
رياضة
فضية سباق 400م

للعلوم الطبية التطبيقية
هن�أ عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية 
ب���خل��م��ي�����س الأ����س���ت����ذ ال���دك���ت���ور خ���ل��د اآل 
جلب�ن، فريق طالب ق�سم ال�سحة الع�مة 
الطالبية  الأن�سطة  على  امل�سرف  بقي�دة 
ب���ل��ك��ل��ي��ة الأ����س���ت����ذ اإب���راه���ي���م ال�����س��ه��راين، 
وامليدالية  الث�ين  املركز  على  حل�سولهم 
الف�سية يف �سب�ق 400 مرت تت�بع  مب�س�بقة 
الفريق  وتكون  ال��ق��وى.  لأل��ع���ب  اجل�معة 
ال�سهراين،  مو�سى  ال��ع��م��ري،  ه���ين  م��ن: 

عبداهلل �س�هر، وعبد الرحمن الغزواين.
أحمد العياف
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افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الرابع
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ�دم  برع�ية 
عبد اهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، يحفظه 
الع�يل  التعليم  وزي��ر  مع�يل  افتتح  اهلل، 
ال���دك���ت���ور خ����ل���د ب���ن حم��م��د ال��ع��ن��ق��ري، 
واملوؤمتر  املعر�س  امل��سي  الثالث�ء  �سب�ح 
الدويل للتعليم الع�يل يف دورته الرابعة، 
الع�يل حتت  التعليم  وزارة  الذي نظمته 
�سع�ر »امل�سوؤولية الجتم�عية للج�مع�ت« 
ال���ف���رتة 6- 9 ج���م����دى الآخ�����رة  خ����الل 
اأب��ري��ل 2013، مب�س�ركة  امل��واف��ق 16 - 19 
436 ج�معة وموؤ�س�سة ع�ملية وعربية من 
37 دولة، اإلى ج�نب 51 ج�معة وموؤ�س�سة 
ال��دويل  الري��س  مبركز  وذل��ك  �سعودية 

للموؤمترات واملع�ر�س.
وق�ل العنقري يف كلمته التي األق�ه� 
خالل افتت�حه املعر�س واملوؤمتر الدويل 
املبتعثني  اأع������داد  اأن  ال���ع����يل،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�سمن برن�مج خ�دم احلرمني ال�سريفني 
مبتعث�   148.229 اإل��ى  و�سلت  لالبتع�ث 
األ��ف مبتعث  اأك��ر من 47  واأن  ومبتعثة، 
وم��ب��ت��ع��ث��ة ت��خ��رج م��ن��ه م��ن��ذ ع����م 2007م 

وحتى ع�م2013م. 
وحت�������دث ال���ع���ن���ق���ري ع����ن اك���ت���م����ل 
وال��ت��وزي��ع  الن��ت�����س���ر اجل��غ��رايف  منظومة 
الإمن�������ئ������ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع�����يل يف م���دن 
وحم����ف���ظ����ت امل��م��ل��ك��ة، وق�������ل: ب��ع��د اأن 
�ّسيدت اململكة املدن اجل�معية واملجمع�ت 
تبذل  اململكة،  اأن��ح���ء  ك��ل  الأك���دمي��ي��ة يف 
ث��ق���ف��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ك���ب���رة  ج����ه����وداً  الآن 
اجل�����ودة وت��ق��ن��ني مم���ر���س���ت��ه��� يف جميع 
الأق�س�م الأك�دميية واملوؤ�س�س�ت اجل�معية 

احلكومية والأهلية.

 وبهذه املن��سبة �سرح مع�يل مدير 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ست�ذ  اجل�معة 
ب����ن ح���م���د ال����������داود، ب�������أن رع�����ي����ة خ�����دم 
احل����رم����ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع���ب���داهلل 
اهلل،   حفظه  ���س��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
للتعليم  ال������دويل  وامل����وؤمت����ر  ل��ل��م��ع��ر���س 
الع�يل تعد تقدير لوزارة التعليم الع�يل 
من�سوبي  ولك�فة  به،  تقوم  ال��ذي  وللدور 
اجل���م��ع���ت ال�����س��ع��ودي��ة ك��م��� اأن رع���ي��ت��ه 
عوامل  من  ع�مل  للمعر�س  اهلل  حفظه 
جن���ح��ه، وداف����ع ق���وي ل��ك��ل م��ن يعمل يف 

هذا املعر�س.  
يتيح   املعر�س  ب���أن  اأك��د مع�ليه  كم� 
ف��ر���س��ة ل���ت���ب����دل اخل�������رات، وال���ل���ق����ءات 
ال��ع��ل��م��ي��ة والأك������دمي�����ي�����ة ب����ني خم��ت��ل��ف 
اجل����م���ع����ت ال�����س��ع��ودي��ة وال���ع����مل���ي���ة، كم� 
ل��ط��الب وط���ل��ب���ت وك�فة  امل��ع��ر���س  يتيح 
معرفة  ال�سعودية  اجل���م��ع���ت  من�سوبي 
اجل����م���ع����ت امل��ت��م��ي��زة ع���مل��ي��� والط�����الع 
يعترب  حيث  فيها،  القبول  ���ش��روط  على 
ت�سهده�  كبرة  علمية  تظ�هرة  املعر�س 

اململكة كل ع�م.
ب�����أن م�س�ركة  امل��دي��ر  وب����نّي م��ع���يل 
حتقيق  اإل��ى  تهدف  املعر�س  يف  اجل�معة 
جم�ل  يف  واخلدمية  املجتمعية  اأهدافه� 
التعليم الع�يل من خالل توقيع مذكرات 
وعقود  وبحثية  علمية  و�سراك�ت  تف�هم 
خدم�ت مع ج�مع�ت ذات جتربة وخرة 
امل�ستمر  �سعيه�  اإط�����ر  يف  وذل���ك  ع���مل��ي��ة، 
�ستى  امل�����س��ت��ج��دات يف  مل��واك��ب��ة  وال����دائ����م 

جم�لت.
علي آل سعيد

طب
ورشة عمل

الخاليا الجذعية
ب��رع���ي��ة م��ع���يل م��دي��ر اجل���م��ع��ة الأ���س��ت���ذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال����داود،  
ت��ن��ظ��م وح�����دة اخل���الي���� اجل���ذع���ي���ة بكلية 
ال���ط���ب ب����ل���ت���ع����ون م����ع ق�����س��م ال��ك��ي��م��ي���ء 
احل���ي���وي���ة الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة، ور����س���ة ع��م��ل يف 
 Stem Cells بعنوان:  اجلذعية  اخلالي� 
وذل��ك   In Regenerative Medicine
امل���واف���ق  ه����   1334/6/20 ال���ث���الث����ء  ي����وم 
2013/4/30 ب�ملدرج�ت املركزية ب�لقريقر 

وجممع ال�س�مر للن�س�ء.
علي آل سعيد

تطوير وجودة
برنامج تدريبي

عن التحليل اإلحصائي  
ق���دم���ت ع����م�����دة ال���ت���ط���وي���ر الأك�����دمي����ي 
ب��رن���جم��� تدريبي�  ب���جل���م��ع��ة،  واجل����ودة 
 -  SPSS الح�����س���ئ��ي  »التحليل  ب��ع��ن��وان 
امل�ستوي الأول«، ا�ستمر على مدار ثالثة 
اأي�م بدءا من يوم الثنني امل��سي املوافق 
1434/6/5ه�������� وذل����ك ح���ول ال���س��ت��خ��دام 
ال���ت���ط���وي���ر  الإح���������س�����ئ����ي يف جم���������لت 
الأك�����دمي����ي. وق����دم ال��رن���م��ج، ك��ال من 
وال��دك��ت��ور  ع��ب��دال��دامي  ال�سيد  ال��دك��ت��ور 

ع�دل ط�هر والدكتورة اأحالم حفن�وي.
طارق خنفور 

قبول وتسجيل
بداية ادخال

طلبات القبول 
اأع��ل��ن��ت ع���م����دة ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
القبول  ادخ����ل طلب�ت  ب��داي��ة  اجل���م��ع��ة، 
لدرجتي البك�لوريو�س )انتظ�م �سب�حي، 
م�����س���ئ��ي، ان���ت�������س����ب( ودب���ل���وم����ت ك��ل��ي���ت 
املجتمع، وذلك على البوابة الإلكرتونية 
اإدخ���ل  و�سيبداأ   ،kku.edu.sa للج�معة 
الطلب�ت اعتب�را من يوم الأثنني امل��سي 
امل��واف��ق 5 /6 /1434ه����، علم� ب���ن ادخ���ل 
يوم  دوام  نه�ية  حتى  �سي�ستمر  الطلب�ت 

الأربع�ء املوافق 10/ 8/ 1434ه� .
عبد اهلل سعد

قبول وتسجيل
عمادة بيشة في معرض 

اإلرشاد التعليمي
والت�سجيل  القبول  عم�دة  وك�لة  �س�ركت 
ال��دائ��م  امل��ق��ر  ببي�سة يف  ب��ف��رع اجل���م��ع��ة 
الذي  واملهني  التعليمي  الإر���س���د  ملعر�س 
اأق���ي���م مب��ت��و���س��ط��ة ال��ق��د���س ب���مل��ح���ف��ظ��ة. 
القبول والت�سجيل  اإدارة  وقد قدم مدير 
ب�����ل����ف����رع، الأ������س�����ت������ذ ����س���ع���ي���د ب�����ن ع��ل��ي 
اآل��ي���ت  ال�����س��م��راين، ع��ر���س مف�سال ع��ن 
القبول والت�سجيل للع�م اجل�معي 1434 
- 1435ه���� وك��ذل��ك ع��ن اأنظمة وق��وان��ني 

اجل�معة .
د. يحيى عبدالعظيم

دراسات اجتماعية
مركز البحوث

في »التوسع العمراني«
�����س�����رك م���رك���ز ال���ب���ح���وث وال����درا�����س�����ت 
التو�سع  ن��دوة  يف  ب�جل�معة  الجتم�عية 
العمراين ب�ملدينة العربية، والتي عقدت 
ب���مل��دي��ن��ة امل��ن��ورة يف ال��ف��رتة م��ن 29-27 
ج��م���دى الأول����ى ب��رع���ي��ة معهد الإمن����ء 
املنورة.  املدينة  منطقة  واإم����رة  العربي 
وقد �س�رك مدير املركز د. �سعيد حمدان 
و د.�سيد ج�ب اهلل يف تقدمي ورقة عمل 
وانعك��س�ته  احل�سري  التخطيط  ح��ول 

الجتم�عية يف منطقة ع�سر.
يحيى القبعة
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�س�حب  ع�����س��ر،  منطقة  اأم���ر  وق���ف 
ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خ�لد 
بن عبد العزيز، على عدد من امل�س�ريع 
بتنفيذه�  املنطقة  اأم���ن��ة  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
�س�هد  حيث  احل�لية،  املرحلة  خ��الل 
�سموه عن قرب، املراحل التي و�سلت 
ملو�سم  ا�ستعدادا  امل�س�ريع  تلك  اإليه� 

ال�سيف.
واأك����د ���س��م��وه اأث��ن���ء وق��وف��ه على 
ال��ت��ي جت�����وزت يف جممله�  امل�����س���ري��ع 
م��ل��ي��ون(  ري������ل )523  امل���ل���ي����ر  ن�����س��ف 
اخلدمية،  امل�س�ريع  ه��ذه  اأهمية  على 
م����وؤك����دا اإق����م���ت���ه���� م���ن اأج�����ل خ��دم��ة 
املواطن والعمل على راحته، وتي�سر 
حي�ته  جم���لت  ك�فة  يف  عي�سه  �ُسبل 
املختلفة انطالق� واإتب�ع� لروؤية خ�دم 
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ويل  و�سمو  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن 
الث�ين  ال��ن���ئ��ب  و�سمو  الأم���ني  ع��ه��ده 
التي تنطلق من مبداأ خدمة املواطن 
الكرمي يف هذا البلد املعط�ء، مو�سح� 
اأّن ال��ق��ي���م ب�����أداء ه���ذه امل�����س���ري��ع على 
الوجه الأكمل دون تق�سر اأو اإهم�ل، 

واجب ديني ووطني .
و������س�����دد ����س���م���وه ع���ل���ى �����س����رورة 
ا���س��ت�����س��ع���ر الأم������ن�����ة ال���ت���ي ي��ح��م��ل��ه��� 
به�  والقي�م  ك�ن موقعه،  اأي�  امل�سوؤول، 
خ��ر ق��ي���م، وم��راع���ة ع�ملي اجل��ودة 
وال���زم���ن م��ن اأج����ل رف���ه��ي��ة امل��واط��ن 
وك���ذل���ك ال�������س����ئ���ح، م�����س��را اإل�����ى اأن 
ع�سر،   منطقة  يف  امل��ق���م��ة  امل�����س���ري��ع 
الكرمي  العي�س  ل�سبل  حتقيق�ً  ج���ءت 

ك�أب�سط حقوق اأبن�ء هذه املنطقة.
واأ�����س�����ف »ه���ن����ك ح������لت تعر 
امل�����س���ري��ع لكنه� يف  ب��ع�����س  ح��دث��ت يف 

ط��ري��ق��ه��� ل��ل��ح��ل، واأدع�������و امل��ق���ول��ني 
ف�لقرارات  واإل  الإجن����ز،  �سرعة  اإل��ى 
���س��ت��ك��ون ���س���رم��ة و���س��م��ن ال��ع��واق��ب 

النظ�مية«.
وت����ب���ع »م����ن ال�������س���روري اإ���س��ن���د 
الأك��ف���ء  للمق�ولني  امل�����س���ري��ع  جميع 
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اإجن�����زه����� يف ال��وق��ت 
�سيم�  ل  املطلوبة،  وب���جل��ودة  امل��ح��دد 
ل�ستقب�ل  ت�ستعد  ع�سر  منطقة  واأن 
����س���ي���وف���ه���� م�����ن ال�����������زوار وال�������س���ي����ح 
وامل�سط�فني يف ف�سل ال�سيف الق�دم، 
املنطقة،  هذه  يف  جميع�  يدفعن�،  مم� 
اإل������ى الل�����ت�����زام ب������جل�����ودة امل��ط��ل��وب��ة 
للم�س�ريع وكذلك ت�سليمه� يف الوقت 
فيه�  نت�س�هل  لن  اأم�نة  فهي  املحدد، 

اإطالق�«.
وح����ول ت��ع���ر���س ه����ذه امل�����س���ري��ع 
�سموه  ق�ل  ال�سيف،  قدوم مو�سم  مع 
»ن���ح���ن ن��ع��م��ل يف ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة من 
اأج���ل راح���ة اجل��م��ي��ع، وب�����إذن اهلل، لن 
مع  تع�ر�س  اأي  امل�س�ريع  ه��ذه  ت�سكل 
ك�ن  واإن  حتى  ال�سيف،  مو�سم  ق��دوم 
هن�ك بع�س الزح�م، و�ست�س�عد خالل 
ال�سنوات الق�دمة، على حت�سني البنية 
مواطني  رغ��ب���ت  يلبي  مب���  التحتية 

وزوار املنطقة«.
ال��زوار وامل�سط�فني  ودع��� �سموه 
خالل هذا الع�م اإلى عدم التذمر من 
ال�ستمت�ع  اإي���ه��م  مط�لب�  امل�����س���ري��ع، 
فنحن  »فليعذرون�،  وق���ل  ب���لأج��واء، 

نعمل من اأجلهم«. 
�سموه  اطلع  اجلولة  بداية  ويف   
الغربي  اجل���زء  تو�سعة  م�����س��روع  على 
من طريق امللك عبدا لعزيز )احلزام 
ال��ذي  بلغت  ال��دائ��ري( ومعر امل�س�ة 

تكلفته خم�سة ماليني ون�سف املليون 
ري�����ل، ح��ي��ث جت�����وزت ن�سبة الإجن����ز 
فيه، 53%، وكذلك اطلع على م�سروع 
تق�طع اأحي�ء ال�سب�ب مع طريق امللك 
عبد العزيز )احلزام الدائري( والذي 
بلغت تكلفته 15 مليون ري�ل وو�سلت 

ن�سبة التنفيذ %73 .
ك��م��� اط��ل��ع ���س��م��وه ع��ل��ى م�����س��روع 
تق�طع اأحي�ء املن�سك مع طريق امللك 
���� خمي�س م�سيط(  اأب��ه���  فهد )ط��ري��ق 
ري���ل  م��ل��ي��ون   99 قيمته  بلغت  ال���ذي 
وو���س��ل��ت ن�����س��ب��ة الإجن�������ز ف��ي��ه %45، 
واأي�س� م�سروع تق�طع اأحي�ء املوظفني 
م��ع ط��ري��ق امل��ل��ك فهد )ط��ري��ق اأب��ه��� �� 
قيمته  بلغت  وال��ذي  م�سيط(  خمي�س 
 ، ون�����س��ب��ة الجن������ز %95  م��الي��ني   10
م��ع طريق  امل��ح���ل��ة  تق�طع  وم�����س��روع 
����� خمي�س  اأب���ه����  امل���ل���ك ف��ه��د )ط���ري���ق 
م�����س��ي��ط(، وم�������س���روع ح��دي��ق��ة امل��ط���ر 
ري�ل  مليون   29 تكلفته  بلغت  وال��ذي 
ون�سف املليون، وو�سلت ن�سبة الإجن�ز 
فيه 55% وم�سروع تق�طع اأحي�ء غرب 
ع��ت��ود م��ع ط��ري��ق امل��ل��ك فهد )طريق 
اأب���ه���� ����� خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط(، وم�����س��روع 
تق�طع املع�ر�س مع طريق امللك فهد 
)طريق اأبه� �� خمي�س م�سيط( والذي 
ون�سبة  ري���ل  مليون   83 تكلفته  بلغت 

الإجن�ز %10.
ك����م����� ����س���م���ل���ت ج�����ول�����ة ����س���م���وه 
ال���ت���ف���ق���دي���ة، ع��������ددا م�����ن امل�������س����ري���ع 
عليه�  تقوم  التي  الأخ���رى  التنموية 
تق�طع  وه���ي:  ع�سر  منطقة  اأم���ن��ة 
امللك  طريق  مع  القدمية  ال�سن�عية 
ف���ه���د، وال������ذي ب��ل��غ ق��ي��م��ة ت��ن��ف��ي��ذه 6 
ون�سبة  ري���ل  املليون  ون�سف  ماليني 

طريق  تق�طع  وم�سروع   ،%1 الإجن���ز 
الري��س مع طريق امللك عبد العزيز 
)احلزام الدائري( الذي بلغت قيمته 
67 مليون ري�ل ون�سبة الإجن�ز %90 ، 
مع  الط�ئف  طريق  تق�طع  وم�سروع 
ط��ري��ق امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز )احل����زام 
ال�����دائ�����ري( ال�����ذي ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه 79 
 ،  %15 الإجن�����ز  ون�سبة  ري����ل  م��ل��ي��ون 
امللك  وم�سروع تطوير مواقف ج�مع 

في�سل ب�أبه� .
اأم���ني منطقة  اأب����دى  م��ن جهته 
حممد  بن  اإبراهيم  املهند�س  ع�سر، 
اخلليل، �سع�دته بجولة اأمر املنطقة 
واخل��دم��ي��ة  التنموية  امل�����س���ري��ع  ع��ل��ى 
اأن  موؤكدا  الأم���ن��ة،  عليه�  تقوم  التي 
اأن ت�سرع من  هذه اجلولة من �س�أنه� 
عجلة امل�س�ريع و�سره� نحو الأف�سل، 
اإ����س����ف���ة اإل�����ى ف����ئ���دة اإط������الع ���س��م��وه 
بع�س  على  املنطقة،  يف  وامل�����س��وؤول��ني 
امل�س�ريع  ه��ذه  ت��واج��ه  ال��ت��ي  العقب�ت 
اإل��ى  م�����س��را  وغ��ره���،  ك�لت�س�ري�س 
وع��د  ع�����س��ر  منطقة  اأم����ر  ���س��م��و  اأّن 
بتذليل هذه ال�سعوب�ت وت�سهيله� مب� 
يخدم م�س�ريع املنطقة ويقدم الراحة 

والرف�هية واخلدمة ملواطن ع�سر.
و���س��ك��ر اخل��ل��ي��ل اأم�����ر امل��ن��ط��ق��ة 
الإدارات  م���دي���ري  م���ن  وم���راف���ق���ي���ه 
احل��ك��وم��ي��ة والإع���الم���ي���ني ع��ل��ى ه��ذه 
احلكومة   حر�س  توؤكد  التي  اجلولة 
الر�سيدة على خدمة املواطن وتقدمي 
ك���ف��ة ���س��ب��ل ال���راح���ة ل���ه، واأث���ن���ى على 
ال��ت��واج��د الإع��الم��ي ال��ت��ي حظيت به 
هذه الزي�رة والتي من �س�أنه� اأن ترز 
جم��ه��ودات الأم����ن���ة والأع���م����ل لتلك 

امل�س�ريع اجلب�رة التي تقوم به� .

سموه توعد المقاولين المتعثرين بقرارات نظامية صارمة
أمير عسير يتفقد 13 مشروعا تنمويا قيمتها نصف مليار ريال

لقطات

نائب وزير الخارجية
يرعى جائزة الملك للترجمة

الأمر عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز،  وزير اخل�رجية،  ن�ئب  رعى 
الع�ملية  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���دم  بج�ئزة  الف�ئزين  اأ�سم�ء  اإع���الن  حفل 
للرتجمة يف دورته� ال�س�د�سة، وبني �سموه اأن حركة الرتجمة ظلت مرتبطة 
ب�لإن�س�ن على اختالف املراحل التي مرَّ به�، وك�نت عنوان� للتف�عل الإن�س�ين 

واحل�س�ري بني ال�سعوب واجلم�ع�ت على �سعيد الفكر والثق�فة.

مشاريع بأكثر من
498مليون ريال بعسير

ب�  عقود خ��سة  موؤخرا  اخلليل  اإبراهيم  املهند�س  ع�سر  اأمني منطقة  وقع 
واأو�سح   . ري���ل  ب�ملنطقة، مببلغ جت���وز 498 مليون  163 م�سروع�ت خدمي� 
مدير ع�م امل�سرتي�ت ب�لأم�نة حممد ال�سهراين، اأن العقود �سملت م�س�ريع 
اأخط�ر  ودرء  مق�بر  وت�سوير  املدينة  و�سط  وتطوير  واإن���رة  واأر�سفة  �سفلتة 
ال�����س��ي��ول وت�����س��ري��ف امل��ي���ه وحت�����س��ني وجت��م��ي��ل امل���داخ���ل وت��ط��وي��ر امل��ن���ط��ق 

ال�سي�حية وال�س�حلية بع�سر.

إطالق جائزة »صيته« للتميز  
ب������داأت الأم�����ن����ة ال���ع����م���ة جل����ئ���زة الأم�����رة 
العمل  يف  للتميز  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن��ت  �سيته 
الج��ت��م���ع��ي، ا���س��ت��ق��ب���ل ط��ل��ب���ت ال��رت���س��ي��ح 
جلوائزه� يف دورته� الأولى، والب�لغ قيمته�  

ع�سرة ماليني ري�ل.
و�ستكون اجل�ئزة مرتكزة يف حمورين 
الع�م  الأم��ني  واأو���س��ح  وال�سب�ب.  امل���راأة  هم� 
للج�ئزة الدكتور عبداهلل املعيقل اأن املوؤ�س�سة 
تهدف من خالل اجل�ئزة اإلى ت�أ�سيل العمل 

املوؤ�س�سي الجتم�عي بجميع �سوره.

افتتاح المؤتمر
السعودي الدولي للثقافة 

اأكد رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور حممد ال�سويل 
اهتم�م املدينة ب�لثق�فة العلمية ون�سر الوعي، مبين� اأنه� ب�درت ب�إن�س�ء اإدارات 
خمت�سة ب�لتوعية العلمية لتعميم ون�سر الثق�فة العلمية، مو�سح� مع�ليه 
املوؤمتر  اأن هذا  العلمية،  للثق�فة  ال��دويل  ال�سعودي  املوؤمتر  افتت�حه  خالل 

يعد الأول من نوعه على م�ستوى اململكة يف جم�ل الثق�فة العلمية.

انطالق منتدى ينبع األول للجودة
انطلق منتدى ينبع الأول للجودة مب�س�ركة عدد من اخلراء الدوليني يف 
الغرفة  مع  ب�ل�سراكة  والتعليم  الرتبية  اإدارة  تنظمه  الذي  اجل��ودة،  جم�ل 
املنتدى  اأن  بخيت  حممد  والتعليم  الرتبية  اإدارة  مدير  واأو�سح  التج�رية. 
يحظى مب�س�ركة عدد من اخلراء �سيقدمون اأوراق عمل منوعة يف جم�ل 

اجلودة وت�أثره� على جودة العمل يف القط�عني الربحي وغر الربحي.
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ال�سئون الإدارية يف اجل�معة هي جه�ت م�س�ندة للعملية التعليمية، ولكن 
الإدارة  الأخ��رى، ومن هن� تظل  العملي�ت  ب�قي  اأ�س��سي يف اجن�ح  عمله� 
اجل�معية من خمتلف املك�تب الإدارية، مبختلف م�ستوي�ته�، هي قنوات 
العمل اجل�معي، ويجب ان تكون ذات فع�لية ع�لية حتى تكتمل  ت�سير 
منظومة العمل اجل�معي على اأف�سل وجه، وهذا م� ن�سعى اإليه دوم� يف 

حتقيق قفزات نوعية يف تطوير العمل الإداري ب�جل�معة.
منه  تبداأ  معني،  �سر  خط  له�  مع�ملة  كل  اأن  اجلميع  يعلم  وكم� 
وتنتهي اليه، مثل رحلة الط�ئرة تنتقل من مك�ن الى مك�ن اآخر، مرورا 

مبحط�ت عديدة، لكن الهدف هو الو�سول اإلى املحطة الأخرة.
ونحن نعمل على اخت�س�ر هذه املحط�ت قدر الأمك�ن، ونعمل على 
ان  على  والعمل  اقل وقت ممكن،  املحطة هو  الإنتظ�ر يف  يكون مدة  ان 
ت�ست�أنف الرحلة ب�سعرة ق�سوى قدر م� ت�سمح به ظروف العمل واآلي�ت 

املت�بعة املنتظرة يف مثل هذه احل�لت.
اإن هذا املث�ل هو الذي يجري مع كل مع�ملة تنتقل من رئي�س ق�سم، 
من  اأو  تدري�س  هيئة  ع�سو  اأو  ط�لب  من  ت�أتي  رمب���  اأو  اإدارة،  مدير  اأو 
مراجع ي�أتي للج�معة بهم اأو مو�سوع اأو ق�سية، ثم تنتقل هذه املع�مالت 
اإلى حمط�ت خمتلفة يف العمل الإداري اإلى اأن تعود اإلى مك�نه� الأول اأو 

حمطته� الأولى.
اإلى  اأن ننبه ك�فة الكوادر الوظيفية  لقد ح�ولن� يف الفرتة امل��سية 
واإدارات  اأف���رادا  اجل�معة  من�سوبي  جميع  خدمة  على  احلر�س  ���س��رورة 
املع�مالت،  لتلك  الإداري  الإداء  عملية  وت�سريع  كذلك،  املراجعني  ومن 

وحم�ولة اخت�س�ر الوقت اإلى اأقل درجة ممكنة.
وهذه كم� يعلم اجلميع توجيه�ت خ�دم احلرمني ال�سريفني، امللك 
�سئون  مت�بعة  ب�سرعة  وج��ه  ال��ذي  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 
املواطنني اأينم� ك�نوا ويف اأي مو�سوع ي�س�ألون اأو ي�ستف�سرون عنه، ووجه، 
مع�مالت  يف  الت�سريع  �سرورة  اإل��ى  الدولة  موؤ�س�س�ت  ك�فة  اهلل،  حفظه 

املواطنني، واأن تكون هن�ك اإدارات ملت�بعة هذه الأمور.
وهذا التوجه يعك�س حر�س امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل 
عهده الأمني و�سمو الن�ئب الث�ين، يحفظهم اهلل، على الهتم�م ب�ملواطن 
ك���ن.  مك�ن  يف  م�س�حله  تعطيل  وع��دم  م�ستوى،  اف�سل  على  وخدمته 
ت�أكيد  على  اأمي��� حر�س  املختلفة حتر�س  بفروعه�  خ�لد  امللك  وج�معة 

تنفيذ توجيه�ت الدولة يف هذا اخل�سو�س.
اأوق���ت مراجعة املواطنني وغرهم  لقد حر�سن� على الإع��الن عن 
لكل اإدارات اجل�معة، اإبتداء من اإدارة اجل�معة، ومرورا ب�لزمالء وكالء 

اجل�معة والعمداء م�سوؤويل الإدارات املختلفة.
ك��ل م��ك���ن ب�جل�معة تقريب�،  اإع��الن��ي��ة م��وج��ودة يف  ل��وح��ة  وت��وج��د 
ب�ليوم  حم��ددة  اجل�معة،  اإدارات  ملختلف  املراجع�ت  اأوق����ت  مواعيد  به� 

وال�س�عة.
ونعمل جميع� على اأن نكون موجودين خالل هذه الأوق�ت منتظرين 
اأي مراجع اأو �س�حب مو�سوع اأو ح�جة، لنلتقي به ونتفهم موا�سيعهم و 

ق�س�ي�هم، وب�لت�يل نعمل على اإجن�ز م� يتوقعونه من� يف وقت �سريع.
وق����د ح��ق��ق��ت ج���م��ع��ة امل���ل���ك خ����ل���د، وهلل احل���م���د، جن����ح���� يف ه��ذا 
اخل�����س��و���س، ح��ي��ث اأ���س��ب��ح م��ن م��ت��ط��ل��ب���ت م�����س��وؤول��ي��ة ال��ع��م��ل الإداري، 
احل�سور يف هذه الأوق�ت املحددة، لتقدمي خدم�ت اجل�معة للمواطنني 

وللمن�سوبني.
وقد عممن� التجرية كذلك على القط�ع�ت الن�س�ئية، فكل عميدة اأو 
وكيلة اأو رئي�سة ق�سم اأو مديرة اإدارة، تلتزم بوقت حمدد ب�ليوم وال�س�عة 
وللمراجع�ت  ومن�سوب�تن�  لط�لب�تن�  م�س�عدة  اأو  خ��دم��ة  اأي  لتقدمي 
الن�س�ئية، فيم� يتعلق ب�أمور اجل�معة. وجنحن� واحلمد هلل، حيث ت�سلني 

ب�سفة دورية تق�رير عن جن�ح هذا التوجه يف اجل�معة.
* مدير اجلامعة

رؤية

فعالية اإلدارة..

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

إختتام حملة تشوهات الوجه والفكين
علي آل سعيد

وت�سوه�ت  لأبح�ث  الواعد  املركز  اختتم 
ال���وج���ه وال��ف��ك��ني ب��ك��ل��ي��ة ط���ب ال���س��ن���ن 
ب�����جل�����م����ع����ة، م������وؤخ������را، ح���م���ل���ة ت��وع��ي��ة 
من  فريق  ق�ده�  واملقيمني،  للمواطنني 
واأع�����س���ء هيئة  الكلية  وط���ل��ب���ت  ط��الب 
التدري�س، وذلك مبراكز جتمع املواطنني 
مبدينتي اأبه� وحم�فظة خمي�س م�سيط.

 و����س���ه���دت احل���م���ل���ة ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت 
ب���إق��ب���ل وم�����س���رك��ة ج��م���ه��ري��ة وا���س��ع��ة، 
مطوية  اآلف  ت�����س��ع��ة  م���ن  اأك����ر  ت���وزي���ع 
ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع�����ن ال���ت�������س���وه����ت اخل��ل��ق��ي��ة 
مبنطقتي الوجه و�سقف احللق، وكذلك 
الت�سوه�ت املكت�سبة الن�جتة عن احلوادث 
املرورية اأو عن اأورام الوجه والفكني. كم� 
ا�ستب�نة   1500 تعبئة  احلملة،  خ��الل  مت 

من امل�ستهدفني.
الدكتور عبد  املركز،  واأو�سح مدير 
اهلل اآل رفيدي، اأن احلملة حققت الكثر 
الوعي عن  ن�سر  املتمثلة يف  اأهدافه�  من 
اأنه� مثلت  اإلى  احل�لت املذكورة، م�سرا 
قي��س� �سريع� حلجم مثل هذه الأمرا�س 
ب���مل��ن��ط��ق��ة، واأ����س���ه���م���ت يف رف�����ع ال���وع���ي 
ب�أن�سطة املركز الواعد لأبح�ث وت�سوه�ت 
ال���وج���ه وال��ف��ك��ني ب��ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن���ن، 
وال���ذي مت��ول��ه اأم���ن��ة امل��راك��ز ال��واع��دة و 

مراكز التميز بوزارة التعليم الع�يل.
اآل رف��ي��دي  امل��ن������س��ب��ة ق����دم  وب���ه���ذه 
���س��ك��ره مل��ع���يل م��دي��ر اجل���م��ع��ة الأ���س��ت���ذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ال������داود »ع��ل��ى 
م��� ق��دم��ه م��ن دع���م و ت��وج��ي��ه اأ���س��ه��م يف 
اإجن������ح احل��م��ل��ة، ك��م��� ���س��ك��ر ع��م��ي��د كلية 
ط���ب الأ����س���ن����ن ع��ل��ى رع���ي��ت��ه وم��ت���ب��ع��ت��ه 
بجهود  ذات��ه  ال�سي�ق  يف  م�سيدا  املب��سرة، 
اأب��دوه  م�  »على  الكلية  و ط�لب�ت  ط��الب 
ب��روح  ب�لعمل  و حتليهم  م��ن جم��ه��ودات 

الفريق الواحد«.
التج�رية  امل��راك��ز  م���دراء  �سكر  كم� 
يف ك���ل م���ن اأب���ه���� وخ��م��ي�����س م�����س��ي��ط على 

تع�ونهم يف تنظيم هذه احلملة.
ي��ذك��ر اأن���ه ���س���رك يف احل��م��ل��ة،110 
من طالب وط�لب�ت  الكلية، اإ�س�فة اإلى 
اأكر من 25 ع�سوا من هيئة التدري�س 

واإدارة الكلية. 

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع����يل م���دي���ر اجل���م��ع��ة 
الأ�����س����ت�����ذ ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال��رح��م��ن 
الأ���س��ب��وع  ال�����داود، مبكتبه  ب��ن ح��م��د 
الع�م جلمعية  الأمني  �سع�دة  امل��سي، 
ع�سر،  مبنطقة  الأيت�م  لرع�ية  اآب���ء 
و�سع�دة  القمي�س�ن،  ن��سر  ال��دك��ت��ور 
ال�سيخ  للجمعية،  التنفيذي  امل��دي��ر 

مدير الجامعة 
يستقبل 
جمعية »آباء 
لأليتام«

اإب��راه��ي��م ال�����س��ب��ع���ن.  وذل����ك بهدف 
ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ع���ون بني  م��د ج�سور 

اجل�معة واجلمعية.
ب���داي���ة ال���س��ت��ق��ب���ل، رح��ب  ويف 
م���ع����يل م���دي���ر اجل����م���ع���ة، ب��ع�����س��وي 
اجل���م���ع���ي���ة، م��ث��م��ن��� اجل���ه���د ال��ك��ب��ر 
الأيت�م«  »اآب���ء لرع�ية  به  تقوم  ال��ذي 

املجتمع.  على  غ�لية  فئة  خ��دم��ة  يف 
واأكد مع�ليه على اأهمية التع�ون بني 
اجل���ن��ب��ني م��ن خ���الل اإب�����رام م��ذك��رة 
ت���ع����ون يف ال���ق���ري���ب ال���ع����ج���ل ت��خ��دم 
رع���ي��ة  اأن ج��م��ع��ي��ة  اجل��ه��ت��ني.ي��ذك��ر 
الأيت�م مبنطقة ع�سر »اآب�ء« ت�أ�س�ست 
يف ال����ث�����ين وال���ع�������س���ري���ن م����ن ���س��ه��ر 

رم�����س���ن ل��ع���م 1429ه������ حت���ت رع���ي��ة 
اأمر منطقة ع�سر رئي�س اجلمعية، 
في�سل  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �س�حب 
بن خ�لد  بن عبدالعزيز، وفق� لروؤية 
يبقي  ل  ب����أن  ع�سرية،  ا�سرتاتيجية 
يتيم ول اأرملة يف منطقة ع�سر دون 

رع�ية �س�ملة.



أخبـار الجامعة

الحسين النعمي

ل�سوؤون  الع�مة  الإدارة  على  امل�سرف  زار 
اأع�������س����ء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وامل���وظ���ف���ني،  
الأ�����س����ت�����ذ ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ب����ن ه�����دي 
ال���ق���ح���ط����ين، ي���راف���ق���ه ن����ئ���ب���ه ال���دك���ت���ور 
ح�سني ين حممد اآل عبيد وبع�س مدراء 
الإدارة، موؤخرا، م�سروع املدينة اجل�معية 
ب���ل��ف��رع���ء، و ك����ن يف ا���س��ت��ق��ب���ل��ه��م وك��ي��ل 
الدكتور  الأ�ست�ذ  للم�سروع�ت،  اجل�معة 
عبدالعزيز بن �س�رع ال�سهراين وجمموعة 

من من�سوبي الوك�لة.
يف م�����س��ت��ه��ل ال�����زي������رة ق������دم  وك��ي��ل 
اجل�معة للم�سروع�ت �سرح� مف�سال عن 
امل�ستقبلية،  واخل��ط��ط  احل�لية  امل�س�ريع 
ثم جتول الوفد الزائر يف بع�س امل�س�ريع 
امل��ه��م��ة يف امل��دي��ن��ة اجل���م��ع��ي��ة م��ث��ل نفق 
اخل�����دم������ت وم����ب�����ين ال���ك���ل���ي����ت ال��ط��ب��ي��ة 
الأدب��ي��ة،  والكلي�ت  اجل�معي  وامل�ست�سفى 
اإلى مبنى الإدارة  وتوجه الوفد بعد ذلك 
العلي� املكون من برج و 13 ط�بق� ومب�ين 
كبرة  و�س�حة  الرئي�س  للمبنى  م�س�ندة 
وم�سجد، ومت الطالع على تف��سيل املبنى 
ل�سوؤون  الع�مة  الإدارة  لح��ت��واء  امل��ق��رتح 

اأع�س�ء هيئة التدري�س واملوظفني.

الجامعة في  أسبوع »التعليم العالي«
الث�من  الثق�يف والعلمي  الأ�سبوع  �سوؤون الطالب، يف  �س�ركت اجل�معة، ممثلة بعم�دة 
العربي،  اخلليج  ل��دول  التع�ون  جمل�س  ب��دول  الع�يل  التعليم  وموؤ�س�س�ت  جل�مع�ت 

والذي ا�ست�س�فته ج�معة الإم�م حممد بن �سعود الإ�سالمية ب�لري��س.
وتراأ�س وفد ج�معة امللك خ�لد، عميد �سوؤون الطالب  الدكتور عبداهلل بن علي 
املع�ر�س  وم�سرف�  القريف،  يحيى  بن  عبدالرحمن  الدكتور  ن�ئبه  يرافقه  ك��سي،  اآل 
ب�لعم�دة،  الأ�ست�ذ حممد بن اإبراهيم ال�س�مري، والدكتور �سيف الدين حممد مر�سي. 

ي�س�ر اإلى اأن اجل�معة �س�ركت يف عدة م�س�بق�ت وجل�ن حتكيمية واإ�سرافيه.

نعم.. وال..

قي�ديي  من  رغبة  للطالب  كبرة  ب���أع��داد  مواقف  اجل�معة  توفر 
اجل�معة يف توفر �سبل الراحة للطالب، ولكي يتمكن الطالب من 
اأو من  الوقوف ب�لقرب من الق�ع�ت الدرا�سية التي يتعلمون به�، 

املع�مل التي ينفذون اأن�سطتهم التعليمية والعلمية به�.
اأن يقف  يريد  الط�لب  اأن  الأوق����ت  م��ن  وم��� يحدث يف كثر 
ب�لقرب من هذه الق�ع�ت، اأو املع�مل، ول يجد موقف� مت�ح� يف هذه 

الأم�كن.
اأق���ول نعم ل��راح��ة ال��ط���ل��ب، وت��وف��ر امل��واق��ف املن��سبة،  وه��ن��� 
الطالب  بع�س  م��ن  الت�سرف�ت  لبع�س  ول  املن��سبة،  وب����لأع���داد 
عدم  ح�لة  يف  الدرا�سية  ق�ع�تهم  من  ب�لقرب  اخل�طئ  ك�لوقوف 
توافر مواقف، ول لهذا ال�سلوك الذي ل يراعي الطالب الآخرين، 
ول حلجز �سي�رات الطالب نتيجة للوقوف خلفه�، ونعم للوقوف 
بني اخلطوط املحددة لكل موقف، وهذا هو الو�شع النظامي، وال 
للوقوف غر النظ�مي على اأكر من موقف؛ لأنك ت�أخذ موقفك، 

وموقف زميل اآخر.  
نعم للوقوف النظ�مي يف اأي من مواقف اجل�معة املخ�س�سة 
للطالب، ول للوقوف على ج�نبي الطريق الدائري حول اجل�معة 
مل� لذلك من ت�أثرات �سلبية على جوانب ال�سالمة يف ح�لة حدوث 
اأو  امل��دين،  اأي ط���رئ، ل �سمح اهلل، لأن��ه ل ميكن ل�سي�رات الدف�ع 
الإ�سع�ف الو�سول اإلى هدفه� ب�سهولة، ول ت�سهم عزيزي الط�لب 

يف اأن تكون من عوائق و�سول �سي�رات الطوارئ اإلى املحت�جني.
 ويف اخل��ت���م، ن��ع��م لإي��ج���د ن��ظ���م ملح��سبة امل��خ���ل��ف مب��واق��ف 
املواقف  لح���رتام  ونعم  ب�جل�معة،  املعنية  اجل��ه���ت  م��ن  اجل�معة 
ونعم  لهم،  امل�سرح  لغر  فيه�  للوقوف  ول  للمع�قني،  املخ�س�سة 
املتميزين يف كلي�ت  لتخ�سي�س مواقف حمددة، وخ��سة للطالب 
واأخ��را  زمالئهم،  بني  الأول��ى  املراكز  على  واحل��سلني  اجل�معة، 

نعم للنظ�م، ول ملخ�لفة النظ�م.      
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

مواقف السيارات 
بالجامعة 

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

القحطاني يزور »جامعية الفرعاء«

اأعلنت عم�دة القبول والت�سجيل ب�جل�معة اعتم�د ع�سرة اأق�س�م جديدة
�سيتم القبول فيه� للع�م الدرا�سي املقبل، وهي ك�لت�يل:

• ق�سم الق�نون، بكلية العلوم الإدارية وامل�لية ب�أبه�، طالب. 
• ق�سم نظم املعلوم�ت الإدارية، بكلية العلوم الإدارية وامل�لية ب�أبه�، طالب. 

• ق�سم الإعالم والت�س�ل، بكلية العلوم الإن�س�نية ب�أبه�، طالب. 
• ق�سم الإعالم والت�س�ل، بكلية العلوم الإن�س�نية ب�أبه�، ط�لب�ت.

• ق�سم التعليم البتدائي، م�س�ر اللغة العربية وم�س�ر ري��سي�ت، بكلية الرتبية يف بي�سة، طالب. 
• ق�سم اإدارة الأعم�ل، بكلية الإدارة والقت�س�د ب�أبه�، ط�لب�ت. 

• ق�سم التخدير والعملي�ت، بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط، طالب. 
• ق�سم متري�س الطوارئ، بكلية التمري�س بخمي�س م�سيط، طالب وط�لب�ت. 

• ق�سم الدرا�س�ت الإ�سالمية، ق�سم اللغة العربية، بكلية  العلوم والآداب يف تثليث، ط�لب�ت.

عشرة أقسام جديدة بالجامعة
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انطلقت الســبت الماضي بطولة كأس معالي مدير الجامعة األســتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، للعام الحالي، وذلك 
على ملعب وصالة ومســبح مجمع المدينة الرياضية بالقريقر، وتســتمر حتى الثالثاء 1434/6/20هـ. وتشمل البطولة،  كرة 

القدم، الطائرة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، والسباحة. وفي ما يلي جدول بالمباريات المتبقية من البطولة.

بطولة كأس مدير الجامعة

اليوم والتاريخ

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 القدم

كرة القدم

كرة قدم

كرة القدم

ال�سباحة

كرة القدم

تن�س الطاولة

كرة القدم

الفريقان المتباريان

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

النهائي

16

16

8

4

3؛4

النهائي

التوقيت

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

التوقيتالدورالفريقان المتبارياناللعبة اليوم والتاريخ
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وقفة

ب��ني الأط��ف���ل،  ان��ت�����س���را  اك��ر ال���س��ط��راب���ت ال�سلوكية  يعتر اخل���وف م��ن 
اأو  الطفل  له�  يتعر�س  التي  املوا�سع والح��داث  املخ�وف من  وتت�سكل هذه 
يحتك به� يف حي�ته اليومية لوحدة اأو مع اأ�سرته. وقد ت�سكل هذه املخ�وف 
مع�ن�ة لدى الطفل تقف يف طريق مم�ر�سته حلي�ته اليومية ب�سكل طبيعي، 

كم� ت�سكل م�سدر قلق لالأ�سرة على و�سع هذا الطفل.
ك��ل ه���ذه الم����ور يتج�هله� ك��ث��ر م��ن الأب������ء والأم���ه����ت والإخ������وان، 

ويو�سلون الطفل اإلى هذه ال�سطراب�ت واملخ�وف بدون ق�سد. 
ب��ل��ق��ط���ت يقوم  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م���ع��ي  ب��ه م��واق��ع  ول��ع��ل م��� تط�لعن� 
بت�سويره� الأهل لأبن�ئهم وهم يف مواقف خوف اأو هلع اأو مواقف خطرة اأو 
رق�س، وتزداد قهقهت�هم على ت�سرف هذا ال�سغر وردة فعله، وكيف ميكن 

اأن يت�سرف يف مثل هذه املواقف.
وامل�ستغرب له ا�ستمرار الأهل يف الت�سوير دون خوف على هذا الطفل، 
فيكر  واأ�سح�به،  اأق���رب��ه  اإل��ى  وار���س���ل��ه  ت�سويره  مت  م���  بتوثيق  فيقومون 

�سحكهم على هذا امل�سكني الع�جز.
وب���ع���د ذل����ك ي��ت��م ن�����س��ر ه����ذه امل��ق���ط��ع ع��ل��ى ك����ف���ة و���س���ئ��ل ال��ت��وا���س��ل 
الإجتم�عي، فت�سل لعدد كبر من املتلقني، وهم بدورهم ير�سلونه� لغرهم 
من ال�سح�ب للت�سلية وال�سحك، ويتحول هذا الطفل الذي ل حول له ول 
قوة، غر جهل والديه واأق�ربه بفداحة م� ارتكبوه من ذنب بحق هذا الري 

امل�سكني، اإلى �سخرية ي�سحك عليه� اجلميع.
واملوؤمل اأن هذه اللقط�ت يكون فيه� خطورة كبرة على الطفل وهو م� 

يعر�سه لكثر من امل�سكالت وال�س�ب�ت.
لهم،  ت�سلية  جعلوه  ال��ذي  طفلهم،  خ��وف  على  ال�سحك  ه��ذا  اأ�ستغرب 
من  للطفل  امل��وق��ف  ه��ذا  ي�سببه  ق��د  م���  متن��سني  ال��ن������س،  اأم����م  وا�سحوكة 
اأمرا�س وعقد نف�سيه تالزمه طوال عمره. واأعتقد ب�أن هذا العمل ُيعد من 
ال�سري  التعنيف  و�س�ئل  اأه��م  وه��ي من  الطفل،  ترتكب �سد  التي  الأف��ع���ل 
ولذلك يجب مع�قبة  نف�سي�،  توؤمله  قد  ف�أنه�  توؤمله ج�سدي�،  لو مل  له، حتى 
مرتكبي هذه الأفع�ل �سد براءة الأطف�ل، واحلد من ا�ستغاللهم لل�سحك 
والت�سلية، فهم مل يخلقوا لذلك، وهن�ك و�س�ئل كثرة ميكن اأن يلج�أ الأهل 

له� لت�سليتهم غر ا�ستدرار خوف هذا الطفل امل�سكني!

