
شكر وتقدير
الداود يشكر

القيادة الرشيدة

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  رف��ع 
با�سمه  ال���داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 
ال�سكر  اجلامعة  من�سوبي  ع��ن  ونيابة 
ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  والتقدير 
�سعود  اآل  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
مبنا�سبة �سدور اأمره الكرمي مبعاجلة 
و�سع حاملي الدبلومات ال�سحية دون 
اجل��ام��ع��ي��ة. واأك����د ال����داود اأن اخل��ط��وة 
الر�سيدة  القيادة  اإط��ار حر�ص  تاأتي يف 

على تلم�ص احتياجات املواطنني«.
علي آل سعيد
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بكلية  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�سم  اأط��ل��ق 
العلوم والآداب يف بي�سة، موؤخرا جملة 

»�سوت الطالب«.
ي��ح��رره��ا   امل��ج��ل��ة  اأن  اإل�����ى  ي�����س��ار 
حتت  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة  ق�سم  ط��اب 
علي  ال��دك��ت��ور  الق�سم  رئ��ي�����ص  اإ����س���راف 
اأع�ساء  م��ن  وع��دد  ال�سهراين،  عائ�ص 
اأن ت�سدر  املقرر  التدري�ص. ومن  هيئة 
املجلة الإجنليزية ب�سفة ف�سلية، على 

موقع اجلامعة.
د. يحيى عبد العظيم 

ماجستير
3576 يتقدمون 

للماجستير الموازي

ب����ل����غ ع��������دد ال������ط������اب وال����ط����ال����ب����ات 
امل��وازي  املاج�ستري  لدرا�سة  املتقدمني 
اجل��ام��ع��ي  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ل��ل��ف�����س��ل 
وطالبة،   طالبا   3576 1435/1434ه������، 
مقابل   1303 ال��ط��اب  ع��دد  بلغ  حيث 
2273 طالبة يف كليات العلوم، واللغات 
الدين،  واأ�سول  وال�سريعة  والرتجمة، 
والعلوم  الإن�سانية،  والعلوم  والرتبية، 
الداري���������ة، يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات 

العلمية والنظرية وال�سرعية.
أحمد العياف

اختبارات ونتائج
نتائج طالب بيشة

على موقع الجامعة

ف��رع اجلامعة  ال��ع��ام على  امل�سرف  اأك��د 
اأن  يف بي�سة د. مهدي بن علي القرين 
نتائج الطاب ت�سدر تباعا فور انتهاء 
ت�سحيح  م��ن  تدري�ص  هيئة  ع�سو  ك��ل 
درج���ات���ه���م.  ور�����س����د  ط����اب����ه،  اأوراق 
واأ������س�����اف »اأب�����ن�����اوؤن�����ا وب���ن���ات���ن���ا ط���اب 
نتائجهم  ���س��ي��ج��دون  ال��ف��رع  وط��ال��ب��ات 
ع���ل���ى م���وق���ع اجل���ام���ع���ة الإل����ك����رتوين 
رقم  اأو  اجلامعي  الرقم  كتابة  مبجرد 

الهوية يف اخلانة املحددة لذلك«.
د. يحيى عبد العظيم 

بحوث علمية
لجان يوم البحث
تفرز المشاركات

ا�ستقبلت اللجان العلمية لفعاليات يوم 
اأقامته  ال��ذي  التا�سع  العلمي  البحث 
اأك��ر من 300  العلمي،   البحث  عمادة 
الفرز  اأعمال  اكتمال  وعقب  م�ساركة. 
م��ل�����س��ق��ا و50  ت��ر���س��ح 90  وال��ت��ح��ك��ي��م، 
الباحثني  م��ن  ع��دد  قدمها  حم��ا���س��رة 
ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  ي��ذك��ر  املتميزين. 
العلمي من خال  البحث  اإلى تطوير 
العلمية  واملناف�سات  الفعاليات  تنظيم 

الهادفة اإلى ت�سجيع الباحثني.
بيان آل دشنان 

تحصين
برنامج للتحصين

ضد االلتهاب الكبدي

نظمت كلية املجتمع للبنات باأبها حتت 
رعاية اللجنة ال�سحية بالكلية برنامج 
حت�����س��ني ط��ال��ب��ات ق�����س��م��ى امل��خ��ت��رات 
ال��ط��ب��ي��ة وال�������س���ج���ات ال��ط��ب��ي��ة ���س��د 
 B الوبائى  الكبدى  اللتهاب  فريو�ص 
لوقاية الطالبات من املر�ص وتوعيتهن 
امل��خ��ت��رات.  يف  ال��ع��م��ل  اأث���ن���اء  بتجنبه 
واأقيم الرنامج حتت اإ�سراف ع�سوات 
هيئة التدري�ص الدكتورة �سهام اإبراهيم 

والدكتورة رانيا حممود خليفة.
رانيا محمود 

70 الف طالبا  
وطالبة يؤدون 
امتحانات نهاية 
الفصل الثاني
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ال�سمو  اأم��ري منطقة ع�سري، �ساحب  اأك��د 
ب��ن عبد  خ��ال��د  ب��ن  الأم���ري في�سل  امللكي 
ال���ع���زي���ز،  ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��و���س��ع��ة م�����س��روع 
طريق الأمري �سلطان، مبينا اأنه يعد من 
امل�ساريع احليوية التي من �ساأنها اأن حتل 
الخ��ت��ن��اق��ات امل���روري���ة يف  و���س��ط امل��دي��ن��ة، 
املرورية  احلركة  ان�سيابية  يف  ي�سهم  كما 
امل��ن��ط��ق��ة  اأج������زاء  ال�سري وربط  وت��ن��اغ��م 

ببع�سها.
املقاولني  جميع  على  �سموه  و���س��دد 
مل�����س��روع��ات امل��ن��ط��ق��ة، ����س���رورة الل���ت���زام 
باملواعيد املحددة وتنفيذها بجودة عالية، 
م�سريا اإلى اأهمية ت�سافر جهود الإدارات 
ل�سمان  بينها  فيما  والتعاون  احلكومية 
مقدما  العالية،  والكفاءة  الإجن��از  �سرعة 
املهند�ص  املنطقة  اأم��ني  اإل��ى  �سكره  �سموه 
احلثيثة  »ج��ه��وده  على  اخلليل  اإب��راه��ي��م 
ك��اف��ة من�سوبي  ���س��ك��ر  ك��م��ا  وال��وا���س��ح��ة«، 

الأمانة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ت���د����س���ني ���س��م��وه 
املنطقة وع��دد م��ن م��دراء  اأم��ني  بح�سور 
ط��ري��ق  ت��و���س��ع��ة  ال��ع��اق��ة،  ذات  الإدارات 
اأب��ه��ا واط��اع��ه  الأم����ري �سلطان مب��دي��ن��ة 

اإلى �سرح  على مراحل امل�سروع وا�ستماعه 
مف�سل عنه .

وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة، األ����ق����ت الأم����ان����ة 
كلمة ع��ن ط��ري��ق وك��ي��ل الأم���ني للتعمري 
قدم  احل�سنية،  علي  املهند�ص  وامل�����س��اري��ع 
ت��ع��اين م��ن��ه مدينة  اإي���ج���ازا ع��ن م��ا  فيها 
جلية  ظهرت  مرورية  اختناقات  من  اأبها 
خ�سو�سا يف مداخلها اجلنوبية وال�سمالية 
بعد تنفيذ طريق امللك عبداهلل وارتباطه 
يف  جميعها  ت�سب  وال��ت��ي  �سلع  عقبة  م��ع 
ج��ن��وب امل��دي��ن��ة، وك��ذل��ك اأي�����س��ا م��ا يعاين 
تو�سعة  بعد  ال�سمايل  املدينة  مدخل  منه 
هذه  اأن  مبينا  ال��ط��ائ��ف،  ط��ري��ق  وازدواج 
���س��وارع  يقابلها  مل  الرئي�سية  ال�سرايني 
على  ق���ادرة  امل��دي��ن��ة  داخ���ل  للحركة  ناقلة 
كان  بالتايل   « امل��روري��ة  الكثافة  ا�ستيعاب 
ل بد من طريق عام يخرتق قلب املدينة 
وي�سل بني طرفيها ال�سمايل واجلنوبي«.

متت  اأنه  احل�سنية  املهند�ص  واأو�سح 
وهما:  القرار  �سريكي  مع  امل�سكلة  درا�سة 
ع�سري  مبنطقة  ل��ل��ط��رق  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
احللول  لإي��ج��اد  للمرور  العامة  والإدارة 
واإيجاد  القائمة  الطرق  لتطوير  العاجلة 

ب���دائ���ل اأخ�����رى »ول���ه���ذا ���س��رع��ت الأم���ان���ة 
يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ط���ري���ق الأم����ري 
���س��ل��ط��ان ال������ذي ي���رب���ط ج���ن���وب امل��دي��ن��ة 
بحيث  الطائف  لطريق  و�سول  ب�سمالها 
م�ستويات  ثاثة  على  احلركة  ُح��ر  يكون 
وتقاطعات  والأن��ف��اق  اجل�سور  خ��ال  م��ن 
املجاورة  الأحياء  بارتباط  ت�سمح  و�سطيه 
بع�سها ببع�ص، وذلك عندما يتقاطع مع 
وهي:  باملدينة  الأربعة  الرئي�سية  الطرق 
الدائري  احل��زام  عبدالعزيز  امللك  طريق 
امللك  طريق  مع  وتقاطعه  و�سمال  جنوبا 
ف��ه��د ال����ق����ادم م���ن خ��م��ي�����ص م�����س��ي��ط عند 
مع  تقاطعه  وكذلك  �سابقا،  الق�سبة  دوار 
امتداد طرق الريا�ص املتفرع من الرديف 
ال�سمايل الذي تقوم وزارة النقل بتنفيذه 

حاليا«.
واأ����س���اف« امل�����س��روع يتكون م��ن اأرب��ع 
مراحل مت النتهاء من املرحلتني  الأويل 
الأول�����ى يف عمل  وال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث متثلت 
ال��ت�����س��ام��ي��م واع���ت���م���اد امل��خ��ط��ط��ات مل�����س��ار 
م��رتا«،   60 وعر�ص  كم   4 بطول  الطريق 
اأما املرحلة الثانية، فتم فيها نزع ملكيات 
الطريق  م�سار  م��ع  املتعار�سة  ال��ع��ق��ارات 

تزيد  بتكلفة  ع��ق��ارا  ع��دده��ا 211  وال��ب��ال��غ 
ري��ال،  مليون  وثمانني  وواح��د  مليار  عن 
من  تكاليفها  اعتماد  اهلل  بحمد  مت  وق��د 

وزارة املالية«. 
وتابع« ها نحن اليوم نعي�ص املرحلة 
اأمري  �سمو  بت�سريف  امل�سروع  من  الثالثة 
امل��ن��ط��ق��ة، ح��ف��ل ت��د���س��ني ال���ب���دء يف اإزال����ة 
العقارات املنزوعة، لتليها املرحلة الرابعة 
وه����ي ت��ن��ف��ي��ذ وت���ط���وي���ر ال���ط���ري���ق ال���ذي 
الختناقات  فك  يف  اهلل  مب�سيئة  �سي�سهم 
امل��روري��ة ع��ن اأه���ايل مدينة اأب��ه��ا وزواره���ا 
احل�سنية  وق��دم  ومرتاديها«.  اأبنانها  من 
�سكره ل�سمو اأمري منطقة ع�سري حل�سوره 

وت�سريفه احلفل املعد بهذه املنا�سبة.
فيلما  واحل�����س��ور،  �سموه  �ساهد  ث��م 
امل�����س��روع  تنفيذ  م��راح��ل  يحكي  وث��ائ��ق��ي��ا 

واإجمايل التكلفة.
ع��ق��ب ذل����ك ا���س��ت��م��ع ���س��م��وه ل�����س��رح 
ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل�����س��روع م��ن  ع��ن تفا�سيل 
للدرا�سات باأمانة منطقة ع�سري املهند�ص 
خ��ال��د ال��ع��م��ري. ث��م ق���ام ���س��م��وه بتد�سني 
امل�سروع وذلك باإزالة اأول مبنى عن طريق 

تدمريه  اإيذانا ببدء تنفيذ امل�سروع.

طالب المقاولين بالتزام المواعيد والجودة العالية

أمير عسير يدشن مراحل توسعة 
مشروع طريق األمير سلطان

لقطات

هيئة السياحة تبحث مع 
شركات الطيران رحالت الصيف

بحث الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ص الهيئة العامة لل�سياحة 
املهند�س  ال�سعودية  العربية  اجلوية  عام اخلطوط  والآث��ار مع معايل مدير 
القاب�سة  نا�ص  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  ونائب  امللحم،  عبداهلل  بن  خالد 
واخلطوط  الهيئة  يف  امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  املهنا،  بندر  نا�س«  »ط��ران 
ال�ستيعابية  الطاقة  ل��زي��ادة  التن�سيقية  اجل��ه��ود  ن��ا���ص،  وط���ريان  ال�سعودية 

للرحات الداخلية يف ف�سل ال�سيف.
وياأتي الجتماع ا�ستكماًل للتن�سيق مع �سركات الطريان املحلية ل�سمان 
مواكبة حركة النقل اجلوي للطلب املتزايد على ال�سياحة الداخلية خ�سو�ساً 
يف مو�سم ال�سيف ، ومناق�سة تاأثري النق�ص يف الرحات اجلوية على تنقات 

املواطنني بني املناطق وق�ساء اإجازاتهم داخل اململكة.
الداخلي  النقل اجل��وي  اأهمية مواكبة  الأم��ري �سلطان بن �سلمان  واأك��د 
بو�سفهم  للمواطنني  �سياحية  حركة  لإح���داث  ال��ه��ادف��ة  الوطنية  للرامج 
ال�ستيعابية  الطاقة  وزي��ادة  اململكة،  يف  ال�سياحي  للن�ساط  الأول  امل�ستهدف 
للرحات الداخلية يف ال�سيف، م�سرياً اإلى اأثر ذلك على تطوير اقت�ساديات 

املناطق واإنتاج املزيد من فر�ص العمل يف مناطق اململكة املختلفة.

تدشين موقع »المستكشف الجغرافي« 
للمشاعر المقدسة

البار موؤخرا،  اأ�سامة بن ف�سل  الدكتور  املقد�سة  العا�سمة  اأمني  د�سن معايل 
ي�سمل  والذي  واملوا�سم  املقد�سة  للم�ساعر  العامة  ل��اإدارة  الإلكرتوين  املوقع 
املكانية  ال��ب��ي��ان��ات  جميع  وي��وف��ر  امل��ق��د���س��ة،  للم�ساعر  ج��غ��راف��ي��ا  م�ستك�سًفا 
بن  ع��ارف  املهند�ص  واملوا�سم  املقد�سة  امل�ساعر  ع��ام  مدير  واأو���س��ح  للمنطقة. 
عبداهلل قا�سي اأنه مت بناء قاعدة بيانات جغرافية للم�ساعر املقد�سة، بجانب 
الأرا�سي  وا�ستعمالت  والو�سفية  املكانية  البيانات  بجمع وح�سر  العمل  بدء 
حتديث  مت  اأن��ه  ب��ني  كما  املقد�سة،  بامل�ساعر  املناطق  وتق�سيمات  واخل��دم��ات 
اخلدمات احلكومية وغري احلكومية على خرائط رقمية من واقع الطبيعة 

با�ستخدام تقنية ال�ست�سعار عن بعد من �سور ف�سائية عالية الدقة.
التي مت ح�سرها وحتديثها،  بلغ عدد اخلدمات واملرافق  اأن��ه  اإل��ى  ون��وه 
لها  التابعة  اجل��ه��ة  ح�سب  ف��ئ��ات  اإل���ى  وترتيبها  ت�سنيفها  مت  موقعا   1050
واإخراجها على خرائط رقمية وورقية ما جعل اأمانة العا�سمة املقد�سة مرجعا 

خلرائط امل�ساعر املقد�سة وبياناتها اجلغرافية.
اأمانة  ملن�سوبي  املكانية  البيانات  توفري  يف  �سي�سهم  امل��وق��ع  اأن  واأ���س��اف 
مراكز  ح��دود  مثل  الأخ��رى  احلكومية  اجلهات  ومن�سوبي  املقد�سة  العا�سمة 
لاأمانة  التابعة  امل��راف��ق  جميع  اإل��ى  بالإ�سافة  مركز،  كل  وموقع  اخل��دم��ات 
املنت�سرة بامل�ساعر املقد�سة وخمازن النفايات وم�سميات الطرق وغريها، مبيناً 

اأنه �سيتم جتهيز التطبيقات على الأجهزة الذكية خال العام احلايل.

»بادر« يعلن ترشيح
7 مشاريع للمرحلة النهائية

»ب���ادر«  برنامج  يف  ممثلة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مدينة  اأعلنت 
ال���25  للمر�سحني  والتاأهيل  التدريب  مرحلة  انتهاء  عن  التقنية  حلا�سنات 
املتاأهلة  امل�ساريع  لل�سبعة  التقييم  جلنة  واختيار  �سرب،  �سبكة  جائزة  مل�سابقة 
ال��ذي  احلفل  خ��ال  و�سيتم  ���س��رب.   ج��ائ��زة  م�سابقة  م��ن  النهائية  للمرحلة 
النهائي  التحكيم  جلنة  على  ال�سبعة  امل�ساريع  عر�ص  املقبل،  الأح��د  �سيقام 
املكونة من �سبعة حكام دوليني وحمليني �سيقومون بتتويج الفائزين الثاثة. 
كما �سيت�سلم الفائزون جوائزا نقدية اإ�سافة اإلى برنامج اإر�سادي متخ�س�ص 

ملدة عام كامل.

ثقافةتوعيةتكريمنجاح
25 يتيما  يحتفلون 

بنجاحهم  

الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رتب���ي���ة  دار  اأق����ام����ت 
للبنني باأبها حفل جناح ل�25 يتيما من 
الدار بح�سور  م�سرح  على  الأ���س��ب��ال 
املديرة العامة لاإ�سراف الجتماعي 
احل���زام،  �سيخة  اأ.  بع�سري  الن�سائي 
وم�سرفات ومديرات و نزيات الدور 
الإيوائية واملراكز الجتماعية بع�سري 
املجتمع.  وتخلله  �سيدات  من  وع��دد 
م�����س��رية ل��ل��ط��اب واأن��ا���س��ي��د وك��ل��م��ة 

الأ�سبال. 

الشؤون االجتماعية
 بعسير تكرم الممرضات 

 اح���ت���ف���ل���ت ال�������س���وؤون الج���ت���م���اع���ي���ة 
للتمري�ص،  ال��ع��امل��ي  بع�سري، باليوم 
مم�����ر������س�����ة   70 ك��������رم��������ت  ح�������ي�������ث 
وف����ن����ي����ة �����س����ع����ودي����ة واأج����ن����ب����ي����ة م��ن 
لل�سوؤون  الإيوائية  بالدور  العامات 
الج���ت���م���اع���ي���ة،  وذل���ك ع��ل��ى م�����س��رح 
ال��ت��اأه��ي��ل ال�����س��ام��ل ب��اأب��ه��ا ب��اإ���س��راف 
�سيخة  الأ�����س����ت����اذة  ال���ع���ام���ة  امل����دي����رة 
احلزام، وح�سور امل�سوؤولت بال�سوؤون 

الجتماعية. 

انطالق حملة محو 
األمية لنساء البرك

م��وؤخ��را،  ال���رك  مبحافظة  انطلقت 
احل��م��ل��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة وحم��و 
الأم����ي����ة ل��ل��ن�����س��اء يف ق���ط���اع ال����رك 
ل�سيف هذا العام. وياأتي تنفيذ هذه 
الرتبية  وزارة  اهتمام  �سمن  احلملة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ق�����س��اء ع���ل���ى الأم����ي����ة، 
وي�������س���ارك يف احل��م��ل��ة، ال��ع��دي��د من 
من  ع��دد  لتنفيذ  احلكومية  اجلهات 
والجتماعية  التعليمية  الن�ساطات 

والثقافية.

غرفة أبها تنظم ندوة 
حقوقية بمحايل عسير

ع�سري  اأبها مبحايل  فرع غرفة  نظم 
م�����وؤخ�����را، ن������دوة ح���ق���وق���ي���ة ب��ع��ن��وان 
»ال��ث��ق��اف��ة احل��ق��وق��ي��ة« وال��ت��ي هدفت 
املعارف  فيها،  امل�ساركني  اإك�ساب  اإل��ى 
واملهارات والجتاهات اليجابية نحو 
بالقانون  والوعي  احلقوقية  الثقافة 
وامل�سادر  املفهوم  حيث  م��ن  وف��روع��ه 
ي�سمن  ب�سكل  التطبيق  و���س��م��ان��ات 
حت��ق��ي��ق ال����وع����ي ب���اأه���م���ي���ة ال��ث��ق��اف��ة 

القانونية. 
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ال��ع��ام واحل��م��د هلل،  ال��ع��ام يف اجلامعة م�ستمر على م��دى  احل���راك 
امللك  فجامعة  ول��ه��ذا  ت��وق��ف،  دون  يتوا�سل  التطويري  واحل���راك 

خالد تعمل كخلية نحل يف كل الجتاهات وعلى كافة ال�سعد.
فيه  تتوا�سل  الف�سول  باقي  مثل  مثله  ال�سيفي  والف�سل 
ال���درا����س���ة ل��ط��اب اجل��ام��ع��ة ول��ل��ط��اب م���ن ج��ام��ع��ات اأخ����رى، 
املو�سم  داخل اجلامعة وخارجها، وخا�سة خالل  والن�ساط ممتد 
و�سيعك�ص  ع�سري..  كبريا يف منطقة  الذي ميثل حدثا  ال�سياحي 
العدد اخلا�ص الذي تعمل عليه �سحيفة »اآف��اق« عن ال�سياحة يف 

املنطقة مثل هذه الن�ساطات.
 اإن مفهوم اجلامعة ال�ساملة لي�ص جديدا على جامعة امللك 
يعك�ص  املفهوم  فهذا  ال�سعودية،  اجلامعات  من  غريها  اأو  خالد 
هذا  اإيل  ن�سيف  ولكن  التخ�س�سات،  كافة  نحو  اجلامعات  توجه 
جزءا  ت�سبح  اجلامعة  اأن  اأي  للمجتمع،  اجلامعة  مفهوم  املفهوم 
ل ي��ت��ح��زاأ م��ن امل��ج��ت��م��ع، وي�����س��ب��ح امل��ج��ت��م��ع ج����زءا ل ي��ت��ج��زاأ من 
اجلامعة.  وهذا ما يحدث بني جامعة امللك خالد وبني املجتمع 

املحلي والوطني.
ون�ساطات  بكثري من ق�سايا  ناب�سا  قلبا  باتت اجلامعة  فقد 
املجتمع، واأ�سبح املجتمع يعتمد على اجلامعة يف �سياغة وت�سكيل 
وه��ذه  والج��ت��م��اع��ي��ة،  والثقافية  العلمية  ن�ساطاته  م��ن  الكثري 
على  تعمل  التي  والتنفيذ هي  والتنظيم  التخطيط  التبادلية يف 

بناء حلمة توا�سل بني اجلامعة وحميطها املجتمعي.
منطقة  يف  وج��وده��ا  مركزية  بحكم  خالد  امللك  جامعة   اإن 
وباعتبارها  املنطقة،  حمافظات  كافة  يف  كلياتها  وانت�سار  ع�سري 
يف  نوعيا  بعدا  يعطيها  ذل��ك  ك��ل  املنطقة،  يف  الوحيدة  اجلامعة 
الجتماعي  العمل  واج��ه��ة  يف  وي�سعها  املجتمع،  م��ع  تعاماتها 
بحكم رفع التوقعات التي ينتظرها اأبناء وبنات املنطقة من جامعة 
املنطقة، اأو اأبناء وبنات الوطن من جامعة الوطن. وهذا ما ت�سري 

عليه اجلامعة واأ�سبح نهجا لها تعمل له وتعمل من اأجله.
 من عادة كثري من املدن اأن تخلد للراحة وال�سكينة يف ف�سل 
حباها  مب��ا  اأب��ه��ا  مدينة  وخا�سة  ع�سري  منطقة  ول��ك��ن  ال�سيف، 
امل���دن يف  م��ن  ع��ن غ��ريه��ا  تنفرد  والطق�ص  امل��ك��ان  نعمة  م��ن  اهلل 
كون ال�سيف ميثل لها حركة ا�ستثنائية من الزوار الذين ياأتون 
اإليها من كافة مناطق اململكة ومن دول اخلليج العربي وغريها، 
فيه  ويتم  للمنطقة،  ال�سنوي  للن�ساط  م��رك��زا  ال�سيف  وي�سبح 

جتنيد كافة الإدارات واملوؤ�س�سات خلدمة هذا املو�سم الكبري.
اإ�سهامها مع باقي  امللك خالد يف  ياأتي دور جامعة  ومن هنا 
اإمكانياتها خلدمة  اجلهات احلكومية واخلا�سة يف ت�سخري كافة 

املو�سم ال�سياحي الأكر من بني املدن ال�سعودية.
  �سي�سهد هذا الأ�سبوع افتتاح وبداية املو�سم ال�سياحي ملنطقة 
ع�سري عندما يعلن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد 
اأمري املنطقة بداية فعاليات املو�سم مبا �سيحفل به من مهرجانات 
ون�ساء  اأطفال  من  املجتمع  �سرائح  كافة  تهم  متنوعة  ون�ساطات 
الى ن�ساطات ثقافية وعلمية تهم  نخب املجتمع  اإ�سافة  و�سباب، 

على كافة م�ستوياتها واهتماماتها. 
برئا�سة  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  املنطقة  اإم����ارة  وت���ويل 
ق�سوى  اأولوية  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
لرعاية ودعم املنتج ال�سياحي ال�سعودي يف املنطقة وجعله مناف�سا 
يف التخطيط والتنفيذ. واجلامعة ك�سريك ا�سرتاتيجي مع اإمارة 
املنطقة جتند كافة اإمكانياتها الب�سرية واملكانية من اأجل اإجناح 

هذا املو�سم مب�سيئة اهلل تعالى.

رؤية

في خدمة المجتمع..

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

علي آل سعيد

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ب��ن ح��م��د ال�����داود، مب��ك��ت��ب��ه، امل��دي��ر 
مبنطقة  والتعليم  للرتبية  ال��ع��ام 
ع�سري، الأ�ستاذ جلوي بن حممد اآل 
كركمان، وبحث معه اأوجه التعاون 
ال���رتب���ي���ة  واإدارة  اجل���ام���ع���ة  ب����ني 
والتعليم بع�سري مبا يخدم العملية 
اململكة  ويف  املنطقة  يف  التعليمية 

ب�سفة عامة.
ويف �سياق ذي �سلة، ا�ستقبل الداود 
مبحافظة  والتعليم  الرتبية  مدير 
���س��راة ع��ب��ي��دة، ال��دك��ت��ور ه�����س��ام بن 

عبدامللك الوابل.
واأك��د ال��داود اأن اجلامعة جزء 
خالدة  ر�سالتها  واأن  املجتمع،  م��ن 
ت��ق��وم ع��ل��ى ن�����س��ر ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، 
وت�سعى اإلى الإ�سهام يف رقي الوطن، 
التنمية  عجلة  دف���ع  يف  وامل�����س��ارك��ة 
ال�����س��ام��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا امل��م��ل��ك��ة 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بقيادة 

-حفظه اهلل- .
اجل���ام���ع���ة  اأن  اإل��������ى  واأ��������س�������ار 
ت��ه��ت��م ب��ب��ن��اء الإن�������س���ان، م���ن خ��ال 
الهتمام بالتعليم العايل وبراجمه 
واأن�������س���ط���ت���ه، واأن����ه����ا مت���ث���ل ال��ب��ن��اء 
امل���ت���ك���ام���ل م����ع ق���ط���اع���ات امل��ج��ت��م��ع 
اإلى حتقيق  واأف��راده بغية الو�سول 
ال���ت���ط���ل���ع���ات ال���ت���ي ي��ن�����س��ده��ا ولة 

الأمر-حفظهم اهلل-.
اجل��ام��ع��ة  اأن  ال���������داود   وب�����ني 
ت�����س��ط��ل��ع ب�����دور م��ه��م يف امل��ج��ت��م��ع 
خا�سة،  ع�سري  منطقة  ويف  ع��ام��ة 
الراهنة  مرحلتها  يف  ت�سهد  واأن��ه��ا 
على  وي��ق��وم  يرعاها  �ساملة  تنمية 
دعمها وتوجيهها �سمو اأمري ع�سري 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل 

بن خالد بن عبد العزيز.

مدير الجامعة يستقبل
مديري »تعليم« عسير وسراة عبيدة

علي آل سعيد 

وقع معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود عددا 
من عقود التطوير والإن�ساءات لعدد من كليات اجلامعة، وبلغت تلك العقود 
و�سبعمائة  األفا  وثمانني  وثاثة  وثاثمائة  مليونا  وثاثني  خم�سة  ح��وايل 

وواحد وخم�سني ريال )35.383.751(.
اإ�سكان الطاب  اإع��داد وتطوير  املوقعة �سملت  العقود  اأن  التفا�سيل  ويف 
مببلغ )3.285.000(، وتاأمني طلبيات ق�سم تقنية الأ�سنان بكلية العلوم الطبية 
التطبيقية مببلغ )7.051.682( وكذلك تاأمني 30 دمية حماكاة مري�ص لق�سم 
البنات لكلية طب الأ�سنان )480.000( وترخي�ص غرف ومعامل الأ�سعة بكلية 
العام  للموقع  املتبقية  الأع��م��ال  وا�ستكمال   )399.000( مببلغ  الأ�سنان  طب 
ومبنى ال�ستديوهات بكلية البنات ببي�سة مببلغ )984.100( وتوريد وتركيب 
اأنظمة الب�سمة للبطاقات الذكية والأحبار لعدد من كليات البنات باجلامعة 
ببي�سة  والإدارة  الآداب  لكلية  التكميلية  الأع��م��ال  واإن��ه��اء   )329.000( مببلغ 
مببلغ  اجلامعة  كليات  لبع�ص  �سنوية  طلبيات  ت��اأم��ني  و    )996.650( مببلغ 

.)21.858.319.64(
واأو�سح مدير اإدارة امل�سرتيات باجلامعة الأ�ستاذ �سعد بن علي اآل �سالح 
يف  والطالبات  الطاب  خلدمة  اجلامعة  خطط  �سمن  تاأتي  العقود  ه��ذه  اأن 
اأبها، ويف جميع الكليات مبحافظات املنطقة، يف ظل  املركز الرئي�سي مبدينة 
الدعم ال�سخي الذي حتظى به اجلامعة من حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك عبداهلل بن عبد العزيز اآل �سعود، حفظة اهلل. 

... ويوقع عقودا السكان 
الطالب ومعامل وخدمات

ر���س��ح��ت اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف وك��ال��ة 
اأع�ساء  م��ن   100 واجل���ودة  التطوير 
للم�ساركة  التدري�ص  هيئة  وع�سوات 
يف الدورات التطويرية املقرر اإقامتها 
ك��ل م��ن ماليزيا  امل��ق��ب��ل يف  ال�����س��ي��ف 
وبريطانيا حتت عنوان »مهارات اإدارة 
الأق�سام الأكادميية«، م�سلطة ال�سوء 
ع��ل��ى اأ���س�����ص ال��ت��دري�����ص وال��ت��ق��ي��ي��م يف 

املراحل اجلامعية.
ودع���ا وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتطوير 

ترشيح 100 عضو تدريس
لدورات دولية

بن  عامر  الدكتور  الأ�ستاذ  واجل���ودة 
امل�ساركني  جميع  ال�سهراين  عبداهلل 
اإلى  الدولية  ال��دورات  يف  وامل�ساركات 
والعمل  حمتوياتها،   من  ال�ستفادة 
�ستقدم  التي  النماذج  ا�ستكمال  على 
لهم يف نهاية الدورة التدريبية بهدف 
تقييم ه��ذه ال����دورات وت��ط��وي��ره��ا يف 

امل�ستقبل.
وك��ان��ت وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة اأوف���دت 
وع�سوات  اأع�ساء  م��ن  مماثا  ع��ددا 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص ال��ع��ام امل��ا���س��ي اإل��ى 
ال���ق���ي���ادة  جم�����ال  يف  دول����ي����ة  دورات 
الأك����ادمي����ي����ة، وه�����ي خ���ط���وة ه���ادف���ة 
اإل����ى ت��ط��وي��ر ال���ق���ي���ادات الأك��ادمي��ي��ة 
باجلامعة وتبادل اخلرات مع اأعرق 

املوؤ�س�سات التعليمية العاملية. 
يذكر  اأن اجلامعة نظمت خال 
عددا  1434/1433ه�����  اجلامعي  العام 
م���ن ال��������دورات ال��ت��ط��وي��ري��ة وور�����ص 
ال��ع��م��ل وامل��ح��ا���س��رات لأع�����س��اء هيئة 
اجلامعة،  كليات  مبختلف  التدري�ص 
و�����س����ارك يف ت���ق���دمي ه�����ذه ال���رام���ج 

خراء من داخل اململكة وخارجها.
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الداود يترأس االجتماع الثاني
ألمناء »حوكمة الشركات«

امل���ا����س���ي، مب��ق��ر وزارة  ال�����س��ب��ت  ان��ع��ق��د 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب��ال��ري��ا���ص، الج��ت��م��اع 
ال���ث���اين مل��ج��ل�����ص اأم����ن����اء م���رك���ز ح��وك��م��ة 
ال�����س��رك��ات ب��اجل��ام��ع��ة، ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ  مديرها 
اأع�ساء  باقي  وح�سور  ال���داود،  حمد  بن 

جمل�ص اأمناء املركز.
الائحة  املجل�ص  اأع�����س��اء  ون��اق�����ص 
الأ�سا�سية للمركز، والتي تت�سمن تنظيم 
العمل داخل املركز وحتدد اأطر العاقة 
ب���ني اإدارت�������ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وب����ني جمل�ص 
اأمنائه، بالإ�سافة اإلى حتديدها للموارد 
على  ال�سرف  واأوج���ه  للمركز،  ال��ذات��ي��ة 

ن�ساطاته. 
ومت خ���ال الج��ت��م��اع ا���س��ت��ع��را���ص 
وم���ن���اق�������س���ة ال���ه���ي���ك���ل ال����ع����ام ل��ل��م��وؤ���س��ر 

التاأكيد  مت  ح��ي��ث  للحوكمة  ال�����س��ع��ودي 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ي��ف��اء ب��ع�����ص اجل��وان��ب 
املوؤ�سر  هيكل  يف  ال�����س��روري��ة  النظامية 
التعاون  �سبل  نوق�ست  كما  اإق���راره،  قبل 
واجل��ه��ات  ال�سركات  حوكمة  م��رك��ز  ب��ني 
باخت�سا�ص  ال��ع��اق��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 

وعمل املركز.
مركز  مدير  ق��دم  املنا�سبة،  وبهذه 
حوكمة ال�سركات باجلامعة الدكتور علي 
بن مفرح �سرحان، �سكره وتقديره ملعايل 
اأمناء  مدير اجلامعة، ولأع�ساء جمل�ص 
املركز على دعمهم وت�سجيعهم املتوا�سل 
ووق��ت  جهد  م��ن  يبذلونه  وم��ا  للمركز 
مل�����س��اع��دت��ه يف حت��ق��ي��ق اأه����داف����ه، م��وؤك��دا 
بحثيا  ي��ك��ون  اأن  اإل����ى  ي�سعى  امل��رك��ز  اأن 
رائدا يف مبادئ  ا�ست�ساريا تدريبيا عامليا 

وتطبيقاتها  احل��وك��م��ة  واآل���ي���ات  واأ���س�����ص 
املختلفة.

ي��ذك��ر اأن م��رك��ز ح��وك��م��ة ال�����س��رك��ات 
ب���اجل���ام���ع���ة ه����و ال���وح���ي���د ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
اجلامعات ال�سعودية املتخ�س�ص يف حوكمة 
ال�سركات وتطبيقاتها، وي�سم يف ع�سوية 
جمل�ص اأمنائه ممثلني ر�سميني لعدد من 
اجلهات ذات العاقة، مثل م�ساعد الأمني 
الغرف  مبجل�ص  القانونية  لل�سوؤون  العام 
عبدالعزيز  بن  �سعود  الدكتور  ال�سعودي 
امل�������س���اري، ون���ائ���ب رئ��ي�����ص ���س��رك��ة ���س��اب��ك 
حممد  ب��ن  ف��واز  الأ���س��ت��اذ  املالية  لل�سوؤون 
ال�سعودية  للهيئة  العام  والأم���ني  ال��ف��واز، 
للمحا�سبني القانونيني الدكتور اأحمد بن 
�سركة  يف  امل��ايل  واملدير  املغام�ص،  عبداهلل 

تداول الأ�ستاذ منري بن فهد ال�سهلي. 

ال�سركات  اإن�ساء مركز حوكمة  ومت 
ب���اجل���ام���ع���ة ب����ن����اء ع���ل���ى ق�������رار جم��ل�����ص 
 1428/47/21 رق�����م  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
 1428/8/27 ب��ت��اري��خ   47 ال����  جل�سته  يف 
ب��رئ��ا���س��ة خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني، 
ب��امل��واف��ق��ة على  ح��ف��ظ��ه اهلل، وال��ق��ا���س��ي 
وتوج  خالد.  امللك  بجامعة  املركز  اإن�ساء 
الكرمية  ال�سامية  باملوافقة  القرار  هذا 
رق��م 8626/م ب وت��اري��خ 1428/9/27ه����� 
ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ه��ا خ���ط���اب م���ع���ايل وزي����ر 
وت��اري��خ  2583/اأ  رق���م  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
1428/10/11ه�������. وب��ن��اء على ه��ذا �سدر 
توجيه معايل مدير اجلامعة رقم 4844 
اإن�ساء  وتاريخ 1428/10/12ه��� بالبدء يف 

وتاأ�سي�ص املركز.
علي آل سعيد 

لقطات
الجامعة تستضيف المؤتمر 

األول للنشر العلمي
العام  من  الأول  ربيع  من  ال������27  يف  باجلامعة  العلمي   البحث  عمادة  تعقد 
اأن ي�ستمر ثاثة  املقبل، املوؤمتر ال�سعودي الأول للن�سر العلمي، ومن املقرر 
ودرا���س��ة  اململكة،  يف  العلمي  الن�سر  و�سع  تقييم  اإل��ى  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف  اأي���ام. 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه واآل���ي���ات ت��ط��وي��ره، وو���س��ع اآل��ي��ة ل��ا���س��ت��ف��ادة من 
التقنيات احلديثة يف الن�سر العلمي مع احلفاظ على مو�سوعيته ور�سانته 
اآلية لا�ستفادة  اإلى  و�سع  وثقة اجلهات امل�ستفيدة منه. كما ي�سعى املوؤمتر 
التكاملية من املوارد املادية والب�سرية بني املراكز البحثية يف اململكة والتفاق 
التخ�س�سية  امل��ج��الت  يف  العلمي  الن�سر  اجت���اه  حت���دد  ع��ام��ة  اأه����داف  ع��ل��ى 
يف  املن�سورة  الأبحاث  وتو�سيات  نتائج  من  لا�ستفادة  اآلية  وو�سع  املختلفة، 

املجالت التطبيقية. 
يركز املوؤمتر على حماور عديدة منها: واقع الن�سر العلمي يف اململكة، 
و اأخاقيات الن�سر العلمي، والن�سر العلمي الإلكرتوين، والن�سر العلمي يف 
العلوم ال�سرعية والدرا�سات الإ�سامية، والن�سر العلمي يف العلوم الإن�سانية 
و  الطبيعية  العلوم  يف  العلمي  والن�سر  الرتبوية،  العلوم  يف  العلمي  والن�سر 

التطبيقية، والن�سر العلمي يف العلوم ال�سحية.
ل�ستقبال  موعد  اآخ��ر  ليكون  املقبل  �سعبان  منت�سف  العمادة  وح��ددت 
طلبات  على  ل��ل��رد  م��وع��د  اآخ���ر  اأن  م��وؤك��دة  البحثية،  وامللخ�سات  امل�����س��ارك��ات 
اأق�سى موعد ل�ستقبال  امل�ساركة هو اخلام�ص ع�سر من رم�سان املقبل، واأن 

الأعمال امل�ساركة كاملة هو نهاية ذي القعدة من العام احلايل.
التايل:  العنوان  عر  م�ساركاتهم  اإر���س��ال  اإل��ى  املهتمني  العمادة  ودع��ت 
عمادة البحث العلمي - جامعة امللك خالد – اأبها- اململكة العربية ال�سعودية 

جممع قريقر اجلامعي: �ص.ب 25145 الرمز الريدي 61466 
 sspc@kku.edu.sa الريد الإلكرتوين

وفد زائر من مدينة الملك عبد العزيز
عبداهلل األسمري

زار وفد من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة يف وحدة خدمات 
النرتنت، الإدارة العامة لتقنية املعلومات باجلامعة. وا�ستقبل الوفَد، املدير 
الأ���س��ت��اذ عبداهلل  ال�سبكات  وم��دي��ر  اآل ح�سر،  الأ���س��ت��اذ يحيى  ل���اإدارة  ال��ع��ام 
تنتهجها  التي  العمل  اآلية  عن  مف�سا  �سرحا  الوفد  وا�ستمع   الأ���س��م��ري،  

الإدارة، واأبدى اإعجابه مبركز املعلومات وبنيته التحتية، و�سبكة اجلامعة.
تاأتي هذه الزيارة يف اإطار اخلدمات ال�ست�سارية وتبادل اخلرات التي 

تقدمها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للجامعات ال�سعودية. 

ورشتان لتطوير مهارات قياديي الجامعة
علي النهاري 

اإعداد القادة  نظمت عمادة التطوير الأكادميي واجلودة بالتعاون مع مركز 
القيادية  امل��ه��ارات  لتطوير  عمل  ور���س��ت��ي  م��وؤخ��را،  ال��ع��ايل،  التعليم  ب����وزارة 
من  ع��دد  من  عامليون  خ��راء  قدمهما  اجلامعة،  يف  الأكادمييني  للقياديني 

اجلامعات الأمريكية ورواد التعليم اجلامعي.
ويف التفا�سيل اأن ور�سة العمل الأولى ناق�ست ) قيادة التميز با�ستخدام 
طرق اإبداعية يف التدري�ص(، فيما تناولت الثانية )ا�سرتاتيجيات فر�ص جناح 
�سراكات بني  التعليم و�سرورة عقد  ال�سوء على تطوير  الطاب(، م�سلطة 

القطاعني العام واخلا�ص، وزيادة امل�ساريع الجتماعية.
وح�سب بع�ص امل�ساركني، متيزت الور�ستان بغزارة املادة العلمية املقدمة 
املثمر  والتفاعل  والتجارب  اخل��رات  تبادل  اإل��ى  وهدفتا  املتميز،  واحل�سور 
بني امل�ساركني الذين عروا عن �سكرهم للجامعة ممثلة يف عمادة التطوير 
الأكادميي واجلودة، واأكدوا اأن هذه الربامج ت�سهم يف اإثراء الن�ساط العلمي 

يف اجلامعة وتطوير اأ�ساليبه.

