اأق�����ش��ام االإع���ام 

اجل������ام������ع������ات  يف 
ال�����������ش�����ع������دي�����ة 
يف  وم�ش�ؤولني 
وزارة الثقافة 

واالإعام.

خال ذلك اللقاء طرحت ت�ش�رات 
واأفكار قابلة للتطبيق يف كيفية  اإيجابية 
اجلهات  بني  الثنائية  اال�شتفادة  حتقيق 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب خ���ري���ج���ي اأق�������ش���ام 

االإعام.
ان��ت��ه��ى ال��ل��ق��اء اإي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى ال����رق 
ولكن مع االأ�شف مل تكن هناك اأي متابعة 

من كا اجلانبني اإلى الي�م. 
يف االأ����ش���ب����ع امل��ا���ش��ي ك���ان يل ل��ق��اء 
م��ع م��ع��ايل م��دي��ر جامعة االإم���ام حممد 
الدكت�ر  اال���ش��ت��اذ  االإ���ش��ام��ي��ة  �شع�د  ب��ن 
دار احل����ار يف  اأب���ا اخل��ي��ل، وق��د  �شليمان 
م��ع��ظ��م��ه ع���ن االإع������ام وخم��رج��ات��ه بني 
تزويد  ميكن  وكيف  والتطبيق  التنظر 
اأق�شام االإعام باخلربات العملية  طاب 
اإذاعية  م�شرتكة  برامج  واإن��ت��اج  املنا�شبة، 
وتلفزي�نية ي�شهم فيها متخ�ش�ش�ن من 
الهيئة  لدينا يف  ويتم عر�شها  اجلانبني، 

حتفيزا للطاب.
لها  التطرق  التي مت  االأف��ك��ار  وم��ن 
اأي�شا اإمكانية ا�شتفادة الطاب الق�ش�ى 
من التجهيزات االإعامية امل�ج�دة لدى 
الهيئة، وفق جداول معينة، لزيادة جرعة 

اجلانب العملي.
يف ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء ك���ان ه��ن��اك ات��ف��اق 
على ت�شكيل جلنة م�شرتكة ل��شع ت�ش�ر 
مل���ذك���رة ت��ف��اه��م ���ش��ام��ل��ة ي��ت��م مب���ج��ب��ه��ا 
تفعيل اجلانب العملي لدى طاب ق�شم 
االإعام واإتاحة فر�س تعاون اخلريجني 
م���ع االإذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي���ن، وا���ش��ت��ق��ط��اب 
املتميزين منهم، اإ�شافة اإلى اإنتاج برامج 
م�����ش��رتك��ة يف ا���ش��ت��دي���ه��ات اجل��ام��ع��ة اأو 

الهيئة. 
ك��ت��ب لها  اإن  ه����ذه اخل���ط����ة،  م��ث��ل 
النجاح، واأنا متفائل بنجاحها اإن �شاء اهلل، 
�شتك�ن من�ذجا خلط�ات اأخرى مماثلة 
اململكة  ال��ع��دي��د م���ن اجل��ام��ع��ات يف  م���ع 
التي لديها اأق�شام اإعام متخ�ش�شة، مما 
ي�شاعد على ت�فر ك�ادر �شع�دية م�ؤهلة 
و�شائل  والعطاء يف  العمل  وق��ادرة على 
اإعامنا التي هي بحاجة الي�م اأكر 
وق��ت  اأي  م��ن 
م�������ش���ى ل��ك��ل 
مبدع ومتميز.

امل�سدر: جريدة 
الريا�ص

ملتقى   ،2015 يف  امل��م��ل��ك��ة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
االإع�������ام ال����ب����رتويل ال���ث���اين يف دورت����ه 

القادمة.
واأع������رب وزي�����ر ال���ب���رتول وال�����روة 
امل��ع��دن��ي��ة امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي ب���ن اإب���راه���ي���م 
اال�شت�شافة،  بهذه  �شعادته  عن  النعيمي 
على  نعمل  اخلليج  دول  يف  »ن��ح��ن  وق���ال 
دعم االإعام ال�طني يف تغطيته لل�ش�ؤون 
م�شرا  املنا�شب«،  ال�جه  على  البرتولية 
بداية جيدة  �شيك�ن  امللتقى  ه��ذا  اأن  اإل��ى 
لتط�ير مهنية االإع��ام البرتويل بدول 

املجل�س.
االإع���ام  ملتقى  يف  م�شاركته  وع��ن 
التعاون  جمل�س  ل��دول  االأول  ال��ب��رتويل 
اخل��ل��ي��ج��ي ال�����ذي ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه ال��ك���ي��ت 
م������ؤخ�����را وا����ش���ت���م���ر مل������دة ي�����م����ني، ق���ال 
النعيمي« هدف امللتقى اإلى تبادل الروؤى 
واالأف���ك���ار ور���ش��م م��ع��امل ط��ري��ق ج��دي��دة 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال���ع���ل���م احل����دي����ث وال��ف��ك��ر 

اخلاق لدعم االإعام البرتويل«.

واكت�شب امللتقى اأهمية كبرة يف ظل 
التحديات العديدة التي ت�اجه ال�شناعة 
اإلى  اإ�شافة  املنتجة،  وال��دول  البرتولية 
البرتول  ا�شتهاك  من  للحد  ال��دع���ات 
وم��ن��ت��ج��ات��ه وال����رتوي����ج مل�������ش���ادر اأخ����رى 
�شررا  واأ�شد  للبيئة  تل�يثا  اأكر  للطاقة 
على �شحة و�شامة االن�شان ف�شا عن 

االدعاء بقرب ن�ش�ب البرتول.

على  امللتقى  يف  املجتمع�ن  و���ش��دد 
����ش���رورة اأن ي��ك���ن ال���ب���رتول ع��ام��ا يف 
املنتجة  امل��ج��ل�����س  دول  ����ش����رة  حت�����ش��ني 
ال����ع����امل  واإب��������������راز دوره����������ا يف خ�����دم�����ة 
تزايد  على  ال�ق�ف  وكذلك  والب�شرية، 
اأهمية االإع��ام البرتويل وتعاظم دوره 
لتفنيد هذه االدعاءات واحلجج الباطلة 
امل��ج��ل�����س  ���ش��ي��ا���ش��ات دول  وال����دف����اع ع���ن 
الأي  والت�شدي  البرتولية  وم�شاحلها 
التعاون  دول  ت�شتهدف  اإعامية  و�شيلة 

اخلليجي.
وات���ف���ق امل��ج��ت��م��ع���ن ع��ل��ى ���ش��رورة 
تفعيل دور االإعام البرتويل وا�شتثمار 
ل��دول  امل�شرفة  ال�����ش���رة  اأدوات����ه الإب����راز 
الفاعل  دوره��ا  واظهار  التعاون  جمل�س 
ت��زوي��د  ويف  ال����دويل  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
النفطية،  باحتياجاتها  الفقرة  ال��دول 
ف�����ش��ا ع���ن ا���ش��ت��غ��ال ج����زء ك��ب��ر من 
ال���دول  م�����ش��اع��دة  يف  النفطية  ال��ع���ائ��د 

وال�شع�ب املنك�بة.

المملكة تستضيف
ملتقى االعالم البترولي الثاني

مجموعة 
»نيتشر« تحتفي 
بإطالق الطبعة 

العربية لمجلتها
اح����ت����ف����ل����ت جم���م���وع���ة 
ومدينة  للن�سر  »نيت�سر« 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك 
الطبعة  باإطالق  والتقنية 

العربية ملجلة »نيت�سر«. 
جمموعة  اأن  ي��ذك��ر 
 ،1869 عام  اأن�سئت  نيت�سر 
ويعدها العلماء والباحثون 
اأ�سبوعية  عاملية  دوري���ة 
العلوم،  جم��ال  يف  رائ���دة 
بن�سختها  حمتواها  اأن  كما 
العربية ال�سهرية، �سي�سمح  
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني ال��ع��رب 
اإل��ى  يف ال��ع��امل ب��ال��ول��وج 
»نيت�سر«  وتعليقات  اأخبار 
توفر  اإلى  اإ�سافة  العاملية، 
بحث  اأوراق  عن  ملخ�سات 
من جمالت رئي�سة متعددة 

التخ�س�سات.

خريج اإلعالم
والخبرة المطلوبة

اأ�شارت درا�شة اأعدها برنامج احل�كمة واالبتكار يف كلية دبي لاإدارة احلك�مية بال�شراكة مع �شركة »�شاب« لربجميات االأعمال 
العاملية، اإلى اأن و�شائل االإعام االجتماعي قد انتقلت من الهام�س اإلى مركز اهتمام قطاع االأعمال يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

و�شمال اإفريقيا. 
اأن 86% من  االأو�شع واالأ�شمل من ن�عها،  العربي، وتعد  ال�شباب  ان�شب تركيزها على  التي  البحثية،  الدرا�شة  ووجدت 
امل�شتطلعة اآراوؤهم يعتقدون اأن لو�شائل االإعالم االجتماعي اأثرا متكينيا للم�شاريع الريادية، فيما راأى 90% من امل�شاركني يف 

الدرا�شة اأن لها قدرة على رفع ال�عي بالعامة التجارية وتاأثرا اإيجابيا يف الت�ش�يق.
واأ�شار 86% اإلى متكني و�شائل االإعالم االجتماعي ال�شركات من الو�شول اإلى اأ�شواق جديدة، يف حني قال 85% اإنها قادرة 

على اإ�شراك العماء والزبائن. 
اإنهم يعتقدون باأن و�شائل االإعام االجتماعي قد ت�شحذ الروح الريادية وتلهمها يف ال�شركات. واتفق %81  وقال %84 
اإلى  اأن يق�د  اأماكن العمل ميكن  اأن و�شع �شيا�شات وطنية للتعامل مع االإع��ام االجتماعي يف  اآراوؤه��م على  امل�شتطلعة  من 

ا�شتخدامها ا�شتخداما اأف�شل.

اإلعالم 
االجتماعي 
يساعد الشركات 
في التسويق
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تقنية

رتويت

من  يبلغ  بريطاين  �شاب  ابتكره   تطبيقا  العماقة  ياه�  �شركة  اقتنت 
واأ���ش��م��اه  ل��ن��دن  يف  منزله  وه��� يف  �شنتني  قبل  اب��ت��ك��ره  ع��ام��ا،   17 العمر 

»�شاملي«.
وتتلخ�س طريقة عمل  التطبيق يف جلب  االأخبار ب�شكل دوري من 

امل�اقع املختلفة وتلخي�شها اإلى عدد معني من الكلمات.
ب�شكل  ال��ربن��ام��ج ال يخت�شر اخل���رب  ذل���ك  ف����اإن  ل��ل��م��ربم��ج  ووف��ق��ا 
طريقة  ي�شبه  ب�شكل  باالخت�شار  يق�م  اأن  على  مربمج  ولكنه  ع�ش�ائي 

تفكر العقل الب�شري.
اإل��ى  اإ�شرتليني،  جنيه  ملي�ن   30 ي��ق��ارب  م��ا  ال�شفقة  قيمة  وتبلغ 
جانب ت�فر وظيفة لل�شاب الربيطاين نيك دال�يزي� الذي اأ�شبح بني 

ي�م وليلة من اأ�شحاب املايني.
كيف ال وه� بنف�شه يق�ل كنت اأمني النف�س باأن اأطرح هذا التطبيق 
يف املتجر االإلكرتوين الأمتكن من �شراء حقيبة مدر�شية وادخــار بع�ض 

املال مل�شرويف ال�شخ�شي؟
واملفاجاأة كانت بعد �شاعتني فقط من طرحه، اإذ احتل املركز التا�شع 
من  دوالر  األ��ف   300 بقيمة  متويل  على  للح�شول  اأهــلــه  ممــا  املتجر  يف 
بالتعاون  التطبيق  الفر�شة لتطوير  واأتاح له  موؤ�ش�شة متويلية خا�شة، 

مع معهد �شتانف�رد البحثى.
يبقى  دائ��م��ا  العربي  ال���ط��ن  يف  واأب��ن��ائ��ن��ا  امللي�نر  مراهقنا  وب��ني 
ب�شبب  دفنت  م�هبة  كم  نت�شاءل:  ودع�نا  �شا�شعا،  والب�ن  وا�شعا  الفرق 
لرتى  تقطعها  التي  الط�يلة  والطريق  االخ���رتاع  ب��راءة  بروقراطية 

الن�ر ناهيك عن تاأثر املحبطني لها  واملثبطني؟
كم من دال�يزي� م�ج�د بيننا مل يكت�شف حتى االآن، وحلم ي�ما اأن 
ي�شار اإليه بالبنان، اأين تكمن املع�شلة؟ هل هي يف اأ�شل�بنا التعليمي اأم يف 
منط حياتنا وتفكرنا اأم يف عق�ل اأبنائنا التي ف�شلت اخلم�ل عن العمل 

وحملت ال�اقع املعي�س اإخفاقها امللح�ظ؟
ملاذا ال نتبنى اأفكار امل�ه�بني لدينا؟ كلنا يعلم اأن بذرة النجاح تبداأ 

من فكرة، والفكرة حتتاج اإلى دعم، والدعم ه� بداية طريق النجاح.

المراهق المليونير

حسن العواجي

لعبة 
إلكترونية 
لمساعدة 

المكفوفين 
في السير

اإلكرتونية  لعبة  اإن  باحث�ن  ق��ال 
من   - مل��ب��ن��ى  ت�شميما  ت�����ش��ت��خ��دم 
اأن  اإن����ت����اج ال���ك���م���ب���ي����ت���ر- مي���ك���ن 
اإل��ى  املكف�فني  تاأهيل  يف  ت�شاعد 
ال�شر مبفردهم يف هذا املكان يف 
اإنها حت�شن من وعيهم  اإذ  ال�اقع 

باملكان.
وت�����ش��ت��خ��دم ال��ل��ع��ب��ة - ال��ت��ي 
ت��ت��م��ح���ر ح�����ل م��ب��ن��ى يف م��رك��ز 
ب���الي��ة  ن��ي���ت��اون  يف  للمكف�فني 
اإ�شارات �ش�تية  ما�شات�ش��شت�س - 
مل�شاعدة الاعبني املكف�فني على 
اك��ت�����ش��اف ج���اه��ر خم��ب��اأة ونقلها 
ت��ر���ش��ده��م  اأن  دون  امل��ب��ن��ى  م���ن 

وح��س تط�ف باملكان.
وجد  اللعبة،  ممار�شة  وبعد 
ب��ات���ا  ال���اع���ب���ني  اأن  ال��ب��اح��ث���ن 
ق����ادري����ن ع��ل��ى ت��ل��م�����س ط��ري��ق��ه��م 
اأن���ح���اء امل��ب��ن��ى يف ال�����اق����ع، ما  يف 
الكمبي�تر  األ��ع��اب  اأن  اإل���ى  ي�شر 
ال�شر  قد ت�شاعد املكف�فني على 
ال���ت���ي  مب����ف����رده����م يف االأم������اك������ن 

يرتددون عليها بانتظام.
وق����ال اأ���ش��ت��اذ االأع�������ش���اب يف 
واالأذن  للعني  ما�شات�ش��شت�س  دار 
وك���ل���ي���ة ط����ب ه������ارف������ارد، ل��ط��ف��ي 
مرابط، الذي قام فريقه بتط�ير 
اللعبة  يف  امل�����ش��ت��خ��دم  ال��ربن��ام��ج 
ملكان  لر�شم خريطة  و�شيلة  »اإنها 

مل تزره من قبل«.
اأن متثل  ويــاأمــل مــرابــط يف 
ه���ذه ال��ل��ع��ب��ة خ��ط���ة اأول���ي���ة نح� 
امل�شاعدة  التكن�ل�جيا  حت�شني 
ل��ل��م��ك��ف���ف��ني خ��ا���ش��ة امل��راه��ق��ني 
االإع��ام  و�شائل  ع�شاق  منهم من 

والتكن�ل�جيا.
منظمة  ت���ق���دي���رات  وت�����ش��ر 
 285 وج����د  اإل���ى  العاملية  ال�شحة 
ملي�ن �شخ�س يعان�ن من �شعف 

الب�شر ح�ل العامل.
واأ���ش��اف م��راب��ط »ق��د تك�ن 
و�ــشــيــلــة جـــديـــدة متــامــا ملــ�ــشــاعــدة 
امل���ك���ف����ف���ني ع���ل���ى ال���ت���ف���اع���ل م��ع 
ت�����ش���ر للمكان  امل��ع��ل���م��ات وب��ن��اء 

ح�لهم«.
الذين  املكف�فني  »اإن  وتابع 
اأف�����ش��ل يف  ك��ان���ا  اللعبة  م��ار���ش���ا 
ب��دي��ل��ة يف املبنى  اإي��ج��اد م�����ش��ارات 
م��ن امل��ك��ف���ف��ني االآخ���ري���ن ال��ذي��ن 
ر�شم�ا خريطة للمكان يف ذهنهم 

عن طريق ال�شر فيه.

اإلكرتوين جديد  اإلى اخرتاع حذاء  الربيطانية  اآيرتيك�س  �شركة  ت��شلت 
يطلق عليه    » احلذاء الذكى« مزود بخدمة GPS لتحديد م�قع املت�شل 

مبا�شرة عن طريق ات�شاله بج�جل.
ويتميز اجلهاز مبميزات عديدة اأهمها م�شاعدة اأهل مري�س الزهامير 
تعر�شه  اأو  فقده  احتمالية  وتقليل  ذهب  اأينما  املري�س  تتبع  �شه�لة  على 

للخطر.
احلذاء مزود يف منطقة الكعب بجهاز ا�شتقبال واإر�شال خا�س بتحديد 
امل�اقع ومت�شل مبا�شرة بج�جل، وفى حالة فقد املري�س يق�م هذا اجلهاز 
طريق  عن  اخلدمة  يف  امل�شرتك  الهاتف  اأو  احلا�شب  اإل��ى  اإ���ش��ارات  باإر�شال 

رابط خلريطة ج�جل حتدد بدقة مكان املري�س املفق�د.

اأع���ل���ن���ت ���ش��رك��ة ج����ج���ل اع��ت��م��اده��ا 
لكتابة  اجل���دي���د  ال���ن���م����ذج  ر���ش��م��ي��ا، 
يظهر  ال��ذي  االإلكرتونية،  الر�شائل 
يف اإطار منبثق والذي مت اإطاقه يف 

اأكت�بر املا�شي.
واأو�شحت ال�شركة عرب مدونتها 
اجل���دي���د  ال����ن����م�����ذج  اأن  ال���ر����ش���م���ي���ة 
من  ت�شهل  م��ت��ع��ددة  مب��زاي��ا  يتمتع 
االإلكرتونية  الر�شائل  اإن�شاء  عملية 
اجل�����دي�����دة، مب����ا يف ذل�����ك ال�����ش��رع��ة 
يف اإن�����ش��اء ال��ر���ش��ائ��ل، وال��ب�����ش��اط��ة يف 
للتحقق  الق�ية  واالآل��ي��ة  الت�شميم، 
م���ن ر����ش���ائ���ل ال���ربي���د االإل����ك����رتوين 
من  اأك��ر  كتابة  واإمكانية  االأخ���رى، 
ر�شالة يف وقت واحد، وتعزيز اأ�شل�ب 

جوجل: أسلوب جديد
للرسائل اإللكترونية

ال��ك��ت��اب��ة م���ت���ع���ددة امل����ه����ام. وك�����ش��ف��ت 
�شركة ج�جل عن اإدخالها حت�شينات 
ع��دي��دة اإل���ى ال��ن��م���ذج اجل��دي��د، مبا 
عرب  امللفات  اإر�شال  اإمكانية  ذلك  يف 
اإرفاقها  واإمكانية   Google Drive

مع الر�شائل.
ال���ن���م����ذج اجل��دي��د  اأن  واأك������دت 
االإل��ك��رتوين  الربيد  ر�شائل  الإن�شاء 
ح��ظ��ي ب��ا���ش��ت��ح�����ش��ان امل�����ش��ت��خ��دم��ني. 
وت���ع���ت���زم ال�������ش���رك���ة  ت��ع��م��ي��م االإط�����ار 
املنبثق الإن�شاء الر�شائل خال االأيام 
»التبديل  اإبقائها خيار  مع  القادمة، 
امل����ؤق���ت ل��ل��ك��ت��اب��ة ال��ق��دمي��ة« وال���ذي 
اإعداد  يف�شل�ن  ملن  �شيبقى مت�افرا 

ر�شائلهم بالنم�ذج القدمي.