صور طفلك واضحك

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

زهور ثامر 

�سمر  الدكتورة  ب�أبه�،  املنزيل  والقت�س�د  الإدارة  كلية  برع�ية وح�سورعميدة 
اأبو ملحة، نظم فريق الن�شاط غري  يحيى النعمي، ووكيلتها  الدكتورة هناء 
فع�لي�ت  �سمن  حفال  امل��سي  الأرب��ع���ء  ب�لكلية،  الع�مة  والعالق�ت  املنهجي 

مهرج�ن اجلن�درية 28.
افتتح احلفل ب�ل�سالم امللكي والقراآن الكرمي وا�ستمل على عر�س وث�ئقي 
لت�ريخ  والأ���س��ي��ل  العريق  امل��سي  حتكي  وطنية  واأن��سيد  اململكة  ت��راث  ع��ن 
اخل��سة  الأرك����ن  من  العديد  على  احتوى  معر�س  احلفل  و�س�حب  البالد. 
وخيمة  زم���ن،  ودك���ن  ال�سعبية،  والأك���الت  ع�سر،  مبنطقة  التقليدي  ب�لزي 

�سعبية ا�ستملت على م�ستلزم�ت الزواج قدمي�، وكذلك اأ�سول ال�سي�فة.
بكلية  العامة  والعالقات  املنهجي  الن�شاط غري  فريق  يرتاأ�س  اأنه  يذكر 
الإدارة  والقت�س�د املنزيل كل من الدكتورة �سمر قنونة، والأ�ست�ذة زهور ث�مر، 

والأ�ست�ذة زهراء حبرت، والأ�ست�ذة اإح�س�ن الأحمري.

»االقتصاد المنزلي« تحتفي بالجنادرية

اإلعالن عن يوم البحث العلمي بالجامعة
اأعلنت عم�دة البحث العلمي ب�جل�معة عن يوم البحث العلمي ال�سنوي الت��سع ب�جل�معة برع�ية مع�يل 
مدير اجل�معة، الأ�ست�ذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ووكيل اجل�معة للدرا�س�ت العلي� والبحث 

العلمي الدكتور اأحمد ط�هر مب�رك.
كم� حددت العم�دة اأكر من بريد اإلكرتوين ل�ستقب�ل امللخ�س�ت البحثية للم�س�رك�ت العلمية وفق� 
dsosr2013-h@ :للتخ�س�س�ت، حيث �سيتم ا�ستقب�ل ابح�ث الكلي�ت ال�سحية على الريد  الإلكرتوين

.kku.edu.sa
dsosr2013-s@kku.edu.sa :فيم� خ�س�ست بريد اإلكرتوين ل�ستقب�ل اأبح�ث الكلي�ت العلمية هو

dsosr2013-a@kku.edu.sa :وكذلك بريد اإلكرتوين ل�ستقب�ل اأبح�ث الكلي�ت الأدبية هو
ودعت العم�دة الراغبني يف امل�س�ركة، اإلى  �سرعة اإر�س�ل امللخ�س�ت قبل نه�ية دوام اليوم ال�سبت 20 
اأبريل 2013 املوافق 10 جم�دي الث�ين، وذلك حتى تتمكن اللج�ن العلمية بفح�س هذه امللخ�س�ت قبل 
ال�سنوي  العلمي  البحث  اأن يوم  املل�سق�ت، علم�  اأو  املح��سرات  املر�سحني لتجهيز  اأ�سم�ء  الإع��الن عن 

ب�جل�معة، �سيق�م يوم الثنني 1434/6/26 ه� املوافق 6 م�يو 2013 احل�يل.
وط�لبت العم�دة الراغبني يف احل�سول على مزيد من التف��سيل، زي�رة موقعه� الإلكرتوين على 

الدكتور اأحمد طاهر مباركالبوابة الإلكرتونية للج�معة.

معايري اجلودة
يف الختبارات

التح�سيلية

Benchmarking
 and KPIS toward
successful quality
الكليات الطبية فقط 

التحليل الح�سائي
  SPSS

 )امل�ستوى الثاين (

 Leading Excellent
Through Innovative
and High Practices

Strategies for
 Increasing Student

Success Through
Active and

Collaborative Learning

اللقاء العلمي
جتارب وحدات

التطوير واجلودة:
الإجنازات واملمار�سات

اجليدة

الأحد
21 اأبريل 2013

11 جمادي الثاين 1434هـ

اإلثنني

22 اإبريل 13-2
12 جمادي الثاين 1434هـ

الثنني والثالثاء والأربعاء
29  اأبريل ـ 1 مايو 2013 م

19 ـ 20 ـ  21
جمادي الثاين 1434هـ

الثالثاء
27 جمادى الثاين 1434هـ

7 مايو 2013 م

الأربعاء
28 جمادى الثاين 1434 هـ

8 مايو 2013 م

الأثنني
13 مايو 2013 م
3 رجب  1434هـ

9 �سباحا-
12.30ظهرا

9.00 �سباحا
12.30 ظهرا

9 �سباحا
12.30 ظهرا

9 �سباحا
4 ع�سرا

9 �سباحا
4 ع�سرا

9 �سباحا
12.30 ظهرا

د. ال�سيد
عبدالدامي

 Dr . Ali
Algahtany

College
of Medicen

vice dean for
Clinical Affaois

د. ال�سيد
عبدالدامي

د. عادل طاهر

د . اأحالم حفناوي

مركز القيادة 
الأكادميية

بوزارة التعليم
العايل

مركز القيادة 
الأكادميية

بوزارة التعليم
العايل

وحدات التطوير 
واجلودة

ثالثة مر�سحني
من كل كلية

ثالث مر�سحات
من كل كلية

Candidates 10
From Medical 

Science College

للرجال فقط

للن�ساء فقط
كليات ابها وخمي�س 

م�سيط

للرجال فقط
)عمداء ووكالء (

للرجال فقط

الرجال: الدعوة عامة

ثالث مر�سحات
من كل كلية

1

1

3

1

1

1

القاعة التدريبية 
للرجال

الن�ساء: القاعة 
التدريبية بكلية طب 

الأ�سنان

Male:
Training room

Female:
 Training room

 in the Dentistry
College

القاعة التدريبية 
للرجال

كليتي الرتبية والآداب 
باأبها املن�سقة : د . دولة 

الع�سريي

فندق ق�سر ابها

فندق ق�سر ابها

الرجال:
املدرجات املركزية

الن�ساء:
القاعة التدريبية 
بكلية طب الأ�سنان

الجهةالساعةاليوم والتاريخالبرامج
عدد الحضورالمدرب

األيام
مكان

االنعقاد

طارق خنفور 
ت��ق��ي��م ع���م����دة ال��ت��ط��وي��ر الأك�����دمي����ي واجل������ودة، ع����ددا م���ن ال��رام��ج 
للبنني  اجل�معة  كلي�ت  ت�سمل  التدري�س،  هيئة  لأع�س�ء  التدريبية 
الدكتور  واجل��ودة  الأك���دمي��ي  التطوير  وق���ل عميد عم�دة  والبن�ت. 
تن�سر ثق�فة اجلودة  الرامج  اإق�مة مثل هذه  اأن  عمر علوان عقيل 
والتطوير الأك�دميي بني من�سوبي اجل�معة وت�سجع مب�درات الكلي�ت 
والعم�دات امل�س�ندة على تطبيق مع�ير اجلودة من الن�حية العلمية 
اأن ذلك ي�سب يف رفع كف�ءة  والتعليمية والبحثية والإداري��ة، مبين� 

الكلي�ت وحتقيق روؤيته� ور�س�لته� واأهدافه�.

برامج تدريبية في التطوير والجودة
ألعضاء هيئة التدريس
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أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku
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خارطة األخبار

احتفال خاص 
بالجنادرية

ن��ظ��م��ت ال��ك��ل��ي��ة الأح�����د امل������س��ي ب���مل��ج��م��ع 
مهرج�ن  مبن��سبة  خ������س���  ي��وم���  الأدب�����ي، 
اجلن�درية الرتاثي، وذلك بح�سور عميدة 
التدري�س  هيئة  واأع�س�ء  ووكيلته�  الكلية 
وط����ل���ب����ت م���ن ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي���ت حتت 
مت�بعة الأ�ست�ذة �سمرة عوا�س. وتت�سمن 
واملالب�س  ال�سعبية  للم�أكولت  ركن�  اليوم، 
واملقتني�ت  والأواين  والأدوات  ال��رتاث��ي��ة 

الرتاثية واأدوات الزينة وال�سعف.

ندوة تعريفية
 بمتالزمة »داون« 

حم���ي��ل  يف  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
مبتالزمة  تعريفية  ن��دوة  الأدب���ي،  ب�ملجمع 
داون، تزامن� مع اليوم الع�ملي ملتالزمة داون، 
وتخلل  �سليم�ن.  جميلة  الأ���س��ت���ذة  األقته� 
ي��و���س��ح التعريف  ت��ق��دمي��ي  ال���ن���دوة ع��ر���س 
معه�  التع�مل  وطريقة  امل�ستهدفة  ب�لفئة 
الطرق  وبع�س  ب�ملجتمع،  دجم��ه���  وكيفية 
ال��ع��الج��ي��ة احل���دي���ث���ة. مت  ذل����ك ب��ح�����س��ور 

اأع�س�ء هيئة التدري�س وط�لب�ت الكلية.

خطورة
االختباس الحراري  

ال����راب����ع بق�سم  امل�����س��ت��وى  ن��ظ��م��ت ط����ل���ب����ت 
الكيمي�ء بكلية العلوم والآداب مبح�يل حتت 
ا�سراف رئي�سة الق�سم الدكتورة اإين��س عبد 
الحتب��س  عن  علمية  ندوة  اأحمد،  ال�سميع 
احلراري  �سلط خالله� ال�سوء على خطورة 
على  احلف�ظ  واأهمية  احل��راري  الحتب��س 
ال��ب��ي��ئ��ة م��ن خ��ط��ره، واحل����د م��ن��ه���، ك��م��� مت 
اأطلقه�  ال��ت��ي  الأر�����س«  »���س���ع��ة  ب���  التعريف 

ال�سندوق الع�ملي حلم�ية الطبيعة.

اختبار البالك 
بورد  

مت اإجراء اأول اختب�ر اإلكرتوين للط�لب�ت 
البالك  على  ال��رتب��وي  التقومي  مقرر  يف 
عبيدة،  ب�سراة  والآداب  العلوم  بكلية  بورد 
وذل���ك ب���إ���س��راف اأ���س��ت���ذة امل��ق��رر ال��دك��ت��ورة 
ال�����س��ي��د، وح�����س��ور ع��م��ي��دة الكلية  م��ي��م��ي 
اأريج الأن�س�ري. ويتيح الختب�ر  الأ�ست�ذة 
الإلكرتوين، فر�س� كبرة يف التوا�سل مع 
املقرر الدرا�سي خ�رج ق�عة املح��سرات يف 

اأي مك�ن، ويف اأي وقت.

تقييم الطالبات 
لألساتذة  

والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  ب���رع����ي���ة 
ال��دك��ت��ورة  م�����س��ي��ط،  بخمي�س  »جم���م���ع2« 
التطوير  وحدة  ورئي�سة  الفوزان،  جواهر 
واجل��������ودة، ال���دك���ت���ورة ج��ي��ه���ن رج����ب مت 
تقييم  نت�ئج  على  للوقوف  برن�مج  عقد 
الط�لب�ت، لأ�س�تذة املقررات قدمه م�سرف 
وحدة القي��س والتقومي بعم�دة التطوير 
الدكتور  ب�جل�معة  واجل����ودة  الأك����دمي���ي 

ع�دل ط�هر. 

عسير
تثليث

رجال ألمع

النماص

ظهران الجنوب

أبها

بيشة

علو م وآداب محايل علو م وآداب محايل آداب سراة
عبيدة

علوم وآداب 
علو م وآداب محايلالخميس

لقاء مع الطالبات 
وحارسات األمن 

ع����ق����دت وح�������دة ال���ت���ط���وي���ر الك�����دمي����ي 
ب�ملج�ردة،  العلوم والآداب  بكلية  واجلودة 
ل���ق����ء م����ع ط����ل���ب����ت ال��ك��ل��ي��ة وح����ر����س����ت 
اآلي�ته� يف  لهن خالله،  اأو�سحت  الأم��ن، 
العمل وتطبيق نظ�م اجلودة ومف�هيمه� 
املختلفة لتقومي الأداء ب�لكلية والتعريف 
ب��ن��ظ���م اجل������ودة وت��ف��ع��ي��ل م��ع���ي��ره��� يف 
ال��ت��ق��ومي  ع��م��ل��ي���ت  وا���س��ت��ك��م���ل  الأداء، 
الذاتي له�، مب� ي�سهم يف حتقيق اأهداف 

اخلطة ال�سرتاتيجية لتطوير الكلية.

العلوم الفيزيائية
في القرن العشرين  

ببلقرن  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  اأق����م���ت 
ب�لتع�ون مع وحدة التطوير الأك�دميي 
واجل�������ودة، حم��������س���رة ب���ع���ن���وان »ت��ط��ور 
الع�سرين«  القرن  يف  الفيزي�ئية  العلوم 
قدمه� الأ�ست�ذ امل�س�عد بق�سم الفيزي�ء، 
الدكتور خ�لد �سي�ح. وحظيت املح��سرة 
بتج�وب كبر من قبل احل��سرين، كم� 
عر  التدري�س  هيئة  اأع�����س���ء  اإل���ى  بثت 
ال�سبكة التليفزيونية للو�سول اإلى اأكر 

عدد من املعنيني.

برنامج
»األمل والتفاؤل«  

الآداب  بكليتي  اجل��غ��راف��ي���  ق�����س��م  اأق�����م 
والرتبية للبن�ت ب�أبه�، برن�جم� بعنوان 
»الأمل والتف�وؤل« حتت اإ�سراف الأ�ست�ذة 
خرية القحط�ين وح�سور وكيلة الكلية 
ل�����س��وؤون ال��ط���ل��ب���ت وع����دد م��ن اأع�����س���ء 
والط�لب�ت.  والإداري����ت  التدري�س  هيئة 
الفقرات  من  العديد  الرن�مج،  و�سمل 
كم�  احل������س��رات،  اأ�سعدت  التي  ال�سيقة 
�سهد طرح م�س�بقة يف �سكل اأ�سئلة، ومنح 

بعده� الف�ئزين جوائزا خ��سة .

طالبات المدارس 
يزرن الكلية   

املنزيل  والقت�س�د  العلوم  كلية  ب��داأت 
امل��دار���س  ط�لب�ت  ا�ستقب�ل  يف  ببي�سة، 
ب��ه��دف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ك��ل��ي��ة ون��ظ���م 
الدار�سة به�. وبداأت الزي�رات بعدد من 
التحفيظ  وث�نوية  متو�سطة  ط�لب�ت 
عدد  خالله�  راف��ق��ه��ن  ببي�سة  الأول����ى 
خالل  تعرفن   ، امل��در���س��ة  معلم�ت  م��ن 
الكلية عن قرب ومعرفة  الزي�رة على 
توجهه� ون�س�طه� وفع�لي�ته� وطريقة 

اللتح�ق به�.

فعاليات اليوم
العالمي للتوحد 

للتوحد،  ال��ع���مل��ي  ال��ي��وم  فع�لي�ت  �سمن 
ق����دم ق�����س��م ال��ري������س��ي���ت ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
بي�سة  يف  ب�جل�معة  امل��ن��زيل  والق��ت�����س���د 
عن  توعوي�  برن�جم�  امل��سي،  الثالث�ء 
و�سبل  التوحد  اأ�سب�ب  ت�سمن  التوحد، 
ال���ع���الج ب���ه���دف ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ه��ذه 
ال��ف��ئ��ة، واأه��م��ي��ة ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر ال���ذى 
يعتر املفت�ح الأ�س��سي لنج�ح عالج هذا 
امل��ر���س. واأ���س��رف على ال��رن���م��ج منرة 

حممد وازع، وب�سرى ح�مد احل�رثي.

علوم وآداب
المجاردة

علوم وآداب 
بلقرن

آداب وتربية أبها العلوم االقتصادية
 بيشة

العلوم االقتصادية
 بيشة

بلقرن

محايل

المجاردة

خميس مشيط

سراة عبيدة
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خارطة األخبار

افتتاح
ناد للصيدلة 

تعتزم كلية ال�سيدلة افتت�ح ن�د لل�سيدلة، 
ال�سيدلية  اجلمعية  مظلة  حت��ت  وذل���ك 
يف  ال��راغ��ب��ني   الكلية  ودع���ت  ال�سعودية. 
اإلى ت�سجيل ك�فة  الن�سم�م لهذا الن�دي 
ن�دي  ويف  الكلية،  وكيل  مبكتب  بي�ن�تهم 
اإلى  الن�دي  ويهدف  الطالبية.  الأن�سطة 
الإب��داع��ي��ة لأع�س�ئه يف  ال��ط���ق���ت  اإب����راز 
جم����ل ال�����س��ي��دل��ة، وت��و���س��ي��ع ه���ذا امل��ج���ل 
وفع�ليته  �سورته  لتطوير  به  والتعريف 

لدى اأفراد املجتمع.

استضافة عالم 
من األزهر  

الدين  واأ���س��ول  ال�سريعة  كلية  ت�ست�سيف 
ب�جل�معة، اأ�ست�ذ احلديث وعلومه بج�معة 
الأزهر، ع�سو هيئة كب�ر العلم�ء ب�لأزهر، 
عبدالكرمي  عبد  اأح��م��د  الدكتور  الأ���س��ت���ذ 
لإل��ق���ء ع��دد م��ن امل��ح������س��رات يف احلديث 
النبوي ال�سريف وعلومه. ومن املتوقع اأن 
هيئة  ب�أع�س�ء  الكرمي  عبد  ال�سيخ  يلتقي 
ال��ت��دري�����س وال���ط���الب ب���ل��ك��ل��ي��ة، وذل����ك يف 
كب�ر  فيه�  ت�ست�سيف  التي  اأن�سطته�  اإط���ر 

العلم�ء من داخل اململكة وخ�رجه�.

فعاليات لمراقبة 
ضغط الدم

اأق�������م ط����الب وط����ل���ب����ت ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة 
فع�لي�ت  الكلية،  وكيل  بح�سور  ب�جل�معة، 
ال���ي���وم ال���ع����مل���ي ل��ل�����س��ح��ة ب���ع���ن���وان »راق����ب 
�سحتك«،  وحت�سن  حي�تك  حت��م  �سغطك 
وذلك على فرتتني، �سب�حية داخل الكلية، 
وا�ستملت  م��ول.  ع�سر  مبجمع  وم�س�ئية 
ال��ف��ع���ل��ي���ت ع��ل��ى ق��ي������س ال�����وزن وال���ط���ول، 
الدم  وقي��س �سغط  اجل�سم،  كتلة  وح�س�ب 
الإلكرتوين والزئبقي، والتعرف على اأدوية 

ال�سغط ، والأغذية املفيدة للم�س�بني.

تشكيل لجنة 
لخدمة بالمجتمع

اأقر جمل�س كلية العلوم الإن�س�نية الأ�سبوع 
امل��سي ت�سكيل جلنة مب�سمى »جلنة خدمة 
من  تتكون  التي  اللجنة  املجتمع«.وُتعنى 
ع���دد م��ن الأع�����س���ء م��ن خم��ت��ل��ف اأق�����س���م 
ب�ملجتمع  الكلية  ع��الق��ة  بتعزيز  الكلية، 
والإ�سه�م يف تقدمي العديد من اخلدم�ت 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة لأب���ن����ء امل��ن��ط��ق��ة، 
و�سراكة  تدريبية  دورات  لعقد  والتن�سيق 
مب�  الجتم�عية  املوؤ�س�س�ت  م��ن  ع��دد  م��ع 

يج�سد دور الكلية الجتم�عي.

مشاركة
في يوم »التوحد«

���س���رك��ت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف ن����دوة الح��ت��ف���ء 
مبنطقة   2013 ل��ل��ت��وح��د  ال��ع���مل��ي  ب���ل��ي��وم 
ع�������س���ر، وال����ت����ي ن��ظ��م��ت��ه��� حت����ت ����س���ع����ر » 
ا�سطراب التوحد .. الت�سخي�س والعالج«، 
مع  ب���ل��ت��ع���ون  اخل������س��ة  ال��رتب��ي��ة  اإدارة 
النف�سي  للطب  ال�سعودية  اجلمعية  ف��رع 
ع�سر  وم�ست�سفى  اجل��ن��وب��ي��ة  ب���مل��ن��ط��ق��ة 
الفكري،  ال��رتب��ي��ة  معهد  مبقر  امل��رك��زي، 
الثق�فية  الأن�سطة  خطة  اإط���ر  يف   وذل��ك 

لإدارة الرتبية اخل��سة.

دورات
لطالب الكلية

العلوم  بكلية  الطالبي  الن�شاط  يوا�شل 
الإدارية وامل�لية، الدورات التدريبة التي 
امل��سية، حيث يقيم  الأي���م  بداأه� خالل 
اعتب�را من اليوم ال�سبت 6/10 وحتى ال� 
24، دورات متنوعة لطالب الكلية. يذكر 
اأن جميع ال��دورات التدريبية �ستعقد يف 
الت�سجيل  و�سيتم   ،) 2/64/اأ   ( الق�عة 

مبقر الدورة لدى امل�سجل.

ورشة حول 
»قوائم االستبيان«

نظمت وحدة التطوير الأك�دميي واجلودة 
بخمي�س  املجتمع  بكلية  الذكية  ب�لق�عة 
م�����س��ي��ط ور�����س����ة ع���م���ل ب���ع���ن���وان »ق���وائ���م 
للط�لب«  ب�لن�سبة  واأهميته�  ال�ستبي�ن 
واجل���ودة  التطوير  وح���دة  رئي�س  قدمه� 
اإل��ى  وه��دف��ت  ���س���مل.  ع���ط��ف  د.  ب�لكلية  
ن�سر ثق�فة اجلودة، وتو�سيح كيفية تعبئة 

ال�ستب�ن�ت يف �سوء مع�ير اجلودة.

دعوة للمقبولين 
والمقبوالت

توا�سل عم�دة الدرا�س��ت العلي� ب�جل�معة، 
برام�ج  يف  واملقب�ولت  املقب�ولني  ا�ستقب�ل 
للع�م  )ال��ع���م��ة(  وال��دك��ت��وراه  امل�ج�ستر 
ال��ع��م���دة  ودع���ت   .1435-1434 اجل���م��ع��ي 
امل��ق��ب��ول��ني م��راج��ع��ة م��ق��ره��� ب���ل��ق��ري��ق��ر 
وامل��ق��ب��ولت،  ال��راب��ع،  الط�بق  )د(،  مبنى 
اإلى وك�لة العم�دة العلي� ب�ملركز اجل�معي 

قبل دوام الأربع�ء املقبل 1434/6/14ه�. 

عمادة
الدراسات العليا

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

الطب النووي
في محاضرة

برع�ية عميد كلية العلوم والآداب الدكتور 
ن��ا���ش��ر ال�������ش���ه���راين، ويف اإط������ار ال��ن�����ش��اط 
الطالبي، يلقي اأ. امل�س�عد بق�سم الكيمي�ء 
ب��ع��ن��وان  ال����ع����زوين حم��������س���رة  د. خ����ل���د 
»النظ�ئر امل�سعة يف الطب النووي: اإنت�جه� 
وت��و���س��ي��ف��ه��� وت��ط��ب��ي��ق���ت��ه���«، ع��ل��ى م�سرح 
رئي�س  املح��سرة  على  وي�سرف  اجل�معة. 

ق�سم الكيمي�ء د. ح�سن ك�مل.

تنومة

كلية المجتمع 
بخميس مشيط

بيشة

خميس مشيط

النماص

أبها

زيارة
»تحلية« الشقيق

بكلية  امليك�نيكية  الهند�سة  ق�سم  ينظم 
علمية  زي���رة  املقبل،  الأرب��ع���ء  الهند�سة، 
يف  وذل��ك  ب�ل�سقيق،  املي�ه  حتلية  ملحطة 
لطالب  العملي  اجل���ن��ب  ت��دع��ي��م  اإط�����ر 
عليه�  ي�سرف  الزي�رة  اأن  يذكر  الق�سم. 
رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ه��ن��د���س��ة امل��ي��ك���ن��ي��ك��ي��ة د. 
التدري�س  هيئة  وع�����س��و  زي����دان،  اأح��م��د 

ب�لق�سم د. اأ�سرف ل�سني.

العلوم واآلدابالهندسة
ببيشة

العلوم اإلدارية
والمالية

الشريعة وأصول الدين الصيدلة الصيدلةالطب
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التعليم العالي

المؤتمر
والمعرض الدولي 
للتعليم العالي
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التعليم العالي

لقطات

و�سف مع�يل ن�ئب وزير التعليم الع�يل الدكتور اأحمد بن حممد ال�سيف، اإق�مة 
الع�يل  التعليم  وزارة  تنظمه  ال��ذي  الع�يل  للتعليم  ال��دويل  وامل��وؤمت��ر  املعر�س 
اململكة،  يف  الع�يل  للتعليم  النوعية  والنقلة  الع�ملية،  العلمية  ب�لري�دة  �سنوي�، 
منوه� مب� ي�سهم به املعر�س واملوؤمتر من ن�سر للوعي املتك�مل بق�س�ي� التعليم 
الع�يل وموؤ�س�س�ته على م�ستوى الع�مل، ومب� ينتج عنه من فتح لقنوات التوا�سل 

الف�عل بني اجله�ت التعليمية يف اململكة وموؤ�س�س�ت التعليم الع�يل يف الع�مل.
وبني الدكتور ال�سيف اأن املعر�س واملوؤمتر الدويل للتعليم الع�يل يف دورته 
الرابعة احل�لية، يعتر الأك��ر من نوعه على م�ستوى الع�مل من حيث حجم 
احل�سور وامل�س�ركة، مبين� اأنه ت�س�رك فيه اأكر من 436 ج�معة ع�ملية متثل 37 

دولة، اإلى ج�نب 51 ج�معة وموؤ�س�سة تعليمية �سعودية.
ال��ع��دي��د من  ت��وق��ي��ع  امل��ع��ر���س �سي�سهد  اأن  اإل���ى  ال�����س��ي��ف  ال��دك��ت��ور  واأ����س����ر 
اأن  يف  اأمله  عن  معرب�  الع�ملية،  ونظراته�  ال�سعودية  اجل�مع�ت  بني  التف�قي�ت 
وعملي�  علمي�  وامل��وؤمت��ر  املعر�س  اململكة  يف  الع�يل  التعليم  موؤ�س�س�ت  ت�ستثمر 
من خالل التعرف على التج�رب الدولية التي عر�ست يف ور�س العمل، وتب�دل 
امل�س�حب  امل��وؤمت��ر  امل�س�ركني يف جل�س�ت  واخل���راء  الأك���دمي��ي��ني  م��ع  اخل���رات 

للمعر�س.
خ���دم احلرمني  ملق�م  والعرف�ن  ال�سكر  اآي���ت  اأ�سمى  ال�سيف  الدكتور  ورف��ع 
برع�ية  تف�سله  على  اهلل،  حفظه  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني 
املعر�س واملوؤمتر وم� يوليه، اأيده اهلل، و�سمو ويل عهده و�سمو الن�ئب الث�ين، 

حفظهم� اهلل، لقط�ع التعليم الع�يل من رع�ية كرمية ودعم �سخي.

اتفاقية بين جامعتي
حائل وكامبريدج لعالج السرطان

ع��ل��ى ه���م�����س م�����س���رك��ة ج���م��ع��ة ح���ئ��ل يف م��ع��ر���س التعليم ال��ع���يل ال����دويل يف 
الري��س، وقع مدير ج�معة ح�ئل الدكتور خليل بن اإبراهيم الراهيم اتف�قية 
تع�ون مع ج�معة ك�مريدج الريط�نية، وامل�سنفة خ�م�س� على الع�مل، لدرا�سة 
�سرط�ن اخلالي� اللمف�وية، وذلك برع�ية وزير التعليم الع�يل الدكتور خ�لد 
نوتنجه�م  اأخ��رى مع ج�معة  اتف�قية  وقع مدير ج�معة ح�ئل  كم�  العنقري. 
امل�سنفة 15 على الع�مل، تخت�س مب�سروع بحثي لدرا�سة اجلين�ت ذات العالقة 
ع�لية  النووي  احلم�س  ت�سل�سل  معرفة  تقني�ت  ب��ستخدام  الثدي،  ب�سرط�ن 
الختالف  ودرا�سة  التقنية  توطني  اإلى  امل�سروع  ويهدف  واملخرج�ت،  ال�سرعة 
بني العرب والأوروبيني من خالل درا�سة جين�ت �سرط�ن الثدي، وتعتر هذه 
الدرا�سة مهمة مل�ستقبل عالج ال�سرط�ن خ��سة عند ربط الدواء ب�جلين�ت، اأو 

م� ي�سمى ب� »�سخ�سنة العالج«.

جامعة طيبة تستضيف مؤتمر الجغرافيا 
ا�ست�س�فت ج�معة طيبة ب�ملدينة املنورة موؤمتر )اجلغرافي� والتغرات الع�ملية 
بن  خ�لد  الدكتور  الع�يل  التعليم  وزي��ر  مع�يل  رع�ية  حتت  وذل��ك  املع��سرة(، 
حممد العنقري. وتن�ول املوؤمتر العديد من الق�س�ي� مثل التغرات ال�سك�نية 
التغرات  ن�ق�س  كم�  الثق�فية،  والتغرات  واجلغرافي�  اململكة،  يف  واحل�سرية 
املن�خية والبيئية، اإ�س�فة اإلى التغرات ال�سي��سية والجتم�عية، م�سلط� ال�سوء 
جل�س�ت  وخ��الل  املع��سرة.  اجلغرافية  الدرا�س�ت  يف  احلديثة  الجت�ه�ت  على 
املن�خية  التغرات  عن  حم��سرة  النج�ر  راغب  زغلول  الدكتور  األقى  املوؤمتر، 

ومدلولته� الكونية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة.

حتت رع�ية خ�دم احلرمني ال�سريفني 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�سعود، حفظه اهلل، افتتح مع�يل وزير 
بن  خ���ل��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع���يل،  التعليم 
املعر�س  ف��ع���ل��ي���ت  ال��ع��ن��ق��ري  حم��م��د 
وامل��وؤمت��ر ال���دويل للتعليم ال��ع���يل يف 
وزارة  تنظمه  ال���ذي  ال��راب��ع��ة  دورت����ه 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع���يل يف م��رك��ز ال��ري������س 

الدويل للموؤمترات واملع�ر�س.
وي�س�رك يف املعر�س 436 ج�معة 
وم��وؤ���س�����س��ة ع���مل��ي��ة م��ن 37 دول���ة اإل��ى 
ج�نب 51 ج�معة وموؤ�س�سة �سعودية، 
وج�����ء امل���وؤمت���ر ال�����دويل حت���ت ���س��ع���ر 

»امل�سوؤولية الجتم�عية للج�مع�ت«.
ويف ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت���ح��ي��ة، رح��ب 
ال�����دك�����ت�����ور ال����ع����ن����ق����ري ب����حل�������س���ور 
العمل  وور���س  املوؤمتر  يف  وامل�س�ركني 
اكتم�ل  م��وؤك��دا  العلمية،  وال��ل��ق���ءات 
م���ن���ظ���وم���ة الن����ت���������س�����ر اجل�����غ�����رايف، 
والتوزيع الإمن�ئي للتعليم الع�يل يف 
اململكة، من خالل  مدن وحم�فظ�ت 
واملجمع�ت  اجل���م��ع��ي��ة  امل���دن  ت�سييد 
الأك����دمي���ي���ة يف ك���ل اأن���ح����ء امل��م��ل��ك��ة، 
والنتق�ل بعد ذلك اإلى مرحلة تعزيز 
وتقنني مم�ر�س�ته� يف  ثق�فة اجلودة 
جميع الأق�س�م الأك�دميية واملوؤ�س�س�ت 
اجل����م���ع���ي���ة احل���ك���وم���ي���ة والأه���ل���ي���ة، 
ذات  �س�ملة،  تنموية  مراكز  لتتحول 
ب�سم�ت يف �سن�عة اقت�س�دي�ت جميع 
م��ن���ط��ق امل��م��ل��ك��ة واإح�������داث ال��ت��غ��ي��ر 
الج��ت��م���ع��ي والق��ت�����س���دي وال��ث��ق���يف 

الإيج�بي نحو بيئة معرفية منتجة.

ميزانية الخير والنماء 
واأ�س�ف الدكتور العنقري اأن ميزانية 
للتعليم  املخ�س�سة  وال��ن��م���ء  اخل���ر 
ال��ع���يل ل��ه��ذا ال��ع���م ك���ن��ت الأ���س��خ��م، 
امل�سروع�ت  ا�ستكم�ل  على  يحفز  مم� 
الع�ملية  املوا�سف�ت  لأعلى  اجل�معية 
التعليم  وغ����ي����ت  لأه�����داف  امل��ح��ق��ق��ة 
امل��ي��زان��ي��ة %10  ه��ذه  ال��ع���يل، وت�سكل 

م���ن م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة ال��ب���ل��غ��ة 820 
ملي�ر ري�ل �سعودي.

العنقري  ال��دك��ت��ور  ك��م��� حت���دث 
ع��ن دخ��ول من��ط جديد م��ن التعليم 
ال�سعودي،  الع�يل  التعليم  اإلى ف�س�ء 
وه�������و ب�������دء اجل�����م����ع����ة ال�������س���ع���ودي���ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة ب��راجم��ه��� الأك���دمي��ي��ة 
ب����ن�����ء م��ن���ه��ج��ه���  ال����ت����ي روع��������ي يف 
التعليمية واأ�س�ليبه� التقنية اأن تكون 
وفق اأف�سل املوا�سف�ت الع�ملية وملبية 
اإل��ى  لتن�سم  التنموية  لالحتي�ج�ت 
يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���م��ع���ت  �سقيق�ته� 
ومن�ف�س  ن��وع��ي  ع����ل  تعليم  ت��ق��دمي 

لأبن�ء اململكة واملقيمني به�.
اأن  اإل��ى  العنقري  الدكتور  ونّبه 
على  حر�ست  ال��ع���يل  التعليم  وزارة 
اأن ي��ك��ون ���س��ع���ر امل���وؤمت���ر ه���ذا ال��ع���م 
للج�مع�ت(،  الجتم�عية  )امل�سوؤولية 
ال��ث���ل��ث��ة  ب���ل��وظ��ي��ف��ة  ي���ع���رف  م�����  اأو 
مو�سوع�ت  تتمحور  اإذ  للج�مع�ت، 
امل���وؤمت���ر ح����ول م��ن���ق�����س��ة ال��ت��ح��دي���ت 
اجل�مع�ت  ب���دور  املتعلقة  والق�س�ي� 
جت�����ه جم��ت��م��ع��ه���، وع���ر����س احل��ل��ول 
وامل��ق��رتح���ت وال��ت��ج���رب واخل����رات، 
اإ����س����ف���ة اإل����ى ع��ر���س من�����ذج ح��دي��ث��ة 
الجتم�عية  امل�����س��وؤول��ي��ة  لتطبيق�ت 
ال���رائ���دة ع���مل��ي���ً و�سبل  يف اجل���م��ع���ت 
ا���س��ت��ف���دة ج���م��ع���ت امل��م��ل��ك��ة م��ن تلك 
الوظيفة  ب��ه��ذه  للنهو�س  ال��ت��ج���رب 
وف���ق امل��ع���ي��ر ال��دول��ي��ة والجت���ه���ت 
احل��دي��ث��ة ل��وظ���ئ��ف اجل����م���ع����ت مع 
وطرح  املحلية،  الحتي�ج�ت  م��راع���ة 
م���ب����درات ت��ط��وي��ري��ة، ور���س��د ال��دع��م 
امل�����يل ال������الزم. واأ����س����ر د. ال��ع��ن��ق��ري 
ه�م�س  على  ال����وزارة  تنظيم  اأن  اإل���ى 
يف  تخ�س�سية  ع��م��ل  ور���س��ة  امل��ع��ر���س 
للج�مع�ت  الج��ت��م���ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
بح�سور مديري اجل�مع�ت دليل على 
امل�أمول الذي  اأهمية املو�سوع والدور 
يجب اأن يتم تعزيزه، واأن ت�سطلع به 

ج�مع�تن� ال�سعودية.

رئيس الجامعة الوطنية
بكوريا الجنوبية

ت�سيون،  ي���ون  اوه  ال��دك��ت��ور  ث��م حت���دث 
�سيئول  ال��وط��ن��ي��ة يف  اجل���م��ع��ة  رئ��ي�����س 
التعليم  دور  ع���ن  اجل��ن��وب��ي��ة،  ب��ك��وري��� 
ال����وق����ت احل��������س���ر يف ظ��ل  ال����ع�����يل يف 
م��ف��ه��وم ال���ع���ومل���ة ال�����ذي ف���ر����س ت��وح��د 
امل��ع���ي��ر ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع����مل، لي�س 
يف ال��ت��م��ي��ز الأك����دمي���ي ف��ح�����س��ب، ب��ل يف 
امل��خ��رج���ت وامل��ن��ج��زات وال��ق��ي��م؛ م�سرا 
اأن��ت��ج��ت  ال���دول���ي���ة  امل��ن���ف�����س��ة  اأن  اإل������ى 
البحث  خمرج�ت  على  متزايدا  تركيزا 
اجل��ودة  على  ال��رتك��ي��ز  وقللت  العلمي، 
مب���� ف��ي��ه��� ال��ق��ي��م الأ���س������س��ي��ة ورع����ي���ة 
يف  ال��ف��ردي��ة  ال��ن��زع��ة  وتف�ست  التعليم، 
ال��ت��ع��ل��ي��م وج��م��ع امل��ك��ت�����س��ب���ت ال��ف��ردي��ة، 
الع�يل  التعليم  موؤ�س�س�ت  وج��دت  حتى 
التميز  ب��ني  م��ع���دل��ة  اإي��ج���د  يف  �سعوبة 
الأك�دميي واملن�ف�سة احلقيقية من جهة 
املتع�رف  للقيم  وامل�سوؤولية الجتم�عية 

عليه� من جهة اأخرى.
املحلية  القيم  اأن  ت�سيون  د.  واأك���د 
هي نقطة النطالق للقيم الع�ملية، كم� 
اأن القيم الع�ملية توؤثر يف القيم املحلية، 
يكون  اأن  يجب  بلد  ك��ل  اأن  على  م��وؤك��دا 
فخورا بقيمه املحلية. وتوقع د. ت�سيون 
اأن تقوم موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل بدوره� 
امل�سوؤولية الجتم�عية  اإط�ر  احليوي يف 

من خالل متيزه� الأك�دميي.

الراعي الذهبي
بن  حم��م��د  للمهند�س  كلمة  ذل���ك  ت��ال 
ال�سعودية  ال�سركة  رئي�س  امل��سي  حمد 
الراعي  »�س�بك«  الأ�س��سية  لل�سن�ع�ت 
ال���ذه���ب���ي ل��ل��م��ن������س��ب��ة م���ب���دي���� ���س��ك��ره 
وتقديره ملع�يل وزير التعليم الع�يل د. 
العنقري على جهوده  خ�لد بن حممد 
التعليم  منظومة  تطوير  يف  امللحوظة 
لذلك  مثال  �س�رب�  ال�����س��ع��ودي،  ال��ع���يل 
ب���رن����م���ج خ������دم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 

لالبتع�ث اخل�رجي.

وحت�������دث امل����������س����ي ع�����ن ال������دور 
ال������ذي ت���ق���وم ب����ه ����س���رك���ة ����س����ب���ك يف 
ق�ئال  الجتم�عية  امل�سوؤولية  جم���ل 
كبرين  وجهدا  وقت�  ال�سركة  »تنفق 
ال�����س��راك��ة م��ع اجل���م��ع���ت لتوفر  يف 
الذين  ال�سعوديني  للطالب  ال��دع��م 
داخ��ل  تعليمية  ف��ر���س  ع��ن  يبحثون 

اململكة اأو خ�رجه�«.
جهود  تقف  »ل  امل��سي  واأ���س���ف 
تن�سق  بل  فقط،  الدعم  عند  ال�سركة 
����س����ب���ك م�����ع اجل�����م����ع�����ت ل��رتج��م��ة 
برامج  اإل���ى  العمل  ���س��وق  اح��ت��ي���ج���ت 
درا����س���ي���ة وخ���ط���ط حم�����ددة ل��ت���أه��ي��ل 
الطالب ل�سوق العمل. واأ�س�ر امل��سي 
ب��رن���جم���  ال�����س��رك��ة مت��ت��ل��ك  اأن  اإل����ى 
وتوفر  العمل  راأ����س  على  للتدريب 
خ��الل  م��ن  امل�ستمر  التعليم  ف��ر���س 
ال��ري������س التي  ���س���ب��ك يف  اأك���دمي��ي��ة 
وامل�ستوى  املهنية  اخل��رة  بني  جتمع 

الراقي من الفكر الإداري«.
ال���درا����س����ت  اأن  امل��������س���ي  وق�������ل 
احلديثة ت�سر اإلى اأن اأبرز م� يواجه 
القرن  يف  ال��ع���يل  التعليم  موؤ�س�س�ت 
الربط  ع��دم  ه��و  والع�سرين  احل����دي 
ب���ني م���ع���دلت ال��ت��خ��رج واح��ت��ي���ج���ت 
ت���وؤّرق  ال��ع��م��ل، وه���ي ق�سية ل  ���س��وق 
فح�سب،  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال��ت��ع���ون  اإل���ى دول جمل�س  ب��ل مت��ت��د 
الأو����س���ط  ال�������س���رق  ودول  اخل��ل��ي��ج��ي 
امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال���ع����مل  وع�����دد م���ن دول 
اجلنوبية،  وك��وري���  ���س��ن��غ���ف��ورة  منه� 
امل���وارد  متتلك  اململكة  اأن  اإل���ى  لف��ت���ً 

والإخال�س لتج�وز هذه العقبة.
ب����ع����د ذل�������ك مت ق���������س ����س���ري���ط 
التعليم  وزي��ر  وق���م  امل��ع��ر���س،  افتت�ح 
يف  بجولة  ال��ك��رام  وال�سيوف  ال��ع���يل 
اأجنحة املعر�س، �س�حبه فيه� مع�يل 
الدكتور  ال��ع���يل  التعليم  وزي��ر  ن�ئب 
واأ���س��ح���ب  ال�سيف  ب��ن حممد  اأح��م��د 
ال�سعودية  اجل�مع�ت  مديرو  املع�يل 

والأجنبية.

انطالق فعاليات المعرض
والمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض

د. السيف: 
المؤتمر الدولي 

بالرياض
األكبر على 

مستوى العالم
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التعليم العالي

الباحة

أبها

حائل

الرياض

الظهران

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

تقويم
األثر البيئي

نظ���م ق�س���م �سح���ة البيئ���ة بكلي���ة العل���وم 
الدم����م،  بج�مع���ة  التطبيقي���ة  الطبي���ة 
البيئ���ي..  الأث���ر  »تق���ومي  بعن���وان  ور�س���ة 
التحدي����ت واحلل���ول«، ق����ل عنه���� عمي���د 
الكلية الدكتور غ����زي العتيبي »اإنه� ت�أتي 
نتيج���ة للتط���ور القت�س����دي وال�سن�ع���ي 
م���ن  لب���د  ك�ن  ل���ذا  ب�ململك���ة،  ال�سري���ع 
الهتم�م ب�سحة الن��س وبيئته ال�سحية«. 
وهدف���ت الور�سة اإل���ى حم�ربة م� تتعر�س 

له البيئة من خم�طر جراء التلوث .

تتنازل عن
قبول االبتعاث

اجل���وف  ج�مع���ة  مدي���ر  مع����يل  اأعل���ن 
الب�س���ري،  اإ�سم�عي���ل  الدكت���ور  الأ�ست����ذ 
اأن اجلامع���ة ق���ررت التن���ازل ع���ن �ش���رط 
القب���ول قبل البتع����ث وا�ستبداله بقبول 
عل���ى  املعي���دة  �سن���ة، حت�س���ل  مل���دة  اللغ���ة 
قب���ول ع�ملي خ���الل هذه الأ�سه���ر، م�سددا 
عل���ى ع���دم تن����زل اجل�مع���ة يف البتع����ث 
الداخل���ي اإل ملن يثبت فع���ال عدم قدرته� 
على ال�سفر للخ�رج وموا�سلة درا�سته� يف 

ج�مع�ت له� �س�أن ع�ملي.

تخريج
دفعة جديدة

اأعرب���ت مع����يل مدي���رة ج�مع���ة الأم���رة 
ن���ورة بن���ت عبدالرحم���ن، الدكتورة هدى 
العمي���ل، ع���ن �سع�دته���� وهي ت���رى كوكبة 
جديدة م���ن اخلريج�ت تزفه���� اجل�معة، 
ال���ذي  والدع���م  ال�ستثم����ر  اأن  مو�سح���ة 
قدمته الدولة ولزالت تقدمه للج�معة، 
ال�س�ب����ت  م���ن  اآلف  تخري���ج  عن���ه  نت���ج 
العلي����  ال�سه����دات  وح�م���الت  املوؤه���الت 
بن����ء  يف  ا�سه����م  له���ن  �سيك���ون  اللوات���ي 

خمتلف القط�ع�ت التنموية.

