
تقنية معلومات
تقنية المعلومات تنهي 

برنامجا تدريبيا داخليا

باجلامعة،  املعلومات  تقنية  اإدارة  اأن��ه��ت 
�شركات  م��ع  بالتعاون  تدريبيا  برناجما 
واال���ش��ت�����ش��ارات.  ال��ت��دري��ب  يف  خم�ش�شة 
تقنية  الإدارة  ال���ع���ام  امل�����ش��رف  واأو�����ش����ح 
امل��ع��ل��وم��ات ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل امل��ح��ي��ا، اأن 
تت�شمن  للربنامج،  االأ�شا�شية  االأه���داف 
ل��دى  معلوماتية  م��ع��رف��ي��ة  ق��اع��دة  ب��ن��اء 
امل���وظ���ف  ومت���ل���ي���ك  االإدارة،  م��ن�����ش��وب��ي 

معلومات كاملة يف جمال عمله.
علي آل سعيد 
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مدير الجامعة يوقع مشاريع تطويرية بـ 379 مليون ريال
االأ�شتاذ   اجلامعة  مدير  معايل  وق��ع 
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
ال����داود، االأرب��ع��اء امل��ا���ش��ي، يف مكتبه، 
اخلا�شة  وامل�شاريع  العقود  من  اأربعة 
ب���امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة )ال����ف����رع����اء(، 
منطقة  مبحافظات  ال��ب��ن��ات  وك��ل��ي��ات 
االآيل  احل����ا�����ش����ب  واإدارة  ع�������ش���ر، 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات، ب��ت��ك��ل��ف��ة ق��دره��ا 
اإدارة  مدير  بح�شور   ،)378،744756(
امل�شرتيات باجلامعة االأ�شتاذ �شعد بن 
وباإ�شراف مبا�شر من  اآل �شالح،  علي 
واالإدارة  للم�شاريع،  اجلامعة  وك��ال��ة 

العامة لتقنية املعلومات.
امل�شاريع، م�شروع  ومن بني هذه 
اإن�����ش��اء وجت��ه��ي��ز ال��ق��اع��ات ال��درا���ش��ي��ة 
مبحافظات  البنات  لكليات  العاجلة 
م���ن���ط���ق���ة ع���������ش����ر، م������ع امل���وؤ����ش�������ش���ة 
بكافة  للقيام  للمقاوالت،  التعمرية 
امل�����ش��روع  لتنفيذ  ال���ازم���ة  االأع���م���ال 
تو�شعة  ع��ل��ى  يقت�شر  ج��زئ��ي  ب�����ش��ك��ل 
ملا  وفقا  ب��اأب��ه��ا،  للبنات  الرتبية  كلية 
ورد باملخططات واملوا�شفات وجداول 
الكميات، حتت اإ�شراف وكالة اجلامعة 
ل��ل��م�����ش��اري��ع، مب��ب��ل��غ اإج����م����ايل ق���دره 

)69.936.043( مليون ريال.
ك��م��ا وق����ع ال������داود م���ع ت�����ش��ام��ن 
للمقاوالت،  والفوزاين  املبطي  �شركة 
م�������ش���روع اإن�������ش���اء وجت��ه��ي��ز ال��ق��اع��ات 
ال��درا���ش��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة ل��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات 
للقيام  ع�����ش��ر،  منطقة  مب��ح��اف��ظ��ات 
ب���ك���اف���ة االأع�����م�����ال ال����ازم����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
على  ي�شتمل  ج��زئ��ي  ب�شكل  امل�����ش��روع 

اإمت�����ام و���ش��ي��ان��ة االأع���م���ال امل��ب��ي��ن��ة يف 
ال���ع���ق���د م����ع ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
م�شيط،  بخمي�س  للبنات  التطبيقية 
وم��ع   ،)74.269.162( ق����دره  مب��ب��ل��غ 
ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
قدره  مببلغ  ع�شر،  مبحايل  للبنات 
العلوم  كليات  وم��ع   ،)65.463.100(
م�شيط،  ب��خ��م��ي�����س  ل��ل��ب��ن��ات  واالآداب 
مببلغ قدره )140.331.695( ، وفقا ملا 
ورد باملخططات واملوا�شفات وجداول 
ال���ك���م���ي���ات، مب���ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ق����دره 
حتت  ري���ال،  مليون   )280.063.957(

اإ�شراف وكالة اجلامعة للم�شاريع.
ووق�����ع م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
اأي�����ش��ا ع��ق��د االإ����ش���راف ع��ل��ى امل��رح��ل��ة 
بالفرعاء،   اجلامعية  باملدينة  الثالثة 
م���ع ���ش��رك��ة زه����ر ف���ائ���ز وم�����ش��ارك��وه 
املبينة  االأع��م��ال  الإمت��ام  ا�شت�شاريون، 
ب���وث���ائ���ق ال��ع��ق��د وك���ذل���ك اخل���دم���ات 
امل���وؤق���ت���ة واالإ����ش���اف���ي���ة وال��ت��ع��دي��ات 
املطلوبة، حتت اإ�شراف وكالة اجلامعة 
للم�شاريع، مببلغ قدره )16864000( 

مليون ريال.
اإل�����ى ذل�����ك، وق����ع م��ع��ال��ي��ه ع��ق��دا 
املتطورة،  العربية  النظم  �شركة  م��ع 
االآيل  ت�����ش��غ��ي��ل احل���ا����ش���ب  ل���ربن���ام���ج 
وت�������ق�������دمي اخل��������دم��������ات واالأف���������������راد 
باإ�شراف  ي��ل��زم،  م��ا  وامل��وظ��ف��ني وعمل 
امل��ع��ل��وم��ات،  لتقنية  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
مليون   )11.880.756( ق���دره  مببلغ 

ريال.   
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأك����د االأ���ش��ت��اذ 

مطبوعات
العدد الثاني من مجلة

»اللغات والترجمة« 

اأ�����ش����درت وح�����دة االأن�������ش���ط���ة ال��ط��اب��ي��ة 
املا�شي،  ال�شبت  والرتجمة  اللغات  بكلية 
العدد الثاين من جملة الكلية )الثابتة( 

الواقعة يف مدخل الكلية.
وت�شمنت املجلة كلمة عميد الكلية، 
الكلية  واإجن������ازات  وم�����ش��ارك��ات ط��اب��ي��ة 
املقاالت  وبع�س  احل���ايل،  الف�شل  خ��ال 
بالكلية  ال��ط��اب��ي  ال��ن�����ش��اط   مل��ن�����ش��وب��ي 

ومقاالت اأكادميية.
تركي آل ظفران

قبول وتسجيل
لقاء تعريفي لطالبات 

الثانوية

والت�شجيل  القبول  ع��م��ادة  وكيلة  قامت 
وعدد  ال�شعيدي  حنان  الدكتورة  للبنات، 
كلية  اإل��ى  بزيارة  العمادة،  من�شوبات  من 
التقني  كما  بالنما�س،  واالآداب  ال��ع��ل��وم 
بالنما�س  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  ب��ط��ال��ب��ات 
وبلل�شمر وبللحمر ومعلماتهن. و�شرحت 
القبول  اآلية  للطالبات،  حنان  الدكتورة 
والت�شجيل اجلديد واملطور، قبل اأن يتم 

توزيع الكتيبات اخلا�شة بذلك.
منى الشهري

تطوير وجودة
اجتماع للجنة التطوير 

بالعلوم اإلنسانية

الرئي�شة  التطوير واجلودة  عقدت جلنة 
بكلية العلوم االإن�شانية، بح�شور عميدها 
الكلية  ووكيل  ظهر  اأب��و  حمود  الدكتور 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل���������ودة ال����دك����ت����ور م��ف��ل��ح 
القحطاين، اجتماعها الثامن هذا العام، 
املو�شوعات،  من  ع��ددا  اللجنة  وناق�شت 
وحاجة  اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  اأب��رزه��ا 
اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ل��ل��ت��دري��ب، 

ومراجعة الدرا�شة الذاتية للكلية.
يحيى القبعة 

علوم تطبيقية
الدكتور فيليب ديال

يزور »علوم الخميس«

زار عميد كلية التمري�س بجامعة كرتن 
ال��دك��ت��ور فيليب دي��ا،  اأ���ش��رتال��ي��ا،  غ���رب 
بخمي�س  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية 
م�شيط، والتقى خال زيارته بعميد الكلية 
زار  اآل جلبان. كما  الدكتور خالد  االأ�شتاذ 
امل��رك��زي،  ع�شر  م�شت�شفى  دي��ا  الدكتور 
ال��ط��وارئ  ووق���ف على درا���ش��ة منهج ط��ب 
وتقييم املرافق التدريبية واملعامل، بجانب 

عقده ور�شة عمل بالكلية.
أحمد العياف

تعاون دولي
البروفيسور كارشيفسكى 

في كلية العلوم 

يف اإط�����ار ت��ع��زي��ز ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون ال���دويل 
ال��ب��ن��اء ب��ني م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
يف امل���ج���االت ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وب��ني 
ي�شت�شيف  م��ن��اظ��رة،  دول��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات 
باجلامعة،  العلوم  بكلية  الفيزياء  ق�شم 
االأ���ش��ت��اذ مبعهد ال��ف��ي��زي��اء احل��ك��وم��ى يف 
وار����ش���وا ب��ب��ول��ن��دا، ال��ربوف��ي�����ش��ور جريج 
كار�شيف�شكي، حيث �شيقوم االأخر بزيارة 

علمية بحثية الى الق�شم. 
علي آل سعيد

الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
اأن هذه امل�شاريع ت�شاف اإلى �شابقاتها 
م���ن ال���ع���ق���ود ال��ت��ط��وي��ري��ة اخل��ا���ش��ة 
عدد  حتقيق  اإل���ى  وت�شعى  باجلامعة 
م��ن االأه�����داف  ال��ت��ي خ��ط��ط ل��ه��ا من 
اأج����ل ت��وف��ر امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ش��روري��ة 

للمرحلة املقبلة، و »تاأتي وفقا لروؤية 
م�شبقة مدرو�شة«. 

اأي  ت��وق��ي��ع  اأن  ال��������داود   واأب�������ان 
ع����ق����ود ج�����دي�����دة م������ن  اأج�������ل ت��ن��ف��ي��ذ 
م�������ش���اري���ع ت��خ�����س اجل����ام����ع����ة، ي���اأت���ي 
غالبية  �شت�شمل  معدة  جلدولة  وفقا 

م�شرا  م��ق��رات��ه��ا،  مبختلف  ال��ك��ل��ي��ات 
اإل���ى توفر  اأن اجل��ام��ع��ة ت��ه��دف  اإل���ى 
وطالباتها  لطابها  املنا�شبة  البيئة 
م����ن خ�����ال ه�����ذه امل�������ش���اري���ع  يف ظ��ل 
الذي  امل��ادي  وال��دع��م  النوعية  النقلة 
حت��ظ��ى ب���ه اجل��ام��ع��ة م���ن ل���دن خ���ادم 

احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن 
االأم��ني  عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز 
مبا�شر  وبدعم  الثاين،  النائب  و�شمو 
وم��ت��اب��ع��ة م��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امللكي 
االأمر في�شل بن خالد بن عبدالعزيز 

اأمر منطقة ع�شر.
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لقطات

إطالق جائزة »سلمان«
في تاريخ الجزيرة وحضارتها

مت حتديد العا�شر من مايو )اأيار( املقبل موعدا نهائيا لت�شلم طلبات التقدم 
اجلزيرة  تاريخ  يف  العليا  للدرا�شات  العزيز  عبد  بن  �شلمان  االأم��ر  جلائزة 
العربية وح�شارتها، وفقا لل�شروط وال�شوابط املحددة �شمن اال�شتعدادات 

الإنهاء ترتيبات الرت�شيح والفرز باجلائزة يف دورتها االأولى.
و���ش��دد االأم����ني ال��ع��ام ل��ل��ج��ائ��زة االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل ب��ن نا�شر 
ال�شبيعي على اأهمية اجلائزة »التي تعد االأولى من نوعها املوجهة للدرا�شات 
العليا يف تاريخ اجلزيرة العربية وح�شارتها والتي حر�س االأمر �شلمان بن 
عبد العزيز على اأن ت�شمل، بجانب طاب الدرا�شات ال�شعوديني، اأبناء جمل�س 
دول التعاون اخلليجي الدار�شني يف خمتلف اجلامعات، طاملا ركزت ر�شائلهم 

على جمال اجلائزة ووفقا ل�شوابطها«.
اأولهما:  حمورين،  على  تتوزع  اجلائزة  اأن  ال�شبيعي  الدكتور  واأو���ش��ح 
�شمن  العلمية  البحوث  وثانيهما:  املتميزة.  والدكتوراه  املاج�شتر  ر�شائل 
ت�شجيع  منها  والغر�س  العليا.  ال��درا���ش��ات  لطاب  املحفز  »داع���م«  برنامج 
وت��ق��دي��ر االإ���ش��ه��ام��ات ال��ب��ارزة وال���رائ���دة يف جم��ال ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية 
العليا.  الدرا�شات  ال�شباب يف جمال  ينجزها  التي  الع�شور،  وح�شارتها عرب 

ويبلغ عدد جوائزها ع�شرا، ترتاوح قيمها ما بني 95 - 40 األف ريال.
واأو�شح الدكتور ال�شبيعي اأن »اأهداف اجلائزة تتلخ�س يف ت�شجيع طاب 
ت��اري��خ اجلزيرة  االإب���داع يف جم��ال درا���ش��ات  العليا وحفزهم على  ال��درا���ش��ات 
واحل�شارية  التاريخية  ال��درا���ش��ات  اإث���راء  اإل��ى  اإ�شافة  وح�شارتها،  العربية 
واإذك��اء روح  العلمية،  باأعمال تتميز بالعمق واالإ�شافة  العربية  عن اجلزيرة 
التناف�س بني الدار�شني لكتابة ر�شائل وبحوث علمية متميزة، باالإ�شافة اإلى 

دعم البحث العلمي وت�شجيع وحفز االإبداع للدرا�شات العليا«.
من  جم���ازة  ت��ك��ون  اأن  للجائزة:  للرت�شح  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��روط  وتت�شمن 
جامعة معرتف بها لدى وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية ال�شعودية، 
قد  يكون  واأال  للجائزة،  العلمية  اللجنة  ت�شعها  التي  ال�شوابط  جتتاز  واأن 
واأن  درا�شيتني،  �شنتني  اأكرث من  للر�شالة  العلمية  الدرجة  منح  على  م�شى 
و�شامة  التوثيق  ودقة  العلمية  واالإ�شافة  والعمق  واالأ�شالة  باجلدة  متتاز 
املنهج، واأال تكون الر�شالة قد فازت باإحدى اجلوائز قبل تقدميها، واأال تكون 

الر�شالة املقدمة قد �شبق ن�شرها.
ويتم الرت�شيح للجائزة من قبل االأق�شام العلمية املتخ�ش�شة، ومن قبل 

اأ�شحاب الر�شائل مبا�شرة.

فروع الجائزة
االأول: جائزة ر�شائل الدكتوراه املتميزة.

الثاين: جائزة ر�شائل املاج�شتر املتميزة.
الذي يهدف  املتميزة برنامج )داعم(  العلمية  االأبحاث  الثالث: جائزة 
اإع��داد بحوث علمية متميزة خال  اإلى حتفيز طاب الدرا�شات العليا على 

مدة درا�شتهم يف برامج الدرا�شات العليا - )املاج�شتر والدكتوراه(.
األف   85 الثاين  الفائز  ري��ال،  األ��ف   95 االأول  الفائز  الدكتوراه:  جوائز 
ريال، الفائز الثالث 75 األف ريال، الفائز الرابع 65 األف ريال، الفائز اخلام�س 

55 األف ريال.
األف   65 الثاين  الفائز  ري��ال،  األ��ف   75 االأول  الفائز  املاج�شتر:  جوائز 
ريال، الفائز الثالث 55 األف ريال، الفائز الرابع 45 األف ريال، الفائز اخلام�س 

40 األف ريال.
جوائز البحوث العلمية املتميزة: الفائز االأول 20 األف ريال، والثاين 15 

األف ريال، والثالث 10 اآالف ريال.
اإ�شافة اإلى تقدمي دروع لكل الفائزين يف خمتلف الفروع.

ال�شمو  اأم��ر منطقة ع�شر �شاحب  اأك��د 
امل���ل���ك���ي االأم�������ر ف��ي�����ش��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
عبدالعزيز، اأن املهرجان الوطني للرتاث 
والثقافة »اجلنادرية 28«، فر�شة حقيقة 
والتعرف  واالأج���داد  االآب���اء  تاريخ  ملعرفة 
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري ملختلف 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة. ج���اء ذل���ك اأث��ن��اء تفقد 
���ش��م��وه جل��ن��اح ق��ري��ة ع�����ش��ر امل�����ش��ارك يف 
حلفل  �شموه  وت�شريف   ،»28 »اجلنادرية 
اأهايل املنطقة املعد بهذه املنا�شبة، وذلك 
امللكي  ال�شمو  اأ�شحاب  من  عدد  بح�شور 
االأم��راء واأ�شحاب املعايل ال��وزراء، وعدد 
ال�شورى، وجمع من  اأع�شاء جمل�س  من 

اأهايل املنطقة.
وق����ال ���ش��م��وه يف ت�����ش��ري��ح ل��و���ش��ائ��ل 
االإع����ام »م��ن اأر����س اجل��ن��ادري��ة ن�شافح 
التاريخ ونتعرف على حقيقة ما �شنعوه 
وم����ا ب���ذل���ه االآب�������اء واالأج���������داد الأج��ل��ن��ا، 
ف��ك��ان��ت م�����ش��رة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
ع���ب���دال���رح���م���ن، ط��ي��ب اهلل ث������راه، ال��ت��ي 
وح����دت ه���ذا ال��ك��ي��ان ال��ع��ظ��ي��م وج����اء من 
بعده اأبناوؤه امللوك �شعود وفي�شل  وخالد 
وف���ه���د، رح��م��ه��م اهلل، ل��ي��ك��م��ل��وا م�����ش��رة 
ال��ب��ن��اء وال��ن��م��اء وي��وا���ش��ل��ه��ا م��ن بعدهم 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  �شيدي 
اأي��ده  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اهلل، وي�شد من ع�شده اأخواه، ويل العهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع  
بن  �شلمان  االأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ش��ع��ود وال��ن��ائ��ب ال��ث��اين 
لرئي�س جمل�س الوزراء امل�شت�شار املبعوث 
اخل���ا����س خل�����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني 
بن  مقرن  االأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

عبدالعزيز اآل �شعود، حفظهما اهلل«.
���ش��م��وه  زار  اجل�����ول�����ة  ب�����داي�����ة  ويف 
م�شاركات  ح��وى  ال���ذي  ال��ق��ري��ة  معر�س 
ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية واالأه��ل��ي��ة، 
ع��ددا  �شم  ال���ذي  بي�شة  حمافظة  ك��رك��ن 
القدمية  االأثرية، كاالأزياء  املقتنيات  من 
املختلفة  ع�����ش��ر  ب��ي��ئ��ات  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
واأدوات  واجل��ب��ل،  ال�شهل  ب��ني  واملتنوعة 
عملية  يف  ت�شتخدم  كانت  التي  ال��زراع��ة 

شهد احتفاالت عسير في الجنادرية وزار جناح الجامعة

األمير فيصل بن خالد: من الجنادرية
نصافح التاريخ ونتعرف على ما صنعه األجداد

وب��ذره��ا و�شقيها، وكذلك  االأر����س  ح��رث 
وال���ورق���ي���ة، وبع�س  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ع��م��ات 
اأدوات ال�شيد واالأدوات املنزلية القدمية 
التي ت�شتهر بها منطقة ع�شر يف بيئات 
خم��ت��ل��ف��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإل����ى ال��ع��دي��د من 
يرتديها  ك���ان  ال��ت��ي  البي�شاء  االأ���ش��ل��ح��ة 

رجال ع�شر قدميا للزينة.
���ش��م��وه ج��ن��اح م��دي��ن��ة امللك  ث��م زار 
في�شل الطبية خلدمة املناطق اجلنوبية، 
ح���ي���ث ا���ش��ت��م��ع اإل������ى ����ش���رح م��ف�����ش��ل ع��ن 
وانتقل  امل��دي��ن��ة.  يف  العمل  �شر  م��راح��ل 
الرب  جمعية  رك��ن  اإل���ى  ذل��ك  بعد  �شموه 

باأبها واملت�شمن عددا من الربامج.
تا ذلك زيارة ركن جمعية الثقافة 
ال��ذي حوى ع��ددا من اللوحات  والفنون 
ال��ف��ن��ي��ة وال�����ش��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ال��ت��ي 
جت�شد تراث املنطقة وخمزونها الثقايف.

ب��ن خ��ال��د،  االأم����ر في�شل  زار  ك��م��ا 
رك���ن م���راك���ز ال��ن��م��و امل��ت��م��ث��ل��ة يف ع��ر���س 
جتربة املنطقة يف توطني عدد من اأبناء 

�شكنية  جممعات  عرب  واالأري���اف  البادية 
و�شحية  تعليمية  خ��دم��ات  على  ت�شتمل 

واأمنية يف جهات خمتلفة من املنطقة.
ثم اطلع �شموه على اجلناح اخلا�س 
»ع�����ش��ر«،  ع�شر  منطقة  اإم����ارة  مبجلة 

وت�شلم �شموه العدد اجلديد منها.
وت��ع��رف اأم���ر امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى جناح 
�شر  مل��راح��ل  عر�شا  املت�شمن  اجل��ام��ع��ة 
ال��ع��م��ل يف م�����ش��روع امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة، 
الكمي  وال��ت��ط��ور  امل�شتقبلية،  وال���روؤي���ة 
 56 اأك��رث من  بلغت  اإذ  للكليات،  والنوعي 

كلية للبنني والبنات.
ك���م���ا اط���ل���ع ����ش���م���وه ع���ل���ى االإن����ت����اج 
العلمي الأع�شاء هيئة التدري�س، وكذلك 
امل�������ش���روع���ات ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
العلمية  ال��ب��ح��وث  جم����ال  يف  اجل��ام��ع��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م االإل������ك������رتوين، واأع���������داد م��ن 

�شحيفة »اآفاق«.
ثم انتقل �شموه اإلى جناح احلرفيني 
�شيد  مهنة  ت�شمن  وال���ذي  ال��ق��ري��ة،  يف 

ع�شر.  منطقة  �شواحل  على  االأ���ش��م��اك 
ووقف االأمر في�شل بن خالد اأي�شا على 
لدى  ت�شتهر  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��اف«  »�شناعة 
ا�شتخداماتهم  يف  قدميا  املنطقة  اأه��ايل 
ال��ي��وم��ي��ة وامل��خ��ت��ل��ف��ة يف االأك����ل وال�����ش��رب 

واحلفظ وغر ذلك.
النحالني  ق�شم  يف  ���ش��م��وه  وجت���ول 
ح��ي��ث ���ش��اه��د ال��ع�����ش��ل ال��ع�����ش��ري، ال���ذي 
املنطقة قدميا وحديثا  اأهم مامح  يعد 
وال�شمر  ال�����ش��در  م��ن  املختلفة  واأن���واع���ه 

واملجرى وال�شمر.
ع���ق���ب ذل�����ك ����ش���رف ���ش��م��و االأم�����ر 
املقام  ال�شعبي  احل��ف��ل  خ��ال��د  ب��ن  في�شل 
من  كثيف  ح�شور  و�شط  املنا�شبة  بهذه 
ال������زوار، ح��ي��ث ���ش��ه��د ع��رو���ش��ا ف��ل��ك��وري��ة 
ق���دم���ت ف��ي��ه��ا ال���ف���رق ال�����ش��ع��ب��ي��ة األ���وان���ا 
خمتلفة من اخلطوة والعر�شة واملدقال 
يف  ع�شر.  بها  ت�شتهر  التي  والرق�شات 
اخل���ت���ام، ك���رم ���ش��م��وه ع����ددا م��ن اجل��ه��ات 

امل�شاركة والداعمني.
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كنت قد كتبت يف مقايل يف العدد املا�شي عن اأهمية وحمورية الطالب يف احلياة 
اجلامعية، وكيف ان البيئة اجلامعية يجب ان تكون حمفزة للطالب اجلامعي 
اأود ان اكتب عن  اأهم العنا�شر املكونة للعملية اجلامعية، واليوم  باعتباره من 
عن�شر اآخر من العنا�شر املهمة امل�شاهمة يف نه�شة التعليم اجلامعي وهو عن�شر 

االأ�شتاذ اجلامعي. 
 وال يخفى على اأحد ان االأ�شتاذ اجلامعي هو ا�شتثمار طويل االأمد تعمل 
عليه اجلامعة منذ تخرج نخبة مميزة من الطاب وتعيينهم يف االإعادة مرورا 

ب�شنوات االبتعاث حتى مرحلة  التخرج ب�شهادة الدكتوراة.
وه���ذه ال�����ش��ن��وات ال��ت��ي ق��د ت�شل ال���ى ح���وايل ث��م��ان او ع�شر ���ش��ن��وات هي 
وعلوم  ملعارف  يتعر�س  االأ�شتاذ اجلامعي، حيث خالها  �شنوات مهمة يف حياة 
وخربات متنوعة من ا�شاتذة وجامعات وزماالت دولية مع النظراء من خمتلف 

اجلن�شيات الذي �شاحبوه وا�شتفاد منهم كما ا�شتفادوا منه.
وا�شتقى  علمية  اجن���ازات  حقق  قد  االأ�شتاذ  يكون  االبتعاث  م��دة  وبنهاية 
اعلى درجات املعارف وتبني اف�شل اخلربات العلمية والعملية واملهارية يف جمال 
كجامعة  اجلامعة  يف  التدري�س  هليئة  ع�شوا  ين�شم  ه��ذا  كل  وبعد  تخ�ش�شه. 
امللك خالد ليج�شد بالتدري�س والبحث واخلربة ا�شافات وا�شهامات نوعية يف 

حياة الطالب اجلامعي ويف جماالت وا�شعة يف خدمة اجلامعة واملجتمع.
االأ�شاتذة  من  متميزة  بنخبة  احلمد،  وهلل  حتظي،  خالد  املك  جامعة   ان 
العامل  وبنات  اأبناء  االأ�شقاء من  ال�شعوديني من  ال�شعوديني وغر  واالأ�شتاذات 
العربي وبع�س الدول ال�شديقة واالأجنبية، وهم جميعا مناذج تعليمية واعية 
وقيادات علمية متميزة توؤ�ش�س للدور االأ�شا�شي يف العملية التعليمية التي يكون 
فيها االأ�شتاذ اجلامعي هو االإ�شافة النوعية التي حتتاجها اجلامعة يف االأرتقاء 

بالطالب والطالبة يف التعليم اجلامعي.
م��وؤه��ات علمية وخ��ربات  م��ن  االأ���ش��ت��اذ اجلامعي مب��ا يحمله  ان  �شك  ال 
الطالب  ب��ن��اء  خ��دم��ة  يف  ي�شب  حقيقي  وا�شتثمار  نوعية  ا�شافية  ه��و  عملية 
التي  للمعلومة واخلربة  االأ�شا�شي  العلمي  امل�شدر  وهو  اجلامعة،  والطالبة يف 
والكتاب  الورقية  املكتبة  م�شادر  ال��ى  ا�شافة  اجلامعة  من  الطالب  ي�شتقيها 
اجلامعي واخلدمات الرقمية، ولكن يظل االأ�شتاذ هو الذي يعمل على ا�شتقرار 

املعلومة وتثبيت اخلربة لدى الطالب.
ال��ذي يقوم به االأ�شتاذ يف جامعة امللك خالد ويف باقي  ال��دور  ولهذا ف��اإن 
بناء  وامل��اأم��ول يف  املتوقع  ال��دور  العامل هو  اململكة، بل يف كل جامعات  جامعات 
نوعية  مكانة  م��ن  االأ���ش��ت��اذ  ي�شيفه  مب��ا  اجلامعي،  والتعليم  اجلامعة  مفهوم 
ت�شاهم يف تطوير املعرفةو �شقل اخلربة لدى الطالب وتهيئته الى �شوق العمل 

وخدمة املجتمع.
وهناك دور اأخر لاأ�شتاذ اجلامعي يف اجلامعة هو �شناعة البحث العلمي، 
وهذا مرتكز اأ�شا�شي يف العملية اجلامعية نظرا للمكانة التي يقوم بها البحث يف 
�شناعة املعرفة وتطوير العلوم وخدمة اهداف املجتمع واالإ�شافة الى اخلربات 
االإن�شانية امل�شرتكة. وجامعة امللك خالد لديها ر�شيد كمي ونوعي من البحوث 
وحملية،  وع��رب��ي��ة  عاملية  دوري����ات  يف  امل��ن�����ش��ورة  والطبية  والعلمية  االإن�شانية 
وهذا م�شدر افتخار للجامعة وملن�شوبيها وي�شيف الى متيزها بني اجلامعات 

ال�شعودية وهلل احلمد.
وال �شك ان البيئة البحثية التي نحاول ان نبنيها يف اجلامعة ا�شافة الى 
املحفزات املادية واملعنوية �شت�شاعد على تطوير الدور البحثي للجامعة، كما ال 
يعي�شها  التي  املزدهرة  التنموية  املرحلة  يحتاج يف  ال�شعودي  املجتمع  اأن  نن�شى 
حاليا الى توظيف البحث العلمي يف اكت�شاف فر�س القوة وحتديات التطوير 
العلمي  البحث  ي�شاهم  ان  ويجب  املجتمع،  يف  احلياتية  امل��ج��االت  خمتلف  يف 
العلوم  وتطوير  االإن�شانية  املعرفة  وخدمة  املجتمع  خدمة  يف  حم��وري  ب�شكل 
الع�شر  يف  ال�شعودية  اجلامعة  ل��دور  ا�شرتاتيجي  ه��دف  هو  وه��ذا  التطبيقية، 
الراهن الذي تعي�شه موؤ�ش�شات التعليم العايل يف عهد القيادة احلكيمة خلادم 
االأم��ني  عهده  ويل  و�شمو  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني 

و�شمو النائب الثاين، حفظهم اهلل.

رؤية

األستاذ الجامعي..

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

علي آل سعيد 

�شمن زي���ارت���ه ال��ت��ف��ق��دي��ة ل��ل��ك��ل��ي��ات، ق��ام 
الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال�����داود  ب��زي��ارة 
باأبها،  لكلية الهند�شة باملدينة اجلامعية 
الدكتور  الكلية  ا�شتقباله عميد  وكان يف 

ح�شني بن مانع الوادعي.
الكلية  م��راف��ق  ال�����داود يف  وجت����ول 
والور�س  الدرا�شية  القاعات  تفقد  حيث 
الهند�شية واطلع على عدد من االأجهزة 
من  مف�شل  �شرح  ال��ى  وا�شتمع  واملعامل 
ال��ت��دري�����س، ث��م ع��ق��د لقاء  اأع�����ش��اء هيئة 
ا�شتمع  حيث  الكلية  ط��اب  مع  مفتوحا 
اإل����ى م��ط��ال��ب��ه��م وم��ق��رتح��ات��ه��م، واع����دا 
يف  وال�شعي  مطالبهم  ك��ل  بتلبية  اإي��اه��م 

حلها ماديا ومعنويا.
ويف ك��ل��م��ة ل��ه��م ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأع����رب 
مدير  ملعايل  �شكرهم  عن  الكلية  ط��اب 
اجل���ام���ع���ة ع���ل���ى »دع����م����ه ل���ه���م وت��ل��م�����ش��ه 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م«. و���ش��ك��ر ال�����داود ال��ط��اب 
ع���ل���ى »ط���رح���ه���م امل���و����ش���وع���ي وث��ق��ت��ه��م 
اأن طاب  باجلامعة ومن�شوبيها« موؤكدا 
ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  ال�شركاء  ه��م  اجلامعة 
تقدمي  يف  الكاملة  الثقة  منحهم  »ب��ع��د 
ال��ت��ي من  االق���رتاح���ات ووج��ه��ات النظر 
���ش��اأن��ه��ا ال���دف���ع ب��اجل��ام��ع��ة وحت��ق��ي��ق كل 
اأه��داف��ه��ا ور���ش��ال��ت��ه��ا م��ن خ���ال املجل�س 

الطابي االأعلى«.
 واأ�����ش����اف م���دي���ر اجل��ام��ع��ة اأن�����ه ال 
ي��ج��ام��ل اأح�����دا م���ن م��ن�����ش��وب��ي اجل��ام��ع��ة 
كائنا من كان يف �شبيل م�شلحة الطالب 
والطالبة، م�شددا على اأن للطالب حقوقا 
وعليه واجبات. وذكر اأن طاب الهند�شة 

هم م�شدر فخر للجامعة وللمنطقة.
ك����م����ا اأ�������ش������اد ال�����������داود ب��ال��ن��ه�����ش��ة 
ال��ذي  امل��ح��دود  غ��ر  وال��دع��م  التعليمية 
حت���ظ���ى ب����ه اجل���ام���ع���ة م����ن ق���ب���ل خ����ادم 
عهده  ويل  و�شمو  ال�شريفني  احل��رم��ني 
والنائب الثاين وحر�س ومتابعة �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمر في�شل بن خالد بن 

عبدالعزيز اأمر منطقة ع�شر .

الداود يلتقي بطالب الهندسة

مظالت لسيارات 
أعضاء التدريس 
والموظفين

أحمد العياف
باجلامعة  الفنية  ال�شوؤون  اإدارة  قامت 
م���وؤخ���را، ب��رتك��ي��ب م��ظ��ات واق��ي��ة من 
تخ�س  التي  ال�شيارات  ملواقف  ال�شم�س 
اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ني 
يف ك���ل م���ن امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا، 
واملجمع  بلع�شان،  االأك��ادمي��ي  واملجمع 
االأك�����ادمي�����ي ب���امل���ح���ال���ة، وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

ل��ل��ب��ن��ني  امل���ج���ت���م���ع  وك���ل���ي���ة  واالآداب، 
مبحافظة حمايل ع�شر. و�شملت هذه 
�شيارة.  موقف   850 من  اأك��رث  املظات، 
ك��م��ا مت ت��رك��ي��ب م��ظ��ات ال���ش��رتاح��ات 
املجمع  من  كل  يف  والطالبات  الطاب 
االأك�����ادمي�����ي ب���ط���ري���ق امل���ل���ك ع���ب���داهلل، 
للبنات مبحافظة رجال  املجتمع  وكلية 
مبحافظة  للبنني  املجتمع  وكلية  اأمل���ع، 

ال��ن��م��ا���س، وم���رك���ز ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا 
بلع�شان.  االأكادميي  باملجمع  للطالبات 
حر�س  من  انطاقا  العمل  هذا  وياأتي 
باخلدمات  ال��رق��ي  على  اجلامعة  اإدارة 
بيئة مريحة  واإيجاد  ملن�شوبيها  املقدمة 
االإجمالية  امل�شاحات  بلغت  حيث  لهم، 
اأكرث من  املواقع  لهذه املظات يف تلك 

15،579 مرتا مربعا.



أخبـار الجامعة

تنطلق اليوم السبت بطولة كأس معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، للعام الحالي، وذلك على 
ملعب وصالة ومسبح مجمع المدينة الرياضية بالقريقر، وتستمر حتى الثالثاء 1434/6/20هـ. وتشمل البطولة،  كرة القدم، 

الطائرة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، والسباحة. وفي ما يلي جدول بالمباريات.

انطالق بطولة كأس مدير الجامعة

اليوم والتاريخ

ال�سبت
1434/6/3 هـ

الأحد
1434/6/4 هـ

الثنني
1434/6/5 هـ

الثالثاء
1434/6/6 هـ

ال�سبت
1434/6/10 هـ

الأحد
1434/6/11 هـ

الثالثاء
1434/6/13 هـ

ال�سبت
1434/6/17 هـ

الأحد
1434/6/18 هـ

الثنني
1434/6/19 هـ

الثالثاء
1434/6/20 هـ

اللعبة

كرة الطائرة

كرة الطائرة

األعاب قوى

كرة الطائرة

كرة الطائرة

كرة الطائرة

كرة القدم

كرة القدم

كرة قدم

كرة القدم

ال�سباحة

كرة القدم

تن�س الطاولة

كرة القدم

الفريقان المتباريان

 1     العلوم * املجتمع
 2     العلوم الإن�سانية * العلوم الإدارية

 3     العلوم الطبية * احلا�سب

 4     ال�سريعة * ال�سيدلة
 5     العلوم ال�سحية * طب الأ�سنان

 6     اللغات والرتجمة *الطب

بطولة اجلامعة لألعاب القوى جلميع الكليات

 7      فائز من مباراة 1* فائز من مباراة 2
 8      فائز من مباراة 3 * الرتبية

 9      فائز من مباراة 4* فائز من مباراة 5 
 10    فائز من مباراة 6 * الهند�سة

11     فائز من مباراة 7* فائز من مباراة 8
 12    فائز من مباراة 9* فائز من مباراة 10

13     فائز من مباراة 11* فائز من مباراة 12

 1      العلوم الإدارية * العلوم ال�سحية 
 2      الرتبية * العلوم

 3     املجتمع * الهند�سة 

4      الطب * احلا�سب
5      العلوم الطبية * اللغات

6      طب الأ�سنان * ال�سريعة 

7      فائز من مباراة 1* فائز من مباراة 2
8      فائز من مباراة 3* العلوم الإن�سانية

9      فائز من مباراة 4* فائز من مباراة 5 
10    فائز من مباراة 6* ال�سيدلة

11    فائز من مباراة 7* فائز من مباراة 8
12    فائز من مباراة 9* فائز من مباراة 10

بطولة اجلامعة لل�سباحة جلميع الكليات

13    خا�سر من مباراة 11 * خا�سر من مباراة 12

بطولة تن�س الطاولة جلميع الكليات

14   فائز من مباراة 11* فائز من مباراة 12

الدور

16

16

8

4

النهائي

16

16

8

4

3؛4

النهائي

التوقيت

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

3-ال�سابعة والن�سف

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

3-ال�سابعة والن�سف

يف متام الرابعة ع�سرا

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

3-ال�سابعة والن�سف
4-التا�سعة م�ساءا

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

يف متام الرابعة والن�سف

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

3-ال�سابعة والن�سف

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

3-ال�سابعة والن�سف

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

3-ال�سابعة والن�سف
4-التا�سعة م�ساءا

1-الرابعة والن�سف
2-ال�ساد�سة م�ساءا

يف متام الرابعة ع�سرا

يف متام الرابعة والن�سف

يف متام الرابعة ع�سرا

يف متام الرابعة والن�سف
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انطالق الدراسة األولية لقادة
الوحدات الكشفية في الجامعة

منصور كويع  
جوالة  ع�شائر  على  امل�شرف  افتتح 
هاين  الك�شفي  القائد  خالد،  امللك 
امل���ا����ش���ي،  االأح���������د  ال������زه������راين يف 
ف��ع��ال��ي��ات ال��درا���ش��ة االأول���ي���ة ل��ق��ادة 
التدريب  بقاعة  الك�شفية  الوحدات 
باإدارة االأن�شطة الطابية يف املدينة 
اجلامعية بقريقر يف اأبها، مب�شاركة 

20 دار�شا.
اأول�������ى  ال������درا�������ش������ة يف  ب�����������داأت 
حم��ا���ش��رات��ه��ا ب��ع��ر���س ع��ن احل��رك��ة

الك�شفية وتعريفها واالأهداف واملبادئ والو�شائل والتنظيم، حيث اأتيحت فر�شة 
الدرا�شة  قيادة  مب�شاركة  م�شبقا،  للدرا�شة  املجتازين  اجلوالة  الأع�شاء  امل�شاركة 
ال��ي��وم االأول، اجل���واالن حامد  ���ش��ارك يف  ال���دورة، حيث  ف��ق��رات  يف تقدمي بع�س 

االأحمري وح�شام اجلهني.
ب����دوره رح���ب ق��ائ��د ال��درا���ش��ة ه���اين ال���زه���راين ب��امل�����ش��ارك��ني، واع����دا اإي��اه��م 
واإقامة  القيادي يف اجلامعة،  التاأهيل  واإكمال خطة  باال�شتمرار يف دعم وتفعيل 
التي تربز  الك�شفية  الفنون  للجوالة، كاملخيم اخللوي ودورة  االإثرائية  الربامج 
الزهراين  و�شدد  الك�شفية.  الطريقة  وف��ق  للحركة  العملي  التطبيقي  اجلانب 
على اأهمية التاأهيل القيادي يف تكوين املوارد القيادية املتميزة وفق �شيا�شة تنمية 

القيادات العاملية حتى تفي احلركة الك�شفية بر�شالتها الرتبوية.

كلية العلوم تنظم
مشروع التطوير اإلداري

علي آل سعيد
عقدت وحدة التطوير االأكادميي واجلودة بكلية العلوم االأحد املا�شي، حما�شرتها 
ال�شابعة للعام 1434/33ه� بعنوان »م�شروع التطوير االإداري لكلية العلوم« قدمها 
�شديقي  حممد  غ�شان  ال��دك��ت��ور  ب��ج��دة  ال��ط��اق��ات  ب��ن��اء  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر 

مب�شاركة بع�س اأع�شاء املركز.
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  اأي�����ش��ا،  بامل�شاركة  امل��ح��ا���ش��رة  و���ش��رف 
ال�شهيمي ووكاء الكلية، الدكتور حممد عطيف، والدكتور �شامل الفيفي ورئي�س 
التدري�س  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  وع���دد  للق�شم،  االإع��ام��ي  واملن�شق  الكيمياء  ق�شم 
واملوظفني بالكلية. وحظيت املحا�شرة بتفاعل كبر من احل�شور، خ�شو�شا يف ما 

يخ�س ق�شايا التخطيط والفر�س والتحديات بكلية العلوم.
التي مت�س  املهمة  املو�شوعات  اإلى عدد من  التطرق  املحا�شرة،  ومت  خال 
اجلانب االإداري كالتخطيط االإداري وكل ما يتعلق به من الناحية التعريفية. كما 
متت االإ�شارة اإلى طرق التفكر التقليدي واال�شرتاتيجي مع اال�شت�شهاد بالعديد 

من االأمثلة.

أخبار الجامعة

العلوم الطبية التطبيقية تنظم معرضا عن صحة األسنان
أحمد العياف

اأق������ام  ق�����ش��م ت��ق��ن��ي��ة االأ����ش���ن���ان بكلية 
بخمي�س  التطبيقية  الطبية  العلوم 
و�شحة  وق��اي��ة  ع��ن  معر�شا  م�شيط، 
ال���ف���م واالأ�����ش����ن����ان، ج����اء ت���زام���ن���ا مع 
االأ���ش��ب��وع اخل��ل��ي��ج��ي ال���راب���ع امل��وح��د 
حتت  واالأ���ش��ن��ان  الفم  �شحة  لتعزيز 
�شعار »االأ�شنان �شحة وجمال«، وذلك 
االأ�شنان  ط��ب  اإدارة  م��ع  ب��اال���ش��رتاك 

بال�شوؤون ال�شحية بع�شر.
و���ش��ه��دت ب��داي��ة امل��ع��ر���س كلمة 
ت���رح���ي���ب���ي���ة ل���رئ���ي�������س ق�������ش���م ت��ق��ن��ي��ة 
االأ�شنان املحا�شر حممد اآل معي�س، 
وكلمة لعميد الكلية االأ�شتاذ الدكتور 
اأن  ق��ب��ل  اآل ج��ل��ب��ان،  �شعد  ب��ن  خ��ال��د 
بعنوان  تثقيفية  مبحا�شرة  ينطلق 
»ف��ر���ش��اة االأ���ش��ن��ان« األ��ق��اه��ا ال��دك��ت��ور 
راجي�س فياز، واأخرى لاأ�شتاذ يحيى 

ع�شري.
كما ا�شتمع ال�شيوف اإلى �شرح 
م��ت��ك��ام��ل م���ن ق��ب��ل ال���دك���ت���ور عبد 
اآل ع��ك�����ش��ة عن  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  امل��ج��ي��د 
وقاية االأ�شنان واملراحل العاجية، 
لبع�س احلاالت  اإلى عر�س  اإ�شافة 
وع��دد م��ن اأع��م��ال ط��اب الكلية يف 

تركيبات االأ�شنان.

لقطات
لجنة دائمة للمسابقات

الوظيفية بالجامعة
الحسين النعمي

بن  الرحمن  عبد  الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  واف��ق 
الوظيفية  للم�شابقات  دائ��م��ة  جلنة  ت�شكيل  على  ال����داود  حمد 
االإدارة  على  العام  امل�شرف  برئا�شة  املوظفني  وق�شايا  والرتقيات 
العامة ل�شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني، االأ�شتاذ الدكتور 
عبداهلل بن هادي القحطاين وع�شوية كل من املدير العام ملكتب 
احمد  واالأ�شتاذ  العواد،  حممد  بن  �شعد  االأ�شتاذ  اجلامعة  مدير 
على فايع من االإدارة العامة ل�شوؤون هيئة التدري�س واملوظفني، 
ومدير اإدارة املتابعة االأ�شتاذ عبداهلل بن �شعد اآل مبارك، واالأ�شتاذ 

�شلطان حممد االأحمري من االإدارة القانونية. 
وت��ق��ت�����ش��ر م��ه��ام ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ح�����ش��ر ال��وظ��ائ��ف ال�����ش��اغ��رة 
التي  ال�شاغرة  الوظائف  حتديد  وكذلك  للرتقية،  وامل�شتحقني 

حتتاج اإلى من  ي�شغلها من ال�شعوديني وال�شعوديات.

