
تقنية معلومات
اللقاء الثاني لمسؤولي 

تقنية المعلومات
ت���ن���ظ���م اجل����ام����ع����ة  ي����وم����ي ال���ث���اث���اء 
اأبها،  ق�صر  بفندق  املقبلني  والأرب��ع��اء 
اللقاء الثاين مل�صوؤويل تقنية املعلومات 
و�صيح�صر  ال�����ص��ع��ودي��ة.  ب��اجل��ام��ع��ات 
التعليم  وزارة  وك��ي��ل  م���ن  ك���ل  ال��ل��ق��اء 
واملدير  واملعلومات،  للتخطيط  العايل 
الإلكرتونية  احلكومة  لربنامج  العام 
»ي�صر« وم�صوؤولني من وزارة الت�صالت 
وم���دي���ن���ة امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز ل��ل��ع��ل��وم 

والتقنية، ومتحدثني عامليني.
منصور الشهري
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كرسي الملك خالد يوجه بوصلته نحو القضايا الوطنية 
ثمن اأمري منطقة ع�صري رئي�س جمل�س 
اأمناء كر�صي امللك خالد للبحث العلمي، 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن 
خالد بن عبدالعزيز،  الدور الذي تبذله 
اجل��ه��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حتقيق اأه���داف 
بذل  على  اجل��ه��ات  ه��ذه  حاثا  الكر�صي، 
املزيد من اجلهد وطرح كل ما من �صاأنه 

اأن يخدم عملية تطوير الكر�صي. 
الجتماع  تروؤ�صه  خال  ذلك  جاء 
بقاعة  ال��ك��ر���ص��ي  اأم���ن���اء  ملجل�س  ال���راب���ع 
ب��الإم��ارة،  �صموه  مكتب  يف  الجتماعات 
الأ�صتاذ  اجلامعة  بح�صور معايل مدير 
ال��داود  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
واأع�����ص��اء امل��ج��ل�����س، ح��ي��ث رح���ب �صموه 
ب���احل���ا����ص���ري���ن، �����ص����اك����را اإي�����اه�����م ع��ل��ى 
العلمية  امللتقيات  امل�صروعات البحثية و 
ال��ت��ي قدمها  وال����ن����دوات وامل��ح��ا���ص��رات 
الكر�صي، موؤكدا على اأهمية الدور الذي 
مثلته موؤ�ص�صة امللك خالد اخلريية عرب 
دعمها ورعايتها املتوا�صلة للكر�صي، مما 
وم�صروعاته  اأه��داف��ه  اإجن���از  م��ن  مكنه 

بال�صكل املطلوب .
ع���ق���ب ذل�����ك ا���ص��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س 
ج����دول اأع��م��ال��ه وم���ا ت��و���ص��ل اإل���ي���ه من 
ق�����رارات ج��دي��دة م��ن��ه��ا: ت��و���ص��ي��ع دائ���رة 
الق�صايا  خدمة  لت�صمل  الكر�صي  عمل 
املنطقة  وق�صايا  عامة  ب�صفة  الوطنية 
ب�صفة خا�صة مما ي�صهم يف دعم عجلة 
ال��ت��ن��م��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة م���ن خ���ال اإج����راء 
ال���ب���ح���وث وال����درا�����ص����ات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، 
وت���ق���دمي ك���ل م���ا م���ن ���ص��اأن��ه اأن ي��دع��م 
تقودها  ال��ت��ي  التنمية  وب��رام��ج  خطط 

أنشطة طالبية
ختام األنشطة الطالبية 

لكلية الصيدلة
اأقيم الأحد املا�صي حفل ختام الأن�صطة 
ال��ط��اب��ي��ة ل��ك��ل��ي��ة ال�����ص��ي��دل��ة و ذل��ك 
ب���امل���درج���ات امل���رك���زي���ة. ح�����ص��ر احل��ف��ل 
مبارك  الدكتور  ال�صيدلة  كلية  عميد 
ال��دك��ت��ور  ال��ك��ل��ي��ة  ع���ري���ج، ووك���ي���ل  اآل 
حممد القرثدي، وكذلك اأع�صاء هيئة 
التدري�س و طاب الكلية. و�صهد احلفل 
التدري�س  هيئة  اأع�����ص��اء  بع�س  ت��ك��رمي 
وكذلك الطاب والطالبات املتفوقني، 

واملتميزين يف الن�شاط الطالبي. 
علي آل سعيد 

زيارة
ثانوية الفتح تزور

مركز األمير سلطان 
قام عدد من طاب ثانوية الفتح باأبها 
بزيارة للجامعة �صملت مركز الأمري 
���ص��ل��ط��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ب��ح��وث 
وذلك  وال�صياحة،  البيئية  والدرا�صات 
التي  البيئية  اجل��ه��ود  على  للتعرف 
اجل��ام��ع��ة، وحم��ت��واه��ا. كما  بها  تقوم 
الأحياء  بق�صم  احليوان  متحف  زاروا 
ب��ك��ل��ي��ة ال����ع����ل����وم. و����ص���م���ل���ت ال����زي����ارة 
وخمترب  البيئة  معامل  بع�س  اأي�صا 

حيوانات التجارب. 
خالد العمري 

علوم طبية
عمداء كليات العلوم 

الطبية يجتمعون بالجامعة
ب����رع����اي����ة م�����ع�����ايل م�����دي�����ر اجل���ام���ع���ة 
ت�����ص��ت�����ص��ي��ف ك���ل���ي���ة ال����ع����ل����وم ال��ط��ب��ي��ة 
واخلمي�س  الأرب��ع��اء  يومي  التطبيقية 
امل��ق��ب��ل��ني،  الج��ت��م��اع ال���راب���ع ل��ع��م��داء 
ك��ل��ي��ات ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
املجل�س  ال�صعودية، يف مقر  باجلامعات 
ال��ع��ل��م��ي ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ة يف اأب���ه���ا. 
وياأتي الجتماع يف اإطار تفعيل التعاون 
التطبيقية  الطبية  العلوم  كليات  بني 

باململكة وتبادل التجارب واخلربات.  
محمد إبراهيم

رياضة 
الجامعة رابعة

دوري االتحاد الرياضي 
ح��ق��ق��ت اجل���ام���ع���ة امل���رك���ز ال����راب����ع يف 
للجامعات  الريا�صي  الحت���اد  دوري 
ال�����ص��ع��ودي��ة ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي احل���ايل، 
الريا�صية  الأل��ع��اب  جميع  يف  وذل���ك 
التي �صملت كرة القدم وكرة الطائرة 
واخرتاق  القوى  واألعاب  ال�صلة  وكرة 
الطاولة  وتن�س  وال�صباحة  ال�صاحية 
واجلودو والكراتيه والتن�س الأر�صي. 
»اآف������اق« ت���ب���ارك ل��ري��ا���ص��ي��ي��ن��ا ف��وزه��م 

وتتمنى مل مزيدت من التقدم.
وليد الشهراني

قيادات جامعية
ورشتا عمل

لقياديي الجامعة
ن��ظ��م��ت ع���م���ادة ال��ت��ط��وي��ر الك���ادمي���ي 
واجلودة ور�صتي عمل لقياديي اجلامعة، 
الأولى قدمها الدكتور دين فان غالني 
طرق  با�صتخدام  التميز  »قيادة  بعنوان 
قدمها  والثانية  التدري�س«  يف  اإبداعية 
الدكتور جيفري بعنوان »ا�صرتاتيجيات 
فر�س جناح الطاب« حتدث فيها عن 
تطوير التعليم و�صرورة و�صع �صراكات 
ب��ني القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���س وزي��ادة 

امل�صاريع الجتماعية.
يحيى شقيقي

متت  حيث  ع�صري،  منطقة  يف  الإم����ارة 
اإعادة �صياغة الروؤية والر�صالة للكر�صي 

واأهدافه وميادين عمله. 
الإداري���ة  الهيكلة  اإع���ادة  كما مت��ت 
وال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ك��ر���ص��ي مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
ال��ت��وج��ه اجل��دي��د ل��ه وي��ح��ق��ق تطلعات 
القائمني عليه، بجانب اعتماد �صوابط 
املوؤلفة  والكتب  العلمية  الر�صائل  ن�صر 
الكر�صي  اأهداف  التي تخدم  واملرتجمة 
وت��ت��واف��ق م��ع ر���ص��ال��ت��ه، واإق���ام���ة اللقاء 
بن  خالد  امللك  لتاريخ  الثالث  العلمي 
من  الأول  الف�صل  خ���ال  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

العام اجلامعي املقبل.
 واع����ت����م����د امل����ج����ل���������س، امل���ط���وي���ة 
اللقاء  اأه����داف  ت�صمنت  ال��ت��ي  العلمية 
وحماوره ومواعيده، موجها با�صتكمال 
لتنفيذ  ال��ازم��ة  الر�صمية  الإج����راءات 
امل��واف��ق��ة على ثاث  ال��ل��ق��اء. كما مت��ت 
خ���ط���ط ل�����درا������ص�����ات ع���ل���م���ي���ة ت���ت���ن���اول 
ج��ه��ود امل��ل��ك خ��ال��د يف دع����م الأق��ل��ي��ات 
الإ���ص��ام��ي��ة م��ن خ���ال وث��ائ��ق راب��ط��ة 
يف  الثقايف  واملنجز  الإ���ص��ام��ي،  ال��ع��امل 
امللك خالد.  منطقة ع�صري خال عهد 
ع�صري  منطقة  يف  امل��روري��ة  واحل����وادث 

واآثارها الجتماعية .
وب������ح������ث امل����ج����ل���������س ع������������ددا م���ن 
امل���و����ص���وع���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اآل���ي���ات ال��ع��م��ل 
يف ال��ك��ر���ص��ي م��ن اإداري�����ة وم��ال��ي��ة،ح��ي��ث 
اأجريت عليها التعديات الازمة لأجل 

التوافق مع التوجه اجلديد للكر�صي .

يحيى التيهاني
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د�����ص����ن اأم�������ري م���ن���ط���ق���ة ع�������ص���ري ���ص��اح��ب 
الأم��ري في�صل بن خالد بن  امللكي  ال�صمو 
الأومل��ب��ي��اد  فعاليات  م��وؤخ��را،  ال��ع��زي��ز  عبد 
اململكة  م�صتوى  ع��ل��ى  ل��ل��روب��وت  ال��وط��ن��ي 
للرتبية  العامة  الإدارة  ت�صت�صيفه  والذي 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري مب�����ص��ارك��ة 
تر�صيحهم  500 طالب وطالبة مت  ح��وايل 

من خمتلف الإدارات التعليمية. 
واأ�����ص����اد ���ص��م��وه ب����اأه����داف الأومل���ب���ي���اد 
ال��وط��ن��ي ل��ل��روب��وت ال���ذي ط��رح ع���ددا من 
امل�����ص��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وح��ل��ول��ه��ا، وق���ال« 
ا�صتثماره  عليكم  مك�صب  الأب��ن��اء  ط��اق��ات 

وتوجيهه التوجيه الأمثل«.
واط��ل��ع ���ص��م��وه ع��ل��ى م�����ص��ارك��ات ف��رق 
امل��ع��د  امل���ع���ر����س  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الإدارات 
لاأوملبياد من خال املدير العام للرتبية 
كركمان،  اآل  حممد  ب��ن  ج��ل��وي  والتعليم 
م�صاركة  �صرح عن طبيعة  اإلى  ا�صتمع  كما 

كل منطقة وطبيعة الأعمال املقدمة.
ليغو  ال��ف��ري���ص��ت«  م�صابقة  وت��ه��دف 
FLL »التي ي�صارك فيها 27 جهة تعليمية 
وتعتمد على حل اإحدى امل�صكات العلمية 
امل�������ص���ن���ني«،  FLL2012حلول  ال���ع���امل���ي���ة 
املعلمني  ب��ني  ال���روب���وت  ث��ق��اف��ة  ن�صر  اإل���ى 
تكنولوجية  ب��ف��روع  والتعريف  وال��ط��اب 

وع��ل��م��ي��ة م���ت���ق���دم���ة،  ورب������ط امل��ع��ل��وم��ات 
النظرية التي يح�صل عليها الطاب داخل 
التعليم،  يف  علمي  عملي  بتطبيق  املدر�صة 
والرتكيز على القيم الأ�صا�صية يف املجتمع 
وتدريب  امل�صاركني،  نفو�س  يف  وتعميقها 
مل�صروع  التخطيط  م��ه��ارات  على  الطلبة 
ع��ل��م��ي وحت���دي���د اآل����ي����ات ال��ع��م��ل وك��ي��ف��ي��ة 
العلمي  اخليال  واإط��اق  الأمثل،  التنفيذ 

الإبداعي لاإ�صهام يف حل امل�صكات.
ك��م��ا ���ص��رف اأم����ري امل��ن��ط��ق��ة، احل��ف��ل 
اخل��ط��اب��ي امل���ع���د ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة وال����ذي 
ت�����ص��م��ن ك��ل��م��ة مل��دي��ر الأومل���ب���ي���اد ال��وط��ن��ي 
ع�شري  بتعليم  ال��ع��ل��م��ي  ال��ن�����ش��اط  رئ��ي�����س 
�صفر بن حممد الربيدي  تطرق خالها 
اأهمية الأوملبياد الوطني الذي يحقق  اإلى 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  تطلعات 
عبداهلل بن عبدالعزيز، و�صمو ويل عهده 
الأمني، و�صمو النائب الثاين، جتاه حتول 
اململكة اإلى جمتمع معريف مبدع، وذلك من 
املعرفة  اإك�صاب الطاب والطالبات  خال 
تناف�صي،  اإط��ار عملي  العلمية احلديثة يف 
لفتا اإلى اأن الأوملبياد ميثل م�صابقة علمية 
تناف�صية توجه لعموم الطاب والطالبات 
�صنويا  تنفيذها  وي��ت��م  ال��ع��ام،  التعليم  يف 
على م�صتوى املدار�س والإدارات التعليمية 

وعلى امل�صتوى الوطني، وتقوم على اأ�صا�س 
التناف�س يف الت�صميم والربجمة والتحكم 
الطاب  م��ن خالها  يتعلم  ال��روب��وت،  يف 
والهند�صية،  العلمية  امل��ب��ادئ  والطالبات، 
اإلى تعلمهم مهارات التخطيط  بالإ�صافة 
والإدارة  والت�صميم  والربجمة  والتنفيذ 

والعمل اجلماعي.
عقب ذلك �صاهد احلا�صرون عر�صا 
ال��روب��وت، وطريقة  اآل��ي��ة عمل  ع��ن  مرئيا 
يحققها  التي  والفوائد  الأع��م��ال،  حتكيم 
الربنامج للطاب والطالبات، وذلك قبل 

اأن يطلق الأمري في�صل بن خالد انطاق 
مناف�صات  تنفيذ  ويتم  الأوملبياد،  فعاليات 
مناطق  خمتلف  من  املر�صحة  الفرق  بني 

اململكة.
ي��ذك��ر اأن ع���دد ال���ف���رق امل�����ص��ارك��ة يف 
تبلغ  ليغو«  الفري�صت  »جم���ال  الأومل��ب��ي��اد 
ي�����ص��م 186 ط��ال��ب��ا،  ل��ل��ط��اب   31 ف��ري��ق��ا 
يف  ط��ال��ب��ة(،   116( للطالبات  فريقا  و18 
الطاب )103  ي�صارك 25فريقا من  حني 
ف��ري��ق��ا  ال��ف��ك�����س، و11  ط��ال��ب��ا( يف جم����ال 

للطالبات )86 طالبة(.

خالل تدشينه األولمبياد الوطني للروبوت
أمير عسير: طاقات األبناء مكسب عليكم استثماره

لقطات

أمير مكة يرعى جائزة »المعلم المتميز«
برعاية اأمري منطقة مكة املكرمة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خالد الفي�صل 
بن عبدالعزيز، يحتفي اأهايل جدة الثنني املقبل بت�صليم جائزة جدة للمعلم 
بن  عبداهلل  جدة  مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العام  املدير  واأو�صح  املتميز. 
بجدة  والأهلي  احلكومي  العام  التعليم  ومعلمات  معلمي  اأن  الثقفي،  اأحمد 
ج��اءت حتت  والتي  العام،  ه��ذا  الأول��ى  دورتها  باجلائزة يف  للفوز  يتناف�صون 
قائا  للحفل،  رعايته  الفي�صل  خالد  لاأمري  وثمن  ن��ق��درك«.  »كلنا  �صعار 
املنا�صبات ودعمه جلميع  »ه��ذا ما عودنا عليه من خال م�صاركاته يف هذه 
املتميزين واملبدعني، اإذ اإن ت�صريفه ورعايته لهذا احلفل، تقدير لدور املعلم 

ومكانته وما يقدمه للمجتمع«.

إعالن تفاصيل »سياف 2013«
العربية  املنظومة  تنظم جمموعة 
ال�����ص��ب��ت، ملتقى  ال���ي���وم  ل���اإع���ام 
كارلتون  ال��ري��ت��ز  بفندق  اإع��ام��ي��ا 
ب��ال��ري��ا���س، ل��اإع��ان ع��ن اإط��اق 
ف���ع���ال���ي���ات امل����ه����رج����ان ال�������ص���ع���ودي 
ب��رع��اي��ة   »2013 »���ص��ي��اف  ال�����دويل 
وح�صور  والإع���ام،  الثقافة  وزارة 
ع��دد من ال���وزراء ورج��ال الأعمال 
والإع����ام����ي����ني امل��ت��خ�����ص�����ص��ني يف 
الإع�����������ان وال�����ع�����اق�����ات ال���ع���ام���ة 

والت�صويق.
برعاية  الريا�س،  املقبل  يف  نوفمرب  الثالث من  املهرجان يف  وينطلق 
اأي��ام حتت  وزير الثقافة والإع��ام عبد العزيز خوجة، وي�صتمر ملدة 3 

�صعار »�صياف«، وهو الأول من نوعه يف اململكة، والثالث يف املنطقة.
اأك��رث الأ���ص��واق الإع��ان��ي��ة مكانة  ب��اأن��ه يقع يف  امل��ه��رج��ان  ويتميز 
لفر�س  الأنظار  فيه  تتطلع  وياأتي يف وقت  وامل�صتهلكني،  املعلنني  عند 
�صناعة متخ�ص�صة ل�صوق اإعاين داخل اململكة، خا�صة اأن حجم ال�صوق 
التوقعات  وت�صري  ري��ال،  مليارات  �صتة  اإل��ى  ي�صل  اململكة  الإع��اين يف 
اإلى اأنه قد يرتفع اإلى ثاثة اأ�صعاف خال ال�صنوات املقبلة، ما يعني 
يف  الإع��اين  ال�صوق  جتدد  مع  قادمة،  واجتماعية  اقت�صادية  تغريات 

اململكة، ودخول مفاهيم جديدة فيه.

الندوة العالمية تساعد أيتام ست دول
لاأيتام  م�صاعدات  موؤخرا  الإ�صامي  لل�صباب  العاملية  الندوة  قدمت 
وغامبيا  وال�����ص��وم��ال  والنيجر  وال�صنغال  اليمن  ه��ي:  دول  �صت  يف 
وت��غ��ط��ي ه��ذه  وي��ت��ي��م��ة.   م��ن��ه��ا )1215( يتيما  ا���ص��ت��ف��اد  وق��ريغ��ي��زي��ا، 
الأي��ت��ام. كما  ل��ه��وؤلء  التعليم والإع��ا���ص��ة وال��ع��اج  امل�����ص��اع��دات نفقات 
ا�صتمل الربنامج على توزيع م�صاعدات عينية، مما ر�صم الفرحة على 

وجوههم واأهليهم.

تراثرياضةكشافةأوبئة

اجتماع عن األوبئة بعسير 

ع��ق��دت جل��ن��ة ال��ت�����ص��دي امل��ب��ك��ر ل��اأوب��ئ��ة 
اطلعت  اجتماعا  م��وؤخ��را،  ع�صري  ب�صحة 
خ���ال���ه  ع��ل��ى اآخ����ر م�����ص��ت��ج��دات ال��و���ص��ع 
الوبائي يف املنطقة، وذلك بعر�س للو�صع 
احلايل واأبرز العقبات التي تعرت�س �صري 
لهذه  احل��ل��ول  مناق�صة  ث��م  وم��ن  العمل، 
اإ�صافة  عليها،  التغلب  وط���رق  امل��ع��وق��ات 
املجال  ه��ذا  يف  العمل  حت�صني  �صبل  ال��ى 
اخل��ا���س  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  دور  وتفعيل 
اخلدمه  ت��ق��دمي  يف  ف��ع��ال  �صريكا  لكونه 

ال�صحية.

كشافة عسير  واألنشطة

���ص��ه��د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
احل��ف��ل  ك����رك����م����ان،  اآل  ج���ل���وي  ب��ع�����ص��ري 
الك�صفية  الأن�����ص��ط��ة  ل���ربام���ج  اخل��ت��ام��ي 
الن�شاط  اإدارة  ملدير  كلمة  ت�شمن  ال��ذي 
على  فيها  اأك���د  حا�صر  اأح��م��د  ال��ط��اب��ي 
ب��ه الك�صافة  ت��ق��وم  ال����ذي  ال����دور  اأه��م��ي��ة 
واملجتمع  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  خ��دم��ة  يف 
ع����م����وم����ا. ع���ق���ب ذل������ك ق������دم ال���ن�������ش���اط 
الأن�صطة  ت�صمن  مرئيا  عر�صا  الك�صفي 
تنفيذها  مت  ال��ت��ي  املختلفة  وامل�����ص��ارك��ات 

على م�صتوى املنطقة وخارجها.

تنافس على رئاسة نادي أبها

يزحف نحو 80 ناخبا يف  ال�16 من ال�صهر 
بنادي  الق����رتاع   اإل���ى �صناديق  اجل���اري 
اإدارة  لن��ت��خ��اب جمل�س  ال��ري��ا���ص��ي  اأب��ه��ا 
اأن  بعد  املقبلة،  الأرب���ع  لل�صنوات  جديد 
الرئا�صي  املقعد  على  املناف�صة  انح�صرت 
اأح���م���د  ود.  ال����دو�����ص����ري  ح���م���د  د.  ب����ني 
الب�صري.  اهلل  عبد  والأ���ص��ت��اذ  احلديثي 
و���ص��ي��خ��ل��ف ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د، ن��ظ��ريه 
ال�����ص��اب��ق ���ص��ع��د الأح����م����ري ال�����ذي ت��ق��دم 
ع�صوية  اإلى  ان�صمامه  عقب  با�صتقالته 

جمل�س اإدارة الحتاد ال�صعودي.

تراث عسير في مهرجان

ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  خ�ص�صت 
ع�صري  مبنطقة  ال�صياحية  التنمية 
فعاليات  �صمن  ل��ل��رتاث  م��ه��رج��ان��ا 
ي��ج��م��ع��ن��ا 1434 ه���،  اأب���ه���ا  م��ه��رج��ان 
حت����ت م�����ص��م��ى »م����ه����رج����ان ع�����ص��ري 
للرتاث« ي�صم عددا من املحافظات 
ب��رتاث��ه��ا واآث����اره����ا، وي��ح��ت��وي على 
الأدوات  ت�����ص��م��ل  اأث����ري����ة  م���ت���اح���ف 
الزراعية والأواين املنزلية القدمية 
وال�����ع�����م�����ات ال�����ق�����دمي�����ة واحل����ل����ي 

الن�صائية.



أخبار الجامعةالعدد 80  |  8 رجب 1434  |  18 مايو 2013

من اأهم الأدوار التي تقوم بها اجلامعة، خدمة املجتمع، الذي يعد النافذة 
التي تطل منها اجلامعة على املجتمع. ويتاأ�ص�س هذا الدور يف كل اجلامعات، 

ولكن بع�س اجلامعات تكون مغلقة وبع�صها منفتحة على املجتمع.
وجامعة امللك خالد ب�صفتها موؤ�ص�صة كربي يف منطقة ع�صري، بل يف 
املنطقة وجمتمعها.  املحوري يف خدمة  الغالية، تقوم بدورها  ربوع بادنا 
الطرق  بكافة  املجتمع  خدمة  يف  وا�صحا  نهجا  لها  اجلامعة  و�صعت  وق��د 

والإمكانيات.
وما مييز جامعة امللك خالد، كونها متتلك فروعا يف عدة حمافظات 

يف املنطقة، وكل فرع من هذه الفروع يعمل على خدمة املجتمع املحلي.
كلية، وحوايل  اأكرث من خم�صني  ت�صم  باإجمايل مكوناتها  واجلامعة 
اإلى  اآلف ع�صو هيئة تدري�س،  اأربعة  األف طالب وطالبة، وح��وايل  �صبعني 
لأن  م��درو���س،  تناغم  يف  تعمل  وكلها  باجلامعة،  الوظيفية  ال��ك��وادر  جانب 

حتقق هدف خدمة املجتمع هدف اأ�صا�صي للجامعة.
تعمل عليها اجلامعة يف  وهناك جمالت خمتلفة وم�صتويات عديدة 

خدمة املجتمع املحلي والوطن ب�صكل عام.
اأب��رز اخلدمات التي تقدمها اجلامعة هو الأع��داد  اأحد  اأن  ول�صك يف 
اخلريجني  م��ن  قيا�صي  برقم  اجلامعة  دفعت  فقد  للخريجني،  ال�صنوية 
واخلريجات يف الأ�صبوع قبل املا�صي، جتاوزت اأعدادهم ع�صرة اآلف طالب 

وطالبة من كافة التخ�ص�صات الإن�صانية والعلمية والطبية.
ويعد هذا من اأهم اخلدمات التي تقوم بها اجلامعة لرفد �صوق العمل 
خدمة  يف  للم�صاركة  وجاهزة  ومتاأهلة  متعلمة  بكوادر  واخلا�س  احلكومي 

املجتمع والإ�صهام يف دعم القت�صاد الوطني. 
دوره��ا  املا�صية،  العقود  م��ر  وعلى  ال�صعودية،  اجلامعات  لعبت  وهنا 
احليوي يف خدمة الدولة واملجتمع، لأن م�صروع التنمية ال�صعودي منذ اأول 
خطة خم�صية للدولة بداأت عام 13٩0 ه� )1٩70م( واإلى يومنا هذا ونحن 

نعي�س مع اخلطة اخلم�صية التا�صعة.
ي�����ص��ع��ى ه���ذا امل�����ص��روع اإل����ى اإع�����داد ال���ك���وادر ال��ب�����ص��ري��ة ال��ت��ي ت�صطلع 
هذا  يف  املحوري  ال��دور  اجلامعات  وتلعب  اململكة،  يف  التنمية  مب�صوؤوليات 
الجتاه، وجامعة امللك خالد كاإحدى منظومات التعليم العايل، تقوم اأ�صوة 

بباقي اجلامعات بدور مهم يف هذا الإعداد الب�صري للكفاءات التنموية.
امللك خالد يف خدمة  بها جامعة  تقوم  التي  الأع��م��ال  وم��ن منظومة 
امل��ج��ت��م��ع، ه��ن��اك ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال����ذي ي�����ص��ب يف ا���ص��ت��ك�����ص��اف ال��ظ��واه��ر 
الظواهر  ودرا���ص��ة  ل��ه��ا،  احل��ل��ول  وو���ص��ع  م�صبباتها  وتق�صي  الجتماعية 
اململكة،  يف  الطبيعة  على  وت��اأث��ريات��ه��ا  ماحمها  وا�صتك�صاف  الطبيعية 
وكذلك اإجراء درا�صات طبية و�صحية تك�صف عن م�صببات وعاجات بع�س 
اإل��ى  اإ���ص��اف��ة  ع��ام��ة،  واملجتمع  املنطقة  يف  ال�صحية  وال��ظ��واه��ر  الأم��را���س 

درا�صات تطبيقية، تتوخى تطوير ال�صناعة والهند�صة والعمران والتقنية.
وهذه الأعمال البحثية تهدف اإلى م�صاندة م�صروع التنمية ال�صعودي 
احللول  و���ص��ع  على  والعمل  وم��ت��ج��ددة،  متطورة  اآف���اق  اإل���ى  ب��ه  والنهو�س 
والعاجات لبع�س الظواهر التي قد تفرزها التنمية احل�صارية يف املجتمع.

وهناك جمالت عديدة ت�صهم بها اجلامعة يف خدمة املجتمع، ومنها 
على �صبيل املثال حمات التوعية والتثقيف التي تنظمها عدد من الكليات 
الأه���ايل نظرا  ال�صديد من  الإق��ب��ال  املحافظات، وجت��د  باقي  اأو يف  اأبها  يف 

للخدمات النوعية التي تقدمها اجلامعة يف مثل هذه املنا�صبات. 
كما اأن طاب اجلامعة هم مكون اأ�صا�صي من مكونات ح�صور اجلامعة 
يف املجتمع لأنهم الواجهة احل�صارية التي تطل من خالها اجلامعة على 

املجتمع.
ال��وط��ن��ي��ة من  امل��ن��ا���ص��ب��ات  ك��اف��ة  ت�����ص��ارك يف  اجل��ام��ع��ة  اأن  نن�صى  ول 
هذه  يف  حا�صرة  خالد  امللك  فجامعة  ومهرجانات،  ومعار�س  م��وؤمت��رات 
اأم  الريا�س  العا�صمة  اأم يف  �صواء هنا يف منطقة ع�صري  الكبرية  املنا�صبات 

باقي مدن اململكة.

رؤية

التنمية وخدمة المجتمع

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

يحي الشقيقي 

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ص��ت��اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، 
البحث  ي��وم  فعاليات  املا�صي،  الثاثاء 

العلمي ال�صنوي التا�صع 1434ه�.
وا�صتعر�س الداود يف بداية احلفل 
م�صتها  البحثية،  واللوحات  املل�صقات 
املنا�صبة بكلمة �صكر فيها خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
وويل عهده الأمني و�صمو النائب الثاين 
على ما توليه القيادة الر�صيدة  التعليم 
ال��ع��ايل م��ن رع��اي��ة واه��ت��م��ام، كما �صكر 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ع�����ص��ري،  منطقة  اأم���ري 
الأم��ري في�صل بن خالد بن عبد  امللكي 
للجامعة  املتوا�صل  دعمه  على  العزيز 

واأن�صطتها البحثية والعلمية.
 واأ�����ص����اد م���دي���ر اجل��ام��ع��ة ب��ج��ه��ود 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ات ي��وم 

البحث العلمي.
ع��ق��ب ذل����ك، اأك����د وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
ل���ل���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي  
الأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور اأح����م����د ط���اه���ر اأن 
اجلامعة  تهتم بالبحث العلمي وت�صعى 
م�صريا  البحثية،  بالعملية  ال��رق��ي  اإل��ى 
ب��دور جوهري يف  تقوم  اأن عمادته  اإل��ى 

هذا املجال. 
ودع���ا ط��اه��ر، اجل��ه��ات احلكومية 
والأه��ل��ي��ة اإل���ى ال���ص��ت��ف��ادة م��ن الإن��ت��اج 
اأنها ترحب  البحثي للجامعة،  م�صيفا 
باأي اقرتاح اأو م�صورة ت�صهم يف تطوير 

البحث العلمي.
اإل����ى ذل����ك، اأق��ي��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ي��وم 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب��ال��ت��زام��ن يف امل��رك��ز 
اجل����ام����ع����ي ل���ل���ط���ال���ب���ات، وك��������ان ع���دد 
امل�����ص��ارك��ات امل��ت��ق��دم��ة و���ص��ل اإل����ى  400 
م�صاركة، فيما تقل�س العدد بعد الفرز 
و٩0  بحثية  ورق���ة   1٩0 اإل���ى   والتقييم 

مل�صقا.

الداود يرعى يوم البحث العلمي التاسع

»خدمة المجتمع« تحتفي بخريجي »بناء« 
يحي شقيقي

الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  رع��ى 
حفل  ال����داود  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور 
الدفعة الأخرية من خريجي م�صروع 
»ب����ن����اء« ل��ت��ع��زي��ز ال����ق����درات ل��ت��دري��ب 
ال������ذي  نظمته  م��وظ��ف��ي اجل���ام���ع���ة 
م�����وؤخ�����را، ع����م����ادة خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 

والتعليم امل�صتمر.
وخ�����ال احل���ف���ل، ك�����ص��ف م��دي��ر 
اجل����ام����ع����ة ع�����ن خ���ط���ة م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
للرفع  اململكة  خ��ارج  دورات  لتنظيم 
م��ن  امل���وظ���ف���ني  اأداء  م�����ص��ت��وى  م����ن 
اإداري��������ني واأك����ادمي����ي����ني، م��ب��ي��ن��ا اأن���ه 

و�صعت لها ميزانية خا�صة.
وام���ت���دح ال������داود اجل���ه���ود ال��ت��ي 
ب���ذل���ت���ه���ا ع�����م�����ادة خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
واإجن���اح  لتنظيم  امل�صتمر  والتعليم 
�صكره  مقدما  »بناء«،  م�صروع  دورات 
ل��ل��م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن ع��ل��ى ج���ده���م اأث���ن���اء 

الدورات.
م���ن ج��ه��ت��ه األ���ق���ى امل�����ص��رف على 
هيئة  اأع�صاء  ل�صوؤون  العامة  الإدارة 
التدري�س واملوظفني الأ�صتاذ الدكتور 
ع��ب��داهلل ب��ن ه����ادي ك��ل��م��ة خمت�صرة 
حتدث فيها عن مهام امل�صروع، واآثاره 
وموظفات  موظفي  على  الإيجابية 

اجل��ام��ع��ة، م���وؤك���دا اأن����ه ا���ص��ت��ف��اد من 
امل�������ص���روع م����ا ي����ق����ارب 1360م���وظ���ف���ا 

وموظفة.
يف ال�����ص��ي��اق، اأك����د ع��م��ي��د ع��م��ادة 
ال��دك��ت��ور علي  خ��دم��ة وب��ن��اء املجتمع 
ب���ن حم��م��د ال��ع��ط��ي��ف اأن »ب���ن���اء« هو 

العمادة  تنظمها  التي  امل�صاريع  اأح��د 
قدرات  وتعزيز  ال��ذات  تطوير  بهدف 
م��ن�����ص��وب��ي اجل��ام��ع��ة م��ن اأك��ادمي��ي��ني 
ال�صخ�صي  امل�صتويني  وموظفني على 

واملهني.
�صهادات  ال��داود  �صلم  اخلتام،  يف 

هذا  من  ا�صتفادوا  الذين  للموظفني 
امل�صروع، كما قدم امل�صرف على الإدارة 
العامة ل�صوؤون اأع�صاء هيئة التدري�س 
وامل���وظ���ف���ني، وع��م��ي��د خ���دم���ة وب��ن��اء 
امل�صروع  عن  وثائقية  �صورا  املجتمع 

ودرعا تكرمييا ملدير اجلامعة.
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لقطات

الجامعة تحصد جائزتين
في التعلم اإللكتروني

خالد الزهراني
م�صتوى  على  الإل��ك��رتوين  التعلم  جم��ال  يف  متيز  بجائزتي  اجلامعة  ف��ازت 
اخلليج، لتكون بذلك، املوؤ�ص�صة العلمية ال�صعودية الوحيدة التي ح�صلت على 
جائزتني من اإجمايل �صت جوائز يف املوؤمتر الدويل الرابع للتعلم الإلكرتوين 
الذي نظمته، موؤخرا، جامعة البحرين، برعاية نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
مبملكة البحرين، رئي�س جلنة تطوير التعليم والتدريب، رئي�س اللجنة العليا 

لتقنية املعلومات والت�صالت، �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل خليفة.
ت�صميم  العامة يف  الأمانة  بجائزة  الفائزين  تكرمي  املوؤمتر  ومت خال 
التعاون  جمل�س  دول  جامعات  م�صتوى  على  الإلكرتونية  امل��ق��ررات  وتطوير 

اخلليجي.
التعلم  املتتالية يف جم��ال  لإجن��ازات��ه��ا  ا���ص��ت��م��رارا  اجلامعة  ف��وز  وي��اأت��ي 
اأع�����ص��اء هيئة  م��ه��ارات  لتطوير  ال��رام��ي��ة  الإل���ك���رتوين، وجت�صيدا جل��ه��وده��ا 
ال��ت��دري�����س وم��واك��ب��ة اأح����دث امل��ع��ارف وال��ع��ل��وم، وحت��ق��ي��ق اجل����ودة يف العملية 

التعليمية لت�صاير اأ�صلوب الع�صر الرقمي.

زيارات ميدانية إلى ثانويات عسير
عبداهلل سعد

اأن���ه���ت ع���م���ادة ال���ق���ب���ول وال��ت�����ص��ج��ي��ل 
ب���اجل���ام���ع���ة ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن ال����زي����ارات 
امل����ي����دان����ي����ة ل����ل����م����دار�����س ال���ث���ان���وي���ة 
والبنات،  للبنني  والأهلية  احلكومية 
يف كل اأنحاء منطقة ع�صري، لتعريف 
بر�صالة  امل���دار����س  واإدارات  ال��ط��اب 
التعليم  ومم��ي��زات  وروؤيتها  اجلامعة 
التخ�ص�صات  على  واإطاعهم  فيها، 

املتوافرة.

 واأو�صح عميد القبول والت�صجيل الدكتور �صعد بن حممد بن دعجم 
اإلى خلق  الرامي   التوجيه اجلامعي  تاأتي �صمن برنامج  الزيارات  اأن هذه 
املرحلة  بعد  درا�صته  ملوا�صلة  الطالب،  لدى  والأكادميية  العلمية  الدافعية 
اجلامعة  اأن  دع��ج��م   ب��ن   واأ���ص��اف  واجتماعيا.  نف�صيا  واإع����داده  ال��ث��ان��وي��ة، 
با�صتخدام  1434/1435ه�����،  للعام  املطور  والت�صجيل  القبول  خطة  اعتمدت 
ال��ع��ام متاما  ل��ه��ذا  ال��ق��ب��ول والت�صجيل  اآل��ي��ة  ن��ظ��را لتغيري  امل��م��ت��از،  ال��ربي��د 
زي��ارات  يحتم  املطور  القبول  اأن  موؤكدا  ال�صابقة،  ال�صنوات  عن  واختافها 
ميدانية مكثفة ل�صرح وتو�صيح اآلياته، م�صيفا اأن الزيارات ت�صمنت توزيع 

30 األف من�صورة تعريفية.
ال��زي��ارات  لتنظيم  جل��ان��ا  �صكلت  ق��د  والت�صجيل  القبول  ع��م��ادة  وك��ان��ت 

امليدانية لت�صمل كافة املدار�س الثانوية مبحافظات منطقة ع�صري.

وفد من الجامعة للتعاقد بجنوب أفريقيا
الحسين النعمي 

اأجرى وفد اجلامعة للتعاقد يف جنوب اأفريقيا مقابات مع عدد من اأع�صاء 
هيئة التدري�س يف تخ�ص�صات الطب،  ال�صيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، 
التفاو�س م�صتمرا  واللغة الإجنليزية، ومت تر�صيح عدد منهم فيما ليزال 
اأفريقيا،   اجلامعات يف جنوب  زار عددا من  قد  الوفد  للتعاقد معهم.وكان 
مثل جامعة كيب تاون،  وجامعة و�صرتنك كيب، وتقدم بعد ذلك  مبقرتح 
لتوقيع اتفاقية تعاون مع هذه اجلامعات يف جمال تفعيل التعاون الدويل 
بني اجلامعات، وتبادل الزيارات لأع�صاء هيئة التدري�س الزائرين، وكذلك 

طاب البتعاث. 

»طب األسنان« تنظم لقاء
أطباء االمتياز 

الحسين النعمي

ع���ق���د امل�������ص���رف ال����ع����ام ع���ل���ى ����ص���وؤون 
ال��ت��دري�����س وامل��وظ��ف��ني  اأع�����ص��اء هيئة 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل بن  ب���اجل���ام���ع���ة، 
امل�صرف،  وم�صاعد  القحطاين،  هادي 
اإدارة  ومدير  عبيد،  ح�صني  الدكتور 
الب��ت��ع��اث وال��ت��دري��ب، الأ���ص��ت��اذ خالد 
اإعاميي  لقاءا �صحفيا مع  �صليمان، 
املجتمعون  و���ص��ل��ط  ع�����ص��ري،  منطقة 
لتعزيز  »ب��ن��اء«  م�صروع  على   ال�صوء 

القدرات وتدريب موظفي اجلامعة.
واأك�������������د ال������دك������ت������ور ع�����ب�����د اهلل 
امل�������ص���روع ي��ع��ت��م��د يف  اأن  ال��ق��ح��ط��اين 
الأ�صا�س على مبداأ »كايزن«، ويق�صي 
ب�����اأن ال��ت��ح�����ص��ني امل�����ص��ت��م��ر يف ن��ط��اق 
الأعمال يوؤدي اإلى التغيري لاأف�صل.

اأن امل�������ص���روع ي��رك��ز يف  واأ�����ص����اف 
ال��ك��وادر  و���ص��ع  الأول���ى على  مرحلته 
التغيري  طريق  بداية  على  الب�صرية 
م������ن خ�������ال ت���ر����ص���ي���خ م���ف���اه���ي���م و 
ال����ذات ع��ل��ى امل�صتوى  اأ���ص�����س ت��ط��وي��ر 

مشروع »بناء« يلتقي بإعالميي عسير
املهنية  املهارات  تنمية  ثم  ال�صخ�صي، 

و الوظيفية.
ب���ع���د ذل������ك، مت ع���ر����س ت��ق��ري��ر 
ال���ط���ري���ق���ة امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ 
جميع  وحتليل  التدريبي  ال��ربن��ام��ج 
ع��ن��ا���ص��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة يف دورة 
موؤخرا  قدمت  التي  ال��ذات«  »تطوير 
للموظفني  ملكي،  مر�صوم  مب��وج��ب 
عددهم  ال��ب��ال��غ  املثبتني،  وامل��وظ��ف��ات 

حوايل 1500 موظف وموظفة. 
وت��اب��ع » ال��ه��دف ال��ع��ام م��ن وراء 
الربنامج هو الإ�صهام يف رفع م�صتوى 
امل���وظ���ف واإك�����ص��اب��ه ال���ق���درة وامل���ه���ارة 
الازمة، وتعريفه بالطرق والو�صائل 
ال���ت���ي ت�����ص��ه��م يف ال��ت��ط��وي��ر ال���ذات���ي 
للموظف ورفع كفاءة وفاعلية الأداء 

يف نطاق العمل«
مفهوم  دورة  الربنامج  وي�صمل 
ال��ت��غ��ي��ري )م���ب���ادئ ال��ت��غ��ي��ري، اأه��م��ي��ة 
ال���ت���دري���ب يف ح���ي���ات���ن���ا، ال����ف����رق ب��ني 
وزي��ادة  التدريب  والتعليم،  التدريب 
ف��ر���س ال��ع��م��ل، رف���ع م�����ص��ت��وى ج��ودة 

يحيى شقيقي

اأقامت كلية طب الأ�صنان باجلامعة اللقاء 
مببنى  المتياز  لأطباء  اخلام�س  العلمي 
املدرجات املركزية، برعاية وكيل اجلامعة 
للدرا�صات العليا والبحث العلمي الأ�صتاذ 
ال��دك��ت��ور اأح��م��د ط��اه��ر ن��ي��اب��ة ع��ن مدير 
اجل���ام���ع���ة، وب��ح�����ص��ور ع����دد م���ن وك���اء 

اجلامعة وعمداء الكليات.
ال��ل��ق��اء، حت��دث  ب��اف��ت��ت��اح  كلمته  ويف 
اأهمية  عن  طاهر  اأحمد  الدكتور  الأ�صتاذ 
الأكادميي  امل�صتوى  على  العلمي  البحث 
حاثا  العامة،  القطاعات  م�صتوى  وعلى 
ال�صتفادة من مثل  املعنيني على �صرورة 
ت�����ص��ب يف م�صلحة  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه 

من�صوبي اجلامعة.
طب  كلية  وك��ي��ل  ا�صتعر�س  ب����دوره، 
الأ����ص���ن���ان ل��ل�����ص��وؤون ال�����ص��ري��ري��ة، رئ��ي�����س 
عبداهلل  الدكتور  الم��ت��ي��از،  ط��ب  برنامج 

ال�صخ�صية  اأي�صا  ويت�صمن  احلياة(، 
ال����ذات����ي����ة )اع���������رف ن���ف�������ص���ك، ن���ظ���ام 
ال�شخ�شية،  اأمن��اط  لتحليل  توما�س 
طريقة 360 درجة لتقييم املوظفني، 
ال�صخ�صيات،  لتحليل  م��اي��رز  ن��ظ��ام 
م��ق��ي��ا���س ه���ريم���ان، وحت��ل��ي��ل امل��وق��ف 

ال�صرتاتيجي(.
على  ال��ذات  اإدارة  دورة  وت�صتمل 
احل��ي��اة  اأدوار  وال��ب��و���ص��ل��ة،  )ال�����ص��اع��ة 
وحت��ق��ي��ق ال����ت����وزان، ق����وة الأه������داف، 
ط��ري��ق��ة ���ص��م��ارت ل��و���ص��ع الأه������داف، 
الأولويات(، فيما حتتوي  وم�صفوفة 
ال���ذات���ي ع��ل��ى )ق����درات  ال��ت��ع��ل��م  دورة 
ال���ت���ع���ل���م، م�������درج ال���ت���ع���ل���م، ال��ت��ع��ل��م 
الأنظمة  ال�صريعة،  القراءة  امل�صتمر، 

التمثيلية(. 
واأما دورة تطوير التفكري فاإنها 
ت�صتمل على )قدرات العقل، التفكري 
حل  الإب���داع���ي،  التفكري  الإي��ج��اب��ي، 

امل�صكات، قبعات التفكري ال�صت(.
لتعزيز  ب��ن��اء  م�����ص��روع  اأن  ي��ذك��ر 
ال���ق���درات ه���و اأح����د امل�����ص��اري��ع املهمة 

املجتمع  خدمة  ع��م��ادة  تنفذها  التي 
وتهدف  باجلامعة،  امل�صتمر  والتعليم 
من خاله اإلى تطوير وتعزيز قدرات 
م��ن�����ص��وب��ي اجل��ام��ع��ة م��ن اأك��ادمي��ي��ني 
امل�صتويني  ع��ل��ى  وذل���ك   ، وم��وظ��ف��ني 
اأن  �صاأنه  واملهني، مما من  ال�صخ�صي 
وحت�صني  الإن��ت��اج��ي��ة  رف���ع  يف  ي�صهم 
امل��ه��ن��ي��ة،  ال����ك����ف����اءة  وزي���������ادة  الأداء 
وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط واأه�������داف اجل��ام��ع��ة 
الأولوية  تعطي  التي  ال�صرتاتيجية 
ل��ت��ق��دمي م�����ص��ت��وى ع���ال م��ن التعليم 

الأكادميي اجلامعي املتميز.
وتتمثل روؤية ور�صالة امل�صروع يف 
والتطوير  التغيري  ثقافة  وبناء  ن�صر 
امل�����ص��ت��م��ر ل���دى م��ن�����ص��وب��ي اجل��ام��ع��ة، 
بينما تتج�صد روؤيته يف بناء و تعزيز 
م��ه��ارات اأك���رث م��ن 4.000 م��وظ��ف و 
والأكادمييني  الإداري��ني  موظفة من 

خال ثاث �صنوات. 
ك���م���ا ي��ت��م�����ص��ك امل���������ص����روع ب��ق��ي��م 
واللتزام  باحرتاف،  التدريب  منها: 

باجلودة، والتطوير امل�صتمر.

ال�����ص��ه��راين، ع���ددا م��ن الأب��ح��اث املحكمة 
من قبل اللجنة العلمية بالكلية، والبالغ 
عددها 18 بحثا علميا قدمها  52 طبيب 

امتياز ميثلون الدفعة ال�صابعة.
واأو�صح اأن اأطباء المتياز اإ�صافة اإلى 
م�صاركاتهم يف البحث العلمي قد اأ�صهموا 
يف اإجن������اح الأ����ص���ب���وع اخل��ل��ي��ج��ي امل��وح��د 
ال���راب���ع ل��ت��ع��زي��ز ���ص��ح��ة ال��ف��م والأ���ص��ن��ان، 
التثقيفي  التوعوي  اجلامعة  برنامج  ويف 
ال�صحي الأول بتهامة قحطان حتت �صعار 
بعد ذلك  »جامعتي يف خدمة جمتمعي«. 
ا�صتعر�س عدد من اأطباء المتياز عرو�صا 

تقدميية عن اأبحاثهم ودرا�صاتهم.
ال�صنان  ط��ب  كلية  عميد  األ��ق��ى  ث��م 
اآل رفيدي كلمة  الأ�صتاذ الدكتور عبداهلل 
اأن اخلطة الدرا�صية للق�صم قد  بني فيها 
مقارنتها  بعد  وتعديلها  مراجعتها  متت 
مب���ن���اه���ج اأق���������ص����ام مم���اث���ل���ة يف ج��ام��ع��ات 

اأمريكية عريقة.

خبراء عالميون يناقشون
التميز والتعلم النشط

طارق خنفور

ا�صت�صافت اجل��ام��ع��ة م��وؤخ��را دورت����ني اإح��داه��م��ا ب��ع��ن��وان »ال��ت��م��ي��ز م��ن خ��ال 
لزيادة  »ا�صرتاتيجيات  بعنوان  والأخ��رى  التاأثري«،  وعالية  مبتكرة  ممار�صات 
خ���رباء من  وال��ت��ع��اوين«، قدمهما  الن�صط  التعلم  خ��ال  م��ن  ال��ط��ال��ب  جن��اح 

جامعات اأمريكية وجامعتي جازان وجنران.
وع�����������رب امل���������������ص�������ارك�������ون يف 
للجامعة  �صكرهم  عن  ال��دورت��ني 
ال���ت���ط���وي���ر  ع������م������ادة  مم���ث���ل���ة يف 
الأك����������ادمي����������ي واجل���������������ودة ع���ل���ى 
م�صددين  ال��ربن��ام��ج،  ا�صت�صافة 
ع���ل���ى ������ص�����رورة ت���ف���ع���ي���ل ج�����ص��ور 
ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل اخل�����ربات بني 
اجل��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة م��ن اأج��ل 
الرتقاء بالتعليم اجلامعي. يذكر 
تنظيم  م���ن  ه��م��ا  ال����دورت����ني  اأن 
يف  ممثلة  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 

معهد اإعداد القادة.

العدد 80  |  8 رجب 1434  |  18 مايو 2013



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

يلتحق الطاب باجلامعة بعد ح�صولهم على �صهادة املرحلة 
اجلامعية  املرحلة  يف  التدري�س  اأن  منهم  كثري  ويعتقد  الثانوية، 
اأن  ن�صخة مكررة من التدري�س يف املدر�صة الثانوية، ول يدركون 
التعليم  عمليتي  يف  اأك��رب  دورا  الطالب  يعطي  اجلامعي  التعليم 
من  اأ�صا�س  ج��زء  فهو  للمتعلم،  الإي��ج��اب��ي  ل��ل��دور  ونعم  والتعلم، 
اأن ع�صو هيئة التدري�س يقوم  العملية التعليمية، ول ملن يتوقع 
مبا يقوم به مدر�س املرحلة الثانوية من �صرح جلميع املو�صوعات. 
فطالب املرحلة اجلامعية دوره ن�صط يف عمليتي التعليم والتعليم. 
نعم، طالب اجلامعة �صريك يف تنفيذ اخلطط الدرا�صية، لذا 

عليه م�صوؤوليات كبرية يف هذا املجال.
امل��ح��ا���ص��رات وك��اف��ة  ي�����ص��ارك بفعالية يف  مل��ن ل  اأق����ول  وه��ن��ا 
الأن�صطة التعليمية اأنت مطالب بدور اإيجابي، ول تكن �صلبيا يف 
البيئة التعليمية، ول ترتدد يف مناق�صة ع�صو هيئة التدري�س يف 
اأي مو�صوع مل تدرك اأبعاده، فع�صو هيئة التدري�س قائد وم�صرف 
اأو  كمتعلم،  دورك  يكن  فا  التعليمية،  للعملية  ومر�صد  وموجه 
تكون  اأن  لب��د  بل  فقط،  ال�صتماع  اأو  التلقي  على  يركز  كطالب 
 ، ج��دي��دة  لأف��ك��ار  وع��ار���ص��ا  اأح��ي��ان��ا  وم�صتمعا  ومقرتحا  مناق�صا 
متعلم  لأن  املخترب،  يف  اأو  الدرا�صية،  القاعة  يف  للحوار  ومديرا 

اليوم يختلف عن متعلم الأم�س.
 نعم للم�صاركة والإيجابية يف التعليم والتعلم، ول لل�صلبية، 
التعليمية، ونعم للخروج من  العملية  الفاعلة يف  امل�صاركة  وعدم 
الإطار التقليدي الذي تعودنا عليه اإلى النهج احلديث يف التعليم 

والتعلم.
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

التعليم
والتعلم الجديد

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

وكيل الجامعة في اللقاء 
الـ15 لعمداء القبول

عبد العزيز القحطاني 

�صارك وكيل اجلامعة، الأ�صتاذ الدكتور 
مرعي بن ح�صني القحطاين، يف اللقاء 
الرابع ع�صر لعمداء القبول والت�صجيل 
ال�������ص���ع���ودي���ة، وال������ذي  يف اجل����ام����ع����ات 

ا�صت�صافته جامعة اجلوف.
وق����دم  ال��ق��ح��ط��اين خ���ال اللقاء 
ورق������ة ع���م���ل ب���ع���ن���وان » اإع��������ادة ه��ي��ك��ل��ة 

محمد الفلقي
عبدالمجيد القحطاني 

ا���ص��ت�����ص��اف��ت ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع م��ع��ر���س 
الت���������ص����الت ال�������ص���ع���ودي���ة ال��ت��ع��ري��ف��ي 
م�صرح  على  امل��ق��ام،  حلفلها  م�صاحبا 
امل��ج��م��ع الأك����ادمي����ي ب��امل��ح��ال��ة، خل��ت��ام 
بح�صور  وذل���ك  الطابية،  الأن�صطة 
عميد �صوؤون الطاب الدكتور عبداهلل 
بن علي اآل كا�صي، وعميد كلية املجتمع 
بن  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م�����ص��ي��ط،  بخمي�س 
�صعيد العمري، ووكيل الكلية الدكتور 
واأع�صاء  ال�صغيبي،  ���ص��امل  ب��ن  حممد 

هيئة التدري�س.
يف بداية احلفل، رحب عميد كلية 
م�صيدا  احلا�صرين،  بجميع  املجتمع 
���ص��وؤون  ال��ت��ي تبذلها ع��م��ادة  ب��اجل��ه��ود 

الطاب لإجناح الأن�صطة الطابية.
كما قدم �صكره ل�صركة الت�صالت 
ال�صعودية التي »اختارت الكلية لتكون 

�صريكا لها يف خدمة املجتمع«.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب ع��م��ي��د ���ص��وؤون 

كلية المجتمع تختتم أنشطتها الطالبية

اجلامعة على م�صتوى املدينة الواحدة: 
امللك  جامعة  والإيجابيات..  ال�صلبيات 

خالد منوذجا«.
وا�صتعر�س اللقاء عددا من املحاور 
اجل��ام��ع��ي،  ال��ط��ال��ب  مب�����ص��رية  املتعلقة 
واأو�صى ب�صرورة احلر�س على  تذليل 
كافة ال�صعوبات التي تعرت�س الطاب، 
اأج���ل حتقيق ال��ت��ط��ل��ع��ات امل��ن�����ص��ودة  م��ن 

لبناء الوطن واملواطن.

كا�صي  اآل  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال��ط��اب 
الكلية،  ملن�صوبي  وتقديره  �صكره  ع��ن 
عمادة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  وام��ت��دح 
ال��ك��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة يف وح�����دة الأن�����ص��ط��ة 

الطابية.
ع�����ق�����ب ذل�����������ك، ق������دم������ت وح�������دة 

م�صابقات  ف��ق��رة  الطابية  الأن�����ص��ط��ة 
قيمة  جوائز  على  الطاب  بها  ح�صل 
م���ن ���ص��رك��ة الت�������ص���الت ال�����ص��ع��ودي��ة، 
وذل�����ك اإل�����ى ج���ان���ب ب��ع�����س الأن��ا���ص��ي��د 

وكلمات عن حب الوطن. 
ث�����م ت�����ا ذل������ك ت����ك����رمي روؤ������ص�����اء 

اأع�صاء هيئة  الأق�صام، واملتميزين من 
يف  وامل�صاركني  واملوظفني،  التدري�س، 
واملتفوقني  املنهجية،  غ��ري  الأن�صطة 

من الطاب.

»التعلم اإللكتروني«
تتفقد احتياجات »التربية«

تفقدت عمادة التعلم الإلكرتوين، موؤخرا، احتياجات كلية الرتبية وتطلعاتها 
املخت�س  لقاء جمع   وتفعيله، يف  الإلكرتوين  بالتعلم  يتعلق  امل�صتقبلية فيما 
التعلم  وح��دة  وم�صرف  ع�صريي،  عبداهلل  الأ�صتاذ   ، بالعمادة  الرتبية  بكلية 
الدكتور   ، الكلية  عميد  و  اإبراهيم،  م�صطفى  الدكتور  بالكلية،  الإل��ك��رتوين 

حممد بن ح�صن �صفران.
على  م�صددا  التقني،  التعليم  اأهمية  عن  اللقاء  خ��ال  �صفران  وحت��دث 
املتنقل  الآيباد  اأ�صاد مبعمل  كما  بالكلية،  الإلكرتوين  التعلم  ا�صتكمال وحدة 
واأهميته يف تلبية احتياجات الطاب يف كافة التخ�ص�صات وال�صعب مبرحلة 

البكالوريو�س، والدبلومات الرتبوية، ومرحلتي املاج�صتري و الدكتوراه.
وك�صف عن معمل متكامل تقوم عمادة التعلم الإلكرتوين باإن�صائه قريبا، 
واأ�صار اإلى اأن املعمل املنتظر خم�ص�س لطاب الرتبية بكافة مراحلهم، مقدما 

�صكره للعمادة على اهتمامها بالتطوير الرقمي يف اجلامعة.

بكلية  امليكانيكية  الهند�صة  ق�صم  نظم 
ال��ه��ن��د���ص��ة رح��ل��ة ع��ل��م��ي��ة ���ص��م��ت ط��اب 
م�����ص��اري��ع ال��ب��ك��ال��وري��و���س ب��ال��ق�����ص��م اإل���ى 
حم���ط���ة حت��ل��ي��ة م���ي���اه ال���ب���ح���ر الأح���م���ر 
ب��ال�����ص��ق��ي��ق، وذل����ك ب��ه��دف ال��ت��ع��رف على 
تلك  ت�صتخدمها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ل��ي��ة  ط���رق 

املحطة.
و����ص���رح ب��ع�����س م��ه��ن��د���ص��ي امل��ح��ط��ة 
واإدارة  ت�صغيل  عملية  ال��ط��اب��ي  للوفد 
و���ص��ي��ان��ة امل��ح��ط��ة ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ط��اق��ات��ه��ا 

اليومية 100األف مرت مكعب.
وقدم طاقم الرحلة وم�صرفو الوفد 
ال�صكر لإدارة املحطة بكافة كوادرها على 

»ح�صن ا�صتقبالهم وتعاونهم«.
ق�����ص��م  ي���ن���ظ���م  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
الدرا�صي  الف�صل  امليكانيكية،  الهند�صة 
نف�صها  املحطة  اإل��ى  اأخ��رى  رحلة  املقبل، 
الثانية  امل��رح��ل��ة  على  ال��ط��اب  ليتعرف 

من مراحل ت�صغيلها و�صيانتها.

طالب الهندسة يزورون »تحلية« الشقيق
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ورشة لموظفات 
األمن بالكلية

يف اإطار تطوير العمل بكلية العلوم والآداب 
للبنات ببلقرن اختتم  ق�صم الرتبية وعلم 
ال��ن��ف�����س ور����ص���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان )م���ه���ارات 
الت�������ص���ال وال���ت���وا����ص���ل م���ع الآخ����ري����ن(. 
ا�صتمرت الور�صة التي ا�صتهدفت موظفات 
وقدمها  ون�صفا،  �صهرين  بالكلية  الأم��ن 
عدد من ع�صوات الق�صم.يف اخلتام، وزعت 
�صهادات  القرين  عالية  د.  الكلية  عميدة 

التقدير والهدايا على امل�صتفيدات.

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�صداقة 
ال�صديقة  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب��ات  ح���ث 
الرفيع  اخل��ل��ق  ذات  النا�صحة  ال�صاحلة 
يف  اهلل  ب��ع��د  لتعينها  ال��ط��ي��ب��ة  وال��رتب��ي��ة 
عدد  الربنامج  دينها.ح�صر  اأم��ور  تطبيق 
وو�صفنه  ال��ت��دري�����س،  هيئة  ع�����ص��وات  م��ن 

باملميز ومتنوع الفقرات.

طالبات الكيمياء 
يناقشن االستنساخ 

اأق���ام���ت ط��ال��ب��ات امل�����ص��ت��وى ال���راب���ع بق�صم 
مبحايل،  والآداب  العلوم  بكلية  الكيمياء 
ن����دوة ع��ن ال���ص��ت��ن�����ص��اخ ت��ن��اول��ت مفهومه 
ب��اأم��ث��ل��ة خم��ت��ل��ف��ة. و�صلطت  اإي�����اه  داع���م���ة 
بنوعيه  الب�صرى  ال�صتن�صاخ  على  ال�صوء 
احل�صول  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�س  وم�صار عملية ال�صتن�صاخ، وحكم 

ال�صرع فيها.

ندوة عن 
المضافات الغذائية 

نظمت كلية العلوم والآداب مبحايل، ندوة 
الغذائية  امل�����ص��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  ����ص���واء 
حم�س البنزويك واأماحه، وثاين اأك�صيد 
والنيرتات.  النيرتيت  واأم���اح  الكربيت 
ك���م���ا ت���ن���اول���ت اأ������ص�����رار امل�������واد احل��اف��ظ��ة 

وتو�صيح م�صارها بعد تناولها.

»االستفادة من بقايا 
االكسسوارات« .. دورة

دورة  ببي�صة  املنزيل  القت�صاد  ق�صم  نظم 
ت��دري��ب��ي��ة ب��ع��ن��وان »ال���ص��ت��ف��ادة م��ن بقايا 

الك�ص�صوارات يف عمل اك�ص�صوار جديد«.
اأقيمت الدورة باملتو�صطة ال�صاد�صة ببي�صة، 
بعنوان  اإحداهما  عمل  ور�صتي  وت�صمنت 
»فنون الكرو�صيه«، والثانية بعنوان »عمل 
اك�����ص�����ص��وار م��ن ق���دمي ال�����ص��ح��اب«. وذل��ك 
باإ�صراف املحا�صر بق�صم القت�صاد املنزيل، 

الأ�صتاذة  كرمية بدرة.

لقاء تعريفي
لطالبات الثالث الثانوي 

للبنات  والآداب  العلوم  كلية  ا�صت�صافت 
الثانوي  الثالث  ال�صف  طالبات  ببلقرن 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ق��واع��د ال��ق��ب��ول 
والت�صجيل للعام اجلامعي اجلديد، حيث 
والت�صجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  وكيلة  ق��ام��ت 
موظفات  م��ن  وع���دد  ال�صعيدي  ح��ن��ان  د. 
ال��ع��م��ادة ب�����ص��رح اآل��ي��ات ال��ق��ب��ول اجل��دي��دة 
1435ه����  وح�صر   -1434 ال��درا���ص��ي  للعام 
الب�صائر  م��رك��زي  م��ن  طالبة   600 اللقاء 

وبلقرن مبرافقة عدد من املعلمات. 

حملة تحارب 
كتابة الجدران

نظمت كليتا الآداب والرتبية للبنات باأبها، 
عمادة  وكيلة  ب��اإ���ص��راف  املا�صي،  الثاثاء 
ملوذ  اآل  ح�صة  د.  الأك���ادمي���ي  ال��ت��ط��وي��ر 
حتت  حملة  الطالبات  من  جمموعة  مع 
بهدف  �صخ�صيتك«،  دل��ي��ل  �صعار»قلمك 
اجل���دران.  على  الكتابة  ظ��اه��رة  حم��ارب��ة 
توعية  وبرو�صورات  مطويات  توزيع  ومت 
للطالبات، وعمل لوحات حرة يف ال�صاحة 
يخدم  مبا  عليها  للكتابة  بالكلية  العامة 

ر�صالة احلملة.

»رياض األطفال« 
يحتفي بيوم اليتيم

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

باأبها.
وخ��ال احلفل، مت عر�س عدة اأرك��ان 
من اإجن��ازات الق�صم على مدار ال�صنة 
الطالبات  اإنتاج  من  ق�ص�صا  ت�صمنت 
واأعمال يدوية ولوحات فنية وملفات 

للوحدات التعليمية.

مشاركة في ملتقى« 
ما وراء الزهر« 

للبنات  وال��رتب��ي��ة  الآداب  كليتا  ���ص��ارك��ت 
باأبها يف ملتقى »ما وراء الزهر« املقام يف 
�صمن  م�صيط   بخمي�س  اجلو�صق  قاعة 
اأكرث  م�صاريع الرائدة الأ�صرية، بح�صور 
الأك��ادمي��ي��ات  م��ن 150 ط��ال��ب��ة و25 م��ن 

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

اململكة.

»فينا خير« حملة 
تستهدف الطالبات

اأقامت كليتا الآداب والرتبية للبنات حملة 
بعنوان »فينا خري« ملدة خم�صة اأيام، حتت 
ح�صني  ن��ورة  اأ.  امل�صلى  م�صرفات  اإ���ص��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�صرعي،  العلم 
ل��ا���ص��ت��ف��ادة م��ن اأوق����ات ال��ف��راغ وتطبيق 
اإل���ى  ال���ص��ت��ج��اب��ة لأم����ر اهلل يف ال��و���ص��ول 
التناف�س بني  �صخ�صية متزنة، وبذل روح 

الأق�صام يف �صنع 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
واألداب

كلية العلوم
واألداب

بلقرن

محايل

بيشة

المجاردة

كلية العلوم
واألداب

كلية العلوم
واآلداب

أحد رفيدة

سراة عبيدة

كلية العلوم
واآلداب
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ندوة عن 
جنوب إفريقيا 

 
ال��ل��غ��ات  ال��ط��الب��ي بكلية  ال��ن�����ش��اط  اأق����ام 
»جنوب  بعنوان  ثقافية  ن��دوة  والرتجمة 
اأفريقيا التي ل تعرفها« قدمها املحا�صر 
ب��ال��ك��ل��ي��ة ب�����رن�����ارد ف����ي����ات وب�����ني ف��ي��ه��ا 
والفكرية  الثقافية  الكثري من اجلوانب 
والعادات ال�صلوكية لدى مواطني جنوب 
للدولة  اجلغرافية  والطبيعة  اإفريقيا 
واملناخ ال�صائد.واختتم حديثه بال�صياحة 
اأف��ري��ق��ي��ا، بح�صور  واأم��اك��ن��ه��ا يف ج��ن��وب 

اأ�صاتذة وطاب الكلية.

إدارة الوقت.. 
في دورة 

اأقامت وحدة الن�شاط بكلية الرتبية، 
»م����ه����ارات  ب���ع���ن���وان  دورة  م�����وؤخ�����را، 
وحدة  فعاليات  �صمن  ال��وق��ت«  اإدارة 

الن�شاط بالكلية.
 وت��ن��اول��ت ال����دورة ال��ت��ي قدمها 
ع�����ص��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال�����دك�����ت�����ور اأح�����م�����د ط�����ل�����ب، اأ����ص�������س 
وتنظيم  ال�����ذات  واإدارة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ن��ج��اح يف حتقيق  ال��وق��ت ل�����ص��م��ان 

الأهداف اأيا كانت.

ورشة لتطوير 
صناعة الدواء

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

الدواء.
ي�صار اإلى اأن الور�صة معتمدة من 
مبقدار  ال�صحية  التخ�ص�صات  هيئة 

10 �صاعات تعليم طبي م�صتمر.

»اللغة العربية« 
يشارك في ندوة 

التدري�س  هيئة  اأع�صاء  �صارك عدد من 
ب��ق�����ص��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
الإن�����ص��ان��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة، وه���م ال��دك��ت��ور 
ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ح�����ص��ن امل��ح�����ص��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�صم  ال��دول��ي��ة  ال��ن��دوة  يف 
بتون�س  �صو�صة  بجامعة  العربية  اللغة 
الفكر  واخللف يف  »ال�صلف  عنوان  حتت 

العربي احلديث«.

كلية التربية كلية الصيدلة كلية العلوم كلية العلوم
اإلنسانية

دورة عن التعلم 
اإللكتروني

بكلية  الل��ك��رتوين  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 
الإلكرتوين و�صبل ال�صتفادة منه. هدفت 
ال���ى  ���ص��رح  ط��ري��ق��ة ال��و���ص��ول اإل���ى نظام 
وكذلك  وت�صفحه،  الإل���ك���رتوين  التعلم 
كيفية حل واإر�صال الواجبات الإلكرتونية 
التعلم.  اإدارة  نظام  من  امللفات  وحتميل 
الكلية  خطط  �صمن  ال����دورة  ه��ذه  ت��اأت��ي 

لتطوير اآليات التدري�س.

أعضاء التدريس
في مؤتمر الدهانات

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

البكالوريو�س يف اجلامعات ال�صعودية.

الكلية ثانيا 
بسباق 400 متر 

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ح�صلت 
تقنية  ق�صم  يف  ممثلة  م�صيط،  بخمي�س 
الأن�صطة  على  امل�صرف  بقيادة  الأ���ص��ن��ان، 
ال��ط��اب��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة الأ����ص���ت���اذ اإب���راه���ي���م 
ال�صهراين، على املركز الثاين يف �صباق 400 
مرت ببطولة كاأ�س معايل مدير اجلامعة 
الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال����داود،  

وذلك بفوز الطالب �صالح العلياين.

برنامج تدريبي عن 
االختبارات التحصيلية

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

ت�صميم جدول موا�صفات للمقرر. 

التطوير األكاديمي
والجودة

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

أمسية ثقافية 
بنادي شموخ

عقد نادي �صموخ الطابي بفرع اجلامعة 
يف بي�صة، موؤخرا، اأم�صية ثقافية ا�صت�صاف 
فيها م�شرف الن�شاط الطالبي للنادي د. 
العاقات  على  وامل�صرف  حماد،  حمجوب 
بق�صم  امل�صاعد  الأ�صتاذ  والإع��ام،  العامة 
عبدالعظيم.  يحيى  د.  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة 
وحتدث ال�صيفان عن م�صريتهما العلمية 

والثقافية يف اململكة وخارجها.

تنومة

العلوم الطبية
التطبيقية

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

البالك بورد 
في 4أيام

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

اأن ي�صتفيد منها 25 ع�صو هيئة تدري�س.

كلية العلوم
واآلداب

فرع الجامعة 
في بيشة كلية العلوم

كلية اللغات والترجمة
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د. يحيى عبد العظيم 
وعلي آل سعيد

رعى حمافظ بي�صة، حممد بن �صعود 
فرع  لطاب  التخرج  حفل  املتحمي 
اجلامعي  للعام  باملحافظة  اجلامعة 
1434/1433ه���������������، ب��ح�����ص��ور م�����دراء 
ووكاء  وعمداء  احلكومية  الإدارات 

الكليات، واأع�صاء هيئة التدري�س.
فرع  ال��ع��ام على  امل�صرف  واأل��ق��ى 
اجلامعة يف بي�صة الدكتور مهدي بن 
علي القرين كلمة جدد فيها البيعة 
خل���ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني، امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، ول�صمو ويل 
عهده الأمني، و�صمو النائب الثاين، 

و�صمو اأمري منطقة ع�صري.
واأكد القرين اأن عدد اخلريجني 
مهنئا   ، وطالبة  طالبا    158٩ يبلغ  
اإي���اه���م ع��ل��ى »جن��اح��ه��م وت��ف��وق��ه��م«، 
متمنيا لهم م�صتقبا علميا وعمليا 

م�صرقا.
اأن ف����رع اجل��ام��ع��ة يف  واأو�����ص����ح 
ك��ب��ريا من  اه��ت��م��ام��ا  ن���ال  ق��د  بي�صة 
اأ�صحى  »حتى  القيادة احلكيمة  لدن 
يف وق����ت ق�����ص��ري مي���اث���ل اجل��ام��ع��ات 
والأق�صام«  الكليات  ع��دد  يف  الكربى 
م�صريا اإلى اأن الفرع ي�صم حاليا 13 

كلية.
يف خ��ت��ام احل��ف��ل، ق���دم ال��ق��رين 
ال�����ص��ك��ر ل��ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وال��وك��اء 
وروؤ�����ص����اء الأق�������ص���ام واأع�������ص���اء هيئة 
الإدارات  وم������دي������ري  ال����ت����دري���������س 

واملوظفني.
اأخ��رى، رعى حمافظ  من جهة 
ب���ن �صعيد  حم���اي���ل ع�����ص��ري، حم��م��د 
ب���ن ����ص���ربة، م����وؤخ����را، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 
2٩4طالبا من فرع اجلامعة يف تهامة 
ع�����ص��ري، ب��ح�����ص��ور وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
ح�صني  ب��ن  مرعي  الدكتور  الأ���ص��ت��اذ 
ال���ق���ح���ط���اين، وامل�������ص���رف ع���ل���ى ف���رع 
الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  بتهامة،  اجلامعة 
���ص��ع��ي��د ب����ن حم���م���د رف�������اع، وع��م��ي��د 
كليتي العلوم والآداب واملجتمع بفرع 
الدكتور  ع�صري،  تهامة  يف  اجلامعة 

حممد بن نا�صر القرين.
وه��ن��اأ حم��اف��ظ حم��اي��ل ع�صري، 
لهم  متمنيا  اخل��ري��ج��ني  ال���ط���اب  
م�صتقبلهم  يف   وال��ن��ج��اح  ال��ت��وف��ي��ق 
املهني والعلمي، و »اأن يكونوا  اإ�صافة 
املجتمع مع  وق��وي��ة خلدمة  ج��دي��دة 
الوطن  ه��ذا  اأبناء  من  �صبقوهم  من 
ب��ال��ع��دي��د من  ال���ذي يحظى  ال��غ��ايل 

الكوادر وال�صواعد املنتجة«.
واأ������ص�����اد ب����ن �����ص����ربة  ب��اه��ت��م��ام 
العايل،  بالتعليم  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
ال�صمو  �صاحب  ع�صري،  اأم��ري  �صاكرا 
بن  خ��ال��د  ب��ن  في�صل  الأم���ري  امللكي 
ومتابعته  »دع��م��ه  ع��ل��ى  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
وج��ه��وده  اجل��ام��ع��ة،  فعاليات  لكافة 
امل���ب���ذول���ة ل��ت��ذل��ي��ل ك���اف���ة ال�����ص��ع��اب 
حتمل  اجلامعة  اأن  موؤكدا  اأمامها«، 
ا����ص���م���ا غ���ال���ي���ا ع���ل���ى ق����ل����وب ج��م��ي��ع 

املواطنني.
وا���ص��ت��م��ل احل��ف��ل ع��ل��ى م�صرية 
اخل�����ري�����ج�����ني، وت�������ص���ل���م���ه���م وث����ائ����ق 
ت���خ���رج���ه���م م�����ن حم����اف����ظ حم���اي���ل 
مع  التذكارية  ال�صور  التقط  ال��ذي 

اخلريجني.

فرع الجامعة ببيشة يخرج 1589 طالبا وطالبة..
و 294 طالبا يحتفلون لتخرجهم بمحايل
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أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku
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كليات

أوضح عميد كلية التربية الدكتور
محمد بن حسن سفران أنه تقدم 
لبرنامج الماجستير الموازي بالكلية  
الذي يجري اختبار قبوله قريبا نحو 
2700 متقدما ومتقدمة، في إشارة 
إلى أن التربية تشهد إقباال طالبيا 
متزايدا،  بينما أشاد بعض أعضاء هيئة 
التدريس والطالب، بالكلية، مقدمين 
عددا من المطالب والمقترحات. 

استطالع: خالد العمري

بداية  حتدث عميد الكلية عن ن�صاأتها 
وم�����ص��ريت��ه��ا، ف���ق���ال »اأن�����ص��ئ��ت ب��ن��اءا 
ل�صيا�صة  العليا  اللجنة  موافقة  على 
التعليم بتاريخ 13٩6/1/16ه� لتكون 
تابعة جلامعة امللك �صعود بالريا�س، 
اإن�صاوؤها  يتم  جلامعة  ن��واة  ولتكون 
وا�صتقبلت  ع�����ص��ري،  مبنطقة  لح��ق��ا 
كليات  اأول���ى  اأ�صبحت  ال��ت��ي  الكلية، 
اأول  باملنطقة،  ���ص��ع��ود  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة 
دف��ع��ة م��ن ال��ط��اب م��ع ب��داي��ة العام 
ال��درا���ص��ي 13٩6-13٩7ه���������، وت��ك��ون��ت 
وقتها من عدد من الأق�صام العلمية 

والأدبية والرتبوية.
ثم �صدر بعد ذلك الأمر ال�صامي 
ب��دم��ج ف��رع��ي ج��ام��ع��ة الإم�����ام حممد 
امللك  وجامعة  الإ���ص��ام��ي��ة  �صعود  ب��ن 
���ص��ع��ود ب��اأب��ه��ا يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د، 
وع��ل��ى اأ���ص��ا���س ذل���ك مت دم���ج الأق�����ص��ام 
امل���ت���ن���اظ���رة؛ و���ص��م��ت ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة 
املناهج  الرتبية،  هي:  اأق�صاما  يومئذ 

وط��������رق ال����ت����دري���������س، ع���ل���م ال��ن��ف�����س 
الرتبوي، والرتبية اخلا�صة«.

أقسام الكلية
ويف ال���وق���ت احل�����ايل ت�����ص��م ال��ك��ل��ي��ة، 
والكام للدكتور �صفران،  �صتة اأق�صام 
اأك��ادمي��ي��ة ه���ي: ق�صم امل��ن��اه��ج وط��رق 
ال���ت���دري�������س، ع��ل��م ال��ن��ف�����س ال���رتب���وي، 
ال��رتب��ي��ة اخل��ا���ص��ة، ال��رتب��ي��ة، تقنيات 
والإ����ص���راف  الإدارة  وق�����ص��م  ال��ت��ع��ل��ي��م، 

الرتبوي.
اإل���ى  واأ����ص���اف اأن ال��ك��ل��ي��ة ت���ق���دم، 
جانب الأق�صام الأكادميية، الكثري من 
عن  املتخ�ص�صة  ال��رتب��وي��ة  اخل��دم��ات 
طريق املراكز والوحدات  التي ت�صمها 
وه������ي: م���رك���ز ال���ب���ح���وث ال���رتب���وي���ة، 
الطابي،  والإر����ص���اد  التوجيه  وح���دة 
وح������دة ال���ق���ي���ا����س وال����ت����ق����ومي، وح����دة 
التطوير  ووح��دة  الإلكرتوين،  التعلم 

الأكادميي واجلودة.
ك��ل��ي��ة  اأن  اإل������ى  ����ص���ف���ران  واأ������ص�����ار 
ال��رتب��ي��ة م���ن ال��ك��ل��ي��ات ال��ن�����ص��ي��ط��ة يف 

م�صتدل  املجتمعية  اخل��دم��ة  جم���ال 
مب�������ص���ارك���ة ع�����دد م����ن اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة 
امل��ت��ط��ورة  امل��ن��اه��ج  و���ص��ع  يف  تدري�صها 
»كما  املنطقة،  يف  امل��دار���س  م��ن  ل��ع��دد 
ق�����دم ع�����دد اآخ������ر م����ن اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�س العديد من الدورات جلهات 
ا�صتقبال  مت  وق��د  م��ت��ع��ددة.  حكومية 
بع�س املدار�س التي رغبت يف الطاع 

على ما تو�صلت اإليه الكلية«.

الصدارة
ويف �صياق اآخر، اأكد �صفران اأن الرتبية 
حتتل ال�صدارة من بني كليات اجلامعة 
م���ن ح��ي��ث ك����رثة اأع������داد اخل��ري��ج��ني، 
من  ع���ددا  ت�صم  الكلية    « اأن  م�صيفا 
الربامج ت�صمل البكالوريو�س والدبلوم 
وامل��اج�����ص��ت��ري وال����دك����ت����وراه، ك��م��ا اأن��ه��ا 
الأول����ى م��ن ب��ني كليات اجل��ام��ع��ة من 
اأع���داد ال��ط��اب يف برامج  حيث ك��رثة 
ال��دب��ل��وم وال��درا���ص��ات ال��ع��ل��ي��ا«، واأب���دى 
ت��زاي��دا  الكلية  ت�صهد  اأن  اإل���ى  تطلعه 
اأكرث يف اأعداد الطاب خال ال�صنوات 

كبري  »الإق��ب��ال  وتابع  املقبلة.  الثاث 
امل��وازي  املاج�صتري  برنامج  ففي  ج��دا، 
الذي �صيجرى اختبار قبوله يف الأيام 
املقبلة، بلغ عدد املتقدمني واملتقدمات 
حوالى 2700، وهذا ي�صكل �صغطا غري 
قبل  اأن��ه��ا  علما  ال��ك��ل��ي��ة،  ع��ل��ى  طبيعي 
املقبولني  اأ�صماء  اأعلنت  اأيام معدودات 
امل��اج�����ص��ت��ري  ب����رام����ج  وامل����ق����ب����ولت يف 

والدكتوراه )انتظام(«.

الدراسات العليا
�صفران  اأك��د  الكلية،  وع��ن اجل��دي��د يف 
اأن���ه مت ا���ص��ت��ح��داث ع��دد م��ن ال��ربام��ج 
جمال  يف  التو�صع  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  فيها، 
بفتح  م�صت�صهدا  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���درا����ص���ات 
يف  املقررات  بنظام  املاج�صتري  برنامج 
وطرق  املناهج  هي:  تخ�ص�صات  اأربعة 
ال��ت��دري�����س ال��ع��ام��ة، وم��ن��اه��ج وط���رق 
والإ���ص��راف  والإدارة  ال��ع��ل��وم،  تدري�س 
الرتبوي، والإر�صاد والتوجيه النف�صي، 
وا�صتحداث اأربعة برامج للدكتوراه يف 

التخ�ص�صات ال�صابقة نف�صها«.
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كليات

الرؤية
معايري  وف��ق  وع��امل��ي��ا  واإقليميا  حمليا  ال��رتب��وي  التميز  حتقيق 
واآم��ال��ه  املجتمع  طموحات  لتلبية  الأك��ادمي��ي  والع��ت��م��اد  اجل���ودة 

امل�صتقبلية.

الرسالة
توفري بيئة عالية اجلودة لإعداد كوادر تربوية متخ�ص�صة واإجراء 
بحوث علمية متميزة وتقدمي خدمات وا�صت�صارات جمتمعية مع 
الأخذ باأ�صاليب التعليم والتدريب احلديثة املعتمدة على تقنيات 

املعرفه املتقدمة.

األهداف
حتقيق  ع��ل��ى  للعمل  خ��ال��د  امل��ل��ك  بجامعة  ال��رتب��ي��ة  كلية  ت�صعى 

الأهداف التالية:
واأخاقيا  ومهنيا  اأكادمييا  متميزة  ب�صرية  ك��وادر  اإع���داد   •
اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����ص��ه��م 

املجتمع وطموحاته امل�صتقبلية.
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت�صهم يف حل  اإع�����داد ال��ب��ح��وث ال��رتب��وي��ة   •
احلنيف  ديننا  وقيم  يتوافق  مبا  الرتبوي  امليدان  م�صكات 

وثقافة املجتمع.
• تطوير الربامج التعليمية والتدريبية وفق معايري اجلودة 

والإعتماد الأكادميي.
• الإ���ص��ه��ام يف امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 
املوؤ�ص�صات  مع  الإ�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإطار  يف  وال�صت�صارية 

املحلية والعاملية.
برامج  الكلية من  تقدمه  فيما  التقنية احلديثة  توظيف   •

وم�صاريع وخدمات جمتمعية.
• تقدمي الربامج والدورات التدريبية وال�صت�صارات العلمية 

التخ�ص�صية مبا ي�صهم يف خدمة املجتمع.

د. سفران:
كليتنا األكثر طالبا

على مستوى الجامعة..
والتميز غايتنا

د. حسن:
نسعى للتطوير

ونطالب بفصل »تكنولوجيا 
التعليم« عن »المناهج« 

آل عايد:
الكلية تلبي احتياجات

الطالب ..وال تألوا جهدا
في مساعدته

الشهري:
أتمنى تفعيل

قنوات التواصل بين
أعضاء التدريس والطالب

د.ناجح ح�سند. حمدي �سعباند. حممد �سفران

علي اآل عايدحممد ع�سرييعبداهلل ال�سهري

 ويف م��رح��ل��ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س مت 
القبول يف اأربعة تخ�ص�صات يف التعليم 
الكلية،  عميد  ح�صب  وهي،  البتدائي، 
ك��ال��ت��ايل: ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال��ع��ل��وم، 
الإ�صامية،  وال��درا���ص��ات  والريا�صات، 
اأنه مت النتهاء من اعتماد  كا�صفا عن 
م��اج�����ص��ت��ري اأ����ص���ول ال��رتب��ي��ة ال��ع��ام��ة 
بنظام املقررات، على اأن تبداأ الدرا�صة 

فيه العام املقبل.
اأو�صح �صفران  ذات��ه،  ال�صياق  ويف  
اأن�����ه مت جت��ه��ي��ز ال���ق���اع���ات ال��درا���ص��ي��ة 
طبيعة  مع  تتنا�صب  تعليمية  بو�صائل 
قاعات  »فاأ�صبحت  والتعلم،  التعليم 
وه��ذا  للطاب،  ج��اذب��ة  الرتبية  كلية 
الأداء  ج����ودة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  �صينعك�س 
ال��ت��دري�����ص��ي ل���اأ����ص���ت���اذ، وال��ت��ح�����ص��ي��ل 

للطالب«.
الإداري،  ال��ع��م��ل  م�صتوى  وع��ل��ى 
فقد اأ�صار اإلى اأن »اأ�صرة كلية الرتبية« 
ت�صعى اإلى اأن تكون جمموعة متعاونة 
الإج���راءات  يف  والتميز  الرقي  هدفها 
الأ���ص��ي��اء  م��ن �صمن  واأن  وامل��خ��رج��ات، 
»بيئة  اإيجاد  حتقيقها  اإل��ى  �صعت  التي 
اإداري��ة واأكادميية با ورق« من خال  
داخل  الإلكرتونية  التعامات  تر�صيخ 
انعك�س،  مم��ا  الكلية،  واأق�����ص��ام  وح���دات 
�صرعة  على  الكلية،  عميد  قول  ح�صب 
واللوائح  التعميمات  وو���ص��ول  العمل 
جلميع اأع�صاء ومن�صوبي الكلية، واأكد 
فتح  الإلكرتونية  الإج���راءات  تبني  اأن 
الكلية  اأع�����ص��اء  م��ع  م�صتمرا  توا�صا 
اإلى  اإداري���ة،  اأع��م��ال  يعملون يف  الذين 

جانب املبتعثني خارج الباد.
ويف ختام حديثه قال »ال�صكر هلل 
ثم حلكومة خادم احلرمني ال�صريفني 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز على 
ب�صفة  للتعليم  امل��ح��دود  غ��ري  ال��دع��م 
ع���ام���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ع��ل��ى وج��ه 
اأتقدم  اأن  يفوتني  ل  كما  اخل�صو�س، 
ملعايل مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن حمد الداود بال�صكر 

للكليات  وامل��ع��ن��وي  امل���ادي  ال��دع��م  على 
وللعاملني معه«.

أعضاء هيئة التدريس
التدري�س  هيئة  ع�صو  اأب��ان  جهته  من 
ب��ق�����ص��م ال��رتب��ي��ة اخل���ا����ص���ة، ال��دك��ت��ور 
ال��ق�����ص��م  اأن  ����ص���ع���ب���ان  ����ص���ع���د  ح����م����دي 
ي�صم ث��اث��ة م�����ص��ارات اأك��ادمي��ي��ة هي: 
العقلية،  والإعاقة  الب�صرية،  الإعاقة 

و�صعوبات التعلم.
موؤخرا،  نظم،  الق�صم  اأن  واأ�صاف 
املحلي،  املجتمع  خل��دم��ة  دورات  ع��دة 
وم��ن��ه��ا ت��ق��ي��ي��م ال�����ص��ل��وك الج��ت��م��اع��ي 
���ص��ن��ة(   11 اإل�������ى   3 )م�����ن  ل����اأط����ف����ال 
اإلى  م�صريا  ذكائهم،  م�صتوى  وتقييم 
ك���وادر  اإع�����داد  اإل����ى  ي�صعى  ال��ق�����ص��م  اأن 
الرتبية  م�صارات  يف  متخ�ص�صة  فنية 
اخلا�صة املختلفة ل�صد العجز املوجود 

يف هذه التخ�ص�صات يف املنطقة.
ال�����ص��ي��اق، ط��ال��ب ع�����ص��و هيئة  يف 
التعليم،  تكنولوجيا  بق�صم  التدري�س 
بف�صله  ح�صن  حممد  ن��اج��ح  ال��دك��ت��ور 
الف�صل  اأن  م��وؤك��دا  امل��ن��اه��ج،  ق�صم  ع��ن 
التعليم«  »تكنولوجيا  يوؤدي  باأن  كفيل 

دوره على اأكمل وجه.
ق�����ص��م  اأن  اإل�������ى  ح�������ص���ن  واأ�������ص������ار 
تكنولوجيا التعليم يهدف اإلى الإ�صهام 
يف تطوير العملية التعليمية وتوظيف 
نظام  وتفعيل  الإل���ك���رتوين،  التعليم 
ب����اك ب�����ورد يف اإج�������راء امل��ح��ا���ص��رات 
اأك���رث فعالية  ب��ط��ري��ق��ة  والخ���ت���ب���ارات 
كيفية  على  الأق�صام  باقي  تدريب  مع 
التعامل مع تكنلوجيا التعليم بطريقة 

فعالة.
التعليم  ي��رك��ز  اأن  »اأمت���ن���ى  وزاد 
وامل��ه��اري  امل��ع��ريف  اجل��ان��ب  تنمية  على 
العقلية  ق��درات��ه��م  وت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ط��اب 
وذل��ك  ك��ف��اءة،  اأك��رث  بطريقة  واملهنية 
بامل�صتحدثات  ال���ص��ت��ع��ان��ة  خ���ال  م��ن 
ي��ت��ي��ح��ه��ا ق�صم  ال���ت���ي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

تكنلوجيا التعليم«.

رأي الطالب
ب������دوره، اأ����ص���ار ع��ل��ي اأح���م���د اآل ع��اي��د، 
طالب بق�صم الرتبية اخلا�صة، اإلى اأن 
م�صتوى  على  مرموقة  كلية  الرتبية 
اجل���ام���ع���ة، ل��ك��ن��ه ط��ال��ب ب���زي���ادة ع��دد 
اأع�صاء هيئة التدري�س بق�صم الرتبية 
تتيح  درا���ص��ي��ة  �صعب  لتوفري  اخلا�صة 
املرونة يف املواعيد، لكى يختار الطالب 
ال��وق��ت الأن�����ص��ب ل��ه يف ال��درا���ص��ة، كما 
ب��الإ���ص��راع يف جتهيز  اآل ع��اي��د  ط��ال��ب 
تلك  لت�صتوعب  بالكلية  املعامل  كافة 

ال�صعب التي اقرتح ا�صتحداثها.
وردا على �صوؤال عن راأيه يف اإدارة 
الكلية واأع�صاء هيئة التدري�س، قال اآل 
عايد »بالن�صبة لتعاملهم فهم جيدون. 
اإنهم يعملون ب�صكل وا�صح على توفري 
اأن  مبينا  الطالب«،  اإليه  مايحتاج  كل 
ي��األ��و  ل  بالكلية  الأك���ادمي���ي  الإر����ص���اد 
�صكره  م��ق��دم��ا  م�����ص��اع��دت��ه،  ج��ه��دا يف 
اجل��ه��ود  ع��ل��ى  وال��ق�����ص��م  الكلية  لإدارة 
ال���ط���اب ح�صب  امل���ب���ذول���ة يف خ���دم���ة 

تعبريه.
اإل���ى ذل���ك،  اأو���ص��ح حممد يحيى 
ع���������ص����ريي، ط����ال����ب ب���ق�������ص���م ال���رتب���ي���ة 
بتخ�ص�صه  التحق  اأنه  اأي�صا،  اخلا�صة 
عن رغبة، واأنه ل يزال يع�صقه، متمنيا 
جم���ال  يف  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  دورات  ت���وف���ري 
مقرتحا  ال��ط��ال��ب،  تفيد  التخ�ص�س 
اأن يكون وقتها منا�صبا، مقدما �صكره 
اإتاحة ما �صماه  اإلى عميد الكلية على 
ال���درا����ص���ي���ة  ذات اجل����ودة  »ال���ق���اع���ات 

عالية«.
زم����ي����ل����ه يف  م����ع����ه  ي���خ���ت���ل���ف  ومل 
ال�صهري  اأحمد  اهلل  عبد  التخ�ص�س، 
يف ال�������راأي، ب��ي��د اأن�����ه ط���ال���ب ب��اف��ت��ت��اح 
قنوات توا�صل اإلكرتونية بني الطاب 
لتج�صيد  ال��ت��دري�����س،  ه��ي��ئ��ة  واأع�����ص��اء 
كون ركني العملية التعليمية )الأ�صتاذ 
وال��ط��ال��ب( اأ���ص��رة واح����دة، واأ���ص��ار اإل��ى 
التوا�صل  م��واق��ع  ا�صتغال  ميكن  اأن��ه 

الجتماعي لهذا الغر�س.
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التعليم العالي

لقطات

»التعليم العالي« تفوز 
بجائزة التعامالت اإللكترونية

الإلكرتونية  للتعامات  »الإجن��از«  جائزة  على  العايل  التعليم  وزارة  ح�صلت 
الذكية( خال احلفل  الأجهزة  الإلكرتونية عرب  )فرع اخلدمات  احلكومية 

الذي اأقامه برنامج التعامات الإلكرتونية احلكومية »ي�صر«.
وامل��ع��ل��وم��ات  للتخطيط  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وك��ي��ل  اجل��ائ��زة  وت�صلم 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ق��ادر ب��ن ع��ب��داهلل ال��ف��ن��ت��وخ. وت��ن��اف�����س اأك���رث م��ن 184 خدمة 
اجلائزة،   احت�صنتها  فروع خمتلفة  �صبعة  على  وم�صروعا حكوميا  اإلكرتونية 
والتعاون بني اجلهات احلكومية  املجتمع،  اأف�صل لأف��راد  وهي تقدمي خدمة 
لتقدمي خدمات اأف�صل، وتعزيز القت�صاد الوطني، اإلى جانب فرع اخلدمات 
الإلكرتونية،  املجتمعية  امل�صاركة  وف��رع  الذكية،  الأج��ه��زة  عرب  الإلكرتونية 

وفرع الريادة الإلكرتونية. 
يذكر اأن جائزة الإجناز تعمل على ت�صجيع اجلهات احلكومية على العمل 
وقطاع  ل��اأف��راد  عالية  كفاءة  وذات  متكاملة  اإلكرتونية  خدمات  تقدمي  مع 
وت�صجيع  العاملية  واملمار�صات  املعايري  اأف�صل  ثقافة  ن�صر  الأعمال، ف�صا عن 

اجلهات احلكومية على تبني تلك املعايري يف تقدمي خدماتها الإلكرتونية.

احتفال بيوم تقنية المعلومات 
الذي  املعلومات،  لتقنية  ال�صنوي  اليوم  يف  العايل  التعليم  وزارة  �صاركت 
نظمته ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ص��ع��ود مب��ن��ا���ص��ب��ة اح��ت��ف��ال��ه��ا ب���اإط���اق ح��زم��ة من 

اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة التابعة لها.
ويف كلمته باملنا�صبة اأكد وكيل وزارة التعليم العايل للتخطيط واملعلومات 
الدكتور عبدالقادر الفنتوخ، اأن التحول الإلكرتوين يجب اأن يت�صبب يف تطوير 
للفكر، وتغيري يف العقلية الإدارية وطرق اتخاذ القرار، واأن يكون حتول ذكيا 

ولي�س تقليديا يف اإطار ال�صتخدام ال�صكلي وال�صيق للتقنية.
واإع��ادة  وال�صيا�صات،  العمل  لإج��راءات  �صاملة  الفنتوخ مبراجعة  وطالب 
احل��دي��ث��ة،  الإدارة  متطلبات  ���ص��وء  يف  تب�صيطها  الأق����ل  ع��ل��ى  اأو  هند�صتها 
ومتطلبات ال�صرعة يف اتخاذ القرار، ويف �صوء اخل�صائ�س التقنية اجلديدة. 
وياأتي هذا اليوم يف اإطار اجلهود التي تبذلها وزارة التعليم العايل واملوؤ�ص�صات 
اجلامعية الأخرى للتحول من العمل الورقي اإلى الإلكرتوين لت�صريع وترية 

العمل، وحفظ املعلومات و�صرعة ا�صرتجاعها.

أفضل ورقة علمية عن السرطان
ال�صميمي  ب��ن حم��م��د  ب��ن ج��ع��ف��ر  �صعيد  ال��دك��ت��ور  امل��ب��ت��ع��ث،  ت��ك��رمي  مت 
حل�صوله على جائزة اأف�صل ورقة علمية مقدمة خال املوؤمتر ال�صنوي 
الفرتة  يف  اجلنوبية  بكوريا  ديغو  مدينة  يف  عقد  ال��ذي  املعدة  ل�صرطان 
بني 25-27 ابريل 2013، بح�صور �صفري خادم احلرمني ال�صريفني بكوريا 
اجلنوبية الأ�صتاذ اأحمد بن يون�س الرباك، وامللحق الثقايف الدكتور ه�صام 

بن عبدالرحمن.
يذكر اأن الدكتور ال�صميمي اأخ�صائي اأول جراحة عامة مب�صت�صفى 
امل��ل��ك ف��ه��د اجل��ام��ع��ي ب��ال��دم��ام ومبتعث ح��ال��ي��ا ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى ج��راح��ة 

الروبوت واملنظار للجهاز اله�صمي يف جامعة يون�صي الكورية.

أحمد العياف
املعر�س  لفعاليات  اخلتامي  البيان  اأك��د 
العايل،  للتعليم  الرابع  ال��دويل  واملوؤمتر 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ن��ظ��م��ت��ه  وال�����ذي 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  برعاية 
حتت  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
�صعار »امل�صوؤولية الجتماعية للجامعات«، 
هي:  رئي�صة  اأدوار  ثاثة  للجامعات  اأن 
ال��ت��دري�����س والإن���ت���اج ال��ب��ح��ث��ي واخل��دم��ة 
امل�صوؤولية  اأن  على  م�صددا  واملجتمعية، 
تنمية  تت�صمن  للجامعات  الجتماعية 
مواطنني  يكونوا  حتى  الطاب  مواهب 
م��ن��ت��ج��ني وم�������ص���وؤول���ني وم�������وردا ك��ب��ريا 

مل�صاعدة املجتمعات. 

منعطف خطير
اإل���ى اأن ك��وك��ب الأر����س يف  واأ���ص��ار البيان 
وق��ت��ن��ا احل��ا���ص��ر مي���ر مب��ن��ع��ط��ف خطري 
م����ن ال����ن����واح����ي ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
�صيتحدد  امل�صتقبل  واأن  والق��ت�����ص��ادي��ة، 
بالقرارات التي يتخذها كل جمتمع على 
اأن���ه ت��ق��ع ع��ل��ى اجل��ام��ع��ات  ح���دة، م�صيفا 
م�����ص��وؤول��ي��ة الإ����ص���ه���ام يف امل��ع��رف��ة ورف���ع 
ال����ق����درة ال���ف���ك���ري���ة ال���ت���ي ����ص���وف حت��ق��ق 

ال�صحة للمجتمعات وال�صامة للبيئة.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان اإل���ى اأن���ه ي��ج��ب على 
اجل���ام���ع���ات ال��ت��م��ع��ن يف م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا 
باعتبارها اأحد املبادئ املهمة املوجهة لها 

يف كل مهامها الرئي�صة. 
وج����اء يف ال��ب��ي��ان »يف ال��غ��ال��ب ف���اإن 
الهتمام  يقل  املجتمع  خدمة  م�صوؤولية 
مفهوم  ب��ني  اخللط  يتم  م��ا  وغالبا  بها، 
املجتمع،  وخ��دم��ة  املجتمعية  امل�صوؤولية 
الثالثة  الوظيفة  مهام  �صمن  تقع  التي 
م�صوؤوليات  ثاث  لها  والتي  للجامعات، 
رئ��ي�����ص��ة، ال���ت���دري�������س، ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، 
وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع. ول���ك���ن امل�����ص��وؤول��ي��ة 

املجتمعية مفهوم اأو�صع واأعمق بكثري«.

المسؤولية االجتماعية
امل�صوؤولية  تعريف  ميكن  البيان،  وح�صب 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ب���اأن���ه���ا ال���ت���زام 
املبادئ  من  جمموعة  وممار�صة  بت�صرب 
الرئي�صة  خ���ال وظ��ائ��ف��ه��ا  م��ن  وال��ق��ي��م 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ت��دري�����س  يف  املتمثلة 
املوؤ�ص�صية،  والإدارة  املجتمعية  وال�صراكة 
واأو����ص���ح ال��ب��ي��ان اأن ج��وه��ر ه���ذا ال���دور 
الج���ت���م���اع���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات ه���و الل���ت���زام 
وتعزيز  والتميز  وامل�صداقية،  بالعدالة 
امل�صاواة الجتماعية، والتنمية امل�صتدامة، 
والع����رتاف ب��ال��ك��رام��ة واحل��ري��ة للفرد، 
وتعزيز  الثقايف،  والتعدد  التنوع  وتقدير 

حقوق الإن�صان وامل�صوؤولية املدنية.
اجلوانب  اأح��د  اأن  اإل��ى  البيان  ونبه 
املهمة للم�صوؤولية الجتماعية للجامعات 
يكونوا  حتى  الطاب  مواهب  تنمية  هو 
وم��وردا  وم�صوؤولني  منتجني  مواطنني 

كبريا مل�صاعدة املجتمعات. 
ويف ع�����ص��ر ت��ت��زاي��د ف��ي��ه ال��ن��زاع��ات 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة يف م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق ال��ع��امل 
الوطنية  امل�صتويات  على  مهددة  وال�صلم 
ف��اإن��ه يتعني على  والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
تغر�س يف  اأن  ال��ب��ي��ان،  اجل��ام��ع��ات، ح�صب 
طابها تفهم وتقدير واحرتام الثقافات 
امل���ت���ع���ددة، وال��رغ��ب��ة يف م�����ص��اع��دة الأق���ل 
ح��ظ��ا، وم��ع��اجل��ة حت��دي��ات ت��ك��ون اأع��ظ��م 
والعرتاف  ال�صخ�صية،  اهتماماتهم  من 
ب�صكل  والعامل  املجتمع  بدورهم يف جعل 

عام مكانا اأف�صل للعي�س.

البيان الختامي لمعرض ومؤتمر التعليم العالي:

الجامعات مصنع القادة والمفكرين

األنشطة الجامعية
امل�صوؤولية  تعزيز  برامج  اأن  البيان  واأك��د 
ال�صفية  الأن�صطة  ت�صمل   الجتماعية 
التنمية  مبادئ  وت�صجيع  ال�صفية  وغري 
امل�صتدامة داخل املدينة اجلامعية عاوة 
ع��ل��ى اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ربام��ج 
الرتبوية للطاب خارج املدن اجلامعية، 
الجتماعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  اأن  اإل���ى  م�صريا 
للجامعات تزداد بدرجة اأكرب يف القت�صاد 
احلديث املدفوع بعوامل العوملة والتقدم 
العلمي  والب��ت��ك��ار  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  يف 

والتقني والتناف�صية العاملية.
وورد يف البيان اأن »اجلامعات حتتاج 
لتطبيق تقنيات ومعرفة جديدة ملجابهة 
فيها  مب��ا  الرئي�صة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ت��غ��ري امل��ن��اخ وال��ف��ق��ر وال�����ص��ح��ة وال��غ��ذاء 
وال�������ص���راع���ات، مم���ا ي��ف��ر���س ع��ل��ي��ه��ا، اأي 
اجلامعات، اأن تكون لديها اأهداف بعيدة 
املجتمع،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات  امل���دى 
تغر�س  واأن  العاملي،  ال�صام  ت�صجع  واأن 
يف ن��ف��و���س ال���ط���اب ال��ف��ه��م وال��ت��ق��دي��ر 
تقدمي  يف  وال��رغ��ب��ة  امل��ت��ن��وع��ة  للثقافات 
مكانا  العامل  وجعل  لاآخرين  امل�صاعدة 

اأف�صل للعي�س«. 

التدريس والتعلم
و�صدد البيان على اأن هناك خدمة مهمة 
رعاية  يف  للمجتمع  اجلامعات  ت�صديها 
البلد  تنمية  لدعم  الب�صري  امل��ال  راأ����س 
والقت�صادي  الجتماعي  امل�صتوى  على 
على  ف���اإن  امل�صعى،  ه��ذا  »يف  و  والعلمي، 
اجل���ام���ع���ات ����ص���م���ان اإت����اح����ة ال��ف��ر���ص��ة 
ول��ذوي  للجميع  التعليم  يف  املت�صاوية 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة وال��ف��ئ��ات الأق���ل 
حظا يف املجتمع«. وتقع على اجلامعات، 
ح�����ص��ب م����ا اأك�������ده ال���ب���ي���ان، م�����ص��وؤول��ي��ة 
الأكادميية  براجمها  تخ�صع  األ  �صمان 
العمل،  �صوق  ملتطلبات  فقط  والبحثية 
واأن ت�صجع املناهج متعددة التخ�ص�صات 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ل��رب��ط 

بالعلوم الجتماعية. 

»وع���ل���ى ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س الأخ����ذ 
متعددة  املنهجية  اع��ت��م��اد  الع��ت��ب��ار  يف 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات يف ال��ت��دري�����س وال��ت��ك��ام��ل 
ب���ني ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة ح��ت��ى ل ت��ن��ع��زل امل��ع��رف��ة 
على  يجب  القدر  وبنف�س  �صياقها.  عن 
امل���ق���ررات  اأن  ال���ت���اأك���د م���ن  اجل���ام���ع���ات 
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ت�����ص��م��ل اأم��������ورا ك��ال��ب��ي��ئ��ة 
وال����ت����اأث����ري الج���ت���م���اع���ي وال���ت���داع���ي���ات 

الأخالقية للن�شاط العلمي«. 
واأو��������ص�������ح ال�����ب�����ي�����ان اأن���������ه ي��ت��ع��ني 
الأخاقية  باملفاهيم  ال��ط��اب  تعريف 
واإدراك  الج���ت���م���اع���ي���ة  وامل�������ص���وؤول���ي���ة 
على  وت�صجيعهم  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
اإ�صافة  عامليا،  والتفكري  حمليا  العمل 
الثقايف بني  التبادل  اإلى ت�صجيع برامج 
اأخ��رى،  ب��ل��دان  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
للجامعات  بذلك ميكن  اأنه  اإلى  م�صريا 
تعزيز مفهوم  اأك���رب يف  ب��ق��در  امل�����ص��اع��دة 
فهم  م��ه��ارات  وحت�صني  الثقايف  التعدد 

الثقافات الأخرى.

البحث العلمي
يف �صياق ذي �صلة، اأكد البيان اأن البحث 
العلمي �صروري يف اإنتاج املعرفة خلدمة 
املجتمع وحت�صني نوعية وجودة احلياة، 
منها  �صعيا  اجل��ام��ع��ات،  بع�س  اأن  وذك��ر 
العاملي  الت�صنيف  يف  مركزها  لتح�صني 
ل���ل���ج���ام���ع���ات، ب�������داأت يف اإغ�������اق ب��ع�����س 
الأق�������ص���ام ال��ت��ي ي��ك��ون ل��ه��ا ن���اجت بحثي 
م��ت��وا���ص��ع، وا���ص��ت��ق��ط��اب ب��اح��ث��ني ذوي 
املتقدمة،  ال��ب��ل��دان  م��ن  عالية  م��ه��ارات 
م�����ص��ت��درك��ا اأن�����ه ل��ي�����س م���ن ال�������ص���روري 
الر�صالة  ه��و  العلمي  البحث  ي��ك��ون  اأن 

الأ�صا�صية ملعظم اجلامعات.
»اإن ب��ع�����س الأب���ح���اث امل��ت��ق��دم��ة يف 
املثال  �صبيل  على  ال��وراث��ة  وعلم  الطب 
تكون  اأن  اأخاقية، وميكن  تثري ق�صايا 
وتقع على  اجتماعية خطرية.  اآث��ار  لها 
اجل��ام��ع��ات م�����ص��وؤول��ي��ة ���ص��م��ان معاجلة 
هذه الق�صايا ب�صكل م�صوؤول باأن ل تاأخذ 

املحلية  الأخاقية  البيئة  احل�صبان  يف 
فح�صب بل جانبها العاملي كذلك«.

التقنية المتقدمة
التقنية  اأن  ال��ب��ي��ان  اأك���د  ���ص��ارم��ة،  وب��ل��غ��ة 
يف  والرغبة  املناف�صة،  واح��ت��دام  املتقدمة 
اأهم  من  مرموقة،  مكانة  وتبووؤ   ال�صيت 
اإلى زيادة الغ�س والف�صاد  املوؤدية  الأ�صباب 
والتاعب بنتائج البحث العلمي، وحالت 
النتحال يف الأوراق البحثية والأطروحات 
كل  ات��خ��اذ  اإل��ى  اجلامعات  ودع��ا  العلمية. 
اخل��ط��وات لتجنب ح�صول ه��ذه احل��الت 
ه��ي��ئ��ة  اأع�������ص���اء  ن���ف���و����س  يف  ت���غ���ر����س  واأن 
الجتماعية  التبعات  والطاب  التدري�س 
واأ���ص��اف  والح��ت��ي��ال.  الغ�س  ع��ن  الناجتة 
العلمي �صار ميول من  البحث  اأن  البيان 
القطاع اخلا�س، معلا ذلك بالنخفا�س 
مول  بحالت  م�صتدل  التمويل،  يف  العام 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س  ف��ي��ه��ا 
هادفا فقط اإلى تعزيز م�صاحله اخلا�صة 
يف جم����الت ���ص��ن��اع��ة الأدوي������ة وال���زراع���ة 

واملنتجات الغذائية.

الشراكة المجتمعية
وحتت عنوان »املهمة الثالثة« اأكد البيان 
اأه�����م ج���وان���ب امل�����ص��وؤول��ي��ة  اأن م���ن ب���ني 
الجتماعية للجامعات �صياغة مواطنني 
امل�صاركة  وت�صجيع  وم�صوؤولني،  منتجني 
ال��وا���ص��ع��ة يف امل��ج��ت��م��ع امل�����دين، وت��ن��م��ي��ة 
امل����ه����ارات والجت����اه����ات ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل���ك، 
اأمر من الأهمية مبكان  اأنه  م�صددا على 

يف التعليم العايل.
واأ�صار البيان اإلى اأن »املهمة الثالثة« 
والب��ت��ك��ار،  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ت�صتمل 
والتعليم امل�صتمر، موؤكدا اأن هذا اجلانب 
يف التعليم العايل جزء اأ�صا�صي من التزام 
اجل��ام��ع��ة ل��ع��م��وم امل��ج��ت��م��ع، وه���و بنف�س 
الأه��م��ي��ة ل��ل��خ��ربة وال��ت��ج��رب��ة ال��رتب��وي��ة 
اأن��ه  وا���ص��ت��درك  ط��ال��ب،  لكل  والتعليمية 
على الرغم من اأهمية هذا البعد للتعليم 

العايل اإل اأنه نادرا ما يربز يف املناهج.
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التعليم العالي

أبها

الخبر

الجامعات 
السعودية

مشاركة في يوم 
المهنة بلندن

�صاركت اجلامعة ال�صعودية الإلكرتونية، 
الثال���ث  املهن���ة  بي���وم  الحتف���ال  يف 
للمبتعثني ال�صعوديني يف اململكة املتحدة 
الع���ايل  التعلي���م  وزارة  نظمت���ه  ال���ذي 

ممثلة يف امللحقية الثقافية يف لندن. 
وقال مدير اجلامعة املكلف  اأ. د. عبداهلل 
املو�ص���ى، اإن اجلامع���ة ت�ص���تهدف تزوي���د 
اخلريج���ني اجلدد بكاف���ة املعلومات عن 
التخ�ص�ص���ات التي تقدمها وتتواكب مع 

تخ�ص�صات البتعاث احلالية.

ندوة عن 
أبي حنيفة

ن���دوة  الإ�ص���امية  باجلامع���ة  اأقيم���ت 
يف  وتاأث���ريه  حنيف���ة  »اأب���و  بعن���وان 
�صل�ص���لة  �ص���من  الفقهي���ة«،  الدرا�ص���ات 
ن���دوات تنظمه���ا اجلامع���ة ع���ن الأئم���ة 
الأربع���ة يف فعالي���ات عا�ص���مة الثقاف���ة 
ع�ص���و  الن���دوة  يف  �ص���ارك  الإ�ص���امية. 
يعق���وب  د.  اأ.  العلم���اء  كب���ار  هيئ���ة 
اأ.  الباح�ص���ني، و قا�ص���ي ق�ص���اة الأردن 
اأحم���د هلي���ل، وع�ص���و التدري����س يف  د. 
جامعة اأم القرى  اأ. د. حممد الزحيلي.

تكريم الوافدين 
المتميزين

ك���رم وكي���ل جامع���ة اأم الق���رى لل�ص���وؤون 
احلرب���ي،  ثام���ر  الدكت���ور   التعليمي���ة 
يف  املتميزي���ن  الوافدي���ن  الط���اب 
العلم���ي. والبح���ث  الق���راآن  م�ص���ابقتي 

ج���اء ذل���ك يف احلفل ال���ذي اأقامه املكتب 
مبك���ة،  والإر�ص���اد  للدع���وة  التع���اوين 
العربي���ة  اللغ���ة  معه���د  م���ع  بالتع���اون 
للناطقني بغريها، بح�صور عميد املعهد 
د. ع���ادل باناعم���ة، ورئي����س جمل�س اإدارة 

املكتب التعاوين د. �صليمان ال�صلوم.

افتتاح معرض 
اإلنتاج الطالبي

اف���ت���ت���ح م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 
العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  في�صل 
ب��ن ج��م��ال ال��دي��ن ال�����ص��اع��ات��ي معر�س 
يف  اجلامعة  وطالبات  ط��اب  منتجات 
املبنى اجلديد لكلية الرتبية للطالبات 

باملدينة اجلامعية.
ح�����ص��ر اف���ت���ت���اح امل���ع���ر����س وك��ي��ل 
ال��ع��ل��ي��ا والبحث  ل��ل��درا���ص��ات  اجل��ام��ع��ة 
العزيز  عبد  الدكتور  الأ�صتاذ  العلمي، 
امل���ل���ح���م، ووك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ل�����ص��وؤون 

الأكادميية، الدكتور  بدر اجلوهر.

جائزة
لطالب الكيمياء

فاز وفد من طاب ق�صم الكيمياء يف 
الباحة بجائزة  العلوم بجامعة  كلية 
اأف�صل مل�صق جداري ودرع تذكاري 
ري����ال(،  ق����دره )2000  وم��ب��ل��غ م���ايل 
الأول  الكيميائي  امللتقى  يف  وذل���ك 
ل��ل��ط��اب ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة 
امللك  بجامعة  ال�صعودية  الكيميائية 
���ص��ع��ود. وال���ط���اب ال���ف���ائ���زون ه��م: 
الغامدي،  اإبراهيم  احل�صاوي،  زهري 
الغامدي،  علي  ال��غ��ام��دي،  اهلل  عبد 

وحممد املعاوي. 

المزروعي: نتوقع 
أمطارا فوق المعدل

ذك���ر م��دي��ر م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز لأب��ح��اث 
التغري املناخي، رئي�س ق�صم الأر�صاد 
الدكتور  العزيز   امللك عبد  بجامعة 
مايو  اأم��ط��ار  اأن  امل��زروع��ي،  من�صور 
اجل�����اري ����ص���وف ت���ك���ون ف����وق امل��ع��دل 
خ���ا����ص���ة ع���ل���ى الأج���������زاء اجل��ن��وب��ي��ة 
ال��غ��رب��ي��ة م���ن امل��م��ل��ك��ة ومت���ت���د اإل���ى 
امل���ن���ط���ق���ة ال���و����ص���ط���ى وال�����ص��م��ال��ي��ة 
نتيجة  ذل���ك  اأن  م���وؤك���دا  ال�����ص��رق��ي��ة، 
ت��ف��اع��ل م�����ص��رتك ب���ني ك��ت��ل ه��وائ��ي��ة 

�صمالية وجنوبية مدارية.

محاضرة
عن ريادة األعمال

ن��ظ��م��ت وح�����دة ري�����ادة الأع����م����ال ب��وك��ال��ة 
جامعة حائل للتطوير الأكادميي وخدمة 
املجتمع حما�صرة بعنوان »الإبداع وريادة 
الأعمال بجامعة حائل«، األقاها م�صت�صار 
الزبن،  اإبراهيم  الدكتور  املئوية  �صندوق 
والأ�����ص����ت����اذ �����ص����ادي ل���ق���م���ان م����ن م��دي��ن��ة 
امل���ل���ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة. 
املئوية  ن�صاأة �صندوق  املحا�صران  وتناول 
وم��ب��ادرات��ه،  واأن�صطته  ور�صالته  وروؤي��ت��ه 
وال�����ص��راك��ات ال��ت��ي اأب��رم��ه��ا م���ع  خمتلف 

املوؤ�ص�صات والقطاعات. 

الطائف

جامعة الباحة

اإلحساء

جامعة حائل

جازان

إطالق نظام 
داخلي للجودة

رع�����ى م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة جن����ران 
الأ�����ص����ت����اذ ال���دك���ت���ور حم���م���د احل�����ص��ن، 
اإط����اق ن��ظ��ام داخ��ل��ي ل��ل��ج��ودة بجميع 
ذل��ك خال  ج��اء  وال��ع��م��ادات.  الكليات 
ح��ف��ل »م�����ص��روع ال��ت��ق��ومي ال��ت��ط��وي��ري« 
مع  بالتن�صيق  اجل��ام��ع��ة  نظمته  ال���ذي 
والع��ت��م��اد  للتقومي  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
الأك����ادمي����ي اإل�����ى ذل�����ك، ق���ام���ت وك��ال��ة 
التطوير واجلودة باإطاق تقومي ذاتي 
حت��ت ���ص��ع��ار » ���ص��ادق واأم������ني«، بهدف 

تقييم برامج اجلامعة.

المدينة 
المنورة

جدة

جولة في
 المشاريع الجديدة

ا�ص���تقبل مدير جامعة اجلوف الأ�ص���تاذ 
الدكت���ور اإ�ص���ماعيل الب�ص���ري كا م���ن 
مدير جامعة حائل، اأ. د. هليل املعيقل، 
ومدي���ر جامعة الأمري �ص���لمان، د. عبد 
عل���ى  واطلع���وا   العا�ص���مي.  الرحم���ن 
م�ص���روع مباين كلي���ات البن���ات العاجل 
باللقائط،  واملدينة اجلامعية باجلوف، 
الكلي���ات  ومب���اين  الإ�ص���كان  وم�ص���روع 
الت���ي ل تزال قي���د الإن�ص���اء، اإلى جانب 

الأماكن الأثرية بدومة اجلندل.

جامعة أم القرىالجامعة اإللكترونية

تدشين مشروع 
»فكر2030«

د�ص���ن معايل مدي���ر جامعة امللك �ص���عود 
املا�ص���ي،  الثن���ني  العم���ر،  ب���دران  د.   اأ. 
الأف���كار  ونظ���ام   »2030 »فك���ر  م�ص���روع 
التطويرية الإلكرتوين ، بح�صور عميد 
التطوي���ر، رئي����س فري���ق عم���ل اخلط���ة 
ال�ص���رتاتيجية، الأ�ص���تاذ الدكتور �ص���امل 
يف  اخلط���وة  ه���ذه  وتاأت���ي  القحط���اين. 
اإطار احل���راك التطويري الذي ت�ص���هده 
اجلامعات ال�ص���عودية، ملواكب���ة متطلبات 

ع�صر ال�صرعة واملعلومات.

جامعة الملك سعود

الرياض

الجوف

القصيم

شقراء

الملك عبدالعزيز

مكة 
المكرمة

تبوك

عرعر

الظهران
حائل

جامعة الملك فيصل

الجامعة اإلسالمية

الدمام

المجمعة

ثول

جامعة الجوف

الباحة

نجران

جامعة نجران
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تزينت الجامعة الخميس قبل الماضي بحفل تخريج الطالبات للعام الجامعي الحالي، برعاية ســمو األميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل.. وعلى هامش 
حفل التخرج تجولت »آفاق« في قاعة االحتفال وخارجها  مســتطلعة آراء وانطباعات عدد من اإلداريات واألســتاذات والخريجات، إلى جانب بعض األمهات 

الالتي حضرن المناسبة احتفاءا بإنجازات بناتهن.

رع��ت �صمو الأم����رية ال��ب��ن��دري بنت 
اخلمي�س  ال��ف��ي�����ص��ل،  ع��ب��دال��رح��م��ن 
طالبات  تخريج  حفل  املا�صي،  قبل 
اجل��ام��ع��ة للعام اجل��ام��ع��ي احل��ايل، 
ال�صورى،  جمل�س  ع�صوة  بح�صور 
ع��م��ي��دة امل���رك���ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���ص��ة 
ال��ط��ال��ب��ات ���ص��اب��ق��ا، ال��دك��ت��ورة منى 

األميرة البندري ترعى حفل تخريج الطالبات
بنت عبد اهلل اآل م�صيط، وم�صاعدة 
وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات  
ال����دك����ت����ورة خ���ل���ود ب���ن���ت ���ص��ع��د اأب����و 
ملحة، وعميدات الكليات وع�صوات 
ال���ت���دري�������س وع�����دد م���ن م��ن�����ص��وب��ات 

اجلامعة.
ب���داأ احل��ف��ل، ال���ذي اأق��ي��م على 

امل�صرح اجلامعي  بقريقر،  بال�صام 
امللكي و القراآن الكرمي، ثم م�صرية 

اخلريجات وكلمتهن.
وخ����ال احل��ف��ل األ���ق���ت وك��ي��ل��ة 
الدكتورة  والت�صجيل  القبول  عميد 
فيها  �صكرت  كلمة  ال�صعدي  ح��ن��ان 
�صمو الأمرية البندري على رعايتها 

اخل��ري��ج��ات،  فيها  وه��ن��اأت  للحفل، 
متمنية لهن دوام التوفيق وال�صداد.

ت��وج��ه  اأن  ال�������ص���ع���دي  واأك��������دت 
اجلامعة نحو التخ�ص�صات النوعية 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج اإل���ي���ه���ا ����ص���وق ال��ع��م��ل 
ق��د  ب��دا وا���ص��ح��ا،  م�صرية اإل���ى اأن 
»ه�����ذا ال��ت��ح��ول ج����اء ن��ت��ي��ج��ة جهد 

راأ���ص��ه معايل  ف��ري��ق عمل على  م��ن 
مدير اجلامعة،  ووك��اء اجلامعة، 
وع���م���داء ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ني وال��ب��ن��ات، 

واأع�صاء هيئة التدري�س«.
القبول  اأن  ال�صعدي  واأ�صافت 
ال��ربي��د  امل��ق��ب��ل �صيكون ع��رب  ل��ل��ع��ام 
الى  احلاجة  دون  املمتاز  ال�صعودي 

ح�����ص��ور ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات اإل��ى 
فروعها،  اأيا من  اأو  اجلامعة  مركز 
اأن اجلامعة �صتتحمل كامل  واأكدت 
اإلى اجلامعة  اإر�صال  التكلفة املالية 

واإعادة اإلى اأ�صحابها.
يف ختام احلفل قدمت الأمرية 

الدروع للمكرمات والفائزات.

استطالع:
ريم العسيري

شذى الشبرمي
زهراء حبتر

طيف عبداهلل 

ب���داي���ة ق��ال��ت م�����ص��اع��دة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة 
�صعد  الدكتورة خلود بنت  البنات  لكليات 
اأب��و ملحة »اإن��ن��ي يف ه��ذا ال��ي��وم م��ن اأي��ام 
اخلري على وطننا العظيم ونحن نحتفل 
ب��ت��خ��رج زم���ي���ات ل��ن��ا ي��ح��م��ل��ن درج��ت��ي 
واملاج�صتري، وكذلك عدد من  الدكتوراه 
بناتنا الطالبات من حملة البكالوريو�س 
الكلمات  تعجز  التخ�ص�صات.  مبختلف 

لأرى  تغمرين  التي  الفرحة  و�صف  عن 
ك��وك��ب��ة م���ن ب��ن��ات��ن��ا اخل���ري���ج���ات اأك��م��ل��ن 
لتبداأ م�صرية  اجلامعية  العليا  درا�صتهن 
قادته،  بذل  الذي  للوطن  والبناء  العمل 
ال����غ����ايل وال��ن��ف��ي�����س ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأ�صبح يف كل مدينة من  اجلامعي، حتى 

مدن اململكة اأكرث من كلية«.
ووج����ه����ت خ���ل���ود ر�����ص����ال����ة  جل��م��ي��ع 
اخلريجات اأكدت فيها اأنهن عماد الوطن 
�صيحمل  م���ن  واأن���ه���ن  اهلل،  ب��ع��د  واأم���ل���ه، 
امل�����ص��وؤول��ي��ة يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل، داع��ي��ة اإي��اه��ن 
اإلى الإخا�س لوطن وق��ادة مل  يبخلوا 
ع��ل��ي��ه��ن ب�����ص��يء، »ف��ق��د ح��م��ا اهلل وط��ن��ي 
التعليمية  النه�صة  قائد  بقيادة  الغايل 

ويل  و���ص��م��و  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
عهده و�صمو النائب الثاين«. 

تهنئة
من جانبها هناأت عميدة كليتي الرتبية 
والآداب باأبها، الدكتورة �صنيفاء القرين، 
ال��ت��وف��ي��ق يف  ل��ه��ن  اخل��ري��ج��ات، متمنية 
يكون جناحهن  واأن  امل�صتقبلية،  حياتهن 

رفعة لهن وللوطن واإ�صهاما يف خدمته.
ل�صمو  ���ص��ك��ره��ا  ���ص��ن��ي��ف��اء  وق���دم���ت 
الأم������رية ال��ب��ن��دري ب��ن��ت ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ال��ف��ي�����ص��ل ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��ا ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 

الطالبات.
يف ال�����ص��ي��اق، ق��ال��ت ع��م��ي��دة امل��رك��ز 

اجل���ام���ع���ي ل���درا����ص���ة ال���ط���ال���ب���ات وك��ل��ي��ة 
بنت  اأ���ص��م��اء  الأ���ص��ت��اذة  ب��اأب��ه��ا،  التمري�س 
عبد اهلل اآل جار اهلل، »يف حفل تخرج هذه 
زمياتي  طالباتي،  من  الطيبة  الدفعة 
ال�صامخ، ل  الوطن  ه��ذا  بنات  واأخ��وات��ي، 
اأمنيات  كل  لهن  اأمتنى  اأن  �صوى  ي�صعني 
تعبريي  اأن  ح��ني  يف  وال��ن��ج��اح،  التوفيق 
اأم�����ام فرحتهن  ي��ق��ف ع���اج���زا  احل��ق��ي��ق��ي 
واإجن��ازه��ن ال���ذي ل��ون ي��وم اخلمي�س يف 
اأبها باأجمل الألوان، اأقول لهن بارك اهلل 
نفع  و  ينفعكن  م��ا  وعلمكن  علمكن،  يف 

بعلمكن الإ�صام و امل�صلمني«. 
اأ���ص��م��اء اأن ح��ف��ل ال��ت��خ��رج  وذك�����رت 
لي�س نهاية الطريق، موؤكدة للخريجات 

اأنه هو البداية احلقيقية لانطاق اإلى 
الإجن��ازات والنجاحات الأك��رب يف احلياة 

العلمية والعملية.
اإل������ى ذل�����ك و����ص���ف���ت رئ��ي�����ص��ة ق�����ص��م 
راأف���ت   اأم��ي��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ل��وم الطبية 
ح��ف��ل ال���ت���خ���رج  ب���ي���وم احل�������ص���اد »ح��ي��ث 
املتوا�صل  جتني الطالبات ثمار جهدهن 
اإلى  م�صرية  الدرا�صة«  من  �صنوات  لعدة 
لتحقيق  النطاق  بداية  لهن  يعني  اأنه 
اأحامهن وطموحاتهن واإدخال ال�صعادة 
واأمهاتهن  اآبائهن  قلوب  على  وال�����ص��رور 

الذين حتملوا الكثري من اأجلهن. 
وع�����ن ط���ال���ب���ات ق�����ص��م امل���خ���ت���ربات 
الطبية بكلية املجتمع باأبها، قالت »اإنهن 

يف  والرغبة  واحليوية  بالن�شاط  يتميزن 
اأن  تعلم كل جديد واإثبات الذات« مبينة 

خريجة الكلية  موؤهلة ل�صوق العمل«.
واأما رئي�صة ق�صم النظم واملعلومات 
ب���ك���ل���ي���ة امل���ج���ت���م���ع ال�����دك�����ت�����ورة ع��ائ�����ص��ة 
الأن�������ص���اري ف��ق��د اأب�����دت ���ص��روه��ا ال��ب��ال��غ 
بتخرج بناتها الطالبات، و�صددت على اأن 
متمنية  لها،  جناحا  يعد  طالباتها  جناح 

لهن دوام التوفيق.
ون�������ص���ح���ت ع���ائ�������ص���ة الأن�����������ص�����اري 
ط��ال��ب��ات��ه��ا ب���ع���دم ال��ت��وق��ف ع��ن��د ���ص��ه��ادة 
الدبلوم فقط، حاثة اإياهن على موا�صلة 
على  والع��ت��م��اد  التعليمية  م�����ص��ريت��ه��ن 

اأنف�صهن.

على هامش حفل التخرج.. »آفاق« تستطلع
أستاذات: التخرج بداية  لمرحلة العطاء والبناء والخريجات أمل الوطن

والدات: قلوب األمهات أرق.. وفرحتنا بإنجازات بناتنا تفوق الوصف
خريجات: سعيدات بالتخرج.. والشكر والتقدير لكل من ساندنا
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واأع���رب���ت وك��ي��ل��ة ق�����ص��م ال�����ص��ج��ات 
ال��ط��ب��ي��ة ال��دك��ت��ورة ���ص��ه��ام اإب��راه��ي��م عن 
���ص��ع��ادت��ه��ا ب��ح�����ص��ور ح��ف��ل ت��خ��رج بناتها 
الطالبات، واأثنت على الدفعة املتخرجة 
�صمت  ب��اأن��ه��ا  ط��ال��ب��ة(   13( ق�����ص��م��ه��ا  يف 
طالبات متيزن علما وخلقا، م�صرية اإلى 

اأنهن موؤهات ل�صوق العمل. 

انطباعات الطالبات
رحمة  العليا  الدرا�صات  خريجة  وقالت 
يحيى الربعي »اأحمد اهلل عز وجل الذي 
اأن  اأعاننا ومتم لنا تخرجنا، واأ�صاأل اهلل 
خال�صا  يجعله  واأن  علمنا  مب��ا  ينفعنا 
ل��وج��ه��ه ال���ك���رمي،  واأه����دي ه���ذا النجاح 
لوالدي اأطال اهلل عمرهما، واأهديه لكل 
�صاركني  من  وكل  و�صاندين  دعمني  من 

فرحتي بهذا اليوم«. 
ولأن م�صاعر الأمهات جتاه فلذات 
عربت  فقد  اأث���را،  واأع��ظ��م  اأبلغ  اأكبادهن 
وال������دة اخل���ري���ج���ة رح���م���ة ال���رب���ع���ي عن 
�صعورها بالفخر والعتزاز بروؤية ابنتها 

ت�صري بني خريجات الدرا�صات العليا.
 واأ�صافت »جميعنا باملنزل �صعيدون 
من اأجلها، والدها واإخوتها وكل العائلة، 
ولن  ج��دا،  خمتلفة  الأم   م�صاعر  ولكن 
اهلل  واأ�صاأل  بها،  فرحتي  و�صف  اأ�صتطيع 
العلمية  م�صريتها  واإك��م��ال  التوفيق  لها 

واأن يحقق لها اهلل كل ما تريده«. 

القت�صاد  كلية  خريجة  وو���ص��ف��ت 
اأ����ص���واق ح�صن امل��ال��ك��ي ���ص��ع��وره��ا ب��ال��ذي 
ي��ف��وق ال��و���ص��ف. ول��ت�����ص��ع اأم�����ام ال��ق��راء 
ب��ع�����س ت��ف��ا���ص��ي��ل ذل���ك امل�����ص��ه��د ال��ب��ه��ي��ج، 
اأ����ص���ف حلظة  اأع������رف ك��ي��ف  ق���ال���ت » ل 
التخرج و م�صيت برفقة  ارتديت عباءة  
زم����ي����ات����ي ب���امل�������ص���رية ول����وح����ت ب��ي��دي 
لوالدتي التي ح�صرت احلفل لت�صاركني 

تلك الفرحة«.

حزينة
لكن اأ�صواق  ا�صتدركت اأنها حزينة بع�س 
التي ق�صت  كليتها  تغادر  لكونها  ال�صيء 
قلقها  مبدية  اجلامعية،  درا�صتها  فيها 
كانت  اأن  ب��ع��د  زم��ي��ات��ه��ا  م��ف��ارق��ة  اإزاء 
الأ���ص��رة  معنى  ليج�صدن   منهن  ع�صوة 

الواحدة، ح�صب تعبريها.   
»اأمت��ن��ى  ق��ائ��ل��ة  حديثها  واخ��ت��ت��م��ت 
اأن  و  اخلريجات،  لكل  التوفيق  اهلل  من 
يجزي اهلل والدّي خري اجلزاء لوقفتهم 
اإلى جانبي  طوال م�صريتي التعليمية«. 

اأ�����ص����واق عن  ت��ت��م��ال��ك وال������دة  ومل 
ابنتها،  بتخرج  وال�صعادة  الفرحة  اإب��داء 
ب���ل ت��ق��دم��ت ب��ك��ل��م��ات م��ل��وؤه��ا ال��ع��ف��وي��ة 
والأمومة، فقالت »�صاركت ابنتي فرحتها 
�صعادتها  من  اأك��رث  �صعادتي  و  بالتخرج، 
راأيتها  اليوم، وفرحت كثريا  حني  بهذا 
برفقة زمياتها بامل�صرية وهن يرتدين 

عباءات التخرج و�صمو الأمرية البندري 
ال��ت��دري�����س وال��ع��م��ي��دات  وع�����ص��وات هيئة 

ي�صفقن لهن  بحرارة«.
بال�صعادة  ت�صعر  اأم  »ك��ل  واأ���ص��اف��ت   
ناجحني.  وبناتها  اأب��ن��اءه��ا  ت��رى  عندما 
اأ����ص���واق  لب��ن��ت��ي  ب��امل��ن��زل  ح��ف��ا  �صنعمل 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ه����ذا ال���ي���وم ون���دع���و ف��ي��ه كل 
اهلل  واأ�صال  فرحتها،  لي�صاركونا  اأحبابنا 
اأن يوفقها يف احل�صول على وظيفة بعد 
التخرج و اأن ي�صهل لها  طريق حياتها«. 
وق���ال���ت خ��ري��ج��ة ق�����ص��م ال��ف��ي��زي��اء 
»اأب��ارك  العماري  اهلل  عبد  اأحمد  ح�صنة 
لنف�صي اأول بهذا التخرج واأ�صكر كل من 
قدم يل الدعم وامل�صاندة يف �صبيل حتقيق 

هذا الإجناز«.

يوم مميز
يوم  ه��و  بالتخرج  الح��ت��ف��ال  اأن  واأك����دت 
اإل��ى  ك��ل ط��ال��ب��ة،  م�صرية  مميز يف حياة 
اأن���ه���ا ل ت�����ص��ت��ط��ي��ع ال��ت��ع��ب��ري ع���ن حجم 
املنا�صبة،  بهذه  بها  ت�صعر  التي  ال�صعادة 
الطالبات  تكون �صحكات  »رمبا  م�صيفة 
دليل  اأك��رب  بالفرح  املتعالية  واأ�صواتهن 

على ال�صرور الكبري الذي مياأ املكان«. 
تهاين  الفيزياء  خريجة  وانتهزت 
حممد  القرين الفر�صة لتقدمي ال�صكر 
لأفراد عائلتها التي دعمتها يف م�صريتها 
بهذا  ج��دا  »�صعيدة  فقالت  الأك��ادمي��ي��ة، 

ال���ي���وم ال�����ذي ط���امل���ا ان��ت��ظ��رت��ه واأ���ص��ك��ر 
عائلتي على دعمهم يل طوال م�صريتي 

العلمية«.
ومل تخالفها خريجة ق�صم الأحياء 
خ��دي��ج��ة ال���ق���رين ح��ي��ث ق���ال���ت »اأه�����دي 
جن��اح��ي ل���وال���دي ال���ذي دع��م��ن��ي ك��ث��ريا، 
واأمت��ن��ى م��ن اهلل اأن اأرف���ع راأ���ص��ه دوم���ا«.  
وب��ل��غ��ة م�����ص��اب��ه��ة اأك������دت خ��ري��ج��ة ق�صم 
ع�صريي،  اإب��راه��ي��م  �صاحلة  اجل��غ��راف��ي��ا، 
اليوم   ل��ه��ذا  اأو�صلتها  م��ن  ه��ي  اأم��ه��ا  اأن 
قلبي  ك��ل  م��ن  »واأ�صكرها  النجاح،  وه��دا 
على دعمها الكبري يل، واأهدي اإليها هذا 
اأك���ون رف��ع��ت راأ�صها  اأن  ال��ن��ج��اح واأمت��ن��ى 

عاليا«. 
وق������ال������ت خ����ري����ج����ة ق�������ص���م ال���ل���غ���ة 
الإجنليزية، �صحر علي ع�صريي، »�صعيدة 
ج����دا ب���ه���ذا ال����ي����وم، ل��ن��ت��وج ج���ه���ودا من 
�صنوات  ا�صتمرت  والخ��ت��ب��ارات  امل��ذاك��رة 
واأبي  النجاح لأم��ي  واأه��دي هذا  طويلة، 

وعائلتي جميعا«. 

فخورة جدا
وحت�����دث�����ت اخل����ري����ج����ة م���������وزة حم��م��د 
ج��اب��ر ع��ن ان��ط��ب��اع��ات��ه��ا ح��ي��ال ال��ت��خ��رج 
اليوم  ف��خ��ورة ج��دا بنف�صي يف ه��ذا  »اأن���ا 
لج����ت����ي����ازي ت���ل���ك امل����رح����ل����ة،  و����ص���ع���دت 
الأم��رية ورعايتها حلفلنا هذا،  بح�صور 
واأ�صكر كل من دعمني حتى و�صلت لهذا 

ال��ن��ج��اح،  واأمت��ن��ى م��ن اهلل التوفيق يل 
ولكل اخلريجات«. 

وق��������ال��������ت  اخل�����ري�����ج�����ت�����ان خ����ل����ود 
»�صعادتنا  م���داوي،  وفاطمة  اخل�صرمي، 
بهذا اليوم ل تو�صف ونهدي هذا النجاح 
دعمنا  وكل من  الأه��ل  لوالدينا وجميع 
اهلل  ون�����ص��األ  ال��ع��ل��م��ي��ة،  م�صريتنا  خ���ال 
واأك���دت  اخل��ري��ج��ات«.   جلميع  التوفيق 
خ��ري��ج��ة ق�����ص��م ال��ت��اري��خ ���ص��احل��ة ���ص��امل 
بنف�صي  »ف���خ���ورة ج����دا  اأن���ه���ا  ال�����ص��ه��ري 
يف ه��ذا ال��ي��وم وع��ل��ى ه��ذا ال��ن��ج��اح ال��ذي 
حققته، واأ�صكر كل من �صاركني فرحتي، 

واأمتنى التوفيق للجميع«. 

خريجات التمريض
وات���ف���ق���ت خ���ري���ج���ات ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري�����س، 
نا�صر،  اأب��و  اآل  وعهود  اإبراهيم،  اآل  منى 
النعمي،  و���ص��ري��ف��ة  ال�����ص��ه��راين،  وم��ي��ع��اد 
وف���وزي���ة اآل ف���اي���ع،  واأح������ام ع�����ص��ريي، 
وع��ن��ود الأح��م��ري، و�صريفة ع��ام��ر، على 
ال��ق��ول »ت�����ص��رف��ن��ا ال��ي��وم ب��ح�����ص��ور �صمو 
الأم�����رية ال��ب��ن��دري ب��ن��ت ع��ب��د ال��رح��م��ن 
تخرجنا،  حلفل  رعايتها  وعلى  الفي�صل 
وم�����ص��اع��رن��ا ل ت��و���ص��ف يف ه���ذا ال��ي��وم. 
���ص��ربن��ا ف��ن��ل��ن��ا، واحل���م���د هلل ع��ل��ى ه��ذا 
من  لكل  النجاح  ه��ذا  ون��ه��دي  التوفيق، 
الدكتورة  الق�صم  من�صقة  ون�صكر  دعمنا، 

عدلية توفيق على كل ما قدمته لنا«. 

واأكدت خريجات كلية املجتمع، ب�صمة 
ع��ل��ي الأمل����ع����ي، و���ص��ح��ر ال�����ص��ه��راين، 
اإلى  ون��وف حممد ع�صريي تطلعهن 
واجلمع  اجلامعية،  الدرا�صة  اإك��م��ال 
بينها وبني احلياة العملية اإن اأمكن. 
العلوم  كلية  خريجات  وتقدمت 
علي  اأدي����ب����ة   ،)2 )جم���م���ع  والآداب 
ع�����ص��ريي، ����ص���ارة ال�����ص��ه��راين، ع��ي��دة 
اإمي��ان  الأح��م��ري،  القحطاين، حنان 
ع�صريي،  اهلل  �صيف  نادية  ع�صريي، 
ل�صمو  بال�صكر  القحطاين،  واأم���رية 
الأم��رية البندري بنت عبد الرحمن 
ال��ف��ي�����ص��ل ع���ل���ى رع���اي���ت���ه���ا ل��ل��ح��ف��ل، 
اأن تتحقق لهن طموحاتهن  ومتنني 
الوظيفي  املجال  �صواء يف  امل�صتقبلية 

اأم موا�صلة الدرا�صات العليا. 
 ومثل خريجات كلية القت�صاد 
املنزيل يف ال�صتطاع، األء ع�صريي،  
ع��ائ�����ص��ة امل���ن���ي���ف، م�����ص��اع��ل ال���زام���ل، 
القحطاين،  �صروق  نا�صر،  اآل  اأ�صماء 
امل���ح���ب،  ف���اط���م���ة  ه���م���ا����س،  اآل  م���ه���ا 
ال��ق��ح��ط��اين، ح��ي��ث و�صفن  وب���دري���ة 
ب��امل��ت��م��ي��ز مب���ا يحمله  ي����وم ال��ت��خ��رج 
م��ن اأف�����راح ق��ل��ن اإن��ه��ا ت��اأت��ي تتويجا 
مل�صرية �صنوات من اجلهد والجتهاد، 
�صاندهن  لكل من  �صكرهن  مقدمات 
و���ص��اع��ده��ن يف رحلة  درا���ص��ات��ه��ن  يف 

درا�صتهن.

مبروك



خريجات الجامعة

حوار: إيمان العسيري

القراء يتطلعون اإلى نبذة
عن حياتك الدرا�سية.

ب��داأت الدرا�صة عام 1402ه���  وتخرجت 
ال���ع���ام احل����ايل 1434ه��������  ح��ي��ث در���ص��ت 
امل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ي��ة ث��م ان��ق��ط��ع��ت عن 
���ص��ن��وات ب�صبب زواج���ي  ال��درا���ص��ة ع���دة 
امل���ب���ك���ر، ث����م ع�����دت مل���وا����ص���ل���ة امل��رح��ل��ة 
اأن اأجنبت طفلني ولكن  املتو�صطة بعد 
مل اأياأ�س من اإكمال تعليمي حيث كنت 
جمتهدة، وهلل احلمد، وكانت حما�صتي  
لإك���م���ال درا����ص���ت���ي ت��ت��ح��دى ال�����ص��ع��اب، 
وعلى كل، اأكملت املتو�صطة بف�صل اهلل 
بعد م�صرية كانت م�صحوبة ب�صيء من 

اجلهد و التعب.

وماذا حدث بعد ذلك؟
ان��ق��ط��ع��ت م����رة اأخ������رى ع���ن ال���درا����ص���ة 
م��ن جديد  ع��دت  ث��م  �صنوات  �صبع  مل��دة 
فاأكملتها،  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  لإك���م���ال 
وهلل احل��م��د،  ح��ي��ث ك��ن��ت الأول����ى على 
م�����ص��ت��وى امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة. و ك��ان��ت 

ن��ت��ي��ج��ة اخ��ت��ب��ار ال����ق����درات والخ��ت��ب��ار 
على  �صجعني  مما  ممتازة،  التح�صيلي 
فتقدمت  اجل��ام��ع��ي  تعليمي  موا�صلة 
اأكملت  و  الطالبات  اأوائ���ل  م��ن  وقبلت 
مرحلة البكالوريو�س يف الرتبية،  وهلل 
اأنا  احلمد وال�صكر، بنجاح وتفوق. وها 
ال��ي��وم اأق��ط��ف ث��م��ار اجل��ه��د وال��ع��ن��اء يف 
ه�   1434/6/2٩ امل��واف��ق  ت��خ��رج��ي  ي���وم 
ب��ع��د اث��ن��ني وث��اث��ني ع��ام��ا يف امل�صرية 
ما  ك��ل  ن�صيت  وب��ت��خ��رج��ي  التعليمية، 
مر علي خال هذه ال�صنوات من الهم 

والتعب وال�صهر. 

كيف جنحت يف التوفيق
بني الواجبات الدرا�سية 

والأ�سرية؟ 
 كنت اأجمع بني البيت و الزوج والأبناء 
ومل يكن هذا بالأمر ال�صهل، ومل ي�صعر 
حقه  يف  ق�صرت  اأين  ق��ط  منهم  اأح���د  

يوما من الأيام. 
ك��ان��ت اأ���ص��ع��ب م��راح��ل��ي امل��رح��ل��ة 
الثانوية، حيث كان الأبناء يف املدر�صة، 
اأجاهد يف تعليمهم مع احلر�س  وكنت 

املنزل  اأعباء  اإل��ى  اإ�صافة  درا�صتي،  على 
وامل�����ص��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ي ك���اأم 
اأن زوجي  اأحمد اهلل على  وزوج��ة، لكن 
كان مثاليا يف عمله، كما كان اأبنائي من 
وهذا  واأخاقا،  اجتهادا  الطاب  خيار 

من ف�صل اهلل.

اأين و�سل اأبناوؤك الآن تعليميا؟
ال���ف���رق الأك����ادمي����ي ب��ي��ن��ي وب����ني اب��ن��ي 
الآن  الأك���رب �صنة درا���ص��ي��ة واح���دة فهو 
يف ال�����ص��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ك��ل��ي��ة ال��ط��ب 
اأن  والآخر يف ال�صنة الأولى واأ�صاأل اهلل 
كان  جميعهم   يحميهم.  و  يحفظهم 
على  ت�صجيعي  يف  ال��ك��ب��ري  الأث����ر  ل��ه��م 

موا�صلة درا�صتي.

ب�سكل عام، كيف كان
موقف اأ�سرتك من م�سوارك

التعليمي الطويل؟ 
اأ���ص��رت��ي، فزوجي  اأج���د دع��م��ا م��ن  كنت 
الداعمني يل  اأعظم  ك��ان من  كما قلت 
اأثر  ملعلماتي  ك��ان  كما  كذلك،  واأبنائي 

كبري يف موا�صلة تعليمي.

كيف هو �سعورك
يف يوم التخرج؟

بالكلمات،  تو�صف  ل  بالتخرج  فرحتي 
اإيل يعني تتويجا جلهود  فهو بالن�صبة 
لتحقيق  ع��ام��ا   32 ا���ص��ت��م��رت  وم��ع��ان��اة 
هذا احللم الرائع، ومما زاد فرحتي اأن 
تخرجي تزامن مع منا�صبة غالية على 
قلب كل مواطن ، هي الذكرى الثامنة 
امللك  ال�صريفني  لبيعة خادم احلرمني 

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود.
تزامن تخرجي  ذلك،  اإلى  اإ�صافة 
الآن  فاأنا  الثامن،  اأي��ام حملي  اآخ��ر  مع 
امل�صت�صفى ل�صتقبال مولودي  راقدة يف 
ال��ث��ام��ن، وه��و الأم���ر ال��ذي منعني من 

ح�صور حفل التخرج.

كلمتك الأخرية؟
اأه������دي ف��رح��ت��ي يف ي����وم ت��خ��رج��ي اإل���ى 
وال��دي اللذين كانا عونا يل بعد توفيق 
ين�صيني  كان  الذي  امل�صتمر  بالدعاء  اهلل 
اأي�صا  اأهديها  كما  م�صاعبي  من  كثريا 
يتم  اأن  اهلل  واأ���ص��األ  اأ�صرتي جميعا.  اإل��ى 
وكذلك  العليا  درا�صاتي  باإكمال  فرحتي 

وطننا  خدمة  يف  وبناتي  اأبنائي  بتخرج 
الغايل الذي لن نوفيه حقه مهما عملنا 
واحلمد هلل اأول و اآخرا فهو املعني دائما.

أفراد األسرة يهنئون
»اآف����اق« ببع�س  اآخ���ر التقت  م��ن ج��ان��ب 
اأفراد اأ�صرة الأم الطالبة �صربة العمري، 
اإياها »اأتقدم باأ�صمى  فقال زوجها مهناأ 
اآي���ات ال��ت��ه��اين و ال��ت��ربي��ك��ات ل��ك اأيتها 
النجوم  الغالية فقد علت هامتك فوق 
ب��ع��د ���ص��رب وجن�����اح، واأمت���ن���ى ل���ك دوام 

التوفيق والنجاح«. 
واأم��ا ابنها الأك��رب ظافر العمري، 
ط��ال��ب ب��ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، ف��ق��ال »اأم�����ي مل 
تق�صر يف حق اأبي يوما و مل تق�صر يف 
حقي اأو  يف ح��ق اإخ��وت��ي واأخ��وات��ي. مل 
تق�صر يف تربيتنا على املعايل والطموح 

فمنها ا�صتقينا ذلك«.
ان�����ص��م اإل���ي���ه اأخ�����وه ي��ا���ص��ر ل��ي��ديل 
عن  الكلمات  »تعجز  فقال  بانطباعاته، 
و�صف فرحتي و�صعادتي بتخرج والدتي 
بالدكتوراه  اأهنئها  اأن  اأمتنى  و  الغالية 

قريبا اإن �صاء اهلل«.

»عند الصباح يحمد القوم السرى«. في الـ29 من جمادى اآلخرة المنصرم احتفلت الطالبة سبرة بنت سعيد العمري بتخرجها بعد ملحمة بطولية في طلب 
العلم استمرت 32 عاما، لكن اقتراب موعد وضع مولودها الثامن منعها من حضور حفل التخرج. الطالبة األم سبرة العمري تحدثت لـ »آفاق« عن قصتها 

الدرامية مع الدراسة معربة عن فرحتها بتزامن حفل تخرجها مع الذكرى الثامنة للبيعة.

سبرة العمري: جاهدت32 عاما لنيل البكالوريوس.. وأتطلع للدراسات العليا

كبيرة خريجات الجامعة تحكي لـ »آفاق«
قصة  حلمها الرائع

• تخصصت في الدراسات اإلسالمية
وابني األكبر يدرس الطب

• حملي الثامن حرمني من حضور التخرج
وأنا اآلن بالمستشفى
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إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعنك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!
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استطالع-إيمان عسيري

�صاحب  ع�صري  منطقة  اأم��ري  برعاية 
ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد 
الفائزين  م��وؤخ��را،  ك��رم��ت اجل��ام��ع��ة، 
بجوائز التميز، �صعيا منها اإلى تاأ�صيل 
ثقافة التميز وتوطينها، والبحث عن 
التطوير الدائم والهتمام بالأع�صاء 

الفاعلني يف املجتمع اجلامعي.
»اآفاق« التقت بعدد من الفائزين 
والفائزات مبختلف الفروع واملجالت 
ف��وث��ق��ت ان��ط��ب��اع��ات��ه��م يف ال�����ص��ط��ور 

التالية:

ثقافة التشجيع
قال وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 
رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال����دائ����م����ة جل���وائ���ز 
ال��ت��م��ي��ز، الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ام��ر بن 
اجلهود   »تقدير  ال�صهراين  اهلل  عبد 
وال��ث��ن��اء وال��ت�����ص��ج��ي��ع ح��اج��ة فطرية 
ل���دى الإن�������ص���ان، وت��ت��ف��ق م��ع طبيعته 
ال���ب�������ص���ري���ة، وه������ذا م����ا اأك��������دت ع��ل��ي��ه 
ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���ص��ات وال��ن��ظ��ري��ات 
وال��رتب��وي��ة،  والنف�صية  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اأ����ص���ه���ره���ا ن��ظ��ري��ة حتفيز  ل��ع��ل م���ن 
الإن�صان، اأو نظرية الدوافع الإن�صانية 
الأول  الثلث  يف  ما�صلو  قدمها  ال��ت��ي 
م��ن ال��ق��رن امل���ي���ادي امل��ا���ص��ي، حيث 
ج������اءت ح���اج���ة الإن���������ص����ان ل��ل��ت��ق��دي��ر 
يف امل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة ب���ع���د ح��اج��ات��ه 
ال��ف�����ص��ي��ول��وج��ي��ة، وح��اج��ت��ه ل���اأم���ان، 

واحلاجات الجتماعية«.
امللك  جامعة  اأن  ال�صهري  واأك���د 
خ���ال���د م��ت��م��ث��ل��ة ب���وك���ال���ة ال��ت��ط��وي��ر 
يف  م������رة  لأول  ح���ر����ص���ت  واجل����������ودة 
ت���اري���خ���ه���ا ع���ل���ى ا����ص���ت���ح���داث ج���وائ���ز 
للتميز، من خال فتح املجال جلميع 
والرت�صح  للتقدم  اجلامعة  من�صوبي 

الأداء،  اأف�صل  وتقدمي  لهذه اجلوائز 
م���ن اجل���ه���ود لتحقيق  م���زي���د  وب�����ذل 
الإجن���ازات مبا يحقق معايري  اأف�صل 

اجلودة يف العمل.
واأ������ص�����اف »ح���ر����ص���ت اجل���ام���ع���ة 
�صاملة  التميز  ج��وائ��ز  تكون  اأن  على 
والإداري��ة  الأكادميية  املجالت  ملعظم 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ك��م��ا ح��ر���ص��ت ع��ل��ى اأن 
تكون �صاملة لكافة من�صوبي اجلامعة، 
اإذ اأعلنت عن جوائز للطاب، ومثلها 
لأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س، واجل��ه��از 
داخ��ل  وح���دة  ولأف�����ص��ل  ب��ل  الإداري، 

اجلامعة يف جمال خدمة املجتمع«.
وان���ط���اق���ا م����ن ح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى 
ت��غ��ط��ي��ة ك����اف����ة اأح���������داث وف���ع���ال���ي���ات 
اجل����ام����ع����ة، ال���ت���ق���ت »اآف������������اق« ب���ع���دد 
م���ن ال���ف���ائ���زي���ن ب���ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز يف 
فاأعربت  وامل��ج��الت،  ال��ف��روع  خمتلف 
للبنات  والإدارة  الآداب  كلية  عميدة 
يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ال���ف���ائ���زة  ب��ب��ي�����ص��ة، 
الن�صائي(  التدري�س)اجلانب  جم��ال 
جرية  اآل  حممد  اجلوهرة  الدكتورة 
ال���دو����ص���ري ع���ن ����ص���روره���ا و���ص��ك��ره��ا 
اأنها  موؤكدة  والتكرمي،  التقدير  على 
�صتوا�صل م�صوار العطاء والإ�صهام يف 

النهو�س بالتدري�س اجلامعي.
�صوف  باأنني  »اأع��اه��دك��م  وتابعت 
اأوا�����ص����ل ر���ص��ال��ت��ي، ر���ص��ال��ة الرت���ق���اء 
مب�������ص���ت���وى ال����ت����دري���������س اجل���ام���ع���ي 

والطالبة اجلامعية ب�صكل عام«.

أهداف الجائزة
ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه��ا ع���ن اأه�����داف 
اجل����ائ����زة ق���ال���ت »اإن����ه����ا ت���ه���دف اإل����ى 
م��ن�����ص��وب��ي  اأداء  يف  ال��ت��م��ي��ز  حت��ق��ي��ق 
اجلامعة للنهو�س بالعمل الأكادميي 
����ص���وء  يف  والإداري  وال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
اإح��ي��اء  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  معايري اجل����ودة، 

ج����و ال��ت��ن��اف�����س الإي����ج����اب����ي امل��ح��م��ود 
ب���ني م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا ل����اإب����داع وال��ت��م��ي��ز 
التح�صيل  ع��ل��ى  ال���ط���اب  وت�����ص��ج��ي��ع 
العلمي والإب��داع، وامل�صاركة يف خدمة 
اجلامعة واملجتمع. واأرجو اأن يتحقق 

هذا الهدف بكل املقايي�س«.
من جهتها اأكدت الفائزة باملركز 
التدري�س)اجلانب  جم��ال  يف  الثالث 
بكليتي  امل�صاعد  الأ���ص��ت��اذ  الن�صائي(، 
الرتبية والآداب باأبها، الدكتورة غادة 
جائزة  تد�صني  اأن  ال�صربيني،  حمزة 
ت�صعى اجل��ام��ع��ة من  ال��ت��م��ي��ز خ��ط��وة 
خالها  اإلى حتقيق اجلودة داخل كل 

كلية من كلياتها.
اأن��ه��ا م��ي��دان للتناف�س  واأ���ص��اف��ت 
على  ك��اف��ة  اجل��ام��ع��ة  من�صوبي  يحفز 
التنمية  وحت��ق��ي��ق  وال���ع���ط���اء  ال���ب���ذل 
الذاتية وال�صخ�صية  واملهنية وحت�صني 
امل�����ص��ارك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، والإ����ص���ه���ام يف 
وتفعيل  ال���رتب���وي���ة،  اجل�����ودة  ت��ع��زي��ز 
ال���ت���ق���ومي ال����ذات����ي ل����اأف����راد ودع��م��ه 
بالتقومي اخلارجي امل�صتقل، وحتقيق 

التنمية امل�صتدامة وال�صاملة.

عوامل مهمة
الأول  باملركز  الفائز  قال  ال�صياق،  يف 
يف ال���ت���دري�������س اجل���ام���ع���ي )اجل���ان���ب 
امل�����ص��ارك بكلية  ال���رج���ايل(، الأ���ص��ت��اذ 
ال��ط��ب، ال��دك��ت��ور ك��م��ال زك���ي حممد 
ع��ل��ي »اأن�����ا ���ص��ع��ي��د ج���دا ب���ف���وزي ب��ه��ذه 
اللجان  ثم  اأول  اهلل  واأ�صكر  اجل��ائ��زة، 

التي ر�صحتني واختارتني لنيلها«.
واأرج��������ع ����ص���ر ف������وزه ب���اجل���ائ���زة 
اهلل  على  التوكل  منها:  ع��وام��ل  اإل��ى 
و«ال��رغ��ب��ة امل��ل��ح��ة يف خ��دم��ة اأب��ن��ائ��ي 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات وال��ت��ع��اون مع 
واأع�����ص��اء  الكلية  اإدارة  م��ن  زم��ائ��ي 
اأي�صا على  التدري�س،  والقدرة  هيئة 

كلل«  اأو  م��ل��ل  دون  ال������دوؤوب  ال��ع��م��ل 
الثالث  اأفاد الفائز باملركز  اإلى ذلك، 
يف ال���ت���دري�������س اجل���ام���ع���ي )اجل���ان���ب 
املجتمع  بكلية  املحا�صر  ال��رج��ايل(، 
�صهيد  بالنما�س،  والآداب  وال��ع��ل��وم 
اأن��ه تلقى خرب  الإ���ص��ام عبد مناف، 
واأردف  و�����ص����ع����ادة،  ب��ده�����ص��ة  ال����ف����وز 
بت�صلم  ت�����ص��ريف  ذل����ك  م���ن  »واأع����ظ����م 
اجل���ائ���زة م���ن اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�صري 
في�صل  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

بن خالد«.
الإ����ص���ام بكلية  ���ص��ه��ي��د  وي��ع��م��ل 
�صتة  منذ  بالنما�س  والآداب  العلوم 
اأن تلك  »اآف������اق«  ل������  اأع������وام، واأو����ص���ح 
كثرية  اأ���ص��ي��اءا  علمته  الطويلة  امل���دة 
الطاب  مع  والتفاعل  التفاهم  منها 
م�صيفا  نف�صياتهم،  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
لنجاح  اأ���ص��ا���ص��ي  م��ف��ت��اح  التحفيز  اأن 
التدري�س  هيئة  ع�صو  ب��ني  ال��ع��اق��ة 

والطاب.
نيل  اأن  الإ�����ص����ام  ���ص��ه��ي��د  واأك�����د 
بكل  للعمل  دافعا  له  �صيكون  اجلائزة 
املجتمع،  خل��دم��ة  واإخ��ا���س  حما�صة 
واأنها �صتكون حتفيزا وت�صجيعا لبقية 

كليات اجلامعة.

لغة الشكر
الفائز  ق��ال  والتقدير،  ال�صكر  وبلغة 
باملركز الأول بجائزة املوظف املتميز، 
م��دي��ر ع��م��ادة ����ص���وؤون ال���ط���اب، على 
ب���ن ���ص��ع��د ����ص���امل اآل را����ص���د ال��ع��م��ري  
»ي��ط��ي��ب يل ب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة اأن اأق���دم 
ملعايل مدير  وتقديري  �صكري  جزيل 
للتطوير  اجلامعة  ووكيل  اجلامعة، 
واجل�������ودة، وع��م��ي��د ����ص���وؤون ال��ط��اب 
واأع�������ص���اء اأم���ان���ة اجل���ائ���زة، وك���ل من 
اأ�صهم يف  اإتاحة الفر�صة يل للح�صول 
اأمري  على  بال�صام  والت�صرف  عليها، 

امللكي  ال�صمو  منطقة ع�صري، �صاحب 
الأم������ري ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن عبد 
العزيز وت�صلم اجلائزة من يد �صموه 

الكرمي«.
وغري بعيد عن ذلك، بني الفائز 
باملركز الثاين بجائزة املوظف املتميز 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن حم��م��د ال��ق��ح��ط��اين 
و�صام  اأن هذه اجلائزة  العلوم(  )كلية 
مقدما  ح��ي��ات��ه،  طيلة  ب��ه  يعتز  ف��خ��ر 
ووكيل  اجلامعة،  مدير  ملعايل  �صكره 
اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل�������ودة على 
اأن  ت��ب��ن��ي ف��ك��رة ه���ذه اجل���ائ���زة، دون 
راأ�صهم  »وعلى  الرت�صيح  جل��ان  يغفل 
للتطوير  ووكيلها  العلوم  كلية  عميد 

واجلودة، ورئي�س الق�صم«.
واختتم حديثه قائا » اأعد ببذل 
م��ن اجل��ه��ود خلدمة جامعتنا  امل��زي��د 

العريقة ووطننا الغايل«.

وفاة
جلائزة  الثالث  باملركز  الفائزة  لكن 
امل���وظ���ف���ة امل���ت���م���ي���زة، م����دي����رة م��ك��ت��ب 
ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا، 
مل  جم��ث��ل،  اآل  حممد  نا�صر  حليمة 
ت��ت��م��ك��ن م���ن ح�����ص��ور ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي 
تهدي  وه��و ما جعلها  وال��ده��ا،  لوفاة 
اجل���ائ���زة ل���ه ب����را وحم���ب���ة، وق���ال���ت » 
اأه����دي ه���ذا ال��ف��وز ل��وال��دت��ي الغالية 
ووال������دي ال���غ���ايل، رح��م��ة اهلل ع��ل��ي��ه، 
حيث �صاء اهلل اأن ل اأمتكن من ح�صور 

حفل ت�صلم اجلائزة نظرا لوفاته«.
يف موقف م�صابه اأعربت الفائزة 
باملركز الثاين جلائزة خدمة املجتمع 
)اأف���������راد(  م�����ص��اع��دة رئ��ي�����س حت��ري��ر 
املحا�صرة  الن�صائية،  بالأق�صام  »اآف��اق« 
بكليتي  الإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ل��غ��ة  ب��ق�����ص��م 
بنت  اإمي����ان  ب��اأب��ه��ا،  والآداب  ال��رتب��ي��ة 
�صرورها  بالغ  الع�صريي عن  عبد اهلل 

بنيل اجلائزة، متمنية ح�صور والدها، 
رحمه اهلل، »الذي كان �صيفخر باإجناز 
ابنته لول اأن املنية وافته قبل املنا�صبة 

بقليل«.
ل���كل  �ص���كرها  اإمي���ان  وقدم���ت 
امل�ص���وؤولني  القائم���ني عل���ى اجلائ���زة، 
م�صيدة بجهودهم لإجناحها، وخ�صت 
اأم���ري  بالذك���ر راع���ي حف���ل التك���رمي 
منطقة ع�ص���ري �ص���احب ال�ص���مو امللكي 
اإمي���ان  وتعه���دت  خال���د.  ب���ن  في�ص���ل 
بب���ذل ق�ص���ارى جهوده���ا لتحقيق كل 

ما فيه رفعة الدين والوطن.

خدمة المجتمع
ب��ج��ائ��زة التميز  ال��ف��ائ��ز  ب�����دوره ق���ال 
الأ�صتاذ  )اأف����راد(،  املجتمع  خدمة  يف 
ال��دك��ت��ور م��و���ص��ي ب��ن اأح��م��د اآل زعلة 
»ح�����ص��ويل ع��ل��ى ه���ذه اجل��ائ��زة ف�صل 
م��ن اهلل، وت��ك��رمي وت�����ص��ري��ف يل من 
�صمو اأمري منطقة ع�صري، وهي حافز 
كبري ملزيد من العطاء يف خدمة اأبناء 

جمتمعنا احلبيب«.
وف��������ازت ع���م���ي���دة ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
ع��ال��ي��ة  ال���دك���ت���ورة  ب��ب��ل��ق��رن  والآداب 
الأول جلائزة  باملركز  القرين   �صالح 
خدمة املجتمع )اأفراد، جانب ن�صائي( 
واأك������دت يف ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى ال���ف���وز اأن 
اجلائزة ت�صكل حمطة مهمة وم�صعة 
يف حياتها، م�صرية اإلى اأن فكرة الفوز 
ثمرة  ه��ي  ب��ل  اللحظة  ول��ي��دة  لي�صت 

نتاج ممتد منذ فرتة زمنية طويلة.
واأ�صافت »هي نتاج لعمل مبارك 
هدفه  ك��ان  الطيبة   ب��اجل��ه��ود  م�كلل 
الأ����ص���م���ى ه����و الرت�����ق�����اء مب��ج��ت��م��ع��ي 
ونفخر  راي��ت��ه  تظللنا  ال���ذي  ووط��ن��ي 

دوما بالنتماء له«. 
وع����ن ���ص��ع��وره��ا جت����اه اجل���ائ���زة 
قالت »اإن هذه اجلائزة  التي ح�صلت 

الفائزون بجوائز التميز لــ«آفاق«:

التكريم يدفعنا لمزيد من اإلنجازات
ويعزز تطلعاتنا العلمية
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تعليمية  م��وؤ���ص�����ص��ة  ق��ب��ل  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
ع���ري���ق���ة ط���امل���ا ���ص��ج��ع��ت م��ن�����ص��وب��ي��ه��ا 
تقدر  ل  وال��ت��ط��ور،  للنجاح  ودفعتهم 
بثمن، ول تو�صف بكلمات. اإنها متثل 
على  اأ�صعه  �صرف  و�صام  يل  بالن�صبة 
اإلى  بانتمائي  واعتزازا  فخرا  �صدري 

هذه اجلامعة العريقة«.

إهداء
بجائزة  الأول  باملركز  الفائز  واأه��دى 

الطالب املتميز، �صامل �صلمان علي اآل 
جمري )كلية طب الأ�صنان(، جائزته 
للجامعة ولوالديه، �صاكرا جميع من 

�صانده ووقف بجانبه لتحقيقها. 
اأكد الفائز  على �صعيد ذي �صلة 
ب��امل��رك��ز ال���ث���اين، ط���ال���ب ال���درا����ص���ات 
ال��ع��ل��ي��ا، ع����ارف حم��م��د حم���ي ال��دي��ن 
ال��ت��ي  الأك����ادمي����ي����ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات  اأن 
التي  تلك  ه��ي  اأف�����ص��ل  لآف���اق  تتطلع 
والرت��ق��اء  الباحثني  بت�صجيع  ت��ق��وم 

مب�������ص���ت���واه���م واله�����ت�����م�����ام ال���ن���وع���ي 
باملتميزين منهم . 

اأن فرحتي  �صك يف  »ل  واأ�صاف 
غامرة بح�صويل على جائزة التميز 
اأن هذا التكرمي جاء  ل�صبنب: الأول 
العلمية  للمعايري  تلقائية  نتيجة 
ال�����ص��ارم��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا اجل��ه��ات 
امل�����ص��وؤول��ة يف ه���ذا ال�������ص���اأن. والأم����ر 
ي��ع��زز  ال����ت����ك����رمي  ه������ذا  اأن  ال����ث����اين 
هذه  تاأتي  حيث  العلمية،  تطلعاتي 

اجلائزة حمفزا على ال�صعي لتحقيق 
تلك التطلعات«.

اأ���ص��دي  املنا�صبة  »ب��ه��ذه  واأردف 
ج����زي����ل ال���ت���ق���دي���ر جل���ام���ع���ة امل��ل��ك 
فيها  موفدا  ا�صتقبلتني  التي  خالد 
ال��ي��م��ن��ي��ة لتح�صري  م��ن اجل��ام��ع��ات 
بكرم  وغمرتني  املاج�صتري،  ر�صالة 
تفوقي  تثمن  اليوم  وهاهي  فيا�س، 
ومت��ن��ح��ن��ي ج���ائ���زة ل��ل��ت��م��ي��ز، ���ص��اأظ��ل 
الرائعة  اجلامعة  وبهذه  بها  فخورا 

با  ف�����ص��ك��را  اإي���اه���ا.  منحتني  ال��ت��ي 
حدود«.

ختام رائع
الأول جل��ائ��زة  ب��امل��رك��ز  ال���ف���ائ���زة  اأم����ا 
ال��ط��ال��ب��ة امل��ت��م��ي��زة م��ه��ا اأح��م��د مو�صى 
بنات(  باأبها،  الطب  )كلية  العا�صمي 
ف���ق���ال���ت »ت�������ص���رف���ت ب���احل�������ص���ول ع��ل��ى 
اجل���ائ���زة الأول������ى ل��ل��ط��ال��ب��ة امل��ت��م��ي��زة 
ب���اجل���ام���ع���ة ل����ه����ذا ال����ع����ام وت�����ص��رف��ت 

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  م��ن  بت�صلمها 
عبدالرحمن  بنت  ال��ب��ن��دري  الأم����رية 
الفي�صل، وه��ذا بف�صل اهلل ثم بف�صل 
اأم��ي واأب���ي«. واأ���ص��ارت اإل��ى اأن اجلائزة 
ك���ان���ت »خ��ت��ام��ا رائ���ع���ا ل�����ص��ت ���ص��ن��وات« 
ق�����ص��ت��ه��ا يف ك��ل��ي��ة ال���ط���ب، م���وؤك���دة اأن 
ف��رح��ه��ا ب��اجل��ائ��زة ت��زام��ن م��ع فرحة 
اأخرى هي التخرج، وبينت اأن اجلائزة 
���ص��ت��ك��ون ل��ه��ا داف���ع���ا ل��ب��ذل امل���زي���د من 

اجلهد خلدمة الدين والوطن.

الشهري:
تقدير الجهود ضرورة 
إنسانية.. وجوائز 
الجامعة تشمل 
مختلف المجاالت
الجوهرة:

سأواصل مشوار 
العطاء واالرتقاء 
بمستوى التدريس 
الجامعي 
علي:

التوكل على اهلل 
والتفاني بخدمة 
الطالب مكناني من 
الفوز
عالية:

الجائزة وسام شرف 
وانتمائي للجامعة 
مصدر فخر واعتزاز
آل مجري:

أهدي جائزتي لوالديّ 
وجامعتي .. وأشكر 
كل من ساندني
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األنشطة الرياضية.. الفائزون يتسلمون كؤوسهم
اختتمت مؤخرا فعاليات كأس معالي مدير الجامعة األســتاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، للعام الحالي، وذلك على ملعب وصالة ومســبح مجمع المدينة 
الرياضية بالقريقر، وشملت ألعاب كرة القدم، الطائرة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، والسباحة. وقام معالي مدير الجامعة بتسليم كؤوس الفرق الفائزة، حيث فاز 
ببطولــة كرة القدم فريق كلية طب األســنان، وببطولة الكرة الطائرة فريق كلية الصيدلــة، وببطولة تنس الطاولة فريق كلية الطب، وفاز فريق كلية الطب أيضا 

ببطولة ألعاب القوى، وأخيرا فاز فريق كلية العلوم اإلدارية والمالية ببطولة السباحة.
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ثقافة

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 

بحضور األميرة نورة وعضوات الشورى

حصة العتيبية تفوز
بــ »سيف القصيد«

أحمد العياف

حت����ت رع����اي����ة اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري 
في�صل  الأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
ب����ن خ����ال����د،  ان��ط��ل��ق��ت ع���ل���ى م�����ص��رح 
امل��ف��ت��اح��ة م�����ص��اب��ق��ة ���ص��ي��ف ال��ق�����ص��ي��د 
�صاحبة  بح�صور  لل�صاعرات،  الثانية 
ال�صمو الأمرية نورة بنت عبد العزيز 
���ص��ع��ود،  اآل  ب���ن ج���ل���وي  ع��ب��د اهلل  ب���ن 
الدكتورة  ال�صورى  جمل�س  وع�صوتا 
منى اآل م�صيط ، والدكتورة اجلوهرة 

اأبو ب�صيت.
ال�صاعرة  اأن  امل�صابقة،  نتائج  ويف 
املركز  على  ح�صلت  العتيبية  ح�صة 
ب��ع��د جم��ارات��ه��ا  الأول  ن��ظ��ري ف��وزه��ا 
لأبيات ال�صاعرة الفائزة باملو�صم الأول 

)عيون املها(، التي �صلمتها اجلائزة. 

ال�صاعرة  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  ون��ال��ت 
اأ���ص��م��اء ال���رباه���ي���م، وذه���ب���ت ب��ج��ائ��زة 
املركز الثالث، ال�صاعرة نوف ال�صيف، 
وك������ان امل����رك����ز ال����راب����ع م����ن ن�����ص��ي��ب 

ال�صاعرة مو�صي الرحيل.
وك����ان����ت الأم�������ص���ي���ة ق����د ���ص��ه��دت 
ع��ر���ص��ا ع���ن م��ن��ج��زات ���ص��م��و الأم���ري 
ذلك  بعد  باملنطقة.  بن خالد  في�صل 
رئي�صية  الت�صكيلية،  الفنانة  قدمت 
الثقافة  بجمعية  الن�صائية  اللجنة 
القحطاين،  اإمي���ان  ب�����اأب��ه��ا،  وال��ف��ن��ون 

كلمة اجلمعية.
 عقب ذلك األقت ع�صوة جمل�س 
اآل م�صيط  ال��دك��ت��ورة منى  ال�����ص��ورى  
ك��ل��م��ة ���ص��ل��ط��ت ف��ي��ه��ا ال�������ص���وء ع��ل��ى 
ال��ع��ايل،  التعليم  يف  امل�����راأة  م��ن��ج��زات 
وم��ا حققته من اإجن���ازات يف خمتلف 

الن�صوة  امل��ج��الت، مركزة على دخ��ول 
جمل�س ال�صورى بن�صبة 20% ومبعدل 

30 �صيدة .
وت��اب��ع��ت » ك��ل ذل���ك ي��اأت��ي بدعم 
امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  من 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ، ال��داع��م 
ب��ت��ج��دي��د  وخ��ت��م��ت  ل���ل���م���راأة«،  الأول 
ال�������ولء وال���ب���ي���ع���ة خل������ادم احل���رم���ني 
ال�صريفني مبنا�صبة الذكرى الثامنة، 
كل  على  ع�صري  منطقة  اأم��ري  �صاكرة 
الأن�صطة  ودعمه  للمنطقة  مايقدمه 

الن�صائية.
بعنوان  فقرة  قدمت  ذل��ك  عقب 
»ق�������ص���ائ���د م����ه����داة« لأم������ري م��ن��ط��ق��ة 
ع�����ص��ري، األ��ق��ت��ه��ا ك��ل م��ن ال�����ص��اع��رات: 
جند،  �صواهق  )ق��ط��ر(،  احلبابي  م��ي 

وعيون املها )اململكة(.

وق���ام���ت ال�������ص���اع���رة ع���ي���ون امل��ه��ا 
ب��ت�����ص��ل��ي��م ���ص��ي��ف ال��ق�����ص��ي��د ل��ل�����ص��اع��رة 
ال�صاعرة  العتيبية، كما قدمت  ح�صة 
�صكر  و�صهادة  دروع���ا  ظافر  اآل  زه��رة 
ل�����اأم�����رية ن������ورة ب���ن���ت ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب���ن ع���ب���داهلل ب���ن ج���ل���وي اآل ���ص��ع��ود، 
وجلنة  ال�صورى،  جمل�س  ولع�صوتي 

التحكيم، وال�صاعرات الفائزات.
هو  امل�����ص��اب��ق��ة  ه����دف  اأن  ي���ذك���ر 
تن�صيط ال�صياحة والتعريف باملنطقة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأم���ريه���ا  واإجن������ازات 
امل��ل��ك��ي الأم����ري في�صل ب��ن خ��ال��د بن 
ال�صعر والأدب  العزيز، وت�صجيع  عبد 
ال��ت��ن��اف�����س  روح  واإذك���������اء  ال���ن�������ص���ائ���ي، 
ال�صريف والإب��داع، وهي بتنظيم من 
بع�صري،  وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  ج��م��ع��ي��ة 

واإمارة املنطقة.

الجامعة في »ملتقى النص« بجدة
العلوم  بكلية  ممثلة  اجلامعة  �صاركت 
ال��ث��اين  ال��ن�����س  ملتقى  الإن�����ص��ان��ي��ة يف 
ع�صر ال��ذي نظمه ن��ادي ج��دة الأدب��ي، 

موؤخرا.
ق�صم  رئ��ي�����س  اأن  التفا�صيل  ويف 
اللغة العربية واآدابها الدكتور عبداهلل 
علميا  بحثا  امللتقى  يف  ق���دم   ح��ام��د، 
الإي��ج��از«  تف�صح  ال��ب��اغ��ة   « ع��ن��وان��ه 
م���ن���درج���ا ���ص��م��ن امل�����ص��اءل��ة ال��ن��ق��دي��ة 
الأنثى  التي و�صفت  العربية  للذهنية 
ب����احل����ك����ي  والإ������ص�����ه�����اب  م����ن خ���ال 
النقدية  ال�����روؤى  ب��ع�����س  »ا���ص��ت��ح�����ص��ار 
احلديثة التي تقف مع املراأة ظاهريا 
وت���ئ���ده���ا ����ص���م���ن���ا، وه�����و م����ا ت��ك�����ص��ف��ه 

ن�صو�س ن�صوية حديثة«. 
اإل���ى ذل����ك،  ���ص��ارك  ع�صو هيئة 
ال��ت��دري�����س ب��ال��ق�����ص��م ذات������ه، ال��دك��ت��ور 
حتت  علمي  ببحث  ملحة  اأب��و  حممد 
احل��داث��ة  لأدب  املمانعة  »ت��ي��ار  ع��ن��وان 
امل��ن« وا�صتعر�صت الورقة  ق��راءة يف   ��
كتاب »جناية ال�صعر احلديث« لأحمد 
ف����رح ع��ق��ي��ان، وك���ت���اب »احل����داث����ة يف 
م���ي���زان الإ������ص�����ام« ل��ل��دك��ت��ور ع��و���س 

القرين.
الأدب������ي  ج�����دة  ن������ادي  اأن  ي���ذك���ر 
مب�صاركة  �صنويا،  الن�س  ملتقى  يقيم 

جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ني ال��ع��رب من 
داخل اململكة ومن خارجها.

وك��������ان م���ل���ت���ق���ى ق���������راءة ال��ن�����س 
ال���12 يف ن��ادي ج��دة الأدب���ي قد اختتم 
فعالياته موؤخرا بعد اأن قدم عدد من 
منوعة  بحوثا  واملثقفني  الأكادمييني 
يف امل���و����ص���وع ال�����ذي اخ����ت����اره ال���ن���ادي 
والأدب��ي  النقدي  »التحديث  للملتقى 
يف ال�����ص��ع��ودي��ة« وك���رم خ��ال��ه الأدي���ب 
الرائد عبداهلل عبداجلبار،  ال�صعودي 
امللتقى  جل�صات  و�صهدت  اهلل.  رح��م��ه 
ن��ق��ا���ص��ات مهمة وج����ادة، وب��خ��ا���ص��ة يف 
والتحديث  النقدي  بالوعي  يتعلق  ما 
امل�صتمر الذي ي�صهده الو�صط الثقايف 
اآلية  ال�صريعة يف  والتحولت  والأدب��ي 
املبدعني  كبري من  عدد  لدى  الكتابة 

ال�صعوديني.

توصيات
يف  بالنادي  الر�صمي  املتحدث  واأع��ل��ن 
ختام امللتقى عبدالإله جدع التو�صيات 
ال��ت��ي خ����رج ب��ه��ا امل��ل��ت��ق��ى، وت���رتك���ز يف 
الأدب��ي  للنادي  الريادي  ال��دور  تثمني 
ق��راءة  ب��ج��دة يف عقد ملتقى  ال��ث��ق��ايف 
الن�س ب�صورة م�صتمرة وعرب 12 دورة 
ال�صاحة  اإث�����راء  اإل���ى  جميعها  ه��دف��ت 

بالأبحاث  العربية  والأدبية  الثقافية 
اإ�صافة  املعرفية،  والدرا�صات  العلمية 
اإلى دور امللتقى يف تقوية اأوا�صر املحبة 
الأدب���اء واملثقفني  وال��وئ��ام بني جميع 
النادي  وا�صتمرار  اأطيافهم،  مبختلف 
روؤى  تقدمي  يف  بجدة  الثقايف  الأدب���ي 
مو�صوعية توثيقية تقوميية للحراك 
الثقايف والنقدي والأدبي باململكة، واأن 
القادم حديثا مو�صعا  امللتقى  يت�صمن 
ب��اأن  وذل���ك  امل��ك��رم��ة،  ال�صخ�صية  ع��ن 
اإح��دى جل�صاته لدر�س هذه  تخ�ص�س 
والأدب���ي،  الثقايف  واأث��ره��ا  ال�صخ�صية 
بحثية  م�����ص��اري��ع  ه���ن���اك  ت���ك���ون  واأن 
اأو  والإع����ام  الثقافة  وزارة  تدعمها 
اجل��ام��ع��ات ال�����ص��ع��ودي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ب��امل��م��ل��ك��ة تخت�س  الأدب����ي����ة  الأن����دي����ة 
ب���اإن�������ص���اء ك�������ص���اف ت���اري���خ���ي و���ص��ف��ي 
ل��اأع��م��ال الأدب��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة املنجزة 
وتو�صيع  ال�صعودي،  الثقايف  امل�صهد  يف 
القادمة  امللتقيات  يف  امل�صاركة  دائ���رة 
على امل�صتوى الإقليمي والدويل اإثراء 
من  اأعلى  لدرجة  وحتقيقاً  للتجربة، 
امل��ث��اق��ف��ة، وال���ص��ت��ف��ادة م��ن الأب��ح��اث 
وامل����داخ����ات امل���ط���روح���ة ب��امل��ل��ت��ق��ى يف 
اإ������ص�����دار م�������ص���اري���ع ع��ل��م��ي��ة ون��ق��دي��ة 

م�صتقبلية يتبّناها النادي.

الدكتور حممد اأبو ملحة
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ثقافة

من  مهم  ج��زء  وه��و  ال��ع��رب،  عند  وامل�صكن  ال�صعر  ب��ني  العاقة  تخفى  لي�صت 
الوطن اإن مل يكنه، حتى اإنهم ي�صمون به البيت من ال�صعر، يقول ابن منظور: 
والكبري،  ال�صغري  على  يقع  وهو  اخلباء،  بيت  من  م�صتق  ال�صعر  من  »والبيت 
كالرجز والطويل، وذلك لأنه ي�صم الكام كما ي�صم البيت اأهله، ولذلك �صموا 

مقطعاته اأ�صبابا واأوتادا على الت�صبيه باأ�صباب البيوت واأوتادها«.
من هنا تت�صح العاقة بني البيت املكان، واأخيه من ال�صعر عند اأجدادنا، 
وهي عاقة بني الإن�صان وكونه الأول كما يقرر با�صار حني يقول »البيت هو 
اإنه كما قيل م��رارا، كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما للكلمة  ركننا يف العامل، 
من معنى«، ويوازي هذا كون عاقة املكان بال�صعر عند العرب نابعة من وجدان 
العربي الذي جعل ال�صعر موازيا للمكان البيت، وي�صاف اإلى هذا اأن العربي قد 
فاللغة عنده  البيئة،  املعامل احلقيقية يف  ال�صعر مْعلما يعو�س فقر  جعل من 

معلم اأكرث ح�صورا من املعامل املح�صو�صة.
»الزبدة«، اأن امل�صكن هو ال�صكن، وال�صكن اأمان، والأمان حياة، وعليه فا 
اأو  اأن احلياة ت�صري كناية عنها،  امل�صكلة هي  اأن  اأو �صكن، بيد  حياة با م�صكن 
اإل��ى بحث دائ��م عن امل�صكن، واأي��ان هو يف ظل  معنى جمازيا لها، حني تتحول 

ارتفاع كل �صيء؛ ارتفاع الأبراج، والأ�صعار، والأر�صدة؟
اإل بعد ج�شارة  واأي��ان »بدله« يف ظل ا�شرتاط ما ل ميكن الإق��دام عليه 
وجتا�صر وتنازل، فلي�س من الي�صري على ذي ذرات من �صدق مع الذات »تلفيق« 
اأوراق وعقود لي�س لها على اأر�س ال�صدق �صرب واحد، ورمبا تي�صر ذلك مع �صيء 
من اإقناع الذات باأن »البدل حق«، لكن احلق ل يحتاج اإلى »اأوراق« تربره ما دام 

من النوع »الأبلج«.
امل��ه��م، وه���ذه معلومة ال��ه��ارب م��ن ال���ص��رت���ص��ال يف ال��ك��ام »الأع����وج« عن 
»الأبلج«، اأن للعرب تاريخا بنائيا ل بنيويا، بل اإنهم حر�صوا على اإيجاد �صماتهم 
اخلا�صة يف هذا املجال، يقول اجلاحظ »وكانت العرب يف جاهليتها حتتال يف 
تخليدها باأن تعتمد يف ذلك على ال�صعر املوزون والكام املقفى، وكان ذلك هو 

ديوانها.
فبنوا  بال�صعر،  وتنفرد  البناء  يف  العجم  ت�صارك  اأن  اأحبت  العرب  اإن  ثم 
والأب��ل��ق  �صعوب،  وق�صر  م���اأرب،  وق�صر  م���ارد،  وق�صر  وكعبة جن���ران،  غ��م��دان، 
»وبنوا  ليقول  اجلاحظ ع�صرنا  ي��درك  البنيان«، ومل  ذل��ك من  وغ��ري  ال��ف��رد، 

ق�شر بريوقراط«.

بيت من الشعر
أم وطن من اإلسمنت؟

إذا عسعس الليل
أحمدعبد اهلل التيهاني

مسابقة في اإلبداع الشعري والقصصي
اأعلن نادي اأبها الأدبي م�صابقة الإبداع يف جمايل ال�صعر والق�صة، على اأن يكون الثنني 

املقبل 10/ 7/ 1434ه� اأق�صى موعد ل�صتقبال امل�صاركات.
واأل يتجاوز  اململكة،  اأو مقيما داخل  �شعوديا،  املت�شابق  اأن يكون  النادي  وا�شرتط 
عمره 30 عاما، واأل يكون قد �صبق ن�صر العمل اأو امل�صاركة به يف م�صابقات وجوائز اأُخرى، 
واأن ير�صل املت�صابق ثاثة اأعمال من اإنتاجه، يف ن�صختني اإحداهما مطبوعة والأخرى 

اإلكرتونية )C.D( ، اإلى �صندوق بريد النادي )478(.
وف�������ي�������م�������ا ي����ت����ع����ل����ق 
مب�����ص��اب��ق��ة ال�������ص���ع���ر، ف��ق��د 
هي:  �صروطا  النادي  ح��دد 
باللغة  الق�صيدة  تكون  اأن 
على  الف�صيحة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ول  ب��ي��ت��ا،   30 ت��ت��ج��اوز  األ 
لل�صعر  اأب��ي��ات   10 ع��ن  تقل 
ت���ك���ون  واأن  ال�����ع�����م�����ودي، 
الإيقاع  ب�صوابط  ملتزمة 
ال�������ص���ع���ري، �����ص����واء اأك���ان���ت 
بينما  تفعيلية،  اأم  عمودية 
م�شابقة  ���ش��روط  ا�شتملت 
ت��ك��ون  اأن  ع���ل���ى  ال���ق�������ص���ة 
الف�صيحة،  العربية  باللغة 
�صفحاتها  ع��دد  يزيد  واأل 

عن خم�س.

قراءة: يحيى القبعة

»ك���ان امل��ل��ك خ��ال��د ي����داوم ع��ل��ى ق���راءة 
�صغري  مب�صحف  يحتفظ  ال���ق���راآن، 
اأح��د  يف  ال��ل��ون  اأخ�����ص��ر  بجلد  مغلف 
ج��ي��وب ث���وب���ه، وات�����ص��ف، رح��م��ه اهلل، 
بالعدل والرحمة والعطف وال�صجاعة 
والإقدام، حيث �صارك مع والده امللك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن يف عدد 
م��ن امل��ع��ارك، واأب��ل��ى فيها ب��اء ح�صنا 
وعمره مل يبلغ الع�صرين، كما ا�صتهر 
بحب ال�صراحة والنقاء، وكره النفاق 

واملجاملة«.
جاء ذلك يف كتاب بعنوان »امللك 
اآل ���ص��ع��ود ..  خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
القيادي«،  منهجه  يف  حتليلية  درا�صة 
اأ�صتاذ القيادة والتخطيط  من تاأليف 
حممد  الدكتور  باجلامعة  ال��رتب��وي 

عبداهلل اآل ناجي.
الكتاب،  مقدمة  يف  املوؤلف  واأك��د 
وه����و اأح�����د اإ������ص�����دارات ك��ر���ص��ي امل��ل��ك 
اأن��ه يجب عند  العلمي،  خالد للبحث 
درا�صة القيادة الإدارية لأي �صخ�صية، 
واخل�صائ�س  ال�صمات  على  ال��ت��ع��رف 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، م�صريا  ب��ت��ل��ك  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
يرثها  التي  الوراثية  ال�صمات  اأن  اإلى 
تاأثري كبري  ال�صخ�س ويولد بها، لها 
يف مم��ار���ص��ات��ه ال��ق��ي��ادي��ة اإل����ى ج��ان��ب 
ال�صمات  املكت�صبة من البيئة املحيطة.
وا����ص���ت���ع���ر����س امل�����وؤل�����ف ���ص��ف��ات 
اإياها  مبتدئا  اهلل  رحمه  خالد  امللك 
م�صهود  اأن��ه  مبينا  والأم��ان��ة،  بالقوة 
ك��ان  ح��ي��ث  والإق������دام،  بال�صجاعة  ل��ه 
م���ن���ذ ����ص���غ���ره م���ول���ع���ا ب��ال��ف��رو���ص��ي��ة، 
و����ص���ارك يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ع���ارك مع 

والده  واأبلى فيها باءا ح�صنا، ووثق 
ع��دد  يف  القتالية  م�����ص��ارك��ات��ه  بالقلم 
الرغامة  معركة  منها:  امل��ع��ارك  م��ن 
عام 1٩26 م حيث كان يتتبع املخيمات 
ويوقظ النائمني حني ي�صعر بالغارة، 
التي  1٩2٩م،  ع���ام  ال�صبلة  وم��ع��رك��ة 
ال�صاد�صة  ال�صن  يف  وه��و  فيها  ���ص��ارك 
الدبدبة عام 1٩30م.  ع�صرة، ومعركة 
وب����ني اأن�����ه ���ص��اح��ب وال������ده يف اأك���رث 

احلروب التي قام بها ل�صم احلجاز.
ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع���ن ق��وة 
امل��ل��ك خ��ال��د يف ق��ول احل���ق، ا�صت�صهد 
املوؤلف  ب�صهادة الدكتور عبده مياين 
امللك  �صفات  بع�س  ع��ن  ك�صف  ال���ذي 
اأنه كان قويا ومل يكن  خالد، ومنها: 
من  ويطلب  العلماء  ويداهن  يجامل 
اأن قلبه كان  و  اأن يتقوا اهلل،  الق�صاة 
والإن�صانية،  والعطف  بالرحمة  مليئا 
رجل  اإل��ى  يتحول  ك��ان  اأن��ه  م�صتدركا 
اأو  اإذا ع��ل��م ع���ن ظ��ل��م  ���ص��دي��د ����ص���ارم 

ا�صتهتار بال�صريعة ال�صامية.
ال��ت��ق��وى  اأن  امل����وؤل����ف  واأ������ص�����اف 
�صمات  من  �صمتني  كانتا  وال�صتقامة 
امل��ل��ك خ���ال���د،  واأن����ه ك���ان ي����داوم على 
ق�������راءة ال������ق������راآن، و »ك������ان ي��ح��ت��ف��ظ 
مب�صحف �صغري مغلف بجلد اأخ�صر 
ال���ل���ون يف اأح����د ج��ي��وب ث���وب���ه. وك���ان 
ي�����ص��ت��م��ع ي��وم��ي��ا اإل�����ى م���ا ت��ي�����ص��ر من 
القراآن الكرمي والتف�صري والأحاديث 

النبوية من بع�س امل�صايخ«.
ويقول املوؤلف نقا عن الدكتور 
حم��م��د مي���اين »اإن امل��ل��ك خ��ال��د ك��ان 
رج���ا م��ت��دي��ن��ا ارت��ب��ط ق��ل��ب��ه ب��احل��رم 
من  ف��رتة  عا�س  فقد  ال�صريف،  املكي 
ح��ي��ات��ه يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة، وك���ان يحب 
اإل���ى احل���رم و�صماع ال��ق��راآن،  ال��ذه��اب 
عيناه  تدمع  احل�س  مرهف  ك��ان  كما 
اآي�����ة، ول يكف  ت��ف�����ص��ري  ي�����ص��م��ع  وه����و 
ل�����ص��ان��ه وه�����و يف جم��ل�����ص��ه ع����ن ذك���ر 
يف   ال�����ص��اة  على  حري�صا  وك���ان  اهلل، 
اأوق��ات��ه��ا، وي��وق��ظ الأب��ن��اء واحل��را���س 

لأدائها«.
 ، امل��ل��ك خ��ال��د  اأن  امل��وؤل��ف  و�صطر 
رحمه اهلل، ات�صف بالعدل، حيث كان 
ويف  م�صجعه،  ويق�س  ي��وؤرق��ه  الظلم 
اجل��ان��ب الآخ����ر ك���ان ي��ج��د يف اإ���ص��اع��ة 
ل�صروره  م�صدرا  احل��ق  وق��ول  العدل 

وراحته.
اأن  م��ف��اده��ا  ق�صة  امل��وؤل��ف  واأورد 

اإح����دى ب��ن��ات امل��ل��ك خ��ال��د غ��اب��ت ذات 
يوم عن منا�صبة توزيع هدايا عائلية 
اأن  على  جيبه  يف  بن�صيبها  فاحتفظ 
اإي��اه��ا ع��ن��د ح�����ص��وره��ا، وك��ان  يعطيه 
ي��ن��ق��ل ال��ه��دي��ة م��ن ث���وب لآخ����ر حتى 

ح�صرت و�صلمها هديتها.
وُعرف امللك خالد بحب ال�صدق 
وال�����ص��ورى، حيث ق��ال م��وؤل��ف الكتاب 
ل��راأي  ال�صتماع  يحب  ك��ان  امللك  »اإن 
يثق  والنفاق،  التملق  يكره  الآخرين، 
يف م���ن ي��ع��م��ل��ون م��ع��ه وي�����ص��رك��ه��م يف 
ال����راأي، ومل ي��ع��رف ع��ن امل��ل��ك تفرده 

بالراأي.
ك��م��ا مل ي��ع��رف ع��ن��ه امل��رك��زي��ة يف 
مببداأ  مت�صكه  ب�صبب  وذل���ك  ال��ق��رار، 
ال�����ص��راح��ة وال��ن��ق��اء وح��ب العمل مع 

الآراء  ل�صماع  وال�صتئنا�س  الآخ��ري��ن 
الأخرى.

املوؤلف  ا�صتدل  ال�صدد  ه��ذا  ويف 
امللك  عهد  يف  ال�صحة  وزي���ر  ب�صهادة 
خ���ال���د ال���دك���ت���ور ح�����ص��ني اجل���زائ���ري 
امللك خالد خري مثال  »اإن  الذي قال 
لرجل الدولة الذي ي�صت�صري وين�صت 
ويناق�س ثم يتخذ القرار وينفذه، ول 
اإذا  مانع لديه من العدول عن قراره 

تبني له اأنه مل يكن الأن�صب«.
امل��ل��ك خالد  اأن  امل��وؤل��ف  واأ���ص��اف 
ك���ان رح��ي��م��ا ع��ط��وف��ا ل��ني اجل��ان��ب يف 
وقفات  على  ال�صوء  م�صلطا  �صلوكه، 
من مظاهر تكرميه لل�صيوف واإطعام 
���ص��ائ��ق��ي��ه��م وم���راف���ق���ي���ه���م يف ولئ����م 

الق�صر.

منهجية الملك خالد في كتاب لـ آل ناجي

حلقات بحثية بقسم اللغة العربية
بالق�صم  الل�صانيات  اأ�صتاذ  قدمها  علمي 
الأ�����ص����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع���ب���ا����س ب����ن ع��ل��ي 
»م����ن ق�صايا  ع���ن���وان  ال�����ص��و���ص��وة حت���ت 
ال���رتج���م���ة - ال���رتج���م���ة الأول��������ى مل��ن 

التلمود«.
 ويف درا�صة لغوية ناق�س اأ�صتاذ علم 
ال�صوتيات بالق�صم الدكتور م�صلم عبد 
الفتاح يف حما�صرة علمية عن مو�صوع 
علم  ���ص��وء  يف  والأداء  ال��ن��ط��ق  »ع��ي��وب 

اللغة احلديث«.
وال��ن��ق��د  الأدب  اأ����ص���ت���اذ  ق����دم  ك��م��ا 
بالق�صم الدكتور عبد الرحمن بن ح�صن 
الن�صية  »املناهج  بعنوان  بحثا  املح�صني 

يف خدمة القراآن قدميا وحديثا«.
وا����ص���ت���م���ل���ت احل���ل���ق���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة 
اأي�����ص��ا ع��ل��ى حم��ا���ص��رة لأ���ص��ت��اذ النحو 
بن  حممد  الدكتور  بالق�صم  وال�صرف 

تف�صري  يف  »راأي  ب��ع��ن��وان  ال��ع��م��ري  علي 
وَف��ْع��ل��ى«،  َف��ْع��ان  يف  �صيبويه  ن�صو�س 
وحم��ا���ص��رة لأ���ص��ت��اذ ال��ب��اغ��ة وال��ن��ق��د 
ب��ال��ق�����ص��م ال��دك��ت��ور اأح��م��د ح�����ص��ن م��زاح 
بعنوان »اللغة وبناء العقل واحل�صارة«، 
ويف حم��ا���ص��رة ن��ق��دي��ة ف��ل�����ص��ف��ي��ة ط��رح 
الدكتور  بالق�صم  والنقد  الأدب  اأ�صتاذ 
اأحمد بن علي اآل مريع مو�صوع »تلقي 

اجلنون يف اللغة«.
ال��ع��ام  ه���ذا  ن��ظ��م  الق�صم  اأن  ي��ذك��ر 
ما يقرب من 15 حلقة نقا�صية لطاب 
وط���ال���ب���ات ال����درا�����ص����ات ال��ع��ل��ي��ا مت من 
مو�صوعات  م��ن  ع��دد  ت�صجيل  خالها 
اللغوية  الدرا�صات  املاج�صتري يف  ر�صائل 
ع��دد  وك����ان  وال��ب��اغ��ة  وال��ن��ق��د  والأدب 
م��ن��ه��ا م��وج��ه��ا ل��درا���ص��ة ق�����ص��اي��ا اأدب��ي��ة 

وظواهر لغوية يف اململكة.

 إبراهيم الدارقي

ن��ظ��م ق�صم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا يف 
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم الإن�����ص��ان��ي��ة ���ص��ل�����ص��ة من 
حلقات البحث العلمي �صمن ن�صاطاته  
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة لأع�����ص��اء 
اجلامعي  العام  خ��ال  التدري�س  هيئة 

احلايل.
وا���ص��ت��م��ل��ت ال�����ص��ل�����ص��ة ع��ل��ى درا���ص��ة 
الدكتور  وال��ن��ق��د  الأدب  اأ���ص��ت��اذ  قدمها 
حم���م���د ب����ن ال���������ص����ادق ال����ك����ح����اوي يف 
حم��ا���ص��رة ب��ال��ق�����ص��م ب��ع��ن��وان »ال���ق���راءة 
وال���ت���اأوي���ل يف ���ص��وء امل��ن��اه��ج احل��دي��ث��ة« 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا رئ��ي�����س الق�صم  اأ����ص���رف ع��ل��ى 
الدكتور عبد اهلل حامد وجلنة خمت�صة 

من اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم.
الدكتور عبد اهلل حامدك��م��ا ا���ص��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ح��ل��ق��ة بحث 
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إعالم

بني الأ�صتاذ امل�صارك يف ق�صم الإعام 
ب��ج��ام��ع��ة الإم�������ام حم��م��د ب���ن ���ص��ع��ود 
الإ���ص��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل نا�صر 
امل�����ص��ني  ال���واق���ع  اأدرك  اأن����ه  احل���م���ود، 
متابعة  خ��ال  من  الإعامية  للغتنا 
واخلليجية  العربية  الإع���ام  و�صائل 

امل�صموعة منها واملقروءة واملرئية.
النقا�صية  احل��ل��ق��ة  يف  ذل���ك  ج���اء 
ال���ت���ي ع���ق���دت م����وؤخ����را ع���ن »ال���واق���ع 
يف  العربية  اللغة  ل�صتخدام  امل��رتدي 
الإع����ام ال��ع��رب��ي واخل��ل��ي��ج��ي« �صمن 
التن�صيقي للجامعات  امللتقى  فعاليات 
يف  العربية  باللغة  املعنية  واملوؤ�ص�صات 
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

العربية.
واأو������ص�����ح احل����م����ود اأن������ه اأج�����رى 
ا�صتطاعا لآراء املغردين اخلليجيني 
يف  العربية  اللغة  ح��ال  ع��ن  تويرت  يف 
مرئياتهم  ل��ي�����ص��ع  ب��ل��دان��ه��م،  اإع�����ام 
احللقة  هذه  »يف  النقا�س  طاولة  على 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل���ه���م���ة ج�����دا يف ت��اري��خ��ن��ا 

العربي املعا�صر«.

امل�صاركني  اأن  اإلى  واأ�صار احلمود 
يف تعبئة ال�صتبيان يرون اأن ا�صتخدام 
الإع�������ام اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
للغات  ا�صتخدامه  مقابل  الف�صحى 
اأو لهجات حملية يختلف من  اأخ��رى 

فئة براجمية اإلى اأخرى.
ف����ف����ي ح�����ني ي�������ربز ا����ص���ت���خ���دام 
ال��ف�����ص��ح��ى يف ال����ربام����ج الإخ���ب���اري���ة 
واحل����واري����ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ب�������ص���ك���ل ع��������ام، ت�������ص���ود الزدواج������ي������ة 
امل����ن����وع����ة  ال�������ربام�������ج  يف  ال����ل����غ����وي����ة 
والأف����ام،  وامل�صل�صات  وال��ري��ا���ص��ي��ة 
غ��ري اأن امل�����ص��ارك��ني، م��ع ه��ذه ال��روؤي��ة 
جتاه  قلقهم  ع��ن  ع��ربوا  املو�صوعية، 
ازدواجية اللغة يف الإعام اخلليجي، 
الإع����ام  اأن  ال��غ��ال��ب��ة  ال��ن�����ص��ب��ة  وراأت 
حقيقية  م�����ص��ك��ل��ة  ي���واج���ه  اخل��ل��ي��ج��ي 

جراء الزدواجية اللغوية.
وط���ال���ب احل���م���ود ب���دع���م ت��ب��ادل 
املجل�س،  دول  بني  الناجحة  الربامج 
اللغة  م��ن  ت�صع  التي  تلك  وبخا�صة 
العربية الف�صحى منهجية لها. و�صدد 
ع��ل��ى اأن م���ن امل��ه��م ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل 
الإع���ام���ي���ني اخل��ل��ي��ج��ي��ني وب���ال���ذات 
املعدين ومقدمي الربامج، داعيا اإلى 
اأن تكون الإجادة التامة للغة العربية 
اأحد �شروط القبول يف اأق�شام الإعالم 

يف اجلامعات اخلليجية.
وط������رح م��ع��ظ��م امل�������ص���ارك���ني اأن 
اإجادة الإعام اخلليجي للغة العربية 
وال��ت��ح��ل��ل م���ن م�����ص��ك��ل��ة الزدواج����ي����ة 
���ص��ام��ل��ة يف  بتنمية  م��ره��ون  ال��ل��غ��وي��ة 
لي�صت  اللغة  ل������«اأن  وال��ث��ق��اف��ة،  الفكر 
وو�صيلة  النا�س،  حلال  انعكا�س  �صوى 
النف�صية  م��ك��ن��ون��ات��ه��م  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 

والجتماعية والثقايف«.

أكاديمي: اإلعالم الخليجي يعاني من ضعف لغوي

ينعقد في ذي القعدة المقبل

»اإلعالم والتنمية«
عنوانا رئيسا لملتقى الباحة

ب�����داأ جم��ل�����س اأم����ن����اء م��ل��ت��ق��ى ال��ب��اح��ة 
ا�صتعرا�س  يف  مهامه  اأول���ى  ل��اإع��ام 
ال��رتت��ي��ب��ات وال����ص���ت���ع���دادات اجل��اري��ة 
لإطاق الن�صخة الأول��ى من  فعاليات 
امل��ل��ت��ق��ى خ����ال الأ����ص���ب���وع ال���ث���اين من 
�صهر ذي القعدة العام اجلاري برعاية 
ال�صمو  �صاحب  الباحة  منطقة  اأم��ري 
امل��ل��ك��ي الأم����ري م�����ص��اري ب��ن ���ص��ع��ود بن 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز، وب��ت�����ص��ري��ف وح�����ص��ور 
الثقافة والإع��ام ولفيف  معايل وزير 
م�����ن امل���������ص����وؤول����ني ب����ال����دول����ة ون���خ���ب 
م���ن روؤ�����ص����اء حت��ري��ر ال�����ص��ح��ف وق����ادة 
اأج���ه���زة الإع������ام امل��رئ��ي��ة وامل�����ص��م��وع��ة 
وجمموعة  والإعاميني  وال�صحفيني 
ب��الإع��ام  واملهتمني  الأك��ادمي��ي��ني  م��ن 
وو�صائل التوا�صل ب�صكل عام اإلى جانب 

رجال الفكر والراأي واملال والأعمال .
الأول  الج���ت���م���اع  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
ان��ع��ق��د م��وؤخ��را  ال���ذي  ملجل�س الأم���ن���اء 
ال��ب��اح��ة حيث  ب��امل��رك��ز الإع����ام����ي يف 
املقرتح  امل��وع��د  املجل�س  اأع�����ص��اء  اأج���از 

للملتقى، وبرناجمه العام.
ومن املقرر اأن ي�صمل امللتقى جل�صة 
وال��ت��ك��رمي وخ��م�����س جل�صات  الف��ت��ت��اح 

م����وزع����ة ع���ل���ى م�����دى ي���وم���ني ت��ت��ن��اول 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����ص��اي��ا وامل��و���ص��وع��ات 
احل��ي��وي��ة م��ن خ���ال اأط���روح���ات ح��ول 
ال�صياحي، والإع��ام اجلديد،  الإع��ام 
واأهمية  التقليدي،  الإع��ام  وم�صتقبل 
مو�صوع  ومناق�صة  الإعامي،  الناطق 
اإلى جانب احلفل  الإعامية  الق�صايا 
ال���رتوي���ح���ي ل���اإع���ام���ي���ني، وج����ولت 
ال�صياحية  امل��واق��ع  اأب���رز  على  �صياحية 

ال�صهرية باملنطقة .
واأق�����ر جم��ل�����س الأم���ن���اء ال��ع��ن��وان 
»الإع����ام  مب�صمى  للملتقى  ال��رئ��ي�����س 
وحم��ورا  عاما  خطا  ليكون  والتنمية« 
واملناق�صات  امل�����داولت  ل��ك��اف��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ا 
ال����ت����ي ����ص���ي���ت���ط���رق ل����ه����ا امل���������ص����ارك����ون 

واملتحدثون.
اإلى اأن الأه��داف العري�صة   ي�صار 
امل��ف��ا���ص��ل  م���ن  ع����ددا  ت��غ��ط��ي  للملتقى 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �صناعة  اأب���رزه���ا 
الإع������ام ب��امل��م��ل��ك��ة ب�����ص��ك��ل ع���ام وج��ع��ل 
امل��ل��ت��ق��ى جت��م��ع��ا دوري������ا ل��اإع��ام��ي��ني 
وامل���ه���ت���م���ني ب�������ص���ن���اع���ة الإع����������ام م��ع 
والتقنيات  الو�صائل  اأح��دث  ا�صتعرا�س 

اخلا�صة يف هذا املجال.

دراسة: العرب يتعاطون مع 
اإلعالم االجتماعي بازدواجية

ك�����ص��ف��ت الأب������ح������اث الأول������ي������ة ل���درا����ص���ة 
ا�صتق�صائية على حوايل 10 اآلف م�صارك 
عربي اأنه على الرغم من اأن م�صتخدمي 
ال�����ص��رق الأو���ص��ط يدعمون  الإن��رتن��ت يف 
احل��ق يف ح��ري��ة التعبري ع��ن ال���راأي عرب 
اأن  اأي�����ص��ا  يعتقدون  اأن��ه��م  اإل  الإن���رتن���ت، 
تخ�صع  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة  ال�����ص��ب��ك��ة 

ل�صوابط م�صددة.
ال�����درا������ص�����ة ج����ه����د م���������ص����رتك ب��ني 
الباحثني بجامعة نورث و�صرتن يف قطر، 
وم��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، 
وهو   ،WIP العاملي  الإن��رتن��ت  وم�����ص��روع 
الآث���ار  يف  يبحث  ت��ع��اوين  دويل  م�����ص��روع 
والق��ت�����ص��ادي��ة  وال�صيا�صية  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ل����اإن����رتن����ت وغ�����ريه�����ا م�����ن ال���ت���ق���ن���ي���ات 
اجلديدة، وا�صتهدفت ا�صتك�صاف ا�صتخدام 
ال��و���ص��ائ��ط يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، واخ��ت��ارت 
امل�����ص��ارك��ني م��ن ث��م��اين دول ع��رب��ي��ة ه��ي: 
ال�����ص��ع��ودي��ة وم�����ص��ر وت��ون�����س وال��ب��ح��ري��ن 

وقطر والأردن ولبنان والإمارات.

 %61 اأن  ع����ن  ال����درا�����ص����ة  وك�����ص��ف��ت 
اأن��ه  ي��ع��ت��ق��دون  اآراوؤه������م  امل�صتطلعة  م��ن 
الإخبارية  التقارير  نوعية  حت�صنت  ق��د 
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى م���دى العامني  ال��ع��امل  يف 
ت���راج���ع���ت  اأن  ب���ع���د  وذل�������ك  امل���ا����ص���ي���ني، 
م�صداقية و�صائل الإعام يف الدول التي 
�صهدت الثورات خال ما ي�صمى ب�«الربيع 

العربي«.
واأع����ط����ى امل�������ص���ارك���ون م���ن امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة و����ص���ائ���ل الإع�����ام 
 %71 بلغت  عالية  درج���ات  بهم  اخل��ا���ص��ة 
ب�صكل  الأخبار  تغطي  اأنها  على  متفقني 

م�صتقل دون تدخل من امل�صوؤولني.
هو  التلفزيون  اأن  الباحثون  ووج��د 
امل�صدر الأكرث موثوقية للمعلومات لدى 
البحرين، وفقا لرتفاع  اإل يف  امل�صاركني 
ا�صتخدامهم لو�صائل الإعام ب�صكل عام، 
ويعتقد امل�صاركون من البحرين اأن �صبكة 
الأك���رث موثوقية  امل�صدر  ه��ي  الإن��رتن��ت 

للمعلومات.

ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد  ي�صهد 
حفظه   - عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
خمتلف  يف  نوعية  مرحلية  نقلة   - اهلل 
امل����ج����الت ال��ت��ن��م��وي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة خ��ال 
تعادل  التي  املا�صية،  الثماين  ال�صنوات 
عقودا تنموية يف م�صرية دول اأخرى، اإذ 
متيزت هذه املرحلة يف عهده، اأي��ده اهلل 
كثري  �صياغة  ب��اإع��ادة  وتوفيقه،  بن�صره 
من البنى التحتية يف عدد من املجالت 
على  التنموية  والأخ����رى  الق��ت�����ص��ادي��ة 
يت�صل  ما  منها  حملية،  م�صتويات  ع��دة 
ب���امل���وؤ����ص�������ص���ات احل���ك���وم���ي���ة والأخ��������رى 
روؤية ع�صرية  الأكادميية واملدنية، وفق 
اآم���ن���ت ب�����ص��ن��اع��ة ال��ت��ط��وي��ر، والن��ت��ق��ال 
ال��ن��وع��ي ت��ن��م��وي��ا اإل�����ى م�����ص��اف ال����دول 

املتقدمة ح�صاريا وثقافيا. 
احل�صارية  التنمية  م�صارات  وعرب 
والثقافية التي عمتها م�صرية التطوير، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  وو����ص���ائ���ل  واأدوات 
فكرا  ال�صعودي  املواطن  يف  وال�صتثمار 
وث��ق��اف��ة واإن���ت���اج���ا وم��ع��رف��ة ع��ل��ى ك��اف��ة 
جاء  امل��ج��الت،  خمتلف  ويف  امل�صتويات 
»���ص��ق��ف احل���ري���ة« ال���ت���ي ي�����ص��ه��ده��ا ه��ذا 
جت�صد  مرحلة  الزاهر،  التنموي  العهد 
اأوليات ركائز التنمية احلقيقة ال�صاملة 
ال�صتثمار  اأبعاد  توؤكد  التي  وامل�صتدامة، 
يف املواطنة واملواطن ال�صعودي، بو�صفه 

اإن�����ص��ان ال��ت��ن��م��ي��ة، وامل�����ص��ت��ه��دف، اأي�����ص��ا،  
ب�����ص��ت��ى جم������الت ال��ت��ن��م��ي��ة اق��ت�����ص��ادي��ا 
الذي  الأمر  وح�صاريا،  وفكريا  وثقافيا 
ج�صد فيه ح�صور املراأة ال�صعودية �صريكا 
رئ��ي�����ص��ا وم�����ص��ه��م��ا ف���اع���ا يف احل�����ص��ور 
ال��ث��ق��ايف واحل�������ص���اري مل��رح��ل��ة ت��ن��م��وي��ة 
اأ�صبحت معها املراأة ال�صعودية ع�صوا يف 
بذلك حا�صرة  لتكون  ال�صورى،  جمل�س 
يف اأح�����دى اأب�����رز م��وؤ���ص�����ص��ات وجم��ال�����س 

�صناعة الراأي وتقدمي امل�صورة. 
وع�����ل�����ى م���������ص����ت����وى امل����وؤ�����ص���������ص����ات 
احلكومية جند العديد من املو�صوعات 
التي مت طرحها للنقا�س واحلوار فيها، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل���ل���ك  م���رك���ز  اأن  جن���د  اإذ 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ق���اد يف ه���ذا اجل��ان��ب 
العديد  اإق��ام��ة  م��ن خ��ال  ب��ع��دا حيويا 
م���ن ال���ل���ق���اءات وامل�����وؤمت�����رات ال���ت���ي ج��اء 
منها ن��دوة »الإع���ام واحل��وار الوطني« 
بهدف التعرف على الدور الذي تقوم به 
خمتلف و�صائل الإعام يف تكري�س قيم 
احلوار يف املجتمع ال�صعودي من جانب، 
وت��وث��ي��ق ال��ع��اق��ة ب��ني و���ص��ائ��ل الإع���ام 
ومركز احلوار الوطني من جانب اآخر، 
امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى  امل��رك��ز  اأدوار  مل��ن��اق�����ص��ة 
ومناق�صة  والدولية،  املحلية  الإعامية 
ب��ني امل�صمون  ال��ع��اق��ة  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر 

والو�صيلة الإعامية.

مرحلة نوعية لحرية 
اإلعالم السعودي

العدد 80  |  8 رجب 1434  |  18 مايو 2013



تقنية

رتويت

�صيارتها  طرحها  موؤخرا  اأعلنت  الأمريكية،  »ترافيوجا«  �صركة  اأن  الأنباء  يف 
الطائرة »ترانز�صن« للبيع بالأ�صواق مطلع عام 2015، ويبلغ �صعر ال�صيارة 300 

األف دولر.
الطائرة  لل�صيارة  موديل  من  اأك��رث  هناك  اإن  امل�صنعة  ال�صركة  وتقول   
تخطط لطرحها، حيث ي�صتطيع موديل TF ال�صري يف خمتلف اأنواع الطرق 
وال�صوارع، عرب طي اجلناحني وا�صتخدام عجلة القيادة الأمامية فقط، وعند 
الأوتوماتيكي  والهبوط  الطريان  نظام  ا�شتخدام  القائد  فباإمكان  الطريان 
اإل��ى ممر لل�شعود والهبوط، بل تقلع من مكانها  بها، فهي ل حتتاج  املدمج 

كطائرة الهليكوبرت، وهو ما يعني اأنها تتخل�س ب�صهولة من زحام الطرق.
ال�صيارة الطائرة من مقعدين فقط ومكان �صغري لو�صع  وتتاألف هذه 
احلقائب يف اخللف وجناحني ومقود اأمامي، وهي م�صنوعة من مزيج مكون 
األياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم، وتتمتع بخفة متناهية مقارنة  من 
يبلغ  اإذ  الهواء،  يف  والتحليق  الطريان  من  تتمكن  كي  التقليدية  بال�صيارات 

وزنها 200 كيلوجرام.
X حيث طارت ملدة ثماين دقائق على ارتفاع 430   ���TF ومت جتربة طراز

مرتا يف الهواء.
رخ�صة  لديه  يكون  اأن  ال�صيارة،  يتملك  م��ن  على  ال�صركة  وا���ص��رتط��ت 

طريان  20 �صاعة طريان على الأقل لكي يتمكن من قيادة ال�صيارة الطائرة.
يبدو اأن الإن�صان يف طريقه لتطبيق كل ما كنا ن�صاهده من اأفام خيالية 

خا�صة باأزمان م�صتقبلية.
فال�صيارة الطائرة كثريا ما �صاهدناها يف مثل هذه الأفام لكن مل ن�صلم 
كل  �صننقل  ه��ل   ن��وع:  اأ�صئلة من  يقودنا لطرح  واقعا  اأم��را  ت�صبح  ب��اأن  يوما 
م�صكاتنا من ال�صارع اإلى الف�صاء، وكيف �صن�صبط زحمة ال�صري يف الف�صاء 
من دون اإ�صارات مرور اأو نظام ر�صد اآيل، ويف حالة وجود ت�صادم بني �صيارتني 
اإنه  �صينتقل اإلى  اأم  طائرتني، هل �صيتوقف ال�صرر عند مكان احلادث فقط 

القاطنني على الأر�س؟
وه��ل نحن ج��اه��زون حقا ل�صتقبال ه��ذا الخ����رتاع؟ وه��ل ه��ن��اك فعا 
حاجة ما�صة لوجوده يف ظل التناف�س املحموم على بناء الأبراج العالية، واأين 
�صيكون حمل �صاهر من الإعراب متى ا�صتقدمنا مثل هذه الطائرات خ�صو�صا 

واأننا مهوو�صون بكل جديد؟
الأر���س  على  القيادة  لنجود  احللول  واإي��ج��اد  قليا  الرتيث  علينا  رمب��ا 
التهور  ب�صبب  الآلف  �صحيتها  راح  التي  امل��روي��ة  احل���وادث  من  ونقلل  اأك��رث 

وانعدام امل�صوؤولية، قبل اأن ننقلها اإلى الف�صاء.
اأنها حملت ر�صالة  اأهم ميزة يف هذه ال�صيارة،  اأن  يف اعتقادي ال�صخ�صي 
باأن هناك من جتاوز فعا خمالفات وعوائق ال�صري على الأر�س، و�صعى جادا 

خلو�س جتربة جديدة.

نحن والسيارة والطائرة

حسن العواجي

تتيح  جديدة  خدمة  عن  املا�صي،  الأ�صبوع  يوتيوب،  موقع  ك�صف 
لأ�صحاب القنوات املختلفة على موقع الفيديو الأ�صهر يف العامل، 

فر�س مبالغ مادية نظري ال�صرتاك يف القنوات اخلا�صة بهم.
عرب  امل��وق��ع  عنها  ك�صف  ال��ت��ي  اجل��دي��دة،  اخل��دم��ة  وت�صمح 
تقوم  اأن  ال�����ص��ه��رية  ال��ق��ن��وات  م��ن  ال��ر���ص��م��ي��ة، ملجموعة  م��دون��ت��ه 
بتح�صيل مبالغ مادية تبداأ من ٩٩ �صنتا اأو اأكرث، من م�صتخدميها 

وب�صورة �صهرية لقاء م�صاهدة ما تعر�صه من فيديوهات.
و�صتوفر هذه القنوات م�صاهدة جمانية للم�صتخدمني على 
كما  امل��دف��وع،  ال���ص��رتاك  اأن تفر�س عليهم  قبل  اأ�صبوعني  م��دار 

توجد اإمكانية عمل خ�صم خا�س لا�صرتاكات ال�صنوية.
ب�صورة  ق��ن��اة   53 نحو  امل��دف��وع��ة  ال��ق��ن��وات  قائمة  وتت�صمن 

مبدئية لي�صت من بينها اأي قناة عربية.
ويعتقد بع�س املراقبني اأن هذه اخلطوة حمفوفة باملغامرة 
من قبل يوتيوب، اإل اأنها قد ت�صهم يف انتعا�صه على ال�صعيد املادي 
نظري ما �صيح�صل عليه �صواء عرب ح�صة من مبالغ ال�صرتاكات 
هذه  فيديوهات  عرب  بثها  �صيتم  التي  الإع��ان��ات  خ��ال  من  اأم 

القنوات املدفوعة.

يوتيوب يطرح خدمة
القنوات المدفوعة

غوغل تضيف 
خمس لغات 

لخدمة 
الترجمة

ق������ام������ت ������ص�����رك�����ة )غ������وغ������ل( 
الأم���ري���ك���ي���ة ب���اإ����ص���اف���ة خ��م�����س 
ل��������غ��������ات ج���������دي���������دة خل�����دم�����ة 
 Google لها  التابعة  الرتجمة 
ع��دد  ل��ي��ت��ج��اوز   ،Translate
اخلدمة،  تدعمها  التي  اللغات 

70 لغة.
ال��ت��ي متت  ال��ل��غ��ات  وت�صم 
)البو�صنية(  م��وؤخ��را،  اإ�صافتها 
وه�����������ي ال������ل������غ������ة ال����ر�����ص����م����ي����ة 
ل��ل��ب��و���ص��ن��ة وال���ه���ر����ص���ك، ول��غ��ة 
)ال�����ص��ي��ب��ي��وان��ي��ة(، وه���ي اإح���دى 
الفلبني،  يف  امل�صتخدمة  اللغات 
و)ال����ه����م����وجن����ي����ة( وه������ي ل��غ��ة 
كل  م��واط��ن��ي  بع�س  بها  يتكلم 
ولو���س،  وفيتنام،  ال�صني،  م��ن 
املتحدة  وال���ولي���ات  وت��اي��ان��د، 
الأمريكية، بالإ�صافة اإلى ثاين 
اأكرث لغة حمكية يف اإندوني�صيا، 
وه���ي ال��ل��غ��ة )اجل���اوي���ة(، ن�صبة 

اإلى جزيرة )جاوا(.
الناطقني  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر 
اأ�صافتها  التي  اخلم�س  باللغات 
مليون   182 اإل���ى  ي�صل  غ��وغ��ل، 
اأ���ص��اف��ت  ق��وق��ل  وك��ان��ت  ن�صمة. 
ق���ب���ل اأ����ص���اب���ي���ع ق���ل���ي���ل���ة، ال��ل��غ��ة 
)اخل�����م�����ريي�����ة( وه�������ي اإح�������دى 

اللغات الر�صمية يف كمبوديا.

ك�صفت �صركة نوكيا ر�صميا عن اأحدث هواتف �صل�صلة )لوميا( العاملة بنظام »ويندوز 
الت�صوير الحرتايف  تدعم  ياأتي مع كامريا  الذي  »لوميا ٩28«  8« وهو هاتف  فون 

حتى يف ظروف الإ�صاءة املنخف�صة.
ومتاثل موا�صفات الكامريا تلك املوجودة يف هاتف »لوميا ٩20« اأي بح�صا�س من 
Carl Zeiss وبدقة 8.7 ميجابك�صل، ولكن ما مييز الهاتف اجلديد هو وجود  نوع 
فا�س زيون Xeon املخ�ش�س للتقاط ال�شور ال�شاكنة، بالإ�شافة اإلى وجود فال�س 

LED للفيديو.
وبدقة  بو�صة   4.5 قيا�صها   OLED ن��وع  م��ن  ب�صا�صة   )٩28 )ل��وم��ي��ا  ويتمتع   
بالن�صبة  اأم��ا   ،Gorilla Glass ن��وع  م��ن  حماية  بطبقة  م���زودة  بك�صل   768×1280
 Snapdragon النواة من نوع  الهاتف مبعالج ثنائي  الداخلية، فياأتي  للموا�صفات 
S4 وبرتدد 1.5 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية تقارب 32 جيجابايت، وبطارية 

�صعتها 2000 ميلي اآمبري �صاعي.
الأبي�س  باللونني  ي��اأت��ي  ب��اأن��ه  �صابقيه  ع��ن  اجل��دي��د  الهاتف  يتميز  ذل��ك،  اإل��ى 
والأ�صود فقط، على خاف هواتف لوميا التي تاأتي بعدة األوان، كما يتميز الهاتف 

.NFC بدعم ال�صحن الا�صلكي، بالإ�صافة اإلى تقنية الت�صال قريب املدى
 اأما من الناحية الربجمية، فبالإ�صافة اإلى اأنه يعمل بنظام »ويندوز فون 8« 

.Here فهو ياأتي مع بع�س التطبيقات اخلا�صة بنوكيا، مثل تطبيق اخلرائط

لوميا 928 
أحدث هواتف 
نوكيا

»فايبر« تطلق تطبيقها للحاسبات الشخصية
وبالتايل  ال�صخ�صي،  احلا�صب  اأجهزة  على  اخلدمة  توفري   Viber »فايرب«  ال�صوتية  املحادثات  لتطبيق  املطورة  ال�صركة  اأعلنت 

اإتاحة اإجراء املحادثات ال�صوتية والكتابية من خال تلك الأجهزة، اإ�صافة اإلى الهواتف الذكية.
وكانت ال�صركة  اأطلقت الأ�صبوع املا�صي تطبيق Viber Desktop لأنظمة »ويندوز« و »ماك« على اأن تطلق ن�صخة خا�صة ب� 

»لينوك�س« قريبا.
واإمكانية  الت�صال  اإلى جهات  الو�صول  للم�صتخدم  يتيح  الهاتف، حيث  فايرب على  ن�صخة  بالندماج مع  التطبيق  ويقوم   
الدرد�صة معها عرب جهاز احلا�صب بواجهات �صهلة وم�صابهة لواجهات »فايرب« على الهاتف، كما يتيح حتويل املكاملات من الهاتف 

اإلى جهاز احلا�صب وبالعك�س.
تتطلب  اأنها  العلم  املكتب من موقع اخلدمة، مع  �صطح  ن�صخة على  تنزيل  »م��اك«  و  »وي��ن��دوز«  اأنظمة  مل�صتخدمي  وميكن 
عند ت�صغيلها لأول مرة تفعيا عن طريق اإدخال رقم الهاتف اخلا�س بامل�صتخدم، ثم �صي�صله رمز التفعيل ب�صكل م�صابه لعملية 

التفعيل التقليدية يف ن�صخة الهواتف من »فايرب«. 
كما اأنه لبد اأن يكون لدى امل�صتخدم هاتف مثبت عليه تطبيق »فايرب«، وذلك لتمكينه من ا�صتخدام ن�صخة �صطح املكتب.
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شخصيات

حوار : محمد إبراهيم

نبذة عن جتاربك
يف �سباك و�سبابك؟

عن  اأحت���دث  اأن  مبكان  ال�صعوبة  م��ن 
وال�����ص��ب��اب يف  ال�صبا  اأي����ام  جت��ارب��ي يف 
الرتكيز  ���ص��اأح��اول  ولكن  واح���د،  لقاء 
على ما يتعلق بالدرا�صة، فقد  در�صت  
مواد القراآن والتوحيد والفقه واخلط 
واحل�����ص��اب وامل���را����ص���ات يف امل��ع��ام��ة، 
ب����اأول م��در���ص��ة �صعودية  ال��ت��ح��ق��ت  ث��م 
اأن�صئت عام 1355ه� ونلت �صهادة ال�صنة 

اخلام�صة البتدائية املقررة اآنذاك.
وك����ان����ت م�����ق�����ررات الب���ت���دائ���ي���ة 
الثانوي  الأول  مقررات  تعادل  يومئذ 
يف ال���وق���ت احل��ا���ص��ر، ث���م ���ص��ن��ح��ت يل 
فر�صة معهد املعلمني الليلي وح�صلت 
ع���ل���ى ����ص���ه���ادت���ه، ع���ق���ب ذل�����ك اأخ�����ذت 
مقررات  ملواكبة  احلديثة  البتدائية 
معهد  �صهادة  ث��م  التعليمية،  الع�صر 

يتطلب  موظفا  �صرت  اأن  بعد  الإدارة 
عمله ك�صب املعرفة الإدارية واأ�صولها 
احل��دي��ث��ة. وق���د ق��م��ت خ���ال �صبابي 
اإب��ان  التجارية  الأ�صفار  من  بالعديد 
و���ص��ائ��ط ال��ن��ق��ل ال��ب��دائ��ي��ة و الأ���ص��ف��ار 
والأنعام  الزراعة  زك��اة  مبهام  املتعلقة 

يف اجلانب احلكومي.

ماذا عن هوياتك؟
م����ن ه����واي����ات����ي ال�������ص���غ���ف ب����ال����ق����راءة 
كرة   « وخ�صو�صا  البدنية   والريا�صة 
فقد  الريا�صة  جم��ال  ففي    ،« ال��ق��دم 
تاأ�صي�س  ال��ق��دم  منذ  ك��رة  األ��ع��ب  كنت 
وب�صاأن  136٩ه����،  ع��ام  ريا�صي  ن��اد  اأول 
الهتمام بالأدب والقراءة فقد �صاركت 
يف تاأ�صي�س النادي الأدبي باأبها ب�صفتي 
ببع�س  اأ�صهمت   كما  للرئي�س،  نائبا 
الكتابات ال�صحفية وامل�صاركات الأدبية 
ال�صعر  ، وقر�س  وامل�صامرات  املنربية، 
الف�صيح، وهذا ما اأح�صبه مع القراءة 

رئيس بلدية أبها سابقا: لن يتوقف عطائي 
الوطني والمجتمعي رغم التقاعد والكبر

تقاعد قبل نحو 35 عاما لكنه أوجب على نفسه أن ال تتوقف وظيفته الوطنية واالجتماعية ما دام فيه عرق ينبض بالحياة.. »آفاق« استضافت رئيس بلدية 
أبها ســابقا، أحمد مطاعن  فتجول بها في محطات من تاريخه، مؤكدا أنه كتب له االلتحاق بأول مدرســة  ســعودية بعد إنشائها عام 1355هـ حيث نال 

شهادة االبتدائية التي كانت تعادل يومئذ المؤهل الثانوي في الوقت الحاضر.
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شخصيات

بطاقة

• الولدة : اأبها 1343ه� .
• التحق  باأول مدر�صة �صعودية اأن�صئت عام 1355ه�.

• امل�صاركة يف تاأ�صي�س النادي الأدبي كنائب للرئي�س.
• بداأ رحلته العملية عام 1372ه� بوظيفة كاتب وانتهت برئا�صة بلدية اأبها.

• املوؤهل: �صهادة من الكتاب، ابتدائية، دبلوم معهد املعلمني،
�صهادة معهد الإدارة املتو�صطة.

اإ�سهامات اأدبية 
• م�صاركة يف ديوان »ال�صعر يف رحاب الفهد«، اإ�صدار نادي اأبها الأدبي.

• م�صاركة يف كتاب »اأبها يف التاريخ والأدب« لاأ�صتاذ علي اآل عمر ع�صريي.
• م�صاركة �صور من ال�صعر البيئي بع�صري �صمن ملف بيادر الأول، نادي اأبها الأدبي.

اإ�سدارات 
• دواوين: »دورة الأيام « و »ملحمة املجد« و »ب�صمات خالدة« و »وخز الوله

وعطر ال�صلة« و »اأ�صحب ال�صم�س«.. وغريها.
• كتيب رجال اأملع، الأر�س والإن�صان والتاريخ.  

• قطرات من عرق املا�صي.

م�����ص��در تنمية م��واه��ب��ي.  ويف جم��ال 
يف  اأ�صهمت  ف��ق��د   املجتمعية  اخل��دم��ة 
ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ا���ص��ط الج��ت��م��اع��ي��ة 
كلجنة اأ�صدقاء املر�صى وجلنة اأهايل 
م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ري وجل���ن���ة ال��ت��ن�����ص��ي��ط 
يف  بالع�صوية  حظيت  كما  ال�صياحي، 
اإ���ص��اف��ة  ع�����ص��ري،  ملنطقة  جمل�س  اأول 
املياه  اإلى ع�صويتي مبجل�س م�صلحة 

وال�صرف، وغريها كثري.

متى بداأت ال�سعر؟
موهبة  بو�صفه  مبكرا  ال�صعر  كتبت 
ه��ذا  اأن  اإل  حم�����دود  ف��ل��ك  يف  ت�����دور 
ال��ع�����ص��ر ���ص��ق��ل��ه ووج�����دت ن��ف�����ص��ي فيه 

منطلقا ملواكبة الع�صر.

حدثنا عن م�سوارك الوظيفي؟ 
بداأت رحلتي الوظيفية يف مطلع عام 
تقلبت يف  ث��م  ك��ات��ب  1372ه���� بوظيفة 
واملالية  الرئا�صية  الإداري����ة  الأع��م��ال 
اإلى اأن انتهت برئا�صة بلدية اأبها وهلل 
اأن وظيفتي  اإلى  احلمد، واأود الإ�صارة 
الوطنية والجتماعية مل ولن تنتهي 
ما دمت حيا، فهي  واجب وطني واأنا 
والعطاء  ال��ولء  با�صتمرارية  اأت�صرف 

لهذا الوطن الغايل.

وماذا تعمل يف الوقت احلايل؟
ال�����رواد  م��ن��ت��دى  يف  ع�����ص��و  الآن  اأن�����ا 
اأب��ه��ا الأدب����ي وم��ن��ت��دى ال�صعر،  ب��ن��ادي 
ال�صعرية،  ال��دواوي��ن  العديد من  ويل 
ما  معظم  ت�صم  مكتبة  ل��دي  اأن  كما 
واإ����ص���دارات  ع�صري  منطقة  ع��ن  كتب 
اأدبائها، اأطلق عليها �صمو الأمري خالد 
اخلا�صة«  املعلومات  »مركز  الفي�صل 
عندما افتتحها يف �صيف عام 1415ه� .

اأ�صبحت  ب��اأن مكتبتي   �صعيد  اأن��ا 
عن  الكتابة  ي��ط��رق  م��ن  لكل  مرجعا 
تاريخ املنطقة، اأو البحوث الأكادميية 
ال�صتفادة  اأو  العليا  ال�����ص��ه��ادات  لنيل 
واكبت هذا  التي  ذاكرتي  من خمزون 

العهد علما وعما.
تاأ�صي�س  وراء  م��ن  ال��ه��دف  وك���ان 
مكتبتي جمع �صتات ما كتب عن تاريخ 
منطقة ع�صري، وما اأنتجه اأبناوؤها من 
اإ�صدارات و�صور اإبداعية متنوعة، اإلى 
اجلميع  يخدم  فرد  جهد  اأ�صبحت  اأن 
و�صتبقى  وال��ق��ارئ،  للباحث  ومرجعا 
اإن �صاء اهلل كذلك رغم و�صائل التقنية 

احلديثة.
اأخريا اأنا اليوم يف منت�صف العقد 
لإ�صدار  واأخطط  العمر،  من  التا�صع 
ع�صري،  تاريخ  عن  جديدين  موؤلفني 
وعن بع�س الرواد الذين واكبوا بداية 

العهد ال�صعودي اإداريا واجتماعيا. 
اإنني ح�صلت  اأقول لك  اأن  ن�صيت 
للثقافة يف  اأب��ه��ا  ج��ائ��زة  م��وؤخ��را على 

ال�صعر الف�صيح، وهلل احلمد. 

راأيك يف احلراك الثقايف
الذي ت�سهده ع�سري حاليا؟ 

ال��ث��ق��ايف يف م��ن��ط��ق��ة ع�صري  احل�����راك 
وي�صري  م�صرف  املناطق  م��ن  كغريها 
اأح�����ص��ن، وه���ذا مبعث  اإل���ى  م��ن ح�صن 

الر�صى والطموح.

كيف ترى فكرة انتخاب
روؤ�ساء الأندية الأدبية؟

دخ���ول الن��ت��خ��اب��ات ل��اأن��دي��ة الأدب��ي��ة 
امل�صوؤول  الوعي  ُحّكم  اإذا  طبيعي  اأم��ر 
وعموما  العاطفة،  وغيبت  والواقعي 
فهي خدمة م�صرفة ت�صتحق التناف�س، 
اأما ر�صاء النا�س فهو غاية ل تدرك اإل 

بالت�صديد واملقاربة.
واأم��������ا م����ا ن�������ص���ه���ده م����ن ب��ع�����س 
النظر  وجهات  واخ��ت��اف  ال�صراعات 

هام�صية  ق�����ص��اي��ا  ع��ل��ى  الأدب�������اء  ب���ني 
كالطعون يف انتخابات الأندية الأدبية 
ف�����اإن ب��ع�����ص��ه��ا م�����ص��ي��ع��ة ل��ل��وق��ت لكن 
الفائدة،  م��ن  يخلو  ل  الآخ���ر  بع�صها 

وعموما فاإن البقاء لاأ�صلح .

ما اأوجه املقارنة بني
اأدباء ع�سرك واجليل

احلايل من الأدباء؟
على  اهلل  بعد  اعتمد  ع�صامي  جيلنا 
نف�صه، وقارئ ا�صتيعابي جمع التجارب 
لإث��ب��ات وج��وده،  وكافح  العلم   وطلب 
وم����ع ذل����ك ف�����اإن ال��ن��ه�����ص��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
احل���ال���ي���ة ق���د ح��ق��ق��ت ل���ه ال����ص���ت���زادة 
الع�صر  هذا  معطيات  من  وال�صتفادة 
ال��ت��وا���ص��ل  اأن  ال���زاه���ر، زد ع��ل��ى ذل���ك 
ال���ث���ق���ايف وال���ت���ب���ادل امل���ع���ريف مي��ث��ان 
اج��ت��م��اع��ي��ا وت��اق��ح��ا فكريا  ت��راب��ط��ا 

متجددا دائما.

كيف تقيم املوروث ال�سعري
املحلي ملنطقة ع�سري؟

امل��وروث ال�صعري املحلي يخاطب فئة 
ل��اآخ��ري��ن  ي�صل  وق���د  فلكه  يف  ت���دور 
معنى  ذا  ي���ك���ون  اأن  وامل���ه���م  اأح���ي���ان���ا، 
وم��ب��ن��ى، واأع���ت���رب اجل��ي��د م��ن��ه راف����دا 
كذلك  ن��ظ��ري  يف  و�صيبقى  للف�صيح 
م���وروث���ا م��ت��ج��ددا م���ا جت���دد ال��زم��ان 
واملكان، اأما ال�صعر الف�صيح فهو مقنن 
ب�����ص��واب��ط ع��رو���ص��ي��ة ون���ح���وي���ة، ول��ه 
ال�صري  ي�صتطيع  الذي  رواده وتاريخه 

لاأ�صقاع.

يتعر�ض ال�سباب حلملة ت�ستهدف 
النيل من ثوابتهم الوطنية 

وال�سرعية، فكيف ميكن 
حت�سينهم من تلك الأخطار؟

ُك���رث، ولكن  وال�����ص��اح  النجاح  اأع���داء 
اهلل ل ي�صلح عمل املف�صدين، وبالطبع 

فاإن �صاح الإميان هو الأقوى. 

كيف ترى الدور املجتمعي
جلامعة امللك خالد؟

جامعة امللك خالد جامعة فتية جمعت 
ب���ني خ����ربة ���ص��اب��ق��ات��ه��ا وم�����ص��ت��ج��دات 
ع�صرها، وهي ذات  دور متميز لكونها 
يثلج  م��ا  الغاية،  لبلوغ  ال��زم��ن  ت�صابق 
�صدرنا ويعود نفعه على اأبنائنا وبناتنا، 
وقد ا�صتطاعت بالكفاءات العاملة بها 
وامل�صرفني عليها والإمكانات املتوافرة 
مل��ا يجب  ت��ك��ون  من��وذج��ا حيا  اأن  فيها 
املوؤ�ص�صات  من  اأخواتها  عليه  تكون  اأن 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وخ��ا���ص��ة يف ظل 
ال�صيا�صة احلكيمة لبادنا وما ي�صهده 
ودع��م  رع��اي��ة  م��ن  التعليمي  ال��ق��ط��اع 
مادي ومعنوي وافرين، وح�صبنا فخرا 
جن����اح اجل��ام��ع��ة يف حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات 
ال�صحيفة  وما هذه  الر�صيدة،  القيادة 
اإب��داع��ي��ة حية من  »اآف�����اق«  اإل ���ص��ورة 
���ص��ور ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ال����ذي حتققه 

اجلامعة، واحلمد هلل.

ر�سالتك لأبنائك
الطالب والطالبات؟

اأما كلمتي للطاب فهي: احفظ اهلل 
رفاق  عن  بالبتعاد  وعليك  يحفظك، 
ال�����ص��وء واأع����داء ال��ن��ج��اح ودع���اة ال�صر، 
ت�صتطيعون  ع��ق��ا  اهلل  منحكم  وق���د 
اأن  التمييز بني ال�صدين، واعلموا  به 

احلياة ل تكون اإل بالعمل ال�صالح.
اأدع��������وا اب���ن���ي ال���ط���ال���ب واب��ن��ت��ي 
النجاح  ب�صبل  التم�صك  اإل��ى  الطالبة 
وال��ف��اح، واأق����ول واأك����رر: اح��ف��ظ اهلل 
الوالدين  برب  اأي�صا  وعليك  يحفظك 
واحل���ذر ك��ل احل���ذر م��ن رف���اق ال�صوء 

واأعداء النجاح، وباهلل التوفيق.

أحمد إبراهيم 
مطاعن بن أحمد 

بن إبراهيم
آل عثمان

رجال ألمع
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سوق العمل

ك�صف نائب املدير العام ل�صندوق تنمية 
امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة يف امل��م��ل��ك��ة، ال��دك��ت��ور 
املقبلني  اأن عدد  النجيدي،  عبدالكرمي 
التعليم  خريجي  من  العمل  �صوق  على 
�صخ�س  األ��ف   300 اإل��ى  ي�صل  اململكة  يف 
ع��ن عمل  ال��ب��اح��ث��ات  اأن  مبينا  ���ص��ن��وي��ا، 
امل�صتفيدين  اإج��م��ايل  م��ن   %85 ي�صكلن 

من »حافز«.
من   %26 اأن  اإل��ى  النجيدي  ولفت 
امل�صجات يف برنامج »حافز« جامعيات، 
واأن  جامعيون،  ال��رج��ال  م��ن   %5 بينما 
75% م���ن ال��ن�����ص��اء ي��ف�����ص��ل��ن ال��ع��م��ل يف 
قطاع التعليم ملا يوفره من خ�صو�صية 
من   %50 يف�صل  فيما  امل����راأة،  لطبيعة 

الرجال العمل يف القطاع احلكومي.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأو����ص���ح وك��ي��ل وزارة 
ال���ع���م���ل ل���ل�������ص���وؤون ال���ع���م���ال���ي���ة، اأح���م���د 
ا���ص��ت��ط��اع��ت  ال��������وزارة  اأن  احل���م���ي���دان، 
ت��وظ��ي��ف اأك����رث م��ن 615 األ����ف م��واط��ن 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����س منذ  وم���واط���ن���ة يف 
الإعان عن برنامج نطاقات اإلى نهاية 

عام 1433.
واأكد احلميدان خال لقاء عقدته 
مبقرها  بال�صرقية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة 
ال��رئ��ي�����ص��ي ب��ال��دم��ام ، ���ص��م م�����ص��وؤول��ني 
اأع���م���ال من  ال��ع��م��ل ورج����ال  م��ن وزارة 
املنطقة ال�صرقية، اأنه عند حذف اأ�صماء 
اأو  احلكومية  ال��وظ��ائ��ف  اإل��ى  املنتقلني 
جمموع  ف����اإن  امل��ت��وف��ني  اأو  امل�صتقيلني 
بلغ  توظيفهم  مت  ال��ذي��ن  ال�����ص��ع��ودي��ني 
زيادة  األ��ف موظف، وهو ما ي�صكل   411

ال�صعوديني  اإج��م��ايل  م��ن   %85 بن�صبة 
املوظفني يف القطاع اخلا�س.

العام  املعدل  انخفا�س  اإل��ى  واأ�صار 
 2011 ال��ع��ام  يف  و���ص��ل  ح��ي��ث  للبطالة، 
اإلى 12.4%، وجاءت ن�صبة الذكور %7.4، 

بينما جاءت ن�صبة الإناث %33.4.
م���ع���دل  اأن  احل�����م�����ي�����دان  وب��������ني 
من  ال��ث��اين  الن�صف  يف  ال��ع��ام  البطالة 
املا�صي بلغ 12.1%، وجاءت ن�صبة  العام 
يف  وج���اءت   ،%6.1 ال��ذك��ور  يف  البطالة 

الن�صاء %35.7.
تنظيم  اأن  احل���م���ي���دان  واأو�����ص����ح 
ب��رن��ام��ج نطاقات  اح��ت�����ص��اب الأج����ور يف 
العمالة  احت�صاب  تقنني  يقت�صي  الذي 
الوطنية يف ن�صب التوطني مبا يتنا�صب 
م���ع اأج����وره����ا ال�����ص��ه��ري��ة ورف�����ع اأج����ور 
التنظيم  اإن  حيث  ال��وط��ن��ي��ة،  العمالة 
اأ�صهم يف رف��ع الأج���ور اإل��ى اأك��رث م��ن 3 

اآلف ريال ل�180 األف موظف �صعودي.
ويف ق��ط��اع امل����ق����اولت وال��ت�����ص��ي��ي��د 
وال��ب��ن��اء وم���ا ي�����ص��ه��ده م���ن م��اح��ظ��ات 
حول عدد التاأ�صريات املقدمة له ون�صب 
وطبيعة  ت��ت��ن��ا���ص��ب  ل  ال��ت��ي  ال��ت��وط��ني 
ا�صتحدثت  ال��وزارة  اأن  اأبان  العمل فيه، 
من�شاآت  ن�شاط  مب�شمى  جديدا  ن�شاطا 
امل�شاريع يهدف اإلى ف�شل ن�شاط البناء 
والت�صييد ومقاولت النظافة وال�صيانة 
املدعومة  بامل�صاريع  والت�صغيل اخلا�صة 
ت�صهيا  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ت��اأي��ي��د  ب��ع��ق��ود 
لإج������راءات ت��ل��ك امل�����ص��اري��ع، مل��ا ل��ه��ا من 
خ�صو�صية مهمة ت�صهم يف دعم العجلة 

القت�صادية للمملكة.
وق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��م��ت��اب��ع��ة يف 
املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية، 
بع�س  ال��ت��زام  ع��دم  اإن  احل��رب��ي،  �صطام 
اأ����ص���ح���اب ال���ع���م���ل ب��ت�����ص��ج��ي��ل الأج������ور 
ال�صحيحة اأ�صفر عن ت�صجيل 171.882 
ري���ال   1500 م����ق����داره  ب���اأج���ر  ���ص��ع��ودي��ا 

محمد الشمري

يف  ال�صعودي  العمل  �صوق  ي�صتوعب 
العمالة  من  الآلف  ال��راه��ن  الوقت 
غ�����ري ال���ن���ظ���ام���ي���ة ال����ت����ي اك��ت�����ص��ب��ت 
م��ه��ارات وخ���ربات ج���راء وج��وده��ا يف 
ال�����ص��ع��ودي ل��ف��رتات طويلة.  ال�����ص��وق 
وه���ي جت��ي��د ك��ث��ريا م���ن امل��ه��ن ال��ت��ي 
وبع�صهم  العمل،  �صوق  اإليها  يحتاج 
املوؤ�ص�صات  يعمل حل�صابه اخلا�س يف 
امل��ت��و���ص��ط��ة وال�����ص��غ��رية يف ال��ت��ج��ارة 
واخل���دم���ات واحل����رف م��ق��اب��ل ن�صبة 
تدفع ل�صاحب العمل »الكفيل« وهو 

ما يعرف بالت�صرت التجاري.
هوؤلء جميعا يجب اأن ت�صملهم 
اإج��������راءات ال��ت�����ص��ح��ي��ح وف����ق الآل���ي���ة 
العمل  وزارة  ع��ن��ه��ا  �صتف�صح  ال��ت��ي 
منحها  ال��ت��ي  الزمنية  املهلة  خ��ال 
خادم احلرمني ال�صريفني لت�صحيح 
اأو�����ص����اع ال��ع��م��ال��ة امل��خ��ال��ف��ة، وال��ت��ي 

م�صى منها �صهر حتى الآن.
ذلك  ي��ح��دث  اأن  املتوقع  وم��ن 
بع�س الفراغ يف �صوق العمل نتيجة 
مل  ال��ت��ي  املخالفة  العمالة  ترحيل 
اأن  يجب  وال��ذي  اأو�صاعها،  ت�صحح 
ي�صتغل من قبل ال�صباب ال�صعوديني 
و�صغلها  ج��دي��دة  موؤ�ص�صات  باإن�صاء 
ك��ف��ال��ة  ن���ق���ل  اأو ط���ل���ب  مب���واط���ن���ني 
ال���ف���ئ���ات الإي���ج���اب���ي���ة م���ن ال��ع��م��ال��ة 
عليها  ت�����ص��ج��ل  مل  ال���ت���ي  امل��خ��ال��ف��ة 
ا�صتفادوا  والذين  خمالفات جنائية 
العمل  �صوق  فو�صى  م��ن  بالأ�صا�س 
التعديل  اإج�����راءات  قبل  ال�����ص��ع��ودي 
العمل  ن��ظ��ام  م��ن  امل����ادة )3٩(  ع��ل��ى 
ال��واف��د  ال��ت��ي متنع على  ال�����ص��ع��ودي 
ال��ع��م��ل حل�����ص��اب��ه اخل���ا����س، خ��ا���ص��ة 
من  تعاين  التي  النائية  املناطق  يف 
فر�س  قلة  ب�صبب  العاطلني  ك��رثة 
الأخ���رى،  ب��امل��دن  مقارنة  الوظائف 
وت�صيطر العمالة الوافدة على اأوجه 
تقريبا،  فيها  القت�شادي  الن�شاط 
ب����اأن ي���ب���ادروا ب��ام��ت��اك امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال���������ص����غ����رية، وط����ل����ب ن���ق���ل ك��ف��ال��ة 
الفائ�س من العمالة املخالفة اإليها 
للعمل وفق �صوابط جديدة تختلف 
اأو  الت�صرت احلا�صل الآن،  عن مبداأ 
مقابل  بحرية  يعمل  ال��واف��د  ت��رك 
دفع اإتاوة �صنوية بعد اأن اأ�صبح ذلك 
على  ويعاقب  النظام  بقوة  ممنوعا 
من يخالفه �صاحب العمل والعامل 

على حد �صواء.
ل��ك��ن، ه����وؤلء ال�����ص��ب��اب بحاجة 
اإلى من يقدم لهم املعونة الفنية من 
قبل بيوت اخلربة كالغرف التجارية 
وال�صناعية، ورمبا املعونة املادية من 
»باب  مثل:  الداعمة  املوؤ�ص�صات  قبل 
»بنك  و  امل��ئ��وي��ة«،  »���ص��ن��دوق  و  رزق«، 
الت�صليف«، ورجال الأعمال اخلريين 
الذين ل يبخلون يف تقدمي امل�صاعدة 
الأع��م��ال  لأ���ص��ح��اب  وامل��ادي��ة  الفنية 
احلكومية  اجل��ه��ات  وعلى  النا�صئة. 
ت��ب�����ص��ي��ط اإج����������راءات ن���ق���ل ال��ك��ف��ال��ة 
اأم���ك���ن ذل���ك؛  اإن  وت��ق��ل��ي��ل ر���ص��وم��ه��ا 

مل�صاعدتهم.
جريدة ال�سرق.. العدد: ٥٢٢

ت�صجيل  بلغ  فيما  ال��واح��د،  للموظف 
اأقل  باأجر  مايني   4 ال�صعوديني  غري 
من 1000 ريال، كما مت ت�صجيل مليون 
غ���ري ����ص���ع���ودي ب���اأق���ل م���ن 500 ري����ال، 
امل��ه��ن ذات الأج����ور  ت�����ص��ج��ي��ل  ف��ي��م��ا مت 
اإلى  م�صريا  ري��ال،   400 باأجر  املرتفعة 
امل�صتحقة  بالتعوي�صات  اأ���ص��ر  ذل��ك  اأن 

للم�صرتكني الذين تقدموا مبطالبات 
للح�صول على م�صتحقاتهم.

واأ�صاف احلربي اأن �صحة ت�صجيل 
ال��ب��ي��ان��ات اخلا�صة  ال��ع��ام��ل��ني و���ص��ح��ة 
ب���اأج���وره���م ب���الإ����ص���اف���ة اإل�����ى ال�����ص��داد 
ب��ان��ت��ظ��ام ي�����ص��م��ن ����ص���رف ت��ع��وي�����ص��ات 

م�صتحقة �صليمة وواقعية.

تصحيحسوق العمل السعودي يستقبل سنويا 300 ألف خريج
سوق العمل 
فرص الشباب 

الثمينة!

اأنه  الدولية  العمل  ملنظمة  درا�صة  اأف��ادت 
م���ن غ���ري امل���ت���وق���ع حت�����ص��ن ����ص���وق ال��ع��م��ل 
العامل،  يف  املتو�صط  الأم���د  على  لل�صباب 
العاملي  امل�صتوى  على  يوجد  اأنه  مو�صحة 
قرابة 73.4 مليون �صاب عاطل عن العمل. 
اأن  الدولية  العمل  منظمة  خرباء  وتوقع 
يرتفع معدل البطالة يف �صفوف ال�صباب 
 %12.6 )م���ق���اب���ل   %12.8 اإل�����ى   2018 يف 
للتفاوت  متنامية  ح���الت  م��ع   )2013 يف 

الإقليمي يف م�صتويات املعي�صة.
واأو���ص��ح��ت امل��ن��ظ��م��ة اأن اأح����د اأك��رث 
اإثارة للخوف هو ريبة الأجيال  العنا�صر 
ال�صابة احلالية حيال الأنظمة ال�صيا�صية 
ج��زءا  واأن  والج��ت��م��اع��ي��ة-الق��ت�����ص��ادي��ة، 
م���ن ه����ذه ال���ري���ب���ة ج����رى ال��ت��ع��ب��ري عنه 
التحركات  مثل  �صيا�صية  تظاهرات  عرب 

واإ�صبانيا،  اليونان  يف  للتق�صف  املناه�صة 
حيث ميثل ال�صباب العاطلون عن العمل 

اأكرث من ن�صف ال�صباب الفاعلني.
خا�س  ب�صكل  قلقها  املنظمة  واأب��دت 
الو�صع احل��ايل يف كل من الحتاد  حيال 
الأوروب��������ي وال�������ص���رق الأو�����ص����ط، و���ص��م��ال 
اإفريقيا، حيث قفزت بطالة ال�صباب منذ 
2008 يف الحتاد الأوروب��ي بن�صبة ٩.%24 

بني 2008 و2012.
املناطق  اأن  اإل���ى  ال��درا���ص��ة  واأ����ص���ارت 
جمال  يف  كبرية  حتديات  تواجه  النامية 
ي�صل  اأن  املتوقع  م��ن  واأن  ال�صباب،  عمل 
اإل��ى  ال�صباب  �صفوف  يف  البطالة  معدل 
30% يف ال�صرق الأو�صط يف 2018 )مقابل 
���ص��م��ال  يف  و٩.%23   )2012 يف   %28.3

افريقيا )مقابل 23.7% يف 2012(.

»العمل الدولية«:
73 مليون عاطل عالميا.. 

ونتوقع المزيد

طاملا �أنك لن تتخرج
من �جلامعة �إال بعد عامني

ملاذ� �أنت هنا؟!
�أريد موقعا

جيد� يف �لطابور

ب العمل
مكت
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إعالن

ال تهدر صحتك جامعة بال تدخين
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إدارات

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

وكيل اإلدارة العامة لتقنية المعلومات لـ »آفاق«

نشرف على خدمة 70 ألف 
مستفيد إلكترونيا

أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: منصور الشهري

لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وك��ي��ل  ك�����ص��ف 
امل���ع���ل���وم���ات امل���������ص����رف ع���ل���ى ال���ب���واب���ة 
بن  عبداملح�صن  الدكتور  الإلكرتونية 
التي  املعوقات  بع�س  عن  القرين  عيد 
امل�صتقبلية،  واخل��ط��ط  اإدارت�����ه  ت��واج��ه 
اأ�صباب الق�صور يف عدم  كما ك�صف عن 
بعدد  اخلا�صة  الأخبار   بع�س  حتديث 
م���ن ال��ك��ل��ي��ات وال����ع����م����ادات، ذل����ك اإل���ى 
جانب اأمور كثرية خمتلفة تطرق اإليها 

القرين..

ما طبيعة الأعمال
التي تقوم بها الإدارة العامة 

لتقنيه املعلومات؟
مبختلف  املعلومات  تقنية  اإدارة   تعد 
الركائز  م��ن  املنظمات،  يف  م�صمياتها 
دورها  وي��زداد  منظمة،  لأي  الأ�صا�صية 

اأهمية كلما كربت املنظمة.
ت�صرف  خ��ال��د  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  ويف 
ت��وف��ري  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة 
اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة لأك�����رث من 
70000 م�صتفيد يف اأكرث من 30 جممع 
ت��ع��ل��ي��م��ي م�����ص��ت��ق��ل، وذل����ك ع���ن ط��ري��ق 
جهاز   200 م��ن  اأك���رث  اإدارة  و  ت�صغيل 
خادم مركزي مرتبط ب�صبكة النرتنت 
تعمل ع��ل��ى م���دار ال�����ص��اع��ة ط���وال اأي���ام 
ال�������ص���ن���ة.. ه����ذه اخل�������وادم حت���ت���اج اإل���ى 
ت��وؤدي  حتى  م�صتمرة  ومتابعة  �صيانة 

عملها ب�صكل فعال.
لتقنية  العامة  الإدارة  تتولى  كما 
امل��ع��ل��وم��ات، ع��م��ل ال��درا���ص��ات ال��ازم��ة 

اجلامعة  يف  التقنية  امل�صاريع  جلميع 
اجلهة  مع  بالتعاون  عليها  والإ���ص��راف 
التنفيذ  وق��ت  اخل��دم��ة  م��ن  امل�صتفيدة 
من  النتهاء  بعد  وت�صغيلها  وت�صلمها 

تنفيذها.
اإل����ى م���ا ���ص��ب��ق، ت�صرف  واإ����ص���اف���ة 
امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
للبنية  ال�صيانة  عمليات  تنفيذ  على 
التحتية للجامعة من �صبكات وخوادم، 
اأجهزة  جميع  �صيانة  على  ت�صرف  كما 
املوجودة يف اجلامعة، وتعمل  احلا�صب 
اأي�صا على جتهيز املعامل الإلكرتونية 

للجامعة.
وم�����ن م��ه��ام��ه��ا اأي�������ص���ا، ت���دري���ب 
امل�����ص��ت��وي��ات املتقدمة  ع���دد م��ن ط���اب 
بالتعاون مع كلية علوم احلا�صب الآيل.

حدثنا عن اأدوارك
والأعمال املنوطة بك

يف اإدارة  تقنيه املعلومات؟
اإدارة  ع��ل��ى  ل��ل��م�����ص��رف  وك���ي���ا  ع��ي��ن��ت 
تقنية املعلومات، وم�صرفا على البوابة 
اإدارة  يف  يل  وت���ت���ب���ع  الإل����ك����رتون����ي����ة، 
هي:  اأق�����ص��ام  خم�صة  املعلومات،  تقنيه 
النظم  وق�صم  ال��ب��ي��ان��ات،  ق��واع��د  ق�صم 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، وال���ربجم���ة، وال���وي���ب، 
اأمن  اإلى وحدة  اإ�صافة  وق�صم اجل��ودة، 

املعلومات.
ل��ك��ن يف ال��ع��م��ل ال��ت��ق��ن��ي ل ميكن 
ف��ه��و يف  الأق�����ص��ام  ال��ع��م��ل ح�صب  ف�صل 
ال��غ��ال��ب م��ت��داخ��ل م���ع ب��ع�����ص��ه، فعلى 
�صفحة  ع��م��ل  اأردن����ا  اإذا  امل��ث��ال،  �صبيل 
اإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى الن���رتن���ت، ل ب��د اأن 

بطاقة
• ح�صل على البكالوري�س من كلية العلوم

تخ�ص�س احلا�صب الآيل عام 1423ه�.
• التحق بجامعة امللك خالد بوظيفة معيد.

• اإبتعث اإلى اأ�صرتاليا عام 1425ه�.
لدرا�صة املاج�صتري والدكتوراه بجامعة ملبورن.

• تخ�ص�س يف هند�صة اأنظمة الربجميات
وقدم م�صروعا بحثيا يف اأنظمة الذكاء ال�صناعي.

• اأن��ت��ج يف م��رح��ل��ة درا���ص��ة ال��دك��ت��وراه اأك���رث من 
تواجه  التي  امل�شاكل  بع�س  وح��ل  ريا�شي  من��وذج 
عمليه اكت�صاب املعرفة عند اأجهزة احلا�صب الآيل.

• ن�صر اأكرث من 10 بحوث علمية حمكمة ما بني 
العلمية  واملجات  العلمية  املوؤمترات  يف  امل�صاركة 

املتخ�ص�صة.
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إدارات

الب�صري  الإعمار  يتم  وبها  العقاء،  �صنة كونية حميدة عند  التغيري لاأف�صل 
للكون كما اأراده اهلل.

وهو اأي�صا حاجة نف�صية لكل نف�س �صوية متل من الرتابة وتطمح للتميز. 
ويرتبط التغيري دائما مب�صبباته الباعثة واملحفزة له التي تتحرك وفق ظروف 
وم�صتجدات تفر�صها احلياة من حولنا، »ولول دفع اهلل النا�س بع�صهم ببع�س 

لهدمت �صوامع وبيع و�صلوات وم�صاجد يذكر فيها ا�صم اهلل كثريا«.
وجامعة امللك خالد مرت مبرحلة قلقة كانت فيها وجهة اإعامية حماطة 

بالأ�صئلة امل�صرعة يف كل اجتاه حمليا وعربيا.
اأذكر اأين كنت وقتها يف موؤمتر يف املغرب، وحني علم زماء املوؤمتر اأين من 
جامعة امللك خالد، عقدوا معي ما ي�صبه موؤمترا �صحفيا حيث كانت اجلامعة 

وقتها ت�صتعل اإعاما.
ويكفي اأن تفتح حمرك اجلوجل لرتى هذا احل�صور الإعامي الذي اإن 
مل يكن اإيجابيا يف كل حال، فقد مثل مرحلة مهمة وحمورية ومركزية اإعامية 
)قبل  نقول  واأن  اجلامعة  لهذه  تاريخيا  في�صا  جنعلها  اأن  بوعينا  ن�صتطيع 
وبعد( لذا اإن �صئنا اأو اأبينا فاإن الأنظار الإعامية العربية واملحلية م�صلطة على 
جامعة امللك خالد، وعلى قدرتها على التجاوز والتحدي يف القادم، وهي مرحلة 

يجب اأن نعيها جميعا قادة واأ�صاتذة وموظفني وطابا.
واأح�صب اأن القيادة العليا يف اجلامعة ل تغيب عنها خطورة هذه املرحلة.  
�صهام  التغيري نحونا، فهل نحن م�صتعدون ملواجهة  فالأنظار م�صوبة برغبات 
ي��وم��ا �صيقف ملحاكمتهما غ��دا.  ك��م��ا وق���ف م��ع ه���ذه اجل��ام��ع��ة  ال���ذي  الإع����ام 
التغيري، فع�صو  م��دارات  واأه��م  اأخطر  الب�صري هو  العن�صر  اأن  ول �صك هنا يف 
هيئة التدري�س الذي تهيئ له اجلامعة املناخ الأمثل للعطاء يعد القائد الأهم 

للحراك البناء، واجلامعات متتلك اأخطر عقليات مغرية يف الكون.
ويف اجلامعات املتقدمة، تاأتي م�صاريع التغيري الكونية من الداخل، ومن 
هنا فاإن توجه التغيري لاإفادة من العطاءات الذهنية لأع�صاء هيئة التدري�س، 

يعد الركيزة الأولى والأهم.
والأمر ي�صري على القيادات الإدارية يف اجلامعة، التي تخلت عن القاعة 

التي اأ�ص�صت لها، ودفع بها اإلى جدران م�صبوغة بالزينة واملكاتب الوثرية.
حقيقيا  ق��ائ��دا  ال��ع��ق��ول  تلك  يجعل  اأن  يجب  العقل  منطق  اأن  واأح�����ص��ب 

للتطوير، ل جمرد موظفني للتوقيع.
ثانيا،  العملية  احلرية  وم�صاحة  اب��ت��داء،  الإداري���ة  القيادة  اختيار  دق��ة  اإن 
وامليزانيات الإنتاجية، تعد مثلثا مهما يدفع اإلى التناف�صية الإنتاجية يف الكليات 
العقليات  �صيجعل  وذل��ك  طبيعية،  ومالية  قانونية  حما�صبات  �صوابط  وف��ق 

القيادية متار�س دورها امل�صروع يف بناء هذه اجلامعة.
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  حل��اج��ات  اجل��اد  اللتفات  ف��اإن  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
املربزين  وتكرمي  قيمهم  ورف��ع  البحثية،  م�صاريعهم  ودع��م  الذاتية  الآخ��ري��ن 
ال���دورات  الع��ت��ب��ار  يف  والأخ����ذ  ل��ه��م،  امل��ت��ط��ورة  الذهنية  البيئة  وتهيئة  منهم، 

التدريبية املتوا�صلة لهم.
كل ذلك �صي�صهم با �صك يف توفري املناخ الأف�صل للتغيري الإيجابي الذي 

تن�صده اجلامعة.

الطاقة البشرية.. المغير

متر بعدة  اأق�صام، فهي حتتاج اإلى ق�صم 
وق�صم  الويب  وق�صم  البيانات،  قواعد 
ق�صم  اإل��ى  حتتاج  وقد  التحتية،  البنية 
النظم والتطبيقات وق�صم الربجمة اإذا 

كانت حتتوي على خدمة اإلكرتونية.

بحكم اإ�سرافكم على املوقع 
الإلكرتوين.. هل لنا بنبذه 

خمت�سرة عن املوقع؟
من�صاأة  لأي  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ي��ع��د 
م��ن الأ���ص��ي��اء الأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي تعك�س 
جلامعه  الإلكرتوين  واملوقع  �صورتها، 
اجلامعة  حجم  يعك�س  ل  خ��ال��د  امل��ل��ك 
العامة  الإدارة  يف  لكننا  ت��ق��دم��ه،  وم��ا 
ل��ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات ب����داأن����ا يف و���ص��ع 
خطط لتح�صني املوقع والرقي به اإلى  

امل�صتوى الذي يليق باجلامعة.

ما اخلدمات اأو التح�سينات 
املتوقع اإ�سافتها ملوقع اجلامعة 

الإلكرتوين؟
امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين جل���ام���ع���ة امل��ل��ك 
خالد، لي�س جمرد �صفحة  اإلكرتونية 
���ص��م��م��ت ل��ت��ظ��ه��ر ب�����ص��ك��ل م���ع���ني ع��ن��د 
ال���ت�������ص���ف���ح، ف����ه����و غ����ن����ي ب����اخل����دم����ات 
جهد  اإل��ى  احتاجت  التي  الإلكرتونية 
كبري حتى تظهر على املوقع بال�صورة 
احلالية، كما حتتاج اإلى جهد م�صاعف 
مثال  ولناأخذ  تطويرها،  على  للعمل 
على ذلك، برنامج ال�صندوق الطابي 
بالكامل،  داخ��ل��ي��ا  ت�صميمه  مت  ال���ذي 
حيث يحتوي على اأكرث من 50 �صا�صة، 
وه���ذا ال��ربن��ام��ج ت��ت��م اإدارت�����ه م��ن قبل  
ق�صم النظم والتطبيقات وق�صم قواعد 
وق�صم  التحتية  البنية  وق�صم  البيانات 

الويب.
بوابة  اإط��اق  اإل��ى  ونتطلع قريبا 
ج����دي����دة ع���ل���ى امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين 
من  جمموعة  على  حت��ت��وي  للجامعة 
اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة ال���ت���ي ت��ه��م 

املوظفني والطاب.
ياحظ عدم وجود اأخبار لبع�س 
النوافذ اخلا�صة بها وعدم  الكليات يف 
اأن  كما  الآخ��ر،  بع�صها  بيانات  حتديث 
ه��ن��اك ن���واف���ذا مل حت���دث م��ن��ذ ث��اث 

�صنوات، فاأين اخللل؟

ت������ط������وي������ر وحت��������دي��������ث امل������وق������ع 
تق�صيمه  ميكن  للجامعة  الإل��ك��رتوين 
التطوير  ي�صمل   الأول  ق�صمني،  اإل���ى 
التقني من حيث الت�صميم واخلدمات 
الإل���ك���رتون���ي���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، وه�����ذا من 
لتقنية  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م�����ص��وؤول��ي��ة 
اجل��ه��ات  م��ع  التن�صيق  م��ع  امل��ع��ل��وم��ات 

الأخرى يف اجلامعة.
حمتوى  ف��ه��و  الآخ����ر  الق�صم  اأم���ا 
جميع  م�صوؤولية  �صمن  وه��ذا  امل��وق��ع، 
ف��اإن  وللتو�صيح،  اجل��ام��ع��ة.  من�صوبي 
كل كلية اأو عمادة م�صوؤولة عن حتديث 
ب�صكل  الإل���ك���رتوين  موقعها  حم��ت��وى 

م�صتمر.
فمن غري املعقول اأن تقوم الإدارة 
بتحديث  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
حمتوى كليات اأخرى اأو عمادات، حيث 
ع��م��ادة،  اأو  كليه  اأي  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن 
اأخ��ب��اره��ا  و  بعملها  اأك����رث  اإمل����ام  ل��دي��ه��ا 

وهكذا.
اأدع���و جميع من�صوبي  ه��ن��ا،  وم��ن 
العامة  الإدارة  م��ع  للتعاون  اجلامعة 
املوقع  اأجل دعم  املعلومات من  لتقنية 
الإلكرتوين الذي هو مبنزلة الواجهة 

للجامعة ومن�صوبيها.

اأهم املعوقات التي تواجهكم
ب�سكل عام؟

من اأكرب املعوقات التي تواجه الإدارة ، 
قلة املوظفني فيها على الرغم من اأنها 

تتعامل مع اأنظمة كثرية ومتنوعة.
اإي���ج���اد  ي���ت���م  اأن  ال�����ص��ع��ب  وم�����ن 
املوجودة  الأنظمة  بجميع  يلم  �صخ�س 
اأو يجيد التعامل معها، اإ�صافة اإلى اأننا 
حتتوي  كمبيوتر  اأج��ه��زة  م��ع  نتعامل 
اأنظمة عالية احل�صا�صية وحدوث  على 
اأي خطاأ ب�صيط قد يوؤدي اإلى عطل يف 
ي�صعر  ذل��ك،  النظام، ويف ح��ال ح��دوث 
وللتغلب  احل���ال،  يف  باخللل  امل�صتفيد 
ع��ل��ى م��ث��ل ه����ذه امل�����ص��ك��ات ل ب���د من 
وج��ود ع��دد ك��اف من املوظفني موؤهل 

تاأهيا جيدا.

وماذا عن التحديات
التي  واجهتك �سخ�سيا

يف بداية عملك يف الإدارة؟

ال��ت��ح��دي��ات ك��ث��رية ج���دا، و ك��ل ي���وم يف 
لأن  ج��دي��د  ه��و مب��ن��زل��ة حت��د  الإدارة 
امل�صكات التقنية ل تنتهي، ول ميكن 
املطلوبة  الأع��م��ال  اأن  كما  بها،  التنبوؤ 
نق�س  رغ��م معاناتنا  من  ج��دا  كثرية 

كبري يف عدد املوظفني.
ل����ك����ن اأك���������رث امل���������ص����ك����ات ال���ت���ي 
واج��ه��ت��ن��ي، مت��ث��ل��ت يف اإع������ادة ت��رت��ي��ب 
ال��ع��م��ل يف الأق�������ص���ام ل��ت��ع��م��ل ب��ت��ن��اغ��م 
اأك����رث وت���وزي���ع امل���ه���ام ب�����ص��ك��ل م��ت�����ص��او. 
كذلك الرغبة يف تغيري واجهة املوقع 

الإلكرتوين ب�صكل �صريع.
اأما التحديات التي اأنوي خو�صها 
م�صتقبا، فهي كثرية، منها على �صبيل 
املثال ل احل�صر، فتح قنوات التوا�صل 
م����ع م��ن�����ص��وب��ي اجل���ام���ع���ة وط���اب���ه���ا، 
الإدارة  يف  امل�������ص���رية  اإك����م����ال  وك���ذل���ك 
العامة لتقنية املعلومات للو�صول بها 

اإلى امل�صتوى املاأمول.

ما الدور الذي تن�سده
اإدارة تقنية املعلومات
من من�سوبي اجلامعة؟

امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
الإل��ك��رتون��ي��ة جلميع  تقدم اخل��دم��ات 
من�صوبي اجلامعة وطابها، فهي تعد 
عماء  وط��اب��ه��ا  اجل��ام��ع��ة  من�صوبي 

لديها، لذا تاأمل منهم كل جتاوب.
التعامل  اأن  اأح��د  على  ول يخفى 
التي  التحديات  اأحد  مع اجلمهور هو 
حت��ت��اج اإل����ى ب��ع�����س امل���ه���ارات اخل��ا���ص��ة 
واإل���ى ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني لإجن��از 

املهام.

كاأنك تلمح اإلى اأن هناك
م�ساعب تواجهكم يف التعامل

مع من�سوبي اجلامعة؟
الإن���������ص����ان ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه ي���ت���ع���ر����س اإل����ى 
ب�صبب  ب��ا���ص��ت��م��رار  م��زاج��ي��ة  ت��ق��ل��ب��ات 
ن�صطر  الإدارة  ويف   احل��ي��اة،  ظ���روف 
مبختلف  الأ�صخا�س  مع  التعامل  اإلى 

اأذواقهم وطباعهم، ونحن نقدر ذلك.
الإدارة  يف  امل����وظ����ف����ون  اأي���������ص����ا 
اأي موظف  له   يتعر�س  ملا  يتعر�صون 
ن��ت��وق��ع من  اأو ط��ال��ب يف اجل��ام��ع��ة، و 

الآخرين تقدير ذلك.

د. عبدالرحمن المحسني

م�����ن امل�������ص���اع���ب اأي���������ص����ا، غ���ي���اب 
لتقنية  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ب��ني  التن�صيق 
امل�صتفيدة  اجل��ه��ات  وبع�س  املعلومات 
يف اجلامعة وع��دم طلب اخلدمة قبل 
وق���ت ك����اف، مم���ا ي�����ص��ك��ل ���ص��غ��ط��ا على 
للعمل بجهد م�صاعف لإجناز  الإدارة 

املهمة يف الوقت املحدد.

ما اأ�سباب قلة الكوادر 
الوطنية  يف ق�سمكم؟

هناك اأق�صام بطبيعتها تتطلب اإيجاد 
م���وظ���ف���ني حم���رتف���ني م����ن خم��ت��ل��ف 
اجلن�صيات منها مثا ق�صم الربجمة، 
على  قائمة   لدينا  اأق�صام  هناك  لكن 

ال�صعوديني بن�صبه تزيد عن %85.
ل��ت��ق��ن��ي��ه  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ويف 
كفاءة  ه��و  لدينا  املقيا�س  امل��ع��ل��وم��ات، 

املوظف بغ�س النظر عن جن�صيته.

كلمه تريد توجيهها
 اإلى من�سوبي اجلامعة؟

العليا  ل�����اإدارة  بال�صكر  اأت���ق���دم  اول 
ل��ل��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى م��ا ق��دم��ت��ه م��ن دع��م 
املا�صية  ال��ف��رتات  لنا خ��ال  م�صتمر  

وما �صتقدمه لنا من دعم م�صتقبا.
امل�صرف  اإلى  بال�صكر  اأتقدم  ثانيا 
على الإدارة العامة لتقنيه املعلومات، 
األ حميا،  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  ال��زم��ي��ل 
واإل��ى الدكتور �صعد اآل عمرو على ما 

بذله من جهود يف الإدارة.
اأت���ق���دم ب��ال�����ص��ك��ر جلميع  ك��ذل��ك 
ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  م���وظ���ف���ي 
امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى ج��ه��وده��م اجل���ب���ارة 
فهم  الإدارة  يف  يوميا  يبذلونها  التي 
دوما خلف اأي اإجناز ل��اإدارة واأمتنى 
اإلى  �صكر  ر�صالة  اأي�صا  التوفيق.  لهم 
من  الإدارة  م��ع  امل��ت��ع��اون��ني  املن�صقني 

جميع كليات وعمادات اجلامعة.
اأخ���������ريا اأوج���������ه دع��������وة جل��م��ي��ع 
م���ن ي���رغ���ب يف الإ����ص���ه���ام يف ت��ط��وي��ر 
الإل��ك��رتوين   املوقع  اأو  التقني  العمل 
ب�صكل  التعرف  اأو يرغب يف  للجامعة 
الإدارة  يف  ال��ع��م��ل  طبيعة  ع��ل��ى  اأك���رب 
العامة لتقنية املعلومات، اأن يتوا�صل 
لديه  مب��ا  ميدها  واأن  مبا�صرة  معها 

من متقرحات.
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أساتذة

حوار: خديجه السعيد 

كيف تقيمني
البيئة التعليمية باجلامعة؟

اإن ما ت�صهده اجلامعة من طفرة يف جميع 
وتطبيقها  والأك��ادمي��ي��ة  الإداري���ة  املناحي 
م��ع��اي��ري اجل����ودة يف ك��ث��ري م��ن ال��ربام��ج، 
الب�صرية وامل��ادي��ة،  وت��واف��ر كل الإم��ك��ان��ات 
املختلفة.  التعلم  كافة م�صادر  اإلى جانب 
كل ذلك كفيل باأن يقود اجلامعة لحتال 
ب��ني اجلامعات على  م��ن  ال�����ص��دارة  مركز 

امل�صتويني الوطني والإقليمي.

وماذا عن كلية التمري�ض
التي تنتمني اإليها؟

هي من الكليات احلديثة باجلامعة، وقد 
اجلامعي  املركز  مببنى   1428 عام  اأن�صئت 
تاأ�صي�صها  عند  انطلقت  حيث  ب�صم�صان، 
ب��اإع��داد  ق��ام��ت��ا   ت��دري�����س  هيئة  بع�صوتي 
التمري�صية  وامل��ع��ام��ل  ال��درا���ص��ي��ة  اخل��ط��ة 
م���ث���ل م���ع���م���ل اأ����ص���ا����ص���ي���ات ال���ت���م���ري�������س، 
ومعمل  اجل��راح��ي،  الباطني  والتمري�س 
وحديثي  الأم  �صحة  وم��ع��م��ل  الأط���ف���ال، 
بعد  تو�صعة  الكلية  ���ص��ه��دت  ث��م  ال�����ولدة، 
تاأثيث  مت  حيث  ال�صامر،  ح��ي  اإل��ى  نقلها 

معامل جديدة.
وم�����ع ال�����زي�����ادة امل�������ص���ت���م���رة يف ع���دد 
ال��ط��ال��ب��ات مت ن��ق��ل امل�����ص��ت��وى اخل��ام�����س 
بع�صري،  الطالبات  م��رك��ز  اإل���ى  وال�����ص��اد���س 
معامل  ت��اأث��ي��ث  على  العمل  ي��ج��ري  حيث 

جديدة هناك.

هل متار�سني اأعمال
غري التدري�ض بالكلية؟

ال�صحة  جم��ال  يف  م�صاعدة  اأ�صتاذة  اأعمل 
النف�صية والعقلية، واإلى جانب التدري�س. 
بكلية  من�صقة  ب��ال��ع��م��ل  تكليفي  مت  ف��ق��د 
اإل����ى ج��ان��ب  ال��ت��م��ري�����س م��ن��ذ ع����ام 1430 
مبا  الكلية  اأعمال  جميع  م�صوؤولية  تويل 
اإعداد وتطوير اخلطط الدرا�صية و  فيها 
جتهيز املعامل التطبيقية، هذا بالإ�صافة 
رئي�صة  اأول  من�صب  ب�صغل  تكليفي  اإل���ى 
ل��وح��دة اجل���ودة ب��امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي، حيث 
للجودة  وح���دة  اإن�����ص��اء  مهمة  اإيل  اأوك��ل��ت 
وو����ص���ع م��ه��ام ل��ه��ا، ث���م اإع������داد ال��درا���ص��ة 
ال���ذات���ي���ة وت��ق��ي��ي��م ال����ربام����ج وامل����ق����ررات 
اأداء كل  ���ص��اع��دين على  ال��درا���ص��ي��ة. ومم��ا 
هذه الواجبات هو اأنني اأعمل �صمن فريق 
عمل متكامل ومتعاون، فالعمل اجلماعي 

دائما يتغلب على اأى �صعوبة.

كيف ت�سفني عالقتك بطالباتك؟
بناتي،  ه��ن  ب��ل  طالباتي  اأعتربهن  ل  اأن��ا 
واأعاملهن بكل حب و احرتام، وهن كذلك 

يبادلنني ال�صعور نف�صه.

ما الذي تلحظينه لدى طالباتك
من اإيجابيات و�سلبيات؟

ال��ط��ال��ب��ات يف ���ص��ن ال���درا����ص���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
اإي���ج���اب���ي���ات���ه���ن ك���ث���رية ب�����ش��ب��ب ال��ن�����ش��اط 
واحليوية والإق��دام على احلياة، والقدرة 
على الإبداع، وتطوير اأنف�صهن اإذا اأتيحت 

وحتثهن  ت�صجعهن  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ل��ه��ن 
ع���ل���ى ذل������ك، و���ص��ل��ب��ي��ات��ه��ن ق��ل��ي��ل��ة وي��ت��م 
كالأ�صرة  ون��ح��ن  بيننا  داخليا  اح��ت��واوؤه��ا 

الواحدة.

هل  واجهتك م�سكالت
اأثناء عملك بالكلية؟

كانت هناك  ب��ل  اأي��ة م�صكات  اأواج���ه  مل 
�صعوبات يف بداية عملي باململكة، ومنها 
عدم تفهم الكثري من الطالبات لطبيعة 
مهنة التمري�س، وهو ما نتج نتج عنه اأن 
العدد املقبول يف اأول عام كان 12 طالبة، 
اأما الآن فاإنني اأواجه م�صكلة ارتفاع عدد 

الراغبات للتقدم للدرا�صة بالكلية.

كيف ترين احلراك
التطويري بالكلية ؟

ملحوظا،  تطويريا  حراكا  ت�صهد  الكلية 
فقد جنحت موؤخرا يف عقد اأول اتفاقية 
ت��ق��ي��ي��م  ب��ن�����ص��ل��ف��ان��ي��ا، ومت  م����ع ج���ام���ع���ة 
مهيمنة،  ال��ق��وة  نقاط  كانت  و  براجمها 
ك��م��ا مت ب��ع��د ذل���ك و���ص��ع خ��ط��ة تطوير 
وحت�����ش��ن ل��ن��ق��اط ال�����ش��ع��ف م���ن خ��الل 
بن�صلفانيا  جامعة  مع  املرجعية  املقارنة 

الأمريكية.
وم�����ن اأه������م م����ا مت اإجن��������ازه خ���ال 
ال��ع��ام ال��درا���ص��ي احل����ايل: اإن�����ص��اء املكتب 
مبناق�صة  القيام  يتولى  الذي  الأكادميي 
للكليات  ال��درا���ص��ي��ة  اخل��ط��ط  وت��ط��وي��ر 
املماثلة وجتهيز املعامل لتطبيق املقررات 
امل��و���ص��وع��ات  وك��ذل��ك  ب��اخل��ط��ة،  العملية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اجل���ان���ب الأك������ادمي������ي ح��ت��ي 
ي��ت��م ت��وح��ي��د ال���درا����ص���ة يف ك���ل ال��ربام��ج 
ال��ت��م��ري�����ص��ي��ة امل���م���اث���ل���ة ع���ل���ى م�����ص��ت��وى 

اجلامعة.
ويف وقت �صابق من هذا العام، اأقيم 
التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  بكلية  ل��ق��اء 
وع�صوات  ع��م��ي��دات  م��ع  ع�صري  مبحايل 
هيئة التدري�س باجلامعات العربية، وكان 
من  الكثري  ت��ب��ادل  فيه  مت  مثمرا  ل��ق��اءا 
التمري�س  كليات  عميدات  مع  اخل��ربات 
ال��ات��ي زرن كلية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ات 
اخلطط  على  واأث��ن��ني  ب��اأب��ه��ا،  التمري�س 
ال��درا���ص��ي��ة وجت��ه��ي��زات امل��ع��ام��ل، وقدمن 
ب��ع�����س امل���اح���ظ���ات ال���ت���ي مت ت��دوي��ن��ه��ا 
لت�صهم يف التح�صني عند تطوير اخلطة 

الدرا�صية.
دق��ي��ق  ت��خ�����ص�����س  ال��ت��م��ري�����س  اإن 

وحيوي، وكلية التمري�س باجلامعة 
الكليات  ���ص��دارة  يف  ت�صبح  ���ص��وف 

اإقليميا يف املدى القريب بف�صل 
من  دائما  نتلقاه  ال��ذي  الدعم 

قيادات اجلامعة.

وما راأيك يف  خمرجاتها؟
من  التقييم  ي��ك��ون  ب��ال��ط��ب��ع، 
خ�����ال ال���ط���ال���ب���ات، واحل���م���د 

ن�صري يف الجت��اه  اأن��ن��ا  هلل على 
ج��م��ي��ع  اأن  وي���ك���ف���ي  ال�������ص���ل���ي���م، 

يف  توظيفهن  مت  الكلية  خريجات 
فيما  التمري�س،  مبجال  العمل  �صوق 

اإلى ا�صتقطابهن  ت�صعى بع�س اجلامعات 

وتعيينهن للتدري�س، وهذا �صرف وتقدير 
لكلية التمري�س بجامعتنا الغراء.

طموحاتك امل�ستقبلية
لالرتقاء بالكلية؟

اأط��م��ح اإل���ى اأن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ك��ام��ل بني 
خ��ال  م��ن  التعليمية  العملية  عنا�صر 
ال���ص��ت��ف��ادة م���ن  خ����ربات ع�����ص��وات هيئة 
وتقييمهن  ال��ط��ال��ب��ات  واآراء  ال��ت��دري�����س 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ورب�����ط ذل����ك مبا 
الكلية وخريجاتها  املجتمع من  يحتاجه 

باإ�صهام من اأرباب الأعمال.
ك���م���ا اأن����ن����ا ن�����ص��ع��ى ج���اه���دي���ن اإل����ى 
الأكادميي، وهي  احل�صول على العتماد 
خطوة اأولى نحو مواكبة علوم التمري�س 
عامليا للنهو�س مب�صتوى خريجاتنا حتى 

يفخرن بكليتهن وجامعتهن .
ملرحلة  خطة  لو�صع  اأ�صعى  ك��ذل��ك، 
لها  يكون  حتى  بالكلية  العليا  الدرا�صات 
ال�صبق بني نظرياتها يف جامعات املنطقة 
اجلنوبية يف فتح باب مرحلتي املاج�صتري 
تخ�ص�س  يف  الراغبات  اأم��ام  وال��دك��ت��وراه 

التمري�س.

ر�سالتك خلريجات الكلية؟
اأه��ن��ئ اخل��ري��ج��ات و اأمت��ن��ى ل��ه��ن ب��داي��ة 
اجلاد  بالعمل  واأطالبهن  موفقة،  عملية 
واملحافظة على الرقي و التقدم حيث اإن 
التمري�س مهنة �صاقة تتطلب الكثري من 

اجلهد و العمل وال�صرب.
و اأ����ص���ك���ر ج���م���ي���ع زم���ي���ات���ي ع��ل��ى 
اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة ل��ل��ن��ه��و���س ب��ال��ك��ل��ي��ة 
راأ���ص��ه��ن  وع��ل��ى  امل��رك��ز  وك��ذل��ك من�صوبي 
التمري�س، متمنية  و كلية  املركز  عميدة 

لهن دوام التوفيق.

عضوة التدريس بكلية التمريض د. عدلية أحمد لــ«آفاق«:

خططنا الدراسية متطورة..
واإلقبال على خريجاتنا كبير
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أساتذة

حوار: يحيى شقيقي

حياتك الأكادميية يف �سطور؟
ت���خ���رج���ت يف ك��ل��ي��ة ال�����ص��ري��ع��ة واأ�����ص����ول 
�صعود  بن  حممد  الإم���ام  بجامعة  الدين 
الإ�صامية )ف��رع اجل��ن��وب( ع��ام 1413ه��� 
وع��ي��ن��ت م��ع��ي��دا يف ال��ك��ل��ي��ة، ث���م وا���ص��ل��ت 
املاج�صتري  درج��ة  على  للح�صول  درا�صتي 
يف اأ�صول الفقه، ومت ذلك يل بف�صل اهلل، 
كلية  141٩م���ن  ع��ام  عليها  ح�صلت  حيث 
ال�صريعة بالريا�س بجامعة الإمام حممد 
بن �صعود الإ�صامية، وذلك عن ر�صالتي 
امل��ق��دم��ة ل��ذل��ك ال�����ص��اأن وع��ن��وان��ه��ا »كتاب 
ال��ف��وائ��د لبن  ال��ق��واع��د وحت��ري��ر  تقرير 
ودرا���ص��ة«  حتقيقا  7٩5ه����  احلنبلي  رج��ب 
وك�����ان ذل����ك ب��ت��ق��دي��ر مم���ت���از م���ع م��رت��ب��ة 

ال�صرف الأولى.
الكلية  ذات  يف  الدرا�صة  وا�صلت  ثم 
ح��ي��ث ح�صلت ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه يف 
مرتبة  م��ع  ممتاز  بتقدير  الفقه  اأ���ص��ول 

ال�صرف الأولى، عام 1426.
وب��ع��د احل�����ص��ول ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه، 
الفقه  اأ����ص���ول  ق�صم  يف  ل��ل��ت��دري�����س  ع���دت 
بجامعة  الدين  واأ���ص��ول  ال�صريعة  بكلية 
امل���ل���ك خ���ال���د وت���رق���ي���ت ل����درج����ة اأ����ص���ت���اذ 
م�صارك، ويف عام 1433 عينت رئي�صا لق�صم 
اأ�صول الفقه ول اأزال، ون�صاأل اهلل اأن ميد 

بالعون والتوفيق.

راأيك يف املناهج الدرا�سية
يف اجلامعات ال�سعودية؟

ح��ظ��ي��ت امل���ن���اه���ج يف ك���ل���ي���ات اجل���ام���ع���ات 
ال�������ص���ع���ودي���ة ب��ع��ن��اي��ة ف���ائ���ق���ة م����ن ح��ي��ث 
امل�صمون، وهي من اأكرث املناهج يف العامل 
الطالب  متيز  ذلك  على  والدليل  متيزا، 
ال�����ص��ع��ودي ع��ن��دم��ا ي���در����س يف ج��ام��ع��ات 
الأزه��ر  كلمة لأح��د علماء  واأذك���ر  عاملية، 

كليتنا،  يف  ي��در���س  ك��ان  عندما  ال�صريف 
عندكم  امل��ن��اه��ج  اإن  »واهلل  يل  ق���ال  ح��ي��ث 
باملجتهد عند  وامل��راد  املجتهدين«،  تخرج 
العلم،  درج��ات  اأرق��ى  هو  ال�صريعة  علماء 
املناهج  على  يتفوق  منها  كثريا  اأن  وذك��ر 
ويوفر  عراقتها،  على  الأزه���ر  جامعة  يف 
اجلامعة،  تلك  يف  الإ���ص��ام  علماء  اأك��اب��ر 
اأم��ام  عقبة  ي�صكل  ال��ذي  الهاج�س  ولكن 
املناهج عندنا يتمثل يف طريقة تقدميها 
وهو ما ي�صمى احلر�س على التعلم بدل 

من التعليم.
ومن هنا ن�صاأت ق�صية اجلودة التي 
مت��ث��ل ه��م��ا ع��امل��ي��ا ول��ي�����س ���ص��ع��ودي��ا فقط، 
ونحن نرى اخلطوات املت�صارعة احلثيثة 
وفق  املناهج  لتقدمي  الزمن  ت�صابق  التي 
ج�����ودة ع��ال��ي��ة م���ع���رتف ب��ه��ا م���ن خ��ال 
هيئات وموؤ�ص�صات اعتماد عاملية يف جمال 

اجلودة والعتماد الأكادميي.

اأين موقع اجلامعة
من بني اجلامعات املحلية؟

جامعتنا تبذل جهودا كبرية جدا لتحقيق 
اأم��وال طائلة يف  ال�صاملة وتنفق  اجل��ودة 
التدريب واإعادة الهيكلة ومراجعة املناهج 

والربامج وا�صتقطاب املوؤهلني.
اإن�صائها قبل  وتعي�س اجلامعة منذ 
عاما يف هم م�صتمر وجهد  خم�صة ع�صر 
التحتية  البنية  تكوين  لأج��ل  متوا�صل 
على كافة امل�صتويات من جهة، وم�صايرة 
وال���ص��ت��ج��اب��ة ملتطلبات  ال��و���ص��ع احل���ايل 

املرحلة من جهة اأخرى.
واملباين  التحتية  البنى  حيث  فمن 
بانتظار  يحدونا  م�صتمر  اأم��ل  يف  فنحن 
مدينة فا�صلة نحلم بها وننتظرها ب�صوق 
التي  ب��ال��ف��رع��اء  اجلامعية  امل��دي��ن��ة  وه��ي 
متثل اأح���د اأف�����ص��ل م��ب��اين اجل��ام��ع��ات يف 
اجلامعات  وتناف�س  بل  الأو�صط،  ال�صرق 

ال���ع���امل���ي���ة يف ه�����ذا امل����ج����ال. وم�����ن ح��ي��ث 
امل�����ص��م��ون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ف��ه��ن��اك م��راج��ع��ة 
م�صتمرة وجلان عاملة على مدار ال�صاعة 
اجلامعة  اأنتجته  ما  لكل  �صامل  لتقييم 
ل���ه، وم���ن ه��ن��ا ف���اإن الر�صا  وم���ا تخطط 
ينبع م��ن ت��ل��ك احل��ال��ة م��ن ال��ق��ل��ق جت��اه 
وق���رارات  اأن��ت��ج ج��ه��ودا  وال���ذي  امل�صتقبل 
م��ت��ت��اب��ع��ة يف اجت����اه ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة 

والتغيري.

ما روؤيتك جتاه الطالب؟
دائ����م����ا م����ا اأن����ظ����ر ل��ل��ط��ال��ب م����ن خ���ال 

اعتبارات خمتلفة.
اأن��ه فلذة  اأول��ى تلك العتبارات هي 
كبد الوطن مثلما هو فلذة كبد والديه. 
الف�صاء  لأح����د  و���ص��ي��ة  اأذك����ر  اأزال  ول 
اأو�����ص����اين ب��ه��ا ع��ن��دم��ا ت��ع��ني يف ال��ك��ل��ي��ة 
م��ع��ي��دا و���ص��رع��ت يف ال��ت��دري�����س ف��ق��ال يل 
اأمامك،  الذين  »يا �صعيد هوؤلء الطاب 
كل واحد منهم يعد �صيدا ورمزا يف نظر 
والديه، فحينما يخرج من بيته يتفقدانه 
ويحيطانه بدعواتهما ويخافان عليه من 
خروجه،  عند  له  تعر�س  التي  ال��ط��وارق 
وف��رح،  و�صوق  بلهف  عودته  ينتظران  ثم 
القاعة  اجتمع عندك يف  ه��ذا فقد  وعلى 
بعنايتك  فارعهم  ال�����ص��ادة  م��ن  جمموعة 
واإياك واإهانتهم اأو اإهمالهم بل وفر لهم 
اأ�صع  اأزال  ل  اأين  اهلل  ويعلم  الح���رتام«. 

تلك الو�صية ن�صب عيني.
الطالب  ذلك  اأن  العتبارات،  ثاين 
اأولئك  من  در�صنا  فكم   ، امل�صتقبل  زميل 
ال��ف�����ص��اء وم����ع م�����رور ال���زم���ن ����ص���اروا 
زم�������اء يف ال���ع���م���ل وال���ت���ع���ل���ي���م وت����ول����وا 
منا�صب رمبا �صرنا معها مروؤو�صني لهم 
اإياه  نتعاون جميعا خلدمة ما ولنا اهلل 
واأ�صتاأمننا عليه امل�صوؤولون، ولذا فطالب 

اليوم زميل امل�صتقبل.

رئيس قسم أصول الفقه  آلفاق:

األستاذ الذي ال يستفيد من التقنية 
يعيش خارج الزمن

الطالب  هذا  اأن  العتبارات:  ثالث 
اإل��ي��ه  ي��ح��ت��اج  ال���ذي  ي��ك��ون ال�صخ�س  ق��د 
اإهمال له  اأي  الوطن والأم���ة، ول��ذا ف��اإن 
اأم�س  ه��درا لطاقة هائلة نحن يف  يكون 
احل��اج��ة اإل��ي��ه��ا، وك���م م��ن ���ص��ب��اب اأ���ص��ه��م 
املجتمع  ح��رم��ان  يف  جتاههم  تق�صرينا 
م��ن ج��ه��وده��م ورمب���ا ح��ال ت�صرف غري 
منا�صب دون متيز ذلك الطالب واإبداعه.

ما تقييمك لطالب 
جامعة امللك خالد؟

ال��ت��ف��اوؤل  اجل��ام��ع��ة  ط��ال��ب  يف  يعجبني 
اخ���ت���ي���ار  واحل�������ر��������س، والج�����ت�����ه�����اد يف 
التخ�ص�س الذي يراه منا�صبا له ليدر�س 
ابن  فتجد  بامل�صوؤولية؛  وال�صعور  ف��ي��ه، 
ال��ت�����ص��ع��ة ع�����ص��ر رب��ي��ع��ا وه����و ي��ت��ن��ق��ل من 
ع���م���ادة ل��ع��م��ادة وك��ل��ي��ة لأخ�����رى وق��اع��ة 
الأم��ل،  ويحدوه  العلم،  عن  بحثا  لقاعة 
وي��دف��ع��ه احل���ر����س، وي��ح��ي��ط ذل����ك كله 
يحتاج  ذل��ك  مع  وه��و  واملثابرة،  بال�صرب 
ملن ي�صاعده ويعينه من الهيئة الإداري��ة 
وال��ت��دري�����ص��ي��ة، ول ي����زال ال��دع��م امل��ق��دم 
امل�صتوى  على  ينبغي  مم��ا  اأق��ل  لطابنا 

املعنوي واملادي.
 واإين اأوجه دعوة لكل من وله اهلل 
اأمرا يف ذلك اأن يقوم بواجبه ابتداء من 
الثانوية  للمرحلة  الأك��ادمي��ي  الإر���ص��اد 
ومرورا بالت�صجيل واللتحاق باجلامعة 
ال��درا���ص��ة وح��ت��ى بعد التخرج  اأث��ن��اء  ث��م 
، ف����اإن اأول���ئ���ك ال���ط���اب ط���اق���ات رائ��ع��ة 
ل��ل��وط��ن م��ن احلما�صة  وخم����زون ه��ائ��ل 
واحل���ر����س وال�����ص��ع��ور ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة وق��د 

يتحطم كل ذلك على مق�صلة الإهمال.

�سف لنا �سعورك حني ترى طالبك  
يحتفلون بالتخرج؟ 

التعليم  اأه��ل  نحن  علينا  اهلل  ف�صل  م��ن 

قال اإلمام القرافي
»إن الجمود على 
المنقوالت أبدا ضالل في 
الدين«.. هذا ما استدل 
به رئيس قسم أصول 
الفقه بكلية الشريعة 
الدكتور سعيد بن متعب 
كردم في معرض حديثه 
عن اإلحجام عن استخدام 
التقنيات المعاصرة في 
العملية التدريسية.

اأن����ن����ا ن��ح��ت��ف��ل ب���اب���ن ج���دي���د ب����ل اأب���ن���اء 
�صيء  ه��ن��اك  ولي�س  ع���ام،  ك��ل  يتخرجون 
يدخل الفرح النف�س اأكرث من روؤية ابنك 

التلميذ وهو يبتهج حمتفا بتخرجه.
وه�����ذه ه���ي الأب�������وة ال���روح���ي���ة كما 
التي  واحل��ق��ي��ق��ة  ال��ب��ول��ن��دي��ون،  ي�صفها 
الفرح  م�صاعر  اأن  اإخ��ف��اءه��ا  اأ�صتطيع  ل 
اأرى  ع��ن��دم��ا  النف�س  يف  مت��ت��زج  واحل����زن 
وخا�صة  در�صتهم،  الذين  الطاب  تخرج 
من كانت معهم عاقة خا�صة بحر�صهم 
ع��ل��ى ال��ط��ل��ب و����ص���وؤال���ه���م امل�����ص��ت��م��ر عن 
امل�صائل وتكرارهم للقراءة يف كتب العلم 
ال��درا���ص��ي��ة، حيث ي�صعر  امل��ق��ررات  خ���ارج 
م�صتقبل  وي���رى  فيحزن  بفراقهم  امل���رء 

الوطن الواعد على اأيديهم فيفرح.
اإن يوم تخرج طابنا يوم بهجة لكل 
لأهليهم،  بهجة  وي��وم  تعامل معهم،  من 
يزف  حيث  بكامله  للوطن  ع��ر���س  وي���وم 
�صابا متحم�صا متعلما ليت�صلم الراية من 
�صيخ كان �صبقه لي�صتمر البناء والتنمية0

كيف يتعامل الدكتور
مع التقنية احلديثة؟

و���ص��ائ��ل  امل��ع��ا���ص��رة  التقنية  ق��دم��ت  ل��ق��د 
التدري�س  على  ت�صاعد  ومفيدة  ج��دي��دة 

الثقة والغرور
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري

الثقة هي التمكن من عمل اأو قول �صيء ما من غري تردد اأو رهبة، 
وهي اأولى خطوات النجاح.

وتنبع الثقة من ذات الإن�صان ول توجد طريقة اأخرى لزرعها، 
لكنها تكون بن�صب متفاوتة على ح�صب الأ�صخا�س.

كما  بال�صخ�س،  املحيطة  البيئة  على  يعتمد  التفاوت  و�صبب 
تعتمد عليه �صخ�صيا اأي�صا وبالدرجة الأولى.

فاإن كانت البيئة ت�صجع وتدعم ارتفعت ن�صبة الثقة ولكن ل 
بينما  الثقة وينميها،  ي��زرع  الأح���وال هي من  البيئة يف كل  تكون 
اإذا كان ال�صخ�س يحفز نف�صه مهما بلغ حجم ال�صدائد التي مير 
الثقة يف نف�صه  ي��زرع  اأن��ه هو من  بها زادت ثقته بنف�صه، ما يعني 
وهو من يقتلعها، واأن البيئة �صيء تكميلي، ففي معظم الأحوال ل 
تتوفر الفر�س التي متنح املرء الثقة بالنف�س واإن وجدت فقد ل 

تكون بذات القوة النابعة من ذاته هو. 
حيث  امل��رء  �صخ�صية  تكوين  يف  كثريا  ت�صهم  بالنف�س  الثقة 
مهما  النتائج  ويتقبل  بالنجاح.  متاما  يوؤمن  كما  بالف�صل  يوؤمن 

كانت نوعيتها فيقبل باخل�صارة كما يقبل بالفوز اأي�صا.
قوة  وت�صبح  النجاح  ن�صبة  تزيد  بالنف�س  الثقة  تزيد  عندما 

الرتقي يف اأوجها كما تزيد الرغبة يف البحث عما هو اأف�صل. 
اإلى الغرور،  الثقة بالنف�س قد توؤدي  اأن  النا�س  يعتقد بع�س 

ويل يف هذا املجال تعليق وتو�صيح.
فالثقة بالنف�س �صمة ح�صنة يف حني اأن الغرور �صفة مذمومة 

كما اأنه مر�س نف�صي �صببه ال�صعور بالنق�س ولي�س العك�س. 
بالتعايل،  ���ص��ع��ور  وال���غ���رور  بالتميز،  ���ص��ع��ور  بالنف�س  ال��ث��ق��ة 
اأع��م��ال��ه و منجزاته ه��ي من  ف��ال��واث��ق م��ن نف�صه ���ص��ام��ت، ول��ك��ن 
يتحدث عنه، بينما املغرور يتحدث عن نف�صه با�صتمرار وب�صيغة 
ت��زول مع  ككثبان  اأعمال من �صنع اخليال  املتكلم، جمرد  �صمري 

اأي ن�صمة هواء. 
قد تت�صارب الآراء عند روؤي��ة ت�صرف �صخ�س ما حيث يظن 
بع�س النا�س اأنه مغرور بذاته متنا�صني اأو متجاهلني اأنه �صخ�س 

واثق من نف�صه متاما.
باملديح  اإخ��ف��اءه  يحاول  امل��رء  ذات  ينتج عن خلل يف  فالغرور 
اأو ل  فائدة  اأو  نفع  ذات  لي�صت  ولكنها  تكون موجودة  قد  باأعمال 
وجود لها اأ�صا. ال�صخ�س املغرور ي�صعر دائما وباطنيا بالدونية 

لكنه ل يظهر اإل عك�س ذلك. 
الفر�س  ي�صتغل  و�صاحبها  البداية،  نقطة  هي  الثقة  اأخ��ريا، 

اإذا اأتته وهو يبحث عنها اإن مل ت�صله وي�صتمر �صعوده وعطاءه.
نف�صه  م��ن  يجعل  و�صاحبها  النهاية  ب��داي��ة  فهو  ال��غ��رور  اأم��ا 
اأ�صحوكة حيث ي�صري على وترية واحدة دون تقدم ومن ثم يزهده 

الآخرون ويفرون منه ومن تربيراته املزعومة �صد الآخرين.

ي�صتفيد من  ل  الذي  والأ�صتاذ  والبحث، 
تلك التقنيات يعي�س خارج الزمن.

وق���د ق���ال الإم�����ام ال���ق���رايف املتوفى 
املنقولت  على  اجل��م��ود  اإن  684ه����  �صنة 
اأب��دا �صال يف الدين، وم��راده بذلك يف 

جمال الفتوى.
ولكن ميكن اأن ن�صحب ذلك على ما 
املفيدة  الو�صائل  ا�صتعمال  ومنه  ي�صبهه، 
يف كل وقت، ولذا فاإين اأب��ادر لكل جديد 
عليها،  الطاب  واأح��ث  الو�صائل  تلك  يف 
رفيعة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  ح�صلت  اأن��ن��ي  علما 
اجلهات  بتعاون  ث��م  اهلل  بف�صل  ذل��ك  يف 
التعلم  م�صوؤولية  وتوليت  العاقة،  ذات 
واأ���ص��ول  ال�صريعة  كلية  يف  الإل��ك��رتوين 
ال��دي��ن، وح��اول��ت م��ن خالها �صخ فكر 
ا�صتعمال التقنية للزماء وراأيت جتاوبا 

يحتاج ملوا�صلة اجلهود.

كلمتك الأخرية يف هذا اللقاء؟
ل��ه��ذه اجلامعة  ك��ل منت�صب  م��ن  اأمت��ن��ى 
اأن يفخر بها ويعتز بانتمائه لها ويجعل 
وج��وال��ه،  حا�صبه  يف  ل��ه  ���ص��ع��ارا  �صعارها 
فذلك خطوة مهمة نحو توفري القناعة 
�صنعود  ذل��ك  ودون  العمل،  ثم  بالنتماء 

كل مرة للمربع الأول.
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يا للهول..
�لدب �ل�صيني
�صخم حقا!!

دراسات

الشرق اآلسيوي
سيتزعم العالم اقتصاديا.. قريبا
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دراسات

ترجمة: حسين قبيسي

اأي  ال��ق��ري��ب،  امل���دى  يف  ال�صني  �صت�صبح 
خ���ال ع��ق��د واح���د م��ن ال��زم��ن، بح�صب 
واملخت�صني  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني  امل��ح��ل��ل��ني 
الدولة    ،futurologues امل�صتقبل  بعلم 
الأولى يف العامل، متقدمة على الوليات 

املتحدة.
ال�صادر  التقرير  الروؤية  يوؤكد هذه 
والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة  ع��ن  م��وؤخ��را 
الق���ت�������ص���ادي���ة.  وي����ك����اد ه�����ذا ال��ت��ق��ري��ر 
ل ي�����ص��ي��ف ���ص��ي��ئ��ا اإل����ى م���ا ه���و م��ع��روف، 
التقدم  ه��ذا  اأن  م��ن  يقوله  م��ا  با�صتثناء 
العام  م��ن  ب��دءا  واق��ع��ة  حقيقة  �صيتجلى 
ال��ع��ام2020، كما  ب��دءا م��ن  2016، ولي�س 

هو �صائع يف الأدبيات القت�صادية.

الصين
ذلك  ي�صكل  األ  اآملني  نعرتف،  اأن  علينا 
العام  العام 2012 هو  ب��اأن  �صدمة لأح��د، 
التفوق  ال�صني خ��ط  اج��ت��ازت فيه  ال��ذي 
يف ال�����ص��ب��اق ال�����دويل؛ ف��اإج��م��ايل ال��ن��اجت 
املحلي PIB لل�صني تخطى، لأول مرة يف 
التاريخ، جملة دخول دول منطقة اليورو 

جمتمعة، وعددها 17 دولة. 
فاإذا تركنا جانبا التمارين املدر�صية 
ال���ت���ي ت��ع��ط��ى ل���ط���اب الق��ت�����ص��اد ح��ول 
علمنا  املختلفة،  للبلدان  القومي  الناجت 
مطلقا  م��ق��ي��ا���ص��ا  ل��ي�����س  ال���ن���اجت  ه����ذا  اأن 
ومدى  املختلفة  البلدان  ث��روات  لقيا�س 
املعي�صة  غناها، ول ي�صلح لقيا�س نوعية 
وم�����ص��ت��واه��ا داخ����ل ك���ل ب���ل���د،  ل��ك��ن ذل��ك 
ل ي��ح��ول، اق��ت�����ص��ادي��ا، ع��ل��ى الأق����ل، دون 
اأن ت���ك���ون ك��ف��ة ال�����ص��رق ه���ي الآخ������ذة يف 
للعامل،  القت�صادي  امليزان  يف  الرجحان 
اآخ�����ذا يف  احل�����دث  ه����ذا  ي���ك���ون  اأن  ودون 
الن�صف  طيلة  ر�صوخا  و�صيزداد  الر�صوخ، 

الأول من القرن احلايل.
ال���ت���ق���ري���ر ال���������ص����ادر ع����ن م��ن��ظ��م��ة 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة، حتت 
القت�صادي  النمو   :2060 »اآف���اق  ع��ن��وان 
ال�صامل على املدى البعيد«، يبدو اأحيانا 
ال��ذات، حيث  بعملية جلد  �صبيها  لقارئه 
اإنه يعلن اخل�صائر التي ت�صيب هذا الكم 
دولة(   34( املتطورة  البلدان  من  الكبري 
مل�����ص��ل��ح��ة ع����دد م���ن ال���ب���ل���دان »ال��ن��ام��ي��ة« 
اق��ت�����ص��ادي��ا واأخ�������رى »يف ط��ري��ق��ه��ا اإل���ى 

النمو«.

عام 2025
اأوروب���ا  �صتتخطى  ال��ت��ي  الثانية  ال��دول��ة 
وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة، ب��ع��د ال�����ص��ني، هي 
الهند. ويف حوالى العام 2025 �صيتخطى 
الق���ت�������ص���ادي  وال����ه����ن����د  ال�������ص���ني  وزن 
الأع�صاء  ال��دول  جميع  وزن  جمتمعتني 

.G7 »يف منظمة »الكبار ال�صبعة
هاتني  وزن  ي��ك��ون  ال���ع���ام2060  ويف 
ال���دول���ت���ن ق���د جت����اوز ب���اأ����ش���واط ب��ع��ي��دة 
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ت���ع���اون  م��ن��ظ��م��ة  دول  وزن 

القت�صادية جميعا.
�صي�صمل  الأهمية  بالغ  احل��دث  هذا 
اآ�صيا  ب��ل��دان جنوب �صرق  الأم���ر  واق��ع  يف 
ال�صيني  ال��ع��م��اق��ني  ظ��ل  ف��ف��ي  جميعا، 
وال����ه����ن����دي ���ص��ي��ن��ت��ع�����س وي���ن���م���و ال������وزن 
الق���ت�������ص���ادي لأن���دون���ي�������ص���ي���ا وم��ال��ي��زي��ا 
والفيليبني وفيتنام وكمبوديا وماينمار، 
ح��ي��ث اأخ����ذت ت��ل��ك ال��ب��ل��دان، م��ن��ذ ف��رتة، 
مده�شة،  اق��ت�����ش��ادي  من��و  اأرق����ام  ت�شجل 

تتميز بالثبات والدميومة.

مقارنة
بنك  يف  الق��ت�����ص��اد  خ���رباء  كبري  ويف�صر 
���ص��ن��غ��اف��ورة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، »دي��ف��ي��د ك���ارب���ون« 
اإن  David Carbon، هذا الواقع بقوله 
ما مييز فرتة النمو القت�صادي احلالية 
العامني2000  ال�صابقة بني  الفرتات  عن 
و 2007، هو اأن هذه البلدان جميعا اآخذة 
يف النمو والتقدم، يف حني متر الوليات 
امل��ت��ح��دة واأوروب������ا ب��رك��ود وت���راج���ع، كما 
الإن��ه��اك  م��ن  بحالة  اأي�����ص��ا  ال�صني  مت��ر 

القت�صادي.

 ويت�صاءل ديفيد كاربون، ماذا تفعل 
ت��ل��ك ال����دول م��ن اأج���ل ذل���ك؟ ث��م يجيب 
يتقل�س،  ال���دول  لتلك  ال��ع��ام  ال��دي��ن  »اإن 
الداخلي،  ال�صتهاك  عن  ن��اجت  فنموها 
وع��ن ت��دف��ق روؤو�����س الأم����وال اخلارجية 
يف  لتوظيفها  الأج��ن��ب��ي��ة  وال���ص��ت��ث��م��ارات 

الداخل«. 
ولي�س ثمة حاجة لدرا�صات مطولة 
من اأجل فهم ذلك، فمنطقة جنوب �صرق 
اآ�صيا هي اليوم اأكرث مناطق العامل حيوية 
ال�صعيد القت�صادي. فمن  ون�صاطا على 

ميتلك اأموال لا�صتثمار، ما عليه اليوم 
ال��دول  تلك  ي��ويل وجهه �صطر  اأن  �صوى 
لكي ي�صيب ربحا وخريا وافرين. ف�صمال 
جنوب  اليوم  ب��ات  القت�صادية  البو�صلة 

�صرق اآ�صيا«!

دخل الفرد
غ��ري اأن ث��م��ة اأم����را ب��ال��غ الأه��م��ي��ة يجب 
الآ�صيوية،  البلدان  اأن  وه��و  اإليه،  التنبه 
مبا فيها تلك التي تتقدم بخطى وا�صعة، 
م��ا زال����ت ���ص��دي��دة ال��ت��خ��ل��ف ع��ل��ى �صعيد 

اأي ت���وزع ال���رثوة بني  دخ��ل ال��ف��رد فيها، 
مواطنيها.

الثانية  امل��ه��م��ة  ال��ن��ق��ط��ة  وت��ل��ك ه��ي 
التعاون  منظمة  تقرير  اإليها  ي�صري  التي 
»اآف������اق 2060«،  وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة  
اإج��م��ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي يف  فحتى ل��و زاد 
ه���ذه ال��ب��ل��دان ال��ن��اه�����ص��ة اق��ت�����ص��ادي��ا،%3 
ال�صنوية  الزيادة  مقابل  يف  للفرد،  �صنويا 
ل���ه���ذا ال���ن���اجت ب���ن�������ص���ب���ة1.7% يف ال��ب��ل��دان 
التفاوت �صيبقى على حاله  املتطورة، فاإن 

يف العام2060.

بطبيعة احلال، �صيتقل�س التفاوت يف 
الغنى، فاأبناء البلدان الفقرية �صتت�صاعف 
دخ����ول����ه����م اأرب���������ع م�������رات ب�����ني ال���ع���ام���ني 
الهنود  دخ���ول  اأن  ح��ني  يف  و2060،   2011
على  م��رات،  �صبع  �صتت�صاعف  وال�صينيني 
بعد  �صيبقى  الأوروب�����ي  اأو  الأم���ريك���ي  اأن 
اأو  الفيتنامي  م��ن  اأغ��ن��ى  ع��ام��ا  خم�صني 
�صتبقى  الأم����ور  اأن  يعني  م��ا  ال��ربازي��ل��ي. 

اأي�صا ن�صبية �صمن الوجهة العامة.

الطبقة الوسطى
اآ�صيا  ذل��ك، يقول مدير مكتب  م���وازاة  يف 
القت�صادية  والتنمية  التعاون  يف منظمة 
كنزوكي تنكة »اإن ثمة اأمرا بالغ الأهمية، 
ك��ث��ريا ع��ن �صعود طبقة  اأن���ه يحكى  وه��و 
و���ص��ط��ى يف ال���ب���ل���دان الآ����ص���ي���وي���ة، وت��ل��ك 
ح��ق��ي��ق��ة ق��ائ��م��ة واأم������ر واق�����ع م��ن��ذ ع�صر 
���ص��ن��وات ع��ل��ى الأق������ل، ب��ي��د اأن����ه ي��ج��ب األ 
اأن ه���ذه ال��ظ��اه��رة  اأب����دا  يغيب ع��ن ال��ب��ال 
يرتتب عنها نتائج خطرية، ول�صيما على 
التعليم  نفقات  الهائل يف  الرتفاع  �صعيد 

والرعاية ال�صحية.

التطور الديموغرافي
ي��ت��ي��ح ال��ت��اأم��ل يف ال��ت��ق��ري��ر ال�����ص��ادر عن 
القت�صادية،  والتنمية  ال��ت��ع��اون  منظمة 
ذي  تطور  وراء  من  املتوقعة  النتائج  فهم 
طبيعة اأخرى، وهو التطور الدميوغرايف.

تعرف  مل  التي  البلدان  هي  ف��ن��ادرة 
فيها  ال���ولدات  هبوطا مريعا يف معدلت 
خال ال�صنوات الأخرية، �صواء كانت تلك 
اأم يف  م��ت��ط��ورة  اأم غنية،  ف��ق��رية  ال��ب��ل��دان 
اأن متو�صط  النمو؛ يف حني  اإل��ى  طريقها 
ال��ع��م��ر امل���ت���وق���ع ف��ي��ه��ا اآخ�����ذ يف ال�����ص��ع��ود 

امل�صتمر.
 اأما ما يرتتب على ذلك، فما هو اإل 
نتيجة منطقية له، ففي العقود اخلم�صة 
العاملة  القوى  حجم  �صيتناق�س  املقبلة 
والفاعلة )اأي الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
15 و65 �صنة، ا�صتنادا اإلى املعايري املعَتمدة 
ال�صكان  حجم  جملة  اإلى  بالن�صبة  حاليا( 
يف كل بلد، يف حني اأن حجم باقي ال�صكان 
الذين يتِكلون يف عي�صهم على تلك القوى 

�صيتزايد كثريا.
ي����ذك����ر ت���ق���ري���ر م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون 
 %60 م��ن  اأك��رث  اأن  القت�صادية  والتنمية 
م��ن ���ص��ك��ان ك��وري��ا و���ص��ل��وف��اك��ي��ا وب��ول��ون��ي��ا 
ال���ع���ام2060 �صيكون ف��وق 65  وال��ي��اب��ان يف 
 %50 �صتتجاوز  الن�صبة  ه���ذه  واأن  ع��ام��ا، 
وهنغاريا  وت�صيكيا  و�صلوفينيا  ال�صني  يف 
والنم�صا  واأ�صتونيا  و�صوي�صرا  واأ�صبانيا 

والربتغال واليونان واإيطاليا واأملانيا.

الهند وإندونيسيا
من  معروفة  التوقعات  ه��ذه  كانت  ولئن 
فنادرة  امل��ذك��ور،  التقرير  يعلنها  اأن  قبل 
هي البلدان املتقدمة التي تاأخذها ماأخذ 
اجل�����د وت���ع���د ل���ه���ا وت���ع���م���ل مب����ا ي��ق��ت�����ص��ي 

مواجهتها.
ب�صكل  واأن��دون��ي�����ص��ي��ا  ال��ه��ن��د  اأن  غ��ري 
خ���ا����س، ���ص��وف ت��ت��ف��ادي��ان ت��ل��ك ال��ظ��اه��رة 
لديهما.  املرتفعة  ال���ولدات  ن�صبة  بف�صل 
ف��ك��ل م��ن ه��ذي��ن ال��ب��ل��دن ���ص��وف تتخطى 
ن�شبة منوهما، يف غ�شون ال�شنوات الع�شر 

املقبلة، تلك التي عرفتهاال�صني.
ح��ت��م��ا، ل��ن ي��ك��ون اأ���ص��ي��اد ال��ي��وم هم 
الفطنة  �صاحب  لكن  غ��دا!  العامل  اأ�صياد 
الأك��رث ذك��اء، هو من يعرف من هم �صادة 

العامل بعد غد!

»إن دول الشرق اآلسيوي تسير بخطى حثيثة نحو تزعم العالم، وإن الثقل العالمي االقتصادي والديمغرافي يميل إلى الشرق، لتصبح الصين والهند وروسيا، 
في غضون العقود الثالثة المقبلة، الدول الكبرى بال منازع«. هذا ما يؤكده الخبير الفرنسي في مجال االقتصاد والديموغرافيا أوليفييه ماربو في دراسة 

بعنوان »البلدان المتطورة: تراجع مبرمج«، خلص فيها إلى أن أسياد اليوم لن يكونوا زعماء العالم غدا.

أميركا الشمالية

أميركا الجنوبية

إفريقيا

الشرق األوسط

أوروبا

االتحاد الروسي

آسيا

الهند والصين ستتفوقان على »الكبار السبعة« بحلول 2025
انخفاض الوالدات يهدد بتناقص العمالة الشابة
في دول غربية وآسيوية

صادرات الصين حول العالم )بمليارات الدوالرات األميركية(
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حالة االقتصاد 
العالمي.. حاليا



مشاريع

كلية الشريعة.. 
صرح شامخ لتأهيل 

المتخصصين بعلوم الدين
حسن خيري وعامر عسيري

حتتل كلية ال�صريعة مبنى  يحوي خم�صة طوابق على م�صاحة مقدارها 37000 مرت مربع، حيث يوجد بطابق الت�صوية 
بع�س املكاتب، مراكز البحوث، املختربات، وقاعات املحا�صرات، بينما يوجد يف جانب اآخر من هذا الطابق مواقف 

ال�صيارات وغرف لت�صغيل و�صيانة املبنى.
درا�صية  غ��رف  الجتماعات،  غ��رف  املكاتب،  الدرا�صية،  الف�صول  توجد  الأول  الطابق  وحتى  الأر���ص��ي  الطابق  ويف    
متعددة الأغرا�س واملختربات. ويوجد يف الطابق الثاين وحتى الطابق الثالث مكاتب رئي�س الق�صم، مكاتب الإدارة 

العامة، مكتب املدير، مكتب نائب املدير، مكتب العميد وغرفة الجتماعات الرئي�صية.
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مشاريع

كلية الشريعة

اأق�����ص��ام ه��ي:  ال��ك��ل��ي��ة خم�صة  ت�����ص��م 
ال����ف����ق����ه، اأ������ص�����ول ال����ف����ق����ه، ال�����ص��ن��ة 
وعلومها، القراآن وعلومه، والعقيدة 
وامل���ذاه���ب امل��ع��ا���ص��رة، وت��ه��دف اإل��ى 
وتلبية  والع��ت��دال،  الو�صطية  ن�صر 
م��ت��ط��ل��ب��ات ����ص���وق ال��ع��م��ل ب��ت��اأه��ي��ل 

املتخ�ص�صني يف تلك املجالت.
  

بعض مكونات
مباني الكلية: 

• املكاتب: 154
• الف�صول الدرا�صية: 40
• قاعات املحا�صرات: 10
• غرف الجتماعات: 12

• املختربات: 16
• معامل احلا�صب الآيل: 3

• غرف درا�صية
متعددة الأغرا�س: 4

• ال�صكرتارية
وغرف النتظار: 21 

• مكاتب رئي�س الق�صم: 5
• مكاتب الإدارة العامة: 3

• مكاتب نائب املدير: 3 
• مكتب العميد: 1

العدد 80  |  8 رجب 1434  |  18 مايو 2013



الرأي الجامعي

الرياضيات في حياتنا

الدعوى 
القضائية ومن 
يتقدم للقضاء

سلطان األحمري 
مستشار قانوني مساعد 

باأنها  الق�صائية  الدعوى  تعرف 
مقامه  يقوم  م��ا  اأو  مقبول  ق��ول 
يف جم��ل�����س ال���ق�������ص���اء، وي��ق�����ص��د 
اأو  لنف�صه  حقا  طلب  اإن�����ص��ان  ب��ه 
نف�صه.  ع��ن  دف��ع��ه  ميثله اأو  مل��ن 
وي���������ش����رتط ل����ق����ب����ول ال����دع����وى 
ما  منها  �شروط  ع��دة  الق�شائية 
يتعلق باأطراف الدعوى واملدعى 
ب������ه، وم���ن���ه���ا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��رك��ن 

الدعوى. 
الدعوى  اأط���راف  ف�شروط 
ه���ي: الأه���ل���ي���ة، وال�����ص��ف��ة. فيما 
اأن يكون  املدعى به هي:  �شروط 
واأن  م�صروعة،  م�صلحة  ذات��ه  يف 
يكون معلوما، واأن يكون حمتمل 

الثبوت عقا وعادة. 
اأم���ا ���ش��روط رك��ن ال��دع��وى 
ف����ه����ي: امل���ط���ال���ب���ة ب����احل����ق م��ن 
جمل�س  يف  ت��ك��ون  واأن  اخل�����ص��م، 
ب��ح�����ص��ور  ت���ك���ون  واأن  ال��ق�����ص��اء، 
واأن  ميثلهما،  من  اأو  اخل�صمني 
ذو ولي����ة خمت�س،  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ظ��ر 
وحم��ق��ق��ة  حم������ررة  ت���ك���ون  واأن 

ب�صيغة اجلزم واليقني.
بقي اأن نذكر اأن من يتقدم 
اإل�����ى ال��ق�����ص��اء ه���و اأح�����د اأرب���ع���ة 
حمق  رج����ل  الأول:  اأ���ص��خ��ا���س، 
يحكم  ل  وه��ذا  بينة  لديه  لي�س 
ل���ه، وال���ث���اين: رج���ل حم��ق لديه 
ب��ي��ن��ة غ����ري م���و����ص���ل���ة، وه������ذا ل 
رجل  والثالث:  اأي�صا،  له  يحكم 
مبطل  وهذا ل يحكم له بداهة، 
وال��راب��ع: رج��ل حمق لديه بينة 
مو�صلة وهذا من يحكم له.                               

معوقات التطوير اإلداري

�����ص����وؤال ي���ط���رح ن��ف�����ص��ه ب����اإحل����اح على 
دار�س مادة الريا�صيات، ويوجه اإلينا 
»مل��اذا  ه��و  ال��ت��دري�����س،  يف  كلما غ�صنا 
ن�صتفيد  م���اذا  ال��ري��ا���ص��ي��ات؟  ن��در���س 
وبراهني  نظريات  الريا�صيات؟  من 
ال�صعوبة.  غاية  يف  وم�صائل  كثرية، 

مل كل هذا؟«
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ���ص��غ��ر حجم 
النف�س  يف  �صدى  ل��ه  اأن  اإل  ال�����ص��وؤال 
ت���ك���ون ه��ن��ال��ك  اأن  ي��ح��ب��ط��ه��ا. ي��ج��ب 
يعرف  م��ن ل  وا���ص��ح��ة، لأن  اإج���اب���ة 
اأن  ال���ري���ا����ص���ي���ات ل مي���ك���ن  اأه���م���ي���ة 
اأن  يجب  وكذلك  بتعلمها،  ي�صتمتع  
تتنا�صب الإجابة مع املرحلة العمرية 

لل�صائل.
ريا�صة  اإل��ى  اجل�صم  يحتاج  كما 
ل��ت��ق��وي��ة ع�����ص��ات��ه وامل��ح��اف��ظ��ة على 
���ص��ح��ت��ه، ي��ح��ت��اج ال��ع��ق��ل اأي�����ص��ا اإل���ى 
التفكري  طريقة  لتنمية  الريا�صيات 

و�صرعة البديهة. 
ميار�س  ال���ذي  ال�صخ�س  األ��ي�����س 

ال��ري��ا���ص��ة اأق���وى م��ن غ���ريه؟ كذلك 
عقله  يكون  الريا�صيات  ي��در���س  م��ن 

اأن�صط واأقوى ومداركه اأو�صع. 
يقول بع�س النا�س: هنالك من 
مل يتعلم الريا�صيات ولكنه اأذكى منا 
لهم:  ن��ق��ول  نتعلمها..  ال��ذي��ن  نحن 
اأف�صل  لو مار�س الريا�صيات لأ�صبح 

واأكرث ذكاءا.
له  نقول  اأحبها«  »ل  اآخ��ر  يقول 

»لو عرفت اأهميتها لأحببتها«.
عدة  ل��ه  وا���ص��ع  علم  الريا�صيات 
ف��روع، ك��ل  ف��رع له جم��الت متعددة 
واأهمية كبرية. ففي حياتنا اليومية 
املنبه  �صوت  على  يومه  اأح��دن��ا  ي��ب��داأ 
الذي �صبط بطريقة ح�صابية ويوؤدي 
���ص��ات��ه يف زم����ن حم����دد ح�����ص��اب��ي��ا، 
اليومية  ب��راجم��ه  ي��وا���ص��ل  وك��ذل��ك 

وفق جدولة ح�صابية.
الإن�������ص���ان���ي���ة  ال����ع����ل����وم  ك�����ل  ويف 
ن��ح��ت��اج اإل���ى ال��ري��ا���ص��ي��ات، الأح����داث 
ال����ت����اري����خ����ي����ة، اأب�������ع�������اد اخل�����رائ�����ط 

م.فاطمة محنش 
كلية العلوم واالداب بالنماص

ت��ت��ع��ر���س ع��م��ل��ي��ة الإب�������داع ال��وظ��ي��ف��ي 
من  ال��ك��ث��ري  اإل����ى  الإداري  وال��ت��ط��وي��ر 
ال���ع���وائ���ق ال���ت���ي ت��ع��رق��ل��ه��ا وحت����د من 
الب�صرية  وال��ك��وادر  الطاقات  ا�صتثمار 
ب�صوره  والأم��ث��ل  ال�صحيح  ال�صتثمار 
ن��اف��ع��ة واإي���ج���اب���ي���ة، واأح���ي���ان���ا ت��ق��اب��ل 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ط���وي���ري���ة الإب����داع����ي����ة 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب��رف�����س ���ص��دي��د م���ن قبل 
ق��ب��ل  م����ن  اأو  وامل���������ص����وؤول����ني  الإدارة 
اأو  عملية  لأ�صباب  اأنف�صهم  املوظفني 

نف�صية. 
التنظيمية  امل��ع��وق��ات  اأ���ص��واأ  وم��ن 
تلك التي تنبع من الق�صور يف الهيكل 
امل��ه��ارات  م�صتوى  وت��دن��ى  التنظيمي، 
ل�����دي امل���وظ���ف���ني ومت���ك���ني م����ن ل��ي�����س 
لهم اخل��ربة والتاأهيل الأك��ادمي��ي من 
ملن  روؤ�صاء  وجعلهم  القيادية  املنا�صب 
تلك  وتنح�صر  كفاءة منهم،  اأك��رث  هم 
املعوقات يف عدم و�صوح اأهداف العمل.
ومن املعوقات التنظيمية كذلك، 
املركزية والت�صلط وعدم اإف�صاح املجال 
يف  ال��ت�����ص��وي��ف  يت�صح  ك��م��ا  للتفوي�س 

اتخاذ القرارات.
ول��اأ���ص��ف ف����اإن امل��وؤ���ص�����ص��ات التي 
ت����ع����اين مم����ا ����ص���ب���ق ت��ف��ت��ق��ر ل��ل��ق��ي��ادة 
ال�صرتاتيجي.  التفكري  ذات  الفعالة 
والتقييم  ل���اأداء  الوا�صحة  واملعايري 
التنظيمية  املعوقات  ال�صحيح.جتعل 
منط العمل ممال وغري متجدد، مما 
تلك  من  تعاين  التي  املنظمات  يجعل 
املعوقات تتم�صك بالإجراءات الر�صمية 
والأنظمة  والبريوقراطية  وال��روت��ني 
الإداري����������ة ال���ق���دمي���ة غ����ري امل���ائ���م���ة، 
على  والتحفيز  امل��رون��ة  يفقدها  مم��ا 
الب���ت���ك���ار، وي��ورث��ه��ا اإح���ب���اط الأف���ك���ار 
اجل��دي��دة، و�صعف الإ���ص��راك  يف �صنع 

القرار، وعدم وجود ات�صال فعال.
التنظيمية  امل��ع��وق��ات  جتعل  كما 

ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل م��ن��اخ��ا ي��ع��رتي��ه اخل��وف 
وال���ف�������ص���ل، وع������دم ال���ث���ق���ة يف ق�����درات 
القرارات  اتخاذ  وال��رتدد يف  الآخ��ري��ن 
م������ع ان����خ����ف����ا�����س ال�����������روح امل���ع���ن���وي���ة 

للموظفني.
العوائق  هذه  مثل  على  ولنتغلب 
ب�����ص��ك��ل ف��ع��ال ي�����ص��م��ن ت��ط��ور ال��ق��ط��اع 
وي�صهم  واخلا�س  الوظيفي  احلكومي 

يف نقل الدولة ح�صاريا نقله تطويرية 
�صاملة نحتاج اإلى �صخ�صيات قياديه ل 
تهاب  امل�صوؤولية ول  تخاف من حتمل 
وحب  الدافعية  ومتلك  الأف��ك��ار  ط��رح 
العمل والولء والإخا�س له )الولء 

الوظيفي(.
عقليات  ن��ب��ن��ي  اأن  اإل����ى  ون��ح��ت��اج 
التي  العقليات  ع��ن  خمتلفة  وظيفية 

نراها الآن ونعاي�صها، وذلك من خال 
ال��ت��دري��ب امل���رك���ز، وم���ن خ���ال �صقل 
املهارات وتنمية القدرات. كذلك يجب 
�صناعه  �صيا�صة  تتبنى  اأن  الدولة  على 
لكي  املوظفني  مع  التعاطي  يف  القادة 

ت�صمن تطورا واإبداعا وظيفيني. 
اإن للروتني التقليدي اأثره الكبري 
الوظيفي،  وال��ت��ط��ور  الإب�����داع  ق��ت��ل  يف 

اأن  م��وظ��ف��ني  ب�صفتنا  ع��ل��ي��ن��ا  وي��ج��ب 
تطوير  يف  وفعال  ج��ادا  اإ�صهاما  ن�صهم 
نبدع  كيف  ومعرفة  الوظيفي  القطاع 
ي�صجع  من  واأخ��ريا  ونتفنن.  ونخرتع 
اإبداعنا هذا ومن يحمي هذا الإبداع؟ 
اأمتنى م�صاركتكم معي وم�صاركه 
ميلك  م��ن  وك��ل  والفعالني  الن�صطني 

روؤية خا�صة هادفة. �صكرا لكم.

د. شريفة هاللي 
قسم الرياضيات كلية العلوم و اآلداب بالمجاردة

وم�����ص��اح��ات��ه��ا، ال��ت��وزي��ع��ات امل��ن��اخ��ي��ة 
وال�صكانية، وهكذا.

ويف علوم ال�صريعة جند املواريث 
ال���زك���اة وغ���ريه���ا، تخ�صع    واأن�����ص��ب��ة 

لقواعد ريا�صيات يف غاية الدقة.
م����ق����ادي����ر الأدوي�������������ة واأج�����ه�����زة 
ت��خ��ط��ي��ط احل����رك����ة داخ������ل اجل�����ص��م 
اإل��ى  حتتاج  الطب  يف  كثرية  واأ���ص��ي��اء 
والف�صاء  الفلك  علم  ال��ري��ا���ص��ي��ات. 
وال���ه���ن���د����ص���ة م����ن اأ����ص���ا����ص���ي���ات ع��ل��وم 
ال��ري��ا���ص��ي��ات. ل���ذا ف����اإن م���ن ي��در���س 
ال���ري���ا����ص���ي���ات ي�����ص��ه��م يف ك����ل ه���ذه 
امل�����ج�����الت ول����رمب����ا ب���ط���ري���ق���ة غ��ري 

مبا�صرة.  
ع��������ن ن�����ف�����������ص�����ي، ت���������اأك���������دت يل 
اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���ص��ي��ات ع��ن��دم��ا  قمت 
الكهربية  الهند�صة  لق�صم  بتدري�صها 
يخطون  ل  وجدتهم  والإلكرتونية، 
خطوة دون معادلة اأو جملة منطقية 
ريا�صية، وحينها تاأكدت من اأنني قد 

تعلمت ما يفيد.
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التعلم 
اإللكتروني

العم أحمد.. نموذج عطاء

الطبيب  واأحا�صي�س، فهذا  واأقاربهم م�صاعر  واأبناءهم  للمر�صى  اأن  كما 
الذي ياأتي مت�صنعا عدم املبالة وتبلد  الإح�صا�س، له م�صاعر واأحا�صي�س، 
ورمبا دموع ي�صكبها اإذا خا بنف�صه، ورمبا ابتلت و�صائد غرف املناوبات 
اأحد، ل يدري عنها املري�س الذي يرى هذا  بدموع �صاخنة ل يب�صرها 
الطبيب بوجه املتبلد القا�صي، بل ل يدري عنها رفيق ليلة املناوبة تلك، 

واملمر�صون ومن حولهم؟
ال��ذي يذرف  الطبيب  اإن��ه �شعيف خ��وار مفرط احل�شا�شية، ذلك   
ي�صري  اأن  وعليه  عليه،  حكم  مري�صه..هكذا  لأم��ر  حزنا  ويبكي  الدمع 
م�صاعره  يكبت  اأن  عليه  امل��ج��رد،  الريا�صي  احلكم  لهذا  وفقا  حياته  يف 
ي�صاء.  كيف  فيبكي  بنف�صه،  يخلو  حتى  ا�صتطاع  ما  ودموعه  واأحا�صي�صه 
من يطيق هذا العذاب وهذه احلرب القا�صية مع امل�صاعر ومع النف�س؟ 

ومن يتحمل نتائج هذه احلروب التي ل تنتهي يف حياته؟..
 هكذا هي حياته، قتال مع امل�صاعر، واإخفاء لبوادر احلزن والأ�صى 
وح��ده��ا كيف  ب��ه  تعبث  م��ع م�صاعره  وح��ي��دا  يكون  اأن  عليه  وامل�����ص��ارك��ة، 
الأمل  بكلمات  دموعه  يكفكف  �صادقا  طبيبا  املري�س  وجد  واإذا  �صاءت. 
دموع  يكفكف  ال�صفاء، فمن  وترقب  التفاوؤل  بعبارات  كتفه  على  ويربت 

الطبيب اإذا خا بنف�صه وانفردت به م�صاعره تعبث به كيف ت�صاء؟
نعم يبكي الطبيب، غري اأن بكاءه كارثة حتل باملري�س لو راآه يبكي 
على حاله. طبيب يبكي؟ اأي م�صيبة حلت علي من ال�صماء عجز الطبيب 
وما  كذلك..  يراها  اأن  له  وح��ق  يراها  املري�س  هكذا  فبكى؟.  حلها  عن 
علم اأن الطبيب فرد من النا�س قد ت�صجيه كلمة عابرة اأو تذرف دموعه 

خلاطرة اأو خيال حزين.. لكنه يت�صرب ويتحمل ع�صى ولعل!
قال يل يوما وقد راأى دموعي تذرف لق�صة روتها اأم حنون فقدت 
ل  وكاأنك  فا�صمع  كهذا  �صيئا  �صمعت  اإذا  دكتور،  يا  قال يل:  البار،  ابنها 
ت�صمع.. اجعل ذهنك يرحل بعيدا وحاول، اإن ا�صتطعت، اأن تفكر بعلمية 
بعيدا  بعيدا  وارح��ل  واأذن��ي��ك،  ول�صانك  عينيك  املري�س  وامنح  جم��ردة 
واطرد كل م�صاعر التعاطف، واإذا �صعرت باحلزن وراأيت اأنك اأمام ق�صة 
تراجيدية حتتم عليك البكاء، فابحث عن خمرج لك وام�صك بخيط من 
ق�صته يقربك من الطب ويبعدك عن املاأ�صاة.. ن�صيحة من ذهب يعيها 
من قلبه من ورق رقيق، اأما املتبلدون متاما فلن يفهموا �صيئا.  خمجل 
جدا اأن يبكي الطبيب اأمام مري�صه، ولي�صت امل�صكلة يف اخلجل وحده، بل 
يف الأثر  الذي �صيحفره هذا البكاء يف خاطر املري�س امل�صكني. فهو مل 
ياأت �صاكيا ليقابل طبيبا يذرف اأمامه الدموع، بل لي�صمع �صيئا خمتلفا 

وكاما يهديء من روعه وحزنه وخوفه.
الطرافة..  من  يخلو  ل  جانبا  املوقف  ه��ذا  ت�صور  يف  اأج��د  اأحيانا 
اأن يهرب  اأي نكتة ه��ذه..؟! وهكذا حتم على الطبيب  طبيب يبكي؟!.. 

من »�صخرية تلحقه اإذا بكى اأو كارثة حتل مبري�صه من بكائه«. 

هل يبكي الطبيب؟
محمد عبداهلل الشهري

معيد في كلية الطب

د. مناهل عمر حسين
مشرفة وحدة التعلم االلكتروني

كلية العلوم واآلداب بالمجاردة

بدر سيف  القحطاني 
مدير إدارة عمادة القبول والتسجيل 

الأب  روح  تتمثل  الإدارات  معظم  يف 
يف �صخ�س ما يجمع �صفات حمددة 
منها كرب �صنه وعظم ف�صله وقدره 
وف���ر����س اح����رتام����ه، ب���الإ����ص���اف���ة ملا 
اك���ت�������ص���ب���ه م�����ن خ��������ربات وخم������زون 

تاريخي لتلك الإدارة.
ح��ول��ه��م  جن��ت��م��ع  درر  ه�������وؤلء 
حلول  عند  اإليهم  ونلجاأ  �صباح  كل 
ذلك  ومثال  م�صكلة،  اأو  �صائقة  كل 
ل��دي��ن��ا ال���ع���م اأح��م��د.ي�����ص��ح��و ال��ع��م 
اأح���م���د ي��وم��ي��ا م���ع ���ص��اع��ات ال��ف��ج��ر 
الأول�����ى ل���ي���وؤدي ال��ف��ر���س ث���م ي��ع��ود 
ملنزله ا�صتعدادا ليوم جديد وبنف�س 

الروتني كل �صباح.
اعتاده منذ ع�صرات  الذي  وبعد ذلك يهبط من قريته متجها ملقر عمله 
اإلى عمادة القبول والت�صجيل قبل بداية الدوام الر�صمي باأكرث  ال�صنني لي�صل 
والأجهزة  الآلت  الأ�صياء حتى  بل كل  املوظفني  العمادة كل  �صاعة. هنا يف  من 
واحليطان تكن للعم اأحمد �صعورا �صادقا بالود والحرتام، فقد عمل يف العمادة 

منذ اأكرث من ثاثني عاما تقريبا، فاأ�صبح اخلبري يف اأنظمتها ولوائحها.
اأق�صامها يف  اإدارتها حينا وراأ�س كافة  اأق�صام العمادة فاأدار  تنقل بني كافة 
اإنه  بل  غ��ريه فح�صب؛   ما مييزه عن  مثاليته هي  تكن  متفاوتة، ومل  ف��رتات 
فوق ذلك يحمل يف قلبه خفة ظل تفر�س على جميع من يتعامل معه تقبل كل 

ظرافته ومقالبه التي ل تخلو من هدف �صام.
اأحمد هو من ت�صلم  اأن العم  اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة  اأحد  يذكر 
ملفه واأنهى اإجراءات قبوله حني كان طالبا م�صتجدا باجلامعة، ثم ت�صلم منه 
وثيقة تخرجه و�صار يف وقت لحق وكيا لعمادة القبول والت�صجيل باجلامعة 
ثم عميدا لها ثم وكيا للجامعة ثم م�صرفا لأحد فروع اجلامعة حاليا، ول �صك 

اأن ذكرياته ل تخلو من اإن�صان رائع يقال له العم اأحمد.
ويذكر اأحد كبار الأطباء امل�صهورين باململكة حاليا اأن ابت�صامة  العم اأحمد 
لزالت تعي�س يف خميلته منذ تخرجه يف كلية الطب باأبها قبل ع�صرات ال�صنني.
م��دراء  لكل  اخلفي  وامل�صت�صار  بالعمادة  التاريخي  املرجع  هو  اأحمد  العم 
امل�صكات  املوظفني، وامللجاأ بعد اهلل حلل  الذكي لكل  العمادة واملوجه واملر�صد 
اأنهم  التوتر، وي��خ��ربين بع�س زم��ائ��ي  ال��ه��دوء بعد  امل��ن��ازع��ات وف��ر���س  وف�س 
تركوا التدخني ب�صبب العم اأحمد الذي مل يتوان يوما عن ن�صحهم وتوعيتهم.

اأو  �صكوك  اأي  حوله  تلتف  ل  التي  وال��ق��دوة  امل��ث��ال  ه��و  اأح��م��د  العم  يبقى 
الثناء  ك��ل  ت�صتحق  ال��ت��ي  ال��ق��ام��ة  ه��و  و�صيظل  لعمله،  اأدائ����ه  يف  حتى  ���ص��ك��اوى، 

والتقدير والتكرمي وال�صكر والحرتام.

املق�صود بالتعلم الإلكرتوين، هو التعلم 
امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل��رت��ب��ط 
وي�������ص���م���ل ذل�������ك ����ص���ب���ك���ات الإن������رتن������ت 
والأق���را����س امل��دجم��ة وع��ق��د امل��وؤمت��رات 

عن بعد.
ومن الأ�صباب التي اأدت اإلى احلاجة 
ارتفاع م�صتوى  الإلكرتوين،  التعلم  اإلى 
التعليم   واإلزامية  التعلم  باأهمية  الوعي 
ال��ع��امل  دول  م��ع��ظ��م  م��ع��ي��ن��ة يف  ���ص��ن  يف 
التعليم  اإل��ى  امل�صتمرة  واحلاجة  حاليا،  
والتدريب يف جميع املجالت، اإلى جانب 
والنق�س  ال��درا���ص��ي��ة  ال��ف�����ص��ول  ازدح�����ام 
ال��ن�����ص��ب��ي يف ع���دد امل��ع��ل��م��ني وع����دم ق��درة 
)خا�صة  التقليدية  التعليم  موؤ�ص�صات 
اجلامعات( على قبول جميع من يرغب 
�صتى  يف  املعريف  والنفجار  ال��درا���ص��ة،  يف 
امل����ج����الت وال���ت���ط���ور ال��ك��ب��ري يف جم��ال 

احلا�صب الآيل والت�صالت.
الإلكرتوين  التعلم  خ�صائ�س  من 

اأن املعلم ي�صبح مديرا للعملية التعليمية 
بدل من ملقن للمادة العلمية، واإعطاء 
اأن  يريد  ما  اختيار  الفر�صة يف  الدار�س 

يدر�صه يف الوقت الذي يريده. 
ك��م��ا اأ����ص���ه���م  ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���رتوين 
تزايد  مثل  ال��رتب��وي��ة  امل�صكات  ح��ل  يف 
اأع�����داد ال���ط���اب و ع���دم ا���ص��ت��ي��ع��اب��ه��م يف 
ال��ف��ردي��ة ونق�س  وال���ف���روق  ال��ف�����ص��ول، 
امل��ع��ل��م��ني امل���وؤه���ل���ني، وك���ذل���ك ا���ص��ت��ف��ادة 
اأك�����رب ع����دد مم��ك��ن م���ن ال���دار����ص���ني من 
املعلمني املتميزين. ومن حما�صن التعلم 
على  العتماد  زي��ادة  اأي�صا،  الإل��ك��رتوين 
النف�س لأن الدار�س �صيتحم�س للدرا�صة 

واملراجعة بنف�صه والتقومي الذاتي، حيث 
ي��ت��اح ل��ل��دار���س ح��ل ال��ت��م��اري��ن وم��ع��رف��ة 
م�صتواه يف احلال، والإ�صهام يف م�صاعدة 

الطالب وت�صجيعه على حل الواجبات. 
الإلكرتوين،  التعلم  معوقات  واأم��ا 
ف�����اإن م��ن��ه��ا: ارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف الإن�����ص��اء 
والت�صغيل وخطر �صيطرة التقنيني على 
الدرا�صية  اأو  التعليمية  امل���ادة  حم��ت��وى 
ل��ق��ل��ة م��ع��رف��ة ال���رتب���وي���ني ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات 

احلديثة. 
توافر  ع��دم  اأي�صا:  معوقاته  وم��ن 
الن�����رتن�����ت، وت������دين ال����وع����ي وامل���ع���رف���ة 
ال��ت��ق��ي��ي��م  و����ص���ع���وب���ة  الآيل  ب���احل���ا����ص���ب 

امل���ت���خ���ل���ف���ة، واق���ت�������ص���اره  ال����ب����ل����دان  يف 
ع��ل��ى ال���درا����ص���ات ال��ن��ظ��ري��ة وا���ص��ت��ب��ع��اده 
ع���ن ال����درا�����ص����ات ال��ع��م��ل��ي��ة م��ث��ل ال��ط��ب 
وال�����ص��ي��دل��ة، اإ���ص��اف��ة اإل���ى ع��دم اع��رتاف 
بع�س اجلهات الر�صمية يف بع�س الدول 
التعليم  املمنوحة عن طريق  بال�صهادات 

الإلكرتوين.
تقل  التح�صيل  ن�صبة  اأن  جند  كما 
ملتابعة  ج��ي��د  ن��ظ��ام  ه��ن��اك  ي��ك��ن  مل  اإذا 
واختاف  واملتدربني  الدار�صني  وتقييم 
ال���ث���ق���اف���ات ع���ل���ى م�����ص��ت��وى امل��ج��ت��م��ع��ات 

واملوؤ�ص�صات والأفراد.
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كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة افاق

المدينة الجامعية بأبها
مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441   |   فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :االيميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«
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نافذة

منذ الن تعمل �صحيفة »اآفاق« على 
مب�صيئة  �صي�صدر  ق��ادم  خا�س  ع��دد 
الدرا�صي  الف�صل  ه��ذا  بنهاية  اهلل  
وم������ع م���ط���ل���ع امل����و�����ص����م ال�����ص��ي��اح��ي 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وق���د و�صعت  ال�����ص��ي��ف��ي 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ت��ب��وي��ب ل��ل��ع��دد 
���ص��ي��ك��ون خم�ص�صا  ال����ذي  اخل���ا����س 
منطقة  يف   ال�صياحة  ع��ن  بالكامل 

ع�صري، ومقارنات �صياحية متنوعة.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ع��دد حر�صا من 
يف  تتوا�صل  ان  على  اآف���اق  �صحيفة 
لهداف  مواكبة  للمنطقة  خدمتها 

اجلامعة يف خدمة املجتمع.
ومن املتوقع ان يكون العدد اخلا�س اأ�صبه بدليل �صياحي عن املنطقة، يربز 
معامل ال�شياحة ونقاط اجلذب فيها، مع درا�شات وتقارير عن ال�شياحة ب�شكل 
عام، ولدينا مقابات ح�صرية ل�صحيفة »اآفاق« مع �صخ�صيات مهمة لها دورها 

يف ال�صياحة يف املنطقة خ�صو�صا اأو اململكة ب�صكل عام.
اأو املقرتحات للم�صاركة  اأو الفكار  ا�صتقبال املقالت  ونرحب من الآن يف 
عموم  من  اأو  موظفني  اأو  اأ�صاتذة  اأو  ط��اب  من  �صواء  اخلا�س،  العدد  ه��ذا  يف 
التحريري لل�صحيفة يف مثل هذا  للم�صاهمة معنا يف تعزيز اجلانب  القراء،  

املو�صوع املتخ�ص�س.
كما �صنحر�س يف  »اآف��اق« على تواجد هذا العدد خال املو�صم ال�صياحي، 
حيث �صيطبع منه كميات كبرية، ويتم توزيعه خال اأ�صابيع املو�صم عرب منافذ 

�صاملة يف كافة اأرجاء املنطقة، وخا�صة يف مدينة ابها.
املو�صم  ه��ذا  يف  خالد  امللك  جلامعة  ممثلة  تكون  اأن  على  »اآف���اق«  وتعمل 
اململكة ومن  ال�صعودية من خمتلف مناطق  الرئي�صي الذي تتوافد فيه الأ�صر 
خارج اململكة، لا�صتمتاع بالأجواء املناخية املعتدلة التي ل تعادلها منطقة من 
مناطق اململكة اأو اخلليج. ولهذا وجدنا من املنا�صب اأن نعك�س �صورة اجلامعة 

امل�صرقة يف عيون �صيوفنا ال�صياح.
وخل�صو�صية العدد ف�صتكون املادة التي تربز اجلامعة ذات تركيز على اأهم 

مامح التطوير يف اجلامعة.
عمرها  ق�����ص��ر  رغ���م  �صحيفتكم  ت��ك��ون  اأن  »اآف������اق«  يف  ي�����ص��ع��دن��ا  واأخ�����ريا 
لتواكب  اخل��ا���س،  ال��ع��دد  ه��ذا  مثل  تطلق  اأن  ا�صتطاعت  اأن��ه��ا  اإل  ال��ت��ط��وي��ري، 
املنطقة، وعلى  يولده هكذا مو�صم يف  الذي  القت�صادي والجتماعي  احل��راك 

م�صتوى اململكة ككل.
اأن  تدعمها اجلامعة ممثلة مبعايل مديرها، يف  قناعات  »اآف��اق«  ول��دى 
يف  اجلامعة  تر�صيخا لهتمامات  املجتمع،  واإل��ى  اجلامعة  من  »اآف���اق«  تكون  
تعك�س  وب��ه،  يتكامل معه  باعتبارها جزء  املجتمع  اأك��رب على  ب�صكل  تنفتح  اأن 
اأجيال واعدة تخدم املجتمع  همومه وتطلعاته يف التطور والتنمية وتخريج 

يف كافة املجالت.

عدد خاص
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• انت�س��رت ع��ادة ل�س��ق املل�سقات عل��ى اللوحات 
الزجاجي��ة واجل��دران ومم��رات الكلي��ات ب�سكل 
كب��ري،  واملوؤ�س��ف اأن بع���ض املعني��ني يلج��وؤون اإلى 
و�س��ع ل�س��ق بارز ق��وي، مم��ا يت�سب��ب يف ت�سويه 

الزجاج واملمرات!

م��ن  كث��رون  يع��اين  الأمط��ار  �سق��وط  •  عن��د 
من�سوبي اجلامعة من �سعوبة التنقل بني الكليات، 
مما جعلهم يطالبون برتكيب مظالت على املمرات 
الداخلي��ة بني الكليات والعمادات لتقيهم حرارة 

ال�سم�س و�سقوط الأمطار !

• بع�ض فعاليات اجلامعة ل يعرف عنها �سيء اإل 
قب��ل اأيام قليلة من انطالق الفعالي��ة، اأو ُيتفاجاأ 
بها يوم الفتتاح، على الرغم من اأن بع�سها يتكرر 

�سنويا وميكن جدولتها م�سبقا!

•  بالرغم من الرتتيبات الكبرية التي ت�سبق اأيام 
البحث العلمي وكرثة الإعالنات واخلطابات، فاإن 

اجلل�سات البحثية تعاين من �سعف يف احل�سور!

• عدم وجود موظفي املرا�سالت والربيد يف بع�ض 
الإدارات باجلامع��ة، يج��رب الكث��ري م��ن املديرين 
عل��ى ترجي بع�ض املوظفني وا�ستلطافهم، لت�سليم 

معامالت الإدارات حتى ل يتوقف العمل!

• مت حتدي��د ع��دد قلي��ل مم��ن املواق��ف ل��ذوي 
الحتياج��ات اخلا�سة، ومت و�سع اإقفال لتحميها 
م��ن الآخري��ن، ولك��ن املوؤ�س��ف اأن ه��ذه الأقف��ال 
مل تردعه��م، وعن��د و�س��ول امل�ستفيد م��ن املوقف 
يتفاج��ا بوق��وف �سي��ارة يف مواق��ف املخ�س�س��ة، 
وه��و ما ي�سطره لإيقاف �سيارت��ه بعيدا، م�ستعينا 
باأه��ل اخلري لدفع عربته اأو م�ساعدته على امل�سي 
مل�ساف��ة طويل.. اإرحموا م��ن يف الأر�ض يرحمكم 

من يف ال�سماء!

بدون زعل

ثانوية حنين تزور »آفاق«
الزميل حممد  التحرير  رئي�س  نائب  ا�صتقبله  باأبها،  الثانوية  م��وؤخ��را،  وفد من ط��اب  مدر�صة ُحنني  »اآف��اق،  زار 
اإبراهيم الع�صريي، والطاقم التحريري والفني بال�صحيفة. وخال اللقاء، قدم  حممد الع�صريي للطاب �صرحا 

وافيا عن مراحل اإعداد وطباعة ال�صحيفة، وعرفهم على اأق�صامها ووحداتها التحريرية والفنية.

األخيرة

أمطار الخير في الجامعة
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