
أنشطة طالبية
»مركز الطالبات«

يختتم أنشطته

احتفل مكتب الأن�شطة الطالبية باملركز 
بال�شامر  ال��ط��ال��ب��ات  ل��درا���ش��ة  اجل��ام��ع��ي 
بح�شور  احلايل،  للعام  اأن�شطته  باختتام 
عميدة املركز اجلامعي لدرا�شة الطالبات 
وك���ل���ي���ة ال���ت���م���ري�������ض ووك�����ي�����الت امل���رك���ز 
اجل��ام��ع��ي وم��ن�����ش��ق��ات ال��ك��ل��ي��ات. اأي�����ش��ا، 
التدري�ض  هيئة  ع�����ش��وات  احل��ف��ل  ح�شر 
وم��وظ��ف��ات امل���رك���ز، واأم���ه���ات ال��ط��ال��ب��ات 
امل���ت���ف���وق���ات، وال���ط���ال���ب���ات امل�������ش���ارك���ات يف 

الأن�شطة الطالبية.
أمينة فوزي 
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افتتاح ملتقى تقنية المعلومات في الجامعات السعودية
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
الثاين  امللتقى  املا�شي، فعاليات  الثالثاء 
اجلامعات  يف  املعلومات  تقنية  مل�شوؤويل 
ممثلة  اجلامعة  نظمته  ال��ذي  ال�شعودية 
امل��ع��ل��وم��ات،  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف 
التقنيات  حت��ت ع��ن��وان »ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
بح�شور  ال���ع���ايل،  للتعليم  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 
مرعي  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  وكيل 
لكليات  اجل��ام��ع��ة  ووك���ي���ل  ال��ق��ح��ط��اين، 
ال��ب��ن��ات الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ���ش��ت��وي، 
وع������دد م����ن ال����ع����م����داء واأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 

التدري�ض.
املعر�ض  وجت��ول مدير اجلامعة يف 
ك��رى  ���ش��م  ال����ذي  للملتقى،  امل�����ش��اح��ب 
ال�������ش���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة يف جم�����ال ت��ق��ن��ي��ة 
موبايلي،  اأوراك��ل،  بينها  ومن  املعلومات، 
ن�شيج، �شي�شكو، وبي تي ال�شعودية، حيث 
ب��� 12  ال�����ش��رك��ات جمتمعة  ت��ل��ك  ���ش��ارك��ت 
مف�شال  �شرحا  ال���داود  وا�شتمع  جناحا. 
ال�شركات  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ن 
يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، ث���م ت��وج��ه 
اإلى مقر احلفل حيث افتتح  احلا�شرون 
ب���اآي���ات م���ن ال���ق���راآن ال���ك���رمي،  ث���م األ��ق��ى 
باملنا�شبة  كلمة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل 
من  وامل�����ش��ارك��ن  بال�شيوف  فيها  رح���ب 
ع���م���داء ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ب��اجل��ام��ع��ات 

ال�شعودية.
وق�������ال ال���������داود »����ش���ع���دن���ا يف ه���ذه 
اللقاء  ه���ذا  بتنظيم  ال��ع��ري��ق��ة  اجل��ام��ع��ة 
تنعك�ض  اإيجابية  اأه���داف  من  له  ملا  املهم 

تطوير وجودة
»التقويم الناجح«

في محاضرة

ن��ظ��م��ت وك����ال����ة ال���ت���ط���وي���ر الأك�����ادمي�����ي 
واجل��������ودة ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ب���ال����ش���راك 
م����ع جل���ن���ة ال���ت���ط���وي���ر واجل��������ودة ب��ق�����ش��م 
ال��ف��ي��زي��اء، م���وؤخ���را،  حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��وان« 
احلفظ  بيانات  قاعدة  الناجح:  التقومي 
والتحليل« قدمها كل من الدكتور فتحي 
�شامل   رم�����ش��ان  وال��دك��ت��ور  حممد معيز  
من ق�شم الفيزياء. وتاأتي هذه املحا�شرة 
ينظمها  التي  العلمية  اللقاءات  اإط��ار  يف 

ق�شم الفيزياء لتثقيف من�شوبيه.
يحيى الشقيقي

رياضة 
بيشة: الحاسب اآللي

يهزم المختبرات

ف���از ف��ري��ق ق�����ش��م احل��ا���ش��ب الآيل ل��ك��رة 
القدم على فريق املخترات الطبية بفرع 
اأه��داف مقابل  اجلامعة يف بي�شة بثالثة 
واحد يف املباراة النهائية �شمن الأن�شطة 
الطالبية الريا�شية. و�شلم امل�شرف على 
مهدي  ال��دك��ت��ور  بي�شة  يف  اجلامعة  ف��رع 
ال���ق���رين ك���اأ����ض ال��ب��ط��ول��ة وامل���ي���دال���ي���ات 
الأول،  باملركز  الفائز  للفريق  الذهبية 
وامل��ي��دال��ي��ات  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ك��اأ���ض  �شلم  فيما 

الف�شية لفريق املخترات الطبية.
د. يحيى عبد العظيم 

تطوير الذات
»علوم وآداب« النماص 

تدرب موظفاتها

بالنما�ض  والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
دورة للموظفات بالكلية بعنوان »تطوير 
امل��درب��ة خلود  الأ���ش��ت��اذة  ال���ذات« قدمتها 
ال���رن���ي���ن���ي. وت����اأت����ي ه�����ذه ال��������دورة ال��ت��ي 
ا���ش��ت��م��رت ث���الث���ة اأي������ام  ب���ه���دف ت��ط��وي��ر 
والنهو�ض  بالكلية  املوظفات  جميع  اأداء 
مب�����ش��ت��واه��ن امل��ه��ن��ي وامل���ع���ريف م��ن خ��الل 
ولق��ت  والتطويرية.  العلمية  ال��ل��ق��اءات 
ال��الت��ي  احل��ا���ش��رات  ا�شتح�شان  ال����دورة 

اأكدن ا�شتفادتهن منها ب�شكل كبري. 
منى الشهري

تفاعل
لقاء مفتوح

بـ »اللغات والترجمة«

اأق�����ام�����ت ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ات وال���رج���م���ة، 
م��وؤخ��را، ل��ق��اءا مفتوحا م��ع ال��ط��الب، 
الدكتور  الكلية  عميد  من  كل  ح�شره 
اأع�����ش��اء  اآل ملهي وع���دد م��ن  ع��ب��داهلل 
هيئة التدري�ض. وت�شري التفا�شيل اإلى 
الإي��ج��اب��ي  بالتفاعل  ات�����ش��م  ال��ل��ق��اء  اأن 
ال���ط���رح، وي���اأت���ي �شعيا  وال�����ش��ف��اف��ي��ة يف 
التوا�شل  ج�شور  م��د  اإل���ى  الكلية  م��ن 
م���ع ال���ط���الب وت��ل��م�����ض اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

وم�شكالتهم الأكادميية.
ابراهيم الهاللي 

تواصل
لقاء لتفعيل التواصل

بين إدارات الجامعة

نظم املدير العام لل�شوؤون الإدارية واملالية 
عبود،  اآل  ف��رح��ان  ب��ن  حممد  باجلامعة 
بن  فيما  الجتماعي  التوا�شل  فعالية 
العامة  الإدارة  حت��ت  امل��ن��درج��ة  الإدارات 
من�شوبيها.  ك��اف��ة  ب��ح�����ش��ور  ب��اجل��ام��ع��ة 
وت�شمن اللقاء املفتوح الذي ا�شتمر ت�شع 
اإدارات  من�شوبي  ب��ن  ال��ت��ع��ارف  ���ش��اع��ات، 
ب��الإ���ش��اف��ة  ب��اجل��ام��ع��ة،  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اإل����ى امل�����ش��ارك��ة يف الأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة 
والجتماعية والرفيهية وماأدبة ع�شاء.
أحمد العياف

التعليم  ع��ل��ى م�����ش��رية ج��ام��ع��ات��ن��ا وع��ل��ى 
ال�����ع�����ايل ب�������ش���ك���ل ع�������ام يف ظ�����ل ال����دع����م 
العايل  التعليم  به  يحظى  ال��ذي  الكبري 
واجل��ام��ع��ات ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ض من 
قائد م�شريتنا خادم احلرمن ال�شريفن 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وويل 
عهده الأمن، والنائب الثاين، حفظهما 
ال��ت��ح��دي��د على  اهلل«، م��رك��زا ع��ل��ى وج���ه 
م���ا حت��ظ��ى ب���ه ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د من 
ع�شري  اأم��ري منطقة  م��ن  متوا�شل  دع��م 
بن  في�شل  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

خالد بن عبد العزيز.
ال��ق��ي��ادة  اه���ت���م���ام  اأن  ال�������داود  واأك������د 
اأم���ام  اجل��ام��ع��ات  يجعل  ال��ع��ايل  بالتعليم 
التنمية،  عجلة  ل��دف��ع  ك��ب��رية  م�����ش��وؤول��ي��ة 
املرتكز  اأ�شبحت  التقنية  اأن  اإل���ى  م�شريا 
الأ����ش���ا����ش���ي يف ك����ل الأم��������ور ال��ت��ط��وي��ري��ة 
والتقوميية وما يتعلق باجلودة ب�شكل عام.

واإدارات  اأن عمادات  ال��داود  واأ�شاف 
الوحدات  اأه��م  من  هي  املعلومات  تقنية 
اجلامعات،  يف  وحت��دي��دا  موؤ�ش�شة  اأي  يف 
�شريكا  متثل  الوحدات  تلك  اأن  مو�شحا 
كل  ويف  وك��ب��رية  �شغرية  ك��ل  يف  اأ�شا�شيا 
ع��م��ل��ي��ة ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا، واأن����ه����ا ت��ط��ورت 
م��ن ع��م��ادات اإل���ى وك����الت يف اجل��ام��ع��ات 
اأن تكون لدينا جامعة  اإلى  »حتى و�شلنا 
وهي  اململكة،  م�شتوى  على  اإل��ك��رون��ي��ة 
و�شيكون  مباركة  خطوة  تخطو  جامعة 
خالد،  امللك  جامعة  يف  ق��دم  مو�شع  لها 

ابتداء من العام املقبل«.
يحيى التيهاني
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وج�����ه اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري ���ش��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�شل  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
وك��ف��اءة  اأداء  بتطوير  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 
امل�شركة باملنطقة عر  العمليات  جهاز 
التي  والأج��ه��زة  امل��ع��دات  دعمها بجميع 
اأهمية  على  �شموه  موؤكدا  اإليها،  حتتاج 
العمليات  اإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال����دور 

امل�شركة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل زي�������ارة ���ش��م��وه 
يف  امل�شركة  العمليات  لإدارة  التفقدية 
وا�شتمع  ع�شري،  منطقة  مقرها باإمارة 
���ش��م��وه ل���دى و���ش��ول��ه اإل���ى امل��وق��ع اآل��ي��ة 
عمل الإدارة، و�شرحا مف�شال عن عمل 
كل جهة فيها، كما جتول �شموه يف كافة 

مرافق الإدارة.
لإدارة  امل���ك���ل���ف  امل����دي����ر  اأو�����ش����ح  و 
عو�ض  ب��ن  حممد  امل�شركة  العلميات 
اأم��ري منطقة  �شمو  توجيه  اأن  �شعد  بن 
ع�شري بتطوير اآلية عمل اإدارة العمليات 
غرفة  مبنى  تو�شعة  ي�شمل  امل�����ش��رك��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات وجت��ه��ي��زه ب���اأح���دث و���ش��ائ��ل 
الت�شال، وعقد املزيد من الجتماعات 
مع قيادات القطاعات الأمنية للو�شول 
وحتقيق  للمعوقات  عاجلة  حلول  اإل��ى 

للعمليات  الأداء  م���ن  م�����ش��ت��وى  اأع���ل���ى 
امل�������ش���رك���ة، وت����زوي����د ال���ط���رق امل���وؤدي���ة 
ب��ك��ام��ريات ذات ج���ودة عالية  اأب��ه��ا  اإل���ى 
مدينة  داخ���ل  احل���دث  ون��ق��ل  للمراقبة 

اأبها والطرق املوؤدية لها.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ا���ش��ت��ق��ب��ل �شمو 
للمجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ن  املنطقة  اأم���ري 
الأمن  اخلريية  للجمعيات  التن�شيقي 
ب��اأب��ه��ا حم��م��د بن  ال���ر  ال��ع��ام جلمعية 
لل�شالم  ق���دم  ال���ذي  ف��ح��ا���ض  ب��ن  �شعيد 
ع��ل��ى ���ش��م��وه واإط���الع���ه ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر 

ال�شنوي للجمعية ) 39 ( لعام 1433ه�.
وخ��الل اللقاء دع��ا الأم��ري في�شل 
الرامج  دع��م  اإل��ى  املو�شرين  خالد  ب��ن 
اخل���ريي���ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإل����ى م�����ش��اع��دة 
الفقراء واملحتاجن، م�شددا �شموه على 
تاأليف  ودوره يف  العمل اخلريي  اأهمية 
ال��ق��ل��وب وت��ق��ارب��ه��ا ان��ط��الق��ا م��ن النهج 
ال���ذي يحث عليه،  ال��ق��ومي  الإ���ش��الم��ي 
واأ�شاد �شموه مبا قدمته اجلمعية خالل 

الفرة املا�شية.
 ب������دوره اأو�����ش����ح ب���ن ف��ح��ا���ض اأن���ه 
ال��ري��ادي يف  دور اجلمعية  انطالقا من 
ال��ع��دي��د من  ن��ف��ذت  العمل فقد  جم��ال 

للم�شتحقن  والإح�شان  العطاء  برامج 
من اأرامل واأيتام وفقراء ومر�شى واأ�شر 
املنطقة  ه��ذه  يف  منتجة  واأ���ش��ر  �شجناء 
)���ش��راة وت��ه��ام��ة( م��ن خ���الل تقدميها 
وال��ث��الث��ن  ال��ت��ا���ش��ع  ال�����ش��ن��وي  للتقرير 

ب��ل��غ��ت  التكلفة  ح��ي��ث  1433ه���������،  ل���ع���ام 
و�شبعمائة  مليونا  ثالثن  الإجمالية 
واأربعة وخم�شن ومائة وثمانية و�شتن 
ري����ال م��وزع��ة ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��رام��ج 

وامل�شاريع �شملت 4400 اأ�شرة.

سموه استقبل جمعية البر ودعا لدعم البرامج الخيرية

أمير عسير يتفقد »العمليات المشتركة« 
ويوجه بتطويرها

لقطات

إطالق برنامج 
»البحوث والمشروعات العلمية«

اأعلن مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية اإطالق 
برنامج » البحوث وامل�شروعات العلمية »خدمة للم�شاريع الفردية واملوؤ�ش�شية 

يف اللغة العربية .
الرنامج  اأن  الو�شمي،  عبداهلل  الدكتور  للمركز  العام  الأم��ن  واأو�شح 
ي�شتهدف ا�شتقطاب الأفكار وامل�شروعات والرامج التي ت�شهم يف خدمة اللغة 
اخل��رات  ا�شتثمار  باأهمية  املركز  من  اإميانا  ياأتي  اأن��ه  اإل��ى  م�شريا  العربية، 
اجل��ه��ات  متتلكه  وم���ا  ب��ه��ا،  املعنية  اأو  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف  املخت�شة  ال��ن��وع��ي��ة 
واملوؤ�ش�شات من روؤى نوعية يف تعزيز مكانة اللغة العربية وما ميكن ا�شتثماره 

ودعمه ماديا ومعنويا.
ولفت النتباه اإلى اأن باب التقدمي للم�شروعات مفتوح جلميع الأفراد 
البناءة  بالروؤى  ي�شعد  املركز  اأن  موؤكدا  وخارجها،  اململكة  داخل  واملوؤ�ش�شات 
واجلهود املميزة التي ميكن دعمها وت�شهيل مهمتها يف خدمة اللغة العربية.

»تطوير« يفتتح ثمانية أندية طالبية
»تطوير«  العام  التعليم  لتطوير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  م�شروع  د�شن 
اأندية جديدة �شمن م�شروع مدار�ض احلي لالأن�شطة التعليمية والرويحية، 
مناطق  خمتلف  يف  ناد    1000 تهيئة  على  التدريجي  العمل  بذلك  ليوا�شل 
اململكة نهاية العام املقبل.  وافتتح امل�شروع خالل الأيام املا�شية ثمانية اأندية 
للبنن   2( والأح�شاء  للبنن(  مدار�ض   4( املنورة  املدينة  من  كل  يف  جديدة 
و2 للبنات( لتن�شم اإلى �شل�شلة الأندية املدر�شية التي مت افتتاحها �شابقا يف 

خمتلف مناطق اململكة.
وي��ه��دف م�����ش��روع م���دار����ض احل���ي اإل���ى ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
والأ�شر و�شرائح املجتمع املختلفة املحيطة باملدر�شة، وذلك لإتاحة الفر�شة 
بالإ�شافة  والهوايات،  الأن�شطة  خمتلف  ملمار�شة  املنا�شب  املكان  وتهيئة  لهم 
الطالب  م�شاعدة  اإل��ى  تهدف  م�شائية  ودورات  تعليمية  خدمات  توفري  اإل��ى 

والطالبات واأ�شرهم للتغلب على ال�شعوبات التي تعيق حت�شيلهم العلمي.

التحكيم النهائي للمشاريع 
المتأهلة لجائزة »سرب«

اأع��ل��ن��ت م��دي��ن��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم 
حلا�شنات  »ب��ادر«  برنامج  ممثلة  والتقنية 
والتاأهيل  التدريب  مرحلة  انتهاء  التقنية، 
للمر�شحن ال�25 مل�شابقة جائزة �شبكة �شرب، 
ال�شبعة  للم�شاريع  التقييم  جلنة  واخ��ت��ي��ار 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن م�شابقة  ل��ل��م��رح��ل��ة  امل��ت��اأه��ل��ة 
ج��ائ��زة ���ش��رب . و�شيتم خ��الل احل��ف��ل ال��ذي 
ال�شبعة  امل�شاريع  املقبل عر�ض  الأحد  �شيقام 
ع��ل��ى جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ن��ه��ائ��ي امل��ك��ون��ة من 
�شيقومون  وحم��ل��ي��ن  دول��ي��ن  ح��ك��ام  �شبعة 
ب��ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن ال��ث��الث��ة الأوائ�������ل، كما 
�شيت�شلم الفائزون جوائز نقدية اإ�شافة اإلى 

برنامج اإر�شادي متخ�ش�ض ملدة عام كامل.

سياحةتعليممهرجانصحة

تشغيل مستشفى 
الوالدة بالمحالة

العام  اأبها  م�شت�شفى  مر�شى  انتقل 
ال���ق���دمي اإل�����ى امل�����ش��ت�����ش��ف��ى اجل��دي��د 
ل������ل������ولدة والأط�������ف�������ال ب���امل���ح���ال���ة، 
حيث  اإ���ش��ع��اف  ���ش��ي��ارة   18 مب�شاركة 
مت ن��ق��ل 20 ط��ف��ال م��ع احل��ا���ش��ن��ات، 
وخ����م���������ض م����ري���������ش����ات ب���������ش����ي����ارات 
الإ������ش�����ع�����اف، ف���ي���م���ا مت ن���ق���ل ب��ق��ي��ة 
بالطبيعية  و�شفت  ال��ت��ي  احل���الت 

بحافالت اأعدت لهذا الغر�ض.

مهرجان أليتام
 أبها والخميس

لل�شباب  العاملية  ال��ن��دوة  مكتب  نظم 
الإ������ش�����الم�����ي ب���امل���ن���ط���ق���ة اجل���ن���وب���ي���ة  
باأبها  الندوة  الثالث لأيتام   املهرجان 
وخمي�ض م�شيط، حتت �شعار »ابت�شامة  
امل�����ش��رف على  واأل��ق��ى  ثمنها اجل��ن��ة«. 
م��ك��ت��ب ال���ن���دوة ب��امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
واأهدافها  جهودها  فيها  اأو�شح  كلمة 
اأن املكتب  اإل���ى  واإجن��ازات��ه��ا، م�����ش��ريا  

يكفل اأكرث من خم�شة اآلف يتيم، 

لجنة للطوارئ
 بتعليم عسير

اع��ت��م��د م��دي��ر ت��ع��ل��ي��م ع�����ش��ري  ت�شكيل 
الطالب  حماية  بهدف  ط���وارئ،  جلنة 
الطبيعية  ال���ك���وارث  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات 
وتوفري الأمن وال�شالمة لهم يف حال 
اإدارة  م��ع  املبا�شر  والتن�شيق  حدوثها، 
الدفاع املدين وجمعية الهالل الأحمر 
ال�����ش��ع��ودي، وت���وف���ري م���ق���رات الإي�����واء 
وجتهيزها  امل��دار���ض  مباين  وا�شتخدام 

باملواد والتجهيزات ال�شرورية.

 1058 دار الستقبال
 سياح عسير

لل�شياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���رع  اأع���ل���ن 
جاهزية  ع��ن  ع�شري  مبنطقة  والآث�����ار 
���ش��ي��اح  ل����ش���ت���ق���ب���ال  اإي���������واء  دار   1058
وم�����ش��ط��ايف امل��ن��ط��ق��ة م��ن��ه��ا 36 ف��ن��دق��ا، 
اأ����ش���ع���اره���ا ت���اأت���ي ب��ح�����ش��ب ت�����ش��ن��ي��ف كل 
من�شاأة. وتت�شمن فئات ت�شنيف الفنادق 
ال��� 2 مبتو�شط  اإل���ى   5 ال���  م��ن  بالنجوم 
ال�شكنية  وال���وح���دات  ري����ال،   500 �شعر 

املفرو�شة مبتو�شط �شعر 300 ريال.
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يف  العلمية  واجلمعيات  اجلامعات  تنظمها  التي  العلمية  امل��وؤمت��رات 
اأ�شاتذة  من  الأك��ادمي��ي  املجتمع  اهتمام  ت�شتقطب  العامل  اأن��ح��اء  كل 
وموؤ�ش�شات  اجلامعات   من  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  ومنهم  وباحثن، 
خالد  امللك  وجامعة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
ه��ذه  م��ث��ل  م��ن  من�شوبوها  ي�شتفيد  العلمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  �شمن 
املوؤمترات العلمية، وي�شارك �شنويا مئات من اأع�شاء وع�شوات هيئة 
التدري�ض من جامعة امللك خالد يف عدد كبري من املوؤمترات ال�شعودية 

والعربية والدولية.
وم���ن امل��ف��ي��د اأن ن��ع��ر���ض ه��ن��ا روؤي����ة اجل��ام��ع��ة ن��ح��و اأه��م��ي��ة ه��ذه 
املوؤمترات و�شبل ال�شتفادة منها وتوظيفها خلدمة العملية البحثية 

والتدري�شية يف اجلامعة.
وبادئ ذي بدء ننبه اإلى اأن الدولة، ممثلة يف حكومة �شيدي خادم 
وزارة  ومتثلها  عبدالعزيز،  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
التعليم العايل، ت�شجع هذا احل�شور العلمي لأع�شاء هيئة التدري�ض 
العلمية  واحل��ل��ق��ات  وال���ن���دوات  امل���وؤمت���رات  يف  ال�شعودية  ب��اجل��ام��ع��ات 
وور�ض العمل �شواء كانت يف الداخل اأم اخلارج، كما اجلامعة ممثلة يف 
جمال�ض الأق�شام والكليات واإدارة اجلامعة ت�شجع بل حتفز على هذا 
اأجل  من  واملعنوية  املادية  املمكنة  الت�شهيالت  كافة  وتقدم  احل�شور، 

احل�شور والفائدة العلمية.
اإن ح�شور ع�شو هيئة التدري�ض من اأي جامعة هو متثيل لهذه 
املوؤمترات  يف  ي�شاركون  الذين  والزميالت  الزمالء  ومنها  اجلامعة، 
ذلك  يكون  اأن  ويجب  وجمتمعهم  بلدهم  اأول  ميثلون  هم  العلمية، 

على اأف�شل متثيل.
ميثلوا  اأن  قبل  املوؤ�ش�شة  خالد  امللك  جامعة  ميثلون  اأن��ه��م  كما 
اأنف�شهم، ثم ياأتي ثالثا كونهم ميثلون اأنف�شهم ب�شخ�شياتهم العلمية 

والجتماعية.
وه���ك���ذا ت��ت�����ش��اع��ف امل�����ش��وؤول��ي��ات ع��ل��ى اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
يف  ج��دا  عالية  ثقتنا  ولكن  العلمية،  امل��وؤمت��رات  ح�شور  يف  امل�شاركن 

الكفاءة وامل�شوؤولية التي يتحملها زمالوؤنا يف اجلامعة.
اأو ي�شارك يف  الذي يح�شر  التدري�ض  اأن ع�شو هيئة  ويف نظري 
العلمي  الق�شم  زم��الءه يف  ي�شارك  اأن  العلمية يجب  امل��وؤمت��رات  اأح��د 
الذي ينت�شب اإليه يف املعلومات والنقا�شات والأجواء التي عا�شها داخل 
املوؤمتر، ول يكفي التقرير الإداري الذي يقدمه ع�شو هيئة التدري�ض 
للق�شم ل�شتكمال �شكليات احل�شور، بل رمبا من املفيد اأن يقدم ع�شو 
املوؤمتر وعن م�شاركته وح�شوره  التدري�ض عر�شا مف�شال عن  هيئة 
والفائدة التي ا�شتفادها والطروحات والنتائج العلمية التي ا�شتوعبها 

من ح�شوره جلل�شات املوؤمتر والنقا�شات العلمية يف اأروقة املوؤمتر.
ول �شك يف اأن مثل هذا العر�ض �شيجعل الفائدة م�شاعفة لي�ض 
زمالئه  م�شتوى  على  بل  التدري�ض  هيئة  ع�شو  م�شتوى  على  فقط 

وزميالته الذين مل يتمكنوا من ح�شور املوؤمتر العلمي.
وهنا اأطرح فكرة على جمال�ض الأق�شام والكليات ملناق�شتها يف اأن 
والأق�شام  الكلية  اجتماعات  غرفة  من  جزء  اأو  غرفة  تخ�شي�ض  يتم 
لتكون م�شدرا ومكتبة م�شغرة تودع فيها  الأوراق العلمية وامل�شاركات 
ورقية  ن�شخة  اإي��داع  فيها  ويتم  التدري�ض،  هيئة  لأع�شاء  املتخ�ش�شة 
اأو �شي دي ب��اأوراق املوؤمتر العلمي، وت�شبح متاحة للجميع لالطالع 
وط��الب  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����ش��اء  قبل  م��ن  منها  وال���ش��ت��ف��ادة  عليها 

الدرا�شات العليا.
ومبثل هذا الإجراء ن�شاعف �شبل ال�شتفادة من ح�شور اأع�شاء 
هيئة التدري�ض للموؤمترات العلمية، وهذا ما نرجوه ونتمناه مقابل 

الدعم الكبري الذي تقدمه اجلامعة ل�شالح املوؤمترات العلمية.

رؤية

المؤتمرات العلمية..

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

الجامعة 
في ملتقى 
اإلبداع وريادة 
األعمال 

املا�شي،  الأربعاء  اجلامعة،  اختتمت 
لعمداء  ال��راب��ع  الج��ت��م��اع  فعاليات 
التطبيقية،  الطبية  ال��ع��ل��وم  كليات 
ب���رع���اي���ة م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
بن  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ 
العلمي  املجل�ض  ال��داود، مبقر  حمد 

يف القريقر.
ون��اق�����ض امل��ج��ت��م��ع��ون ع����ددا من 
هيئة  اأع�شاء  تهم  التي  املو�شوعات 
ال��ت��دري�����ض وط�����الب ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم 
م�شتوى  ع��ل��ى  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة 
اأخ�شائيي  م��ك��اف��اأة  ومنها:  اململكة، 

برعاية الداود.. عمداء الكليات التطبيقية
يختتمون اجتماعهم الرابع

المتياز بتخ�ش�شات العلوم الطبية 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وب����رام����ج ال���درا����ش���ات 
الطبيعي  العالج  العليا يف تخ�ش�ض 

باجلامعات ال�شعودية.
���ش��وؤون  املجتمعون  ناق�ض  كما   
الت�شنيف املهني الوظيفي خلريجي 
التطبيقية،  الطبية  ال��ع��ل��وم  كليات 
العلمية  لالأق�شام  البيانات  وقواعد 
وال�����رام�����ج الأك�����ادمي�����ي�����ة وب����رام����ج 
ال����ت����ج���������ش����ري، واأع���������������داد ال����ط����الب 
وال�����ط�����ال�����ب�����ات، واآل�������ي�������ات ال���ق���ب���ول 
وال��ت��خ�����ش��ي�����ض يف ك���ل���ي���ات ال��ع��ل��وم 

ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ات 
ال�شعودية.

واأك����������د ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
الدكتور  ب��اأب��ه��ا  التطبيقية  الطبية 
اأن  جالية  ب��ن  حممد  ب��ن  اإ�شماعيل 
تفعيل  اإط��ار  يف  ياأتي  الجتماع  ه��ذا 
العلوم  كليات  بن  امل�شرك  التعاون 
الطبية التطبيقية باململكة من اأجل 
التجارب واخل��رات، وتوحيد  تبادل 
ال��ق�����ش��اي��ا  اجل����ه����ود وال����ت����ع����اون يف 
الأك���ادمي���ي���ة والإداري��������ة امل�����ش��رك��ة، 
م�����ش��ريا اإل����ى اأن ال��ل��ق��اء ه���دف اإل���ى 

ا�شتمرار  ت��دع��م  بتو�شيات  اخل���روج 
التعليمية يف جميع  العملية  تطوير 
الكليات املعنية على م�شتوى اململكة.

م��ن جهته ل��ف��ت امل�����ش��رف ال��ع��ام 
ع��ل��ى ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والإع�����الم، 
ب��ا���ش��م اجلامعة  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث 
الدكتور حممد بن حامد البحريي 
اإلى اأن هذه الرامج التن�شيقية بن 
اجلامعات ال�شعودية �شتوؤدي اإلى رفع 
التعليمية  ال��رام��ج  يف  الأداء  ج��ودة 
موؤكدا  العايل،  التعليم  موؤ�ش�شات  يف 

على اأهمية ا�شتمرارها.

علي آل سعيد 
�شاركت اجلامعة ممثلة يف مركز املوهبة والإبداع يف فعاليات ملتقى الإبداع وريادة الأعمال 2013م الثاين الذي 
امل�شوؤولن  نخبة من  املعريف، مب�شاركة  والإب��داع  لالأعمال  وكالتها  القرى ممثلة يف  اأم  موؤخرا، جامعة  نظمته 

و�شناع القرار واخلراء واملهتمن بالإبداع وريادة الأعمال على ال�شعيدين املحلي والدويل.
اآل  اأكد امل�شرف على مركز املوهبة والإب��داع بجامعة امللك خالد الدكتور ظافر بن �شعيد  وبهذه املنا�شبة، 
اإب��راز قدرات  اإيجابيات يف  الفعاليات من  ملا حتققه هذه  اإدراكها  تاأتي انطالقا من  اأن م�شاركة اجلامعة  حماد 
ومواهب من�شوبي اجلامعة وعر�ض ما حققوه من اإجنازات واخراعات يف خمتلف املجالت العلمية. واأو�شح اأن 

من اأهداف املركز تبادل اخلرات مع عدد من اجلهات املتميزة على امل�شتوى املحلي والدويل.
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مهند أبوعبثان 

اح���ت���ف���ل���ت ك���ل���ي���ة ال����ط����ب ب��اجل��ام��ع��ة 
الطب  ن���ادي  اأن�شطة  بختام  م��وؤخ��را 
-1433 اجل���ام���ع���ي  ل��ل��ع��ام  والإب���������داع 
ال�شاد�شة  ال��دف��ع��ة  وت��خ��ري��ج  1434ه����� 
وذلك  الكلية،  طالب  من  والثالثن 

مب�شرح املجمع الأكادميي باملحالة.
للطالب  مب�شرية  احلفل  اب��ت��داأ 
اخل���ري���ج���ن وت��������الوة م����ن ال����ق����راآن 
الكرمي، جاءت بعدها كلمة ترحيبية 
األ��ق��اه��ا رائ���د ن���ادي ال��ط��ب والإب�����داع 

»الطب« تحتفل بختام أنشطتها وتخريج الدفعة الـ 36
فيها  ه��ن��اأ  زع��ل��ة،  اآل  ال��دك��ت��ور مو�شى 
اخلريجن م�شتعر�شا جممل اأن�شطة 

النادي.
عقب ذل���ك، ت��ق��دم راع���ي احلفل 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  الطب  كلية  عميد 
ع���ب���داهلل ب���ن ���ش��ع��ي��د ع�����ش��ريي بكلمة 
ا���ش��ت��ه��ل��ه��ا ب��ت��ه��ن��ئ��ة ط�����الب ال��دف��ع��ة 
ال�شاد�شة والثالثن يف يوم تخرجهم، 
متمنيا لهم دوام التوفيق يف حياتهم 
ال��ع��م��ل��ي��ة، ك��م��ا حت���دث ع�����ش��ريي عن 
اإجن���������ازات ال��ك��ل��ي��ة واأه�������م امل�����ش��اري��ع 
والتطورات امل�شتجدة والأن�شطة غري 

املنهجية التي �شهدها العام الدرا�شي 
احلايل.

بعد ذلك، �شاهد احل�شور فيلما 
وث��ائ��ق��ي��ا ع���ن ح�����ش��اد اأن�����ش��ط��ة ن���ادي 
ال��ن��دوات  مت�شمنة  والإب�����داع  ال��ط��ب 
وم����ع����ار�����ض ال���ت���وع���ي���ة وامل�������ش���ارك���ات 
والريا�شية  والج��ت��م��اع��ي��ة  العلمية 
احلايل،   العام  خالل  النادي  لطالب 
والتي بلغت يف جمملها 23 فعالية بلغ 
عدد امل�شتفيدين منها 1470 �شخ�شا.

ث����م األ����ق����ى ك���ل���م���ة اخل���ري���ج���ن، 
اإدارة  �شاكرا  ال�شهري  �شليم  الطالب 

�شاند اخلريجن يف  وك��ل من  الكلية 
تقدم اخلريج  ثم  العلمي.  م�شوارهم 
ق�شيدة  ب���اإل���ق���اء  ال�����ش��ه��ري  ع���ب���داهلل 
ب��ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����ش��ي��ح��ة، ف��ي��م��ا األ��ق��ى 
ق�شيدة  احل���م���راين  م��ه��ن��د  اخل���ري���ج 

نبطية عن املنا�شبة.
اإث����ر ذل����ك، ���ش��اه��د احل��ا���ش��رون 
م�شرحية » عرق الن�شا » التي ناق�شت 
باأ�شلوب فكاهي املعاناة التي يواجهها 
بالفرات  اب��ت��داء  امل��ر���ش��ى  م��ن  كثري 
ومرورا  ال�شحية  للمواعيد  املتفاوتة 
ال�شعبية  التقليدية  ال��ع��الج  ب��ط��رق 

وان��ت��ه��اء ب��ا���ش��ت��ف��ح��ال امل��ع��ان��اة دومن���ا 
جدوى تذكر.

ث���م ا���ش��ت��م��ع احل�����ش��ور اأوب���ري���ت 
»اإب���������داع ط���ب���ي���ب«، واخ���ت���ت���م احل��ف��ل 
اخل������ط������اب������ي ب������ت������ك������رمي ال������ط������الب 
اخل���ري���ج���ن وامل���ت���ف���وق���ن واأع�������ش���اء 
واملن�شمن  املغادرين  التدري�ض  هيئة 
للكلية، وكذلك املتعاونن والداعمن 

مل�شرية نادي الطب والإبداع.
ح�����ش��ر احل���ف���ل ك����ل م����ن وك��ي��ل 
اجلامعة للتطوير واجل��ودة  الأ�شتاذ 
وم�شاعد  ال�شهراين،  عامر  الدكتور 

ال�����ش��ح��ي��ة مبنطقة  ال�������ش���وؤون  م��دي��ر 
ع�����ش��ري ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل اجل��ا���ش��ر، 
ووك������ي������ل ك���ل���ي���ة ال�����ط�����ب ل����ل���������ش����وؤون 
الأكادميية الدكتور غازي ال�شمراين، 
ووك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل����ودة  
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ال��ق��ح��ط��اين، ووك��ي��ل 
الدكتور  ال�شريرية  لل�شوؤون  الكلية 
ع�����ادل ال����ه����زاين وروؤ������ش�����اء الأق�������ش���ام 
ب��ال��ك��ل��ي��ة، وج��م��ع م���ن اأع�����ش��اء هيئة 
ال���ت���دري�������ض وال����ط����الب، اإل�����ى ج��ان��ب 
 400 عددهم  جت��اوز  الذين  ال�شيوف 

�شخ�ض .
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أخبار الجامعة

نعم.. وال..

يعتقد الكثري من اأع�شاء هيئة التدري�ض والطالب اأن عملية 
التقومي التي يتم تنفيذها يف اأثناء تدري�ض اأي مقرر موجهة 
لعملية  امل��ح��دود  املفهوم  ل��ه��ذا  ل  اأق���ول  وه��ن��ا  ف��ق��ط،  للمتعلم 

التقييم، وهذا اعتقاد غري �شحيح، ويف غري حمله.
فالتقييم هو عملية �شاملة وم�شركة وي�شتفيد منها كل 
نعم  واأق���ول  اأوؤك���د  وال��ط��ال��ب، وهنا  التدري�ض  م��ن ع�شو هيئة 
الذي  للتقييم  ول  التقييمية،  العملية  لهذه  امل�شرك  للهدف 

ي�شتهدف الطالب لوحده.
لي�ض  ولكنه  التعليمية،  العملية  يف  �شريك  الطالب  نعم،   
اأداء  الطالب وي�شمل  اأن ي�شمل تعلم  الوحيد  فالتقييم يجب 

ع�شو هيئة التدري�ض،
فتدري�ض ع�شو هيئة التدري�ض لأي مقرر وتقييمه لتعلم 
ون��ع��م لال�شتفادة م��ن تلك  اأي�����ش��ا،  ل��ه ولأدائ����ه  ط��الب��ه تقييم 
التدري�ض لتطوير تدري�ض  التي مر بها ع�شو هيئة  اخل��رات 
املقررات التي يقدمها لطالبه، وقد ي�شتفيد من نتائج التقييم 

عندما يقوم بتدري�ض هذا املقرر يف امل�شتقبل.
للمقرر  التقييم  عملية  م��ن  رئي�ض  ج��زء  املتعلم  اأن  كما 
وبنود  م��ف��ردات  على  اإج��اب��ات��ه  فمنطقية  وتدري�شه،  ال��درا���ش��ي 
ت�شهم بدرجة كبرية يف تقييم  الدرا�شي  املقرر  ا�شتبانة تقييم 
اأداء ع�شو هيئة التدري�ض، وتقدم له تغذية راجعة يتعرف من 
خالل نتائجها على نقاط القوة ويعمل على تعزيزها، ونقاط 

ال�شعف ويعمل على تفاديها والتخل�ض منها.
ونعم  التعليمية،  العملية  لتقييم  ال�شامل  للهدف  نعم 
لال�شتفادة منه يف تطوير تدري�ض املقرر، ونعم للتنوع يف اآليات 
حتديا  ي�شكل  ال���ذي  للتقومي  ول  ال��ت��ق��ومي،  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات 

للطالب ول يراعي م�شتوياتهم.
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة

الهدف من التقييم

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

يحيى التيهاني

الأ�شتاذ  اجلامعة  مدير  معايل  افتتح 
ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
فعاليات  امل��ا���ش��ي،  ال��ث��الث��اء  ال������داود، 
امل���ل���ت���ق���ى ال�����ث�����اين مل���������ش����وؤويل ت��ق��ن��ي��ة 
امل��ع��ل��وم��ات يف اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة  
ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة يف 
امل��ع��ل��وم��ات،  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
التقنيات  »ال�شتفادة من  حتت عنوان 
بح�شور  ال��ع��ايل،  للتعليم  التحويلية 
وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
اجلامعة  ووك��ي��ل  القحطاين،  م��رع��ي 
علي  الدكتور  الأ�شتاذ  البنات  لكليات 
���ش��ت��وي، وع���دد م��ن ال��ع��م��داء واأع�����ش��اء 
هيئة التدري�ض وال�شيوف من ممثلي 

اجلامعات والوزرات والهيئات.
اأكد  امللتقى،  اأم��ام  كلمته  و�شمن 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأن اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة 
بالتعليم العايل يجعل اجلامعات اأمام 
م�شوؤولية كبرية لدفع عجلة التنمية، 
م�شريا اإلى اأن التقنية اأ�شبحت املرتكز 
التطويرية  الأم����ور  ك��ل  الأ���ش��ا���ش��ي يف 
والتقوميية وما يتعلق باجلودة ب�شكل 
عليكم  يخفى  ل  كما  »فالتقنية  ع��ام، 

اأ�شبحت يف كل �شيء«.
ع���م���ادات  اأن  ال���������داود  واأ������ش�����اف 
اأهم  املعلومات هي من  تقنية  واإدارات 
يف  موؤ�ش�شة وحتديدا  اأي  يف  الوحدات 
اجلامعات، مو�شحا اأن تلك الوحدات 
�شغرية  ك��ل  يف  اأ�شا�شيا  �شريكا  متثل 
تنفيذها،  يتم  عملية  كل  ويف  وكبرية 
واأنها تطورت من عمادات اإلى وكالت 
يف اجل��ام��ع��ات »ح��ت��ى و���ش��ل��ن��ا اإل����ى اأن 
على  اإل��ك��رون��ي��ة  جامعة  لدينا  ت��ك��ون 
تخطو  جامعة  وه��ي  اململكة،  م�شتوى 
مو�شع  لها  و�شيكون  م��ب��ارك��ة  خ��ط��وة 
قدم يف جامعة امللك خالد، ابتداًء من 

العام املقبل«.
ويف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه، ق�����دم م��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة ���ش��ك��ره اإل����ى امل�����ش��رف ال��ع��ام 
باجلامعة  املعلومات  تقنية  اإدارة  على 
الدكتور عبد اهلل املحيا ووكالئه، على 
والتنظيم  واملتابعة  والتقدمي  الإعداد 
لإجناح امللتقى، دون اأن يغفل ال�شركات 

املعنية واملهتمن بتقنية املعلومات.
بعد ذلك األقى امل�شرف العام على 
اإدارة تقنية املعلومات، كلمة قال فيها 
» نحن جنتمع اليوم موا�شلن النهج 
وهو   �شابقا،  به  واآمنا  ارت�شيناه  الذي 
�شرورة التعاون وتبادل وجهات النظر 
اإل���ى الطموحات  ال��و���ش��ول  اأج���ل  م��ن 
تقنية  بيئة  ل��ن��ا  تهيئ  ال��ت��ي  امل��اأم��ول��ة 
القيادة احلكيمة  تتواكب مع تطلعات 
ت��األ جهدا يف دعم اجلامعات  التي مل 

بالإمكانيات الب�شرية واملادية«.
واأو����ش���ح اأن الج��ت��م��اع ي���اأت���ي يف 
وال�شتفادة   والتكامل  التوا�شل  اإط��ار 
واجبها  تاأدية  من  اجلامعات  لتمكن 
الوطني جتاه من�شوبيها من الطالب 
التدري�ض  هيئة  واأع�����ش��اء  والطالبات 

واملجتمع.
اأو����ش���ح  ل������«اآف�����اق«،  ت�����ش��ري��ح  ويف 
الأ�شتاذ  املعلومات  لتقنية  العام  املدير 
يحيى اآل ح�شر اأن امللتقى اأتاح فر�شة 

مدير الجامعة خالل افتتاح ملتقى تقنية المعلومات:

عمادات وإدارات تقنية المعلومات
من أهم الوحدات في أي مؤسسة

اأثبتت  ال��ت��ي  التقنيات  ب�شاأن  للحوار 
والركيز  غريها،  من  اأكرث  فاعليتها 
على كيفية تاأثري التوجهات احلديثة 
لتقنية املعلومات والت�شالت النا�شئة 
ع���ل���ى ت���وق���ع���ات ال����ط����الب وال���ك���ل���ي���ات 

واأع�شاء هيئة التدري�ض.
ناق�ض  امللتقى  اأن  ح�شر  اآل  واأك��د 
ع���ل���ى م�����دى ي���وم���ن اأرب�����ع�����ة حم����اور 
رئ���ي�������ش���ي���ة ه������ي: م�������ش���ارك���ة اجل���ه���ات 
احلكومية املنظمة للعمل الإلكروين 

ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال���وط���ن���ي مم��ث��ل��ة يف 
م�������ش���ارك���ة ال���ت���ع���ام���الت احل��ك��وم��ي��ة 
الإل��ك��رون��ي��ة »ي�����ش��ر«، وح��ل��ق��ة نقا�ض 
ع�����ن  جت������ارب اجل����ام����ع����ات، ودرا�����ش����ة 
عن  متخ�ش�شة  جهة  م��ن  ا�شت�شارية 
خدمات تقنية املعلومات يف اجلامعات 
ال�������ش���ع���ودي���ة، ومت���ث���ل امل���ح���ور ال���راب���ع 
يف  ح��ل��ق��ات ن��ق��ا���ض ع���ن الجت���اه���ات 
احلديثة يف جمال تقنية املعلومات مع 

ال�شركات الراعية.
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خارطة األخبار

اختتام األنشطة 
وتكريم الخريجات

احتفلت كلية العلوم والآداب بالنما�ض، 
الأحد املا�شي،  بتخريج الدفعة الثالثة 
م���ن ط��ال��ب��ات��ه��ا ل���ه���ذا ال����ع����ام، ب��ال��ق��اع��ة 
عميدة  احلفل،  رعى  بالكلية.  الثقافية 
ال�������ش���ه���ري، و���ش��ه��د  ف��اط��م��ة  اأ.  ال��ك��ل��ي��ة 
م�����ش��رية اخل���ري���ج���ات وك��ل��م��ت��ه��ن ال��ت��ي 
باملنا�شبة،  ���ش��روره��ن  ع��ن  ف��ي��ه��ا  ع���رن 
امل��وه��وب��ات وملكات  اإل��ى تكرمي  اإ���ش��اف��ة 

الأخالق بالكلية.