طب األسنان تحصل على
جائزة البحث العلمي  

أحمد العياف
ح���������ش����ل����ت ك����ل����ي����ة ط���ب 
االأ������ش�����ن�����ان ب���اجل���ام���ع���ة، 
ع����ل����ى ج�����ائ�����زة ال���ب���ح���ث 
العلمي  بامللتقى  العلمي 
اخل�������ام���������������س ل�����ط�����اب 
وط��ال��ب��ات ط��ب االأ���ش��ن��ان 
امللك  اأقيم مبركز  ال��ذي 
خ�����ال�����د احل�����������ش�����اري يف 
ب��ري��دة مبنطقة  م��دي��ن��ة 

الق�شيم.
وم��ث��ل ال��ك��ل��ي��ة يف ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى، ال��ط��ال��ب��ان ع��ل��ي ب��ن من�شور 
ببحث  مب�شاركتهما  ال�����ش��رح��اين  ع��و���س  ب��ن  و�شعيد  ال��ق��ح��ط��اين 
كما  للملتقى،  املنظمة  قبل اجلهة  تكرميهما من  علمي، حيث مت 
كرمهما اأي�شا، وكيل كلية طب االأ�شنان لل�شوؤون ال�شريرية الدكتور 

اإبراهيم ال�شهراين.

معيدون جدد بقسم اللغة العربية
يحيى القبعة 

اأع��ل��ن ق�شم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا 
رغبته  عن  االإن�شانية،  العلوم  بكلية 
رج��ايل(  )عن�شر  معيدين  تعيني  يف 
م���ن ح��م��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ع��دد 
ودعا  العربية.  اللغة  تخ�ش�شات  من 
لهذه  ال��ت��ق��دم   يف  ال��راغ��ب��ني  الق�شم 
ال���وظ���ائ���ف، اإل�����ى اإر�����ش����ال ����ش���ور من 
جميع ال�شهادات وال�شجل االأكادميي 
وال�������ش���رة ال���ذات���ي���ة م�����ش��ت��م��ل��ة ع��ل��ى 
اأن يتم ذلك يف  اأرق��ام االت�شال، على 
الق�شم  ب��ري��د  اإل���ى  ير�شل   pdf ملف 
االإلكرتوين خال الفرتة من 5/25 

حتى 1434/6/7ه�.
املتقدم موظفا   ي��ك��ون  اأال  ال��وظ��ائ��ف،  ل��ه��ذه  الرت�شح  ���ش��روط  وم��ن 
البكالوريو�س  يف  ج��دا  جيد  ع��ن  ت��ق��دي��ره  يقل  واأال  ر�شمية  وظيفة  يف 
ثاثني  عن  عمره  يزيد  واأال  الدقيق(،  والتخ�ش�س  العام  )التخ�ش�س 
خم�س  م��ن  اأك��رث  البكالوريو�س،  على  ح�شوله  على  مي�شي  واأال  ع��ام��ا، 
مقررات  يف  ر�شوب  دون  البكالوريو�س  مقررات  اجتاز  يكون  واأن  �شنوات، 
التخ�ش�س، واأن يجتاز االختبارات التحريرية وال�شفهية املعدة للتعيني، 
يح�شر  واأن  اجلامعة،  �شيا�شة  وف��ق  االبتعاث  على  باملوافقة  يتعهد  واأن 

تو�شيتني علميتني.
نهاية  تخرجهم  املتوقع  حاليا  للدار�شني  ميكن  اأن��ه  الق�شم  وب��ني 
الف�شل ال��درا���ش��ي ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي احل���ايل 1434/1433ه������،  
التقدم لهذه الوظائف، واأو�شح الق�شم اأنه م�شتعد للرد على اأي ا�شتف�شار 

متى مت التوا�شل معه باملدينة اجلامعية بقريقر.

نعم.. وال..

خادم  حكومة  من  كبرا  دعما  العايل   التعليم  موؤ�ش�شات  جميع  جتد 
احلرمني ال�شريفني يف كافة املجاالت من خال تخ�شي�س ميزانيات 
ك��ب��رة لتجهيز ه���ذه امل��وؤ���ش�����ش��ات مب��ا حت��ت��اج��ه م��ن اأج���ه���زة، وم��ع��ام��ل، 
وم�شتلزمات تعليمية، وبذلك فاجلامعة  بجميع مقدراتها، وممتلكاتها 
وهم  واملوظفني(،  التدري�س،  هيئة  واأع�شاء  )الطاب،  للجميع  ملك 

امل�شتفيدون بالدرجة االأولى منها.
واال�شتفادة  االإمكانات،  لهذه  االأمثل  لا�شتخدام  نعم  نقول  لذا 
منها باأكرب قدر ممكن، وال لا�شتخدام غر ال�شليم، وال للعبث بهذه 
املقدرات التي مت تاأمينها من اأجل حتقيق اأهداف اجلامعة ووحداتها 

املختلفة.
الدرا�شية  القاعات  حمتويات  على  باملحافظة  مطالبون  الطاب 
للمحافظة على مكونات  تقنية، ونعم  واأث��اث، وجتهيزات  من كرا�شي، 
جميع  قبل  من  احلا�شوبية  اأو  والتقنية،  العلمية،  واملعامل  املختربات 
م�شتخدميها، فهي اليوم توظف يف تدري�شك، وتعلمك لبع�س املقررات، 

وغدا تكون الأخيك االأ�شغر، اأو ابنك.
املكلفة  التعليمية  امل��ق��وم��ات  ب��ه��ذه  للعبث  ال  جميعا  ن��ق��ول  وه��ن��ا 
اإ�شرافا وهدرا للمال العام، ونعم  ماديا؛ الأن العبث املق�شود بها ميثل 

للمحافظة عليها.
اإمكانات  توظيف  م�شوؤولية  عليهم  تقع  التدري�س  هيئة  واأع�شاء   
اأه��داف  وحتقيق  طابهم،  وتعلم  وتعليم  تدري�س  يخدم  مبا  اجلامعة 
الربامج التي تقدمها كليات اجلامعة، واملحافظة عليها، وال يكون كثر 
من هذه االإمكانات ملجرد امل�شاركة بها يف املعار�س، اأو لتحقيق اأهداف اأو 

اأغرا�س خا�شة غر التي مت تاأمينها من اأجله. 

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

ممتلكات الجامعة 
للجميع

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *
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خارطة األخبار

ورش عمل لعضوات 
هيئة التدريس

ال��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة بكلية  ت��ق��ي��م وح�����دة 
من  ع��ددا  ببلقرن  للبنات  واالآداب  العلوم 
هيئة  لع�شوات  العمل  وور���س  املحا�شرات 
ال��ت��دري�����س ب��ال��ك��ل��ي��ة. ت��اأت��ي ه���ذه ال��ربام��ج 
���ش��ع��ي��ا م����ن ال��ك��ل��ي��ة ل��ت�����ش��ب��ح يف م�����ش��اف 
الكليات املتميزة، وللح�شول على االعتماد 
االأك�����ادمي�����ي، وذل�����ك م���ن خ����ال م��راق��ب��ة 
للتميز يف  تطبيق معاير اجل��ودة و�شوال 

االأداء واملخرجات واخلدمات. 

تراث المملكة 
في معرض

يف اإطار فعاليات مهرجان اجلنادرية)28(، 
ل��ل��ب��ن��ات  واالآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
ب���ال���ن���م���ا����س م���ع���ر����ش���ا ����ش���م ع�����دة اأرك�������ان  
وك���ذل���ك  امل���ن���زل���ي���ة  واالأواين  ل��ل��م��اب�����س 
ع���رو����ش���ا م�������ش���ورة ع����ن ت����اري����خ امل��م��ل��ك��ة 
الدول  من  عدد  وعن  وما�شيها  حا�شرها 
د.  الكلية  عميدة  برعاية  وذل��ك  العربية، 
تعريف  اإل��ى  الكلية  وتهدف  فايز.  فاطمة 

الطالبات مبا�شي اململكة العريق.

»األمن والسالمة«.. 
في محاضرة

ن����ظ����م����ت ك����ل����ي����ة ال�����ع�����ل�����وم ال���ط���ب���ي���ة 
حما�شره  ببي�شة  للبنات  التطبيقية 
بعنوان »االأمن وال�شامة باملدار�س«، 
الثالثة  االب��ت��دائ��ي��ة  ب��امل��در���ش��ة  وذل���ك 
ل��ل��ب��ن��ات ب��ب��ي�����ش��ة. ت��ن��اول��ت امل��ح��ا���ش��رة 
اأن��واع احل��وادث املدر�شية  العديد من 
و�شبل الوقاية منها واأماكن حدوثها، 
م�����ش��ت�����ش��ه��دة ب���ال�������ش���م���وم واحل�������روق 

واالختناق واملا�س الكهربائي.

مطويات عن 
صحة األسنان

التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  وزع����ت 
امل��ط��وي��ات على  م��ن  ع����ددا  ببي�شة  ل��ل��ب��ن��ات 
باالأ�شبوع  امل��ط��وي��ات  وتخت�س  طالباتها. 
اخل��ل��ي��ج��ي امل���وح���د ل��ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة ال��ف��م 
وجمال  �شحة  »االأ�شنان  و�شعاره  واالأ�شنان 
1434ه���«. وركزت حمتويات املطويات على 
كيفية املحافظة على �شحة االأ�شنان، وهي 
من اإعداد وتن�شيق اأ. رغد الدو�شري، وحتت 

ا�شراف عميدة الكلية د. عبر زكريا.

قراءة علمية 
لسورة التكوير

للبنات  واالآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اأق���ام���ت 
فلك  »يف  ب��ع��ن��وان  خ��ا���ش��ا  ل��ق��اءا  بتثليث 
ال��دك��ت��ورة  ال���ق���راآين«، قدمتها  االإع��ج��از 
ع��ن  باغة  فيها  رزق وحتدثت  وجيهة 
ال��ق��راآن التي اأع��ج��زت ال��ع��رب، وذل��ك يف 
قراءة ل�شورة التكوير.  وهدفت القراءة 
اإل����ى ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ب��ع�����س م���ن ج��وان��ب 
م��ع��اين ودالالت  ال��ك��ام��ن��ة يف  االإع���ج���از 

كلمات ال�شورة.

مشاركة في برنامج 
»نستمسك«

�شاركت طالبات كلية العلوم واالآداب للبنات 
اآ�شيا  مركز  اأق��ام��ه  ال��ذي  احلفل  ببلقرن يف 
ومثلت  بالريا�س،  الرتبوية  لا�شت�شارات 
»ن�شتم�شك«،  التعريفي  احل��ف��ل  يف  الكلية 
االإ���ش��ام��ي��ة،  ال��درا���ش��ات  بق�شم  ال��ط��ال��ب��ت��ان 
فاطمة ال�شمراين، ومنرة القرين. ويدعو 
ال��ق��راآن  بتعاليم  التم�شك  اإل���ى  ال��ربن��ام��ج 
امل�شاحبة )الوحي  الندوة  واأقيمت  الكرمي. 
الثقايف  فهد  امل��ل��ك  م��رك��ز  يف  ح��ي��اة(  منهاج 

بالريا�س.

حملة لتعزيز
الثقافة الشرعية

االإداري��ات  املوظفات  �شوؤون  مكتب  يقيم 
باأبها،   للبنات  والرتبية  االآداب  بكليتي 
ال��ق��اف��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن حملة »م���ن نحن 
وماذا نريد؟«، وذلك اعتبارا من ال�شبت 

املقبل وملدة ثاثة اأيام.
وت���ه���دف احل��م��ل��ة اإل�����ى ال��ت��ع��ري��ف 
بواجبات ال�شهادتني ونواق�شهما، وتدبر 
معانيهما لتنوير طالبات الكلية وتعزيز 

ثقافتهن ال�شرعية.

دورة حول التعامل
مع المرؤوسين

نظمت كلية املجتمع للبنات باأبها دورة يف 
مهارات التعامل مع املروؤو�شني، قدمتها 
فاطمة  واالأ�شتاذة  �شعيد  رانيا  االأ�شتاذة 
ع��ب��دال��وه��اب ب��ه��دف ت��ع��ري��ف امل�����ش��ارك��ات 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل���روؤو����ش���ني، 
وط��ب��ي��ع��ة  ال�����ش��ل��وك االإن�����ش��اين، وال��ف��رق 
لاأفراد،  التنظيمي  ال�شلوك  وبني  بينه 
واملروؤو�س،  الرئي�س  العاقة بني  واأ�ش�س 
واأه���م  ال��ب�����ش��ري��ة  ال�شخ�شية  وم��ك��ون��ات 

العوامل املوؤثرة فيها.

»سالمة« تناقش 
العمل التطوعي

اأقام مكتب االأخ�شائية االجتماعية بكليتي 
حما�شرة  ب��اأب��ه��ا  للبنات  وال��رتب��ي��ة  االآداب 
بعنوان »االأيادي املعطاءة يف وطن العطاء.. 
األقتها  االأح��م��ر«  ال��ه��ال  هيئة  يف  التطوع 
بالهال  التطوعية  الربامج  على  امل�شرفة 
�شامة،  فوزية  االأ���ش��ت��اذة  بع�شر،  االأح��م��ر 
التطوعي  العمل  اأهمية  عن  فيها  حتدثت 
يف الهال االأح��م��ر. وي��اأت��ي ه��ذا الربنامج 
مكتب  ينظمها  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة  اأط�����ار  يف 

االخ�شائية االجتماعية.

نقص المناعة المكتسبة
في محاضرة

باملركز  الطابية  االأن�شطة  مكتب  نظم 
بال�شامر،  ال��ط��ال��ب��ات  ل��درا���ش��ة  اجل��ام��ع��ي 
االثنني املا�شي، حما�شرة بعنوان )نق�س 
وال��وق��اي��ة(  الت�شخي�س  املكت�شبة  امل��ن��اع��ة 
ق��دم��ت��ه��ا ال���دك���ت���ورة ج��ي��ه��ان ال�����ش��رب��وين  
اجلانبية  االأع��را���س  اإل���ى  فيها  وتطرقت 

للمر�س، وكذلك طرق الوقاية والعاج.
 ك��م��ا ت���ن���اول���ت ال�������ش���رب���وين ال���ع���دي���د من 
الطب  اإليه  تو�شل  وما  الت�شخي�س  طرق 

احلديث يف هذا املجال . 

كلية العلوم 
واآلداب ببلقرن

كليتا اآلداب 
والتربية

كلية المجتمع
للبنات

كليتا اآلداب 
والتربية

المركز الجامعي 
للطالبات

عسير
رجال ألمع سراة عبيدة

خميس مشيط

ظهران الجنوب

أبها

العلوم  واآلداب
ببلقرن

العلوم الطبية 
التطبيقية ببيشة

العلوم الطبية 
التطبيقية ببيشة

بلقرن

محايل

بيشة

المجاردة

العلوم واآلداب
بالنماص

النماص
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تثليث

العلوم واآلداب
بتثلـيث



خارطة األخبار

اللجنة األكاديمية بقسم 
اإلعالم تناقش خططها 

االإعام  لق�شم  االأكادميية  اللجنة  عقدت 
واالت�������ش���ال ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم االإن�����ش��ان��ي��ة، 
ناق�شت خاله اخلطة  الثالث،  اجتماعها 
ال��درا���ش��ي��ة وع����دد ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات 
واحتياجات  املقبل  للعام  قبولهم  املقرتح 
ال��ق�����ش��م م����ن اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س 
والتن�شيق لتجهيز مقر الق�شم للطالبات. 
اأبو  د. حمود  تتكون من  اللجنة  اأن  يذكر 
ظهر، ود. علي �شويل القرين، ود. مفلح 

القحطاين، ود. عبد اهلل حامد.

حملة توعية
بمركز األبحاث الواعدة

نظم مركز االأبحاث الواعدة يف عاجات 
بكلية طب  وال��ف��ك��ني  ال��وج��ه  ت�����ش��وه��ات 
االأ���ش��ن��ان، حملة ت��وع��وي��ة ع��ن اإ���ش��اب��ات 
وت�����ش��وه��ات ال��وج��ه وال��ف��ك��ني، ال��وراث��ي��ة 
�شرائح  ل��ك��اف��ة  وذل���ك  واملكت�شبة.  منها 
وا�شتهدفت  ع�����ش��ر،  مبنطقة  املجتمع 
احل��م��ل��ة االأم����اك����ن ال���ع���ام���ة واالأ�����ش����واق 
وامل����واق����ع ال��رتف��ي��ه��ي��ة يف ك���ل م���ن اأب��ه��ا 
االأرب��ع��اء  يومي  خ��ال  م�شيط  وخمي�س 

واخلمي�س املا�شيني.

التوعية بمرض
ارتفاع ضغط الدم

وكيلها  يتقدمها  ال�شيدلة  كلية  �شاركت 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���ق���رثدي وف���ري���ق من 
ق�شم ال�شيدلة ال�شريرية وجمموعة من 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات االأح����د امل��ا���ش��ي، يف 
التوعية  خ��ال  من  العاملي،  ال�شحة  ي��وم 
مب���ر����س ارت���ف���اع ���ش��غ��ط ال�����دم وع��اق��ت��ه 
ال��دم��اغ��ي��ة،  وال�شكتة  القلبية  ب��ال��ن��وب��ات 
وذل���ك يف ف��رتت��ني االأول�����ى مب��ق��ر الكلية 
وامل���رك���ز اجل��ام��ع��ي ل��ل��ط��ال��ب��ات ���ش��ب��اح��ا، 

والثانية مبركز ع�شر مول م�شاءا.

ورشة عمل
بقسم التاريخ 

ن���ظ���م ق�������ش���م ال����ت����اري����خ ب���ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
االإن�����ش��ان��ي��ة ور���ش��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان »روؤي����ة 
نظرة  ال��ت��اري��خ  ق�شم  واأه�����داف  ور���ش��ال��ة 
وكيل  ال��ور���ش��ة  يف  و���ش��ارك  م�شتقبلية«. 
ورئي�س  فايع  اآل  اأح��م��د  الدكتور  الكلية 
واأع�شاء  ح��اوي  حممد  الدكتور  الق�شم 
جمل�س الق�شم وعدد من من�شوبي وزارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وط����اب اجل��ام��ع��ة. 
اإط��ار  تاأتي يف  الور�شة  اأن  احل��اوي  واأك��د 

احلر�س على تطبيق معاير اجلودة.

طب األسنان الصيدلة التطوير األكاديمي العلوم اإلنسانيةالعلوم اإلنسانية

استراتيجيات جديدة 
لتدريس »اإلنجليزية«  

ن���ظ���م���ت ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر االأك�����ادمي�����ي 
واجلودة برناجما تدريبيا لعدد60 ع�شوا 
من�شوبي  م��ن  وط��ال��ب��ا  ال��ت��دري�����س  بهيئة 
ك��ل��ي��ة ال���ل���غ���ات وال���رتج���م���ة حت���ت ع��ن��وان 
اللغة  لتدري�س  ج��دي��دة  »ا�شرتاتيجيات 
تدريب  ومت  اأجنبية«.  كلغة  االإجنليزية 
احلديثة  اال�شرتاتيجيات  على  احل�شور 
جميع  مناق�شة  ب��ج��ان��ب  ال��ل��غ��ة  ل��ت��دري�����س 
االأن�شطة يف نهاية كل جل�شة تدريبية مع 

امل�شاركني يف الدورة .

أسماء المقبولين 
والمقبوالت

اأ�شم��اء  العليا  ال��درا���ش�����ات  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 
املقب�ولني واملقب�والت يف برام�ج املاج�شتر 
 .1435-1434 للعام  )العامة(  والدكتوراه 
للمقبولني  امل��راج��ع��ة  �شرعة  اإل���ى  ونبهت 
ب��ال��ق��ري��ق��ر، مبنى )د(  ل��ل��ع��م��ادة  اأ���ش��ا���ش��ي��ا، 
املقبوالت  تراجع  اأن  على  الرابع،  الطابق 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا، وك��ال��ة ع��م��ادة ال��درا���ش��ات العليا 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ب��ل��ع�����ش��ان خ���ال ال���ف���رتة من 

ال�شبت  اإلى االأربعاء 1434/6/15ه�. 

دعوة ليوم
البحث العلمي

باجلامعة  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  دع���ت 
ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف ي������وم ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
وي�شتمر  1434/6/25ه�������  ب��ت��اري��خ  التا�شع 
مل���دة ي���وم���ني. وح�����ددت ال��ك��ل��ي��ة ع����ددا من 
اآخ��ر  اأن  علما  فيه،  للم�شاركة  ال�شوابط 
يوم ال�شتقبال امل�شاركات،  بنهاية دوام يوم 
ال�شبت 1434/6/10ه�، حتى تتمكن اللجان 
العلمية من االإعان عن اأ�شماء املر�شحني 

لتجهيز املحا�شرات اأو املل�شقات.

تفعيل خدمة االنسحاب 
عبر البوابة االلكترونية  
اأعلنت عمادة القبول والت�شجيل باجلامعة 
الكلي  االن�شحاب  بخدمة  العمل  ب��دء  عن 
طاب  جلميع  االلكرتونية  ال��ب��واب��ة  ع��رب 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، واأف����ادت ال��ع��م��ادة اأن��ه 
عند تنفيذ وتاأكيد الطلب، يعترب الطالب 
يذكر  اجلامعة.  من  من�شحبا  الطالبة  اأو 
التوجه  تاأتي متا�شيا مع  اأن هذه اخلدمة 
ل���ل���ت���ع���ام���ات االإل����ك����رتون����ي����ة، وت�����ش��ه��ي��ا 

للطاب يف تنفيذ احلركات االأكادميية.

القبول والتسجيل

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

ورشة بعنوان
تحليل المحتوى

ببلقرن  واالآداب  العلوم  كلية  عميد  ق��دم 
الدكتور مفلح االأكلبي، ور�شة عمل بعنوان 
»حتليل املحتوى.. املفاهيم والتطبيقات«، 
ح�شرها مدير التخطيط الرتبوي اأحمد 
ال�شمراين. جاء ذلك على هام�س امللتقى 
ال����ذي افتتحه  ل��ل��م��ن��اه��ج  ال��ث��اين  امل��ح��ل��ي 
بالثنية  والتعليم  الرتبية  مكتب  م��دي��ر 

االأ�شتاذ �شالح القرين.

تنومة

العلوم اإلنسانية

بيشة

خميس مشيط

النماص

أبها

الملتقى الطالبي 
األول 

وامل��ج��ت��م��ع  واالآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ات  ت��ق��ي��م 
بالنما�س، امللتقى الطابي االأول لطابها 
وذلك �شمن الن�شاطات غر املنهجية التي 
العديد  امللتقى،  وي�شمل  الكلية.  تقيمها 
من الربامج، كما يهدف اإلى توثيق اأوا�شر 
االأخ�����وة وال���رتاب���ط ب��ني جميع ال��ط��اب، 
وكذلك تبادل اخلربات الثقافية والعلمية 
هيئة  واأع�شاء  الطاب  بني  واالجتماعية 

التدري�س بالكليات.

العلوم واآلداب ببلقرنالعلوم واآلداب بالنماص الدراسات العليا

بلقرن
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مجتمع

وقفة

يومية  »اآف��اق«  اإ�شدار  فكرة  قد طرح  القرين  على  الدكتور  كان 
اأمام الزماء، وذكر يف مقاله االأ�شبوعي ردود اأفعالهم حول تلك 

الفكرة، التي يراها بع�شهم �شعبة، ويراها اآخرون م�شتحيلة.
اإي��ج��اب��ي��ة، ف��ه��ي لي�شت  ب�����ش��ورة  ال��ف��ك��رة  وع��ن��دم��ا نتمعن يف 
»اآف����اق«  ل�شحيفة  وي��ك��ون  ي��وم��ي��ا  ال�����ش��دور  ومي��ك��ن  م�شتحيلة، 
ال�شبق يف ذلك، الأن لدينا يف اجلامعة ر�شيدا وافرا من االأن�شطة 
والربامج والفعاليات والدرا�شات واملو�شوعات، التي حتتاج اإليها 
يف  اأننا  كما  يومي.  اإ�شدار  يف  منها  اال�شتفادة  وميكن  ال�شحف، 
اجلامعة منلك طاقما اأكادمييا واإداريا على ا�شتعداد تام لتزويدنا 

وم�شاركتنا بكافة املواد التي نحتاجها.
ميكن اإ�شدار �شحيفة يومية اإذا توافر لها كامل احتياجات 
االإداري���ة  احتياجاته  بكامل  جمهز  دائ���م  مقر  مثل  ال�شحيفة، 
والفنية من حمررين �شحفيني وفنيي اإخراج ومدققني لغويني 
مرحلة  ب��داأن��ا  عندما  الأننا  الت�شغيلية،  االأط��ق��م  بكافة  ومطابع 
اإ�شدار االأع��داد املطورة ل� »اآف��اق« كان كل من علم بهذه اخلطوة 
اإ���ش��دار اأرب��ع��ني  م��ن ال��زم��اء يف اجل��ام��ع��ة، وع���رف عزمنا على 
�شفحة اأ�شبوعية، وطباعة 43 األف ن�شخة، راأى �شعوبة ذلك، فيما 
دخل بع�شهم يف حتد �شريح، باأننا لن نقدر على ذلك، وتنباأوا لنا 
بالعجز عن ا�شتكمال مواد ال�شحيفة اأ�شبوعيا معللني ذلك بقلة 
عدد الطاقم الذي يعد »اآفاق«، وكنت اأرد عليهم باأننا �شوف ننجح، 
التحريري واالإخراجي  ق��درات الطاقم  ب��اإذن اهلل، وذلك ثقة يف 

الذي اأعمل معه.
اإلى  العمل  ووا�شلنا  النف�س  مع  التحدي  مرحلة  يف  دخلنا 
اأ�شبحنا  ال��ذي  االإجن��از  ه��ذا  ليظهر  الليل،  من  متاأخرة  �شاعات 
نفخر به كثر، هذا املنجز راأينا جناحه يف عيون كل من قابلناه، 
مل�شنا فرحة ال�شدور يف عيون من�شوبي اجلامعة الذين مل يبخلوا 

علينا بالتوجيه ومتني التوفيق لنا.
من  لكل  ملك  ال�شحيفة  ه��ذه  ب��اأن  اأح�ش�شنا  ال�����ش��دور  بعد 
قراءتها  على  حر�شهم  ذل��ك  على  وال��دل��ي��ل  للجامعة،  ينت�شب 
اأب��دى  ال��ذي  والطالبات  الطاب  من  الهائل  والكم  ومتابعتها، 
رغبته يف العمل معنا، وتفاعل اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني 

والطاب بكتابة املقاالت وفق ال�شروط املحددة للن�شر.
التحريري  ال��ف��ري��ق  وراأي  راأي����ي  ح�شب  ال��ن��ج��اح،  ه���ذا  ك���ان 
امل�شرف  من  وعملي  معنوي  دع��م  من  وجدناه  ملا  ثمرة  والفني، 
القرين،  �شويل  بن  على  الدكتور  االأ�شتاذ  ال�شحيفة،  على  العام 
جعلتنا  كبرة،  ثقة  ومنحنا  احلرية،  من  م�شاحة  اأعطانا  ال��ذي 
نتفانى جميعا يف اإخراج هذه ال�شحيفة لتعاود الظهور من جديد 

بحلة جديدة.
ن��ع��م مي��ك��ن اإ����ش���دار »اآف������اق« ي��وم��ي��ة اإذا ت���واف���رت ل��ه��ا كافة 

االإمكانيات ال�شرورية لذلك.
نائب رئي�س التحرير 

»آفاق« يومية

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa
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قدم وكيل الوزارة لل�شوؤون التعليمية، الدكتور حممد بن عبدالعزيز العوهلي، �شكره اإلى 
معايل مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، على اجلهود التي بذلت من 
اأجل اأن تخرج »اآفاق« بثوبها اجلديد يف اأربعني �شفحة ملونة، ممتدحا خطوات تطوير 
االأع��داد  يف  الوا�شحة  وجهوده  ال�شحيفة  بطاقم  م�شيدا  املميز،  واإخراجها  ال�شحيفة 

املا�شية بقيادة امل�شت�شار امل�شرف العام على ال�شحيفة الدكتور علي بن �شويل القرين. 
ويف االإطار ذاته، هناأ االأمني العام ملجل�س التعليم العايل الدكتور حممد بن عبد 
العزيز ال�شالح، مدير اجلامعة ب�شدور ال�شحيفة مبنهجية خمتلفة اأكدت التطور الذي 

�شعت اإليه اجلامعة والقائمني على اأمر ال�شحيفة.
وقال ال�شالح »اإن ال�شحيفة تعد مبثابة نقلة نوعية يف تاريخ ال�شحف اجلامعية 
لي�س من حيث الطباعة واالإخراج فح�شب، واإمنا يف كثافة املو�شوعات وتنوعها وجودتها 

اأي�شا«.
جاء ذلك يف برقيتني خطيتني من وكيل الوزارة لل�شوؤون التعليمية واالأمني العام 
ملجل�س التعليم العايل، اإلى مدير اجلامعة عقب تلقيهما منه، ن�شخا من االأعداد ال�شابقة 

ل�«اآفاق«، كاإهداء.

اأ�����ش����در م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
االأ�شتاذ الدكتور عبد الرحمن بن 
حمد ال���داود ع���ددا م��ن ال��ق��رارات 
ال�شاحيات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  االإداري�����ة 
امل���خ���ول���ة ل����ه ن���ظ���ام���ا، وع���ل���ى م��ا 

تقت�شيه م�شلحة العمل.
وج���������اءت ال������ق������رارت م�����ا ب��ني 
ع��دد من  وتكليف  وتعيني  جتديد 
ع���م���داء ووك�����اء وروؤ�����ش����اء اأق�����ش��ام 
ووك��اء  م�شرفني  اإل��ى  باالإ�شافة 
م�����ش��رف��ني وم�����ش��اع��دي��ن وم�����دراء 
مبختلف عمادات وكليات اجلامعة 
ل��ل��ب��ن��ني وال����ب����ن����ات ع���ل���ى ال��ن��ح��و 

التايل:

قرارات إدارية
عمداء ووكالء

للكليات والعمادات

• جت���دي���د ت��ك��ل��ي��ف االأ����ش���ت���اذ 
اأح��م��د  ال��دك��ت��ور ح�شني م��ان��ع 
ال��������وادع��������ي ع����م����ي����دا ل��ك��ل��ي��ة 

الهند�شة
• جت��دي��د ت��ك��ل��ي��ف ال��دك��ت��ورة 
النعمي  احل�����ش��ن  يحيى  �شمر 
االإدارة  ل����ك����ل����ي����ة  ع�����م�����ي�����دة 
للبنات  امل���ن���زيل  واالق���ت�������ش���اد  

باأبها.

حسنين والسعيدي تدربان 35 عضوة هيئة تدريس على التعلم النشط

الوكالء
• تكليف الدكتور ح�شن عبده 
ب���وك���ال���ة كلية  اأح���م���د ح��ل��م��ي 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

للتطوير واجلودة.
• تكليف الدكتور عبدالرحمن 
حم��م��د ع��ب��دال��ه��ادي ال��ع��م��ري 
الطبية  ال��ع��ل��وم  لكلية  وك��ي��ا 

التطبيقية.
ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن  تكليف   •
اآل يحيى  ع��ب��داهلل  ب��ن  عو�شة 
العلوم  كلية  بوكالة  االأحمري 
لل�شوؤون  التطبيقية  الطبية 

االأكادميية.

• ت��ك��ل��ي��ف ال����دك����ت����ور حم��م��د 
عو�س حممد ال�شحاري وكيا 

لكلية الرتبية.
• تعيني الدكتور عبدالرحمن 
البارقي  الفقيهي  عبده  ح�شن 
وك������ي������ا ل������ع������م������ادة ال����ق����ب����ول 
وال��ت�����ش��ج��ي��ل يف ف���رع اجل��ام��ع��ة 

بتهامة.
• جت���دي���د ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور 
حممد ظافر عبداهلل ال�شهري 
واأ�شول  ال�شريعة  كلية  بوكالة 

الدين للدرا�شات العليا.
ال�����دك�����ت�����ور م���ري���ع  ت���ع���ي���ني   •
���ش��ع��د م���ري���ع ال��ه��ب��ا���س وك��ي��ا 

واملالية  االإداري���ة  العلوم  لكلية 
لل�شوؤون االأكادميية.

امل�شاعدون
• جت���دي���د ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور 
القحطاين  ح��م��د  ع��ل��ي  ح��ام��د 
املوهبة  م��رك��ز  مل��دي��ر  م�شاعدا 

واالبداع.

رؤساء األقسام 
• جت���دي���د ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور 
مراجم  حممد  ح�شان  حممد 

رئي�شا لق�شم القراآن وعلومه.
الدكتور علي عي�شى  تكليف   •
رئي�شا  ال�����ش��ل��م��ي  ع��ل��ي  حم��م��د 

لق�شم الفيزياء.

المدراء 
اإ�شماعيل  ال��دك��ت��ور  تكليف   •
خليل اإبراهيم الرفاعي مديرا 
اللغات  بكلية  ال��ب��ح��وث  مل��رك��ز 

والرتجمة.

العوهلي والصالح يشكران الداود ويمتدحان »آفاق«

 ريم العسيري 

اأق����ام����ت ع���م���ادة اجل������ودة وال��ت��ط��وي��ر 
واالآداب   الرتبية  بكليتي  االأك��ادمي��ي 
باأبها ور�شة عمل حتت عنوان  للبنات 
يومني،  م��دى  على  الن�شط«  »التعلم 
ب��واق��ع ث���اث ���ش��اع��ات ي��وم��ي��ا، الأك��رث 
م��ن خمتلف  ت��دري�����س  م��ن 35 ع�شوة 
ال���ك���ل���ي���ات ب��امل��ن��ط��ق��ة وامل���ح���اف���ظ���ات، 
وق���دم���ت���ه���ا ك�����ا م�����ن ع�������ش���و ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س ووك���ي���ل���ة  ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
واالأ�شتاذ  ال�شعيدي  حنان  ال��دك��ت��ورة 
واالآداب  ال��رتب��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ت��ي  امل�������ش���ارك 

الدكتورة اإعتدال عبا�س ح�شنني. 
وق��دم��ت ال���دورة يف ال��ي��وم االأول 
ال�����ش��ع��ي��دي، ح��ي��ث تناولت  ال��دك��ت��ورة 
اأن  وماينبغي  ال��ور���ش��ة  اأه����داف  فيها 
نهاية  عليه يف  ق���ادرة  املتدربة  ت��ك��ون  
ال��ور���ش��ة، وب��ع�����س م��ام��ح ال��ت��دري�����س 
ح���ال���ي���ا، وت���ع���ري���ف ال��ت��ع��ل��م ال��ن�����ش��ط 
وع��ن��ا���ش��ر م��ف��ه��وم ال��ت��ع��ل��م ال��ن�����ش��ط 
ومبادئ التعلم الن�شط واأهمية التعلم 
ال��ن�����ش��ط ومم���ي���زات ال��ت��ع��ل��م ال��ن�����ش��ط 
التعلم  ظل  يف  التعلم  بقاء  ومعدالت 
املتعلمني  تفاعل  وم��وؤ���ش��رات   الن�شط 
وم�����وؤ������ش�����رات اإ����ش���ت���م���ت���اع امل��ت��ع��ل��م��ني 
والتخطيط للتعلم الن�شط من خال 
والتاأمل  واملرونة  والفاعلية  التكامل 
باالإ�شافة لعنا�شر التخطيط للتعليم  

الن�شط.  

اليوم الثاني
باليوم  ح�شنني  الدكتورة  واأ�شتكملت 
الثاين الدورة حيث ق�شمت جلل�شتني  
وه���دف���ت  اجل��ل�����ش��ة االأول�������ى  اإع���ط���اء 
ا�شرتاتيجيات  ملفهوم  وا�شح  تعريف 

ال��ت��ع��ل��م ال��ن�����ش��ط وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأه��م 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات ال���ت���ع���ل���م ال��ن�����ش��ط، 
وك��ي��ف وم��ت��ى يطبق ت��ع��داد مم��ي��زات 
وت��ع��داد  ح���دة،  على  اإ�شرتاتيجية  ك��ل 
عنا�شر  لتحقيق  الازمة  االإج��راءات 
اأن�شب  وت��ع��داد  اال�شرتاتيجية،  جن��اح 
الت�شط بح�شب  للتعلم  ا�شرتاتيجيات 
،وو���ش��ع  ل��ه  تنتمي  ال���ذي  التخ�ش�س 
خ��ط��ة ل���در����س م���ا ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح���د 
ما  مع  يتنا�شب  مبا  اال�شرتاتيجيات 

تدر�شه.

هرم التعليم والعلم
الثانية   تهدف  كانت اجلل�شة  وفيما 
اإل������ى ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���ب���ن���اء امل���ع���ريف 
على  والتعرف  والعلم،  التعليم  لهرم 
التعليم  بهرم  الن�شط  التعلم  عاقة 
اأهمية ا�شرتاتيجيات  والتعلم وادراك 
ال��ذاك��رة  حت�شني  يف  الن�شط   التعلم 
ع��ل��ى �شياغة  وال���ق���درة  واال���ش��ت��ي��ع��اب 
وط����رح االأ���ش��ئ��ل��ة امل��رت��ب��ط��ة مب��ه��ارات 
التفكر العليا ونواجت التعلم الن�شط. 
ال��دورة  »ه��ذه  ال�شعيدي  وذك���رت 
اأ�شتهدفت اأع�شاء هيئة التدري�س ومن 
تنمية مهاراتهم  اأجل  يف حكمهم من 
يف اخ��ت��ي��ار وحت���دي���د ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
تعلم تبنى على ن�شاط املتعلم الذاتي 
خمرجات  وجتود  بنف�شه  ثقته  وتعزز 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وق����د اأك����دت 
ال�شلبيات  بع�س  ر�شد  على  ال��ور���ش��ة 
ال����ت����ي ي���ع���ت���م���د ع���ل���ي���ه���ا ال���ب���ع�������س يف 
التدري�س ومنها الدور التقليدي لكل 
من املعلم واملتعلم وانعدام الن�شاطات 
للمادة  العملي  والتطبيق  امل�شاحبة 
فجوة  وج���ود  اإل���ى  اأدى  مم��ا  املتعلمة، 
ك��ب��رة ب��ني واق���ع احل��ي��اة وب���ني امل���واد 

ثقة  �شعف  ذل��ك  ع��ن  فنتج  العلمية، 
املتعلمني باأنف�شهم و�شعف خمرجات  
عملية التعلم و بالتايل ندرة الفر�س 
م�شكات  وظهور  املتاحة  الوظيفية  

الفراغ والبطالة«. 

استراتيجيات التعليم 
اإط��ار  »يف  ح�شنني  قالت  جانبها   م��ن 
اآدائ��ن��ا كمعلمني و  تطبيق اجل��ودة يف 
اأ�شاتذة ويف اإطار تطبيق اجلودة يف اآداء 
فقد  باجلامعة،  التعليمية  موؤ�ش�شتنا 
التدريبي  الربنامج  باإعداد هذا  قمنا 
لنا جميعا يفيدنا يف تطبيق  كمرجع 
التي  والعلم  التعليم  ا�شرتاتيجيات 
ت��ت��م��رك��ز ح���ول امل��ت��ع��ل��م، وي��ه��دف ه��ذا 
ال��ربن��ام��ج اإل���ى دع���م ق����درات اأع�����ش��اء  
مفاهيم  ل��رت���ش��ي��خ  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة 
املتمركز  ال��ن�����ش��ط  ال��ت��ع��ل��م  واأ���ش��ال��ي��ب 
من  تطبيقها  بهدف  الطالبات  ح��ول 

اأجل تعليم اأف�شل لهن«.

رأي الملتحقات
تقول  ب��ال��دورة،  امللتحقات  راأي  وع��ن 
اأب��ه��ا  ل��ل��ب��ن��ات يف  ال��ع��ل��وم  ع��م��ي��دة كلية 
الدكتور زهبة اآل رائزة »ن�شكر لعمادة 
املباركة  مبادرتها  والتطوير   اجل��ودة 
يف تطوير العملية التعليمية وال�شعي 
اإخ��راج  امل��اأم��ول، يف   امل�شتوى  اإل��ى  بها 
العلمية  م���ادت���ه  م���ن  م��ت��م��ك��ن  م��ت��ع��ل��م 
ال��وف��اء مبتطلبات  مهام  وق���ادر  على 
الرتبية  لكلية  بال�شكر  واأثني  مهنته. 
اإدارتها الإ�شت�شافة  واالآداب، ممثلة يف 
هذا الربنامج، واأقدم ال�شكر ملقدمتي 
الدكتورة  و  اإعتدال  الدكتورة  ال��دورة 

حنان على اأدائهما الرائع«.
يهدف  الربنامج   »هذا  واأ�شافت 
اإل�����ى ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات اأع�������ش���اء هيئة 
اال�شرتاتيجيات  التدري�س يف توظيف 
ال��ت��ي حت��ق��ق ت��ع��ل��م��ا ن�����ش��ط��ا، وم���ن ثم 
عمليات  م��ن  امل��خ��رج��ات  ن���وع  حت�شني 
اإق��رتاح  اأن  �شك  وال  والتعلم،  التعليم 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج ج��اء بعد ال��ت��اأك��د  من 
اأع�������ش���اء هيئة  ح���اج���ة االأغ����ل����ب م���ن 
التدري�س  طرق  تعديل  اإلى  التدري�س 
وحتويلها تدريجياً من طرق التلقني  
يبحث  عاملاً  املتعلم  جعل  اإل��ى  املعتادة 
وي�����ح�����اور  وي���ن���اق�������س وي��ح�����ش��ل ع��ل��ى 

املعرفة بنف�شه حتت اإ�شراف معلمه. 
بق�شم  املعيدة  قالت   جانبها  من 
واالإق��ت�����ش��اد  ال��ع��ل��وم  بكلية  ال��ك��ي��م��ي��اء 
امل����ن����زيل ب��ب��ي�����ش��ة، االأ�����ش����ت����اذة غ��ل��ب��اء 
ال��ن�����ش��ط  ال���ت���ع���ل���م  »دورة  ال�������ش���ه���ري 
دورة ف��ع��ال��ة ج����دا، اأت�����ش��ح ل��ن��ا  اأك���رث 
م��ن خ��ال��ه��ا م��ف��ه��وم ال��ت��ع��ل��م الن�شط 
داخ��ل  يف  تطبيقه  وكيفيه   واأه���داف���ه 
ح��ج��رات ال��درا���ش��ة، واأ���ش��ت��ف��دن��ا كثرا 

منها«.



أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku
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كليات

خالد العمري

ب���داي���ة حت���دث ال��دك��ت��ور اأح���م���د بن 
الكلية،  اأن�شطة  ع��ن  حميد  حممد 
ف��اأو���ش��ح اأن م�����ش��ج��د ���ش��م��و االأم���ر 
باملدينة اجلامعية  بن خالد  في�شل 
املتون  حفظ  برنامج  حاليا  ي�شهد 
علمية  ودورات  امل��ث��م��رة  وال����ق����راءة 
ت�شارك  الكلية  اأن  م�شيفا  م�شغرة، 
ت��وع��وي تنظمه  ب��رن��ام��ج  اإق���ام���ة  يف 
���ش��ج��ون منطقة  ال��رتب��ي��ة يف  ك��ل��ي��ه 

ع�شر.
واأردف »وهناك دورة للمعيدين 
الذين مت تعيينهم خال هذا العام 
ت�شتمر ملدة يومني وذلك لتعريفهم 
مب��ه��ام االأ���ش��ت��اذ اجل��ام��ع��ي، ك��م��ا اأن 
ال�شريعة انتهت من تنظيم م�شابقة 

ت�شميم �شعار نادي الكلية«. 

العلماء والباحثين
وع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال��ع��ل��م��اء 
والباحثني، اأ�شار الدكتور حميد اإلى 
ا�شت�شافت موؤخرا معايل  الكلية  اأن 
ال��ع��ل��م��اء ال�شيخ  ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار 
لالتقاء  �شليمان  اأب��و  الوهاب  عبد 
ب���ط���اب ال��ك��ل��ي��ة واإل����ق����اء ع����دد من 

املحا�شرات.
واأ�����ش����اف »ك���ذل���ك ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
ال���ك���ل���ي���ة ق���ب���ل ذل������ك، ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س يف ج��ام��ع��ة ج����ورج ث���اون 
ب����ال����والي����ات امل���ت���ح���دة االأم���ري���ك���ي���ة 
الدكتور جون تان براون، وهو باحث 
الكلية قريبا  ت�شت�شيف  كما  م�شلم، 
االأ���ش��ت��اذ  االأزه����ر  علماء  ك��ب��ار  ع�شو 
عبدالكرمي  معبد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
ح����ي����ث ����ش���ي���ق�������ش���ي اأ�����ش����ب����وع����ني يف 
اجلامعة باإلقاء عدد من املحا�شرات 
وال�����ل�����ق�����اءات م�����ع اأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري�������س، وه����و م���ن ك���ب���ار ع��ل��م��اء 

احلديث يف هذا الع�شر«. 

