
تنمية ذاتية
الخطة السنوية لمركز 

إعداد القادة 
اأعدت اإدارة مركز اإعداد القادة الإداريني 

باجلامعة، خطته ال�سنوية للتدريب.
و����س���ي���ت���م ع����ر�����ض اخل����ط����ة ق��ري��ب��ا 
م��ت�����س��م��ن��ة ب����رام����ج م���وج���ه���ة ل��ل��ق��ي��ادات 
الأق�سام  وروؤ�ساء  الإدارات  وم��دراء  العليا 
يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ض وب��رام��ج 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ذات���ي���ة ل���ل���ق���ي���ادات، وك��ذل��ك 
ال���رام���ج اجل��م��اه��ري��ة ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
وامللتقيات  التدريبية  املهرجانات  بع�ض 

القيادية والأن�سطة ال�سيفية.
أحمد العياف 
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أمير عسير يرعى تخريج 10028 طالبا وطالبة بالجامعة
ي���رع���ى ����س���اح���ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 
الأم�������ر ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع��ب��د 
اأم��ر منطقة ع�سر  ال �سعود   العزيز 
ال�ساعة  القادم  بعد  يوم الثنني  �سباح 
تخريج  حفل  �سباحا  ع�سرة  احل��ادي��ة 
ال��دف��ع��ة اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة م��ن ط��اب 
الدرا�سي اجلامعي  العام  اجلامعة من 
1434/1433ه����� طالبا وطالبة  احل��ايل 
مب�����س��رح  وذل�������ك   ،10028 وع�����دده�����م 

اجلامعة باملدينة اجلامعية بقريقر.
 وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأع�����رب  معايل 
عبد  الدكتور  ال�ستاذ  اجلامعة  مدير 
ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال����داود ع��ن عميق 
منطقة  اأم���ر  ل�سمو  وت��ق��دي��ره  �سكره 
ع�����س��ر ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة حلفل 
تخرج طاب اجلامعة وم�ساركة اأبنائه 
اأن  م��وؤك��دا  ف��رح��ة تخرجهم،  ال��ط��اب 
ه����ذه ال���رع���اي���ة جت�����س��د م����دى ح��ر���ض 
واه���ت���م���ام ����س���م���وه ع���ل���ى دع�����م م�����س��رة 
التعليم وم�ساركة ابنائه الطاب كافة  
يوم  يف  وفرحتهم  املختلفة  اإجنازاتهم 

ح�سادهم.
واك����د م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى ان اجل��ام��ع��ة 
ت��ف��خ��ر دائ����م����ا ب��خ��ري��ج��ي��ه��ا يف ك��اف��ة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ن��ظ��ري��ة 
بناء  يف  �سي�سهمون  ال��ذي��ن  وال��ط��ب��ي��ة 
ورفعة هذا الوطن وي�ساهمون بفاعلية 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 
خمتلف  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
امل���ج���الت، وال�����ذي حت��ق��ق ب��ف�����س��ل اهلل 
وم���وؤازرة حكومتنا  عز وج��ل ثم بدعم 
���س��ائ��ا اهلل  ال��ر���س��ي��دة، ح��ف��ظ��ه��ا اهلل، 

امتحانات
اختبارات إلكترونية
بـ »علوم الحاسب«

ب���اإ����س���راف رئ��ي�����ض ق�����س��م ع��ل��وم احل��ا���س��ب 
نا�سر ط��ران، ومبتابعة  الدكتور  الآيل، 
وح�����دة ال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����روين ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
الف�سلية  ن�����س��ف  الم��ت��ح��ان��ات  ع��ق��د  مت 
من  طالب   800 من  يقرب  ملا  اإلكرونيا 

جميع ال�سعب.
وه����ذه امل����رة ه��ي الأول�����ى ال��ت��ي يتم 
هذا  ملثل  اإل��ك��روين  اختبار  تنفيذ  فيها 
احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  ط���اب  م��ن  ال��ع��دد 

الآيل يف توقيت واحد.
يحيى الشقيقي

قبول وتسجيل
السعيدي تلتقي

بطالبات الثالث الثانوي
والت�سجيل  القبول  عمادة  وكيلة  التقت 
طالبات  م��ع  ال�سعيدي  ح��ن��ان  ال��دك��ت��ورة 
م��دار���ض   ب�سبع  ال��ث��ان��وي  ال��ث��ال��ث  ال�سف 
يف ت��ث��ل��ي��ث، م���ن خ����ال ب��رن��ام��ج ال��ل��ق��اء 
ال��ق��ب��ول  اآل���ي���ة  ل�����س��رح  الأول  ال��ت��ع��ري��ف��ي 
وال��ت�����س��ج��ي��ل امل��ط��ور ب��اجل��ام��ع��ة. وه��دف 
اللقاء اإلى تعريف الطالبات  باخلطوات 
ال���ت���ي ي���ج���ب ع��ل��ي��ه��ن ات���ب���اع���ه���ا، ول��ف��ت 
اأن  التي  ميكن  الأخ��ط��اء  اإل��ى  انتباههن 

يقعن فيها.
د. يحيى عبدالعظيم 

محاضرة
كرسي الملك خالد

يستضيف النعيم
باجلامعة،  خالد  امللك  كر�سي  ي�ست�سيف 
الث��ن��ني امل��ق��ب��ل، م��ع��ايل رئ��ي�����ض جمل�ض 
اأمناء املعهد العربي لإمناء املدن، الأ�ستاذ 
حما�سرة  لإلقاء  النعيم،  العلي  عبداهلل 
بعنوان »جهود امللك خالد بن عبدالعزيز 

يف خدمة دينه ووطنه«.
و����س���ي���ق���وم ال��ن��ع��ي��م ب����زي����ارة لأم����ر 
م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم��ن��اء 
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الكر�سي، 

في�سل بن خالد اآل �سعود.
يحيى القبعة  

قبول وتسجيل
»التربية« تزور

جامعية الفرعاء
قام وفد من كلية الربية للبنني باأبها، 
ملقرها  تفقديه  بزيارة  املا�سي،  الثاثاء 
بالفرعاء.  اجلامعية  باملدينة  اجل��دي��د 
و����س���م ال���وف���د ال����زائ����ر ك���ا م���ن عميد 
ال��ك��ل��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن ح�����س��ن بن 
�سفران، ووكاء الكلية، وروؤ�ساء الق�سام، 
ب��الإ���س��اف��ة ال���ى جم��م��وع��ة م��ن اأع�����س��اء 
هيئة ال��ت��دري�����ض. واأب����دى ال��وف��د ال��زائ��ر 
اإع��ج��اب��ه ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��ال��ف��رع��اء 

ومقر الكلية اجلديد. 
خالد العمري

تطوير
مكتب أكاديمي

بكليات التمريض 
واف�������ق م����ع����ايل م����دي����ر اجل����ام����ع����ة ع��ل��ى 
كليات  يف  اأك��ادمي��ي  مكتب  لإن�ساء  درا�سة 
ال���ت���م���ري�������ض ل���ل���ب���ن���ات ب����ه����دف حت�����س��ني 
خم���رج���ات���ه���ا. وي����ق����وم امل���ك���ت���ب ب��ت��ق��دمي  
الدرا�سية  اخلطة  لتطوير  الق��راح��ات 
التنفيذي  ال��و���س��ف  واإق������رار  وم��راج��ع��ة 
الدائم  التوا�سل  اإلى  اإ�سافة  مقرر،  لكل 
اجتماع  وع��ق��د  الأك��ادمي��ي��ة،  املكاتب  ب��ني 
اأدن��ى، بني مديرات املكاتب  ف�سلي، كحد 

الأكادميية بالكليات.
خديجه السعيد

ال���ت���وف���ي���ق وال����ن����ج����اح  ل��ل��خ��ري��ج��ني يف 
حياتهم امل�ستقبلية.

كما هناأ معاليه يف ختام ت�سريحه 
اأول����ي����اء اأم������ور ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات 
ب��ت��خ��رج اأب��ن��ائ��ه��م، م��ع��رب��ا ع���ن ���س��ع��ادة 
ال��ك��وك��ب��ة من  ه���ذه  بتخريج  اجل��ام��ع��ة 
طابها وطالباتها، الذين ق�سوا فيها 

�سنواتهم الدرا�سية باجلد والجتهاد.
القبول  عميد  ث��م��ن  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
والت�سجيل باجلامعة، الدكتور �سعد بن 
ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  دع��ج��م،  حممد 
امللكي الأمر في�سل بن خالد بن عبد 
ع�سر،  منطقة  امر  �سعود  اآل  العزيز 
بتخريج  اجلامعة  احتفاء  اهلل،  حفظه 
طابها  م��ن  ع�سرة  اخلام�سة  الدفعة 
الكليات واملراحل،    وطالباتها مبختلف 
وطالبة  طالبا   10028 عددهم  والبالغ 
منهم 403 يف مرحلة املاج�ستر و 881 
اجلامعية،  فوق  الدبلومات  مرحلة  يف 
بالإ�سافة اإلى 8170 خريج بكالوريو�ض 

و 574 يف برامج الدبلومات.
ك��م��ا ه��ن��اأ ب��ن دع��ج��م اخلريجني 
ع��ل��ى م���ا ح�����س��دوه م���ن اإجن�����از نظر 
مثابرتهم واجتهادهم، ودعاهم لبذل 
نه�سة  يف  لي�ساهموا  جهودهم  ك��اف��ة 

وطنهم  وازدهاره.
تخريج  حفل  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر 
ال���ط���ال���ب���ات ���س��ي��ك��ون ي����وم اخل��م��ي�����ض 
2013/5/9م  امل��واف��ق  1434/6/29ه������� 
اجلامعية  باملدينة  اجلامعة  مب�سرح 

بقريقر يف متام العا�سرة �سباحا.
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ال�سمو  اأم��ر منطقة ع�سر �ساحب  دعا 
امل���ل���ك���ي الأم�������ر ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
املنطقة  الأع���م���ال يف  ع��ب��دال��ع��زي��ز رج���ال 
اإلى امل�ساركة والإ�سهام يف دعم امل�سروعات 
املجتمع  التي تقوم على خدمة  اخلرية 

ل �سيما ذوي الحتياجات اخلا�سة.
جاء ذلك خال تد�سني �سموه مركز 
جمعية الأطفال املعوقني مبنطقة ع�سر 
اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بح�سور 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن 
ا�ستقبال  يف  عبدالعزيز.وكان  بن  �سلمان 
�سمو اأمر ع�سر لدى و�سوله اإلى مقر 
املركز �سمو رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، 
اإم�����ارة ع�سر امل�����س��اع��د ال��دك��ت��ور  ووك��ي��ل 
حم��م��د ب���ن حم��م��د ب���ن ع��ي�����س��ى، وم��دي��ر 
ج��م��ع��ي��ة الأط����ف����ال امل���ع���وق���ني ب��امل��ن��ط��ق��ة 

الدكتور �سالح احلمادي.
اأم���ر ع�سر  ق���ام �سمو  ع��ق��ب ذل���ك 
بجولة بداخل املركز، فزار �سالة العاج 
الوظيفي التي حتتوي على قاعة ال�سيخ 
العاج  و�سالة  ح��م��ران،  ح�سني  بن  علي 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ال���ت���ي ت�����س��م ق���اع���ة ا���س��م��ن��ت 
املنطقة اجلنوبية وامل�سبح الطبي باملركز، 
والتي اأطلق عليها وحدة ال�سيخ هيف بن 

النطق  وعيادة  القحطاين،  عبود  حممد 
و�سعوبة الكام.

ك��م��ا ���س��م��ل��ت زي������ارة ���س��م��وه ع��ي��ادة 
ال�سيخ  جناح  عليها  اأطلق  التي  الأ�سنان 
اإب���راه���ي���م، وك��ذل��ك  اآل  اإب���راه���ي���م  خ��ال��د 
التعليمي،  والق�سم  الدرا�سية  الف�سول 

وق�سم العاقات العامة الن�سائية.
عقب ذلك انطلق احلفل اخلطابي 
اأعلن �سمو  باآيات من الذكر احلكيم، ثم 
اأمر منطقة ع�سر ترعه مببلغ مليون 
داعيا  املركز،  لدعم  ري��ال  مليون  ون�سف 
���س��م��وه رج����ال الأع���م���ال يف امل��ن��ط��ق��ة اإل��ى 
امل�سروعات  دع��م  والإ���س��ه��ام يف  امل�����س��ارك��ة 
التي تقوم على خدمة املجتمع  اخلرية 
اخل��ا���س��ة،  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  ���س��ي��م��ا  ل 
اأ�سهموا يف  اإلى جميع من  �سكره  مقدما 
املعاقني  الأط��ف��ال  جمعية  م�سروع  دع��م 

بع�سر من رجال الأعمال والأهايل .
ب��ع��د ذل����ك األ���ق���ى ك��ل��م��ة الأه������ايل، 
�سمو  ���س��اك��راً  ملحة  اأب���و  �سعيد  ع��ب��داهلل 
اأم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر و����س���م���و رئ��ي�����ض 
املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  اإدارة  جمل�ض 
امل�ساريع  دعم  يف  ووقتهما  جهدهما  على 

اخلرية.

عقب ذلك �سلم �سمو اأمر منطقة 
الأط��ف��ال  جمعية  رئ��ي�����ض  و���س��م��و  ع�سر 
اأق�����س��ام  ب��ع�����ض  ت�سمية  وث��ائ��ق  امل��ع��وق��ني 
املترعني،  كبار  باأ�سماء  املركز  ووح��دات 
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
العزيز، يرحمه  �سلطان بن عبد  الأمر 
�سلطانة  الأم��رة  ال�سمو  اهلل،  و�ساحبة 
ب��ن��ت ت��رك��ي ب��ن اأح��م��د ال�����س��دي��ري، كما 
مت ت��ك��رمي ال��ع��دي��د م��ن رج���ال الأع��م��ال 
واأ����س���ح���اب امل����ب����ادرات امل��ت��م��ي��زة يف دع��م 

امل�سروع وم�ساندة مراحل الإن�ساء.
بعد ذلك األقى �سمو رئي�ض جمل�ض 
كلمة  امل��ع��وق��ني  الأط���ف���ال  جمعية  اإدارة 
حتيات  فيها  ن��ق��ل  ح��ي��ث  املنا�سبة  ب��ه��ذه 
امللكي الأمر �سلمان بن  ال�سمو  �ساحب 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل ال��ع��ه��د وزي���ر ال��دف��اع ، 
ع�سر،  منطقة  اأه���ايل  اإل��ى  اهلل،  حفظه 
برعاية  وف��خ��ره  اع��ت��زازه  �سموه  م��وؤك��دا 
ودع��������م خ��������ادم احل�����رم�����ني ال�����س��ري��ف��ني 
اأبناء  من  املخل�سني  وكذلك  للمعوقني، 
ه��ذا البلد ال��ك��رمي ال��ذي��ن ق��ام��وا بدعم 

امل�سروع.
اأن اجلمعية ما�سية  واأو�سح �سموه 
�ستقوم  ح��ي��ث  ال��ت��و���س��ع��ي��ة  �سيا�ستها  يف 

بافتتاح مركز يف منطقة جازان قريبا .
ون��ب��ه ���س��م��وه اإل���ى ال�����س��ع��وب��ات التي 
يتعلق  ما  خا�سة  امل�سروع  تنفيذ  واجهت 
و�سلت  التي  والتجهيز  الإن�����س��اء  بتكلفة 
اإيل 17 مليون ريال ، مو�سحا اأن امليزانية 
نحو  اإل���ى  ت�سل  امل��رك��ز  لت�سغيل  امل��ق��درة 
املركز  يقدم  حيث  ري��ال  مايني  خم�سة 
لنحو  متكاملة  جم��ان��ي��ة  رع��اي��ة  ب��رام��ج 
مائتي طفل وطفلة. واأكد �سموه اأن مركز 
ملنظومة  ين�سم  م��رك��ز  �سابع  ه��و  ع�سر 
يجرى  فيما  املعوقني،  الأط��ف��ال  جمعية 
الإعداد لفتتاح ثامن مراكزها يف جنوب 
خال�ض  ع��ن  معربا  ال��ري��ا���ض،  العا�سمة 
منطقة  اأم���ر  ل�سمو  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر 

ع�سر لتف�سله برعاية افتتاح املركز.
الترع  عن  كلمته  نهاية  يف  واأعلن 
عن والدته مببلغ ثاثة مايني ريال . 

اأطفال  اأح��د  ق��دم  يف ختام احل��ف��ل، 
اأط���ف���ال اجلمعية  ب���الإن���اب���ة ع���ن  امل���رك���ز 
اأمر  املنا�سبة  راع��ي  ل�سمو  ومن�سوبيها 
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ع�����س��ر  منطقة 
الأمر في�سل بن خالد بن عبد العزيز 
يف  �سموه  جلهود  تقديرا  ت��ذك��اري��ا  درع��ا 

رعايته ودعمه للمركز.

سموه تبرع بــ 1.5 مليون ريال ودعا لدعم المشروعات الخيرية

أمير عسير يدشن مركز  جمعية األطفال المعوقين 

لقطات

موسوعة المملكة على االنترنت
د�سن نائب وزير اخلارجية الأمر عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز بوابة 
مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية على �سبكة الإنرنت يف احتفال اأقيم مبقر 
اإن هذا الإجن��از الكبر   « مكتبة امللك عبدالعزيز العامة. وقال �سمو الأم��ر 
�سي�سمح للجميع الطاع على تاريخ اململكة وحا�سرها ومتابعة خطواتها على 

طريق التنمية يف كافة املجالت«.

انطالق مسابقة »نايف« للحديث الشريف
مل�سابقة  املا�سي احلفل اخلتامي  املنورة اخلمي�ض  باملدينة  انطلق 
الأمر نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود حلفظ احلديث النبوي يف 
املنطقة  اأم��ر  برعاية  وذل��ك  الفائزين،  وتكرمي  الثامنة  دورتها 
ال�سرقية، امل�سرف العام على جائزة نايف بن عبدالعزيز العاملية 
لل�سنة النبوية والدرا�سات الإ�سامية املعا�سرة، الأمر �سعود بن 

نايف بن عبدالعزيز.
 

المملكة في معرض الكتاب بلندن
املتحدة  اململكة  ل��دى  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  �سفر  افتتح 
العزيز،  عبد  بن  ن��واف  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ال���43.  دورت���ه  يف  للكتاب  لندن  معر�ض  يف  اململكة  جناح  م��وؤخ��را، 
وا�ستمع  اجلناح  معرو�سات  خمتلف  على  ال�سفر  �سمو  وجت��ول 
اإلى �سرح مف�سل من دور الن�سر يف اململكة، مبديا تقديره للجهود 

التي بذلتها اجلهات امل�ساركة يف اجلناح.

»رعاية الشباب« ينظم
بطولة الدراجات بعسير

الحتاد  بالتعاون مع  ال�سباب مبنطقة ع�سر  رعاية  نظم مكتب 
لاأندية  ال�ساد�سة  اململكة  بطولة  موؤخرا،  للدراجات،  ال�سعودي 
اأبها  اأن��دي��ة  مب�ساركة  بع�سر  ل��ل��دراج��ات  الكبار  ل��درج��ة  امل��م��ت��ازة 
والغوطة والنت�سار والفتح وال�سام والبت�سام وم�سر واليمامة. 
وكلفت جلنة احلكام الرئي�سة بالحتاد، احلكم خالد بن ابراهيم 
حكما   14 مب�ساركة  للبطولة  التحكيم  هيئة  برئا�سة  ال��زه��راين 

م�ساعدا.

دليلدبلوماحتفاءتوجيه

تنظيم جديد لـ »تكافل«

وج����ه امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
ك��رك��م��ان  اآل  ج��ل��وي  ع�����س��ر   منطقة  يف 
ب���اع���ت���م���اد ال��ت��ن��ظ��ي��م اجل����دي����د ل���رام���ج 
باإعانة  موؤ�س�سة تكافل اخلرية اخلا�ض 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات م��ن ذوي احلاجة 

املادية. 
يذكر اأن برامج موؤ�س�سة تكافل اخلرية، 
ل ت�سمل املدار�ض التي ي�سرف لطابها 
وكذلك  اغ���راب،  اأو  اإع��ان��ات  اأو  مكافاآت 
م���دار����ض ت��ع��ل��ي��م ال��ك��ب��ار وحم����و الأم��ي��ة 

واملدار�ض الأهلية.

أدبي أبها ويوم للكتاب

احتفى نادي اأبها الأدبي يومي الثاثاء 
والأرب����ع����اء امل��ا���س��ي��ني، ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي 
يف  بالكتاب  املهتمني  مب�ساركة  للكتاب 

منطقة ع�سر.
الدعوة  لهم  اأن وجهت  بعد  ذلك  ياأتي   
حل�������س���ور الح����ت����ف����ال وال�����ن�����دوة ال��ت��ي 
املنزلية  امل��ك��ت��ب��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ن  �ساحبته 
وك���ي���ف���ي���ة الإع����������داد ل���ه���ا وت�����س��ن��ي��ف��ه��ا، 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اأم���ني مكتبة  قدمها 
ع��ب��دال��ع��زي��ز الأ���س��ت��اذ اأح��م��د ال��غ��رب��اين 

بقاعة امللك فهد يف النادي. 

برامج تدريبية بغرفة أبها

التجارية  بالغرفة  التدريب  يعقد مركز 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ب���اأب���ه���ا، اع���ت���ب���ارا م���ن ال��ي��وم 
ع���ددا  ك���ام���ل،  ���س��ه��ر  ومل����دة   1434/6/17
من الرامج التدريبية املتخ�س�سة  من 
اإدارة  يف  املتكامل  الدبلوم  برنامج  بينها 
»تاأهيل  بعنوان  ودورة  الب�سرية،  امل���وارد 
ب��ال��ت��ع��اون مع  معلمة ري��ا���ض الأط���ف���ال« 

مركز �سيدات الأعمال.
وتاأتي هذه الباقة من الرامج التدريبية 
امل��واه��ب  اإل���ى تطوير  ال��غ��رف��ة  م��ن  �سعيا 

والقدرات الذاتية لدى امل�ستهدفني.

التعليم اإللكتروني بعسير

والتعليم يف  العام للربية  املدير  اعتمد 
منطقة ع�سر، جلوي اآل كركمان، دليل 
م�سروع التعليم الإلكروين يف عدد من 
اإدارة تطبق ذلك  مدار�ض املنطقة، كاأول 

على م�ستوى اململكة.
واأو�����س����ح امل�������س���رف ع��ل��ى امل�������س���روع �سعد 
الأول من  ي��ع��د  ال��رن��ام��ج  اأن  ال��ع��م��ري، 
ال��رب��ي��ة  اإدارات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ن���وع���ه 
من  راف���دا  يعد  كما  باململكة،  والتعليم 
بديا  ولي�ض  التقليدي  التعليم  رواف���د 

عنه.
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بالتفاعل  و�سعدنا  اجل��ام��ع��ة،  م�ستوى  على  مهم  ح��دث  ه��ي  »اآف����اق«  �سحيفة 
الكبر مع الو�سط الإعامي يف املنطقة وعلى م�ستوى اململكة، وهذا با �سك 
اإلى  ت�سل  اآف��اق  �سحيفة  تبثها  التي  خالد  امللك  جامعة  ر�سالة  لكون  ي�سعدنا 
ومن�سوبات  من�سوبي  من  الداخلي  اجلمهور  مع  هي  كما  اخلارجي  اجلمهور 
اجلامعة، ولكن احلقيقة الأ�سا�سية اأننا نريد اأن تكون وتظل �سحيفة اآفاق هي 
قناة توا�سل مفتوحة بني اجلامعة ومن�سوبيها، تعك�ض مقرحاتهم واأفكارهم 
التي  التطويرية  براجمنا  يف  ا�ستيعابها  على  نحن  ي�ساعدنا  مما  وتطلعاتهم 

تعمل اجلامعة عليها حاليا ويف امل�ستقبل.
اجلامعة  يف  امل�����س��وؤول��ون  ي�ستطيع  ع��دي��دة  ق��ن��وات  ه��ن��اك  اأن  يف  ���س��ك  ل 
ا�ست�سفاف تطلعات املجتمع الداخلي واخلارجي من اجلامعة ودورها الأكادميي 
متتلكها  التي  القنوات  هذه  اأه��م  من  اآف��اق  �سحيفة  تاأتي  ولكن  والجتماعي، 
من  امل��ت��وق��ع��ة  والتح�سني  ال��ت��ط��وي��ر  مب��ن��اخ��ات  وال��ت��ع��ري��ف  للتعرف  اجل��ام��ع��ة 

اجلامعة كما تعك�سها اآراء ومقرحات املن�سوبني واملن�سوبات.
ولهذا اأ�سبحت ال�سحف املوؤ�س�سية التابعة ملوؤ�س�سات واأجهزة تنفيذية، من 
اآفاق  اأف�سل وجه، وما تتميز به �سحيفة  التي تقوم بهذا الدور على  القنوات 
اأنها لي�ست �سحيفة عاقات عامة للجامعة، ولكنها �سحيفة ذات مهنية عالية 
تعك�ض الإيجابيات وال�سلبيات، وت�سعها اأمام عيوننا حتى نتب�سر فيها ونعمل 

على تعزيز الإيجابيات وتايف ال�سلبيات.
ونعلم علم اليقني اأن هناك اإجنازات ون�ساطات كثرة على كل م�ستويات 
والطالبات  الطاب  اأق�سام  يف  املختلفة  الإداري��ة  والوحدات  والأق�سام  الكليات 
بحكم علمنا امل�سبق مبثل هذه الن�ساطات، ولكن ما نتمناه من جميع القائمني 
اإلى ن�سر هذه  والقائمات على هذه الوحدات الأكادميية والإداري��ة هو ال�سعي 
الأخبار والن�ساطات، لأن املهم اأن نعك�ض هذه الن�ساطات والرامج للراأي العام 

اجلامعي.
امل�سرف  ال��ق��رين  �سويل  ب��ن  الدكتور علي  الأ���س��ت��اذ  الزميل  ذك��ر يل  وق��د 
الآن  اإل��ى  تتفاعل  مل  والإدارات  الكليات  بع�ض  اأن  ال�سحيفة  ه��ده  على  العام 
مع ال�سحيفة اإما ب�سبب عدم وجود مندوبني اأو مندوبات اأو عدم التعاون مع 

مندوبي ومندوبات ال�سحيفة بال�سكل املنتظم. 
الكليات  ه��ذه  م�سوؤويل  ت�سغل  ق��د  التي  الإداري����ة  الأع��م��ال  ن��درك  ونحن 
والإدارات، ولكن ندرك يف نف�ض الوقت اأهمية ن�سر اإجنازات وبرامج ون�ساطات 
اجلامعة على كافة امل�ستويات رغبة يف اطاع من�سوبي احلامعة طابا واأ�ساتذة 
الن�ساطات ورغبة يف م�ساركة من�سوبي اجلامعة يف هذه  وموظفني على هذه 

الن�ساطات باحل�سور والتفاعل معها..
واأود اأن اأ�سكر جميع اجلهات التي تفاعلت مع �سحيفة اآفاق خال الأعداد 
كافة  التفاعل من  بكون هذا  و�سعدت  الن�سائية،  الأق�سام  املا�سية وخا�سة من 
الكليات من خمتلف املحافظات، لأن �سحيفة اجلامعة يجب اأن تكون للجميع 
من خمتلف املن�سوبني يف الكليات واملحافظات، واأمتنى ان اأرى املزيد من اأخبار 
اإلى الآن، وا�شتمرار ن�شاط اجلهات التي تفاعلت  اجلهات التي مل ياأت ذكرها 

حتى الآن.
كما اأن �سحيفة اآفاق لي�ست جمرد اأخبار وتقارير، ولكنها حتقيقات واآراء، 
نوجد  اجلامعية، متى  الطروحات  تفاعل مع هذه  هناك  يكون  اأن  املهم  ومن 
م�ساحات وا�سعة من النقا�ض واحلوار. واأبلغتني اإدارة ال�سحيفة اأنهم يرحبون 
العمل  وه��ذا هو  اختافا..  او  تاأييدا  ال�سحيفة  ين�سر يف  بالتفاعل مع كل ما 

املهني املطلوب يف هذه ال�سحيفة.
وما ي�سعدين اأن �سحيفة اآفاق تعمل من الآن على عملية تطويرية نوعية 
العمليات  ه��ذه  مقدمة  يف  وياأتي  تعايل،  اهلل  مب�سيئة  القادم  العام  مطلع  مع 
التحول  اإلى  اإ�سافة  وامل�سمون،  ال�سكل  ناحيتي  من  الورقية  الن�سخة  تطوير 
اإليكرونية تفاعلية على م�ستوى  اآفاق  اآفاق الورقية  الإلكروين لي�سبح مع 
و�سائل  ا�ستخدامات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  ت��ع��ال��ى،  اهلل  مب�سيئة  متميز  ومهني  تقني 
ر�سالة جامعة  ب�سكل يخدم اجلامعة ومن�سوبيها ويحقق  الإع��ام الجتماعي 

امللك خالد.

رؤية

مطلوب تفاعل اكثر..

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

.. ويتفقد مشروعات تطويرية بـلعصان
زار معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بع�ض امل�ساريع الإن�سائية والتطويرية باملجمع الأكادميي بلع�سان، حيث قام بجولة تفقدية يف 
ال�سكن اجلامعي لاطمئنان على جاهزيته ل�ست�سافة الأن�سطة والرامج التي تقدمها اجلامعة للمجتمع خال فرة ال�سيف املقبل. اإلى ذلك، قام الداود بزيارة مل�سروع 
تطوير قاعات عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر، واطلع على كافة التجهيزات وبع�ض الت�ساميم النهائية للم�سروع، كما وجه اجلهات املخت�سة على �سرعة جتهيزه 

واإجنازه ليخدم طاب اجلامعة واملجتمع يف منطقة ع�سر حتقيقا للر�سالة املجتمعية للجامعة. 

أحمد العياف

الأ���س��ت��اذ  ا�ستقبل م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ال���داود،  ب��ن حمد  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
اجلمعية  م��دي��ر  مبكتبه،  امل��ا���س��ي  الأح����د 
الأ�ستاذ  اأبها،  بفرع  للمتقاعدين  الوطنية 
اإدارة  اأع�ساء  وع��ددا من  الأحمري،  �سعيد 
التوا�سل  ج�سور  مد  بهدف  وذل��ك  الفرع، 

الداود يستقبل 
الجمعية »الوطنية 
للمتقاعدين«

والتعاون بني اجلامعة واجلمعية. يف بداية 
بجميع  اجلامعة  مدير  رح��ب  ال�ستقبال، 
ال�����س��ي��وف، م��ث��م��ن��ا اجل��ه��د ال��ك��ب��ر ال���ذي 
للمتقاعدين  الوطنية  اجلمعية  به  تقوم 
والثقافية  ال�سحية  بالأو�ساع  اهتمام  من 
املجتمع«،  على  غالية  »لفئة  والرفيهية 
التعاون  �سبل  تعزيز  اجلانبان  ناق�ض  ث��م 

مبا من �ساأنه خدمة منطقة ع�سر. 

ال���وط���ن���ي���ة  اجل����م����ع����ي����ة  اأن  ي�����ذك�����ر 
ال�سحية  ب��الأو���س��اع  تهتم  للمتقاعدين 
وال��رف��ي��ه��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  وامل�ساركة  للمتقاعدين،  والقت�سادية 
ال��ل��ق��اءات وال��ن��دوات وامل���وؤمت���رات العلمية 
وامل��ه��ن��ي��ة ذات ال��ع��اق��ة، وت�����س��ع��ى لإن�����س��اء 
وح�����دة جل��م��ع امل���ع���ل���وم���ات ع���ن م���وؤه���ات 
وخ����رات امل��ت��ق��اع��دي��ن ب��غ��ر���ض ال���س��ت��ف��ادة 

م��ن��ه��ا واله���ت���م���ام ب��ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��م، واإي���ج���اد وح����دة ل��ل��ت��دري��ب 
وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية يف خمتلف 

املجالت للراغبني من املتقاعدين.
�سراكات  بناء  اإل��ى  اجلامعة  وت�سعى 
املجتمعية  املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع  فاعلة 
ل��ت��ح��ق��ق ر����س���ال���ت���ه���ا يف خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 

وتنميته.
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لقطات

خبير استرالي يزور »تطبيقية« خميس مشيط 
أحمد العياف

الدكتور  اأ�سراليا  بغرب  كرتن  بجامعة  التمري�ض  كلية  عميد  زار 
م�سيط،  بخمي�ض  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  دي����ا،  ف��ي��ل��ي��ب 
وا�ستمرت الزيارة خم�سة اأيام. وا�ستقبل عميد الكلية الأ�ستاذ الدكتور 
خالد بن �سعد اآل جلبان، ال�سبت املا�سي، ال�سيف الزائر، ثم رافقه يف 
ا�ستملت  كما  التعليمية،  ومرافقها  بالكلية  وتعريفية  ميدانية  جولة 

الزيارة على م�ست�سفى ع�سر املركزي.
لتخ�س�ض  الدرا�سية  اخلطة  ال��زائ��ر  اخلبر  ناق�ض  الأح���د،  ويف 
األقى  ث��م  ال��رن��ام��ج،  ال���ط���وارئ، مقدما مرئياته ح��ول  خ��دم��ات ط��ب 

حما�سرة على م�سرح الكلية لأع�ساء هيئة التدري�ض والطاب.
ويف  الثنني، اأقام الزائر حما�سرة وور�سة عمل ملديرية ال�سوؤون 
اخلام�ض  امل��وؤمت��ر  يف  ال��ث��اث��اء  ���س��ارك  كما  ع�سر،  مبنطقة  ال�سحية 
مب�ساركة  ال�سحة  وزارة  اأقامته  وال��ذي  امل�سالك،  جلراحة  والع�سرين 

من اجلامعة.
دي��ا، مبتابعة مناق�سة  فيليب  الدكتور  الزائر  قام  الأرب��ع��اء،  ويف 

اخلطة الدرا�سية لتخ�س�ض التمري�ض، ومتري�ض الطوارئ. 
بخمي�ض  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  ق��دم  املقابل،  يف 
الكلية  اآل ج��ل��ب��ان، ووك��ي��ا  ب��ن �سعد  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  الأ���س��ت��اذ  م�سيط 
مبارك  بن  اهلل  عبد  والأ���س��ت��اذ  العلياين،  م�سعل  بن  م�سيعل  الدكتور 

ال�سهراين، درعا تذكاريا للخبر الزائر، �ساكرين اإياه على الزيارة.
ب��ه��دف ال���س��ت��ف��ادة من  ت��اأت��ي  ال��دك��ت��ور دي��ا  اأن ا�ست�سافة  ي��ذك��ر 
خراته يف جمال درا�سة منهج طب الطوارئ املقرح  تدري�سه بالق�سم، 
اإلى  بالإ�سافة  التمري�ض،  التدريبية واملعامل يف ق�سم  املرافق  وتقييم 

عقد ور�ض عمل بالكلية.

تدشين  نادي الحاسب اآللي
علي آل سعيد

اأقام نادي احلا�سب الآيل باجلامعة، موؤخرا، حفل تد�سني ملجتمع نادي 
احلا�سب بالتعاون مع نادي التعلم الإلكروين، وبح�سور عميد كلية 
الن�شاط  ورائ��د  اأق�شامها،  وروؤ���ش��اء  الرباع  اهلل  عبد  الدكتور   احلا�شب 

بالكلية وعدد كبر من الطاب.
وق����دم م��ق��رر ورئ��ي�����ض جم��ت��م��ع ن����ادي احل��ا���س��ب، امل��ه��ن��د���ض ع��ادل 
القحطاين خال حفل التد�سني عر�سا مرئيا يحكي م�سرة النادي، 
تلته كلمة لعميد كلية احلا�سب �سكر فيها فريق نادي احلا�سب واأثنى 
»على تفاعلهم ون�ساطاتهم الأكادميية املتميزة من خال ما يقدمونه 
التعلم  اأه��م��ي��ة  على  ال��رب��اع  و���س��دد  تخ�س�سية«.  ون����دوات  دورات  م��ن 
الإلكروين لفتا اإلى اأن الكلية بداأت تطبق التعليم الكامل عن طريق 

التعلم الإلكروين يف بع�ض املقررات التعليمية.

احمد العياف

فعاليات  يف  الأ�سنان  طب  كلية  �ساركت 
الأ�سبوع اخلليجي املوحد الرابع ل�سحة 
ال��ف��م والأ����س���ن���ان ل��ع��ام 1434ه������ وال���ذي 
الأ���س��ن��ان يف  اإدارة ط��ب  م��وؤخ��را،  نظمته 
حتت  ع�����س��ر  مب��ن��ط��ق��ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 

�سعار )الأ�سنان �سحة وجمال(.
الأ�سنان  طب  كلية  عميد  واأو���س��ح 
رفيدي  اآل  بن عو�ض  اهلل  عبد  الدكتور 
متنقلة  ب���ع���ي���ادات  ����س���ارك���ت  ال��ك��ل��ي��ة  اأن 
نخبة  عليها  يقوم  م�ساحبة  ومعار�ض 
م���ن ط����اب وط���ال���ب���ات ال��ك��ل��ي��ة جت���اوز 
عددهم 100 طالب وطالبة، وجمموعة 
امتياز(  )30 طبيب  المتياز  اأطباء  من 
حتت اإ�سراف جمموعة من اأع�ساء هيئة 

التدري�ض.
من جهته اأكد وكيل الكلية لل�سوؤون 
ال�سعودية  اجلمعية  ممثل  ال�سريرية، 
لطب الأ�سنان بع�سر، الدكتور اإبراهيم 
ب��ن ���س��ل��ي��م��ان ال�����س��ه��راين اأن ال��رن��ام��ج 
ان���ط���ل���ق مب���ع���ر����ض ت��ع��ري��ف��ي ب��احل��م��ل��ة 
يف   اأي��ام  فعالياتها خم�سة  ا�ستمرت  التي 
م�ست�سفى اأبها اخلا�ض وبع�ض املجمعات 
ال��ت��ج��اري��ة يف م��دي��ن��ة اأب���ه���ا وحم��اف��ظ��ة 

خمي�ض م�سيط. 
م�ساركة   اأن  اإل��ى  ال�سهراين  واأ���س��ار 
الكلية تاأتي اإميانا منها بدورها يف رفع 
والأ�سنان  الفم  ب�سحة  الوعي  م�ستوى 
وزارة  يف  املعنية  الإدارة  م��ع  وال��وق��وف 
والتعاون معها  ال�سحة مبنطقة ع�سر 
يف الرامج الوقائية والعاجية، معربا 
عن اأمله يف اأن ي�سهم  هذا املن�سط اإيجابا 
ب�سحة  املتعلقة  ال�سلوكيات  تعديل  يف 
ال���ف���م والأ�����س����ن����ان، وحت��ق��ي��ق الأه������داف 
املرجوة واملتعلقة بخف�ض ن�سبة الإ�سابة 

باأمرا�ض الفم والأ�سنان.

»طب االسنان« في األسبوع الخليجي لصحة الفم

تحت شعار »أرسم لحياتي لونا جميال«

طالبات الطب يصهرن أطفال »الداون« بالمجتمع
ريم العسيري 

باجلامعة  الطب  كلية  طالبات  نظمت 
)امل���������س����ت����وى ال���������س����اد�����ض، امل���ج���م���وع���ة 
امل��ا���س��ي، برنامج  ال��ع��ا���س��رة(، الأرب���ع���اء 
�سعار  حت��ت  داون  متازمة  ع��ن  توعية 
بح�سور  جميا«،  لونا  حلياتي  »اأر�سم 
اأكرث من 25 طفا من اأطفال متازمة 
اجلامعي  املركز  من  واأخ�سائيات  دوان 
اأحد  باأبها، وذلك يف  لدرا�سة الطالبات 
بدعم  اأب��ه��ا،  مبدينة  التجارية  امل��راك��ز 

من �سركات جتارية باملركز التجاري.
واح����ت����وى ال���رن���ام���ج ع��ل��ى ف��ق��رة 
ا���س��ت��ع��را���ض ���س��ام��ت لأط���ف���ال ال����داون 
باأياديهم  حاملني  املو�سيقى  اأنغام  على 
لوحات مدونة بها اأ�سمائهم ومواهبهم، 
ك����م����ا ت�������س���م���ن ال������رن������ام������ج ت���ل���وي���ن���ا 
ل��ل��ر���س��وم��ات وت��ع��ل��ي��ق ت��ل��ك ال��ر���س��وم��ات 
ال���زوار،  لي�ساهدها  ك��ب��رة  ل��وح��ة  على 
ول���ع���ب���ا ب���امل���ك���ع���ب���ات  ور����س���م���ا ب���ال���رم���ل، 
وت���وزي���ع���ا ل��ل��م��ن�����س��ورات ع���ن م��ت��ازم��ة 
ع���ب���ارات   وت�����س��ج��ي��ل  ل��ل��ح�����س��ور،  داون 
لوحة كبرة من  ال��داون على  لأطفال 
ر�سائل  اإل��ى جانب توجيه  ال���زوار،  قبل 
توعية عن متازمة داون للح�سور من 
اجلامعي  امل��رك��ز  م��ن  اأخ�سائيات   قبل 

لدرا�سة الطالبات. 

من جانبها قالت الأ�ستاذة بكلية 
ال��ط��ب ال��دك��ت��ورة اإمي����ان ال��ن�����س��ار، اإن 
الطالبات  ل��درا���س��ة  امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي 
الرنامج  ه��ذا  نظم  اأن  �سبق  ب��اأب��ه��ا، 
من قبل، واأن عميدة املركز اجلامعي 
التمري�ض  وكلية  الطالبات  لدرا�سة 
ب���اأب���ه���ا الأ�����س����ت����اذة اأ����س���م���اء ج����ار اهلل، 
حري�سة جدا على اأن يكون للطالبات 
خال  م��ن  باملجتمع  وح�سور  �سوت 
مثل  ح�سول  بتجنب  املجتمع  توعية 

تلك الأمرا�ض.
بحملة  قمن  »طالباتنا  وقالت: 
اليوم  عن متازمة داون، تزامنا مع 
اهلل  وبحمد  داون،  مل��ت��ازم��ة  ال��ع��امل��ي 
ك��ان  تفاعل احل�سور معنا اأك��رث من 

رائع«.
امل�ساركة  اأو���س��ح��ت  جهتها،  م��ن 
ب���امل���ع���ر����ض ط���ال���ب���ة ال����ط����ب ���س��ف��ي��ة 
الرنامج،   من  الهدف  »اأن  ع�سري، 
دم����ج الأط����ف����ال م���ن ف��ئ��ة م��ت��ازم��ة 
لكي  ال���ع���ادي���ني  الأط����ف����ال  م���ع  داون 
لتوعية  واأي�سا  بينهم،  التفاعل  يتم 
املجتمع بهذه الفئة، حيث اإن املجتمع 
ل���دي���ه ن���ظ���رة خ���اط���ئ���ة ع�����ن  اأط���ف���ال 
متازمة داون باأنهم متخلفون عقليا 
ل ي�ستطيعون  اأن يتعلموا  اأو ينجحوا 

يف احلياة، وهذه نظرة خاطئة«.
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نعم.. وال..

اأن يقدم خدمات غذائية متنوعة،  يتوقع من املطعم اجلامعي 
ت��وؤدي  ي��ق��دم وج��ب��ات م��ك��ررة، وغ��ر متنوعة  وبو�سعه احل���ايل 
اإلى عزوف الطاب عن الأكل فيه، ويتوجه الطاب لاأكل يف 

املطاعم خارج اجلامعة.
نوعية  يف  الرئي�ض  املطعم  ع��ن  يختلف  ل  النخبة  مطعم   
اأطباق زجاجية  اأنه يقدم الوجبات يف  اإل  الأكل املقدم وتنوعه، 
وب��اأ���س��ع��ار اأع��ل��ى، وه��ن��ا اأق����ول ل ل��ع��دم ت��ق��دمي وج��ب��ات غذائية 
لتقدمي وجبات  اأخرى  ملطاعم  الفر�سة  لإتاحة  ونعم  متنوعة، 
للطاب يف املدينة اجلامعية، بالإ�سافة اإلى مطعم اجلامعة مبا 

يحقق التنوع، والنوعية، وهذا ا�ستثمار حقيقي للجامعة.
فرة  اأث��ن��اء  يف  اجلامعية  املدينة  داخ��ل  طابنا  لبقاء  نعم 
ال��غ��داء ب��دل م��ن اخل���روج م��ن اجل��ام��ع��ة ب�سكل ك��ب��ر، ومكثف 
توفر مطاعم  اإذا مت  ذلك  ويتحقق  خ��ارج اجلامعة،  للمطاعم 
جيدة، ومناف�سة ملطعم اجلامعة، وبوفيات، واأماكن بيع القهوة 
بجميع اأنواعها من خال التن�سيق مع بع�ض ال�سركات املعروفة 

التي تقدم هذه اخلدمات.
اجلامعية  املدينة  يف  ال��ط��اب  احتياجات  م��ن  بع�ض  ه��ذه 
فيما يتعلق بالتغذية، والغذاء، وميكن حتقيق ذلك من خال 
على  اأو  اجلامعية،  امل��دي��ن��ة  داخ���ل  مل��واق��ع  النظامي  ال�ستثمار 
ال�سوارع الرئي�سة التي ت�سمن للم�ستثمر ا�ستمرار عمله طوال 
اليوم ويف الفرة امل�سائية، وبذلك يكون هناك حتقيق للخدمة 

املتنوعة للطالب، وا�ستثمار جيد للجامعة.
»فالطالب  م�سابح  وب��ي��ع  »ح���ج،  ال�سعبي  امل��ث��ل  ي��ق��ول  وك��م��ا 
مي��ك��ث معظم ي��وم��ه ال��درا���س��ي ب��اجل��ام��ع��ة، وب��ح��اج��ة خل��دم��ات 
على  وت�سجعه  احتياجاته،  ت��واف��ق  وخ��ي��ارات  متنوعة،  غذائية 

البقاء يف املدينة اجلامعية.
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

المطعم الجامعي 
وخدمات الغذاء

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

»العلوم اإلنسانية« تشارك بالملتقى التاريخي بقطر

طالب »التطبيقية«
في ورشة نقل الدم بالدمام

يحيى القبعة 

����س���ارك���ت ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم الإن�����س��ان��ي��ة، 
التاريخي  العلمي  امللتقى  يف  موؤخرا، 
التاريخ  جمعية  �سنويا  تعقده  ال��ذي 
والآثار بدولة قطر حتت رعاية اأمر 
الباد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن 
كبر  ع��دد  بح�سور  ث��اين،  اآل  خليفة 
علم  يف  واملتخ�س�سني  ال��ن��خ��ب��ة  م��ن 

التاريخ والآثار.