احتفال
بتخريج الطالبات

مبحايل  والآداب  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ع�����ش��ري ب��ت��خ��ري��ج ع�����دد م����ن ط��ال��ب��ات��ه��ا، 
اإينا�ض ع�شمت،  بح�شور عميدة الكلية د. 
وتخلل  ع��وا���ض.  ���ش��م��رية  الكلية  ووك��ي��ل��ة 
احل��ف��ل م�����ش��رية اخل���ري���ج���ات، وع����دد من 
عدد  احل��ف��ل  ح�شر  اخل��ط��اب��ي��ة.  الكلمات 
ك���ب���ري م����ن م��ن�����ش��وب��ي ال���ك���ل���ي���ة، واأم����ه����ات 
اأول  تخريج  الحتفال  و�شهد  اخلريجات. 

دفعة من ق�شم اللغة الجنليزية.

تواصل الترشيح 
للدراسات العليا

الدرا�شات  وك��ال��ة  يف  ممثلة  اجلامعة  اأن��ه��ت 
العليا للبنات، اإجراءات املر�شحات املتقدمات 
ل����دخ����ول اخ����ت����ب����ارات ال���ق���ب���ول وامل��ف��ا���ش��ل��ة 
التعليم  بنظام  املاج�شتري  مرحلة  لرنامج 
امل������وازي ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 1435/1434ه����������. 
بلع�شان،   ال��ر���ش��ي��ح   اإج������راءات  وان��ط��ل��ق��ت 
الدين،  واأ�شول  ال�شريعة  لكليات  خم�ش�شة 
العلوم، العلوم الإن�شانية، اللغات والرجمة،  

والعلوم الإدارية )حما�شبة مهنية(.

»خبايا الجحور«.. 
في حملة

بخمي�ض  والآداب  ال��ع��ل��وم  ب��ك��ل��ي��ة  اأق���ي���م 
الأن�����ش��ط��ة   م�شيط »جم���م���ع2« ع���دد م��ن 
»خبايا  بعنوان  للطالبات  املنهجية  غري 
اجل����ح����ور« م��ت�����ش��م��ن��ة م���و����ش���وع���ات عن 
»اخلوف من اهلل، عاطفة خلف ال�شراب، 
وا�شتملت  املعاك�شات«.  واأ���ش��ج��ان،  اأحل��ان 
اإل��ى  وه��داي��ا،  م�شابقات  على  الفعاليات 
ج��ان��ب ت��وزي��ع امل��ط��وي��ات، كما مت تكرمي 

امل�شاركات يف حفظ القراآن الكرمي.

عبد الباقي
تهنئ الخريجات

امل��ن��زيل  والق��ت�����ش��اد  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
عميدة  ب��رع��اي��ة  اخل��ري��ج��ات  حفل  ببي�شة 
الكلية اأ. د. �شميحة عبد الباقي، بح�شور 
ع�������ش���وات  ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض والإداري��������ات 
وال����ط����ال����ب����ات. وت�������ش���م���ن احل����ف����ل ك��ل��م��ة 
للعميدة ووكيلة الكلية وكلمة اخلريجات 
اإل����ى ج��ان��ب م�����ش��ريات ال���ت���خ���رج. وه��ن��اأت 
على  وحثتهن  املتخرجات  الكلية  عميدة 

موا�شلة م�شريتهن العلمية والعملية.

آالء سادسة الفائزين 
بالفن الرقمي

طالبة  ال�����ش��م��راين،  ���ش��ع��الن  اآلء  ف����ازت 
العلوم  بكلية  الإجن��ل��ي��زي��ة  اللغة  بق�شم 
والآداب للبنات ببلقرن،  باملركز ال�شاد�ض 
م�شاركتها يف  خ���الل  ال��رق��م��ي،  ال��ف��ن  يف 
املوؤمتر العلمي الرابع لطالب وطالبات 
التعليم العايل. يذكر اأن املوؤمتر العلمي 
ي��ع��ق��د ���ش��ن��وي��ا  وي���ه���دف اإل�����ى ا���ش��ت��ث��م��ار 
وتعزيز   ، الطالبية  وال��ط��اق��ات  امل��واه��ب 
وت�شجيع  والإب���داع���ي���ة  البحثية  ال��ق��ي��م 

الأعمال الفنية والتطوعية.

استقبال وفد 
مدارس الرواد

ق��ام��ت م��دار���ض ال����رواد، م��وؤخ��را، ب��زي��ارة 
ل��ل��م��رك��ز اجل��ام��ع��ي ل��درا���ش��ة ال��ط��ال��ب��ات 
الزيارة 77 طالبة من  بال�شامر، و�شمت 
وثالث  الثانوية  الثالثة  ال�شنة  طالبات 
الوفد  م�شرفات ح�شرن معهن. وتعرف 
الدرا�شية  وال��ق��اع��ات  امل��رك��ز  اأرك���ان  على 
م��ن خ���الل ج��ول��ة �شملت ك��اف��ة امل��راف��ق 
وال�����وح�����دات. ك��م��ا ت��ل��ق��ى ال���وف���د ���ش��رح��ا 
م��ف�����ش��ال ع���ن ك��ل��ي��ات امل����رك����ز  واأه��م��ي��ة 

خمرجاتها ل�شوق العمل.

معرض خيري
 لأليتام

ا���ش��ت�����ش��اف��ت ج��م��ع��ي��ة اآب������اء ل��رع��اي��ة 
وف����دا من  ع�����ش��ري  الأي���ت���ام مبنطقة 
ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ل��ل��ب��ن��ات يف م��ع��ر���ض 
خ�����ريي )ب���������ازار( ا���ش��ت��م��ر اأ���ش��ب��وع��ا 
الأيتام.  اأ�شر  منتجات  بع�ض  وحوى 
وا����ش���ت���م���ل امل���ع���ر����ض ع���ل���ى ب��رن��ام��ج 
املقدمة  اجلمعية  بخدمات  تعريفي 
»ال��ب��ازار«  و�شهد  امل�شتفيدة.  لالأ�شر 
اأن�شطة  اإب��راز  يف  اأ�شهم  كبريا  اإقبال 

الأ�شر ومنتجاتها.

افتتاح مركز 
لتنمية  المهارات

مركز  باأبها،  للبنات  العلوم  كلية  افتتحت 
م���ه���ارات���ي، ل��ي��ن�����ش��م اإل�����ى م���راك���ز وح���دة 
الإر�����ش����اد الأك�����ادمي�����ي، ب��ح�����ش��ور ع��م��ي��دة  
ويهدف  رائ��زة.  اآل  زهبة  الدكتورة  الكلية 
امل��رك��ز اإل���ى تنمية م��ه��ارات ال��ط��ال��ب��ات يف 
خمتلف املجالت، وتطوير قدرات ع�شوات 
هيئة التدري�ض والإداري��ات. ويندرج حتت 
وح���دة الإر���ش��اد الأك��ادمي��ي ث��الث��ة مراكز 
املتفوقات،  ومركز  املوهوبات،  مركز  هي: 

ومركز التعليم الذاتي. 

جلسات بحثية 
لعضوات التدريس

العلمي، نظم  البحث  �شمن فعاليات يوم 
جل�شات  بال�شامر  الطالبات  درا�شة  مركز 
الأبحاث العلمية اخلا�شة بع�شوات هيئة 
التدري�ض باجلامعة. هدفت اجلل�شات اإلى 
ا�شتعرا�ض الجتاهات العلمية يف املجالت 
والتخ�ش�شات املختلفة، ولتفعيل امل�شاركة 
يف البحث العلمي، والإ�شهام يف ن�شره بن 
ومن�شوبيها  اجل��ام��ع��ة  وط��ال��ب��ات  ط���الب 
ل��ل��و���ش��ول اإل�����ى الأه��������داف امل����رج����وة من 

الإنتاج البحثي يف امل�شاركة املجتمعية.

كلية العلوم
للبنات

عسير
تثليث

رجال ألمع

ظهران الجنوب

وكالة الدراسات
 العليا

كلية العلوم 
واآلداب

بلقرن

محايل

بيشة

المجاردة

كلية العلوم
واالقتصاد

كلية العلوم
واآلداب

أحد رفيدة سراة عبيدة

كلية العلوم
واآلداب

خميس مشيط

أبها

النماص

كلية العلوم
للبنات كلية العلومالمركز الجامعيالمركز الجامعي

واآلداب
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خارطة األخبار

شبكات التواصل 
االجتماعي في دورة

اجلامعة  ف��رع  على  ال��ع��ام  امل�شرف  رع��ى 
ببي�شة الأ�شتاذ الدكتور  مهدي القرين، 
الدكتور  الأ�شتاذ  الربية  كلية  وعميد 
تنظيم  ال�����ش��ه��راين،  ت��وم��ان  ب��ن  م�شعود 
ل��ل��ط��الب حت���ت ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
الجتماعية«،  ال�شبكات  عر  »التوا�شل 
ع��ن  اجل����ام����ع����ة  يف  م������رة  لأول  وذل�������ك 
ط��ري��ق الآي���ب���اد.ت���اأت���ي ه���ذه ال������دورة يف 
وتطوير  لتنمية  املبذولة  اجلهود  اإط��ار 

فعاليات الن�شاط الطالبي.

ستة سريالنكيين 
يدخلون اإلسالم

العام على فرع اجلامعة  امل�شرف  ا�شتقبل 
�شتة  ال���ق���رين،  م��ه��دي  ال��دك��ت��ور  ببي�شة، 
�شريالنكين  من عمال اجلامعة اهتدوا 
م����وؤخ����را اإل�����ى الإ������ش�����الم. وه���ن���اأ ال��ق��رين 
امل�����ش��ل��م��ن اجل����دد ع��ل��ى ال���ه���داي���ة، وق���دم 
بالتوفيق  داع��ي��ا لهم  رم��زي��ة،  ه��داي��ا  لهم 
وال�����ش��داد و الإ���ش��ه��ام يف خدمة الإ���ش��الم. 
وك����ان ال��ع��م��ال ق���د اأع��ل��ن��وا اإ���ش��الم��ه��م يف 
باملحافظة،  اجلاليات  ق�شم  رئي�ض  مكتب 

عاي�ض حممد حم�شان. 

انضمام بريطاني 
ألعضاء التدريس

امل���ع���ل���وم���ات بكلية  ن��ظ��م  ق�����ش��م  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
احل��ا���ش��ب الآيل الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور را���ش��د 
حم��م��ود )ب��ري��ط��اين اجل��ن�����ش��ي��ة( لين�شم 
اإلى طاقم اأع�شاء هيئة التدري�ض بالكلية. 
علمية  بح�شيلة  يتمتع  را���ش��د  اأن  ي��ذك��ر 
وا����ش���ع���ة، ح���ي���ث ح�����ش��ل ع���ل���ى ال����درج����ات 
الأك����ادمي����ي����ة م����ن ج���ام���ع���ات اأك�������ش���ف���ورد 
اأك��رث من  ون�شر  وك��ام��ردج،  وبريمنغهام 
50 بحثا وثالثة كتب، كما يتمتع بخرة 

بحثية لأكرث من 15 عاما.

احتفاء
بجوائز التميز

بجوائز  بالفائزين  الطب  كلية  احتفت 
للكلية  اجل��ام��ع��ة  قدمتها  ال��ت��ي  التميز 
حل�����ش��ول��ه��ا ع���ل���ى م����راك����ز م��ت��ق��دم��ة يف 
ف����روع ع����دة. وف����از ال��دك��ت��ور م��و���ش��ى اآل 
املجتمع  خدمة  يف  التميز  بجائزة  زعلة 
)اأف��������راد(، ف��ي��م��ا ن���ال ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز يف 
التدري�ض اجلامعي، الدكتور كمال زكي،  
وح�����ش��ل ع��ل��ى ج���ائ���زة ال��ط��ال��ب امل��ت��م��ي��ز، 
م��ه��ن��د احل����م����راين، وج����ائ����زة ال��ط��ال��ب��ة 

املتميزة ت�شلمتها مها العا�شمي .

مشاركة
في  مؤتمر دولي

مت قبول ورقة البحث العلمية بعنوان 
»ه��وي��ة ال��ط��ال��ب امل��ت��ق��دم��ة وامل��ن��اه��ج 
 VLE الدرا�شية من خالل تخ�شيب 
يف م��و���ش��وع ال��رجم��ة« امل��ق��دم��ة من 
املعلومات  نظم  بق�شم  املحا�شر  قبل 
اأمين  الأ�شتاذ  الآيل  احلا�شب  بكلية 
ال���ذي   AACE م���وؤمت���ر  يف  ق��ح��م�����ض 
يقام يف كندا يف يونيو املقبل، ويهدف 
التعليم  يف  احل��و���ش��ب��ة  ت��ط��وي��ر  اإل����ى 

والرتقاء بها.

بن جالية
يلتقي بالخريجين

اح���ت���ف���ى ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
بن جالية،  اإ�شماعيل  د.  باأبها،  التطبيقية 
ب��خ��ري��ج��ي ال���ك���ل���ي���ة، وذل������ك ع���ق���ب ح��ف��ل 
ال���ت���خ���رج. وب�������ارك ب����ن ج���ال���ي���ة ل��ل��ط��الب 
من  حققوه  م��ا  على  وهناأهم  اخلريجن 
اإجناز يف درا�شتهم اجلامعية، موؤكدا اأن ما 
واجتهادهم  جدهم  ثمرة  هو  يح�شدونه 

ومثابرتهم يف حت�شيل العلم والفائدة. 

استقبال وفد من 
جامعة الملك فهد

ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت اجل���ام���ع���ة وف�����دا م���ن ج��ام��ع��ة 
امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رول وامل����ع����ادن. وال��ت��ق��ى 
ب��امل��ح��ا���ش��ري��ن وامل��ع��ي��دي��ن وال���ط���الب يف 
ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم، وال��ه��ن��د���ش��ة، واحل��ا���ش��ب 
األ��ق��ي��ت  الإداري�������ة، ح��ي��ث  الآيل، وال��ع��ل��وم 
حم��ا���ش��رة ع��ن ب��رام��ج ال��درا���ش��ات العليا 
بجامعة امللك فهد. وتاأتي الزيارة  بهدف 

تبادل اخلرات البحثية والعلمية.

إعالن المرشحين 
الختبار المفاضلة

لدخول  املر�شحن  اأ�شماء  اجلامعة  اأعلنت 
اخ����ت����ب����ار امل���ف���ا����ش���ل���ة وال����ق����ب����ول ل���رام���ج 
الدرا�شات العليا )املاج�شتري بنظام التعليم 
1435/1434ه������.  اجلامعي  للعام  امل����وازي( 
واأن����ه����ت ال���ع���م���ادة الخ���ت���ب���ار ال��ت��ح��ري��ري 
موؤخرا. وت�شهد اجلامعة تو�شعا يف القبول 
ال��درا���ش��ي��ة،  امل���راح���ل  مبختلف  ال��ط��الب��ي 

وذلك لتحقيق تطلعات القيادة الر�شيدة.

عمادة الدراسات العليا

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

اختبارات إلكترونية 
لـ100 طالب

اأقامت كلية العلوم والآداب ببلقرن )بنن( 
جمموعة م��ن الخ��ت��ب��ارات الإل��ك��رون��ي��ة 
الكلية،  ط��الب  من  طالب   100 يقارب  ملا 
وذلك من خالل ا�شتخدام الآيباد واأجهزة 
احلا�شب الآيل. اأ�شرف عليها عميد الكلية 
التعلم  وم�شوؤولو وحدة  الأكلبي،  د.مفلح 
الإلكروين يف الكلية، ولقت الختبارات 

الر�شا من الطالب.

تنومة

مركز الجامعة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

األكحلي يستقبل
وفد ثانوية أشبيلية

ال�����ش��ي��دل��ة وف����د ط���الب���ي من  ك��ل��ي��ة  زار 
مدر�شة اأ�شبيلية الثانوية، وذلك للتعرف 
على  اأق�شام وتخ�ش�شات الكلية، وم�شتقبل 
خمرجاتها التعليمية. والتقى مبجموعة 
من الطالب واأع�شاء هيئة التدري�ض على 
ال�شريرية  ال�شيدلة  ق�شم  من�شق  راأ�شهم 
داخل  بجولة  وقاموا  الأكحلي،   خالد  د. 

الكلية تفقدوا خمتلف مرافقها. 

كلية العلوم كلية الصيدلة
واآلداب

العلوم الطبية
التطبيقية

بلقرن

فرع الجامعة بيشةفرع الجامعة بيشة كلية الحاسب اآللي كلية الحاسب اآللي كلية الطب
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متابعات

ريم العسيري 

نظمت اإدارة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ض 
تنمية  دورة  ب��اجل��ام��ع��ة  املجتمع  وع��م��ادة 
الذات التابعة لرنامج »بناء«، م�شتهدفة 
امل��وظ��ف��ات اجل��ام��ع��ي��ات امل��ث��ب��ت��ات م��وؤخ��را. 
واأق���ي���م���ت امل��ح��ط��ة الأخ������رية م���ن ال����دورة  
والتعليم  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  ع��م��ادة  بكلية 

امل�شتمر باأبها على مدى  ثالثة اأيام.
وقدم الدورة كل من  وكيلة عميدة 
ال���ق���ب���ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل ال���دك���ت���ورة ح��ن��ان 
ال�شعيدي، ووكيلة عميد الدرا�شات العليا 
ال���دك���ت���ورة ل��ط��ي��ف��ة امل�����ش��ي��ق��ح، والأ���ش��ت��اذ 
العلوم  بكلية  الريا�شيات  بق�شم  امل�شاعد 
ل��ل��ب��ن��ات ب��اأب��ه��ا، ال���دك���ت���ورة  ت��رك��ي��ة علي 
املعهد  املعتمدة من  واملدربة  الأح��م��ري،  
ال���ك���ن���دي الأ�����ش����ت����اذة ���ش��احل��ة ع��ب��د اهلل 

ال�شهراين. 
العام  امل�شرف  م�شاعدة  واأو�شحت    
ع��ل��ى ع�������ش���وات ال���ت���دري�������ض وامل���وظ���ف���ات 
الدورة  اأن هذه  اإمي��ان ميم�ض،  الدكتورة 
اأقيمت  يف اأبها على اأربعة اأق�شام، م�شرية 
اأن الأ�شبوع اجلاري هو اآخر حمطة  اإلى 
ل��ه��ذه ال�����دورة ال��ت��ي  اأق��ي��م��ت ���ش��اب��ق��ا  يف 
معظم ف��روع اجل��ام��ع��ة، »ح��ي��ث  قدمتها 
ال��دك��ت��ورة اجل��وه��رة اجل��ري��ة والدكتورة 
هالة ف��وزي  يف بي�شة، والأ���ش��ت��اذة منرية 
������ش�����راة ع���ب���ي���دة،  ال���ع�������ش���ريي يف   ����ش���ع���د 
والأ���ش��ت��اذة خ��ل��ود ال��رن��ي��ن��ي  يف النما�ض 
وظ����ه����ران اجل����ن����وب، وال���دك���ت���ورة ح��ن��ان 
خريية  والأ���ش��ت��اذة  بلقرن،  يف  ال�شعيدي 

را�شم يف حمائل ع�شري«. 

آفاق واسعة
على  العامة  امل�شرفة  ذك��رت  جانبها  من 
املجتمع  خ��دم��ة  بعمادة  الن�شائي  ال��ف��رع 
م�شبب  منى  الأ�شتاذة  امل�شتمر  والتعليم 
ل��ت��ع��زي��ز  ب���ن���اء  م�������ش���روع  اأن  الأح�����م�����ري، 
القدرات انطلق بدورته الأولى  »تطوير 

ال������ذات«، م��و���ش��ح��ة اأن����ه ف��ت��ح اآف��اق��ا 
الإب����داع،  ع��ن  للباحثن  وا���ش��ع��ة 
م��ق��دم��ة ���ش��ك��ره��ا مل���ع���ايل م��دي��ر 

اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال�����داوود على 

كما  للرنامج،  ودعمه  رعايته 
على  ال��ع��ام   امل�شرف  �شكرت 

�شوؤون املوظفن  والهيئة 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة ال��دك��ت��ور 

ب���ن ه���ادي  ع��ب��د اهلل 
وعمادة   القحطاين، 

خدمة املجتمع.

ال���ذات ك�شف لنا  وت��اب��ع��ت »ت��ط��وي��ر 
عن املبدعات يف جامعتنا، و من هنا اأقول 
مبدعة  اإداري���ة  ك��وادر  ت�شم  جامعتنا  اإن 
الطريق  لها  نف�شح  اأن  اإل��ى  فقط  حتتاج 
ال���ذي ط��امل��ا انتظرناه.  و���ش��رى الإب����داع 
البناء  ك��ل واح���د م��ن��ا  �شببا يف  ف��ل��ي��ك��ن  
اكت�شاف  يف  امل�شري  ول��ن��وا���ش��ل  وال��ع��ط��اء 
ال���ط���اق���ات و ل��ن��ك��ن ج��م��ي��ع��ا ع���ط���اءا بال 

حدود«. 
يف ال�شياق، اأو�شحت  مقدمة الدورة  
هدفت  اأنها  الأح��م��ري  تركية  الدكتورة  
وت��ك��وي��ن �شخ�شية  ال����ذات  ت��ط��وي��ر  اإل����ى 
اإي��ج��اب��ي��ة ف��اع��ل��ة يف امل��ج��ال الج��ت��م��اع��ي 
والعملي،  م�شرية اإلى اأن الدورة  ك�شرت 
ال��ذي��ن كانت   وامل��ل��ل  ال��روت��ن  اأ�شمته  م��ا 
املتدربات يعانن منه يف بيئة العمل ويف  
فريق  اأن  واأك����دت  ال�شخ�شية،  حياتهن 
العمل يف الدورة عمل على معاجلة بع�ض 
ال�����ش��ل��ب��ي��ات ال��ت��ى ك��ان��ت ت��ع��ي��ق امل��ت��درب��ات 
وحت�������د م������ن ت���ق���دم���ه���ن وت���ط���وي���ره���ن  

لذواتهن  ولبيئتهن العملية.
تغيريا  مل�شنا   اهلل  »بف�شل  وزادت 
ك��ب��ريا يف ت��ق��دي��ره��ن  ل��دوره��ن  امل��اأم��ول 
لتطوير العمل  ورفع م�شتواهن العملي 
وال��ع��ل��م��ي والج���ت���م���اع���ي،  ك���م���ا  متكن 
بف�شل اهلل من عمل خطط ا�شراتيجية 
م�شتوى  وعلى  ال�شخ�شي  امل�شتوى   على 
العمل، و اأي�شا  ا�شتطعن اأن يتحررن  من 

القيود الوهمية التى تعيق حتقيقهن 
ثابتة  بخطى  وانطلقن  لأهدافهن، 

ن���ح���و حت��ق��ي��ق اأ�����ش����م����ى  درج�����ات 
ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز م���ن خ��الل 

مبا  ث���م  اأول  ب����اهلل  ث��ق��ت��ه��ن 
ق���درات  م��ن  اهلل  منحهن 

من  متكنهن  وط���اق���ات 
مل���ا و���ش��ل  ي�����ش��ل��ن  اأن 

اإليه كل ناجح«

نقلة نوعية
واأ�شارت تركية الأحمري  اإلى اأن الدورة 
مت��ث��ل خ��ط��وة اأول����ى ون��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة على 
تاأمل   اأنها  مو�شحة  اجلامعة،  م�شتوى  
ثم   اأول  امل��ن��ط��ق��ة  ت��و���ش��ي��ع��ه��ا خل��دم��ة  يف 
م�شتوى  على   تدريبية  لتقدمي خدمات 
اأع�����ل�����ى،  م�����ش��ي��دة ب��ح��م��ا���ش��ة امل���ت���درب���ات 
امل�������ش���ارك���ات ورغ���ب���ت���ه���ن  يف امل����زي����د م��ن 

الدورات.
ال�����دورة جن��ح��ت بعد  اأن  واأ���ش��اف��ت 
قبل معايل مدير  بعناية من  اهلل  ف�شل 
الرحمن  عبد  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة 
ب���ن ح��م��د ال�������داود، ومب��ت��اب��ع��ة م���ن قبل 
ع��م��ي��د ����ش���وؤون اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 
واملوظفن، الدكتور عبداهلل القحطاين، 
وع���م���ي���د خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع وال��ت��ع��ل��ي��م 
ع��ط��ي��ف،  اآل  ع���ل���ي  ال���دك���ت���ور  امل�����ش��ت��م��ر، 

هيئة ووكيلة عميد �شوؤون اأع�شاء 
واملوظفن،  التدري�ض 
ال������دك������ت������ورة  اإمي�������ان 

م����ي����م����ي���������ض، وق����دم����ت 
�����ش����ك����ره����ا ل����ك����ل م��ن 
اإجن�������اح  يف  اأ������ش�����ه�����م 

امل�شروع.

  اإلى ذلك  األقت الأ�شتاذة  �شاحلة 
ال��دورة،  حم��اور  على  ال�شوء  ال�شهراين 
التغيري  م��ف��ه��وم  ت�شمنت  اأن��ه��ا  م���وؤك���دة 
الأول��وي��ات  واإدارة  الذاتية،  وال�شخ�شية 
واأنها  التفكري،  وتطوير  الذاتي  والتعلم 
طالنب  التي  امل��ت��درب��ات  ا�شتح�شان  لق��ت 

باملزيد من الدورات املماثلة.
اأن  ال����������دورة  واأ������ش�����اف�����ت م���ق���دم���ة 
امل���������ش����ارك����ات م���ث���ل���ن  خم���ت���ل���ف ال���ف���ئ���ات 
اإلى تطوير  العمرية، واأن الدورة هدفت 
قدراتهن وحت�شن جودة احلياة العلمية 
وال�����ش��خ�����ش��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة ل��دي��ه��ن،  
وتدريبهن على التعلم واكت�شاب املهارات 
وحت�شن الأداء ال�شخ�شي، والقدرة  على 

حل امل�شكالت. 
على  ال�شهراين  و���ش��ددت 
للم�شوؤولن   التدريب  اأهمية 
يف كل املجالت  من معلمن 
واآب�����������اء واأم�������ه�������ات وم��������دراء 

استهدفت الموظفات الجامعيات

تنمية الذات دورة لتعزيز
القدرات والمهارات اإلبداعية

يكونوا  اأن  اإل��ى  املعنين  داعية  وغريهم، 
واأن  التدريب  يف  دوره���م  لأهمية  واع��ن 
اإلى من  ينقلوا ثقافة  التطوير امل�شتمر 

هم اأ�شغر منهم.

المتدربات
عن  املتدربات  ع��رت  ذات��ه  ال�شعيد  على 
على  وكمثال  ال���دورة،  مل��ح��اور  ارتياحهن 
ذل���ك ق��ال��ت امل���ت���درب���ة  ���ش��م��ع��ة ع�����ش��ريي، 

م�����ش��وؤول��ة ع��ه��دة وخ��دم��ات، »اأت���اح���ت  يل 
ال���������دورة  ال���ل���ق���اء  ب���زم���ي���الت رائ����ع����ات، 
و���ش��اع��دت��ن��ي ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف ال��ك��ث��ري من 
مهاراتي الكامنة،  كما عززت لدي الثقة  

بنف�شي«.
واأكدت �شمعة اأنها لحظت التغيري 
ال��دورة،  اأول يوم من  يف �شخ�شيتها منذ 
اإل���ى منزلها يف ال��ي��وم ذات��ه  واأن��ه��ا ع���ادت 
جدا،   وخمتلفة  متجددة  اأخ��رى  بنف�شية 
اإل��ى كل  ال�شكر  مقدمة يف ختام حديثها 
من اأ�شهم  يف اإجن��اح ال��دورة، كا�شفة عن 
تطلعها اإلى  مزيد من الدروات يف جمال 

تطوير الذات.
وغري بعيد عن ذلك، قالت  املتدربة 
اأم�����ل ع��ب��د اهلل  ع���ب���ود  »ت��ع��ل��م��ت ط��رق��ا 
واأ�شاليب تفيدين يف التخطيط حلياتي 
من  ا�شتفدت  كما  وال�شخ�شية  العملية 
من  مزيج  الإن�شان  اأن  وعرفت  ال���دورة، 
اأمن�����اط خم��ت��ل��ف��ة وت��ع��ل��م��ت امل��ف��ت��اح لكل 
من����ط  م���ن ه����ذه الأمن�������اط واأ����ش���ل���وب 
مدربتنا الأ�شتاذة �شاحلة ال�شهراين 
ك���ان ج���دا مم��ت��ع، وال�����دورة كانت 
د���ش��م��ة وم��ك��ث��ف��ة ول���ك���ن ل��دي 
عنها مالحظة وحيدة  وهي 
اأرى  الوقت، وكنت  ق�شر 
اأن�����ه�����ا حت����ت����اج ل���ف���رة 

زمنية اأطول«.

منى األحمري: 
جامعتنــا تضم 
كــوادر مبدعة 
ومشروع »بناء« 
أداة الكتشــــاف 

المواهب 

د. تركية األحمري: 
البرنامج استهدف 
الشــخصية  تكوين 
وكســر  اإليجابيــة 
روتيــن بيئــة العمل 
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مجتمع

وقفة

اأقدم مقدمي برامج الطق�ض يف التلفزيون ال�شعودي، كنا  ح�شن كراين من 
يف فرة ما�شية نتحلق حول جهاز التلفزيون، لن�شتمع ن�شرة الأحوال اجلوية 
كانت  ال��ذي  ك��راين  ح�شن  الأ���ش��ت��اذ  اجل��وي��ة،  الن�شرة  ملذيع  باإعجاب  وننظر 
اأبها،  مدينة  على  غزيرة  اأمطار  »هطلت  يقول  وهو  كالمه  ت�شبق  ابت�شامته 

جعلها اهلل اأمطار خري وبركة وعم بنفعها اجلميع«.
يعقبها  ال��ت��ي  الأم���ط���ار  ب�شقوط  ب�����ش��ارت��ه  ك��ان��ت  ك���راين  ال��رائ��ع ح�شني 
هذه  يعكر  ل  حلظاته،  بكل  الأمطار  مو�شم  نعي�ض  جتعلنا  وفرحة  ا�شتب�شار 
ول  ال�شيول  هذه  ب�شبب  ال�شحايا  �شقوط  اأو  املنازل  ال�شيول  دخ��ول  الفرحة 

غرق ال�شوارع وتعليق اليوم الدرا�شي.
�شقوط  اأماكن  عن  ا�شتف�شارهم  يف  ذل��ك  من  لأبعد  ال�شن  كبار  ويذهب 
الأمطار، حيث يحددون اجلهات التي عمتها الأمطار، ولديهم فرا�شة كبرية 
ملعرفة الأماكن البعيدة التي �شقطت عليها الأمطار، كما كنا نلحظ يف املا�شي 
الفرحة بالأمطار يف عيون اجلميع ال�شغري والكبري، حقا، لقد كان لالأمطار 

يف املا�شي ذكريات مفرحة عند النا�ض .
واليوم اأ�شبح املطر ي�شكل لنا حتديا كبريا، بل يذهب بع�ض النا�ض اإلى 

عدم رغبتهم يف �شقوط املطر.
اأ�شبحنا نخاف من �شقوط كمية  اأننا  املطر اليوم حتول لنقمة لدرجة 

قليلة من الأمطار، حيث ت�شتنفر اجلهود يف كافة الإدارات اخلدمية.
اليوم  يجتاح  اإل��ى خطر عظيم،  لأننا حولناه  لنقمة  ال��ذي حتول  املطر 
مدننا وقرانا واأ�شبح اجلميع يخاف منه، ف�شال عن اأن و�شائل العالم تناولته 
بن�شر كافة ما ي�شببه هذا املطر من م�شكالت يف ال�شوارع واملباين، و�شوروا لنا 
اإياه على اأنه هو املت�شبب يف هذه الكوارث متنا�شن اأنه خري وبركة، واأن هذه 

الكوارث التي حتل بالنا�ض لي�شت من املطر، واإمنا من �شنع اأيدينا.
املطر مل يعط ت�شاريح ليقيم خمططات وي�شمح ببناء املنازل يف بطون 
وقرانا  ملددننا  التحتية  البنية  تنفذ  ال�شركات  الأودي��ة ومل يجعل كثريا من 
بهذا ال�شوء والع�شوائية، واملطر مل يجر اأ�شحاب ال�شيارات على عبور الوادي 

وهم يرون ال�شيل ومل يطلب من اأحد اأن يخيم يف طريق جريانه.
املطر رحمة من اهلل ولي�ض نقمة، يجب اأن تتعلق كل م�شاحلنا اإذا هطل 
ن�شاهد  ومل  نعمة  مطر  احل��م��د  وهلل  ب��الدن��ا  يف  فاملطر  م��دن��ن��ا،  اإح���دى  على 
الأمطار الكوارثية التي تهطل على بع�ض الدول وتت�شبب يف اأعا�شري وارتفاع 
والفوقية  التحتية  البنية  جت��ت��ث  ك��ب��رية  ك����وارث  وحت���دث  الأن���ه���ار  من�شوب 

عندهم، مطرنا مطر خري وبركة دائما ما يعقبه اخلري يف الأر�ض والب�شر.
عباد اهلل، فلراجع اأنف�شنا ولنفكر كثريا قبل اأن ن�شور هذا املطر نقمة 

جتلب الكوارث بدل من اأن نحتفي به ونفرح بقدومه.
* نائب رئي�ض التحرير 

تذكرون حسين كراني؟

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

القحطاني في
معرض جنيف للكتاب

ي�ش���ارك عمي���د �ش���وؤون املكتبات،الدكتور 
من�شور بن عو�ض القحطاين يف معر�ض 
جني���ف الدويل للكتاب، والذي ينهقد يف 
العا�شم���ة ال�شوي�شري���ة مب�شاركة خم�ض 
ع�ش���رة دول���ة باأك���رث م���ن 700 دار ن�ش���ر  

و220 عار�شا.

للمرة الثالثة..
الحسامي يفوز بجائزة »السعيد« 

فاز اأ�شتاذ الأدب والنقد يف ق�شم اللغة العربية بكلية العلوم الإن�شانية باجلامعة، واأ�شتاذ 
الأدب والنق���د امل�ش���ارك يف جامع���ة اإب، الدكت���ور عبداحلمي���د �شي���ف احل�شام���ي بجائ���زة 
موؤ�ش�ش���ة ال�شعي���د للعل���وم والآداب للم���رة الثالث���ة يف دورته���ا ال�شاد�ش���ة ع�ش���رة، يف جمال 
الإب���داع الأدبي مقاب���ل كتابه »التجديد يف �شعر الف�شول )عب���داهلل( عبد الوهاب نعمان 
����� الروؤي���ة والبني���ة«. يذكر اأن جائ���زة موؤ�ش�شة ال�شعيد هي اأكر جائ���زة علمية حمكمة يف 

اليمن، ومتنح من قبل موؤ�ش�شة ال�شعيد للثقافة والعلوم.

آل حسن
لـ«السادسة« 

اأ����ش���در امل�����ش��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ����ش���وؤون اأع�����ش��اء 
قرارا  باجلامعة  واملوظفن  التدري�ض  هيئة 
ب��رق��ي��ة امل���وظ���ف ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
عبد  الأ���ش��ت��اذ  م�شيط،  بخمي�ض  التطبيقية 
على  ح�شن،  اآل  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  اهلل 
وظيفة )مراقب وبائيات( باملرتبة ال�شاد�شة. 

اأ�����ش����در م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ش���ت���اذ 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال����داود، 
ع����ددا م���ن ال����ق����رارات الإداري��������ة، ب��ن��اء على 
ال�����ش��الح��ي��ات امل��خ��ول��ة ل��ه ن��ظ��ام��ا وع��ل��ى ما 
القرارات  وجاءت  العمل،  م�شلحة  تقت�شيه 
ل��ع��دد من  ب��ن جت��دي��د وتعين وتكليف  م��ا 
ع��م��داء ووك���الء وروؤ���ش��اء الأق�����ش��ام مبختلف 
والبنات  للبنن  اجلامعة  وكليات  ع��م��ادات 

على النحو التايل:

عمداء كليات
• تعين الدكتور حممد ح�شن �شعيد 
ال��ق��ح��ط��اين ع��م��ي��دا ل��ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة 

باأبها.

وكالء كليات
ع��و���ض  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  • ت��ع��ي��ن 

ال�شحاري  وكيال لكلية الربية. 
عو�شة  ب��ن  خالد  الدكتور  تعين   •

بن عبداهلل اآل يحيى الأحمري وكيال 
التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ل��ك��ل��ي��ة 

لل�شوؤون الأكادميية.
علي  �شعيد  املعيد  تكليف  جتديد   •
كلية  بوكالة  ع�شريي  طالع  األ  �شعيد 

العلوم والآداب يف بلقرن.

وكيالت العمادات
�شعيد  �شعد  هند  الدكتورة  تعين   •
الطالبات  ل�شوؤون  وكلية  القحطاين 

بالعمادة املعنية.

رؤساء األقسام
حممد  عبده  عماد  الدكتور  • تعين 
اخلا�شة  الربية  لق�شم  رئي�شا  علوان 

بكلية الربية.
• جتديد تكليف الدكتور حمد �شبيب 
اللغة  لق�شم  رئي�شا  الدو�شري  معدي 

الإجنليزية بكلية اللغات والرجمة.

قرارات إدارية

إنا هلل وإنا إليه راجعون
ببالغ الأ�شى واحلزن وبقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره، تنعى 
اأحمد  باجلامعة  امل��وظ��ف  »اآف����اق«  ب�شحيفة  ممثلة  اجلامعة 
حنبا�ض املازين، والذي وافته املنية ال�شبت املا�شي اإثر حادث 

مروري األيم.
بوا�شع  ال��ع��زي��ز  الفقيد  يتغمد  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  �شائلن 
رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته، وينعم عليه بعفوه ور�شوانه. اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون.

من أوبارا إلى محمد.. عامل بالجامعة يهتدي لنور اإلسالم
يعتنق  اململكة  اإل���ى  ح�شر  ال���ذي  اأوب����ارة 
عمله  اأث��ن��اء  وج��د  الهندو�شية،  ال��دي��ان��ة 
يف م���ك���ت���ب وك����ي����ل اجل����ام����ع����ة ل��ك��ل��ي��ات 
ال��ب��ن��ات ب��ع�����ض ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ت��ك��ل��م عن 
يقارنها  ف��اأخ��ذ  وع��دل��ه  ال���ش��الم  �شماحة 
بالهندو�شية، موظفا عقله يف البحث عن 

الهداية.
اأوب�����������ارة  �����ش����األ ب���ع�������ض امل���وظ���ف���ن 
الكتب  ببع�ض  ف������زودوه   الإ����ش���الم،  ع��ن 
والأ�شرطة  الإ�شالمية  واأخ��ذ يتعمق يف 
دع��وة  ملكتب  توجيهه  مت  حتى  مقارناته 

اجلاليات فوجد هناك �شالته املن�شودة.
ال����ق����ائ����م����ون ع����ل����ى م���ك���ت���ب دع�����وة 
ال��ك��ت��ب  م����ن  مب���زي���د  زودوه  اجل���ال���ي���ات 
وامل��ح��ا���ش��رات و���ش��روح��ات ع���ن  �شماحة 
ال�شريعة، حتى �شرح اهلل �شدره لالإ�شالم 

ونطق ال�شهادتن. 
اأوب��ارا عقله يف مدلول ا�شمه  اأعمل 
ك��م��ا وظ���ف اإدراك������ه ال��ع��ق��ل��ي يف امل��ق��ارن��ة 
اإل��ى  ف��غ��ريه  والإ����ش���الم،  الهندو�شية  ب��ن 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  با�شم  اأ�شوة  حممد 
عليه و�شلم.  بهذه املنا�شبة اأقامت وكالة 
مبنا�شبة  حفال  البنات  لكليات  اجلامعة 
دخ��ول��ه الإ����ش���الم ف��ق��دم��ت ل��ه ع���ددا من 

الهدايا واملكافاآت.