معايير الجودة
كانت  الكلية  اأن  اإل���ى  حميد  واأ���ش��ار 
���ش��ب��اق��ة ع��ل��ى م����دى 12 ع���ام���ا اإل���ى 
حتقيق بع�س معاير اجلودة، حيث 
االأك��ادمي��ي  اأن�����ش��ات وح��دة للتطوير 
اإلى  حتويلها  يتم  اأن  قبل  واجل���ودة 
وكالة، موؤكدا اأن الكلية  ت�شعى الى 
كا�شفا  االأكادميي،  االعتماد  حتقيق 
البحث  ي��وم  الإق��ام��ة  ا�شتعداها  ع��ن 
مع  لقاء  ب�شدد عقد  واأنها  العلمي، 

طاب الدرا�شات العليا.
وعن اأبرز امل�شكات التي تواجه 
ال�شريعة  كلية  عميد  ق��ال  الطاب 
التوا�شل  االأم���ور �شعف  اأب���رز  »م��ن 
م����ع االأق���������ش����ام ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ر����ش���د 
اجلو  للكلية، واختاف  االأك��ادمي��ي 
اجل��ام��ع��ي ع���ن ج���و ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��م�����ش��ت��ج��دي��ن، وع����دم 
اط��اع ال��ط��اب على ال��ل��وائ��ح التي 
ت��ك��ف��ل ل��ه��م ح��ق��وق��ه��م وت��ث��ب��ت لهم 

واجباتهم«.

المستجدات
ب��ك��ل��ي��ة  امل�������ش���ت���ج���دات  ����ش���ي���اق  ويف 
ال�������ش���ري���ع���ة، حت�����دث رئ���ي�������س ق�����ش��م 
ال��ف��ق��ه ال��دك��ت��ور حم��م��د ال��غ��ام��دي 
ع����ن اإط��������اق ب����رام����ج ال����دك����ت����وراه 
ب���ال���ق�������ش���م، ح���ي���ث مت ف���ت���ح ���ش��ع��ب��ة 
العام  ال��دك��ت��وراه  االأن��ظ��م��ة لطاب 
اجل��ام��ع��ي احل����ايل، معلنا ع��ن ب��دء 
ال���ق���ب���ول ل���ربن���ام���ج ال����دك����ت����وراه يف 
الفقه لتنطلق الدرا�شة فيه اعتبارا 
م��ن ال��ع��ام اجل��ام��ع��ي امل��ق��ب��ل. واأك���د 
برنامج  مينح  الق�شم  اأن  الغامدي 

املاج�شتر على النحو التايل: 
اأوال: نظام املقررات والر�شالة، 
برناجمان  الق�شم  يف  وي��وج��د 
اأح���ده���م���ا م��اج�����ش��ت��ر ال��ف��ق��ه، 

والثاين يف االأنظمة. 
ث��ان��ي��ا: ن��ظ��ام االق��ت�����ش��ار على 
امل�����ق�����ررات ف���ق���ط، وي����وج����د يف 
ال���ق�������ش���م ب����رن����اجم����ان اأي�������ش���ا 
الفقه  يف  املاج�شتر  اأح��ده��م��ا 
والثاين املاج�شتر يف االأنظمة، 
ي���ت���م���ك���ن م��ن  مل������ن ال  وذل���������ك 
ال��درا���ش��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام امل��ق��ررات 
والر�شالة من اأ�شحاب االأعمال 

واملوظفني.

دبلومات
واأ�شاف »كذلك، اأعدت جلان الإعداد 
العمل  زال  وال  دب��ل��وم��ات  ب��رن��ام��ج 
ال��ربام��ج، وقد  قائما الإع����داد ه��ذه 

تاأخذ وقتا ومتر مبراحل«.

كلية الشريعة.. 12عاما من التميز
أوضح عميد كلية الشــريعة، الدكتور أحمد بن محمد حميد، ورؤســاء أقســامها، أن الكلية حققت السبق في تحقيق »بعض معايير الجودة« على مدى 12 
عاما، مؤكدين سعيها للحصول على االعتماد األكاديمي بما يتوافق مع خصوصية الكلية، وكشفوا في استطالع لـ »آفاق« عن مساع حثيثة لتطوير الخطط 

الدراسية بأقسام الكلية والتوسع في برامج الدراسات العليا.

وك�شف الغامدي عن نية الق�شم 
الإع�������ادة درا�����ش����ة خ��ط��ت��ه وب���راجم���ه 
العليا  الدرا�شات  ملرحلة  املخ�ش�شة 
وبخا�شة برنامج ماج�شتر  الفقه، 

واالأنظمة.
ال��ق��راآن  ق�شم  رئي�س  وحت���دث  
ال��دك��ت��ور حم��م��د ح�شان  وع��ل��وم��ه، 
فاأكد  الق�شم  اإجن���ازات  عن  مراجم، 
برنامج  اإن�شاء  م��وؤخ��را يف  اأن��ه جن��ح 
دب��ل��وم ال���ق���راءات، وتعيني ع��دد من 
امل���ع���ي���دي���ن م����ع اب��ت��ع��اث��ه��م مل��رح��ل��ة 
اإلى  اإ�شافة  املاج�شتر والدكتوراه،  
ق�شم  يف  املاج�شتر  برنامج  اإط��اق 
امل��ق��ررات،  ال��ق��راآن وع��ل��وم��ه، بنظام 
وت���اأث���ي���ث م��ع��م��ل خ���ا����س ل��ل��ت��اوة 

والتجويد.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���االإ����ش���ه���ام���ات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ف�����اإن ال��ق�����ش��م ي��ت��ع��اون 
م�����ع ع�����م�����ادة خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع يف 
وال��ربام��ج،  ال�����دورات  بع�س  تنفيذ 
ال�شدد  ه��ذا  يف  م��راج��م  وا�شت�شهد 
بربامج مت تنظيمها موؤخرا بتعاون 
القراءت،  دبلوم  الطرفني مثل  بني 
وحم����ا�����ش����رة ال����ن����زاه����ة وم��ك��اف��ح��ة 
ال��ف�����ش��اد، وم�����ش��روع »ت��ن��وي��ر« ال��ذي 
�شرطة  م��ع  بالتن�شيق  تنظيمه  مت 

ع�شر.

إمامة المساجد
وزاد »ك���ذل���ك  ي��ق��وم ب��ع�����س اأع�����ش��اء 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ال��ق�����ش��م ب��اإم��ام��ه 
الق�شم  ومتثيل  املنطقة،  يف  امل�شاجد 

للقراآن  العلمية  اجلمعيات  بع�س  يف 
ت���وع���ي���ة  وامل���������ش����ارك����ة يف  ال������ك������رمي، 
احلجيج بالتن�شيق مع وزارة ال�شووؤن 

اال�شامية«. 
القراآن،  ق�شم  رئي�س  يغفل  ومل 
احل��دي��ث ع��ن اخل��ط��ط ال��ت��ط��وي��ري��ة 
على  جل��ن��ة  ت�شكيل  ف��اأك��د  ب��ال��ق�����ش��م، 
م�����ش��ت��وى ال��ق�����ش��م الإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 

خ��ط��ت��ه وت���ط���وي���ره���ا مب����ا ي��ت��ن��ا���ش��ب 
ومتطلبات  الع�شر  م�شتجدات  م��ع 

التطوير واجلودة.
واأم����������ا رئ����ي���������س ق�������ش���م ال�����ش��ن��ة 
وع��ل��وم��ه��ا، ال���دك���ت���ور حم��م��د ظ��اف��ر 
ال�����ش��ه��ري ف��ق��د حت����دث ع���ن ب��رام��ج 
ال����درا�����ش����ات ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��ق�����ش��م ف��ق��ال 
ب����رن����اجم����ان  ال���ق�������ش���م  »ي������وج������د يف 

اأ�شا�شي واالآخر  اأحدهما  للماج�شتر 
اإلى  اأن الق�شم  يتطلع  م��واز« وك�شف 
اإطاق برنامج الدكتوراه الذي يبداأ 
عن  كا�شفا  املقبل،  ال��ع��ام  ل��ه  القبول 
ن��ي��ة ال��ق�����ش��م يف ال��ت��و���ش��ع يف ب��رن��ام��ج 
املاج�شتر، متمنيا لربامج الدرا�شات 
وت���وؤدي  االأم���ام  اإل���ى  ت�شر  اأن  العليا 

ر�شالتها العلمية على اأكمل وجه.
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كليات

كلية
الشريعة

الرسالة 
متميز. �شرعي  تعليم  • تقدمي 

ال��ع��ل��وم  يف  م��وؤه��ل��ني  • اإع������داد 
البحثية  وامل����ه����ارات  ال�����ش��رع��ي��ة 
وامل��ه��ن��ي��ة وف���ق م��ع��اي��ر اجل���ودة 

ال�شاملة.
 ، املجتمع  خدمة  يف  االإ�شهام   •

ون�شر الفهم ال�شحيح للدين. 

األهداف
االأهداف  حتقيق  يف  االإ�شهام   •

العامة للجامعة. 
• تعليم العلم ال�شرعي والعلوم 
اخلادمة له وتي�شره للطاب. 

• ت���ر����ش���ي���خ م��ن��ه��ج ال��و���ش��ط��ي��ة 
العقيدة  على  القائم  واالعتدال 
ال�شحيحة والفهم املوؤ�شل لبناء 

ال�شخ�شية املتوازنة. 
املوؤهلني  املتخ�ش�شني  اإع��داد   •
امل����ج����االت  ع���ل���م���ي���ا وب���ح���ث���ي���ا يف 
���ش��د  ل���اإ����ش���ه���ام يف  ال�������ش���رع���ي���ة 

احتياج �شوق العمل.
العليا  ب��ال��درا���ش��ات  ال��ع��ن��اي��ة   •
علوم  يف  املتخ�ش�شة  وال��ب��ح��وث 

ال�شريعة واالأنظمة.
ال���ن���ظ���ري���ة  امل����ع����رف����ة  رب�������ط   •
العناية  العملية مع  بتطبيقاتها 

بالق�شايا امل�شتجدة. 
املجتمع  خ��دم��ة  يف  االإ���ش��ه��ام   •
ب����ن���������ش����ر ال��������وع��������ي ال���������ش����رع����ي 
ب����ني اأف�����������راده وحت�������ش���ي���ن���ه م��ن 

االنحرافات الفكرية.
ه��ي��ئ��ة  اأع�����������ش�����اء  ت����ط����وي����ر   •

التدري�س اأكادمييا ومهنيا.

د. حميد: نسعى لتحقيق الجودة
واالعتماد األكاديمي في برامجنا 

د. الغامدي: نمنح الماجستير والدكتوراه
ونفكر بفتح »دبلومات فقهية« 

د. مراجم: معمل خاص للتجويد ومساع 
لتطوير خطة قسم القرآن

د. الشهري: قسم السنة يمنح 
الماجستير.. والدكتوراه قريبا

قسم
أصول الفقه

الرؤية
ل����دور ري�����ادي ذي عمق  ال�����ش��ع��ي 
حم��ل��ي وب���ع���د اإق���ل���ي���م���ي، ومت��ي��ز 
م�����ع�����ريف وب�����ح�����ث�����ي، واإ������ش�����ه�����ام 
تناف�شية  ج��ودة  نحو  جمتمعي، 
وقواعد  اأ�شول  تعليم  جم��ال  يف 
وما  ال�شريعة  ومقا�شد  الفقه 

يت�شل بها.

الرسالة
لتعليم  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر 
ع����ايل اجل������ودة، واإجن������از ب��ح��وث 
متميزة، وتاأهيل املتخ�ش�شني يف 
ومقا�شد  الفقه  وقواعد  اأ�شول 

ال�شريعة، وخدمة املجتمع.

األهداف
العلمي  ب��ال��ب��ح��ث  االه��ت��م��ام   •
ال��ف��ق��ه  اأ������ش�����ول  ال����ر�����ش����ني يف 
ال�شريعة،  ومقا�شد  وق��واع��ده 
امل�شائل  يف  العلمية  بالر�شائل 
ال�������ش���رع���ي���ة وخ����دم����ة ال������رتاث 

االإ�شامي.
ال�شرعيني  الباحثني  اإع��داد   •
االأح��ك��ام  ال�شتنباط  وتاأهيلهم 
والنظر يف النوازل وامل�شتجدات، 

وفق قواعد ال�شرع احلنيف.
الطاب  تدري�س  يف  • االإ�شهام 
ال���ب���ك���ال���وري���و����س  م����رح����ل����ة  يف 
وتاأهيلهم  العليا،  وال��درا���ش��ات 
لتحقيق ر�شالة واأهداف الكلية.
اأق�����ش��ام  ب��ق��ي��ة  م���ع  • ال��ت��ك��ام��ل 
واأهداف  ر�شالة  لتحقيق  الكلية 

الكلية واجلامعة.
امل��ت��ن��وع��ة  ال���ربام���ج  • ت���ق���دمي 
م���ن  امل�����ج�����ت�����م�����ع  خ�������دم�������ة  يف 
خ�����ال امل�����وؤمت�����رات وال����ن����دوات 
وال����ت����ع����اون م����ن اجل����ه����ات ذات 
ال���ع���اق���ة ل��ت��ق��دمي ال���درا����ش���ات 

واال�شت�شارات.

قسم العقيدة
والمذاهب المعاصرة

الرؤية
متميزا  مركزا  الق�شم  يكون  اأن 
العقيدة  علوم  يف  وبحثيا  علميا 

واملذاهب املعا�شرة.

الرسالة
متميز  تعليم  ل��ت��ق��دمي  ال�����ش��ع��ي 
املعا�شرة  وامل��ذاه��ب  العقيدة  يف 
ال�شحيح  الفهم  ن�شر  يف  ي�شهم 
املتخ�ش�شني  واإع���داد  لاإ�شام، 
امل��وؤه��ل��ني وف���ق م��ع��اي��ر اجل���ودة 
ال�����ش��ام��ل��ة، واالإ����ش���ه���ام يف خدمة 
امل�����ج�����ت�����م�����ع وحت���������ش����ي����ن����ه م���ن 

االنحرافات الفكرية.

األهداف
االأق�����ش��ام  بقية  م��ع  ال��ت��ك��ام��ل   •
العلمية يف الكلية حلقيق ر�شالة 

واأهداف الكلية واجلامعة.
ال���ط���ال���ب  ق����������درات  ت���ن���م���ي���ة   •
ل�شبه  وامل��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى احل�����وار 

املخالفني.
ال��و���ش��ط��ي��ة  م��ن��ه��ج  • ت��ر���ش��ي��خ 
ال�شحيحة  العقيدة  على  القائم 
وال�����ف�����ه�����م امل�������وؤ��������ش�������ل، ل���ب���ن���اء 
املتوازنة،  االإ�شامية  ال�شخ�شية 
وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع م����ن خ���ال 

ذلك.
املوؤهلني  املتخ�ش�شني  اإع��داد   •
ال���ع���ق���ي���دة  ع���ل���م���ي���ا وب���ح���ث���ي���ا يف 
االإ���ش��ام��ي��ة واالأدي����ان وامل��ذاه��ب 

املعا�شرة.
ه��ي��ئ��ة  اأع�����������ش�����اء  ت����ط����وي����ر   •
ال���ت���دري�������س ع��ل��م��ي��ا واأك���ادمي���ي���ا 
املنا�شبة  البيئة  وتوفر  ومهنيا، 

لهم.
االأك���ادمي���ي  ال��ت��وا���ش��ل  • ب��ن��اء 
املماثلة  واالأق�����ش��ام  الق�شم  ب��ني 
وامل����راك����ز ال��ب��ح��ث��ي��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة 

والعاملية.

قسم السنة
وعلومها 

الرؤية
ال�����ش��ع��ي ل���ل���ري���ادة وال���ت���م���ي���ز يف 
التعليم والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع يف ال�شنة وعلومها.

الرسالة
ال�����ش��ع��ي ل��ي��ك��ون ال��ق�����ش��م م��رك��زا 
علميا مميزا وفق برامج تعتمد 
ال��ت��م��ي��ز وال��ت��ق��ن��ي��ة يف اأ���ش��ال��ي��ب 
ال��ت��دري�����س وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ، 
ال�شنة  يف  املتخ�ش�شني  واإع����داد 
باالأبحاث  واالع��ت��ن��اء  وعلومها، 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، وع��ق��د 
ال�����������ش�����راك�����ات م�����ع اجل���م���ع���ي���ات 

واملوؤ�ش�شات ذات العاقة. 

األهداف
االأق�����ش��ام  بقية  م��ع  ال��ت��ك��ام��ل   •
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ر�شالة الكلية واجلامعة.
ب��اح��ث��ني  ب����اإع����داد  • االإ����ش���ه���ام 
ال�شنة  جم��االت  يف  متخ�ش�شني 

وعلومها.
ح���اج���ة  ����ش���د  يف  االإ������ش�����ه�����ام   •
امل��ج��ت��م��ع م���ن امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 

ال�شنة وعلومها. 
• متكني الطاب املتميزين من 
ال�����ش��ه��ادات اجل��ام��ع��ي��ة يف  حملة 
موا�شلة  م��ن  الق�شم  تخ�ش�س 

درا�شاتهم العليا.
النبوية  ال�شنة  ع��ن  ال��دف��اع   •
امل��خ��ال��ف��ني وتفنيد  ع��ل��ى  وال����رد 

�شبهاتهم.
بني  االأك�����ادمي�����ي  ال���ت���وا����ش���ل   •
ال���ق�������ش���م واالأق�����������ش�����ام امل���م���اث���ل���ة 

واملراكز البحثية.

قسم القرآن
وعلومه

الرؤية
علميا  م��رك��زا  الق�شم  ي��ك��ون  اأن 
م��ت��م��ي��زا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل 
للتعليم والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع يف القراآن وعلومه.

الرسالة
متميز  تعليم  ل��ت��ق��دمي  ال�����ش��ع��ي 
للقراآن الكرمي وعلومه، واإجناز 
اأ�شيلة واإبداعية، واإعداد  بحوث 
يف  لاإ�شهام  موؤهلني  خمت�شني 

خدمة املجتمع.
األهداف

االأهداف  حتقيق  يف  االإ�شهام   •
العامة للكلية.

متميز  م�شتوى  اإلى  • الو�شول 
يف تعليم القراآن وعلومه.

موؤهلني  متخ�ش�شني  اإع��داد   •
ال�����ق�����راآن  وب���ح���ث���ي���ا يف  ع���ل���م���ي���ا 

وعلومه.
العليا  ب��ال��درا���ش��ات  ال��ع��ن��اي��ة   •
والبحوث املتخ�ش�شة يف القراآن 

الكرمي.
املجتمع. خدمة  يف  • االإ�شهام 

• تطوير اأع�شاء هيئة التدري�س 
اأكادمييا ومهنيا.

الكرمي  ال��ق��راآن  ع��ن  • ال��دف��اع 
وال�����رد ع��ل��ى ال�����ش��ب��ه��ات امل���ث���ارة؛ 

واملطاعن املزعومة حوله.

قسم
الفقه

الرؤية
ري����ادي  دور  ل��ل��ق�����ش��م  ي���ك���ون  اأن 
ومت��ي��ز م��ع��ريف وب��ح��ث��ي واإ���ش��ه��ام 
جم��ت��م��ع��ي ف����اع����ل ن���ح���و ج����ودة 
ال�شرعية  ال��ع��ل��وم  يف  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

والنظامية.

الرسالة
اأك��ادمي��ي��ة  بيئة  لتوفر  ال�شعي 
متخ�ش�شني  ل��ت��خ��ري��ج  مم��ت��ازة 
م�����وؤه�����ل�����ني واإع���������������داد اأب�����ح�����اث 
ال�شرعية  امل��ج��االت  يف  اإب��داع��ي��ة 
والنظامية، وخدمة املجتمع من 

خال ذلك.

األهداف
االأق�����ش��ام  بقية  م��ع  ال��ت��ك��ام��ل   •
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ال��ك��ل��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ر�شالة الكلية واجلامعة.
العلمي  بامل�شتوى  االرت���ق���اء   •
وال��ب��ح��ث��ي يف ع���ل���وم ال�����ش��ري��ع��ة 

واالأنظمة.
م��ع��اي��ر  ل��ت��ح��ق��ي��ق  • ال�����ش��ع��ي 

اجلودة ال�شاملة.
ب��امل��ع��رف��ة  ال����ط����اب  • ت����زوي����د 
خمتلف  يف  ال�شرعية  ل��اأح��ك��ام 

جماالت احلياة.
ال��ازم��ة  االح��ت��ي��اج��ات  • ���ش��د 
ل�������ش���وق ال���ع���م���ل يف امل���م���ل���ك���ة يف 

املجاالت ال�شرعية والنظامية.
ه��ي��ئ��ة  اأع�����������ش�����اء  ت����ط����وي����ر   •
ال���ت���دري�������س ع��ل��م��ي��ا واأك���ادمي���ي���ا 
املنا�شبة  البيئة  وتوفر  ومهنيا 

لهم.
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التعليم العالي

لقطات

العنقري يستقبل سفيري
كوبا وهولندا لدى المملكة

ا�شتقبل معايل وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري يف مكتبه، 
�شفر دولة كوبا لدى اململكة خو�شيه اإنريكي اإنريكيث رودريغيز، بح�شور وكيل 
العام على  امل�شرف  وامل�شت�شار  الفوزان  نا�شر  الدكتور  البعثات  ل�شوؤون  ال��وزارة 
اللقاء بحث  املالك. ومت خال  �شامل  الدكتور  ال��دويل  للتعاون  العامة  االإدارة 

العاقات الثنائية يف جماالت التعليم العايل واجلامعات.
كما ا�شتقبل  معايل الدكتور العنقري �شفر هولندا لدى اململكة، لورن�س 
و�شتهوف. ومت خال اللقاء بحث العاقات الثنائية يف جماالت التعليم العايل 
واجلامعات، بح�شور وكيل الوزارة لل�شوؤون التعليمية الدكتور حممد العوهلي  
ووكيل  الفنتوخ  ع��ب��دال��ق��ادر  ال��دك��ت��ور  وامل��ع��ل��وم��ات  للتخطيط  ال����وزارة  ووك��ي��ل 
العام على  امل�شرف  وامل�شت�شار  الفوزان  نا�شر  الدكتور  البعثات  ل�شوؤون  ال��وزارة 

االإدارة العامة للتعاون الدويل الدكتور �شامل املالك.

الملحقية الثقافية باليابان تحتفي
بتخريج 86 مبتعثا ومبتعثة

باليابان،  ال�شعودية  الثقافية  امللحقية  يف  ممثلة  العايل  التعليم  وزارة  احتفت 
والدكتوراه.  واملاج�شتر  البكالوريو�س  بتخريج 86 مبتعثا ومبتعثة يف مراحل 
اأم��ان  ع�شام  مهند�س  الدكتور  ال�شعودي،  الثقايف  للملحق  بكلمة  احلفل  وب��داأ 
اهلل بخاري، نقل خالها للح�شور، تهاين معايل وزير التعليم العايل الدكتور 
خالد العنقري ونائبه الدكتور اأحمد ال�شيف ومباركتهما للخريجني، الفتا اإلى 
الدعم ال�شخي والرعاية الكرمية التي توليها القيادة الر�شيدة لقطاع التعليم 
العايل واملبتعثني. كما األقى ال�شفر ال�شعودي لدى اليابان الدكتور عبد العزيز 
التي  الفر�س  ا�شتثمار  على  وحثهم  اخلريجني  فيها  هناأ  كلمة  الرتك�شتاين 
توفرها القيادة الر�شيدة لهم، مثنيا على جهود وزارة التعليم العايل وامللحقية 

الثقافية يف رعاية املبتعثني.
ويف كلمة لرئي�س �شركة اأرامكو يف اليابان، االأ�شتاذ اأحمد اخلنيني، و�شف 
لابتعاث  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برنامج 
اخلارجي، باأنه هدية امللك للوطن. وقال« نحن ن�شهد يف الفرتة احلالية، نتائج 

الربنامج وم�شاركة اخلريجني يف م�شرة التنمية«.
وعقب ذلك، قام امللحق الثقايف بت�شليم جائزة التميز البحثي لثاثة من 
اخلريجني ح�شلوا على جوائز نظر بحوثهم املتميزة هم: الدكتور عمر املداح، 
لكل من  التقني  التميز  بت�شليم جائزة  قام  كما  بخ�س.  وتركي  فلمبان  ع��ذاري 
اخلريجني عماد كمال، اأن�س املورعي وعبد الرحمن اخلطيب لتحقيقهم بطولة 
ال�شيارات ال�شم�شية بجنوب اأفريقيا للعام الثالث على التوايل مع فريق جامعة 
التقني  التميز  ج��ائ��زة  النهدي،  يا�شر  الطالب  الثقايف،  امللحق  و�شلم  ت��وك��اي. 

مل�شاركته مع فريق جامعته يف م�شابقة اليابان الدولية للطران ال�شراعي.
التعليم والثقافة والرتبية والريا�شة والعلوم  اأكد نائب وزير  من جانبه 
بني  العاقات  باملنا�شبة،  له  كلمة  يف  تانيغاوا  يائت�شي  الياباين  والتكنولوجيا 
اململكة واليابان بالقوية التي  تكت�شي اأهمية بالغة، وقال اإنه يعلق على املبتعثني 
اململكة  بني  الوطيدة  لل�شداقة  ي�شبحوا ج�شرا  اأن  يف  كبرة  اآم��اال  ال�شعوديني 

واليابان.

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  يرعى 
ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز ان��ط��اق��ة 
للتعليم  ال������دويل  وامل����وؤمت����ر  امل���ع���ر����س 
والذي تنظمه  الرابعة  دورته  العايل يف 
معار�س  العايل يف مركز  التعليم  وزارة 
الريا�س، خال الفرتة من 6-9 جمادى 
اأب��ري��ل  االآخ����رة 1434ه����� امل��واف��ق 19-16 
2013م، مب�شاركة 436 جامعة وموؤ�ش�شة 
ع��امل��ي��ة م���ن 37 دول������ة، اإل�����ى ج���ان���ب 51 

جامعة وموؤ�ش�شة �شعودية. 
و�شيتخلل املعر�س، اإقامة 75 ور�شة 
املحا�شرات  من  ع��دد  اإل��ى  اإ�شافة  عمل، 

العامة يلقيها 22 خبرا دوليا.
العايل  التعليم  واأب��ان معايل وزير 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب���ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري، 
اأن امل��ع��ر���س وامل���وؤمت���ر، ي��اأت��ي��ان يف اإط��ار 
اجلامعات  بني  التعاون  لتعزيز  ال�شعي 
وحتقيق  العاملية،  ونظراتها  ال�شعودية 

ال�شراكة العلمية فيما بينها. وقال«مل�شنا 
املعر�س  دورات  يف  ال��ت��ع��اون  ذل���ك  ث��م��ار 
م�شتوى  ج��ودة  على  يوؤكد  ما  ال�شابقة، 

جامعاتنا على ال�شعيد الدويل«. 
ال���������وزارة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأو�������ش������ح 
امل���ع���ر����س  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت 
يف  املتميزة  اجلامعات  اأف�شل  وامل��وؤمت��ر، 
جانب  اإل��ى  العاملية،  الت�شنيفات  قائمة 
ع����دد م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
العاملية واملنظمات الدولية ذات العاقة، 
م�شرا اإلى اأن املعر�س �شي�شهد م�شاركة 
العليا،  واملعاهد  ال�شعودية،  اجلامعات 
واالعتماد  وال��ت��ق��ومي،  القيا�س  وهيئات 
االأك�����ادمي�����ي، وال��ت��ع��ل��ي��م االإل����ك����رتوين، 
وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د، وم���راك���ز االأب��ح��اث 

والدرا�شات.
تلك  اأن جت����اوب  ال��ع��ن��ق��ري  واأك�����د 
اجل���ام���ع���ات ال��ع��امل��ي��ة م���ع ال����دع����وة، ك��ان 

�شريعا عطفا على ما يحظى به املعر�س 
من �شمعة وا�شعة على امل�شتوى الدويل، 
م�شرا اإلى اأن تنظيم الوزارة للمعر�س 
ي��ق��دم ال�شورة  اأن  ���ش��اأن��ه  وامل���وؤمت���ر، م��ن 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ن��ه�����ش��ة ال���ك���ب���رة ال��ت��ي 
يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شهدها 
و�شمو  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد 

ويل عهده، و�شمو النائب الثاين.
ك���م���ا ي���ه���ي���ئ ال����ف����ر�����س ل��ت��ع��ري��ف 
اجلامعات  ب��اأب��رز  وامل�شوؤولني  ال��ق��ي��ادات 
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني واخل������رباء يف 
العلمية  االإمكانات  على  العايل  التعليم 
ب��ه��ا اجل��ام��ع��ات  ال��ت��ي تتمتع  وال��ع��م��ل��ي��ة 
بني  اخل���ربات  ت��ب��ادل  ويتيح  ال�شعودية، 
امل�شاركني يف املجاالت العلمية والعملية 
يف ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، وت��ع��زي��ز 

الروابط بينهم.
واأ��������ش�������اف« م���������ش����ارك����ة ع�������دد م��ن 

اخل�����رباء واالأك���ادمي���ي���ني ال���دول���ي���ني يف 
النقا�س يف  �شيكون حمور  الذي  املوؤمتر 
جل�شاته مو�شوع »امل�شوؤولية االجتماعية 
اجل��ادة  املناق�شات  �شيرثي  للجامعات«، 
ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا ج��ل�����ش��ات امل����وؤمت����ر مبا 
ي��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م 
وجه  على  وال�شعودي  عام  بوجه  العايل 

اخل�شو�س.
وقدم معايل وزير التعليم العايل، 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  ال�شكر 
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، وويل 
ع��ه��ده االأم�����ني ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امللكي 
و�شمو  عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  االأم���ر 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امللكي 
االأم�����ر م��ق��رن ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز،  على 
م���ا ي��ح��ظ��ى ب���ه ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه م���ن دع����م ���ش��خ��ي ورع��اي��ة 

كرمية.

بمشاركة 436 جامعة ومؤسسة عالمية من 37 دولة

خادم الحرمين يرعى المعرض والمؤتمر 
الدولي للتعليم العالي بالرياض

السيف يفتتح برنامج التدريب الدبلوماسي
العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  افتتح معايل 
ال���دك���ت���ور اأح����م����د ب����ن حم���م���د ال�����ش��ي��ف، 
الربنامج التدريبي اخلا�س الذي ينفذه 
اخل��ارج��ي��ة،  ب����وزارة  الدبلوما�شي  املعهد 
يف  امل���وف���دي���ن  ل��ل��م��وظ��ف��ني  م������رة،  الأول 
وزارة  م���ق���ر  يف  ال���ث���ق���اف���ي���ة  امل���ل���ح���ق���ي���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ح�����ش��ور امل���دي���ر ال��ع��ام 
الدكتور  الدبلوما�شية  ال��درا���ش��ات  ملعهد 
الوكاء  من  وع��دد  الدخيل  عبدالكرمي 
 )38( وم�شاركة  ال���وزارة،  يف  وامل�شوؤولني 
م��وظ��ف��ا م���ن امل���ت���وق���ع اإي���ف���اده���م خ��ال 

االأ�شهر القادمة.
ال�������ش���ي���ف ع��ن  اأع��������رب  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
ت��ق��دي��ره وام��ت��ن��ان��ه الف��ت��ت��اح ال��ربن��ام��ج 
ال������ذي ي��ح�����ش��ره ن��خ��ب��ة م����ن امل��وظ��ف��ني 
من  ع��دد  يف  �شيوفدون  الذين  املتميزين 
امللحقيات الثقافية املنت�شرة حول العامل 

تقدمي  اأجل  القادمة، من  الفرتة  خال 
الأب��ن��اء  واالإداري������ة  التعليمية  اخل��دم��ات 

الوطن املبتعثني. 
وح����ث امل���وظ���ف���ني امل���وف���دي���ن على 
ال��ع��م��ل »لتقدمي  اجل���د واالإخ���ا����س يف 
املبتعثني  الأب��ن��ائ��ن��ا  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
واأهاليهم واأن يكونوا خر �شفراء لوطن 
احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني« . ك��م��ا ع��رب عن 
�شكره لوزارة اخلارجية ممثلة يف معهد 
الدرا�شات الدبلوما�شية على التعاون يف 
ال��ربن��ام��ج اخل��ا���س ملوظفي  تنفيذ ه��ذا 
التطوير  ب��اإدارة  العايل، م�شيدا  التعليم 
تقوم  ملا  العايل  التعليم  ب��وزارة  االإداري 
به من جهود يف تطوير منظومة العمل 

االإداري فيها.
من جهته عرب املدير العام للتطوير 
االإداري االأ�شتاذ عبدان بن اأحمد العبدان 

ع���ن ���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ل������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأ�شهم  ال��ذي  الكبر  »دعمها  على  العايل 
يف توفر بيئة عمل اأكرث متيزا وجودة«. 
ثمرة  ي��اأت��ي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اأن  مو�شحا 
لتنفيذ  الدبلوما�شي  املعهد  للتن�شيق مع 
ب��رن��ام��ج خ��ا���س مل��ن�����ش��وب��ي ال������وزارة، واأن 

العديد  تت�شمن  ���ش��وف  ال��ربن��ام��ج  م���واد 
م���ن امل���ه���ارات االأم��ن��ي��ة وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
وال�����ش��ل��وك��ي��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا ك��ل من 
�شورة  لر�شم  الوطن  خ��ارج  عمله  يبا�شر 
ح�شارية عن اأبناء اململكة الذين يعملون 

يف اخلارج.
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التعليم العالي

أبها

حائل

عرعر

الرياض

الدمام

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

7 براءات اختراع 
للملحم

للبرتول  فهد  امل��ل��ك  جامعة  م��دي��ر  ك��رم 
وامل�����ع�����ادن ال����دك����ت����ور خ���ال���د ب����ن ���ش��ال��ح 
واالإعام  الثقافة  وزارة  وكيل  ال�شلطان، 
ع�شو  وال���درا����ش���ات  للتخطيط  امل�����ش��اع��د 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ال�����ش��اب��ق ب��ك��ل��ي��ة ع��ل��وم 
ب��اجل��ام��ع��ة،  االآيل  احل���ا����ش���ب  وه��ن��د���ش��ة 
امللحم  �شلطان  بن  عبدالع�زيز  الدكتور 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ���ش��ب��ع ب����راءات 
اخرتاع م�شجلة با�شمه من مكتب براءات 

االخرتاع االأمريكي.

مركز متقدم 
في التصنيف

ه��ن��اأ م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اال�شامية 
االأ�شتاذ الدكتور حممد بن علي العقا، 
اإجن��ازه��ا  امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى  ع��م��ادة تقنية 
امل��ت��م��ث��ل يف حت��ق��ي��ق م���رك���ز م���ت���ق���دم يف 
ات�شال  ذلك يف  ت�شنيف اجلامعات. جاء 
الدكتور  املعلومات،  معاليه بعميد تقنية 
حامت بن حميد الظاهري. مطالبا عميد 
ه��ذا  ع��ل��ى  باملحافظة  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية 
يف  اجلهود  وتكثيف  املزيد  وب��ذل  التميز 

الرقي لاأف�شل. 

الهندسة تحتفي 
بمرور »نصف قرن« 

والقروية  البلدية  ال�����ش��وؤون  وزي���ر  ي��رع��ى 
امل��ل��ك��ي االأم�����ر من�شور  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
بعد  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  متعب  ب��ن 
غ��د االث��ن��ني 4 / 6/ 1434ه�����، حفل كلية 
الهند�شة بجامعة امللك �شعود الذي تقيمه 

مبنا�شبة مرور 50 عاما على اإن�شائها.
واأب���������ان ع��م��ي��د ال���ك���ل���ي���ة ب��اجل��ام��ع��ة 
االحتفالية  اأن  احلميزي،  خالد  الدكتور 
يف  االإيجابي  الكلية  دور  لتو�شيح  تهدف 

املجتمع.

الباحة وأوهايو 
األمريكية

�شاحب  ال��ب��اح��ة  منطقة  اأم���ر  ا�شتقبل 
�شعود  ب��ن  م�شاري  االأم���ر  امللكي  ال�شمو 
الباحة  جامعة  م��دي��ر  ال��ع��زي��ر،  عبد  ب��ن 
االأمريكية.   اأوهايو  جامعة  من  وفد  مع 
اأط��ل��ع مدير اجلامعة،  ال��زي��ارة،  وخ��ال 
العلمية  ال�����ش��راك��ة  ع��ل��ى  ال��ب��اح��ة،  اأم����ر 
تنفيذها.   واآلية  اجلامعتني  بني  املوقعه 
يذكر اأن ندوات علمية تقام �شنويا خال 
زيارة الوفد االأمريكي، يتحدث فيها عدد 
من كبار االأ�شاتذة باجلامعة يف عدد من 

املوا�شيع والدرا�شات العلمية.

تدشين مستشفى 
األسنان الجامعي

اف���ت���ت���ح م����ع����ايل م����دي����ر ج���ام���ع���ة امل���ل���ك 
�شادق  ب��ن  اأ���ش��ام��ة  ال��دك��ت��ور  عبدالعزيز 
ط���ي���ب، م�����ش��ت�����ش��ف��ى االأ����ش���ن���ان اجل��ام��ع��ي 
مبقر كلية طب االأ�شنان، بح�شور وكاء 

اجلامعة وعمداء الكليات.
�شادق  ب��ن  اأ�شامة  الدكتور  واأع���رب 
»نحمد  وق��ال  �شعادته مبا مت،  طيب عن 
لنا دولتنا كل ما يحتاجه  اأن وف��رت  اهلل 
قطاع التعليم، وهذا ال�شرح الذي �شيعنى 
بتعليم الطاب والعناية باملر�شى، دليل 

اآخر على تزايد االهتمام«.

جان لو شامو
رئيسا جديدا

اأع���ل���ن���ت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ل��ل��ع��ل��وم 
�شامو،   لو  ج��ان  الدكتور  تعيني  والتقنية 
رئي�شا جديدا للجامعة. ومت اختيار �شامو 
اجلامعة  اأمناء  جمل�س  �شكلها  جلنة  عرب 
�شوتت باالإجماع على تعيينه. وقال رئي�س 
جمل�س اأم��ن��اء اجل��ام��ع��ة، وزي���ر ال��ب��رتول 
والرثوة املعدنية املهند�س علي بن اإبراهيم 
ب�شجل  يتميز  �شامو  »الدكتور  النعيمي: 
باهر كباحث ومعلم وقائد اأكادميي مميز 
لقيادة  فريدة  ب�شورة  موؤها  يجعله  مما 

املرحلة املقبلة من تطوير اجلامعة«.

البريد الممتاز
في خدمة الطالب

املمتاز  الربيد  مع  ج��ازان  جامعة  وقعت 
ال�������ش���ع���ودي، ات���ف���اق���ي���ة ق���ب���ول وت�����ش��ل��ي��م 
وث��ائ��ق ال��ط��اب، وو���ش��ع االآل��ي��ة املنا�شبة 
لقبولهم  املطلوبة  االإج��راءات  ال�شتكمال 
يف كليات اجلامعة. تهدف االتفاقية اإلى 
النظام االإلكرتوين  التكامل بني  حتقيق 
وحتديثه  ال�شعودي  وال��ربي��د  للجامعة 
ب��ب��ي��ان��ات ال���ط���اب. وم��ث��ل اجل��ان��ب��ني يف 
التوقيع، معايل مدير اجلامعة الدكتور 
ال��ع��ام للربيد  وامل��دي��ر  ه��ي��ازع  اآل  حممد 

املمتاز االأ�شتاذ حمد البكر.

الطائف

الملك عبدالعزيز جامعة الباحة

اإلحساء

جوائز التميز 
والنشر البحثي

اأق���ام���ت ج��ام��ع��ة ال��ط��ائ��ف ح��ف��ل ت��وزي��ع 
ج��وائ��ز ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي وج����ودة الن�شر 
مت��ث��ل��ت يف ���ش��ب��ع ج����وائ����ز ه�����ي: ج���ائ���زة 
اإحراز  ب��راءات االخ��رتاع،  الن�شر العلمي، 
اجلوائز الدولية، واال�شت�شهاد بالبحوث، 
اأف�شل كلية يف  والباحث املتميز، وجائزة 
ت�شجيع  جائزة  وكذلك  العلمي،  البحث 

الن�شر لطاب الدرا�شات العليا.
ال���ف���ائ���زي���ن  اإج������م������ايل  اأن  ي����ذك����ر 
 372 ال��ع��ام  ه��ذا  بلغ  ب��اجل��وائ��ز جمتمعة 

باحثا.

جامعة الطائف

تخريج 
الدفعة 61

�شاحب  املكرمة  مكة  اأم��ر منطقة  رعى 
ال�شمو امللكي االأمر خالد الفي�شل، حفل 
ت��خ��ري��ج ال���دف���ع���ة61 م���ن ط���اب جامعة 
امل��ك��رم��ة وحم��اف��ظ��ات  ال���ق���رى مب��ك��ة  اأم 
اجلموم والليث والقنفذة للعام الدرا�شي 
وامل��ت��وق��ع تخرجهم  احل����ايل،  اجل��ام��ع��ي 
ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي  الف�شل  يف 
الدرا�شي اجلامعي احلايل، وذلك بقاعة 
امللك �شعود التاريخية باملدينة اجلامعية 

بالعابدية.

الجامعة اإلسالميةالملك سعودالملك فهد

معرض 
»متالزمة داون«

اف��ت��ت��ح وك��ي��ل ج��ام��ع��ة ���ش��ق��راء ال��دك��ت��ور 
ط����ال ال�������ش���ري���ف، م��ع��ر���س »م��ت��ازم��ة 
داون« الذي اأقامه ق�شم الرتبية اخلا�شة 
يف االأق�شام االأدبية للبنات مبنا�شبة اليوم 
العاملي ملتازمة داون. وكان يف ا�شتقباله 
حلظة و�شوله، عميد �شوؤون اأع�شاء هيئة 
ووكيل  باجلامعة،  واملوظفني  التدري�س 
ال�شنة  ووك��ي��ل  ال��رتب��ي��ة،  بكلية  اجل����ودة 
ال��ت��ح�����ش��ري��ة، ورئ��ي�����س واأع�������ش���اء هيئة 

التدري�س بق�شم الرتبية اخلا�شة.

جامعة شقراء

نجران

الجوف

بريدة

القصيم

الملك عبداهلل

مكة 
المكرمة

جامعة أم القرى

تبوك الظهران

المدينة 
المنورة

الباحة

شقراء

جازان

جامعة جازان

جدة
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حول العالم

كاليفورنيا تغير خارطة التعليم العالي
اأقر جمل�س �شيوخ والية كاليفورنيا، يف فرباير املا�شي، م�شروع قرار جديد ي�شمح باإمكانية 
MOOCs  يف اجلامعات احلكومية  املكثفة   بعد  التعليم عن  ل��دورات  الطاب  ان�شمام 
يف الوالية، لتكملة ال�شاعات املعتمدة املطلوبة للتخرج، بغ�س النظر عن املوؤ�ش�شات التي 

التحقوا بها اآنفا، وذلك بعد عجز اجلامعات عن توفر مقاعد درا�شية لهم. 
وقريبا �شيحق للطلبة الت�شجيل يف  دورات التعليم عن بعد لزيادة ال�شاعات املعتمدة 
مقابل ر�شوم زهيدة، يف خطوة تعد االأولى من نوعها، من �شاأنها اأن تغر خارطة التعليم 

العايل ب�شكل كبر يف الوالية. 
وقال ع�شو جمل�س ال�شيوخ عن والية كاليفورنيا، ال�شيناتور »داريل �شتيربغ« الذي 
اإنكار حق  اإن��ه ال ميكن  املا�شي،  13 مار�س  ال�شيوخ يف  اأم��ام جمل�س  القرار  طرح م�شروع 
الطلبة الراغبني يف اإكمال تعليمهم، الأنهم مل ي�شتطيعوا احل�شول على مقاعد درا�شية، 
م�شيفا اأن التقنية مل تخرتع من اأجل التقنية فح�شب، موؤكدا اأهمية ت�شخرها خلدمة 
التعليم  لتقلي�س ميزانية  تداعياتها   و  املالية  االأزم��ة  اأدت  القريب  املا�شي  الطلبة. ويف 
من  كاليفورنيا  والي��ة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  كربيات  من  ثاث  حرمان  ثم  ومن 

قبول املزيد من الطاب.
املجتمع يف   كليات  90% من  توقفت   ،520 رق��م  يحمل  ال��ذي  ال��ق��رار،  مل�شروع  فوفقا 
كاليفورنيا عن قبول الطلبة مما ت�شبب يف وجود 7 اآالف طالب على قائمة االنتظار يف كل 
كلية من كليات املجتمع حتى خريف 2012. واالأدهى اأن 60% من طاب جامعة كاليفورنيا 
بينما 16% فقط من  االأرب��ع  ال�شنوات  العلمية  بنظام  الدرجة  ا�شتطاعوا احل�شول على 
جامعة كاليفورنيا �شتايت فعلوا االأمر نف�شه ب�شبب عجزهم عن الت�شجيل يف املناهج التي 

يحتاجون اإلى درا�شتها للتخرج.