»حذاء ذكي« 
يحدد موقع 
المتصلين

مايكروسوفت تطرح رؤيتها لمطبخ المستقبل
ك�شفت »مايكرو�ش�فت« عن روؤيتها ملا �شيبدو عليه 
م�شكن ومكتب امل�شتقبل، حيث �شتغطي ال�شا�شات 

العماقة كل االأمكنة وال�شط�ح. 
وك����ان����ت ����ش���رك���ة ب���رجم���ي���ات ال��ك���م��ب��ي���ت��ر 
ال��ع��م��اق��ة ق���د اأن��ت��ج��ت ف��ي��دي��� ي�����ش���ر »خم��ت��ربا 
الزبائن  ي�ؤمه  اأن  اآملة  امل�شتقبلية هذه«،  لروؤيتها 

للح�ش�ل على االإلهام واالإيحاء ملا ينتظرهم.
االأفكار التي عر�شها الفيدي� �شملت مطابخ 
عن  عمل  وور����س  اخل�شار،  على  التعرف  ميكنها 
كيفية طهيها، ف�شا عن �شا�شات بحجم اجلدران 
مل��م��ار���ش��ة االأل����ع����اب، وم��ك��ات��ب ت��ق��ف��ز اإل����ى احل��ي��اة 
ال�شركة  وت��ق���ل  مل�شها.  ل��دى  عماقة  ك�شا�شات 
املتغرة  للطبيعة  نظرا  املخترب  هذا  اأقامت  اإنها 

للتقنية.
يق�ل �شتيف كايت�ن من مايكرو�ش�فت »يف 
االأيام االأولى ل�مايكرو�ش�فت، كانت مهمتنا و�شع 
كل  ويف  مكتب،  كل  على  �شخ�شي  كمبي�تر  جهاز 
منزل. كان ذلك الهدف الطم�ح يف ذلك ال�قت. 
الدراماتيكية  التقنية  التغرات  لدى ظه�ر  لكن 
كافيا،  املمكن  امل�شتقبل  و�شف  يعد  مل  االأف���ق،  يف 
النا�س  ذل��ك وع��ر���ش��ه، وجعل  اإظ��ه��ار  ب��ل يت�جب 

يجرب�نه باأنف�شهم«.
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شخصيات

حوار : محمد إبراهيم

اأك����د م��ع��ايل ع�����ش��� ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار ال��ع��ل��م��اء 
ال�����ش��ي��خ ع��ب��د ال����ه���اب ب���ن اإب���راه���ي���م اأب���� 
للفقيه،  االأ�شا�شية  ال�ظيفة  اأن  �شليمان 
م�����ش��ك��ات  ح����ل  ه����ي  ع����ب����ادة اهلل،  ب���ع���د 
املجتمع، م�شرا اإلى اأنه كلما كان منفتح 
ال��ف��ك��ر وا����ش���ع االط�����اع ا���ش��ت��ط��اع اإي��ج��اد 

احلل�ل املنا�شبة لتلك امل�شكات.
وتطرق ال�شيخ اأب� �شليمان يف ح�ار 
زيارته  عقب  ف�شيلته  مع  »اآف��اق«  اأجرته 
اإل����ى دور ك��ل��ي��ات ال�����ش��ري��ع��ة،  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 
االجتماعي  الت�ا�شل   �شبكات  وت�ظيف 
يف الدعوة اإلى اهلل، ونقاط اأخرى مهمة. 

فاإلى ن�س احل�ار:
 

كيف ترون زيارتكم الأخرية 
جلامعة امللك خالد، وهل حتقق 

الهدف املن�سود منها ؟
زي���ارت���ي ل��ل��ج��ام��ع��ة ك��ان��ت م��ف��ي��دة ج���دا، 
من  تلقيتها  كرمية  لدع�ة  تلبية  وكانت 
اأم��ا عن  ال��دي��ن،  واأ���ش���ل  ال�شريعة  كلية 
املن�ش�د من  ال��ه��دف  ه��ل حتقق  ���ش���ؤال��ك 
ب��امل�����ش���ؤول��ني  متعلقة  ف��اإج��اب��ت��ه  ال���زي���ارة 
بكلية ال�شريعة واأ�ش�ل الدين باجلامعة 

فهم الذين يقرون نتائج الزيارة.

توليتم عمادة كلية ال�سريعة 
بجامعة امللك عبد العزيز

عام 1391، والآن، بعد مرور
نحو خم�سني �سنة، هل تعتقدون

اأن كليات ال�سريعة حققت
دورها يف املجتمع؟ 

كــلــيــات الــ�ــشــريــعــة واأ�ـــشـــول الــديــن متتد 
اأه��م��ي��ت��ه��ا اإل������ى خ������ارج اأ������ش������ار امل��دي��ن��ة 
وه��ي  ك��ب��رة،  فم�ش�ؤوليتها  اجل��ام��ع��ي��ة، 
ج���دي���رة ب����اأن ت��ت��ط���ر وت����اك���ب احل��رك��ة 

االإ�شاحية يف املجتمع كافة.

ما راأيكم يف اإدراج مقرري
احلا�سب الآيل واللغة الإجنليزية 

يف  اخلطط الدرا�سية بكليات 
ال�سريعة؟

ال مانع من اإدخال و�شائل وم�اد لتط�ير 
اأم��ا يف  االآيل،  كاحلا�شب  ال�شريعة  كليات 
من  ف��اأري  االإجنليزية،  اللغة  يخ�س  ما 
خ���ال جت��رب��ت��ي ال���اق��ع��ي��ة، اأن اإدخ��ال��ه��ا 
����ش���م���ن اجل��������دول ال����درا�����ش����ي ���ش��ي�����ش��ك��ل 
زي�����ادة يف ع���دد امل�������اد، مم���ا ي��ث��ق��ل ك��اه��ل 
ال��ط��ال��ب، وي��ك���ن االأج����دى م��ن ه���ذا ه� 
واأخاقا  علما  املميزين  الطلبة  ابتعاث 
باللغة  العليا  درا�شاتهم  الإكمال  و�شل�كا 

االجنليزية باخلارج.

عضو هيئة كبار العلماء الشيخ أبو سليمان لــ«آفاق«:

وظيفة الفقه حل لمشكالت المجتمع.. 
واالنفتاح أهم صفات العلماء
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شخصيات
هناك من يطالب باإقفال

هذه الكليات بحجة عدم احلاجة 
اإليها يف الوقت احلا�سر. ما ردكم؟

اإغاق كليات ال�شريعة وما �شابهها من 
ل�ش�ق  ا�شتجابتها  ع��دم  بحجة  الكليات 
العمل جناية كبرة على هذا التخ�ش�س 
باإغاقه  املطالبة  من  وب��دال  ال�شريف، 
من  واالف�����ادة  ل��ت��ط���ي��ره  ال�شعي  علينا 
امل���ت���خ���رج���ني يف م���ث���ل ه�����ذه ال��ك��ل��ي��ات، 

وكذلك تط�ير اخلطة الدرا�شية لها.

يرى ف�سيلتكم اأن الفقه
�سنعة دقيقة. فمن يجيد

هذه ال�سناعة؟
يـــجـــيـــد �ـــشـــنـــاعـــة الـــفـــقـــه وا�ـــشـــتـــنـــبـــاط 
ووظيفة  علميا.  امل�ؤهل  الفرد  االأحكام، 
الفقيه االأ�شا�شية بعد الفرائ�س هي حل 
الفقيه  ك��ان  فكلما   ، املجتمع  م�شكات 
ا�شتطاع  االط���اع  وا���ش��ع  الفكر  منفتح 
تخالف  ال  التي  املنا�شبة  احلل�ل  اإيجاد 

ن�ش��س ال�شريعة.

 كيف ميكن الت�سدي ملن يتقدمون 
للفتوى دون اأهلية؟

الذين ي�شت�شهل�ن الفت�ى وال يت�رع�ن 
عن اإطاقها يف اأخطر االأم�ر ال�شرعية 
اأو االجتماعية اأو ال�شيا�شية اأو الثقافية 
اأو االقت�شادية وهم لي�ش�ا اأها لذلك، 

نت�شدى لهم مبقارعة احلجة باحلجة 
الباطل.  عليه من  ما هم  زيف  الإظهار 
القائمة  بالفتيا  كذلك  لهم  ونت�شدى 
ع��ل��ى ال���ن�������س، وخ�����ش��ائ�����س ال�����ش��ري��ع��ة 
على  احلكيم  ال��رد  تقت�شي  ومقا�شدها 
فتاوى االأدعياء املت�شددين اأو املتهاونني 
اأو املرتاخني من خال تبيان احلقيقة 

امل�شتندة اإلى الكتاب و�شحيح ال�شنة.

كرث احلديث  موؤخرا عن 
الهتمام بالآثار على اأنها كنز 

ثقايف وتاريخي، ما تعليقكم؟
االآث��ار تراث االأم��ة التي حافظ عليها 
االأق����دم�����ن، وم����ا اأج�����در ب��اخل��ل��ف اأن 
الأن  علمية،  درو���ش��ا  منها  ي�شتنبط�ا 
االآث����ار ت��اري��خ ح��ي ن��اط��ق ينبغي عدم 
ال��ت��ف��ري��ط ف��ي��ه، ب���ل ي��ج��ب امل��ح��اف��ظ��ة 
ع��ل��ي��ه��ا م���ا اأم���ك���ن، ف��ه��ي م�����ش��در حي 

وناطق لتاريخ االأمة.

ما الو�سائل التي من �ساأنها
اأن حتمي �سبابنا من ال�سراعات 

الفكرية التي ت�ستهدفه يف دينه 
وم�ستقبله ؟

ال��شائل كثرة لكن اأهمها خماطبة 
يف  دوره���م  وب��ي��ان  عقانيا،  ال�شباب 
ميثل�ن  باأنهم  وتذكرهم   ، املجتمع 

القيادة الفكرية يف امل�شتقبل .

كيف يرى ف�سيلتكم التنوع 
املذهبي يف هيئة كبار العلماء؟

العلمية  وامل�ؤ�ش�شات  العلماء  كار  هيئة 
متب�شر،  فقيه  ال���ى  ب��ح��اج��ة  االأخ����رى 
م����درك الح��ت��ي��اج��ات االأج����ي����ال، ع��امل 
بال�اقع منفتح عليه ب�شرف النظر عن 

مذهبه وانتمائه الفقهي واملذهبي.

اإلى اأي مدى ميكن توظيف 
و�سائل التوا�سل الجتماعي

يف الدعوة ون�سر الإ�سالم؟
ا���ش��ت��خ��دام ال������ش��ائ��ل احل��دي��ث��ة معني 
اذا  اال����ش���ام  ن�شر  ع��ل��ى  ج��ي��د  ب�شكل 
فمثل  االأمثل.  اال�شتعمال  ا�شتعملت 
ه�����ذه ال��������ش���ائ���ل و����ش���ل���ت ل���ك���ل ب��ي��ت 
من  ا�شتخدامها  ال�شهل  من  واأ�شبح 
اجل��م��ي��ع، ومي��ك��ن ت������ش��ي��ل االأف���ك���ار 
ت�شاعد  ���ش��ح��ي��ح��ة  ب��ط��رق  وال�������روؤى 

الفقيه والعامل على ن�شر ما يريد.

هل لف�سيلة ال�سيخ اأبو �سليمان 
عالقة بهذه الو�سائل؟ 

احلديثة  االت�شال  ب��شائل  عاقتي 
تلبيتها حلاجاتي  على مدى  معتمد 
فاأنا  لذلك   ، واالجتماعية  العلمية 

اأ�شتخدمها واأت�ا�شل بها.

كلمة اأخرية توجهونها
لطالب وطالبات جامعة

امللك خالد؟
اأن��ق��ل��ه  ت���ج��ي��ه  ك����ان ه���ن���اك م���ن  اإذا 
ل�����ط�����اب ج����ام����ع����ة امل�����ل�����ك خ����ال����د، 
وب�������ش���ف���ة خ����ا�����ش����ة ع�����رب ���ش��ح��ي��ف��ة 
بتح�شيل  اأو���ش��ي��ه��م  ف����اإين  »اآف�������اق«، 
م�شادرها  م��ن  ال�شحيحة  امل��ع��ارف 
وال���ت���ح�������ش���ن ب�����االأخ�����اق ال��ف��ا���ش��ل��ة 
واملثابرة على العمل، فالع�شر ع�شر 
ويرف�س  اجل��ادي��ن  ي�شتقبل  تناف�س 

املرتاخني.

كليات الشريعة
دورها عظيم
والدعوة إلى

إغالقها جناية
التنافس مطلب
والعصر الحاضر
ال يعترف بغير

الجادين
»التواصل االجتماعي« 

وسائل دعوية
إذا أحسن استخدامها

بطاقة املكرمة. مبكة  1356ه�  عام  حمرم  �شهر  يف  • ولد 
1390ه�. عام  من  �ش�ال  يف  الفقه  يف  الدكت�راه  على  • حا�شل 

العزيز. عبد  امللك  بجامعة  االإ�شامية  والدرا�شات  ال�شريعة  لكلية  �شابق   • عميد 
1414ه�. عام  حتى  1405ه�  عام  منذ  القرى  اأم  بجامعة  العلمي  املجل�س  • ع�ش� 

�شابقا. القرى  اأم  بجامعة  االإ�شامي  الرتاث  مركز  • ع�ش� 
االإ�شالمي. املوؤمتر  ملنظمة  التابع  االإ�شالمي  الفقه  مبجمع  الفقهية  املو�شوعة  خراء  جلنة  • ع�شو 

)1411ه�/1990م( مباليزيا  العاملية  االإ�شامية  باجلامعة  زائر  • اأ�شتاذ 
بجدة. للتنمية  االإ�شامي  بالبنك  العلمية  اللجنة  • ع�ش� 

)1413ه�/1992(. الك�يت  بدولة  للزكاة  العاملية  ال�شرعية  الهيئة  • ع�ش� 
• ع�ش� هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�شع�دية مب�جب االأمر امللكي رقم )اأ/138( وتاريخ 1413/6/6ه�.

.)1996 )ن�فمرب  االأمريكية  املتحدة  بال�اليات  »هارفرد«  بجامعة  احلق�ق  بكلية  زائر  • اأ�شتاذ 
1420ه�. حتى  االإ�شامية  للدرا�شات  العاملية  في�شل  امللك  جائزة  • ع�ش� 

2002م(. )1422ه�/  االإ�شامية  والدرا�شات  النب�ية  لل�شنة  العاملية  نايف  االأمر  جائزة  • ع�ش� 
• اأ�شتاذ زائر يف كل من كلية الدرا�شات العربية االإ�شامية بدبي، جامعة ال�شيخ زايد باأب�ظبي، جامعة االإمارات 

بالعني، مركز جمعة املاجد للبح�ث والدرا�شات االإ�شامية، )1420ه�/1999م(.
• ع�ش� املجل�س اال�شت�شاري مل�شروع الفقه املالكي بالدليل، بدار البح�ث للدرا�شات االإ�شامية واإحياء الرتاث 

دبي عام 1423ه� .

األستاذ الدكتور
عبد الوهاب
بن إبراهيم

أبو سليمان 
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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

اأب����داأ ي����م ال�شبت ك��غ��ره م��ن االأي���ام 
وق��راءة  الن�م  من  اال�شتيقاظ  بدعاء 
اأذكار ال�شباح، ثم اأ�شلي الفجر وكلي 
�شع�ر بالراحة والطماأنينة. بعد ذلك 
منها  الأ�شتمد  االإفطار  وجبة  اأتناول 
للذهاب  واأ�شتعد  واحليوية،  الن�شاط 

للجامعة. 
اأ�شارك واأناق�س اأثناء املحا�شرات 
�شعيا للتميز وحتقيق النجاح. اأتبادل 
دق��ائ��ق  يف  االأح���ادي���ث  �شديقاتي  م��ع 
الف�شح التي تتخلل املحا�شرات، وعند 
لتاأدية  نق�م  ظهرا  ال�احدة  ال�شاعة  

ال�شاة.
ب����ع����د ذل�������ك ي����اأت����ي����ن����ي وال�������دي 
القيل�لة  اأن���ام  امل��ن��زل.  اإل��ى  لياأخذين 

الأق�م بعد ذلك مب�شاعدة اأمي.
اأت����اب����ع ب���رن���اجم���ي ال��ت��ل��ف��زي���ين 
امل��غ��رب، الأت��ف��رغ  اإل���ى ���ش��اة  املف�شل 
�شاة  حتى  الدرو�س  ملذاكرة   بعدها 
ال��ع�����ش��اء، ث��م اأ���ش��ل��ي واأت���ن���اول وجبة 
ال��ع�����ش��اء واأن�����ام يف ���ش��اع��ة م��ب��ك��رة كي 
اأ�شتيقظ ن�شيطة. هكذا اأق�شي ي�مي 

الدرا�شي.
آالء عبداهلل
قسم الحاسب االلي
بكلية العلوم واآلداب بالمجاردة

امل���ح���ا����ش���رات  اأح���������ش����ر  يف االأرب�������ع�������اء، 
الثامنة  ال�شاعة  من  اب��ت��داء  ال�شباحية 
حتى ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا، حيث 
تك�ن هناك م�اد نظرية واأخرى عملية. 
ب��ع��د ����ش���اة ال��ظ��ه��ر اأع�������د اإل�����ى امل��ن��زل 
واأت��ن��اول وج��ب��ة ال��غ��داء واأ���ش��رتخ��ي بعد 
ذلك حتى الع�شر. ثم اأ�شارك يف برنامج 

ريا�شي مثل لعب كرة القدم اأو امل�شي. 
وع���ن���د ال�������ش���اد����ش���ة م�������ش���اءا اأق������م 
مب���راج���ع���ة ال����درو�����س وح����ل ال����اج���ب���ات 
وجت���ه���ي���ز م����ا ه����� م���ط���ل����ب درا����ش���ي���ا يف 

االأ�شب�ع املقبل.
ب����ع����د �����ش����اة ال����ع���������ش����اء، اأج���ل�������س 
م���ع االأه������ل ون�����ش��اه��د ب��ع�����س ال���ربام���ج 
العا�شرة  ال�����ش��اع��ة  وع��ن��د  التلفزي�نية، 
اأخ�����رج م���ع االأ����ش���دق���اء ل��ق�����ش��اء بع�س 
ال���ق��ت م��ع��ه��م، وب��ذل��ك ن����دع االأ���ش��ب���ع 

الدرا�شي وندخل يف اإجازة االأ�شب�ع.
محمد سعيد الصالحي
هندسة كهربائية

األربعاء

اإلى اجلامعة حل�ش�ر املحا�شرة  اأذهب  يف ي�م الثاثاء، وبعد الت�كل على اهلل 
االأولى عند ال�شاعة الثامنة، و تنتهي حما�شراتي يف الثانية ظهرا.

اأت������ش��اأ الأداء ���ش��اة ال��ظ��ه��ر يف م�شجد  ع��ن��د االن��ت��ه��اء م��ن امل��ح��ا���ش��رات، 
اجلامعة، ثم اأع�د اإلى املنزل واأتناول الغداء.

اأراج��ع الدرو�س قليا واأق�شي   اأنام قليا حتى �شاة الع�شر. عقب ذلك 
املحا�شرة  اإلى اجلامعة حل�ش�ر  للع�دة  اأ�شتعد  العائلية، ثم  امل�شتلزمات  بع�س 

امل�شائية عند ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا.
 وبعد �شاة املغرب اأت�شفح م�اقع الت�ا�شل االجتماعي حتى وقت �شاة 
الع�شاء، وبعد ذلك األتقي باأ�شدقائي ثم اأذهب اإلى النادي الريا�شي. اأع�د من 
النادي عند ال�شاعة ال�11 واأتناول الع�شاء مع االأ�شدقاء ثم اأع�د للمنزل للن�م. 