لعيادات  املراجعني  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 
ط���ب الأ����س���ن���ان ب��ك��ل��ي��ة ط���ب الأ���س��ن��ان 
ب���اجل���ام���ع���ة، خ�����ال ال����ع����ام احل�����ايل، 
م��وزع��ني  م��راج��ع��ا وم��راج��ع��ة،   7440
، عيادات  اللثة  اأم��را���ص  ع��ي��ادات  على 
الأ�سنان، عيادات عاج جذور  اإ�ساح 
الثابتة  الرتكيبات  ع��ي��ادات  الأ���س��ن��ان، 
وامل��ت��ح��رك��ة، ع���ي���ادات ج��راح��ة ال��وج��ه 
وال��ف��ك��ني، ع���ي���ادات ت��ق��ومي الأ���س��ن��ان، 

وعيادات طب اأ�سنان الأطفال.

عيادات األسنان 
تستقبل 7440 
مراجعا خالل عام
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أخبار الجامعة

نعم.. وال..

اأ�ساليب  م��ن  واح���دا  منطا  التقليدي  التدري�ص  هيئة  ع�سو  يوظف 
بتدري�سها  يقوم  التي  املقررات  جميع  لطابه يف  تقييمه  يف  التقييم 
اأن  فنجد  واملحا�سرة،  الإل��ق��اء  تتعدى  ل  التي  التقليدية  بالطريقة 

اأ�سئلة الختبارات تكرر عاما بعد اآخر.
وه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن اأع�����س��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص ت��ق��وم ب��ال��ت��دري�����ص 
يتلقوا  لأنهم مل  يكونون معذورين  وقد  بها  تعلمت  التي  بالطريقة 
اأي برنامج تدريبي يف ا�سرتاتيجيات التخطيط والتدري�ص والتقييم 

يف التعليم اجلامعي.
التدري�ص يف جامعاتنا،  اأع�ساء هيئة  واق��ع بع�ص  نعم، هذا هو   
ويف مثل هذه احلالت ل لاختبارات التقليدية، ول للرتكيز على نوع 
واح��دة طوال  تدري�سية  لتوظيف طريقة  الختبارات، ول  واح��د من 

الف�سل الدرا�سي.
اجلامعي  ال��ت��دري�����ص  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ط��رائ��ق  للتنوع يف  ون��ع��م 
ل��ن�����س��م��ن م��ن��ا���س��ب��ة ال��ط��ري��ق��ة، اأو الأ����س���ل���وب ال��ت��دري�����س��ي ل��ل��ط��اب، 
وتقدم  متنوعة،  تقييمية  اأ�ساليب  لتوظيف  ونعم  املقدم،  وللمحتوى 

اجلامعات دورات متخ�س�سة يف هذه املجالت.
ال��دورات  امل�ساركة يف  للعزوف وع��دم  ونعم لا�ستفادة منها، ول 
التي تقدمها اجلامعة يف جمالت التدري�ص والتقييم، وهذه الدورات 
التدريبية موجهة لتطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة 

ومن دون مقابل.
 ل لاختبارات التي تفوق م�ستويات الطاب ول تواكب اجلهد 
الذي بذله ع�سو هيئة التدري�ص يف تدري�ص املقرر، ونعم لاأ�سئلة التي 
تنا�سب م�ستويات جميع الطاب وتعمل على التمييز بينهم يف الوقت 
الأه��داف ولي�ست  اأدوات قيا�ص ملدى حتقيق  نف�سه. فالختبارات هي 
للتقييم  الخ��ت��ب��ارات  نتائج  م��ن  لا�ستفادة  ون��ع��م  املتعلم،  لتعجيز 

الذاتي لأداء ع�سو هيئة التدري�ص.
 نعم، اأ�ساليب التقومي متنوعة، واأنواع اأ�سئلة الختبارات متعددة، 
اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعات ل يوظفون  ومع ذلك فكثري من 
اأنواعا خمتلفة من اأ�ساليب التقومي، بل هم تقليديون يف تدري�سهم، 
اأ�سئلتهم ل تكون متنوعة، وهنا  ويف تقييمهم لتعلم طابهم، وحتى 
اأقول ل لأ�سئلة الختبارات التي ل يختلف بع�سها عن بع�ص، بل هي 

ن�سخة مطابقة ملا كانت عليه يف الف�سل ال�سابق.
اآلية  لطابه  يو�سح  ب���اأن  مطالب  التدري�ص  هيئة  ع�سو  نعم   
الختبارات،  اأوق��ات  لهم  واأن يحدد  اأول حما�سرة،  املقرر من  تقومي 
للغياب  ول  منهم،  املطلوبة  والواجبات  التكليفات،  ت�سليم  ومواعيد 
ت�سليم  عن  للتاأخري  ول  م�سبقا،  مواعيدها  املحددة  الختبارات  عن 

متطلبات املقرر يف مواعيدها.   

* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

أسئلة االختبارات

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

علي آل سعيد 

وامل��ال��ي��ة  الإداري���������ة  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  زار 
باجلامعة، موؤخرا، م�ست�سار وزير العمل 
بن  عتيق  الدكتور  الأكادميية  لل�سوؤون 
اأح��م��د ال��غ��ام��دي، ح��ي��ث ال��ت��ق��ى بعميد 

مستشار وزير العمل يزور الجامعة

الملتقى 
العلمي األول 
للكيمياء

علي آل سعيد 

موؤخرا،  باجلامعة،  العلوم  كلية  نظمت  
باملدينة اجلامعية  املركزية  املدرجات  يف 
اللقاء العلمي الأول  بالقريقر، فعاليات 
الكلية  عميد  ب��رع��اي��ة  الكيمياء،  لق�سم 
ال�سهيمي،  غ��دران  بن  عبداهلل  الدكتور 
هيئة  واأع�ساء  الأق�سام  روؤ�ساء  وح�سور 

التدري�ص والطاب.
و�سهد امللتقى عر�ص 23 بحثا علميا 
تقدم بها عدد من اأع�ساء هيئة التدري�ص 
ا�ستمل  كما  الكيمياء.  بق�سم  وال��ط��اب 

الغامدي،  عبدال�سام  الدكتور  الكلية 
الدكتور حممد بن علي  الكلية  ووكيل 
من  وع��دد  الأق�سام،  وروؤ�ساء  الغامدي، 

اأع�ساء هيئة التدري�ص والطاب.
مف�سا  ح��دي��ث��ا  ال���ل���ق���اء  و���س��ه��د 
التي  وال��رام��ج  العمل  وزارة  نظام  عن 

تنفذها بهدف توطني الوظائف و�سرح 
طريقة تنفيذها واأهدافها، كما نوق�ست 
بني  البحثي  وال��ت��ع��اون  التوا�سل  اآل��ي��ة 
العمل،  ووزارة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
ودور الكلية يف تهيئة ال�سباب للعمل يف 

اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص. 

وبهذه املنا�سبة تقدم عميد الكلية 
الدكتور  العمل  وزي��ر  مل�ست�سار  بال�سكر 
م��وؤك��دا  ال���زي���ارة،  ال��غ��ام��دي على  عتيق 
حر�ص الكلية على تاأهيل طابها ورفع 
يف  لاإ�سهام  واملهني  العلمي  م�ستواهم 

التنمية الوطنية.

ع���ل���ى حم���ا����س���رات ع��ل��م��ي��ة وم��ل�����س��ق��ات 
دعائية، حيث قدم رئي�ص ق�سم الكيمياء 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل اآل ح��ن�����ص حم��ا���س��رة 
ب���ع���ن���وان )اإجن�����������ازات وت���ط���ل���ع���ات ق�����س��م 
اإلى  يهدف  امللتقى  اأن  الكيمياء(، موؤكدا 
تعزيز التوا�سل بني املجموعات البحثية 
والأق�����س��ام  ج��ه��ة،  م��ن  الكيمياء  ق�سم  يف 
العلمية الأخرى ذات العاقة كالهند�سة 
الطبية  وال���ع���ل���وم  وال���ط���ب  وال�����س��ي��دل��ة 
والتطبيقية، وعر�ص املخرجات البحثية 
لأع�����س��اء هيئة ال��ت��دري�����ص وال��ط��اب يف 
والتحليل. من جهته،  للمناق�سة  الق�سم 

اأبحاث  معهد  يف  امل�سارك  الباحث  األقى 
بجامعة  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  ال��ت��ك��ري��ر 
امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن ال��دك��ت��ور 
)احلفز  بعنوان  حما�سرة  اأحمد  �سكيل 

ال�سناعي من منظور كيميائي«.
و���س��ل��ط  املهند�ص خ��ال��د الأح��م��ري 
م�����ن �����س����رك����ة ده������ان������ات اجل�������زي�������رة، يف 
حم���ا����س���رت���ه، ال�������س���وء ع���ل���ى »الأب���ن���ي���ة 

اخل�سراء«.
يف ختام فعاليات امللتقى، مت توزيع 
ال�����س��ه��ادات ع��ل��ى امل�����س��ارك��ني م���ن داخ���ل 

اجلامعة وخارجها.

الداخلية   املنح  طلبات  ا�ستقبال  بدء  والت�سجيل  القبول  عمادة  اأعلنت 
املتقدمني  قبول   �سيتم  اأن��ه  على  ال�سعوديني،  غري  للطالب  واخلارجية  

واملتقدمات يف جميع التخ�س�سات ما عدا الكليات ال�سحية.
العربية،  اللغة  املتقدمة  اأو  املتقدم  يجيد  اأن  العمادة  وا�سرتطت 
الداخلية  املنح  وطالبات  طالب   قبول  يف  املفا�سلة  تقت�سر  اأنه  مو�سحة 
على احلا�سلني على الثانوية العامة من داخل اململكة بن�سبة 90% فاأكرث 
يف الثانوية، على اأن ال تقل ن�سبهم يف االختبار التح�سيلي والقدرات عن 

 .%90
على  الداخلية  املنح  قبول  »يقت�سر  اأن��ه  العمادة  اإع��الن  يف  وورد 
املتاحة يف االأق�سام، وتتم املفا�سلة بني املتقدمني وفقا ملعايري  االإمكانات 
القبول املتبعة، كما ال يحق لطالب املنحة تغيري تخ�س�سه )التحويل اإلى 

تخ�س�ص اآخر )بعد قبوله يف تخ�س�ص معني«.
ال�سنة  خريج  اأنثى(،   اأو  )ذكرا  املتقدم،  كون  ال�سروط  ت�سمنت  كما 
احلالية، واأن يكون مع الطالبة حمرم وفقا للتعليمات املنظمة، اإلى جانب 

حيازة الطالب اأو الطالبة اإقامة نظامية باململكة .

اخلارجية،  املنح  ا�ستقبال  بدء  العماد  اأعلنت  اأخ��رى  جهة  من    
الكليات  عدا  ما  التخ�س�سات  جميع  يف  القبول  يتم  اأن��ه  اإل��ى  ونبهت 
ال�سحية، وان اأال يقل �سن الطالب عن 11 �سنة وال يزيد على 22 �سنة 
، واأن توافق حكومة والد الطالب على درا�سة املتقدم يف اململكة، واأن ال 
يكون الطالب قد ح�سل على منحة درا�سية اأخرى من اإحدى املوؤ�س�سات 
من  الثبوتية  والأوراق  ال�سهادات  ت�سدق  واأن   اململكة،  يف  التعليمية 

اجلهات املخت�سة التي حتددها املوؤ�س�سات  التعليمية ال�سعودية.
من  ال�سوابق  من  اخللو  �سهادة  اإح�سار  العمادة  ا�سرتطت  كذلك، 
االأجهزة االأمنية يف دولة املتقدم اأو املتقدمة، واأن ال يكون مف�سوال 
من اإحدى املوؤ�س�سات التعليمية يف اململكة، واأن يكون مع الطالبة حمرم 
وفقا للتعليمات املنظمة ، على اأن يكو م�سمول مبنحة، واأن تكو لديه 
اإقامة نظامية اأو يقدم على �سجل �ساحب عمل بحاجة اإلى خدماته، 

واأن يجتاز الفح�ص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات.
اإحدى  من  تزكية  على   الطالب  ح�سول  �سرورة  اإلى  دعت  كما 

الهيئات اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سخ�سيات التي  حتددها اجلامعة.

بدء استقبال
طلبات منح 
الوافدين 
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أخبار الجامعة

يحيى الشقيقي

احتفلت كلية العلوم الطبية التطبيقية 
وطالبات  ط��اب  تكرمي  بحفل  م��وؤخ��را 
ال��ك��ل��ي��ة امل��ت��ف��وق��ني واأع�������س���اء ال��ن�����س��اط 
ووف��اء  احتفاء   « عنوان  حتت  الطابي 
وذلك  1434/1433ه�����  اجلامعي  للعام   «

مببنى املدرجات املركزية 
الكرمي،  بالقراآن  بداأ احلفل  حيث 
جاءت بعدها كلمة ترحيبية األقاها رائد 
ع��ب��د اهلل ع�سري  ال��ط��الب��ي  ال��ن�����س��اط 
ا����س���ت���ع���ر����ص ف���ي���ه���ا جم���م���ل الن�����س��ط��ة 
الطابية يف الكلية و اكد على ا�ستفادة 
امل��ط��روح��ة كما  الن�سطة  م��ن  ال��ط��اب 
الن�سطة  ه��ذه  م��ن  لا�ستفادة  دع��اه��م 
التي ت�سهم يف ابراز �سخ�سياتهم وتوؤكد 
اعتزازهم بجامعتهم وكليتهم وقد �سكر 
اجلامعة  مدير  معايل  كلمته  ختام  يف 
يقدمونه  ما  الكلية على  و�سعادة عميد 
من دعم لاأن�سطة الطابية يف الكلية 
���س��ع��ري��ة للطالب  ق�����س��ي��دة  ال��ق��ي��ت  ث���م 
حم���م���د ال�������س���ه���ري لق�����ت ا���س��ت��ح�����س��ان 
احل�سور،  بعد ذلك مت تكرمي الطاب 
والطالبات املتفوقني كما مت تكرمي عدد 

من الدارات يف اجلامعة .
ال�سوؤون  ع��ام  مدير  احلفل  ح�سر 
الداري��������ة وامل���ال���ي���ة وع�����دد م���ن م����دراء 
الكلية  ووك����اء  اجل��ام��ع��ة   يف  الدارات 
واأع�ساء هيئة التدري�ص وعدد كبري من 

ال�سيوف.

يحيى القبعة

اع���ت���م���د جم��ل�����ص اجل���ام���ع���ة، الأرب����ع����اء 
املا�سي، برئا�سة معايل الأ�ستاذ الدكتور 
اخلطة  ال���داود  حمد  بن  الرحمن  عبد 
الأك���ادمي���ي���ة ل��رن��ام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 
اأح��د  لق�سم الإع�����ام والت�����س��ال، وه���و 
الأق�����������س�����ام اجل�����دي�����دة ب���ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
فيه  تنطلق  اأن  املقرر  وم��ن  الإن�سانية. 
الدرا�سي  الف�سل  من  اعتبارا  الدرا�سة 

املقبل.
وخ�����س��ع��ت خ��ط��ة ال��ق�����س��م  ل��ك��اف��ة 
ومتطلبات  اجل����ودة،  و���س��روط  معاير 
ه��ي��ئ��ات الع��ت��م��اد ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة، 
الوطنية  الهيئة  من���وذج  ح�سب  وذل���ك 

للقيا�ص والعتماد الأكادميي. 
واأكد عميد كلية العلوم الإن�سانية 

ال��دك��ت��ور ح��م��ود ب��ن م��ب��ارك اأب��وظ��ه��ري 
علميا  مك�سبا  �سيكون  الإع��ام  ق�سم  اأن 
واجلامعة  للكلية  لي�ص  نوعية  واإ�سافة 
لفتا   ، واملجتمع  للمنطقة  بل  فح�سب 
باأحدث  جمهزا  �سيكون  الق�سم  اأن  اإل��ى 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ازم���ة م��ن اأج����ل م��واك��ب��ة 
ال��ت��غ��ريات وال��ت��ط��ورات يف ه��ذا امل��ج��ال، 
معترا  الإعام من اأكر املجالت التي 
ت�سهد نقلة كبرية عر اأدواتها املختلفة.
الق�سم  اأن  ع��ن  اأب��وظ��ه��ري  وك�����س��ف 
اأع�ساء  من  متميزة  بكفاءات  �سيحظى 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص »حت���م���ل ال��ك��ث��ري من 
امل���ع���رف���ة واخل��������رة، و����س���ت���ك���ون ق�����ادرة 
ع��ل��ى اإك�����س��اب ال��ط��اب وت��زوي��ده��م مبا 
اإعامية  م��ه��ارات  م��ن  اإل��ي��ه  يحتاجون 

متخ�س�سة«.
م���ن ج��ان��ب��ه، اأو����س���ح رئ��ي�����ص ق�سم 

الإع����ام والت�����س��ال الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
يبداأ  الق�سم  اأن  القرين  �سويل  بن  علي 
والطالبات  الطاب  ا�ستقبال  يف  حاليا 
الف�سل  مطلع  مع  للدرا�سة  املتقدمني 

اأن  اإل��ى  م�سريا  املقبل،  العام  من  الأول 
الق�سم �سيكون عامة بارزة يف الإعام 
لي�ص على امل�ستوى املحلي فح�سب واإمنا 
ال��ع��رب��ي، »وذل���ك  ال��ع��امل  ع��ل��ى م�ستوى 

من خالل تاليف كافة نقاط ال�سعف يف 
املحلية  الإع��ام  اأق�سام  من  اخلريجني 

والإقليمية«.
وع�����ن اخل���ط���ة ال����درا�����س����ي����ة، ق���ال 
ال����ق����رين » ���س��ت��ل��ب��ي ط����م����وح امل��ج��ت��م��ع 
املوؤ�س�سات الإعامية  ال�سعودي وكذلك 
اإعامية  كفاءات  لتخريج  ال�سعي  عر 
م��ت��م��ي��زة واإك�����س��اب��ه��م امل���ه���ارات ال��ازم��ة 
احل���ق���ل  يف  ال����ع����ام����ل����ني  يف  ت�����واف�����ره�����ا 

الإعامي«.
���س��ي��ح��ت��وي على  ال��ق�����س��م  اأن  وذك����ر 
ث���اث���ة ت��خ�����س�����س��ات ه����ي: ال�����س��ح��اف��ة 
وال���ت���ح���ري���ر الإل������ك������رتوين، والإذاع��������ة 
ال�سرتاتيجي  والت�سال  والتلفزيون، 
� والعاقات  مت�سمنا م�ساري »الإعان 

العامة«.
وق�����دم ال���دك���ت���ور ال���ق���رين ���س��ك��ره 

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�������داود ع��ل��ى دع���م���ه يف 
على  والت�����س��ال  الإع���ام  ق�سم  تاأ�سي�ص 
واملهنية،  الأكادميية  امل�ستويات  اأف�سل 
يكون  اأن  يف  اجلامعة  روؤي���ة  يحقق  مب��ا 
لاإعام  متميزة  نوعية  اإ�سافة  الق�سم 
ال���ع���رب���ي���ة،  امل���ن���ط���ق���ة  ويف  امل���م���ل���ك���ة  يف 
اإع��ام��ي��ة متميزة  ت��ت��خ��رج م��ن��ه ك����وادر 
والعربية  ال�سعودية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��رف��د 

بخراتها.
يف  ت�������س���ه���د  اجل����ام����ع����ة  اأن  ي����ذك����ر 
م��رح��ل��ت��ه��ا ال����راه����ن����ة ت����ط����ورا ���س��ام��ا 
التو�سع  ع��ر  ال��ري��ادة  لتحقيق  وت�سعي 
يف ا���س��ت��ح��داث  ال��ع��دي��د م���ن الأق�����س��ام 
���س��اأن��ه��ا تلبية  ال���ت���ي م���ن  الأك����ادمي����ي����ة 
دفع  يف  والإ���س��ه��ام  املنطقة،  احتياجات 

عجلة التنمية الوطنية.

تنطلق الدراسة فيه مطلع الفصل المقبل

مجلس الجامعة يعتمد خطة قسم اإلعالم

كلية العلوم الطبية التطبيقية تكرم طالبهاالمتفوقين
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مجتمع

وقفة

املا�سية  الأ�سابيع  الريا�ص خال  اأمانة مدينة  التي نظمتها  يف احلملة 
على مطاعم العا�سمة ال�سعودية الريا�ص، وما مت ن�سره من خمالفات جعلت 
ال�سامة،  ا�سرتاطات  لكافة  خمالفا  مطعما   480 اإغ��اق  على  تقدم  الأمانة 
وجعلت  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سكان  كافة  بها  �سعر  �سدمة  �سكل  وه��ذا 
هذه  املناطق،  كافة  على  يعممها  املطاعم  ه��ذه  �سامة  على  الأول  امل�����س��وؤول 

املطاعم التي ارتكبت عددا من املخالفات ال�سحية والنظامية.
 هنا ل بد اأن نتوقف عند املخالفات ال�سحية  التي مت�سنا ك�سعب ب�سورة 
يومية ول اأبالغ اإن قلت حلظية، فكثري  منا يعتمد على املطاعم ب�سورة كبرية 
اأ�سحاب  من  ع��دد  به  يقوم  �سحتنا  يف  العبث  ه��ذا  اأن  واملوؤ�سف  طعامهم،  يف 
الذين  امل�ساكني  باأموال  مللء جيوبهم  الذين يخططون فقط  امليت  ال�سمري 
والأ�سماك  اللحوم  من  الرخي�ص  بجلب  فيقومون  حياتهم،  على  ائتمنوهم 
وقد  النتهاء،  على  �ساحياتها  �سارفت  التي  الأطعمة  وكافة  واخل�سروات 
الب�ساعة  جلب  يف  رادع  اأو  خ��وف  دون  املطاعم  على  القائمني  بع�ص  مت��ادى 

الفا�سدة ملطاعمهم  ليطعمونا اإياها.
 اأ�سخا�ص غاب عنهم  �سمريهم و�سول لهم �سيطانهم النهم اأن يتاعبوا 

باأرواح النا�ص دون خوف من الرقيب الأعلى. 
كل  �سلموهم  الذين  اأبنائنا  من  هم  ودعمهم  �ساعدهم  من  اأن  املوؤ�سف   
�سيء حتى الت�سرف يف حياتنا واختياراتنا للطعام الذي يرغبون يف تقدميه 
يهمهم غري  ول  للمطعم  اليومي  الدخل  الت�سرف يف  لهم حتى   وتركو  لنا 
ما يدخل جيوبهم من اأم��وال  اآخر كل  �سهر، ل يهمه م�سدر الأطعمة التي 
يقدمونها لنا ول املكان الذي يعدونها فيه وقد ل يعلم اأين يقع هذا املطعم 

وماذا يقدم .
هذه احلملة التي اأفرحتنا كثريا لأنها ك�سفت لنا امل�ستور وما يقدم لنا 
من طعام؛ جعلت كثريا من الأ�سر حتجم عن ارتياد هذه املطاعم، كما اأفرحنا 
الت�سرت  وع���دم  العابثني  ف�سح  على  احل��م��ات  ه��ذه  م�سريي  م��ن  الإ����س���رار 
عليهم، وكل ما نرجوه هو اأن ت�ستمر هذه احلمات طوال العام، وخا�سة على  
املطاعم خارج النطاق العمراين التي �ست�سهد كوارث �سحية ل ميكن عاجها 

اإل بالت�سدد يف الإجراءات و�سن اأنظمة حتمي املواطنني من ج�سعهم.      
كما اأن احلملة قد اكت�سفت خمالفات نظامية كثرية من خال ت�سغيل 
الطبخ  لتتعلم  تركت  والتي  املتخ�س�سة يف هذا اجلانب،  العمالة غري  بع�ص 
وتقدمي الطعام على ح�ساب مرتادي املطاعم، ولكن ما اتخذ من الإجراءات 

حيال هذه العمالة اأف�سل طريقة ملعاجلة الو�سع الذي ميار�سونه .
الكتفاء بدفع خمالفات مهما  وع��دم  العقوبات  ت�سديد  بد من  وهنا ل 

بلغت فهي ب�سيطة يف نظرهم و�سيعودون اإلى غيهم وف�سادهم.
* نائب رئي�ص التحرير 

»480« يعبثون في حياتنا

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

اأ�س���در معايل مدي���ر اجلامعة الأ�ستاذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود 
عددا من القرارات الإدارية باجلامعة 

على النحو التايل:
الأ�ست���اذ  تكلي���ف  جتدي���د   •
الدكت���ور �سعي���د بن حمم���د رفاع 
م�سرف���ا عاما على ف���رع اجلامعة 

يف تهامة.
الدكت���ور  تكلي���ف  جتدي���د   •
عبدالعزي���ز ب���ن اإبراهي���م يو�سف 
العل���وم  لكلي���ة  عمي���دا  الفقي���ه 

والآداب بتنومة.
الدكت���ور  تكلي���ف  جتدي���د   •
عبداهلل بن يحيى ح�سن اآل حميا 
م�سرفا عاما عل���ى الإدارة العامة 

لتقنية املعلومات.
• تكلي���ف الدكت���ورة لطيفة بنت 

امل�سيق���ح وكيل���ة لعم���ادة  حمم���د 
الدرا�سات العليا.

• تعي���ني الدكت���ور �سليم���ان ب���ن 
عب���داهلل اآل رم���ان وكي���ا لكلي���ة 

العلوم لل�سوؤون الأكادميية.
بن���ت  تعي���ني الدكت���ورة �سم���ر   •
يحي���ى احل�س���ن النعم���ي عمي���دة 
لكلي���ة الإدارة والقت�ساد املنزيل 

للبنات باأبها.
الدكت���ور  تكلي���ف  جتدي���د   •
عبدالعزي���ز بن �سعي���د الهاجري 
لعم���ادة  وكي���ا  القحط���اين 

التطوير الأكادميي واجلودة.
• تكليف الأ�ستاذ الدكتور حممد 
رئي�س���ا  الغام���دي  اإبراهي���م  ب���ن 
ال�سريع���ة  بكلي���ة  الفق���ه  لق�س���م 

واأ�سول الدين.

قرارات إدارية

ت�����ع�����ل�����ن الأخ�����������ت�����������ان ف����اط����م����ة
وهيفاء  ال�سريف  ال��رح��م��ن  عبد 
ع���ب���د ال���رح���م���ن ال�������س���ري���ف ع��ن 
فقدهما �سهادات الأ�سل ال�سادرة 
م����ن امل���ع���ه���د ال���ف���ن���ي ل��ل��ت��دري��ب 
التمري�ص.  ق�سم  باأبها،  ال�سحي 
ع���ام 1431ه����� -  وق���د تخرجتا يف 
2010م. وال�سهادات املفقودة هي:
1( �سهادة تخرج من املعهد.

امتياز من مركز  �سهادة   )2
التدريب والبتعاث بع�سري.

الرابعة  الثانوية  �سهادة   )3
ال�سري  ح�سن  و�سهادة  باأبها 

وال�سلوك.
ي����رج����ى مم�����ن ي����ج����د ه����ذه 
املعهد،  اإل���ى  ت�سليمها  ال�����س��ه��ادات 

مع ال�سكر والتقدير.

والدات

عبدالمجيد
في منزل النعمي

العام����ة  ب����الإدارة  »اآف����اق«  من����دوب  رزق 
ل�سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�ص واملوظفني، 
الزمي����ل ح�سني بن يحي����ى النعمي مبولود 
اأ�سم����اه »عبداملجي����د« لين�س����م اإل����ى اأخوي����ه 
عبدالرحمن وعبدالعزيز. تهانينا للزميل 
احل�س����ني وجع����ل  اهلل »عب����د املجي����د« م����ن 

مواليد ال�سعادة.

إعالن

حفل ترفيهي 
لمنسوبي الشؤون 

اإلدارية والمالية 
نظم���ت الإدارة العام���ة لل�س���وؤون الإدارية 
واملالي���ة لق���اءا ترفيهيا  لكاف���ة من�سوبيها 
تخلل���ه ع���دد م���ن الفعالي���ات والأن�سط���ة  
الريا�سي���ة والرتفيهية، كم���ا ا�ستمل على 

حفل ع�ساء.
حظي اللقاء بح�سور كبري من قبل 
من�سوب���ي الإدارة العامة لل�سوؤون الإدارية 
واملالي���ة باجلامعة، وهو ما ي�سجع، ح�سب 
بع����ص  احلا�سرين، على تك���رار اللقاء يف 
م���رات مقبلة، ملا حققه م���ن األفة وتقارب 
اأخ���وي ب���ني املوظف���ني  بعي���دا ع���ن اأجواء 

العمل. 

• تعيني الدكتور علي بن عي�سى 
ال�سلم���ي رئي�س���ا لق�س���م الفيزياء 

بكلية العلوم.

• تعيني الأ�ستاذ الدكتور �سالح بن 
علي اأبوع���راد ال�سهري مديرا ملركز 

البحوث الرتبوية بكلية الرتبية.
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التعليم العالي

لقطات

جامعة في كل منطقة على األقل
�سيتم  اأن��ه  العنقري،  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  اأب��ان 
الأق����ل، فيما  ك��ل منطقة مب��ع��دل جامعة واح���دة على  ا���س��ت��ح��داث ج��ام��ع��ات يف 
تت�سمن املحافظات املكتظة بال�سكان، اأكر من جامعة، مو�سحا اأنه �سيكون يف 

املحافظات الأخرى، فرع جلامعة اأو كلية جامعية.
بينما يجري تنفيذ  التوجه،  اأنه مت تنفيذ جزء كبري من هذا  اإلى  واأ�سار 
فروعها  بكافة  اململكة،  داخ��ل  اجلامعات  خريطة  ت�ستكمل  حتى  الآخ��ر  اجل��زء 
اململكة يف مناطقهم،  اأبناء  لكافة  التعليم  اإتاحة  بهدف  بها،  املرتبطة  والكليات 
اأه��داف��ه  حتقيق  ت�سمن  اأ���س��ا���س��ي��ة  عنا�سر  ل��ه  و���س��ع��ت  الجت����اه  ه���ذا  اأن  مبينا 
يف  املقدمة  الرامج  كل  تكون  اأن  العنا�سر  تلك  بني  »وم��ن  املطلوبة،  بال�سورة 
اخلريج  يح�سل  بحيث  العمل،  �سوق  ويتطلبها  نوعية،  برامج  اجلامعات  تلك 
الطابع  ذات  املهنية،  الكليات  على  الرتكيز  ومت  لئ��ق،  عمل  على  اخلريجة  اأو 
التطبيقي، ومنها كليات الطب والهند�سة والعلوم التطبيقية، واحلا�سب الآيل 

وغريها، بعد اأن وجدت احلاجة املا�سة لتلك التخ�س�سات«.

صرف عالوة المرافق للمبتعث 
اأعلن معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد العنقري، �سرف عاوة 
املرافق للمبتعث تطبيقا لقرار جمل�ص الوزراء الأخري القا�سي ب�سرف عاوة 
للزوج والزوجة املرافقة للمبتعث لتعادل مكافاأة املبتعث الأ�سا�سي، و�سمول ذلك، 
بال�سرف  البدء  �سيتم  اأنه  اإلى  ال�سعوديني، م�سريا  والأزواج من غري  الزوجات 
ابتداًء من مكافاأة ال�سهر املقبل، كما �سيتم �سرف تعوي�ص باأثر رجعي للعاوة 
يف  املطلوبة  البيانات  اإدخ��ال  اكتمال  بعد  القرار  �سدور  منذ  ال�سابقة  يت�سمن 

النظام الإلكرتوين.

تعميم برنامج السنة التحضيرية
اأنه مت تعميم  اأكد معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور خالد العنقري 
التجربة  جن��اح  بعد  املحلية  اجلامعات  كافة  على  التح�سرية  ال�سنة  برنامج 
اأن  مو�سحا  اجل���ودة،  حت�سني  بهدف  وامل��ع��ادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  يف 
الرنامج الآخر لتح�سني جودة املخرجات هو التدريب، وهو برنامج موجود يف 
بع�ص اجلامعات وبع�ص التخ�س�سات، و�سيكون برنامج مو�سعا للتدريب ي�سمل 

كافة الطاب، �سواء يف الداخل اأم اخلارج.

18 شهرا كافية لدراسة اللغة 
 18 فرتة  اأن  العنقري  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  اأك��د 
الطالب،  يتطلبه  مما  اأك��ر  وتعد  كافية،  هي  الإجنليزية  اللغة  لدرا�سة  �سهرا 
وذلك بناء على التجارب ال�سابقة، مبا يف ذلك اللغات العاملية الأخرى، وقال اإن 
من ل ي�ستطيع تعلم اللغة خال فرتة العام والن�سف، اإما مق�سر، وهذا ل ميكن 
مكافاآته على التق�سري، اأو لديه �سعوبة يف تعلم اللغة، لفتا اإلى اأن امللحقيات 

تعالج احلالت التي لديها اأ�سباب منطقية لزيادة فرتة اللغة املخ�س�سة لهم.

14 مستشفى تعليميا واحتساب الخبرة للطب
اإن�ساء  عن  العنقري  خالد  الدكتور  الأ�ستاذ  العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  ك�سف 
تعليمي  م�ست�سفى  هناك  يكون  بحيث  املناطق،  كافة  يف  تعليميا  م�ست�سفى   14
الثغرات  و���س��د  ال��ط��اب  ت��دري��ب  يكفل  ال��ط��ب  كليات  م��ن  واح���دة  بكل  مرتبط 
املوجودة حاليا. ووعد الوزير بدرا�سة مو�سوع احت�ساب �سنوات اخلرة لطاب 
الطب �سمن خدمتهم، م�سريا اإلى اأن هذا من اخت�سا�ص وزارة اخلدمة املدنية، 

و�سيدر�ص املو�سوع معهم.

أحمد العياف

ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اح��ت��ف��ل��ت 
ممثلة يف امللحقية الثقافية ب�سفارة 
خ�������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني يف 
اأكر من 7275  بتخريج  وا�سنطن، 
م��ب��ت��ع��ث��ا وم��ب��ت��ع��ث��ة ك���اأك���ر ع����دد يف 

تاريخ الرنامج.
وزي��ر  حت���دث  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  ال��ع��ايل  التعليم 
حظي  »لقد  قائا  العنقري  خالد 
البتعاث ومن خال هذا الرنامج 
ب��رع��اي��ة واه��ت��م��ام ك��ام��ل م��ن خ��ادم 

احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل«.
على  الب��ت��ع��اث  تاأ�س�ص  وت��اب��ع« 
اكت�ساب  ه��م��ا:  اأ�سا�سيني  م��ب��داأي��ن 
اخل�������رة ال��ع��ل��م��ي��ة والأك����ادمي����ي����ة 
والطاع على اأف�سل ما و�سل اإليه 
توؤهل  اإجن����ازات علمية  م��ن  غ��رين��ا 
مبتعثينا للقيام بدورهم يف املجتمع 
التقنية  اأدوات  ب��اأح��دث  م��ت��زودي��ن 

واأرقى التخ�س�سات.
اأم����������ا امل�������ب�������داأ ال������ث������اين ف��ق��د 
اع��ت��م��د اأ���س��ا���س��ا ع��ل��ى ل��غ��ة احل����وار، 
التفاهم  قيم  واإر���س��اء  وال��ت��وا���س��ل، 
ال�سعوب،  بني  الإن�ساين  والت�سامح 
وال���س��ت��ع��ان��ة ب�����س��ف��رائ��ن��ا م��ن اأب��ن��اء 
اأثناء  اململكة من ال�سباب وال�سابات 
الهوية  متثيل  يف  ابتعاثهم،  ف��رتة 
قيم  م��ن  ب��ه  تت�سم  وم��ا  ال�سعودية 
اإن�����س��ان��ي��ة ح�����س��اري��ة م��ت��اأ���س��ل��ة يف 

ثقافتنا وديننا احلنيف«.
وحول النقلة التي و�سل اإليها 
انطاقته،  منذ  البتعاث  برنامج 
ال��رن��ام��ج عام  »ب���داأ  العنقري  ق��ال 
2005 مبا ل يزيد عن خم�سة اآلف 
مبتعث ومبتعثة يف الوليات املتحدة 
الأمريكية وحدها، ويف تخ�س�سات 
ودرج��ات علمية خمتلفة، حتى بلغ 
واملبتعثات  املبتعثني  ع���دد  جم��م��ل 
األ���ف���ا،  م���ن 80  اأك�����ر  اأم���ري���ك���ا،  يف 
الأكادميية  الدرا�سة  بداأ  منهم من 

المحلقية الثقافية في واشنطن احتفلت بهم
تخريج سبعة آالف مبتعثا في أمريكا 

كأكبر دفعة في تاريخ البرنامج
وم��ن��ه��م م��ن ه��و يف م��رح��ل��ة اللغة، 
ب���ل اأ���س��ب��ح��ت ه����ذه الأف�������رع متتد 
من دول��ة اإل��ى دول��ة ومن تخ�س�ص 
اأرق���ى جامعات العامل  اآخ��ر يف  اإل��ى 
واأ�سهرها حتى اأ�سبح لدينا بف�سل 
من اهلل مبتعثون ومبتعثات يف نحو 
األف  24 دول��ة ومب��ا يزيد على 148 

مبتعث ومبتعثة حول العامل«.
اأم����������ا ال���������س����ف����ري ال���������س����ع����ودي 
اجلبري  ع���ادل  الأ���س��ت��اذ  بوا�سنطن 
فبداأ  كلمته بتهنئة خادم احلرمني 
ب��ن عبد  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني 
العزيز بهذا الإجناز الكبري، معرا 
حققه  ما  اإزاء  البالغة  �سعادته  عن 
ال���ط���اب م���ن جن����اح  ي��ع��د مك�سبا 

للجميع.
الثقايف  امللحق  هناأ  جهته  من 
بوا�سنطن الدكتور حممد العي�سى 

اخلريجني. 
اأ�سار  الرنامج،  م�سرية  وع��ن 
بعدد  حثيثا  ب���داأ  اأن���ه  اإل���ى  العي�سى 
مبتعث  اآلف  خم�سة  ع��ن  ي��زي��د  ل 
وم��ب��ت��ع��ث��ة يف ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 
من  ع��دد  اليوم  اأ�سبح  حتى  فقط، 
الثقافية  امللحقية  عليهم  ت�سرف 
ب��اأم��ري��ك��ا،  ي��ت��ج��اوز م��ائ��ة وث��اث��ة 
 »103960« و�ستني  وت�سعمائة  اآلف 
ما بني مبتعث ودار�ص ومرافق من 
ومئتان  األ��ف��ا  ث��م��ان��ون  نحو  بينهم 
مبتعثا   »80243« واأرب��ع��ون  وثاثة 
ومبتعثة على نفقة هذا الرنامج، 
حيث يبلغ اإجمايل عدد اخلريجني 
املتوقع تخرجهم هذا  واخلريجات 
العام من جامعات الوليات املتحدة 
ومئتني  اآلف  �سبعة  الأم��ري��ك��ي��ة، 
خريجا،   »7275« و�سبعني  وخم�سة 
ومت��ث��ل امل���راأة ه��ذا ال��ع��ام نحو األ��ف 
وثمامنائة وثمانية و�ستني »1868« 
خريجة بن�سبة 25.67 % من جممل 
عدد اخلريجني واخلريجات، حيث 
مي��ث��ل جم���م���وع احل���ا����س���ات على 
درج���ة ال��دك��ت��وراه ه��ذا ال��ع��ام، نحو 

مائة وت�سع وثاثني »139« خريجة، 
ع��دد  جم��م��ل  م���ن   %34،66 بن�سبة 
اخلريجني واخلريجات احلا�سلني 
على هذه الدرجة، والبالغ عددهم 
اأم��ا   ،»401« وواح���د  اأربعمائة  نحو 
فقد  امل��اج�����س��ت��ري،  مل��رح��ل��ة  بالن�سبة 
بلغ جمموع احلا�سات على درجة 
املاج�ستري نحو األف ومائة وت�سعني 
تكون  تكاد  بن�سبة  »1190« خريجة، 
يف  املتخرجات  ن�سبة  مع  مت�ساوية 
مرحلة الدكتوراه، وبواقع %34،02 
م������ن جم����م����ل ع��������دد اخل����ري����ج����ني 
واخل��ري��ج��ات ال��ب��ال��غ ع��دده��م نحو 
و���س��ب��ع��ة  واأرب���ع���م���ائ���ة  اآلف  ث���اث���ة 

وت�سعني »3497« خريجا.
»اخلريجون  العي�سى  واأ���س��اف 
ال��ع��ام ميثلون  ل��ه��ذا  واخل��ري��ج��ات 
والعليا  اجل��ام��ع��ي��ة  امل���راح���ل  ك��اف��ة 
يف اأك�����ر م���ن ���س��ب��ع��م��ائ��ة واإح�����دى 
نحو  ويف  جامعة،   »721« وع�سرين 
ث��م��اين واأرب���ع���ني ولي����ة اأم��ري��ك��ي��ة، 
وي��ب��ل��غ اإج���م���ايل ع����دد احل��ا���س��ل��ني 
ع��ل��ى درج����ة ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، نحو 
وت�����س��ع��ة  وم���ئ���ت���ني  اآلف  ث����اث����ة 
وع�سرين »3229« خريجا وخريجة 
ع��دد  جم��م��ل  م��ن   %  44،38 بن�سبة 
اخل����ري����ج����ني ت�������س���م ال�����دك�����ت�����وراه 
ودرجة  الطبية  والإقامة  والزمالة 
امل��اج�����س��ت��ري وت��ب��ل��غ ن�����س��ب��ت��ه��م نحو 

.»%55،62
التخ�س�سات  »قائمة  واأ���س��اف 
ال���ع�������س���رة الأول���������ى الأك��������ر ط��ل��ب��ا 
والهند�سة  الإدارة  ب��ني  م��ا  جمعها 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، ح���ي���ث ب���ل���غ ع���دد 
التخ�س�سات  ه���ذه  يف  اخل��ري��ج��ني 
ن����ح����و األ�����ف�����ني وم����ئ����ت����ني وث����اث����ة 
وع�سرين »2223« خريجا وخريجة 
واأربعمائة  واألفا  الأعمال،  اإدارة  يف 
خريجا   »1481« وث��م��ان��ني  وواح����د 
وخ���ري���ج���ة يف ال���ه���ن���د����س���ة، ومي��ث��ل 
الأط����ب����اء ال��ب�����س��ري��ون رق��م��ا مهما 
يف ال��ت��خ��رج ه���ذا ال���ع���ام؛ ح��ي��ث بلغ 

ع��دد اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج��ات من 
اأط��ب��اء ال��زم��ال��ة والإق��ام��ة الطبية 
واأربعني طبيبا  وثمانية  مائة  نحو 
التخ�س�سات  ع��ن  ف�سا  وطبيبة، 
التي  الأخ����رى  وال�سحية  الطبية 
نحو  خريجيها  ع���دد  جم��م��ل  يبلغ 
�سبعمائة و�سبعة » 707 « خريجني 
وخ��ري��ج��ات يف ال��ط��ب واخل���دم���ات 
وثاثني خريجا  وثمانية  الطبية، 
يف  خريجا  وثمانني  التمري�ص،  يف 

طب الأ�سنان«.
ول��ف��ت ال��ع��ي�����س��ى اإل����ى اأن����ه من 
اأف�����س��ل الأخ����ب����ار ال�����س��ع��ي��دة، تلك 
التي  الطبية  والرامج  التفاقيات 
اأ�س�ستها وتعاقدت امللحقية عليها يف 
اأكر من ثمانني جامعة وموؤ�س�سة 
وم�ست�سفى ومركز طبي يف الوليات 
اإلى  اأدت  والتي  الأمريكية  املتحدة 
���س��ع��ودي��ني يف نحو  اأط����ب����اء  ق���ب���ول 
طبية  برامج   »207« و�سبعة  مئتني 
واأح��د ع�سر  برناجما يف ال�سيدلة 
التمري�ص حتى  برامج يف  وخم�سة 
يزيد  م��ا  فيها  امللتحقني  ع��دد  بلغ 
و�ستمائة وثمانية  اآلف  عن ثاثة 
يف  وم��ب��ت��ع��ث��ات  م��ب��ت��ع��ث��ني   »3608«
وال�سحية  الطبية  العلوم  جمالت 
وكانوا يف عام 2007 ل يزيدون عن 

ثمانية ع�سر مبتعثا.
اأث��ب��ت الكثري من  وق���ال »ل��ق��د 
ه�������وؤلء ال����ط����اب، ق���درت���ه���م ع��ل��ى 
ال���ت���ف���وق وامل���ن���اف�������س���ة يف ب��رن��ام��ج 
برنامج  وخا�سة  الطبية،  الزمالة 
امل����ط����اب����ق����ة Matchingوع��������������������دد 
امل��ق��ب��ول��ني يف ه���ذا ال��رن��ام��ج لهذا 
وثمانني  ت�سعة  نحو  عن  زاد  العام 

متقدما �سعوديا«.
بلغ عدد اخلريجني  اأنه  يذكر 
يف القانون، نحو مائة و�ستة و�ستني 
خريجا وخ��ري��ج��ة، وك��ذل��ك احل��ال 
بالن�سبة لاإعام وال�سحافة، حيث 
بلغ ع��دد اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج��ات 

خم�سة ع�سر خريجا. 
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الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

20 ألف طالب 
يخضعون لالمتحانات

يوؤدي اأكر من 20 األف طالب باملعاهد 
العلمية امتحاناتهم للف�سل الدرا�سي 
ال���ث���اين ل��ل��ع��ام احل����ايل و���س��ط اأج����واء 
ت���رب���وي���ة ع��ل��م��ي��ة م��ن��ظ��م��ة م����ن ح��ي��ث 
الإج���������راءات وال����س���ت���ع���دادات امل��ب��ك��رة 
وت�������س���خ���ري ك����ل الإم����ك����ان����ي����ات امل���ادي���ة 
وال��ب�����س��ري��ة ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ج��ام��ع��ة 
الإمام، ممثلة بوكالة اجلامعة ل�سوؤون 
املعاهد العلمية، وفق توجيهات معايل 

مدير اجلامعة.

