
حركة حثيثة في الجامعة
ال�ستقبال  ا�ستعداداتها  اجلامعة  اأن��ه��ت 
كلياتها  جميع  يف  وط��ال��ب��ات��ه��ا،  ط��اب��ه��ا 
وخمتلف  بالقريقر  اجلامعية  باملدينة 

املحافظات.
وتاأتي اال�ستعدادات للعام اجلامعي 
خال  من  املن�سرم،   العام  منذ  اجلديد 
اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ع��م��ل  جل���ان  ت�سكيل 
الكليات من كوادر ب�سرية واإمكانات مادية 

مما يتائم مع العملية االأكادميية.
كما تقيم اجلامعة برنامج اإر�سادي 
تعريفي للطاب والطالبات امل�ستجدين 
ي���ه���دف اإل�����ى ف��ت��ح اآف������اق ال���ط���اب نحو 
مبرافق  وتعريفهم  االأكادميية،  الدرا�سة 
اجل����ام����ع����ة وام���ك���ان���ي���ات���ه���ا يف جم�����االت 

درا�ستهم وحياتهم اجلامعية.
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كلية الصيدلة تحتفل بالعام الدراسي الجديد 
ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ال�������س���ي���دل���ة ح��ف��ل 
ا���س��ت��ق��ب��ال مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول ال��ع��ام 
الدرا�سي اجلديد، بح�سور  عميد 
اآل عريج،  الدكتور مبارك  الكلية  
ووك���ي���ل ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور حممد 
القرثدي، وجميع من�سوبي الكلية 

وموظفيها.
ل��ك��اف��ة  ع����ري����ج  اآل  ومت����ن����ى   
احل��ا���س��ري��ن ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��داد، 
داعيا اهلل �سبحانه وتعالى اأن يكون  
ال���درا����س���ي اجل���دي���د موفقا  ال���ع���ام 
وح���اف���ا ب��ال��ن��ج��اح واالإجن���������ازات، 
وح����ث اجل���م���ع ع��ل��ى ب����ذل اجل��ه��د 
ل���رف���ع م�����س��ت��وى ال��ك��ل��ي��ة يف ك��اف��ة 

اأق�سامها.  
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خادم الحرمين يوافق على مشاريع تطويرية بالجامعة
واف������ق خ������ادم احل����رم����ن ال�����س��ري��ف��ن 
امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز على 
االأكادميية،  االأق�سام  من  ع��دد  اإن�ساء 
والتقومي  والقيا�س  للبحوث  ومراكز 
ب���اجل���ام���ع���ة. وك�����ان جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ع���ايل ق���د اع��ت��م��د ه����ذه ال����ق����رارات 

التطويرية يف جل�سته ال�73. 
وب��ح�����س��ب ت�����س��ري��ح مل��ع��ايل مدير 
اجل���ام���ع���ة االأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
ال�������داود، �سملت  ب���ن ح��م��د  ال��رح��م��ن 

املوافقة ال�سامية ما يلي:
ال�����ع�����ل�����وم  ك�����ل�����ي�����ة  اإن���������������س�������اء   •
ت���ن���وم���ة  مب���ح���اف���ظ���ة  واالآداب 
وت���������س����م �����س����ت����ة اأق�����������س�����ام ه����ي: 
واللغة  وال��ف��ي��زي��اء،  الريا�سيات، 
والعلوم  االإجن��ل��ي��زي��ة)ت��رج��م��ة(، 
ال���ط���ب���ي���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وع���ل���وم 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه،  االآيل  احل���ا����س���ب 

وق�سم العلوم املالية والبنكية.
العلوم  بكلية  ق�سمن  اإن�����س��اء   •
واالآداب ب�سراة عبيدة هما: ق�سم 
اإدارة  وق�سم  االإجن��ل��ي��زي��ة،  اللغة 

االأعمال.
• اإن�������س���اء ق�����س��م ع��ل��م��ي ل��ل��ع��ل��وم 
العلوم  بكليات  االأ�سا�سية  الطبية 
مينح  )ال  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 

درجة علمية(.
ال����درا�����س����ات  م����رك����ز  اإن���������س����اء   •
االإداري��ة  العلوم  بكلية  والبحوث 

واملالية.
ال��ب��ح��وث بكلية  اإن�����س��اء م��رك��ز   •

الهند�سة.

• اإن�ساء مركز للقيا�س والتقومي.
• اإن�����س��اء ع��م��ادة ����س���وؤون اأع�����س��اء 

هيئة التدري�س واملوظفن.
• اإن�ساء وكالة جديدة باجلامعة 
لل�سوؤون  اجلامعة  )وكالة  ت�سمى 

التعليمية واالأكادميية(.
واأكد الداود اأن املوافقة الكرمية 
تاأتي يف اإطار حر�س القيادة الر�سيدة 
لدعم  ال��دائ��م  نهجها  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
العلم والتعليم وتوفريهما الأبناء هذا 
الوطن يف جميع املناطق واملحافظات. 
اململكة  ت�سهده  ما  اأن  اإل��ى  واأ�سار 
م��ن ق��ف��زات ت��ن��م��وي��ة ك��ب��رية ه��و اأح��د 
����س���واه���د ال�����روؤي�����ة احل���ك���ي���م���ة خل����ادم 
احل���رم���ن ال�����س��ري��ف��ن، و���س��م��و ويل 
الثاين  النائب  و�سمو  االأم���ن،  عهده 
اهلل، جلعل  اأي��ده��م  ال��دائ��م،  و�سعيهما 
اململكة منارة للعلم ومق�سدا لطابه. 
اجلزيل  بال�سكر  ال����داود  وت��ق��دم 
ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة  الأمري 
ب��ن خ��ال��د بن  امل��ل��ك��ي االأم����ري في�سل 
ومتابعته  ح��ر���س��ه  ع��ل��ى  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
التطوير  وعمليات  للجامعة  الدائمة 

فيها.
اأن يحفظ خادم  ودعا اهلل تعالى 
احل����رم����ن ال�������س���ري���ف���ن و����س���م���و ويل 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  و�سمو  االأم���ن  ع��ه��ده 
وامل��واط��ن وموا�سلة  ال��وط��ن  خل��دم��ة 
علمية  نه�سة  من  بادنا  ت�سهده  »م��ا 
وت��ن��م��وي��ة ���س��ام��ل��ة وغ����ري م�����س��ب��وق��ة، 
اأمنها  العزيزة  بادنا  على  يدمي  واأن 

وا�ستقراره«.



أخبـار الوطن

ث��م��ن اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري �ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن خالد 
العمل  وزارة  ج��ه��ود  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
ال��ق��ي��ادة  اإل����ى حت��ق��ي��ق روؤى  ال��رام��ي��ة 
ال��ر���س��ي��دة يف ت���وف���ري ف���ر����س ال��ع��م��ل 
ال��رام��ج  ع��ر  للمواطنن،  املنا�سبة 
الوقت  يف  عليها  تقوم  التي  املتنوعة 
ال���راه���ن، م��وؤك��دا ���س��م��وه ع��ل��ى اأهمية 
ال��ك��وادر  ال�ستقطاب  اجل��ه��ود  تكثيف 
ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��اب��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا ب�سكل 
اأكرث فعالية، و�سخ املزيد من الرامج 
ذات االأه�����داف امل��ن�����س��ودة وال��وا���س��ح��ة 
وبنات  اأب��ن��اء  م�سلحة  يف  ت�سب  التي 

الوطن ب�سورة فعالة. 
ودع�����ا ���س��م��وه خ����ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 
مبكتبه يف االإمارة معايل وزير العمل 
اإل����ى موا�سلة  ف��ق��ي��ه  امل��ه��ن��د���س ع����ادل 

هذه اجلهود لتحقيق تطلعات القيادة 
الوطنية  ال��ك��وادر  الر�سيدة لتوظيف 

الأبناء وبنات هذا الوطن املعطاء.
عقب ذلك  �ساهد االأمري في�سل 
بن خالد يف قاعة االجتماعات عر�سا 
مرئيا جلهود وزارة العمل وبراجمها 
يف املنطقة، قدمه معايل وزير العمل،  
م��و���س��ح��ا اأه����م اخل��ط��ط ال��ت��ي ت��ق��وم 
برامج  اإي��ج��اد  ومنها:  ال���وزارة  عليها 
�سراكات  وع��ق��د  منطقة  لكل  خا�سة 
ب��رام��ج  امل��ن��اط��ق لتفعيل  اأم�����ارات  م��ع 
���س��وق ال��ع��م��ل ل��ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع طبيعة 
واإق���ب���ال امل��واط��ن��ن ل�����س��م��ان ع��دال��ة 

التطبيق .
الت�سحيحية  العمليات  اأن  وبن 
يف منطقة ع�سري بلغت اأكرث من 270 
طريق  ع��ن  ت�سحيحية  عملية  األ���ف 

باملنطقة  ال�������وزارة  وف����رع  االن���رن���ت 
ون��ق��ل خ��دم��ات  امل��ه��ن��ة  ت��غ��ي��ري  �سملت 
العمال وعدد من اخلدمات االأخرى . 
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة ال���ت���ق���ى اأم����ري 
التجارة  وزي��ر  معايل  ع�سري  منطقة 
قدم  ال���ذي  الربيعة  توفيق  ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����س��ام ع��ل��ي��ه، و���س��دد ���س��م��وه خ��ال 
ال��ل��ق��اء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��وج��ه ال���ذي 
تقوم عليه ال��وزارة فيما يخدم تنمية 
املحلية وتعزيز دوره��ا؛ مبا  ال�سناعة 
ال�سناعة  ع���امل  ن��ح��و  امل��م��ل��ك��ة  ي��دف��ع 

املتقدم. 
وق�������ال ����س���م���وه »ت����ن����اغ����م ج��ه��ود 
الهادفة  اال�سراتيجيات  مع  ال���وزارة 
معريف  ملجتمع  امل��م��ل��ك��ة  حت��وي��ل  اإل����ى 
متقدم مطلب قائم ، فاململكة اأ�سحت 
العامل  دولة فتية ت�سابق الزمن نحو 

ثم  وع���ا  ج��ل  اهلل   بف�سل  امل��ت��ق��دم؛ 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ����ادم  ب��ج��ه��ود 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود 
اإل��ى  دوم���ا  ي�سعى  ال���ذي  اهلل   حفظه 
امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  باململكة  النهو�س 

وعلى خمتلف االأ�سعدة« .
ال���وزارة  دور  اأهمية  �سموه  وب��ن 
يف مكافحة الغاء وحماية امل�ستهلك، 
م�����س��ددا ع��ل��ى ����س���رورة احل��ف��اظ على 
االأ���س��ع��ار م��ن االرت��ف��اع اأو ال��ت��ج��اوزات 

غري املررة .
م���ن ج��ان��ب��ه ع���ر م���ع���ايل وزي���ر 
ال���ت���ج���ارة ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب����وج����وده يف 
منطقة ع�سري م�سيدا مبا يتم اإجنازه 
االأم��ري  �سمو  اأط��ل��ع  حيث  املنطقة  يف 
في�سل بن خالد على اخلطوات التي 

يتم اإجنازها يف املدينة ال�سناعية.

خالل استقباله وزيري التجارة والعمل

أمير عسير: تكثيف الجهود الستقطاب 
الكوادر الوطنية وتعزيز التنمية.. ضرورة

لقطات

صحةتعليممعسكرثقافة

المكتبة العامة بأبها 
تدشن مسابقتها الثقافية 

م�سابقتها  باأبها  العامة  املكتبة  ب��داأت 
حتى  لت�ستمر  ه�   1434 لعام  الثقافية 
ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل�����ايل.  واأف�����اد م��دي��ر 
عقران،  اآل  ع��ب��داهلل  االأ���س��ت��اذ  املكتبة، 
اأن امل�����س��اب��ق��ة ت��اأت��ي ���س��م��ن االأن�����س��ط��ة 
العامة  املكتبة  تنظمها  التي  الثقافية 
ب��اأب��ه��ا، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل بن 
املكتبة واأفراد املجتمع بكافة �سرائحه، 
عاما  تعد  امل�سابقة  اأن  اإل���ى  م�سريا 

مهما من عوامل ن�سر املعرفة.

اختتام معسكر 
الفوتوشوب الثاني

اأب������ه������ا، م��ع�����س��ك��ر  اخ���ت���ت���م م������وؤخ������را يف 
ال���ف���وت���و����س���وب ال����ث����اين ال������ذي ان��ط��ل��ق 
لرعاية  العامة  الرئا�سة  بن  بالتعاون 
ال�سباب والكلية التقنية يف اأبها، وا�ستمر 
اأ���س��ب��وع. واأو���س��ح م��دي��ر الرنامج  مل��دة 
املوافقة   ���س��درت  ب��اأن��ه  العتيبي  ع��و���س 
باملنطقة  ال��ث��اين  املع�سكر  اإق��ام��ة  ع��ل��ى 
ل���ي�������س���ارك ف����ي����ه100 ����س���اب م����ن ج��م��ي��ع 
مناطق وحمافظات اململكة. واأ�ساف اأن 

املع�سكر تخللته فعاليات منوعة.

حملة لدعم
»الحقيبة المدرسية«

والتعليم  للربية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وج��ه 
كرمان،  اآل  جلوي  ع�سري،  منطقة  يف 
بعنوان  ال����وزارة   حملة  يف  بامل�ساركة 
»نحو حقيبة اأقل وزنا« التي ت�ستهدف 
التعريف باحلقيبة املدر�سية، وكيفية 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح ي��ه��دف 
اجل�سم.   �سحة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإل���ى 
و���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة اإب����اغ ال��ط��اب 
والطالبات واأولياء اأمورهم، قبل بدء 

العام الدرا�سي بوقت كاف.

الشهراني يتفقد 
المراكز الصحية

لل�سحة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  تفقد 
ال���ع���ام���ة ب��ع�����س��ري، ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 
ال�سحية  الرعاية  مراكز  ال�سهراين، 
على  العام  امل�سرف  بح�سور  مبحايل 
االأ�سمري.  مفرح  باملحافظة  القطاع 
ون���اق�������س ال�������س���ه���راين م����ع امل��ع��ن��ي��ن 
امل�����س��ك��ات ال��ت��ي ت��ع��ي��ق ع��م��ل امل��راك��ز 
ال�سحية واأهم احللول املمكنة للتغلب 
عليها، كما اطلع على امل�سروعات التي 

مت البدء فيها موؤخرا.

خالد الفيصل يوافق
على »بوابة مكة«

وافق اأمري منطقة مكة املكرمة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد الفي�سل 
على املخطط الهيكلي مل�سروع بوابة مكة الذي يقع على اأر�س تقدر م�ساحتها 
االإجمالية ب� 83 مليون مر مربع.جاء ذلك خال اجتماع �سموه يف مكتبه 
العا�سمة  اأمن  الدكتور عبدالعزيز اخل�سريي، ومعايل  االإم��ارة  مع وكيل 
املقد�سة  وامل�ساعر  مكة  تطوير  هيئة  واأم��ن  البار،  اأ�سامة  الدكتور  املقد�سة 

املهند�س �سامي برهمن وعدد من امل�سوؤولن.
وي�ستمل املخطط الهيكلي للم�سروع على �ساحية �سكنية تت�سع ل� 600 
القطاع  ن�سمة، موزعن على 45 حيا منوذجيا يتم تطويره مب�ساركة  األف 
باملنطقة  احل��ك��وم��ي��ة  ل������اإدارات  جممعا  امل��خ��ط��ط  يت�سمن  ك��م��ا  اخل��ا���س، 
اإلى جانب املنتزه الوطني مبكة املكرمة. وي�ستمل م�سروع  وم�ساريع طرق، 

بوابة مكة اأي�سا على اأ�سواق جتارية وم�ساريع تعليمية وخدمية اأخرى. 

انطالق مسابقة أمير نجران
للتصوير الفوتوغرافي

اأع���ل���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة االإع���ام���ي���ة ل��ل��ي��وم 
جن����ران  مب��ن��ط��ق��ة   )  83( ال���وط���ن���ي 
انطاق الن�سخة الثانية من م�سابقة 
الوطنية  ع��ب��داهلل  ب��ن  م�سعل  االأم���ري 
ل��ل��ت�����س��وي��ر ال����ف����وت����وغ����رايف ب��ع��ن��وان 
الفوتوغرافين(  ع��ي��ون  يف  )ال��وط��ن 
ل���ت���ت���زام���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا م����ع اح���ت���ف���االت 
م��ن��ط��ق��ة جن�������ران ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي 

للمملكة )83(.
وت���ه���دف امل�����س��اب��ق��ة اإل�����ى اإت���اح���ة 
من  وامل�سورات  للم�سورين  الفر�سة 

اأبناء الوطن للتعبري عن حبهم
 لوطنهم من خال طرح روؤيتهم الفوتوغرافية وتطوير قدرات حمبي هذه 

الهواية واكت�ساف املواهب النا�سئة لدعمها ورعايتها.
اأن تتمحور االأعمال املقدمة حول حب  وا�سرطت اللجنة االإعامية 
الوطن واإب��راز اللحمة الوطنية واملكانة العالية للوطن بن االأم��م. ويحق 
للم�سارك، ح�سب االإعان، اأن يتقدم باأربعة اأعمال من نتاجه الفني  كحد 
يقل  ال  واأن  بك�سل،   300 عن  ال�سورة  دق��ة  م�ستوى  يقل  ال  اأن  على  اأق�سى 

حجمها اأي�سا عن ثاثة ميجابيت.
وت��ر���س��ل امل�������س���ارك���ات اإل�����ى ال���ري���د االل����ك����روين اخل���ا����س ب��امل�����س��اب��ق��ة 

.najran-83@hotmail.com

تعاون بين »الملك فهد الطبية«
 و»سلطان للخدمات اإلنسانية«

ملدينة  التنفيذي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  التقى 
حممود  ال��دك��ت��ور  الطبية  ف��ه��د  امل��ل��ك 
�سلطان  مدينة  من  بنظريه  اليماين، 
االإن�سانية  للخدمات  العزيز  عبد  بن 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن زرع���ه، وتباحث 
ال��ط��رف��ان �سبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون  بن 
امل��دي��ن��ت��ن ال��ط��ب��ي��ت��ن ب��غ��ي��ة ت��ط��وي��ر 
خ����دم����ات وب����رام����ج رع����اي����ة امل���ر����س���ى، 
وتبادل اخلرات املتخ�س�سة يف جمال 
النهو�س  وك��ذل��ك  ال��ط��ب��ي،  ال��ت��اأه��ي��ل 
مب�����س��ت��وى خ��ط��ط ال��ع��م��ل امل�����س��رك��ة 
الإدارة االأزمات الطبية يف حال احلاجة

اليماين،  حممود  الدكتور  واأو�سح  املدينتن.  بن  املر�سية  احل��االت  لنقل 
�سلطان  مدينة  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  حري�سة  الطبّية  فهد  امل��ل��ك  مدينة  اأن 
املدينتان  جتده  مبا  م�سيدا  املختلفة،  ال�سحية  املجاالت  يف  عبدالعزيز  بن 
الطبيتان، من رعاية واهتمام من خادم احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، اإلى جانب املتابعة الدائمة من معايل 
وزير ال�سحة، والدعم بالكوادر الطبية والفنية والتجهيزات املادية لتقدمي 

اأف�سل اخلدمات للمر�سى. 
واأفاد اليماين  اأن مدينة امللك فهد الطبية تنتظر قريبا ا�ستكمال بع�س 
م�سروعاتها الطبية اجلديدة التي حتتوي على اأحدث التجهيزات التقنية يف 
املجال الطبي، لتكون مرجعية طبية مهمة على امل�ستوين املحلي واالإقليمي.
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وبناتنا  باأبنائنا  نرحب  اأن  اجلامعي  ال��ع��ام  ه��ذا  مطلع  م��ع  ن�سعد 
ط��اب اجل��ام��ع��ة وه��م ي��ب��داأون عامهم اجل��دي��د م��ع نظرائهم من 
طاب اجلامعات وطاب التعليم العام يف بادنا. ونتمنى اأن يكون 
االيجابية  والنتائج  واالجتهاد  اجل��د  من  ملزيد  منطلقا  العام  ه��ذا 

لطابنا وطالباتنا.
لقد و�سعت جامعة امللك خالد كل ا�ستعداداتها ال�ستقبال اأكرث 
�سعودية من حيث  كاأكر جامعة  وطالبة  ال��ف طالبا  �سبعن  م��ن  

عدد الطاب.
األ��ف مقعدا لطاب   21 اأك��رث من  العام  ه��ذا  اجلامعة  وقبلت 
يف  التدريبية  وال��دورات  العليا  والدرا�سات  والدبلوم  البكالوريو�س 

خمتلف التخ�س�سات االكادميية.
مفتوحة،  الدرا�سية  الف�سول  �ستكون  اليوم  ه��ذا  من  واب��ت��داء 
مب�سيئة اهلل، ال�ستقبال الطاب والطالبات يف كافة كليات اجلامعة 
يف امل���رك���ز ال��رئ��ي�����س��ي وك���اف���ة ال����ف����روع، ل���ان���خ���راط يف ب��راجم��ه��م 

االكادميية.
وهذا ما نحر�س عليه دائما ب�سرورة البدء يف الدرا�سة من اأول 
اأيام الف�سل الدرا�سي، حيث يتواجد اأع�ساء هيئة التدري�س ومعهم 
الكوادر االدارية بالكليات واالق�سام، ،يف انتظار توافد الطاب وبدء 

الدرا�سة الفعلية.
ي�ستوجب  ال��ذي  االل��ت��زام  ه��ذا  اأهمية  على  دائما  نوؤكد  ونحن 
كافة  تاقي  و���س��رورة  عنا�سرها  بكل  التعليمية  العملية  انتظام 

العنا�سر يف منظومة تعليمية متكاملة.
 وندعو جميع طابنا اإلى اال�ستفادة الق�سوى من االإمكانيات 
الورقية  املركزية  كاملكتبة  اجلامعة،  يف  لهم  تتوفر  التي  الكبرية 
واالإل���ك���رون���ي���ة، واأع�������س���اء وع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س وال���رام���ج 
التعليمية والتثقيفية والريا�سية والرفيهية التي تقدمها عمادة 

�سوؤون الطاب.
وهناك اأي�سا خدمات كثرية ينبغي اال�ستفادة منها يف احلدود 
ثرية  نوعية  جت��رب��ة  اجلامعي  الطالب  جت��رب��ة  لتكون  الق�سوى، 
و�سقل  امل��ه��اري  وال��ت��ط��ور  امل��ع��ريف  اال�ستيعاب  ناحية  م��ن  متميزة، 
ال�سخ�سية، وهذا ما ندعو له ون�سعى الى حتقيقه يف هذه اجلامعة.
ال�سيفي، حيث  الف�سل  ودعت  قد  اجلامعة  كانت  اأ�سابيع  قبل 
يف  انتظموا  الذين  الطاب  من  طالب  األ��ف  ع�سر  ثاثة  ا�ستقبلت 
جامعات  من  ط��اب  بينهم  من  وك��ان  ال�سيفي،  الدرا�سي  الف�سل 
املنطقة  تواجدهم يف  ا�ستثمار  اجلامعة فر�س  لهم  وف��رت  اأخ��رى، 
مع اأ�سرهم، لدرا�سة مقررات تخ�س�سية جامعية لا�ستفادة منها يف 

براجمهم االأكادميية يف جامعاتهم.
املو�سم  ك��ب��رية وم��ت��ن��وع��ة خ���ال  ن�����س��اط��ات  ك���ان للجامعة  ك��م��ا 
ال�سيفي الذي عا�سته املنطقة، حيث قدمت دورات تدريبية ودورات 
وتثقيفية وترفيهية  ون�ساطات توعوية  اللغة االجنليزية  تعليم  يف 

خمتلفة، كان لها اأكر االثر يف تفعيل املو�سم ال�سياحي ال�سيفي.
ختاما، اأدعو جميع طابنا وطالباتنا الأن ي�ستثمروا تواجدهم 
اجلامعة،  فعاليات  كافة  م��ن  لا�ستفادة  اجلامعة  يف  وح�سورهم 

والتي و�سعت كل اإمكانياتها خلدمة الطالب بالدرجة االولى.
فالطالب بالن�سبة لنا هو املحور االأ�سا�سي يف العملية التعليمية، 
اإل��ى  اأنف�سهم  ودف���ع  امل�سوؤولية  ب��ه��ذه  ا�ست�سعارهم  ه��و  نتمناه  وم��ا 
ا�ستثمار هذه االمكانيات املتاحة وتوظيفها ايجابيا يف رفع امل�ستوى 
املعريف واملهاري ومن اأجل بناء ال�سخ�سية املهنية الفاعلة التي تلبي 
احتياجات �سوق العمل  وخدمة دورة العمل االقت�سادية يف الباد 

وحتقيق اأهداف التنمية يف وطننا احلبيب.

رؤية

عام جامعي جديد

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

تضمنت مشاريع إنشائية وتطويرية    

الداود يوقع عقودا بــ 82 مليون ريال
علي آل سعيد

وق���ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب�����ن ح��م��د 
ال���������داود، ب��ح�����س��ور وك������اء اجل��ام��ع��ة 
وع����دد م���ن م�����س��وؤول��ي��ه��ا ومم��ث��ل��ي ع��دد 
م���ن ال�������س���رك���ات ال���وط���ن���ي���ة، جم��م��وع��ة 
اإجمالية  بقيمة  اجل��دي��دة  العقود  م��ن 
وثمانن  اثنن   )82.739.515( بلغت 
مليونا و�سبعمائة وت�سعة وثاثن األفا 
وخم�سمائة وخم�سة ع�سر رياال مع عدد 

من املوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية.

اإع��داد  م�سروع  العقود  وت�سمنت 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  وتخطيط  ت�سميم 
مب���ح���اف���ظ���ة حم����اي����ل ع�������س���ري مب��ب��ل��غ 
كلية  وا�ستكمال  ري��ال،   )33.984.000(
ال���رب���ي���ة ل��ل��ب��ن��ات ب��ال��ن��م��ا���س مب��ب��ل��غ 
اإل���ى  اإ����س���اف���ة  ري�����ال   )19.925.000(
كليات  معامل  وتركيب  توريد  م�سروع 
البنات يف عدد من الكليات واملحافظات 
واإن�ساء  ري���اال،    )10.635.497( مببلغ 
االأعمال التو�سعية باملبنى )ج( باملجمع 
االأكادميي بقريقر مببلغ )4.588.605( 

رياالت.

التوقيع على عدد من  �سمل   كما 
اأث����ث مكتبية  وت��رك��ي��ب  ت���وري���د  ع��ق��ود 
الكليات  من  لعدد  الدرا�سية  للمكاتب 
اإجمايل  مببلغ  املحافظات  من  ع��دد  يف 
وح��دة  وت��اأم��ن  ري���اال،   )11.248.913(
 )1.510.500( مببلغ  متنقلة  اأ���س��ن��ان 
ري�����ال، اإل����ى ج��ان��ب ع��ق��د ت���اأم���ن )20( 
�سوؤون  اإلكروين لعمادة  جهاز ت�سوير 

املكتبات مببلغ )847.000( ريال.
واأك��������د االأ�����س����ت����اذ ال����دك����ت����ور ع��ب��د 
امل�����س��اري��ع  اأن ه����ذه  ال�������داود  ال���رح���م���ن 
حت��ق��ق ع�����ددا م���ن اأه�������داف اجل��ام��ع��ة، 

ملرافقها،  ال�سرورية  املتطلبات  وتوفر 
حتظى  ال��ذي  ال�سخي  بالدعم  م�سيدا 
ب��ه اجل��ام��ع��ة م��ن قبل خ���ادم احلرمن 
ب���ن عبد  امل���ل���ك ع��ب��د اهلل  ال�����س��ري��ف��ن 
���س��ع��ود ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه،  اآل  ال��ع��زي��ز 
ال�����س��م��و  و����س���م���و ويل ع���ه���ده ����س���اح���ب 
العزيز،  عبد  بن  �سلمان  االأم��ري  امللكي 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الثاين  والنائب 
االأمري مقرن بن عبد العزيز، ومتابعة 
�ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري  وح��ر���س 
خالد  بن  في�سل  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 

بن عبد العزيز.
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لتطوير قيادييها..
100 عضو تدريس

في دورات خارجية 
لقيادي  ال�سيفية  براجمها  �سمن 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س، اأن��ه��ت 
التطوير  ب��وك��ال��ة  اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة 
ت��دري��ب��ي��ة  دورات  اأرب�������ع  واجل��������ودة 

خارجية ل��100 ع�سو هيئة تدري�س.
�سلطت ال��دورات االأرب��ع ال�سوء 
االأق���������س����ام  اإدارة  )م������ه������ارات  ع���ل���ى 
والتقييم  وال��ت��دري�����س  االأك��ادمي��ي��ة، 
يف امل���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة(، ومل���راع���اة 
عامل اللغة فقد مت تق�سيم الدورات 
بريطانيا  اأق��ي��م��ت��ا  يف  اث��ن��ت��ن  اإل����ى 
واأخرين  باالإجنليزية،  للمتحدثن 
ل��غ��ري  م���ال���ي���زي���ا  ت��ن��ظ��ي��م��ه��م��ا يف  مت 

املتحدثن باالإجنليزية.
واأو���������س��������ح وك�����ي�����ل اجل����ام����ع����ة 
الدكتور  االأ�ستاذ  واجل��ودة  للتطوير 
ع��ام��ر ب��ن ع��ب��د اهلل ال�����س��ه��راين اأن��ه 
مت ال��ر���س��ي��ح ل���ل���دورات اخل��ارج��ي��ة 
الغر�س،  اأعد لهذا  بناء على منوذج 
اأنه  ووف��ق �سوابط حم��ددة، م�سيفا 
لهم  ي�سبق  ملن مل  االأولوية  اأعطيت 

امل�ساركة.
اأن  اإل�������ى  ال�������س���ه���راين  واأ������س�����ار 
تنظمها  التطويرية  ال���دورات  ه��ذه  
اجل���ام���ع���ة ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة ���س��م��ن 
القيادين  ت�ستهدف  التي  ال��رام��ج 
بكليات  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  واأع�������س���اء 

البنن والبنات.
م�����ن ج���ه���ت���ه���م اأك�������د ع������دد م��ن 
الرنامج  يف  وامل�ساركات  امل�ساركن 
ا���س��ت��ف��ادت��ه��م م��ن امل�����س��ت��ج��دات التي 
اإل��ى  م�سريين  ال����دورات،  ت�سمنتها 
اأنها » مهمة جدا« لتطوير االأعمال 

االإدارية واالأكادميية.

خدمة جديدة
لمتابعة المعامالت 

اإلدارية 
ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال���ع���ام���ة  االإدارة  اأط���ل���ق���ت 
املعامات  ملتابعة  خ��دم��ة  املعلومات 
امل���ال���ي���ة واالإداري������������ة االإل���ك���رون���ي���ة 
مل��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة ح��ام��ل��ة ا����س���م » 

�سامل«.
ال��ع��ام��ة  االإدارة  وك��ي��ل  و����س���رح 
ل��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات امل�������س���رف ال��ع��ام 
الدكتور  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  على 
ع��ب��دامل��ح�����س��ن ال��ق��رين ب����اأن اخل��دم��ة 
ال�سفافية  م�ستوى  رف��ع  اإل��ى  تهدف 
امل��ال��ي��ة يف  و  االإداري����ة  التعامات  يف 
اإجناز  �سرعة  يف  واالإ�سهام  اجلامعة، 
املعامات االإدارية، كما تقدم العديد 
اجلامعة  ملن�سوبي  الت�سهيات  م��ن 
مثل االطاع على تفا�سيل احلركات 
االإداري��ة واملالية التي تتم على ملف 

املوظف.
اخل���دم���ة  ه������ذه  اأن  واأ�������س������اف 
اجلامعة  اأنظمة  بن  بالربط  تتميز 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال�����ق�����درة ع���ل���ى حت��دي��د 
اخل��دم��ات  واإظ��ه��ار  امل�ستخدم  ه��وي��ة 
امل��ت��اح��ة ل��ك��ل م�����س��ت��خ��دم ب���ن���اًء على 
ن���وع���ه وال�������س���اح���ي���ات امل���ت���اح���ة ل��ه، 
وق�����ال ال���ق���رين » ���س��ي�����س��ت��م��ر ال��ع��م��ل 
االإلكرونية   اخلدمات  تطوير  على 
ب��غ��ي��ة االرت�����ق�����اء مب�����س��ت��وى ال��ع��م��ل 

االإلكروين داخل اجلامعة«.

ا�ستقبال اع�ساء هيئة التدري�س اجلدد 

اجتماع جمل�س اجلامعة 

احتفال امل�ستجدين املدينة اجلامعية بالقريقر  

احتفال امل�ستجدين، فرع اجلامعة بي�سة، فرع اجلامعة مبحائل  

احتفال امل�ستجدين، كلية املجتمع باملحالة، كلية العلوم واالداب ببلقرن 

احتفال امل�ستجدين كلية العلوم واالآداب  للبنات ب�سراة عبيدة،
كلية الربية للبنات بظهران اجلنوب، كلية العلوم واالآداب باملجاردة 

كلية العلوم واالآداب تثليث، كلية املجتمع برجال املع

احتفال امل�ستجدين كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�سيط،
كلية العلوم واالآداب بتنومة، كلية االآداب والربية بابها، كلية العلوم

واالآداب باأحد رفيدة/ بي�سة + حمايل االق�سام االدبية  

احتفال امل�ستجدين كلية العلوم واالآداب واملجتمع بالنما�س،
كلية العلوم للبنات بابها /املركز اجلامعي لدرا�سة الطالبات، بي�سة

+ حمايل االق�سام العلمية  

احتفال امل�ستجدين جممع خمي�س م�سيط 1، جممع خمي�س م�سيط 2 بي�سة
+ حمايل العلوم الطبية التطبيقية   

احتفال امل�ستجدين كلية املجتمع بابها، كلية املجتمع خمي�س م�سيط 

احتفال امل�ستجدين االدارة واالقت�ساد بابها 

احتفاالت اجلامعة باليوم الوطني  

املوؤمتر ال�سنوي احلادي ع�سر للجمعية ال�سعودية لل�سكتة الدماغية 

املوؤمتر االول للعلوم ال�سدرية  

املوؤمتر ال�سعودي االأول للن�سر العلمي

االحد 1434/10/25ه� 

االثنن 1434/10/26ه� 

االثنن 1434/10/26ه� 

االثنن 1434/10/26ه�

الثاثاء 1434/10/27ه� 

الثاثاء 1434/10/27ه�

االربعاء 1434/10/28ه� 

اخلمي�س 1434/10/29ه� 

االحد 1434/11/2ه� 

االثنن 1434/11/3ه� 

الثاثاء 1434/11/4ه� 

الثاثاء 1434/11/18ه�

25-27 ذو احلجة 1434ه�

23-24 حمرم 1435ه�

27-29/ربيع االول/1435ه�

11.00 �سباحا 

9.00 �سباحا 

11.00 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

10 �سباحا 

...........

...........

...........

الوقتالتاريخالفعالية
أجندة الجامعة

اإج��راءات  والت�سجيل  القبول  عمادة  اأنهت 
ال���ف���رز االإل�����ك�����روين ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة 
للدرا�سة  املر�سحن  والطالبات  للطاب 
اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ووج���ه  باجلامعة 
ب��ت��م��دي��د ف����رة ال��ق��ب��ول اآن������ذاك اإل�����ى 24 

رم�سان.
وب���ل���غ ع����دد م���ن مت ق��ب��ول��ه��م ل��ل��ع��ام 
21000 طالب وطالبة،  اأك��رث من  اجلديد 
دبلوم   2150 و  بكالوريو�س   17205 منهم 

جامعي و 2000 بالدرا�سات العليا.
من  هم  املقبولن  اأن  التفا�سيل  ويف 
الرئي�س  م��رك��زه��ا  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ت��ق��دم��وا 
وج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��ن��ط��ق��ة، واأن ع��م��ادة 
خال   م��ن  را�سلتهم  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول 

قبول أكثر 
من 21 ألف 
طالبا وطالبة 
بالجامعة

الطالبة   اأو  للطالب  تو�سح  ن�سية  ر�سائل 
لها  تر�سيحه  مت  التي  اجلهة  ع��ن  بيانات 

كا�سم الكلية والق�سم واملقر.
والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  عميد  واأو����س���ح 
الدكتور �سعد بن دعجم اأن عملية القبول 
للعام اجلديد قد متت عر الريد، موؤكدا 
اأن العمادة ب�سدد اإر�سال اللوائح واالأنظمة 
ملمن  يكونوا  لكي  املقبولن  الطلبة  اإلى 
املرحلة  يف  واالختبارات  الدرا�سة  باأنظمة 
اجل��ام��ع��ي��ة، وح���ق���وق وواج����ب����ات ال��ط��ال��ب 
امل�سبق  الوعي  لهم  يتيح  مما  االأكادميية، 

والتكيف مع البيئة اجلامعية.
ودع���������ا ب������ن دع�����ج�����م ل���ل���م���ق���ب���ول���ن 
بالتوفيق والنجاح، متمنيا لهم اأن يكونوا 

ال��وط��ن.  وتنمية  ب��ن��اء  يف  �ساحلة  لبنات 
ي��ذك��ر اأن  ت��ث��ب��ي��ت ال��ق��ب��ول ي��ت��م مب��ج��رد 
اإل��ى اجلامعة عن  الطالب  وثائق  و�سول 
جامعي«،  »خ��دم��ة  املمتاز  ال��ري��د  طريق 
واأن عملية الر�سيح تعتمد على عدد من 

املعايري االأ�سا�سية وهي:
املتاحة واملقرة من  املقاعد  اأعداد   -1

جمل�س اجلامعة.
امل��وؤه��ل��ة  اأو  امل����وزون����ة  ال��ن�����س��ب��ة   -  2
للطاب والن�سبة املوؤهلة للطالبات.

امل��ت��ق��دم��ن وامل��ت��ق��دم��ات  اأع������داد   -3
للقبول باجلامعة.