هيالري سانكتشواري
ه��ل ل��ك اأن تتخيل ذل��ك ال��ي��وم ال��ذي 
 solar  ش��ت��ج��د ف��ي��ه ل��وح��ا ���ش��م�����ش��ي��ا���
وفعالية  ن��ف��ع��ا  اأك����رث  واح����دا   panel
امل�شتخدمة يف  ال�شم�شية  االأل��واح  من 
اأنه ي�شتخدم  وقتنا احلا�شر وال�شبب 
موادا اأقل بكثر من املواد امل�شتخدمة 

اليوم؟
ولكن كلمة اأقل بكثر لن تعطي 
ال�شم�شي اجل��دي��د ح��ق��ه، الأن��ه  ال��ل��وح 
10اآالف  اأق����ل   م���واد  كمية  ي�شتخدم 
الوقت  امل�شتخدمة يف  امل��واد  م��رة من 

احلايل.
هذا بال�شبط ما توقعه وتو�شل 
اأكرب  اأحد  اإليه فريق بحثي يعمل يف 
العاملية  ال�شوي�شرية  العلمية  املراكز 
»امل���ع���ه���د ال�����ش��ن��اع��ي ال����ف����ي����درايل يف 
 École polytechnique ل�����وزان«  
 fédérale de Lausanne EPFL
على   البحثي  امل��ج��ال  يف  عمله  اأث��ن��اء 

االأ�شاك النانوية الرقيقة.
ف��ت��ق��ن��ي��ة ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
امل�����دجم�����ة ب�����االأ������ش�����اك ال���ن���ان���ون���ي���ة 
ت�شتطيع اأن متت�س كميات كبرة من 
بكفاءة  �شم�شية  طاقة  وتنتج  ال�شوء، 

عالية للغاية باأقل التكلفة.
ول����رمب����ا ت����ك����ون ه�����ذه ال���ط���اق���ة 
م�شتقبل الرقائق امل�شغرة الكهربائية  
من  جديد  جيل  لبنة  تكون   ولرمبا 

االألواح ال�شم�شية.
ت���ق���ول رئ��ي�����ش��ة ف���ري���ق ال��ب��ح��ث 
يف امل���ع���ه���د ال�����ش��وي�����ش��ري ال���دك���ت���ورة 
»اآن�����ا ف��ون��ت�����ش��ي��ربت��ا  اآي م���وري���ل« يف 
»نات�شر  جملة  ن�شرتها  التي  درا�شتها 
حجم  م��ن  ب��ال��رغ��م  اإن���ه  فوتونيك�س« 
ال�شغر  متناهية  النانوية  االأ���ش��اك 
على  للغاية  كبرة  ق��درة  لديها  ف��اإن 
اإن االأ����ش���اك  ال��ط��اق��ة ح��ي��ث  اإن���ت���اج 
ال�شوء  متت�س  اأن  ت�شتطيع  النانوية 

بكميات اأكرث مما يتخيلها املرء.
عبارة  النانوية  االأ���ش��اك  وه��ذه 
عن فتائل �شغرة للغاية ت�شتطيع اأن 
متت�س ال�شوء  بقطر ي�شاوي 10 اإلى 
100 نانوميرت يف الوقت الذي ي�شاوي 
على  واح��دا  فيه  الواحد  النانوميرت 
مليون من املليتمر . فهذه االأ�شاك 
متناهية ال�شغر اأ�شغر 1000 مرة من 
قطر �شعرة واحدة من راأ�س االإن�شان.
النانوي  ال�شلك  يت�شلح  وعندما 
ودقيقة  منا�شبة  كهربائية  بخوا�س 
�شم�شية  خلية  ي�شبح  اأن  ي�شتطيع 
رقيقة حموال �شوء ال�شم�س اإلى تيار 

كهربائي. 
 واأ�شافت  الدكتورة »فونت�شيربتا« 
اأنها مع فريق البحث ا�شتطاعت اإنتاج 
زرنيخ  م��ادة  من  ناونية  �شم�شية  خلية 
وهي   gallium arsenide ال��غ��ال��ي��وم 

م���ادة ق���ادرة على حت��وي��ل ال�����ش��وء اإل��ى 
ط��اق��ة اأك����رث م���ن ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ون، حيث 
وجدوا اأن هذه املادة جتمع �شوءا اأكرث 
امل�شطحة  ال�شم�س  خلية  جتمعه  مم��ا 
ال��ع��ادي��ة مب��ق��دار 12 م���رة، و كلما زاد 

ال�شوء زادت الطاقة. 
ال������دك������ت������ورة   واأو����������ش���������ح���������ت  
�شلك  يقف  عندما  اأنه  »فونت�شيربتا« 
ال��ن��ان��و ع��م��ودي��ا ف���اإن���ه ي��ع��م��ل كقمع 
كان  لو  »فحتى  للغاية،  فعال  لل�شوء 
ال�شلك النانوي مكونا من عدة مئات 
القطر  ال��ن��ان��وم��رات م��ن حيث  م��ن 
ف���اإن���ه مي��ت�����س ����ش���وءا م��ث��ل��م��ا ل���و ك��ان 

حجمه اأكرث 12 مرة من هذا احلجم 
ك��ب��را  ل���ه جم���اال  اإن  اأى  احل��ق��ي��ق��ي، 

للروؤية اأكرث مما كان متوقعا.
ابتكرته  ال���ذي  االأول  وال���ط���راز 
»ف��ون��ت�����ش��ي��ربت��ا« ي��ع��د اأك�����رث ف��ع��ال��ي��ة 
اإل��ى  ال�����ش��وء  بن�شبة 10%  يف حت��وي��ل 
ال�شم�شية  ب����االأل����واح  م��ق��ارن��ة  ط��اق��ة 
التقليدية، وعاوة على ذلك هنالك 
اإمكانية بزيادة �شعة الطراز بتحويل 
بتح�شني  االأمثل  النموذج  اإلى  اأبعاده 
وبا�شتخدام  ال��غ��ال��ي��وم  زرن��ي��خ  ج���ودة 
ال�شتخا�س  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  م��و���ش��ات 

التيار الكهربائي. 

األسالك النانوية: ثورة الحاضر والمستقبل

االأ�شاك  منظومة  تعد  جتاريا، 
 %  33 بن�شبة  ن��ف��ع��ا  اأك����رث  ال��ن��ان��ون��ي��ة 
ع���ن االأل��������واح ال�����ش��م�����ش��ي��ة امل�����ش��ط��ح��ة 
نف�شه  ال��وق��ت  ويف  ت��ن��ت��ج  %20  ال��ت��ي 
ت�����ش��ت��خ��دم االأ����ش���اك ال��ن��ان��وي��ة م��ادة 
زرنيخ الغاليوم غالية الثمن بكميات 
اآالف مرة  اأق��ل بكثر ت�شل الأق��ل 10 
م��ن امل�����ش��ت��خ��دم احل����ايل، مم��ا ي�شهل 
ا���ش��ت��ع��م��ال ه����ذه امل������ادة يف م��ن��ت��ج��ات 

�شناعية اأخرى.
من  �شتتقل�س  ال��ت��ك��ل��ف��ة  اإن  اأي 
ل��ك��ل مرت  اأم���رك���ي  دوالر  100األ�������ف 

مربع ل� 10 دوالر اأمركي!

اأبرمت 17 جامعة من دول اأوروبا ال�شرقية وبيارو�شيا واأوكرانيا ومولدوفا �شراكة علمية تهدف لبناء هيكل تعليمي م�شتدام 
قائم على التعاون املتكامل فيما بينهم.

و�شرحت جامعة »مايخوال�س رومر�س« يف لتوانيا  املعنية واملن�شقة لهذا االئتاف على موقعها االلكرتوين باأن الهدف 
من هذه ال�شراكة، تقوية الروابط االأكادميية والثقافية واالقت�شادية بني دول اأوروبا ودول القارة االأخرى، واأطلق على هذه 

.EMP-AIM  ال�شراكة ا�شم
فطلبة  الربنامج.  يف  امل�شرتكني  الطلبة  لكل  والدكتوراة  واملاج�شتر  البكارليو�س  برامج  من  بوتقة  ال�شراكة  ومتنح 
بيارو�شيا ومولودوفيا واأوكرانيا �شي�شتطيعون مبوجب هذا الربنامج الدرا�شة يف ثماين جامعات اأوروبية، ويف الوقت نف�شه 

�شي�شتطيع ثماين طلبة من تلك اجلامعات االأوروبية الدرا�شة يف بيارو�شيا ومولودوفيا واأوكرانيا.
يذكر اأن برنامج »اإيرازمو�س مونود�س اأك�شن 2« التابع للمفو�شية االأوروبية هو من يقوم بتمويل تلك املنح الدرا�شية  

على اأن تغطي بدالت االإقامة وال�شفر والتاأمني واحل�شور فقط . 

شراكة علمية بين 17 جامعة

باحثان سويديان: أساليب جديدة لفهم 
أسباب انفصال الشبكية 

يف  الب�شر  ف��ق��دان  اأ���ش��ب��اب  معرفة  يف  ال�شويدية  »ل��ون��د«  جامعة  يف  الباحثون  ي��ح��اول 
اأمرا�س انف�شال ال�شبكية واملاء االأزرق »جلوكوما« با�شتخدام تقنيات واأ�شاليب جديدة 
من نوعها  تركز على العملية البيوكيمائية التي جتري يف العني عند اإ�شابتها باملر�س.

لينيا  والدكتور  غو�شن،  ف��ردري��ك  الدكتور  العيون،  اأم��را���س  يف  الباحثان  يقول 
ال�شبكي  واالنف�شال  العني  يف  االأزرق  امل��اء  حتدث  التي  االآلية  يفهما  مل  اإنهما  تايولر 
قبل ذلك ولكنهما عرفا اأن هذين املر�شني لديهما عن�شر ميكانيكي قوي، ومبعرفته 
تو�شا لت�شخي�س مبدئي عن تطور هذين املر�شني.  واأ�شافا اأنهما تو�شا اإلى طريقة 

ال�شتك�شاف اأهمية البيئة البيوكيميائية داخل النظام الع�شبي املركزي.
�شبكية حيوان  ن�شيجا يف  زرعا  اإنهما  الباحثان  قال  الطريقة  لهذه  �شرحهما  ويف 
جتارب يف حالة ممتدة ي�شبه احلالة امليكانيكية العادية املوجودة يف عني الكائن احلي، 
وقارنوا هذا الن�شيج بالن�شيج غر املنكم�س، والذي ميوت بعد زراعته باأيام معدودة عند 
ا�شطراب التوازن امليكانيكي  لل�شبكية. واأو�شحت الدرا�شة اأنه ممكن جدا عمل درا�شة 
على هذه احلالة يف غ�شون 10 اأيام فقط وذلك على ال�شبكية التي لها قدرة على البقاء 

لفرتة اأطول.
تاأثر  كيفية   لفهم  جديدة  مفاتيح  �شيمنحنا  االأ�شلوب  هذا  »اإن  الباحثان  وق��ال 
العوامل البيوكيميائية  يف اجلهاز الع�شبي املركزي على �شحة اخلايا عندما نكون 
اأ�شحاء وعندما نكون مر�شى. وهذا لن يف�شي بنا فح�شب ملعرفة كيف ي�شاب اجلهاز 

الع�شبي املركزي باالأمرا�س بل �شي�شاعدناعلى عاج االأمرا�س يف امل�شتقبل«.
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حول العالم

احذروا تقليص دعم
التعليم العالي للعالم النامي

د. هانز دي فيت
مدير مركز تدويل التعليم 

العالي في جامعة 
كاثوليك بميالن وأستاذ 

تدويل التعليم في جامعة 
أمستردام للعلوم التطبيقية 

اع��ت��م��د ت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
امل��ا���ش��ي ع��ل��ى ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��وط��ن��ي��ة 
الو�شع  اأك���رث م��ن  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال�شائر االآن.
امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  فبا�شتثناء 
وال��ت��ي مل ي��ك��ن ل��ه��ا اأي����ه ���ش��ي��ا���ش��ة اأو 
قامت  وا�شحة،  وطنية  ا�شرتاتيجية 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة االأخ�����رى بو�شع  ال����دول 
ور����ش���م ���ش��ي��ا���ش��ات وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
منذ  العايل  التعليم  لتدويل  وطنية 

قرنني ان�شرما .
وب���ال���رغ���م م����ن ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى 
تدويل التعليم العايل طوال 20 عاما 
اأوروب��ا بف�شل ما ي�شمى بربنامج   يف 
بولونيا، والذي يق�شي باإن�شاء ف�شاء 
دول  ج��م��ي��ع  م���ت���ط���اب���ق يف  ج���ام���ع���ي 
االحتاد االوربي قبل �شنة 2010، مبا 
يف  النوعية  املعاير  توحيد  ي�شمن 
متا�شيا  وذل��ك  االأكادميية  ال��درج��ات 
اأن��ه  اإال  ل�شبونة،  م��ع��اه��دة  ب��ن��ود  م��ع 

�شيا�شة  ل���وج���ود  احل���اج���ة  اأن  ي��ب��دو 
وط���ن���ي���ة ل���ت���دوي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
اأ���ش��ب��ح��ت اأق����ل يف ف�����ش��اء االق��ت�����ش��اد 
بالرغم  املعرفة،  على  املبني  العاملي 
م��ن وج���ود ع��ام��ات على ع���ودة تلك 

ال�شيا�شات للحياة مرة اأخرى. 

ظاهرة جديدة
ال�شطح ظاهرة   فموؤخرا برزت على 
جديدة تتمثل يف و�شع بع�س الدول 
ل��ت��دوي��ل التعليم  ���ش��ي��ا���ش��ات وط��ن��ي��ة  
ال��ع��ايل م��ن��ه��ا اأ���ش��رتال��ي��ا وال���ربازي���ل 
وك��ن��دا وال��ي��اب��ان وال��روي��ج واململكة 
امل��ت��ح��دة م���ع ب��ع�����س ال������دالالت على 
ظ��ه��وره��ا يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على 
املهاجرين  اأو���ش��اط  جل��ذب  ا�شتحياء 

املهرة.
يف ال����وق����ت ذات������ه ت��ع��م��ل ب��ع�����س 
�شيا�شات  االأخ��رى على و�شع  ال��دول 
منها  الق�شية  لنف�س  وطنية جديدة 
دول الهند وماليزيا وجنوب اأفريقيا 

ورومانيا وهولندا. 
ول��ك��ن م��ا دواف����ع ه���ذه ال����دول ؟ 
االإجابة بب�شاطة تتمثل يف رغبة هذه 
مواطنيها  م��ه��ارات  تقوية  ال��دول يف 
املهاجرين  اأع��داد  وزي��ادة  با�شتقطاب 
من ذوي املوهبة العلمية ومن طاب 

امل��اج�����ش��ي��رت وال����دك����ت����وراة، وب���زي���ادة 
ال���دخ���ل ب���زي���ادة ع����دد ال��ط��ل��ب��ة ال��ت��ي 
وباإيجاد   ، الدرا�شية  ال��ر���ش��وم  تدفع 
قاعدة بحثية اأكرث قوة، وبزيادة وعاء 

املعرفة الوطني، وغرها.
وال���ق���ا����ش���م امل�������ش���رتك ب���ني ه��ذه 
اأن���ه ي�شطبغ  وت��ل��ك امل���ب���ادرات ي��ب��دو 
باالأهمية الوطنية اأكرث من اأن يكون 
زال  ال  ال��وق��ت  الأن  دويل،  ت��وج��ه  ل��ه 
���ش��ي��ا���ش��ات وطنية  اأن جن��د  ب��ع��ي��دا يف 
ت���ه���دف ل���ل���ت���ع���اون وال����ت����ب����ادل وب���ن���اء 
املهارات الب�شرية يف الدول النامية  .

وال ي��خ��ت��ل��ف االأم�������ر ك���ث���را يف  
الربازيل  مثل  النا�شئة  االقت�شادات 
اأفريقيا،  وج��ن��وب  وماليزيا  والهند 
تنتهجها  ال���ت���ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ف��م��ث��ًا 
با  »علوم  امل�شماة  الربازيل  حكومة 
لتطوير  احل���اج���ة  ت�����ش��وق��ه��ا  ح�����دود« 
ال���ق���وى ال��ب�����ش��ري��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��م��و 
ل��اق��ت�����ش��اد ال���ربازي���ل���ي م��ث��ل��ه��ا مثل 

ال�شيا�شات يف الدول االأخرى.
ب��اأن��ه ال  ن��ق��ر  اأن  ي��ج��ب  اأن��ن��ا  اإال 
يوجد حرج يف الرتكيز على االأهمية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ه��ذه ال�����ش��ي��ا���ش��ات، ول��ك��ن 
اأال ت��ق�����ش��ي ه����ذه ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ي��ج��ب 
للتعاون  وللتبادل  االأخ��رى  االأ�شكال 

العلمي.

اأرك���ز على م��ا فعلته   وم��ن هنا 
الدول  مع  نف�شها  الربازيل  حكومة 
ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ال��ربت��غ��ال��ي��ة يف ق��ارة 
جنوب  فعلته  وم���ا  م��ث��ا،  اأف��ري��ق��ي��ا 
م��ع دول حم���ور جمموعة  اأف��ري��ق��ي��ا 
تنمية دول جنوب اأفريقيا، فكاهما 
التعاون يف قطاع  اإيجابية يف  من��اذج 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف االق���ت�������ش���ادات 

النا�شئة.
اإال اأن ما نخ�شاه هو النهج الذي 
تتخذه الدول املتقدمة جتاه التعليم 
العايل، ففي الثمانينيات من القرن 
امل��ا���ش��ي ت���ق���دم ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
اأوروب����ا واأم��رك��ا واأ���ش��رتال��ي��ا بف�شل 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك وب��ن��اء ال��ق��درات 
اأن  اإال  االبتعاث  وخطط  ال�شخ�شية 

هذا التعاون اختلف بعذ ذلك.

التبعات السلبية
االأزمة االقت�شادية اخلانقة احلالية 
ال��ت��ي ت��واك��ب ف��ك��رة اإح���ي���اء التوجه 
اأن  ت�شمنت  اخل��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي ال 
ت��ق��ل��ي�����س م���وازن���ة ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
للطلبة  االبتعاث  وخطط  الب�شرية 
ال��ن��ام��ي  ال���ع���امل  دول  ال��ن��اب��غ��ني يف 
تتزايد يوما بعد يوم لت�شبح النغمة 
ال�شائدة يف معظم الدول حتى تلك 

التي تخ�ش�س جزاءا كبرا للتعاون 
االأكادميي مثل هولندا  .

ال��ن��ام��ي��ة فققرت  ال�����دول  اأم����ا   
املجحفة  ال�����ش��روط  م��ن  التخل�ص 
التي تفر�شها االقت�شاديات الكربى 
بخ�شو�س امل�شاعدة الفنية وف�شلت 
ال���������ش����روط االأق��������ل ب���روق���راط���ي���ة 
وال�����ش��ري��ع��ة وال���دع���م ال��ك��ام��ل ال��ت��ي 

تقدمه دول مثل ال�شني .
وم����ع ه����ذا ال ي�����ش��ت��ط��ي��ع امل���رء 
ت��اأك��ي��د ك���ل ال��ت��ب��ع��ات ال�����ش��ي��ئ��ة ال��ت��ي 
التعليم  ت��دوي��ل  ف�����س  ع��ن  �شتنجم 
ال����ع����ايل وت���ط���وي���ره �����ش����واء ل���ل���دول 
املانحة يف اأوروبا واأمركا اأم للدول 
الف�س  ه���ذا  الأن  ل��ل��ت��ربع،  امل��ت��ل��ق��ي��ة 
�شيوؤثر على التنمية امل�شرتكة التي 
االأمد  طويلة  م�شالح  على  تنطوي 

لكليهما.
�شتجني  ال��ف�����س  ه���ذا  فب�شبب 
ال����دول ال��ت��ي اأح��ج��م��ت ع��ن ال��ت��ربع 
م�����ش��ال��ح ع���اج���ل���ة ال اآج����ل����ة الأن���ه���ا 
ت���رك���ز ع��ل��ى امل�����ش��ل��ح��ة ال��ق��ري��ب��ة ال 
االبتعاث  نفقات  بتقلي�س  البعيدة 
و ال��ت��ك��ال��ي��ف االأك���ادمي���ي���ة وم���ن ثم 
الرثية  املعرفة  دائ���رة  م��ن  اخل���روج 

املوجوة يف الدول النامية.
اأما بالن�شبة للدول النامية فاإن 

ه���ذه ال��ن��ق��ل��ة ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى دع��م 
غ���ر م�����ش��روط ب��ب��ن��اء ب��ن��ي��ة حتتية 
ج����دي����دة م����ن ج���ام���ع���ات وم��ن�����ش��اآت 
امل��ه��ارات  تطوير  يف  اال�شتثمار  دون 
قريبة  م�شلحة  �شتمثل  الب�شرية 

غر بعيدة.

نداء
وم���ن ه��ن��ا ن���ادت ال��راب��ط��ة ال��دول��ي��ة 
باتخاذ ما يلزم  للجامعات يف 2012 
جت����اه ت���اأك���ي���د ال���ق���ي���م  االأك���ادمي���ي���ة 
ومعاجلة  ال��ع��ايل  التعليم  ل��ت��دوي��ل 
ف���ك���رة ا����ش���ت���ب���دال ال��ت��ن��اف�����س حم��ل 
التعليم  ل��ت��دوي��ل  ك��اأ���ش��ا���س  ال��ت��ع��اون 
ال�شلبية   االآث�����ار  وم��ع��اجل��ة  ال��ع��ايل 

املحتملة لتبعات هذا التحول .
اأن  اإل������ى  ال����راب����ط����ة  واأ�������ش������ارت 
اأن  عليها  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
الثقافات  ما بني  التعلم  م��ن   تزيد 
وال����ت����ع����اون ف��ي��م��ا ب����ني امل��وؤ���ش�����ش��ات 
االأك�����ادمي�����ي�����ة ال����دول����ي����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 

امل�شلحة العامة . 
اأال توجه  ال��دع��وة يجب  وه��ذه 
بل  ال��ع��ايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  فقط 
ال�شيا�شيات  اأ���ش�����س  ير�شم  م��ن  لكل 
لتدويل  الوطنية  واال�شرتتيجيات 

التعليم العايل .  
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ضعف البنى التحتية
ّيغيب النوادي الرياضية

حول الجامعة

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«

اإلى توافر االأماكن  تفتقر منطقة ع�شر 
بن�شب  للريا�شة  ال�شباب  ملمار�شة  املهياأة 
ت�����وازي ح��ج��م ���ش��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة،  ال�شيما 
امل���اع���ب وال�������ش���االت امل��ج��ه��زة وامل�����ش��اب��ح 

وغرها.
وبينما تفتقد اأندية املنطقة الع�شرة 
اأبها  ن��ادي  بينها  وم��ن  منوذجية  من�شاآت 
االأول��ى، تغيب كذلك  الدرجة  اأندية  اأحد 
امل���راك���ز ال�����ش��ب��اب��ي��ة ال���ت���ي م���ن امل��ف��رت���س 
البيئة  ل��ه��م  وت��ه��ي��ئ  ال�����ش��ب��اب  اأن حت��ت��وي 
املنا�شبة ملمار�شة الريا�شة، يف حني توجد 
ا�شتئجارها  اأ�شعار  ت��رتاوح  خا�شة  اأن��دي��ة 

بني »املعقول وغر املعقول«.
وخ�����ال اجل���ول���ة ال���ت���ي ق���ام���ت بها 
»اآفاق« لعدد من االأندية اخلا�شة، ر�شدت  

تراوحا غريبا يف االأ�شعار.
ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��ب��دو ف��ي��ه �شعر 
ريا�شية  اأن���دي���ة  ال�����ش��ه��ري يف  اال����ش���رتاك 

ك��ال�����ش��ال وال��ن��خ��ي��ل اخل��ا���ش��ة، معقوال 
ومنطقيا )300 ريال(، تقفز اأ�شعار كبرة 
يف اأندية اأخرى تدخل حيز »الامعقول«، 
ح��ي��ث ي�����ش��ل ���ش��ع��ر اال����ش���رتاك ف��ي��ه��ا اإل��ى 
�شهريا، متاما كما يحدث يف  ري��ال   1200
على  اأب��ه��ا،  ق�شر  بفندق  ال�شحي  ال��ن��ادي 

�شبيل املثال.

الزهراني: الحلول قادمة
الرئا�شة  م��دي��ر مكتب  ي��ق��ول  ذل��ك  وع��ن 
ع�شر  مبنطقة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
»امل��ن��ط��ق��ة يف طريقها  ال���زه���راين،  خ��ال��د 
ل��ل��ن��ه��و���س، و���ش��ب��اب��ه��ا م���وع���ودون ب��اإن�����ش��اء 
اأبها من مدينة  باأندية  مقرات منوذجية 
اأبها و�شمك من حمافظة خمي�س م�شيط 
والنخيل من حمافظة بي�شة، بجانب اأنه 
جر�س  ن��ادي��ي  م��ن�����ش��اأة  تنفيذ  اع��ت��م��اد  مت 
م����ن حم���اف���ظ���ة اأح������د رف����ي����دة وال�����ش��ه��ي��د 
م���ن حم��اف��ظ��ة ب��ي�����ش��ة، ومل  ي��ت��ب��ق ���ش��وى 
الفر�شان  اأن��دي��ة:  وه��ي  االآخ����ر،  الن�شف 

من حمافظة �شراة عبيدة والفر�شان من 
من  وامل�شيف  اجلنوب  ظهران  حمافظة 
م��رك��ز امل�����ش��ق��ي وال��زي��ت��ون م��ن حمافظة 
م��ن حمافظة  وال�����ش��روات  ال��ع��اي��ا  �شبت 
يتقل�س  اأن  ال��زه��راين  وتوقع  النما�س«. 
اأن��دي��ة مع  اإل��ى ثاثة  ال��ع��دد م��ن خم�شة 

ميزانية العام املقبل.
ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  اأن  و����ش���دد ع��ل��ى 
ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ال�شباب  لرعاية 
امل��ل��ك��ي االأم�����ر ن����واف ب���ن ف��ي�����ش��ل، ت��ويل 
ال�شباب جل اهتمامها وتعمل بجد الإيجاد 

االأماكن املخ�ش�شة لهم.
وداف����������ع ال�������زه�������راين ع�����ن م���دي���ن���ة 
االأمر �شلطان بن عبدالعزيز الريا�شية 
بعدم  اتهامها  من  اإياها  مربئا  باملحالة، 
اح��ت�����ش��ان ال�������ش���ب���اب، م�����ش��را اإل�����ى اأن��ه��ا 
حتت�شن 5000 �شاب وفقا لتقارير تر�شل 

كل ثاثة اأ�شهر.
وحول غياب اأو وجود �شالة جمهزة 
ق��ال  ال�����ش��ب��اب،  ال��ت��ي يحتاجها  ب�����االأدوات 

اإلى  تفتقر  باململكة  الريا�شية  امل��دن  »كل 
ال�شاالت، بينما توجد يف االأندية«.

خمسة مواقع جديدة  
م���ن ج��ه��ت��ه، و���ش��ف اأم����ني اأم���ان���ة املنطقة 
»انعدام«  اإطاق  اخلليل  اإبراهيم  املهند�س 
االأم����اك����ن امل��خ�����ش�����ش��ة مل��م��ار���ش��ة ال�����ش��ب��اب 
موقف  ع��ن  مدافعا  بال�قا�شي،  للريا�شة، 
هياأت  املنطقة  اأمانة  »اإن  بالقول  االأم��ان��ة، 
مم�شى اأبها موفرا باأجهزة حديثة، بجانب 
اأن  ع��ن  ل����«اآف���اق«،  كا�شفاً  البلدية«،  �شاحة 
هناك خم�شة مواقع قريبا �شتخ�ش�س على 

غرار املم�شى و�شاحة البلدية.

األحمري: نفتقر
للمالعب المناسبة

بدوره، �شدد ع�شو االحتاد ال�شعودي لكرة 
اأب��ه��ا  ن����ادي  اإدارة  ال���ق���دم، رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شعد بن حامد االأحمري، على اأن ال�شباب 
وامل��اع��ب  ال�����ش��االت  ي��ف��ت��ق��دون  باملنطقة 
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تفاوؤال  اأب��دى  اأنه  بيد  املنا�شبة،  الريا�شية 
باملرحلة املقبلة.

مل�شروع  ال�شاملة  التفا�شيل  وح��ول 
من�شاأة نادي اأبها النموذجية املعتمدة من 
قبل الرئي�س العام لرعاية ال�شباب االأمر 
نواف بن في�شل، قال »اخلطوات الر�شمية 
اخلا�شة بامل�شروع متت برت�شيته يف تاريخ 
9/ 8 /1432 ه�، وقد وقع عقده بتاريخ 12 

/10 /1432 ه�«.
وع������ن ق���ي���م���ة امل���������ش����روع وت��ك��ل��ف��ت��ه، 
ق���ال »ق��ي��م��ة ع��ق��د م���ق���اول امل�����ش��روع تبلغ 
مليونا،  و���ش��ب��ع��ني  )اأرب���ع���ة   74،400،269
و�شتني  وت�شعة  ومائتني  األ��ف،  واأربعمائة 
ريااًل(، اأما قيمة عقد اال�شت�شاري اخلا�س 
)اأرب���ع���ة   4،700،900 ف��ت��ب��ل��غ  ب���امل�������ش���روع، 
م���اي���ني، و���ش��ب��ع��م��ائ��ة األ�����ف، وت�����ش��ع��م��ائ��ة 
ري�����ال(«. وت��اب��ع »ت�����ش��ل��م امل���ق���اول امل�����ش��روع 
بتاريخ 17/ 11 / 1432 ه�، وبح�شب العقد، 
�شيكون االنتهاء وت�شلم امل�شروع يف 14 /6 

/1435 ه�«.
و�شدد االأحمري على اأن اإدارته تولى 
امل�شروع اهتماما فائقا لكونه ميثل اأهمية 
ب��ال��غ��ة ل��اأج��ي��ال ال���ق���ادم���ة، وح��ل��م��ا ط��ال 
ان��ت��ظ��اره، واأن��ه��ا ل��ن ت��ت��وان��ى ع��ن ب��ذل كل 

اجلهود ملتابعة امل�شروع و�شره.
وتابع« الرئي�س العام لرعاية ال�شباب 
امل�شروع  اأول���ى  في�شل،  ب��ن  ن���واف  االأم���ر 
اهتماما بالغا ووقف عليه بنف�شه«، مبينا 
بلحظة  حلظة  امل�����ش��روع  تتابع  االإدارة  اأن 
وت���ت���وا����ش���ل م����ع م��ك��ت��ب ال���رئ���ا����ش���ة ب��ه��ذا 
املهاتفة  اأم  باحل�شور  ���ش��واء  اخل�شو�س 

لتذليل العقبات.

المنظومة االجتماعية 
البحوث  معهد  عميد  اأب���ان  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
وال����درا�����ش����ات اال���ش��ت�����ش��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب����ن اإب���راه���ي���م 
االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  اأن  احل���دي���ث���ي، 
ت���ع���اين م���ن ن��ق�����س وا����ش���ح يف ال���ربام���ج 
امل��وج��ه��ة ل��ل��ج��ن�����ش��ني، وم��ن��ه��ا ال��ري��ا���ش��ة، 

وايجاد االأماكن املخ�ش�شة ملمار�شتها.
واأكد احلديثي على اأهمية الريا�شة 
بجانب الربامج االجتماعية والرتفيهية 

والتطوعية، الفتا اإلى فوائدها.
ولفت اإلى اأن انت�شاب ال�شباب لتلك 
ال���ربام���ج وم��ن��ه��ا ال��ري��ا���ش��ة، م���ن ���ش��اأن��ه 
ت��ه��ذي��ب ���ش��خ�����ش��ي��ة ال���ط���اب اأن��ف�����ش��ه��م، 
وال���ت���ق���ل���ي���ل م����ن ال���ن���ظ���رة ال��ت�����ش��اوؤم��ي��ة 
والعدائية جت��اه االآخ��ري��ن واحل��ي��اة، كما 
ي��رف��ع م��ن م���دى ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��اط��ف 

والرتاحم والتاأ�شي�س ملبادئ التعاون.
اأن  احل����دي����ث����ي،  ال����دك����ت����ور  وراأى 
غ���ي���اب ال������دور احل��ق��ي��ق��ي وال���ف���ع���ال ملثل 
ي��اأت��ي نتيجة لغياب  اإمن���ا  ال��ربام��ج  ه��ذه 
املنا�شب  والتوجيه  والتنظيم  التخطيط 
ال��دور  غياب  ظ��ل  يف  ال�شبابية  لاأعمال 
لاأن�شطة  واملنهجي  امل��درو���س  املوؤ�ش�شي 
الربامج  تلك  »اأن  القائمة حاليا، متابعا 
اأ���ش��ا���ش��ا يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ب�شكل ع���ام غ��ائ��ب��ة عن 
امل���اأم���ول ل��ع��دة اأ���ش��ب��اب، م��ن��ه��ا م��ا يتعلق 
باملوؤ�ش�شات  يرتبط  وما  التحتية،  بالبنى 
املنا�شبة،  بالربامج  يتعلق  وم��ا  الراعية، 
االأ�شرية  التن�شئة  اإل��ى  يعود  عما  ف�شا 
وال���ت���ق���ال���ي���د وال�������ع�������ادات االج���ت���م���اع���ي���ة 

التي  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  وال���ربام���ج 
تن�شر  وت��ق��ود وت��ن��ظ��م ث��ق��اف��ة م��ث��ل ه��ذه 

االأن�شطة«.
امللك خالد  اإل��ى دور جامعة  واأ���ش��ار 
وتعزيز  ودع��م  بن�شر  االه��ت��م��ام  يف  املميز 
االأن�������ش���ط���ة االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ري��ا���ش��ي��ة 
وب���رام���ج ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ال���ذي يعمل 
بال�شكل  الب�شرية  الطاقات  توظيف  على 
على  بالنفع  ويعود  ال�شباب  يخدم  ال��ذي 
جم��ت��م��ع م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر وال���وط���ن على 
تاأ�شي�س  ب�����ش��رف  م�شت�شهدا  ���ش��واء،  ح��د 
اجلامعة  يف  التطوعية  اخل��دم��ة  م��رك��ز 
اأكرث من 500 ع�شو  اإليه  والذي ينت�شب 
توثيق  ع��ن  م��ن ط��اب اجلامعة، ف�شا 
�شباب  جمل�س  م��ع  ا�شرتاتيجية  �شراكة 

منطقة ع�شر.

تلخيص معاناة
خل�س عدد من ال�شباب معاناتهم لغياب 
االأماكن املخ�ش�شة لهم من اأجل ممار�شة 
الريا�شة، وقال عبداهلل ال�شهري، طالب 
االأن��دي��ة  اإن  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��ط��ب  كلية  يف 
الريا�شية واملنطقة ب�شكل عام تفتقر اإلى 
املاعب وال�شاالت املجهزة بطرق حديثة 
يت�شبب  ذل���ك  اأن  اإل����ى  وم��ن��ا���ش��ب��ة، الف��ت��ا 
العامة  االأن��دي��ة  ع��ن  ال�شباب  ع���زوف  يف 
واالجتاه اإلى االأندية اخلا�شة ما يت�شبب 
ملحدوديتها،  نظرا  ميزانيتهم  اإره���اق  يف 
وق��ال يف ذل��ك »م��ن ال�شباب م��ن ال يجد 
اأحيانا ما يغطي ر�شوم اال�شرتاك يف ناد 
خا�س لكونه ال يعمل يف وظيفة ومن هنا 

تاأتي املعانة وهجر الريا�شة«. 

اأن هناك �شعف وعي  ال�شهري  واأك��د 
من املجتمع باأهمية الريا�شة، واإهماال من 
امل�شوؤولني متمثا يف التق�شر عن تثقيف 
اأن  اإل��ى  الفتا  الريا�شة،  باأهمية  ال�شباب 
ال��دع��م  اإل���ى  تفتقر  املنطقة  يف  ال��ري��ا���ش��ة 

وتعاين من �شعف البنية التحتية.
ون�����ادى ال�����ش��ه��ري ب��اأه��م��ي��ة اإي���ج���اد 
اأن���دي���ة ع��ام��ة م����زودة ب��اأف�����ش��ل االأج��ه��زة 
ر�شالتها من خال  ت�شل  احلديثة حتى 
ا���ش��ت��ق��ط��اب ال�����ش��ب��اب وت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع 
ب���اأه���م���ي���ة ال���ري���ا����ش���ة، و����ش���م���ان اإق���ام���ة 

االأن�شطة الريا�شية على مدار العام.
اأم���ا ع��ل��ي االأح���م���ري، ط��ال��ب بق�شم 
امل���اع���ب  اإن  ف����ق����ال  ال�����دي�����ن،  اأ������ش�����ول 
مقت�شرة  ب���ات���ت  ال��ري��ا���ش��ة  وال�������ش���االت 
هدفها  التي  واملوؤ�ش�شات  االأ�شخا�س  على 
اأهمية  على  و�شدد  التجاري.  اال�شتثمار 
اإي���ج���اد م��اع��ب يف االأح����ي����اء، م���وؤك���دا يف 
اأم��ان��ات  م�شوؤولية  ذل��ك  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت 

املناطق التي متلك ميزانيات كبرة.
ومل ي��خ��ال��ف حم��م��د ال��ق��ح��ط��اين، 
واأحمد الع�شري، طالبان بكلية الرتبية،  
زم���اءه���م ال�����ش��اب��ق��ني يف ال�������راأي، حيث 
اأن���دي���ة ريا�شية  ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ع���دم وج���ود 
اأوقاتهم  ال�شباب  فيها  ي�شتثمر  م�شجعة 
واإجازاتهم، ملمار�شة هواياتهم الريا�شية 
امل��ف�����ش��ل��ة، م�����ش��ري��ن اإل����ى ت��وف��ر ذل���ك يف 
اأن قلة  اأي�شا على  اأخ��رى، متفقني  مدن 
ع�شر،  منطقة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  االأن���دي���ة 
اأ�شعار  رفع  اإل��ى  اأ�شحابها  يقود  ما  دائما 
اال�شرتاك ال�شهري فيها على الرغم من 

تردي اخلدمات وقلة االهتمام.

طالب: األندية الخاصة مرهقة ماديا
مكتب رعاية الشباب: شبابنا موعودون 
بمقرات نموذجية في أندية   

�سعد الأحمريد. عبد اللطيف احلديثي

خالد الزهرايناملهند�س اإبراهيم اخلليل
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في البرامج الحوارية
أحمد العياف

امل�شت�شار  االإع���ام  ق�شم  رئي�س  اأو���ش��ح 
وامل�������ش���رف ال���ع���ام ع��ل��ى ���ش��ح��ي��ف��ة اآف����اق 
ب��اجل��ام��ع��ة، االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور على بن 
ال��ربام��ج احل��واري��ة  اأن  ال��ق��رين،  �شويل 
العربية، تاأتي �شمن منظومة متكاملة 
م���ن ال���ربام���ج وامل���ن���ت���دي���ات ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
ال��ت��ي جت�شد م��ف��ه��وم احل����وار واجل���دل 
والتعاطي يف ال�شوؤون العامة والق�شايا 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف م��ف��ه��وم 
»الف�شاء العام«، م�شتعر�شا العديد من 
احل��واري��ة،  ال��ربام��ج  و�شمات  تعريفات 
مناذجها،  بع�س  على  ال�شوء  م�شلطا 
حيث قدم منوذجني للربامج احلوارية 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة ه���م���ا من����وذج 
»اإ����ش���ع���ال احل����رائ����ق« ومن�����وذج »اإط���ف���اء 

احلرائق«.
جاء ذلك يف ورقة عمل �شارك بها 
االأ�شتاذ الدكتور علي بن �شويل القرين 
خال انعقاد اجلل�شة الثانية من ندوة 
الربامج  يف  العربية  »الق�شايا  بعنوان 
االإع���ام���ي���ة احل�����واري�����ة.. امل�����ش��داق��ي��ة 
وامل���ه���ن���ي���ة« ���ش��م��ن ال���ن�������ش���اط ال��ث��ق��ايف 

الوطني  املهرجان  لفعاليات  امل�شاحب 
للرتاث والثقافة )اجلنادرية 28(.

الجلسة األولى
وك�������ان ع�������ش���و ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س ب��ق�����ش��م 
االإع�����ام ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود ال��دك��ت��ور 
اجلل�شة  اأدار  ق��د  الطيا�س  اهلل  عبد  فهد 
ال����ن����دوة، مب�����ش��ارك��ة خم�شة  االأول������ى م���ن 
م���ن اأب�����رز اأك���ادمي���ي���ي االإع�����ام وم��ق��دم��ي 
ال�����ربام�����ج احل������واري������ة ال���ع���رب���ي���ة وه�����م: 
حمادة  علي  )بريطانيا(،  معو�س  ح�شن 
بوال  )م�شر(  م�شلماين  اأح��م��د  )ل��ب��ن��ان(، 
يعقوبيات )لبنان(، والدكتور �شعود كاتب 

)ال�شعودية(.
واأك������د االإع����ام����ي ع��ل��ي ح���م���ادة اأن 
ال�����ش��ح��اف��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ا���ش��ت يف اإح���دى 
م���راح���ل���ه���ا ف������رتة ذه����ب����ي����ة، ك����ان����ت ف��ي��ه��ا 
ال�شحافة العربية االأكرث حرية وانفتاحا، 
م�����ش��ت�����ش��ه��دا ب��ت��ج��رب��ة ���ش��ح��ي��ف��ة ال��ن��ه��ار، 
غ���ر اأن����ه ق���ال » ال ي��وج��د اإع�����ام م��رئ��ي 
ال��ع��رب��ي يف ظل  ال��ع��امل  يف  وم�شتقل  ح��ر 

االأو�شاع الراهنة«.
اأن ع������ددا ك���ب���را م��ن  اإل������ى  واأ������ش�����ار 
امل���ح���ط���ات ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة امل���وؤث���رة 

خ��ا���ش��ع��ة جل��ه��ات  اأو  وامل���ه���م���ة مم���ل���وك���ة 
كثر  يف  املهنية  تتجاوز  جتعلها  �شيا�شية 
من االأحيان. ولفت حمادة اإلى اأن م�شاألة 
املهنية واملو�شوعية ن�شبية حتى يف االإعام 
الغربي  االإع����ام  ل���دى  اأن  »غ���ر  ال��غ��رب��ي 
خطوطا ومقايي�س ال ميكن اخلروج عنها 

مهما كانت االعتبارات«. 
وو���ش��ف ح��م��ادة التحرك االإع��ام��ي 
ال��ع��رب��ي ب��اأن��ه خ��ط��ر خ��ا���ش��ة اأن���ه يتحرك 
فيما و�شفه يف بيئة �شيا�شية منق�شمة على 
ذات��ه��ا وم��رت��ب��ك��ة يف بع�س االأح���ي���ان، وه��و 
ع��دد كبر ممن قتلوا  ك��ون  انعك�س يف  ما 
االإعاميني،  م��ن  ك��ان��وا  م��وؤخ��را  لبنان  يف 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  تلقي  ع��ن  ف�شا 

االإعامية لتهديدات اأو �شغوطات.

المرئي والمسموع
اإلى االإع��ام املرئي وامل�شموع وما  وتطرق 
ي�����ش��اع ع��ن ت��اأث��ره ع��ل��ى االإع����ام املكتوب 
قائا »يف التجربة اللبنانية مثا حتجب 
ولكن  معينة،  ل��ظ��روف  اأح��ي��ان��ا  ال�شحف 
م���ا اإن حت��ج��ب ح��ت��ى ي�����ش��ع��ر االإع���ام���ي 
بحيث  ال�����ش��ي��اع،   م��ن  ب��ح��ال��ة  وال�شيا�شي 
و�شعيفة  �شحلة  التلفزيون  م��ادة  ت�شبح 

ال�شحف،  بغياب  وا���ش��ح  ب�شكل  وم��ت��اأث��رة 
االإع��ام  مكانة  على  و�شوحا  اأ�شد  ولي�س 
امل��ك��ت��وب م��ن ك���ون ب��ع�����س ك��ت��اب االأع��م��دة 
اأكرث جنومية حتى من اأبرز ال�شيا�شيني« 
وا����ش���ت�������ش���ه���د ب�����وج�����ود ع�������دد ك����ب����ر م��ن 
الكتاب  م��ن  اجل��ن��ادري��ة  مهرجان  �شيوف 

وال�شحفيني. 
ب�������دوره حت�����دث االإع�����ام�����ي ح�����ش��ن 
يف  ال�شيوف  اختيار  م�شاألة  ع��ن  معو�س 
بالق�شايا  امل��ت��ع��ل��ق��ة  احل���واري���ة  ال���ربام���ج 

العربية لكونها اخلطوة االأخطر يف اإعداد 
اأن معاير  ال��ربن��ام��ج احل�����واري، خ��ا���ش��ة 
املفيد  ال�شيف  تطرح  اأن  يجب  االختيار 

وغر امل�شتهلك واملتخ�ش�س.
وو����ش���ف م��ع��و���س ب��ع�����س ال�����ش��ي��وف 
باأنهم »بائعو تعليقات وغر متخ�ش�شني«، 
العربيات  ال�شيفات  ن��درة  اإل��ى  كما تطرق 
م�شرا  ال�شيا�شية،  احل��واري��ة  الربامج  يف 
اإل����ى اأن االأم����ر ل��ي�����س م��ق�����ش��ودا م��ن قبل 

مقدمي اأو معدي هذه الربامج.