ورشة في إنتاج 
األفالم التعليمية

ب�سطر  بعد  ع��ن  التعليم  وك��ال��ة  نظمت 
الطالبات بجامعة طيبة، ور�سة عمل يف 
»دورة  بعنوان  التعليمية  الأف���ام  اإن��ت��اج 
م��ه��ارات اإن��ت��اج ال��و���س��ائ��ط امل��ت��ع��ددة لدى 
اأع�ساء هيئة التدري�ص« اأعدتها ونفذتها 
وك��ي��ل��ة ال���ع���م���ادة د. ع��ائ�����س��ة ال��ع��م��ري، 
واآلء  ال�����س��ع��ي��د  غ���زي���ل  والأ������س�����ت�����اذات، 
وح�سرها  الأح��م��دي،  واآم��ن��ة  اجلري�سي 
ع�����دد م����ن م���ن�������س���وب���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ام 

وع�سوات هيئة التدري�ص باجلامعة.

الحارثي عميد
الشؤون المكتبات

اأ�����س����در م���ع���ايل م���دي���ر ج���ام���ع���ة اأم 
ال��ق��رى ال��دك��ت��ور ب��ك��ري ب��ن معتوق 
يق�سي  اإداري���ا  ق���رارا  ع�سا�ص،  بكري 
ب��ت��ج��دي��د ت��ع��ي��ني ال���دك���ت���ور ع��دن��ان 
ب��ن حم��م��د ه����زاع احل���ارث���ي، عميدا 
اعتبارا  عامني  ملدة  املكتبات  ل�سوؤون 
من تاريخ 1434/7/5ه�.  اأو�سح ذلك 
مكتب  على  العام  وامل�سرف  امل�ست�سار 
ع�����س��ا���ص، الأ���س��ت��اذ ع�����س��ام ب��ن ح�سن 

مرقو�سي.

المركز الـ17 
عالميا

للبرتول  فهد  امل��ل��ك  جامعة  حققت 
ب��ني  ع���امل���ي���ا  امل����رك����ز 17  وامل������ع������ادن، 
اجلامعات يف اأعداد براءات الخرتاع 
ح�����س��ب   2012 ال����ع����ام  يف  ال���������س����ادرة 
اأ�سدرها  التي  ال�سنوية  الإح�سائية 
م��ك��ت��ب ت�����س��ج��ي��ل ب������راءات الخ�����رتاع 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة. وع��������دا ال�������س���ع���ودي���ة 
وماليزيا، خلت القائمة من اأي دولة 
مكتب  اإ���س��ام��ي��ة.وح�����س��ب  اأو  عربية 
ت�����س��ج��ي��ل ب��������راءات الخ���������رتاع، ف��ق��د 

ح�سدت اجلامعة 57 براءة.

افتتاح معرض 
اإلرشاد المهني 

والآداب  العلوم  كلية  عميدة  افتتحت 
بالدرب الدكتورة عائ�سة قا�سم �سماخي 
معر�ص الإر�ساد املهني اخلا�ص باليوم 
ال�سداد  اأب��و  للمهنة يف مدر�سة  العاملي 
بال�سراكة  املعر�ص  وي�سمم  الثانوية. 
املدر�سة  وطالبات  الكلية  طالبات  بني 
جلنة  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  وذل���ك 
العامة للكلية.وعلى هام�ص  العاقات 
عن  املدر�سة  م��دي��رة  حتدثت  املعر�ص 
اأه��م��ي��ه ه����ذا ال���ي���وم م�����س��ت��ع��ر���س��ة دور 

الإر�ساد املهني واأهدافه

حملة توعية 
عن البيئة

الأم��ري �سلطان لأبحاث  د�سن كر�سي 
الأ���س��ب��وع  احل�سبة  وق�سايا  ال�سباب 
امل���ا����س���ي، ح��م��ل��ة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ت��وع��وي��ة 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، مب���ب���ادرة 
�سبابية اأطلقها نخبة من طاب كلية 
بدر  الدكتور  باإ�سراف  الأر����ص  علوم 
احلملة  وانطلقت  حكمي.  عبده  ب��ن 
م����ن ك���ورن���ي�������ص ج�������دة، ح���ي���ث ت����وزع 
اإل���ى جمموعات  ال��ط��اب امل�����س��ارك��ون 
حتمل لفتات توعية باملحافظة على 

البيئة.

الساعاتي يرعى 
احتفالية »الطب«

رعى معايل مدير جامعة امللك في�سل 
الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ع���زي���ز بن 
جمال الدين ال�ساعاتي احتفالية كلية 
الطب للبحث العلمي، بح�سور مدير 
ال�سوؤون ال�سحية الدكتور عبداملح�سن 

بن نا�سر امللحم.
ك��م��ا ق���ام م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
بجولة داخل املعر�ص امل�ساحب بعنوان 
)ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي( ل��ط��اب وط��ال��ب��ات 
ال��ك��ل��ي��ة، ح��ي��ث اط���ل���ع ع��ل��ى ال��ب��ح��وث 

املقدمة.

الطائف

جامعة جازان جامعة الملك فيصل

جازان

محاضرة عن 
فيروس الكورونا

اأق����ام����ت ج���ام���ع���ة جن������ران حم��ا���س��رة 
ت��ع��ري��ف��ي��ة ع���ن ف���ريو����ص )ال���ك���ورون���ا(  
الطبية  الأح���ي���اء  ا���س��ت�����س��اري  األ��ق��اه��ا 
الطبية  العلوم  ق�سم  رئي�ص  الدقيقة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة امل��ج��ت��م��ع  
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن حم��م��د 
ال��ق��ر���س��ي يف مت���ام ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة 
املا�سي  الثاثاء  �سباح  من  والن�سف 
بث  ومت  الرئي�سي.  اجل��ام��ع��ة  مب�سرح 
البنات  كليات  م�سرح  على   املحا�سرة 

بالأثايبة.

جامعة نجران

المدينة 
المنورة

جدة

أيقونة خاصة بموقع 
الملحقية بأمريكا

ت��ع��اون وف���د ج��ام��ع��ة اجل���وف امل�����س��ارك 
ب���ي���وم امل��ه��ن��ة ب��اأم��ري��ك��ا م���ع امل��ل��ح��ق��ي��ة 
ت�سجيل  جم��ال  يف  ب��اأم��ري��ك��ا  الثقافية 
بيانات املتقدمني للجامعة اإلكرتونيا، 
خا�سة  اأي��ق��ون��ة  تخ�سي�ص  مت  ح��ي��ث 
متّكن  امللحقية  موقع  على  باجلامعة 
م����ن احل�������س���ول ع���ل���ى ج��م��ي��ع ب��ي��ان��ات 
املتقدم اآليا. وبداأ تطبيق هذه اخلطوة 
الثاين من  اليوم  املتقدمة منذ �سباح 

اأيام فعاليات يوم املهنة.

جامعة أم القرىجامعة اإلمام

تدشين العمل
بكلية السياحة

د�س���ن رئي����ص  الهيئة العام���ة لل�سياحة 
ال�ست�س���اري  املجل����ص  رئي����ص  والآث���ار 
لكلية ال�سياحة  والآثار �ساحب ال�سمو 
�سلم���ان  ب���ن  �سلط���ان  الأم���ري  امللك���ي 
ب���ن عبدالعزي���ز يف مق���ر جامع���ة امللك 
�سع���ود بالريا����ص، العم���ل يف  م�س���روع 
املبنى اجلدي���د لكلية ال�سياحة والآثار 
مع���ايل  مدي���ر  بح�س���ور  باجلامع���ة، 
جامع���ة امللك �سع���ود الأ�ست���اذ الدكتور 

بدران بن عبد الرحمن العمر.

جامعة الملك سعود

الرياض

نجران

الجوف

القصيم

شقراء

الملك عبدالعزيز

مكة 
المكرمة

جامعة الجوف

تبوك

عرعر

الظهران
حائل

جامعة الملك فهد

الدمام

المجمعة

الباحة

اإلحساء

جامعة طيبة
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اأ�سرتالية  جلامعة  الأول���ى  هي  ب��ادرة  يف 
ع��ل��ى الإط������اق ق��ام��ت ج��ام��ع��ة »دي��ك��ن« 
ب��اإع��ان ع��ن حملة  يف ملبورن، م��وؤخ��را، 
جل���م���ع ال���ت���رع���ات م����ن ����س���ك���ان م��دي��ن��ة 
باملدينة   تتعلق  اأب��ح��اث  ل�سالح  ملبورن 
وللحفاظ  فيها  بالعي�ص  ال�سكان  لينعم 

على  بيئتها.
رف���ع زم����ام امل���ب���ادرة جم��م��وع��ة من 
ث��م��ان��ي��ة اأ����س���ات���ذة يف ج��ام��ع��ة »دب��ي��ك��ني« 

اإلى  يحتاجون  الذين  املر�سى  اأن  اإل��ى  ا�سكتلندا  من  جديد  بحث  ي�سري 
معاجلة حلالت العظام مثل ك�سور الإجهاد اأو اإ�سابات العمود الفقري اأو 
تخلخل العظم قد يحتاجون اإلى »ركلة« قوية يف العظام، حتديدا حوايل 

1،000 ركلة يف الثانية على امل�ستوى النانومرتي.
لتحويل  ا�ستعماله  مي��ك��ن  ع��اج��ا  ال��ن��ان��وم��رتي��ة  ال���رك���ات  وت��ع��د 
اخلايا اجلذعية البالغة من النخاع العظمي اإلى خايا ل�سنع العظام 
الأ�ساليب  اأو  الكيميائية  اخل��ل��ط��ات  ا�ستعمال  دون  وا���س��ع،  ن��ط��اق  على 
التنبيغ  »ب��روت��وك��ولت  العملية  ه��ذه  على  ويطلق  ال�سعبة.  الهند�سية 
امليكانيكي اجليبي على امل�ستوى النانومرتي«، وقام املطورون باخت�سارها 

اإلى »ركات نانومرتية«.
اأغ�سية اخلايا العظمية  وتن�سخ العملية الهتزاز الذي يحدث يف 
يف  طبيعي  ب�سكل  اجل��دي��د  العظم  لت�سكل  بع�سها  م��ع  الت�ساقها  عند 

اجل�سم.
وطبقا للباحثني، يحدث الهتزاز الطبيعي والركات النانومرتية 
مبعدل حوايل 1،000 مرة يف الثانية، ومتكن الباحثون من حث اخلايا 
وتعري�سها  اجلذعية  اخل��اي��ا  ب��اأخ��ذ  فعال  ب�سكل  النمو  على  العظمية 
لعملية الركل النانومرتي، وي�سكل هذه التقنية اجلديدة خطوة جديدة 
رائعة يف جمال الأبحاث الطبية، بف�سل التطبيقات العملية التي جعلتها 

ممكنا.
وجلاأ اأحيائيو اخللية اإلى الفيزيائيني الفلكيني وفقا خلرتهم يف 
ا�ستعمال التقنية الدقيقة لقيا�ص التداخل بالليزر، والذي ي�ستعمل عادة 
يف خمتر الفيزياء الفلكية لكت�ساف املوجات ال�سغرية جدا التي ت�سببها 
اجلاذبية، وا�ستخدمت نف�ص التقنية لإحداث الركل النانومرتي للخايا 

اجلذعية يف الوقت وامل�سافة الفا�سلة املحددين. 

»ركل« الخاليا الجذعية.. عالج واعد للعظام

اأ�سناف معينة  امللوحة على  اأثر  لدرا�سة 
م���ن ال���اف���ق���ري���ات ال��ب��ح��ري��ة م��ث��ل اأذن 

البحر وقنفذ البحر و�سرطان البحر.
واأطلق على هذه املبادرة ا�سم »ماي 
م�سروع   نطاق  حتت  تاأتي  التي  ويرلد«  
موقعا  له  ميلك  ال��ذي  بوزيبل«  »ديكني 

على ال�سبكة العنكبوتية. 
�ست�ستقطع  الترعات  اأن  اإلى  ي�سار 
اأب��ح��اث  ل�سالح  ال�����س��رائ��ب  م��ن  ن�سبتها 

في جامعة ديكين االسترالية
أكاديميون يقودون حملة 
لتمويل أبحاث عن مدينتهم

ما  منها  امل��دي��ن��ة  ب�����س��ك��ان  تتعلق  اأخ����رى 
ال�سحي  الأك���ل  الأ���س��رة  بتعليم  يتعلق  
ال�سليم لاأطفال وكيفية تعليم الأطفال 
امل�����س��ي  ع���ر م��وق��ع اإل����ك����رتوين ي��ج��رى 
احلفاظ  كيفية  على  و�سي�ستمل  اإن�ساوؤه، 
من  الأ���س��رتال��ي��ة  البيئة  مكت�سبات  على 
لانقرا�ص  طريقها  يف  ن���ادرة  حيوانات 
م���ث���ل ك���ن���غ���ارو ال�������س���ج���رة ال���س��ك��ت��ل��ن��دي 
الذهبي  ال�����رداء  ذي  ال�����س��ج��رة  وك��ن��غ��ارو 

وك��اه��م��ا م��ن احل��ي��وان��ات امل���وج���ودة يف 
باباو غينيا اجلديدة . 

واأك���������دت ن���ائ���ب���ة م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
ل�سوؤون الأبحاث الدكتورة »يل اآ�ستميمر« 
لترع  حاجة  يف  املطروحة  امل�ساريع  اأن 
 20،400 اإل��ى   5،100 بني  ت��رتاوح  مببالغ 
دولر اأم���ريك���ي، »وه����ذه امل�����س��اري��ع ت��اأت��ي 
�سمن م��ا ع��رف ع��ن اجل��ام��ع��ة م��ن دعم 

لاإبداع  يف جمال التعليم العايل«.

 م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م��دي��ر م�����س��روع 
فريهوفني«  »دب  الروف�سيور  ديكني 
جديدا  توا�سا  �ستوؤ�س�ص  املبادرة  »اإن 
واملجتمعات  الباحثني  ب��ني  نوعه  م��ن 
اإلى  الأبحاث  حركة  و�ستنقل  حولهم  
ال�����س��ك��ان يف  اأن جت��ع��ل  امل���ن���ازل، مبعني 
يثري  م��ا  ي��رك��زون على  بحث  بيوتهم 

اهتمامهم يف املقام الأول«.
واأ�������س������اف »����س���ت�������س���ف���ي امل�����ب�����ادرة 

متويل  على  الدميقراطية  م��ن  ن��وع��ا 
�ستفتح  اأ���س��رتال��ي��ا ح��ي��ث  الأب���ح���اث يف 
الباب اأمام من ي�ستطيع اإثارة الهتمام 
اأوينفع  ينفع اجلميع  بعينه  اأمر  حول 
حل���ل م��ع�����س��ل��ة م����ا، ف���اإن���ه ���س��ي��ن��ج��ح يف 
ج��م��ع امل�����ال ال������ازم ل��ب��ح��ث امل���ق���رتح، 
لاختيار  احل��ق��ي��ق��ي  امل��ع��ي��ار  اأن  علما 
هو مدى اأهمية البحث للعامة ولي�ص 

لاأكادمييني فح�سب«.
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بقلم: د. فيل هونوود

�سل�سلة  ع��امل��ي��ا  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��واج��ه 
ك���ب���رية م���ن ال���ت���ح���دي���ات اأب����رزه����ا اأزم����ة 
موظفو  ول  ال�سا�سة  يعلم  فا  الهوية، 
احل��ك��وم��ة ول ال��ع��ام��ة م��ن ن��ك��ون وم���اذا 

نفعل؟
م��ف��اده:   ب��ت�����س��اوؤل  بهويتنا  ول��ن��ب��داأ 
اأم  �سناعي  اأم  تعليمي  ق��ط��اع  نحن  ه��ل 
جت����اري؟  و���س��اأ���س��رب ل��ك��م م��ث��ا بقطاع 
التعليم يف اأ�سرتاليا وبريطانيا لتقريب 
ترغب  فريطانيا  اأذهانكم.  يف  ال�سورة 
جت��رب��ت��ه��ا  يف  اأ�����س����رتال����ي����ا  حم�����اك�����اة  يف 
ال��ن��اج��ح��ة ب��ج��ذب دخ���ل وط��ن��ي ل��ه��ا من 
التنوع  ث��م  ال��ع��ايل، وم��ن  التعليم  ر���س��وم 
اأن  اإل  العلمية،   والأب���ح���اث  الطلبة  يف 
بريطانيا  يف  ال�سيا�سية  اللعبة  اعتبارات 
رمبا تدخلت من قريب اأو بعيد للعوامل 

الآتية:
اأن احلكومة الريطانية  ما  اأول: 
ال��واف��دي��ن ممن  ت���درج الطلبة  ب��رح��ت  
ي��دف��ع��ون ر���س��وم��ا ك��ام��ل��ة ���س��م��ن اأع����داد 
اأ�سرتاليا  اأم��ا  �سنويا،  لديها   املهاجرين 
ما  اإذا  حالة  يف  اإل  ذل��ك  تفعل  تكن  فلم 
لجئني  اأ�سحوا  او  اإليها  فعليا  هاجروا 

�سيا�سيني.
ازدي��اد  من  بريطانيا  تعاين  ثانيا: 
معدلت البطالة فيها ومن اأعداد هائلة 
من الطاب الأوربيني ممن يرغبون يف 
الدرا�سة والعمل يف بريطانيا  مع العلم 
وج��ود  �سد  تعمل  املجتمع  ت�����س��ورات  اأن 
طلبة دول خارج الحتاد الأوربي بالرغم 

من دفعهم ر�سوم التعليم العايل كاملة.
الطلبة  اأن  ك���ث���ريون  ي���رى  ث��ال��ث��ا: 
ف��ق��رية م��ث��ل الهند  ال��ق��ادم��ني م��ن دول 
وباك�ستان ودول اأفريقية يخالفون نظم 
الإق���ام���ة وي��ب��ق��ون يف ال���ب���اد ب��ت��اأ���س��رية 
ط����ال����ب وي�������س���ح���ون م���ه���اج���ري���ن غ��ري 

�سرعيني.  
و����س���ه���دت ال�����س��ي��ا���س��ات ال��داخ��ل��ي��ة 
ل����اأح����زاب ال��ري��ط��ان��ي��ة ع��م��ل��ي��ات �سد 
الريطاين  ال�ستقال  فحزب  وج��ذب، 
ا����س���ت���ط���اع ال����ف����وز ب��ن�����س��ب��ة ك����ب����رية م��ن 
الأ�سوات يف انتخابات احلكومة املحلية، 
الأم�����ر ال����ذي ج��ع��ل  ح����زب  امل��ح��اف��ظ��ني 
النتخابات  يف  يخ�سيانه  العمال  وح��زب 
املقبلة،  علما اأن كا احلزبني يعرف اأن 
حزب ال�ستقال �سيلعب بورقة الهجرة 
لريطانيا،  واللعب بهذه الورقة يتمثل 
يف جت���ري���د ال��ط��ل��ب��ة ال���واف���دي���ن- ممن 
ميزاتهم،  م��ن  طائلة-  اأم���وال  يدفعون 
�سلبية ل  اآث���ار  ل��ه  �ستكون  ال���ذي  الأم���ر 

ح�سر لها على القت�ساد الريطاين .
 ل��ك��ن ه���ل ي��ف��ك��ر اجل��م��ي��ع يف ه��ذا 
اأم ك���ل ي��ب��ح��ث ع���ن م�����س��ل��ح��ت��ه؟   الأم������ر 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ع�����ص  ه��ن��ال��ك 

تدار  اأنها �سرو�ص  تو�سف  ما  اأق��ل  حرب 
ال���س��رتايل  بالقت�ساد  ال�����س��رر  لإحل���اق 
.  ف��ك��ي��ف ت��ع��ام��ل��ت ا����س���رتال���ي���ا م��ق��ارن��ة 

بريطانيا مع هذا المر؟
يف  املعنيون  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  ق��ام 
اأ����س���رتال���ي���ا ب���ال����س���رتاك م���ع اجل��م��ع��ي��ات 
ال�سناعية بتبني حملة لت�سحيح ال�سورة 
ال�سعب  بتعليم  فقاموا  النا�ص  اأذه���ان  يف 
ب��اأن املنافع وامل��زاي��ا التي من  الأ���س��رتايل 
ال�سرتايل  القت�ساد  يجنيها  اأن  املمكن 
من وراء الطلبة قد تذهب لبلدان اأخرى، 
اأن الأم��ر ل يقت�سر على  وذلك بتو�سيح 
ال��ر���س��وم ال��درا���س��ي��ة ف��ح�����س��ب ب���ل ي�سمل 
امل����اأك����ل وامل�������س���رب والإق�����ام�����ة وال��رتف��ي��ه 
وزيارات الأ�سر للطلبة الوافدين وازدهار 
ال�سياحة من وراء تلك الزيارات،  وقاموا 
ب��اأب��ع��د م���ن ذل����ك ح��ي��ث ت��ب��ن��وا م���ا �سمي 
يف  يحدث  ق��د  ال��ذي  الأ���س��واأ  بال�سيناريو 
ح��ال��ة م��ا ح���دث ك���ذا وك����ذا، مبعنى م��اذا 
اإ�سدار  عن  بالتوقف  احلكومة  قامت  لو 

تاأ�سريات للطلبة الوافدين؟

ال���ك���رى يف ب��ري��ط��ان��ي��ا - م��ث��ل ج��ام��ع��ة 
وارويك - ن�سرت تقارير مف�سلة ومميزة 
ع��ن امل���زاي���ا الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
التي يجلبها الطلبة القادمون من خارج 
الحت��اد الأوروب��ي ، اإل اأن هذه الر�سائل 
الداخلي   اجل��دل  ظل  يف  طريقها  �سلت 
ال��ذي يعك�ص  الأم��ر  الهجرة،  املثار حول 
اأه��داف بعينها،   عدم احتاد الداخل على 
التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  تعقد   مل  فمثا 
ول  امل�ستقلة   امل��دار���ص  ول  الكليات  ول 
املعنية  اجلمعيات  ول  الأه��ل��ي��ة  الكليات 
ب���اجل���ام���ع���ات ال���ت���ي ت��ه��ت��م ب��ال�����س��ن��اع��ة 
اج��ت��م��اع��ات م�����س��رتك��ة ل��ب��ح��ث ���س��ي��اغ��ة 
ا�سرتاتيجيات �ساملة تف�سي بحل و�سط  

للجميع.

معالجة المشكلة
توجد ثاث طرق حلل

هذه امل�سكلة تتمثل يف ما يلي:
ا���س��ت�����س��اري  جم��ل�����ص  اإن�������س���اء  اأول: 
ل��ل��ت��اأ���س��ريات ون�����س��ت��ل��ه��م ال��ت��ج��رب��ة 
الأ���س��رتال��ي��ة يف ه���ذا ال�����س��اأن حيث 
باإن�ساء  اأك��ر   اأو  قامت قبل عامني 
ملراجعة  خا�ص  ا�ست�ساري   جمل�ص 
طلبات الطاب الوافدين للدرا�سة 
ع���ل���ى اأرا�����س����ي����ه����ا  وق�����ام�����ت ب��ع��ق��د 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  م��ع  اج��ت��م��اع��ات 
واجل��م��ع��ي��ات امل��ع��ن��ي��ة يف ك���ل اأن��ح��اء 
امل�����س��ك��ات،  ك��ل  ملناق�سة  اأ���س��رتال��ي��ا 
بع�سهم  املجتمعون  تعرف  وبالفعل 
ع���ل���ى ب���ع�������ص ع���ل���ى م�������دار ع��ام��ني  
تدريجي.  ب�سكل  ال��ع��وائ��ق  واأزال�����وا 
ومن اأبرز هذه  العوائق اأنهم وجدوا 
اأن  اأب��ل��غ��ت��ه��م  ال�����س��ف��ارات  بع�ص  اأن  
معظم املوظفني املحليني يرف�سون 
الوافدين  للطلبة  تاأ�سريات  اإعطاء 
يرف�ص  طلب  اأي  اأن  اإل��ى  وتو�سلوا 

يجب اأن يراجعه موظف ال�سفارة.

ثانيا: اإبرام تعاون
مع كل القطاعات 

املجل�ص  لتاأ�سي�ص  طبيعية  كنتيجة 
ازداد  ل���ل���ت���اأ����س���ريات  ال����س���ت�������س���اري 
م�������س���ت���وى ال����ت����ع����اون م����ع اجل���ه���ات 
ال���������س����ن����اع����ي����ة امل����ع����ن����ي����ة مت��خ�����ص 
ع����ن����ه امل������زي������د م������ن ال�������س���ي���ا����س���ات 
وانقلب  النافعة  وال�سرتاتيجيات 
ال��و���س��ع، ف��ب��ع��دم��ا ك��ان��ت احل��ك��وم��ة 
ت���ف���ع���ل م����ا ت�������س���اء  يف اجل��م��ع��ي��ات 
ال�سناعية  ح�سب اأولوياتها اأ�سحى 
لأن���ه  الآن  الأم������ر خم��ت��ل��ف��ا مت���ام���ا 
املقبلة  الفيدرالية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
���س��ت�����س��رتك       2013 ���س��ب��ت��م��ر   يف  
يف   امل��ت��ع��ددة   ال�سناعية  اجلمعيات 
للتعليم  م�سرتكة   �سيا�سة  تقدمي 

العايل.

 ثالثا: حقوق العمل
بعد التخرج 

ف��ف��ي ال���وق���ت ال�����ذي ت��ت��خ��ل��ي فيه 
للطلبة  ال�����س��م��اح  ع���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ال����واف����دي����ن ب����الإق����ام����ة وال���ع���م���ل 
اأرا���س��ي��ه��ا تتبنى  ال��ت��خ��رج يف  ب��ع��د 
ا����س���رتال���ي���ا  اآل����ي����ة ت��ق��ن��ي��ني و���س��ع 
ال��ط��ل��ب��ة ال���واف���دي���ن اإل���ي���ه���ا، ففي 
ارتباط  ق��رارا بفك  اأ�سدرت   2011
اأثر  الذي  الأمر  والعمل،  الدرا�سة 
�سلبا على اأعداد الطلبة الوافدين 
جديد  حل��ل  و�سلت  والآن  اإل��ي��ه��ا، 
الدولة  وموظفي  ال�سا�سة  باإقناع 
ب��اأن��ه ل ب��د م��ن وج����ود ح��ل بديل 
حق  الطلبة  مبنح  الهجرة  خليار 
العمل القانوين بعد التخرج كحل 

و�سط .

الدروس المستفادة
لتقلي�ص  ك���ب���ريا  دورا  الإع�������ام  ي��ل��ع��ب 
فهنالك  لأ���س��رتال��ي��ا،  ال��واف��دي��ن  الطلبة 

بالتاأكيد �سيحدث عجز يف توفري 
الأموال املخ�س�سة لاأبحاث الكرى 
، ول����ن ت��ك��ون ه��ن��ال��ك م��ب��ان ج��دي��دة 
لعدم احلاجة نظرا لنخفا�ص  اأعداد 
ال����ط����اب.  ويف خ�����س��م ه����ذه الأم����ور 
ف��ه��م اأ����س���ح���اب امل�����س��ل��ح��ة واحل���اج���ة 
ل��وج��ود  اأع�����س��اء برملانيني اأق��وي��اء يف 
املجال�ص املحلية  ف�سا عن املوظفني 
ممار�سة  يف  مل�ساعدتهم  احلكوميني 
م���زي���د م����ن اجل����ه����ود لإن����ق����اذ اأرب������اح 

التعليم العايل.
 ك��ل ال���دوائ���ر الن��ت��خ��اب��ي��ة تنتظر 
امل��زي��د م��ن ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات على  الآن 
امل����دى ال��ط��وي��ل وامل��ت��و���س��ط وال��ق�����س��ري  
ل�ستخدامها   معينة  اأه����داف  لتحقيق 

كو�سيلة يف النتخابات القادمة.
اأما بريطانيا فاتخذت م�سارا مغايرا 
���س��ل��ب��ي��ا مت��ام��ا اأم�����ام ال��ط��ل��ب��ة  ال��واف��دي��ن 
والأح������رى ب��ه��م اأن ي��ت��ع��ل��م��وا م���ن درو����ص 
اأ�سرتاليا، لأنه دائما ما يوجد �سيء يجب 

اأن يتعلمه بع�سنا من بع�ص.

هوية التعليم 
العالي في 

أستراليا وبريطانيا 
بين االنتخابات 

واالقتصاد

في الوقت الذي 
تتخلي فيه بريطانيا 
عن السماح للطلبة 
الوافدين باإلقامة 

والعمل بعد التخرج 
في أراضيها تتبنى 

استراليا  آلية تقنيين 
وضع الطلبة الوافدين 

إليها، األمر الذي 
أثر سلبا على أعداد 

الطلبة الوافدين إليها
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استطالع

استطالع: إيمان العسيري 
هنادي آل مساعد

واك��ب��ت اجل��ام��ع��ة، ال��ع�����س��ر احل��دي��ث 
التقنيات  ظ��ه��ور  ع��ق��ب  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه 
احلديثة يف ك��ل جم��ال م��ن جم��الت 
احل����ي����اة وم���ن���ه���ا ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ط��ب��ق��ت 
ا���س��ت��خ��دام  ال��ب��اك ب���ورد يف التعليم 
الإل����������ك����������رتوين مب�������ا ي�����ح�����وي�����ه م���ن 
حم���ا����س���رات اإل���ك���رتون���ي���ة وف�����س��ول 
اإلكرتونية.  وام��ت��ح��ان��ات  افرتا�سية 
»اآفاق« طرحت ا�ستطاعا و�سط عدد 
اآرائ��ه��ن  ملعرفة  الدبلوم  طالبات  م��ن 
وت��ق��ي��ي��م��ه��ن ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين 

وم���ق���ارن���ت���ه ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
ومميزات وعيوب كل منهما والأدوات 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ك��ل��ي��ه��م��ا، وك���ذل���ك 
ال�������س���ع���وب���ات وره����ب����ة الم���ت���ح���ان���ات 

الإلكرتونية.

حرية أكبر
ق���ال���ت ال��ط��ال��ب��ة جن����ود ال�����س��ه��راين، 
ق�سم اأحياء- دبلوم عام، » نتعامل مع 
التعليم الإلكرتوين بحرية اأكر، كما 
اأنه �سهل ال�ستخدام ومريح ومميزاته 
وتوفري  اخلدمة  �سرعة  منها  كثرية، 
ل��ل��وق��ت واجل���ه���د ب��ع��ي��دا ع���ن زح��م��ة 
الطالبات اأو �سجتهن، لكن له عيوب 

لعدم  فجاأة  الت�سال  كانقطاع  اأي�سا 
ال��ك��ه��رب��اء«.  ان��ق��ط��اع  اأو  �سبكة  ت��وف��ر 
رائعة  امل�ستخدمة  الأدوات  واأ�سافت« 
اأف�سل المتحانات  جدا، وعن نف�سي 
لأن��ه��ا  التقليدية  ع��ل��ى  الإل��ك��رتون��ي��ة 
يف ال��غ��ال��ب م��و���س��وع��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
م��ع��رف��ة ال���درج���ة امل��ع��ط��اة م��ب��ا���س��رة، 
ت��وؤدي  الفرتا�سية  الف�سول  اأن  كما 
واأمتنى  التقليدية  اأكر من  الغر�ص 

تطوير ا�ستخدامه اأكر وب�سهولة«. 

اتصال مباشر
ق�سم  ال�سهراين،  اإلهام  الطالبة  اأم��ا 
اأح����ي����اء- دب���ل���وم ع����ام اأي�������س���ا، ف��ق��ال��ت 

»اأف�سل التعليم التقليدي لأنه ي�سهل 
وال��ط��ال��ب��ة،  ل��ل��ط��ال��ب  ال��ف��ه��م  عملية 
كما اأن يف التعليم التقليدي، ات�سال 
م���ب���ا����س���را ب����ني الأ�����س����ت����اذ وال���ط���ال���ب 
ال��ت��ع��ل��ي��م  اأم������ا  ح����واج����ز،  وم�����ن دون 
الإلكرتوين فاإنه يتميز باأنه مينحنا 
ف��ر���س��ة احل�������س���ول ع��ل��ى ال���درج���ات 
م��ن  ت�����س��ح��ح  ح���ت���ى  الن���ت���ظ���ار  دون 
اجلهد  يوفر  اأن��ه  كما  الأ���س��ت��اذ،  قبل 
وال����وق����ت، وال��ف�����س��ول الف��رتا���س��ي��ة 
توؤدي الغر�ص،  اأما عيوبه فتتمثل يف 
الواجبات التي ت�سكل عبئا ل ينتهي 
واإج����ه����ادا ل���ل���ن���ظ���ر«.وزادت« اأف�����س��ل 
المتحان التقليدي واأمتنى اأن يقلل 

الأ�ساتذة من الواجبات التي اأرهقتنا، 
حيث اإن الواجب واحد ولكنه مفتوح 
ط��ي��ل��ة ال��ف�����س��ل ال���درا����س���ي وامل��ن��ت��دى 
اأي�������س���ا واح�������د، وحت�������س���م ال����درج����ات 
ال���درج���ات  وب��ق��ي��ة  ب�سببها  ال��ك��ث��رية 

تو�سع لمتحان تقليدي«.

توفير جهد ووقت
ال�سهراين،  �ساحلة  الطالبة  وتقول 
ت��خ�����س�����ص دب���ل���وم ت���رب���وي، » اأف�����س��ل 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����رتوين لأن�����ه ي��وف��ر 
اجل���ه���د وال����وق����ت ، ك���م���ا اأن������ه مم��ت��ع 
واأدوات ال�ستخدام فيه مفيدة، وحتى 
الم���ت���ح���ان���ات ع���ن ط��ري��ق��ه م��ري��ح��ة 

والدرجة نح�سل عليها �سريعا، وهذا 
ل��دي��ه ع��ي��وب��ا ك��ان��ق��ط��اع  اأن  ي��ل��غ��ي  ل 
اأمتنى  واأ�سافت«  املفاجئ«.  الت�سال 
تكون  واأن  ال��واج��ب��ات  ن�سبة  تقلل  اأن 
الدرجة املمنوحة اأكر من درجتني«.

سهولة استخدام
���س��ع��اد، تخ�س�ص  ال��ط��ال��ب��ة  و���س��م��ت 
ل�����غ�����ات وت�����رج�����م�����ة- دب������ل������وم ع������ام، 
التعليم  يف�سلن  م��ن  اإل����ى  ���س��وت��ه��ا 
الإل������ك������رتوين، وق����ال����ت« اإن������ه ���س��ه��ل 
م�ساألة  يف  اأك���ر  و�سهل  ال���س��ت��خ��دام 
املحا�سرات  وفتح  الواجبات  ت�سليم 
اأن��ه ميكن الطالب  اأي وق��ت، كما  يف 

عيوب ومميزات
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استطالع
والطالبة من مناق�سة الأ�ستاذ باأكر 
اإ���س��اف��ة  اأي وق����ت،  م��ن ط��ري��ق��ة ويف 
ت��ن��وي��ع  ت�����س��اع��د يف  اأدوات�������ه  اأن  اإل�����ى 
وتغيري الأ�ساليب اأف�سل من الويكي 

واملدونة وغريها«.
ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  ك���م���ا  واأردف�������������ت« 
الإل����ك����رتوين ي��ن��ا���س��ب الم��ت��ح��ان��ات 
امل��ق��ال��ي��ة يف�سل  ف����اإن  امل��و���س��وع��ي��ة، 
ف���ي���ه���ا ال�����ن�����وع ال����ت����ق����ل����ي����دي«. وع���ن 
قالت«  الإل��ك��رتوين،  التعليم  عيوب 
ال��واج��ب��ات  ك��رة  يف  تنح�سر  عيوبه 
واملتطلبات التي اأرهقتنا لأنها لي�ست 
موجهة من اأ�ستاذ واحد فقط، ولكم 
اأن تتخيلوا ق�ساء معظم الوقت على 

اجلهاز«. 

حل لإلحراج والخجل
وق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة اأم����ل ال��ق��ح��ط��اين، 
الإل���ك���رتوين  اإن  اأح���ي���اء،  ت��خ�����س�����ص 
تخجل  ال��ت��ي  الطالبة  م�سكلة  يحل 
الأ�ستاذ  اأم��ام  التحدث  من  وتتحرج 

اأو الطالبات.
واأ�������س������اف������ت »ع��������ر ال���ت���ع���ل���ي���م 
مع  التوا�سل  ن�ستطيع  الإل��ك��رتوين 
اأي وقت ونح�سل  بي�سر ويف  الأ�ستاذ 
اأن  ال����درج����ة يف احل�������ال، ك���م���ا  ع���ل���ى 
ب��ه��ا،  ب���اأ����ص  ل  امل�����س��ت��خ��دم��ة  الأدوات 
وهذا ل يلغي وجود عيوب يف التعليم 
الإلكرتوين، فهو ي�ستهلك منا وقتا 
ط��وي��ا لإن���ه���اء م��ا ط��ل��ب م��ن��ا عمله 

كواجبات مثا«.

نحتاج إليهما معا
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت ال��ط��ال��ب��ة ���س��ارة 
اأن��ه��ا  اأح���ي���اء،  تخ�س�ص  ال�����س��ه��راين، 
ت��ف�����س��ل الث���ن���ني م���ع���ا، لأن�����ه ح�سب 
ق���ول���ه���ا » ل���ك���ل م��ن��ه��م��ا اإي���ج���اب���ي���ات 
و�سلبيات لكن وجودهما معا يكمل ما 

ينق�ص من الآخر«.
الإلكرتونية،  المتحانات  وعن 
تتدخل  ول  مبا�سرة  نتائجها  قالت« 
منا�سبة  وه���ي  الأ���س��ت��اذ،  ذات��ي��ة  فيها 
تنا�سب  ل  ولكنها  ال��رتب��وي��ة  للمواد 
ال���ع���ل���م���ي���ة، وم�����ن ع���ي���وب���ه���ا ان��ق��ط��اع 
الت�سال املفاجئ، كما نواجه اأحيانا، 
م�سكات يف ال�سوت ول نعرف كيفية 

معاجلتها«.

كالهما مكمل لآلخر
وت��ت��ف��ق ال��ط��ال��ب��ة جن���ود ال�����س��ه��راين، 
�سارة  زميلتها  م��ع  اأح��ي��اء،  تخ�س�ص 
ال�سهراين، حيث توؤكد اأن كا منهما 

يعد مكما لاآخر.
وق���ال���ت« ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���رتوين 
ي�����س��ه��ل ال��ت��ع��ل��م وي��خ��ت�����س��ر ال���وق���ت 
مع  الطاب  توا�سل  كذلك  وي�سهل 
ب��ع�����س��ه��ن، وك���ذل���ك م���ع الأ����س���ت���اذ يف 
الر�سمي  ال����دوام  يف  ولي�ص  وق��ت  اأي 
فقط كالتقليدي، اأما عيوبه فتتمثل 
يف ع�����دم اإم���ك���ان���ي���ة ب��ع�����ص ال���ط���اب 
وال��ط��ال��ب��ات م���ن ا���س��ت��خ��دام��ه ل��ع��دم 

توفر الإنرتنت مبنطقتهم«. 

ي���ك���ون  ل  اأن  جن������ود  ومت����ن����ت 
ال���ت���ع���ل���ي���م الإل��������ك��������رتوين و����س���ي���ل���ة 
ل��اأ���س��ات��ذة ل��اإك��ث��ار م��ن ال��واج��ب��ات 
اأن  وم�ستمر«املفرت�ص  دائ��م  وب�سكل 
ال��ط��ال��ب كائن  اأن  الأ���س��ت��اذ  ي��راع��ى 
اللتزامات  الكثري من  لديه  ب�سري 
وامل�����س��وؤول��ي��ات غ���ري ال���درا����س���ة، ل��ذا 
الطالب  ب��اإل��زام  التفكري  عند  يجب 
ال��وق��ت  ي��ت��م م��ن��ح��ه  اأن  ب���واج���ب���ات، 

املنا�سب للقيام مبا اأوكل اإليه«.