واأعتقد اأن هذا يلخ�س ي�مي الدرا�شي.
وليد علي الغنمي
كلية علوم الحاسب اآللي

الثالثاء

يف ال���ف���رتة ال�����ش��ب��اح��ي��ة ،  غ��ال��ب��ا ما  
اأك�ن نائما حتى االأذان االأول ل�شاة 
الأدائ��ه��ا،  للذهاب  اأ�شتعد  ثم  اجلمعة 
واأت��ن��اول  العائلة  م��ع  اأجل�س  وبعدها 

الغداء معهم.
بعد �شاة الع�شر، اأ�شاهد بع�س 
ال��ربام��ج ع��ن ط��ري��ق ال��ي���ت��ي���ب، ثم 
املغرب  االأ���ش��دق��اء. وعقب  اأخ��رج مع 
اأت�شفح م�اقع االنرتنت، وبعد �شاة 

الع�شاء األعب »الباي�شتي�شن«.
ب��ع��ده��ا اأجل����اأ اإل���ى ال��ن���م م���دع��ا 

عطلة االأ�شب�ع.
عامر عبداهلل قبطي

كلية اللغات والترجمة ـ انجليزي 

الجمعة

العا�شرة �شباحا  ال�شاعة  اأ�شح� عند 
واأت���ن���اول وج��ب��ة االإف��ط��ار م��ع االأه���ل، 
الربامج  اأ�شاهد  الظهر  �شاة  وبعد 
واأت��ن��اول  ل��دّي  املف�شلة  التلفزي�نية 

الغداء.
وب����ع����د �����ش����اة ال���ع�������ش���ر، ن��ق���م 
وبعد  امل��دي��ن��ة.  اأرج����اء  داخ���ل  بالتنزه 
امل��غ��رب اأذه���ب اإل��ى ال��ن��ادي الريا�شي 
الريا�شية  االأن�����ش��ط��ة  بع�س  مل��زاول��ة 
ال�قت  الأق�شي  الع�شاء  �شاة  حتى 
امل��ت��ب��ق��ي م���ع االأ����ش���دق���اء ح��ت��ى وق��ت 
متاأخر من الليل. هذا ه� جدويل يف 

اخلمي�س.
مهند سعيد عتيق
التربية الخاصة بكلية التربية

الخميس

األحد

يف ي�����م االأح������د امل���ا����ش���ي ك���غ���ره من 
اأي����ام االأ���ش��ب���ع ال��درا���ش��ي،  ق��م��ت من 
اإلى  وذهبت  الفجر  �شاة  مع  الن�م 
اجلامعة، واأولى حما�شراتي يف ذلك 

الي�م »حا�شب اآيل«.
ب���ع���د ذل������ك اأخ�����ذن�����ا حم���ا����ش���رة 
اإحدى  قدمتها  البدع   عن  ت�جيهية 
ك��اف��ة طالبات  ال��داع��ي��ات وح�����ش��ره��ا 
ي�منا  بقية  ا�شتكملنا  ث��م  اجل��ام��ع��ة، 
الدرا�شي حتى ال�شاعة ال�احدة ظهرا 
ورجعت اإلى البيت ومنت قليا حتى 
�شاة الع�شر. قمت بعدها مبمار�شة 

ريا�شة اجلري.
وب��ع��د ���ش��اة امل��غ��رب جل�شت مع 
�ش�يا  وال��ق��ه���ة  ال�����ش��اي  ل�شرب  اأه��ل��ي 
اإل��ى  ذه��ب��ت   ث��م  الع�شاء،  حتى �شاة 
ال�شاعة  اإل���ى  معها  وحت��دث��ت  ج��دت��ي 
ال��ت��ا���ش��ع��ة، وع���دت اإل���ى امل��ن��زل ملتابعة 
التلفزي�ن اإلى ال�شاعة احلادية ع�شرة 
والن�شف. بعد ذلك جلاأت اإلى الن�م. 

وذلك ي�م من اأيامي الدرا�شية.
صالحة الشهري
قسم الحاسب االلي
بكلية العلوم واآلداب بالمجاردة

اإلثنين

يف االث����ن����ني ي���ب���ت���دئ ي����م���ي ع��ن��دم��ا 
ال��ذي  االأذان  ���ش���ت  ع��ل��ى  اأ���ش��ت��ي��ق��ظ 
ت��ن�����ش��رح ل����ه ال���ق���ل����ب الأن���ه�������س م��ن 

فرا�شي ثم اأت��شاأ واأ�شلي الفجر.
اإثر ذلك، اأق�م بتجهيز الر�شاعة 
الب���ن���ت���ي، واأ���ش��ت��ع��د ل����ل����دوام. ع��ن��دم��ا 
ب�شديقتي  األتقي  الكلية  ال��ى  اأ���ش��ل  
احلديث  ونتبادل  عليها  واأ�شلم  اأوال 
اآخر 24 �شاعة،   وحكايات ما حدث يف 
�شرابنا  لناأخذ  للكفتريا  نذهب  ثم 

املف�شل«الكبات�شين�و«.
ن���دخ���ل يف اأول��������ى  امل���ح���ا����ش���رات 
االآيل«  »احلا�شب  مع  �شاعة  ونق�شي 
ل��ن��ن��ت��ق��ل ب���ع���ده���ا اإل������ى م������ادة ال��ل��غ��ة 
الثانية  ويف  ذل��ك،  عقب  االإجنليزية. 
اأ�شتاذة مادة  ن�شتقبل  ع�شرة حتديدا، 
اإل��ى  ذل��ك  بعد  لنت�جه  الريا�شيات، 
منازلنا.  اإل���ى  ومنها  ال��ظ��ه��ر،  ���ش��اة 
اأع��ت��ربه��ا وقت  الع�شر  م��ا بعد  ف��رتة 
راحة وات�شال بال�الدة، ثم اأبداأ اأهتم 

بابنتي.
وب���ع���د امل����غ����رب اأق��������م ب���اأع���م���ايل 
املنزلية اإلى ال�شاعة ال�11 واأذهب اإلى 

الن�م. ذلك ه� ي�مي الدرا�شي.
يسنة علي  الشهري
قسم الحاسب اآللي
بكلية العلوم واآلداب بالمجاردة
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كنت مبتعثا

نعم.. وال..

النظافة،  اأهمها  من  عدة  م�ا�شفات  لها  ومرافقها  التعليمية  البيئة 
من  ك��ب��رة  م��ب��ال��غ  تخ�شي�س  وي��ت��م  ال�شحية،  وال��ت��ه���ي��ة  واالإ����ش���اءة، 
ميزانية اجلامعة لنظافة و�شيانة القاعات الدرا�شية واملعامل، واملرافق 

التعليمية االأخرى خارج املباين االأكادميية.
وهنا اأجزم باأن النظافة م�ش�ؤولية م�شرتكة بني جميع امل�شتفيدين 

من هذه االإمكانات.
فنعم للمحافظة على نظافة القاعات الدرا�شية، وللمباين االإدارية 

االأخرى من قبل الطاب، وامل�ظفني، واأع�شاء هيئة التدري�س.
ونعم للتخل�س من النفايات يف االأماكن واحلاويات املخ�ش�شة لها، 
وال للتخل�س منها يف اأقرب مكان، فنظافة املكان تعك�س، بل تدل على 

نظافة مرتاديه، وامل�شتفيدين منه، وم�شتخدميه.
فا نكن ممن يت�شبب يف تل�يث البيئة اجلامعية، وال نكن ممن 

ي�شهم يف ظه�رها ب�شكل غر الئق، اأو غر نظيفة  اأو غر �شحية.
وال للتخل�س من النفايات من �شيارتك يف م�اقف ال�شيارات ب�شكل 
يتم  كي�س  اخلا�شة يف  واملخلفات  النفايات  ونعم جلمع  غر ح�شاري، 
تثبيته يف ال�شيارة، ويتم التخل�س منه يف حاوية النفايات، اأو يف االأماكن 

املخ�ش�شة لذلك.
نعم نحن �شركاء يف املحافظة على البيئة التي نق�شي فيها جزءا 
ل��ن��ا، وملن  ت��ك���ن  املحافظة عليها نظيفة  ح��ال��ة  وق��ت��ن��ا، ويف  م��ن  ك��ب��را 

ي�شتخدمها من بعدنا.
اإلى  الن�شح ملن يعمد  ن��رتدد يف تقدمي  اأال نخجل، وال  كما علينا 
تل�يث البيئة اجلامعية، ونعم للن�شح الهادف غر اجلارح، واأخرا نعم 

»الإماطة االأذى عن البيئة اجلامعية«، وال لبيئة غر نظيفة.

* وكيل اجلامعة للتط�ير واجل�دة 

البيئة التعليمية 
ونظافتها

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

مهما كتبت فلن يكفي لعر�س جتربتي مع 
االب��ت��ع��اث م��ن ذك��ري��ات، ول��ك��ن ���ش���ف اأذك��ر 
بع�شها، والتي اأمتنى من خاللها اأن ت�شل 
���ش��اأب��داأ  االأم����ر.  ويعنيه  يهمه  مل��ن  ال��ف��ائ��دة 

واالأمل!  االأم��ل  بني  مزجت  التي  ذكرياتي 
والتي  االبتعاث،  مراحل  من  مرحلة  اأول 
البداية، كانت عندما و�شلت  تعترب نقطة 
اإلى مطار هيرو باململكة املتحدة، وعندما 

اأخربين م�ظف اجل�ازات، باأن ال�شماح يل 
باالإقامة هي لفرتة �شهر واحد فقط على 
�شبع  ح���ايل  درا�شتي  ف��رتة  اأن  من  الرغم 

�شن�ات.

موظف الجوازات
يف تلك اللحظة كانت كل عبارات االحباط 
واخل�����ف وال��ق��ل��ق ح��ا���ش��رة ب��ق���ة يف ذهني 
الأ�����ش����ب����اب ع�����دي�����دة، م���ن���ه���ا اجل����ه����ل ال���ت���ام 
ب��ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة وب���ق����ان���ني واأن��ظ��م��ة 
اتخاذ  �شع�بة  اإل��ى  اإ�شافة  االب��ت��ع��اث،  بلد 
ال���ق���رار يف ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ة،  وك���ذل���ك فهم 
ال�����ش��خ�����س امل��ق��اب��ل )م����ظ���ف اجل�������ازات( 
بتاأ�شره �شيئة جدا مع  الذي ختم امل�قف 
ع��ام��ات ال���ج��ه ال��ق��ا���ش��ي��ة، وال��ت��ي فهمت 
م��ن��ه��ا ب���اأن���ه ي��ط��ل��ب م��ن��ي وب�����ش��رع��ة جت���اوز 
كاونرت اجل���ازات وامل��غ��ادرة. انتهى امل�قف 
باالنتظار ال�شاق يف اخللف ل��ش�ل رفقاء 

البعثة.

شتاء قارس
ت����ال���ت ب��ع��د ذل����ك االأح�������داث وال���ذك���ري���ات 
وج��زءا  حياتي  م��ن  ع��م��را  احت�شنت  ال��ت��ي 
كانت  البعثة  اإح��دى ذكريات  ذاك��رت��ي.  من 
التي  الليلة  تلك  يف  ال��ق��ار���س،  ال�شتاء  ب��رد 
مدينة  م��ن  لنقلي  احلافلة  فيها  انتظرت 

سلطان سعد آل فارح.. قوة اإلرادة
اإلى اأخرى، والتي فكرت خالها مب��ش�ع 

الع�دة اإلى اأر�س ال�طن.
ت��ن��ق��ل��ت يف ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة ب���ني حمطة 
وحم��ط��ة، يف وق���ت ك���ان ال���ربد ف��ي��ه قار�شا 
اأنني  اأك��ن اعلم يف تلك اللحظة  ج��دا، ومل 
اتنقل بني حمطات اأحامي التي ا�شبحت 

واقعا فيما بعد.

معهد اللغة
اأت��ذك��ر م��ن البعثة وج����دي يف اأول ي���م يف 
معهد اللغة، واأن��ا ال اأجيد حرفا واح��دا يف 
الــلــغــة االجنــلــيــزيــة، وقـــد اأ�ــشــبــت بــاإحــبــاط 
ك���ب���ر ع���ن���دم���ا ك������ان زم�����ائ�����ي ال���ط���اب 
�شيئا  اع���ل���م  واأن�����ا ال  ب��ط��اق��ه  ي��ت��ح��دث���ن 
ت��ذك��رت يف تلك  ال��ل��غ��ة، ولكنني  ت��ل��ك  م��ن 
اللحظة، باأن اهلل �شبحانه معي ولن ي�شيع 

من اح�شن عما.

استقبال حار من أخ عزيز
اأتذكر ا�شتقبال اأخ غال يل يف يوم اآخر متيز 
واالأمل  اجل�شدي  والتعب  ال�شديد  بالربد 

النف�شي الذي كان يرافق م�شاعري.
و�شط  بالرتحيب  زميلي  ا�شتقبلني 
ه������دوء �����ش����ارم ك�����ان ي��خ��ي��م ع���ل���ى ال�������ش���ارع 
ال��ذي ك��ان يقيم فيه حينها. واأم��ام منزله 
تذكرت حلظتها ما متيزنا به م�شلمني ثم 

ا�شتقباله  اجلميلة.  العادات  من  �شع�ديني 
على  البل�شم  مبنزلة  ك��ان  وال��رائ��ع  احل���ار 

اجلرح، فله الدعاء يف كل وقت وحني.
تتج�ل يف ذاكرتي اأي�شا حلظة �شدور 
تقرير اللغة يف ال�شه�ر االأولى، وعن مدى 
تعلمها  م��ن  اأك���ر  اللغة  ملمار�شة  حاجتي 
يف امل���در����ش���ة. ه��ن��ا جت����ددت ذك���ري���ات االأمل 
ولكنني  جمه�ل،  م�شتقبل  نح�  والنظرة 
اأن اهلل معي، وتذكرت  اأخ��رى تذكرت  مرة 
اأنها  واأيقنت  يرافقني،  وال��دت��ي  ودع��اء  اأن 
اأي  ك��ح��ال  اأق���ل،  اأك���ر وال  وق��ت ال  م�شاألة 

حدث ي�اجهني للمرة االأولى  يف حياتي.
ان��ه��ي ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ات م��ن ذك��ري��ات��ي 
ال��ت�����ش��رع يف احل��ك��م على  ب��اأن��ه ينبغي ع���دم 
فالف�شل يف  االول��ى«.  التجارب  النف�س من 

اغلب االح�ال ه� انطاقة النجاح.
ف��ه��ذه ال��ل��ح��ظ��ات اإمن���ا ه��ي ج���زء من 
ال��ذك��ري��ات وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ي���اج��ه��ه��ا اأي 
الأنها  الأهميتها  اخرتتها  م��غ��رتب.  طالب 
قد تت�شبب بقرار الع�دة اإلى اأر�س ال�طن 
وانـــهـــاء احلــلــم قــبــل بــدايــتــه. اأمتــنــى ممن 
االأ�شطر االنتظار قليا ومتابعة  قراأ هذه 

الذكريات اجلميلة القادمة من االبتعاث.
�سلطان �سعد اآل فارح 
وكيل عمادة القبول والت�سجيل
لل�سوؤون الفنية
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سوق العمل

تراجعت اململكة مركزا واحدا لت�شبح يف 
عربيا  واخلام�س  عامليا،   57 ال�  الرتتيب 
يف تقريب التنمية الب�شرية للعام 2013، 
اأن كانت يف الرتتيب ال� 56 والرابع  بعد 

عربيا العام املا�شي.
 واع�����ت�����رب اخل����ب����ر االق���ت�������ش���ادي 
ال��دك��ت���ر ���ش��امل ب��اع��ج��اج ه���ذا ال��رتاج��ع 
وقال  كبر،  ب�شكل  م�ؤثر  وغ��ر  طبيعيا 
»اإذا كان الرتاجع اأكر من خم�شة مراكز 
فما ف�ق، فاإن ذلك يدق ناق��س اخلطر 
التنمية«، وع��زا ه��ذا الرتاجع  يف جم��ال 
اإتاحة  وعدم  البطالة،  ن�شبة  ارتفاع  اإلى 
ف��ر���س ك��ب��رة ل��ل��ت���ظ��ي��ف، م�����ش��را اإل��ى 

وج������د ع����دد ك��ب��ر م���ن ال���ق���ادم���ني من 
املحلية  اجلامعات  وخريجي  االبتعاث، 
الذين مل يجدوا فر�شا وظيفية تتنا�شب 
مع عددهم وطبيعة تخ�ش�شاتهم، مبينا 
ع��امل��ي��ا يف  امل���رك���زال����30  اململكة حت��ت��ل  اأن 

ارتفاع معدالت البطالة. 
وظ��ائ��ف  بت�ليد  ب��اع��ج��اج  وط��ال��ب 
الب�شرية  التنمية  م�شت�ى  لرفع  اأك��ر 
يف اململكة، داعيا القطاع العام واخلا�س 
للعاطلني  وظ��ي��ف��ي��ة  ف��ر���س  خ��ل��ق  اإل����ى 
وت�شهيل  ال�شناعات  باإقامة  العمل  عن 
اإجراءات امل�شاريع ال�شغرة واملت��شطة .

وع���ن ح��ج��م ت��اأث��ر ق�����رارات وزارة 

اأنها  باعجاج  اأك��د  التنمية،  على  العمل 
املن�شاآت  تنمية  على  كبر  ب�شكل  اأث���رت 
خروج  عن  كا�شفا  واملت��شطة،  ال�شغرة 
اأعداد كبرة من هذه املن�شاآت من ال�ش�ق 
ب�شبب هذه القرارات »التي حملتها اأكر 
مم���ا ال ت��ط��ي��ق م��ث��ل ق��������رار2400 ري����ال، 
وت�طني بع�س االأعمال التي ال تتنا�شب 
م���ع ك��ث��ر م���ن ال�����ش��ع���دي��ني«. واق����رتح 
ال��دول��ة  ت��ق���م  اأن  ب��اع��ج��اج ح��ل���ال منها 
مم��ث��ل��ة يف ال�����ش��ن��ادي��ق ال��ع��ام��ة ب��اإن�����ش��اء 
كبرة  اأع����دادا  ت���ظ��ف  ج��دي��دة  م�شانع 

من العاطلني. 
و ت�������ش���درت ق��ط��ر ق��ائ��م��ة ال����دول 

»مئوية« 
عسير 

يمول 223  
مشروعا

اأو����س���ح م��دي��ر ف���رع ���س��ن��دوق 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري،  امل��ئ��وي��ة يف 
عدد  اأن  امل�����س��ع��ودي  اإب��راه��ي��م 
�سندوق  ب��رن��ام��ج  م�����س��روع��ات 
 223 بلغ  املنطقة  يف  امل��ئ��وي��ة 
لل�سيدات،   %  19 منها  م�سروعا، 
تتنوع  امل�ساريع  ه��ذه  اأن  وب��ني 
م���ا ب���ني خ��دم��ي��ة، وزراع���ي���ة، 
وتعليمية، وجتارية، و�سناعية، 
م�سريا اإلى اأن امل�ساريع الن�سائية 
تركز على التدريب والتجميل.

ذل���ك خ���الل تقدمي  ج���اء 
�سهر   « عمل  ور���س��ة  امل�سعودي 
التي  ال�سغرية«  امل�ساريع  دع��م 
الأعمال  �سيدات  مركز  نظمها 
ال�سناعية  التجارية  بالغرفة 
م���وؤخ���را، وت��ن��اول فيها  ب��اأب��ه��ا 
اأه����داف ال�����س��ن��دوق يف اإي��ج��اد 
وم�ساعدة  لل�سباب،  عمل  فر�ص 
النمو  على  املحلي  القت�ساد 
وزي����ادة ف��ر���ص ال��ع��م��ل، ودع��م 
حميط  يف  اخل��الق��ة  الأف���ك���ار 

الأعمال.
�سندوق  ف��رع  مدير  واأك��د 
ال�سندوق  اأن  بع�سري  امل��ئ��وي��ة 
على  للح�سول  ت�سهيالت  ق��دم 
درا�سات  تقدمي  بعد  القرو�ص 
ج����دوى ل��ل��م�����س��اري��ع وت��ق��دمي 
متويل ي�سل اإلى 300 األف ريال 
 10 ملدة  رهن  اأو  كفالة  دون  من 
���س��ن��وات، واإر����س���اد مل���دة ث��الث 
الإج����راءات  وت�سهيل  �سنوات 
الهيئة  مع  بالتعاون  احلكومية 
بالإ�سافة  لال�ستثمار،  العامة 
بنكية  م�ساندة  خ��دم��ات  اإل���ى 
و����س���راك���ات اق��ت�����س��ادي��ة مع 
اأط�����راف خم��ت��ل��ف��ة وع����دد من 
التي  والت�سهيالت  اخل�سومات 
خاللها  م��ن  ال�����س��ن��دوق  ي��ه��دف 
اإلى خلق جيل جديد من رجال 
�سرف  اإلى  بالإ�سافة  الأعمال، 
يقدر  م�سرتد  غري  �سهري  رات��ب 
�سنتني  ومل���دة  ري���ال   3000 ب��� 

ل�ساحب امل�سروع.
اأن  اإل��ى  امل�سعودي  واأ���س��ار 
عن  ع��ب��ارة  ال�سندوق  خ��دم��ات 
الدعم  م��ن  متكاملة  منظومة 
ن�سبته  مبا  وال�ست�ساري  امل��ايل 
ل��ل��خ��دم��ات  اإل���������ى%70   %30
العالقة  واإي��ج��اد  الإر���س��ادي��ة 
الثقة  على  املبنية  ال�سادقة 
والحرتام لزيادة فر�سة جناح 

امل�سروع.