اأول����وي����ة ال���رغ���ب���ات امل��دخ��ل��ة من   -4
الطالب اأو الطالبة.

13ألف طالب 
يستفيدون من 

»صيفي« الجامعة 
األف طالب وطالبة  ا�ستفاد نحو 13 
من مرحلتي الدبلوم والبكالوريو�س 
يف خمتلف تخ�س�سات اجلامعة من 
ال��ف�����س��ل ال�����س��ي��ف��ي امل��ن�����س��رم، حيث 

ا�ستغلوا فرة االإجازة بالدرا�سة.
ال�سياحة  ب��رام��ج  وب��ه��دف دع��م 
يف ع�������س���ري، ا���س��ت�����س��اف��ت اجل��ام��ع��ة 
خال الف�سل ال�سيفي حوايل 250 
طالبا وطالبة زائرين من عدد من 

اجلامعات ال�سعودية.
واأكد عميد القبول والت�سجيل 
ال����دك����ت����ور ����س���ع���د ب�����ن حم���م���د ب��ن 
ال�سيفي  الف�سل  خطة  اأن  دع��ج��م 
كبري  ع���دد  ع��ل��ى  ا�ستملت  امل��ن�����س��رم 
» حيث مت  الدرا�سية،  امل��ق��ررات  من 
كلية   39 يف  ال�سيفية  الدرا�سة  فتح 
منت�سرة يف كافة حمافظات منطقة 

ع�سري«.
اأن اجلامعة  واأو�سح بن دعجم 
ال�سيفي  الف�سل  اإتاحة  من  تهدف 
اإل������ى ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال���ط���اب 

املتوقع تخرجهم واملتعرثين.



أخبار الجامعة

نعم.. وال..

يف هذه االأيام ن�ستقبل عاما اأكادمييا جديدا ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن 
يجعله عاما حافا باجلد واالجتهاد واالإجناز ، وبهذه املنا�سبة اأقول 
للطاب امل�ستمرين عودا حميدا، وللطاب امل�ستجدين مرحبا بكم يف 

جامعتكم جامعة امللك خالد وبن اإخوانكم واأهلكم.
ويف بداية هذا العام اجلديد نرحب بكم جميعا ونقول لكم: نعم 
�سي�ستمر  قويا  ب��داأ  الأن من  املرحلة،  الواعية يف هذه  القوية  للبداية 

قويا.
ف����اإذا ك��ان��ت ال��ب��داي��ة مب��ع��دل م��رت��ف��ع ف��ه��و م��وؤ���س��ر ع��ل��ى ال��ب��داي��ة 
اجليدة، ونعم لا�ستمرار يف رفع املعدل كل ف�سل درا�سي،  وال للبداية 
ال�سعيفة، اأو غري اجلادة، الأن ذلك �سينعك�س على م�ستقبلك االأكادميي 
يف االأيام القليلة القادمة، وال للتفريط يف فر�سة التعليم اجلامعي، 
اال���س��ت��م��رار يف  اإل���ى  ال�سخ�س  ت��وؤه��ل  ق��د ال  املتوا�سعة  ال��ب��داي��ة  حيث 
اأو قد يح�سل على الدرجة مبعدل منخف�س مما يوؤثر يف  اجلامعة، 

م�ستقبله الوظيفي.
االأول����ى يف  ال�سنة  ب���اأن  ك��ل ط��ال��ب م�ستجد  اأذن  اأه��م�����س يف  وه��ن��ا 
اأو مقررات ومداخل  �سنة حت�سريية،  عبارة عن  اإال  ما هي  اجلامعة 
املرحلة  يف  تعلمه  مت  مل��ا  ب��اآخ��ر  اأو  ب�سكل  اإع����ادة  وت��ع��د  متعمقة،  غ��ري 

ال�سابقة، وهي ت�سهم يف اإعدادك ملا هو قادم من مقررات التخ�س�س.
فنعم لا�ستفادة من هذه املرحلة باأكر قدر ممكن، ونعم للتعرف 
على البيئة االأكادميية عن قرب، وال للتفريط يف هذه املرحلة الأنها 
عبارة عن تاأ�سي�س وبناء مل�ستقبلك االأكادميي، كما يتوقع منك يف حالة 

تعر�سك مل�سكلة اأكادميية اأال تردد اأن ت�ساأل، الأن »من �ساأل ما تاه«.
ف��ال��ق�����س��م االأك�����ادمي�����ي ي���ق���دم ل����ك امل�������س���اع���دة ال���ت���ي ق����د حت��ت��اج 
اإليها، وعمادة الكلية كذلك، واالإر�ساد االأكادميي بالكلية يفيد كثريا 
يف االإجابة عن ت�ساوؤالتك، كمل ال تردد يف اأن ت�ساأل من تثق فيه من 
الزماء عند احلاجة. نعم، ال�سوؤال والبحث عما ال تدركه يف املجاالت 
االأكادميية قد يوفر عليك الكثري من الوقت واجلهد واملال، وكل عام 

واجلميع بخري.
* وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 

عام أكاديمي جديد

أ. د . عامر بن عبد اهلل
الشهراني *

اأعلنت عمادة البحث العلمي اأن نهاية 
ذي ال��ق��ع��دة امل��ق��ب��ل ه���ي اآخ����ر م��وع��د 
ال�ستقبال االأعمال امل�ساركة يف املوؤمتر 
ال�سعودي االأول للن�سر العلمي  الذي 
ت�ست�سيفه اجلامعة يف ال� 27 من ربيع 
االأول من العام املقبل، ومن املقرر اأن 

ي�ستمر املوؤمتر ثاثة اأيام.  
 ويهدف املوؤمتر اإلى تقييم و�سع 
ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي يف امل��م��ل��ك��ة، ودرا���س��ة 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه���ه واآل���ي���ات 
ت���ط���وي���ره، وط������رق اال����س���ت���ف���ادة م��ن 
التقنية احلديثة يف الن�سر العلمي مع 
ور�سانته  مو�سوعيته  على  احلفاظ 

وثقة اجلهات امل�ستفيدة منه.
اإل���ى و�سع  امل��وؤمت��ر  ي�سعى  ك��م��ا   
اآلية لا�ستفادة التكاملية من املوارد 
املادية والب�سرية بن املراكز البحثية 
يف اململكة، واالتفاق على اأهداف عامة 
حت����دد اجت���اه���ات ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي يف 
املجاالت التخ�س�سية املختلفة وو�سع 
نتائج وتو�سيات  اآلية لا�ستفادة من 

عمادة »المجتمع« تدرب »مدني« عسير

امل����ج����االت  امل����ن���������س����ورة يف  االأب������ح������اث 
التطبيقية.

وي����رك����ز امل�����وؤمت�����ر ع���ل���ى حم����اور 
العلمي  الن�سر  واق���ع  م��ن��ه��ا:  ع��دي��دة 
العلمي،  الن�سر  اأخاقيات  اململكة،  يف 

الن�سر العلمي 
االإل�����ك�����روين، ال��ن�����س��ر ال��ع��ل��م��ي 
يف ال���ع���ل���وم ال�����س��رع��ي��ة وال����درا�����س����ات 
العلوم  يف  العلمي  الن�سر  االإ�سامية، 
العلوم  يف  العلمي  الن�سر  االإن�سانية، 
العلوم  يف  العلمي  الن�سر  ال��رب��وي��ة، 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وال��ن�����س��ر 

العلمي يف العلوم ال�سحية.
وجددت العمادة دعوتها املهتمن 
العنوان  عر  م�ساركاتهم  اإر�سال  اإلى 
ال��ت��ايل : ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي – 
– اململكة  – اأبها  جامعة امللك خالد 
العربية ال�سعودية – املجمع اجلامعي 
: ���س . ب 25145 ال��رم��ز ال��ري��دي : 
sspc@ : 61466 الريد االلكروين

kku.edu.sa

اخ��ت��ت��م��ت ع����م����ادة خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
وال����ت����ع����ل����ي����م امل���������س����ت����م����ر م������وؤخ������را 
»االإدارة  ب���ع���ن���وان  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
من�سوبي  ا�ستهدفت   ، االإلكرونية« 
ال�����دف�����اع امل�������دين مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
وا�ستمرت ثاثة اأيام. وهدفت الدورة 

االل��ك��رون��ي��ة  االإدارة  حت�����س��ن  اإل����ى 
االإداري  احل��ك��وم��ي  االأداء  وت��ط��وي��ر 
وك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ن ف���ي���ه.  ويف خ��ت��ام 
�سهادات  امل��ت��درب��ون  ت�سلم  الرنامج 
ال�������دورة م���ن وك���ي���ل ع���م���ادة خ��دم��ة 
للتعليم  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع 

حممد  بن  علي  الدكتور  والتدريب 
الدفاع املدين  اآل يا�سر. وقال مدير 
ب��ع�����س��ري، ال����ل����واء حم���م���د ب����ن راف����ع 
التعاون  ه��ذا  �ساأن  من  اإن  ال�سهري، 
ب���ن اجل��ام��ع��ة وال����دف����اع امل�����دين اأن 
املديرية  من�سوبي  تطوير  يف  ي�سهم 

ال��داود  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  معايل  اعتمد 
حم�����س��ر ت��رق��ي��ة 164 م��وظ��ف��ا وم��وظ��ف��ة يف اجل��ام��ع��ة م��ا ب��ن امل��رت��ب��ة الثانية 
والعا�سرة. وهناأ الداود جميع املرقن وحثهم على بذل املزيد من العطاء و«اأداء 
االأمانة على اأكمل وجه خدمة للوطن واأهله وم�ساركة يف تنمية الباد حتت ظل 
عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفن،  احلرمن  خادم  مقدمتهم  ويف  احلكيمة،  قيادتنا 

االأمن، و�سمو النائب الثاين، ومتابعة وحر�س �سمو اأمري منطقة ع�سري«.

نهاية ذي القعدة آخر موعد لالشتراك

الجامعة تنظم 
المؤتمر السعودي 

للنشر العلمي

على  يحفزهم  واأن  واأف�����رادا  �سباطا 
ال��دورة  اأن  يذكر  العطاء.   من  مزيد 
ت��اأت��ي يف اإط����ار ال��ت��ع��اون امل��ت��ب��ادل بن 
اجلامعة وخمتلف االإدارات احلكومية 
وتر�سيخ  ت��دع��ي��م  اأج���ل  م��ن  باملنطقة 

الر�سالة املجتمعية للجامعة.

ترقية 164 موظفا وموظفة



متابعات

برعاية االأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن 
بن حمد الداود نظمت اجلامعة خال 
امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن�����س��رم  ال�سيف 
ال�سيفي باملدينة اجلامعية بالقريقر، 
الفعاليات  م��ن  العديد  على  م�ستما 
والعلمية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

والرفيهية.
ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ال���ت���ف���ا����س���ي���ل  ويف 
ال�سيف  ا�ستمرت فرة  التي  املهرجان 
ب���واق���ع خ��م�����س��ة اأي�����ام م���ن ك���ل اأ���س��ب��وع 
التحكم  طائرات  عرو�س  على  احتوت 
ع��ن ب��ع��د، وب��رن��ام��ج م��ي��دان ال��ت��ح��دي، 
جانب  اإلى  مات�س(،  )التيلي  وعرو�س 
اأق��ي��م��ت بجامع  ���س��رع��ي��ة  حم��ا���س��رات 

االأم����ري في�سل ب��ن خ��ال��د، وع���دد من 
التدريب  قاعة  التدريبية يف  ال��دورات 

بكلية طب االأ�سنان.

مسابقات جماهيرية
وا���س��ت�����س��اف امل�����س��رح اجل��ام��ع��ي ع���ددا 
مب�ساركة  اجلماهريية  امل�سابقات  من 
الفرق االإن�سادية واأطفال جمعية اآباء، 
وتخللها توزيع عدد كبري من اجلوائز،  
عدد  م�ساركة  الفعاليات  ا�ستملت  كما 
والدرجات  املعدلة  ال�سيارات  فرق  من 

النارية بعرو�س اال�سكيت.
وقال املدير التنفيذي للمهرجان 
الدكتور  للجامعة  الر�سمي  املتحدث 

اإن  ال����ب����ح����ريي  ب�����ن ح����ام����د  حم����م����د 
ال�سباب  �سريحة  ا�ستهدف  امل��ه��رج��ان 
برامج  وخارجها  اجلامعة  داخ��ل  من 
م���ت���ن���وع���ة راع���������ت اخ�����ت�����اف امل����ي����ول 
كانت  ���س��واء  ال�سبابية  وااله��ت��م��ام��ات 
واأ���س��ار  علمية،  اأم  ريا�سية  اأم  ثقافية 
على  حر�ست  املنظمة  اللجنة  اأن  اإل��ى 
ا���س��ت�����س��اف��ة ���س��خ�����س��ي��ات ع��ل��م��ي��ة ذات 

خرات عالية.
لكافة  بال�سكر   البحريي  وتقدم 
يف  و���س��ارك��ت  ح�سرت  التي  اجلماهري 
خمتلف فعاليات املهرجان موؤكدا اأنهم 
»ك���ان���وا ال�����س��ب��ب احل��ق��ي��ق��ي يف ال��ن��ج��اح 

الذي حتقق«.

إعالميو عسير
يف �سياق ذي �سلة، ا�ست�ساف املهرجان 
ع�����ددا م���ن اإع���ام���ي م��ن��ط��ق��ة ع�سري 
ال�سحافة  خم��ت��ل��ف  مي��ث��ل��ون  ال���ذي���ن 
التقى  حيث  واالإلكرونية،   الورقية 
بهم نائب امل�سرف العام على املهرجان 
وكيل اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور مرعي 
على  و�سكرهم  القحطاين  ح�سن  بن 
اإ���س��ه��ام��ه��م يف اإب�����راز ال����دور ال��ري��ادي 
التنمية  ال���ذي مت��ار���س��ه اجل��ام��ع��ة يف 

مبنطقة ع�سري.
اجلامعة  دور  على  ال��ل��ق��اء  ورك���ز 
توحيد  و���س��رورة  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
ج���ه���ود م���وؤ����س�������س���ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين  

لاإ�سهام يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 
املاأمولة الأبناء املنطقة واململكة ب�سكل 
ع���ام، كما ام��ت��د احل��دي��ث اإل���ى »ال���دور 
الكبري« الذي يقع على عاتق االإعام 
وفتح  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ن�سر  يف 

االآفاق لل�سراكة املجتمعية املثمرة.

خدمة المجتمع
 و اأث���ن���ي ال�����س��ي��وف يف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء 
ع��ل��ى ن�����س��اط اجل���ام���ع���ة يف جم���االت 
خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع و���س��ع��ي��ه��ا ل��و���س��ع 
ب�سمة وا�سحة علي املو�سم ال�سياحي 

مبنطقة ع�سري.
ع�سري  اإع��ام��ي��و  زار  ذل��ك  عقب 

امل�سرح اجلامعي و�ساهدوا بع�سا مما 
جماهريية  م�سابقات  م��ن  يحت�سنه 
ميدان  زاروا  كما  اإن�سادية،   وف��ق��رات 
ال���ت���ح���دي واط����ل����ع����وا ع���ل���ى ال�����س��ال��ة 
اإمكانيات  من  حتويه  وم��ا  الريا�سية 

عالية.
ال���زي���ارة ق���دم وكيل  ن��ه��اي��ة   ويف 
التذكارية  الدروع  اجلامعة عددا من 

لل�سيوف االإعامين.
وي������اأت������ي  امل����ه����رج����ان ال�����س��ي��ف��ي 
جت�����س��ي��دا ل���ر����س���ال���ة اجل���ام���ع���ة جت���اه 
اأن هذا  خدمة املجتمع، واإدراك��ا منها 
املجال يعد واحدا من الركائز الثاث 

للموؤ�س�سات العلمية.
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شمل برامج متنوعة راعت اختالف الميول والمواهب

المهرجان الصيفي جسد
الرسالة المجتمعية للجامعة
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ن����ظ����م م�����رك�����ز امل�����وه�����ب�����ة واالب�����������داع 
باجلامعة بالتعاون مع موؤ�س�سة امللك 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالإبداع  
ال�سيفي  م��وه��ب��ة  ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات 

الثالث ع�سر، يف تقنية املواد املتقدمة، 
وا�ستمر 19 يوما.        

ا����س���ت���ه���دف ال����رن����ام����ج ط���اب 
البيئية  وال��ن��ظ��م  وال��ه��ن��د���س��ة  ال��ع��ل��وم 

مب�ستوياتهم   النهو�س  اإل���ى  وه���دف 
امل��ت��ق��دم��ة،  امل����واد  تقنية  يف  امل��ع��رف��ي��ة 
ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى امل���ه���ارات واجل��وان��ب 
خ��ال  م��ن  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  النف�سية 

ال��ع��دي��د م���ن ال���رام���ج ال��ع��ل��م��ي��ة عن 
والكيميائية  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  ال��ظ��واه��ر 
وال���ط���ب���ي���ة، اإل�����ى ج���ان���ب ور������س عمل 
متخ�س�سة قدمها عدد من الباحثن 

املتخ�س�سن.
خ���ال  ال����ط����اب  ت��ق�����س��ي��م  و مت 
جمموعات،  اإل��ى  ال��رن��ام��ج   فعاليات 
ال��ع��ل��م��ي��ة، للعمل يف  م��ي��ول��ه��م  ح�����س��ب 
املعامل وامل�ساريع البحثية، كما ت�سمن 
ال���رن���ام���ج ال���ع���دي���د م����ن االأن�����س��ط��ة 

الريا�سية واالجتماعية املتنوعة.
و����س���ه���دت ف���ع���ال���ي���ات ال���رن���ام���ج  
ل�����30  18 م�������س���روع���ا ع��ل��م��ي��ا مم���ي���زا 
البحثية  امل�ساريع  بلغت  حيث  طالبا، 
ث���م���ان���ي���ة ب����ح����وث ع�����ن : ال���ت���دخ���ن 
ال�����س��ل��ب��ي، جت��رب��ة ال��ف��ئ��ران، امل��ن��اع��ة، 
ع�������زل ال����ك����ائ����ن����ات احل�����ي�����ة، درا�����س����ة 
تنقية  وال��ن��ان��و يف  ال��ك��روم��و���س��وم��ات 
حتلل   ، املجهرية  الكائنات  من  املياه 
على  الكافين  وت��اأث��ري  البا�ستيك، 
�سطح  عن  االرتفاع  وتاأثري  االإن�سان، 

البحر يف ف�سيولوجية االإن�سان.
وب��ل��غ ع���دد امل�����س��اري��ع االب��ت��ك��اري��ة 

10 م�ساريع عن: الروبوت وتطبيقات 
اأ�سيلة، مراقبة االأماكن باأقل تكلفة، 
ال�سوت  تكبري  دائ���رة  الثايرو�ستور، 
مبرحلتن، اخللية ال�سوئية، الباحث 
عن املفتاح، الباحث عن ثقب املفتاح، 
ح��م��اي��ة امل���ن���زل م���ن ال�����س��رق��ة، م��ن��ذر 

اخلزان، ودائرة كا�سف الرطوبة.
واأك����د رئ��ي�����س ال��رن��ام��ج، مدير 
اجلامعة،  يف  واالإب���داع  املوهبة  مركز 
حماد  اآل  �سعيد  ب��ن  ظ��اف��ر  ال��دك��ت��ور 
ت��ن��م��ي��ة  اإل������ى  ي���ه���دف  ال���رن���ام���ج  اأن 
قدرات الطاب املتميزين وتوجيهها 
واأول��وي��ات��ه  املجتمع  احتياجات  نحو 
ال��ت��ن��م��وي��ة، واإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة لهم 
الكت�ساف جماالت اأكادميية وعلمية، 
االإب��داع��ي��ة  التفكري  م��ه��ارات  وتنمية 
وال���ن���ق���دي���ة وامل�����ه�����ارات ال�����س��خ�����س��ي��ة 
العمل  روح  وت��ع��زي��ز  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

اجلماعي واملبادرة واالإجناز لديهم.
املركز  نظم  �سلة،  ذي  �سياق  يف 
ب���رن���ام���ج م��وه��ب��ة ال�����س��ي��ف��ي ال��ث��اين 
لنبدع  نفكر   « �سعار  حتت  للطالبات 

ونبدع لنبتكر ». 

واأو�����س����ح����ت رئ��ي�����س��ة ال���رن���ام���ج 
الدكتورة خلود اأبو ملحة اأن الطالبات 
بلغ عددهن   ال��رن��ام��ج  امل�����س��ارك��ات يف 
ال�����س��ف  65ط����ال����ب����ة، 48 م��ن��ه��ن م����ن 
الثالث املتو�سط و 17 طالبة من االأول 
مبنطقة  التعليم  اإدارات  من  الثانوي 
ع�سري، واأ�سافت اأن امل�ساركات هن من 
املتميزات الاتي ح�سلن على درجات 

عالية يف اختبار القيا�س
�سري  ع��ن  حديثها  م��ع��ر���س  ويف 
اأبو ملحة  ،  قالت  فعاليات الرنامج 
» مت تنظيم الرنامج خال االإجازة 
ال�سيفية وا�ستمر ثاثة اأ�سابيع تلقت 
دورات  امل�ساركات  الطالبات  خالها 
وحم����ا�����س����رات ع��ل��م��ي��ة م��ت��خ�����س�����س��ة 
اأيدي  على  متقدمة  نوعية  ومهارات 
من  ومتخ�س�سن  متميزين  اأ�ساتذة 
التعليم العايل،  بواقع 8 -10 �ساعات 

يوميا«.
برنامج موهبة  ياأتي   « واأ�سافت 
ال�سيفي يف ع�سري ثمرة لل�سراكة بن 
العزيز  امللك عبد  اجلامعة وموؤ�س�سة 

ورجاله للموهبة واالإبداع«.

استضافته الجامعة واستمر ثالثة أسابيع

»موهبة« يحتضن إبداعات 95 طالبا وطالبة
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جائزة  على  »اآف���اق«  �سحيفة  ح�سلت 
امل���ف���ت���اح���ة الأف���������س����ل ع���م���ل ���س��ح��ف��ي 
���س��ي��اح��ي ل��ل��ع��ام احل����ايل 1434ه������ ومت 
اأم��ري  ال��ذي رع��اه  تكرميها يف احلفل 
منطقة ع�سري، رئي�س جمل�س التنمية 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 
مل���ه���رج���ان »اأب����ه����ا ي��ج��م��ع��ن��ا1434ه��� »، 
في�سل  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بن خالد  بن عبد العزيز، مبركز امللك 
وت�سلم  املفتاحة.  بقرية  الثقايف  فهد 
»اآف��اق«  نائب رئي�س حترير  اجل��ائ��زة  

الزميل حممد اإبراهيم ع�سريي.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة ق�����دم م��ع��ايل 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
�سكره  ال��داود  الرحمن بن حمد  عبد 
وت����ق����دي����ره الأم�������ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري 
في�سل  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بن خالد بن عبد العزيز على رعايته 
فوز �سحيفة  واعتماده  اجلائزة  حفل 

اآفاق بجائزة املفتاحة.
واأ����س���اف ال����داود اأن ف���وز »اآف����اق« 
بجائزة املفتاحة للعام احلايل م�سدر 
����س���ع���ادة ل��ك��اف��ة م��ن�����س��وب��ي اجل��ام��ع��ة، 
حققت  ال�����س��ح��ي��ف��ة  اأن  اإل�����ى  م�����س��ريا 

ق�����س��رية م��ن مرحلتها  ف���رة  خ���ال 
التطويرية اجلديدة ح�سورا متميزا 
بن ال�سحف اجلامعية واأنها الم�ست 
املجتمع  داخ��ل  ال��ق��راء من  اهتمامات 

اجلامعي وخارجه. 
وك����ان����ت »اآف�����������اق« ق����د اأ�����س����درت 
ع�������ددا خ���ا����س���ا ب���امل���و����س���م ال�����س��ي��اح��ي 
تقارير  فيه  تناولت  ع�سري،  مبنطقة 
وا����س���ت���ط���اع���ات وت���غ���ط���ي���ات م��ه��ن��ي��ة 
م���ت���ع���م���ق���ة ع�������ن  االآث�����������ار ال����راث����ي����ة 
وامل����ق����وم����ات ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
وج�����س��دت ف��ي��ه ع��ج��ائ��ب ال��ط��ب��ي��ع��ة يف 
اأولى  ع�سري التي متثل قبلة �سياحية 

ملاين ال�سياح.
انت�سارا  االأك��رث  »اآف���اق«  اأن  يذكر 
من بن ال�سحف اجلامعية يف اململكة، 
وزع�����ت 86 األ�����ف ن�����س��خ��ة م���ن ع��دده��ا 
ال�سياحي ال�سادر يف 72 �سفحة،  وهي 
بجائزة  ت��ف��وز  جامعية  �سحيفة  اأول 

املفتاحة.
ويف �سياق مت�سل، ا�ستقبل معايل 
الدكتور عبد  االأ�ستاذ  مدير اجلامعة 
ال��رح��م��ن ب��ن ح��م��د ال�����داود، امل�����س��رف 
العام على »اآفاق«، رئي�س ق�سم االإعام 

ب��ن �سويل  ال��دك��ت��ور علي  واالت�����س��ال، 
القرين، وكافة اأع�ساء هيئة التحرير، 
على  اإي��اه��م  مهناأ  مكتبه،  م��وؤخ��را، يف 

فوز ال�سحيفة بجائزة املفتاحة.
ال��داود خال اللقاء كافة  و�سكر 
حققوه  م��ا  على  ال�سحيفة  من�سوبي 
م���ن مت��ي��ز وم��ه��ن��ي��ة يف ف���رة وج��ي��زة 
»مت���ك���ن���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة خ���ال���ه���ا م��ن 
حت��ق��ي��ق ت���ف���وق ح����ريف ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

ال�سحف اجلامعية  يف اململكة«.
»اآفاق«  اأن فوز  اإلى  الداود  واأ�سار 
ب����ج����ائ����زة امل���ف���ت���اح���ة ل���ل���ع���ام احل����ايل 
ل��ك��اف��ة من�سوبي  ���س��ع��ادة  ل��ه��و م�����س��در 
اجلامعة، موؤكدا اأن اجلائزة بتاريخها 
ال��ع��ري��ق تعد م��ن اأه���م اجل��وائ��ز التي 
ع��ل��ى م�ستوى  ب��ه��ا اجل��م��ي��ع  ي��ف��ت��خ��ر 

اململكة ب�سكل عام.
وق�������دم ال����������داود ����س���ك���ره الأم����ري 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة 
االأم��ري في�سل بن خالد على رعايته 
ح���ف���ل ت����ك����رمي ال���ف���ائ���زي���ن ب���ج���ائ���زة 
�سموه  يقدمه  ما  كل  وعلى  املفتاحة، 
من دعم غري حمدود ومتابعة دوؤوبة 

لكافة م�ساريع واإجنازات اجلامعة.

م���ن ج��ه��ت��ه ع���ر امل�����س��رف ال��ع��ام 
على »اآفاق«، رئي�س التحرير، الدكتور 
ع��ل��ي ب��ن ���س��وي��ل ال��ق��رين، ع��ن �سكره 
الأمري منطقة ع�سري وكافة من�سوبي 
ال�سحيفة  م��ن��ح��وا  ال���ذي���ن  اجل���ائ���زة 
�سيكون  الفوز  هذا  اأن  موؤكدا  ثقتهم، 
داف���ع���ا مل���زي���د م���ن ال��ت��م��ي��ز واالإجن������از 

املهني لل�سحيفة.
ال�سحيفة  اأن  ال��ق��رين  واأ���س��اف 
منذ انطاقتها التطويرية هذا العام 
اهتمامات  ت�ستقطب  اأن  ا�ستطاعت 
وخا�سة  اململكة  يف  ال�سحايف  الو�سط 
يف جم���ال ال�����س��ح��اف��ة اجل��ام��ع��ي��ة  »مل��ا 
متيزت به من تبويب حتريري متنوع 
اإلى  اإ�سافة  متميز،  �سحايف  واإخ���راج 
�سعودية  اأول �سحيفة جامعية  كونها 
بال�سحف  اأ�سوة  الويب  بنظام  تطبع 
ال��ي��وم��ي��ة يف ال���ب���اد، ك��م��ا اأن���ه���ا تعد 
انت�سارا  االأك��رث  اجلامعية  ال�سحيفة 
يف امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ت��ط��ب��ع اأ���س��ب��وع��ي��ا 
األ��ف ن�سخة وت��وزع يف  ثاثة واأربعن 
كافة مناطق اململكة وخارجها، اإ�سافة 
�سحيفة  داخل  اأ�سبوعيا  توزيعها  اإلى 

الوطن«.

ألول مرة في تاريخ الصحافة الجامعية السعودية

آفاق تفوز بجائزة المفتاحة 
الداود يستقبل منسوبي الصحيفة
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الشعبي ينضم
لـ »التاريخ«

ان�������س���م اأ�����س����ت����اذ ال����ت����اري����خ احل���دي���ث 
حممود  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  واملعا�سر، 
ق��ا���س��م ال�����س��ع��ب��ي اإل����ى ق�����س��م ال��ت��اري��خ 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم االإن�������س���ان���ي���ة، ك��م��ا مت 
ت��ع��ي��ن ك���ل م���ن االأ����س���ت���اذ اأح���م���د بن 
حممد دغ��ري��ري، واالأ�ستاذ  وائ��ل بن 
ذاته.  بالق�سم  يحي عطيف، معيَدين 

التوفيق والعون وال�سداد.

وقفة

اإلى مقاعد الدرا�سة وهي  يعود طاب وطالبات اجلامعة من جديد 
للدرا�سة  النظامية  ال�سن  بلوغه  من  الطالب  مع  تبداأ  �سنوية  ع��ادة 
ولكن هذه العودة تختلف عند بع�س طاب اجلامعة الذين يتجاوز 
عددهم خم�سة ع�سر األف طالب وطالبة باعتبارهم و�سلوا اإلى مرحلة 

الن�سج الدرا�سي. 
تعد هذه املرحلة يف حياة الطالب مهمة الأنها حتدد له م�ستقبله 
اأن يعي هوؤالء  اإليها، ويجب  من خال تفوقه يف الكلية التي انت�سب 
ب��ب��ذل اجلهد  ال��ف��رة يف حت��دي��د م�ستقبلهم   اأه��م��ي��ة ه���ذه  ال��ط��اب 
التفوق  التي ت�ساعدهم يف  العلمية  الدرجات  باأعلى  امل�ساعف للظفر 

والو�سول اإلى مبتغاهم يف موا�سلة درا�ستهم.
اأنهم دخلوا مرحلة  اأن يعي الطاب اجل��دد  ومن هنا ال بد من 
العام يف كل  التعليم  درا�سية خمتلفة يف حياتهم تختلف عن مراحل 
�سيء، فطالب اجلامعة لديه من اال�ستقالية ال�سيء الكثري يف حياته 
الدرا�سية، وجناحه اأو ف�سله يف يده،  فالطالب اأو الطالبة اأ�سبح ملزما  
بح�سور املحا�سرات وتلقي الدرو�س، فيجب عليه االنتظام واحل�سور 
احل�س�س  ت��رت��ي��ب  ن��ظ��ام  اأن  ي�سعر  اأن  م��ن  ب��د  وال  وامل��ب��ك��ر،  املنتظم 
واخلروج املبكر مرحلة قد انق�ست، وحلت حملها مرحلة تتوزع فيها 

املحا�سرات الدرا�سية على �ساعات متباعدة واأوقات خمتلفة.
والطالب اأي�سا ملزم بالقراءة املكثفة واالطاع واإجناز البحوث 
العلمية التي يكلف بها يف بع�س املواد وح�سور بع�س املحا�سرات يف 
النظم اجلامعية كتب ت�سلم للطالب  الدرا�سية وال يوجد يف  املعامل 

بداية العام الدرا�سي.
وعلى الطالب اجلامعي اأن يتعرف على اآلية توزيع الدرجات على 
وهبوط  الدرجات  بع�ض  بخ�سران  يتفاجاأ  ال  لكي  الدرا�سي  املتطلب 
معدله، فتفوقه الدرا�سي يعتمد على ما يح�سل عليه من درجات، وال 
بد من اأن يعلم اأن هناك معدال حمددا اإذا و�سل اإليه مت حرمانه من 

اال�ستمرار يف موا�سلة تعليمه اجلامعي.
هناك اأمور كثرية يجب على الطالب امل�ستجد اأن يعرفها ويتعرف 
عليها من خال ح�سور بع�س الفعاليات التي تركز على تعليمه مثل 
اأي�سا االط��اع على  كيفية ح�ساب الدرجات، كما يجب على الطالب 
لوائح اجلامعة و�سوؤال من �سبقوه يف هذه املرحلة وعدم اخلجل من 

التوجه اإلى امل�سوؤولن يف كليته حتى ال يقع فيما ال حتمد عقباه.

* نائب رئي�س التحرير 

مرحبا بقدومكم

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

اأ�سدر معايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
ال���داود، م��وؤخ��را، ع��ددا من ال��ق��رارات 

االإدارية على النحو التايل:

• تكليف الدكتورة مها حممود 
كلية  ب��ع��م��ادة  داود  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

العلوم واالآداب باملجاردة. 
علي  اأم  ال���دك���ت���ورة  ت��ك��ل��ي��ف    •
ي��و���س��ف ع��ب��د اجل��ل��ي��ل اخل��واج��ة 
ب�����ع�����م�����ادة ك����ل����ي����ة امل����ج����ت����م����ع يف 

حمافظة رجال اأملع.
عبد  الدكتور  االأ�ستاذ  تكليف   •
�سليمان  ال���ق���ادر  ع��ب��د  امل��ق�����س��ود 
بكلية  الريا�سيات  ق�سم  برئا�سة 
العلوم واالآداب مبحافظة بي�سة.

تكليف الدكتور �سيف الدولة   •
ف���ت���ح ال����رح����م����ن احل�������اج ب�����س��ري 
ب��رئ��ا���س��ة ق�����س��م احل��ا���س��ب االآيل 
العلوم  بكلية  امل��ع��ل��وم��ات  ون��ظ��م 

واالآداب يف حمافظة بي�سة. 
بهاء  حممد  الدكتور  •  تكليف 
ال����دي����ن ع���ب���د ال���ع���اط���ي حم��م��د 
ال��ف��ي��زي��اء بكلية  ب��رئ��ا���س��ة ق�����س��م 
حم��اف��ظ��ة  يف  واالآداب  ال���ع���ل���وم 

بي�سة. 
تكليف الدكتور حممد ناجي   •
ت��وف��ي��ق ع��ط��ي��ة ال�����س��ي��د ب��رئ��ا���س��ة 
ق�����س��م االأح�����ي�����اء ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

واالآداب يف حمافظة بي�سة.
خلالق  عبدا  الدكتور  تكليف   •
القحطاين  �سالح  ال��ه��ادي  عبد 
والرجمة  اللغات  لكلية  وكيا 

للتطوير واجلودة. 
• ت��ك��ل��ي��ف امل��ح��ا���س��ر ع��م��ر عبد 
امل���ع���ط���ي ع���م���ر اح���م���د ب��رئ��ا���س��ة 

ق�سم علوم احلا�سب االآيل بكلية 
العلوم واالآداب يف بلقرن. 

•  تكليف الدكتور طاهر حممد 
ع���ب���د ال�����ه�����ادي حم���م���د رئ��ي�����س��ا 
لق�سم اللغة االجنليزية يف كلية 

العلوم واالآداب يف بلقرن. 
• ت��ك��ل��ي��ف ال����دك����ت����ورة وج��ي��ه��ة 
حممد مرزوق رزق بعمادة كلية 

العلوم واالآداب للبنات بتثليث. 
• تكليف الدكتورة �سميحة عبد 
ال��ب��اق��ي مت�����س��اح ح�����س��ن ب��ع��م��ادة 
املنزيل  واالقت�ساد  العلوم  كلية 

للبنات يف بي�سة. 
• تكليف الدكتورة عبري حممد 
كلية  بعمادة  عبدالعزيز  زك��ري��ا 
يف  التطبيقية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

بي�سة. 
• تكليف الدكتور ح�سن حممد 
لق�سم  رئ��ي�����س��ا  حم��ي  األ  ح�سن 
كلية  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ع���ل���وم 

العلوم الطبية التطبيقية. 
ال�����دك�����ت�����ور ه���ا����س���م  ت���ك���ل���ي���ف   •
خ�������س���ران ع����ب����داهلل ال����زه����راين 

كلية  يف  االأح���ي���اء  لق�سم  رئي�سا 
العلوم. 

• تكليف الدكتور اأحمد حممد 
لعمادة  وكيا  ال��زي��داين  ح�سن 

الدرا�سات العليا. 
• ت��ك��ل��ي��ف ال����دك����ت����ورة اإي���ن���ا����س 
برئا�سة  ب�سيوين  ح�سن  حممد 
العلوم  بكلية  التمري�س  ق�سم 
حمايل  يف  التطبيقية  الطبية 

ع�سري.
تكليف الدكتورة منى حممد   •
جم����اه����د ال���ب�������س���ي���وين ب���وك���ال���ة 
الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية  يف  الكلية 

التطبيقية يف حمايل ع�سري. 
حممد  ثامر  الدكتور  تكليف   •
ن�������س���ر ح���ف���ن���ي ب���رئ���ا����س���ة ق�����س��م 
كلية  يف  ال�سيدالنية  الكيمياء 

ال�سيدلة.
عبد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  تكليف   •
برئا�سة  �سالح  حممد  العظيم 
كلية  يف  االأ���س��ن��ان  اإ���س��اح  ق�سم 

طب االأ�سنان. 
الباقي  عبد  الدكتور  تكليف   •

برئا�سة  عبداهلل  م�سطفى  علي 
ق�����س��م ج����راح����ة ال���ف���م وال���وج���ه 

والفكن يف كلية طب االأ�سنان. 
اأح��م��د  راأيف  ال��دك��ت��ور  تكليف   •
ت����وق����و ب���رئ���ا����س���ة ق�������س���م وق���اي���ة 

االأ�سنان يف كلية طب االأ�سنان.
• ت��ك��ل��ي��ف االأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
اودو�سانيا  ب��وال  ابيمو  ا�ستيقن 
الطبي  التعليم  ق�����س��م  ب��رئ��ا���س��ة 

لاأ�سنان يف كلية طب االأ�سنان.
ع������ادل  ال�����دك�����ت�����ور  ت���ك���ل���ي���ف   •
م�����س��ط��ف��ى ع��ب��د امل��ن��ع��م حممد 
برئا�سة ق�سم اال�ستعا�سة ال�سنية 

يف كلية طب االأ�سنان.
• ت��ك��ل��ي��ف ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م 
ال�سهراين وكيا  اأحمد  �سليمان 
يف  ال�����س��ري��ري��ة  ل��ل�����س��وؤون  للكلية 

كلية طب االأ�سنان.
وائ������ل  ال������دك������ت������ور  ت���ك���ل���ي���ف   •
املالكي  ال�سيد ح�سن  عبدالعزيز 
وك����ي����ا ل��ك��ل��ي��ة ط����ب االأ����س���ن���ان 
لل�سوؤون االأكادميية يف كلية طب 

االأ�سنان .