الساعاتي مديرا 
لجامعة الملك فيصل

ال�سريف���ني  احلرم���ني  خ����دم  اأ�س���در 
املل���ك عب���د اهلل ب���ن عب���د العزي���ز اآل 
�سع���ود، ق���رارا ملكي���� يق�س���ي بتعي���ني 
الدكت���ور عبدالعزيز بن جم�ل الدين 
ال�س�ع�ت���ي، مدي���را  ب���ن زي���ن الدي���ن 
جل�معة امللك في�سل ب�ملرتبة املمت�زة، 
اجل�مع���ة  مدي���ر  اإعف����ء  مت  اأن  بع���د 
الدكت���ور  الأ�ست����ذ  مع����يل  ال�س�ب���ق، 
م���ن  اجلن���دان  حمم���د  ب���ن  يو�س���ف 

من�سبه بن�ء على طلبه.

بطولة
كرة السلة

توج مع�يل مدير اجل�معة الإ�سالمية 
العق���ال،  حمم���د  الدكت���ور  الأ�ست����ذ 
فري���ق ج�معة املل���ك عبدالعزيز بك�أ�س 
بطول���ة ك���رة ال�سل���ة الث����ين، بع���د فوز 
الأخ���ر عل���ى فري���ق ج�مع���ة الإم����م. 
م�س�رك���ة  �سه���دت  البطول���ة  وك�ن���ت 
ج�مع����ت، املل���ك �سع���ود، املل���ك خ�ل���د، 
احل���دود ال�سم�لي���ة، الدم����م، اجل�معة 
الإ�سالمي���ة وكلية اب���ن �سين�. يذكر اأن 
الري��س���ي  البطول���ة نظمه���� الحت����د 

للج�مع�ت ال�سعودية.

مباشرة مجلس
البحث العلمي

ب��س���ر جمل�س البح���ث العلمي ب�جل�معة، 
اأعم�ل دورته الث�لث���ة التي بداأه� برئ��سة 
عب���د  الدكت���ور  العلم���ي  البح���ث  عمي���د 
ال�سمد مرغالين بح�سور وكيل العم�دة 
الدكت���ور فرا�س امل���دين واأع�س�ء املجل�س. 
اعتم����د  من�ق�س���ة  ال���دورة،  وت�سمن���ت 
وا�سرتاتيجي���ة  تط�بق���ت  الت���ي  امل�س�ري���ع 
دع���م امل�س�ري���ع البحثي���ة بعم����دة البح���ث 
العلم���ي، وامل�س�ريع البحثي���ة املقدمة من 
الب�حثني لبي�ن ا�ستحق�ق�ت الدعم امل�يل 

لالأبح�ث التي �ستعتمد. 

بن سعد مديرا
لجامعة شقراء

ال�سريف���ني  احلرم���ني  خ����دم  اأ�س���در 
اآل  ب���ن عب���د العزي���ز  املل���ك عب���د اهلل 
�سع���ود، ق���رارا ملكي���� يق�س���ي بتعي���ني 
ب���ن عب���د  ب���ن �سع���د  الدكت���ور  خ�ل���د 
ب���ن �سعي���د، مدي���راً جل�مع���ة  العزي���ز 
�سق���راء ب�ملرتب���ة املمت����زة، وذل���ك بع���د 
اإعف�ء مدير اجل�مع���ة ال�س�بق، مع�يل 
الأ�ست����ذ الدكت���ور �سعيد ب���ن تركي بن 

اإ�سم�عيل املله، من من�سبه.

الطائف

الجامعة اإلسالمية الملك فيصل

اإلحساء

جازان

القبول في 
الماجستير العام

العلي����  الدرا�س����ت  عم����دة  اأعلن���ت 
بج�معة الط�ئف عن فتح ب�ب القبول 
ملرحل���ة  العلي����  الدرا�س����ت  لرن�م���ج 
الق����دم  اجل�مع���ي  للع����م  امل�ج�ست���ر 
)1435/1434ه����( خ���الل الف���رتة م���ن 
)5/20 - 1434/6/20ه����(. علم���� ب����أن 
الرام���ج املت�ح���ة هي: كلي���ة ال�سريعة 
والأنظمة، كلية الآداب، كلية الرتبية، 
 25 منه����  ويتف���رع  العل���وم.  وكلي���ة 

برن�جم�.

جامعة الطائف

المدينة 
المنورة

جدة

حلقة نقاشية حول
الجمعيات الخيرية

الق����رى  اأم  ج�مع����ة  مدي����ر  مع�����يل  افتت����ح 
النق������س  حلق����ة  ع�س������س،  بك����ري  الدكت����ور 
للخدم�����ت  ال����ر  كر�س����ي  نظمه�����  الت����ي 
الإن�س�نية بعنوان »التن�سيق بني اجلمعي�ت 
اخلري����ة كمطل����ب يف املجتم����ع املع��س����ر«.  
الدكت����ور  الكر�س����ي  عل����ى  امل�س����رف  وب����ني 
خ�ل����د برق�����وي، اأن احللق����ة ترك����زت ح����ول 
طبيع����ة اجلمعي�����ت اخلرية مبك����ة واإق�مة 
م�سروع�ت وبرامج عمل وحت�سني م�ستوى 

الإداء يف الرامج وامل�سروع�ت.

األميرة نورةجامعة الدمام

استحداث
برنامج اإلعالم

ال�سعودي���ة  اجل�مع���ة  وكي���ل  ك�س���ف 
والتطوي���ر  للتخطي���ط  الإلكرتوني���ة 
ال���راك،  اأحم���د  الدكت���ور  واجل���ودة 
»الإع���الم  برن�م���ج  ا�ستح���داث  ع���ن 
الإلك���رتوين« ملرحلت���ي البك�لوريو�س 
الت���ي  الكلي���ة  برام���ج  وامل�ج�ست���ر، 
�سيتم اإن�س�وؤه� حتت م�سمى »الأنظمة 
والدرا�س����ت الإن�س�ني���ة« وتخ�س�س����ت 
اأخرى ه���ي: الأنظمة، واللغة العربية 

لغر الن�طقني به�. 

السعودية اإللكترونية

نجران

بريدة

القصيم

جامعة الحدود الشمالية

مكة 
المكرمة

جامعة أم القرى

تبوك

الجوف

عرعر

شقراء

الدمام

جمعة الجوف

جامعة شقراء
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حول العالم

الجامعات اليابانية تعتلي عرش تصنيف 
التايمز للجامعات األسيوية

بقلم يوجانا شارما
يونيفرستي ويرلد نيوز

اأ�سدرته  ال��ذي   2013 لع�م  الآ�سيوية  اجل�مع�ت  ت�سنيف  عر�س  الي�ب�ن  اعتلت 
وهي  امل��سي،  الأ�سبوع  الع�يل  ب�لتعليم  املعنية  اإيدوك�ي�سن  ه�ير  ت�ميز  جملة 

نف�سه� التي تعتني بت�سنيف اجل�مع�ت الع�ملي.
احتلت 22 ج�معة ي�ب�نية ق�ئمة اأف�سل 100 ج�معة يف اآ�سي� اأكر من اأي 
دولة اأخرى، وك�نت ج�معة طوكيو يف ال�سدارة ، وج�ء بعد الي�ب�ن العديد من 
الدول التي تريد اأن حتظى ب�سرف التقدم ومنه� كوري� اجلنوبية، التي ت�سرفت 
للعلوم  ب��وه���جن  وه��ي  الأول  الع�سر  �سمن  ت��ك��ون  اأن  يف  منه�  ج���م��ع���ت  ث��الث 
والتقنية يف املركز اخل�م�س،  وج�معة �سيول الوطنية يف املركز الث�من، ومعهد 

كوري� للعلوم والتقنية  يف املركز الع��سر.
الع�سر  �سمن  ك���وجن  ه���وجن  ب���رزت  ف��ق��د  م�س�حته�،  �سغر  م��ن  وب���ل��رغ��م 
الأوائل فحققت ج�معة هوجن كوجن املركز الث�لث، وج�معة هوجن كوجن للعلوم 
والتقنية املركز الت��سع، وك�نت �ست ج�مع�ت من هوجن كوجن �سمن اأف�سل 100 

ج�معة ح�سبم� اأف�د تقرير جملة ت�ميز ه�ير اإيدوك��سن. 
ك��وجن جنمة  ب���ت��ي« ق�ئال »ه��وجن  ث��م علق حم��رر ال�سحيفة »فيل  وم��ن 

كبرة ب�لنظر اإلى حجمه� ال�سغر«.
طوكيو  ج�معة  بعد  الث�ين  املركز  يف  الوطنية  �سنغ�فورا  ج�معة  وج���ءت 
امل�ئة  اأخ���رى �سمن  اأي���ة ج�معة  ول��ك��ن مل تخرت  ك���وجن،  ه��وجن  وق��ب��ل ج�معة 
والتي ج�ءت يف  التقنية  ن�ني�جن  ب��ستثن�ء ج�معة  لع�م 2013  اآ�سي�  الأف�سل يف 

املركز احل�دي ع�سر. 
واملف�رقة العجيبة، اأن ت�يوان ب�لرغم من �سغر م�س�حته� اأتت ب� 17 ج�معة 
يف الت�سنيف بينم� اأتت ال�سني ذات امل�س�حة ال�س��سعة ب� 15 ج�معة فقط ، و�سدد 
يف  تنجح  واأن  النقطة  ه��ذه  اإل��ى  تنتبه  اأن  يجب  ال�سني  اأن  على   ب�تي(  )فيل 
حتويل قوته� القت�س�دية الع�ملية اإلى قوة اقت�س�دية مهيمنة يف التعليم الع�يل، 
وق�ل اإن اأم�مه� الكثر لتلحق بركب اجلم�ع�ت الآ�سيوية قبل اأن تتحدى نخبة 

اجل�مع�ت الغربية يف الت�سنيف الع�ملي الأكر.
اإنه�  ق�ئال  الي�ب�نية  اجل�مع�ت  هيمنة  على  اخلطر  ن�قو�س  »فيل«  ودق   
بداأت تفقد اأرا�س ل�س�لح من�ف�سيه� الآ�سيوين، لأن  م� �سم�ه ب�سبكة اجل�مع�ت 
الدولية بدت حمدودة للغ�ية، وبدا اأن الأموال املخ�س�سة للج�مع�ت يف طريقه� 

لالنخف��س مق�رنة ب�لأموال املخ�س�سة لنظراته� يف املنطقة. 
اآ�سي� فقط يف حم�ولة لأن   وب�لرغم من اأن الت�سيف  يقت�سر على ق�رة 
تعرف كل ج�معة حجمه� بني اأقرانه� يف املنطقة قبل اأن تخو�س غم�ر من�ف�سة 
غر متك�فئة مع اجل�مع�ت الغربية، اإل اأن هن�لك نقطة مهمة جدا، وهي هل 
نطلق على هذا الت�سنيف ت�سنيف اآ�سي� اأم ل اإذا م� علمن� اأن الت�سنيف يغطي 15 
دولة فقط يف اآ�سي� ح�سبم� ق�ل »ج�ن �س�دلك« رئي�س املر�سد الدويل للت�سنيف 

والتميز الأك�دميي؟
 وواف��ق��ه يف ال����راأى »ري��ت�����س���رد ه��ومل��ز« ���س���ح��ب م��دون��ة م��راق��ب��ة ت�سنيف 
اجل�مع�ت ق�ئال »اإين ل اأعني اأن اأدرج دولة ك�أفغ�ن�ست�ن يف الق�ئمة ولكن دولة 

كفيتن�م يجب اأن تدرج يف الق�ئمة«.
وبنغالدي�س،  ك�أندوني�س�  الو�سطى  اآ�سي�  من  دولة  توجد  ل  اأنه  والغريب 
ب��ستثن�ء ثالث ج�مع�ت هندية، الأمر الذي يعني اأن الت�سنيف يقت�سر فقط 

على �سم�ل ق�رة اآ�سي� والتنني ال�سيني وب�لك�د ال�سرق الأو�سط.

بقلم: تيرينس كيالي
نائب مدير جامعة باكنجهام 

رئي�سة  ت���ت�����س��ر،  م���رج��ري��ت  وم����ت���ت 
م���ت��ت،  الأ����س���ب���ق،  ب��ري��ط���ن��ي���  وزراء 
ك�نت  اأنه�  الكثرون  عنه�  يعلم  وم��� 
اإب�ن  وزير الرتبية والتعليم والعلوم 
وك�ن   ،1974 حتى   1970 من  الفرتة 
ل��ه��� ����س���ولت وج������ولت م���ع روؤ����س����ء 
هيكلة  واإع���دة  لإ�سالحه�  اجل�مع�ت 

�سي��س�ت التعليم الع�يل.
 ك����ن���ت ت���ت�����س��ر ���س���خ��ط��ة ع��ل��ى 
����س���ي��������س���ة ب���ري���ط����ن���ي���� ال���ع���ظ���م���ى يف 
اأك�سفورد  ج�معة  ومنه�  اجل�مع�ت، 

التي در�ست به� عندم� ك�نت ط�لبة.
وب���ع���د ال���ت���خ���رج وال�����دخ�����ول يف 
»ت�ت�سر«  ق���ررت  ال�سي��سي،  امل��ع��رتك 
اجل�مع�ت  ن��ظ���م  ت�سلح  اأن  ال��وزي��رة 
جفونه�  داع��ب  ال��ذي  احللم  وحتقق 
ك���ث���را، ف��ك���ن��ت ت���رى اأن اجل���م��ع���ت 
عن  حممية  عرينه�  يف  الريط�نية 
تخ�سع  اأن  فقررت  وتقلب�ته  ال�سوق 
اجل�مع�ت لقوى ال�سوق واأن جتعله� 

عر�سة للمح��سبة الكرى.
وب����������داأت ���س��ي������س��ت��ه��� ب��ت��ح��ف��ي��ز 
يف  وال��دخ��ول  الرقي  على  اجل�مع�ت 
لجتذاب  بع�سه�  مع  حمموم  �سب�ق 
الطلبة بفر�س ر�سوم على الدار�سني 
املتحدة  اململكة  الق�دميني من خ�رج 
ح���ي���ث ك�����ن����وا ق���ب���ل ذل�����ك ي���در����س���ون 

جم�ن�.
اأث������ر ه���ذا ال���ق���رار ح��ن��ق م���دراء 
اجل�مع�ت  يف  ال��ع���يل  التعليم  وق����دة 
ب�سوت  ف��ق���ل��وا  جميع�  الريط�نية 
واح���د اإن ه���ذا ال��ق��رار م��ن ���س���أن��ه اأن 
يوؤدي اإلى األ ين�سم الطلبة الأج�نب 

للج�مع�ت الريط�نية م�ستقبال.
وب�لفعل حتقق م� توقعه روؤ�س�ء 
اأعداد  وهبط  الريط�نية  اجل�مع�ت 
الطلبة الأج�نب يف بريط�ني� لفرتة 
ازدادت  ذل����ك  ب��ع��د  اأن���ه����  اإل  وج���ي���زة 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ر واأث����م����رت ع���ن م����ردود 
ومثلت  اجل�مع�ت  ل�س�لح  اقت�س�دي 
بداية دخول اجل�مع�ت ع�سر ال�سوق.
جديدة  بخطوة  ت�ت�سر  وع����دت 
لالإ�سالح فق�مت بقطع املخ�س�س�ت 
اجل�مع�ت  يف  العلمي  للبحث  امل�لية 
ي�ستخدم  مل  بع�سه�  اأن  راأت  م�  بعد 
امل��خ�����س�����س���ت امل����ل���ي���ة ب�����س��ك��ل ج��ي��د، 
الأم�����ر ال����ذي اأث������ر ح��ف��ي��ظ��ة روؤ����س����ء 
اجل�����م����ع�����ت ال���ري���ط����ن���ي���ة ال���ذي���ن 
�سد  للوقوف  الث�نية  للمرة  احت��دوا 
اأن  م��ن  وح����ذروا  و�سي��س�ته�،  امل����راأة 
�ستكون له� تداعي�ت  ال�سي��س�ت  هذه 
خ��س  ب�سكل  ك��ك��ل  اجل���م��ع���ت  ع��ل��ى 
ع���م  ب�سكل  ال��ري��ط���ين  والق��ت�����س���د 

وتوقعوا انهي�ره اآنذاك.
ت����ت�������س���ر  م������رج�����ري�����ت  اأن  اإل 
�سي��سة  وطبقت  توقعوه  م���  رف�ست 
تعليمية جديدة من �س�أنه� ا�ستدع�ء 
للمح��سبة،  البحث  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني 
ب�  الآن  ت��ع��رف  ال��ت��ي  ال�سي��سة  وه���ي 
 Research ال��ب��ح��ث  تقييم  مت��ري��ن 
وه��ي   ،Assessment Exercise
اجل�مع�ت  من  جعلت  التي  ال�سي��سة 
امل���رت���ب���ة ال��ث���ن��ي��ة  ال���ري���ط����ن���ي���ة يف 
ب��ع��د ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة يف امل��ح���ف��ل 

الأك�دميية الدولية.

الث�نية  ل��ل��م��رة  ت�ت�سر  واأث��ب��ت��ت 
لروؤ�س�ء اجل�مع�ت اأن ال�سواب ج�نب 

توقع�تهم.
وت�������رك�������ت ت�����ت���������س����ر ����س���ي��������س���ة 
اخل�����س��خ�����س��ة اإرث������� مل���ن ���س��ي��خ��ل��ف��ه���، 
وزراء  رئ����ي���������س  ب����ع����ده�����  ف���ط���ب���ق���ه���� 
ب���ري���ط����ن���ي���� الأ�����س����ب����ق ت������وين ب��ل��ر، 
وورئ���ي�������س ال��������وزراء احل������يل داف��ي��د 
زي���دة كبرة  ك���م��رون، حيث فر�س� 
ع���ل���ى الل���ت���ح����ق ب����جل����م���ع����ت ع��ل��ى 
ال��ذي  الأم���ر  الريط�نيني،  الطلبة 
اأث�ر بدوره حيفظة روؤ�س�ء اجل�مع�ت 
ال���ذي���ن ت���ن���ب����أوا ب���ن��ه��ي���ر و���س��ي��ك يف 
وانهي�ر  ب�جل�مع�ت  امللتحقني  اأع��داد 
القت�س�د الريط�ين، وه� نحن نرى 
الأع��داد تتقل�س ب�لفعل، اإل اأنن� من 

اخلرة ال�س�بقة جزمن� ب�أن القت�س�د 
�ستتلقى  اجل���م��ع���ت  واأن  �سيتع�فى، 
موارد م�لية اأكر و�ست�ستجيب اأكر 

لحتي�ج�ت الطلبة. 
وا�سعة  خ��رة  ت�ت�سر  واكت�سبت 
م����ن الأخ�������ذ واجل�������ذب م����ع روؤ�����س�����ء 
اجل����م���ع����ت وم�������دراء امل�����دار������س، اإل 
�سي��سته�  تطبيق  ع��ل��ى  ج��راأت��ه���  اأن 
اأرادت  حيث  امل��دار���س  م��ع  تنجح  مل 
ت�ت�سر اأن حتمي املدار�س من النظ�م 
ال�س�مل، واأرادت اأن تقدم مزيدا من 
اأبن�ئهم  لإر����س����ل  ل��الآب���ء  اخل���ي����رات 
اإلى املدار�س التي حتلو لهم، واأرادت 
ت�����س��ع  ب�������أن  امل�����دار������س  راأي  حت���ري���ر 
�شروط القبول التي حتلو لها وت�شع 
ت��راه���  ال��ت��ي  التعليمية  ال�����س��ي������س���ت 

كيف نجحت مارجريت تاتشر
في تحويل جامعات بريطانيا؟

من��سبة له� اإل اأنه� اأخفقت لأن وزارة 
التعليم والعلوم وقفت له� ب�ملر�س�د 
جنب� اإلى جنب مع ال�سلط�ت املحلية، 
اأ�سقل خرته� يف  الف�سل  ذل��ك  لكن 
التع�مل مع ال�سلط�ت املحلية عندم� 
فلم  ال����وزراء  رئي�س  من�سب  ارت��ق��ت 

تف�سل مرة ث�نية اأم�مهم. 
التعليم  نظ�م  اأن  من  وب�لرغم 
اإل��ى حواريي  اأن ينظر  احل���يل عليه 
ت���ت�����س��ر الآن م��ث��ل »م���ي��ك��ل ج���وف«  
امل�������راأة  اإل�������ى  ي���ن���ظ���ر  اأن  م����ن  اأك�������ر 
ج��ودة  لتح�سني  نف�سه�  احل��دي��دي��ة 
التعليم اإل اأنن� ل ن�ستطيع اأن نن�سى 
رج���ل  ل��ن���  ت��رك��ت  واإن  ح��ت��ى  ت�ت�سر 
ع��ظ��م���ء ي��ن��ت��ه��ج��ون ن��ه��ج��ه���،  اإن��ن��� 

لنفتقده� بحق!

لقطة من جامعة طوكيو
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حول العالم
بقلم: سيمون ليفي

مجلة إمبريال كوليدج لندن

م���ن اأح���را����س اأف��ري��ق��ي��� ج��ن��وي��� اإل���ى 
جب�ل الآلب ومدينة ال�سب�ب �سم�ل 
اإلى رو�سي�  �سرق� واإلى اأمرك� غرب�، 
اأب���ح���ر ع��الم��ة ف��ي��زي���ء اجل�����س��ي��م���ت 
»تيجنيدر  ال��دك��ت��ور  الأ����س���ل  ك��ي��ن��ي 
يف   Tejinder Virdee ف������ردي« 
 ، ل��ن��دن  كوليديج  اإم��ري���ل  ج�معة 

متدبرا الكون وظواهره  وعج�ئبه.
اأنه �سيكون  مل يدر بخلده قط 
ذائ����ع ال�����س��ي��ت يف اأرج�������ء امل��ع��م��ورة، 
ب��ل واأن���ه �سيطوف ب��ني اأرج���ئ��ه��� يف 
رحالت مكوكية واأخ��رى ع�دية بني 
ال��ع���مل ال��ق��دمي واجل���دي���د لإج����راء 
جت����رب ع��ر احل����دود لتغير وج��ه 

الفيزي�ء ولفهم الكون. 
ب������داأت رح���الت���ه امل��ك��وك��ي��ة بعد 
ال����ت����خ����رج م���ب��������س���رة م�����ن ج���م��ع��ة 
اإم����ري�����ل ك���ول���دي���ج ل���ن���دن ق������س��دا 
 NAL خم��ت��ر امل��ع��ج��الت ال��وط��ن��ي
يف ���س��ن���ف��ورد يف ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة 
الأم���رك���ي���ة جل��م��ع ب��ي���ن���ت ر���س���ل��ة 
ال���دك���ت���وراة ال���ت���ي ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��� يف 

.1979
 يقول ف��ردي »اآن���ذاك مل تكن 
الفر�سة  ه��ذه  تعطي  اجل�مع�ت  كل 
ل��ط���ل��ب ب������أن ي�����س���ف��ر ه��ن��� وه��ن���ك 
لإجراء جت�رب فيزي�ء اجل�سيمي�ت، 

التي ك�نت حمدودة«.
حم��س  التج�رب  تلك  واألهبت 
ال�سفر  ف��ق��رر  ف���ردي  الروف�سيور 
يف  للعمل  �سوي�سرا   يف  جينيف�  اإل��ى 
املنظمة الأوروبية لالأبح�ث النووية 
و�س�ئل جديدة  ابتكر  CERN حيث 

يف فيزي�ء اجل�سيم�ت.
اأم� بداية �سهرته فك�نت يف ع�م 
للعمل  اختي�ره  جرى  عندم�   ،1989
م����ع جم���م���وع���ة م����ن ال���ب����ح���ث���ني يف 
الكبر  الهدرون�ت  م�س�دم  م�سروع 
الذي   ،Large Hadron Collider
تع�ون على تنفيذه  اأكر من 10اآلف 
ف��ي��زي���ئ��ي وم��ه��ن��د���س م��ن م��ئ���ت من 
اجل�مع�ت واملخترات يف 100 دولة، 
جتربة  لإج���راء  مقرتح  منه  وطلب 
وبذل جهودا  اجل�سيم�ت،  فيزي�ء  يف 

م�سنية.
يف  ب�هرا  جن�ح�  جنح  وب�لفعل 
ذلك املقرتح ف�خت�رته جلنة العلم�ء 
للك�سف  ط��ري��ق��ة  ك���أف�����س��ل   1993 يف 
 Higgs هيغز  ب��وزون  ج�سيم�ت  عن 
التي  الأولية  اجل�سيم�ت  اأو   boson
اكت�س�ب  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  اأن��ه���  يعتقد 
�سر�سة  من�ف�سة  بعد  لكتلته�  امل����دة 

للغ�ية من علم�ء اأفذاذ .
وم����ن ه��ن��� ع���ال ال��روف�����س��ي��ور 
�سلم املجد واأ�سبح رجل كيني� ن�ئب 
مدير م�سروع لولب مركب للميون 
 Compact اجل�سيم�ت«  »فيزي�ء  اأو 
ع���داد  وه����و   ،Muon Solenoid
الكبرة  ال��ت��ج���رب  اأح���د  يعد  �سخم 
وب�سفة  اأول���ي���ة  ج�����س��ي��م���ت  ل��ق��ي������س 

.Muon خ��سة قي��س امليون�ت
وا����س���ت���دع���ى ال���ع���م���ل اجل���دي���د 
لالإ�سه�م  �ستى  بلدان�  ليزور  الرجل 
ع����مل   3000 ب����ه  ع���م���ل  م�������س���روع  يف 

فيزي�ء من 40 دولة. 
ب���ب��ت�����س���م��ة ع���ري�������س���ة ي��ت��ذك��ر 
فردي هذه الأي�م ق�ئال » ك�ن لدين� 
لعدة  وذهبن�  كبرة،  علمية  اأه��داف 
ف��ي��زي���ء  ل���س��ت��ك�����س���ف  خمتلفة  دول 
والهند  ال��رازي��ل  مثل  اجل�سيم�ت 
وال�سني واإيران وكوري� ونيوزيالند 
وب����ك�������س���ت����ن واأوك����ران����ي����� واأم����رك����� 

وغره�.

الدول وجدن� مف�ج�آت  ويف هذه 
اإل��ى  ذهبن�  ب��ك��ني،  يف  فمثال  ع��دي��دة، 
ن�ستهل  اأن  ق��ب��ل  امل���ح���رم���ة  امل���دي���ن���ة 
يف  نف�سي  وج���دت  ت���ي��وان  ويف  عملن�، 
م��رك��ز ال�����زلزل، ويف ال��ه��ن��د ك��ن��� نن�م 
الإفط�ر  ونتن�ول  موؤقتة  فر�س  على 
�س�كنو  ف��ي��ه  ال���ذي مي�سك  ال��وق��ت  يف 
الن�سيج  ذا  ال��ه��ن��دي  ال�����س���ل  ال���ق���رى 

املبهر.
وت��وق��ع اجل��م��ي��ع اأن ت��ك��ون ف��رتة 
ع�م�،   20 اإل��ى  ت�سل  طويلة  امل�����س��روع 

وب�لفعل و�سلت اإلى هذا احلد.
ل��الحت���د  اإح������دى رح���الت���ه  ويف 
ح�لي�(  )رو���س��ي���  ال�س�بق  ال�سوفيتي 
عن�سرا  ف���ردي(  )تيجنيدر  اكت�سف 
م��ه��م��� يف ج���ه����ز ا���س��ت��ك�����س���ف ف��ي��زي���ء 
اجل�سيم�ت يف �سكل بلورات ر�س��سية 

من م�دة تغ�ست�ت.
اأع��ل��م اأن ه��ذه امل��واد  وق���ل »كنت 
فوتون�ت  لقي��س  ج��دا  مهمة  �ستكون 
تعد مهمة جدا  والتي  الط�قة  ع�لية 
الأولية  اجل�سيمي�ت  لفهم  بحثن�  يف 

لتكوين الكتلة.
�سغلن�  ال��ب��ل��ورات  ت�سنيع  اأ�سبح 
ال�����س���غ��ل، و����س����ف���رت ل���ه���ذا ال��غ��ر���س 
لالحت�د ال�سوفيتي 20 مرة، وح�سلت 
وا�ستطعن�  م��ف��ت��وح��ة،  ت���أ���س��رة  ع��ل��ى 
�س�بق  ع�سكري  م�سنع  يف   ت�سنيعه 
خ�������رج م��و���س��ك��و ح���ي���ث ج�����رت ع��ج��ل��ة 
الإن���ت����ج ط����وال ع��ق���رب ال�����س���ع��ة مل��دة 

ع�سر �سنوات.
واأ���س��ب��ح��ت  ه���ذه اجل��زئ��ي��ة من 
امل�����س��روع ال�سخم ه��ي اجل���زء الأك��ر 
 50 قيمته  و�سلت  حيث  امل�سروع  م��ن 

مليون فرنك �سوي�سري.
يف  الت��ف���ق  اأن  م��ت��ذك��را  وابت�سم 
الأ�سل ك�ن ب�لدولر الأمركي اإلى اأن 
فتلقين�  القت�س�دية  الأح���وال  �س�ءت 
هذا  ومع  الرو�سي،  ب�لروبل  الأم��وال 
ك�ن لهذه اجلزئية الف�سل يف معرفة 

اجل�سيم�ت الأولية اجلديدة. 
 وب�لرغم من بعد امل�س�ف�ت ف�إن 
ال��روف�����س��ي��ور )ت��ي��ج��ن��ي��در ف����ردي( 
اإم��ري���ل  اإل���ى  ب�حلنني  ي�سعر  لزال 
ك��ول��ي��ج ل��ن��دن »ل زل����ت اأ���س��ع��ر اأن��ن��ي 
اأح�����د اأف������راد ع���ئ��ل��ة اإم����ري�����ل، فهي 
التي  الع�مل  القليلة يف  الأم�كن  اأحد 
التي  الأب���ح����ث  بعمل  اأق����وم  ت��رك��ت��ن��ي 
األ��وان الدعم  اأريده�، وقدمت يل كل 
وامل�س�ندة يل حتى اأ�سبحت اأحد رواد 

فيزي�ء  اجل�سيم�ت« .
 وبعد مرور عقدين من الزم�ن 
ال�����ل��ول��ب م��رك��ب للميون  م�����س��روع  يف 
وقته  جل  الروف�سيور  كر�س   CMS
ل���س��ت��خ��ال���س ال��ع��ل��وم ال��ت��ي حت�سل 
اإمري�ل،  عليه� لتدري�سه� يف ج�معة 
هو  كم�  جنيف�  يف  مبنزله  واح��ت��ف��ظ 
يف  تعمل  التي  )ف�ت�س�ل(  زوجته  مع 
الأمم املتحدة، واحتفظ اأي�س� مبنزله 

يف لندن للرتكيز على التدري�س.
واحل�������ق اأن�������ه دائ����م����� م�����س��غ��ول، 
وجدوله م�سحون ، فه� هو يعود لتوه 
م��ن اج��ت��م���ع يف )اإي��دي��ن��رج( ح�مال 
ح��ق��ي��ب��ة ���س��غ��رة، وومم�����س��ك��� مبجلة 
للح�ق  م�سرع�  و���س��ي��غ���در  اإم���ري����ل، 
ب���ط����ئ���رة اإل�����ى ك��ور���س��ي��ك��� يف ف��رن�����س��� 
ل��ل��ح��دي��ث ع��ن ال��ن��ت���ئ��ج ال��ت��ي تو�سل 
ب�  �سبيهه  ج�سيم�ت  عن  موؤخرا  اإليه� 
ومنه�   ،Higgs boson ب��وزون هيغز 
ال��رت��غ���ل  يف  ل�����س��ب��ون��ة  اإل����ى  �سيطر 
وم����ن ث���م اإل�����ى »ك����راك�����و« يف ب��ول��ن��دا 

ملن�ق�سة م�ستقبل فيزي�ء اجل�سيم�ت.
اأ���س��ت��ط��ي��ع  »ل  ����س����ح���ك����  وع����ل����ق 
اأع���ت���ذر ع��ن ه���ذه ال���دع���وات لأين  اأن 
فيزي�ء  ع�سق  ي�س�ركونني  م��ن  اأح���ب 

اجل�سيم�ت.

رجل
من كينيا

يعشق 
الفيزياء
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

تحقيق: عائض آل رفده

املرا�سدة،  �س�مل  اأب���ن  ق���ل  البداية  يف 
التو�سع يف  اأن  الهند�سة،  بكلية  ط�لب 
ال��ع���م احل����يل مل يرافقه  ال��ق��ب��ول يف 
ت��و���س��ع يف اإي���ج����د م���واق���ف ل�����س��ي���رات 
اأن م�����س���أل��ة  اإل�����ى  ال����ط����الب، م�����س��را 
املواقف ت�سكل ب�لن�سبة للطالب، هم� 
يف  �سي�راتهم  يركنون  جعلهم  ك��ب��را 
اأم�كن بعيدة عن اجل�معة وي�س�يقون 
واأع��رب  امل��ج���ورة.  احلكومية  الدوائر 
امل��را���س��دة ع��ن اأم��ل��ه يف اإي��ج���د ح��ل مل� 

�سم�ه » اأزمة املواقف«.

مواقف غير كافية
وواف��ق��ه يف ال����راأي ع���ئ�����س امل�����س��ردي، 
اأك��د وم��ن دون تردد  ط�لب ب��  ، حيث 
عدم وجود مواقف ك�فية مق�رنة بعدد 
يتوافر  م�  بعد  اإل��ى  اإ�س�فة  الطالب، 

من املواقف عن مقرات الكلي�ت.

وت���ب��ع »ت��ظ��ل م��واق��ف اجل���م��ع��ة 
ممتلئة من ال�س�بعة وخم�س واأربعني 
حيث  ظهرا،  ال��واح��دة  وحتى  �سب�ح� 
اإن اجل�معة حم�طة بدوائر حكومية 
زحمة  يزيد من  م�  اإن�س�ئية،  واأعم�ل 
اأ���س��وار اجل�معة.  امل��واق��ف حتى خ���رج 
ويف الآون��ة الأخ��رة زاد عدد الطالب 
ب�����س��ك��ل ق���وي وم��ل��ح��وظ، ون����أم���ل من 

اإدارة اجل�معه حل هذه امل�سكلة«.

التأخر عن المحاضرات
ونظ���ر الط�ل���ب عب���دا لإل���ه الع�ب�سي، 
اإلى املو�س���وع من زاوية م�س�بهة حيث 
اأو�س���ح اأن ازدح�م املواق���ف وامتالءه� 
يف الث�من���ة �سب�ح���� يجع���ل الط���الب 
ي�سط���رون اإلى الرج���وع والبحث عن 
مواق���ف بديلة خ�رج اأ�س���وار اجل�معة، 
ع���ن بع����س  ت�أخره���م  يت�سب���ب يف  م���� 
املح��س���رات، داعي� اجله�ت املعنية اإلى 
اإيج����د حل���ول �سريع���ة حل���ل »امل�سكلة« 

وتخ�سي�س مواقف لكل كلية.  
 وغ����ر ب��ع��ي��د ع���ن ذل�����ك، ي�سر 
بكلية  الط�لب  ع��وا���س،  عبدالرحمن 
اأن ط��الب اجل�معة يف  اإل��ى  احل��سب، 
مع�ن�ة م�ستمرة مع مواقف ال�سي�رات، 
لف��ت��� اإل����ى اأن ال��ط���ل��ب  ي��ت���أخ��ر عن 
على  احل�سول  عدم  ب�سبب  املح��سرة 
موقف، واأن بع�س الطالب املت�أخرين 
ي��ت��ع��م��دون يف اإي���ق����ف ���س��ي���رات��ه��م يف 
مهملة  يرتكونه�  اأو  خ�طئة،  مواقف 

يف ال�س�رع.

عدد كبير
وق�ل الط�لب علي ال�سهراين »اليوم، 
اأ�سبح كل ط�لب ميتلك �سي�رة، وعدد 
ط����الب اجل����م���ع���ة ك��ب��ر ج�����دا، حيث 
اأك���ر  ل���وح���ده،  )اأ(  م��ب��ن��ى  ي��وج��د يف 
الهند�سة،  م��ن��ه���:  ك��ل��ي���ت  خم�س  م��ن 
واحل����������س����ب، وال�������س���ري���ع���ة، وال���ع���ل���وم 

الإن�س�نية، واملواقف ل تكفيهم«.

تطبيق  ف��ك��رة  ال�سهراين  وط���رح 
اجل�معة  يف  الأدوار  متعددة  امل��واق��ف 
ع��ل��ى احل��ج��م ال����ذي ي�����س��ت��وع��ب ك���ف��ة 
وي�سمن  اجل���م��ع��ة،  وزوار  من�سوبي 
�سالمتهم جميع� و�سال�سة احلركة يف 

القدوم واخلروج.

الموظفون
امل����واق����ف على  ����س���ك����وى  ت��ق��ت�����س��ر  مل 
ال����ط����الب ف����ق����ط، ب����ل ام����ت����د الأم������ر 
اإل�����ى امل���وظ���ف���ني، ح��ي��ث ي����رى م���ج��د 
ال�����س��ه��راين، م��وظ��ف ب���جل���م��ع��ة، اأن 
اإلى  الداخلني  �سبط  يف  اإه��م���ل  ثمة 
املعنيني  من��سدا  اجل���م��ع��ة،  م��واق��ف 
ل��ل��ت��دخ��ل ب���ل��ت��ن��ظ��ي��م وع����دم ال�����س��م���ح 

ب�لدخول ملن ل يحمل ترخي�س�.  
ي��واف��ق��ه ال�����راأي زم��ي��ل��ه امل��وظ��ف 
ع���ل���ي ال����ع����ري����دان، وه�����و ي���ع����ين م��ن 
ذوي  »مواقف  فيقول  حركية،  اإع�قة 
الحتي�ج�ت اخل��سة غر ك�فية، بل 

إلى كم يصل عدد منسوبي الجامعة؟ وبعبارة أخرى، كم يبلغ عدد الذين يقصدون بوابة المدينة الجامعية كل صباح 
بسياراتهم من مسؤولين وموظفين وطالب؟ واإلجابة أنهم أكثر من 5631 فردا من طالب ومدرس وموظف. وهذا 
»أزمة  الضوء على  »آفاق«  التحقيق، تسلط  الجامعة. في هذا  لها مواقف  تتسع  التي  السيارات  الرقم يساوي عدد 

مواقف السيارات« بمقر الجامعة الرئيسي فسجلت شكاوي المستفيدين وردود المعنيين بالمسألة.

مواقف السيارات..
قلق يسبق المحاضرات
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المراشدة: التوسع في قبول الطالب
لم يرافقه زيادة في »المواقف«

العابسي: نتأخر عن المحاضرات
بسبب »المواقف«.. ونطالب بحلول

العريدان: مواقف المعاقين غير كافية
والمسؤولون مقصرون

القحطاني: ضعف التعاون مع األمن
أبرز أسباب ضيق »المواقف«

ل توجد مواقف قرب مدخل الكلية، 
م��واق��ف  ع���ن  امل�������س���وؤول���ني  اأن  واأرى 
اجل���م��ع��ة م��ق�����س��رون ك��ث��را يف ه��ذا 

اجل�نب«.
 وي��ت��م��ن��ى ال��ع��ري��دان م��ن رج���ل 
الأم���������ن وامل���ع���ن���ي���ني ب������مل�����واق�����ف  اأن 
ي���ن���ظ���روا ب��ع��ني الع���ت���ب����ر ل�����س��ري��ح��ة 
ال��ذي��ن  اخل��������س���ة  الح���ي����ج����ت  ذوي 
يف  �سي�راتهم  اإي��ق���ف  ي�ستطيعون  ل 
اأي�س�  املعنيني  داع��ي���  ب��ع��ي��دة،  اأم���ك��ن 
اإل����ى زي������دة ع���دد م���واق���ف ال�����س��ي���رات 
املخ�س�سة للطالب ذوي الحتي�ج�ت 

اخل��سة.

الجهات المعنية
اآراء ع��ي��ن��ة م���ن ال��ط��الب  ب��ع��د ج��م��ع 
وامل���وظ���ف���ني، ق����دن���� ال��ت��ح��ق��ي��ق اإل���ى 
املعنية  اجل��ه���ت  متثل  اأخ���رى  عين�ت 
من  �سعي�  وذل����ك  امل���واق���ف،  بتنظيم 
»اآف������ق« اإل���ى ت��وخ��ي ال��دق��ة وحتقيق 

ال���ف���ر����س امل��ت�����س���وي��ة يف ا���س��ت��ط��الع 
الأمن  مدير  م�س�عد  واأو�سح  الآراء، 
علي  الأ���س��ت���ذ  ب�جل�معة  وال�����س��الم��ة 
حم��م��د ال��ق��ح��ط���ين يف ح��دي��ث��ه  اأن 
اإدارة الأمن وال�سالمة، تقوم بتنظيم 
ومواقف  اجل�معة  يف  ال�سر  عملية 
ال�����س��ي���رات  ل��ك���ف��ة م��ن�����س��وب��ي وزوار 

اجل�معة. 
وبني اأن مواقف اجل�معة املظللة 
مق�سمة اإلى ثالثة اأق�س�م هي: الإدارة 
ال��ع���م��ة، وم��ن��ط��ق��ة ال����رج اجل���م��ع��ي 
ج(،  ب،  )اأ،  م��ب���ين  م��واق��ف  وت�����س��م��ل 
ك��سف�  اجل���م��ع��ي،    الت�سغيل  وق�سم 
بو�سع   �ستقوم  الأم����ن  اإدارة  اأن  ع��ن 
ال��دخ��ول  لت�س�ريح  خمتلفة   األ����وان 
ال�����س��ي���رات  ع���دد  ح��ت��ى ي�سهل ح�����س��ر 
املخول له� دخول املواقف للم�س�عدة 

يف التنظيم .
ويف �سي�ق الإ�سالح�ت اجلديدة، 
اأك�������د ال���ق���ح���ط����ين اأن�������ه مت ت��رك��ي��ب 

م��ظ��الت ع��ل��ى م��واق��ف اأع�����س���ء هيئة 
اإدارة  قبل  م��ن  واملوظفني  التدري�س 
ب�لدخول  وي�سمح  الفنية،  ال�����س��وؤون 
خم�س�س�  ت�سريح�  يحمل  ملن  فقط 
ب���أن  الإج����راء  ذل��ك  معلال  للمواقف، 
امل���واق���ف حم�����دود، م���� ي�سعب،  ع���دد 
ح�سب قوله، اإدخ�ل ك�فة امل�ستفيدين، 
ف���ئ���ة ذوي  ك���م���� و����س���ع يف الع���ت���ب����ر 

الحتي�ج�ت اخل��سة وال�سيوف.

الوقوف الخاطئ
م����رت�����دي  ال���ق���ح���ط����ين  ي������رئ  ومل 
امل������واق������ف م�����ن ط�������الب وم���وظ���ف���ني 
م����ن الإ�����س����ه�����م يف امل�����س��ك��ل��ة ب����ل ن��ب��ه 
لبع�س  اخل����ط���ئ  »ال���وق���وف  اأن  اإل����ى 
ال�سر  اإع���ق��ة  يف  ي�سهم  امل�ستفيدين، 
امل��واق��ف،  يف  ���س��دي��دا  �سيق�  وي�����س��ب��ب 

خ��سة اأوق�ت الذروة«.
اإدارة  اأن  اإل��ى  القحط�ين  واأ���س���ر 
الأم�������ن وال�������س���الم���ة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى 

الب�كر  ال�سب�ح  �س�ع�ت  من  التنظيم 
ح��ت��ى ان��ت��ه���ء ال������دوام ول��ك��ن »�سعف 
وال�سالمة  الأم��ن  رج���ل  التع�ون مع 
التي  امل�سكالت  امليدان يوجد هذه  يف 

ن�سعى اإلى حله� ع�جال«.
ال�سهراين،  حممد  معه  وات��ف��ق 
م���وظ���ف اأم�����ن و���س��الم��ة ب���جل���م��ع��ة، 
امل�ستفيدين  اأن بع�س  اإلى  اأ�س�ر  حيث 
»التي  اخل���ط��ئ��ة  الأم���ك��ن  يف  يقفون 
وتعيق  امل��واق��ف  ا�ستيع�ب  على  ت��وؤث��ر 

ال�سر«.
 وع�����ن ط���ري���ق���ة ت���ع����م���ل رج�����ل 
الأم������ن م���ع امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن يف اأوق������ت 
الأم���ن  اإدارة  »ن��ح��ن يف  ق����ل  ال�����ذروة 
وال�سالمة حري�سون على اأن يقف كل 
منت�سب للج�معة يف موقف خم�س�س 
ملحدودية  ذلك  حتقيق  ي�سعب  ولكن 

املواقف«.
اجل��ه��ود  ت�ستنفر  اأن����ه  واأ����س����ف 
اأوق���ت  يف  الإدارة  من�سوبي  ك�فة  من 

من�سوبي  وخ�����روج  ل���دخ���ول  ال������ذروة 
ي��ح���ول��ون  اأن��ه��م  مو�سح�  اجل���م��ع��ة، 
اإت����ح���ة ال��ف��ر���س��ة ل��دخ��ول اأك���ر ق��در 
املواقف  على  وتوزيعهم  منهم  ممكن 
ح�����س��ب ال����ق����درة ال���س��ت��ي��ع���ب��ي��ة لكل 
مواقف  اأن  ال�سهراين  واأب���ن  موقف. 
اجل�معة متتلئ  يف اأغلب الأي���م عند 

ال�س�عة الث�منة مت�م�.

لغة األرقام
ال��ف��ن��ي��ة،  ال�������س���وؤون  اإدارة  م��دي��ر  اأم����� 
األ  اهلل  ع���ب���د  ب����ن  ����س���ع���د  الأ�����س����ت�����ذ 
ن����ج���ي، ف����أك���د ���س��ع��ي اإدارت������ه ال��دائ��م 
اإل������ى ت��ن��ظ��ي��م امل����واق����ف امل��خ�����س�����س��ة 
ل��ل��ط��الب وامل��وظ��ف��ني، واأ����س����ف اأن��ه��� 
م��ظ��الت لعدد  م��وؤخ��را بعمل  ق���م��ت 
م��ن امل��واق��ف داخ���ل امل��رك��ز الرئي�سي 

للج�معة.
اآل ن�جي  وبلغة الأرق���م، حتدث 
عن م�س�حة مواقف اجل�معة وحجم 

الإجم�لية  »امل�س�حة  فق�ل  ا�ستيع�به� 
اجل�معية  امل��دي��ن��ة  داخ����ل  ل��ل��م��واق��ف 
ب���ل��ق��ري��ق��ر وخ����رج���ه���� 61.312م������رت 
مربع وتت�سع حلوايل 5631 �سي�رة«. 