عوائق كثيرة
ع�����س��ريي،  وردة  ال���ط���ال���ب���ة  وت������رى 
ت��خ�����س�����ص اأح����ي����اء دب���ل���وم ع�����ام، اأن 
ل���ك���ل م��ن��ه��م��ا مم���ي���زات���ه، وق����ال����ت » 
اأم���ي���ل ل��ل��ت��ق��ل��ي��دي اأك�����ر ب��ح��ك��م اأن 
الإل������ك������رتوين اأ�����س����ع����ب م����ن ح��ي��ث 
ع��دم توفر الإن��رتن��ت ط��وال الوقت 
اإمكانية بع�ص الطاب من  و�سعف 
اأو  امل���ادي  امل���ورد  ب�سبب  ا�ستخدامه 
ب�سبب م�سكات ال�سبكة التي ت�سبب 
ف���ق���دان ب��ع�����ص ال���ط���ال���ب���ات درج����ات 

لواجبات حمددة بوقت معني«.
اأم���ا ع��ن مم��ي��زات الإل���ك���رتوين 
عناء  الطالبات  على  يوفر  فقالت« 
احل�سور للكلية ملتابعة املحا�سرات«.

تعبير في اإلجابات
 م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ت���ف�������س���ل ال���ط���ال���ب���ة 
درا���س��ات  تخ�س�ص  ال�����س��ه��ري،  ع���زه 
ب�سبب  التقليدي  التعليم  اإ�سامية، 
املنطقة  يف  الإن��رتن��ت  �سبكة  �سعف 
اأح��ي��ان��ا يف  ت��وف��ره  اجلنوبية ول��ع��دم 
الف�سول  اأن  اإل��ى  م�سرية  منزل،  كل 
الف���رتا����س���ي���ة ل ت������وؤدي ال��غ��ر���ص. 
ك��م��ا ت��ف�����س��ل الم��ت��ح��ان ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ل���س��ت��ط��اع��ت��ه��ا ال��ت��ع��ب��ري يف الإج��اب��ة 
ت�����س��وغ��ه��ا  ح���ت���ى  اأو  ب���ط���ري���ق���ت���ه���ا 

بالطريقة التي يجب اأن تكون.

تواصل خارج الدوام
اأ�سماء  القحطاين،  وتقول الطالبة 
الدمج  يجب  اإن���ه  اأح��ي��اء،  تخ�س�ص 
ل��ه عيوب  ب��ني الث��ن��ني لأن كاهما 
الإلكرتوين،  مميزات  وعن  ومزايا. 
ق���ال���ت« ت��ت��م��ث��ل م���زاي���اه يف ���س��ه��ول��ة 
اأوق��ات  خ��ارج  املحا�سر  التوا�سل مع 

الدوام«.
نعاين  فتقول«  عيوبه  ع��ن  اأم���ا 
م��ن ال��ذات��ي��ة ال�����س��دي��دة ع��ن��د و�سع 
ال�����درج�����ات وان�����ع�����دام امل��و���س��وع��ي��ة 
وخ��ا���س��ة يف الم��ت��ح��ان��ات امل��ق��ال��ي��ة، 
ل���ذا اأق����رتح الك��ت��ف��اء ب��الخ��ت��ب��ارات 
من  التلقائي  والت�سحيح  التلقائية 

قبل النظام نف�سه«.

تركيز أعلى
 رج��ح��ت ال��ط��ال��ب��ة اأم����ل ال�����س��ه��ري، 
ن��ظ��م  اآيل-  ح����ا�����س����ب  ت���خ�������س�������ص 
معلومات، كفة التعليم الإلكرتوين، 
الرتكيز  للطالب  يتيح  اإن���ه  فقالت 
ب���اأري���ح���ي���ة ت���ام���ة واحل�������س���ول ع��ل��ى 
لي�ست  وت��اب��ع��ت«  �سريعا.  ال��درج��ات 
ل���دي���ه ع���ي���وب واإمن��������ا ه���ن���اك ���س��وء 
للنظام  الأ���س��ات��ذة  بع�ص  ا���س��ت��خ��دام 

لعدم متكنهم منه«.

وسيلة للتواصل
ح����ن����ان،  ال����ط����ال����ب����ة  ت����خ����ال����ف  ومل 
ت��رب��ي��ة ع��ام��ة، زم��ي��ات��ه��ا يف ال����راأي، 
للتعليم  ت��ف�����س��ي��ل��ه��ا  اأع���ل���ن���ت  ح��ي��ث 
الإل���ك���رتوين اأي�����س��ا، م��ع��ت��رة اإي����اه، 
الأ�ستاذ  مع  للتوا�سل  جيدة  و�سيلة 
واأن��ه يخفف من ح��دة رهبة  خا�سة 
م�سداقية  فيه  اأن  كما  المتحانات، 

يف الدرجة املمنوحة«.

طالبات يمتدحن »اإللكتروني«
ويؤكدن أنه دواء للخجل

مطالبة بدمج التقليدي باإللكتروني
والتخفيف من األعباء على الطالب
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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 

حوار: محمد إبراهيم

العامة  الرئا�سة  ل��ف��رع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأك���د 
ل��ه��ي��ئ��ة الأم�������ر ب���امل���ع���روف وال���ن���ه���ي ع��ن 
بن  عامر  ال�سيخ  ع�س�ري،  مبنطقة  املنكر 
ع��ب��د امل��ح�����س��ن ال��ع��ام��ر، اأن���ه���م ي��ن��ت��ظ��رون 
م���ن الت���ف���اق���ي���ة امل���وق���ع���ة م���ع اجل��ام��ع��ة، 
ن�������س���ر ال�����وع�����ي ب�����ني ال�����ط�����اب وو����س���ط 
امل���ج���ت���م���ع، وال�����س����ت����ف����ادة م����ن اإم���ك���ان���ات 
الدرا�سات  وخ��رات اجلامعة يف جم��الت 
وال���س��ت�����س��ارات وال��ب��ح��وث وغ��ريه��ا. كما 
الهيئة  اأعدتها  التي  اخلطط  ع��ن  ك�سف 
حل��م��اي��ة ال���ط���اب م���ن ب��ع�����ص ال��ظ��واه��ر 

واملمار�سات ال�سلبية وغريها.

كيف تنظرون اإلى االتفاقية
التي وقعتها اجلامعة مع

هيئة الأمر باملعروف؟
الت���ف���اق���ي���ة ت���ه���دف اإل������ى ال���ت���ع���اون ب��ني 
الأم��ر  لهيئة  العامة  والرئا�سة  اجلامعة 
باملعروف والنهي عن املنكر، ويوؤمل منها 
اجلهتني  بني  والتكامل  التعاون  حتقيق 
مبا يخدم املجتمع، وي�سهم يف ن�سر الوعي 
والع��ت��دال  الو�سطية  وم��ب��ادئ  والثقافة 
وامل���ن���ه���ج ال�����س��رع��ي يف الأم������ر ب��امل��ع��روف 
والنهي عن املنكر، وال�ستفادة من اإمكانات 
وخ����رات اجل��ام��ع��ة يف جم���ال ال��درا���س��ات 
وال����س���ت�������س���ارات وال���ب���ح���وث وال���ت���دري���ب، 
العمل  وور�ص  والندوات  املوؤمترات  وعقد 
وا�ستثمار  امل�سرتكة،  الدرا�سية  واحللقات 
والأك��ادمي��ي��ة  العلمية  اجلامعة  اإم��ك��ان��ات 
والبحثية والتدريبية وغري ذلك، بجانب 
م�ساركة الهيئة يف توعية طاب وطالبات 
مدرو�سة  واأن�سطة  برامج  وف��ق  اجلامعة 

ومعدة لهم.

ما اخلطة التي اأعدتها الهيئة 

لتوعية الطالب والطالبات 
بخطورة بع�ص الظواهر

واملمار�سات ال�سلبية؟
ه���ن���اك ت����ع����اون ب����ني ال��ه��ي��ئ��ة وامل����دار�����ص 
واجل��ام��ع��ات لإل���ق���اء حم��ا���س��رات توعية 
ع���ن ك��ث��ري م���ن امل��ظ��اه��ر ال�����س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي 
ب������داأت يف الن���ت�������س���ار، وك���ذل���ك ال��ت��وع��ي��ة 
وللمراكز  وخماطرها،  اخلمور  باأ�سرار 
ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا ال���ف���رع دور 
ب���ارز يف معاجلة ه��ذه ال��ظ��واه��ر، وال��ف��رع 
مع  جمتمعية  �سراكة  تفعيل  على  يعكف 
راأ�سها  وعلى  موؤ�س�ساته،  وكافة  املجتمع 
والتعليم،  والرتبية  خالد،  امللك  جامعة 
الجتماعية،  وال�سوؤون  ال�سباب،  ورعاية 
الأمنية  والأجهزة  الإ�سامية،  وال�سوؤون 
القيم  تعزيز  اأج��ل  م��ن  قطاعاتها  بكافة 
والأخاق، فمكانة بادنا الدينية جتعلنا 
اأمام واجب عظيم باأن نكون قدوة ح�سنة 

للعامل يف قيمنا واأخاقنا.

اإلى اأي مدى ميكن اأن تتعاون 
اجلامعة والهيئة يف م�ساعدة 

الطالب والطالبات على مواجهة 
االأخطار التي تعرت�سهم؟

ل�سك يف اأن جامعة امللك خالد والرئا�سة 
والنهي  ب��امل��ع��روف  الأم����ر  لهيئة  ال��ع��ام��ة 
التي  الأخ��ط��ار  ي��درك��ان حجم  املنكر  ع��ن 
تواجه ال�سباب يف هذا الع�سر، خا�سة بعد 

النفتاح املعلوماتي والإعامي الكبري.
ونحن نعمل جميعا يف �سبيل احتواء 
وطالبات  ط��اب  �سمنهم  وم��ن  ال�سباب، 
اجلامعة عن طريق ن�س��ر وتر�س��يخ مبداأ 
الأم���ر ب��امل��ع��روف وال��ن��ه��ي ع��ن املنكر بني 
امل��ج��ت��م��ع ع���ام���ة، وب����ني ط����اب اجل��ام��ع��ة 
خ��ا���س��ة، ام��ت��ث��ال لأم���ر اهلل ت��ع��ال��ى، ومب��ا 
وتنفيذ  الكرمي،  النبوي  املنهج  مع  يتفق 
برامج م�سرتكة لتوعية طاب وطالبات 

تتعلق  وقائية  ب��رام��ج  تت�سمن  اجلامعة 
بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومنها 
املفتوح  ال��ي��وم  برنامج  امل��ث��ال  �سبيل  على 
وال��ذي  واملجتمع  اجلامعة  لطاب  املعد 
الدرا�سي  العام  مطلع  اهلل  بعون  �سينفذ 
امل��ق��ب��ل ب���ال���ت���زام���ن م���ع ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 

للمملكة. 
ال��رتك��ي��ز  ال���رام���ج  ه���ذه  وتت�سمن 
ع���ل���ى ج���ان���ب غ���ر����ص ال���ق���ي���م والأخ�������اق 
الإ���س��ام��ي��ة يف ال��ن��ف��و���ص، وت��ع��زي��ز القيم 
ال��وط��ن��ي��ة والن��ت��م��اء ال�����س��ادق، وال��غ��رية 
بالدور  والعناية  الكرمي،  البلد  هذا  على 
بال�سراكة  العاجي،  ال��دور  قبل  الوقائي 
م���ع امل��ج��ت��م��ع وم��وؤ���س�����س��ات��ه، وم��ن��ه��ا ه��ذه 
طاقات  من  متلكه  مبا  املباركة  اجلامعة 
وق��������درات م����ادي����ة وم���ع���ن���وي���ة، وال�����س��ع��ي 
برامج  ال�سباب  فئة  ل�ستقطاب  بجدية 
تخاطب  وترفيهية  وتوجيهية  ت��وع��وي��ة 
�سغوط  من  تعاين  التي  ال�سريحة  ه��ذه 
جم��ت��م��ع��ي��ة ك���ب���رية، وت��ع��ي�����ص يف ان��ف��ت��اح 
واملعلومات  الت�����س��ال  و�سائل  على  ه��ائ��ل 
غياب  م��ن  وت��ع��اين  احل��دي��ث��ة،  والتقنيات 
امل�ستمدة  والأخ���اق  القيم  جلانب  كبري 
الأ�سيلة،  وتقاليدنا  احلنيف،  ديننا  من 
والأمل معقود يف اأبنائنا اأن يكون لهم دور 
باملعروف  الأم���ر  ب��واج��ب  القيام  يف  كبري 
اجلامعة  اأروق��ة  داخ��ل  املنكر  والنهي عن 
ح��ت��ى ت��ك��ت��م��ل ال��ع��م��ل��ي��ة ال���رتب���وي���ة، بعد 
تدريبهم على ذلك من قبل متخ�س�سني 

يف الهيئة.

كيف ترى تعاون القطاعات
املختلفة مع الهيئة يف الق�ساء

على ال�سلوكيات والظواهر
التي توجه للمجتمع؟

ه��ن��اك ت��ع��اون وت��وا���س��ل ب��ني هيئة الأم��ر 
ب���امل���ع���روف وال���ن���ه���ي ع����ن امل���ن���ك���ر وك���اف���ة 

ال��ق��ط��اع��ات امل��ع��ن��ي��ة ب����الأم����ن وال��رتب��ي��ة 
والإر�س�اد والتوجيه باعتبار جهاز الهيئة 
اأم���ن���ي���ا دع����وي����ا ت���رب���وي���ا، وجن������د، ب��ح��م��د 
اهلل، احل��ر���ص ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ن جميع 

القطاعات.
ول��ك��ن��ن��ا ن��ح��ت��اج اإل���ى ت�����س��اف��ر جهود 
فالتحديات  اأ���س��م��ل،  تن�سيق  واإل���ى  اأك���ر، 
واإذا مل  اأخ���رى،  بعد  �سنة  وت���زداد  كبرية، 
ال��ق��ادم��ة،  الإ���س��ك��ال��ي��ات  جميعا  ن�ست�سعر 
ون����ب����ادر ب���و����س���ع احل����ل����ول ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ه��ا 
والتن�سيق فيما بيننا، فرمبا ي�سعب علينا 

معاجلتها لحقا.

وماذا عن انت�سار ق�سايا
ال�سحر وال�سعوذة و�سط

املجتمع وكيف ميكن توعية
الطالب والطالبات بخطرها؟

المدير العام لهيئة األمر بالمعروف بعسير في ضيافة »آفاق«

الشيخ عامر العامر: نأمل من اتفاقيتنا
مع الجامعة خدمة المجتمع ونشر الوعي

شخصيات

مخالفو اإلقامة 
يشكلون خطرا

على أمن المجتمع 
وأخالقه 

وجدنا أثناء بعض 
عمليات القبض

واإلتالف حشرات 
مستخدمة في
تصنيع الخمور 

قضايا السحر انتشرت
عن طريق العمالة 
المنزلية.. ومجتمع
الطالب بعيد عنها
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ب������داأت ق�����س��اي��ا ال�����س��ح��ر وال�������س���ع���وذة يف 
النت�سار الوا�سع لأ�سباب كثرية ل يت�سع 
املجال للتف�سيل فيها لعل اأهمها العمالة 
املنزلية، ولكن ل يزال جمتمع الطاب 
والأمر  عنها،  ما  نوعا  بعيدا  والطالبات 
والتوجيه  التوعية  اإل��ى  بالطبع  يحتاج 
التي  واملحا�سرات  الن�سرات  طريق  عن 
تو�سح خطر هذه املمار�سات على عقيدة 
امل�سلم وامل�سلمة، و�سرورة حت�سني امل�سلم 
لنف�سه واأ�سرته من هذه الأخطار بقراءة 
والت�سال  ال�سرعية،  والأذك���ار  ال��ق��راآن، 

احلقيقي باهلل �سبحانه وتعالى. 

هل ترون اأن خمالفي اأنظمة 
الإقامة ي�سكلون خطرا

على اأمن وا�ستقرار املجتمع؟
خطرا  الإقامة  خمالفو  ي�سكل  بالطبع، 
اأمن املجتمع واأخاقه نظرا  كبريا على 
اخل��م��ور  ك�سناعة  بع�سهم  مي��ار���س��ه  مل��ا 
وترويجها يف مواقع متعددة من املنطقة 

وغالبية هوؤلء من جن�سيات معروفة.
وقد جتاوز الأمر حد الظاهرة اإلى 
الأم��ن  تهدد  حقيقية  م�سكلة  اأ�سبح  اأن 
الأخاقي وال�سحي لأبنائن��ا وجمتمعن�ا 
اخل��م��ور  ه���ذه  ت�سنع  ح��ي��ث  ع���ام،  ب�سكل 
والأودي��ة،  الكهوف  �سيئة جدا يف  بطرق 
ت�سيب  يجعلها  ملوثة، مم��ا  م��واد  وم��ن 

متعاطيها بالأمرا�ص الفتاكة ب�سرعة.
اأث��ن��اء بع�ص عمليات    وق��د وج��دن��ا 
القب�ص والإتاف، بع�ص املواد والأدوات 
ال���ق���ذرة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ال��ت�����س��ن��ي��ع من 
اأدوات با�ستيكية وح�سرات وغريها، ول 
بتناول  ير�سى  اأن  عقل  ل�ساحب  ميكن 
هذه ال�سموم احلقيقية ف�سا عن كونها 
اأراد  وم��ن  ال�سريعة،  يف  حمرمة  خمورا 
اأن يطلع على حقيقة ت�سنيع هذه املواد، 
ال��ف��رع لريى   ب��زي��ارة  للتف�سل  ف��ن��دع��وه 

بعينيه من خال ما مت ت�سويره، كيف 
يتم ت�سنيع هذه ال�سموم. 

نحن نقوم بجهودنا يف هذا اجلانب، 
وك��ان��ت احل��م��ات الأخ����رية ال��ت��ي نفذها 
ال���ف���رع، وم����ا مت اإجن������ازه م���ن خ��ال��ه��ا، 
اأكر دليل على خطورة هوؤلء املروجني 
وم����ا ي��ق��وم��ون ب���ه م���ن اإخ�����ال ب��الأم��ن 
تعاون  م��ن  للمجتمع، ولب��د  الأخ��اق��ي 
اجلميع، وعلى راأ�سهم املواطن، فهو رجل 
الأم��ن الأول، فهو مطالب بالإباغ عن 
عليه  كما  بها،  علم  الرتويج متى  نقاط 
يقعوا  ل  حتى  الأب��ن��اء  ومراقبة  متابعة 

فري�سة لهذا الداء اخلطري.
 ول���ك���ون ع�����س��ري م��ن��ط��ق��ة ح��دودي��ة 
م��رتام��ي��ة الأط�������راف، ف��ق��د ���س��ه��ل ذل��ك 
اإل���ي���ه���ا، ل��ك��ن يبقى  ت�����س��ل��ل امل��ج��ه��ول��ني 
ال��ت��ن�����س��ي��ق ق���ائ���م���ا م����ع ج��م��ي��ع اجل���ه���ات 
الأمنية يف �سبيل احلد من ت�سلل هوؤلء 

املجهولني. 

ر�سالتك لطالب وطالبات اجلامعة؟
يتمتعون  وبناتنا  اأولدن���ا  اأن  اهلل  نحمد 
طيبة،  اإ�سامية  وتربية  عالية  باأخاق 
وم��ن خ��ال ه��ذه امل�ساحة، اأدع��وه��م اإلى 
التم�سك بالدين واملحافظة على تطبيق 
���س��رع اهلل لأن���ه ه��و ال���ذي ي��ق��وده��م اإل��ى 

الطريق امل�ستقيم يف الدنيا والآخرة. 
ك��م��ا اأدع���وه���م اإل����ى امل��ح��اف��ظ��ة على 
الدعوات  وراء  الن�سياق  وع��دم  اأنف�سهم 
ال��ه��دام��ة ال��ت��ي ي��ح��اول كثري م��ن اأع���داء 
هذه الأمة النيل بها من هذا الوطن  من 
خال حماولتهم ن�سر الفنت والأكاذيب 
اإلى  اأدعوهم  اأبناء هذا الوطن. كما  بني 
احل���ر����ص ع��ل��ى ال����س���ت���ف���ادة م���ن ك���ل ما 
وثقافية  علمية  اإمكانيات  من  لهم  قدم 
بناة لهذا  اأن يكونوا خري  ت�ساعدهم  يف 

الوطن الغايل. 
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منتدى اإلعالم العربي
يناقش »مذبحة الضاد«

ثقافة

اأن الإع����ام����ي ه���و ع��ن�����س��ر من  م���وؤك���دا 
ع��ن��ا���س��ر اإن���ق���اذ ال��ل��غ��ة ول��ي�����ص ���س��ري��ك��ا يف 

»املذبحة«.
هي  الع�سرية،  العربية  اأن  واأو���س��ح 
ك��ل جم��ال،  واك��ب��ت حياتنا يف  التي  اللغة 
العلمية،  والثقافة  والأدب،  ال�سيا�سة،  يف 
»حيث قدم لنا الإعاميون العرب معجما 
ج���دي���دا ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة مي��ت��ل��ئ ب��ع�����س��رات 
الأل��������وف م����ن الأل�����ف�����اظ وامل�����س��ط��ل��ح��ات 
وال��رتاك��ي��ب وال��ت��ع��اب��ري، م��ث��ل »ال��ع��ومل��ة«، 
التما�سيح«   و«دم��وع  امل�ستديرة«،  و«املائدة 
اإع��ام��ي��ون  �سنعها  اإع��ام��ي��ة  لغة  وكلها 
بلغات  واملو�سوع  واحل��دث  يتلقون اخلر 
اأج��ن��ب��ي��ة ي���ك���ون ع��ل��ي��ه��م وه����م يف ���س��ال��ة 

أحمد العياف
���س��ل��ط��ت اجل��ل�����س��ة احل�����واري�����ة مب��ن��ت��دى 
الإع�����ام ال��ع��رب��ي يف دب����ي، ال��ت��ي حملت 
عنوان: »مذبحة ال�ساد.. الإعام �سريكا 
النهو�ص  الإع��ام يف  دور  ال�سوء على   ،«
ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، وط���رح���ت ت�������س���اوؤلت 
نظمتها  التي  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  ح��ول 
اإل��ى  ت�سعى  ال��ت��ي  املهتمة  اجل��ه��ات  بع�ص 
التدهور  اأزمة  العربية من  اللغة  حماية 

وال�سياع.
يف  الإع����ام����ي����ة  اجل���ل�������س���ة،  اأدارت 
حبيب،  ب��روي��ن  ل��اإع��ام  دب���ي  موؤ�س�سة 
ال�سحفي  الكاتب  من  كل  فيها  وحت��دث 
�سمري  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  ���س��ح��ي��ف��ة  يف 

عطااهلل، ونائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
يف  الكاتب  الأ�ستاذ  اليون�سكو  منظمة  يف 
ورئي�سة  الدري�ص،  زي��اد  احلياة  �سحيفة 
جامعة  يف  واآداب���ه���ا  العربية  اللغة  ق�سم 
الإم�������ارات الأ����س���ت���اذة ف��اط��م��ة ال��ري��ك��ي، 
واأ�ستاذ كر�سي ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد 
للغة العربية املعا�سرة بجامعة كامردج، 
العام  والأم���ني  �سليمان،  يا�سر  ال��دك��ت��ور 
ف��اروق  القاهرة  يف  العربية  اللغة  ملجمع 

�سو�سة. 

ثروة لغوية
ويف ك��ل��م��ت��ه، داف����ع ���س��و���س��ة ع���ن الإع����ام 
ون��اأى به عن التهام بكونه �سريكا يف ما 

حتديات  من  العربية  اللغة  له  تتعر�ص 
اإل��ى  امل��راق��ب��ني  ب��ع�����ص  ت��ع��اظ��م��ت يف راأي 
ح���د و���س��ف��ه��ا ب���� »م��ذب��ح��ة ل��غ��ة ال�����س��اد«، 
وق��ال »على العك�ص ف��اإن الإع��ام العربي 
ع�سرية  لغوية  ث��روة  لنا  يقدم  املعا�سر 
رمبا حتتاج اأحيانا اإلى ت�سويب يف بع�ص 

جوانبها«.
الإعاميني  ع��ن  �سو�سة  داف���ع  كما 
دون غريهم  اإنهم وحدهم  وقال  العرب، 
اأخطاء  ما يقرتفون من  يحا�سبون على 
قواعد  يف  اجلميع  يخطئ  بينما  لغوية، 
امل�سوؤولون  ذلك  ومفرداتها مبا يف  اللغة 
ال��ع��رب اأن��ف�����س��ه��م، وق���ال » ح��ت��ى اأ���س��ات��ذة 
بالعامية«،  يدر�سونه  اجلامعة  يف  النحو 

شوشة:
اإلعالمي أحد عناصر 
إنقاذ اللغة وأساتذة 
النحو يشرحونه بالعامية
عطا اهلل:
يجب إنشاء أكاديمية 
معاصرة لحماية العربية 
من التهجين
سلمان:
الصحافة زاخرة بالعربية 
المعاصرة.. وعنوان 
الجلسة مشاكس
الدريس:
»تويتر« أصبح خادما 
للغة وشريكا لإلعالم 
التقليدي في حمايتها

آل مريع يحاضر عن الجنون
في الثقافة العربية

الأدب���ي  اأب��ه��ا  ن���ادي  رئي�ص  �سلط 
اآل مريع ال�سوء  الدكتور اأحمد 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ت�����س��اوؤلت ذات 
ال���ع���اق���ة مب��ف��ه��وم اجل���ن���ون يف 
اإل��ى  م�سريا  ال��ع��رب��ي��ة،   الثقافة 
ثقافية وحيا  اآليات  هنالك  اأن 
املهمو�سة  الأ����س���وات  ل���س��ت��ع��ادة 
املهم�ص �سمن  واملغيبة، وتدوير 

الوعي الر�سمي للثقافة.
ج������اء ذل������ك يف حم���ا����س���رة 
الثقايف  اأمل���ع  جمل�ص  يف  األ��ق��اه��ا 
ب��ع��ن��وان » اجل���ن���ون يف ال��ث��ق��اف��ة 
والنفي«،  ال�ستبعاد   ... العربية 
واأكد فيها  اأن العقل يف الثقافة 

العربية مت اختزاله وت�سكيله على فرتة معينة، »حيث ظل م�ستعبدا لهذه 
املرحلة ومل يتجدد اأو يتعدد، واأن جتلي العقل يف الثقافة جاء نتيجة ارتهانه 

بقيم اأخاقية ن�ساأت �سمن الواقع الجتماعي«. 
والت��ب��اع،  للتقليد  ت��اأن�����ص  اجتماعية  مم��ار���س��ة  العقل  م��ري��ع  اآل  وع���ّد 
ولي�ص العلم و املعرفة، واأ�ساف اأن العقل نظام من العمليات، اأو طائفة من 

امل�ستقرات والأن�ساق الفاعلة يف الثقافة.
ع��ددا من  ي��ورد  العربي  املعجم  اأن  اآل مريع  ذك��ر  اجلنون  ويف مفهوم 
نهاية  ت��وؤول يف  اأن جنعلها  لنا  »التي ميكن  )ج.ن.ن(  مل��ادة  املعاين اجلزئية 
املطاف اإلى ثاث دللت رئي�سة كرى، هي: اخلفاء، واملغايرة، والعنفوان«. 
جمتمعاتهم  خالفوا  ال�سام  عليهم  الأنبياء  اأن  اإل��ى  مريع  اآل  واأ���س��ار 
يف ع���ادات���ه���م،  و«ه��ن��ا ت��ت��داخ��ل ال�����س��ورت��ان: امل��ر���س��ي��ة ل��ل��ج��ن��ون، وال�����س��ورة 
بع�ص  يف  اجلنون  تهمة  اقرتنت  لذلك  وتلتب�سان،  الثقافية،  الجتماعية- 
�ساحر-   – )�ساعر  مثل  عادية  غري  ب�سفات  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  ال�سياقات 
كاهن- معلم(، بالإ�سافة اإلى اتهامات اأخرى جاءت غري مقرتنة باجلنون، 
فيه  ج��اء  ال���ذي  نف�سه  بال�سياق  ل�سلتها  اإغ��ف��ال��ه��ا  ميكن  ل  �سفات  لكنها 
الأم��م  قبل  من  النبوة  وو�سف  الأنبياء  نبز  �سياق  وه��و  اجلنون،  ا�ستخدام 
املكذبة، وهذه الأو�ساف: )كاذب- كذاب- اأ�سر- ُيعلمه ب�سر- اكتتب � اأ�ساطري 
الأولني- اأعانه عليه قوم اآخرون(، فاجلنون الذي يرمى به الر�سل، ومنهم 
حممد عليه ال�ساة وال�سام، جنون ذو فعل، له ح�سوره املوؤثر، وخطابه 
قد  كما  ولي�ص،  بالأ�سر،  و�سفه  لهم  �سوغ  مما  عليه؛  ملاهم  املخالف  امل�ساد 
نتوهمه، تهمة جمردة من دللت الغرابة املنطوية يف ذاتها على قوة وقدرة، 

وقهر و�سلطان. 
واأو�سح اآل مريع اأن غياب اجلانب املو�سوعي يف و�سف اجلنون يجعله 
اأيا كان  توظيفا متحيزا يف اأكر الأحيان ل�سالح النموذج العام/ املوؤ�س�سي، 
جمال ح�سوره وفاعليته، ب�سفته �ساحا لغويا، وموقفا اجتماعيا، وحتيزا 
خارج  ونفيه؛  امل�ستغلق  املتجاوز  املخالف  لعزل  ال�سلطة  ي�ستبطن  معرفيا، 

دائرة العناية وال�ستغال اأكر من كونه و�سفا حقيقيا لنق�ص يف الكفاءة.
اأن ذلك يتم  اإلى  اآل مريع  اأ�سار  الر�سمية للجنون  الثقافة  وعن تلقي 
تاأثر  اأح��ده��م��ا:  اإن  حيث  فاعلني،  موؤ�س�سيني  موقعني  حتديد  خ��ال  م��ن 
اللغة يف طريقة روؤية اأهلها للعامل،  وثانيهما: اأن املوؤ�س�سة اللغوية تر�سد 
وجود اجلنون وت�ستوعبه من خال حقل لغوي وا�سع جدا، وغني مبختلف 

الدوال، و�سلت اإلى نحو ثمانني ا�سما. 
معرفيني  حقلني  يف  املوؤ�س�سية  الثقافية  امل��م��ار���س��ة  املحا�سر  ور���س��د 
اأن  املحا�سر  والأدب، حيث لحظ  الفقه  وهما:  العاملة،  الثقافة  من حقول 
املمار�سة يف كا احلقلني ت�سدر عن القوالب الإدراكية ذاتها، التي قدمتها 
اأنهما  اأ�ساف  و  »املفاهيم«،  وموؤ�س�سة  »اللغة«  موؤ�س�سة  من  كل  �سنعتها  اأو 
املواقف  تهيئ لتخاذ  التي  ال�سرورية،  واملرجعية  للممار�سة، اخلرة  وفرا 
وحتقق  املجنون،  عن  ي�سدر  ما  وحيال  اجل��ن��ون،  حيال  ال��ازم��ة  الثقافية 

بذلك وحدة و«ان�سجاما معرفيا« يف تلقي اجلنون.
وحول اجلنون يف املمار�سة الأدبية اأكد اآل مريع اأن تلقي اجلنون يرتكز 
هذه  تتداخل   « وت��اب��ع  املختلفة،  التلقي  معار�ص  يف  تتجلى  �سور  ث��اث  يف 
ال�سور الثاث وقد تتمايز وت�ستقل؛ ولكنها تتواطاأ جميعا، حال ا�ستقالها 
اأو تداخلها، على نفي اجلنون كوجود ثقايف )يف الثقافة العاملة( بالإعرا�ص 
عن �سماع املجنون كلية، ومبادرة املتلقي اإلى الدفع بالكام اإلى دائرة املهم�ص، 
لأنه هذيان �ساقط ل يحتاج لأي نقد اأو ا�ستدراك، ول يرقى للح�سور الفاعل 

على م�ستوى »التداول الثقايف« ، وتفريغ كام املجنون من املعنى«. 
اإن �سر  اإبراهيم طالع الأملعي قد قدم املحا�سرة بقوله »  وكان الكاتب 
الدكتور عبداهلل  ر�سالة دكتوراه قال عنها  اأ�سلها  اأن  املحا�سرة  جمال هذه 
امللك  جامعة  يف  نوق�ست  التي  العلمية  الر�سائل  اأه��م  م��ن  اإن��ه��ا  ال��غ��ذام��ي: 

�سعود«.

لقطات
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ثقافة

ح�ساب  على  ذلك  كان  ولو  حولهم،  ال�سوء  جتميع  يجيدون  اأنا�ص  هناك 
الت�سحيات  من  الكثري  �سبيلها  يف  وقدموا  زمنا،  بها  اآمنو  التي  الق�سايا 
التي جتعلنا نحرتمهم، مهما اختلفنا معهم اأو اتفقنا، بيد اأن املثري هو اأن 

حبهم لاأ�سواء، يجعلهم يتنكرون لنتماءاتهم الأولى.
هجوما  ال�سعوديني  الليراليني  ه��اج��م  ال����رواد  الليراليني  اأح���ُد 

�سافرا، وحملهم اأوزار كل اخلطايا، برغم تاأكيده على عدم وجودهم! 
فعل ذلك وهو على يقني من اأن اأحدا منهم لن ي�ستمه، اأو يف�سقه، اأو 
يهدده، اأو ي�سنع عليه من على منر، اأو يحاول منعه من اإلقاء حما�سرته، 
ولذا كان الهجوم على الليراليني، مفرو�سا بال�سام؛ ذلك اأن من مبادئهم 

املعلنة احرتام الراأي الآخر، على الرغم من اأنه قد و�سفهم بالنقي�ص.
الغريب اأنه طالب الليراليني باأن يكونوا اأ�سحاب م�سروع، متجاها 
اأن  من  جيدا،  يعلمه  عما  ومعر�سا  احل��ري��ات،  مب�ساألة  املحيطة  الأح���وال 
بينهم  لي�ص  الذين  امل�سلمني  من  جمموعة  هم  ال�سعوديني  الليراليني 
بق�سايا عامة  الهتمام  �سوى  رواب��ط مبا�سرة،  بينهم  ولي�ست  تن�سيق،  اأي 
املدنية، واحرتام الأديان  امل��راأة، واحلريات  الإن�سان، وحقوق  مثل: حقوق 
والطوائف الأخرى، وامل�ساواة، ونبذ العن�سرية، ورف�ص الإرهاب الفكري، 
املتناثرة  ن��داءات��ه��م  تكون  فكيف  معلنة،  تنظيمات  اأ���س��ح��اب  لي�سوا  وه��م 

م�سروعا؟
وعلى اجلانب الآخر، قراأنا اأن اأحد الدعاة ال�سحويني النجوم، هاجم 
الدعاة، الذين ينتمي اأكرهم اإلى »ال�سحوة«،  متهما اإياهم، اأو خطابهم- 
بالت�سبب يف تنامي اأفكار العنف والكراهية، على الرغم من اأنه كان ميار�ص 
التاأجيج قبل اأن ي�ستيقظ الإن�سان الواعي يف داخله، ويف هذا القول تغافل 
واختزال  املن�سفون،  معار�سوها  بها  يعرتف  التي  ال�سحوة  ح�سنات  عن 

لل�سحوة يف تاأجيج اأفكار العنف، وم�ساعر الكراهية.
وجتميع  الإث�����ارة  يف  ب��رغ��ب��ة  اأو  ب�سجاعة،  ق��اله��ا  ال��ك��ب��ريان،  ه���ذان 
الأ�سواء، ل يهم، اإل اأن املهم هو ملاذا ي�سنع كل منهما على تياره، وهو اأحد 
قادته؟، وملاذا ل يكون العرتاف باأخطاء الذات �سابقاً للهجوم على التّيار؟ 
وهل ميكن اأن تكون هذه التهم اعرتافات �سمنية؟ اأو اإعانا غري مبا�سر 

عن الرتاجع؟
املراجعات اأ�سلوب راق، بيد اأنها ت�سري فجة غري مقبولة حني تكون 
على ح�ساب الآخرين، وحني تعمد اإلى تزكية ال��ذات، وحني ل تتكئ على 
اإلى روؤي��ة جلية، وكان من الأج��در بهذين  الو�سوح الذي يهدي املتابعني 
يكون طرحهما مبا�سرا،  اأن  العقول،  اجلميلني، وهما �ساحبا ف�سل على 
لتياريهما  يتنكران  الآن  جعلتهما  اأخطاء  من  فيه  وقعا  مبا  يعرتفا  واأن 
كانا قائدين  واإمن��ا  اأنهما مل يكونا على هام�ص احل��راك،  املوؤثرين؛ ذلك 
�سار يف ركابهما الآلف، مما يتطلب الإي�ساح لاآلف دون مواربة، ودون اأن 

تكون الأ�سواء هدفا مقدما على فكرة املراجعات نف�سها.

..وشتان بين اإلثارة 
والمراجعات

إذا عسعس الليل
أحمد بن عبد اهلل التيهاني

الأجنبي  امل�سطلح  يحولوا  اأن  التحرير 
اإل����ى ل��غ��ة ع��رب��ي��ة م���ق���روءة وم��ف��ه��وم��ة يف 
دق���ائ���ق ق��ل��ي��ل��ة ل ي��ن��ت��ظ��رون راأي�����ا ملجمع 
ل��غ��وي��ني  اأو دار�����س����ني  ب���ع���د ع�����ام  ي�������س���در 

ي�ستقون مفردة بعد �سنوات«.

النظام التعليمي
وط����ال����ب ���س��و���س��ة ب���اله���ت���م���ام ب��ال��ن��ظ��ام 
التعليمي ب�سفته اأول خطوة يف الت�سدي 
العربية،  اللغة  تواجهها  التي  للتحديات 
املنظومة  تراعي  اأن  املهم  اأن��ه من  موؤكدا 
التعليمية العربية تعديل و�سع ما و�سفه 
باأنه »ال�سلم املقلوب«، داعيا اإلى الهتمام 
ب��ال��ل��غ��ة امل���ع���ا����س���رة والإب����������داع ال��ف��ك��ري 
احلديث قبل اأن نبداأ اأول بالرتكيز على 

درا�سة اإبداعات الع�سر اجلاهلي.
 وعلى �سعيد ذي �سلة، دافع �سو�سة 
»التجّني  من  متعجبا  العامية  اللغة  عن 
ال���ل���غ���ة احل���ي���ة ه��ي  اأن  ع���ل���ي���ه���ا«، م��ب��ي��ن��ا 
على  املحفوظة  اللغة  ولي�ست  املنطوقة 
اأن الإع��ام العربي  اإل��ى  الأرف���ف، م�سريا 
ل��ي�����ص وح���ي���دا يف امل��ج��ت��م��ع، واأن�����ه ب���دوره 

يخ�سع اأي�سا للموؤثرات يف اللغة.
 وق����ال ���س��و���س��ة »ل����ول ه���ذا الإع����ام 
ل��ك��ن��ا ح��ت��ى ال���ي���وم ن��ك��ت��ب ب��ل��غ��ة اجل��اح��ظ 
العميد  واب���ن  املقفع  واب���ن  وال��ف��راه��ي��دي 

والقا�سي الفا�سل وغريهم«.
 وبلغة ت��ب��دو ح��داث��ي��ة، اأك���د الأم��ني 
ال��ع��ام ملجمع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة، 
قرنني  منذ  ب��داأت  العربية  ال�سحافة  اأن 
ع�سرا لغويا جديدا عندما نقلت م�ستوى 
على  قائمة  كانت  التي  العربية  الكتابة 
املنفلوطي  »ل��غ��ة  ال���س��رت���س��ال والن�����س��اء، 
اإلى لغة اخلر والتعليق والراأي  وجيله« 

واحلوار وال�سوؤال والإثارة والعرتا�ص.
وتابع » ل نريد اأن ن�سع �سقفا للغة 
العربية اأو نربطها باإطار زمني اأو مكاين، 
عندما  غ��اي��ة  اإل���ى  اللغة  تتحول  ح��ني  يف 
ت��ت��ح��ول اإل���ى اأي��ق��ون��ة ج��م��ال��ي��ة يف ���س��ورة 
حتى  اأو  م�سرحية  اأو  ق�سيدة  اأو  رواي����ة 

»تغريدة« عر  تويرت«. 

مواقع التواصل االجتماعي
وع�����ن و����س���ائ���ل وت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ت���وا����س���ل 
�سو�سة  ف��اروق  ق��ال  اجل��دي��د،  الجتماعي 
اإن التعليم اأمامه فر�سة رائعة لا�ستفادة 
من تلك امل�ستجدات ورمبا اأهمها »تويرت«  
ب�سفته عن�سرا م�ساعدا يف حتفيز الإبداع 
اأن تويرت بيئة مواتية  اللغوي،  مو�سحا 
للتدريب على الكتابة ب�سفة يومية، واأن 
مكنونات  ع��ن  للبوح  و�سيلة  ال��ت��غ��ري��دات 

ال�سدور والعقول.
ويف م���ع���ر����ص رف�������س���ه ف���ك���رة ع���زل 
ال��ع��رب��ي��ة ع���ن ال���ل���غ���ات الأخ�������رى بحجة 
احل��ف��اظ عليها و���س��ون��ه��ا، ق���ال »ال��ق��راآن 
املقد�ص للغة  الد�ستور  ُيعد  الذي  الكرمي 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ن��ه��ج الأ���س��ا���س��ي ل��ه��ا ت�سمن 
وُعِربت  اللغة،  اإل��ى  دخلت  اأجنبية  كلمات 
العربية و�سلت  اللغة  الوحي.  نزول  قبل 
ال��ع��ب��ا���س��ي  ال��ع�����س��ر  اأوج جم��ده��ا يف  اإل����ى 
حيث  العامل،  لغات  على  انفتاحها  ب�سبب 
لهذا  نتيجة  ال��ع��رب��ي��ة  لغتنا  اإل���ى  دخ��ل��ت 
الن��ف��ت��اح ع�����س��رات الأل����وف م��ن امل��ف��ردات 

التي اأثرتها«.
لغة  العربية  اأن  على  �سو�سة  و�سدد 
اأن ت��ت��اأث��ر لغة  ث��ري��ة وع��ري��ق��ة ول مي��ك��ن 
مت��ت��ل��ك م���اي���ني امل����ف����ردات ب���دخ���ول اأي 

كلمات اأجنبية حمدودة عليها.