ال��ع��رب��ي��ة، واح��ت��ل��ت امل��رت��ب��ة ال����36 عامليا، 
تلتها االإمارات التي احتلت املرتبة ال�41، 
حني  يف   ،)48 )امل���رت���ب���ة  ال��ب��ح��ري��ن  ث���م 
 ،)171( ال�ش�دان  عربيا  الرتتيب  تذيل 

فجيب�تي )164(، ثم اليمن  )160(.
املنطقة  اأن  اإل����ى  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ش���ار 
ال��ع��رب��ي��ة ت�����ش��م دول���ت���ني يف جم��م���ع��ة 
التنمية الب�شرية املرتفعة جدا هما قطر 
جمم�عة  يف  دول  وث��م��اين  واالإم������ارات، 
التنمية الب�شرية املرتفعة هي البحرين 
ال�شع�دية )57(،   ، الك�يت )54(   ،  )48(
 ،  )84( ُعمان   ،)72( لبنان   ،)64( ليبيا 

اجلزائر )93( ، وت�ن�س)94(.

جم��م���ع��ة  يف  دول  ����ش���ت  وج�������اءت 
التنمية الب�شرية املت��شطة وهي االأردن 
وم�����ش��ر   ،  )110( وف��ل�����ش��ط��ني   ،)100(
 )130( امل��غ��رب   ،)116( و�ش�ريا   ،)112(
خم�س  ج���اءت  فيما   ،)131( وال���ع���راق   ،
ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دول يف جم��م���ع��ة 
امل���ن���خ���ف�������ش���ة ه�����ي ال���ي���م���ن وج���ي���ب����ت���ي 
وال�������ش����دان وم���ري��ت��ان��ي��ا وج����زر ال��ق��م��ر، 

وبقيت ال�ش�مال خارج الت�شنيف.
 وك�����ش��ف ال��ت��ق��ري��ر ع���ن اأن م��ع��دل 
العربية يبلغ  املنطقة  ال�شباب يف  بطالة 
اأعلى م�شت�ى له يف م�شر، اإذ ي�شل اإلى 

54.1%، ثم فل�شطني مبعدل%49.6.

»الصحة« 
تسعى لتوطين 
»التمريض«

حتت رعاية وزارة ال�شحة وجمم�عة من خدمات الرعاية 
ل��زي��ادة  حملة  اإط���اق  مت  اململكة،  يف  الرئي�شية  ال�شحية 
رفع  بهدف  اململكة  يف  كمهنة  التمري�س  مبجال  االهتمام 
لتط�ير  فر�س  واإي��ج��اد  ال�شباب  بني  الت�ظيف  م�شت�يات 

م�شاراته ال�ظيفية.
الدكت�ر  ال�شحة  نائب وزي��ر  �شيلقي  االإط��ار،  ويف هذا 
عبدالعزيز احلميدي كلمة خالل موؤمتر االإدارة التنفيذية 
للتمري�ض املقرر انعقاده يف اإطار فعاليات املعر�ض واملوؤمتر 
 14 اإل��ى   12 من  الفرتة  يف  الريا�س  يف  ال�شع�دي  ال�شحي 
ماي� 2013، ملناق�شة الت�جهات اال�شرتاتيجية التي و�شعتها 

وزارة ال�شحة ملجال التمري�س داخل اململكة.
امللك  مبدينة  للتمري�س  التنفيذية  امل��دي��رة  وق��ال��ت 
التنفيذية  االإدارة  موؤمتر  رئي�شة  بالريا�ض،  الطبية  فهد 
امل��ل��ك فهد  »���ش��رع��ت م��دي��ن��ة  للتمري�س »ج��اي��ن وي��ل�����ش���«  
من  امل��زي��د  لت�شجيع  ال�����ش��ع���دة  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  يف  الطبية 
امل�اطنني على االن�شمام اإلى هيئة التمري�س مبدينة امللك 
اأ�شبحت  اأن هذه اخلط�ة  فهد الطبية.  ومما ال �شك فيه 
ال�شع�دية  ال��ت��م��ري�����س  دب��ل���م��ات  ب��ات��ت  اأن  ب��ع��د  ���ش��روري��ة 
ب�شفتهم  حامليها  لت�شجيل  ب��ه��ا  م��ع��رتف  غ��ر  احل��ال��ي��ة 
ذلك  مــن  بــدال  توظيفهم  يتم  حيث  متري�ض  اأخ�شائيي 

ب�شفتهم فنيي متري�ض«.

المملكة تتراجع للمركز الخامس في التنمية البشرية
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إعالن

حافظو على
نظافة جامعتكم
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

إدارات

كشف لـ«آفاق« عن وجود عقبات تعترض طريقه

مدير مركز حوكمة الشركات: 
نتطلع لتطوير االستثمار..

والريادة هدفنا
أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: حسن العواجي

ك�����ش��ف م��دي��ر م��رك��ز ح���ك��م��ة ال�����ش��رك��ات 
ب���اجل���ام���ع���ة ال����دك����ت�����ر ع���ل���ي ب����ن م��ف��رح 
اإل����ى مد   امل���رك���ز ي��ت��ط��ل��ع  اأن  ال�����ش��ه��راين 
واالأج��ه��زة  ال�شركات  مع  التعاون  ج�ش�ر 
بيئة  اإث����راء  ب��ه��دف  احلك�مية  ال��رق��اب��ي��ة 
�شراكات  وتك�ين  ال�شع�دية،  اال�شتثمار 
امل�شابهة  اخل��ربة  بي�ت  مع  مهني  تعاون 
مب����ا ي���ح���ق���ق اأه������داف������ه ور����ش���ال���ت���ه ع��ل��ى 

امل�شت�يني املحلي والدويل.
ال���������ش����ه����راين يف ح�������اره  وحت��������دث 
م���ع »اآف�������اق« ع���ن اإجن�������ازات امل���رك���ز منذ 
يف  ي�اجهها  التي  وال�شع�بات  تاأ�شي�شه، 
اإل��ى  ت��ط��رق  كما  اأه���داف���ه،  حتقيق  �شبيل 

م��ش�عات اأخرى مهمة:

ماذا يعني م�سطلح
حوكمة ال�سركات؟ 

م��ط��ل��ح ح���ك��م��ة ال�����ش��رك��ات م��رتج��م من 
 corporate االجن���ل���ي���زي���ة  امل������ف������ردات 
 governance وك��ل��م��ة   governance
وم��ع��ن��اه    govern ال��ف��ع��ل  م���ن  م�����ش��ت��ق��ة 
ال�شلطة  يفر�س  اأي  »ي��ح��ك��م«  بالعربية 

وت�جيه  ال��رق��اب��ة  وخ�ش��شا  ال�شيادية 
�شنع واإدارة ال�شيا�شات يف �شيء ما.

وق��������د  ا����ش���ت���ع���ر ه�������ذا امل�����ش��ط��ل��ح
corporate governance يف عامل املال 
املمار�شات  ع��ام  ب�شكل  ليعني  واالأع���م���ال 
والق�اعد  واملعاير  وال��ق���ان��ني  وامل��ب��ادئ 
ال�شركة  اإدارة  ب��ني  العاقة  حت��دد  ال��ت��ي 
وح��م��ل��ة االأ���ش��ه��م واأ���ش��ح��اب امل�����ش��ال��ح اأو 
)كحملة  بال�شركة  امل��رت��ب��ط��ة  االأط�����راف 
الدائنني،  امل���ردي��ن،  العمال،  ال�شندات، 
ومبا  ناحية،  من  وغرهم(  امل�شتهلكني، 
ال�����ش��رك��ة وحت��ق��ي��ق  اأداء  ح�����ش��ن  ي�����ش��م��ن 
اجل�دة والتميز يف هذا االأداء، واملحافظة 
على حق�ق جميع االأط��راف، من ناحية 

اأخرى.
 ول������ ت��رج��م��ن��ا ح���رف���ي���ا م�����ش��ط��ل��ح  
الأمكن   corporate governance
الرتجمة  اأن  اإال  ال�شركات«  »حكم  الق�ل 
ج�هره  امل�شطلح  تفقد  الطريقة  بهذه 
ات��ف��ق على ترجمة  ول��ه��ذا فقد  وم��ع��ن��اه. 

هذا امل�شطلح »بح�كمة ال�شركات«.
وه����������ذا م������ا ذه��������ب اإل������ي������ه جم��م��ع 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، واأ���ش��ب��ح م���ت���داوال بني 
االأك�����ادمي�����ي�����ني وامل����م����ار�����ش����ني. وه���ن���اك 

م�����ش��ط��ل��ح م���������رادف ب���ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة 
مل�شطلح »ح�كمة ال�شركات« وه� »االإدارة 

الر�شيدة« اإال اأنه اأقل انت�شارا.

متى تنوون تنظيم الدورة الثانية 
للموؤمتر العاملي حلوكمة ال�سركات 

الذي اأقمتم ن�سخته الأولى قبل 
عدة اأعوام ؟

ب��ال��ط��ب��ع ل�����دى امل����رك����ز ال���ن���ي���ة االأك����ي����دة 
لتنظيم املوؤمتر الثاين واإقامة املوؤمترات 
اأحد اأهداف املركز، لكن تنظيم املوؤمترات 
االإ�شراف  تت�لى  ب�شرية  لطاقات  يحتاج 
وامل����ت����اب����ع����ة، وق����ب����ل ذل�������ك، ن���ح���ت���اج اإل����ى 
التخطيط لعقد هذه املوؤمترات حتى تتم 

اال�شتفادة واالإفادة احلقيقية منها.
وامل����رك����ز يف ال����ق���ت احل�����ايل ل��دي��ه 
نق�س يف هذه الطاقات اإال اأنه وبدعم من 
معايل مدير اجلامعة �شيتم ت�فر هذه 
االحتياجات للمركز عن قريب، وعندها 
و�شينظم  املـــوؤمتـــر  هـــذا  املـــركـــز  �شينظم 

غره من اللقاءات واملنتديات. 

هل ثمة تعاون بني املركز
و�سركات خارج اجلامعة؟

التعاون مع ال�شركات يف ال�قت احلا�شر 
رغ���م  امل����رك����ز  ط���م����ح���ات  دون  زال  م����ا 
ب��ني املركز  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  وج����د بع�س 
وال�������ش���رك���ات، م��ن��ه��ا، ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل��ث��ال، 
املركز  اأمناء  جمل�ض  يف  ال�شركات  متثيل 
حــيــث متــثــل �ــشــركــة �ــشــابــك الــ�ــشــركــات يف 
ع�����ش���ي��ة جم��ل�����س االأم���ن���اء ون�����ش��ع��ى اإل��ى 
ت��ع��زي��ز ه���ذه ال��ع��اق��ة ب��ان�����ش��م��ام �شركة 

اأرامك� ال�شع�دية اإلى ع�ش�ية املجل�س.
ه��ذا  يف  امل�شتقبلية  امل���رك���ز  وروؤي�����ة 
اأف����ق وا���ش��ع  اإي���ج���اد  اجل��ان��ب مبنية ع��ل��ى 
وال�شركات  املركز  التعاون بني  اأوجه  من 
من  ال�شركات  لهذه  املركز  �شيقدمه  مبا 
منتجات وخدمات وا�شت�شارات وتدريبات  
ال�شركات يف رفع وحت�شني ج�دة  ت�شاعد 
رف��ع  يف  ال���ق��ت  نف�س  يف  وت�شهم  اأدائ���ه���ا 
وت��شيع هذا االأفق، واملركز ي�شتهدف يف 
ج�شور  ومتتني  بناء  امل�شتقبلية  خططه 

التعاون مع هذه اجلهات. 

ي�سعى املركز لتحقيق الريادة
على م�ستوى اململكة ومنطقة

ال�سرق الأو�سط، فما الذي حتقق 
له على اأر�ص الواقع ؟
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أنظمة ولوائح

زاوية اأ�شب�عية تربط 
بني االأنظمة والل�ائح 
املف�شرة لاأنظمة

المادة الرابعة من الالئحة:
وعمل  ال��رتب��ة،  فح�س  ب��اخ��ت��ب��ارات  القيام  احلك�مية  اجل��ه��ة  على 
و�شع  قبل  ذل��ك  تتطلب  التي  التنفيذ  مل�شاريع  ال��ازم��ة  اجل�شات 

الت�شاميم والر�ش�مات وكميات االأعمال. 

المادة الخامسة من الالئحة
ال��ذي  الفني  باجلهاز  باال�شتعانة  احلك�مية  اجلهة  تق�م   •
املتخ�ش�شة  اجلهات  من  غ��ره  اأو  امل�ا�شفات  اإع��داد  يف  �شارك 
على  ل��اأع��م��ال  اإر���ش��ادي��ة  تقديرية  اأ���ش��ع��ار  ب��شع  بالت�شعر، 
مع  يتفق  مب��ا  باملناف�شة،  اخل��ا���ش��ة  والكميات  ال��ب��ن���د  ج���داول 
االأ�شعار ال�شائدة يف ال�ش�ق، ومن واقع االأ�شعار ال�شابق التعامل 
مظروف  يف  وت��شع  املناف�شة،  ع��ن  االإع���ان  قبل  وذل���ك  ب��ه��ا، 
قبل  من  ويفتح  العرو�س  فح�س  جلنة  لرئي�س  يرفع  خمت�م 

اللجنة عند البت يف املناف�شة. 
• على اجلهة احلك�مية اأن حتتفظ بدليل �شامل الأ�شعار امل�اد 
واخلدمات التي يتكرر تاأمينها، على اأن تق�م بتحديث الدليل 

ب�شكل م�شتمر. 

المادة السادسة من الالئحة
• على اجلهة احلك�مية ت�فر ن�شخ كافية من وثائق املناف�شة 
عن  االمتناع  يج�ز  وال  �شرائها،  يف  الراغبني  طلبات  لتلبية 
ك��ان،  ال���ث��ائ��ق الأي �شبب  ت���ف��ر ه��ذه  اأو االع��ت��ذار ع��ن  بيعها 

مادامت املدة املحددة لقب�ل العرو�س �شارية املفع�ل. 
• يجب اأن تك�ن الن�شخ امل�شتملة على وثائق املناف�شة مرقمة 

وخمت�مة بختم اجلهة. 
• على اجلهة احلك�مية حتري الدقة يف حتديد اأ�شعار وثائق 
اإعدادها،  تكاليف  مع  متنا�شبة  االأ�شعار  تك�ن  بحيث  املناف�شة، 
اإحجام الراغبني  اإلى  اأثمانها، ميا ي�ؤدي  واأن ال تبالغ بتقدير 

عن التقدم للمناف�شة. 

إعداد:
سعد بن عبداهلل الفواز 

المواصفات

حتقيق الريادة يف اململكة ومنطقة ال�شرق 
املحا�شبية  امل��ع��رف��ة  جم���ال  يف  االأو����ش���ط 
امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���ج���ال ح����ك���م���ة ال�������ش���رك���ات 
وتطبيقاتها هي روؤية املركز، وكما تعلم، 
ال��روؤي��ة هي ه��دف بعيد امل��دى وال ميكن 
اأواًل  اأن تتحقق بني ي�م وليلة بل حتتاج 
�شلدة  حتتية  بنية  وج���د  منها  ملق�مات 
وحتتاج  املهمة،  بهذه  لي�شطلع  للمركز 
الروؤية،   خاله  تتحقق  زمن  اإل��ى  كذلك 

ونحن على الطريق و�شن�شل باإذن اهلل. 

تردد اأنكم تعملون على اإعداد 
دليل �سعودي عن مبادئ حوكمة 

ال�سركات، فاأين و�سلتم يف هذا 
ال�سدد؟

م��ق��رتح  ���ش��م��ن  امل������ش���ع  ه���ذا  اإدراج  مت 
م�ازنة املركز للعام املايل 1435/1434ه���  
الذي عر�س على االجتماع االأول ملجل�س 
اأم���ن���اء م��رك��ز ح���ك��م��ة ال�����ش��رك��ات ال���ذي 
ع��ق��د ي�����م 1433/11/23ه��������������  وق����د اأق���ر 
املجل�س امل�ازنة املقرتحة، و�شيبداأ املركز 

بال�شروع يف هذا الدليل قريبا. 

ما اأهم الإجنازات التي  حققها 
املركز منذ تاأ�سي�سه؟

كان تركيزنا يف ال�شنتني املا�شيتني على 
من  يتمكن  للمركز  حتتية  بنية  اإن�����ش��اء 
خالها من االنطاق لتحقيق االأهداف 
امل����رج�����ة م���ن���ه، ف���ق���د مت اإن�������ش���اء ن��ظ��ام 
لات�شاالت االإدارية لربط املركز بباقي 
اإدارات ووحدات اجلامعة  وكذلك ربطه 

بالعامل اخلارجي.
اأي�����ش��ا مت ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س اأم��ن��اء 
امل����رك����ز ال�������ذي ي����راأ�����ش����ه م����ع����ايل م��دي��ر 
اجل���ام���ع���ة وال������ذي ي�����ش��م يف ع�����ش���ي��ت��ه 
اأع�����ش��اء م���ن داخ����ل اجل��ام��ع��ة واأع�����ش��اء 
ممثلني جل��ه��ات ذات ع��اق��ة م��ن خ��ارج 
اكتمال  اهلل  بف�شل  مت  وق���د  اجل��ام��ع��ة. 

إدارات

أنشأنا نظاما لالتصاالت اإلدارية لربط 
المركز بوحدات الجامعة

ابتكرنا »مؤشر حوكمة الشركات« لجلب 
االستثمارات األجنبية وتحقيق الشفافية

انضمام »أرامكو« لعضوية مجلس 
المركز سيعزز عالقاته بالشركات 

املرجع  يعد  ال���ذي  املجل�س  ه��ذا  ت�شكيل 
التنظيمي  يف ت�شير عجلة العمل داخل 
اأروق���ة امل��رك��ز. اإ���ش��اف��ة ال��ى م��ا �شبق، مت  
و�شع الت�ش�ر النهائي للهيكل التنظيمي 
يت�افق  مب��ا  ت�شميمه  مت  وق��د  للمركز، 
املركز ومبا يحقق  اأه��داف ووظائف  مع 

روؤيته ور�شالته.
واع��ت��م��اده  الهيكل  ه��ذا  اإق����رار  ومت 
م��ن جم��ل�����س اأم���ن���اء امل���رك���ز. م��ن ناحية 
اأخرى فقد مت ت�فر مقر خا�س باملركز 
وال�شرورية  الازمة  باالأجهزة  جمهزا 
ملجال عمله. من  االإجنازات التي حتققت 
اأي�شا خال هذه الفرتة  ت�شميم هيكل 
امل����ؤ����ش���ر ال����ط���ن���ي حل���ك��م��ة ال�����ش��رك��ات 
وو�شع كرا�شة امل�ا�شفات اخلا�شة ببنائه 
وت�شميمه واإجنازه، وما نزال يف متابعة 
امل�شروع  وتد�شينه  م�شتمرة الإجناز هذا 

ر�شميا.
فقد  اخل��ارج��ي،  ال�شعيد  على  اأم���ا 
بقريقر،  اجلامعية  باملدينة  املركز  نظم 
حما�شرة تعريفية عن ح�كمة ال�شركات 
وع���ن ال��ت��ط��ل��ع��ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��م��رك��ز، 
ون���ق���ل���ت ال������ى م����رك����ز ال���ط���ال���ب���ات ع��رب 
اأع�شاء  وح�شرها  التلفزي�نية،  ال�شبكة 
والطالبات.  وال��ط��اب  التدري�س  هيئة 
ت��دري��ب��ي��ة   دورة  ت��ن��ظ��ي��م  اأي�����ش��ا  ك��م��ا مت 
يف احل����ك���م���ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع ال��غ��رف��ة 
ب�شبب  اأنه  اإال  باأبها  ال�شناعية  التجارية 
للم�شجلني  املنا�شب  العدد  اكتمال  ع��دم 

بالدورة فقد مت تاأجيلها الى وقت اآخر.