آل اسماعيل
يزف ابنته

بح�سور االأهل واال�سدقاء اأقام م�سور �سحيفة اآفاق الزميل عبد العظيم
بن ح�سن اآل ا�سماعيل حفل زفاف ابنته خال االإجازة ال�سيفية..

بالرفاه والبنن.

نايف في
قفص الزوجية 

احتفل الزميل نايف بن حممد القحطاين وهو اأحد من�سوبي »اآفاق«
بزواجه خال ال�سيف املن�سرم بح�سور عدد من االأهل واالأ�سدقاء

والزماء.. بالرفاه والبنن.

الجاسر محاضرا والقبعة 
معيدا بـ »اإلعالم« 

ان�سم اإلى ق�سم االإعام واالت�سال بكلية 
العلوم االإن�سانية كل من الزميل يزيد 

بن عبد الكرمي اجلا�سر، حما�سرا، 
والزميل يحيى بن عبد اهلل القبعة، 

معيدا بالق�سم.  نتمنى لهما التوفيق 
وال�سداد. 

قرارات إدارية



حافظو على
نظافة جامعتكم

إعالن



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

أسبوعية جامعة الملك خالد

أقسام

م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���دي���د، انطلق 
ق�����س��م االإع������ام واالت�������س���ال بخطة 
ع��ل��م��ي��ة ت��ت��ب��ن��ى اأف�������س���ل امل����دار�����س 
العاملية يف تدري�س االإعام، واأع�ساء 
هيئة تدري�س روعي يف ا�ستقطابهم 
ال����ت����م����ي����ز وم�����واك�����ب�����ة م���ت���ط���ل���ب���ات 
على  ومهنيا،  اأك��ادمي��ي��ا  التخ�س�س 
العمل  ���س��وق  ال��ق�����س��م  اأن مي��د  اأم���ل 
التاأهيل،  عالية  ب��ك��وادر  االإع��ام��ي 
لي�س  وال��ري��ادة  التميز  يحقق  واأن 
بل  فح�سب  الوطني  امل�ستوى  على 
هذا  اأي�����س��ا.  ال��ع��رب��ي  امل�ستوى  على 
م��ا وق��ف��ت عليه »اآف�����اق« م��ن خ��ال 
ا����س���ت���ط���اع  اأج����رت����ه م���ع ع����دد من 

املعنين بالق�سم.
ذك��������ر ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ع���ل���وم 
احل��ايل  االأم���ن  �سابقا،  االن�سانية 
ملجل�س اجلامعة الدكتور حمود بن 
االإعام  ق�سم  اأن  اأبو ظهري  مبارك 
���س��ي��ك��ون م��ك�����س��ب��ا ع��ل��م��ي��ا واإ����س���اف���ة 
ن���وع���ي���ة ل��ي�����س ل��ل��ك��ل��ي��ة واجل���ام���ع���ة 
وامل��ج��ت��م��ع،  للمنطقة  ب���ل  ف��ح�����س��ب 
الفتا اإلى اأن الق�سم �سيكون جمهزا 
باأحدث التقنيات الازمة من اأجل 
يف  وال��ت��ط��ورات  التغيريات  مواكبة 
ه���ذا امل��ج��ال، »ب��اع��ت��ب��ار اأن االإع���ام 

من اأكرث املجاالت التي ت�سهد نقلة 
كبرية عر اأدواتها املختلفة«.

كفاءات متميزة
 واأفاد اأبو ظهري اأن الق�سم �سيحظى 
اأع�����س��اء هيئة  ب��ك��ف��اءات متميزة م��ن 
املعرفة  من  الكثري  حتمل  التدري�س 
ق������ادرة على  »���س��ت��ك��ون  واخل�������رة، و 
اإك�������س���اب ال���ط���اب وت���زوي���ده���م مبا 
ي��ح��ت��اج��ون��ه م���ن م���ه���ارات اإع��ام��ي��ة 

متخ�س�سة«.
كلية  عميد  اأو���س��ح  جهته،  م��ن 
ال��ع��ل��وم االن�����س��ان��ي��ة ال��دك��ت��ور يحيى 
عبداهلل ال�سريف اأن اجلامعة ممّثلة 
يف كلية العلوم االإن�سانية ت�سعد ببدء 
الدرا�سة يف ق�سم االإعام واالت�سال، 

وانتظام باكورة طابه وطالباته.
يتميز  الق�سم  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 
ب��ك��ون��ه اأح������دث اأق�������س���ام االإع�������ام يف 
جامعات اململكة، واأن خطته العلمية 
اأخ���������ذت وق����ت����ا ك���اف���ي���ا م�����ن ال��ن��ظ��ر 
وامل��راج��ع��ة وال��ت��ط��وي��ر، م��ت��وق��ع��ا اأن  
ومهاريا  علميا  تاأهيا  الق�سم  يقدم 
القادر  االإع��ام��ي  تخريج  يف  ي�سهم 
مبهنية  ونقله  احل��دث  مواكبة  على 
اليوم  االإع���ام  اأن  �سيما  »ال  عالية، 

اإلعالم واالتصال
يبدأ عامه األول

ويكشف عن تطلعاته



أقسام
والعبا  �سناعة!  واأّي  �سناعة  اأ�سبح 
خطريا يف توجيه الراأي العام، حيث 
يوؤثر مبا�سرة يف نقل اخلر وقراءته 

وحتليله«.

إعالم واتصال
ع��ن  حت����دث����ن����ا  م�����ا  »اإذا  واأ��������س�������اف 
»االإع��ام  االآخ��ر من ثنائية  الن�سف 
االت�����س��ال  اأن  وج���دن���ا  واالت���������س����ال« 
ال��ت��ي يتم  ال��ع��م��ل��ي��ة  ي��ع��ن��ي  ك���ان  واإن 
العاقات وتبادل  مبقت�ساها تكوين 
اأفراد  االأفكار واالآراء والتجارب بن 
يف  يظهر  حقيقته  يف  فهو  املجتمع، 
وج��ه��ن: داخ��ل��ي وخ���ارج���ي. داخ��ل��ي 
ب��ن االإن�����س��ان ونف�سه، وخ��ارج��ي مع 
االآخ����ر، واالت�����س��ال ال��ن��اج��ح ينطوي 
ع��ل��ى اإح�����س��ا���س ع��م��ي��ق ب��ال��رغ��ب��ة يف 
للطاقات  اأم��ث��ل  وتوظيف  االرت��ق��اء، 
وال�������ق�������درات، وت�����ق�����ومي وم���راج���ع���ة 

لاإجناز  واملتحقق«.
م��ه��م��ة  اأن  ال���������س����ري����ف  وب�������ن 
االإع���ام���ي ج�����س��ي��م��ة ت��ت��ط��ل��ب فهما 
ل����واق����ع احل�����ي�����اة، وب�������س���رية ن���اف���ذة 
ت���ر����س���ده، و����س���دق���ا ي�������وؤدي ب����ه اإل����ى 

التجرد واملو�سوعية.
وقال »على االإعامي اأن يكون 
على وعي بقانون ال�سبب والنتيجة 
ُوهبنا  فقد  ���س��ده،  ال  معه  وال�����س��ري 
واالإرادة،  والوجدان  واخليال  الفكر 
ع��م��ل ج��زء  اأو  ق����ول  اأو  ف��ك��رة  وك����ل 
ال��ن��ا���س،  م��ن ن�سيج ح��ي��ات��ن��ا وح��ي��اة 
والنتائج ال تقف عند حد وال تنتهي 
اإل���ى غ��اي��ة، وم��ن هنا ك��ان��ت الكلمة 
�ساحا ما�سيا، فيعرف ماذا يكتب، 
َوْق����ع كتابته على  ي��ك��ت��ب، وم���ا  ومل���ن 

القارئ«.

خطة عالمية
ك��ان��ت روؤي����ة م��ع��ايل م��دي��ر اجلامعة 
اإع�����ام  ق�����س��م  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ي���ك���ون  اأن 
متميزة،  جامعية  و�سحيفة  متميز 
االأم����ري����ن  ه���ذي���ن  اأن  اهلل  ون���ح���م���د 
حت��ق��ق��ا ل���ل���ج���ام���ع���ة، ح���ي���ث ����س���درت 
م�سبوق  غري  بتميز  »اآف��اق«  �سحيفة 
ال�سعودية،  اجلامعية  ال�سحف  ب��ن 
وتاها افتتاح الق�سم »بهذه العبارات 
افتتح رئي�س ق�سم االإعام واالت�سال، 
امل�سرف على »اآفاق«، االأ�ستاذ الدكتور 
ع���ل���ي ب����ن ����س���وي���ل ال����ق����رين ح��دي��ث��ه، 
���س��م��ن  دخ������ل  ال���ق�������س���م  اأن  م�����وؤك�����دا 
يف  االإع���ام  واأق�سام  كليات  منظومة 
افتتاحه  م��ع  ال�����س��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 
هذا العام وقبول الدفعة االأولى التي 
 ، 100 طالب وطالبة  ع��دده��ا  جت��اوز 
فقط  »لي�س  للق�سم  ال��ري��ادة  متمنيا 
على م�ستوى اململكة بل على م�ستوى 

العامل العربي«.
اأن اخلطة الدرا�سية  اإلى  واأ�سار 
ب����ال����ق���������س����م ج����������اءت ع����ل����ى اأف���������س����ل 
االإع���ام،  تعليم  يف  العاملية  امل��دار���س 
واأن���ه���ا ت���واك���ب م�����س��ت��ج��دات امل��ع��رف��ة 
�سوق  احتياجات  وتلبي  املتخ�س�سة 

العمل املحلي والعربي.
وت���ع���ت���م���د اخل�����ط�����ة، وال����ك����ام 
للقرين، الرنامج االإجنليزي املكثف 
للطاب والطالبات يف ال�سنة االأولى 
مما ي�سهم يف اإعدادهم اإعاميا بلغة 
الع�سر وي�ساعدهم على ا�ستقطابات 
اإ�سافة  العمل،  �سوق  متميزة لهم يف 
اإل�������ى ب�����رام�����ج ت���دري���ب���ي���ة ل��ل��ط��اب 
حملية  م��وؤ���س�����س��ات  يف  وال���ط���ال���ب���ات 

ووطنية وعربية.
»اآف���اق«   اأن  ع��ن  ال��ق��رين  وك�سف 
���س��ت��ك��ون ال�����ذراع ال��ت��دري��ب��ي لطاب 
وطالبات االإعام واالت�سال لي�سكا 
لبناء  اإع��ام��ي��ة  اأدوات  بينهما  فيما 

ك������وادر م��ت��م��ي��زة ت���خ���دم ك���ا ط��ريف 
املعادلة االعامية يف اجلامعة.

���س��ارح��ا م�سارات  ال��ق��رين  وق���ال 
الق�سم اجلديد »تخ�س�س ال�سحافة 
وال����ت����ح����ري����ر االإل�������ك�������روين ي�����س��ك��ل 
ق���ن���اة ت���رب���ط ال���ط���اب ب��ال�����س��ح��اف��ة 
واالإعام اجلديد وخا�سة  املطبوعة 
يف اأه������م ج���زئ���ي���ات���ه وه�����و ال��ت��ح��ري��ر 
ت��خ�����س�����س  اأن  ك���م���ا  االإل�������ك�������روين، 
مب�ساريه  اال���س��رات��ي��ج��ي  االت�����س��ال 
امل����ن����دجم����ن: ال����ع����اق����ات ال���ع���ام���ة 
واالع������ان، ي�����س��ك��ل اإ���س��اف��ة ج��دي��دة 
تواكب اأحدث املدار�س االإعامية يف 
الدول املتقدمة وخا�سة يف الواليات 
االأم��ري��ك��ي��ة، ح��ي��ث �سناعة  امل��ت��ح��دة 
العاقات العامة واالإعان متقدمة 
جدا. والتخ�س�س الثالث هو االذاعة 
الأهمية  تاأ�سي�سه  ومت  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
ه���ات���ن ال��و���س��ي��ل��ت��ن ���س��م��ن و���س��ائ��ل 

االإعام التقليدية«.

تلبية الطموحات
بالق�سم  املحا�سر  اأعرب  ال�سياق،  ويف 
البالغة  �سعادته  ع��ن  اجل��ا���س��ر  ي��زي��د 
ب��االن�����س��م��ام ل��ل��ج��ام��ع��ة، م��ت��وق��ع��ا اأن 
من  اجلميع،  طموحات  الق�سم  يلبي 
خال االهتمام اخلا�س بالق�سم من 
الدكتور  اجلامعة  قبل معايل مدير 
عبد الرحمن الداود والدعم املبا�سر 
االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  م��ن 
الدكتور يحيى ال�سريف ومن رئي�س 
ال��ق�����س��م ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن ���س��وي��ل 

القرين.
يبعث على  وق��ال اجلا�سر »مم��ا 
ال���ت���ف���اوؤل: ���س��م��ول��ي��ة اخل���ط���ة ل��ع��دة 
م����ع����ارف وع����ل����وم م��ت��ن��وع��ة ل��ط��اب 
االإعام كاللغة االإجنليزية واملهارات 
برامج  مع  للتعامل  الازمة  الفنية 

التحرير والت�سميم واالإنتاج«.
وغري بعيد عن ذلك، عر املعيد 
مب�ستقبل  تفاوؤله  عن  القبعة  يحيى 
حتققها  امل��رج��و  واالإجن����ازات  الق�سم 
من  »�سيتم  اأن���ه  اإل���ى  م�سريا  ق��ري��ب��ا، 
املتوفرة  االأك��ادمي��ي��ة  خ��ال اخل��ط��ة 
الق�سم،  بها  �سيقوم  التي  واالأن�سطة 
لها  �سيكون  اإع��ام��ي��ة  اأ���س��م��اء  �سنع 
االأثر الكبري الحقا، مما يحفز على 
الق�سم  مييز  ومم��ا  العمل.  موا�سلة 
االأ���س��ل��وب االأك��ادمي��ي  ال��ف��ت��ي: تبني 
بعك�س  االإع���ام  تدري�س  يف  احلديث 
املوجودة  االأق�سام  عليه  ت�سري  ال��ذي 

باجلامعات املحلية«.
دع���م  اأن  اإل������ى  ال���ق���ب���ع���ة  ول���ف���ت 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ك���ان ل��ه الف�سل يف 
ت��اأ���س��ي�����س ق�����س��م االإع�����ام واالت�����س��ال 
املهتمون  اإليه  يتطلع  ال��ذي  بال�سكل 
وامل��ت��خ�����س�����س��ون يف ه���ذا امل��ج��ال من 
خال توفري االإمكانيات التي يحتاج 
اإليها الق�سم وكذلك تلبية احتياجات 

الطاب والطالبات.

الطالبات
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت م��ن�����س��ق��ة ق�سم 
فهدة  للطالبات  واالت�سال  االع��ام 
البنات  اأق�سام  كانت  اأن  »بعد  العنزي 
اأ�سبحت  االإع����ام،  كليات  يف  غائبة 
ال����ي����وم م���ك���ون���ا م���ه���م���ا يف ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية، وكان جلامعة امللك خالد 
دفعة  اأول  احت�سان  مهمة  يف  لفته 
من طالبات ق�سم االعام هذا العام. 
�سمولية  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  وح��ر���س��ت 
االإع���ام  ت�سنيفات  جلميع  الق�سم 

املرئي وامل�سموع واملقروء«.
امل��ج��االت  اأن م��ع��ظ��م  واأ����س���اف���ت 
القطاع  واأن  للمراأة،  مفتوحة  باتت 
اأ�سبح  املختلفة  االإعامي مبجاالته 

أبو ظهير: القسم مكسب علمي 
ألبناء المنطقة والمجتمع

الشريف: خطة » اإلعالم« متطورة 
ونتوقع منه تخريج محترفين

القرني: نجحنا في تأسيس
قسم وصحيفة متميزين..

وهدفنا الريادة 
القبعة: األسلوب األكاديمي الحديث 

أهم مميزات القسم.. وأتفاءل 
بمستقبله 

العماري: خطة القسم تلبي حاجة 
مختلف المؤسسات اإلعالمية

قسم اإلعالم واالتصال
التخصصات

االلكرتوين والتحرير  • ال�صحافة 
والتلفزيون • االإذاعة 

اال�صرتاتيجي • االت�صال 

الرؤية 
وتخريج  والعربية  ال�صعودية  االإعللام  اأق�صام  بني  الريادة 
كفاءات اإعامية متميزة جتمع بني التاأهيل الفكري واملعريف، 

والقدرة املهنية املتخ�ص�صة.

الرسالة 
اإعداد الكفاءات االإعامية املوؤهلة علميا وعمليا ل�صد حاجات 
البحثي  الللدور  وتعزيز  اململكة،  يف  االإعللامللي  العمل  �صوق 

واملجتمعي.

األهداف 
واملعرفية  الفكرية  باالأ�ص�س  والطالبات  الطاب  تعريف   •
التي توجه العمل االإعامي املتخ�ص�س يف جماالت ال�صحافة 
واالت�صال  والتلفزيون،  واالإذاعلللة  االإلللكللرتوين،  واالت�صال 

اال�صرتاتيجي
االعام  جمال  يف  املتخ�ص�صة  االعامية  الكوادر  اإعللداد   •

واالت�صال.
املهنية  املللمللار�للصللات  على  والللطللالللبللات  الللطللاب  تللدريللب   •
االإلللكللرتوين،  والتحرير  ال�صحافة  جمللاالت  يف  املتخ�ص�صة 
ب�صقيه:  اال�صرتاتيجي  واالت�صال  والتلفزيون،  واالإذاعلللة 

العاقات العامة واالعان.
واإعداد  العلمي،  البحث  • تزويد الطاب والطالبات مبهارات 

الدرا�صات والبحوث االإعامية.
• تهيئة الطاب والطالبات ليكونوا قادرين على نقد وحتليل 
واملقرتحات  احللول  وتقدمي  االإعامية  وامل�صكات  الظواهر 

ملواجهتها.
يخدم  مبا  التدري�س  هيئة  الأع�صاء  العلمي  البحث  • تن�صيط 
االأق�صام  بني  الق�صم  مبكانة  ويرتقي  التدري�صية  العملية 

العلمية.
واملجتمع. اجلامعة  اأهداف  خدمة  يف  الق�صم  دور  • تعزيز 

ال���ي���وم م��ق�����س��دا ل��ل��ك��ث��ري م���ن ب��ن��ات 
ال���وط���ن ال���ات���ي وج�����دن يف ك��ل��ي��ات 
االإع�������ام جم����اال رح���ب���ا ل��ل��ن��ه��ل من 
علوم االإعام »الذي يعد جزءا مهما 
العامل  اأح���داث  كل  يف  رئي�سا  والعبا 

ومتغرياته«.
املعيدة منال   اإلى ذلك، توقعت 
ب��ارز  دور  للق�سم  يكون  اأن  ال��ع��م��اري 
امل���ج���ال  ال����ت����ط����ورات يف  م���واك���ب���ة  يف 
ب�سمة  ل���ه  ي���ك���ون  واأن  االإع����ام����ي، 
وا���س��ح��ة م���ن ب���ن اأق�������س���ام االإع����ام 

والعربية،  ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  يف 
واعدة باأنها �ستبذل كل ما يف و�سعها 
م��ن اأج���ل االإ���س��ه��ام يف امل�����س��ي قدما 
جم��ال  يف  ال���ري���ادة  ليحقق  بالق�سم 

اخت�سا�سه.
وع��ن اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة، قالت 
�ستوؤهل طاب وطالبات  »اإنها  منال 
اأن  �ساأنه  تاأهيا مهنيا من  االإع��ام 
امل��وؤ���س�����س��ات االع��ام��ي��ة  يلبي ح��اج��ة 
امل���ح���ل���ي���ة واخل�����ارج�����ي�����ة ب���اخ���ت���اف 

اأنواعها«.



إدارات

���س��ج��ل م��رك�����������ز االأم���ي�����������ر ���س��ل�����ط�����������ان ب��ن 
البيئية  وال��درا���س��ات  عبدالعزيزللبحوث 
االإنتاج  وال�سياحية باجلامعة ق�س�سا من 
ال��ب��ح��ث��ي ال���غ���زي���ز وال�������س���راك���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
املتميزة يف جمال اخت�سا�سه، واأجرى منذ 

اإن�سائه عام 1422ه� العديد من الدرا�سات 
وامل�ساريع العلمية املتعددة، وعقد �سراكات 
ت����ع����اون ع��ل��م��ي م����ع ج���ه���ات م��ت��خ�����س�����س��ة 
مرموقة، كما اأ�سدر كتبا ومطبوعات عن 

البيئة وال�سياحة باململكة.

الدراسات الميدانية
ف����ف����ي جم�������ال  ال������درا�������س������ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
وامل��ي��دان��ي��ة، ف��ق��د اأج����رى امل��رك��ز م�سحا 
���س��ام��ا وت��ق��ي��ي��م��ا ب��ي��ئ��ي��ا دار�����س����ا ح��ال��ة 
يف  واملناخ  النباتية  واملجتمعات  النباتات 

اأب��ه��ا(،  مدينة  �سمال  ك��م   80( عيا  وادي 
ال�سودة  منتزه  يف  البييئ  الو�سع  ور�سد 
م���ن خ����ال درا�����س����ة ���س��ف��ات وق��ط��اع��ات 
ال����رب����ة ع���ل���ي م���ن���ح���درات���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل��ه��ددة  النباتات  بع�س  على  وال��وق��وف 

باالنقرا�س.
املركز  در���س  ال�سقيق،  منطقة  ويف 
وحاالت  النباتي  والتنوع  البيئي  الو�سع 
القرب  م��دي  متخذا  املنطقة  يف  الربة 
اأو البعد من البحر اأ�سا�سا للدرا�سة، كما 
للح�سرة  وتعريفية  بيئية  درا�سة  اأج��رى 
�سمن  ال����راك  اأم  ج��زي��رة  يف  امل�ستوطنة 
اأرخ��ب��ي��ل ج���زر ف��ر���س��ان مبنطقة ج���ازان 

و�سبل املكافحة االآمنة لهذه احل�سرة.
امل���رك���ز  ق������ام  ذات��������ه،  ال�������س���ي���اق  ويف 
ا���س��ت��ك�����س��اف��ي��ة يف  درا�����س����ة  اأول  ب����اإج����راء 
جبال  يف  غنب  اإح���دى  الغابات  ب���وادي 
متنية مبنطقة ع�سري، حيث  ا�ستهدفت 
الدرا�سة التنوع ال�سجري وعمر االأ�سجار 
ودرا�سة �سفات وحتليل قطاعات الربة 
ال��وادي، وذل��ك متهيدا لو�سع درا�سة  يف 
م�����س��روع م��و���س��ع ع��ن ه���ذه ال��غ��اب��ة ي�سع 
ف���ي���ه امل����رك����ز االأ����س�������س اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

لا�ستغال االأمثل لها.
وق����ام امل���رك���ز اأي�����س��ا ب��درا���س��ة على 
م���رم���ي ن���ف���اي���ات ال��ب��ل��دي��ة يف حم��اف��ظ��ة 
ه�سبل«  وادي  »ط��ري��ق  م�سيط  خمي�س 
وت��ق��ي��ي��م��ه ب��ي��ئ��ي��ا ور����س���د ب��ع�����س ح���االت 
نتيجة بع�س  املرمي  التلوث احلادثة يف 

ال�سلوكيات غري ال�سحيحة.
 ومن الدرا�سات التي اأجراها املركز 
اأي�����س��ا: درا����س���ة ح����االت ال��ن��ب��ات��ات عامة 
اخل�سو�س،  وج��ه  علي  العرعر  واأ�سجار 
وك����ذل����ك حم���ط���ة ال���ر����س���د اجل�������وي يف 
حممية ريدة، ودرا�سة جدوي وحماوالت 
طريق  عن  العرعر  اأ�سجار  تاأهيل  اإع��ادة 
زراع��������ة ال�������س���ت���ات يف ال�������س���وب داخ����ل 
البيئي  الو�سع  ر�سد  ودرا���س��ة  املحمية، 
النباتي  الغطاء  ودرا���س��ة  فر�سان،  جل��زر 
اإلقاء ال�سوء  يف خمتلف اجلزر، وكذلك 
وال�������س���ع���اب  واملرتفعات  االأودي��������ة  ع��ل��ي 
وال���ت���ال،  واالأح������وال امل��ن��اخ��ي��ة، وو���س��ع 

اأ�سجار املاجنروف يف جزر فر�سان.
ويف درا����س���ة م��ق��ارن��ة، األ��ق��ى امل��رك��ز 
كاإنعكا�س  النباتي  ال��ت��ن��وع  على  ال�����س��وء 
جبال  منطقة  يف  واملناخ  الربة  ل�سفات 

بركوك ووادي تندحة ووادي بي�س.
 

مشاريع بحثية
فقد  البحثية،  بامل�ساريع  يتعلق   وفيما 
ق����ام امل���رك���ز  ب����اإع����داد امل���ق���رح ال��ب��ح��ث��ي 
بعنوان »التنوع احليوي يف بع�س مناطق 
ع�سري وعاقته بجينات حتمل الظروف 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ق��ا���س��ي��ة« مل��دي��ن��ة امل���ل���ك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، وا�ستمر امل�سروع 

ثاث �سنوات ومت االنتهاء منه موؤخرا.
امل���رك���ز   ت���ق���دم  ويف ع�����ام 1431ه��������� 
مبقرح م�سروع بحثي اإيل مركز التميز 
بجامعة امللك عبد العزيز »مركز التميز 
يف ال��درا���س��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة«، وك���ان امل�����س��روع 
حتت عنوان »ر�سد حالة امللوثات يف مياه 
االآب�����ار يف ب��ع�����س م��ن��اط��ق ع�����س��ري جنوب 

غرب اململكة العربية ال�سعودية«.
ع�سري،  منطقة  الأم�����ارة  ق���دم  ك��م��ا 
»التلوث  بعنوان  بحثي  م�سروع  مقرح 
والفاكهة  اخل�سروات  بع�س  الغذائي يف 

يف �سوق اأبها و�سبل معاجلتها«.

م�������س���ارك���ت���ه يف اخل���ط���ة  وخ��������ال 
العلمي  للبحث  االإ�سراتيجية  الوطنية 
بحثي  مب�����س��روع  ت��ق��دم  املركز  باململكة، 
لتطبيقات  ح��دي��ث��ة  »اجت���اه���ات  ب��ع��ن��وان 
خم��ل��ف��ات ال��ن��خ��ي��ل امل��ن��ت��ج��ة يف امل��م��ل��ك��ة 

العربية ال�سعودية«.
اأي�����س��ا  برفع مقرح  امل��رك��ز  وق����ام 
ا���س��ت��خ��دام مياه  اإع����ادة   « ب��ع��ن��وان  بحثي 
ال�������س���رف ال�������س���ح���ي يف زراع��������ة ب��ع�����س 
اإلى مدينة امللك   « النباتات االقت�سادية 
عبدا لعزيز للعلوم والتقنية �سمن خطة 
امل��دي��ن��ة ل��دع��م امل�����س��اري��ع امل�����س��رك��ة بن 
املتحدة  وال��والي��ات  اململكة  يف  الباحثن 
ب��رن��ام��ج دعم  االأم��ري��ك��ي��ة، وذل���ك �سمن 
املواد  وتقنية  علوم  االأبحاث يف جماالت 
باال�سراك مع املوؤ�س�سة الوطنية للعلوم 

  National Science Foundation
امل��رك��ز  يعمل  احل����ايل،  ال��وق��ت  ويف 
كليتي  مع  بالتعاون  بحثي  م�سروع  على 
الطب والعلوم ال�سحية باجلامعة حتت 
ع��ن��وان »درا���س��ة نق�س ال��ي��ود ب��ن طاب 
غرب  ج��ن��وب  ع�سري،  مبنطقة  امل��دار���س 
وامل�سروع  ال�����س��ع��ودي��ة«.  العربية  اململكة 
ممول من قبل مدينة امللك عبد العزيز 

للعلوم والتقنية.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، اأ�����س����در امل��رك��ز 
وط��ب��ع ن��ح��و ث��اث��ة ك��ت��ب ه��ي ك��ال��ت��ايل: 
ك���ت���اب »ر����س���د ال���و����س���ع ال��ب��ي��ئ��ي مل��ن��ت��زه 
الو�سع  »ر���س��د وتقييم  وك��ت��اب  ال�����س��ودة« 
البيئي بوادي عيا منطقة ع�سري« وكتاب 
امل�ستوطنة  احل�سرة  ع��ن  بيئية  »درا���س��ة 

بجزيرة اأم الراك االأ�سباب والعاج«.
 

تعاون علمي
قام  العلمي،  ال��ت��ع��اون  مل��ج��ال  وبالن�سبة 
امل���رك���زب���اإع���داد م�����س��روع درا����س���ة حم��ور 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف م�������س���روع اخل��ط��ة 
اململكة  يف  اجلامعي  للتعليم  امل�ستقبلية 
وم�ستقبل  »اآف�����اق  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

التعليم العايل 1426ه�/1450ه�«.
ك���م���ا ت����ع����اون م����ع اإم���������ارة م��ن��ط��ق��ة 
الت�سور  و���س��ع  يف  اأب��ه��ا«  »ج��ائ��زة  ع�سري 
اأبها  جلائزة  جديد  ف��رع  الإن�ساء  الكامل 
و�سبل  عليها  واملحافظة  بالبيئة  تعني 
اإمنائه، والهيئة الوطنية حلماية احلياة 
وتنفيذ  اإق���ام���ة  واإمنائها يف  ال��ف��ط��ري��ة 
العربي  بعنوان »النمر  العلمية  ال��ن��دوة 
ال�سعودي وخطر االنقرا�س« املنعقدة يف 

حمافظة النما�س.
م�سروعات  يف  املركز  �سارك   كذلك 
امل��رح��ل��ة  خ���ال  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
الوطنية  ال�سيا�سة  تنفيذ  م��ن  االأول����ى 
امل�سكلة  ال��ف��رق  �سمن  والتقنية  للعلوم 
بيئتي  �سبكة  مع  وتعاون  الغر�س،  لهذا 
االإعامية حيث مت اختيار املركز ممثا 

جلامعة امللك خالد يف ال�سبكة .
 وب���ال���ت���ع���اون م����ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل��ل�����س��ي��اح��ة، ان��ت��ه��ى امل���رك���ز م���ن جميع 
االأعمال املرحلية لان�سمام اإلى » املكتبة 
االإل��ك��رون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل�����س��ي��اح��ة« على 
www.wtoelibrary.org وهي  املوقع 
العلمية يف هذا  امل��واد  العديد من  ت�سم 

املجال.

خدمة المجتمع
والتوعية  املجتمع  �سعيد  خدمة  وعلى 
اأ�سبوع  تنفيذ  يف  امل��رك��ز  ���س��ارك  البيئية، 

للبيئة  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامنا  البيئة 
بالتعاون مع جلنة اأهايل منطقة ع�سري.
وق����ام امل���رك���ز ب��ت��ق��دمي حم��ا���س��رات 
�سحية  بيئة  »نحو  عنوان  حتت  توعوية 
ع�سري  يف  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  اأف�����س��ل« 
)بي�سة، �سراه عبيدة، رجال اأملع، مديرية 
اأبها، النادي االأدبي  الربية والتعليم يف 
باأبها(،  الن�سائية  باأبها،  جمعية اجلنوب 
كما ق��ام املركز بالعديد من االأع��م��ال يف 
النحو  ع��ل��ى  املجتمعية  اخل��دم��ة  ���س��ي��اق 

التايل:
امل��ج��ل�����س البيئي  اإن�����س��اء  اق����راح   •
اال�ست�ساري يف اإمارة منطقة ع�سري 
فعاليات  ب��ن��ه��اي��ة  االح��ت��ف��ال  ع��ق��ب 
للبيئة  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
منطقة  اإم������ارة  اإيل  ورف���ع���ه   1432

ع�سري حيث مت اإقراره.
• امل�����س��ارك��ة يف االج��ت��م��اع اخل��ا���س 
والبيئة  ال�سحة  ال�����س��وؤون  بلجنة 
مب��ج��ل�����س ال���������س����ورى ال����ت����ي ت��ق��وم 
ب��درا���س��ة م�����س��روع االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
التنوع  على  للمحافظة  الوطنية 
ال��ع��رب��ي��ة  امل���م���ل���ك���ة  االإح����ي����ائ����ي يف 

ال�سعودية .
البيئية  املركز  ملكتبة  ن��واة  اإن�ساء   •
ت���وف���ري  وال�������س���ي���اح���ي���ة، ح���ي���ث مت 
جم���م���وع���ة م����ن ال���ك���ت���ب ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
من  اجل��ام��ع��ة  اأم��ن��ت��ه��ا  وال�سياحية 

قبل عدد من دور الن�سر العربية .
• ن�سر العديد من املقاالت العلمية 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف ال���ع���دي���د م����ن و���س��ائ��ل 
اإح���داث  بغر�س  املختلفة  االإع����ام 
اإعداد  يلي:  بيئية ومنها ما  توعية 
مقال »االحتبا�س احلراري وجفاف 
العذبة«  ون�سر مقال  املياه  م�سادر 
من  ال�����س��ادرة  ال�سحية  امل��ج��ل��ة  يف 
الغرفة التجارية باأبها حتت عنوان 
ومقالة  معا�سرة«،  بيئية  »ق�سايا 
ع��ل��م��ي��ة ب��ع��ن��وان »ال��ت��ن��وع احل��ي��وي 

البيئي بع�سري«.
• امل�ساركة يف النقا�س الدائر حول 
نبات الدفلة الذي ي�ستخدم ك�سياج 
اإث�����ر ح���دوث  يف امل����دار�����س، و ذل����ك 
ب��ع�����س ح������االت ال��ت�����س��م��م ل��ب��ع�����س 
اأط����ف����ال امل����دار�����س م���ن ج�����راء ه��ذا 
النبات ون�سر مقالة علمية للتوعية 
ب���ذل���ك ت��ع��ر ع���ن روؤي������ة امل���رك���ز يف 
»جلان  عنوان  حتت  املدينة  جريدة 
للق�ساء على نبات الدفلة باملدار�س 
عند  �سميته  ي��وؤك��دون  وخمت�سون 
�سائله  مام�سة  اأو  اأوراق����ه  ت��ن��اول 

اللزج «.
• ت���ق���دمي ع����دد م���ن امل��ح��ا���س��رات 
ال���ب���ي���ئ���ة  ال�����ت�����وع�����وي�����ة يف جم��������ال 

وال�سيحة.
• م���ق���ال ع��ل��م��ي ب���ع���ن���وان »م���رك���ز 
االأم����ري ���س��ل��ط��ان ل��ل��ب��ح��وث ح��ار���س 
اأمن علي 70% من التنوع احليوي 

يف اململكة«.
الأربعة  ال�سامل  التقييم  اإج���راء   •
ع�����س��ر ك��ت��اب��ا م���ن ال��ك��ت��ب ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
.1427ه��������� وع���م���ل ا���س��ت��م��ارة ج���ودة 

االإ�سدار منف�سلة لكل كتاب.  
• االإع�������داد وال��ت��ج��ه��ي��ز وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�سجرة  باأ�سبوع  االحتفال  الآليات 
م���ن 3/26-  ال���ف���رة  ال��ث��اث��ن يف 

1428/4/15ه�

أبحاث مبتكرة ومشاريع حيوية على مدى 12 عاما

مركز األمير سلطان لدراسات البيئة



إعالن

ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

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



احتفاالت الجامعة عيدكم مبارك
بعيد الفطر المبارك
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علي آل سعيد 

اأقامت اجلامعة حفل معايدة عيد الفطر املبارك يف مقر �سالة  ال��داود،  برعاية االأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد 
اال�ستقباالت الرئي�سية مبركز اجلامعة بالقريقر. ويف كلمته باملنا�سبة، هناأ الداود القيادة الر�سيدة واحل�سور الكرمي بعيد 
الفطر املبارك، حاثا احلا�سرين على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد.  تا ذلك وجبة 
املنتجة يف عدد من اجلمعيات اخلريية مبنطقة ع�سري. والقت  االأ�سر  االأ�سر �سمن م�سروع  اأعدتها بع�س  اإفطار �سعبية 

االأكات ال�سعبية املقدمة يف املنا�سبة ا�ستح�سان احلا�سرين من اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفن باجلامعة. 
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أساتذة

حدثنا عن م�صريتك 
االأكادميية؟

ت���خ���رج���ت ف����ى ك��ل��ي��ة ط����ب االأ����س���ن���ان 
ال�����س��رف،  مب��رت��ب��ة  ال��ق��اه��رة  بجامعة 
العاج  بق�سم  مقيما  طبيبا  وعينت 
بالكلية حتى ح�سلت على  التحفظى 
للعمل  انتقلت  ث��م  املاج�ستري  درج���ة 
ال�سوي�س حيث ح�سلت  قناة  بجامعة 
ع��ل��ى ب��ع��ث��ة ل��اإ���س��راف امل�����س��رك مع 
املتحدة  بالواليات  مينو�سوتا  جامعة 
االأم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى درج���ة 
ال����دك����ت����وراه ف����ى ت��خ�����س�����س ال���ع���اج 

التحفظى
 بعد ال��ع��ودة م��ن اخل���ارج عملت 
هيئة  ع�سو  ال�سوي�س  ق��ن��اة  بجامعة 
بجامعة  بالعمل  �سرفت  ث��م  تدري�س 
م�سارك  اأ�ستاذ  االآن  اأن��ا  و  امللك خالد 

بكلية طب االأ�سنان. 