من  كل  امللتقى،  يف  الكلية  ومثل 
وكيلها الدكتور اأحمد اآل فايع، ورئي�ض 
حاوي،  حممد  الدكتور  التاريخ  ق�سم 

وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�ض.
واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور ح�����اوي اأن���ه 
����س���ارك ب��ب��ح��ث حت���ت ع���ن���وان »ن��ق�����ض 
����س���اه���دي غ���ر م������وؤرخ م���ن خم��اف 
كان  حيث  ج����ازان-«  –منطقة  بي�ض 
ال���ب���ح���ث امل����ق����دم ع����ب����ارة ع����ن ق�����راءة 
بخلفية  ل��ه  مم��ه��دا  املنقو�ض،  للن�ض 

الشهراني في المؤتمر السعودي للثقافة العلمية

�سارك  عدد من طاب كلية العلوم الطبية التطبيقية يف الور�سة العلمية الأولى حول 
العلوم  بكلية  الإكلينيكية  املخترات  الدم، والتي نظمها موؤخرا، ق�سم علوم  علم نقل 
الطبية التطبيقية بجامعة الدمام بالتعاون مع املختر الإقليمي وبنك الدم مبدينة 

الدمام، وا�ستمرت ثاثة اأيام.
الدكتور  الأ�سرالية  الدم من جامعة ملبورن  الور�سة اخلبر يف علم نقل  قدم 
�سهادات  على  امل�ساركون  ال��ط��اب  املجال.وح�سل  ه��ذا  يف  خرته  لنقل  ج��رن  رال��ف 
معتمدة من الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات الطبية بواقع 13 �ساعة تعليم طبي م�ستمر.
علي آل سعيد

�����س����ارك وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل�������ودة الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ام��ر 
ب��ن ع��ب��د اهلل ال�����س��ه��راين يف »امل��وؤمت��ر 
العلمية   للثقافة  ال���دويل  ال�����س��ع��ودي 
»امل��ن��ع��ق��د حت���ت رع���اي���ة خ���ادم    2013
احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
امللك  مدينة  من  بتنظيم  عبدالعزيز 
عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون 
م����ع م���رك���ز امل���ل���ك ف��ي�����س��ل ل��ل��ب��ح��وث 

والدرا�سات الإ�سامية.
وخ����ال ج��ل�����س��ات امل���وؤمت���ر، ق��دم 
الدكتور ال�سهراين ورقة عمل بعنوان 
ن�����س��ر  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���وؤ����س�������س���ات  »دور 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

ال�سعودية«.
وكان املوؤمتر يهدف اإلى ت�سليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى ج��ه��ود امل��م��ل��ك��ة يف ن�سر 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ل��م��ي��ة واأب�������رز امل�����س��اري��ع 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال�������وزارات واجل��ه��ات 

احلكومية يف هذا املجال. 

الداود يستعرض منجزات 
مركز الدراسات االجتماعية

مبكتبة  ال��داود  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  ا�ستقبل 
�سعيد  الدكتور  باجلامعة  الجتماعية  والدرا�سات  البحوث  مركز  مدير  املا�سي  الأح��د 

حمدان وذلك لعر�ض منجزات املركز والدرا�سات التي مت اإجنازها.
 ويف بداية اللقاء قدم الدكتور حمدان �سرحا موجزا عن املركز ون�ساطاته 
ت�سليمها  مت  والتي  للمركز  القادمة  البحثية  اخلطط  وكذلك  بها،  يقوم  التي 

لبع�ض اجلهات احلكومية واخلا�سة.
امل��رك��ز من  ب��ه  ال��ذي يقوم  الكبر  ب��ال��دور  اأ���س��اد مدير اجلامعة  م��ن جهته 
تقدمي خدمات متميزة للجامعة وملجتمع منطقة ع�سر، واململكة ب�سكل عام، من 
خال اإثراء املجال العلمي والعمل على حل م�سكات املجتم�ع واللتحام، ووعد 

الداود بتوفر كافة الإمكانيات التي تخدم املركز.

ت��اري��خ��ي��ة ع��ن خم���اف ب��ي�����ض، واأه���م 
م���دن���ه وق�������راه ال���ق���دمي���ة، وخ��ا���س��ة 
احلياة  ع��ن  امل��ن��دث��رة منها، وجم��م��ل 
خ��ال  بي�ض  خم���اف  يف  ال�سيا�سية 
القرون الو�سيطة، مع قراءة للنق�ض، 
وامل��ق��رة  للنق�ض،  ب�����س��ور  م�سحوبة 

التي وجد فيها.
 ي��ذك��ر اأن خم���اف ب��ي�����ض، اأك��ر 
ا�سمه من  اأودية تهامة، الذي ي�ستمد 
املخاليف  اأك���ر  م��ن  ي��ع��د  بي�ض  وادي 

م�����س��اح��ة وام�����ت�����دادا و�����س����ه����رة،  ف��ه��و 
ج��زء مم��ا ك��ان ي�سمى خ��ال الع�سور 
الإ����س���ام���ي���ة ال��و���س��ي��ط��ة ب��امل��خ��اف 
ال�����س��ل��ي��م��اين ال�����ذي ك����ان ي��ت��ك��ون من 
الق�سم  وميثان  وعرث  بي�ض  خمايف 
ال�����س��م��ايل م��ن��ه، وخم���اف ح��ك��م وه��و 
اجل�����زء اجل���ن���وب���ي م���ن���ه، ح��ي��ث ميتد 
امل����خ����اف ال�����س��ل��ي��م��اين م����ن ���س��رج��ة 
ح��ر���ض ج��ن��وب��ا اإل���ى ح��ل��ي ب��ن يعقوب 

�سمال. 
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أخبار الجامعة

حتت  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  تعقد   
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  رع��اي��ة 
اآل  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
امل��وؤمت��ر   ،- اهلل  ي��ح��ف��ظ��ه   - ���س��ع��ود 
وط��ال��ب��ات  ل��ط��اب  ال��راب��ع  العلمي 
اململكة العربية ال�سعودية يف رحاب 
م��ك��ة امل���ك���رم���ة خ����ال ال���ف���رة من 

19-22جمادى الآخرة 1434ه�.
وزي��ر  ع��ر معايل  املنا�سبة  وب��ه��ذه   
ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ايل  التعليم 
خ���ال���د ب���ن حم��م��د ال���ع���ن���ق���ري، عن 
�سكره وتقديره ملقام خادم احلرمني 
عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  ال�سريفني 
اهلل-  يحفظه   – �سعود  اآل  العزيز 
ع��ل��ى رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي تعر 
عن اهتمامه ودعمه للتعليم ب�سكل 
حيث  خا�سة،  العايل  والتعليم  عام 
�سخياً  ودعماً  كبراً  اهتماماً  يوليه 
التطورات واملنجزات يف  توالت فيه 

جمالت التعليم العايل املختلفة.
كما اأكد معاليه، اأن جودة اآليات 
خمرجاته،  ورق���ي  ال��ع��ايل  التعليم 
تاأ�سي�ض  يف  مهما  مطلبا  اأ�سبحت 
على  القائمة  املتقدمة  املجتمعات 
اكتفائها  وحتقيق  املعرفة  اقت�ساد 
الذاتي عر عدد من الو�سائل على 
اإلى  و�سول  العلمي  البحث  راأ�سها 
والتنمية  املعرفة  ملجتمع  التحول 

وزارة  اأن  اإل���ى  م�����س��راً  امل�����س��ت��دام��ة، 
التعليم العايل تويل اأبناءها وبناتها 
باأن  منها  اإمي��ان��ا  وال��دع��م  الهتمام 
ا�ستثمار  ه���و  الأم���ث���ل،  ال���س��ت��ث��م��ار 

العقول والطاقات الواعدة.
ن�ستعد  ال��ي��وم  »اإن���ن���ا  واأ����س���اف 
لطاب  ال��راب��ع  العلمي  للموؤمتر 
لن�سهد  ال��ع��ايل  التعليم  وط��ال��ب��ات 
ا���س��ت��ك��م��اًل وت���وا����س���ًا ل��ل��ن��ج��اح��ات 
ال�سابقة يف خمتلف حماور املوؤمتر 
واأن�����س��ط��ت��ه امل�����س��اح��ب��ة، وت���ط���وراً يف 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ا���س��ت��ح��داث جم���الت 
ب�سفافية  املوؤمتر  ليعك�ض  جديدة؛ 
ع��ن ت��و���س��ع رق��ع��ة حت��ق��ق الأه����داف 
وخدمة  الع�سر،  متطلبات  وتلبية 
املجتمع. حيث يجتمع الآلف من 
�سريف  تناف�ض  يف  وبناتنا  اأبنائنا 
يزداد يف كل عام كماً ونوعاً وجودًة 
وت����وه����ج����اً مم�����ا ي���ن���م ع�����ن حت��ق��ق 
مام�سته  بجاء  ويعك�ض  اأهدافه 
حل��اج��ات��ه��م يف ول�����وج ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة يف ج��و ع��ل��م��ي راق واإن��ن��ا 
ي�ستمر  اأن  على  ج��اه��دي��ن  لنعمل 
هذا املوؤمتر العلمي منارًة وجممعاً 
واح��ت��ف��ال��ي��ًة ���س��ن��وي��ًة ب��ال��ب��اح��ث��ني 

واملبدعني من اأبنائنا وبناتنا«.
م�شاركة اجلامعة

باجلامعة  كلية   24 وت�����س��ارك 

م�����س��ارك��ة يف كافة  ب��اأك��رث م��ن 600 
املوؤمتر،  وم�سابقات  جمالت  فروع 
واجتاز املرحلة الأولى على م�ستوى 
م�ستقلة  م�����س��ارك��ة   132 اجل��ام��ع��ة 
امل����ج����الت  ك����اف����ة  وم���������س����رك����ة يف 

وامل�سابقات.
واأو����������س���������ح ع����م����ي����د �������س������وؤون 
الدكتور  امل��وؤمت��ر،  من�سق  ال��ط��اب، 
ع��ب��داهلل اآل ك��ا���س��ي  اأن���ه ب��ن��اء على 
التعليم  وزي����ر  م��ع��ايل  ت��وج��ي��ه��ات  
ال��ع��ايل ال��دك��ت��ور خ��ال��د ب��ن حممد 
اجلامعة  مدير  وم��ع��ايل  العنقري 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 
ال��داود، �سرعت عمادة �سوؤون  حمد 
الدرا�سي  العام  بداية  من  الطاب 
احل������ايل يف الإع����������داد وال��ت��ن�����س��ي��ق 

متهيدا للم�ساركة يف املوؤمتر. 
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأن  واأ�����س����اف 
ال��ع��ايل ح��ري�����س��ة دائ��م��ا ع��ل��ى دع��م 
م�����س��اري��ع اجل������ودة الأك���ادمي���ي���ة يف 
اجل����ام����ع����ات وت���ط���وي���ر خم���رج���ات 
ال�ساحة  واإث�����راء  ال���ع���ايل،  التعليم 
العلمي  امل�ستوى  ورفع  الأكادميية، 
والثقايف لدى الطاب والطالبات، 
املوؤمترات  تنظيم  داأبت على  »حيث 

واللقاءات العلمية«.
امل���وؤمت���ر  اأن  ك��ا���س��ي  اآل  وب����ني 
اإل���ى ن�سر ث��ق��اف��ة ال��ل��ق��اءات  ي��ه��دف 

وامل�����وؤمت�����رات، وت��ن��م��ي��ة اله��ت��م��ام 
ب���ال���ب���ح���وث ال���ع���ل���م���ي���ة، واإك�������س���اب 
العلمي،  البحث  مهارات  الطاب 
وت�����س��ج��ي��ع امل�����واه�����ب وال�����ق�����درات 
امل����ب����دع����ة، وت����وف����ر م����ن����اخ ج��ي��د 
ي��ك��ت�����س��ب م����ن خ����ال����ه ال���ط���اب 
مهارات احلوار والنقا�ض والعر�ض 
يف  وامل�����س��ارك��ة  اجل��ل�����س��ات،  واإدارة 

اللجان التنظيمية املختلفة. 
م�����س��ارك��ات  اأن   اإل�����ى  واأ�����س����ار 
اجل�����ام�����ع�����ة ت����غ����ط����ي ع����������ددا م��ن 
الإن�سانية  العلوم  منها:  امل��ح��اور 
والج����ت����م����اع����ي����ة والأ�����س����ا�����س����ي����ة 
والأعمال  وال�سحية،  والهند�سية 
الب��ت��ك��اري��ة وال��ري��ادي��ة والأف����ام 
يف  الفنية  وامل�سابقات  الوثائقية، 
ال��ر���س��م، واخل����ط، وال��ك��اري��ك��ات��ر، 
والت�سوير الفوتوغرايف والرقمي، 

واخلدمة املجتمعية، والإلقاء.
ال��ع��ل��م��ي  امل����وؤمت����ر  اأن  ي���ذك���ر 
م�������رٍة  يف  ع���ق���د لأول  ال���ط���اب���ي 
مدينة الريا�ض يف الفرة من 15-
1431/3/18ه�������، ث��م ُع��ق��د امل��وؤمت��ر 
ال��ع��ل��م��ي ال��ث��اين مب��دي��ن��ة ج���دة يف 
ال��ف��رة م��ن 23-1432/4/26ه���������، 
وت�����اه امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي ال��ث��ال��ث 
يف م��دي��ن��ة اخل���ر يف ال��ف��رة من 

9-1433/6/12ه�.

ينعقد في مكة المكرمة..االثنين المقبل

600 مشاركة للجامعة في مؤتمر 
التعليم العلمي

أوال : المشاركات المرفوعة للعمادة 
جدول يوضح عدد مشاركة كل كلية في كافة الفروع

ع�����������������دد الكليةم
امل�ساركات

145العلوم والقت�ساد ببي�سة )بنات(  1
109العلوم للبنات باأبها   2
99موهبة3
30العلوم باأبها   4
28املركز اجلامعي5
25العلوم والآداب للبنني مبحايل ع�سر 6
16املجتمع للبنات باأبها7
15العلوم والآداب بخمي�ض م�سيط )بنات( 8
15الهند�سة باأبها 9

14ال�سيدلة باأبها10
13املجتمع للبنني بالنما�ض11
11العلوم الطبية التطبيقية ببي�سة )بنات(12
12العلوم والآداب ببلقرن )�سبت العايا(   13
10طب الأ�سنان باأبها  14
10العلوم والآداب  بالنما�ض 15
9علوم احلا�سب الآيل باأبها  16
9الربية باأبها   17
7الإدارة والقت�ساد املنزيل باأبها  18
7العلوم الإدارية واملالية باأبها 19
5العلوم الطبية التطبيقية بخمي�ض م�سيط   20
4املجتمع للبنات بخمي�ض م�سيط   21
4ال�سريعة واأ�سول الدين باأبها 22
3املجتمع للبنني ببي�سة 23
2الطب باأبها 24

602املجموع

ثانيا: المشاركات المرفوعة لموقع المؤتمر العلمي الرابع 
جدول يوضح عدد المشاركات المرفوعة للمؤتمر في كل فرع

ع���������������دد الكليةم
امل�ساركات

72بحوث علمية1
13البتكار2
9الت�سوير ال�سوئي3
9الر�سم الت�سكيلي4
7الت�سوير الت�سكيلي5
6الأفام الوثائقية6
6اخلط العربي7
4الر�سم الكاريكتوري8
2اف�سل خدمة جمتمعية9

2الإلقاء العربي10
2الفن الرقمي11

132املجموع
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إعالن

وقفة

عندما ت�سمع بعبارة الفريق الواحد يف اأي اإدارة فاأنت تطلق عليها الإدارة الناجحة، 
ولكن ماذا لو اأ�سبح العاملون يف الإدارة ي�سكلون فريقا اأخويا واحدا ت�سوده الألفة 
واملحبة وحب العمل؟  ل يخلو هذا اجلو من املرح الريء الذي يك�سر حدة العمل 
واأك��رث ول  املطلوب منه  ب��دوره  يقوم  كل  واح��د،  بعمل  يقوم  واح��د  اليومي، فريق 
يتوانى يف تقدمي امل�ساعدة لغره من اأع�ساء الفريق لي�سلوا جميعا لهدف من�سود 

واحد هو النجاح .
هل جنحنا يف اآفاق؟  �سوؤال من املبكر طرحه ولكن اإذا كان لنا حق طرحه فاإنا 
اأو  بالناجحني  وي�سفنا  عملنا  يقيم  الآخرين هم من  لأن  عليه  الإجابة  ل منتلك 
ال�سحيفة من تطور  اإليه  ن�ست�سف جناحنا وما و�سلت  الناجحني، ولكن قد  بغر 
م�سهود من خال نظرة الفرح التي نراها يف عيون من�سوبي اجلامعة، ونلم�سها من 
خال ثناء كل من نقابله خارج اجلامعة  معرا عن مدى ر�ساه عما قدم يف هذه 
ال�سحيفة من جهد خال هذه الفرة الوجيزة. اإن النجاح الذي ي�سعى له الإن�سان 
ليكلل عمله وي�سعره بال�سعادة ، والذي يحقق له الر�سا على نف�سه وي�سعره بحجم 

ما بذله من جهد .
والطالبات  الطاب  بع�ض  اآف��اق  ي�ساركنا يف حترير  اإن��ه  لكم  اأق��ول  اأن  ن�سيت 
قليلي اخلرة لكن حما�ستهم ورغبتهم يف النجاح �ساعدتهم يف الإ�سهام يف تطوير 
واإجناح ال�سحيفة مبجهود متفان، وعلى �سبيل املثال، جتد طالب الهند�سة والطب 
هذا  عن  تخ�س�ساتهم  البعيدة  والتاريخ  والتمري�ض  احلا�سب  وطالبة  وال�سريعة 

العمل يت�سابقون لتزويدنا باملواد ال�سحفية ب�سكل يومي دون ملل من هذا العمل.
لرغبة  النجاح  ه��ذا  با�ستمرار  م�ستب�سرون  فاإننا  اآف��اق  يف  جنحنا  قد  كنا  اإذا 
القادم،  العام  الإع��ام  الأول��ى من طاب وطالبات ق�سم  الدفعة  اجلامعة يف قبول 
و�سوف يكون هذا الق�سم رافدا مهما لل�سحيفة �سي�سهم يف ا�ستمرارها لوجود طاب 

وطالبات متخ�س�سني يف املجال ال�سحفي و�سيكون اإ�سهامهم وا�سحا كما نتمناه.
وتعالى  �سبحانه  بتوفيق اهلل  النجاح ج��اء  ه��ذا  ف��اإن  »اآف���اق«  اإذا كنا جنحنا يف 
اأول ثم بالدعم الكبر الذي نلقاه من  معايل مدير اجلامعة  ووكائها ومن كافة 

من�سوبيها. وناأمل من اهلل تعالى اأن ي�ستمر هذا النجاح
وقفة 

�سالح  الأ�ستاذ  ال�سرق،  الكاتب يف �سحيفة  مقال  ن�سر  ا�ستثنائية مت  يف حالة 
احلمادي يف ق�سم الراأي ب�«اآفاق«، واأ�ساد املقال بال�سحيفة وتطورها، وهو ما جعلنا 
باإعادة ن�سره، لأن هذه ال�سهادة جاءت من رجل متمر�ض يف العمل ال�سحفي  نقوم 

ولديه خرة طويلة ت�ساعده على التقييم.

نائب رئي�ض التحرير 

آفاق .. هل نجحنا؟

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

لين تضيء
منزل د.عقيل

الأك����ادمي����ي  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ي��د  رزق 
واجل���������ودة ال����دك����ت����ور ع���م���ر ع���ل���وان 
عقيل مب���ول���ودة. ات��ف��ق ه��و وح��رم��ه 
اأن  اهلل  ن�ساأل  )ل��ني(.  ت�سميتها  على 

يجعلها من مواليد ال�سعادة.

خاص: آفاق

بخمي�ض  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  عميد  ك��رم 
جلبان،  اآل  �سعد  ب��ن  خالد  الدكتور  الأ���س��ت��اذ  م�سيط، 
ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي، ع���ددا م��ن اأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ض 
واملوظفني الإداريني بالكلية، بح�سور وكيلها الأ�ستاذ 
الكلية للتطوير واجلودة  عبد اهلل بن مبارك، ووكيل 
التمري�ض   ق�سم  ورئي�ض  العلياين،  م�سيعل  الدكتور 
تقنية  ق�سم  ورئي�ض  الفيفي،  الرحمن  عبد  الأ���س��ت��اذ 
الإدارة  وم��دي��ر  معي�ض،  اآل  حممد  الأ���س��ت��اذ  الأ���س��ن��ان 
التدري�ض  هيئة  واأع�����س��اء  ح��م��اد،  اأب���و  يحيى  الأ���س��ت��اذ 

واملوظفني بالكلية. 
واملكرمون هم: الدكتور ح�سن بن علي غلفان، الدكتور 
اأحمد بن عبد اهلل ع�سري، الأ�ستاذ عاي�ض بن نا�سر 
م�سعود،  اآل  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  �سعيد  الأ���س��ت��اذ  ع�����س��ري، 

والزميل اأحمد بن علي العياف.
ق�سيدة  ثم  الكلية،  لعميد  كلمة  التكرمي  حفل  �سهد 

�سعرية لل�ساعر ظافر ال�سهري.
يف اخلتام التقطت �سور تذكارية. 

املكرمون:
املخترات  ق�سم  )رئ��ي�����ض  غلفان  علي  ب��ن  ح�سن  د.   •

الطبية �سابقاً(. 
التخدير  ق�سم  )رئي�ض  ع�سري  اهلل  عبد  بن  اأحمد  • د. 

�سابقاً(
�سابقاً( الكلية  )وكيل  ع�سري  نا�سر  بن  عاي�ض  • اأ. 

• اأ. �سعيد بن عبد اهلل اآل م�سعود )الت�سالت الإدارية(.
الكلية  عميد  مكتب  )مدير  العياف  علي  بن  اأحمد  • اأ. 

�سابقاً(.

من بينهم الزميل العياف

»التطبيقية« تكرم عددا من موظفيها

الأ�ستاذ  اجلامعة،  مدير  معايل  اأ�سدر 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
ع���ددا م��ن ال���ق���رارات الداري�����ة، م��ا بني 

تعيني وتكليف على النحو التايل:

الوكالء
• ت��ع��ي��ني ال����دك����ت����ور ����س���ع���ود ع��اي�����ض 
لعمادة خدمة  وكيا  ال�سهراين  �سعيد 
امل��ج��ت��م��ع وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����س��ت��م��ر ب��ف��رع 

اجلامعة يف بي�سة.

• ت��ع��ي��ني ال��دك��ت��ور ع��ل��ي حم��م��د علي 
علوم  لكلية  وكيا  ع�سري  ق��روي  اآل 

احلا�سب.

• تعيني الأ�ستاذ نا�سر من�سور حممد 
ط����ران وك��ي��ا لكلية ع��ل��وم احل��ا���س��ب 

الآيل للتطوير واجلودة.

عبداهلل  علي  ع��ادل  الدكتور  تعيني   •
الطب  لكلية  وك��ي��ا  ال��ه��زاين  امل�سعان 

لل�سوؤون ال�سريرية.

حممد  �سعيد  علي  الدكتور  تعيني   •
ال���ق���ح���ط���اين وك����ي����ا ل���ك���ل���ي���ة ال���ط���ب 

للتطوير واجلودة.

روؤ�شاء الأق�شام 
• تعيني الدكتور اأحمد �سلمان الفيفي 
اللغات  بكلية  الرجمة  لق�سم  رئي�سا 

والرجمة.

• ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور ه��ا���س��م خ�����س��ران 
ع����ب����داهلل ال�����زه�����راين رئ���ي�������س���اً ل��ق�����س��م 

الأحياء بكلية العلوم.

اأم���ي���ن���ة حممد  ال���دك���ت���ورة  ت��ك��ل��ي��ف   •
العلوم  لق�سم  رئي�سة  ح�سني  �سليمان 
املجتمع  ب��ك��ل��ي��ة  وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا  الإداري�������ة 

للبنات بخمي�ض م�سيط.

مقبول  ان��ت�����س��ار  امل��ح��ا���س��رة  تكليف   •
علوم  لق�سم  رئي�سة  ال�سيد  اجلياين 
للبنات  املجتمع  بكلية  الآيل  احلا�سب 

بخمي�ض م�سيط.

قرارات إدارية

مدير الجامعة يعزي
الزميلة ايمان في والدها

وال��د  امل��ا���س��ي،  ال�سبت  تعالى،  اهلل  رحمة  اإل��ى  انتقل 
الن�سائية  لاأق�سام  »اآف����اق«  حترير  رئي�ض  م�ساعدة 

الزميلة الأ�ستاذة اإميان بنت عبداهلل الع�سري.  
الدكتور  الأ�ستاذ  واأج��ري معايل مدير اجلامعة 
عبدالرحمن بن حمد الداود ات�سال هاتفيا بالزميلة 
اإميان قدم فيه تعازي اجلامعة يف فقيد اأ�سرتها داعيا 

اهلل له بالرحمة والغفران. 
حترير  واإدارة  م�سرفا  اآف����اق  �سحيفة  وت��ت��ق��دم 
ال�سحيفة  م��ن��دوب��ات  كافة  ع��ن  فنية  ونيابة  واإدارة 
اإميان الع�سري ووالدتها وجميع  بالتعازي للزميلة 
اإخ��وان��ه��ا واأخ��وات��ه��ا واأ���س��رت��ه��ا، داع���ني اهلل ل��وال��ده��ا 
بالرحمة والغفران واأن يلهم اأهله ال�سر وال�سلوان. 

واإنا هلل وانا اإليه لراجعون.

نائب وزير التعليم 
العالي يشيد

بـ »آفاق«
اأ�ساد معايل نائب وزير التعليم العايل 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن حممد 
ال�سيف ب�سحيفة »اآفاق« مثمنا اجلهود 
املبذولة يف اإعداد م�سامينها واإخراجها 
وت��وزي��ع��ه��ا. ج��اء ذل��ك يف خ��ط��اب �سكر 
وت��ق��دي��ر وج��ه��ه ال�����س��ي��ف مل��ع��ايل مدير 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 

بن حمد الداود.
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ورشة لموظفات 
األمن بالكلية

يف اإطار تطوير العمل بكلية العلوم والآداب 
للبنات ببلقرن اختتم  ق�سم الربية وعلم 
ال��ن��ف�����ض ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان )م���ه���ارات 
الت�������س���ال وال���ت���وا����س���ل م���ع الآخ����ري����ن(. 
ا�ستمرت الور�سة التي ا�ستهدفت موظفات 
وقدمها  ون�سفا،  �سهرين  بالكلية  الأم��ن 
عدد من ع�سوات الق�سم.يف اخلتام، وزعت 
�سهادات  القرين  عالية  د.  الكلية  عميدة 

التقدير والهدايا على امل�ستفيدات.

برنامج عن
الصداقة الصالحة

العلوم  بكلية  نحيا«  »بالعطاء  فريق  اأق��ام 
عن  ب��رن��اجم��ا  ب��ب��ل��ق��رن  ل��ل��ب��ن��ات  والآداب 
بهدف  ومفاهيمها«،  معانيها  »ال�سداقة 
ال�سديقة  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  ح���ث 
الرفيع  اخل��ل��ق  ذات  النا�سحة  ال�ساحلة 
يف  اهلل  ب��ع��د  لتعينها  ال��ط��ي��ب��ة  وال��رب��ي��ة 
عدد  الرنامج  دينها.ح�سر  اأم��ور  تطبيق 
وو�سفنه  ال��ت��دري�����ض،  هيئة  ع�����س��وات  م��ن 

باملميز ومتنوع الفقرات.

طالبات الكيمياء 
يناقشن االستنساخ 

اأق���ام���ت ط��ال��ب��ات امل�����س��ت��وى ال���راب���ع بق�سم 
مبحايل،  والآداب  العلوم  بكلية  الكيمياء 
ن����دوة ع��ن ال���س��ت��ن�����س��اخ ت��ن��اول��ت مفهومه 
ب��اأم��ث��ل��ة خم��ت��ل��ف��ة. و�سلطت  اإي�����اه  داع���م���ة 
بنوعيه  الب�سرى  ال�ستن�ساخ  على  ال�سوء 
احل�سول  وكيفية  وال��ع��اج��ي،  ال��ت��وال��دي 
ع��ل��ى اخل��اي��ا اجل��ذع��ي��ة، وت��ط��رق��ت  اإل��ى 
اأغرا�ض  وم�سار عملية ال�ستن�ساخ، وحكم 

ال�سرع فيها.

ندوة عن 
المضافات الغذائية 

نظمت كلية العلوم والآداب مبحايل، ندوة 
الغذائية  امل�����س��اف��ات  م��ف��ه��وم  ع��ن  علمية 
واأن����واع����ه����ا. رك������زت ال����ن����دوة ع���ل���ى امل�����واد 
احل��اف��ظ��ة ل��ل��ط��ع��ام واأه��م��ي��ت��ه��ا واأن��واع��ه��ا 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، مثل  اأم  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ����س���واء 
حم�ض البنزويك واأماحه، وثاين اأك�سيد 
والنيرات.  النيريت  واأم���اح  الكريت 
ك���م���ا ت���ن���اول���ت اأ������س�����رار امل�������واد احل��اف��ظ��ة 

وتو�سيح م�سارها بعد تناولها.

»االستفادة من بقايا 
االكسسوارات« .. دورة

دورة  ببي�سة  املنزيل  القت�ساد  ق�سم  نظم 
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان »ال���س��ت��ف��ادة م��ن بقايا 

الك�س�سوارات يف عمل اك�س�سوار جديد«.
اأقيمت الدورة باملتو�سطة ال�ساد�سة ببي�سة، 
بعنوان  اإحداهما  عمل  ور�ستي  وت�سمنت 
»فنون الكرو�سيه«، والثانية بعنوان »عمل 
اك�����س�����س��وار م��ن ق���دمي ال�����س��ح��اب«. وذل��ك 
باإ�سراف املحا�سر بق�سم القت�ساد املنزيل، 

الأ�ستاذة  كرمية بدرة.

لقاء تعريفي
لطالبات الثالث الثانوي 

للبنات  والآداب  العلوم  كلية  ا�ست�سافت 
الثانوي  الثالث  ال�سف  طالبات  ببلقرن 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ق��واع��د ال��ق��ب��ول 
والت�سجيل للعام اجلامعي اجلديد، حيث 
والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  وكيلة  ق��ام��ت 
موظفات  م��ن  وع���دد  ال�سعيدي  ح��ن��ان  د. 
ال��ع��م��ادة ب�����س��رح اآل��ي��ات ال��ق��ب��ول اجل��دي��دة 
1435ه����  وح�سر   -1434 ال��درا���س��ي  للعام 
الب�سائر  م��رك��زي  م��ن  طالبة   600 اللقاء 

وبلقرن مبرافقة عدد من املعلمات. 

حملة تحارب 
كتابة الجدران

نظمت كليتا الآداب والربية للبنات باأبها، 
عمادة  وكيلة  ب��اإ���س��راف  املا�سي،  الثاثاء 
ملوذ  اآل  ح�سة  د.  الأك���ادمي���ي  ال��ت��ط��وي��ر 
حتت  حملة  الطالبات  من  جمموعة  مع 
بهدف  �سخ�سيتك«،  دل��ي��ل  �سعار»قلمك 
اجل���دران.  على  الكتابة  ظ��اه��رة  حم��ارب��ة 
توعية  وبرو�سورات  مطويات  توزيع  ومت 
للطالبات، وعمل لوحات حرة يف ال�ساحة 
يخدم  مبا  عليها  للكتابة  بالكلية  العامة 

ر�سالة احلملة.

»رياض األطفال« 
يحتفي بيوم اليتيم

اأق����ام ق�����س��م ري��ا���ض الأط���ف���ال بكليتي 
احتفال  م���وؤخ���را،  وال��رب��ي��ة،  الآداب 
ب����ال����ي����وم ال����ع����رب����ي ل���ل���ط���ف���ل ال��ي��ت��ي��م 
الجتماعية  احل�سانة  دار  مب�ساركة 

باأبها.
وخ��ال احلفل، مت عر�ض عدة اأرك��ان 
من اإجن��ازات الق�سم على مدار ال�سنة 
الطالبات  اإنتاج  من  ق�س�سا  ت�سمنت 
واأعمال يدوية ولوحات فنية وملفات 

للوحدات التعليمية.

مشاركة في ملتقى« 
ما وراء الزهر« 

للبنات  وال��رب��ي��ة  الآداب  كليتا  ���س��ارك��ت 
باأبها يف ملتقى »ما وراء الزهر« املقام يف 
�سمن  م�سيط   بخمي�ض  اجلو�سق  قاعة 
اأكرث  م�ساريع الرائدة الأ�سرية، بح�سور 
الأك��ادمي��ي��ات  م��ن 150 ط��ال��ب��ة و25 م��ن 

وامل�سرفات.
ن��اق�����ض امل��ل��ت��ق��ى حم����اور اأب���رزه���ا ح��رك��ات 
والتفاقيات  طرقها،  واأح���دث  التغريب 
يف  التغريب  واآث����ار  للتغريب،  املناه�سة 

اململكة.

»فينا خير« حملة 
تستهدف الطالبات

اأقامت كليتا الآداب والربية للبنات حملة 
بعنوان »فينا خر« ملدة خم�سة اأيام، حتت 
ح�سني  ن��ورة  اأ.  امل�سلى  م�سرفات  اإ���س��راف 
زابن، واأ. عمره قالط القحطاين. هدفت 
تعلم  يف  ال��ط��ال��ب��ات  تثقيف  اإل����ى  احل��م��ل��ة 
الوقت  باأهمية  والتوعية  ال�سرعي،  العلم 
ل��ا���س��ت��ف��ادة م��ن اأوق����ات ال��ف��راغ وتطبيق 
اإل���ى  ال���س��ت��ج��اب��ة لأم����ر اهلل يف ال��و���س��ول 
التناف�ض بني  �سخ�سية متزنة، وبذل روح 

الأق�سام يف �سنع واإنتاج كل اأمر نافع. 

كلية العلوم
واآلداب

كليتا اآلداب
والتربية

كليتا اآلداب
والتربية

كليتا اآلداب
والتربية

كليتا اآلداب
والتربية

عسير
تثليث

رجال ألمع

النماص

خميس مشيط

أحد رفيدة

ظهران الجنوب

أبها

كلية العلوم
واآلداب

كلية العلوم
واألداب

كلية العلوم
واألداب

بلقرن

محايل

بيشة

المجاردة

كلية العلوم
واألداب

كلية العلوم
واآلداب

أحد رفيدة

سراة عبيدة
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ندوة عن 
جنوب إفريقيا 

 
ال��ل��غ��ات  ال��ط��اب��ي بكلية  ال��ن�����ش��اط  اأق����ام 
»جنوب  بعنوان  ثقافية  ن��دوة  والرجمة 
اأفريقيا التي ل تعرفها« قدمها املحا�سر 
ب��ال��ك��ل��ي��ة ب�����رن�����ارد ف����ي����ات وب�����ني ف��ي��ه��ا 
والفكرية  الثقافية  الكثر من اجلوانب 
والعادات ال�سلوكية لدى مواطني جنوب 
للدولة  اجلغرافية  والطبيعة  اإفريقيا 
واملناخ ال�سائد.واختتم حديثه بال�سياحة 
اأف��ري��ق��ي��ا، بح�سور  واأم��اك��ن��ه��ا يف ج��ن��وب 

اأ�ساتذة وطاب الكلية.

إدارة الوقت.. 
في دورة 

اأقامت وحدة الن�شاط بكلية الرتبية، 
اإدارة  »م��ه��ارات  بعنوان  دورة  م��وؤخ��را، 
الوقت« �شمن فعاليات وحدة الن�شاط 

بالكلية.
ع�سو  قدمها  التي  ال���دورة  وتناولت   
الدكتور  باجلامعة،  التدري�ض  هيئة 
واإدارة  التخطيط  اأ�س�ض  طلب،  اأحمد 
الذات وتنظيم الوقت ل�سمان النجاح 

يف حتقيق الأهداف اأيا كانت.

ورشة لتطوير 
صناعة الدواء

ي���ق���ي���م ق�������س���م ال�������س���ي���دلن���ي���ات ب��ك��ل��ي��ة 
ال�سيدلة، الثاثاء املقبل وملدة يومني،  
 Advanced:بعنوان ع���م���ل  ور�����س����ة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا   tablet technology
التطوير  اأج��ل  من  املتقدمة،   اللوحي 
اأق��را���ض  وم��واك��ب��ة اجل��دي��د يف �سناعة 

الدواء.
ي�سار اإلى اأن الور�سة معتمدة من هيئة 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة مب���ق���دار 10 

�ساعات تعليم طبي م�ستمر.

»اللغة العربية« 
يشارك في ندوة 

التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  �سارك عدد من 
ب��ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�����س��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، وه���م ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح�����س��ن امل��ح�����س��ن��ي، 
وال���دك���ت���ور حم��م��د ي��ح��ي��ى اب����و م��ل��ح��ة، 
القحطاين  ع��ب��داهلل  حممد  وال��دك��ت��ور 
ال��ت��ي عقدها ق�سم  ال��دول��ي��ة  ال��ن��دوة  يف 
بتون�ض  �سو�سة  بجامعة  العربية  اللغة 
الفكر  واخللف يف  »ال�سلف  عنوان  حتت 

العربي احلديث«.

كلية التربية كلية الصيدلة كلية العلوم كلية العلوم
اإلنسانية

كلية اللغات والترجمة

دورة عن التعلم 
اإللكتروني

بكلية  الل��ك��روين  التعلم  وح��دة  قدمت 
م��ق��رر  ل���ط���اب  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ال���ع���ل���وم 
التعلم  اأه��م��ي��ة  ال���ك���م« ح����ول  »م��ي��ك��ان��ي��ك��ا 
الإلكروين و�سبل ال�ستفادة منه. هدفت 
ال���ى  ���س��رح  ط��ري��ق��ة ال��و���س��ول اإل���ى نظام 
وكذلك  وت�سفحه،  الإل���ك���روين  التعلم 
كيفية حل واإر�سال الواجبات الإلكرونية 
التعلم.  اإدارة  نظام  من  امللفات  وحتميل 
الكلية  خطط  �سمن  ال����دورة  ه��ذه  ت��اأت��ي 

لتطوير اآليات التدري�ض.

أعضاء التدريس
في مؤتمر الدهانات

التدري�ض  اأع�����س��اء هيئة  م��ن  ع��دد  ���س��ارك 
من كلية العلوم باأوراق بحثية يف جمالت 
ال��ب��ن��اء وال���ده���ان���ات ل��ل��م��وؤمت��ر ال�����س��ع��ودي 
ال��ث��اين حت��ت رع��اي��ة اأك��ادمي��ي��ة اجل��زي��رة 
تو�سيات  اأه��م  ومن  بالريا�ض.  للدهانات 
بال�سناعة،  العلمي  البحث  رب��ط  امل��وؤمت��ر 
و������س�����رورة الإ�������س������راك ال��ع��م��ل��ي ل��ط��اب 

البكالوريو�ض يف اجلامعات ال�سعودية.

الكلية ثانيا 
بسباق 400 متر 

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ح�سلت 
تقنية  ق�سم  يف  ممثلة  م�سيط،  بخمي�ض 
الأن�سطة  على  امل�سرف  بقيادة  الأ���س��ن��ان، 
ال��ط��اب��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة الأ����س���ت���اذ اإب���راه���ي���م 
ال�سهراين، على املركز الثاين يف �سباق 400 
مر ببطولة كاأ�ض معايل مدير اجلامعة 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال����داود،  

وذلك بفوز الطالب �سالح العلياين.

برنامج تدريبي عن 
االختبارات التحصيلية

اأق�����ام�����ت ع����م����ادة ال���ت���ط���وي���ر الأك�����ادمي�����ي 
واجلودة، الأحد املا�سي برناجما تدريبيا 
ب��ع��ن��وان »م��ع��اي��ر اجل����ودة يف الخ��ت��ب��ارات 
الخ��ت��ب��ارات  اأه��م��ي��ة  ن��اق�����ض  التح�سيلية« 
والتعليم  التعلم  عملية  يف  التح�سيلية 
وال���ت���م���ي���ي���ز ب����ني الخ�����ت�����ب�����ارات امل��ق��ال��ي��ة 
وامل��و���س��وع��ي��ة، وت�����درب امل�������س���ارك���ون على 

ت�سميم جدول موا�سفات للمقرر. 

التطوير األكاديمي
والجودة

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

أمسية ثقافية 
بنادي شموخ

عقد نادي �سموخ الطابي بفرع اجلامعة 
يف بي�سة، موؤخرا، اأم�سية ثقافية ا�ست�ساف 
فيها م�شرف الن�شاط الطابي للنادي د. 
العاقات  على  وامل�سرف  حماد،  حمجوب 
بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ  والإع��ام،  العامة 
عبدالعظيم.  يحيى  د.  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
وحتدث ال�سيفان عن م�سرتهما العلمية 

والثقافية يف اململكة وخارجها.

تنومة

العلوم الطبية
التطبيقية

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

البالك بورد 
في 4أيام

ينظم ق�سم اللغة الإجنليزية بكلية العلوم 
اأربعة  م��دار  على  دورة  بي�سة  يف  والآداب 
اأيام حتت عنوان » الباك بورد » لأع�ساء 
الق�سم يقدمها الدكتور عبدالفتاح عادل.  
وت���ه���دف ال�������دورة اإل�����ى ت��ط��وي��ر م���ه���ارات 
التعلم  اأنظمة  يف  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
املقرر  ومن  وا�ستخداماتها،  الإلكروين 

اأن ي�ستفيد منها 25 ع�سو هيئة تدري�ض.

كلية العلوم
واآلداب

فرع الجامعة 
في بيشة كلية العلوم
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ضيوف الجامعة

حوار وترجمة: يحيى شقيقي

 نبذة عن معهد الفيزياء 
البولندي؟

ي��ت��ب��ع م��ع��ه��د ال���ف���ي���زي���اء اأك���ادمي���ي���ة 
ويبلغ  البولندية،  العلمية  البحوث 
ع���م���ره ن��ح��و 60ع����ام����ا. ي��ع��د امل��ع��ه��د 
بولندا  البحثية يف  املراكز  اأه��م  من 
ب�سفة خا�سة، ويف الحت��اد الأورب��ي 
الآن  امل��ع��ه��د  وي��رك��ز  ع��ام��ة.  ب�سفة 
وامل��واد  ال�سلبة  احلالة  فيزياء  على 
الإل��ك��رون��ي��ة اجل��دي��دة مثل �سبني 

.Spaintronics ترونيك

ماذا عن زيارتك للجامعة؟
ه���ذه ال���زي���ارة مهمة ج���دا يف ت��ب��ادل 
اخل���������رات ال���ع���ل���م���ي���ة ب�����ني ال������دول 
واملعاهد البحثية املتخ�س�سة كما هو 

البولندي  الفيزياء  معهد  احلال يف 
وق�سم الفيزياء بجامعة امللك خالد.

اأهمية  ذات  ال��زي��ارة   ه��ذه  تعد 
كبرة جدا لأنها الزيارة الأولى بني 
اأن  ون��ت��م��ن��ى  البحثيتني،  اجل��ه��ت��ني 
وبحثي  علمي  لتعاون  فاحتة  تكون 
من  اآتية  طويلة  زمنية  لفرة  بناء 
تاأكيد  بكل  ثمارها  توؤتي  اأن  �ساأنها 
اململكة  بني  والبحث  العلم  وت��رثى 
العربية ال�سعودية وبولندا، والعامل 

اأجمع.

حدثنا عن اأهمية
الأبحاث الفيزيائية؟

ب�سكل  ترتكز  الفيزيائية  الأب��ح��اث 
اأ���س��ا���س��ي يف ه���ذا ال��ع�����س��ر ع��ل��ى علم 
امل��������واد واأ�����س����ب����اه امل����و�����س����ات وه���ي 
امل����ج����الت ال���ت���ي ق�����ادت اإل�����ى ت��ط��ور 

من خالل تبادل الخبرات وعقد الشراكات بين المؤسسات العلمية تتعاون الدول بحثيا ومعرفيا، وهذا ما يمكن استنباطه من حديث األستاذ بمعهد الفيزياء 
الحكومي بالعاصمة البولندية وارسو، البروفيسور جريج كارشيفسكي الذي زار الجامعة مؤخرا وأشاد بالجهود التي تبذلها لتطوير علوم الفيزياء على 

المستويين التطبيقي والبحثي، مشيرا إلى أن زيارته ستكون فاتحة تعاون علمي بين المملكة وبولندا.