هل من تفا�سيل عن  موؤ�سر حوكمة 
ال�سركات ال�سعودي؟

وطني  مل�ؤ�شر  هيكل  بت�شميم  املركز  ق��ام 
الئحة  اإل���ى  ا�شتنادا  ال�شركات  حل�كمة 
ح���ك��م��ة ال�����ش��رك��ات ال�����ش��ادرة ع��ن هيئة 
امل��ال��ي��ة، وي��ح��ت���ي ه���ذا الهيكل  ال�����ش���ق 
ح�شب  احل���ك��م��ة  متطلبات  جميع  على 

ه��ذه  لتطبيق  ق��ي��ا���س  واأدوات  ال��ائ��ح��ة 
املتطلبات على م�شت�ى العنا�شر املفردة 
تنتمي  التي  املجم�عات  م�شت�ى  وعلى 

لها هذه العنا�شر.
وب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ه��ي��ك��ل امل�����ش��م��م لكل 
�شركة من ال�شركات امل�شاهمة املدرجة يف 
�ش�ق االأ�شهم ميكن احل�ش�ل على قراءة 
دقيقة عن مدى التزام ال�شركة بتطبيق 
واالأه��م  ع��ام،  ب�شكل  احل�كمة  متطلبات 
مـــن هـــذا اأنــــه بـــاالإمـــكـــان حتــديــد نــقــاط 
ال�شعف والق�ة على م�شت�ى املجم�عات 
لل�شركة  العنا�شر  م�شت�ى  على  وكذلك 
ال������اح�����دة مم����ا ي�����ش��اع��ده��ا يف حت�����ش��ني 

م�شت�ى االلتزام والتطبيق. 
اأي�����ش��ا ميكن اإج����راء امل��ق��ارن��ات بني 
ال�شركات بع�شها مع بع�س ومع قطاعها 
امل����درج����ة ف��ي��ه وم����ع ال�������ش����ق ك���ك���ل، مما 
ي��ث��ر امل��ن��اف�����ش��ة ب��ني ال�����ش��رك��ات وي�شحذ 
االل��ت��زام  درج���ات  اأع��ل��ى  لتحقيق  هممها 
باحل�كمة. وهذا من �شاأنه رفع م�شت�ى 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة واالإف���������ش����اح  واإي����ج����اد بيئة 
دفع  يف  ت�شهم  وج��ذاب��ة  اآمنة  ا�شتثمارية 
على  اإي��ج��اب��ا  وتنعك�س  التنمية  عملية 

االقت�شاد ال�طني ككل. 
وقد قام املركز برتجمة هذا امل�ؤ�شر 
يف  ق��ي��ا���ش��ه  واأدوات  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه  ب��ج��م��ي��ع 
على  العمل  يتم  اإل��ك��رتوين  م�ؤ�شر  �شكل 
ت��ط���ي��ره ح��ال��ي��ا داخ���ل اأروق����ة اجلامعة 

وفق اأف�شل املعاير الربجمية، و�شرى 
ث���رة  ن��ظ��ري،  يف  و�شيك�ن،  قريباً  ال��ن���ر 
يف عامل املال واالأعمال باململكة العربية 

ال�شع�دية.  

وما تطلعاتكم امل�ستقبلية؟
نتطلع اإلى مد  ج�ش�ر التعاون بني املركز 
وال�شركات واالأجهزة الرقابية احلك�مية 
ال��ق��ط��اع  وب��اق��ي م��ك���ن��ات  ب�شكل خ��ا���س 
اخلا�س ب�شكل عام مبا يقدمه املركز من 
وتقارير  وا�شت�شارات  وب��ح���ث   درا���ش��ات 
بيئة  وحت�شن  ت��ري  متن�عة  ومنتجات 
ال�����ش��ع���دي��ة وت��رف��ع م�شت�ى  اال���ش��ت��ث��م��ار 
من  م��زي��دا  عليه  وت�شفي  فيها،  االأداء 
ال�شفافية واالعتمادية.ومبا تقدمه كافة 
هذه اجلهات من دعم وم�ؤازرة للمركز. 

احل�كمة  م�ؤ�شر  ي�شهم  اأن  ونت�قع 
اإغ����راء وجلب  ق��ري��ب��ا، يف  �شيطلق  ال���ذي 
اال���ش��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة ال����ى امل��م��ل��ك��ة، 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف ت�جيه  ���ش��ي�����ش��اع��د  ك��م��ا 
حتقق  التي  ال�شركات  الى  ا�شتثماراتهم 
مبتطلبات  االل��ت��زام  من  عليا  م�شت�يات 

احل�كمة وال�شفافية املطل�بة.
من ناحية اأخرى نتطلع الى تك�ين 
�شراكات  تعاون مهني مع بي�ت اخلربة 
امل�����ش��اب��ه��ة  مب��ا ي��ح��ق��ق اأه�����داف ور���ش��ال��ة 
املحلي  امل�شت�ى  لي�س على  املركز  وروؤي��ة 

فح�شب بل على امل�شت�ى الدويل.
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حوار: سراء آل خالد 

اأب�����دت ع�����ش���ة ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س بكلية 
ال��ع��ل���م ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات 
ب���ال���ن���م���ا����س، ال����دك����ت�����رة غ������ادة ن��ظ��ر 
حممد،  يف ح�ارها مع »اآفاق« اعتزازها 
االأم  ���ش��ح��ة  ال���دق���ي���ق يف  ب��ت��خ�����ش�����ش��ه��ا 
ه��ن��اك  اأن  وراأت،  ال��������الدة،  وح���دي���ث���ي 
�شروطا كثرة يجب اأن تت�فر يف ع�ش� 
بالنف�س  الثقة  اأهمها  التدري�س  هيئة 
واالط���������اع ع���ل���ى اجل����دي����د يف جم���ال 

التخ�ش�س.

كيف بداأت رحلة
حياتك العلمية؟

التمري�س  بكلية  التحاقي  منذ  ب���داأت 
بجامعة القاهرة.

ما تخ�س�سك، وهل �ستبدلينه لو 
عاد بك الزمن للخلف؟ 

�شحة  متــريــ�ــض  الــدقــيــق  تخ�ش�شي 
ال�����ش��ق  اأم����ا  ال��������الدة،  االأم وح��دي��ث��ي 
ال��ث��اين م��ن ال�����ش���ؤال، ف��اأج��ي��ب عليه 
باأنني لن اأغر تخ�ش�شي، الأنه اأ�شبح 
ولي�س  ر�شالة  من  اأك��ر  يل  بالن�شبة 
مهنة فح�شب، كما اأنني اأه�ى عملي، 

لذا اأ�شبحت العاقة بيننا ق�ية.

ما ال�سعوبات التي واجهتك
يف حياتك ب�سفة عامة؟

احل��م��دهلل ع��ل��ى اأن اأو���ش��اع��ي ���ش��ارت 
ع��ل��ى م��ا ي���رام معظم االأح���ي���ان، اأم��ا 
ال�شع�بة ال�حيدة التي واجهتني يف 
زالت،  وما  والعملية  العلمية  حياتي 
ي�شعرك  ال���ذي  ال��روت��ني  يف  فتتمثل 

يجب  �شيء  فكل  ال�قت،  قيمة  بعدم 
ال�قت،  م��ن  الكثر  ي��اأخ��ذ  ينجز،  اأن 
اأن هذا  ال�قت نف�شه  اأنكر يف  لكن ال 

الروتني، اأك�شبني ال�شرب.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتمني بها؟

املقدمة،  ياأتي يف  بالكثر، لكن  اأهتم 
تطبيق من��اذج وب��روت���ك���الت خا�شة 
ب���امل���ه���ارات ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة، واك��ت�����ش��اف 
تاأثرها على حت�شني االأداء وم�اكبة 

اجل�دة.

هوايات ت�ستمتعني بها ؟
ا���ش��ت��م��ت��ع ك���ث���را ب���ه����اي���ت���ي ال��ر���ش��م 
وال���ت�������ش����ي���ر، واأع����م����ل ع���ل���ى ت��ق���ي��ة 

عاقتي بهما متى ما ت�فر ال�قت.

د. غادة نظير لـ »آفاق«:
تخصصي في صحة األم وحديثي الوالدة رسالة أعتز بها

على املعلم اأن يكت�شف مي�ل الطالب لي�جهه للمجال الذي 
يتنا�شب معه.

من  للم��ش�ع  لننظر  لكن  عليه،  ومتفق  جيد  ه��ذا  ح�شنا، 
زاوية اأخرى خمتلفة متاما، قد يكون هذا املجال اأحيانا حمفوفا 
بالعقبات التي ال تتنا�شب واإمكانات الطالب، كاأن تتطلب الدرا�شة 
اأو ال  اأو ال ي�شتطيع ت�فره  يف هذا املجال ماال وف��را ال ميلكه 
حتتاج متطلبات امل�شتقبل اإليه مثا اأو الأي من االأ�شباب املختلفة 
ال��ت��ي ق��د تعيقه ع��ن حتقيق م��ا ي��ري��د، بينما ه��ن��اك جم��ال اآخ��ر 
يي�شر اهلل فيه كل االأم�ر ولكنه ال مييل اإليه، فماذا �شيفعل وماذا 

�شيختار ؟
ما اأق�شده، اأن يهيئ  املرء نف�شه للمفاجاآت و اأن يدربها على 
ي�شر يف اجتاه  واأن  ذلك  نف�شه على  يكيف  اأن  و  املرف��س  تقبل 

التيار، فال�اقع اأحيانا يتطلب منا هذا، �شئنا اأم اأبينا!
م��ث��ال اآخ����ر، خ��ري��ج ق�����ش��م ل��غ��ة اإجن��ل��ي��زي��ة اأج���ربت���ه ظ��روف 
التعيني اأن يعمل معلما للغة العربية ل�شد العجز. لك اأن تتخيل 

�شدمته وفارق التخ�ش�س واملتطلب.
هل �شيقف مكت�ف اليدين اأم �شرف�س ال�ظيفة اأم �شردد 

كالببغاء: » مكره اأخاك ال بطل«؟
اإنه بطل حقيقي عندما ي�شخر ما حباه اهلل به من مهارات 
اأمام  اأن اجلهد يت�شاءل  اإمكانات لقهر امل�شتحيل وعندما يعي  و 

التحدي الكبر.
احلياة من  يعجزهما ظام  واملع�ق، مل  االأعمى  اإل��ى  انظر 
امل�شي قدما و مل متنعهما عرثاتها من اال�شتمرار و اأنت �شحيح 

معافى تهزمك �شغار االأم�ر!
املتنبي: »ما كل ما يتمنى  متعن يف بيت �شعر الأبي الطيب 
اإن هذه  ال�شفن«.  ال��ري��اح مب��ا ال ت�شتهي  ... جت��ري  ي��درك��ه  امل��رء 
الرياح التي تاأتي بعك�س ما تطمح اإليه ، نعمة �شخرها لك امل�لى 

فاغتنمها  واحمده عليها.

الطالب: ميوله 
وقدراته ومستقبله

القلم النابض
إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

كيف ت�سغلني اأوقات فراغك؟
مبا اأننا يف ج� عمل م�شتمر، فدائما ما 
ا�شتثمر اأوقات فراغي، متى ما ح�شلت 
عليها، يف اللعب مع اأوالدي كجزء من 

تع�ي�شهم فرتات غيابي عنهم.

ر�سالة اإلى طالب العلم
ب�سفة عامة؟

بها،  وت�شلم  معل�مة  اأي���ة  ت�شتقبل  ال 
عن  وت��راج��ع  وت�شاأل  تبحث  اأن  فابد 

م�شدر و�شحة هذه املعل�مة.

كيف تواجهني م�سكالتك؟
النهائي  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ق��ب��ل  بال�شرب 
ب�شاأنها، ثم اأخذ امل�ش�رة من االآخرين، 
فقد جت��د راأي���ا عند م��ن ه��� اأق��ل منك 

عمرا وخربة يف احلياة والعك�س.

براأيك ما ال�شروط الالزم 
توافرها يف ع�سو هيئة التدري�ص؟
ذل��ك  ي�����ش��ل  اأن  دون  ب��ال��ن��ف�����س  ال��ث��ق��ة 
اإل���ى ح��د ال���غ���رور، واالط�����اع ع��ل��ى كل 
م����ا ه����� ج����دي����د، وح�����ب ال���ع���ط���اء دون 
باحلب  املغم�ر  واحلزم  مقابل،  انتظار 
والتمتع  الذكاء  اإلى  اإ�شافة  والرحمة، 

ب�شفات القيادة واملرونة.

م�ساحه حرة..
ماذا تتمنني فيها؟

اإلى كلية العل�م  كغري من املنت�شبات 
بالنما�س،  للبنات  التطبيقية  الطبية 
ــيــة والأعــــ�ــــشــــاء هــيــئــة  ــكــل فــــاأمتــــنــــى لــل
التدري�س والطالبات، الت�فيق والتميز 
احلياة  يف  اأه��داف��ه  منا  ك��ل  يحقق  واأن 

العملية والعلمية.

رئيسة قسم الفيزياء بكلية العلوم واآلداب بالنماص لـ«آفاق«:

أحلم بقسم أحياء مجهز بمعامل خاصة
حوار: منى علي الشهري 

اآفاق تتحدث رئي�شة ق�شم  يف لقائها مع 
الفيزياء بكلية العل�م واالآداب بالنما�س، 
واجهته  عما  علفه،  اأب���  منى  ال��دك��ت���رة 
هيئة  كع�ش�  م�ش�ارها  يف  �شع�بات  من 
ق�شم  افتتاح  يف  طم�حها  وعن  تدري�س، 
خا�شة  جمهزة  معامل  واإن�شاء  لاأحياء 

بتدري�س مقررات النبات واحلي�ان

هل لديك درا�سات اأو بحوث يف 
جمال تخ�س�ص وراثة النبات ؟

ن��ع��م ه��ن��اك درا����ش���ات خمتلفة يف جم��ال 
م�شر  يف  ال��ب��ح���ث  مب��رك��ز  التخ�ش�س 
وحتديدا يف اال�شكندرية، لكن االهتمام 
االأك������رب واخل����ا�����س، ي��ت��م��ث��ل يف ن��ب��ات��ات 

الزينة.

تعملني الآن رئي�سة ق�سم الفيزياء 
بكلية العلوم والآداب بالنما�ص، 

فما املحطات التي �سبقت ذلك من 
اأعمال اإدارية وغريها؟ 

ل��ق��د ق��م��ت وهلل احل���م���د ب��ال��ع��دي��د من 
للبنات  الرتبية  بكلية  االإداري��ة  االأعمال 
ب���ال���ن���م���ا����س م����ن خ�����ال رئ���ا����ش���ة ق�����ش��م 
عدة  منذ  الق�شم  اإن�شاء  بداية  الفيزياء 
الريا�شيات  ق�شم  ت��راأ���ش��ت  كما  ���ش��ن���ات، 

ملدة ثاث �شن�ات، وقمت ب�كالة الكلية 
ل�����ش���ؤون االن��ت�����ش��اب ث���م رئ��ا���ش��ة ���ش���ؤون 
االنت�شاب ورئا�شة جلنة الر�شد بالكلية 
تنقلي  اأن  اهلل  واأحمد  عديدة.  ل�شن�ات 
ذلك، اأثر ايجابا على طالباتي من حيث 

تقدمي الن�شح واالإر�شاد لهن.

اأمل تواجهك �سعوبات يف اجلمع 
بني العمل الإداري وعملك ع�سوة 

هيئة تدري�ص؟ 
بحمد هلل وفقت كثرا يف العمل االإداري 
ت��دري�����س،  هيئة  كع�ش�  ال��ع��م��ل  وك��ذل��ك 
خ�ش��شا واأنني �شعيت اإلى عدم التقليل 
من جهة على ح�شاب االأخرى، وحر�شت 

على اإعطاء كل جانب كامل حقه.

ما ال�سعوبات التي واجهتك 
ب�سفتك ع�سوة هيئة تدري�ص؟ 

كع�ش�  واجهتني  ال��ت��ي  ال�شع�بات  م��ن 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س، وج�������د م��ع��م��ل واح����د 
اأق���م  التي  العامة  االأح��ي��اء  مل��ادة  �شغر 
ب��ت��دري�����ش��ه��ا، ف��ه��� ال ي�����ش��ت���ع��ب اأع�����داد 
�شعبة  تق�شيم  اإل��ى  اأدى  مما  الطالبات، 
لكن  �شعب عديدة �شغرة،  اإلى  العلمي 
عليها  ال��ت��غ��ل��ب  ا���ش��ت��ط��ع��ت  اهلل  وب��ح��م��د 
ال���ت���دري�������س يف جميع  ����ش���اع���ات  ب����زي����ادة 

ال�شعب.

وماذا عن عالقتك بطالباتك؟
االأم  ك���ع���اق���ة  ب���ال���ط���ال���ب���ات  ع���اق���ت���ي 
واأمتــنــى  جمعيا  اأحــبــهــن  فــاأنــا  ببناتها، 
لهن الت�فيق وال اأبخل عليهن بالن�شح.

روؤيتك امل�ستقبلية نحو تطوير 
جمال عملك ؟

اأط����م����ح اإل������ى اف���ت���ت���اح ق�����ش��م ل���اأح���ي���اء 
واإن�شاء معامل جمهزة خا�شة بتدري�س 
م��ق��ررات ال��ن��ب��ات واحل���ي����ان، ل��ك��ي تعم 

الفائدة اجلميع وب�ش�رة اأ�شمل. 

ق�سم تتمنني اأن يدر�ص بالكلية، 
وملاذا؟

اأمتنى اأن يتم فتح ق�شم لالأحياء وكذلك 
ق�شم  الأن  للحي�ان،  واآخ��ر  للنبات  ق�شم 
كما  باحلياة،  ارتباطا  اأكر  ه�  االأحياء 
م��ن هذا  دف��ع��ات  ي�شاعد يف تخريج  اأن��ه 
تلك  يف  نق�شا  لدينا  اإن  حيث  الق�شم، 

التخ�ش�شات مبنطقة النما�س.

ما طبيعة العالقة بينك
وبني زمالء املهنة وكيف

ميكن تطويرها وجعلها
اأكرث  اإيجابية؟

اأكر من جيدة  بيننا كزماء  العاقة 
واي��ج��اب��ي��ة اإل���ى ح��د بعيد ع��ل��ى ال��رغ��م 

م���ن اخ���ت���اف ال����ظ����روف، وت��ط���ي��ره��ا 
اإل���ى االأف�����ش��ل يتمثل يف احل��ر���س على 

الت�ا�شل وتبادل االآراء واالأفكار.

ما هواياتك؟
امل��ش�عات  ال��ق��راءة يف خمتلف  اأه���ى 
وذل����ك الأن���ه���ا ت������ش��ع االأف�����ق، ك��م��ا اأن��ه��ا 

ه�اية ممتعة للغاية ومفيدة جدا.

�سوؤال متنيتي اأن يطرح عليك؟
�شبب  عـــن  تــ�ــشــاألــيــنــي  اأن  اأمتـــنـــى  كــنــت 

اختياري درا�شة النبات.

وها نحن نطرح عليك
هذا ال�سوؤال.

الأنه كائن جميل رقيق فيه �شر احلياة، 
حياة  هناك  كانت  ما  النبات  دون  فمن 
نتنف�شه  ال��ذي  االأك�شجني  فه�  م�شدر 

جمعيا على االأر�س.

كلمة اأخريه؟
اأ�شكر جميع زمياتي يف الكلية وكذلك 
واأمتــنــى  الـــتـــعـــاون،  عــلــى  الــكــلــيــة  اإدارة 
من  العديد  وهناك  الت�فيق،  للجميع 
الذكريات اجلميلة ط�ال �شن�ات عملي 
واأمتنى  بداخلي،  دائما  �شتظل  بالكلية 

للكلية االزدهار والرقي.
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دراسات

قراءة: يحيى القبعة

»م���ري�����ش��ي��ا« ه��� اال���ش��م ال����ذي اأط��ل��ق��ه 
ف��ري��ق م���ن ال��ب��اح��ث��ني اجل��ي���ل���ج��ي��ني 
االأمل��ان والربيطانيني على قارة كاملة 
مت اك���ت�������ش���اف���ه���ا حت����ت م����ي����اه امل��ح��ي��ط 

الهندي.
وق���د ع���ر ال��ع��ل��م��اء  ع��ل��ى اجل���زء 
االأك����رب م��ن ه���ذه ال��ق��ارة ال��ت��ي تفتتت 
وت��ب��ع��رت اأج����زاء اأخ����رى منها يف ق��اع 

املحيط.
فعلى عمق اآالف االأمتار، مبا�شرة 
ع����ام�����دي����ا حت����ت ج���زي���رت���ي م���ري�����س 
وري�ني�ن، تقبع قارة تع�د اإلى ما قبل 
التاريخ مغطاة بطبقة �شميكة جدا من 

احلمم الربكانية الياب�شة.
وك��ان��ت ه��ذه ال��ق��ارة ق��د انف�شلت 
�شنة،  م��ل��ي���ن   60 م��ن��ذ  مدغ�شقر  ع��ن 
ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  تفيد  ح�شبما 
»نيت�شر  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  العلمية  امل��ج��ل��ة 
 ،Nature Geoscience جي��شاين�س« 
واكت�شت على مر الزمن بطبقة �شميكة 
الربكانية  وال�����ش��خ���ر  ال��روا���ش��ب  م��ن 

املتاأتية من مركز االأر�س. 