كيف تري البيئة
التعليمية احلالية؟

ال���دوؤوب  ال�سعى  اأن  فيه  ال���س��ك  مم��ا 
العملية  دعم  اإل��ى  اجلامعة  اإدارة  من 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن خ�����ال ال��ت��ح��دي��ث 
والتعلم  التعليم  لتقنيات  امل�ستمر 
اأ�سفر عن توفري بيئة تعليمية جيدة، 
فعلى �سبيل املثال ال احل�سر، متتلك 
اجل���ام���ع���ة ع����م����ادة م��ت��م��ي��زة ل��ل��ت��ع��ل��م 
كما  م��رك��زي��ة،  ومكتبة  االإل���ك���روين، 
تتوافر �سبكة املعلومات يف كافة اأروقة 

اجلامعة.
االأ�سنان  اأي�سا تتمتع كلية طب   
ب���اجل���ام���ع���ة ب���ق���اع���ات ل��ل��م��ح��ا���س��رات 
جم��ه��زة ب��ت��ق��ن��ي��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��دي��ث��ة 
وم���ع���ام���ل وع�����ي�����ادات ت�����س��اه��ى ت��ل��ك 
املوجودة يف اأعرق اجلامعات العاملية. 
واأرى فى اهتمام اململكة ب�سفة عامة 

باإر�سال البعثات للخارج ا�ستثمارا بناًء 
من  اال���س��ت��ف��ادة  يف  امل�ستقبل  لدعائم 
اخلريجون  ليعود  العاملية،  اخل��رات 
ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع��ة ����س���اأن ال���وط���ن يف 
ال����ن����واح����ي ال��ع��ل��م��ي��ة واالأك����ادمي����ي����ة 

والعملية.

اإيجابيات و�صلبيات 
تلم�صها يف طابك؟

اأهمها:  ك��ث��رية،  ال��ط��اب  اإي��ج��اب��ي��ات 
احرام االآخرين، واالنتماء املجتمعي 
والتكاتف فى امللمات، واحلر�س علي 
اأما  العهود،  و�سدق  زمائهم  �سالح 
ال�سلبيات، وهى لي�ست كثرية، فمنها: 
اأن بع�س الطاب ال يتحلون باملثابرة 
يجدر  كما  العلم  لتح�سيل  الكافية 
ب�سباب فى مقتبل اأعمارهم حيث اإين 

ال اأرى هذه امل�سكلة يف الطالبات.

وماذا عن عاقتك بهم؟ 
من  معهم  تعاملي  يكون  اأن  اأحر�س 
االأك���ر  واالأخ  ال��ن��ا���س��ح  االأب  م��وق��ع 
امل���ح���ب، واأك�����رث م���ا ي�����س��ع��دن��ى جل��وء 
م�سكلة  حل  يف  مل�ساعدته  اإيّل  طالب 
تواجهه �سواء كانت م�سكلة اأكادميية 
اأ���س��ع��د  اأم ح��ت��ى م�����س��ك��ل��ة ���س��خ�����س��ي��ة. 
حتى  معى  ال��ط��اب  بتوا�سل  ك��ث��ريا 
ب��ع��د ال��ت��خ��رج و االن���خ���راط يف �سوق 
ال��ع��اق��ة بن  اأن  اأرى  ف��اإن��ى  ال��ع��م��ل، 
مرهونة  لي�ست  ال��ط��ال��ب  و  االأ���س��ت��اذ 
ف��ق��ط مب��رح��ل��ة ال���درا����س���ة، ب��ل يجب 
علميا  راب��ط��ا  ل��ت��دوم  دائ��م��ا  تعزيزها 

بن االأ�ستاذ وابنه الطالب.
ما اأبرز ال�صعوبات االأكادميية 

التي تواجه الطاب؟
ت���واج���ه  م�����س��ك��ل��ة  اأك������ر  اأن  اأع���ت���ق���د 
ال���ط���اب ح��ق��ا ه���ي االع���ت���م���اد على 

ال��ت��ل��ق��ن و ك���ذل���ك م�����س��ك��ل��ة ح��اج��ز 
اعتادوا  اإن الطاب قد  اللغة؛ حيث 
ع���ل���ى م������دار ���س��ن��ى درا����س���ت���ه���م ع��ل��ى 
ال���درا����س���ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ف��ت��اأت��ى 
درا����س���ت���ه���م ل���ل���م���واد ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ل��غ��ة 
اأج��ن��ب��ي��ة مب��ن��زل��ة ق���ف���زة ك���ب���رية قد 
يعانى  اأوق����د  بع�سهم  م��ع��ه��ا  ي��ت��ع��رث 
ال�سرح،  معدل  ملواكبة  امل��ع��ان��اة  اأ���س��د 
ون�سيحتى لكل الطلبة الذين ينوون 
االلتحاق بالكليات العلمية اأو الذين 
التحقوا بها بالفعل اأن ينموا لغتهم 
االإجنليزية عن طريق املداومة علي 

القراءة بتلك اللغة يف اأي جمال.
ب��ع�����س  اأن  الح�����ظ�����ت  ك�����ذل�����ك 

المالكي ينصح الطالب: اهتموا بالنوم 
الصحي.. وال تقلبوا ليلكم نهارا

الك�سل  اإيل  ي��رك��ن��ون  ق���د  ال���ط���اب 
ثم  ب��اأول،  اأوال  اال�ستذكار  ويوؤجلون 
يتفاجوؤون باقراب العام من نهايته 
وي��ح��اول��ون  ويقلقون  في�سطربون 
تعوي�س ما تراكم عليهم،  مما يوؤثر 
على  وال���ق���درة  النف�سية  احل��ال��ة  يف 

الركيز املطلوب.

ما اأ�صلوبك يف التدري�س؟ 
اأح������اول ب��ق��در االإم����ك����ان اال���س��ت��ع��ان��ة 
ب���و����س���ائ���ل االإي���������س����اح امل���رئ���ي���ة م��ث��ل 
ال�سور ومقاطع الڤيديو اإلى جانب 
الأن  ذل��ك  املبا�سر،  العملي  التوجيه 
بالدرجة  تعتمد  االأ�سنان  طب  كلية 
االأول������ى ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ى ملا 

يتعلمه الطالب.
واأح�����ر������س ك����ل احل����ر�����س ع��ل��ى 
ا�ستوعب  الطالب قد  اأن  التاأكد من 
اأ���س��ا���س��ي��ات امل��ح��ا���س��رة ق��ب��ل م��غ��ادرة 
ال��ق��اع��ة كما اأح���ث اأب��ن��ائ��ي دائ��م��ا اأال 
ي�������رددوا اأب������دا ف���ى ط����رح االأ���س��ئ��ل��ة 
فاتهم  ق��د  ي��ك��ون  م���ا   لي�ستو�سحوا 

اأثناء املحا�سرة.

هل من ن�صائح تود 
تقدميها للطاب؟

اأن�����س��ح��ه��م  واأرف�������ع ���س��وت��ي واأك�����رر  
الن�سح لهم مبا يلي:

ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  االل������ت������زام  اأوال:  
االإ��������س�������ام ال��������ذى ي����ري����د ل��ن��ا 
ال���������س����اح ف�����ى ك����اف����ة م��ن��اح��ى 
ال�سحة  �سمان  ففيها  حياتنا، 

النف�سية والعقلية. 
ث���ان���ي���ا: االه���ت���م���ام ب��ال�����س��ح��ة، 
كفاءته  بقمة  يعمل  ال  فالعقل 
و�سحة  اجل�����س��د؛  ���س��ح  اإذا  اإال 
اجل�سد تاأتى باالهتمام بالطعام 

قال األستاذ المشارك 
بكلية طب األسنان، 
الدكتور وائل المالكي، 
إن الجامعة ببيئة 
أكاديمية جيدة، 
مؤكدا أنها مجهزة 
بتقنيات تعليمية حديثة 
تضاهى تلك الموجودة 
في أعرق الجامعات 
العالمية، لكنه 
استدرك في حديث 
إلى » آفاق« أن ثمة 
مشكالت تواجه الطالب 
ومن أبرزها االعتماد 
على التلقين وتسويف 
المذاكرات إلى أيام 
االختبارات.

وال��ري��ا���س��ة،  امل���ت���وازن،  ال�سحى 
والنوم فى االأوقات التى اأرادها 
اهلل لعباده دون قلب الليل نهارا 

والعك�س.
الذات  بتطوير  االهتمام  ثالثا: 
واك����ت���������س����اب م�����ه�����ارات احل���ي���اة 

االجتماعية والتكنولوجية. 
اآخ����را: متابعة  واأخ����ريا ول��ي�����س 
والتغلب  ب����اأول،  اأوال  ال���درو����س 
على اخلجل فى اال�ستف�سار عن 
ي�ستع�سى عليهم فهمه  �سئ  اأي 
كى ال تراكم عليهم الدرو�س. 

 ما الذي تتمنى توافره
 يف اجلامعة حاليا؟

ال�سنة  ب��رن��ام��ج  يت�سمن  اأن  اأمت��ن��ى 
اأو م��ن��ت��دي��ات  ن�����دوات  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
اجلامعية  للحياة  ال��ط��اب  لتهيئة 

من  ال��ط��اب  ن��ق��ل  عملية  لت�سهيل 
املرحلة الثانوية التى قد تعتمد على 
التلقن الى رحاب احلياة اجلامعية 
وما فيها من دور عظيم للطالب يف 
مبا  االكتفاء  ع��دم  و  العلم  حت�سيل 
ي��رد ف��ق��ط  يف امل��ح��ا���س��رات و كذلك 

تعزيز فكرة العمل اجلماعى.

كلمتك االأخرية يف اللقاء؟ 
اأح�����س��ن  م��ن  اأج����ر  ي�سيع  ال  اهلل  اإن 
ع��م��ا و م���ن ج����ّد و ج���د وم����ن زرع 
ح�سد.. هذه هى �سنة اهلل يف الكون 
اأن��ا���س��د اأب��ن��ائ��ى ال���ط���اب ع��ل��ى ب��ذل 
امل��ه��ارات  و  املعرفة  الكت�ساب  اجلهد 
الأهلهم  �سند  خري  ليكونوا  املطلوبة 
و جمتمعهم، واأ�سكر �سحيفة »اآفاق« 
ع���ل���ى اإت����اح����ة ال���ف���ر����س���ة ل��ل��ت��وا���س��ل 

واأمتنى من اهلل التوفيق للجميع.

على قاصدي 
التخصصات العلمية 

أن يتسلحوا 
باإلنجليزية

التسويف يسبب 
القلق واالضطراب.. 

والتلقين مشكلة 
أكاديمية

أعامل طالبي 
معاملة األب 

الناصح.. وأسعد 
بمساعدتهم 

يظن بع�س ال�سباب اأن ظهورهم على الهواء مبا�سرة يف برنامج اأو تقرير 
وما  الناجحن،  املذيعن  عامل  اإلى  العبور  تخّولهم  بطاقات  �سيمنحهم 

يتبع ذلك من ال�سهرة والنجومية، ولي�س االأمر كذلك.
ف��اإن مل  واالإع���دادي،  الهند�سي  للجهد  النهائية  ال�سورة  هو  املذيع 
ُيح�سن �ساءْت كل تلك اجلهود و�ساعت، واأ�سبحت ف�سا تذروه الرياح، 
من  املت�سّفن  و�سخرّيات  الناقمن،  واأق���ام  الناقدين،  األ�سن  وتلوكه 

العارفن وح�سب.
اأو املذيعة  احلما�س واالجتهاد لي�سا مررين كافين لظهور املذيع 
يف برنامج مبا�سر ي�ساهده املاين منا ومن غرينا، واإمنا املرر االأول 
هو التمكن من اللغة نحوا واأ�سلوبا واأداًء، ومن مل يكن قادرا على تقومي 

اعوجاج ل�سانه فعليه اأن يبحث عن مهنة اأخرى ت�سلح له، وي�سلح لها.
امل�سكلة الكرى التي اأفرزتها قنواتنا اجلديدة هي تزاحم الكثريين 
وت�سري  القنوات،  ه��ذه  اأب��واب  على  وال�سهرة  الظهور  يف  الطامعن  من 
املذيعن  اخ��ت��ي��ار  معايري  تنعدم  ح��ن  ك��رى  كونها  م��ن  اأك���ر  امل�سكلة 
الغث  ل��ك��رثة  م���ررا  الطويلة  ال��ب��ث  ���س��اع��ات  تعبئة  وت�سبح  وامل��ذي��ع��ات، 

وال�سقيم واملردي والهزيل.
ت�سجيع ال�سباب مبداأ ممتاز يف ظاهره، بيد اأن من املهم اأال يتحول 
العامل،  اأم��ام  اإلى جماماٍت طاغية على ح�ساب �سورتنا  الت�سجيع  هذا 
ق��ادرون  اأن نتجاوزه، ونحن  ال��ذي نريد  العريق  العربي  االإع��ام  واأم��ام 
على ذلك اإن نحن مار�سنا ال�سرامة، وجعلنا ال�سا�سة اأمنية ال تتاأتى اإال 

للرا�سخن يف اللغة.
املبا�سرة، ولذا يتحتم  فر�سة ت�سحيح اخلطاأ معدومة يف الرامج 
يكون  اأن  بل يجب  املذيعن،  لتجربة  املبا�سرة ميدانا  الرامج  تكون  اأال 
الظهور على الهواء مرحلة نهائية ي�سل اإليها املذيع بعد اأن يجتاز غري 

اختبار.
اخلامات  ولي�ست  مذيعا،  الفرد  ليكون  كافيا  العلمي  املوؤهل  لي�س 
ال�����س��وت��ي��ة اجل��ي��دة �سفيعة مل��ن ال مي��ت��ل��ك ال��ل��غ��ة، ف��ك��ي��ف ب��ن��ا اأم����ام من 

يفتقدهما معا؟
ال ي�ستحيل على املذيع اأن يح�سن اأدواته اللغوية اإن هو �سعر ب�سعفه، 
ولن يكون ذلك اإال حن يدرك �سعف لغته، ولن يدرك اإال حن ن�سارحه، 

وننتهي عن جماملته.
عدم التكلف ال يعني اخلروج من دائرة اللغة، الأن قيمة الكثري من 

الرامج كامنة يف لغة مذيعيها واأدائهم.
ال�سبل،  ماجد  م��ن:  اأخ��رى  ن�سخا  نريد  واإذاع��ات��ن��ا،  تلفزيوناتنا  يف 
لن�سعر  واأمثالهم..  العوين،  ال�سبيحي، وحممد  كامل، وحممد  وغالب 

باأننا ال ننحدر.

مذيعونا الجدد..
أشكال بال مضامين

إذا عسعس الليل
أحمدعبد اهلل التيهاني



أسبوعية جامعة الملك خالد

آفاق بال حدود

شاركنا النجاح!
twitter.com/aafaqkku

facebook.com/aafaqkku

إعالن



التعليم العالي

لقطات

يف  البنات  لكليات  عاجلة  مبان  الإن�ساء  جهودها  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  توا�سل 
بتنفيذها ب�سورة  ال�سامي  املقام  ال�سعودية، وذلك منذ �سدور توجيه  اجلامعات 
بهدف  ري��ال،  مليارات  اأربعة  ق��دره  مببلغ  لها  املالية  االعتمادات  وتوفري  عاجلة 
وجتهيزها  لها  منا�سبة  مقرات  اإيجاد  ي�سمن  مبا  الكليات  هذه  اأو�ساع  معاجلة 

وتاأمن احتياجاتها ال�سرورية لت�سغيلها على اأكمل وجه.
ال�سيف  اأحمد بن حممد  الدكتور  العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  وق��ال معايل 
رئي�س اللجنة العليا اإن الوزارة اتخذت خطوات عملية مبا�سرة منذ �سدور توجيه 
»حيث  اهلل،  حفظه  العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 
عملت يف هذا ال�سدد على مراجعة دقيقة لواقع الكليات، واأعدت بناء على ذلك 
واملرافق  التحتية  البنية  لتعزيز  حم��ددا  زمنيا  وبرناجما  �سامل  م�سروع  اإط��ار 
بيئة  تهيئة  يف  الكرمية  القيادة  رغبة  يحقق  نحو  على  الكليات  لهذه  التعليمية 
يرد  ما  درا�سة  على  تعمل  العليا  اللجنة  اأن  ال�سيف  واأو�سح  متكاملة«.  اأكادميية 
اإليها من اجلامعات من طلبات ملباين كليات البنات بها، وتنفيذ الدرا�سات الفنية 
وامليدانية، وتطوير ت�ساميم فنية ومعمارية لتنفيذها يف اإطار امل�سروع، وكذلك 
تنفيذه ح�سب االحتياج يف  �سيتم  الذي  والتجهيز  االإن�ساء  اإطار وطبيعة  حتديد 
بدرا�سة  ال�سيف،  ح�سب  اأي�سا،  اللجنة  تقوم  كما  عليها،  واالإ�سراف  الكليات  هذه 
عقود املباين واالإ�سراف الهند�سي على م�ساريع كليات البنات مبا يلزمها من مباٍن 
ومرافق، واإعداد تقارير �سري العمل بناًء على جوالت املتابعة امليدانية والتقارير 
واأ�سار  امل�سروع.  هذا  يف  تنفيذه  يتم  ما  ور�سد  وتوثيق  اجلامعات،  ترفعها  التي 
اأ�سبح  اإلى اأن ال��وزارة قطعت �سوطا عمليا مهما يف هذا اجلانب؛ »حيث  ال�سيف 
جزء كبري من هذا امل�سروع واقعا يف فرة قيا�سية يف كل من مكة املكرمة وحفر 

الباطن، والنعريية، وتبوك وجدة، و�سيتبع ذلك ا�ستكمال العديد منها قريبا«.
وزارة  من  امل�سروع  يلقاه  ال��ذي  بالتعاون  العايل  التعليم  وزي��ر  نائب  واأ�ساد 
املالية، معترا اإياها �سريكا رئي�سا فيه، الفتا اإلى اأن الوزارتن تقومان من خال 
الكليات  تلك  اأو���س��اع  على  اأ�سبوعي  وب�سكل  ميدانيا  بالوقوف  م�سركة  جلنة 
البنات  لكليات  الفعلي  االحتياج  وفق  املطلوبة  بال�سورة  وتنفيذها  واحتياجاتها 

باجلامعات ال�سعودية.
القرى،  اأم  البنات يف كل من جامعة  امل�سروع ي�سمل مباين كليات  اأن  يذكر 
ال�سمالية، جامعة تبوك، جامعة اجلوف، جامعة طيبة، جامعة  جامعة احلدود 
جامعة  خ��ال��د،  امللك  جامعة  ج���ازان،  جامعة  الباحة،  جامعة  عبدالعزيز،  امللك 
جنران، جامعة الق�سيم، جامعة �سقراء، جامعة �سلمان بن عبدالعزيز باخلرج، 

جامعة املجمعة، جامعة حائل، جامعة الدمام، 
وتعمل اللجان املخت�سة على درا�سة عدد من امل�سروعات الإن�ساء مبان اأخرى 

لكليات البنات يف عدد من اجلامعات ال�سعودية .

فتح التسجيل للمبتعثين
على حسابهم الخاص

نظمت وزارة التعليم العايل االأحد املا�سي يف جدة لقاء اإعداد الطلبة الدار�سن 
على ح�سابهم اخلا�س يف اخلارج، وا�ستهدف اللقاء الذي ا�ستمر ثاثة اأيام الطلبة 
الذين �سدرت لهم املوافقة ومن هم يف انتظارها. واأو�سح وكيل الوزارة ل�سوؤون 
تعريف  ه��و  اللقاء  م��ن  ال��ه��دف  اأن  ال��ف��وزان  حممد  ب��ن  نا�سر  الدكتور  البعثات 
الطلبة املقبلن على الدرا�سة يف اخلارج ببيئة االبتعاث يف دول الدرا�سة، م�سريا 
اإلى اأن نخبة من املخت�سن �ساركوا يف تقدمي الرامج التي ركزت على اجلوانب 
فتح  مت  باأنه  للبعثات  ال��وزارة  وكيل  واأك��د  واالجتماعية.  والقانونية  االأكادميية 
الدار�سن على ح�سابهم  العايل للطلبة  التعليم  الت�سجيل على موقع وزارة  باب 

اخلا�س يف اخلارج  اعتبارا من 1434/10/6ه� .

أحمد العياف

ق��ب��ول  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
)276،459( طالبا وطالبة يف 25 جامعة 
حكومية للعام الدرا�سي 1435/1434ه� 
حتى الثامن من  �سوال اجلاري، فيما 
م��ق��اع��د   )102،704( ه���ن���اك  ي�����زال  ال 
�ساغرا  مقعدا   )60،293( منها  �ساغرة 
�ساغرا  م��ق��ع��دا  و)42،411(  ل��ل��ط��اب، 

للطالبات.
مقداره  م��ا  القبول  ن�سبة  وبلغت 
)73%( من اإجمايل عدد املقاعد املتاحة 
ت�سكل   )%27( م��ق��اب��ل  ل��ل��ق��ب��ول،  فعليا 

ن�سبة املقاعد التي مل ت�سغل بعد.
واأو����س���ح ال��ت��ق��ري��ر ال����دوري ملركز 
اإح���������س����اءات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال��ت��اب��ع 
اأن  االإح�سائية،  م�سدر  وه��و  ل��ل��وزارة، 
ح�سب  ت��وزع��ت  ال�ساغرة  امل��ق��اع��د  ه��ذه 
 )22،197( اإل��ى  الدرا�سية  املرحلة  ن��وع 
يف برامج الدبلوم املتو�سط، و)80،507( 
نوع  وح�سب  البكالوريو�س،  ب��رام��ج  يف 
يف   )51،595( اإل����ى  ت���وزع���ت  ال���درا����س���ة 
برامج  االنتظام، و)51،109( يف  برامج 

االنت�ساب واملوازي.

�ساركت اململكة بو�سفها �سيف ال�سرف 
للعام احلايل يف معر�س بكن الدويل 
ل��ل��ك��ت��اب يف دورت������ه ال��ع�����س��ري��ن ال���ذي 
ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي 
وا�ستمر خم�سة اأيام على م�ساحة تربو 
عن 53 األف مر مربع مب�ساركة 2010 

دور ن�سر من 58 دولة.
وا���س��ت��ق��ط��ب اجل���ن���اح ال�����س��ع��ودي 
باملعر�س عددا من اجلهات احلكومية 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س،  و���س��ه��د  برناجما 
���س��ارك ف��ي��ه ع���دد من  علميا وث��ق��اف��ي��ا 

االأكادميين واملثقفن.
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ق�����دم�����ت  ك����م����ا 
املرئية  ال��ع��رو���س  م��ن  العديد  ال��ع��ايل 
وامل��ط��ب��وع��ات ع���ن امل��م��ل��ك��ة م���ن بينها 
ثاث  بلغات  بكن(  )الريا�س-  جملة 
واالإجنليزية،  وال�سينية  العربية  هي: 
وت�سمنت املجلة موادا منوعة اختريت 
ب��ع��ن��اي��ة ل��ت��ائ��م اه���ت���م���ام���ات ال���ق���ارئ 

ال�سيني والعربي.
ال�سعودي  ال��وف��د  رئي�س  واأو���س��ح 
امل�������س���ارك يف امل���ع���ر����س، م���ع���ايل وزي���ر 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور خ��ال��د بن 
اململكة  اخ��ت��ي��ار  اأن  ال��ع��ن��ق��ري،  حم��م��د 
�سيف  لتكون  املنظمة  اجلهة  قبل  من 
ال�����س��رف »ي��ح��م��ل دالل���ة وا���س��ح��ة على  
مكانة مميزة  بادنا من  به  تتمتع  ما 
كذلك  وه��و  ودول��ي��ا،  واإ�ساميا  عربيا 
تتويج جلهود حكومة خادم احلرمن 
ال�������س���ري���ف���ن يف دع�������م احل����������وار ب��ن 

الثقافات واالأديان واحل�سارات«. 
على  اململكة  ح��ر���س  اأن  واأ���س��اف 
للكتاب  الدولية  املعار�س  يف  امل�ساركة 
ياأتي اإدراكا منها اأن هذه املعار�س تعد 
اإح����دى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل احل�����س��اري 
وال�سعوب، م�سريا  االأمم  والثقايف بن 
اأكرث  �سنويا يف  ت�سارك  اململكة  اأن  اإل��ى 

الجامعات الحكومية:
100 ألف مقعد شاغر للقبول

نسبة القبول
بلغت 73٪ من 

المقاعد المتاحة

من 28 معر�سا عامليا للكتاب. 
وام����ت����دح ال���ع���ن���ق���ري امل�������س���ارك���ات 
يف  ���س��رف  ك�سيف  للمملكة  ال�����س��اب��ق��ة 
م��ع��ار���س ال��ك��ت��اب يف ك��ل م��ن ال��ي��اب��ان، 
ال�سارقة،  اإم����ارة  الت�سيك،  جمهورية 
اململكة املغربية، وكوريا، مبينا اأن تلك 
اإيجابية  انطباعات  ت��رك��ت  امل�����س��ارك��ات 

واأن  ال�����س��ع��ودي،  ال��ث��ق��ايف  امل�ستوى  ع��ن 
»امل�����س��ارك��ة يف م��ع��ر���س ب��ك��ن ال���دويل 
للكتاب فر�سة مواتية الطاع النخب 
بادنا  اإليه  و�سلت  ما  على  ال�سينية 
من اهتمام ببناء االإن�سان، والإب��راز ما 
علمي  ت��ق��دم  م��ن  اململكة  اإل��ي��ه  و�سلت 

وح�ساري يف هذا املحفل الدويل«.

وعر العنقري عن خال�س �سكره 
ال�سريفن  احلرمن  خل��ادم  وتقديره 
و�سمو ويل عهده االأمن و�سمو النائب 
الثاين على ما حتظى به وزارة التعليم 
ال���ع���ايل م���ن دع����م ك��ب��ري جل��ه��وده��ا يف 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال���ت���ب���ادل ال��ع��ل��م��ي 

والثقايف بن اململكة و�سعوب العامل.

بمشاركة 2010 دور نشر من 58 دولة

المملكة ضيف شرف بـ »دولي بكين« للكتاب

أربعة مليارات لمعالجة
مباني كليات البنات بالمملكة

السيف: جهودنا متواصلة و »المالية« 
شريك أساسي في المشروع
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الملك عبد العزيز
عبدالعزيز  امللك  جامعة  اأن�ساأت 
م���رك���ز ات�����س��ال ي���ق���دم خ��دم��ات��ه 
م���������ن خ������������ال رق������������م جم������اين 

. )8001169528(
ي���ق���وم ع���ل���ى امل����رك����ز ف��ري��ق 
باجلامعة،  جهات  ع��دة  من  فني 
ومي���ك���ن االت�������س���ال ب����ه م����ن اأي 
اأو ج������وال، وت����اأت����ي ه��ذه  ه���ات���ف 
اخل���ط���وة ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات 
االأ�ستاذ الدكتور  مدير اجلامعة 
اأ�سامة بن �سادق طيب لتحقيق 
اأع����ل����ى درج��������ات ال���ت���وا����س���ل م��ع 
من�سوبي اجلامعة واملجتمع وفق 

اأعلى معايري اجلودة والتميز.

جامعة جازان
ب�������داأت ج���ام���ع���ة ج�������ازان ت��ن��ف��ي��ذ 
برامج دبلومات واأخرى تدريبية 
ت��غ��ط��ي اح��ت��ي��اج��ات امل��وؤ���س�����س��ات 
وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة واالأه��ل��ي��ة 
مب��ن��ط��ق��ة ج������ازان خ����ال ال��ع��ام 

اجلامعي احلايل.
واأو��������س�������ح ع���م���ي���د ع����م����ادة 
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
قا�سم  ال��دك��ت��ور  ج���ازان  بجامعة 
ب��رام��ج  اأن  ع���ائ���ل احل���رب���ي  ب���ن 
ال���دب���ل���وم���ات ي��ت��ق��دم��ه��ا دب���ل���وم 
االإر�����س����اد االأ����س���ري وم���دت���ه ع��ام 
درا�����س����ي، ودب���ل���وم ال�����س��ك��رت��اري��ة 

الطبية بواقع عامن درا�سن.
العمادة  اأن  احل��رب��ي  وذك���ر 
املا�سي  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  خرجت 
اأكرث من 3564 خريجا وخريجة 

يف 16 دبلوما.

السعودية اإللكترونية
اأط���ل���ق���ت اجل���ام���ع���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
االإل��ك��رون��ي��ة م��وق��ع��ه��ا اجل��دي��د 
على االنرنت باللغتن العربية 
م�سروع  ود���س��ن��ت  واالإجن��ل��ي��زي��ة، 
االأن����ظ����م����ة االإداري������������ة وامل���ال���ي���ة 

واخلدمات الذاتية.
واأف�����������اد م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الدكتور  عبداهلل بن عبدالعزيز 
االأن��ظ��م��ة  م�������س���روع  اأن  امل���و����س���ى 
االإداري���������ة وامل���ال���ي���ة واخل���دم���ات 
 « ا�سم  اأطلق عليه  الذي  الذاتية 
من  جمموعة  عليه  عمل  وايف« 
الكوادر الوطنية يف جمال تقنية 

املعلومات باجلامعة.

جامعة أم القرى
اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأم 
القرى الدكتور بكري بن معتوق 
الكلية  م��ب��ن��ى  م�����س��روع  ع�����س��ا���س 
اجل��ام��ع��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اف��ظ��ة 
اجلموم وال��ذي مت ت�سييده على 
م�����س��اح��ة ت��ب��ل��غ اأك����رث م��ن ثاثة 
اآالف مرا مربعا بتكلفة تقارب 
15 م��ل��ي��ون ري�������ال.  ي���اأت���ي ذل��ك 
املدينة اجلامعية  �سمن م�سروع 
امل������زم������ع ت���ن���ف���ي���ذه مب���ح���اف���ظ���ة 
اإجمالية  م�ساحة  على  اجل��م��وم 

تبلغ اأربعة ماين مر مربع.

جامعة الملك فيصل
اأ�����س����در م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  امل��ل��ك في�سل 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��ن ج��م��ال ال��دي��ن 
بتعين  يق�سي  ق��رارا  ال�ساعاتي 
العربية  للمجلة  حت��ري��ر  هيئة 
الأب�����ح�����اث امل����وه����ب����ة واالإب�����������داع، 
الربية  بكلية  االأ�ستاذ  برئا�سة 
ال���دك���ت���ور اإب����راه����ي����م ب����ن ���س��امل 
ال�����س��ب��اط��ي، وع�����س��وي��ة ك��ل م��ن: 
االأ�ستاذ باملركز الوطني الأبحاث 
اإم��ام  ال��دك��ت��ور  املوهبة واالإب����داع 
م�����س��ط��ف��ى ����س���ي���د،  واالأ�����س����ت����اذ 
امل�سارك باملركز الوطني الأبحاث 
عاء  الدكتور  واالإب���داع  املوهبة 
ال����دي����ن ع���ب���د احل���م���ي���د اأي�������وب، 
االآداب  بكلية  امل�سارك  واالأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور خ���ال���د ب����ن اإب���راه���ي���م 

احل�سن.
ت��ه��دف  امل���ج���ل���ة  اأن  ي���ذك���ر 
اإث����راء االأدب ال��رب��وي من  اإل���ى 
النظرية  ال��ب��ح��وث  ن�سر  خ���ال 
والتجريبية وامليدانية، وترجمة 
الكتب واملقاالت العلمية، واإتاحة 
والباحثن  للمفكرين  الفر�سة 
يف جم�����ال امل���وه���ب���ة واالإب����������داع، 
ورعاية املوهوبن ون�سر اإنتاجهم 

العلمي.

جامعة الملك سعود
بجامعة  الهند�سة  كلية  ح�سلت 
اخ��راع  ب���راءة  على  �سعود  امللك 
حتمل  لتح�سن  »ن��ظ��ام  ب��ع��ن��وان 
احل������������رارة الأع������م������دة ال�������س���ل���ب 
باخلر�سانة«  املح�سوة  االأنبوبية 
م���ن م��ك��ت��ب ب�������راءات االخ�����راع 
والعامات التجارية االأمريكي.

اإل��ى االخ���راع كل  وتو�سل 
ال���دك���ت���ور ح�سن  م���ن االأ����س���ت���اذ 
عبا�س، واالأ�ستاذ الدكتور يو�سف 
ال�سلوم، واالأ�ستاذ الدكتور �سالح 
ال�سيد، والدكتور حممد احلداد 
م����ن ق�����س��م ال���ه���ن���د����س���ة امل��دن��ي��ة 

باجلامعة.

جامعة القصيم
ممثلة  الق�سيم  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
والتخطيط  للتطوير  وكيلها  يف 
واجل����������ودة االأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور 
اليحيى  عبدالعزيز  بن  �سليمان 
اأرب���������ع ات����ف����اق����ي����ات ت�����ع�����اون م��ع 

جامعات ومعاهد اأمريكية.
االأ�سنان  طب  كلية  ووقعت 
بريدة عقدا مع جامعة جنوب 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف ل���و����س اأجن��ل�����س 
واآخ�����ر م���ع م��ع��ه��د ���س��اب��ان لطب 
االأطفال يف لو�س اأجنل�س، بينما 
وق���ع���ت ك��ل��ي��ة  ال���ع���ل���وم ال��ط��ب��ي��ة 
ب����ري����دة م����ع ج���ام���ع���ة ���س��ال�����س 
اأب���رم���ت كلية  ���س��ل��ف��ان��ي��ا، ك��م��ا  يف 
بعنيزة  الطبية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
رايت  والي��ة  جامعة  مع  اتفاقية 

يف اأوهايو.

جامعة طيبة
اأن�ساأ  وطنية  تطوعية  ب���ادرة  يف 
����س���ت���ة ط�������اب م�����ن امل��ب��ت��ع��ث��ن 
موقعا  اأم��ري��ك��ا  اإل��ى  ال�سعودين 
اإلكرونيا يحمل ا�سم »�سعوديون 
ل���اإر����س���اد االأك�����ادمي�����ي« ب��ه��دف 
اجلدد  اململكة  مبتعثي  م�ساعدة 
ال����ذي����ن ي����ف����دون اإل������ى اأم���ري���ك���ا 

لغر�س الدرا�سة.
وي���ق���دم امل���وق���ع م��ع��ل��وم��ات 
وخ����ا�����س����ة جت���������ارب ال����ط����اب 
قاعدة  يف  امل�سجلن  ال�سعودين 
ب��ي��ان��ات امل���وق���ع، م���ن ال��دار���س��ن 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
ي�����س��رح  ك���م���ا  امل����ت����خ����رج����ن،  اأو 
ط����رق واآل����ي����ات احل�������س���ول على 
ق���ب���ول اأك����ادمي����ي يف اجل��ام��ع��ات 

االأمريكية.

جامعة شقراء
ت���ف���ق���د م����ع����ايل م����دي����ر ج��ام��ع��ة 
�سقراء االأ�ستاذ الدكتور خالد بن 
املباين  م�سروع  �سعيد  ب��ن  �سعد 
هيئة  اأع�ساء  واإ�سكان  اجلامعية 
الذي  �سقراء،  مبدينة  التدري�س 

ال يزال حتت االن�ساء،.
واطلع مدير اجلامعة على 
االأعمال التي مت تنفيذها موؤخرا 
ب���امل���ب���اين اجل���ام���ع���ي���ة وا���س��ت��م��ع 
���س��رح��ا م��ف�����س��ا م���ن ال��دك��ت��ور 
����س���ب���اب احل������م������ادي، ك���م���ا وج���ه 
الازمة  ال�سروط  كافة  بتوفري 
اإجناز  و�سرعة  اجلميع  ل�سامة 

ما تبقى من امل�سروع.

جامعة المجمعة
احلرمن  خ��ادم  موافقة  �سدرت 
ال�����س��ري��ف��ن امل��ل��ك ع��ب��د اهلل بن 
عبد العزيز على اإن�ساء مركزين 
ب���ج���ام���ع���ة امل���ج���م���ع���ة اأح���ده���م���ا 
ل��اب��ت��ك��ار واالأف����ك����ار ال��ط��اب��ي��ة 
املتميزة، واالآخر لبحوث الكليات 

ال�سحية والعلمية.
واأو��������س�������ح م����ع����ايل م���دي���ر 
اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد 
العمل  ب��داأت  اأن اجلامعة  املقرن 
على اإن�ساء املركزين الذين  متت 
واأنها  م��وؤخ��را،  عليهما  امل��واف��ق��ة 
ب��ال��ك��وادر  لتجهيزهما  تخطط 
والتجهيزات  والفنية،  االإداري����ة 
التجهيزات  اإل��ى  اإ�سافة  امل��ادي��ة، 
افتتاح  يتطلبها  ال��ت��ي  االأخ����رى 

املركزين.