حماية اللغة
عطا  �سمري  الكاتب  ق��ال  جهته  من 
العربية  اللغة  نريد حماية  كنا  اإذا   « اهلل 
احلل  ع��ن  نبحث  اأن  يجب  التهجني  م��ن 
احلال  هو  كما  ال�سكوى  يف  ن�ستمر  اأن  ل 
يف كل حقل اآخر، فامل�سطلحات الأعجمية 
مل ت��دخ��ل ع��ل��ى ال��ع��رب��ي��ة وح��ده��ا واإمن���ا 

ع���ل���ى ج���م���ي���ع ل����غ����ات ال����ع����امل مب����ا ف��ي��ه��ا 
امل��خ��رتع��ات احلديثة  اأن  ول��و  ال��رو���س��ي��ة، 
تاأتي من الهند اأو ال�سني اأو اليابان لكان 
بلغة  يكنى  اآخ��ر  ا�سم  اللوحي  للحا�سوب 

تلك البلدان«.
 واأ�����س����اد ع��ط��ا اهلل ب���امل���ب���ادرة ال��ت��ي 
اأط��ل��ق��ه��ا ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال����دول����ة، رئ��ي�����ص 
جم��ل�����ص ال��������وزراء، ح��اك��م دب����ي، ���س��اح��ب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
قبل اأعوام ، لإن�ساء موؤ�س�سة كرى للقيام 
والأع��م��ال  والنفائ�ص  امل��وؤل��ف��ات  برتجمة 
عن  معربا  العربية،  اللغة  اإل��ى  ال�سائقة 
اأخ������رى يف  ت��ل��ح��ق مب����ب����ادرة  اأن  اأم���ل���ه يف 
عن  البحث  يوميا  تتابع  موؤ�س�سة  اإقامة 
من  يطراأ  ملا  حديثة  عربية  م�سطلحات 
اأن  على  و�سدد  العامل،  لغات  على  حداثة 
العربية بحاجة اإلى تطوير ل اإلى تغيري، 
اأك��ادمي��ي��ة معا�سرة  اإل��ى  بحاجة  و«ن��ح��ن 
ت�����س��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ال��ت��ع��اب��ري 
جتعلنا  ب��ب��دائ��ل  ت��ط��ل��ع  اأن  ل  ال��ه��ج��ي��ن��ة 

ن�ست�سلم ل�سهولة الن�سخ والتقليد«.

مشاكس ومراوغ
�سليمان على عنوان اجلل�سة  يا�سر  وعلق 
اآن، وات��ف��ق مع  ب��اأن��ه م�ساك�ص وم���راوغ يف 
زاخ��رة  املكتوبة  ال�سحافة  اأن  يف  �سو�سة 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��ع��ا���س��رة، م���وؤك���دا اأن 

وج���ود من��اذج  ع���دم   تتمثل يف  ل  امل�سكلة 
لل�سحافة املكتوبة للغة �سحيحة وجميلة 
يف كثري من الأحيان، »اإمنا امل�سكلة يف اأن 
بتمعن  ت��ق��راأ  ل  املكتوبة  ال�سحافة  ه��ذه 

وباجلدية اللغوية التي نن�سدها«. 
ثمة  ك��ان  اإذا  عما  ���س��وؤال  على  وردا 
واق�����ع م����درو�����ص مل�����س��ه��د ال��ل��غ��ة يف ع��امل��ن��ا 
ال��ع��رب��ي مب��و���س��وع��ي��ة وواق���ع���ي���ة، اأك����دت 
فاطمة الريكي، اأنها ل تنكر ما تعر�ست 
ل��ه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن حت���دي���ات، لكنها 
بادرة  وا�سفة اجلل�سة  التفاوؤل،  اإلى  دعت 

ايجابية يف طريق اإنعا�ص اللغة العربية.
اللغة  يعرفون  الأط��ف��ال   « واأ�سافت 
ال���ع���رب���ي���ة م����ن خ�����ال ب��ع�����ص ال���رام���ج 
امل��دب��ل��ج��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����س��ح��ى، 
وكثري من القنوات التي انت�سرت موؤخرا 
تتحدث بلهجتها املحلية، فاأ�سبح اأطفالنا 
العربية  ول  املحلية  بلغتنا  يتحدثون  ل 
الف�سحى بل بهذه اللهجات التي تلقوها 

من التلفاز«.
وقالت » تاأثري الإعام على الطفل 
انتقلنا  واإذا  املبكرة  ال�سنوات  منذ  ي��ب��داأ 
اأعلى يف املدار�ص واجلامعات  اإلى مراحل 
مع  يتعاطى  الإع����ام ل  ط��ال��ب  اأن  جن��د 
اللغة العربية، لذا ناأمل يف اأن حتقق مثل 
هذه املبادرات التغيري جلهة اإنعا�ص اللغة 

العربية«.

خالل العام الحالي
الجامعة تشارك في

22 معرضا دوليا للكتاب
�سوؤون  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  ت�سارك  
املكتبات، العام احلايل، يف 22 معر�سا دوليا 
امللحقيات  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك  ل��ل��ك��ت��اب، 
اجلهات  وم��ع  اململكة  و���س��ف��ارات  الثقافية 
ال����دائ����م����ة امل�������س���ارك���ة يف ت���ل���ك امل���ع���ار����ص، 
ملعار�ص  امل�ساحبة  الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

الكتاب الدولية.
املكتبات  ���س��وؤون  ع��م��ادة  واأك���د موظف 
الأ����س���ت���اذ ع��ل��ي ب���ن ع��ب��د اهلل ال��ه��ازم��ي اأن 
اجلامعة ت�سارك العام احلايل 2013 يف تلك 
املعار�ص باأكر من ثاثني كتابا ودرا�سة يف 

ال�سريعة والطب والتاريخ والأدب. 

خادم كبير
اإلى ذلك اأو�سح الدكتور  زياد الدري�ص 
مذبحة  اليوم  ت�سهد  ل  ال�ساد  لغة  اأن 
ب��ل ان��ت��ع��ا���س��ا،  م�����س��ت��درك��ا اأن الإع����ام 
اجل���دي���د ك����ان ���س��ري��ك��ا يف ب���داي���ات���ه يف 
با�ستخدام  �سنوات  خم�ص  قبل  املذبحة 
)اأي اخللط  »العربيزي«  لغة  �سماه  ما 
خال  من  والإجنليزية(  العربية  بني 

»البي بي اأم« و«في�سبوك«.
وتابع » لكنه جاء »تويرت« ليقلب 
الآي���ة حيث اأ���س��ب��ح خ��ادم��ا ك��ب��ريا جدا 
للغة العربية، واأ�سبح �سريكا لاإعام 

التقليدي يف اإنعا�ص اللغة العربية«.
وع����ن ج���ه���ود ال��ي��ون��ي�����س��ك��و جت��اه 
تخ�سي�ص  عن  الدري�ص  حت��دث  اللغة، 
الثامن ع�سر من دي�سمر من كل عام 
م��ب��ادرة  اإن  وق���ال  العربية،  للغة  ي��وم��ا 
ال��ي��ون��ي�����س��ك��و ج������اءت ���س��م��ن م���ب���ادرة 
ت���ف���اوؤل���ي���ة ي�����س��ه��ده��ا ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 
امل��وؤمت��رات  م��ن  ال��ع��دي��د  تتمثل يف  كله 
»منتدى  يتوجها  العربية،  اللغة  حول 
الإع��������ام ال���ع���رب���ي« ال������ذي و����س���ف���ه ب��� 

»دافو�ص اللغة العربية«.
ي��ذك��ر  اأن ه���ذه ه��ي امل���رة الأول���ى 
ال���ت���ي ي���ف���رد ف��ي��ه��ا م���ن���ت���دى الإع������ام 
ق�سية  ملناق�سة  خا�سة  جل�سة  العربي 

اللغة العربية.
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آفاق مصورة

في موسم االختبارات..

عـواصف القلق
وأمطار النجاح!

يخــوض الطــالب والطالبات بعد مضي كل شــهر أو فصل أو ســنة دراســية، 
االختبارات، وذلك إجراء عالمي يهدف إلى تقييم مســيرة الدارس والدارســة 

خالل تلك المدة الزمنية وتمييز الناجح من غيره.
تختلف وجهات نظر الطالب عن االختبارات، فمنهم من يراها إجراءا طبيعيا 
يعقب تلقي جزء ما من العلم والمقررات الدراسية بهدف التمحيص وتحديد 
المســتوى، بينما تعني االختبــارات لدى آخرين كثر جملة مــن  القلق والتوتر 
والكوابيــس المزعجة تحل في فترة زمنية معينة بديارهم وتشــغلهم عن 
كل لهو ولعب، وبهذا يمكن التفريق بين من يذاكرون باســتمرار ويتعلمون 
ابتغــاء الفائدة والتطور وبين من يدرس من أجل االختبارات. قيل قديما: عند 

االختبار يكرم المرء أو يهان.
عدســتا الزميلين عبد العظيم آل اســماعيل وأسامة الســلمي رصدتا تلك 
األيام المشــحونة بالدراسة وبالحركة والعرق  واالختبارات، وقدمتا لنا بعضا 

مما فيها من صور في الصفحات التالية.
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إعالم

اإلعالم العربي في عصر االنترنت.. عنوان محاضرة

ن���ظ���م م����رك����ز الإم�������������ارات ل���ل���درا����س���ات 
وال���ب���ح���وث ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة، م���وؤخ���را 
حما�سرة بعنوان »دور الإع��ام العربي 
يف ع�سر الإنرتنت«، األقاها املدير العام 
ورئي�ص حترير قناة »العرب« الإخبارية 
الأ�ستاذ جمال خا�سقجي، واأكد فيها اأن 
الإعام بات عاملا يتغري كل يوم، لي�ص يف 
بل  الإخبارية فقط،  الف�سائيات  جمال 
يف جمال ال�سحف واملجات اأي�سا، »كما 
اأن املواقع الإخبارية الإلكرتونية تواجه 
اأنها  اعتقدت  بعدما  نف�سها،  التحديات 
هي الإع��ام اجلديد  ال��ذي �سي�ستحوذ 

على ال�سوق«.
املحا�سرة  يف  خا�سقجي  واأ����س���اف 
ال���ت���ي األ���ق���اه���ا يف ق���اع���ة ال�����س��ي��خ زاي����د 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان يف م��ق��ر امل��رك��ز 
زم��اء  م��ع  حاليا  يعمل  اأن��ه  باأبوظبي، 
ل���ه ل��ت��اأ���س��ي�����ص ق���ن���اة اإخ���ب���اري���ة ع��رب��ي��ة 
ج�����دي�����دة، حت����ت ا����س���م ق���ن���اة »ال����ع����رب« 
الإخ��ب��اري��ة، يف وق���ت ي���درك ف��ي��ه حجم 
�سيواجهها،  ال��ت��ي  املتوقعة  ال��ت��ح��دي��ات 

اأي  ت��واج��ه  التي  ذات��ه��ا  التحديات  وه��ي 
ق���ادم ج��دي��د اإل���ى ع��امل م��زدح��م �سبقك 
اإليه اآخرون؛ م�سريا اإلى اأن هناك عددا 
لديها  اجليدة  الإخ��ب��اري��ة  القنوات  من 

اخلرة والتجربة.
وق�����ال امل��ح��ا���س��ر »يف خ�����س��م ه��ذه 
التحديات املتوقعة كثريا ما اأجد نف�سي 
القناة  امل�ساهد  �سيتابع  كيف  اأت�����س��اءل: 
اجل��دي��دة؟ وم��ت��ى؟ اأت��وق��ع اأن ال��زم��اء 
نف�سه،  ال�����س��وؤال  ي�ساألون  املهنة  يف  كافة 
فهم اأمام عامل متغري با�ستمرار، لكنني 
يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف اه��ت��دي��ت اإل����ى احل��ل 
�سواء يف جمال  النجاح،  يكون  به  ال��ذي 
ال�����س��ح��ف  اأو  الإخ���ب���اري���ة  ال��ف�����س��ائ��ي��ات 
واملجات اأو املواقع الإلكرتونية، والذي 
ي��ت��م��ث��ل ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت�������ي: ����س���رورة 
اأو  امل�ستهلك  اأو  ال��ع��م��ي��ل  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل 
اأو  امل�����س��اه��د،  اأو  )ال����ق����ارئ،  امل�����س��ت��خ��دم 
امل�ستمع(، واأن يجد العميل اأو امل�ستهلك 
اأو امل�ستخدم نف�سه يف الو�سيلة الإعامية 
اإتقان  مراعاة  اأهمية  عن  ف�سا  ذاتها، 

ت��وظ��ي��ف و���س��ائ��ل الإع�����ام الج��ت��م��اع��ي 
ب��ه��دف الن��ت�����س��ار، وه���ذا الأم����ر يتعدى 
جمرد اإن�ساء ح�ساب على »تويرت« ت�سع 
فيه بع�ص عناوين قناتك اأو �سحيفتك. 
اإن���ه ذل���ك، ول��ك��ن وف���ق �سياغة حم��ددة 
تختلف عما تعودنا عليه، مع ال�ستعداد 
امل�ستخدم  رغ��ب��ات  م��ع  للتكيف  ال��دائ��م 
املتغرية هي الأخرى، ثم اإدراك التجارب 

اجلديدة التي ل تتوقف«.
وع����ن ع��م��ل��ي��ة ���س��ن��اع��ة امل��ح��ت��وى، 
الإعام  و�سائل  اأن  اإلى  خا�سقجي  اأ�سار 
للخر  �سانعة  اليوم  باتت  الجتماعي 
اأن ذلك بدا جليا  ل��ه،  موؤكدا  وم�سدرا 
يف متابعة الإعام ل��«العملية الإرهابية« 
»م��اراث��ون بو�سطن«  التي ج��رت خ��ال 
نقل  حينما  املا�سي،  اإبريل  منت�سف  يف 
الأخبار  من  الكثري  الأمريكي  الإع��ام 

من مواقع التوا�سل الجتماعي.
واأكد اأن هذه الو�سائط باتت واحدة 
م�ستدركا  اجليد؛  ال�سحفي  اأدوات  من 
اأن ال��ت��م��ر���ص ف��ي��ه��ا، وال���ق���درة ع��ل��ى ف��رز 

التي �ستميز  ال�سلبي، هي  الإيجابي من 
اأهمية  وب��ني  امل��ج��ال.  ه��ذا  ال�سحفي يف 
ال�سحفيني  م���ع  وال��ت�����س��اب��ق  ال��ت��ن��اف�����ص 
امل�ستقلني، واأن ال�سغار ل يبقون �سغارا 
دوما، و »علينا اأن نتذكر اأن متتع هوؤلء 
من  ميكنهم  ب��ال���س��ت��ق��ال  ال�سحفيني 
التجريب والإبداع، بينما تعمل املوؤ�س�سة 
واأنظمة  متوارثة  ق��واع��د  وف��ق  الكبرية 

�سارمة تبطئ من حركتها«.
م���واق���ع  ب���ع�������ص  اأن  اإل�������ى  واأ�������س������ار 
تلغي  الإلكرتونية  وال�سحف  امل��دون��ات 
اأهمية  اإلى  اإ�سافة  التحرير،  رئي�ص  دور 
وباأ�سكالها  الو�سائط  كل  على  احل�سور 
نقلل  األ  على  م�سددا  وجتربتها،  كافة 
اإح��داه��ا« فكثريا م��ا يفاجئنا  ���س��اأن  م��ن 
امل�ستخدم بقبول بع�سها والتفاعل معها 
الع�سر،  ه���ذا  وت��ط��وي��ره��ا، ول���س��ي��م��ا يف 
اأن ت��ك��ون ال��و���س��ي��ل��ة الإع��ام��ي��ة  ي��ج��ب 
موجودة على الهواتف الذكية والأجهزة 
اللوحية، واأن تتكيف معها، وتتقم�ص كل 
»بلومبريج«،  »فقناة  واأطوارها،  اأ�سكالها 

مثا، لديها اأكر من خم�سة تطبيقات 
لأجهزة الهاتف الذكية«.

وع����ن ال��ت��ف��اع��ل م���ع امل�����س��اه��د ق��ال 
جمال خا�سقجي »يجب اأن يجد امل�ساهد 
ال�سحيفة  اأو  الإخبارية  القناة  نف�سه يف 
نحو  ولكن على  ير�سيه،  ال��ذي  بال�سكل 
الو�سيلة الإعالمية يف ق�سايا  ل يورط 

قانونية«.
وا�ستدرك خا�سقجي اأنه مع  و�سع 
كل املتغريات يف العتبار، فاإن التحدي 
الأك����ر ال���ذي ي��واج��ه الإع����ام يف زم��ن 
الإع������ام  ث���اث���ي  اأن  ه����و  الإن�����رتن�����ت، 
ل  والإع����ان(  والتحرير،  )امل�ستخدم، 
يعرف كيف �سُت�ساهد الن�سرة الإخبارية 
جهاز؟  اأي  وع��ل��ى  ���س��ن��وات؟  خم�ص  بعد 
واأ�ساف »مثلما ن�ساأل: هل ثمة م�ستقبل 
للورق؟ يجب علينا اأن ن�ساأل اأي�سا: هل 
ثمة م�ستقبل جلهاز التلفزيون؟ ويبقى 
باقية،  ال�سحافة  مهنة  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 
اأن يوجد حمتوى  فمن دونها ل ميكن 

لو�سائل الإعام«.

اإلعالم 
السلطة 
الثانية
..وليس
الرابعة

زياد الدريس

بع�ص  اأحيانا  العربي  عاملنا  يف  ن��ت��داول 
امل�����ق�����ولت وامل���ف���اه���ي���م ال���ع���امل���ي���ة ال��ت��ي 
ل ت��ن��ط��ب��ق ب���ال�������س���رورة ع���ل���ى ح��ال��ت��ن��ا 
الجتماعية ومكوننا الثقايف وال�سيا�سي 

العربي.
م����ن اأب�������رز ت���ل���ك امل����ق����ولت و���س��ف 
»ال�سلطة  ب�  العربي  الوطن  يف  الإع���ام 
ال��راب��ع��ة« ع��ل��ى غ���رار ال��ت��و���س��ي��ف ال��ذي 
ت��ك��ون يف اأدب���ي���ات ال��دمي��وق��راط��ي��ة التي 
اأن �سلطة  ب��اع��ت��ب��ار  ال��غ��رب،  ج���اءت م��ن 
الإع�������ام ال���رق���اب���ي���ة ت���اأت���ي راب���ع���ة بعد 
الت�سريعية  ال���ث���اث:  احل��ك��م  ���س��ل��ط��ات 

والتنفيذية والق�سائية.

ال���ع���امل  ال�������س���ي���ا����س���ي يف  ال����و�����س����ع 
ال���ع���رب���ي، ك��م��ا ل ي��خ��ف��ى، ل��ي�����ص ب��ه��ذه 
ال�����س��ف��اف��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح ل��ل�����س��ع��ب روؤي����ة 
منها  ال��واح��دة  م�ستقلة  ث��اث  �سلطات 
ع���ن الأخ��������رى، يف اأدواره���������ا ال��رق��اب��ي��ة 
احلكم.  جم��ري��ات  ت�سيري  يف  والعدلية 
احلدود بني ال�سلطات الثاث يف العامل 
ال��ك��ائ��ن��ات  ل��زج��ة، وه���ي ت�سبه  ال��ع��رب��ي 
ال��ت��زاوج بينها )!(،  ال��رخ��وي��ة يف ح��ال��ة 
الثاث  ال�سلطات  جتعل  اللزوجة  هذه 
ت��ب��دو �ُسْلطة  ال��ع��رب��ي  امل��واط��ن  يف ع��ني 
�ساحيات  ذات  واح����دة  ���َس��لَ��ط��ة!(  )اأو 
نافية  متطابقة،  ون��ف��وذي��ات  متداخلة 
كل  �سكنت  واإن  حتى   .. لا�ستقالية 

�سلطة يف مبنى م�ستقل!

احل��ك��م  ����س���ل���ط���ات  اأن  وب���اع���ت���ب���ار 
ال��ث��اث ه��ي يف ال��ع��امل العربي واح��دة، 
العربي ي�سبح  ال��ع��امل  الإع���ام يف  ف��اإن 
ال�سلطة الثانية ولي�ص ال�سلطة الرابعة 

كما يف العوامل الأخرى.
اآخ���ر  م�����اأزق  اأم�����ام  �سن�سبح  ل��ك��ن��ن��ا 
حالة  ا�ستح�سرنا  اإذا  الت�سمية  دّق��ة  يف 
الإعام العربي »احلكومي« امل�سرّي من 
التي  »امل��ث��ل��وث��ة«،  الأول���ى  ال�سلطة  ل��دن 
�ستلتهم اأي�ساً ما ي�سميه الغرب ال�سلطة 
الأرب��ع  ال�سلطات  كل  لتتوحد  الرابعة، 
و�سف  ينتفي  وب���ذا  واح����دة،  �سلطة  يف 
الإعام باأنه »�سلطة«، �سواٌء كانت رابعة 

اأو ثانية.
ه����ذا ح���دي���ث يف م���ا م�����س��ى، الآن 

ومغايرة  جديدة  �سلطوية  عن  نتحدث 
ل���اإع���ام، حت��ت ت��اأث��ري ع��ام��ل��ني اثنني 
ا����س���ت���ج���دا، ه���م���ا: الإع�������ام اجل���دي���د و 

»الربيع« العربي.
ا�����س����ت����ط����اع الإع��������������ام اجل����دي����د 
ب��ال��ت��ح��ال��ف م����ع اجل���ي���ل اجل����دي����د م��ن 
�سعبي،  اإع��ام  تكوين  العربية  ال�سعوب 
ي���ت���ح���ول يف ك���ث���ري م����ن الأح�����ي�����ان اإل����ى 
���س��ع��ب��وي/ ج��م��اه��ريي، �ساغط  اإع����ام 
ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ات »ال���وح���دوي���ة« ال��ث��اث 
تعزيز  �سارع يف  وقد  العربي.  العامل  يف 
ه�����ذا ال���ت���ح���ال���ف اجل����دي����د جم�����يء م��ا 
اأمام  و�سع  الذي  العربي،  الربيع  �ُسمي 
ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة اجل��ائ��ع��ة ل��ل��ح��ري��ة 
التحالف  تطبيقات  م��ن  �سهية  م��ائ��دة 

اأن متدد  الذهن  اجلديد. ل يغيب عن 
نفوذ الإع��ام اجلديد يف العامل باأ�سره 
الرابعة  ال�سلطة  من  يحوله  اأن  يو�سك 
اإلى ال�سلطة الثانية .. منازعا ال�سلطات 
متني  بدعم  ومكانتها،  مكانها  الثاث 
من املوؤثر القت�سادي املاثل يف احلدث 

دوما.
الإع����ام  ���س��ل��ط��ة  و���س��ع  ك����ان  واإذا 
لل�سلطات  م��زاح��م��ت��ه��ا  يف  امل��ت�����س��اع��دة 
الأُخ���رى،  ال��ع��وامل  الثاث هو هكذا يف 
الإع��ام  ن�سف  اأن  علينا  الي�سري  فمن 
بف�سل  ال���ع���رب���ي،  ال���ع���امل  يف  ال����راه����ن 
ال��ع��ام��ل��ني الآن�����ف ذك��ره��م��ا، ب���اأن���ه غ��دا 
ال�سلطة  ولي�ص  بحق،  الثانية  ال�سلطة 

الرابعة كما كان ي�سمى زيفا.

خاشقجي: اإلعالم عالم كثير التغير
والتفاعل مع المتلقي ضرورة عصرية
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تقنية

رتويت

الأ�سبوع  اأملانيا  غربي  كولونيا  مدينة  يف  ل��ل��م��زادات  »بريكر«  دار  اأعلنت 
املا�سي، بيع جهاز كمبيوتر من باكورة اإنتاج �سركة اأبل يعود اإلى عام 1976.

وذكرت الدار اأن �سعر اجلهاز بلغ يف املزاد 516 األف و461 يورو.
ويعد هذا اجلهاز واحدا من �ستة اأجهزة من هذا اجليل على م�ستوى 

العامل ، ل تزال تعمل اإلى الآن.
بتجميع هذا  قاما  وزنياك،  و�ستيف  �ستيف جوبز  اأبل،  وكان موؤ�س�سا 
اإلكرتونية  يتكون فقط من لوحة  وك��ان  وال��دي جوبز،  م��راآب  اجلهاز يف 
)بورد( ولي�ص به �سندوق حا�سوبي ول لوحة مفاتيح ول �سا�سة، ووقتها 

بلغ �سعره 666.66 دولرا.
اأنه مرفق معه خطاب  ويحمل اجلهاز توقيع وزنياك بالإ�سافة اإلى 

من جوبز.
ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه ويفر�ص وجوده بني هذه ال�سطور.. كيف 
رغم  الآن  ويعمل حتى  ال�سنوات  تلك  كل  ي�سمد  اأن  ا�ستطاع هذا اجلهاز 
�سرعة عجلة التقنية العالية والتكنولوجيا؟ هل اإن  ذلك يعود اإلى التقنية 
اأن مالكه اعتره  اأي�سا  امل�ستخدمة يف �سناعته؟. كما يبدو واردا  العالية 

حتفة فنية يجب احلفاظ عليها حتى و�سلت قيمته ن�سف مليون يورو.
غ��رين��ا ي��ح��ت��ف��ظ ب��ال��ق��دمي، اأم����ا ن��ح��ن ف��ن��دم��ن ع��ل��ى ال��ت��خ��ل�����ص من 
معها  ما�سينا  اإل��ى  ننظر  اأن  دون  التجديد  يف  رغبة  القدمية  حاجياتنا 
لنا ما�ص  يبقى  اأن  بنا  الأح��رى  األي�ص  باأيدينا،  �سندفنها  التي  وذكرياتنا 
لنبني للم�ستقبل خ�سو�سا واأننا م�ستهلكون من الدرجة الأولى لهثون 

وراء اجلديد.
اأحيانا يرد اإلى ذهني اأن �سلوكياتنا اخلاطئة يف ال�ستهاك والرك�ص 
ال�سائعات  وم��اح��ق��ة  ال�����س��روب  خمتلف  يف  وال��ت��ق��ل��ي��ع��ات  امل��و���س��ة  خ��ل��ف 
وتقليدنا غرينا، جّر علينا ويات من اخل�سائر يف �ستى جمالت حياتنا 

اليومية، ولنا يف ا�ستخا�ص الزئبق من ماكينة اخلياطة، خري دليل.
لو ر�سخنا يف اأبنائنا حب اجلديد واملحافظة على القدمي لبنينا نواة 
للم�ستقبل �ستو�سلنا اإلى م�ساف الكبار، فمن لي�ص له ما�ص لن يكون له 
حا�سر بالطبع، وجميع املعادن النفي�سة على ظهر هذا الكوكب تكونت من 

تر�سبات مايني ال�سنني.!

كمبيوتر بـ 516
ألف يورو

حسن العواجي

ك�سف فريق تقني من �سنغافورا مكون 
 TP من جمموعة خراء من معهدي
يحول  ���س��ف��اف  �ستيكر  ع��ن   IMRE و 
�سا�سات  اإل��ى  الذكية  الهواتف  �سا�سات 
اأي  ارت��������داء  اإل������ى  احل����اج����ة  دون   3D

نظارات خا�سة.
وقال اخلراء اإنه ل داعي اإلى اأن 
الأم��وال  من  الكثري  امل�ستخدم،  يدفع 
اأن  مبينني   ،3D ال���   بتقنية  لي�ستمتع 

اأعلنت �سركة BlackBerry اعتزامها اإطاق الهاتف الذكي اجلديد BlackBerry Q5 يف اأ�سواق اأوروبا وال�سرق الأو�سط واآ�سيا واملحيط الهادي واأمريكا الاتينية يف اأوائل 
يوليو املقبل. ويتبع الهاتف اجلديد الفئة اجلديدة واملمتعة من هواتف BlackBerry 10 التي �سممت خ�سي�سا لزيادة ثقة امل�ستخدم ومتكنه من ال�ستمتاع بتجربة تاأ�سره 
مبميزاتها، حيث مت ت�سميم جميع مزايا الهاتف الذكي اجلديد بدقة وحرفية،  بالإ�سافة اإلى دمج لوحة مفاتيح QWERTY مع مفاتيح منف�سلة بت�سميم اأنيق واأ�سغر 
 Instant اإلى املخت�سرات املوجودة �سمن خا�سية  اإ�سافة  اأقل،  حجما مت اإعادة هند�ستها وت�سميمها باأناقة مل�ساعدة امل�ستخدم على الطباعة ب�سرعة ودقة اأكر ومبجهود 

Action التي توفر كلمات مرادفة اأثناء الكتابة لإنهاء العمل ب�سكل اأ�سرع.

الأ���س��ب��وع   Microsoft ���س��رك��ة  ك�����س��ف��ت 
امل��ا���س��ي ع���ن م��ن�����س��ة األ��ع��اب��ه��ا اجل��دي��دة 
ج��ه��از  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي   ،  Xbox One

ترفيهي بامتياز متعدد ال�ستخدامات.
خ�����ال   Microsoft واأك���������������دت 
تريد  اأن��ه��ا  الأخ���ري  ال�سحفي  م��وؤمت��ره��ا 
املحتوى )م�سل�سات،  ا�ستهاك  ت�سجيع 
اأف�������ام، وغ����ريه����ا( م���ن خ����ال ج��ه��ازه��ا 
يف  غ���راب���ة  »ول   Xbox One اجل���دي���د 
ذلك ونحن يف ع�سر بداأ فيه التلفزيون، 
يكفي  و  بطيئا  ب��امل��وت  الآن،  نعرفه  كما 
ون�سبة   Netflix لإح�سائيات  تنظر  اأن 

م�ساهدات اليوتيوب لتدرك ذلك«.
مب��وا���س��ف��ات   Xbox One ومت��ت��از 
ت��ق��ن��ي��ة ع���ال���ي���ة، ف���ه���ي م�������زودة ب��رق��اق��ة 
م�سنوعة من قبل �سركة AMD حتتوي 
على وحدة معاجلة ذات 8 اأنوية، ووحدة 
وذاكرة  اأنوية،   8 اأي�سا  ر�سومات  معاجلة 
جيجابايت،   8 �سعتها  ع�����س��وائ��ي  و���س��ول 
 Blue-Ray اأق����را�����ص  م�����س��غ��ل  ب��ج��ان��ب 
وم�ساحة تخزينية �سعة 500 جيجابايت، 
  wifi direct و   ،  USB 3.0 ،HDMIو
يعمل مبزيج ما بني ثاثة اأنظمة ت�سغيل 

.Microsoft ح�سب حديث
فهي  التحكم،  ع�سا  ناحية  من  اأم��ا 
تبدو يف ال�سكل اخلارجي م�سابهة لل�سابق  

Q5 هاتف جديد من بالك بيري

ال صق شاشة يحول شاشات 
الهواتف الذكية إلى ثالثية األبعاد

 EyeFly امل�����س��م��ى  الخ������رتاع  ���س��ه��ول��ة 
الق��ت��ن��اء  �سهل  �سيئا  م��ن��ه  جت��ع��ل   3D
طريقة  بنف�ص  تتم  تركيبته  فطريقة 

تركيب الغطاء الواقي من اخلدو�ص.
 وت���ع���م���ل ت��ق��ن��ي��ة ه������ذا ال���غ���ط���اء 
 nano ب���ت���ق���ن���ي���ة  ال�����ذك�����ي  ال�������س���ف���اف 
imprinting التي حتول مبر�سحاتها، 
. 3D 2  اإلىD �طريقة العر�ص من ال

على  القائمني  املطورين  اأن   اإل 
ه���ذا الخ������رتاع، اأع��ل��ن��وا اأن امل��ح��ت��وى 
ك����ان داع��م��ا  اإذا  ب���اأب���ه���ى ح��ل��ه  ي��ظ��ه��ر 
�سيجعل  ال���ذي  ال�����س��يء   ،  3D لتقنية 
وا�سح  ب�سكل  املحتوى  ي��رز  الغطاء 
ل��ذا فقد طالب  ب��درج��ه %100 
تطبيقات  ب���اإن���زال  امل���ط���ورون 
واألعاب حتمل خا�سية التوافق 
مع تقنية 3D لي�ساعد يف عمل 
التقنية  ع��امل  يف  نوعية  نقلة 

باأقل التكاليف.

 40( طفيفة  وتعديات  بتح�سينات  لكن 
ال�سكل  ناحية  هذا من  تعديل حتديدا(، 
زر يحتوي  ك��ل  ف��اإن  اخل��ارج��ي. وكمثال، 
امل�ستخدم  نب�ص �سغرية جتعل  اأداة  على 
التي  اللعبة  ح�سب  اللعب  ب��اإث��ارة  ي�سعر 

مايكروسوفت تكشف عن منصة 
Xbox one ألعابها الجديدة

املختلفة  الأزرار  ت���اأث���ريات  ع��ر  يلعبها 
امل�سممة اأي�سا لتعمل بتوافق مع كامريا 
هي  اأ�سبحت  وال��ت��ي  اجل��دي��دة   Kinect
ملا تلتقطه من  اأك��ر ح�سا�سية  الأخ��رى، 
مت  حيث  اأم��ام��ه��ا،  امل�ستخدمني  ح��رك��ات 

تزويدها بكامريا عري�سة النطاق دقتها 
1080p قادرة على التقاط 2 جيجابت يف 
ت�سل  جعلها  مم��ا  املعطيات  م��ن  الثانية 
اإل��ى درج��ة تقدر معها على قيا�ص نب�ص 

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

السبت

ع��ن��د ب���زوغ �سم�ص الأ���س��ب��وع اجل��دي��د 
واأذهب  الإفطار،  لأتناول وجبة  اأقوم 
اأب��داأ حما�سراتي  اإلى اجلامعة حيث 
مب�����ادة الإح�������س���اء ت��ل��ي��ه��ا حم��ا���س��رة 

القت�ساد.
ال�ساعة  اإل��ى  املحا�سرات  ت�ستمر 
الثانية ظهرا، اأرجع بعدها اإلى البيت 
ل��ت��ن��اول وج��ب��ة ال���غ���داء وح����ل بع�ص 
ال��واج��ب��ات ع��ل��ى ال��ب��اك ب����ورد حتى 

يحني موعد �ساة الع�سر.
بعد �ساة الع�سر، اأذهب اإلى ناد 
ريا�سي لأمار�ص التمارين الريا�سية 
حتى ال�ساعة الثامنة. وبعد النتهاء، 
التي  النواق�ص  بع�ص  ل�سراء  اأذه���ب 
اأحتاج اإليها واأت�سوق، ثم اأذهب لتناول 
وت��ب��داأ جل�سة  الأ���س��دق��اء  م��ع  الع�ساء 
ع�سرة،  الثانية  ال�ساعة  حتى  ال�سمر 
لأب��داأ  للنوم  البيت  اإل��ى  اأذه��ب وقتها 

يوما جديدا مليئا بالتفاوؤل.

سعيد منصور سعيد أبو داهش
كلية إدارة أعمال

يف اآخ�����ر ي����وم درا����س���ي م���ن الأ���س��ب��وع  
وع����ن����دم����ا ن���ن���ت���ه���ي م�����ن ي������وم ح���اف���ل 
بع�سا على  بع�سنا  يودع  باملحا�سرات 
اأم���ل ال��ل��ق��اء ي���وم ال�����س��ب��ت. اأع����ود اإل��ى 
امل��ن��زل م��ره��ق��ة ج����دا. اأت���ن���اول طعام 
الغداء ع�سرا، ثم اأجته لغرفتي واأنام 

حتى يحني وقت �ساة املغرب.
امل��غ��رب  ���س��اة  لأداء  اأ���س��ت��ي��ق��ظ 
وال��ع�����س��اء وم����ن ب��ع��ده��ا اأت�����س��ل على 
ب��ع�����ص زم��ي��ات��ي مل��ع��رف��ة اأخ��ب��اره��ن 
اجل����دي����دة لن��ق��ط��اع��ي ع��ن��ه��ن ف��رتة 
الدرا�سة ثم اأذهب مع عائلتي لزيارة 
بع�ص الأقارب فنتناول وجبة الع�ساء 

ون�سهر معا.
عقب ذلك، نعود للمنزل �سعداء 
وم��ب��ت��ه��ج��ني ب���ع���ي���دا ع����ن ���س��و���س��اء 

الدرا�سة والكلية.
أحالم عامر
 دراسات  كلية التربية واآلداب

األربعاء
يوم ف�سيل ويتميز  يوم اجلمعة هو   
ب�ساة اجلمعة ووقته ق�سري جدا ل 
ميكن اأن يكون فيه زيارات اأو ا�ستقبال 
لل�سيوف. بعد �ساة اجلمعة اأتناول 
ن�سرتخي حتي  الأه��ل ثم  الغداء مع 

يحني وقت �ساة الع�سر.
ب��ع��د ���س��اة ال��ع�����س��ر، اأق�����وم اأن���ا 
واإخ�����واين ب��ح��ل واج��ب��ات��ن��ا ال��درا���س��ي��ة 
ب�سرح  اإخ��واين   بع�ص  اأ�ساعد  واأي�سا 
ما ي�سعب عليه فهمه من م�سائل اأو 

درو�ص. 
ب���ع���د �����س����اة امل�����غ�����رب، ن���ت���ن���اول 
ال��ق��ه��وة م���ع الأه�����ل ���س��وي��ا ون��ت��ب��ادل 
الع�ساء  ���س��اة  حتى  وقتها  احل��دي��ث 
ال��َع�����س��اء،  اأق����وم بتجهيز وج��ب��ة  ح��ي��ث 
مل�ساهدة  اأذه���ب  منها  الن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
ب��ع�����ص ال���رام���ج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة حتى 
ال�ساعة احلادية ع�سرة ثم اأخلد للنوم 

ل�ستقبال اأ�سبوع جديد. 

أمل ناصر
 حاسب آلي كلية المجتمع

الجمعة
اأع�سق يوم اخلمي�ص لأن يل فيه طق�سا 
المتحانات،  يف  اإل  يختلف  ل  معينا 
تاأخذنا  مبا�سرة  الفجر  �ساة  فبعد 
اأو  امل��م�����س��ى  اإل����ى  اأم�����ي، ح��ف��ظ��ه��ا اهلل، 
اإح��������دى احل�����دائ�����ق ب����اأب����ه����ا وخ���ا����س���ة 
الدراجات  لديهم  فبع�سنا  الأندل�ص. 
مع  ال���ذه���اب  يف�سل  الآخ����ر  وبع�سنا 

والدتي ملمار�سة ريا�سة امل�سي.
اأحد  اإلى  الثامنة نتجه  ويف متام 
امل��ط��اع��م ل���اإف���ط���ار. وم����ن ث���م نتجه 
للمنزل وال��ك��ل ي��ب��داأ ب��اإجن��از م��ا لديه 
ن�ستعد  ث���م  م��ن��زل��ي��ة.  واج����ب����ات  م���ن 
ل���رح���ل���ة ب���ع���د ال���ظ���ه���ر ن���ك���ون ح��ي��ن��ه��ا 
ق��د ط��ه��ون��ا بع�ص الأط���ب���اق ال��ل��ذي��ذة 
للخروج لرحلة اإلى احلبلة اأو ال�سودة 
اأو اإحدى املخططات ونعود بعد املغرب 
ن�ساهد  الع�ساء،  �ساة  وبعد  للمنزل. 
ون�سحك  نت�سامر  ثم  التلفاز  جميعا 
ح���ت���ى ال�����واح�����دة ���س��ب��اح��ا ث����م ي��خ��ل��د 

اجلميع لنوم عميق.
لجين علي مرزن
قسم األحياء

الخميس

األحد

الفجر مع اجلماعة،  اأداء �ساة  بعد 
اأقوم بتناول وجبة الإفطار ثم اأذهب 
تبداأ حما�سراتي  اإلى اجلامعة حيث 
ال�ساعة الثامنة وت�ستمر حتى ال�ساعة 
راح��ة  وق���ت  يتخللها  ع�����س��رة  ال��ث��ان��ي��ة 
اأ�سدقائي،  مع  احلديث  فيها  اأتبادل 
ثم اأرجع اإلى البيت فاأ�سرع يف ت�سفح 

النرتنت حتى يتجهز الغداء.
اإل��ى  اأذه���ب  الع�سر،  ���س��اة  بعد 
ال��ن��ادي ال��ري��ا���س��ي ح��ت��ى ي��ح��ني وق��ت 
باجللو�ص  اأقوم  بعدها  املغرب،  �ساة 
م��ع الأه����ل وت��ب��ادل احل��دي��ث وت��ن��اول 

القهوة �سويا.
وب���ع���د ����س���اة ال���ع�������س���اء، اأذه�����ب 
ثم  املنزلية  النواق�ص  بع�ص  لأك��م��ل 
اأذه���ب م��ع الأ���س��دق��اء ل��ت��ن��اول وجبة 
ال��ع�����س��اء وال���ذه���اب اإل���ى اأح���د املقاهي 
الليل،  من  متاأخر  وقت  حتى  اأبها  يف 
اإلى  ال��ى البيت لأخلد  اأرج��ع  واأخ���ريا 

النوم.

إبراهيم أحمد القيسي
كلية علوم الحاسب
نظم معلومات

الثالثاءاإلثنين

اجلماعة  مع  الفجر  اأ�سلي  كالعادة، 
واأ�ستكمل نومي  البيت  الى  اأرج��ع  ثم 
وقتها  لأق���وم  الثامنة  ال�ساعة  حتى 
ب��ت��ن��اول وج��ب��ة الإف���ط���ار ث���م اأ���س��ت��ع��د 
ل��ل��ذه��اب اإل����ى اجل��ام��ع��ة ح��ي��ث ت��ب��داأ 
حتى  التا�سعة  ال�ساعة  حم��ا���س��رات��ي 

الثانية ع�سرة.
ب��ع��ده��ا اأذه������ب م���ع الأ����س���دق���اء 
لتناول وجبة الغداء �سويا حتى يحني 
م���وع���د حم���ا����س���رة ال�����واح�����دة ظ��ه��را 

م�ستمرة حتى ال�ساعة الرابعة.
اأرج����ع اإل���ى امل��ن��زل لأن��ه��ي بع�ص 
ال�ساعة  وعند  املنزلية.  الحتياجات 
الأ�سدقاء  اإلى  اأذهب  م�ساءا  التا�سعة 
ل���ت���ب���ادل الأح�����ادي�����ث وال����ذه����اب اإل���ى 
ال�سرتاحة حيث نتناول الع�ساء �سويا 
ال�ساعة  حتى  هناك  �سهرتنا  ونكمل 
عندئذ  الليل.  منت�سف  بعد  الواحدة 
وال�ستعداد  للنوم  امل��ن��زل  اإل���ى  اأرج���ع 

ليوم درا�سي جديد.

خالد عبيد صالح الرافع
كلية العلوم االدارية 
 ادارة عامة

عند ال�ساعة الثامنة، اأ�سل اإلى اأر�ص 
الأول��ى  املحا�سرة  حل�سور  اجلامعة 
التي تنتهي ال�ساعة العا�سرة، وب�سكل 
الفرتة  يف  حما�سراتي  ت�ستمر  ع��ام، 
ال�����س��ب��اح��ي��ة ح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة 
امل�سجد  ال����ى  اأذه�����ب  ب��ع��ده��ا  ع�����س��رة، 
ونكمل  الظهر  �ساة  لأداء  اجلامعي 
ب��ورد  ال��ب��اك  امل��ح��ا���س��رات يف معمل 
تنق�سي  حيث  الثالثة  ال�ساعة  حتى 
اإلى  اأذه��ب  املحا�سرات،  عندئذ  اآخ��ر 

املنزل لتناول وجبة الغداء.
اآخذ ق�سطا  الع�سر،   بعد �ساة 
م��ن ال��راح��ة حتى يحني وق��ت �ساة 
املغرب حيث اأجل�ص مع الأهل ونتناول 

القهوة ونتبادل احلديث.
 ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة، اأذه���ب 
م�����ع الأ������س�����دق�����اء لأق���������س����ي م��ع��ه��م 
ملراجعة  امل��ن��زل  اإل��ى  واأع���ود  �ساعتني، 
وا���س��ت��ذك��ار درو���س��ي ال��ي��وم��ي��ة، بعدها 
ال�ساعة  حتى  التلفاز  مب�ساهدة  اأق��وم 

الواحدة ثم اأخلد اإلى النوم. 