مركز البحوث
االأكرب الف�شل  اأن  الدرا�شة  وت�شيف 
يف اك��ت�����ش��اف ال����ق����ارة اجل����دي����دة ي��ع���د 
اإل��������ى ف����ري����ق م�����ن ال����ع����ل����م����اء االأمل��������ان 
العلمية  ال��ب��ح���ث  م��رك��ز  يف  ي��ع��م��ل���ن 
جيماين�شافت«  »ه��ل��م��ه���ل��ت��ز  االأمل�����اين 
 H e l m h o l t z -G e m e i n s c h a ft

تقبع تحت الماء.. وعمرها 60 مليون سنة

»موريسيا« ترفع عدد القارات إلى ست

دراسات

اكتشف جيولوجيون 
مؤخرا قارة جديدة 
تسمى موريسيا، ومن 
شأنها ان ترفع عدد 
قارات العالم إلى ست 
بعد أن كانت خمسا 
هي آسيا وأفريقيا 
وأوروبا وأمريكا 
وأستراليا

اخلارطة الرئي�سية اأعاله تو�سح موقع القارة املكت�سفة.
جمموعة اخلرائط اأدناه تو�سح ت�سقق وحترك الق�سرة الأر�سية الق�سرة الأر�سية
عرب مئات ماليني ال�سنني، ما نتج عنه ظهور القارات اخلم�ص املعروفة حاليا.
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دراسات
 ،Deutscher Forschungszentren
يف  العلمية  للبح�ث  م��رك��ز  اأك���رب  وه��� 
اأملانيا، وي�شم 15 مركز اأبحاث منف�شا 
ا�شتقال  بع�س، من حيث  بع�شها عن 
لكنها  م��ن��ه��ا،  ك���ل  ال��ب��ح��ث��ي يف  ال��ع��م��ل 
م��ت�����ش��ل��ة م���ن ح��ي��ث جت��م��ي��ع حم�شلة 
بع�شها  ع��ل��ى  بع�شها  وف��ت��ح  االأب���ح���اث 
االآخ����ر، م��ن اأج���ل امل��ق��ارن��ة وال��ت���ل��ي��ف، 
ع���م���ا مب��ق��ت�����ش��ى امل���ن���اه���ج ال��ب��ح��ث��ي��ة 
العلمية اجلديدة القائمة على ت�شافر 
نتائج البح�ث يف ميادين علمية �شتى.

 كما اأن جميع اأن�شطة هذه املراكز 
البحثية تدور يف جمايل الطب والعل�م 
العاملني  جم��م���ع  وي��ب��ل��غ  الطبيعية. 
يف م��رك��ز ال��ب��ح���ث ال��ع��ل��م��ي��ة االأمل����اين 
»ه��ل��م��ه���ل��ت��ز ج��ي��م��اي��ن�����ش��اف��ت« ال����ذي 
 Hermann von Helmholtz �شمي 
االأمل�����اين  ال���ع���امل  اإل�����ى  ن�����ش��ب��ة   25700
ال�����ش��ه��ر ه���رم���ان ف�����ن ه��ل��م��ه���ل��ت��ز، 
مليارات   3 ال�شن�ية  ميزانيته  وتبلغ 

ي�رو، اأي ما يقارب 4 مليارات دوالر.

فرضية قديمة
ويق�ل العامل اجلي�ل�جي االأملاين من 
ب��رن��ارد  اجلي�ل�جية،  البح�ث  م��رك��ز 
نثبت  اأن  ا�شتطعنا  »ل��ق��د  �شتاينربغر 
باأن  زم��ن،  منذ  طرحناها  كنا  فر�شية 
الهندي  املحيط  يك�ن  اأن  املحتمل  من 
ي��ح��ت���ي ع��ل��ى اأج����زاء اأخ����رى م��ن ق��ارة 
عماقة اأطلقنا عليها ا�شم »غ�ندوانا« 

كانت تغطي اأرجاء املحيط.
تت�شكل  بعامة،  القارية،  فاالأجزاء 
مراكز  عند  بركانية  اأعمدة  ظه�ر  مع 
)النقاط  الكثيف  الــركــاين  الــثــوران 
ت��ل��ني ع��ن��د م�����ش��ت���اه��ا  اإذ  ال�����ش��اخ��ن��ة( 
طبقات االأدمي »التكت�نية« حتت تاأثر 
فرتة  ت�شتمر  والتي  الهائلة،  احل���رارة 

ط�يلة من الزمن.
وحت���ت ت��اأث��ر ال�����ش��خ���ر ال��ذائ��ب��ة 
الت�شقق  اإل��ى  بالطبقات  االأم���ر  ينتهي 

والتف�شخ واالنف�شال«.
قائا:  االأمل����اين  ال��ع��امل  وي�شيف 
ال�شرقي  الق�شم  اأخذ  النح�  »على هذا 

دراسات

 Gondwana »غ����ن���دوان���ا«  ق����ارة  م��ن 
ال���ت���ي ظ���ه���رت ق��ب��ل 60 م��ل��ي���ن ���ش��ن��ة، 
م�شت�ى  ع��ن��د  واالن��ف�����ش��ال  بالتف�شخ 

.Jurassique »ج�را�شيك«
وانق�شامات  ت�شققات  ظ��ه��رت  ث��م 
ج�����دي�����دة ت�����ش��ك��ل��ت م���ن���ه���ا م��دغ�����ش��ق��ر 
القطبية  وال��ق��ارة  واأو�شرتاليا  والهند 
حتى  زح��ل��ت  جميعا  وه���ي  اجل��ن���ب��ي��ة، 

ا�شتقرت على ما هي عليه الي�م«.

مهتمون
الفر�شية  ت��ل��ك  اأن  م��ه��ت��م���ن  وي����ؤك���د 
االأهمية  م��ن  كبر  ج��ان��ب  على  ك��ان��ت 
العلمية، مما دفع علماء باطن االأر�س 
عن  البحث  اإل��ى  االأر���ش��ي��ة  والطبقات 

كيفية تك�ن جزر املحيط الهندي
ليثبت  اجل��دي��د  االكت�شاف  وج��اء 
عمليا �شحة فر�شية مل ت�شبح حقيقة 
واقعة اإال بف�شل جه�د اجلي�ل�جيني 

االأمل��ان، فقد بعث هذا االفرتا�س على 
اأخرى  اأج��زاء قارية  باأن ثمة  االعتقاد 

منت�شرة يف قاع املحيط الهندي.
ومل�����ع�����رف�����ة م��������دى �����ش����ح����ة ه����ذا 
االع���ت���ق���اد، ع��ك��ف ال��ع��ل��م��اء يف م��رك��ز 
البح�ث االأملاين على درا�شة امل�اد التي 
املن�شاأ  ذات  ال��رم��ل  ذرات  منها  تتك�ن 
ال��ربك��اين، ف��اأخ��ذوا ع��ّي��ن��ات منها من 
رمال �ش�اطئ جزيرة م�ري�س، والهند 

وم��دغ�����ش��ق��ر واأ���ش��رتال��ي��ا، ف��ت��ب��نّي اأن��ه��ا 
متطابقة متاما.

اإلى  العلماء  التطابق  ودف��ع هذا   
اللغز  اأن حت���ل  ف��ر���ش��ي��ة مي��ك��ن  ط���رح 
زمنا  اجلي�ل�جيني  يحر  ظ��ل  ال��ذي 
ط����ي���ا، وه����� ك��ي��ف��ي��ة ت���ك����ن ون�����ش���ء 
امل��ح��اذي��ة جلزيرتي  جم��م���ع��ة اجل���زر 
ري���ن��ي���ن وم���ري�����س وامل��ع��روف��ة با�شم 

»اأرخبيل جزر �شي�شل«.
اأنه ال  وتق�م هذه الفر�شية على 
بد اأن تك�ن هناك اأجزاء قارية اأخرى 
ق���د ت���ك����ن م��ن��ت�����ش��رة يف ق����اع امل��ح��ي��ط 
الهندي وتك�ن تتمة لاأجزاء الطافية 

ف�ق �شطحه.

نتائج الدراسة
الرمال  مك�نات  درا�شة  نتائج  وع��ززت 
����ش����اط���ئ م��ت��ب��اع��دة  ال���ربك���ان���ي���ة يف 
فر�شية ك�نها اأجزاء من قارة واحدة، 
ال�شرقي  الق�شم  ك���ن  يف�شر  ما  وه��ذا 
التي  العماقة  »غ���ن��دوان��ا«  ق��ارة  من 
ت�����ش��ك��ل��ت ق��ب��ل 60 م��ل��ي���ن ���ش��ن��ة ب���داأ 
ال��ي���م  امل���ع���روف  ال��ق�����ش��م  ع��ن��د  يت�شقق 
با�شم »ج�را�شيك«، والذي عاد وت�شقق 
بدوره اإلى اأق�شام هي الهند واأ�شرتاليا 
تباعد  اجلن�بي،  والقطب  ومدغ�شقر 
منها  ك��ل  ليحتل  بع�س  ع��ن  بع�شها 

م�قعه احلايل.
ف����ح����رارة ال�����ش��خ���ر ال��ربك��ان��ي��ة 
يف  تفعل  االأر�����س  ب��اط��ن  م��ن  املنبعثة 
ال��ط��ب��ق��ات ال��ت��ك��ت���ن��ي��ة م���ن االأ���ش��ف��ل، 
اأو  فتذيبها  الباطنية،  اجلهة  من  اأي 
اإلى الت�شقق  تلينها فينتهي بها االأمر 
والتف�شخ وانف�شال بع�شها عن بع�س، 
حتديدا عند مواقع النقاط ال�شاخنة، 
ت��ن��زل��ق  ث���م  ال���ربك���ان���ي���ة،  امل����راك����ز  اأي 

االأجزاء ويبتعد بع�شها عن بع�س.
ب��ات���ا  ال��ف�����ش��اء  ع��ل��م��اء  ك����ان  اإذا 
وك���اك��ب  اأج���رام���ا  ي����م  ك��ل  يكت�شف�ن 
ج�����دي�����دة، ل��ك��ن��ه��م مل ي��ت��م��ك��ن���ا م��ن 
مب��ح��اذاة  النيزك  م���رور  اأوان  حت��دي��د 
االأورال  �شماء  �شرب  وال��ذي  االأر����س، 

الياب�شة،  م��ن  مقربة  وع��ل��ى  ال��رو���ش��ي 
اجلي�ل�جية  احل��ف��ري��ات  علماء  ف���اإن 
ي��ك��ت�����ش��ف���ا،  ل���ن   paleantologues

بطبيعة احلال، قارة كل ي�م.
وهم بخا�شة، لن يك�ن ب��شعهم، 
القارة  ينقب�ا يف  اأن  علمية،  الأغرا�س 
واأح��اف��ر  م�شتحاثات  ع��ن  اجل���دي���دة 
ج�����دي�����دة، ب���غ���ي���ة اك���ت�������ش���اف اأج���ن���ا����س 
تاريخية  ح��ق��ب��ة  ع��ا���ش��ت يف  ح��ي���ان��ات 

غابرة.

اكتشاف علمي
وت�����ش��ر ب��ع�����س امل�������ش���ادر اإل����ى اأن ه��ذا 
االك��ت�����ش��اف ع��ل��م��ي ب��ح��ق، ب���ل ���ش��اع��ري 
اأعماق  يف  ق��ارة  اكت�شاف  لك�نه  جميل، 
حم���ي���ط، وه������ اك���ت�������ش���اف ي��ب��ع��ث ع��ل��ى 
�شيكت�شف  م��اذا  منها:  كثرة  ت�شاوؤالت 
العلماء بعد ذلك اأي�شا؟ ومتى �شيك�ن 
ماأه�لة  ال��ق��ارة  ه��ذه  ت�شبح  اأن  ممكنا 
ملكيتها؟  �شتع�د  م��ن  واإل���ى  بال�شكان، 
وما الذي �شي�شيفه هذا االكت�شاف اإلى 

االإن�شانية الي�م؟
ما دامت االأم���ر تبدو على �شطح 
احل��روب  ب��رب��ري��ة  م��ن خ��ال  الياب�شة 
ال�ح�شية والظاملة التي ما زالت تهيمن 
من  تبدو  اأنها  من  الرغم  على  عليها، 

اأعماق املحيطات اأكر بردا و�شاما.
�شتتيح درا�شة طبيعة تربة القارة 
عنا�شر  اكت�شاف  ومك�ناتها،  اجلديدة 
ج����دي����دة يف ت����اري����خ ت���ك����ي���ن االأر�������س 
وتاريخ الب�شر الذين عا�ش�ا عليها منذ 
وياأمل اخل��رباء يف  ال�شحيقة،  الع�ش�ر 
علمية  تتمة  االكت�شاف  لهذا  يك�ن  اأن 
ال�شهية  يثر  م��ا  اأن  وال�شيما  م��ث��رة، 
العلمية لدى الباحثني اجلي�ل�جيني، 
املكت�شفة،  اجل���دي���دة  ال���ق���ارة  ك����ن  ه��� 
خ��اف��ا ل��ل��ق��ارات االأخ����رى، ه��ي ال��ق��ارة 
ال�حيدة الغارقة يف مياه املحيط، وما 
تك�ش�ها،  ال��ت��ي  احل��م��م  طبقة  تخفيه 
يحفل مبعطيات ومعل�مات قد ت�شيء 
االأب��ح��اث يف  الكثر من  اأم��ام  الطريق 

ميادين علمية اأخرى. 
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حسن العواجي

مت ت�شميم مبنى كلية الطب بناء علي اأحدث التقنيات املعمارية 
مربع  م��رت  األ���ف   40 وح�����ايل  ط��ال��ب   2000 ح����ايل  لت�شت�عب 
م�زعة علي ثاثة اأدوار ت�شمل اأق�شام العل�م الطبية االأ�شا�شية 
احلي�ية،  والكيمياء  االأع�����ش��اء،  وظ��ائ��ف  وعلم  الت�شريح،  مثل 
وعلم  الدقيقة،  والكائنات  والبكرتي�ل�جي،  االأم��را���س،  وعلم 

االأدوية والعقاقر، ونح�ها.
االأق�شام  م��ن  االإداري  اجل��زء  اأي�شا  الكلية  مباين  وت�شم 
الت�شخي�شية والعاجية مثل اجلراحة وطب االأطفال والن�شاء 
التفاعلية  الفراغات  تقع  بينما  الباطنة،  واالأم��را���س  وال���الدة 
والتعليمية وعيادات التدريب لطاب �شن�ات النهاية بامل�شت�شفى 

اجلامعي.
 وت�����ش��م��ل ال��ك��ل��ي��ة اأي�����ش��ا ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��ام��ل امل��ت��ط���رة 
االأ���ش��ا���ش��ي��ة م��ث��ل معامل  ب��ال��ع��ل���م الطبية  واحل��دي��ث��ة اخل��ا���ش��ة 
ال��ت�����ش��ري��ح وع��ل��م االأن�����ش��ج��ة، وم��ع��ام��ل ع��ل��م وظ��ائ��ف االأع�����ش��اء، 
امليكروبات  الدقيقة، وعلم  والكائنات  والعقاقر،  االأدوي��ة  وعلم 

والبكرتيا، وغرها.
الدرا�شية  الف�ش�ل  م��ن  العديد  على  الكلية  حتت�ي  كما 
والعرو�س  الت�ا�شل  تقنيات  باأحدث  املجهزة  واملتط�رة  الذكية 

الب�شرية وال�ش�تية واالإنرتنت الا�شلكي وغرها.
وت�شمل اأي�شا معامل لاأبحاث املتقدمة وقاعات للحا�شب 
االآيل وغرف الأع�شاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة والباحثني 
وط���اب ال��درا���ش��ات العليا وال��ب��ح���ث، اإل���ى ج��ان��ب ال��ع��دي��د من 
بني  االإيجابي  التفاعل  لزيادة  التفاعلية  التدري�شية  الفراغات 
الطلبة، وكذلك بني الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س، وخلق بيئة 

تعليمية متفاعلة ت�شجع علي التح�شيل والبحث والدرا�شة. 
ك��ذل��ك حت��ت���ي ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ح�����ايل 100 غ��رف��ة م��ف��ردة 
الكلية  الإدارة  واأج��ن��ح��ة  ال��ت��دري�����س  هيئة  الأع�����ش��اء  وم���زدوج���ة 
والتعليم  الطلبة  ل�ش�ؤون  اإلى جانب جناح  وال�كاء(،  )العميد 
اخلدمات  وكافة  واملالية،  العليا  والدرا�شات  وامللفات  والقب�ل 
والكافيتريات  اال�شتخدامات  متعددة  القاعات  مثل  الطابية 

واخلدمات العامة واملخازن وغرها.

2000 طالب ينهلون من »طب« الجامعة
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كلية الطب

امل�شاحة االإجمالية:39.272 مرت مربع

الطابق األرضي
منطقة اأ

الت�شريح • خمترب 
االأن�شجة علم  • خمترب 
االأن�شجة علم  • خمترب 

االإلكرتوين املجهري  • الفح�س 
ال�شف • غرفة 

االأع�شاء وظائف  • خمترب 
مترين • خمتر 
الطفيليات • علم 

منطقة ب
التدري�س هيئة  اأع�شاء  • مكاتب 

منطقة ج
ال�شف • غرفة 

منطقة د
احتفاالت • قاعة 

الطابق األول
منطقة اأ

االأن�شجة علم  • خمترب 
االأن�شجة علم  • خمترب 
االأن�شجة علم  • خمترب 

احلي�ية الكيمياء  • خمترب 
احلي�ية الكيمياء  • خمترب 
احلي�ية الكيمياء  • خمترب 

منطقة ب
التدري�س هيئة  اأع�شاء  • مكاتب 

منطقة ج
ال�شف • غرفة 

منطقة د
احتفاالت • قاعة 

الطابق الثاني
منطقة اأ

اخلل�ي االأمرا�س  • علم 
االأدوية • علم 

ال�شف • غرفة 
ال�شف • غرفة 
االأحياء • علم 
االأحياء • علم 

منطقة ب
التدري�س هيئة  اأع�شاء  • مكاتب 

منطقة ج
ال�شف • غرفة 

منطقة د
ال�شف • غرفة 

الطابق الثالث 
منطقة اأ

اخلل�ية ال�راثة  • علم 
املجهرية االأحياء  • علم 

• املناعة
الفرو�شية • املناعة 

 منطقة ب
• مكاتب
منطقة ج
• مكاتب

العميد • مكتب 
العميد نائب  • مكتب 

مشاريع العدد 74  |  25 جمادى األولى 1434  |  6 إبريل 2013



الرأي الجامعي

اأن  ال��ع��ام��ة  االإدارة  مل��ع��ه��د  درا����ش���ة  اأظ���ه���رت 
)نح�  احلك�مية  االأج��ه��زة  م�ظفي  ن�شف 
األ��ف م���ظ��ف( ي��ت��اأخ��رون ع��ن اأعمالهم   500
ال��دوام الإنهاء  اأثناء وقت  ومنهم من يخرج 
يتغيب  م��ن  ومنهم  اخلا�شة  اأعماله  بع�س 
دون ع���ذر، وم���ن امل���ظ��ف��ني م��ن ي��غ��ادر قبل 
اأم��ام ق�شية مهمة  اإذن نحن  ال��دوام.  نهاية 
ظ��اه��رة  وه���ي  ال���ظ��ي��ف��ي،  بالت�شيب  تتعلق 
والتحقيق  ال��رق��اب��ة  هيئة  رئ��ي�����س  ي���ؤك��ده��ا 
ب����ج����د ت�شيب  ال���ن���اف���ع، م��ع��رتف��ا  حم��م��د 
وظيفي يف بع�س القطاعات احلك�مية، واأن 
هناك اأجهزة حك�مية معروفة بزيادة ن�شبة 
الت�شيب فيها علما اأنه مل ي�شمع عن معاقبة 
اأي م�ظف بالف�شل لت�شيبه ب�شبب الت�شامح 