الحياد والموضوعية
بوال  االإعامية  قالت  اآخر  �شعيد  وعلى 
ال  ال�شحفي  اأو  االإع��ام��ي  اإن  يعقوبيان 
ومو�شوعيا  حمايدا  يكون  اأن  ي�شتطيع 
يكون ج��زءا من اخل��رب ومعاي�شا  عندما 
له، »فهو يف لبنان مثا ال ي�شاهد اخلرب 
اأن  ال�شعب  م��ن  ول��ه��ذا  يعاي�شه،  واإمن����ا 
ي���ك���ون االإع����ام����ي حم���اي���دا وه����و ي��رى 

الوطن ينزف والدم ي�شيل«.
اأحمد  االإع��ام��ي  الكاتب  وتعر�س 
االأدوار  ت���ب���ادل  م�����ش��األ��ة  اإل����ى  م�����ش��ل��م��اين 
ب��ني االإع����ام وال�����ش��ي��ا���ش��ة واالإع��ام��ي��ني 
االن��دم��اج  م�شائل  ط��ارح��ا  وال�شيا�شيني، 
كا  بني  اأي�شا  الثقايف  والتفاوت  بينهم 
ال�شيا�شيني  اأن  اإل��ى  م�شرا  العن�شرين، 
عن  يتخلوا  مل  االإع���ام  اإل���ى  املتحولني 
يف  واأدواره�������م  ال�شيا�شية  �شخ�شياتهم 

ال�شلطة.
يف ���ش��ي��اق خم��ت��ل��ف ق����دم ال��دك��ت��ور 
����ش���ع���ود ال���ك���ات���ب ب��ح��ث��ا م���ي���دان���ي���ا ح���ول 
ال����ربام����ج احل�����واري�����ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��اأن 
ال�شعودي ذكر فيه عددا من االأرقام التي 
اعتربها اأ�شا�شا يف تطوير هذه الربامج.

واأج����اب امل�����ش��ارك��ون ع��ن ع���دد كبر 

القضايا العربية

ثقافة

معو�س
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من إجابتك

من املداخات والت�شاوؤالت التي طرحت 
ح���ول دور ه���ذه ال���ربام���ج احل���واري���ة يف 
والفئة  العربية  الق�شايا  حلول  اإي��ج��اد 
امل�شتهدفة من هذه الربامج، واإ�شكاليات 
بها  يقع  التي  االأف��ك��ار  واإك��م��ال  املقاطعة 

مقدمو الربامج.

الجلسة الثانية
يف اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ان��ي��ة و���ش��ف االإع��ام��ي 
ال��ربام��ج  يف  املو�شوعية  بكر  اأب���و  خ��ال��د 
احل������واري������ة ب�����االأم�����ر ال��������ذي ال مي��ك��ن 
التي  االإع��ام��ي��ة  ال��و���ش��ائ��ل  يف  تطبيقه 
يف  »بخا�شة  و  امل�شداقية،  فيها  تنعدم 
ال��ربام��ج احل��واري��ة ال��ت��ي تظهر خاف 
ما يعد له من اختيار ال�شيوف، واإعداد 
املحاور« وهو ما �شماه اأبو بكر بكوالي�س 
ال���ربام���ج االإع��ام��ي��ة، ال��ت��ي ت��ق��وم على 
م�شامني  ت��ق��دمي  جت���اه  م�شبقة  روؤي����ة 
اإعامية مت االإعداد لها م�شبقا جتاه ما 
ت�شعى اإليه القناة الف�شائية وم�شاحلها 

االإعامية.
وحتدثت  ال�شاعرة الدكتورة اأمرة 
»جتربة  ع��ن  م�شاركتها  خ��ال  ك�شغري 
ال��ربام��ج احل��واري��ة«  ال�شعودية يف  امل���راأة 
ال��ت��ي اأك�����دت اأن ب���داي���ات جت��رب��ة امل����راأة 
من  مبرحلة  مرت  احلوارية  االإعامية 
اأعقبها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال�����ش��ع��وب��ات 
ح�����ش��ور امل�������راأة ومت���ي���زه���ا يف ال���ربام���ج 

احلوارية خا�شة.

القضايا العربية
اأب��و فا�شل،  �شيمون  االإع��ام��ي  وحت��دث 
ع�����ن ����ش���ي���وع رب������ط م���ف���ه���وم ال��ق�����ش��اي��ا 
العربية بالربامج احلوارية، ما يجعلها 
االإمل���ام  مي��ك��ن  ال  مت�شعة  م�����ش��اح��ات  ذات 
املتتبع  دقيق، ما يجعل  ب�شكل  باأطرافها 
ل��ه��ا ي��خ��رج ب��ان��ط��ب��اع��ات غ��ال��ب��ة ع��ل��ى ما 
ي�شاهده يف اإعامنا العربي من حتيز اإلى 
املواقف واجلهات املختلفة لكون االإعام 

ثقافة

ابن بيئته، و »املوؤ�ش�شة لها بيئة اإعامية 
كبرة  املفارقات  يجعل  ما  اإليها،  تنتمي 
العربية  ق�����ش��اي��ان��ا  ن��رب��ط  ع��ن��دم��ا  ج���دا 
ب��امل�����ش��داق��ي��ة وامل��و���ش��وع��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة يف 

اإعامنا العربي.«

سباق محموم
بجامعة  التدري�س  هيئة  ع�شو  واأو���ش��ح 
امللك �شعود، الدكتور عبدامللك ال�شلهوب، 
اليوم  اأ�شبحت  الف�شائية  ال��ق��ن��وات  اأن 
يف ���ش��ب��اق حم��م��وم يف خم��ت��ل��ف جم��االت 
احل���ي���اة، ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف  م���ن خالها 
خم��ت��ل��ف ال�����ش��رائ��ح االج��ت��م��اع��ي��ة، نظرا 
احل��وار  ع��رب  الف�شائيات  اإل��ي��ه  ت�شعى  مل��ا 
االجتماعية  الق�شايا  ح���ول  وال��ت��ح��اور 

املختلفة.
ال����ربام����ج  اأن  ال�������ش���ل���ه���وب  واأك���������د 
احل�����واري�����ة ت�����ش��ع��ى يف ����ش���ي���اق ���ش��ي��ا���ش��ي 
ب��ال��درج��ة االأول������ى، ب��ه��دف ت��ك��وي��ن راأي 
حياة  يف  ال�شيا�شة  متثله  مل��ا  ن��ظ��را  ع���ام، 

القرني:
ظهور القنوات 

المتخصصة
ظاهرة استثنائية

حمادة:
ال يوجد إعالم 

حر والموضوعية 
مسألة نسبية

الشلهوب:
سباق الفضائيات 

محموم وأهدافها 
سياسية

على  بالتاأكيد  حديثه  خمتتما  ال�شعوب، 
خال  من  الربامج  بهذه  الرقي  اأهمية 
ب�شفتها  املهنية  وعرب  نف�شه،  االإعامي 
و����ش���ي���ل���ة، وع�����رب ال���ر����ش���ال���ة االإع���ام���ي���ة 

بو�شفها مو�شوعا.
واأج����������اب امل���������ش����ارك����ون ع�����ن ع���دد 
ك���ب���ر م����ن امل�����داخ�����ات وال���ت�������ش���اوؤالت 
ال��ت��ي ط��رح��ت ح��ول دور ه��ذه ال��ربام��ج 
احل���واري���ة يف اإي���ج���اد ح��ل��ول ال��ق�����ش��اي��ا 
ه��ذه  م��ن  امل�شتهدفة  وال��ف��ئ��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الربامج، واإ�شكاليات املقاطعة التي يقع 

بها مقدمو الربامج.
العربية  الق�شايا  ن��دوة  اأن  يذكر 
يف ال�����ربام�����ج االإع����ام����ي����ة احل����واري����ة 
واملهنية«  امل�����ش��داق��ي��ة..  »امل��و���ش��وع��ي��ة.. 
حظيت  وال��ث��ان��ي��ة  االأول����ى  جل�شتيها  يف 
انعكا�شا  ك���ان  ك��ب��ر  ب��اه��ت��م��ام وح�����ش��ور 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ال��ن��وع��ي��ة يف ال���ن���دوة ال��ت��ي 
الثقافية  الفعاليات  اأي��ام  ث��اين  اأقيمت 

ملهرجان اجلنادرية.

»من إجابتك« زاوية خفيفة تســتضيف فيها »آفاق« شــخصيات 
الجامعة لإلجابة عن أســئلة ملؤهــا الخفة والعفوية بعيدا عن 
الرتابة والرسميات وقيود التحضير. ضيفنا في هذا اللقاء رئيس 
قســم إدارة األعمال بكلية العلوم اإلداريــة والمالية الدكتور 

محمد بن أحمد الغبيري.

حوار: أحمد آل محاج

�سف نف�سك باخت�سار؟
بكلية  امل�شاعد  املعلومات  نظم  اأ���ش��ت��اذ 
امللك  واملالية بجامعة  االإداري��ة  العلوم 
تطوير  يف  متقدمة  خ���ربة  ذو  خ��ال��د. 
وحت��ل��ي��ل وت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات، 
وال����ت����دري����ب يف االإط��������ار ن��ف�����ش��ه. م��ن 
اهتماماتي تطوير ا�شرتاتيجية تقنية 
وتقييم  واإدارة  امل��ن�����ش��اآت  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
نظم املعلومات يف املنظمات احلكومية 
واخل��ا���ش��ة، ول���دي اه��ت��م��ام ب���اإج���راءات 
هند�شة الربجميات ونظم دعم القرار 
وال���ت���ع���ام���ات االإل���ك���رتون���ي���ة اإج���م���اال 
واحل����ك����وم����ة االإل����ك����رتون����ي����ة خ��ا���ش��ة. 
واإدارة  املعلومات  وب��اإدارة مراكز تقنية 
يف  متخ�ش�شة  دورات  واأنفذ  امل�شاريع، 
اإدارة  وجم���ال  االآيل  احل��ا���ش��ب  جم���ال 
خا�س  اهتمام  ل��دي  ال�شاملة.  اجل��ودة 

 .ERP بتخطيط موارد املن�شاأة
اأول اأعمالك؟

اأ����ش���ت���اذ م�����ش��اع��د يف ن���ظ���م امل��ع��ل��وم��ات 
باجلامعة، كلية العلوم االإدارية واملالية.

عملك احلايل؟
ورئي�س  االع���م���ال،  اإدارة  ق�شم  رئ��ي�����س 

املجل�س البلدي باأبها.
حالتك الجتماعية؟

متزوج ويل من البنات اأربع.
مب يذكرك يومك؟

باأن احلياة م�شتمرة واأن على االإن�شان 
واأن  اأب��دا  يعي�س  كاأنه  لدنياه  يعمل  اأن 

يعمل الآخرته كاأنه ميوت غدا.
عادة تراها �سيئة

وتود التخل�س منها؟
الثقة املفرطة يف جميع النا�س.

عادة ح�سنة تود
اأن يتعلمها النا�س منك؟

التعجل يف احلكم على  ال��ه��دوء وع��دم 
االآخرين.

�سخ�س تود مالقاته با�ستمرار؟
�شاحب الطموح واملتفائل دائما.

ما لذي يغ�سبك؟
ع��دم اجلدية يف العمل واإجن���از ما هو 

مطلوب، يف وقته.
ما لذي يفرحك؟

اإجناز العمل يف وقته.
كم �ساعة تق�سيها

على النرتنت يوميا؟
���ش��اع��ة واح�����ده يف ال��ع��م��وم وق���د متتد 

اأحيانا بح�شب احلاجة.
هل ترى باأن اأع�ساء هيئة 

التدري�س يف اجلامعة يتمتعون 
بكامل حقوقهم؟

اأن  اأرى  فاإنني  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  رغ��م 
ه��ن��اك ق�����ش��ورا يف اأم���ور ك��ث��رة تخ�س 
ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وخ���ا����ش���ة يف 
جم�����ال ت�����ش��ج��ي��ع��ه يف اال����ش���ت���م���رار يف 
ت���ط���وي���ر ق����درات����ه ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة 
وت���ط���وي���ر ال������ذات وح�������ش���ور ال������دورات 
وك��ذل��ك  ال�����ش��اأن،  ه���ذا  يف  املتخ�ش�شة 
االإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة ل���ه داخ����ل ق�شمه 
يليق  ال  م�شتوى  يف  الزال���ت  ومكتبه، 

بع�شو هيئة التدري�س.

واملوظفني؟
التدريب والتطوير  اأن خطط  راأي��ي  يف 
التطوير  ال���ى  ب��ح��اج��ة  نف�شها  الزال����ت 
والزالت احلاجة ما�شة لتبني منهجيات 

متطورة يف تطوير اأداء املوظف.
ماذا تريد من جامعة امللك خالد 

وماذا تريد اجلامعة منك؟
اأري�����د م���ن اجل��ام��ع��ة زي�����ادة االه��ت��م��ام 
بالبحث العلمي، اال�شتمرار يف تطوير 
قدرات اأع�شاء هيئة التدري�س املختلفة 
واالهتمام اأكرث بع�شو هيئة التدري�س 
وبكل ما يحتاجه من و�شائل تعينه يف 
اأدائه �شواء داخل قاعة الدر�س واملعامل 
اأم يف مكتبه. وتريد اجلامعة مني  اأداء 
العاملني  رب  ت��ر���ش��ي  ال��ت��ي  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
على  اأداء  اأح�شن  ب�شمان  كفيلة  وه��ي 

وجه االأر�س.
اإجازتك اأين تق�سيها؟ ومع من؟

اإج��������ازة ن���ه���اي���ة االأ�����ش����ب����وع يف ال��غ��ال��ب 
واأح��ي��ان��ا  وال��وال��د  االأه���ل  م��ع  اأق�شيها 
مع االأ���ش��دق��اء. واأم��ا االإج���ازة العامة، 
االأه��ل يف مكة  اأق�شيها مع  ما  فكثرا 

واأحيانا خارج اململكة.
من ال�سخ�س الذي

يجربك على احرتامه؟
املتوا�شع املنظم.

هل ترى اأنه من ال�سروري 
ال�ستعجال بفتح برامج الدرا�سات 

العليا يف اأق�سام الكلية املختلفة؟
اأرى اأنه تاأخر كثرا ويف راأيي التاأخر 
ال�شنة  ب����اإذن اهلل  غ��ر م���ربر و���ش��ي��ب��داأ 
القادمة، رمبا الف�شل الدرا�شي الثاين.
هل من ر�سائل تود توجيهها؟ وملن؟
اهلل  ات��ق  وه��ي:  للجميع  ر�شالة  اأوج���ه 
يف  اهلل  راق������ب  ف���ع���ل،  اأو  ق�����ول  ك����ل  يف 
بهدي  ولناأخذ  عي�شك،  ولقمة  عملك 
وهو  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى 

التو�شط يف كل �شوؤون حياتنا.
لو كنت مديرا جلامعة امللك خالد

ما اأول قرار ت�سدره؟
ت��خ�����ش��ي�����س م���ي���زان���ي���ة م���ه���م���ا ب��ل��غ��ت 
مقيمني  دول��ي��ني  ب��خ��رباء  واال�شتعانة 
ا�شت�شاري  بفريق  اجلامعة،)اأ�شبه  يف 
ملعايل مدير اجلامعة ومعاونيه(، من 
اأجل التطوير وتبني منهجيات جديدة 
اجلامعة  اأع��م��ال  ت�شير  وم��ت��ط��ورة يف 
والت�شغيلية  واالإداري��������ة  االأك���ادمي���ي���ة 

وخدمة املجتمع. 

م�سلماين ال�سلهوب كاتب حمادة
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آفاق مصورة

الجنادرية تجمع ثقافي كبير يتم تفعيله لفتح بوابة الحضارة القديمة لتجديد العهد في العرس السنوي. وها قد أطلت »الجنادرية« من جديد بعبق الماضي وباألصالة التي تمثل جزءا اساسيا 
من شخصية ابناء هذا الوطن الحبيب. ذلك الضيف الغالي الذي يحط رحاله وسط الصحراء ليقبل عليه الجميع بالتحايا والتهاني يقلبون تلك الرحال ليخرجوا منها التراث والموروث وذكريات االجداد 

وتاريخ امة ووطن بنى صرحه الشامخ على اصول الدين االسالمي وعلى اصالة ابناء هذا الوطن منذ ان توحدت هذه البالد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب اهلل ثراه.
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إعالم

ق���������ال رئ�����ي�����������س حت������ري������ر ����ش���ح���ي���ف���ة 
اأن  الدو�شري  �شلمان  »االقت�شادية« 
على  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رت��ب��ة  اململكة حت��ت��ل 
م�����ش��ت��وى اخل���ل���ي���ج، ب��ع��د ال���ك���وي���ت يف 

جمال احلريات ال�شحفية.
وبني الدو�شري خال م�شاركته 
يف ن������دوة ل���ق���اء اخل��م��ي�����س »ق�����ش�����س 
جناح.. لن تنتهي« التي نظمها مركز 
االأم������ر ���ش��ل��م��ان ل��ل�����ش��ب��اب، وع��ق��دت 
ب�����ش��ك��ل ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي ب��ك��ل��ي��ة احل���ق���وق 
وال��ع��ل��وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
�شعود، اأن م�شتوى احلريات يف اململكة 
تطلعه  ع��ن  كا�شفا  تدريجيا،  يرتفع 

اإلى اأكرث من ذلك. 
�شحيفة  حترير  رئي�س  وح�شر 
»االقت�شادية« ال�شعوبات التي تواجه 
عدة  يف  حاليا  ال�شعودية  ال�شحافة 
للمعلومات،  ال��و���ش��ول  م��ن��ه��ا  ن��ق��اط 
وع��������دم جت��������اوب ب���ع�������س ال�����������وزارات 
واالأج�����ه�����زة احل��ك��وم��ي��ة م���ع و���ش��ائ��ل 
االإع������ام، ل��ي��ت��وق��ف ه��ن��ا ع��ن��د و�شف 
احلكومية  االأج���ه���زة  ق��ي��ادي��ي  بع�س 
ب����� »اأ�����ش����ح����اب ال����ع����ق����ول ال���ق���دمي���ة« 
ال�شيا�شات  ه��ذه  مثل  اأن  اإل��ى  م�شرا 
و���ش��ائ��ل  يف  ت��ت��ح��ك��م  اأن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال 
ه���ذه  ف�����رتة  اأن  م�����وؤك�����دا  االإع����������ام، 

االإدارات انتهت.
ال�شحافة،  اأن  ال��دو���ش��ري  واأك���د 
من  كبرا  دعما  تلقت  ع��ام��ة،  ب�شفة 
خ�����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني، امل��ل��ك 
ع����ب����داهلل ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، خ���ال 
ال�شنوات اخلم�س االأخرة، قائا »اإنه 
بهذه  رئي�س حت��ري��ر  الأن���ه  حم��ظ��وظ 

الفرتة حتديدا«.
واأ�شاف: »يف ظني لو كنت رئي�س 
حترير قبل ع�شر �شنوات، ملا ا�شتطعت 
اأن اأكتب ن�شف كلمة مما اأكتبه االآن« 
يرتفع  احل��ري��ات  م�شتوى  اأن  مبينا 
اأكرث  اإلى  واأنهم يطمحون  تدريجيا، 

من ذلك.
وع����اد ال��دو���ش��ري ب��ذاك��رت��ه اإل��ى 
ال��������وراء ل���ي���ربز ل��ل��ح�����ش��ور ب���داي���ات���ه 
اأر�شله،  ال�شحفية، فقال اإن اأول خرب 

ع��ل��ى مكتب  ن��ف�����ش��ه  ع���ر����س  اأن  ب��ع��د 
���ش��ح��ي��ف��ة االق��ت�����ش��ادي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة 
ال�������ش���رق���ي���ة، ت����ن����اول حت���وي���ل روات�����ب 
اخلرب  ون�شر  ال��ب��ن��وك،  اإل���ى  املعلمني 
يف ال�شفحة االأول��ى وهو متعاون مع 
الرتبية  وزارة  يف  ويعمل  ال�شحيفة 
اأنه انتدب بعد  اإلى  والتعليم، م�شرا 
وزارة  يف  للعمل  ���ش��ن��وات  ب��ع��دة  ذل���ك 
ملدة  البحرين  يف  والتعليم  الرتبية 

اأربع �شنوات ومرا�شا يف البحرين.
ب�شيطة  ف���رتة  »وب���ع���د  واأ����ش���اف 
داخ��ل  م��ن  امل��وؤ���ش��رات  بع�س  و�شلتني 
وج��ودي  يف  الرغبة  بعدم  ال�شحيفة 
طلب  نف�شها  الفرتة  ويف  بالبحرين، 
م���ن زم��ي��ل��ي م�������ش���وؤول ال��ت��ح��ري��ر يف 
املنطقة  يف  الو�شط  ال�شرق  �شحيفة 
ه��ن��اك،  للعمل  ينتقل  اأن  ال�����ش��رق��ي��ة 
ف���اأ����ش���ب���ح م���را����ش���ا يف ال���ب���ح���ري���ن«، 
البحرين  يف  وج���وده  اأن  اإل���ى  م�شرا 
اإن  اإذ  ال�شيا�شي،  ح�����ش��وره  م��ن  ع���زز 
حراكا  اآن��ذاك  ت�شهد  كانت  البحرين 

�شيا�شيا.
وزاد الدو�شري »ومن ثم عر�س 
ع���ل���ي ال���ت���ف���رغ ل��ل��ع��م��ل ب��ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
االإم���ارات،  مكتب  يف  حترير  م�شوؤول 
وم�شوؤوال عن تغطية امللف اخلليجي 
االقت�شادية«،  اخلربة  اأك�شبني  الذي 
م��ب��ي��ن��ا اأن م���ن اأه�����م ال���ع���وام���ل ال��ت��ي 
�شاعدته يف تلك الفرتة حر�شه على 

التعلم من االآخرين.
ن��ق��ط��ة حت�����ول ج����دي����دة يف  ويف 
اأنه  الدو�شري  ال�شحفي، ذكر  م�شاره 
العربية  القمة  تغطيته موؤمتر  اأثناء 
برئي�س  التقى   ،2009 عام  الكويت  يف 
حترير ال�شرق االأو�شط ال�شابق طارق 
اأن يكون  الذي عر�س عليه  احلميد، 
م�شاعدا له يف لندن، فما كان منه اإال 

اأن وافق على هذا العر�س.
وذه���ب ال��دو���ش��ري يف ح��دي��ث��ه بعد 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اإل���ى  ذل���ك، 
االأبحاث االأمر في�شل بن �شلمان، الذي 
رئي�شا  �شيكون  اأن��ه   2011 العام  يف  اأبلغه 

لتحرير �شحيفة االقت�شادية.

حوار: يحيى القبعة

يف ف����رتة وج���ي���زة مت��ك��ن��ت »اآف��������اق« من 
ال��و���ش��ول اإل����ى خم��ت��ل��ف اأرج�����اء ال��ع��امل 
ع��ل��ى �شبكات  ب�����ارزا  م�����ش��ج��ل��ة ح�����ش��ورا 
ال���ت���وا����ش���ل االج���ت���م���اع���ي »ف���ي�������س ب���وك 
التقني،  امل�شرف  اأك��ده  وتويرت« وفق ما 
عن  كا�شفا  ال�شهري،  من�شور  الزميل 
خطط تطويرية اإلكرتونية لل�شحيفة.

على  التقني  اإ�سرافك  خــالل  من 
الــ�ــســحــيــفــة, مـــا املــ�ــســــــــتــجــدات 

الإلكرتونية  يف هذا ال�ساأن؟
مت تد�شني ح�شابني ر�شميني على �شبكة 
 aafqkku با�شم  االجتماعي  التوا�شل 
حر�شنا  واأي�شا  بوك،  والفي�س  التويرت 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر واج���ه���ة ال�����ش��ح��ي��ف��ة على 
م��وق��ع اجل��ام��ع��ة ال��ر���ش��م��ي، واأي�����ش��ا مت 
م���واك���ب���ة ال���ع���دد ال����ورق����ي االأ���ش��ب��وع��ي، 
نف�س  يف  ت�شدر   PDF ن�شخة  باإ�شافة 
العدد  ت�شفح  من  القارئ  متكن  اليوم، 
اجل��دي��د ال��ت��ط��وي��ري وك��ذل��ك االأع����داد 

التطويرية ال�شابقة.

مواقع  اأ�سافتها  التي  املــيــزات  مــا 
التوا�سل الجتماعي لل�سحيفة؟

ح���ر����ش���ن���ا يف ال����ب����داي����ة ع���ل���ى اإي�������ش���ال 
ال�����ش��ح��ي��ف��ة اإل���ك���رتون���ي���ا اإل�����ى ���ش��ري��ح��ة 
ك��ب��رة م��ن ال���ق���راء خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة، بل 
خ���ارج ح���دود ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، واأخ�����س 
يف  املبتعثني  واأخ��وات��ن��ا  اإخ��وان��ن��ا  جميع 
خم��ت��ل��ف اأرج�������اء ال����ع����امل، وال����ذي����ن مل 
ن�شتطع اإي�شال »اآفاق« ورقيا لهم، فقمنا 

بعر�شها لهم ب�شكل �شوري مقروء.
واأ�شاف تد�شني �شفحات التوا�شل 
االج���ت���م���اع���ي ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة ك���ث���را م��ن 
بها  ي�شتهر  التي  واخل�شائ�س  ال�شمات 

االإعام اجلديد.

ماذا عن تفاعل القراء؟
احلمد هلل، يوجد تفاعل كبر، مقارنة 
ب���ال���ف���رتة ال��ق�����ش��رة ال���ت���ي ال ت��ت��ج��اوز 
موقع  تد�شني  فيها  مت  وال��ت��ي  ال�شهر، 
���ش��ح��ي��ف��ة »اآف�����������اق«، ح���ي���ث مت جت��زئ��ة 

ابتكاري  ب�شكل  ال�شحيفة  مو�شوعات 
ون�شر كل خرب بال�شحيفة ب�شكل منفرد 
وم�����ش��ت��ق��ل. ك��م��ا ن��ه��ت��م ب��ك��ل م���ا ي�شلنا 
وت��وؤخ��ذ جميعها بعني  م��ق��رتح��ات  م��ن 
االعتبار. فقد مت تخ�شي�س بريد لكافة 
aafaq@ اآف��اق  ل�شحيفة  املرا�شات 

.kku.edu.sa
التفاعل  علينا  يفر�س  ك��ل،  وعلى 
ال����ك����ب����ر واالإق��������ب��������ال ال���������ش����دي����د ع��ل��ى 
دوم��ا  التفكر  ال�شحيفة،  مو�شوعات 
الإر�شاء  والتميز  والتطوير  بالتحديث 

املتابعني.

�صفحاتكم  ارت���ب���اط  ع��ن  وم����اذا 
مبواقع اإدارات وكليات اجلامعة؟

واإدارات  ع��م��ادات  جميع  نعترب  ط��ب��ع��ا، 
وك����ل ج��ه��ة متابعة  وك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
و�شفحاتنا  جن���اح،  ���ش��رك��اء  ل�شحيفتنا 
ع��ل��ى ���ش��ب��ك��ات ال���ت���وا����ش���ل االج��ت��م��اع��ي 
اإدارات  م����واق����ع  مب��خ��ت��ل��ف  م���رت���ب���ط���ة 
و�شول  يف  اأ�شهم  مما  اجلامعة،  وكليات 
ومتابعي  من�شوبي  كافة  اإلى  ال�شحيفة 
ال��ر���ش��م��ي يف غ�شون  اجل��ام��ع��ة  م��وق��ع 
ف���رتة وج���ي���زة، ون��ط��م��ح اإل����ى اأن ن��ك��ون 

االأف�شل.

ما التطلعات امل�ستقبلية
لتطوير ال�سحيفة اإلكرتونيا ؟

ن�����ش��ع��ى يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ق���ري���ب، ب����اإذن 
وم�شتقل  خا�س  موقع  اإن�شاء  اإلى  اهلل، 
)ديجتال(،  رقمي  تفاعلي  لل�شحيفة 
ي���ت���م حت���دي���ث���ه ب�����ش��ك��ل ي����وم����ي، ي��ه��ت��م 
ب��ال��ت��ح��دي��ث��ات واالأخ�����ب�����ار احل�����ش��ري��ة 
ن�شاطات  ملختلف  وتغطيات  واليومية 
اجل��ام��ع��ة  وك��ل��ي��ات  اإدارات  وف��ع��ال��ي��ات 
ب���امل���رك���ز ال��رئ��ي�����ش��ي يف ال��ق��ري��ق��ر ويف 

املحافظات.
االأر�شيف  اإ�شافة  على  نعمل  كما 
وال��ذي  بال�شحيفة  واخل��ا���س  ال�شابق 
من  �شابقا  ع��ددا  �شبعني  على  يحتوي 

»اآفاق«، على مدى ال�شنوات املا�شية.

كلمة اأخرية تود قولها؟
كما  اال�شت�شافة،  ه��ذه  على  ك��م  اأ�شكر 
العام  امل�شرف  بامل�شت�شار،  ال�شكر  اأخ�س 
الدكتور علي بن  االأ�شتاذ  »اآف��اق«،  على 
���ش��وي��ل ال���ق���رين، ع��ل��ى ث��ق��ت��ه ال��ك��رمي��ة 
اأعتربها  التي  الفر�شة،  ه��ذه  ومنحي 
اأمانة وتكليفا عظيما، لعلمي بالطموح 
ال��ك��ب��ر ال����ذي ي��ح��م��ل��ه ال��دك��ت��ور علي 
ال���ق���رين ل��ت��ط��وي��ر »اآف�������اق« وظ��ه��وره��ا 

باأف�شل حلة.
على  كاما  العمل  فريق  واأ���ش��ك��ر 
دع��م��ه��م وم�����ش��ان��دت��ه��م يل، وب�����اإذن اهلل 
مدر�شة  »اآف���اق«  لتبقى  جميعاً  نرتقي 

فريدة يف ال�شحافة اجلامعية.

المشرف التقني على صفحات »آفاق« بشبكات التواصل االجتماعي:
تفاعل القراء يدفعنا للتميز

ومقترحاتهم محل عنايتنا

دعوة للتسجيل 
بمسابقة 

مهرجان اإلعالم 
العربي

مــهــرجــان  اإدارة  اأعـــلـــنـــت 
الأول  الــعــربــي  ــــــالم  الإع
بـــجـــدة الـــــذي يـــقـــام حتت 
رعـــايـــة الأمـــــري حمــمــد بن 
بــدء  ــن  �ــســعــود ع اآل  نــا�ــســر 
م�ساركات  ت�سجيل  ا�ستقبال 
م�سابقات املهرجان باأق�سامها 
والإذاعـــيـــة  التلفزيونية 
والإلــكــرتونــيــة )الإعــــالم 

اجلديد(.
اإدارة  ــــرتطــــت  وا�ــــس
املـــهـــرجـــان تــعــبــئــة منـــوذج 
امل�ساركة على موقع املهرجان 
http:// الرابط:  خالل  من 

 www .arab iantvr .com
جائزة,   70 على  للتناف�س 
بواقع 3 جوائز عن كل فرع 
)ذهبية, ف�سية وبرونزية(.

اجلائزة  فروع  وت�سمل   
التليفزيوين  املــجــالــني  يف 
بواقع  فرعا   18 والإذاعـــي 
ت�سعة لكل منهما, بالإ�سافة 
�ست�سهدها  عدة  جوائز  اإلــى 
و�ستمنح  املهرجان  فعاليات 
لأح�سن ممثل, اأح�سن ممثلة, 
اأح�سن ممثل م�ساعد, اأح�سن 
ــاعــدة, اأفــ�ــســل  ــس ــ� ممــثــلــة م
�سيناريو,  اأفــ�ــســل  خمــــرج, 
اإنتاج,  اأف�سل  حــوار,  اأف�سل 
اأف�سل ديكور,  اإ�ساءة,  اأف�سل 
�سوتية,  مـــوؤثـــرات  اأفــ�ــســل 

واأف�سل ماكيري. 
اأما اآخر موعد لت�سجيل 
فهو  ــة,  ــارك ــس ــ� امل ـــال  ـــم الأع
احلايل.  اأبريل  �سهر  نهاية 
الأولى من  الدورة  اأن   يذكر 
�ستنطلق  املهرجان  فعاليات 
حتى  ت�ستمر  و  مايو    29 يف 

الثالث من يونيو املقبل.
ـــهـــرجـــان  ويـــ�ـــســـعـــى امل
ــع خمــتــلــف الأعـــمـــال  ــم جل
الفكريــة الفنيــة والأدبيــة 
يف  والإذاعية  والتلفزيونية 
يرتقي  واأن  العربي,  الوطن 
طريق  عن  العربية  بال�سوق 
تبادل اخلربات التي ميتلكها 
ــهــرجــان,  امل يف  ــون  ــارك ــس ــ� امل
وتوثيق  الــروابــط  وتقوية 
ــات  ــئ ــي ــه ـــالت بــــني ال ـــس ـــ� ال
هذا  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات 
وتنفيذ  وتــبــنــى  ـــال,  ـــج امل
الأعمال  وت�سويق  وترويج 

الإعالميةالعربية .

رئيس تحرير »االقتصادية«:
المملكة.. الثانية خليجيا

في الحريات الصحفية

األكثر ردود
في العدد 73

إعالن جامعة بال تدخين.. 
ال تهدر صحتك

المواضيع األكثر تفاعال في األعداد األربعة األوائل

األكثر إعجابا
في العدد 72

مدير الجامعة يلعب 
التنس مع الطالب 

األكثر مشاهدة
في العدد 74

مقال المشرف العام
على.. »آفاق« يمكن

أن تكون صحيفة يومية

العدد 75  |  3 جمادى اآلخرة 1434  |  13 إبريل 2013



تقنية

رتويت

قبل نحو اأربعني عاما وحتديدا يف 3 اأبريل من عام 1973، قام مارتن كوبر 
باخرتاع ما يعرف اليوم بالهاتف النقال، وقد اأجرى يومها اأول مكاملة منه 
با�شتخدام جهاز طوله 4. 25 �شنتمرت ووزنه 13. 1 كيلو غرام،  ويحوي 35 

دقيقة من زمن التحدث.
اآالف  اأربعة  نحو  اإل��ى  الهاتف،  هذا  من  املبكرة  النماذج  �شعر  وو�شل 
دوالر اأمركي، وكان �شحنه ي�شتغرق ع�شر �شاعات مع لوحة تعليمات ت�شرح 

حلامله، طريقة ا�شتخدامه.
بهذا االخرتاع قام كوبر بتغير عادات واحتياجات مليارات ال�شكان 
على الكرة االأر�شية، فح�شب اإح�شائية لاحتاد الدويل لات�شاالت، هناك 
اأكرث من �شبعة مليارات من الهواتف املحمولة يف العامل ي�شتخدمها اأكرث 

من 87% من �شكان العامل.
اأنه لن ي�شتخدم اإال يف  فهذا االخ��رتاع الذي توقع الكثرون يومئذ 
االأمور الع�شكرية، هو اليوم جزء ال يتجزاأ من حياتنا اليومية، وبات يتمتع 
لنقل  وغرها،  والكامرات  والتلفزيونات  االإلكرتونية  احلوا�شب  مبزايا 

ال�شورة وال�شوت بتقنيات عالية.
واليوم يثار القلق على م�شتقبل الهواتف النقالة نف�شها، حيث تتناثر 
التي  الذكية  االأج��ه��زة  انت�شار  �شوء  يف  قريبا  ع�شرها  بانتهاء  التكهنات 
العري�س،  النطاق  �شرائح  �شوء  يف  املجانية  اخلدمات  من  الكثر  ت��وؤدي 

فالطلب لن يكون �شوى على امتاك ال�شرائح الذكية للبيانات.
 ويقول كوبر البالغ من العمر 84 عاما »يجب اأن تعرف دائما متى 
تغلق الهاتف وتفتحه.. يفرت�س اأن يكون الهاتف عبدا لك وال يفرت�س 

اأن تكون اأنت عبدا لهاتفك«.
الذكية  فالهواتف  اليوم،  تاأكيده  اأ�شتطيع  ال  ال�شابق  كوبر  وحديث 
قيدها،  ي�شعب  فيما  ب�شهولة،  خ�شو�شياتنا  تقتحم  منازلنا  يف  اأ�شبحت 
وحتى  وذكرياتنا،  اأيامنا   ، وم��ره  حلوه  حولنا  ي��دور  م��ا  ك��ل  ت�شجل  فهي 

اأ�شرارنا، فمن منا اأ�شبح طيعا لاأخر؟

الهاتف في حياتنا

حسن العواجي

ي���ع���د امل����ب����داأ امل�����ش��ت��خ��دم ه����و ن��ف�����ش��ه ال������ذى مت 
ا�شتخدامه من قبل يف ذاكرات الفا�س امل�شنوعة 
من الورق والتي ظهرت يف مايو 2011، وكاهما 

يتيح تخزين البيانات بف�شل املواد امل�شتخدمة.
لكن ف��ك��رة اال���ش��ت��خ��دام م��رة واح���دة تعني 
رخ�س الثمن، واملثر لاهتمام اأن تلك التقنية 
ت��ع��د امل�شتخدمني  ال��ت��ي الزال����ت جم���رد ف��ك��رة، 
ب����ذاك����رة ق����دره����ا 1 ج���ي���ج���اب���اي���ت م����ن ال�����ش��ع��ة 
التخزينية لكل قطعة، ويعد هذا جيدا مقارنة 
بالبطاقات احلالية االأكرث توا�شعا والتي تقوم 

بتخزين 8-32 ميجا بايت من البيانات فقط.
ول��ع��ل ف��ك��رة ح��ج��م ال��ت��خ��زي��ن االأك�����رب قد 
من  ب���دال  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  اإع����ادة  يف  نفكر  جتعلنا 
ف��ك��رة اال���ش��ت��خ��دام م���رة واح�����دة، ف��ع��ل��ى ال��رغ��م 
ال��ورق، فمظهرها جيد  من  اأنها م�شنوعة  من 
الإع��ادة  يكفي  مب��ا  املتكرر  اال�شتخدام  وحتتمل 

ا�شتخدامها. 

كبر  ح�ائط  ب�شنع  ���ش��وين  �شركة  ق�امت   ،  MWC للهواتف  االأك���رب  املع�ر�س  يف 
.Xperia Z لاإعان عن اأجهزة اأك�شبري�ا اجلديدة

اأجه�زة  م��ن  ه�اتفا   196 م��ن  مكون  االإع���اين  احل�ائط  اأن  االأم�����ر  يف  والغريب 
Xperia Z تعمل لبث مقطع  اإعاين ق�شر للجه�از. 

وي�شار  اإلى اأن هذا العدد الكبر، اأّهل �شوين لدخول مو�شوعة جيني�س لاأرقام 
القيا�شية، من حيث تكوين اأكرب لوحة »ف�شيف�شاء« متحركة من الهواتف املحمولة.

سوني تدخل 
موسوعة جينيس 

بحائط إعالني

»فيسبوك هوم« يربط »أندرويد«
بمواقع التواصل االجتماعي

هذه  �شا�شات  ليخ�ش�س  اأندرويد،  بنظام  تعمل  التي  الذكية  بالهواتف  اخلا�س  هوم«  »في�شبوك  برنامج  في�شبوك عن  �شركة  ك�شفت 
 HTC First االأجهزة لعر�س معلومات امل�شتخدم مبا�شرة من ح�شابه يف �شبكة التوا�شل وبتحديث فوري. واأعلنت كذلك عن هاتف

ليكون اأول جهاز يوفر برنامج في�شبوك اجلديد.
والربنامج الذي اأعلنت عنه ال�شركة هو جمموعة من التطبيقات التي يتم تثبيتها على هواتف اأندرويد لتمنح نظام الت�شغيل 
للهاتف  في�شبوك  لتطبيق  احلاجة  دون  ال�شور  على  الرتكيز  مع  ملحتوياته  وعر�شا  االجتماعي،  التوا�شل  موقع  مع  كليا  تكاما 
 Facebook »اجلوال. ومبجرد تثبيت هذه التطبيقات على هاتف اأندرويد، �شتتحول �شا�شة اجلهاز اإلى ما ي�شبه »�شفحة في�شبوك

Wall، حيث تعر�س م�شاركات االأ�شدقاء و�شورهم وتعليقاتهم ور�شائلهم فور و�شولها مع تنبيهات بذلك.

انطالق
 Moot منصة

للتعليقات 
والمناقشات

 Moot م��ن�����ش��ة  ان���ط���ل���ق���ت 
ب����اإ�����ش����داره����ا ال��ت��ج��ري��ب��ي 
املنتديات  الإن�شاء  املخ�ش�س 
واأن������ظ������م������ة ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات 
وامل���ن���اق�������ش���ات، وذل������ك ب��ع��د 
ثاث �شنوات ون�شف ال�شنة 
متاحة  وه��ي  التطوير،  من 

ب�شكٍل جماين.
وخ��������اف��������ا ل����ل����ع����دي����د 
م������ن م����ن���������ش����ات ال���ن���ق���ا����س 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى االإن���رتن���ت، 
مت   Moot م���ن�������ش���ة  ف��������اإن 
م��رن  ب��اأ���ش��ل��وب  ت�شميمها 
ق���اب���ل ل��ل��ت��خ�����ش��ي�����س وف��ق��ا 
الح�����ت�����ي�����اج�����ات اأ�����ش����ح����اب 
ب�شيط  وب��اأ���ش��ل��وب  امل���واق���ع، 
ي��ن��ق��ل االأح�������داث يف وق��ت��ه��ا 
احل����ق����ي����ق����ي، ب����االإ�����ش����اف����ة 
الإم���ك���ان���ي���ة اإدراج�����ه�����ا ع��ل��ى 
�شفحات املواقع عن طريق 
اإ�شافة ن�س برجمي جاهز، 
مي��ك��ن ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ي��ه من 
ال��ت�����ش��م��ي��م ل��ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
�شاحب املوقع، وذلك باتباع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ت���ي اأت��اح��ه��ا 

مطورو اخلدمة.
ك����م����ا ت���ع���م���ل امل���ن�������ش���ة 
اجل���������دي���������دة م��������ع ج���م���ي���ع 
عالية،  بتوافقية  االأج��ه��زة 
م����ث����ل ال�����ه�����وات�����ف ال���ذك���ي���ة 
واحل������وا�������ش������ب ال���ل���وح���ي���ة  
واالأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة، وم��ع 
خم���ت���ل���ف امل����ن���������ش����ات م��ث��ل 

.iOS اأندرويد و

ذاكرة فالش
مصنوعة من الورق

العدد 75  |  3 جمادى اآلخرة 1434  |  13 إبريل 2013



شخصيات

حوار: محمد إبراهيم

حدثنا عن جتربتك
يف جمال التعليم؟

بداأت جتربتي يف جمال الرتبية والتعليم 
م��ع��ل��م��ا ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ع����ام 1390ه�������� يف 
با�شتثناء  اآن����ذاك،  ال��وح��ي��دة  اأب��ه��ا  ثانوية 
التي  م�شيط  خمي�س  حم��اف��ظ��ة  ث��ان��وي��ة 

ا�شتحدثت عام 1389 /1390ه� تقريبا.
وكان طاب الثانوية ياأتون يومئذ 
اأب��ه��ا م��ن ك��ل اأرج����اء منطقة ع�شر  اإل���ى 
وبللحمر  عبيدة  ���ش��راة  وم��ن  تهامة  م��ن 
طابها  ي��ك��ن  ومل  وغ���ره���ا،  وب��ل��ل�����ش��م��ر 

يزيدون على 150 طالبا.
وق���د ا���ش��ت��م��ررت مل���دة ث��اث��ة اأع���وام 
م��ع��ل��م��ا ث���م وك���ي���ا وم���در����ش���ا يف ال��ف��رتة 
ال��ل��ي��ل��ي��ة واأغ����ل����ب ط�����اب ت���ل���ك ال���ف���رتة 
من  وحت��دي��دا  م�شيط  خمي�س  من  كانوا 
اأج��ر  وك����ان  امل�����ش��ل��ح��ة،  ال���ق���وات  من�شوبي 
ري���االت   10 امل�شائية  ال��ف��رتة  يف  احل�����ش��ة 
ف��ق��ط وك��ن��ت اأق����وم ب��ت��دري�����س  14 ح�شة 
رياال ي�شرف خال فرتات  مرتبها 140 

متقطعة.
الوحيد  ال�شعودي  املعلم  كنت  وق��د 
بهذه املدر�شة ومبناها حكومي يف �شاحة 
البحار من اجلهة اجلنوبية، وبعد ثاث 

�شنوات نقلت اإلى اإدارة تعليم اأبها رئي�شا 
ثماين  قرابة  بها  ومكثت  الفنية  للهيئة 
���ش��ن��وات يف ع��ه��د امل���رح���وم ل���ه ب�����اإذن اهلل 
مدير  ال��ف��واز  حممد  ب��ن  �شالح  ال�شيخ 

التعليم اآنذاك.
املنطقة يف  اأغلب معلمي   وقد كان 
املتعاقدين من  االإخ��وة  الزمن من  ذل��ك 
م�شر وال�شودان و�شوريا واالأردن وغرها 
وكانت اأ�شعب املناطق هي منطقة تهامة 
انعدام  ب�شبب  ج��دا،  القا�شية  لظروفها 

الكهرباء وامل�شت�شفيات والطرق املعبدة.
املعلمون  اإلينا  يعود  كان  ما  وكثرا 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ت��ه��ام��ة ي��ئ��ن��ون ب��ال�����ش��ك��وى 
هذا  املوقع،  تغير  اأو  بالنقل  ويطالبون 
وهو  �شنوات  م��دى  على  عاي�شته  الو�شع 
م���ا ح����دى ب���ي اإل�����ى ط��ل��ب ف�����ش��ل ق��ط��اع 
ب���اإدارة م�شتقلة وق��د مت  اأب��ه��ا  تهامة ع��ن 
ذلك واأن�شئت يف عام 1401 ه�  اإدارة تعليم 

حمايل.