وع�������ن اخل�����ط�����ط امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأو احل���ل���ول ال��ب��دي��ل��ة ل���زي����دة اأع����داد 
املواقف، اأ�س�ر اإلى اأن اجل�معة ت�سعي 
لإي����ج�����د ح���ل���ول وا����س���ت���ئ���ج����ر ب��ع�����س 
الأم���ك��ن ح��ول اجل���م��ع��ة، م�ستدرك� 
اأن م���ن امل��وؤ���س��ف ك���ون ك���ف��ة امل��واق��ع 
اأمالك�  اجل�معة  مبحيط  ال�س�حلة 
ي�ستوجب،  مم���  خ��سة،  اأو  حكومية 
برتتيب�ت  ال��ق��ي���م  ن���ج��ي،  اآل  ح�سب 

معينة من اإيج�ر وخالفه.
م��ب���ل��غ  ي��ك��ل��ف  »وه�������ذا  واأردف 
ك���ب���رة، واأوك������د اأن اجل���م��ع��ة وع��ل��ى 
راأ����س���ه���� م���ع����يل م���دي���ره����  الأ����س���ت����ذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
الداود لن يتوانوا عن اأي حل ي�سهم 

يف زي�دة املواقف وحل م�سكالته�«.
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ثقافة

خاص - »آفاق«

بينم� ك�ن جل امل�ستطلعني يوؤكدون 
ال�س�لون�ت  انت�س�ر  اإي��ج���ب��ي��ة  على 
الأدب����ي����ة وامل���ج����ل�������س وامل���ن���ت���دي����ت، 
الثق�يف  والإن��ت���ج  للتن�ف�س  ك���إث��راء 
ال�سوء  وت�سليط  ال��راك��د  وحتريك 
على الق�س�ي� الفكرية والجتم�عية 
والتعددية  الجت���ه���ت  جميع  م��ن 
ث��ق���ف��ي���  راف������دا  ل��ت�����س��ب��ح  الآراء  يف 
ه���م���، ات��ف��ق اآخ��ري��ن ع��ل��ى اأن ذل��ك 
اإيج�د  ب�سرورة  من�دين  ك���ف،  غر 

مراكز ثق�فية تدعم من قبل وزارة 
الثق�فة الإعالم مب��سرة.

ومل يخل احلراك اجلديد من 
ك�ن  امل�س�ركني،  ا�ستعر�سه�  �سلبي�ت 
اأبرزه� الت�سنيف يف بع�س الأحي�ن، 
ف�سال عن تغيب احل�سور ال�سب�بي، 
على  املن��سط  بع�س  يف  واق��ت�����س���ره 

الطبقة النخبوية.
من  ال�سكوى  اآراء،  �سملت  كم� 
قلة وحمدودية الدعم وعدم قبول 
م���� ���س��م��ي ب���� »احل����ر�����س ال���ق���دام���ى« 

للروؤى اجلديدة وغره�.

السماء تتسع لكل النجوم
مركز  اإثنينية  على  امل�سرف  اأط��ل��ق 
تنومة الثق�يف، امل�سوؤول امل�يل لن�دي 
اأبه� الأدبي،  الدكتور �س�لح بن علي 
ال�س�لون�ت  انت�س�ر  على  اأب��وع��راد، 
يف  الثق�فية  وامل��ن��ت��دي���ت  واملج�ل�س 
منطقة ع�سر »الظ�هرة ال�سحية«، 
اإيج�بي، دلل على  اأنه� عمل  موؤكدا 

التن�ف�س املثمر.
واأك�����د ال���دك���ت���ور  اأب����و ع����راد اأن 
اإ�س�رة  اإل  هو  م�  الن�س�ط�ت  امتداد 
حل�جة مراكز املنطقة  املختلفة اإلى 

ذلك، وعدم الرتكيز على املدينة.
اأبو عراد مبد اجل�سور  وط�لب 
مع القنوات امل�سوؤولة عن الن�س�ط�ت 
يف كل جزء من اأجزاء املنطقة، حتى 
من  ا�ستثن�ء  دون  اجلميع  يتمكن 

نيل حقوقهم.
التي تط�لب  وحول الته�م�ت 
بع�س الن�س�ط�ت فيم� يتعلق ب�أمور 
ال��ت��ي  الت���ه����م����ت  »اإن  ق�����ل  ع�����دة، 
ت��ط���ل��ه��� م��ث��ب��ط��ة« داع��ي��� اإل���ى ت��رك 
»ال�سم�ء  اأن  بق�عدة  يعمل  اجلميع 

تت�سع لكل النجوم«.

ملحوظ  بشكل  المختلفة،  عسير  منطقة  بمراكز  الثقافية  والمنتديات  والمجالس  الصالونات  انتشرت 
في اآلونة األخيرة، بعد أن كان النشاط والحضور الثقافي ينحصر غالبا في مدينة أبها. »آفاق« سعت 
للوقوف على هذه الظاهرة من خالل آراء لرموز  من حاملي الهم الثقافي، وممن ساهموا في توسيع 

النشاطات الثقافية واألدبية في المنطقة

المهمومون بالثقافة يتنفسون على صفحات »آفاق«

توسع المجالس والمنتديات
األدبية بعسير.. بناء أم هيكلة؟

فائعمغاويالتيهايناأبو عراد

بمشاركة الجامعة وحضـور »آفاق«

انطالق معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب

أحمد العياف

حتت رع�ية ويل عهد اأبوظبي، ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة الفريق 
اأول، ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن، تنظم دولة الإم�رات العربية املتحدة 
فع�لي�ت  »ك��ت���ب«،  وموؤ�س�سة  والثق�فة  لل�سي�حة  ظبي  اأب��و  هيئة  يف  ممثلة 
اعتب�را  للكت�ب2013،  الدويل  اأبو ظبي  والع�سرين مبعر�س  الث�لثة  ال��دورة 
املعر�س، ج�معة  وت�س�رك يف  اأبريل احل���يل.   29 املقبل وحتى  الأرب��ع���ء  من 
امللك خ�لد ممثلة يف عم�دة �سوؤون املكتب�ت، بعر�س عدد من الإ�سدارات عن 
الأدلة  التدري�س وكذلك بع�س  اجل�معة من كتب وموؤلف�ت لأع�س�ء هيئة 

والدرا�س�ت ال�س�درة من العم�دات املختلفة يف اجل�معة.

اإلعالن عن الفائز بـجائز »بوكر«
وت�سهد دورة املعر�س، الإعالن عن الف�ئز ب�جل�ئزة الع�ملية للرواية العربية، 
»بوكر« التي ترع�ه� وتدعمه� هيئة اأبو ظبي لل�سي�حة والثق�فة، وذلك حفل 
ب�أبو ظبى،  الروكو فرتيه  اأبريل يف فندق  املوافق 23  �سيق�م م�س�ء الثالث�ء 
الف�ئزين  تتويج  �سيتم  كم�  للج�ئزة.  الق�سرة  الق�ئمة  مر�سحي  بح�سور 
تنظيم موؤمتر  ال�ت�سعة، ف�ساًل عن  للكت�ب يف فروعه�  زايد  ال�سيخ  بج�ئزة 

اأبوظبي الدويل الث�ين للرتجمة.

تعريف بسلسلة المكتبة العربية
ويت�سمن برن�مج املعر�س، تعريف اجلمهور ب�سل�سلة »املكتبة العربية« التي 
تقدم طبع�ت ب�لعربية مرتجمة اإلى الإجنليزية لأهم اأعم�ل الأدب العربي 
ب�للغة  الن�س  تت�سمن  اإ���س��دارات  يف  تن�سر  احل��دي��ث،  قبل  وم���  الكال�سيكي 

العربية وترجمته اإلى الإجنليزية على �سفحتني متق�بلتني.

»آفاق« في المعرض
هذا وتوا�سل �سحيفة »اآف�ق« ح�سوره� الثق�يف، حيث �ستتواجد يف املعر�س 
يف حم�ولة من ال�سحيفة لإي�س�ل ر�س�لة اجل�معة اإلى مثل هذه املن��سب�ت 
ب�لري��س،  ال���دويل  الكت�ب  معر�س  يف  ت��واج��دت  اأن  بعد  املهمة،  الوطنية 

ومهرج�ن اجلن�درية، واملوؤمتر واملعر�س الدويل للتعليم الع�يل.

لقطات
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ثقافة

نكبل اأنف�سن�، ونلغي عقولن�، حني يكون كل ح�دث يف حي�تن� مرتبط�ً 
ب�ل�سحر والعني والأحالم والنجوم، وك�أنه ل قدرة لن�، ول عقول، ول 
واقع، ول اإرادات، ول حلول، ول حم�ولت، �سوى اللجوء اإلى �س�حر 
م�س�د لل�سحر، اأو م�سعوذ م�س�د للعني، اأو مف�سر ير�سم لن� خريطة 
م� هو اآت يف اأي�من� املقبلة، بن�ء على م� روين�ه اأو راأين�ه اأو توهمن�ه.. 
نوؤمن بكل ذلك، لكن ربط حي�تن� به تعطيل للعقل الذي وهبه اهلل 

لالإن�س�ن لإعم�له، ل لتعطيله وتكبيله.

حني ي�سبح الف�رق بني اخلط�أ وال�سواب ل �سيء، ف�إن ذلك يعني اأنن� 
نعي�س اأزمة كبرة، وعجزا حقيقي�ً عن التفكر والتجرد واملو�سوعية 
والإن�س�ف، ومن ثم احلكم على الأ�سي�ء كم� هي، دون اأن نت�أثر مب� 
ُيق�ل، ودون اأن نكون ت�بعني لراأي قد ل يكون من�سف�، ف�سال عن اأن 

يكون خ�ل�س�ً من النواي� غر احل�سنة.

ع��ن��دم��� ت��خ��ل��و ع��ق��ول��ن��� م���ن ال���س��ت��ف��ه���م���ت اإل ع���ن الأ���س��خ������س، 
واجت�ه�تهم، وانتم�ءاتهم التي �سنعن�ه� ب�لني�بة عنهم، ثم ن�سعهم 
اأنف�سن�  ونقيد  التب�سر،  نعمة  عن  نتخلى  ف�إنن�  ج���ه��زة،  قوالب  يف 
درج��ة  وت��ل��ك  الأف���ك����ر،  على  ل  ال�سخو�س،  على  امل�سبقة  ب���لأح��ك���م 
متدنية يف النقد، الذي ينبغي اأن يكون حم�كمة مل� ي�سدر عن الن��س، 
– اأن��ه ي�سدر  – ا�ستب�ق�  اأو مل� نتوقع  اأن��ه يف �سدورهم،  ل مل� نتوهم 
عن اأمث�لهم، بعد »قولبتهم« وت�سنيفهم، مم� يجعل الأحك�م م�سبقة، 

وغر ق�بلة للعدل بو�سفه قيمة ندعيه� ول نح�سنه�.

ترميز الإبل موجود يف اأفع�ل واأقوال الإن�س�ن الأول، لأ�سب�ب بدهية، 
ذلك  ودليل  وا�سحة،  اقت�س�دية  منفعية  اأ�سب�ب�  اأج��د  فال  الآن  اأم��� 
ل  اأ���س��ب���ب  هن�ك  تكون  اأن  اإل  املع��سر،  العربي  ال�سعر  ع��ن  غي�به� 
م�س�در  من  وم�سدرا  اقت�س�دي�ً،  فعاًل  »امل��زاي��ن«  من  جتعل  نعلمه�، 
الدخل الوطني، ل اأدري؛ هل بقيت لالإبل تلك الأهمية القت�س�دية 

التي جتعله� مقدمة على بقية امل�ل والأفع�ل؟

الإث���رة، ويحر�س على لفت الأنظ�ر،  بع�س الإعالميني يبحث عن 
وع��ل��ى احل�����س��ور يف ث��ن���ي��� اأح����دي���ث ال��ع���م��ة، وح����روف »ت��غ��ري��دات« 
بعقلية  ويعمل  احل����د،  اخل��الف  من�طق  ت�سيد  اإل��ى  فيعمد  الأم���ة؛ 
خالل  من  دائ��م��ة،  مواجه�ت  يف  املختلفني  ليجعل  »الف�سط�طني«، 
وك�أن  مواجهة،  اإل��ى  والأح���دي��ث  والت�سرف�ت  والكالم  احلي�ة  اإح�لة 
كل ق�س�ي�ن� الفكرية واملجتمعية تتمحور حول ال�سراع بني طرفني 
مت�س�دين، يتحني كل واحد منهم� فر�سة النيل من الآخر، من اأجل 
»اليوتيوب«،  على  احل�سور  م�س�ح�ت  يف  ويزيد  الأْتب�ع،  »يعجب«  اأن 
وي�شتلذ بعبارات من مثل: »فالن مي�شح بفالن البالط«، اأو »فالن 
ب�تت  التي  امل�ستهلكة«  »امل�ن�سيت�ت  من  وغره�  حجرا«،  فالن�  يلقم 

عن�وين معت�دة للمق�طع املخت�رة من بع�س الرامج احلوارية.

قطوف
إذا عسعس الليل

أحمد التيهاني

مناشط قائمة
على التصنيف

ب�سحيفة  ال���راأي  ق�سم  رئي�س  اعتر 
ال����وط����ن امل���ع���د وامل����ذي����ع ب���ل��ق��ن��وات 
بن�دي  الإداري  امل�����س��وؤول  ال�سعودية 
اأح��م��د التيه�ين وج��ود  اأب��ه��� الأدب���ي، 
�س�لون�ت اأو منتدي�ت ثق�فية متعددة 
ف��ع��ل اإي���ج����ب���ي يف ذات�����ه، وق������ل »م��ن 
الثق�فية  امل��ن��ت��دي���ت  ت��ع��دد  امل��ط��ل��وب 
ال��راك��د، وت�سليط  اأج��ل حتريك  م��ن 
ال�������س���وء ع���ل���ى ال��ق�����س���ي��� ال��ف��ك��ري��ة 
والجتم�عية من جميع الجت�ه�ت«.
وع������ل������ى ال�������رغ�������م م�������ن ذل�������ك، 
ق����ل ال��ت��ي��ه���ين اأن ه��ن���ك ���س��ل��ب��ي���ت، 
الأهلية،  ب�ملن��سط  ت�سميته�  ل  ف�سّ
لعتم�ده� على »الت�سنيف« يف بع�س 
التن�سنيف  اأن  م��و���س��ح���  الأح���ي����ن، 
ل��ل��ث��ق���ف��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ي���ت���م وف���ق���� مل��� 
وقبول  وت�س�مح  ح���وار  م��ن  تتطلبه 

لالآراء.

تعدد المراكز الثقافية  
�سدد الأديب املثقف علي مغ�وي على 
اج��ت��ه��دوا يف �سبيل  ال��ه��م  ���س��رك���ء  اأن 
اإلى  املراكز، لفت�ً  يف  ن�س�ط�ت  اإيج�د 
به�  يوجد  التي  الوحيدة  تنومة  اأن 
مركز ثق�يف، بف�سل اجته�د الدكتور 
�س�لح اأبوعراد، مط�لب� بتعدد املراكز 
املنطقة  اأن��ح���ء  جميع  يف  الثق�في�ت 
ب�سكل  اململكة  ومن�طق  خ��س  ب�سكل 
تلك  اجل��م��ي��ع يف  واأن  ل���س��ي��م���  ع�����م، 
ق���ول���ه، يحملون  ع��ل��ى ح���د  امل����راك����ز، 

هموم� مت�س�بهة.
تعدد  �سلبي�ت  من  مغ�وي  وقلل 
ت��ل��ك ال��ن�����س���ط���ت، م��وؤك��دا يف ال��وق��ت 
اإن��ت���ج���  ي���ف���رز  ال��ت��ن���ف�����س  اأن  ن��ف�����س��ه 
وقبول  ب�لتعددية  وي�سمح  ثق�في�، 

ك�فة الآراء.
وق������ل »ال��ب��ع�����س ي�����س��ت�����س��ع��ر اأن 

ال��ن�����س���ط���ت الأمل��ع��ي��ة ال��ث��ق���ف��ي��ة غر 
غر  �سك  بال  ال�سعور  وذل��ك  ف�علة، 
���س��ح��ي��ح، ف��ف��ي جم��ل�����س اأمل����ع ال��ث��ق���يف 
وديوانية اأملع، يوجد تب�دل للح�سور، 
وك���ال م��ن��� يح��سر ع��ن��د الآخ����ر، ول 

غ�س��سة يف ذلك«.
وع�����ن احل�������س���ور ال�������س���ب����ب���ي يف 
جمل�س  »اإن  ق����ل  ال��ن�����س���ط���ت،  ت��ل��ك 
اأمل��ع يوجد به ح�سور �سب�بي من كل 
لفت�  الهموم«،  كل  وين�ق�س  الفئ�ت، 
اإلى اأن الثق�فة ل تعني اأنه� مقت�سرة 

فقط على املثقفني.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ذل�����ك، اأك���د 
ن�س�ط�ته  ميد  اأبه�  ن���دي  اأن  مغ�وي 
ن��ح��و امل���راك���ز، م��ن���دي��� اإل���ى دع���م ه��ذا 

التوجه.

النظر األحادية
والخالف السابق

امل��ث��ق��ف،  الأدي�������ب  راأي  ج����ن���ب���ه،  م���ن 
من�سق جمل�س اأملع الثق�يف، علي ف�ئع 
ال��ث��ق���ف��ي��ة  وامل��ن��ت��دي���ت  امل��ج���ل�����س  اأن 
والأدبية دون ا�ستثن�ء، روافد ثق�فية 
م��ه��م��ة، ت��ق��وم ع��ل��ى اأف���ك����ر وق��ن���ع���ت 

وروؤى خمتلفة.
اأه�����م م�  اأن  اإل�����ى  ف����ئ���ع  واأ�����س�����ر 
واملنتدي�ت  املج�ل�س  تلك  اإليه  تدعو 
ال��ث��ق���ف��ي��ة، احل�����وار امل��ف��ت��وح امل��ث��م��ر، 
الأج���واء  اإل��ى خلق  ال���دوؤوب  وال�سعي 
ملق�ربة وجه�ت  لهذا احلوار  املن��سبة 
اأج�����واء �سحية  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  ال��ن��ظ��ر 
ب���أن  ي��وؤم��ن  اأن���ه  اإل���ى  و�سليمة، لف��ت��� 
اأح�سنت  اإذا  اأم��ر ممكن  ذل��ك  حتقيق 
ال����ن����واي�����، وع���ل���م���ت ه�����ذه امل��ج���ل�����س 
ب���ل��ق��ي��م��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ه��ذا احل���راك  

الثق�يف.
ا�ستفدن�  �سبق  م���  »ك��ل  واأ���س���ف 
منه يف جمل�س اأملع الثق�يف، فقد ك�ن 
عمل  ن��ق��رر  ون��ح��ن  احلقيقي  هدفن� 

هذا املجل�س اأن ننفتح على الآخرين 
ب������أك�����ر ق������در مم���ك���ن م�����ن احل���ري���ة 
وال���و����س���وح، ف��ل��م ن��ت��ن اأف���ك����را بقدر 
واإب���داع����ت  وج���ه���ود  لأع���م����ل  تبنين� 
عقدة  م��ت��ج���وزي��ن  خ��الق��ة،  �سب�بية 
الأ�سم�ء وعقدة الت�سنيف، كم� تغلبن� 
على خوفن� من املجتمع، مق�بل بن�ء 
واأخالقي�ت  لروؤى متم��سكة  حقيقي 
دون  املنجزات وحم�ورته�  تقوم على 
ول  م�سلفة  انطب�ع�ت  لن�  تكون  اأن 

دوافع خفية«.
روؤي���ت���ن����  اأن  »ل����الأ�����س����ف  وت�����ب����ع 
احل��را���س  بع�س  اإل���ى  ت�سل  مل  ه���ذه 
القدامى للوعي الثق�يف، لكنن� ت�سعى 

ج�دين اإلى ذلك بقدر م� ن�ستطيع«.
وح���������ول ����س���ل���ب���ي����ت امل���ج����ل�������س 
اأن  عيوبه�  »م���ن  اأج�����ب  وامل��ن��ت��دي���ت، 
الدعم دائم� م� يقف ع�ئق�، وكذلك 
ع��ق��ل��ي���ت ب��ع�����س ال��ق���ئ��م��ني ع��ل��ي��ه���، 
املنتدي�ت  ه��ذه  على  يفر�سون  حيث 
اخل��سة، ط�بعهم ال�سخ�سي، وهن�ك 
من  ج��زء  انه�  على  اإليه�  ينظر  م��ن 
�سبب�  يعد  م�  الجتم�عية،  الوج�هة 
ح��ق��ي��ق��ي��� يف حم����دودي����ة ان��ت�����س���ره��� 

وفعله� الثق�يف«.
يف  لدين�  يكون  اأن  »اأحلم  وختم 
ك�إثنينية  وجم�ل�س  منتدي�ت  ع�سر 
عبداملق�سود خوجة، حت�ور كل �سيء، 

وت�ستقبل كل فعل ثق�يف ج�د«.

حضور شبابي فاعل  
امليول  اأ���س��ح���ب  ال��ط��الب  اأم���� بع�س 
مالحظ�ت  لديهم  فك�نت  الثق�فية، 
ومط�لب�ت �سريحة، ك�أن ت�سمح هذه 
ال�����س���ل��ون���ت وامل��ج���ل�����س وامل��ن��ت��دي���ت 
الثق�فية، بح�سور �سب�بي ف�عل، واأن 
ل ترتكز على النخب الثق�فية فقط، 
مع توفر حوافز واأم�كن مهي�أة  اإلى 

ا�ستقب�لهم.

وق�ل من�سور الع�سري الط�لب 
اإن  ب�جل�معة،  ال��دي��ن  اأ���س��ول  بق�سم 
على  خم��ت��زل��ة  الثق�فية  ال��ن�����س���ط���ت 
ط��ب��ق��ة ال��ن��خ��ب��ة، لف��ت��� اإل����ى اأن����ه من 
ال�����س��ورة،  ت��ل��ك  ت�����س��ت��م��ر  اأن  اخل���ط����أ 

مط�لب� اأن ت�ستوعب اجلميع.
واأ������س������ف ال���ع�������س���ري »اق�����رتح 
وال�����س���ل��ون���ت  امل��ج���ل�����س  ت�����س��م��ل  اأن 
كلق�ءات  تخ�س�س  اأم�كن�  واملنتدي�ت 
لتلك  �سريحة  ون�����س���ط���ت  �سب�بية، 

الفئة«.
اأم������� ال���ط����ل���ب حم���م���د الأمل���ع���ي 
الآيل،  احل��������س���ب  ب��ق�����س��م  ال���ط����ل���ب 
ف���ن����دى ب�����إب����راز ال���ن���م����ذج ال�����س��ب���ب��ي��ة 
املنطقة  م�ستوى  على  مت��ي��زت  ال��ت��ي 
واململكة، ل�سيم� واأن ع�سر ت�سم يف 
ك�فة مراكزه� وقراه� وحم�فظ�ته�، 
من����ذج���� ت�����س��ت��ح��ق اأن ي��ل��ق��ى ال�����س��وء 
ال��ق��دوات  مب��ث���ب��ة  ت��ك��ون  واأن  عليه�، 
ل���ن���ج����ح����ت مم����ث���ل���ة، م�������س���ددا ع��ل��ى 
الن�س�ط�ت  ب��ت��ل��ك  ال��ت��ع��ري��ف  اأه��م��ي��ة 
�سواء  الإعالمية  الو�س�ئل  ك�فة  عر 
وال�سحف  ك���ل��ت��ل��ف��زي��ون  التقليدية 
م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ح���ت���ى  اأو  ال����ورق����ي����ة 
الإع���الم الإل��ك��رتوين اجل��دي��د ال��ذي 
ب�����ت اأك�����ر ف���ع��ل��ي��ة وو�����س����ول مثل 
مواقع التوا�سل الجتم�عي »تويرت« 
و »في�س بوك«، مع تقدمي مواد عر 

اليوتيوب مل�س�هدته�.
ت����ك����ون  اأن  الأمل��������ع��������ي  وح�����������ذر 
ال�����س���ل��ون���ت وامل��ج���ل�����س وامل��ن��ت��دي���ت، 
وتق�سيم  ال��ع�����س��الت  ل��ف��رد  جم����لت 
املجتمع، كم� يح�سل يف العديد منه� 
ح���ل��ي���، م��ط���ل��ب��� يف ال��وق��ت ذات����ه اأن 
واأدب��ي��ة  ثق�فية  اأه���داف  لديه�  تكون 
يجني منه� املجتمع ثم�ر طيبة، واأن 
املنتدي�ت  الق�ئمني على  يكون هدف 
وامل��ج���ل�����س، ال�����س���ل��ح ال���ع����م ول��ي�����س 

الأهداف ال�سخ�سية.

أبوعراد: المجالس األدبية ظاهرة صحية 
..والسماء تتسع كل النجوم
التيهاني: تعدد المنتديات الثقافية
مطلوب لتسليط الضوء على القضايا
الفكرية واالجتماعهية

»قصيدة إلى طيبة«.. مسابقة شعرية
ب���ل��ري������س ب�لتع�ون  ال��ن���دي الأدب����ي  اأط��ل��ق 
م���ع ك��ر���س��ي ع��ب��دال��ع��زي��ز امل����ن���ع ل���درا����س����ت 
�سعرية  م�س�بقة  واآداب����ه�����،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
طيبة«،  اإل��ى  »ق�سيدة  عنوان  حتت  للجميع 
امل���ن���ورة ع��سمة  امل��دي��ن��ة  اإع�����الن  مب��ن������س��ب��ة 
رئي�س  ن�ئب  واأو���س��ح  الإ���س��الم��ي��ة.  للثق�فة 
امل�س�بقة  على  امل�سرف  الن�دي،  اإدارة  جمل�س 
اإدارة  جمل�س  اأن  امل��ح��م��ود،  �س�لح  ال��دك��ت��ور 
الن�دي وكر�سي امل�نع، اأقرا اأن تكون اجلوائز ك�لت�يل: خم�سة اآلف ري�ل  للمركز الأول، 
اأربعة اآلف للث�ين، وثالثة اآلف للمركز الث�لث، فيم� يح�سل اأ�سح�ب املراكز من الرابع 
املحمود  واأه���ب  والكر�سي.  الأدب��ي  الن�دي  اإ���س��دارات  الع��سر، على جمموعة من  وحتى 
adabiriyadh@ الن�دي  بريد  على  ق�س�ئدهم  اإر�س�ل  امل�س�ركة،  الراغبني يف  ب�ل�سعراء 
الن�سو�س  لتلقي  موعد  اآخ��ر  اأن  يذكر   .)014787246( ف�ك�س  على  اأو   gmail.com

اخلمي�س الق�دم املوافق منت�سف �سهر جم�دى الآخرة 1434ه� املوافق  25 اأبريل2013م.
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كلية العلوم االنسانية تكرم الطالب المتفوقين
احتفت كلية العلوم اإلنسانية األثنين الماضي، بطالبها المتفوقين في قسم اللغة العربية، وذلك بحضور عميد شؤون الطالب الدكتور عبداهلل آل كاسي وعميد كلية العلوم االنسانية الدكتور 
حمود أبو ظهير ووكالء الكلية، الدكتور أحمد آل فايع والدكتور مفلح القحطاني ورؤساء األقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس. وألقى عميد الكلية أبو ظهير، كلمة خالل الحفل شكر فيها 
كافة الطالب على جهودهم التي بذلوها طوال الفصل، مطالبا بتحقيق المزيد من الدرجات المتميزة في الفصول المقبلة. ثم ألقى رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عبداهلل حامد كلمة مماثلة 
وأخرى للدكتور محمد متولي منصور، فيما ألقى أحد الطالب المتفوقين، كلمة نيابة عن زمالئه. وفي نهاية الحفل، سلم عميد شؤون الطالب وعميد الكلية ورؤساء األقسام، الجوائز للمتفوقين.
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أحمد جابر العزي
حسن  ناصر البناوي

عامر حسن الهاللي
وليد محمد القحطاني

عمر محمد عسيري
محمد سعيد آل ناشع

يوسف محمد الشهراني 
قاسم علي الصهيفي

محمد جبران التليدي
ابراهيم محمد الدارقي
ضيف اهلل حسن عسيري
الحسن سرحان آل يحيى

علي سهيل الهيلي
محمد سهيل الهيلي

خالد سعيد االحمري
عادل علي عسيري
ياسر محمد جبران

عبداهلل سعيد االحمري
علي يحيى خبراني

احمد سالم السلمي
محمد مشبب مرعي

عبداهلل محمد العمري
عبداهلل مفلح آل صعمور

محمد علي آل بسام 
فلح عبداهلل الشهراني

محمد حسن حريصي
ابراهيم يحيى آل شيبان

خالد محمد القرني
احمد علي عسيري

نواف محمد آل متعب
غرم ناصر القحطاني

عادل عبداهلل الشهري

ون
وق

تف
لم

ا
الدكتور حممد من�سورالدكتور عبد اهلل حامدعميد الكلية الدكتور حمود اأبو ظهري

اإبراهيم الدارقينواف الأحمرييا�سر ع�سريي
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الأوراق جاهزة والأقالم 
جاهزة �ضاأكتب الآن اأف�ضل 

بحث بكل راحة

حان وقت العمل!!

توييت
ل باأ�ض ببع�ض الت�ضلية

   اأول مع ال�ضباب

إعالم

فاتن يتيم *

يف ظ����ل ت��ق��ن��ي���ت وم���ع���ط���ي����ت ال��ع�����س��ر، 
للكت�ب  ي��ع��د  امل�����س��ت��ح��دث��ة، مل  واأدوات�������ه 
وج���ه��ت��ه وث��ق��ل��ه ك��م��� ك�����ن يف ال�����س���ب��ق، 
الكتب  اأك��ر  ب��وك« �س�ر  »في�س  لعل  ب��ل 
اأ�شفل  م��ن  الب�شاط  �شاحبا  م��ق��روئ��ي��ة، 

الكتب الورقية، ليدثره� به! 
ال�����س��ب���ب  اأ����س���ب���ح  ويف جم��ت��م��ع��ن��� 
ال�����س��ع��ودي ح��ني ي��ع��ت��زم ال���ق���راءة، يقوم 
ب�ل�س��سة  ومي�سك  لي���ن«،  »اأون  ب��ذل��ك 

بدل من الم�س�ك ب�لكتب.
ول���رمب���� م���ن اإي��ج���ب��ي���ت ذل���ك اأن���ه 
اأ����س���ب���ح اأم�������م ال�����س��ب���ب م��ع��ط��ي���ت ع��دة 
ووجه�ت نظر متنوعة، تتيح له امك�نية 
ال��ت��ف��ك��ر ب��ط��ري��ق��ة اأك����ر ج������راأة، ون��ب��ذ 
يح�ول  اأح���د  ل  ك���ن  اأن  بعد  التقليدية 
اخلروج من الدائرة لأنه ل يعرف كيف 

يتج�وزه�.

اأن ال�سب�ب �س�روا يقروؤون  اأراه  م� 
اأي�س� من خالل التلفزيون.

ب�مل�س�هدة،  الكتب  ع��ن  ا�ستع��سوا 
وا���س��ت��ب��دل��وا ك��ت��ب ال��ت���ري��خ وال���رواي����ت 
ب���مل�����س��ل�����س��الت ال��ت���ري��خ��ي��ة وال���روائ���ي���ة، 
وهي  ب���لأف��الم  الق�س�س  ا�ستبدلوا  كم� 

ب�لن�سبة لهم بديل للقراءة . 
�سب�بية  اأ�سبحت هن�ك جمموع�ت 
ت���وؤ����س�������س ���س��ف��ح���ت��ه��� ع���ل���ى ال�����س��ب��ك���ت 
فع�لي�ت  حل�سور  وت��دع��و  الجتم�عية، 
�سفة  ب��ال  اأغلبه�  ك���ن��ت  واإن  واأن�����س��ط��ة، 
اعتب�رية، اإل اأن اأهدافه� وا�سحة، ومنه� 
م� تدعو للقراءة وتب�دل الكتب والتطوع 
الثق�فة  وم�س�عدة  الآخرين،  وم�س�عدة 

والنهو�س ب�ملجتمع�ت. 
وم��ع ه��ذا يظل ال�����س��وؤال ع��ن ن�سبة 
تغرت،  ق��د  ك�نت  اإن  الفعليني،  ال��ق��راء 
وال�سورة النمطية ال�س�ئدة هل تبدلت، 
وه���ل لي�����زال ال��ب��ع�����س ي��ع��ر���س اأف���ك����ره 

م�  ع��ن  وي��ع��ر���س  عليه�  وي�����س��دد  وروؤاه 
�سواه�. 

الجتم�عية  ال�سبك�ت  تكون  ل  قد 
ك��ث��را  الآن، وجن����د  ح��ت��ى  اأك���ل���ه����  اأت�����ت 
ه��ن���ك بغر�س عر�س  ي��ت��واج��دون  مم��ن 
دون  ه��ي  ك��م���  ب��ه���  واخل����روج  ب�س�عتهم 
يح�سرون  واآخ����رون  نق�س�ن،  اأو  زي����دة 
لفريق �سد فريق،  والنحي�ز  للت�سجيع 
ول جن���د م���ن ب��ي��ن��ه��� ف���رق ت��ق��وم بعمل 

القراءة اجلم�عية مثاًل. 
الطريقة تغرت ولكن ال�سوؤال عن 

امل�سمون يظل ح�ئرا.
وم����� ل اأمت���ن���ى ح���دوث���ه ف��ي��م��� لو 
ج��رب��ن��� اق���ف����ل ال�����س��ب��ك���ت الج��ت��م���ع��ي��ة 
وعزلهم  ال��ف���ع��ل��ني  م�ستخدميه�  ع��ل��ى 
هذه  يف  �سنجد  ه��ل  املجتمع،  بقية  ع��ن 
امل���ج���ت���م���ع����ت ���س��ي��ئ��� حم���دث���� وحم�����س��ن��� 

لالأف�سل؟ 
وف����ي����م����� ل�����و رف���������س����ت ال�������س���ب���ك����ت 

المعرفة »أونالين«
الجتم�عية الت�سجيل ب�أ�سم�ء م�ستع�رة، 
ه�����ل ����س���ي���ه���ج���ره���� م����رت�����دي����ه�����؟ وه����ل 
بهوي�تهم  ي��ظ��ه��روا  اأن  ال�����س��ب���ب  ي��ه���ب 

احلقيقية؟ 
اأن  ال���واق���ع���ي���ة، جت���د  احل���ي����ة  ويف 
غ�لبية اجل�مع�ت تريد منك اأن حت�سر، 

ل اأن تفهم وتتعلم.
ع��م��ل��ك ي���ل���زم���ك ك���ذل���ك ب�����ل����دوام 
ط���ورت  اإن  ك���ث���را  ي��ع��ن��ي��ه  ول  ال��ي��وم��ي 

وتطورت.
ه��ذه ه��ي الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي تواجهك 
وحت��������س���ب���ك، وت���خ�������س���م م���ن���ك وق�����د ل 
تتوقعه  ال���ذي  امل��ع��ريف  امل��ق���ب��ل  تعطيك 
م��ن��ه���، وه����ذا الأخ�����ر ه���و م�����س��وؤول��ي��ت��ك 
وح�����دك، وم�����س��وؤول��ي��ت��ك ك��ذل��ك اخ��ت��ي���ر 
الطريقة الأمثل للح�سول على ثروتك 

الفكرية واملعرفية. 

* �سحافية متخ�س�سة
يف الإعالم اجلديد 

مختصون 
يناقشون 
هموم 
اإلعالم 
الرياضي

اإلعالم اإللكتروني
سلطة من دون مسؤولية

ات���ف���ق ن������دي دب����ي ل��ل�����س��ح���ف��ة وق��ن���ة 
تنظيم  ع��ل��ى  الإخ����ب�����ري����ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
جل�سة حوارية رئي�سية �سمن فع�لي�ت 
الدورة الث�نية ع�سرة  ملنتدى الإعالم 
و15 من   14 ع��ق��ده يف  امل��زم��ع  العربي 
من  كبر  ع��دد  بح�سور  املقبل،  م�يو 
الفكر  وق����دة  الإع���الم  و�س�ئل  ممثلي 
والأك������دمي�����ي�����ني و����س���ن����ع ال����ق����رار يف 

الوطن العربي والع�مل. 
و���س��ت��ع��ق��د اجل��ل�����س��ة حت���ت ع��ن��وان 
من  �سلطة  الإل����ك����رتوين..  »الإع�����الم 
ب����داأه  م����  ل��ت��ك��م��ل  م�������س���وؤول���ي���ة«،  دون 
م��ن��ت��دى الإع����الم ال��ع��رب��ي م��ن نق��س 
ح����ول الإع�������الم الإل�����ك�����رتوين، ال���ذي 
بني  الأق���وى  احللقة  البع�س  يعتره 
ال��ف��رتة احل�لية،  الإع����الم يف  و���س���ئ��ل 
م��رة  لأول  اجل��م��ه��ور   ح�سل  اأن  ب��ع��د 
رمب��� يف ت���ري��خ الت�����س���ل، على �سلطة 
دون  بع�سهم  ا�ستخدمه�  »اإع��الم��ي��ة« 

م�سوؤولية.
و����س���وف ت��ن���ق�����س ه����ذه اجل��ل�����س��ة، 
الإل��ك��رتوين  الإع����الم  تنظيم  م�س�ألة 
ال���ت���ي م����زال���ت حم���ل ج����دل ون��ق������س، 
ع��دد من  ا�ستحداث  م��ن  ال��رغ��م  على 
والأردن  ك��ت��ون�����س  ال��ع��رب��ي��ة،  ال������دول 
وم�سر وال�سعودية والإم�رات، قوانني 
وت�سريع�ت منظمة، خ��سة واأن النمو 
امل��ط��رد يف اأع�����داد امل���واق���ع وال��ب��واب���ت 
الإع����الم����ي����ة ال���رق���م���ي���ة ع���ل���ى ���س��ب��ك��ة 
عديدة،  جت�وزات  �س�حبته  الإنرتنت، 
التي  اخل�سو�سية  ا�ستغالل  مت  حيث 
ت��وف��ره��� ال��و���س���ئ��ل الإل���ك���رتون���ي���ة يف 
ال��ن��ع��رات  واإث������رة  احل�����س���ب���ت  ت�سفية 
ف�سال  املعنوي،  والغتي�ل  الط�ئفية 
ع���ن جت�������وزات اأخ���الق���ي���ة ف���ظ���ة. كم� 
امل��ح��ت��وى  اأن  الإح���������س�����ءات  اأظ����ه����رت 
الإنرتنت  �سبكة  الرقمي على  العربي 

م���ل���يء ب�����ل����رث����رة، ف���ق���ر ب����لأف���ك����ر 
واملعلوم�ت.

التنظيمية  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  واإزاء 
ل��ق��ط���ع الإع�����الم الإل���ك���رتوين، �سهدت 
ال�����س���ح��ة الإع��الم��ي��ة ت��ب���ي��ن��� يف ال����راأي 
بهذا ال�س�أن، بني من يرى اأن اأي تنظيم 
الإلكرتونية  الإع��الم  و�س�ئل  ي�ستهدف 
هو تقييد للحري�ت، ومن يرى يف هذا 
التنظيم �سرورة حلم�ية املجتمع�ت من 

تبع�ت التج�وزات.
ويزداد النق�س�م بني الآراء يف ظل 
ثورات  من  العربية  املنطقة  �سهدته  م� 
فيه�  لعبت  �سعبي،  وح��راك  وانتف��س�ت 
ف���ع��ال  دورا  اجل���دي���د  الإع������الم  اأدوات 

وموؤثرا.
ال�سوء  اجلل�سة  حم����ور  وت�سلط 
تنظيم  يف  ال���دول���ة  �سلطة  ح����دود  ع��ل��ى 
اإ�سك�لية  وتطرح  الإل��ك��رتوين،  الف�س�ء 
ب�����س���أن اإم��ك���ن��ي��ة ب���دء ت��ن��ظ��ي��م الإع����الم 
الإلكرتوين مع و�سع املن�هج التعليمية 
يف امل��ج���ل الإع��الم��ي قبل اخل���روج اإل��ى 
اجلل�سة  و�ستتطرق  املوؤ�س�سي.    العمل 
اإل����ى اأخ���الق���ي����ت ال���ع����مل الإل���ك���رتوين، 
وهل ميكن اأن تكون امتدادا لأخالقي�ت 

الإعالم.
���س��ت��دي��ره���،  اجل��ل�����س��ة  اأن  ي���ذك���ر 
قن�ة  م��ن  ال��رحم��ي  الإع��الم��ي��ة منتهى 
رئي�س  من  كل  فيه�  ويتحدث  العربية، 
حترير �سحيفة ال�سرق الأو�سط وجملة 
املجلة الدكتور ع�دل الطريفي، والك�تب 
الإع���الم���ي ال��ك��وي��ت��ي ال��دك��ت��ور حممد 
ال��رم��ي��ح��ي، وم��دي��ر ع����م ه��ي��ئ��ة تنظيم 
الت�������س����لت ب���دول���ة الإم���������رات حممد 
ن������س��ر ال���غ����من، ون��ق��ي��ب ال�����س��ح���ف��ي��ني 
ورئي�س  التون�سيني، جنيبة احلمروين، 
حترير �سحيفة »ديلي �ست�ر« اللبن�نية، 

ندمي الالذقي.

اأثرى عدد من املخت�سني، الندوة التي نظمته� القن�ة 
امللك  امل������س��ي ع��ل��ى م�����س��رح م��رك��ز  ال�سبت  ال��ري������س��ي��ة 
ف��ه��د ال��ث��ق���يف ب���ل��ري������س ب��ع��ن��وان« الع����الم الري��سي 

وال�سب�بي.. همومه و�سجونه«.
ومن بني امل�س�ركني يف الندوة، ن�ئب رئي�س هيئة 
ورئي�س  املغيليث،  �س�لح  الأ�ست�ذ  والتلفزيون  الإذاع��ة 
ال�سيخ  اآل  ط���الل  الأ���س��ت���ذ  ال��وط��ن  �سحيفة  حت��ري��ر 
ورئي�س حترير �سحيفة احلي�ة الأ�ست�ذ جميل الذي�بي، 

والك�تب الإعالمي اإدري�س الدري�س.
ون�ق�ست الندوة التي اأداره� مدير حترير ال�سوؤون 
الأ�ست�ذ م�س�عد  الأو�سط،  ال�سرق  الري��سية ب�سحيفة 
ال��ع�����س��ي��م��ي، ال��ق�����س���ي��� امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����لإع���الم ال��ري������س��ي 
ال��ر���س��م��ي��ة  الإع���الم���ي���ة  امل��وؤ���س�����س���ت  وال�����س��ب���ب��ي ودور 
الري��سيني، ومت�بعة  الإعالميني  اإع��داد  واخل��سة يف 
ال��وح��دة  ع��ل��ى  واأث���ره����  م��ن ق�س�ي�  وي��ط��رح  ين�سر  م��� 
ال��وط��ن��ي��ة، واح��ت��ق���ن ال�����س���رع ال��ري������س��ي، وغ��ره��� من 

الق�س�ي� ذات ال�سلة ب�ل�س�أن الري��سي. 