يف تطبيق االأنظمة!!
ال�ظيفي  الت�شيب  اأب��رز جتليات  ومن 
تاأخر امل�ظف عن الدوام وخروجه اأثناءه اأو 
قبل انتهائه، وان�شغاله ط�ال �شاعاته بقراءة 
والرثرة  الهاتف  عرب  واحلديث  ال�شحف 
م���ع ال����زم����اء و«ت����زوي����غ����ه« الإن����ه����اء بع�س 
من  وغرها  ال�شخ�شية  واأعماله  م�شاحله 
اإطار  يف  تدخل  التي  ال�ظيفية  ال�شل�كيات 
ما ي�شمى بالت�شيب ال�ظيفي وه� ما ي�شفه 
بع�س ال��ن��ا���س اأي�����ش��ا ب��� »ال��ف������ش��ى« اأح��ي��ان��ا 
اأخ��رى،  اأحيانا  واالإه��م��ال  االأم��ان��ة  وبخيانة 
مما ي�ؤدي يف نهاية االأمر اإلى اإهدار �شاعات 
ال��ع��م��ل وت��ع��ط��ي��ل م�����ش��ال��ح ال��ن��ا���س وخف�س 
االإن��ت��اج��ي��ة.. ف��م��ا ح��ج��م ه���ذه ال��ظ��اه��رة؟. 
ي����ؤدي  اأن  مل���ا مي��ك��ن  اأب�����رز م��ث��ال ����ش���ارم  اإن 
م�����ش��ار حالة  م��ن  ال���ظ��ي��ف��ي  الت�شيب  اإل��ي��ه 
التخرج  قبل  حلمه  ك��ل  ك��ان  جامعي  ���ش��اب 

أثير عبد اهلل العاصمي
كلية العلوم

ي���ع���د ال���ع���م���ل االج���ت���م���اع���ي وال���ت���ن���م����ي 
امل�شتخدمة  ال��شائل  اأه��م  من  التط�عي 
للم�شاركة يف النه��س مبكانة املجتمعات 

يف ع�شرنا احلايل.
دواف��ع  م��ن  اأ�شا�شيا  داف��ع��ا  يعد  كما 
ي�شمل  الذي  ال�شامل  التنمية مبفه�مها 
االقت�شاد وال�شيا�شة واالجتماع والثقافة، 
املجتمع  حي�ية  على  �شاطع  دل��ي��ل  وه��� 

وا�شتعداد اأفراده للتفاين والت�شحية.
ال��ت��ط���ع��ي  ال���ع���م���ل  اأن  ن����اح����ظ   
ي���م،  بعد  ي�ما  متزايدة  اأهمية  يكت�شب 
�شهد  االأخ���رة حيث  ال��ف��رتة  وخا�شة يف 
ع�����دة ت����غ����رات وت�����ط������رات يف م��ف��ه���م��ه 
وو�شائله ومرتكزاته بفعل التغرات التي 

حتدث يف االحتياجات االجتماعية.
وم�����ا ي��ه��م��ن��ا ه���ن���ا ه����� ال���ت���ط����رات 
ال��ت��ي ح��دث��ت يف غ��اي��ات واأه����داف العمل 
اأن كان الهدف االأ�شا�س  التط�عي، فبعد 
للمجتمع  واخلدمة  الرعاية  تقدمي  ه� 
وت��ن��م��ي��ة  ت��غ��ي��ر  االآن  اأ����ش���ب���ح  وف���ئ���ات���ه 

املجتمع.
ويت�قف جناح وحتقيق هذا الهدف 
ع��ل��ى ���ش��دق وج���دي���ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي 
التغير  اإح���داث  يف  املجتمع  رغبة  وعلى 

والتنمية، ومن املاحظ اأي�شا اأن العمل 
االأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  بات  االجتماعي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ق���دم وت���ط����ي���ر امل��ج��ت��م��ع 
م��ع��ي��ارا لقيا�س  اأ���ش��ب��ح  ك��م��ا  وت��ن��م��ي��ت��ه، 

م�شت�ى الرقي االجتماعي لاأفراد.
العمل  ب��ه  يت�شم  ال��رغ��م مم��ا  وعلى 
ب��ال��غ��ة يف تنمية  اأه��م��ي��ة  ال��ت��ط���ع��ي م��ن 
فاإننا  االأف��راد،  وتنمية قدرات  املجتمعات 
جن���د ن�����ش��ب��ة ���ش��ئ��ي��ل��ة ج����دا م���ن االأف�����راد 

العمل 
التطوعي

التسيب الوظيفي 
احل�����ش���ل ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ي��ت���ج ب��ه��ا م�����ش���ار 
جناحه واإمكاناته العلمية وت�شد احتياجاته 
)املرم�قة(  ال�ظيفة  وجد  وحينما  املادية، 
االأ���ش��ب���ع  ت��ب��دد حلمه يف نهاية  م��ا  ���ش��رع��ان 
االأول لعمله اجلديد، فقد انتابته حالة من 
امللل واالإحباط ومل يعد ي�شعر معها باأهمية 
لعمله اأو مغزى لطم�حاته، فكرت اإجازاته 
ال��دوام  عن  تاأخره  ف��رتات  وطالت  املر�شية 
وغيابه عن العمل فكانت النتيجة الطبيعية 

لت�شيبه هذا »قرارا بالف�شل«.
وم�ظف مثايل كان ي�شرب به املثل يف 
فجاأة  به  واإذا  واالن�شباط  والن�شاط  الهمة 
ك�ش�ال  مهما..  اأ�شبح  مقدمات  دون  ومن 
غ��ر ق����ادر ع��ل��ى اإر����ش���اء امل��راج��ع��ني ال��ذي��ن 
التعامل معه، حدث كل  اأ�شل�ب  �شج�ا من 

ذلك ب�شبب اإ�شابته بعدوى »الت�شيب«.
امل��دار���س  اإح���دى  ومعلم ري��ا���ش��ي��ات يف 
كرا�شات  لت�شحيح  املنا�شب  ال�قت  يجد  ال 
بالتجارة  وان�شغاله  ت�شيبه  ب�شبب  ط��اب��ه 
واملقاوالت التي اأ�شبحت تلتهم معظم وقته 
فكر غيابه وم�شاويره اأثناء احل�ش�س دون 
م�شت�ى  تده�ر  النتيجة  فكانت  ر�شمي  اإذن 

طابه.
ال���دوام  و���ش��اع��ات  ال�ظيفة  ا�شتغال 
ال���ر����ش���م���ي يف حت��ق��ي��ق م�����ش��ال��ح ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ل��ل��م���ظ��ف وا���ش��ت��غ��ال مم��ت��ل��ك��ات امل���ؤ���ش�����ش��ة 
وت�شخرها خلدمة اأغرا�شه ال�شخ�شية اإذن 
يدخل يف اإطار الت�شيب ال�ظيفي، والنماذج 
ي�شميها  ق���د  ال��ت�����ش��ي��ب  حل�����االت  ال�����ش��اب��ق��ة 
يطلق  وقد  خا�شة(،  )ظروفا  النا�س  بع�س 
تق�شرا  اأو  متعمدا  اإه��م��اال  اآخ���رون  عليها 
اأو�شاف ولكن مهما كانت  اأو غر ذلك من 
الت�شيب  ظاهرة  فاإن  واالأو�شاف  الت�شميات 
التحليل  من  ملزيد  بحاجة  تظل  ال�ظيفي 
اإل��ى  وال������ش���ل  اأغ����اره���ا  ل�شرب  والتف�شر 

كنهها.

موسى بن يحي الفيفي
مكتب وكيل الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي 

ال���ذي���ن مي��ار���ش���ن ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي، 
فناحظ عزوفا من قبل اأفراد املجتمع، 
يف  امل�شاركة  عن  منهم،  ال�شباب  وخا�شة 
بالرغم  االجتماعي  اأو  التط�عي  العمل 
مــن متــتــع  الــ�ــشــبــاب مبــ�ــشــتــوى عـــال من 
ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ك���ر واالن����ت����م����اء، ووج�����د 
الق�انني وامل�ؤ�ش�شات والربامج واجل�ائز 
التي ت�شجع ال�شباب على امل�شاركة ب�شكل 

فاعل يف تنمية جمتمعهم.

وه�������ذا م����ا ي���ث���ر ال����ت���������ش����اوؤل ع��ن 
االأ�شباب امل�ؤدية اإلى هذا العزوف والتي 
ال�شخ�شية  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ايل  ت��رج��ع  ق���د 
ل�����دى ب��ع�����س االأف���������راد و���ش��ل��ب��ي��ت��ه��م يف 
العديد  ي�شع  بع�شهم  فنجد  ال��ع��م��ل، 
م���ن احل�����اج����ز ال��ن��ف�����ش��ي��ة ال���ت���ي ت��ع���ق 
مثل  املجتمع  يف  التط�عية  م�شاركته 
اخل��ج��ل اأو ع���دم ال�����ش��ع���ر ب��امل�����ش���ؤول��ي��ة 
لعدم  ���ش���اء  وم�ؤ�ش�شاته  املجتمع  جت��اه 

ت�افق  لعدم  اأم  امل�ؤ�ش�شات  بهذه  الثقة 
الفرد  امل�ؤ�ش�شة مع �شخ�شية  مهام هذه 

وا�شتعداداته.
ف��ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي ي��ب��داأ ب��اإمي��ان 
ال���ف���رد ب��ال��ف��ك��رة وم����ن ث���م ت��ف��ان��ي��ه يف 
للت�شحية  ا�شتعداده  وم��دى  حتقيقها 
م��ن اأج��ل��ه��ا و���ش��دق ح��ب��ه ل��ه��ا والنهاية 
النجاح  ه��ي  ال��ب��داي��ة  ل��ه��ذه  املح�ش�مة 

وروؤية الثمرة، اإن �شاء اهلل تعالى.

على ورق 
الورود 

عطره األسمري 

الربيع  ن�شمات  اأول����ى  م��ع 
بالع�شب  االأر�ــــــض  متــتــلــئ 
احلدائق  ومتتلئ  والـــورود 

والب�شاتني بالفرا�شات. 
ال��رب��ي��ع: ه��� اإ���ش��راق��ه 
ال�����ش��م�����س ون��ع���م��ة ال��ه���اء 
لل�رود  جم��اال  تركنا  واإذا 
ننتقل  اأن  فيجب  والربيع 
اإلى مدينة العطر والربيع 
)ال���ط���ائ���ف( م��دي��ن��ة 800 
ازدان��ت  وق��د  وردة؛  ملي�ن 
����ش���ف����ح اجل����ب����ال ب���ال���ل����ن 

ال�ردي.
ال������رد اإج���م���اال ع��ب��ارة 
ع��������ن �������ش������ج������رات ت���ن���م���� 
اجل���غ���راف���ي���ة  امل���ن���اط���ق  يف 
كــال  املـــــنـــــاخ يف  مـــعـــتـــدلـــة 
ن�����ش��ف��ي ال���ك���رة االأر����ش���ي���ة 
االأ���ش��ل��ي��ة  م���اط��ن��ه��ا  الأن 
اإلى فل�شطني  اإيران  �شمال 
ايطاليا  وجن�ب  والي�نان 
اآالف  ع���������ش����رات  وه�����ن�����اك 
االأن���اع من ال�رد بالعامل، 
وما يهمنا هنا ال�رد الذي 
ع����اج����ات  يف  ي�������ش���ت���خ���دم 
االأم�����را������س، حيث  ب��ع�����س 
ي�شتخرج من ال���رد ثاثة 

منتجات ت�شتخدم طبيا:
ال�رد: وي�شتخل�س  • زيت 
ب��ن��ق��ع ب���راع���م ال������رد م���ادة 
زي����ت����ي����ة ث�����م ي�����ش��ت��خ��ل�����س 
م��ن��ه��ا ال���زي���ت وي�����ش��ت��خ��دم 
ك���������م���������ش����م���������ش����ة ل������ج�����ع 
التهاب  ويطفئ  االأ���ش��ن��ان، 

املعدة.
مت  وق�����د  ال���������رد:  • م�����اء 
حت�شره للمرة االأولى يف 
اإيران ثم انت�شرت �شناعته 
اأوروب��ا وي�شتخرج غالبا  يف 
من وردة اجل�ري احلمراء 

)ال�رد الطائفي(.
• معج�ن ال�رد: ي�شتخرج 
م��ن ب��راع��م ال����رد املجففة 
الغامق  االأحمر  الل�ن  ذات 
����ش���ن���ع  يف  وي�����������ش�����ت�����خ�����دم 
وي��ح��ت���ي  مربات طبية 
ع���ل���ى ب���ع�������س ال�����ش��ك��ري��ات 
م��ع��اجل��ة  يف  وي�������ش���ت���ع���م���ل 
والفم ويف  اأم��را���س احللق 
التجميل،  م�����ش��ت��ح�����ش��رات 
ق���ي خلايا  الأن��ه من�شط 
الب�شرة  ول�شد جتاعيدها. 
وال������������رد ي����زي����ل ال�����ش��ي��ق 

واالكتئاب ويرفع املناعة.
وي����ن���������ش����ح االأط������ب������اء 
ب������ش��ع زه��ري��ة م��ن ال����رد 
داخ�������������ل غ�������رف�������ة ال�����ن������م 
وا���ش��ت��ن�����ش��اق ع��ب��ره��ا، الأن 
تتخلل عقل  ال����رد  رائ��ح��ة 
وت�شاعده  النائم  االإن�شان 
ع�����ل�����ى ال�������ن��������م ال������ه������ادئ 
واالأح�����ام اجل��م��ي��ل��ة ب���اإذن 

اهلل.
 

     كلية املجتمع  
باأبها

 مازن أبو قطيش

الغيبة  وخطب  وحما�شرات  م��ش�عات 
والنميمة تركز غالبا على املغتاب وتظهر 
ال��غ��ي��ب��ة والنميمة  اإث����م  ل��ه خ��ط��ر وع��ظ��م 

واالإف�شاد بني النا�س.
وي��ن�����ش��ى اخل���ط���ب���اء وامل���ح���ا����ش���رون 
ال��غ��ي��ب��ة ث��اث��ة:  اأط������راف  اأن  وال�����ع����اظ 

الغائب واملغتاب و )غائب العقل(.
وم����ع����روف م����ن ه����� ال���غ���ائ���ب وم���ن 
املغتاب. واأما )غائب العقل( فه� ال�شخ�س 
الذي �شمح للمغتاب اأن ي�شتاأجر عقله مللئه 
وخطره  الغيبة  يف  �شريك  فه�  بالغيبة، 
اأع��ظ��م م��ن خ��ط��ر امل��غ��ت��اب، الأن����ه اإن نقل 
واأ�شبح  امل��غ��ت��اب  ع��ن  ن�شرها  فقد  الغيبة 
اإثمه اأكرب الأنه �شمح لنف�شه ب�شماع الغيبة 
ثم نقلها.. واإن بنى قرارا عليها فقد وقع 
يف االإثم والظلم، الأنه �شمح لنف�شه �شماع 

الغيبة وحكم وقرر مب�جبها.
 اأخي العزيز، من اعتاد اأن يلقي على 
االآخ��ري��ن  لطعن  وغيبة  فتنا  م�شامعك 
اأو  اأو تعرت�س  اأن حتتج  ب��اإذٍن منك ودون 
تدافع عن الغائب، فاإما اأنك رجل �شاذج، 
قليل التب�شر، يف م�قع م�ش�ؤولية، اأو اأنك 

رجل اأه�ج كثر الكام، اأو كاهما.
ويف جميع احلاالت يريد اأن ي�شتاأجر 
يف  لي�شتخدمك  ت��ف��ك��رك  ومي���اأ  عقلك 

االإيقاع باالآخرين وت�ش�يه �ش�رتهم.
ف�������اإن ك���ن���ت م���������ش�����ؤوال ف����ا ت�����ش��م��ح 
لنف�شك اأن تك�ن �شاذجا.  واإن كنت كثر 
الكام فا ت�شمح لنف�شك اأن تك�ن اأه�ج. 
ي�����ش��ت��اأج��ر  اأن  اأح����د  الأي  ت�����ش��م��ح  ال 
ع��ق��ل��ك وي�����ش��ت��خ��دم ت��ف��ك��رك يف اأع��م��ال 
ال�������ش���ر وال����ف����نت وم�����اج����ه����ة االآخ����ري����ن 
بالباطل، وال تنب اأي �ش�رة عن اأي اأحد 
من جمرد ال�شمع، وال ت�شمح الأي اأحد اأن 

لديك  انطباعه  ترك  ي�شتاأجر عقلك يف 
عن اأي اأحد.

اح����ك����م ع���ل���ى ال����ن����ا�����س م�����ن خ���ال 
تعاملك معهم ثم حكم عقلك وق��رر وال 
اأن ت�شرتك يف احلكم، وال  ت�شمح الأذن��ك 
ت�شمح للُحكم على االآخرين اأن يك�ن عن 

طريق ال�شمع.
وي�شتخدمك  عقلك  ي�شتاأجر   ومن 
ع��ي���ن  يف  �شيظهر  ب���االآخ���ري���ن  ل��اإي��ق��اع 
باخلفاء  يعمل  الأن��ه  معززا  بريئا  النا�س 
اأنت  و�شتظهر  لاآخرين،  ظاهرا  ولي�س 
ال��ن��ا���س لئيما وظ��امل��ا وف��ا���ش��دا  يف ع��ي���ن 
الأن��ك  وال��ن��ا���س،  اهلل  ع��ل��ي��ك  و�شي�شخط 
اأج�������رت ع��ق��ل��ك وا����ش���ت���خ���دم���ت ل�����ش��ان��ك 
ب��ال��ب��اط��ل. فهل ت�شمح  ال��ن��ا���س  وواج��ه��ت 

لنف�شك اأن تك�ن ذلك ال�شخ�س؟
 يق�ل اهلل يف حمكم التنزيل:

��ِذي��َن اآََم��ُن���ا اإِْن َج��اَءُك��ْم  ��َه��ا الَّ {َي��ا اأَيُّ
َق��ْ�ًم��ا  يُب�ا  ُت�شِ اأَْن  ��ُن���ا  َف��َت��َب��يَّ ِب��َن��َب��اأٍ  َف��ا���ِش��ٌق 
��ِب��ُح���ا َع���لَ���ى َم���ا َف��َع��ْل��ُت��ْم  ِب���َج���َه���اَل���ٍة َف��ُت�����شْ

َناِدِمنَي} احلجرات: 6
وي���ق����ل اأي�������ش���اً: {َق�������اَل ���َش��َن��ْن��ُظ��ُر 
النمل:  اْلَكاِذِبنَي}  ِمَن  ُكْنَت  ْم  اأَ َدْقَت  اأَ�شَ

27
ال���ك���ام ال�����ش��يء يف ح���ق االآخ���ري���ن 
فا�شق  نباأ  اأو  بهتان  اأو  اأو غيبة  فتنة  اإم��ا 
ي�شتخدمك  و���ش��اح��ب��ه��ا  ك����اذب،  خ��رب  اأو 
وي�����ش��ت��اأج��ر ع��ق��ل��ك ومي����اأ ت��ف��ك��رك بها 
لاإيقاع باالآخرين. فهل عقلك ملك لك 

اأم ملك لاآخرين؟ اأنت من يقرر ذلك.
اأخ�������ي ال����ع����زي����ز، ال����ف����نت وال��غ��ي��ب��ة 
يف  ال��ب��ذيء  الفاح�س  وال��ك��ام  والنميمة 
حق االآخرين كلها كام فا�شد كالقمامة،  
فا  املهمات.  �شلة  م�شرها  والقمامة 
�شلة  ي��ك���ن  اأن  وتفكرك  لعقلك  ت�شمح 

مهمات لاآخرين.