والدات

شعشوع يحتفي
بـ »حور«

���ش��ع�����ش��وع  ب�����ن  حم���م���د  الأ������ش�����ت�����اذ  رزق 
ال�����ش��م��راين مب��ول��ودة  ات��ف��ق ه��و وحرمه 
من  اهلل  جعلها  )ح����ور(  ت�شميتها  ع��ل��ى 

مواليد ال�شعادة واأقر بها اأعن والديها 

..وعامر رزق
بـ »محمد«

ا�شماعيل عاي�ض علي عامر من  ال�شتاذ 
ادارة احلركة  مولودا �شماه حممد جعله 
عيون  به  واق��ر  ال�شعادة  مواليد  من  اهلل 

والديه

تعزية
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كليات

تقرير: خالد العمري

 اأن�������ش���ئ���ت ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ش��ة يف ال��ف�����ش��ل 
اجل��ام��ع��ي  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال���درا����ش���ي 
1423/1422ه�������������� ح���ي���ث ���ش��م��ت ال��دف��ع��ة 
الهند�شة  الأول���ى 106 ط��الب  يف ق�شمي 
الق�شمان  وخ��ّرج  وال�شناعية،  امليكانيكية 
اأول دفعة من املهند�شن عام 1426 بواقع  
16 خريجا من الهند�شة امليكانيكية، و10 
فيما  ال�شناعية،  الهند�شة  من  خريجن 

امل��ق��ي��دي��ن بالكلية  ال��ط��الب  و���ش��ل ع���دد 
بكافة اأق�شامها يف العام اجلامعي احلايل  

اإلى 2433 طالبا. 
امل�����ش��ت��وي��ات يف  ن��ظ��ام  الكلية  وت��ت��ب��ع 
على  موزعة  �شنوات  خم�ض  ملدة  الدرا�شة 
ع�شرة ف�شول درا�شية،  ويدر�ض الطالب 
خالل ال�شنة الأولى برناجما مكثفا للغة 
درا�شين،  ف�شلن  م��دار  على  الإنكليزية 
والعربية  الهند�شية  املقررات  من  وع��دد 

والإ�شالمية.

الأخ��رى  الثمانية  امل�شتويات  اأم��ا 
ف���ه���ي ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ي����در�����ض ال��ط��ال��ب 
خ��الل��ه��ا م������وادا ن��ظ��ري��ة وع��م��ل��ي��ة فى 
جم����ال ال��ت��خ�����ش�����ض الأك�����ادمي�����ي، ويف 
ال�����ش��ن��ة الأخ�������رية )اخل���ام�������ش���ة( ينفذ 
تطبيقا  ال���ت���خ���رج  م�������ش���روع  ال���ط���ال���ب 
مل��ا در���ش��ه ع��ل��ى م���دى ال�����ش��ن��وات الأرب���ع 
كفاءته  خ��الل��ه  م��ن  وي��ر���ش��خ  ال�شابقة 
وم������دى اإمل����ام����ه ب���درا����ش���ت���ه ال��ن��ظ��ري��ة 

والعملية.

أقسام الكلية
ب�������داأت ال��ك��ل��ي��ة ب���راجم���ه���ا الأك���ادمي���ي���ة 
امليكانيكية  الهند�شة  هما  بتخ�ش�شن 
اإ�شافة  ذل��ك  تال  ال�شناعية،  والهند�شة 
الهند�شة  ه��ي  اأخ���رى  تخ�ش�شات  ثالثة 
والهند�شة  املدنية  والهند�شة  الكهربائية 
ال��رام��ج  جم��م��وع  لي�شبح  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
خم�شة  الكلية  تقدمها  التي  الأكادميية 

كالتايل:

الهندسة الميكانيكية
اإل��ى  امليكانيكية  الهند�شة  ق�شم  ي��ه��دف   
اإع����داد  مهند�شن م��وؤه��ل��ن يف جم��الت 
والتحلية  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة 
والأن����ظ����م����ة ال���ه���ي���درول���ي���ك���ي���ة، وك���ذل���ك 
الآيل  وال���ت���ح���ك���م  ال��ت�����ش��م��ي��م  جم������الت 
تزويد  ومت  امل����واد،  وهند�شة  والت�شنيع 
ال��ق�����ش��م ك���اأم���ث���ال���ه يف اأرق������ى اجل��ام��ع��ات 
التي  وال��ور���ض  املعامل  من  بعدد  العاملية 
حت��ت��وى على اأح���دث الأج��ه��زة وامل��ع��دات 

والآلت.
بالق�شم  ال��درا���ش��ي  ال��رن��ام��ج  يهتم 
ب���ت���دري���ب ال���ط���الب ع��ل��ى ت��ل��ك امل���ع���دات 
ت�شغيلها  ب��ط��رق  وت��ع��ري��ف��ه��م  والأج���ه���زة 
وا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف احل��ي��اة 
ال��ع��م��ل��ي��ة م���ع الإمل�������ام ب��ج��م��ي��ع اأج���زائ���ه���ا 
وحت��ل��ي��ل اأدائ����ه����ا، وذل�����ك حت���ت اإ����ش���راف 
اأ�شاتذة ومهند�شن وفنين متخ�ش�شن. 
برناجمه  ت��ط��وي��ر  اإل���ى  الق�شم  ويتطلع 
الأك���ادمي���ي م��ن خ���الل حت��دي��ث امل��ن��اه��ج 

التكنولوجي  التطور  لتواكب  الدرا�شية 
ال�شريع مب�شاعدة نخبة من املتخ�ش�شن 
ذوى املوؤهالت واخلرة العلمية الكبرية.

من  العديد  على  الق�شم  ويحتوي 
املتخ�ش�شة  واملخترات  واملعامل  الور�ض 

ذات املوا�شفات العاملية.

الهندسة الصناعية
الرابط  ال�شناعية  الهند�شة  ق�شم  يعد 
ب������ن ال����ع����ل����وم ال���ه���ن���د����ش���ي���ة وال����ع����ل����وم 
الب�شرية،  والعلوم  والإدارية  القت�شادية 
لذا فهو يهدف اإلى اإيجاد احللول املثلى 
من بن حلول عديدة ممكنة لأي نظام 
مراعي�ا  خ��دم��ي��ا،  اأم  �شناعيا  ك��ان  ���ش��واء 

القيود املفرو�شة على هذا النظام.
ال�شناعية  الهند�شة  درا�شة  وتغطي 
كثريا من املجالت مثل بحوث العمليات، 
ون��ظ��م  الآيل،  احل���ا����ش���ب  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
امل���ع���ل���وم���ات، وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
الب�شرية،  امل����وارد  وهند�شة  والإح�����ش��اء، 

والإدارة الهند�شية. 
ومبا اأن جمال الهند�شة ال�شناعية 
م��ن��ظ��م��ة تعمل  اأو  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك���ل  ي�����ش��م��ل 
يف امل��ج��ال اخل��دم��ي اأو ال�����ش��ن��اع��ي، ف��اإن 
امل��ه��ن��د���ض ال�����ش��ن��اع��ي مي��ك��ن��ه ال��ع��م��ل يف 
اأنواعها  مبختلف  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 
ك�شركات البرول، واملوؤ�ش�شات ال�شناعية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وامل������ط������ارات، والت���������ش����الت، 
القواعد  ويف  وال����وزارات،  وامل�شت�شفيات، 

الع�شكرية، والبنوك وغريها.

الهندسة الكهربائية
وي�����ش��ع��ى ق�����ش��م ال��ه��ن��د���ش��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
لإعداد كوادر هند�شية متخ�ش�شة قادرة 
على تطبيق تقنيات الهند�شة الكهربائية 
يف ك��اف��ة امل���ج���الت ال��ع��ل��م��ي��ة، م��ن خ��الل 
ب��رن��ام��ج يغطى اأف����رع اأق�����ش��ام ال��ك��ه��رب��اء، 
وهند�شة  والآلت،  القوى  هند�شة  وهي: 
الكهربائية،  والت�شالت  الإلكرونيات 
الق�شم  وي��ح��ر���ض  احل��ا���ش��ب��ات.  وهند�شة 
ع��ل��ى ت���وف���ري ت��ع��ل��ي��م م��ت��م��ي��ز م���ن خ��الل 
الدمج بن النظرية والتطبيق والتدريب 

امليداين. 
التطورات  مواكبة  اإل��ى  ي�شعى  كما 
خالل  من  العامل  يف  املت�شارعة  العلمية 
ت��ط��وي��ر امل���خ���ت���رات وامل���ن���اه���ج ال��ع��ل��م��ي��ة 
تنظيم  اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة  م�شتمر،  ب�شكل 
الزيارات امليدانية ملحطات توليد القوى 
الكهربائية وامل�شانع املختلفة يف املنطقة.

وان���ط���الق���ا م���ن اأه���م���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق 
بالق�شم  يوجد  فاإنه  امل��ي��داين  والتدريب 
التي  املتخ�ش�شة  امل��ع��ام��ل  م��ن  ال��ع��دي��د 
مل��ق��ررات  العملية  ل��ل��ت��دري��ب��ات  ت�شتخدم 
هذه  ت��زوي��د  ومت  الكهربائية،  الهند�شة 
امل���ع���ام���ل ب����اأح����دث الأج�����ه�����زة وامل����ع����دات 
اخلطة  ي��خ��دم  مب��ا  احل��دي��ث��ة  التعليمية 

الدرا�شية للق�شم.

الهندسة المدنية
الهند�شة املدنية من اأعرق العلوم واأكرثها 
اإ���ش��ه��ام��ا يف ت��ط��ور ال��ب�����ش��ري��ة وت��ق��دم��ه��ا، 

تعد كلية الهندسة من الكليات الحيوية في 
الجامعة. تضم 2433 مهندسا موزعين على 
خمسة أقسام أكاديمية يعود سبب إنشائها 
إلى سد احتياجات سوق العمل في التخصصات 
الهندسية ومواكبة الحراك التنموي في 
المملكة. »آفاق« تسلط  الضوء على تلك 
الكلية التي تسعى ، كما يؤكد منسوبوها، 
إلى تطوير وابتكار مناهج هندسية تالئم 
االحتياجات المتغيرة في هذا المجال.

كلية الهندسة
2433 مهندسا 
يتطلعون 
لإلسهام في 
بناء الوطن
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كليات
وذلك لرتباطها املبا�شر باإن�شاء وتطوير 
ويعد  للحياة،  الأ�شا�شية  البنية  و�شيانة 
امل��ه��ن��د���ض امل����دين امل�������ش���وؤول امل��ب��ا���ش��ر عن 
املباين  وت�شغيل و�شيانة  واإن�شاء  ت�شميم 
وال��ط��رق واجل�شور وامل��ط��ارات وامل���واينء 
ومرافق  املختلفة  وامل�شانع  وامل�شت�شفيات 
امل����ي����اه وال�������ش���رف ال�����ش��ح��ي وحم���ط���ات 
امل��ع��اجل��ة وم����وارد امل��ي��اه، وه���و م��ا يعك�ض 

تنوع جمالت الهند�شة املدنية.
تخ�ش�شات  ث��الث��ة  ال��ق�����ش��م  وي�����ش��م 
تخ�ش�ض  وامل�����ش��اح��ة،  النقل  ه��ي:  فرعية 
ه��ن��د���ش��ة الإن�������ش���اءات وه��ن��د���ش��ة ال��رب��ة، 
والبيئة،  امل��ي��اه  م���وارد  هند�شة  تخ�ش�ض 
مواد  معمل  امل�شاحة،  معمل  يت�شمن  كما 
ميكانيكا  م��ع��م��ل  واخل��ر���ش��ان��ة،  الإن�������ش���اء 
امل�����وائ�����ع وال���ه���ي���درول���ي���ك���ا، م���ع���م���ل ن��ظ��م 
الهند�شة  معمل  اجل��غ��راف��ي��ة،  امل��ع��ل��وم��ات 
ال�شحية  الهند�شة  معمل  اجليوتقنية، 
والبيئية، معمل الطرق، ومعمل احلا�شب 

الآيل.

الهندسة الكيميائية
ع��دي��دة  طبيعية  ب����رثوات  امل��م��ل��ك��ة  تتمتع 
النفطية، لذا فاإن من  ال��رثوة  اأهمها  من 
اإليها اململكة:  اأهم ال�شناعات التي حتتاج 
والبر  النفط  وتكرير  ا�شتخراج  �شناعة 

وكيماويات.
عمليات  يف  الهائل  للتو�شع  ون��ظ��را   
يتم  ال��ت��ي  الهند�شية  وامل�����ش��اري��ع  التنمية 
اإن�����ش��اوؤه��ا يف امل��م��ل��ك��ة مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 
اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ارت�������اأت  ف��ق��د  احل���دي���ث���ة 
للهند�شة  ق�شم  اإن�����ش��اء  اأه��م��ي��ة   2007 ع��ام 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وذل�����ك م���ن اأج�����ل ت��خ��ري��ج 
العمل  كوادر وكفاءات وطنية يف جمالت 
وي�شم  الكيميائية،  للهند�شة  امل��ت��ن��وع��ة 
موزعن  ط��ال��ب    200 نحو  حاليا  الق�شم 

على امل�شتويات بن الأول والعا�شر.
وي���ت���واف���ر ب��ال��ق�����ش��م ع����دد ك��ب��ري من 
املتخ�ش�ض  عنها  ي�شتغني  ل  التي  املعامل 
وم��ن��ه��ا: م��ع��م��ل ك��م��ي��ة احل���رك���ة وامل���وائ���ع 
وال���دق���ائ���ق، م��ع��م��ل احل�����راري�����ات، معمل 
ه��ن��د���ش��ة ال��ت��ف��اع��الت وامل���ح���ف���زات، معمل 
عمليات  معمل  ال��ك��ت��ل��ة،  ان��ت��ق��ال  عمليات 
ال��ف�����ش��ل. ك��م��ا ي��ع��م��ل ال��ق�����ش��م ح��ال��ي��ا على 
جم��الت  يف   متخ�ش�شة  م��ع��ام��ل  اإن�����ش��اء 
والتاآكل،  العمليات  حتكم  والبيئة،  امل��ي��اه 

والعمليات ال�شناعية وهند�شة البرول.

التعلم اإللكتروني
التعلم  وح���دة  الكلية،  وح���دات  اأه���م  وم��ن 
الإل���ك���روين ال��ت��ي تتيح ط��ري��ق��ة ج��دي��دة 
ومم��ت��ع��ة ل��ل��ت��ع��ل��م ب��ا���ش��ت��خ��دام ال��و���ش��ائ��ل 
الإل����ك����رون����ي����ة احل����دي����ث����ة، ح���ي���ث مي��ك��ن 
ال��و���ش��ول اإل���ى امل��ق��ررات ال��درا���ش��ي��ة يف اأي 
اأي مكان، كما ميكن للطالب  وقت و من 
ال��ت��ف��اع��ل م���ع اأع�������ش���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض، 

والزمالء بطريقة �شهلة و فعالة.  
ال���ت���ع���ل���م  ا������ش�����ت�����خ�����دام  ظ�������ل  ويف   
اأك��رث  دورا  ال��ط��ال��ب  يلعب  الإل���ك���روين، 
ن�شاطا و تفاعال بعيدا عن التلقي ال�شلبي 

للمعلومات.
لإدارة  اجل�����ام�����ع�����ة  وت���������ش����ت����خ����دم 
امل��ق��ررات وال��ت��وا���ش��ل ن��ظ��ام ال��ب��الك ب��ورد 
اأع�����ش��اء  مل�����ش��اع��دة  Blackboardامل�شمم 
التفاعل  على  وال��ط��الب  التدري�ض  هيئة 
اإل���ك���رون���ي���ا،  امل���ق���دم���ة  امل����ح����ا�����ش����رات  يف 
وا�شتخدام املواد الدرا�شية على الإنرنت، 
بالإ�شافة اإلى الن�شاطات املكملة للتدري�ض 
احلوار،  منتديات  مثل  التقليدى  ال�شفي 
ال���درد����ش���ة، الم��ت��ح��ان��ات ال��ق�����ش��رية على 

الإنرنت، املوارد الأكادميية و غريها.

إنجازات
التعلم  اأن عمادة  الوحدة،   اإجن��ازات  ومن 
للتعلم  وح����دة  اأول  اأن�����ش��اأت  الإل���ك���روين 
الإلكروين بكلية الهند�شة على م�شتوى 

اجلامعه يقدم من خاللها الدعم الكامل 
لأع�شاء هيئة التدري�ض والطالب وتكون 
التعلم  وع��م��اده  الكلية  ب��ن  و���ش��ل  حلقه 
الإلكروين، لتقدمي كل ما يلزم لتطوير 

العملية التعليمية داخل الكلية.
ك���ذل���ك ت���ول���ت ال��ك��ل��ي��ة مم��ث��ل��ة ب��ال��وح��دة 
اإجراء اأول اختبار اإلكروين على م�شتوى 
اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ع��ودي��ة، ك��م��ا ف����ازت ب��درع 
كلية  كاأف�شل  الإل��ك��روين  التعلم  عمادة 
على م�شتوى اجلامعه لعام    14301431 

ه�.
يف ال�����ش��ي��اق ذات������ه، ح��ق��ق ع����دد من 
بالكلية  والطالب  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 
لعام  الإلكروين  للتعلم  اجلامعة  جائزة 

1430�����1431 ه�.
كما مت اإن�شاء اأول جمتمع اإلكروين 
اإدارة  ن���ظ���ام  ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى  ي���خ���دم ط����الب 
حتت    blackboard الل��ك��روين  التعلم 
الهند�شة«،  كليه  ط��الب  »جمتمع  م�شمى 
ب��ح��ي��ث ي���ق���دم ل��ه��م ج��م��ي��ع ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
الكلية من  م�شتوى  ال��الزم على  وال��دع��م 

خدمات املجتمع. 

التطوير األكاديمي
وت���ت���ول���ى وح������دة ال���ت���ط���وي���ر الأك����ادمي����ي 
واجل�����������ودة ب���ال���ك���ل���ي���ة ت���ط���ب���ي���ق امل���ع���اي���ري 
الأكادميية ور�شم اخلطط ال�شراتيجية 
الهيئة  اإط��ار  يف  اجل��ودة  معايري  لتحقيق 
وبالتن�شيق  الأكادميي  الوطنية لالعتماد 
امل�����ش��ت��م��ر م���ع ع���م���ادة اجل�����ودة وال��ت��ط��وي��ر 

باجلامعة. 
معايري  حتقيق  اإل��ى  الكلية  وت�شعى 
اجل�������ودة ف����ى ك���اف���ة اجل����وان����ب الإداري��������ة 
والأك����ادمي����ي����ة م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق م��راك��ز 
الهند�شى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف��ى جم���ال  م��ت��ق��دم��ة 
موؤهلة  هند�شية  ك���وادر  لتخريج  املتميز 

وقادرة على املناف�شة فى �شوق العمل. 

اإلرشاد األكاديمى
اإميانا باأن الإر�شاد الأكادميي ركن اأ�شا�شي 
ت�شعى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  ال��ن��ظ��ام  وحم�����وري يف 
وحدة الإر�شاد الأكادميي اإلى تفهم جميع 
اأطراف العملية الإر�شادية؛ بهدف توجيه 
الطالب اإلى اأن�شب الطرق لختيار اأف�شل 
والتكيف  املن�شود  النجاح  لتحقيق  ال�شبل 
م���ع ال��ب��ي��ئ��ة اجل��ام��ع��ي��ة، وت���ق���وم ال��وح��دة 
ب��ت��زوي��د ال��ط��ل��ب��ة ب���امل���ه���ارات الأك���ادمي���ي���ة 
امل���ت���ن���وع���ة ال���ت���ي ت���رف���ع م����ن حت�����ش��ي��ل��ه��م 
العلمية،  طموحاتهم  ومناق�شة  الدرا�شي 
وت��وع��ي��ت��ه��م ب��ل��وائ��ح وق���وان���ن اجل��ام��ع��ة، 
اإر����ش���ادي���ة متنوعة  ل��ه��م خ���دم���ات  وت���ق���دم 
على  وت�����ش��اع��ده��م  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م   تتلم�ض 
تعر�ض  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��وب��ات  ك��اف��ة  تخطي 

م�شريتهم الأكادميية. 

النشاط الطالبي
املنهجية،  غ��ري  بالفعاليات  يتعلق  وفيما 
ع��ام خطة  ك��ل  ب��داي��ة  الكلية تعد يف  ف���اإن 
الطالبية فى جم��الت عديدة  لالأن�شطة 

والجتماعية  والعلمية  الثقافية  ت�شمل 
العلمية، ونحوها،  والريا�شية والرحالت 
ك���م���ا ت�����ش��ج��ع ال���ك���ل���ي���ة ج���م���ي���ع ال���ط���الب 
الطالبية  الأن�شطة  ه��ذه  ف��ى  للم�شاركة 
الطالبية  الأن�����ش��ط��ة  وت�����ش��م��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  ال��ك��ل��ي��ة،  ت�شهدها  ال��ت��ي 
ال��ع��م��ل��ي وال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة ل��ل��ط��الب، 
باملجتمع  الكلية  رب��ط  اإل��ى   تهدف  والتي 
امل��ح��ل��ي وال�����ش��ن��اع��ي وب��ن��اء ع��الق��ة متينة 
الو�شول  اإل��ى  الرامية  اأهدافها  لتحقيق 
العمل  ب�شوق  الرتباط  اأعلى درج��ات  اإل��ى 
خ���دم���ة مل���خ���رج���ات ال��ك��ل��ي��ة يف ال��ت��دري��ب 
وال���ت���وظ���ي���ف، ون���ق���ل اخل������رات وامل��ع��رف��ة 
متكن  يف  والإ���ش��ه��ام  املتبادلة،  الهند�شية 
املن�شاآت  يف  ال��ت��دري��ب  م��ن  الكلية  ط���الب 

وامل�شانع.
كما تهدف برامج التدريب التعاوين 
ب��ال��ك��ل��ي��ة اإل�����ى ال���ت���ع���رف ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات 
واح��ت��ي��اج��ات ���ش��وق ال��ع��م��ل، والإ���ش��ه��ام يف 

تقليل الفجوة بينه  وبن الكلية.
وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د الأن�������ش���ط���ة امل���وازي���ة 
ع���ددا من  الكلية  اأح����رزت  فقد  ل��ل��درا���ش��ة 
املراكز املتقدمة يف بطولت ريا�شية علي 

م�شتوي اجلامعة.
ويف جمال الرحالت العلمية، نظمت 
ارب��ع رح��الت علمية  العام احل��ايل  الكلية 

ايل مواقع متعددة باململكة.

خدمة المجتمع
الكلية  تهتم  املجتمعي،  امل�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 
التدريبية  ال���دورات  من  العديد  بتقدمي 
وامل���ح���ا����ش���رات وور�������ض ال��ع��م��ل ل��ل��ط��الب 
الإنتاجية  باملوؤ�ش�شات  للعاملن  وك��ذل��ك 
واخلدمية باملنطقة، وذلك حتقيقا لأحد 
اأه���داف���ه���ا ال�����ش��اع��ي��ة اإل�����ى دع����م وت��ط��وي��ر 

املجتمع.
نظام  العام احلايل  الكلية   واأطلقت 
ال���رن���ام���ج ال��ت��ك��م��ي��ل��ي امل���ج���اين امل���ع���روف 
املجتمع  اأب��ن��اء  مل�شاعدة  التج�شري،  با�شم 
الهند�شة  يف  ع��ال  دب��ل��وم  علي  احلا�شلن 
يف اإك���م���ال  درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض، وب���داأت 
التكميلي يف ثالثة  الرنامج  الدرا�شة يف 
اأق�شام هي الهند�شة امليكانيكية، والهند�شة  

الكهربائية،  والهند�شة املدنية.

تعليم متميز
ورحالت علمية.. 

ومجاالت عمل 
حيوية تنتظر 

الخريجين

إطالق برنامج 
التجسير لحاملي 

الدبلوم العالي في 
الهندسة.. مجانا

الرؤية:
تحقيــق المعاييــر العالميــة 
الهندســي  للتعليم  كمصدر 
المميز ومركز للبحث العلمي 

في الجامعة. 

الرسالة:
إعداد كوادر هندسية وطنية 
مزودة بالمعرفة وبالمهارات 
األساسية قادرة على التعامل 
الهندســية  التكنولوجيا  مع 
الحديثــة والبحــث العلمي 
من أجل المشــاركة فى 
وبنــاء خطط  تخطيــط 
الطموحـــــة  الوطــن 
تنمية  في  واإلسهام 

المجتمع.

خمسة أقسام أكاديمية تتنافس
في تلبية متطلبات سوق العمل 
عشرة فصول دراسية.. وورش
ومعامل ذات مواصفات عالمية
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لقطات

جناح للمملكة في معرض 
براغ الدولي للكتاب

افتتح امللحق الثقايف بالنم�شا ودول الإ�شراف، الدكتور علي بن عبداهلل بن �شقر 
موؤخرا، جناح اململكة العربية ال�شعودية يف جمهورية الت�شيك باملعر�ض الدويل 
ال�شناعة يف  ا�شت�شافته معار�ض ق�شر  ال��ذي  الأدب��ي  واملهرجان  للكتاب   19 ال� 

العا�شمة براغ.
امل�شاركة يف معر�ض  امللحقية على  ال�شعودي، حر�ض  الثقايف  امللحق  واأكد 
�شنواته  عر  الكبري  والثقايف  التنويري  ب��دوره  م�شيدا  للكتاب،  ال��دويل  ب��راغ 
ال�شابقة التي ا�شتطاع خاللها دعم مكانة الكتاب والأدب والثقافة يف املجتمع 
الإقبال  بهذا  حتظى  الكبرية  الثقافية  التظاهرة  تلك  جعل  »مم��ا  الأوروب����ي، 
احلا�شد من الزوار وامل�شاركن، ليتبواأ املعر�ض مكانه كج�شر للتوا�شل الإن�شاين 

والثقايف، تلتقي فيه العديد من �شعوب العامل على اأر�شية الفكر واملعرفة«.
اإلى جانب   وقدم املعر�ض هذا العام، جمهورية �شلوفاكيا ك�شيف �شرف، 
م�شاركة نحو اأكرث من 36 دولة من بينها اململكة العربية ال�شعودية، اإلى جانب 
الت�شيكية  املدنية  الرابطة  تنظمه  ال��ذي  املعر�ض  اأن  يذكر  امل�شيفة.  ال��دول��ة 

للطباعة والن�شر.

»سفير« تفوز بجائزة
االتحاد الدولي لالتصاالت

ال�شريفن  برنامج خادم احلرمن  املخ�ش�شة خلدمة  »�شفري«  فازت منظومة 
لالبتعاث اخلارجي، بجائزة الحتاد الدويل لالت�شالت. ومنحت »�شفري« هذه 
يف  عقدت  التي  املعلومات  ملجتمعات  املعلوماتية  القمة  خالل  العاملية  اجلائزة 

مدينة جنيف ال�شوي�شرية يف مايو احلايل.
وت�شلم اجلائزة وكيل وزارة التعليم العايل للتخطيط واملعلومات الأ�شتاذ 
الذي  ب��الإجن��از  �شروره  اأب��دى  ال��ذي  الفنتوخ،  عبداهلل  بن  عبدالقادر  الدكتور 
توا�شل  التي  املنظومة  العاملة على  الوطنية  بالكوادر  للوطن، وفخره  حتقق 

النجاح يف تطويرها وتقدمي اأف�شل اخلدمات.

»التعليم العالي« تكرم المتقاعدين
ملن�شوبيها  تكرمييا  حفال  امل��ا���ش��ي،  قبل  ال��ث��الث��اء  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  نظمت 
املتقاعدين برعاية معايل وزير التعليم العايل الأ�شتاذ الدكتور خالد بن حممد 
ال��ع��ن��ق��ري. وح�����ش��ر احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م ب��ق��اع��ة الأم����ري �شلمان ب��ن ع��ب��د العزيز 
للموؤمترات مبقر الوزارة، معايل نائب وزير التعليم العايل الأ�شتاذ الدكتور اأحمد 
ال�شيف كلمة  واألقى الدكتور  ال��وزارة ومن�شوبوها.   ال�شيف وم�شوؤولو  بن حممد 
�شكر فيها املتقاعدين على »�شنوات العطاء التي بذلوها ب�شخاء وجد واجتهاد يف 

خدمة الوزارة«، معترا اإياها خدمة جليلة للدين واملليك والوطن.

أحمد العياف

ب���رع���اي���ة خ������ادم احل����رم����ن ال�����ش��ري��ف��ن 
حفظه   - عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
ال��ع��ام ع��ل��ى مركز  امل�����ش��رف  اف��ت��ت��ح  اهلل- 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دويل 
خل���دم���ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ع���ايل وزي���ر 
التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد 
ال��ع��ن��ق��ري م����وؤخ����را، ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى 
املعنية  واملوؤ�ش�شات  للجامعات  التن�شيقي 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  العربية  باللغة 

لدول اخلليج العربية.
كلمته خ��الل  ال��ع��ن��ق��ري يف  ورح���ب 
ح��ف��ل الف���ت���ت���اح ب��ال�����ش��ي��وف يف ب��ل��ده��م 
ال���ث���اين امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 
اأن »عناية اململكة باللغة العربية  موؤكدا 
مت���ت���د وي���ت���وا����ش���ل ع����ط����اوؤه����ا اأك�������رث يف 
ع��ه��د خ���ادم احل��رم��ن ال�����ش��ري��ف��ن امللك 
يحر�ض  ال���ذي  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
واملحافظة  العربية  اللغة  حماية  على 
الأو���ش��اط  ح�����ش��وره��ا يف  وت��ع��زي��ز  عليها 
اهلل،  اأي��ده  فاأطلق،  والدولية،  الإقليمية 
م��ب��ادرت��ه لإث����راء امل��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي على 
اأكيدا ودليال  ال�شبكة العنكبوتية برهانا 
واإ���ش��راره  الثاقبة  نظرته  على  وا�شحا 
ع��ل��ى م��واك��ب��ة م�����ش��ت��ج��دات ال��ع�����ش��ر، كما 
كرم املتميزين يف جمالت اللغة العربية 
وال��رج��م��ة اإل��ي��ه��ا م���ن خ���الل ج��ائ��زت��ي 
خادم احلرمن ال�شريفن امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز للرجمة، وجائزة مركز 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دويل 

خلدمة اللغة العربية«.

المكونات الرئيسية للدولة
م����ن ج���ان���ب���ه ن���ب���ه م����ع����ايل ن����ائ����ب وزي����ر 
اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  العايل  التعليم 
اإن�شاء مركز  اأن  اإل��ى  ال�شيف،  بن حممد 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال�����دويل خل���دم���ة ال��ل��غ��ة 
الذي  اجلهد  على  تاأكيدا  ياأتي  العربية 
يبذله خادم احلرمن ال�شريفن خلدمة 
لن�شر  ودع��م��ا  العربية  وال��ل��غ��ة  الإ���ش��الم 
واأح��د  ال��ق��راآن  لغة  ب�شفتها  اللغة  ه��ذه 
التي  ال��دول��ة  لهوية  الرئي�شة  امل��ك��ون��ات 

أحمد العياف

ب��وك��ال��ة  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح  اإدارة  ن��ظ��م��ت   
وزارة التعليم العايل لل�شوؤون التعليمية، 
ب��رع��اي��ة م���ع���ايل وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
الدكتور خالد بن حممد العنقري، ور�شة 
لغري  الدرا�شية  املنح  عن  الثالثة  العمل 
املعنيون  ال��ع��م��داء  ح�شرها  ال�شعودين 
ب��ال��ق��ب��ول وال��ت�����ش��ج��ي��ل و����ش���وؤون ال��ط��الب 
ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح  اإدارات  م����دراء  وك��ذل��ك 

وموظفوها باجلامعات ال�شعودية.
اف���ت���ت���ح ف���ع���ال���ي���ات ال����ور�����ش����ة وك��ي��ل 
ال������وزارة ل��ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ال��ذي  ال��ع��وه��ل��ي،  عبدالعزيز  ب��ن  حممد 
اأول��ت��ه حكومة  اأب���ان فيها م��ا  األ��ق��ى كلمة 
خ���ادم احل��رم��ن ال�����ش��ري��ف��ن و���ش��م��و ويل 
للمنح  ورعاية  اهتمام  الأم��ن من  عهده 
ال��درا���ش��ي��ة ل��غ��ري ال�����ش��ع��ودي��ن مت��ث��ل يف 
اإ���ش��دار ق��رار جمل�ض ال���وزراء املوقر رقم 
املت�شمن  1431/3/29ه��������  وت��اري��خ   )94(

���ش��واب��ط ق��ب��ول ط���الب امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة 
التعليم  موؤ�ش�شات  يف  ال�شعودين  لغري 
ال���ع���ايل يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
ورع���اي���ت���ه���م، وك���ذل���ك ح���ر����ض وم��ت��اب��ع��ة 
الفئة  نائبه لهذه  الوزير ومعايل  معايل 
من ال��ط��الب.  وع��رج  العوهلي بحديثه 
اأهمية العمل بالرامج الإلكرونية  عن 
اخل��ا���ش��ة ب��امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة امل��ع��م��ول بها 
كما  م�شتقبال،  اإق��ام��ت��ه��ا  وامل��زم��ع  حاليا 
احل�شور  بع�ض  ا�شتف�شارات  على  اأج���اب 

املتعلقة بهذا ال�شاأن.
املنح  اإدارة  مدير  اأو�شح  جانبه  من 
ال���درا����ش���ي���ة ال���دك���ت���ور  ب���ن���در ب���ن حممد 
الهدف  اأن  الور�شة،  اأدار  الذي  احلركان، 
قبول  اآليات  مناق�شة  الور�شة،  اإقامة  من 
اجلامعات،  يف  ال�شعودين  غري  الطالب 
وم��ت��اب��ع��ة اأو����ش���اع���ه���م وف���ق���ا مل���ا ح��ددت��ه 
تبادل  اإل��ى  اإ�شافة  والتعليمات،  الأنظمة 
التي  الأخ���رية  التحديثات  ح��ول  ال���روؤى 

طراأت على برنامج املنح الإلكروين.

افتتاح الملتقى التنسيقي للجامعات 
والمؤسسات المعنية بـ »العربية«

قامت على كتاب اهلل و�شنة ر�شوله �شلى 
اهلل عليه و�شلم.

اجتماعات متكررة  
واأو�����ش����ح رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم���ن���اء م��رك��ز 
امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال�����دويل خل���دم���ة ال��ل��غ��ة 
العربية الدكتور حممد بن عبدالرحمن 
الأم��ن��اء  جم��ل�����ض  اأن  كلمته  يف  ال��ه��دل��ق 
خط  خاللها  ر�شم  اجتماعات  ع��دة  عقد 
امل�شكالت  وناق�ض  املركز،  يف  العمل  �شري 
التي تواجهها اللغة العربية، وبحث عن 
احل��ل��ول ال���الزم���ة ل��ه��ا، مب�����ش��ارك��ة اأك��ر 
عدد ممكن من املخت�شن يف بحث هذه 
حلول  اإيجاد  على  وامل�شاعدة  امل�شكالت، 

لها.
واأ�شاف« عقد املركز يف هذا الإطار 
و�شل  حتى  النقا�ض،  حلقات  م��ن  ع���ددا 
اإل���ى ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى«، م��وؤك��دا اأن » ع��ن��وان 
اأنه مق�شور على دول  اإلى  امللتقى ي�شري 
العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض 
لكن القائمن عليه حر�شوا على تو�شيع 

دائرته لت�شمل مو�شوعات م�شركة بن 
جميع الناطقن بالعربية«.

أزمة العربية عامة
ث���م األ���ق���ى ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل ب���ن �شالح 
اللجنة  با�شم  فيها  رحب  كلمة  الو�شمي، 
ال���ع���ل���ي���ا ل��ل��م��ل��ت��ق��ى وم���ن�������ش���وب���ي امل���رك���ز 
التي  الأزم���ة  اأن  اإل��ى  منبها  بامل�شاركن، 
لي�شت  اليوم  العربية  اللغة  منها  تعاين 
خ��ا���ش��ة ب�����دول جم��ل�����ض ال���ت���ع���اون ل���دول 
اأزم��ة جتتاح  هي  واإمن��ا  العربية،  اخلليج 
اأق���ط���اره���ا م���ن املحيط  ك���ل  ال��ع��رب��ي��ة يف 
اإل����ى اخل��ل��ي��ج، م��ع اخ��ت��الف يف ال��ع��وام��ل 
املخل�شن من  وق��ال« جهود  والأ���ش��ب��اب. 
اأبناء العربية م�شتمرة يف املحافظة عليها 
امل��ح��اف��ل جميعا،  ح�����ش��وره��ا يف  وت��ع��زي��ز 
ودع���م ان��ت�����ش��اره��ا وزي����ادة ع���دد املتكلمن 

بها«.

تشويه وانحراف
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بن 

اأحمد املهنا، يف كلمة له« اإن اللغة العربية 
والنحراف  للت�شويه  با�شتمرار  تتعر�ض 
على خمتلف امل�شتويات، �شواء من خالل 
خالل  م��ن  اأم  املختلفة  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 
�شبكات التوا�شل الجتماعي التي تزدحم 
ب��اأمن��اط و���ش��ور م��ن الأ���ش��ال��ي��ب اللغوية 
تك�شف  التي  والعجمة  بالهجنة  املت�شمة 
يف  اأ�شحابها  �شعف  عن  خمجلة  ب�شورة 
لغتهم القومية وكاأنهم مل يتعلموا �شيئا 

من اأ�شولها«.
يف  وال��ع��رب  اململكة  جهود  اأن  يذكر 
عدد من الدول العربية، توجت باإ�شدار 
املتحدة يف  العامة لالأمم  قرار للجمعية 
دورتها الثامنة والع�شرين يف 18 دي�شمر 
اإح���دى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ب��اع��ت��م��اد  1973م 
ال��ل��غ��ات ال��ر���ش��م��ي��ة يف اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 
اللغة  اأ�شبحت  وب��ذل��ك  املتحدة،  ل��الأم��م 
اللغة  اأنها  كما  فيها،  ال�شاد�شة  الر�شمية 
عربية  دولة  وع�شرين  لثنتن  الر�شمية 
يوما  دي�����ش��م��ر،   18 ي���وم  تخ�شي�ض  ومت 

عامليا للغة العربية.

ورشة ثالثة عن المنح الدراسية لغير السعوديين
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التعليم العاليالتعليم العالي

أبها

الرياض

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

إنشاء كرسي دراسات 
الحرمين الشريفين

ل�ش���وؤون  الع���ام  الرئي����ض  مع���ايل  وق���ع 
امل�شج���د احلرام وامل�شج���د النبوي ال�شيخ 
الدكت���ور عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز 
جامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  م���ع  ال�شدي����ض، 
الإ�شالمي���ة  �شع���ود  ب���ن  حمم���د  الإم���ام 
الأ�شت���اذ الدكتور �شليمان اأبا اخليل عقد 
اإن�ش���اء كر�شي الرئا�ش���ة العامة للم�شجد 
لدرا�ش���ات  النب���وي  وامل�شج���د  احل���رام 
واأبحاث احلرم���ن ال�شريفن يف جامعة 

الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية.

العقال يرعى 
اختتام األنشطة

رع���ى معايل مدير اجلامع���ة الإ�شالمية 
الأ�شت���اذ الدكت���ور حممد العق���ال اختتام 
للع���ام  الطالبي���ة  الأن�شط���ة  فعالي���ات 
اجلامع���ي احل���ايل. ويف اجلامع���ة ذاتها، 
اللغ���ة  بكلي���ة  ال�ش���وري  الطال���ب  ف���از 
العربية باجلامعة الإ�شالمية اأمين بدر 
الدي���ن بلقب »�شاع���ر اجلامعة« بعد نيله 
املرك���ز الأول يف امل�شابق���ة ال�شنوي���ة التي 
تنظمه���ا عمادة �ش���وؤون الطالب، وح�شل 

على  جائزة قدرها 10 اآلف ريال

طالب وطالبات
يفوزون بست جوائز

اجلامع���ة  وطالب���ات  ط���الب  ح�ش���د 
ال�شعودي���ة الإلكروني���ة �ش���ت جوائ���ز يف 
جم���الت البت���كار، والر�ش���م والت�شوير، 
املوؤمت���ر  مناف�ش���ات  �شم���ن  واخلطاب���ة، 
وطالب���ات  لط���الب  الراب���ع  العلم���ي 
التعلي���م الع���ايل ال���ذي نظمت���ه موؤخ���را 
وزارة التعلي���م الع���ايل يف مك���ة املكرم���ة، 
حت���ت رعاية خ���ادم احلرم���ن ال�شريفن 
امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود - 

حفظه اهلل.

تدشين 
»بيوت الخبرة« 

د�����ش����ن وك����ي����ل ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ف��ي�����ش��ل 
اأ.د.  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�شات 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع��ب��د امل��ح�����ش��ن امللحم 
الإلكرونية«  والأر�شفة  اخلرة  »بيوت 
مبعهد البحوث وال�شت�شارات، بح�شور 
د.  وال�شت�شارات  البحوث  معهد  عميد 
خالد الهديب، ومدير ال�شوؤون الإدارية 

باملعهد اأ. عبدالعزيز املدير�ض. 
�شعادته  ع��ن  امل��ل��ح��م  د.  واأع�����رب 
مبذولة  ج��ه��ود  م��ن  راآه  مب��ا  البالغة 

لإجناح امل�شروع.

مشاركة في المؤتمر 
اآلسيوي لألدب

�����ش����ارك وف�����د اأك�����ادمي�����ي م����ن ج��ام��ع��ة 
ال��دويل يف  ج��ازان يف املوؤمتر الآ�شيوي 
جامعة  عقدته  ال��ذي  واملكتبات،  الأدب 
على  ال�شوء  واأل��ق��ى  اليابانية،  اأو�شاكا 
والعالقات الجتماعية  الهوية  ق�شايا 
لتلك  والفكرية  الأدب��ي��ة  والتمثيالت 
حول  الرئي�شي  امل��ح��ور  رك��ز  الق�شايا. 
)ال�����راب�����ط وال���ه���وي���ة والغ���������راب(، 
م�شكالت  العلمية  جل�شاته  وع��اجل��ت 
هذه العالقة من زوايا واآفاق معرفية 

متنوعة وجديدة.

جمعية البيئة تعقد 
لقاءها الثاني

برعاي���ة وكيل جامعة املل���ك عبدالعزيز 
العلم���ي،  والبح���ث  العلي���ا  للدرا�ش���ات 
ال�شعودي���ة  اجلمعي���ة  �ش���رف  ع�ش���و 
الدكت���ور  الأ�شت���اذ  البيئي���ة،  للعل���وم 
عدن���ان زاهد، عق���دت اجلمعي���ة لقاءها 
املل���ك  مبرك���ز  1434ه����،  للع���ام  الث���اين 
في�ش���ل للموؤمترات باجلامع���ة، بعنوان 
: »درا�ش���ات لبع����ض امل�ش���كالت البيئي���ة 
يف اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة«. ح�شر 
اللقاء الثاين عدد كبري من املهتمن يف 

جمال الدرا�شات البيئية.