وماذا بعد ذلك؟
م��دي��را  ب��ال��ع��م��ل  تكليفي  ذل���ك مت  ع��ق��ب 
ادارة  اأول  وك����ان����ت  مب���ح���اي���ل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اإدارة  ع���ن  ت��ن��ف�����ش��ل  م�����ش��ت��ق��ل��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ملدة  باإدارتها  اأبها، وقد كلفت  التعليم يف 
ثاثة اأ�شهر ثم العودة ملقر عملي يف اأبها 

الراقدي يتصفح ألبوم تجاربه ويؤكد:

مارست التدريس بـ 10 رياالت
وتعليم العصر الحالي سريع التطور

قبل أربعين عاما التحق 
بالسلك التربوي ومارس 

تدريس اللغة العربية
في زمن كان فيه راتب 

الحصة عشرة رياالت فقط، 
ومنه تدرج في مناصب 
إدارية بقطاع التعليم، 

إلى جانب اهتمامه 
بالرياضة واألدب. 

في حديث لــ »آفاق« 
سلط المدير العام للتربية 

والتعليم بمنطقة عسير 
سابقا، األستاذ مهدي بن 
ابراهيم الراقدي، الضوء 
على أبرز محطات حياته 

التعليمية واألدبية، كما 
تطرق إلى واقع الرياضة 

في منطقة عسير،
ودور جامعة الملك خالد 

في النهضة العلمية 
بالمنطقة.
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شخصيات
ولكن هذه االأ�شهر الثاثة امتدت قرابة 

25 عاما.
من�شب  الأ�شغل  نقلي  مت  ذل��ك  بعد 
املدير العام لتعليم منطقة ع�شر وبقيت 
اأن و���ش��ل��ت ���ش��ن ال��ت��ق��اع��د ع��ام  اإل���ى  فيها 
ب���اأين ق�شيت هذه  �شعيد  واأن���ا   ، 1426ه���� 
الفرتة الطويلة يف خدمة ديني ووطني، 
وخ����رج����ت م����ن ه�����ذه ال���ت���ج���رب���ة ال���رثي���ة 
االأ���ش��دق��اء وال��زم��اء  بر�شيد كبر م��ن 
وامل��ح��ب��ني م��ن ك��اف��ة اأرج����اء ه���ذا ال��وط��ن 
مفادها  كبرة  بتجربة  خرجت  ال��غ��ايل. 
دقَك ال من �شّدقك،  اأن �شديقك من �شَ
اأن االن�شان قليل  خرجت بفائدة موؤداها 
هذه  من  خرجت  باإخوانه،  كثر  بنف�شه 
الرحلة الطويلة باأن االن�شان ال ي�شتطيع 
اأن  ي�شتطيع  وال  به  يحلم  ما  كل  حتقيق 

ير�شي كل النا�س .

واقع التعليم اآنذاك
مقارنة بالو�سع احلايل؟ 

هذا �شوؤال يتطلب اإجابة طويلة، الأ�شباب 
م���ت���ع���ددة، م��ن��ه��ا م���ا ي���ح���دث ح��ال��ي��ا من 
االإن�شان  جتعل  و�شريعة  مذهلة  تغرات 

يف حرة كبرة  من اأمره.
ف��امل��ق��ارن��ة ���ش��ع��ب��ة، اأخ�����ي ال���ك���رمي، 
ب���ني ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال�����ش��اب��ق وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
يعني  اأن  ن��رج��وه  م��ا  ك��ل  احلا�شر،  وقتنا 
اهلل م��ع��ل��م ال���ي���وم ل��ي��واك��ب م�����ش��ت��ج��دات 

ومتغرات الع�شر.
امل���ع���ل���م  يف كل  امل��ع��ل��م ه���و  اأن  ك��م��ا 
ال��ي��وم  مل يعد  املتلقي  ول��ك��ن  االأوق�����ات، 
امل��ن��اه��ج   ���ش��وء  ل���ه يف  ي��ق��دم  مقتنعا مب���ا 

احلديثة واالأ�شلوب واالأدوات وغرها.

ماذا عن خربتك يف جمال الأدب 
وكيف ت�سف احلركة الأدبية يف 

ع�سري ؟
كنت اأول �شكرتر لنادي اأبها عند اإن�شائه 
كانت  عامني.  ومل��دة  ه�   1400-1399 ع��ام 
يعد  ال��ذي  للنادي  تاأ�شي�س  مرحلة  تلك 
اأوائ����ل االأن���دي���ة االأدب���ي���ة يف اململكة،  م��ن 
وك�����ان ي��ح��ظ��ى ب���دع���م ك��ب��ر وق�����وي من 
اأم����ر منطقة  االأم�����ر خ��ال��د ال��ف��ي�����ش��ل 
ع�شر اآن��ذاك، وكان جمل�س اإدارت��ه ي�شم 
وال�شخ�شيات  واملثقفني  االأدب����اء  �شفوة 
ب��اح��رتام املجتمع  امل��وؤث��رة وال��ت��ي حتظى 

يف اأبها.
ت�����ش��رف��ت ب��ال��ع��م��ل ����ش���ك���رت���را م��ع 
من�شوبي ال��ن��ادي، واأم���ا احل��رك��ة االأدب��ي��ة 
والثقافية االآن فهي با �شك اأكرب واأو�شع، 
ومثقفون  وكتاب  اأدب���اء  املنطقة  يف  وب��رز 
بجهد  يعملون  اأنهم  واأعتقد  ومثقفات، 
كبر وعمل دوؤوب با �شك يف ذلك، لكن 
ال  واملجتمع  النا�س  واأ�شبح  تغر  الزمن 
لي�س يف  االأدبية  باالأندية  يهتمون كثرا 
املنطقة فح�شب بل على م�شتوى اململكة.

 لقد قل االهتمام بالثقافة املنربية 
وال�شعر واأ�شبح املجتمع بكل فئاته يهتم 
احلديثة  وبالتقنية  وباالقت�شاد  ب��امل��ادة 
التي توفرت لكل النا�س رجاال ون�شاء، مع 
ال�شعوب فهي  الثقافة مهمة يف حياة  اأن 

غذاء للعقل والروح.

هل من �سبب لنقطاعك عن 
النادي الدبي يف الفرتة احلالية؟

هذا ع�شر االأدباء والكتاب واالأكادمييني 
ممتازة   كفاءات  وه��م  الوطن،  �شباب  من 
ب��ا ���ش��ك، ومل اأن��ق��ط��ع ع��ن ال��ن��ادي ف��اأن��ا 

اأتابع اأخباره ون�شاطاته.

ما اأ�سباب تخلف الريا�سة
يف ع�سري؟

منطقة  يف  ال��ري��ا���ش��ة  اأن  امل��وؤ���ش��ف  م���ن 
ع�شر متاأخرة عن الركب يف هذا الوطن 
وال �شك باأن هناك عوامل كثرة �شببت 

هذا التاأخر.

فنحن كمجتمع وم�شوؤولني اأ�شهمنا 
�شاء  اإن  ب��ا �شك، واالأم���ل كبر  ذل��ك  يف 
وت��ت��ع��اون من  اجل��ه��ود  تتعا�شد  ب��ان  اهلل 
لهذا  الرئي�شي  ال�شبب  عن  البحث  اأج��ل 
لرتقي  املنا�شبة  احللول  وايجاد  التاأخر 
التي  للنه�شة  مواكبة  وتكون  بريا�شتنا 

نعي�شها .

كنت ع�سوا يف اللجنة املحلية 
لنتخابات املجال�س البلدية

يف دورتها الولى.. كيف ترى  
تلك التجربة؟ 

  ت��ع��د جت���رب���ة امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة من 
ال��ت��ج��ارب ال���رائ���دة ال��ت��ي ك��ان��ت ال��دول��ة 
ي�شاعدها  اإداري���ا  راف��دا  تكون  الأن  ت�شعى 
لتنمية  وال�����ش��ع��ي  ال��ق�����ش��ور  م��ع��اجل��ة  يف 
وت���ط���وي���ر امل���دي���ن���ة وت����وف����ر اخل���دم���ات 
وتخدم  واملقيم،  املواطن  يحتاجها  التي 
ال���ن�������ش���اط االج����ت����م����اع����ي وال���رتف���ي���ه���ي 

واالقت�شادي لكل حمافظة اأو مدينة.
ال���ت���ع���اون  اأن  ف���ي���ه  ����ش���ك  ال   ومم�����ا 
وال���ت���ف���اه���م ب����ني االأم�����ان�����ات وامل��ج��ال�����س 
اأن  كما   ، وحتمي  مطلوب  اأم���ر  البلدية 
من  مزيد  ال��ى  حتتاج  البلدية  املجال�س 
التي  ر�شالتها  لتوؤدي  والتقييم  الدرا�شة 

اأن�شئت من اأجلها بنجاح. 
واأع��ت��ق��د اأن امل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة يف 
اأك��رث  فعاال  بع�شها  ك��ان  اململكة  مناطق 
من غره وال ميكن م�شادرة جهود من 
اأن من  اأرى  ولكن  االأع�����ش��اء  م��ن  اجتهد 
ومزيدا  الثقة  املجال�س  اإع��ط��اء  ال��واج��ب 
من ال�شاحيات واأن تكون روؤيتها �شاملة 

وخربتها اأو�شع ومعلوماتها اأكرث.

من واقع اهتمامك
باملتاحف والآثار, كيف ميكن 

تطوير املوروث التاريخي 
للمنطقة؟ وهل ميكن جمعه

يف متحف واحد؟
اآثار ومتاحف ع�شر مفخرة للمنطقة بل 
للملكة ب�شفة عامة لتنوعها وانت�شارها، 
وتلقى اهتماما كبرا من قبل املوؤ�ش�شات 
اإظهارها  يف  �شريفا  وتناف�شا  واالأف�����راد، 

واإحيائها والعناية بها.
املتاحف  تنوع  هو  الافت  وال�شيء 
واالآث��ار، ومنطقة ع�شر كما تعلم بيئات 
وال��ع��ادات،  اجلغرافيا  يف  وتنوع  خمتلفة 
ح��ت��ى ال��ل��ه��ج��ات خم��ت��ل��ف��ة ب���ني ال�����ش��راة 
وتهامة وحتى بني قرية وقرية اأو قبيلة 
واأخ��رى، وهذا يح�شب لها ومن ال�شعب 

فيما اأظن جمعها مبتحف واحد .
لكل  ي��ك��ون  اأن  يف  ح��رج��ا  اأج����د  وال 
متحفها  قرية  حتى  اأو  مدينة  اأو  مركز 
باأ�س  ذل��ك، وال  ت�شاعد على  اأن  بل يجب 
م���ن م��ت��ح��ف رئ��ي�����ش��ي يف اأب���ه���ا، وه����ذا ما 
ي��ج��ري االإع�����داد ل��ه ك��م��ا اأظ����ن م��ن قبل 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة ال��ت��ي ت�شعى 
جاهدة لتطوير هذه املتاحف وت�شجيعها 

واحلفاظ عليها. 

هل تنوون تدوين خرباتكم
يف كتب اأو مذكرات لي�ستفيد منها 

اجليل اجلديد؟
ر�شيدا  اأن��ا وجيلي منتلك  باأنني  �شك  ال 
ك��ب��را م��ن اخل����ربات وال��ت��ج��ارب ونحن 
نحاول نقلها لهذا اجليل اجلديد ح�شب 
ما يتاح لنا من لقاءات، واإن كنت �شخ�شيا 
واأح���اول  يومياتي وخ��ربات��ي  ت��دوي��ن  اأود 
جاهدا ان اأفعل وا�شاأل اهلل العون يف ذلك. 

ما ال�سبل الكفيلة بتح�سني 
ال�سباب من الأفكار الهدامة 

وامل�سكالت التي تواجههم
يف الع�سر احلا�سر؟

 ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات واالأب���ن���اء اأم���ان���ة يف 
اأع��ن��اق��ن��ا ب��ا �شك ول��ن��ا يف ق��راآن��ن��ا و�شنة 

ما  و���ش��ل��م  عليه  اهلل  �شلى  حم��م��د  نبينا 
االأمانة  ه��ذه  على  احلفاظ  اإل��ى  ير�شدنا 
ويبداأ التح�شني من االأ�شرة ثم املدر�شة 
ثم االأ�شحاب والرفقاء، واحلديث يف هذا 
االأم��ر يطول و�شدق اهلل يف قوله تعالى 
)اإن����ك ال ت��ه��دي م��ن اأح��ب��ب��ت ول��ك��ن اهلل 

يهدي من ي�شاء(.

كيف تقيم دور
جامعة امللك خالد ؟

ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام 
كبر م��ن ال��دول��ة، وه��ي حم��ل اأم���ل كل 
م���واط���ن يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ر وغ���ره���ا، 
اأبناء  تاأ�شي�شها  بداية  يف  ا�شتوعبت  فقد 
امل���ن���اط���ق اجل��ن��وب��ي��ة ك����ج����ازان وجن����ران 
املجاورة  املناطق  من  وغرها  والباحة 
العايل  التعليم  ع��ن  الباحثني  وجميع 

وهذا يح�شب للجامعة.

عليها  وللقائمني  لها  يح�شب  كما 
حر�شهم على افتتاح العديد من الكليات 
واالأق�شام يف كافة املحافظات، ومن اأف�شل 
التنوع  الكليات  ه��ذه  افتتاح  روع��ي يف  ما 
اأ�شبحت  التي  والتخ�ش�شات  االأق�شام  يف 
حتقق لطاب هذه املحافظات االلتحاق 
وه��ذه  فيه،  يرغبون  ال��ذي  بالتخ�ش�س 
ميزة تذكر فت�شكر عليها اجلامعة، الأنها 
ال��ك��ث��ر يف حم��اف��ظ��ات منطقة  خ��دم��ت 

ع�شر. 

هل يعني ذلك اأنها قامت
بدورها كما يجب؟

عند انطاق فكرة تاأ�شي�س اجلامعة عام 
منطقة  يف  كثرا  بها  ا�شتب�شرنا  1419ه��� 
ع�شر واأرى ب�شفتي متابعا اأن ما حتقق 
اإجن��ازا  الزمنية يعد  الفرتة  خ��ال ه��ذه 
املزيد  ناأمل من اجلامعة  واإن كنا  جيدا، 

باملنطقة  لارتقاء  والعطاء  ال��ب��ذل  م��ن 
واإن�����ش��ان��ه��ا، واجل��ام��ع��ة ق��ام��ت ب���دور جيد 
با �شك و املاأمول منها اأكرث واأكرب وهو 
ما يتطلع له كل مهتم ب�شاأن هذا الوطن 

الكبر.
اإن��ن��ي اأمت��ن��ى جل��ام��ع��ة امل��ل��ك خالد 
ت��ك��ون م��رج��ع��ي��ة مم��ي��زة حل��ل معظم  اأن 
ويتكاثر  ينمو  ال��ذي  املجتمع  متطلبات 
واالإنتاجية  وال��ت��ط��ور  للتقدمي  ويطمح 

اجليدة يف املجاالت العلمية والنظرية.
مم��ث��ل��ة  اجل�����ام�����ع�����ة،  اأن  واأع�������ل�������م 
لتحقيقه  وت�شعى  ذل��ك  تعي  بقيادييها، 
وفق ا�شرتاتيجيات قريبة وبعيدة املدى،  
كما اآمل منهم االهتمام بالبحث العلمي 
التي  وال��ربام��ج  الق�شايا  على  والرتكيز 
تهتم بال�شباب وتكثيف هذه الربامج الأن 
الفئة هي ثروة اجلامعة احلقيقية  هذه 

وثروة الوطن االأولى.

ما ر�سالتكم لطالب
وطالبات اجلامعة؟ 

املجد  اأراد  وم��ن  اهلل،  وفقكم  لهم  اأق���ول 
ق��ول  وي��ت��ذك��ر  ويجتهد  ي�شرب  اأن  عليه 
ال�شاعر: اإذا مل يكن عون من اهلل للفتى         

فاأول ما يجني عليه اجتهاده
واأو���ش��ي��ه��م ب��اال���ش��ت��ف��ادة مم���ا ق��دم 
حديثة  تعليمية  وو�شائل  مبان  من  لهم 
جتعلهم يناف�شون طاب دول العامل، واأن 
ي�شكروا ربهم مبا و�شلوا اإليه من تطور 
علمي كبر �شاعدهم كثرا يف طرق باب 
كافة التخ�ش�شات التي كانت يف يوم من 

االأيام نادرة الوجود.
وقتكم  من  ا�شتفيدوا  لهم:  واأق���ول 
وج���ه���ودك���م وال جت��ع��ل��وه��ا ط���وع���ا يف يد 
املحر�شني والذين ي�شعون لزعزعة اأمن 
ه���ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل. اح���رتم���وا ك���ل ما 

ي�شاعدكم يف حياتكم العلمية.
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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

يف ذلك اليوم نعود من اإجازة االأ�شبوع 
تفاعل  يعقبه  ب��ه��دوء  ي��وم��ن��ا  ل��ن��ب��داأ 
ون�����ش��اط ي�����ش��ري يف ن��ف��و���ص ال��ط��اب 
اأول  ب��داي��ة  م��ع  ف�شيئا  �شيئا  وي��ق��وى 
واأخ���رى  حم��ا���ش��رة، وب��ني حما�شرة 
اأحيانا  ن�شتغلها  ف�شحة  دقائق  هناك 
مب��ن��اق�����ش��ة ب��ع�����س امل�����واد ال��درا���ش��ي��ة 

وطرح االأفكار فيما بيننا.
بعد ذل��ك، ن��وؤدى �شاة الظهر، 
واحلمد هلل على اأنني اأرى كثرا من 
مع  ال�شاة  ب���اأداء  يعتنني  زمياتنا 
اجلماعة، وبعد االنتهاء من ال�شاة 
ما  وغالبا  االأخ���رة  املحا�شرة  ت��ب��داأ 

تكون اأق�شر من حيث الوقت. 
ب���ع���ده���ا ن�����ش��ت��ع��د الإن����ه����اء ذل���ك 
اليوم اجلامعي من وقت مبكر نظرا 
لكرثة الطالبات يف ال�شاحات واحلر 
ال�����ش��دي��د م��ع ن��ه��اي��ة ال��ي��وم وع��ن��دم��ا 
تفتح االأبواب نخرج لنودع ذلك اليوم 

متفائات با�شتقبال يوم جديد.

سارة عبدا لرحمن
كلية العلوم واآلداب
بسراة عبيدة، علوم حاسب

الفري�شة  اأداء  وب��ع��د  الفجر  ب���زوغ  عند 
م��ع اجل��م��اع��ة، اأت���ن���او ل وج��ب��ة االإف��ط��ار 
املدر�شة،  ال��ى  اإخ��واين  اأق��وم بتو�شيل  ثم 
وب���ع���د ذل����ك اأجت�����ه اإل�����ى اجل��ام��ع��ة حيث 
ال�شاعة  من  الدرا�شية  حما�شراتي  تبداأ 
العا�شرة اإلى وقت الظهرة، وبعدها اأعود 
البيت  اإل��ى  واإرجاعهم  اإخ��واين  لتو�شيل 
لنتناول وجبة الغداء مع االأه��ل ، وفيما 
فاأنام  اأخ�ش�شه لا�شرتاحة  الع�شر  قبل 

حتى يحني وقت فري�شة الع�شر.
اجلماعة،  م��ع  الفري�شة  اأداء  بعد 
اأجته اإلى ال�شركة التي اأعمل فيها بدوام 
جزئي حتى ال�شاعة العا�شرة م�شاءا، وعند 
وقتي  بقية  اأق�شي  ال�شركة  من  االنتهاء 
ب��رف��ق��ة االأ���ش��دق��اء ب��ال��ن��ادي ال��ري��ا���ش��ي، 
هذا هو روتيني يف يوم االأربعاء- اأدام اهلل 

علينا نعمة االأمن واالأمان.

عبدالعزيز يحيى العمري
كلية العلوم- كيمياء

األربعاء

يف ي��وم ال��ث��اث��اء ك��غ��ره م��ن بقية اأي��ام 
االأ���ش��ب��وع اأت���وج���ه، ب��ع��د م��ا اأف���ط���ر، اإل��ى 
اجلامعة حل�شور حما�شراتي اليومية، 
م�شاءا.  الثانية  ال�شاعة  اإل��ى  متتد  التي 
ع��ق��ب ذل���ك اأرج����ع اإل���ى ال��ب��ي��ت واأت���ن���اول 
من  ق�شطا  اأخ��ذ  وبعدها  ال��غ��داء،  وجبة 

الراحة )قيلولة(.
اأت���اب���ع  ال��ع�����ش��ر،  ����ش���اة  اأداء  ب��ع��د 
ب��رن��اجم��ا اأو ب��رن��اجم��ني ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��از، 
واأجل�س مع االأهل واأ�شرب معهم القهوة.

ب��ع��ده��ا اأع���ي���د ال��ن��ظ��ر يف ج���دويل 
اأو  ال��درا���ش��ي الأت��اأك��د م��ن وج���ود اختبار 
اأو غ��ره��ا، ويف بع�س االأوق���ات  واج��ب��ات 
البيت،  االأ�شدقاء لتغير جو  اأخرج مع 
لتناول طعام  املطاعم  اأحد  اإلى  فنذهب 
الع�شاء. وبعد اأن اأعود اإلى البيت،  وقبل 
النوم، افتح التلفاز اأو اأت�شفح االنرتنت.

جابر أحمد الشهري
كلية التربية، لغة عربية

الثالثاء

يف يوم اجلمعة، عادة ما اأب��داأ رحلة النوم 
فيها  غ��ارق��ا  الأ�شتمر  الفجر  ���ش��اة  بعد 
ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��ا، بعدها 
اأق����وم ل��ت��ن��اول وج��ب��ة ال��ف��ط��ور ث��م اأجت��ه��ز 
ل�شاة اجلمعة. بعد االنتهاء من فري�شة 
اجلمعة غالبا ما اأكون خارج املنزل لتنفيذ 
وعند  ب��امل��ن��زل،  املتعلقة  ال��ط��ل��ب��ات  بع�س 
ال���رج���وع اأت���اب���ع ب��رن��اجم��ي ال��ت��ل��ف��زي��وين 
موقع  اأت�شفح  وبعده  �شاعة،  ملدة  املف�شل 

الباك بورد واأتناول وجبة الغداء.
بعد ذل��ك، اأذه���ب اإل��ى اأح��د االأن��دي��ة 
ال�شوق  اإل��ى  اأذه��ب  ثم  اأبها،  الريا�شية يف 
وبعد  اخلا�شة  امل�شتلزمات  بع�س  لق�شاء 
اأتناول وجبة الع�شاء.  الرجوع الى البيت 
املوقع  اأت�شفح  النوم،  اإلى  اأذهب  وقبل ما 
اجل���ام���ع���ي وب���ع�������س م����واق����ع االن����رتن����ت 
املفيدة. وبذلك اأودع اإجازة االأ�شبوع واأجلاأ 

اإلى النوم ا�شتعدادا ليوم درا�شي جديد.
عبداهلل عوض الوادعي
كلية العلوم االدارية- إدارة أعمال

الجمعة

اإج�����ازة  مب���ا اأن ي����وم اخل��م��ي�����س ي��ع��ت��رب 
ح���دود  اإال يف  اأ����ش���ح���و  ف���ا  اأ���ش��ب��وع��ي��ة 
وجبة  وقتها  اأت��ن��اول  العا�شرة،  ال�شاعة 
االإفطار التي تكون غالبا مع الوالدين، 
بعدها اأذهب الأداء �شاة الظهر واأجل�س 
ال��غ��داء ثم  م��ع االأه���ل حتى يتم جتهيز 
�شاة  وق��ت  حتى  ق�شرة  قيلولة  اآخ��ذ 

الع�شر.
الع�شر مع اجلماعة  بعد �شاة 
اأذهب اإلى امللعب ملمار�شة كرة القدم، 
وعند ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاءا، غالبا 
القهوة  اأقاربي لن�شرب  اأجل�س مع  ما 
م���ع���ا، ون�����ش��اه��د ب��ع�����س امل���ب���اري���ات اأو 
�شاة  وب��ع��د  تلفزيوين،  برنامج  اأي 
الأخلد  الع�شاء،  وجبة  اأتناول  الع�شاء 

بعدها اإلى النوم.

إبراهيم محمد عسيري
كلية التربية

الخميس

األحد

من  اال�شتيقاظ  بعد  اجلديد  يومي  اأب���داأ 
بعدما  اأحيانا  اأن  على  اهلل  واأح��م��د  ال��ن��وم 
اأت��و���ش��اأ واأ���ش��ل��ي ���ش��اة الفجر،  اأم��ات��ن��ا. 
بعدها اأتوجه لتو�شيب نف�شي واال�شتعداد 
وجت��ه��ي��ز االإف���ط���ار ل���وال���دت���ي، اأط�����ال اهلل 
اأجمل  فما  عاجها،  لها  واأق���دم  عمرها، 
لوجهها  بالنظر  اأ�شتهله  ح��ني  �شباحي 
للجامعة  اأت��وج��ه  ذل��ك  بعد  وحم��ادث��ت��ه��ا. 

و�شجيج الطالبات مياأ �شكون املكان.
ت���ب���داأ حم��ا���ش��رت��ي االأول�����ى ال�����ش��اع��ة 
ال��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح��ا، وب���ع���د االن���ت���ه���اء من 
حم���ا����ش���رت���ي اأج����ل���������س م�����ع ���ش��دي��ق��ات��ي 
ونتجاذب اأطراف احلديث عما يفيد، بعد 
اأف�شل  اأ�شرع يف �شاة ال�شحى وهو  ذلك 
وقت واأ�شعد حلظة يف يومي، اقتداء بنبينا 
حم��م��د ���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م. ب��ع��ده��ا 
ال��وج��ه  ع��ل��ى  املتبقية  اأك��م��ل حم��ا���ش��رات��ي 
املعتاد، وتنتهي اآخر حما�شرة يل ال�شاعة 

)12:15( ظهرا.
ع��ق��ب ذل���ك اأذه����ب اأن����ا و���ش��دي��ق��ات��ي 
للو�شوء ل�شاة الظهر، بعدها نكمل بقية 
الوقت باخلروج لل�شاحة التي يتجمع فيها 
بداأت �شباحي  قد  اأكون  وبهذا  الطالبات، 
تتم  فباحلمد  باحلمد،  واأنهيته  باحلمد 
للعودة   اال�شتعداد  اأب��داأ يف  واأخ��را  النعم. 
واخل������روج ل��ل��ت��وج��ه ن��ح��و ال��ب��ي��ت، وب��ه��ذا 

ينتهي يومي اجلامعي.

بشائر أحمد حمدان
كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة

اإلثنين

م��ن��ذ ب����زوغ خ��ي��وط ال�����ش��م�����ص ال��ذه��ب��ي��ة 
الفطور على عجلة  اأتناول  اأكون حينها 
من اأمري لكي اأكون يف موقف احلافلة 
باملوعد املحدد، حينها اأ�شعد واأجل�س يف 
�شمت اأردد اأذكار ال�شباح حتى اأ�شل اإلى 

اأر�س اجلامعة. 
الب�شمة  حاملة  بهدوء  يومي  اأب��داأ 
واأبادلهن  ب�شديقاتي  األتقي  والتفاوؤل، 
احل����دي����ث ال�������ذي ي��ن��ت��ه��ي ����ش���ري���ع���ا م��ع 
يف  لها  لن�شعي  االأول���ى  املحا�شرة  بداية 
املحا�شرات  باأخذ  املحدد، فنبداأ  الوقت 
بينها  ال��راح��ة  اأوق���ات  ونق�شي  متتالية 
من  ينق�شنا  م��ا  وا���ش��ت��ك��م��ال  مب��راج��ع��ة 
امل����واد ال��درا���ش��ي��ة، ث��م ن��ع��ود ث��ان��ي��ة اإل��ى 
املحا�شرات حتى وقت الظهرة لن�شتعد 
لل�شاة التي نراها اأف�شل راحة لنا بعد 
جماعة  ال�شاة  ن��وؤدي  ال�شديد.  التعب 
ثم تن�شغل كل واحدة منا بن�شاطها الذي 

تف�شله.
ب��ع��م��ل  اأق�������وم  اأن  اأح��������اول  ب���ع���ده���ا 
اأن�شغل  اأو  ح���ويل  م��ن  وي��ف��ي��د  ي��ف��ي��دين 

بذاتي الإكمال واجباتي. 
ث����م اأن���ت���ظ���ر ال�������ش���اع���ات االأخ������رة 
احلافلة  اإل���ى  واأخ����رج  �شديقاتي  الأودع 
ومتفائلة  الدرا�شي،  اليوم  ذلك  مودعة 

با�شتقبال يوم جديد مليء بالنجاح.

عفاف عبد الرحمن سعد
كلية العلوم واآلداب
بسراة عبيدة، دراسات اسالمية
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إعالن

أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود
•  الصحيفة الجامعية األولى األكثر انتشارا

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

على طريقة الصحف اليومية
•  شركة توزيع متخصصة 

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

على القطاعات التجارية 

شاركنا النجاح!
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سوق العمل

غ��رف��ة  اإدارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و  اأك�������د 
الريا�س، رئي�س جلنة املوارد الب�شرية 
من�شور ال�شرثي اأن انطاق احلمات 
العمالة  اأو�شاع  لت�شحيح  التفتي�شية 
امل��خ��ال��ف��ة وال�����ش��ائ��ب��ة يف ال�����ش��ع��ودي��ة 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث���ر اإي��ج��اب��ي ك��ب��ر على 

اأو�شاع �شوق العمل يف اململكة.
ن�����ش��ب��ة  اأن  ال�������ش���رثي  واأو�������ش������ح  
ال�شعوديني يف القطاع اخلا�س خال 
ال�������ش���ن���وات امل��ا���ش��ي��ة ظ��ل��ت م�����ش��ت��ق��رة 
تقريبا عند 10% من اإجمايل العمالة 
يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، رغ���م ك��ل جهود 
اخل���ا����س  وال����ق����ط����اع  ال���ع���م���ل  وزارة 

ب�شبب  وذل�����ك  ال���وظ���ائ���ف،  ل��ت��وط��ني 
التي  ال�شائبة  العمالة  ظاهرة  انت�شار 
على  اخل��ا���س  القطاع  ق��درة  اأ�شعفت 

توطني الوظائف.
وت���وق���ع ب��ع��د اع�����ادة االن�����ش��ب��اط 
ل�������ش���وق ال���ع���م���ل ن���ت���ي���ج���ة ا����ش���ت���م���رار 
ن�شبة  ترتفع  ان  التفتي�شية  احلمات 
ال�شعوديني الى 20% قبل نهاية العام 
احل���ايل، مم��ا �شيوفر م��ا ي��ق��ارب 800 
األ���ف وظ��ي��ف��ة ل��ل�����ش��ع��ودي��ني، »وه���و ما 
ب���داأن���ا ن�����ش��اه��د ب�����وادره االي��ج��اب��ي��ة يف 
نزول ال�شباب ال�شعودي للعمل بعد اأن 

بداأت احلمات التفتي�شية«.

تعود  ب���داأت  النظام  »هيبة  وق��ال 
احلمات  انطاق  بعد  العمل  ل�شوق 
ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة« وه����و م���ا اأ���ش��ع��د ق��ط��اع 
االأع���م���ال ن��ظ��را الأن��ه��ا حت��ف��ظ حقوق 
جميع االأطراف وحت�شن بيئة العمل«.
االإق����ام����ة  ن����ظ����ام  اأن  واأ�������ش������اف 
م��ن �شتني عاما،  اأك��رث  ال�����ش��ادر قبل 
وم�����ا ����ش���در ت��ب��ع��ا ل����ه م����ن ق������رارات 
ت��ن�����س ع��ل��ى ت��رح��ي��ل م���ن ث��ب��ت اأن���ه 
ي��ع��م��ل ل����دى غ���ر ك��ف��ي��ل��ه، »وج��م��ي��ع 
ذل��ك جيدا  ت��ع��رف  ال��واف��دة  العمالة 
ح��ي��ث ي��ت��م ت��رح��ي��ل امل��خ��ال��ف��ني ب��ه��ذا 
الغرامات  من  اإعفاوؤهم  ويتم  ال�شاأن 

عبدالحميد العمري

لــيــ�ــس جـــديـــدا مـــا بــــدا من 
تناق�سات اأخرية بني م�سلحة 
ووزارة  العامة  الإح�ساءات 
البطالة  معدل  حول  العمل, 

وعدد العاطلني!
واإن كان الراأي العام قد 
ذلك  اخــتــالف  نحو  اجنـــذب 
اأن  فليعلم  ــدل,  ــع وامل الــعــدد 
اأو�سع نطاقا مما  الختالفات 
وعلى  زمــنــيــا,  فهي  يت�سور! 
اأعــوام م�ست مل  امتداد عدة 
م�ستوى  على  ل  اأبـــدا,  تتفق 
ول  عموما,  العمالة  حجم 
العمالة  من  كٍل  م�ستوى  على 
عدا  ــدة,  ــواف ال اأو  الوطنية 

عدد العاطلني عن العمل.
ــارق  ــف ــون ال ــك حــيــنــمــا ي
بــــني الأرقـــــــــام )مــ�ــســلــحــة 
العمل(  وزارة  الإح�ساءات, 
نعزو  قــد  الآلف,  خــانــة  يف 
فنية  م�سكالت  ـــى  اإل الأمــــر 
التعامل  ميكن  اإحــ�ــســائــيــة, 
معها, لكن اأن ت�سل الفروقات 
ما  فذاك  املاليني!  خانة  اإلى 
فادح  خلل  وجــود  على  يوؤكد 

وخطري!
بيانات  كــانــت  و�ــســابــقــا 
التاأمنيات الجتماعية طرفا 
يف هـــذه الــقــ�ــســيــة, لــكــن مت 

ت�سويتها مع وزارة العمل.
الفارق  يتجاوز  حينما 
ــم  رق فـــقـــط,   2012 خــــالل 
العاطلني,  عـــدد  يف  املــلــيــون 
عدد  يف  املليونني  ويــتــجــاوز 
العمالة الوافدة! فهذا يك�سف 
ــل  وحــــــده عــــن حـــجـــم اخلــل
الذي تقف عليه تلك  الفادح 

الأجهزة القت�سادية!
حتاول  كاأنها  فامل�سلحة 
م�سكلة  حجم  مــن  التهوين 
العمل  وزارة  بينما  البطالة, 
تــوظــف تــغــريات الأرقــــام يف 

ت�سويق منجزات الوهم!
ــه, اأنـــتـــوّقـــع حال  ــي ــل وع
توطني  وحتــديــات  للبطالة 
الوظائف؟! اإلى اهلل امل�ستكى.

ــــاءل: هــــل لـــدى  اأتــــ�ــــس
الأعلى  القت�سادي  املجل�س 

اأيُّ حل للمع�سلة؟

نقال عن جريدة ال�سرق

من  لتمكينهم  لهم  ت�شهيا  امل��ال��ي��ة 
وحتركت  لبلدانهم«.  �شريعا  العودة 
فاعل  ب�شكل  املخت�شة  الدولة  اأجهزة 
العمالة  ت��زاي��د  ل��ظ��اه��رة  ل��ل��ت�����ش��دي 
واملخالفة  النظامية  وغ��ر  ال�شائبة 
لنظام االإقامة والعمل اأو التي تعمل 
لدى غر كفائها وتطبيق االأنظمة 
ب��ح��ق��ه��م وب����ح����ق م�����ش��غ��ل��ي��ه��م وم���ن 
جمل�س  ل���ق���رارات  تطبيقا  ي��وؤوي��ه��م، 
ال����وزراء، وذل���ك بعد اط���اع املجل�س 
�شاأن  يف  الداخلية  وزارة  تقرير  على 
االأجنبية  العمالة  ت��راك��م  ظ��اه��رت��ي 
املنازل  خ��دم  بع�س  وه��روب  ال�شائبة 

يف  املجل�س  نظر  وبعد  كفائهم  من 
قرار جمل�س ال�شورى بهذا ال�شاأن.

اململكة  مناطق  م��ن  ع��دد  و�شهد 
امل��ا���ش��ي��ة ح��م��ات مكثفة من  االأي�����ام 
املعنية  والفرق  املخت�شة  اللجان  قبل 
بهذا ال�شاأن يف اجلوازات ووزارة العمل 
الهوية  وجمهويل  املخالفني  ل�شبط 
وم���ن ي��ع��م��ل��ون ب�����ش��ك��ل غ���ر ن��ظ��ام��ي، 
ح��ي��ث الق����ت ه����ذه احل���م���ات ت��اأي��ي��د 
لانعكا�شات  ن��ظ��را  املجتمع  اأو���ش��اط 
اخل�����ط�����رة ل����ه����ذه ال�����ظ�����اه�����رة ع��ل��ى 
االقت�شاد الوطني وعلى اأمن املجتمع 

واأنظمة الدولة.

بعد عشر سنوات 
وخالل الخطة 
التنموية الثامنة

السعوديات 
يستحوذن 
على 30 % 
من الوظائف

اقت�شادية  ا�شرتاتيجية  درا���ش��ة  ك�شفت 
اأنه  والتخطيط  االقت�شاد  وزارة  اأجرتها 
من املتوقع اأن ترتفع ن�شبة م�شاركة املراأة 
العاملة  ال��ق��وى  قطاع  �شمن  ال�شعودية 
اإل���ى 30 % خ��ال  ال��وط��ن��ي��ة م��ن %10.3  
تنتهي  التي  الثامنة  التنمية  خطة  م��دة 
للتو�شع  نتيجة  وذل���ك    ،1444 ال��ع��ام  يف 
يف جماالت عمل امل��راأة، كي ت�شهم ب�شور 

فعالة يف دفع عجلة التنمية املحلية. 
املبنية  االف��رتا���ش��ات  ه���ذه  تتيح  و 
ملعدل  امل��ح��ددة  احلا�شرة  املعطيات  على 
ال�شنوية  العمالة  خف�س  امل��راأة،  م�شاركة 
ن��ه��اي��ة اخل��ط��ة  ل��ت�����ش��ل يف  مب���ع���دل 2 % 
�شنوي  ارتفاع  مع  عامل  مليون   3.2 اإل��ى 
متزايد يف تعداد القوى العاملة الوطنية 
عامل  مليون   11.8 اإل��ى    3.5 من  لتنمو 
ومبعدل �شنوي ق��دره 6.2% خ��ال  املدة 

نف�شها.
ق��ط��اع  اأن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وب��ي��ن��ت 
 ،%37.9 ح�شته  ت��ق��در  ال����ذي  اخل���دم���ات 
 ، ، وح�����ش��ت��ه 44.3 %  ال�����ش��ن��اع��ة  وق��ط��اع 
�شيكونان لهما ن�شيب االأ�شد يف توظيف 
ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ذك�����ورا واإن���اث���ا حيث 
ي�شتحوذان على ما ن�شبته 82% من قطاع 
توجيهات  االآن  وجت���رى  امل��ح��ل��ي،  العمل 

الشثري: تصحيح أوضاع »العمل« يوفر 800 ألف وظيفة

بال�شعودة يف هذين القطاعني احليويني 
وفتح جمال العمل للمراأة مبا يتوافق مع 

تنظيمات الوزارات ذات العاقة.
ال����ت����ق����دي����رات ك��ذل��ك  ا����ش���ت���ن���دت  و 
اإل�����ى ال��ط��ل��ب امل��ح��ت��م��ل م���ن ال��ق��ط��اع��ات 

االق��ت�����ش��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ظ���ل ال��ه��دف 
التوظيف  املتمثل يف حتقيق  امل��دى  بعيد 
ال���ك���ام���ل ب���ح���ل���ول ع�����ام 1444ه�����������. وب���ني 
التنمية  طبيعة  اأن  االقت�شادي  التقرير 
تتطلب  ونطاقها  امل�شتهدفة  االقت�شادية 

والتخ�ش�س،  املهارة  من  عالية  درج��ات 
املرحلة  خريجو  ينمو  اأن  يتوقع  واأن���ه 
ترتفع  واأن   %  8.2 مب��ع��دل  اجل��ام��ع��ي��ة 
العاملة  ال��ق��وى  اإج���م���ايل  يف  ح�شتهم 

الوطنية اإلى 32.9 % يف نهاية اخلطة.

التشغيل.. 
البطالة.. 
كل على 

مزاجه!
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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

عميد البحث العلمي:
النظام اإللكتروني قضى

على التدخالت الشخصية في البحوث  

أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: يحي القبعة

البحث العلمي يف اجلامعة
كيف تراه ؟

العلمي  للبحث  م��ائ��م  م��ك��ان  اجل��ام��ع��ات 
عقول  ذات  ب�شرية  اإمكانات  من  توفره  ملا 
م��ف��ك��رة، واأج���ه���زة وم�����واد وم��ع��ام��ل، كما 
اأن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ي��ع��د اأح����د ال��رك��ائ��ز 
اجل��ام��ع��ة بجانب  ر���ش��ال��ة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 

التعليم وخدمة املجتمع.
وج�����ام�����ع�����ة امل�����ل�����ك خ�����ال�����د اأدرك���������ت 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا ن��ح��و ال��ن��ه��و���س ب��ال��ب��ح��ث 
الأداء  ميكنها  ما  كل  هياأت  حيث  العلمي، 
ر�شالة نحو البحث العلمي عقب ا�شتكمال 
جزء كبر من البنية التحتية، اإ�شافة اإلى 
اأع�����ش��اء  ال��ب��اح��ث��ني م��ن  ت�شجيع وحت��ف��ي��ز 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال���ط���اب ع���ن ط��ري��ق 

دعمهم ماديا ومعنويا.

تعقد اجلامعة كل عام يوما للبحث 
العلمي للكليات العلمية والنظرية, 

فكيف تقيمون مردود ذلك؟
تعزيز مفهوم  اإل��ى  ال��ل��ق��اءات تهدف  ه��ذه 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب���ني ال���ط���اب واأع�����ش��اء 

ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ة م���ن خ��ال 
واملهتمني  املخت�شني  الباحثني  اج��ت��م��اع 
واح��د،  مكان  يف  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 
وتكوين جمموعات بحثية من خال تلك 
الباحثني  اه��ت��م��ام��ات  وع��ر���س  ال��ل��ق��اءات 
يف امل��و���ش��وع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة مم��ا ي��ع��زز ق��وة 
ال���ب���ح���وث ال���ت���ي ي�������ش���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد من 

الباحثني يف جماالت خمتلفة.
ك��م��ا اأن م���ن اأه������داف اأي������ام ال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي ال�������ش���ن���وي���ة، ج�����ذب ال��ق��ط��اع��ات 
للم�شاركة  املحلية  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
الن�شاطات  ي�شجع  مما  الفعاليات  هذه  يف 
ال��ب��ح��ث��ي��ة امل�����ش��رتك��ة ب���ني ال��ب��اح��ث��ني من 

اجلامعة وبني هذه القطاعات.

وكيف تقّيم تفاعل من�سوبي 
اجلامعة مع هذه الأيام؟

هناك تفاعل متميز من قبل اأع�شاء هيئة 
التدري�س والطاب يف هذه الفعالية، وقد 
�شارك يف فعالية العام املا�شي »يوم البحث 
العلمي ال�شنوي الثامن 1433ه�« 33 باحثا 
مبل�شقات  باحثا  و90  علمية  مبحا�شرات 
كليات  خم��ت��ل��ف  م��ن  العلمية  الأب��ح��اث��ه��م 

اجلامعة.

هل لنا بفكرة مو�سعة عن م�ساريع 
البحث العلمي باجلامعة؟

اأه��م��ي��ة البحث  اأدرك����ت اجل��ام��ع��ة  اأن  ب��ع��د 
بدعم  قامت  مب�شتواه،  واالرتقاء  العلمي 
ه��ي��ئ��ة  ب��ح��ث��ي��ا الأع�������ش���اء  م�������ش���روع���ا   315
االأول  م�شروعيها  يف  والطلبة  التدري�س 
وال���ث���اين »1432-1433ه�����������« مب��ب��ل��غ ق���دره 

17مليون ريال.
قائمة  ال��ع��ل��وم،  كلية  ت�����ش��درت  وق���د 
م�شروع  من  دع��م  على  احلا�شلة  الكليات 
حيث  للبحوث،  وال��ث��اين  االأول  اجلامعة 
ب��ت��م��وي��ل  ب��ح��ث��ي��ا  م�������ش���روع���ا  دع�����م 75  مت 
ق��دره4،300 ري��ال، تلتها كلية الطب التي 
بتمويل  فيها  بحثيا  م�شروعا   39 دعم  مت 

قدره 2،732،450 ريال.
وك���ان م��ن ه���ذه امل�����ش��اري��ع امل��دع��وم��ة 
وط��ن��ي��ة  ق�������ش���اي���ا  ت����خ����دم   %65 ح��������وايل 
الق�شايا  ت��خ��دم   %17 وح���وايل  تطبيقية 
درا���ش��ات  ك��ان��ت   %18 وح����وايل  التعليمية 
اأكادميية بحته. و�شارك يف هذه امل�شاريع، 
التدري�س  هيئه  اأع�����ش��اء  م��ن  ب��اح��ث��ا   614
رئي�شا  باحثا   315 ومن يف حكمهم، منهم 

و299 باحثا م�شاركا.
وق�������د ت����ن����وع����ت ال�����رت�����ب ال��ع��ل��م��ي��ة 

باحثا   36 لت�شمل  الرئي�شيني  للباحثني 
اأ�شتاذ  ب��درج��ة  باحثا  و63  اأ���ش��ت��اذ  ب��درج��ة 
و49  م�شاعد  اأ�شتاذ  بدرجة  و167  م�شارك 

بدرجة حما�شر.
ك����م����ا ت����ن����وع����ت ال������رت������ب ال���ع���ل���م���ي���ة 
باحثا   17 لت�شمل  امل�����ش��ارك��ني  للباحثني 
اأ�شتاذ  ب��درج��ة  باحثا  و53  اأ���ش��ت��اذ  ب��درج��ة 
م�شارك و116 بدرجة اأ�شتاذ م�شاعد و113 
ما بني حما�شر وفني، كما اأنه قد �شارك 
�شمن  العلمية  الدرا�شات  طلبة  من  ع��دد 

فرق العمل يف هذه امل�شاريع.
وحاليا ت�شتعد عمادة البحث العلمي 
الإطاق م�شروع اجلامعة الثالث النوعي 
بتد�شينه  �شيقوم  ال��ذي  1434ه����  للبحوث 
اأمر منطقة ع�شر �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمر في�شل بن خالد.