تعمل احلكومة الرو�سية على زيادة عدد 
ال�سيما  جامعاتها  يف  الوافدين  الطاب 
طاب الدرا�سات العليا، وو�سعت خططا 
الهدف  هذا  لتحقيق  وم�ستقبلية  حالية 
قوانين  ع��دة  اإ���س��دار  انتظار  يف  اأنها  اإال 
ت�����س��ري��ع��ي��ة م��ن��ه��ا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��و���س��ع 
االأجانب  للمواطنين  اجلديد  القانوين 
يف االحت���اد ال��ف��ي��درايل ال��رو���س��ي، وال��ذي 

مرره الرملان الرو�سي موؤخرا. 
وم������ن ����س���م���ن االإج���������������راءات ال���ت���ي 
نظام  اإلغاء  الرو�سية  احلكومة  اتخذتها 
الطاب  قبول  يف  )ال��ك��وت��ا(  املحا�س�سة 
ال����واف����دي����ن يف اجل����ام����ع����ات ال���رو����س���ي���ة، 
وت��ق��دمي امل�����س��اع��دة  ل��ه��م ب��ت��وف��ري فر�س 
االإداري��ة  العوائق  واإزال��ة كل  العمل لهم، 
التي حتول دون قبول الطاب االأجانب، 
وزي������ادة امل��ن��ح ال��ط��اب��ي��ة ال��ت��ي ال تكفي 

قيمتها �سد رمق العي�س اأ�سا.

اجلامعية  الر�سوم  الطلبة  ن�سف  ويدفع 
اأو مب�����س��اع��دة  اأم���وال���ه���م اخل���ا����س���ة  م���ن 

كفائهم الرو�س .

الرسوم ومسارات الدراسة
واالأمريكيون  الغربيون  الطلبة  وي�سجل 
والكنديون يف كرى اجلامعات الرو�سية 
ويدفعون الر�سوم من مواردهم اخلا�سة 
واأف��ري��ق��ي��ا وال�����س��رق  اآ���س��ي��ا  بينما ط���اب 
االأو�����س����ط  واأم����ريك����ا ال��ات��ي��ن��ي��ة ي���اأت���ون 
للدرا�سة يف رو�سيا يف اإطار برامج مرمة 
مبوجبها  تتحمل  ودول���ه���م  رو���س��ي��ا  ب��ن 
ق��ي��م��ة  م����ن  ال���رو����س���ي���ة 22 %  احل���ك���وم���ة 
باقي  االأخ���رى  ال���دول  ال��ر���س��وم وتتحمل 

القيمة.  
درا���س��ة  ال��واف��دون  الطلبة  ويف�سل 
يليها   ،%19 ب��ن�����س��ب��ة  رو����س���ي���ا  يف  ال���ط���ب 
ال��ع��ل��وم  ي��ل��ي��ه��ا  ب��ن�����س��ب��ة %17،  االق��ت�����س��اد 
بن�سبة  االجتماعية  وال��ع��ل��وم  االن�سانية 
اأي�سا  يف�سلون  ال��ط��اب  اأن  اإال   ،  %16
والريا�سيات يف  والهند�سة  العلوم  درا�سة 

رو�سيا .

 وقالت نائبة رئي�س الوزراء الرو�سي 
ال�����س��روط  اأن  ج���والودي���ت�������ض(،  )اأول����غ����ا 
يف  ه��ائ��ل��ة  زي�����ادة  �ست�ستقطب  اجل���دي���دة 
تزيد  ال  الذين  الوافدين  الطلبة  اأع��داد 
 ، اأع���دداه���م ح��ال��ي��ا ع��ن 250،000 ط��ال��ب��ا 
منهم 20000 طالب يف الدرا�سات العليا ، 
متوقعة اأن تزيد الن�سبة من 2% اإلى 7 % 
اأق��ل بكثري من  اأن الرقم احل��ايل  موؤكدة 

عدد الطاب اإبان احلقبة ال�سوفيتية.
واأ�سارت )جوالوديت�س( اإلى اأنه بعد 
ط��اب  ذه���ب  ال�سوفيتي  االحت����اد  تفكك 
اجل��م��ه��وري��ات اجل��دي��دة ل��ل��درا���س��ة خ��ارج 
االأم��ريك��ي��ة  رو���س��ي��ا مف�سلن اجل��ام��ع��ات 
اأن حت�سن االأم���ر بع�س  اإل��ى  واالأوروب��ي��ة 
ال�سيء يف اأوائل عام 2000 بعد اأن تعافى 
االق��ت�����س��اد ال��رو���س��ي ح��ي��ث رج���ع ط��اب 

اجلمهوريات للدرا�سة يف رو�سيا. 
وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 
الطلبة  اأع���م���ار  م��ت��و���س��ط  اإن  ال��رو���س��ي��ة 
ل��ل��ط��اب يف  ل���� 22.8  ي�����س��ل  ال���واف���دي���ن 
مرحلة البكالوريو�س بينما ي�سل ل� 29 يف 
الدرا�سات العليا ، 69% منهم من الذكور.  

روسيا تستقطب طلبة الدراسات العليا

حول العالم

بقلم: إيجوين فوروتنكيوف
يونيفرسيتي ويرلد نيوز

جامعة مو�سكو احلكومية )ال�سورة الرئي�سية(
ومعهد اإدارة االأعمال يف العا�سمة الرو�سية )حتت(



الوظائف
العايل  التعليم  وزارة  اإح�سائيات  اأبرزت 
الرو�سية  اأن 40% من الطلبة الوافدين 
مبا فيهم احلا�سلون على درا�سات عليا 
ي���ج���دون ف��ر���س��ة ع��م��ل يف رو���س��ي��ا بعد 
الأوطانهم  يعودون   %50 بينما  التخرج، 
النامية،  وال��دول  اأفريقيا  ال�سيما طلبة 
اأم�����ا ن�����س��ب��ة ال����� 10% ف���ي���ج���دون ف��ر���س��ا 
وظيفية يف اأوروب��ا واأمريكا بعد معادلة 
ال�������س���ه���ادة ال���رو����س���ي���ة  واج���ت���ي���از بع�س 
قدراتهم  الإثبات  االإ�سافية  االختبارات 
التاأهيلية الأن �سمعة اجلامعات الرو�سية 
يف الدول الغربية ال زالت دون امل�ستوى. 
وزي�����ر  ق�������ال  ل�������ه،  ت�������س���ري���ح  ويف  
)دمييري  الرو�سي  والتعليم  الربية 
اإن عدد خريجي اجلامعات  ليفانوف(،  
الرو�سية وال�سوفيتية �سابقا من الطلبة 
يعملون  املليون ممن  يتجاوز  الوافدين 

يف اخلارج.  
 

تفاؤل وتشاؤم
املبادرة  اأن  على  الرو�س  املحللون  يجمع 
�ستوؤدي  الرو�سية   للحكومة  اجل��دي��دة 
اإلى زيادة كبرية يف اأعداد املقبولن من 
ال��دول  م��ن  ال�سيما  ال��واف��دي��ن  الطلبة 
املجاورة التي انبثقت من تفكك االإحتاد 

ال�سوفيني يف اأوائل الت�سعينيات.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه�����م رح����������ب مم���ث���ل���و 
اجل���ام���ع���ات ال��رو���س��ي��ة ق�����رار احل��ك��وم��ة 
كا�سفن النقاب عن خططهم امل�ستقبلية 
اخلا�سة با�ستقطاب املزيد من الطاب 
التناف�سية  قيمة  »ب��اإ���س��ف��اء  ال��واف��دي��ن 

على التعليم العايل« .
 ي���ق���ول ال���روف�������س���ي���ور )ف��ي��ك��ت��ور 
���س��ادوف�����س��ن�����س��ي(، وه����و م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
 7000 فيها  ي��در���س  التي  �ستات  مو�سكو 
اإج��م��ايل ع��دد الطاب  اإن  طالب واف��د، 
اإج���م���ايل  م����ن  ال����واف����دي����ن مي���ث���ل %20 
الطاب يف اجلامعة معربا عن اأمله يف 
زيادة الن�سبة ل� 30%. اأما االآن فا باأ�س 

بن�سبة 20%، على حد قوله.
وب����ال����رغ����م م�����ن وج��������ود ج�����و م��ن 
�سحب  بع�س  االأف���ق  يف  ظهر  ال��ت��ف��اوؤل، 
من  العايل  التعليم  على  تغيم  الت�ساوؤم 
ق��ب��ل حم��ل��ل��ن ���س��ك��ك��وا يف رغ��ب��ة م���دراء 
اجل���ام���ع���ات ال���رو����س���ي���ة يف ا���س��ت��ق��ط��اب 
الطاب الوافدين، ال�سيما الراغبن يف 
والدكتوراه،  املاج�ستري  ر�سالتي  اإكمال 
ومن هوؤالء املحللن: نائب مدير  معهد 
�سكولكوف للعلوم والتقنية الروف�سيور 
اإن  ق���ال  ال���ذي  تي�سينكوف(  )ال��ي��ك�����س��ي 
الطلبة  ت��رغ��ب يف ج���ذب  اجل��ام��ع��ات ال 
ال  اجلامعات  ه��ذه  اأن  ب�سبب  الوافدين 
ت��ط��م��ح ل��ل��ت��ق��دم وال ت��ن��وي ال���دخ���ول يف 

الت�سنيف الدويل للجامعات .  

شهادة التينية
ب�����س��ف��ت��ه ����س���اه���دا ع��ل��ى ع�����س��ر االحت����اد 
وزي��ر  ن��ائ��ب  ي��ق��ول  ال�����س��اب��ق  ال�سوفيتي 
وال���ت���ع���م���ري يف ج���م���ه���وري���ة  االإن�����������س�����اء 
�سانتو�س  )ري��ج��ب��ريوت��و  ال��دوم��ي��ن��ك��ي��ان 
ه����ي����اري����و(  ال������ذي ت���خ���رج يف ج��ام��ع��ة 
ا�ستقطبت  ال��ت��ي  ال��رو���س��ي��ة  ال�����س��داق��ة 
يقول:    ال��واف��دي��ن،  الطلبة  م��ن  االآالف 
ال���رو����س���ي���ة يف  اجل���ام���ع���ات  ���س��ع��ب��ي��ة  »اإن 
اأم���ريك���ا ال��ات��ي��ن��ي��ة حت��ل��ق يف ال�����س��م��اء 
وال�سبب اجلودة العالية للتعليم  العايل 
املحلية ال�سيما يف  اجلامعات  هنالك يف 

جمال العلوم والتقنية والريا�سيات«. 
وحت���ت�������س���ن اأم�����ريك�����ا ال��ات��ي��ن��ي��ة 
املوؤهات  املتخ�س�سن من ذوي  االآالف 
العليا ممن تخرجوا يف جامعات االحتاد 
ممن  حاليا(  )رو�سيا  �سابقا  ال�سوفيتي 
الاتينية  اأم���ريك���ا  نه�سة  يف  اأ���س��ه��م��وا 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ ك������رى امل�������س���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة 

واالإن�سائية هنالك. 
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لتكون في مصاف الدول العلمية

الهند تستقطب عقولها المهاجرة
و�سعت الهند �سيا�سة علمية جديدة من 
اأك��ر  م�ساف  يف  الهند  جتعل  اأن  �ساأنها 
خم�س قوي علمية يف العامل بحلول عام 
2020 اإال اأن هدفها ال ميكن حتقيقه من 
التي  امل��ه��اج��رة  ع��ق��ول��ه��ا  ا���س��رج��اع  دون 
در���س��ت ال��دك��ت��وراه يف اخل���ارج، معظمهم 
يف وال��والي��ات املتحدة االأم��ريك��ي��ة، واأب��ت 

العودة للديار.
ف������ق������ررت احل����ك����وم����ة وامل���ع���ن���ي���ون 
وامل��راك��ز  اجل��ام��ع��ات  وك���رى  بال�سناعة 
بحل  للخروج  االجتماع  الهند  يف  الفنية 
اإل��ى  ب��االإج��م��اع  وتو�سلوا  املع�سلة  ل��ه��ذه 
و�سع �سل�سلة من االإجراءات لوقف نزيف 
ل��ل��خ��ارج الإك��م��ال درا���س��ة  الطلبة  ه��ج��رة 

الدكتوراه مع ت�سجيعهم على العودة.
لعام  العقول  هجرة  ب��داي��ة  وت��رج��ع 
1991 حتى 2001  حيث ح�سل 20% على 
التي و�سلت  الوقت  الدكتوراه  يف  درج��ة 

الن�سبة فيها اإلى 85% يف ال�سن مثا. 
بعد  كبري  ب�سكل  الن�سبة  تهاوت  ثم 
ذل���ك ح��ي��ث و���س��ل��ت ن�سبة ال��راغ��ب��ن يف 
م�سح  يف   %1 ل�  الدكتوراه  على  احل�سول 
���س��م��ل ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن مل ي��ن��ت��ه��وا من 

الدرا�سة اجلامعية بعد.
 125 اإال  ي��ت��ح�����س��ل  مل  ول���اأ����س���ف   
طالبا على الدكتوراه من الهند يف جمال  
اأ���س��ل 1،7  ه��ن��د���س��ة احل��ا���س��ب االآيل م��ن 
مليون طالب يتخرجون كل عام بالرغم 

م��ن ذي���ع ���س��ي��ت ال��ه��ن��د يف جم���ال تقنية 
املعلومات.

ويف حماولة للتعرف على ت�سورات 
الطلبة يف احل�سول على درجة الدكتوراه 
من الهند قام مدير معهد اإندرابرا�سيتا 
»بانكاج  الروف�سيور  دل��ه��ي،  يف  للتقنية 
يف  الطلبة  على  م�سح  ب��اإج��راء  جالوتي« 
»حاولت  وق��ال  وك��ان��ب��ور  ودل��ه��ي  بومباي 
اأن عددا  الطلبة ووجدت  تفهم ت�سورات 
اإذا ح�سل  اأن��ه  كبريا منهم ال زال يعتقد 
على الدكتوراه �سي�سبح اأكادمييا والكثري 
العلمي  البحث  ذل��ك  الأن  ال يرغبون يف 
يف ال��ه��ن��د ف��ق��ري وامل�������ردود االق��ت�����س��ادي 

للدكتوراه  فيه منخف�س«.
وب����امل����ق����ارن����ة ي����ق����ول »دي��ف��ا���س��م��ي��ت��ا 
ت�������س���اك���رف���وي���رت���ي«، ط���ال���ب دك����ت����وراه يف 
اإن  املتحدة،  بالواليات  فريجينيا  جامعة 
ال��رائ��دة يف جمال  ال��والي��ات املتحدة هي 
واإن  والتقنية  والتعليم  والعلوم  االأبحاث 
للغاية،  تناف�سية  جامعاتها  يف  ال��رام��ج 
ول����دي ج��ام��ع��ات��ه��ا ال��ك��ث��ري ل��ت��ق��دم��ه من 
حيث  املوارد ومنط احلياة  وتوفري اأدوات 
ج��ي��دة ل��ل��ب��ح��ث وامل���خ���ت���رات وال��ت��م��وي��ل 
وف��ر���س امل�����س��ارك��ة يف م��وؤمت��رات وفر�س 

ال�سفر.

استنزاف العقول
يف درا�سة اأعدتها موؤ�س�سة العلوم الوطنية 
االأم���ريك���ي���ة ع���ن اأع�����داد ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 
بعد احل�سول على درجة  للهند  يعودون 
اإن 5% فقط  ال��دك��ت��وراه ق��ال��ت ال��درا���س��ة 

ال�سيما  هناك  االآخ���رون  ويبقى  ي��ع��ودون 
طلبة الهند�سة والعلوم والطب.

ا�سم  حملت  التي  الدرا�سة  واأ�سافت 
الواليات  الدكتوراه من  على  »احلا�سلون 
املتحدة: تنقلهم دوليا و�سمات توظيفهم« 
جالية  اأك��ر  لديها  الهند  اأن  امل��ع��روف  اأن 
م��ه��اج��رة م���ن ال��ب��اح��ث��ن ال���ذي���ن در����س���وا 
يف  منهم   %40 ف���  جامعاتها،  ج���دران  ب��ن 
اأ�سل علمائها يعملون  اخل��ارج و 75% من 
يف اأمريكا، وال�سبب يف هجرتهم االنق�سام 
يف  املتخ�س�سة  وامل���راك���ز  اجل��ام��ع��ات  ب��ن 
فيه  ت�ستطيع  ال  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ال��ه��ن��د 
خرية  ت�ستقطب  اأن  الهندية  اجل��ام��ع��ات 

عقولها اإلى جدرانها. 
العامل  ودول  الهند  ب��ن  وب��امل��ق��ارن��ة 
احلكومية  املخ�س�سات  حيث  من  املتقدم 
للبحث العلمي �سنجد اأن الهند تخ�س�س 
للبحث  احلكومي  ال��دع��م  م��ن  فقط   %10
ق��درة  ع��ل��ى  انعك�س  ال���ذي  االأم����ر  العلمي 
اجل���ام���ع���ات ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب االأ����س���ات���ذة 
املوؤهلن يف موؤ�س�سات التعليم العايل، ومن 
ثم �سنجد اأن 43% من الوظائف يف  معاهد 
التقنية املرموقة يف الهند �ساغرة يف حن 
اأن ن�سف الوظائف  يف املعاهد واجلامعات 

احلكومية �ساغرة اأي�سا.

عودة العقول المهاجرة
املا�سية  القليلة  ال�����س��ن��وات  غ�����س��ون  ويف 
�سبيل  ب��ه يف  ب��اأ���س  ال  الهند جهدا  بذلت 
التعليمية  ال���دول���ة  م��وؤ���س�����س��ات  حت��وي��ل 
املرموقة اإلى مراكز بحثية عاملية باإغراء 

ال��ب��اح��ث��ن ال�����س��ب��اب ب��ال��ع��ودة وب��ان��ت��ه��اج 
���س��ي��ا���س��ات ج��دي��دة م��ث��ل ال��ت��و���س��ع ب�سكل 
كبري يف البنية التحتية للتعليم العايل،  
وتوفري البيئة التعليمية املحفزة وتغيري 
بحثية  منح  وتوفري  التعيينات  �سيا�سات 

وحتقيق ال�سراكة مع قطاع ال�سناعة.
وبالفعل بداأت هذه ال�سيا�سات توؤتي 
االأكادميين  االأ�ساتذة  ثلثا  ف��االآن  اأكلها 
امل���ع���ل���وم���ات يف دل��ه��ي  يف م��ع��ه��د ت��ق��ن��ي��ة 
م��ن احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى درج���ة ال��دك��ت��وراه 
وي��وج��د يف معهد  اأجنبية  ج��ام��ع��ات  م��ن 
م�ساعد  اأ�ستاذ    100 بومباي  يف  التقنية 
مم����ن ل���دي���ه���م خ������رات دول�����ي�����ة، م��ن��ه��م  
لتقنية  دلهي  معهد  يف  امل�ساعد  االأ�ستاذ 
»فيناي جوزيف  الروف�سيور  املعلومات، 
ريرو« الذي عاد للهند الأ�سباب قال اإنها 
�سخ�سية، »عندما كنت اأح�سر الدكتوراه 
جماعة  م��ع  عملت  هيو�سنت  جامعة  يف 
االأعمال  خريية طلبت مني عمل بع�س 
اخلريية يف  دلهي واأردت العودة فقب�ست 
اإلى دلهي.  اأدراجي  على الفر�سة وعدت 
وهي فر�سة عمل طويلة االأمد وف�سلتها 
تتغري كثريا حيث  الهند  اأن  راأي��ت  الأين 
يتو�سع نطاق العمل البحثي كثريا االآن 
الطلبة  اأن  عن  ف�سا  �سبق  مبا  مقارنة 
المعون واأجد يف التدري�س متعة كبرية«.

واأفاد مدير معهد بومباي للتقنية، 
ال��روف��ي�����س��ور »داف�����اجن خ���اخ���ار« االأم���ر 
املهاجرة  العقول  ع��ودة  اأن   م��وؤك��دا  ذات��ه 
»الأح��د  ع��زاه��ا  بالفعل  ظ��اه��رة  اأ�سبحت 
املزيد  نعن  اأننا  وهي  الرئي�سة  االأ�سباب 

وامل��زي��د م��ن االأ���س��ات��ذة مم��ن يعملون يف 
ولدينا  االأجنبية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
تعين  عملية  ت�سهل  خلريجينا  �سبكة 
االأ���س��ات��ذة«، واأو���س��ح »خ��اخ��ار« اأن زي��ادة 
�ساعدت  البحثي  للعمل  امل��ال��ي��ة  امل����وارد 
ع���ل���ى ع������ودة ال���ب���اح���ث���ن، ف���ف���ي غ�����س��ون 
امل���وارد  زادت  امل��ا���س��ي��ة  الع�سر  ال�����س��ن��وات 
ع�سرة  البحثي  للعمل  املخ�س�سة  املالية 

اأ�سعاف. 
ت�����س��ه��ي��ل اال����س���ت���ق���ط���اب  ����س���ب���ي���ل  يف 
قام  ال��داخ��ل  يف  مواهبها  على  واحل��ف��اظ 
���س��راك��ة مع  ب��ع��م��ل  للتقنية  دل��ه��ي  م��ع��ه��د 
الطلبة  احتياجات  لتلبية  عاملية  جامعات 
ال��راغ��ب��ن يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه 
منها جامعة »كويناند« اال�سرالية حيث 
يق�سي الطلبة نف�س الفرة الزمنية التي 
عليهم  وي�سرف  اأ���س��رال��ي��ا   يف  يق�سونها 
اأ���س��ات��ذة م��ن امل��ع��ه��د يف دل��ه��ي واجل��ام��ع��ة 
يف اأ���س��رال��ي��ا ح�����س��ب م��ا ���س��رح ب��ه مدير 
دل��ه��ي،  يف  للتقنية  اإن��دراب��را���س��ي��ت��ا  معهد 
التعاون مع  اأن  »بانكاج جالوتي«، م�سيفا 
اجلامعات الدولية لقى قبوال بني اأو�ساط 
ال��ط��ل��ب��ة واالأك���ادمي���ي���ن ع��ل��ى ح��د ���س��واء.  
اأن معهد  ع��ن  ال��ن��ق��اب  »ج��ال��وت��ي«  وك�سف 
للح�سول  ب��رام��ج  يقدم  للتقنية  بومباي 
ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة 
»م���ون���ا����س« االأ���س��رال��ي��ة ���س��ج��ل ف��ي��ه 100 

طالب حتى االآن.
وع��ل��ق ال��روف��ي�����س��ور »خ���اخ���ار« على 
هذه النقطة قائا  »نحن ن�سجع التعاون 
م���ع ال���داخ���ل واخل������ارج ون���وف���ر االأم������وال 
الذي  االأم��ر  االأ���س��ات��ذة،  لتنقل  املخ�س�سة 
احل�سول  على  يقبلون  الطلبة  �سيجعل 
ع���ل���ى ال����دك����ت����وراه م����ن م��ع��ه��د م��وم��ب��اي 

للح�سول على املزايا اجلديدة«.
ع��ل��ى ج��ذب  ال��ع��ايل  التعليم  وي��ع��م��ل 
اإل��ي��ه الأن ت��ط��ور العمل  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
تعول  فمثا  اجلميع  �سالح  يف  البحثي 
ال�سراكة  على  الهند  يف  التقنية  معاهد 
لتاأ�سي�س خمترات  ال�سناعي  القطاع  مع 
بن  ما  م�سركة  م�ساريع  واإن�ساء  بحثية 
االأ�ساتذة والطلبة ورعاية م�ساريع بحثية، 
الذي  »خاراجبور«  معهد  به  ق��ام  ما  منها 
�سناعية  ���س��رك��ة  م���ن  اأم������واال  ا���س��ت��ق��ط��ب 
معينة لتنفيذ م�ساريع بحثية متقدمة يف 

جمال تقنية الطاقة الكهربائية. 
من جانبها قامت احلكومة يف العام 
امل��ا���س��ي ب���اإط���اق ب��رن��ام��ج زم���ال���ة رئي�س 
الوزراء للح�سول على الدكتوراه بالتعاون 
م���ع ���س��رك��ات ���س��ن��اع��ي��ة يف جم���ال ال��ع��ل��وم 
وال��ت��ق��ن��ي��ة وال���زراع���ة وال���ط���ب، ومب��وج��ب 
ه���ذا ال��رن��ام��ج ���س��ي��م��ن��ح رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال�سركات   م��ع  للعمل  للطلبة  منحة   100
البحثية   امل�����س��اري��ع  جم���ال  يف  ال�سناعية 

امل�سركة. 
املنح  ه��ذه  تعليقه على   ويف معر�س 
قال رئي�س قطاع التعليم العايل يف احتاد 
���س��ارم��ا«،  »�ساليني  ال��ف��ي��درايل  ال�سناعة 
»تقدم لنا العديد من ال�سركات ال�سغرية 
وال��ك��ب��رية ل��دع��م امل��ن��ح البحثية م��ن اأج��ل 
دف���ع ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي فيها ق��دم��ا الإن��ه��اء 
م�سلحة الطرفن: ال�سناعة والباحثن« 
واأك����د اأن االحت����اد ال�����س��ن��اع��ي رف�����س ع��دة 
ال��ه��ن��ود العاملن  ال��ب��اح��ث��ن  ط��ل��ب��ات م��ن 
يف اخل��ارج لدعم برنامج املنح، معربا عن 
اتخذتها  التي  االإج����راءات  اأم��ل��ه يف جن��اح 
احل��ك��وم��ة وق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة واالأ���س��ات��ذة 
االأك����ادمي����ي����ون ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى امل���واه���ب 

الهندية على اأرا�سي بادها.

بقلم: آليا ميشرا
يونفسيرتي ويرلد نيوز



دراسات

ل�����س��ت ب��ح��اج��ة اإل����ى ال���ق���ول اإن اإع����داد 
���س��ب��اب��ن��ا وف��ت��ي��ات��ن��ا ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل رمب��ا 
االأك��ر يف ع�سرنا،  التحدي  هو  يكون 
واأعظم  واأغلى  اأهم  اأي�سا،  لكنه ميثل، 

فر�سة ا�ستثمارية لدينا.
حتول  كيف  جميعا  نعلم  ون��ح��ن 
عقود  خم�سة  خ��ال  اململكة  م��واط��ن��و 
متعلمة،  غالبية  اإلى  اأمية  اأغلبية  من 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت���ط���ورت  وك��ي��ف 
اإل���ى اأن اأ���س��ب��ح��ت ج��ام��ع��ة واح����دة من 
�سنويا  ت��خ��رج   34 ال���  اململكة  ج��ام��ع��ات 
م��ا ي��زي��د على جم��م��وع اخل��ري��ج��ن يف 

اململكة يف عام 1970. 
وب���ع���ك�������س اجت��������اه ال����ع����دي����د م��ن 
االإن��ف��اق  اإل���ى خف�س  ال��ع��امل  حكومات 
م�ستويات  اململكة  ت�سهد  التعليم،  على 
غري م�سبوقة من اال�ستثمارات يف هذا 
املجال، مت�سيا مع روؤية خادم احلرمن 
ال�����س��ري��ف��ن، امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب���ن عبد 
يتم  اإذ  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  العزيز 
اإن�ساء العديد من اجلامعات والكليات 
لتطوير  املليارات  وت�سرف  اجل��دي��دة، 

التعليم ومتويل برنامج االإبتعاث.
وم�����ا م����ن ����س���ك ب�������اأن م���ث���ل ه���ذه 
اخل�����ط�����وات ال���ط���م���وح���ة ت���ع���د م��ل��ح��ة 
عنا�سر  اإلى  بحاجة  لكنها  و�سرورية، 
لتوجيه هذه  قبلنا جميعا  مكمله من 
امل��ع��رف��ة يف االإجت����اه ال���ذي ي��ت��اءم مع 

اقت�ساد الباد.
ول���ذل���ك ي�����س��رين ط���رح ع���دد من 
االأف���ك���ار م��ن م��ن��ظ��ور ق��ط��اع االأع��م��ال 
يف  ت�سهم  اأن  اآم��ا  الب�سرية،  والتنمية 
تعزيز احلوار حول م�سرية التعليم يف 

اململكة.
لقد �سهد العامل، يف �سنوات قليلة، 
من التغريات الهائلة ما مل ي�سهده يف 
هي  املعرفة  واأ�سبحت  م�ست،  ق���رون 

»عملة هذا العامل اجلديد«.

المعرفة هي القوة 
يزيد  ما  قبل  العلماء،  اأح��د  ع��ّر  لقد 
ع��ل��ى 400 ���س��ن��ة، ع���ن ه���ذه ال��ف��ك��رة يف 
»املعرفة هي  ق��ال:  ث��اث حن  كلمات 
بقدرتها  ره��ن  االأم����م،  فتقدم  ال��ق��وة« 
على اإنتاج املعرفة وا�ستخدامها بطرق 
موؤثرة، بحيث متهد ل� »االبتكار الكبري 
 The ال���ق���ادم« ال����ذي ي��غ��ري االإق��ت�����س��اد

.next big thing
يولد  ب���اأن  �سخ�سي،  حلم  ول���دي 
ذاك » االب��ت��ك��ار ال��ك��ب��ري« ال��ت��ايل ال��ذي 
اأر���س  يف  ه��ن��ا،  لاأف�سل  ال��ع��امل  يغري 

اململكة العربية ال�سعودية. 
نقلة  ن���ب���داأ  اأن  االآوان  اآن  ل��ق��د 
فقط  االع��ت��م��اد  مرحلة  م��ن  تاريخية 
ع���ل���ى ال����ب����رول غ����ري امل���ت���ج���دد، اإل����ى 
االع���ت���م���اد ع���ل���ى ط��اق��ت��ن��ا »ال��ب�����س��ري��ة 

املتجددة«.

التميز  ب��اأن  را�سخ  اعتقاد  ول��دي 
الب�سرية  وامل�����وارد  التعليم  ق��ط��اع  يف 
ه����و ال���ع���ام���ل االأه�������م ل��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه 
ال��ن��ق��ل��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة. ف��ه��اه��ي ال��ق��وى 
االق����ت���������س����ادي����ة ال�����ك�����رى ك���اأمل���ان���ي���ا 
ب�سورة  تعمل  وك���وري���ا،  و���س��ن��غ��اف��ورة 
اإع��ادة اخ��راع مزاياها  م�ستمرة على 

التناف�سية.
�سبيل  ع��ل��ى  ف��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة 
دولة  �سريعا من  �سهدت حتوال  املثال 
�سغرية فقرية قبل ثاثن �سنة  اإلى 
على  ذل��ك  دول��ة متقدمة معتمدة يف 

االإ�ستثمار يف التعليم والتقنية.
وهنا اأدعوكم، للتمعن يف جتربة 
�سركة »�سام�سوجن« التي احتلت مكانا 
ب��ارزا يف فرة وجيزة �سمن »معجزة 
اأ�سبحت  وق��د  ال��ك��وري��ة،  ال��ه��ان«  نهر 
ال�سركات يف  وا�سخم  اأكر  اليوم من 
العامل. وم��ا ك��ان ه��ذا االإجن��از ممكنا 
املتميز  التعليم  ب��ن  امل����زج  ل���وال  ل��ه��ا 

واالإ�ستثمار يف البحث والتطوير.  
ب�سفتي  فقط  لي�س  ه���ذا،  اأق���ول 
م�سوؤوال يف قطاع حيوي، بل كوين اأبا، 
ومواطنا حري�سا على م�ستقبل وطنه 

واأبنائه.
واأود هنا اأن اأ�سدد على اأن اأ�سلوب 
ال����ذي يح�سو  ال��ت��ل��ق��ي��ن��ي«  »ال��ت��ع��ل��ي��م 
عقول ال�سباب باملعلومات، لن مينحنا 
ط��اق��ات ب�����س��ري��ة ق����ادرة ع��ل��ى ال��ل��ح��اق 
بالركب واملناف�سة. فكيف اإذن ميكننا 

تنمية طاقات قادرة على التفوق؟

ركائز البناء
اأع��ت��ق��د اأن ه��ن��اك رك��ائ��ز ث��اث��ا يجب 
اأخ���ذه���ا يف االع���ت���ب���ار ك���ي ن��ع��ي��د ب��ن��اء 
اأن��ف�����س��ن��ا يف ط��ري��ق��ن��ا ن��ح��و اق��ت�����س��اد 

املعرفة. هذه الركائز هي: 
ف��ح��وى  ع���ل���ى  ال���رك���ي���ز  اأوال: 
والتخ�س�سات  العلمي  املحتوى 

التقنية. 
اأ�سلوب جديد يركز  ثانيا: تبني 
التعلم  و�سلوكيات  م��ه��ارات  على 

املتوا�سل. 
وث���ال���ث���ا: ت��ب��ن��ي ن��ه��ج ج���دي���د يف 
جمال ال�سراكات االإ�سراتيجية. 

الركيزة األولى 
ن��وع��ي��ة  ه����ي  االأول���������ى،  ال���رك���ي���زة  اإن 
امل���ح���ت���وى وال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال���ت���ق���ن���ي���ة امل����راب����ط����ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة 
رك��ي��زة  وت��ع��د   ،interdisciplinary
ب�سرية  طاقة  بناء  يف  االأهمية  بالغة 

منتجة.
ف����ق����د اأول�����������ت امل����م����ل����ك����ة خ����ال 
اهتماما  التعليمية  م�سريتها  ب��داي��ة 
والعلوم  النظرية  بالدرا�سات  كبريا 
االإن�سانيه، اأما االآن، ويف هذه املرحلة، 
ونوعا،  كّما  اأي�سا،  الركيز  ب��داأ  فقد 
على املجاالت العلمية الازمة لتنمية 

وتطوير اأبناء اململكة واقت�سادها. 
اإن حجر االأ�سا�س يف تعليم القرن 
تخ�س�سات  ه��و  وال��ع�����س��ري��ن  احل����ادي 

الركائز الثالث للتعليم
في ظل اقتصاد المعرفة
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خالد بن عبد العزيز الفالح
الرئيس وكبير اإلداريين

التنفيذيين،  أرامكو السعودية
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ال�����ع�����ل�����وم وال����ت����ق����ن����ي����ة وال���ه���ن���د����س���ة 
وال��ري��ا���س��ي��ات، وه���و م��ا مت ال��ت��ع��ارف 
ه��ذه  ويف   ،STEM ب����  ت�سميته  ع��ل��ى 
املجاالت توؤول الريادة االآن لدول مثل 
وكوريا  كونغ  وهونغ  وفنلندة  تايوان 

اجلنوبية. 
ف���االه���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف ه���ذه 
امل���ج���االت خ���ال م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة من 
غاية  يف  اأم��ر  وال�سباب  االأطفال  عمر 
االأه����م����ي����ة، ب��ح��ي��ث ي�����س��ب��ح ال��ت��ف��ك��ري 
مكت�سبة  طبيعة  واالب��ت��ك��اري  العلمي 
لديهم.  وهنا جتدر االإ�سارة اإلى بع�س 
يف  ال�سعودية  اأرام��ك��و  جلهود  االأمثلة 

تعزيز هذه املجاالت املهمة.
هنالك على �سبيل املثال برنامج 
اأرامكو  بن  �سراكة  ميثل  وهو   SRSI
ال�����س��ع��ودي��ة وج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل 
»موهبة«  وبرنامج  والتقنية،  للعلوم 
ومركز التميز يف التعليم يف الواليات 

املتحدة.
ه���ذا ال��رن��ام��ج ي��رع��ى ال��ط��اب 
ال�����س��ع��ودي��ن امل���وه���وب���ن، وذل����ك من 
ي��ه��دف لر�سيخ قيم  ب��رن��ام��ج  خ��ال 
ا�ستك�ساف  العلمي عن طريق  البحث 
م����و�����س����وع����ات م����ث����ل ال����ري����ا�����س����ي����ات 
الفخر  دواع���ي  مل��ن  واإن���ه  احلا�سوبية. 
اأن اأق���ول اإن ع���ددا م��ن امل�����س��ارك��ن يف 
هذا الرنامج ميثلون اململكة االآن يف 

امل�سابقات العلمية الدولية.
وه���ن���اك ب���رن���اجم���ان ت��ع��ل��ي��م��ي��ان 
اآخ������ران، ن�����س��ل ف��ي��ه��م��ا ل��ل��ط��ل��ب��ة عر 
االإنرنت، اأولهما هو برنامج »م�سادر 
التعلم املفتوحة« Blossom الذي يتم 
 ،MIT جامعة  م��ع  بالتعاون  تنفيذه 
ويقدم حمتوًى تفاعليا عايل اجلودة 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف جم����ال ال��ع��ل��وم 
على  رائعا  مثاال  ويعد  والريا�سيات، 
م�ساركة موؤ�س�سات التعليم العايل مع 
التعليم العام باعتباره م�سدر املواهب 

للجامعات.
اأما الرنامج الثاين فهو برنامج 
Mathletics، والذي يدمج بن متعة 
ال��ل��ع��ب وال��ت��ن��اف�����س ال��ري��ا���س��ي وب��ن 
ال��ري��ا���س��ي��ات م��ن خ��ال  ح��ل م�سائل 

االإنرنت.
وق����د ت��ب��ن��ت اأرام����ك����و ال�����س��ع��ودي��ة 
مبادرة تقدمي حمتوى هذا الرنامج 
ال��ت��ف��اع��ل��ي ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأي�����س��ا، 

األ���ف ط��ال��ب وطالبة  الأك���رث م��ن 200 
يف امل���راح���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��رغ��ي��ب��ه��م يف 
ال���ري���ا����س���ي���ات وت���ط���وي���ر م�����س��ت��واه��م 
بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم. 