افتتاح قسم 
التربية الرياضية

زف م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال��ق�����ش��ي��م 
الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور خ���ال���د احل���م���ودي، 
ق�شم  افتتاح  ب�شرى  جامعته،  لطالب 
ال��رب��ي��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام 

الدرا�شي املقبل. 
واأ������ش�����اد احل����م����ودي مب����ا ح��ق��ق��ت��ه 
اجل����ام����ع����ة م�����ن اإجن������������ازات ري���ا����ش���ي���ة 
مب��خ��ت��ل��ف امل�������ش���اب���ق���ات، م����وؤك����دا  اأن��ه��ا 
م��ا���ش��ي��ة ق���دم���ا ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز 
الأن�شطة  فيها  مب��ا  امل��ج��الت  �شتى  يف 

الريا�شية »ملا لها من دور تكاملي«.

الطائف

جامعة جازان

اإلحساء

جامعة القصيم

جازان

انعقاد الجلسة الثالثة 
لمجلس الجامعة

تراأ����ض مع���ايل مدي���ر جامع���ة جنران 
احل�ش���ن،  حمم���د  الدكت���ور  الأ�شت���اذ 

اجلل�شة الثالثة ملجل�ض اجلامعة.
ومت ه���ذه اجلل�ش���ة املوافق���ة على 
تعين 28 معي���دا وحما�شرا، وابتعاث 
22 اآخري���ن، بالإ�شافة اإل���ى ا�شتحداث 
برنامج ماج�شتري »علوم املواد وتقنية 

النانو«.
كم���ا وافق املجل�ض عل���ى عدد من 
اخلط���ط الدرا�شي���ة وترقي���ة عدد من 

موظفي اجلامعة.

جامعة نجران

المدينة 
المنورة

جدة

اختتام ملتقى اإلبداع 
وريادة األعمال

اختتم���ت فعاليات ملتق���ى الإبداع وريادة 
ال���ذي نظمت���ه  الث���اين  الأعم���ال 2013م 
وكال���ة  يف  ممثل���ة  الق���رى  اأم  جامع���ة 
املع���ريف  والإب���داع  لالأعم���ال  اجلامع���ة 
مب�شارك���ة نخب���ة م���ن امل�شئول���ن و�شناع 
بالإب���داع  واملهتم���ن  واخل���راء  الق���رار 
وري���ادة الأعمال عل���ى ال�شعيدين املحلي 
وال���دويل.  ح�شر الختتام مدير جامعة 
لالأعم���ال  اجلامع���ة  ووكي���ل  الق���رى  اأم 

والإبداع املعريف.

جامعة اإلمام

إجراء أول
 اختبار توفل

عقدت جامعة امللك �شعود يف رحابها اأول 
اختبار توفل، كخطوة رائدة نحو ت�شهيل 
قبول ط���الب الدرا�شات العليا باجلامعة 
اخلط���وة  وتتي���ح  العاملي���ة.  واجلامع���ات 
�شع���ود  املل���ك  جامع���ة  ملن�شوب���ي  فر�ش���ة 
واجلامع���ات ال�شعودي���ة الأخرى خلو�ض 
اختبار اللغة الإجنليزية لغري الناطقن 
بها، وي�شار اإلى اأن املجال مفتوح لكل من 
يرغب يف اأداء الختبار من داخل اململكة 

وخارجها.

جامعة الملك سعود

نجران

الجوف

القصيم

شقراء

الملك عبدالعزيز

مكة 
المكرمة

جامعة أم القرى

تبوك

عرعر

الظهران
حائل

جامعة الملك فيصل

الجامعة اإلسالمية

الدمام

المجمعة

الباحة

الجامعة السعودية
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حول العالم

صحيفة واشنطون بوست

»م���ي���ن���ريف���ا«    ج����ام����ع����ة  اإدارة  ت���خ���ط���ط 
ع��ل��ى  ع���امل���ي���ة  ج���ام���ع���ة  اأول   ،Minerva
النرنت يجري و�شع لبناتها التاأ�شي�شية 
الأم���ريك���ي���ة،  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف  الآن 
ل���الإع���الن ع��ن اأول ج��ائ��زة م��ن ن��وع��ه��ا يف 
و�شل  ال��ذي  املبدع  املعلم  لالأ�شتاذ  العامل 
اإبداعه لالآفاق  باإدخاله الطلبة يف جتارب 
نوعها،  م��ن  وف��ري��دة  ا�شتثنائية  تعليمية 
وا�شنطن  �شحيفة  اأعلنته  مل��ا  وفقا  وذل��ك 

بو�شت يف اإبريل املا�شي.
األ��ف   500« اجل��ائ��زة  قيمة  و�شيدفع 
ال��ذي��ن  الأع����م����ال  رواد  اأم����ريك����ي«،  دولر 
�شتقوم على اأكتافهم هذه اجلامعة الفريدة 
فيها  الطالب  �شيدر�ض  والتي  نوعها،  من 
عر ال�شبكة العنكبويتة يف مراكز خمتلفة 
يف اأن��ح��اء ال��ع��امل يف اإط���ار م�����ش��روع ربحي 
اأطلق عليه ا�شم مينريفا Minerva، علما 
الإلكرونية  اأبوابها  �شتفتح  اجلامعة  اأن 

على ال�شبكة  العنكبوتية يف خريف 2015
»جائزة  تعد  التي  اجل��ائ��زة  وتو�شف 
نوبل يف التعليم« باأنها الأولى من نوعها،  

على حد و�شف  موؤ�ش�ض م�شروع مينريفا، 
ال���رئ���ي�������ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال�������ش���اب���ق ل�����ش��رك��ة 
�شنابفي�ض Snapfish لل�شور الإلكرونية، 

»بن نيل�شون«.
واأع���ل���ن���ت ال�����ش��رك��ة، وم���ق���ره���ا ���ش��ان 
ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و، ع���ن ع��زم��ه��ا  جت��م��ي��ع 25 
���ش��رك��ة  لإن�������ش���اء  اأم���ريك���ي  م��ل��ي��ون دولر 
ب���راأ����ش���م���ال م�������ش���رك،  وي����راأ�����ض جمل�ض 
الأم���ن���اء وزي���ر اخل��ران��ة ال�����ش��اب��ق ورئي�ض 
ج���ام���ع���ة ه�����ارف�����ارد ال�������ش���اب���ق، ال���دك���ت���ور 
ال�شيناتور  بع�شوية  �شمرز،  اإت�ض  لوران�ض 
الأم����ريك����ي ال�����ش��اب��ق ب����وب ك��ي��ريي ال���ذي 
ا�شتقال من من�شبه موؤخرا كمدير لكلية 
نيو يف مدينة نيويورك، والعميد املوؤ�ش�ض 
للكلية الدكتور �شتيفن كو�شيلن، واملدير 
ال�شابق ملركز الدرا�شات املتقدمة يف العلوم 
العلوم  وعميد  ���ش��ت��ان��ف��ورد،  يف  ال�شلوكية 

الجتماعية يف هارفارد.
وت��ف��ت��ق ذه����ن »ن��ي��ل�����ش��ون« ع���ن ف��ك��رة 
اإن�������ش���اء اجل��ام��ع��ة ب�����ش��ب��ب ت��ن��ام��ي ال��ط��ل��ب 
العاملي على القبول يف  كريات اجلامعات 
العاملية، الأمر الذي خلق فجوة كبرية بن 
العر�ض والطلب، مما �شمح بانبثاق فكرة 

بقيمة 500 ألف دوالر.. »جامعة االنترنت« 
تطلق جائزة أفضل أستاذ مبدع

تعليمية  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  يف  تتمثل  جديدة 
دقيقة  عاملية  اأكادميية  مبوا�شفات  كرى 
اأق����ل، مما  ذات��ه��ا بتكاليف  ت��وف��ر اخل��دم��ة 
ي��دف��ع��ه ال���ط���الب يف ك���ري���ات اجل��ام��ع��ات 
الأم�����ريك�����ي�����ة اأم�����ث�����ال ج����ام����ع����ات ب������راون 
وهارفارد  ودارمت��وث  وكورنيل  وكولومبيا 
وب��رن�����ش��ت��ون وب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا وي���ي���ل، وال��ت��ي 
 Ivy »ت�شتهر با�شم »جامعات �شجر البالب

League يف الوليات املتحدة .
اأن اجل��ام��ع��ة  »ن��ي��ل�����ش��ون«  واأ�����ش����اف   
اجل��دي��دة ل��ن ي��ك��ون ل��ه��ا  م��ق��ر ب��ل م��راك��ز 
م��ت��ع��ددة يف  ال��ع��دي��د م��ن امل���دن يف ال��ع��امل 
لأخ���رى  م��دي��ن��ة  م��ن  الطلبة  و�شينتقل   ،
و�شيكون  العلمي،  حت�شيلهم  تقدم  ح�شب 
افرا�شية  ف�شول  يف  حما�شرات  هنالك 
من  نخبة  يقدمها  ال��ط��الب  ع���دد  بنف�ض 
»اإننا  واأ���ش��اف  اجلامعين،  الأ�شاتذة  كبار 
يف  تعليمية  جتربة  اأع��ظ��م   نن�شاأ  اأن  نريد 

العامل باأ�شره«.
م��ن  ال����ه����دف  اأن  ن��ي��ل�����ش��ون  واأع����ل����ن 
التعليم  الب��داع يف جمال  اجلائزة حتفيز 
باجلائزة  الأول  ال��ف��ائ��ز  ا���ش��م  واأن  ال��ع��ايل 

�شيعلن يف مايو 2014 )رجب 1435(.

صحيفة »شينهوا« الصينية

اجتمع لفيف من روؤ�شاء اجلامعات ال�شينية والأوروبية 
يف ال�شن موؤخرا لبحث �شبل التعاون امل�شرك  لدعم 
وملناق�شة  الطرفن   بن  العايل  التعليم  نظام  توافق 
كيفية اإزال�����ة ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف ح��ج��ر ع���رثة  اأم���ام 

تاأ�شي�ض م�شاريع عمالقة يف جمال التعليم العايل.
نظمه  ال��ذي  اللقاء  اأم���ام  الفتتاحية  كلمته  ويف 
مدينة  يف  املا�شي  اإبريل  يف  ال�شينية  البعثات  جمل�ض 
ال�شيني  العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  اأو�شح  بروك�شيل 
»دو يوبو« اأن التعليم العايل يف ال�شن يهدف لتح�شن 
اجلودة والبنية التحتية ولإ�شالح نظام التعليم ب�شكل 
قد قطع الأوروب���ي  العايل  التعليم  اأن  موؤكدا  ج��ذري، 

واأو�شح  للتنمية«.   دافعة  تنوعه لقوة  امل�شمار »وجن��ح يف حتويل  �شوطا كبريا يف هذا 
»يوبو« اأن نحو 35000 طالب من الحتاد الأوروب��ي يدر�شون يف ال�شن، واأن احلكومة 
غ�شون  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  ل��دول  طالبية   بعثة   30000 لإ�شافة  تخطط  ال�شينية 

ال�شنوات اخلم�ض املقبلة. 
ويف ا�شتجابة �شريعة لهذه املبادرة ال�شينية �شرح املدير العام للتعليم والثقافة يف 
املفو�شية الأوروبية »جان تروز�شين�شكي« باأن الحتاد الأوروبي يخطط لتقدمي املزيد 
من املنح الطالبية لل�شن، م�شيفا اأن م�شروع اللغة ما بن ال�شن والحتاد الأوروبي 

�شينطلق يف يونيو  2013.  
 وخالل اللقاء بحث روؤ�شاء وممثلو اجلامعات ال�شينية والأوروبية تبادل اأمناط 
وال�شينية،  الأوروب��ي��ة  الدرا�شات  جمال  يف  والتعاون  التعليمية،  الرامج  من  خمتلفة 
وقال رئي�ض جامعة بايهاجن ال�شينية الدكتور هواي جينبنج ، »اإن اأوروبا هي قلب واأ�شل 
اجلامعات احلديثة ورائدة حركة التبادل الثقايف، والتعاون معها خيار ا�شراتيجي لنا«.  

الصين وأوروبا تناقشان 
التعليم العالي المشترك

وزيران بريطانيان في رحلة 
الستقطاب طالب دوليين

بي بي سي نيوز

يف حم��اول��ة منها جل��ذب اأك���ر ع��دد من 
ال��ط��الب ال��دول��ي��ن ل��ل��درا���ش��ة يف اأع���رق 
جامعاتها، ابتعثت  اململكة املتحدة اثنن 
ال�شهر  الالتينية  لأم��ريك��ا  وزرائ��ه��ا  م��ن 
الريطانية  اخل���زان���ة  لإن��ع��ا���ض  امل��ا���ش��ي 
ما  ولتعوي�ض  اجلنيهات،  م��ن  مبالين 
تقل�شت  الذين  الهند  فقدته من طالب 
اأع���داده���م ه���ذا ال��ع��ام م��ق��ارن��ة ب���الأع���وام 

املا�شية.
الأع��م��ال الريطاين  واجت���ه وزي���ر 
كاأحد  ال���رازي���ل   ل��زي��ارة  ك��اب��ل«  »فين�ض 
عن  بديال  لتكون  النا�شئة  القت�شاديات 
الدرا�شة  ع��ن  طالبها  ع��زف  التي  الهند 
يف بريطانيا ب�شبب الإج��راءات ال�شارمة 
للح�شول  املتحدة  اململكة  طبقتها   التي 
حدث  ما  وب�ش�شب  درا�شية،  تاأ�شرية  على 
األ���غ���ت رخ�شة  امل��ا���ش��ي ع��ن��دم��ا  ال���ع���ام  يف 
الذي  الأمر  لندن ميرولبيتان،  جامعة 
اأثر �شلبا يف الطلبة ممن اعراهم �شعور 
ب��اأن��ه��م غ���ري م��رح��ب ب��ه��م يف ب��ري��ط��ان��ي��ا 
فعلت  م��ا  بخطورة  ب��دوره��ا  اأح�شت  التي 
ف��راج��ع��ت ع��ن ق��راره��ا ال�شابق واأع���ادت 

للجامعة رخ�شتها التي �شحبتها منها.
اجته الوزير »كابل« للرازيل لأنها 

ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة بعنوان  اع��ت��م��دت م��وؤخ��را 
مبوجبها   �شي�شافر   ح����دود«  ب��ال  »ع��ل��وم 
اأك�����رث م���ن م���ائ���ة األ�����ف ط���ال���ب ب��رازي��ل��ي 
مبتعث للح�شول على ال�شهادة اجلامعية 
الغربية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ال���دك���ت���وراه  اأو 
املرموقة. و�شيمنح الوزير »كابل« الطلبة 
اأ�شهر يف  الرازيلين ميزة ق�شاء ثالثة 
»ف��ورد  مثل  ك��ب��رية   �شناعية  موؤ�ش�شات  
ي��وك��ا« اأو »ج��الك�����ش��و���ش��م��ي��ث ك���الي���ن«  و 
ي��زي��د من  ق��د  ال���ذي  الأم���ر  »يونيليفر«، 
القا�شدين  ال��رازي��ل��ي��ن  ال��ط��الب  ع��دد 

للدرا�شة يف اململكة املتحدة.
اململكة  حت����اول  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  ويف 
ع��ن ط��ري��ق وزي��ره��ا ل�����ش��وؤون اجل��ام��ع��ات  
الطلبة  ت�شتقطب  اأن  ويليت�ض«  »داف��ي��د 
ويليت�ض  وق��ال  وكولومبيا،  املك�شيك  من 
قبل �شفره اإن هنالك دول قليلة ت�شتطيع 
اأن يتما�شى نظامها التعليمي مع املمكلة 
عايل  جامعي  تعليم  ت��ق��دمي  يف  امل��ت��ح��دة 
اجل�����ودة، وجن���اح جت��رب��ة ال���رازي���ل خري 
دل���ي���ل ع���ل���ى ذل�����ك و���ش��ي��ج��ل��ب ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
ا�شرليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   200 امل��ت��ح��دة 
واأثره �شيتخطى حدود ال�شتثمار املايل،  
دول  م��ن  الطلبة  م��ن  امل��زي��د  ج���ذب  لأن 
القت�شاديات النا�شئة  �شيوؤدي اإلى مزيد 

من اأوجه التعاون.
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إجهاض التعليم 
الدولي في اليابان

سوفينريني كاكاوتشي

جتد  اأن  ح��ق��ا  لل�شخرية  م��ث��ري  اأم���ر  اإن���ه 
دول�����ة ع��ظ��م��ى ك��ال��ي��اب��ان ���ش��اح��ب��ة ث��ال��ث 
اأك���ر اق��ت�����ش��اد يف ال��ع��امل، واإح����دى اأك��ر 
ف�شال  تف�شل  للعامل،  املنتجات   م�شدري 
ذريعا يف تدويل التعليم الدويل. وال�شبب 
املحافظن  لالأكادميين  يرجع  ذل��ك  يف 
التعليم  اأ���ش��ت��اذ  ق��ال  ح�شبما  ال��ي��اب��ان،  يف 
ال�������دويل وامل�����ق�����ارن يف ج���ام���ع���ة ط��وك��ي��و 
ل��ل��درا���ش��ات اخل��ارج��ي��ة، ال��دك��ت��ور »اأك��ي��ت��و 
اأوكادا«، فاليابان يجب اأن تتحرك مبرونة 

ملواجهة املناف�شة العاملية ال�شر�شة. 
كثريا  تعباأ  مل  اليابانية  اجلامعات 
ملدة طويلة بالجتاهات العاملية خلدمات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل ب�����ش��ب��ب ع���ائ���ق ال��ل��غ��ة 
العايل  للتعليم  التقليدية  وال�شيا�شات 
اليابان  على  ث��م يجب  وم��ن  ال��ي��اب��ان،  يف 
الطلبة  احتياجات  ت�شع  مناهج  تطوير 

�شمن اأولوياتها.

االعتماد اجلامعي والروتني
2004 يف  ع��ام  ال��ي��اب��ان يف  ب���داأت  وبالفعل 
حترير نظام التعليم العايل الذي تديره 
بتاأ�شي�ض  بال�شماح  يديها  بكلتا  احلكومة 
الأرا�شي  الأجنبية على  للجامعات  فروع 
جامعات  ا�شتطاعت  وبالفعل  اليابانية، 
واأن  ال���ي���اب���ان  يف  ف���روع���ا  ل��ه��ا  ت��ف��ت��ح  اأن 
معاملة  تعامل  واأن  علمية  درج��ات  متنح 
اجلامعات اليابانية با�شتثناء ال�شرائب. 

املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  دي�شمر  يف  لكنه 
بحثا  الأ���ش��ي��وي  التنمية  م�شرف  اأج���رى 
ب��رئ��ا���ش��ة »���ش��ي��ن��ت��ارو ه��ام��ان��ك��ا«، ب��ع��ن��وان 
ك�شف  الإقليمي«،   القت�شادي  »التكامل 
ل  رئي�شة  ق�شايا  وج��ود  عن  فيه  النقاب 
وهي  العايل  بالتعليم  تتعلق  عالقة  زالت 
الأجنبية  للجامعات  الأرب��ع��ة  ال��ف��روع  اأن 
التي افتتحت يف اليابان مل  حت�شل على 

العتماد اجلامعي الر�شمي بعد.
وعلق الدكتور هامانكا على هذا  باأن 
اأقر العراف بفروع للجامعات  القانون 
هذه  تبعية  تاأ�شي�ض  يقر  ومل  الأج��ن��ب��ي��ة 
الفروع للجامعات الأجنبية، الأمر الذي 
يف  العايل  التعليم  خدمات  نطاق  يقل�ض 
احلا�شلن  الطالب  اأن  مبعنى  ال��ي��اب��ان،  
ع���ل���ى درج��������ات ع��ل��م��ي��ة م���ث���ال م����ن ف���رع 
ج��ام��ع��ة مت��ب��ل الأم��ريك��ي��ة يف ط��وك��ي��و  ل 
ي�شتطيعون اللتحاق بجامعات يابانية يف 
حن اأن الطالب يف نف�ض فرع اجلامعة يف 

اأمريكا لهم احلق يف ذلك. 
ب����اأن  اأق�������ر  ال����ق����ان����ون  اأن  واأو������ش�����ح 
اأن اجلهات  اإلى  اليابانية تنظر  احلكومة 
الدولية،  اجلامعات  ف��روع  عن  امل�شوؤولة 
وال��ل��وائ��ح  ال��ق��وان��ن  على  ترتكز  ال��ت��ي ل 

الأجنبية، هي جهات اأجنبية.  
وال��ق�����ش��ي��ة الأخ������رى ال���ت���ي اأث���اره���ا 
اخلدمات  ت�شجيل  عملية  هي  »هامانكا« 
على  تتوقف  وال��ت��ي  الر�شمية  التعليمية 
اعتماد احلكومة التي بدورها تعتمد على 

تو�شيات جمل�ض اجلامعة. 

يف  ج��دا  منظم  باأنه  النظام  وو�شف 
�شناعة القرار اإل اأن فيه �شبابية بالنظر 
يف  الهيئتن  بن  الفا�شلة  »احل���دود  اإل��ى 

ممار�شة ال�شلطة«.

اعتماد الجامعات 
والعتماد يعد  حجر عرثة اأمام  تاأ�شي�ض 
فروع للجامعات الأجنبية كاملة متكاملة 
ي�شتمل  الر�شمي  العتماد  اليابان لأن  يف 
ع��ل��ى ل���وائ���ح ل ت���ت���الءم ب���ال�������ش���رورة مع 
الأجنبية،   التعليمية  املوؤ�ش�شات  معايري 
ف��رع جامعة متبل  اأن  ال��ذي يعني  الأم���ر 
يعتمد  اأن  ع��ل��ي��ه  ال��ي��اب��ان  يف  الأم��ريك��ي��ة 
ب�شكل يختلف عن اجلامعات اليابانية بيد 
الروف�شيور  ك��الم   ح�شبما  يعادلها  اأن��ه 
نف�شها،  اجلامعة  يف  كينج�شتون«  »جيف 

ح��ي��ث اأك���د اأن ال�����ش��ب��ب  ي��رج��ع لخ��ت��الف 
التعليم األأمريكي عن الياباين، فالتعليم 
الأمريكي ينمي مهارات التفكري النقدي 
لدى الطالب ويدر�ض باللغة الإجنليزية 
يف  يتعلمون  ال��ي��اب��ان��ي��ون  ال��ط��الب  بينما 
وانتظر  لأ�شاتذتك  وان�شت  »اجل�ض  بيئة 

تعليماتهم«.
وي���در����ض يف ج��ام��ع��ة مت��ب��ل ح���وايل 
م��ن  ن�����ش��ف��ه��م  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب   1100
على  اجل��ام��ع��ة  ت�شجيل  ومت  ال��ي��اب��ان��ي��ن، 
اأنها خا�شة ومن ثم ل ي�شتطيع الأ�شاتذة  
بحثية من احلكومة  على منح  احل�شول 

ول الإعفاء من ال�شرائب. 
وي�����ش��اط��ر ال���روف�������ش���ي���ور ت��اك��ا���ش��ي 
اجن��وت�����ش��ي ال���دك���ت���ور ه��ام��ان��ك��ا، ال�����راأي، 
اجلامعات  ف���روع  ت�شجيل  اأن  ي��رى  حيث 

الأج��ن��ب��ي��ة ي�����ش��رط ال��ت��دري�����س ب��ال��ل��غ��ة 
الإجنليزية، واتباع قواعد ولوائح معقدة 
ت�شمل ا�شتثمارا ثقيال يف البيئة التحتية، 
ع��ل��ى ح���د و����ش���ف���ه، الأم������ر ال�����ذي يثبط 
لها  ف��رع  لفتح  ت�شعى  جامعة  اأي  حما�شة 

يف اليابان.
احل�����ش��ول على  م��ي��زة  اأن  واأ����ش���اف 
اعتماد ر�شمي تتمثل يف اإ�شقاط ال�شرائب 
اليابان،  يف  للطلبة  عمل  فر�ض  وتوفري 
ولكن عملية احلفاظ على جوانب معينة 
م���ن ال��ث��ف��اق��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة م��ث��ل خ��ا���ش��ي��ة 
احلفاظ على التواوؤم يف اللغة واحل�شارة 
املرء  تثري �شجر  لهي عملية  واحلكومة، 
الأجنبي ول ت�شجع اأي جامعات دولية لأن 
حت��ذوح��ذو اجل��ام��ع��ات الأخ����رى، واختتم 
اأم��ام  طويال  لزال  »الطريق  ب��اأن  كالمه 
اليابان لتطبيق تدويل التعليم الأجنبي«

  
الحاجة للشباب 

ب���داأت تظهر دع���وات م��ن رج���ال الأع��م��ال 
املتفتح  اليافع  ال�شباب  جللب  اليابان  يف 
ذه��ن��ي��ا م���ن اأن���ح���اء ال���ع���امل ل��ل��درا���ش��ة يف 
ا�شتثماراتهم  ح��ج��م  ل�شتيعاب  ال��ي��اب��ان 
اأنحاء  يف  ي��وم  بعد  يوما  املتو�شع  الكبري 
املعمورة، الأمر  الذي و�شعته اجلامعات 
اليابانية ن�شب اأعينها، فبداأت يف اإطالق 

برامج حتقق هذا الغر�ض.
وظ����ه����رت م���ع���اه���د ح���ك���وم���ي���ة م��ث��ل 
وكالهما  وا�شيدا  وجامعة  كياو   جامعة 
بال�شتعانة  بالإجنليزية  التدري�ض  ب���داأ 

لزيادة  وبالتخطيط  باأ�شاتذة من اخلارج 
ال��ذي ميثل مناف�شة  الأم��ر  عدد الطلبة، 
�شر�شة لفروع اجلامعات املوجودة بالفعل 
املجتمع  ع��ن ح��اج��ة  ال��ي��اب��ان،  ناهيك  يف 
الياباين لل�شباب يف جمتمع زاد فيه عدد 
امل�شنن ع��ن ال�����ش��ب��اب، وع���دد ال�����ش��ك��ان يف 
تناق�ض م�شتمر، الأمر الذي يجعلهم هم 
اأنف�شهم يغازلون الفروع الأجنبية لعودة 

روح ال�شباب لبالدهم. 
يف   ت�شاتان  مدينة  ف��ك��رت  هنا  وم��ن 
الأمريكية  القواعد  مقر  اأوكيناو،  اإقليم 
حملي  فرع  اإن�شاء  اإمكانية  يف  اليابان،  يف 

جلامعة مريلند الأمريكية.
اأن كل هذه اجلهود ت�شري ببطء  اإل 
اأن  ونخ�شى  اأوك�����ادا،  اأك��ي��ت��و  ح��ذر  ح�شبما 
اليابان وحيدة بعيدة عن التدويل  ترك 
م��ق��ارن��ة ب����دول م��ث��ل ال��ه��ن��د ال��ت��ي جت��ذب 
اجلامعات الأجنبية، حيث افتتحت موؤخرا 
فرعا لكلية اإدارة الأعمال التابعة جلامعة 
التي  ال�شن  ومثل  مومباي،  يف  ه��ارف��ارد 
جامعة  يف  �شتانفورد  ملركز  فرعا  افتتحت 
ال��زائ��ري��ن  ل��الأ���ش��ات��ذة  م��ق��را  ليكون  بكن 
والطلبة يف ال�شن، فمثل هذه الفروع مل 
ت�شل بعد لليابان. وهنالك نقطة خميفة 
وهي  التدويل  م�شتقبل  وراء  بحثا  للغاية 
ت��رب��وا  ال���ذي���ن  ال��ي��اب��ان��ي��ن  ال���ط���الب  اأن 
يف�شلون  م��ن��غ��ل��ق  م��ت��ج��ان�����ض  جم��ت��م��ع  يف 
اجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة ع��ن غ��ريه��ا لأن��ه��م 
مواجهة  ي��ح��ب��ذون  ول  بلغتهم  ي��در���ش��ون 

ثقافات اأجنبية.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

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

خاص - »آفاق«

يف  ارتفاعا  1433ه����،  املا�شي  العام  �شجل 
املرورية مبنطقة ع�شري و�شل  احل��وادث 
ال����ذي �شبقه  ب��ال��ع��ام  اإل����ى  730 م��ق��ارن��ة 
اإح�����ش��ائ��ي��ة  ح�����ش��ب  وذل�����ك  ه������(،   1432(
ل�  ع�شري  مبنطقة  امل���رور  اإدارة  قدمتها 
»اآف��اق«، ك�شفت اأن اأع��داد احل��وادث بلغت 
30527، منها 2276 م�شابا، و851 متويف، 
ال��ل��ي��ل، و56 % يف  44 %  منها ح��دث��ت يف 
النهار. اأما اأماكن احلوادث، فكانت داخل 
 34 املدينة  وخ���ارج   ،%  66 بن�شبة  املدينة 
%، فيما �شهد ي��وم الأرب��ع��اء اأك��رث حالت 
احل�����وادث وف��ق��ا ل��ل��ر���ش��د، ح��ي��ث ت��وزع��ت  
احلوادث خالل اأيام الأ�شبوع على النحو 
 ،%  13 الأح������د   ،%  15 ال�����ش��ب��ت  ال����ت����ايل: 
الأرب��ع��اء   ،  %  14 الثالثاء   ،%  13 الثنن 

16 %، اخلمي�ض 15 %، واجلمعة 14 %.
وط���غ���ت ال�������ش���ي���ارات ال�������ش���غ���رية يف 
فيما   ،%  52 بن�شبة  باحلوادث  ال�شراك 

كان الالفت اأن ن�شبة احلافالت �شفر%.
وك��ان ن�شيب الأن����واع الأخ���رى من 
ك��ال��ت��ايل: 12% ج��ي��ب، 26 %  ال�����ش��ي��ارات 

ونيت، 8 % نقل،  1% وايت 1% اأخرى.
ومقابل 94% �شليمن من احلوادث، 
اإ�����ش����اب����ات،  و%2  وف�����ي�����ات،   %4 ح����دث����ت 
ال�شائقون فيها بح�شب الأعمال ال�شنية، 
كان جلهم من فئة ال�شباب الذين تراوح 
���ش��ن��ة، وه���ي كما   29 � ب��ن 18  اأع��م��اره��م 
 � اأق���ل م��ن 18  »3089 ح��ادث��ة«، 18  ي��ل��ي: 
 49 �  40 ،»15911« 39 �  30 ،»233394« 29
 %76 منهم   ،»3460« ف��اأك��رث   50  ،»6281«

�شعوديون، والبقية وهي 24% اأجانب.

يف  امل�������ش���رك���ن  م����وا�����ش����ف����ات  ويف 
احل��وادث: 61% متزوجون، و39% عزاب، 

و95% متعلمون، و5% اأميون.
الت�شادم  كان  احل��ادث،  نوع  وح�شب 
مع  وت�شادم  حادثة«،   22927« �شيارة  مع 
جم�ض ثابت »2570«، وده�ض م�شاة »536«، 
 ،»33« وح���ري���ق   ،»395« ح���ي���وان  وده�������ض 
الطريق  ع��ن  وخ���روج   ،»2204« وان��ق��الب 

»1675«، واأخرى »187«.
احل��وادث  باأ�شباب  يتعلق  فيما  اأم��ا 
غري  توقف  ب�شبب  حادثة«   2230« فكان، 
غري  دوران  ب�����ش��ب��ب  و»1476«  ن��ظ��ام��ي، 
غري  جت����اوز  ن��ت��ي��ج��ة  و»3467«  ن��ظ��ام��ي، 
بالإ�شارة  التقيد  لعدم  و»533«  نظامي، 
و»82«  ال����زائ����دة،  ل��ل�����ش��رع��ة  و»11790«   ،
ج��راء  و»7«  حت���ذر،  ت��اأث��ري  حت��ت  ال�شائق 
الن��ت��ب��اه  ل��ع��دم  و«8591«  اإط����ار،  ان��ف��ج��ار 

و»2351« اأخرى.

آل مسفر:
مشكالت الطرق عالمية  

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى وق�����وع اأغ���ل���ب احل�����وادث 
ومدى  الطرق  وم�شوؤولية  املدينة  داخ��ل 
ج��ودت��ه��ا م��ن ع��دم��ه��ا، ق���ال م��دي��ر اإدارة 
ال����ط����رق ب��امل��ن��ط��ق��ة امل���ه���ن���د����ض ع���ل���ي ب��ن 
اإن  »اآف���اق«  اإل��ى  م�شفر يف ت�شريح خا�ض 
م�شكلة الطرق لي�شت يف اململكة العربية 
منطقة  اأو  العموم  وج��ه  على  ال�شعودية 
ع�شري ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���ض، واإمن����ا يف 

العامل كله.
وتابع« لكن لنكن من�شفن وبعيدا 
عن اأنني م�شوؤول عن الطرق يف املنطقة، 
اأن الذي يتحمل امل�شوؤولية يف املقام  اأرى 

الأول هو قائد ال�شيارة ذاته، ونحن ب�شكل 
ال�����ش��ي��ارات،  ق��ي��ادة  ل��دي��ن��ا م�شكلة يف  ع���ام 
ف���ك���ل ط����ري����ق ب�����ه اإر��������ش�������ادات وحت���دي���د 
اأنه ل يوجد تقيد والتزام  اإل  لل�شرعات، 
باملطلوب، وامل�شتخدم اأي�شا يجهل التنبه 
لالإر�شادات، ول يحافظ على نف�شه وعلى 
هنا  ومن  الآخرين،  ممتلكاته وممتلكات 
يتحمل  من  هو  نف�شه  ال�شائق  اأن  يتاأكد 
اأخطاء القيادة  وبالتايل هو امل�شوؤول عن 

وقوع معظم احلوادث املرورية«. 
باتت  �شيئة  ت�����ش��رف��ات  ع��ن  وك�����ش��ف 
تتكرر يف الفرة الأخرية لها دور كبري يف 
ما يحدث، وقال »املواطن، واملقيم كذلك، 
ويعمل  نف�شه  ت��ل��ق��اء  م��ن  ي��ت�����ش��رف  ب���ات 
منزله،  اأم���ام  الت�شريف  حفر  قفل  على 
الفرعية  الطرق  اأثر ذلك على  وبالطبع 

والرئي�شية معا«.
 

الزيد:
ساهر أعاد تأهيلنا   

ب���������دوره، اأك�������د ن����ائ����ب رئ���ي�������ض حت��ري��ر 
حترير  رئي�ض  �شابقا  ال��وط��ن  �شحيفة 
عبداهلل  ب��ن  علي  حاليا  املعرفة  جملة 
ال��زي��د اأن ال��و���ش��ع امل��ت��زاي��د ل��ل��ح��وادث 
وك��ل  خ��ا���ض  ب�شكل  ع�����ش��ري  منطقة  يف 
مناطق اململكة ب�شكل عام، تطلب اإيجاد 
ن��ظ��ام رادع ل��ل��ح��د م��ن ه���ذه احل����وادث 
ال�شرعة والتجاوز  املتمثلة يف  واأ�شبابها 
اخلاطئ وقطع الإ�شارة، وهو ما حتقق 
اأهميته،  على  م��وؤك��دا  »���ش��اه��ر«،  بنظام 
حد  اإل���ى  ي�شل  ب�شاهر  »اإمي����اين  وق���ال 
للمخالف  الفال�ض  ي�شبب  اأن  اأمنيتي 
حالة من العمى ملدة عام، فرمبا يعرف 

ب��ع��ده��ا اأوج������اع ف���ق���دان الأب لب��ن��ه يف 
حادث مروري«. 

واعتر الإعالمي علي الزيد نظام 
النقل  يف  احلا�شل  للتق�شري  حال  �شاهر 
وامل��رور على وجه  واملو�شالت والبلديات 

اخل�شو�ض. 
ت���اأه���ي���ل  اأع���������اد  ����ش���اه���ر  اأن  واأك���������د 
ال�����ش��ع��ودي��ن يف ق���ي���ادة ال�����ش��ي��ارة، وق���ال 
»ع����ن ن��ف�����ش��ي ح�����ش��دت ث����الث خم��ال��ف��ات 
ع���ل���ى ط���ري���ق ال�����دم�����ام، ج��ع��ل��ت��ن��ي اأع���ي���د 
لغالبية  احل���ال  ه��و  ك��م��ا  نف�شي،  ت��اأه��ي��ل 
ال�شعودين، فحينما يكون العقاب ماديا، 

يكون فعال و جمديا«.
اإلى  ال�شعودين  جميع  الزيد  ودع��ا 
يقل  الأنظمة حتى  التعاون على تطبيق 
التزايد يف احلوادث والوفيات، وقال »كم 
من حبيب فقد يف احلوادث املرورية، ول 
زلنا يف التهور وال�شرعة املفرطة، ولكني 
كما اأ�شلفت رغم ما به من �شلبيات، اإل اأن 
�شاهر اأ�شهم يف تخفيف ال�شرعة والتهور 

وقطع الإ�شارة«.
 

 مصلح معيض:
جهاز المرور غائب

م���ن ج��ان��ب��ه، اأع�����اد الأك����ادمي����ي ال��دك��ت��ور 
م�شلح معي�ض م�شلح، احلوادث املرورية 
يف  ولي�ض  عموما  اململكة  يف  وا�شتفحالها 
اإل��ى غياب جهاز  منطقة ع�شري فح�شب، 
املرور عن دوره يف �شبط وتوجيه احلركة 
امل���روري���ة ل��ل�����ش��ي��ارات، ق��ائ��ال »الن��ت�����ش��ار 

امليداين لرجال املرور، غائب متاما«.
واأ�����ش����اف« اإل����ى ج��ان��ب غ��ي��اب رج��ل 
امل��رور، ياأتي ال��دور اله�ض ال��ذي تقوم به 

ارتفاع الحوادث في عسير.. 
هاجس يقلق المضاجع
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لها  لي�ض  فهي  ال�شيارات  قيادة  م��دار���ض 
الوعي  زي��ادة  يف  وملمو�ض  فعلي  دور  اأي 

واملعرفة املرورية«.
امل�شكلة،  مل��واج��ه��ة  احل��ل��ول  وح��ل��ول 
ق����ال »م���واج���ه���ة ه����ذه امل�����ش��ك��ل��ة ال��ك��ب��رية 
حل���وادث ال�����ش��ي��ارات واج���ب وط��ن��ي يجب 

اأن ت�شهم فيه ب�شكل فاعل الإدارة العامة 
للمرور من خالل تفعيل دور رجل املرور 
يف ال�شارع واإعطائه ال�شالحيات املطلوبة 
وعدم حتميله متابعة املخالفة امل�شبوطة 
املخالفات  مع  لتهاونه  مدعاة  ذل��ك  لأن 
وتركها، اإ�شافة اإلى عدم اإعطاء الفر�شة 
الوا�شطة يف بع�ض احلالت  للقيام بدور 
القانون  بتطبيق  ومطالبته  امل�شبوطة 

بعيدا عن اأي �شيء.
واأ�شاف »كما اأن على وزارة الداخلية 
تنفيذ  يف  للمرور  العامة  الإدارة  متابعة 
وتطبيق نظام املرور والالئحة التنفيذية 
اأنها  اإذ  التي �شدرت يف 1428/10/26ه�����، 
ال��الئ��ح��ة  ف���ه���ذه  الآن،  ح��ت��ى  ت��ف��ع��ل  مل 
من  �شجن  على  ت��وؤك��د  امل��ث��ال  �شبيل  على 
اأو الإ���ش��رار ب��ه يف  اأح���د  يت�شبب يف وف���اة 
اأحد  امل��روري��ة، لكن مل ي�شجن  احل��وادث 
ممن ارتكب هذا الفعل منذ �شدور هذه 

الالئحة حتى الآن«. 
وت���اب���ع م�����ش��ل��ح »ح���ت���ى ي���ق���وم رج��ل 
املرور بدوره ب�شكل �شليم، اأقرح تطبيق 
امل��رور  من�شوبي  جميع  على  الق�شم  اأداء 
اأم���ام اأم����راء امل��ن��اط��ق، ع���الوة على و�شع 
على  ي��ج��ب  ال��ت��ي  للمخالفات  اأدن����ى  ح��د 
اإجراء  يوميا، وهذا  امل��رور �شبطها  رجل 
معمول به يف العديد من الدول املتقدمة، 
كما ينبغي اإعادة النظر يف الو�شع احلايل 
اإلى  حتتاج  فهي  ال�شيارات  قيادة  ملدار�ض 
اإع��ادة هيكلة وتطوير ومطالبة بتخريج 
���ش��ائ��ق��ن م��ت��م��ك��ن��ن ق��ب��ل ن���زول���ه���م اإل���ى 
تكون  اأن  ينبغي  كما  الرئي�شية،  ال��ط��رق 
ه���ذه امل���دار����ض م��رت��ب��ط��ة ك��ل��ي��ا ب������الإدارة 

العامة للمرور وحتت اإ�شرافها املبا�شر«.

مصلح: ندفع ثمن 
الواسطة وغياب المرور.. 