فر�س هذا امل�سروع �ستكون مفتوحة 
اأمام اجلميع اأم حمتكرة؟

متاحة  امل�شروع  ه��ذا  يف  الفر�شة  �شتكون 
االأول���وي���ات  ح�����ش��ب  امل��ت��م��ي��زي��ن  للباحثني 
امل����ط����روح����ة ال����ت����ي ت����رك����ز ع���ل���ى ت���ق���دمي 
مقرتحات وحلول عملية مل�شكات وق�شايا 
ن�شر  طريق  عن  املجتمع  وخدمة  وطنية، 

طرق عميد البحث العلمي بالجامعة, الدكتور عيد الفي، باب أهم المشكالت التي تواجه
البحث العلمي في الجامعة والحلول لتجاوزها، وأبان أن إنشاء نظام إلكتروني للبحث العلمي كان 

له أثر واضح  في نتائج األبحاث المتقدمة لمشروعي الجامعة األول والثاني للبحوث
ولم يخف أن بعض البحوث تظهر ضعيفة بسبب ضعف وعي الباحثين والمجتمع.

العدد 75  |  3 جمادى اآلخرة 1434  |  13 إبريل 2013



أنظمة ولوائح

زاوية اأ�شبوعية تربط 
بني االأنظمة واللوائح 
املف�شرة لاأنظمة

المادة الخامسة من النظام:
واخل��دم��ات  وامل��ن��ت��ج��ات  للم�شنوعات  ال��ت��ع��ام��ل  يف  االأول���وي���ة  ت��ك��ون 

الوطنية وما يعامل معاملتها. 

المادة السابعة من الالئحة:
املالية  االإع��ت��م��ادات  ت��واف��ر  م��ن  ال��ت��اأك��د  اجل��ه��ة احلكومية  على 
الازمة قبل تاأمني م�شرتياتها اأو طرحها ملا حتتاجه من اأعمال 

يف املناف�شة العامة.

المادة الثامنة من الالئحة:
املناف�شة  جتزئة  يجيز  ن�شاً  املناف�شة  �شروط  تت�شمن  اأن  يجوز 
ال��ت��ج��زئ��ة حت��ق��ق م�شلحة للجهة  ك��ان��ت  ال��رت���ش��ي��ة، م��ت��ى  ع��ن��د 
يجيز  ن�شاً  املناف�شة  �شروط  تت�شمن  اأن  يجوز  كما  احلكومية، 
للجهة احلكومية اإلغاء بع�س البنود اأو تخفي�شها للو�شول اإلى 

املبالغ املعتمدة للم�شروع.

المادة التاسعة من الالئحة:
م��ع ع��دم االإخ���ال ب��اأح��ك��ام امل���ادة )االأول����ى( م��ن ه��ذه الائحة، 
لعينة حتددها اجلهة احلكومية  التوريد طبقاً  اأن يكون  يجوز 
مطابقة  تكون  اأن  على  العر�س،  �شاحب  يقرتحها  اأو  نف�شها، 

لل�شروط واملوا�شفات التي ت�شعها اجلهة.

المادة الثانية من الالئحة:
واملنتجات واخلدمات  للم�شنوعات  التعامل  االأف�شلية يف  تكون 
معاملتها  يعامل  وما  الوطني،  املن�شاأ  ذات  واملنتجات  الوطنية، 
تف�شيل  لقواعد  وفقاً  االأخ���رى،  ال��دول  وخدمات  منتجات  من 
املنتجات الوطنية، ويتم الن�ص على ذلك يف �شروط وموا�شفات 

االأعمال املطلوب تنفيذها. 

إعداد:
سعد بن عبداهلل الفواز 

المواصفات

الوطنية  الكوادر  وتدريب  املعرفة  ثقافة 
واالقت�شادية  البيئية  الظروف  وحت�شني 
العام  القطاعني  والتعاون مع  وال�شحية، 
واخل���ا����س ب��ت��ق��دمي امل��ق��رتح��ات واحل��ل��ول 
املبنية على اأ�ش�س علمية مدرو�شة موثقة، 
وتنمية املوارد املحلية وتعظيم خمرجاتها 
واال����ش���ت���ف���ادة م����ن ال���ط���اق���ات ال�����ش��ب��اب��ي��ة 

واالإمكانات واخلربات املحلية.

واإلى ماذا يهدف هذا امل�سروع؟ 
اإل���ى االإ���ش��ه��ام يف خ��دم��ة املجتمع  ي��ه��دف 
ب����ت����ق����دمي ح����ل����ول ع���م���ل���ي���ة ل��ل��م�����ش��ك��ات 
ال��ع��ام��ة ت�شتمل ع��ل��ى ج��وان��ب  وال��ق�����ش��اي��ا 
ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة واق���ت�������ش���ادي���ة م��ه��م��ة ت��خ��دم 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وامل�����ش��اع��دة ع��ل��ى ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة 
املعرفة والتعلم، وحتقيق ال�شراكة الفاعلة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���ني اجل���ام���ع���ة وال��ق��ط��اع��ني 

احلكومي واخلا�س.
ك��م��ا ي���ه���دف اإل�����ى اأن ي���ك���ون ال��ع��م��ل 
ومتكامل  التخ�ش�شات  م��ت��ع��دد  جماعيا 
على  ال���ق���ائ���م���ون  ي���ك���ون  واأن  اجل����وان����ب، 
البحث من املتميزين وذوي خربة �شابقة 
البحث  جم����االت  يف  م�شنف  ن�����ش��ر  ول��ه��م 
العلمي. ويرمي اأي�شا اإلى ا�شتكمال البنية 
االأ�شا�شية للبحث العلمي )معامل، اأجهزة 
اأي�شا  امل�شروع  ويهدف  فنيون(.  واأدوات، 
 ISI امل�شنف  العلمي  بالن�شر  يتوج  اأن  اإلى 
اأو اكت�شاف علمي اأو ت�شجيل براءة اخرتاع 
اأو تطبيق اأو حلول ناجحة تخدم جوانب 

�شحية اأو �شناعية اأو بيئية. 

 ما املردود الإيجابي
من هذه امل�ساريع على العملية 

البحثية باجلامعة؟
 مردود مثل هذه امل�شاريع وا�شح وجلي يف 
حيث  املدعومة،  للبحوث  العلمي  الناجت 
مت ن�����ش��ر م��ا ي��ق��ارب 100 ب��ح��ث م��ن ه��ذه 
علمية  ورق���ة   70 ح���وايل  منها  امل�����ش��اري��ع، 
من�شورة يف جمات علمية م�شنفة �شمن 
ت�شنيف ISI، اإ�شافة اإلى ا�شتكمال ما يلزم 
الباحثني من جتهيزات ومواد الإجناز هذه 
البحوث التي تعد اإ�شافة للبنية التحتية 

الازمة للبحث العلمي باجلامعة.

هناك ما يعرف ببوابة البحث 
العلمي يف اجلامعة ما دورها

وكيف ي�ستفيد منها الباحث؟
من اأهم اأهداف عمادة البحث العلمي، اأن 
املقرتحات  ا�شتام  اإج��راءات  تكون جميع 
اإلكرتونية،  ومتابعتها  واإقرارها  البحثية 

ب�شكل كامل.
وع��ل��ي��ه ف��ق��د ق���ام���ت ب��اإن�����ش��اء ن��ظ��ام 
اإل���ك���رتوين ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م���ن �شمنه 
م��ا ي�شمى ب��ب��واب��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وه��ي 
واجهة النظام التي يتعامل معها الباحث 

والطالب واملحكم.
البوابة،  التعامل مع هذه  ويت�شمن 
مراحل خمتلفة اإلكرتونية مقننة تتطلب 
املحكم على  اأو  الطالب  اأو  الباحث  دخول 
وااللتزام  العلمي،  البحث  ببوابة  ح�شابه 
امل�شروع  ملرفقات  االإل��ك��رتون��ي��ة  بالنماذج 
امل�شروع  ملف  مثل  عملياته  �شر  بح�شب 
وم���رف���ق���ات���ه، ال�������ش���ر ال���ذات���ي���ة ل��ل��ب��اح��ث 
امل�شاركني، وتت�شمن  والباحثني  الرئي�س، 
ه���ذه ال�����ش��ا���ش��ة م��ن ال��ن��ظ��ام، ك��ل االأدوات 

واالأدلة الازمة للم�شتخدمني.

وعلى ماذا يحتوي النظام 
الإلكرتوين للبحث العلمي؟

 ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دد م��ن اخل���دم���ات مثل 
اإلكرتونيا، حيث  البحثية  امل�شاريع  اإق��رار 
مل�����ش��ودة جمل�س  ب��االإع��داد  ال��ن��ظ��ام  ي�شمح 
التقارير  العلمي مت�شمنة  البحث  عمادة 
وامل���رف���ق���ات ك��م��ا ه���ي يف ق���اع���دة ب��ي��ان��ات 
امل�������ش���روع، وذل����ك ع��ق��ب اإغ�����اق ال��ب��واب��ة 
متهيدا  ال��ع��ل��م��ي،   للبحث  االإل��ك��رتون��ي��ة 

إدارات

ضعف البنية التحتية ومستوى وعي 
التنفيذيين مشكالت تواجه البحث العلمي   

يوم البحث العلمي يهدف لتعزيز 
المفهوم بين الطالب وهيئة التدريس

ل��ع��ر���ش��ه��ا واإق���������رار ال���ق���ائ���م���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ل��ل��م�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ت��ن��ت��ق��ل 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى ن���ظ���ام ال��ب��ح��ث 
العلمي)التحكيم(، ومن ثم اإدخال نتائج 
عمادة  ملجل�س  البحثية  امل�����ش��اري��ع  اإق����رار 
اآل��ي��ات  وب���دء  ال��ن��ظ��ام،  يف  العلمي  البحث 
متهيدا  امل�شاريع  لتلك  املحكمني  حتديد 
ل��رب��ط��ه��ا ب��ق��واع��د ب��ي��ان��ات امل��ح��ك��م��ني يف 
نظام البحث العلمي باجلامعة مت�شمنة 
ت��وج��ي��ه ت��ل��ك امل�������ش���اري���ع م���ع م��رف��ق��ات��ه��ا 
امل����ح����ددة اإل�����ى امل��ح��ك��م��ني وب�����دء اإر����ش���ال 
لبدء  لهم  االآلية  االإلكرتونية  االإ�شعارات 
حتكيم تلك امل�شاريع يف اإطار زمني حمدد 

ووفق مناذج معتمدة خا�شة بذلك.
بعد ذلك يتم اإعداد بيان اإلكرتوين 
بامل�شاريع املحكمة بح�شب منوذج العر�س 
مت�شمنة  العلمي  ال��ب��ح��ث  جمل�س  ع��ل��ى 
رق���م امل�����ش��روع، امل��ي��زان��ي��ة، ا���ش��م ال��ب��اح��ث، 
املحكم  كا�شم  الكلية،  الق�شم،  اجلن�شية، 
واجلهة، والتي على اأ�شا�شها �شي�شدر قرار 
باعتماد  العلمي  البحث  ع��م��ادة  جمل�س 

النهائية  وامليزانية  البحثية  امل�شاريع 
لكل م�شروع.

بيانات  ا�شتكمال  ذل��ك  يتبع 
على  بناء  البحثية  امل�شاريع  عقود 
ق���واع���د ال���ب���ي���ان���ات اخل���ا����ش���ة بكل 

م�������ش���روع مت��ه��ي��دا ل��ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��د 
االإل����ك����رتوين ب���ني ال��ب��اح��ث وع���م���ادة 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث ي��ت��م ذل����ك من 
خ���ال ال��ن��ظ��ام ب��ا���ش��ت��ع��ادة ع��ق��د امل�����ش��روع 
وطباعته وتوقيعه واإعداد البيان النهائي 
االإلكرتوين يف نهاية فرتة توقيع العقود 
ب��االإدارة  اخلا�س  النهائي  البيان  واإع��داد 
املقننة  الدفعات  ل�شرف  لاإعداد  املالية 
ح�شب العقود وو�شع املاحظات اخلا�شة 
اأع�شاء  ���ش��وؤون  ال��ط��رف يف نظام  ب��اإخ��اء 

هيئة التدري�س. 

وما الدور الذي تقوم به اإدارة  
م�ساريع البحوث بالعمادة؟

الفنية  التقارير  يتمثل يف متابعة  دورها 
وامل���ال���ي���ة ل��ل��ب��ح��وث امل���دع���وم���ة ب��ح�����ش��ب 
الربنامج اخلا�س بكل م�شروع من خال 
باآليات  الرئي�س  الباحث  واإ�شعار  النظام، 
مرحلة  ك��ل  ع��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة  التوا�شل 
مبا يف ذلك حل اأية م�شكات اأو �شعوبات 
تواجه الباحثني من خال مركز حتفيز 

البحث العلمي باجلامعة.
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ب��اح��ث م���ن ال��ب��ح��ث 
النهائية  واملالية  الفنية  للتقارير  ورفعه 
على نظام البحث العلمي، يتم اإر�شال هذه 
اإل��ك��رتون��ي��ا  ال��ن��ه��ائ��ي  للتحكيم  ال��ت��ق��اري��ر 
ع��رب ال��ن��ظ��ام، وم���ن ث��م ي��ت��م اإع����داد بيان 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ت��ح��ك��ي��م امل�����ش��اري��ع 
ال��ب��ح��ث��ي��ة مت��ه��ي��دا الإق���راره���ا يف جمل�س 
حتديث  وبالتايل  العلمي،  البحث  عمادة 

ال��������ن��������ظ��������ام ب����ي����ان����ات 
مت����ه����ي����دا 
ل�����ش��رف 

امل�شتحقات النهائية واأر�شفة تلك البحوث 
يف ق���واع���د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��اجل��ام��ع��ة 
للم�شاريع  االأخ����رى  االإج�����راءات  واجن���از 

املتعرثة بح�شب قرارات املجل�س.

ما مدى ا�ستفادة غري من�سوبي 
اجلامعة من الربامج البحثية

التي تطرح؟
اأق����ره����ا جمل�س   م���ن ال�������ش���واب���ط ال���ت���ي 
الباحث  يكون  اأن  العلمي،  البحث  عمادة 
ال��رئ��ي�����س ل��ل��ب��ح��ث امل���دع���وم م���ن اأع�����ش��اء 
بالن�شبة  اأم��ا  باجلامعة.  التدري�س  هيئة 
للم�شاركني مع الباحث، فا ي�شرتط اأن 
يفتح  يكونوا من من�شوبي اجلامعة مما 
اآفاق التعاون مع اخلربات والطاقات من 

غر من�شوبي اجلامعة.

ما اأ�سباب �سعف البحوث
التي حتتاج اإلى جهد كمعاي�سة 

مكان البحث لدرا�سة �سلوك معني؟
الوعي من  ب�شبب �شعف  ذل��ك  يكون  قد 
ق��ب��ل ال��ب��اح��ث��ني وك��ذل��ك امل��ج��ت��م��ع، وه��ذا 
العمل  باإقامة ور�س  الوعي  ن�شر  يتطلب 
البحث  باأهمية  التوعوية  واملحا�شرات 
الفرد  على  واآث���اره  وم�شداقيته  العلمي 

واملجتمع.

ما مدى توا�سلكم مع املراكز 
البحثية خارج اجلامعة؟

ه���ن���اك ت����ع����اون ب����ني ع�����دد م����ن اأع�������ش���اء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب���اجل���ام���ع���ة م����ع ع���دد 
مثل  اململكة  داخ��ل  البحثية  امل��راك��ز  م��ن 
ومدينة  ل��اأب��ح��اث  في�شل  امل��ل��ك  م��رك��ز 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 
وغرهما. اأما التعاون مع مراكز بحثية 
ع��دد من  عاملية، فيتم من خ��ال توقيع 
االتفاقات املحدودة لبع�س الكليات ككلية 
وقعت مع عدد من  التي  االآيل  احلا�شب 
االأوروبية، وكذلك من خال  اجلامعات 

جهود الباحثني.

كثريون ي�ستكون من تدخل العالقات 
ال�سخ�سية يف البحث العلمي؟

الكرتوين  نظام  اإن�شاء  اأه���داف  اأه��م  من 
للبحث العلمي، الق�شاء على التدخات 
ال�شفافية  كانت  اهلل  وبحمد  ال�شخ�شية، 
ع���ن���وان���ا وا����ش���ح���ا يف ن���ت���ائ���ج االأب����ح����اث 
االأول  اجل���ام���ع���ة  مل�������ش���روع���ي  امل���ت���ق���دم���ة 

والثاين للبحوث.

ماذا عن الربنامج التدريبي
لعمادة البحث العلمي بالتعاون

مع مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية؟

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 
تدعم البحوث باجلامعة، حيث دعمت ما 
يقارب 63 م�شروعا بحثيا خال العامني 
امل��ا���ش��ي��ني، وع��ل��ي��ه ف��اإن��ه��ا تقيم ال��ربام��ج 
لتعريفهم  ع��ام  كل  للباحثني  التدريبية 
االأب��ح��اث لدى  ل��دع��م  امل��ت��اح��ة  بالفر�س 

املدينة وطرق اال�شتفادة منها.
ويف هذا العام ن�شقت عمادة البحث 
ال��ع��ل��م��ي م���ع امل�����ش��وؤول��ني ب��امل��دي��ن��ة، على 
اإق����ام����ة ب���رن���ام���ج ت���دري���ب���ي ن���وع���ي يلبي 
وقدم  اجلامعة.  يف  الباحثني  احتياجات 
الباحثني  من  نخبة  الربنامج  هذا 
ال��ع��امل��ي��ني وا���ش��ت��ف��اد منه 
اأك��رث من 1000 
ع���������ش����و ه��ي��ئ��ة 
تدري�س وطالب 

وطالبة. 

ما اأبرز امل�سكالت التي يعاين منها 
البحث العلمي يف اجلامعة ب�سفة 

عامة؟ 
م�����ش��ك��ات ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب��ج��ام��ع��ة 

ا�شتكمال  ع���دم  ت��ت��م��ث��ل يف  خ��ال��د  امل��ل��ك 
ومعامل  جتهيزات  من  التحتية  البنية 
وم�������ش���ادر م��ع��ل��وم��ات، وك���ذل���ك �شعف 
العلمي  البحث  باأهمية  الوعي  م�شتوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  االإدارات  ب��ع�����س  ق��ب��ل  م���ن 
باجلامعة، مما يوؤدي اإلى خلل يف  �شرف 
امل�شتحقات املالية للباحثني واملحكمني.

ما ال�سبل لإيجاد جو تناف�سي
يف جمال البحث العلمي

بني الباحثني؟
 عكفت عمادة البحث العلمي يف الفرتة 
امل���ا����ش���ي���ة ع���ل���ى و����ش���ع الئ���ح���ة ج���وائ���ز 
الباحثني  من  املتميزين  تكرمي  بهدف 
مما  باجلامعة،  واملكت�شفني  واملبتكرين 
الباحثني،  ب��ني  تناف�شيا  ج���وا  �شيخلق 
النهائية  م��راح��ل��ه��ا  ال��ائ��ح��ة يف  وه���ذه 
وينتظر اأن يعمل بها اعتبارا من مطلع 

العام املقبل اإن �شاء اهلل.

كيف تنظرون اإلى الكرا�سي 
البحثية باجلامعة؟

الوا�شع،  مبفهومها  العلمية  الكرا�شي 
البحث  لتطور  املتطورة  االأ���ش��ك��ال  اأح��د 
مع  املجتمعية  ال�شراكة  ودع���م  العلمي 

القطاعني العام واخلا�س.
وق�����د ����ش���رع���ت اجل���ام���ع���ة م���وؤخ���را 
عامة  واأم��ان��ة  اأع��ل��ى  جمل�س  ت�شكيل  يف 
اللوائح  ال�شتكمال  العلمية  للكرا�شي 

ال��ت��ج��رب��ة  م���ن  م�شتفيدين  واالأن���ظ���م���ة 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة. وق����د مت ال��ع��م��ل 
ب��ت��وج��ي��ه م���ن م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

لتوفر كل ما يحقق ذلك.

كيف تقّيم الثقافة البحثية 
عند اأع�ساء هيئة التدري�س من 

الباحثني؟
انطاقة  جتربة  �شهدت  تعالى  بحمده 
م�شروع اجلامعة االأول والثاين »1433-
الثقة  كامل  ا�شتعادة   للبحوث،    »1434
بكافة  اجلامعة  يف  الباحثني  اإدراك  يف 
درج���ات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة، ل��ث��ق��اف��ة ال��ب��ح��ث 

العلمي الر�شني.
ويوؤكد ذلك امل�شاريع البحثية التي 
فاز بها الباحثون باجلامعة من عدد من 
اجلهات املانحة والتي ا�شتثمرت ع�شرات 
تطبيقية  بحثية  م�����ش��اري��ع  يف  امل��اي��ني 
م��ت��ق��دم��ة يف ع����دد امل���راك���ز وال���وح���دات 
باحثون  يقودها  املتخ�ش�شة،  البحثية 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  متمر�شون 

باجلامعة.

ر�سالة ترغبون يف اإي�سالها
للباحثني باجلامعة؟

للباحثني  �شيتحقق  وم���ا  حت��ق��ق  م��ا  اأن 
ره�����ن ب��ج��دي��ت��ه��م يف االرت�����ق�����اء مل��ف��ه��وم 
اجلميع  وع��ل��ى  اجل����اد،  العلمي  ال��ب��ح��ث 

اإدراك ذلك. 

العدد 75  |  3 جمادى اآلخرة 1434  |  13 إبريل 2013



حوار: أحمد العياف

هل لنا بنبذة تاريخية
عن التعليم يف جنوب اململكة؟

منطقة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ا����ش���رت  ل��ق��د 
ع�������ش���ر م���ن���ذ ث���م���ان���ي���ن���ي���ات ال���ق���رن 
الع�شرين امليادي، كما اأين حا�شرت 
واألقيت العديد من الدرا�شات والكتب 
يف  والتعليم  الثقافة  بتاريخ  اخلا�شة 
لك  اأخل�س  ثم  وم��ن  ع�شر،  منطقة 

م�شرة التعليم فيما يلي:
امل�������ش���ل���م���ني  ع�����ل�����م�����اء  ك���������ان   •
االأوائ����ل خ��ال ع�شور االإ���ش��ام 
امل��ب��ك��رة وال��و���ش��ط��ى م��ب��دع��ني يف 
���ش��ت��ى امل���ع���ارف وال��ت��خ�����ش�����ش��ات، 
ول���ك���ن ذل����ك ك����ان يف احل��وا���ش��ر 
ال��ك��ربى مثل مدن  االإ���ش��ام��ي��ة 
ال���ي���م���ن، واحل������ج������از، وال�������ش���ام، 
وال�������ع�������راق، وم���������ش����ر، و����ش���م���ال 
اإف��ري��ق��ي��ا، وغ��ره��ا، اأم���ا املناطق 
النائية مثل منطقة ع�شر، فقد 
والثقافية  العلمية  احلياة  كانت 
ب�شيطة جدا، ورمبا كانت اأحيانا 
ا�شتمر  وه��ك��ذا  م��ع��دوم��ة،  كثرة 
اإل��ى  الع�شر احل��دي��ث  احل���ال يف 
ثم  الع�شرين،  ال��ق��رن  منت�شف 
ومنذ  ال��ن��ظ��ام��ي،  التعليم  ظهر 
ذل����ك ال���وق���ت ت���ط���ورت ال��ث��ق��اف��ة 

والعلم والتعليم.
ال��ق��رن  م��ن  الت�شعينيات  يف   •
كليات  افتتحت  املا�شي  الهجري 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف اأب����ه����ا، ث��م 
يف  العالية  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
ج��ن��وب ال��ب��اد ال�����ش��ع��ودي��ة حتى 
اأ����ش���ب���ح ه���ن���اك اأرب�������ع ج��ام��ع��ات 
خالد،  امللك  جامعة  هي  رئي�شة 
وج����ام����ع����ة ج������������ازان، وج���ام���ع���ة 
وقد  الباحة(،  وجامعة  جن��ران، 
نرى يف التاريخ القريب جامعات 
اأخ���رى ج��دي��دة يف ه��ذا اجلنوب 

ال�شعودي احلبيب.
تطور  يف  التاأمل  خ��ال  م��ن   •
والعايل يف جنوب  العام  التعليم 
اململكة خال ال�شنوات الثمانني 
والقفزات  النمو  يدرك  املا�شية، 
الرئي�شي  القطاع  لهذا  الهائلة 

واملهم.

كيف ت�سف العالقة
بني ع�سو هيئه التدري�س 

والطالب؟ 
ي��ج��ب اأن ت��ك��ون ال��ع��اق��ة ج��ي��ده بني 
اإن االأ���ش��ت��اذ  ب���ل  االأ����ش���ت���اذ وط���اب���ه، 
م��ن��زل��ة  يف  ن��ف�����ش��ه  ي�����ش��ع  اأن  ي���ج���ب 
الوالد للطاب، فيتلم�س م�شكاتهم 
وي�شاعدهم على القراءة والتح�شيل، 
ب���ل ي���ك���ون ق��ري��ب��ا م��ن��ه��م، ف��ال��ت��ع��ل��ي��م 
لي�س جمرد تلقني، اأو اإلقاء الدرو�س 
وكفى، واإمنا دور االأ�شتاذ الناجح اأكرب 

واأرقى من ذلك.

ي�ستكي بع�س طالب اجلامعة
مما ي�سمونه »غطر�سة«

بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س..
براأيك من امل�سوؤول عن تاأزم 

العالقة بني الطرفني؟
يجب اأن تعلم اأن النا�س لي�شوا كلهم 
���ش��وا���ش��ي��ة يف ت��ع��ام��ل��ه��م واأخ��اق��ه��م 
واالأ�شاتذة  وال��ط��اب  و�شلوكياتهم، 
قديرون  اأ�شاتذة  فهناك  الب�شر،  من 
مم���ي���زون يف اأخ��اق��ه��م واأع��م��ال��ه��م، 
غر  وط��اب  اأ�شاتذة  هناك  وكذلك 
جيدين يف بع�س تعاماتهم واأدائهم 

لواجباتهم.
بهذه  لي�س  االأم����ر  اأن  واأع��ت��ق��د 
العاقة  ب��اأن  ت�شورها  التي  الدرجة 

بني االأ���ش��ات��ذة وال��ط��اب �شيئة جدا 
فهذا غر �شحيح، نعم هناك بع�س 

االأ�شاتذة املتكربين املتغطر�شني.
وهذا النوع من االأ�شاتذة لي�شوا 
قدوة وال حجة، ومن يت�شف ب�شفات 
�شواء  النا�س  على  والتعايل  ال�شلف 
م���ن ال���ط���اب اأو غ���ره���م ف���ه���ذا يف 
اعتقادي اأنه غر �شوي، ومن يندرج 
اأو  ال�شر�شني  االأ�شاتذة  منهم  �شمن 
املتعالني. فرجو من اهلل اأن يهديهم 
اإل���ي���ه ردا ج��م��ي��ا، ودي��ن��ن��ا  وي���رده���م 
امل�شتقيم،  ال����درب  ل��ن��ا  ور���ش��م  علمنا 
�شاحلني  م�شلمني  نكون  اأن  ويجب 

يف جميع اأعمالنا.
اأرق���ى  م��ن  ال��ت��دري�����س  مهنة  اإن 

أستاذ التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية د. بن جريس لـ«آفاق«:

إغالق بكالوريوس التاريخ
بحجة »سوق العمل« غير مقبول

انت�شرت »العلكة« يف االآونة االأخرة يف كل مكان وزاوية يف العامل، يتناولها 
واأ�شبحت  املاألوف  ح��دود  كل  تخطت  وامل�شن.  والطفل  والكبر  ال�شغر 
ازداد  عادة جذورها متاأ�شلة، وكلما �شيقت عليها احلدود منعا لتف�شيها 

النا�س عليها اإقباال حتى اأ�شحت حديث املجال�س بني موؤيد ومعار�س.
وبها  وثمينة  جميلة  فنية  لوحة  هناك  كانت  لو  باملنطق..  لنتحاور 
خد�س �شغر يكاد ال يذكر البد اأن تقول �شرا اأو علنا: لوال هذا اخلد�س 
اخلد�س  وذل���ك  اأن���ت،  ه��ي  اجلميلة  اللوحة  ه��ذه  اأج��م��ل!  اللوحة  لكانت 

ال�شغر هي العلكة، فعلى الرغم من اأنها علكة اإال اأنها اأف�شدت جمالك.
مثال اآخر، لو كانت هناك لوحة اإعانية يف غاية الروعة واجلمال 
�شتعجز حتما عن  وي�شارا،  وتتاأرجح ميينا  املباين  اأحد  اأعلى  تتدلى من 
اأن���ت عندما حت��رك فكيك  ك��ذل��ك  م��ك��ون��ات جمالها.  ق��راءت��ه��ا وم��ع��رف��ة 
ب��ا���ش��ت��م��رار واأن����ت ت��ت��ح��دث ل��ن ن��ع��رف ج��م��ال ك��ل��م��ات��ك ول���ن ن��رك��ز على 
فهم  ميكننا  ال  كما  امل�شتدمية،  الفكني  بحركة  نن�شغل  الأننا  م�شمونها 
اأثناء  اأو حتى متييز جمالك. ناهيك عن الرذاذ املتطاير  تعابر وجهك 

امل�شغ واحلديث.
العلكة مرفو�شة اجتماعيا ل�شوء ا�شتخدامها، ولو كان للعلكة فائدة 
لكانت من ال�شنن، ولو طرح اأحدهم مو�شوع العلكة على اأنها مطهرة للفم 
هو  ال��ذي  »اأت�شتبدلون  ال�شواك؟!  وم��اذا عن  ال��رد  لكان  للنف�س  ومنع�شة 

اأدنى بالذي هو خر .« )البقرة:61(.
ال مننع م�شغ العلكة البتة، ولكن اأن تتحول اإلى » اجرتار »فهذا غر 
الئق على االإطاق. كل عمل يحتاج اإلى الرتكيز، فكيف يتم الرتكيز على 

عمل �شيء ي�شتته م�شغ العلكة التي تزيد توتر ال�شخ�س وغ�شبه اأي�شا؟
ومن العادات امل�شينة اأن بع�س النا�س يحتفظ بعلكته الأيام بل�شقها 
يف مكان مك�شوف اأو بو�شعها يف كاأ�س به ماء وي�شتخدمها عدة مرات قبل 
واالأذى  امل�شكات  من  الكثر  �شببت  اأنها  كما  منها.  بالتخل�س  يفكر  اأن 
برميها على الطرقات اأو ل�شقها بالطاوالت والكرا�شي فتلت�شق بالثياب 

اأو مبقاعد املركبات ويف ال�شعر والرمو�س وحدث وال حرج.
بلدة  ���ش��ل��ط��ات  اأن  ل��اإن��رتن��ت  ع��ن��د ت�شفحي   ده�����ش��ت��ي  اأث����ار  ق��د  و   
بريطانية حتظر العلكة وتفر�س غرامة فورية على املخالفني، واأن فر�س 
هذا احلظر مت بعد اكت�شاف اأن العلكة املرمية على االأر�شفة تكلف البلدية 

مبالغ طائلة الإزالتها.
وقالت �شحيفة »�شن« الربيطانية اإن اأي �شخ�س ي�شبط وهو مي�شغ 

العلكة ب�شوت مرتفع يف �شوارع تلك البلدة �شيواجه غرامة فورية. 
ومن وجهة نظري، العلكة اآفة تف�شد املجتمعات الأنها تعيق اأفرادها 
عن التفكر وحتول دون االإنتاجية وت�شغلهم عن التخطيط بذكاء ومهارة  
ملواجهة العدو بالكلمة وال�شاح. فمتى جند جمتمعا اأو على االأقل جامعة 

من غر« علكة؟«

قانون العلكة!
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

امل��ه��ن، ول��ك��ن عند م��ن ي���درك ذل��ك. 
االأوائ���ل  امل�شلمني  علماء  اإل��ى  اأن��ظ��ر 
ك����ي����ف ك�����ان�����وا ح����ج����ة يف ع��ل��وم��ه��م 
و���ش��ل��وك��ه��م واأخ���اق���ه���م، ن��ع��م نحن 
اأقزام اأمام اأولئك االأعام اجلهابذة، 

اهلل امل�شتعان!
اليوم توفر لنا اخلر، واأ�شبحنا 
اهلل!  ن�شكر  اأف��ا  النعمة،  يف  نتقلب 
حتببنا  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق  ن�شلك  اأف���ا 
اإل����ى اهلل ث��م اإل����ى خ��ل��ق��ه، اإن��ه��ا واهلل 
طالب  اأو  ال��ع��امل  ي��ك��ون  اأن  م�شيبة 
ال�شيئة  اأ�شحاب االأخ��اق  العلم من 
اأن يكون  وه��و االإن�����ش��ان ال��ذي يجب 
وجمتمعه  الأهله  ثم  لنف�شه  نربا�شا 

ودينه وكل من له عاقة بهم.

مت اإيقاف برنامج البكالوريو�س 
بق�سم التاريخ على الرغم

من فتح برناجمي املاج�ستري 
والدكتوراه يف الق�سم ذاته..

كيف ترى ذلك؟
هذا التناق�س بعينه، فاإلغاء االأق�شام 
ب��ح��ج��ة ���ش��وق ال��ع��م��ل، وق��ول��ه��م من 
ال��ت��اري��خ ال يجد  ي��ت��خ��رج م��ن ق�شم 
مقبول،  غر  اأم��ر  ال�شوق،  يف  عما 
العريقة  اجلامعات  اإل��ى  نظرنا  ول��و 
اأمريكا واأورب��ا لوجدناها ت�شتمل  يف 
التاريخ  يف  بكالوريو�س  اأق�شام  على 
اإل��ى  تاريخه  يعود  وبع�شها  وغ��ره 

مئات ال�شنوات.
اأم������ا ف���ت���ح ب����رام����ج امل��اج�����ش��ت��ر 
وال����دك����ت����وراه ف���ه���ذا اأم������ر حم��م��ود 
ل���ل���ج���ام���ع���ة، ل���ك���ن ل����اأ�����ش����ف ن��ع��ل��م 
ال�����ش��ن��وات  اأو  ال��ف�����ش��ول  ب��ع�����س  اأن 
الطاب  الدرا�شية كانت خاليه من 
يف ه���ذه ال���ربام���ج خ���ال ال�����ش��ن��وات 
القريبة املا�شية، ورمبا فتح برنامج 
امل��وازي خال هذا العام ثم ت�شهيل 
������ش�����روط ال����ق����ب����ول ج���ع���ل���ت اأع�������داد 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ت��ت��زاي��د بهذه 

الربامج.

ما روؤيتك امل�ستقبلية
للتعليم باجلامعة؟

التعليم اجلامعي يف جنوب  اأن  اأعتقد 
ب��اإذن اهلل  اململكة �شوف يكون م�شرقا، 
تعالى، لكن على وزارة التعليم العايل 
اأن يعملوا  وامل�����ش��وؤول��ني يف اجل��ام��ع��ات 
ب��ج��د واج���ت���ه���اد يف ت���وف���ر ال��ن��وع��ي��ة 
التعليم  ملوؤ�ش�شات  والكيفية  الكمية 
لي�س يف ع�شر فح�شب، واإمنا يف جميع 

اأنحاء اململكة.
ويجب علينا معا�شر االأكادمييني 
وج��د  ب��اإخ��ا���س  نعمل  اأن  وال��ط��اب 
ل���ل���و����ش���ول اإل������ى االإب����������داع وال���ت���ف���وق 
واأم��ة با علم فهي جاهلة،  والريادة، 
ب��ال��ع��ك��وف  اإال  ت���ق���دم  وال  رق�����ي  وال 
ع��ل��ى ال��ع��ل��وم ال��ن��اف��ع��ة وامل��ف��ي��دة لبناء 
جم��ت��م��ع��ات ق���وي���ة ب���ال���دي���ن احل��ن��ي��ف 

و�شاح العلم والتعليم.

أوضح أستاذ التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية بالجامعة األستاذ الدكتور غيثان بن جريس أن على عضو هيئة 
التدريس أن يضع نفسه في منزلة الوالد للطالب، وأن دور المعلم أكبر من التلقين.

األستاذ بمنزلة الوالد للطالب
ودوره يتجاوز التلقين

يوجد طالب مقصرون وأساتذة 
متغطرسون.. والناس ليسوا سواسية

مستقبل التعليم الجامعي
مشرق وعلى األكاديميين

مضاعفة الجهود 

بطاقة
أ.د. غيثان بن علي 

بن عبداهلل بن جريس 
الجبيري الشهري

ع�شر. مبنطقة  عمرو  بني  بباد  )1959م(  1379ه�  عام  • ولد 
بتقدير  1400ه�  عام  االإ�شامية  واحل�شارة  التاريخ  يف  • بكالوريو�س 

ممتاز مع مرتبة ال�شرف االأولى من كلية الرتبية
فرع جامعة امللك �شعود )�شابقا(.

بالواليات  بلومنجتون  مبدينة  اأنديانا  جامعة  من  • ماج�شتر 
املتحدة، بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف االأولى 1405.

بربيطانيا،  مان�ش�شرت  جامعة  من  ال�شرقية  الدرا�ش�ات  يف  • دكتوراه 
بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�شرف االأولى 1409.

العلمية للبحوث  خالد  امللك  لكر�شي  وموؤ�ش�س  • م�شرف 
منذ )2006 �� 2007( .

املطبوعات( )اإدارة  واالإعام  الثقافة  وزارة  مع  • متعاون 
على فح�س وتقييم الكتب والدرا�شات منذ عام )1418ه�(. 

.1415 عام  منذ  بيادر  جملة  حترير  • رئي�س 
االأدبي اأبها  بنادي  والن�شر  والطباعة  العلمية  اللجنة  • رئي�س 

حتى عام 1419.
التاريخ. ق�شم  لطلبة  تخرج  بحث   300 من  اأكرث  على  • اأ�شرف 

عامة. حما�شرة   36 من  اأكرث  • األقى 
واإعداده.  تاأليفه  من  ومن�شورا  مطبوعا  كتابا   34 من  اأكرث  • له 

املن�شورة. والدرا�شات  البحوث  من   81 • له 

العدد 75  |  3 جمادى اآلخرة 1434  |  13 إبريل 2013



ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين
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قراءة : د. إيمان طلعت الشعاع
أستاذة مشاركة بكلية التمريض 

قد  الع�شات،  بناء  التخ�شي�س ويف حبوب  تركيب حبوب  املوجودة يف  الكروم  »اأن مادة  ا�شرتالية حديثة  درا�شة  ك�شفت 
تتحول اإلى مادة م�شرطنة داخل اجل�شم، كما  ك�شفت خطاأ االعتقاد ال�شائد اأن مادة الكروم املوجودة يف حبوب تخفيف 

الوزن وامل�شماة chromium من املمكن اأن تتحول اإلى chromium VI داخل اجل�شم.
من  لذلك  تناولها  �شحة  مدى  يف  �شك  مو�شع  الكروم  م��اده  اأ�شبحت  االكت�شاف  هذا  �شوء  »يف  الدرا�شة  وتابعت 
املفرت�س اجراء الكثر من الفحو�شات الدقيقة للتاأكد من عدم اإ�شرار هذه املادة ب�شحة االإن�شان وخا�شة االأ�شخا�س 

الذين يتناولون كميات كبرة من هذه احلبوب كالريا�شيني واالأ�شخا�س املهوو�شني باإنقا�س اأوزانهم«.
واأ�شافت »اإن بع�س الرتكيبات املعقدة ملادة chromium، لديها اأثر يوؤدي اإلى تركيز االأن�شولني مما ير�شحها الأن 

تكون اأدوية حمتملة لعاج ال�شكري يف امل�شتقبل«.
وعلى �شعيد اآخر، وبعيدا عن عقاقر التنحيف، فاإن الكثر من النا�س لديهم الرغبة احلقيقية يف خف�س اأوزانهم، 

اإال اأن امل�شكلة التي تواجههم هي �شعورهم امل�شتمر باجلوع.
يف  جنحوا  ملن  ال�شخ�شية  التجارب  من  م�شتقاة  التخ�شي�س  يف  للراغبني  االق��رتاح��ات  بع�س  ال��درا���ش��ة   وقدمت 

ال�شيطرة على نوبات اجلوع ومتكنوا من خف�س اأوزانهم، وهي:

تناول الوجبات الخفيفة
ي�شع  اأن  واملطلوب  ب��اجل��وع،  ال�شعور  من  التخفيف  يف  كثرا  ت�شهم  املنخف�شة  ال�شعرات  ذات  اخلفيفة  الوجبات 
ال�شخ�س اإلى جانبه الكثر من اخل�شار والفواكه لكونها ال حتتوي على �شعرات عالية، كما اأنها حتتوي على األياف 

مما ي�شعر بال�شبع.
وبجانب ذلك فاإن املطلوب اأي�شا، الرتيث قبل االأكل متى �شعر ال�شخ�س بنوبة جوع مفاجئ، عليه االنتظار 
ملدة ع�شر دقائق، الأن نوبة اجلوع قد تختفي بنف�س ال�شرعة التي ظهرت بها، اإ�شافة اإلى ذلك، فمن ال�شرورة �شرب 

املاء، فهو ي�شعر بعدم احلاجة اإلى االأكل.

تناول الفيتامينات
اإذا كان ال�شخ�س ي�شعر بجوع حقيقي، فاإنه من املمكن اأن يكون ج�شمه  يفتقر اإلى بع�س املواد الغذائية، لذلك تناول 

الفيتامينات قد يعو�س هذا النق�س من دون احلاجة لتناول كميات اإ�شافية من الطعام.

االنشغال
واملق�شود اأنه » كلما �شعر ال�شخ�س باأنه بحاجة اإلى االأكل، فعليه اأن ي�شغل نف�شه باأي عمل، كقراءة كتاب اأو اخلروج 
للم�شي، فكلما ازداد ن�شاط االإن�شان، قل تفكره يف الطعام، وكذلك كلما ازداد ن�شاطه، زاد حرقه لل�شعرات احلرارية«.
ال�شهية  الوجبات، يخفف من  املاء يوميا بني  ال�شوائل وتناول حوايل لرتين من  املزيد من  »�شرب  وتابعت 
املاء  اإلى  اأنه بحاجة  يعني  قد  ال�شعور  لكن هذا  باجلوع،  االإن�شان  ي�شعر  االأحيان  بع�س  باجلوع، ففي  واالإح�شا�س 
ولي�س اإلى الطعام، لذلك على االإن�شان الراغب يف التخ�شي�س، اأن ي�شرب املاء اأوال، الأن ذلك قد يجنبه تناول املزيد 

من ال�شعرات التي يحاول التخل�س منها«.

نادت بفحوصات دقيقة
للحفاظ على صحة اإلنسان 

دراسة:
حبوب التخسيس 

وبناء العضالت تحوي 
موادا مسرطنة

دراسات

�شاع  لكل  ن�شيحة   15 الدرا�شة  قدمت 
ج�شم  على  واحل�شول  التخ�شي�س  اإل��ى 

ر�شيق وهي كالتايل:  

شرب الماء
ميكن �شرب املاء يف كل وقت وباأي كمية 
مم��ك��ن��ة، ف��ه��ي اأ���ش��رع واأ���ش��ه��ل واأرخ�����س 
وبالتايل  ال�شهية  من  للتقليل  طريقة 

تقليل ا�شتهاك كميات الطعام.  

عدم ملء المطبخ باألطعمة:
ه���ي اأ����ش���ه���ل ط��ري��ق��ة ل��ت��وف��ر ال��ن��ق��ود 
يتم  ال��ت��ي  االأك���ل  كمية  تقليل  وك��ذل��ك 
ت��ن��اول��ه��ا خ���ال ال���ي���وم، ل��ك��ون خ��ي��ارات 
كمية  بتقل�س  تتقل�س  ���ش��وف  االأك�����ل 

االأكل املعرو�شة اأمامك.

 ابتكار أساليب
للتقليل من األكل

ف�شتان  اأو  قمي�س  ���ش��ورة  تعليق  مثل 
وحم���اول���ة  امل���اب�������س،  م���ن  ن����وع  اأي  اأو 
ال���و����ش���ول اإل�����ى ال�����وزن امل��ن��ا���ش��ب حتى 

ت�شتطيع �شراءه وارتداءه.

استخدم البهارات
قدر االستطاعة 

اأن��واع  وبع�س  الزجنبيل  اأن  مثا  ثبت 
ال�شطة، تزيد من ن�شبة حرق الدهون 
ح�شب  وذل���ك   ،%25 بن�شبة  اجل�شم  يف 
درا����ش���ة ق��ام��ت ب��ه��ا ج��ام��ع��ة ك��ي��وت��و يف 

اليابان.