الركيزة الثانية
ت���ت���م���ح���ور  ال���رك���ي���زة ال���ث���ان���ي���ة ح���ول 
»التعلم  و�سلوكيات  م��ه��ارات  اكت�ساب 

املتوا�سل«.
فمن اخلطاأ اأن تنح�سر العملية 
فقط،  الدرا�سة  مراحل  يف  التعليمية 
بعد  ال��ت��ع��ل��م  ع���ن  ال���ع���زوف  ي��ت��م  واأن 

احل�سول على ال�سهادة. 
ففي هذا الع�سر ت�سكل موا�سلة 
املعرفة  التعلم مدى احلياة وجتديد 
اأ����س���ا����س���اً ل��ن��ج��اح ال��ك��ي��ان��ات م���ن دول 

وموؤ�س�سات واأفراد.
يتجاوب  اأن  الب��د  التعلم  اأن  كما 
ال��ف��ردي��ة للطاب،  م��ع االح��ت��ي��اج��ات 
بخاف النموذج ال�سناعي الذي �ساد 
كان  وال���ذي  الع�سرين،  ال��ق��رن  خ��ال 
»ينتج« اخلريجن على نف�س الوترية 

كما لو كان ذلك خط اإنتاج.
الع�سر  ه��ذا  ومل يعد مقبواًل يف 
واجل���ام���ع���ات  امل������دار�������س  ت��ك��ت��ف��ي  اأن 
اآلية  ب�����س��ورة  امل��ع��ل��وم��ات  مب��ج��رد نقل 
اأن  ال��ط��اب، واإمن���ا يتعن عليها  اإل��ى 
توقد يف اأذهانهم ملكة التفكري الناقد 
البحث  ���س��غ��ف  اأرواح����ه����م  وت�����س��ع��ل يف 

واملعرفة طيلة حياتهم. 
ول��ك��ون امل��ع��ل��م��ن ع��ام��ا اأ���س��ا���س��ا 
اأن نفعل  ب��د  ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ا  يف ج���ودة 
اأخ����رى  دول  ف��ع��ل��ت  ك��م��ا  امل��م��ل��ك��ة  يف 
مل��ه��ن��ة  جن����ت����ذب  واأن  ك�������س���ن���غ���اف���ورة 
املتفوقن  خريجينا  اأف�سل  التدري�س 
والهند�سة  والتقنية  العلوم  جمال  يف 

والريا�سيات.
املطاف  نهاية  يف  ه��م  فاملعلمون 
ال���ق���دوة ل��ط��اب��ه��م وجم��ت��م��ع��ات��ه��م يف 

التحفيز على التعلم. 
وم�������ع اأه����م����ي����ة ال����رك����ي����ز ع��ل��ى 
والهند�سية،  العلمية  التخ�س�سات 
ي��ن��ب��غ��ي اإي����ج����اد ال��ت��ك��ام��ل وال����ت����وازن 
بناء  وم���ه���ارات  وال��ف��ن��ون  االآداب  م��ع 
مل�ساندة  اجلماعي  والعمل  ال�سخ�سية 
االبتكاري، ومتكن اخلريجن  الفكر 
م����ن ال���ع���م���ل ب�������س���ورة ت���ع���اون���ي���ة م��ع 
وتخ�س�سات  ث��ق��اف��ات  اإل����ى  امل��ن��ت��م��ن 

خمتلفة يف قريتنا العاملية ال�سغرية.
وم�����ن اأب�������رز م�����ب�����ادرات اأرام����ك����و 
ال�سعودية يف التعلم املتوا�سل م�سروع 
مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 
ا�ستكماله  �سيتم  وال��ذي  الظهران،  يف 

عام 2014.
وي��ع��د ه���ذا امل�����س��روع ف���ري���دا من 
قيم  ت��ر���س��ي��خ  يف  ي�����س��ت��ث��م��ر  اإذ  ن���وع���ه، 
ال��ت��ع��ل��م ل���دى ال�����س��ب��اب ع��ر ب��راجم��ه 
مت�سياً  املتنوعة،  واالإبداعية  العلمية 
م���ع ال���روؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول اإل���ى 

جمتمع املعرفة.  

المسؤولية اإلجتماعية
وهنا رمبا تت�ساءلون ملاذا تهتم �سركة 
برول بالتعليم اإلى هذا احلد؟  فمن 
ال�سناعة  ب����اأن  ال���ق���ول  ن��اح��ي��ة مي��ك��ن 
منظور  م��ن  عليها  يجب  ب��ل  ميكنها، 
اأن  االإجتماعية،  وامل�سوؤولية  املواطنة 
ت��ب��ادل  التعليم يف  ق��ط��اع  م��ع  ت��ت��ع��اون 
املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  اخل���رات 
مب����ا ي���ع���ن اجل���ام���ع���ات ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 

التميز يف خمرجاتها.
وم������ن ن���اح���ي���ة اأخ�����������رى، ه���ن���اك 
احتياج فعلي لدى ال�سركات باأن يكون 
عالية  درج��ة  على  اجلامعات  خريجو 
م���ن ال���ك���ف���اءة. ف��ن��ج��اح��ن��ا يف ت��ط��وي��ر 
اأعمالنا، يتوقف بالدرجة االأولى على 
ق����درات ه����وؤالء اخل��ري��ج��ن يف تنمية 
وت��ط��ب��ي��ق م���ه���ارات���ه���م و���س��ل��وك��ي��ات��ه��م 

املعرفية والقيادية ب�سكل فاعل. 

التعلم مدى الحياة 
على  التاأكيد  ال�سدد  ه��ذا  يف  ومي��ك��ن 
دور اجلامعات يف التعلم مدى احلياة. 
فاجلامعات غالبا ما تركز على ثاثة 
حم�������اور: حم�����ور ال���ت���ع���ل���ي���م، وحم����ور 
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، وحم�������ور خ��دم��ة 
امل��ج��ت��م��ع. وه���ن���اك ج���ه���ود م��ل��م��و���س��ة 
يف ت��ن��م��ي��ة حم������ور خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
اأن  واأرى  ال�سعودية،  اجلامعات  ل��دى 
ن�سر  على  للركيز  �سانحة  الفر�سة 

ثقافة التعلم املتوا�سل.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���رك���ي���زة ال��ث��ال��ث��ة 
واالأخ�����������رية، وه�����ي رك����ي����زة ال���ت���ع���اون 
اأن  فعلينا  االإ�سراتيجية،  وال�سراكات 
حملية  اإ�سراتيجية  حتالفات  نبني 

وعاملية ذات روؤية �ساملة.

الب��د  امل��ت��ب��ادل،  ال��ن��ف��ع  فلتحقيق 
اأن يوفر الكفايات  التعليم  على قطاع 
ال����ت����ي ي���ح���ت���اج���ه���ا ق����ط����اع االأع�����م�����ال 

وال�سناعة.
االأعمال  قطاع  على  املقابل،  ويف 
ي�ستثمر  اأن  بل  ي�سارك،  اأن  وال�سناعة 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ل�����س��م��ان احل�����س��ول على 

طاقات ب�سرية متميزة. 
ول��ق��د ت�����س��اف��رت ج��ه��ود اأرام���ك���و 
ال�������س���ع���ودي���ة ع���ل���ى م����ر ال�������س���ن���ن م��ع 
اململكة  داخ���ل  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات 
وخارجها، وهي املوؤ�س�سات التي نعرفها 
ج���ي���دا م���ن خ����ال اب���ت���ع���اث ال�����س��رك��ة 
على  للح�سول  طالب   10،000 لنحو 
م�������س���ت���وي���ات خم��ت��ل��ف��ة م����ن ����س���ه���ادات 

التعليم العايل.

تميز في التدريس
كما تدعم ال�سركة التميز يف التدري�س 
واالأب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن خ����ال 13 
اإل��ى  ال�سركة  ذه��ب��ت  لقد  ب��ل  كر�سيا، 
اأب���ع���د م���ن امل��ع��ت��اد ع��ن��دم��ا ���س��ارك��ت يف 
الدرا�سية  املناهج  و�سياغة  مراجعة 
و����س���ارك اأخ�����س��ائ��ي��وه��ا امل��ه��ن��ي��ون من 
من  ع��دد  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء 

اجلامعات ال�سعودية والعاملية. 
وم����ن ب���ن م���ا ت���ق���وم ب���ه اأرام���ك���و 
ال��دخ��ول يف  امل��ج��ال  ال�سعودية يف ه��ذا 
�سراكات ثاثية االأطراف مع جامعات 
�سعودية وجامعات دولية، بهدف دعم 
االأب���ح���اث ون��ق��ل ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ت��ب��ادل 

املعريف.
كما تعاونت ال�سركة مع �سركائها 
الإن�ساء  االأع��م��ال  قطاع  م��ن  العاملين 
م����راك����ز ب��ح��ث��ي��ة ل���ه���م يف جم��م��ع��ات 
االأب����ح����اث اجل����دي����دة ال���ت���ي ان�����س��اأت��ه��ا 
ال�����س��ع��ودي��ة الإي��ج��اد  بع�س اجل��ام��ع��ات 
املعارف  وانتاج  لابتكار  خ�سبة  بيئة 

اجلديدة. 

عامل الوقت 
ال���رك���ائ���ز  ه�����ذه  اأن  ي���ق���ن  ع���ل���ى  اإين 
اململكة  حت��ول  يف  اهلل،  ب���اإذن  �ست�سهم، 
اإلى  املتطورة،  للمعرفة  م�ستهلك  من 
منتج لها. وهو ما �سيحقق املزيد من 

الرخاء امل�ستدام ملجتمعنا.
عن�سر  ال���وق���ت  ع���ام���ل  اأن  غ���ري 
حا�سم،  فنحن يف �سباق نحو م�ستقبل 

التي  االأم���م  فيه حليف  ال��ف��وز  ي��ك��ون 
وت�سخرها  اأب��ن��ائ��ه��ا  م��واه��ب  ت�ستثمر 

لتحقيق اأهدافها التنموية. 
حتديا  ن��واج��ه  اململكة  يف  ولكننا 
دميوغرافيا، هو يف الوقت نف�سه ميزة 
من  اأك��رث  اإن  اإذ  ا�ستغاله،  اأح�سنا  لو 
�سن  دون  ه��م  اململكة  �سكان  م��ن   %35

اخلام�سة ع�سرة. 

مبادرة وطنية 
وم�ساركة من �سركة اأرامكو ال�سعودية 
يف اإيجاد حلول ملواجهة هذا التحدي 
ي�سرين  واع���دة،  اإل��ى فر�س  وحتويله 
م���ب���ادرة وطنية  اأع��ل��ن ع��ن  اأن  ال��ي��وم 
ال�سعودية  اأرام���ك���و  تطلقها  ج��دي��دة 
وحتمل ا�سم »اإثراء ال�سباب« و�ستقدم 
امل����ب����ادرة م���ب���ادئ ال���ع���ل���وم وال��ت��ق��ن��ي��ة 
جانب  اإل���ى  والريا�سيات  والهند�سة 
ال�سخ�سية  ب��ب��ن��اء  خ��ا���س��ة  م���ه���ارات 
والتعلم املتوا�سل، اأعدت هذه املبادرة 
مبا ينا�سب الفئات العمرية املختلفة.

ب���اإذن اهلل  و�ست�سل ه��ذه امل��ب��ادرة 
���س��اب وف��ت��اة يف خمتلف  اإل���ى مليوين 
ب��ح��ل��ول ع����ام 2020.  امل��م��ل��ك��ة  اأن���ح���اء 
واع����ت����ب����اًرا م����ن ���س��ي��ف ه�����ذا ال���ع���ام، 
تقدمي  و�سيتم  املبادرة  هذه  �سند�سن 
ربع مليون �ساعة تدريب خال العام 
ال��رن��ام��ج، وه����ذه جم��رد  االأول م��ن 

البداية. 
وب��االإ���س��اف��ة اإل���ى االإ���س��ت��ث��م��ار يف 
ال��ع��ل��م��ي، ال  وال��ب��ح��ث  امل��م��ي��ز  التعليم 
ب��د م��ن اإي���ج���اد ف��ر���س ع��م��ل جمزية 
ف�سيتحولون  واإال  لل�سباب،  وحمفزة 
اأعظم  اأن يكونوا  ب��دال من  اإل��ى ع��بء 

ميزاتنا التناف�سية.
اآخ���ر لنا جميعا  ي��اأت��ي دور  وه��ن��ا 
م���ن خ����ال ب���رام���ج ري������ادة االأع���م���ال 
 Entrepreneurship Programs
يف حت��وي��ل ال�����س��ب��اب م��ن ب��اح��ث��ن عن 

وظائف اإلى �سّناع لها.

التحدي األكبر 
العديد  مع  ال�سعودية  اأرامكو  وتعمل 
من �سركائها يف قطاع االأعمال الإيجاد 
بيئة منا�سبة لظهور �سناعات جديدة 
توفر فر�س عمل ل�سبابنا، وهذا اأحد 

اأولوياتنا يف ال�سركة.
ول��ك��ن ه��ذه ال��وظ��ائ��ف اجل��دي��دة 

اإذا  اإال  ال�������س���ع���ودي���ون  ي�����س��غ��ل��ه��ا  ل����ن 
التخ�س�سات  يف  ال��ك��ف��اءة  اأك�سبناهم 
يف  الرغبة  فيهم  وغر�سنا  االأ�سا�سية، 
الإ�سباع  الو�سيلة  لهم  ووفرنا  املعرفة 
ه����ذه ال���رغ���ب���ة، وزودن����اه����م مب��ه��ارات 

التعاون واالبتكار.
الذي  االأك��ر  التحدي  وه��ذا هو 
اأطرحه على املنظومة التعليمية التي 

ت�سملنا جميعا.
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  اأدع����و  اإن��ن��ي 
طموحاتها  ���س��ق��ف  ت��رف��ع  اأن  ال��ع��ايل 
الركائز  م��ن  رك��ي��زة  بكل  يتعلق  فيما 
الثاث التي تناولتها، بحيث يكت�سب 
ال����ط����اب، ب���االإ����س���اف���ة اإل�����ى امل���ع���ارف 
واالإبتكار  بالعلوم  ال�سغف  وامل��ه��ارات، 
من  لتمكينهم  امل��ت��وا���س��ل  وال��ت��ع��ل��ي��م 

املناف�سة بنجاح طيلة حياتهم. 
االأعمال،  قطاع  �سعيد  على  اأم��ا 
امل�������س���وؤول���ي���ة  ن�������س���اع���ف  اأن  ف��ع��ل��ي��ن��ا 
امل�������س���رك���ة، ع���ن ط���ري���ق اال���س��ت��ث��م��ار 
ج��ادة  �سراكات  يف  وال��دخ��ول  املبا�سر، 
لتنمية املواهب، والتي �ستكون العامل 

االأ�سا�س لنجاحنا اإن �ساء اهلل. 
اأهمية  كاآباء، فا يقل  اأما دورنا 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأدوار  ع��ن 
اإذ م���ن خ��ال  وق���ط���اع���ات االأع����م����ال، 
ال���رب���ي���ة ال��ن��اج��ح��ة وت���ع���زي���ز ال��ق��ي��م 
ال��ن��رية لدى  العقول  ت��ول��د  االأ���س��ري��ة 
للقراءة  حمبن  وي�سبحون  اأب��ن��ائ��ن��ا 
ثقافة  فيهم  وتغر�س  املكتبات  وارتياد 

البحث العلمي واالإبتكار.
الرئي�س  ال����دور  يتبقى  واأخ����ريا 
واملحور االأهم يف املنظومة التعليمية. 
اأطرح  فاإنني  الطلبة،  اأبناوؤنا  وهم  اأال 
ع��ل��ي��ه��م ال���ت���ح���دي ال����ت����ايل: ع��ل��ى مر 
لتغيري  ت��واق��ا  ال�سباب  ك��ان  ال��ت��اري��خ، 
اأيها ال�سباب،  العامل، واليوم ميكنكم، 
اه��ت��م��ام  ب��ه م��ن  م��ا تتمتعون  يف ظ��ل 
اأموركم،  اأولياء  من  ودع��م  امل�سئولن 
اأي وق��ت  اأك����رث م��ن  ت��ف��ع��ل��وا ذل���ك  اأن 

م�سى. 
ول��ع��ل��ي اأ���س��ي��ف ه��ن��ا، اأن���ن���ا نحن 
االآباء ن�سجعكم على اأن تغريوا العامل 

لاأف�سل!
ب����رك����ة اهلل.  ع����ل����ى  ف���ان���ط���ل���ق���وا 
معرفية  ح�����س��ارة  لت�سنعوا  انطلقوا 
تليق بتاريخ اأمتنا العريق، وبامل�ستقبل 

امل�سرق لوطننا وعاملنا.



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 

حول الجامعة

ال�سنوية  املفتاحة  ج��ائ��زة  انطلقت 
ع���ام 1420ه�������، وه���ي ج��ائ��زة وطنية 
العمل  رواد  بتكرمي  تهتم  تقديرية 
امل��ج��االت، كما  ال��وط��ن��ي يف خمتلف 
ت��ه��ت��م ب��ت��ك��رمي امل��ب��دع��ن يف جم��ال 

االأدب والثقافة يف اململكة.
اإن�سائها  منذ  اجلائزة   وكرمت 
اأ�سحاب  من  ال�سخ�سيات  من  عددا 

املعايل  واأ���س��ح��اب  االأم����راء،  ال�سمو 
ل��ه��م ب�سمات  ال������وزراء مم���ن ك��ان��ت 
وا���س��ح��ة يف جم���ال اأع��م��ال��ه��م، كما 
ك��رم��ت ع����ددا ك��ب��ريا م���ن ال�����س��ع��راء 
والفنانن الت�سكيلين واالإعامين 
وامل��ق��ال��ة،  وال���رواي���ة  الق�سة  وك��ت��اب 
ويتم تر�سيح املكرمن من قبل �سمو 

اأمري منطقة ع�سري �سخ�سيا.

جائزة المفتاحة: أربعة عشر عاما 
في تكريم األعمال الوطنية واألدبية

• �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبداهلل الفي�سل، رحمه اهلل، �سنة 1420ه�.
• �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد العبداهلل الفي�سل �سنة 1420ه�

• ال�ساعر الغنائي اإبراهيم خفاجي �سنة 1420ه�.
• املو�سيقار العميد طارق عبداحلكيم �سنة 1420ه�.

• الفنان الت�سكيلي عبد احلليم ر�سوي، رحمه اهلل، �سنة 1420ه�.
• املدرب الوطني خليل الزياين �سنة 1420ه�.

• �ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن فهد بن عبد العزيز،
رحمه اهلل، �سنة 1421ه�.

• الكاتب ال�سحفي عبد اهلل اجلفري، رحمه اهلل، �سنة 1421ه�.
• الفنان طال مداح، رحمه اهلل، �سنة 1421ه�.

• الروائي اإبراهيم النا�سر احلميدان �سنة 1421ه�.
• الفنان حممد عبده �سنة 1421ه�.

• الفنان الت�سكيلي �سياء عزيز �سياء �سنة 1421ه�.
• ال�ساعر اأحمد النا�سر ال�سائع �سنة 1421ه�.

• ال�ساعر خلف بن هذال العتيبي �سنة 1421ه�.
• االأديب حممد بن عبداهلل احلمّيد �سنة 1422ه�.

• الاعب الدويل ماجد عبداهلل �سنة 1422ه�.
• املو�سيقار �سراج عمر �سنة 1422ه�.

• ال�ساعر عبداهلل ال�سريف �سنة 1422ه�.
• الفنان الت�سكيلي عبداهلل ال�سلتي �سنة 1422ه�.

• �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبدالرحمن بن �سعود بن عبدالعزيز،
رحمه اهلل، �سنة 1423ه�.

• الكاتب ال�سحفي م�سعل ال�سديري �سنة 1423ه�.
• االأديب عبداهلل نور، رحمه اهلل، �سنة 1423ه�.

• الدكتور علي بن �سعد املو�سى �سنة 1423ه�.
• امل�سور الفوتوغرايف كمعان زنيفر اآل كمعان �سنة 1423ه�.

• الفنان الت�سكيلي عبداهلل �ساهر ع�سريي �سنة 1423ه�.
• ال�ساعر فهد عافت �سنة 1424ه�

• ال�ساعر االإعامي اأحمد بن عبداهلل التيهاين �سنة 1424ه�.
• االأ�ستاذ ظافر بن حم�سان �سنة 1424ه�.

• الفنانة الت�سكيلية �سفية بنت زقر �سنة 1424ه�.
• �ساحب ال�سمو امللكي االأمري طال بن حممد العبداهلل الفي�سل �سنة 1425ه�.
• �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سعود بن حممد العبداهلل الفي�سل �سنة 1425ه�.

• االأمري خالد بن �سعد بن فهد �سنة 1427ه�.
• الكاتب الريا�سي تركي بن نا�سر ال�سديري �سنة 1427ه�.
• املدير العام ال�سابق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

�سابقا معايل الدكتور خالد بن بكر، �سنة 1427ه�.
• الكاتب ال�سحفي حماد بن حامد ال�ساملي، �سنة 1427ه�.

• الدكتور �سعد بن حممد مارق، �سنة 1427ه�
• الطبيب والت�سكيليُّ والفوتوغرايف اأحمد ماطر ع�سريي �سنة 1427ه�.

• الدكتورة منى بنت عبداهلل بن �سعيد اآل م�سيط، �سنة 1427ه�.
• �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبداهلل بن متعب بن عبداهلل

بن عبدالعزيز، �سنة 1430ه�
• االأديب اأحمد عبداهلل ع�سريي �سنة 1430ه�.

• االإعامي غالب كامل �سنة 1430ه�.

شخصيات 
كرمتها 

الجائزة

ي��ت��ن��اف�����س  اآخ���������ر،  ����س���ي���اق  ويف 
املبدعون �سنويا يف املجاالت املختلفة 
ل��ل��ف��وز ب��اجل��ائ��زة م���ن خ���ال جل��ان 
ثاثة  باختيار  تقوم  دقيقة  حتكيم 
مر�سحن من البارزين يف مهرجان 
اأبها كل عام، ليتم االإعان عن فائز 
واحد يف كل جمال يف احلفل ال�سنوي 
ل���ل���ج���ائ���زة، واأه��������م ه������ذه امل����ج����االت 

الت�سكيلي،  وال���ف���ن  االإع������ام،  ه���ي: 
والريا�سة، واأف�سل فعالية.

 وتقدم جائزة املفتاحة يف ختام 
م��و���س��م ك���ل ���س��ي��ف وذل����ك يف حفل 
ك��ب��ري ع��ل��ى م�����س��رح امل��ف��ت��اح��ة ب��اأب��ه��ا، 
بقراءة  املكرمن  تقدمي  يتم  حيث 
م��ن��ج��زات��ه��م ق�����راءة اأدب���ي���ة ت��خ��ت��زل 

�سريهم الذاتية.

المكرمون بجائزة المفتاحة لعام 1434
• رئي�س هيئة االإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع 

• املديرية العامة للدفاع املدين 
• �سحيفة الوطن ال�سعودية 

• الدكتورة �سعاد بنت حممد بن عامر التيهاين 
• رئي�س االحتاد ال�سعودي لكرة القدم الدكتور اأحمد عيد احلربي 

• الفنان خالد عبدالرحمن 
• �سعيد بن يحيى العرابي 

• املخرج التلفزيوين الراحل اإبراهيم معافا رحمه اهلل 

الفائزون بجوائز المهرجان
• اأف�سل فعالية �سبابية:لت�س غو، جنوم ع�سري.

• اأف�سل فعالية تراثية:مهرجان ع�سري للراث.
• اأف�سل فعالية لاأ�سرة والطفل:مر�سم املبدعن للفنانة �سعاد بلخ�سر.

• اأف�سل مهرجان ت�سوق: اأ�سداف مول.
• اأف�سل عمل م�سرحي: م�سرحية ب�سنا فلو�س.

• اأف�سل عمل �سحفي �سياحي: ملحق �سحيفة »اآفاق« ال�سياحي.
• اأف�سل اإعامي �سحفي: حممد �سامي.
• اأف�سل اإعامي تلفزيوين: نا�سر حبر

• اأف�سل خمرج تلفزيوين: مهدي عبدالهادي
• اأف�سل معر�س فوتوغرايف: معر�س اململكة بعد�سة وا�س،

معر�س �سوفة/ذاكرة اأبها الب�سرية.
• اأف�سل معر�س تراثي: املعر�س ال�سياحي االأول للراث واحلرف اليدوية.

• اأف�سل عمل فني: معر�س جم�سمات.
• اأف�سل مهرجان للمحافظات: النما�س.

اأف�سل مهرجان لاإدارات احلكومية: مكتب الدعوة واالإر�ساد.
• اأف�سل مقدمي خدمات فندقية: فندق ق�سر ال�سام.
• اأف�سل مقدم خدمات للوحدات ال�سكنية: اأبها كروان.

• اأف�سل اأ�سرة منتجة: فاطمة ح�سن علي اآل هما�س.
• اأف�سل برنامج خدمة اجتماعية: ع�سري نريدها عاملية.

• اأف�سل �ساحة عرو�س تراثية: القرية ال�سعبية بال�سودة.
• اأف�سل فعالية مبتكرة: اأبها �سكاي.

• اأف�سل رجل اأمن خدم املهرجان ملدة 5 �سنوات:العميد �سعيد حممد ع�سريي.
• اأف�سل مر�سد �سياحي:خالد معجب

• اأف�سل عمل فني )جم�سمات(: اإدارة تعليم ع�سري



حول الجامعة



حوار: محمد إبراهيم

حدثنا عن ذكرياتك  
االأكادميية؟

الذكريات كثرية يف حياتي االأكادميية 
ال��ت��ي ام���ت���دت ث��اث��ن ���س��ن��ة يف ث��اث 
جامعات هي: )جامعة الريا�س �سابقا، 
امل��ل��ك �سعود ح��ال��ي��ا(، وج��ام��ع��ة االإم���ام 
حممد بن �سعود االإ�سامية، وجامعة 

امللك خالد.
اأذكر يف اجلامعة الثانية ا�سرتاط 
اإدارت����ه����ا ب��ق��ائ��ي رئ��ي�����س��ا ل��ق�����س��م االأدب 
جل�سات  وح�سوري  والنقد،  والباغة 
العلمي  تفرغي  اأث��ن��اء  الكلية  جمل�س 
اجل��ام��ع��ة  ويف   )1417( ع�����ام  االأول 
اأي�سا  اإدارت��ه��ا  ا���س��رتاط  اأذك��ر  الثالثة، 
ب��ق��ائ��ي رئ��ي�����س��ا ل��ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر جملة 
الثاين  العلمي  تفرغي  اأثناء  اجلامعة 
عام )1423( وذلك كله ثقة اأقدرها من 

اجلامعتن.
واأذك��������ر ي�����وم ك���ان���ت ك��ل��ي��ة ال��ل��غ��ة 
العربية والعلوم االجتماعية باجلنوب 
يف العقدين االأول والثاين من القرن 
للعلم  م��ن��ارا  الهجري  ع�سر  اخلام�س 
يف منطقة ع�سري مبا كانت تفي�س به 
املحا�سرات  م��ن  يومئذ  املجتمع  على 
وال������دورات واال���س��ت�����س��ارات واحل��ل��ق��ات 

العلمية.

َمن ِمن اأ�صاتذك اأّثر
يف �صخ�صيك؟

االأ�ساتذة يوؤثرون يف  اأن  من الطبيعي 
وا�سحة  ب�سمات  وي��رك��ون  طابهم 
ع���ل���ى م�������س���ريت���ه���م، ف���ع���ل���ى امل�����س��ت��وى 
ال�����س��خ�����س��ي، ف��ق��د ت����اأث����رت ب��االأ���س��ت��اذ 
ال���دك���ت���ور حم���م���د ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
مرحلتي  يف  در���س��ن��ي  ال����ذي  ال�����س��ام��خ 
البكالوريو�س والدرا�سات العليا بق�سم 
االآداب   بكلية  واآداب���ه���ا  العربية  اللغة 
ب�سمات  وت��رك  �سعود،  امللك  بجامعة 
وا�سحة يف �سخ�سيتي، وذلك  حلزمه 

ودقة  اإ�سرافه، وقوة منهجه العلمي.

ما تقييمك للتعليم العايل
يف اململكة؟

يف  �سهد  ال��ع��ايل  التعليم  اأن  يف  ال�سك 
االآون����ة االأخ�����رية، وال ي����زال، ت��ط��ورات 
���س��م��ل��ت جم����االت م��ت��ع��ددة وجت��ل��ت يف 
وات�ساع  العلمية،  التخ�س�سات  ك��رثة 
اجل����ام����ع����ات احل���ك���وم���ي���ة واالأه����ل����ي����ة 
وح�������س���وره���ا ال���ع���ل���م���ي، ب����ل وح�����س��ور 
اأ���س��ات��ذت��ه��ا ب��ب��ح��وث��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة على 

م�ستوى الوطن واملجتمع الدويل.
مل يعد االهتمام بالتخ�ص�صات 

أ.د أبوداهش لــ »آفاق«:
أهتم بأدب »الجزيرة«..

وقضيت 30 عاما في تأليف كتاب

االأدبية يف وقتنا احلا�صر كما 
كان يف ال�صابق. ما االأ�صباب؟

من الوا�سح اأن هناك ميا وت�سابقا يف 
املجاالت العلمية والهند�سية والطبية 
ع��ل��ى ح�����س��اب ال��ت��خ�����س�����س��ات االأدب���ي���ة، 
واأرى اأن االجتهاد الفردي من اأ�سحاب 
ال��ق��رار ه��و ال���ذي اأوج���د ه��ذا ال��واق��ع، 
واخل��ط��اأ، يف ن��ظ��ري، يعود اإل��ى اإغ��اق 
االأق�����س��ام االإن�����س��ان��ي��ة، ظنا ب���اأن اإي��ق��اف 
خمرجاتها �سيحقق ملن �سواها  فر�س 

العمل.
ذاتها  اأن اجلامعة يف  وما علموا   
والتخ�سي�س  العلمي  البحث  دار  هي 
ولي�س  وموطنه،  م�سنعه  ب��ل  الدقيق 
من �ساأنها حتقيق وظائف للخريجن، 
واإذا نظرنا  اإلى اجلامعات العريقة يف 
على  حتافظ  اأنها  ن��درك  فاإننا  العامل 

اأ�سولها البحثية وت�سجعه. 
واأخريا اأود االإ�سارة اإلى اأن بادنا، 
وا�سع  بف�سل اهلل تعالى، ميدان رحب 

للدرا�سات والبحث العلمي.

كيف ترى العاقة
بني اجلامعات واأع�صاء

هيئة التدري�س املتقاعدين؟
اأن هناك �سعفا يف العاقة  ال �سك يف 
املتقاعدين،  واالأ�ساتذة  جامعاتنا  بن 
اأولي�س  اجلامعات،  بع�س  يف  وبخا�سة 
باأبنائها  اجلامعة  تفخر  اأن  احلق  من 
ح����ن ت��ظ��ه��ر اإجن����ازات����ه����م ال��ع��ل��م��ي��ة؟ 
منها،  �سيئا  تذكر  تكاد  ال  اأنها  الواقع 

وكاأنهم مل يكونوا �سيئا مذكورا.
ح�سلت  حينما  املثال  �سبيل  على 
اجلزيرة  تاريخ  يف  ال��رواد  جائزة  على 
ال��ع��رب��ي��ة: ج��ائ��زة االأم����ري ���س��ل��م��ان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز يف دورت���ه���ا االأول�����ى �سنة 
1426 �سمن اأربعة علماء على م�ستوى 
ال���وط���ن، مل ت��ك��د ت��ذك��ر ذل���ك جامعة 
بعيد،  م��ن  وال  قريب  م��ن  خالد  امللك 
اأول��ئ��ك العلماء يف  ت��ك��رمي  يف ح��ن مت 
ج��ام��ع��ات��ه��م، وك��ن��ت ح��ا���س��را معهم يف 
بن  االأحمر  در  وهلل  الريا�س.   مدينة 

احلارث الكناين القائل:
ياعمرو خرين ول�س���ت بكاذب 

واأخوك �ساحبك الذي ال يكذب
اأمن الق�س��ية اأن اإذا ا�ست����غنيتم 
واأمن�����تم فاأن����ا البعي��د االأجن����ب

واإذا تكون كريهة اأدعى له�������ا
واإذا يحا�س احلي�س يدعى جندب

وجلندب �سفو املياه وع����ذبه��ا
ويل امل����اح وم���اوؤه���ن املج���دب

كيف تقيم البحث العلمي
يف اجلامعات ال�صعودية؟

شخصيات

بلغة علمية يفوح منها عبق األصالة والتراث، تحدث األستاذ الدكتور عبد اهلل بن محمد أبو داهش لـ«آفاق« عن تاريخه األكاديمي ومسيرة اهتمامه بأدب 
جنوب الجزيرة العربية، وهو المجال الذي ألف فيه كتبا ونال به جوائز. وتناول أبو داهش مستوى التعليم العالي في المملكة، وواقع البحث العلمي في 

الجامعات السعودية، إضافة إلى جهوده الشخصية في خدمة األدب والبحث العلمي.



لي�س من �ساأين تقوميه، فاأنا اأ�سري يف 
ركابه، وهو دون �سك ظاهر ال يحتاج 

اإلى دليل.

ياحظ اأن ما قمتم به من 
اأبحاث ال يزال حبي�س االأدراج. 

كيف ميكن اال�صتفادة منه
على اأر�س الواقع؟

امل����خ����ل���������س����ون اجل����������������ادون م���ن 
ق���در  ع���ل���ى  دوره�������م  اأدوا  ال���ب���اح���ث���ن 
ج��ه��وده��م واإم���ك���ان���ات���ه���م، ول���ك���ن اأي���ن 
ومراكز  العلمي  البحث  ع��م��ادات  دور 
البحوث واملوؤ�س�سات العلمية االأخرى؟  

االأف�سل اأن يوجه ال�سوؤال اإليهم.

وماذا عن م�صتوى اخلريجني؟
مل��ا خلق  مي�سر  وك��ل  خ��ري،  فيهم 
ل���ه، وم���ن ال���واج���ب اخ��ت��ي��ار  ال��ط��ال��ب 
القادر على الدر�س، واالأ�ستاذ الكفوء، 
وامل��ن��ه��ج ال��ر���س��ن، ف��ف��اق��د ال�����س��يء ال 
ي��ع��ط��ي��ه، وع���ن���دئ���ذ ي��ت��ح��ق��ق ال��ر���س��ا، 

وترتقي اجلامعات ب�سمعتها العلمية.
اأح��د  ب�سمعة  �ساأنها  يرتفع  فقد 
اأ�ساتذتها، وبنجابة طابها، ومع ذلك 
ففي بادنا، بف�سل اهلل تعالى، من هو 

اأهل لهذه الثقة.

ُعرف عنك االهتمام  بتاريخ 
جنوب اجلزيرة العربية. هل من 

تفا�صيل يف هذا ال�صدد؟
منى اإن تكن حقا تكن

اأَح�سن املنى
واإال فقد ع�سنا بها زمنا رغدا 

االه��ت��م��ام،   ه���ذا  ح�سيلة  تتمثل 
عديدة  بحوث  يف  تعالى،  اهلل  بف�سل 
، ودرا����س���ات وا���س��ع��ة ح���ول ه���ذا اجل��زء 
ال����غ����ايل م����ن ب�����ادن�����ا، ج���م���اع ط���رف 
م��ن��ه��ا ت���اري���خ���ي امل���و����س���وم ب����� »ت���اري���خ 
اجلنوب  اأه��ل  واأدب  فكر  يف  اليع�سوب 
ا�ستغرق  ال���ذي   ») 1380ه������   - ه���  )ق. 
اأج���زاء  �ستة  يف  �سنة   30 نحو  اإع����داده 
وبحوثها  »حبا�سة«  وجملة  م�ستقلة، 

املتخ�س�سة، وحولياتها ال�سنوية.

يقال اإن هناك ق�صورا
يف جمال الدرا�صات االأدبية 

والفكرية. ما ردك؟
ال. بل هناك تفوق نوعي م�سهود 

يجب ت�سجيعه، ومعرفته. 
ومهما تكن عند امرئ

من خليقة
واإن خالها تخفى على النا�س 

تعلم

ت�صرفون على مرافق علمية 
واأدبية وتاريخية منها دار

اأبو داه�س للبحث العلمي
وجملة حبا�صة. حدثنا

عن هذه اجلهود العلمية.
تلك  اإن�����س��اء  ت��ع��ال��ى،  ب��ف�����س��ل اهلل  مت، 
املجال�س  العلمية واالأدبية والتاريخية 
حينما ا�ست�سعرت واجبي العلمي جتاه 
ب��ع��ون اهلل  اأم�سيت  اإذ  دي��ن��ي ووط��ن��ي، 
العلمي، حيث  ال��در���س  ج��ل عمري يف 
مل اأن���ق���ط���ع ع���ن اإل����ق����اء امل��ح��ا���س��رات 
االإداري  ع��م��ل��ي  يف  واأن������ا  اجل��ام��ع��ي��ة 
القرن اخلام�س  امل�ستدمي منذ مطلع 
ع�����س��ر ال��ه��ج��ري ح��ت��ى ت��ق��اع��دت �سنة 
)1430ه���� / 2009م(، وراأي���ت ذل��ك من 
واجبي، وهو ما اأ�ست�سعره عند مقامي 
�سهر  ب��ن��ي  بتنومة  راأ���س��ي  م�سقط  يف 

مبنطقة ع�سري �سيف كل عام.
اأب���و داه�����س ال�سنوية  اأم���ا ج��ائ��زة 
تاأ�سي�سها  تعالى  اهلل  بف�سل  فقد مت   ،
�سنة 1430ه� /2009م حن األقيت ع�سا 

الت�سيار العلمي. يقول معقر البارقي: 
واألقت ع�ساها وا�ستقر بها 

كما قرعينا باالإياب  النوى 
امل�سافر

وذلك حن اأدركت اأهمية العمل 
نتائجه  عليه  تنطوي  وم��ا  العلمي، 
م���ن ال���ف���وائ���د ال��دي��ن��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 
مني  رغبة  ذل��ك  ك��ان  كما  والعلمية، 
يف تتويج رحلتي التعليمية وجتربتي  
البحثية املت�سلتن يف بع�س جامعات 
يف  معيدا  كنت  منذ  الغالية  ب��ادن��ا 
�سعود  �سابقا)امللك  الريا�س  جامعة 
ح���ال���ي���ا(، ث����م حم���ا����س���را ف���ي���ه���ا، ويف 
ج��ام��ع��ت��ي االإم�����ام حم��م��د ب���ن �سعود 
االإ�سامية، وجامعة امللك خالد من 
ب��ع��د ذل���ك خ����ال  ال���ف���رة )1398-

1430ه�(.
وقد مر من عمر اجلائزة اليوم 
���س��ت دورات، وك���ان م��و���س��وع دورت��ه��ا 
يف  النظامي  التعليم  »ن�ساأة  االأخ��رية 

منطقة ع�سري«.
واأم�����ا جم��ل��ة ح��ب��ا���س��ة ف��اأ���س��ل��ه��ا 
�سدر  التي  حبا�سة«  �سوق  »حوليات 
)1416ه�����/  �سنة  منها  االأول  ال��ع��دد 
حت��ت  ب���ع���د  م����ن  ل��ت�����س��ت��ق��ل  1995م( 
م�����س��م��ى »ح���ب���ا����س���ة« ب�������س���دور ق����رار 
النظامي  واالإع�����ام  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
بتاأ�سي�سها �سنة 1430ه� لتكون جملة 
العلمي  بالبحث  تعنى  �سنوية  علمية 
العربية  اجل���زي���رة  اأدب  درا����س���ات  يف 

وتاريخها وتراثها الفكري.
وق�����د مت اإ������س�����دار ن���ح���و اث��ن��ن 
لت�سبح  ال��ي��وم  حتى  ع��ددا  وع�سرين 
ظالها  يتفياأ  علمية  واح���ة  امل��ج��ل��ة 
الت�سيار،  اأتعبهم  ال��ذي��ن  ال��ب��اح��ث��ون 
واأم���ّل���ه���م ال����رح����ال يف ب���ل���دان ه��ذه 

اجلزيرة العربية الوا�سعة.