ومواجهة المشكلة 
واجب وطني

الزيد: نظام »ساهر« 
أعاد تأهيلنا وحل 
مشكالت الجهات 

المقصرة
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أستاذ التاريخ بالجامعة يسرد ميالد الشعر بعسير

غيثان: »الشعبي«
أكثر انتشارا من الفصيح

ثقافة

مشاركة سعودية الفتة 
بمعرض الكتاب الدولي

في كوااللمبور
كوااللمبور : عبداهلل علي العسيري

�شهد جناح اململكة العربية ال�شعودية امل�شارك يف معر�ض كوالملبور الدويل للكتاب2103، 
والذي ت�شرف عليه وزارة التعليم العايل مب�شاركة بع�ض اجلامعات ال�شعودية واجلهات 
�شواء من  امل�شوؤولن  ع��دد من  ب��زي��ارة  ال���زوار، كما متيز  اإق��ب��ال كبريا من  احلكومية، 

اململكة العربية ال�شعودية اأم ماليزيا.
بن  فهد  ماليزيا،  ل��دى  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  �شفري  م��ن  ك��ل  املعر�ض  وزار 
حممد  ب��ن  �شالح  ال�شيخ  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  اإم���ام  وف�شيلة  الر�شيد،  ع��ب��داهلل 
البدير، ورئي�ض جمل�ض الوزراء املاليزي الأ�شبق الدكتور مهاتري حممد، ونائب وزير 
التخطيط املاليزي، ووزير الربية والتعليم وعدد من ال�شفراء املعتمدين يف ماليزيا، 
واأع�شاء  بكافة طبقاته من م�شوؤولن  املاليزي  ال�شعب  الكبري من  الإقبال  اإلى جانب 

هيئة تدري�ض وموظفن ومعلمن وطالب جامعات ومدار�ض.
وحر�ض على ا�شتقبال الزوار كل من امللحق الثقايف ال�شعودي لدى ماليزيا امل�شرف 
العام على معر�ض اململكة الدكتور عبدالرحمن بن حممد ف�شّيل، وامل�شت�شار امل�شرف 
ال�شعودي،  العايل  التعليم  وزارة  بالإنابة يف  الدويل  للتعاون  العامة  الإدارة  العام على 

الدكتور اإبراهيم ال�شعدان. 
بجناح  و���ش��روره  �شعادته  عن  الر�شيد  عبداهلل  بن  فهد  ال�شفري  عر  جانبه،  من 
اململكة املميز، وما مل�شه من اإقبال كبري للزوار رجال ون�شاء واأطفال على جناح اململكة،  
م�شيدا بفكرة املج�شمات التي ترز احلرمن ال�شريفن وجوانب التطوير فيها والتي 
التذكارية لها. فيما  الزوار مل�شاهدتها والتقاط ال�شور  ت�شتقطب كل يوم العديد من 
اأبدى رئي�ض الوزراء املاليزي الأ�شبق مهاتري حممد، �شعادته مب�شاركة اململكة لأول مرة 

يف معر�ض الكتاب ومتنى اأن تكون امل�شاركات ب�شكل دائم.
ركن  على  اح��ت��وي  اململكة  ج��ن��اح  اأن  ف��اأو���ش��ح  ف�شّيل،  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 
الثقافة  ووزارة  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة  م��ن  ك��ل  م��ن  والثقافية  العلمية  الإ����ش���دارات 
الإ�شالمية،  �شعود  بن  حممد  الإم��ام  وجامعة  الإ�شالمية،  ال�شوؤون  ووزارة  والإع���الم، 
وجامعة امللك �شعود، وجامعة اأم القرى، وجامعة امللك خالد، ومكتبة امللك عبدالعزيز 
ودارة  ماليزيا،  يف  ال�شعودية  الثقافية  وامللحقية  الوطنية،  فهد  امللك  ومكتبة  العامة، 
امل��ن��ورة،  باملدينة  ال�شريف  امل�شحف  لطباعة  فهد  امل��ل��ك  وجم��م��ع  ال��ع��زي��ز،  عبد  امل��ل��ك 
م�شاركة  اإلى  اإ�شافة  املنورة  باملدينة  الإ�شالمية  واجلامعة  العزيز،  امللك عبد  وجامعة 
امل��وح��د يف  ال�شعودي  ب��ال��زي  وه��م  ماليزيا  املبتعثن يف  ال�شعودين  ال��ط��الب  م��ن  ع��دد 
وتوزيع  لهم  والتمور  العربية  القهوة  وتقدمي  ب��ال��زوار  والرحيب  باململكة  التعريف 
من  تنوع  من  املعرو�شة  الكتب  به  متيزت  ما  اإل��ى  اإ�شافة  التعريفية،  والكتب  الهدايا 
واللغة  البها�شا  بلغة  املطبوعات  على  الركيز  جانب  اإل��ى  واللغات،  املو�شوعات  حيث 

الإجنليزية والتاميلية والأوردو، والتي زاد عددها عن 400 عنوان.

حوار: أحمد العياف

اأكد اأ�شتاذ التاريخ بكلية العلوم الإن�شانية 
باجلامعة الدكتور غيثان بن جري�ض، اأن 
درا�شة ال�شعر والأدب والراث اللغوي يف 
املنطقة من املو�شوعات املهمة واجلديرة 
بالبحث والدرا�شة. ملقيا امل�شوؤولية على 
العلمية  واملراكز  والكليات  الأق�شام  عاتق 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ح����وار 
الأدب  ع��ن  للحديث  معه  اأج���رت���ه«اآف���اق« 

وال�شعر والراث اللغوي 

حدثنا عن تاريخ االأدب وال�شعر
يف منطقة ع�شري؟

الإج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذا ال�����ش��وؤال حت��ت��اج اإل��ى 
ال��ت��اري��خ  ت��اأم��ل��ن��ا يف  اإذا  ل��ك��ن  جم���ل���دات، 
الأدبي ملنطقة ع�شري وما جاورها منذ ما 
قبل الإ�شالم، وخالل الع�شر الإ�شالمي 
املبكر والو�شيط وبداية الع�شر احلديث، 
ف�����اإن ع�����ش��ري، وه����و ا����ش���م ح���دي���ث، اأو ما 
وما  تباله  اأو  جر�ض  ببالد  قدميا  يعرف 
ج��اوره��ا م��ن احل��وا���ش��ر وال��ب��ل��دان، ظهر 
العربي  ال�شعر  ي��ق��ر���ش��ون  ���ش��ع��راء  فيها 
اجلاهلي  الع�شر  يف  وبخا�شة  الف�شيح 
مثل: حاجز الأزدي، و�شليك بن ال�شلكه، 
وال�����ش��ن��ف��رى، وع���م���رو ب���ن م���ع���دي ك��رب 
الزبيدي وغريهم، ومن يرجع اإلى كتب 
الأغ��اين  كتاب  مثل:  الإ�شالمي  ال��راث 
اأو  ق��ت��ي��ب��ة  اب����ن  ك��ت��ب  اأو  ل��الأ���ش��ف��ه��اين، 
ف�شوف  وغ��ريه��ا،  الثعالبي  اأو  اجل��اح��ظ 
ال�شعراء  اأولئك  اأ�شعار  من  الكثري  يجد 

الفطاحلة.

وهل هناك ذكر ل�شعراء باملنطقة
يف الع�شر االإ�شالمي؟

عند جميء الإ�شالم حتى امتداد الع�شر 
اإلى القرن )12ه���/18م( جند  الإ�شالمي 
ومنهم من  ال�شعراء،  لبع�ض  ذك��را  اأي�شا 
ي��ن��ت�����ش��ب اإل����ى ق��ب��ائ��ل امل��ن��ط��ق��ة واآخ�����رون 
ق��دم��وا اإل���ى ���ش��روات وت��ه��ام��ة ع�شري من 

بالد احلجاز اأو اليمن.
 وم���ا ي��وؤ���ش��ف ل��ه اأن ح��ق��ب ال��ت��اري��خ 
والو�شيط،  املبكر  والإ���ش��الم��ي  اجلاهلي 
الأدب  جم����ال  يف  وب��خ��ا���ش��ة  ت���در����ض  مل 
والتاريخ واحل�شارة. واأن كل ما ورد ذكره 

يدور يف فلك الأدب وال�شعر الف�شيح.

وماذا عن ال�شعر النبطي؟

الإ�شالمية  وال��ق��رون  اجل��اه��ل��ي  الع�شر 
ال��ع�����ش��رة الأول������ى مل ت��ق��ف ع��ل��ى اأ���ش��م��اء 
�شعراء نبطين �شعبين، ومل يجد تراث 
يدون يف هذا اجلانب، ون�شتثني من ذلك، 
ال��ع�����ش��ر احل���دي���ث م��ن��ذ ال���ق���رن احل���ادي 
ع�شر الهجري حتى وقتنا احلا�شر، حيث 
والأ���ش��ع��ار  الأدب  م��ن  ���ش��ذرات  ه��ن��اك  اإن 
يوجد حتى  ل  ولكن  والنبطية،  العربية 
جمعت  اأك���ادمي���ي���ة  ع��ل��م��ي��ة  درا����ش���ة  الآن 
تراث هذه الفرة ثم در�شتها، مع العلم 
اأن هناك الكثري من الأ�شعار، والأهازيج 
اإن هناك  بل  املدونات،  املتناثرة يف بع�ض 
النا�ض  يتناقلها  واأ�شعارا  واأحاجي  حكما 

بالرواية ال�شفاهية. 

اأي ال�شعرين اأقدم
يف املنطقة، الف�شيح اأم النبطي؟

ال��ب��الد  تخلو  ول  الأق�����دم،  ه��و  الف�شيح 
اأي�����ش��ا ق���دمي���ا م���ن الأ����ش���ع���ار والأق������وال 
والأه�����ازي�����ج ال�����ش��ع��ب��ي��ة، ول����و ن��ظ��رن��ا يف 

القرنن  خ��الل  ال�شعبي  ال�شعر  م��ي��دان 
امل���ا����ش���ي���ن جن�����ده اأك������رث ان���ت�������ش���ارا ب��ن 
ال���ن���ا����ض م���ن ال��ف�����ش��ي��ح، ب���ل ك����ان ه��ن��اك 
اأ�شعارهم  يف  م�شهورون  نبطيون  �شعراء 
ولكوين   ، ورواياتهم  وحكمهم  واأقوالهم 
اأعمل يف جمال التاريخ منذ اأربعن عاما 
ف����اإن ال�����ش��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي ي��ع��د م��ن امل�����ش��ادر 
ال�شتفادة  يجب  التي  املهمة  التاريخية 

منها يف الع�شر احلديث واملعا�شر. 
ال�شعر النبطي رمبا ي�شوبه الكثري 
يخلو  ل  لكنه  واخل��ي��الت  املبالغات  م��ن 
م���ن اإمي��������اءات ورواي��������ات واأق��������وال تفيد 
بع�ض  ون�شمع  ونرى  واملوؤرخن.  التاريخ 
ال�شعر  يحاربون  واملثقفن  الأكادميين 
�شعف  على  يوؤثر  اإن��ه  ويقولون  النبطي 
ن�شبة  اأقوالهم  يف  ورمب��ا  العربية،  اللغة 
ال�شعبي  ال�شعر  لي�ض  لكن  ال�شحة،  من 
ال��وح��ي��د ال��ي��وم ال����ذي ي��وؤث��ر ع��ل��ى اللغة 
و�شائل كثرية �شارت  اأ�شبح هناك  واإمن��ا 

اأ�شد اأثرا وفتكا باللغة العربية.

تكوين
قاعدة بيانات 
للمتخصصين 

في اللغة 
العربية

إبراهيم الدارقي 

ال��ت��ع��اون املثمر بن  اإط���ار   يف 
العلمية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة، اأن��ه��ى 
واآداب��ه��ا  العربية  اللغة  ق�شم 
بكلية العلوم الإن�شانية تكوين 
للمتخ�ش�شن  بيانات  قاعدة 
يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب����ه����ا 
يف خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
واإر�شالها اإلى مركز امللك عبد 
ال��دويل  ال��ع��زي��ز  ب��ن عبد  اهلل 

خلدمة اللغة العربية.
وتولى التن�شيق والإعداد 
ل���ق���اع���دة ال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي مت 
والنقد  الأدب  اأ�شتاذ  تكوينها، 
العربية  اللغة  بق�شم  امل�شاعد 
ال���ع���ل���وم  ك���ل���ي���ة  واآداب�������ه�������ا يف 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال���دك���ت���ور ظ��اف��ر 

الكناين.
البيانات  ق��اع��دة  و�شمت 
بالتن�شيق  اإع���داده���ا  مت  ال��ت��ي 
م��ع الأم���ن ال��ع��ام ملركز امللك 
ال��ع��زي��ز  ب����ن ع���ب���د  ع���ب���د اهلل 
الدويل خلدمة اللغة العربية 
���ش��ال��ح  اهلل  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور 
الو�شمي بناءا على توجيه من 
العايل  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل 
امل�����ش��رف ال���ع���ام ع��ل��ى امل���رك���ز، 
املتخ�ش�شن  وبيانات  اأ�شماء 
يف علوم اللغة العربية واآدابها 
يف خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 
م������ن اجل����ن���������ش����ن وب����ي����ان����ات 
الإن����ت����اج ال��ع��ل��م��ي وامل��ن��ج��زات 
ال��ب��ح��ث��ي��ة وك���ذل���ك ال��ع��ن��اوي��ن 
للتوا�شل  املتاحة  ال�شخ�شية 

مع الأع�شاء.
ي���ع���ق���ب  اأن  وي����ن����ت����ظ����ر 
ت�����ك�����وي�����ن ق�������اع�������دة ب����ي����ان����ات 
ل���الأع�������ش���اء خ���ط���وات ت��ع��اون 
امل��رك��ز واجل��ام��ع��ة  ب��ن  مثمر 
اأداء  ل���ل���م���رك���ز  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
املطلوب  النحو  على  ر�شالته 
وي���ت���ي���ح لأ�����ش����ات����ذة اجل��ام��ع��ة 
اللغة  ع��ل��وم  يف  املتخ�ش�شن 
حتقيق  يف  امل�����ش��ارك��ة  العربية 

اأهداف اإن�شاء املركز.
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ثالثة فروع تستهدف األفراد والمنظمات والقطاع الخاص

أمير عسير يعلن إطالق جائزة 
الملك خالد في دورتها الجديدة

ثقافة

الإع��الم  و�شائل  اأو  اجلديدة،  الإعالمية  الو�شائط  اأث��ر  يف  التاأمل 
والت�شال اجلديدة، ل يكون كامل النتائج بالوقوف عند خوا�شها 
على  ط��راأت  التي  والتغيريات  اأحدثتها،  التي  والنقالت  التقنية، 
هذه  تاأخذنا  ح��ن  النتائج  تتاأتى  واإمن���ا  وح�شب،  ب�شببها  حياتنا 
مواطن  وتبن  �شوءاتنا،  عن  لنا  فتك�شف  عيوبنا،  اإل��ى  الو�شائط 

اخللل النف�شي الذي ت�شعر به فئات من النا�ض.
نعم، الإعالم اجلديد بجميع و�شائطه يك�شف بي�شر »فا�شح« 
عن اأن فينا نزاعن اإلى ت�شويه الآخرين، واختالق ال�شقطات التي 
ل وجود لها، وترويج الإ�شاعات عن امل�شهورين جدا، اأو املعروفن 
يف اأو�شاط معينة، بل اإنها ك�شفت عن اأن حر�س بع�س النا�س على 
الوجود، يف مواقع التوا�شل، لي�ض للمثاقفة اأو احلوار اأو املعرفة اأو 
ال�شعور باأنه يتحتم عليه القول لأن لديه ما ميكن قوله، واإمنا كان 
اأدنى  اأجل الأذى والنتقا�ض والتحري�ض، وهي  هذا احلر�ض من 

العاهات، لأن فوقها ال�شتم والقذف.
الف�شائحيات  باتت  اأخالقي كبري، حتى  ي�شي بخلل  ذلك  كل 
الإعالمية من املباحات عند بع�ض الفئات، خا�شة اإذا كانت مرتبطة 
بت�شويه اخل�شوم، اأو الذين يختلفون مع فاعلها يف راأي اأو ميول، 
بل وت�شويه من ي�شعر بع�شهم اأمامهم بعقدة نق�ض مزمنة، وهوؤلء 
ل عالج لهم اإل وجود قوانن رادعة ومعلومة وحا�شمة وحازمة، 

لكنها عنا ومنا اأبعد من قر�ض �شم�ض قانون الأحوال ال�شخ�شية.
امل�شتعارة،  الأ�شماء  وح��روب  »املنتديات«،  عقلية  اأن  العجيب 
و«قحارة« بع�شها، ولوؤم ودن��اءة القابعن خلف بع�شها الآخ��ر، قد 
ت�شتنبت  خ�شبة  اأر�شا  لتجد  »توير«  و  ب��وك«  »في�ض  اإل��ى  انتقلت 
م��ن خاللها  وت����روج  »ال��ك��ذب��ات«،  وت��غ��ر���ض فيها  ال�����ش��ائ��ع��ات،  فيها 

املمنوعات القولية والفعلية يف كل دين وعرف وقانون.
يتحول »توير« مثال، يف بع�ض الأم�شيات، اإلى موجات يركبها 
م�شتقل  راأي  ت�شكيل  عن  العاجزون  الإم��ع��ات  التابعون  الراكبون 
مبني على املعطيات، اأو اتخاذ موقف منطلق من العدالة، في�شري 
اإل من  اأن��ا  »وه��ل  اأ�شعافهم  وي��ردد  �شقرا«،  يا  »م��ع اخليل  الآلف 
اإل��ى  التفاهة  وتتحول  ���ش��يء،  ل  م��ن  ليت�شكل ط��وف��ان  غ��زي��ة....«، 
ق�شية.. كل ذلك من اأجل عيون املرب�شن اجلاهزين للقفز على 

اأقرب كر�شي خال.
للحق، م�شكالتنا مركبة، وا�شتخدامنا للتقنية م�شوب ب�شوائب 
من  فهل  وثقافيا..  وثقافيا  ثقافيا  التغيري  �شوؤال  ليبقى  كثرية، 

جميب، وهل اإلى وعينا من �شبيل؟.
وللحق، مواقع التوا�شل ت�شغلنا، اأحيانا، مبا لي�ض مهما، لكنه 

مهم بالن�شبة اإلى قادحي �شراراته الأولى.

اإلعالم الجديد
وأمراضنا الفاضحة

إذا عسعس الليل
أحمد بن عبد اهلل التيهاني

أحمد العياف

هيئة  رئي�ض  ع�شري  منطقة  اأم��ري  ك�شف 
جائزة امللك خالد، �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري في�شل بن خالد بن عبد العزيز 
ُع��ق��د يف مدينة  م��وؤمت��ر �شحفي  خ��الل 
ف��روع اجلائزة  يف  الريا�ض موؤخرا، عن 
اأن مت منحها يف  بعد  اجل��دي��دة  دورت��ه��ا 

دورتن متتاليتن.
بن  الأم����ري في�شل  ���ش��م��و  واأو����ش���ح 
خ��ال��د اأن����ه مت اإخ�������ش���اع ف����روع اجل��ائ��زة 
لت�شبح  �شاملة  م��راج��ع��ة  اإل���ى  ال�شابقة 
اأكرث �شمول وفاعلية، مبينا اأنها ح�شرت 
اأربعة  ب��دل من  رئي�شية  ف��روع  يف ثالثة 
�شنوي  ب�شكل  منحها  �شيتم  ال�شابق  يف 
ابتداء من العام امليالدي احلايل 2013م. 
وال����ف����روع ال���ث���الث���ة ه����ي: ف����رع ���ش��رك��اء 
غري  للمنظمات  التميز  وف��رع  التنمية، 

الربحية، وفرع التناف�شية امل�شوؤولة.
واأو����ش���ح ���ش��م��وه خ���الل ح��دي��ث��ه يف 

برعاية عميدة كلية العلوم والآداب للبنات 
اأري���ج  مبحافظة ���ش��راة ع��ب��ي��دة  الأ���ش��ت��اذة 
الأن�شاري، افتتح بالكلية موؤخرا، املعر�ض 
الفني لالأعمال احلرة اخلا�شة بالطالبات 
حت���ت ع���ن���وان »األ��������وان ال�������ش���ب���اب« وذل���ك 
بح�شور نخبة من اأع�شاء هيئة التدري�ض 
وجمموعة من ال�شيوف من خارج الكلي��ة 

تتقدمهم اأمه��ات الطالبات بالكلية.
وت����ن����اول امل���ع���ر����ض جم��م��وع��������ة م��ن 
عرت  الكلي�ة  لطالبات  الفني��ة  الأع��م��ال 
م����ن خ���الل���ه���ا ك����ل ط���ال���ب�������ة ع����ن ن��ف�����ش��ه�����ا 
وتنوعت  املختلف��ة.  الأل�������وان  خ���الل  م��ن 
ت�شكيلية،  الر�شومات بن طبيعة ولوحات 
واختلفت الألوان امل�شتخدمة وتنوعت بن 

الزيتية والفحم.
الفني  بامل�شت��وي  احل�����ش��ور  واأ����ش���اد 
وطريق�ة  اإب��داع��ه��ن  وم�شتوي  للطالب��ات 
تناولهن للمو�شوع��ات املختلف�ة. يذكر اأن 
بالكلية  الن�شاط  رائ���دات  نظمته  املعر�س 
وه����ن: اأف������راح ���ش��ت��وي، ج��م��ي��ل��ة امل��غ��ي��دي، 

وجنوى وايف.

ق��دم الإع��الم��ي ال��دك��ت��ور �شالح بن 
ن��ا���ش��ر احل���م���ادي الث���ن���ن امل��ا���ش��ي 
الع�شريي  للمجتمع  تاريخية  قراءة 
يف العهد ال�شعودي بنادي اأبها الأدبي 
كما د�شن احلمادي ا�شداره اجلديد 

» فر�شان من ع�شري ».
حما�شرته  يف  احل��م��ادي  ورك���ز 
منطقة  يف  الجتماعية  احلياة  على 
ع�������ش���ري م���ن���ذ دخ����ول����ه����ا يف احل���ك���م 
من  املنطقة  �شهدته  وم��ا  ال�شعودي 
ت����ط����ورات اج��ت��م��اع��ي��ة وت�����ش��ك��ي��الت 
اأ���ش��ري��ة اأف����رزت ع���ددا م��ن ال��وج��ه��اء 
ال��ذي��ن اأ���ش��ه��م��وا يف م��راح��ل ال��ب��ن��اء 
�شور  وتعميق  ال�شعودي  والتطوير 
ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا 
مناطق البالد على يد املوؤ�ش�ض امللك 

عبد العزيز طيب اهلل ثراه.

الحمادي يدشن 
»فرسان من عسير« 
ويحاضر
عن المنطقة

بفروعها  اجلائزة  اأن  ال�شحفي،  املوؤمتر 
اجل����دي����دة، ���ش��م��م��ت ب���ن���اءا ع��ل��ى روؤي����ة 
ور�شالة موؤ�ش�شة امللك خالد املبنية على 
باأهمية  واإميانا  التنموي،  العمل  فل�شفة 
ف��ئ��ات املجتمع  ال��ف��اع��ل جل��م��ي��ع  ال�����دور 
ال�����ش��ع��ودي،  وه���و م���ا ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا عند 
ت�شتهدفها  ال��ت��ي  ال�����ش��رائ��ح  ا���ش��ت��ع��را���ض 
ال����ف����روع ال���ث���الث���ة، م�����ش��ي��ف��ا » اجل��م��ي��ع 
م��ن��ا يعد  اأم����ام جمتمعه، وك���ل  م�����ش��وؤول 

جزءا مهما يف عملية تنمية املجتمع«.
ك��م��ا اأع���ل���ن ���ش��م��وه ع���ن ف��ت��ح ب��اب 
قبل  �شهر  ملدة  اجلائزة  لفروع  الر�شيح 
مرحلة التحكيم العلمي والتقومي التي 
كل  يف  الفائزين  اختيار  عملية  �شتليها 
يف  حفل  خ��الل  لتكرميهم  متهيدا  ف��رع 

دي�شمر املقبل.
ال�����ش��ح��ف��ي،  امل����وؤمت����ر  خ�����الل  ومت 
تقدمي �شرح مف�شل عن الفروع الثالثة 
جائزة  تعنى  حيث  واأه��داف��ه��ا،  للجائزة 
التي  ب���الإجن���ازات  التنمية  ���ش��رك��اء  ف��رع 

املجتمعية  الق�شايا  معاجلة  يف  ت�شهم 
امل��ل��ح��ة، وذل���ك م��ن خ���الل اب��ت��ك��ار حلول 
مل����واج����ه����ة ال����ت����ح����دي����ات الج���ت���م���اع���ي���ة 
والق��ت�����ش��ادي��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��ع��ودي، 
ومتنح لتكرمي الإجنازات التي ت�شهم يف 
بامل�شوؤولية  الذاتي  تعزيز مفهوم احل�ض 
واملتميزة  الرائدة  واملجموعات  لالأفراد 
من املواطنن واملقيمن يف جميع اأنحاء 

اململكة.
للمنظمات  التميز  ف��رع  جائزة  اأم��ا 
غري  للمنظمات  فتمنح  الربحية،  غ��ري 
املتميز  الإداري  الأداء  ذات  ال��رب��ح��ي��ة 
والرائد يف املمار�شات الإداري��ة وامل�شجلة 
الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  لدى  ر�شميا 
النظر  بغ�ض  فاأكرث ،  �شنوات  ثالث  منذ 
اأو  املالية  مواردها  اأو  املنظمة  حجم  عن 

نوع الأن�شطة التي تقدمها.
فيما متنح اجلائزة الثالثة الأخرية 
امل�شوؤولة،   التناف�شية  لفرع  املخ�ش�شة  
املمار�شات  اأف�شل  تطبق  التي  للمن�شاآت 

يف دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة والل���ت���زام 
ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، والإ����ش���ه���ام 
يف حت��ق��ي��ق اأه�������داف امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ن��م��وي��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
وفقا ملعايري املوؤ�شر ال�شعودي للتناف�شية 

امل�شوؤولة.
واأك��د �شمو الأم��ري في�شل يف نهاية 
حديثه، اأن موؤ�ش�شة امللك خالد اخلريية 
اإل��ى موا�شلة  ت�شعى من خ��الل اجلائزة 
ن���ه���ج امل����ل����ك خ����ال����د، اخل������ري يف خ��دم��ة 
الإيجابي  التغيري  عجلة  ودع��م  املجتمع 
اململكة  يف  التنمية  خطط  ومواكبة  فيه 
خ��ادم  يقودها  ال��ت��ي  ال�شعودية  العربية 
بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
الأم���ن،  ع��ه��ده  ويل  و�شمو  العزيز  عبد 
يتمثل  الأ���ش��م��ى،  هدفها  اأن  اإل��ى  م�شريا 
املتميزة،  املمار�شات  وتعزيز  ت�شجيع  يف 
والإ�����ش����ه����ام يف ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة م�����ش��ج��ع��ة 
وال�����ش��رك��ات  ال��رب��ح��ي��ة  غ���ري   للمنظمات 

والأفراد يف اململكة .

عميدة علوم وآداب السراة تفتتح »ألوان الضباب«
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بوفيهات ومطاعم الجامعة.. خدمات تتطور 
وفرت الجامعة عددا من البوفيهات والمطاعم الراقية التي تليق بمنســوبيها، وأصبحت تقدم وجبات متنوعة، حيث يســتطيع مرتادو هذه المطاعم والبوفيهات  
الحصول على األصناف الجيدة وبأســعار في متناول الجميع. وقد دأبت الجامعة على االســتثمار مع مؤسســات غذائية ذات ســمعة كبيرة ســعيا منها إلى تقديم 
األفضل. وتعد البوفيهات في كلية اآلداب والتربية نموذجا لما تنوي الجامعة تقديمه لمنســوبيها في كافة الكليات. وكما تحرص الجامعة على متابعة الجودة 

في كافة برامجها ومخرجاتها األكاديمية، فإنها تحرص على  المتابعة الصحية لكل ما يقدم في بوفيهاتها ومطاعمها.
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إعالم

يحيى القبعة
يف  ال�شباب  لفئة  العربية  ال�شحافة  بجائزة  الفائزة  الريا�ض  بجريدة  ال�شحافية  انتقدت 
دورتها الأخرية،  اأ�شمهان الغامدي عزوف ال�شحافين اخلليجين، وخ�شو�شا ال�شعودين، 
كافة  م��ن  الكثرية  بامل�شاركات  مقارنة  العربية،  ال�شحافة  ج��ائ��زة  دورات  يف  امل�شاركة  ع��ن 

الإعالمين العرب، م�شددة على اأهمية »اجلائزة« على م�شتوى املنطقة العربية.
الو�شط  العاملن يف  لكل  تعد مطمحا  اجلائزة  »اإن هذه  فوزها  الغامدي عقب  وقالت 
ال�شحايف نظري ما متتع به من قيمة اعتبارية ومعنوية ومن تنوع يف جلان التحكيم، وكذلك 
العمالقة واخلرباء   للعديد من  ال�شحفية، و�شمها  الأعمال  وال�شروط لر�شيح  املعايري  يف 

الأكادميين يف امليدان الإعالمي،  مما يعطي اجلائزة م�شداقية و�شفافية اأكرث«.
امل��راأة ال�شحفية ال�شعودية  »اآف��اق« عن اعتزازها بتمثيل  اإلى  اأ�شمهان يف حديث  وعرت 
بن اأكرث من 300 �شحايف و�شحافية �شعودين تقدموا للجائزة، م�شرية اإلى اأن هذا الإجناز 
ال�شحافة  متثيل  اأج��ل  م��ن  والإب����داع  واجل��ه��د  العطاء  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي  يدفعها  العربي 

ال�شعودية خري متثيل. 
وعن اجلائزة الوطنية لالإعالمين ، اأبدت ال�شحافية بجريدة الريا�ض �شعادتها بهذه 
اخلطوة التي ت�شرف عليها وزارة الثقافة والإعالم باململكة، مطالبة باأن تكون ال�شروط يف 
اأن  امل�شاركة يجب  اأن  ب�«التعجيزية«، واأو�شحت  اأكرث مرونة بعدما و�شفتها  ال��دورات املقبلة 

تكون فردية ولي�ض عن طريق تر�شيحات املوؤ�ش�شات ال�شحفية.

أسمهان 
الغامدي 
لـ«آفاق«:
أنتقد عزوف 
السعوديين
عن الجائزة

ع�شرة  الثانية  ال���دورة  فعاليات  اختتمت 
موؤخرا،  دب��ي  يف  العربي  الإع���الم  ملنتدى 
بجوائز  الفائزين  الإع��الن عن  حيث مت 
ال���دورة رئي�ض جمل�ض  ال����دورة. وك��رم��ت 
خلفان  العربية  ال�شحافة  ج��ائ��زة  اإدارة 
ال����روم����ي ح���ي���ث ت�����ش��ل��م��ت اب���ن���ت���ه ع��ه��ود 
عنه،  بالنيابة  لوالدها  تكرميا  ال��روم��ي 
من  واح���دا  ب�شفته  لإ�شهاماته   تقديرا 
اأبرز موؤ�ش�شي ال�شحافة الإماراتية ودوره 

يف تاأ�شي�ض وتطوير م�شروع اجلائزة.
وف����از الإع����الم����ي امل�����ش��ري ح��م��دي 
قنديل بجائزة �شخ�شية العام الإعالمية 
ت���ق���دي���را جل���ه���وده يف م�����ش��رية الإع�����الم 
�شاغية  حازم  اللبناين  والكاتب  العربي، 

بجائزة العمود ال�شحايف.
وح������از ع���ب���د ال�����وه�����اب ع���ل���ي���وه م��ن 
�شحيفة الوفد امل�شرية جائزة ال�شحافة 
ال���ش��ت��ق�����ش��ائ��ي��ة، ون����ال خ��ال��د ال��ب��ح��ريي 
ج��ائ��زة  ال��ع��م��ان��ي��ة  ال���روؤي���ة  م��ن �شحيفة 
عثمان  وح�شل  القت�شادية،  ال�شحافة 
اجلزائرية  اخل��ر  �شحيفة  من  حلياين 
على جائزة ال�شحافة ال�شيا�شية، ون�شال 
الإم��ارات��ي��ة  البيان  م��ن �شحيفة  ح��م��دان 

على جائزة احلوار.
وت�����وج�����ت ح����ن����ان خ���ن���دق���ج���ي م��ن 
�شحيفة الغد الأردنية بجائزة ال�شحافة 
الإن�����ش��ان��ي��ة، ف��ي��م��ا ف����ازت ر���ش��ا اأب����و زك��ي 

اختتام فعاليات منتدى اإلعالم العربي
بجائزة  اللبنانية  الأخ��ب��ار  �شحيفة  م��ن 

ال�شحافة التخ�ش�شية.
الريا�شية  ال�شحافة  ج��ائ��زة  ون���ال 
اأم�����ن ال���دوب���ل���ي م���ن ���ش��ح��ي��ف��ة الحت����اد 
الإم���ارات���ي���ة، يف ح��ن ح���از امل�����ش��ور ع��الء 
ب���دارن���ة م���ن وك���ال���ة الأن����ب����اء الأوروب����ي����ة 

جائزة اأف�شل �شورة �شحافية.
الكاريكاتريي  الر�شم  بجائزة  وف��از 
الر�شام رائد خليل من جملة الكاريكاتري 
ال���������ش����وري، ف��ي��م��ا ف������ازت ك����ل م����ن ه���دى 
وهيثم  ف��ل�����ش��ط��ن،  �شحيفة  م���ن  ب�����ارود 
حمجوب من �شحيفتي الأخبار اللبنانية 
من  الغامدي  واأ�شمهان  اليوم،  وامل�شري 
�شحيفة الريا�ض ال�شعودية بجوائز فئة 

ال�شحافة العربية لل�شباب.
رئي�ض  ال��دول��ة،  رئي�ض  ن��ائ��ب  وك���رم 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي، ال�شيخ حممد 
بجوائز  الفائزين  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال�شحافة  جلائزة  ع�شرة  الثانية  ال��دورة 
اأقيم  ال��ذي  العربية وذل��ك خالل احلفل 
الثانية  ال���دورة  اأع��م��ال  فعاليات  ختام  يف 

ع�شرة ملنتدى الإعالم العربي.
اإع��الم��ي كبري، �شم  و���ش��ارك ح�شد 
واملتخ�ش�شن  اخل���راء  م��ن   3000 نحو 
وال��ك��ت��اب وامل��ف��ك��ري��ن وامل��ع��ن��ي��ن ب��ال�����ش��اأن 
والعامل،  العربي  الوطن  من  الإع��الم��ي 

وعدد من كبار امل�شوؤولن يف املنطقة.
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ك�������������رم ن����������������ادي دب�������ي 
ل���ل�������ش���ح���اف���ة، رئ���ي�������ض 
حترير »اآف���اق«،  ع�شو 
ال��ذي  الإدارة  جمل�ض 
العامة  الأم��ان��ة  ميثل 
جل�����ائ�����زة ال�������ش���ح���اف���ة 
علي  الدكتور  العربية، 
ب����ن ����ش���وي���ل ال���ق���رين. 
وذل����ك ���ش��م��ن اأع�����ش��اء 
املجل�ض املنتهية وليته 

العام احلايل.
وي�شم املجل�ض: خلفان الرومي رئي�شا، والكاتب ال�شحايف حممد 
الكويتية  ال�شحافين  جمعية  رئي�ض  من  كل  وع�شوية  نائبا،  بركات 
اأحمد بهبهاين، ورئي�ض جمعية ال�شحافين الإماراتية حممد يو�شف،  
واملفكر  والكاتب  ف��وؤاد،  �شكينة  امل�شرية  الأديبة  ال�شحافية  والكاتبة 
املغربي الدكتور عبدالإله بلقزيز، ومدير قطاع الن�شر يف موؤ�ش�شة دبي 
لالإعالم، ظاعن �شاهن، وامل�شت�شار الإعالمي غ�شان طهبوب، والكاتب 
ال�����ش��ح��ايف ن��ا���ش��ر ال��ظ��اه��ري، والأ���ش��ت��اذ امل�����ش��اع��د بجامعة الإم����ارات 
حترير  جمل�ض  ع�شو  ال�شحايف  وال��ك��ات��ب  ل��وت��اه،   ح�شة  ال��دك��ت��ورة 
�شحيفة  حترير  وم��دي��ر  م��ط��ر،   جميل  امل�شرية،  ال�����ش��روق  �شحيفة 
الإذاع���ة  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  ب��رق��اوي،  رائ���د  الإم��ارات��ي��ة،  اخلليج 
»احل��ي��اة  ورئ��ي�����ض حت��ري��ر  ال��روا���ش��دة،   رم�����ش��ان  الأردين  والتلفزيون 
LBC« اللبنانية جورج �شمعان،  والكاتب ال�شحايف القطري الدكتور 
اأحمد عبدامللك، ووزير الثقافة والت�شال اجلزائري الأ�شبق، الكاتب 

ال�شحايف الدكتور حميي الدين عميمور. 

�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ي�شتقبل جمل�س ادارة جائزة ال�شحافة العربية ويظهر يف ال�شورة الزميل
الدكتور علي بن �شويل القرين ع�شو جمل�س اجلائزة الى جوار �شموه وكذلك �شمو ال�شيخ حمدان ويل عهد دبي



تقنية

رتويت

اأي��ن يذهب وماذا  ما،  اأن تعرف كافة حتركات وحمادثات �شخ�ض  تريد  هل 
يقول، ومع من حتدث؟

بعد  ذكيا  هاتفا  باإهدائه  القيام   �شوى  عليك  فما  ج��دا،  ب�شيط  الأم��ر 
اأن تتولى �شركة فرن�شية و�شع برناجمها عليه، وهو برنامج خفي ل ميكن 
للم�شتخدم اأن يكت�شف وجوده، حيث ينقل الرنامج اأماكن وجود امل�شتخدم 
اأي  ويف  ك��ان  اأي��ا  يراقبه  ال��ذي  ال�شخ�ض  اإل��ى  املختلفة  ومرا�شالته  ومكاملاته 

مكان.
باإنتاج جهاز �شغري ميكن  قامت  اأخ��رى  �شركة  اأن  ذل��ك  والأخ��ط��ر من 
ذك��ي،  هاتف  ب��اأي  الت�����ش��ال  بكيبل ميكنه  م��زود  ب�شهولة  اإخ��ف��اوؤه يف اجليب 
ويكفيه اأن تتغيب لب�شع دقائق وترك هاتفك الذكي جانبا ليقوم اجلهاز يف 
اأقل من دقيقة بتحميل كل ما يريد من ر�شائل ن�شية ق�شرية و�شور واأفالم 

فيديو. 
ب��اخ��راع تطبيق  ذل��ك، حيث قامت  اأبعد من  اإل��ى  اأخ��رى ذهبت  �شركة 
ج��وال  م��ن  مرتفعة  تكلفة  ذات  خا�شة  ن�شية  ر���ش��ائ��ل  ب��اإر���ش��ال  ي��ق��وم  خفي 
امل�شتخدم دون اأن يرى �شاحب اجلوال هذه الر�شائل التي �شتظل خفية، وكل 
الأكر  الرابح  يكون  بينما  فجاأة،  ارتفعت  التي  هاتفه  فاتورة  هو  �شرياه  ما 

�شركات الت�شالت.
فهل الهاتف الذكي ي�شتحق فعال اأن ن�شميه ذكيا، اأم اإنه جمرد »جا�شو�ض 
تقني« وخزانة مفتوحة ن�شع فيها كل اأ�شرارنا واملعلومات التي ميكن اأن ت�شرنا 

وتلحق الأذى بكل ما يحيط بنا �شواء على امل�شتوى ال�شخ�شي اأم املهني. 
يف اعتقادي ال�شخ�شي اأن هذه النوعية من الهواتف وما �شيليها، يوؤكد 
دون �شك، اأننا مقبلون على ع�شر ل ن�شتطيع فيه الحتفاظ ولو ب�شر �شغري 
على  ال�شغط  ب��زي��ادة  الهاتف  ه��ذا  حم��ارب��ة  علينا  يتوجب  اأن��ه  اأو  لأنف�شنا، 
اأكرث من طاقتها وي�شبح  قلوبنا وكتمان كل ما هو خا�ض، وهنا �شنحملها 

ال�شرر اأكر.
فاأين املفر من التكنولوجيا التي اأ�شبح بع�شها �شرره اأكرث من نفعه، 
خ�شو�شا اإذا علمنا اأن الق�شاء �شيعتمد يف فرة زمنية ما على هذه الهواتف 

كاأدلة للف�شل يف كثري من الق�شايا!
مل نتخيل يوما ما اأن ياأتي زمان ي�شبح بن يدي كل �شخ�ض منا جهاز 
على  تطغى  م�شاره  تكاد  ال��ن��وم،  يف  حتى  يفارقه  ل  حياته  لتاريخ  ت�شجيل 
فوائده، كيف ل واآخر ما طالعتنا به اأخبار التطبيقات، تطبيق جديد لإدارة 
جهاز تنظيم �شربات القلب يف امل�شت�شفيات!.  يبدو اأن القتلة الإلكرونيون 

قادمون بقوة واأن علينا اأن نت�شلح جيدا ملجابهتهم.. عافانا اهلل واإياكم!

القتلة اإللكترونيون.. 
قادمون

حسن العواجي

اأعلنت �شركة )بالك بريي( موؤخرا، عن 
 BBM م��ن  التجريبية  الن�شخة  اإط���الق 
املن�شة الجتماعية اجلديدة   ،Channel
�شمن تطبيق الدرد�شة التابع لها )بالك 
لالأ�شخا�ض  تتيح  ال��ت��ي  م�شنجر(  ب��ريي 
ال���ت���وا����ش���ل م����ع ال�������ش���رك���ات وال���ع���الم���ات 
التي  واملجموعات  وامل�شاهري  التجارية، 

تهمهم.
ومن  اإن���ه  الكندية  ال�شركة  وق��ال��ت 
اأجل الأوقات التي يرغب فيها امل�شتخدم 
اأ�شدقاءه  يف تبادل اخل��رات مبا يتجاوز 
تهمه،  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأو 
املن�شة اجل��دي��دة لإع��ط��اء �شبكتها  ج��اءت 
الج���ت���م���اع���ي���ة امل���ح���م���ول���ة »ب������الك ب���ريي 
م�����ش��ن��ج��ر« دف���ع���ة ج����دي����دة ل����الأم����ام م��ع 

الوظيفة اجلديدة.
الرئي�ض  نائب  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
واملنتجات  الرجميات  لإدارة  التنفيذي 
ب��ريي(  )ب��الك  يف  الإيكولوجية  والنظم 
»ب��الك بريي  اإن تطبيق   « اأن��درو بوكينج 
على  للبقاء  و�شيلة  اأف�شل  ه��و  م�شنجر« 

ات�شال«.
واأ������ش�����اف« الإع�������الن ع���ن اخل��ط��وة 
اجل���دي���دة ي���اأت���ي ب��ه��دف ت��و���ش��ي��ع ق���درات 
ه����ذه اخل���دم���ة ل��ت��وف��ري جت���رب���ة ات�����ش��ال 
بن  للتوا�شل  احلقيقي  ب��ال��زم��ن  اأع��م��ق 
التجارية،  والأعمال  والعالمات  العمالء 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي ت��ه��م��ه��م«. وم���ع وج��ود 
ي�شتخدمون  عميل  مليون   60 م��ن  اأك��رث 

قدمت �شركة NEC لل�شوق الياباين فقط، هاتفها Media X الذي يعد الأول يف العامل يعمل بنظام التريد املائي امل�شتخدم يف احلا�شبات ذات املوا�شفات اخلارقة. ويهدف 
النظام اإلى التخفيف من حرارة املعالج Snapdragon 600 . الغريب يف الأمر اأن الهاتف خم�ش�ض للن�شاء فقط ويعمل بنظام اأندرويد جلي و�شا�شة مبقا�ض 4.7 اأن�ض بدقة 

720 بيك�شل، ويدعم �شبكة اجليل الرابع، وكامريا بدقة 13 ميقا بك�شل Exmor RS  اخلا�شه ب�شوين.

اأع���ل���ن���ت ���ش��رك��ة ج���وج���ل الأم���ريك���ي���ة 
اأن���ه���ا ت��ن��وي اإي���ق���اف خ��دم��ة الأل���ع���اب 
ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي   Google+ Games
مل�����ش��ت��خ��دم��ي ال�����ش��ب��ك��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
التابعة لها )جوجل بل�ض(، وذلك يف 

30 يونيو املقبل.
ياأتي ذلك بعد اأن قامت ال�شركة 
اإل���ى �شبكتها  ب��اإ���ش��اف��ة ه��ذه اخل��دم��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف اأغ�����ش��ط�����ض م���ن ع��ام 
الأل����ع����اب  ل�������ش���رك���ات  ل��ت��ت��ي��ح   ،2011
العاملية، مثل زينجا، وروفيو، وتوفري 
األ��ع��اب��ه��ا ع��ل��ى )ج���وج���ل ب��ل�����ض(، من 
وتوفري  ال�شبكة  ق���درات  تعزيز  اأج��ل 

خدمات اأكرث للم�شتخدمن.