النوم الكاف 
اأن احل�����ش��ول على  ال���درا����ش���ات  اأث��ب��ت��ت 
����ش���اع���ات ن����وم ك�����اف، ي���زي���د م���ن ن�شبة 
ال��ه�����ش��م واحل�����رق اإ���ش��اف��ة اإل����ى اأن����ه ال 
�شاعات  خ��ال  م��اأك��والت  اأي  ت�شتهلك 

النوم.

ضبط المشتريات 
اإال  الت�شوق  اإل��ى  الذهاب  عدم  املق�شود 
بعد اإعداد قائمة م�شبقة، بحيث ال يتم 
���ش��راء م��ا ي��زي��د ع��ن احل��اج��ة، وك��ذل��ك 
 ، امل��م��ر  ب��داي��ة  اب��ق��اء ع��رب��ة الت�شوق يف 
ليقوم امل�شرتي بحمل م�شرتياته اأطول 
م�شافة كنوع من التمرين ي�شاعد على 

حرق اأكرب كمية من الدهون.

اتباع حمية المحترفين
م��ع��ظ��م ع���ار����ش���ي االأزي���������اء يف ال���ع���امل 
ي���ت���ب���ع���ون ح���م���ي���ة اح����رتاف����ي����ة، ل��ذل��ك 

ي���ب���دون اأك�����رث ر���ش��اق��ة ومت��ت��ع��ا ب��ق��وام 
منا�شب، فهم مثا ال يتناولون اخلبز 

والكربوهيدرات.

تناول اإلفطار باستمرار
احل������ر�������س ع����ل����ى ت������ن������اول االإف������ط������ار 
طوال  بالطاقة  ي��زود  فهو  وبا�شتمرار، 
ال���ي���وم وي��ق��ل��ل م���ن ال�����ش��ع��ور ب��اجل��وع 

ال�شديد عند تناول وجبة الغداء.

االستماع واالستمتاع 
بالموسيقى

اأث��ب��ت��ت ال���درا����ش���ات اأن اال���ش��ت��م��اع اإل���ى 
تعطيه  لل�شخ�س  حم��ب��ب��ة  م��و���ش��ي��ق��ى 
نف�س ال�شعور الذي يح�س به بعد تناول 

وجبة جيدة.

شرب الشاي األخضر
خل�شت درا�شة �شوي�شرية اإلى اأن تناول 
حلرق  اجل�شم  يحفز  االأخ�شر  ال�شاي 
اأك�����رب، ل��ذل��ك ين�شح  ال���ده���ون ب�����ش��ك��ل 
اأخ�شر على  �شاي  اأك��واب  ب�شرب ثاثة 

االأقل يف اليوم.

الرتكيز يف االأكل
امل��ق�����ش��ود ع����دم ت���ن���اول االأط���ع���م���ة دون 
ب�����ش��ي ما  اأث���ن���اء االن�����ش��غ��ال  اأو  ان��ت��ب��اه 
كم�شاهدة التلفاز اأو اأثناء القراءة، الأن 
اأن يحفز ع��ل��ى ت��ن��اول  ذل���ك م��ن ���ش��اأن��ه 

الكثر من االأكل دون ال�شعور بذلك.

االستغناء عن عادة سيئة 
اأث���ن���اء  ك��ن��ت م���ع���ت���ادا ع��ل��ى االأك������ل  اإذا   
م���������ش����اه����دة ب����رن����اجم����ك امل���ف�������ش���ل يف 
الوجبة  م��ك��ان  بنقل  اب���داأ  ال��ت��ل��ف��زي��ون، 

اإلى املطبخ.

تمارين أوزان 
ي��ن�����ش��ح ب���ال���ب���دء يف اإج���������راء مت���اري���ن 
املنزل  يف  ق�شرة  ومل���دة  خفيفة  اأوزان 

واال�شتمرار فيها.

العمل في الحديقة
نباتات  زرع  مثل  احلديقة  باأعمال  قم 
جديدة اأو ري املزروعات، فذلك ي�شاعد 

على حرق الدهون.

القيام باألعمال المنزلية
ال��ق��ي��ام ب��االأع��م��ال امل��ن��زل��ي��ة ي�����ش��اع��د يف 
وين�شطها  اجل�����ش��م  ع�����ش��ات  حت��ري��ك 

بحيث ت�شتهلك �شعرات حرارية اأكرب.

15 نصيحة
لمن يحلم بقوام رشيق
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رؤيتنا
السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عالمي وتميز معرفي وبحثي وإسهام 

مجتمعي فاعل نحو جودة تنافسية

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

بناءة للمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة

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

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

• تحقيق معايير الجودة الشاملة ، والحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي 
وفق المعايير المعتمدة محليا، وعالميا.

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

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

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

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

���ش��م��م��ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
التطبيقية  وفق اأحدث التقنيات 
املعمارية لت�شتوعب حوايل 1000 
قدرها  م�شاحة  على  وتقع  طالب 
حوايل 22 األف مرت مربع موزعة 

علي  اأربعة اأدواركما يلى: 
• دورالبدروم  ويحتوى على 

اأماكن النتظار ال�شيارات.
وي��ح��ت��وي  ال��ت�����ش��وي��ة  دور   •
على معامل)اأبحاث، �شونار،  
اأ�����ش����ع����ة، �����ش����وت����ي����ات، ع���اج 
كمبيوتر،  تنف�س،  طبيعي، 
ف����������ردي( م����������زودة ب����اأح����دث 

االأجهزة املعملية.
االأر����ش���ي يحتوي  ال����دور   •
ع������ل������ى م�����ع�����ام�����ل)ك�����م�����ي�����اء 
ح����ي����وي����ة، ع����ل����م االأح������ي������اء، 
م��ن��اع��ة(، ك��م��ا ي��ح��ت��وي على 
وقاعات  الدرا�شية  الف�شول 
باأحدث  امل���زودة  املحا�شرات 

الو�شائل التعليمية.
• ال��دور االأول يحتوي على 
م���ع���ام���ل)اأ����ش���ن���ان، ت��غ��ذي��ة( 
وع��ل��ى ال��ف�����ش��ول ال��درا���ش��ي��ة 
وغرف االجتماعات ومكاتب 

اأع�شاء هيئة التدري�س.

مشاريع

تقنيات معمارية حديثة ووسائل تعليمة متطورة
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

امل�شاحة االإجمالية 22.392م2  

اأق�شام الطوابق وتق�شيم املناطق

القبو
الفردي  • املخترب  
االأبحاث • خمترب 

احلا�شب  • خمترب 
للثدي  ال�شعاعي  الت�شوير  • خمترب 

النووي  • الطب 
ال�شوتية  فوق  • املوجات 

املختربات • تقنية 
التقليدية  • االأ�شعة 

التنظر  ال�شعاعي  • الت�شوير 
التنظر ال�شعاعي  • الت�شوير 

• املخترب 
االبحاث  • خمترب 

الدماغ  كهربية  • تخطيط 
الطبيعي • العاج 

التنف�شي  • املخترب 
البنف�شجية  فوق  • االأ�شعة 

الكهربائي  • العاج 
القراءة  • غرفة  

ال�شوتية  فوق  املوجات  • غرفة 
الق�شرة  املوجات  على  • العاج 

ونظام  ال�شور  اأر�شفة  • غرفة 
االت�شاالت

الطابق األرضي
احليوية  • الكيمياء 

• التمري�س
• التمري�س

الدم  اأمرا�س  • خمترب 
االأن�شجة • علم 

• املناعة 
الدقيقة  • االأحياء 

املركزة العناية  • وحدة 
• احل�شانة 
• التمري�س

ال�شف • غرفة 
املحا�شرات • قاعة 

مكتب • غرفة 

الطابق األول
العميد  • مكتب 

االأ�شنان  �شحة  • ق�شم 
االأ�شنان �شحة  • خمترب 

الغذائية  االأنظمة  • خمترب 
الغذائية معالج  • خمترب 

ال�شف  • غرفة 
• املطبخ 

التغذية  • خمترب 
• املعالج 

العميد  • نائب 
االجتماعات  • غرفة 

مكتب  • غرفة 
االأق�شام روؤ�شاء  • غرفة 
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الرأي الجامعي

 د .شريفة عثمان هاللي
كلية العلوم واآلداب  بالمجاردة

ال���ع���ل���م م�����ن اأه��������م ال����و�����ش����ائ����ل ال���ت���ي 
ا�شتخدمها االإن�شان لت�شهيل وتطوير 
ج���وان���ب ح��ي��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��اأ���ش��ي�����س 
اإيل  العلماء  ي�شعى  حيث  ح�شاراته، 
املحيطة  والبيئة  الكون  اأ�شرار  ك�شف 
تطويعها  ي�شتطيع  ح��ت��ى  ب��االإن�����ش��ان 

واال�شتفادة منها.
بداأ العلم مع بدايات احل�شارات 
امل�شريني  ل��ق��دم��اء  ك���ان  وق���د  االأويل 
ال�����ش��ب��ق يف ع��ل��وم ك��ث��رة م��ث��ل ال��ط��ب 
وال��ري��ا���ش��ي��ات وغ���ره���ا، ف��ق��د عجز 
بناء  تف�شر  االآن عن  الباحثون حتى 
علم  لتفوقهم يف  وذل���ك  االأه���رام���ات، 
والهند�شة، وكذلك طرق  الريا�شيات 
التحنيط التي مل يعرف كنهها حتى 

االآن. 
ف���ذك���اء االن�������ش���ان احل�����ايل لي�س 
ولكن حجم  اأ�شافه،  ذكاء  باأكرب من 

العلم في حياتنا

هند عبد اهلل الشهري
طالبة بكلية علوم الحاسب

توضيح عن »السالالت البكتيرية« 
بطب االسنان

امل��ع��رف��ة اأك����رب واأو����ش���ع ع��ن��د االن�����ش��ان 
احل������ايل ول���ي�������س ال���ع���ق���ل وق�����درات�����ه. 
نراها  التي  واالبتكارات  فاملخرتعات 
حمدد  ع�شر  على  وقفا  لي�شت  اليوم 
اأو فرتة تاريخية حمددة بقدر ماهي 
الع�شور  بني  مت�شلة  جهود  حم�شلة 

املختلفة.
ثاثة  م��ك��ون��ات  ال��ع��ل��م  يت�شمن 

رئي�شية هي:
ــات: وه�������ي ال����ط����رق  ــي ــل ــم ــع ال
العلماء  يتبعها  التي  والو�شائل 

للو�شول الى نتائج.
جمموعة  وه��ي  الأخالقيات: 
امل����ع����اي����ر وال���������ش����واب����ط ال���ت���ي 
وكذلك  العلمي،  املن�شط  حتكم 
جم���م���وع���ة اخل�������ش���ائ�������س ال��ت��ي 

يت�شف بها العلماء. 
الــنــتــائــج: ت��ت�����ش��م��ن احل��ق��ائ��ق 
والنظريات  والقوانني  واملفاهيم 
نهاية  اإليها يف  التو�شل  التي مت 

املن�شط العلمي.

اإن ال��ه��دف م��ن ك��ل ت��ق��دم علمي 
ه����و ت���ذل���ي���ل ال�������ش���ع���اب ال���ت���ي ت���واج���ه 
االإن�����ش��ان وت���اأم���ني ح��ي��اة اأك����رث رخ���اء، 
وذل���ك م��ن خ���ال ا���ش��ت��خ��دام��ه ل��ف��روع 
من  اأحيانا  ن��راه  وم��ا  املختلفة.  العلم 
تكنولوجيا  التدمر والقتل والت�شريد 

ي�شئ  لاأهداف االأ�شا�شية للعلم.
وعلينا، نحن امل�شلمني، اأن نعرف 
اأنه باكتمال نزول القراآن الكرمي على 
و�شلم   عليه  اهلل  �شلى  حم��م��د  نبينا 
يحوي  متكامل  منهج  ل��دي��ن��ا  اأ���ش��ب��ح 
جميع ال��ع��ل��وم مب��ا  يف ذل��ك االإع��ج��از  
ال��ذي ال ميكن ح�شره، فمن  العلمي 
اأوائ��ل��ن��ا  اآي����ات اهلل و���ش��ن��ة نبيه و���ش��ل 
واأ�شبحوا  العلمية  املراتب  اأ�شمى  الى 
اأ�شحاب �شيادة لتلك العلوم، وو�شعوا 
ل��ب��ن��ات��ه��ا االأ���ش��ا���ش��ي��ة، وع��ن��دم��ا ابتعد 
العلمي  امل���وروث  ذل��ك  ع��ن   امل�شلمون 
العظيم، فقدوا كل �شئ وتلقى غرهم 
تلك  اللبنات واأكملوا البناء واندثرت 

اأ�شماء  علمائنا االجاء املوؤ�ش�شني.

فشخرة 
البسطاء

يحيى الشديدي 

ال����زم����ي����ل  يل  ف���ل���ي�������ش���م���ح 
ال���ك���رمي ح�����ش��ن ال��ع��واج��ي 
مقاله  بعنوان  باال�شتعانة 
»ه��ل اأن��ت غ��ن��ي؟« يف العدد 

)73( من »اآفاق«.
ف����دائ����م����ا م�����ا ن�����ش��اه��د 
اأول����ئ����ك ال����ذي����ن ي��ب��ال��غ��ون 
يف امل���ظ���اه���ر ال���ت���ي ت��ع��ك�����س 
حالتهم  عن  مبدئية  نظرة 
املعي�شية واأنهم يف ثراء من 
ب��ح��ب��وح��ة من  ال��ع��ي�����س ويف 
الرتف، ولكن عندما ت�شرب 
اأغوار ذاته و�شرته تتفاجاأ 
باأنه »مكّبل« بديون ال قبل 
ل���ه ب���ه���ا، م��ت��ك��ب��د ب��ق��رو���س 
اأرب��اع  ثاثة  جتتز  للبنوك 

مرتبه الزهيد.
ك�����ل ذل�������ك م�����ن اأج�����ل 
تنت�شر  ك���اذب���ة  »ف�����ش��خ��رة« 
داخ������ل جم��ت��م��ع��ن��ا امل�����دين، 
ل���ذل���ك اأ����ش���ب���ح م�����ش��ت��ع��رو 
العي�س  يطيقون  ال  ال��رثاء 
اإال بال�شفة التي يعي�س بها 
اأولئك الذين قد ب�شط اهلل 
لهم يف ال���رزق واأو���ش��ع لهم 
لعلمه  االأم�����وال،  م��داخ��ي��ل 
تعالى باأن ذلك هو االأ�شلح 

لدينهم ومعا�شهم.
واأت�����������������������ش�����������اءل ب����ك����ل 
التظاهر  ه��ذا  مل���اذا  عفوية 
ال�����ك�����اذب ب����امل����ال وال������رتف 
وت���ل���ك امل����راك����ب ال���ف���اره���ة 
ت�شتهلك  التي  والكماليات 
م��������ا ي��������ع��������ادل اأ�������ش������ع������اف 
اأنها جمرد  مرتباتهم رغم 

كماليات؟
واأي������ن ت��ك��م��ن ال���راح���ة 
يتظاهرون  التي  النف�شية 
ب���ه���ا و����ش���ط ه�����ذه ال���دي���ون 
املقلقة التي حتفهم من كل 
اأدرك  ف��ع��ا  ج���ان���ب؟ وه���ل 
احلقيقية  ال�شعادة  ه���وؤالء 
ال����ت����ي ت���خ���ي���ل���وه���ا مب��ج��رد 

ارجتالية فكرة؟
اإنهم  يف حقيقة االأمر، 
ي��ج��ل��ب��ون الأن��ف�����ش��ه��م امل��ق��ت 
من رب العباد اأوال ثم مقت 
ال���ق���ري���ب���ني م��ن��ه��م ال���ذي���ن 
ي���ع���رف���ون ج���ي���دا ح��ال��ت��ه��م 

املعي�شية االفرتا�شية.
اإن هذه املظاهر لتنبئ 
تكتنفها  ماأ�شاة حقيقة  عن 
ت���ل���ك ال����ع����ق����ول حم������دودة 

التفكر.
ال��������ذي��������ن ي�����ق�����وم�����ون 
ال  م�شتعار  لبا�س  ب��ارت��داء 
ي��ل��ي��ق ب���ه���م، وال مي���ت اإل���ى 
حقيقتهم  ب�شله،  واق��ع��ه��م 
م�����ش��ت��ورة احل���ال ب��ي��د اأن��ه��م 
ت�����ش��ل��ق��وا ج�������دران ال�����رثاء 
ال�����وه�����م�����ي ج����اع����ل����ني م��ن 
�����ش����امل ال�����دي�����ون ���ش��ب��ي��ا 
ل���ل���و����ش���ول اإل��������ى ك���ربي���اء 

مزيف.
 

مكتب مدير اجلامعة

 71 ال��ع��دد  »اف����اق«،  ورد يف �شحيفة 
»يف  بعنوان  مو�شوع   )1434/4/27(
اال�شنان  ط��ب  كلية  ف��ري��دة..  ب���ادرة 
جديدة  �شاالت  تكت�شف  باجلامعة 
من البكتريا« من مر�شى باملنطقة 
من  عيد  ح�شام  ال��دك��ت��ور  بوا�شطة 

كلية طب االأ�شنان.
ب��ع�����س  اأو�������ش������ح  ان  وراأي������������ت 
احل����ق����ائ����ق ف���ي���م���ا ي����ل����ي ع�����ن ع��ل��م 
البكتريا وتطور ال�شاالت العرقي 
Phylogeny خ�شو�شا وقد �شمعت 

عن هذا البحث من الطاب،
وقد كانوا يتحدثون عن هذا »االكت�شاف« بلهجة حفزتني لقراءة البحث 
 Int. J. Microbiol. Res. املن�شور باملجلة العاملية لاأبحاث امليكروبيولوجية: 
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الباحث طبق تقنيات متطورة ومت ن�شر ت�شل�شل  اأن  الرغم من  medline على 

اجلينات يف »اجلني بانك«.
البد من االإ�شارة الى اأن ال�شالة من الكائن احلي strain وت�شمى اأي�شا 
ترتبط  حينما   isolate عزلة  وه��ي   species النوع  مكونات  من  وه��ي  »ع��رتة« 
وهي   -Streptococcus mutans الطافرة  العقدية  للنوع:  مثال  بالعينة. 
بكتريا لها مايني ال�شاالت قد تت�شابه ح�شب البيئة ويتم متييزها والتعرف 
على �شاالتها يوميا اإما بوجود اختافات بيولوجية اأو م�شلية اأو جزيئية، كما 
اأو بطرق اأخرى، وتعدد ال�شاالت والتعرف عليها ذو فوائد  يف البحث احلايل 
اإن اجلديد يف هذا البحث هو التعرف على خم�س �شاالت  يف علم الوبائيات.  
بوا�شطة التحليل الع�شوائي متعدد االأ�شكال RAPD للعرتات مو�شع الدرا�شة 
وهذه قيمة علمية كان ميكن الرتكيز عليها دون بقية التفا�شيل التي ف�شلت يف 

الو�شول خلا�شات مقنعة. 
هناك بع�س املاآخذ على طريقة عر�س النتائج، ال�شئ الذي قلل من جاذبيه 
البحث للمتخ�ش�شني وللمجات ذات االأثر العايل. مثا ال�شكل رقم 5 مل ياأخذ 
يف االعتبار املقارنة مبا ي�شمى بال� type strain اإذ ال ميكن عر�س �شجرة وراثية 
دون ت�شمني هذه االأنواع، رغم اأن العرتات اأعاهما تتفق مع االأنواع املعروفة 

للعقدية الطافرة ولبقية االأنواع كما اأكد التحليل الذي اأجريته.
الدفاع  جينات  على  التعرف  يف  تتمثل  للبحث  االأخ���رى  ال��ب��ارزة  النتائج 
من نوع بيتا يف التجويف الفمي ووجود فوارق بينها وبني اجلينات ملر�شى يف 
مناطق اأخرى. هذا ما ورد يف اخلا�شة. لكن بالنظر لاأ�شكال رقم 6 و 7 جند 
القارئ من  لتمكن  كافية  تكن  الن�س مل  داخل  االأ�شكال  و�شرح  االي�شاحات  اأن 
لقلة �شغط  اأنه قد يكون  اإلى  الباحث  اأ�شار  ملثل هذه اخلا�شة. كما  الو�شول 
اجلرثومية  املكونات  بني  التباين  ه��ذا  اإح���داث  يف  دور  املنطقة  يف  االأوك�شجني 
واملناعية للمر�شى يف منطقة ع�شر. وهذه الفر�شية حتتاج ملزيد من البحث 

واالإثبات.

د. محمد األمين حامد
قسم االحياء الدقيقة بكلية الطب

مي���ر ال���ط���ال���ب ����ش���واء اأك������ان ���ش��اب��ا اأم ف��ت��اة  
ب��ال��ع��دي��د م���ن امل����راح����ل امل��خ��ت��ل��ف��ة، ذات 
دخ��ول��ه  حل��ظ��ة  م��ن  امل��ت��ن��وع��ة،  املتطلبات 

�شرفة  امل�شتجدين، وحتى و�شوله  باب  من 
اخلريجني.

مراحل عدة، حتتوي على العديد من التحديات وال�شعوبات، واملفاجاآت، 
التي ال تخلو منها مراحل حياته التعليمية. تلك ال�شعوبات التي اإن مل يت�شلح 

تواجهه،  اأول عقبة  براثن  �شي�شقط يف  فاإنه  والطموح  االأم��ل  ب�شاح  فيها  الطالب 
حتى واإن كانت هذه العقبة غاية يف الب�شاطة وال�شهولة. 

فوعي الطاب بهذه العقبات هو اأمر يف غاية االأهمية، ملا يرتتب على ذلك من 
اأمور عدة. كما يجب علي الطالب والطالبة اجلامعية اأال ي�شعر بالياأ�ص اأو االإحباط 
من جمرد عبور عقبة ما البد منها، اإذ اإنه ي�شتطيع من خال هذه امل�شكلة اأن يخلق 
دفعة معنوية لطموحه واآماله، وذلك بدال من اأن يجعل منها اأداة تك�شر جماديفه 

التي ي�شتعني بها علي النجاح.
كما اأن ا�شت�شعار قيمة النجاح واأهميته، واملتمثلة يف تخرجه باأعلى الدرجات، 
ويف التخ�ش�س الذي يرغب فيه، مما يتيح له اختيار الوجهة املنا�شبة حلياته من 
بعد  ذلك، كل هذا ميثل اأي�شا دافعا من اأكرب الدوافع التي جتعله يبذل اجلهد 

خمل�شا، متنا�شيا الأي اإحباط اأو عقبات قد تواجهه. 
عدة  فيه  وي�����ش��رتك  وال��ط��ال��ب��ة،  للطالب  مهمة  اأداة  االأم���ل  ف���اإن  وع��ل��ي��ه؛ 
اأط����راف، م��ن االأ���ش��رة واجل��ام��ع��ة واالأ���ش��ات��ذة، وذل���ك مل��ا ميثله ه��ذا م��ن قاعدة 
اأ�شا�شية ينطلق منها العمل من بعد ذلك، فهما مرتادفان ال ُيذكر اأحدهما اإال 

وي�شتدعي االآخر، وهذا هو �شر اأي اإجناز عظيم عرفه عاملنا!

األمل أداة الطالب

د. رقية محمد كرتات
كلية المجتمع بخميس مشيط

امل�������راأة ل��غ��ة ت��ع��ن��ي ال�����ش��ق ال���ث���اين من 
االإن�������ش���ان امل��ع��م��ر ل��ه��ذه االأر�������س، وه��ي 
لفظ م�شتق من قول )مراأ( وم�شدرها 
امل����روءة ال��ت��ي تعني ك��م��ال ال��رج��ول��ة اأو 

االإن�شانية. 
وم���ن ه��ن��ا ك���ان امل���رء ه��و االإن�����ش��ان، 
االإن�������ش���ان وتختلف  وامل������راأة ه���ي م���وؤن���ث 
طبيعة املراأة عن الرجل، وهذا االختاف 
امل���راأة  وج���ود  م��ن  يقلل  وال  عيبا  يعد  ال 
تباين  ولكنه  املجتمع،  يف  فاعا  ع�شوا 
احلياة  ت�شر  لكي  والوظائف  اخللق  يف 

يقوم  دور  منهما  فلكل  متكاملة  ب�شورة 
ال��ق��ي��ام بها،  ب��ه وم��ه��ام ال ي�شلح االآخ����ر 
وكل  منهما يكمل االآخر وبذلك ت�شتقيم 

االأمور يف احلياة. 
وي����ب����داأ االخ����ت����اف ب����ني ال���رج���ل 
املكونة  اخل��اي��ا  م�شتوي  ع��ل��ي  وامل�����راأة 
اجل�����ش��دي  بالهيكل  وي��ن��ت��ه��ي  للج�شم، 
ككل، حيث تختلف كل خلية من خايا 
ج�شم املراأة يف خ�شائ�شها وتركيبها عن 

خايا ج�شم الرجل.
اأن  العلمية  البحوث  اأك���دت  ولقد 
الذكاء والتذكر يكاد يكون مت�شاويا يف 
العقلية  القدرة  ناحية  ومن  اجلن�شني، 
ال��ق��درة  يف  ال��رج��ال  يفقن  الن�شاء  ف���اإن 
اأن  اإيل  ذل����ك  ي���ع���ود  ال���ل���غ���وي���ة، ورمب�����ا 

المرأة
اأكرث  البدين  للعمل  مي�شرون  الرجال 
م��ن احل��دي��ث، اأم���ا امل����راأة ف��ه��ي تناجي 
جل  معه  الأن��ه��ا  ال��ك��ام  وتعلمه  طفلها 
اأكرث  ال��ذي يعمل  الرجل  وقتها، عك�س 
اأك���رث ح��اج��ة اإيل  مم��ا يتحدث، ف��امل��راأة 

الكام، لذلك اأعطاها اهلل هذه امليزة.
امليول  يف  ل��ل��ف��وارق  بالن�شبة  اأم���ا   
امل���ه���ن���ي���ة ف���ه���ي ن����اجت����ة ع����ن ال��ت��ك��وي��ن 
اجل�������ش���دي ل���ل���ط���رف���ني، ل���ذل���ك مي��ي��ل 
ال���ط���اب���ع  ذي  ال���ع���م���ل  اإيل  ال������رج������ال 
ق���وة  اإيل  ي���ح���ت���اج  ال������ذي  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي، 
بدنية ك��ب��رة، وال��ع��م��ل احل��رب��ي ال��ذي 
اأو قدرا كبرا من  يتطلب جهدا بدنيا 
اأما الن�شاء فاإنهن ميلن اإيل  املخاطرة. 

االأعمال املكتبية واالأدبية. 
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الرأي الجامعي

جامعة  فيه  ت�شعى  ال���ذى  ال��وق��ت  يف 
امللك خالد حثيثا وت�شابق فيه الزمن 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اجل����ودة 

ال�شاملة يف خمتلف كلياتها.
وف���ي���م���ا ت�����ش��ع��ى اأي���������ش����ا وك���ال���ة 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة  بكل 
اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وب��دع��م غ��ر م��ت��ن��اه من 
ومب�شاركة  اجل��ام��ع��ة،  م��دي��ر  م��ع��ايل 
حتقيق  يف  اجلامعة  من�شوبي  معظم 
اأوال على  ال��رتك��ي��ز  ف��اإن��ه يجب  ذل��ك 

التحديات التي تواجه التطوير.
حلل  الواقعية  احل��ل��ول  واإي��ج��اد 

الجامعة 
..التطوير 
والمأمول
د.محمد هاشم محمد
كلية العلوم الطبية التطبيقية
بخميس مشيط

عائض بن رفده
طالب بكلية الهندسة

ان��ت�����ش��رت يف االآون����ة االأخ����رة ظ��اه��رة 
ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل������دران، ال��ت��ي ت��غ��زو 
االأحياء وال�شوارع الرئي�شية واحلدائق 
العامة وغرها، ومن املوؤ�شف اأن هذه 
ب��ن��ط��اق عجيب  ال���ظ���اه���رة م��ن��ت�����ش��رة 
ر�شوماتهم  يف  ال�شباب  ويتفنن  ج��دا 
عديدة  و���ش��ائ��ل  ا�شتخدام  خ��ال  م��ن 
واالأق���ام،  وال��ر���س،  الطبا�شر،  مثل 

والفر�س العري�شة.
ح�شارية  غر  ظاهرة  اإنها  حقاً 
اآرائهم   يقوم بها ال�شباب للتعبر عن 
وم�������ش���اع���ره���م امل���ك���ب���وت���ة  ون���اح���ظ 

الجداريات العشوائية.. توقفوا
انت�شارها  ب�شبب عوامل نف�شية تدعو 
لذلك وي�شتخدمها بع�شهم كنوع من 
التع�شب الريا�شي والقبلي وغرهما 
م���ن االأ����ش���ب���اب م��ت��ج��اه��ل��ني ب����اأن ه��ذه 
املنظر  ت�����ش��وي��ه  يف  تت�شبب  ال��ظ��اه��رة 
العام و�شمعة املجتمع الذي تكرث فيه 

هذه الظاهرة.
وي�شتظرف الكثر ممن يقومون 
اإر�شادية  عبارات  كتابة  االأعمال  بهذه 
وغرها  اجل���دران   على  الكتابة  بعد 
واملوؤ�شف  ج��دا.  املحرة  العبارات  من 
وال�شوارع  ب��اجل��دران  يكتفوا  مل  اأنهم 
ال����ع����ام����ة ب�����ل ا����ش���ت���خ���دم���وا اجل���ب���ال 
واالأم��اك��ن اخل��ط��رة  ال��ت��ي ت�شتغرب 

كيف ا�شتطاعوا الو�شول لها .

واأ�����ش����ت����غ����رب جت����اه����ل ا����ش���ح���اب 
وعلى  اجل���دران  على  الكتابة  ظ��اه��رة 
اللوحات االإر�شادية واالأماكن العامة، 
النظرة ال�شيئة التي ميكن اأن يو�شف 
منحنى  ت�شكل  وال��ت��ي  جمتمعهم  بها 
احل�شارية  للقيمة  وت�شويها  خطرا 

لل�شعوب.
ي�شخرهوؤالء  مل  مل���اذا  واأت�����ش��اءل 
اأقامهم لن�شرة ق�شية من الق�شايا 
وي�����ك�����ون مل�����ا ي���ك���ت���ب���ون ه������دف م��ف��ي��د 
بعيدا عن هذه  الأنف�شهم وجمتمعهم 
ح�شارية  اأك���رث  ب�����ش��ورة  اأو  االأم���اك���ن 

تدل على رقي هذا ال�شعب وعظمته؟
ورغ������م  ت��ن��ام��ي ه����ذه ال��ظ��اه��رة 
الكتابات  فاإننا مل جند من بني هذه 

وال���ع���ب���ارات واالأب����ي����ات ال�����ش��ع��ري��ة ما 
ي�شتفيد  امل��ت��ل��ق��ي  اأو  ال�����ش��ب��اب  ي��ج��ع��ل 
بكثر من  يكون  ب��ل   مم��ا يطرحونه 
ي�شاهده  ال��ذي ال يفيد من  االإ�شفاف 
غر التعجب من احل��ال ال��ذي و�شل 

اإليه ال�شباب؟ 
ال ب����د م����ن اإي�����ج�����اد ح����ل ل��ه��ذه 
التي  االأفعال  من  تعد  التي  الظاهرة 
ت�شوه املجتمع و�شمعته، وذلك بتوعية 
ال�شباب وفتح مراكز تتبنى مواهبهم 
ومهاراتهم  لق�شاء اأوقات الفراغ مبا 
يفيدهم وينمي مهاراتهم، كما يجب 
فر�س غرامات ماليه على مرتكبيها 
حفاظا على املمتلكات واملرافق العامة 

والذوق العام.

هذه التحديات التي ميكن تق�شيمها 
اأوال اإلى حتديات على �شعيد التعليم 
اإج���م���ال���ه���ا يف  دون اجل���ام���ع���ي مي��ك��ن 
����ش���ع���ف م�������ش���ت���وى ع������دد ك���ب���ر م��ن 
م�شتوى  و�شعف  واملعلمات،  املعلمني 
ما  التعليم  ع��دد كبر من خمرجات 
قبل اجلامعي، وتدين نوعية التعليم 
»�شعف القدرات التي يبنيها التعليم 
التلميذ«، و�شعف  يف عقل و�شخ�شية 

التعامل مع الثورة التقنية.
ب�����ش��ف��ة  دورات  ع���م���ل  ومي����ك����ن 
كفاءة  ل��رف��ع  ال��ع��ام  وخ���ال  منتظمة 
اإل���زام���ي���ة  ت����ك����ون  اأن  وع����ل����ى  امل���ع���ل���م 
اأن  ع��ل��ى  امل��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر  للجميع، 
العاملية  املعاير  م��ع  متازمة  تكون 
ل��ت��ح�����ش��ني امل���خ���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
واإل������زام ت��دري�����س ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة 
واإل���زام  االأ���ش��ا���ش��ي،  التعليم  ب��داي��ة  يف 
االأل�����ى يف جميع  ت��دري�����س احل��ا���ش��ب 
التعليم االأ�شا�شي  �شنوات الدرا�شة يف 
وا����ش���ت���خ���دام���ه ل���ل���ت���دري�������س ب�����ش��ف��ة 

اأ�شا�شية.
�شعيد  ع��ل��ى  ال���ت���ح���دي���ات  واأم������ا 
اإجمالها  وميكن  اجل��ام��ع��ي،  التعليم 
يف العوملة واملناف�شة العاملية، وحتقيق 
والثورة  املجتمع،  ومتطلبات  حاجات 

امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، وال��ت��م��وي��ل، 
هيئة  اأع�شاء  ا�شتقطاب  ميكن  ف��اإن��ه 
دورات  وع���م���ل  م��ت��م��ي��زي��ن  ت���دري�������س 
لرفع  ال��ع��ام  وخ��ال  منتظمة  ب�شفة 
اإل��زام��ي��ة  ك��ف��اءت��ه��م وع��ل��ى اأن ت��ك��ون 
اأن  ع��ل��ى  امل��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر  للجميع، 
العاملية  املعاير  م��ع  متازمة  تكون 
وعلى  التعليمية  املخرجات  لتح�شني 
العمل  ���ش��وق  اح��ت��ي��اج��ات  ت��راع��ى  اأن 
عرب التوا�شل مع م�شتفيدي اخلدمة 
ال��ع��م��ل«، والبحث  »امل��ج��ت��م��ع واأرب�����اب 
ع����ن م�������ش���ادر مت���وي���ل ع����رب ا����ش���راك 
من  العلمي  البحث  وتفعيل  املجتمع 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اإل���زام  خ��ال 
اأبحاث تخدم البيئة واملجتمع،  بعمل 
وال���ت���اآخ���ي وال���ت���وا����ش���ل امل�����ش��ت��م��ر مع 
اجلامعات العاملية الرائدة يف العامل.

وحل����ل ه����ذه امل��ع�����ش��ات ف���اإن���ه، 
م����ن وج���ه���ة ن���ظ���ر وح������دة ال��ت��ط��وي��ر 
واجل���������ودة ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
يجب  م�شيط،  بخمي�س  التطبيقية 
عقد موؤمتر يناق�س اآلية التطوير يف 
فيه  ت�شرتك  ككل  التعليم  منظومة 
واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 
اجلامعي  دون  والتعليم  االأك���ادمي���ي 

والتعليم العايل.

العدد 75  |  3 جمادى اآلخرة 1434  |  13 إبريل 2013



أحوال أبها

األربعاءالثالثاءاإلثنيناألحدالسبت

2414

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

غائم 
جزئيا

2415251525152515

نافذة

»اآفاق« يف املنا�شبات  تواجد �شحيفة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب�����ات م��ن 
م�����ش��ل��م��ات ت���وزي���ع ال�����ش��ح��ي��ف��ة، فقد 
ك��ان��ت »اآف����اق« م��ت��واج��دة يف معر�س 
املا�شي  االأ�شبوع  وت��واج��دت  الكتاب، 
و�شتتواجد  اجلنادرية،  مهرجان  يف 
االأ�����ش����ب����وع، مب�����ش��ي��ئ��ة اهلل، يف  ه�����ذا 

معر�س التعليم العايل.
وت����ع����د ه������ذه امل���ن���ا����ش���ب���ات م��ن 
والتعليمية  العلمية  املنا�شبات  اأه��م 
�شحيفة  يف  وح��ر���ش��ن��ا  وال��ث��ق��اف��ي��ة. 
»اآف����اق« على مثل ه��ذا ال��ت��واج��د هو 
حم���اول���ة الي�����ش��ال ر���ش��ال��ة ج��ام��ع��ة 

امللك خالد الى مثل هذه املنا�شبات الوطنية املهمة. وقد انعك�س هذا التواجد 
وبالتايل  ال�شحيفة وهلل احلمد  اليها  التي و�شلت  النوعية  املرحلة  يف معرفة 

الن�شاطات الكثرة املوجودة داخل اجلامعة.
عند  كثرا  �شعدت  وق��د  ال�شحف،  لنجاح  ج��دا  مهم  عن�شر  ال��ت��وزي��ع  اإن 
املنطقة  ف��ن��ادق  اأح��د  يف  املا�شي  ال�شبت  ي��وم  »ال��وط��ن«  �شحيفة  على  ح�شويل 
وبداخله  »اآفاق« فهذا م�شدر جناح توزيعي مهم. كما اأبلغني زماء انهم وجدوا  

ال�شحيفة على كاونرت مراكز جتارية عديدة يف اأبها وخارجها.
وما تتميز به »اآفاق« من بني ال�شحف اجلامعية، هو التوزيع التجاري يف 
خمتلف املراكز واملحال التجارية. وهذا احل�شور ال�شعبي يعطي فر�شة ا�شافية 
لتواجد ال�شحيفة يف اماكن مل تكن مطروقة فيما م�شى �شواء »اآفاق« ال�شابقة 
اأو نظرات »اآفاق« من ال�شحف اجلامعية. وحتى تكتمل عملية التوزيع ب�شكل 
احرتايف فقد مت جتهيز ع�شرات اال�شتاندات لتكون مكانا ثابتا لوجود ال�شحيفة 

داخل اجلامعة وفروعها املختلفة يف كافة حمافظات املنطقة.
ال��ق��راء م��ن من�شوبي اجلامعة وج��ود ه��ذه اال���ش��ت��ان��دات يف مركز  وق��د مل�س 
الزميل ح�شن  اأف��ادين  كما  اهلل،  �شاء  اإن  االأ�شبوع،  هذا  و�شنبداأ  بقريقر،  اجلامعة 
العواجي، بتوزيعها يف كليات البنات، التي فعا حتتاجها حتى ينتظم التوزيع فيها 

لنحل م�شكلة عدم معرفة طالبات ومن�شوبات الكليات اأين يجدن ال�شحيفة.
ال�شحيفة  توزيع  بخ�شو�س  ال��ق��راء  عموم  من  ماحظات  ب��اأي  ونرحب 
وناأمل ار�شالها على الربيد االإلكرتوين لل�شحيفة اأو االت�شال هاتفيا، و�شتجد 
القراءة،  املتعة  للجميع  متمنني  املنا�شبة،  التنظيمية  والفاعلية  االهتمام  كل 
والتمرير لزميل اأو قريب اأو �شديق حتى يتم تداول ن�شخ اأفاق بني اكرب عدد 

ممكن من القراء.
اجلامعية  وخا�شة  ال�شحف  ملقروئية  العامة  باالح�شائيات  اخذنا  واذا 
منها، من كون الن�شخة الواحدة تقراأ من قبل اأربعة اإلى خم�شة اأ�شخا�س، ففي 
�شوء توزيع اآفاق لثاثة واأربعني األف ن�شخة، يكون قراء ال�شحيفة قد و�شلوا 
اإلى مائتي الف قارئ من خمتلف مناطق اململكة، وهذا رقم كبر لن�شر ر�شالة 

جامعة امللك خالد يف �شوء املرحلة النوعية التي متر بها حاليا.

أفاق 200 الف قارئ..
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

فقط  مـــرات  ــاأربــع  ب ــق  احل موظفة  لكل   •
لال�ستئذان من العمل على مدار العام, اأُيعقل 
و�سع  فقط؟  طارئة  ظروف  باأربعة  متر  اأن 

ي�ستحق التاأمل!

ــقــاعــات  • يــ�ــســتــكــي طــــالب مـــن تــغــيــري ال
خالل  الف�سل,  طـــوال  بها  يــدر�ــســون  الــتــي 
الختبارات الف�سلية, وهو ما يكبدهم عناء 
البحث عن القاعات اجلديدة, وياأخذ منهم 

كثريا من الوقت واجلهد!

متنف�سا  يــعــد  الـــذي  اجلــامــعــة  مــنــتــدى   •
فرتة  منذ  ال�سيانة  حتت  يــزال  ل  للطالب, 
هذه  تنتهي  متى  نعرف  ليتنا  فيا  طويلة, 

ال�سيانة!

بعمل  يطالنب  البنات  كليات  يف  الطالبات   •
�سناديق اأمانات حلفظ اأغرا�سهن ال�سخ�سية 
بر�سوم  كانت  ولــو  ال�سرقة,  مــن  وحفظها 

مالية!

�سنوية  ن�سف  علمية  اجلــامــعــة,  جملة   •
بن�سر  تهتم  اجلــامــعــة,  ت�سدرها  حمكمة, 
على  يطلع  مل  والكثري  العلمية,   الأبــحــاث 

املجلة ومل ي�سمع بها, لأ نها تطبع ول توزع!

الدرا�سات  وكــالــة  موظفات  اإجــبــار  يتم   •
عن  والغياب  امل�سائي,  الـــدوام  على  العليا 
لظروف  مــراعــاة  دون  ال�سباحي,  ـــدوام  ال

املوظفات!

املبتعثني  عناوين  معرفة  يف  رغبتنا  عند   •
ن�ستطع  ل  فاإننا  ـــاق«  »اآف مــن  ن�سخ  لإر�ــســال 
غري  لأنــهــا  العناوين,  اأي  عليها,  احل�سول 

موجودة!

بدون زعل

وسام الشجاعة لمبتعث سعودي أنقذ أسرة من الموت
قلد الدفاع املدين االأمريكي، املبتعث ال�شعودي حممد راجح ال�شهراين، طالب ماج�شتر بجامعة ميت�شيجان، و�شام 
ال�شجاعة تقديرا لدوره البطويل يف اإنقاذ اأ�شرة مكونة من اأربعة اأفراد من املوت واإطفاء حريق ن�شب يف �شقتهم بنف�شه 

قبل و�شول فرقة الدفاع املدين.
�شراخا  �شمع  حيث  �شقته  يف  الع�شاء  وجبة  يتناول  ك��ان  عندما  حدثت  الواقعة  اأن  ال�شهراين  حممد  واأو���ش��ح 
واأ�شوات ا�شتغاثة، م�شيفا اأنه �شارع للنظر من النافذة ال�شتطاع االأمر، ف�شاهد حريقا يندلع يف الطابق االأول من 

املبنى الذي يقطن فيه ويف ال�شقة التي تقابل �شكنه.
 وزاد »عندما فتحت الباب راأيت األ�شنة اللهب تت�شاعد من �شقة اجلار بكرثة، فيما كان �شكان املجمع واقفني 
دون حراك مكتفني مبراقبة احلدث«. وتابع »اتخذت قرارا �شريعا بفتح باب ال�شقة واخرتاق النران، حيث هرعت 

م�شرعا نحو الباب ومتكنت من فتحه واإخراج جميع اأفراد العائلة، ثم تناولت طفاية حريق واأخمدت النار«.
 ولفت ال�شهراين اإلى اأن فرقة الدفاع املدين عند ح�شورها �شجلت معلومات عنه، واأنه عقب مرور اأيام عدة ، 
دعاه مدير الدفاع املدين بالوالية للح�شور، وعندما توجه اإليهم والتقى ببع�س عنا�شر الفرقة التي با�شرت احلادثة 

عربوا له عن �شكرهم وتقديرهم ثم قلده املدير و�شام ال�شجاعة.

األخيرة

أهازيج الوطن في »الجنادرية«

»جامعة بال تدخين.. ال تهدر صحتك«
عدديها  يف  ا�شتمرارها  على  »اآف���اق«  حر�شت  التي  االإعانية  احلملة  لفتت 
ال��ث��ال��ث وال����راب����ع  ���ش��د ال��ت��دخ��ني، ان��ت��ب��اه ع���دد م���ن امل���واق���ع االإل��ك��رتون��ي��ة 
وال�شفحات اخلا�شة التي اأ�شادت بفكرة احلملة واالأهداف التي ترمي اإليها.

واتفقت مواقع االإنرتنت التي تناولت بطرق خمتلفة حملة » جامعة 
با تدخني.. ال تهدر �شحتك« على �شرورة تفعيل احلملة وا�شتمرارها مع 
االإ�شادة بالفكرة احلالية التي جذبت االنتباه، خ�شو�شا من حيث الت�شميم.

وحر�س كثرون على نقل �شعار احلملة من ال�شفحة اخلا�شة ب� »اآفاق« 
على موقع في�س بوك وتويرت، اإلى مواقعهم و�شفحاتهم ال�شخ�شية، ما زاد 
داخ��ل وخ��ارج  ال�شفحات من  ه��ذه  زوار  التعليقات عليها من قبل  ع��دد  من 

اجلامعة.
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