خالد عبداهلل علي الخيري
كلية العلوم اإلدارية
والمالية - محاسبة
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ي�سكو الآلف من الباحثني عن 
ال�سعودية وخ�سو�سا  العمل يف 
اخل���ري���ج���ني، ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 
املتعطلني عن العمل من �سعف 

مكافاأة التعوي�ص.
وط����ال����ب ن���ظ���ام ال���ت���اأم���ني 
����س���د ال���ت���ع���ط���ل ع�����ن ال���ع���م���ل، 
ال�سورى  جمل�ص  يدر�سه  ال��ذي 
ال�سعودي حاليا باأن يكون احلد 
اآلف   9 التعوي�ص  ملبلغ  الأعلى 
ري��ال عن كل �سهر من الأ�سهر 
و)7،500(  الأول��������ى  ال���ث���اث���ة 
ع��ن ك��ل �سهر ي��زي��د على ذل��ك، 
وحت�����دد ال�����س����رتاك����ات يف ه��ذا 
ال��ن��ظ��ام ال����ذي ي��ط��ب��ق ب�����س��ورة 
اإلزامية على ال�سعوديني بن�سبة 
اخل���ا����س���ع  الأج��������ر  م����ن   )%2(
العامل  يتحملها  لا�سرتاكات 

و�ساحب العمل منا�سفة.
وي���������ح���������ق ل����ل����م���������س����رتك 
احل���������س����ول ع���ل���ى ال��ت��ع��وي�����ص 
النظام  املن�سو�ص عليه يف هذا 
امل���ح���ددة، على  امل����دد  اأك��م��ل  اإذا 
العمل  م��ن  مف�سول  يكون  األ 
يكون  واأل  اإل��ي��ه،  راج���ع  ب�سبب 
ن�����س��اط  اأو  ع���م���ل  يف  دخ�����ل  ل����ه 
العمل  ت��رك  يكون  واأل  خا�ص، 
اإرادت��ه، واأل يكون بلغ  مبح�ص 
���س��ن ال�����س��ت��ني، وح��م��ل ال��ن��ظ��ام 
موؤ�س�سة التاأمينات الجتماعية 
امل�سرتكني  ت�سجيل  م�سوؤولية 
وحت�����س��ي��ل ال����س���رتاك���ات ودف��ع 
واإدارة  للم�ستفيدين  التعوي�ص 
وا���س��ت��ث��م��ار احل�����س��اب اخل��ا���ص 

بهذا النظام.
ال��ن��ظ��ام ب�سرف  وي��ط��ال��ب 
عليه  امل��ن�����س��و���ص  ال��ت��ع��وي�����ص 
ب��واق��ع )%60(  ال��ن��ظ��ام  يف ه���ذا 
ال�سهرية  الأج��ور  متو�سط  من 
اخل���ا����س���ع���ة ل����ا�����س����رتاك ع��ن 
الثاثة  الأ���س��ه��ر  ك��ل �سهر م��ن 
الأولى وبواقع )50%( من هذا 
امل��ت��و���س��ط ع���ن ك���ل ���س��ه��ر ي��زي��د 

على ذلك.

9 آالف ريال 
الحد األعلى 

لتعويض 
البطالة 

ط��ال��ب م�����س��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام ل��رن��ام��ج 
الطبية  لل�سوؤون  الأم��ن  ق��وى  م�ست�سفى 
وتاأهيل  بدعم  ال�سقاط  �سربي  الدكتور 
املتخ�س�سة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب�����س��ري  ال��ق��وى 
اأرادت  اإذا  ال��ت��م��ري�����ص  ع��ل��وم  جم����ال  يف 
امل���وؤ����س�������س���ات ال�����س��ح��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
م�����س��ت��وى خ���دم���ات ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

املتميزة التي تقدمها.
وقال اإن ن�سبة املمر�سني ال�سعوديني 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل���ا����ص قليلة  يف 
جدا، واأن درا�سات جمل�ص القوى العاملة 
والهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية 
ت�سري اإلى اأن �سوق العمل يعاين من �سح 
�سديد يف القوى الوطنية املوؤهلة يف هذا 
ع�سرات  اإل���ى  بحاجة  نحن  »ل���ذا  امل��ج��ال، 
الأ�سعاف من املوؤهلني الوطنيني ملواكبة 
ال�سحية  ملن�ساآتنا  الكبري  الطلب  حجم 

املحلية«.
األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  ذل���ك يف كلمته  ج���اء 
ال�سنوية  الندوة  افتتاح  حفل  يف  موؤخرا 
ل��ل��ت��م��ري�����ص، ال�����ذي اأق���ي���م حت���ت ���س��ع��ار 
جمال  يف  والبتكارات  امل�ستجدات  )اآخ��ر 

اأف�����س��ل(.  م�ستقبل  ل��ب��ن��اء  ال��ت��م��ري�����ص.. 
ال�����س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  اأك����د  م���ن ج��ه��ت��ه 
رئي�ص  ال�سحية  وال��ت��وع��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة 
اللجنة املنظمة الدكتور حممد ع�سريي 
اأن الندوة ناق�ست خال 14 ورقة علمية 
���س��ب��ك��ات العمل  ب��ن��اء  اأرب�����ع ج��ل�����س��ات،  يف 
يف  التمري�ص  اأج��ه��زة  يف  العاملني  ب��ني 
فيها  املتحدثني  اأن  موؤكدا  امل�ست�سفيات، 
من  وامل��خ��ت�����س��ات  املخت�سني  م��ن  نخبة 

داخل وخارج اململكة.
اإدارة  م���دي���رة  ذك�����رت  ال�����س��ي��اق،  يف 
ندا  العلمية  اللجنة  رئي�سة  التمري�ص 
ع���ددا من  ناق�ست  ال��ن��دوة  اأن  امل�����س��ع��ودي 
التمري�ص  جم��ال  يف  املهمة  املو�سوعات 
يف  للتمري�ص  امل�ستقبلية  النظرة  منها: 
التمري�سية  الكفاءات  اململكة، واآلية رفع 
امل�ستمر.  والتعليم  التدريب  خ��ال  م��ن 
اأما ور�ص العمل التدريبية فاإنها �سلطت 
ال�����س��وء ع��ل��ى  تعليم وت��دري��ب ال��ق��ي��ادات 
ال��ت��م��ري�����س��ي��ة، وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات ب��ي��ئ��ة 
التمري�ص وطريقة و�سع خطط الرعاية 

التمري�سية للمر�سى.

السقاط: نسبة القوى الوطنية المؤهلة للتمريض.. قليلة جدا

������س�����ددت درا�������س������ة ع���ل���م���ي���ة ح��دي��ث��ة 
ع���ل���ى �����س����رورة اإي����ج����اد ت����واف����ق ب��ني 
والتدريب  التعليم  اأنظمة  خمرجات 
والح����ت����ي����اج����ات ال��ف��ع��ل��ي��ة يف ���س��وق 
الإ���س��ك��الت  م���ن  للتخل�ص  ال��ع��م��ل، 
والتعليم  العمل  قطاعي  يف  الآن��ي��ة 
ال�سعودية، حتقيقا ل�سرتاتيجية  يف 
ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف وال��ت��خ��ل�����ص من 

ن�سب البطالة بني املواطنني.
ن�سبة  اأن  اإل��ى  الدرا�سة  واأ���س��ارت 
ن�سبة  ت��ت��ج��اوز  العاملني  امل��واط��ن��ني 
 ،%88 الأول���ى  تبلغ  حيث  العاطلني، 
ون�سبة   ،%12 العاطلون  ي�سكل  بينما 
حملة املوؤهات الثانوية فاأعلى تبلغ 
العامة  الثانوية  حملة  ون�سبة   ،%32

فاأقل %68.
ودع����ت ال���درا����س���ة ال��ت��ي اأع��ده��ا 
باأكادميية اجلزيرة  مركز الدرا�سات 
ال��ع��امل��ي��ة اإل����ى ����س���رورة ال���س��رت���س��اد 
ب����راأي ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ع��ن��د و�سع 
وال��ت��دري��ب  التعليم  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
مناهج  تو�سع  ل  حتى  امل�ستقبلية، 
التعليم والتدريب وطرائقها مبعزل 
�سوق  يف  الفعلية  الح��ت��ي��اج��ات  ع��ن 

العمل.
ون�����������ادت ب����ال����ع����ن����اي����ة ب����رام����ج 
الأهلي داخليا، وال�ستفادة  التدريب 
من برامج البتعاث وتبادل اخلرات 
م���ع ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة يف ه���ذا امل���ال، 
ف�����س��ا ع���ن �����س����رورة حت���دي���د جهة 
مهامها  ت��رك��ز  متخ�س�سة  مركزية 
والتدريب  للتعليم  التخطيط  على 

يف �سوء احتياجات �سوق العمل.
اأ�سرف  التي  الدرا�سة  وطالبت 
اللجنة  رئي�ص  ن��ائ��ب  اإع���داده���ا  على 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���دري���ب وال���رئ���ي�������ص 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي لأك����ادمي����ي����ة اجل���زي���رة 
العواد،  عبدالعزيز  املهند�ص  العاملية 
رقابية  مركزية  جهة  وج��ود  باأهمية 
وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأداء  مل��ت��اب��ع��ة 
ا�سرتاتيجيات  ومنجزاتهما يف �سوء 

الدكتور �سربي ال�سقاط

دعت لمراقبة أداء التعليم والتدريب
دراسة حديثة: العاطلون في السعودية %12

التنمية  ب��خ��ط��ط  اخل��ا���س��ة  امل��م��ل��ك��ة 
واحتياجات  والب�سرية  القت�سادية 

�سوق العمل.
العمالة  تدفق  ب�سبط  واأو�ست 
ال������واف������دة م�����ن اخل�����������ارج، وت��ن��ف��ي��ذ 
مب�ساركة  ال��ت��وط��ني  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ف���اع���ل���ة م����ن خم����رج����ات م��وؤ���س�����س��ات 
التدريب الأهلي، اإلى جانب مراقبة 
ت��ف��ع��ي��ل ب���رن���ام���ج »ح����اف����ز« وت��وث��ي��ق 
اخلا�ص  القطاع  وبني  بينه  التعاون 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ب����رام����ج ال���ت���وط���ني وف��ق��ا 
لا�سرتاتيجيات املو�سوعة.

الأهلي  »التدريب  ال��ع��واد  وق��ال 
الكوادر  تخريج  يف  مهما  دورا  يلعب 
الفنية، كما يعمل كم�ساند للموؤ�س�سة 
احلكومية،  الفني  للتدريب  العامة 
ط���ردي���ة  زي�������ادة  ي���ب���ني  ال����واق����ع  واأن 
يف ع���دد ال��دار���س��ني وال���دار����س���ات، اإذ 
ت��زاي��دت رغ��ب��ة ال��ك��ث��ري م��ن ال�سباب 
وال�سابات يف ا�ستغال ما يقدمه من 

تعينهم  و���س��ه��ادات  تدريبية  حقائب 
على دخول املجالت العملية.

وت��ن��اول��ت ال��درا���س��ة ال��و���س��ع يف 
ال�����س��ع��ودي��ة ك���م���ث���ال، م�����س��ت��ن��دة اإل���ى 
العامة  الإح�ساء  م�سلحة  معلومات 
ل�سنة 2012، والتي اأ�سارت اإلى اأن عدد 
ن�سمة،  مليون   29 بلغ  اململكة  �سكان 
مليون   19.8 منهم  امل��واط��ن��ني  ع��دد 
ال�����س��ك��ان،  م��ن   %69 ي�سكلون  ن�سمة 
 9.2 ال�سعودية  غ��ري  العمالة  وع���دد 

 ،%31 ن�سبته  م��ا  اأي  ن�سمة  م��اي��ني 
التي  ال��واف��دة  العمالة  ن�سبة  وتبلغ 
ري��ال  اأق��ل م��ن 2000  رات��ب��ا  تتقا�سى 

86% من حجم العمالة الوافدة.
وب��ي��ن��ت ال���درا����س���ة ال��ت��ي ج���اءت 
القطاع  اأن  ومف�سل،  مو�سع  ب�سكل 
اخل�����ا������ص وف�������ر خ�������ال ال�������س���ن���وات 
نحو   2012-2008 الأخ���رية  اخلم�ص 
ث���اث���ة م���اي���ني وظ���ي���ف���ة، وي��ح��ت��ل 
 %58.1 ن�سبة  ال�سعوديون  املواطنون 
م��ن ال��وظ��ائ��ف يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
واخل�����ا������ص، ب��ي��ن��م��ا حت���ت���ل ال��ع��م��ال��ة 
ال��وظ��ائ��ف يف  م���ن  ال���واف���دة %41.9 
القطاعني، م�سريا اإلى اأن اإح�سائية 
ال���ع���ام امل��ا���س��ي ال�������س���ادرة ع���ن وزارة 
العمل اأو�سحت اأن عدد الوظائف يف 
القطاعني بلغت 10393163 وظيفة، 
 4251723 م��ن��ه��ا  امل��واط��ن��ني  ن�سيب 
ال��واف��دة  العمالة  ون�سيب  وظ��ي��ف��ة، 

5884670 وظيفة.
ولفت العواد اإلى اأن الإح�سائية 
ال����وظ����ائ����ف يف  ع�����دد  اأن  اأو�����س����ح����ت 
والبناء  والت�سييد  التجزئة  قطاعي 
ن�����س��ي��ب  وظ���ي���ف���ة،   3560500 ت��ب��ل��غ 
 3160000 م��ن��ه��ا  ال���واف���دة  ال��ع��م��ال��ة 
تبلغ  بينما   ،%76 ن�سبة  اأي  وظيفة 
اأي   %24 ف��ي��ه��ا  امل����واط����ن����ني  ن�����س��ب��ة 

400500 وظيفة.
ت�سري  الإح�������س���اءات  اأن  واأف������اد 
واملتدربات يف  املتدربني  اأن عدد  اإل��ى 
باململكة  الأه��ل��ي  ال��ت��دري��ب  م��ن�����س��اآت 
خال العام 2012م بلغ نحو 114018 
 66015 م��ن��ه��م  وم���ت���درب���ة  م���ت���درب���ا 
فيما  م���ت���درب���ات،  و48003  م��ت��درب��ا 
خريجا   47947 اخلريجني  عدد  بلغ 
ع��دد  اأن  م��ب��ي��ن��ا  خ��ري��ج��ة،  و27630 
ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��رخ�����س��ة ل��ل��رج��ال 
والن�ساء بلغت 256 تخ�س�سا، تغطي 
طلب  �سريحة  م��ن  عري�سا  ق��ط��اع��ا 
ال�سباب  با�ستيعاب  الوظائف  توطني 

وال�سابات ال�سعوديني.

عدد سكان 
المملكة العربية 

السعودية: 29 
مليون نسمة

عدد المواطنين: 
19.8 مليون نسمة 

يشكلون %69

عدد المقيمين: 
9.2 ماليين نسمة 
أي ما نسبته %31

يحتل المواطنون 
السعوديون 58.1% من 
الوظائف في القطاعين 

العام والخاص
تحتل العمالة الوافدة 

41.9% من الوظائف في 
القطاعين في القطاعين 

العام والخاص
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إدارات

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

مدير إدارة االستثمار بالجامعة لـ »آفاق«:

ملتزمون بالسعودة
في مشاريعنا االستثمارية

أسبوعية جامعة الملك خالد

حوار: محمد إبراهيم

اإدارة ال�ستثمار باجلامعة  قال مدير 
جميع  اإن  ق��ع��ي�����ص  حم��م��د  الأ����س���ت���اذ 
الفر�ص ال�ستثمارية التي طرحت يف 
كليات البنات التزمت بتوظيف طاقم 
ن�سائي �سعودي بن�سبة 100% ، واأ�ساف 
اأن ال�����س��ع��ودة واج����ب وط��ن��ي و���س��رط 
اأ�سا�سي يف كافة فر�ص ال�ستثمار التي 

يتم طرحها يف اجلامعة.
وحت�����دث ق��ع��ي�����ص يف ح�����وار مع 
ال�ستثمار  اإدارة  م�سرية  ع��ن  »اآف���اق« 

وخططها امل�ستقبلية.
 

نبذة خمت�سرة 
عن اإدارة اال�ستثمار؟

يف  م�ستحدثة  اإدارة  ال�ستثمار  اإدارة 
اجلامعة عملت يف بدايتها من خال 
جل��ن��ة م��ك��ون��ة م���ن ث��م��ان��ي��ة اأع�����س��اء 
اإع���داد  ومت  اجل��ام��ع��ة،  وك��ي��ل  برئا�سة 

هيكل تنظيمي لها منذ اأول اأيامها.
على  الإدارة  ق���ام���ت  ذل����ك  ب��ع��د 
ح�سر املواقع ال�ستثمارية يف اجلامعة 
�سواء كانت اأرا�سي اأم مواقع جتارية، 
يتم  ف�سوف  الأرا����س���ي  يخ�ص  وفيما 
الإع�������ان ع��ن��ه��ا ق��ري��ب��ا يف ال�����س��ح��ف 
بع�ص  ا���س��ت��ث��م��ار  ف��ي��م��ا مت  امل��ح��ل��ي��ة، 
الأرا�سي من قبل �سركات الت�سالت.

وم������ن اجل����ه����ات ال����س���ت���ث���م���اري���ة 
م��وؤخ��را:  اجلامعة  ا�ستقطبتها  ال��ت��ي 
لل�سفر  ال��ع��امل  واأرك����ان  ال��ب��اد،  بنك 
وال�������س���ي���اح���ة، وه����ن����اك ال���ع���دي���د م��ن 
ال���ع���رو����ص امل��ق��دم��ة م���ن ق��ب��ل بع�ص 
التفاق  حال  ويف  وال�سركات،  البنوك 
م��ع ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات 

�سوف يعلن عنها.

كاأنك تتحدث عن  اإقبال
 كبري من قبل امل�ستثمرين؟

ا�ستثماريه  فر�ص  اجلامعة  يف  يوجد 
ك�����ث�����رية، وت����ع����م����ل ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ل���ي���ا 
ل��ا���س��ت��ث��م��ار ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل م��دي��ر 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اإع��ان��ه��ا ع���ن ط��ري��ق 
ال�سحف اليومية، وهناك اإقبال جيد 
اإلينا  وت�����س��ل  امل�ستثمرين،  ق��ب��ل  م��ن 
عرو�ص جيدة وكثرية ن�سعى لختيار 
امل�ستثمرين  اأن  كما  منها،  الأف�����س��ل 
ح���ري�������س���ون ع���ل���ى ال����س���ت���ث���م���ارات يف 
اجل���ام���ع���ة، وذل������ك مل����ا ي���ج���دون���ه م��ن 

مرونة وفر�ص ا�ستثمارية جيدة.
وع����ل����ى امل�������س���ت���وى ال���ع���م���ل���ي، مت 
ا�ستثمار بع�ص املواقع يف كليات البنني 
بوفيهات  فيها  اأقيمت  حيث  والبنات، 
واأ����س���ع���ار  ج�����دا  راق  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
م��ن��ا���س��ب��ة جل��م��ي��ع م��رت��ادي��ه��ا، ك��م��ا مت 
الكليات  امل��واق��ع يف  ع��دد من  ا�ستثمار 
لتكون مراكز ت�سوير تخدم الطاب 

والطالبات. 

يقال اإنكم تركزون ب�سكل 
خا�ص على املطاعم والبوفيهات 

يف ا�ستثماراتكم .. ما ردك؟
تنويع  اإل���ى  الإدارة  ت�سعى  بالعك�ص، 
�سبيل  وع���ل���ى  ال����س���ت���ث���م���ار،  م�������س���ادر 

امل��ث��ال، ف��ق��د وق��ع��ن��ا ع��ق��ودا م��ع بع�ص 
�سركات الت�سالت وعدد من البنوك 
و�سركات الطريان، كما اأننا حري�سون 
على ال�ستثمار ب�سورة كبرية و�ساملة 
لإمي���ان���ن���ا ب��اأه��م��ي��ت��ه، وه���ن���اك ع��ق��ود 
ا�ستثمارية ن�سعى لتوقيعها م�ستقبا 
والبوفيهات  باملطاعم  الهتمام  ولكن 
ي���اأت���ي ���س��ع��ي��ا اإل�����ى اإر�����س����اء م��ن�����س��وب��ي 
اجلامعة وخدمة الطاب والطالبات 
م����ن خ�����ال ت���ق���دمي اأرق�������ي واأف�������س���ل 

اخلدمات اإليهم.

موؤخرا وقعتم اتفاقية مع 
�سركة زين لالت�ساالت..

هل من تفا�سيل؟
التفاقية التي مت اإبرامها مع �سركة 
زين لات�سالت مدتها �سنتان، وقد 
ح�����س��ره��ا م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
بن  الرحمن  ال��دك��ت��ور عبد  الأ���س��ت��اذ 

حمد الداود.
وت���ه���دف اإل����ى خ��دم��ة ال��ط��اب 
للبيع،  منفذين  بعمل  وال��ط��ال��ب��ات، 
الأول يف املدينة اجلامعية بالقريقر، 
والرتبية  الآداب  كليتي  يف  وال��ث��اين 
للبنات، ويف كل منهما خدمات مميزة 
وع����رو�����ص ع���ل���ى ب����اق����ات الت�������س���ال، 
لتقدمي  امل��ن��اف��ذ  ه���ذه  زي����ادة  و�سيتم 

خدمة جيدة ملن�سوبي اجلامعة. 

اإلى اأي مدى تطبقون 
ال�سعودة يف م�ساريعكم 

اال�ستثمارية؟
ال�������س���ع���ودة واج�����ب وط���ن���ي ي��ف��رت���ص 
ال����ف����ر�����ص  ك������اف������ة  يف  ت����ر�����س����ي����خ����ه 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا، 
علينا  متليه  وطني  واج��ب  ال�سعودة 
وط��ن��ي��ت��ن��ا، واجل���ام���ع���ة ح��ري�����س��ة كل 

احلر�ص على تاأكيد ذلك. 
جميع  اإن  ل��ك��م  اأق�����ول  اأن  واأود 
الفر�ص ال�ستثمارية التي طرحت يف 
كليات البنات التزمت بتوظيف طاقم 
ومت   %100 بن�سبة  ���س��ع��ودي  ن�����س��ائ��ي 
�سواء  اإليهن  الازم  التدريب  تقدمي 

يف املطاعم اأم يف مراكز الت�سوير.
 و�سيكون �سرط ال�سعودة اأ�سا�سيا 
يتم  التي  ال�ستثمار  فر�ص  كافة  يف 

ط��رح��ه��ا يف اجل���ام���ع���ة، ح��ي��ث ت��ك��ون 
يف  واملواطنات  للمواطنني  الأول��وي��ة 

التوظيف يف هذه امل�ساريع.

ما خططكم امل�ستقبلية؟
ن�سعى  ال���س��ت��ث��م��ار  اإدارة  يف  ن��ح��ن 
ا�ستثمارية  فر�ص  لإي��ج��اد  جاهدين 
ول  اإليه،  ت�سبوا  ما  للجامعة  حتقق 
م��ع��ايل مدير  توجيهات  اأن  ���س��ك  يف 
اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال���������داوود واه���ت���م���ام���ه ب��ال���س��ت��ث��م��ار  
ب�����س��ف��ت��ه خ����ي����ارا اأ����س���ا����س���ي���ا ي�����س��اع��د 
ع��ل��ى اإي���ج���اد اآل��ي��ة حت��ف��ز ال���س��ت��ث��م��ار 
ه��ذه  اأن  يف  ����س���ك   ل  اجل���ام���ع���ة،  يف 
التوجيهات �ستتيح عددا من الفر�ص 
ال��ت��ي ن��ق��وم يف اجل��ام��ع��ة ب��درا���س��ت��ه��ا 
واخ���ت���ي���ار الأف�������س���ل والأن�������س���ب ل��ه��ا، 
و�سوف تكون هناك ا�ستثمارات هائلة 
والفائدة  بالنفع  تعود  اأن  �ساأنها  من 

على اجلامعة. 
وتوجد حاليا فر�ص ا�ستثمارية 
يف  لا�ستثمار  العليا  الهيئة  تعمل 
ال�سحف  يف  طرحها  على  اجل��ام��ع��ة 
اأرا���ص ذات م�ساحات  وهي عبارة عن 
ك���ب���رية ت��ق��ع يف م���واق���ع ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
مهمة،  و�ستحاول اجلامعة ال�ستفادة 
م�����ن ه������ذه امل������واق������ع وا����س���ت���ث���م���اره���ا 
ال���س��ت��ث��م��ار الأم���ث���ل، ك��م��ا اأن ه��ن��اك 
ك��ل��ي��ات اجل���ام���ع���ة ميكن  م���واق���ع يف 
الإدارة  وت�سعى  لا�ستثمار،  طرحها 
الفر�ص  كافة  ا�ستغال  اإل��ى  املعنية 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة  لا�ستثمار،  امل��ت��اح��ة 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ميكن  اأن ه��ن��اك ف��ر���س��ا 

درا�ستها يف ال�سنوات املقبلة.

مطاعم 
وبوفيهات 

راقية..
ومراكز تصوير 

تخدم الطالب 
والطالبات 

ندرس عروض 
المستثمرين  

الختيار األنسب..
وهدفنا تنويع 

مصادر االستثمار
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إعالن

عمادة القبول 
والتسجيل
تعلن مواعيد 
التحويل

اأعلنت عمادة القبول والت�سجيل باجلامعة عن فت��رة التح��ويل اخلارجي للف�سل الدرا�سي الأول للعام اجل���امعي 1435/1434ه�، على 
اأن تبداأ مب�سيئة اهلل من ال�سبت 1434/8/6 ه� وت�ستمر حتى ن�هاية دوام الأربعاء 1434/8/17ه�.

اإلى تقدمي طلب التحويل عن طريق »البوابة الإلكرتونية« على موقع اجلامعة خال فرتة التحويل املعلنة،   وتنبه العمادة 
اإح�سار امل�ستندات  اأنه على الطاب بعد تعبئة النموذج اخلارجي للتحويل، طباعته مع  ومتابعة الطلب من خال املوقع، وتوؤكد 
املطلوبة وت�سليمها لق�سم القبول يف عمادة القبول والت�سجيل يف املدينة اجلامعية بالقريقر )مبنى د(. اأما الطالبات فعليهن تعبئة 

النموذج وطباعته واإح�سار امل�ستندات املطلوبة وت�سليمها اإلى وكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات يف املجمع الأكادميي يف لع�سان.
و�سيتم الت�سال بالطاب والطالبات لإعامهم بنتيجة التحويل بدءا من يوم ال�سبت 1434/9/12ه���، وذلك وفق ال�سوابط 
التالية: اإنهاء ال�سنة التح�سريية )متى ما وجدت( واأن يكون الطالب اأو الطالبة قد تخ�س�ص يف اجلامعة املحول منها، اأي مت حتديد 
تخ�س�سه، واأن يتم حتويل الطالب اإلى التخ�س�ص املناظر ما مل يكن للجامعة وجهة نظر اأخرى، اإلى جانب اجتياز الختبارات التي 
حتددها الكلية )متى ما وجدت( وخ�سوع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للكلية اأو للق�سم  اأو التخ�س�ص، وتوؤكد العمادة اأن  

املفا�سلة بني الطاب والطالبات �ستكون وفقا ملعدلت�هم الرتاكمية.
يوم  �ستبداأ من  والتي  1435/1434ه����،  اجل���امعي  للعام  الأول  الدرا�سي  للف�سل  الداخلي  التح��ويل  فت��رة  العمادة  ولقد حددت 
الثاثاء 1434/10/6ه�، على اأن ت�ستمر اإلى ن�هاية دوام الأربعاء 1434/10/14ه�، وتنبه العمادة اإلى اأن الإعان ي�سمل طالبات الفرتة 

امل�سائية )البكالوريو�ص املوازي(. 
املعلنة،  التحويل  الإلكرتونية خالل فرتة  البوابة  التحويل عن طريق  الداخلي على تقدمي طلب  التحويل  �سروط  وت�ستمل 
اأو الطالبة يف نف�ص التخ�س�ص ال�سابق حتى نهاية  اأن يبقى الطالب  ومتابعة الطلب من خال موقع اجلامعة الإلكرتوين، على 
الف�سل ال�سيفي 1433/ 1434 ه�. وتتعهد عمادة القبول والت�سجيل باأنها �ستزود الطاب والطالبات باأية م�ستجدات عن التحويل 

اخلارجي اأو الداخلي يف حينه.
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أساتذة

وصول المرأة
لمجلس الشورى 
تأكيد على
كفاءتها لتولي

أي عمل قيادي 
بالدولة

أطمح إليصال
صوت أي طالبة 
أو عضوة تدريس 
للجهات العليا
بقصد اإلصالح

حوار: فاطمة حمدان

اأك�����دت ع�����س��وة ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص بكلية 
العلوم والآداب للبنات بخمي�ص  م�سيط 
)جم����م����ع2(، ال���دك���ت���ورة  ج��ي��ه��ان عبد 
العزيز اأنها ت�سعى اإلى اأن تخدم العملية 
للتعليم  م�ست�سارة  تكون  باأن  التعليمية 
اجلامعي، متمنية من اهلل اأن يحقق لها 

اأمنيتها. 
واأو����س���ح���ت اأ����س���ت���اذة ال���رتب���ي���ة يف 
ح��دي��ث اإل����ى »اآف�������اق« اأن ال����ق����راءة اأه���م 
واأني�سها  �سديقها  الكتاب  واأن  هواياتها 

الدائم.

ما راأيك يف م�ستوى اجلامعة؟ 
ال�سدارة  موقع  يف  خالد  امللك  جامعة 
لقيادة املجتمع يف ظل ما ت�سهده اململكة 
املرحلة  وازده�����ار علمي يف  ت��ط��ور  م���ن  
ال����راه����ن����ة، ف���ف���ي ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ��ال��د 

تتكامل وظائف التعليم والبحث العلمي 
واخلدمة املجتمعية. 

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

وهذا ما تقوم به جامعتنا الغراء.

كيف ترين كلية العلوم 
والآداب بخمي�ص م�سيط؟

نعمل جميعا ون�سعى  من اأجل  الرتقاء 
ب��ال��ك��ل��ي��ة ل���ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ع���م���ل ت�����س��ج��ع 
امل�ساركة  علي  وال�����ت��اأك��ي��د  الب��ت��ك��ار  علي 

د. جيهان عبد العزيز: أخصص ساعتين للقراءة يوميا.. والكتاب صديقي الدائم
من  بالكلية  العاملني  جلميع  الفعالة 
ت��ف��رق��ة،  ال��ق��م��ة م��ن دون  اإيل  ال��ق��اع��دة 
دائما  الكلية  وتعمل  موقعه.  ح�سب  كل 
العاملني  جميع  م��ه��ارات  تطوير  على 
ب��ه��ا م���ن خ����ال ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
اخلارجية والداخلية لارتقاء بالعملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وذل�����ك ب���رع���اي���ة وت��وج��ي��ه 
م��ن ع��م��ي��دة ال��ك��ل��ي��ة  ال��دك��ت��ورة ج��واه��ر 
ال����ف����وزان، ووك��ل��ي��ه ال��ك��ل��ي��ة، الأ����س���ت���اذة 

فاطمة م�سهور،  وروؤ�ساء الأق�سام. 

وكيف تقيمني 
خططها وبراجمها؟

ال��رام��ج  لتطوير  دائ��م��ا  الكلية  ت�سعي 
واملناهج مبا يتنا�سب مع التغريات التي 
ط������راأت  ع��ل��ي امل��ج��ت��م��ع يف ظ���ل اجل���ودة 
املعلوماتية،  وال��ث��ورة  امل��ع��ريف  وال��ت��ط��ور 
وم����ن����اه����ج ال���ك���ل���ي���ة ت���ع���د وف������ق خ��ط��ط 

مدرو�سة تخ�سع دائما للتقييم.

عالقتك بطالباتك.. 
كيف ت�سفينها؟

واأتعامل  ممتازة،  بطالباتي  عاقتي 
منا  ك��ل  تعر  حيث  ب�سفافية،  معهن 
وم��ن  امل��ن��اه��ج،  لتح�سني  اآرائ���ه���ا  ع���ن 
خ����ال ال��ت��ك��ل��ي��ف��ات وامل����ه����ام امل�����س��ن��دة 
ل���ل���ط���ال���ب���ات اك��ت�����س��ف��ت ال���ع���دي���د م��ن 
لديهن،  الكامنة  وال��ق��درات  امل��ه��ارات 
وه���ن���اك ا���س��ت��ج��اب��ة م��ن��ه��ن لك��ت�����س��اب 

مهارات جديدة. 

هل لك من هوايات؟ 
اأ����س���ع���ي دائ����م����ا ل���ت���ط���وي���ر م���ه���ارات���ي 
ال�����س��خ�����س��ي��ة، وه���واي���ت���ي الأول������ى هي 
يوم  كل  اأخ�س�ص  اإنني  حيث  القراءة، 
املجالت،  جميع  يف  للقراءة   �ساعتني 
وه�����ذه ال���ه���واي���ة اأف���ادت���ن���ي ك���ث���ريا يف 
الكتاب  باأن  اأوم��ن  تطوير ذاتي لأنني 

�سديقي الدائم.

وماذا عن اأمنيات الطفولة؟ 
احلمد هلل،  كان حلمي منذ الطفولة اأن 
اأ�سبح دكتورة و�سعيت كثريا لتحقيق هذا 
احللم، وقد حتقق يل بتوفيق من اهلل عز 
وجل، ول �سك باأن الإن�سان يتمنى دائما 
اخلري لنف�سه، لذلك اأنا اأ�سعى لأن اأكون 
و�ساأحقق  اجلامعي،  للتعليم  م�ست�سارة 

حلمي اإن �ساء اهلل تعالى.

هل لك من اإجنازات تربوية 
�سابقة غري احل�سول 

على الدكتوراه؟
ال����ذات، فقد  ن��ع��م، ع��ل��ى �سعيد ت��ط��وي��ر 
اإجن�������ازات  احل����م����د،  وهلل  يل،  حت��ق��ق��ت 
على  املا�سي  ال��ع��ام  فح�سويل  م��ت��ع��ددة، 
خ���ال���د لتطبيق  امل���ل���ك  ���س��ه��ادة ج��ام��ع��ة 
م��ع��اي��ري ال��ك��وال��ت��ى م���ات���رز ل��ل��م��ق��ررات 
الإلكرتونية ملادة الإدارة املدر�سية اإجناز 

اأفتخر به كثريا.

حوار: ريم العسيري

اعترت م�ساعدة وكيل اجلامعة لكليات 
اأب���و ملحة اأن  ال��ب��ن��ات، ال��دك��ت��ورة خ��ل��ود 
ال�����س��ورى، خطوة  امل����راأة جمل�ص  دخ���ول 
مميزة و�سرف لأي امراأة �سعودية ودليل 
ب��اأي عمل  القيام  امل���راأة على  ق��درة  على 

قيادي.
اإن م��ن�����س��ب��ه��ا اجل���دي���د يف  وق���ال���ت 
اهتمام اجلامعة  يعك�ص مدى  اجلامعة، 
مبينة  ن�سائية،  قيادات  هناك  يكون  باأن 
اإغ������اق  بع�ص  ت���وؤي���د  اأن  اجل��ام��ع��ة ل 
الطالبات،  وجوه  يف  اأبوابهن  امل�سوؤولت 
بني  البناء  احل���وار  اأهمية  على  م�سددة 
ع�سو التدري�ص والطالب.. اأمور اأخرى 
اأبو ملحة يف احلوار  كثرية تطرقت لها 

التايل.. 

ماذا عن من�سبك اجلديد
يف اجلامعة؟ 

بحمد اهلل عينت موؤخرا، وكيلة اجلامعة 
م�ستحدث  من�سب  وه��و  البنات  لكليات 
ي��ك��ون  اأن  اه��ت��م��ام اجل��ام��ع��ة يف  ي��ع��ك�����ص 
هناك قيادات ن�سائية متا�سيا مع اهتمام 
عبد  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
الن�سائية،  ب��ال��ق��ي��ادة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  اهلل، 
وب��اإذن اهلل �سيكون هذا املن�سب اجلديد 
ع���ون���ا ل��ل��ج��ام��ع��ة يف حت��ق��ي��ق الأه������داف 

املرجوة من جميع كليات البنات . 

حدثينا عن تروؤ�سك
برنامج »موهبة« ال�سيفي؟ 

ب��رن��ام��ج م��وه��ب��ة ال�����س��ي��ف��ي ب�����داأ ال��ع��ام 
ع�سري  منطقة  يف  تاأخرنا  حيث  املا�سي، 
دون  ح����ال����ت  ل����ظ����روف  ان���ط���اق���ت���ه  يف 

تنفيذه.
ك��م��ا واج��ه��ت��ن��ا م�����س��ك��ل��ة ع���دم وع��ي 
كان  حيث  ال�سيفي،  املركز  هذا  باأهمية 
بالعدد  مقارنة  فقط  طالبة   25 ال��ع��دد 
امل��ف��رت���ص وه���و 50 ط��ال��ب��ة، وب�����اإذن اهلل 
اأف�سل من  العام   �سيكون احلال يف هذا 

�سابقه من حيث عدد الطالبات. 

ماذا قدم برنامج موهبة 
للموهوبات يف منطقة ع�سري؟ 

ثاثة  تناول  اإثرائي  برنامج  »موهبة«   
العلمي،  والبحث  البتكار،  هي:  حم��اور 
املوهوبات،  الطالبات  م��ه��ارات  وتطوير 
وكان لدينا منتج لعدة ابتكارات واأبحاث 
ع��ل��م��ي��ة ل��ط��ال��ب��ات امل��رح��ل��ة امل��ت��و���س��ط��ة، 
املا�سي،  ال��ع��ام  امل�ستهدفة  الفئة  وك��ان��ت 
ويف  املتو�سط،  ال��ث��ال��ث   ال�سف  ط��ال��ب��ات 
طالبات  معنا  �ست�ستمر  احل���ايل   ال��ع��ام 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ط��ال��ب��ات 
ج����دي����دات،  واحل���م���د هلل ح��ق��ق��ن��ا خ��ال 

»موهبة«، 70 % من الأهداف املرجوة . 

اأين موقع املوهوبات
يف اجلامعة من هذا الربنامج؟

هل يجدن الدعم الكايف؟ 
باملوهوبات،  اجلامعة  من  اهتمام  هناك 
واأن��ا  باملوهوبات،  اإدارة  خ�س�ست   حيث 
حتتوي  التي  الإدارة  ه��ذه  اأع�ساء  اأح��د 

د. خلود أبو ملحة: منصبي الجديد يعكس
اهتمام الجامعة بالقيادة النسائية

ع��ل��ى ع����دة ف������روع، ك���الأب���ح���اث امل��م��ي��زة 
امل��م��ي��زة وغ��ريه��ا، واجلامعة  وامل�����س��اري��ع 
موهوبة  اأو  م��وه��وب  اأي  وتتبنى  ت��دع��م 

لديها. 

هل هناك نية يف افتتاح
اأق�سام جديدة يف اجلامعة؟ 

كلية  يف  جديد  ق�سم  ا�ستحداث  �سيتم   
الق��ت�����س��اد  امل��ن��زيل يف اأب��ه��ا  وه���و ق�سم 
اأخ��رى  اأق�����س��ام  ال��ع��ام��ة، وه��ن��اك  الإدارة 
جديدة، كما اأن  اجلامعة تو�سعت يف عدد 
كليات جديدة  ا�ستحدثت  الكليات حيث 
يف  والآداب  العلوم  كلية  هي:  العام  هذا 
اأحد  العلوم والآداب يف  املجاردة،  وكلية 
رفيدة ، وكلية العلوم والآداب يف تثليث .

ما راأيك يف اإغالق بع�ص امل�سوؤولت 
اأبوابهن يف وجوه  الطالبات ؟

اأي  ال��ب��اب يف وج���ه  اأن يغلق  ���س��د  ن��ح��ن 
ع�سوة  اأم  طالبة  ك��ان��ت  ���س��واء  مراجعة 

اأم غريها، ودائما قرارات  هيئة تدري�ص 
اجل��ام��ع��ة ���س��د م��ث��ل ه���ذه ال��ت�����س��رف��ات، 
فيها  وامل�������س���وؤول���ني  اجل��ام��ع��ة  اإن  ح��ي��ث 
معينة  �ساعات  تخ�سي�ص  على  يحثون 
ل����س���ت���ق���ب���ال امل����راج����ع����ني وامل���وظ���ف���ني 
وال���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات، وح��ت��ى ن��ع��رف 
و�سع اجلامعة، ل بد من اأن ن�ستمع  اإلى 
واإداري����ات  طالبات  م��ن  الفئات  ك��ل  اآراء 
وينبغي  تدري�ص.  وع�سوات  وموظفات 
اأم��ام  مفتوحا  امل�سوؤولني،  ب��اب  يكون  اأن 

اجلميع.

كيف ينبغي اأن تكون عالقة 
ع�سوات التدري�ص بالطالبات؟ 

ن��ح��ن دائ���م���ا ن��ح��ث ع��ل��ى احل������وار، حيث 
م�ستمر  ح����وار  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
التدري�ص..  هيئة  وع�سوة  الطالبة  بني 
الثقة يف نف�ص  زرع  ينتج عنه  بناء  ح��وار 
الطالبة وتقبلها لع�سوة هيئة التدري�ص، 
ف��ال��ط��ال��ب ع��ن��دم��ا ي��ت��ق��ب��ل ع�����س��و هيئة 

التدري�ص، فاإنه يتقبل العلم، واإذا مل يكن 
هناك حوار بناء بينهما، فاإن الطالب لن 

يتقبل املدر�ص ول املادة العلمية. 

هل بلغت املراأة يف ال�سعودية
مراكز منا�سبة لها؟ 

احلالية  الفرتة  يف  نعي�سه  ال��ذي  الواقع 
امل����راأة و�سلت  ، ف��ك��ون  ال��ك��ام  يغني ع��ن 
فهذا  ال�سورى،  كمجل�ص  قيادية  ملراتب 
مماثلة  اأ�سبحت  امل��راأة  اأن  لتاأكيد  يكفي 
ل��ل��رج��ل يف اأي ع��م��ل ق��ي��ادي يف ال��دول��ة، 
ودخول اأي امراأة جمل�ص ال�سورى، �سرف 
اأن تغري  ون��ت��وق��ع  ���س��ع��ودي��ة.  ام����راأة  لأي 
املراأة الكثري باملجتمع من خال دخولها 

ملجل�ص ال�سورى . 