هاتف نسائي
بنظام التبريد

المائي

»بالك بيري« تطلق
BBM Channel نسخة تجريبية من

)ب��الك ب��ريي م�شنجر( ف��اإن ل��دى �شناع 
امل��ح��ت��وى ف��ر���ش��ة ك��ب��رية ل��ب��ن��اء ع��الق��ات 
اأع���م���ق، وت��ع��زي��ز ع��الم��ات��ه��م ال��ت��ج��اري��ة، 

والتوا�شل باأحدث الطرق.
 BBM Channel م��ن�����ش��ة  وت��ت��ي��ح 
ل�����الأف�����راد وامل����ج����م����وع����ات، اإن���������ش����اء ق��ن��اة 
والتحديثات  املعلومات  لتبادل  خم�ش�شة 
)ب��الك  تطبيق  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  بال�شرعة 
بريي م�شنجر(، و�شوف يتمكن عمالوؤها 
ح�����ول ال����ع����امل، م����ن الت�������ش���ال وت���ب���ادل 
املعلومات، والبث عن اأنف�شهم لقناتهم، اأو 
اإلى املجتمعات املف�شلة لديهم  الن�شمام 
وت��ب��ادل خ��رات��ه��م م��ع ال��ق��ن��اة م��ع جهات 

ات�شالتهم يف )بالك بريي م�شنجر(.
ال�����ش��رك��ة، مي��ك��ن لعمالء  وب��ح�����ش��ب 
)ب�������الك ب������ريي م�������ش���ن���ج���ر(، ب�������دءا م��ن 
اخل��م��ي�����ض امل��ا���ش��ي، ال��ت��وا���ش��ل وم�����ش��ارك��ة 
 BBM يف  قناته  على   1 الفورمول  فريق 

.Channel
اأب��رز  اأي�شا مع  ب��ريي  ب��الك  وتعمل 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��امل��ي��ة يف جميع 
اأنحاء العامل مل�شاعدتها على بناء وتعزيز 
 BBM ع���رو����ض ج���دي���دة وم���ث���رية ع��ل��ى

.Channel
وا�شتعر�شت �شركة بالك بريي اأبرز 
فمنها ميكن  اجل���دي���دة،  امل��ن�����ش��ة  م��ي��زات 
والن�شر يف  والتحرير  الإن�شاء  اإن�شاء قناة 
حلظة، ولي�ض هناك حدود لعدد املتابعن 

املحتملن للقناة.

�شابقا  )جوجل(  قامت  اأن  وبعد 
مب���خ���اط���ب���ة امل�������ش���ت���خ���دم���ن ب���اأن���ه���م 
الأل��ع��اب  وج���ود  جت��اه��ل  ي�شتطيعون 
مهتمن  ي��ك��ون��وا  مل  اإن  �شبكتها  يف 
بها، يرى مراقبون اأن هذا ما ح�شل 
بالفعل، اإذ مل تلق هذه الألعاب رواجا 
مما  ال�شبكة،  م�شتخدمي  بن  كبريا 
حدا ال�شركة اإلى الإعالن عن عزمها 
اإغ������الق اخل���دم���ة يف ن��ه��اي��ة ال�����ش��ه��ر 

املقبل.
اأن  اإلى  ال�شركة  اإلى ذلك، لفتت 
بع�ض الألعاب مدفوعة الثمن �شتقوم 
اإلى اأماكن  بنقل بيانات امل�شتخدمن 
بديلة، بحيث تتيح لهم متابعة اللعب 

وا�شتهالك ما تبقى لهم من ر�شيد. 
الأخ��رى  الأل��ع��اب  بع�ض  �شتقوم  كما 
مب��ن��ح امل�����ش��ت��خ��دم��ن )ف����رة ���ش��م��اح( 

ر�شيدهم  ا�شتهالك  ميكنهم خاللها 
الأل��ع��اب  اإي��ق��اف  يتم  اأن  قبل  املتبقي 

نهائيا.
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جوجل توقف خدمة األلعاب
على شبكتها االجتماعية



خسارة عمر
أم تجديد همة؟

الفراغ
مريم طوهري:
الوقت يعني الحياة

وال مكان للفراغ في  جدولي 
ابتسام عسيري:

الفراغ فرصة إلنجاز األعمال الحرة 
واالحتياجات الثانوية
أمل األحمري:
من حقوق الشخص على نفسه

أخذ الراحة لتجديد الهمة 
رفعة الشهراني:
الفراغ سالح ذو حدين
ومن الواجب استغالله بالطاعات
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استطالع: إيمان العسيري

»ال����وق����ت اأن���ف���ا����ض امل������رء ون��ب�����ش��ات��ه 
الوقت  بل كل حياته.  ور�شيد عمره 
اأغ���ل���ى م���ا من��ل��ك، ك���ل ���ش��يء يعو�ض 
منه  م�شى  فما  ال��وق��ت،  اإل  فقد  اإذا 

ي�شتحيل اإدراكه«.
وكيلة  ا�شتهلت  ال��ك��ل��م��ات  ب��ه��ذه 
ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة 
م���رمي ط��وه��ري حديثها،  الأ���ش��ت��اذة 
الوقت  ب��اأن معنى  توؤمن  اأنها  موؤكدة 
يرادف احلياة واأنها ل تعرف بوجود 

ما ي�شمى الفراغ لدى اجلادين.
واأ���ش��اف��ت » الإن�����ش��ان ل��ي�����ض اإل 
اأياما فاإذا ذهب يومه ذهب بع�شه .. 
اليوم الذي ل يقربنا من خالقنا ول 
الذي  اليوم   .. ر�شيد ح�شناتنا  يزيد 
ن�شيف   ول  ب���ذوات���ن���ا  ف��ي��ه  ن��رق��ى  ل 
�شيئا ل�شجل اإجنازاتنا لهو يوم �شائع 

من حياتنا«.
ابت�شام  الطالبة   اأك��دت  بدورها، 
ع�����ش��ريي اأن ال���ف���راغ ف��ر���ش��ة لإجن���از 
الأع������م������ال احل��������رة والح����ت����ي����اج����ات 
الثانوية، فيما بينت الطالبة جميلة 
فيه  يعي�ض  وق���ت  ال���ف���راغ  اأن  اأح��م��د 
با�شتغالله  نا�شحة  قلق،  يف  �شاحبه 

فيما يعود بالنفع على ال�شخ�ض.
الأحمري  اأمل  الطالبة  واأ�شارت 
للراحة  وقتا  يعني  الفراغ ل  اأن  اإل��ى 
ف��ق��ط، م�شتدركة  ال��راح��ة  اأج���ل  م��ن 
ا�شتعادة  ب��ه��دف  للنف�ض  ت��روي��ح  اأن���ه 

للقيام  احلما�شة  وجت��دي��د  الن�شاط 
مب��زي��د م��ن الإجن�������ازات، م���وؤك���دة اأن 
الفراغ يندرج �شمن حقوق ال�شخ�ض 

على نف�شه.

مفهوم الفراغ
امل�شلم،   حياة  يف  الفراغ  مفهوم  وع��ن 
اب��ت�����ش��ام ع�شريي  ذه��ب��ت ال��ط��ال��ب��ت��ان 
اأن��ه ل يوجد  اإل��ى  ال�شهراين  و رفعة 
و�شددتا  امل�شلم،  حياة  يف  ف��راغ  وق��ت 
ع��ل��ى اأن����ه ي��ج��ب اأن ي��ت��م ا���ش��ت��غ��الل��ه 
يعود  م��ا  وك��ل  وال��ق��رب��ات،  بالطاعات 
على الإن�شان امل�شلم بالنفع والفائدة.
ال����������راأي،  م���ع���ه���م���ا يف  ات����ف����ق����ت 
الأ�����ش����ت����اذة م�����رمي ط����وه����ري  ح��ي��ث 
للفراغ يف  يوجد مكان  اأن��ه ل  اأك���دت 
اأنتهي من  اإن  ما   « واأ�شافت  حياتها، 
ه���دف ح��ت��ى اأب�����داأ ر���ش��م ه���دف اآخ���ر،  
اأعي�شها  حلظات  اأفتقد  ما  كثريا  بل 
ب�شفاء ذهن بعيدا عن زحمة احلياة 
بقيمة  اأ�شعر  ذل��ك  وم��ع  وم�شاغلها، 

حياتي واأ�شعد بثمار جمهوداتي«.
ويف معر�ض حديثها عن �شلبيات 
الفراغ، قالت طوهري » النف�ض اإن مل 
باملع�شية.  �شغلتك  بالطاعة  ت�شغلها 
ال���وق���ت وع����اء مي��ي��ل لأن مي���الأ ب���اأي 
�شيء، فلنخر مالأه مبا يرفعنا دنيا 

واأخرى«.
وذهبت رفعة ال�شهراين  اإلى اأن 
ذو  ���ش��الح  ال�شائع  مبفهومه  ال��ف��راغ 
مت  اإذا  اإيجابيا  يكون  »حيث  ح��دي��ن، 

إستطالع

ا�شتغالله مبا ير�شي اهلل ويعود على 
�شلبيا  بالنفع، ويكون  الأمه والوطن 
اهلل  مع�شية  يف  الإن�����ش��ان  ا�شتغله  اإذا 

والبعد عنه، والعياذ باهلل«.
ال���ش��ت��غ��الل  اأن  رف���ع���ة  واأك�������دت 
على  ال��ف��رد  ي�شاعد  ل��ل��ف��راغ  الأم��ث��ل 
من  اإليه  ي�شبو  وم��ا  النجاح  حتقيق 

طموحات.

الطالبة الجامعية
جتاه  الطالبة  ب��واج��ب  يتعلق  وفيما 
ال����ف����راغ، اأو����ش���ح���ت خ���ل���ود احل���ارث���ي 
اأن ال��ط��ال��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ة و���ش��ل��ت اإل��ى 
مرحله تكون هي م�شوؤولة عن نف�شها 
وت�شتغل وقت فراغها فت�شيغ حياتها 
وفق روؤيتها ال�شخ�شية  وتخدم دينها 
وجمتمعها وتطور ذاتها ويكون لديها 

قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم » نعمتان 

مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ« 
في إشارة إلى أن وقت 

الفراغ لدى المسلم 
نعمة عظيمة تستحق 

التقدير واالستثمار، 
يضاف إلى ذلك أن 

االستغالل األمثل ألوقات 
الفراغ يعد سمة من 

سمات األمم المتقدمة.. 
»آفاق« ناقشت أهمية 

الوقت مع عدد من 
منسوبات كلية العلوم 
فرجعت بهذه الحصيلة:

على  ق��درت��ه��ا  ع��ل��ى  ون��راه��ن  ع�شرها  تعي�ض  جامعتنا  اأن  ن��ق��ر  ح��ن 
التعلم  م�شار  يف  اجلامعة  بتميز  نفاخر  اأن  اإل��ى  نحتاج  ل  التطوير 
الإلكروين فقط، وال��ذي قد ت�شخره كثري من اجلامعات يف خدمة 

م�شارات التعليم عن بعد.
 توظيف التقنية اجلديدة حاجة �شرورية ملحة يف ع�شر طالب 
يعي�ض بذهنية جديدة ويحمل م�شارات املعرفة يف جواله املحمول دون 
ت�شتثمر طاقة اجلوال  اأن  التقليدية  بعقلياتها  ت�شتطيع اجلامعة  اأن 

وطاقة حامله.
الدرا�شية تتجاوب مع معطيات  القاعة  اأن جنعل  ن�شتطيع  حن 
الطالب  جنعل  وحن  التقنية،   اأدواتها  بكل  املعا�شر  الطالب  ذهنية 
قادرا على اأن ي�شل اإلى مناطق املعرفة التي تت�شل باملقرر يف جهازه 
يف  التقنية  تفعيل  على  طالبنا  لكل  ت��دري��ب��ا  ن�شع  وح��ن  امل��ح��م��ول، 
ال��ت��دري�����ض بال  اأع�����ش��اء هيئة  امل��ع��رف��ة، وح��ن جنعل جميع  م�����ش��ارات 
على  نطمئن  اأن  حينئذ  ن�شتطيع   املعريف،  التقني  الفعل  يف  ا�شتثناء 

جامعتنا التقنية.
اأما فل�شفة التعلم الإلكروين وجدواها يف اجلامعة وتلك الهيلمة 
الكبرية التي و�شعت لها يف عهد �شابق، واعتقادنا خطاأ اأنها مبفردها 
الوجه التقني للمقررات الدرا�شية يف ظل قاعات غري مهياأة للتقنيات 
املختلفة التي توظف خلدمة املعطى املعريف فهذا ل ميثل من وجهة 
نظري تطورا تقنيا للمعرفة ويزيد الأمر �شوءا حن يعمد هذا اللون 
الكلي  التعلم  بنظام  عامة  الطالب يف مقررات جامعية  تدري�ض  اإل��ى 
الذي يق�شي الطالب عن قاعة الدرا�شة يف مقررات ت�شتوجب ح�شوره  

كالتحرير العربي مثال فيزيد طينا على بلة.
 قد قمت بالتدري�ض على هذا النظام يف عدة �شنوات ووجدت، مع 
واإن تفاعل فال يعدو  الذي قلما يتفاعل  اأنه ي�شيع الطالب  الأ�شف، 
فقط  جنعله  اأن  ال��زم��الء،  وبع�ض  اأن���ا  وارت���اأي���ت،  مثمر  غ��ري  تفاعال 
بديال عن القاعات غري املهياأة تقنيا ومل نفلح،   وكان الأولى اأن تطور 
القاعات وتطور مفردات املقررات لت�شمل معطيات تقنية نافعة ميكن 

اأن تلتقي فيها كل التخ�ش�شات.   
اإن اخليار التقني للجامعة خيار ل مفر منه، ولكننا نحتاج اإلى 
خطة تقنية حمكمة تنبع من حاجات الأق�شام العلمية غري مفرو�شة 
من  وا�شتجالبها  باملقررات  املت�شلة  املعرفة  معطيات  لتفعيل  عليها 
الدرا�شية  القاعة  بن  املثمر  التفاعل  وتدعيم  الإلكرونية،  ال�شبكة 
واأعالم املعرفة املت�شلن بها يف العامل وتطبيق كافة الو�شائل التقنية 
نفاخر  اأن  فعال  ن�شتطيع  فقط  وهنا  التقني.  التطوير  على  املعنية 

بجامعة تعي�ض ع�شرها.

جامعة الملك خالد تقنيا!
د. عبدالرحمن المحسني

دراية مبا حولها. وخالل ا�شتطالعنا 
املف�شلة  الطريقة  �شوؤال عن  طرحنا 
ال��ف��راغ مع  اأوق����ات  الأم���ه���ات  لق�شاء 
ال�����ش��ه��راين   رف��ع��ة  فبينت  اأولده������ن، 
�شاعات  ي�شتغلن  اأن  الأمهات  على  اأن 
طاقات  وا�شتثمار  اكت�شاف  يف  الفراغ 
اأمور  بتعليمه  �شواء  الطفل  ومواهب 
يف  ما  مهارات  على  تدريبه  اأم  الدين 

حدود طاقاته وقدراته.
وع��م��ا اإذا ك���ان ث��م��ة ت��ن��اق�����ض يف 
اأ�شرت  بالفراغ  يتعلق  عما  حديثها 
اأن���ه ل يوجد  ال�����ش��ه��راين على  رف��ع��ة 
فراغ، مبعنى التخلي عن اأي وظيفة، 
امل�����ش��ل��م، م�شرية  يف ج���دول الإن�����ش��ان 
اإل����ى اأن م�����ش��ك��ل��ة ال���ف���راغ ن��اب��ع��ة من 
م�شددة  الوقت،  باأهمية  الوعي  ع��دم 
ع��ل��ى �����ش����رورة  اله���ت���م���ام ب��رت��ي��ب 

الأولويات.

مشكلة وحلول
 وات��ف��ق��ت امل��ت��ح��دث��ات ع��ل��ى اأن ع��دم 
تكمن  م�شكلة  يعد  ال��وق��ت  ا�شتثمار 

للكتابة  اأن���دي���ة  ت���وف���ري  يف  ح��ل��ول��ه��ا 
والر�شم والأ�شغال اليدوية، ومكتبات 
ع���ام���ة ت���ت���واف���ق م����ع ع�����دد واح���ت���ي���اج 
دورات  واإق��ام��ة  اجلامعية،  الطالبة 
الطالبة  تفيد  وتثقيفية  ت��دري��ب��ي��ة 
ذات  وجتعلها  العمل  ل�شوق  وتهيوؤها 

فعالية واأداء اأف�شل. 
اأوقات الفراغ  ول�شمان ا�شتثمار 
بال�شكل الأمثل، دعت مرمي طوهري 
اإل������ى �����ش����رورة ال��ت��خ��ط��ي��ط وو����ش���ع 

اأهداف يف احلياة.
 وتابعت » اأعتقد اأن ال�شر يكمن 
يف اأهدافنا من حياتنا .. من املهم اأن 
عندها  �شامية  اأهدافا  حلياتنا  ن�شع 
كل  ون�شخر  اأوقاتنا  وت�شمو  �شن�شمو 
ث����واين ال���وق���ت ودق���ائ���ق���ه وحل��ظ��ات��ه 
لتحقيق اأهدافنا .. ولن�شت�شعر اأمنية 
في�شجد  ل��ل��ح��ي��اة  ي��ع��ود  اأن  يف  امل��ي��ت 
فلنحمد  واح�������دة،  ���ش��ج��دة  ول����و  هلل 
العمل ول نغر  دار  اأننا يف  اهلل على 
بطول الأمل، ولنجتهد عمال لديننا 

ودنيانا«.
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السبت

واأداء  ال���ن���وم  م���ن  ا���ش��ت��ي��ق��اظ��ي  ب��ع��د 
ال��ف��ج��ر م���ع ج��م��اع��ة امل�شجد  ���ش��الة 
اأول��ى  تبداأ  اإل��ى اجلامعة حيث  اأجت��ه 
حما�شراتي ال�شاعة العا�شرة �شباحا، 
الأ�شدقاء  بع�ض  مع  األتقي  وبعدها 
حتى يحن وقت �شالة الظهر، فبعد 
ال�شالة اأكمل بقية حما�شراتي حتى 
���ش��الة ال��ع�����ش��ر لأذه�����ب وق��ت��ه��ا اإل���ى 

البيت لتناول وجبة الغداء. 
بعد هذا اليوم اجلامعي احلافل 
بالن�شاط اأراجع مقرراتي التي تكون 

عادة مو�شوعة على البالك بورد.
بعد �شالة املغرب، اأبداأ مراجعة 
املطلوبة  ال��واج��ب��ات  وح���ل  امل���ق���ررات 
وا����ش���ت���ذك���ار ال�����درو������ض ع���ن���د وج����ود 
اخ���ت���ب���ارات ح��ت��ى ي��ح��ن وق����ت وج��ب��ة 
الع�شاء التي اأتناولها، وبعدها اأ�شتعد 
ل��ل��ذه��اب اإل����ى ال��ن��وم ل���ش��ت��ق��ب��ال ي��وم 
مليئا  يكون  اأن  اآم��ل  اأك��ادمي��ي جديد 

بالنجاح. 

فهد يحيى علي آل خلف
كلية اللغات والترجمة

ع��ن��د ق��دوم��ي م��ن اجل��ام��ع��ة ظهرية 
الرب����ع����اء اآخ�����ذ ق�����ش��ط��ا م���ن ال���راح���ة 
)النوم(، ثم اأ�شتيقظ واأرتب اأغرا�شي 

لتبداأ اإجازتي الأ�شبوعية.
 ففي م�شاء الأربعاء، اأجتمع مع 
الأ�شرة لن�شعد باأجمل الأوقات باملزح 
وال�����ش��ح��ك اأو اخل����روج خ���ارج امل��ن��زل 
ل��ل��ت��ن��زه، ويف ب��ع�����ض الأوق�������ات اأح���ب 
حيث  خمتلف  ���ش��يء  بعمل  اأق����وم  اأن 
اأ�شناف  حت�شري  عند  ن�شاطي  ي��زداد 
الأن�شطة  بع�ض  عمل  اأو  الأك���ل  م��ن 
اخلا�شة بي من الواجبات اجلامعية 
ف���اأق���وم ب������اأداء ت��ك��ل��ي��ف��ات��ي امل��ط��ل��وب��ة، 
اأن��ام مبكرا  وعند النتهاء  من ذلك، 

لأ�شحو يوم اخلمي�ض مبكرا.

أروى عبدالرحمن أحمد سعد
 كلية االقتصاد 

األربعاء
بالتجهيز  ي��وم��ا ح��اف��ال  ي��ع��د اجل��م��ع��ة 
الأع��م��ال  وال��ع��ب��ادة ومم��ار���ش��ة  لل�شالة 
اخل������ريي������ة. ه�����و م�����وع�����د ي����ح����ث ع��ل��ى 
الجتماع بالعائلة، فاأ�شحو فيه ال�شاعة 
ا�شتعداد  على  واأك���ون  واأف��ط��ر  الثامنة 
ت����ام ل�����ش��الة اجل��م��ع��ة م�����ش��ت��غ��ل��ة وق��ت��ي 
ق��راءة قراآن  العبادة من  ب�شتى �شنوف 

ونحوها.
ب��ع��د ال���غ���داء،  اأق�����ش��ي وق��ت��ي على 
�شالة  حتى  الن��رن��ت  على  اأو  التلفاز 
العائلة  اأج��ل�����ض م��ع  وب��ع��ده��ا  ال��ع�����ش��ر، 
لن�شرب القهوة �شويا، ثم اأقوم برتيب 
ب���اق���ي وق���ت���ي واأب����������داأ ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ع�����ض 
مبكرا  اأن���ام  ث��م  اجل��ام��ع��ي��ة،  التكليفات 
اأ�شبوعا جديدا حافال باجلد  لأ�شتقبل 

والجتهاد .
أميرة ناصر 
كلية االقتصاد

الجمعة
يوم اخلمي�ض هو يومي املف�شل. اأ�شحو 
ف��ي��ه م��ب��ك��رة ف���اأن���ا م���ن ع�����ش��اق ال�����ش��ب��اح 
يف  ال��ف��ج��ر  ���ش��الة  واأداء  �شم�شه  وروؤي����ة 
�شباحا  الثامنة  ال�شاعة  فعند  وق��ت��ه��ا، 
نعد وجبة الإفطار مع العائلة، وبعدها 
اأع���م���ل ب��ع�����ش��ا م���ن الأ����ش���غ���ال ال���الزم���ة 
الواجبات  بع�ض  بحل  اأق���وم  حيث  علي 
اخلا�شة حتى �شالة الظهر. اأرتاح قليال 
ح��ت��ى ي��ح��ن وق����ت ال���غ���داء لأن�����ام ب��ع��ده 
قليال حتى يحن موعد �شالة الع�شر.

ب�شحبة  اأذه�����ب  ال��ع�����ش��ر  ف���رة  يف 
املنزل  احتياجات  بع�ض  ل�شراء  العائلة 
اأو اأزور جدتي، ثم اأرجع للبيت واأق�شي 
وقتي على التلفاز اأو على النرنت حتى 
ال�شاعة احلادية ع�شرة ليال واأنام مبكرة 
ن�شاط  بكل  اجلمعة  ي��وم  اأ�شتقبل  لكي 

وحيوية.
أيمان حميدي الدريمي

كلية االقتصاد 

الخميس

األحد

الأي��ام الدرا�شية،  يف يوم الأح��د، كبقية 
اأب�������داأ حم���ا����ش���رات���ي ال�����ش��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة 
مبحا�شرة املادة الإجنليزية التي تنتهي 
تت�شل�شل  وب��ع��ده��ا  ال��ع��ا���ش��رة،  ال�����ش��اع��ة 
املحا�شرات حتى ال�شاعة الثانية ع�شرة، 
اأتوجه  املحا�شرات  من  النتهاء  وعند 
اإل���ى البيت واأت���ن���اول وج��ب��ة ال��غ��داء مع 
واأرت����اح قليال حتى وق��ت �شالة  الأه���ل 

الع�شر.
بلعب  الع�شرية  اق�شي  اأن  اأح���ب 
ال��ك��رة م��ع اأ���ش��دق��ائ��ي وت��ب��ادل احلديث 
معهم حتى ال�شاعة ال�شاد�شة التي اأرجع 
القهوة  اأت��ن��اول  حيث  البيت  اإل���ى  فيها 
مع عائلتي ونتجاذب اأطراف الأحاديث 

الودية والعائلية حتى �شالة الع�شاء.
ال���ع�������ش���اء،  ف���ري�������ش���ة  اأداء  ب����ع����د 
اأذه�����ب ل��ق�����ش��اء امل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
وال�����ش��خ�����ش��ي��ة، وح���ن ال���رج���وع اأت��ن��اول 
وج���ب���ة ال���ع�������ش���اء واأت�������ش���ف���ح الن���رن���ت 
التلفزيونية  ال��رام��ج  بع�ض  واأ���ش��اه��د 
اإلى النوم، وهذا  اأذهب  املفيدة، واأخ��ريا 

هو يومي الدرا�شي.

عبداهلل أحمد أبو عائض
كلية ادارة االعمال- محاسبة

الثالثاءاإلثنين

اأبداأ �شباحي ب�شالة الفجر ثم اأجتهز 
اإل���ى ال����دوام وح�����ش��ور اجل��ام��ع��ة، حيث 
ت���ب���داأ حم��ا���ش��رات��ي ال�����ش��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة 
���ش��ب��اح��ا وع������ادة م���ا ت���ك���ون حم��ا���ش��رة 

ترجمة تعقبها حما�شرة رواية.
وعند ال�شاعة العا�شرة يكون لدي 
با�شتذكار  اأق�شيها  ا���ش��راح��ة  ���ش��اع��ة 
ب��ع�����ض ال����درو�����ض مل����دة ن�����ش��ف ���ش��اع��ة، 
وال��ن�����ش��ف الآخ������ر اأق�����ش��ي��ه يف ت��ن��اول 
وجبة الإف��ط��ار، وتبادل الأح��ادي��ث مع 

الطالب عما يخ�ض اجلامعة.
اأرج��ع ملحا�شرة تتميز   بعد ذل��ك 
بروعة اأ�شلوب اأ�شتاذها الذي حببنا اإلى 
اآخ��ر،  اأ�شتاذ  اأي  من  اأك��رث  حما�شراته 
يحن  ح��ت��ى  امل��ح��ا���ش��رة  ت��ل��ك  ت�شتمر 
وقت �شالة الظهر، وبعد النتهاء من 
حما�شراتي  بع�ض  اأ�شتكمل  ال�����ش��الة 
اأرج��ع  وبعدها  ال��راب��ع��ة،  ال�شاعة  حتى 

اإلى البيت لأتناول وجبة الغداء.
اإلى  اأجت��ه  اخلام�شة  ال�شاعة  عند 
النادي الريا�شي اجلامعي حتى يحن 
وق���ت ���ش��الة ال��ع�����ش��اء لأت���ن���اول بعدها 
اأذه��ب  ثم  العن،  بفتح  الع�شاء،  وجبة 
اإل���ى اإح���دى امل��ق��اه��ي، لأع���ود بعد ذلك 
الدرو�ض  بع�ض  لأ�شرجع  املنزل  اإل��ى 

واملحا�شرات، وبعدها اأجته اإلى النوم.
فارس سعيد الشهري
اللغات والترجمة

اأ���ش��ت��ي��ق��ظ ل�����ش��الة ال��ف��ج��ر ث��م اأرج���ع 
الثامنة  ال�شاعة  حتى  نومي  لإكمال 
اأتناول وجبة الإفطار واأجته  وبعدها 
العا�شرة  ال�شاعة  عند  اجلامعة  اإل��ى 
ال�شاعة  تبداأ حما�شراتي حتى  حيث 
الرابعة، يتخللها بع�ض اأوقات الراحة 

ووقت �شالة الظهر.
 بعدها اأجته اإلى نادي اجلامعة 
الأ�شدقاء،  ببع�ض  فيه  األتقي  حيث 
لأرج�����ع ب��ع��د ذل���ك اإل����ى ال��ب��ي��ت حيث 
اأت���ن���اول ال��ق��ه��وة م��ع الأه����ل واأت���ب���ادل 
�شالة  حتى  الأح��ادي��ث  بع�ض  معهم 

الع�شاء.
ع��ق��ب ذل���ك اأ����ش���رع يف ا���ش��ت��ذك��ار 
القنوات  بع�ض  وم�����ش��اه��دة  ال��درو���ض 
امل��واق��ع  بع�ض  وت�شفح  التلفزيونية 
الج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى الن���رن���ت، وعند 
بع�ض  ملقابلة  اأذه���ب  منها،  الن��ت��ه��اء 
اأرجع الى البيت للنوم  الأ�شدقاء ثم 

وا�شتقبال يوم جديد.

فيصل عبداهلل االحمري
كلية العلوم االنسانية

سبعة أيام
إهتماما منها بمتابعة الحياة األكاديمية لطالب وطالبات الجامعة، وعكس انطباعاتهم ومشاعرهم وتفاصيل أنشطتهم اليومية، ترصد »آفاق« مشاهد جميلة من يوميات الطالب والطالبة عبر أحاديث 
ودية مباشرة لنماذج طالبية من مختلف التخصصات، وتتيح لهم الفرصة ليرووا وقائع حياتهم الجامعية بألسنتهم عبر زاوية » سبعة أيام« في جو عفوي ال يشوبه تكلف وال تتدخل فيه يد التحرير.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku
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سوق العمل

دع�������ا ن����ائ����ب رئ����ي���������ض ال��ل��ج��ن��ة 
مبجل�ض  ل��ل��ت��دري��ب  ال��وط��ن��ي��ة 
ال���غ���رف ال�����ش��ع��ودي��ة امل��ه��ن��د���ض 
اإ�شراك  اإل��ى  العواد  عبدالعزيز 
���ش��وق ال��ع��م��ل يف ب��ن��اء اخلطط 
امل�شتقبلية، وتطوير املناهج مبا 
العمل،  �شوق  متطلبات  ينا�شب 
بن  م�شتمرا  ال��ت��دري��ب  وج��ع��ل 
املعاهد والكليات و�شوق العمل، 
ف�شال عن ا�شتمرارية العالقة 
ال����ت����ط����وي����ري����ة ل���ل���خ���ري���ج���ن 
ب��ع��د ال��ت��ح��اق��ه��م ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 

وال�شركات.
واأو����ش���ح ال���ع���واد، يف ورق��ة 
عمل قدمها  يف املوؤمتر الدويل 
ال�����ث�����اين ل���ت���ك���ام���ل خم���رج���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ع ����ش���وق ال��ع��م��ل يف 
ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����ض، 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة الأردن���ي���ة ع��م��ان، 
العربي  ال��وط��ن  يف  التعليم  اأن 
ي���ع���اين م����ن اأزم�������ة م���زم���ن���ة، و 
اأنها  املهتمن  بع�ض  »رمبا ظن 
العالج  على  م�شتع�شية  اأزم���ة 
ب�شبب كرثة العوامل والأ�شباب 
����ش���دي���دة ال���ت���داخ���ل وال��ت��ع��ق��ي��د 

والكامنة وراء هذه الأزمة«.
ال��ط��م��وح  اأن  اإل�����ى  ول���ف���ت 
ي��ك��م��ن يف اإع������ادة ب���ن���اء ال��ق��وى 
التعليم  ب��ن  ب�شراكة  العاملة 
ال���ع���ايل وال��ق��ط��اع��ن اخل��ا���ض 
اإ�شالحات  ع��ن  ف�شال  وال��ع��ام، 
������ش�����وق ال����ع����م����ل والق����ت���������ش����اد 

وتطوير التعليم.
اأنه وفقا ملوؤ�شر  اإلى  واأ�شار 
امل���ن���ظ���م���ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة 
 2011 ل��ع��ام  »األي�شكو«  وال��ع��ل��وم 
ت���ب���ن وج������ود اأك������رث م����ن ���ش��ت��ة 
مالين طفل ممن هم يف �شن 
باملدار�ض  يلتحقون  ل  التعليم 
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي اإل���ى جانب 
ظ��اه��رة الن��ق��ط��اع يف امل��راح��ل 
الأول���ي���ة وال���ت���ي ت�����ش��ل اإل����ى ما 
بن 7 اإلى 20% وتبلغ اأحيانا يف 

بع�ض الدول %30.

دعوة لتطوير 
المناهج 

ومواكبة 
سوق العمل

م. محمد عبد اهلل المنصور

ال��و���ش��ع ال�����ش��ائ��ك وامل��ع��ق��د ل�����ش��وق العمل 
ل ت��ع��اجل��ه ق������رارات ت��ق��ن��ن ال��ت��اأ���ش��ريات 
وت���رح���ي���ل ال���ع���م���ال���ة امل���خ���ال���ف���ة وف���ر����ض 
ال�����ش��ع��ودة ف��ق��ط، ذل���ك لأن ث��م��ة ع��وام��ل 
التي  امل���زري���ة  احل��ال��ة  يف  ت�شببت  اأخ����رى 

و�شلنا لها.
�شرائحه  بكل  املجتمع  تفاعل  وق��د 
وطرحوا  واخلا�ض  احلكومي  وبقطاعيه 
لتنظيم  وامل�����ب�����ادرات  الأف����ك����ار  ع�������ش���رات 
اأع��ن  ع��ن  اأظ��ن��ه��ا تخفى  العمل ل  ���ش��وق 
ن��ت��ج��اوز  اأن  امل�������ش���وؤول���ن، ول��ك��ن��ن��ا ي��ج��ب 
ال���ذي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإل�����ى  الآين  ال��ت��ف��ك��ري 
العمل  امل�شكلة ويقود �شوق  �شيمنع تكرار 

للتوازن املطلوب. 
لأبناء  وظ��ائ��ف  لتوفري  حت��ٍد  هناك 
ال����وط����ن، ول���ك���ن ي��ج��ب األ ي�����ش��م��ل ذل��ك 
الوظائف املتدنية التي ل جتذب املواطن، 
لأن����ه����ا ل ت���وف���ر ل����ه احل�����د الأدن��������ى م��ن 

الكفاف.
على  التكلفة  رف��ع  نريد  ل  وك��ذل��ك 
اإلى  ذلك  �شي�شيف  ال��ذي  العمل  �شاحب 
املواطن  ليدفعها  وخدماته  �شلعته  قيمة 

يف النهاية.
الكل يعلم اأننا نعي�ض �شنوات ذهبية 
الوطن  دخل  ن�شتثمر  مل  واإن  تتكرر،  لن 

ليحت�شن  وب��ن��ائ��ه  الق��ت�����ش��اد  تنمية  يف 
اإل��ى  اأنف�شنا  ف�شنقود  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال 

الهاوية.
وزارة التخطيط التي �شبعت �شباتا 
لو�شع  ال��ق��ي��ادة  ب��دف��ة  الإم�����ش��اك  عليها 
خ��ط��ة ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ع كل 
ال�شركاء لبناء �شوق عمل منظم ومتوازن 
بدل من تقاريرها التي مل تقدم لنا �شوى 
التطمينات الزائفة! وهذا ي�شتلزم توفري 
وظائف نوعية جمزية للمواطن وتاأهيله 
ل��ه��ا م��ع ا���ش��ت��خ��دام ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة يف 
ومينع  �شيقنن  فهذا  املتدنية،  الوظائف 
ارتفاع الأ�شعار اجلنوين، ب�شبب القرارات 
ي�شغلها  التي  الأع��م��ال  يف  تفرق  ل  التي 
واملهند�ض  الطبيب  وت�����ش��اوي  ال��واف��دون 

بالنجار واحلداد وعامل النظافة!
دور  ولكنه  �شعبا،  اأم���را  لي�ض  ه��ذا 
مفقود يحتاج اإلى مركز يقوم به وين�شق 
ويتبع  العمل  �شوق  يف  ال�شركاء  ك��ل  ب��ن 
وزارة التخطيط ليقوم بالأدوار التالية:

�شناعية  ���ش��رك��ات  ل��دي��ن��ا  اأن  ورغ���م 
اأن��ه��ا  اإل  ب��امل��ل��ي��ارات  م�����ش��اري��ع��ه��ا  �شخمة 
ال��الزم��ة  امل���وؤه���الت  ع���دم وج���ود  ت�شتكي 
لدى ال�شباب ال�شعودي املتقدم لوظائفها 

وهذا بالطبع نتيجة ل�شوء تخطيطها!
»اأرام�����ك�����و« ال�����ش��ع��ودي��ة و »���ش��اب��ك« 
تخطط  ح��ن  كمثال  الكهرباء  و���ش��رك��ة 

ل��ب��ن��اء م���راف���ق ج���دي���دة ت��ق��وم يف ال��وق��ت 
ال�شباب  وابتعاث  وت��دري��ب  باختيار  ذات��ه 
ال�������ش���ع���ودي ح���ت���ى ي�����ش��ب��ح��وا ج��اه��زي��ن 
املرافق  ت�شغيل  ب��دء  م��ع  العمل  ملمار�شة 

اجلديدة. 
علينا بكل ب�شاطة اإلزام اأي م�شروع 
يح�شل على قر�ض من �شندوق التنمية 
ال�شناعي اأو ي�شتفيد من املدن ال�شناعية 
يف اجلبيل وينبع وراأ����ض اخل��ري وج��ازان 
وغ��ريه��ا وي��ج��د ال��دع��م م��ن ال���دول���ة اأن 
ي�����ش��غ��ل ال�����ش��ع��ودي��ون ج��م��ي��ع ال��وظ��ائ��ف 
يف امل�����ش��روع ع���دا ت��ل��ك ال��ت��ي حت��ت��اج اإل��ى 
خرات خا�شة يف الت�شغيل اأو الهند�شة اأو 
الت�شويق وهي يف املجمل ل تتعدى 10 يف 

املائة من حجم العمالة.
اأخ��رى  �شيحل م�شكلة  الإل���زام  ه��ذا 
هذه  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  وه��ي  عنها  �شمعنا 
امل�����ش��اري��ع اأق��ي��م��ت وف���ق درا����ش���ات ج��دوى 
واأن  اعتمدت على عمالة واف��دة رخي�شة 
اإل��زام��ه��ا ب��ال�����ش��ع��ودة ودف���ع روات����ب اأع��ل��ى 
�شريفع تكاليفها، ما يوؤدي اإلى اخل�شائر 
اأ�شاروا  الذين  رغم حتفظ القت�شادين 
املوظفن غالبا ل تتجاوز  اأن تكلفة  اإلى 

20 يف املائة من امليزانية الت�شغيلية.
ت�����ش��ت��م��ر  اأن  امل���ن���ط���ق  م�����ن  ل���ي�������ض 
والإداري����ة  التقنية  والكليات  اجل��ام��ع��ات 
يف تخريج تخ�ش�شات دون معرفة حاجة 

�شوق العمل الفعلية والفر�ض الوظيفية 
املتاحة.

ه�����ذا امل����رك����ز ����ش���ي���ق���وم ب������دور م��ه��م 
يف م��ت��اب��ع��ة م��ت��غ��ريات ���ش��وق ال��ع��م��ل من 
الجتماعية  التاأمينات  �شجالت  خ��الل 
ال�شناعية  وامل�شاريع  العمل  وت��اأ���ش��ريات 
اجل���دي���دة وق���وائ���م ال��ع��اط��ل��ن وم��ت��اب��ع��ة 
اخل��ري��ج حتى  فيها  ينتظر  التي  ال��ف��رة 
ما  ذل��ك  وغ��ري  املنا�شبة،  الوظيفة  يجد 
ي�����ش��اع��د ع��ل��ى حت��دي��د اح��ت��ي��اج��ات ���ش��وق 
واملناهج  التخ�ش�شات  حيث  م��ن  العمل 
وال���ل���غ���ة وال����ت����دري����ب وف����ر�����ض م���ع���دلت 
الرواتب بناء على درا�شات ال�شوق. بذلك 
العمل بدل  ���ش��وق  ل��ت��وائ��م  الأج��ي��ال  نعد 
ت�شخ  والكليات  اجلامعات  نرك  اأن  من 
وال�شحية  ينا�شبه  م��ال  العمل  �شوق  يف 
هم اأبناء الوطن الذين تتبخر اأحالمهم 

ويتحطم م�شتقبلهم.
دع���م���ن���ا ل��ت��وظ��ي��ف اأب����ن����اء ال���وط���ن 
واإلزام ال�شركات بذلك مع دفع جزء من 
الراتب اأحيانا ل يعني اإغفال ال�شلوكيات 

ال�شلبية التي ي�شيء بها البع�ض للبقية.
ف��ه��ن��اك م��ن ل ي��ح��رم ال��ع��م��ل ول 
ال�������دوام، ورمب����ا يختل�ض  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
اإ�شعار،  دون  العمل  ي��رك  وق��د  يتلف  اأو 
هذه  ال��ع��م��ل.  ل�شاحب  اأ���ش��رارا  وي�شبب 
تعاقب ول بد من �شجل  اأن  الفئة يجب 

فيعرف  العمل،  �شاحب  يحمي  وظيفي 
اأي��ن عمل ه��ذا امل��واط��ن وهل  من خالله 
اأداوؤه،  ك��ان  وكيف  ف�شل؟  اأم  عمله  ت��رك 

وهل ارتكب ت�شرفا م�شينا؟
اإل��زام املوظف بعقد مع  ول بد من 
العمل يحمي كال الطرفن مع  �شاحب 
ال��ت�����ش��دي مل���ن ي��ح��ّم��ل امل���وظ���ف امل��واط��ن 
م�شاريف بغري حق كا�شراك التاأمينات 
العمل  اأو  العمل  زي  تكاليف  اأو  ك��ام��ال، 
ب��ع��ي��د دون  اأو يف م��وق��ع  اإ����ش���ايف،  ل��وق��ت 
تعوي�ض اأو م�شايقته من قبل الوافدين.