كنت اأول رئي�س حترير ملجلة 
اجلامعة. هل من نبذة عن

مياد املجلة وم�صريتها؟
يف ع�����ام 1422ه��������� ����س���در ق������رار م��دي��ر 
اجلامعة بتاأ�سي�س جملة جامعة امللك 
حتريرها  هيئة  ت��ك��ون��ت  ح��ي��ث  خ��ال��د، 
بن  عبداهلل  الدكتور  االأ�ستاذ  برئا�سة  
داه�س، وع�سوية كل من:  اأب��و  حممد 
ال��دك��ت��ور ���س��امل ب���ن حم��م��د ال��ق��رين، 
واالأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ام��ر ب��ن عبداهلل 
اأحمد  ب��ن  علي  وال��دك��ت��ور  ال�سهراين، 
هادي  بن  عبداهلل  والدكتور  الكاملي، 

القحطاين.
االأع�����س��اء عقب  ه���وؤالء  زار  ولقد 
�سعود،  امللك  املجلة، جامعتي   تاأ�سي�س 
االإ�سامية  �سعود  بن  حممد  واالإم���ام 
التعاون  توثيق  اأج��ل  م��ن  الريا�س  يف 
واالط�������اع ع��ل��ى امل���ن���ج���زات ال��ع��ل��م��ي��ة 
البحث  ميدان  يف  اجلامعتن  لهاتن 
والتقوا  امل��ج��ات،  وتاأ�سي�س  العلمي، 

بروؤ�ساء حترير جماتها.
هيئة  اأع�ساء  معاناة  اأذك��ر  وهنا   
ال��ت��ح��ري��ر يف ال��ن��ه��و���س ب�����س��دور ه��ذه 
يكن  اإذ مل  امل��ح��دد،  املجلة يف موعدها 
يوجد للمجلة اأم��ن م��درب ق��ادر على 
الدورية  هذه  اإجن��اح  م�سوؤولية  حتمل 

العلمية.
ا�ستكمال  لهم   كذلك مل يتحقق 
االت�سال   و�سائل  م��ن  النق�س  اأ���س��ب��اب 
اأع�ساء  فجميع  ب��اإدارات��ه��ا،  والنهو�س 
يحملون  كانوا  يومئذ  التحرير  هيئة 

م�سوؤولية  اأمانة املجلة ون�سرها.
 اأذك����ر م��وظ��ف��ا واح����دا ك���ان ي��وزع 
جهده العلمي بن اإدارة املجلة، واإدارة 
فيها،  يعمل  ك���ان  اجل��ام��ع��ة  اأخ����رى يف 
على  م��ن��ه��م،  ال��ت��ح��ري��ر  هيئة  فرئي�س 
والكاتب  املحرر  ه��و   ك��ان  املثال  �سبيل 

واملرا�سل!

اأق�سم ج�سمي يف ج�سوم  كثرية 
واأح�سو قراح املاء واملاء بارد

هل ترى اأن املجات العلمية 
باجلامعات ال�صعودية
جنحت يف اأداء  دورها

يف خدمة البحث العلمي؟
اأ����س���ات���ذة  ال ���س��ك يف ذل�����ك، وب���ح���وث 
عامة  ب�سفة  وال��ب��اح��ث��ن  اجل��ام��ع��ات 
تعد ظ��اه��رة وم��ع��روف��ة، وم��ن حقهم 
اجل��ادة  بحوثهم  لن�سر  امل��ج��ال  ف�سح 
�سريطة حتكيمها والر�سا عنها، ومن 
املجات:  بتلك  املنوطة  االأدوار  اأه��م 
ال��ع��ل��م��ي، ون�سر  ب��ال��ب��ح��ث  ال��ن��ه��و���س 
بعد  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  ب��ح��وث 

حتكيمها.

انت�صر موؤخرا ما ي�صمى و�صائل 
التوا�صل االجتماعي . كيف 

ميكن ا�صتثمارها اإيجابا؟   
هي با �سك، و�سائل ع�سرية اأفرزها 
املعلومات،  تقنية  يف  العلمي  التقدم 
وت��خ�����س��ع ل��ت��وج��ي��ه ال��ع��ق��ل وب��ي��ان��ه، 
فمن  و�سلبياتها،  اإي��ج��اب��ي��ات��ه��ا  ول��ه��ا 
اإيجابياتها: ت�سخريها خلدمة الدين 
والوطن وما ينفع النا�س، وتوجيهها 
ل��ب��ن��اء االأخ������اق وامل����ب����ادئ احل�����س��ن��ة، 
ال�سائعات،  واملحاولة من  ودفع تتبع 
بل  واإظهارها،  املواهب  لبناء  خالها 
وت��وج��ي��ه ال��ع��ق��ل ن��ح��و امل��ف��ي��د ال��ن��اف��ع 
ع����ن ط���ري���ق ال���ت���وع���ي���ة يف امل����دار�����س 
واجل��ام��ع��ات وع����دم امل�����س��ا���س ب��ث��واب��ت 
واالقتداء  الوطني.  واالنتماء  االأم��ة، 
ب��ال��ع��ل��م��اء واالأ�����س����ات����ذة ال��ن��ا���س��ح��ن 
املخل�سن، ناهيك عن اأهمية احلفاظ 

على مكت�سبات الوطن واإجنازاته.
ولعل من اأخطر �سلبيات و�سائل 
التوا�سل االجتماعي: االعتماد عليها 
دون امل�سادر املوثقة واإ�ساعة مرجعية 
ال��ن�����س��و���س م����ن ال���ك���ت���اب وال�����س��ن��ة، 
يفيد،  وال  ي��ن��ف��ع  ال  واالن�����س��غ��ال مب��ا 
فمن ح�سن اإ���س��ام امل���رء ت��رك��ه م��ا ال 
امل���راء، فتلكم  يعنيه، ودف��ع اجل��دل و 
ال���و����س���ائ���ل ن���اق���ل اج��ت��م��اع��ي ح��دي��ث 
للمفيد  ت��وج��ي��ه��ه  ب��امل��ت��ل��ق��ي  ي��ح�����س��ن 
والعاقل  الطالح،  للم�سر  ال  ال�سالح 

خ�سيم نف�سه.

هل من ر�صالة تود توجيهها
يف ختام اللقاء؟ 

الر�سالة االأولى ملقام خادم احلرمن 
االأم�����ن  ع���ه���ده  وويل  ال�������س���ري���ف���ن، 
والنائب الثاين، ر�سالة حتمل معاين 
العرفان ملا يولونه من الرعاية للعلم 
والعلماء، واالهتمام بالبحث العلمي، 
ال�سريفن  للحرمن  يقدمونه  وم��ا 
من اخلدمة واالإعمار، وما ناله منهم 
ه���ذا ال���وط���ن واإن�����س��ان��ه م���ن العطف 

والرعاية. 
ال��ر���س��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة الأب���ن���اء ه��ذا 
ال��وط��ن ال�����س��ع��ي��د  اأدع���وه���م ف��ي��ه اإل��ى 
بادهم  مكت�سبات  على  يحافظوا  اأن 
ووحدتها، واأن يعمروا حياتهم بالعلم 

والتقوى، فكل على ثغرة.
ال���ر����س���ال���ة ال���ث���ال���ث���ة الأب���ن���ائ���ي، 
اأم���ان���ة  اأن ي���رع���وا  اإل������ى   واأدع�����وه�����م 
وما  اأ�سبابه،  على  ويحافظوا  العلم، 
ن��ال��ت��ه ه��م��ة اأب��ي��ه��م م��ن ج��م��ع ل��راث 
بحوث  م��ن  اأجن����زه  وم���ا  منطقتهم، 

ودرا�سات، بل وما بناه من  املعروف. 
وجدت اأبي على �سيء بناه

فاأحذر ما بنى يل اأن يبيدا
وال تبداأ بذي رحم عقوقا

واإما عق فاحر�س اأن يعودا
ول�ست باآم���ر اأبدا ح���ليفا

بظل���م اأو اأُكلف����ه �سع�����ودا.

شخصيات

العالقة بين جامعاتنا واألساتذة المتقاعدين ضعيفة ويجب تطويرها 
فزت بجائزة تاريخ الجزيرة لكن جامعتي لم تهتم بإنجازي

توجت رحلتي العلمية بتأسيس دارة أبو داهش للبحث والنشر

األستاذ الدكتور عبد اهلل
بن محمد أبو داهش

• ولد يف قرية ال�سفحة بتنومة بني �سهر مبنطقة ع�سري �سنة 1370ه��.
• ح�سل على البكالوريو�س واملاج�ستري يف ق�سم اللغة العربية واآدابها 

بجامعة الريا�س )امللك �سعود(.
• ح�سل على الدكتوراه من جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�س���امية 
الفكر  ال�سيخ حممد ابن عبدالوهاب يف  »اأث��ر دعوة  عن بحث بعنوان 

واالأدب بجنوبي اجلزيرة العربية«.
اللغة  كلية  يف  اأ�ستاذا  ثم  م�ساركا،  اأ�ستاذا  ثم  م�ساعدا،  اأ�ستاذا  عمل   •

العربية باجلنوب، فرع جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سامية.
• اأول اأكادميي �سعودي ينال درجة االأ�ستاذية يف كليات فرعي جامعة 
االإم����ام حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود االإ���س��ام��ي��ة وج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود يف اأب��ه��ا 

)جامعة امللك خالد حاليا(. 
�ست  مل��دة  نف�سها  الكلية  يف  والرجمة  البحوث  لوحدة  اأمينا  عمل   •
�سنوات، ثم وكيا لها ملدة اأربع �سنوات، ثم رئي�سا لق�سم االأدب والباغة 
والنقد، ثم رئي�سا لق�سم اللغة العربية واآدابها بجامعة امللك خالد بعد 

دمج اأق�سامها ملدة ثنتي ع�سرة  �سنة. 
• عمل ع�سوا للمجل�س العلمي يف جامعتي االإم��ام، وامللك خالد ملدة 

اأربع دورات خمتلفة، ومت�سلة يف ثماين �سنوات.
لعام  اإم���ارة منطقة ع�سري  م��ن  امل��ث��ايل  امل��واط��ن  �سهادة  ح�سل على   •
لعام  الثقافية  اأبها  االأول يف جائزة  املركز  )1406ه������( كما ح�سل على 
)1408ه���( عن بحث بعنوان »ع�سري يف ظل الدولة ال�سعودية االأولى«.

• األف اأكرث من 20 كتابا، وحقق نحو ثاثن كتابا ور�سالة، وله اأكرث 
من ثاثن بحثا.

بطاقة



ثقافة

أحمد العياف

ال�سابعة  ال��دورة  املقبل  القعدة  الرابع من ذي  تنطلق يف 
من برامج وفعاليات �سوق عكاظ مبدينة الطائف، ومن 
املقرر اأن تتناول الدورة املقبلة جوانب من حياة ال�ساعر 

االأع�سى يف م�سرحية باإخراج امل�سرحي فطي�س بقنة.
اأن م�سرح �سوق عكاظ ق��دم منذ ع��ام 1430ه���  يذكر 
اأربع م�سرحيات بالرتيب  اأوالها عام 1430عن ال�ساعر 
ال�ساعر طرفة  عن  1431ه���  عام  والثانية  القي�س،  ام��رئ 
اأب���ي �سلمى  ب��ن ال��ع��ب��د، وال��ث��ال��ث��ة ع��ن ال�ساعر زه��ري ب��ن 
)1432ه���������(، وال���راب���ع���ة ع���ن ال�����س��اع��ر ع��ن��رة ب���ن ���س��داد 

)1433ه�(.

سوق عكاظ
يستعيد حياة األعشى 
في مسرحية



إعالم

رغم استئثار الشبكات االجتماعية
بأوقات متابعة أطول.. إعالنات التلفزيون 

ما زالت تتفوق على االنترنت
املعلنن  في�سبوك  ُيبقي  عطاتها،  اأم��اك��ن  اإل��ى  العائات  فيه  تذهب  ال��ذي  الوقت  يف 
على اأثر هذه العائات. وي�سغط مندوبو املبيعات يف ال�سركة لتنفيذ حملتهم امل�سماة 
اأجهزة  ي��رك��ون  النا�س  اأن  ح��ن  اأن��ه يف  امل�سوقن  لتذكري  ال�����س��واط��ئ«،  اإل��ى  »ال��ذه��اب 
التلفزيون يف املنازل عندما يذهبون يف عطلة، فاإنهم ياأخذون معهم هواتفهم اجلوالة 

واأخبار في�سبوك. 
�سباق  االج��ت��م��اع��ي��ة يف  ال�سبكة  تتبعها  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  م��ن  ف��ق��ط  واح����دة  وه���ذه 
حمموم مع توير القتنا�س جزء من اأموال االإعانات الذاهبة اإلى التلفزيون. وتقول 
اأن  اأعتقد  اإيفر�سون، »ال  نائبة الرئي�س حللول الت�سويق العاملية يف في�سبوك، كارولن 
التلفزيون االآن هو ال�سا�سة االأولى. اجلوال هو ال�سا�سة الرئي�سية«، وذلك ح�سب ما ورد 

يف �سحيفة »االقت�سادية«.
مليارات   205 اإلى  العام  ي�سل هذا  اأن  املتوقع  التلفزيون،  اإعانات  على  واالإنفاق 
االإن��رن��ت واالأج��ه��زة  اإع��ان��ات  االإن��ف��اق على  ال��ع��امل، يفوق كثريا  دوالر على م�ستوى 
وقتا  يق�سون  االأمريكين  اأن  االأ�سبوع  هذا  ن�سر  بحث  من  يتبن  ذلك  ومع  اجلوالة. 
اأطول على اأجهزتهم الرقمية من م�ساهدة التلفزيون. وتعتمد في�سبوك وتوير على 
الوقت  يف  التلفزيونية  االإع��ان��ات  ميزانية  من  �سريحة  القتنا�س  العام  االجت��اه  ه��ذا 

الذي تتابع فيه كل �سركة املرحلة التالية من النمو. 
ويف م��اي��و امل��ا���س��ي اأع��ل��ن��ت ت��وي��ر ع��ن ���س��راك��ات م��ع ���س��رك��ات اإع����ام الق��ت��ف��اء ما 
النهاية  يف  و�ست�ستخدم  التلفزيون،  برامج  م�ساهدة  اأثناء  تغريدات  من  النا�س  يكتبه 
اإداري��ي  كبري  ويقول  توير.  على  االإعانات  ا�ستهداف  يف  مل�ساعدتها  املعلومات  هذه 
االإيرادات يف توير، اآدم بن »كنا نفكر كثريا يف توير + التلفزيون، لكننا نفكر االآن 
مع  ح�سرية  �سفقة  اإل��ى  ال�سركة  تو�سلت  كذلك  التلفزيون«.  توير  يف 
�سركة »نيل�سن« ال�ستحداث نظام تقييم خا�س بها يقي�س مدى و�سول 

الرامج اإلى توير، اعتبارا من مو�سم اخلريف التلفزيوين. 
من جانبها تعمل في�سبوك االآن على اللحاق باملركب، وال يوجد 
لكنها  �سبيهة مبا لدى توير،  اإعانية  االآن منتجات  لديها حتى 
تطوير  على  تعمل  وه��ي  اأخ����رى،  بجبهات  م�سغولة  ف��رة  منذ 
االإعانات  عر�س  ت�ستطيع  ثانية   15 طولها  فيديو  اإع��ان��ات 

التلفزيونية على توير، اعتباراً من اأكتوبر املقبل.
في�سبوك  اأن  بينت  درا�سة   باإجراء  نيل�سن  �سركة  وكلفت 
اجتذبت عددا اأكر من النا�س يف الفئة العمرية )18 � 24 �سنة( 
التي تتناف�س عليها ال�سركات، بن الثامنة واحلادية ع�سرة م�ساًء اأيام نهاية االأ�سبوع، 

يفوق اأية �سبكة من �سبكات التلفزيون الرئي�سية. 
وتقول اإيفر�سون »املو�سوع لي�س التلفزيون مقابل في�سبوك. نحن االآن يف مرحلة 

يدور فيها احلديث يف الواقع عن التلفزيون اإ�سافة اإلى في�سبوك«.

أميرة كشغري

تكوين  يف  حيويا  راف���دا  االإع���ام  ي�سكل 
االجتاهات وال��راأي العام، فهو ميزج ما 
على  وي�ساعد  والرغبات  احل��اج��ات  بن 
حدوث التقارب بن االأف��راد، ما ي�ساعد 
على بلورة االأف��ك��ار، وه��ذا  ب��دوره  يقود 
وت��زداد  م�سركة.  جماعية  مواقف  اإل��ى 
التقنية  ع�����س��ر  ال�����دور يف  ه����ذا  اأه��م��ي��ة 
االإع��ام  و�سائل  تنوعت  حيث  احلديث، 
حتى  ك��ب��ري،  ب�سكل  وق��ن��وات��ه  واأ���س��ك��ال��ه 
اأ���س��ب��ح��ت يف م��ت��ن��اول ك��ل ف���رد بب�ساطة 

و�سرعة تعادل �سغطة زر. 
اأم���������ام ان����ف����ت����اح ق�����ن�����وات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
االإعامية يف ع�سر العوملة، جند اأنف�سنا 
القنوات  م��ن  ب�سيل  حما�سرين  ال��ي��وم 
ال�سمن،  يفوق  منها  الغث  الف�سائية، 
والطائفي منها يطغى على املو�سوعي، 
ال�سمة  ي��ك��ون  ي��ك��اد  امل��وؤدل��ج  وال�سيا�سي 

الطاغية الأغلب القنوات.
واإزاء ما �سهدته منطقتنا العربية 
من اأزم��ات وحت��والت، كان لاإعام دور 
من  متوا�سل  ب�سكل  تغطيتها  يف  كبري 
ق��ب��ل م��ع��ظ��م ال��ق��ن��وات االإع���ام���ي���ة، اإال 
املرحلة مل يقت�سر  االإع��ام يف ه��ذه  اأن 
على النقل املو�سوعي املحايد لاأحداث 
اأدوات  م��ن  اأداة  اأ���س��ب��ح  ب��ل  واالأزم�������ات، 
التاأجيج واال�ستقطاب بلغت ذروتها بعد 
ام��ت��داد ال��ث��ورة ال�سورية الأك��رث م��ن 36 
االأولى  امل�سرية  الثورة  وا�ستمرار  �سهرا 
وال��ث��ان��ي��ة، ل��ي��ت��ب��ل��ور ذل���ك اال���س��ت��ق��ط��اب 
ف�س  بعد  ���س��وره  اأو���س��ح  يف  والتجيي�س 
ال��ع��دوي��ة وم��ا ت��اه من  اعت�سام راب��ع��ة 

اأحداث دموية موؤملة يف م�سر. 
ال�سعوب  اأبناء  بن  اأزم��ة  تفرق  مل 
�سوريا  اأزمتا  به  قامت  ما  مثل  العربية 
حتى  املتوا�سلة  م�سريتهما  يف  وم�سر 
ال��ي��وم م��ن ت��ف��ري��ق ب��ن ال�����س��ع��وب و�سق 

للوحدة الوطنية.
 ف��م��ن��ذ ب���داي���ة ال����ث����ورة ال�����س��وري��ة 
تاأجيج  الوا�سح يف  ال��دور  لاإعام  ك��ان 
اأف��راد  بن  املواقف  وتباين  االختافات 
ال�سعوب العربية، لدرجة اأ�سبحت فيها 
لا�سطفاف  م�سدرا  االختافات  تلك 

والتخندق مع جهة �سد اأخرى. 
وم����ع ت���ق���ادم االأح�������داث وت��ط��وره��ا 
و���س��ل��ت ت��ل��ك االأزم�����ة م��داه��ا ح��ت��ى بن 
اأف�����راد االأ����س���رة ال���واح���دة ب��ن��اء ع��ل��ى ما 
تبثها  وت��غ��ط��ي��ات  اأخ���ب���ار  م��ن  ي�ستقونه 

القنوات االإعامية.
 فكان اأن راأينا القطيعة واالقتتال 
مل���ا تبثه  ب���ن االأف��������راد يف مت��ث��ي��ل ح���ي 
حوارية  برامج  من  االإعامية  القنوات 
اأب��ط��ال��ه��ا ال ي��ع��رف��ون م���ن احل�����وار اإال 
ال��ع��ن��ف ال��ل��ف��ظ��ي واالق��ت��ت��ال ال��ط��ائ��ف��ي، 
وال�سيا�سيون  املثقفون  ذلك  يف  يت�ساوى 

واحلزبيون.
ول�������ن�������ا   
»االجت���������اه  يف 

دليل  املعاك�س« 
اأن  مل�����ا مي����ك����ن  ح�����ي 

يكون عليه احل��وار من حدة يف النقا�س 
واالإه��ان��ات  بال�سباب  وترا�سق  وتا�سن 
حد  اإل��ى  اأحيانا  ت�سل  التي  ال�سخ�سية 
اإلى  وتتجاوزها  بل  ال��ب��ذاءة،  مقيت من 
ال���ع���راك اجل�����س��دي اأح���ي���ان���ا. وت��وا���س��ل 
اأك��رث و�سوحا  ه��ذا االجت��اه، بل واأ�سبح 

ب��ع��د ث���ورة ال�����س��ع��ب امل�����س��ري ���س��د حكم 
جماعة االإخوان امل�سلمن وما تاه من 
اعت�سامي  ف�س  خ��ال  دام��ي��ة  اأح����داث 
رابعة العدوية والنه�سة وما تبعها من 

تطورات.
وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن م�����س��داق��ي��ة 
ال��ق��ن��وات االإع��ام��ي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت على 

املحك، واإف���رازات االإع��ام 
االإل�������ك�������روين ال�����ذي 

ي����ط����ف����ح اأح�����ي�����ان�����ا 
ب������������االأك������������اذي������������ب 

واختاق  والتلفيق 
ال��ق�����س�����س وف��رك��ة 

االأح�����������������������داث، جن���د 
�سيل  اأم������ام  اأن��ف�����س��ن��ا 
التاأجيج  من  خطري 

امل����ق����ي����ت وال����ت����اع����ب 
مب�������س���اع���ر امل����واط����ن����ن 

االح��راب  نحو  وجرهم 
يقدمهم  ال����ذي  احل��زب��ي 
قرابن طيعة الأجندات ال 

تخدم اأحدا.
ن����ح����ن ال�����ي�����وم اأم�������ام 

م����ف����رق ط����ري����ق اإع����ام����ي 
�����س����ائ����ك ع���ل���ي���ن���ا م���واج���ه���ت���ه 

ب����احل����ك����م����ة وال�������وع�������ي وع������دم 
االجن����������راف خ���ل���ف م����ا ي��ق��دم��ه 

م��ن ت��غ��ط��ي��ات ان��ت��ق��ائ��ي��ة وت��زي��ي��ف 
ل���ل���ح���ق���ائ���ق وك���������س����ر ل���ل���واق���ع 

امل��ك�����س��ور اأ����س���ا م���ن اأج���ل 
اأه�����داف دع��ائ��ي��ة ت��ق��رع 

ط����ب����ول ال���ت���ن���اح���ر 
وجت���ر االأف����راد 
مل���������س����ت����ن����ق����ع 
ال�����ك�����راه�����ي�����ة 

والطائفية. 
اأن�������ه ال ي����وج����د اإع������ام  ����س���ح���ي���ح 
يف  حتى  باملائة،  مائة  حر  مو�سوعي 

الدول الدميوقراطية، ولكن هناك قدر 
اأدنى من املهنية واملو�سوعية مطلوب يف 

نقل االأحداث وتغطية االأزمات.
ن��ت��وق��ع دوم����ا تغطية  ب��ال��ط��ب��ع ال   
وجهات  جميع  عر�س  اأو  اجل��وان��ب  ك��ل 
النظر، ولكن نحتاج اإلى اأن نقف بحزم 

االأح���داث  يفرك  عندما  االإع���ام  �سد 
لاأكاذيب  ي��روج  اأو  الق�س�س  يختلق  اأو 
امل�ساهد  لعقل  اع��ت��ب��ار  دون  املف�سوحة 
الأم���ن  ت��ق��دي��ر  اأو  ل���ذوق���ه  اح������رام  اأو 

م�ستقبله. 
ي����ت����ج����زاأ  ال  ج��������زء  االإع��������������ام 

م����ن احل����ي����اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
واالقت�سادية 

واالج��ت��م��اع��ي��ة. وب���ال���ت���ايل، ف��ه��و لي�س 
اإل��ى  اأب���دا  ب��ل يجنح  ب�سكل مطلق،  ح��را 
التعبري عن املوقف ال�سيا�سي اأو الثقايف 
اأو االأي��دي��ول��وج��ي. ه��ذا ه��و م��ا ن�ساهده 
اإعام االأزمات  وندركه يف الغالب. لكن 
اأي�سا  اأخ��اق��ي��ة  م�سوؤوليات  يفر�س 
اأجل  ندركه من  ما  تتجاوز كل 
م�ستقبل اأقل دموية ومن اأجل 
اإن��ه  اأق��ل تع�سبا..  اجت��اه��ات 
بعيدا  االأج���ي���ال  م�ستقبل 
ع��ن ال��ك��راه��ي��ة وال�����س��راع 
وال�����ع�����ن�����ف. ف����ه����ل ت��ع��ي 
ال��ق��ن��وات االإع��ام��ي��ة 
تلك امل�سوؤولية؟.

امل�سدر: 
جريدة عكاظ 

دور اإلعالم في أوقات األزمات:
إعالم أم تأجيج ؟

مقتل أربعين صحفيا
في النصف األول من 2013

ال�سحفين  من   40 اإن  االع��ام  و�سائل  يف  العاملن  ب�سامة  تعنى  جماعة  قالت 
واأفراد اطقم املعاونة ال�سحفية قتلوا اثناء تاأدية عملهم يف الن�سف االأول من العام 
العاملن يف جمال  اآخرين من  ا�ستي�ساح ماب�سات مقتل 27  احلايل فيما يجري 

االعام.
ووقعت ح��وادث القتل يف اأغلب االأح��وال ب�سبب عمل ال�سحايا و�سط ظروف 
ك�سف اجلرائم اأو الف�ساد، فيما �سهدت �سوريا اأكر عدد من القتلى يف دولة واحدة اإذ 
قتل ثمانية �سحفين يف الباد حيث ت�ستهدف قوات املعار�سة والقوات احلكومية 

ال�سحفين يف احلرب التي تدور رحاها هناك.
وقال تقرير املعهد الدويل ل�سامة العاملن يف جمال االعام اإن �سوريا كانت 
اي�سا الدولة التي �سهدت مقتل اأكر عدد من ال�سحفين عام 2012 حيث قتل 70 

�سحفيا يف الن�سف االول من ذالك العام.
واأكد املعهد الذي يتخذ من لندن مقرا له يف تقريره اأنه مل يجر اعتقال اأي 
من امل�ستبه بهم يف اأعمال القتل هذا العام. وقال التقرير اإن �ستة من ال�سحفين 
واأطقم املعاونة ال�سحفية قتلوا يف الهند يف االأ�سهر ال�ستة االأولى من العام اجلاري. 
ويف الرازيل قتل مهاجمون على دراجة نارية مرا�سا اإذاعيا و�سحفيا كانا يعمان 

يف تغطية وقائع الف�ساد، وبعد ذلك ب�سهر واجه م�سور �سحفي امل�سري نف�سه.
االأول  الن�سف  خ��ال  باك�ستان  يف  قتلوا  �سحفين  خم�سة  اإن  املعهد  وق���ال 
م��ن ال��ع��ام احل��ايل يف اأح���داث عنف ب��ن ق��وات االأم���ن و«اإ���س��ام��ي��ن مت�سددين« اأو 
اإذ  امل�ساكل  نف�س  �سوماليون  �سحفيون  وواج��ه  مت�سارعة.  �سيا�سية  ف�سائل  بن 

ي�ستهدفهم »مت�سددون« من حركة ال�سباب املرتبطة بتنظيم القاعدة.



تقنية

يعد دور تقنية املعلومات من االأدوار احليوية يف جميع املنظمات مبختلف 
اأه��م��ي��ه ك��ل��م��ا ات�����س��ع��ت ال��رق��ع��ة  اأح��ج��ام��ه��ا. وي�����زداد دور تقنية امل��ع��ل��وم��ات 

اجلغرافية للمنظمة وكلما زاد عدد العاملن فيها اأو العماء لها.
الذي  ال��ه��واء  مبنزلة  للمنظمة  املعلومات  تقنية  دور  اعتبار  وميكن 
نتنف�سه يوميا.. ال ن�سعر بوجود الهواء من حولنا يف معظم االأوقات لكن 
نفتقده  الهواء حينما  باأهمية  �سعورنا  ي��زداد  و  دون��ه.  العي�س  ن�ستطيع  ال 

وكذلك دور تقنية املعلومات. 
ففي حال ح�سول اأي خلل يف اأي نظام من االأنظمة االإلكرونية ت�ساب 
املنظمة بنوع من ال�سلل الذي يوقف ن�سبة كبرية من عملها بل اإنه يف بع�س 
ت�سجيل  يف  االأداء  موؤ�سر  يبداأ  و  عقب  على  راأ�سا  احل��ال  ينقلب  املوؤ�س�سات 

خ�سائر عن كل دقيقة ي�ستمر فيها العطل.
 يف املقابل ت�ستنفر جميع الطاقات يف تقنية املعلومات حلل هذا العطل 
وينتقل العمل يف تقنية املعلومات من حالته الطبيعية الى حالة اأ�سبه ما 
تكون بخلية نحل، حيث ال تتوقف اأجهزة الهواتف مبا فيها ال�سخ�سية عن 
الرنن ويرتفع ال�سوت لتبادل املعلومات ب�سكل �سريع وتقام اجتماعات يف 
كل مكان مبا فيها املمرات لتبادل املعلومات ب�سكل �سريع. كل هذا لتحديد 

�سبب العطل ثم التعامل معه ح�سب طبيعته.
يكون حال تقنيه املعومات اأف�سل حينما يعرف اأن �سبب العطل داخلي 
ولي�س ناجتا عن هجوم اإلكروين خارجي اأو فريو�س غري معروف امل�سدر، 
ففي هذه احلالة يتم جتربة عدة حلول خمتلفة الإيجاد الو�سفة املنا�سبة 

لهذا اخللل، و قد ت�ستمر هذه احلالة لدقائق معدودة اأو لعدة اأيام.
بالتقنية  تعمل  منظمة  اأي  امل�سكات  من  النوع  ه��ذا  من  ينجو  وال   
النوع، ومراكز  للتقنية تتعر�س حلاالت من هذا  املنتجة  ال�سركات  وحتى 
قد  اخ��راق  مل��ح��اوالت  يومي  ب�سكل  تتعر�س  املنظمات  جميع  يف  البيانات 
تكون ع�سوائية اأو مدرو�سة ال�ستهداف منظمة بعينها، و من االأمثلة على 

ذلك تعطل الريد االإلكروين ل�سركه اأبل ملدة تزيد عن 24 �ساعة.

خدماتنا للجميع

د. عبدالمحسن القرني
a.algari@kku.edu.sa

منصور العياف 

لعموم  والت�سجيل  القبول  عمادة  اأعلنت 
انت�ساب   - )انتظام  والطالبات  الطاب 
- ان��ت��ظ��ام ف���رة ث��ان��ي��ة - ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي( ط����رح اجل������داول ال��درا���س��ي��ة 
للف�سل الدرا�سي االأول )1435/1434ه���( 
والبدء يف معاجلة اجلداول عر البوابة 

www.kku.edu.sa االإلكرونية
وان��ط��اق��ا م��ن م��ب��داأ ال��ت��ع��اون بن 
العامة  االإدارة  ف��اإن  اجلامعة  يف  االإدارات 
ل��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات ت��ق��دم ع���ر » اآف����اق« 
����س���رح���ا م��ف�����س��ا ع����ن ط���ري���ق���ة احل����ذف 
واالإ�سافة واإجراء التعديات ال�سرورية 

لكل طالب وطالبة كما يلي:
ال��ط��ال��ب��ة  اأو  ال��ط��ال��ب  ي��ف��ت��ح  اأوال: 
الظاهرة  للجامعة  الرئي�سية  ال�سحفة 
ع��ل��ى ال��ن��اف��ذة )1(، وم���ن ث��م ع��ن طريق 
على  ينقر  العلوية،  الرئي�سية  القائمة 
االإلكرونية  ثم اخلدمات  الطالب  دليل 
له  لتظهر  والت�سجيل  ال��ق��ب��ول  ل��ع��م��ادة 
نافذة ي�سيف فيها ا�سم امل�ستخدم وكلمة 

املرور كما يف النافذة )2(.
واحل��ذف  الت�سجيل  بعملية  للقيام 
واالإ���س��اف��ة ان��ق��ر على اأي��ق��ون��ة  )احل��ذف 

الت�سجيل  املوجودة حتت بند  واالإ�سافة( 
االإلكروين كما هو مو�سح بال�سكل)3(.

الطالب/الطالبة  ي�ستطيع  ثانيا: 
اأو  االإ�سافة  اأو  احل��ذف  بعملية  يقوم  اأن 
له  امل�سموح  والتاريخ  الفرة  التعديل يف 
الطالب  نقر  ذل��ك، ويف حالة عدم  بعمل 
ع��ل��ى ه���ذه اخل��دم��ة ب��ال��ت��اري��خ امل��ح��دد له 
ف�����س��وف ت��ظ��ه��ر ل���ه ال���ر����س���ال���ة ال��ت��ال��ي��ة: 
)احل�����ذف واالإ����س���اف���ة غ���ري م�����س��م��وح يف 

الوقت احلايل(
الطالب/الطالبة  نقر  عند  ثالثا: 
على خ��دم��ة احل���ذف واالإ���س��اف��ة باملوعد 
املحدد له بالت�سجيل واحلذف واالإ�سافة 
ف�����س��وف ت��ظ��ه��ر ل���ه )ال ي��وج��د م��ق��ررات 
ت�سجيل م�سبق.  له  اإذا مل يكن  م�سجلة( 
م�سبق  ت�����س��ج��ي��ل  ل��ل��ط��ال��ب  ك����ان  اإذا  اأم����ا 
ف�����س��وف ت��ظ��ه��ر ل���ه ال���ن���اف���ذة امل��و���س��ح��ة 

بال�سكل رقم 4.

اإلضافة
ال�سغط  يتم  م��ق��ررات،  راب��ع��ا: الإ���س��اف��ة 
اإل��ى  ع��ل��ى زر )اإ���س��اف��ة(  فيتم االن��ت��ق��ال 
�سفحة املقررات املتاحة للت�سجيل، حيث 
للمقررات  ال�سعب  للطالب جميع  تظهر 
املتاحة، وال يتم عر�س ال�سعب املغلقة وال 

�سابق كما يف  لها متطلب  التي  امل��ق��ررات 
ال�سكل رقم 5.

 وميكن للطالب/الطالبة اأن يختار 
اأي مقرر من املقررات بالنقر على حقل 
)اخ�����ر ���س��ع��ب��ة(، وم����ن ث���م ي��ت��م اخ��ت��ي��ار 
ال�سعبة التي يريدها الطالب بالنقر على 

الجداول الدراسية.. إرشادات تقنية

يتم عر�س  �سعبة(، حيث  )ابحث عن  زر 
مت  ال��ذي  للمقرر  املتاحة  ال�سعب  جميع 
حتديده. ومن ثم يختار الطالب ال�سعبة 

التي يريدها من القائمة الظاهرة له.
 وباإمكان الطالب/الطالبة مبا�سرة 
اإدخ�����ال رق���م ال�����س��ع��ب��ة يف ح��ق��ل االإدخ����ال 
اإدخ��ال  اأي�سا  ميكنه  كما  �سعبة(،  )اأدخ��ل 
رق���م ال�سعبة يف ح��ق��ل االإدخ�����ال  )اخ��ر  
معرفة  عند  ذلك  ويتم  مبا�سرة،  �سعبة( 
ال���ط���ال���ب ل���رق���م ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي ي��ري��د 
خدمة  يف  ت��وج��د  وال��ت��ي  فيها  الت�سجيل 
امل���ق���ررات امل��ط��روح��ة وف���ق اخل��ط��ة، مما 
ال��ب��ح��ث ع��ن �سعب  ال��ط��ال��ب  ي�سهل ع��ل��ى 

ذلك املقرر.
امل��ق��ررات  اختيار  م��ن  االنتهاء  عند 
الطالب  على  يتوجب  للت�سجيل،  املتاحة 
امل��وج��ود يف  )اإ���س��اف��ة(  زر  ع��ل��ى  ال�سغط 
امل��راد  امل��ق��ررات  فتنتقل  ال�سفحة،  اأ�سفل 
اإ���س��اف��ت��ه��ا اإل�����ى ج�����دول اإج���������راءات غري 

مثبتة.