ما اأهم التحديات التي تواجه
املراأة الناجحة؟ 

يف اإح����دى امل���وؤمت���رات حت��دث��ن��ا ع��ن اأه��م 
ال�سعودية  امل��راأة  تواجه  التي  التحديات 

الآراء خمتلفة، حيث  فكانت  القيادة،  يف 
امل��راأة مل ت�سل  اأن  امل�ساركني  ذك��ر بع�ص 
ال��رج��ل ل  واأن ���س��وت   ، ل��ل��ق��ي��ادة 100 % 
ي���زال اأق���وى م��ن ���س��وت امل����راأة، وعموما 
امل����راأة م��ا ت���زال يف ح��اج��ة اإل���ى التدريب 
ومن  وامل�����س��ان��دة،  التاأهيلية  ال����دورات  و 

وجهة نظري.
ف��ال�����س��ع��وب��ة ت��ت��م��ث��ل يف ق��ل��ة ع��دد 
ورمب��ا  ال��ق��ي��ادة،  ال�سعوديات يف جم��الت 
مع الوقت و ازدياد العدد، �سي�سل �سوتنا 

باإذن اهلل . 

كلمة اأخرية؟ 
اأ�سكر جامعة امللك خالد ممثله يف معايل 
لكليات  اجلامعة  ووكيل  اجلامعة  مدير 
البنات الذي اأ�سند يل هذا العمل والذي 
اإلى  اأطمح من خاله  �سرفا يل  اأعتره 
اأو ع�سوة هيئة  اأي طالبة  اإي�سال �سوت 
تدري�ص يف هذه اجلامعة للجهات العليا 

بق�سد الإ�سهام يف الإ�ساح باإذن اهلل.
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رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية
د. سلطانة المشيقح:

داعيات عسير بحاجة
لمعاهد شرعية متخصصة

حوار:  رمي الع�سريي 

الدرا�سات  ق�سم  رئي�سة  اأكدت 
الرتبية  بكليتي  االإ�سالمية  
ال��دك��ت��ورة  ب��اأب��ه��ا،  واالآداب 
الق�سم  اأن  امل�سيقح  �سلطانة 
مدى  على  كبرية  تغريات  �سهد 
م��ن عملها   م��ن 20 ع��ام��ا  اأك���رث 
اإ�سهامات  له  اأن  مو�سحة  فيه، 
خدمة  يف  ومم��ي��زة  م��ت��ع��ددة 
يف  امل�سيقح  وبينت  املجتمع. 
يف  للمراأة  اأن  »اآف��اق«  مع  حوار 
دعويا  ح�سورا  ع�سري  منطقة 
بحاجة  اأنها  م�ستدركة  مميزا، 
تتولى  متخ�س�سة  معاهد  اإل��ى 

تاأهيل الداعيات.  

ما �سبب اختيارك لتخ�س�سك؟
هذا اختيار اهلل يل.  

تدرجت  يف عدد
من الوظائف..

ماذا اكت�سبت من ذلك؟
من  وبع�سا  الإداري����ة  اخل��ربة 

املهارات القيادية.

ما التغريات التي �سهدها
ق�سم الدرا�سات على مدى

20 عاما عملت فيه؟
ك�سائر  الق�سم  اأن  يف  ل���س��ك 
تغريا  ���س��ه��د   الكلية  اأق�����س��ام 
����س���واء على  وت���ط���ورا ك��ب��ريا 
العمل  اأم  االك��ادمي��ي  امل�ستوى 
يف  ت��غ��ري  ف��ه��ن��اك  االإداري، 

اخل��ط��ط وامل��ن��اه��ج، وت��غ��ري يف 
ون�سبهن،  امل��ق��ب��والت  اأع����داد 

وتغري يف نظام الدرا�سة.
الدرا�سة  نظام  ك��ان  اأن  فبعد 
ُفتح  االن��ت��ظ��ام  على  مقت�سرا 
امل��ج��ال ل��درا���س��ة ال��ط��ال��ب��ات 
وا�ستفاد  االن��ت�����س��اب،  بنظام 
م��ن��ه ع���دد ك��ب��ري مم��ن حالت 
ظروفهن دون االلتحاق بنظام 

االنتظام.
تغري  ه��ن��اك  ي��وج��د  اأي�سا 
اأن  فبعد  ال��ت��ع��ل��ي��م،   من��ط  يف 
اإلكرتونيا  اأ�سبح  تقليديا  كان 
املقررات  بع�ص  بتدري�ص  وذلك 
الف��رتا���س��ي��ة،  الف�سول  ع��رب 
بالواجبات  الطالبات  وتكليف 

واالمتحانات االإلكرتونية.
مع  الطالبة  تتوا�سل  كما 
اأ���س��ات��ذة امل��ق��ررات ع��رب بريد 
اأب��رز  اأو امل��ن��ت��دى وم��ن  امل��ق��رر 
الكوادر  عدد  زي��ادة  التغريات 
التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء  م��ن 
�سهادات  حامالت  ال�سعوديات 
وكذلك  والدكتوراه  املاج�ستري 
زي�������ادة ع�����دد ال�����ك�����وادر م��ن 

االإداريات.

يبدو اأنك توؤيدين
التعلم االإلكرتوين؟

وبخا�سة  االإل��ك��رتوين،  التعلم 
ال���ك���ام���ل، ي��ف��ق��د ال��ت��وا���س��ل 
احل���ق���ي���ق���ي ب����ني ال��ط��ال��ب��ة 
والأ����س���ت���اذة، وه���ذا ب��ال �سك 
والإر�ساد  التوجيه  على  يوؤثر 

اخلاطئة   ال�سلوكيات  ومعاجلة 
الطالبة،  على  تبدو  قد  التي 
جزء  اإع��ط��اء  من  مانع  ال  لكن 
الو�سائل  با�ستخدام  املقرر  من 
التطور  ملواكبة  االإلكرتونية 
يف  التنويع  وب��ه��دف  التقني، 
ا�ستخدام الو�سائل املعينة على 
بع�ص  اأم��ام  ولتكون  التدري�ص، 
للم�ساركة  فر�سة  الطالبات 
اأولئك  ال��راأي بخا�سة  واإب��داء 
التفاعل  من  يتحرجن  الالتي 

يف قاعة الدر�ص. 

ما الذي تطمحني
لتحقيقه من خالل عملك؟

اهلل  ،اأ�ساأل  كثرية  الطموحات 
واجلهد،  الوقت  يف  يبارك  اأن 
وي��ج��ع��ل اأع��م��ال��ن��ا واأق��وال��ن��ا 

خال�سة هلل.

�ساركت ال�سيف املا�سي
يف معر�ص »كن داعيا«..

كيف وجدت براجمه؟
كان رائعا يف فكرته وتنظيمه، 
وفعالياته،  ح�سوره  يف  متميزا 
الفتا يف االإقبال على عرو�سه 
وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
املعرو�سة  والت�ساميم  االأفكار 
واال���س��ت��ع��ان��ة ب��و���س��ائ��ل��ه يف 

الدعوة.

ماذا عن دور الق�سم
يف خدمة املجتمع؟

ل��ل��ق�����س��م اإ���س��ه��ام��ات م��ت��ع��ددة 

ومميزة يف خدمة املجتمع عرب 
الأن�سطة  يف  اأع�سائه  م�ساركة 
بالتعاون  املختلفة  املجتمعية 
واالإر���س��اد  الدعوة  مكاتب  مع 
وت��وع��ي��ة اجل��ال��ي��ات وغ��ريه��ا، 
من خالل امل�ساركة يف امللتقيات 
الدعوية  واملخيمات  العلمية 
يف  �سواء  املتخ�س�سة  واملعاهد 
الدرو�ص العلمية اأو املحا�سرات 
والندوات والربامج التوعوية، 
لأع�ساء  اأن  على  هلل  واحلمد 
وم�����س��ارك��ات  ح�����س��ورا  الق�سم 

متميزة  يف هذا املجال.

كيف تقيمني دور املراأة
يف جمال الدعوة؟

ومنا�سط  مم��ي��ز  ح�����س��ور  ل��ه��ا 
وا�سعة  خطوات  خطت  فعاله، 
وا�ستطاعت  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
بنات  الدعوة بني  ت�سهم يف  اأن 
وبرامج  اأطروحات  يف  جن�سها 
الفئات  ك��ل  تنا�سب  ج��ذاب��ة 
طيبة  نتائج  وحققت  العمرية 

وهلل احلمد.

ما الذي ينق�ص داعيات
ع�سري من وجهة نظرك؟

متخ�س�سة  معاهد  تنق�سهن 
لرفع  ال�����س��رع��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
للداعية  العلمية  احل�سيلة 
يف  اإليه  حتتاج  مبا  وتزويدها 

طريق الدعوة.

كيف تتعامل الدكتورة

�سلطانة مع مواقع
التوا�سل االجتماعي؟

االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
فينبغي  ح���دي���ن،  ذو  ���س��الح 
اخلري  ن�سر  يف  منها  ال�ستفادة 
القلوب  وت��األ��ي��ف  والف�سيلة 
وتذكري النا�ص بحق اهلل وحق 
لهم حق علينا واحل��ذر كل  من 
احلذر من ا�ستغالل هذه املواقع 
الراأي  وتاأليب  ال�سائعات  لبث 
ون�سر  ال��ف��ن  واإ���س��اع��ة  ال��ع��ام 

الفو�سى.

ما راأيك يف طالبات اجلامعة؟
واأدب  خ��ل��ق  ع��ل��ى  غالبيتهن 
ح���ري�������س���ات ع���ل���ى ال��ع��ل��م 
ينفع  اأن  اهلل  اأ�ساأل  وجمال�سه، 

بهن االأمة.

تطلعاتك امل�ستقبلية؟
الدرا�سة  تكون  اأن  اإلى  اأتطلع 
بعد  امل�سارات  بنظام  الق�سم  يف 
التح�سريية،  ال�سنة  درا���س��ة 
وبالتايل �سيكون هناك فر�سة 
تختار  الأن  ال��ط��ال��ب��ة  اأم�����ام 
ال��ت��خ�����س�����ص ال��دق��ي��ق ال���ذي 
اأن  اإلى  اأتطلع  ترغب فيه، كما 
يف  متميزا  رائ��دا  الق�سم  يكون 
تقدمي العلم ال�سرعي للمجتمع 
يف  العلمية   اجل���ودة  ويحقق 
املوؤهلة  ال��ك��وادر  لبناء  ذل��ك 
الع�سر،  مل��ت��غ��ريات  وامل���درك���ة 
ثوابت  بني  اجلمع  وت�ستطيع 

الدين وم�ستجدات الع�سر.
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حوار: يحيى شقيقي

م�سريتك الأكادميية.. يف �سطور؟ 
مرتبة  م��ع  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص  ع��ل��ى  ح�سلت 
-1421 اجل���ام���ع���ي  ال����ع����ام  يف  ال�������س���رف 
ق�سم  �سعود،  امللك  جامعة  م��ن  1422ه�����،  
اأول  الرتبية اخلا�سة،  وكنت واح��دا من 
ث��م عملت  وم��ن  التخ�س�ص،  ب��ه��ذا  دف��ع��ة 
واح��د تقدمت  ع��ام  مل��دة  العام  التعليم  يف 
�سعود  امللك  لاإعادة يف جامعتي  خالها 
اجلامعتني  كلتا  يف  وقبلت  خالد  وامل��ل��ك 
ملقر  الأق����رب  لكونها  الأخ����رية  واخ����رتت 

�سكن عائلتي. 
يف م��ن��ت�����س��ف ع����ام 1423ه������� ب��ا���س��رت 
عملي باجلامعة معيدا وبعد عام ون�سف 
اب��ت��ع��ث��ت جل��ام��ع��ة ن��وت��ن��ج��ه��ام ب��امل��م��ل��ك��ة 
املتحدة  لدرا�سة اللغة ومن ثم املاج�ستري 
ال�����س��ل��وك��ي��ة  يف جم������ال ال�����س����ط����راب����ات 
والنفعالية. عقب ذلك رجعت للعمل يف 
اجلامعة حيث كنت اأقوم بتدري�ص طاب 
النف�ص  علم  يف  والإر���س��اد  التوجيه  دبلوم 

ملدة عامني.
اب��ت��ع��ث��ت  2009م  ع�����ام  م��ط��ل��ع  ويف 
لدرا�سة الدكتوراه يف جامعة نيومك�سيكو 
ب���ال���ولي���ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة حيث 
ال��دك��ت��وراه يف مطلع  ح�سلت على درج��ة 
اأ���س��ت��اذا  ل��ل��ع��م��ل  ب��ع��ده  ع���ام 2012م ع���دت 
ومع  اخل��ا���س��ة،  ال��رتب��ي��ة  بق�سم  م�ساعدا 
هذا  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  بداية 
اجلامعة  مدير  معايل  ق��رار  �سدر  العام 

بتعييني رئي�سا للق�سم.

ماذا يكون ردك اإذا طلب
منك تقييم من�سف

جلامعة امللك خالد؟
جامعة امللك خالد كغريها من اجلامعات 
الكثري من  عانت من  اململكة  النا�سئة يف 
التحتية،  بالبنية  املرتبطة  ال�سعوبات 
رافق ذلك زيادة مطردة وتو�سع يف اأعداد 

الكثري  اإل��ى  اأدى  مما  املقبولني  الطاب 
دافعية  على  انعك�ست  التي  امل�سكات  من 
هيئة  ع�����س��و  وح��م��ا���س��ة  للتعلم  ال��ط��اب 
التدري�ص ورغبته يف اإجناز عمله بال�سكل 
الأم���ث���ل . ب��ع��د ان��ت��ق��ال اجل��ام��ع��ة مل��رك��ز 
ملمو�ص  ب�سكل  الو�سع  حت�سن  القريقر 
اأنه  رغ��م  م�ستمر  ب�سكل  يتح�سن  وم��ازال 
مازال هناك نق�ص يف التجهيزات يف كثري 
م��ن ال��ق��اع��ات ال��درا���س��ي��ة و���س��ع��ف وا���س��ح 
ك��م��ي وك��ي��ف��ي يف امل��ك��ت��ب��ة امل���رك���زي���ة، ويف 
املقابل هناك جتهيزات رائعة حتتاج فقط 

اإلى من ي�ستغلها. 
اأي�����س��ا اأع��ت��ق��د اأن ط���اب اجل��ام��ع��ة 
ب���ح���اج���ة ك����ب����رية اإل�������ى ت���غ���ي���ري ط��ري��ق��ة 
ت��ف��ك��ريه��م ف��ي��م��ا ي��خ�����ص اجل��ام��ع��ة فهي 
ل��ي�����س��ت م��ك��ان��ا ل���ل���درا����س���ة ف��ق��ط ب���ل هي 
جمتمع م�سغر يفرت�ص اأن الطالب يقوم 
كل  ي�ستغل  بحيث  ح��ي��ات��ه  ب��ج��دول��ة  ف��ي��ه 
باأن�سطته  للقيام  فيها  املتاحة  الإمكانات 
والثقافية  الريا�سية  كالأن�سطة  املختلفة 
والعلمية والجتماعية، بينما يف احلقيقة 
على  تفكريه  ين�سب  ال��ط��اب  معظم  اأن 
ين�سرف  ل��ك��ي  امل��ح��ا���س��رات  تنتهي  م��ت��ى 
ب��اأ���س��رع وق���ت مم���ك���ن،  واأع��ت��ق��د اأن ع��دم 
وج��ود �سكن للطاب داخ��ل اجلامعة  له 

دور يف ذلك. 

وماذا عن الطالب؟
عامة  ب�سفة  ال�سعودية  طاب اجلامعات 
ه��م خم��رج��ات التعليم ال��ع��ام ال��ذي ف�سل 
للدرا�سة  ال��ط��اب  تهيئة  يف  كبري  ب�سكل 
ال��ط��اب  معظم  اإن  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ات  يف 
ُيعاملوا  اأن  ويتوقعون  للجامعات  ياأتون 
ب��ن��ف�����ص ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي اع����ت����ادوه����ا يف 
التعليم العام من حيث طريقة التدري�ص 
اإن منهم من  ب��ل  ال���س��ت��ذك��ار،  وط��ري��ق��ة 
يطلب �سراحة ملخ�سات للمقررات لكي 

ي�ستذكر درو�سه منها.
لطريقة  يفتقرون  اأي�سا  طابنا   

امل�سكات،  العلمي ومهارات حل  التفكري 
اأك��ره��م  ع��ن��د  العلمي  ال��ب��ح��ث  وم��ف��ه��وم 
ال�سبكة  م��ن  والل�سق  الن�سخ  يتجاوز  ل 
اأو  ينقلون  م��ا  ي��ق��راأون  ول  العنكبوتية، 
من  ك��ث��ري  ويف  بتمحي�سه،  ي��ق��وم��ون  ل 
باأخطائها  الن�سو�ص  ينقلون  الأح��ي��ان 

الإمائية.
جدا  وا�سحة  اأراه���ا  اأخ���رى  م�سكلة 
ن�سبة  عند  للتعلم  ال��داف��ع��ي��ة  نق�ص  ه��ي 
ل ي�ستهان بها من الطاب، وهذا الأمر 
حيث  ال��ع��ام  بالتعليم  ع��اق��ة  ل��ه  اأن  اأرى 
الثانوية وهو ل يدري  الطالب يكمل  اإن 
اأين يتجه بعدها وكثري منهم يجد نف�سه 
اأ�سا  فيه  يرغب  ل  تخ�س�ص  يف  يدر�ص 
لأن  اأو  ن�سيحة  على  بناء  اخ��ت��اره  اأن��ه  اأو 
خ��ري��ج��ي��ه ل��ه��م ف��ر���س��ة وظ��ي��ف��ي��ة اأع��ل��ى، 
انعك�ست على م�ستوى  الأم���ور  ه��ذه  وك��ل 
ال��داف��ع��ي��ة ل��دي��ه��م ب���الإ����س���اف���ة لأ���س��ب��اب 
اأخرى بحاجة براأيي اإلى درا�سات متعمقة 

ملعرفتها. 
ل ي��ن��ف��ي ك���ل ذل���ك وج����ود ال��ع��دي��د 
م��ن الإي��ج��اب��ي��ات ل���دى ط��اب��ن��ا ومنها 
اأ�سحاب  وج��ود من��اذج من الطاب من 
الهمة العالية وكل ما يحتاجون اإليه هو 
وتوفري  بيدهم  والأخ��ذ  التوجيه  ح�سن 
تنمية  على  ت�ساعدهم  التي  الإمكانيات 

مواهبهم.

�سف لنا �سيا�ستك
الرتبوية يف  التدري�ص؟

اأتبنى �سيا�سة منفتحة مع الطاب تقوم 
ال��راأي  اإزال��ة احلواجز وحرية  على مبداأ 
اآراء الآخرين ومن  من غري اعتداء على 
غري جتريح حتى لو كان هذا الأمر يتعلق 
ب��ي، وم��ب��داأي هو ق��ول �سيدنا عمر ر�سي 
اهلل عنه » رحم اهلل امراأ اأهدى اإيل عيوبي 
» ك��م��ا اأن��ن��ي ح��ري�����ص ع��ل��ى ج��ع��ل عاقة 
الطاب باجلامعة اأعمق من جمرد مكان 
ل��ل��درا���س��ة ف��ق��ط اإل���ى م��ك��ان مي��ار���ص فيه 

رئيس قسم التربية الخاصة د. علوان لـ »آفاق«:

مفهوم البحث العلمي لدى طالبنا
ال يتجاوز النسخ واللصق

ويف  املختلفة.  اأن�سطة حياته  كل  الطالب 
اأ�ساليب تدري�سية  اأ�ستخدم  داخل القاعة، 
ومنها  امل��ع��ت��اد،  التقليدي  منها  خمتلفة 
التعليم  وم��ن��ه��ا  الإل����ك����رتوين،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإلى  التعاوين من خال تق�سيم الطاب 
جماعية  باأن�سطة  ليقوموا  جم��م��وع��ات  
ت���ت���وزع ف��ي��ه��ا امل���ه���ام ب���ني اجل��م��ي��ع ب�سكل 
ع����ادل، وم��ن��ه��ا اأ���س��ل��وب ال�����س��م��ن��ارات التي 
تقدم من قبل الطالب نف�سه حيث يقوم 

بدور املعلم.
اأن��ن��ا نعكف  اإل���ى  اأود الإ����س���ارة  وه��ن��ا 
يف ق�����س��م ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة ع��ل��ى و���س��ع 
الأع�ساء  بها جميع  يلتزم  تعليمية  خطة 
اإع���داد  م�ستوى  ل��رف��ع  ت��ه��دف  الق�سم  يف 
تعليمية  اأ���س��ال��ي��ب  خ���ال  م���ن  ال���ط���اب 
الف�سل  ب��دء  مع  جاهزة  و�ستكون  خاقة 

القادم اإن �ساء اهلل .

ما اأكرث ال�سعوبات االأكادميية
التي يواجهها الطالب؟

الأكادميية  امل�سكات  معظم  اأ�سلفت،  كما 
العام،  التعليم  خمرجات  �سعف  من�سوؤها 
اإل��ى  طابنا  افتقار  امل�سكات  تلك  وم��ن 
يتعلق  فيما  خ��ا���س��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ه���ارات 
اأكرهم  الناقد وحتول  العلمي  بالتفكري 

اإلى جمرد اآلة حلفظ املعلومات.
من ال�سعب على اجلامعات الق�ساء 
اإنها  ت��ام حيث  ب�سكل  امل�سكات  ه��ذه  على 
الأن�سطة  لكن  مرتاكمة  خ��رات  ح�سيلة 
العلمية  ك���ال���دورات  الأخ����رى  اجل��ام��ع��ي��ة 
ت��ق��ام جنبا  ال��ت��ي  ال����ذات  ت��ط��وي��ر  ودورات 
اإل����ى ج��ن��ب م��ع امل��ح��ا���س��رات ال��ت��ي تتميز 
ب��ال��ت��ج��دي��د وت��غ��ي��ري اأ����س���ل���وب ال��ت��دري�����ص 
ب�سكل كبري يف  ت�سهم  اأن  والبتكار ميكن 
الدور  هنا  اأن�سى  ول  امل�سكات،  هذه  حل 
ع�����س��و هيئة  ب���ه  ي���ق���وم  اأن  ال�����ذي مي��ك��ن 
ال��ت��دري�����ص م���ن ح��ي��ث ا���س��ت�����س��ع��اره ل��ه��ذه 
امل�������س���ك���ات وحم�����اولت�����ه اجل�������ادة حل��ل��ه��ا 
باأن طابنا ه��وؤلء هم م�ستقبل  وقناعته 

أوضح رئيس قسم التربية 
الخاصة الدكتور عماد 
علوان  أن الجامعة عانت 
من صعوبات كثيرة 
مرتبطة بالبنية التحتية، 
واستدرك في تعليق له 
على المدينة الجامعية 
بالفرعاء أن الجامعة 
مقبلة على طفرة كبرى 
في كافة جوانب العملية 
التعليمية. من جهة أخرى، 
انتقد علوان في حديث 
إلى »آفاق« مستوى طالب 
الجامعة، مشيرا إلى أن 
غالبيتهم تفتقر للتفكير 
الناقد وأن مفهوم البحث 
العلمي لديهم ال يتعدى 
النسخ واللصق.

كان  جيد  ب�سكل  اأعددناهم  فكلما  الباد 
م�ستقبل الباد يف اأمان .

ما تعليقك على الختبارات 
النهائية التي ت�سهدها

اجلامعة حاليا؟
ل��اأ���س��ف ن�����س��ب��ة ك���ب���رية م���ن ال���ط���اب ل 
اأو  الختبار  ليلة  اإل  درو�سهم  ي�ستذكرون 
وتتفاجاأ  بل  وجيزة  بفرتة  الختبار  قبل 
ب�����اأن ب��ع�����ص ال���ط���اب ي���اأت���ي ل��ي�����س��األ عن 
اجلزء املطلوب يف الختبار قبل الختبار 
بيوم واح��د مما ي��دل دلل��ة وا�سحة على 
ح��ج��م الإه���م���ال ال���ذي ي��ع��اين م��ن��ه بع�ص 
ع����ادة يح�سلون  ه�����وؤلء  وم��ث��ل  ال���ط���اب 
على درجات متدنية، وهناك مناذج اأخرى 
ي�سريون على وترية واحدة  الطاب  من 
اإل���ى اآخ���ره م��ن حيث  م��ن ب��داي��ة الف�سل 
اله��ت��م��ام وال�����س��وؤال وا���س��ت��ذك��ار ال��درو���ص 
ع��دده��م  اأن  اإل  ال��ت��ف��وق  ع��ل��ى  واحل���ر����ص 

لاأ�سف حمدود.

ما ن�سيحتك يف هذا ال�سدد؟
الن�سيحة الدائمة  التي اأقدمها للطاب 
ال���درا����س���ي هي  ال��ف�����س��ل  ي���وم يف  اأول  م���ن 
ما  اإل��ى  النتظار  وع��دم  الدائم  ال�ستذكار 

جذور وبراعم

القلم النابض
إيمان عبد اهلل العسيري

بني  البطيء  باملوت  اأبنائهم  على  رمب��ا  اأو  الزمن  عليهم  حكم  واأم��ه��ات  اأب��اء 
جدران تلك الدور. يقوم على خدمتهم ورعايتهم اأ�سخا�ص ل تربطهم بهم 
اأو قرابة، لكن مع كل ذلك الطعام املقدم لهم والعناية الفائقة،  �سلة ن�سب 

فاإن هوؤلء اجلذور تقتلهم الوحدة واحل�سرة.
اهلل  م��ن  خ��وف  اأو  رحمة  دون  لهم  ظهورهم  اأداروا  اأب��ن��اء  م��ن  احل�سرة 

�سبحانه وتعالى. اأبناء جترعوا العقوق واأدمنوا الن�سيان.
حالها  ترثي  اأم  هنا  وج��وده��م.  يف  �سببا  كانوا  من  احلياة  متع  اأن�ستهم 

وتبكي ل�سوء حظها وهناك اأب �سرب كفا بكف متح�سبا وحمت�سبا.
ان�سهرت قلوبهم لنكران اأبنائهم وتركهم اإياهم يف ذلك  املكان ال�سامت 
الذي ل يروون فيه غري اأنف�سهم و اآخرين اأمثالهم و العاملني فقط. كل يوم 

يتكرر فيه الأ�سخا�ص اأنف�سهم حتى مل منهم املكان وملوا منه.
كان  م��ن  فمنهم  ال��زم��ن،  عليهم  اآل  اأب��ري��اء  اأط��ف��ال  املقابلة،  اجل��ه��ة  يف 
لي�سبح  الأ�سباب  تتعدد  مدقع.  فقر  اأو  اإج��رام  اأو  اأ�سرة  اأو  جمتمع،  �سحية 
ه���وؤلء ال��راع��م ب��ا وال��دي��ن اأو اأح��ده��م��ا، و ب��ا ه��وي��ة، فين�سوؤون يف معزل 
عن املجتمع و اأف��راده ويقبعون يف مبان خ�س�ست لهم، األفوها و األفتهم. ل 
يعرفون اأبا اأو اأما بل ل يفهمون اأي�سا ما تعنيه هاتان الكلمتان. ل يرون اإل 
ذات الأ�سخا�ص ومن يعتني بهم ويكرتث لوجودهم. ل يعرفون حبا اأو عطفا 
اأو حنانا اأو طعما للحياة. يتوقون لكت�ساف ما خلف تلك الأ�سوار التي حتيط 

بهم من كل �سوب.. عيونهم حريى تبحث وعقولهم تت�ساءل وتفكر.
وتبتلعها  تت�ساقط  ف���روع،  دون  وب��راع��م  عقيم  كيان  ف���روع،  ب��ا  ج��ذور 
الرياح. هذه الفروع اأغرتها احلياة مبفاتنها وجرت خلفها متنا�سية كل من 
تتناثر  كما  العاقة  الأنف�ص  تلك  تناثرت  عليها.  حق  له  ومن  بها  عاقة  له 

حبات عقد اللوؤلوؤ  وتتبعر حتى اأ�سبح جتميعها �سعبا. فما احلل اإذن؟!. 
كم دار بذهني منذ زمن اأن لو تدمج اجلذور بالراعم لت�ستقي هذه من 
تلك، فتكون الداران متجاورتني ويف �ساعات معينة تفتح البوابات وتختلط 
القلوب املحرتقة بالقلوب املتلهفة املت�سوقة، وتلتقي الأرواح املتاأملة بالأرواح 
وت�سقيه  احلنان  من  امل��ح��روم  الوليد  ذل��ك  على  الأم  تلك  فتحنو  الظامئة، 
مما تبقى يف فوؤادها من جرعات.  فت�ستن�سق رئتاه عبق الأمل وي�ستم رائحة 

الدفء وينمو ج�سده قويا متناغما.
ماء   لي�سقيه  منكوب  لأب  يتجه  عمره،  من  ال�سابعة  يف  ي�سبح  وعندما 
التحدي ويغر�ص يف روحه  لبنات الرجولة  ويلقنه درو�سا يف الوفاء واأخرى 
ح�سدها من جتاربه يف احلياة لي�سنع منه �سخ�سا قويا متحديا كل املنغ�سات 

والنكبات و ليواجه جمتمعا غفل عنه و اأهمله.
فا  املهملني،  اأولئك  اأح�سان  يف  املحرومون  ه��وؤلء  ين�ساأ  اأن  من  لب��د 
ي�سعر املهمل اأن عطاءه انتهى ووجوده اأ�سبح موؤقتا فتع�سره الأحزان وتقتله 
اإن�سانيته وجتاهل  واأنكر  املحروم على من حرمه هويته  الوحدة ول يحقد 

وجوده ب�سفته ب�سرا.

�ساأن  وم��ن  يومني،  اأو  بيوم  الختبار  قبل 
ذلك اأن يقلل من حجم القلق الذي يعاين 
تورثه  الدائمة  املذاكرة  الطالب، لأن  منه 
اأن�سح  كما  النف�ص،  يف  والثقة  الطماأنينة 
بالبتعاد عن ال�سهر وما يتخلله من تناول 
املنبهات وما يف حكمها مما يروج له �سعاف 

النفو�ص من املخدرات بكافة اأنواعها.

ما الذي تفتقده 
وتتمنى توافره يف اجلامعة؟

اأن تكتمل البنية التحتية وخا�سة  اأمتنى 
يتاءم  مبا  الدرا�سية  القاعات  جتهيزات 
مع املعايري العاملية احلديثة، ومن خال 
يف  اجل��دي��دة  اجلامعية  للمدينة  زي��ارت��ي 
وروؤ���س��اء  ووك���اء  برفقة عميد  ال��ف��رع��اء 
الأق���������س����ام ون���خ���ب���ة م����ن اأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 
التدري�ص بكلية الرتبية اأرى اأن اجلامعة 
اإذا  �ستنعك�ص  ك���رى  ط��ف��رة  ع��ل��ى  مقبلة 
اأُح�����س��ن ا���س��ت��غ��ال��ه��ا ع��ل��ى ك��اف��ة ج��وان��ب 

العملية التعليمية.

كلمتك الأخرية يف هذا اللقاء؟
ال�ست�سافة  على  »اآف��اق«  �سحيفة  اأ�سكر 
راجيا من اهلل اأن اأكون قد وفقت يف قول 

املفيد.
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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

إعداد: أ. رقية محمد األودن 

انخفا�ص  ت��وؤث��ر يف  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  م��ا 
عن  ت��ع��رف  م����اذا  ال��ع��ل��م��ي؟  التح�سيل 
�سعوبات التعلم النمائية والأكادميية؟ 
وما اخل�سائ�ص العامة لذوي �سعوبات 
ال��ت��ع��ل��م؟  وم���ا الجت���اه���ات والأ���س��ال��ي��ب 
املتبعة يف عاج امل�سكلة.. اإجابات وافية 

يف املقال العلمي التايل.
اأح���دث  التعلم ه��ي م��ن  ���س��ع��وب��ات 
م��ي��ادي��ن ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة واأ���س��رع��ه��ا 

صعوبات التعلم.. خلل دماغي
ومؤثرات بيئية وبيوكيمائية 

واملهتمني  الأه��ل  اهتمام  ب�سبب  تطورا 
مب�����س��ك��ل��ة الأط�����ف�����ال ال������ذي ُي���ظ���ه���رون 
تف�سريها  ميكن  ل  تعليمية  م�سكات 
ب���وج���ود الإع����اق����ات ال��ع��ق��ل��ي��ة واحل�����س��ي��ة 
والنفعالية، بالإ�سافة اإيل اأن م�سطلح 
اأك��ر،  قبول  لق��ي  قد  التعلم  �سعوبات 
م���ن ق��ب��ل الأه�����ل والأ����س���خ���ا����ص ال��ذي��ن 
تبدو  ول  التعلم،  يظهرون �سعوبات يف 
بل  عادية  غري  ج�سمية  اأعرا�ص  عليهم 
ه��م ع��ادي��ون م��ن حيث ال��ق��درة العقلية 
�سمعية  اإع����اق����ات  اأي  م���ن  ي��ع��ان��ون  ول 

اأو  ���س��ح��ي��ة  اأو  ج�سمية  اأو  ب�����س��ري��ة  اأو 
اأ�سرية  ظ��روف  اأو  انفعالية  ا�سطرابات 
غ���ري ع����ادي����ة، وم����ع ذل����ك ف���اإن���ه���م غري 
الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  تعلم  علي  ق��ادري��ن 
وامل��و���س��وع��ات امل��در���س��ي��ة م��ث��ل الن��ت��ب��اه 
اأو  ال���ق���راءة  اأو  ال��ك��ام  اأو  ال���س��ت��م��اع  اأو 
الكتابة اأو احل�ساب، وحيث اإنه مل  يقدم 
لهم خدمات تربوية وعاجية يف بادئ 
الأم��ر، فقد طالب اأهل هوؤلء الأطفال 
حل  اأج���ل  م��ن  املتخ�س�سني  مب�����س��اع��دة 

م�سكلة اأبنائهم.

التعريف
الأمريكية  الوطنية  اللجنة  وبح�سب 
ف��اإن��ه��ا   ،NJCLD ال��ت��ع��ل��م  ل�����س��ع��وب��ات 
ال�سطرابات  من  متجان�سة  جمموعة 
ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف ����س���ع���وب���ات وا���س��ح��ة 
ق�������درات  وا������س�����ت�����خ�����دام  اك����ت���������س����اب  يف 
الكتابة،  ال���ق���راءة،  ال��ك��ام،  ال���س��ت��م��اع، 
وال����س���ت���دلل ال���ري���ا����س���ي، وي��ف��رت���ص 
نتيجة  ت��ن�����س��اأ  ال���س��ط��راب��ات  ه���ذه  اأن 
خ���ل���ل يف اجل����ه����از ال��ع�����س��ب��ي امل���رك���زي 
اأخ�����رى  ت��ظ��ه��ر م����ع ح������الت  اأو رمب�����ا 

اأو  العجز احل�سي  اأو  العقلي  كالتخلف 
ال�سطرابات النفعالية والجتماعية، 
ال�سبط  م�����س��ك��ات  م���ع  م��ت��ازم��ة  اأو 
والتعامل  الإدراك  وم�سكات  ال��ذات��ي 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ت���اأث���ريات  اأو  الج��ت��م��اع��ي 
احلالت  لهذه  مبا�سرة  نتيجة  ولي�ست 

اأو التاأثريات.
وم����ن ال��ت��ع��ري��ف��ات ال���ت���ي و���س��ع��ت 
يف ه����ذا امل����ج����ال، م���ا ح�����اول ال��ت��ف��ري��ق 
ال��ظ��روف  ب��ني ���س��ع��وب��ات التعلم وب���ني 
الأخ��������رى ال���ت���ي ت����وؤث����ر يف ان��خ��ف��ا���ص 

التح�سيل العلمي حيث يوجد منطان 
ت��وؤث��ر يف  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأ�سا�سيان م��ن 

هذا النخفا�ص، وهي:
ع���وام���ل خ���ارج���ي���ة: وت����رج����ع   •
ك��ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ع���وام���ل  اإيل 
الجتماعية  وال��ظ��روف  والقت�سادية 
هذه  ومتثلت  التعليم،  فر�ص  ونق�ص 
NJCLD يف  ال����  ت��ع��ري��ف  ال��ع��وام��ل يف 

عبارة املوؤثرات البيئية.
• عوامل داخلية: ترجع اإيل ظروف 
داخ�����ل ال���ف���رد م��ث��ل ال��ت��خ��ل��ف ال��ع��ق��ل��ي 

مشكالت وأعراض تشمل 
السلوك واإلدراك والتعبير

عوامل داخلية وخارجية 
لصعوبات التعلم

واتجاهان علميان
لعالجها
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دراسات

تكمن قيمة جامعة امللك خالد يف تاريخ عريق �سم معطيات جامعتني 
�سخمتني هما جامعة امللك �سعود وجامعة الإمام حممد بن �سعود، وهما 
جناحان مهمان ل ميثان تاريخا م�سى بل ميثان امتدادا فكريا لزال 

حيا متعاي�سا ي�سهم يف بناء هذه اجلامعة. 
قلنا  اإذا  اململكة، ولي�ص جديدا  بنت عدة جامعات يف  كفاءات مهمة 
القطاع  داخ��ل  جامعات  ع��دة  تبني  اأن  ا�ستطاعت  قد  الكفاءات  تلك  اإن  
الأكادميي يف اململكة وخارجها بله  بيئات  مهمة تت�سل بتكوين بناء هذه 

الدولة عموما.
اأو�سح من  لأنها  اأك��ر  عنها  نبني  اأن  بال�سرورة  لي�ص  هذه حقائق 
التف�سيل فيها، ولي�ص املهم يف هذا، املهم اأن توجد اجلامعة اآلية وا�سحة 
لكن  دائما  بامل�ستطاع  لي�ص  فهذا  املهاجرة،  الكفاءات  تلك  لعودة  لي�ص 
الأم  بجامعتهم  ارتباطهم  يعيد  مما  الكثري  اجلامعة  ت�ستطيعه  ال��ذي 
ويوثق عاقتهم بها  ويجعلهم يحنون ق�سرا للعودة لرحابها اأو يحنون 

خلدمتها من مواقعهم.
ويف  الرئي�سة  اأروق��ت��ه��ا  يف  ج��ام��ع��ة  ك��ل  ت�سعه  ���س��رف  �سجل  ه��ن��اك 
مميزة  دع��وة  رق��اع  وهناك  اأبنائها،  من  للنابهني  الإعامية  من�ساتها 
تر�سلها لهم يف احتفالتها اخلا�سة وموؤمتراتها الدورية، وهناك ممرات 
وقاعات ومعامل  ت�سجل باأ�سمائهم، وهناك الكثري مما ت�ستطيع اجلامعة 
منافذ  يف  اجلامعة  ا���س��م  يحملون  ال��ذي��ن  املميزين  لأبنائها  تفعله  اأن 

التنمية املختلفة يف هذه الباد.
ومن جهة اأخرى، هناك منفذ اآخر لكفاءات ل تقل اأهمية عن الفئة 
ال�سابقة وهم خريجو اجلامعة املتميزون من طابها ، فعلى مدار ال�سنني 
نافذين يف  اأ�سبحوا  اأع��داد كبرية قلة منهم  املا�سية تخرج يف اجلامعة 
اأن  اجلامعة  ودور  كبرية.  تنموية  م�ساريع  واأ�سحاب  ومتميزين  امليدان 
جت�سر العاقة بهوؤلء النابهني من طابها وت�ستعيدهم حلرمها وتقيم 

امللتقيات لتكرميهم واإ�سعارهم بوهج النتماء الباقي جلامعتهم.

الكفاءات المغادرة
ومسار العودة

د. عبدالرحمن المحسني

والإع����اق����ات احل�����س��ي��ة وال���س��ط��راب��ات 
النفعالية ال�سديدة و�سعوبات التعلم.

وذه�����ب ب��ع�����ص امل��ه��ت��م��ني اإل�����ى اأن 
جوهر  ه��ي  وال��ك��ت��اب��ة  ال���ق���راءة  م�سكلة 
�سعوبات التعلم يف حني اأكد اآخرون اأن 
بع�ص  راأى  فيما  الأ���س��ا���ص،  هو  النتباه 
مثل  النف�سية  ال���س��ط��راب��ات  اأن  اآخ����ر 

الذاكرة  والإدراك هي الأ�سا�ص.
ت��ط��ب��ي��ق  ويف ����س���وء ذل�����ك مي���ك���ن 
ال���ت���ع���ل���م وت��ق�����س��ي��م��ه��ا اإيل  ����س���ع���وب���ات 

جمموعتني:
ال��ت��ع��ل��م  ����س���ع���وب���ات  اأوال: 
ال��ن��م��ائ��ي��ة: ت�����س��م��ل ���س��ع��وب��ات 
ال�سابقة  املهارات  النمائية  التعلم 
ال�����ت�����ي ي����ح����ت����اج اإل�����ي�����ه�����ا ال���ط���ف���ل 
املو�سوعات  يف  التح�سيل  ب��ه��دف 
الأك���ادمي���ي���ة، م��ث��ا ي��ت��ع��ل��م ك��ت��اب��ة 
الكثري  تطوير  ط��ري��ق  ع��ن  ا�سمه 
التاأزر  الإدراك،  مثل  امل��ه��ارات  من 

الب�سري احلركي، الذاكرة.

التعلم  ���س��ع��وب��ات   ث��ان��ي��ا: 
االأكادميية:  هي امل�سكات التي 
تظهر من قبل اأطفالنا يف املدار�ص 

وت�ستمل علي:
القراءة. يف  • �سعوبات 
الكتابة. يف  • �سعوبات 

ال��ت��ه��ج��ئ��ة  يف  ����س���ع���وب���ات   •
والتعبري الكتابي.

•�سعوبات يف احل�ساب.

أسباب صعوبات التعلم
ميكن اأن ت�سنف هذه الأ�سباب اإلى فئات 

ثاث رئي�سة هي:
• الأ�سباب الع�سوية 

والبيولوجية.
• الأ�سباب الوراثية.
البيئية. • الأ�سباب 

تشخيص صعوبات التعلم
فيما يلي بع�ص الختبارات والإجراءات 

التي ميكن اعتمادها، وهي:
املرجع. معيارية  • الختبارات 

النف�سية. العمليات  • اختبارات 
غ��ري  ال��������ق��������راءة  اخ������ت������ب������ارات   •

الر�سمية.
املرجع. حمكية  • الختبارات 

املبا�سر. اليومي  • القيا�ص 

الخصائص العامة
لذوي صعوبات التعلم:

اأوال: اخل�سائ�ص املعرفية
ال��ت��ح�����س��ي��ل  ان���خ���ف���ا����ص  وت���ت���م���ث���ل يف 
اأك��ر من املهارات  اأو  الوا�سح يف واح��دة 
الأكادميية الأ�سا�سية املتمثلة  يف القراءة 

والكتابة واحل�ساب.

ثانيا: اخل�سائ�ص اللغوية:
ميكن اأن تظهر ملن لديهم �سعوبات تعلم 
ال�ستقبالية  اللغة  من  كل  يف  م�سكات 
وال���ل���غ���ة ال��ت��ع��ب��ريي��ة، وي��ق�����س��د ب��ال��ل��غ��ة 
ال�ستقبالية القدرة على ا�ستقبال وفهم 
القدرة  التعبريية فهي  اللغة  اأما  اللغة، 

علي اأن يعر الفرد عن نف�سه لفظيا.

ثالثا: اخل�سائ�ص احلركية 
�سعوبات  لديهم  مم��ن  الأط��ف��ال  ُيظهر 
التعلم م�سكات يف اجلانب احلركي  يف 
الكبرية واحلركات  يف كل من احلركات 

الدقيقة، ويف مهارات الإدراك احلركي.