أستاذ معهد الفيزياء الحكومي بــ »وارسو«  د. كارشيفسكي لــ »آفاق«:

زيارتي للجامعة فاتحة تعاون علمي  بين المملكة وبولندا

ك���ب���ر يف جم�����ال الإل����ك����رون����ي����ات، 
والإلكرونيات ال�سوئية، وكمبيوتر 
ال���ذاك���رات الإل��ك��رون��ي��ة، وال��ل��ي��زر، 
ب�سكل  اأث��ر  مما  الت�سالت،  وتقنية 

كبر على حياة الإن�سان املعا�سر.
امل�ستقبل  اأن���ه يف  امل��وؤك��د  وم���ن   
ال������ق������ري������ب �����س����ت���������س����ه����د ت���ق���ن���ي���ات 
الإل���ك���رون���ي���ات ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة مما 
الإن�سان  حياة  على  توؤثر  �سيجعلها 
قبل،  ذي  م��ن  اأك����رث  ج����ذري  ب�سكل 

واحلديث عن ذلك قد يطول.

كيف ترى م�شتقبل الفيزياء؟
يف القرن الواحد والع�سرين �ستكون 
اأهمية الفيزياء اأقل مما كانت عليه 
الرغم  وع��ل��ى  الع�سرين.  ال��ق��رن  يف 
املو�سوعات  بع�ض  فهناك  ذل��ك  من 
يف  ك��ب��ر  دور  ل��ه��ا  ال��ت��ي  الفيزيائية 

ه����ذا ال����ق����رن. وم����ن وج���ه���ة ن��ظ��ري 
ف����اإن ه���ذه امل��و���س��وع��ات ال��ت��ي حتتل 
البحثية  املراكز  جميع  يف  ال�سدارة 
يف ال��ع��امل ه���ي: ع��ل��وم امل�����واد، امل���واد 
ال��ن��ان��و م��ري��ة،  امل����واد ذات الأب��ع��اد 

الأحادية ال�سفرية.
 وحل�سن احلظ وجدنا اهتماما 
امل��و���س��وع��ات يف ق�سم  ب��ه��ذه  ك��ب��را 
الفيزياء بجامعة امللك خالد، وهذا 
امللك  جامعة   م��ع  تعاوننا  �سيجعل 
بحثية  اجت���اه���ات  وذا  ب���ن���اءا  خ��ال��د 

واعدة يف امل�ستقبل القريب.

ما العوامل التي ميكن
اأن ت�شجع الطالب على

اللتحاق باأق�شام الفيزياء؟
يف ���س��وق ال��ع��م��ل ���س��ت��ت��وف��ر وظ��ائ��ف 
جيدة للفيزيائيني �ستدفع بالتاأكيد 

اإل���ى زي����ادة الن�����س��م��ام  اإل���ى اأق�����س��ام 
ال���ف���ي���زي���اء امل��ن��ت�����س��رة ب��اجل��ام��ع��ات 
التدري�ض  ط��رق  وك��ذل��ك  املختلفة، 
الفيزيائية  العلوم  تربط  احلديثة  
يعك�ض  �سوف  اليومية، مما  باحلياة 
دورا  ويلعب  الفيزياء،  علم  اأهمية 
على  والطالبات  الطاب  يف حتفيز 

اللتحاق بهذا التخ�س�ض.

هل من تعاون بحثي متوقع
بني اجلامعات ال�شعودية 

ونظرياتها البولندية؟
ب���ول���ن���دا دول������ة م��ت��م��ك��ن��ة يف جم���ال 
الأب�������ح�������اث وامل�������ج�������الت ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ب��ح��ث��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وب���ن���اءا على 
البحثية  الأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى  اط��اع��ن��ا 
وال���س��ت��ث��م��ار يف جم����ال ال��ع��ل��وم يف 
ن�ستطيع  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 

اح��ت��م��ال��ي��ة  ه����ن����اك  اإن  ن����ق����ول  اأن 
ملزيد  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف  ك��ب��رة 
البلدين  ب��ني  العلمي  ال��ت��ع��اون  م��ن 

ال�سديقني.

هل تنوون توقيع اتفاقية
مع ق�شم الفيزياء باجلامعة؟

بالطبع. مثل هذه التفاقية �سرى 
ال����ن����ور ق���ري���ب���ا ح���ي���ث ي���وج���د ل���دى 
اجلهتني، معهد الفيزياء البولندي 
وق�����س��م ال���ف���ي���زي���اء ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 
خ���ال���د،  ق��ن��اع��ة ت��ام��ة ب��اأه��م��ي��ة مثل 
هذه التفاقيات البحثية والعلمية. 
وهذا بات بالطبع بناء على اكت�ساف 
اه��ت��م��ام��ات  ل��دي��ه��م��ا  اأن  اجل��ان��ب��ني 
بحثية م�سركة واإمكانيات متكاملة 
التعاون  يف  النجاح  م��ن  �ستمكنهما 

العلمي والبحثي م�ستقبا.

معهد الفيزياء بالعا�شمة البولندية وار�شو
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أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku
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التعليم العالي

رحالت علمية دولية للطالب المتميزين
التعليم  وزي����ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل  اع��ت��ر 
ال��ع��ايل، الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
حم���م���د ال�������س���ي���ف، ط�����اب وط���ال���ب���ات 
يف  الأ�سا�سي  امل��ح��ور  ال��ع��ايل،  التعليم 
عمل ال�����وزارة،  وامل��ح��ور الأ���س��ا���س��ي يف 
العملية التعليمية يف جمالت التعليم 
العايل يف اململكة، ممتدحا  م�ساركات 
وا�سفا  والطالبات،  الطاب  واأعمال 

اإياها باملتميزة  والإيجابية.
امل��وؤمت��ر يحمل  اإن  ال�سيف  وق��ال 
اأه��م��ي��ة وط��اب��ع��ا خ��ا���س��ا لإق���ام���ت���ه يف 

اأقد�ض بقاع الأر�ض مكة املكرمة.
امل�����س��ارك��ات  واق����رح تبني ودع���م 
البحثية املتميزة للطاب والطالبات، 
اإل��ى  منهم  املتميزين  اإر���س��ال  وك��ذل��ك 
من  لا�ستفادة  دولية  علمية  رحات 

فرة  يف  العاملية  اجلامعية  اخل��رات 
ال��وزارة تدعم هذا  اإن  ال�سيف، وق��ال 
التوجه الذي �سيعود بالنفع والفائدة 

على الطاب والطالبات.
و�سكر معايل نائب وزير التعليم 
للتخطيط  ال��������وزارة  وك���ي���ل  ال���ع���ايل 
وامل����ع����ل����وم����ات الأ������س�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور 
عبدالقادر بن عبداهلل الفنتوخ واملدير 
التنفيذي للموؤمتر الدكتور اأمين بن 
�سامل احلربي ونائبه وكافة العاملني 
واأع�سائها  ال��ل��ج��ان  روؤ���س��اء  م��ن  معه 
على جهودهم التي يبذلونها يف �سبيل 
املوؤمتر، كما �سكر كافة  اأعمال  اإجن��اح 
متابعتهم  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ات  من�سقي 
يبذلونها  التي  التن�سيقية  وجهودهم 

يف املوؤمتر.

نظمت وكالة الوزارة لابتعاث ور�سة 
البتعاث  جتربة  تقييم  بغر�ض  عمل 
للتعرف على �سبل تطويرها مبا يعزز 
اأه���داف  يحقق  نحو  على  خمرجاتها 

البتعاث وتطلعاته. 
ون��اق�����س��ت ال��ور���س��ة ال��ت��ي ع��ق��دت 
ع���ل���ى م�����دى ي����وم����ني ب���ف���ن���دق ال���رت���ز 

ورشة عمل 
لتقييم 
االبتعاث

قام الرئي�ض العام لهيئة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر الدكتور عبد اللطيف 
وامل��وؤمت��ر  للمعر�ض  ب��زي��ارة  ال�سيخ،  اآل 
ال�������دويل ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف دورت�����ه 
معايل  ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  الرابعة 
وزير التعليم العايل الدكتور خالد بن 
الوزير  نائب  ومعايل  العنقري  حممد 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن حم��م��د ال�����س��ي��ف. 
واطلع رئي�ض الهيئة خال الزيارة على 
عن  وعر  امل�ساركة،  اجلامعات  اأجنحة 
للجهود  وت��ق��دي��ره  بالتنظيم  اإع��ج��اب��ه 
يف  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  بذلتها  ال��ت��ي 

الإعداد لهذا املعر�ض واملوؤمتر.

»األمر 
بالمعروف« 
تمتدح معرض
التعليم العالي

لقطات
 د. الفنتوخ:

المؤتمر إثراء 
للمنافسة واإلبداع

ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك���ي���ل  اأك�����د 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وامل���ع���ل���وم���ات، الأ���س��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���ق���ادر ب��ن ع��ب��د اهلل 
الفنتوخ اأن املوؤمترات العلمية ترثي 
امل��ن��اف�����س��ة والإب���������داع ب���ني ال��ط��اب 
وال��ط��ال��ب��ات، وت�����س��ق��ل م��واه��ب��ه��م يف 
جم�����الت ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وري�����ادة 

الأعمال وامل�سابقات املختلفة.
جاء ذلك اأثناء تروؤ�سه الجتماع الثالث للجنة التنظيمية للموؤمتر 
يعقد  ال��ذي  باململكة  العايل  التعليم  وطالبات  لطاب  ال��راب��ع  العلمي 
امل�ساحبة، ت�ستمل على البتكارات  الفعاليات  اأن  املكرمة. يذكر  يف مكة 
وبراءات الخراع، م�ساريع ريادة الأعمال، م�ساريع اخلدمة املجتمعية، 

الإلقاء العربي، الأفام الوثائقية.

د. الحربي يطالب بإتاحة الفرصة للموهبين 
التعليم  وطالبات  لطاب  الرابع  العلمي  للموؤمتر  التنفيذي  املدير  اأ�سار 
العايل باململكة الدكتور اأمين بن �سامل احلربي، اإلى اأهمية املوؤمتر يف اإتاحة 
باململكة  العايل  التعليم  وطالبات  ط��اب  من  املواهب  لأ�سحاب  الفر�سة 
العربية ال�سعودية لإبرازها من خال املحاور والفعاليات املختلفة، وكذلك 
والإب���داع  العلمي  البحث  ثقافة  وتنمية  وال��ث��ق��ايف،  العلمي  امل�ستوى  رف��ع 
املزيد من اجلهد  اأهمية بذل  اللجان  روؤ�ساء  واأكد على  والبتكار لديهم.  

والعطاء يف �سبيل اإجناح املوؤمتر لتحقيق اأهدافه.

المؤتمر العلمي الرابع
الرابع  العلمي  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  ا�ستقبال  مقرات  جاهزية  اكتملت 
الذي تعقده وزارة التعليم العايل يف مكة املكرمة، حيث مت حتديد ثاث 
م�سارك   4000 من  اأك��رث  ت�ستوعب  للطالبات،  ومثلها  للطاب  قاعات 

وم�ساركة، بالإ�سافة اإلى قاعة املعر�ض.

حماور وفعاليات 
ي��ح��وي امل���وؤمت���ر ال��ع��ل��م��ي ال���راب���ع ل��ط��اب وط��ال��ب��ات امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية، ثاثة حماور رئي�سة:
حمور العلوم الإن�شانية والجتماعية

 يندرج حتته جميع العلوم الإن�سانية والجتماعية مثل: علوم 
ال�سريعة والثقافة الإ�سامية، والآداب واللغة العربية، وعلوم 

الإدارة والقت�ساد املعريف، والعلوم الجتماعية.
حمور العلوم الأ�شا�شية والهند�شية

واحلا�سب  الهند�سة  وجم���الت  البحتة،  العلوم  جميع  ي�سم 
الآيل، والتقنية احليوية، والزراعة ونحوها من التخ�س�سات 

التي تندرج حتت هذا املجال.
حمور العلوم ال�شحية

ي�سمل جميع التخ�س�سات ذات ال�سلة ب�سحة الإن�سان والقطاع 
ال�سحي امل�ساند مثل: فروع الطب املختلفة وال�سيدلة والعلوم 
التخ�س�سات  م��ن  ونحوها  والتمري�ض  التطبيقية  الطبية 

الطبية التي تندرج حتت هذا املجال.

ك����ارل����ت����ون، ع������ددا م����ن امل����ح����اور ذات 
يف  القبول  �سوابط  اأب��رزه��ا:  العاقة 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  ب��رن��ام��ج 
والتخ�س�سات  اخل���ارج���ي  ل��اب��ت��ع��اث 
البتعاث  دول  وكذلك  يقدمها،  التي 

وبرامج التهيئة. 
�����س����ارك يف ال����ور�����س����ة  ع�����دد م��ن 

م�سوؤويل الوزارة وامللحقني الثقافيني 
ب���الإ����س���اف���ة اإل�����ى ع����دد م���ن خ��ري��ج��ي 
ت��ن��اول��وا ط��رائ��ق اللتحاق  ال��رن��ام��ج 

بالبتعاث واجلامعات املو�سى بها. 
وان����ت����ه����ت ال����ور�����س����ة ب����ع����دد م��ن 
اإلى  الرامية  واملقرحات  التو�سيات 

تطوير البتعاث وبراجمه. 
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التعليم العالي

الباحة

أبها

حائل
الدمام

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

تعاون
ألماني  إسباني

قام �س���فرا اأملانيا الحتادي���ة دير هالر، 
واإ�س���بانيا خواك���ني بري���ث يف الريا����ض، 
بزيارة اإلى جامع���ة نايف العربية للعلوم 
الأمنية، التقيا خالها برئي�ض اجلامعة 
الدكت���ور  جمع���ان ب���ن رقو�ض، كم���ا بحثا 
خال اللقاء، اأوج���ه تطوير التعاون بني 
اجلامع���ة واجله���ات الأكادميية والأمنية 
لتحقي���ق  واإ�س���بانيا  اأملاني���ا  يف  املماثل���ة 
الأم���ن مبفهومه ال�س���امل على امل�س���توى 

الإقليمي والدويل.

»كسب«
رضا  العنقري  

زار معايل وزير التعليم العايل الدكتور 
خال���د العنق���ري، جن���اح جامع���ة تب���وك 
يف املعر����ض واملوؤمت���ر ال���دويل للتعلي���م 
العايل، وقف خاله على �س���رح مف�سل 
الدكت���ور   اجلن���اح  عل���ى  امل�س���رف  م���ن 
اأب���رز حمتوي���ات  ع���ن  العن���زي،  نا�س���ر 
اجلن���اح. واأب���دى معالي���ه اإعجاب���ه مب���ا 
ح���واه اجلن���اح من مطبوع���ات تعريفية 
�ساملة عن خمتلف الرامج والكرا�سي 

البحثية واملراكز املتميزة.

إبرام
ثالثة  عقود

اأبرم���ت جامع���ة الأم���رة ن���ورة، ثاث���ة 
عق���ود خدمية مع كل م���ن جامعة دبلني 
�س���يتي يف اإيرلن���دا لتطوير كلي���ة الإدارة 
والأعمال، وجامعة مونا�ض الأ�س���رالية 
لتطوير قدرات ومهارات اأع�س���اء الهيئة 
التعليمي���ة يف كلية الت�س���اميم والفنون، 
لتطوي���ر  الفرن�س���ية  روان  وجامع���ة 
مهارات اأع�س���اء هيئة التدري�ض البحثية 
يف كلي���ة العلوم، وتطوي���ر فنيات املختر 

وتقييم خمترات الكلية.

الوزير
يزور الجناح 

الع����ايل  التعلي����م  وزي����ر  مع����ايل  ق����ام 
الدكت����ور خال����د العنقري بزي����ارة اإلى 
املعر�����ض  يف  �س����قراء  جامع����ة  جن����اح 
يف  وكان  الع����ايل.  للتعلي����م  ال����دويل 
جامع����ة  مدي����ر  مع����ايل  ا�س����تقباله، 
�س����قراء الدكت����ور خال����د ب����ن �س����عيد. 
اإل����ى �س����رح  وا�س����تمع مع����ايل الوزي����ر 
مف�سل عن فكرة جناح املعر�ض الذي 
يج�س����د ت����راث وتاريخ مدينة �س����قراء 
العريق والر�سالة التي ي�سعى اجلناح 

اإلى اإي�سالها.

أربع جوائز 
في أسبوع

حقق���ت جامع���ة ج���ازان اأرب���ع جوائ���ز يف 
الثام���ن  والعلم���ي  الثق���ايف  الأ�س����ب�وع 
التع���اون  جمل����ض  دول  جلامع���ات 
اخلليج���ي ال���ذي اأقي���م بجامع���ة الإمام 
الإ�س���امية، حي���ث  �س���عود  ب���ن  حمم���د 
حققت املركز الأول يف البحوث العلمية 
واملرك���ز  )وداد احلازم���ي(،  التطبيقي���ة 
)عبدالرحم���ن  الق���راآن  يف  الث���اين 
اأي���وب(، املركز الثاين يف ال�س���عر )طارق 
�سميلي(، والثاين يف البحوث الثقافية 

والجتماعية )غريب غريبي(.

ندوة
لمحاربة التدخين

جامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  رعاي���ة  حت���ت 
احل���دود ال�س���مالية الأ�س���تاذ الدكت���ور 
اأقام���ت  عم���ر،  اآل  عم���ر  ب���ن  �س���عيد 
بجامع���ة  الط���اب  �س���وؤون  عم���ادة 
احلدود ال�س���مالية ن���دوة بعنوان« نحو 
جي���ل واع���د.. فلنك���ن ق���دوة »، وذل���ك 
عل���ى م�س���رح كلي���ة الط���ب )بن���ني( يف 
عرع���ر. وخ�س�س���ت الن���دوة للحدي���ث 
مبكونات���ه  والتعري���ف  التدخ���ني  ع���ن 
واأ�سراره و�سبل مكافحته وحماربته. 

حفل تكريم
الخريجين

�س���اركت جامعة الق�سيم يف حفل تكرمي 
احلرم���ني  خ���ادم  برنام���ج  خريج���ي 
برئا�س���ة  بلن���دن،  لابتع���اث  ال�س���ريفني 
عمي���د كلي���ة القت�س���اد والإدارة د. عبيد 
د.  التمري����ض  كلي���ة  وعمي���د  املط���ري 
خال���د احل�س���ي�ض وعميد كلي���ة الأعمال 
بالر����ض د. خال���د الرك���ي. كم���ا �س���اركت 
اجلامع���ة بجن���اح م�س���احب زاره �س���فر 
باململك���ة  ال�س���ريفني  احلرم���ني  خ���ادم 
املتحدة الأمر حممد بن نواف وامللحق 

الثقايف الدكتور في�سل اأبا اخليل.

الطائف

جامعة جازان جامعة شقراء

اإلحساء

جامعة القصيم

جازان

تدشين
وكالة التطوير

مع���ايل مدي���ر جامع���ة جن���ران  د�س���ن 
موق���ع  احل�س���ن،  حمم���د  الدكت���ور 
وكال���ة اجلامع���ة وعمادته���ا للتطوي���ر 
واجل���ودة. وبه���ذه املنا�س���بة ق���ال وكي���ل 
اجلامع���ة للتطوي���ر واجل���ودة الأ�س���تاذ 
ع�س���ي  اأب���و  عل���ي  ب���ن  �س���عيد  الدكت���ور 
�س���يكون  »اإن املوق���ع اجلدي���د للوكال���ة 
الو�س���يلة الوحيدة للتوا�سل مع جميع 
قطاعات اجلامع���ة والطاب واجلهات 
واملجتم���ع،  واخلا�س���ة  احلكومي���ة 

لحتوائه على تقنيات عالية«.

جامعة نجران

المدينة 
المنورة

جدة

تعاون دولي 
مشترك

بحث عميد كلية طب الأ�سنان بجامعة اأم 
الق���رى د. حمم���د بياري، م���ع عميد كلية 
ط���ب الأ�س���نان بجامع���ة تيمب���ل مبدين���ة 
فياديلفيا بالوليات املتحدة الأمريكية، 
د. اأمي���د اإ�س���ماعيل، �س���بل تعزيز جمالت 
يف  الكليت���ني  ب���ني  امل�س���رك  التع���اون 
ال���دويل  الراجم���ي  العتم���اد  جم���الت 
الط���اب  وتدري���ب  اخل���رات  وتب���ادل 
واملعيدي���ن. مت ذل���ك بح�س���ور م�س���اعدي 

العميد وروؤ�ساء الأق�سام املختلفة.

تكريم 
المتميزين

حت���ت رعاي���ة مدي���ر جامع���ة املل���ك فه���د 
للبرول واملعادن الدكتور خالد بن �سالح 
ال�س���لطان، نظمت اجلامعة حفل التكرمي 
ال�سنوي ملن�س���وبي اجلامعة الذين اأم�سوا 
يف خدمته���ا فرة متتد من 10- 40 �س���نة، 
اإ�س���افًة اإلى الذي���ن انتهت م���دة خدمتهم 
ب���راءات  عل���ى  واحلا�س���لني  باجلامع���ة 
الخراع واملوظف���ني املتميزين يف خدمة 
اجلامعة للوظائف التخ�س�سية والإدارية 

والفنية امل�ساعدة واحلرفية.

نجران

الجوف

بريدة

القصيم

شقراء

الحدود الشمالية

مكة 
المكرمة

تبوك

عرعر

الظهران

الرياض

جامعة تبوكاألميرة نورةجامعة نايف جامعة أم القرىالملك فهد
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حول العالم

جامعة كندية: االنتماء االثني 
قد يكون له تأثير في المناعة

ساينس ديلي

متكن علماء من امل�سي قدما باأبحاثهم يف جمال املناعة، اذ اكت�سفوا اأن طريقة 
الى  �سخ�ض  امل�سادة تختلف من  الأج�سام  ت�ّسفر  التي  عمل عدد من اجلينات 
والعقاقر،  ي�ستجيب ب�سورة خا�سة لاأدوية  اأن كل واحد منا  اآخ��ر، ما يعني 

رغم اأنها مفر�سة لعاج اجلميع.
وقال كوري وات�سن الباحث من جامعة �ساميون فريزر الكندية ان »الوقت 
�سيثبت الى اأي درجة تكون هذه الفر�سية �سائبة«.  واأو�سح انهم اكت�سفوا اأن 
اأجزاء من احلم�ض النووي لها عاقة باملناعة اإما تغيب عن املجموعة اجلينية 

لل�سخ�ض، اأو تدخل يف تركيبتها،
وهذا التنوع يتوقف على الثنية. وقام الباحثون، ا�ستعانة بدرا�سة �سبغية 
واحدة لل�سخ�ض، برتيب جميع اجلينات التي ميكنها �سيفرة الأج�سام امل�سادة 
اليه هذه اجلينات من  اأو تفتقر  ال�سبغي، كما ح��ددوا ما تت�سمنه  املو�سع  يف 
الأجزاء من احلم�ض النووي يف املنطقة التي حتدد التنوع يف تركيبة امل�سادات 

لدى الأ�سخا�ض.
والنتماء  امل�شادة  الج�شام  تركيبة  بني  ارتباط  وج��ود  العلماء  واكت�شف 
وافريقيا  اآ�سيا  �سخ�سا منحدرين من  ل���425  ال�سبغيات  در�سوا  اأن  بعد  الثني 
اأن تعر�ض الن�سان  ان هذه الكت�سافات قد تدل على  واأوروب���ا. وق��ال وات�سون 
يف املا�سي لتاأثر العوامل التي ت�سهل ال�سابة بالأمرا�ض وامل��واد التي ت�سكل 
خطرا على �سحته ت�سبب يف تغرات بركيبة احلم�ض النووي لدى خمتلف 
اأنه  وا�ساف  بالأمرا�ض.  ال�سابة  خطر  يف  يوؤثر  قد  مما  الثنية،  املجموعات 
اأخذت منهم عينات  يجب الأخذ بالعتبار النتماء الثني لاأ�سخا�ض الذين 

احلم�ض النووي لدرا�سة الأج�سام امل�سادة.

انخفاض أعداد المقبولين
في كبرى جامعات أميركا

بقلم )تانيا أبرامز(
نيويورك تايمز

تلقى الطاب الأمركيون والأجانب �سدمة كبرة بعد اإعان كرى جامعات 
اأمركا واأكرثها عراقة اأنها قللت اأعداد املقبولني هذا العام.

ففي جامعات براون وكولومبيا وكورنيل ودارمتوث وهارفارد وبرن�ستون 
وبن�سلفانيا وييل الاتي تعد من  اأف�سل اجلامعات الأمركية،  انخف�ست اأعداد 
املقبولني هذا العام،  فمثا  كانت  »كورنيل« هي اأبرز اجلامعات التي قللت  من 
اأ�سل  40،000  طلب جرى تقدميه لها  ن�سب املقبولني حيث قبلت 15 % من 

ح�سبما اأفاد تقرير ن�سرته �سحيفة »نيويورك تاميز« يف �سهر مار�ض املا�سي .
القبول  ن�سبة  انخف�ست  حيث  »كولومبيا«  جامعة  �سهدته  احل��ال  ونف�ض 
هذا العام اإلى اأقل من 7 % ، وهي ن�سبة اأقل من ن�سبة العام املا�سي. وكان عدد 
طلبات اللتحاق بها بلغ 33.531 طلبا، وهو عدد اأكرث من طلبات العام املا�سي. 
فيما انخف�ست ن�سبة القبول يف جامعة »ييل« يف العام املا�سي، لكنها زادت قليا 
هذا العام  للطاب الذين �سيذهبون اإلى الدرا�سة يف نهاية ال�سيف.  ورغم اأن 
ن�سبة القبول زادت، فاإنها تظل اأقل من 7 %  وزاد عدد الطلبات بن�سبة �سئيلة 

جدا، من 28.975  اإلى 29.610.
العام  بن�سبة طفيفة هذا  اأقل  تلقت طلبات  »برين�ستون« فقد  اأما جامعة 
مقارنة مبا تلقته من طلبات يف العام املن�سرم، وقبلت ن�سبة 7.29 %  من 26.498 
طلبا، مقابل ن�سبة 7.86 %  يف العام املا�سي  من 26.664 طلبا، بينما قلت قليا 
طلبا   31.280 تلقت  حيث  احل��ايل،  العام  »بن�سلفانيا«  جامعة  يف  القبول  ن�سبة 
مقارنة ب 31.218 طلبا يف العام املا�سي. وقبلت ن�سبة 12.1 %، مقارنة بن�سبة 

12.6 % يف العام املا�سي.

بقلم )كيث نتهول(
بي بي سي نيوز 

التي  ال��دول  قائمة  اآيرلندا  اعتلت 
اأكر عدد من  يتخرج يف جامعاتها 
ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات يف 27 دول���ة 
من دول الحت��اد الأوروب���ي ح�سبما 
اأفاد تقرير وكالة الحتاد الأوروبي 
ل��اإح�����س��اء »ي���ورو����س���ت���ات« وال����ذي 

�سدر موؤخرا.
ف��م��ن م��ن��ظ��ور ال�����س��ك��ان، اأف����اد 
اأكمل درا�سته  اأن عدد من  التقرير، 
اجل��ام��ع��ي��ة م���ن ال�����س��ب��اب م���ن عمر 
 %51.1 ل�  و�سل  اأيرلندا  يف   34-30
يف عام 2012، تلتها قر�ض ب� %49.9 
ب�  ولتوانيا   %49.6 ب���  ولوك�سمرج 

48.7% على التوايل.
الن�سب  اأق���ل  ك��ان��ت  املقابل  ويف 
م��ث��ل  ك������رى  دول  يف  ان���خ���ف���ا����س���ا 
اإيطاليا حيث �سجل عدد اخلريجني 
فيها 21.7% بينما يف رومانيا و�سل 
و�سجلت   .%22.4 ومالطا   %21.8 ل� 
بريطانيا  مثل  كرى  اأوروبية  دول 
�سجلت  ف��م��ث��ا  م��ت��ب��اي��ن��ة،  اأرق����ام����ا 
�سجلت  ب��ي��ن��م��ا   %47.1 ب��ري��ط��ان��ي��ا 
والتقنية  الفنية  ال�سهرة  ذات  اأملانيا 
العاملية ن�سبة 31.9%، بينما �سجلت 
اأ���س��ب��ان��ي��ا  و���س��ج��ل��ت   %43.6 ف��رن�����س��ا 

40.1% وبولندا 39.1% ح�سبما اأفاد 
ال��ت��ق��ري��ر، ال����ذي اأو����س���ح اأن ل���دول 
اأه���داف���ا وطنية  الأورب������ي  الحت�����اد 
امل��ق��ب��ول��ني يف  ب��زي��ادة ع���دد  خال�سة 
مو�سحا   ،2020 يف  ال��ع��ايل  التعليم 
الأه����داف  ت��خ��ط��ت  دول  ث��م��اين  اأن 
ع��ل��ى  وه�����ي   ،2020 ق���ب���ل  امل����رج����وة 
ال���رت���ي���ب: ال�����دمن�����ارك وق���ر����ض 
ولت���ف���ي���ا ول��ت��وان��ي��ا و ل��وك�����س��م��رج 

وهولندا وفنلندا وال�سويد .
وع���ل���ق���ت ع���ل���ى ه������ذا ال���ت���ق���دم 
»اأن��درول فازيليز«  ال�سيدة  امللمو�ض 
ال���ت���ع���ل���ي���م يف الحت�������اد  م���ف���و����س���ة 
الأوروب�����������ي، ق���ائ���ل���ة »اإن����ه����ا ر���س��ال��ة 
ت��ق��دم��ا كبرا  ن��ح��ق��ق  اأن  اإي��ج��اب��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، يف وق��ت  اأه���داف���ن���ا  يف 
اقت�سادية  �سكوك  اأوروب���ا  يف  ت�سود 
امل�ستقبل  فوظائف  بها.  ي�ستهان  ل 
درج���ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  �ستتطلب 
توؤكد  الأرق����ام  اأع��ل��ى، وه���ذه  علمية 
ع��ل��ى حتقيق  ع��ازم��ون  ال�����س��ب��اب  اأن 
اأ���س��ج��ع  واإين  ال���ك���ام���ل���ة،  ال���ع���ام���ة 
ال����دول الأع�����س��اء ع��ل��ى ب���ذل امل��زي��د 
اأهدافنا  اإل��ى  للو�سول  اجلهد  م��ن 

التعليمية يف 2020«.
ال�سيدة  ذات��ه، ذك��رت  الوقت  يف 
فازيليز، اأن الحتاد الأوروبي لحظ 
اأن بع�ض الدول تراجع يف معدلت 

آيرلندا أكثر دول
اإلتحاد األوروبي تعلما

خريجي اجلامعات يف 2012 مقارنة 
ال���دول بلجيكا  ب��� 2010، وم��ن ه��ذه 
التي حققت 44.4 % يف 2010 بينما 
وب��ل��غ��اري��ا   %43.9 ح��ق��ق��ت   2012 يف 
تخرج يف جامعتها 26.9% يف 2012 
 %27.7 فيها  تخرج   2010 يف  بينما 
  %40 ب���  م��ق��ارن��ة   %39.1 وا���س��ت��ون��ي��ا 
املا�سي  يف  بينما   ،%  40.1 واأ�سبانيا 

.% 40.6
���س��ت��ك��ون  ال�������س���ورة  اأن  وي���ب���دو 
وردي�������������ة ع�����ل�����ى امل�����������دى الأط�����������ول 
بخ�سو�ض ن�سب اخلريجني ما بني 
اأكملوا التعليم العايل  30-34 ممن 
يف ك���ل ال�����دول الأع�������س���اء، م��ق��ارن��ة 

بنف�ض الدول يف عام 2005.
الأع��داد  ت�ساعفت  لتفيا  ففي 
يف   %37 اإل����ى   2005 يف   %18.5 م��ن 
ال��ت�����س��ي��ك  ج���م���ه���وري���ة  ويف   ،2012
ت�ساعفت من 13% اإلى 25.6%  ويف 

رومانيا من 11.4% اإلى %21.8«.
ال�����ط�����ال�����ب�����ات  ع������������دد  وزاد 
احلا�سات على موؤهل عال مقارنة 
للطالبات   %40.0 بن�سبة  بالطاب 
و 31.6 للطاب يف كل دول الحتاد 
الأوروب��ي تقريبا مع وجود فجوات 
من  اخلريجني  م��ع��دلت  يف  كبرة 
اجلن�سني يف دول اأ�ستونيا ولتفيا و 

�سلوفينيا.
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حول العالم

تشيلي وكيفية الخروج
من أزمة جودة  التعليم العالي

بقلم: د. كارلوس 
اوليفيراس

استشاري أول للتعليم 
العالي،  جامعة »تاكال«

و »أنتوفاغاستا«، تشيلي

تعليميا  نظاما  ت�سيلي  دول���ة  تطبق 
جامعات  يف  �يتمثل  الأطياف،  متعدد 
وم��وؤ���س�����س��ات ت��اب��ع��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي 
وم�����راك�����ز ت���اب���ع���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ف���ن���ي، 
اأنه  اإل  ع��ال  تعليم  اأن��ه  من  وبالرغم 
يختلف يف الدرجات الأكادميية التي 
مينحها، فمثا، اجلامعة متنح درجة 
ال��ب��ك��ارل��ي��و���ض، ب��ي��ن��م��ا مت��ن��ح امل��ع��اه��د 
تعطي  و  وم��ه��ن��ي��ة  ف��ن��ي��ة  م����وؤه����ات 
مراكز التدريب برامج فنية ب�سهادات 

معتمدة من دون درجات اأكادميية.
ت�سيلي  يف  اجلامعات  تهدف  ول 
اإل�����ى حت��ق��ي��ق اأي رب�����ح، وذل�����ك ب��اأم��ر 
ال���ق���ان���ون، وي�����س��ل ع���دده���ا اإل�����ى 59  
دعما  تتلقى  جامعة   25 منها  جامعة 
ت�سيلي  جامعات  روؤ���س��اء  جمل�ض  م��ن 
ل  بينما  ���س��وؤون��ه��ا،  لت�سر   CRUH
تتلقى 35 جامعة هذا الدعم، بخاف 
تدريبيا  مركزا   93 و  فنيا  معهدا   45

منت�سرة يف اأنحاء ت�سيلي.
مشكلة التعليم 

ت�سيلي  ال��ع��ايل يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وي��ع��اين 
التي  اأن معظم الرامج  من م�سكلة، 
العاملية  للموا�سفات  ترقى  ل  تقدم 
يف العديد من التخ�س�سات، ومن ثم 
ل�سوق  ح��اج��ة  ل  طلبة  فيها  يتخرج 

العمل بهم، ول يف تخ�س�ساتهم.
لها،  اأهمية  ل  الرامج  فمعظم 
ومل تتغر بالرغم من نزعة التغير 
والتو�سع  التعليم،  مناهج  يف  العاملي 
طبقتها  التي  التعليمية  ال��رام��ج  يف 
ت�سيلي خال العقود الأخرة، وزادت 
منها على ح�ساب اجلودة، الأمر الذي 
اإلى وجود واقع مرير يتمثل يف  اأدى 
العمل،  �سوق  مبتطلبات  الوفاء  عدم 
ناهيك عن اأن النظام التعليمي كله يف 
واإع��ادة هيكلة �ساملة  حاجة لإ�ساح 
لأن��ه غر م��رن يف ذات��ه، ويفتقر اإلى 
معرفة اآراء الطلبة، الأمر الذي اأدى 
اجلامعات  من  الت�سرب  ن�سبة  لزيادة 

وزي�������ادة م�����ش��ت��وي��ات الإح����ب����اط عند 
الطلبة.

كيفية إصالح التعليم العالي
تقدم جامعات ت�سيلي للطلبة مناهج 
ط��وي��ل��ة ب�سكل م��ب��ال��غ ف��ي��ه، وم���ن ثم 
روؤ���س��اء جامعات  اأق���رح على جمل�ض 
الفرات  يقل�ض  اأن   CRUH ت�سيلي 
ج����ودة  م����ن  ي���زي���د  واأن  ال���درا����س���ي���ة، 
بتدري�ض  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج 
الرامج التي كانت يف القرن املا�سي 
به من  تتمتع  ملا كانت  مع تطويرها، 
اأف�����س��ل مم���ا تقدمه  اأك���ادمي���ي  ث����راء 
ردود  لأع��ل��م  ل�����س��غ��وف  واإن���ن���ي   الآن، 
�سوؤايل:  على  العمل  اأرب��اب  وتعليقات 
حيث  من  متطورون  اخلريجون  هل 

املعرفة واملهارة اأم ل؟

تحسين ضبط الجودة
يجب اأن يكون طاب اجلامعات على 
م��ه��ارات  ميتلكوا  واأن  ع��ال��ي��ة،  ك��ف��اءة 
التكيف  على  ال��ق��درة  مثل  اأ���س��ا���س��ي��ة، 
التفكر  مهارات  وامتاك  والإب���داع، 
فهم  على  الكافية  وال��ق��درة  النقدي، 

وا�ستيعاب تخ�س�سهم.
اأهمية  املقام على  ه��ذا  واأرك���ز يف 
تنمية م�ستقبل �سباب ت�سيلي باعتماد 
ه��ي��ك��ل ���س��ب��ط اجل�������ودة الأك����ادمي����ي 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال������دويل. 
التعليم  ج��ودة  مراجعة  يجب  فمثا 

التعليمية  العملية  يف  والن���خ���راط 
ب�سكل م�ستمر، ويجب اأن تعلن نتائج 
���س��واء من  امل��اأ  ال��ع��ايل على  التعليم 

جانب الطلبة اأم هيئة التدري�ض.
األ��ق��ي��ت  اإذا  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ن������ظ������رة ع�������ن ك�����ث�����ب ع�����ل�����ى اإع�����������داد 
 ،2011 ع���ام  ت�سيلي  يف  الأك��ادمي��ي��ني 
اإل�����ى  و�����س����ل  ع�����دده�����م  اأن  ����س���ت���ج���د 
الطلبة  ع��دد  بينما  اأكادمييا،   70248
الذي يعني  الأم��ر  1،068،263 طالبا، 
ت��دري�����ض  ع�����س��و  ط��ال��ب��ا   15 ل��ك��ل  اأن 
واح������د، وه�����ذا ب���ا ���س��ك اأم�����ر ج��ي��د، 
الأرق��ام، �ستجد  اإذا حللت هذه  ولكن 
ي��ح��م��ل��ون  الأك���ادمي���ي���ني  م���ن   %9 اأن 
 6480 يعادل  ما  اأي  الدكتوراة،  درجة 
درج��ة  ي��ح��م��ل��ون   %19 بينما  ع�����س��وا، 
م��وؤه��ات  يحملون  و%5  املاج�ستر، 
طبية تخ�س�سية، و 7% من الفنيني، 
درج��ة  على  حا�سلون   %60 وال��ب��اق��ي 
ال����ب����ك����ال����وري����و�����ض وم����ن����خ����رط����ون يف 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا، ول ت���وج���د اأي���ه 
بيانات عن احلا�سليني على موؤهات 

ما بعد درجة الدكتوراة.
ت�����س��ي��ل��ي  دول����������ة  ق������ارن������ا  واإذا 
بالرازيل، من حيث عدد احلا�سلني 
الرازيل  ف��اإن  الدكتوراة،  درج��ة  على 
ك��ان لديها 1000 ع�سو  يف ع��ام 1990 
هيئة تدري�ض يحمل الدكتوراة، وقفز 

العدد اإلى 12000 يف عام 2012.
ول�����ك�����ن اإل���������ى م������ا ت�������س���ر ه����ذه 

اأن  اإل��ى  اإنها ت�سر  الأرق��ام واملقارنة؟ 
والبتكار يف  والعلوم  الأبحاث  اأف�سل 
موؤ�س�سات  ع��ل��ى  ح��ك��را  ت��ك��ون  ت�سيلي 
ب��ع��ي��ن��ه��ا، يف ال��وق��ت ال����ذي مت��ن��ع فيه 
منها،  الأخ���رى  التعليمية  املوؤ�س�سات 
وت���ل���ق���ي ظ�����ال ال�������س���ك ح�����ول ج����ودة 
الرامج التي تقدمها تلك املوؤ�س�سات 

التعليمية.

ولكن ما الحلول؟
  احلل يكمن يف ثاث نقاط، اأوله��ا 
اأق���رح تطبيق عن�سر  امل��رون��ة، ف��اإين 
من  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  امل��رون��ة 
اأج����ل ج���ذب اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دي�����ض 
اإغ���داق  يف  امل��رون��ة  وتتمثل  الأك���ف���اء، 
ال���روات���ب ع��ل��ي��ه��م وت�����س��ج��ي��ع��ه��م على 

البحث العلمي مع دعم املواهب.
وثاين هذه احللول هو اأن تطلق 
ليلعب  العايل  للتعليم  العنان  ت�سيلي 
القت�سادية  التنمية  يف  ك��ب��را  دورا 
يف  جرانها  على  تتفوق  ت�سيلي  لأن 
ال��ذي  امل�سغر  الق��ت�����س��اد  يف  املنطقة 
ي��ع��اين، يف ال��وق��ت ذات���ه، م��ن اعتماده 
اإل��ى  ي�سر  ال��ذي  الأم���ر  ال�سلع،  على 
احلاجة لإيجاد موارد جديدة للطاقة 

�سديقة للبيئة ونظيفة اأي�سا. 
اأن ت�سع  يتمثل يف  الثالث  احلل 
للتعليم  وطنية  ا�سراتيجية  ت�سيلي 
ال��ع��ايل، لأن���ه ل ي��وج��د ل��دي��ه��ا خطة 
ل���اإب���داع  ول  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ول  ل��ل��ع��ل��وم 

لاأعوام اخلم�سة ع�سر القادمة.
لتكون  ت�سيلي  مت��ي��ل  ول��اأ���س��ف 
لتويل  لها  ا�ستباقية  ل  رجعية  دول��ة 
زم����ام امل���ب���ادرة وذل����ك ع��ل��ى اخ��ت��اف 
الأح���������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال���ت���ي ت��ول��ت 

مقاليد احلكم فيها.
اإل���ى اأن  اأ���س��ر  اأن  اأود  واأخ����را،  
التعليم العايل يعد اأداة قوية لتقدم 
وتقنيا، لأنه ميثل  اقت�ساديا  ال��دول 
اآم��ال ال�سباب الذين ل تفر  حمط 
للتوجيه  يحتاجون  ول��ك��ن  همتهم، 
فقط، واآمل اأن يقدم اجلميع حلول 
امل����اأزق احل��ايل  ل��ل��خ��روج م��ن  �ساملة 
ل  تعليميا  ت�سيلي  فيه  دخلت  ال��ذي 
يقدموا حلول جم��ت��زاأة ل مت�ض  اأن 

قلب امل�سكلة. 
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حول الجامعة

أسبوعية جامعة الملك خالد

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

آفاق: خاص 

عاتقها  على  خالد  امللك  جامعة  حملت 
خال  م��ن  التطوعي  بالعمل  الهتمام 
الأ�ستاذ  ي��راأ���س��ه  متكامل،  م��رك��ز  اإن�����س��اء 

علي دميح وي�سم حوايل 500 ع�سوا.
اتفاقية  م��وؤخ��را  اجلامعة  ووق��ع��ت 
بني املركز وجمل�ض �سباب منطقة ع�سر 
امل���ب���ادرات  زم���ام  امل��رك��ز  يت�سلم  اأن  ع��ل��ى 
اأن����ه ي�����س��م �سريحة  ال��ت��ط��وع��ي��ة، ب��ح��ك��م 
كبرة من ال�سباب القادرين على حتقيق 

العمل باقتدار.

قيمة إنسانية وحضارية
راأى مدير فرع جمعية الثقافة والفنون 
باملنطقة اأحمد �سروي اأنه من م�سلمات 
احل��ال��ة الإن�����س��ان��ي��ة يف ن��ط��اق��ه��ا امل��ع��ريف 

وال��ت��ط��وع،  العمل  ح��ب  قيمة  وامل��ه��اري، 
اأه��م��ي��ة بالغة  اأن وج����وده مي��ث��ل  م��وؤك��دا 
و�سرورة ملحة، يجب معها وبها تكوين 
تعنى  �سلوكية  ونتائج  �سادقة  مفاهيم 
يف املقام الأول بتعديل كثر من ال�سور 
الذهنية املر�سبة واملتكل�سة يف اآن والتي 
تكوين  يف  وا���س��ح��ا  خ��ط��را  ت�سكل  ب��ات��ت 

ال�سخ�سية ور�سم ال�سلوك.
التطوع  اأن  ج��ي��دا  »اأع����ي  واأ����س���اف 
وحتريرها  كتابتها  ميكن  و�سفة  لي�ض 
وم����ن ث���م ت��ق��دمي��ه��ا ل���اآخ���ر ح��ت��ى يتم 
التعاطي معها وفق روؤية �سطحية، بيد 
ال�ستغال  لنا  ميكن  كيف  ه��و  امل��ه��م  اأن 
ع��ل��ى ال��ت��ط��وع ك��ق��ي��م��ة واجت�����اه اإن�����س��اين 
ومهارة  وك�سلوك  جهة،  م��ن  وح�ساري 
ح��ي��ات��ي��ة م���ن ج��ه��ة اأخ������رى«، م��ب��دي��ا يف 
ال���وق���ت ذات�����ه ال����س���ت���ع���داد ل��ت��ق��دمي اأي 

باجلامعة  ال��ت��ط��وع��ي  للمركز  خ��دم��ات 
والتعاون املثمر. 

النواة.. مركز الجامعة
باجلامعة  التطوعي  امل��رك��ز  م��دي��ر  اأك���د 
العمل  اأن جم���ال  دم��ي��ح  ع��ل��ي  الأ����س���ت���اذ 
ال���ت���ط���وع���ي جم�����ال وا�����س����ع ل���س��ت��غ��ال 
متى  الوطن،  خدمة  يف  ال�سباب  طاقات 
ما وج��دوا من يفتح لهم قلبه و�سدره، 

ويوجههم التوجيه الأف�سل.
و�سدد دميح على اأنه وجد حما�ض 
الأول���ى  ال��ن��واة  منذ  التطوعي  للعمل 
ل��ت��ج��رب��ة ال�������س���ب���اب، وح����ر�����ض ���س��دي��د 
ع��ل��ى خ��دم��ة ال��دي��ن وال��وط��ن يف كافة 
امل����ج����الت، م��ن��ه��ا اخل��دم��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة 
وح��ت��ى الإع��ام��ي��ة م��ن خ��ال التطوع 
اأف��ام واأع��م��ال مهمة لتنمية  اإن��ت��اج  يف 

امل��ع��ت��اد  ف���وق  ال��ت��ط��وع��ي ب�سكل  ال��ع��م��ل 
واملتوقع.