تثبيت
اإال  امل�������س���اف  امل����ق����رر  ت�����س��ج��ي��ل  ي���ت���م  وال 
ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى زر )ت���ث���ب���ي���ت(  ومي��ك��ن 
وعملية  اإ�سافة  عملية  من  اأك��رث  اإج���راء 
ال�سغط  وع��ن��د  ت��ع��دي��ل.  وعملية  ح���ذف 
ع��ل��ى زر ت��ث��ب��ي��ت ي��ط��ل��ب ال��ن��ظ��ام اإدخ����ال 
بعد  له  لتظهر  للطالب،  ال�سري  الرقم 
ذل��ك  ر�سالة تفيده ب��اأن )مت��ت  العملية 

املطلوبة بنجاح(.
خام�سا: ي�ستطيع الطالب/الطالبة 
حذف اأي مقرر من خال ال�سغط على 
املقرر  ي��ك��ون  ال  اأن  ب�سرط  )ح����ذف(،  زر 
امل��راد حذفه من م�ستوى الطالب، ويتم 
اإ�سافة املقررات املراد حذفها اإلى جدول 
اإجراءات غري مثبتة  وال يتم حذف املقرر 
وات��ب��اع  )ت��ث��ب��ي��ت(  زر  ع��ل��ى  بال�سغط  اإال 
اخل���ط���وات ال�����س��اب��ق��ة امل���ذك���ورة يف ح��ال��ة 

اإ�سافة مقرر.

التعديل
ا�ستبدال  اأو  للتعديل على مقرر  �ساد�سا: 
���س��ع��ب��ة ب���اأخ���رى ، ي��ت��م ذل����ك م���ن خ��ال 
ال�سغط على زر )تعديل(  ، فتظهر قائمة 

ت�سم جميع ال�سعب املتاحة للمقرر.
وب�����اإم�����ك�����ان ال���ط���ال���ب/ال���ط���ال���ب���ة 
�سمن  �سعبة  ب���اأي  امل��ق��رر  �سعبة  ت��ب��دي��ل 
ال�سعب  لهذه  التعديل  يتم  وال  القائمة، 
وات��ب��اع  )ت��ث��ب��ي��ت(  زر  ع��ل��ى  بال�سغط  اإال 
اخل���ط���وات ال�����س��اب��ق��ة امل���ذك���ورة يف ح��ال��ة 

اإ�سافة مقرر.

من خالل هذه 
النافذة تجيب 

اإلدارة العامة 
لتقنية المعلومات 

على أسئلتكم 
واقتراحاتكم 

ومعرفة تطلعاتكم 
عبر البريد 

اإللكتروني:
aafaq6

@kku.edu.sa

اسألنا

نوابغ التقنية 

تشارلز بابيج
االأول��ى  ال�سرارة  مطلق  هو   Charles Babbage بابيج  ت�سارلز 
هذه  تاأ�سي�س  يف  اإل��ي��ه  يعود  والف�سل  االآيل،  احلا�سب  الخ���راع 

الفكرة. 
يف  امليكانيكي  واملهند�س  والريا�سي  الفيل�سوف  بابيج  ول��د 
لندن �سنة 1791م.در���س يف جامعة كامردج و�سمم اأول حا�سبة 
واأ�سماها ماكينة الفروق. وعلى الرغم من اأن تلك احلا�سبة مل 

ت�ستخدم فاإن فكرتها كانت االأ�سا�س يف اخراع احلا�سوب.
الريا�سي،  احل�ساب  غ��ري  اأخ���رى  جم��االت  يف  بابيج  اأ�سهم   
الفلكي  للمجتمع  الذهبية  امليدالية  على  ح��از  1824م  ع��ام  ففي 
و�سمي  الفلكية،  الريا�سية  اجل��داول  الخراعه حمركا حل�ساب 
معهد  فهناك  جلهوده،  تقديرا  با�سمه  التعليمية  املن�ساآت  بع�س 
ت�سارلز بابيج  وهو عبارة عن اأر�سيف ومركز للبحوث واملعلومات 
التقنية، ومدرج بابيج الكبري للمحا�سرات يف جامعة كامردج. 

ن�سرت له عدة مطبوعات وكتب، منها كتاب ُن�سر عام 1864م 
بعنوان »مقاطع من حياة فيل�سوف«.

ت���ويف ب��اب��ي��ج ع���ام 1871م ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز 79ع���ام���ا، ودم��اغ��ه 
اأفنى هذا العامل واملخرع  حمفوظ يف متحف العلوم يف لندن. 
الغايل والنفي�س يف حياته ودفع جزء من ثروته يف �سبيل تطوير 

ت�ساميمه لكنه تويف دون اإكمال اآلته.

 Difference Engine ح��ا���س��ب��ة 
مت بناوؤها من قبل متحف العلوم 
يف ل��ن��دن، امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وفقا 
وطورها  �سممها  التي  للخرائط 

.Charles Babbage



ريتويت

الفوري  وال��را���س��ل  ال�سوتية  امل��ح��ادث��ة  لتطبيق  امل��ط��ورة  ال�سركة  اأعلنت 
األ��ف   300 م��ن  اأك��رث  اإل��ى  ال�سعودية  ع��دد م�ستخدميها يف  و���س��ول   Maaii

م�ستخدم جديد خال 7 اأيام فقط. 
ال�سعودية  يف  التطبيق  م�ستخدمي  عدد  اإن  ال�سينية  ال�سركة  وقالت 
�سهد منوا مبعدل 766% يف ر�سائل املحادثة، و350% زيادة يف عدد املكاملات 

ال�سوتية اليومية.
ياحظ اأن التطبيق بداأ يف االنت�سار منذ اأن اأطلقت ن�سخته العربية يف 
متجر اآيتونز للتطبيقات وقد احتل ال�سهر اجلاري حتديدا املركز االأول يف 
التحميل متفوقا على العديد من التطبيقات املجانية املوجودة يف املتجر،  
وهو االأمر الذي راآه  م�ستخدمو تطبيق whats app ب�سارة جديدة تلوح 
يف االأفق بعد اأن انت�سرت اأخبار احتمال حجب التطبيق القدمي يف اململكة، 
التي  Maaii هي  املتوافرة يف  ال�سوتية  املكاملات  اأن ميزة  واجلدير بالذكر 

ف�سلته على غريه من تطبيقات الرا�سل الفوري.
كابو�س  املا�سية  االأي��ام  يف  التعبري  �سح  اإذا  الوات�ساآبيون  عاي�س  لقد 
حجب التطبيق والتفكري امل�سني يف اإيجاد وريث �سرعي له يعو�س اإيقافه 
ب��ن ي��وم وليلة، وب��ن تعدد اخل��ي��ارات ورغ��ب��ة االت��ف��اق على تطبيق واح��د 
يحتل املكان بالزيادة دون النق�س، تتوجه اأنظار هواة الرا�سل الفوري عر 
اجلوالت الذكية اإلى الوافد اجلديد Maaii متفائلن  باأن يعو�سهم ذلك 

التطبيق ما كان من املحتمل اأن يفقدوه اإذا ما مت حجب الوات�ساآب.
يف حال جناح تطبيق Maaii يف الو�سول اإلى اأيدى كافة ع�ساق التقنية 
يف العامل، وحلوله حمل whats app فهل �سيوا�سل م�ستخدمو التطبيق 
القدمي ن�سر ال�سائعات واالأكاذيب مع التطبيق اجلديد وا�ستحافنا باهلل 
اإر�سال حمتوى ما جلميع من يف القائمة  لكي يحدث لنا  تعالى اأن نعيد 

�سيء �سار بعد يومن من تاريخ اإعادة االإر�سال؟
التطبيق  يف  لانت�سار  خ�سبة  ت��رب��ة  اخل��زع��ب��ات  تلك  �ستجد   ه��ل 

اجلديد كما وجدت يف whats app اأم اإن االأمر �سيختلف؟
اجلديد  التطبيق  ا�ستخدام  يتم  اأن  قلبي  ك��ل  م��ن  اأمت��ن��ى  ك��ل،   على 
اأخطاء املا�سي لنبني امل�ستقبل.  اأف�سل من ال�سابق واأن نتعلم من  ب�سورة 

كل عام واأنتم بخري.

وريث »واتسآب«

حسن أحمد العواجي

ت��ع��ت��زم ���س��رك��ة ���س��ام�����س��وجن ال��ك��وري��ة 
اإط��اق  ال��ه��وات��ف الذكية  ال��رائ��دة يف 
 Tizen نظام ت�سغيل هواتفها اجلديد
املقبل يف موؤمتر املطورين  اأكتوبر  يف 
مبدينة �سان فران�سي�سكو االأمريكية، 
اآب����ل  م����ن   iOS ن���ظ���ام���ي  اأن  وي����ب����دو 

واأن���دروي���د م��ن ���س��رك��ة ج��وج��ل، لن 
على  الرئي�سين  ال��اع��ب��ن  يبقيا 
اأنظمة الت�سغيل، بعد دخول  �ساحة 

»تايزن« يف دائرة املناف�سن.
ال�سركات  من  العديد  وي��رى 
امل�ساركة يف تطوير نظام » تايزن« 
من�سة  ي��ك��ون  رمب����ا  اأن����ه   Tizen
ب���دي���ل���ة ع����ن ن����ظ����ام االأن�����دروي�����د 
اإذ اإن �سام�سوجن جنحت  احلايل، 
الهواتف  �سوق  على  الهيمنة  يف 

الذكية العاملة بنظام اأندرويد.
ت��اي��زن«   « ن��ظ��ام  اأن  ي��ذك��ر 
على  ي��ع��م��ل  اأن  مي��ك��ن   Tizen
اأج�����ه�����زة م���ت���ن���وع���ة ك�����س��ا���س��ات 
اللوحية  احل��وا���س��ب  و  التلفاز 
ولي�س حم�سورا على الهواتف 

الذكية فقط.

قلم لتصحيح األخطاء اإلمالئية
تو�سل خمرعان اأملانيان لتقنية جديدة تتمثل يف قلم رقمي من نوع خا�س 
ويقوم  الكتابة.  اأث��ن��اء  اخل��ط  وحت�سن  االإمائية  االأخ��ط��اء  بت�سحيح  يقوم 
القلم ال�سحري الذي اأطلق عليه »لرين�ستيف« باإباغ امل�ستخدم فور ارتكابه 
اأي  اإلى الطريقة االأف�سل لكتابة  اإي��اه   اأو كتابي، مر�سدا  اإمائي  اأي خطاء 
حرف اأو كلمة وذلك عن طريق االهتزاز عند كل خطاء. ومن املقرر اأن يطرح 
القلم يف االأ�سواق العام املقبل ب�سعر 99 جنيه ا�سرليني. يذكر اأن القلم يعمل 
حاليا باللغتن االإجنليزية واالأملانية فقط وياأمل خمرعوه اأن يتم تزويده 

قريبا بلغات اأخرى مثل الفرن�سية والرو�سية واالإيطالية واالإ�سبانية.

اأعلنت Motorola عن هاتفها اجلديد Moto X الذي يتميز باإمكانية التخ�سي�س من قبل امل�ستخدم، حيث ي�ستطيع اختيار 
اللون من بن 18 لونا متوافرا، وميكنه اختيار اخلامة من قما�س اأو خ�سب اأو با�ستيك اأو اأملنيوم اأو حتى من ال�سرياميك، كما 

ميكنه اختيار لون ال�سماعات املرفقة باجلهاز واختيار اخللفية اأو النغمة االأ�سا�سية فيه. 
العام  نهاية   Verizon ل�  تتوافر  اأن  AT&T حالًيا على  ل�سركة  تلك، متاحة فقط  التخ�سي�س  قابلية  اأن  التفا�سيل  ويف 

احلايل.
وبالن�سبة للهاردوير فلم ياأت اجلهاز مبيزات جديدة ، حيث يحمل معالج Motorola X8 ثماين نواة، وذاكرة ع�سوائية 
بحجم 2GB، واأما بالن�سبة لل�سعة التخزينية الداخلية فاأنت خمري مابن 16GB و 32GB، ويبلغ حجم ال�سا�سة التي يحملها 

.X 1280 اجلهاز  4.7 بو�سة، بدقة 720 

موتو إكس..
هاتف مصمم حسب 
طلب المستخدم 

سامسونج تعتزم إطالق »تايزن«
في أكتوبر المقبل

تقنية



لنرتقي 
بهم

ظافر بن سعيد آل حماد 
مدير المركز

 عندما تقلب اليد اإلى االأعلى لت�ساأل 
االأ�سفل  اإل��ى  تكون  اأن  ب��دل  وتطلب، 
لتكدح وتنتج؛ عندما متتلئ اجليوب 
م���ن م����ال م�����س��ل��وب؛ ع��ن��دم��ا مت��وت 

�ساحبها؛  ال��ع��ف��ة  وت��خ��ون  ال��ك��رام��ة 
اأن هناك �سخ�سا يدعى  حينها تعلم 

مت�سول.
اإن���ه���م ���س��ن��ف م���ن الب�سر  ن��ع��م   

م��رك��ز امل��وه��ب��ة واالإب�������داع ب��اجل��ام��ع��ة 
وموظفن  اأ���س��ات��ذة  باجلميع  يرحب 
للتميز  وطابا مع بداية عام جديد 
واالإبداع فقد حاز املركز جوائز عاملية 
يف االخ������راع: ذه��ب��ي��ة وف�����س��ي��ت��ن يف 
تايبية وبلغراد وجنيف، وح�سل عدد 
املراكز  على  وطالباتنا   طابنا  م��ن 
االأول��������ى ع���ل���ى م�����س��ت��وى اجل���ام���ع���ات 
والن�سر  العلمي  البحث  ال�سعودية يف 

يف جمات اأمريكية وبريطانية.
م�����س��ارك��ات  ل��ل��ج��ام��ع��ة  اأن  ك���م���ا 
امل���ح���ل���ي���ة  امل�����ع�����ار������س  يف  م����ت����م����ي����زة 
ل����اخ����راع،  م��ث��ل امل���وؤمت���ر ال����دويل 
ل��ل��م��وه��ب��ة ب��رع��اي��ة خ�����ادم احل��رم��ن 
العايل  التعليم  ومعر�س  ال�سريفن، 
ل����اإب����داع ب�����س��وق ع���ك���اظ، وم��ع��ر���س 
توا�سل باأبها، وكذلك معر�س موؤمتر 
ري�������ادة االأع�����م�����ال واالإب����������داع امل���ع���ريف 

بجامعة اأم القرى.
 اأم������ا ع���ل���ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة 
ف��ه��ن��اك ال���ل���ق���اء ال�����س��ن��وي ل���اإب���داع 
ب���ن اجل��ام��ع��ة وامل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث ك��ان 
ال��ت��وع��ي��ة  يف  ك���ب���ري  دور  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
بثقافة املوهبة واالإبداع والتن�سيق مع 
اجلهات ذات العاقة كوزارة الربية 
العامة  االإدارة  يف  ممثلة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ل��م��وه��وب��ن وم��وؤ���س�����س��ة امل���ل���ك عبد 
واالإب����داع،  للموهبة  ورج��ال��ه  العزيز 
وم�����دي�����ر م���ي���ك���رو����س���وف���ت ب���ال�������س���رق 

االأو�سط.
وق���د ف��ّع��ل��ت ال�����س��راك��ة م���ع ه��ذه 
لرامج  وال��داع��م��ة  الراعية  اجل��ه��ات 
وزارة  م��ع  جنب  ايل  جنبا  املوهوبن 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل، و���س��ت��ف��ع��ل ال���ع���ام 
احل����ايل ال�����س��راك��ة م���ع م��دي��ن��ة امل��ل��ك 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة فيما 
ي��خ�����س ح��م��اي��ة االأف����ك����ار ل��ل��ح�����س��ول 
ع��ل��ى ب�����راءة االخ�������راع، ح��ي��ث اأوك����ل 
اجل��ام��ع��ة  اإدارة  ق��ب��ل  م���ن  ل��ل��م��رك��ز 

من�سوبي  جلميع  املهمة  بهذه  القيام 
اجلامعة من بداية الف�سل الدرا�سي 
باجلميع  ونهيب   ،2013/1434 االأول 
اإل��ى  باجلامعة  وخم��رع��ن  باحثن 
واالإب��داع  املوهبة  مركز  مع  التوا�سل 
مبنى اأ بوابة4 اأو التوا�سل اإلكرونيا 

عن طريق موقع اجلامعة.
م�سروع  فعاليات  �ستنطلق  كما 
ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ط��اب 
العام  ل��ه��ذا  البكالوريو�س  وط��ال��ب��ات 
ق��ري��ب��ا ع���ن ط���ري���ق م���وق���ع اجل��ام��ع��ة 
البحوث  حتظى  حيث  االإل���ك���روين، 
اإدارة  قبل  من  بالدعم  االأ�سالة  ذات 

اجلامعة بعد تو�سية جمل�س املركز.
م��ع��ايل  ب���دع���م  اأ����س���ي���د  اأن  واأود 

االأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود 
للمركز بهذا ال�س�اأن.

 اأم���ا ب��رن��ام��ج ال��ت��ل��م��ذة ف��ه��و من 
ال����رام����ج ال���ن���وع���ي���ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
اجل����ام����ع����ات ال�������س���ع���ودي���ة ح���ي���ث ي��ت��م 
اخ��ت��ي��ار امل��وه��وب��ن م���ن ال���ط���اب اأو 
اأو  بحثي  متيز  لهم  وم��ن  الطالبات 
اأك���ادمي���ي اأو اب��ت��ك��اري حت��ت اإ���س��راف 
ليكون  باجلامعة  اخل��راء  اأ�ستاذ من 
كامل  ف�سل  م��دى  على  م�سرفا  لهم 
ي�سلون فيه ايل تطبيق خطة علمية 
اأو  ن��ت��ي��ج��ة  ايل  ل��ل��و���س��ول  وع��م��ل��ي��ة 
ورق��ة اأو بحث اأو من��وذج يعر�س على 
قرار  واتخاذ  لتقييمه  املركز  جمل�س 
ب�����س��اأن��ه مل�����س��ل��ح��ة ال��ط��ال��ب واأ���س��ت��اذه 

عدمها،   م��ن  اال�ستمرارية  واإمكانية 
امل�سرفن  التدري�س  هيئة  والأع�ساء 
وللطاب  االإ����س���راف  مقابل  م��ك��اف��اأة 
مكافاأة اأي�سا يحددها جمل�س املركز.

اأف��ك��ار واخ��راع��ات  اأم��ا م�سابقة 
اأك��ر  بدعم  ف�ستحظى  ال��ع��ام  لهذا   4
رعاية  يف  ال��دول��ة  لتوجهات  حتقيقا 
املوهوبن وخطط وزارة التعليم بهذا 

ال�ساأن واجلامعة.
كما اأن للمركز ر�سالة جمتمعية 
يف التوعية والتدريب حيث �سارك مع  
موهبة واإدارة تعليم ع�سري والنما�س 
ورجال اأملع و�سبيا وجازان وجنران يف 

برامج تثقيفية وتدريبية.
احت�سنت  ال��ع��ام  ه��ذا  �سيف  ويف 

محمد حسن آل عامر
كلية العلوم واآلداب
محايل عسير

ال���وج���ه طعما  ل��ك��رام��ة  ي��ع��رف��ون  ال 
االأدن����ى ملقومات  وال مي��ل��ك��ون احل���د 
احل�����س��ارة وال��ت��م��دن، وك��ل ذل��ك كان 
احلقيقي  ب��امل��غ��زى  ج��ه��ل��ه��م  ب�����س��ب��ب 

مركز 
الموهبة 
جوائز 
وأرقام

ملعنى طلب الرزق وباأنهم م�ستخلفون 
يف االأر��������س ل��ع��م��ارت��ه��ا وال�����س��ع��ي يف 
مناكبها قال تعالى:{هو الذي جعل 
لكم االأر�س ذلوال فام�سوا يف مناكبها 

اجل��ام��ع��ة ثلة م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن من 
خمتلف املناطق بالتعاون مع موؤ�س�سة 
للموهبة  ورج��ال��ه  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
والتعليم   ال��رب��ي��ة  ووزارة  واالإب�����داع 
من 7/24 حتى 1434/8/21ه�، واإنني 
اأن�سطة املركز فاإن  اإذ اأحكي جزًء من 
للدعم  ا�ستثمارا  واأك��رث  مثله  القادم 
وب��ح��ث��ي  ع���ل���م���ي  مت���ي���ز  الأي  امل���م���ي���ز 
ن��دع��و جميع  .. وم��ن هنا  واب��ت��ك��اري 
مع  للتوا�سل  وامل��وه��وب��ات  املوهوبن 
والفعاليات  واملركز  اجلامعة  برامج  

املتنوعة.
ل���ن���ت���ع���اون ج���م���ي���ع���ا يف حت��ق��ي��ق 
بعون  واملجتمعية  ال��ف��ردي��ة  اأه��داف��ن��ا 

اهلل وتوفيقه عز وجل.

وك���ل���وا م���ن رزق�������ه}. ل��ك��ن ي���ا ت��رى 
ه��وؤالء  زح��ف  م��ن  للحد  ال�سبيل  م��ا 
الكفيلة  ال���ط���رق  وم����ا  امل��ت�����س��ول��ن؟ 
ل���ارت���ق���اء ب��ف��ك��ره��م ح���ت���ى ي�����س��م��وا 
باأ�سلوب  احل��ي��اة  ويخو�سوا  بذاتهم 
والن�ساط؟  الطموح  ميلوؤها  جديد 
ك��ل ذل��ك ب��اأي��دي��ن��ا ن��ح��ن. ن��ع��م، نحن 
اأو  ا�ستمرارهم  يف  اخليار  ميلك  من 

كفهم عن امل�ساألة.
يجب علينا اأن ن�سبط عواطفنا 
ح����ن ن����راه����م مي������دون اأي����دي����ه����م يف 
ال����ط����رق����ات ال���ع���ام���ة وع���ل���ى اأب������واب 
امل�����س��اج��د وامل���ت���اج���ر راأف������ة ب��ح��ال��ه��م 
االآج��ل��ة  م�سلحتهم  ع��ل��ى  وح��ر���س��ا 
والتفكري  البعيد  االأمد  اإلى  والنظر 
ب��ع��م��ق اإل�����ى م���ا ي������وؤول اإل���ي���ه االأم����ر 
اأن���ه ال  ول��ي��درك��وا  امل��ن�����س��ود  ليح�سل 

طائل من �سنيعهم.
وم����ع ذل����ك ف��ن��ح��ن ال ن��ن��ك��ر اأن 
وقدر  ال�سبل  بهم  �ساقت  من  هناك 
وعفوا  ك��ف��وا  لكنهم  ال����رزق،   عليهم 
وال  ب�����س��ي��م��اه��م  اإال  ت���ع���رف���ه���م  ف����ا 

ي�ساألون النا�س �سيئا.
الر�سيدة  حكومتنا  اأول���ت  لقد 
اهتماما كبريا و�سعت ب�ستى الطرق 
املهنة الرخي�سة،  للق�ساء على هذه 
ف����اأن���������س����اأت امل���وؤ����س�������س���ات ال��ر���س��م��ي��ة 
واجل���م���ع���ي���ات اخل����ريي����ة و����س���رع���ت 
اأب����واب����ه����ا ل��ل��م�����س��اري��ع ال��ت��ط��وع��ي��ة، 
واأوث��ق��ت ذل��ك يف م��واق��ع ر�سمية يف 
الفائدة  لتعم  العنكبوتية  ال�سبكة 
اإلى من ي�ستحقها  ولت�سل ال�سدقة 
ف���ك���ل م����ا ع��ل��ي��ك اأخ������ي ال���ع���زي���ز ه��و 
لت�سع  ينا�سبك  الذي  املوقع  اختيار 

فيه �سدقتك.

الرأي الجامعي
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

العودة إلى 
عصيدتين
د. عبدالسالم
آل شيد الغامدي 

تلك  ت��ك��رار  م��ن  ال�سجناء  م��ل 
ال��وج��ب��ة وط��ال��ب��وا ب��ت��غ��ي��ريه��ا دون 
عندما  ال�سجن  اإن  ح��ت��ى  ج����دوى، 
ي��خ��رج م��ن ال�����س��ج��ن ث��م ي��ع��ود اإل��ي��ه 
مرة اأخرى يتنا�سى كل �سيء ويردد 
 back« بح�سرة: عدنا اإلى الع�سيدة

رمب���ا ل��ي�����س ال��ب��اع��ث ال��وح��ي��د لهذا 
احلميدة  البدعة  تلك  ه��و  العنوان 
ال��ت��ي اأب��دع��ت��ه��ا ال���ع���اق���ات ال��ع��ام��ة 
باجلامعة يف اأول يوم من هذا العام 
ا�ستقبال  ف��ي��ه  مت  ح��ي��ث  ال��درا���س��ي، 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالإداري����������ة يف 
اجلامعة بن�سد جميل من املاأكوالت 
ال�����س��ع��ب��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة ال���ت���ي اأع��دت��ه��ا 

بع�س االأ�سر املنتجة يف املنطقة. 
ال���������س����ج����ون  اإدارة  ك�������ان�������ت 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ت���ط���ع���م ال�����س��ج��ن��اء 
ال���ع�������س���ي���دة  االأوق������������ات  م���ع���ظ���م  يف 
���س��ه��ل��ة  اأن����ه����ا  ذل�����ك    »porridge«
االإع���������داد،  ف��ب��م��ج��رد و����س���ع  كمية 
كبرية من الدقيق مع املاء على نار 
ه���ادئ���ة ي��ت��اأت��ى ل���ك يف وق���ت ق�سري 
وجبة كاملة يتم توزيعها على اأكر 

عدد ممكن. 

عدنا  تعني  وكاأنها   ،»to porridge
اإلى ال�سجن مرة اأخرى.  

ت�ستعار  حينما  االأمثال  وكعادة 
ف��اإن  بالقيا�س،  م�سابهة  م��واق��ف  يف 
املقولة اأ�سبحت ُتردد بعد اأن يق�سي 
اإلى العمل  املوظف اإجازته ثم يعود 

والتي    back to porridge :مرددا
.back to work تعني متاما

�سنته  ال�����ذي  ال���ي���وم  ذل����ك  يف   
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة، مل تكن ال��ع��ودة 
اإل�������ى ع�������س���ي���دة واح����������دة، ب�����ل اإل�����ى 

ع�سيدتن. 

حقوقنا واللصوص!

يف كل حلظة تخرج لنا و�سيلة توا�سل اجتماعية جديدة وب�سكل خمتلف واأ�سلوب 
واأ�سكالها  اأ�سماوؤها  والكل ال تخفى عليه  التطبيقات،   جديد حتى كرثت هذه 
الو�سائل فمنهم من ي�ستفيد منها  التعامل مع هذه  املجتمع يف  ولكن يختلف 
عليه  لتعود  ا�ستخدامها  ي�سيء  من  وهناك  مفيد،  هو  ما  كل  يف  وي�ستخدمها 
ال��وزر، وه��ذا مظهر من مظاهر  بالذنب وذن��ب كل من توا�سل معه ولي�ستمر 

خطر التوا�سل.
واالأ�سدقاء  الزماء  بن  القروبات  اأي�سا:  التوا�سل  خطر  مظاهر   من 
املجتمع،  اأف��راد  التوا�سل بن  فيها  يتم  التي  القروبات  واالأق���ارب وغريها من 
حميد  توا�سل  ففيها  االفرا�سية،  املجموعات  كافة  يف  ال�سر  اأع��م��م  ال  لكني 
والنميمة  للغيبة  ي�ستخدمها  من  عك�س  على  ا�ستخدامها  اأح�سن  اإذا  ومفيد 

واال�ستهزاء وال�سب.
قد حتدث م�سكات بن اأع�ساء القروبات اأحيانا عن طريق الغمز واللمز، 
مما يوؤدي اإلى قطيعة وهجران بع�سهم بع�سا، كما يوجد هناك خطر اآخر وهو 

تناقل مقاطع ال�سوت والفيديو التي حتمل يف طياتها مناظر �سيئة خليعة.
ويف هذا املقام،  اأو�سي نف�سي وكل م�ستخدمي هذه الو�سائل بالبعد عن كل 
ما يعود علينا بالوزر وال�سيئات،  وعلى ال�سخ�س التفكري قبل اإر�سال اأي حمتوى 
عن طريق هذه التطبيقات اأو التعامل معها، يقول اهلل تعالى :- )) َما َيْلِفُظ 

ِمْن َقْوٍل اإِالاَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد((.   

خطر التواصل االجتماعي
علي أحمد آل ملحم

موظف بمكتب وكيل الجامعة لكليات البنات

علوة علي عسيري
كلية العلوم للبنات

اإنه اأمر مزعج الأذهاننا، موؤرق لتفكرينا، موؤمل ل�سمائرنا..  االآن يف العمل 
جتتهد وترهق نف�سك عند قيامك باأي عمل يطلب منك وحتاول اإخراجه 
باأف�سل �سورة مبتغيا يف ذلك االأجر من اهلل! ثم تفاجاأ باأن جمهودك مت 

تذييله با�سم غريك واأن حقوقك قد انتهكت.
لي�س ذلك فح�سب، بل يف كثري من جماالت احلياة، جتد اأنك تدون 
وحترك نب�س قلمك، حماوال تنمية موهبة قلمك ونفع غريك، وتتفاجاأ 
ا�سمه ومل  اأو  بتوقيعه  وك�ساها  اآخر  �سخ�س  �سلبها  الكلمات قد  تلك  باأن 
انتحال  ���س��اع��ده يف  ك��م��ا  ي���دون كلمة »م��ن��ق��ول«  اأن  ي�����س��اع��ده ���س��م��ريه يف 

�سخ�سية غري  �سخ�سيته.
اإن�سان ن�سيط مبدع طموح بطبعه االجتماعي وخلقه النبيل، يناق�س 
يديه  ب��ن  ال���ذي  مو�سوعه  ي��ط��رح  املنا�سبات..  يف  وي�����س��ارك  امل��و���س��وع��ات 
وينتهي به املطاف  ب�سيء مفيد غاية يف اجلمال.. اأحب اخلري اأن ي�سل 
لغريه ..ليبداأ عندها رحلة الن�سر �سواء يف �سفحات ال�سحف اأم االنرنت 
اأن  يكت�سف  اأن  العظمى  امل�سيبة  لكن  وفائدتها.  التجربة  تلك  اأث��ر  ليعم 
عليها  ف�سيطر  ماكر  ل�س  واجهها  ال�سحف  جنبات  ب��ن  الكتابات  تلك 
واأبدع يف �سرقتها و�سلبه حقوق ملكيته لها.. وجتراأ اأكرث مما ميكن للعقل 
اأن يعقله، جراأة �سنعاء حتمله على  اأن ميحو ا�سم �ساحب احلق وبياناته، 

وين�سبها ل�سخ�سه املفر�س!
يف هذا ال�سياق اأت�ساءل واأكرر: اأي قلوب ميتلكها هوؤالء املفر�سون؟ 
اأين ال�سمائر التي ت�سعر بامل�سوؤولية وتخاف اهلل؟ متى ماتت االإن�سانية 

واالأمانة و�سيعت جنازتهما؟
يف  يف  �سطرها  املنيف  خالد  للدكتور  مبقولة  مقايل  اأخ��ت��م  اأخ���ريا، 
احلياة  لنا  ت��ب��دوا  فح�سب  ل��ذوات��ن��ا  نعي�س  حياتك(«عندما  )ل���ّون  كتابه 
ق�سرية �سئيلة، تبداأ من حيث بداأنا نعي، وتنتهي بانتهاء عمرنا املحدود! 
اأما عندما نعي�س لغرينا، فاإن احلياة تبدو طويلة عميقة، تبداأ من حيث 
 .. بخري  دم��ت��م  االأر�����س«.  ل��وج��ه  مفارقتنا  بعد  ومت��ت��د  االإن�سانية  ب���داأت 

ودامت حقوقكم باأمن واأمان.

الرأي الجامعي



مت اإيقاف اأحد امل�سافرين يف مطار »غوانغزو بايان« الدويل يف ال�سن عندما تنبه رجال 
اأمن املطار اإلى �سيء غريب يف حقيبته ي�سبه �ساندويت�س «البريغر« لكنه يتحرك. امل�سافر 
»اعرف« اأن ال�ساندويت�س »املتنكر« ما هو اإلا �سلحفاته املحبوبة التي مل ي�ساأ اأن ي�سافر 
وي��رك��ه��ا وح��ي��دة يف 
بيته فحاول تهريبها 
م���ع���ه ع�����ر امل����ط����ار. 
وا���س��ط��ر امل�����س��اف��ر يف 
ال��ن��ه��اي��ة اإل���ى ت��اأم��ن 
لدى  »�ساندويت�سه« 
اأح����������د اأ�������س������دق������اءه 
رحلته  م��ت��اب��ع��ة  ق��ب��ل 

اجلوية.

أحوال أبها
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اأول  »اآف��������اق«  ���س��ح��ي��ف��ة  ن���ب���داأ يف 
ال�����ع�����ام احل���ام���ع���ي  اع������دادن������ا يف 
تعك�س  الأن  متطلعن  اجل��دي��د، 
التي  االجن��از  لوحات  ال�سحيفة 
حت�����دث يف اجل���ام���ع���ة، وم���ام���ح 
احل�����������راك ال�����ن�����وع�����ي داخ����ل����ه����ا.
ومع العدد القادم، �سنبداأ مب�سيئة 
خ��ا���س  ق�����س��م  ب��ت��خ�����س��ي�����س  اهلل 
ب����ط����اب وط����ال����ب����ات اجل���ام���ع���ة، 
ي��ع��ر���س ن�����س��اط��ات��ه��م وه��م��وم��ه��م 
ننتظر  ك��ن��ا  ح��ي��ث  وق�����س��اي��اه��م، 
مرور االأ�سبوع االأول من الدرا�سة 

يف  ون�سعد  ن�ساطاتهم.  على  وال��ت��ع��رف  بالطاب  االل��ت��ق��اء  م��ن  لنتمكن 
ع�سري،  مبنطقة  اخل��ا���س  ال�سياحي  ع��دده��ا  يف  �سحيفتكم  بفوز  »اآف���اق« 
بجائزة »املفتاحة« ما يعك�س نتاج جهود فريق التحرير، والق�سمن الفني 
ال�سياحي  واالإداري، الذين كانت جلهودهم االأثر االأكر يف متيز عددنا 
اخلا�س، الذي وزعنا منه 86 األف ن�سخة داخل منطقة ع�سري وخارجها.

ون��ع��ود ال��ي��وم اإل��ي��ك��م وك��ل��ن��ا ح��ر���س ورغ��ب��ة يف اأن ت��وا���س��ل »اآف����اق« 
واأ�ساتذة  اجلامعة من طاب  من�سوبي  وا�ستقطابها الهتمامات  متيزها 
وموظفن، اإلى جانب املجتمع املحلي واملجتمع اجلامعي يف عموم اململكة.

 وال�سك يف اأن النقلة النوعية التي نتوقعها هي ان�سمام اأول دفعة 
م��ن ط��اب وط��ال��ب��ات ق�سم االع���ام واالت�����س��ال املقبولن ه��ذا ال��ع��ام، 
الفريق  ودع��م  ا�سافة مهمة يف تطوير  �سيكون لهم مب�سيئة اهلل  حيث 
لطاب  التدريبي  املعمل  ال�سحيفة  �ستكون  كما  احل��ايل،  التحريري 

وطالبات ق�سم االعام.

العودة للجامعة
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

• تعللد متابعة مواقع التوا�صل االجتماعي للجامعة لاأحداث 
�صعيفة، وقد يكون ذلك لعدم وجود م�صرف يتابع ما ين�صر.

• عطلللة �صيفيه ا�صتمرت اأكرث من �صهرين ويبداأ العام اجلديد 
وعمال ال�صيانة مل ينتهوا بعد من مهمات �صيانة بع�س الكليات، 

على الرغم من اأن تلك االأعمال ا�صتغرقت مدة طويلة.

• كليللة تق�صللي موظفاتها الاتللي يبلغ عددهللن 100 موظفة، 
اأكللرث مللن �صاعة عند جهللاز الب�صمة ب�صبب وجللود جهاز واحد 
مت االإقفللال عليلله  يف مكتب، ومللع ذلك  حتا�صللب املوظفة على 

تاأخرها.

• يقت�صللر التكليللف يف الكليللات على عدد حمدد مللن املوظفات 
للقيللام باالأعمللال يف اأن�صطللة الكليللة  وتللرتك االأخريللات مللن 
املوظفللات ال ي�صتفللاد منهن،  ملاذا ال يتاح املجال للجميع  الإبراز 

املواهب؟

• برنامللج »حتول« يطرح فرتة تقييم معينة حيث ُيقَيم  العمل 
الللذي يتللم اإجنللازه يف تلك الفرتة فقللط ، ليكون بذلللك العمل 

الذي �صبق فرتة التقييم جمهودا �صائعا.

• ت�صللل اإلينللا مقللاالت كثللرية لن�صرهللا يف ق�صللم الللراأي وعند 
مراجعتها نكت�صف اعتماد كتابها على االنرتنت وكل جمهودهم 
اأنهم و�صعللوا اأ�صماءهم عليها، وهذا خطللاأ كبري و�صرقة ملجهود 

االآخرين.

• مت طلللب التقومي االأكادميي وتفاجاأنللا بانه مل يتم اعتماده 
حتى االآن رغم اأهميته الكبرية.

بدون زعل

األخيرة

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
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غريب وعجيب!!

خارج أسوار الجامعة

عيد دسم

أفراح عسير
انق�صى مو�صم اأفراح ال�صيف

بعد اأن �صهدت ع�صري مبدنها وبلداتها 
وقراها و�صواحيها مئات، اأو رمبا اآالف 

االأعرا�س، ابتهج بها ال�صغار كما الكبار. 
فلكل فرحته ولكل ليلة عر�صه. فهنيئا 

للعر�صان بيومهم وهنيئا لع�صري باأبناءها 
وبناتها اأجيال امل�صتقبل الواعد.