ّعقول مؤجرة
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

الجامعة و »زين«

ي��ظ��ن ك��ث��ر م���ن امل��ت��خ�����ش�����ش��ني وال��ط��اب 
الربجمة،  تعليم  يعني  احلا�شب  تعليم  اأن 
كبر  ب�شكل  اأث��رت  اخلاطئة  النظرة  وه��ذه 
على خمرجات احلا�شب وعل�مه. الربجمة 
با �شك هي حجر الزاوية يف عل�م احلا�شب 
لكنها لي�شت الهدف النهائي، بل هي جمرد 
للقيام  االآل��ة  ت�شاعدك يف تط�يع هذه  اأداة 

مبهام حتددها اأنت �شلفا.
ه��ن��اك مربجمني  اأن  ن��ع��رف  ول��ع��ل��ن��ا 
ب��درج��ة عالية  ال��ربجم��ة  »ه����اة« يجيدون 
م��ن ال��ت��م��ك��ن، م��ع اأن��ه��م مل ي��در���ش���ا ي�ما 
اأن  هدفنا  ك��ان  اإذا  وعليه،  احلا�شب.  عل�م 
ما  ك��ل  �شهلة،  فاملهمة  م��ربجم��ني،  ن��خ��رج 
ب���دورات  م���ادن��ا  ن�شتبدل  اأن  فعله  علينا 
�شن�شتطيع  وع���ن���ده���ا  م��ك��ث��ف��ة،  ب��رجم��ي��ة 
ب�شرعة  العمل  ���ش���ق  اح��ت��ي��اج��ات  نلبي  اأن 

ومبربجمني اأكر كفاءة!
نخرج  اأن  ه���  ال��ه��دف  ك���ان  اإذا  ل��ك��ن 
ما  اأوال  نعرف  اأن  فيجب  حا�شب«،  »علماء 
مهامهم  وم��ا  احل��ا���ش��ب  علماء  م���ا���ش��ف��ات 

التي يجب اأن يق�م�ا بها؟
عل�م  يف  للمتخ�ش�س  مهمة  اأول  اإن 
احلا�شب، اأنه قادر على حل امل�شكات، وقادر 
وحم��اك��اة  وا�شتك�شاف  تعليل  على  ك��ذل��ك 
ذلك  كل  واالإن�شانية،  الطبيعية  الظ�اهر 
ما  ل��ك��ن  واأدوات������ه.  الكمبي�تر  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

امل�شكات والظ�اهر التي نق�شدها؟!
اجل��������اب ع���ل���ى ذل�����ك ي�����ش��م��ل ج��م��ي��ع 
التخ�ش�شات، بدءا من احلا�شب والهند�شة 
اإلى الطب وال�شحة اإلى االأحياء بل يتعداه 
والبيئة  ال��ل��غ��ة  وع��ل���م  االإن�����ش��ان��ي��ة  للعل�م 

واالجتماع واالقت�شاد واالإعام.
احلا�شب  علماء  ال��ي���م  جت��د  فمثا، 
Social Computing  اأو  يف  ي��ب��ح��ث���ن 
ظه�ر  بعد  خا�شة  االجتماعية  احل��شبة 
م�اقع الت�ا�شل االجتماعي كت�يرت وفي�س 
االجتماعية  الظ�اهر  يدر�ش�ن  فهم  ب�ك، 

والتحايل  وعاقاتهم  االأ���ش��دق��اء  كتاأثر 
وال�����ش��ل���ك وم��راق��ب��ة ال��ت���ج��ه��ات ودرا���ش��ة 
اجل���رمي���ة وخ���اف���ة. ون��ت��ائ��ج ذل����ك تفيد 
وال�شركات  احلك�مات  يف  ال��ق��رار  متخذي 

واالأفراد. 
اأم����ا ال�����ش��ح��ة وال���ط���ب م��ث��ا، فتجد 
ال��ق��رار وت�شهيل عمل  ات��خ��اذ  اأن��ظ��م��ة دع��م 
االأط����ب����اء ب���اإن���ت���اج ب���رام���ج حت��ل��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج 

وال�ش�ر الطبية.
وقتا  الطبيب  يق�شي  اأن  م��ن  فبدال 
ط�����ي����ا ل����اط����اع ع���ل���ى ن���ت���ائ���ج ف��ح�����س 
املري�س ودرا�شة ملفه، فاإن الكمبي�تر يق�م 
التاريخ  يلخ�س  حيث  الطبيب،  مب�شاندة 
للنتائج  الطبيب  ان��ت��ب��اه  ويلفت  امل��ر���ش��ي، 
اأو  للت�شخي�س  مهمة  تك�ن  اأن  ميكن  التي 

العاج.
املنا�شب،  ال���دواء  وق��د ت�شل الق��رتاح 
اأو طريقة العاج، اأو حتى مقارنة املري�س 
مبر�شى �شابقني للت�شهيل على الطبيب يف 

اتخاذ قراره. 
كتحليل  اأخ���رى،  كثرة  اأمثلة  هناك 
امل�شف�فات اجلينية Microarray )اأحياء 
)ال��ل��غ���ي��ات(  اخل��ط��اب  كتحليل  اأو  وط���ب( 
وحتليلها  الطبيعية  بالظ�اهر  التنب�ؤ  اأو 
)ج���ي����ل����ج���ي���ا وب���ي���ئ���ة وط��ب��ي��ع��ة وف���ل���ك(، 

وغرها من االأمثلة غر النهائية.
احل�����ش��ب��ان عند  ه���ذا يف  و���ش��ع��ن��ا  اإذا 
ت�����ش��م��ي��م م��ن��اه��ج��ن��ا يف ت��خ�����ش�����س ع��ل���م 
احلا�شب، وغر�شنا يف طابنا هذه املقا�شد 
بكليتنا  �شن�شل  وهم،  فاإننا،  درا�شتهم  من 
اإل����ى م�����ش��ت���ى م��ت��ق��دم ي��ل��ب��ي ط��م���ح��ات��ن��ا 
وط��م���ح��ات ط��اب��ن��ا. �شندخل م��ث��ل ه��ذه 
و�شن�شعى  التعليمية  مناهجنا  يف  امل��ه��ام 
جل��ع��ل احل��ا���ش��ب علما ك��ب��اق��ي ال��ع��ل���م له 
عندها  واإ�شهاماته.  واأب��ح��اث��ه  اكت�شافاته 
»علماء  ن��خ��رج  اإن��ن��ا  ن��ق���ل  اأن  �شن�شتطيع 

حا�شب«.

علوم الحاسب 
ومستقبل تعليمه

سالم العلياني
طالب دكتوراه: جامعة والية أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية

مبتعث من كلية علوم الحاسب اآللي، جامعةالملك خالد

امل�������ال وال�����ت�����ج�����ارب ال���ع���م���ل���ي���ة ال 
تنف�شل عن احلياة االأكادميية يف 
كثر من االأحيان، فاالأولى تقدم 
لتنم�  امل�شاريع  لتغذي  الفر�س 
اإ�شهاما  ت�شهم  والثانية  وتزدهر، 
ال��ك���ادر امل�ؤهلة  اإع���داد  ك��ب��را يف 
لتحقيق  التط�يرية  واالأب��ح��اث 
ه��������دف م���������ش����رتك ه������� حت��ق��ي��ق 
املن�ش�دة،  التنم�ية  اال���ش��ت��دام��ة 
هذا بالتحديد ما ح�شل يف ت�قيع 
اتفاقية التعاون بني جامعة امللك 
خالد و�شركة االت�شاالت املتنقلة 

»زين« ال�شع�دية.
م�ش�ؤوليتها  م��ن  ال�شركة  نظر  وج��ه��ة  م��ن  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  تنطلق 
االجتماعية جتاه املجتمع، والتي حتر�س فيها على ت�فر �شبل الرعاية 
التي حتقق ارتقاء ن�شاطات البحث والتدريب ورعاية الربامج املنفذة يف 

اجلامعة خال فرتة االتفاقية.
امللك خالد  �شراكة مميزة بني جامعة  البداية جيدة النطاق  ُتعد 
وبحثا عن  ط��رف،  لكل  املجتمعي  للدور  تعزيزا  ال�طنية  ال�شركات  وبني 
حتقيق  يف  دوره���ا  وتفعل  العمل  ب��رام��ج  تنمي  ال��ت��ي  امل�شرتكة  ال��ف��ر���س 

التنمية امل�شتدامة.
اجلاد  ال�شعي  العلمية  واأق�شامها  البحثية  ومراكزها  اجلامعة  على 
حتى  اخلا�س،  القطاع  مع  امل�شرتكة  الربامج  هذه  من  الفائدة  لتحقيق 
فر�س  خلق  يف  ي�شهم  م�شرتك  م�شتقبلي  لعمل  وت�ؤ�ش�س  الثقة  تك�شب 
العمل الأبناء اجلامعة، وي�شاعد يف معاجلة كثر من الظ�اهر التي يعاين 

منها املجتمع املحيط.
هذا العقد مر مبراحل وتط�رات كثرة لكن يجب اأن ُي�شدى ال�شكر 
اأن  ناأمل  التي  ال�شراكة  اإع��داد ومناق�شة وتفعيل هذه  اأ�شهم  يف  لكل من 
برامج  من  اجلامعة  ومن�ش�بات  من�ش�ب�  لي�شتفيد  قريبا  ثمارها  ت�ؤتي 

ال�شراكة املجتمعية لتحقق تطلعاتنا جميعا.
خامتة، كان لتكرمي اأحد طالب جامعة امللك خالد من معايل مدير 
اجلامعة دالالت من اأهمها اأنه لفتة قيادية مميزة، ور�شالة قيمة من اأعلى 
هرم امل�شئ�لية يف اجلامعة مفادها اأن التقدير �شينال كل من يخدم هذا 

ال�شرح.
واإط��اق  العقد  ا�شتقطاب هذا  االأول��ى يف  اليد  له  ال�شاب كانت  هذا 
الدكت�ر  الطب  كلية  لطالب  ف�شكرا  زي��ن،  �شركة  م��ع  ال�شراكة  برنامج 

عبداهلل لفتل.

عامليا  من���ا  االل��ك��رتوين  التعلم  ي�شهد 
العايل،  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  وخا�شة 
اهتمام  النم�  هذا  م�ؤ�شرات  اأه��م  ومن 
م�ؤ�ش�شات التعليم العايل العريقة مثل 
و«االم  وه��ارف��رد  ا���ش��ت��ان��دف���رد  جامعة 
ال�����ش��ن���ات  MIT  وخ��ا���ش��ة يف  ت���ي«  اي 

اخلم�س االأخرة. 

التعلم اإللكتروني بالجامعة.. إنجاز في إيجاز
د. عبداهلل الوليدي 
عميد عمادة
 التعلم اإللكتروني

د. عامر بن محمد الحسيني
متخصص في حوكمة الشركات والمسؤولية االجتماعية للشركات

مساعد المشرف العام للعالقات واإلعالم

وج���ام���ع���ة امل����ل����ك خ����ال����د  ب����روؤي����ة 
التعليم  وزارة  ودعم كبر من  وا�شحة 
العايل ممثلة يف املركز ال�طني للتعلم 
ودع��م  بعد  ع��ن  والتعليم  االل��ك��رتوين 
يف  اجلامعة ممثلة  اإدارة  م���ن  ك��ب��ر 
معايل مدير اجلامعة وجميع وكائها 
وع��م��داء وع��م��ي��دات ال��ك��ل��ي��ات واأع�����ش��اء 

من  التدري�ض متكنت  هيئة  وع�شوات 
حت��ق��ي��ق جن�����اح ك���ب���ر يف ه�����ذا امل���ج���ال 
اإيجابيا  ينعك�س  وال��ذي  املهم واحلي�ي 
التعليمة  العملية  ج���ان��ب  جميع  على 

وخمرجات اجلامعة.
 وح���������ش�����ل اجل����ام����ع����ة م�����ؤخ����را 
التعلم  يف  متقدمة  ج���ائ��ز  �شبع  ع��ل��ى 
اجلامعات  م�شت�ى  على  االإل���ك���رتوين 
ال�شع�دية ه� م�ؤ�شر على جناح تفعيل 
الكبر لكل  االإلكرتوين واالأث��ر  التعلم 
اجله�د التى بذلتها اجلامعة يف جمال 
التعلم االإلكرتوين حيث اأ�شبح، بف�شل 
ب���ني اجل��ام��ع��ات  ب������ارزة  اهلل،  ع���ام���ة 

ال�شع�دية. 
كما اأن هذه اجلائزة التي حققتها 
االإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  اجلامعة 
مل تكن هدفا بذاتها بل هي انعكا�س ملا 
امل��ي��دان من جن��اح حقيقي، كما  يتم يف 
البداية النطاقة  اأن هذا االجن��از ه� 
امل��ل��ك خ��ال��د للتميز  ج��دي��دة جل��ام��ع��ة 
امل��ح��ل��ي واالإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي يف جميع 

املجاالت.
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نافذة

ك��اأول  »اآف����اق«  �شحيفة  ظ��ه���ر  بعد 
اأ�شب�عيا على نظام  �شحيفة تطبع 
ال�يب، وه� نف�س النظام الطباعي 
ب�����داأت بع�س  ل��ل�����ش��ح��ف ال��ي���م��ي��ة، 
ال�����ش��ح��ف اجل��ام��ع��ي��ة االأخ������رى يف 
بع�س اجلامعات ال�شع�دية تفكر يف 

الطباعة بهذا النظام.
يعك�س  اأن����ه  يف  ���ش��ك  ال  وه����ذا 
»اآف���اق«  و�شعتها  ال��ت��ي  ال��ري��ادة  لنا 
يف امل���ف���ه����م احل����دي����ث ل��ل�����ش��ح��اف��ة 

اجلامعية.
ون����ح����ن ن�������ش���ع���د ب���اخل���ط����ات 
التط�يرية التي بداأت تدب يف بع�س 

ال�شحف يف  ب��ني  اآف����اق  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  احل����راك  نتيجة  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�شحف 
بع�شها  ي�شتفيد  اأن  بي�ت خربة ويجب  ال�شع�دية، فاجلامعات هي  جامعاتنا 

من بع�س. 
ومتيز »اآفاق« مل يكن فقط علي امل�شتوى الطباعي، بل اإن امل�شتوى املهني 
الذي حتققه ال�شحيفة يف اإعداد و�شناعة مو�شوعاتها، هو جمال اآخر يف متيز 
كمدر�شة  ال�شحيفة  و�شعته  ال��ذي  االإخ��راج��ي  ال�شكل  ايل  اإ�شافة  ال�شحيفة، 
اإلى ر�شيد ال�شحافة اجلامعية  حديثة من املدار�س االإخراجية التي اأ�شيفت 

يف اململكة.
�شعيد  على  عديدة  تط�رات  �شي�شهد  القادم  اجلامعي  العام  اأن  ونت�قع 
يف  ن�عي  ملفه�م  اآف���اق  تاأ�شي�س  نتيجة  اململكة،  يف  اجلامعية  ال�شحف  كافة 
اإمكانيات  تط�ر من  اأن  على  االأخ��رى  اجلامعات  اجلامعات، وحر�س  �شحف 
ال��داخ��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  اأم����ام  ���ش���رت��ه��ا  ب��ل���رة  ي�شهم يف  وظ����روف �شحفها، مب��ا 

واخلارجي للجامعات.
اأفكر فيها مع زم��اء التحرير يف �شياق  اأط��رف االأم���ر التي كنت  ومن 
اأن تك�ن  »اآف���اق« ميكن  اأن  اأن��ن��ي ذك��رت لهم  ال��ق��ادم،  ال��ع��ام  »اآف���اق« يف  تط�ير 

�شحيفة ي�مية اأ�ش�ة بال�شحف اجلامعية يف اجلامعات العاملية.
ولكن وقع هذا اخلرب م�قع ال�شاعقة على بع�س الزماء، فذكر اأحدهم 
اأنه �شيفكر يف الع�دة اإلى اإدارته ال�شابقة،وقال اآخر اإنه �شينتقل من اجلامعة، 

وقال ثالث اإنه �شياأخذ اإجازة ط�يلة من العمل.
طبعا ه�ؤالء الزماء يعان�ن حاليا، وي�شتغرق العدد االأ�شب�عي وقتهم 
كاما، فكيف ل� اأ�شبحت �شحيفة ي�مية؟ اإنها جمرد بال�نة اختبار جل�س 
النب�س ح�ل اإمكانية اأن تك�ن اآفاق �شحيفة ي�مية حتي ل� يف اثنتي ع�شرة 
الذي يطبع  ال�يب  الي�مي ه� نظام  االإ�شدار  �شفحة. وما قد يخدم هذا 
بدل  ون�����ش��ف،  �شاعة  ح����ايل  ن�شخة يف  األ���ف  اأرب��ع��ني  م��ن  ب��اأك��ر  ال�شحيفة 
يف  ثاثة  اأو  ي�مني  ي�شتغرق  ال��ذي  االأخ���رى  اجلامعات  يف  احل��ايل  النظام 
طباعة العدد ال�احد. وقد ياأتي ي�م قريب تطبع فيه اآفاق ي�ميا اأو مرتني 

اأ�شب�عيا! واهلل اأعلم.

نظام الويب
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفني باجلامعة 
اجلامعة  بطاقة  اإب��راز  عند  باحلرج  ي�سعرون 
لأنها ل تليق مبوظف جامعة فنوعيتها رديئة 

ومعلوماتها غري وا�سحة.

من  الطبي  للتعليم  الأوربي  الحتاد  رئي�سة   •
اإنها ده�ست  خالل حوارها مع ال�سحيفة تقول 

من احل�سور القليل للمحا�سرة التي قدمتها.

اجلامعة  لإدارات  البنكية  احل�سابات  اأغلب   •
م�سرف  يف  اجلامعة  من�سوبي  من  كبري  وع��دد 
هذا  ف��روع  اأح��د  مراجعة  عند  ولكن  واح���د، 
ملن�سوبي  مميزة  خدمة  اأي  توجد  ل  امل�سرف 
هذا  م��ع  التفاقية  وق��ع  م��ن  وم��ن��ا  اجل��ام��ع��ة 

امل�سرف.

من  اجلامعة  فعاليات  يف  يحدث  ما  خمجل   •
هيئة  اأع�����س��اء  م��ن  وخ��ا���س��ة  احل�����س��ور  �سعف 
ال��ت��دري�����ص ال��ذي��ن ي��ط��ال��ب��ون ب��ع��ق��د ن���دوات 
يح�سر  مل  والنتيجة  عمل  وور�ص  وحما�سرات 

اأحد.

• ملاذا ل يتم ا�ستغالل بع�ص امل�ساحات اخلالية 
مكتبات  وعمل  امل�ساندة  والعمادات  الكليات  يف 
ل�ستغالل  الكتب  وق���راءة   للجلو�ص  م�سغرة 

وقت الفراغ.

بع�ص  لرت�سيح  ب���ادرت  الكليات  م��ن  كثري   •
باإخبار  ال�سحيفة  لتزويد  املوظفني كمندوبني 
اأحدا  جتد  ل  عنهم  البحث  عند  ولكن  الكلية 

ويقولون ملاذا ل تن�سر اأخبار كلياتنا؟

مت  ملاذا  يت�ساءلون  اجلامعة  ومعيدات  معيدو   •
تاأجيل برنامج التهيئة لالبتعاث اخلارجي ب�سبب  

فعاليات مهرجان اجلنادرية لهذا العام؟ 

بدون زعل

نائب رئيس التحرير
والمساعدة يحتفيان بـ« آفاق« 

هناء سرور 
اأقام نائب رئي�س حترير �شحيفة »اآفاق« االأ�شتاذ حممد الع�شري، حفل تكرمي الأع�شاء هيئة التحرير بال�شحيفة، 
تقديرا جله�دهم املبذولة خال الفرتة املا�شية. وح�شر االحتفالية امل�شت�شار امل�شرف العام على ال�شحيفة االأ�شتاذ 

الدكت�ر علي بن �ش�يل القرين وكامل طاقم التحرير واالإخراج الفني.
االأعداد  الع�شري،  مبنا�شبة �شدور  اإميان  الن�شائي  للق�شم  التحرير  اآخر، احتفت م�شاعدة رئي�س  من جانٍب 
التط�يرية ل�ل�شحيفة  بح�ش�ر عميدة كليتي االآداب والرتبية للبنات باأبها الدكت�رة �شنيفاء القرين ووكيات الكلية 

ورئي�شات االأق�شام وجمم�عة من ع�ش�ات هيئة التدري�س بالكلية.

األخيرة

مكة.. األولى عالميا في اإلنارة بالطاقة الشمسية
اأعلنت بلدية مكة املكرمة عن م�شروع جديد الإنارة العا�شمة املقد�شة بالطاقة ال�شم�شية، ليك�ن االأول من ن�عه على 
م�شت�ى العامل حيث  �شيكلف امل�شروع 640 ملي�ن دوالر. وبداأت اأمانة مكة حاليا يف تطبيق التجربة الإنارة احلدائق 

واملرافق العامة بالطاقة ال�شم�شية، وذلك وفق الطرق العلمية امل�شتخدمة يف هذا املجال.
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