العدد 76  |  10 جمادى اآلخرة 1434  |  20 إبريل 2013

12

34



تقنية

رتويت

تتيح  ج��دي��دة  تقنية  ع��ن  الأم���رك���ي���ة،   course smart ���س��رك��ة  ك�سفت 
املطلوبة  املدر�سية  الكتب  يقراأون  ك�ن طالبهم  اإذا  م�  للمدر�سني معرفة 

منهم قراءته�، اأم ل.
اإح�س�ئي�ت  ب�إن�س�ء  تقوم  اجل��دي��دة  التقنية  اأن  ال�سركة  واأو���س��ح��ت 
تف�سيلية حول م� ق�م الط�لب بقراءته، من حيث عدد ال�سفح�ت اأو مدة 

القراءة.
وقدمت ال�سركة تلك التقنية يف كتب اإلكرتونية تقوم هي ب�إعداده� 

ون�سره� على الإنرتنت، كم� توفره� يف �سكل تطبيق�ت لالأجهزة الذكية.
 Course �وتوفر الإح�س�ئي�ت الق�ئمة على التقنية التي اأطلق عليه
Smart Engagement Score Technology، تنبيه�ت ب�أ�سم�ء الطالب 
الطالب  اأكر  اأ�سم�ء  اإلى  ب�لإ�س�فة  واجب�تهم،  ب�إجن�ز  يهتموا  الذين مل 

اهتم�م� بقراءة م� طلب منه.
وت�سر ال�سركة اإلى اأن مثل تلك الإح�س�ئي�ت �ست�سهل على املدر�سني، 
ال��ت��ن��ب��وؤ ب���ل��ط��الب ال��ذي��ن ق��د ي��ه��ب��ط م�����س��ت��واه��م ال��درا���س��ي ب�سبب ع��دم 

اهتم�مهم بقراءة كتبهم اأو اإجن�ز م� عليهم من واجب�ت.
تفر�سه�  اإل��ك��رتون��ي��ة  كتب  اأي  م��ع  التقنية  ه��ذه  ا���س��ت��خ��دام  ومي��ك��ن 
مدر�سة م� اأو معهد اأو ج�معة على طالبه�، حيث وفرت ال�سركة اإمك�نية 

اإ�س�فة تلك التقنية لكتب اأي موؤ�س�سة تعليمية ب�تف�ق م�سبق.
لنفر�س اأنن� مقبلون فعال على التع�مل مع هذه التقنية، لكن ثمة 
هذه  م��ع  التع�مل  �سنبداأ  اأي��ن  م��ن  ومنه�:  بقوة  نف�سه�  تطرح  ت�����س���وؤلت 

التقنية؟ ب�ملدر�س اأول اأم ب�لط�لب؟
اأن  �س�أنه  واق��ع���، فمن  واأ�سبح  اإن طل  الإل��ك��رتوين«  »امل��در���س  فزمن 
ا�ستثن�ء،  دون  اجلميع  و���س��ط  والإخ��ف���ق���ت  اخل��ف���ي���  م��ن  الكثر  يك�سف 
خ�سو�س� و�سط طالبن� الذين  يحملون اأطن�ن� من الكتب على ظهورهم 
�سبه ف�رغة،  م��ع عقول  الأح��م���ل  ب��ذات  النه�ر  اآخ��ر  وي��ع��ودون  ك��ل �سب�ح 

وكذلك و�سط اأولئك الطالب الذين ت�سكو املكتب�ت من هجرانهم له�.
معدل  ���س��رتف��ع  ف��ه��ل  م����،  ف���رتة  يف  بينن�  التقنية  ب��ه��ذه  �سلمن�  ول���و 
البط�لة لدين�، ون�سبح الأعلى رقم� يف الع�مل؟ اأم اأنن� �سنعتره� رف�هية 

وتقليعة جديدة نتف�عل معه� �سريع� ثم نرتكه� ب�سرعة اأكر؟ 

من أين سنبدأ؟

حسن العواجي

يف   SOS Ready �����س����رك����ة   جن����ح����ت 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال���دع���م امل������دي ال���الزم 
ل���ل���ب���دء يف م���رح���ل���ة حت���وي���ل ���س���ح��ن��ه��� 
ال��ذك��ي��ة  ل���ل���ه���وات���ف   SOSCharger
جت�ري  منتج  اإلى  اللوحية،  واحلوا�سب 
ال�سواحن  اأحد  الأ�سواق، وهو  يطرح يف 

غر التقليدية لالأجهزة الذكية.
ب�����إع�����دة �سحن  ال�����س���ح��ن  وي���ق���وم 
ط���ق��ة ب��ط���ري��ة الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة عر 
كهرب�ء.  اإل��ى  احلركية  الط�قة  حتويل 
اإل��ى احل�سول  وك���ن م��ط��وروه يهدفون 
اأمريكي حني طرح  األ��ف دولر  على 27 
ع��ل��ى م���وق���ع دع����م امل�������س����ري���ع ال��ن������س��ئ��ة 
يح�سل  اأن  ق��ب��ل  وذل����ك   KikStarter
على نحو 98 األف دولر من م�ستخدمي 

املوقع املعجبني ب�لفكرة.
ي��دي��ره  مقب�س�  ال�����س���ح��ن  وي��وف��ر 
ل��ل��ب��دء يف احل�������س���ول على  امل�����س��ت��خ��دم 
الط�قة الالزمة ل�سحن البط�رية، وهو 
يعد م�سدرا احتي�طي� للط�قة ي�ستخدم 

يف احل�لت الط�رئة.
 SOSCharger م��ط��ورو  ويو�سح 
املقب�س  م��ن حت��ري��ك  دق���ئ��ق  اأن خم�س 
يعطي يف املق�بل ط�قة ك�فية للبط�رية 
 12 اإل���ى  ب��ني خم�س  م���  ف���رتة  لل�سمود 

دقيقة ات�س�لت �سوتية.
ك��ذل��ك بط�رية  ال�����س���ح��ن  ومي��ل��ك 
اأم��ب��ر،  م��ي��ل��ي  ب���ق���درة 1500  اإ���س���ف��ي��ة 
دون  الذكية  الأج��ه��زة  ل�سحن  ت�ستخدم 
املقب�س، ويتم �سحن  اإدارة  اإلى  احل�جة 
عر  ب�جله�ز  امل��دجم��ة  البط�رية  تلك 

حمول كهرب�ئي ع�دي ي�أتي معه.
وي���ح���ت���وي ال�����س���ح��ن ك���ذل���ك على 
منفذ USB لو�سل ك�فة اأنواع الك�بالت 
اخل��������س���ة ب�����س��ح��ن ب���ط����ري���ة الأج����ه����زة 
املخ�س�س  ليتنينج  ك�بل  مثل  الذكية 

.iPhone 5 لهواتف
خالل  �سيطرح  ال�س�حن  اأن  يذكر 
الأ���س���ب��ي��ع ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ق���دم��ة يف حجم 
ب���ه، ح��ي��ث لن  ال��ت��ن��ق��ل  لي�سهل  اجل��ي��ب 
وعر�سه  اأون�����س���ت  خم�س  وزن��ه  يتعدى 

5.5 �سنتيميرت.

تحويل الطاقة الحركية إلى كهرباء

تطبيق
لنشر المقاطع 

على تويتر
اأطـــلـــق مــوقــع الــتــوا�ــســل 
اإ�سدارًا  تويرت  الجتماعي 
»فاين«  تطبيق  من  جديدًا 
مت  حــيــث  مـــوؤخـــرا،   Vine
جــديــدة  خــا�ــســيــة  اإدراج 
ن�سر  من  امل�ستخدمني  متكن 
الق�سرية  الفيديو  مقاطع 
التطبيق  بوا�سطة  املعَدة 
ـــت،  ـــرتن ــى �ــســبــكــة الإن عــل
فــقــط عــلــى تويرت  ولــيــ�ــس 
وفــيــ�ــســبــوك كــمــا كـــان يف 

ال�سابق.
اأحــد  »فــايــن«  ويعترب 
ملفات  م�ساركة  تطبيقات 
ي�سمح  حــيــث  ــو،  ــدي ــي ــف ال
مقطع  باإن�ساء  مل�ستخدميه 
ثوان،   6 ملدة  �سغري  فيديو 
بعدد  التغريد  اإمكانية  مع 
اأق�سى،  كحد   140 حروف 
ملن�سة  متوفر  والتطبيق 

اآبل املحمولة iOS فقط.

موسوعة األخالق
�س�مل  تطبيق  الأخ����الق،  مو�سوعة 
����س���خ���م ج�������دا ي����ع����ر�����س الأخ��������الق 
به�،  لالقتداء  احلميدة  الإ�سالمية 
ك��م��� ي��ع��ر���س الأخ�������الق امل��ذم��وم��ة 

لتجنبه� والبعد عنه�.
و������س�����ع�����ت ه����������ذه امل����ج����م����وع����ة 
ال��ك��ب��رة م���ن الأخ�����الق ب���أو���س���ف��ه��� 
ال��دق��ي��ق �سمن ه��ذا  وا���س��ت��ع��را���س��ه��� 
ال��رج��وع  لي�سهل  امل��ج���ين  التطبيق 
اإليه� وال�ستف�دة منه� بدون ات�س�ل 

ب�سبكة الإنرتنت.

مايكروسوفت و surface بمقاس 7 إنش 
تعمل م�يكرو�سوفت يف الوقت احل�يل على ت�سنيع جه�ز لوحي من �سل�سلة ال�سرف�س مبق��س 7 اإن�س، و�ستبداأ عملية الإنت�ج 
لهذا اجله�ز يف وقت لحق من ال�سنة احل�لية بعد اأن ق�مت ال�سركة  مبنح ال�سوء الأخ�سر لل�سرك�ت يف ا�ستخدام نظ�مه� 
على مق��س�ت اأجهزه لوحيه اأقل من 10 اإن�س، مم� يوؤكد عزمه� امل�سي يف اإنت�ج �سرف�س اجلديد مع درجة و�سوح اأقل، اإ�س�فة 

اإلى قي�م ال�سركة ب�ختب�ر اأمك�نية �سن�عة ه�تف حممول يحمل ا�سمه� دون التطرق اإلى موا�سف�ته.
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شخصيات

حوار : محمد إبراهيم

متى تاأ�س�ست جمعيتكم وكم 
حتت�سن من الدار�سني ؟ 

القراآن الكرمي منهج حي�ة، من ق�ل 
به �سدق، وم��ن حكم به ع��دل، ومن 
مت�����ش��ك ب��ه ف��ق��د ه���دي اإل����ى ���ش��راط 
الب�طل من  ي�أتيه  م�ستقيم، كت�ب ل 
تنزيل من  م��ن خلفه  ول  يديه  ب��ني 

حكيم حميد.
اهلل  ر���س��ي  ع�ئ�سة،  �سئلت  وق��د 
عنه�،  عن خلق النبي �سلى اهلل عليه 
ال��ق��راآن«،  »ك���ن خلقه  فق�لت   و�سلم 
بكت�ب اهلل وتخلقهم  الن��سئة  فربط 
ال��ق��راآن  تعلم  على  واحل��ث  ب�أخالقه 
وت��ع��ل��ي��م��ه خ���ر م��ن��ه��ج ت�����س��ر عليه 

اجلمعية.
 ومل� ت�أ�س�ست اجلمعية قبل اأربع 
واأربعني �سنة ك�ن عدد طالبه� حوايل 
يف  �سغرة  حلقة  ميثلون  ط�لب�   20
اأبه�، ثم تطور الو�سع  و�سط مدينة 
هذا  بلغت  للجمعية  ف���روع  وفتحت 
ال��ع���م 22 ف��رع���، ي��در���س ف��ي��ه���، وهلل 
األف ط�لب  احلمد واملنة، حوايل 25 
الن�س�ئية  ال�����دور  وب��ل��غ��ت  وط���ل��ب��ة، 
حوايل 643 دارا. وهذا من ف�سل اهلل 

ورحمته.

وماذا عن اآليات
تاأهيل معلمي احللقات ؟ 

ت�أهيلهم يتم بتنظيم دورات تدريبية 
يف ف���ن���ون ال��ت��ع��ل��ي��م داخ�����ل احل��ل��ق���ت 
النف�سي  الإع���داد  ب���إع��داده��م  وكذلك 
وال��رتب��وي يف ب��داي��ة ك��ل ع���م درا���س��ي 
وذلك ب�جتم�عهم مع جمل�س الإدارة، 
ونحن ب�سدد افتت�ح معهد متخ�س�س 
مع  ب�لتع�ون  الكرمي  ال��ق��راآن  ملعلمي 
الإ���س��الم��ي��ة واإح���دى  ال�����س��وؤون  وزارة 

املوؤ�س�س�ت الداعمة.

كيف ترى الهتمام بحفظ
كتاب اهلل والإقبال عليه

يف منطقة ع�سري ؟ 
الق��ب���ل  ف����إن  وت��وف��ي��ق��ه،  بحمد اهلل 
على حفظ كت�ب اهلل كبر واحللق�ت 
ال��ن�����س���ئ��ي��ة  ال������دور  امل�����س���ج��د ويف  يف 
اأن  مع  والط�لب�ت،  ب�لطالب  متتلئ 
من  الكثر  �سرفت  ���س��وارف  هن�ك 
الطالب عن احللق�ت، ولكن ل يزال 
اخلر موجودا بحمد اهلل وتوفيقه.

وماذا عن م�ستوى الإقبال
على الدعم اخلريي لالأن�سطة 

القراآنية؟ 
والإقب�ل  وعط�ء،  خر  بلد  يف  نحن 
ال��ق��راآن  ل��دع��م من��سط  ال��ن������س  م��ن 
ال���ك���رمي ج��ي��د وهلل احل���م���د وامل���ن���ة، 
ول��ك��ن��ن��� ن��ط��م��ح اإل����ى اأن ي��ك��ون اأك��ر 
م�ستمر  فقليل  ا���س��ت��م��راري��ة،  واأك���ر 
خ����ر م����ن ك���ث���ر م���ن���ق���ط���ع، ون��ح��ث 

رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بعسير:

نحتضن 25 ألف طالب.. وتجربتنا نصف قرن
»قبل نحو 50 عاما 
تأسست الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم في 
منطقة عسير بــ 20 طالبا 
يمثلون حلقة صغيرة في 
مسجد برزان بمدينة أبها، 
حتى انتشرت فروعها 
بمرور األيام في كافة 
أرجاء المنطقة ووصل 
عدد طالبها وطالباتها، 
اليوم، 25 ألفا«.

هذا ما أكده رئيس 
الجمعية الشيخ محمد بن 
محمد بن عبداهلل البشري 
في حديث لــ »آفاق« سلط 
فيه الضوء على مسيرة 
الجمعية وإنجازاتها 
وطموحاتها المستقبلية.
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شخصيات
ال���ن��������س ع���ل���ى دع�����م اجل���م���ع���ي���ة مب��� 
ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون��ه وخ������س��ة يف ب��رن���م��ج 

ال�ستقط�ع ال�سهري من الراتب.

هل لنا اأن نطلع على م�ساركات 
جمعيتكم يف امل�سابقات

املحلية والعاملية ؟
لتحفيظ  ت�س�رك اجلمعية اخلرية 
ال���ك���رمي مب��ن��ط��ق��ة ع�سر  ال����ق����راآن 
يف م�����س���ب��ق��ة الأم��������ر ����س���ل���م����ن ب��ن 
ال��ق��راآن  حلفظ  املحلية  عبدالعزيز 

الكرمي �سنوي� بطالبه�.
احلمد  وهلل  طالبن�،  حقق  وقد 
وامل����ن����ة، م����راك����ز م��ت��ق��دم��ة يف ه���ذه 
امل�����س���ب��ق��ة ال���ت���ي ت��ع��د راف�����دا حملي� 
وج��ل،  ع��ز  اهلل  كت�ب  مهم� يف حفظ 
وكذلك �س�ركت اجلمعية يف م�س�بقة 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��دول��ي��ة حلفظ 
ال��ق��راآن ال��ك��رمي، و���س���رك��ت اأي�����س��� يف 
ال�سريف  ل��الأزه��ر  الدولية  امل�س�بقة 

بجمهورية م�سر.

كيف ت�سف تعاون جمعيتكم
مع مثيالتها من اجلمعيات

اخلريية يف اململكة ؟ 
اإدارة  ك��ب��ر وه���ن����ك  ال��ت��ع���ون  ن��ع��م، 
لتحفيظ  اخلرية  للجمعي�ت  ع�مة 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي ب�������وزارة ال�������س���وؤون 
الإ����س���الم���ي���ة والأوق����������ف وال���دع���وة 
والإر������س������د جت��م��ع ه����ذه اجل��م��ع��ي���ت 
وت���ن���ظ���م ل���ه���� ل����ق�����ءات ب����ني ال��ف��ي��ن��ة 
ت�ستفيد  ج��م��ع��ي��ة  وك����ل  والأخ��������رى، 
عليه�  وامل��ت��ق��دم��ة  له�  ال�س�بقة  م��ن 
فني�، ول يزال التع�ون موجودا بني 

اجلمعي�ت عموم�.

وهل تربطكم بجامعة
امللك خالد عالقات تعاون؟

ط������الب ج����م���ع���ة امل����ل����ك خ�����ل����د ه��م 
ط����الب واأب����ن�����ء اجل��م��ع��ي��ة، ق��ب��ل اأن 
ي��ن�����س��م��وا اإل�����ى اجل����م���ع���ة ك����ن���وا يف 
ح��ل��ق���ت اجل��م��ع��ي��ة، وم��ن��ه��م م���ن هو 
اأحد احللق�ت، ومن ثمرات  معلم يف 
الدكتور عبداهلل بن ه�دي  اجلمعية 
هيئة  اأع�س�ء  اأح��د  وه��و  القحط�ين 
التدري�س ب�جل�معة و�سبق اأن اأ�سبح 

ن�ئب� لرئي�س اجلمعية.
وب��ي��ن��ن��� وب���ني اجل���م��ع��ة رواب���ط 
الر�سمية،  الن�حية  من  ولكن  كبرة 
من  واأمتنى  بطيئ�،  التع�ون  ي��زال  ل 
ملتقي�ت  اأو  دورات  تنظيم  اجل�معة 
وعلومه،  ال��ق��راآن  يف  تخت�س  علمية 
ون���ح���ن م�����س��ت��ع��دون ب��ت��ق��دمي ك���ل م� 
ن�����س��ت��ط��ي��ع ت���ق���دمي���ه م����ن دع�����م ف��ن��ي 

ومعنوي.
 ولكن من املعلوم اأن اجل�معة، اأي� 
ك�نت، له� دور كبر يف خدمة املجتمع 
ف��ه��ي ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة ول��ه��� م��ي��زان��ي��ة 
كثرا  عليه�  يعول  واملجتمع  �سخمة 
اأن لدى  يف كل جم�ل، وح�سب علمن� 
اجل����م���ع���ة ج��م��ع��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ق��راآن 
من  نخبة  حت��وي  وتف�سره  وعلومه 
اأه���ل ال��ع��ل��م والخ��ت�����س������س يف جم���ل 
اأق�مت  ل��و  فحبذا   ، وعلومه  ال��ق��راآن 
القراآن  لأهل  �سنوي�  ملتقى  اجل�معة 
لالإعج�ز  اأو  ال��ق��راءات  لأ���س��ح���ب  اأو 
ال��ع��ل��م��ي يف ال�����ق�����راآن ال����ك����رمي، ك��م��� 
اأو  اجلمعية  لطالب  يكون  اأن  نتمنى 
ت��ع���ل��ى ميزة  ل��ك��ت���ب اهلل  احل���ف��ظ��ني 
عن غرهم اأو تقدميهم يف اختب�رات 
ال��ق��ب��ول اأو غ��ر ذل���ك م��ن امل��م��ي��زات 
التي متيز اأهل القراآن الذين هم اأهل 

اهلل وخ��سته.

اإلى اأي درجة ت�ستغلون
و�سائل التوا�سل احلديثة 

للتعريف باجلمعية وخدمة 
القراآن الكرمي؟

ت�����أت����ي ال����س���ت���ف����دة م����ن الإن����رتن����ت 
وو����س����ئ���ل الت�������س����ل احل���دي���ث���ة من 
خ����الل اإي����ج�����د م���واق���ع ل��ل��ج��م��ع��ي���ت 
الكرمي،  ال��ق��راآن  لتحفيظ  اخلرية 
وك����ذل����ك ال���ت���وا����س���ل م����ع امل��ج��ت��م��ع 
م���ن خ���الل ���س��ف��ح���ت »ف��ي�����س ب���وك« 
الن�سية  اجل��وال  ور�س�ئل  و«ت��وي��رت« 
و«وات�������س����ب«، وذل���ك ب���إي��ج���د ق���ع��دة 
املتوا�سلة مع  املهمة  بي�ن�ت لالأرق�م 
وطالبه�  له�  وال��داع��م��ني  اجلمعية 
وكذلك  فيه�.  والع�ملني  واملعلمني 
اإن�������س����ء م���ق���راأة اإل��ك��رتون��ي��ة ي�����س��رف 
ع��ل��ي��ه��� اأح�����د امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ه��ذا 

املج�ل . 

ما اأبرز ال�سعوبات التي 
تواجهها اجلمعيات يف 

تنفيذ خططها وم�ساريعها 
التطويرية؟ 

امل���دي  ال��دع��م  ال�سعوب�ت  اأب���رز  م��ن 
اإل��ى  حت��ت���ج  ف�جلمعي�ت  وال��ب�����س��ري، 
املخل�سني  واإل��ى  امليدان  الع�ملني يف 
م���ن اأب���ن����ئ���ه����، وك���ذل���ك حت���ت����ج اإل���ى 
ال��ذي  العمل  ب�أهمية  الن��س  توعية 
به هذه اجلمعي�ت، كم� حتت�ج  تقوم 
اإلى دورات وملتقي�ت وبرامج حتقق 

له� اأهدافه�. 
العمل  ت��ط��وي��ر  ي��ت��م  اأن  ومي��ك��ن 
داخ�����ل اجل��م��ع��ي���ت ب���ن��ت��ه���ج ال��ع��م��ل 
املوؤ�س�سي، ف�جلمعية موؤ�س�سة خرية 
وا�سرتاتيجي�ت،  وروؤي���ة  اأه���داف  له� 
اأن تنتقل  وينبغي للجمعي�ت عموم� 
م����ن ال���ع���م���ل ال����ف����ردي اإل������ى ال��ع��م��ل 
ب�سكل  جن���ح��ه  اأث��ب��ت  لأن���ه  املوؤ�س�سي 

كبر جدا.

كيف تقيم جتربتكم
يف رعاية كتاب اهلل ون�سره؟ 

من ف�سل اهلل علين� اأن جعلن� خدم� 
يف  العمل  لن�  و�سخر  الكرمي  لكت�به 
ه���ذا امل��ج���ل امل���ب����رك، ف��ق��د ث��ب��ت عن 
اأنه ق�ل  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ال��ق��راآن وعلمه«،  »خ��رك��م م��ن تعلم 
ال��ن��ب��ي ���س��ل��ى اهلل  اأي�����س��� ع���ن  وروي 
بعبد  اهلل  اأراد  »اإذا  قوله  و�سلم  عليه 
اأي ي�����س��ت��ع��م��ل��ه يف  خ����را ا���س��ت��ع��م��ل��ه« 

ط�عته.
وق������د م���ك���ث���ن���� يف ه������ذا ال��ع��م��ل 
ق��راب��ة 50 ع���م��� اأ���س���أل اهلل ع��ز وجل 
الكرمي  لوجهه  خ�ل�سة  يجعله�  اأن 
يديه  ب��ني  ل��ن���  �س�فعة  يجعله�  واأن 
بحلقة  ب����داأن�����  وت���ع����ل���ى.  ���س��ب��ح���ن��ه 
ب���أب��ه��� مع  ب����رزان  واح����دة يف م�سجد 
ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن ي��و���س��ف ال��واب��ل 
بن  اإب��راه��ي��م  ال�سيخ  ث��م  رح��م��ه اهلل، 
را�سد احلديثي رحمه اهلل، ثم انت�سر 
اخل���ر، وهلل احل��م��د وامل��ن��ة، يف ك�فة 
اأرج�ء املنطقة من جنران جنوب� اإلى 
وبي�سة  تثليث  وم��ن  ���س��م���ل،  بلقرن 
�سرق� اإلى الرك وال�سواحلة غرب�.

خ��ط��وات  اجلمعية  خ��ط��ت  وق���د 
جب�رة اإلى الأم�م ف�أ�سبح له� اأوق�ف 
واأ�سبح  دخله�،  اإلى  ت�س�ف  م�ستقلة 
له� مقر مميز يف و�سط مدينة اأبه�، 
اهلل  ون�س�أل  العمل،  نوا�سل  زلن�  ول 

اأن يب�رك يف اجلهود. 
 

ما ر�سالتكم ملن�سوبي
جامعة امللك خالد؟

اأق������ول ل��ه��م ���س��ك��را ج���زي���ال ع��ل��ى م� 
ت��ب��ذول��ن��ه م��ن دع���م م�����دي وم��ع��ن��وي 
اهلل  تقوى  على  ونحثهم  للجمعية، 
عز وجل واجلد والجته�د يف توجيه 
الطالب اإلى العمل الذي ير�سي اهلل 

عز وجل واإلى تعريفهم ب�سنة ر�سول 
وال��ق��دوة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
احل�����س��ن��ة، لأن���ه���م رج������ل امل�����س��ت��ق��ب��ل 

واملعول على اهلل ثم عليهم.
 ث���ن��ي���، ن��ح��ث��ه��م ع��ل��ى م�����س��روع 
رواتبهم  م��ن  ال�سهري  ال�ستقط�ع 
لهم  مفتوح  اجلمعية  وب���ب  الع�لية، 
يف اأي وقت، فجزاهم اهلل خرا ونفع 

بهم الإ�سالم وامل�سلمني .
كم� اأ�س�أل اهلل عز وجل اأن يدمي 
ونعمة  والأم����ن،  الأم��ن  نعمة  علين� 
التح�كم  ون��ع��م��ة  اهلل،  ���س��رع  حتكيم 
اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  اهلل  لكت�ب 
ق�دتن�  لن�  يحفظ  واأن  و�سلم،  عليه 
اأعب�ء  ويعينهم على م�هم عليه من 
وم�������س���وؤول���ي����ت ج�����س���م، ك��م��� اأ���س���أل��ه 
اأهل  اأن يجعلن� من  �سبح�نه وتع�لى 

القراآن الذين هم اأهله وخ��سته.

بطاقة محمد بن محمد بن عبداهلل البشري
ب�أبه� الق�بل  بحي  1353ه�  ع�م  • ولد 

املتفرع الربوع  ب�سوق  دك�ن  بفتح  التج�رة  بداأ   1360 ع�م  • يف 
من �سوق اأبه� الع�م وك�ن راأ�س م�له 60 ري�ل عربي�

اأول مدر�س له ال�سعودية، وك�ن  ب�ملدر�سة  التحق  • يف ع�م 1364ه� 
ال�سيخ عبدالرحمن املطوع رحمه اهلل.

والتحق التويجري  �س�لح  ال�سيخ  يد  على  احلديث  • در�س 
بحلقة القراآن على يد ال�سيخ عبداهلل بن يو�سف الوابل رحمه اهلل. 

ع�سوا ثم  الأه�يل  جمل�س  يف  ع�سوا  اختر   1390 ع�م  • يف 
يف اجلمعية اخلرية لتحفيظ القراآن الكرمي يف منطقة ع�سر 

لتحفيظ اخلرية  اجلمعية  ب�إدارة  كلف   1403 ع�م  • يف 
القراآن الكرمي مبنطقة ع�سر.

لتحفيظ اخلرية  للجمعية  رئي�س�  عني   1432 ع�م  • يف 
القراآن الكرمي يف منطقة ع�سر.
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استطالع

استطالع : إيمان العسيري 

مل ت��خ���ل��ف ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ورة 
���س��ن��ي��ف���ء ال����ق����رين رغ����ب�����ت م��ن�����س��وب���ت 
الكلية، حيث اأكدت رفعه� طلب� يت�سمن 
تخ�سي�س »مون ك�فيه« بن�ء على رغبة 
التي  املحطة  وع��ن  امل��ن�����س��وب���ت.  معظم 
و���س��ل اإل��ي��ه��� ال��ط��ل��ب، ق���ل��ت »ال��ط��ل��ب 
لل�سوؤون  الكلية  وكيلة  اإل��ى  حتويله  مت 
الفنية الدكتورة ح�سة الع�مر للمت�بعة 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع امل�����س��وؤول��ني«، ول ن��زال 
يف  امل�سوؤولني  وراأي  نت�ئج  اآخ��ر  ننتظر 

هذا ال�س�أن. 

نوع من التواصل
من جهته�، ق�لت الدكتورة اإمي�ن ميم�س 
يحت�ج  اإن�س�ن  »اأي  ال��درا���س���ت  ق�سم  من 
الراحة يف بع�س الأوق����ت، ولتذوق  اإل��ى 
الطع�م الذي ي�أكله، والكلية كبرة جدا 
م� ي�سعب عملية التوا�سل بينن�، بل انن� 
اأو  اج��ت��م���ع  ع��ر  اإل  نتوا�سل  ل  اأح��ي���ن��� 
متطلب�ت  اأن  كم�  حم��سرات،  اأو  دورات 
توا�سلن� خ�رج  دون  غ�لب�  احلي�ة حتول 
فنحن  املنطلق  هذا  ومن  الكلية،  اأ�سوار 
اإق�مة  اإلى تطبيق فكرة  يف ح�جة م��سة 
نلتقي فيه على  اأو مطعم خ��س  مقهى 

تمنت منسوبات كليتي التربية واآلداب، أن يتمتعن بإقامة مقهى ومطعم خاص، ليتمكن من قضاء جزء خاص من الوقت مع بعضهن بعيدا عن العمل وهن 
يتناولن الطعام أو يرتشفن القهوة والشاي برفقة زميالتهن، كنوع من التهيئة لمرحلة جديدة بعد عمل دؤوب. من هذا المنطلق أبدت منسوبات الكلية 

خالل استطالع أجرته وسطهن »آفاق«، حاجتهن إلى واحة يتناولن فيها جرعات سريعة من الراحة ولو لفترة وجيزة.

القهوة  اأو  الوجب�ت  تن�ول  الأق��ل خالل 
اأو ال�����س���ي، ف��ف��ي ذل���ك ك�����س��ر ل��ل��روت��ني 

وتقوية للعالق�ت بني الزميالت«.

عدم خصوصية
بكلية  ال����درا�����س�����ت  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة  اأم������ 
امل�سيقح  ���س��ل��ط���ن��ة  ال���دك���ت���ورة  ال��رتب��ي��ة 
فق�لت عن فكرة املقهى واملطعم اخل��س 
»نحن يف اأ�سد احل�جة اإلى مطعم خ��س 
بن�، فنحن نع�ين عدم الختالء ب�أنف�سن� 
ر�سفة  ن��ت��ذوق  ل  وغ�لب�  للحظ�ت،  ول��و 
م��ن ك���أ���س ال�����س���ي ون��ن��ظ��ر اإل����ى ال��ك���أ���س 
اأم�من� دون اأن نرت�سف منه جرعة لعدم 
وجود وقت خ��س ولو لدق�ئق معدودة، 
ل��ك��ن وج�����ود م���ك����ن خ��������س، ���س��ي��ج��رن��� 

م��ن قيود  ال��ت��ح��رر  امل��ك���ت��ب على 
ول��و جل��زء ب�سيط من 
اأي�س�  و�سيكون  الوقت، 

البع�س  بع�سن�  ل��روؤي��ة  ملتقى 
حتى لو ب�ل�سالم فقط«.

ال نهنأ بالطعام
الإجنليزية  اللغة  ق�سم  رئي�سة  وق���ل��ت 
ب��ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة، ال���دك���ت���ورة م��زي��غ��ة اآل 
اأي ط��ع���م ب�ملنزل  اأت��ن���ول  »اأن���� ل  ط���ل��ع 
اأي�������س����،  ب���مل��ك��ت��ب  اأ����س���ت���ط���ي���ع ذل�����ك  ول 

وك��م��� ه��و م��ع��روف اأن ال��ع��م��ل ي��ب��داأ من 
الث�نية  حتى  وي�ستمر  ال�س�بعة �سب�ح� 
ومع  ي��زي��د،  وق��د  الظهر  بعد  والن�سف 
ذل���ك ل اأج����د وق��ت��� ع��ل��ى الأق�����ل ل�سرب 
يخلو  ل  ف�ملكتب  ال��ق��ه��وة،  م��ن  فنج�ن� 

م���ن م��ع���م��الت وا���س��ت��ف�����س���رات اأع�����س���ء 
الط�لب�ت  وم��راج��ع���ت  التدري�س  هيئة 
والأمه�ت ك�سل�سلة من اللتزام�ت التي 

ل تتوقف«.
لنهن�أ  ال��ب���ب  اأغلقن�  »اإن  وت���ب��ع��ت 

منسوبات
التربية واآلداب

دوام
دون طعام

ب���ل��ط��ع���م، ط��رق��ت��ه ط���ل��ب��ة م��� ب���إحل���ح،  
العميدة  اإل����ى  اجت��ه��ت  جن���ب،  مل  واإذا 
�س�كية، يف حني اإذا تركن� الب�ب مفتوح� 
الن��ت��ظ���ر حلني  ال��ط���ل��ب��ة  م��ن  وطلبن� 
الن��ت��ه���ء م��ن ت��ن���ول وج��ب��ة م����، تعللت 
ب�أنه� يف عجلة من اأمره� ول ت�ستطيع 

النتظ�ر لتلحق ب�ملح��سرة الت�لية«.
الأح�����ي����ني  ب��ع�����س  »يف  واأردف����������ت 
على  ووكيلتي  �سكرترتي  م��ع  اأت��ن���وب 
تتحول  قد  التي  الإفط�ر  وجبة  تن�ول 
اإلى وجبة غداء اأحي�ن� كثرة، كل ذلك 
ي��دع��ون��� اإل����ى امل��ط���ل��ب��ة مب��ك���ن خ������س 
نتمتع فيه ولو ب�لقليل من احلرية يف 

تن�ول الطع�م اأو ال�س�ي«.

مكاتب للعمل
ال����دك����ت����ورة  راأت  ج���ه���ت���ه����،  م�����ن 
اللغة  ق�سم  �سبعة من  اأبو  ع�ئ�سة 
اأي�س�،  الإجنليزية بكلية الرتبية 
للعمل  تبقى  اأن  يجب  املك�تب  اأن 
اأن حتتفظ  »ن��ري��د  وق���ل��ت  ف��ق��ط، 
والعلمية  التعليمية  هيبته�  مك�تبن� 
م��ك���ن���  ه���ن����ك  ي���ك���ون  واأن  والإداري����������ة، 
املك�تب،  ع��ن  بعيدا  للطع�م  خم�س�س� 
ال�س�ح�ت  املك�ن يف  ه��ذا  ك���ن  لو  وحبذا 
جتمع�ت  عن  بعيدا  للمب�ين  الداخلية 

ال����ط�����ل����ب�����ت، ل��ي��ح��ف��ظ ل��ع�����س��و ه��ي��ئ��ة 
التدري�س خ�سو�سيته«.

طابور بال الوجبة
اأم� زميلته� يف الق�سم نف�سه، الدكتورة 
ع���ف����ف ال�����س��ع��ي��دي، ف��ق���ل��ت »م��ط���ع��م 
ال���ط����ل���ب����ت م���زدح���م���ة ب��ه��ن وت�����س��ط��ر 
يف  الوقوف  اإل��ى  التدري�س  هيئة  ع�سو 
ط�بور بينهن حتى يحني دوره� لت�أخذ 
م��� ت��ري��د م��ن وج��ب��ة، واأح��ي���ن��� كثرة 
ت�سطر اإلى ترك الط�بور والعودة دون 
اللح�ق  اأج��ل  من  �سيء  على  احل�سول 
مب��ح������س��رات��ه���، ف��ع���م��الت وم�����س��رف���ت 
امل��ط���ع��م ل مي��ي��زن ب���ني ال��ط���ل��ب���ت و 

اأع�س�ء هيئة التدري�س«.
»ع���دم وج���ود خ�سو�سية  وت���ب��ع��ت 
يجرهن  ال��ت��دري�����س،  هيئة  ل��ع�����س��وات 
على اإح�س�ر احتي�ج�تهن من الأطعمة 
م���ن امل���ن���زل ل���ت���ف����دي زح���م���ة م��ط���ع��م 
اأحي�ن�  لكن  الوقت،  وتوفر  الط�لب�ت 
ب�لق�سم،  امل��وج��ودة  الع�ملة  من  نطلب 
ت��ع��ود،  اأن  وق��ب��ل  متطلب�تن�،  اإح�����س���ر 
حم��سراتن�،  اإل��ى  ان�سرفن�  ق��د  نكون 
لذا ن�أمل يف اأن يكون هن�ك ك�ن� خ��س� 
بن� يقدم وجب�ت متنوعة ولذيذة ب�سعر 

مقبول«. 

استطالع يكشف معاناة المدرسات بسبب غياب الخصوصية
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استطالع

د. شنيفاء القرني: طالبنا بتخصيص
»مون كافيه« نزوال للرغبة

د. سلطانة المشيقح: نعاني عدم االختالء بأنفسنا
من أجل شرب كوب شأي

د. عفاف السعيدي: الطوابير تجبرنا
على ترك الطعام من أجل المحاضرات.

خديجة الحفظي: نحلم بمكان نتحرر فيه
من قيود المكاتب وضغوط العمل

مراعاة الفروق
ومل ت��خ���ل��ف الأ����س���ت����ذة ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة 
علوي،  عبداحلفيظ  اأم��ة  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
زميالته� الراأي، حيث ق�لت »قبل طلوع 
واخلطوات  نف��س  الأ تت�س�بق  ال�سم�س، 
�ست�ت  وق��ب��ل��ه مل  ل���ل���دوام،  ال��ت��ب��ك��ر  يف 
م�������س���وؤول���ي����ت امل����ن����زل م�������رورا ب�����س��غ��ط 
املح��سرات  وتواتر  اجل�معة،  يف  العمل 
والم���ت���ح����ن����ت، ان��ت��ه���ء ب�����س���ع���ت دوام 
وقف�  اليوم  من  جتعل  اإ�س�فية  م�س�ئي 
دائم� للكلية، ف�أق�سي جل �س�ع�ت يومي 
بني اأروقته�، فال اأجد هن�ك ح�جة اأم�س 
من ر�سفة قهوة �س�خنة يف ركن ه�دئ يف 
الط�لب�ت  �سخب  عن  بعيدا  اأ�سري  جو 
مم�  ط��واب��ره��ن،  وط���ول  وقهقه�تهن 
�سجية  ب��راح��ة  داخ��ل��ي���  اح�س��س�  يخلق 
روح  وتبث  متحو قطرات عرق اجلبني 

احلم��س والت�أهب للمزيد«.
بوفيه�ت  وج����ود  اأن��ك��ر  »ل  وزادت 
ب�لكلية،  ال��روع��ة  منتهى  يف  وم��ط���ع��م 
ل��ك��ن��ن��ي اأ�����س����وت ب�����س��دة ل��ف��ك��رة اإن�����س���ء 
مط�عم خ��سة ب�أع�س�ء هيئة التدري�س 
العلمية  ل��ل��ف��روق  ت��ق��دي��را  وامل��وظ��ف���ت 
وامل���ك����ن���ة الج��ت��م���ع��ي��ة ال��ت��ي مت��ي��زه��ن 

ي�����س��ب��ح حينه�  ال���ط����ل���ب����ت، ح��ي��ث  ع���ن 
ب�لتج�رب  تعبق  اأح���دي��ث���  ن��ت��ج���ذب  اأن 
ف��ك���ر تزخر ب�لعزمية والإ���س��رار يف  والأ
ط���ول��ة  ع��ل��ى  وه����دوء  ت���م��ة  خ�سو�سية 

راقية بعيدة عن الأنظ�ر«.

تحرر من قيود المكاتب
و���س��م��ت رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
�سوته�  احل��ف��ظ��ي  خ��دي��ج��ة  ال���دك���ت���ورة 
اأن  اإل���ى زم��ي��الت��ه���، وق���ل��ت »م���ن حقن� 
هيئة  ك�أع�س�ء  لن�  خ��س  مبك�ن  نحلم 
نحت�ج  فعال  لأنن�  وموظف�ت،  تدري�س 
املك�تب  قيود  والتحرر من  الراحة  اإل��ى 
فقط  �شاعة  لربع  ول��و  العمل  و�شغوط 
خ���الل ال��ي��وم ك��ل��ه،  ث��م ن��ع��ود ب��ع��د ذل��ك 
ونف�سية  �س�فية  ب���أذه���ن  اأع��م���ل��ن���  اإل���ى 

منتع�سة«. 
العلي�  الدرا�س�ت  من�سقة  وتك�سف 
الأ����س���ت����ذة ح��ل��ي��م��ة ع�����س��ري ع���ن ���س��وء 
ال��ع��الق��ة ب��ي��ن��ه��� وب����ني ال��ط��ع���م ب�سبب 
الدوام، وق�لت« ل اأتن�ول الطع�م ب�ملنزل 
ول اأ�ستطيع ذلك غ�لب� يف املكتب اأي�س�، 
وك��م��� ه��و م���ع���روف، ف���ل��ع��م��ل ي��ب��داأ من 
الث�نية  حتى  وي�ستمر  �سب�ح�  الث�منة 

والن�سف بعد الظهر، وقد ل اأجد اأي�س� 
وق��ت��� ل�����س��رب فنج�ن� م��ن ال��ق��ه��وة، ل��ذا 
اأ�سبح من ال�سروري اأن نط�لب مبك�ن 
فيه  نتمتع  ح��ت��ى  الكلية  يف  ل��ن���  خ������س 
فيه�  نتحفز  لدق�ئق  ول��و  بخ�سو�سية 

على تن�ول الأطعمة«.
وجتد الأ�ست�ذة �س�حلة دخيل اهلل 
من ق�سم ال�سوؤون امل�لية، �سعوبة كبرة 
ال�سعوبة  م��ن  وق���ل��ت«  املكتب،  ت��رك  يف 
م����غ�����درة اأم����ك���ن���ن���� ب�����س��ب��ب م���راج���ع����ت 
ال��ط���ل��ب���ت واأع�����س���ء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، 
واأق������ل م���� ن��ف��ع��ل��ه، ال���ت���ن����وب يف وج��ب��ة 
الإف���ط����ر ال��ت��ي ق���د ت��ت��ح��ول م���ع زح��م��ة 

العمل، اإلى وجبة غداء وعلى عجل«.

عوائق التنفيذ
اإل��ى  ب�ل�سوؤال  »اآف����ق«  توجهت   بدوره� 
حممد  الأ�ست�ذ  ال�ستثم�ر  اإدارة  مدير 
اإق����م���ة  اآل ق��ع��ي�����س ع���ن ع���وائ���ق ع����دم 
التدري�س  هيئة  ب�أع�س�ء  خ��س�  مك�ن� 
واملوظف�ت، فق�ل »نحن مل من�نع، لكن 
هن�ك ع�ئق يتمثل يف اإن غ�لبية املدر�س�ت 
واملوظف�ت يطلن احتي�ج�تهن ب�لآجل 
كم� حدث يف ال�س�بق، وهو م� يوقعن� يف 
من  نتخوف  لذلك  امل�ستثمر،  مع  ح��رج 
تكرار الإ�سك�لية مرة اأخرى، ف�مل�ستثمر 
اأ�سال،  اإلى املطعم  الذي �سيعيد احلي�ة 
اإل��ى دخ��ل يومي حتى يتمكن  يف ح�جة 

من ت�سير اأموره ب�سفة م�ستمرة«.  
عقلت  ق��ع��ي�����س،  اآل  ح��دي��ث  وع����ن 
»رواتب  املكتبة نوال ظ�فر ق�ئلة  اأمينة 
ب���ع�������س امل����وظ����ف�����ت ���س��ئ��ي��ل��ة ل ت��ك��ف��ي 
مديوني�تهن،  اأو  الأ�سرية  متطلب�تهن 
الأط��ع��م��ة  م��ن  بع�س�  ل��ط��ل��ب  فت�سطر 
ت�����س��دد م�  ب����لأج���ل، لكنه�  وامل�����س��روب���ت 
ع��ل��ي��ه��� ب��ع��د ا���س��ت��الم رات��ب��ه��� م��ب������س��رة،  
وي��ف��رت���س اأن ت��ف��ع��ل ذل����ك ح��ت��ى ت��ن���ل 
وت�ستطيع  امل��ط��ع��م  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ث��ق��ة 

ال�ستمرار يف الطلب ب�أريحية«.

من إجابتك
»من إجابتك« زاوية خفيفة تستضيف فيها »آفاق« شخصيات الجامعة لإلجابة عن أسئلة ملؤها الخفة 
والعفويــة بعيدا عن الرتابة والرســميات وقيود التحضير. ضيفنا في هذا اللقاء األســتاذ المســاعد 

بقسم الدراسات اإلسالمية األستاذة عائشة يحيى أبو سبعة.

حوار: هناء آل سرور

�سفي نف�سك باخت�سار.
ع�ئ�سة يحيى اأبو �سبعة اأ�ست�ذ م�س�عد 

بق�سم الدرا�س�ت الإ�سالمية.

اأول اأعمالك؟
قهوة �سنعته� لوالدي واأن� يف
الأول املتو�سط )لن اأن�س�ه�(. 

  
يومك مب يذكرك؟ 

بنعم اهلل التي اأ�سبحت فيه�
واأ�س�أل اهلل اأن اأم�سي به�.

حالتك الجتماعية؟
متزوجة.

حكمتك يف احلياة؟
»قل اآمنت ب�هلل ثم ا�ستقم«.

عادة �سيئة لديك تريدين 
التخل�س منها؟

�سري.. دعوا للنف�س اأ�سراره�.

واأخرى تودين تاأكيدها
على �سخ�سيتك؟

�سري.

اأ�سرتك ومكانتها يف حياتك؟  
خم�سة اأطف�ل، كلهم اأمل ورحمة،  

وزوج اأ�س�أل اهلل اأن يطيل عمره
يف ط�عته.

هواياتك؟ 
غر حمددة.

ملن تقرئني؟
غر حمدد.

اإجازتك اأين تق�سينها؟ 
على ح�سب م� يي�سره اهلل لن�.

مم تغ�سبني؟
من الذي ل ي�ستحي.

وم� يفرحك؟
رحمة اهلل.

يوم ل تن�سينه؟ 
موت �سديقة يل. وم�سرفتي.

ع�دة لدى الآخرين تتمنني زواله�؟
عدم احرتام النعم.

واأخرى حتبني ا�ستمراره�؟
ال�سالة يف وقتها.

�سخ�س حتبني مالق�ته
ب�سفة دائمة؟

اأحب مالقاة من اأحب
دون تخ�سي�س.

كلمة ل حتبني �سم�عه�؟
اللعن.

من ال�سخ�س الذي يجرك
على احرتامه؟ 

الذي ي�سدق مع اهلل.

ر�سيدك؟ 
جمموعة قلوب اأحبها.

متى ت�سمتني؟ 
عندما اأحزن.

متى حتدثني نف�سك؟
كثري حديثها معي وحديثي 

معها، فنحن متالزمتان.

م�ذا يزعجك؟
عدم املبالة بالأ�سخا�س 

والأ�سياء.

م� راأيك يف ال�سح�فة ال�سعودية؟ 
ل اأقروؤها اإل قليال.

م�ذا تعني لك ج�معة امللك خ�لد؟ 
مكان عمل  اأعطي فيه ما اأحب 

عطاءه واألقى فيه من اأحب 
لقاءه.

هل حتبني اأن تكوين ط�لبة يف 

اجل�معة من جديد، ومل�ذا؟
ل. لأن اأيام الطالبات هذه

مل تعد رائعة كاأيامنا.

كم �س�عة تق�سيه�
يف النرتنت يومي�؟

مدة ل تبلغ ربع �ساعة.

مدينة مف�سلة لديك
لل�سي�حة ومل�ذا؟

مكة واملدينة، لأنهما تريحان 
الروح التي تبحث عن 

ال�سياحة.

ثالث ر�س�ئل ملن توجهينه�؟
لكل من �ساحبتها و�سادقتها.. 

متى نلتقي؟!
لالأجيال كلها..لنتق غ�سب ربنا 

لأمي واأبي.. �ساحماين 

اآخر كت�ب قراأته؟
املهذب يف الأ�سول..

بع�سه ولي�س كله

كلمة خت�مية؟
�سكرا لكم، اأ�سعدين

تقديركم يل.
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سبعة أيام

السبت

ال�����س���ع��ة اخل�م�سة  ال��ن��وم  اأق����وم م��ن 
ذلك  بعد  الفجر.  واأ���س��ل��ي  والن�سف 
ال�س�عة 6:45  ال��ن��وم حتى  اإل��ى  اأرج���ع 
واأجتهز  وجهي  واأغ�سل  اأ�ستيقظ  ثم 
ل��ل��ذه���ب اإل����ى اجل���م��ع��ة، ع��ق��ب ذل��ك 
النته�ء  وعند  الإفط�ر  وجبة  اأتن�ول 
للذه�ب  واأت��ه��ي���أ  ال�س�ئق  اأنتظر  منه 
اإل�����ى ال��ك��ل��ي��ة واأ�����س����ل اإل���ي���ه���� ت��ق��ري��ب��� 

ال�س�عة 7:45 
وك����ل���ع����دة ي��وج��د ت��ف��ت��ي�����س عند 
ال���ب���واب���ة، وب���ع���ده اأق����ب���ل ���س��دي��ق���ت��ي 
واأ����س���ل���م ع��ل��ي��ه��ن ح���ت���ى ي���ح���ني وق���ت 
اإ�سالمية(  )ثق�فة  الأول��ى  املح��سرة 
بعده� يكون عندي وقت راحة من 9 
الوقت  ه��ذا  ن�ستغل  �سب�ح�،   10 ال��ى 
ب�لدرد�سة وجت�ذب اأطراف الأح�ديث، 
الث�نية  املح��سرة  اإل��ى  نذهب  بعده� 
املح��سرة  وبعد  )ا�ستم�ع وحم�دثة(. 
األتقي ب�سديق�تي مرة اأخرى واأجل�س 
معهن حتى وقت �سالة الظهر، نتجه 
ع��ن��ده��� اإل����ى امل�����س��ل��ى ث���م ي����أت���ي وق��ت 
ي�أتي  البيت حتى  اإلى  الت�أهب للعودة 
والن�سف  ال��واح��دة  ال�س�عة  ال�س�ئق 
ون��غ���در  ل��الن�����س��راف  ع��ن��ده���  ن�ستعد 
اجل����م���ع���ة. وذل������ك ي�����وم م����ن اأي����م���ي 

الدرا�سية.
روان محمد البكري

كلية العلوم واآلداب بالمجاردة- 
لغة إنجليزية

اأقوم لأ�سلي الفجر مع جم�عة امل�سجد 
الإفط�ر  اأتن�ول وجبة  بعده�  ك�لع�دة، 

واأ�ستعد للذه�ب اإلى اجل�معة.
التي  املقررة  حم��سراتي  اأح�سر 
وحتى  ال��ث���م��ن��ة  ال�����س���ع��ة  م��ن  ت�ستمر 
اأوق���ت  بينه�  وي��ك��ون  الرابعة  ال�س�عة 
ال��ظ��ه��ر  ���س��الة  لأداء  ق�����س��رة  راح����ة 

وتن�ول وجبة الغداء.
اإلى  اأذهب  الرابعة  ال�س�عة  وعند 
الري��سية،  الأن�سطة  بع�س  مم�ر�سة 
اأقوم بتن�ول  اإلى املنزل  وعند الرجوع 
ال��ق��ه��وة وم�����س���ه��دة ب��ع�����س ال���رام���ج 
التلفزيونية، اأقوم مبراجعة مقرراتي 
ال��درا���س��ي��ة وع��ن��د الن��ت��ه���ء م��ن ذل��ك، 
للحديث  الأ����س���دق����ء  مل��ق���ب��ل��ة  اأذه�����ب 
معهم، واأخرا اأرجع اإلى البيت واأخلد 

اإلى النوم. 

محمد مدواس الحالفي
كلية الحاسب االلي 

األربعاء الثالثاء

ي��وم اجلمعة ه��و ي��وم ع��ب���ده اأق���وم فيه 
واأ�ستعّد  الإفط�ر  لأتن�ول وجبة  مبكرا 
���س��الة  اأداء  وب���ع���د  اجل���م���ع���ة،  ل�����س��الة 
اأت��ن���ول وج��ب��ة ال��غ��داء، واآخ��ذ  اجلمعة 

قيلولة حتى موعد �سالة الع�سر.
املنتزه�ت  اأحد  اإلى  اأذهب  وبعده� 
بعد  امل��ن��زيل.  اجل��و  لتغير  ال�سي�حية 
اإلى البيت واأقوم مبراجعة  اأرجع  ذلك 
اجل�����داول ال��درا���س��ي��ة وال���واج���ب����ت، ثم 
اإلى الكويف �سوب لتن�ول �سرابي  اأذهب 
املف�سل )ع�سر التف�ح( مع اأ�سدق�ئي.

اأخ����را، اأع���ود اإل���ى امل��ن��زل واأق���وم 
مرة اأخرى مبراجعة الكتب الدرا�سية 
الواحدة  ال�س�عة  النوم  اإل��ى  اأخلد  ثم 
اإج�زة  اأنهيت  قد  اأكون  وبهذا  تقريب�، 
ن��ه���ي��ة الأ����س���ب���وع م��ت��ط��ل��ع��� اإل�����ى ي��وم 

درا�سي جديد.

رفاعي يحيى خالف العواجي
العلوم الطبية التطبيقية

الجمعة

يوم اخلمي�س هو يوم الراحة الأ�سبوعي، 
�سب�ح�.  الت��سعة  ال�س�عة  اإل��ى  فيه  اأن���م 
اأت��ن���ول وجبة الإف��ط���ر واأق��وم ب��ستذك�ر 

درو�سي حتى يحني وقت �سالة الظهر.
وجبة  اأت��ن���ول  ال�����س��الة  اأداء  بعد 
الغداء، بعده� اأرجع ل�ستذك�ر درو�سي 
اأخ��رى ملدة �س�عة ون�سف تقريب�  مرة 

ثم اأذهب لأداء �سالة الع�سر. 
والع�سر هو الوقت املف�سل لدي 
يف  قريتي  اأب��ن���ء  مب�س�هدة  لأق�سيه 
رج����ل اأمل���ع وه��م مي���ر���س��ون لعب كرة 
القدم التي تعد من الألع�ب املف�سلة 
اأجل�س  املغرب  اأداء �سالة  لدي، وبعد 
م��ع ع���ئ��ل��ت��ي ل��ن�����س��رب ال��ق��ه��وة ���س��وي���، 
وبعده� اأتن�ول وجبة الع�س�ء ج�هزة. 
وعندم� حتني ال�س�عة الع��سرة اأذهب 

اإلى النوم ل�ستقب�ل يوم جديد.

عبداهلل أحمد شراف    
 كلية العلوم- أحياء

الخميس

األحد

واأ�ستعد  اأ�سلي فر�سي  الفجر،  مع طلوع 
ل��ل��ج���م��ع��ة، اأحت�����رك يف ح����دود ال�����س���ب��ع��ة 
���س��ب���ح��� لأ����س���ل اإل����ى اأر������س ال��ك��ل��ي��ة بعد 
ال�س�بعة  ال�س�عة  اأي  �س�عة،  بن�سف  ذل��ك 
�سديق�تي  مع  اأجل�س  تقريب�،   والن�سف 
ق��ل��ي��ال ث���م ن��ح�����س��ر امل��ح������س��رة الأول������ى، 
وحم��������س���رت���ن���� الأول���������ى يف الأح��������د ه��ي  
واأن���  �س�عة،   ومدته�  »اللغةالإجنليزية« 
ذل��ك  ع��ق��ب  ب��ه���.  وي�ستمتع  يحبه�  مم��ن 
للمح��سرة  لنعود  دق���ئ��ق  خلم�س  نخرج 
الث�نية وهي »الثق�فةالإ�سالمية« ومدته� 
���س���ع��ت���ن. ب��ع��د ذل���ك ي��ك��ون ل��دي��ن��� ن�سف 
ل�سراء  فيه  نذهب  ال�سرتاحة  �س�عة من 
ون�ستعد  اجل�معة  ك�فيرتي�  من  الفطور 
للمح��سرات املتبقية، ثم بعد ذلك نذهب 
لن�سلي �ساله ال�سحى، بعده� نتوجه اإلى 
بف�سحة  ن�ستمتع  ث��م  الث�لثة،  املح��سرة 
ق�����س��رة م���ق���داره���� 10 دق����ئ���ق  ل��ن��دخ��ل 
من  حم��سرة  اآخ��ر  لتلقي  الق�عة  بعده� 
حم��سرات ذلك اليوم الطويل ثم نوؤدي 

�ساله الظهر.
اأذهب  الفري�سة  من  النته�ء  وبعد 
مل��دة  فيه�  واأق�����راأ  اجل���م��ع��ي��ة  املكتبة  اإل���ى 
للذه�ب  جتهزت  قد  اأك��ون  عنده�  �س�عة، 
اإلى البيت حيث اأ�سل اإليه ال�س�عة الث�نية 
اجل�معية  رحلتي  تنتهي  وهن�  والن�سف، 

لهذا اليوم الطويل.

أمل محمد البارقي
كلية العلوم واآلداب بالمجاردة- 
لغة إنجليزية

اإلثنين

اأ����س���ت���ي���ق���ظ ب����وق����ت م���ب���ك���ر واأ����س���ل���ي 
ال���ف���ج���رواأق���راأ الأذك���������ر، ث���م اأ���س��ت��ع��د 
للذه�ب اإلى اجل�معة برتتيب نف�سي 
و�سول  وفور  الفط�ر،  وجبة  وتن�ول 
ال�������س����ئ���ق اأرك�������ب م���ع���ه م��ت��ج��ه��ة اإل����ى 
اجل�معة، وعند الو�سول اإليه� اأت�أهب 
ت�ستمر  وه��ك��ذا  الأول����ى،  للمح��سرة 
امل���ح��������س���رات  ح���ت���ى ن���ه����ي���ة ال������دوام 
راحة  اأوق����ت  تتخلله  ال��ذي  الدرا�سي 
الفطور  وج��ب��ة  ل��ت��ن���ول  فيه�  ن��ت��ف��رغ 

واأداء ال�سالة.
وع��ن��د الن��ت��ه���ء م��ن ه���ذا ال��ي��وم 
اجل���م��ع��ي امل��ت��ع��ب اأع����ود ال���ى امل��ن��زل. 
اأت��ن���ول وجبة ال��غ��داء، وك���ل��ع���دة اأن���م 
�س�عتني  ب��ع��د  واأ���س��ت��ي��ق��ظ  ال��ق��ي��ل��ول��ة 
ل�سالة الع�سر ثم اأراجع حم��سراتي 
برن�جمي  اأ�س�هد  وبعده�  الدرا�سية، 
تكون  الليل،  يف  املف�سل  التلفزيوين 
اأتن�وله�،  وقته� وجبة الع�س�ء ج�هزة 
الع��سرة،  ال�س�عة  النوم  اإلى  اأخلد  ثم 
وبذلك اأكون قد ق�سيت يوم� مفعم� 

باحليوية والن�شاط.

منى هيازع البارقي
كلية العلوم واآلداب بالمجاردة– 
لغة إنجليزية

ال��ف��ج��ر مع  ���س��الة  لأداء  اأ���س��ت��ي��ق��ظ 
اجل��م���ع��ة، ث��م اأرج����ع لأك��م��ل نومي 

حتى يحني وقت الدوام.
اأذه����ب اإل���ى اجل���م��ع��ة واأح�����س��ر 
ب��ع�����س امل��ح������س��رات اخل������س��ة ب��ه��ذا 
اأقوم  اأول ف�سحة مت�حة،  اليوم، ويف 
ب��ت��ن���ول الإف����ط�����ر واأرج������ع لإك���م����ل 

املح��سرات.
ح��ني اأن��ت��ه��ي م��ن حم������س��رات��ي 

ب����أداء  اأق���وم  ع�سرة  الث�نية  ال�س�عة 
�سالة الظهر واأتوجه اإلى املنزل.

ع��ن��د ال���و����س���ول اأق������وم ب��ت��ن���ول 
وج��ب��ة ال��غ��داء واأت��ن���ق�����س م��ع ال��وال��د 
اأط��راف  اأم��ور اجل�معة ونتج�ذب  يف 

احلديث حتى اأذان الع�سر.
بعد ال�����س��الة اأخ���رج م��ع الأه��ل 
اإل����ى اأم����ك���ن ت��رف��ي��ه��ي��ة األ���ع���ب فيه� 
الري��س�ت  التي تعد من  القدم  كرة 

املف�سلة لدي.
ع���ن���د الن���ت���ه����ء م����ن ال���ف���ق���رات 
الرتفيهية، اأرجع اإلى املنزل لأجتمع 
م��ع الأه����ل ون�����س��رب ال��ق��ه��وة �سوي�. 
ب��ع��ده��� اأذه�����ب م���ع الأ����س���دق����ء اإل���ى 
احل���دي��ة  ال�س�عة  حتى  ال���س��رتاح��ة 
امل��ن��زل واأخلد  اإل��ى  اأرج���ع  ع�سرة، ث��م 
اإلى النوم، حينه� اأكون ق�سيت يومي 

بكل اأريحية و�سعة ب�ل.
خالد عبداهلل مضواح
كلية التربية، تربية خاصة

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.
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امل�����س��ت�����س���ر الق���ت�������س����دي ف�سل  و����س���ف 
التفتي�س  حملة  ال��ب��وع��ي��ن��ني،  �سعد  ب��ن 
والعمل،  الإق���م��ة  اأنظمة  خم�لفي  �سد 
ب����ل�������س���روري���ة مل����واج����ه����ة �����س����ن����وات م��ن 
ال��ف��و���س��ى ال��ع��م���ل��ي��ة يف ال�����س��وق اأ���س��رت 
ب�سكل  وامل��ج��ت��م��ع  والق��ت�����س���د  ب����لأم���ن 
اأكر من مليون  ع�م، وت�سببت يف وجود 
خم���ل��ف لأن��ظ��م��ة الإق���م��ة واأك���ر م��ن 4 

ماليني خم�لف لأنظمة العمل.
واأ�س�ف اأن هن�ك اأ�سرارا اقت�س�دية 
ال��وط��ن  يتحمله�  واج��ت��م���ع��ي��ة  واأم��ن��ي��ة 
اأنظمة  اله�ئل من خم�لفي  الكم  ب�سبب 
التع�مل  ي�ستوجب  م���  والعمل  الإق���م��ة 

معهم بحزم وقوة. 
ال��ت��ع���م��ل  »اإن  ال��ب��وع��ي��ن��ني  وق������ل 
يتم  اأن  الأن��ظ��م��ة ل ميكن  م��ع خم�لفي 
مب���ع���زل ع���ن احل�����زم، ف���ه���وؤلء جت������وزوا 
احل���دود واأ���س��روا ب���ل��وط��ن وامل��واط��ن��ني، 
ال�سريع  التحرك  ب��د م��ن  ف��ال  وم��ن هن� 
ل���وق���ف مت����دده����م وم���ن���ع ����س���رره���م ع��ن 

املجتمع« .
ب��ني  من���ي���ز  اأن  »ي����ج����ب  واأ�������س�������ف 
متخلفي  م��ن  الإق���م��ة  اأنظمة  خم�لفي 
احلج والعمرة واملت�سللني، وبني خم�لفي 
الإق���م��ة  ال��ع��م��ل مم��ن يحملون  اأن��ظ��م��ة 
خطرا  ي�سكلون  ف�ملت�سللون  النظ�مية، 
اأم���ن���ي���� ع��ل��ى امل���واط���ن���ني وي��ت�����س��ب��ب��ون يف 
الكثر  ودولية يجهل  ق�نونية  م�سكالت 

حجمه� واأ�سراره� على الوطن«.
دخ���ول  ل����ه����وؤلء  ي��ح��ق  »ل  واأردف 
اململكة اأو البق�ء فيه� م� مل يح�سلوا على 
الإذن والإق�مة، ومن الطبيعي اأن يح�كم 

هوؤلء ويع�قبون ويرحلون، اإل اأن اململكة 
وتتم�سك  اجلزائية  الأح��ك���م  عن  تتن�زل 

ب�لرتحيل وهذا اأب�سط حقوقه�«.
مع  الت�س�هل  ان  البوعينني  واأك���د 
ال�سنوات  الإق�مة خالل  اأنظمة  خم�لفي 
���س��وداء  ���س��وق  امل������س��ي��ة، ت�سبب يف وج���ود 
م�في�  واأ���س��ه��م يف خلق  ال��ت���أ���س��رات  لبيع 

والأج���ن��ب،  ال�سعوديني  م��ن  ال��ت���أ���س��رات 
التي  ال�س�ئبة  ب�لعم�لة  ال�سوق  واأغ���رق 
ت�سببت يف زي�دة معدلت البط�لة، وبداأت 
الأ����س���واق من  ال��ت��دري��ج��ي يف  التغلغل  يف 
خ���الل م��ن�����س���آت ال��ت�����س��رت، ال��ت��ي اأ�سبحت 
ت�����س��ي��ط��ر ع���ل���ى ج��م��ي��ع اأ������س�����واق امل��م��ل��ك��ة 
تراخي�س  من   %50 نحو  على  وت�ستحوذ 

سوق العمل

اأولــى  يف  امل�ساركــون  ناق�ــس 
ملوؤمتــر  التح�سرييــة  اجلل�ســات 
والوقائــع  الأرقــام   »12 »فكــر 
التي ت�سري اإلــى و�سع التوظيف 
ووظائــف  العربــي،  الوطــن  يف 

امل�ستقبل.
وجرى خالل اجلل�سة التي 
رئي�س  بح�سور  دبــي  يف  عقدت 
الفكر  »موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
خالد  بن  بندر  الأمري  العربي« 
التجارب  اأهم  عر�س  الفي�سل، 
اإلى  املا�سة  واحلاجة  الدولية، 
ــن ا�ــســتــحــداث  نــقــلــة نــوعــيــة م
البيئة  اإيــجــاد  ـــى  اإل ــف  ــائ وظ

املالئمة لذلك.
بناء  امل�ساركون  ناق�س  كما 
الوقائع  الإمارات،  على جتربة 
واملعوقات واملبادرات، والعوامل 
التي تواجهها عملية ا�ستحداث 
والتحديات  جــديــدة  وظــائــف 
ــة، والبـــتـــكـــارات  ــي ــق ــي ــق احل

الراهنة. 
 »12 »فكر  موؤمتر  وينظم 
خــالل  دبـــي  يف  �سيعقد  ـــذي  ال
ديــ�ــســمــرب   5-4 ـــن  م ـــرتة  ـــف ال
املقبل، حتت عنوان »ا�ستحداث 
الوطن  يف  جديدة  عمل  فر�س 

العربي«.
واأكد الأمني العام امل�ساعد 
املــديــر الــتــنــفــيــذي ملــوؤمتــرات 
حاجة  العّماري،  حمد  »فكر«، 
الوطن العربي اإلى من�سة جتمع 
بني احلكومات والقطاع اخلا�س 
ومناق�سة  املــــدين،  واملــجــتــمــع 
ــات املــخــتــلــفــة  ــوه ــاري ــن ــي ــس ــ� ال

املتعّلقة بو�سع التوظيف. 
اأن  ـــعـــمـــاري  ال ــــح  ــــس واأو�
الهدف من انعقاد طاولة »فكر« 
الوطن  ــحــاء  اأن يف  امل�ستديرة 
مرحلة  من  النتقال  العربي، 
مرحلة  ــى  اإل التقارير  اإ�ــســدار 
لتوفري  ـــّفـــزة  حمحُ بــيــئــة  �ــســنــع 
الوظائف، وخطط عمل فاعلة 
ــد  ــاب، ور�ــس ــب ــس ــ� لــتــوظــيــف ال
الوطن  يف  امل�ستقبل  وظــائــف 
الــعــربــي، واإلـــقـــاء نــظــرة على 

ال�سنوات الع�سرين املقبلة.

زي���دة  يف  ت�سبب  مم���  ال�سغرة،  املن�س�آت 
امل��ن���ف�����س��ة غ���ر ال���ع����دل���ة م���ع امل��واط��ن��ني 
وال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى الأ�������س������واق واإخ��������راج 
واأ�سهم  القوية،  بتكتالتهم  ال�سعوديني 
اخل���رج  اإل��ى  امل�لية  التحويالت  زي���دة  يف 
لتتج�وز 130 ملي�ر ري�ل، اإ�س�فة اإلى نحو 
ري���ل يتم حتويله� بطرق غر  50 ملي�ر 

م�سروعة، م�سيف� اأن �سيطرة هوؤلء على 
الأم��وال،  زاد من عملي�ت غ�سل  الأ�سواق 
وتهريب امل�ستق�ت البرتولية اإلى اخل�رج.

وت�����ب����ع »ال���ق�������س����ء ع���ل���ى خم���ل��ف��ي 
ويعيد  ال�����س��وق  �سيطهر  ال��ع��م��ل  اأن��ظ��م��ة 
اأك��ر  وظيفية  ف��ر���س���  وي��خ��ل��ق  ترتيبه� 

لل�سعوديني«.

تعاون بين الخدمة المدنية 
والعمل لتوحيد بوابة التوظيف

ك�����س��ف م��ع���يل وزي����ر اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة،  
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��د اهلل 
الراك، عن تع�ون بني وزارتي اخلدمة 
لتوحيد  احل���ل��ي��ة  ال��ف��رتة  وال��ع��م��ل يف 
بوابة التوظيف، مبين� اأنه مت خم�طبة 
الت�سهيل  اأج��ل  من  بذلك  العمل  وزارة 
الب�حثني  وال�����س��ب���ب  اخل��ري��ج��ني  ع��ل��ى 
ع��ن ف��ر���س وظ��ي��ف��ي��ة، م�����س��را اإل����ى اأن 
توحيد  اآلية  اإيج�د  يف  بداأت�  ال��وزارت��ني 

هذه البوابة.
وق�����ل ال��دك��ت��ور ال�����راك يف ل��ق���ء 
علمي نظمته ج�معة امللك عبد العزيز 
بجدة ممثلة يف كلية القت�س�د والإدارة 
���س��م��ن ف��ع���ل��ي���ت »ل���ق����ء ع��ل��ى ط���ول��ة 
احل�����وار الأك�����دمي����ي« ب��ح�����س��ور م��ع���يل 
م��دي��ر اجل���م��ع��ة ال��دك��ت��ور اأ���س���م��ة بن 
اخل��دم��ة  وزارة  دور  اإن  ط��ي��ب،  ���س���دق 
امل���دن���ي���ة ي��ت��م��ث��ل يف ب���ل���ورة ال�����س��ي���غ��ة 
اجله�ز  يف  املوؤ�س�سي  للكي�ن  اجل��دي��دة 
الإداري للدولة الذي ي�سم 1،157،000 
موظف من اخل��سعني لنظ�م التق�عد 
املدين بينهم 37 % من الإن�ث والبقية 
اأنه من بني الع�ملني  من الذكور، كم� 
يف ه���ذا اجل��ه���ز 73 األ���ف م��وظ��ف غر 
وبني  املواطنني.  من  والبقية  �سعودي 
به  يعمل  ل��ل��دول��ة  الإداري  اجل��ه���ز  اأن 
األف  التعليم و100  األ��ف يف جم���ل   500
يف املج�ل ال�سحي و64 األف� هم اأع�س�ء 
اإلى  لفت�  ب�جل�مع�ت،  التدري�س  هيئة 
اأن الوظ�ئف التي ي�سغله� الوافدون هي 

ا�ستثن�ء والق�عدة هي لأبن�ء الوطن.

اقتصادي: التساهل مع مخالفي األنظمة خلق »مافيا التأشيرات«

املدنية  اخل��دم��ة  وزارة  اأن  واأف����د 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ روؤي�����ة م���ن خ��الل 
اأهمه� حفظ حقوق  م��ن  ب��رام��ج  ع��دة 
امل��وظ��ف ���س��واء ع��ن ط��ري��ق ال����وزارة اأو 
بهذا  اهتمت  التي  الق�س�ئية  اجله�ت 
اجل�نب بعد تطوير النظ�م الق�س�ئي 
مب��� ي��ح��ف��ظ ح��ق��وق امل��وظ��ف الأدب��ي��ة 
وامل���ل��ي��ة وت��رق��ي���ت��ه وح���واف���زه وغ��ر 
ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  اأن  مو�سح�   ، ذل���ك 
ل���ه���� اأول�����وي�����ة ق�������س���وى ح���ي���ث ي��وج��د 
ل���دى ال�����وزارة ال��ع��دي��د م��ن امل���ب����درات 
يف ه��ذا امل��ج���ل ���س��واًء داخ��ل اململكة اأو 
الأجهزة  مع  ب�لتع�ون  وذلك  خ�رجه� 

احلكومية والقط�ع اخل��س 
ول����ف����ت م����ع�����يل وزي�������ر اخل���دم���ة 
امل��دن��ي��ة ال��ن��ظ��ر اإل���ى اأن ل���دى ال����وزارة 
درا������س�����ة خ��������س���ة ب����ل���ت���دري���ب ���س��م��ن 
لديه�  واأي�س�ً  الع�مة  ال�سرتاتيجية 
التعليم  خم���رج����ت  ل��ت�����س��ن��ي��ف  دل��ي��ل 
الرتكيز  مع  العمل  �سوق  واحتي�ج�ت 
ع���ل���ى جم�������ل ال���ت���ق���ن���ي���ة وا����س���ت���خ���دام 
الكف�ءة  لرفع  احلديثة  التكنولوجي� 
وزي������دة الإن��ت���ج��ي��ة م��ع و���س��ع ت�سور 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي لح����ت����ي�����ج�����ت ال���ق���ط����ع 
ال���وظ����ئ���ف يف جميع  م���ن  احل��ك��وم��ي 
بني  امل��واءم��ة  اأج���ل  م��ن  التخ�س�س�ت 
ه��ذه  وم��ت��ط��ل��ب���ت  التعليم  خم��رج���ت 
الرتكيز على  يتم  ذلك  الوظ�ئف ويف 
ا�ستقط�ب العن��سر املتميزة ثم كيفية 
امل��ح���ف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��� �����س����واًء ب���ل��ت��دري��ب 

والت�أهيل اأو ب�حلوافز املختلفة.

و�����س����دد ال���دك���ت���ور ال�������راك ع��ل��ى 
برن�مج  اإط�����ر  يف  املبتعثني  ا�ستيع�ب 
لالبتع�ث،  ال�سريف  احل��رم��ني  خ����دم 
يحظى  ال��ذي  ال��رن���م��ج  بهذا  م�سيداً 
يهتم  لأن�����ه  وداخ���ل���ي  دويل  ب����ح���رتام 

ب�����س��ري��ح��ة م��ه��م��ة م����ن اأب����ن�����ء وب���ن����ت 
الوطن يف ظل وجود القنوات الكثرة 

ل�ستيع�بهم . 
اأن���ه ل��ن يلتحق ب���أي  اإل���ى  واأ����س����ر 
وظ���ي���ف���ة ح���ك���وم���ي���ة خ��������س���ع���ة ل��ن��ظ���م 

»فكر 12« 
يناقش 

التوظيف 
في الوطن 

العربي

اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة اع��ت��ب���را م��ن مطلع 
م��ن يجت�ز  اإل  امل��ق��ب��ل 1435ه������  ال��ع���م 
اختب�ر مع�ير اجلدارة والت�أهيل وفق� 
ل��ل�����ش��روط ال��ت��ي و���ش��ع��ت��ه��ا ال������وزارة يف 

اإط�ر ا�سرتاتيجيته� اجلديدة.

الأمري بندر بن خالد الفي�سل
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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 التطوير األكاديمي:
الجودة ضرورة عصرية..
وشعارنا »الطالب أوال«

أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: يحيى شقيقي

ك�����س��ف ع��م��ي��د ال���ت���ط���وي���ر الأك������دمي�����ي 
واجل�������ودة، ال���دك���ت���ور ع��م��ر ع��ق��ي��ل، عن 
عن  قريب�  الإع���الن  تعتزم   العم�دة  اأن 
اإطالق الدورات الدولية لأع�س�ء هيئة 
ال��ت��دري�����س ب���جل���م��ع��ة،  ب��ه��دف تطوير 
مه�راتهم مب� يعود على الطالب ب�لنفع 

والف�ئدة.
واأكد يف حديث ل�� »اآف�ق« اأن اجلودة 
ب���ت��ت ����س���رورة ع�����س��ري��ة م��ل��ح��ة لك�فة 
التعليمية والإداري��ة، م�سلط�  املوؤ�س�س�ت 
لت�أهيل  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  على  ال�سوء 
برامج اجل�معة للح�سول على العتم�د 

الأك�دميي. 

ما جمالت عمل عمادة
التطوير الأكادميي واجلودة؟ 

اأ�س��سية  ج��وان��ب  بثالثة  العم�دة  تهتم 
والتخطيط  واجل����ودة،  التطوير،  ه��ي: 

ال�سرتاتيجي. 
ف����ف����ي جم���������ل اجل�������������ودة، وق���ع���ت 
اجل�����م����ع����ة ع����ق����د م���������س����روع ال���ت���ق���ومي 
التطويري مع الهيئة الوطنية للتقومي 

والع��ت��م���د الأك����دمي���ي، وال����ذي يهدف 
اإلى احل�سول على  اإلى ت�أهيل اجل�معة 

العتم�د الأك�دميي.
النته�ء  مت  فقد  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
م�����ن ال�����درا������س�����ة ال����ذات����ي����ة ل��ل��ج���م��ع��ة 
اإر�س�له�  ومت  الأك���دمي��ي��ة،  ول��راجم��ه��� 
اإلى الهيئة الوطنية للتقومي والعتم�د 
الأك�دميي، ووردت للج�معة مالحظ�ت 
على الدرا�سة الذاتية يف �سكله� الأويل.

والآن يجري العمل على حتديثه� 
وتطويره� ب�مل�س�ركة مع 11 جلنة على 
م�ستوى اجل�معة تقوم بتقييم وتطوير 
من  حم���ددة  مع�ير  على  ب��ن���ءا  العمل 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ومي والع��ت��م���د 

الأك�دميي.
التي يتم   ومن مم�ر�س�ت اجل��ودة 
تطبيقه� ب�جل�معة، ا�ستطالع�ت الراأي 
واخلرة  والرامج  املقررات  ج��ودة  عن 
واأع�س�ء  الطالب  يقوم  كم�  ب�جل�معة. 
ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س ب��ت��ق��ي��ي��م ال���ق����ع����ت 

الدرا�سية واملع�مل وغره�.
املجتمع  راأي   م��ع��رف��ة  يف  ورغ��ب��ة 
نحو جودة خريجي ج�معة امللك خ�لد.

راأي  ا���س��ت��ط��الع  م���وؤخ���را  ف��ق��د مت 

خ��ري��ج��ي اجل���م��ع��ة واأرب������ب ال��ع��م��ل من 
حكومية  وموؤ�س�س�ت  �سرك�ت  اأ���س��ح���ب 

وخ��سة.
وب�����س��ك��ل ع����م ي��ت��م الأخ�����ذ بجميع 
ال���ت���و����س���ي����ت وامل����الح����ظ�����ت م����ن ه���ذه 
اجل�معة  يف  اجل��ودة  لتح�سني  التق�رير 

وخدم�ته�. 

التطوير
ت��ع��ق��د ع���م����دة  ال���ت���ط���وي���ر،  ويف جم������ل 
اأ�سبوعي�  واجل��ودة  الأك���دمي��ي  التطوير 
اأو ل��ق���ء  م���� ل ي��ق��ل ع���ن ور����س���ة ع��م��ل 
لأع�������س����ء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال���ط���الب 
يف خم��ت��ل��ف امل�����ه������رات م���ث���ل: م���ه����رات 
البحث  م��ه���رات  وال��ت��دري�����س،  التقييم 
الأك���دمي��ي��ة،  ال��ق��ي���دة  م��ه���رات  العلمي، 
ومه�رات خ��سة مثل ا�ستخدام الرامج 

.SPSS الإح�س�ئية
ك��م��� ت�����س��ت�����س��ي��ف ال���ع���م����دة خ���راء 
الهيئة  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  وم�����س��ت�����س���ري��ني 
الوطنية للتقومي والعتم�د الأك�دميي، 
 British الريط�ين  الثق�يف  واملجل�س 

.Council
العم�دة  تنظم  املث�ل،  �سبيل  وعلى 

ب���رن����م���ج »خ����ب����ر زائ��������ر« ح���ي���ث ت��ق��وم 
ب������س��ت�����س���ف��ة اأح����د اخل�����راء امل��ع��روف��ني 
اأمريك�  اأم  اأوروب�����  م��ن  ���س��واء  الع�مليني 

وذلك لعقد ور�س عمل ب�جل�معة.
ك��م��� ت��ن��ظ��م ال���ع���م����دة ور������س عمل 
دول���ي���ة لأع�������س����ء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س يف 
امل��سية  ال�سنة  ففي  خمتلفة،  جم���لت 
حتديدا عقدت العم�دة اأربع ور�س عمل 
لأع�س�ء هيئة التدري�س يف كل من مدن 
دبي ب�لإم�رات العربية املتحدة، وك�ردف 
ب�ململكة املتحدة،  ا�ستف�د منه� اأكر من 
ال��رج���ل  م��ن  تدري�س  هيئة  ع�سو   100

والن�س�ء.  
اإلى  العم�دة  تنبه  املن��سبة  وبهذه 
اإعالن الدورات الدولية  اقرتاب موعد 
لأع�س�ء هيئة التدري�س لل�سيف املقبل، 

ب�إذن اهلل تع�لى. 

التخطيط االستراتيجي
ال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  جم����ل  ويف 
ا�ست�س�ري  ت��ع���ون  عقد  اجل�معة  وقعت 
 SRI م���ع م��ع��ه��د ���س��ت���ن��ف��ور ل���الأب���ح����ث
ا�سرتاتيجي  ك�سريك   International

للج�معة يف التخطيط ال�سرتاتيجي.

العمادة وقعت عقدا
بثمانية  ماليين ريال لتدريب

موظفي الجامعة
أربع ورش دولية ألعضاء
التدريس خالل عام واحد

من وظائفنا تقييم الخطط
والبرامج.. واالعتماد

األكاديمي هدفنا

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.
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أنظمة ولوائح

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

المادة الرابعة من الالئحة:
وعمل  ال��رتب��ة،  فح�س  ب���خ��ت��ب���رات  القي�م  احلكومية  اجل��ه��ة  على 
و�سع  قبل  ذل��ك  تتطلب  التي  التنفيذ  مل�س�ريع  ال��الزم��ة  اجل�س�ت 

الت�س�ميم والر�سوم�ت وكمي�ت الأعم�ل. 

المادة الخامسة من الالئحة: 
ال��ذي  الفني  ب�جله�ز  ب�ل�ستع�نة  احلكومية  اجلهة  تقوم  اأ ( 
املتخ�س�سة  اجله�ت  من  غ��ره  اأو  املوا�سف�ت  اإع��داد  يف  �س�رك 
على  ل��الأع��م���ل  اإر���س���دي��ة  تقديرية  اأ���س��ع���ر  بو�سع  ب�لت�سعر، 
مع  يتفق  مب���  ب�ملن�ف�سة،  اخل������س��ة  والكمي�ت  ال��ب��ن��ود  ج���داول 
الأ�سع�ر ال�س�ئدة يف ال�سوق، ومن واقع الأ�سع�ر ال�س�بق التع�مل 
مظروف  يف  وتو�سع  املن�ف�سة،  ع��ن  الإع���الن  قبل  وذل���ك  ب��ه���، 
قبل  من  ويفتح  العرو�س  فح�س  جلنة  لرئي�س  يرفع  خمتوم 

اللجنة عند البت يف املن�ف�سة.
لأ�سع�ر  �س�مل  بدليل  حتتفظ  اأن  احلكومية  اجلهة  على  ب (   
بتحديث  تقوم  اأن  على  ت�أمينه�،  يتكرر  التي  واخلدم�ت  امل��واد 

الدليل ب�سكل م�ستمر. 

المادة السادسة من الالئحة: 
اأ ( على اجلهة احلكومية توفر ن�سخ ك�فية من وث�ئق املن�ف�سة 
عن  المتن�ع  يجوز  ول  �سرائه�،  يف  الراغبني  طلب�ت  لتلبية 
ك���ن،  ال��وث���ئ��ق لأي �سبب  ت��وف��ر ه��ذه  اأو الع��ت��ذار ع��ن  بيعه� 

م�دامت املدة املحددة لقبول العرو�س �س�رية املفعول. 
ب ( يجب اأن تكون الن�سخ امل�ستملة على وث�ئق املن�ف�سة مرقمة 

وخمتومة بختم اجلهة. 
ج( على اجلهة احلكومية حتري الدقة يف حتديد اأ�سع�ر وث�ئق 
اإعداده�،  تك�ليف  مع  متن��سبة  الأ�سع�ر  تكون  بحيث  املن�ف�سة، 
اإحج�م الراغبني  اإلى  اأثم�نه�، مي� يوؤدي  واأن ل تب�لغ بتقدير 

عن التقدم للمن�ف�سة. 

المادة الخامسة من النظام:
واخل��دم���ت  وامل��ن��ت��ج���ت  للم�سنوع�ت  التع�مل  يف  الأول���وي���ة  ت��ك��ون 

الوطنية وم� يع�مل مع�ملته�.

المادة السابعة من الالئحة: 
على اجلهة احلكومية الت�أكد من توافر الإعتم�دات امل�لية الالزمة 
قبل ت�أمني م�سرتي�ته� اأو طرحه� مل� حتت�جه من اأعم�ل يف املن�ف�سة 

الع�مة.

المادة الثامنة من الالئحة:
يجوز اأن تت�شمن �شروط املناف�شة ن�شاً يجيز جتزئة املناف�شة عند 
احلكومية،  للجهة  م�سلحة  حتقق  التجزئة  ك�نت  متى  الرت�سية، 
كما يجوز اأن تت�شمن �شروط املناف�شة ن�شاً يجيز للجهة احلكومية 
املعتمدة  املب�لغ  اإل���ى  للو�سول  تخفي�سه�  اأو  البنود  بع�س  اإل��غ���ء 

للم�سروع.

المادة التاسعة من الالئحة: 
مع عدم الإخ��الل ب�أحك�م امل�دة )الأول��ى( من هذه الالئحة، يجوز 
نف�سه�،  احلكومية  اجلهة  حتدده�  لعينة  طبق�ً  التوريد  يكون  اأن 
لل�شروط  مطابقة  ت��ك��ون  اأن  على  ال��ع��ر���س،  �شاحب  يقرتحها  اأو 

واملوا�سف�ت التي ت�سعه� اجلهة.

المادة الثانية من الالئحة:
واخل��دم���ت  واملنتج�ت  للم�سنوع�ت  التع�مل  يف  الأف�سلية  تكون 
يع�مل مع�ملته� من  وم�  الوطني،  املن�س�أ  ذات  واملنتج�ت  الوطنية، 
منتج�ت وخدم�ت الدول الأخ��رى، وفق� لقواعد تف�سيل املنتج�ت 
االأعمال  وموا�شفات  �شروط  يف  ذل��ك  على  الن�س  ويتم  الوطنية، 

املطلوب تنفيذه�.

إعداد:
سعد بن عبداهلل الفواز 

المواصفات

مب�س�ركة  عمل  فريق  ت�سكيل  ومت 
وك������الء اجل����م���ع���ة وع�����م�����داء ال��ك��ل��ي���ت 
ووك���الئ���ه���� وروؤ�����س�����ء الأق�������س����م، وذل���ك 
ب����إ����س���راف م��ب������س��ر م���ن ����س���ع����دة وك��ي��ل 
الأ���س��ت���ذ  واجل�����ودة  للتطوير  اجل���م��ع��ة 

الدكتور ع�مر بن عبداهلل ال�سهراين.
الأول��ى  املرحلة  الن��ت��ه���ء م��ن  ومت 
م���ن اخل���ط���ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ك��م��� مت 
الروؤية  حتديد  �س�ملة  ر�سمي�  تد�سينه� 
ال�سرتاتيجية  والأه������داف  وال��ر���س���ل��ة 
ل��ل��ج���م��ع��ة. وا���س��ت��غ��رق ال��ع��م��ل يف ه��ذا 

امل�سروع حوايل 14 �سهرا.
للمرحلة  ح�لي�  العم�دة  وتخطط 
ال���ث����ن���ي���ة )ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة( م����ن اخل��ط��ة 

ال�سرتاتيجية الع�مة للج�معة. 

تخ�سع  معينة  بــرامــج  هناك  هــل 
بهدف  والتطوير  للتقومي  حاليا 
احل�سول على العتماد الأكادميي؟ 
ال����رام����ج  ج���م���ي���ع  اإن  ال�����ق�����ول  مي���ك���ن 
للتقومي  تخ�سع  ب�جل�معة  الأك�دميية 
وال��ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��م��ر ����س���واء م���ن خ��الل 
ا����س���ت���ط���الع����ت ال���������راأي وال��ت��ق��ي��ي��م���ت 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��� ال���ط���الب واخل��ري��ج��ون 
بتطويره�  وال��ت��و���س��ي���ت  ال��رام��ج  ع��ن 
خ���الل  م����ن  اأم  امل�����س��ت��م��ر  وحت�����س��ي��ن��ه��� 
التي يتم فيه� تقييم  الذاتية،  الدرا�سة 
ب�����س��ك��ل مف�سل  الأك�����دمي����ي  ال��رن���م��ج 
����س����درة من  تقييم  ب������س��ت��خ��دام من�����ذج 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ق��ومي والع��ت��م���د 

الأك�دميي.
ال�����رام�����ج  م������ن  ع���������ددا  اأن  ك����م����� 
ملراجعة  خ��راء  ت�ست�سيف  الأك���دمي��ي��ة 
خالل  من  للرامج  الدرا�سية  اخلطط 

التف�قي�ت الدولية. 
ور���س��م��ي���، ه��ن���ك �ستة ب��رام��ج على 
مركز  ب�سكل  تعمل  اجل���م��ع��ة  م�ستوى 
على الت�أهل لالعتم�د الأك�دميي، وذلك 
���س��م��ن م�����س��روع ال��ت��ق��ومي ال��ت��ط��وي��ري، 
ل�ستيف�ء متطلب�ت اجلودة ومراجعته� 
اجل�معة  وت�ست�سيف  الهيئة،  قبل  من 
اأي�����س��� خ�����راء دول���ي���ني ل��ل��وق��وف على 

الرامج الأك�دميية وجودته�.

أهمية الجودة
اإلى اأي درجة تعتقد

اأن حتقيق اجلودة مهم
للتعليم العايل؟

وكيل  �سع�دة  يكرره�  مبقولة  اأ�ست�سهد 
الأ���س��ت���ذ  واجل�����ودة  للتطوير  اجل���م��ع��ة 
الدكتور ع�مر بن عبداهلل ال�سهراين يف 
هذا اجل�نب، وهي اأن اجلودة ك�نت ترف� 
الوقت  واأ�سبحت �سرورة يف  ال�س�بق  يف 

احل��سر.
اأ�سبحت  اجل����ودة  اأن  يف  ���س��ك  ول 

إدارات

الدولة  موؤ�س�س�ت  جلميع  ملحة  ح�جة 
ا�ست�سعرت حكومة خ�دم احلرمني  وقد 
اأه��م��ي��ة ه��ذا  ال�����س��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
اجل�����ن����ب واأن���������س�����أت ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ملت�بعة  الأك���دمي��ي  والع��ت��م���د  للتقومي 
ب�لتعليم  اجل�����ودة  مم����ر����س����ت  ت��ط��ب��ي��ق 

الع�يل. 
ويف ج�معتن� العزيزة اأن�سيء بداية 
م��رك��ز ال��ت��ق��ومي والع��ت��م���د الأك���دمي��ي 
التطوير  اإل��ى عم�دة  ذلك  بعد  ليرتقى 
الأك�����دمي����ي واجل������ودة ل���الإ����س���راف على 
واجل���ودة  التطوير  ومم���ر���س���ت  اأع��م���ل 

ب�جل�معة.
وك���لت   توجد  الكلي�ت،  م�ستوى  وعلى 
اأهم  اأو وحدات للتطوير واجلودة ومن 

اأهدافه� التح�سني والتطوير امل�ستمر. 

أهداف الجودة 
من امل�ستهدف الأول

بالتطوير واجلودة من بني
اأركان العملية التعليمية؟

التطوير  عملية  م��ن  الأول  امل�ستفيد 
فهو  ال��ط���ل��ب،  ه��و  ب�جل�معة  واجل����ودة 
ب���جل���م��ع��ة، وجميع  ال��رك��ن الأ���س������س��ي 
اأع�������س����ء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ني 

ي�سعون خلدمته.  وقد رفع مع�يل مدير 
الدكتور عبدالرحمن  الأ�ست�ذ  اجل�معة 
الداود �سع�ر »الط�لب اأول« يف اأكر من 
ب�أهمية  مع�ليه  من  ا�ست�سع�را  من��سبة 

دور الط�لب.
وت�����س��ت��ه��دف ال���ع���م����دة م���ن خ��الل 
ب���راجم���ه���� ال���ق����ئ���م���ة، راف����ع����ة ال�����س��ع���ر 
لتطوير  التدري�س  هيئة  اأع�س�ء  نف�سه، 
مه�راتهم مب� يعود على الط�لب ب�لنفع 
وال���ف����ئ���دة م���ن خ����الل جت���وي���د عملية 
اخل��دم���ت  وحت�����س��ني  وال��ت��ع��ل��م  التعليم 

املقدمة للطالب.

يقال اإن العمادة تركز
على جودة اجلانب الأكادميي 

على ح�ساب اجلانب الإداري.. ما 
ردك؟

ميكن  ل  واجل����ودة  التطوير  عملية  يف 
فهو  ب�جل�معة  الإداري  اجل�نب  اإهم�ل 
ميكن  ول  الأك����دمي���ي،  للج�نب  ردي���ف 
عن  مبعزل  والتميز  النج�ح  لأحدهم� 
الإداري،  اجل����ن���ب  يف  وي��ع��م��ل  الآخ������ر. 
قي�ديو  املوؤ�س�سي،  التقومي  جل�ن  �سمن 
واملوظفون،  والإداري����ة  امل�لية  ال�����س��وؤون 
التطوير  اأ�س��سية يف عملية  وهم ركيزة 

واجل�����ودة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل���م��ع��ة، ول 
ميكن اإهم�ل هذا اجل�نب اأبدا. 

اأم���������� ج������ن�����ب ت����ط����وي����ر م�����ه������رات 
امل��وظ��ف��ني وال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة لهم، 
فهو يقع �سمن اخت�س��س وم�سوؤولي�ت 
ب����������لإدارة  الإداري  ال���ت���ط���وي���ر  اإدارة 
التدري�س  هيئة  اأع�س�ء  ل�سوؤون  الع�مة 

واملوظفني.
وق���د مت ت��وق��ي��ع ع��ق��د ت��دري��ب��ي مع 
عم�دة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
العديد  لتنفيذ  ري���ل  ماليني   8 بقيمة 
للموظفني  املخ�س�سة  العمل  من ور�س 
على م�ستوى اجل�معة. وت�سعد العم�دة 
دائم� بتقدمي خدم�ته� جلميع من�سوبي 

اجل�معة. 

ما مدى ر�ساكم عن جهود العمادة 
لرت�سيخ ثقافة اجلودة؟ 

ت��ع��م��ل ال���ع���م����دة ب���ك���ل ط���ق��ت��ه��� ل��ن�����س��ر 
ل���دى ج��م��ي��ع من�سوبي  ث��ق���ف��ة اجل����ودة 
اجل�معة من خالل الكتيب�ت التعريفية 
والرامج التدريبية واللق�ءات املفتوحة 
وغ����ره�����. وال���ط���م���وح ل����دى م��ن�����س��وب��ي 
اإل��ى  ك��ب��ر، وذل���ك �سعي� منهم  ال��ع��م���دة 

التطوير والتح�سني.
وقد قطعت العم�دة منذ ت�أ�سي�سه� 
م�����س��وارا ط��وي��ال يف ه���ذا اجل���ن��ب غر 
اجل��ودة  ملم�ر�س�ت  الفعلي  التطبيق  اأن 
وت��ف��ع��ي��ل��ه��� يف ال����رام����ج الأك�����دمي����ي����ة 
امل��ط��ل��وب  ب�ل�سكل  الإداري������ة  والأق�������س����م 
يحت�ج اإل���ى امل��زي��د م��ن اجل��ه��د وال��دع��م 

والوقت، وهذا يعد طبيعي� . 
م����وؤخ����را ك��ن��ت يف زي�������رة جل���م��ع��ة 
واأخرين م�سوؤول  ا�سرتالي�  ملبورن يف 
اأن تطبيق مم�ر�س�ت  ب�جل�معة  اجل��ودة 
 10 ح���وايل  ا�ستغرق  ب�جل�معة  اجل���ودة 

�سنوات من العمل امل�ستمر. 

الوعي والتفاعل
وماذا عن وعي وتفاعل

من�سوبي اجلامعة؟
م�������س���رة اجل��������ودة ب����جل����م���ع���ة ت�����س��ه��د 
وم�س�رك�ت  ملحوظني،  وتطورا  حت�سن� 
وور����س  ال��ل��ج���ن  يف  اجل���م��ع��ة  من�سوبي 
اجل��ودة  وثق�فة  فع�لة  اأ�سبحت  العمل 
ب�سكل  ي��وم  بعد  ي��وم���  وت��رت���س��خ  تنت�سر 

كبر.
وم� ك�ن مرفو�س� يف ال�س�بق اأ�سبح 
مرحب� به يف الوقت احل��سر، وهذا بال 
اجل�معة  من�سوبي  وعي  على  يدل  �سك 
دع��م مع�يل  نغفل  ول  اجل���ودة،  ب�أهمية 
واملت�بعة  املج�ل  هذا  يف  اجل�معة  مدير 
للتطوير  اجل�معة  وك�لة  من  امل�ستمرة 

واجلودة.

اإلى اأي مدى حتظى
العمادة بالر�سا من قبل

من�سوبي اجلامعة؟ 
خالل  م��ن  حقيقة  ال��ع��م���دة  تلم�سه  م��� 
واأع�س�ء  املب��سرة مع الطالب  اللق�ءات 
عن  ر�س�  هن�ك  اأن  هو  التدري�س،  هيئة 
اأعم�ل  اأن  رغ��م  ب�جل�معة  العم�دة  دور 
ومتطلب�ت  ك��ث��رة  واجل����ودة  ال��ت��ط��وي��ر 
الع��ت��م���د الأك����دمي���ي حت��ت���ج اإل���ى جهد 

ووقت ودعم م�ستمر.
التطوير ل تنقطع  اأن عملية  كم� 
ب��وق��ت زم��ن��ي خ������س��ة فيم�  ول حت����دد 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��ب��ئ��ة ال���ن���م����ذج وال���ت���ق����ري���ر 

الدورية. 
لق�ءاته�  جميع  يف  العم�دة  وتوؤكد 
ع��ل��ى ال�����س��ف���ف��ي��ة وامل�����س��داق��ي��ة وت��دع��و 
ج��م��ي��ع م��ن�����س��وب��ي اجل���م��ع��ة وامل��ج��ت��م��ع 
اخل����رج���ي اإل����ى ال��ت��وا���س��ل وت���ق���دمي م� 
ل���دي���ه���م م����ن م���الح���ظ����ت وت���و����س���ي����ت 
ل��ت��ح�����س��ني وت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ب���ل��ع��م���دة، 

وي�سعدن� ذلك كثرا.
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كيف تقيم م�ستوى
الأداء التعليمي يف اجلامعة 

ب�سفة عامة؟
امل�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ب���جل���م��ع��ة، يف 
ت�س�عد ملمو�س بدليل م� حققه من 
جن�ح�ت ونت�ئج وقف عليه� اجلميع، 
خ�������س���و����س���� ب���ع���د اع����ت����م�����د ال��ت��ع��ل��ي��م 
الإل�����ك�����رتوين وت��ف��ع��ي��ل��ه وا���س��ت��خ��دام 
ال���ت���ق���ن���ي���ة احل�����دي�����ث�����ة واخل������دم�������ت 

الإلكرتونية داخل اجل�معة.
لدين� يف اجل�معة، مقوم�ت وبنى 
ي�ستثمره�  م��ن  اإل���ى  حت��ت���ج  متميزة 
ال��ط��الب  ق��ب��ل  م��ن  حقيقي  ا�ستثم�ر 
والط�لب�ت، غرم علمي ب�أن هن�ك من 
م�  واخل��دم���ت،  وامل�سروع�ت  الأف��ك���ر 
حتققت  التي  املنجزات  اإل��ى  �سي�س�ف 

يف ال�س�بق.

هل ترى اأن املناهج
التعليمية احلالية

مواكبة ملتطلبات الع�سر؟
ك���ن  واإن  ك���ب���ر،  اإل�����ى ح���د  م���واك���ب���ة 
�سي�غة  اإع������دة  اإل����ى  ي��ح��ت���ج  بع�سه� 
جوانبه�  بع�س  يف  وحت��دي��ث  وهيكلة 
من ب�ب ال�سعي والبحث عن التطوير 
املن�هج  ه��ذه  تتمكن  لكي  والتجديد، 
م�����ن م����واك����ب����ة م���ت���ط���ل���ب����ت ال��ع�����س��ر 
وم�س�يرة التقدم التكنلوجي واملعريف 

الذي ي�سر بخطوات �سريعة.

ما ال�سلبيات
التي تالحظونها

على بع�س الطالب؟
ال�سلبي�ت  ب��ع�����س  ه��ن���ك  اأن  ���س��ك  ل 
اأح��د،  على  تخفى  ل  التي  الوا�سحة 
يف  وخ�سو�س�  الطالب  حر�س  كعدم 
ح�سور  على  البك�لوريو�س،  مرحلة 
امل���ح��������س���رات م���ن اأج�����ل امل��ح������س��رات 
واإذا مت ح�سورهم،  وال�ستف�دة منه�، 
فيكون بغر�س احل�سول على درج�ت 
احل�������س���ور وع�����دم احل����رم�����ن ول��ي�����س 
ب���غ���ر����س ال����س���ت���ف����دة ال��ع��ل��م��ي��ة ك��م��� 

اأ�سلفت.
ال�سلبي�ت لدى  اأهم  وهذه متثل 
الط�لب اجل�معي الذي من املفرت�س 
ح�سور  على  مواظب�  يكون  اأن  عليه 
امل��ح������س��رات، وك��ذل��ك ال����دورات حتى 
يتمكن من زي�دة قدراته ال�ستيع�بية.

هل هناك �سلبيات اأخرى
تاأملون يف معاجلتها؟

�سلبي�ت  ف��ه��ن���ك  ذك�����رت،  م����  ب��ج���ن��ب 
ال��ط��الب  اق��ت�����س���ر  يف  تتمثل  اأخ����رى 
على  الط���الع  وع��دم  امللخ�س�ت  على 
امل�������س����در ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م��ق��رر، مم� 
املعلوم�تية  ال��ق��وة  �سعف  يف  يت�سبب 
لدى الطالب رغم امل�س�در املتعددة يف 

الوقت احل�يل.

اإل��ى ذل��ك ف���إن عالقة الط�لب  اأ�سف 
اإذ  ج���دا،  �سعيفة  امل��رك��زي��ة،  ب�ملكتبة 
ل��ال���س��ت��ف���دة منه�  اإل��ي��ه���  ي��ح�����س��ر  ل 
م���ن خ����الل ال����وق����وف ع��ل��ى امل���راج���ع 
وه��ذا  ال��ق��ي��م��ة،  العلمية  وال���دوري����ت 
ي�����س��ك��ل ت�����أث����را ���س��ل��ب��ي��� ع��ل��ى ط���ل��ب 
اجل�معة ويف عدم معرفته ب�سكل ك�ف 
م�  وك��ل  بتخ�س�س�ته  يتعلق  م���  بكل 

مي�س اجلوانب املرتبطة بدرا�سته.
اأن���ه  ال���ط����ل���ب  ي��ع��ي  اأن  وي���ج���ب 
يف ح����ج���ة م��������س���ة وم�������س���ت���م���رة اإل����ى 

له  �سندا  تكون  حتى  واملراجع  الكتب 
م�ستقبال.

 
بعيدا عن الدرا�سة..

اأ�سياء غري حمببة
تالحظونها يف بع�س الطالب؟

ب�سم�ح  نبداأ  دعن�  لكن  كثرة،  اأ�سي�ء 
بع�س الطالب بتغلغل مظ�هر �سلبية 
الوافدة  الغريبة  ك�ملظ�هر  و�سطهم، 

على املجتمع.
ي��ف��ع��ل  ب��ع�����س��ه��م  اأن  ول���الأ����س���ف 
ب�أن  الت�م  ذلك على الرغم من علمه 
القيم ال�سالمية  بع�سه� يتن�فى مع 
الأ���س��ل��ي��ة، وي���درك���ون ب���ل ي��ع��رتف��ون 
وعلى  جمتمعن�  ع��ل��ى  دخ��ي��ل��ة  ب���أن��ه��� 

الدين الإ�سالمي ب�سفة ع�مة.

بع�سا من حمطاتك التدري�سية؟
ت��راك��م خ���رات ولي�ست جت��رب��ة،  ه��ي 
حيث ب��داأت ع���م1420 بتدري�س بع�س 
ثم  الرتبية،  كلي�ت  لطالب  املقررات 
الع�م  الدبلوم  تدري�س  جتربة  ب���داأت 
يف ال���رتب���ي���ة، وب���ع���ده���� ب������داأت و���س��ع 
اخلطوات الأولى لرن�مج امل�ج�ستر 
يف الرتبية واأخرا اكتمل البن�ء ببدء 

برن�مج الدكتوراه يف الرتبية.
�س�همت يف تخريج  وبحمد اهلل، 
اأك���ر م��ن ع�سر دف��ع���ت م��ن الطالب 

األستاذ المشارك بكلية التربية الدكتور محمد إبراهيم طه

بعض الطالب همهم درجات الحضور 
عندم� ت�سفو حي�ة املرء ين�م قرير العني، مرت�ح الب�ل، ل يهمه �سيء من وليس االستفادة العلمية!

ب�أن جميع  يعي مت�م�  لأنه  وم�س�ئبه�،  اأو م�سكالته�  املقلقة  الدني�  اأم��ور 
ف�سين�س�ه  منه�  �سيء  به  اأمل  واإن  اآج��ال،  اأو  ع�جال  �ستزول  املنغ�س�ت  هذه 
مع مرور الوقت بعد اأن يك�بد ويع�ين منه قليال اأو كثرا، اأو على الأقل 
�سيتزود ب�ل�سر لعلمه اأن هذا هو ح�ل الزمن ولن يخلو من دمعة اأو قهر 

اأو حزن، واملع�ن�ة بحد ذاته� وا�سحة احلق�ئق واجلذور وامل�سدر.
لكن، رمب� تظهر ق�سية اأو م�سكلة، هكذا فج�أة، تق�س م�سجعه يجهل 
اأ�سب�به� وتوابعه�، توؤرق ليله وت�سني نه�ره ول يعلم يقين� كيف حدثت؟ 

ومل�ذا؟ ومن خلف الكوالي�س؟
فعال، عندم� تغيب احلقيقة، ي�سبح الأمر خمتلف� كلي� عن اأي ق�سية 
معروفة الأ�سب�ب لأن حتى اآث�ر هذه املع�سلة غ�م�سة و نت�ئجه� �سيئة وقد 

تكون خطرة.
تعلو وجهه  القلق.  بحر  وي��غ��رق يف  احل��رة  دوام���ة  ال��ف��رد يف  يعي�س 
الن��س  ب�أقرب  الظنون  يظن  والتفكر.  الده�سة  عن  تنم  خمتلفة  تع�بر 

اإليه وي�سعهم يف ق�ئمة ال�سبهة.
كل جزء يف ج�سده يت�س�ءل: اأين احلقيقة؟ من املتهم ؟ ومن  الريء؟ 
الب�سرية، ترقب، و�سر، وعن�ء، وبحث، وتفكر،  النف�س  هذه هي طبيعة 

وهواج�س واإ�سرار.
ع��ن��د بحثهم عن  ق��درات��ه��م  ال��ب�����س��ر، يختلفون يف  اأي�����س���  ه��م  وه��ك��ذا 
ب�أنف�سهم  اإمي�نهم  بح�سب  وذل��ك  املجهولة  الأح���داث  و  املخفية  احلق�ئق 
وف�س  احلق�ئق  لكت�س�ف  امل��ع��ج��زات  خلق  م��ن  ي�ستطيعونه  مب���  وثقتهم 

الغمو�س.
الب�سر  ي�ستخدمه�  اآلت  واحلد�س  والذك�ء  الب�طن  العقل  قوة  وتعد 
ملعرفة م� يحدث، ويف النه�ية قد يحققون انت�س�را عظيم� اأو هزمية موؤملة. 
امل�سكلة وم�  اإل��ى مدى تف�عله مع  الإدراك��ي��ة للفرد تعود  العملية  اإن هذه 

تثره فيه من اأح��سي�س ترتبط غ�لب� ب�جلوانب النف�سية �سلب� اأو اإيج�ب�.
وعندم�  وال�سجر.   الأمل  نف�سه  تالم�س  حينم�  ب�لفرار  امل��رء  يلوذ 
ت�سيطر ه���ذه ال��ت���أث��رات الن��ف��ع���ل��ي��ة ع��ل��ى ك��ي���ن��ه، مت��ت��زج ح����لت القلق 

والتفكر ب�سكل مب�لغ فيه.
اأطرافه�،  ويالم�س  املغيبة،  احلقيقة  من  يقرتب  ب�أنه  اأحي�ن�  ي�سعر 
ولكن �سرع�ن م� يهز راأ�سه ن�في� كل الحتم�لت والتوقع�ت خوف� من اأن 

ي�سدق حد�سه من يحب.
اإبح�ر يف ع�مل ي�سوده الغمو�س. مترد وجت�هل  اإنه� عملية تب�سر و 
حلي�ته. من ذا الذي ي�سخر منه ؟ ويهزاأ به ؟ وم� الذي يريده منه؟! يفقد 
الثقة يف كل من حوله، ميحو كل اأفك�ره، ويبداأ من جديد يف ر�سد اأفك�ر 
ال��ذي  قد يدله على   اأن يجد بداية اخليط  اأم��ل  اأخ��رى على  واحتم�لت 

الف�عل و احلل ال�س�ئب.

عندما تغيب الحقيقة
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري

أساتذة

وال����ط�����ل����ب�����ت مم����ن ي��ح��م��ل��ون 
الرتبية  يف  امل�ج�ستر  درج��ة 
وي�������س���غ���ل���ون ح����ل���ي���� م���راك���زا 

موؤثرة.

كيف تنظر للجامعة
و�سعيها الدائم نحو

حتقيق الريادة؟
ج�معة امللك خ�لد ت�سر بخطى 
ث���ب��ت��ة وم�����س��ت��ق��رة ن��ح��و حتقيق 
وذلك مبح�ولة حتقيق  الري�دة، 
ب�جل�معة،  الأك���دمي��ي  العتم�د 
وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين  
وال�ستمرار يف برامج امل�ج�ستر 
وال���دك���ت���وراه وال���دب���ل���وم ال��ع���يل 
الى  ب�لإ�س�فة  والبك�لوريو�س، 
اإن�س�ء كلي�ت  التو�سع الكبر يف 
ت�س�ير  ح��دي��ث��ة  وت��خ�����س�����س���ت 

روح ومتطلب�ت الع�سر.
ك�����ل ذل������ك ك���ف���ي���ل ب������أن 
يجعل ج�معة امللك خ�لد يف 
م�س�ف اجل�مع�ت املتقدمة 
واأنه�  خ�سو�س�  م�ستقبال، 
حتقيق  حت��و  بنج�ح  ت�سر 
الأهداف التي تخطط له�.

كلمة تود اأن تختم بها؟
اأن  هي و�سية للطالب، وهي 

في لقاء مع »آفاق« ألمح األستاذ المشارك بكلية التربية، الدكتور محمد إبراهيم طه، إلى حاجة بعض المناهج 
التعليمية إلعادة صياغة وهيكلة وتحديث في بعض جوانبها، وتحدث عن سلبيات واضحة لدى بعض الطالب!

االعتماد
على الملخصات

يضعف عالقة 
الطالب بالمكتبة 

المركزية
هناك مناهج 
تحتاج إلعادة 

صياغة وهيكلة 
وتحديث

يعملوا على ا�ستثم�ر الوقت ب�ل�سورة 
ب�ملكتبة  عالقتهم  يقووا  واأن  املثلى، 

املركزية من ب�ب زي�دة املعرفة.
فم� يهمن� هو م�سلحتهم وتخرجهم 
م��ن اجل���م��ع��ة اإل���ى ���س��وق العمل وهو 
موؤهلون ق�درون على اإ�س�فة اجلديد 
ال�سرك�ت  اأو  املوؤ�س�س�ت  م��ن  اأي  اإل���ى 
ي�ستفيدوا  واأن  ب��ه���،  يلتحقون  ال��ت��ي 
م�����ن امل����ق����وم�����ت وال����ب����ن����ى امل���ت���م���ي���زة 
تعبت  اأن  بعد  اجل���م��ع��ة  امل��وج��ودة يف 
اجل���م��ع��ة ب��ق��ي���دة م��دي��ره��� الأ���س��ت���ذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
ال��ت��ي تن��سب  ب���ل�����س��ورة  ت��وف��ره���  يف 
ال���ط���الب ���س��ع��ي��� ل���س��ت��ك��م���ل امل�����س��رة 
الري�دة  وحتقيق  للج�معة  الن�جحة 

على امل�ستوى املحلي والإقليمي.
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دراسات

التخطيط والتنمية
ج��ه��د موجه  ك��ل  م��ع  التخطيط  ي��ت��الزم 
ولكنه  تلق�ئي،  ك�سلوك  الدولة  اأو  للفرد 
اأث���ر فع�ل  يف غ����يل الأح���ي����ن ل ي��ك��ون ذا 
ي���ك���ون جم���ه���ودا ه����دف���� من  اإل ع��ن��دم��� 
ال��ف��رد  ل��رف���ه��ي��ة  ال�س�ملة  التنمية  اج���ل 

واملجتمع. 
الرئي�سة  العن��سر  ن�سرتجع  ولعلن� 
حتى  ب�لتخطيط  امل�سمى  امل��ج��ه��ود  ل��ه��ذا 

نرى وجه ال�سلة بينه وبني التنمية.
مل�س�ر  الخ��ت��ي���ر  يعني  ف�لتخطيط 
يعني  كم�  الع�مة  ال�سي��س�ت  م��ن  حم��دد 
اأي�س� تخ�سي�س ميزاني�ت وموارد معينة 

لإجن�ز اخلطط.
ال��ت��خ��ط��ي��ط ي��ع��ن��ي اأي�������س���� حت��ق��ي��ق 
الأه�������داف امل���ح���ددة ل��ت��ن������س��ب ط��م��وح���ت 
ال����دول����ة، ك��م��� ي��ع��ن��ي ب���ل��ط��ب��ع ال��ت��ف��ك��ر 
امل�ستقبلي لتحقيق الأهداف على مراحل 

ح�سب حجمه�.
بهذه العن��سر يت�سح لن� اأن التنمية 
وال��ت��خ��ط��ي��ط م��ت��الزم���ن ف���ل��ت��ن��م��ي��ة هي 
وي���ت���م حتقيقه�  امل�����دى  اأه�������داف ط��وي��ل��ة 
على مراحل عر خطط تنموية حمددة 
وت���راج���ع ب��ع��د ك��ل ف����رتة. ي��ب��ق��ى بطبيعة 
التنمية  و�سمولية  مفهوم  حتديد  احل���ل 

وم�ذا يق�سد بهذه الكلمة.

التنمية البشرية
والمعايير الدولية

يف  ه��و  التنمية  موؤ�سر  اأن  الكثر  يعتقد 
مع�ير التمدين اأو املدينة وهو م� يعرف 
ت�سجله  م����  م����دى  و  احل�����س��ري  ب���ل��ن��م��و 
التنمية  ع��الم���ت  م��ن  الأم����م  اأو  ال����دول 
ك���مل��دن  امل��ب��ن��ي��ة ب�سكل خ������س  احل�����س��ري��ة 
وال��ط��رق واجل�����س��ور وال�����س��دود وامل��ط���رات 

وامل�س�نع وغره�.
وب��ذل��ك اأ���س��ب��ح الإجن������ز امل�����دي هو 
خ�ل�س  جت��ري��د  يف  التنمية  على  امل��وؤ���س��ر 
للج�نب امل�دي ن��سني اأو متن��سني اجل�نب 
ال��ب���ع��ث احلقيقي  ال��ب�����س��ري وال����ذي ه��و 
ل��ك��ل ه����ذه امل���ن���ج���زات. وع��ل��ي��ه ف��ل��ع��ل من 
قبل  لدين�  املفهوم  ه��ذا  حتديد  املن��سب 

ال�سرت�س�ل يف حديثن� هذا.
للرقي  كموؤ�سر  احلقيقية  ف�لتنمية 
الب�سري اأو احل�س�ري تكمن يف مدى منو 

اجل�نب املعريف واخلراتي لالأن�س�ن.
ول���ذل���ك ف���إن��ن��� جن���د اأن ك��ث��را من 
اعتمدت  ق��د  ح���ل��ي���،  ال��دول��ي��ة،  املنظم�ت 
كم�  ال����دول،  من��و  لقي��س  حديث�  اأ���س��ل��وب��� 
اأ���س��ل��ف��ن���، ي��ب��ع��د ع���ن امل��ق���ي��ي�����س ال��ق��دمي��ة 
ك�لت�سنيف ال�س�بق لدول الع�مل اإلى دول 
اأو  �سن�عية،  دول  و  متطورة  ودول  ن�مية 

دول ذات تخطيط مركزي، وغر ذلك.
ن��خ��ل�����س م���ن ه����ذا اإل����ى اأن امل��ف��ه��وم 
املفهوم  ذل��ك  يعد  مل  للتنمية،  احل��دي��ث 
ال�����ذي ك��ن��� ن�����س��م��ع ب���ه ���س���ب��ق��� م���ن حيث 
ت�����س��ن��ي��ف ال��������دول ب����ن�����ء ع���ل���ى دخ���ول���ه���� 

جت��ه��ي��زات��ه���  اأو  م��ق��درات��ه���  م�����س��ت��وى  اأو 
الأ�س��سية اأو ن�سبة العمران به�، بل ا�سبح 
وتطور  من��وه  وم��دى  الإن�س�ن  هو  املعي�ر 
يف اجل���ن��ب امل��ع��ريف واخل���رات���ي، حم���دداً 
بذلك املفهوم اجلديد للتنمية وعالقته� 

الل�سيقة ب�لتعليم .
ي��ع��رف كم�  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اأن  وح��ي��ث 
ب���أن��ه البحث عن  اأب�سط ���س��ورة  ذك��رن��� يف 
اأف�سل الو�س�ئل لتعديل وحت�سني الو�سع 
ال��ق���ئ��م ل��ل��و���س��ول اإل����ى ����س���ورة م��ث��ل��ى يف 
امل�����س���در  م��ن  م��� مي��ك��ن  ب���أق��ل  امل�ستقبل، 
وهو  الأف�سل  البحث عن  فهو   . وامل���وارد 
فال   ، التنمية  لتنفيذ  العملي  ال�سبيل 
الق�ئم  ال��و���س��ع  ك����ن  اإذا  للتنمية  م���رر 
ملتطلب�ت  وم�����س��ت��وف��ي���ً  ل��ل��غ��ر���س  حم��ق��ق���ً 

املجتمع.

التعليم والتنمية في 
المملكة العربية السعودية

»التعليم والتنمية في المملكة العربية السعودية« بحث قيم أعدته الطالبة بقسم اللغة بجامعة أم القرى، سلطانة سعدي المسعودي الهذلي، تحت إشراف األستاذة 
صفية بخيت، ننشره )بتصرف( ألهميته بمناسبة افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى للتعليم العالي في دورته الرابعة، والذي تنظمه سنويا وزارة التعليم العالي

الفل�سفي  التزامن  يت�سح  ه��ذا  م��ن 
املح�سو�سة  امل���دي��ة  والتنمية  التعليم  بني 
الب�سرية  التنمية  حقيقة  تعك�س  وال��ت��ي 
ع��ر امل��ن��ج��زات امل��دن��ي��ة واحل�����س��ري��ة التي 
وهذا  ب�إن�س�ئه�،  غ�لب�  امل��دن  �سك�ن  يقوم 
يف  اللب�س  اأو  اخل��الف  �سبب  اعتق�دن�  يف 
والتعليم،  التنمية  بني  اجلدلية  العالقة 
ف�أحدهم� نت�ج لالأخر ولكنهم� مرتبط�ن 
ب�����ش��روط اال���ش��ت��ي��ط��ان احل�����ش��ري��ة وه��ي 
الأم�����ن وال���غ���ذاء وامل�����س��ك��ن وال���ت���ي اأي�����س��� 
ميكن توفره� ب�سكل اف�سل عند تطوير 

مه�رات الفرد، فهي كدورة م�ستمرة.
وكم� هو معرف انه ل يوجد ت�ريخ 
و�سيدت منجزات مل  اأق�مت ح�س�رة  اأم��ة 
القرى  اأو  للمدن  م�ستوطنة  اأ���س��ال  تكن 
على اأقل تقدير. وهكذا نكون قد اأو�سحن� 

م��ف��ه��وم��ن��� ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وع��الق��ت��ه ال��وث��ي��ق��ة 
ب���ل��ت��ع��ل��ي��م، و ن��ن��ت��ق��ل اإل�����ى احل���دي���ث عن 

حمرك التنمية الأول ب�ململكة، التعليم.

تاريخ التعليم الحديث
في المملكة: مرحلة

النشأة والتأسيس
ال��ن��ظ���م��ي  للتعليم  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال��ب��داي��ة 
 )1925( ه���  ع������م1344  يف  ك���ن��ت  ب�ململكة 
الع�مة،  امل��ع���رف  مديرية  اأن�����س���أت  عندم� 
�سمل  ال��ذي  التعليمي  ال��زح��ف  ب��داأ  حيث 
مراحل التعليم واأنواعه، اأمي�ن� من امللك 
عبد العزيز، يرحمه اهلل، ب�أن التنمية بعد 

توحيد البالد ل تتم بدون التعليم.
اإن�����س���ء جمل�س  ويف ع���م 1346ه����� مت 
امل���ع����رف وال����ذي ب���ل��ت��ع���ون م��ع امل��دي��ري��ة 

للبالد  تعليمي  نظ�م  اأول  و�سع  املذكورة 
يعتمد  ك���ن  ال���ذي  التعليم  �سكل  لتغير 
غر  وب��ق���ي���  الكت�تيب  على  كبر  ب�سكل 

مكتملة ملدار�س الأتراك واله��سميني.
املعهد  اف��ت��ت���ح  ع����م 1345ه����� مت  ويف 
ال�����س��ع��ودي وم���در����س���ة حت�سر  ال��ع��ل��م��ي 
ال��ت��وح��ي��د يف  ودار  1355ه�������  ال��ب��ع��ث���ت يف 
ع���ددا من  امل��دي��ري��ة  اأ���س��درت  1364ه كم� 
ال���ن���ظ���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. ويف ع������م 1370ه������� 
للمع�هد  الع�مة  الإدارة  ت�أ�س�ست   )1950(

العلمية.
وق��د بلغ ع��دد امل��دار���س التي فتحت 
مدر�سة   312 ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك  عهد  يف 
ابتدائية حكومية، و 14 مدر�سة ابتدائية 
اأهلية، و11 مدر�سة ث�نوية حكومية، و 4 
مهنية  ومدر�سة  اأهلية،  ث�نوية  م��دار���س 

واحدة،  وثم�نية مع�هد لأعداد املعلمني، 
وك���ل���ي���ة ل��ل��م��ع��ل��م��ني، وك���ل���ي���ة ل��ل�����س��ري��ع��ة، 
الإجنليزية،   اللغة  لتعليم  مدار�س  و�ست 
الآل��ة  لتعليم  واح���دة  م�س�ئية  وم��در���س��ة 

الك�تبة.

مرحلة النمو واالنتشار
يف ع�م 1373 ه� )1953م( حتولت مديرية 
خ�دم  برئ��سة  املع�رف  وزارة  اإل��ى  املع�رف 
عبد  بن  فهد  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
العزيز، يرحمه اهلل، ك�أول وزير له� فق�م 
بت�سكيل اأول هيكل تنظيمي للوزارة واأن�س�أ 

اإدارات واأق�س�م� جديدة.
ويف هذه املرحلة بداأت حملة �سخمة 
للتو�سع يف فتح املدار�س واملع�هد مبختلف 
واأنواعه�، كم� ظلت ميزانية هذه  فئ�ته� 
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دراسات
الوزارة تتزايد وتتو�سع حتى اأ�سحت من 
اأهم وزارات الدولة �س�أن� واأكره� اإجن�زا.

ت�أ�سي�س  مت  اأي�س�  املرحلة  ه��ذه  ويف 
ال��رئ������س��ة ال��ع���م��ة ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ب��ن���ت ع���م 
التعليم  وزارة  تلته�  ثم   )1960( 1380ه��� 
ال��ع���يل يف ع���م 1395ه����� )1975( واأخ���را 
املوؤ�س�سة الع�مة للتعليم الفني والتدريب 

املهني يف ع�م 1400 ه� )1980 م( .
وهذه املرحلة متيزت ب�لنمو الأفقي 
الع�م  التعليم وعلى م�س�ريه  اأن��واع  لك�فة 
وال����ع�����يل، ك��م��� مت���ي���زت ب���وج���ود اأه�����داف 
حمددة و�سعته� خطط التنمية الوطنية 
ال���ت���ي زام���ن���ت اجل�����زء ال���ث����ين م���ن ه��ذه 

املرحلة.

مرحلة االنتشار الواسع
وتنوع المصادر

اأخ����رى  وزارات  ب�����داأت  امل��رح��ل��ة  ه����ذه  يف 
وج����ه�����ت ح��ك��وم��ي��ة واأه���ل���ي���ة ت�����س���ه��م يف 
التعليم مثل  اأن��واع  الأ���س��راف على بع�س 
وال��داخ��ل��ي��ة،  وال���ط���ران،  ال��دف���ع  وزارات 
وال�سحة، والعمل وال�سوؤون الجتم�عية، 
واحلر�س  وال��ق��روي��ة،  البلدية  وال�����س��وؤون 
ال���وط���ن���ي، وال�����رق وال���ري���د وال��ه���ت��ف، 
واخل�رجية، وكله� ت�سر ح�سب ال�سي��سة 
العلي�  اللجنة  تر�سمه�  ال��ت��ي  التعليمية 

للتعليم يف اململكة.
وق���د مت��ي��زت ه���ذه امل��رح��ل��ة بت�سعب 
ال��ت��و���س��ع الأف���ق���ي وال���ع���م���ودي يف اف��ت��ت���ح 
واجل�مع�ت  والكلي�ت  وامل��ع���ه��د  امل��دار���س 
ال���ف���روع ويف معظم  ك���ل  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
ت�سمل  اململكة وعلى عدة حم���ور  من�طق 
والتعليم  الع�يل  والتعليم  الع�م  التعليم 

الفني والتدريب املهني.
التو�سع وبهذه  ه��ذا  ع��ن  وق��د جن��م 
التي  التنظيمية  امل�س�كل  بع�س  الكيفية 
لهذه  موحدة  مرجعية  اإن�س�ء  ا�ستوجبت 

اجله�ت املختلفة.

مرحلة المراجعة والتطوير
يف  للحكم  الأ�س��سي  النظ�م  ���س��دور  بعد 
اإلى مراجعة  الدولة  ع�م 1412ه��� وتوجه 
احلكومية،  اجله�ت  ومه�م  اأن�سطة  ك�فة 
اإل����ى وزارات  ال��ت��وج��ي��ه���ت  ف��ق��د ����س���درت 
ب�لتعليم  املعنية  الأجهزة  ومنه�  الدولة، 
لأحداث التغيرات الالزمة للتم�سي مع 

روح النظ�م املذكور.
اإيج�بي�  اأثرا  التوجه  وقد ك�ن لهذا 
على امل�ستوى الدقيق يف املن�هج والفل�سفة 
امل�ستوى  وع��ل��ى  ال���ف���رد،  لتعليم  ال��ع���م��ة 
الع�م يف الأداء الوظيفي للمعلم واجله�ز 

الرتبوي.
وقد تزامن هذا بطبيعة احل�ل مع 
املعلوم�ت  وث��ورة  للعوملة  ال��دويل  التوجه 
اأ�سلوب  يف  النظر  اإع����دة  ا�ستدعت  وال��ت��ي 
للمعرفة  الط�لب  اكت�س�ب  م��ع  التع�مل 
ا�ستف�دته منه� وو�س�ئل متكينه  وطريقة 
م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني امل���الئ���م م��ن��ه��� للقيم 
الإ����س���الم���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة وت���ل���ك ال���ت���ي ل 

تالئمه�.

الجهود والخطط
التنموية للمملكة

النفط  مبيع�ت  اإي�����رادات  ل��رتاك��م  ن��ظ��را 
التي ك�نت تزيد مبعدلت مطردة ابتداًء 
فقد  )1970م(،  1390ه�����  ع����م  اأوائ����ل  م��ن 
ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  قررت 
امل��وارد  لتنمية  الفوائ�س  تلك  ا�ستعم�ل 
القت�س�دية الطبيعية والب�سرية يف اإط�ر 
خ��ط��ط خ��م�����س��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س���دي��ة 

والجتم�عية.
���س��ت خ��ط��ط خ��الل  وق���د مت تنفيذ 
الأعوام الثالثني امل��سية، ونحن الآن يف 
اخلطة ال�س�بعة التي بداأت يف ع�م 1420ه� 

وتنتهي ع�م 1425ه� )2000-2004م(.
وف��ي��م��� ي��ت��ع��ل��ق مب��ن��ه��ج ال��ت��خ��ط��ي��ط 

لم تعد التنمية أرقاما 
تحصي عدد الخريجين

بل على مدى فاعلية 
تعليمهم في خدمة 
متطلبات التنمية..

فرأس المال الحقيقي 
ألي تنمية يكمن في 
إعداد الطاقات البشرية 
وهو أمر مرهون 
بالبرامج التي تعد 
األجيال على أساسها

مدار الثالثني ع�م�ً امل��سية. 
الث�نوية  خ��ري��ج��ي  ع���دد  ارت��ف��ع   -
ال��ع���م��ة وخ��ري��ج���ت��ه��� م���ن 3745 
)1969م(  1390/1389ه��������  ع����م  يف 
األ����ف يف ع���م  اأك����ر م���ن 165  اإل����ى 

1420/1419ه� )1999م(. 
ع���دد خريجي  اإج���م����يل  ارت���ف���ع   -
املهني  وال��ت��دري��ب  الفني  التعليم 
ع����م 1390/1389ه���������  م���ن 417 يف 
ع����م  يف   13832 اإل������ى  )1969م( 

1420/1419ه� )1999م(. 
- ارتفع عدد امللتحقني ب�ملوؤ�س�س�ت 
التعليمية من نحو 600 األف ط�لب 
وط���ل��ب��ة يف ع�����م 1390/1389ه���������� 
ط�لب  األ���ف   4748 اإل���ى  )1969م( 
وط���ل��ب��ة يف ع�����م 1420/1419ه���������� 
اأي مبعدل زي�دة �سنوية  )1999م( 

مقداره� 7%  يف املتو�سط.

اآلثار التنموية للتعليم
في المملكة

لقد ترك التعليم ب�سم�ت وا�سحة على 
خ�رطة اململكة ال�سي��سية والجتم�عية 
ع�م  ي�سكل  والتنموية  والقت�س�دية 
ن�أخذ بع�س الأمثلة لإي�س�ح م�  ولعلن� 

نعني بهذا.

البعد الجتماعي
ت��ع��ت��ر ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ح����ف���زا ك��ب��را 
ل��ال���س��ت��ق��رار ح��ي��ث ي��ت��ول��د ل���دى اأف����راد 
الوظيفي  ب����لأم���ن  اإح�����س������س  امل��ج��ت��م��ع 
من  ل��دى  غ�لب�  ين�س�أ  وال���ذي  امل���أم��ول 

يلتحق برامج التعليم.
ويذكر بع�س الرتبويني اأن هن�ك 
الأف����راد  اأن  م��ف���ده���  وا���س��ح��ة  حقيقة 
وع��ل��ى الأخ�����س ال��ذك��ور ي��ن��ظ��رون اإل��ى 
للح�سول  اأ�س��سية  و�سيلة  التعليم  اأن 
ع��ل��ى ع���م���ل، وب���ع���د ف�����س��ل امل�����رء يف ن��وع 
اآم�له بعد عمل  العمل الذي بنى عليه 
ي�سعر  ���س��وف  ع��دي��دة  وت�سحي�ت  ���س���ق 
ي�شبح  ب��ح��ي��ث  وامل���������رارة،  ب���االإح���ب���اط 
ال��ن��ظ���م الج��ت��م���ع��ي ه��دف��� لجت���ه���ت��ه 

العدائية.
وق���د ك����ن م���ن اأه����م اأع������داء امل��ل��ك 
امل���وؤ����س�������س امل���ل���ك ع��ب��د ال���ع���زي���ز ال��ف��ق��ر 
دع�ئم  تقو�س  وكله�  واملر�س،  واجلهل 
اأي�س�  ولكنه�  كي�نه  وتخلخل  املجتمع 
وه��ذا  ب�لتعليم،  منه�  التخل�س  ميكن 

م� ك�ن.

البعد القت�سادي
العملي  امل�����ردود  اأن  ���س��ب��ق  مم���  يت�سح 
الفردي  امل�ستوى  على  للتعليم  املب��سر 
ه����و اق���ت�������س����دي ب���ح���ت، ح���ي���ث ي��ت��وق��ع 
وت��دري��ب  تعليم  على  يح�سل  م��ن  لكل 
ويجت�ز  حم���دده  مب��ه���رات  متخ�س�س 
الخ���ت���ب����رات امل���ق���ررة ل��ن��ي��ل ال���درج����ت 
اأن  املختلفة  ال�����س��ه���دات  اأو  اجل���م��ع��ي��ة 
الك�سب  على  القت�س�دية  قدرته  ت��زداد 
وي�����س��ب��ح م��ط��ل��وب��� مب���ه����رات���ه يف ���س��وق 

العمل.
اأ�س�ر له علم�ء القت�س�د  وهذا م� 
ح���ي���ث ت���ت���ع���دى ق��ي��م��ة ه�����ذه ال����ق����درات 
الأمة  ثروة  كونه�  اإلى  نف�سه  ال�سخ�س 
يوؤكد  فيم�  ال��ف��رد،  اإل��ي��ه���  ينتمي  ال��ت��ي 
التعليم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ع�����س اخل�����راء 
لتخريج  فع�لة  و�سيلة  ب�عتب�ره  الفني 
كل  مت���ر���س  التي  الفنية  الع�ملة  اليد 
اأن��واع  اأب��ل��غ  اأن  عملي�ت الإن��ت���ج، وي��رى 
راأ�����س امل����ل قيمة ه��و راأ�����س امل����ل ال��ذي 

ي�ستثمر يف الإن�س�ن،

البعد املعريف والتقني
اإن التزامن بني اكت�س�ب املعرفة كنتيجة 
طبيعية للتعليم وامله�رة يف نقل التقنية 
اأمر مهم وحيوي، وهذا م�  اإلى البالد 

اململكة،  يف  التعليم  �سي��سة  عليه  اأك��دت 
امل���دة اخل�م�سة ع�سر منه�  تن�س  حيث 
والتعليم يف جميع  الرتبية  »ربط  على 
املراحل بخطة التنمية الع�مة للدولة« 
حيث اأن حتقيق التنمية ل يتوقف عند 
الأنظمة  ول  الطبيعية  امل����وارد  ت��واف��ر 
وال��ق��وان��ني ب��ل ل ب��د م��ن ب��ن���ء وتنمية 
القوى الب�سرية املنتجة. وهذا لن يتم 
ف�لعالقة  ل��ذل��ك  التعليم  ع��ن  مب��ع��زل 

بني التعليم والتنمية قوية.
ويف ذل���ك ي��ذك��ر اأح����د ال��ب���ح��ث��ني،  
اإل��ى  ي�سر  املتحدة  ل��الأم��م  تقريرا  اأن 
ي��وؤدي وظيفته يف  اأن  التعليم ميكن  اأن 
اكت�س�ف  ع��ل��ى  ي�س�عد  ح��ي��ث  التنمية، 
التفكر  �سبل  ويهيئ  الأف����راد  وتنمية 
اخللق  على  قدرتهم  ويزيد  املو�سوعي 
والب����ت����ك�����ر، وب���ذل���ك ت���ك���ون م��وؤ���س�����س��ة 
ب�سكل  امل�سوؤولة  هي  والتعليم  الرتبية 
اإع����داد الإن�����س���ن للتنمية  اأ���س������س��ي ع��ن 
ب�ستى  ال��ت��ن��م��وي��ة  اخل������رات  وت���وف���ر 

جم�لته�.

رؤية مستقبلية:
التعليم ومسئولية التغيير

الكت�ب  فيه  ي��ه��دد  زم��ن  يف  الآن  نحن 
ب���لن��ق��را���س وت�����س��ود ف��ي��ه الأق���را����س 
امل��دجم��ة وال��ب��ط���ق���ت ال��ذك��ي��ة ق���ع���ت 
الآيل.  احل��سب  ومع�مل  املح��سرات 
زم����ن ف��ي��ه ي�����س��ع��ب حت���دي���د واخ��ت��ي���ر 
املعلومة املطلوبة ب�سبب كرته� ولي�س 
ب�سبب ن��درت��ه���، وه��و زم��ن ي��ح��دد فيه 
التف��سل مبدى اإدراك الفرد ل�سخ�مة 
ن��ظ��م امل��ع��ل��وم���ت وم����دى ق���درت���ه على 

التع�مل معه�.
ال��ع��ق��ب���ت  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  ومم����� ل 
التي واجهت الرتبية والتعليم ب�سفته 
زادت  التنمية  امل�سوؤول عن توجيه دفة 
اأ�سع�ف م� ك�نت عليه يف مطلع القرن 
الع�سرين مم� زاد العبء على الق�ئمني 
على الرتبية والتعليم، حيث اأن تن�ول 
والقيم  املف�هيم  والتجديد يف  التغير 
والجت�������ه�������ت، وب�����ل����ت�����يل يف ���س��ل��وك 
التعليمية،  املرتكزات  اأه��م  الأف��راد من 
الأم�������ر ال������ذي اأ����س���ب���ح اأك������ر اإحل����ح���� 
ع��ل��ى م��راج��ع��ة وت��ق��ي��ي��م ك���ف��ة عن��سر 
لكي  التعليمية،  العملية  وم��دخ��الت 
بني  الن�سج�م  حتقيق  ب�لإمك�ن  يكون 
م� تن�سده الرتبية من اأهداف وبني م� 

يطمح اإليه املجتمع من تقدم ورخ�ء.
وع����ل����ي����ه ف���������إن ت����ط����وي����ع ب����رام����ج 
ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م، ل����ت����ت����الءم م��ع 
و�سبط  واحتي�ج�ته  املجتمع  ظ��روف 
خلق  يف  ي�س�هم  بينهم�،  العالقة  اآلية 
ت�سييق  ت�ستطيع  اج��ت��م���ع��ي��ة  اأج�����واء 
ال��رتب��ي��ة من  ب��ني م��� تن�سده  ال��ف��ج��وة 
التنمية  واح��ت��ي���ج���ت  التعليم  اأه���داف 
مب��وؤ���س��رات��ه��� امل����دي���ة وامل��ع��ن��وي��ة، ي���أت��ي 
يف م��ق��دم��ة الأ����س���ب����ب ال���ت���ي ���س���ه��م��ت 
التعليمية  املوؤ�س�س�ت  دور  انح�س�ر  يف 
ل��ال���س��ط��الع ب�������أدوار اأك����ر ف���ع��ل��ي��ة يف 
ن��ح��و م��زي��د من  ت��وج��ي��ه دف���ة املجتمع 

التقدم والرخ�ء.
لقد اأ�سبح مترير م�سروع التنمية 
ال�س�ملة يتوقف على خمرج�ت العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ف���ه���ي مب���ث����ب���ة الإجن�������ز 
التعليمية، فلم تعد  النه�ئي للح�سيلة 
التنمية اأرق�م� حت�سي عدد اخلريجني 
وامل���ت���ع���ل���م���ني ب����ل ع���ل���ى م�����دى ف���ع��ل��ي��ة 
التنمية  متطلب�ت  خدمة  يف  تعليمهم 
ودع����م ال��ق��ي��م والجت����ه����ت الإي��ج���ب��ي��ة 
التي ترفع من م�ستوى التقدم الثق�يف 

والجتم�عي والقت�س�دي.
اإن راأ�س امل�ل احلقيقي لأي تنمية 
ي��ك��م��ن يف اإع�����داد ال��ط���ق���ت ال��ب�����س��ري��ة، 
تعد  التي  ب�لرامج  م��ره��ون  اأم��ر  وه��و 

الأجي�ل على اأ�س��سه�.

واأ�����س�����ل����ي����ب����ه، ف���ق���د مت اخ����ت����ي�����ر امل��ن��ه��ج 
القت�س�دية  ب�أبع�ده  ال�س�مل  التخطيطي 
اأدى  والج��ت��م���ع��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، مم���� 
املختلفة  القط�ع�ت  بنمو  التعجيل  اإل��ى 
يع�ين،  ك���ن  وال���ذي  الوطني،  لالقت�س�د 
من   ، ب�لتخطيط  اململكة  عهد  ب��داي��ة  يف 
ب�سفته  ال��ن��ف��ط  ل��ق��ط���ع  وا���س��ح��ة  هيمنة 
م�سدرا وحيدا للدخل وال��روة، وافتق�ر 
البنية الإنت�جية للتنوع، و�سعف الهي�كل 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  والإداري������ة  املوؤ�س�سية 
ال��ب�����س��ري��ة الوطنية  امل�����وارد  اأع�����داد  وق��ل��ة 
امل��وؤه��ل��ة. وق���د ت��غ��ر ه���ذا ال��و���س��ع مت�م� 
القت�س�د  ف���أ���س��ب��ح  احل������س��ر،  ال��وق��ت  يف 
ال�������س���ع���ودي ي��ت��م��ت��ع ب���ت���ن���وٍع م���ل���ح���وظ يف 
ال��دخ��ل،  وم�����س���در  القت�س�دية  ال��ق���ع��دة 
واخلدم�ت  الأ�س��سية  البنية  اإك��م���ل  ومت 
ال���ع����م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ن��ه��� وال�����س��ح��ي��ة، 
املوارد الب�سرية بدرجة �سمحت  وتطورت 
اأغلب الوظ�ئف احلكومية، وبداأ  ب�سعودة 
وظ�ئف  �سعودة  م��ن  امل��زي��د  نحو  التوجه 
ال���ق���ط����ع اخل����������س، وت��ه��ي��ئ��ة الق��ت�����س���د 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ع���م��ل مب���رون���ة وك���ف����ءة مع 
امل��ت��غ��رات وامل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى الأ���س��ع��دة 
وب�سفة  وال��دول��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 

خ��سة منظمة التج�رة الع�ملية.
للتخطيط،  الأول��ى  البداي�ت  ومنذ 
ق��درات  تنمية  املتت�لية  اخلطط  و�سعت 
طموح�ته  وحتقيق  ال�����س��ع��ودي  الإن�����س���ن 

م�ستوى  اح��ت��ي���ج���ت��ه وحت�����س��ني  وت��ل��ب��ي��ة 
ف�سال  للتنمية،  اأ���س��م��ى  ه��دف���  معي�سته 
التنمية  امتداد حركة  على  عن احلر�س 
القت�س�دية  ال��ق��ط���ع���ت  جميع  لت�سمل 

والجتم�عية، يف جميع من�طق اململكة.
ت��ن��ف��ي��ذ  امل����م����ل����ك����ة يف  وا�����س����ت����ن����دت 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��� ال��ت��ن��م��وي��ة ع��ل��ى امل��ب���دئ 
والقيم الإ�سالمية، واحلرية القت�س�دية، 
رك��زت  ك��م���  امل��ف��ت��وح.  الق��ت�����س���د  و�سي��سة 
ب�سكل  1415-1420ه  ال�����س���د���س��ة  اخل��ط��ة 
خ��������س ع��ل��ى اأه���م���ي���ة حت��ق��ي��ق الأه������داف 

الثالثة الت�لية:

تنمية القوى الب�سرية
ال�ستيع�بية  الط�ق�ت  ب��زي���دة  ذل��ك 
التعليم  وم��وؤ���س�����س���ت  ل��ل��ج���م��ع���ت، 
الأخرى، والتدريب املهني، والكلي�ت 
النوعية  على  الرتكيز  مع  التقنية، 
وتطوير املن�هج يف جميع م�ستوي�ت 
ال���ت���ع���ل���ي���م وال������ت������دري������ب ل���ت���واك���ب 
م��ت��ط��ل��ب���ت ال��ت��ن��م��ي��ة واح��ت��ي���ج���ت 

القط�ع اخل��س.

حتقيق الكفاءة القت�سادية
يف القطاعني احلكومي واخلا�س
�شيا�شات  لنجاح  اأ�شا�س  �شرط  الأنها 
ت���ن���وي���ع ال����ق�����ع����دة الق���ت�������س����دي���ة، 

وتر�سيد الإنف�ق احلكومي.

تعزيز دور القطاع اخلا�س 
لزي�دة  ال�ستثم�ر  على  وحتفيزه 
من  ال��ت��ن��م��ي��ة  عملية  يف  اإ���س��ه���م��ه 
خ�����الل ال�������س���ي��������س����ت وامل�����ب������درات 
تنفيذ  يف  وال����ب����دء  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، 

برامج التخ�سي�س.
وتدل التج�رب الدولية يف جم�ل 
التنمية القت�س�دية والجتم�عية على 
ال��روة احلقيقية للدولة تتمثل يف  اأن 
الإنت�جية  وامله�رات  الب�سرية  موارده� 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  ف��ي��ه���  ال��ع���م��ل��ة  ل��ل��ق��وى 

ت�سمى براأ�س امل�ل الب�سري.
ل����ذل����ك، اأول�������ت خ���ط���ط ال��ت��ن��م��ي��ة 
املتع�قبة يف اململكة اأهمية كرى لتنمية 
املوارد الب�سرية من خالل دعمه� للنمو 
امل�ستمر يف التعليم البتدائي واملتو�سط 
التعليم  وك���ذل���ك  وال���ع����يل  وال���ث����ن���وي 
اخلدمة  قبل  املهني  وال��ت��دري��ب  الفني 
ويف اأث��ن���ئ��ه���. وك����ن���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة زي����دة 
كبرة يف توظيف ال�سعوديني وارتف�ع� 
منتظم� يف م�ستوى امله�رات والإجن�زات 

املهنية للقوى الع�ملة ال�سعودية:
- مت افتت�ح 8 ج�مع�ت و 35 كلية 
ت��ق��ن��ي��ة و 68  ك��ل��ي��ة  ل��ل��ب��ن���ت، و 12 
وم��رك��زا  ال��ف��ن��ي  للتعليم  م��ع��ه��دا 
مدر�سة   3082 و  املهني  للتدريب 
متو�سطة  5896 مدر�سة  و  ث�نوية 
على  اب��ت��دائ��ي��ة  م��در���س��ة   12196 و 
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حسن العواجي

امل�سرتكة،  الف�سول  ملبنى  الإج��م���ل��ي��ة  املبنية  امل�س�حة  تبلغ 
حوالى 14 األف مرت مربع يف ثالثة اأدوار على النحو الت�يل:

دور الت�سوية الثاين:
يحتوي على خم�س ق�ع�ت حم��سرات مزودة ب�أحدث الو�س�ئل 
ط�لب�،   310 ل�  تت�سع�ن  ق�عت�ن  عدد  ي�سمل  حيث  التعليمية، 
ومثلهم� تت�سع�ن ل� 133 ط�لب، اإ�س�فة اإلى ق�عة تت�سع ل�120 

ط�لب�، وخدم�ت طالبية وا�سرتاحة اأ�س�تذة.

دور الت�سوية الأول:
ب�أحدث  يحتوي على عدد ثالث ق�ع�ت للمح��سرات م��زودة 
فيم�  ط�لب�،   133 ل�  تت�سع  منه�  اثنت�ن  التعليمية،  الو�س�ئل 
اإ�سرتاحة  و  وخ��دم���ت طالبية  ل���120 ط�لب�،  الأخ���رى  تت�سع 

اأ�س�تذة.

الدور الأر�سي:
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى خم�س ق���ع���ت ل��ل��م��ح������س��رات م����زودة ب���أح��دث 
ق�عة  و2  ط�لب�   180 ل�  تت�سع  ق�عة   2( التعليمية،  الو�س�ئل 
ل�120  تت�سع  اأخ��رة  اإل��ى خ�م�سة  اإ�س�فة  ل� 133 ط�لب�،  تت�سع 
ط�لب�،   24 ل���  منه�  ك��ل  يت�سع  درا�سية  ف�سول  و�سبع  ط�لب�،  
اإ�س�فة اإلى خدم�ت طالبية وا�سرتاحة اأ�س�تذة وق�عة اإنرتنت 

تت�سع ل� 18 م�ستخدم وم�سلى.

مشاريع

أحدث الوسائل التعليمية           في 14 ألف م2
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مبنى الفصول المشتركة

جمموع امل�س�حة الأر�سية: 13،886م2      
اأق�س�م الطوابق وتق�سيم املن�طق

الطابق األرضي
منطقة  اأ1:

�سف   • غرفة 
منطقة ب1:

املح��سرات    • ق�عة 
منطقة  اأ2

املح��سرات    • ق�عة 
ال�سف    • غرفة 

منطقة ب2
ال�سي�نة  • غرفة 

التدري�س     هيئة  اأع�س�ء  • �س�لة 
ال�سف    • غرفة 

• املكتب 
للطالب  �سغرة  • وحدات 

طابق التسوية االول
منطقة اأ1

املح��سرات    • ق�عة 
منطقة ب1

املح��سرات    • ق�عة 
منطقة ب2

الإداري  • مكتب 
التدري�س     هيئة  اأع�س�ء  • �س�لة 

العمل  فريق  • غرفة 
الأمن    • غرفة 

�سغرة  وحدات  خدم�ت  • غرفة 
للطالب   

طابق التسوية الثاني
منطقة اأ1

املح��سرات    • ق�عة 
منطقة اأ2

املح��سرات    • ق�عة 
منطقة ب 2

اإداري     • مكتب 
التدري�س     هيئة  اأع�س�ء  • �س�لة 

العمل   فريق  • غرفة 
وحدات خدم�ت  • غرفة 

�سغرة للطالب
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الرأي الجامعي

م. مشعل بن جابر آل شريم
إدارة الشؤون الفنية

ت��ع��د ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة  امل��ه��ن��ي��ة من 
العلوم احلديثة واملهمة يف ع�سر التطور 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وم����� ���س���ح��ب ذل����ك من  
والإنت�جية  اخلدمية  البيئ�ت  يف  التطور 
العديد  اإل��ى ظهور  اأدى  وال��ذي  وغره�، 
من املخ�طر يف بيئ�ت العمل، مم� ينبغي 
منه�  احل���ذر  واملن�سوبني  الع�ملني  على 
واأخ�����ذ احل��ي��ط��ة ح��ت��ى ل ي��ق��ع��وا يف اأح���د 

م�سبب�ته�.
املختلفة  العمل  بيئ�ت  ف�لعديد من 
ت��ت��ع��ر���س ل���درج����ت ع���ل��ي��ة م���ن احل����رارة 
وحت���ت���وى ع��ل��ى اأج���ه���زة ح�����س������س��ة وم����واد 
اإلى  وم���  التف�عل  �سريعة  واأخ���رى  �س�مة 
ذل����ك، وه���ي ك��ذل��ك حت��ت��وي ع��ل��ى غ����زات 
ومواد �سلبة و�سوائل منه� م� هو خطر 

للغ�ية.
املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  وتهدف 
اإل�����ى ت���وف���ر ب��ي��ئ���ت ع��م��ل اآم���ن���ة خ���ل��ي��ة 
اأو  الإ���س���ب���ت  اأو  احل����وادث  م�سبب�ت  م��ن 
هي  اأخ���رى  بعب�رة  اأو  املهنية،  الأم��را���س 
جم��م��وع��ة م���ن الإج����������راءات وال���ق���واع���د 
اإل��ى  ت�سريعي،  اإط����ر  ت��ه��دف، يف  وال��ن��ظ��م 
الب�سري من  ال��ع��ن�����س��ر  ع��ل��ى  احل���ف����ظ 
خ��ط��ر الإ���س���ب���ت ال��ن���جت��ة ع��ن املخ�طر 
قدر اهلل،  ل  العمل  بيئة  يف  تقع  قد  التي 
مقوم�ت العن�سر  على  احلف�ظ  وكذلك 
وم�  واملن�س�أة  املمتلك�ت  يف  امل�دي واملتمثل 
حتويه� من اأجهزة ومعدات واآلت، وذلك 
نتيجة  وال�����س��ي���ع  للتلف  تعر�سه�  مبنع 

الكوارث.
املهنية  وال�سحة  ال�سالمة   وتدخل 
نتع�مل  ك��ل جم���لت احل��ي���ة، فعندم�  يف 

م���ع ال��ك��ه��رب���ء اأو الأج���ه���زة ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة 
ن�ستخدم  اأو  والعلمية،  الطبية  وامل��ع��دات 
غنى  فال  والإ�سع�عية،  الكيمي�ئية  امل��واد 
اأنن�  وبديهي  ال�سالمة،  قواعد  اتب�ع  عن 
واحلم�ية   ال�سالمة  ق��واع��د  اإل���ى  نحت�ج 
امل�س�نع  داخ��ل  نكون  حني  الإ�س�ب�ت  من 
امل��ن�����س���آت  العمل املختلفة ويف  واأم�����ك����ن 

التعليمية. 
وال�سحة  ال�سالمة  تدخل  ك��ذل��ك،   
املهنية يف الأعم�ل التي قد ت�سبب اإ�س�ب�ت 
ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د ك���جل��ل��و���س ال��ط��وي��ل 
الوقوف  اأو  ال�س��س�ت  واأم���م  املق�عد  على 

حاجتنا للسالمة والصحة المهنية
الطويل اأثن�ء العمل، اأو العمل يف امل�س�نع 

واملع�مل الكيم�ئية.
ول���ت���ح���ق���ي���ق الأه���������������داف ال�������س����ب���ق 
امل����ع����رف����ة  م������ن ت������واف������ر  ب�������د  ذك�������ره�������� ل 
من  تقلل  الت�مة بقواعد ال�سالمة التي 
والتخطيط  وامل���دي��ة،  الب�سرية  اخل�س�ئر 
الوق�ية  لأ���س�����س  وال��ه���دف  ال�سليم  الفني 
داخ�������ل امل����ن���������س�����آت، وال���ت���ق���ي���د الإل�����زام�����ي 
ب������س��رتاط���ت ال�����س��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة م���ن قبل 
ال��ع���م��ل��ني يف امل��ن��ظ��م���ت ل��ت��ط��ب��ي��ق ق��واع��د 
ال�سالمة املهنية خللق جو مطعم ب�لأم�ن 

والطم�أنينة يف بيئة العمل. دمتم �س�ملني.

ال 
يقرؤون

خالد محمد 
األسمري 

كلية الشريعة
وأصول الدين 

درا����س���ة اجل���م��ع��ة دائ���م���� م� 
ت���ك���ون خم��ت��ل��ف��ة ع����ن ب��ق��ي��ه 
الأخ��رى،  الدرا�سية  املراحل 
وهو  ال��ط���ل��ب  اإل��ي��ه���  في�سل 
ي��ت��م��ي��ز ب����ل���ن�������س���ج ال��ع��ق��ل��ي 
الذي ي�س�عده على التفريق 
ب����ني ال���ك���ث���ر م����ن الأم�������ور، 
خ��س  ط�بع  له�  واجل���م��ع��ة 
به�  ي�سعر  خمتلفة  وم��ت��ع��ة 

الط�لب اجل�معي.
 ل����ك����ن رغ�������م ك�����ل ه����ذه 
املتعة والف�ئدة التي يحققه� 
ل��ن��ف�����س��ه ف�����إن����ه ي��ف��ت��ق��د ل���ذة 
اجل�معة  له  تتيحه�  خ��سة 
وه�����ي الط�������الع وال�����ق�����راءة، 
اأو  غفل  مهمة  نقطه  ف��ه��ذه 
يغفل عنه� كثر من طالب 
اجل����م���ع���ة، وه����ي اأن���ه���م )ل 
ي������ق������روؤون(، ف��ي��ه��م��ل زي������رة 
اإذا  اإل  يق�سده�  ول  املكتبة 
علمي  ببحث  اأح��ده��م  ك��ل��ف 
وهم  م���،  لدر�س  حت�سر  اأو 
ي��ق�����س��ون ج���ل اأوق����ت���ه���م يف 
»قيل وق���ل« و »�س�ر وك���ن«، 
هذه  يف  تفيدهم  ل  واأف��ع���ل 
كالمي  يعني  ول  امل��رح��ل��ة،  
ال��ن������س  ي��ت��ح��دث  اأن ل  ه���ذا 
يتج�ل�سوا  ول  بينهم  فيم� 
امل��ط���ع��م، بل  ي���أك��ل��وا يف  ول 
���س��يء  ي��ع��ط��ى ك���ل  اأن  ي��ج��ب 
اجل�سد  ح��ق  اأن  حقه،  فكم� 
ال���ط���ع����م ف��������إن ح����ق ال��ع��ق��ل 

القراءة.
ل��الأ���س��ف، ي��ق��راأ ال��غ��رب 
اأكر بكثر من�، حتى برعوا 
يف ع����مل ال��دن��ي��� ون��ح��ن اأم��ه 
»اق���������راأ« لن����ق����راأ ! ف��ب��ي��ن��م��� 
ه����م م��ن�����س��غ��ل��ون ب����ل���ق���راءة 
والط����������الع، ن��ن�����س��غ��ل ن��ح��ن 
ب�����آخ����ر اإ�������س������دارات امل��و���س��ة  
موديالت  والفو�سى  واآخر 
ال�����������س�����ي������رات  واجل����������والت 
ال�س�ع�ت، وهلم جر  واأحدث 
الزائفة  البهرجة  ه��ذه  م��ن 

الزائلة.
يجيبك الط�لب عن كل 
ب�لتف�سيل  املو�سة  يف  �سيء 
عن  �س�ألته  اإذا  ول��ك��ن  امل��م��ل، 
اأو ع���ن خ���رط��ة  ا���س��م ك��ت���ب 
الع�مة  املكتبة  ال��ى  الطريق 

�سرتى اإج�بة خمتلفة.
اأي������ن ال����ذي����ن ي����ق����روؤون 
افتح  اأرج����وك  وف��ه��م؟  بنهم 
العقل  ليتهي�أ  واق���راأ  الكت�ب 
ال��ث��ق��ي��ل ال���ب���ط���يء، وي��ذه��ب 
كل و�سوا�س خن��س، ف�لنف�س 
املثقفة املتعلمة اأكر اإ�سراق� 
واإج��الل. وقد اأجمع عقالء 
الع�مل على اأن اأف�سل هواية 

هي القراءة. 
اإن ك�ن  واأخ��را، لاأعلم 

هذا املق�ل �سيقراأ اأم ل؟

كلن� ن�سر يف هذه احلي�ة، من� من يعرف 
ط��ري��ق��ة ج���ي���دا، وم��ن��� م���ن ي��ع��ت��م��د على 
من  ومن�  طريقة،  حتديد  يف  الآخ��ري��ن 
بل  اأ�س��س�،  حم��دد  طريق  على  ي�سر  ل 

يدفعه تي�ر املجتمع  حيثم� اتفق.
اأن�����ت ق������رئ ���س��ح��ي��ف��ة »اأف��������ق« هل 
على  تعتمد  اأم  ج��ي��دا؟  طريقك  ت��ع��رف 
الآخرين يف حتديد طريقك؟اأم اإنك من 

فئة »حيثم� اتفق«؟
ال�سطور  ف���إن  اإج�بتك  ك�نت  مهم� 
التخطيط  يف  ت�س�عدك  ���س��وف  الت�لية 
امل�����س��ت��م��ر حل���ي����ت���ك، و����س���وف ت���وق���ظ يف 

نف�سك اأهمية حتديد طريقك بنف�سك.
ب�لتخطيط  نهتم  اأن  ب��د  ل  اأول: 
مكتوبة  اأهدافن�  ون�سع  ونتعلمه، 
���س��ي���ق خ��ط��ط �سنوية  وم��وث��ق��ة يف 
و���س��ه��ري��ة واأ���س��ب��وع��ي��ة، ب��ل اأع��م���ل 
على  ت�س�عدن�  ي��وم��ي��ة  واإج������راءات 

حتقيق اأهدافن�.
ن��خ��ط��ط  اأن  ي��ع��ن��ي  م�������ذا  ث����ن���ي����: 
ح�سول  ي��ع��ن��ي  ه���ذا  اإن  حل��ي���ت��ن���؟ 
العديد من الأمور الإيج�بية، ب�إذن 
ب�لتفكر  ن��ب��داأ  �سوف  اهلل،  ومنه� 
يف برن�مج عملي  لتحقيق غ�ي�تن� 

واأهدافن� الكبرة.
ل������ذا �����س����وف ن����ب����داأ ب��ت��ف��ك��ي��ك 
اأهدافن� الكبرة اإلى اأهداف اأ�سغر. 

ف�ل�سغرة تقود اإلى الكبرة.
�����س����وف ن�����ب�����داأ ب����ل���ت���ف���ك���ر يف 
ال��زم��ن وع��الق��ت��ه ب���خل��ط��ة. �سوف 
العملية  ب�خلطوات  ب�لتفكر  نبداأ 
والإج���������������راءات ال����ت����ي ت����ق����ود اإل����ى 

اأهدافن�. 
�سوف نبداأ ب�لهتم�م بتحديد 
مواعيد وتوزيع اإجن�زاتن� الق�دمة، 

هل جهزت 
الخطة؟
شذى عبدا هلل الشبرمي

كلية المجتمع بأبها 

اإح�س��س  لدين�  اأ�سبح  لقد  واأخ��را 
ب����أن ال��ع��م��ل ل���الأه���داف لي�س اأم���را 
ن����ظ����ري�����. ب�����ل ق�������س���ي���ة م��رت��ب��ط��ة 
ب���ل��واق��ع  والإم���ك����ن����ت وال���ق���درات 
والهتم�م�ت والقدرة على ال�سر

 والتحمل واملت�بعة.

ث��������ل�������ث��������: 
ك�������ي�������ف ت�������ب�������داأ 

التخطيط اليوم؟
حت��ت���ج ق��ب��ل ك��ل ���س��يء اإل��ى 

البدء  ثم  تع�لى  ب�هلل  ال�ستع�نة 
مب� يلي:

القريبة  اأهدافك  بتحديد  • قم 
الأه��داف  اأمثلة  وم��ن  والبعيدة، 
ال���ق���ري���ب���ة: ال���ن���ج����ح يف ال�����س��ن��ة 
ال���درا����س���ي���ة احل����ل���ي���ة واإن���ق��������س 
ح����وايل 20%م����ن وزن����ك   ال����خ... 
البعيدة:  الأه����داف  اأم��ث��ل��ة  وم��ن 
الن����ت����ه�����ء م����ن ح���ف���ظ ال����ق����راآن 

الكرمي ك�مال. 
ب��ت��ف���وؤل  ي��وم��ك  واج����ه  • دائ��م��� 
وح���م��������س وان����ظ����ر اإل������ى جم��م��ل 
»املن�سجمة  الأ���س��ب��وع��ي��ة  خطتك 
م����ع اأه�����داف�����ك ال���ك���ب���رة« و���س��ع 
التي  اليومية  ب�أعم�لك  ج���دول 
ت�����س��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل��ه��� حتقيق 

اأهدافك الأ�سبوعية، والتي �سوف 
حتقق بدوره� اأهدافك ال�سهرية 

ثم ال�سنوية.
اأو  االإف���������راط  غ��ل��ب��ة  جت���ن���ب   •
ال���ت���خ���ط���ي���ط،  يف  ال�����ت�����ف�����ري�����ط 
واالإف����������راط يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ه��و 
احل��م������س  ي��ق��ود  ف��ق��د  املب�لغة،  
اأح��ي���ن��� وخ������س��ة يف ب���داي���ة ب��ن���ء 
هذه الع�دة اإلى رغبة الإن�س�ن يف 
حتقيق الكثر من  الأهداف مرة 
واحدة يف وقت ق�سر، وقد يوؤدي 
ذلك اإلى التخبط والف�سل ورمب� 
ال���ت���خ���ط���ي���ط  جملة  ت�������رك 
وت����ف���������س����ي����ال وت����ك����وي����ن 
م���������س�����ع����ر ����س���ل���ب���ي���ة 

جت�هه. 

بقلم: صالح الحمادي

بع�س  ال��داود، حتدث عن  الدكتور عبدالرحمن  امللك،  التقيت مدير ج�معة  عندم� 
»اآف�ق  التي ينوي تطبيقه� يف اجل�معة، وعرج احلديث على جملة  الأوراق اجلميلة 
هذا  على  واأبديت حتفظي  اإليه،  يتجه  ال��ذي  الع�يل  ال�سقف  منه  و�سمعت  اجل�معة« 

ال�سقف املتحول من جملة اإلى �سحيفة اأ�سبوعية ثم يومية.
فريق  يبذله  الذي  العمل  وو�سح حجم  بثوبه اجلديد،  الأ�سبوعي �سدر  العدد 
اإبراهيم، �سيء مده�س  القرين ون�ئبه حممد  الدكتور علي بن �سويل  العمل بقي�دة 
اأن تتحول مطبوعة ج�معية من تقليدية ال�سدور اإلى من�ف�سة مطبوع�ت ال�سحف، 
و�سيء رائع اأن يخت�سر فريق العمل امل�س�فة والزمن، ليقفزوا مبطبوعتهم اإلى رقم 
توزيعي يفوق اأي �سحيفة �سعودية، واأقول هذا الكالم على م�سوؤوليتي لأين اأعرف بئر 

ال�سحف ال�سعودية وغط�ه�.
جمالت  على  امل�سرفني  اأرك�����ن  ه��زت  خ���ل��د«  امل��ل��ك  ج�معة  »اآف�����ق  معلم  �سربة 
بقية اجل�مع�ت، التي ل تزال تدور يف فلك التقليدية وتعي�س يف الأرفف القدمية ل 
يتداوله� اأحد، الهزة عنيفة وجت�وزت �سبع درج�ت مبقي��س ريخرت اإذا ك�ن الق�ئمون 

على جمالت اجل�مع�ت يعرفون ريخرت.
حمتوى الأعداد الأولى من �سحيفة »اآف�ق« جيد، واجلهد مقدر، والتنوع رائع، 
اإذا مت ت�سويته� ف�ستكون �سحيفة »اآف�ق ج�معة  ومع هذا فهن�ك هن�ت فنية ونوعية 
امللك خ�لد« م�سدرا توثيقي� وحمفزا للق�رئ، �سواء من من�سوبي اجل�معة اأو خ�رجه�، 
وقريبا ت�شحب الب�شط من حتت بع�س ال�شحف، اأما ب�شاط اجلامعات، فقد �شحبته 

وعلى م�سوؤوليتي.
نحُ�سر هذا املقال يف �سحيفة »ال�سرق« املطبوعة
العدد رقم )500( �سفحة )6( بتاريخ )2013-04-17(

آفاق جامعة 
الملك خالد

اأن  ي��ج��ب  ال���ه���دف  اأن  ت��ذك��ر   •
ي��ك��ون وا���س��ح��� وحم����ددا وعملي� 
ميكن قي��سه وله ت�ريخ لإجن�زه.

طويل  التخطيط  اأن  ت��ذك��ر   •
امل�������دى ف���ي���ه ب���ع�������س ال�����س��ع��وب��ة 
لأن��ك مت���ر���س نوع� م��ن التخيل 
وال��ت��ج��ري��د يف ك��ت���ب��ة الأه�����داف 
الواقع  اأر����س  يف  حتقيقه�  ولكن 
العقب�ت  م��ن  الكثر  ي��واج��ه  ق��د 

والإخف�ق�ت. 
ال��ت��ي  الأخ�����ط������ء  اأن  ت���ذك���ر   •
لتحقيق  م�������س����رك  يف  ت��رت��ك��ب��ه��� 
اأم�������ر  ال�����ع�����م�����ل  يف  اأه���������داف���������ك 
م��ن  ت���خ���ف  ل  طبيعي، لذلك 
ارت���ك����ب الأخ����ط�����ء ول��ك��ن ح����ول 
منه�  ت��ق��ل��ل  اأن  امل�����س��ت��ط���ع  ب��ق��در 
وت��خ��ف��ف اآث�����ره����� ع��ل��ى ح��ي���ت��ك 
وع���ل���ى الآخ�����ري�����ن ....ال����������ذي ل 
ي��خ��ط��ئ ه���و الإن�������س����ن ال�����ذي ل 

يب��سر الفعل ول يب�در ب�لعمل.
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الرأي الجامعي

بدر سيف القحطاني
مدير االدارة
بعمادة القبول والتسجيل

ال�����ولء  اأن  ال�����درا������س������ت  ب���ع�������س  ذك�������رت 
والنتم�ء الوظيفي هو العن�سر الرئي�س 
والأ���س������س��ي ل��ت��ع��زي��ز ع�����س��ق ال��ع��م��ل ل��دى 
امل��وظ��ف، وه��ن���ك درا����س����ت اأخ����رى ت�سر 
اإلى اأن املوظف الأمريكي يعطي 70% من 

ط�قته الوظيفية ل�سعوره ب�لنتم�ء.
وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س م���ن ذل����ك، ه��ن���ك 
درا�س�ت ت�سر اإلى اأن اأكر من 80% من 
امل��وظ��ف��ني يف ���س��رك���ت ال�����س��رق الأو���س��ط 
ملنظوم�تهم  النتم�ء  اأو  الولء  يفتقدون 

التي يتبعونه�.
جميع  اإن  ن��ق��ول  اأن  مي��ك��ن��ن���  اإذن، 
ال��درا���س���ت وال��ت��ج���رب، ب��ال ن����زاع، ت��وؤك��د 
النتم�ء الوظيفي وجتعله ع�مال اأ�س��سي� 
والأه��داف  النج�ح�ت  لتحقيق  ورئي�سي� 
اأين  ك�نت.  اأي���ً  املوؤ�س�س�ت  اأو  املنظم�ت  يف 
ن�سبة  و  الدرا�س�ت  ه��ذه  يف  اأنف�سن�  ن�سع 
يف  النتم�ء  ح�س  يحملون  الذين  اأولئك 

ج�معة امللك خ�لد؟
���س��ت��ك��ون  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأن  يف  ل����س���ك 
م���زع���ج���ة حل����د ب���ع���ي���د، ول���ك���ن ل ي��خ��ل��و 
الرائعني الذين  اأول��ئ��ك  ذل��ك من وج��ود 
ي��ح��م��ل��ون ع���ل���ى اأك���ت����ف���ه���م ه�����ّم ال��ن��ج���ح 
والتميز ف�سال  عن اإخال�سهم وتف�نيهم 

السرطان ونمط
حياة اإلنسان

اإلنتماء 
الوظيفي

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للشئون السريرية

بع�سه�  اأف��ك���ر  اجل��م���ه��ر  ب��ني  ت�سود 
ي�سل اإل���ى درج���ة اخل��راف���ت ع��ن كنه 
»ال�سرط�ن  مثل:  ال�سرط�ن،  وطبيعة 
هو حكم ب�ملوت« اأو »ال�سرط�ن: مر�س 
الأثري�ء والعج�ئز والدول املتقدمة«.

ل����ه����ذا ك�������ن ال���غ���ر����س م����ن ي���وم 
ال�����س��رط���ن ال��ع���مل��ي ال����ذي ك����ن حتت 
عنه؟«  تعرف  م���ذا  »ال�سرط�ن«  �سع�ر 
ه�����ذا ال����ع�����م، ه����و ال����ب����دء يف اإ�����س����راك 
قط�ع�ت املجتمع املختلفة يف التوعية 
ب����دوره����م يف امل���ع���رف���ة وح���ث���ه���م ع��ل��ى 
اإيج�بية  خ��ط��وات  ات��خ���ذ  الإق�����دام يف 
للوق�ية من هذا املر�س وال�سمود يف 

املواجهة.
اآدم« م��ن الحت����د  »ك�����ري  ي��ذك��ر 
هن�ك  اأن  ال�سرط�ن  ملك�فحة  ال��دويل 
م��ل��ي��ون��� ون�����س��ف��� م����ن ال��ب�����س��ر ع��ل��ى 
من  اإن��ق���ذه��م  ميكن  ال��ع���مل  م�ستوى 
امل�����وت ب���ل�����س��رط���ن ك���ل ���س��ن��ة، وذل���ك 
فقط بتطوير �سبل الوق�ية منه، وهو 
ع���دد ي��ع���دل اإن��ق���ذ ك��ل ���س��ك���ن مدينة 
بر�سلون�  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة  ف��ي��الدل��ف��ي��� 

الإ�سب�نية �سنوي�.
ومن بني هذه الو�س�ئل، الهتم�م 
ولقد  للن��س،  احل��ي���ة  من��ط  بتح�سني 
اأظ���ه���رت درا����س����ت امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع���مل��ي��ة 
لأبح�ث ال�سرط�ن اأن 28% من الن��س 
ت��ع��ت��ق��د ب���ع���دم ج������دوى ت��غ��ي��ر من��ط 
المتن�ع  �سوى  )اللهم  الإن�س�ن  حي�ة 
ع����ن ال���ت���دخ���ني( ل��ت��ج��ن��ب الإ����س����ب���ة 
اإح�س�ئي�ت  ي��وؤك��د  وه��ذا  ب�ل�سرط�ن، 
اأن  اإل���ى  امل��وؤ���س�����س��ة ذات��ه��� ح��ي��ث ت�سر 
عن  تعرف  اجلمهور  قليلة من  ن�سبة 
ال�سحية  غ��ر  الوجبة  ب��ني  العالقة 
وال�������س���م���ن���ة وق���ل���ة احل����رك����ة و���س��ع��ف 
ال��ن�����ش��اط اجل�����ش��دي وب����ني االإ���ش��اب��ة 

ب�ل�سرط�ن.
 وتقول الدكتورة »كيت األني« من 

ف��ي��م���  اأوك����ل اإل��ي��ه��م م��ن ع��م��ل. ق��د كنت 
اأب��ح��ث م��ن��ذ ف���رتة ع��ن ك��ل م��� م��ن �س�أنه 
تعزيز ح�س النتم�ء للموظف ب�جل�معة، 
�سم�ء  اأوراق  يف  ف��ق��ط  بحثي  ي��ك��ن  ومل 
ب���ل ك��ن��ت اأط�����رح ت�����س���وؤلت��ي اأم������م بع�س 
واأ�سمع  ب�جل�معة  املوظفني  اأ���س��دق���ئ��ي 
جت�ربهم ومواقفهم التي  �س�عدت يف منو 
ذل��ك احل�����س ل��دى امل��وظ��ف، وم��ن خالل 
كثرا  هن�ك  اأن  وج��دت  ال�ستق�س�ء  ه��ذا 
من الو�س�ئل التي تنمي الولء والنتم�ء 

ال�سرط�ن  لأب��ح���ث  الع�ملية  املوؤ�س�سة 
القلق  ع��ل��ى  تبعث  ال��ن��ت���ئ��ج  ه���ذه  »اإن 
الن�سبة بني  ه��ذه  ل��وج��ود  والن���زع����ج 
الن��س غر املدركني اأن هن�ك الكثر 
مم������ ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ع���م���ل���ه خل��ف�����س 

خم�طر ال�سرط�ن.
ف����ب����ت����ن�����ول ال����ط����ع�����م ال�����س��ح��ي 
وممار�شة الن�شاط اجل�شماين وجتنب 
ف�إنن�  )ال�سمنة(  اجل�سم  وزن  زي����دة 
الإ�س�بة  جتنب  ب�لإمك�ن  اأن��ه  نتوقع 
�سيوع� بني  الأك��ر  ال�سرط�ن�ت  بثلث 
الب�سر، ولدى كل فرد دور يقوم به يف 
منع حدوث ال�سرط�ن لكن احلكوم�ت 
وامل���ه���ن���ي���ني ال�����س��ح��ي��ني ه����م ال��ع���م��ل 
الأ���س������س��ي يف زي�����دة وع���ي امل��واط��ن��ني 

بتغير ع�دات ومنط حي�تهم«.
اإل��ى قي�م منظمة  اأدى ه��ذا  وق��د 
ال�سحة الع�ملية ب�لطلب من حكوم�ت 
وفي�ت  خف�س  على  تعمل  اأن  ال��ع���مل 
مواطنيه� من الأمرا�س غر املعدية 
يف  2025م  ع���م  بحلول  الربع  مبقدار 
 »25 ع���م  بحلول   25« �سع�ره�  حملة 
ت�سر  الأول����ى  وال��ع�����س��رون  )اخلم�سة 

اإلى الربع، والث�نية اإلى ع�م 2025م(.
الع�ملية  ال�سحة  منظمة  وك�نت 
قد اأ�سدرت من قبل ق�ئمة ب�لعوامل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ي��ج��ب جت��ن��ب��ه��� ملنع 
الإ������س������ب�����ة ب����ل�������س���رط����ن وت�������س���م���ل: 
والطع�م  اخلمور،  وتع�طي  التدخني، 
وزي��ادة  الن�شاط،  وقلة  ال�شحي،  غري 
وزن اجل�سم، وال�سمنة، وتلوث البيئة، 
وامل�������س���رط���ن����ت امل���ه���ن���ي���ة، والإ�����س����ع�����ع، 
جرثومة  )مثل  ب�لعدوى  والإ���س���ب��ة 
»�سي«  و  »ب«  الكبد  وف��رو���س  امل��ع��دة 
وف���رو����س ع��ن��ق ال����رح����م(، وه����ي كم� 
نراه� اأمور يف مقدورن� البتع�د عنه� 
وحت��سيه� والتع�مل معه� مب� ي�سمن 

لن� ال�سالمة يف اأبدانن� ب�إذن اهلل.

ك�لتحفيز  اجل���م��ع��ة،  ل��ه��ذه  ال��وظ��ي��ف��ي  
والرتابط  العالق�ت  وتنمية  والت�سجيع 
اأخت�سره�  بني املوظفني والروؤ�س�ء، وقد 
فيم� ي�سمى »الأهداف فوق الإحداثي�ت« 
يت�سمن  الإدارة  ع��ل��م  يف  م�سطلح  وه���و 
الإدارة  ت��ك��ون  )اأن  منه�  ع��دي��دة  م��ع���ين 
وح����دة ك��ي���ن��ي��ة واح�����دة، رب���ط امل��وظ��ف��ني 
ب�لعالقة م�  اله��ت��م���م  ب���روح اجل��م���ع��ة، 
بني الإدراة واملجتمع وغره�( ومثل هذه 
الأه��داف ت�س�عد ب�سكل مب��سر يف تنمية 

احل�����س الن��ت��م���ئ��ي ل��ل��م��وظ��ف رمب���� حلد 
العتزاز والفخر.

يكون  اأن  اأرى  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  وم���ن 
القرار  اأ�سح�ب  من  اإداري  حترك  هن�ك 
ب���ل��ن��ظ��ر يف ج��م��ي��ع ال��و���س���ئ��ل ال��ت��ي من 
ت�����س���ع��د يف خ��ل��ق ه���ذا احل�س  اأن  ���س���أن��ه��� 
يف  الأك��ي��د  ب�لنفع  ذل��ك  ليعود  وتنميته 
والأداء  ال��ع��م��ل  يف  وال��ف���ع��ل��ي��ة  ال��ك��ف���ءة 
كم�  للعمل  املوظفني   ع�سق  رمب��� يف  ب��ل 

ا�ستهر به اأ�سح�بن� الي�ب�نيون. 
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نافذة

الأ����س���ب���وع امل��������س���ي وحت����دي����دا ي��وم 
ال�����س��ب��ت، ���س��ه��دت »اآف���������ق« ح��راك��� 
اأرج���������ء  ك�����ل  يف  دب  ا����س���ت���ث���ن����ئ���ي���� 
ال�سحيفة، حيث خالل �س�ع�ت من 
وقت الدوام ان�سغل اجلميع بق�سية 
اإن�س�نية، بداأت عندم� ن�دي الزميل 
عن  بحث�  ال�سلمي  اأ���س���م��ة  امل�����س��ور 
ن��ظ��را   +O دم  ف�سيلة  ي��ح��م��ل  م���ن 
حل����ج���ة اإن�����س���ن��ي��ة ط����رئ���ة ل���وال���دة 
زميل له، وقد حرك هذا النداء كل 

من يف »اآف�ق«.  
حتمل  �سخ�سية  اأم������ن،  ن���ي��ف 
ال��ط��ي��ب��ة ال��ع���ل��ي��ة ج�����دا، ل���و وزع���ت

طيبته على األف �سخ�س اأو اأكر لكفتهم نظرا خللقه الرفيع وحبه يف عمل امل�ستحيل 
وخدمة من ل يعرفه فم� ب�لكم مبن يعرفه. وقد انرى ن�يف يف هذا املو�سوع، فكلم 
اأع�س�ء التحرير واأع�س�ء الق�سم الفني واحدا واحدا، وجنح يف م�سع�ه لوجود اثنني 
من الزمالء بهذه الف�سيلة الن�درة، ورتب معهم وب�لتن�سيق مع اأ�س�مة للترع ب�لدم 
اأبه� يف  اأحد م�ست�سفي�ت  لهذه احل�لة ال�سعبة حيث تلك الوالدة ترقد على �سرير 

مر�س خطر وحتت�ج ملن يترع له� لإجراء عملية ع�جلة.
ن�يف مل يتوقف على الزمالء يف اآف�ق، بل تعداهم الى ع�سرات الت�س�لت 
اأق�ربه  من  وخ��سة  وخ�رجه�  اجل�معة  داخ��ل  واأ�سدق�ئه  زمالئه  من  ب�آخرين 
الأ�سخ��س  عدد من  موافقة  له  وفعال حتقق   ،+O ف�سيلة  يحمل  يبحث عمن 
للترع والذه�ب فورا اإلى امل�ست�سفى لإجراء الالزم. ون�أمل اأن تن�ل هذه املري�سة 

ال�سف�ء الع�جل، فدع�وؤكم ودع�وؤن� هو اخلر له� ب�ذن اهلل.
مل��� حمله م��ن ه��م كبر   »+O اأطلقت عليه »ن���ي��ف  ال��ذي  اإل��ى ن�يف  ون��ع��ود 
داخله وهو يت�بع تلك احل�لة الإن�س�نية، وهي لي�ست الأولى، فقد اأثبتت الفرتة 
امل��سية درجة ع�لية من تع�مالته الإن�س�نية مع ك�فة الزمالء، ومع الع�ملني يف 

اجل�معة، ومنهم عم�ل النظ�فة واخلدم�ت الع�مة يف اجل�معة.
والتوزيعي،  املهني  لنج�حن�  فقط  لي�س  ن��ب���رك  »اآف�����ق«  �سحيفة  يف  اإن��ن��� 
ولكن نب�رك لهتم�م ال�سحيفة اأو الع�ملني فيه� ب�حل�لت الإن�س�نية، ونح�ول 
اآف���ق بني اجلن�سني، حب� يف ك�سب  اأع�س�ء فريق  اأن نكر�س هذه الهتم�م�ت يف 
الأجر اأول واأخرا، ولكن اأي�س� حب� يف تعزيز مثل هذه القيم داخل اجل�معة ويف 

املجتمع املحلي، وهي موجودة وهلل احلمد.
اإدارة واأع�س�ء هيئة تدري�س وطالب� وموظفني لن يتوانوا عن  واجل�معة 
الدفع ب�حل�لت الإن�س�نية اإلى اأعلى درج�ت اهتم�م�تهم. و�سعرن� اأنن� يف ج�معة 
امللك خ�لد كج�سد واحد عندم� ذهب مع�يل مدير اجل�معة والوكالء والعمداء 
الط�لب عبداهلل  اجل�معة  فقيد  للتعزية يف  اجل�معة  من�سوبي  وعدد كبر من 
الع���الم،  لو�س�ئل  تظهر  ول��ك��ن ل  اأعلمه�  ك��ث��رة  ح����لت  وه��ن���ك  ال��ق��ح��ط���ين. 
ومالب�س�ت  ح�لته  عن  الع�يل  للن�سر  نظرا  القحط�ين  عبداهلل  ح�لة  وظهرت 

وف�ته يف و�س�ئل الإعالم الجتم�عي، متمنني للجميع ال�سالمة والأم�ن.

+O نايف
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• موقــع اجلامعــة الإلكــرتوين، رغــم حت�سنــه، 
لي�ــس بال�ســورة املر�سيــة لهــا ومن�سوبيهــا رغــم 
اجلهــود التي تبــذل لتطويــره، ملــاذا ل ي�ستعان 
بطــالب كلية احلا�ســب الآيل ممن لديهــم اأفكار 
قــد ت�سهــم يف تطويــر هــذا املوقــع ويح�سب لهم 

�سمن �ساعات التدريب.

• بع�ــس العمادات تقــوم بعمــل دورات تدريبية 
لأع�ســاء تدري�ــس وطالبــات ثــم ترف�ــس توفــري 
مــواد  لديهــا  لي�ــس  اأن  بحجــة  لهــن  �سهــادات 

قرطا�سية!

• تقــام احتفــالت وبرامــج يف الكليــات حتتــاج 
اأو  منــدوب  ا�ستدعــاء  ويتــم  اإعالميــة  لتغطيــة 
مندوبــة للتغطية على الرغم من تر�سيح الكليات 
موظفا اأو طالبا يقوم بن�سر ومتابعة اأخبارها ثم 
يقول القائمون عليها: كلياتنا مل ين�سر لها خرب.

�سيارتــه  يوقــف  اجلامعــة  من�سوبــي  بع�ــس   •
ل�سيارتــني،  يت�ســع  مــكان  يف  خاطئــة  بطريقــة 
وي�ستكي مــن �سيق املواقف، يــا جماعة ل تن�سوا 

اأن املواقف خمططة.

• يتجولــون يف ممــرات اجلامعــة ب�سعــر طويــل 
ويقومــون بربطهــا بطريقــة خمجلــة ويدعــون 

احلرية متنا�سني اأنهم داخل اجلامعة.

• ل اأعــرف املانع الذي مينع من حتديد مواقع يف 
اجلامعــة لعمل �سرافات اآليــة وتوزيعها يف اأماكن 
متعددة من املدينة اجلامعية ف�سراف اآيل  واحد 

غري كاف، هل ترون باأنه كاف؟

• ين�سخــون مقــالت مــن النرتنت ويدعــون اأنها 
مــن بنــات اأفكارهــم ومــن كتاباتهــم ال�سخ�سيــة 

ويتذمرون اإذا مل يتم ن�سر ما يكتبون!!! 

بدون زعل

بسبب »رنة« من جواله داخل القاعة
قاض يحاكم نفسه بغرامة مالية 

 25 قدره�  بغرامة  نف�سه  املحكمة،  ق�ع�ت  الهواتف يف  ت�سغيل  املت�سددة حي�ل  ب�سي��سته  اأمريكي، عرف  ق��س  ع�قب 
دولرا، وذلك بعد اأن رن ه�تفه خالل جل�سة حم�كمة ك�ن يرتاأ�سه�.

وذكر املوقع الأمركي »»ميت�سيج�ن ليف« اأن ه�تف الق��سي رميوند فويت، رن خالل جل�سة حم�كمة يف ق�سية 
عنف منزيل اأثن�ء قراءة املدعي احلجج الق�نونية.

وخالل ال�سرتاحة ق�م الق��سي بتوقيف نف�سه بتهمة ازدراء املحكمة، وفر�س عليه�  غرامة بقيمة 25 دولرا، 
ق�م على الفور بدفعه�.

ومن املف�رقة، اأن الق��سي يفر�س �سي��سة مت�سددة يف منع الهواتف بق�عة املحكمة، وثمة لفتة خ�رجه� حتذر 
املخ�لفني من اأنهم �سيخ�سرون هواتفهم، و�سيدفعون غرامة بقيمة 25 دولرا، متى م� �ستخدموه� داخل الق�عة. واأكد 

الق��سي اأنه �سعر ب�لإحراج، لأنه ك�ن واثق� اأن هذا الأمر لن يح�سل معه اأبدا.
واأو�سح الق��سي اأنه غر جه�ز ه�تفه اإلى اآخر يعمل ب�للم�س، واأنه مل يكن قد اعت�د بعد على اله�تف اجلديد، 

حيث ن�سي اإقف�ل ال�س��سة، ويبدو اأنه �سغط عليه� ب�خلط�أ واله�تف يف جيبه.
وكان القا�شي نف�شه، جرد العديد من النا�س يف ال�شابق من هواتفهم، بينهم حمامون و�شباط �شرطة خالل 

جل�س�ت حم�كم�ت خمتلفة.

األخيرة

القا�سي رميوند فويت
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