رابعا: اخل�سائ�ص
االجتماعية وال�سلوكية

ُيظهر الأطفال من ذوي �سعوبات التعلم 
متيزهم  و�سلوكية  اجتماعية  م�سكات 

عن غريهم، ومن اأهم هذه امل�سكات:
الزائد. احلركي  • الن�ساط 

• التغريات النفعالية ال�سريعة.
ال�سبط. عدم  اأو  • القهرية 

• تكرار غري منا�سب ل�سلوك ما.

الخ. الجتماعي،  • الن�سحاب 
املميزة  ال�سابقة  اإلى اخل�سائ�ص  اإ�سافة 
ال��ت��ع��ل��م، ف��اإن��ه��م  ل��ف��ئ��ة ذوي ���س��ع��وب��ات 
يعانون من بع�ص ال�سعوبات وامل�سكات 

الأخرى، ومنها:

االنتباه:  يف  ا�سطرابات   •
وت��ت��م��ث��ل يف ���س��ع��ف ال���ق���درة علي 
ال����رتك����ي����ز وال���ق���اب���ل���ي���ة ال��ع��ال��ي��ة 

للت�ستت و�سعف املثابرة.
اإيل  وت�����س��ري  االندفاعية:    •

التفكري  دون  ال�سلوك  يف  الت�سرع 
ال��ت��ن��ظ��ي��م  ن���ت���ائ���ج���ه، ����س���ع���ف  يف 

والتخطيط.
ال��ذاك��رة  ا���س��ط��راب��ات يف   •
ال�سعف  يف  وتتمثل  والتفكري: 
يف ك����ل م����ن ال�����ذاك�����رة ال�����س��م��ع��ي��ة 
ا�ستدعاء  و���س��ع��وب��ة  وال��ب�����س��ري��ة، 
تعلم  املتعلمة، و�سعوبة  اخل��رات 

املفاهيم املجردة.
االإدراك:  يف  ���س��ع��وب��ات   •
وت��رت��ب��ط ب��ال�����س��ع��وب��ات يف جم��ال 
وال��ب�����س��ري  ال�����س��م��ع��ي  الإدراك 
التي  املعلومات  وا�ستيعاب  وفهم 
ي���ح�������س���ل���ون ع���ل���ي���ه���ا م�����ن خ���ال 

حوا�سهم املختلفة.
وظيفية:  ع�سبية  دالالت   •
علي  امل��وؤ���س��رات  بع�ص  يف  وتتمثل 
ال�����س����ط����راب����ات ال���وظ���ي���ف���ي���ة يف 

اجلهاز الع�سبي.

اتجاهات وأساليب عالجية 
هناك اجتاهان رئي�سان لعاج �سعوبات 
ال��ت��ع��ل��م وه���م���ا: اجت�����اه ط��ب��ي واجت����اه 

نف�سي تربوي.

وت���ك���ون  ال��ط��ب��ي:  االجت����اه  اأوال: 
����س���ع���وب���ات ال��ت��ع��ل��م ن���اجت���ة ع����ن خ��ل��ل 
وظيفي يف الدماغ اأو خلل بيو كيمائي 

يف اجل�سم ويكون العاج يف ما يلي:
• العقاقري الطبية.

الرنامج  ب�سبط  • العاج 
الغذائي.

طريق  عن  • العاج 
الفيتامينات.

ثانيا: الجتاه  النف�سي الرتبوي: 
وي�����س��ت��م��ل ع��ل��ي ال���ط���رائ���ق ال��رئ��ي�����س��ة 

الثاث التالية:
ع��ل��ي  ال������ت������دري������ب  ط����ري����ق����ة   •
العمليات، ويتم يف هذه الطريقة 
ا����س���ت���خ���دام اأ����س���ال���ي���ب خم��ت��ل��ف��ة 
اأه�����م�����ه�����ا: ال�����ت�����دري�����ب ال��ن��ف�����س��ي 
ال�����ل�����غ�����وي، ال�����ت�����دري�����ب امل����ع����ريف، 
ال���ت���دري���ب ب��ا���س��ت��خ��دام احل���وا����ص 

املتعددة.
املهارات،  التدريب علي  • طريقة 
وه��������ذه ال����ط����ري����ق����ة ت����رك����ز ع��ل��ي 
ال��ت��دري��ب امل��ب��ا���س��ر ع��ل��ي امل��ه��ارات 
ق�سورا  التلميذ  فيها  يظهر  التي 

اأو عجزا.
اجلمع  علي  القائمة  • الطريقة 
ب����ني ال���ت���دري���ب ع���ل���ي ال��ع��م��ل��ي��ات 
وال���ت���دري���ب ع��ل��ي امل����ه����ارات. وه��و 
الجت�����اه الأك�����ر ح���داث���ة وق��ب��ول 
ال��وق��ت  يف  املخت�سني  اأو����س���اط  يف 

احلا�سر.
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مشاريع

كلية التربية..
تصميمات ذكية لمبان ذات جودة عالية

حسن خيري وعامر عسيري

�سمم هذا املبنى بطريقه فريدة جدا، وهناك ممر رئي�ص 
ل���ه Span وم���ن ث���م ت��خ��رج م��ن��ه اأ���س��اب��ع م��ت��ف��رع��ة ت��ك��ون 
ومل  الطبيعيتني،  والتهوية  بالإ�ساءة  بالكامل  خمدومة 
على   Sky Light �سماوية  اإ���س��اءة  اإ���س��اف��ة  امل�سمم  ين�ص 
بهذه  ب��ال��ك��ام��ل  امل��ب��ن��ى  ل��ت��زوي��د  للمبنى  الرئي�سي  امل��ح��ور 

الإ�ساءة الطبيعية. 
وه����ذا امل��ب��ن��ى ل ي��ع��د ك��ب��ري ج���دا م��ن ح��ي��ث امل�ساحة 
من  ك��ب��ريا  ع���ددا  لي�ستوعب  ذك��ي��ة  بطريقه  �سمم  ول��ك��ن 
امل�����س��ت��خ��دم��ني، ومت اخ��ت��ي��ار ال��ت�����س��ط��ي��ب اخل���ارج���ي ل��ه��ذا 
املبنى كبقية املباين يف م�سروع املدينة اجلامعية بحوائط 
Precast Cladding ليتم �سمان طول  خر�سانية جاهزة 

حياة املباين دون احلاجة لل�سيانة والنظافة ب�سكل دائم.
ارت��ف��اع خم�سة ط��واب��ق، حيث  م��ن  املبنى  ه��ذا  يتكون 
قاعات  املخترات،  بع�ص  ال�سيارات،  بطابق مواقف  يوجد 
جانب  يف  يوجد  بينما  ال�سمينارات،  وقاعات  املحا�سرات، 
اآخ���ر م��ن ه��ذا الطابق م��واق��ف ال�����س��ي��ارات  وغ���رف اأخ��رى 

لت�سغيل و�سيانة املبنى.
    ويف الطابق التايل )طابق الت�سوية( يوجد مزيد 
من املخترات وبع�ص الف�سول الدرا�سية التي متتد حتى 
الطابق الأر�سي، بينما يوجد يف الطابقني الأول والثاين 
املدير،  نائب  العميد،  امل���دراء،  )املوظفني،  املكاتب  جميع 

وغرفة املوؤمترات الرئي�سية(.
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مشاريع

كلية التربية
بع�ص الغرف التي

يحتوى عليها مبنى الكلية:

• املكاتب  63
• الف�سول الدرا�سية  43 

•  املخترات  45
• غرف الجتماعات  11

• املكتبات  2
• ال�سكرتارية وغرف النتظار  13

• غرف درا�سية
    متعددة الأغرا�ص  6 
• قاعات ال�سمينارات 2
• قاعات املحا�سرات 1 

• قاعات املوؤمترات الرئي�سية 1 
• الأندية الطابية    3 

• مدير الكلية 1 
• مكاتب الإ�سراف  2 

• قاعات البحوث  1
• مكتب العميد  1 

• مكاتب رئي�ص الق�سم   6
• مكاتب ناب املدير  3 

لهذا  الإجمالية  الأر���س��ي��ة  امل�ساحة 
املبنى تقريباً 44،515.00 مرت مربع 
 30،804.00 تقريبية  م�ساحة  على 

مرت مربع. 
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الرأي الجامعي

حتى
ال نشعر 
بالملل

تنمية 
القدرة 

البحثية لدى 
الطالبة 

الجامعية

د. إيناس أحمد
كلية العلوم واالآداب مبحايل

احلقيقة اأن البحث العلمي اأ�سبح 
اجل��دي��د  ال��ع��امل  تقنيات  حم���رك 
ل���ل���و����س���ول اإل������ى اأك������ر ق�����در م��ن 
املعرفة والتقنية الدقيقة املثمرة.
ي��ق��ل  ال���ع���ل���م���ي ل  ال���ب���ح���ث 
امل��اء وال��ه��واء يف حياة  اأهمية ع��ن 
ت���دارك  ���س��رع��ة  وعلينا  الإن�����س��ان، 
ال��و���س��ع لإع������ادة  ال��ن��ظ��ر يف ب��ن��اء 
ال���ه���ي���ك���ل امل���وؤ����س�������س���ي اجل���ام���ع���ي 
وت�����اأه�����ي�����ل ال�������ك�������ادر ال���وظ���ي���ف���ي 
والأك���������ادمي���������ي ل����ي����ق����وم ب�������دوره 
املجتمع.  يف  وال��ف��ع��ال  الإي��ج��اب��ي 
لدى  البحثية  القدرة  لتنمية  اإن 
ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة اأه��م��ي��ة ك��رى 
والتميز  الإب�����داع  جم���الت  لفتح 
ل��دى ال��ط��ال��ب��ات، ل��ه��ذا ف���اإن ن�سر 
ث����ق����اف����ة ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي ب��ني 
مل�سايرة  مبكر  وق��ت  يف  طالباتنا 
املتطور  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ل��م��ي  ال��رك��ب 
ال�ستثمار احلقيقي  واملتجدد هو 

من اأجل بناء امل�ستقبل.
دع��م  خ���ط���وة  اأن  يف  ل����س���ك 
وت�سجيع  العلمي  البحث  اأن�سطة 
امل���ب���دع���ني واك���ت�������س���اف امل����واه����ب 
وت����ق����دمي ال���رع���اي���ة ل���ه���م ت�����س��ه��م 
ب��ن��اء ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى البحث  يف 

العلمي.
ل�����ذا ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا ت��ر���س��ي��خ 
وتنمية  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ث��ق��اف��ة 
الطالبات  اأ�ساليبه بتنمية قدرات 
امل��ع��ل��وم��ات، وحتليلها  ع��ل��ى ج��م��ع 
واإك�������س���اب���ه���ن م����ه����ارات ال��ت��ح��ل��ي��ل 
ال����ن����اق����د وال���ت���ف���ك���ري الإب�����داع�����ي 

وال�ستدلل وال�ستنتاج العلمي.
وم����������ن و�������س������ائ������ل ت���ن���م���ي���ة 
الطالبات  ل��دى  البحثية  ال��ق��درة 
العلمية  الندوات  بعمل  تكليفهن 
ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ال���ع���رو����ص اأم����ام 
زم���ي���ات���ه���ن، واإق����ام����ة احل��ل��ق��ات 
جماعي  ب�سكل  امل�سغرة  العلمية 
وت��ك��رمي��ه��ن ع��ل��ى مت��ي��زه��ن، مما 
يحفز غريهن  على القيام بنف�ص 

العمل والإجناز البحثي.
اأي�����������س�����ا اأق�������������رتح ت���ك���ل���ي���ف 
التي  امل��ط��وي��ات  بعمل  ال��ط��ال��ب��ات 
ت�������س���م ع�������ددا م����ن امل���و����س���وع���ات 
لتنمية  وذل��ك  املختلفة،  العلمية 
ال��ب��ح��ث يف �سبكة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ن 
امل��ع��ل��وم��ات واخ��ت��ي��ار امل��و���س��وع��ات 
الهادفة، هذا بالإ�سافة اإلى اإن�ساء 
جم���ل���ة احل����ائ����ط ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى 
اخ��ت��ي��ار  ال��ط��ال��ب��ات يف  ت�����س��ه��م  اأن 
مو�سوعاتها، بهدف ن�سر الثقافة 
من  مما  الطالبات،  بني  العلمية 
على  ق��ادرا  جيا  يوجد  اأن  �ساأنه 
حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة يف م��وؤ���س�����س��ات 
ال�������دول�������ة، وال�����ق�����ي�����ام ب��ع��م��ل��ي��ات 
للم�ستقبل  ال�����س��ل��ي��م  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التي  للم�سكات  احللول  واإي��ج��اد 
يعاين منها املجتمع وفق الأ�سلوب 

العلمي والبحثي ال�سحيح. 

ولكن  ب��امل��ل��ل،  �ست�سعر  بحتا  تعليميا  حم��ت��وى  ت��در���ص  عندما 
عندما يتم تدري�ص هذا املحتوى بوا�سطة  اأ�ساليب تربوية بها 
على  التغلب  واأ�ساليب  العلمي  والتنويع  الفكاهة  من  القليل 
التحديات ويتم تدعيمها مبعلومات واإر�سادات م�ستقبليه فاأنت 
يقبل  م�سوقة  م��ادة  املحتوى  ه��ذا  من  جعلت  قد  تكون  بذلك 
عليها كل من يدر�سها وت�ستطيع بذلك تغيري فكر جيل كامل. 
اإثبات  اأن حت�سر ح�سورا ذهنيا مبكرا كي حتاول  جميل 
وحت��اول  امل�ستقبلية  اأه��داف��ك  وتطور  لتعرف  ب��ج��دارة  نف�سك 
ك�����س��ر ج��م��ي��ع احل���واج���ز، ول��ت��غ��ري ت��ف��ك��ريك وي������زداد ت��رك��ي��زك 
ليعطيك طموحا اأعلى وي�سهل عليك  تبادل املعلومات من دون 

تاأثريات خارجية.
ويجعل  ال��رتك��ي��ز  ن�سبة  ي��زي��د  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  التعليم   
املادة بكل اهتمام، ويوفر جوا  جميع املعنيني يقبل على تلقي 
من التناف�ص بني الدار�سني، مما يري املادة العلمية للمقرر 
ويوجد لدينا جيا يحب التعليم بكل اإخا�ص لأنه يعرف يف 
ملا يريد وما  �سيو�سله  ال��ذي  التعليم هو  اأن هذا  نف�سه  ق��رارة 

يحب، بعيدا عن التلقني اجلامد.    
ن�ستطيع اأن نتبادل املادة العلمية بتقنية �سريعة ومب�سطة 
الرجوع ل�سخ�ص  اإلى  الو�سول، ولكن غالبا ما نحتاج  و�سهلة 

متخ�س�ص لتوفري الوقت.

م . مشعل بن جابر
آل شريم
إدارة الشؤون الفنية

ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ن���ه�������س���ة  ت����ط����ور  اإن 
اإل����ى  اأدى  امل�������س���اح���ب���ة،   وال��ت��ق��ن��ي��ة 
ومنظمات  موؤ�س�سات  وازده��ار  اإن�ساء 
���س��ن��اع��ي��ة وخ���دم���ي���ة ت�����س��ت��ف��ي��د من 
ال���ت���ط���ور ال�������س���ري���ع يف الب���ت���ك���ارات 
وخدمات  منتجات  لتقدمي  التقنية 
م�����ت�����ط�����ورة وم����ط����ل����وب����ة وب���ت���ك���ل���ف���ة 
اأكر عدد من  اقت�سادية يف متناول 
الحتياجات  ملبية  املجتمع  اأف����راد 
املتزايدة ملختلف الرغبات وامل�سارب.

لقد اأدى هذا التقدم اإلى تطور 
العمل، وفر�ص تغريا كبريا ومثريا 
وتقنيا  ثقافيا وح�ساريا  املجتمع  يف 
ت��ط��ور م��ه��ن��ة تتعامل  ي��ت��ط��ل��ب  مم���ا 
م�����ع خم���ت���ل���ف ع���ن���ا����س���ر الأن���ظ���م���ة 

اخلدمية  اأو  )الت�سنيعية  الإنتاجية 
التقنيات  مع  وتفاعلها  الهند�سية(، 
احل��دي��ث��ة، وع��ل��ي��ه ب����رزت ال��ه��ن��د���س��ة 
متجددة  مهنة  ب�سفتها  ال�سناعية 
بهذه  للقيام  والتطور  النمو  �سريعة 

املهمة.
الهند�سة  مهنة  و���س��ف  ومي��ك��ن 
على  ت��رك��ز  مهمة  ب��اأن��ه��ا  ال�سناعية 
الإع���������داد وال��ت�����س��م��ي��م وال��ت�����س��غ��ي��ل 
الأم���ث���ل ل��ن��ظ��ام الإن���ت���اج، مم��ا ميكن 
�سلعية  منتجات  على  احل�سول  م��ن 
اأو خدمات هند�سية تعتمد يف تنفيذ 
ال����درا�����س����ات وال���ت���ح���ال���ي���ل ال���ازم���ة 
ل��اأن��ظ��م��ة الإن��ت��اج��ي��ة وع��ن��ا���س��ره��ا، 
وال���و����س���ائ���ل ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة 

م���ن خ����ال ا���س��ت��ع��م��ال ورب����ط ع��ل��وم 
مع  والهند�سية  ال�سناعية  التقنيات 
الإداري����ة  وال��ع��ل��وم  التخطيط  ع��ل��وم 
والقت�سادية والجتماعية احلديثة 

وغريها. 
وتعد مهمة الهند�سة ال�سناعية 
م��ه��ن��ة رائ�������دة يف جم�����ال ت��خ��ط��ي��ط 
وحتليل  وت�سغيل  وتنفيذ  وت�سميم 
اأن��ظ��م��ة الإن����ت����اج م���ع ال��ت��اأك��ي��د على 
فعالية وموثوقية و�سيانة وحماكاة 
وجدولة تلك النظم بهدف احل�سول 
ع���ل���ى م��ن��ت��ج��ات ���س��ل��ع��ي��ة وخ���دم���ات 
ه��ن��د���س��ي��ة ف���ن���ي���ة ب���ط���ري���ق���ة ف��ع��ال��ة 

وبتكلفة مناف�سة وجودة عالية.
الهند�سة  دور  تطبيق  وي��ظ��ه��ر 

ال���ن���م���ذج���ة  ال�������س���ن���اع���ي���ة يف ط������رق 
وامل����ح����اك����اة وال����ق����ي����ام ب���ال���درا����س���ات 
للنظم،  وال��ت�����س��م��ي��م��ي��ة  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة 
وتخطيط وت�سميم ال�سرتاتيجيات 
وال��ق��درة  التنمية،  خلطط  الفعالة 
ع��ل��ى ن��ق��ل وت���وط���ني ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي 
حديثة،  علمية  اأ���س�����ص  ع��ل��ى  تعتمد 
وت���ق���دمي ال����س���ت�������س���ارات ل��ل��م��ن�����س��اآت 
اخل��دم��ي��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة، ك��م��ا يظهر 
دور الهند�سة ال�سناعية يف  جمالت 

اأخرى، مثل : 
اأن���ظ���م���ة  ت���خ���ط���ي���ط وت�������س���م���ي���م   •

ال�سامة ال�سناعية.
• ت�سميم اأنظمة ال�سيانة وتخطيط 

عملياتها.
وقيا�سات  اجل��ودة  اأنظمة  ت�سميم   •

�سبط اجلودة.
اأ����س���ال���ي���ب  • ت�����س��م��ي��م وت���خ���ط���ي���ط 

الت�سغيل والإ�سراف واملتابعة.
الإن������ت������اج  ع����م����ل����ي����ات  ت���خ���ط���ي���ط   •

ومعدلتها.
• درا�سة وحتليل اأداء اأنظمة الإنتاج 

وكفاءتها النتاجية.
الإنتاجية  امل�ساريع  درا�سة جدوى   •

واخلدمية.
• درا�����س����ة وحت��ل��ي��ل ق��ي��ا���ص ال��ع��م��ل 

والعوامل الإن�سانية.
التدريب  اأنظمة  وحتليل  درا���س��ة   •

وحت�سني الأداء للقوى الب�سرية.
ومي��ك��ن ل��ل��م��ه��ن��د���ص ال�����س��ن��اع��ي 
ال��ع��م��ل يف ال���ع���دي���د م���ن ال��وظ��ائ��ف 
مهند�ص  منها:  املختلفة  مب�سمياتها 
مهند�ص  ج����ودة،  م��ه��ن��د���ص  ت�سنيع، 
تخطيط، مهند�ص عمليات، مهند�ص 
�سيانة، مهند�ص �سامة، حملل نظم 
مهند�ص  اإن��ت��اج،  مهند�ص  �سناعية، 
حم���ل���ل اأزم�����ن�����ة ال����ع����م����ل، م��ه��ن��د���ص 
املجالني:  اأح��د  يف  م�ساريع وغريها، 

جمال ال�سناعات اأو اخلدمات.

مفرح سعيد القحطاني
كلية اللغات والترجمة

مهنة 
الهندسة 
الصناعية
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أسبوعية جامعة الملك خالد

الرأي الجامعي

المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

مساعد رئيس التحرير للتحرير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير للمتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير )القسم النسائي(
إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

مدير التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaaltihani@kku.edu.sa

رؤساء األقسام
علي أحمد آل سعيد )قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
يحي القبعة )قسم التحقيقات(

yalqobah@kku.edu.sa
أحمد علي العياف )قسم الثقافة(

aaalayafi@kku.edu.sa

هيئة التحرير
د.يحيى عبدالعظيم، ريم العسيري، فراس شحبي، علوة عسيري، 
عبداهلل سعد، خديجة السعيد، الحسين النعمي، د.مناهل حسين، 

د.أحمد عبدالبر، د.هالة البشبشي، منصور كويع، د.شادية 
عبدالفتاح، علي النهاري، منى الشهري، عائض آل رفده،

ياسمين العمودي، خالد عسيري، هناء آل سرور،
عبداهلل القحطاني، منيرة الدعمة، شوقي النهاري،

عزة الشهراني، فاطمة حمدان، محمد أبو شملة، هياء البيشي، 
عبداهلل الفيفي، سراء الخالد، عائشة آل ملفي، إبراهيم الهاللي، 

زينة العايض، شذى الشبرمي، فاطمة األسمري

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل، أسامة السلمي

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441

فاكس 2419933
Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام
صحيفة افاق

المدينة الجامعية بأبها
مبنى المدرجات المركزية )ب(

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

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

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

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

نحو خدمة مجتمعية إبداعية

د. عامر بن محمد 
الحسيني

املجتمع  خدمة  ع��م��ادات  ل��دور  ا�ستكمال 
للبيئة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ت��ق��دمي  يف 
املحيطة حتقيقا ملفاهيم ومبادئ التنمية 
احلديث  املقال  ه��ذا  يف  نكمل  امل�ستدامة، 
ت���ق���دمي اخل��دم��ة  دور اجل���ام���ع���ة يف  ع���ن 

املجتمعية املاأمولة.
ق���راءة �سريعة ملحتوى  وم��ن خ��ال 
امل���واق���ع الإل���ك���رتون���ي���ه ل���ع���م���ادات خ��دم��ة 
املجتمع اأو مراكز التعليم امل�ستمر، يظهر 
اإن  وذك���ر، حيث  �سبق  م��ا  ال��ك��رمي  للقارئ 
اأغلب الأن�سطه ترتكز يف تقدمي دبلومات 
تخ�س�سيه اأو دورات عامة مبقابل مادي، 
ل��ل��ق��ادري��ن  ت��ك��ون خم�س�سة  م���ا  وغ��ال��ب��ا 
م����ادي����ا، ول��ك��ن��ه��ا ل ت���خ���دم ك����ل ���س��رائ��ح 

املجتمع. 
بع�ص عمادات خدمة املجتمع قامت 
وامل�ساركات  الإ���س��ه��ام��ات  م��ن  ع��دد  بتبني 
كل  ت��خ��دم  ل  ال��ت��ي  امل���ح���دودة  التطوعيه 
لإمكانات  ترقى  ول  اأي�سا،  املجتمع  فئات 
هذه اجلامعات وامل�ساحات ال�سا�سعة التي 

يفرت�ص اأن تخدمها.
 ل��ه��ذا ي��ت�����س��ح ل��ن��ا ح��ج��م ال��ق�����س��ور 

الذي يعاين منه املجتمع من خال غياب 
الإ�سهام الجتماعي التطوعي للجامعات. 
التعليم  موؤ�س�سات  حال  هو  هذا  كان  واإذا 
ال���ع���ايل، ف����اإن م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 
اإ���س��ه��ام��ات يف هذا  ل ي��ك��اد ي��ذك��ر لها اأي���ة 
املجال، حتى ولو ال�ستفادة من مرافقها 
املدر�سية  املباين  �سيدت  وكاأمنا  املجهزة، 
الن�ساط  لغر�س  وم�سارحها  مبالعبها 

الدرا�سي اليومي فقط.
موؤ�س�سات  يف  الجتماعية  اخل��دم��ة 
التعليم العايل كمفهوم، يعد من املفاهيم 
الإدارات  ل��ه��ا  اأن�����س��ئ��ت  ال���ت���ي  ال���ق���دمي���ة، 
والتنفيذ  بالتخطيط  للقيام  املتخ�س�سة 
ل���ل���رام���ج ال����ه����ادف����ة خل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
وال��رق��ي ب��ه. لكن ال��واق��ع احل��ايل يعك�ص 
ق�����س��ورا ح����ادا يف م��ث��ل ه����ذه اخل���دم���ات، 
دورا  املفهوم  اأن يعطى هذا  لذلك  يجب 
جامعتنا  لتتمكن  مكثفا  واهتماما  اأك��ر، 
خدمة  من  الأخ���رى  التعليم  وموؤ�س�سات 
خ�سو�سا  النمو،  يف  وم�ساركته  املجتمع 
فاأكر  اململكة،  يف  اجلامعات  انت�سار  م��ع 
م���ن ث����اث وع�����س��ري��ن ج��ام��ع��ة ي��ج��ب اأن 

توؤ�س�ص لفكر ا�سرتاتيجي تناف�سي يخدم 
املجتمع والوطن ب�سكل عام.

 ولأن هذا اجلهد جهد ب�سري قابل 
اأطمح  ف��اإين  باملناف�سة،  و�سغوف  للقيا�ص 
لهذا  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  ت��وؤ���س�����ص  اأن 
كرى  اأهمية  توليه  واأن  املوؤ�س�سي  العمل 
م���ن خ���ال ت��ب��ن��ي امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��خ��دم 
للجامعات  �سنوية  جائزة  واإن�ساء  املجتمع 
ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ع���ل���ى ت���ق���دمي 
املجتمع.  وب��ن��اء  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
للتطبيق  وقابلة  كثرية  الأف��ك��ار  و�ستكون 
ويرعاها  يتبناها  الذي  الوعاء  جتد  حاملا 

وياأخذ بيدها.
بقية  يف  كما  خالد،  امللك  جامعة  يف 
اجلامعات ال�سعودية، بداأ الهتمام بثقافة 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة م���وؤخ���را، ول��ه��ذا 
اأدع������وا اجل��م��ي��ع ل��اب��ت��ع��اد ع���ن ال��ت��ق��ل��ي��د 
وال��ن��م��ط��ي��ة يف خ��دم��ة ورع���اي���ة امل��ج��ت��م��ع، 
ب��رام��ج املجتمع الإب��داع��ي��ة  وال��ب��ح��ث ع��ن 
ال����ت����ي ���س��ت�����س��ه��م ب�������س���ك���ل ك���ب���ري يف دع���م 
يطمح  كما  والبيئة  املجتمعية  ال�ستدامة 

لها اجلميع.

طموحي هو ما يدفعني دوما اإلى الأمام ويجعلني �سخ�سا متفائا اأمام تقلبات احلياة، اأجد يف كل حلظاتي 
ال�سعادة؛ نعم، ال�سعادة التي يبحث عنها العديد.

 ال�سعادة دوما تبقى من �سنع الإن�سان بغ�ص النظر عن اأقداره التي يعاي�سها، فنحن كما نعلم نعي�ص 
يف احلياة كقطع لعبة ال�سطرجن تقريبا نتحرك حيثما �ساءت الأق��دار. اأتعلمون �سرا قد يجهله الكثري؟ 
اأنهم يجعلون  هو  واحد  ل�سبب  و�سعيدة  دوما متفائلة  وال�سعداء يجعلون حياتهم  املتفائلني  اأن  اأتعلمون 
الفر�ص هي التي تاأتيهم، وذلك نتيجة لطموحاتهم واأفكارهم النرية التي تنبعث من �سعاع الأمل متاما 
كما ينبعث من �سعاع ال�سم�ص دفوؤها الذي ميد الكون باأرجائه الوا�سعة بالأمل، الأمل هو نب�ص احلياة يف 

اأج�سادنا.
من اجلميل اأن يتم�سك املرء باأن ل �سيء م�ستحيا يف احلياة واأن تكون لديه همة عالية جتعله يحقق 

مبتغاه يف احلياة. وهناك خطوات للنجاح اأ�سرد بع�سها يف النقاط التالية:
• جدد عاقتك مع اهلل عز وجل بال�ساة و�ساة الليل التي هي اأ�سد وطاأ

واأقوم قيا.. ل تتهاون يف ذلك.

•  توكل على اهلل يف كل اأمورك.
• جدد حياتك ون�ساطك وغري من روتني يومك اململ با�ستبدال كل ما هو م�سر

اأو غري نافع بالذي ينفع.
•  نظم وقتك فهو ال�ساح الأهم يف النجاح دوما.

• مع اإ�سراق ال�سم�ص، دع اأملك ي�سرق من نف�سك وكن طموحا دوما وتفاءل باخلري جتده.
• ابت�سم، فالبت�سامة ل تكلفك الكثري )فتب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة(.

هذا ما اأراه من اأ�سباب النجاح، وقد ي�ساف اإليها ما يكون منا�سبا للنجاح من خال
ما نكت�سبه من خرات يف حياتنا.

و�سكرا.

األمل طريق النجاح
فاطمة عبد اهلل األسمري

م/6 فيزياء

نعمتان
ح�������ني ت����ن����ت����ه����ي ف�����رتة 
النهائية  الخ���ت���ب���ارات 
وتبداأ  ال��ث��اين،  للف�سل 
الإج�����������ازة ال�����س��ي��ف��ي��ة، 
ي����ب����داأ احل����دي����ث ع��ن��ه��ا 
على املنابر ويف �سا�سات 

الف�سائيات وغريها.
الإج����������������������ازة  يف 
ال�سيفية ينعم ال�سباب 
ب����ن����ع����م����ت����ي ال�������س���ح���ة 
يقول  وفيهما  والفراغ، 
وال�سام   ال�ساة  عليه 
فيهما  مغبون  »نعمتان 
ك����ث����ري م������ن ال����ن����ا�����ص: 

ال�سحة والفراغ«.
واجل�سد  النف�ص  ل��راح��ة  فر�سة  ال�سيفية  الإج����ازة 
تعود  التي  الأع��م��ال  وغ��ريه من  النف�ص  بتطوير  والقيام 
بالنفع على �ساحبها، والنقمة ملن ل ي�ستثمرها وي�ستفيد 
امللل  ي��راف��ق��ه��ا  ال�سيفية  الإج�����ازة  اإن  ح��ي��ث  ف��راغ��ه،  م��ن 
يثري  هاج�سا  ب�سفتها  الأم��ور   اأولياء  ويتناولها  والفراغ 

قلقهم.
اإن حق ترويح النف�ص بعد عام درا�سي ملئ باملتاعب 
يف  النظر  ينبغي  واإمن���ا  اخ��ت��اف  فيه  لي�ص  اأم��ر  وامل�ساق 
العمل الذي �سيقوم به الطالب يف هذه الإجازة من حيث 
حدود  يف  والرتفيه  التجديد  على  ت�ساعد  التي  الفائدة 
الإج��ازات فر�سة  اأن  الإ�سامية، ول خاف يف  ال�سريعة 

ل�ستعادة وجتديد الهمة والن�ساط واحليوية.
القيام  ميكن  الأن�سطة   من  كثرية  اأنواعا  هناك  اإن 
بها يف الإج��ازة ال�سيفة وتكون عونا للطالب على ق�ساء 
وحتمل  ال�سبابية  واملخيمات  ال�سيفية  بالأندية  الوقت 
روحا متميزة من التعاون على اأمور اخلري ليكون بذلك 
ّ َوالَتّْقَوى}. قد حقق قول اهلل تعالى {َوَتَعاَوُنواْ َعلَى اْلِرِ

اأوق��ات فراغهم  ينفقون  الذين  باإخواين  واأ�سيد هنا 
اأو  القراآن الكرمي  العمل اخل��ريي، يف خدمة دورات  على 
اأو العمل ال��دع��وي والإع��ام��ي،  ال��درو���ص وامل��ح��ا���س��رات، 
واأدع������و اجل��م��ي��ع اإل����ى ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ظ��ي��م ل��اأع��م��ال 
وال���واج���ب���ات ����س���واء ك��ان��ت م��ه��م��ة اأم ث��ان��وي��ة، ولب����د من 

التنفيذ.
الأئمة  وعلى  والن�سيحة،  التوجيه  الأم��ر  ويل  على 
با�ستثمار  التوعية  يف  جهودهم  ي�ساعفوا  اأن  واخلطباء 
لهم،  ايجابيا  ودافعا  لل�سباب  ليكون ذلك معينا  الأوق��ات 

ولنعلم اأن الفراغ يتبعه �سغل وال�سحة يتبعها مر�ص.

عايض آل رفدة
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نافذة

ك��ان��ت روؤي���ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
الأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
ق�سم  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ي��ك��ون  اأن  ال�������داود، 
اإعام متميز، كما يكون لها �سحيفة 
على  اهلل  ونحمد  متميزة،  جامعية 
اأن هذين الأمرين حتققا للجامعة.
اأول�����ه�����ا ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���ت���ي ����س���درت 
ال�سحف  ب��ني  م�����س��ب��وق  غ��ري  بتميز 
اجل��ام��ع��ي��ة ال�������س���ع���ودي���ة، وث��ان��ي��ه��م��ا 
الأرب���ع���اء  اع��ت��م��اد جمل�ص اجل��ام��ع��ة 
امل�����ا������س�����ي خ����ط����ة ق���������س����م الإع����������ام 
ك���اآخ���ر خ���ط���وة �سمن  والت���������س����ال، 

ق�سم  تاأ�سي�ص  وي�سع  اجل��دي��دة.  الأق�سام  خلطط  الإداري���ة  املوافقات  تراتبيات 
الإعام والت�سال اجلامعة على خارطة اأق�سام الإعام املتميزة لي�ص فقط على 

م�ستوى اململكة بل على م�ستوى العامل العربي.
الإع��ام  تعليم  العاملية يف  امل��دار���ص  اأف�سل  على  الق�سم  ج��اءت خطة   وقد 
املحلي  العمل  �سوق  احتياجات  وتلبي  املتخ�س�سة  املعرفة  م�ستجدات  لتواكب 
تربط  قناة  الإل��ك��رتوين،  والتحرير  ال�سحافة  تخ�س�ص  ي�سكل  حيث  والعربي، 
الطاب بالإعام اجلديد وخا�سة يف اأهم جزئياته، وهو التحرير الإلكرتوين.

العاقات  املندجمني،  مب�ساريه  ال�سرتاتيجي  الت�سال  تخ�س�ص  اأن  كما 
الإعامية يف  امل��دار���ص  اأح��دث  تواكب  اإ�سافة جديدة  ي�سكل  والإع���ان،  العامة 
الدول املتقدمة، وخا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث �سناعة العاقات 
والتلفزيون،  الإذاع��ة  هو  الثالث  والتخ�س�ص  ج��دا.  متقدمة  والإع��ان  العامة 

لأهمية هاتني الو�سيلتني �سمن و�سائل الإعام التقليدية.
ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات  امل��ك��ث��ف   واعتمدت اخل��ط��ة ال��رن��ام��ج الإجن��ل��ي��زي 
ت�ساعد  التي  الع�سر  بلغة  اإعاميا  اإع��داده��م  يف  ي�سهم  مم��ا  الأول���ى،  ال�سنة  يف 
برامج  اإل��ى  اإ�سافة  العمل،  �سوق  يف  لهم  متميزة  ا�ستقطابات  على  اخلريجني 

تدريبية لهم يف موؤ�س�سات حملية ووطنية ودولية.
التدريبي لطاب  ال��ذراع  »اآف��اق« يف تطويرها اجلديد،  و�ستكون �سحيفة 
كوادر  لبناء  اإعامية  اأدوات  بينهما  فيما  لي�سكا  والت�سال،  الإع��ام  وطالبات 
الإع��ام  ق�سم  و�سيعمل  اجلامعة.  يف  الإعامية  املعادلة  ط��ريف  تخدم  متميزة 
والت�سال و�سحيفة »اآفاق« يف �سراكة نوعية، لتطوير ال�سحيفة من ناحية، وهي 

يف نف�ص الوقت ت�سهم يف تطوير املهارات الإعامية لطاب وطالبات الق�سم.
دعمها  التي  اجلامعة  روؤي��ة معايل مدير  ف��اإن  املعطيات،  ه��ذه  على   وبناء 
الق�سم،  تاأ�سي�ص  ميثله  متميز  اأك��ادمي��ي  عمل  يف  اهلل  مب�سيئة  �ستثمر  ورع��اه��ا،  
لبع�سهما،  م��ك��م��ان  وك��اه��م��ا  »اآف�����اق«.  �سحيفة  متثله  متميز  مهني  وع��م��ل 

و�سي�ستفيدان من بع�سهما من بع�ص اإن �ساء اهلل.
وابتداء من العام القادم، بحول اهلل، �سين�سم طاب وطالبات ق�سم الإعام 
اإلى اأ�سرة حترير ال�سحيفة، مما �سي�سهم يف تطويرها وبناء �سبكات توا�سل مع 

امل�سادر الإخبارية لل�سحيفة بال�سكل املهني املنا�سب.

قسم اإلعالم و »آفاق«
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• عم��ادة �س��وؤون الط��الب ل ت��زال ت�س��ع اإع��الن امل�سابق��ات 
بع��ام  )خا���ص  الرئي�سي��ة  �سفحته��ا  عل��ى  الثقافي��ة 

1433/1432ه�(  وباقي الروابط نظيفة. 

• الكتابة على الطاوالت وعلى االأبواب، وال�سراخ يف ممرات 
اجلامعة وتطويل ال�سعر ت�سرفات  ل تليق بطالب جامعي. 

• م��ن ال�سع��ب احل�س��ول عل��ى �س��رية ذاتي��ة  لأع�س��اء هيئة 
التدري���ص  يف اجلامع��ة، وال اأح��د يع��رف كي��ف يح�س��ل على 
�س��رية واح��د منه��م اإذا احت��اج اإل��ى ذل��ك.. الكلي��ة حتولك 
اإل��ى عم��ادة الدرا�س��ات العلي��ا، والعم��ادة حتيلك اإل��ى وكيل 
اجلامع��ة للدرا�س��ات العلي��ا،  فلماذا ل يتم اإن�س��اء رابط على 
موق��ع اجلامع��ة يحتوي على ال�س��ري الذاتي��ة لأع�ساء هيئة 

التدري�ص والطالب ويكون يف متناول من يريده.

يت��م  االختب��ارات،  لقاع��ات  الط��الب  توجي��ه  ي��زال  ال   •
باالأ�سالي��ب القدمي��ة، نالحظ و�س��ع اأوراق باأ�سم��اء الطالب 
والقاعات واأ�سهما تدل على االجتاهات، و�سراخا من الطالب 

عند ال�سوؤال عن القاعة.. ملاذا ل تتم هذه الطريقة اآليا؟ 

باإن�س��اء  • يطال��ب ع��دد م��ن  ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة 
خدم��ة اإلكرتوني��ة على موق��ع اجلامعة، متكنهم م��ن االإبالغ 

عن اأي عوائق تواجههم.

• مدي��ر االإدارة ال ي�ستطيع معرف��ة اأي معلومات عن املوظف 
مث��ل خرباته وموؤهل��ه العلمي م��ن دون �س��وؤال املوظف عنها،  
مل��اذا ال يك��ون للمدي��ر �سالحية دخ��ول ركن املوظ��ف ملعرفة 

املعلومات التي تفيده يف تقومي موظفي االإدارة.

بدون زعل

األخيرة

»آفاق« كانت معهم!

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

»آفاق«
تطلق نسختها 

الرقمية
اأط���ل���ق���ت ���س��ح��ي��ف��ة »اآف�������اق« م��وق��ع��ه��ا 
اجل����دي����د ب���ن���ظ���ام ال���دي���ج���ت���ال، ب��ع��د 
منذ  ا�ستمرت  وجتهيزات  ا�ستعدادات 
اأ���س��ب��وع��ي��ة،  ال�سحيفة  اأ���س��ب��ح��ت  اأن 
ل��ي��ت��م��ا���س��ى م����ع ت���ط���وره���ا وح��ل��ت��ه��ا 
اجل�����دي�����دة، وذل������ك ب���دع���م ف���ن���ي م��ن 
الإدارة العامة لتقنية املعلومات، التي 
الت�سهيات  ك��اف��ة  م�����س��ك��ورة  ق��دم��ت 
التي �ساعدت على اإطاق هذا املوقع. 
ويتيح املوقع اجلديد للمت�سفح 
ف����ر�����س����ة ا�����س����ت����ع����را�����ص وحم�����اك�����اة 
ال�����س��ح��ي��ف��ة ك���اأن���ه���ا ب���ني ي���دي���ه، كما 
يحتوي على الكثري من اخل�سائ�ص، 
التطويرية  الأع��داد  ويت�سمن جميع 

ال�سابقة كن�سخ اإلكرتونية موؤر�سفة.
وب���ح�������س���ب ال������وح������دة ال���ف���ن���ي���ة 
ب���ال�������س���ح���ي���ف���ة، ف�������اإن امل����وق����ع مي��ّك��ن 
اأي م�����ادة من  ن�����س��ر  امل�����س��ت��خ��دم م���ن 
حمتوى ال�سحفية عن طريق مواقع 
اإر����س���ال  اأو  الج���ت���م���اع���ي،  ال��ت��وا���س��ل 
واح��دة  زر  ب�سغطة  كلها  ال�سحيفة 
فيه  يرغب  اإل��ك��رتوين  بريد  اأي  اإل��ى 
البحث  خدمة  يوفر  كما  امل�ستخدم، 
ال�سابقة  اأو الأع��داد  يف العدد احلايل 

كلها يف الإر�سيف.
ومي����ك����ن ت�������س���ف���ح امل�����وق�����ع ع��ر 
اأج���ه���زة »اآي���ب���اد« والأج���ه���زة اجل��وال��ة 

الذكية.
اإل����ى  ت�������س���اف  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
العام  م��ن  اع��ت��ب��ارا  امل��وق��ع  خ�سائ�ص 
امل��ق��ب��ل، ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات التي 
القائمون على  ويعمل  الطاب.  تهم 
تفاعلية  تقنيات  اإ�سافة  على  امل��وق��ع 

جديدة.
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ترقبوا العدد القادم.. عدد خاص
من »آفاق« حول السياحة في عسير