ال���ت���ط���وع���ي  امل�����رك�����ز  اأن  واأب������������ان 
اإلى  ي�سل  كبرا  ع��ددا  ي�سم  باجلامعة 
ب�سيطة  م�ساركات  لهم  ب��ات  ع�سو،   500
يف  ال�سكري  مبر�ض  التعريف  كحمات 
الأ�سواق  اإلى  والنزول  الطبية،  الكليات 
واأبها  التجارية كع�سر مول  واملجمعات 
للتوعية  م�سيط،  خمي�ض  واآف��ي��ون  م��ول 
الأم��را���ض  م��ن  وغ��ره  باملر�ض  الطبية 
الأخ����رى ك��ارت��ف��اع �سغط ال���دم وك��ل ما 
املرحلة  اأن  اإل��ى  لفتا  بالإن�سان،  يتعلق 
الأول�����ى حت��م��ل ه��م��وم ال��ب��ن��اء والأف���ك���ار 
والأه����داف  ال����روؤى  �سوئها  على  ي��ح��دد 
والر�سالة، بعد العديد من ور�ض العمل 

وامللتقيات بالأع�ساء.
واأ�ساف اأن الأع�ساء هم من �سباب 

وبنات  أبناء  عليها  نشأ  التي  الفضائل  كأحد  الفت  بشكل  عسير  منطقة  في  التطوعي  العمل  ثقافة  تنتشر 
المنطقة منذ القدم. ومع مرور األيام، بات المفهوم يتسع بشكل كبير، لما يحمله من قيم وأخالقيات حث 
عليها ديننا الحنيف والعادات والتقاليد االجتماعية، إذ إنه عمل غير ربحي، ال يقدم نظير أجر معلوم وهو عمل 

غير وظيفي مهني، يعد ثوابه وافرا عند اهلل عز وجل.

إيجابيات كثيرة.. وتحذير من »االسترزاق«
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حول الجامعة
العمل  يف  رغبة  ميلكون  الذين  املنطقة 
التطوعي، م�سيدا يف الوقت نف�سه بدعم 
اجلامعة  مدير  معايل  ووقفة  واهتمام 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 

الدواد.
باأن املركز يفر�ض  ومت�سك دميح 
التطوعي  العمل  يف  الأ���س��ا���ض  ي��ك��ون  اأن 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، ب��اع��ت��ب��اره ي�����س��م ال�����س��ري��ح��ة 
خ��را  م�ستب�سرا  ال�����س��ب��اب،  م��ن  الأك����ر 
ب��الت��ف��اق��ي��ات الأخ����رة ال��ت��ي وق��ع��ت مع 

جمل�ض �سباب املنطقة.
واأ�ساف يف هذا ال�سدد »مت التفاق 
اأي�سا مع الدفاع املدين والهال الأحمر 
للعمل معهم، خ�سو�سا يف مو�سم احلج 
الكرمي،  �سهر رم�سان  العمرة يف  وقبله 

من خال تقدمي خدمات طبية«.

استغالل العمل التطوعي
الطاب  اأح��د  راأي  على  »اآف���اق«  ووقفت 
تطوعية،  ب��اأع��م��ال  القيام  يف  امل�ساركني 
الطالب  اأك��د عبدالعزيز اخل��ري  حيث 
بق�سم اللغة العربية باجلامعة، اأنه ي�سعر 
ق��ي��ام��ه مب�ساعدة  ك��ب��رة ع��ن��د  ب�����س��ع��ادة 
���س��خ�����ض م���ا ح��ت��ى ل���و ك���ان���ت امل�����س��اع��دة 
قليلة و�سغرة، مبينا اأن ذلك من �ساأنه 
اأن ي�����س��اع��د يف ب��ن��اء جم��ت��م��ع م��راب��ط، 
م�ست�سعرا عظم الفائدة من خال هذا 
العمل  �سواء يف تنمية قدراته ومواهبه، 
اأم الثواب  الكبر الذي ينتظره يف الدار 
واأن��ه يعمل ذل��ك لوجه  الآخ���رة، خا�سة 

اهلل ل يرجو منه منفعة دنيوية.
وعلى الرغم من ذلك، اإل اأنه قال 
اإنه ل يعلم اإن كان ما يفعله يطلق عليه 

عمل تطوعي اأم ل.
اأن  اإل��ي��ه  اأ���س��ر  اأن  اأود  واأ���س��اف »م��ا 
جمتمعنا  يف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
مبنطقة ع�سر واأنا اأحد اأبنائه، موجودة 
عندما  اأذك��ر  لزل��ت  فاأنا  فينا،  ومتاأ�سلة 
اأب���ي »رح��م��ه اهلل« ويطلب  ي��ن��ادي��ن��ي  ك���ان 
مني اأن اأ�ساعد جارنا يف قريتي ال�سغرة 
يف ح��رث ال���زرع، كما اأن��ن��ي لزل���ت اأت��ذك��ر 
تقدم  عندما  وال��دت��ي  القريب،  زمننا  يف 
�سيئا من الوجبات يف اإحدى زيجات اأبناء 
قريتي، فكل هذه اأعمال تطوعية متاأ�سلة 

لدينا يف جمتمعنا«. 
وان��ت��ق��د اخل����ري ب��ع�����ض ال�����س��ب��اب، 
لتكا�سلهم يف تقدمي الأعمال التطوعية، 
م��ع��ت��را ال�����س��ب��اب اأه�����م رك���ائ���ز ال��ع��م��ل 
ال��ت��ط��وع��ي، م�����س��ت��ن��دا اإل�����ى ح��م��ا���س��ت��ه��م 
ورف��د  دع���م  يف  ملجتمعاتهم  وان��ت��م��ائ��ه��م 
والرت���ق���اء مب�ستواه  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 

ونتاجه.
»ه��ن��اك عائق يف تقدمينا  واأ���س��اف 
اأن بع�سا منا  التطوعية، وهو  لاأعمال 
يعتره عما تطفليا وهذا غر �سحيح، 
العمل  ي�ستغل  م��ن  ه��ن��اك  امل��ق��اب��ل  ويف 
وه��ذا  �سخ�سية،  م�سالح  يف  التطوعي 
الأمر مرفو�ض متاما، واأمتنى اأن تكون 
بتكوين  جامعتي  ط��اب  مبادرة  تفعيل 
ف��ري��ق ع��م��ل ت��ط��وع��ي ل��ي��ك��ون مبعاير 
م���ع���روف���ة، ي���ق���دم ال���������دورات امل��ط��ل��وب��ة 
وي�سارك داخل منطقة ع�سر وخارجها، 
اجلامعة«  على  ح��ك��را  فقط  ي�سبح  ول 
م�سددا على اأنه بذلك �سيكون قد قدمت 
من  واح����دا  وح��ق��ق��ت  للمجتمع  خ��دم��ة 
يف  اإ�سراكها  وه��و  الآن  اجلامعة  اأه���داف 

خدمة املجتمع.

تحذير من االسترزاق 
����س���ورة اأخ������رى ك�����س��ف��ه��ا ع�����س��و امل��رك��ز 
ال��ت��ط��وع��ي ط���ارق حم��م��د ن��ا���س��ر، ال��ذي 
خال  م��ن  التطوعي  للعمل  حبه  اأك���د 
مركز اجلامعة، لفتا اإلى اأنه بات ي�سعر 
باأي عمل  قيامه  عند  النف�سية  بالراحة 
دي��ن��ي وه��و  ت��ط��وع��ي، وحت��ق��ي��ق مك�سب 
الأجر والثواب من اهلل، بجانب ال�سعور 

اأف����راد املجتمع،  ب��اأه��م��ي��ة ال��راب��ط ب��ني 
والق���ت���ن���اع ب�����اأن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي هو 

خدمة وطنية اإن�سانية. 
اإل����ى اأن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي  ول��ف��ت 
اأوق��ات الفراغ لديه، ومنحه  ق�سى على 

ال�ست�سعار بحاجة اجلماعة.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ذل�����ك، ا���س��ت��ك��ى 
ن���ا����س���ر م����ن اجل����ه����ل ب���اأه���م���ي���ة ال��ع��م��ل 
بامل�سوؤوليات  ال��ق��ي��ام  وع���دم  ال��ت��ط��وع��ي، 
ال��ت��ي اأ���س��ن��دت اإل��ي��ه يف ال��وق��ت امل��ح��دد، 
ب���اأن���ه غ���ر م��ل��زم  »لأن امل��ت��ط��وع ي�����س��ع��ر 
ب����اأدائ����ه يف وق����ت حم����دد خ����ال ال��ع��م��ل 
ال���ر����س���م���ي«، حم�����ذرا م���ن ���س��ع��ي بع�ض 
وحتقيق  وال��درا���س��ة  ال���رزق  وراء  النا�ض 
من  ممكنة  �سخ�سية  ا���س��ت��ف��ادة  اأق�����س��ى 
خ���ال ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي اخل�����ري، ما 
يتعار�ض مع طبيعة التطوع املبني على 

الإخا�ض هلل.
وع��ن امل��ع��وق��ات ق��ال »ق��د ل يتوفر 
دائ����م����ا، ال���وق���ت ال���ك���ايف ل��ل��ت��ط��وع، كما 
بع�ض  م���ن  ال����ع����زوف  ب��ع�����ض  ه���ن���اك  اأن 
الأم��اك��ن  ع��ن  �سكنهم  لبعد  املتطوعني 

املراد التطوع فيها«. 
واأ����س���اف »ت��ع��ار���ض وق���ت امل��ت��ط��وع 
الدرا�سة، يفوت على  اأو  العمل  مع وقت 
العمل  يف  ال���س��راك  فر�سة  الكثرين 
التطوعي، كما اأن هناك ا�ستغال ملرونة 

التطوع اإلى حد الت�سيب وال�ستهتار«.
وع�������رج ع���ل���ى امل����ع����وق����ات امل��ت��ع��ل��ق��ة 
باملجتمع، قائا » هناك معوقات تتمثل 
يف عدم الوعي الكايف بني اأفراد املجتمع 
ي�سعى  التي  والأه���داف  التطوع  باأهمية 
اإل�����ى حت��ق��ي��ق��ه��ا، واع���ت���ق���اد ب��ع�����س��ه��م اأن 
وهو  واجل��ه��د،  للوقت  م�سيعة  التطوع 
ما يقود هذه ال�سريحة اإلى عدم بث روح 
ال�سغر،  املجتمع منذ  اأبناء  التطوع بني 
اإ�سافة اإلى عدم وجود لوائح وتنظيمات 
وا�����س����ح����ة ت���ن���ظ���م ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي 

وحتميه«. 
و���س��دد ط����ارق ن��ا���س��ر ع��ل��ى اأن من 
اأ�سباب جناح العمل التطوعي، اأن يتفهم 
املتطوع بو�سوح الر�سالة واأهدافها، واأن 
يوكل كل متطوع بالعمل الذي يتنا�سب 
م��ع اإم��ك��ان��ات��ه وق���درات���ه، وف��ه��م املتطوع 
لاأعمال املكلف بها واملتوقعة منه، واأن 
ي��ل��م امل��ت��ط��وع ب���اأه���داف ون��ظ��ام وب��رام��ج 
بالعاملني  وع��اق��ت��ه  ال��ن��ادي  واأن�����س��ط��ة 
املطلوب  الوقت  املتطوع  يجد  واأن  فيه، 

منه ق�ساوؤه يف عمله التطوعي . 
ودع�������ا اإل�������ى اله����ت����م����ام ب���ت���دري���ب 
للمتطوع  العام  الوجه  على  املتطوعني 
وال����وج����ه اخل���ا����ض ل���ل���رام���ج، ع��ل��ى اأن 
يف  وال��ع��ام  ال�سخ�سي  ال��ت��دري��ب  ت�سمل 
الإداري  ال��ه��ي��ك��ل  واإي�����س��اح  ت��ط��وي��ره��م، 
ل���ن���ادي امل��ت��ط��وع��ني، واإج�������راء درا����س���ات 
يف  املتطوعني  ه��وؤلء  لأن�سطة  تقوميية 

النادي.

خدمات راقية
باجلامعة  التطوعي  املركز  ع�سو  اأ�سار 
روؤي����ة  اأن  اإل�����ى  ذي���ب���ان  اآل  اأح���م���د  ع��ل��ي 
اأرق��ى اخلدمات  املركز تتمثل يف تقدمي 
ال���ت���ط���وع���ي���ة ع���ل���ى امل�������س���ت���وى امل��ح��ل��ي 
توفر  ت�سمل  الر�سالة  واأن  والإقليمي، 
تطوعية  خدمات  لتقدمي  منا�سبة  بيئة 
م��ت��ع��ددة الأه��������داف، ي��ت��م م���ن خ��ال��ه��ا 
ل�سالح  املجتمع  اأف��راد  طاقات  ا�ستثمار 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي والإن�������س���اين، وذل���ك 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���س�����س��ات املجتمع وف��ق 

نظام معلومات متكامل.
وع���رج ع��ل��ى الأه������داف، ق��ائ��ا »اإن 
التطوعي،  العمل  ن�سر ثقافة  بينها  من 
وت��ط��وي��ره ب��امل��ن��ط��ق��ة« م��ن��ت��ق��دا اع��ت��ق��اد 
ال��ت��ط��وع��ي  ال���ع���م���ل  اأن  الأ�����س����ر  ب��ع�����ض 
اإيجاد  يف  موؤما خرا  للوقت،  م�سيعة 

موقع للمركز.
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اأحمد �شرويعلي دميح



ثقافة
تقرير: أحمد العياف 

يف ب����ث م�������س���رك، ع���ر����ض ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ال�سعودي على قناتيه الأولى والثقافية، 
موؤخرا،  �سي«  بي  »اإم  قناة  مع  بالتزامن 
اأوب����ري����ت امل���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي ل��ل��راث 
»قبلة  بعنوان   »28 »اجلنادرية  والثقافة 
ال�����ن�����ور«، وال�������ذي ت��غ��ن��ى ب���ح���ب ال���وط���ن 
وال���������ولء ل����ق����ادت����ه، جم�������س���داً ال����وح����دة 
الوطنية والتاحم بني القيادة وال�سعب.

كما ا�ستعر�ض الأوبريت، مكت�سبات 
وم���ق���درات امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الأم��ن  واأ���س��ب��اب  وم��ا تعي�سه م��ن نه�سة، 

وال�ستقرار والرخاء.
اأول �ساعرة  الأوبريت و�سع كلماته 
�سويعن  م�ستورة  الراحلة  هي  �سعودية 
الأحمدي التي وافتها املنية قبل اأن يرى 
العمل النور، ثم اأ�سافت ال�ساعرة جناء 
الإ�سافات  بع�ض  )معتزة(  املحيا  جمال 
مت�����س��ي��ا م���ع م���ا ا���س��ت��ج��د م���ن اأح������داث. 
وحلنه خالد العليان، واأداه حممد عبده، 
را���س��د امل��اج��د، م��اج��د امل��ه��ن��د���ض، وخ��ال��د 
ح�سني  الدكتور  و�سارك  الرحمن.   عبد 
الغامدي، فيه كراويني،  النجار، ومرمي 

وقارئي ن�سو�ض بني لوحات الأوبريت.
الأوب��ري��ت من ع�سر لوحات  وتكون 
ا���س��ت��ع��را���س��ي��ة ت��خ��ل��ل��ه��ا ب��ع�����ض امل�����س��اه��د 
تقريبا،  �ساعة  مدة  يف  قدمت  الدرامية، 
ال�سعبية  مب�ساركة عدد كبر من الفرق 

والأطفال.
وواج�����ه الأوب����ري����ت ظ���روف���ا �سعبة 
املقرر  ك��ان من  م��دار عامني، حيث  على 
اأن يتم تقدميه يف افتتاح الدورة املا�سية 
والثقافة  للراث  الوطني  املهرجان  من 
حكيم،  ق���رار  يف  ل��ك��ن   ،2012 اجل��ن��ادري��ة 
باإيقاف  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأم��ر 
والغنائية  واملو�سيقية  الفنية  الأن�سطة 
ال�سعبة  للظروف  م��راع��اة  املهرجان،  يف 
التي كانت متر بها بع�ض الدول العربية 

حينها من ا�سطرابات.

عشر لوحات استعراضية
ت��ك��ون اأوب���ري���ت »ق��ب��ل��ة ال���ن���ور« م��ن ع�سر 
امل�ساهد  من  وع��دد  ا�ستعرا�سية  لوحات 
بي  جمموعة»اإم  نفذتها  التي  الدرامية 
مو�سوعاته  ودارت  ال��ع��م��ل،  منتج  ���س��ي« 
ح����ول ال������دور الإن�������س���اين ال��ك��ب��ر ال���ذي 
تلعبه اململكة يف العامل اليوم حتت قيادة 
تناول  كما  ال�سريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم 
الأوبريت الإجنازات التي حققتها اململكة 

يف املجالت التنموية كافة.

منجزات الوطن
حت��دث��ت ال��ل��وح��ة الأول�����ى ع��ن م��ن��ج��زات 
وم�ستقبله،  وحا�سره  وتاريخه  ال��وط��ن 
و�ساب  دع��اء من خ��ال طفلني  وت�سمن 

واأم ورجل جاء فيه:

حّي اأر�ض اأجنبت خر الورى 
موطني يا ح�سن بيت اهلل ودي�نه

اأنت قدرك ما يباع وين�س����را
يا طهر مك������ة ويا نور املدينة

يا �س�باح املج��د منت مبن ث��رى
زاد رب��ي في��ك نع��مة �س�اك�رينه

من ذراك ال���وحي فال��ع��ال���م ذرا
ن��ور والتاريخ و�ساح ج����بي�نه

وفق اهلل م���ن ل��ت��وح�ي�دك �س��رى
من ت��وكل وا�س��تعان اهلل يع�ينه

من كف��خ �سق�ر اجل��زيرة وانب�رى
واحل�كم وال��دار يف اأيدين اأمينه

لل�سعودية ولنا ما نوايل غ�����رها
وكل ما زدنا غانا زاد فينا خ�رها

وجهها ال�سايف �سمانا والنجوم اأتنرها
يا وط�ن حدث ابف�سل اهلل عل�ي�نا

وكل دار ع�زها وح���دة اأهله���ا

ع��ا�ض ع�ز بادنا م���نا وف��ين�ا
عا�ض اأبو متعب بخفاقة ح�مله���ا
با�سم اأبو متعب ووقفاته �سمي�نا

امل��ليك الل��ي يب��لغ�ه�ا اأمله����ا
دارنا من نبعها ال�سايف روي��نا

دارنا اللي �سدقه�ا م�ّيز عمله�ا
ق�ستك يف احلب اأروع ما قرينا
ي�وم ع�س�ق ج�بالها ظلل �سه�له�ا

»م�ستورة«

الملك األب
وح����ك����ت ال����ل����وح����ة ال���ث���ان���ي���ة ع����ن خ����ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 
لكل  الأب  ���س��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب���ن 
والإن�سان،  وامللك  والقائد  ال�سعوديني، 
وامل�سلمني،  للعرب  الدائمة  وم�ساندته 
وم�����دى ح���ب وت���ق���دي���ر ال�����س��ع��ب ل���� »اأب����و 

متعب:

ع��ا�ض اأب��ونا درع جاره
 والع��رب وامل��سلم�ي�ن 
يْع�ق��د اخل�ي�ر ب���ق�راره

 ك���ن�ّه الف��جر املب�ني
�سوت اأبو متعب ب�ساره

 فيه نخوة  فيه دي��ن
الن��ج��م ه����ذا م����داره
 بي��ن ق��لب وبني عني

»م�ستورة«

القلم من رهبته يف الكف حار
امن املهابه �سطر البيات انِتف�ض

و�ض بيكتب فيك يا وجه النهار
واأنت فعلك يف �سما العليا عر�ض 

العطوف املوؤمتن حامي الديار
ا�سمه  ك��ل جم��د ل ط���رى 

نه�ض 
غرته للحق
تقومي امل�سار

وكل قلب بحب
)اأبو متعب( نب�ض 

ن�ساألك يا اهلل
يف �سر وجهار

حت��ف��ظ��ه م���ن ك���ل ���س��ٍر 
يعر�ض 

ا�سم عب�د اهلل
وللم�ج���د اخت�س�ار

وي�ا ع�ساه املجد
يويف بالغر�ض 

»معتزة« 

يا نب��ض يف كل الق�لوب 
ك�ي��ف فع��لك جنه��له

واأن�ت غي�م�ك واله�بوب 
بك�ل خ��ي�ر م�ر�س�ل���ة

رب�ي يج��زى م�ا ب�ذلت 
بك�ل خ��ي��ر ت����سن�عه

وبارك اهلل م��ا و�سع�ت 

»قبلة النور«..
أوبريت رأى النور

بعد وفاة شاعرته
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ثقافة

كلما قراأت يف ديوان �سعري حديث، اأدركت اأن الن�ض ال�سعري العربي اجلديد 
�سابق للعلوم املرتبطة به، ومتقدم على النقد، واأن هناك تاأخرا عربيا يف توليد 

امل�سطلحات، وعجزا عن الفكاك من الباغة والنقد القدميني.
بال�سورة  املتعلقة  والتطبيقية  النظرية  الدرا�سات  اإل��ى  نظرنا  اأننا  ول��و 

ال�سعرية لوجدناها عاجزة عن مواكبة ال�سورة احلديثة بكل تعقيداتها.
اإذ يتفاعل الإن�سان  ال�سورة الفنية، مثا، هي الركن الرئي�ض يف ال�سعر، 
بحوا�سه املختلفة مع املوجودات �سواء اأكانت ح�سية اأم معنوية، ويوجد بخياله 
ق��درة  م��ن  نابعة  ج��دي��دة  تفاعات  تعتمد على  الأ���س��ي��اء  ب��ني  ع��اق��ات خا�سة 

الإن�سان على الربط بني املت�سابهات اأو املتناظرات.
وق��د ك��رث احل��دي��ث ع��ن اخل��ي��ال ومفهومه ووظ��ائ��ف��ه؛ وذل���ك ن��اج��م عن 
ال��ده�����س��ة ال��ت��ي تتملك الإن�����س��ان اأم����ام ال��ف��ن ال��ق��ويل، ول���ذا ع���زا ال��ع��رب امللكة 
اإطار الفعل الفني كاجلن وال�سياطني،  اإلى قوى وهمية خارجة عن  ال�سعرية 
كما اأفا�ست املذاهب الفل�سفية والنف�سية يف احلديث عن اخليال والفروق بينه 

وبني التوهم.
وال�ستعارة  الت�سبيه  من:  الباغية  ال�سورة  باأ�سكال  القدماء  اهتم  وقد 
واملجاز، وركزت الدرا�سات الأدبية النظرية احلديثة على مفهوم ال�سورة قدميا 
وحديثا يف الوقت الذي اجتهت فيه الدرا�سات التطبيقية اإلى م�سادر ال�سور، 

واأنواعها الباغية ووظائفها الفنية.
الوقوف على جزئيات  اإلى  الباغية  بال�سورة  القدماء  اهتمام  اأدى  وقد 
ي�سرة يف ال�سورة تعتمد على فرعني رئي�سني هما: امل�سبه، وامل�سبه به، وتتفرع 
اهتمت  ال��درا���س��ات احل��دي��ث��ة فقد  اأم���ا  بينهما.  ال��رب��ط  لأ���س��ل��وب  تبعا  الأن����واع 
عديدة  اأطرافا  ي�ستوعب  كاما  م�سهدا  �سارت  التي  الكاملة  الفنية  بال�سورة 

وعاقات خمتلفة.
الختاف  من  �سيئا  يلحظ  ال�سورة  تناولت  التي  الدرا�سات  يف  واملتاأمل 
اأن  اإل��ى  الباغية، وه��ذا يعود  ال�سورة والفنون  املفهوم، ورمب��ا اخللط بني  يف 
الدكتور  بذلك  يقر  كما  العربي،  النقد  اإلى  بالن�سبة  ال�سورة جديد  م�سطلح 
ن�سرت عبدالرحمن، ف�سا عن اأن هناك اختافا حول ما تنعك�ض عنه ال�سورة، 
فهل هي �سورة للعامل اخلارجي تربطنا باملادة املح�سو�سة، اأم هي �سورة للعامل 

الباطني لل�ساعر؟
ال�سورة امل�سهدية ال�سعرية الوا�سعة هي التي حتقق للباحث مراده، لكن 
البنية ال�سعرية التي تعتمد على نظام البيت املفرد يف ال�سعر القدمي، وبع�ض 
احلديث، ل تربط بني امل�ساهد مبا يكون ق�سيدة حمكمة الن�سج من الناحية 
الت�سويرية، مما يجعل من املحتم اخل�سوع لهذا الواقع، وعدم حتميل الأبيات 

املفردة والت�سبيهات املتناثرة اأكرث مما حتتمل.
تبقى امل�سكلة يف التعامل مع الن�ض احلديث، باأدوات لي�ست له، ولي�ض لها، 

مما يجعل درا�سة ال�سورة تاأخذه اإلى ال�سطح، وهو عميق.. عميق.

نقد ال يرقى إلى النصوص!
إذا عسعس الليل

أحمد التيهاني

من حجر يف التو�سعة
ي��ا اأب��وي و�س��ي����دي

 يا ع�سى نرد اجل�مي�ل
ه��ذا ق��لبي يف ي����دي

 لق��درك الغ��ايل ق�ليل

�سمح وله هيبة 
هو منبع الطيبة
ل بان اأبو متعب 

كل يهلي به 
»م�ستورة«

المرأة السعودية
امل��راأة  لتكرمي  الثالثة  اللوحة  خ�س�ست 
ال�����س��ع��ودي��ة، م���ن خ����ال اأخ�����ت امل��وؤ���س�����ض 
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز، الأم�����رة ن����ورة بنت 
التي  �سعود  اآل  في�سل  ب��ن  الرحمن  عبد 
اآزرت اأخاها ورافقته  يف مواقف البطولة 

وتاأ�سي�ض وبناء هذا الكيان ال�سامخ:

ع�ونك واأنا وليدك �سند 
اللي على اأر�سك �سج��د
اأم�سي على درب الن�بي 

املختار يف اأطهر بل���د
واأق���را وتاريخ���ك نقاء

لل���ي زرع والل�ي �سق�ا
والأم ج���ّدلها ال�سق��اء

واأن��ا ل�ها اأوف����ى ول��د

ّ��ه واأنا �سم�ض تن��ف�ض به�ا فج��ر مي�
وتف�تح يل اآف�اق املع�ايل �س�ماها

اأم�سي على اأر�سك كاأين على �سدر
ى ال�سبح من طهر ماها  غيمة تو�سّ

بنت وله�ا بالدي�ن وبق���ادتك فخ��ر
ل ب���ّد ت��رف��ع من بع��ل��مه بناه�ا

»م�ستورة«

اعتزي بي اعتزي ب�ي 
اع��تزي با�سمي وطيبي

مثل )اأخو نوره( اعتزَى 
يفتخر بي  ينتخي بي

»معتزة«

عّز الفتاة بخ��ي�ّها
ل قال ياهلل ح��ّيها

تبني معه ترقى معه
تب�س��ط لدربه ف�ّي�ها 

ل �ساح »نوره« نّورت 
كل ال�سمو�ض ب�سّيها

نورة عامة فارقة يف وطنا 
ي�سه�د لها تاري�خ توحيد دولة

كانت على مينى �سجاع تعّنا
للمجد ت�س�رج للمعايل خ�يوله
واحلمد هلل جت على ما متنى

وبه�ا اعتزا يف كل موقف بطولة
»م�ستورة«

المرأة والشورى
ت��ط��رق��ت ال��ل��وح��ة ال��راب��ع��ة اإل����ى الإجن����از 
ال�سعودية  امل��راأة  احل�ساري يف ظل وجود 
يف جمل�ض ال�سورى، يف عهد امللك عبد اهلل 

بن عبد العزيز:

وكل مراأة  فا�سلة 
بالعز تربطها �سله 
يف راأيها �سور حكيم

لكل جمد تو�سله
اأمرهم �سورى �سريحة

للن�ساء وللرجال
وجاء يف ال�سنة ال�سحيحة

ن�ض ناهي للجدال
�سرعنا الطاهر يبيحه

طّبقه )ذرب الفعال(
ويب�سر ب�سدق الن�سيحة

وراأي خمل�ض باعتدال 
»معتزة«

صوت األم
حملت اللوحة اخلام�سة، تقدير دور املراأة 
وبناء  الأط��ف��ال  وتربية  املجتمع،  يف  الأم 
نه�سة  م�سرة  يكملون  و���س��ي��دات  رج���ال 

الوطن:

يا دارنا دربك خ�س�ار
يا �س��اخم�ة بني الديار
باأر�ٍض تنف�ض �سدرها
ف�ي ليل هالعامل نه�ار

والأم في�ها م�در�س���ة
تبني وحتظى بالوق��ار

ج�ت ع��ظ�يمة اأم خ�رِّ
م��ن ك�ر همتها كبار

»م�ستورة«

الجهل والظالم
ع������رج الأوب������ري������ت م����ن خ������ال ال���ل���وح���ة 
ال�ساد�سة على الفنت واملكائد التي حتاك 
���س��د ال�����س��ع��ودي��ة، وال�����س��رور ال��ت��ي حتيط 

بالوطن، وحتاول زرع الفتنة بالداخل:

للمعايل للفاح
�سروا اإل�..فجر ال�سباح

باملبادي والقيم
ما ت�سرنا الرياح

بعد اهلل ع��وقن��ا
وجّمع اهلل �سملنا

وّحد اهلل هالقلوب
حتت راية �سيخنا
ربي يكفينا الفنت

ما ظهر منها وبطن
طال عمرك يا ملك

ودام عزك يا وطن
»معتزة«

حديث الوطن
حت���دث���ت ال���ل���وح���ة ال�����س��اب��ع��ة ب��ل�����س��ان 
الوطن لأبنائه من ال�سعب ال�سعودي، 
ع��ر خ��ال��ه��ا ال��وط��ن ع��ن ح��ب��ه لهم، 
ال�����ذراع  ي��ك��ون��وا مب��ث��اب��ة  اأن  م��ت��م��ن��ي��اً 

اليمنى له:

يا عيايل يا عيايل 
يا اأغلى من روحي ومايل

ذا وطنكم ا�سمعوا له 
كلمة الغايل لغايل
اأنتم عيايل ودمي 

اأنتم اأحامي وهمي
ل اأنتخيت بكّل واحد 

لّبت عروقه ب�َسّمي
اأنتم ذراعي مييني
ه لعيني  اأنتم الُقرَّ

ن فيكم ما يخيب الظَّ
يا ِرجا عمري و�سنيني

»معتزة«

يا وطن كل اجلهات
بوحدتك م�سرب مثال

يا ج�سد واحد عظيم
القدر يا �سمح اخل�سال

كلما زدنا تاحمنا
نزيد الع�ّز هيبة

وكلما حترث ثراك
ال�سم�ض ينبت لك رجال

يا ال�سعودية فديتك
روحنا والعني بيتك

كل ما مريت قلب
اأبي�ض على عر�سه لقيتك

يحر�سك رب الأنام
بعينه اللي ما تنام

يا بلد دين املحبة
يا حمى البيت احلرام

»م�ستورة«.

سلطان ونايف
ج��������اءت ال����ل����وح����ة ال���ث���ام���ن���ة ل��ت��خ��ل��د 
الراحلنَْي  ال�سعودية،  فقيدي  ذك��رى 
الأم������ري������ن ����س���ل���ط���ان ون����اي����ف اب��ن��ي 
عنوان  حت��ت  اهلل  يرحمهما  املوؤ�س�ض، 

»الفقيدين«:
رح��لت ي�ا �سلط��ان والع�ني تبكيك

حتى الوف�اء والطيب تخ��نقه عب��ره
ك��ل ابت���سامه من��ك تبكي وترث�يك
يا اهلل جت��ر ك��سر من ع���ز جره
اأبو اليت��امى وال�سع�وف املهالي�ك

ع���ز الأرام���ل ك��ل خي��ر بف�ج�ره
يا اهلل ت��رحم من فع��ايله تر�س��يك

وابع��ثه عن��دك بابت��سام�ات ثغ�ره

�سبعة �سهور ونّق�ض احلزن طاريك
الن��ايف الل��ي راح بالقلب ح�س�رة
واآ عين��ي اللي دمعها دم و�س�ف�ي�ك

تبك��ني را�ض ما يع���و�ض بق���دره
خلي�تنا وح��نا عج���زنا نخ��لي�����ك
مي���وت نايف�����نا ول م��ات ذك��ره

هذا الق���در مك��توب ربي ولق��يك
رب خل��ق��ن�ا وارت�س��ينا ب���اأم��ره

ما ج�ور يا بو مت��عب اهلل يج��زي��ك
ويخفف املولى ويلهمك �س���ب�ره

يهالوطن اأوفى رجال �سعوا ف��يك
حمظوظ بك تاريخ يط�ريك �سط�ره

»معتزة«

سلمان بن عبد العزيز
للحديث  التا�سعة  ال��ل��وح��ة  خ�س�ست 
ع���ن ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي ���س��اح��ب 
عبد  بن  �سلمان  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 

العزيز )يحفظه اهلل(:

ب��ادي ازه��ي بث���وبك
وف����ّزي للوف��اء �سلم�ان 

وف��وحي يا مب��اخرنا
بع�����ود الع��ز وع�ط��وره

ول��ي الع�ه��د م�ن مث�له
بفع�له تفخ��ر القي��ف��ان 
�س��داد ال��راأي واحلك�م��ة

تب���ان بفعله و�س�وره
جزا اهلل عننا �سيخ

َحَم��ل ثق��������ل بك�ل اإح�سان

ولو يجح��د قلي�ل ال�س�وف
ي�س�ع الطيب من نوره
وتبقى يا ذرا العار�ض

ذخر اأر�سك ع�ن الع���دوان 
رع���اك اهلل يا درع الوط��ن

وح��زامه و�س����وره
على مين��ى ملي��ك اخلي��ر

اأبو متعب عزيز ال�ساأن 
ع�سى اهلل يرحم مع���ّزي

ويحف�ظ نادر �س�قوره
لكم بق��ل�وبنا بي��ع��ة

وعلى �سدر الوف�اء ع��رفان 
�س��ام اهلل عل��ى رج�ال

غ��دت بالدين من�س�وره
»معتزة«

العرضة السعودية
ويف ال��ل��وح��ة ال��ع��ا���س��رة الأخ�����رة، اأت��ت 
التقدم  لتذكر  ال�سعودية«  »العر�سة 
ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ن���م���وي ال������ذي ت��ع��ي�����س��ه 
الباد على يد امللك عبد اهلل، ودعمه 

ال���احم���دود ل��ل��م��راأة وامل���ع���وزي���ن من 
راية  وارتفاع  ال�سعودي،  ال�سعب  اأبناء 

التوحيد اإلى عنان ال�سماء:

ق�دام ياأه�ل الع�لم والع�زم ق��ّدام
نا�سل و�س�رع اهلل قايد خطانا

هنا ارتفع بالوحي مقدار الأقام
�سرى ال�س�ياء يف دمنا من ه��وانا
وا�س���م ال�سعودية ملع بني الأع��ام

من نور اأبو متعب ف�سفحة �س�مانا
قايد ط�وى اجنازه م�ساحات الأعوام

وب�س����ط ذراعي�ن الأم��ل واح�توانا
�س��يٍف ب��ريق��ه ع�دل واإقدامه اإق�دام

و�ّس��ع طم��وح�ه للم���ع�ايل م���دانا
ي�سل��م ن�س��ي�ر احل�ق، �سّباق عّزام
ه�و �س��وت نب��ض قلوبنا يف دعانا

ي�س�لم �س����ند ك��ل الأرام���ل والأيتام
ي�س�لم حب�ي��ب ال�سعب حامي ح�مانا

م��ادام �س��امل يب���ت�سم وج���ه الأيام
ت�سحك لنا الدني�ا وته��تف م��ع���انا

»م�ستورة«.
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إعالم

ت�����س��م��ن��ت ت���و����س���ي���ات امل����وؤمت����ر ال��ع��رب��ي 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي  ل��اإع��ام  الأول 
دع��وة  التنمية،  ودوره يف  الإع���ام  ح��ول 
املواطن  بحق  لالتزام  الإع��ام  و�سائل 
ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  امل��ع��رف��ة  يف 
وا�سحة  روؤي��ة  وو�سع  العربي،  بالوطن 
مل����واج����ه����ة الأزم�����������ات الق���ت�������س���ادي���ة يف 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وح��ث و�سائل الإع��ام 
ع��ل��ي ت��و���س��ي��ح الإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة ل��دي 
امل�ستثمرين ون�سر ثقافة الوحدة والتزام 
و�سائل الإعام بعدم املبالغة الإعامية 
مب��ا ي��خ��ال��ف ال���واق���ع وي��ث��ر ال��ف��زع بني 
التي  الإع���ان���ات  وجت��ن��ب  امل�ستثمرين، 
التقاليد  اإيل  وت�����س��يء  احل��ي��اء  ت��خ��د���ض 
وامل���رت���ك���زات ال��دي��ن��ي��ة ورب�����ط الإع�����ان 
ال��روي��ع  وجت��ن��ب  الج��ت��م��اع��ي��ة  بالقيم 

وبث عدم ال�ستقرار.
ك���م���ا اأو�����س����ى امل�����وؤمت�����ر، ب��ت��دري�����ض 
الإع������ام الق��ت�����س��ادي ���س��م��ن م��ق��ررات 

اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، واإن�����س��اء دب��ل��وم��ات 
متخ�س�سة لاإعام القت�سادي والعمل 
علي تفعيل مبادرة لتدريب ال�سحفيني 
القت�ساديني علي التحليل القت�سادي، 
ف�سا عن اإن�ساء قاعدة بيانات لاإعام 
رابطة  اإن�ساء  علي  والعمل  القت�سادي، 
ل��ل��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة يف الإع�����ام 

املقروء وامل�سموع واملرئي.
وط����ال����ب امل�����وؤمت�����ر ب���اإن�������س���اء ق��ن��اة 
اإلكرونية  وم��واق��ع  عربية  اقت�سادية 
ت�����س��اه��م يف ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��اد ال��ع��رب��ي، 
ون�سر ت��ق��اري��ر م�����س��ورة ح��ول الإ���س��رار 
امل�سروعات  اإبراز  بالقت�ساد  تلحق  التي 

العربية امل�سركة.
وقال الأمني العام ملجل�ض الوحدة 
الق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة حم��م��د ال��رب��ي��ع، 
اأداة  اأ���س��ب��ح  الق��ت�����س��ادي  الإع������ام  اإن 
القت�سادية  القطاعات  لتنمية  حيوية 
ال�ستثمارية  الفر�ض  وترويج  املختلفة، 

القدرة  وحت�سني  التنمية،  خطط  ودعم 
واأ���س��ار  الوطني،  لاقت�ساد  التناف�سية 
عمليات  يف  ال��رق��اب��ي  الإع����ام  دور  اإيل 
ال���ن���ق���د ال���ب���ن���اء وال�����ه�����ادف ب���اع���ت���ب���ار ان 
�سناعة  اأ���س��ب��ح  الق��ت�����س��ادي  الإع�����ان 
م��ه��م��ة ي�����در ال����س���ت���ث���م���ار ف��ي��ه��ا ع���وائ���د 

»االقتصادي العربي«
يوصي بحق المواطن في المعرفة

مالية، مثل ال�شتثمار يف اأوجه الن�شاط 
الق��ت�����س��ادي الأخ������رى. ول��ف��ت اإيل اأن��ه 
يف ظ��ل ه��ذا امل��ن��اخ اجل��دي��د، ف���اإن الأم��ر 
يتطلب بلورة خطاب اإعامي اقت�سادي 
ج��دي��د ي�����س��ه��م يف ر���س��م م��ع��امل ال��واق��ع 

القت�سادي العربي اجلديد.

»تويتر« يعزز نفوذه
بخدمة البث التلفزيوني 

ي�����س��ت��ع��د م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
»ت������وي������ر« ل���ل���ب���دء يف ت����ق����دمي خ���دم���ة 
للم�سركني،  التلفزيوين  البث  مترير 
القت�سادية  بلومرغ  قناة  نقلت  حيث 
اق������رب م��ن  امل����وق����ع  اإن  الإجن���ل���ي���زي���ة، 
ع��ق��د ات��ف��اق��ات م��ع ���س��ب��ك��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون 
 Viacom م��ث��ل  ال���ك���رى  الأم���رك���ي���ة 
ع��وائ��د  يف  امل�����س��ارك��ة  ب��غ��ر���ض   NBC و 
الإع���ان���ات يف ت��وي��ر ل���دى ب��ث ب��رام��ج 
ال�������س���ب���ك���ت���ني ع���ل���ى امل�����وق�����ع. و����س���ي���ق���دم 

الذكية  الهواتف  اإل��ى  املحتوى  »توير« 
الفيديو  مت��ري��ر  ب��اأ���س��ل��وب  للم�سركني 

.Streaming عر الإنرنت
وتعزز هذه اخلطوة نفوذ »توير« 
الأخ��ب��ار  مثل  ب�سرعة  الأخ��ب��ار  ن�سر  يف 
ال��ع��اج��ل��ة خ��ا���س��ة ب��ع��د ان�����س��م��ام كبر 
كورب،  نيوز  �سركة  الأخبار يف  م�سوؤويل 
اإدارة  جمل�ض  اإل���ى  ت�سرنني،  بير  وه��و 
جمابهة  على  ال�سركة  مل�ساعدة  ت��وي��ر 
امل�سهد الإعامي، كما اأن ت�سرنني نف�سه 
»ه��ول��و«  خ��دم��ة  وراء  املفكر  العقل  ك��ان 
ل��ب��ث ال��ت��ل��ف��زي��ون ع���ر الإن���رن���ت وه��و 
اأك��رث العاملني يف الإع��ام اطاعا  يعد 

وفهما لاإعام الرقمي.
تتكامل  التقنية  �سركات  اأن  ويبدو 
لأ�سولها  الفا�سلة  احل����دود  ع��ن  بعيد 
ن�ض  اأو  فيديو  اأو  مو�سيقى  كانت  �سواء 
مثل توير، لت�سبح من�سة لكافة اأ�سكال 
و�سور  فيديو  من  الإعامية  الو�سائط 
وغرها كما هو احلال مع �سركة اأمازون 
ال��ت��ي ان��ت��ق��ل��ت ل��ق��ط��اع ت��ق��دمي امل��ح��ت��وى 
وك����ذل����ك »����س���وب���وت���ي���ف���اي« ال���ت���ي ب�����داأت 
باملو�سيقى ثم ان�سمت ملناف�سني كرث يف 

تقدمي الفيديو.
ال�����س��ب��ك��ات  م�����س��ت��ق��ب��ل  اأن  وي����ب����دو 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��ك��رى اأ���س��ب��ح يف حكم 
يف  عملها  اأ���س��ل��وب  لتقادم  نظرا  املنتهي 

عامل الإنرنت .