ب�شعودة  ط��ال��ب  مل��ن  �شوتي  واأ���ش��م 
م��ن�����ش��ب م���������ش����وؤول امل���������وارد ال��ب�����ش��ري��ة 
اأن  على  اخل��ا���ض  القطاع  يف  والتوظيف 

يقوم املركز بتطويرهم وم�شاندتهم.
امل���ن���زل���ي���ة  ال�������ش���ي���ان���ة  اأع������م������ال   -
تقت�شر  اأن  ي��ج��ب  الأج����ه����زة  و���ش��ي��ان��ة 
الكليات  خريجي  م��ن  ال�شعودين  على 
ال���ت���ق���ن���ي���ة، لأن����ه����م اأول�������ى ب���ه���ذا امل���ج���ال 
كما  التالعب.  وع��دم  الأم��ان��ة  ولن�شمن 
بالتن�شيق  خطة  امل��رك��ز  ي�شع  اأن  ننتظر 
مع البلديات والتجارة ومعاهد التدريب 
ل��ن��ن��ت�����ش��ل اأ�����ش����واق اخل�����ش��ار والأ����ش���م���اك 
العمالة  �شيطرة  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��ت��م��ور 
اأنظمة  ي�شتلزم و�شع  اأم��ر  وه��و  ال��واف��دة 

ومراقبتها وتطويرها.
جريدة االقت�شادية العدد 7143

سعودة سوق العمل.. هدف بال »تخطيط«

الجتماعي  احل��وار  منتدى  ج��دة،  مدينة  يف  املقبل  الثنن  العمل،  وزارة  تنظم 
الثاين بن اأطراف الإنتاج الثالثة يف �شوق العمل، ومن املقرر اأن ي�شتمر املنتدى 

ملدة يومن.
القطاع اخلا�ض، وي�شرك  الأج��ور يف  �شيا�شات وم�شتويات  ويتناول احلوار 
فيه اأطراف الإنتاج الثالثة يف �شوق العمل التي تعرفهم منظمات العمل الدولية 
و‹‹العمال‹‹  ال�شعودية(،  ال��غ��رف  مبجل�ض  )ممثلن  الأعمال‹‹  ›‹اأ�شحاب  ب��� 
املكلفة  التنفيذية  و‹‹ال�شلطة  العمالية(،  للجان  الوطنية  باللجنة  )ممثلن 

بتطبيق نظام العمل‹‹ )ممثلة بوزارة العمل(. 
معوقي  ب��درا���ش��ة  العمل  وزارة  وج��ه  ق��د  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  وك���ان 
ورف��ع  والأج����ور،  العمل  �شاعات  وه��م��ا:  اخل��ا���ض  القطاع  يف  الرئي�شن  التوطن 
منتدى  املا�شي  العام  العمل  وزارة  نظمت  كما  ال�شاأن.  بهذا  املتعلقة  التو�شيات 
اخل��ا���ض.  ال��ق��ط��اع  العمل يف  ���ش��اع��ات  ملناق�شة حم��ور  الأول  الج��ت��م��اع��ي  احل���وار 

ويدر�ض جمل�ض ال�شورى حاليا تو�شية وزارة العمل اخلا�شة بذلك.  واأكد الأمن 
العام للحوار الجتماعي بن اأطراف الإنتاج الثالثة يف �شوق العمل، وكيل وزارة 
العمل  ل��وزارة  ال�شامي  التوجيه  اأن  احلميدان  اأحمد  العمالية،  لل�شوؤون  العمل 
اأولويات  الوطنية �شمن  الب�شرية  امل��وارد  وا�شتثمار  التوطن  يعك�ض مكانة ملف 

القيادة احلكيمة. 
واأ�شاف اأن الوزارة حر�شت على تبني اآلية احلوار الثالثي املعرف بها دوليا 
بن اأطراف �شوق العمل، وعلى  الإعداد للحوارات  املتخ�ش�شة من خالل ال�شتعانة 

بخرات مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني يف اإدارة جل�شات احلوار.
 واأو�شح احلميدان اأن ا�شتماع الوزارة وت�شاورها مع �شركائها يف �شوق العمل 
�شتاأتي معرة  التي  العمل  ت�شريعات  اإيجابا على  �شينعك�ض  ب�شكل عام  واملجتمع 
وزارة  �شيا�شات  مع  ومتكاملة  اأط��راف��ه،  وم�شالح  واحتياجاته  ال�شوق  واق��ع  عن 

العمل وبراجمها.

المنتدى الثاني 
ألطراف اإلنتاج 

بسوق العمل
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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

أسبوعية جامعة الملك خالد

النهاري: إدارة التعاون الدولي جسر 
معرفي يربط الجامعة بنظيراتها العالمية

حوار: محمد إبراهيم

يف  ال������دويل  ال���ت���ع���اون  اإدارة  م���دي���ر  اأك�����د 
اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور اأح���م���د ال���ن���ه���اري اأن 
اإدارته ت�شعى اإلى بناء ج�شور بن اجلامعة 
واجل��ام��ع��ات الأخ�����رى امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
والدولية للو�شول باجلامعة اإلى م�شاف 

اجلامعات العاملية املتقدمة.
اأم���ام »اآف���اق« ب��اأن  واع���رف النهاري 
اإدارت������ه ل ت����زال دون امل����اأم����ول، م��ب��ي��ن��ا يف 
و�شعيا  قويا  عزما  هناك  اأن  ذات��ه  ال��وق��ت 
ح��ث��ي��ث��ا ل���ت���ط���وي���ره���ا ل���ت���واك���ب ت��ط��ل��ع��ات 

اجلامعة.

حدثنا عن اإدارة 
التعاون الدويل باجلامعة؟

اإدارة ذات طموحات  اإدارة التعاون الدويل 
كبرية ت�شعى اإلى بناء ج�شور بن اجلامعة 
واجل��ام��ع��ات الأخ�����رى امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
والدولية للو�شول باجلامعة اإلى م�شاف 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ط��ورة م��ن خ��الل 
تطوير وت��ق��ومي امل��ن��اه��ج وت��ع��زي��ز ق��درات 
واإي���ج���اد فر�ض  ال��ت��دري�����ض  اأع�����ش��اء هيئة 
لتطويرهم يف اجلامعة وخارجها، وتنمية 
مهارات املعيدين عن طريق ابتعاثهم اإلى 

جامعات مرموقة.
فاإن  الطالب،  بتطوير  يتعلق  وفيما 
مع  م�شركة  برامج  باإيجاد  تهتم  الإدارة 
اجلامعات العاملية، وتبادل زيارات الطالب 
اإ�شافة  الأخ��رى،  اجلامعات  يف  والدرا�شة 
اإلى تبادل الأ�شاتذة مع اأعرق اجلامعات يف 

العامل، بحيث ت�شتقطب اجلامعة اأ�شاتذة 
وب��راجم��ه��ا،  كلياتها  بع�ض  يف  للتدري�ض 
يف  للتدري�ض  اأ�شاتذتها  بع�ض  توفد  فيما 

جامعات عاملية اأخرى. 
وم�����ن ط�����رق ت����ب����ادل اخل�������رات ب��ن 
اجل��ام��ع��ة ون��ظ��ريات��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة: ال��ت��ع��اون 
واإج����راء  امل��خ��رج��ات،  تقييم  امل�����ش��رك يف 
ب��ح��وث م�����ش��رك��ة، وامل�����ش��ارك��ة يف اإن�����ش��اء 
م���راك���ز ب��ح��ث��ي��ة م�����ش��رك��ة، وال���ت���ع���اون يف 
البحثية  املهارات  العلمي، وتطوير  الن�شر 
لدى الباحثن. ويف جمال املكتبات، تقوم 
قواعد  يف  ل��ال���ش��راك  بالتن�شيق  الإدارة 

البيانات العاملية.

وقعت اجلامعة موؤخرا  عددا
من االتفاقيات مع  بع�س اجلامعات 

العاملية.. ما االأهداف املرجوة من 
هذه االتفاقيات؟ 

ل �شك يف اأن للتعاون الدويل والتفاقيات 
ال����ت����ي ت������رم م����ع اجل����ام����ع����ات ال��ع��ري��ق��ة 
ت��وط��ن اخل���رات  ك��ب��ريا يف جم���ال  دورا 
والتقنيات، فنحن حينما نوقع مع جامعة 
معريف  وت��ب��ادل  ت��ع��اون  اتفاقية  م��ا  عاملية 
ف���ه���ذا ي���وف���ر ج���ه���دا ك���ب���ريا وم�����ال ك��ث��ريا 
على ال��دول��ة لأن��ن��ا ن��ب��داأ م��ن حيث انتهى 

الآخرون يف جمالت البحث العلمي.

عمليا.. كيف ت�شتفيد
الكليات واالأق�شام املختلفة

من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
املربمة؟

تتوقف  الت��ف��اق��ي��ات،  تلك  م��ن  ال�شتفادة 
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  جدية  مدى  على 
يف ك���ل ك��ل��ي��ة وك����ل ق�����ش��م، ف��ب��ع��د ت��وق��ي��ع 
الأق�شام  على  امل�شوؤولية  تكون  التفاقيات 
اأدرى  فهم  بها،  التدري�ض  هيئة  واأع�شاء 
ب��ح��وائ��ج��ه��م واأق�����در ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة من 

اجلامعات كل يف تخ�ش�شه.

توقيع االتفاقيات مع
جامعات عاملية  �شببه  الق�شور يف 

خطط  اجلامعات املحلية و�شعفها يف 
جمال البحث العلمي

هل هذا �شحيح؟
خطط  يف  ق�شور  هناك  يكن  مل  ل��و  حتى 
البحث  ال��درا���ش��ي��ة و���ش��ع��ف يف  اجل��ام��ع��ة 
الأف�شل  عن  البحث  يجب  فاإنه  العلمي، 
والعملية  ال��ت��ج��دد،  تقت�شي  احل��ي��اة  لأن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م�����ش��ت��م��رة ل ت���ت���وق���ف ع��ن��د 

م�شتوى معن اأو مرحلة حمددة.

هل هناك خطط م�شتقبلية
لدى اجلامعة لتوقيع اتفاقيات مع 

جامعات اأخرى؟
ن��ع��م ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن الت��ف��اق��ي��ات يف 
توافق   ل  اجلامعة  لأن  ال��درا���ش��ة  مرحلة 
ي�شتكمل  اأن  ب��ع��د  اإل  ات���ف���اق  ع��ق��د  ع��ل��ى 
اأنها  فيها  امل�شوؤولون  يرى  التي  ال�شروط 
معايري  وهناك  طموحاتها.  وتخدم  تلبي 
لإجراء التفاقيات ومذكرات التفاهم مع 
اجلامعة   عراقة  منها  العاملية،  اجلامعات 

و�شهرتها علميا وعامليا.

يقال اإن اإدارة التعاون الدويل 
ال تزال دون الطموحات فهل من 

خطط لتطويرها؟ 
اإدارة التعاون الدويل  �شحيح اأن و�شع 
دون ط��م��وح��ات اجل��ام��ع��ة ول��ك��ن هناك 
عزم �شادق للتطوير من قبل  م�شوؤويل 
لتواكب  الإدارة  اجلامعة لتطوير هذه 
اخل����ط����ط ال����ت����ي ت���ن�������ش���ده���ا اجل���ام���ع���ة 
حثيث  �شعي  وهناك  ال���دويل،  للتعاون 
اإيجابي  الإدارة ذات مردود  جلعل هذه 

للجامعة.

ت�شم اجلامعة عددا
من اجلمعيات العلمية..

ما اأوجه التن�شيق بني تلك 
اجلمعيات وبني اإدارتكم؟

ال��ع��ون  ت��ق��دم  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  اإدارة 
اأي  يقدم  من  لكل  وامل�شاعدة  والإر�شاد 
اجلمعيات  ع��ل��ى  تقت�شر  ول  م�����ش��روع 
اجلامعة  لكل  وج���دت   فهي  العلمية، 

دون حتديد. 

يقال اإن اأغلب االتفاقيات
تركز على  العلوم ال�شحية 

والهند�شية وتهمل التخ�ش�شات 
االإن�شانية والرتبوية؟

ل اأوافقك على هذا ال�شوؤال، لأن هناك 
ال��ع��دي��د م���ن امل�����ش��اري��ع والت��ف��اق��ي��ات 
ال�شريعة،  م��ث��ل  ك��ل��ي��ات  م��ن  امل��ق��رح��ة 
تزال  ل  كانت  واإن  الإن�شانية،  والعلوم 

حتت الدرا�شة.
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إدارات

عمادة القبول 
والتسجيل
تعلن مواعيد 
التحويل

اأعلنت عمادة القبول والت�شجيل باجلامعة عن فت��رة التح��ويل اخلارجي للف�شل الدرا�شي الأول للعام اجل���امعي 1435/1434ه�، على 
اأن تبداأ مب�شيئة اهلل من ال�شبت 1434/8/6 ه� وت�شتمر حتى ن�هاية دوام الأربعاء 1434/8/17ه�.

اإلى تقدمي طلب التحويل عن طريق »البوابة الإلكرونية« على موقع اجلامعة خالل فرة التحويل املعلنة،   وتنبه العمادة 
اإح�شار امل�شتندات  اأنه على الطالب بعد تعبئة النموذج اخلارجي للتحويل، طباعته مع  ومتابعة الطلب من خالل املوقع، وتوؤكد 
املطلوبة وت�شليمها لق�شم القبول يف عمادة القبول والت�شجيل يف املدينة اجلامعية بالقريقر )مبنى د(. اأما الطالبات فعليهن تعبئة 

النموذج وطباعته واإح�شار امل�شتندات املطلوبة وت�شليمها اإلى وكالة العمادة ل�شوؤون الطالبات يف املجمع الأكادميي يف لع�شان.
و�شيتم الت�شال بالطالب والطالبات لإعالمهم بنتيجة التحويل بدءا من يوم ال�شبت 1434/9/12ه���، وذلك وفق ال�شوابط 
التالية: اإنهاء ال�شنة التح�شريية )متى ما وجدت( واأن يكون الطالب اأو الطالبة قد تخ�ش�ض يف اجلامعة املحول منها، اأي مت حتديد 
تخ�ش�شه، واأن يتم حتويل الطالب اإلى التخ�ش�ض املناظر ما مل يكن للجامعة وجهة نظر اأخرى، اإلى جانب اجتياز الختبارات التي 
حتددها الكلية )متى ما وجدت( وخ�شوع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للكلية اأو للق�شم  اأو التخ�ش�ض، وتوؤكد العمادة اأن  

املفا�شلة بن الطالب والطالبات �شتكون وفقا ملعدلت�هم الراكمية.
يوم  �شتبداأ من  والتي  1435/1434ه����،  اجل���امعي  للعام  الأول  الدرا�شي  للف�شل  الداخلي  التح��ويل  فت��رة  العمادة  ولقد حددت 
الثالثاء 1434/10/6ه�، على اأن ت�شتمر اإلى ن�هاية دوام الأربعاء 1434/10/14ه�، وتنبه العمادة اإلى اأن الإعالن ي�شمل طالبات الفرة 

امل�شائية )البكالوريو�ض املوازي(. 
املعلنة،  التحويل  الإلكرونية خالل فرة  البوابة  التحويل عن طريق  الداخلي على تقدمي طلب  التحويل  �شروط  وت�شتمل 
اأو الطالبة يف نف�ض التخ�ش�ض ال�شابق حتى نهاية  اأن يبقى الطالب  ومتابعة الطلب من خالل موقع اجلامعة الإلكروين، على 
الف�شل ال�شيفي 1433/ 1434 ه�. وتتعهد عمادة القبول والت�شجيل باأنها �شتزود الطالب والطالبات باأية م�شتجدات عن التحويل 

اخلارجي اأو الداخلي يف حينه.
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أساتذة

حوار: يحيى شقيقي

 حدثنا عن م�شوارك 
وجتربتك يف املجالني 
االأكادميي واالإداري؟

ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ض 
ثم  1990م  ع����ام  ال��ف��ي��زي��اء  ع���ل���وم  يف 
مرحلة  اأنهيت  حتى  درا�شتي  اأكملت  
عام  التخ�ش�ض  نف�ض  يف  املاج�شتري 
1995م، بعدها ح�شلت على الدكتوراه 
يف اأملانيا ق�شم املوا�شالت الفائقة عام 

.2005
وخ�����الل ت��دري�����ش��ي ت��ن��ق��ل��ت بن 
اأعمال اإدارية ملدة  20 عاما من بينها: 
م��ر���ش��د اأك���ادمي���ي ل��ط��الب وط��ال��ب��ات 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا، وم�����ش��رف وح���دة 
ال��ع��ل��وم،  لكلية  الإل���ك���روين  ال��ت��ع��ل��م 
وب��اح��ث م�����ش��ارك يف امل�����ش��روع امل��دع��م 
م���ن ق��ب��ل م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
للعلوم والتقنية حتت عنوان حت�شري 
لأن��واع  ال�شوئية  التطبيقات  ودرا�شة 
املحتوى  التلرييت  زجاج  من  جديدة 
لبلورات النانو، وم�شوؤول جلنة توكيد 
الفيزياء،  بق�شم  والع��ت��م��اد  اجل���ودة 
ال�شينية  الأ�شعة  وحدة  عن  وم�شوؤول 
خدماتها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ع��ل��وم  بكلية 
العلمية،  اجلامعة  كليات  جميع  اإل��ى 
بق�شم  ال�شيانة  جلنة  ع��ن  وامل�����ش��وؤول 
ال��ف��ي��زي��اء، ومم��ث��ل ق�شم ال��ف��ي��زي��اء يف 
وح����دة ب��ح��وث ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم وك��ت��اب��ة 
وف����ه����ر�����ش����ة اخل�����ط�����اب�����ات اخل���ا����ش���ة 

بالعتماد الأكادميي.

يبدو اأنك تتمتع بخربات
اإدارية كبرية من واقع

تنقلك بني اأكرث من اإدارة
وجهة عمل؟

على  اأي�شا  عملت  ذك���رت،  م��ا  بجانب 
التقدميية  ال��ع��رو���ض  بع�ض  ت��ق��دمي 
وامل��ح��ا���ش��رات ل��ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة اجل���ودة 
ل����دى ج��م��ي��ع م��ن�����ش��وب��ي ال��ق�����ش��م من 
ومعاونيهم،  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء 
كما �شاركت يف تقدمي برامج اإثرائية 
املوهبة  مركز  م��ع  وتطبيقية  علمية 
ال��ت��ي يرعاها  والإب������داع يف اجل��ام��ع��ة 
خادم احلرمن ال�شريفن ويتم ذلك 
وفق اآلية معدة من ِقبل الإدارة العامة 
لرعاية املوهوبن وت�شهم يف اإعدادهم 
ليكونوا رجال م�شتقبل يعتمد عليهم 

دينهم ووطنهم بعد اهلل تعالى.

وماذا عن الفيزياء احلديثة وما 
قمت به من اأجل زيادة

اإملام املخت�شني بها؟ 
اإلقاء بع�ض املحا�شرات يف  �شاركت يف 
الفيزياء احلديثة لنخبة من معلمي 
اإدارات  ب��ع�����ض  يف  ال��ف��ي��زي��اء  وط����الب 
التعليم وذلك من باب الهتمام بكافة 

الفيزياء  بعلم  العالقة  ذات  اجلوانب 
يف املجال الإثرائي وال�شت�شاري لفئة 
الطالب واملعلمن، وكمثال �شاركت يف 
اإدارة  م�شتوى  على  الأول���ى  التجربة 
�شبيا  مبحافظة  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
ممثلة يف ق�شم الن�شاط العلمي، حيث 
اأق��ي��م خ��الل ال��ف��رة 1-1431/2/5ه������ 
مهرجان الفيزياء الأول بثانوية بي�ض 
الأول������ى، ومت خ���الل ه���ذا ال��رن��ام��ج 
اإحياء العديد من الفعاليات الإثرائية 

يف مادة الفيزياء.
 وقد اأ�شعدين ا�شت�شافتي لألقي 

حما�شرة يف الفيزياء احلديثة لنخبة 
و�شهد  الفيزياء،  وط��الب  من معلمي 
الطالب  اأب��رز  تكرمي  الرنامج  ختام 
ب��الإدارة  الفيزياء  واملعلمن يف جمال 

خالل العام املن�شرم.

�شلبيات تراها وا�شحة
يف الطالب اجلامعي اليوم؟

هناك �شلبيات تبدو اأكرث من وا�شحة 

عضو هيئة التدريس
بقسم الفيزياء:

د. أبو الوفاء: 
من عيوب الطالب 

تجميد بعض 
الحواس في 

الدراسة!

ا�شتعمال  اإلى اجتهاد، كعدم  ل حتتاج 
اأكرث من حا�شة يف الدرا�شة،  الطالب 
وع��دم  كتابة وتلخي�ض كل ما يعرفه 
عن الدر�ض يف ك�شكول، وكذلك غياب 
الت�شور الذهني لدى بع�ض الطالب، 
وع����دم ال���ش��ت��ع��داد ل��ل��در���ض اجل��دي��د 
بالطالع عليه قبل ال�شرح. ومن بن 
بع�ض  اأن  اأي�شا،  ال�شلبيات  اأو  العيوب 
جميع  مبراجعة  يهتمون  ل  الطالب 
اأ�شئلة  اأو  ال��واج��ب��ات  اأو  امل��و���ش��وع��ات 
اأن  �شبق  ال��ت��ي  ال�شهرية  الخ��ت��ب��ارات 
اختروا فيها، على الرغم من علمهم 
كثريا  ت�شاعد  الأ�شياء  هذه  ب��اأن  التام 

على الفهم. 

كيف ترى البيئة 
التعليمية باجلامعة؟

امللك  فجامعة  و�شحية،  �شليمة  بيئة 
خ���ال���د ت����رثي ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
نقلة  اأحدثت  كما  ع��ام،  ب�شكل  اململكة 
باملنطقة  التعليمية  البيئة  يف  نوعية 
وذل������ك م����ن خ�����الل امل����ن����ج����زات ال��ت��ي 
حققتها ونفخر بها جميعا، وكل ما مت 
و�شعيها  اجلامعة  اإدارة  حر�ض  يوؤكد 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ال��ك��ل��ي��ات 

ومدى جاهزيتها.

حدثنا عن عالقتك
 بالطالب اجلامعي؟ 

اأت���ع���ام���ل م���ع جميع  زل����ت،  ك��ن��ت، ول 
الطالب باحرام وتقدير على الرغم 
بع�شهم،  مع  الفكري  الخ��ت��الف  من 
وف����ى ال���وق���ت احل����ايل زاد اح��رام��ي 
اأن  وال��ت��وج��ه��ات، كما  الأف��ك��ار  جلميع 
م��ن واج��ب��ي اح��ت��واء جميع ال��ط��الب 
ك���ي اأك�����ون ق�����ادرا ع��ل��ى ال��ت��ع��رف على 
واأقدم  حلها  اإلى  وال�شعي  م�شكالتهم 

وصف عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء في كلية العلوم الدكتور أبو الوفاء
أبو المعارف محمد، البيئة التعليمية بالجامعة، بالسليمة والصحية، كاشفا

في الوقت نفسه عن سلبيات كثيرة واضحة وسط بعض الطالب.

ل��ه��م ك���ل م���ا ي���خ���دم اأف���ك���اره���م مهما 
كانت.  

 من وجهة نظرك..
ما ال�شعوبات وامل�شكالت

التي تواجه الطالب اجلامعي؟
اأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  جن��ي��ب  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  اأول 
م���ن ن����وع: ع��ل��ى م���ن ت��ق��ع م�����ش��وؤول��ي��ة 
ال�����ش��ع��وب��ات الأك����ادمي����ي����ة؟ ه���ل هي 
اأم  اأ�شرية،  اأم  اأم عائلية  اأ�شباب نف�شية 
اإنها اأ�شباب ترجع للعوامل الأكادميية 
والإداري������ة؟ ل��ك��ن م��ن خ���الل تعاملي 
لفرة  امللك خالد  مع طالب جامعة 
اأن����ه  اأري  ����ش���ن���وات،  خ��م�����ض  ت���ت���ج���اوز 
اأن تقوم بدورها  يتوجب على الأ�شرة 
اكت�شاب  يف  الأب��ن��اء  كم�شاعدة  كامال 
امل�شكالت  باأنف�شهم يف مواجهة  الثقة 
الدرا�شية التي تقابلهم، وتهيئة اجلو 
امل��ن��ا���ش��ب مل��راج��ع��ة ال����درو�����ض، وع���دم 
اختالق اإ�شاعة ج�و من التوتر والقلق 
اأث��ن��اء  خ�شو�شا  ب��ال��درا���ش��ة  امل��رت��ب��ط 
المتحانات والبعد عن زيادة ال�شغط 

عمالقة وعباقرة
القلم النابض

إيمان عبد اهلل العسيري

اأجيال م�شت كان لها مع احلياة ق�شة ومع الكفاح رواية ومع التطور اأحداث. 
حفرت ال�شخر وجابت  البالد معتمدة يف جناحها على نف�شها  وعلى الكتاب 

يف تطوير ذاتها وحتقيق طموحاتها.
هذه الأجيال ع�شقت التحدي فواجهت كل ال�شعاب  وتخطت 

كل العرثات والعقبات.
مل تنتظر الفر�ض بل كانت تبحث عنها وت�شتميت للح�شول 
عليها. نومها قليل وراحتها نادرة. تلعق جروحها النازفة وتتجرع 

مرارة ال�شر والتحدي موؤمنة باأن النجاح قادم ل حمالة.
امل�شتحيل  خ�شم  يف  وتبحر  ق��ي��ود  ب��ال  فتنطلق  ال��ع��زم  تعقد 
اأن  يقينا منها  تتوانى  اأو  اأو تراجع  تتكا�شل  لي�شبح حقيقة. مل 

مفتاح النجاح واحد ل بديل له. 
اأ�ش�ض البنى التحتية  ه��وؤلء الأج��ي��ال، هم اجل��ذور وه��م من 
التنمية والتطور  للدولة، وو�شعوا لبنات النه�شة ودفعوا بعجلة 
يف مراحل متتالية واأزمان متعاقبة وم�شافات بعيدة نه�شت عليها 
الزوابع و  الدولة وارتقت واأ�شبحت كيانا عظيما را�شخا ل تهزه 

الأعا�شري. 
هوؤلء هم حقا العمالقة. عمالقة �شنعوا اأنف�شهم باأنف�شهم.. 
عمالقة يف ك��ل جم��ال م��ن جم��الت احل��ي��اة امل��ت��ع��ددة. اأع��ط��وا بال 

حدود وكان لعطائهم نكهة خمتلفة.
عطاء باإخال�ض وبال مقابل. وما زال هذا ديدنهم. من بقى 
منهم ما زال يعطي وما زال يذاع �شيته ومن فنا �شار علما وا�شمه 

اأ�شبح مثال يحتذى به.
ن�����ش��اأوا يف ظ��ل التقنية احلديثة  ب��ع��ده��م خ��ل��ف  اأت���ى م��ن  ث��م 
والأقمار ال�شناعية والعوملة والثورة املعلوماتية فا�شتغلوها بكفاءة 
اأ���ش��ب��ح عطاوؤهم  وك��ذل��ك  ع��ب��اق��رة  اأ�شبحوا  وم��ه��ارة حتى  وذك���اء 

متميزا.
كل يوم هنا اخراع وهناك اإبداع و�شقل للمواهب وعطاء ل 
مثيل له. و اأ�شبحت الدولة بف�شلهم ت�شاهي اأقوى و اأغنى الأمم.
اأن العمالقة مل يجدوا ف�شنعوا والعباقرة وجدوا  ل �شك يف 
الدولة  زال��ت  وما  العطاء،  يف  واأخل�ض  اأعطى  وكالهما  فا�شتغلوا 
تهيئ الفر�ض وتبذل ق�شارى اجلهد وتعن هوؤلء وه��وؤلء، ولن 
يتاأتى النجاح اإل اإذا التحم العمالقة مع العباقرة يف كل املجالت 
حينها  بع�ض،  خ���رات  م��ن  بع�شهم  في�شتفيد  الأي���دي  وتكاتفت 
قو�شن  قاب  �شيكونان  والرقي  والنجاح  قوية  النطالقة  �شتكون 

اأو اأدنى.
متنا�شن  فقط،  اجلديدة  بالدماء  ينادي  من  كل  �شد  اإنني 
اتخاذ  يف  ذات��ه��ا  على  واعتمدت  وك��اب��دت  �شهرت  التي  العليا  اليد 
والتي  والنفي�ض  الغايل  واأنفقت  الأمل  وجترعت  الأول��ى  اخلطوة 
لولها ما حدث جديد وما بزغ نور وما لح فجر وما تفجر علم 

وما اأحرز تقدم.
دولة  اأمة قوية،   = + عباقرة  املعادلة احلقيقية هي: عمالقة 

ناجحة، �شعب متميز، ورقي ل نظري له.

أتمنى أن تتواصل 
الجامعة مع أسر الطالب 

بهدف حل مشكالتهم 
الجامعة أحدثت نقلة 

نوعية في البيئة 
التعليمية من خالل 

منجزاتها

على الأبناء يف املذاكرة يف الوقت الذي 
ذهني�ا  م�شتعدين  غ��ري  فيه  ي��ك��ون��ون 

وبدني�ا. 

�شيء تاأمل اأن يتحقق 
باجلامعة يف املرحلة 

القريبة املقبلة؟ 
اأمتنى اأن تتوا�شل اجلامعة مع الأ�شر 
مل�شكالت  حلول  اإل��ى  التو�شل  بهدف 
الطالب، واأن ي�شبح  باجلامعة اأ�شتاذ 
تلبي  وب��رام��ج  متميز  ومقرر  وطالب 

حاجة ال�شوق واملجتمع.

قلم وورقة وم�شاحة 
اأخرية.. فماذا تقول؟ 

اأي���ه���ا ال���ط���ال���ب اأن�����ت حم���ط اه��ت��م��ام 
ل��وال��دي��ك  امل�شتقبل  واأم����ل  جامعتك 
واأم�����ت�����ك، ف���ك���ن ع���ن���د ح�����ش��ن ال���ظ���ن، 
واأ�شتعن يف نهاية الكالم بقوله تعالى 
»وليخ�ض الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية �شعافا خافوا عليهم فليتقوا اهلل 

وليقولوا قول �شديدا«.
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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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دراسات

قراءة: يحيى شقيقي

العربية  املنطقة  �شهدتها  كبرية  حتولت 
املا�شية  ع�شرة  اخلم�ض  ال�شنوات  خ��الل 
بف�شل التكنولوجيا، ما اأدى اإلى تغيريات 
هائلة يف قواعد القيام بالأعمال التجارية 

واحلوكمة وجهود التنمية يف املنطقة.
م��ل��ي��ون   125 م����ن  اأك������رث  وب����وج����ود 
املنطقة  يف  ال��ي��وم  ل��الن��رن��ت  م�شتخدم 
ال���ع���رب���ي���ة، م��ن��ه��م اأك�����رث م���ن 53 م��ل��ي��ون 
م�����ش��ت��خ��دم ف���ع���ال ل���و����ش���ائ���ل ال���ت���وا����ش���ل 
الج��ت��م��اع��ي، اأج����رى ب��رن��ام��ج احل��وك��م��ة 
ل�����������الإدارة  دب��������ي  ك���ل���ي���ة  والب������ت������ك������ار يف 
احلكومية، بال�شراك مع بيت دوت كوم
لدرا�شة  اإقليميا  ا�شتبيانا   Bayt.com
املنطقة  يف  الإنرنت  ا�شتخدام  اجتاهات 

العربية. 
وت����در�����ض ه�����ذه ال����ورق����ة ال��ب��ح��ث��ي��ة 
الجت����اه����ات م���رك���زة  اأب���ع���اد اأرب���ع���ة ه��ي: 
النفاذ اإل��ى الن��رن��ت والأج��ه��زة ال��ق��ادرة 
ونوعية  وكيفية  بال�شبكة،  الت�شال  على 
ال�����وق�����ت ال��������ذي ي��ق�����ش��ي��ه م�����ش��ت��خ��دم��و 
الن��رن��ت،  ا�شتخدام  وت��وات��ر  الن��رن��ت، 
واأخريا، الآراء والجتاهات حول الإعالم 

الجتماعي عربيا.

العالم العربي
يركن لالجتماعيات
ويستسلم لإلنترنت

الن���رن���ت  اأن  ال���ش��ت��ب��ي��ان  وك�����ش��ف 
التعلم  ط��رق  يف  جذرية  تغيريات  اأح��دث 
والتوا�شل الجتماعي وممار�شة الأعمال 
اأ�شفي  اأن  م��ن��ذ  واحل��ك��وم��ي��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 
ع��ل��ي��ه��ا ط���اب���ع جت������اري وم���وؤ����ش�������ش���ات���ي يف 

ت�شعينات القرن الع�شرين.
ك��م��ا اأن�����ه ي���وج���د ح��ال��ي��ا ن��ح��و 2،5 
مليار �شخ�ض مت�شلن بالنرنت حول 
مليارات  ت�شعة  اإل���ى  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل، 
تعد  وال��ي��وم  ب��الن��رن��ت،  ج��ه��از مت�شل 
�شبكة املعلومات العاملية اأكرث البتكارات 
اأه��م��ي��ة يف ال��ق��رن ال���واح���د وال��ع�����ش��ري��ن، 
من  وا�شعة  قطاعات  متنح  التي  والأداة 
امل��ج��ت��م��ع ف��ر���ش��ا م��ت�����ش��اوي��ة ل��ل��ن��ف��اذ اإل��ى 

املعلومات واملوارد.
ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى ذل����ك، ف��ق��د اأث���رت 
العالقات  على  ك��ث��ريا  الإن��رن��ت  �شبكة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، يف ظ���ل وج����ود اأك����رث من 
125 مليون م�شتخدم لل�شبكة يف املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة، م��ن��ه��م اأك����رث م���ن 53 م��ل��ي��ون 
�شخ�ض ي�شتخدمون الإعالم الجتماعي 
ت��ك��اث��ر تقنيات  ب��ف��ع��ال��ي��ة ح��ال��ي��ا، وخ��ل��ق 
النت�شار،  وا�شعة  الجتماعي  التوا�شل 
اآف���اق���ا ج���دي���دة ل��ل��ح��ك��وم��ات والأع���م���ال 

التجارية واملجتمعات.
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دراسات
وجم�����ددا، ب���ات الإن���رن���ت ع��ام��ال 
املجتمعات  ���ش��ي��اغ��ة  اإع�����ادة  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا 

والقت�شادات يف املنطقة العربية.
وق���د اأت�����اح الن���رن���ت ال��ن��ف��اذ اإل���ى 
ال���ب���ي���ان���ات ال����ت����ي ي�����ش��ع��ب اإي����ج����اده����ا، 
واأح�����دث ت��غ��ي��ريات ك��ب��رية يف ق��ط��اع��ات 
ب���اأك���م���ل���ه���ا، م��ث��ل��م��ا ح�����دث يف جم����الت 
والت�شلية  واملو�شيقى  والتعليم  الإع��الم 
والرجميات والن�شر، و�شاعد ال�شركات 
يف و�شع طرق جديدة للعمل والتفاعل 
م��ع ق��اع��دة امل��ت��ع��ام��ل��ن، مم��ا اأدى اإل��ى 

فعالية ومنو اأكر.
العاملي  القت�شاد  منو  ف�شل  يعود 
بن�شبة 20% ما بن عامي 2006 و 2011 

لالإنرنت عموما.
وب����داأ الإع����الم الج��ت��م��اع��ي بخلق 
ف���ر����ض ت��ن��م��وي��ة واق��ت�����ش��ادي��ة ج��دي��دة 
ع��امل��ي��ا وع���رب���ي���ا، ك��م��ا اأت������اح حل��ك��وم��ات 
تقدمي  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  كثرية 
خدمات  اإلكرونية مبا يلبي احتياجات 
�شريعة  ب��خ��دم��ات  وت����زوي����ده  امل���واط���ن 
الإج��راءات  اإليها تتخطى  النفاذ  ي�شهل 

البريوقراطية احلكومية التقليدية.
ورغ�����م ف���وائ���د الن���رن���ت وا���ش��ع��ة 
ال��ن��ط��اق، ف��اإن��ه��ا ل ت�����ش��ل اإل����ى ���ش��رائ��ح 
كبرية  من جمتمعات املنطقة العربية. 
وم����ا ي�����زال الن��ق�����ش��ام ال���رق���م���ي ع��ائ��ق��ا 
اأم��ام كثري من النا�ض، كما  كبريا ميُثل 
ل  تزال م�شتويات التح�شيل التعليمي 
وال���ن�������ش���اط الق���ت�������ش���ادي وم�����ش��ت��وي��ات 
اأج��زاء  يف  الإن��رن��ت،  وتكاليف  املعي�شة 
عديدة من العامل العربي، حتدد قدرة 
يف  ت�شهم  تقنية  اإل��ى  النفاذ  على  الفرد 

تغيري حياته.
ع����دة ع��وام��ل،  ت�����ش��اف��ر  اأدى  ل��ق��د 
م����ن ق���ب���ي���ل حت�������ش���ن ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة 
لل�شبكة،  الأو�شع  والتغطية  لالإنرنت، 
اليد،  متناول  يف  باتت  التي  والأج��ه��زة 
وخ���ي���ارات الت�����ش��ال، اإل���ى ات�����ش��اع رقعة 
انت�شار النرنت يف العامل باأ�شره.  ول 
حيث  ا�شتثناًء،  العربية  املنطقة  متثل 
مليون   125 من  اأك��رث  حاليا  ت�شم  اإنها 
م�����ش��ت��خ��دم ل����الإن����رن����ت، مب���ع���دل من��و 

و�شطي يقارب 30 % �شنويا.
العربية  ك��الإم��ارات  دول   وحققت 
يف  والكويت  وقطر  والبحرين  املتحدة 
عام 2012 معدلت انت�شار تزيد عن %50 
تراوحت معدلت  ال�شكان، يف حن  من 
العربية  املنطقة  يف  الو�شطية  النت�شار 
عند نحو 28 %. ورغم اأن بلدانا كاملغرب 
معدلت  من  تعاين  واليمن  وال�شودان 
منخف�شة  لالإنرنت  ا�شتخدام  انت�شار 
معدلت  اأعلى  حققت  اأنها  اإل  اإقليميا، 

منو يف املنطقة يف ذات العام .

قضاء الوقت على االنترنت
يق�شي 49% من املجيبن معظم وقتهم 
يف  م�شاء  ال�شاد�شة   بعد  النرنت  على 
العمل، ويق�شي 16% من املجيبن  اأيام 
الثامنة   ب��ن  م��ا  الإن��رن��ت  وقتهم على 
وال��ث��ان��ي��ة ع�����ش��رة  ب��ع��د ال��ظ��ه��ر يف اأي���ام 

العمل.
امل��ج��ي��ب��ن  ي��ق�����ش��ي 13% م���ن  ك��م��ا 
وق��ت��ه��م ع��ل��ى الإن���رن���ت م��ا ب��ن ال���� 12 
اأي��ام  يف  م�شاء  وال�����ش��اد���ش��ة   الظهر  بعد 
العمل، بالإ�شافة اإلى يتوا�شل 42% من 
الإنرنت  عر  الأ�شدقاء  مع  املجيبن 
ع���دة م����رات يف ال���ي���وم، وي��ت��وا���ش��ل %21 
م��ن��ه��م م���ع الأ����ش���دق���اء وال��ع��ائ��ل��ة عر 
برنامج �شكايب  عدة مرات يف الأ�شبوع، 
الر�شائل  املجيبن  24%م���ن  وي�شتخدم 

الفورية عدة مرات يف اليوم.

مستخدمو  أنشطة التعليم 
عن  املجيبن  م��ن   %69 يبحث   •
اه��ت��م��ام��ات��ه��م م����رة واح������دة على 

الأقل يف اليوم، ومل تتجاوز ن�شبة 
من مل يقوموا اأبدا بذلك %1.

امل��ج��ي��ب��ن  م���ن  ي�����ش��ت��خ��دم %30   •
واح��دة  م��رة  اللغات  تعلم  من�شات 

على الأقل يف اليوم.
• يقراأ 42% من املجيبن مدونات 
تعليمية مرة واحدة على الأقل يف 

اليوم.
امل��ج��ي��ب��ن  م����ن   %31 ي�������ش���اه���د   •
مقاطع فيديو تعليمية مرة واحدة 

على الأقل يف اليوم.
املجيبن  م��ن   %33 ي�����ش��ارك  مل   •
ر�شمية  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  يف  اأب����دا 
التعليمية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م  ت��ق��دم��ه��ا 

على الإنرنت.
امل��ج��ي��ب��ن  م����ن   %27 ي�������ش���ارك   •
ب�������دورات ت��دري��ب��ي��ة ر���ش��م��ي��ة ع��دة 
مرات يف الأ�شبوع »ي�شارك بها %8  

منهم يوميا«.
املجيبن  م��ن   %41 ي�����ش��ارك  مل   •
جمانية  تدريبية  دورات  يف  بتاتا 
على الإن��رن��ت، وق���ام ب��ذل��ك %22 
عدة مرات على الأق��ل يف الأ�شبوع 
ب��ذل��ك مرة  ق��ي��ام 14% منهم  »م��ع 

واحدة على الأقل يف اليوم«.

أوقات التسوق
والتسلية على اإلنترنت

يت�شوقون  ل  املجيبن  اأكرثية   •
على الإنرنت.

اأب��دا  مل يقم 61% من املجيبن   •
ب�شراء اأية كتب على الإنرنت.

اأب��دا  مل يقم 56% من املجيبن   •
على  بالطائرة  �شفر  تذاكر  ب�شراء 

الإنرنت.
امل��ج��ي��ب��ن  م����ن   %59 ي���ق���وم  ل   •
على  اأخ��رى  اأي��ة م�شريات  ب�شراء 

الإنرنت.
امل���ج���ي���ب���ن  م������ن   %38 ي�����ق�����وم   •
فيديو  مقاطع  وتنزيل  مب�شاهدة 
م���ن الن���رن���ت م���رة واح�����دة على 

الأقل يف اليوم.
• يقوم 35% من املجيبن بتنزيل 
م��و���ش��ي��ق��ى  م����ن الإن�����رن�����ت م���رة 
واح�����دة ع��ل��ى الأق�����ل يف ال���ي���وم، يف 
ي�شتمعوا  مل  منهم   %11 اأن  ح��ن 
اأب�����دا م��و���ش��ي��ق��ى من  ومل ي��ن��زل��وا 

الإنرنت.
• مل يلعب 30% من املجيبن اأبدا 
اأن  الإن��رن��ت، يف حن  األعابا على 
اللعب  يف  ي�����ش��ارك��ون   م��ن��ه��م   %21
ع��ر الإن���رن���ت م���رة واح����دة على 

الأقل يف اليوم.

اإلنترنت مصدرا إعالميا
الأويل  الأخبار  م�شدر  الإنرنت  ميثل 
ل� 36% من املجيبن، ويح�شل 28% من 
امل��ج��ي��ب��ن ع��ل��ى اأخ��ب��اره��م م��ن الإع���الم 
حن  يف  رئي�شي،  كم�شدر  الج��ت��م��اع��ي 
الإع���الم  م�����ش��ادر  اآخ����رون   %28 يف�شل 

التقليدية.

تواتر استخدام
اإلعالم االجتماعي

ب��اأك��ر   Facebook ف��ي�����ش��ب��وك  ي��ت��م��ت��ع 
يليه  الج��ت��م��اع��ي،  الإع�����الم  يف  �شعبية 
وت���وي���ر   Google+ ب���ل�������ض  ج����وج����ل 
اأكرث املجيبن  Twitter، ومل ي�شتخدم 
اأب�������دا ���ش��ب��ك��ات الإع��������الم الج��ت��م��اع��ي 

الأخرى املدرجة.
واأ���ش��ار 54% م��ن املجيبن يف  هذا 
ال�شتبيان، اإلى ا�شتخدام في�شبوك اأكرث 
من مرة يف اليوم، يف حن ا�شتخدم %30 
منهم جوجل بل�ض بالتواتر نف�شه. ومل 
ي�شتخدم �شوى 14% من املجيبن توير 

اأكرث من مرة يف اليوم.