اإلعالم السعودي والتحريض
خلدون السعيدان

التهامات التي طالت ال�سعوديني عقب 
و�سائل  بع�ض  م��ن  بو�سطن  تفجرات 
الع������ام الم���ري���ك���ي ل��ي�����س��ت الول�����ى، 
تتناول  ما  الخ��رة، وغالبا  تكون  ولن 
مبختلف  الغربي  والع���ام  ال�سحافة 
ال�سعودي  املجتمع  واجت��اه��ات��ه  ان��واع��ه 
وال���������س����ع����ودي����ني ع���ل���ى ان����ه����م جم��ت��م��ع 
والقتل،  ال��دم  يع�سق  وارهابي  منحرف 
امل�ستمر  والتحري�ض  الت��ه��ام��ات  ه��ذه 
م����ن الع�������ام ال���غ���رب���ي ع���ل���ى امل��م��ل��ك��ة 
ل���ن ي��ن��ت��ه��ي، خ�����س��و���س��ا يف ظ���ل غ��ي��اب 
ا�سراتيجية اعامية �سعودية وا�سحة 

املعامل خ�سو�سا اخلارجية منها.
اإن تلك التهامات امل�ستمرة لي�ست 
املحلي  الع���ام  يف  ين�سر  مل��ا  �سدى  ال 
ي�ستطع  واك���اذي���ب، مل  اره��ا���س��ات  م��ن 
القوانني  رغ��م وج��ود كل  ايقافها  اأح��د 
الثقافة  وزارة  �سنتها  التي  والعقوبات 
والع��������ام، وم�������ازال اع���ام���ن���ا امل��ح��ل��ي 
ميار�ض  واأن���واع���ه،  اجت��اه��ات��ه  مبختلف 
ان���ت���ه���اك���ات م�����س��ت��م��رة و����س���ري���ح���ة م��ن 

حملية،  ق�سايا  ع��ن  ين�سره  م��ا  خ��ال 
بعيدا عن العقانية وال�سدقية، المر 
الذي تتلقفه و�سائل العام الجنبية، 

وتعيد بثه مبا يتنا�سب مع توجهاتها.
جمانا  ال��زم��ي��ل��ة  كتبته  م��ا  ول��ع��ل 
ال��را���س��د ب��ه��ذه اجل���ري���دة م���ن تعر�ض 
احلكومة  م��ن  �سحفية  حلملة  اململكة 
الريطانية والعام الريطاين على 
اعامنا  يف  ن�سر  ما  على  بناء  ال�سواء، 

املحلي خلر غر دقيق اي�سا.
ل���ن ت��ق��ف احل���م���ات الع��ام��ي��ة 
على اململكة ال من خال اعادة النظر 
يف ا���س��رات��ي��ج��ي��ة الع������ام اخل���ارج���ي 
وحم�����اول�����ة اع��������ادة ف���ك���رة ال���س��ت��ع��ان��ة 
مب��ك��ات��ب ع��اق��ات ع��ام��ة يف ال��ع��وا���س��م 
تتمكن  موؤهلة  تكون  العامل  املهمة من 
و�سائل  م��ع  للتوا�سل  ج�سور  ب��ن��اء  م��ن 
العام الجنبية وقبل كل �سيء ايجاد 
خطوات فعالة و�سريعة لكبح جتاوزات 
الع�����ام امل��ح��ل��ي وم����ا ي��ن�����س��ر ف��ي��ه من 
للمجتمع  ت�����س��يء  وم��ب��ال��غ��ات  اك���اذي���ب 

ووحدته.
�شحيفة الريا�ض

ال��ع��ام للملتقى الإع��ام��ي  الأم���ني  ق��ال 
اأن��ه  اخلمي�ض،  اهلل  عبد  ما�سي  العربي 
���س��ي��ت��م اإع�����ان ا���س��م »ع��ا���س��م��ة الإع����ام 
افتتاح  حفل  خ��ال   2013 لعام  العربي« 
ال������دورة ال��ع��ا���س��رة م���ن اأع���م���ال امل��ل��ت��ق��ى 
وال�سام«  »الإع����ام  العربي  الإع��ام��ي 
ال�����ذي ���س��ي��ق��ام غ����دا امل���واف���ق 28 اأب���ري���ل 
احل�����ايل، حت���ت رع���اي���ة وح�����س��ور رئي�ض 
جابر  ال�سيخ  الكويتي  ال����وزراء  جمل�ض 

املبارك احلمد ال�سباح .
امللتقى  هيئة  تلقي  اخلمي�ض  واأك��د 
ال�سابقة،  ال��ف��رة  يف  العربي  الإع��ام��ي 
عدة  م��ن  الر�سيح  طلبات  م��ن  العديد 

عوا�سم عربية لتكون »عا�سمة الإعام 
اأن الخ��ت��ي��ار  ال���ع���رب���ي«، م����وؤك����دا ع��ل��ى 
���س��ي��ك��ون وف����ق جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��اي��ر 
بالتن�سيق  ال�ساأن  لهذا  و�سعها  مت  التي 
والت�سال  الإع��ام  قطاع  مع  والتعاون 
طريق  وع���ن  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  بجامعة 
جل��ن��ة م��ت��خ�����س�����س��ة ت�����س��م اأ����س���م���اء من 
خمتلف الدول العربية لختيار عا�سمة 

الإعام العربي لعام 2013.
على  بتاأكيده  اخلمي�ض  وا�ستطرد 
ت��ه��دف  ال��ع��رب��ي  اأن ع��ا���س��م��ة الإع������ام 
الإع��ام��ي  امل�سهد  تفا�سيل  ر���س��د  اإل���ى 
ال��ع��رب��ي وم��ن�����س��ات��ه واأدوات�������ه وو���س��ائ��ل��ه 

حتقيق  اإل��ى  اإ�سافة  وحم��ت��واه،  املتنوعة 
ع����دة اأه�������داف م��ه��م��ة، ك��ن�����س��ر امل��ع��اي��ر 
املهنية ودعم اللتزام بالأطر الأخاقية 
الأفكار  وت�سجيع  الإعامية،  للممار�سة 
اجلديدة، وخلق اأ�سكال مبتكرة للرابط 
وال��ت��وا���س��ل الإع��ام��ي ال��ع��رب��ي يف اإط��ار 
م���ن الل����ت����زام مب��ج��م��وع��ة م���ن الأ���س�����ض 

واملعاير املهنية ال�سارمة.
ال���ع���ا����س���رة  ال���������دورة  اأن  واأ������س�����اف 
ل��ل��م��ل��ت��ق��ى الإع�����ام�����ي ال���ع���رب���ي ���س��وف 
املتنوعة  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة  تناق�ض 
حت���ت ���س��ع��ار »الإع������ام وال�������س���ام« وه��و 
»عا�سمة  مب�سروع  يرتبط  ال��ذي  الأم��ر 

الإعام العربي« ارتباطا قويا، فم�سروع 
على  ال�سوء  لت�سليط  ي�سعى  العا�سمة 
باملجتمع  ترتقي  التي  املهنية  املمار�سة 
التي  املختلفة  بالق�سايا  وع��ي��ه  وت��زي��د 
امل�سهد  اأن  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  يوميا،  يعي�سها 
العربي الآن قد بات اأكرث تعقيدا من ذي 
قبل على عدة م�ستويات منها ال�سيا�سية 
والقت�سادية، ولذلك فاإن ال�سعار العام 
كيفية  يف  ي��ب��ح��ث  اأن  ي��ح��اول  للملتقى 
حتقيق ال�سلم العام للمجتمع واحلفاظ 
عليه م��ن خ���ال احل��ف��اظ ع��ل��ى الأط���ر 
التنموي  امل�سار  ودع��م  الرفيعة  املهنية 

من خمتلف الجتاهات.

من تكون
عاصمة اإلعالم العربي؟
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»غوغل« تخترع نظارات ذكية
اأعلنت �سركة غوغل النتهاء من اإنتاج اأول دفعة من نظاراتها الذكية التي تبلغ قيمة الواحدة منها 1500 دولر اأمركي. وقالت ال�سركة 
يف ر�سالة اإلكرونية للمطورين امل�سجلني يف م�سروع نظارات غوغل اإن اأول دفعة من هذه الأجهزة اأ�سبحت جاهزة، واأنها �ست�سلمهم 

اإياها على دفعات.
واأ�سارت غوغل اإلى اأنها »تطور عددا كافيا للجميع« من هذه النظارات، م�سيفة اأنها �ستخرهم بذلك فور توفر ن�سخ اإ�سافية.

وتاأتي النظارات �شبيهة متاما بالنظارات العادية اإل اأنها تتيح ت�شجيل الفيديو والتقاط ال�شور واإر�شال الر�شائل ال�شوتية وعر�ض 
العامل احلقيقي بقدرات حا�سوبية  التي تدمج  النظارات  تتوفر  اأن  املتوقع  الأ�سدقاء. ومن  الإنرنت وعن  والبحث على  الجتاهات 

متطورة اإلى الأ�سواق للم�ستخدمني العاديني يف نهاية العام احلايل.

املوا�شفات:
HD ال�  بدقة  اإن�ض   2.5 • �سا�سة 

•كامرا بدقة 5 ميجا بك�سل، وت�سوير فيديو بدقة 720 بك�سل.
 12 ا�ستخدام  اإمكانية  مع  جيجابايت   16 بحجم  داخلية  •ذاكرة 

جيجابايت فقط
من هذه امل�ساحة الإجمالية.

•تقنية نقل ال�سوت عن طريق العظام، وهذا ما يعني اأن عملية 
نقل ال�سوت

عن طريق هذه النظارات �ستتم عن طريق جمجمة الراأ�ض.
WiFi 802.11 b/g والبلوثوت كما اأنها حتوي ال�  �سبكة  •تدعم 

بطارية ت�ستطيع ال�سمود ليوم كامل يف ال�ستخدام العادي
.microUSB مع اإمكانية اإعادة �سحنها عن طريق منفذ

تقنية

رتويت

بعد  م��ا  )خ��دم��ة  تدعى  ج��دي��دة  خدمة  ع��ن  الأمريكية  غوغل  �سركة  ك�سفت 
الوفاة( ت�ساعد يف حتويل البيانات الإلكرونية احل�سا�سة بعد وفاة امل�ستخدم 
الرقمية  حلياتهم  التخطيط  م��ن  امل�ستخدمني  ومت��ك��ن  ورث��ت��ه،  اأح���د  اإل���ى 

ولتوريث ملفاتهم.
التعامل  الن�سط( م�سممة لإدارة  امل�سماة )مدير احل�ساب غر  اخلدمة 
مع احل�سابات الإلكرونية اخلا�سة خلدمات وبريد جوجل الإلكروين )جى 
ميل( وخدمات درايف وجوجل با�ض و بيكا�سا و �سبكات التوا�سل الجتماعي.

و�ستكون خدمة الو�سية يف �سفحة الإعدادات اخلا�سة بح�ساب امل�ستخدم 
اأن يحدد  اأو منح �ساحيات كاملة للوريث، وعليه  بياناته  اإلغاء  ليختار بني 
وقت تفعيل تلك اخلدمة لتن�سط بعد ثاثة �سهور اأو �سنة من عدم ال�ستخدام.
ك��ذل��ك مي��ك��ن ل��ل��م�����س��ت��خ��دم م��ن��ح حم���ام ���س��ل��ط��ة ال���دخ���ول اإل����ى ال��ري��د 
الإلكروين، وعر ر�سالة ن�سية ور�سالة بريد اإلكروين �سيتم اإخطار اأ�سحاب 

احل�سابات لتفعيل النظام.
هذه اخلدمة املبتكرة من غوغل مل ي�سبقها بها اأحد من قبل، فبمجرد 
ت��وؤدي  األ  هنا:  وال�سوؤال  تلقائيا،  للورثة  ميلكه  ما  كل  ي��وؤول  الإن�سان   م��وت 
اإعادة فتح احل�سابات الإلكرونية للمتويف لكت�ساف حمتواها وما حملته من 
اأ�سرار؟، يبدو اأن الأمر لي�ض من باب الف�سول بل هو لاإجابة على كثر من 
الت�ساوؤلت التي من املمكن اأن تف�سر اأحيانا ما�سي ال�سخ�ض اأو تك�سف جرمية 

اأو حتى تهديدا وقع له.
بع�ض النا�ض �سرون هذه اخلدمة نذير �سوؤم لأن �ساحبها لن ي�ستخدمها 
اأبدا فهي جانب مظلم يخ�سى وقوعه، فزمن بدايتها نهاية له، ولن يرى اأو 
حتى لن ي�سمع بفوائدها، بينما �ستكون لدى اآخرين بداية حلياة اأخرى رمبا 
منعهم من ك�سفها خوفهم على حياتهم، ما يعني اأنه ل �سيء يخافونه  بعد 

مماتهم. والإيجابية الوحيدة يف اخلدمة هي اأنها اختيارية ولي�ست اإجبارية.

خدمة ما بعد الوفاة

حسن العواجي

غر  ويكيبيديا  موؤ�س�سة  مواقع  ت�ستمر 
ال��رب��ح��ي��ة ب��ن��م��و ح��رك��ة زي��ارات��ه��ا ب�سكل 
متزايد حيث حققت رقما قيا�سيا جديدا 
هو اأكرث من ن�سف مليار زائر غر مكرر 

�سهريا.
ف��اإن   comScore بيانات  وبح�سب 
قد  ويكيبيديا  موؤ�س�سة  م��واق��ع  اإج��م��ايل 
 517 املا�سي  مار�ض  �سهر  بحلول  حققت 
ب� 5% من  اأعلى  وه��و  زائ��ر فريد،  مليون 
 492 ك��ان  ال��ذي  ال�سابق  القيا�سي  الرقم 
م��ل��ي��ون زائ����ر ف��ري��د يف م��اي��و م���ن ال��ع��ام 

املا�سي.
ويرى مراقبون اأن موقع املو�سوعة 

العاملية احلرة ويكيبيديا من اأكرث مواقع 
ارتفع  حيث  زي���ارة،  ويكيبيديا  موؤ�س�سة 
من  امل��ق��الت  و  ال�سفحات  زي����ارات  ع���دد 
17.1 مليار اإلى 21.3 مليار زيارة �سهريا.

اإلى ذلك، منت حركة الزيارات من 
 %15 ت�سكل  واأ�سبحت  املحمولة  الهواتف 
م���ن اإج���م���ايل زي������ارات وي��ك��ي��ب��ي��دي��ا حيث 

جتاوزت ثاثة مليارات �سهريا.
ت�سعى  ويكيبيديا  موؤ�س�سة  اأن  يذكر 
ل��ت��و���س��ي��ل حم���ت���وى امل���و����س���وع���ة احل����رة 
ويكيبيديا اإلى كافة اأنحاء العامل، وذلك 
للمو�سوعة  الو�سول  ت�سهيل  خ��ال  من 

وكذلك اإزالة العوائق مبختلف اأ�سكالها.

نصف مليار يزورون »ويكيبيديا« شهريا

أهم 
تطبيقات

جهاز »إيباد«
 Adobe Reader تطبيق •

PDF�لقراءة ملفات ال
•تطبيق Air Display لتحويل 

اجلهاز اإلى �سا�سة ثانوية عند 
ا�ستخدام حا�سوب �سخ�سي.

•تطبيق Blogsy املتخ�س�ض 
باملدونات.

 Calculator for iPad تطبيق •
املجاين باعتبار اأن احل�سابات 

واملعادلت تكون �سرورية يف بع�ض 
الأحيان.

 Catalog Spree تطبيق •
الذي يقدم للم�ستخدم جمات 

العرو�ض من خمتلف حمات 
العامل.

• تطبيق Chrome ملن يف�سل 
ا�ستخدام نظام غوغل لت�سفح 

النرنت.
• تطبيق CloudOn املجاين 

لتخزين املعلومات وامللفات 
املرغوب فيها والو�سول اإليها من 
اأي جهاز اآخر عر نظام ما يعرف 

ب�)احلو�سبة ال�سحابية(.
•تطبيق Comics الذي ي�سمح 

للم�ستخدم بت�سفح جمات 
الر�سوم الهزلية.

• تطبيق Evernote الذي 
ي�سمح بتخزين كمية كبرة من 

املعلومات الرقمية التي مت جمعها 
من خال مواقع و�سفحات 

النرنت.
• تطبيق Facebook للدخول 

اإلى اأكر موقع للتوا�سل 
الجتماعي يف العامل.

الذي يقوم   FastZip تطبيق •
ب�سغط امللفات والوثائق التي 

يرغب الفرد يف ا�ستخدامها 
ومزود مبوا�سفات اأمنية عالية.
 Find My Friends تطبيق •
الذي يتيح للم�ستخدم خدمات 

حتديد مواقع الأ�سدقاء 
والتوا�سل معهم، وبالطبع بعد 

اأخذ الإذن منهم.
 Google Earth تطبيق •

للخرائط واأ�سماء املواقع 
املختلفة.

• تطبيق Kindle للقراءة 
واملطالعة.

• تطبيق Mint ملتابعة ح�ساباتك 
البنكية.

• تطبيق Newsy الذي يعر�ض 
اأخبار اليوم بطريقة مبا�سرة 

و�سريعة ومن خمتلف امل�سادر.
 Photo Editor by تطبيق •

Aviary ملعاجلة ال�سور.
 Pinnacle Studio تطبيق •

ملعاجلة الفيديو.
• تطبيق Skype لإجراء املكاملات 

بال�سوت وال�سورة.

الرئي�سية  ال�سفحة  ت�سميم  بتحديث  املقبل  الأ�سبوع  بدءا من  »يوتيوب«  �سبكة  تقوم 
للم�ستخدمني الذين قاموا بت�سجيل الدخول حل�سابهم بحيث تعر�ض مقاطع فيديو 

اأكرث من الت�سميم احلايل.
وبدل من عر�ض مقطع واحد من كل قناة للم�سركني، فاإن »يوتيوب« �ستعر�ض 
اأكرث من مقطع لنف�ض القناة بنف�ض اخلط الأفقي بحيث تكون املقاطع بجانب بع�سها.

ومن املتوقع اأن ي�سمل التطوير طريقة عر�ض التحديثات من القنوات، بحيث اإنه 
يف حال م�ساهدة جمموعة حلقات من م�سل�سل ما، �ستقوم »يوتيوب« بعر�ض احللقات 
التالية مبا�سرة لت�سجيع امل�ساهد على املتابعة  والبدء من احللقة التي توقف عندها 

متاما.
خال  م��ن  امل�ستخدمني  م�ساهدة  من��ط  على  بالتعرف  يوتيوب  �سبكة  وت�ستمر 
نوعية املقاطع التي ي�ساهدونها ومدة بقائهم على املقطع، فلو كان امل�ستخدم ي�ساهد 
بعر�ض  �ستقوم  »يوتيوب«  ف��اإن  املف�سلة،  قنواته  اإح��دى  تعر�سها  التي  املقاطع  كافة 

مقاطعها يف اأعلى الرتيب بغ�ض النظر عن تاريخ رفع املقطع.

تحديثات 
في 
»يوتيوب« 

العدد 77  |  17 جمادى اآلخرة 1434  |  27 إبريل 2013
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حوار : محمد إبراهيم

يف ح��دي��ث ل��� »اآف�����اق« تتبع الأم����ني ال��ع��ام 
العزيز،الأ�ستاذ  عبد  امللك  ل��دارة  ال�سابق 
حياته  مراحل  ال�سعفي،  حممد  الدكتور 
ذك��ري��ات  م�سرجعا  وال��ع��م��ل��ي��ة،  العلمية 
ب�سمات  فركوا  در�سوه  واأ�ساتذة  جميلة 
واآث�������ارا اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ���س��خ�����س��ي��ت��ه، كما  
ت��ط��رق اإل����ى م��و���س��وع��ات م��ن��ه��ا: م�سرة 
البحث  العزيز، وم�ستوى  امللك عبد  دارة 
العلمي يف اململكة، والعاقة بني اجلامعة 
والأ����س���ت���اذ ب��ع��د ���س��ن ال��ت��ق��اع��د، واأه��م��ي��ة 

التخ�س�سات الإن�سانية.

كيف كان الطالب اجلامعيون اأيام 
درا�شتك البكالوريو�ض مقارنة 

بنظرائهم احلاليني؟
املادية  الإمكانات  �سعف  من  الرغم  على 
يف املا�سي اإل اأن الطالب اآنذاك كان اأكرث 
هناك  تكن  ومل  بدرا�سته  واهتماما  نفعا 
الدرا�سة،  عن  ت�سغله  و���س��وارف  مغريات 

كما هو احلال اليوم.
ال��ط��ف��رة  اأن  يف  ����س���ك  ل  وال�����ي�����وم، 
القت�سادية قد اأحدثت تغيرا يف املجتمع 
وكان لذلك انعكا�سه على م�سرة التعليم 

يف اململكة خا�سة ودول اخلليج عامة.

هل لنا بنماذج من اأ�شاتذك
ممن تركوا ب�شمة وتاأثريا

يف �شخ�شيك؟
الأ�ساتذة الذين تركوا ب�سمة علّي كرث، 
ولعل اأكرثهم تاأثرا كان الأ�ستاذ علي 
الدرا�سة  اإب��ان  له  اهلل  غفر  يو�سف  بن 
البتدائية، وكانت له طريقة خا�سة يف 
تدري�ض مادة الإن�ساء حيث كان يدربنا 
ع��ل��ى و����س���ع ع��ن��ا���س��ر ل��ل��ك��ل��م��ة امل��ل��ق��اة، 
وق���د ا���س��ت��ف��دت م��ن��ه ك��ث��را واأ���س��ب��ح��ت 
اأي  تناول  الطريقة قاعدة يل يف  ه��ذه 
مو�سوع، اإذ اأ�سع لأي مو�سوع عنا�سر 
عدة، وهذا ما يعرف اليوم بو�سع خطة 

البحث. 
النعمي  اأحمد  الأ�ستاذ  اأن�سى  ول 
غ��ف��ر اهلل ل���ه ال����ذي ك���ان ي��درب��ن��ا على 
الإلقاء  وطريقة  العربي  اخل��ط  اأن���واع 
يف امل��ح��ف��وظ��ات. ويف اجل��ام��ع��ة ت��اأث��رت 
ك���ث���را ب��ط��ري��ق��ة الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
التحليل  يف  اهلل،  رحمه  اأني�ض،  حممد 
امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  وال���ش��ت��ن��ب��اط 
واأخ��را،  املا�سية.  ال��دللت  على �سوء 
اأ�سرف علي يف  ال��ذي  اأ�ستاذي  اأن�سى  ل 
ال��ق��راءة  ال��دك��ت��وراه، فقد درب��ن��ي على 
ال�����س��ري��ع��ة وال���و����س���ول اإل�����ى امل��ع��ل��وم��ة 

ال�سحيحة.

األمين العام السابق لدارة الملك عبد العزيز، د. الشعفي:

االنقطاع عن الجامعات بعد التقاعد جحود
.. والسبب طغيان المادة

كيف ترى م�شتوى خريجي 
اجلامعات ال�شعودية
يف املرحلة الراهنة؟

خريجي  كل  على  اأحكم  اأن  اأ�ستطيع  ل 
ب��ع�����ض منهم  ال�����س��ع��ودي��ة،  اجل���ام���ع���ات 
مم��ت��از وب��ع�����س��ه��م م��ت��و���س��ط امل�����س��ت��وى، 
اإل��ى عوامل عدة تتحكم يف  ويعود ذلك 

م�ستوى الطالب.

كنت اأول اأمني لدارة امللك 
عبدالعزيز.. حدثنا عن

م�شريتها يف �شطور؟
امل��ل��ك  ل�������دارة  ع�����ام  اأم������ني  اأول  ع��ي��ن��ت 
و�سعُت  وق���د  اهلل،  رح��م��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
ال��ل��ب��ن��ات الأول�������ى ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا وق��م��ت 
اأ���س��ب��ح��ت  ح��ت��ى  وت��ط��وي��ره��ا  بتنميتها 
�ساحبها  ب��ا���س��م  تليق  علمية  موؤ�س�سة 
لها جهازها الإداري والعلمي، وحتتوي 
على مكتبة متخ�س�سة ت�سم جمموعة 
ك���ب���رة م���ن ال���وث���ائ���ق ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ذات 
باأ�ض  ل  وج��زء  اململكة  بتاريخ  العاقة 
مت  وال��ت��ي  الريطانية  الوثائق  م��ن  ب��ه 
ملحقات  وو���س��ع  منها  الكثر  ت�سنيف 

لبع�سها لتكون يف متناول الباحثني.
ك���م���ا مت ا����س���ت���ق���دام ب���ع�������ض امل���وؤل���ف���ات 
اململكة،  بتاريخ  العاقة  ذات  الأجنبية 

وعمل  اجل��ام��ع��ات  ر���س��ائ��ل  بع�ض  ون�سر 
ك�سافات لبع�ض املراجع املهتمة بالتاريخ 

ال�سعودي.
ويف عهدي اأعدت اأي�سا جمموعة 
مل��راح��ل  وع�����س��ك��ري��ة  �سيا�سية  خ��رائ��ط 
ب��ع�����ض  امل���م���ل���ك���ة، ومت ج���م���ع  ت����ط����ور 
امل��ق��ت��ن��ي��ات الأث����ري����ة وال��ف��ن��ي��ة، ول��ك��ن 
ب��ع��د م�����س��ي ���س��ن��ت��ني ون�����س��ف ت��ق��ري��ب��ا، 
اأ�سبحت  ال���دارة  ب���اأن  اأدرك���ت  اأن  وب��ع��د 
يف اأم������ان، اأب���دي���ت رغ��ب��ت��ي يف ال��ت��ف��رغ 
للجامعة. ثم تولى اإدارتها العديد من 
الإخ����وة ال��ذي��ن مل ي��ك��ون��وا خمت�سني 
ف��ل��م ت��ت��ق��دم يف ع��ه��ده��م  ك��ث��را حتى 
الدكتور فهد  اإل��ى معايل  الأم��ر  اأ�سند 
يعيدها  اأن  ا�ستطاع  ال���ذي  ال�����س��م��اري 
واأن���ه  خ��ا���س��ة  ال�سحيحة  اجل����ادة  اإل���ى 
وج��د ال��دع��م املعنوي وامل���ايل م��ن قبل 
�سلمان  الأم���ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ح��ي��ث مت ب��ن��اء مبنى 
���س��خ��م وو���س��ع��ت ل��ه م��ي��زان��ي��ة ك��ب��رة، 
مم���ا ���س��اع��د ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ض ب���ال���دارة. 
وجنح الدكتور ال�سماري يف ا�ستقطاب 
و�سع  يف  لإ�سراكهم  جامعيني  اأ�ساتذة 
بحق  واأ�سبحت  ال���دارة،  ا�سراتيجية 
اإ�سعاع معريف وتاريخي يق�سده  مركز 

الباحثون من كل مكان.
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بطاقة

األستاذ الدكتور محمد بن سعيد
بن محمد آل منشط الشعفي

• مكان املياد:  دار عثمان بتمنية – اأبها 1357ه�
• الدار�سة البتدائية: املدر�سة ال�سعودية باأبها. 

• املتو�سطة والثانوية: مدر�سة حت�سر البعثات مبكة املكرمة.
• الدرا�سة اجلامعية: كلية الآداب- جامعة القاهرة

• الدرا�سات العليا:  جامعة ليدز بريطانيا
• املرتبة العلمية: اأ�ستاذ من عام 1399ه�

املنا�شب الدارية
• الأمني العام لدارة امللك عبدالعزيز من 1392-1395ه�

•رئي�ض ق�سم الإعام امل�سرف على �سحيفة ر�سالة اجلامعة
ال�سادرة عن جامعة امللك �سعود 1396-1399ه�

•رئي�ض ق�سم التاريخ بجامعة امللك �سعود  1412/5/30الى1414/5/30ه�.
•رئي�ض جلنة الدرا�سات العليا بكلية الآداب بجامعة امللك �سعود 1401-1403ه�

•عميد كلية الآداب باجلامعة نف�سها ) 1414-1416-1418ه�(

يقال اإن هناك ق�شورا
يف الدرا�شات التي تتناول تاريخ 

اجلزيرة العربية على الرغم
من كرثتها.. ما تعليقك؟ 

اأت��ف��ق م��ع��ك ع��ل��ى اأن ه��ن��اك ق�����س��ورا يف 
التاريخ  اأق�سام  جتريها  التي  الدرا�سات 
البحوث  ال��دارة ومراكز  اأن  اإل  العربية 
يف اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة وك���را����س���ي 
الأم��ر  كر�سي  مثل  العلمية  الأب��ح��اث 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل ال��ع��ه��د، 
اأخ���ذت ت��رك��ز ك��ث��را على ه��ذا اجل��ان��ب، 

وامل�ستقبل م�سرق باإذن اهلل.

بع�ض اأق�شام التاريخ يف بع�ض 
اجلامعات ال�شعودية تركز 

على الدرا�شات العليا وتهمل 
البكالوريو�ض.. كيف ترى ذلك؟

ه�����ذا خ���ط���اأ ج�����س��ي��م، وال���رك���ي���ز ع��ل��ى 
ال��درا���س��ات ال��ع��ل��ي��ا واإه���م���ال ال��درا���س��ات 
يبداأ  اأن  يعني  اجلامعية،  التخ�س�سية 
اأن  ال�����س��ف��ر دون  م���ن  ال���ت���اري���خ  ط���ال���ب 
ينطلق  ت��اري��خ��ي��ة  خ��ل��ف��ي��ة  اإل����ى  ي�ستند 

منها.

ما تقييمك للبحث العلمي
يف اجلامعات ال�شعودية؟ 

ن���ت���ي���ج���ة ل���ل���دع���م ال�������س���خ���ي م�����ن ق��ب��ل 
ال��ب��ح��ث  اأي����ده����ا اهلل، خ��ط��ى  ال����دول����ة، 
ال��ع��ل��م��ي خ���ط���وات ك��ب��رة ل ���س��ي��م��ا مع 
زي����ادة ع��ائ��دات ال��ن��ف��ط، ح��ي��ث خ�س�ض 
للبحوث  خا�سة  ميزانية  جامعة  لكل 

العلمية.
ا���س��ت��ح��دث��ت  اجل���ام���ع���ات  اأن  ك���م���ا 
ك���را����س���ي ال���ب���ح���ث امل���م���ول���ة م����ن ب��ع�����ض 
وبع�ض  الأم���راء  امللكي  ال�سمو  اأ�سحاب 
الأثرياء، وقد �ساعد هذا كله يف تناف�ض 
م���راك���ز ال��ب��ح��وث يف ���س��ت��ى اجل��ام��ع��ات 
البحثي  الإن��ت��اج  يف  العلمية  والهيئات 
ويتلم�ض  ال��واق��ع  ي�ساير  ال��ذي  العلمي 

حاجات النا�ض الع�سرية.

ماذا عن الوعي املجتمعي
باأهمية التخ�ش�شات الإن�شانية؟

الإن�سانية  التخ�س�سات  اأن  يف  �سك  ل 
يف  وخا�سة  اأهميتها،  من  كثرا  فقدت 
يدم  ذل��ك مل  اأن  اإل  امل��راح��ل اجلامعية 

طويا.
التعليم  وان��ت�����س��ار  ال��وع��ي  ف��زي��ادة 
ق����د ي����دف����ع امل���ج���ت���م���ع اإل�������ى اله���ت���م���ام 
اأخ���رى،  م��رة  الإن�سانية  بالتخ�س�سات 
لأنها ذاكرة الأم��ة، ول ت�ستغني اأي اأمة 
بالتاريخ  الهتمام  �ساأنها عن  بلغ  مهما 
والق����ت���������س����اد وال���������راث وال����درا�����س����ات 
الجتماعية، ولنا يف املجتمعات الغربية 
خ���ر م���ث���ال، وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن��ه��م 
حققوا الكثر من التقدم يف الدرا�سات 
بالدرا�سات  اأنهم اكرث نهما  اإل  العلمية 

الإن�سانية.

كثري من اأع�شاء هيئة التدري�ض 
املتقاعدين تنقطع عالقتهم 

باجلامعة بعد تركهم العمل..
ما ال�شبب؟ وهل تعتقد

اأن ذلك جحود؟ 
اأن هذه ظاهرة عامة ل جندها  يبدو 
اإل يف عاملنا العربي ورمبا يف جمتمعات 
حتى  عامة  ظاهرة  فاجلحود  اأخ���رى، 
ب��ني اأف���راد الأ���س��ر، ورمب��ا اأن امل���ادة قد 
طغت وكان لها دور كبر يف بروز تلك 

الظاهرة.
امل�ساألة  ه��ذه  يف  ال��ل��وم  اأن  اأعتقد 
ع�����س��و هيئة  ع��ل��ى  ي��ن�����س��ب  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
بع�ض  مق�سر  لأن���ه  نف�سه  ال��ت��دري�����ض 
باجلامعة،  الت�����س��ال  ع���دم  ال�����س��يء يف 
فاإنني   يذكر  بال�سيء  ال�سيء  اأن  ومب��ا 
اأتلقى دع��وة حل�سور حفل  ع��ام  يف كل 

اخلريجني من ليدز بريطانيا، وهذا 
هو املطلوب.

اأ�شرفت على �شحيفة »ر�شالة 
اجلامعة« عام 1396هـ

واليوم اأنت يف حديث لـ«اآفاق«..
هل ترى اأن ال�شحف اجلامعية  

توؤدي دورها بفاعلية؟
اأه��ن��ي ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د مم��ث��ل��ة يف 
ب��ولدة  واإداري��ي��ه��ا  واأ�ساتذتها  مديرها 
�سحيفة »اآفاق« التي �ستعمل على ربط 
�ستكون  اإن��ه��ا  ث��م  باملجتمع،  اجل��ام��ع��ة 
اإن�ساوؤه  امل��زم��ع  الإع���ام  لق�سم  دع��ام��ة 
غ��رار  على  احلقيقي  معلمه  و�ستكون 
ال�����س��ادرة  اجل��ام��ع��ة  ر���س��ال��ة  �سحيفة 
من ق�سم الإعام بجامعة امللك �سعود 
ملدة  عليها  ب��الإ���س��راف  ت�سرفت  وال��ت��ي 
اإب����ان رئا�ستي  ت��ق��ري��ب��ا  ���س��ن��وات  ث���اث 
�سعود،  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ت��اري��خ  لق�سم 

وهي جتربة جميلة ل اأن�ساها.
وق�������د ت�����ط�����ورت ك����ث����را خ���ا����س���ة 
الإع���ام  املخت�سني يف جم��ال  ب��وج��ود 
م��ث��ل ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ال���ق���رين وغ���ره 
م���ن ال����زم����اء، وك�����ان ل��ه��ا ال�����س��ب��ق يف 
اأن وكالة  ل��درج��ة  املهمة،  الأخ��ب��ار  ب��ث 
الأنباء ال�سعودية كثرا ما نقلت عنها 

بع�ض الأخبار.

ما اأبرز الذكريات
التي حتملها عن جامعة

امللك خالد؟
امللك  ع��ن ج��ام��ع��ة  اأن��ن��ي �سمعت  اذك���ر 
خ��ال��د اأث���ن���اء ال���زي���ارة امل��ي��م��ون��ة خل��ادم 
منطقة  اإل�����ى  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
ع�����س��ر، ح��ي��ث و���س��ع ح��ج��ر الأ���س��ا���ض 
اإي���ذان���ا ب��اإن�����س��اء اجل��ام��ع��ة، وق���د اأط��ل��ق 
امللك  جامعة  ا�سم  اهلل،  حفظه  عليها، 
خ��ال��د، ث��م ك��ان��ت اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة اأن 
يكون فرعا جامعة امللك �سعود وجامعة 
الإم����ام حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود الإ���س��ام��ي��ة 
معايل  واخ��ت��ر   ، اجلامعة  لهذه  ن��واة 
اأول  ليكون  الرا�سد  ع��ب��داهلل  الدكتور 
مدير للجامعة، كما مت تعيني كل من 
والدكتور  الب�سري  اإ�سماعيل  الدكتور 
حم��م��د ال�����س��ه��ري وك��ي��ل��ني ل���ه���ا، وق��د 
ع��م��ل��وا ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى و����س���ع ال��ل��ب��ن��ات 
والنهو�ض  اجلامعة  لتاأ�سي�ض  الأول���ى 
اإليها  ي�سار  جامعة  اأ�سبحت  حتى  بها 

بالبنان.
عندما  كثب  ع��ن  �ساهدتها  وق��د 
امللك  ع��ن  حما�سرة  اإل��ق��اء  مني  طلب 
وكانت  ع��ام��ني،  قبل  اهلل  رحمه  خالد 
فر�سة جيدة التقيت فيها بلفيف من 
خرة اأ�ساتذتها وبع�ض الزماء الذين 
ك��ان��ت يل ���س��ل��ة ب��ه��م م��ن ق��ب��ل، واأرى 
اأق��دم  ت�ساهي  اأ�سبحت  اجل��ام��ع��ة  اأن 

اجلامعات اأكادمييا.
هذا ما يخ�ض جامعة امللك خالد، 
اإن�����س��اء جامعة  يف  التفكر  ب��داي��ة  اأم���ا 
�ساحب  اأن  ف���اأع���رف  ع�سر  مبنطقة 
الفي�سل  خالد  الأم��ر  امللكي   ال�سمو 
ك�����ان ي�����س��ع��ى م���ن���ذ وق�����ت ط���وي���ل اإل����ى 
حتقق  وقد  باملنطقة،  جامعة  تاأ�سي�ض 
له ذلك يف توجه جامعة الإمام حممد 

بن �سعود ال�سامية بفتح فرع لها. 
امللك  ومبنا�سبة فتح فرع جامعة 
اأبها  �سعود، انعقد جمل�ض اجلامعة يف 
وقد ح�سرت ومعي بع�ض طاب ق�سم 
الإعام لتغطية هذا احلدث واأ�سدرنا 
ع����ددا خ��ا���س��ا ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، وك��ن��ت 
بجامعة  الإع��ام  لق�سم  رئي�سا  اآن��ذاك 
امل��ل��ك ���س��ع��ود وم�����س��رف��ا ع��ل��ى �سحيفة 

ر�سالة اجلامعة.

ر�شائل تود توجيهها
لتكون خامتة احلوار؟ 

م��واط��ن حمب  لكل  اأوجهها  الأول���ى 
ل����وط����ن����ه وغ�����ي�����ور ع����ل����ى م���ظ���ه���ره، 
ال��ى الإخ����وة املقيمني يف  ب��الإ���س��اف��ة 
ه����ذا ال���وط���ن، م��و���س��ي��ا اإي���اه���م ب���اأن 
بعدم  الوطن  نظافة  على  يحافظوا 
رم����ي ال��ن��ف��اي��ات م���ن ال������ورق وع��ل��ب 
ال��ب��ي��ب�����س��ي، وغ����ر ذل����ك مم���ا ي�����س��وه 

منظر ال�سارع. 
ال��ث��ان��ي��ة م��وج��ه��ة اإل�����ى ق��ائ��دي 
امل���رك���ب���ات م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني األ 
القيادة  اأث��ن��اء  اجل����والت  ي�ستعملوا 

لأن ذلك ي�سبب حوادث خطرة.
الثالثة موجهة اإلى ال�سباب باأن 
يلتفتوا اإلى درا�ستهم وي�ستفيدوا من 
الدولة  لهم  اأتاحتها  التي  الفر�ض 
والعليا  اجلامعية  درا�ستهم  ملوا�سلة 
ل��ك��ي ي���ك���ون���وا م���واط���ن���ني ���س��احل��ني 
واإف��ادة  متمكنني من خدمة بادهم 

اأنف�سهم.
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ماذا يعني لك تويل من�شب
عمادة كلية بلقرن؟

ملعايل  اجل��زي��ل  بال�سكر  اأت��ق��دم  ب��داي��ة 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ووك����ي����ل اجل��ام��ع��ة 
ل��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات وامل�����س��رف ع��ل��ى ف��رع 
ب��ي�����س��ة ع��ل��ى ه���ذه الثقة  اجل��ام��ع��ة يف 
ال��غ��ال��ي��ة ال���ت���ي اأع���ت���ره���ا ت��ك��ل��ي��ف��ا ل 
ت�سريفا، وهذا التكليف يعني التفاين 
يف خدمة وطني ومنطقتي التي اأنتمي 
اإليها، وهي م�سوؤولية عظيمة اأحا�سب 

عليها اأمام اهلل.

ما الأق�شام التي حتويها الكلية؟
الآت��ي��ة:  الأق�����س��ام  على  حتتوي  الكلية 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الريا�سيات،  الإ���س��ام��ي��ة،  ال��درا���س��ات 
للطالبات  لكن  ال��ف��ي��زي��اء،  الكيمياء، 
احلا�سب  تخ�س�ض  يف  ���س��دي��دة  رغ��ب��ة 
�ساء  اإن  ا�ستحداثه،  �سيتم  الذي  الآيل 
اهلل، مع ق�سم اإدارة الأعمال يف القريب 
الكلية  طالبات  ع��دد  وي�سل  العاجل. 

اإجمال اإلى 1291 طالبة.

ما اأهم اخلطوات
التي اتخذتها الدكتورة عالية

بعد توليها عمادة الكلية؟
جعلت من الأولويات بناء ثقة الطالبة 
بنف�سها وقدرتها على النجاح وحتدي 
ال�سعاب حتت جميع الظروف، وكذلك 
وبناء  املجالت،  �ستى  يف  نف�سها  تنمية 
اأوا�سر املحبة والتعاون بني الطالبات 
وب���ني ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض، ثم 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع م�����س��ت��وى اخل��دم��ات 

املقدمة لهن قدر الطاقة.
ال�سعوبات  م��ع  الكلية  ت��ع��اون  اإن 
ب�سكل  يتم  ال��ط��ال��ب��ات  تواجهها  ال��ت��ي 
م��ب��ا���س��ر وي��ب��ن��ي ج�������س���ورا م���ن ال��ث��ق��ة 
والتوا�سل بينهن، وهذا ما ت�سعى اإليه 
التوا�سل  �سبكات  ط��ري��ق  ع��ن  الكلية 
الج��ت��م��اع��ي وال���ل���ق���اءات ب��ال��ط��ال��ب��ات 

واللجان الطابية.

ما الذي حتر�شني على تغيريه 
بالكلية اأو اإ�شافته لها؟

ال�سحرية  الع�سا  اأملك  اأنني  اأدع��ي  ل 
ال���ت���ي مي��ك��ن ل��ه��ا اأن ت��غ��ر ك���ل ���س��يء 
لاأف�سل يف وقت وجيز، ولكن �سيكون 
هديف هو بناء �سخ�سية الطالبة املعتزة 
ت�سعر  حتى  غرها  يف  امل��وؤث��رة  بدينها 
يف  البناء  ودوره���ا  احلقيقية  بقيمتها 
خدمة املجتمع ول يتحقق ذلك اإل عن 
وال�سعور  للوطن  النتماء  حب  طريق 
ب��امل�����س��وؤول��ي��ة ب���ني اجل��م��ي��ع، وب���ث روح 

التعاون.

يقال اإن ثمة �شكاوى
بتدين م�شتوى مبنى الكلية..

ماذا عن ذلك؟
ببلقرن  للبنات  والآداب  العلوم  كلية 
خم�سة  ولكنها  واح��د  مبنى  يف  لي�ست 
مبان متفاوتة يف اجلودة، فهناك املبنى 

ثانوية  م��در���س��ة  ك��ان  ال���ذي  الرئي�سي 
واآخر كان مدر�سة ابتدائية.

ق�سم  ي�سم  جديد  مبنى  وه��ن��اك 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة وب��ع�����ض م��ك��ات��ب 
الإداريات وجميع تلك املباين تقام بها 
على  والعملية  النظرية  امل��ح��ا���س��رات 
بع�ض  ماعدا  اإجمال،  املطلوب  الوجه 
ال��ق��اع��ات ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن ���س��ي��ق مع 

زيادة عدد الطالبات.
وزارة  م����واف����ق����ة  ������س�����درت  وق������د 
مبنى  باإن�ساء  م�سكورة  العايل  التعليم 
من  ب��ه  العمل  ب���داأ  باملحافظة  للكلية 
اأن يكتمل يف  تاريخ 1434/1/1ه���� على 
ثاثني �سهرا مب�ساحة اإجمالية بلغت 
65 األف مر مربع ي�ستمل على خم�سة 
ب��ا���س��ر الإ�����س����راف عليها  م���ب���اٍن، وق����د 
اأثناء  اجلامعة  مدير  معايل  م�سكورا 

زيارته للمنطقة.

عالقة العميدة بالطالبات..
كيف يجب  اأن تكون ؟

مرجعية  ال��ع��م��ي��دة  ت��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
���س��ادق��ة ل��ل��ط��ال��ب��ات ت�����س��ع��ر ال��ط��ال��ب��ة 
ينبغي  ل  اأن���ه  كما  و�سفقتها،  بقربها 
داخ��ل  بطالبتها  ات�سالها  يقت�سر  اأن 
ولكن عن طريق جهات  الكلية  اأروق��ة 
التوا�سل املختلفة التي �سهل توافرها 
احل���م���د،  وهلل  احل���������ايل،  ال�����وق�����ت  يف 
ف��ال��ط��ال��ب��ات يف ه����ذا ال���زم���ن ب��ح��اج��ة 
ويلم�ض  متطلباتهن  يتفهم  م��ن  اإل���ى 
ميولهن واهتماماتهن يف ظل النفتاح 

املعريف الكامل.

من واقع خربتك يف جمال 
الدعوة كيف جتدين اإقبال 

فتيات املنطقة على  هذا 
التخ�ش�ض؟

ه���ن���اك اإق����ب����ال م��ل��ح��وظ م���ن ف��ت��ي��ات 
املنطقة على تخ�س�ض الدعوة، وقد مت 
الأول��ى من خريجات  الدفعة  تخريج 
الداعيات خال  وتاأهيل  اإعداد  مركز 
ه���ذا ال��ع��ام وه���ن ع��ل��ى ق���در ع���ال من 
ال���دع���وة على  اإي�������س���ال  احل��م��ا���س��ة يف 
ب�سرة . وحاليا نحن ب�سدد تخريج 
اهلل  ن�ساأل  املركز،  الثانية من  الدفعة 

لهن الثبات وال�سداد.

بحكم ع�شويتك.. كيف تقيمني 
دور اجلمعية ال�شعودية

لعلوم العقيدة؟
لعلوم  ال�سعودية  العلمية  اجلمعية 
واملذاهب  وال��ف��رق  والأدي���ان  العقيدة 
حتت  تعمل  �سعودية  علمية  جمعية 
باملدينة  الإ�سامية  اجلامعة  اإ�سراف 
التاأ�سيل  يف  دوره����ا  ويتمثل  امل��ن��ورة 
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والبحث العلمي وخدمة املجتمع وفق 
واجلماعة مبنهج  ال�سنة  اأه��ل  عقيدة 
ي�سادها  م��ا  وب��ي��ان  ال�����س��ال��ح  ال�سلف 
من الأديان والفرق واملذاهب مبنهج 

اأ�سيل وو�سائل معا�سرة.
وت��ه��دف اجل��م��ع��ي��ة اإل����ى حتقيق 
ال����ت����وا�����س����ل ال���ع���ل���م���ي ب�����ني اأع�������س���اء 
اجلمعية، وتقدمي امل�سورة العلمية يف 
جمال التخ�س�ض ور�سد النحرافات 
والفرق  والأدي����ان  بالعقيدة  املتعلقة 
وامل�������ذاه�������ب. وم������ن ه���ن���ا ن�������درك اأن 
عليه  ي�سكر  عظيما  دورا  للجمعية 

م�سوؤولوها.

ما روؤيتك امل�شتقبلية
جتاه الكلية؟

تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى 
امل��دخ��ات  حيث  م��ن  رائ���دة  جامعية 

فيها  وتتنوع  تتعدد  واأن  واملخرجات، 
ال�����رام�����ج خل���دم���ة اأك������ر ع�����دد م��ن 
املتقدمات، واأن حتقق اأمنية الغالبية 
ال��درا���س��ات  بفتح  املنطقة  فتيات  م��ن 
العليا والدبلوم الربوي، وذلك �سعيا 
ل��اك��ت��ف��اء ال���ذات���ي، وال���س��ت��غ��ن��اء عن 
هذه  درا���س��ة  لغر�ض  ل��ل��خ��ارج  ال�سفر 

التخ�س�سات.

هل من كلمة اأخرية؟
اأت��وج��ه  اأن  اإل  ي�سعني  ل  اخل��ت��ام  يف 
�سرعيا  ك��ان  �سواء   - علم  طالبة  لكل 
تنهل  اأن  اإل����ى  – ب��ال��دع��وة  غ���ره  اأم 
تبتغي  واأن  ال�سايف  العلم  معني  م��ن 
ذل��ك وج��ه اهلل تعالى »فمن �سلك  يف 
له  اهلل  �سهل  علما  ب��ه  يبتغي  طريقا 
اإل��ى اجلنة«، واأدع��و جميع  به طريقا 
الطالبات اأن يبذلن ق�سارى جهدهن 
العليا  ال���درج���ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 
ي�سهمن  ���س��احل��ات  فتيات  يكن  حتى 
يف بناء الوطن وخدمته، كما ي�سرين 
م���دي���ر اجل��ام��ع��ة  مل���ع���ايل  اأت����ق����دم  اأن 
ووك��ي��ل��ه��ا ل��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات وامل�����س��رف 
بجزيل  ببي�سة  اجل��ام��ع��ة  ف���رع  ع��ل��ى 
ال�سكر والمتنان على ما نلم�سه من 
تقدم وتفان يف خدمة اجلامعة، مما 
لو�سول  �سببا  ويكون  اإيجابا  ينعك�ض 
ج��ام��ع��ت��ن��ا اإل�����ى م�����س��اف اجل��ام��ع��ات 
اآف���اق  اأ���س��ك��ر �سحيفة  ك��م��ا  ال��ع��ري��ق��ة، 

لفتح املجال يل يف هذا احلوار. 

طالبات الكلية يتحدثن
اأ�ساد عدد من  ل�«اآفاق«  ا�ستطاع  ويف 
الدينية  باملحا�سرات  الكلية  طالبات 
ت�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  والأن�����س��ط��ة 
ب��اأوق��ات  الأ���س��ت��اذات  الكلية، و«ال��ت��زام 
امل���ح���ا����س���رات وح�����س��ن ت��ع��ام��ل��ه��ن مع 
ال���ط���ال���ب���ات، وت��ف��ه��م ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة 

و�سعة �سدرها«.
امل��ق��ررات  اأن  املتحدثات  واأك����دت 
ومفيدة،  حديثة  بالكلية  ال��درا���س��ي��ة 
اإع��ج��اب��ه��ن بالتعاون  ك��م��ا ع���رن ع��ن 
امل�سابقات  ال��ط��ال��ب��ات يف  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��ق��ي��م��ه��ا وح����دة 

الن�شاط بالكلية.
كانت  اإذا  ع��م��ا  ���س��وؤال  ع��ل��ى  وردا 
هناك جوانب ق�سور، قالت الطالبات 
» م����ب����اين ال���ك���ل���ي���ة غ�����ر م��ن��ا���س��ب��ة، 
الدرا�سية تعاين من �سيق  والقاعات 
بع�ض  يف  الطالبات  لتكفي  يجعلها 
امل��ح��ا���س��رات، وب��ع�����ض الأ����س���ت���اذات ل 
ي�����س��م��ح��ن ب���ال���دخ���ول ب��ع��د دخ��ول��ه��ن 

املحا�سرة ولو بخم�ض دقائق«.
فقد  مبطالبهن،  يتعلق  وفيما 
فتح  الكلية  ع��دد من طالبات  اق��رح 
العليا،  والدرا�سات  الربوي  الدبلوم 
وجت��دي��د امل���ب���اين، وت��وف��ر ال��ق��اع��ات 
املنا�سبة لاأعداد الدار�سة، وال�سيانة 
امل�����س��ت��م��رة مل���راف���ق ال��ك��ل��ي��ة، وت��وف��ر 
���س��ب��ك��ات الإن���رن���ت يف ك���ل الأق�����س��ام، 
ل��ت��ط��وي��ر  ودورات  ب���رام���ج  واإ����س���اف���ة 
م��ه��ارات ال��ط��ال��ب��ات، وت��وف��ر و�سائل 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح���دي���ث���ة، واإي����ج����اد ب��رام��ج 

ترفيهية بالكلية.

بينما رفعت طالبات بكلية العلوم واآلداب للبنات ببلقرن، صوتهن بأن مباني الكلية غير مناسبة، وطالبن بصيانة مستمرة 
بمرافقها، نفت عميدة الكلية الدكتورة عالية القرني وجود شكاوى بسبب تدني مستوى تأهيل المباني، لكنها اعترفت 
بأن بعض القاعات الدراسية تعاني من ضيق مع زيادة عدد الطالبات. وأشارت في حديث مع »آفاق« إلى أن العمل على 

إنشاء المبنى الجديد للكلية جار منذ مطلع محرم الماضي على مساحة قدرها 65 ألف متر مربع.

1291 طالبة
في سبعة أقسام

طالبات: نطالب
بتوفير االنترنت

وصيانة مستمرة 
لمرافق الكلية 

العدد 77  |  17 جمادى اآلخرة 1434  |  27 إبريل 2013



إعالن

رؤيتنا
السعي لدور ريادي ذي عمق إقليمي وبعد عالمي وتميز معرفي وبحثي وإسهام 

مجتمعي فاعل نحو جودة تنافسية

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

بناءة للمجتمع، وتوظيف أمثل لتقنيات المعرفة

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

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

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

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

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

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

• بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة ، والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية.
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سوق العمل

د.صالح بن فهد الشلهوب 

ال���ق���وى  ت���ك���د����ض  اأن  �����س����را  ل���ي�������ض 
العمل يف دول جمل�ض  العاملة يف �سوق 
وم�سكلة  عبئا  اأ�سبح  اخلليجي  التعاون 

بعد اأن كان �سرورة يف فرة ما.
بكثر  متتلئ  اليوم  العمل  ف�سوق 
م��ن ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ال��ن��ظ��ام��ي��ة وغ��ر 
النظامية، التي حتتاج اإليها �سوق العمل 
وما ل حتتاج اإليها، اإ�سافة اإلى دخولها 
العاملة  ال��ق��وى  امل��ن��اف�����س��ة م��ع  يف خ��ط 
ال��وط��ن��ي��ة، ح��ي��ث اإن����ه وج����دت م��ف��ارق��ة 
غر مقبولة يف احل�سابات القت�سادية، 
وهي اأن تعاين دول وجود البطالة لدى 
م��واط��ن��ي��ه��ا يف ظ��ل وج���ود ق���وى عاملة 
ت���ف���وق يف ب��ع�����ض ه����ذه ال������دول ال��ق��وى 

العاملة الوطنية.
وم���ن ه��ن��ا اأ���س��ب��ح��ت اإع����ادة درا���س��ة 
وهيكلة ونظام وا�سراطات �سوق العمل 
لها اأهمية كبرة لدول جمل�ض التعاون 
لديها  ال���دول  ه��ذه  اأن  ومب��ا  اخلليجي، 
اأمور كثرة، ومنها  قوا�سم م�سركة يف 
العناية  الأهمية  من  ك��ان  العمل،  �سوق 

بالتن�سيق بني هذه الدول.
ال���ت���ق���اري���ر  ب���ع�������ض  يف  ورد  ح���ي���ث 
وتن�سيقا  ع��م��ا  ه��ن��اك  اأن  الإع��ام��ي��ة 
بني دول جمل�ض التعاون لإقرار قانون 
دول  يف  الأجنبية  العمالة  عمل  ينظم 
و�سيعمل  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 

على اإبعاد العمالة غر املاهرة.
وليد  لي�ض  والتن�سيق  العمل  ه��ذا 
اللحظة، بل العمل عليه جاٍر منذ فرة 
فتكد�ض  اململكة،  يف  بالق�سرة  لي�ست 
اإليها  ال��ت��ي ل حت��ت��اج  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى 
ال�سوق فيه خماطر كبرة، فهذه الفئة 
جاءت للتك�سب وطلب الرزق بحد اأدنى 
لل�سوق،  و�سولها  قبل  لأنف�سها  و�سعته 
�سلوكها  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ق��وى  وت��ت��ف��اوت 

واأخاقياتها وقيمها.
ف���ف���ي ال����وق����ت ال������ذي ي���وج���د ف��ي��ه 
ال��ك��ث��ر م���ن ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة امل���اه���رة 
واأنظمة  بقيم  وتلتزم  عالية  اأخ��اق��ه��ا 
بع�سها  اأ�سبح  بل  الباد،  وتقاليد هذه 
الباد،  ه��ذه  ثقافة  م��ن  ج��زءا  يكت�سب 
جند يف املقابل اأن البع�ض الآخر يختلف 
املال  لك�سب  ي�سعى  بحيث  متاما،  عنها 
باأي طريقة كانت حتى لو كان بارتكاب 
التي ل تخفى على  اأن��واع من اجلرائم 
م��ن ي��ت��اب��ع وي���ق���راأ، وه���ذا ل يعني اأب���دا 
اإن  اإذ  العاملة،  القوى  ملجموع  الإ���س��اءة 

الأك����رث ب��ا ���س��ك ي��ح��م��ل ق��ي��م��ا ع��ال��ي��ة، 
الإ�سادة  ت�ستحق  للوطن  خدمة  ويقدم 

وال�سكر.
خ�����س��و���س��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  ب������داأت 
�سوق  متابعة  على  بالعمل  اململكة،  يف 
يعمل يف هذه  وح��ث جميع من  العمل، 
كما  اأو���س��اع��ه��م،  ت�سحيح  ع��ل��ى  ال��ب��اد 
�سروطها  من  تزيد  مرحلة  كل  يف  اأنها 
يف ا�ستقدام القوى العاملة، اإ�سافة اإلى 
بتوطني  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اإلزامها 

الوظائف بطريقة متدرجة.
وال�����س��وؤال ه��ن��ا ه���و: ك��ي��ف �سيكون 
و���س��ع ���س��وق ال��ع��م��ل والأ���س��ع��ار وت��وف��ر 
اخلدمات اإذا ما مت تطبيق هذا التنظيم 

ب�سكل تام؟
نحن نعلم اأن كثرا من اخلدمات 
يف امل��ج��ت��م��ع، خ�����س��و���س��ا الح��ت��ي��اج��ات 
ال��ي��وم��ي��ة والأع�����م�����ال، ت��ع��ت��م��د ب�����س��ورة 
الرخي�سة  العاملة  القوى  على  كبرة 
وغر املدربة التي تتلقى فعليا تدريبها 
اململكة ودول اخلليج  العمل يف  يف �سوق 
ب�سكل عام، وهذه القوى العاملة وب�سبب 

بل  اأخ���رى،  بلدان  يف  مقبولة  غر  اأنها 
اأتت منها،  التي  بلدانها  اأحيانا يف  حتى 
وجدت يف �سوق العمل يف الدول اخلليج 
ف��ر���س��ة ل��ك��ل م���ن ي���ري���د اأن ي���ب���داأ من 
ال�سفر، فقدمت باأعداد هائلة وب�سورة 
وا�ستغلت حالة  نظامية وغر نظامية، 
املواطنني  بع�ض  ل��دى  الن�شباط  ع��دم 
يدفعونها  ›‹اإتاوات‹‹  م��ق��اب��ل  لتعمل 
جميع  حتملهم  م��ع  لكفائهم  �سنويا 
يدفعون  اأن��ه��م  حتى  بقائهم  م�ساريف 
ت���ك���ل���ف���ة ت����وظ����ي����ف م����واط����ن����ني ح���ال���ي���ا 
يتبعون  التي  املوؤ�س�سة  لبقاء  كمتطلب 

لها.
ون���ظ���را لن��خ��ف��ا���ض ت��ك��ل��ف��ة ه��ذه 
العمالة واإمكانية عملها ملدة اأطول من 
عمل املواطن، فاإن ذلك انعك�ض ب�سورة 
اأن  ل��و  الأ���س��ع��ار، مبعنى  اأخ���رى على  اأو 
ال�سوق خلت من هذه العمالة ف�ستكون 
الأ���س��ع��ار اأع��ل��ى م��ن��ه��ا م��ع ب��ق��اء ال��ق��وى 

العاملة الرخي�سة.
وج�����ود ����ش���رط امل����ه����ارة ل��ل��ع��م��ل له 
اإي��ج��اب��ي��ات��ه م��ن ج��ه��ة اجل�����ودة، اإ���س��اف��ة 

اأع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة 
�سدر  ال��ذي  ال�سنوي  تقريرها  يف 
ال���ع���اط���ل���ني يف  ع�����دد  اأن  م�����وؤخ�����را، 
العامل �سرتفع اإلى اأكرث من 200 
مكررة  ال��ع��ام،  ه��ذا  �سخ�ض  مليون 
ع���ام من  ك��ل  ب��ه  ا�ستهلت  حت��ذي��را 

الأعوام ال�ستة املا�سية.
وق�����ال�����ت امل���ن���ظ���م���ة ال���ت���اب���ع���ة 
العاطلني  عدد  اإن  املتحدة،  لاأمم 
���س��رت��ف��ع ه���ذا ال���ع���ام اإل����ى ح���وايل 
زي��ادة   ومبقدار  عاطل  مليون   200
ثاثة مايني اأخرى يف عام 2014.

التوقعات،  ه��ذه  �سحت  واإذا 
ف�ست�سّجل البطالة العاملية م�ستوى 
ق��ي��ا���س��ي��ا، ل���ك���ن امل��ن��ظ��م��ة ت���راج���ع 
كل  باخلف�ض  للعاطلني  اأرق��ام��ه��ا 
عام مع تزايد اأعداد من يتوقفون 
عن البحث عن عمل، وهو ما يعني 

عدم ت�سنيفهم كعاطلني.
وي����ظ����ه����ر حت����ل����ي����ل اأج�����رت�����ه 
»روي��������رز« ل��ت��ق��اري��ر ���س��اب��ق��ة من 
منظمة العمل الدولية، اأن املنظمة 
خّف�ست تقديراتها للبطالة يف كل 

من ال�سنوات ال�ست الأخرة. 
الأ���س��ل��ي  ال��رق��م  خف�ض  ومت 
 11 بن�سبة   ،  2007 ل��ع��ام  للبطالة 
 169 اإل��ى  مليون   189.9 م��ن  باملئة 
م��ل��ي��ون��ا. وت��راج��ع��ت الأرق������ام بني 
اأي�سا مبا بني ع�سرة  2008 و2010 
و15 باملئة عن التقديرات الأ�سلية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج���ني ي��وجن 
كاي نائب رئي�ض موؤ�س�سة التمويل 
ال����دويل  ال��ب��ن��ك  )ذراع  ال���دول���ي���ة 
لإق����را�����ض ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ض( اإن 

البطالة اأزمة عاملية.
واأ�������س������اف »ب�������س���ف���ت���ن���ا اأك�����ر 
تركز  ال��ع��امل  يف  للتنمية  موؤ�س�سة 
اأن  نعتقد  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض،  ع��ل��ى 
خ��ل��ق ف��ر���ض ال��ع��م��ل ي��ت��ي��ح اأف�����س��ل 
وتابع  الفقر«.  من  للخروج  �سبيل 
ال���ب���ل���دان  ب����ذل����ك يف  »ال���ن���ه���و����ض 

النامية على راأ�ض اأولوياتنا«.
ووف����ق����ا ل���ت���ق���دي���رات ال��ب��ن��ك 
ن��ح��و 200 مليون  ي��وج��د  ال����دويل، 
ع����اط����ل ع�����ن ال���ع���م���ل يف ال����ع����امل، 
مليون فر�سة   600 توفر  ويتعني 
بحلول  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  عمل 

عام 2020 ملواكبة النمو ال�سكاين.

التي  امل�سكات  م��ن  كثر  معاجلة  اإل��ى 
الع�سوائي  ال�ستقدام  تن�ساأ يف حالة  قد 
التي ت�سببت يف وجود جمموعة متار�ض 
وجود  عدم  ب�سبب  نظامية  غر  اأعمال 
املهارة الكافية لديها واملناف�سة الكبرة 
فيما بينها، بل من املعلوم اأن هناك من 
يعمل يف غري الن�شاط الذي ا�شتقدم من 

اأجله.
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل������ال وب�����وج�����ود ه���ذه 
اأي�سا  تكون هناك  اأن  بد من  احلالة ل 
اإع���������ادة ل��ل��ت��ف��ك��ر يف ط���ري���ق���ة ت��ق��دمي 
اخل���دم���ات، وم���ن ذل���ك الع��ت��م��اد على 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ك��ب��دي��ل ع���ن وج����ود ك��ث��ر من 
ما  لديها  التي  اأو  الرخي�سة،  العمالة 
التقنية  بو�سائل  عنه  ال�ستغناء  ميكن 
احل��دي��ث��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى اإع����ادة التفكر 
يف ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي ي���ت���م ب���ه���ا ت��ق��دمي 

اخلدمات.
ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال يف حم��ط��ات 
الوقود يف دول كثرة متقدمة يف العامل 
الوقود هم  الذي يتولى تعبئة  اأن  جند 
ال���زب���ائ���ن، وه���ي ع��م��ل��ي��ة ���س��ه��ل��ة ج���دا ل 

تتطلب اأدنى حد من املهارة. ومن �ساأن 
ن�ستغني  يجعلنا  اأن  الإج���راء  ه��ذا  مثل 
عن كثر من القوى العاملة يف ال�سوق 
التكلفة  اأي�سا تخف�ض  اململكة، وهي  يف 
على اأ�سحاب تلك املحطات، وهذا اأي�سا 

يح�سل يف اأن�سطة جتارية اأخرى.
املركزية  الأ���س��واق  اإن يف بع�ض  بل 
ليتمكن  اآلت  ت��وج��د  متقدمة  دول  يف 
بتمرير  بنف�سه  ال�����س��راء  م���ن  ال���زب���ون 

ال�سلع على اأجهزة موجودة يف ال�سوق.
اخلا�سة اأن اإعادة النظر يف �سوق 
اليوم  اأ�سبحت  �ساملة  ب�سورة  العمل 
ح��اج��ة م��ل��ح��ة ل��ل��ح��د م���ن وج����ود ق��وى 
ع��ام��ل��ة ل حت��ت��اج اإل��ي��ه��ا ���س��وق ال��ع��م��ل، 
املجتمع،  �سلبية يف  اآث���ار  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا 
وا�ستقدام القوى العاملة املاهرة له اآثار 
اإيجابية، لكن �سيوؤثر قطعا يف الأ�سعار 
يف  التفكر  يف  تغر  هناك  يكن  مل  اإذا 
ط��ري��ق��ة ت��ق��دمي اخل���دم���ات م���ن خ��ال 

العتماد ب�سورة اأكر على التقنية.

�شحيفة القت�شادية

»جدة التجاري« يناقش التستر 
ومعوقات سوق العمل

انطلقت فعاليات منتدى جدة التجاري 
امل�سوؤولني  من  كوكبة  مب�ساركة  الثالث 
واخلليج  باململكة  واملتحدثني  واخل��راء 
وع��ل��ى راأ���س��ه��م م�����س��اع��د وزي����ر ال��ب��رول 
وال�������رثوة امل��ع��دن��ي��ة ل�������س���وؤون ال���ب���رول 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر عبدالعزيز 
بن �سلمان بن عبدالعزيز واأكرث من 500 
واأ���س��ح��اب  ال��ق��رار  ���س��ن��اع  م��ن  �سخ�سية 
الأع���م���ال، ب��ه��دف اإي���ج���اد ح��ل��ول عملية 
تواجه  ال��ت��ي  وامل��ع��وق��ات  الق�سايا  لأه���م 
ال��ق��ط��اع ال���ت���ج���اري وت�����س��ه��ي��ل الأن��ظ��م��ة 
وامل�ستهلك  التاجر  وتوعية  والإج���راءات 

بالأنظمة املحلية والعاملية.
تنظمه  ال�����ذي  امل��ن��ت��دى  وت�����س��دى 

سوق العمل الخليجية والعمالة الرخيصة

بالتعاون  ال�سناعية  التجارية  الغرفة 
اأهم  اإل��ى  وال�سناعة،  التجارة  وزارة  مع 
املعوقات التي تواجه امل�ستهلك والتاجر، 
�سغلت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  الت�سر  كق�سية 
ال�سهور  ال�����س��ع��ودي ع��ل��ى م���دار  ال�����س��ارع 
امل��ا���س��ي��ة، و���س��ي��ا���س��ات ال��ت��وط��ني وف��ج��وة 
امل����ه����ارات يف ���س��وق ال��ع��م��ل، وال��و���س��اط��ة 
املوانئ  كحل بديل للمنازعات وتناف�سية 
ظل  يف  ال��ع��ادل��ة  والتناف�سية  ال�سعودية 
بالقت�ساد  ال�����س��ارة  امل��م��ار���س��ات  ت��ن��ام��ي 
اإل����ى ج��ه��ود اململكة  اإ���س��اف��ة  وال���ت���ج���ارة، 
يف م��ت��اب��ع��ة واإن�����ه�����اء ق�����س��اي��ا الإغ�������راق 
اململكة يف قطاع  ���س��ادرات  �سد  وال��دع��م 

البروكيماويات.

البطالة 
العالمية 

تسجل 
رقما 

قياسيا
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إعالن

ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

إدارات

المشرف على مركز الموهبة واإلبداع الزمني:

نحتاج مساعدة أولياء األمور
في اكتشاف مواهب الطالب

أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: محمد إبراهيم

كيف جنح املركز يف احت�شان 
املوهوبني باجلامعة؟

منذ �سدور قرار ملكي مبوافقة خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز على اإن�ساء املركز، ا�ستطاع 
خال فرة وجيزة اأن يوؤ�س�ض للعديد 
لكت�ساف  ال�ست�سارية  ال��رام��ج  م��ن 
ورعاية املوهوبني باجلامعة، ليكونوا 
املميزين  ال��واع��دي��ن  م��ن  م�ستقبا 
يف ج��وان��ب ال��ع��ل��م وال��ب��ح��ث والإب����داع 

واملعرفة.

وقد ركزت اأهداف املركز واآلياته 
وبرامج الك�سف والرعاية، على برامج 
نوعية ترعى مواهب هذه الفئة التي 
احلديثة  العلمية  ال��درا���س��ات  ت�سر 
اأنها قد ل تتعدى 1% من تعداد  اإل��ى 
والعلم  الفكر  ق��ادة  وه��م  اأي جمتمع، 
وال��ب��ح��ث والإن���ت���اج والإ����س���اح يف اأي 

جمتمع. 

حدثنا عن م�شاريعكم اخلا�شة؟
ال��ق��درات  لتنمية  م�سروع  اإط���اق  مت 
البحثية لطلبة البكالوريو�ض، كما مت 
دعم م�ساريع بحثية مميزة يف خمتلف 

يقارب  م��ا  اإل���ى  و�سلت  التخ�س�سات 
الأول  الف�سل  حتى  م�سروعا  �سبعني 

من 1434ه�.
ويف ال��ط��ري��ق م�����س��اري��ع واع����دة، 
رفع  اجلامعة  اأي��د معايل مدير  وق��د 
ميزانيتها باإذن اهلل تعالى، حيث ن�سر 
بع�ض طلبة البكالوريو�ض بحوثهم يف 
واأمريكا، وهو موؤ�سر طيب  بريطانيا 

لباحثني مميزين واعدين.
للتلمذة،  م�سروعا  هناك  اأن  كما 
ال�سعودية،  اجل��ام��ع��ات  يف  رائ���دا  يعد 
ي���رع���ى ف���ي���ه ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ت��دري�����ض 
جمموعة اأو واحدا من الطلبة علميا 

وبحثيا ومهاريا يف �سوء خطة يكون 
اأو من�����وذج معني  ب��ح��ث��ي  ل��ه��ا خم����رج 
ال��ت��ج��رب��ة  اأو ورق�����ة ع��ل��م��ي��ة، وت��ق��ي��م 
م��ن جمل�ض امل��رك��ز وي��ت��خ��ذ الإج����راء 
امل��ن��ا���س��ب مل��ك��اف��اأة الأ���س��ت��اذ وال��ط��ال��ب، 
ت�سهل  اح��ت��ي��اج��ات  اأي  ل��دع��م  اإ���س��اف��ة 
حت��ق��ي��ق اأه������داف ال���رن���ام���ج، اإ���س��اف��ة 
ملكافاأة رمزية للم�سرف حمددة �سلفا 

من اجلامعة.
اأي�����س��ا ت��وج��د ق��ن��اة م��ه��م��ة وه��ي 
امل�����س��اب��ق��ة ال�����س��ن��وي��ة مل���رك���ز امل��وه��ب��ة 
»اأفكار وابتكار« وهذا عامها  والإب��داع 

الثالث على التوايل.

المشرف على مركز الموهبة واإلبداع الزمني بالجامعة الدكتور ظافر آل حماد يتحدث
لـ »آفاق« عن آلية عمل المركز وخططه الحالية والمستقبلية والمشاريع التي تم إطالقها 

واألخرى التي ستلحق بسابقاتها
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الإعام املعا�سر ميثل �سلطة، وهذا ما ل يختلف عليه اثنان، لكن �سلطته 
التعامل مع  به احلياة، ولذا يجب  اأمة وقد تكون  ال�سيف، قد يقتل  كحد 

هذه ال�سلطة بحذر بالغ.
ت�سرف بع�ض اجلامعات يف ت�سليط الإعام عليها، مبا يثر عليها قلق 
الأ�سئلة، وت�سرف اأخرى يف التواري عنه، حتى ل يعلم اأحد عن فعلها املنتج 

وبينهما يكون التو�سط الواعي.
اأق��رب،  ال��ث��اين  ال�سنف  اإل��ى  كانت  ال�سابقة،  مرحلتها  يف  وجامعتنا، 
اأحيانا تكون غر  فا اإعام �سوى �سحيفة واحدة ت�سدر �سهريا، ب�سورة 
منتظمة، ول تفاعل مع الإعام اجلديد اإل من خال موقع اجلامعة غر 

املحدث دائما.
علينا  تطل  املنتظر  الإع��ام��ي  التغر  طريق  على  واجلامعة  ال��ي��وم، 
حتديا  ت�سكل  خطوة  اأنها  اأعتقد  طلة  اأ�سبوعية،  بطلة  اجلامعة  �سحيفة 
م�سار  اإل��ى  النائية  الإعامية  امل�سارات  تنقل  لكي  اجلامعة،  اأم��ام  �سادقا 

احلياة.
كجامعة  جامعة  على  اإع��ج��ازي��ة  خطوة  لي�ض  الأ�سبوعي  و���س��دوره��ا 
لكي  لكن  والإخ��ب��اري��ة،  املعرفية  وال��ق��وى  الأط����راف  متمددة  خ��ال��د،  امللك 
تخرج الطموح من حيز العاطفة اإلى الفعل املمنهج الدائم اأ�سع هنا بع�ض 

املرئيات واملقرحات:
كليات  م��ن  كلية  ك��ل  يف  منتقني  مرا�سلني  اجلامعة  تخ�س�ض  اأن   •
كليته  اأخبار  عن  بجد  يبحث  جتعله  للطالب  جيد  مايل  مببلغ  اجلامعة، 
واأق�سامها املختلفة، وهم الزاد الرئي�ض حلياة هذه ال�سحيفة فا تبخلوا 

عليهم.
الزخم  التحرير لت�ستطيع مواكبة  دائ��رة  ال�سحيفة من  اأن تو�سع   •

الكبر من الأخبار والتحقيقات واللقاءات املتوقعة من املرا�سلني.
• اأن ت�ستفيد ال�سحيفة من طاقات كبرة يف اجلامعة ليكونوا كتابا 

يف ال�سحيفة مبحفزات مر�سية.
�سبكة  م��ن  وتفيد  اجل��دي��د،  الإع���ام  ق��ن��وات  ال�سحيفة  تن�سط  اأن   •
العاقات العامة يف اجلامعة، لكي تن�سر مواد ال�سحيفة عر موقع الوات�ض 

اأب والفي�ض بوك وتوير.
م�ستوى  على  لي�ض  للتوزيع،  وا�سحة  خطة  ال�سحيفة  ت�سع  اأن   •
اجلامعة بل على م�ستوى الوطن، م�ستفيدة من خط التوزيع مع �سحيفة 

الوطن مثا التي حتل قريبا منها.

د. عبدالرحمن المحسني

»آفاق«.. التحدي

مراكز املوهوبني متهمة
باأنها فقط لال�شتهالك الإعالمي، 
دورها عر�ض منتجات املوهوبني؟

ي��ط��ور  الإي���ج���اب���ي  ال��ن��ق��د  اأن  ل����س���ك 
الفكر والعمل ونحن يف املركز عر�سة 
كقطاعات العمل احلكومي، للمراجعة 
وامل���ح���ا����س���ب���ة وال����ت����ق����ومي، وال��ق�����س��ور 
مرحلة  بحكم  لكن  م��وج��ود،  الب�سري 
ال��ت��اأ���س��ي�����ض ل�����س��يء ج���دي���د، وم���ب���ادرة 
ت�����س��ك��ر ع��ل��ي��ه��ا ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د، 
و�سعت خطة وقواعد عملية لكت�ساف 
ورعاية املوهبة والإبداع، لي�سبح عما 
وردة  ال�سدفة  على  يقوم  ل  موؤ�س�سيا 

الأفعال، وتنفيذ برامج نوعية رائدة.
امل���رك���ز مثل  اأن���ن���ا يف  ول����س���ك يف 
وت��رع��ى  تكت�سف  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  ب��ق��ي��ة 
امل����وه����وب����ني وت����ع����ر�����ض م���ن���ج���زات���ه���م 
للمجتمع يف املعار�ض املحلية والدولية 
وجند �سعوبات يف ت�سويق هذه الأفكار 
وال��ن��م��اذج واإي���ج���اد ال�����س��رك��ة اأو رج��ال 
الأع�����م�����ال ال����ذي����ن ي�����س��ت��ث��م��رون ه���ذه 
اجلهود، ولدينا يف املركز �سواهد كثرة 
لت�سل  ويدعمها  يتبناها  م��ن  حت��ت��اج 
اإلى مرحلة الت�سنيع والت�سويق، وهي 
التقنية  ح��ا���س��ن��ات  حتلها  ق��د  م��ع��ان��اة 
على غرار وداي ال�سليكون يف الوليات 
امل��ت��ح��دة وغ��ره��ا م��ن اجل��ه��ات حمليا 

وعامليا . 

هل هناك متابعة وتنّب
لبع�ض اأفكار الطالب الإبداعية 

حتى ترى النور؟ 
ت���ت���وق���ف ع��ن��د  امل����رك����ز ل  م��ه��م��ت��ن��ا يف 
ا���س��ت��ق��ب��ال امل�������س���ارك���ات، ب���ل ت���ب���داأ من 
وال�ستفادة  العمل  وور���ض  التخطيط 
من الإمكانات الب�سرية واملادية عالية 
بحيث  وامل��رك��ز،  باجلامعة  التخ�س�ض 
والبحثية  العلمية  ال�ست�سارات  تقدم 
حتى  وتوجيها  �سقا  والتخ�س�سية، 

الو�سول اإلى تنفيذ العمل.
ال��رب��وي  عملنا  �سلب  فاملتابعة 
وال���ت���خ�������س�������س���ي ل����رع����اي����ة امل���ب���دع���ني 
واملوهوبني، ول�سك يف اأننا نحتاج اإلى 
اأن ي�ساعدنا الآخرون من اأولياء اأمور 
واملوهوبني  التدري�ض  وهيئة  الطلبة 
اأن��ف�����س��ه��م يف اط��اع��ن��ا ع��ل��ى ك��ث��ر من 
ي��ق��ارب 100  ب��ني م��ا  الكامنة  امل��واه��ب 
األ����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، وع��ن��دم��ا ت�سل 
فح�سها  يتم  الأف��ك��ار،  بع�ض  للمركز 
م�����ن ق���ب���ل م�������س���ت�������س���اري امل�����رك�����ز م��ن 
اأ�سالتها  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق  امل��خ��رع��ني، 
ومن ثم التوا�سل مع اجلهات املحلية 
للح�سول  الأفكار  لت�سجيل  والدولية 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة، وق���د مت��ت امل�����س��اع��دة يف 
 15 ح���وايل  اإل���ى  ت�سل  اأف��ك��ار  ت�سجيل 
اأف���ك���ار  ح��م��اي��ة ف���ك���رة، ويف ال���ط���ري���ق 

اإبداعية مميزة .

حدثنا عن جتربة املركز
يف الربامج ال�شيفية ؟

تنظيمها  ي��ت��م  ك���ث���رة  ب���رام���ج  ه���ن���اك 
العلوم  يف  الإث��رائ��ي  موهبة  كرنامج 
امللك  موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة  والتقنية 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، 
وهو من الرامج املميزة على م�ستوى 
ع��م��ره  اإن  ح���ي���ث  امل���م���ل���ك���ة،  ج���ام���ع���ات 
اإل��ى 14 ع��ام��ا، وكذلك  وخ��رت��ه ت�سل 
برنامج للبنات املوهوبات يقدمه فريق 
من خرة اأ�ساتذة اجلامعة علما وخلقا 
يهتم ببناء التفكر الناقد والإبداعي 
ل��ل��ط��ل��ب��ة. وه�����ذه ال����رام����ج ج����زء من 
الوظيفة الأ�سا�سية للجامعة يف خدمة 

املجتمع.

هل �شي�شت�شيف املركز
اأيا من الربامج هذا العام ؟

إدارات

ب������اإذن اهلل ت��ع��ال��ى ���س��ي��ت��م ا���س��ت�����س��اف��ة 
برنامج �سيف هذا العام، حيث �سدرت 
موافقة معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
يف  الوطنية  ال�سراكة  ه��ذه  ل�ستمرار 
واأف�����راده  باملجتمع  ال��و���س��ول  غ��ر���ض 
من  تطلعاتهم  حتقيق  اإل��ى  املميزين 
جمتمع  اإل���ى  و���س��ول  للتنمية  خطط 
ي��ق��وده امل��وه��وب��ون ال��ذي��ن قدمت لهم 
التعليم  مراحل  يف  ال��ازم��ة  الرعاية 
الرنامج  ع��ن��وان  و�سيكون  املختلفة، 

»العلوم والتقنية ونظم البيئة«.

ما جدوى ا�شتمرارية
مثل هذه الربامج ؟

اأقيم عام 1420ه�،  اأول برنامج  طاب 
وباحثون  اأ���س��ات��ذة جامعات  ال��ي��وم  ه��م 
هذا  رق���اع  خمتلف  على  وخم��رع��ون 
عر  معهم  املركز  ويتوا�سل  ال��وط��ن، 

قاعدة البيانات املتوافرة لدينا.
كما اأن بع�سهم فاز بجوائز عاملية 
يف م�سابقة ISEF  على م�ستوى العامل 
العديد  بجانب  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 
م���ن اجل���وائ���ز وامل�����س��اب��ق��ات ال��دول��ي��ة،  
ال��رام��ج تنبع من خطة وطنية  ه��ذه 
احلرمني  خ��ادم  اأطلقها  ا�سراتيجية 
ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع���ب���داهلل ب���ن عبد 
ثقه  ب��ك��ل  ب����داأت  اهلل  يحفظه  ال��ع��زي��ز 

تقطف ثمارها.
وب��ح��ك��م ق��رب��ي م���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
اأب��رز  من  �ستكون  اأنها  اأرى  اجلامعة، 
علميا  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  العلمية  ال��رام��ج 
وم���ه���اري���ا وف���ك���ري���ا ب�����س��ك��ل اح�����رايف 
عربيا  ال��دول  من  كثر  عليه  يغبطنا 

وعامليا . 

هناك فجوة بني اجلامعات 
واملراكز غري املرتبطة بها،

فما خططكم لإيجاد �شيغة
تعاون م�شرتك ؟

من خال عملي يف املجال الأكادميي 
وارت��ب��اط��ي ب��امل��ي��دان وامل��ج��ت��م��ع ال��ذي 
اأج������د ف��ي��ه��م��ا ام�����ت�����دادي ال��ط��ب��ي��ع��ي 
وح���ي���ات���ي احل��ق��ي��ق��ي��ة، ف��ن��ح��ن ف��ع��ا 
ب��ي��وت  ب����ني  ف����ج����وة  ه����ن����اك  اأن  جن����د 
وامليادين  والبحثية  العلمية  اخل��رة 
التعليم.  اإدارات  وم��ن��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
راأ���س��ه��ا  وق���د تنبهت اجل��ام��ع��ة وع��ل��ى 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  معايل 
فاأطلق فكرة  ال��داود لذلك،  بن حمد 
تعنى  التي  وال��ع��م��ادة  وامل��رك��ز  اللجنة 
ب��ال��درا���س��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��راك��ة 
ملعهد  عمادة  اأن�سئت  حيث  املجتمعية، 
ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات ال���س��ت�����س��اري��ة 
واملركز  املجتمعية،  لل�سراكة  وجلنة 
الإدارة  مع  لل�سراكة  دوؤوب  �سعي  فيه 
ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة امل���وه���وب���ني ب�����وزارة 
التعاون  من  ملزيد  والتعليم  الربية 
يف دعم متابعة املوهوبني ورعايتهم يف 

اجلامعة واملجتمع.
وق����د ع��ق��د يف رح�����اب اجل��ام��ع��ة 
اللقاء  1434ه،  احل���ايل  ال��ع��ام  خ���ال 
ال��رب��ي��ة  وزارة  مب�������س���ارك���ة  ال���ث���ال���ث 
والتعليم ممثلة يف املدير العام لرعاية 
امل����وه����وب����ني، وك����ذل����ك مم���ث���ل���ني ع��ن 
للموهبة  عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة 
وج��م��ي��ع روؤ�����س����اء اأق�������س���ام امل��وه��وب��ني 
)اأبها،  ع�سر  منطقة  تعليم  ب���اإدارات 
النما�ض،  م�سيط،   خمي�ض  حم��اي��ل، 
�سراة عبيدة، رجال اأملع ( مع ما يقارب  
اإدارات  يف  املوهوبني  الطلبة  من   100

ي�سب  ما  وه��و  اجلامعة،  ويف  التعليم 
يف ت��ف��ع��ي��ل ال�����س��راك��ة م���ع امل��ج��ت��م��ع يف 

اكت�ساف ومتابعة ورعاية املوهوبني.
اجلامعة ت��ق��دم ب��رام��ج رائ���دة يف 
العلمي  البحث  يف  وم�ساريع  التلمذة 
ل��ط��ل��ب��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، وم�����س��اب��ق��ات 
كما  والج��ت��م��اع��ات،  ب��الأف��ك��ار  خا�سة 
ت�سارك يف امل�سابقات املحلية والدولية، 
رئي�سية  ق��ن��اة  يعد  امل��رك��ز  ف���اإن  وعليه 
يف اك��ت�����س��اف ورع����اي����ة امل���وه���وب���ني يف 
كلياتهم  تقدمه  ملا  اإ�سافة  اجلامعة، 
ت�سب  مباركة  جهود  من  واأق�سامهم 
عن  للك�سف  ت��رب��وي  رئي�ض  ه��دف  يف 
ما  كل  وتقدمي  واملبدعني،  املوهوبني 
من �ساأنه رعايتهم وتقدمي مواهبهم 
من  وامل��ت��اح  املمكن  ظ��ل  يف  للمجتمع 
لهيئة  الرئي�ض  ال���دور  ويبقى  ج��ه��د، 
التدري�ض واأولياء الأمور واأهل املوهبة 
واإبداعاتها  املواهب  لتقدمي  اأنف�سهم 

للجهات املخت�سة .

وهل حتر�شون
على جتديد خططكم؟

كل عام ي�سع املركز خطة تنفيذية يف 
)روؤي���ة  ال�سراتيجية  اخل��ط��ة  ���س��وء 
موافقة  عنها  انبثقت  التي  1444ه����( 
خادم احلرمني ال�سرفني عام 1430ه� 
د اأداء  لإن�����س��اء امل���رك���ز، وع��ن��دم��ا جن����وِّ
ال���رام���ج الأ���س��ا���س��ي��ة امل���وج���ودة، ف��اإن 
ط��م��وح��ن��ا ل ي��ت��وق��ف ع���ن ا���س��ت��خ��دام 
م��ع متغرات  ب��رام��ج ج��دي��دة تتوافق 
الع�سر التي تدفعنا لاأخذ بكل جديد 
ت���ق���ذف ب���ه ب���ي���وت اخل�����رة يف امل��ج��ال 

واملوؤمترات واملراكز املتخ�س�سة.

يرتدد اأن مراكز املوهوبني
تهتم باملخرتعني واملبتكرين 

اجلاهزين وتهمل املبدعني
يف املجالت النظرية ؟ 

الخ��راع��ات  على  تقت�سر  ل  املوهبة 
والب�����ت�����ك�����ارات ال���ت���ق���ن���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة 
بل  الفنية،  اأو  وال�سحية  الطبيعية 
ال�سرعي  الفكر  موهوبي  اأن  العك�ض 
هم  وال���ل���غ���وي  والإداري  وال����رب����وي 
العاملية،  املوؤثرون يف قيادة املجتمعات 

والدار�ض للتاريخ يعلم ذلك.
واخ��راع��ات��ه  بحوثه  يف  وامل��رك��ز 
وابتكاراته ينتظر بفارغ ال�سر زيادة 
التخ�س�سات،  ه��ذه  اأه��ل  من  التفاعل 
فنحن ب��ح��اج��ه اإل���ى امل��ب��دع��ني اأم��ث��ال 
اأئ���م���ة امل���ذاه���ب، واأم���ث���ال اخل��ل��ي��ل بن 

اأحمد وتلميذه �سيبويه يف اللغة.
ويجب اأن ل نن�سى يف هذا املقام، 
اأن اجل��ام��ع��ة ف����ازت ب��امل��راك��ز الأول����ى 
متتاليني  لعامني  الذهبية  والري�سة 
والجتماعية،  الربوية  البحوث  يف 
ع�سري  علياء  الطالبة  ف���ازت  حيث 
)رح��م��ه��ا اهلل( وك���ان���ت م���ن ط��ال��ب��ات 
بالري�سة  الربية،  بق�سم  املاج�ستر 
ال��ذه��ب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ات 
ال��ت��ن��اف�����س��ي  ال���ل���ق���اء  ال�������س���ع���ودي���ة يف 
للتعليم العايل 1432ه�، وتبعها طالب 
ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا ف���ار����ض ال��ع��م��ري 
م����ن ق�����س��م ال���رب���ي���ة ال����ع����ام امل��ا���س��ي 
1433/1432ه����������������� م����ن خ������ال ف����وزه 

بالري�سة الذهبية اأي�سا.

ما اجلهود التي تبذلونها
لتعريف الطالب

والطالبات باملركز ودوره ؟
امل���رك���ز ي���ب���ذل ج���ه���دا ل��ي�����ض ب��ال�����س��ه��ل 
اإل��ى جميع طاب  الو�سول  اأج��ل  من 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة، وم��ع ذل��ك وكما 
قلت �سابقا، لبد من ت�سافر اجلهود 
وكذلك  والأق�سام  العمادات  من  ب��دءا 

املوهوب واملوهبة.

األفكار المقدمة يفحصها مستشارون
للتحقق من أصالتها وحمايتها محليا ودوليا

المركز ساعد في تسجيل وحماية
حوالي 15 فكرة إبداعية مميزة

طالب أول برنامج عام 1420
هم أساتذة وباحثون ومخترعون اليوم

ف�����ه�����ن�����اك م������وق������ع اجل����ام����ع����ة 
ال��رام��ج  ع��ن  امل�ستمرة  والإع���ان���ات 
الإلكروين  الريد  عر  وامل�سابقات 
 SMS ور�سائل  الإعانية  واللوحات 

جلميع طلبة اجلامعة.
اأنف�سنا  ن��ل��وم  فنحن  ذل��ك  وم��ع 
ومميزين  م��وه��وب��ني  ه��ن��اك  اأن  على 
مل ت�سلهم قنوات الكت�ساف وبرامج 
الرعاية على الرغم من توزيع اآلف 
املن�سورات عن املركز واآلف الكتيبات 
اجلهد  كل  وم��ع  الدعائية،  والهدايا 
اأحيانا  ال�سريحة  هذه  تبقى  املبذول 

بعيدة عن التاأثر والتاأثر.

املـــركـــز الــرئــيــ�ــشــي مـــوجـــود يف 
عن  فــمــاذا  اجلامعية،  املدينة 
املراكز الأخرى بكليات البنات ؟ 
عمر املركز مل يتجاوز ثاث �سنوات 
اجل��ام��ع��ة  خ��ط��ت  وق����د  الآن،  ح��ت��ى 
ي�سهد  مميزة  ونوعية  كمية  خطوات 
لها اأ�سخا�ض حمايدون، وميثل ال�سق 
الن�سائي يف جمل�ض املركز، الدكتورة 
خ����ل����ود اأب�������و م���ل���ح���ة، وه������ي رئ��ي�����س��ة 
امل�سوؤولة عن  للبنات  برنامج موهبة 
بتمثيل اجلامعة  الفعاليات اخلا�سة 

يف م�سابقة اأفكار واخراعات كممثلة 
ال��ب��ن��ات،  ك��ل��ي��ات  ال��ت��دري�����ض يف  لهيئة 
وع�����ن ط��ري��ق��ه��ا ي�����س��ل ل���ك���ل ك��ل��ي��ات 
ال��ب��ن��ات يف اأب��ه��ا وخ��ارج��ه��ا، م��ا ي�سل 

للبنني.
ب���رن���ام���ج  اأن  اأوؤك���������د  اإن����ن����ي  ب����ل 
التلمذة بادرت له الأخوات العميدات 
كلياتهن  يف  ون��ف��ذن��ه  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل 
كالدكتورة منى اآل م�سيط والدكتورة 
ب��ي�����س��ة  يف  ج�����رب�����ة  اآل  اجل�������وه�������رة 
اأبو ملحة وغرهن  والدكتورة خلود 
مم����ن ل���ه���ن ق�����س��ب ال�����س��ب��ق يف ه���ذا 
املوهوبات  رعاية  يف  وكذلك  امل��ج��ال، 
من طالبات البكالوريو�ض يف مهارات 
على  اأ���س��رف��ن  حيث  العلمي،  البحث 
امل��ج��ال، وميكن  ه��ذا  ن�سبة كبرة يف 
البحوث  اإح�سائيات  الرجوع لهن يف 
وال��ت��ي  امل��رك��ز  دع��م��ه��ا  ال��ت��ي  العلمية 
حاز بع�ض منها قنوات ن�سر اأمريكية 

وبريطانية.
امل���رك���ز،  اأن ���س��م��ن خ��ط��ط  ك��م��ا 
للبنات  م�ستقل  مماثل  مركز  وج��ود 
مدير  م��ع��ايل  ودع���م  برعاية  يحظى 
اجل��ام��ع��ة ي��ق��دم خ��دم��ات��ه وب��راجم��ه 

مبا�سرة  للموهوبات. 
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أساتذة

حوار: هناء آل سرور

بكلية  التدري�ض  هيئة  ع�سوة  اأو���س��ح��ت 
للبنات بخمي�ض  م�سيط  العلوم والآداب 
)جممع2(، الدكتورة فاطمة حمدان، اأن 
هوايتها الأولى  هي القراءة، وقد اأفادتها 
كثرا يف تطوير ذاتها، ح�سب ما اأكدته يف 
حديث ل�«اآفاق« ك�سفت فيه عن اإجنازاتها 

العلمية وطموحاتها امل�ستقبلية.

�شفي لنا �شعورك وروؤيتك
يف ما يخ�ض اجلامعة؟ 

جامعة امل��ل��ك خ��ال��د يف م��وق��ع ال�����س��دارة 
لقيادة املجتمع يف ظل ما ت�سهده اململكة 
م���ن ت��ط��ور وازده������ار ع��ل��م��ي يف امل��رح��ل��ة 

الراهنة، ففي جامعة امللك خالد تتكامل 
وظائف التعليم والبحث العلمي.

وت��ع��ت��م��د اجل���ام���ع���ة امل��ن��ت��ج��ة علي 
جم��م��وع��ة م��ن الأ���س�����ض م��ن��ه��ا: الإع����داد 
امل���ت���ك���ام���ل ل���ل���ط���اب ع���ق���ل���ي���ا وخ��ل��ق��ي��ا 
واجتماعيا، واجلمع بني الإعداد ال�سامل 
بالعمل  التعليم  ورب���ط  والتخ�س�سي، 
ح��ي��ث ي��ج��م��ع ال���ط���اب ب���ني اك��ت�����س��اب��ه��م 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات امل���رت���ب���ط���ة ب��ت��خ�����س�����س��ه��م 
التطبيقي، وحتقيق  للعمل  وممار�ستهم 
الرت����ب����اط  ال��وث��ي��ق ب��امل��ج��ت��م��ع وت��ل��ب��ي��ه 
وكيفا.  كما  اخلريجني  من  احتياجاته 

وهذا ما تقوم به جامعتنا الغراء.

ماذا عن احلراك التطويري

بكلية العلوم والآداب
بخمي�ض م�شيط؟

نعمل جميعا ون�سعى  من اأجل  الرتقاء 
علي  ت�سجع  عمل  بيئة  لتوفر  بالكلية 
الفعالة  امل�ساركة  علي  وال�تاأكيد  البتكار 
القاعدة  م��ن  بالكلية  العاملني  جلميع 
ح�سب  ك��ل  ت��ف��رق��ة،  دون  م��ن  القمة  اإيل 

موقعه.
تطوير  على  دائ��م��ا  الكلية  وتعمل 
خال  من  بها  العاملني  جميع  م��ه��ارات 
الدورات التدريبية اخلارجية والداخلية 

لارتقاء بالعملية التعليمية. 

وكيف تقيمني
خططها وبراجمها؟

د. فاطمة حمدان لــ »آفاق«:
أسعى لتعلم كل جديد.. وعالقتي بطالباتي ممتازة

المحاضرة بكلية العلوم واآلداب أ. أسماء محمود:
أهتم بأبحاث التغذية وأتمنى استحداث قسم لعلوم األطعمة

حوار: منى الشهري 

هل لك اأبحاث
يف جمال تخ�ش�شك؟

احلمد هلل لدى العديد من الدرا�سات 
لكن  �سم�ض،  والأب��ح��اث بجامعة عني 
اه��ت��م��ام��ي الأك�����ر ي��رك��ز يف جم��ال 
ت��خ�����س�����س��ي وحت����دي����دا  يف ال��ت��غ��ذي��ة 

العاجية. 

هل متار�شني اأعمال اإدارية
اإلى جانب عملك الأكادميي؟

كلفت ع��ل��ى م���دار ال�����س��ن��وات ال��ث��اث 
املا�شية بالإ�شراف على جلنه الن�شاط 
واأع����م����ال ال��ت�����س��غ��ي��ل ال���ط���اب���ي، ه��ذا 
بالإ�سافة اإلى الأعمال الإدارية داخل 

الق�سم. 

وهل تواجهني �شعوبات
يف اجلمع بني العمل الإداري 

والتدري�شي؟
ال��ت��وف��ي��ق م��ن ع��ن��د اهلل، اأح����اول ق��در 
ا�ستطاعتي التوفيق بني عملي ع�سو 
الإداري  عملي  وب���ني  ت��دري�����ض  هيئه 
ولكن من ال�سعوبات التي واجهتني، 
ع�����دم وج������ود ف��ن��ي��ني داخ������ل امل��ع��ام��ل 
مما  ل��وج��ى،  امليكرو  معامل  وخا�سة 

ي��ج��ع��ل��ن��ي اأق������وم ب�����دور ال��ف��ن��ي اأث���ن���اء 
الإ�سراف على تطبيقات الطاب.

كيف تقيمني عالقتك
مع الطالبات؟

ع���اق���ت���ي ب���ال���ط���ال���ب���ات ج���ي���ده ج���دا 
عملي  بحكم  دائ���م   بيننا  والتوا�سل 
جميعا  ل��ه��ن  اهلل  اأ�����س����األ  الإداري، 

التوفيق وال�سداد.

وماذا عن زميالت املهنة؟
ب��زم��ي��ات��ي  ت���رب���ط���ن���ي  احل����م����د هلل، 
عاقات جيدة جدا وي�سودها التعاون  
لتقدمي الأف�����س��ل يف ك��اف��ه امل��ج��الت، 
على  مبنية  هلل،  واحل��م��د  وعاقتنا، 

الحرام واحلب والتفاهم. 
 

ق�شم تتمنني
ا�شتحداثه بالكلية؟

اأمتنى من اجلامعة فتح ق�سم خا�ض 
ب���ال���ت���غ���ذي���ة وع����ل����وم الأط����ع����م����ة ف��ه��و 
اإلى درا�سة  جمال مهم جدا، ويحتاج 

متخ�س�سه من قبل الطالبات. 
اأمت��ن��ى اأي�����س��ا اأن ي��ت��م اف��ت��ت��اح اأق�����س��ام 
ت��خ�����س�����س��ي��ة ل���اق���ت�������س���اد امل���ن���زيل 
الآل�����ى، ح��ت��ى نتمكن من  واحل��ا���س��ب 

ال�ستجابة لحتياجات �سوق العمل.

ما هواياتك املف�شلة؟
والط��اع  ال��ق��راءة  املف�سلة  هوايتي 
على كل ما هو جديد خا�سه يف جمال 

تخ�س�سي.

حكمتك يف احلياة؟
ل اأجد اأف�سل من ن�سيحة ر�سول اهلل 

�سل اهلل وعليه و�سلم:
 َ اْح��َف��ْظ اهللَّ َي��ْح��َف��ْظ��َك   َ )اْح���َف���ْظ اهللَّ
 َ اهللَّ َفا�ْساأَْل  �َساأَْلَت  اإَِذا  اَهَك  جُتَ ��ْدُه  جَتِ
اأَنَّ  َواْعلَْم   ِ ِباهللَّ َفا�ْسَتِعْن  ا�ْسَتَعْنَت  َواإَِذا 
َيْنَفُعوَك  اأَْن  َعلَى  اْجَتَمَعْت  َل��ْو  الأم��ة 
َق��ْد  ِب�����َس��ْيٍء  اإِلَّ  َي��ْن��َف��ُع��وَك  مَلْ  ِب�����َس��ْيٍء 
اأَْن  َعلَى  اْجَتَمُعوا  َوَل��ْو  َل��َك   ُ اهللَّ َكَتَبُه 
وَك اإِلَّ ِب�َسْيٍء  رُّ وَك ِب�َسْيٍء مَلْ َي�سُ رُّ َي�سُ
اْلأَْق����َاُم  ُرِف��َع��ْت  َعلَْيَك   ُ اهللَّ َكَتَبُه  َق��ْد 

ُحُف( ْت ال�سُّ َوَجفَّ

كلمه اأخرية
اتقدم  وال��ت��ق��دي��ر  احل��ب  م��ن  بفي�ض 
ب��خ��ال�����ض ال�����س��ك��ر والم����ت����ن����ان اإل����ى   
جميع  من�سوبي اإدارة الكلية وجلميع 
الأق���������س����ام،  زم����ي����ات����ي يف خم���ت���ل���ف 
من  يبذلنه  ملا  العزيزات  ولطالباتي 
جم���ه���ودات رائ���ع���ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ك��ل��ي��ة، 
والتطوير  الجتهاد  من  مزيد  واإل��ى 

والرقى. 

بطاقة

املوؤهالت العلمية
• بكالوريو�ض  من جامعه 

جنوب الوادى مب�سر 2003.
• ماج�ستر من جامعة

عني �سم�ض 2008.
• متهيدى دكتوراه

من جامعة عني �سم�ض 2009.
اخلربات العملية

• اأخ�سائية تغذية عاجية 
بامل�ست�سفى اجلامعي بجامعة 

جنوب الوادى اعتبارا من
2012 وحتى اليوم.

• حما�سرة بكليه العلوم والآداب 
اعتبارا من 2009 اإلى اليوم.

الن�شاط جلنه  • رئي�شه 
بالكلية منذ عام 2011.

• ع�سوة اإر�ساد اأكادميي
منذ عام 2012.

• ع�سوة يف جلنه ال�سر 
والختبارات منذ عام 2009.

ال��رام��ج  لتطوير  دائ��م��ا  الكلية  ت�سعي 
واملناهج مبا يتنا�سب مع التغرات التي 
ط������راأت  ع��ل��ي امل��ج��ت��م��ع يف ظ���ل اجل����ودة 
املعلوماتية،  وال��ث��ورة  امل��ع��ريف  وال��ت��ط��ور 
ومناهج الكلية تعد وفق خطط مدرو�سة 
عميدة  وبجهود  للتقييم  دائما  تخ�سع 
ال��ك��ل��ي��ة وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه��ا ت��ت��م عملية 

التقييم لرنتقي باملناهج يف الكلية. 

كيف ت�شفني 
عالقتك بطالباتك؟

ع��اق��ت��ي ب��ط��ال��ب��ات��ي مم���ت���ازة، واأت��ع��ام��ل 
م��ع��ه��ن ب�����س��ف��اف��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��ر ك���ل منا 
عن اآرائها لتح�سني املناهج، ومن خال 
للطالبات  امل�����س��ن��دة  وامل���ه���ام  ال��ت��ك��ل��ي��ف��ات 

والقدرات  املهارات  العديد من  اكت�سفت 
الكامنة لديهن، وهناك ا�ستجابة منهن 

لكت�ساب مهارات جديدة. 

ما دور الهواية 
يف حياتك؟ 

اأ�سعي دائما لتعلم كل ما هو جديد من 
مهارات لتطوير نف�سي، كما اأخ�س�ض كل 
يوم �ساعتني للقراءة  يف جميع املجالت، 
اأفادتني كثرا يف تطوير  وهذه الهواية 
الكتاب �سديقي  ب��اأن  اأوم��ن  ذات��ي لأنني 

الدائم.

وماذا عن الأمنيات؟ وهل حتقق 
لك �شيء من اأحالم الطفولة؟

الطفولة  منذ  حلمي  ك��ان  هلل،   احل��م��د 
اأن اأ�سبح دكتورة و�سعيت كثرا لتحقيق 
ه��ذا احللم، وق��د حتقق يل بتوفيق من 
اهلل ع���ز وج����ل، ول ���س��ك ب����اأن الإن�����س��ان 
اأن��ا  ل��ذل��ك  لنف�سه،  اخل��ر  دائ��م��ا  يتمنى 
للتعليم  م�����س��ت�����س��ارة  اأك�����ون  لأن  اأ���س��ع��ى 
اهلل  �ساء  اإن  حلمي  و�ساأحقق  اجلامعي، 

تعالى.
وع����ل����ى ����س���ع���ي���د حت���ق���ي���ق ال�������ذات، 
اإجن���ازات  احل��م��د  فقد حتققت يل، وهلل 
امل��ا���س��ي على  ال��ع��ام  م��ت��ع��ددة، فح�سويل 
لتطبيق  خ���ال���د  امل���ل���ك  ����س���ه���ادة ج��ام��ع��ة 
م��ع��اي��ر ال��ك��وال��ت��ى م���ات���رز ل��ل��م��ق��ررات 
الإلكرونية ملادة الإدارة املدر�سية اإجناز 

اأفتخر به كثرا.
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يحيى شقيقي

حمطات مهمة
يف م�شريتك الأكادميية؟

دوليا يف خم�ض جمات  حمكما  عملت 
عاملية تخت�ض بالبيئة وال�سموم واملياه، 
وحم��ك��م ر���س��ائ��ل م��اج�����س��ت��ر ودك���ت���وراه 
يف ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، وب��ع�����ض ر���س��ائ��ل 

الدكتوراه من الهند وبلغاريا.
معاجلة  يف  خ��ب��را  عملت  واأي�����س��ا 
امل�����ي�����اه ب���ا����س���ت���خ���دام م�����ع�����ادن ال���ط���ني، 
درا���س��ات بحثية على معاجلة  واأج��ري��ت 
املدينتني  يف  ال�سناعي  ال�����س��رف  م��ي��اه 
م�سيط،  وخمي�ض  ب��اأب��ه��ا  ال�سناعيتني 
وق��د مت ن�سر اإن��ت��اج ه��ذه ال��درا���س��ات يف 

جمات عاملية.
ك��م��ا اأن���ن���ي در����س���ت ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
)ق�سم الأحياء، مقرر  تلوث البيئة( يف 

العام اجلامعي 1427/1426ه�.
اأم���ا عملي احل���ايل  فهو يف مركز 
الأمر �سلطان بن عبد العزيز للبحوث 

والدرا�سات البيئية وال�سياحية.

كيف ترى البيئة التعليمية 
باجلامعة؟

اأك��رث من جيدة، حيث يتوافر فيها كل 
م��ن اجلامعة  ال��ت��ي جتعل  الإم��ك��ان��ي��ات 
جمال خ�سبا لنبوغ الطاب ورعايتهم 
على  اأم  ال��درا���س��ي  امل�ستوى  على  ���س��واء 
كما  الخراعات،  اأم  الأن�سطة  م�ستوى 
املختلفة  امل���واه���ب  ت��رع��ى  اجل��ام��ع��ة  اأن 
اأع�ساء هيئة  اأم من  �سواء من الطاب 

التدري�ض.
بجانب ذلك، وفرت اجلامعة، وهلل 
احل��م��د، ال��ع��دي��د م��ن و���س��ائ��ل الت�سال 
احلديثة ت�ساعد يف تقدمي  املحا�سرات 
ب��و���س��ائ��ل م���ت���ع���ددة ك���اأخ���ذ ن�����س��خ��ة من 
امل��ح��ا���س��رات وم���ن ال��ع��رو���ض ل��ت��ك��ون يف 

حيازة الطاب.

ما الإيجابيات وال�شلبيات
التي مل�شتها يف الطالب؟

اأحل���ظ فيهم  اأن��ن��ي مل  هلل احل��م��د على 
الإيجابيات فهي  اأما  ال�سلبيات،  اأيا من 
كثرة جدا ومنها احلر�ض ال�سديد من 
ج��ان��ب ال��ط��اب ع��ل��ى تلقي امل��ع��ل��وم��ات 
العلمية والبحث عن كل ما هو جديد، 
اإجناز  ال��دوؤوب من الطاب يف  والعمل 
م���ا ي��ك��ل��ف��ون ب���ه، وال��ب��ح��ث ع���ن اأف�����س��ل 
الو�سائل لإخراج العمل يف �سورة جيدة.

الأ�سئلة  دائمو  اأنهم  لحظت  وقد 
ع���ن اأح�����دث م���ا ت��و���س��ل اإل���ي���ه ال��ع��ل��م يف 
امل��ج��ال ال����ذي ي��در���س��ون��ه واأي�����س��ا فيما 
كان  املثال،  �سبيل  فعلى  حياتهم،  مي�ض 
طابي متحم�سني وب�سدة لاأ�سئلة عما 
�ساحيتها  وم��دى  الآب���ار  مبياه  يتعلق 
لل�سرب اأو للري حيث اإن ذلك ي�ستخدم 
ب���ك���رثة يف ه�����ذه امل���ن���اط���ق، وك����ث����را م��ا 
التي  ال�سحية  امل�سكات  ع��ن  ���س��األ��وين 
ق��د تنجم ع��ن ا���س��ت��خ��دام امل��ي��اه يف هذه 

املناطق.
املحا�سرة،  وق��ت  انتهاء  بعد  حتى 
املياه  تلك  ع��ن  ي�ساألون  ال��ط��اب  يظل 
وال�شروط ال�شحية لها وكيفية التعرف 
ذلك  وم��ا  لل�سرب،  امل��ي��اه  م��اءم��ة  على 
على  وحفاظهم  وعيهم  على  دليا  اإل 

املوارد الطبيعية و�سحتها.
اه��ت��م��ام��ا من  اأين لح���ظ���ت  ك��م��ا 
ال���ط���اب مب���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ع�����ض امل��خ��اط��ر 
البيئية مثل الحتبا�ض احلراري ومدى 
ت���اأث���ره ع��ل��ى ت���واف���ر امل���ي���اه امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ال��ت��ي ميكن ات��خ��اذه��ا لتايف  والآل���ي���ات 

اآثارها اأو التخفيف منها.

�شف لنا عالقتك بطالبك؟

خبير الدراسات البيئية والسياحية د. سامي عبد اهلل:

أقترح توفير المحاضرات الدراسية 
على »يوتيوب« لتعم الفائدة

عاقة ت�سودها الأخ��وة وامل��ودة، متيزت 
حم���ور  اأن  اإل  ال���ط���ي���ب���ة،  ب��ال�����س��ح��ب��ة 
نحو  يتجه  م��ا  دائ��م��ا  بيننا  الأح���ادي���ث 
مو�سوعات مت�ض املياه ب�سورة مبا�سرة، 
حيث كانوا يناق�سونني وبكرثة يف كل ما 
يخ�ض البيئة واملوارد الطبيعية خا�سة 
بانت�سار  تتميز  التي  ع�سر  منطقة  يف 
ال���غ���اب���ات وال������ودي������ان، ف���ك���ان ال���ط���اب 
ير�سدون اأي مظاهر بيئية ويتحدثون 

عنها.

ما الذي تتمنى توافره
يف اجلامعة الآن؟

اأمتنى اأن ت�سبح العديد من املحا�سرات 
م�����ت�����واف�����رة وع�����ل�����ى ق�����ن�����اة خ����ا�����س����ة يف  
»ي���وت���ي���وب«، ب��ح��ي��ث ي��ك��ون يف ك��ل ق�سم 
داخ�����ل ال��ك��ل��ي��ة، ق���ن���اة خ��ا���س��ة ب���ه على 
ب��ث جميع  م��ن خالها  يتم  »ي��وت��ي��وب« 
ب��ه��ذا الق�سم،  ت��ق��دم  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات 
وع��ن��د ت��غ��ي��ر امل��ح��ا���س��رات ���س��واء امل���ادة 
العلمية اأم املحا�سر نف�سه، يتم حتديثها 
يحقق  اأن  �ساأنه  م��ن  فذلك  با�ستمرار، 

العديد من الفوائد.

عدد لنا بع�شا من هذه الفوائد؟

أساتذة

عمل محكما دوليا في خمس مجالت عالمية تختص بالبيئة والسموم والمياه. وحّكم رسائل ماجستير
ودكتوراه في دول عربية وغير عربية.. إنه الدكتور سامي محمد عبد اهلل من مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز 

للبحوث العلمية والدراسات البيئية والسياحية الذي استضافته »آفاق« في هذا اللقاء

ال�سبق  ق�سب  للجامعة،  يكون  اأن  منها 
يف ه����ذا امل����ج����ال، ح��ي��ث مي���ك���ن  ت��وف��ر 
ج��م��ي��ع امل���ح���ا����س���رات جل��م��ي��ع اأق�������س���ام 
الكليات، وهذا يجعل املادة العلمية التي 
مفيدة  علمية  معلومات  على  حت��ت��وي 
يف ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���الت ����س���واء ك��ان��ت 
اأم  اقت�سادية  اأم  اجتماعية  اأم  �سناعية 
بيئية، متوفرة للطاب على مدار العام 
اأعطاهم  ال���ذي  الأ���س��ت��اذ  نف�ض  وب�����س��رح 
اإي��اه��ا، وب��ه��ذا ت��ك��ون ال���س��ت��ف��ادة امتدت 
اإلى جميع الطاب يف خمتلف الأماكن 
ومل تقت�سر على طاب اجلامعة فقط.

وي��ن��ت��ج ع���ن ذل���ك ت��ف��اع��ل ك���ل من 
ي�ساهد هذه املحا�سرات على اليوتيوب 
���س��واء ط��ال��ب��ا اأم غ����ره، و���س��وف ي���وؤدي 
العملية  امل�ستمر يف  التح�سني  اإلى  ذلك 
جامعة  ا���س��م  جعل  وك��ذل��ك  التعليمية 

امللك خالد يرفرف عاليا.

كلمة اأخرية تود قولها؟
ي����ق����رح م����رك����ز الأم��������ر ����س���ل���ط���ان ب��ن 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ل���ل���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات 

من نحن من دونها؟
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري

ملاذا تف�سل املوؤ�س�سات وال�سركات؟
ملاذا تندثر احل�سارات وتراجع الأمم؟

ملاذا يكرث القيل والقال والكذب والت�سول وهتك الأعرا�ض والقتل دون وجه 
حق؟

ال�����س��واب واخل��ط��اأ واحل���ال واحل����رام وامل��رغ��وب  مل���اذا ي�سعب التمييز ب��ني 
واملمنوع؟

ملاذا يف�سل التوا�سل والتعامل مع النا�ض ومع الآخر؟
باأنف�سنا  ال��ت��ع��ري��ف  يف  نف�سل  مل���اذا  ال��ن��ج��اح؟!  ومي���وت  الإب�����داع  ينتحر  مل���اذا 

وم�ساعرنا؟

عند ت�سخي�ض هذه امل�سكلة يت�سح اأن ال�سبب هو العزوف عن القراءة، علما 
اأن كل التقنيات احلديثة تعتمد بل وت�سجع عليها، لكن قراءة من غر نفع اأو 

اإفادة اأو ا�ستفادة، ل حاجة لها.
لي�ض هناك تبادل معريف اأو فكري، اإمنا ن�سخ ول�سق فقط لل�سكل ويبقى 

املحتوى يف غيابات اجلب من دون تفكر اأو تاأكد من معلومة اأر�سلت.
وال��ع��ل��م��ي��ة والثقافية  ال��ف��ك��ري��ة  م��دارك��ن��ا  ن��ق��راأ  لتو�سيع  ن���ق���راأ؟   مل���اذا 

والجتماعية والدعوية وغرها.
عندما تريد اأن ت�سبح طيارا اأو مهند�سا اأو حماميا اأو غر ذلك لبد اأن 
تقراأ لتكون عاملا باأبعاد ذاك املجال ومتطلباته وفهم دقائق التفا�سيل املتعلقة 
القراءة  من  لبد  ذلك  غر  اأو  اأعمال  رجل  اأو  قياديا  تكون  اأن  اأردت  اإذا  به. 

ملعرفة الأ�س�ض واملبادئ لتلك املراكز املطلوبة.
اإن اأردت اأن تكون داعية لبد اأن تفهم الآخر من خال القراءة ملعرفة 
اأف��ك��اره. وهكذا يف كل ميدان وجم��ال.  وم��ن املحزن حقا  و  ثقافته وديانته 

ان�سراف الكثر عن القراءة حتى  كادت اأمة اأقراأ ل تقراأ.
وبالريا�سة  الإع��ام  وبو�سائل  احلياة  مبلهيات  النا�ض  لن�سغال  مل��اذا؟ 
واملهن ومتطلبات احلياة الأخرى التي ل تنتهي. الكثر من النا�ض وهبهم 

اهلل عقول متميزة فان�سرفوا للدنيا.
ل  ولكننا  والكتابة،  القراءة  نتعلم  لأننا  مل��اذا؟  وب��اء..  اأ�سحى  العلم  اإن 
فلنعتد  املزاولة عادة  �سيء ي�سبح مع  القراءة لا�ستزادة، وكل  ن��زاول مهنة 
القراءة. والأدهى اأن بع�ض النا�ض اإما اأن يقراأ املو�سوعات ال�سطحية والتافهة 
اإدراك ملا يقراأ، وهذا النوع ذكر يف  اأو  اأن يقراأ من دون متعن  واملبتذلة واإم��ا 
اأماين« )البقرة: 78(  اإل  الكتاب  اأميون ل يعلمون  القراآن الكرمي: »ومنهم 
وبع�ض اآخر يكتفي باإجادته للقراءة والكتابة التي توؤدي اإلى اجلهل، وتتعداه 
اإلى خمتلف فئات النا�ض بل اإلى موؤ�س�سات و�سركات وعدد من امليادين التي 
حت�سد ثمرة هذا اجلهل. عار علينا، مع�سر امل�سلمني،  ونحن اأمة »اقراأ« األ 
وطلب  والط��اع  والبحث  وال��ق��راءة  والتعلم  العلم  على  يحثنا  وديننا  نقراأ 
العلم من املهد اإلى اللحد. كلمتا علم وتعلم تعتمدان على القراءة.. الإبداع 

والنجاح يعتمدان على القراءة.. معرفة اأمور الدين تعتمد على القراءة .. 
يذكر اهلل �سبحانه وتعالى يف �سورة املجادلة اآية )11( »يرفع اهلل الذين 
اآمنوا منكم والذين اأوتوا العلم درجات« كما اأن من حما�سن القراءة الق�ساء 

على الفراغ، ويف ذلك يقول املتنبي:
اأعز مكان يف الدنا �سرج �سابح.. وخر جلي�ض يف الأنام كتاب. 

البيئية وال�سياحية القيام بالعديد من 
املوؤمتر  اإقامة  البيئية ومنها  الفعاليات 
اإ�سهامات  ن��اأم��ل  وال���ذي  للبيئة  العاملي 
ك�����وادر اجل��ام��ع��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ف��ي��ه، وه���ذا 
يف  نوعه  من  الأول  يعد  العاملي  امللتقى 

منطقة ع�سر.
بال�سكر  اأت���وج���ه  اأن  ي��ف��وت��ن��ي  ول   
ملعايل مدير اجلامعة ووكيلها للدرا�سات 
مركز  مدير  وكذلك  والبحوث،  العليا 
الأم��������ر ����س���ل���ط���ان ع���ل���ى دع���م���ه���م غ��ر 
وا�ست�سافة  اإق��ام��ة  يف  للمركز  امل��ح��دود 
للنظم  ال�سراكة  �سندوق  تد�سني  حفل 
الإي��ك��ول��وج��ي��ة ال���ذي مت ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ح��ي��اة ال��ف��ط��ري��ة، 
وكذلك  ال��دويل  البنك  ممثل  وح�سره 
العربية  اململكة  يف  الفرن�سي  القن�سل 
اليكولوجية  النظم  ورئي�سة  ال�سعودية 
احلرجة ولفيف من ال�ساتذة العامليني 

يف جمالت البيئة املختلفة.
ولول ف�سل اهلل ثم دعم اجلامعة 
م���ا ك����ان ل���ه���ذا احل���ف���ل اأن ي��ح��ق��ق ه��ذا 

النجاح الباهر والذي مت ن�سره عامليا.
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دراسات

في الوطن العربي
خطر متفاقم
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دراسات

قراءة : يحيى القبعة

ال�سكان،  لعدد  الكبرة  الزيادة  يف ظل 
والتو�سع  ال��غ��ذاء،  على  الطلب  وزي��ادة 
ال����ع����م����راين ع���ل���ى ح�������س���اب الأرا�����س����ي 
الزراعية، واإلى غر ذلك من جوانب 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى م������وارد الأرا������س�����ي، يف 
ظ����ل ه�����ذه ال����ظ����روف ب�������داأت ظ���اه���رة 
اآثارها  وتعاظمت  بالتفاقم،  الت�سحر 
البيئية  الأ�سعدة  كافة  على  ال�سلبية 

والجتماعية والقت�سادية. 
وت���ع���د ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ب��ح��ك��م 
املناطق  اأك��رث  م��ن  اجل��غ��رايف،  موقعها 
اله�سة،  البيئية  الأنظمة  ذات  اجلافة 
اإذ يلعب املناخ دورا مهما يف تركيبتها، 
الظاهرة  لهذه  ال�سلبية  الآث���ار  اأن  اإل 
ت�����زداد ان��ت�����س��ارا مب���ع���دلت م��ت�����س��ارع��ة  
ن��ظ��را لرت��ف��اع درج���ة احل����رارة الناجت 
ع����ن ظ����اه����رة الح���ت���ب���ا����ض احل�������راري، 
ويجتاح الت�سحر الأرا�سي العربية يف 
الإنتاج  ن�سبة  ارت��ف��اع  فيه  اأ�سبح  وق��ت 
ال���زراع���ي واحل���ي���واين مل��واج��ه��ة النمو 
املعي�سة  م�����س��ت��وى  وارت���ف���اع  ال�����س��ك��اين 

�سرورة ما�سة.

التعريف
وال��ت�����س��ح��ر ه���و ان��خ��ف��ا���ض اأو ت��ده��ور 
قدرة الإنتاج البيولوجي  من الأرا�سي 
الت�سبب يف  اإل��ى  النهاية  ي��وؤدي يف  مما 
اأح��د جوانب  وه��و  اأو���س��اع �سحراوية، 
ال��ت��ده��ور ال�����س��ائ��ع ال����ذي ت��ت��ع��ر���ض له 
اجتماع  خال  اأن��ه  اإل  البيئية،  النظم 
برنامج الأمم املتحدة يف نروبي 1990 
وهو  للت�سحر  اآخر  تعريف  اإعتماد  مت 
املناطق  يف  الأنظمة  تدهور  يعني  اأن��ه 
اجل����اف����ة و����س���ب���ه اجل�����اف�����ة، وامل���ن���اط���ق 
لآث���ار  نتيجة  ال��رط��ب��ة  �سبه  ال��ق��اح��ل��ة 
يف  الأر�����ض  وت�سمل  معاك�سة،  ب�سرية 
ه����ذا امل���ف���ه���وم ال���رب���ة وم�������وارد امل��ي��اه 
امل��ح��ل��ي��ة و����س���ط���ح ال����رب����ة وال���غ���ط���اء 
النباتي واملحا�سيل، وهو مفهوم اأ�سمل 
واأعم اإذ اأدخل يف الت�سحر املناطق �سبه 

الرطبة.
الأر���ض  تفقد  الت�سحر  فب�سبب 
التكيف  على  قدرتها  من  مهما  ج��زءا 
مع تقلبات املناخ،  اإذ اإن تراجع م�ستوى 
على  قدرتها  يفقدها  الربة  اإنتاجية 
يراجع  وبالتايل  النباتات،  منو  دع��م 
خم����زون امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة ب�����س��ب��ب قلة 
كذلك  ال��رب��ة،  مت�سك  التي  النباتات 
ي��رت��ف��ع م�����س��ت��وى ال��ت��ل��وث يف ال���ه���واء 
حتملها  التي  لاأتربة  وميكن  واملياه، 

الرياح اأن تفاقم امل�ساكل ال�سحية.
مفجعا  ت��اأث��را  الت�سحر  وي��وؤث��ر 
ع��ل��ى احل���ال���ة الق���ت�������س���ادي���ة ل��ل��ب��اد، 
ف��ق��د ي�����وؤدي اإل����ى ان��خ��ف��ا���ض  ك��ب��ر يف 
زي��ادة  وب��ال��ت��ايل  ال��زراع��ي��ة،  املحا�سيل 
اأ���س��ع��اره��ا، ويف ك��ل ع���ام ي��ف��ق��د ال��ع��امل 
ح�������وايل)691( ك��ي��ل��وم��را م��رب��ع��ا من 
لعملية  ن��ت��ي��ج��ة  ال���زراع���ي���ة  الأرا�����س����ي 
الت�سحر )وهو ماذكرته تقارير الأمم 

املتحدة. 
اأحد  الت�سحر  اأن  يتبني  هنا  من 
امل�����س��ك��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة اخل���ط���رة، ال��ت��ي 
ال��ع��امل حاليا، وه��و يتطور يف  ت��واج��ه 
امل��ع��م��ورة وعند معدلت  اأرج���اء  اأغ��ل��ب 
م���ت�������س���ارع���ة، وي�����ق�����در ب�������اأن م�����س��اح��ة 
الأرا�سي، التي تخرج �سنويا من نطاق 
تبلغ  الت�سحر،  عملية  نتيجة  الزراعة 

تناول مقال علمي أعده مركز األمير ســلطان للبحوث والدراســات البيئية والسياحية بالجامعة، بالشرح والتحليل، مفهوم التصحر ومخاطره على 
المستويين العالمي والعربي، مسلطا الضوء على  السمة المناخية السائدة في الوطن العربي وعالقتها بالتصحر والجفاف، والجهود المبذولة 

لمقاومة تلك الظاهرة التي تهدد 90 مليون مواطن عربي.

األمم المتحدة: سنويا يفقد العالم
691 كم 2 من األراضي الزراعية

إحصائيات: شبح الجفاف والتصحر
يهدد 90  مليون عربي  

الغابات تغطي 1.2% من المملكة
وهناك جهود لحمايتها

سمة رئيسية
ت��ت��م��ي��ز ب���ل���دان امل��ن��ط��ق��ة مب�����س��اح��ات 
قطاعات  على  تطل  �سا�سعة  �ساحلية 
م���ن اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وب��ح��ر ال��ع��رب 
املتو�سط  وال��ب��ح��ر  الأح���م���ر  وال��ب��ح��ر 

واملحيط الأطل�سي. 
وي����غ����ط����ي ال����ت���������س����ح����ر ح�����س��ب 
 )9.7( نحو  متخ�س�سة  اإح�سائيات 
امل�ساحة  من  مربع  مر  كيلو  مليون 
امل�ساحة  م��ن   %68 ن��ح��و  اأي  ال��ك��ل��ي��ة، 
الإجمالية للدول العربية، واإن هناك 
ن�سمة   م��ل��ي��ون  ع��ل��ى )90(   ي��زي��د  م��ا 
م���ه���ددون ب�����س��ب��ح اجل���ف���اف وال��ف��ق��ر، 
هكتار  مليون   )500( اإل��ى  بالإ�سافة 
حتّولت  التي  الزراعية  الأرا�سي  من 

اإلى �سحارى. 
ال�����س��م��ة  ه����و  اجل����ف����اف  اأن  ك���م���ا 
املناخية الرئي�سة يف املنطقة العربية، 

اأو  اجلفاف  �سديدة  الأح���وال  وت�سود 
اجلافة يف اأكرث من 89% من املنطقة، 
بينما تظل الن�سبة املتبقية، وهي %11 
واملناطق  القاحلة  �سبه  املناطق  م��ن 
على  قا�سرة  الرطبة  �سبه  امل��ح��دودة 

الأرا�سي املرتفعة.
وميتد �شقوط الأمطار الهام�شي 
الذي ل يزيد عن )350( ملليمرا يف 
بينما  القاحلة،  املناطق  على  ال�سنة 
بني  ما  القاحلة  �سبه  املناطق  ت�سهد 
ال�����س��ن��ة،  يف  م��ل��ل��ي��م��ر   )800-  400(
ما بني  الرطبة  �سبه  املناطق  وت�سهد 
ال�سنة،  يف  ملليمر   )1500-  800(
ومع ذلك يتميز �شقوط املطر يف كل 
التوزيع  يف  التغر  ب�سرعة  املنطقة 
امل�ساحي، والتفاوت املو�سمي، والتقلب 
ب���ني ال�����س��ن��وات، وت��ت��ف��اوت ال��ك��ث��اف��ات 
يف ال��زخ��ات امل��ت��ف��رق��ة وت��ت��غ��ر ط��وال 

موا�سم الزراعة. 
وهناك م�ساحات كبرة يف معظم 
و�سمال  العربية  �سبه اجلزيرة  بلدان 
 : متحركة:  برمال  مغطاة  اإفريقية 
م�ساحة  من   %36.9 نحو  متثل  فهي 
ومعظم  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
)اأك��رث  م�سر  يف  الغربية  ال�����س��ح��راء 
ال���ك���ل���ي���ة(؛  امل�������س���اح���ة  م����ن  م����ن %25 
وع���دة م��ن��اط��ق يف ال�����س��ودان وج��ن��وب 
اأخرى بن�سب  املغرب، وتت�سرر بلدان 

متفاوتة. 

الجهود المبذولة 
ويف ظ���ل ت��ف��اق��م وخ����ط����ورة ظ��اه��رة 
الت�سحر على املنطقة العربية، ُتبذل 
لتجديد  جهود  البلدان  من  كثر  يف 
اأرا�����س����ي امل����راع����ي امل����ت����ده����ورة، ففي 
اأُن�سئت  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
القوانني  وو�سعت  املراعي،  تعاونيات 

ل�ستخدام بع�ض املناطق الرعوية.
الأول���وي���ات  ُت��ع��ط��ى  الأردن  ويف 
للرعاة  م�ستقرة  م�ستوطنات  لإقامة 
قدرة  لزيادة  تطبيق  ويجري  البدو، 
اإن����ت����اج ال����ك����اأ، فعلى  امل����راع����ي ع��ل��ى 
اململكة  املثال، ثبت من جتارب  �سبيل 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال���ك���وي���ت اأن 
تنمو  للملوحة  امل��ق��اوم��ة  احل�سائ�ض 
القليلة  باملياه  ريها  عند  جيد  ب�سكل 
امللوحة، كما ا�سُتخدم الرعي بالتناوب 
متفاوتة  جن��اح  بدرجات  احلبوب  مع 
واجل��م��اه��ري��ة  والأردن  ال���ع���راق  يف 
العربية الليبية واجلمهورية العربية 
ال�سورية، واأُدخلت اأنواع من ح�سائ�ض 
امل�����راع�����ي ال����س���ت���وائ���ي���ة اإل�������ى ع��م��ان 
البيئية  الأو����س���اع  ح��ي��ث  وال�������س���ودان 

ت�سمح بذلك.
ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 
ت���ت���وا����س���ل ج���ه���ود م��ك��ث��ف��ة مل��واج��ه��ة 
ه��ذه اجلهود  الت�سحر وم��ن  ظ��اه��رة 
تغطي  اإذ  ال���غ���اب���ات  ع��ل��ي  امل��ح��اف��ظ��ة 
 %1.2 ن�سبته  م��ا  الطبيعية  ال��غ��اب��ات 
م��ن م�����س��اح��ة ال��ب��اد وت��رك��ز ب�سكل 
الغربية  اجلنوبية  يف املناطق  مكثف 
اليمن يف اجلنوب  ح��دود  ممتدة من 
وح���ت���ى حم��اف��ظ��ة ال���ط���ائ���ف ���س��م��ال، 
وتعد الغابات يف اململكة موردا طبيعيا 
م��ت��ج��ددا، وحت��ر���ض ح��ك��وم��ة اململكة 
املحافظة  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
على الغابات وتنميتها كمورد طبيعي 
متجدد من خال  برامج متخ�س�سة 

ل�سيانتها وتنميتها وا�ستدامتها.

ن�سبة  وتبلغ  ك���م2،   )50،000( ح���وايل 
من   %40 للت�سحر  املعر�سة  الأرا���س��ي 
اأك��رث  م��وط��ن  وه��ي  الياب�سة،  م�ساحة 

من مليار اإن�سان. 

عوامل طبيعية وبشرية
وت����ع����ود اأ����س���ب���اب ال��ت�����س��ح��ر ال�����ى اأن 
الطبيعية  العوامل  من  جملة  هناك 
والب�سرية تتداخل وتت�سابك لت�سبب 
ظاهرة الت�سحر، فبالن�سبة للعوامل 
مهما،  دورا  امل��ن��اخ  يلعب  الطبيعية 
اإذ ت��ق��ع م��ع��ظ��م ال���ب���اد ال��ع��رب��ي��ة يف 
اإذ  اجلافة؛  و�سبه  اجلافة  النطاقات 
اإن  95% من الأرا�سي حت�سل على اأقل 
من )400( ملم من الأمطار �سنويا، 
ال��ب��اق��ي��ة فقط  ال��ن�����س��ب��ة  اأن  ح���ني  يف 
ملم   )400( م��ن  اأك���رث  فيها  ي�سقط 
العربية  الباد  فكل  وعمليا،  �سنويا، 

جتاه  املفرطة  احل�سا�سية  من  تعاين 
العربية  املنطقة  وتتاألف  الت�سحر. 
�سمال  م��ن  ب��ل��دا، ومت��ت��د   )22( م��ن 
اإف��ري��ق��ي��ة اإل�����ى ج���ن���وب غ����رب اآ���س��ي��ا، 
ب��ن��ح��و )14.1(  ت��ق��در  ع��ل��ى م�����س��اح��ة 
وت�ساري�سها  مربع،  كيلومر  مليون 
فيزيائية  مظاهر  ت�سمل  ال�سا�سعة 
واله�ساب،  ال�سهول،  م��ن  جغرافية 
والوديان اجلافة، والراري املحدودة 

ن�سبيا واملناطق اجلبلية. 
العربي  ال��وط��ن  م�ساحة  وتبلغ 
ك���م2، وه��ذا  ح���وايل )14.3( م��ل��ي��ون 
ال��ع��امل،  م�ساحة  م��ن   %10.2 ي��ع��ادل 
وي��ق��ع ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ب��ني دائ��رت��ي 
وب��ني  ���س��م��ال   °37.5 و   °2 ع���ر����ض 
و17°غرباً  60°�سرقا  ط���ول  خ��ط��ي 
م��ا ع��دا دول���ة ج��زر القمر ال��ت��ي تقع 
امل�ساحة  ه��ذه   .12 دائ��رة عر�ض  عند 

املمتدة على مدى وا�شع من خطوط 
مناطق  بالطبع  تت�سمن  ال��ع��ر���ض، 
من   %90 ف��ح��وايل  خم��ت��ل��ف��ة،  بيئية 
�سمن  تقع  العربي  ال��وط��ن  م�ساحة 
و�سبه  اجلافة،  ج��دا،  اجلافة  املناطق 

اجلافة.
بتباين  امل��ن��اط��ق  ه����ذه  وت��ت��م��ي��ز 
ك��ب��ر يف ك��م��ي��ة ال��ه��ط��ول ال�����س��ن��وي، 
اإ����س���اف���ة اإل������ى ت���ب���اي���ن ك���ب���ر اأي�����س��ا 
يف ت����وزي����ع ال���ه���ط���ول خ�����ال ال���ع���ام، 
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل�������ال، ت���ع���د الأم����ط����ار 
ال���ع���ام���ل الأه������م م���ن ع���وام���ل امل��ن��اخ 

بالن�سبة للنظام البيئي.
م�ساحة  م��ن   %72 اأن  وي��اح��ظ 
الوطن العربي تتلقى اأقل من )100( 
ما  تتلقى   %18 وم�ساحة  �سنويا،  مم 
  %10 وف��ق��ط  م���م،   )300-100( ب���ني 

تتلقى اأكرث من )300( ملم. 
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حسن العواجي

على  باجلامعة  احلا�سب  علوم  كلية  �سيدت 
م�ساحة اإجمالية قدرها 14698مرا مربعا. 
واأق��ي��م ع��ل��ى ه���ذه امل�����س��اح��ة م��ب��ن��ي��ان، الأول 
من  وي��ت��ك��ون  م��رب��ع��ا  9740م�����را  م�ساحته 
�سغل  فقد  الثاين  املبنى  اأم��ا  اأدوار،  خم�سة 
ويتكون  مربعا  م��را   4958 قدرها  م�ساحة 

من �ستة اأدوار.

اأدوار املبنى الأول:
9740م2  وم�������س���اح���ت���ه  لــلــمــواقــف:  دور 
وي���ح���ت���وي ع���ل���ى ع�����دد ك���ب���ر م����ن م���واق���ف 

ال�سيارات لأع�ساء هيئة التدري�ض.

م�ساحة  يف  �سيد  الأر�شي:  حتت  الــدور 
ق�������دره�������ا6989م2 وي���ح���ت���وي ع���ل���ى: ���س��ال��ة 
م�ستودع  م��ي��اه،  دورات  مم����رات  ل��ل��ط��اب، 
الو�سائط املتعددة، قاعة اجتماعات وغرفة 
جت��اري��ة،  ���س��ال��ة  م�سلى،   ،Server اخل����ادم 
ق���اع���ة م�����وؤمت�����رات، ج�����س��ر م�������س���اة، م��ن��اط��ق 
اأخرى،  لل�سامل، معامل كمبيوتر، معامل 
ف�سول درا�سية، غرف درا�سة عامة، م�ستودع 

مفرو�سات وعيادة.

الـــدور الأر�ـــشـــي: اأق���ي���م ع��ل��ى م�����س��اح��ة 
���س��ال��ة  ع���ل���ى:  وي���ح���ت���وي  6989م2  ق���دره���ا 
م�ستودع  م��ي��اه،  دورات  مم����رات،  ال��ط��اب، 
�سالة  اجتماعات،  قاعة  املتعددة،  الو�سائط 
جتارية،  �سالة  م�سلى،  الرئي�سي،  امل��دخ��ل 

كلية علوم الحاسب.. مبان متناسقة بأحدث طراز
ق��اع��ة م����وؤمت����رات، غ��رف��ة الأم������ن، مناطق 
متعددة  غ��رف��ة  خ��ا���س��ة،  معامل  لل�سامل، 
ال����س���ت���خ���دام���ات،  ف�����س��ول درا����س���ي���ة، غ��رف 

درا�سية عامة، م�ستودع مفرو�سات وعيادة.

م�����س��اح��ة  ع���ل���ى  ����س���ي���د  الأول:  ـــــدور  ال
دورات  مم�����رات،  ع��ل��ى:  وي��ح��ت��وي  6988م2 
م��ي��اه، م�����س��ت��ودع ال��و���س��ائ��ط امل��ت��ع��دد، قاعة 
هيئة  اأع�����س��اء  مكاتب  م�سلى،  اج��ت��م��اع��ات، 
لل�سامل،  مناطق  عامة،  جل�سة  التدري�ض، 
م��ن��ط��ق��ة ارت���ف���اع م������زدوج، غ���رف���ة م��ت��ع��ددة 
ال���س��ت��خ��دام��ات، ف�����س��ول درا����س���ي���ة، غ��رف��ة 

درا�سات عامة وعيادة.

الدور الثاين: م�ساحته 6988م2 ويحتوي 
العميد،  وك��اء  العميد، غرف  على: غرفة 
غ�����رف روؤ������س�����اء الأق���������س����ام، غ�����رف م������دراء، 
م�ساعدين  م��ك��ات��ب  م��ي��اه،  دورات  مم����رات، 
مكاتب  م�سلى،  اجتماعات،  قاعة  اإداري���ني، 
م�ساعدة،  غ��رف  ال��ت��دري�����ض،  هيئة  اأع�����س��اء 
مناطق لل�سامل، ال�سوؤون الإدارية، مكاتب 
منطقة  خ��ا���س��ة،  خ��دم��ة  غ��رف  �سكرتارية، 

و�سوء، منطقة مفتوحة.

ال�شطح: م�ساحته الإجمالية 1231م2.

اأدوار املبنى الثاين:
4957م2،   م�ساحته   :)1( املواقف  دور 
وي���ح���ت���وي ع���ل���ى ع�����دد ك���ب���ر م����ن م���واق���ف 

ال�سيارات لأع�ساء هيئة التدري�ض.

4957م2،  م�����س��اح��ت��ه   :)2( املــواقــف  دور 
ويحتوي على عدد حمدود ل�سيارات الإدارة 

العليا فقط.

م�ساحته    :)1( ــي  الأر�ــش حتــت  الـــدور 
4957م2 وي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����س��ت��ودع، مم���رات، 
امل��ت��ع��ددة،  ال��و���س��ائ��ط  م�ستودع  م��ي��اه،  دورات 
ق��اع��ة اج��ت��م��اع��ات، ق��اع��ة ع��ر���ض امل�����س��اري��ع، 
م��ك��ات��ب، ج�����س��ر م�����س��اة، م��ن��اط��ق ل��ل�����س��امل، 
م��ع��م��ل ���س��وت��ي��ات ال��ل��غ��ات، ف�����س��ول درا���س��ي��ة 

وغرفة درا�سات عامة. 

الدور الأر�شي: م�ساحته 4956م2 ويحتوي 
على م�ستودع، ممرات، دورات مياه، م�ستودع 
ال��و���س��ائ��ط امل��ت��ع��ددة، غ���رف اأخ�����رى، مكتبة 
الكلية، قاعة عر�ض امل�ساريع، مكاتب، ج�سر 

م�ساة، مناطق لل�سامل و ف�سول درا�سية. 

ويحتوي  4958م2  م�ساحته  الأول:  الدور 
ع��ل��ى م��ك��ات��ب امل�����س��اع��دي��ن، م��ك��ات��ب اأخ����رى، 
مم��رات، دورات مياه، غرف خدمات خا�سة، 
غرف اأخرى، ج�سر م�ساة ومناطق لل�سامل.

ويحتوي  4958م2  م�ساحته  الثاين:  الدور 
ع��ل��ى م��ك��ات��ب امل�����س��اع��دي��ن، م��ك��ات��ب اأخ����رى، 
مم��رات، دورات مياه، غرف خدمات خا�سة، 
وم���ن���اط���ق���ة ل���ل�������س���امل، وم�������س���ت���ودع وغ����رف 

اأخرى.

دور ال�شطح: م�ساحته  3368م2.
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مشاريع

مباني كلية علوم الحاسب 

���س��م��م��ت ك��ل��ي��ة ع���ل���وم احل���ا����س���ب ب��اجل��ام��ع��ة، 
باأحدث الطرز املعمارية املتنا�سقة مع طبيعة 
ع�سر،  منطقة  وخا�سة  اجلنوبية،  املنطقة 
حيث ت�سكل كتلة متجان�سة مع بقية الكليات.

األف مر  الكلية  بحوايل 50  وتقدر م�ساحة 
ج�سر  بينهما  ي��رب��ط  مبنيني  ت�سمل  م��رب��ع 

م�ساة.

المبنى األول:
 • يتكون املبنى الأول من خم�سة اأدوار، 

اإ�سافة اإلى ال�سطح.
دور املواقف:

اخلا�سة  ال�سيارات  ملواقف  خ�س�ض   •
باأع�ساء هيئة التدري�ض ب�سعة جيدة.

الدور حتت الأر�سي :
معامل   4 و  درا�سيا  ف�سا   27 ي�سع   •

كمبيوتر، و4معامل اأخرى متنوعة. 
الدور الأر�سي:

وق���اع���ة  ل���ل���ط���اب  ����س���ال���ة  • ي�����س��م��ل 
درا�سيا  ف�سا   22 و  وم�سلى  اجتماعات 

و4 معامل خا�سة  وعيادة.
الدور الأول:

ي�����س��م��ل 7 م���ك���ات���ب لأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة   •
التدري�ض و 25 ف�سا درا�سيا وم�سلى. 

 الدور الثاين:
• ي�سم مكتب العميد ومكاتب الوكاء 
و42 م��ك��ت��ب��ا لأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
واأرب�������ع ق���اع���ات اج���ت���م���اع���ات، وم��ك��ات��ب 

لل�سكرتارية، واأي�سا مكاتبا اإدارية.

المبنى الثاني:
اأدوار  �ستة  من  الثاين  املبنى  يتكون   •

اإ�سافة اإلى ال�سطح.
دور املواقف )1(:

مواقف  من  كبر  عدد  على  • يحتوي 
ال�������س���ي���ارات اخل���ا����س���ة ب���اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 

التدري�ض.
دور املواقف )2(:

ال�سيارات  من  حمدود  لعدد  • خ�س�ض 
اخلا�سة بالإدارة العليا فقط.

الدور حتت الأر�سي:
• ي�سم قاعة اجتماعات وقاعة لعر�ض 
امل�������س���اري���ع وم��ع��م��ا ل��ل�����س��وت��ي��ات و 12 

ف�سا درا�سيا.
الدور الأر�سي:

وم�ستودعات  الكلية  مكتبة  ي�سمل   •
و12 ف�سا درا�سيا .

الدور الأول:
للم�ساعدين،  مكتبا   30 على  • يحتوي 

و30 مكتبا اإداريا وغرفا اأخرى .
الدور الثاين:

و�ستة  للم�ساعدين  مكاتب   10 ي�سم   •
مكاتب اإدارية، اإ�سافة اإلى غرف اأخرى.
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الرأي الجامعي

سالم العلياني
طالب دكتوراه، جامعة والية 
أريزونا، أمريكا

اأُق�������در مت���ام���ا امل�����س��اع��ب ال���ت���ي ت��واج��ه 
امل�����������س�����وؤول�����ني ع������ن م�����وق�����ع اجل���ام���ع���ة  
لكليات  الكبر  والت�سعب  الإل��ك��روين، 
واأق�������س���ام اجل���ام���ع���ة، وه����و م���ا زاد من 
���س��ع��وب��ة حت��دي��ث امل���وق���ع، وامل��وؤ���س��ف اأن 
ل   ال��ذي  امل��وق��ع  ب�سكل  اهتموا  املعنيني 
م�سمونه،  بتطوير  يهتموا  ومل  يعنينا 
ويظهر يل اأنهم و�سلوا ملرحلة الياأ�ض يف 
ب�سكل  املوقع  وتطوير وحتديث  متابعة 
الكليات والأق�����س��ام ب�سكل  ع��ام، وم��واق��ع 

خا�ض.
 ولأين غ��ائ��ب ع��ن اجل��ام��ع��ة مل��دة 
���س��ب��ع ����س���ن���وات، ف����اإن ال�����س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د 
هو  يل  بالن�سبة  فيها  ي���دور  م��ا  ملعرفة 
املوقع، اإل اأنني مل اأحلظ اأي تغر منذ 
اإل  املعلومة،  يخ�ض  فيما  �سنوات  �سبع 
ال�سفحة  الإع��ان��ات اجل��دي��دة على  يف 
الرئي�سية، اأو عن طريق »اآفاق« يف حلتها 

اجلديدة.
جامعة  اأي  موقع  على  دخلت  فلو 
ج���ي���دة يف ال���ع���امل ف���اإن���ك ���س��ت��ع��رف ما 
يجري يف اأروقتها الآن وما �سيجري يف 
امل�ستقبل القريب، و�ستعرف كذلك من 

اأ�ساتذتها ويف اأي جامعات تخرجوا وما 
و�ستتعرف  واهتماماتهم....  اأبحاثهم 
كذلك على مراكز الأبحاث املوجودة يف 

اجلامعة وَمن اأع�ساوؤها وطابها.
���س��وؤال  اأي  ع��ن  ل��اإج��اب��ة  �ست�سل   
حول اأي اأم��ر يف اجلامعة اإداري��ا كان اأم 
تذكر  �سعوبة يف  ول���ن جت��د  اأك��ادمي��ي��ا، 
رواب����ط ال��ك��ل��ي��ات والأق�������س���ام، ول���و كنت 
طالبا يف اجلامعة فاإنك ل جتد �سعوبة 
�سواء كان يخ�ض  اأم��ر  الو�سول لأي  يف 

موقع الجامعة 
اإللكتروني

احلم اطمح  حقق!

ال��ت��ي  اأم م������وادك  ���س��ج��ل��ك الأك����ادمي����ي 
عليك  ينبغي  ال��ت��ي  الأم���ور  اأو  تدر�سها 
اأو  اإمي��ي��ل��ك اجل��ام��ع��ي  اأو  ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام 
اأو الكتب التي ا�ستعرتها  ح�سابك املايل 
من املكتبة اأو حتى اإن�ساء �سفحة خا�سة 
امللفات  اأو  اجلامعة  »دوم���ني«  على  ب��ك 
اجلامعة  اأجهزة  اأح��د  يف  حفظتها  التي 
اأو  اأو ح��ت��ى ال��واج��ب��ات ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا، 
ترغب  اأو  تدر�سها  التي  امل��واد  اإع��ان��ات 
التي  ال��ع��م��ادات  اإع��ان��ات  اأو  بدرا�ستها، 

اأو  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ك��ع��م��ادة  تهمك 
����س���وؤون ال���ط���اب...ال���خ. لأن ك��ل ذل��ك 
حت��ت �سقف واح����د، ب��ل يف راب���ط واح��د 

ي�سهل عليك تذكره. 
اجل���ام���ع���ة  م����وق����ع  حت����دي����ث  ومت 
ب�سع  املا�سية  ال�سبع  ال�����س��ن��وات  خ��ال 
اأن ذلك التحديث مل يلم�ض  م��رات. اإل 
اجلانب الأهم من املوقع، وهو املعلومة 
تتاأتى  لن  املعلومة  هذه  اإن  وامل�سمون. 
بتغير ال�سكل اخلارجي للموقع فقط. 

ال�ساحيات  الكليات  باإعطاء  تاأتي  اإنها 
حتديث  يف  امل�ساركة  على  الكل  واإج��ب��ار 

املحتوى، كل فيما يخ�سه. 
ختاما، امل�سكلة كبرة وحلها �سهل 
مي�سور، اأرجوا اأن يكون لدى امل�سوؤولني 
ع��ن امل��وق��ع روؤي����ة �ساملة ل��ل��ح��ل. روؤي���ة 
���س��ه��ل��ه م��ي�����س��رة. روؤي������ة ت��ط��ب��ق بع�ض 
امل��وج��ودة يف كل اجلامعات من  املعاير 
ح��ول��ن��ا ب���اأدوات���ن���ا امل��ت��اح��ة ب���ني اأي��دي��ن��ا. 

وفقكم اهلل.

مشكالت السنة 
الجامعية األولى

 

محمد آل سرور

مت���ر ن�����س��ب��ة ك���ب���رة م���ن ال�����س��ب��اب 
امل�سكات  م��ن  خمتلفة  بنوعيات 
يف ال�����س��ن��ة اجل���ام���ع���ي���ة الأول�������ى، 
فبع�ض الطاب يفقدون تفوقهم 
بني  يتخبط  وبع�سهم  امل��در���س��ي، 
يعانون  واآخ�����رون  التخ�س�سات، 

من ر�سوب  متكرر. 
من  العديد  اإن  احلقيقة،  يف 
ال�����س��ب��اب ي��ن��ظ��رون اإل����ى امل��رح��ل��ة 
اجل���ام���ع���ي���ة ع���ل���ى اأن����ه����ا م��رح��ل��ة 
اجلامعة  ففي  القيود،  من  حت��رر 
وجلر�ض  ال�سباح،  لطابور  وداع��ا 
ورقابة  املدر�سي،  وللزي  املدر�سة، 
وم��ت��اب��ع��ة الأ����س���رة، وم���ن ث��م ف��اإن 
ت���رك���ي���ز ال����ع����دي����د م����ن ال���ط���اب  

ين�سب على املظهر اخلارجي. 
معظم الطاب املقبلني على 
لديهم  باجلامعة  الأول���ى  ال�سنة 
�����س����ورة ع����ن احل����ي����اة اجل��ام��ع��ي��ة 
تكونت من خال معظم الأعمال 
اجلامعة  اأظهرت  التي  الدرامية 
جم������رد م���رح���ل���ة مت�����اَر������ض ف��ي��ه��ا 
رق���اب���ة،  اأو  ح������دود  ب����ا  احل����ري����ة 
لل�سنة  ا�ستعداداتهم  فانح�سرت 
الأولى اجلامعية يف تغير »اللوك 
اإ�سافة  امل��و���س��ات...  وم�سايرة   ،»
اإل����ى ع���دم و���س��وح ال�����س��ورة ل��دى 
الأول���ى  اجلامعية  ال�سنة  ط��اب 
ع���ن ط��ب��ي��ع��ة امل��ن��اه��ج اجل��ام��ع��ي��ة، 
واأ�ساليب  فيها  التدري�ض  وط��رق 
ال����س���ت���ذك���ار وك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��خ��دام 
امل��راج��ع ال��ت��ي حت��ل حم��ل الكتب 
يف  التقييم  واأ���س��ال��ي��ب  امل��در���س��ي��ة، 
اأم�����ور تختلف  وك��ل��ه��ا  اجل���ام���ع���ة، 
عليه  اع��ت��اد  عما  ج��ذري��ا  اختافا 

الطالب يف املدر�سة.
اجلامعي  الطالب  وي��واج��ه   
يف م��ع��ظ��م الأح���ي���ان ع���دم و���س��وح 
ال����روؤي����ة يف اخ���ت���ي���ار ال��ت��خ�����س�����ض 
بني  ويتنقل  فيتخبط  اجلامعي؛ 
ال��وق��ت  را  ال��ت��خ�����س�����س��ات، م��ه��د 
واملال واجلهد، وتواجه فئة اأخرى 
ال�ستقال  م�سكلة  ال��ط��اب  م��ن 
لأول مرة عن دعم وحنان اأ�سرها، 
اجلامعي،  ال�سكن  يف  وال�ستقرار 
ويقع بع�ض الطاب حتت �شغوط 
ال�سحبة ال�سلبية يف فخ �سلوكيات 
قد توؤثر على م�ستقبلهم �سلبا اإن 
ي��ت��دارك��وا الأم���ر م��ن بدايته.  مل 
وع�����وام�����ل اأخ��������رى ت��خ��ت��ل��ف م��ن 
طالب اإل��ى اآخ��ر ميكنها اأن حتول 
اإلى  حلم ال�سنة اجلامعية الأولى 

كابو�ض.
�ساب  ك��ل  ح��ل��م  اإن اجل��ام��ع��ة 
اأمل يف اللتحاق بتخ�س�ض  لديه 
يوؤهله ملمار�سة املهنة التي يحبها، 
وهي فر�سة رائعة للتعلم والبحث 
واك���ت�������س���اب م����ه����ارات ح��ي��ات��ي��ة يف 
موؤ�س�سة تعليمية حتتوي ال�سباب، 
ف��اجل��ام��ع��ة اأك�����ر واأه������م م���ن اأن 
تكون فر�سة لرتداء اآخر مو�سة، 

وللتحرر من القيود املدر�سية. 

كلية العلوم الطبية 
التطبيقية بخمي�ض م�شيط

ك��ل م��ن��ا ل��دي��ه ط��م��وح وك���ل منا 
اإن  بل  ويكون  ي�سبح  ب��اأن  يحلم 
الأح��ام،  ع��امل  يهيم يف  بع�سنا 

وي�سافر بعيدا بالأفكار. 
 ي�����س��ع��ى ل��ت��ك��ون ت��ل��ك الأح�����ام 
واق���ع���ا ي��ب�����س��ره��ا، ك���ل ذل���ك حق 
�سرعي لك! ولكن تلك الأحام  
ل��دي��ه��ا اأي�����س��ا ح��ق��وق ع��ل��ي��ك اأن 
اأن تلك  ع��ل��م��وا  ل���و  ب���ه���ا.  ت���ق���وم 
الأحام مل ولن تتحقق مبجرد 
ال��ت��ف��ك��ر ل���ذه���ب���وا وب���ح���ث���وا يف 
كيفية  ليعلموا  الجت��اه��ات  ك��ل 
علينا  ال�سهل  من  اإن  حتقيقها. 
ولكنه  اأن نحلم ونطمح،  جميعا 
نحقق  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ال�����س��ع��ب  م���ن 
اأحامنا لأنها تريد الكثر منا 

لكي تتحقق.
 فهي تريد ال�سهر لأجلها، واملثابرة واحلر�ض ور�سم الأهداف.

  اإذا، خطط مو�سحا كل املراحل التي �ستمر بها والعقبات املتوقع 
مواجهتها يف امل�ستقبل ملعرفة كيفية تخطيها بنجاح.

التاريخ   كتب  اأع��ظ��م  يف  امل�����س��رودة  الق�س�ض  تلك  تاأملنا يف  ل��و    
لوجدنا اأن �ِسر النجاح تتكرر كثرا وي�سبح لأ�سحابها �ساأن عظيم، 
ولو قراأنا يف �سر ال�سحابة املكتوبه نقا عمن �سبقنا عهدا لوجدنا 
كثرا من ق�س�ض النجاح، ولو تذكرنا ق�س�ض الأ�سخا�ض الناجحني 

يف زمننا لعلمنا كيفية حتقيق كل ذلك.
  علينا كلنا جميعا قبل اأن نحلم ونطمح، اأن ن�سع حلما وطموحا 
واحدا ن�سرك فيه جميعا األ وهو اخلروج من هذه الدنيا وربنا عز 
بتلك  للفوز  العمل  ونخل�ض  نعمل  اأن  اأي�سا  وعلينا  عنا،  را���ض  وجل 

اجلنه التي اأخرنا عنها اهلل عز وجل يف كتابه احلكيم.
َوُه��َو  اأُْنَثى  ْو  اأَ َذَك��ٍر  ِم��ْن  اِت  احِلَ ال�َسّ ِم��َن  َيْعَمْل  )َوَم��ْن  تعالى  قال 
َة َوَل ُيْظلَُموَن َنِقًرا(. {الن�ساء: 124}.  َنّ وَلِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَ ُموؤِْمٌن َفاأُ

د. عامر محمد الحسيني

مساعد المشرف العام على اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم

علي مقيت  الحارثي

 المسؤولية االجتماعية للجامعات

م���ع ك���ر ح��ج��م امل��ج��ت��م��ع��ات وازدي�����اد 
اأ�سبح  املجتمعية،  للخدمة  احل��اج��ة 
امل��ج��ت��م��ع  خ����دم����ة  يف  الأف�����������راد  دور 
ل���وج���ود  احل����اج����ة  وزادت  ق����ا�����س����را، 
كافة  مع  تتناغم  موؤ�س�سية  تنظيمات 
القطاعات يف خدمة املجتمع وتقدمي 

الحتياجات ال�سرورية.
 واجل����ام����ع����ات م����ن م��وؤ���س�����س��ات 
امل��ج��ت��م��ع ال���ت���ي ت��ن��ف��رد ب��خ�����س��ائ�����ض 
مت��ي��زه��ا يف جم����ال ت��ق��دمي اخل��دم��ة 
الجتماعية، لهذا اأ�سبحت امل�سوؤولية 

اململكة  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�������س������رورة م���ل���ح���ة يف ه������ذا ال��ع�����س��ر 
ل��ل��ت��ط��ور احل���ا����س���ل يف فكر  ن��ت��ي��ج��ة 
امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����ال ت��ب��ن��ي م��ف��ه��وم 
 Social الج��ت��م��اع��ي��ة«  »امل�����س��وؤول��ي��ة 
ب��ني  وت�����داول�����ه   Responsibility

النا�ض على خمتلف الأ�سعدة. 
الجتماعية   امل�سوؤولية  مفهوم   
ب��ن��ي ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة اأخ���اق���ي���ة ت��رك��ز 
دورا  املجتمع  يف  ك��ي��ان  ل��ك��ل  اأن  ع��ل��ى 
املجتمع،  ُيقدم خلدمة هذا  اأن  يجب 
اأو  ي��ك��ون جهة حكومية  ق��د  وال��ك��ي��ان 
املجتمع  اأف���راد  حتى  اأو  ربحية  جهة 

اأنف�سهم. 
امل�سوؤولية  ت��داول مفهوم  ازده��ر 
 Corporate لل�سركات  الجتماعية 
ه��ذا  يف   Social Responsibility
املفاهيم  اأك���رث  م��ن  واأ���س��ب��ح  الع�سر، 
اإن  ال��ق��ول  ال��ع��امل، ويبقى  ت���داول يف 
ان��خ��ف��ا���ض امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
ل���اأف���راد وامل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة قد 

األ���ق���ى ب��احل��م��ل ع��ل��ى ع���ات���ق ال��ق��ط��اع 
اخلا�ض مبفرده، وهذا فيه �سيء من 

الإجحاف. 
م�����ب�����ادرات  اأن  اأع����ت����ق����د  ل����ه����ذا 
لتحقيق  به  والرقي  املجتمع  تطوير 
ال�ستدامة املن�سودة يف كافة املجالت 

تنبع من مراكز العلم والنور.
ت��ع��د م��وؤ���س�����س��ات  امل��م��ل��ك��ة،   ويف 
املوؤ�س�سات  اأه���م  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ال��ت��وا���س��ل مع 
���س��رائ��ح ك��ب��رة م��ن امل��ج��ت��م��ع، ول��ه��ذا 
�سيا�سات  لتطوير  ملحة  ف��احل��اج��ة 
وب������رام������ج ال����ت����وا�����س����ل امل���ج���ت���م���ع���ي 
الرئي�سة  الوظيفة  لتقدمي  امل��وازي��ة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
والبحث العلمي وهما �سلب اقت�ساد 

املعرفة. 
ي�����س��ت��م��ر  ال������ق������ادم  ال�����ع�����دد  ويف 
احل����دي����ث ع����ن م���ف���ه���وم امل�����س��وؤول��ي��ة 
املفقود  اجلامعات  ودور  الجتماعية 

يف خدمة املجتمع.
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تحية ألمي كل يوم

تطبيق الجودة في 
مؤسسات التعليم العالي

  ت���ع���ددت ال��ت��ع��اري��ف ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت 
الإداري،  ال��ف�����س��ل  م��ف��ه��وم  لتو�سيح 
اإل��ى اختاف  وق��د يعزى �سبب ذل��ك 
امل����دار�����ض ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��اول��ت 
الإداري، واختافها  الف�سل  مو�سوع 
قد يعود اإلى اختاف اأفكار وثقافات 
وت��وج��ي��ه��ات رواد ه��ذه امل��دار���ض من 

الكتاب واملنظرين والعلماء. 
ب�سورة  الإداري  الف�سل  وع��رف 
ع��ام��ة ب��اأن��ه »ال��ت��اأث��ر ع��ل��ى ال�����س��روع 
يف ال�����ق�����رارات ال����ع����ام����ة«، وه������ذا م��ا 
بالرغم  ال��ي��وم  ع���ام  ب�سكل  ن��واج��ه��ه 
م�����ن ال�����ت�����ط�����ورات احل����دي����ث����ة ال���ت���ي 
اخل��روج  م��ن  ال��ع��امل حاليا  ي�سهدها 
ع���ن ال�����س��م��ت وع�����دم حت��م��ل ال��ظ��ل��م 
الإدارة  ف�سل  ب��ني  ال��ت��ام  والن��ف�����س��ام 
هناك  اأن  اإل  ال��ع��ام��ل��ني،  وم��ط��ال��ب 
من  يعانون  مم��ن  وال��ع��دي��د  العديد 
الف�سل، والف�ساد الإداري، كما اأعتقد، 
نابع من �سوء ا�ستخدام الإدارة وذلك 
لأن���ه���ا ل ت�����س��ر ع��ل��ى م��ن��ه��ج وا���س��ح 
اإل�����ى �سعف  ب���الإ����س���اف���ة  وخم���ط���ط، 
الدائمة  وال�سلبية  والتمييز  الفكر 
وال�سك ال�سيئ يف كل العاملني، ومن 
العوامل  ن�ستعر�ض عديدا من  ذلك 
يجب اأن ي�ستغلها القائد حتى ي�سل 
اإلى ح�سن الإدارة وال�سعود بها، ومن 

هذه العوامل ما يلي : 
الإدارة  اع���ت���ي���اد   : ال�������س���ر   -
ت�ستلزم  الإدارة  ف����اإن  امل���ك���ارة،  ع��ل��ى 
اأم  الزماء  اأم  الروؤ�ساء  �سواء  املكارة 
الأع��م��ال، فمن  نف�ض  اأو  امل��روؤو���س��ني 
من  الإن�سان  يتمكن  ل  ال�سر  دون 
اإجناز اإدارته على وجه ح�سن، فغالبا 
م���ا ي��ت��وق��ع ال���روؤ����س���اء م���ن الإن�����س��ان 
بها  الإت���ي���ان  ب��اإم��ك��ان��ه  اأ���س��ي��اءا لي�ض 
فاإذا �سر على توقعاتهم ومل يظهر 
ت��ت��ا���س��ى طلبات  ال��ت��رم وال�����س��ج��ر 

الروؤ�ساء ويبقى هو ممدوحا حل�سن 
اإدارته. 

معينة:  م��واق��ف  يف  ال�سكوت   -
ومن الأم��ور املهمة يف ح�سن الإدارة 
النتائج ترتب  اإن  )ال�سكوت(، حيث 
ع���ل���ى الأع�����م�����ال ل ع���ل���ى الأق��������وال، 
ك��ث��را ما  وال��ق��ول يف غ��ر مو�سعه 
تهديد  مثل  الإداري،  الف�سل  ي�سبب 
امل��وظ��ف ب��ط��رده م��ن ال��ع��م��ل خا�سة 
القائد ل ميلك تثبيته  ك��ان ه��ذا  اإن 
اأو طرده لأنهم �سواء اأمام القانون . 

- ال��ت��ف��ك��ر ال���دائ���م : وه���و من 
يف  الإدارة  ح�سن  يف  امل��ه��م��ة  الأم�����ور 
ال��ت��ج��ارب،  وحت��ل��ي��ل  الأداء  خم��ت��ل��ف 
ي�ستخدم  ال��ف��ا���س��ل  ال��ق��ي��ادي  ول��ك��ن 
تفكره الدائم يف اإحداث الفنت بني 
حتى  النميمة،  طريق  عن  العاملني 
فرق   « الأ�سا�سي  منهجه  اإل��ى  ي�سل 

ت�سود« 
- اح��رام النف�ض : من الأم��ور 
اح����رام  الإدارة  ح�����س��ن  يف  امل��ه��م��ة 
مقدار  اإل��ى  حتتاج  ف���الإدارة  النف�ض، 
م���ن ال�����س��ب��ط ال�����ذي ي���ل���زم ال��ه��ي��ب��ة 
وال�����س��خ�����س��ي��ة ل ال��ت��ك��ر وال���رف���ع، 
الفا�سل،  القائد  به  يت�سف  ما  وه��ذا 
وال�سخ�سية  الهيبة  اأن  املعلوم  وم��ن 
الإن�����س��ان  ب��اح��رام  اإل  يح�سان  ل 

لنف�سه. 
يف�سد  م���ا  وه����و   : ال��ت��ب��ج��ح    -
قلوب النا�ض عن هذا القائد الإداري 
اأو يوجب انف�سا�سهم من حوله من 
ك��رثة التبجح والف��ت��خ��ار مب��ا عمل، 
ال�سريح  ب��ال��ل�����س��ان  ل��ي�����ض  وال��ت��ب��ج��ح 
فقط بل بالكتابة والإ�سارة والتلميح 
وف��ع��ل م��ا ي��دل على امل���دح، وه���ذا ما 
الق�سور  الكثر من  به  قائد  اإل  هو 

النف�سي.

الفشل اإلداري 
أ. فهيمه صالح هيبة

العلوم واآلداب والمجتمع برجال ألمع

ل ت�سل ال��ورد عن عطره ول املوج 
عن بحره ول الناي عن حلنه ول 
ال��ن��دى عن  الأمل ع��ن ج��رح��ه ول 
مبا  واأدرى  اأع��ل��م  فقلبي  ق��ط��ره، 
به...اأحن لنف�ض غبار الذاكرة عن 
ذاك الطفل الذي يعجل يف ح�ب�وه 

ليلوذ بدفء ح�سن اأمه.
م����ا ي������زال اق���ت���ن���اع���ي ال����ت����ام ي��ف��وق 
ف��ي��ع��ل��و م�ستوى  ال���ك���ام  م�����س��ت��وى 
الغمام بقدر ما مر من الأيام فيما 
م�����س��ى م���ن ده����ور واأع������وام بخطاأ 
اقت�سار احتفائنا باأمهاتنا يوما كل 

عام »21 اآذار⁄ مار�ض«. 
اأيوبّياته.  ال�سي�اب يف  اللندنية على  والغربة  الأمل   يخي�م علي تخييم 
اأف��ك��ار  ل اأم��ل��ك يف ه��ذه ال�سطور جل��ام��ا لأق��ام��ي مل��ا يتدافع يف ذه��ن��ي م��ن 
ت�ستع�سي على التدفق كما لو اأنها عالقة يف زحام تازم النجوم جلنح الظام 
اإب��رام وحنيني  نافدا دومنا  فاأنف�ض ما عليها من غباٍر وقتام لأب�سر عهدا 

لعطف وحنان اأمي ما له فطام.
ل ت�ستهويني فكرة حتديد يوم معني لتبجيل اأمهاتنا لأن تاأريخ احلدث 
بعينه،  يوم  على  واقت�ساره  التحديد  وجه  على  وحدوثه  بدايته  ربط  يعني 
اإل اأن الأم وما ت�سع به من م�ساعر نبيلة وت�سحيات كبرة  مل تبداأ يف يوم 
حمدد، وكذلك لن تنتهي، ولذلك ل ينبغي لنا حتديد يوم لها، فكل الأيام 
لها. مع ذكِر كل لفظة »اأم« تراك�ُض اإلى مرايا ذاكرتي اأخيلة تبحث عن اأم 
اأنها هناك يف جانب التل  ال�سياب يف »اأن�سودة املطر«  التي )تهام�ض الرفاق 
فتلهث  ج��دوى  دون  والأط��ي��اف  الأخيلة  عنها  فتبحث  اللحود(  نومة  تنام 
وتتكثف اأنفا�سها على مرايا خميلتي وتلتهب الكبود،  وعند اإحلاحه بال�سوؤال 
عنها تتا�سى اأجزاء من مراياي لتكتب  »بعد غد تعود، لبد اأن تعود« فر�سم 
دمعا على ورد اخلدود والعرات على ذلك �سهود، ويطول موعد مفتوح ليوم 

ما عاد ولن يعود يف ف�ساء ما له حدود.
»اأكون اأو ل اأكون« عبارة �سك�سبرية اأحتدى بها نف�سي فاأك�سر بها رهبة 
لأمي  التحيات  كباقي  لي�ست  لأوج��ه حتية  املاألوف  بها عن  واأخ��رج  ال�سكون 
اأر�سل لك يا اأمي مع ما يجري من ال�سحاب حتية �سخاب  ال��روؤوم احلنون. 
)عقود القرنفل( وماب )الطيب( حتمل حنني الغراب و�سوقا يحمل من 
امل��اء يف ال�سراب و�سط قفر يف ه�ساب. )اإن يف اخلمر  العتاب ما ي�حمل من 
معنى لي�ض يف العنب( ويف اإحراق العود معنى لي�ض يف احلطب، ويف حتيتي 
اليوم معنى ما �سمته ف�سائح الكتب: حتية عر�ست عليها كروم من العنب 

لأم فاق قلبها ما�سا ان�سكب يف الذهب، اإلى اأمي...

يف اأواخ�������ر اخل��م�����س��ي��ن��ي��ات م���ن ال��ق��رن 
ال�سراتيجية  م�سطلح  ظهر  املا�سي 
والتخ�س�سات  العلوم  ا�ستخدم يف  حيث 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف�����س��ا ع���ن ا���س��ت��خ��دام��ه يف 
امل���ي���دان ال��ع�����س��ك��ري ع��ل��ي ن��ط��اق وا���س��ع، 
ت��ع��ن��ي   strategy ف���ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
اخلطط املحددة م�سبقا لتحقيق هدف 
البعيد يف  اأو  القريب  امل��دى  معني علي 
التي ميكن  اأو  املتاحة  الإمكانيات  �سوء 

احل�سول عليها.
يف الآون��ة الأخ��رة، ومع املتغرات 
املتقدم  ال��ع��امل  يف  املتاحقة  احل��دي��ث��ة 
اأ�سبح فر�سا علينا جميعا الأخذ مبنهج 
اأجيال  لبناء  ال�سراتيجي  التخطيط 
قادرة علي مواجهة هذه التغرات بفكر 
جديد يتجاوز حدود الواقع، وي�ست�سرف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل مب���ا ي��ح��م��ل��ه يف ط��ي��ات��ه من 

د . أمينة محمد رأفت 

كلية المجتمع للبنات بأبها

إيهاب بدر الدين
محاضر في كلية اللغات والترجمة 

حتديات وفر�ض متاحة، ومن هنا ياأتي 
نحو  التعليمية  املوؤ�س�سات  كيان  توجيه 
�سوء  علي  والع��ت��م��اد.  اجل���ودة  �سمان 
اجل��ودة  تعريف  ذك���ره، ميكننا  �سبق  م��ا 
يف موؤ�س�سات التعليم العايل باأنها القوة 
اجلامعي  التعليم  نظام  لدفع  املطلوبة 
ور�سالته  اأه��داف��ه  لتحقيق  فعال  ب�سكل 
املنوطة به من قبل املوؤ�س�سات املجتمعية 
اله��ت��م��ام  ذات  ال���ع���دي���دة  الأط�������راف  و 
م�سطلح  اإن  اجل����ام����ع����ي.    ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
اجلودة يف التعليم العايل مفهوم متعدد 
الأبعاد ينبغي اأن ي�سمل جميع جمالت 
ال��ت��ع��ل��ي��م واأن�����س��ط��ت��ه م��ث��ل )ال���رام���ج 
البحوث  الدرا�سية،  املناهج  التعليمية، 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ال���ط���اب، امل��ب��اين وامل���راف���ق، 
ت���وف���ر اخل���دم���ات ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ذات���ي ال���داخ���ل���ي، وحت��دي��د 

م��ع��اي��ر م��ق��ارن��ة ل��ل��ج��ودة م��ع��رف بها 
دوليا(.

وت���ت���م���ث���ل اأه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام 
العايل يف  التعليم  اجل��ودة يف موؤ�س�سات 

البنود الآتية:
يف  الإداري  ال��ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر  •�سبط 

املوؤ�س�سة التعليمية.
الطاب يف جميع  • الرتقاء مب�ستوي 

املجالت.
واأول���ي���اء  ال���ط���اب  ���س��ك��اوي  •مراعاة 
اإيجاد  وحماولة  بها  والهتمام  الأم��ور 

احللول اجلذرية لها.
ورف����ع  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ك���ف���اءة  •زيادة 
ب��امل��وؤ���س�����س��ة  ل��ل��ع��ام��ل��ني  الأداء  م�����س��ت��وى 

التعليمية.
•متكني املوؤ�س�سة التعليمية من حتليل 

امل�سكات بالطرق العلمية.

ج��م��ي��ع  ب����ني  وال���ت���ك���ام���ل  •الرابط 
ال��ق��ائ��م��ني ب��ال��ت��دري�����ض والإداري��������ني يف 

املوؤ�س�سة والعمل بروح الفريق.
مينح  اجل��ودة  نظام  تطبيق  •واأخرا، 
والتقدير  الحرام  التعليمية  املوؤ�س�سة 

املحلي.
م��ا �سبق احلديث  ك��ل  لذلك وم��ن 
اأن اجل����ودة  ع���ن���ه، ي��ت��ب��ني ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا 
اأ�سبحت اإحدى اأهم الو�سائل والأ�ساليب 
ل��ت��ح�����س��ني ن��وع��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م والرت���ق���اء 
مب�ستوى اأدائه يف الع�سر احلايل الذي 
ع�سر  باأنه  املفكرين  بع�ض  عليه  يطلق 
اجل�����ودة، ف��ل��م ت��ع��د اجل����ودة ت��رف��ا ترنو 
اأ�سبحت  بل  التعليمية  املوؤ�س�سات  اإليه 
م��ل��ح��ة متليها ح��رك��ة احل��ي��اة  ����س���رورة 
لدى  البقاء  علي  دليل  وه��ي  املعا�سرة، 

املوؤ�س�سات التعليمية.
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ب����داأ ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل ل��ت��اأ���س��ي�����ض ق�سم 
الإعام والت�سال باجلامعة، فخطته 
ال����درا�����س����ي����ة ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل�����دى جل��ن��ة 
اخل��ط��ط وامل��ن��اه��ج ب��وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة، وم��ن��ه��ا ب��ح��ول 
لعتمادها  اجلامعة  جمل�ض  اإل��ى  اهلل 
مدير  وم��ع��ايل  ال��ق��ادم��ة.  اجلل�سة  يف 
اجل���ام���ع���ة م��ه��ت��م ك���ث���را ب��ت��اأ���س��ي�����ض 
ق�����س��م اإع������ام م��ت��م��ي��ز ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
امل��م��ل��ك��ة وال���ع���امل ال���ع���رب���ي، وه����ذا ما 
تعك�ض  حيث  اهلل،  مب�سيئة  �سيحدث 
يف  التعليمية  املدار�ض  اأف�سل  اخلطة 

ال�سحافة والإعام يف العامل.
اح��ت��ي��اج��ات املجتمع  الإع�����ام والت�����س��ال  ال��درا���س��ي��ة لق�سم  وت��ل��ب��ي اخل��ط��ة 
ال�سعودي واملوؤ�س�سات الإعامية من خريجني على اأف�سل م�ستوى، حيث مت اختيار 
يف  العاملي  الجت���اه  ويعك�ض  الحتياجات  ه��ذه  يلبي  نحو  على  الق�سم  تخ�س�سات 

�سياغة املناهج واخلطط الدرا�سية. 
اإليكروين،  الإع��ام ثاثة تخ�س�سات هي: �سحافة وحترير  ويندرج حتت 
العامة  العاقات  ا�سراتيجي مبا يحمله من م�ساري  واإذاع��ة وتلفزيون، وات�سال 
الوطني  الأكادميي  العتماد  متطلبات  تلبي  الدرا�سية  اخلطة  اأن  كما  والإع��ان. 

والدويل.
ويبداأ القبول يف ق�سم الإعام والت�سال يف هذا العام لتبداأ الدرا�سة به مطلع 
الإن�سانية  العلوم  القادم بحول اهلل للطاب والطالبات، وقد جندت كلية  الف�سل 
بقيادة عميدها الزميل الدكتور حمود اأبو ظهر ووكيلي الكلية وروؤ�ساء اأق�سامها 
اأعلى  الإمكانيات لتد�سني ق�سم الإعام والت�سال، وجتري ال�ستعدادات علي  كل 

م�ستوى.
مناهجه  �سمن  ت�سع  كونها  ه��و  والت�����س��ال  الإع���ام  ق�سم  خطة  مييز  وم��ا 
اللغة الإجنليزية ملدة ف�سلني درا�سيني، وهي  للطاب والطالبات دورة مكثفة يف 
اإ�سافة نوعية غر م�سبوقة يف مناهج اأق�سام الإعام باجلامعات ال�سعودية، فطالب 
الإعام يجب اأن تكون لديه لغة اإجنليزية ترفع من اأ�سهم توظيفه يف القطاعني 

العام واخلا�ض. 
وقد اأدركت اخلطة نقطة ال�سعف لدي خريجي اأق�سام الإعام يف اجلامعات 
ال�سعودية وتفادتها من البداية. كما مل تن�ض اخلطة اأهمية اللغة العربية، ولهذا 
العربية  اللغة  ق�سم  م��ن  ف��رع��ي  بتخ�س�ض  اأ�سبه  ه��و  م��ا  منهجها  �سمن  و�سعت 
العربية  اللغوية:  امل�ستويات  اأف�سل  على  الإع��ام  وطالبة  طالب  اإع��داد  يتم  حتى 

والجنليزية.
وهناك الكثر من الأمور التي ل ت�سمح امل�ساحة باإطاع القراء عليها، ويظل 
�سرفت  اأنني  تعالى بحكم  اهلل  القادمة مب�سيئة  الفرة  اأ�سرحها يف  اأن  واجبا علي 
اجلامعة  داخ��ل  زم��اء من  مع  تاأ�سي�سه  يف  واأ�سهمت  الق�سم  ه��ذا  علي  ب��الإ���س��راف 

وخارجها.

قسم اإلعالم
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

بكامــل  يح�شــرن  البنــات  لكليــات  الزائــرات   •
اك�ش�شــوارات  لفــرح.  ذاهبــات  وكاأنهــن  زينتهــن 
ولبا�ــض غــري حمت�شــم، وتلفــظ علــى امل�شرفــات، 

ويتنا�شني اأنهن يف اجلامعة.

• املوظــف املنجز واملبــدع ت�شتهلــك كل طاقاته، 
ويتــم تكليفه بعــدة اأعمــال يف وقت واحــد لأنه 
حبيب ول يعار�ض، اأما غري املنجز فيرتك لوحده 
تقريــر  يف  بينهمــا  فــرق  ول  تكليفــه،  يتــم  ول 
الأداء الوظيفي، حيث اإن كال منهما ممتاز ح�شب 

التقرير النهائي.

• املالحظ لعمــال النظافة بالكليــات، يرى اأنهم  
والقاعــات  ال�شاحــة  خدمــات  بكافــة  يقومــون 
الدرا�شيــة وحمــل الكرا�شــي وترتيبهــا ونظافــة 
جميع مرافــق الكليــة والقيام بخدمــات خا�شة، 
وينتهــي اليــوم وقــد اأجهــدوا ويف امل�شــاء يكلفون 

بعمل اآخر.. اإرحموهم، ورفقا بهم يا جماعة.

• عندمــا تفوز بجائزة للتميز يف جمال ما، فاأنت 
تفاخــر بها كثريا وت�شع لها مكانا بارزا ليعرف كل 
النا�ــض اأنك ح�شلت على هذه اجلائزة، ولكن �شبع 
جوائــز يف التعلم اللكرتوين فــازت بها اجلامعة 

مل ترى النور على موقع اجلامعة اللكرتوين.

• ل يــزال كثريون من من�شوبي اجلامعة ي�شتكون 
مــن �شــوء تغطيــة �شبكــة اجلــوال يف اجلامعــة، 
بالرغــم مــن اأنها اأكــرب م�شتهلــك يف املنطقة لربج 

الت�شالت.

• الهواتــف و�شعــت لإجناز الكثري مــن الأعمال، 
علــى  يــرد  ل  اجلامعــة  من�شوبــي  بع�ــض  ولكــن 
حتويلتــه، وهو مــا يجربك على الذهــاب لالإدارة 
املعنيــة لإجنــاز مــا تريــد، ويف ذلــك هــدر كبــري 

للوقت واجلهد.

بدون زعل

وفد أمريكي يزور »آفاق«
على   اأع�ساءه  واطلع   ، اآف��اق  �سحيفة  املا�سي  الأربعاء  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  بن�سلفانيا  جامعة  من  وفد  زار 

�سالتي التحرير  والإخراج بال�سحيفة، وا�ستعر�سوا اأعدادا منها.
واأبدى الوفد الزائر اإعجابه مبا يحويه مقر ال�سحيفة من اإمكانيات من �ساأنها اأن ت�سهم يف الرتقاء بها.

من جهة اأخرى، زار الوفد الأمريكي عمادة التعلم الإلكروين باجلامعة، حيث عقد عددا من اللقاءات وور�ض 
العمل املتنوعة ذات العاقة مبجال التعلم الإلكروين.

وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار اجلهود التي تبذلها اجلامعة لتبادل اخلرات مع اأعرق املوؤ�س�سات العلمية يف العامل.
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