 م����ن خ�����الل ال����ش���ت���ب���ي���ان، ات�����ش��ح 
اأن  ع��ل��ى  ي��ت��ف��ق  امل��ج��ي��ب��ن،  م���ن   %85 اأن  
القيام  لهم  اأت��اح  قد  الجتماعي  الإع��الم 
ب��ن�����ش��اط��ه��م الج��ت��م��اع��ي ب�����ش��ك��ل اأف�����ش��ل، 
فيما يوافق 71% منهم، على اأن التوا�شل 
ع��ر الإن���رن���ت ق��د ح��ل حم��ل التوا�شل 
اأن  املجيبن  التقليدي. ويعتقد 56% من 
افرا�شيا  بات  الن�شاط الجتماعي  اأكرث 

يف الوقت احلايل.

التفاعل مع الحكومة
اأن  ال�شتبيان  على  املجيبن  اأك��رث  يوافق 
م��ع احلكومة  تفاعلهم  ج��ع��ل   الإن��رن��ت 
اأكرث �شهولة، حيث ي�شتخدم 51% منهم،  
اخل��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة ع��ل��ى الإن��رن��ت 
ل��ل��ن��ف��اذ اإل�����ى امل���ع���ل���وم���ات ح����ول خ��دم��ات 

ُت���ق���دم ع��ل��ى الإن����رن����ت، م��ق��اب��ل %29،  ل 
تفاعلية،  حكومية  خدمات  ي�شتخدمون 
ي�شتخدموا  مل  اآخ��ري��ن   %29 اأن  ح��ن  يف 

اأبدا اأية خدمات اإلكرونية.
فرص التعلم

يوافق 88%من املجيبن على اأن الإنرنت 
مل  فيما  للتعلم،  فر�شا  لهم  اأت��اح��ت  ق��د 
يوافق على ذلك حوايل 1% من املجيبن 

فقط.

منهجية وعينة االستبيان
التقرير  ال��واردة يف هذا  النتائج  ا�شتندت 
اإل����ى ا���ش��ت��ب��ي��ان اإق��ل��ي��م��ي اأج������راه ب��رن��ام��ج 
احل��وك��م��ة والب��ت��ك��ار ب��ال��ت��ع��اون م��ع بيت 
دوت كوم، ا�شتهدف القاطنن يف 22 بلدا 

عربيا.

وا�شُتكمل ال�شتبيان يف مار�ض 2013، 
وبلغ عدد املجيبن 3321 . وج��رى ت�شلم 
الإج���اب���ات م��ن ك��اف��ة ال��ب��ل��دان يف املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة  »اجل����زائ����ر وال��ب��ح��ري��ن وج���زر 
القمر وجيبوتي وم�شر والعراق والأردن 
وال���ك���وي���ت ول���ب���ن���ان ول��ي��ب��ي��ا  وال�������ش���ودان 
وامل��غ��رب وع��م��ان وفل�شطن  وم��وري��ت��ان��ي��ا 
وق���ط���ر وال�������ش���ع���ودي���ة و����ش���وري���ا وت��ون�����ض 

والإمارات واليمن«.
اأولية  ب�شورة  تتاألف  العينة  وكانت 
اإن��ه��ا  ح��ي��ث  الإن���رن���ت،  م�شتخدمي  م��ن 
اأديرت من خالل ا�شتبيان على الإنرنت، 
وكانت تتاألف من 76%من الذكور، وت�شم 
بن  منهم   %48 اأع��م��ار  ت���راوح  اأ�شخا�شا 
وال�شعودية  م�شر  وك��ان��ت  ع��ام��ا.   29 15و 
والأردن واجلزائر والإمارات واملغرب هي 

الدول التي حتظى باأكر متثيل يف حجم 
العينة.

جزئية  نتائج  عر�شت  ال��ورق��ة  ه��ذه 
العينة،  فيه  �شاركت  اأو���ش��ع  ا�شتبيان  م��ن 
اإل��ى 50،4%، حيث  ال���ردود  وو���ش��ل معدل 

بداأ 6694 بال�شتبيان حن مت اإغالقه.
يو�شح  ال���ذي  ال�شكل  اأن  اإل���ى  ي�شار 
ال��������ردود ح�����ول »الأج�����ه�����زة امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
للو�شول اإل��ى الإن��رن��ت«، ع��ر ع��ن عدد 
كن�شبة من  ك��ل جهاز  الإج��اب��ات يف حالة 
اإج���م���ايل الإج����اب����ات، ه���و م���ا مي��ث��ل ت���ردد 
ا�شتخدام كل جهاز بالن�شبة اإلى الأجهزة 
عنها،  امل�شاركن  �شوؤال  مت  التي  الأخ��رى 
علما اأن البيانات املعرو�شة يف هذا ال�شكل 
بل  مطلقة،  ب�شورة  ال���ردود  ع��ن  تعر  ل 

ب�شورة ن�شبية يف هذه احلالة.

الشبكة العالمية 
أحدثت تغييرات 
جذرية في التعلم 
واألعمال التجارية 
والحكومية

ارتباط 125 مليونا 
عربيا بالشبكة 
جاء خصما على 
اجتماعيتهم 
انتشار  تقنيات 
التواصل االجتماعي 
خلق آفاقا  جديدة 
للحكومات

مــاء
�إنرتنت
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مشاريع

كلية اآلداب.. تصميمات هندسية 
تتناغم مع جمال الطبيعة

حسن خيري وعامر عسيري

مت ت�شميم مبنى كلية الآداب على نحو م�شتوحى من طبيعة 
بعناية  وال��ف��راغ��ات  الكتل  درا���ش��ة  م��ن خ��الل  وذل��ك  املنطقة، 
فائقة لتخدم املبنى وظيفيا وجماليا بال�شكل املطلوب، حيث 
العليا  الإدارة  فيه  توجد  قلب  �شكل  على  املبنى  ت�شميم  مت 
وبع�ض اخلدمات، ومن ثم ينبثق من هذا القلب �شت كتل على 
�شكل اأ�شابع م�شكلة اأق�شام الكلية واملعامل والقاعات الدرا�شية.
وركزت الهند�شة املعمارية للكلية، ك�شائر جميع الكليات 
يف م�شروع املدينة اجلامعية بالفرعاء، على اأن يكون الت�شميم 
جميع  تكون  واأن  امل�شتدامة  والتنمية  البيئة  على  حمافظا 
درا�شة  متت  حيث  اخل�شراء،  الأبنية  من  امل�شتقبل  يف  املباين 
الإ���ش��اءة  م��ن  ال�شتفادة  ليتم  جيدا  وال��ري��اح  ال�شم�ض  حركة 

والتهوية الطبيعية قدر الإمكان.
ومب��ن��اور  ب���ارزة  متباعدة  بكتل  الكلية  مبنى  �شمم  كما 
زج��اج��ي��ه ���ش��م��اوي��ة حل�����ش��ول ج��م��ي��ع ال��ف��راغ��ات ب��امل��ب��ن��ى على 

التهوية والإ�شاءة الطبيعية.
ومت اختيار اأف�شل املواد والأنظمة التي من �شاأنها الإ�شهام 
يف احلفاظ على البيئة مثل اختيار نوع موفر جدا من الإنارة 
للكهرباء، وهو ما يعرف ب T5  حيث �شتكون اجلامعة الأولى 
من نوعها يف امتالك هذا ال�شنف من الإنارة وتزويده بنظام 

.EIB system ال
وي��ح��ت��وي ه���ذا ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ح�����ش��ا���ش��ات ت��ق��وم بت�شغيل 
من  الفراغ  خلو  وعند  فقط،  الفراغ  ا�شتخدام  عند  الإ���ش��اءة 
امل�شتخدمن يطفاأ اأوتوماتيكيا دون احلاجة للت�شغيل اليدوي 
اخلارج،   من  �شديد  �شوء  وجود  عند  الإ�شاءة  باإخفات  ويقوم 
احلرا�شة  واأن��ظ��م��ة  وال�شتائر  فيه  التكييف  رب��ط  ميكن  كما 
اأو  ذاتيا  بها  للتحكم   CCTV املراقبة  ككامريات  وال�شالمة 

حتى يدويا.
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مشاريع

كلية اآلداب

يتكون مبنى كلية الآداب من خم�شة 
ط����واب����ق. وي���وج���د ب��ط��اب��ق م��واق��ف 
ال��ب��ح��وث،  ال�����ش��ي��ارات بع�ض م��راك��ز 
امل����خ����ت����رات، ق����اع����ات امل���ح���ا����ش���رات 
وب��ع�����ض امل���ك���ات���ب، ب��ي��ن��م��ا ي���وج���د يف 
ال�شيارات،  مواقف  منه  اآخ��ر  جانب 
وغ����رف اأخ�����رى ل��ت�����ش��غ��ي��ل و���ش��ي��ان��ة 

املبنى.
وي����وج����د يف ط���اب���ق ال��ت�����ش��وي��ة 
الطابق  يف  وكذلك  درا�شية،  ف�شول 
درا�شية  ف�شول  توجد  حيث  الأول، 
اإ������ش�����اف�����ي�����ة وخم�������ت�������رات وغ������رف 

اجتماعات.
فتوجد  ال��ث��اين  الطابق  اأم��ا يف 
مكاتب املدير العام والعميد ونائب 

املدير، ورئي�ض الق�شم.
          

 بعض الغرف والمكاتب
التي يحويها المبنى:

• املكاتب 105
• الف�شول الدرا�شية 97 

   21 •  املخترات 
• غرف درا�شية متعددة الأغرا�ض 6  

• قاعات املحا�شرات 2 
• غرف الإجتماعات  15

• ال�شكرتارية وغرف النتظار  8         
• مكاتب الإ�شراف  2 

• قاعات البحوث  1
• مكاتب الإدارة   2
• مكتب العميد  1  

• مكاتب رئي�ض الق�شم   6
• مكاتب ناب املدير  3 

• �شالت العر�ض  3 
• مكتب املدير العام  1

امل�����ش��اح��ة الأر����ش���ي���ة الإج���م���ال���ي���ة ل��ه��ذا 
تقريبا  م��رب��ع  م��ر   44،515.00 امل��ب��ن��ى 
مر   30،804.00 تقريبية  م�شاحة  على 

مربع.  
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الرأي الجامعي

الخدمة 
المجتمعية 
د. عامر بن محمد 

الحسيني
بعد اأن ا�شتعر�شنا يف عدد �شابق 
الجتماعية  امل�شوؤولية  مفهوم 
وت����اأ�����ش����ي����ل����ه����ا ي������اأت������ي امل����ج����ال 
امل�شوؤولية  كانت  اإذا  ما  ملناق�شة 
الج��ت��م��اع��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق 
ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض وح������ده؟ اأم 
اإن���ه���ا م��ف��ه��وم وا����ش���ع ي��ق��ع على 
وموؤ�ش�شاته  املجتمع  اأف���راد  كل 

املدنيه؟.
وه��ن��ا ل���ن اأن���اق�������ض ال����دور 
ال���ف���ردي مل��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع يف 
دور  فهو  الجتماعي،  الإ�شهام 
وهو  م�شلم،  ك��ل  ويفهمه  يعيه 
وال��ولء  باملواطنة  يرتبط  دور 

للمجتمع الذي نعي�ض فيه.
القطاع  دور  اأن��اق�����ض  ول��ن 
اخل����ا�����ض ال�����ه�����ادف ل���ل���رب���ح يف 
الإ���ش��ه��ام الج��ت��م��اع��ي، وال���ذي 
ي���ع���د يف م���راح���ل���ه الأول���������ى يف 
الإعالم  وننتظر من  جمتمعنا 
وال����ن����دوات وامل����وؤمت����رات دع��م��ه 
به،  املجتمعية  الثقافة  ون�شر 
ال�شل�شلة  هذه  يف  �شاأركز  ولكن 
التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  دور  ع��ل��ى 
ب�����ش��ك��ل ع����ام وع���ل���ى اجل��ام��ع��ات 
بو�شفها  منارات  ب�شكل خا�ض 
العلم وكونها قامت يف الأ�شا�ض 
ل���ل���رق���ي ب���امل���ج���ت���م���ع���ات ف��ك��ري��ا 

واأخالقيا ومعي�شيا.
مفهوم اخلدمة املجتمعية 
مفهوم قدمي يف عدد كبري من 
جامعات العامل، ول تكاد تخلو 
املحلية  جامعاتنا  م��ن  جامعة 
بهذا  تعنى  م�شتقلة  اإدارة  م��ن 
ال��وايف،  الأم��ر وتوليه احلر�ض 
بالتعليم  يقرن  م��ا  غالبا  وه��و 
امل�����ش��ت��م��ر وال������ذي ي��ط��غ��ى على 
اخل���دم���ة الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ه��ذه 

املوؤ�ش�شات.
ل��ك��ن ه���ذا امل��ف��ه��وم اأي�����ش��ا 
ي����ك����اد ل ي���ن���ج���و م����ن اأخ����ط����اء 
الأحيان،  من  كثري  يف  التنفيذ 
نظري،   م��ن وجهة  الأق���ل  على 
ف�����ع�����م�����ادات وم������راك������ز خ���دم���ة 
اأ�شبحت  جامعتنا  يف  املجتمع 
م���راك���ز رب��ح��ي��ه ت��ه��دف ب��امل��ق��ام 
ل  مالية  عوائد  لإي��ج��اد  الأول 
على  لُت�شرف  ت��ع��اد  اأن��ه��ا  اأظ���ن 
ال��ن�����ش��اط��ات  ع��ل��ى  اأو  امل��ج��ت��م��ع 

الرئي�شة يف اجلامعات. 
ال�������دور امل����ق����دم م����ن ق��ب��ل 
كثري من املراكز ل يعدو كونه 
���ش��راك��ة م���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض 
ل  ق��د  �شهادات  بتقدمي  تنتهي 
ويكتفى  وظيفيا  ب��ه��ا  ُي��ع��رف 
للجهة  ���ش��ع��اري��ن  ب��وج��ود  فيها 
امل���ان���ح���ة »الأه����ل����ي����ة« واجل���ه���ة 

املعتمدة »احلكومية«.
املجتمع  اأن  اأرى  ل  وه��ن��ا 
فاملوؤ�ش�شة  فعليا،  ع��ائ��دا  حقق 
الأه��ل��ي��ة ه��ي م��ن يحقق الربح 
الأك����ر م��ن خ���الل ال���ش��ت��ف��ادة 
م�����ن الع�����ت�����م�����اد الأك������ادمي������ي 
ل���راجم���ه���ا، وال����ش���ت���ف���ادة من 
م�����راف�����ق وم�������ق�������درات اجل���ه���ة 

احلكومية اأحيانا.

عايض آل رفدة

يعي���س الط��الب ف��رتة االختب��ارات 
يف توت��ر وتخ��وف واهتم��ام �شلب��ي، 
ويعد ذلك ظاهرة �شلبية يف الطالب 
م��ن  اإيجابي��ة  اأنه��ا  اإال  والطالب��ة 
ناحي��ة اأخرى حيث تدف��ع �شاحبها 
اإلى بذل املزيد من اجلهد واالجتهاد 
نتيج��ة اخل��وف م��ن الف�ش��ل. وفيما 

يلي ن�شيحتان للطالب اجلامعي:
عليه  وت��وكل  ب��اهلل  • ا�شتع��ن 
بطل��ب  بالدع��اء  اإلي��ه  واجل��اأ 
التوفي��ق والع��ون، واهلل تعالى 

قريب جميب.
باأن��ك  بق��وة  متفائ��ال  ك��ن   •
والتوفي��ق،  النج��اح  �شتحق��ق 
التفك��ري  م��ن  ب�ش��دة  واح��ذر 

ال�شلبي. 

اإن وج��ود درج��ة م��ن اخل��وف 
والقل��ق يك��ون دافع��ا عل��ى املثاب��رة 
بامل�شوؤولي��ة،  وال�شع��ور  واالهتم��ام 
ودافع��ا  للطال��ب  عون��ا  ويك��ون 

لال�شتذكار واملراجعة.
تنت�شر يف ه��ذه االأيام املخاوف 
به��م  التغري��ر  م��ن  الط��الب  عل��ى 
اأن  منه��م  ظن��ا  املنبه��ات  بتعاط��ي 
تك��ون عونا له��م عل��ى االختبارات، 
وال�شحي��ح اأن ه��ذه املنبه��ات يك��ون 
له��ا اأثر �شلب��ي عل��ى ال�شخ�س وعلى 
ه��ذا  ويع��م  واجته��اده،  تفك��ريه 
القلق كث��ريا من االأ�ش��ر التي تخاف 
عل��ى اأبنائه��ا من االإدم��ان على تلك 
املنبه��ات وا�شتم��رار تعاطيه��ا حتى 

بعد انق�شاء فرتة االختبارات.

ح��ني   النا���س  بع���س  يخط��ئ 
تعن��ي  ال�شه��ر  ك��رثة  اأن  يت�ش��ورون 
اجلدي��ة يف الدرا�ش��ة، وه��ذا االأمر 
لي���س عل��ى اإطالق��ه، اإذ اإن االأول��ى 
املوازنة بني احتياج اجل�شم للراحة 
الت��ي تع��ني،  بع��د ع��ون اهلل، عل��ى 
اال�شتيع��اب وب��ني احتي��اج الطال��ب 
للوقت ال��كايف للمذاك��رة، واالإن�شان 
اأع��رف بظروف��ه اخلا�ش��ة  عموم��ا 
واملنا�شب��ة ل��ه، ولكن اأوؤك��د هنا على 
اأهمية اأن ينال اجل�شم حقه الكامل 

من الراحة.
تعق��ب  الت��ي  الف��رتة  ولع��ل 
�شالة الفجر هي م��ن اأثمن االأوقات 
حي��ث  للمذاك��رة،  واأح�شنه��ا 
اأح�ش��ن حاالت��ه  يك��ون اجل�ش��م يف 

يف  الأمت��ي  ب��ورك   « اال�شتيعابي��ة، 
بكورها«.

اأن  اإل��ى  كذل��ك  االإ�ش��ارة  واأود 
طريق��ة  االختب��ارات  يف  الغ���س 
خاطئ��ة و �شلك��وك �شلب��ي ال يع��ود 
على الطال��ب بالنفع اأب��دا وقد نهى 
عن��ه الر�شول �شل��ى اهلل عليه و�شلم 

فقال » من غ�شنا فلي�س منا«.
يف اخلت��ام، اإنن��ا بحاج��ة اإل��ى 
التغلب عل��ى �شبح االختبارات الذي 
يوؤرق كثريا م��ن الطلبة، علما اأنه ال 
ميك��ن اأن نتغل��ب علي��ه اإال بالت��وكل 
عل��ى اهلل اأوال واأخ��ريا، ثم املذاكرة 
امل�شتم��رة وعدم تاأجي��ل عمل اليوم 
الى الغد. ولنعلم جميعا اأن  »ال�شرب 

مفتاح الفرج«.

شبح االختبارات

د. موسى
بن أحمد آل زعلة

استشاري الطب النفسي 
كلية الطب 

قواعد في التغلب على قلق االختبارات 
وتعال��ى  �شبحان��ه  ب��اهلل  • اال�شتعان��ة 
ن  وك��رثة الدعاء واللجوء اإلى اهلل: )اأََمّ
َط��َرّ اإَِذا َدَع��اُه( ويقول عليه  ُيِجي��ُب امْلُ�شْ
ال�ش��الة وال�ش��الم  ) اإذا �شاأل��ت فا�ش��األ 

اهلل واإذا ا�شتعنت فا�شتعن باهلل(. 
• االإمي��ان بالق�شاء والقدر: فهو يدعو 

اإلى العمل واإلى البذل واإلى االجتهاد. 
• االإعداد اجليد: البد على الطالب اأن 
يع��د اإع��دادا م�شبقا الأن بع���س الطالب 
يراك��م امل��واد حت��ى اأي��ام االختب��ارات، 
�شيج��د  يذاك��ر  اأو  يق��راأ  اأن  اأراد  ف��اإذا 
معلومات كثرية ومنهج��ا طويال في�شعب 
بالقل��ق  في�ش��اب  ذل��ك  اإدراك  علي��ه 

والإحباط.
االإيح��اءات  ذك��ر  بالنف���س:  الثق��ة   •
االيجابية لل��ذات وتذكر قانون التوقع 
وه��و  )اإن م��ا نتوق��ع اأن يح��دث بق��وة 
ي�شبح �شببا لالجتاه نحو ما توقعناه(. 

اإذا  خا�ش��ة  واالأم��ل:  االأمل  تذك��ر   •
ال��ذي  االأم��ل  فليتذك��ر  �شعف��ت همت��ه 
ح�شول��ه  ويتخي��ل  يحقق��ه  اأن   يري��د 
ترتت��ب  الت��ي  وامل��رارة  االأمل  وكذل��ك 
على االإخفاق والف�ش��ل واالإحراج الذي 
يجده، فذل��ك يدعوه ب��اإذن اهلل  تعالى 
اإل��ى ا�شتثم��ار قدرات��ه للب��ذل والعطاء 

والنجاح.
الكامن��ة بح�ش��ن  الطاق��ات  • ا�شتثم��ار 
والعط��اء  االإجن��از  يف  ا�شتغالله��ا 

والتفوق.
• نظم وقتك: وذلك بتوزيع املواد على 
االأيام وتق�شي��م املنهج على عدد �شاعات 
املذاك��رة وال يق��ف كث��ريا عن��د اأجزاء 
ب�شيط��ة واإمنا مير عليها م��رورا �شريعا، 
وبال��ذات قب��ل االختبارات بع��دة اأيام، 
بحي��ث ال تاأتي االختب��ارات اإال وقد مر 
على معظ��م املنهج فت�شب��ح مذاكرة اأيام 

االختبارات كاالإعادة والتكرار فقط .
االإيجاب��ي  والتخي��ل  اال�شرتخ��اء   •
ال  ه��ادئ  م��كان  يف  الطال��ب  :يجل���س 
يوج��د فيه مزعج��ات، ويغم���س عينيه 
ويخرج��ه  نف�ش��ا  وياأخ��ذ  وي�شتلق��ي 
بعم��ق وب��طء ويك��رر ه��ذه العملية 20 
م��رة وي�شع��ر نف�ش��ه باله��دوء والراحة 

واال�شرتخاء اأثناءها.
قاع��ة  يف  نف�ش��ه  بتخي��ل  بعده��ا 
االختب��ارات  مب�شاع��ر اإيجابي��ة وكاأنه 
يف قم��ة الف��رح وهو  يجيب عل��ى اأ�شئلة 
تل��ك املادة، وتكرار ه��ذا التمرين يخلق 
يف العقل الباطن �شورة اإيجابية تخفف 
ع��ن الطال��ب التوت��ر والقلق واأن��ا اأن�شح 
بتكرار التمرين يوميا مره اأو مرتني اإلى 

اأن تنتهي االختبارات .
املاأكوالت  • الغ��ذاء: هناك بع�س 
وامل�شروب��ات الت��ي ت�شاع��د يف تن�شي��ط 

الدماغ والقدرات الذهنية ومنها: 
وتن��اول  امل��اء  �ش��رب  ك��رثة 
اخل�ش��روات الورقي��ة وال�شمك وخا�شة 
ال�شلمون والفواكه الطازجة واجللوكوز 

فهو يعطي طاقة اأكرب للدماغ.
ال��دواء: اإذا ب��ذل الطال��ب جميع 
اأن  االأ�شب��اب، ولكن��ه مل ي�شتط��ع  ه��ذه 
يتحك��م يف قلقه، فعلي��ه مراجعة اأقرب 
الطبي��ب  ل��ه  ليق��دم  نف�شي��ة  عي��ادة 
النف�ش��ي ال��دواء الب�شي��ط  ال��ذي يهدئ 
وهن��اك  الرتكي��ز،  يف  وي�شاع��ده  قلق��ه 
اأدوي��ة موؤقت��ة و�شريع��ة املفع��ول للقلق 
ي�شتخدمه��ا االأطب��اء  يف فرتات حمددة 
ي�شاح��ب  ال��ذي  ال�شدي��د  التوت��ر  م��ع 
يف  الطال��ب  م��ّر  واإذا  االختب��ارات، 
منغ�ش��ات   ودون  به��دوء  االختب��ارات 
فيمكنه اإيقاف هذه االأدوية بعد انتهاء 

االختبارات.
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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«

ج���اء الإ����ش���الم ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه ك���ل ما 
ال��ك��رمي،  العي�ض  �شبل  ل��ل��م��راأة   ي�شمن 
واأده���ا،  منع  حيث  حياتها  علي  فحافظ 
امل����وءودة  )واإذا  ت��ع��ايل:  ي��ق��ول  ذل���ك  ويف 

�شئلت باأي ذنب قتلت(.
ول���������ول جم�������يء الإ��������ش�������الم ب���ه���ذه 
وه��و  ال���ب���ن���ات،  واأد  ال�����ش��م��اح��ة ل���ش��ت��م��ر 
م���ا ي�����وؤدي ح��ت��م��ا اإيل دم����ار ه���ذا ال��ع��امل 
اهلل  ولكن رحمة  الإن�شان  نوع  وانقرا�ض 

تعايل و�شعت كل �شيء. 
اأي�����ش��ا اأع��ط��ى الإ����ش���الم امل�����راأة حق 
وكل  وولدها  ووالدها  زوجها  من  الإرث 
رحم،  �شلة  بهم  تربطها  الذين  اأقاربها 
ك�����الأخ والأخ������ت ويف ذل����ك ق����ال ت��ع��ايل: 
مثل  للذكر  اأولدك����م  يف  اهلل  )يو�شيكم 

حظ الأنثين فاإن كن ن�شاء فوق اثنتن 
ف��ل��ه��ن ث��ل��ث��ا م���ا ت���رك واإن ك��ان��ت واح���دة 
واح��د منهما  الن�شف ولأب��وي��ه لكل  فلها 
ال�شد�ض مما ترك اإن كان له ولد فاإن مل 
يكن ل��ه ول��د وورث���ه اأب���واه ف��الأم��ه الثلث 
فاإن كان له اإخوة فالأمه ال�شد�ض من بعد 
و�شية يو�شي بها اأو دين اآباوؤكم واأبنائكم 
نفعا فري�شة  اأق��رب لكم  اأيهم  ت��درون  ل 

من اهلل اإن اهلل كان عليما حكيما(.
امل����راأة حق  اأع��ط��ي  اأن الإ���ش��الم  كما 
واأوج��ب  اإرادت��ه��ا،  ال���زوج مبح�ض  اختيار 
ع��ل��ي ال������زوج ن��ف��ق��ت��ه��ا، وج���ع���ل ذل����ك من 
����ش���روط ا����ش���ت���م���رار ال��������زواج، ويف ح��ال��ة 
اختالل هذا ال�شرط فاإن للمراأة احلق يف 

طلب الطالق.

 وم���ن ال��ت��ك��ال��ي��ف امل��ف��رو���ش��ة على 
امل����راأة، احل��ج��اب، حيث اأم��ره��ا الإ���ش��الم 
اأن ت�شتر ول تظهر زينتها اإل لزوجها 
اأو والدها اأو اأخيها اأي حمارمها الذين 
ل يحل لها الزواج منهم، حتي ل تكون 
ع��ر���ش��ة ل�����ش��ع��اف ال��ن��ف��و���ض ف��ي��وؤذون��ه��ا 
يقول  ذل��ك  ويف  واأحاديثهم،  بنظراتهم 
ت����ع����ايل: )ق�����ل ل���ل���م���وؤم���ن���ات ي��غ�����ش�����ش��ن 
م���ن اأب�������ش���اره���ن وي��ح��ف��ظ��ن ف��روج��ه��ن 
منها  ظ��ه��ر  م��ا  اإل  زينتهن  ي��ب��دي��ن  ول 
ول  جيوبهن  علي  بخمرهن  ولي�شربن 
اآبائهن  اأو  اإل لبعولتهن  يبدين زينتهن 
اأب��ن��اء  اأو  اأب��ن��ائ��ه��ن  اأو  بعولتهن  اآب����اء  اأو 
اإخوانهن  بني  اأو  اإخوانهن  اأو  بعولتهن 
ما  اأو  ن�����ش��ائ��ه��ن  اأو  اأخ���وات���ه���ن  ب��ن��ي  اأو 

المرأة
في اإلسالم
رقية كرتات
كلية المجتمع بخميس مشيط

اأويل  غ��ري  التابعن  اأو  اأمي��ان��ه��ن  ملكت 
الإرب��ة من الرجال اأو الطفل الذين مل 
يظهروا علي عورات الن�شاء ول ي�شربن 
زينتهن  ما يخفن من  ليعلم  باأرجلهن 
امل��وؤم��ن��ون  اأي��ه��ا  جميعا  اهلل  اإيل  وت��وب��وا 

لعلكم تفلحون(.
وق����د ���ش��ج��ع الإ�����ش����الم امل�������راأة علي 
تعايل:  ق��ال  ال��رج��ل،  مثل  مثلها  العلم 
)قل هل ي�شتوي الذين يعلمون والذين 
الأل��ب��اب(.  اأول���و  يتذكر  اإمن���ا  يعلمون  ل 
واخل���ط���اب ه��ن��ا ل��ل��ن��ا���ض ج��م��ي��ع��ا رج���ال 
ون�شاء. واأو�شي الر�شول �شلي اهلل عليه 
معاملة  بح�شن  ال���وداع   حجة  يف  و�شلم 
بالن�شاء  )ا�شتو�شوا  ق���ال:  حيث  امل����راأة 

خريا(.

هل أنت أهل 
لمنصبك؟
خديجه السعيد
اإن تقلد ال�شخ�ض من�شبا عاما اأو خا�شا، 
اأداء حقوق عظيمة، والقيام  يوجب عليه 
مب���ا ك��ل��ف ب���ه ع��ل��ى ال���وج���ه ال�����ذي يجب 
عليه  وي��ف��ر���ض  تق�شري،  دون  ب��ه  ال��ق��ي��ام 
لذا  تبعاته،  من  ال�شالمة  على  احلر�ض 
كان ال�شوؤال الذي يجب اأن يكون مالزما 

لكل �شخ�ض يقدم على منا�شب ما يلي:
ه��ل اأن���ت اأه���ل ل��ذل��ك؟ ول��ي�����ض عيبا 
اإن�شان  فكل  رف�شه،  لل�شخ�ض  تقليال  اأو 

اأعرف بكفاءته وبقدراته. 
م�����ش��وؤول��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب  ت����ويل  يف  اإن 
عظيمة ل تخفى على ال�شغري والكبري. 
اأهل  اأن يكون من  النا�ض يحب  كثري من 
امل��ن��ا���ش��ب وامل�����ش��وؤول��ي��ة، لأن����ه ي��ن��ظ��ر اإل��ى 
�شهرة  م��ن  امل��ن�����ش��ب  ���ش��اح��ب  م��ا يحققه 
تكليف  املن�شب  اأن  ين�شى  ولكنه  ومكانة، 
اأمام اهلل تعالى  ل ت�شريف، واأنه م�شوؤول 

يف عمله.
وللقائد �شفات ومميزات فلي�ض كل 
من جل�ض على الكر�شي ي�شتحقه،  وتقييم 
م�شوؤولية  م��ن  ه��و  للمنا�شب  املتقدمن 
ومن  التعن  ق���رار  ي�شدر  ال���ذي  ال��ق��ائ��د 
هو على راأ�ض  ما ي�شمي ب�«هرم املنظمة«، 
ف��ن��ج��اح اخ���ت���ي���اره جن����اح ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، ول 
ي��دخ��ل يف ال��ت��ع��ي��ن، امل��ح��ب��ة وال�����ش��داق��ة 

واأمور قد تهدم منظمة كاملة.   
ومن موا�شفات امل�شوؤول ما يلي:

ويف  �شخ�شيته  يف  قويا  يكون  • اأن 

بالقوة   اأعني  اتخاذه للقرارات،  ول 
الت�شلط وعدم الت�شاور.

• اأن يكون عادل فال يدخل الظلم 
والنفاق اإلى منظومه اإل اأوقع بها.

يف  نائبه  طبع  طبعه  يخالف  • اأن 
ال�شدة والليونة.

وق����د ق����ال زي�����اد  »م����ا غ��ل��ب��ن��ي اأم���ري 
عنه،   اهلل  ر�شي  معاوية  يعني  امل��وؤم��ن��ن، 
ب�����ش��يء م���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ة اإل ب��ب��اب واح����د: 
ا�شتعملت رجال فكرث خراجه، فخ�شي اأن 
اإن  اإليه:  اإلى معاوية فكتبت  اأعاقبه ففر 
اإنه  اإيل:  فكتب  قبلي،  ملن  �شوء  اأدب  ه��ذا 
لي�ض ينبغي يل ول لك اأن ن�شو�ض النا�ض 

فتمرح  جميعا  نلن  اأن  واح���دة،  ب�شيا�شة 
النا�ض يف املع�شية اأو ن�شتد جميعا فنحمل 
لل�شدة  تكون  ولكن  املهالك،  على  النا�ض 

والفظاظة واأكون للن والراأفة« 
ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ي ال��ق��ائ��د اأن ي��ك��ون 
خم��ل�����ش��ا ل��ع��م��ل��ه رف��ي��ق��ا مب���ن حت��ت��ه ق��ال 
م����ن راع  »م�����ا  و����ش���ل���م  ع��ل��ي��ه  ���ش��ل��ى اهلل 
ي�شرعيه اهلل رعية ميوت يوم ميوت وهو 
غا�ض لها اإل حرم اهلل عليه رائحة اجلنة« 
ل�شاحب  اهلل  توفيق  م��ن  ف���اإن  ول��ذل��ك   .
من  العمل  يف  معه  من  يكون  اأن  املن�شب 
ل��ق��ول��ه ���ش��ل��ى اهلل عليه  ال�����ش��الح؛  اأه����ل 
و�شلم »من ويل من اأمر النا�ض فاأراد اهلل 

به خريا جعل معه وزيرا �شاحلا اإن ن�شي 
ذكره واإن ذكر اأعانه«.

فهل يعي �شاحب الكر�شي ذلك وهل 
وهل  ذل��ك  املن�شب  وراء  يجري  من  يعي 
اإن اجلميع يحتاج  اأم  امل�شووؤل ذلك؟  يعي 

اإلى من ينبهه؟
ين�شب  ل  اأن  العمل  ج���ودة  م��ن  اإن 
اإل بعد اجتياز دورات يف جماله،  �شخ�ض 
وذلك ملعرفة �شالحيته من عدمها، مما 
ال�شهادات  اأن �شاحب  بال�شرورة  يعني  ل 
اأح�����ق م���ن غ�����ريه، ف��ه��ن��اك  اأو اخل������رات 
اأ���ش��ا���ش��ي��ات لب���د م���ن اأخ����د الع��ت��ب��ار بها 

م�شبقا. 
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نافذة

امللك خالد ت�شهد حراكا  جامعة 
ك����ب����ريا ب���ع�������ش���ه م����ن����ظ����ور ع��ل��ى 
���ش��ف��ح��ات »اآف������اق« وب��ع�����ش��ه غري 
له  الن�شر  تتح فر�ض  منظور مل 
اأول��ه��ا:  اأ���ش��ب��اب  ل�شبب م��ن ع���دة 
ك��اف��ي��ة  امل�����ش��اح��ة غ���ري  اأن  رمب����ا 
ن��ظ��را ل��ت��زاح��م امل����ادة الإخ��ب��اري��ة 
»اآف���اق« ونحن قد خ�ش�شنا  على 
للن�شاط  ال�����ش��ف��ح��ات  م��ن  ع����ددا 
الإخ������ب������اري ل���ل���ج���ام���ع���ة وب���اق���ي 
ال�����ش��ف��ح��ات ي��ت��م ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا، 
اجلامعية  ال�����ش��ح��ف  ب��اق��ي  م��ث��ل 
اأخ��رى. واأب���واب  لزوايا  والعامة، 

اإلينا قدر  ت��رد  التي  امل���واد اخل��ري��ة  ك��ل  ا�شتيعاب   واأوؤك���د هنا حر�شنا على 
اأما ال�شبب الثاين فقد ياأتي من امل�شدر الإخباري، حيث مل يتم  امل�شتطاع. 

التعامل مع الن�شاطات لتلك اجلهات بال�شكل الإعالمي املنا�شب.
على  اجلامعة  يف  املختلفة  والإدارات  الكليات  تعتاد  اأن  يجب  ول��رمب��ا 
التعامل الإيجابي مع و�شائل العالم، لأن الن�شر هو اإبراز للجامعة وجمتمع 
اجلامعة قبل اأن يكون اإبرازا لالأ�شخا�ض اأو اجلهات التي متثلها هذه امل�شادر 

الإخبارية.
وال�شركات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ل��دى  هاج�شا  ميثل  اأ�شبح  والإع���الم 
تلك  ي��دور يف  العام على ما  ال��راأي  اإط��الع  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، لأهميته يف 

الإدارات واملوؤ�ش�شات.
واجلامعة هي حزء من منظومة املوؤ�ش�شات احلكومية، ولهذا ينبغي اأن 
تتعامل باإيحابية عالية مع و�شائل الإعالم بال�شكل والقواعد املرعية يف مثل 

هذه احلالت..
اجلامعة  من�شوبي  وجلميع  للجامعة  �شحيفة  هي  »اآف��اق«  �شحيفة  اإن 
كافة  قبل  من  الهتمام  يف  حقها  تعطى  اأن  يجب  ولهذا  ولهم،  منهم  فهي 

اجلهات الأكادميية والإدارية.
وق���د ن�شطت يف الأع�����داد الأول����ى م��ن ���ش��دور »اآف�����اق« امل���ط���ورة، كليات 
اجلامعة يف خمتلف املحافظات، حيث اأ�شهمت يف ن�شر م�شتمر عن ن�شاطاتها.

اإنه من املهم اأن توا�شل هذه الكليات مثل هذا الهتمام، ولكن ن�شيف 
اإلى ذلك حر�شنا على الن�شر على م�شتوى الأق�شام الأكادميية. وهنا ندعو 
روؤ�شاء ورئي�شات الأق�شام اإلى التعاون مع ال�شحيفة يف ن�شر اأخبار ون�شاطات 

اأق�شامهم واإبرازها مبا يحقق الفائدة والإبراز ملن�شوبي هذه الأق�شام. 
لل�شحيفة  التحريرية  خطتنا  يف  �شن�شعى  »اآف���اق«  �شحيفة  يف  ونحن 
اأق�شام اجلامعة الأكادميية نظرا لكون الق�شم  اإبراز  اإلى  مطلع العام القادم 
اإلى  اإ�شافة  اجلامعة،  يف  الأك��ادمي��ي  الن�شاط  تاأ�شي�س  يف  الأول��ى  اخللية  هو 
كون الأق�شام جمال تخ�ش�ض الطالب يف اجلامعة، وبهذا نكون قد جنحنا يف 

ا�شتقطاب اهتمام الكليات والأق�شام.

األقسام األكاديمية!!
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• يف منظ��ر متك��رر عند ب��دء االختبارات،  يق��وم كثري من 
الط��الب برم��ي مذكراته��م وكتبه��م يف املم��رات وال�شاح��ات 
القريب��ة م��ن قاع��ات االختب��ارات، متنا�ش��ني اأن اأغل��ب هذه 
املذك��رات حتمل لفظ اجلالل��ة وبع�س اآيات الق��ران الكرمي 

واالأحاديث النبوية.

• بع���س الكليات يف اجلامعة تق��وم باإجراء االختبارات يف 
مواد االإع��داد العام حلوايل 900 طالب يف وقت واحد، وهنا 

ي�شعب ح�شرهم وتدقيق بياناتهم وت�شحيح اإجاباتهم .

• يق��ول اأحد �شيوف »اآف��اق« يف العدد املا�شي اإن االأ�شاتذة 
الذي��ن ال ي�شتفي��دون م��ن التقني��ة يعي�ش��ون خ��ارج الزم��ن، 
وه��ذا ال��كالم موؤك��د حي��ث ي�شه��د الواق��ع اأن بع���س اأع�شاء 
هيئ��ة التدري���س ال يح�شن��ون التعام��ل م��ع احلا�ش��ب االآيل، 

ناهيك عن مواقع التوا�شل االجتماعي املختلفة. 

• ن�شم��ع ع��ن حفل تك��رمي املتقاعدين كل ع��ام، ولكن هذا 
االإج��راء املعمول ب��ه يف اأغلب القطاعات مل ي��ر النور، وكلنا 

ع�شم يف اأن يتحقق يف ال�شنوات املقبلة.

• بع���س  الط��الب  يح�ش��ر املحا�ش��رات م��ن اأج��ل درج��ات 
العلمي��ة، وال�ش��وؤال ه��و: ه��ل  احل�ش��ور ولي���س لال�شتف��ادة 
ال�شب��ب اأ�شت��اذ املادة اأم قاع��ة الدرا�شة اأم حمت��وى املقرر اأم 

الطالب نف�شه؟

البحث عن  اإرهاقا كب��ريا يف   الط��الب  •  يواج��ه كث��ري من 
مدر���س امل��ادة غ��ري املوج��ود يف �شاعات��ه املكتبي��ة، للح�شول 

على درجات االختبارات ال�شهرية. 

بدون زعل

طالب بالجامعة يقيم معرضا لبيوت الطين
اأقام من�شور حممد اأبو هتلة، طالب باجلامعة، يف منزله، معر�شا ملج�شمات البيوت القدمية التي ت�شتهر بها 

منطقة ع�شري من بيوت الطن والآبار.
وجت�شيد  والأح��ج��ار،  وال��رم��ل  بالطن  وت�شييدها  الراثية  املج�شمات  ت�شميم  فن  هتلة  اآل  ويهوى 
الطبيعة ونقلها اإلى لوحات فنية وجم�شمات لبيوت الطن واملزارع والقرى الراثية القدمية، حيث تتطور 

اأفكاره  يوما بعد اآخر.
واعتمد طالب ق�شم الهند�شة املدنية بكلية الهند�شة على نف�شه يف تنفيذ هذه الأعمال وتوفري الأدوات 
التي ي�شتعن بها يف ت�شييد البيوت، وهي مواد بدائية كالطن واملاء وبع�ض احلجارة وقطع اخل�شب، وي�شيف 

اإليها الألوان الزيتية للتجميل. 
للم�شاركة  ا�شتعداده  عن  معربا  �شغره،  منذ  الراثية  الت�شميمات  يهوى  اأنه  ل��«اآفاق«  هتلة  اآل  وبن 
باأعماله يف جناح اجلامعة باجلنادرية العام املقبل، اآمال اأن تتبنى  اجلامعة موهبته وتدعمه يف اإبراز هذا 

الفن القدمي.
عايض آل رفدة

األخيرة

درسنا وتعلمنا .. وجاء موسم الحصاد!
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اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

43 الف نسخة اسبوعيا
أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب

توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها
توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد


